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Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΤΗΣ ΤΑΤΡΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ήτο ι
ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΤΑΤΑΡΙΑΣ.

(Συνεχεία, ΐ8ε προχγούΐλενον ωυλλάδ.)

Ανωθεν ούν άναλαβόντες οϊδαμεν, on  τούς μέν 
Κιμμερίους απήλασαν Ιλ τής χώρας τη ; αυτών 
κατασχέσεως, οί έκ της Ασίας ύπδ τών Μασσαγετών 
άναστατωθέντες Σκύθαι, τούς δέ Σκΰθας έν μέρει 
οί έζ Ιωνίας ή άλλαχόθεν άπαναστάντες Ελληνες, 
οί οίκήσαντες το Παντικάπαιον καί άλλα μέρη τών 
περι τον Βόσπορον τής Μαιώτιδος,καί τδ Βοσπορα- 
νικον βασίλειον έξαιρέτω;, παρεκτδς τών άλλων 
μερών τής Ταυροσκυθίας είς ‘̂ ν ήπλώθησαν, συς·η- 
οάμενοι" τούς δε Ελληνας και τούς άλλους Ταυ- 
ροσκύθας ό Μι&ριδάτης" τδν δε Μιθριδάτην οί 
Ρωμαίοι.

Η τών Ρωμαίων έπί τών είοημ,ένων έθνών κυριό- 
της δια πολλών έκ τής ίς·ορίας διάδηλος γίνετα ι' ό 
τον Μιθριδάτην νικήσας καί καθελών Πομπηίας,κατά 
τδ έβδομηκοστδν έτος πρδ τή ; Χρις-οϋ γεννησεως, 
ύπεςουσ'.ους άμα έποιήσατο καί τά ; χώρας άπάσας, 
ων 6 ΜιΟριδατης περί τδν Πόντον έως έκείνου κα- 
τεκυρίευεν’ οθεν δέν είναι παντελώς άπίθανον, έάν 
τις εϊπη, οτι εις τιμήν τοϋ ΙΙομπηΐου τοϋ νικήσαν- 

(Τόμ. Α. Φυλλ. II.)

τος τότε Π ομπηϊούποΛις μετωνομάσθη καί ή πρδς 
τώ Καρκινίτη κείμενη ποταμώ Ε ΰ.τατόρεια , καί 
ουτω πρότεοον καλουμένη διά Μιθριδράτην τόν Εύ- 
πάτορα, ή; πρδ; ήδη πόλεως άνο^τέρω μεταξύ τών 
άλλων έμνήσθημ,εν.

Τδ άπ 'έκείνου τοίνυν, έάν ποτε τδν Ρωμαϊκόν 
έξής ζυγδν άποσεϊσαι τών έκεΐ τις  δυναστευόντων 
έπειράσατο, ευθύς οΐ κατά καιρδν αύτοκράτορες 
τών Ρωμ,αίων άνεκάλουν τδν αντάρτην είς τήνπρέ- 
πουσαν υποταγήν καί εύπείθειαν. —  Ουτω περί τά  
τέλη τοϋ Α. έκκλησια.στικοϋ αίώνος καί τάς άρχάς 
τοϋ Β\ μεταξύ διαφόροιν άλλων έθνών, καί οί Βο- 
σποοανοί ούτοι κατά τοΰ Ρωμαϊκού Κράτους κατε- 
πανέστησαν" άλλά Τραϊανός ό αΰτοκρατορήσας έν 
έτεσι τοϊς άπδ X. 9 8 - 1 1 7 ,  τδν περιβόητον τρο- 
πώσας Δεκέβαλον, ετει 1 0 3 ,  καί τήν J a x ia r  δλην 
τή τής Ρώμης κυριότητι καθυποτάξας, τότε δή καί 
είς τήν Ασίαν διέβη καί πρόςγε τοϊς Αρμενίοις^ καί 
Ί6τΐρσι> καί Κό.ΙχΟίς, καί Σ αρμάζαΐζ  κτλ. καί 
αύτούς τούτους τούς Βοσπορανού; κατεδάμασε καί 
ϋποπειθεϊς μένειν ήνάγκασεν" ώ ; έκ τής Δίωνος ίςο -  
ρίας, καί έκ τών τοϋ Ευσεβίου Χρονικών, καί δ Ιη
σουίτης Πεταύϊος παρέδωκεν, έν τώ  κατ αύτδν 
έπιγραφέντι Λογιστήριο) τών xporutr^  Μέρει Α .  
Βιβλ. Ε. Κεφ. ζ'. σελ. 2 4 0 .

Μετά Τραϊανδν ό τά σκήπτοα τής βασιλείας δια-
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δ εόμ ενος Αδριανός, ύποτελεΐς εχων καί ύποσπόν- 
δους τους έπί τε τοϋ Βοσπόρου καί της λοιπής 
Ταυροσκυθίας κρατιστεύοντας, φιλίως τε καί εύμε- 
νώς πρός αύτούς' προσεφέρετο, τ ιμώ ν τε αύτούς, 
καί μεγαλοδωρίαις βασιλικαΐς γεραίρων μεγαλο- 
ποεπώς, ώς τοϋτο μανθάνομεν έκ τών Κ ω νσταντί
νου τοΰ Πορφυρογέννητου έν τοΐς περί Θεμάτων, έν 
Α '. Βιβλ. Θέματι ιβ\ τώ  τής Χερσώνος. Παρ’ φ  
μαρτυρεί ό Φλέγων έν όλυμ π ιάδ ι πεντεκαιδεκάτη  
«οτι έβασιλεύετο δ Βόσπορος Ιίότυϊ τ φ  Βοσπορα- 
νών βασιλεΐ, 8 καί διάδημα έκέλευσε φορεΐν ό 
Καΐσαρ, καί τάς πόλεις αύτώ  καθυπέταξεν'» (έν 
αίς συναριθμεΐ καί αύτην Χερσώνα.) Τό δ αύτό α 
ναφέρει χολ Αρριανός έν τ φ  περίπλω τοΰ Εύξείνου 
Πόντου. Κότυν δηλαδή βασιλέα τοΰ Βοσπόρου τοΰ 
Κιμμερίου καλουμένου οπό Αδριανοϋ δωρηθήναι, 
ίστορών, πόλεις πολλάς καί διάδημα. (Ορακαί Βαν- 
δούριον, έν ταΐς είς τά  Πορφυρογέννητου σημειώ- 
σεσιν αύτοΰ, άριθ. 84). 0  δ» αύτός Αρριανός και 
την Κότυος τελετήν Αδριανώ διεμήνυσε, τήν συμ- 
βασαν περί τό 1 3 4  ετος άπό Χριστοΰ. (παρά Μω- 
ρερίίο) Καθότι παρά τοΐς Ρωμαίων αύτοκράτορσιν 
ην τό έκλέξα'. τε  καί συστήσασθαι τόν έπί τής χω 
ράς καθεξής δυναστεύσοντα.

Περί τά τέλη τοΰ Γ\ αίώνος άπόΧριςΌΰ, ζπ \Λ ιο -  
χλητιανοΰ  αύτοκρατοροϋντος, Κρίσκων Σαυρόμ- 
ματος δ Βοσπορανός συναθροίσας Σαρμάτας, τούς 
περί τήν Μ αιώτιδα λίμνην οικοϋντας, έπεχειρίσθη 
τήν υποταγήν άποσείσασθαι' καί δή κατά Ρωμαίο)ν 
στοατεύσας καί λεηλατήσας τήν Λ α ζιχ ι\ν  και την 
Π οντικήν  Ιφθασεν άχρις Αλυος ποταμού. 0  δέ Διο- 
κλητιανός διεγείρας τούς Χερσονίτας κατά τών 
Βοσπορανών (ησαν δε εως τότε οΐ τοΰ Βοσπόρου 
δυνάσται καί έπί τής Χερσώνος αύτής καί έπί τών 
άλλων κλιμάτων καθ’ ύπεροχήν έξουσιάζοντες, ώς 
φαίνεται παρά τώ  Πορφυρογέννητο) έν τώ  περι 
Θεμάτων IB'.), καί είς ιδίαν αύτοΰ όπλίσας άμυ
ναν, διά τούτων, ηγουμένου αύτών τότε Χ ρηστόν  
τοΰ Παππίου, απασαν τών Βοσπορανών έξεπόρθησε 
τήν χώραν, καί αύτούς είς τά έαυτών ήνάγκασεν 
έπιστρέψαΓ καί τήν πρός τούς Ρωμαίους ειρήνην 
αμα τε καί ύπόκλισιν έξεβιασε προελείθαι εκόντας 
άκοντας. Οθεν δ Διοκλητιανός, έπι τή ύπερ αύτοΰ 

ήραντο νίκην, τιμήσας τούς Χερσονίτας, εχαρι- 
ρισεν αύτοϊς τοΰ λοιποΰ έλευθεριαν εχειν ύπό το 
αύτοϋ μένοντας κράτος καί άτελειαν. (Κωνστ. δ 
Πορφυρογ, έν τοΐς πρός Ρωμανόν τόν υίον περί Διοι- 
κήσεως τοΰ Κράτου:, έν Κεφαλ. έσχάτο,ι).

Κωνσταντίνου δε ήδη τοΰ Μεγάλου βασιλευσαν- 
τος μετά Διοκλητιανόν, τών έν τή Σκ,υθίοε έπανα- 
στάντω ν, οί Χερσονΐται πάλιν παρά τοΰ αύτοκρά- 
τορος μετακληθέντες, ύπό Διογένει τώ  Διογένους 
πρωτεύοντι αύτών καί στρατηγοΰντι, κατελαβον 
τόν ίς-ρον, καί παραταχθέντες είς μάχην τούς έπα- 
ναστάτας Σκύθας κατετροπώσαντο. όθεν δ Μέγας
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Κ ωνσταντίνος, ού μόνον έπεκύρωσϊ τοΐς Xspffovi- 
ταις τά  παρά Διοκλητιανοϋ προεπιδοθέντα αύτοϊς 
προνόμια, «άλλ ’ ετι καί ανδριάντα χρυσοΰν, μετά 
καί χλαμύδος βασιλικής, καί φιβλατούρας έπεδω- 
κε, καί στέφανον χρυσοΰν πρός εύπρέπειαν τής αύ
τών πόλεως' προσεπιπέμψας ετ ι καί δακτυλίους 
χρυσοΰς, τάς βασιλικάς έκτυποΰντας εικόνας, δι’ ών 
άν έπισφραγίζοιεν τάς κατά καιρόν μελλούσας άνα- 
φοράς καί δεήσεις τώ  βασιλεΐ ύπ αύτών άποστέλ- 
λεσθαι. Πρός δέ έπί τούτοις παρέσχεν αύτοϊς καί 
κατ’ ένιαυτόν άποφέρεσθαι νεϋρόν τε καί κάνναβον, 
σίδηρόν τε καί έλαιον, ύπέρ κατασκευής τών βαλι- 
στρών αύτών, καί πρός άποτροφήν δέ αύτών έπέ- 
δθ)κεν άννώνας χ ιλ ία ς .» κτλ. (αύτ. αύτόθι).

Μετά παρέλευσιν ένιαυτών τινω ν, δ έγγονος Σαυ- 
ρομμάτου τοΰ Κρίσκωνος συναθροίσας έκ τής Μαιω- 
τιδος στρατιάν έπανέστη τοΐς Χερσονίταις, βου- 
λόμενος, ώς έλεγε, τήν τής αιχμαλωσίας ύβριν τοϋ 
οικείου πάππου έκδικήσαι, τήν παρ’ αύτών έπί Διο- 
κλητιανοΰ τοϋ βασιλέως γενομένην. Μαθόντες δε 
τοΰτο οί Χερσονΐται, στεφανηφοροΰντος τότε και 
πρωτεύοντος τής Χερσώνος Βύσκου τοΰ Συυπολι- 
χου,άντεπαοετάξαντο, κα ί, πολέμου γενομέ^ου,ένι- 
κησαν τόν Σαυρόμματον έν τοΐς τοϋ λεγομένου Καφ- 
φα τόποις, καί νικήσαντες κατεδίο)ξαν. Διό καί δ- 
ροθεσίας έστησαν ένόρκως έπί τοΐς αύτοϊς τοποις 
συνθέμενοι, μηκέτι τούς Βοσπορανούς ύπερβαινειν 
εφεξής, χάριν πολέμου, τάς έκεΐ τεθείσας οροθεσίας- 
καί ούτως άνεχώρησεν έπί τόν Βόσπορον δ Σαυρομ- 
ματος καί οί Χερσονΐται είς τά ϊδ ια . (αύτ. αύτόθι).

Πάλιν δε μετά χρόνους ετερος Σαυρόμματος ά- 
ναστάς μ ετά  πλήθους τών έκ τής Μαιώτιδος, τους 
ήδη τεθέντας ύπερέβη όρους, έπ έλπιδι τοΰ εκδι* 
κηθήναι καί ούτος, καί άπολαβεΐν τήν άφαιρεθεΐ- 
σαν αύτώ Βοσπορανιχήν γήν. Φάρνακος ουν δ Φαρ- 
νάκου, πρωτεύο>ν τότε τών Χερρονιτών, ές-ρατευσε 
κατ’ αύτοϋ, καί μονομαχίαν μετ αύτοΰ συστησας, 
καί διά ς-ρατηγήματος καταβαλών, τήν τε κεφαλήν 
αύτοϋ πεσόντος άποτεμών, τό μέν πλήθος τοϋ έ» 
τής Μαιώτιδος συμμαχικού είς έλευθεοίαν απέλυσε, 
τούς δέ τής Βοσπόρου αιχμαλώτους λαβών καί την 
γήν αύτών άφελόμενος έν Κνβερνικω  ανω τας τών 
Χερσονιτών οροθεσίας Ιστησεν, άχρι τεσσαρακοντα 
καί μόνον μιλλίων γήν αύτοϊς έάσας. -  Α ί δέ όρο· 
θεσίαι α υτα ι, άχρι Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέν
νητου, (τοΰ αύτοκρατορήσαντος άπό έτους 911  
άχρις 9 5 9 , καί ταϋτα  ήμΐν καθιστοροϋντος) διέ* 
μενον. Α ί γάρ πρώται, φησίν, δροθεσίαι έν Καφφά 
ήσαν άποκείμεναι. Επειδή δέ ό Φάρνακος ολίγους 
τινάς τών Βοσπορανών γεωργίας ενεκα, παρ έαυτω 
κατασχών, τούς πλείστους αύτών άπέλυσεν έπανελ- 
θεΐν είς τά ϊδ ια , διά τοΰτο στήλην αύτώ ήγειραν έν 
αύτή τή Βοσπόρω, διηνεκές μνημόσυνον έσομένην 
τής διά μεγαλοψυχίαν καί μετριότητα ήθους^γενο- 
μένης αύτοϊς ύπό τοΰ νικητοΰ άναρρύσεως. Εκτοτε
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ουν λοιπόν ή τώ ν Σαυρομμάτοιν έν τή Βοσπόρω 
βασιλεία κατελύθη (αύτ. αύτόθι).

Μετά δέ ταϋτα  Χερσονιτών μέν Λαμάχου πρω
τεύοντος, Ασάνδρου δέ άρχοντος τών Βοσπορανών, 
ήτησαντο οί έκ. Βοσπόρου έπιγαμ.βρίαν ποιήσασθαι 
τοΐς έκ Χερσώνος, είς άληθοϋς δήθεν άγάπης πίς-ιν 
καί στήριξιν' ώστε δηλαδή τήν Λαμάχου μονογενή 
ουσαν θυγατέρα, Γυκίαν όνόματι, τώ Ασάνδρου 
μειζοτέρω εις γάμου κοινωνίαν ζευχθήναι υ ίφ ' τού
του δέ γενομένου, Αάμαχος μέν μετά διετίαν τό 
ζην έζεμέτρησε. Χερσονιτών δ’ ήρχε Ζήθο)ν δ Ζή- 
θωνος. Γυκία δέ τά  ένικύσια τώ  πατρί έτέλει 
θεσμά, καί μετά λαμπράς καί πανδήμου ευωχίας 
πανηγΜρίζουσα τοϋ γεννήτορος τά  μνημόσυνα, τούς 
πάντας έφιλοφρονεΐτο καί έξεδέχετο. 0  δέ ταύτην  
γημας τοϋ Βοσπορανοΰ Ασάνδρου υίος, έκ συμβου
λής τών ομοπάτριων, έπιβουλήν έθήρευε καί κατά  
πάσης τής Χερσώνος πανωλεθρίαν παρεσκεύαζεν. 
Εκ γάρ τών πρός αύτόν κατά καιρόν θαμιζόντων, 
χρείας δήθεν τινός χάριν, Βοσπορανών τούς μ ά λ ι
στα τολμητίας παρ έαυτω κατείχε, καί τούτους 
οίκοι έν καταγείω  άπόπτο) διατρέφων ΰπέκρυπτε, 
συναθροίσας ώσεί διακοσίους, καί τήν ευκαιρίαν π ε
ριμένουν τής έπί τών μνημοσύνου τελεσθησομένης 
όσον ούπω ενιαυσίου πανδήμου έστιάσεο)ς, καθ’ $ν, 
διά νυκτός, πυρί τε καί σιδήρο) παραδώσειν έαελλε 
τήν πόλιν, έν κραιπάλη καί μέθη βαθύ ύπνώττου- 
σαν. Αλλά γάρ φο)ραθείς παραδόξως έπί τή  επ ί
βουλη δ αλιτήριος καί ατάσθαλος ύπό τής γαμέτης 
Γυκίας, τής πολλώ προτέραν τοΰ γαμέτου τήν σω
τηρίαν τής πατρίδος θεμένης, μετά τών συνεπιβού- 
λων καί αύτός άμα πυρί παραδέδοται. Διά δέ τοΰτο 
τό γενναΐον κατόρθωμ,α ή φιλόπατρις Γυκία, ύπό 
τών δμοπατρίων Χερσονιτών, έν δυσι στήλα ιςχαλ-  
κίναΐς δεόντως τετίμ η τα ι. Ταΰτα δή πάντα εις 
πλάτος ιστορούμενα εύρήσεις παρά Κωνσταντίνω  
τφ  Πορφυρογέννητο), έν τοΐς περί τής Διοικήσεως 
τοϋ Κράτους πρός Ρωμανόν τόν υιόν καί διάδοχον 
έν Κεφ. έσχάτφ .

Οτι δε καθεξής κατά τόν έκκλησιαστικόν Ε. 
αιώνα, ύποκείμενοι ήσαν τοΐς έν Κωνσταντινουπό- 
λει τα  τής αύτοκρατορίας σκήπτρα κατέχουσιν οί 
έπι τής Ταυρικής χερσονήσου δυναστεύοντες, φα
νερόν έκ τούτου, ότι τούς έπ’ έγκλήμασιν είς ύπερο- 
ριας έκπεμπομένους πολλάκις έξώριζον είς τήν 
πόλιν Χεοσώνα. Ουτω Λέων δ Θράξ δ τοΰ Μαρκια- 
νοΰ έπί τοϋ αύτοκρατορικοϋ θρόνου διάδοχος, κατά  
το 4ό 7  ετος, Τιμόθεον τόν Αίλουρον τών τής Αλε- 
ξανδρέων καθέδρας έπιβατεύσαντα, καί δι’ άνδρο-
φόνων, έν ήμέρα τής Μεγάλης Παρασκευής, τόν Α
λεξάνδρειάς Επίσκοπον Προτέριον άποκτείναντα, 
πρώτον ,̂εν είς Γάγγραν τήν έν τή ΓΙαφλαγονία, 
έπειτα δ έκεΐθεν είς Χερσώνα, τήν έπί τής Ταυρο- 
σκυθίας, έξόριστον επεμψεν, ώς έξ Εύαγρίου καί 
άλλων ύπεσημείωσεν δ Ιησουίτης Πεταύϊος έν τώ

Λογιστηρία> τω ν χρόνω ν, Μέρ. Α. Βιβλ. 'Γ'.Κεφ. ιθ'.
Περι τό 5 2 8 ,  Γυρδας  δ τώ ν θύννων κοίρανος, 

τών τήν Ταυρικήν χερσόνησον τότε οίκούντων, έλ- 
θών είς Κωνσταντινούπολή, καί ύπό ίουστινιανοΰ  
αύτοκρατοροϋντος τότε είς τήν κολυμβήθραν τοΰ α
γίου βαπτίσματος άναδεχθείς,άνεπέμφθη είς τό έντώ  
Βοσπόρο) Παντικάπαιον Επίουρος,ένή πόλει ί ’ο)μαι'- 
κή ήν φρουρά ύπό τώ  Τριβούνω Δαλματίω^ο ί Ο ννοι)  
χριστιανίσαντ%  τόν Γόρόαν ζη.Ιώσαντες τούς ύπ  
αύτώ εις τον χρ ισ τια ν ισμ ό ν  σαγηνεΰσαι προθνμη-  
θέντα (ρονοχτονοϋσι, καί τότε Γόρδανον αδελφόν 
Μόαγρον, έπί τήν άρχήν προβιβάζουσιν, ειτα τήν τοϋ 
Βοσπόρου πόλιν έξ έφόδου αίφνηδίως αίροϋσι, καί 
τόν Τριβοΰνον καί τήν φρουράν τήν Ρωμαϊκήν κα- 
τασφάττουσιν. Οθεν δ αύτοκράτωρ έπί τήν Οδησ
σόν συνάγει τόν τής Θράκης στρατόν καί έτοιμάζει 
πολυάριθμον στόλον εις τό έπί τοΰ στόαατος τοΰ 
Εύξείνου Πόντου Ιερόν άκρο)τήριον, ΐωάννην τόν 
τοϋ Ρουφίνου υίον, ίωάννου δέ τοΰ Σκύθου υίανόν, 
καί Γοδίλλαν, καί Βαδούριον έπιστήσας. Καί δ μέν 
στρατός κατά τήν πλευράν έχώρει τοϋ Εύξείνου 
Πόντου' άλλ  οί θύννοι τρέσαντες, ού» άνέαει- 
ναν τάς Ρωμαϊκός δυνάμεις, άλλά τόν Βόσπορον 
καταλιπόντες καί τήν Χερσόνησον πασαν, μετά τοϋ 
Μοάγρου τοϋ στρατηλάτου αύτών εις τά άρκτικώ- 
τερα φυγόντες έχώρησαν. -  (όρα Θεοφ. σελ. 1 4 9 -  
1 5 0 . - Μαλάλαν, σελ. 5 6 . -  Κεδρ. σελ. 3 6 7 - 3 6 8 .  
Αναστάσ. σελ. 5 8 . - τ ή ν  Σύμμιξιν τής Ιστορίας, 
Κεφ. 1 6 .-  V. l’l lis fo ire  de Bas - Em pire, par M. 
Le Beau. Vohim. IX -pag. 23 . -  V. aussi pag. 
83. etc. ou il parle des B u lgares..

Ωσαύτως δέ κατά τήν Ζ\ τής Εκκλησίας έκα- 
τονταετηρικην περίοδον, Κώνστας ό τοϋ Κωνσταν
τίνου τοΰ υίοΰ ΙΙρακλείου αύτοκρατορήσας έν Κων- 
σταντινο'.·πόλει, μονοθελητής τήν αϊρεσιν ών κατά  
τόν Πάππον Ηράκλειον, Μαρτίνον τόν Πάπαν τόν 
διά συνόδου, έν ετει 6 4 9 ,  τήν μονοθελητών κα-  
κοδοξιαν, τώ άναθέματι καθυποβαλόντα, διά τοϋ 
®’ αΡΧου Θεοδώρου τοΰ Καλλιώπου, πρώτον μέν 
είς Ιίωνσταντινούπολιν μετεστείλατο, έτει 6 5 3 '  
επειτα δε έκεΐθεν έξόριστον είς Χερσώνα έξήλασεν. 
Ενθα δή Μαρτίνος 6 άγιώτατος καί μετ’ ού πολύ 
προς Κύριον έζεδήμησεν, έπιζήσας έν τ·?) ύπερορία 
ετη δύο, κατά τό 6 5 5 ' ώ ς έ κ  τών Αναστασίου συλ- 
λογών έχρονολόγησεν δ αύτός Ιησουίτης Πεταύϊος, 
έν τώ  Λ ο γισ τη ρ ίω , Μέρει Α. Βιβλ. Η. Κεφ. ά. -  
ομοια ίστορεΐ καί δ Αθην. Μελέτιος Εκκλ. ίστορ. 
έτι άνεκδότω, Βιβλ. Ζ'. Κεφ. ή.

Την τών έπί τής Ταυροσκυθιας χο)ρών ύπό τό 
Ρωμαϊκόν Κράτος δποταγήν πορρωτέρω τοΰ Η’, 
ήδη άρχομένου αίώνος, συμπεραίνομεν άπό τής ίου- 
στινιανοϋ Ιστορίας τοΰ Ρινοτμήτου , όστις παρά 
Λεοντίου τοΰ Πατρικίου, έν έτει 6 9 5 ,  είς Χερσώνα 
έξορισθείς, έπί δέκα χρόνοις έν αύτή διέτριψεν. ό- 
θεν επειτα δραπέτης φυγών, άπεκατέστη πάλιν είς
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τον έξ οΰ έκπεπτωκώς έτυχε θρήνον, έν ετει 7 0 4 .  
Περι οΰ δρα, ε! βούλει, τόν Ανώνυμον περί τών 
Π α τρ ίω ν Κω νσταντινουπόλεω ς, Μέρος Β\ κα! 
Νικηφόρον εί; την τών Χρονικών έπιτομήν. - Την 
γε μην τοΰ Ιουστινιανού τούτου άπήνειαν και θη
ριωδίαν, δ ι’ ή; λύπην τινά  κατά τών Χερσονιτών 
τρέφων, στόλον έπειτα πέμψας, άφ ου τό δεύτε
ρον έπεβη τοΰ θρόνου, ήβηδόν τοΰς π άντα ; σχε
δόν κατέσφαξε, πάντες άνθρωποι άποστρέφονται, 
καί Θεό; αύτός παρά πόδας έξεδίκησεν. ό  μέν γάρ 
στόλος έπαναπλέων μετά τήν έν Χερσώνι άπάνθρο)- 
πον άνδροκτασίαν, ύπό άγριας τρικυμίας κα! ζάλης 
τοΰ πελάγους δεινής κατελήφθη, έν γ  τρεις κα! έβ- 
δομήκοντα χιλιάδες άνδρών, ώ; ίστόρηται, γεγό- 
νασιν ύποβρύχιοι" δ δέ τύραννος αύτό; ύπό τοΰ Φι
λιππικού Βαρδάνου, τοΰ αύτοκράτορο; άναγορευ- 
ρευθέντος, έν ζ . έτει μετά τήν αύτοΰ άποκατάς-α- 
σιν είς τόν θρόνον (τουτέστιν έν έτει 71 1), συνάμα 
τω  υίώ Τιβερίω, μαχαίρας εργον έγένετο.

Τό παλαιόν άπό Παννονίας εως Σάρκελ τοΰ ά- 
στεος, δντος διαστήματος εξήκοντα ήμερών, ώκουν 
Π ατζινάκαι. Εστι δέ Σάρκελ έν τω άνατολικωτά- 
τω  μέρει τοΰ Τανάΐδος. Από γάρ Σάρκελ κα! Κα- 
ραννοΰλ καταρρέει ό ποταμός ουτος. Εκτισε δέ τό 
Σάρκελ δ αύτοκράτωρ Θεόφιλο; αιτήσει τών Χ αζά- 
ρων, διά Πέτρου Σπαθαροκανδιδάτου τοΰ Κ αματη- 
ροΰ* ότε και τη ; Χερσώνο; έτι δημοκρατουμένης 
κα! κρίνομένης ύπό άρχοντος χειροτονούμενου κα! 
όνομαζομένου Πρωτεύοντος, και άριστων τινών κα- 
λουμένων Πρ.ων της πόλεως, ό Θεόφιλος καταλύ-  
σας τήν δημοκρατίαν, έταξε στρατηγόν τη πόλει 
τόν Πέτρον αύτόν. (Δοσίθ. περι τών έν ίεροσολ. Πα- 
τρ'.αρχ. Βιβλ. ΙΒ\ Κεφ. β' . παράγραφ. ί. σελ. 1 1 08 ) .

Επί τοΰ Θ . αίώνος Θεόφιλος ό βασιλεύς ποοε- 
βάλετο στρατηγόν Χερσώνος τόν Σπιχθχροκανδι- 
ύάτον Πετοωναν, δρίσας τόν τότε Χερσώνος Πρω
τεύοντα, και παντα ; τούς έκεΐ ύπείκειν αύτώ , έξ 
ού (λέγει Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, έν τω  
περ! Διοικήσεως τοΰ Κράτους πρός τόν υίόν Ρωμα
νόν, Βιβλ. Β'. Κ εφ. μβ .) κα! μέχρι της σήμερον 
έπεκράτησεν άπό τών έντεΰθενείς Χερσώνα προβάλ- 
λεσθαι στρατηγούς. Τοσαύτην δέ πρόνοιαν έποιούν- 
το οί της Κωνσταντινουπόλεως αύτοκράτορες, εις 
τό δ ιαφυλαττειν άσφαλές και άνεπηρέαστον τοΰτο 
τό μέρος της αύτών έξουσίας, ώστε κα! φροντίδα ού 
μικράν άνεβάλλοντο, τό έθνος περιποιεΐσθαι τών 
Π ατζινακιτώ ν, κα! μ.ετά τούτων συνιστ^ν φιλίαν, 
δπως, ώ ; φ ίλο ι, μή ένοχλώσι πλησιόχιοροι δντες 
τού; Χερσονίτας. Οθεν ό αύτός Πορφυρογέννητος 
παρήγγελε πρός τόν υίόν (αύτόθ. έν Κεφ. ά.) ότι 
γειτνιάζει τό έθνος τών Π ατζινακιτών τώ  μέρει τή ; 
Χεοσώνο;’ κα! μή φ'.λίω; εχουσι πρός.ήμας, δύ- 
νανται κατά της Χερσώνος έςέρχεσθαι, κα! κουρ- 
σεύειν, και λείζεαθαι αύτήν κα! τά λεγόμενα Κ λή
μ α τα .

