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. ύχόμενοι εις τούς άναγνώστας μας εύτυ- 
^ φ χές  καί εύδαιμον τό νέον έτο ς , θεωρουμεν 

εύκαιρον νά προσθέσωμεν κα : τά  έξης όλίγι- 
στα περί του παρελθόντος καί μέλλοντος.

Τ6 1 8 7 4  παρήλθε, καί παρήλθεν ανεπι
στρεπτί, ά λ λ έ  καί δέν άπέθανεν, ώς κοινώς 
νομίζεται. Έ ν τη κτίσει τίποτε δέν μηδενί
ζεται. Τά έτη δυνατόν νά παρομοιωθώσι μέ 
κρίκους άπεράντου άλύσεως,συνεχίζοντας τον 
άπέραντον χρόνον, ουδέποτε όμως μέ πομφό- 
λ υ γ α ς  διαρρηγνυμένας, ή μέ καπνόν διαλυ-
ομενον.

Τό παρελθόν έχει επιρροήν επί του μέλ 
λοντος. Κ ατά  το ήδη λήξαν έτος έσπείρα- 
μεν τούς σπόρους ot όποιοι Οά βλαστήσωσιν  
εί"· τό άρξάμίνον. ϊ ία ίτο ι δέ οί σπόροι ούτοι 
την παρούσαν ώραν κεΐνται τεθαμμένοι 6πό 
τήν γην ,  μετ’ ολίγον ομως ή βλάστησις ε
πέρχεται καί άν έσπείραμεν σίτον, σίτον Οά 
Οερίσομεν, εάν έσπειρα μεν χρίΟήν, Οά Οερίσω- 
μεν κριθήν, εάν σπείρωμεν ζιζάνια, ζ ιζάνια Οά 
θεαίσωαεν.

νά έχωμεν καί τινα ωφέλειαν,τήν έκ τής πεί
ρας. Τά γενόμενα δέν άπογίνονται· δυνάμε- 
θα όμως νά μάθωμεν άν μας συμφέρη νά έξα- 
κολουΟήσωμεν πράττοντες τά  αΰτά καί εις τά 
μέλλον, ή άν πρέπη νά άλλάξωμεν πορείαν 
κατ’ αυτό. 'Όστις λοιπόν είναι φρόνιμος, άς 
μή άφήση τον καιρό·? νά παρέρχηται, άλλ* 
άς επιθεώρηση τάς κατά τό παρελθόν πρά
ξεις, άς ρίψη έταστικόν βλέμμα έπί των δια
θέσεων τής καρδίας του καί άς σκεφΟη ώρί- 
μως αν τώ  σ υ μ φ έ ρ η νά έξακολουΟη καί 
εις τό μέλλον όποιος ήτο κατά τό παρελθόν.

Βεβαίως ή μεταρρύθμισις των πράξεων,καί 
μάλιστα  των διαθέσεων του άνθρώπου, ειναί 
τι δύσχολον, ή μάλλον άδύνατον εις τόν ί
διον άνθρωπον νά έκτελέση· ά λ λ ’ άμα τις  
οτραφή προς Εκείνον όστις έκ του μή οντος 
μας έφερεν εις τό είναι, πάσα δυσκολία εξα
φανίζεται.

’ fix  τής άλληλς ετών ουνάμεΟι

Ώ ς τροχοί κινούμενης άμάξης,
01 καθ’ εν τά  σημεία των κλίνουν  
Ιΐρός τήν γήν, ήν ψαύουν κ ’ άφίνουν, 

ΐ ί ’ αποκρύπτουν αύτά άπ’ αύτής. 
Τάς ποικίλας των ώ ρ α ςτά  έτη,
Μιαν μ:«ν φας φέρουν καί πάλιν 
Αποαύρουν αύτήν, ενώ ά λλην



Ο Μ Ε Λ Η Σ

Εις τήν Gέσιν αυτής καθιστούν.
Ώ ς τροχοί ταχυδρόμου άμάξης  
Περιστρέφβντ’ άπαύστως τά  έτη·
Είν’ αμάξι ό χρόνος καί τρέχει,

Rat επάνω καθήμεθ’ ημείς.
Καί . . . ώ πόση όρμή καί ταχυτης  !
Etv’ ακάθεκτος ό'λως καί σύρει 
Πάντα δσα ευρίσκει ή σπείρει 

Τοΰ ανθρώπου ή εύκολος χείρ !
Σύρ’ υπάρξεις, καί πλούτη , καί δόξας, 
Σύρει κράτη, δυνάμεις, καί Ορόφους, 
Σύρει έθνη, ενδόξους προγόνους,

Σύρει δρη κ’ αυτήν μας τήν γην. 
Σύρων όμως τά πρόσκαιρα πάντα  
Φέρει όλους έκεϊ όπου χρόνος 
Δεν ισχύει, εκεί όπου θρόνος 

’Αναμένει τούς πάντας Κριτοΰ. 
Λοιπόν, όσα Εκείνος δέν θέλει 
"Αν τά πράττω εγώ,φίλοι, τώρα,
Δέν Οά ήναι φρικώδης ή ώρα 

Καθ’ ήν θέλω εμπρός Του σταθή ;
Ά ν  δέ φίλος Του φ ίλτατος  ήμαι,
“Αν αγάπη θερμή μας συνδέη 
Τότ’ ό χρόνος εν πλοΐον που πλέει 

Προς λιμένα ώθει άσφαλή.

Λ ΚΕΦΑΑ. Γ .

ΚΑΙΣΙΣ ΚΑΙ ΛΠΟΜΡΟΨΙΙ

® ν  άρχή τής  παρούσης διηγήσεως ό Ίωάν-  
^ ίφ νη ς  περιεγράφη ώς ευχαρις καί ρωμαλαΐ-  
ος νεανίας. Ά λ λ ’ ήδη, μ ε τά τ ινα ς  εβδομά
δας, ετοιμαζόμενος νά αναχώρηση από τό 
Σιππένι, είχε γίνει χλωμός καί άδύνατος.

—  Αοιπάν άναχο^ρεΐς, Ιωάννη ; ειπεν ή 
Βαρβάρα μέ γλυκεΐαν καί μελαγχολικήν φω
νήν, ήτις τον έκαμε νά ρηγήση. Καί όμως 
αυτή  ή ιδία έγίνωσκε ν’ άπαντήση καλλίτε-  
ρον εις τήν Ιρώτησίν τη ς  τούτην.

Σχεδόν χωρίς φωνήν καί γω ρ ΐς  νά ύψώση 
τό βλέμμα καί νά ίοη τήν νεάνιδα άπήντησεν:

•—  ’Επάνω εις τήν Ά λ π ι ν  νά έλαφρυνθή ό 
Βάϊτος.

—  Ουδέποτε πριν ευρέθης εις τόσην ατενο- 
χωρίαν, ύπέλαβεν ή Βκρβάρα, προσηλώσασα  
τά  βλέμματά εις τήν γην.

—  Ναι, μίαν φοράν . . . είναι αληθές . . . 
α λ λ ά  τώρα, ειπεν όναστενάξας βαΟέως, μό
νον όταν ήμαι μακράν ή καρΕία jaoυ ελαφρύ
νεται· λοιπόν, έχε υγείαν Βαρβάρα. Ταΰτα

είπών έκινήδη βραδέως όπως αναχώρηση, 
ά λ λ ’ οί πόδες του έμενον άκίνητοι !