Τήν μέν ουν τών Χερσονιτών και Βοσπορανιτών 
κατάστασίν εφεξής έπ! τοΰ I. αίώνος μεσοΰντος 
ήδη, έξ ών ήμΐν ίστόρησεν, άχρις αύτοΰ συμβάν
των, αύτός δ Πορφυρογέννητος Κωνσταντίνος, άνω- 
τέρω διήλθομεν. Περ! δέ τό τέλος τοΰ ί.  αίώνος, 
έδοκίμασαν οί Χεόόονήσιοι κα! τήν δύναμιν τών ο
πλών τών ‘Ρωσσικών. Βλαδ ίμ,ιρος και γάρ δ μέ- 
γας Πρίγκηψ, έν ετει τό άπό τής Σωτ/,ρίου Οικονο
μίας 9 8 6 ,  μετά πολυαρίθμου στρατοϋ έπέβη τή; 
Χερρονήσου, κα! πολιορκήσας τήν έν αύτη πόλιν 
Χερσώνα, είς ύποταγήν κατηνάγκασε, τούς έ ;  ανα
τολικού μέρους τό υδιορ είς αύτήν διοχετεύοντας 
ύδραγωγοΰς άποτεμώ ν, κα! διά τής δίψης τοΰς 
πολιορκουμένους ουτω στενοχωρήσας είς τήν παρά- 
δοσιν κα! τήν πόλιν παραστησάμενος. Διέτεμε δέ 
τοΰς οχετούς δ Βλαδίμ,ιρος, έξ Οποθήκης Α ναστα
σίου τινός, οστις βέλος άπό τών τοΰ άστεος έπάλ- 
ξεων πρός τοΰς περικαθημένους εχθρούς έπαφή<εν, 
έφ φ  έπεγέγραπτο «τά  πρός άνατολάς οπισθέν 
σου διατεμών ©ρέατα, έξ ών τό ύδωρ είς τό άστυ 
διοχετεύεται, τήν πόλιν αλώσεις». Τήν μέν ουν πο
λιορκίαν ταύτην, κα! τήν τοι&δε τρόπον συμβάσαν 
τής πολιοοκουμένης πόλεως αλο^σιν, περ! τήν Θεο
δοσίαν, ήτοι περι τόν Καφφαν, δ άρτίως ήμΐν τήν 
ιστορίαν τής όλης ‘Ρωσσίας συγγράψας Γάλλος L e 
vesque, γενέσθαι ύπέθετο. Ελλην δέ τις φίλος έμός, 
και τής ‘Ρωσσικής γλώσσης εύ μάλα είδήμων, ούχ! 
τής Θεοδοσίας, τής δέ Χερσώνος (νομ.ίζω δέ ότι τοΰ
το κα! άληθέστερον) ουτω διατείνεται συμβήναι, τήν 
τότε έκπολιόοκησίν του κα! αλωσιν' άνακαλοΰσι δε 
άμφότεροι μάρτυρα τοΰ λεγομένου τόν Ρώσσον ίς·ο- 
ρικόν Νέστορα, έκ τών αύτών χορδών τό άντίφθογ- 
γον ψάλλοντες. ή ;  τόσον τ ή ν  είτε Θεοδοσίαν, είτε  
Χ ερσώ να , δ θείος Βλαδίμιρος τότε καθυποτάξας 
και τής όλης Ταυρικής χερσονήσου καιεκυρίευσεν. 
Αλλ άσπασάΐΛενος έπειτα τήν είς Χριστόν π ίστιν, 
κα! τόν παλαιόν άνθρωπον άποθέμενος διά τοΰ 
μυστικού κα! σωτηριώδους βαπτίσματος, έπ! τού- 
τοις δέ καί τήν τών Κωνσταντινουπόλεως αύτοκρα- 
τόοων Βασιλείου τε κα! Κωνσταντίνου αύταδέλφην 
Ανναν είς γυναίκα νόμ,ιμον νυμφευθείς, τήν τής 
Χεοσονήσου πάλιν έπικράτειαν τοΐς Ρωμαίων βασι- 
λεΰσιν έπέστρεψε. Καί φαίνεται λοιπόν έκ τούτων 
απάντων, ό'τι άπό Μιθριδάτου και καθεξής εως τοΰ 
ιά. εκκλησιαστικού αίώνος και ετ ι προσωτέρω, ή 
Σκυθική αυτη χερσόνησος, περ! ής ήμΐν δ λόγος, 
υποκείμενη τώ  Ρωμαίκφ Κράτει φε! διετέλεσε.

(Ακολουθεί.)

Λ  ϊ  Γ  1 Σ.

Α ίγ ις , κατά τό ετυμον τής λέξεως ταύτης, ητο 
τήν άρχήν δέρμα αίγός, διά τοΰ δποίου έσκέπαζον 
τό στήθος κα! τούς ώμους, ίνα  προφυλάττωνται 
εί; τάς μάχας" η περιετύλιττον τόν βραχίονα τόν„
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άριστερόν, ίνα τοΰ πολεμίου τάς προσβολάς άπο- 
κρούοίσι. Τόν άρχαΐον τοΰτον τοΰ άμύνεσθαι τρό
πον μαρτυροΰσιν ούκ ολίγα μνημεία. 0  Ομηρος 
δέν είχεν άλλην ταύτγις ιδέαν περ! τής αιγίδος, 
τήν δποίαν αποδίδει εις τόν Δία ώς αμυντικόν, αλ
λά και έπιθετικόν οπλον. Πάν ο,τι οί θεο! μετά 
τών θνητών είχον κοινόν επρεπε νά εχΥΐ τ ι ιδ ιαίτε
ρον κα! υπερφυές. Τό έκ τής πληγής αύτών ρέον 

ητο ο το ποτον αυτών ητο το νέκταρ
ή δέ τροφή αύτών, ή αμβροσία· ωσαύτως ή αίγις 
τοΰ Διός έπρεπε νά έχη πλεονεκτήματα ιδιαίτερα. 
0  ποιητής, οστις έθηκεν είς τόν κεστόν ί; τόν ζω
στήρα τής Αφροδίτης τά πλέον επαγωγά θέλγητρα, 
τόν έροιτα, τήν επιθυμίαν, τάς προσηνείς ομιλίας, 
καί τούς αίμύλους λόγους, οίτινες ύποκλέπτουσι 
καί τήν καρδίαν τών σωφρονούντων’ οστις περ! 
τόν ασπίδα τοΰ Αγαμέμ-νονος έβαλε τόν δεΐμον καί 
τόν φόβον, ώφειλεν είκότοις είς τοΰ Διός τήν Α ι
γίδα νά προ’σθέσν) τόν φόβον, τήν άλκήν, τήν έρι
δα, κα! τόν θόρυβον' κα! έπειδή άδυνατοΰσι νά 
πλήττωσιν αί νοερά! αΰται δυνάμεις τά ομματα, 
"να τό όπλον τοΰ κραταιοτάτου τών θεών έμπνέϊ) 
τόν τρόμ.ον, έβαλεν έν μέσω τήν κεφαλήν τή ; φρι
καλέα; Γοργόνος, κα! ό'φεις περι αύτήν συνεμπλε- 
κορ,ένους. Τοιοΰτον τό φοβερόν οπλον, δπερ έγινεν 
είς τόν Δία ά;ιον νά καλήται Αίγίοχος, τουτέστιν 
αιγίδα εχοιν, τής δποίας ή μόνη κίνησις κάμνει 
τοΰς ύπευθύνους νά τρέμωσιν. Εκ τούτοιν γίνεται 
φανερόν, ό'τι δ Ομηρος, πρός άπαρτισμόν τής ό- 
πλίσεως ταύτης, συνέμιςε πάν δ,τι, κατά τάς ίδέας 
τού καιρού έκείνου έδύνατο νά φαίνηται φοβερόν· 
δέρμα λάσιον, περ! τά άκρα τρινώδες, έν τώ μέ
σω φρικώδη κεφαλήν έχον, καί περί αύτήν δφεις. 
Οί5το) περιγράφει τήν αιγίδα, δταν ή Αθηνά κατα- 
βαίνη, είς τό στρατόπεδον τών Ελλήνοιν, παροτρύ- 
νουσα αύτούς είς τό μάχεσθκι, κα! άποτρέπουσα 
τοΰ έπονειδίστου σκοποΰ, τόν δποΐον αύτο! είχον 
συλλάβει νά παραιτήσοισι τό Ιλιον, κα! νά φύγω- 
σιν- ή γλαυκώπις θεά φορεΐ αιγίδα πολύτιμον, ά- 
γήρατον καί αθάνατον, έκ τής δποίας έκατόν κρόσ
σια δλόχρυσα έκρέμαντο, καλοπλεγμένα δλ«· έκα
τόν δέ βόας άξίζον έ'καστον :

Α ίγίδ’ ίχουα’ Ιρίπμον, «-j'rpov, άβανάτνιν τε1
Τ ίς  εκατόν θύσανοι -τταγχρύσεει τερε'θοντο,
Πάντες έϋπλεκε'ες· Ικατο4αβοιος S I  έκαστος, (ίλ. Β, 447).

Κατά τήν περιγραφήν τού όμηρου ή αίγις δεν 
ητο λεπιδοιτή· δθεν φαίνεται δτι αί λεπίδες είναι 
νεωτέρα προσθήκη" αΰται παρέχουσι πλειοτέραν 
ένεργειαν είς τήν δπλισιν, καί άντιτάσεως μεγαλει- 
τέραν ιδέαν. Περιγράφων δέ τής Αθήνα; τήν α ι
γίδα δ Ούϊργίλιος δέν ήμέλησε νά δμιλήση περ! τών 
χρυσών κα! αργυρών αύτής λεπίδων, τάς δποίας 
χαλκεύουσιν οί Κύκλωπες είς τά βάθη τής Α’ίτνης
(Aeneid. L . VIII, 435).

II Λ ίγις δέν ήτο λοιπόν κατ’ άρχάς, ώ; προεί-

ρηται, είμή δέρμα αίγός. Πολλο! τών Ελληνικών 
μύθων ελαβον τήν γένεσιν έκ τής διπλής τής λέ- 
ξεως σημασίας. Ινα λαμπρύνο^σιν άκόμη τό οπλον 
τοΰτο, χρεία ήτο νά έφεύρωσιν εύγενεστέραν άρχήν 
τοΰ δέρμ,ατος, έκ τού δποίου κατεσκευάζετο, καί νά 
διηγηθώσι περ! αύτής περιστάσεις τ ινάς, διά τών 
δποίων νά διακρίνηται τοΰ κοινού αίγός δέρματος, 
Πρώτος δστις διηγείται τής αιγίδος τήν ίστορίαν 
είναι δ Σικελιώτης Διόδωρος (Βιβλ. Γ\)

Τό άπλώς αμυντικόν καί γενικόν τοΰτο οπλον 
άπέδωκαν ύστερον ο! ποιητα! κατ έξαίρεσιν είς 
τήν Αθήναν καί τόν Δία. II Αθηνά ώς έπ! τό πλεί- 
στον έχει τήν α ιγ ίδα  έπί τοΰ στήθους. Επ! γεγλυμ - 
μένης λίθου τοΰ Μουσείου τού Αύτοκράτορο; πα
σών τών Ρωσσιών, Ζευς Αξυρος, ώ ; κοινώς ερμη
νεύεται ή λέξίς A x u r, ήτοι αγένειος, φορεΐ τήν α ι
γίδα περ! τόν αριστερόν βραχίονα· κα! έπ! τού 
έμ,βαδοΰ άναγινώσκεται τοΰ λιθογλύφου τό ονομα 
κατά γενικήν Ν €ICOΥ. II έκτυπος ψήφος τής έν 
Βενετία Βιβλιοθήκης τοΰ Αγίου Μάρκου εϊκονίζει 
Λία Αίγίοχον, έπ! τού αριστερού ώμου τήν α ιγίδα  
φορούντα" ύπήρξεν αυτη ΰπόθεσις ώραίας δ ιατρ ι
βής τοΰ Ούίσκοντίου. Οσάκις άλλος τις  τών θεών 
φορεΐ τήν α ιγ ίδα , τούτο δέν είναι πλέον, πλήν ιδέα 
άλληγορική. Ουτοί τό έν τώ  ναώ τού Ολυμπίου 
Διός αγαλαα τής Νίκης είχε χρυσήν ασπίδα, κα! 
έπ’ αύτής Μέδουσαν τήν Γοργόνα, δτι ή νίκη είναι 
έκ Διός. ‘Ο δ’ Ερως, τήν αιγίδα φέρων έπί τινων 
δακτυλιόλιθων, έμίφαίνει τήν πρός αύτόν τόν Δία 
νίκην αυτού. Η Ρώμη έπ! νομίσματος μεγάλου σχή
ματος φορεΐ τήν α ιγ ίδα, κατά συνέπειαν τής πρός 
αύτήν τής Αθήνας καί τού Διός προστασίας" κα! ό 
ποιητής Προυδέντιος περιγράφει ώσαύτως τήν Ρώ
μην σκεπομένην διά τής αιγίδος.

Εκ τών θεών μετέβη ή α ίγις εί; τούς ήρωας, 
τούς πολεμιστάς, καί τοΰς αύτοκράτορας. Επ! ώ
ραίας έκτύπου ψήφου, τήν δποίαν έδημοσίευσεν δ 
Μιλλΐνος, περισκέπεται δ όδυσσεύς διά τής α ιγ ί
δος, ώ; ύπό τής Αθήνας προστατευόμενο;. Η άλ-  
ληγορία αυτη τής Προστασίας, τήν δποίαν παρεί
χαν οί θεοί είς τοΰς ήρωας, έγεινεν ειδός τι φυλα- 
κτηρίου, έξαιρέτως διά τήν κεφαλήν τής Γοργόνος, 
ήτις ειχεν, ώς έλεγον, τήν δύναμιν τοΰ άπομακρύ- 
νειν τάς μαγγανείας. Διό τών αύτοκρατόρων τ ι-  
νές, μή φοροΰντες τήν κυρίως λεγομένην α ιγίδα, 
εχουσι Γοργόνος κεφαλήν είς τό μέσον τού ς-ήθους 
έπι τού θώρακος" έκ τούτου δ Σερούΐος κινηθείς ε ΐ- 
πεν, δτι θώραξ, lo rica , ονομάζεται ή αίγις, δταν 
φορήται ύπό τών θνητών. Επ! μεγάλης έκτύπου 
ψήφου σκεπάζουσα ή α ίγις τής Αθήνας τά  γόνατα  
Τιβερίου Καίσαρος, καθημένου έπ! θρόνου, έμ.φαί- 
νει τήν δοθεΐσαν είς τόν κόσμον ειρήνην κα! ησυ
χίαν. Κ . Σ.

—  μΡ Γ Τ '^ 'ΤΪμι
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Οϊ ΦΑΡΜΑΣΟΝΟΙ
* 
η

ΦΡΛ ΓΚΟΜΑΣΩΝΟΙ (FRANCS-MAgONs).

01 Φαρμασώνοί είναι μ ία μυστική εταιρ ία  διε
σπαρμένη είς διάφορα μέρη τη ; σφαίρα;, μάλιστα  
έν Αγγλίοι, Γερμανία, Γ αλλία. Σκοπό; αυτή ; υπάρ
χει, κατά τού; θεσμούς, τού; δποίου; αύτδ τί) Τ άγ
μα έδημοσίευσε (Αρθρ. ·Ι) «Η έξάσκησις τή ; αγα
θοεργία;, ή σπουδή τή ; καθόλου ήθικής καί ή πρά- 
ςις πασών τών αρετών.» Ο ίέταΐροι ούτοι θεωροΰσιν 
έαυτούς ώς αδελφού; καί νομίζουσι χρέος των νά 
σύμβοηθώνται εις ον τινα  τόπον καί αν εύοίσκων- 
τ α ι,  εις ο ,τ ι έθνος καί εις δποιανδήποτε τάξιν τής 
κοινωνίας καί άν άνήκωσι. —  Δεν γ ίνετα ι τ ις  δε
κτός είς τδ Τάγμα είμη μετά τινας μυητικάς τε-  
λετάς καί δοκίμια" οί μύσται δρκίζονται νά μ.ή 
φανερόνωσι τίποτε έκ τών άποκρύφοιν τής ετα ι
ρίας. Εχουσι δέ κατά συνθήκην σημεία διά νά γνω 
ρ ίζο ντα ι. Παρεδέχθησαν καί σύμβολα, δανεισμένα 
έκ τής τέχνης τοΰ κτίστου (maQOn, Γ αλλιστί), 
καθώς τδ δερμάτινον πεοιγάστριον η περίζωμα (πο
διά , έμπροσθελα, tab lie r), το μυστρίον (μυστρί, 
tru e lle ), τδν γνώμονα (γωνιάν, στάφνην, equer- 
re), τδν διαβήτην (πριέλι, com pas)' καί διαιρούν
τα ι είς αριθμόν τινα  μικρών συνακτηρίων (loges), 
τά δποία συνενοϋνται είς ναού; (temples).

Λαμ.βάνουσι καί κατά την μάλλον ή ήττον προό- 
δευσιν αύτών είς την μύησιν βαθμούς διαφόρους, 
τών δποίων δ άριθμδς άναβαίνει μέχρι τών 33·  
πλήν δεν ύπάρχουσιν έξ αύτών είμη τρεις αζιοι 
λόγου, ούσιώδεις· δ βαθμός τοΰ άρχαρίου  (ap- 
pren ti), τοΰ τεχνομαθοΰς  (compagnon) καί τοΰ 
(αρχιτεχνίτου η άργι,κτίστου η πρω τομαγίοτορος  
(πρωτομάστορος, n ia itre )' οι μεμυημένοι (in ities) 
οί φθάσαντες είς τούς ύψηλοτέρους βαθμ,ούς σχη- 
ματίζουσιν Ιν είδος συμ,βουλίου καλουμένου ή Μ ε-  
γάΛη -  Ά να ζοΛ ή  (Grand -  O rient)' ή Μεγάλη - 
Ανατολή τής Γαλλίας έδρεύει ε':ς Παρισίους.

Οί Φαρμασώνοι συγκροτοΰσι δυο συμπόσια κατ  
έτος, ινα δοξάζωσι τάς δύο έορτάς τοΰ Τάγματος, 
τήν μεν κατά  το ήλιοστάσιον τοΰ θέρους, τήν δέ 
κατ έκεΧνο τοΰ χειμώνος.

Η άρχή τής έταιρίας τών Μασώνων η Τοίχο - 
ποιών είναι έσκεπασμένη με βαθύ σκότος* οί μέν 
τήν έξάγουσιν έκ τών μυστηρίων τή ; Α ίγυπτου η 
τής Ελλάδος, οί δέ τήν άναβιβάζουσιν είς τήν θε- 
μελίωσιν τοΰ ναοΰ τής Ιερουσαλήμ έπί τοΰ Σολο- 
μώντος, καί τ?ι δίδουσιν ώς συστάτην τόν Χειράμ, 
τόν άρχιτέκτονα οςτις άνεδέχθη τήν οικοδομήν τοΰ 
ναοΰ έκείνου" άλλοι δέ, τέλος, θεωροΰσιν αύτήν ώς 
λείψανοντοΰ Τάγματος τ&ί  Ν α ϊσ τώ ν  (Tem pliers) 
ή τής άποκρύφου έταιρίας τών Ροάοσταυριτών  
(Rose-Croix) ( 1 ). Κ ατά  τήν πιθανωτέραν ομως

(1) Θε'λομεν ίίπεΐβραχι'α τινα περί αΟτών άκολοίθως, 2 . Μ.
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γνώμην, ή Μασωνική Κοινότης οφείλει τήν υπαρ- 
ξιν αύτής είς μίαν συναδελφότητα κτιστώ ν οικο
δομούν, ήτις δέν ήρχισε νά γ ίνετα ι γνωστή είμή 
κατά τά τόν Η. αιώνα Μ. X . Οί αρχιτέκτονες ούτοι 
περιοδεύοντες άπό τής μιας είς τήν άλλην άκρην 
τής Εύρώπης έκτισαν αύτάς τάς βασιλικάς (basi- 
liques , εκκλησίας θολωτά;), αύτάς τάς μητροπόλεις 
(Cathedrales) τοΰ μεσαίωνος, τάς έπί τοσοΰτον 
άξιολόγους καί διά τήν κομψότητα καί διά τδ δ- 
μοιόμορφον αύτών, άτινα  άνήκουσιν είς τό είδος 
τής αρχιτεκτονικής τό λεγόμενον Γ οτθικόν .

Οί περί ών δ λόγος κτ ίσ τα ι έδειξαν κατά πρώ
τον τά προτερήματα αύτών έν Λομβαρδία’ έκεΐθεν 
δέ δ'.εσπάρησαν είς τήν Γαλλίαν, εις την Γερμανίαν 
κατόπιν τοΰ Μεγάλου Καρόλου* έπέρασαν ακολού
θως είς τήν ’Α γγλίαν δπου έσχημάτιζον ήδη κατά 
τόν ί.  αιώνα |ν σωματεΐον ισχυρόν προεδρευόμενον 
ύπό τοΰ ήγεμ.όνος Εδουίνου, άδελφοΰ τοΰ βασιλεως 
’Αλθεστάνου* κατά τδν ΙΓ'. αιώνα φαίνονται οίκο- 
δομοΰντες τήν μ.εγαλοπρεπή μητροπολιτικην^ εκ
κλησίαν τοΰ Άργεντοράτου η Στρασβούργου. Ελα- 
βον τό αποκλειστικόν προνόμ,ιον τοΰ ν άποτελώσιν 
έργα τινά άρχιτεκτονικά, καί προς αποφυγήν παν
τός διαγωνισμού εκράτουν τάς μεθόδους αύτών α 
πορρήτους, άπαιτοΰντες μίαν μακράν μαθητείαν η 
δοκιμότητα. —  Προϊόντος τοΰ χρόνου, καί άφ ού 
οί αρχιτεκτονικοί τω ν τρόποι έγένοντο πάγκοινοι^ 
έχασαν τον αρχέτυπον χαρακτήρα* μέγας άριθμος 
υποκειμένου άμοιρων τη ; αρχιτεκτονικής είσήλ- 
6εν είς την Φραγκομασωνικην έταιρίαν. Α λλ’ δμως 
τά δνόματα και τά  έργαλεΐα άνηκοντα εις την οί
κο δομητικην διετηρηθησαν^ αν και εν ε’ιδει συμβο- 
λων* αί συνελεύσεις καί αύται διέμειναν, πλήν δέν 
έφύλαξαν τής αρχικής διοργανίσεως είμή τό φρό
νημα τής άδελφότητος.

Είς μόνην τήν Α γγλίαν δύναται τ ις  νά εύρη τά 
παλαιότερα ’ίχνη τοΰ Μασωνικοΰ Τάγματος διωρ- 
γανισμένου σχεδόν ώς ύπάρχει τήν σήμερον* και 
τω όντι, είς τά  1 3 2 7  πάντες οί Λόρδοι ήσαν Φαρ- 
μασώνοι* τά  1 5 0 2  δ Ενρΐκος Ζ'. διεκηρύχθη προσ
τάτης τοΰ Τάγματος και διωρισε συνακτηριον είς 
αύτά  τά ανάκτορα, ή  Μασωνία δεν είσηχθη είς 
τήν Γαλλίαν είμή κατά τό 1 725*  είσηχθη δέ ύπδ 
τοΰ Λόρδου Δέρουεντ-Ούάτερς. Δέν έβράδυνεν αυτη 
ποσώς νά διαδοθή’εί/εν Αρχικτίς-ην^ΓβηιΙ-ηΐΒΐΐΓΒ) 
τόν δοΰκα τοΰ Αουτρικοΰ (C hartres),μετέπειτα δοΰ- 
κα τών Αύρηλιανών (O rleans)' έπί δέ τή ; αυτο
κρατορίας, τδν βασιλέα ίωσηφ, αδελφόν τοΰ Να- 
πολέοντος.

Αί Μασωνικαί Κοινότητες, καίτοι άθώαι κατά  
τόν σκοπόν τής συστάσεώς τω ν, διήγειραν αείποτε 
τήν δυσπιστίαν τών Κυβερνήσεων, δια την ευκολίαν 
τήν δποίαν αύτα ι παρεϊχον είς τούς συνωμοτας τοΰ 
νά συνέρχωνται λαθραίως. όθεν καί τδ 1 4 2 5  κατε- 
δ ι ώ χ θ η σαν ύπδ τής Αγγλικής Βουλής,τδ 1 5 6 1  παρ»

0  Φ 0ΙΝΙ2

τής βασιλίσσης έλ ισ ά β ετ ’ κατά τδ 1 7 5 7  τό Δικα- 
στήριον τών Παρισίοιν προέβη κατ’ αύτών τούτων' 
προεγράφησαν έπίσης έν Ισπανία, έν Ρωσσία' άλλ’ 
άντέσχον είς άπάσας τάς απόπειρας τάς γενομένας 
πρός άπώλειάν τω ν (1). (Εκ τοΰ Γαλλικού)

Π. Λ.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (2).

Απδ τής δωδεκάτη; έκατονταετηρίδο; τά  Πανε
πιστήμια άρχίζουν νά έξασκήσωσι μεγάλην επιρ
ροήν έπί τής διανοητικής τής Εύρώπης άναπτύξεως. 
Ισον δέ χαρακτήρα παρουσιάζει ή έπιρροή αυτη  
κατά τήν διάρκειαν τών μεταγενεστέρου αιώνων, 
οίαδήποτε καί άν ηναι ή διαφορά τής διοργανώσεω; 
αύτών. Α παντα τά πανεπιστήμια, άτινα βλέπομεν 
φυσικής καί ούκ έπιπλάς-ου ύπάρξεοίς, άπολαύοντα

• Υ ι  . > * / « »αναγνωριί,ουσι νοητικην τ ινα  ανεξαρτησίαν και να 
διαδίδωσιν αύτήν επιτηδεύονται. Κ ατά πάσαν δέ 
έποχήν περιπτύσσονται ο ,τι άξιολογώτεοον καί 
έκλεκτότερον περιέχει ή έπιστήμη. Εντεΰθεν το 
θέλγητρον τή ; πανεπιστημιακή; παραδόσεω; καί 
τών περί τά  πανεπιστήμια λειτουργιών τδ άξιότι- 
μον καί άξιοσέβαστον.

Πολύ δλίγον γοητευτική ήθελεν είσθαί ή διδα
σκαλία άν περιωριζόμεθα νά μεταδώσωμεν τήν 
επιστήμην τοιαύτην δποίαν τήν παρελάβομεν παρά 
τών προγενεστέρων μας’ άλλ’ δσάκις αί γόνιμοι ή 
μών μελέται νέα έπί τής έπιστήμης έπιχέουσι φώ
τα, έπειτα προσκαλούμεθα νά έκθέσωμεν τάς ανα
καλύψεις μας ένώπιον ακροατηρίου Πανεπιστημίου 
τινδς, άν καί τοϋτ αύτδ καθ’ έαυτδ δέν ήθελεν εΐ- 
σθαι δημιουργεΐν έργον ολως διόλου πρωτότυπον 
καί πρωτοφανές, ή άμεσος καί προσωπική πρός άλ- 
λήλους τών καθηγητών καί μαθητών συγκοινωνία 
δίδει μεγαλητέραν έμψύχωσιν είς τήν εργασίαν μα;

(1) Εχομεν και έν Κερχύρα συνακτήρια (loges)' άφίνομενείς 
άλλους τήν φροντίδα τής έξκΛκίξήσεώς των. Σ. Μ.

(2) Το παρόν άρθρον μετεφε'ραμεν άπό το άξιο'λογον σύγγραμ
μα τοϋ Κ. Φ. δε-Σαβινιοϋ έπιγραφο’μενο<· «ϊστοοι'α τοϋ κατά 
τόν μεσαίωνα ί ’ωμαϊκοΰ Δικαίου.» (Τομ. III κεφ. ΚΑ.).

Η Ελληνική λεξις βΠανεπιστήμιον» τήν όποιαν μεταχειριζο- 
μεθα, ακριβεστερον εφαρμόζεται εϊς τά  σημερινά επιστημονικά 
διδακτήρια και δεν εχει τήν δ ιττήν σημασίαν της Λατινικής 
U n i v e r s i t a s .  Η περί ης ό λογος «Universitas» έσήμαινεν η 
αυτό το επιστημονικόν κατάστημα η τά μέλη έξ ων άπαρτίζετο 
και τών οποίων σημαντικότερα ησαν o r e c t o r ,  o i c o n s i l i -  
a r i i ,  doctores legentes, scholarii. Εις τήνδευ^ραν μάλιστα  
σημασίαν ως επιτοπλειστον γίνεται χρησις της λε'ξεως παρά τοϊς 
παλαιόΓς συγγραφεΰσι. Ενίοτε δε εμφαίνει τό σώμα τών μαθη
τών u n i v e r s i t a s  s c h o l a r i u  πι. Ουτω π. περί τήν 
ι γ . εκατονταετηρίδα ύπηρξεν έν Βονωνία εν μονον νομικόν Σχο- 
λεΓον έμπεριέχον δύο u η i ν  e r  s i t a t e s, έκείνην δηλ. τών 
αλλοεθνών μαθητών (UltramoBlani) καί τών Ιταλών (Citra 
monlani) . Σ. τοΰ Μ .

καί ετι μ,Χλλον περισπούδαστον τήν καθιζάνει (1). 
Τοιοΰτος είναι δ θεμ,ελιώδης τών πανεπιστημίων 
χαρακτήρ τά δποία καί ανίσχυρα καί ανωφελή ά -  
ποβαίνουσιν, άν δπωσδήποτε ή ελευθερία καί ανε
ξαρτησία τής έπιστημ,ονικής παραδόσεως έπηρεά- 
ζηται (2).

Τπδ τήν έποψιν ταύτην τά ήμέτερα έχουν π λε ί-  
στην αναλογίαν πρδς τά  τοΰ μ.εσαίωνος πανεπ ιστή
μια, άλλά πολύ διαφέρουσιν ύπ’ άλλα; έπόψει;. Κ αί 
πρώτον μ.έν τά κατά τδν μεσαίωνα πανεπιστήμια  
είχον μεγαλητέραν σπουδαιότητα ή τήν σήμερον, 
διότι έστεροΰντο τής συνδρομής καί έπικουοίας τών 
γυμ,νασίων καί τών απειραρίθμων βιβλίων οσα τώρα 
πανταχόθεν έκδίδονται. Επειδή δέ οί τότε είς τά  
πανεπιστήμια φοιτώντες περισσότεοον καιρόν διε- 
τέλουν έν τούτοις μαθητευόμενοι καί άνδρες ησαν 
ώοιμώτεροι τήν ήλικίαν, ό κοινωνικός βαθμός τοιν, 
τά ύπουργήματά των καί αξιώ ματα άνϊδείκνυον

»  ̂ t > tt / Τ 1 >αυτα περιφανέστερα παρ οτι σήμερον είναι. Αφ 
έτέρου άν και, κατά τδ πνεΰμα της έποχής εκείνης 
καθ’ *̂ ν έν τη πολιτεία έσχηματίζοντο σωματεία  
τινα σχεδόν ανεξάρτητα (3), τά πανεπιστήμια έμ ι-

2 0 3

(1) 6  προφοβίχος ίιαφερ ιι πολυ άπο τον γραπτόν λογον. 0  μεν  

εύκαμπτο τερον, ζωτ.ροτερος και εύλτπτο'τερος, ό σοβαρώτερος 
και κανονικώτεοος του έτε'ρου. Τοΰτον εικότως δυνάαεθα να 
προσο^,οιώσω^,εν ενίοτε ρ.ε καλώς έξειργασαε'ντ,ν ιχνογραφίαν, 
εκείνον y e  ζωγραφίαν ίιαστίλβουσαν μέ τάς λααπροτε'ρας χροιάς. 
Τά καρτονια του Ραφαήλ ίιεγείρουσι το θαυμασμόν τοΰ καλλι
τέχνου, άλλ’ V) γραφις τοΰ Τιτιανοΰ τ,ίύνει τ^ν ορασιν και τή> 
καρδίαν συγκινεΓκαι αύτοΰ τοΰ ά^αθεστε'ρου χωρικοΰ. Σ. τοΰ Μ.

(2) Κατοί*τον μεσαίωνα έκκλτ,σία εσχεν εις ττ,ν Δύσιν ρ.ε- 
γάλτν επιρροήν επι τίΐς νογιτικτ,ς άναπτύξεως. Είς τ*̂ ν επιρροήν 
ταύττιν οφείλεται r» γε'νεσις τνίς ουτω λεγομε'ντ,ς σ χ ο λ α σ τ ι 
κ έ ς  φ ι λ ο σ ο φ ί α ς  συνίυαζούστς τ^ν διαλεκτικήν με ττ,ν 
θεολογίαν. Αλλ’ ύπο τ^ν έπιρροήν και αύστχράν εττιττάρτ,σιν ττ,ς 
έκκλτσίας άπώλεσεν f( διδασκαλία ττ,ν ελευθερίαν και άνεξαρ- 
ττ,σίαν τχς. 5τε ό'ε μεταγενε'στερον,άπ'ο Αουθτ.ρου μάλιστα, άπε- 
λύθτι τών έκκλτσιαστ^κών δεσαών ττς,εις χαλεπωτε'ραν δούλε,ία* 
υπε'πεσεν, υποχείριος κατά το μάλλον και τ,ττον γενομε'νη ττ,ς 
πολιτικές άρχτ,ς. Σ. τοΰ Μ.

(3) Τα άνεξάρττ,τα ταΰτα σωιχατεΓα (corporazioni) εν ίτα^ 
λία περι την ιγ\ εκατονταετηρίδα κατώρθωσαν σχεδόν παντού

» ττ,ς χερσονντ,σου ν ’ άντικατασττ,σωσι το δτ,ιχοκρατικον είς τα 
άριστοκρατικον πολίτευμα. Τοτε βλεπο^εν άποκλειομε'νους εις 
τινας τών Ιταλίδων Κοινοττ/των (Comuni) τους εύγενεΓς άπο την 
διαχείρισιν τών πραγαάτων της πο'λεως καθ’ ον τροπον άπε- 
κλείοντο ot άτιμοι. Ν ο b i 1 i s και iu  f a m i s  ησαν εν και 
το αύτο. Οί δε εύγενεΓς εύτυχεΓς «6εώρουν εαυτούς έάν βπετύχαι · 
νον νά συγκαταταχθώσιν εις τάς τάξεις τών τεχνιτών και β ’.ομη- 
χάνων. Αλλ* έπειδή η άριστοκρατία ριζουται είς τήν φύσιν τοΰ 
άνθρώπου, οσον τάχιστα άπ ’ αύτά τά σπλάγχνα τοΰ δήμου νε'α 
άναφύεται άριστοκρατία, άντικαθιστώσα πάλιν τήν άρχαίαν 
τών φεουδαλικών άρχοντων. Τοιαύτης καταγωγής είναι λ . χ. 
αι οίκογένειαι τών Ricci, Slrozzi, Cappoai, Albizzi, Medici 
κτλ. έν Φλωρεντία, τών οποίων οί έπι ψιλώ όνοματι τίτλοι εΤναι 
πλαστούργησα τών μετά ταΰτα μεγάλων Δουκών της Τοσκάνης. 
—  Αδυνάτου οδσης μιας πολίτικης ίσοτητος, η δημοκρατία κα-
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μηθησαν τοιαύτας έγκαθιδρύσεις, ώς έκ τούτου δέν 
έπτοήθησαν παντελώς οί κυβερνώντες.

Αλλ’ είναι αξιοσημείωτος ή διαφορά, ητις υπάρ
χει μεταξύ τών πανεπιστημίων τοϋ μ,εσαιώνος και 
τώ ν ήι/,ετέρων έφ’ δσον άποβλέπει τήν πρώτην αρ
χήν καί γένεσίν των. ή ς  προς τοϋτο ήθέλαμεν με- 
γάλως άπατηθή παραβάλλοντες τά  πρώτα τοϋ 
μεσαιώνος πανεπιστήμια μέ τάς επιστημονικά; 
τών νεωτέροιν εγκαθιδρύσεις, εργον ήγεμόνος τίνος 

πόλεως προς τό συμφέρον τών δπηκόων αύτών, 
και τών όποιων τήν είσοδον έπιτρέπουσι καί είς 
τούς αλλοδαπούς. Ανδρες ζηλω τα ί τής δ'.αδόσεως 
τών φώτων συνήθροιζον πέριξ αύτών ολίγους τινάς 
μαθητάς’ δσον τάχ ισ τα , προστιθεμένων νέων κα
θηγητών, έπλατύνετο δ κύκλος τών άκροατών, 
ίδρύετο μ ία  σχολή, όποία δέν ώφε·.λε νά ήναι ή 
ΰπόληψις καί επιρροή τοιούτοιν σχολών καθ Sv 
καιρόν αύταί ήσαν τοσοΰτον ολιγάριθμοι, ή δέ προ
φορική διδασκαλία ήτο σχεδόν ό μόνος δρόμος α 
νοικτός είς τήν επιστήμην! όποιον τό καύχημα 
τών καθηγητών καί δ ενθουσιασμός τών μ.αθητών 
δτε πανταχόθεν της Ευρώπης οί φιλομαθείς π α μ 
πληθείς συνέρρεον είς Παρισίους καί Βονωνίαν, εν
ταύθα έπί πολύν χρόνον Ο '.άγοντες καί τών μαθη- 
μάτοιν άκροαζόμενοι!

Κ ατ’ άρχάς λοιπόν αί κυβερνήσεις δέν ήναγκά- 
ζοντο οΰτε νά άνεγείρωσι το ιαΰτα  καταστήματα  
οΰτε έμμισθους καθηγητάς έν αύτοϊς νά διατηρώσι. 
Α λλά, προϊόντος τοϋ χρόνου, δτε παρήκμασαν τά 
πρώτα πανεπιστήμια, κατέστη αναγκαία ή ϋπος·η- 
ριξ'.ς αύτών παρά τών ηγεμόνων, όσα δμως ούτοι 
άνήγειραν δέν δύνανται νά συγκριθώσι μέ'τάς έλευ- 
Οέρας Σχολάς άνο^τέρας αύτών κατά τήν άςίαν, καί 
μολοντούτο αί τελευταΐα ι αυτα ι ένέκλειον άκομη
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ταντά πάντοτε εις τυραννίαν. Παρατηρήσατε τάς δημοκρατουμέ
νας πόλεις τών πατέρων μας Ελλήνων και θέλετε ϊδεΓ αύτάς 
βράδιον η τάχιον υποτελείς εις τύραννον και πάντοτε σχεδόν 
ΰττο τήν άμεσον επιρροήν και κηδεμονίαν προκρίτου τίνος, όταν 
δεν τιιραννί) Πεισίστρατος η Διονύσιος, 5ιοικ«.ϊ καί επιτροπεύει 
Περικλής. Αΐ πολιτεΓαι τών Δωρικών φυλών διετήρησαν έπ'ι πε- 
ρισσο’τερον καιρόν άναλλοίωτον καί άνο'θευτον το πολίτευμα των, 
επειδή τοΰτο ητο κράμά τ' αριστοκρατίας καί δημοκρατίας. 
Οοτω λοιπόν κατά τον ιδ\ αιώνα πολλοί τύραννοι κατεπλημ- 
μύρησ,αν την Ιταλίαν. Εκτοτε δέ τά πολιτεύματα τών Δήμων 
(municipii) όλίγον κατ’ όλίγον άποσβύνονται, οΐ δε τύραννοι διά 
τών κατακτήσεών των μεταβάλλουσιν είς τήν πρώην Δημοτικήν 
κυβερνησιν (regime muuicipalei τήν επαρχιακήν. Επειδή ομως 
ή άρχή τ ίς  εθνικής Ινο'τητος (Imperium) ΰπΐρξεν ένταϋθα ά- 
πο’κεντρος καί ύπο ξένης άντεπροσωπεύετο δυνάμεως, r, Ιταλία, 
ώς έξ αύτής τ ις  φύσεως τών πραγμάτων, ΰπεδουλώθη, άλωθεϊσα 
παοά άλλων έθνών καί τήν σήμερον άκομη ξενοκρατεϊται. Γλώσ
σα, θρησκεία καί μέχρι τίνος κοινή καταγωγή, ήθη καί έ'θιμα 
κοινά καί συμφέροντα αποτελούν τήν τωρινήν Ιταλικήν έθνικο- 
τητα , αλλά μέχρι τοϋδε αί τής Ιταλίας άποπειραι πρ^ς ανά
κτησήν η μάλλον άποκτησιν πολίτικης έθνικής ένο’τητος, ενεκα 
πολλών καί διάφορων λο’γων, άπέβησαν μάτα ια ι. Σ, τοϋ Μ.

είς τόν κόλπον τω ν τόν σπόρον τής διαφθορδς. 
Εχρεώστουν δέ τήν λαμπρότητά τω ν είς τυχαίας 
τινάς καί προσκαίρους περιστάσεις. Τινές τών άςιο- 
λογωτέρων διδασκάλων άνώοθουν διά τινα  καιρόν 
μίαν σχολήν, άλλ’ αυτη οσον οΰπω περίπεσοϋσα είς 
τάς άνικάνους τών διαδόχων των χεϊρας παρελύετο 
πάλιν. Και τω όντι, τά  πανεπιστήμια εύρίσκοντο 
αευ.ονωμένα χωρίς δεσμόν συνδέοντα αύτά μέ τ'ίιν 
νοητι-κήν τών έθνών κίνησιν καί έστερημένα τών 
γυμνασίων, ό άκρογωνιαϊος λίθος αυτών' άλλ ή 
πτώσις αύτών δέν έσταμάτησε τήν διανοητικήν κ ί-  
νησιν ·?,ν είχον μεταδώσει είς τήν Ευρώπην, προ
πάντων δέ οί νομομαθείς πρέπει, εϋγνωμονοϋντες, 
νά ένθυμώνται δτι ή νεωτέρα τού Δικαίου έπ ιστή-  
αη εχει ώς πηγήν της τήν σχολήν τής Βονωνίας.

ύ ς  έγγ ιστα  συγχρόνως ήκμαζον τρεϊς περιώνυ
μοι σ/ολαί υψηλής διδασκαλίας’ ή τής φιλοσοφίας 
καί θεολογίας τών Παρισίων- ή τοϋ Ρωμαϊκού ό ι- 
καίου τής Βονοιν'ας καί ή έν Σαλέρνο) τής ιατρικής· 
άλλ’ ή εν Σαλέρνω σχολή ούδεμίαν έπιρροήν εσχεν 
έπί τών άλλων, ούδ αύτών τής ιατρικής. Καί τ ω 
όντι είναι άποδεδειγμένον δτι αΰτα ι ελαβον ώς 
ύπογραμμόν τάς σχολάς τής θεολογίας καί τοϋ δι
καίου πλησίον τών όποιων άνηγέρθησαν.

Αί τών Παρισίων καί τής Βονωνίας σχολά! πρώ- 
ται διεφημίσθησαν καθ δλην τήν Ευρώπην καί έχρη- 
σίμευσαν ώς πρότυπον είς τά  άναρίθμητα πανε
π ιστήμ ια τά  έφεξής σποράδην άνεγερθέντα. Αλλ 
άπ’ άρχής πολύ άπ’ άλλήλων διέφεοον ώς πρός τόν 
τρόπον τής διοργανώσεώς των. Εν Παρισίοις οί κα- 
θηγηταί συναπαρτίζουσι τό σωματεϊον, έχουν πά
σαν εξουσίαν είς τάς χεϊράς των, οί όέ μαθηταί, 
μέλη τής σμικρας ταύτης πολιτείας, είναι μόνον 
ύπήκοοι αύτής' έν Βονωνί^ οί μαθηταί άπαρτίζουσι 
τό σωματεϊον, εκλέγουν τούς άρχηγούς των είς ους 
ύπακούουν οί καθηγηταί (ί ).

Τά μέν τών μετά ταϋτα  άνεγερθέντων πανεπι
στημ ίου παρεδέχθησαν τό Παρισινόν σύστημα, τά 
δέ τό ετερον. Τό πρώτον γενικώς παρεδέχθησαν έν 
Ιταλία, Ισπανία καί Γαλλίοι (2)' τό δεύτερον έν 
’Α γγλ ία  καί Γερμανία. Δύο είναι τά  σημαντικώτερα 
αί'τια τής διαφοράς τών συστημάτων τούτων' πρώ
τον μέν, τό δημοκρατικόν πνεύμα, τό όποιον ΰπερί-

(1) Τοιουτος οργανισμος με τίιν τωρινήν σύστασιν τών πανε
πιστημίων παραβαλλόμενος θελει φανη βέβαια πολυ παραύοξος, 
άλλά πρε'πει νά ένθυμτθη τις ο,τι εμτροσθεν ειπομεν περι του 
χαρακτηρος τών κατά τον μεσαίωνα μαθητών.

(2) Είναι άξιοπαρατηρπτον οτι ατ;αντα τά εν Γαλλία πανε
π ιστήμ ια , ώς το έν Βονωνία, εξοχως άφιερώθησαν εις την παρα- 
δοσιν του Δικαίου και επομένως ώνομαζον αύτά α Πανεπιστήμια 
τών 1?ίθ[Λων» —  Pasquier. Recherches. IX . 37. Παρομοίως 
εις τινα τών πανεπιστημίων ττ,ς αεστ^βριν/,ς Γερμανίας εκα- 
λουν τους μαδητάς ίουριστάς (juristen) ρ,ολονοτι άντ,κον είς 
άλλον επιστημονικόν κλάξον. ΠαρΟ. Sampadiuff Almanach 
?on Heidelberg 1 8 1 3  § 37.

/
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σχυεν είς τήν Βονωνίαν ευκόλως μεταδοθέν καί είς 
τούς μαθητάς· δεύτερον, ή φύσις αύτή τώ ν επ ιστη
μών τών παραδιδομένων είς έκατέοαν τών σχολών 
τούτων, ή θεολογία δηλ. καί τό δίκαιον. Η έν Πα- 
ρισιοις σχολή έγκαθιδρυθεϊσα κατ άρχάς πρός πα- 
ράόοσιν τής Θεολογίας άπ^τει άκραν υποταγήν 
παρα τών μαθητών τοσοΰτον μ.αλλον έφ’ δσον Ιως 
τότε είς τά μοναστήρια καί άλλους έκκλησιαστι- 
κους συλλόγους αύστηροτάτη πειθαρχία είχε πάν
τοτε συνοδεύσει τήν διδασκαλίαν ταύτην. Είναι 
πρόδηλον δτι άπαξ καθιερωθείς δ οργανισμός οΰτος 
έφηρμόσθη καί έπί τών άλλων επιστημών καί νέων 
σχολών καίτοι διατελούντων είς άλλας τής θεολο- 
γικής τών Παρισίων περιστάσεις. Η άρχαιότης καί 
ύπόληψις τών στολών τών Παρισίων καί Βονωνίας 
μάς έςηγοϋν δ ιατί τά  καταστατικά  τοιν έχρησίμευ- 
σαν ώς πρότυπα είς τά άλλα πανεπιστήμια. Μο
λοντούτο ας μή νομίση τις  δτι οί πρώτοι αύτών 
κανονισμοί συνετηρήθησαν άναλλοίωτοι. Εκαστος 
λαός έτροπολόγησεν αύτούς, καί έν Γερμανία, λόγου 
χάοιν, άπό τή ; μεταρρυθμίσεως ( ί ) ,  άπέκτησαν 
πολλω π>έον άνεξάρτητον χαρακτήρα. Φ. Α.

-------------   ■ W G 'rm —

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α
ΙΙερί τώ ν  φαινομένων, καί τη ς αρχής τ?]ςζω η ς 

συντεθέν μέν ύπό τοΰ ίατροΰ Λελούτου, 
μεταφρασΟέν δέ υπό II. Α αζαρα.

Συνε'χεια* βλέπε Φυλλ. Ε.

Το βήαα, οπερ οί όογανολάτραι τής σχολής τών 
Παρισίων δέν ήθέλησαν, μήτε θέλουσι νά διακυβεύ- 
σωσι, διεκυβεΰθη άπό πολλοΰ χρόνου παρά μιας 
άλλης σχολής Ιατρών φιλοσοφούν, ήτις έγκαυχάται 
καί οίονεί λαμβάνει τήν δνομασίαν της άπό τής 
τόλμης ταύτης. 11 σχολή τοϋ Μονσπεσσολάνου 
(M ontpellier) άνήγαγε τάς δυνάμεις τής ζθ)ής καί 
τάς ένεργείας, τώ ν όποιων αί δυνάμεις αΰτα ι είσίν 
ώσπερ τό ένεργόν μέρος, είς μίαν μοναδικήν άρχήν, 
ητις είναι ή άρχή τής ζωής. Κ ατά τόν Βαρθέζον, 
τόν Βιχάτον τής σχολής ταύτης, κατ ’ άλλους πριν 
καί μετ αύτόν, ή ζωτική αρχή , δ ιεσταλμένη ουσα 
ούσιοιόώς τής διωργανισμένης υλης, διέπει ταύτην  
καί κατευθύνει είς πάσας τάς ένεργείας τής ζωής 
καθαυτό, όμολογεϊ ώς τόσον δ Βαρθέζος δτι εν
δεχόμενον ή άρχή αΰτη νά μή ήναι διακεκριμένη 
τής ψυχής καθόσον τοϋ σώματος, ΐσω? ν«  κραττί 
τρόπον τ ινά  καί εκ τίνος μέρους τής ψυχής. Αλλ’ 
είναι έν τούτοις άληθές, οτι έκείνη παραλείπουσα 
είς ταύτην τήν τελευταίαν τήν διεύθυνσίν καί τήν 
εύθύνην παντός δ ,τ ι έστίν αίσθητικότης καί νόησις, 
έπιφυλάττει είς έαυτήν ιδίως παν τό πραττόμενον

(1) Πας τις έννοεΐ οτι αϊνίτεται ένταϋθα & συγγραφείς τήν 
θρησκευτικήν τών διαμαρτυρομένων μεταρρύθμισιν.

('Γόμ. Α. Φυλλ. Η.)

έν τω  ζώ ντι σώ ματι άνευ αίσθήσεως καί σκέψεως,
Εί μένήκολούθει τ ις  τήν τάξ ιν  τώ ν ιδεών καί ούχί 

διόλου τήν τάξιν τών χρόνων καί τώ ν γεγονότος, 
έμενεν είσέτι h  βήμα νά γενη πρός τόν διορισμόν τής 
άρχής τής ζωής, κα ίτό  βήμα αύτό ήτο ένδεδειγμέ- 
νον άφ όσων δ άρχηγός τής ζωτικόφρονος σχολής 
άπεφαίνετο περί τής ένδεχομένης τούλάχις-ον συνα- 
φείας τής άρχής ταύτης μετ’ έκείνης τοϋ νοός. Τοϋ
το έπεχείρησεν ό Στάλιος, ό μείζων , άν ούχί δ 
πρώτος έν φυσιολόγοις δσοι τήν δεινήν ταύτην δό
ξαν ήσπάσθησαν. Η αληθής άρχή τής ζωής, εΐπεν 
δ Στάλιος, είναι ταυτοχρόνως καί άδιαιρέτως ήκ ρ -  
χή τής αίσθήσεως καί τής διανοίας. ΐ ί  ψυχή όπάρ- 
χει έπί τοσοΰτον μάλλον κυρία καί κατευθύντρια 
τοϋ σώματος, έν φ  κατοικεί, καθ οσον τό έδημι-  
ούργησε καί είδοποίησεν αύτή καθ’ έαυτήν. Η ψυ
χή λοιπόν δέν διεξάγει μόνον τάς λειτουργίας τής 
αίσθητικότητος καί τοϋ λογικού, άλλά προεξάρχει 

I είς πάσας τάς λειτουργίας, ώς καί είς τάς βαθυτέ- 
ρας, τάς πλέον κρύφιας, τ ά ; πλέον ένδομύχους.

Η διδασκαλία αΰτη τής καθόλου καί άπολύτου 
διεξαγωγής τοΰ σώματος παρά τής ψυχής, κατά  
Στάλιον, ώνομάσθη Ψυχισμός ή Ι' νχοόοζία (A n i- 
m ism e), καθώ; έκείνη τώ ν ιατροφιλοσόφου τοϋ 
Μονσπεσσουλάνου (M ontpellier) έκλήθη Ζωτιχι- 
σμός η Ζωτιχοόοζία (v ita lism e), έκ τοϋ δνόμα- 
το ; τής ειδικής άρχής, ^ν άπένεμον είς τήν ζωήν.

Α ί διδασκαλίαι αυτα ι τοΰ Ζωτικισμοϋ καί τοϋ 
Ψυχισμού, παραλληλισθεϊσαι συχνάκις καί προσεγ- 
γισθεϊσαι,ενίοτε συνεχύθησαν,ύποληφθείσης τής μ ιας  
άντί τής άλλης" κα ί, δμολογητέον, παρεκτός παν
τός άλλου λόγου, δ προσδιορισμός τής άρχής τής 
ζο)ής δ γενόμενος ΰπό τού Βαρθέζου, ο ,τ ι λέγει πε
ρί τών σχέσεων αύτής ταύτης μετά τής ψυχής, ή
δύνατο νά έπιτρέψτ) τοϋτο. Κ αί τω όντι ή άρχή αΰ
τη πλησιάζει πολύ είς τήν ψυχήν, καί ?)όύγατο χά .Ι-  
Λιστα νά μ ή  ψ 'α ι, όμοΰ μ ε τ  αύτής, είμή μ ία  ά -  
κογομή η προσόν, μ ία  τρο π ο Λ ίγψ ης μ ια ς  χα ΐ 
τής αύτής ουσίας, τήν  όποιαν είναι ΐιδιάφορον νά  
καλώ μεν ψ υχήν. Οπως καί άν ϊχγ,, α ί δ ιδασκα- 
λ ία ι αΰτα ι κέκτηνται κοινόν τοϋτο, δηλονότι ΰφ α ι-  
ροϋσαι, πολύ πλέον παρ’ δτι κάμνει ή διδασκαλία  
τών ζο^τικών δυνάμεων, τάς πράξεις τοϋ ζώντος 
σώματος άπό τής έξαιρετικής κυριαρχίας τής ΰ -  
λης, έστω καί διωργανισμένης, θέτουσιν άμφότε- 
ραι τάς πράξεις ταύτας ύπό τήν έξουσίαν μιας άρ
χής νοήμονος.

Κ ατά ταύτας λοιπόν τάς διδασκαλίας, ?ι έν ώ  
πρόκειται περί αύτών, δύναται μάλιστα νά τεθν) 
τό τελευταϊον τοϋτο ζήτημα, τό άναγόμενον είς 
τήν διδασκαλίαν τής ζωής. Π ζωή αΰτη ήν περ δ 
ζωτικισμός καί δ Σταλιανισμός τάττουσιν δπό τήν 
διεύθυσιν μ ιας αρχής νοήμονος, τ ίνασχ έσ ιν  εχει μέ 
τό νοητικόν τής άρχής ταύτης, ή μόνον τούλάχ ι- 
στον μέ τήν α ισθητικότητα ; Η ζοιή καί ή αίσθη-
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τ ικ ό τη ; είσί δ·5ο ποα-j^arα όυσιωυω; διακεκριμέ
να , ?) δύο πράγματα ούσιωδώς συνημμένα ;

Δεν θέλω διδάξει ούδένα τ ί νέον, άναπολών 
οτι ή τελευταία αυτη γνώμη ύπεστηρίχθη ούχί μό- 
νον προκειμένου περί ζώων, άλλά καί περί φυτών, 
πρό δισχιλίων έτών καί επέκεινα. Μετά τον Εμ- 
πεδοκλήν, μετά τον Δημόκριτον, 6 Πλάτων άπέδι- 
δεν α ισθητικότητα εις τά  φυτά' καί ή δόξα αυτη, 
διαβάσα τον ροΰν τών αίώνοιν, κατέλεξε μεταξύ  
τώ ν οπαδών τη ; αριθμόν τινα φιλοσόφων καί φυ
σιολόγων, τελευταίος τών όποιων είναι, νομίζω, ό 
Αγγλος Δαρββϊνος. Καί ομως, όμολογητέον, ή αί- 
σθητικότη; αυτη ή παραχωρηθεΐσα είς τά φυτά ύπο 
φιλοσόφων έξαιρέτως φιλοσόφων, άνήγετο ιδίως είς 
ο ,τ ι ήδύνατό τις  νά όνομάσν) ζωήν αύτών τούτων 
σχετικήν, είς έκεΐνα; τάς πράξεις της καθόλου ζωής 
τω ν, αΐτινες συσχετίζουσιν αύτά μετά τοϋ σώ μα
τος ή τών 'έξωθεν έπενεργούντων, καί διαβεβαιοΰσι 
τάς  όποιας έξ αύτών δέχονται εντυπώσεις.

Πλήν φιλόσοφοι, ήττον φιλόσοφοι, νεώτεροι καί 
θεωροΰντες έαυτού; άκριβεστέρους καί κατά τ ι ς  
ίδέας καί κατά το λεκτικόν, είπαν ότι τά  φυτά εί
ναι αισθητικά καί έντός καί έκτος έαυτών, Ιν τε τί) 
θρεπτική καί έν τή) συ σχετική ζωή" καί ό τ ι, έν 
ένί λόγω , δυνάμει μόνον τής έσωτεοικής α ίσθητικό- 
τητος έκτελοΰνται έν αύτοΐς αί πλέον ένδόμυχοι 
πράξεις τοΰ βίου των. Καί εί μέν είπαν τοΰτο πε
ρί τών φυτώ ν, πολύ μάλλον είσέτι τό είπαν καί πε
ρί τε τών ζώων καί τής θρεπτικής αύτών ζωής. Η 
’ένδον αύτη ζωή τών ζώ<υν, η , συντομώτεοον, ό 
βίος αύτών, συνδέεται ούσιωδώς, κατά τό λέγειν 
τώ ν φυσιολόγων, μετά τίνος αληθούς αίσθητικό- 
τητος.

Ιδωμεν λοιπόν έν τέλει τ ί πρέπει νά φοονώμεν 
περί τοϋ τρόπου τούτου τοΰ ϋεωρεΐν, η τούλάχι- 
στον τοΰ έκφράζεσθαι.

Εί μεν πράγμά τ ι έστίν, δπερ όφείλομεν νά γ ι-  
νωσκωμεν,καί είς τό όποιον φαίνεται ότι ήδυνάμ,εθα 
νά έφαρμόσωμεν τό αληθές αύτοϋ δνομα, |ν δνομα 
μή άνήκον είμή είς αύτό, τοϋτο είναι ή α ισθητικό- 
τη ς ’ καθότι αυτη έστίν ήμεΐ; αύτοί, τούλάχιστον 
κατά  τό ήμισυ, πρός αποφυγήν ύπερβολή;. Δέν εΰ- 
ρίσκεται όμως λέξις, τήν δποίαν τυχόν κατεχράσθη- 
σαν έπί τοσοΰτον, ούτε δύναμις, ουτε τρόπος ύπάρ- 
ξεως, τά όποια ούτως αύθαιρέτως έπεξέτειναν.

Τό νά έζήτησαν, μεγαλύνοντες τό κράτος τής 
αίσθητικότητος, νά έμπεριλάβωσιν εις αύτό πάν 
ο ,τ ι προσήκει ε ί; τόν νοϋν καί αύτό τό λογικόν, 
ήτο μέν σφετερισμός, άλλά σφετερισμός εύκατα- 
νόητο;- διότι τά  τρία ταϋτα  κράτη συνεφάπτον- 
τα ι, καί έν πολλοί; συγχέονται' μάλλον δ’ είπεΐν 
δεν σχηματίζουσιν είμή έν καί μόνον κράτος, έν ώ 
ουνδεσπόζουσιν, άλληλομαχοϋσαι πολλάκι; δύο ή 
τρεΐ; άρχαί διακεκριμένα!. Πλήντό νά άνήρτησαν,

ύπερβολής αντιθέτου καί καταβαίνοντες έκ τών

ύψηλοτητων τή ; συνειδησεω; ε ΐ; τά  σιωπηλά βά
θη τοϋ σώματος, ε ί; τήν αισθητικότητα φαινόμενα, 
τών δποίων τήν παρουσίαν αυτη δέν αποκαλύπτει, 
καί τό νά έπέβαλον είς αύτά τό δνομα ταύτης, 
ιδού πράγμα πολΰ όλιγώτερον κατανοητόν, καί ό- 
μως έγένετο.

0  Βιχάτος, έπιθέτοιν νέαν διασήμ,ανσιν (desi
gnation) εις τινας προγενεστέρας δοξασίας, καί λό
γου χάριν, είς έκείνην τοϋ Γλισσώνος, έόωκε τό δ
νομα αίσθητικότητος οργανικής  είς τήν άρχήν φα ι
νομένων ατινα ούδεμία αίσθησις, ούδεμία συγκί- 
νησις, έστω καί ή πλέον παχυλή, καθιστά γνω- 
στά είς τό έγώ  τοΰ οργανισμού έν ώ αύτά άποτε- 
λοΰνται’ φαινόμενα άπορροφήσεως , κυκλοφορίας, 
άναδόσεω; (exh a latio n ),εκκρίσεως, θρεπτικής ζωής 
έν βοαχυλογία, κοινά είς τε τά φυτά καί τά  ζώα.