—  Έμπόρεις νά μοΟ φέρης, ειπεν ή Βαρ
βάρα, χαμηλόνουσα τήν φωνήν, έμπόρεις νά 
μου φέρης ολίγον νερόν διά νά ξεβγάλω αυ
τά  τά ροΰχα ;

Ό  ’Ιωάννης έμεινεν άναποφάσιστος· τέλος  
όμως, κλίνας τήν κεφαλήν προς τήν νεάνιδα, 
έθεσε τήν ράβδον του καί τήν πήραν του 
προσεκτικώς κάτω, καί μεθ’ ύπακοής έκίνησε 
πρός γειτονεύουσάν τινα δεξαμενήν διά νά φέ- 
ρτι νερόν. Ή  όκνότης όμως μεθ’ ής ό ’Ιωάν
νης έφερε τό νερόν καί ό καιρός κατά τον 
όποιον ή Βαρβάρα έβιάζετο νά περιμένη εγει- 
ναν άνυπόφορα εις τήν νεάνιδα, ήτις τέλος 
ειπεν :

—  Ά λ λ ά ,  ίσως δέν σοί αρέσει αυτή ή ερ
γασία ;

—  ’Ώ  ! διατι ό χ ι ; άπήντησεν ό ’Ιωάννης, 
βιάζων εαυτόν, διατί νά μή σέ βοηθήσω μετά 
χαράς νά πλύνης τά ροΰχα διά τον γάμον  
σου καί νά γίνη ή χαρά σου όγληγορώτε-  
ρον ;

—  ’Ιωάννη ! τοΰτο έπερίμενα άπό σέ . . . 
Καί ό νεανίας είδεν εν δάκρυ νά ρεύση επί τής  
παρειας της.

—  Βαρβάρα! ειπεν ό ’Ιωάννης τρέμων. Ή  
εντός τής  καρδίας τοΰ νέου επί πολύν καιρόν 
κεκλεισμένη λύπ η  έξεχειλισε, καί μετ’ άπελ- 
πισίας έδάγκασε %ά χείλη του καί άναστε- 
νάζων έξηκολούθησεν. Ά φ ε ς  νά τρέξωσιν 
άφθονα τά  δάκρυά μου επάνω εις τά  νυμφι
κά σου ροΰχα, Βαρβάρα, καί Οά λευκανθώσι 
ταχύτερον ή μέ τό κρύον νερόν. ’Εάν κόψης 
αυτό τό πανί καί τήν καρδίαν μου εις δύο, 
κάτι θά οίκονορ.ηΟή. ’Ώ ! δόσε μοί το διά 
σά βα νο ν !

—  Πόσον μοί έπρεπε ν’ άκούσω τοΰτο άπό 
σέ ! έξεφώνησεν ή τεθλιμμένη κόρη έν παρ- 
οξυσμω λύπης.

—  Ιίαί όταν οί αύλητα ί καί οι τυμπανι-  
σταί, έξηκολούθησε σκληρώς ό ’Ιωάννης, 
θά παίζωσι τον γαμήλιον χορόν κ«ί εγώ θά 
χωρεύω μέ άερόμορφον σύντροφον εις τήν υ
ψηλήν "Αλπιν. Τότε, όταν εισέλθης εις τον 
νυμφικόν σου θάλαμον με^ά τοΰ άγαπητοΰ  
σου, μή τρομάξης εάν άκούσης έλαφρόν κτύ
πον εις τό παράθυρον. Θά ήναι ό ύστερός μου 
άποχαιρετισμός ! Χαιρε !

Δέν άνεχώρ η ο εν όμως :
—  Ά λ λ ά ,  επανέλαβε πάλιν. Τί νά σκε-

φθής δι’ ένα πτωχόν νέον ώς εμέ ; Ό  υπερή
φανος σου έξάδε?.φος, όστις ημέραν τινά θά 
γίνη κύριος όλων των κτημάτων τούτων,  
είναι πολύ διαφορετικός, εραστής ακόμη καί 
άν έχώλαινε καί άν ήλοιθώρ^υε δεκαπλασίως  
χειρότερα, καί άν τά  μ α λλ ία  του ήσαν άκόρ.η 
κόκκινα.

—  ’Εμπρός ! εμπρός ! ειπεν ή Βαρβάρα 
μετά θερμότητας. Κ αταπλήγω νέ  μου τήν  
καρδίαν, Ιω ά ννη , καί τότε τά  βάσανά μου θά 
έχωσι τέ?νος.

Ό ’Ιωάννης, ύψώσας τά βλέμματα καίίδών 
τήν λύπηνέζωγραφημένην επί τοΰ προσώπου 
τής  νέας, ήρχισε νά αίσθάνηται τήν καρδίαν 
του μαλασσομέ^ην.

—  Είπέ μόνος σου, δύναμαι νά πράξω δια
φορετικά; ήρώτησε παραπονουμένη. Πρέ- 
πει νά μή υπακούσω τόν πατέρα μου, ό όποι
ος καθημέραν μέ παρακινεί νά ύπανδρευθώ 
τόν Πέτρον : Πρέπει νά παρακούσω τής μη- 
τρός μου, ήτις τόσον μέ πιέζει νά τό κάμω ; 
Δέν είμαι εγώ άπειράκις' δυστυχεστέρα άπό 
οέ, τόν Ί ω ά ινη ν  ; Σύ δύνασαι νά εύρίσκης 
γλυκυτάτην  παρηγορίαν εις τό άγιόν σου βι- 
βλίον, ά λ λ ’ εις έρέ καί τοΰτο είναι άπηγορευ- 
μενον. ’Α λ λ ά  παρ^κάλει, παρακάλει θερμώς· 
σϋ καί εμέ συνεβούλευες νά πράττιο τοΰτο.

—  Ναι, τοΰτο θά γίνη, άπήντησεν ό ’Ιω
άννης. Θά παρακαλώ δι’ εσέ, θά προσεύχο
μαι διά τήν ευτυχίαν σου, καλή μου Βαρ
βάρα. Ν

—  Καί εγώ, ειπεν ή νέα, σφογγίζουσα τά  
δάκρυά της, Οά είπω εις τόν Πέτρον ότι δέν 
τό.ν άγαπώ, καί ότι τόν υπανδρεύομαι μόνον 
διότι ό πατήρ μου τό θελει, καί Οά τόν άφισω 
νά πράξη ό,τι έχει εύχαρίστησιν.

—  Ναί . . . ήρχιτεν ό Ιω ά ννη ς  νά λέγο ,  
ά λ λ ’ αίφνης άρπάσας τήν πήραν του ταχέως 
έγένετο άφαντος.

Ή  Βαρβάρα ταγέως ένόησε τήν αίφνίδιον 
τοΰ Ίωάννοί) άναχώρησιν, ίδοΰσα έ.κ τής αν
τιθέτου θύρας τόν γαμβρόν ερχόμενον πρός 
αυτήν. Ό ’Ιωάννης δέν ειπεν ύπερβολάς πε- 
ριγράφων τήν χ ω λότητα  καί άλοιθωράδα τοΰ 
άνΟρώπου τούτου. Ή  κόρη ίδοΰσα αυτόν τόν

• / , , / ν « *■περιε[Λενε ρ.ε αποοασιν να τω  επτη οσα 7] τε- 
λευταία μετά τοΰ Ίωάννου συνομιλία της  τή 
ένί'πνευσεν. Ό  γαμβρός, άπό μακράν ήρχισε 
νά φωνάζτ] τήν Βαρβάραν, άνοίγων τό μέγα  
του στόμα όσον ήδύνατο.

.—  Χ ά ! χα ! χα ί έφώναξε γ ε λ ώ ν  ό πα

τέρας σου Οά θαυμάση ποΰ ύπήγον. Μέ έπή- 
ρε εις τά χωράφια, με έφερεν άπό στενώμα
τα. καί πλατώ ματα  καί μοί έλεγε πώς κ α λ 
λιεργείται τό έν καί πώς τό άλλο· ήτο πολύ  
κουραστικόν,άλλ’ εγώ έπηδουσα μέ άνδρείαν. 
"Ομως άμα ευρον ευκαιρίαν τοΰ έγλείστρησα.  
Χα ! χά ; χά ί πόσο Οά μέ γυρεύτ;, ενώ εγώ  
θά κάθημαι κοντά μέ τήνάγαπητήν  μου Βαρ
βάραν. Ταΰτα είπών έτσίμπησε τήν παρειάν 
τής νύμφης καί έρριψεν εις α)τήν έρωτόλη-  
πτον βλέμμα, τό όποιου πρέπει νά ομολο- 
γήσωμεν ότι ολίγον διέφερεν άπό μορφασμόν 
σατύρου.