Η διασήμανσις αυτη, είς τήν οποίαν ένίοτε άν- 
θυπεκατέστησαν μ.ίαν άλλην άνάλογον, έκείνην, έπί 
παραδείγματος, τής λανθανονσης αίσθητικότητος, 
έπέτυχεν έν φυσιολογία, όπου καθημερινώς σχεδόν 
π αρ ίστατα ι, καί όπου απεικονίζει τήν πρώτην τά 
ξιν τών ήαετέρων λειτουργιών. Καί όμ,οις δεν είναι 
είαή μ.εταφορά, ό Μαίν δε Βιράν ( ί )  δεν τό είπεν 
είσέτι γεγονυΐα τη φων?ί, η τ ις  δύναται μέν έν 
ταύτν) τή έπιστήμγ) νά ήναι άνεκτή, άλλ’ ούχί καί 
άλλαχοϋ. Καλεσάτωσαν όπως βουληθώσιν, ερε- 
^io'ro^(irritab ilite), έζεγερτόν  (exc itab ilite ), ?ι 
καί άλλως έπί τό προσφορώτερον, τήν ιδιότητα  
ταύτην δυνάα,ει τής όποίας τά μόρια ήμών, κινού
μενα έξωθεν η έσωθεν κίνησιν έπαισθητήν η προσ- 
ποοιζοαένην, ζώσι ζωήν άρμ,ονικήν καί κοινήν" δ’.ΐσ- 
χυρισθήτο>σαν καί ότι κατά συνέπειαν σχέσεων α 
μοιβαίων καί είς δεδομ.ένας περιστάσεις, ή αίσθη- 
τικότης έκεΐ άνθυποκαθίσταται $ προστίθεται’ δεν 
πρέπει ομως νά δοθη τό δνομα τής αίσθητικότητος 
είς αύτήν τήν ιδ ιότητα . Αίσθητικότης δέν ύπάρχει 
είμή όπου συνείδησις,βαθμός τις συνειδήσεως. Οθεν, 
το έγώ  δέν είναι συνειδός ούτε τής ζωής τών οργά
νων ατινα  είσί τά  άμεσα αύτού έργαλεΐα.

’Αφ’ οΰ άπαξ εδόθη τό δνομα τή ; α Ισθητ ιχότη- 
τος είς τήν άρχήν πασών τών πράξεων άνεξαιρέ- 
το)ς τής οργανικής ήμών ζοιής, έπήχθησαν άκατα-  
σχέτως είς τό νά έπεκτείνωσι τήν ποίωσιν (qua lifi
cation) ταύτην ούχί μόνον εί; τήν άρχήν τής φ υτ ι
κής ζωής, άλλ ’ ώς καί είς έκείνην πάντων τών τε 
μεγάλων καί μικρών συνθετικών καί άποσυνθετικών 
κινημάτων τής ορυκτής φύσεως' καθότι πάντα  
ταϋτα  τά  κινήματα, ώς περ έκεΐνα τής ζωής τών 
φυτών καί ζώων, άποτελοϋνται κατά νόμου; στα- 
θερωτάτους, καί δυνάμει συγγενειών δυναμένων νά 
κληθώσιν έκλεκτικαί. Κ αί δέν σταματώ σιν ένταϋθα. 
Είτε διότι ή λέξις φέρει τήν ιδέαν, είτε διότι ή 
ιδέα έκάλεσε τήν λέξιν, κατήντησαν νά διακηρύ-

(1) Μί-y*; («ταφυαικος Γάλλος, άποθανών κατ* τ'ο 18 2 4 . Μ.
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ξωσιν δτι ή αίσθητικότης αΰτη είναι αληθής αίσθη
τικότης, αίσθητικότης ήτις αισθάνεται έαυτήν" δο
ξασία ή όποία άναδεικνύει τό όρυκτόν έμψυχον δη
μιούργημα, τόν κόσμον μέγα ζώον, καί ήτις ΰπο- 
στηριχθεΐσα πλέον ή άπαξ, φέρει έν τή  ιστορία 
τής φιλοσοφίας £ν δνομ,α τό δποΐον δέν είναι χρειώ
δες νά άναμνήσω.

Οτι το ιαύτη νά ηναι ή ούσ'α τών πραγμ,άτων, 
τωαύτη ή άρχή τών κινήσεων αύτών, οΰ μόνον δεν 
δυνάμεθα νά γινώσκωμεν τίποτε περί τούτου, άλλά 
καί πάν ένδον ήμών διαμ.αρτύρεται κατά τής φαν
τασία; ταύτης, καί ή παράθεσις ·?)ν έπιτρέπεται είς 
ήμας νά κάμωμεν τών διακριτικών χαρακτήρων 
τών τριών βασιλείων τής φύσεως, καί αί σχέσεις 
τάς όποίας ή χοινογνω σία  (le sens cotnm un) έπά- 
γει ήμας νά συνιστώμεν μεταξΰ ήμών καί τών δ ια 
φόρων τάςεων τών δντων άτινα  τά ; συνθέτουσι, και 
ή ήμετέοα ιδ ία  ήμ,ών αύτών ά ντ ίλη ψ ι;.

Αντί τοϋ νά προσάπτη ό άνθρωπο; τήν α ισθητι
κότητα εί; πάσαν ιδέαν κινήσεως, ώ ; καί μ.ιάς κι- 
νήσεως ήν τινα μ.όνον προσπορίζεται, κατανοεί ότι 
ΰπάρχουσι κινήσεις όφειλόμεναι είς ένα άπλοϋν μ η 
χανισμόν, μη/ανισμόν, εστω, μεταλλικόν, φυτικόν, 
ζωικόν- τόν καταλαμβάνει έπειδή τόν γνωρίζει, καί 
τόν γωρίζει έπειδή τόν βλέπει, έπειδή τόν δεικνύει 
αύτός έαυτώ.

Μηγάρ δέν εφευρίσκει μηχανισμούς, καί μηχα
νισμού; πολυαρίθμους, ποικίλους, θαυιιασίους, ναι 
μέν γεννήματα τοϋ νοός του, άλλ ε ί; τούς όποιους 
δέν έδωκε τήν α ισθητικότητά τ ο υ ; 0  άνθροιπος 
φέρει έν έαυτώ ενα μ.ηχανισμόν άνάλογον, πολΰ 
άνώτερον βεβαίως πάντων όσους αύτός έκτελεΐ, 
αλλ οθεν έπίσης ή αίσθητικότης άπεστι. Ως πρός 
αύτόν, αίσθάνεσθαι, κατά τήν στενωτέραν μάλιστα  
καί φυσικωτέραν σημασίαν, φανερόνει τό νά άνάγη 
είς μέρος τ ι προσδιωρισμένον τοϋ σώματός του τόν 
νέον τρόπον τοϋ είναι προκύπτοντα έξ έφαρμογής 
άλλοτρίας καί ένίοτε έκ συγκινήσεως αύτομάτου. 
Οθεν ανάγει είς ιδιαίτερον τόπον τοϋ έξωτερικοϋ 
περικαλύμμ,ατο; τήν τροποποίησιν ή τ ι;  γενναται 
έν αύτώ έκ τής προσβολή; όποιουδηποτε α ντ ικε ί
μενου. Δέν άνάγει πούποτε τήν έφάρμ.οσιν, τήν π ίε- 
σιν τοϋ α'ίματος εί; τό ένδον τών κοιλοτήτων τής 
καρδίας. ’Ανάγει δέ είς τινα μέρη έσω τοϋ στόμα
τος τήν μεταποίησιν τήν δποίαν δοκιμάζει έκ τής 
έπαφής τίνος γευ σ ψ ο ν  (savoureux) σώματος. Δέν 
άνάγει ποϋποτε τήν έφάρμοσιν τών θρεπτικών ύλών 
έν τώ  στομ.άχω. Κ αί τόν παραλληλισμόν αύτόν 
δύναταί τις  να πολλαπλασιάσω, είς τό έπάπειρον.

Θέλουσιν άρά γε είπει, αν καί τοΰτο δέν ήτο 
είμη νέος τρόπος τοΰ έπαναλαμβάνειν τό αύτό 
σφάλμα, ότι έκαστον τών όργάνο^ν, άτινα  θεωροΰ- 
μεν ώς άναίσθητα, η άκριβέστερον είπεΐν ώς μή 
αίσθανόμ-ενα, αισθάνεται ώς τόσον, αισθάνεται ού- 
τω πω ; ιδίως, άλλά τηρεί -.ήν αϊσθησιν αύτοϋ έαυ

τώ  μόνον, χωρίς τοϋ νά τήν μεταδώση ε ί; τό κέν- 
τρον τής άντιλήψεω ς; Τότε ήτο άν μία μικρά πε
ρίεργος δημοκρατία τό πλήθος αύτό τοϋ έγώ , έξ ών 
έκαστον δέν ήσθάνετο- πάρεξ αύτό έαυτό μόνον, α
γνοούν πάντα  τά  άλλα, καί μηδαμώς φροντίζον 
περί τοΰ τ ί γ ίνετα ι χιλιόμετρά τινα  έν άποστάσει 
έαυτοϋ. 0  άνθρωπος δέν ύπάρχει ήδη τόσον φρόνι
μος, καί ή ΰγεία αύτοΰ απέχει μακράν τοϋ νά ηναι 
σταθερωτέρα τοΰ λογικού του. Πλήν δύνατα ί τ ις  
νά διΐσχυρισθή μετά πάση; βεβαιότητο; ότι έν το ι
αύτη άναρχία τών οργανικών έγώ , αύτό; δέν εύρί
σκετο πώποτε άλλω ; είμή άσθενή; καί κατά τό  
σώμα καί κατά τήν ψυχήν, καί προσέτι άπέθνησκε 
πάραυτα.

0  μόνο; τρόπο; τοϋ καταπαϋσαι τήν αναρχίαν 
ταύτην τών μικρών έγώ , είναι δ τρόπο; δι’ ου 
παύονται πάσαι αί άναρχίαι, τουτέστιν νά καθυπο- 
βάλν) τ ί;  αύτά ε ί; τήν δεσποτείαν τοϋ μόνου έγώ , 
τοΰ μεγάλου έγώ , δπω; σχεδόν έκαμεν ό Στάλιο; 
(Stahl), άποσκορακίσα; πάντα ; αύτού; τού; αλά 
λους, κωφού; καί τυφλού; ύπουογούς, τού; όποιους 
ήθέλησάν vk τω  δώσωσιν ύπό τήν ονομασίαν Αρχή; 
(archee), ζωτικοΰ στοιχείου, ψυχή; θρεπτικής, 
φυτικής, άλογου, όλικής, καί καθεξής' όνομ.ασίας, 
κατ’ έμ.ήν γνώμην, όπίοσοϋν κούφας, αν καί αΰτα ι 
είσέτι έπικρατώσιν έν τώ  φυσιολογικώ κόσμω, 
καί είς τάς όποίας ήδύνατό τ ι ;  νά έφαρμόση τήν 
έπιγραφήν μ ιά ; τών άξιολογωτέρων κωμωδιών τοϋ 
Σακεσπείρου (Shakspeare)· Κρότος πο.Ιύς μ η ύ ε-  
νος ενεχα  ( 1 ).

Δεν έννοοΰμεν διά τούτου νάπαραδεχθώμεν πάντα  
τα τοϋ Σταλιού' ή διερμηνεύει; του δέν είναι πάντοτε 
σύμφωνος μ ετά  γινόμενα" ένίοτε μ.άλις-α αντιφάσκει. 
Τό ενδιαίτημα (demeure) έκεΐνο, παραδείγματος 
χάριν, όπερ ή ψυχή ώκοδόμησεν έαυτή έν τ ώγ ν ό -  
φω τής γενέσεως ήμών, μοί φαίνεται έργον αρχι
τεκτονικής, χωρίς νά είπω άρκούντως δυσκατάλη- 
πτον, καθότι πάντα τά  τής ύλης ταύτης είναι το ι-  
αΰτα, αλλ’ ίκανώς δύσκολον νά συναρμολογηθή μέ 
τήν σειράν τής έμφανίσεως τών γεγονότων. Νομί
ζω ότι καί ένταϋθα καθώς άλλαχοϋ, δ καταλύτης  
δέν έρχεται είμή τελειωθέντο; τοϋ ξενοδοχείου. Πλήν 
ο ,τ ι δύναταί τ ι;  νά ε’ίπν? μετά τοϋ Σταλιού, είναι 
ότι έν τώ κτιρ ίω  τούτο) δέν εΰρίσκονται πάντα δια
φανή καί εύηχα, καί ότι δ κύριο; δέν βλέπει έκεΐ 
ούτ’ ακούει έκαστον. Μόνον, έπειδή ή οίκία είναι 
καλή, είναι πόνημα χειρό; τή ; όποία; ή έπιδεξιότη; 
ισοζυγεί μέ τήν παντοδυναμίαν, οί ύπηρέται καί 
αύτοί καλώς έξησκημένοι, ή διακονία ώς καί είς τά  
μέρη τά διαφεύγοντα τό δμμα καί τό αύτίον τοΰ 
κυρίου γ ίνετα ι ώς εί διέταττεν αύτό; οΰτο;.

Ενίοτε, καί κατά συνέπειαν τροποποιήσεώ; τ ινο ;

( t ) B e a u c o u p d o  b r u i t  p o u r  r i c n :  M u c h  
a d o  a b o u t  a o l l i i n g .
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άποκρύφου, το δείνα έξ αύτών τών (χορίων, συνή
θως άμαυρόν καί άφωνον, καταλάμ π ετα ι, αποβαί
νε ι άντηχοΰν· καί τότε δ κύριος δρόί καί ακούει ο ,τι 
αχρι τοθδε μ ήτ’ ειχεν ίδεΐ μήτε ακούσει.

Εν άλλοις δροις, καί άνευ μεταφοράς είπεϊν, το 
διπλοΰν αύτό 3ν δπερ ήμεΐς εί'μεθα, το έγώ , ή άρ- 
χτί, δποία καί αν η, η τ ις  άμα αισθάνεται καί Εχει 
συνείδησιν, δέν έξασκεϊ τήν ενεργητικότητα καί 
όξυδέρκειαν αύτής είμή καθ’ ήμ ιλογιστίαν (de 
compte a demi) μετά τώ ν οργάνων, ά τ ινα , τό 
μέρος αύτώ ν, όφείλουσι ν’ άπολογίζωνται είς αύτήν 
(compter avec elle).

Μεταξύ τών οργάνων τούτων ύπάρχουσι τ ινά , 
τά  τής έξαιρέτως θρεπτικής ζωής, τών όποιων τό 
εργον, 5ν άπλώς καί μόνον ζωτικόν, δεν παρέχει 
αφορμήν είς ούδεμίαν συγκίνησιν, ύπαγομένην εί; 
έξέλεγξιν τής συνειδήσεως. Λεν συμβαίνει είμή είς 
σπανίας περιστάσεις, καί κατόπιν τινός μεταβολής 
έπελθούσ·/)ς είς τήν διασκευήν ή ΰγιείαν αύτών, ώς-ε 
τό έγώ 9 λαβόν γνώσιν περί τής ένεργητικότητός 
τω ν ύπό τίνος άλγηδόνος, αναφέρει τήν άσυνή,θη 
ταύτην αίσθησιν είς τ ι  σημεϊον τής οικονομίας όπερ 
είχεν εως τότε αγνοήσει.

Ενταύθα τό έγώ  έξεγείρεται κατά συνέπειαν ά- 
ποκαταστάσεως νέας σχέσεως άναμέσον τής έαυτοΰ 
καί τής τών οργάνων ενεργητικότατος. Αλλοτε, 
άπ ’ εναντίας, μένει κωφόν είς τάς εντυπώσεις καί 
τών οργάνων εκείνων, μεθ’ ών συνήθως εύρίσκεται 
στενώ τατα συνδεδεμένον, είς τάς έντυπώσεις τών 
αισθήσεων κυρίως. Σφόδοα ένησχολημένον αλλαχού 
ον, περ'.στρεφόμενον έν έαυτω ή »φγιρπαγμένον ύπό 
τίνος άντιλήψεως, δέν λαμβάνει ή δέν συμμερίζεται 
τήν κάταρξιν ούδεμιας άλλης. Οί νευρικοί δροι, είς 
οδς ή προσοχή καί ή ένεργητικότης αύτοϋ θέτουσι 
συνάμα τόν έγ*έφαλον, τό μεταδοτικόν νεϋρον καί 
τό αισθητήριον, δέν έκπληροΰνται* τά έξω αντικεί
μενα, διά τών μορίων ή τής μάζης αύτών, προσ- 
κρούουσιν είς μάτην τήν αίσθησιν” μήτε αΰτη , μήτε 
τό νεϋρον, μήτε δ εγκέφαλος αποκρίνονται. Εν το ι
αύτη περιπτώσει δέν είναι ποέπον νά είπη τις  δτι 
τό πρόσβλημ* ύπήοξεν άνεπαίσθητον" τοϋτο είναι 
παραλογισμός" δέν ύπάρχει, διότι τό έγώ  καί τό 
δογχνον αύτοϋ δέν ένεργοϋσι. Κα τ ’ αύτόν τόν λόγον 
συμβαίνει ώστε έκ χιλιάδων έντυπώσεων, προ/.υ- 
πτουσών άπό τών άδιαλείπτων ήμών σχέσεων μετά  
τώ ν περιστοιχιζόντοιν ήμας σωμάτων, αριθμός πολύ 
έλάττω ν παρ’ δσον ύπολαμβάνουσιν φθάνει είς τό 
συνειδός, είτε πρός έπ’ άδείας αύτόσε άντίληψ'·ν καί 
καταταγήν αύτών έν τή μνήμη, είτε, οπερ συχνό- 
τερον, πρός έπαισθητότητα αύτών τούτων γινομέ
νων έκεϊ μετά ταχύτητος μηδέν μέν ύφαιρούσης έκ 
τοϋ πραγματικού τής άντιλήψεως, πλήν παρεχού- 
σης ^ώραν είς άμεσον λήθην.

Αύτός είναι, κατ έμήν γνώ μην, δ καταλληλότε
ρος τρόπος τοϋ θεωρεϊν τήν ζωήν, τήν α ισθητικό

τητα , τάς συσχέσεις αύτών, παρα τώ  βασιλεϊ τών 
έμψύχων οντων, τώ  άνθρώπω.

Δύσκολον αν εΐη, έκτός τινων μεταποιήσεων, 
συγκερασμών τοϋ λεκτικού, νά μήν έκτείν-ij τις τον 
τοόπον τοΰτον τοΰ θεωρεϊν καί έπί τών λοιπών ζωων. 
Τά ζώ α έχουσιν άναντιρρήτως, ώ; ήμεΐ;, αίσθησιν, 
φαντασίαν καί άνευ δισταγμού καί τ ι  πλέον" και 
τούτου τεθέντος, ό Καρτέσιος έσχεν ίσως αόικον νά 
τοϊς άπαρνηθή παν είδος ψυχής.

Καθόσον άφορα τήν άλλην όλτ,ν διαίρεσιν τών 
έμβιων δντων" έν άλλαις λέξεσιν, ώς πρός τα φυ
τά , ού μόνον δεν είναι δίκαιον νά τοϊς άπονειμη τ ι;  
ψυχήν, άλλ’ ούτε ν’ άναμίξϊΐ μετά τοΰ βίου αύτών 
αίσθησιν τ ινα , καί αίσθησιν τήν πλέον άμυδράν, 
ούτε καί νά σταθή, κατά τούτο, εί; τήν αμφιβο
λίαν, εις ην έαεινεν δ Κάρολο; Βοννέτο; ( ί ) .

Τά φυτά ζώσι δυνάμει μηχανισμού καί συνθέ- 
σεω;, άμφοτέρων οργανικών, κατά συνέπειαν συ
στήματος δυνάμεων, έν οίς άχρι τοΰδε δέ  ̂ ήδυνή- 
θησαν νά κατανοήσωσιν είμή άντίθεσίν τ ινα  τούλα- 
χιστον φαινομένην πρός τόν μηχανισμόν, τήν σύν- 
θεσιν, τό δυναμικόν σύστημα της αδρανούς φύσεω;.

Αλλ’ έπίσης άχρι τή ; ώρας, έν αύτή τών φυτών 
τή ζωή, έν τώ  μηχανισμώ, εν τή  συνθέσει και τώ  
συστήματι τών δυνάμεων αύτώ ν, καίτοι ήδυντ,θη* 
σαν νά παρατηρήσωσι καί μεταφορικώς καλέσοισιν 
έντυπώσεις, ένεργεί»ς, ε ιδόςτι προαιρέσεο); η εκλο
γής ώς πρός τάς θρεπτικά; υλας, δέν έστάθη όμω; 
δυνατόν νά κατίδωσιν έκεΐ καί παραδεχθώσι πραγ- 
ματικώς αισθητικόν καί αίσθησιν. Η πολυθρύλλη- 
τος φράσις τοϋ Λινναίου μένει πάντοτε καί μ έχρι; 
άκριβεστέρας έρεύνης τό γνώρισμα τών τριών βασι
λείων της φύσεως' τά  ορυκτοί ύπάρχουσχ, τά  ψυτά 
ζώ σι, τά  ζώα ζώσι καί αισθάνονται, (2 ).

Παροράματα έν τώ  Α. Αρθρο)

Σελις 1 2 6  Σ τίχ . U  γράφε τακτόν —  Σελις 12 7  Σ τίχ . 13 

γράφε g καί z —  Σελις 12 7  Σ τίχ . 51 γράφε κ α ι—  Σελις 128  

Στίχ. 4 4  γράφε χαρακτηριστικώς, ειτε εις τά φυτά, ειτε εις τα 

ζώα, διά γενε'σεως. —  Σελις 12 9  Στίχ. 8 γράφε αύτάς —  Σελις 

12 9  Στίχ. 37  γράφε τά πράγματα —  Σελις 1 2 9  Στίχ. 47 

γράφε και —  Σελις 13 0  Στίχ. 23  γράφε ττς οποίας.

( 1 )  Διαβοχτος φιλο'σοφος και φυσιογράφος ττ,ς Γενεύης, άκμά- 
σας τον παρελθόντα αιώνα και καταλιπω ν πολλά και παντοια 
συγγράμμ ατα . Σ. Μ.

(2) Το κείμενον του Λινναίου, οπερ ολίγον τ ι παρήλλαΗα, εΤ- 
ναι το έξης* Lapides c re sc u n t, Y e g e la b i l i a  c re sc u n t e t vi- 
y u n t,  aniraalia c re sc u n t, y iy u n t e t s en tiu u t. (P bilosophia  
Botadica.)
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ΣΥΛΛΟΓΗ Λευ/αδίων Επιγραφών κτλ.
(Συνεχεία, ϊδ« Ε . φυλλάδιον)

Γ'. ΚΕΡΑΜΟΤΪΠΟΙ.

, 6 ·Τμήμα παχείας κεράμου, εύρεθέν έν Λευκάδι καί 
όιατηρούμενον είς τό μουσεϊον τοΰ Δρ. Πέτρου Κ α- 
τσαίτου Κεφαλλήνος. Τό μήκος δακτ. 5 πλ. 1 *. 
Εκδιδεται νϋν τό πρώτον.

A iM jO N r a
0  τύπος τών γραμμάτοιν έξέχει* δ τρόπος τή ; 

γραφή;, ειτε κατά λάθος τοΰ σφοαγιδογλύφου, είτε 
καί δ ι’ άπλοϋν αρχαϊσμόν, είναι βουστροφηδόν. Η 
παλαιογραφία θέτει αύτήν νεωτέραν τοϋ Εύκλείδου 
(400 π. X.) Η συμπλήρωσίς τη ; είναι πιθανή·

0  τύπος ούτος Ε ύ ν ο μ ί α  εκφράζει, φαίνεται, 
τό δνομα τοΰ καταστήματος, οπου ή κέραμος αυτη  
έξειργάζετο. Είπαμεν έν το ϊ; προλεγομένοις (α), δτι 
τοιούτον έθιμον ην καί παρά Ρωμαίοις, οιτινες έχά- 
ρασσον έπί τών κεράμων τό δνομα τής Λεγεώνος, 
ήτις τάς έξειργάζετο, καθώς καί έπί τών μολυβδί- 
νων δχετών, τό δνομα τοϋ καταστήματος. Τοΰτο 
καί τήν σήμερον γ ίνετα ι είς πολλά τής βιομηχα- 
ν.ας εργα, οίον ό τυπογράφος τυπόνει έπί τών έργοιν 
του τό δνομα τοϋ τυπογραφείου του, κτλ.

7.
Τμήμα παχειας κεράμου εύρεθέν έν Λευκάδι καί 

κατεχομενον τωρα ύπό τοΰ συμπολίτου μας Κυρ. 
Σπυριόωνος Σκουφά. Εκδίδεται νϋν τό πρώτον.

Ε Ι Σ ] Ε  Α Α Δ Α
Τό μονόγραμμα ΛΑ, περιλαμβάνει έν έαυτω δύω 

Λ Λ καί Α , ώς άπαιτεϊ ή ορθογραφία τοΰ ονόματος 
ΕΛΛΑΣ. Τά γράμματα , ώς καί έν τ^ προηγουμένη, 
έζεχουν, ή δε πα)αιογραφ ία θέτει αύτήν νεωτέραν 
τοϋ 3 3 0  π. X. II συμπλήρωσίς αυτη είναι πιθανω- 
τάτη.

0  τύπος οΰτος δεν εκφράζει, ώς δ προηγούμε
νο;, το ονομα τοΰ καταστήματος, άλλά τόν τόπον 
(εϊ; Ελλάδα), δπου ή κέραμος αΰτη έξειργάζετο. 
Τοΰτο κ’ ήμεΐ; σήμερον συνεθίζομεν. Εν Λονδίνω

Χ· τ “ χειροτεχνήματα φέρουσι τόν τύπον Lon
don. Α λλ’ είναι άξιον νά παρατηρηθώ καί τό έξής. 
0  Εφορος, παρά Στράβωνι, λέγει, δτι ή Ελλάς άρ- 
χεται άπό τών δυτικών μερών τής Ακαρνανίας" 
«Εφορος μεν ουν άρχήν είναι τής ίλλά δ ο ς  τήν Α
καρνανίαν <£ησίν άπό τώνέσπερίων μερών» (β) έπο
μένως τήν Ήπειρον, Θεσσαλίαν, Μακεδονίαν, Ιλλυ
ρίαν κτλ. θεωρεί εζω τής Ελλάδος κειμένας. Δέν 
είναι λοιπον παοαδοξον νά είκάσωμεν δτι, έπειδή ή

(«) ϊδ. Προλεγομ. §. S', (β) Παρά Στράο. Βιβλ. Η . Κεφ. ά. 
5· 3 . — i S .  και Σκύλ. Περίπλ. ΐν Ακαρνανία.

Λεύκάς κεΐτα ι μεταξύ Ακαρνανίας καί Ηπείρου, δ 
έν Λευκάδι Κεραμεύς, διά τοΰ τύπου τούτου ήθέ- 
λη<?ε νά διαστείλ/ι τα έργα του, άπό τών είς τήν 
γείτονα Ηπειρον εργαζομένων, ώς ίσως άχρειο- 
τέρων.

 >&seo------
Δ'. ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ.

8. #
Εύρέθ·/] πρό τινων έτών είς τάς άνασκαφάς τοϋ 

συμπολίτου μας Κυρ. Θεοδώοου Συλαϊδοπούλου, έν 
τώ νεκροταφίω τής άρχαίας Λευκάδός, παρά τ?ί 
κοινώς λεγομένη Σπασμένη Βρύση, περί μίαν ώραν 
άπό τής πόλεω; Αγ. Μαύρα;, πρό; νότον. Εύρίσκε- 
ται νΰν προσηρμοσμέν/ι είς τό περιτείχισαα τοΰ 
ελαιοτριβείου τοϋ αύτοΰ Συλαΐδοπούλου, κείμενον 
περί τήν αύτήν θέσιν. 11 ΰλη της είναι λευκόν μάρ— 
μαρον, κεκοσμημένον άετώ ματι καί έχων μήκος 
δακτ. 21 πλ. 1 6 . Εκδίδομεν νϋν τό ποώτον.

Α Γ Α Θ 1 Ν Ο [ Σ '
II πατρίς τοϋ τεθνεώτο; παραλλείπεται σχεδόν 

πάντοτε, δταν τό μνήμα του κεΐτα ι έπι τοϋ εδά
φους αύτής· Τπακούεται τό «ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ».

9 .
Μετηνέχθη έκΛευκάδος, τ&> 1 7 5 9  εί; τό έν Βρε- 

τανν;α Νανιανόν Μουσεϊον. Εξεδόθη ύπό Passevi 
έν τή αύτοϋ Dissert, pag. 3G. ύπό P aciaud i έν 
τώ αύτοϋ Monument) Peloponessiaci Tom. II. 
pag. 212 . Επίσης έξεδόθη (/αλκογρ.) είς τό Μου- 
σεΐον N anian. Collect. A n liq . Ν. 8G. Τό δέ τε -  
λευταΐον (χαλκογρ.) ύπό Boeckhii έν τώ  αύτοϋ 
Corp. Inscrips. Gr. Ν. 1922.

I I Ε I Σ I  Τ  Ε Λ  Η Σ
Τό δνομα τοΰτο νϋν τό πρώτον άπαντάται. Τά 

περαιτέρω έν Επ. 8.

1 0 .
Κ ατέχει είς τό Μουσεϊον ό Δρ. Πέτρος Κ ατσα ΐ-  

της Κεφαλλήν, εύρών αύτήν είς Λευκάδα, ώς δ ίδιος 
λέγει,είς τινας πρός ήμα; Επιστολάς του 31 Δεκεμ
βρίου 1 8 5 2 .  II. καί 11  ίανουαρ. 1 8 5 3 .  Εύρέθη 
είς τήν έν Λευκάδι θέσιν Κοΰλμο περί  ̂ ώραν άπό 
τής πόλεο>ς, πρός νότον. II ΰλη της κοιν. λευκ. λίθ. 
κεκοσμ. άνά πάσαν τών 4 πλευρών ταινία. Εκδίδε- 
τα ι νϋν τό πρώτον.

Ν Ι Κ Ι Ι Ι Π Α Σ
Κ α τ’ άοσενικόν γένος (ό Νικίππας) ούδαμοΰ τώ ν  

συγγραφέων εΰρηται" κατά δέ θηλυκόν (ή Νικίππη 
- τ ή ς  Νικίππης καί Δωρικώς Νικίππας) πολλάκις. 
ΐπ α κ ο ύετα ι τό ΣΗΜΑ.



210  Ο ΦΟΙΝΙΞ

ΤΟ ΙΙΘΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΚΛΤΑ ΤΟΝ Α ΡΙΣΤΟΤΕΛΗΝ (1 ) .