Ή  Βαρβάρα, άποσπασθεΐσα βιαίως άπό τά  
δάκτυ).α τοΰ γαμβροΰ, είδε μετ’ άνησυχίας 
πρός τό μέ^ος όπου έφυγεν ό ’Ιωάννης καί 
έμεινεν ακίνητος. Έν τή καρδία της έμελέτα  
πώς ν' άρχίση καί πώς νά έκτελέση τήν άπό- 
φασιν τήν όποιαν είχε λάβει. Ό γαμβρός  
βλέπων αυτήν μένουσαν πλησίον του καί 
κολακευόμενος ώς έκ τούτου ήνοιξεν 6νι-  
λίαν.

.— Δέν έμπορώ νά καταλάβω, είπε σείων 
τήν κεφα'λήν του, τί βιάζει τόν πατέρα σου 
νά θέλη νά μέ κάμη γεωργόν. ’Από μικρόν 
μ’έκατάλαβενότι δέν έχω κλίσιν εις τοΰτο. Διά 
τοΰτο ποτέ δέν μέ ήγάπησεν. "Οταν όμως ή- 
κουσεν ότι θέλω νά γ ίνω ξυλουργός ηύχα-  
ριστήθη διότι δέν θά ήμαι εις τόν οίκον. Τότε 
ήσο μικρόν κοριτσάκι, τόσον μικρόν. "Αχ ! 
τις έπίστευε ότι θά ήνωνόμεθα ; "Οταν έπέ
στρεψα ό πατήρ σου μόλις καί μετά βίας μέ 
έδέχθη καί τώρα— αίφνης . . . ώ είμαι πολύ  
τυχηρός καί πολύ ευχαριστημένος. Κάθισε 
πλησίον μου, φ ιλτάτη.

—  Δέν έχω καιρόν,άπήντησεν ή Βαρβάρα, 
πρέπει τά πλύνω  τά  ροΰχα.

—  Δέν Οά φύγουν, ειπεν ό Πέτρος· έλα νά  
σοΰ είπώ πώς σχεδιάζω νά περάσωμεν τήν  
ζωήν μας. Δέν Οά σηκόνομαι ποτέ ενωρίς, 
διότι ά λλω ς  θά χρειαζόμεΟα δύο προγεύματα  
κάθε πρωί· ούτως έν μόνον Οά άρκεΐ, ά λ λ ά  
Οά ήναι πολύ καλόν πρόγευμα. Μετά τοΰτο  
θά πέρνω τό τουφέκι μου καί θά παγαίνω εις 
τά  χωράφια νά βλέπο.» τούς έργάτας. ’Ακρι
βώς τό μεσημέρι θά εύρίσκομαι εις τό ’σπ ήτ ’- 
όπου Οά ήναι έτοιμον τό γεΰμα, μετά τό όποι
ον Οά πέρνω ένα ύπνον μερικάς ώρας. Ά ν  ό 
καιρός δέν ήναι καλός, ώς όταν ήναι πολλή  
ζέστη, πολλή  ξηρασία, όταν ήναι κατα ιγ ίς
 ......Οά··'..................η υγρ ασια, μένω εις τό σπήτι καί Οά περ



νώ τόν καιρόν μου μέ τήν τέχνην μου έως εις 
τό εσπέρας. Μετά τό δεΐπνον θά παγαίνω εις 
τό ζυθοπωλείον καί τέλος . . . .

—  ’Α λ λ ά  . . . .  ήρχισεν ή Βαρβάρα μετά  
δισταγμού.

•—  Ό χι άλλάδες! είπεν ό Πέτρος, οΰτω θά 
γίνη καί όχι άλλω ς, τόσον βέβαια όσον βέ
βαιον είναι ότι μέ λέγουν Πέτρον.

—  Ά λ λ ’ εάν τώρα σοΰ είπω ό τ ι .............
ό τ ι ..........

—  Τ ι ; άκριβή μου.
—  "Οτι δέν . . . διόλου . . . σέ άγαπώ, ότι 

θά ήμην ευτυχής άν έζήτεις ά λλην  σύζυγον.
—  Χά ! χά  ! χά  ! καί τό κάμεις ; Αίφνης 

όμως ά λλάξα ς  τόνον, ίδέ είπεν, ό λω λός  ’Ιω
άννης μας που στέκεται! 'Όταν ήρχόμην άπό 
τήν μ,ίαν θύραν αυτός έφυγεν άπό τήν άλ
λην. Ένομιζον ότι ώς τώρα θά ήτο μιλιά μα
κράν, ά λ λ ’ αυτός στέκει όπίσω άπό τον τοί
χον καί μέ τό στόμα του άνοικτόν μας βλέ
πει.

Ά λ λ ’ ή Βαρβάρα δέν ήδύνατο νά βλέπη 
π^ ίς  εκείνην :ήν διεύθυνσιν ρίψο,σα εν πρός 
έκεΐ βλέμμα μετέβη εις τήν σκάφην καί έξη- 
χολούθησε πλύνουσα τά  ενδύματα, όπως τε
λείωση εργον τό όποιον άπεστρέφετο.

 ---

ΙίΕΦΑΑ. Δ'.

II ΠΑΡΑΜΟΓΊΙΙ ΤΩΝ ΓΑΜΟΝ

Τά διά τον γάμον γλυκύσματα  έψήνοντο 
εις τον οοΰρν.ον βόες καί πετεινά ειχον σφα
γή· ό οίκος καί ή αύλή ήσαν καθαρά κ’ έστο- 
λισμένα. Τό νυμοικόν ένδυμα έκρέματο έτοι
μο ν. Ό  Ιωάννης άπηλπισμένος διέτριβεν εις 
τήν Ά λ π ι ν .  Ό  Ιΐέ ϊρος έφαίνετο ώς εις πέ
λα γο ς  χαράς. Η μητηρ είχε τό βλέμμα ά- 
νήσυχον  καί ή Βαρβάρα έκάθητο ώχρά καί 
ά ς  μήλον μ,αραμένον.

Τοιαύτη ήτο ή θέσις των πραγμάτων εις 
τό Σιππένι τήν παραμονήν του γάμου. Ή  
νύμφη έκφυγοΰσα τήν μητέρα της, μετέβη 
εις τόν κήπον καί έζήτησε μονήρη τινά θέ- 
σιν μεταξύ των κουφοξυλεών, όπου νά ήναι 
έλευθέρρ νά έλαφρύντ; τήν καρδίαν της άφί- 
νουσα νά τρέχωσι τά. δάκρυά της. Ά νεστέ-  
ναζε καί έποδει τήν στιγμήν εκείνην νά άπέ- 
Οννσκεν. Άοεθεΐσα ε?ς τνν  λύπην ttc, τόσονί _ f
έβύθίσθη ώστε δέν ήκοισε τήν ταραχήν και 
τόν θόρυβον, όν παρήγον φωναί πολλών αν

θρώπων ερχομένων εϊς τό Σιππένι. Αί φω- 
ναί καθίσταντο ευκρινέστερα!, ά λ λ ’ ή Βαρβά
ρα ούδόλως εοο^κε προσοχήν έωσοΰ φωνή 
σύμφωνος μέ τό έν τη καρδία της αίσθημα, 
ή γοερά φωνή άνθρώπου πάσχοντος, τήν έ- 
ξήγειρεν ώς από ληθάργου καί τήν έβίασε νά 
στραφή πρός τό μέρος ό’Οεν έξήρχετο. Ό Πέ
τρος έχων καταιματωμένον τό πρόσωπον καί 
κατεσκονισμένον καί τά  φορέματα σχισμένα 
καί λασπωμένα, ήρχετο χωλαίνων έπί κεφα
λ ή ς  πολυαρίθμων άνθρώπο^ν, οί όποιοι έφε- 
ρον άνθρωπον βαρέως πληγωμ,ένον καί πα- 
λέοντα μέ τόν θάνατον. Πόνος άπερίγραπτός 
δ-επέρασε τής  Βαρβάρας τήν ψυχήν. Ό ’Ιω
άννης ηύτοκτόνησε ; Ιυνεκρούσθη μετά τοΰ 
Πέτρου ; Τοιοΰτοι ήσαν οί πρώτοι στοχα
σμοί, οίτινες άνέβησαν εις τήν καρδίαν της. 
Μετ’ ολίγον όμως πικρώς έλυπήθη, ώς κά
πως ήσυχάσασα, ότε εΐδεν ότι ό πληγωμένος  
δέν ήτο ό ’Ιωάννης, ά λ λ ’ ό πατήρ της.

—  Ό διοικητής, έφώναξαν χ ίλ ια  στόματα  
ότε ή γυνή καί ή θ υ γ ά τ ρ  του έρρίφθησαν 
έπί τοΰ άναισθήτου πληγωμένου, ό διοικητής 
πταίει διότι έκεΐνος τόν έθεσεν εις τό πλέον 
έπικίνδυνον μέρος τής ξυλοσχεδίας.

"Ανθρωποι άμέσως έστάλησαν νά φέρωσι 
κατεσπευσμένως χειροϋργον, μήτηρ καί θυ- 
γάτηρ έπλυνον τά αίμα άπό τάς π λη γά ς  
τοΰ δυστυχοΰς πάσχοντος μέ τρεμούσας 
χεΐρας. Εις μάτην ό Πέτρος έκραύγαζεν ότι 
τά  γλυκύσματα  έγιναν στάχτη εντός τοΰ κλ ι
βάνου, κανείς δέν προσεΐχεν εις αύτόν, ώς 
κανείς δέν ήδύνατο νά γελα  μέ τούς γελοίους 
μορφασμούς του.

Διά των προχείρων βοηθημάτων ό Μάν- 
7ακκος άνέκτησε πά7,ιν τάς αισθήσεις του. 
"Οταν μετά κόπου ήνοιξε τούς οφθαλμούς  
του καί έρριψε πλάνον βλέμμα έπί των πα- 
ρευρισκομένων, έσήκωσε τόν δάκτυλόν του 
μέ άπειλητικόν τρόπον καί μετά δυσκολίας 
εϊπεν :

—  ’Άφρων,ταύτ'ο τη νυκτί τήν ψυχήν σου 
άπαιτοΰσιν άπό σοΰ· καί βαθυτάτη λύπη έζω- 
γραφήδη έπί τοΰ προσώπου του. Τότε δέ έ
κλεισε πάλιν τούς οφθαλμούς.

—  Παρεφρόνησε, εΐπόν τινες.
—  Τόν διοικητήν έννοεΐ,ειπον άλλοι.
Ό Μάνλικκος όμως, τόν όποιον ένόμιζον 

ότι πάλιν έλυποθύμησε, σεΐσας τήν κεφαλήν  
διά έλέγξη τήν απάτην των, έδειξε τον έαυ- 

! τόν του. Ή άνευ φωνής πράξις αυτη έγένετο

πρόξενος μεγάλης εις τήν οικογένειαν θλίψε- 
ως. Έν τούτο;ς ό Πέτρος, καθ' όλον τό διά
στημα τής θλιβεράς ταύτης σκηνής, έξελθών 
ένησγολεΐτο νά σώση τά  καυθέντα γλυκύσμα
τα  τοΰ γάμου, έξάξας αύτά καί άπλώσας  
έπί τής χλόης· σκεπτόμενος δέ ότι μέ τάς  
παρούσας περιστάσεις ήτο άδύνατον νά τελε- 
σθη ό γάμος τήν επαύριον έκυριεύθη 6πό δει
νής απελπισίας.

ΠΕΤΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

^•Ε ί̂ς μεγάλην τινά πλατείαν τή ς  Πετρου- 
^ φ π ό λ ε ω ς  εύρίσκεται άξιοσημείωτον μνη-  
μεΐον τοΰ άνδρός εις δν ή Ρωσσία χρεωστεΐ 
τό μεγαλεΐόν της. Είναι δέ τοΰτο άγαλμα  
χαλκοΰν, παριστών τόν Μέγαν Πέτρον έφιπ
πον. Τά ά γα λμ α  είναι πελώριον,ζυγίζον περί 
τάς 1 0 ,0 0 0  όκώδας και ϊτ τατα ι έπί βράχου 
έκ γρανίτου 20  περίπου ποδών ύψηλοΰ. Ό 
ίππος, οΰ τό ύψος είναι 1 7  ποδών, φαίνεται 
καλπάζω·» έωσοΰ φθάνει τήν άκρην τοΰ κρη
μνώδους βράχου, όπου φαίνεται χαλινούμε-  
νος ύπά τοΰ άναβάτου, ού τό άνάστημα είναι 
11  ποδών. Ό ίππος ούτω χαλινούμενος κρα
τείται έπί των οπισθίων του ποδών, έπί τών  
όποιων μόνον καί στηρίζεται, καθότι οι εμ
πρόσθιοι του πόδες είναι υψωμένοι εις τόν 
άέρα, τό δέ όλον υφος του δεικνύει περιορι
σμόν τής ένεργείας καί τελείαν υποταγήν εις 
τόν άναβάτην του, ρίπτοντα βλέμματα υπε
ρήφανα έπί τής ?ναμπρας πόλεως, ήν έπί τό
πων έρημων,μόλις φαινομένων κατοικήσιμων, 
αύτός έθεμελείωσε. Τό ά γαλμα  είναι άληθές 
μεγαλοφυίας εργον, καί παριστα, ώς εΐπομεν, 
τόν πρώτον Τσάρον ή αΰτοκράτορα τής τότε 
καλούμενης Μοσχοβίας.

Ή  τιμή αυτη πρός τόν ευεργέτην αύτοκρά- 
τορα είναι πολύ δικαία, διότι ό άνθρωπος ε
κείνος ό? ον αύτοΰ τόν βίον αφιέρωσε, καί 
πολλούς έδοκίμασε κόπους καί κινδύνους, ό
πως διδάξη καί έκπολιτίση λαόν βάρβαρον, 
είσάξη παρ’ αύτώ τέχνας καί έπιστήμας, συν- 
τά ξη  νόμους, καταπολέμηση τά κακουργή- 
μ,ατα, κτίση πόλε·ς, κατασκευάση στόλον  
κ τλ .  Ή το  δέ μέγας στρατηγός καί σοφός 
καί καλές νομοθέτης, καί ύπά τήν κυβέρνη- 
σίν του ή Ρωσσία άνεδείχΟημία τών μεγάλων  
τής  Εύρώπης δυνάμεων.