»Οί νέοι είναι ευμετάβλητοι καί αψίκοροι (ταχυ-  
χόρταστοι) εις τά ; επιθυμίας των* έπιθυμοϋσι «φό
δρα, καί εύθύς παύουσι’ αί θελήσεις των είναι ζω η- 
ραί, άλλ’ ούχί μεγάλα·.’ διαβαίνουσιν ώ; αί πεΐναι 
καί δίψαι τών άρρωστων. Ω; ευερέθιστοι και δ;ύ- 
θυμοι, φέρονται ύπδ τή ; δρμής και δέν κρατοϋνται' 
καθ’ ύπερβολήν φ ιλότιμο ι, δέν ύπομένουσιν έάν νο- 
μ ίζω ντα1. προσβεβλημένοι, άλλ άγανακτοϋσιν’ είναι 
ομο ς̂ μάλλον φιλόνικοι η φιλότιμ.οι' ό ιό τι ή νεότη; 
επιθυμεί τήν υπεροχήν, καί ή νίκη είναι υπέροχη 
τις" άγαπώσι δε τά  δύο ταϋτα  μ.αλλον η τά  χρή
ματα* ή πλεονεξία είναι άλλότριον αύτών, ώ; μ.ή 
έχόντων πείραν τή ; ένδεια; είσέτι' δεν είναι κακό
βουλοι, άλλ ’ εύπροαίρετοι, μ.ή γνωρίζοντες ακόμη 
πολλά; πονηοίας, καί εύπ ιστοι- διότι δεν έξηπατή- 
θησαν ήδη πολλάκις' εύκολοι είς το έλπίζειν, καθό 
αισθανόμενοι έν έαυτοΐς φύσει θερμότητα τ ινα , 6- 
μ.οιάζουσι τού; θερμ,αινομένου; ύπδ τοΰ οίνου, καί 
ώ ; μή δοκιμάσαντε; άλλως άχρι δεΰρο αποτυχίας 
ικανά;' καί ώ ; επί τό πλειστον ζώσι με τήν έλπί- 
δα. Η έλπίς είναι τοΰ μέλλοντος, ή δέ ένθύμησις, 
τοϋ παρελθόντος' άλλ εί; τού; νέους, τό μέν μέλ
λον είναι πολύ, τό δε παρελθόν, βραχύ. Είς τάς 
πρώ τα; ήμέρας τοϋ βίου, τούς φαίνεται οτι δεν 
ε/ουσί τ ι νά ένθυμηθώσι, καί ότι όφείλουσι νά έλ- 
πίζω σι τό παν, καί ώς έκ τούτου γίνονται καί εύ- 
εξαπάτητοι, έλπίζοντε; ευκόλως' ώς δέ θυμώδεις 
καί εϋέλπιδε;, είναι και τόλμητία ι' καθότι τό θυ
μώδες, τήν άφοβίαν, καί τό εύελπι τό θάρρος προ
ξενεί' ουδέποτε δ όργιζόμενο; φοβείται, καί δ άγα-  
θόν τ ι έλπίζων, καθίστατα ι επιχειρηματία;· είναι 
αίσχυντηλοί, μήν έξεύροντε; έτι νά ύπολαμβάνο)- 
σιν ώ ; καλά όσα δέν είναι το ιαΰτα , καί ώς μή δε- 
χθέντες μέχρι τοΰδε είμή μόνον τό δ ίδαγμα τοΰ 
νόμ.ου' είναι μεγαλόψυχοι' καθότι ή ζωή δέν τούς 
έταπείνωσεν ε ίσ ίτ ι, μήτε ή πείρα τών αναγκών τοΰ 
κόσμ,ου' έπειτα δέ, ή γενναιοψυχία συνίσταται είς 
τό νά νομ.ίζ^ τίς εαυτόν άξιον παντός ό ,τ ι έστί μέγα, 
και τοϋτο συνάδει μ.έ τήν ελπίδα. Αγαπώσι μ-άλλον 
νά πράττωσι τό καλόν (ώραΐον) η τό συμφέρον' έπει- 
δή ζώσι μ,αλλον δι’ αισθήματο; καί ήΟου; παρά διά 
λογισμ,οΰ' δ μέν λογισμό; έξαρταται τοϋ ωφελίμου, 
τό δέ αίσθημα είναι τοϋ ήθικοΰ *αλοΰ.

Οί νέοι θέλουσι φίλου; καί συντρόφου; Οπέρ τά ; 
αλλα ; ήλικία;· τό φιλόφιλον καί φιλέταιρον τοΰτο 
προέρχεται άπό τήν αρέσκειάν των νά συζώσι μετά  
τίνος,καί δ ιότι δέν έστρεψαν ακόμη τό βλέμμα των 
ποσώ; πρό; τό συμφέρον,άλλ’ούτε εί; εκλογήν φίλων' 
έν παντί πράγματι χωλαίνουσι καθ ύπερβολήν, 
παραβαίνοντε; καθόλου τό παράγγελμα τοϋ σοφοΰ 
Χίλωνος' «Μηδέν άγαν'» καί ή φ ιλ ία  των άμετρος 
καί τό μ ισό; των καί τάλλα  όμοίως' νομίζουσι καί
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οτι έξεύρουσιν δλα, καί δογματίζουσι’ καί έντεϋθεν 
πηγάζει ή είς πάντα ύπερβολή των η τό αγαν. ό σ ά-  
κ ι; π ίπτω σιν ε’ί;  τ ι αδίκημα, δέν πράττουσιν αύτό 
διά κακήν προαίρεσιν άλλά διά προπέτειαν" είναι 
καί έλεγκτικοί, διότι ΰπολαμβάνουσι π άντα ; άγα-  
θού; καί τ ιμ ίο υ ;, μετροΰντε; τόν πλησίον μέ τήν 
άκακίαν των, καί νομίζοντες έκ τούτου οτι οί άλλοι 
αδίκως πάσχουσι. Λρέσκονται είς τό νά γελώσι, 
καί έπομ.ένω; νά χλευάζωσι" ό χλευασμός είναι κα
λής ανατροφής ύβρις. Τοιοΰτον είναι, κατ έμήν γνώ 
μην, τό ήθος τής νεολαίας έν γένει.» Π. Λ. μ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
Ύπο 

X . ΛΑΒΓΑΝΟΤ.

Εξεδόθησαν εσχάτως έκ τοϋ έν Κερκύρα Τυπο
γραφείου ό Ερμής τά Στοιχεία τής Βοτανική; τοϋ 
καθηγητοϋ X . Λαβράνου, καί νομίζομ.εν ότι έκτε- 
λοΰμεν άπαραίτητον καθήκον συσταίνοντες τό β ι- 
βλίον τοϋτο είς τούς φιλομ.ούσους δμογενεΐς καί 
ιδίως είς τούς φιλομαθείς νέους. Ούδείς αγνοεί 
όποία καί πόση ή ώφέλεια τής έπ ιστήμη;, ην άπό 
τριών έτών διδάσκει με πολλήν έπιτυχ ίαν ό άξιό- 
τιμος συμπολίτης μας έν τώ  ήμετέρω Π ανεπιστη- 
μ.ίφ σπεύσα; νά δώστι μέ άξιομίμητον παράδειγμ-α 
δημόσιον δειγμ.α τής περί αύτής βαθείας μελέτης 
του καί έντελοΰς γνώσεως. Εστω δέ καί τοϋτο ώς 
άπόδειξι; ότι παρ’ ήμΐν δέν έξέλιπεν ό έρως τή ; μ.α- 
θήσεως, δ επιστημονικός ζήλος κ«ί ή άφιλοκέρόεια 
τών λογίων, καί ότι ή διατήρησις τοϋ Πανεπιστη
μίου, ή είς τήν διδασκαλίαν εισαγωγή τή ; Εθνικής 
γλώσοη; καί ό διορισμός καθηγητών ιθαγενών καί 
ίζοπ δέν άποβαίνουσι μ άτα ια  καί άτελεσφόρητα. 
Εάν δέν άπατώμεθα, τό βιβλίον τοΰτο είναι, μετά 
τό έγχειρίδιον τοΰ Κ . Αάνδερερ, ή πρώτη τής Βο
τανική; πραγματεία  ητις έκδίδεται είς τήν γλώ σ-  
σάνμα;, καί χαίρομεν βλέποντες οτι ή κατά τον 
άγώνα πρώτη αύτη έστία τοϋ φωτισμοϋ τών Ελ
λήνων δέν άπεσβεσθη όλοκλήροκ, καί έδύνατο άκό- 
μη, έάν εύμενής τύχη τήν έβοήθει, νά διαδώσΐ} νέας 
ακτίνας. Τό περί οΰ δ λόγος σύγγραμμα μέπολλην 
μετριοφροσύνην Σ το ιχ ε ία  έπιγραφόμενον, περιέχει 
εύληπτον, εύαέθοδον καί πλήρη έκθεσιν όλων τών 
μ.ερών τής Βοτανικής κατά τά νεώτερα συστημ,ατα  
καί κατά τ ά ;  νεωτέρα; αύτή ; άναπτύςει;. Τό ύφο; 
τοΰ συγγραφέω; είναι μ.έν άπλοϋν καί όμαλον, 
άλλά πάντοτε καθαρόν καί αφελές, έμ.φαΐνον, ώ; 
ρεΐθρον άτάραχον καί διαυγές, σειράν ιδεών λογι-  
κώς συνδεδεμένων καί έκφραζομένων μέ επιστημο
νικήν κυριολεξίαν. Μεταξύ δέ τών διαφόρων εικα
σιών καί τών αμφιβόλων καί αβέβαιων θεωριών, 
αϊτινες άναποφεύκτως άπαντώ νται καί είς τας 
πλέον ακριβείς καί θετικά; έπ ιστήμας, ώ ; άνεξά- 
ληπτος χαρακτήρ τής ανθρώπινης άτελείας, δ νέος
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καθηγητής έκλέγει μέ δρθοτάτην κρίσιν τά ; π ιθα- 
νοτέρα; καί εύλογωτέρας, δποστηρίζων δι’ ισχυρών 
λόγοιν τάς δοξασίας του. Συγχαίροντες οθεν άπο 
καρδίας τόν Κ . Ααβράνον, εύελπιζόμεθα ότι δέν 
θέλει στερηθή τής δικαίας έμψυχώσεως τών δμ,ογε- 
νών καί τοϋ έπαίνου τών λογίων, ός τ ις  είναι ή 
μόνη αμοιβή τήν δποίαν έπ'.θυμ.ε'ί δ ειλικρινή; φ ί
λος τής παιδείας καί τής νοητικής τοϋ έθνους άνα
πτύξεως. Π. Β. Α.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ TOV ΙΙΤΩΧΟΥ
(Μετάφρασις έκ τοϋ ϊτοιλικοϋ)

ΥΠΟ Γ. Δ. Κ.

0  άθλιος Ιωάννης κε ΐτα ι ημιθανή;.—  Γεγηρακώ; 
!χ(ον καταβεβλημένα τά μέλη του έκ πόνων, τα 
λαιπωριών καί θλίψεων, έγκατελείφθη είς τήν βίαν 
τοϋ κακού, καί ούκέτι βλέπει τόν λαπρόν ήλιον έπί 
ταύτης τής πατρικής γής, έφ’ ής έχυσε τοσούτους 
ίδρωτας καί δάκρυα.

Χθες τό εσπέρας μόλις δ ιατρός τοϋ ήγγισε τόν 
σφυγμόν, βλέποιν τό πρόσωπον του πελιδνόν καί 
λεπτόν, τούς δφθαλμ.ούς του βεβαρημένου; καί ακ ι 
νήτους, τά  χείλη χλωμά καί ξηρά, καί καταλαμ-  
βάνων ότι έπλησίαζεν είς το τέρμα τής ζωής του, 
είπεν είς τήν άπαρηγόρητον συμβίαν τοϋ άσθενοΰς. 
Εγώ δέν άναγκαιοΰμ.αι πλέον, πρόστρεςε πρός τόν 
ίερέα. —  Αύτη, άν καί κεκμηκυϊα έκ τών άυπνων 
νυκτών έπ; τοΰ προσκεφάλου τοΰ άσθενοΰς, άν καί 
αδύνατος έκ νηστειών καί δακρύων, άνεκάλεσε τάς 
όλίγας της δυνάμεις, καί συσταίνουσα ε’ς τήν Παρ
θένον τόν πάσχοντα, έπορεύθη ή ίδια, όπως άναγ- 
γείλτι τοϋτο είς τόν ένοριακόν ίερέα, περιπατοΰσα 
έπί τή ; χιόνο; έν μίλλιον.

0  εφημέριος ήτον άπω·', ίσως διά νά βοηθήση 
άλλου; άποθνήσκοντας’—  τέλο; πάντων έφθασεν εί; 
ίεοεύ;, έκτέλεσεν εί; τόν ημιθανή τά θρησκευτικά 
χρέη’—  το περιτραχήλιον είναι έπί τών ποόών του. 
Αί τελευτα ΐα ι μαρμαρυγαί ήμισβυμένου τινο; λ ύ 
χνου φωτίζουν τήν καλύβην. Μόνη ή συμ,βία έ 
μεινε σύντροφο; τοΰ συζύγου της. Αΰτη ποτέ μέν 
έγονάτιζεν έμπροσθεν είς τήν εικόνα τής Παρθένου, 
ποτέ δέ έκαμπτεν έπί τοϋ προσώπου τοΰ Ιωάννου 
όπως μέ τρέμουσαν χεΐρα τοϋ βρέξνι τά  χείλη διά 
νά καθαρίση τά  τελευταία  άδύνατα άσθμ.ατα, καί 
φλέξϊ) μ.’ Ιν φηλί τό έκ τοΰ ψυχροϋ ίδρώτος κε- 
καλυμμένον πρόσωπον.

Εν θωλερόν δάκρυ τής δυστυχοϋς π ίπ τε ι'επ ί των 
παρειών τοϋ συντρόφου της' —  αύτός τό αισθάνε
τα ι, —  ανοίγει τά  δμματά του, —  νέος τις σπινθήρ 
αστράπτει είς τάς κόρας του, καί άτενίζων πρός 
τόν Ουρανόν μειδ ιά , καί κινεί τό στόμα του, ώς άν 
ήθελε νά είπ^' «Μή θρήνει δι’ έμέ, έτελείωσα άπό 
»τοΰ νά πάσχ&), καί σύ ή ιδ ία , σύ θέλεις μέ άκο- 
»λουθήσει είς έκεϊνον τόν εύδαίμονα τόπον, έν ω

«ύπάρχει άθωότης καί άνάπαυσ ι;, έκεΐ σέ περι- 
»μένω φιλτάτη συμβία, . . . .  έκεΐ θά δ.έλθωμεν 
«εύτυχεστέρας ήμέρας . . . .  Μή κλα'ιε . . . Ημείς 
»ύπεφέραμ.εν καί ύπεμείναμεν μ.έ θρησκευτικήν καρ- 
»τεοίαν παν ό ,τι δ Θεός μας έδωκεν έν τούτω  τώ  
»κόσμω . . . νΰν δέ ανήκε ι είς ήμα: δ ς-εφανο; τής 
«δόξης, . . . πορεύομαι νά τόν λάβ&> . . έλθέ, ω 
«ελθέ καί σύ φ ιλτάτη  ινα λάβτ;ς τόν έδικόν σου » . . .

Επειτα, ποίν σφαλίση τούς όρθαλμ.ούς του, τούς 
στρέφει βραδέως πέριξ, καί δεν βλ;πει άλλον, έν- 
θυμ.είται τά τέκνα του καί δέν τά θεωρεί. Τότε α
νακαλούνται είς τήν φαντασίαν του τά τοϋ κόσμου, 
ότι καταλιμπάνει τά  τέκνα του διεσπαρμ-ένα καί 
μακράν έκείνη; ήτις μ.ετ’ όλίγον θέλει διαμείνει 
yr\'jα, πένησσα, έγκαταλελειμμένη. Τότε έκ νέου τοϋ 
παρουσιάζονται έν σχήματι λευκών φαντασμ.άτων, 
αί σπάνιαι καί βοαχεϊαι εύφροσύναι, καί οί μακρυνοί 
καί πολυώδυνοι πόνοι του, ο'ίτινες περιλαμ.βάνουσιν 
απασαν τήν Ιστορίαν τοΰ βίου του. Ερασμία τις νεά- 
νι;, καίτοι χαίρουσα είς τά πατρικά θέλγητρα, έπέ- 
ταξεν είς τούς κόλπους τοΰ Πλάστου τη ;, μ.όλις 
προέφερε τούς γλυκείς λόγους, «Πάτερ, μ ήτερ». 
καί αύτήν τήν βλέπει ώ; άγγελον μειδ ιώ ντα, οστις 
τόν πεοιαένει μ.έ άνο’.κτά πτερά νά τόν δδηγήσΐ} 
είς τά ; ούρανίου; αψίδας τοϋ Παραδείσου.

Εί; εύρύχωρόν τ ινα  καί έρημον πεδιάδα κεκα- 
λυμμένην έκ πτω μάτω ν μεταξύ τών στεναγμών 
τών πληγωθέντοιν, αύτός σκοπεί καί τό τοΰ άν-  
δοείω; φονευθέντο; υίοΰ του πολεμοϋντος ύπέρ π α -  
τρίδος, καί άσπαζόμενο; αύτόν εί; τό μέτωπον 
τό θάπτει, καί έπί τοϋ μνήματος τοϋ θέτει εν* 
σταυρόν ώς μόνον τεκμήριον τοΰ πτωχοΰ καί άν- 
δρείου υίοϋ του.

Τώρα φαντάζεται οτι εύρίσκεται έπί ορούς τ ινό ;, 
πολλά μ ίλλια  μακράν, όπου ή λαίμαργος καί βιο- 
μήχανος τοϋ άνθρώπου χειρ ύπάγει σκάπτουσα είς 
τά πετρώδη έγκατα όπως έκβάλν^ πολύτιμα μέ
τα λλα ’ έκεϊ ύπάρχει είς τών υίών του όστις άκα- 
αάτως έργαζεται, όπω; ώφελήση εαυτόν καί τούς 
γονείς του. Α χ ! δεν έμαθεν ό δυστυχής είσέτι ότι 
ό πτωχός του πατήρ, έκεΐνος όστι; τοΰ έδονκε τήν 
υπαρξιν άσθενεϊ ά-ευ ούδενός βελτιώσεω ;, διά νά 
τρέξτι πάλιν νά τόν ίδή, άσπασθή, καί λάβη τήν 
πολύτιμον εύχήν του. Επειτα παρατηρεί τό έογα- 
στήριόν του, τά σκεύη τή ; τέχνης του, τά  άτελείω- 
τα μείναντα έργα του Ενεκα τής άσθενείας του, 
σκέπτεται έκ νέου τού; σκληρού; κόπους, ου; κατέ
βαλε πρό; ύπθ7 ήριξιν τή ; μικρά; οίκογενείχ; του, 
τάς μεγίστας άνάγκας α'ίτινε; πολλάκι; τόν παρε- 
κίνησαν νά διδάξη τά  τέκνα του τίν ι τρόπω νά 
ύποϊιέρωσι τήν πείναν. Προσέτι δε άναπολεΐ ε ί; την 
φαντασίαν του τους ττε'.ρα ί̂Λους ους ενικησε οια τής 
καοτεροψυχίας του, καί τάς παραμυθίας άς ευρι- 
σκεν εί; τήν θρησκείαν καί εί; τήν καθαράν συνεί- 
δησιν ήτις τόν ύπεστήοιζεν έν τα ΐς δυστυχ ία·.;. . .
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Εΐς τής συμβίας του αναστεναγμός, η τις , βλέ- 
πουσα αύτόν χλωμότεοον καί άκίνητον,τόν ένδμιζεν 
‘ίίδη τεθνηκότα, εγείρει αύτόν έκ τής βαθεία; θέας 
τόσων ένυπνίων. —  άλλο δέ δάκρυ π ίπ τε ι έπ! τών 
έρασμίων οφθαλμών, κα! δίδει τήν ειδησιν τής τε 
λευταίας πνοή; τής ζω ή; του,—  γινώσΛε'· δτι ολίγα  
λεπτά διαμένουσιν είς αύτόν, μετά μεγίστου άγώ -  
νοςέκβάλλει τόν βραχίονα του,—  ζητεί τον έσταυ- 
ρωμένον,—  ή σύζυγός του τδν βοηθεΐ 'ίνα άσπασθή 
αύτδν, —  τή ; θλίβει τήν χεϊρα, μειδιά τελευταΐον, 
κα! βλέπει μόνον τδν λευκόν άγγελον τοΰ πλάσμα
τος, προσκαλεΐ τήν Παρθένον, κα! ή γενναία ψυχή 
έκπνέει έν πλήρει ειρήνη.

Τδ έσπέρας τή ; ήμέρας έκείνης δυο φέρετρα έ- 
κειντο είς τήν θύραν τή ; άθλία ; καλύβης* ή ουράνιο; 
Πρόνοια εύσπλαγχνίσθη τήν τεθλιμμένην χήραν. 
Εκ τών έκεΐ πλησίον εύσπλάγχνων γυναικών τινέ; 
ηύλόγουν τδν πτωχόν δστι; πολλάκι; τ ά ; έσυμβού- 
λευσεκαί έβοήθησεν, ς-ερούμενο; τοϋ μέν άρτου διά 
νά άπαλλάξη τοϋ λιμοΰ τά τέκνα τοιν, τώ ν δέ 
ίμ ατίω ντο υ δπω; ένδύσν) έκεΐνα. —  Εμειναν π τω 
χότεροι παρά πρότερον, εύχαριστούμενοι νά Υπο
φέρουν μάλλον αύτοί παρά οί γείτονές των.

Ανευ πομπής επικήδειου ταφ ή ; ή γή τοϋ κοιμη
τηρίου καλύπτει τά  ύπδ τώ ν πόνων καταλελυμένα  
μέλη του. Ούδέν έγκεχαραγμένον μάργαρον ένθυ- 
μ ίζει τδ δνομα καί τά ; άληθεΐς κοσμίου; καί ΰψ/)- 
λάς άρετάς τοϋ πτωχοϋ ΐωάννου καί τή ; πολυπο- 
θήτου συντρόφου του ! Αλλά τ ί ;  ή ώφέλεια τούτου; 
Η ταχύπτερο; φήμη διαχεομένη έκ τών πτωχών γ υ 
ναικών εί; άπ αντα ;, θέλει του; διατηρεί άε! ε ί; ζωήν.

ΙΣΤΟΡΙΑ τών γεωγραφικών ανακαλύψεων κλ.
(Συνεχεία, προηγούμβνον φυλλά^ιον)

Οί Σκύθαι δέν έφάνησαν εί; τους όςύνοας Ελλη
νας βάρβαροι, έξ εναντίας παρ ίσταντα ι δίκαιον κα! 
πολιτισμένον εθνο;, μολονότι χαρακτηρις-ικώ; θεω
ρούμενοι οΰδεις αΰτών είναι επισήμου πνεύματος 
γνώσεως. Αφοϋ ό Ηρόδοτος έπληροφορήθη άξιο- 
χρέω; περ! τών ύπερΰορείων δεν παράγει θαυμα
σμόν, έάν είπε τέλος πάντων «δτι πρδς βορραν τή ;  
Εύρώπη; κε ΐνταιπάμπολλα αξιοπερίεργα, καί ύπερ
βολική ποσότη; χρυσοϋ.» Είχεν ακούσει περί τών 
μεγάλων νυκτών τή ; άρκτου, δέν ήδύνατο δμω; νά 
πιστεύση δτι οί ζώντε; πέραν τών Μασσαγετ&ν 
έκοιμώντο § ; μήνας τοϋ έτους. Λέγει δτι τδ χει
μερινόν ψύχος είναι τόσον αύστηρδν πρός βορραν 
τοΰ Εύξείνου, ώστε οί Σκύθαί δύνανται νά δ ιαβαί- 
νωσι τδν Κιμμέριον Βόοπορον μετά φορτηγών α 
μαξών είς τήν ίνδικήν γήν. Εννοεί δέ τους ύπό 
Στράβωνος καλουμένους Σινδούς  του; κατέχοντα; 
όρχήθεν τ ά ; περ! τδ στόμιον τοϋ Κουβάν πεδιάδα;. 
Πιστεύσας δέ τδν Ομηρον δτι τά  άρνία τής Λυβίας 
γεννώ νται μ έ κέρατα, κκ! όρων δτι τδ θερμόν κλί

μα συντείνει πρός αυξησιν τώ ν κεράτοιν έλάνθασε 
πρός τοιαύτην πολυπειρίαν’ διότι έάν ειχεν ίδή τά 
τετράκερα καί έξάκεοα πρόβατα τής Βαλτικής, ά- 
πέρριπτεν άμέσως τήν κούφην αύτοΰ θεωρίαν. Η 
παρατήοησίς του ομως δτι οί 'ίπποι ύποφέρουν τήν 
δριμύτητα τοϋ βορείου ψύχους μάλλον τών δνων 
ήτον όρθή καί άςιόπιστος.

Αδύνατον είναι νά βεβαιώσωμεν έντελώς τοΰς 
κατεχομένου; τόπου; ύπό τών διαφόρων έθνών τών 
περιγραφομένων ύπδ τοΰ Ηροδότου, καί οί έπ ιχει- 
ρισθέντε; τήν σαφήνειαν γεωγράφοι, τοσοΰτον άνει- 
μένω; έχρήσαντο τ&> κειμένω, ώστε τά  έςαγόμενα  
αύτών, καίτοι αλλόκοτα, σπανίω ; δύνανται νά π ι-  
στευθοϋν. Επί τή ; αρχαία; καταστάσεω ; τή ; κοινω
νίας, έθνη πολλά συνήθω; διαιρούντο εί; πολλά; καί 
ποικίλας φυλάς, τόσον ώστε γεωγραφική ονομα
τολογία Κομαδικών έθνών σπανίως δύναται νά 
έπεκτανθή. Α ί άπλαΐ έκεΐναι κοινότητες σπανίω; 
συγκοινωνοϋσι κα! γινώσκουσιν άλλήλας, δθεν δεν 
ύπάρχει πρωτότυπός τ ις  συγγένεια φυλή; η γλώ σ-  
σης. Πώ; δυνατόν νά πιστεύσωμεν δτι οί Ίσ η δ ώ -  
νες  παρ’ οί; άποπερατοΰτο ή γνώ σι; τοΰ Ηροδότου 
πρδ; άνατολάς ήσαν οί έγκάτοικοι τή ; Κ ινική; Ταρ- 
ταρία;; Πόσον είναι πιθανώτερον δτι ήσαν ο ί ' Ασοι 
ί] Ασιανοί (’ίσοι; Ασιτανο! Asi-tani) οιτινε; κατέ- 
βησαν μετά πολλού; α ιώνα; έκ τών βορεί&>ν κοι
λάδων τοΰ Βελουρτάγου κατατροπώσαντε; τήν Ελ
ληνικήν βασιλείαν τώ ν Βάκτρων, καί οίτινε; προ- 
φανώ; εΐναι οί ’Ισοειδώ νες  τοΰ Πτολεμαίου. 0  
πολιτισμό; τών Ασίο>ν (Asi), καί ή εύλαβη; αύτών 
διαγωγή πρό; τά  θήλεια, διαστέλλεται παρά τών 
αρχαίων ίστορικών Κινέζων, ώ ; λαλεΐ δ Ηρόδοτο; 
περί ίσοηδονίων. Οί λοιποί τοϋ μεγάλου τών Ασίο^ν 
έθνους, οί οίκοΰντες τήν σήμερον τά  Καυκάσια κα- 
λοΰνται έτι ύπδ τών Ρώσσων Οσσετίνζο^ΟββάΠηζϊ). 
Δέν είναι παράξενον έάν οί Σκύθαι, περιπλανώμενοι 
καί αύτοί περί τά ένδον τής Ασίας, διετήρησαν συγ
κοινωνίαν μέ έν έθνος άνήκον είς τήν μεγάλην αν
θρώπινον οικογένειαν.

Αλλά δύναταί τ ις  νά έρωτήση τ ίνε ; ήσαν οί 
Σκύθαι; Είναι δυνατόν αί Σκυθικαί διατηρηθεΐσαι 
λέξει; άπδ τόν Ηρόδοτον Α ρ ιμ α σ π ο ί,  μονόφθαλμοι, 
καί Ο ίάρπατα , άνθροιποκτόνοι, νά παοαχθώσιν έξ 
άλλης τινός γλώ σσης; ( 1 ) ·Η θετική δμως μαρτυ-

(1) Τών πεπαιδευμε'νων 5ε βουληθε'ντων νά λύσωσι το πρό
βλημα τούτο άποφατικώς ηθελον υποκριθη έάν ώμολο·γουν το 
εναντίον τούτων. Η Σκυθικ^ λέξις Α ρ ι μ . ά σ π ,  σχηματιζομε'νη 
ύπο της λεξεως ά ρ ι μ α  (μονος), και η λεξις ο π ο υ  (οφθαλ
μός), μεθερμηνεύεται είς την Ελληνικήν ε ρ η μ ο ψ. Το 5ε ση- 
μαινομενον ταύτης της Ελληνικης λέξεως μεταποιηθεν εις την 
συνωνυμίαν του μ ο ν ή ρ ο υ ς  και  μ ο ν ά χ ο υ  παρίσταται κατά 
τελευταίαν έννοιαν εν τί) Γερμανική λεΊ-ει arm. 11 δϊ Σκυθικη 
π-.βανον νά ηναι η ρίζα του spy. Ο ί ά ρ π α τ α ,  μία  Αμαζύν 
εΤναι σύνθετος άπο την οιαρ, Σκυθ. άνθρωπος, Ούγγαρ. ceri, 
Αατιν. v ir, Αρμεν. air, και pata ΣκυΟ. Το φαινομενον, Batten 
Γοτθ. (οθεν Battaluna) battue Αατιν. Σ φ ά ττω ^ λη ν .
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ρίατοϋ Προδότου,δτι οί Σκύθαι άρχήθεν συνενοΰντο 
τοΐ; Σαυρομμάταιι:, ίκανώ ; επιβαρύνει τήν άντίρ- 
ρησιν ταύτην, καί έπιδεικνύει άνήκοντα; αύτού; τή 
ίνδοτευτονική φυλη.

Αλλ οί Κ ιμμέριοι τοΰ Βοσπόρου, δ άρχαΐο; έκεΐ
νο; λαό;,οΰ μνημεία έσώζοντο είσέτι έπί Προδότου, 
διέφερον τών δυτικών Κιμμερίων, κα! μετέδωκαν 
τήν μετωνυμίαν αύτών τή χώρα, μή δεχθέντες δέ 
τήν παρ’ αύτής. Πώ; δυνάμεθα νά άνακαλύψοιμεν 
τήν φυλήν τ(ον; Οπο>; έξακοιοώσωμεν τοϋτο κατ 
έμπειρίαν ιστορικήν καί φιλοσοφίαν τή ; γλώσσης, 
θέλει είσθαι άνανκαΐον 'ίνα ποιήσωμεν τινά ; ερωτή
σεις, ε ί; τίνα  γλώσσαν ή λές ι; Κιμμέριοι δηλοΐ άν
θρωποι; Διότι οί πλείονε; τών αρχετύπων εθνικών 
μετωνυμιών εθνου; τινός γνωμών εί; τήν Ιστορίαν, 
περιελάμβανε τήν απλήν ενωσιν τή ; λέξεως, άνθρω
ποι η Λαοί. ( ί )  Νϋν δέ φαίνεται έκ τή ; Γεωργίας 
γλώσση; δτι ή λέξ ι; κμάρι δηλοΐ άνθρωπον, καί 
ήδη ή λέξις όλίγον διαφέρει τή ; Ελληνίκή; Κιμμέ- 
ριοι. Εντεύθεν τεκμέρεται δτι οί Κιμμέριοι ήσαν 
κλάδος τ ι ;  τοΰ Γεωργικοΰ εθνου;, ο'ίτινες,ώ; άλλαι 
Καυκάσιαι φυλαί, έπροχώρησαν είς τόν Τάναϊν, καί 
άπεδιώχθησαν πάλιν. 11 Θρακική θεά, ό Ησύχιος 
φησίν, υποτίθεται ή ύπεοασπ’.ζομένη τό έθνος θεό- 
της, άλλ ’ είναι απαράδεκτοι αύτα ι αί εικασίαι. Αί 
φυλαί τώ ν Κομάρων ή Ινομάνων (διότι άμφότερα 
τά  ονόματα πολλάκις συγχέονται) επίσημοι ή ια ν  
μεταξύ τών άκουράστο^ν πολεμικών φυλών τοΰ Ιν
δικού Καυκάσου" έκαλοΰντο πρδ; τούτοι; Σάκες, 
καί πιθανόν προηγούντο τών Γετικών Σκυθών τοΰ 
Ηροδότου κατά τήν περί τόν Τάναϊν όδόν, προπο- 
ρευόμενον κΰμα τοΰ ιδίου μεγάλου ρεύματο;. 0 
Καυμάρη; καί ή Καυμάρη, δ νέο; καί ή παρθένος, 
η ό Αρης καί ή Ενυώ τοΰ ίνδ'.κοϋ πανθεϊσμού είσε- 
χώρησαν είς τάς γλώσσας καί δεισιδαιμονίαι πολ
λών έθνών, ώς περίβλεπτα τοιούτου είδου; δνόματα.

Α λλ ΐνα  έκτιμήσοιμεν δρθώ; τήν άξίαν τή ; πρώ
τη ; εικασία;, δφείλομεν νά άναμνησθώμεν δτι καθ’ 
8ν χρόνον οί Σ/.ύθαι κατεδίοίξαν τού; Κ ιμμερίου; 
έκ τών περί τον Βόσπορον αποικιών, άντί νά ύπο- 
χωρήσωσιν εί; τήν.Εύρώπην διέβησαν διά τοϋ Εύ
ξείνου εί; τόν Πόντον, δθεν έπειτα είσέβαλον συχνά- 
κι; ε ί; τά ; πλησιοχώρους έπικρατείας,δτε ή λατρεία  
τή ; Κομάνης ή τή ; Ενυώ, ή συντελουμένη ύπό 
έξακισ/ιλίων ιερέων φαίνεται δτι ήρζατο ένΠόντω, 
καί τέλο; δτι ή Γεωργία άπό τού; Ανατολικού; 
έχ-αλεΐτο πάντοτε Κομανία.

0  Ηρόδοτο; παρέσχεν άκριβεστάτα; ειδήσεις 
περί τής Κ ασπία; θαλάσσης, παρατηρεί δέ λ έγω ν  
«δτι ή θάλασσα τήν δποίαν οί Ελληνε; διαπλέουσιν 
(ή Μεσόγειος) κα! ή πέραν τώ ν Ηρακλείου στηλών, 
νομίζονται δτι είναι μέρη μόνον τοΰ αύτοΰ Πκεα- 
νοΰ' ή Κασπία δμοι; δ ιαχωρίζεται, τδ μήκο; αύτή;

(1) i<5i Adelung s A lteste Gesch. der Deutehca.

(Τό|Λ. Λ. Φυλλ. ll.J

είναι τοσοΰτον ώστε δύνατα ί τ ι ;  έλαύνων άκάτιον 
νά φθάση άπό τό έν άκρον μέχρι τοϋ άλλου έπί 
δεκαπέντε ήμέρας, είς δέ τδ εύρύτεοον αύτή ; μέρο; 
έπ! μόνα; δκτώ.» Τά μέτρα νομίζονται ορθότατα’ 
μεταγενέστεροι δμω; γειογράφοι, καί αύτό ; ό Στρά
βων μεταξύ τών άλλων, συντάξαντες τού; γήινου; 
αύτών χάρτα; έκ συμφώνου μέ τά ; τότε δοξασίας, 
άπέρριψαν τήν μαρτυρίαν τοϋ Ηροδότου καί δ ιέ
γραψαν τήν Κασπίαν κοινωνοϋσαν μετά τοϋ αρκτι
κού Ωκεανοΰ διά μακροτάτου πορθμοϋ τδ εύοο; 
ήμισυ μιλλίου' αυτη δμω; ή διώδης διάταξις άπεό- 
ρίφθη παρά τοΰ Πτολεμαίου, 8; βουλόμενος νά 
άκολουθήση τδ αύτοϋ σύστημα, ήναγκάσθη νά δλ ι-  
γωρήση τών μέτρων τοΰ Ηροδότου, καί μόνον περ! 
τήν δεκάτην όγδόην έκατονταετηρίδα ή Κασπία 
άνεφάνη είς τούς χάρτας τήν μορφήν έπψήκης, ώς 
έγράφη ακριβώς παρά τοϋ πατρδς τής Ιστορίας.

Α ί περί Ασίας γνώσεις τοϋ Ηροδότου, δσον πε- 
ριωσμένάι κα! άν ήσαν, έξετείνοντο μάλλον έκείνων 
τών αύτοΰ δμ.ογενών. Η χώρα ή μεταξύ τή ; Ερυθρά; 
καί τοΰ Εύξείνου διηρεΐτο εί; τέσσαρα έθνη, δηλ. 
τού; Πέρσας, ΛΙ/,δους, Σαπίρους (Σέρπαροι ών τδ  
δνομα διασώζεται έντώδμονύμω  Σαρβάν) καί Κολ- 
χίου. II λοιπή χώρα πέραν ταύτη ; περιορίζεται, 
«αύτό; φησί» άπό υέν τα  Νότια έκ τής Ερυθρά;, 
άπδ δε τήν Αρκτον έκ Κ ασπία; καί Αράξου, ρέον- 
το; πρδ; Ανατολά;. Η Ασία κατοικεΐται μέχρι Ιν
δ ία ;, τά δε πέραν τών Ανατολών αύτή ; ήσαν έοη- 
μα καί ούοεί; γινώσκει τ ί περί αύτών. Τά; Χερσον- 
νήσου; τή ; Μικρά; Ασίας καί Αραβίας εκφέρει στε
νά;· τοΰτο δε τό λάθο; ήκολούθησε καί δ Πλίνιος, 
συγκρίνων τήν Αραβικήν Χερσόννησον τή Ιταλική. 
Τοΐ; ύποτελέσιν έθναρίοις τής Περσίας δ Ηρόδοτος 
άριθμεΐ τούς Μ αρθίους, Χηρασμέους , Οΰτίους, 
καί Σογ&ίους' περιπλέον αναφέρει τού; Βακτοίου; 
ώ ; τελευταίου; κατ έκεΐνα τά  μέρη' έν ο ί; επαυον 
αί γνώ σει;, προσέτι δέ καί τού; κατεσθίοντα; τού; 
γονεΐ; Μασσαγέτας, δτε εγήρασκον ή έταλαιπωροϋν- 
το ύπ’ άσθενείας.

Η ίνδ ία  εΐ; τά ; ήμέρα; τοϋ Ηροδότου ητοπρόσ
φατο; άνακάλυψις, διό ούκ άπορητέον έάν αί περί 
αύτοΰ γνώσΐ ΐ ;  περιωρίζοντο- τω όντι ήγνόει τά έπέ- 
κεινα τοϋ ίνδοΰ. «Τδμειζον τή ; Ασίας»,  μ α ; λέγει, 
«άνεκαλύφθη ύπό τοϋ Δαρείου. ό  ήγεμών ούτος έ- 
πιθυμών νά μάθτι εί; ποιον μέρο; τή ; Ελλάδο; 
χέεται ό ίνδός (ό μόνος ποταμό; πλήν τοϋ Νείλου 
έν ώ εύρίσκονται Κροκόδειλοι), έπεμψεν έπι στήμο
να; διά νά έξετάσοισι τόν ροΰν του. Ούτοι κατέβη- 
σαν πρό; άνατολά; τοϋ ποταμοϋ, στραφέντε; δέ 
ύστερον πρό; δυσμά;, άφίχθησαν μετά δύο ήμισυ  
έτη εί; τόν αύτόν λιαένα, οθεν άπέπΛευσαν οί Φοί
νικες, δπω; περιπλεύσωσι τήν Αιβύαν κατά δ ια τα 
γήν τοΰ βασιλέως τής Α ίγύπτου.»

0  Ηρόδοτο; δμιλών περί τοϋ πρός Ανατολά; 
όεοντο; ίνδοΰ, δεικνύει δτι έγίνωσκε τόν ποταμόν
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τούτον μέχρι Κασμιρίας, καί περί τοΰ ΐνδοϋ «ινέ- 
λεξε πολλά αξιοπερίεργα. Οϊ Αίθίοπες «λέγει»  
έτάχθησαν μετά τών ίνδών εϊς τον Περσικόν στρα
τόν- οί πρώτοι (οδς έννοοΰμεν τούς μαύρους τοΰ 
Μεκρανίου, διαφέροντας τών κυρίως λεγομένων Ιν
δών) διεστέλλοντο τών Αΐθιόπων τνίς Αφρικής τώ  
λείω τνίς κόμης, Η διαίρεσις αΰτη μεταξύ Ανατο
λικών καί Δυτικών Αΐθιόπων, ίχνη της όποιας δ ια
σώζονται καί είς τόν Ομηρον, διήρκεσε μέχρι τών  
έσχάτων αιώνων.

0  Ηρόδοτος παρατηρεί οτι οί Ινδοί ήσαν οί πο- 
λυαριθμότεροι τών τότε γνωστών ανθρώπων, ένε- 
δύοντο μέ βαμβάκινα υφάσματα, καί κατεσκεύα- 
ζον τόξα καί βέλη έκ βιζών τοϋ Ινδοκαλάμου Βαμ- 
βοϋ. Φυλαί τινες τούτων έβίων άλιεύοντες καί έναυ- 
πήγουν μονόξυλα. Εύρίσκοντο δέ εϊς τόν Περσικόν 
στρατόν ΐνδο'ι φοροϋντες περικεφαλαίας έκ δερμά
των κεφαλής ίπ π ου, άφίνοντες τά  ώ τία  κα ί την 
χαίτην διά κόσμημα. Ούτοι φαίνονται δντες οί 
Λ σβα-μουσσ ι (A sva-m uches) ή ίππόμορφοι τών 
Ινδών Ιστορικών. Η παρ’ ίνδοΐς αποστροφή τής 
κρεωφαγίας δέν άπέφυγε τήν ερευνάν τώ ν Ιστορι
κών, ετι δέ καί τά  διεφθαρμένα ήθη καί ή σκληρό- 
της έν ά) πολλάκις έμπίπτουσιν ένεκα ακολάστου 
δεισιδαιμονίας. 0  ήρόδοτος κατηγορήθη δι’ α π ι
στίαν καί άγνοιαν έπ ιστημών, ο ιότι λέγει οτι ό 
Ηλιος είναι κάθετος είς τήν Ινδίαν πρό τής Μεσημ
βρίας* ή είς έπίκρισιν ύποπεσοϋσα αυτη περίοδος 
έξεταζομένη άκριβέστερον παρέχει νέας αποδείξεις 
περί τής όρθότητος τών έρευνώντου. Αύτός λέγει, 
«ότι οί Ινδοί εχουσι τήν μείζονα θερμότητα ούχί 
έν μεσημβρία άλλά τό πρω'ί, έτι δέ καί διάπυρον 
Ηλιον κατακαθέτως καθ’ ήν ώραν ήμεΐς άναχωροϋ- 
μεν τής άγορας.» Ενταϋθα γ ίνετα ι δηλονότι έπλη- 
ροφορήθη ταϋτα  έκ τών οίκούντων τά  παράλια, έν
θα ή θερμότης έστίν ύπερβολική άνατέλλοντος τοΰ 
Ηλίου μέχρι δείλης, καί παύεται άρξαμένης τής 
πνοής θαλασσίου ανέμου.

Τά Ανατολικά έθνη πλουτοϋσι μύθων- τούτων δέ 
άντικείμενον ύπήοξαν πάντοτε οί μεγάλοι τής Ιν
δίας θησαυροί. 0  Ηρόδοτος αναφέρει, πρώτον τούς 
γιγαντιαίους έκείνους μύρμηκας, έχοντας τό μέγεθος 
άλώπεκος, καί κατασκάπτοντας τάς χρυσας ά μ 
μους τής Ινδίας, ΐποθέτουσ ι, λέγει, ότι ή θέα των 
προξενεί τρόμον, καί ή μετακόμισις τοϋ χώματος 
τοϋ είς μεγάλην ποσότητα έκτοπιζομένου άπό τάς 
φωλεάς τω ν, συνοδεύεται ένίοτε μέ μέγαν κίνδυνον. 
Τόν μϋθον τοΰτον έπανέλαβε σχεδόν πάς Ελλην πε- 
ριηγηθείς τήν Ανατολήν, καί πιθανόν νά ήναι Περ
σική παράδοσις. Οί Αραβες περιηγηταί διηγήθη- 
σαν τό αύτό τοϋτο κατά τήν ένδεκάτην καί δωδε- 
κάτην έκατονταετηρίδα- κατά δέ τήν δεκάτην έκ- 
την ό Βουβίκιος, διατρίψας ίκανόν χρόνον είς τήν 
Αύλήν Σουλεϊμάνου τοϋ Μεγάλου, μεταξύ τών πεμ- 
φθέντων δώρων παρά τοϋ Περσικού Β ϊσιλέως πρός

τόν Σουλτάνον, «αναφέρει δέρματα μυρμήκων, 8- 
»μοια μεγάλων σκύλων.»

Αί περί Αφρικής γνώσεις τοΰ Ηροδότου ώς πρός 
άλλα μέρη γής μάλλον έπεκτείνοντο, καί όσα σήμε
ρον γινώσκωμεν περί τοΰ Νείλου δέν ύπερβαίνουσιν 
ίσως πολύ τά παρ’ αύτοΰ διαγραφέντα. Τήν Α ίγυ
πτον κατ’ έξοχήν έσπούδασεν ιδιαιτέρως, έξέτασε 
δέ ταύτην μέχρι τώ ν καταρακτών τοΰ Νείλου, καί 
διορθόνει τούς συμπολίτας του,καλέσανταςΑίγυπτον 
τό Δέλτα μόνον. Μολονότι φαίνεται ότι κάμνει τήν 
Α ίγυπτον μέρος τής Αφρικής, προσέχει όμως άκρι- 
βώς δ·.αστέλλων τούς Αφρικανούς καί Α ιγυπτίους. 
Οποία δέ ήσαν τά  φυσικά χαρακτηριστικά τών τ ε 
λευταίων δύσκολον νά ποοσδιορίσωμεν. Φαίνεται ότι 
οί Κόλχοι ώμοίαζον τούς Α ιγυπτίους, εχοντες τήν 
κόμην μελανήν καί βοστρυχώδη, έκ τοϋ ονόματος 
δμως Α ίθ ίοπες  δυνάμεθα νά συμπεράνο)μεν δτι δέν 
ήσαν μαϋροι. (Ακολουθεί)

Γ. Δ Κ.
—  « ^ ι « η ----

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΟΤ ΠΙΓΑΛΛΟΤ.

Πιγάλλης, δ περιβόητος τεχνίτης, ?ιτον άνήρ 
φιλανθρωπότατος. Μελετών ποτέ νά όδοιπορήσϊ) 
άπό τό Λούγδουνον εϊς τούς Παρισίους, έβαλε παρά
μερα δώδεκα λοδοβίκους χρυσοϋς διά τοϋ δρόμου 
τά  έξοδα. Ολίγον δμως πριν κίνηση, παρετήρησεν 
άνθροιπον τινά  περιπατοϋντα, εϊς τοΰ δποίου τό 
πρόσωπον καί τό ήθος έφαίνοντο ισχυρά σημεία έγ-  
καρδίου λύπης, ό  Πιγάλλης, κινούμενος άπό φιλάν— 
θρωπα αισθήματα, τόν έπλησίασε μέ πολλήν εύμέ- 
νειαν, καί ήρώτησεν αν ήμπόρει νά κάμτι τίποτε  
πρός όλιγόστευσιν τής λύπης του. 0  ξένος, λαβών 
θάρρος άπό τόν φιλικόν τρόπον τοϋ τεχνίτου, έφα- 
νέρωσεν εύθύς τήν στενοχώριαν, είς τήν δποίαν εΰ- 
ρίσκετο.

«Δι’ έλλειψιν δέκα χρυσών λοδοβίκων,» είπε, 
«πρέπει νά συρθώ τήν έσπέραν ταύτην εϊς τήν φυ-  
«λακήν, καί νά χωρισθώ άπό τήν ακριβή μου γ υ -  
»ναΐκα καί τά  φ ίλτατά  μου πα ιδ ία .»  «Τόσους μόνον 
«χρειάζεσαι;» έφώναξεν δ φιλάνθρωπος τεχνίτης. 
«Ε λα μ αζή μ ο υ- έχω δώδεκα χρυσοϋς λοδοβίκους 
»εις τό κιβώτιον μου, καί έμπορεΐς νά τούς έπά- 
»ρης δλους.»

Τήν έπαύρ«ν φίλος τ ις  τοΰ Πιγάλλου τόν άπήν- 
τησε, καί ήρώτησεν αν ήτον αληθινόν, δτ ι ειχε, 
καθώς έλέγετο, πολλά έγκαίρως έλευθερώσει πτο>- 
χόντινα  άνθρωπον καί τήν οίκογένειάν του άπό τήν 
μεγαλητέραν στενοχο>ρίαν. «Α, φίλε μ ου!»  άπεκρί- 
θη δ Π.γάλλης, « τ ί γλυκύ δεΐπνον έκαμα χθές τό 
»έσπέρας άπό άρτον καί τυρίον μέ άνθρώπους, τών 
»δποίων τά  δάκρυα έδείκνυον τής καρδίας αύτών 
»τήν εύγνοψ,οσύνην, καί ο'ίτινες μέ εύλόγουν δσήν 
«ώραν έτρω γαν!»  (Αποθ. τώ ν όφελ. Γνώσ.)

Ο ΦΟΙΝΙΞ 215

ΕΠΙΤΑΦΙΟΝ ΤΟΤ ΦΙΛΑΡΓΤΡΟΤ.

ένταϋθα κεΐτα ι εις, τόν δποΐον ούτε ζώντα ήγά
πα κάνεις, ούτε άποθανόντα έθρήνησεν" άνήρ δστις 
δέν έπέτρεπε δαψίλειαν είς έαυτον, βοήθειαν είς τούς 
φίλους, ή άνακούφισιν είς τούς πένητας- δστις έλι- 
μοκτόνει τήν οικογένειαν, κατεδυνάστευε τούς γε ί
τονας, έβασάνιζε δ’ έαυτον διά ν’ άποκτήση όσα δέν 
ήθελε νά χαρή- έπί τέλους, δ θάνατος, έλεημονέ- 
στερος είς τόν φιλάργυρον παρ’ όσον δ ίδιος ήτο 
πρός έαυτον, άπέλυσεν έκεΐνον μέν άπό τάς φρον
τίδας, τήν δέ οικογένειαν αύτοΰ άπό τήν ένδειαν- 
κεΐται δ’ ένταϋθα μετά τοϋ κοπροσκώληκος τόν 
δποΐον έμιμεΐτο, καί μετά τοΰ χώματος τό δποΐον 
ήγάπα, τρέμων τήν άνάστασιν, καί διότι φοβείται 
μήπως ευρη τό άργύριον αύτοΰ δαπανημένον ύπό 
τών κληρονόμων, καί διότι δέν έθησαύρισεν οπου 
ούτε σής ούτε βρώσις άφανίζει, καί οπου κλέπται 
ού διορύσσουσιν, ούδέ κλέπτουσι.

(Αποθ. τών όφελ. Γνώσ.) 
---------   ··—>·,ν···Η------—----------

Γ Ν Ω Μ I Κ Α
Εξ Ανθολογίου 

ΙΩΑΝΝΟΐ ΣΤΟΒΑΙΟΤ.

1 . Μή δίδε είς παιδίον μάχαιραν, λέγει ή π α 
ροιμία" έγώ δμως ήθελον εϊπεΐ- Μή δίδε πλοΰτον 
είς παιδίον,μηδέ εϊς άνθρωπον άπαίδευτον έξουσίαν.

2 . 0  Δημοσθένης έλεγεν, δτι οί νόμοι είναι ή 
ψυχή τής πόλεως- καθώς τό σώμα στερηθέν τής 
ψυχής π ίπ τε ι, οδτω καί ή πόλις χωρίς τών νόμων 
κρημνίζεται.

3 . Είς τήν Περσίαν ητο νόμος, δταν ό βασιλεύς 
άποθνήσκη, νά ηναι πέντε ήμερών ανομία, διά νά 
αϊσθάνωνται οί άνθρωποι πόσον αναγκαίος είναι t  
βασιλεύς καί δ νόμος.

4. Μή νομίσης δτι άγαπάσαι ύπό τίνος, έάν δέν 
αγαπάς κάνένα.

5 . 0  Ρωμμύλος θυσιάζουν είς τούς θεούς, ηύχετο 
νά τόν φυλάττω σιν άπό τούς κατά τό φαινόμενον 
φίλους. Κ αί έν φ  τόν έρώτησέ τ ις  διά τ ί κάμνει 
τοιαύτην ευχήν, είπε- διότι άπό τούς έχθρούς φυλάτ-  
τομαι γνωρίζων αύτούς.

6 . Πρέπει νά συνεθίζωμεν νάζώ μεν άπό ολίγων, 
διά νά μή μάθωμεν νά πράττωμεν αισχρά διά χρή
ματα.

7 . Τόσον διαφέρει, έλεγεν ΰ Σόλων, ή φρόνησις 
άπό τών άλλων άρετών, δσον ή ορασις άπό τώ ν ά λ 
λων αισθήσεων.

8 . Α ί μεταλλαγαί τόπων ούτε φρόνησιν δ ιδά- 
σκουσιν, ούτε άφροσύνην άφαιροΰσι.

9. Τά πτηνά έχουσι πτερά διά νά φεύγωσι τάς  
παγίδας* ε ί; τούς άνθρώπους έδόθη δ λογισμός διά  
νά μή π ίπ τω σ ιν είς αμαρτήματα.

4 0 .  Η γυνή τοϋ Φωκίωνος έλεγε πρός άλλην (

γυναίκα, ήτις έδείκνυεν εις αύτήν τά  χρυσά καί 
λιθοκόλλητα στολίδια της. Είς έμέ ύπέρλαμπρος 
στολισμός είναι δ Φωκίων, πτωχός ων καί στρατη
γός τών Αθηναίων είκοσιν ήδη^έτη,

1 1 .  0  Σωκράτης έλεγεν- ίδιον τοϋ ©εοΰ είναι 
τό νά μή έχη χρείαν ούδενός* τό δέ νά χρειάζεται 
τις όλ ιγώ τατα , είναι πλησιέστατα τοΰ Θεοΰ.

\ 2. 0  Μενέδημος, έν φ  τοΰ έλεγεν είς νέος δτι 
είναι μέγα πραγμα τό νά έπ ιτύχ ητις  δσα έπιθυ- 
μεΐ, ειπεν- Είναι πολύ μεγαλήτερον τό νά μή έπ ι-  
θυμήτις  δσα δέν είναι πρέπον.

Π. Λ.

ΑΓΓΕΛ ΙΑ .
- *

Φ Ι Α Ο Σ Ο Φ Ι Κ Α Ι  Μ Ε Λ Ε Τ Α Ι
ΠΕΡΙ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΙ*
ΤΠΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟ Γ ΝΙΚΟΑΑ.ΟΥ

’Ε  ξε.Μ ην ισθ είσαι 
ί  π ό

Π. ΒΡΑΪΛΑ ΑΡΜΕΓΐΗ καί Α. Μ ΑΪΡΟΜΜΑΤΟΪ.

Ό  Χριστιανισμός, άφ’ ου ήρξατο διά τών Ιερών 
άπο στόλων νά κηρύττηται πανταχοϋ της οικουμένης, 
δέν έπαυσε πολεμούμεν?ς παντί σθένει ύπό τών, οσοι, 
τ ά  φ α ΰ λ α  π ρ ά σ σ ο ν τ ε ς ,  έ μ ί σ ο υ ν  τό φ ω ς  τό 
έξ αύτοϋ διαχεόμενον, καί έσπούδαζον νά έμποδίσωσι 
τήν διάδοσιν αύτοϋ, ί ν α  μ ή  έ λ ε γ χ θ η  α ύ τ ώ ν  
τ ά  έ ρ γ α .  Καί οί μέν κρατούντες διά θωπειών καί 
δι’ απειλών καί διά φυλακίσεων καί ϊ ι ’ εξοριών καί διά 
βασάνων καί διά θανάτων πολυτρόπων έβίαζον τούς 
κήρυκας καί όμολογητάς τής είς Χριστόν πίστεως νά 
τήν άρνηθώσιν- οί δέ σοφοί τών έθνικών έχλευαζον 
καί διέβαλλον αύτήν, ώς έξ άτοπων καί παραλόγων 
δογμάτων ουνιςαμένην. Ούδέν ομως ί'σχυσαν οί Xpt- 
ς-ιανομάχοι παντός είδους είς τό νά έξαλείψωσιν, ώς 
έφαντάζοντο, τόν Χριστιανισμόν· μάλλον δέ, οί διωγ
μοί συνετέλεσαν εις τό νά έξαπλωθη έπί πλέον, καί 
νά διαλάμψη τηλαυγεστερον ή Θεία καί άνίκητος αύ
τοϋ δύναμις. Κα! πρός μέν τούς τυράννους γενναίως 
άντέστησαν οί πολΰαΟλοι τής εύσεβείας μάρτυρες, α
νώτεροι δειχθέντες τών βασάνων καί τοΰ θανάτου, 
καί διά τής καρτερίας αύτών καταισχύναντες τούς 
δίώκτας, καί στηρίξαντες τούς πιστούς·^ πρός δέ 
τούς φιλοσόφους άντιπαρετάχθησαν οί ιεροί τής έκ- 
κλησίας διδάσκαλοι, άνασκευάζοντες καί ώς Ιστόν 
αράχνης διαλυοντες τά έκεινων έπιχειρήματα, καί 
δεικνύοντες, οτι τά Χριστιανικά δόγματα είναι μέν 
ύπέρ λόγον, ούχί δέ παρα λογον. Αλλα και μετα 
τήν παΰσιν τών έξωτερικών διωγμών, καί άφ ου τό 
πλεΤστον μέρος τής οικουμένης ήσπασθη τήν Χρις·ι- 
ανικήν θρησκείαν, δέν έλειψε τό πνεΰμα τής πλάνης 
νά διεγείρη πολέμους κατ’ αύτής καί ar.b τών άπί-



210 Ο ΦΟΙΝΙΞ

στων, καί άπό τινων υίών τής απώλειας, οΐτινες 
εγεννήθησαν καί άνετράφησαν είς τους κόλπους αυ
τής. Πολλά καί δεινά κατά καιρούς ύπέφερεν ή εκ
κλησία έκ τών αίρεσιαρχών, οΐτινες, ύ'ό  διαφόρων 
παθών κινούμενοι, έπροσπάθησαν νά νοθεύσωσι τδ 
άδολον τής Χριστιανικής διδασκαλίας, άλλοιοϋντες 
αυτήν πολυειδώς κατά τήν ίδιαν αρέσκειαν. ’Άλλοι 
δέ πάλιν, φιλόσοφοι λεγόμενοι, κακώς μεταχειριζό-' 
μενοιτόν λόγον, ον έδωκεν ό Θεός είς τόν άνθρωπον, 
Γνα όδηγη αυτόν πρός τό αληθές καί τό αγαθόν, όχι 
μόνον έπεχείρησαν, ώς οί έθνικοί,τάς ύπό Θεοΰ άπο- 
καλυφθείσας άληθείας πρός σωτηρίαν τοϋ άνθρώπου 
νά άποδείξωσιν άντιμαχομένας πρός τόν όρθόν λόγον, 
άλλά καί αύτάς τάς ίστορικάς τοϋ Χρις-ιανισμ.οϋ βά
σεις, άς οί παλαιοί Χριστιανομάχοι ουτε ήμφισβήτη- 
σαν, ούτε έδύναντο νά άμφισβητήσωσιν, έπειδή πολύ 
πρόσφατα ήσαν τότε τά γεγονότα καί παρά πάντων όμο- 
λογούμενα, έτόλμησαν ουτοι νά κλονήσωσι. Πλήν καί 
τάς αιρέσεις κατέβαλεν ή έκκλησία διά τών σινόδων, 
ή πείσασα τούς αιρετικούς νά έπιστρέψωσι πρός τήν 
δρθόδοξον πίστιν, έξ ής άπεσκίρτησαν, ή άποκόψασα 
τής κοινωνίας αυτής ώς μέλη σέσηπότα τούς άπει- 
θήσαντας εις τήν ψήφον αύτής, κα! έμμείναντας είς 
τήν πλάνην. Τάς δέ τών άσεβών βλασφημίας άνδρες 
Χριστιανοί καί ζηλωταί άνεδέχθησαν νά άνατρέψωσι, 
διά πολλών καί αναντίρρητων αποδείξεων κατασκευά- 
ζοντες, οτι διά τής όρΟής χρήσεως τοϋ λογικού δύ- 
ναται ό άνθρωπος νά γνωρίση, οτι ό Χριστιανισμός 
ούδέν έχει παράλογον ή μυθώδες, άλλ’ άπ’ έναντίας 
είναι ή μόνη άληθινή θρησκεία..