Τάς ώφελίμους γνώσεις του ό άνήρ άπέ-

κτησε πρά πάντων έκ τής εις τήν δυτικήν Ευ
ρώπην διαμονής του. Τό 1 6 9 7  ό Hi. Πέτρος 
διά νά άποκτήσει τάς πρακτικάς γνώσεις, ών 
ειχεν άνάγκην, έθεσε κατά μέρος τόν τ ίτλον  
τοΰ Τσάρου καί όλα τά σημ,εΐα τοΰ αύτοκρα- 
τορικοΰ του βαθμού καί έφάνη ώς άκόλουθος 
συνοδείας εύγενοΰς τίνος, δν ειχε διορίσει νά 
δίευθύνη τήν περιήγησιν. "Οταν έφθασεν εις 
Άμστελόδαμον, τήν πρωτεύουσαν τής 'Ολ
λανδίας, ό Πέτρος έπήγεν εις τό ναυπηγεΐον 
καί ήρχισε νά έργάζηται ώς άπλοΰς έργάτης. 
Κ α τά τά ς  ημέρας έκείνας έβασίλευεν εις ’Α γ 
γλ ία ν  Γουλιέλμος ό Γ/ όστις μαθών τά  κατά  
τόν Μ. ΙΙέτρον έπεμψε πρός αύτόν πρέσβεις 
εις 'Ολλανδίαν, προσκαλών αυτόν νά μεταβη 
εις ’Α γγλ ία ν ,  τό όποιον μετά χαρας έδέχθη 
ό Μ. Ιίέτρος. Οικία τις, παρά τό έν Δεπφόρ- 
δο ναυπηγεΐον ένοικιασθεΐσα, ώρίσθη διά κα
τοικίαν του. Ή περιέργειά του ήτο τόσον με
γά λ η  καί ήπρός τήνμάθησιν δεΐψά του -rc'-ov 
πολλή , ο3στε άκαταπαύστως ήρώτα περί παν
τός ό,τι έβλεπεν. ”Ών πεπροικισμένος με θαυ- 
μασίαν ενεργητικότητα εύρίακετο παντοΰ. 
Έσπούδαζε δέ παντοίας τέχνας καί έπιστή
μας ταυτοχρόνως— άστρονομίαν, φυσικήν, 
φιλοσοφίαν, άνατομίαν, χειρουργίαν, ναυπη
γικήν, σιδηρουργίαν καί ά λ λ α ς  τέχνας ώφε- 
7 ίμους, καί ούδέν έφαίνετο δι’ αύτόν δύσκο- 
λον. Ύ περηγάπα δέ τήν ναυτικήν καί ούδέν 
τόν ηυφραινε τόσον, όσον τά νά πλέη μετά  
δύο ή τριών φίλων του εντός άκατίου. Συν
ήθιζε δέ νά λαμβάνη τό πιδάλιον, καί ήφινεν 
εις τούς φίΧους του τήν φροντίδα τών ιστίων· 
έλεγε δέ ότι τοΰτο ήτο δ’’ αύτόν ή πρακτική  
ναυτική κπίότι διά τούτου θά κατασταθή ικα
νός νά διδάξη τούς υπηκόους του πώς νά δι- 
οιχώσι πλο ία  όταν έπιστρέψη εις τήν Ρωσ- 
σίαν.

Τοιοΰτος ητο Πέτρος ό πρώτος, άνήρ 
ισχυρός καί κατά τήν ψυχήν καί κατά τό 
σώμα. Ζών δέ εις έποχήν σκοτεινήν καί σκλη-  
ράν έβιάζετο πολλάκ ις  νά μεταχειρισθη καί 
σκληρότητας, καί τοΰτο διά νά άναδείξη με
γά λη ν  τήν πατρίδα του. ’Ήτο δέ όργανον 
εις τάς χεΐρας τής θείας Προνοίας καί μέ ό- 
λας  τάς ελλείψεις του άπεδείχΟη ισχυρόν 
καί μέγα όργανον. Τό ήθι/όν τοΰ χαρακτή-  
ρός του έβασίζετο έπί ύγείών καί άκραδάντων 
βάσεο^ν καί έκινεΐτο υπό μόνης τής φιλοπα
τρίας, ώς τούτου παράδειγμα εν έκ πολλών,ε ί
ναι καί τά έξής, άναφερόμενον υπό τοΰ Κα-



μίνσκη έν τώ «Αίώνι Πέτρου τοΰ Μεγάλου,»  
έξ ού καταφαίνεται ή ευγένεια της  ψυχής του, 
παραδεχομένου μετά χαράς πάσαν έναντίω- 
σιν εις τήν θέλησίν του, άμα ώς αυτή προήρ- 
χετο έξ αγάπης πρός τήν πατρίδα.

«"Ήτό ποτε μεγάλη έλλειψ ις σίτου εις 11ε- 
τρούπολιν, ή δέ κυβέρνησις άπεφάσισενά δέση 
φόρον λ ιτ ρ ώ ; τινων αλεύρου δΓ έκαστον ά- 
τομον εις τούς κατοίκους της Νοβογορόδου, 
τής πλησιοχώρου επαρχίας. Ό Αύτοκρά- 
τωρ, ών ένησχολημένος πολύ, δέν ήδυνήθη 
νά παρευρεθή εις τάς συνεδριάσεις τοΰ συμ
βουλίου, έκτος εις τήν τελευταίαν, όπο'τε καί 
χωρίς νά έννοήση καλώς τήν φύσιν τοΰ ζη
τήματος έδωκε τήν συγκατάΟεσίν του. Τό 
άναγκαΐον έγγραφον συνετάχΟη λοιπόν καί 
ύπεγρο'φη ύφ’ δλων τών συμβούλων, έκτός 
τοΰ Δολγορούκη, όστις τήν ημέραν έκείνην 
απούσιαζε. Τήν έπομένην ημέραν άμα ουτος 
παρουοίάσθη εις τήν θέσιν του τώ έδόθη τό 
έγγραφον διά νά τό ύπογράψη. Λαβών τό έγ
γραφον ό Δολγορούκης άνέγνωσεν αύτό και 
ζητήσας όλίγον ισπανικόν κηρόν άνευ τίνος 
πορατηρήσεως έσφράγισε τό έγγραφον καί 
πάντα όσα μετ’ αύτοΰ συνείχοντο, ακολού
θως οέ διπλώσας αύτά τά  έΟεσεν έντός τοΰ 
Οηλαχίου του, καί μετέβη εις τήν εκκλησίαν, 
καθότι ξτο ή ώρα τής λειτουργίας.

Οι άλλοι σύμβουλοι, έκπληχΟέντες διά τό 
γενόμενον καί νομίσαντες αύτό προσβολήν, 
έπεμψαν νά είδοποιήσωσι περί αύτοΰ τόν αύ- 
τοκράτορα. Ό  Πέτρος,όστις τήν στιγμήν έ- 
χείν/)ν ήργάζετο εις τό ναυαρχεΐον, μετέβη 
άνευ αναβολής εις τήν γερουσίαν. Μή εύρών 
δέ έκει τόν Δολγορούκην έ'πεμψε νά τόν ζη- 
τήση· ό απεσταλμένος εύρών αύτόν εις τήν 
εκκλησίαν είδοποίησεν αύτόν ότι ό αύτοκρά- 
τωρ τόν περιμένη εις την γερουσίαν.

—  Κ αλώ ς, άπήντησεν ό Δολγορούκης, 
ά λ λ ά  δέν έκινήΟη άπό τήν θέσιν του. Ό Πέ
τρος επεμψε δεύτερον μηνυτήν, ά λ λ ’ έλαβε 
τή ν  αύτήν άπάντησιν. Τέλος τρίτος μηνυτής  
έλθών ειπεν εις τόν Δολγορούκην ότι θά έ- 
φελκύση τήν δυσμένειαν τοΰ αύτοκράτορος 
άν δέν υπακούοΥί ίμέσως. «’Απόδ,οτε τά τοΰ 
Καίσαρος τώ  Καίσαρι καί τά  τοΰ Θεοΰ τώ  
θεώ ,»  άπήντησεν ό Δολγορούκης καί έξηκο- 
λούθησε τήν προσευχήν του.

—  Τί άπάντησιν νά δώσο) εις τόν αύτο- 
κράτορα, ήρώτησεν ό απεσταλμένος.

—  ’Ακριβώς δ,τι ήκουσες καί είδες, ειπεν

ό φρόνιμος ουτος καί εύσεβής σύμβουλος.
’Αφοΰ έτελείωσεν ή λειτουργία, έξελθών 

τής έκκλησίας ό Σύμβουλος μετέβαινεν ήσύ- 
χως εις τήν γερουσίαν ώς είμή συνέβη τ ί 
ποτε. Φθάσας έκεϊ είδε τόν Πέτρον περίμένον- 

ί τα αύτόν μετά π ο λλή ς  ανυπομονησίας εις τήν 
j θύραν καί κρατοΰντα γυμνήν τήν σπάθην του, 

δστις άμα ειδεν αύτόν μετά π ο λλής  οργής έ
κραξε :

—  Πρέπει νά άποθάνης, ώς παρακούσας 
τόν βασιλέα σου.

—  ’Εδώ είναι ή καρδία μου, άπεκρίθη ό 
Δολγορούκης, δέν φοβοΰμαι νά άποθάνω υπέρ 
δικαίας ύποθέσεως.

Εις τάς λέξεις ταύτας ό Πέτρος οπισθοχώ
ρησε καί ήρχισε νά έρωτα μάλλον ήσύχας τί 
παρεκίνει αύτόν νά θέση εις άμφιβολίαν τήν  
αύτοκρατορικήν σφραγίδα.

—  Σύ ό ίδϊος, άπήντησεν ό Δολγορούκης, 
δέν διέταξας τούς υπουργούς σου νά σοί λέ-  
γωσι καθαράν τήν άλήθειαν καί ποτέ νά μή 
σκέπτωνται περί άλλου έκτός τής  ευημερίας 
τών υπηκόων σου, τό όποιον άποτελεΐ τήν  
πραγματικήν σου εύδαιμονίαν; Γινώσκεις 
τό λόγιον μου «Ή αλήθεια είναι ό άριστος 
τών βασιλέων φίλος.» Τότε μετά τοσαύτης  
λογ·ικότητος έξήγησεν εις τόν αύτοκράτορα 
τήν αιτίαν τής μή συγκαταθέσεώς του εις τήν 
έκτέλεσιν τοΰ έν λόγω  έγγράφου, ώστε ό Πέ
τρος, ού μόνον άνεγνώρισε τό δίκαιον τοΰ 
Δολγορούκη, άλλά  καί ηύχαρίστησεν αύτόν 
έκ καρδίας καί έζήτησε συγγνώμην διά τήν  
άκαιρον όργήν του, καί άμέσως διέταξε νά μή 
έκτελεσθη ή άπόφασις τοΰ συμβουλίου του.»

ΕΠΙ! ΧΡΥΣΑ.

Εις παν πράγμα ή πρώτη τοΰ άνθρώπου 
όρμή,καί αύτοΰ τοΰ άνεπτυγμένου είσέτι, τε ί
νει εις τό νά άντιτάξη κακόν εις τό κακόν, 
εις τό νά τιμωρήσητό κακόν διά τοΰ κακοΰ, 
ένώ ή θεία Σοφία πόσον είναι θαυμαστή καί 
τί ώροϊον μάθημα προτίθεται νά μάς διδάσκη 
μεταχειριζομί'νη τήν άλλην ,τήν  ύψηλοτέραν, 
καίτοι δυσκολωτέραν μέθοδον τοΰ άντιτάττειν  
εις τό κακόν το άγαθόν !

—  Εις δλα τά δεινά, τά  όποια επιδέχονται 
θεραπείαν, ή ανυπομονησία πρέπει νάάποφεύ- 

i γηται,διότι κατατρίβει εις παράπονα τόν και
ρόν καί τήν προσοχήν,τών οποίων άν έγίνετο

καλή χρήσις ή αίτια τοΰ κακοΰ Οά έξέλειπε. .
—  "Ο,τι έχομεν ή δ,τι δέν έχομεν, ούτε ί 

προσθέτει ούτε άφαιρεϊ τι άπό τήν εύτυχίαν  
μας. 'Π έπιθυμία νά είχομεν περισσότερα 
άφ’ δσα έχομεν, ό φθόνος πρός εκείνους οιτι- 
νες έχουσι περισσότερα άπό ημάς καί ή επι
θυμία νά φαινώμεθα άνώτεροι παρ’ όσον 
πραγματικώς εΐμεθα, ταΰτα  διαταράτιουσι 
τήν ειρήνην τοΰ πνεύματος, καί φέρουσι πρός 
τήν φθοράν.

—  Όσον ή καλή διάθεσις καί ή χριςια'ηκή 
πραότης είναι ανεκτίμητοι, τοσοΰτον ή κατά- 
στασις εκείνη ήτις μάς κάμει νά ήμεθα βάρος 
εις τόν έαυτόν μας καί οχληροί εις τούς παρ’ 
ημάς είναι μισητή. Ό Πυθαγόρας διεσκέδα- 
ζε τάς ώρας τής κακοδιαθεσίας του μέ τήν  
λύραν. Ή  μουσική τοΰ Δαβίδ διεσκέδαζε τήν  
μανίαν τοΰ Σαούλ καί άπεδίωκε τό πονηρόν 
πνεΰμα. Ή οργή, ό θυμός, ή έξαψις, κατα- 
τρώγουσι τάς λεπτάς τής  ζωής ημών ινας, 
καταστρέφουσι τήν ύγείαν μας.

—  Σέβομαι, λέγει ό Γοίθιος, τόν άνθρω
πον έκεΐνον δστις γινώσκει άκριβώς τ ί επι
θυμεί. Αί περισσότερα.', τών έν τώ κόσμω ά- 
ποτυχιών καί λυπών, προέρχονται έκ τοΰ ό
τ ι οί άνθρωποι δέν διακρίνουσι άρκετώς τά  
δσα τοΐς χρειάζονται. Ά ναλ«μβάνουσ ι νά 
κτίσωσι πύργον καί ούδόλως εργάζονται εις 
τά  θεμέλια αύτοΰ περισσότερον ή δσον χρειά
ζεται διά νά άνεγερθή καλύβη.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΑΡΑΒΙΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ

(έξ ’Αραβικού βιβλίου ληφθεΐσαι.)

Γνωρίσματα αλάνθαστα τοΰ μωροΰ ανθρώπου.

Έ ξ είσιν αί χαρακτηριστικαί ποιότητες, 
αί χαρακτηρίζουσαι τόν μωρόν άλανθάστως,  
καί π ρ ώ τ ο ν  μέν, δτι οργίζεται άναιτίως· 
δ ε ύ τ ε ρ ο  ν, όμιλεΤ άνωφελώς' τ ρ ί τ ο ν  
εμπιστεύεται άδιακρίτως εις πάντας· τ έ τ α ρ 
τ ο ν ,  ότι μεταλλάττε ι εκεί, όποΰ δέν υπάρ
χει άνάγκη· π έ μ π τ  ο ν, ζητεΐ δ,τι δέν ά- 
νήκει εϊς α ύτό ν  καί έκτον, δτι δέν κάμνει ού- 
οεμίαν διάκρισιν μεταξύ φίλου καί εχθροί).

Ύ πάρχουσι τρία τινά πράγματα, τά όποια 
δέν άναγνωρίζονται, είμή εις τρεις κυρίως πε
ριστάσεις· καί π ρ ώ τ ο ν  μέν ούδαμοΰ άλ
λοθι γνωρίζεται ό ανδρείος, είμή εις μ ό ν ^  | 
τόν π ό λ εμ ο ν  δ ε ύ τ ε ρ ο ν ,  ό φρόνιμέ ε!£ !