ΕΓς έκ τών ευσεβών τούτων άνδρών τών ό'λαις 
δυνάμεσιν άφιερωθεντων είς τήν φιλοσοφικήν τοϋ Χρι
στιανισμού μελέτην είναι καί ό περιώνυμος συγγρα- 
φεύς τοϋ πονήματος, ουτινος τήν μετάφρασιν άναγ- 
γέλλομεν σήμερον είς τό κοινόν. Συγκεκροτημένος 
μέ βαθείας καί έκτεταμένας ίστορικάς κα; φιλοσοφι- 
κάς γνώσεις, αγνός τήν καρδίαν, καί ένθερμος ζη
λωτής παντός καλοϋ· δ άνήρ ουτος ουτε καθηγητής 
είναι, ούτε είς τόν κλήρον ανήκει, ουτε είς ούδεμίαν 
φιλοσοφικήν σχολήν κατατάσσεται. 'Απλούς είρηνςδί- 
κης εν τινι μεσημβρινή πόλει τής Γαλλίας,, έλαβεν 
αφορμήν νά συνθέση τό περι ού ό λόγος βιβλίον έκ 
τίνος τών λυπηρών εκείνων συμβάντων, ατινα υπέρ 
παν άλλο άνυψοϋσι τό άνθρώπινον πνεϋμα είς τήν 
νοεράν θεωρίαν τών θρησκευτικών αληθειών, τών μό
νων δυναμένων νά έπιχύσωσιν είς τάς αναπόφευκτους 
πικρίας τοϋ βίου τό βάλσαμον τής παρηγορίας καί 
τής έλπίδος. Φί λ ο ς ,  λέγει έν τοΐς προλεγομένοις 
τής πρώτης έκδόσεως, πρ ό ς  ον μέ  σ υ ν ε ν ο ϋ σ ι ν  
ο ί  . γ λ υ κ ύ τ ε ρ ο ι  δ ε σ μ ο ί ,  ο υ τ ι ν ο ς  τό μ ο ν ο 
γ ε ν έ ς  τ έ κ ν ο ν  ε ι χ ε ν  ά φ α ρ π ά σ ε ι  ό θ ά ν α τ ο ς ,  
μ έ  έ γ ρ α ψ ε ν ,  οτ ι  ή δ υ σ τ υ χ ί α  τ όν  έ φ ε ρ ε  ν ε ί ς  
τ ή ν  σ κ έ ψ ι ν ,  ο τ ι  σ τ ρέ . ψας  π ρ ό ς  τ ή ν  θ ρ η 
σ κ ε ί α ν  τ ά  ο μ μ α τ α ,  κ α ί ύ π έ ρ π ο τ ε  έ π ι  θ υ 
μ ώ ν  ν ά  τ ή ν  εύ'ρη ά λ η θ ή ,  μέ  π α ρ ε κ ά λ ε ι  νά  
τ ώ  λ ύ σ ω  τ ά ς  α π ο ρ ί α ς  τ ου ,  κ α ί  ν ά τ ώ  έ κ -  
θ έ σ ω  τ ά ς  β ά σ ε ι ς  τ ο ϋ  π ν ε υ μ α τ ι σ μ ο ύ  τ ή ς  
Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ς  θ ρ η σ κ ε ί α ς .  Δέν διστάζομεν δέ 
νά είπωμε.ν,.οτι καταλληλοτέραν άπάντησιν δέν ήδύ 
νατο νά δώση είς τήν περιπαθή καί αφελή ταύτην

αί'τησιν τοΰ δυστυχούς φίλου του. Ή ύπεράσπισις καί 
άπόδειξις τής Χριστιανικής αλήθειας είναι καθ’ ολα 
πλήρης καί ακαταμάχητος. Ό λα  τά έπιχειρήματα, 
ό'σα ύπαγορεύουσιν ή τε έσωτερική μελέτη τοϋ άν
θρώπου και ή έξωτερική τοϋ κόσμ,ου εμπειρία, ή όρ- 
θή καί ύγιής χρήσις τοϋ λόγου καί τών νοητικών δυ
νάμεων, ή φιλοσοφία καί ή ίστορία, ή έσω καί ή 
θύραθεν σοφία, ολα παρουσιάζονται κα! άναπτύσσονται 
με τόσην εύκρίνειαν, μέ τόσην εύροιαν καί ίσχύν λο
γικών αποδείξεων, μέ φράσιν τόσον ευγλιοττον και 
καταπειστικήν, ώστε καί ή καρδία κα! τό πνεϋμα 
καί ή φαντασία καί τό αίσθημα καί άπασαι αί ψυχι
κά! δυνάμεις ολίγον κατ’ όλίγον κατακηλοϋνται, δε
σμεύονται καί κυριεύονται· οθεν άδύνατον είναι νά μή 
,παραδοθώσιν έπί τέλους αναπολόγητοι και ήττημέναι 
είς τήν είς αύτάς έπιβαλλομένην πεποίθησιν.

Έπιληφθέντες τοϋ έπιπόνου καί δυσχερούς τούτου 
έργου προς ψυχικήν ώφέλειαν ήμών κα! τών εύσεβών 
όμογενών, έπικαλούμ-εθα τήν γενναίαν αύτών συνδρο
μήν διά μόνα τά τυπογραφικά έξοδα, άπέχοντες έξ 
ίσου πάσης (δέας κερδοσκοπίας κα! ματαιόφρονος έπι- 

,δείξεως Έάν δ Χριστιανισμός είναι άρχή καί βάσις 
τοΰ πολιτισμού, ώς διϊσχυρίζονται κα! αύτοί οί άπι- 
στοϋντες πρός τά άκράδαντα δόγματα καί τάς Θείας 
αύτοϋ έπαγγελίας, είναι άναντίρρητον, ό'τι είς τήν φ ι
λοσοφικήν αύτοϋ μελέτην ούδείς ούτε λαός ούτε άν
θρωπος δύναται νά άδιαφορήση. ’Εάν δέ ό Χριστια
νισμός καί όΈλληνισμός,ή όρθοδοξία κα! ή'Ελληνική 
έθνικότης, είναι δύο στοιχεία αναπόσπαστα, ώς ανα
πόσπαστος είναι ή ψυχή άπό τό σώμα, ένομίσαμεν, Set 
γνωστόν ποιοϋντες είς τό ήμέτερον έθνος έ'να τών 
διασημοτέρων έκ τών νέων άπολογητών τής Χριστια
νικής αλήθειας, έκτελοϋμεν ίερόν καθήκον καί πρός 
τήν θρησκείαν καί πρός τήν Ε λλάδα, ήτις, διά τής 
δρθοδοξίας διατηρηθεϊσα καί άναγεννηθεΐσα, δι’ αύτής 
μόνης, διά τών.οπλών τοϋ λόγου καί τοϋ πνεύματος, 
δύναται νά πραγματοποίηση τόν μέγαν προορισμόν, 
&ίς όν έκλήθη, δι’ όν ύπέφερε, καί έκ νεκρών άνέστη, 
ίνα άναγορευθή καί πάλιν βασιλίς τής ’Ανατολής καί 
εωσφόρος νέας- παλιγγενεσίας.

Πρός εύκόλυνσιν τής έκδόσεως τούς τέσσαρας τό
μους τού πρωτοτύπου έπροσπαθήσάμεν νά συμ.περι- 
λάβωμεν εις τρεΤς, χωρίς νά παραλείψωμεν ούδέν ου
σιώδες. Ένομίσαμεν δέ οτι ήδόνάμεθα, χωρίς ποσώς 
νά βλαφθη ή συνέχεια καί ένότης τού λόγου, νά συν- 
τέμωμεν κεφάλαιά τινα φανεντα ύπέρ τό δέον διεξο
δικά, καί ό'τι ώφείλομεν νά παραλείψωμεν ή νά διορ- 
θώσωμεν όσα τυχόν δέν συνάδουσι μέ τάς ακριβείς 
καί άπαραποιήτους άρχάς τής δρθοδόξου ήμών εκ
κλησίας.

Καί ό μέν πρώτος-τόμος θέλει περιέχει τάς προει- 
σαγωγικάς καί φιλοσοφικάς αποδείξεις, ό δέ δεύτερος 
τάς έσωτερικάς κα! βεολογικάς, καί ό τρίτος τάς έξω*· 
τερικάς καί ίστορικάς.

"Εκας-ος τόμος, συγκείμενος ώς έγγις-α έκ 40-— 45 
τυπογραφικών φύλλων, τιμάται δίστηλον έ ν  πληρω- 
τέον άμ.α τη παραλαβή.

Έν Κερκύρα, τήν 19  ’Οκτωβρίου 1853.
Ό εκδότης Ά ν τ .  Τε ρ ζ ά κ η ς .  

 >«£*»—— —-------
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Η ΚΑΑΪΒΗ ΤΟΪ ΜΠΑΡΜΠΑ ΘΩΜΑ. ΣονΙχίΐα, (i'it Γ· φυλλάδ.) 
εύγενές τι αίσθημα ώς επιεικείς γυναίκες. Τά γνωρί
ζω καλά ολα ταϋτα.

Ό γερουσιαστής εις δλίγας λέξεις περιέγραψε τήν 
Ιστορίαν τής Έλίζης.

—  ”Ω, ώ, ώ ! τώρα θέλω νά μάθω, είπεν ό αγα
θός άνθρωπος συμπαθητικώς· έλα, είπε μου, ειπέ 
μου! Τούτο είναι φυσικόν, ώ δύστυχον πλάσμα! κυ- 
νηγημένη σάν μία έλαφος! κυνηγημένη διότι έχει 
φυσικά αισθήματα, καί διά τό νά έπραξεν εκείνο τό 
όποιον κάθε καλή μητέρα ήθελε πράξει!

Νά σέ είπώ ομως, ταΰτα τά πράγματα μέ κάνουν 
είς άκρον βλάσφημον, είπεν ό έντιμος ’Ιωάννης, κα
θώς έτριβε μέ τό όπισθεν μέρος τής μεγάλης κίτρι
νου καί φακώδους χειρός του τούς οφθαλμούς του. 
Ήξεύρεις ομως, κύριε, άπέρασαν χρόνια καί χρόνια 
διά νά ενωθώ μέ τήν έκκλησίαν, γ ιατί οί ίερεΐς τρι
γύρω είς τά μέρη μας έσυνήθιζαν νά κηρύττουν οτι 
ή Γραφή υπερασπίζεται τά τοιαΰτα, καί έγώ δέν ήμ·- 
ποροΰσα νά καταλάβω τά Ε λληνικά καί τά Εβραϊκά 
τους καί έτζι άφησα κατά μέρος καί Γραφήν καί ό'λα. 
Δέν ενώθηκα μέ τήν Έκκλησίαν ό'λως διόλου, έ'ως 
ότου εύρηκα ένα ίερέα όποϋ έκαταλάβενε καί τά Ε λ 
ληνικά καί ό'λα τά άλλα, καί μοϋ είπεν ό'λο τό εναν
τίον, τότε έγώ έλαβα τόν ορθόν δρόμον, καί ένώθηκα 
μέ τήν έκκλησίαν. Σε βεβαιώ τό έκαμα έμπράκτως, 
είπεν ό ’Ιωάννης, οστις, διαρκούσης ολης ταύτης τής 
όμιλίας, κατεγίνετο νά έκβάλη τόν φελλόν άπό φυά- 
λην τινά άφρίζοντος ποτού, τήν όποιαν έργασίαν, μό
λις έτελείωσε, προσέφερεν είς τόν κύριον.

—  ’Ήθελεν είναι καλήτερον νά μείνης έδώ τώρα, 
ώς το πρωί, είπεν άπό καρδίας, καί θέλω κράξει τήν

αίαν νά έτοιμάση έ'να κρεββάτι διά λόγου σας είς 
ν στιγμήν.
—> Σέ ευχαριστώ, καλέ μου φίλε, άπήντησεν ό γ ε 

ρουσιαστής, πρέπει νά άναχωρήσω διά νά φθάσω εγ
καίρως είς τήν Κολόμβον.

—  ’Ά , καλά λοιπόν, άφοϋ έχεις ανάγκην, θέλω 
έλθει ολίγον διάστημα μαζή σου, διά νά σοϋ δείξω 
£να δρόμον διά έκεϊ καλήτερον άπό τούτον όποϋ ήλ
θες· τούτος ό δρόμος είναι πολύ κακός.

Ό  ’Ιωάννης έφοδιάσθη, καί μέ ενα λυχνοϋχον είς 
τάς χεΤρας, ήρχίσε νά διοική τήν άμαξαν τοϋ γερου- 
σιαστού πρός μίαν όδόν ήτις έ'φερεν είς εν κατωφερές 
μέρος όπισθεν τής οικίας του. Ό ταν άπεχωρίσθησαν, 
ό γερουσιας·ής τοϋ έθεσεν είς τήν χεΐρα έν χαρτονό
μισμα δέκα ταλλήρων.

—  Είναι δι’ αύτήν, είπε μέ μεγάλην συντομίαν.
—  Ναι, ναι, άπήντησεν ό ’Ιωάννης· καί σείσαντες 

άμοιβαίως τάς χεϊρας, άπεχωρίσθησαν.

ΚΕΦΛΑΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΙ*.

ΜίΤαχο’ρσ ις τ ι ;  ιδιοκτησίας.

Ή πρωία τοϋ Φεβρουάριου έφαίνετο διά τών παραθύ
ρων τής καλύβης τοϋ Μπαρμπα Θωμά όλίγον ζοφερά 
καί δμβρώόης, καί είς τό κατηφές πρόσωπον τών οί- 
κούντων διεκρίνετο ή είκών καρδίας λελυπημένης. 
Ή μικρά τράπεζα, κεκαλυμμένη μέ εν σιδερωμένον 
ύφασμα, έ'κειτο άπεναντι τοϋ πυρός,ένή δύο χονδρά 

(Τόμ. Α. Φυλλ. Η.)

πλήν καθαρά υποκάμισα, ζεστά είσέτι άπό τό σίδη
ρον, έκρέμαντο έπ! μιας καθήκλας παρά τήν θ ε ρ 

μάστραν, κα! ή θεία Χλόη κατεγίνετο έπ! ένός άλλου 
τό όποιον είχεν έπί τής τραπέζης. Κατεγίνετο προσε- 
κτικώς τρίβουσα καί σιδερόνουσα πάσαν πτύχαν καί 
ραφήν, μέ τήν άκριβεστέραν έντέλειαν, ύψ’όνουσα 
μόνον έκ διαλειμμάτων τήν χεϊρα πρός τό πρόσωπον 
ίνα άπομάσσν} τά δάκρυα τά όποΐα έσταζον έπί τών 
παρειών της.

Ό  Θωμάς έκάθησε πλησίον, έχων τήν Γραφήν έπί 
τών γονάτων καί τήν κεφαλήν καμπτομένην έπί τής 
χειρός του, άλλά δέν έπροφέρετο λέξις. Ήτον είσέτι 
περί τά λυκαυγές, καί τά παιδία έκειντο κοιμώμενα 
ολα όμοΰ έπί τής μικράς καί άπλους-άπης κλίνης των.

Ό Θωμάς, οστις είχε μίαν καρδίαν είς άκρον εύ- 
γενή καί οικιακήν, ήτις διά τήν συμφοράν των, ήτο 
ιδιαίτερόν τι χαρακτηριστικόν τής άτυχούς φυλής του, 
ήγέρθη καί έπορεύθη σιγαλώς νάπαρατηρήση τά τέ
κνα του.

—  Είναι ή τελευταία φορά αυτη, είπεν.
Ή θεία Χλόη δέν άπήντησε λέξιν, μόνον έτριβεν 

άνω κάτω τό χονδρόν ύποκάμισον, τό όποιον ήτο 
ήδη λεϊον, ό'σον δύναται νά γίνη άπό άνθρωπίνους 
χεϊρας, καί έπ! τέλους άπαφήσασα αίφνηδίως τό 
σίδηρον μέ έν άπελπιστικόν κτύπημα, έκάθησε παρά 
τήν τράπεζαν καί ύ'ψωσε δυνατά τήν φωνήν της 
κλαίουσα.

—  Στοχάζομαι οτι πρέπει νά τό ύποφέρωμεν, άλ
λά, Θεέ μου ! πώς ήμπορώ; ’Αν ήξευρα ποΰ πηγαί
νεις ή πώς θά σέ μεταχειρισθοϋν! Ή κυρά λέει ό'τι 
Οά προσπαθήσει μετά έ'να ή δύο χρόνια νά σέ λυτρώ- 
ση, άλλά Θεέ μου! κάνεις ποτέ δέν έπέστρεψεν άπ’ 
έκείνους όποϋ έπήγαν έκεΐ! τούς σκοτόνουν! τούς 
ακόυσα νά λέγουν πώς τούς κακομεταχειρίζονται σ’ έ- 
κεΐνα τά μέρη.

—  Ό  ίδιος Θεός όποϋ είναι έδώ θά είναι κ’ έκεϊ, 
Χλόη.

—  Καλά, είπεν ή θεία Χλόη· ύπόθεσε όποϋ θά 
είναι, άλλ’ ό Θεός άφίνει ένίοτε νά συμ,βαίνουν φρι
χτά πράγματα. Δέν παρηγοροϋμαί ό'λως διόλου μέ 
αύτόν τόν τρόπον.

—  Έγώ είμαι είς τά χέρια τοϋ Κυρίου, είπεν ό 
θωμάς, καί δέν ήμπρορεϊ νά γίνη τίποτε χωρίς τήν 
θέλησιν του. Είναι ομως ένα πραγμα διά τά όποιον 
ήμπορώ νά τόν ευχαριστήσω, ό'τι έπούλησαν εμέ καί 
μέ στέλνουν κάτω μακράν καί όχι έσέ ουτε. τά τέκνα 
μου. Έδώ σύ είσαι ασφαλής, ό',τι συμβεΐ θά συμβή είς 
έμέ, καί ό Κύριος θά μέ βοηθήσει —  τό γνωρίζω να! 
ό'τι Οά μέ βοηθήσει.

”Α χ! γενναία άνθρώπινος καρδία·’ ήτις έπιξύεις 
τήν ίδιαν σου λύπην διά νά παρηγορήσης τούς προσ
φιλείς σου! Ό Θωμ,ας ώμίλει μέ χονδρόν υφος καί 
μέ σφοδρότατον άγχος είς τόν λάρυγγα— άλλ’ώ μ ίλ ίΐ 
ίσχυρώς καί μέ έμφασιν.

—  "Ας σκεφθώμεν τάς ευεργεσίας τάς όποιας έλά- 
βαμεν, έπρόσθέσε τρέμων, ώς άν ήτο ίκανώς πεπει
σμένος, οτι έπρεπε νά σκέφθή άρκούντως έπ’ αύτών.

—  Εύεργεσίας! είπεν ή θεία Χλόη, δέν βλέπω 
είς τοϋτο κάμμίαν εύεργεσίαν ! είναι άδικον ό'λως διό
λου ! ό κύριος δέν έπρεπε ποτέ ν’ άφήσϊ) ώστε νά ήμ-
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πορέσουν να σέ πάρουν δια τά χρέη ΐ ίυ .  Σύτόν έπλή- 
ρωσες τδ διπλάσιον άφ’ ό'τι τοϋ έστοίχισες. Αυτές 
σοϋ ύποσχέθηκε τήν ελευθερίαν, καί έπρεπε νά σοϋ 
τήν δώση άπδ πολύν καιρόν. Ίσως δέν ήμπορεΤ τώρα 
νά βοηθήθη, άλλ’ αισθάνομαι οτι είναι ολα ψεύματα 
•/.αί κανείς δέν θά ήμπορεΤ νά μοϋ βγάλη τοϋτο άπό 
τό κεφάλι, τέτοιος πιστός άνθρωπος ώς σύ, όποϋ 
πάντοτε έτήραξες τό συμφέρον του καλήτερα άπό τό 
δικόσου, μέ κάθε τρόπον, καί τόν Ιιτροτιμοϋσες περισ
σότερον άπό τήν γυναΤκά σου καί τά παιδιά σου I ’Άχ  
έκείνους όποΰ πωλοΰνε τήν αγάπη καί τό αΓμα τής 
καρδιάς, γ ιά νά  ξεφύγουνε τό κίνδυνό τους, τους άφίνω 
εις τήν κρίσι τοΰ Θεοΰ όποΰ τους προσμένει!

—  Χλόη μου! άν μ’ άγαπδς δέν θέλω νά όμιλής 
κατ’ αυτόν τόν τρόπον, καί μάλιστα όποΰ είναι ίσως 
αύ'τη ή υς-ερη φορά όποΰ εί'μεθα καί όμιλοΰμε μαζύ. Σοΰ 
λ έ γ ω ,Χλόη μου, ό'τι δέν υποφέρω ν’ ακούω ούτε μία λέξι 
εναντίον εις τόν κύριόν μου. Δέν τόν έ'πιασα έγώ εις 
τά χέρια μου οταν ήτον ακόμη βρέφος; είναι φυσι
κόν λοιπόν νά έ'χω καλήν γνώμην δι’ αύτόν. Οί κύ
ριοι είναι συνηθισμένοι νά γίνωνται ολα τοΰτα τά 
πράγματα δι’ αύτούς, καί φυσικώς δέν μάς συλλογί
ζονται τόσον. ΙΙαράβαλέτον μέ άλλους κυρίους, ποΤος 
ελαβε τήν μεταχείρισιν καί τήν ζωήν τήν όποιαν I- 
λαβα έγώ άπό τόν κύριόν μου. Καί δέν ήθελεν αφή
σει ποτέ νά συμβη τοΰτο εις έμέ, Ιάν ήδύνατο νά τό 
έμποδίση, ναί, τό γνωρίζω πολύ καλά.

—  Ναί, όπωσδήποτε ό'μως, λές κακά είς κάποιο 
μέρος, ειπεν ή θεία Χλόη, τής όποίας τό κυριεΰον 
χαρακτηριστικόν ήτο εν έπίμονον αίσθημα δικαιοσύ
νης, δέν ήμπορώ νά καταλάβω ποΰ, άλλά λές κακά 
είς κάποιο μέρος, είμαι βέβαιη.

—  Πρέπει νά παρατηρης εις τον Κύριον ύπεράνω. 
Αυτός είναι ό ανώτερος ολων, καί δέν πίπτε! οίίτε 
ενα στρουθίον χωρίς τήν θέλησίν του.

—  Μέ τοϋτο δέν παρηγοροϋμαι, άλλ’ επρεπε νά 
φροντίση, ειπεν ή θεία Χλόη. Ά λλά  δέν ώφελοΰσι τά 
λόγ;α, είναι καλήτερα νά ετοιμάσω τήν άρτόπητα διά 
νά κάμης έ'να καλό πρόγευμα, γιατί δέν γνωρίζει 
κανείς πότε θά τό ξαναφάγεις.

Διά νά έκτιμήση τις τά παθήματα τών μαύρων, 
οίτινες πωλοΰνται είς τήν Μεσημβρίαν, καθίσταται 
άναγκαΐον νά Ιχη πρό δφθαλμών, οτι ολα τά έμφυτα 
αισθήματα αυτής τής φυλής είναι είς άκρον ισχυρά. 
Αί τοπικά! προσκολλήσεις των είναι διαρκέστατα’.· ου- 
τοι φυσικώς δέν είναι ούδέ τολμηροί ουδέ επιχειρη
ματία;, άλλά φιλοπάτριδες καί φιλόστοργοι· κατα 
κυριεύονται ύπό τοϋ τρόμου καί τής φρίκης μέ τήν 
όποιαν ή άμάθεια τούς περιβάλλει· πάν άγνωστον άν- 
τικείμενον, καί ή πώλησίςτου εις τά μεσημβρινά προ- 
τάττετα; νηπιόθεν εις τόν βίον τοΰ μαύρου, ώς ή τε
λευταία καί αύστηροτέρα τιμωρία του. Ή απειλή ήτις 
τούς εκφοβίζει περισσότερον είσέτι παρά τήν μαστί- 
γωσιν καί οίονδήποτε άλλο είδος βασάνου, είναι ή 
άπειλή τής μετακομίσεώςτων κάτω εις τόν ποταμόν. 
Ή μεΐς αύτοί τούς ήκούσαμεν νά έκφράζωσι τοΰτο το 
αίσθημα καί είδομεν αύτοψει τόν άπλοΰν φόβον άπό 
τόν όποιον κατέχονται, οταν καθήμενοι εις τάς ώρας 
τής διασκεδάσεώς των διηγούνται τάς φρικώδεις 
ιστορίας έκείνου τοΰ κάτω ποταμοϋ, ό'στις είναι δι’

αύτούς «ό άγνωστος τόπος, άπδ τά όρια τοϋ όποιου· 
ούδείς τών οδοιπόρων επανέρχεται.»

’Απόστολός τις μεταξύ τών φυγάδων εις Καναδά 
μας έδιηγήθη οτι πολλοί έξ αύτών ώμολόγησαν δτι 
έφυγαν άπό άγαθωτάτους κυρίους, άλλ’ ομως ήσαν βε
βιασμένοι εις πάσαν περίπτωσιν, νά ύποστώσι τούς 
κινδύνους τής φυγής, έ'νεκα τοΰ άπελπιςτ/.οΰ τρόμου 
καί τής φρίκης,τόν όποΤον τούς ένέπνεεν ή πώλησίς των 
είς τά μεσημβρινά μέρη, ή σκληρά αυτη τύχη, ήτις 
έκρέματο έπ’ αύτών τών ίδιων, τών συζύγων καί τών 
τέκνων των.Αύ'τη ή πώλησις έμπνέει είς τόν ’Αφρικανόν, 
τόν φύσει ύπομονητικόν, δειλόν καί ήσυχον, ήρωϊκόν 
θάρρος καί τόν ένισχύεί νά ύποφέρη καί πείναν καί 
ψύχος καί πόνους καί έρημίαν καί τάς φρικωδεστέ- 
ρας τιμωρίας τής συλλήψεώς του.

Τό άπλούστατον πρόγευμα ήδη άχνιζεν έπί τής 
τραπέζης, καθότι ό κύριος Σχέλβης άπήλλαξε τήν 
θείαν Χλόην έκείνην τήν πρωίαν τής οικιακής ύπη- 
ρεσίας, κα! ώς έκ τούτου ή άθλιος αυτη ψυχή έξήν- 
τλησεν ολαςτάς ένεργείας της διά τήν έορτήν ταύτην 
τοΰ αποχαιρετισμού, έσφαξε τόν έκλεκτότερον πώλόν 
της, προετοίμασε τήν άρτόπηταν μέ άπερίγραπτον - 
έντέλειαν, κατά τήν γεΰσιν τοΰ άνδρός της καί έθεσεν 
έπί τής θερμάστρας μυστηριώδη τινά άγγεΤα, τά ό
ποια δέν έπροσφέροντο είμή είς έκτακτους περις-άσεις.

—  Θεέ μου ! ΙΙέτρε, σήμερον έχομεν ένα φοβερό 
πρόγευμα! ειπεν δ Μωϋσής, πέρνων ταυτοχρόνως 
μέρος κοτοπουλίου.

Ή θεία Χλόη τοΰ εδωκεν εν αίφνίδιον κτύπημα 
εις τό ους. Ν ά! γιά νά φωνάζης είς τό ύ'στερο πρό
γευμα όποΰ ό δύστυχος πατέρας σου τρώγει έδώ !

—  ’Ώ Χ λόη! είπεν ό Θωμάς ήπίως.
—  Μά δέν ήμπορώ άλλο, είπεν ή θεία Χλόη, κα- 

λύπτουσα τό πρόσωπον της μέ τό έπιγάστριον, είμαι 
τόσον ανήσυχη ώστε δέν ήξεύρω τί κάνω.

Τά παιδία έμειναν άφωνα, παρατηροϋντα ποτέ μέν 
τόν πατέρα των ποτέ δέ τήν μητέρα των, ένφ τό είς 
τό κράσπεδον τοϋ ίματίου της κρεμάμενον βρέφος 
ήρχισε σφοδροτάτας κραυγάς καί κλαυθμυρισμούς.

—  Ν ά! είπεν ή θεία Χλόη, άποσπογγιζουσα τούς 
δφθαλμούς της καί λαβοΰσα είς τάς χεΤράς της τό 
βρέφος, είναι έτοιμο τώρα· ελπίζω ό'τι θά φας δλίγο. 
Τοΰτο είναι τό καλητερο κοτοποΰλι.

—  ’Έλα παιδιά μου, θά σάς δώσω καί σας κάτι. 
Ή μητέρα σας έκακομεταχειρίσθη.

Τά παιδία, τά όποΤα δέν έπερίμεναν δευτέραν πρόσ- 
κλησιν, έπλησίασαν μέ ύπερβολικόν ζήλον τό φα
γητόν, καί έπραξαν πολύ καλά, καθότι άλλως πως 
ήθελε μείνει σχεδόν άβλαβές.

—  Τώρα, είπεν ή θεία Χλόη είς μεγάλον θόρυ
βον εύρισκομένη, μετά τό πρόγευμα πρέπει νά ετοι
μάσω νά φορέματά σου, ό'πως και άν ήναι, θά τά 
πάρεις. Γνωρίζω έκείνους τούς άνθρώπους, είναι διε
στραμμένοι! Νά αί φανέλες γ;ά τό ρευματισμό είναι 
είς τήν άκρη καί πρόσεχέ τες καλά, γιατί άν ταΤς 
χάσης δέν θά εύ'ρης άλλον νά σοϋ κάμη πάλιν. Έδώ 
είναι τά παλιά σου ύποκάμισα, κα! έδώ είναι τά και
νούρια, τοΰτα είναι τά σκαλτζούνια όποΰ έτελείωσα 
χθές τό βράδυ, καί έ'χω μέσα Has τό κουβάρι γιά νά
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τά φτιάσης οταν σοΰ χαλασθοϋν. ’Αλλά, Θεέ μου 
ποΤος θά εύρεθή ποτέ γ;ά νά σοΰ τά φτιάση; καί ή 
θεία Χλόη έπανελθοΰσα είς τήν λυπηράν θέσιν της, 
άκούμβησε τήν κεφαλήν της είς μίαν τών πλευρών 
τοΰ κιβωτίου καί ήρχισε νά κλαίη. Τί φρίκη νά τό 
συλλογισθή κάνεις! νά μή έ'χης κάνένα νά σέ προσέ- 
χη ό'ταν ήσαι άσθενής ή καλά! Μοϋ φαίνεται ό'τι 
πρέπει νά λυποΰμαι δι’ ολα ταΰτα! *

Τά παιδία, άφοϋ έφαγαν πάν ο,τι εύρίσκετο έπ! τής 
τραπέζης τοΰ προγεύματος, ήρχισαν ή'δη νά σκέ- 
πτωνται τήν περίστασιν· καί βλέποντα τήν μητέρα 
των κλαίουσαν καί τόν πατέρα των είς ύπερβολικήν 
σκυθρωπότητα βεβυθισμένον, ήρχισαν νά παραπονών- 
ται κα! νά τρίβωσι τούς δφθαλμούς μέ τάς χεΐράς 
των. Ό  Μπάρμπα Θωμάς είχε τό βρέφος έπί τών 
γονάτων του, καί τό άφινεν άπεριορίστως νά έκπλη- 
ρή τήν διασκέδασιν τήν όποιαν ευρισκεν είς τό νά ξύη 
τό πρόσωπον καί νά τραβά τήν κόμην του, διαρκού- 
σης τής όποίας σκηνής άφινεν άπό τής χαράς του 
τό βρέφος δυνατάς έκφωνήσεις.