ούδεμίαν ά λλην  περίστασιν δείκνυται, είμή 
κατά τήν στιγμήν τής οργής του· τ ρ ί τ ο ν  
καί ό φίλος εις ούδεμίαν ά λλην  περίπτωσιν  
φαίνεται, είμή εις τήν δυστυχίαν τοΰ φίλου 
του.

Δύο πράγματα  ύπάρχοι-σι, διά τών οποίων 
καταστρέφονται οί άνθρωποι, εάν τά  άποκτή- 
σωσι, π ρ ώ τ ο ν ,  τά  περιττά λόγ ια  καί 
δ ε ύ τ ε ρ ο ν  τά περιττά κτήματα.

Ο άνθρωπος ό κυριευόμενος άπό τήν όρ- 
γήν, ού μόνον σώφρων δέν είναι, ά λλά  καί 
άνάξιος νά συγκαταλέγητα ι εις τήν τάξιν  
καί αύτών τών άνθρώπων.

Η ζωη συνίσταται εις τήν αύτάρκειαν, καί 
ούχί εις την πλεονεξίαν καί τό περίσσευμα.

Νέος δστις δέν άναγνωριζει τά σφάλ; ατά 
του ούδέ μετανοεί δι’ αύτά, ομοιάζει μέ νεόδ- 
μητον οικίαν άνευ στέγης.

Περισσότερον άξιζει μία ημέρα, μία ώρα, 
σοφοΰ άνορός, άφ δλην τήν ζωήν άφρονος.

(’Ά ργος.)

Ούοεποτε ό φιλαυτο-υπερηφανος δύναται 
νά φαν?] άληθης φίλος. Ο άνθρωπος δστις 
άναδείξει θεον αύτοΰ τήν ύπερηφάνειαν κατα
πατεί έκτός αύτής πάντα τά λοιπά. Διέρχε
ται εχων τήν κεφαλήν ύψωμένην ένω πατει 
έπί τών καρδιών τών μάλλον άγαπώντων αύ
τόν. Εις τούς οφθαλμούς του ή μόνη αξία 
τήν όποιαν έχει ό άλλος  συνίσταται εις τήν  
χρήσιν τήν οποίαν δύναται νά κάμη αύτοΰ. 
ΙΙροσωπικώς ό άλλος δι’ αύτόν είναι μηδέν, 
άν δέ δέν ήσαι πλούσιος ή φημισμένος ή ισχυ
ρός οσον τά  σκοτεινά αύτοΰ συμφέροντα ά- 
παιτοΰσιν, άμα σέύποσκελίσει ούδόλως πλέον 
περί σοΰ σκέπτεται.

—  Ό άνθρωπος δστις πάντοτε όμιλεΐ κα- 
Οαράν τήν άλήθειαν είναι πολύ έξυπνότερος 
παρ’ δσον τόν νομίζουσι.

ΤΑ ΩΑ ΤΗΣ iTPOTOOKASlHAOT

Τά cV τώ βιβλιω τοΰ ’Ιώβ άπαντώντα φυ- 
ρΛίοιστοριζά μέρη, πολλακ ις  έκακίσθησαν ώς 
εσφαλμένα. Ιό έν τη άποκρίσει μάλιστα  τοΰ 
Κυρίου περί τής στρουθοκαμήλου, έν ή λέγε-



το:ι ότι αΰτη α άφίνει τά ώά αύτης εις τήν  
τήν -γην, καί θάλπει αύτά έπί τοΰ χώματος  
καί λησμονεί δτι ό ποΰς δύναται νά συντριψη  
αύτά ή τό θηρίον τοΰ άγροΰ νά καταπατηση  
αΰ-ά καί δτι σκληρύνεται τών τεχνών
« δ ^ ^ ν ά μ ν ^ ν α Ο τ ^ »  (’Ιώβ λ ^ .  1 4 ,
16 .)  ύπέστη πο λλάς  έπικρισεις, επι τω  λογω  
δτι ήτο πασίγνωστον (ώς ύπεστήριςον οι έπι- 
χρίνοντες) δτι ή στρουθοκάμηλος,^ ναι  ̂ μεν
κρύπτει έν καιρώ ημέρας τα  ώα αυτής εν τη 
άμμω, όπως ή έν αυτή θερμότης συνεργηση 
βίς 4 ν  έκκόλαψίν των, έν καιρώ νυκτος ομως 
τό πτηνόν χάΟηται έπί τών ώών του, έν δε ω- 
ρα ανάγκης καί ύπερασπίζει τα  μικρά του. 
ΐ ί λ ή ν  τό π α σ ί γ ν ω σ τ ο ι  τούτο οεν ει- 
7 ετο ακρίβειας· καθότι εσχάτως εβεβαιω,Ιη 
ότι η στρουθοκάμηλος, ώς και τα  λ̂οιπά  
στρουθοειδή ή άπτέρυγα της Νοτίου Αμερι- 

ΖαΙ Αυστραλίας, οιον ή Ρεα, το Εμευ.
6 Κασσουάριος κ τλ .  Ιχουσι κοινόν τι ιδίωμα 
καθ’ δ τό άρρεν μόνον εκκολάπτει και περι
ποιείται τά  νεογνά, τό δέ θήλυ άφοΰ γέννηση 
τά ώά του παραμελεί αύτά, καί οταν εκχολα- 
οΟώσιν α γ ν ο ε ί  και αύτήν των την ε κ- 
;  ό λ  α ψ I V. Ή τ ο ι  η γλώσσα τοΰ αρχαιο- 
τάτου έν τω  κόσμω βιβλίου εύρίσκεται εις α- 
κραν αρμονίαν μετά πράγματος τής φυσικής 
Ιστορίας,τό όποιον ητο άγνωστον μέχρι χθες 
εΐσέτι καί τό όποιον σήμερον ή πείρα και αι 
παρατηρήσεις επιδεβαιοΰσι!

II ΕΙΚΟΣΤΗ Π15 Μ ΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

f ?? Ιναι γενικώς παρεδεδεγμένον ότι κατΡ 
<*φτούς πρώτους μετά Χριστόν αιώνας οι 
νοιστιανοί τής ’ Ανατολής, αν ετελουν τ.,ν 
μνήμην τής έν σαρκί έλεύσεως τοΰ Αογου, 
έτέλουν αύτήν ενήμερα άλλη  παρ εν η η- 

. μ εις έορτάζομεν τά Χριστούγεννα και οτ^η 
2 5  Δεκεμβρίου είσήχΟη περί τα τέλη της τέ
ταρτης εκατονταετηρίδος ε?ς τήν ’Ανατολήν  
εκ/τής Δύτεως. Τά συγγράμματα ομως της  
εποχής έκεί-ης δέν μας έξηγουσι καί τό διατι 
εΐσήγΟη. Τινές υπέθεσαν ότι έπειοη ηρχετο 
έκ -ή ςούσεω ς  οκοπόν ειχε νά στρέψη π^ός 
ωφέλειαν τών Χριστιανών τήν σειράν των  
είδωλολατρικών εορτών των ««·°-
ποϊαΐ έωρτάζοντο κ α τ α τ ο ν  μ η ν .  ,Δ« Ψ 6 Ρ^·.
I ίλ ή ν  ό τελευταίος, ο πολυμαθεσ .ατος - · 
φιλοσοφικώτατος τών εκκλησιαστικών ,οτο-