—  Ναί, φώναζε, φώναζε τρισάθλιο! είπεν ή θεία 
Χλόη, θά ύποφέρεις και σύ ό'λα ταΰτα! θά ζήσεις γ)ά 
νά ίδής νά πωλήσουν τόν άνδρα σου ή σέ τήν ίδ ιαν  
καί τοϋτα τά παιδιά, στοχάζομαι βέβαια ό'τι θά πω- 
ληθοΰν κα! αύτά, ό'ταν φθάσουν είς ήλικίαν, γ ιά  νά 
κάμουνε κάτι, δέν ωφελεί νά έχωμεν τίποτε ήμεΐς 
οί μαϋροι!

Ένταϋθα έντών παιδιών έφώναξε· νά, ή κυρά έ'ρ- 

χ6τα!!—  Γ)ατί έρχεται; δέν ήμπορεΤ νά ώφελήση τίπο
τε, είπεν ή θεία Χλόη.

Ή κυρία Σχέλβη είσήλθε, καί ή θεία Χλόη τής 
έπρόσφερε μίαν καθήκλαν μέ τρόπον πολύ αύθάδη 
κα! έξαγριωμένον. Αύ'τη φαίνεται δέν παρετήρησεν 
ούδέ τήν πράξιν ούδέ τόν τρόπον, καθότι έφαίνετο 
ωχρά καί λελυπημένη.

—  Θωμα, είπεν αύ'τη, έρχομαι διά . . .  . καί μέ 
ταύτας τάς λέξεις έμεινεν άφωνος καί ρίψασα έν 
βλέμμα είς τήν σιγήν καί κατήφειαν τής σκηνής, 
έκάθησεν είς τήν καθήκλαν της καί καλύψασα τό 
πρόσωπον της μέ τό ρινόμακτρον, ήρχισε νά κλαίη.

—  Θεέ μου, κυρά, μή, μή σε παρακαλώ ·' είπεν ή 
θεία Χλόη κλαίουσα καί αύ'τη, καί δι’ δλίγας ς·ιγμάς 
Ικλαιεν απασα ή συνοδία. Μέ έκεΤνα τά δάκρυα ό'
μως, τά όποΤα όλο ι έχυνον όμοΰ, πλούσιοι καί πέ 
νητες, έσβυσαν τάς φλόγας καί τήν δργήν τής καρ
δίας τοΰ κατατεθλιμμένου. ’Ώ σύ, ό'στις έπισκέπτεσαι 
τούς δυστυχείς, γνωρίζεις, οτι πάν ο,τι τό μέταλλον 
δύναται νά άγοράση, δταν δίδεται είς χεΐρα ψυχράν 
καί άποτρόπαιον πρόσωπον, δέν ανταλλάσσεται ούδέ 
μέ έν άπ’ έκεΤνα τά έντιμα δάκρυα, τά όποΤα χύνον 
ται άπό χριστιανικήν συμπάθειαν ;

—  Φίλτατέ μου, είπεν ή κυρία Σχέλβη, λυποΰμαι 
οτι δέν δύναμαι νά σοΰ δώσω τι, τό όποιον νά σοί 
ήναι χρήσιμον. Έάν σοί δώσω χρήματα, θά σοί τά 
άφαιρέσωσι· σοϋ ύπόσχομαι ό'μως είς ό',τι έ'χω ίερώ- 
τερον, καί ένώπιον αύτοϋ τοΰ Θεοΰ, ό'τι θέλω έρευνα 
διά σέ, καί θέλω σέ έπαναφέρει μόλις λάβω τά χρή
ματα, μέχρι τής ώρας ομως έκείνης έναπόθες τάς 
ελπίδας είς τδν "ίψιστον!

Μόλις ετελειωσε ταυτας ταςλεξεις, τά παιδία άνήγ- 
γειλον τήν έλευσιν τοϋ κυρίου Χόλη, και εύθύς μέ εν 
κτύπημα ποδός ήνοιξεν ή θύρα. Ό Χόλης εύρίσκετο 
είς άκρον δυσδιάθετος ένεκα τής σκληρας ιππασίας 
καθ’ ολην έκείνην τήν νύκτα, καί ό'λως τεταραγμέ- 
νος καί ανήσυχος διά τήν αποτυχίαν του είς τήν 
σύλληψιν τοϋ θύματός του.

—  ’Έλα σύ, μαΰρε, είπεν, είσαι έτοιμος; Δούλος 
σας κυρία·’ έπρόσθεσεν έκβαλών τόν πΐλόντου, καθώς 
είδε τήν κυρίαν Σχέλβη.

Ή θεία Χλόη, άφοϋ έκλεισε καί έδεσε τό κιβώτιον 
ήγέρθη, τό βλέμμα της προσηλώθη δργίλως έπ! τοϋ 
έμπορου, και τα επι τών δφθαλμών της κρεμάμενα 
δάκρυα έφαίνοντο μεταβεβλημένα είς τόσους σπιν
θήρας.

Ό Θωμάς ήγε'ρθη μέ μεγάλην αταραξίαν κα! 
πραότητα, ίνα άκολουθήση τόν νέον κύριόν του,θέσας 
είς τούς ώμους του τό βαρύ κιβώτιον. Ή γυνή του 
λαβοΰσα τό βρέφος είς τούς βραχίονάς της τόν ήκο- 
λούθησε μέχρι τής άμάξης, καί τά παιδία, κλαίοντα 
καί φωνάζοντα είσέτι, προσετέθησαν όπισθεν είς τήν 
συνοδίαν.

Ή κυρία Σχέλβη προχωρήσασα πρός τόν έμπο
ρον, τόν έπη σχόλη σε δι’ δλίγα λεπτά μέ σοβαροτά- 
την καί ζωηροτάτην όμιλίαν, διαρκούσης τής όποίας, 
απασα ό οικογενειακή συνοδία είχε διευθυνθή προς 
μίαν αμαξαν, ήτις ϊστατο παρά τήν θύραν έτοιμη είς 
τάς διαταγάς.

Έ ν πλήθος συνιστάμενον άπό τούς νέους καί γέ
ροντας τοΰ τόπου, ήσαν συνηγμένοι περί τήν άμαξαν, 
ίνα άποχαιρετήσωσι τόν παλαιόν των συνέταιρον. Ό  
Θωμάς έθεωρεΤτο γενικώς παρά πάντων καί ώς άρ- 
χιυπηρέτης καί ώς χριστιανικός διδάσκαλος, καί ώς 
έκ τούτου απασα ή συνάθροισις καί ιδίως αί γυναΤ- 
κες κατεκυριευοντο ύπό έντιμου συμπαθείας καί ύπερ
βολικής λύπης.

—  Καί πώς, Χλόη, σύ βλέπω τό υποφέρεις καλ- 
λήτερα άπό ήμας ·' είπε μία τών γυναικών, ήτις έ 
κλαιεν έλευθέρως, παρατηρούσα τήν σκυθρωπήν άτα- 
ραξίαν μέ τήν όποιαν ϊστατο ή θεία Χλόη παρά τήν 
αμαξαν.

—  Τά δάκρυα μου έτελείωσαν! άπήντησεν αυτη, 
παρατηρούσα μέ βλέμμα έξαγριομένον τόν έμπορον 
ερχόμενον. Δέν ’μπορώ νά κλαίω έμπρός είς έκεΐνο 
τό παλίομούσουδο!

—  Πήγαινε μέσα! είπεν ό Χόλης τοϋ Θωμα, κα
θώς έπροχώρει μέ βήμα ταχύ άναμέσον τοΰ πλήθους 
τών δούλων, οίτινες τόν παρετήρουν μέ βλέμμα ά 
γανακτήσεως.

Ό Θωμάς είσήλθεν, ό δέ Χόλης έκβαλών ύπό τά 
κάθισμα τής άμάξης έν βαρύτατον ζεύγος άλυσίδων, 
τάς προσήρμοσε τριγύρω είς τούς άστραγάλους του.

Ενας κατεπνιγμένος γογγυσμός άγανακτήσεως 
έξήλθεν άπό τά στόματα τών περιεστώτων, καί ή κυ
ρία Σχέλβη ώμίληςεν άπό τόν έξώστην.

—  Κύριε Χόλη, σέ βεβαιώ, ό'τι αυτη ή προφύλαξις 
είναι παντάπασι περιττή.

—  Δέν ήξεύρω κυρία, έγώ έχασα πεντακόσια 
τάλληρα άπ’ έδώ, καί δέν έπιθυμώ νά ριψοκινδυνεύ
σω περισσότερον.
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—  Καί τ ί άλλο έπρεπε νά περιμένη; είπεν ή θεία 
Χλαη με άγανάκτησιν, ενώ τά δύο παιδία, τά όποια 
Ιφαίνοντο ήδη ό'τι Εννόησαν αίφνης τήν τύχην τοΰ 
πατρός των, Ιπροσκολλήθησαν είς τό φόρεμά της 
κλαίοντα καί φωνάζοντα.

—  Αυποϋμαι, ειπεν ό θω μάς, όποϋ έ'τυχε νά λεί- 
πη ό κύριος Γεώργιος.

Ό Γεώργιος ύπήγε νά διασκεδάση δύο ή τρεις 
ήμέρας μέ μίαν συντροφιάν είς εν πλησίον μέρος, 
καί άναχωρήσας πολύ πρωί, πριν γίνη γνωστή ή δυ
στυχία τοϋ Θωμα, εΰρίσκετο εν άγνοία τών διατρε- 
χόντων.

—  Πρόσφερε τους ασπασμούς μου είς τόν κύριον 
Γεώργιον, ειπεν ό Θωμάς μέ θερμότητα ψυχής.

Ό  Χόλης έμαστίγωσε τόν ίππον, καί ό Θωμάς 
έσυρθη μέ μεγάλην ταχύτητα μακράν τής παλαιας 
κατοικίας του είς τήν όποιαν είχε προσηλωμένον τό 
σταθερόν καί λελυπημένον βλέμμα του διαρκοϋντος 

, ολου τοϋ δρόμου.
Ό  κύριος Σχέλβης κατά τήν στιγμήν ταύτην δέν 

εΰρίσκετο είς τήν οικίαν. Αυτός έπώλησε τόν Θωμαν 
βεβιασμένος υπό τής κατεπειγουσης άνάγκης, διά νά 
ΰπεκφύγη τήν έπ’ αύτοΰ κυριαρχίαν ανθρώπου τόν 
όποΤον έφοβεΐτο, καί τό πρώτον αίσθημα τό όποιον 
τόν κατεκυρίευσε μετά τό τέλος τοΰ συμβολαίου, 
ήτο, τής άπαλλαγής του άπό τόν κίνδυνον καί τής 
μελλούσης άνακουφίσεώς του. Αί μεμψιμοιρίαι ό'μως 
τής γυναικός του διήγειρον τά νενεκρωμένα σχεδόν 
■παράπονά του, καί ή αδιαφορία τοΰ Θωμά έπηύξησε 
τήν δυσαρέσκειαν τών αισθημάτων του. Εις μάτην, 
Ιλεγε καθ’ εαυτόν, ό'τι είχε δίκαιον νά πράξη ουτω 
πως, οτι δέν ήτο μόνος του είς τοϋτο, καί ό'τι πολλοί 
τό έπρατταν χωρίς νά ήναι βεβιασμένοι άπό τήν α
νάγκην· πλήν ταΰτα δέν ήσαν Ικανά ί'να υπερνική- 
σωσι τό εσωτερικόν αίσθημά του καί ώς έκ τούτου διά 
νά μή ί'ίη όφθαλμοφανώς τάς δυσάρεστους σκηνάς 
τής έκτελέσεως, υπήγε διά μικράν τινα ύπόθεσιν του 
ολίγον μακράν, έλπίζων οτι, πριν τής έπιστροφήςτου, 
ήθελον είσθαι ό'λα τετελειωμένα.

Ό  Θωμάς μέ τόν Χόλη έ'τρεχον έπί κονιορτώ- 
δους όδοΰ, καί, συστρεφόμενος, άφινεν ό'πισθέν του 
παν οίκογενιακόν καί προσφιλές άντικείμενον, ε'ως 
ου, άπομακρυνθέντες ίκανώς τών όρίων τοΰ μέρους 
έκείνου, εύρέθησαν είς τόν άνοικτόν όρίζοντα. Άφοΰ 
οιετρεςαν σχεδόν εν μ ιλλιον, ό Χόλης αίφνης έστα- 
μάτησεν είς τήν θύραν ένός σιδηρουργοΰ, καί λα
βών μεθ εαυτοΰ εν ζεΰγος αλυσίδων τών χειρών, 
είσήλθεν είς τό έργοστάσιον διά νά τάς πλατύνη.

—  Τουταις εδώ μοϋ φαίνεται sFvat πολυ μικραΤς 
δι αυτόν, είπεν δ Χόλης, δεικνυωντάς αλυσίδας καί 
τόν Θωμαν ταυτοχρόνως.

—  Θεε μου 1 ώ, είναι ό Θωμάς τοϋ Σχε'λβη. Δέν 
θά τόν έπώλησεν ομως; είπεν ό σιδηρουργός.

— 1 Ναί, τόν έπώλησεν, άπήντησεν ό Χόλης.
—  Δέν μοϋ φαίνεται I Καί τωόντι, είπεν ό σιδη

ρουργός, ποιος ήθελε τό στοχασθή ποτέ! Ό μω ς δέν 
έχεις κάμμίαν ανάγκην διά νά τόν άλυσσοδέσης κατ’ 
αυτόν τόν 'τρόπον. Αυτός είναι δ πιστότερος καί ό 
καλήτερος άνθρωπος.

—  Ναι, ναι, ειπεν ό Χόλης, άλλ* αυτοί οί καλοί

καί πιστοί, αυτοί είναι τωόντι εκείνοι όποϋ θέλουν να 
φεύγουν. ’Εκείνοι οί ανόητοι, οιτινες δέν φροντίζουν 
■ποΰ πηγαίνουν, οί αναίσθητοι καί μέθυσοι, όποϋ 
δέν τους μέλλει τίποτε, ουτοι άδιαφοροΰσι καί μετα- 
φερονται ώς έπί τό πλείστον ευχαρίστως άπό τόπον 
είς τόπον, άλλά τούτοι οί λεγόμενοι καλοί, τοϋτοιτδ 
άποστρέφονται σάν κακούργημα. Διά τοΰτο δέν είναι 
άλλο καταφύγιον παρά νά τούς δέση τις, διότι άν 
τούς άφήση τά ποδάρια έλεύθερα, ώ άναμφιβόλωςθί 
τά ματαχειρισθώσι.

•—  Ναί, είπεν ό σιδηρουργός, παρατηρών μεταξύ 
τών έργαλείων του, τά μέρη σας έκεΤ κάτω, είναι 
ενας τόπος είς τόν όποιον ό μαΰρος τής Κεντούκη; 
δεν έπιθυμεΤ νά πηγαίνη, άποθνήσκουσιν έκεΤ πολίι 
όγλίγορα, δέν είναι άληθές;

—· Τωόντι άποθνήσκουσι πολυ όγλίγορα, είτε ό'
μως διά τό κλίμα είτε δι’ άλλην τινά αιτίαν, άπο
θνήσκουσι τόσοι, ώστε διατηρείται τό έμπόριον αύτό 
•πολυ ζωηρόν, είπεν ό Χόλης.

—  Ά λλά  δέν ήμπορεΤ νά τό συλλογισθή οΰ'τε τι;, 
διότι είναι είς άκρον λυπηρόν νά εχη τις έ'να αγα
θόν, ήσυχον, τίμιον άνθρωπον ώς τόν Θωμαν, καινά 
τόν πάρη έκεΤ κάτω διά νά ταφή εις κάνένα άπ’ εκεί
νους τους κάμπους τοΰ ζακχάρεως.

—  ’Ώ, έ'χει μία καλή τύχη. Ύποσχέθηκα νά τόν 
μεταχειρισθώ καλά. Θά τόν δώσω υπηρέτην είς κα
λήν τινα παλαιάν οικογένειαν, καί τότε,άν άνθέξν] εί; 
τόν πυρετόν καί τό κλίμα, θέλει έ’χει έ'να εΰτυχές·ατον 
βίον, τόν όποιον κάθε μαΰρος ήθελεν επιθυμήσει.

—  Νομίζω ό'τι άφίνει εδώ καί τήν γυναίκα καί τά 
παιδιά του;

—  Ναί, άλλά θά πάρει μιαν άλλην γυναίκα έκεΤ. 
Ό , παντοΰ είναι πλήθος γυναικών, είπεν ό Χόλης.

Ό  Θωμάς έκάθητο είς άκρον λελυπημένος έ'ξω- 
θεν τοϋ έργοστασίου, ένώ έγινετο ή συνδιάλεξιςαυτν}. 
Αίφνης ήκουσεν ό'πισθέν του τό ταχύ καί βίαιον βά
δισμα ένός ίππου, καί πριν δυνηθή νά καταπραόνν) 
τήν Ικπληξίν του ταύτην, δ νέος κύριος Γεώργιος 
ένεφανίσθη είς τήν άμαξαν, καί ρίψας τους βραχίο- 
νάς του ό'λος τεταραγμένος τριγύρω εις τόν τράχη
λόν του, ή'ρχισε νά κλαίη καί νά παραπονήται μέ 
υπερβολικήν θερμότητα.

—  'Ω τδ λέγω, είναι ενα χαμερπέστατον πράγ
μα! Καί δέν μέ μέλλει τί λέγουν! Είναι τωόντι αί
σχος καί εντροπή ■ Ά ν  ήμουν άδρας, δέν ήθελε τολ
μήσουν νά τό κάμουν, ώ όχι βέβαια- είχεν ό Γεώρ
γιος μέ μετριασμένο-; τρόπον άγανακτήσεως.

—  ’Ώ  κύριε Γεώργιε, πόσο ευχαριστήθηκα! εί
πεν ό Θωμάς. Δέν ήμποροΰσα νά τό ύποφέρω νά 
φύγω χωρίς νά σε ίδώ. ’Ώ τωόντι ευχαριστήθηκα 
πολίι, δέν ήμπορεΤς νά τό φαντασθής. Καί τήν στιγ
μήν ταύτην καθώς ί  Θωμάς έκίνησε τούς πόδας το», 
οί οφθαλμοί τοΰ Γεωργίου προσηλώθησαν είς τάς 
άλυσίδας του.

—  Ώ  τ ί εντροπή·1 έφώναξεν ύψόνων τάς χεΐράς 
του, θά τόν κτυπήσω εκείνον τόν παλιάνθρωπον, ώ! 
βέβαια!

—  Ό χι, μή τό κάμης, κύριε Γεώργιε, καί μή 
όμιλής τόσον δυνατά·’ θά τόν όργήσεις καί τοΰτο δέν 
μοΰ προξενεί κάνένα ό'φελος.

ΑΓΓΕΑΙΑΙ
AESIKON Ιτ  ννΟ-ΚΛΛΙΙΜΚΟΛ

π ρ ό χ ε ι ρ ο ν

ΣϋΥΤα,χθΙν έτίΐ Tfj β ά σει ζώ γ μεγάΛ(ύν s i t ξ ιχω τ τον Μ ανοντσι χα ι τον Ραγχαΰτ}.

Πρί> πολλοΰ μέν έγεινεν έπαισθητή ή ανάγκη συντάξεως ίταλο-Ελληνικού Αεςικοΰ, εύωνου δια  
τούς πλείστους τών σπουδαστών καί εύχρηστου δι 2να έκαστον. Ιο άξιόλογον Λεζίκδν τοΰ Κ. 
ία γκ α β ή  διά τούς μή γνο)οίζοντα; τήν Γαλλικήν γλώσσαν άποκαθ'.σταται άχρησιμευτον, όια δε 
τούς άλλους καί κυρίως διά τούς δδοιπόρου; όγκώδε;.

Οί λόγοι ουτοι μας ’έπεισαν νά δημοσιευσοιμεν Ιν πρόχειρον Λεξικδν συνταχθεν επι τή βασει τοϋ 
προρρηθέντο; καί τοΰ μεγάλου Ιταλικού Λεζικοϋ τοϋ Μανουτσι, τδ όποιον νά περιεχη ολα; τας  
εύχρηστου; λέξει; καί τ ά ; άληθεΐ; αύτών σημασία;.

Ελπίζομεν δέ οτι τό παρόν, συνδυάζον μετά τής μεγίς·η; οικονομία; τόπου την μεγιστην άκρι- 
βειαν, θέλει λάβει εύνο'ίκήν ύποδοχήν παρά τοϋ κοινοϋ.

Το Λεξικόν τοΰτο θέλεί συγκεισθαι ίχ. τεσσαράκοντα δύο τυπογραφικών φύλλων εί; 8ον μικ. 
καί διά μεγαλητέραν εύκολίαν τών συνδρομητών, έκδίδεται διηρημένον ε ί; δκτω τμ ή μ α τα 1 έκαστον 
δέ τμήμα  τ ιμ α τα ι όβολ. παλ. 2 4 ,  πληρ6)τέου; σύγχρονο); μέ τήν παραλαβήν αύτοΰ. Α. Κ.

Κέρκυρα, 23  Σεπτεμβρίου 1 8 5 3  ε. π.
—   Τ·ω— ~~ Ο 0 — γ γ~"-------   "

Τ Α  Μ Α Ρ Μ Α Ρ Α  ΤΗ53 Π Α Ρ Ο Υ
ΈκδίΒονται μ ε τ ά τ ε  προλεγο|/.ένων, χαί σχολίω ν καί χρονολογικοί) καί © ιλολογικοΰ π ίνακος.

Ϊ Π Ο  I .  Ν .  Σ Τ Α Μ Α Τ Ε Λ Ο Ϊ  Λ Ε Ϊ Κ Α Λ Ι Ο Ϊ .

Τά νϋν Ιν όξονία διατηρούμενα τής καλή; άρχαιότητος ταϋτα  μνημεία, ΠΑΡΙΛ άκουόμενα ΜΑΡ
ΜΑΡΑ, διά το έν Πάρω άνευρεΐν αύτά (τδ 1 627)  Γυλλαϋμον Πέττυον, Α γγλον, εκεί που περιηγού- 
μενον δαπάνν) τοϋ Κόμητος Αρουνδέλλη;, περιελάμβανον, ότε σώα, έν περιόδω ενιαυτών 1 3 1 9 ,  τά  
τ ’ έν Ελλάδι επισημότερα γεγονότα καί τά ; κατά ταΰτα  έποχά;, άπο βασιλεία; Κέκοοπος τοϋ προ- 
τέρου ( 1 5 8 2  π. X.) εω; άρχοντο; έν Πάρω μέν Αστυάνακτο;, Αθήν^σι δέ Διογνήτου ( 2 6 4  π. X .). 
Νϋν δέ, καθάπερ διακείμενα τυγχάνουσι, περιτρέχουσιν άδιάλειπτον ενιαυτών περίοδον 9 6 4 ,  άρχήν 
άπδ Κέκροπος ποιούμενα, καί έπί τήν Διοτίμου άρχοντίαν κ α τά ντα  ( 3 55  π. X.).

Τδν έδέλοντα περί τή ; αύτών άξ ία ; το ΐ; σοφοί; λέγειν, κύμβαλον, ώ ; κατ Αποστολον ειπειν, αλα ·  
λάζον, καί προσβλητικδν ούχ ήττον γε αύτο ί; φανήσεσθαι’ φόρτο; γάρ ή πρόθεσι; αύτοϋ και τοΰ 
ήχου κενή περιδίνησι;. Αλλά "διά τδ καί ετέρου; ούκ ολίγου; τή ; έκείνων πολυμαθείας τε καί τή ; ά λ 
λη ; δεξιότητο; έλλείποντα ; είναι, δέον ήμα ;, τούτο ι; χαριζομένου;, ειδησιν βραχέω; όσον ένταυθοί 
δοϋναι, ών εκείνοι περί τοΰ πράγματο; άπεφήναντο. Κ αι κατά μεν οϋν Γερμανόν Φικεριον τα Μαρ- 
μαρα ταϋτα  εισίν (τή λέξει έκείνου χρώμενο;)* «ex lrem em ent prec ieux pour la  chronoiogie 
Grecque -  καί παρέχουσι les evcnem ens les plus importans de 1 h is lo ire Grecrjue.» (Hist, 
abreg. de la  L ilte ra l. C lassiq . aucien . Part. I. pag. 194 .), κατά δέ Γάλλον Βουλιέτον· «T res- 
u tile s  pour Γ in te lligence de 1’ h isto ire ancienne, surtout dans les temps hero iques» (Diet. 
C lassiq . de l ’ A n liq . V. Paros), κατά δέ ίσπανδν Ανδρέσιον" «I m arm i A rundelian i dovranno 
re lig io sam ente gu ard ars i come il piii in fa llib ile  monumento dello  studio non meno che 
n e ll’ esattezza dei Greci ne lla  C ronologia» (di ogni Letterat. Tom. III. Part. IV. pag. 339), 
κατά δέ τού; ήμετέρου; ε ίσ ίν  «Τή; Ελλήνων Αρχαιολογία; τά επισημότερα υπομνήματα (Κ,οδρικά; 
Μελετ. Κοιν. Ελλ. Διαλ. Σελ. 1 0), καί τδ θεμέλιον άκριβοϋ; χρονολογία; τής αύτών Ιστορία;» (ΐνοϋ- 
μ.α; ίστορικ. Χρονολ. Σελ. 9 4).

Προ; τή  πανδήμω; δέ διακηρυσσομέντ, ταύτ·/) άξία δέον καί τήν μεγάλην αύτών ποοσλογίσασΟαι 
καθ’ Ελλάδα σπάνιν’ ή γάρ τούτο^ν τελευταία  έκδοσή έγένετο τδ 1 7 9 2 ,  έν όξφόρδϊ) ύπο Γυλλ. Ρο- 
βερσίου, ότε καί μόλι; γε, διά τδ έν ήμ ατι δουλείω ήμα; τυγχάνειν διατελοΰντα;, ήδυνάμεθα γνώ -  
ναι δσον οί Εύρώπη; σοφοί περί πολλοΰ τά ήμέτερα έποιοΰντο. —  Διπλοϋ; οθεν δ προτρέπων λογο ;, 
?)μα; μέν τή αύτών έκδόσει, πάντα  δέ φιλομαθή, κατ έξοχήν Φιλόλογόν τε καί Αρχαιολογον, τή  
αύτών προμηθεύσει, ήν καί ευχερή συμβαίνει είναι, διά τδ Σΐλληνίου τ ιμασθαι το Βιβλιδαοιον.

Εν Λευκάδι, τήν 1 Οκτωβρίου 1 8 5 3 .  0  Ε κ δ ο τ η ;



0  ΦΟΙΝΙΞ έκδίδ εται άπαξ τοϋ μηνος ε!; φυλλάδιον συγκείμενον έκ τριών τουλά
χιστον τυπογραφικών φύλλων.

Τ ιματα ι δε διά μεν τού; έντί>ς τή ; Επτάνησου κατ’ Ετος δ ιστ. 2 διά δε τούς 
έκτό; δραχμ. 1 7 πληρωτέων αμα ττί παραλαβή τοΰ πρώτου φυλλαδίου.

ΛΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ

ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, παρά τω  αύτώ  τυπογραφείο).
» ΠΑΞΟΙΣ, παρά τω  Κ. Σ. I. Μάστορα.
» ΑΕΥΚΑΔΙ, παρά τω  Κ. Ανδρέα Ν. Μεταξ$.
» ΖΑΚΥΝΘΩ, παρά τώ  Κ. Γ. Δ. Κανάλτι.
» ΑΘΗΝΑΙ2, παρά τώ  Κ. Σπυρ. Α. Κουτσούρη.
» ΣΜΥΡΝΗ, παρά τώ  Κ. Α. Πατρικ’'ω.
» ΚΩΝΣΐΑΙΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ, παρά τώ  Κ. Α. Βαλλιάνα).

0  προμηθεύων δέκα σύνδρομά; θέλει λάβει δωρεάν δύο αντ ίτυπ α  τοΰ έν τώ  Φ οίηκ ι 
μεταφραζομένου μυθιστορήματος I I  Καύύ&η τοΰ Μ π ά ρ μ π α  Θωμα  τ ή ; Κ .α; 
Μπητσερ Στόου τοΰ δποίου ή εκδοσι; θέλει συμπληρωθή δσον ούπω.

0  ΦΟΙΝΙΞ θέλει αναγγέλλει ε ί; το έξώφυλλόν του τά νεοφανή συγγράμματα , ών 
άντίτυπον ίίθελε σταλ/ί παρά τώ ν συγγραφέων είς τούς έκδότας.

■--------------------------------------------- " ι ---------------------

Πι'ναξ τών εμπεριεχόμενων.

Εκθεσις τή ; Ταυρικής χ ε ρ σ ο ν ή σ ο υ ..........................................σελ.
Α ίγ ις  .....................................................................................» 2 0 0
Οί Φαρμασώνοι  ................................................» 2 0 2
Περί τών κατά τόν Μεσαίωνα Πανεπιστημίων . . . . » 20  3
Υπόμνημα περί τών φαινομένων καί τής άρχής τής ζωής κτλ. . » 2 0 5
Συλλογή Λευκαδίων έπιγοαφών κτλ . ................................................ » 2 0 9
Τύ ήθος τής ν ε ο λ α ία ς ........................................................................ » 2 1 0
0  θάνατο; τοΰ π τ ω ^ ο ΰ ...............................................................» 21  1

Ιστορία τών γεωγραφικών ανακαλύψεων θαλασσίων καί μεσογείων » 2 ■! 2
Φιλανθρωπία τοΰ Π ι γ ά λ λ ο υ ...................................................... » 2 1 4
Επιτάφιον τοΰ φιλαργύρου  » 2 1 5
Γνωμικά ..................................................................................................... # »
ΑΓΓΕΛΙΑ.  Φιλοσοφικαί μελέται περί Χριστιανισμού . . .  » »
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ. Η Καλύβη τοΰ Μπάρμπα Θωμα, σύγγραμμα

τή ; Αμερικανίδο; Κ .α? Μπητσερ Στόου (Beecher Stowe) . » 2 1 7