ρ-κών Νέανδρος, άφοΰ κατά το φαινομενον 
παραδέχηται τήν γνώμην ταύτην, δεικνύει α- 
χολούθως τήν οοθρότητα αυτής λεγω ν  οτι 
ούτε οί'αγρυπνότεροι έχθροί τής ^εκκλησίας, 
οιτινες άντιλέγουσιν εις όλας αύτης τας συν
ήθειας, έτόλμησάν ποτε νά κατηγορησωσι 
τούς χριστιανούς ώς μετατρέψαντας τα  Κρο- 
νια τών Ρωμαίων εις Χριστούγεννα των. 
ετέρου δέ ή τής Δύσεως έκκλησια ουχι μονόν 
δέν έζήτησε νά ένώση τάς ε ίδωλολατρικας με 
νριστιανικάς έορτάς, ά λ λ ά  μάλλον νά άντι,  
τάξη εις τάς έορτάς τών ειδωλολάτρων η 
μέράς νηστείας καί μχτα^οέας. Οι λογο ί ο«- 
τοι τοΰ Νεάνδρου πείΟουσιν οτι η των Χρι
στουγέννων εορτή δέν έχει αρχήν ειΕωλολα. 
τρικήν, ά λ λ ά  καί άφίνουσιν ανοικτον στα·ο·'.ον 
τών συζητήσεων ώς πρός τόν λόγον τής  κατα  
τ τ ν  ημέραν ταύτην καθιερώσεως των. Ιί,σχα- 
τως σοφός τις Γερμανός έξέφρασε γνώ μην  
ότι ή χριστιανική αυτη έορτή έχει σχεσιν με 
τήν πρός μνήμην τών εγκαινίων τοΰ ναού 
τοΰ Σολομώντος ιουδαϊκήν και επομενως, αν 
οί αρχαίοι Χριστιανοί παρεδέχΟησαν γενικώς  
αύτήν,παρεχινήθησαν εις τοΰτο ύπο πνευμα
τικής ώφελείας λόγους. Ποΰ οέ στηρίζει την  
γνώμην του τα ύτη ν  έκΟέτομεν έν τοις

εξής· Λ ,
’ Ώ ς γνωστόν, ό Χριστός γεννηθείς εφανε- 

ρώθηέν σαρκί. Αί Γραφαί ούδόλως άναφερου- 
σι τήν ημέραν, τόν μήνα, ή τό έτος τής γεν- 
νήσεώς του· ή περιστασις ότι ποιμενες^εφυ- 
λαττον  φυλακάς τής νυκτός εις την πεοιαοα 
τήΓ Βηθλεέμ Φ α ί ν ε τ α ι  μάλλον δεικνύουσα κα- 
λο κα ίρ ιο νή  χειμώνα,περί τοΰ Δεκεμβρίου τα  
τέλη μάλιστα· παράδοσις ώς προς την έν 
λόγω  ημερομηνίαν δέν όπάρχει· Προσέτι πριν 
ή ?λθη έκ Δύσεως ή συνήθεια τοΰ έορταζειν τα 
νριστόύγεννα, τήν 2 5  Δεκεμβρίου οι εν Α 
νατολή χριστιανοί έθεώρουν τήν 6 Ιανουα- 
ρίου ώς ημέραν τής έπιφανείας τοΰ ενσαρκω- 
θέντος λόγου· φαίνεται προσέτι οτι^και αυτη  
ή συνήθεια τοΰ έορτάζειν τά έπιφανεια ειση- 
γθη εις τήν άνατολικήν εκκλησ ίας  υπο χρι
στιανών έκ περιτομής. Ό  λόγος της εορτής 
-α ύτη ς  ήτο συμβολικός καί πολύ καθαρως 
άναφέρεται εις τοΰ καιρού έκείνου τά  συγ-  
γράαματα. Ινατ’ αύτά ό πρώτος Αδαμ επλα- 
σΟη * τήν εκ την ημέραν τοΰ πρώτου έτους, ά 
δέ δεύτερος Ά δ ά μ , ό Χριστός, ά π εθανετη ν
t x t v ,  τ ι ς  ( Ο ψ Ο *  Ψ ^ · ' ·  .
π ό ν Ύ_,σι/όν ότι όκως ό πρώτος Αοαμ εφ.α-.·

νη τήν Ικτην ημέραν τοΰ έτους ούτω και ό 
δεύτερος π ρ έ π ε ι  νά έφάνη τήν έκτην ημέ
ραν νέου έτους, ήτοι τήν εκ την Ιανουαρίου. 
'ϋ ς  έκ τούτου πολλά  άρχαϊα χριστιανικά η 
μερολόγια τής τέταρτης ακόμη εκατον- 
ταετηρίδος σημειοΰσι την παρασκευήν ώς

Δεκέμβριον. Ά λ λ ’ άραγε διατί έτέθη ή ημε
ρομηνία αϋτη ; Τά έ π ι φ ά ν ε ι α ένεθύμι- 
ζον μάλλον ότι έπεφάνη εις τόν κόσμον ό Χρι- 
νίτό<9 ,παρά τήν κατά σάρκα γέννησίν του. Τά 
Χριστούγεννα όμως σκοπόν ειχον νά κηρύτ- 
Γωσιν εις τούς ανθρώπους ότι ό Υιός καί Αό- 

μέραν ου μόνον‘ τής σταυρώσεως άλλά  καί I γος τοΰ θεοΰ ελαβεν αληθώς σώμα καί έγεν-
J c  νεννήσεως τοΰ Χρίστου. Πρώτος ό Ώ- νήθη αληθώς ως παντες οι άνθρωποι γεννών-
ριγένης άνέφερε τά  έπ-.φάνεια τοΰ Σωτήρος | τ«._ Πλήν τι έν τή οικονομία τής παλαιάς
μάλλον ε ις ‘τ ή ν  βάπτισίν του παρά εις τήν 
γέννησίν του· καί ή γνώμη του αυτη, καίτοι. 
χατεπολεμήθη, φαίνεται τέλος ύπερισχύ-
σασα. , , .

Κ ατά  τήν έποχήν καθ’ ήν ήρχιζον εν Α 
νατολή νά έορτάζωνται τά  έπιφάνεια τήν 6 
τοΰ νέου έτους, εισηγετο έν τή Δυσ ι̂ ή 25  
Δεκεμβρίου ώς ημέρα εορτής τής τοΰ Χρί
στου γεννήσεως. Ο Χρυσόστεμος εις την 
περί Χριστουγέννων ομιλίαν του, έκφωνηθει- 
σαν τήν 25  Δεκεμβρίου, 386  μ. X. έν Ά ν -εν

Διαθήκης ήτο τό σύμβολον τοΰ σώματος τοΰ 
Χρίστου ; 'Ότι τοιοΰτον σύμβουλον άληθώς  
υπήρχε καί αυτός ό Σωτήρ τό έκήρυξε λέ-  
γων πρός τούς ’Ιουδαίους «χαλάσατε τόν 
ναόν τούτον και εις τρεις ημέρας θέλω εγεί
ρει πάλιν  αύτόν » λ α λώ ν ,  ώς λέγει ό Εύαγ- 
γελιστής περί τοΰ ν α ο ΰ τ ο ΰ  σ ώ μ α 
τ ό ς  τ ο υ .  Ή το δέ τό έμβλημα τοΰτο λ ίαν  
άξιοσημείωτον,καθότι όπως έν τω ναώ προσ- 
εφέροντο αί θυσίαι καί συνεχωροΰντο αι πα
ραβάσεις καί μόνον διά τούτου ήδύνατο τις  
νά προσέρχηται εϊς τόν Πλάστην τών όλο. ·, 
ούτω καί πάντες ήμεΐς έν τώ  σώματι κ»ί διά 

Θράκης μέχρι Γαδήρων» καί οτι εις την a -  , τοΰ σώαατος τοΰ Χρίστου έν τζ) δτι άνέλα- 
νατυλήν  εϊσήνθη μόλις πρό δέκα ετών, καί βεν ανθρωπινην φυσιν και οια τουτου δυναμε-
όαως έγένετο παρά πάντων δεκτή. Μόνη ή- θα νά προσερχωμεθα εις τον Πατέρα και θεόν
τ!ς δέν παρεδένθη αύτήν ητο ή έ ν ’Αρμενία καί να προσφέρωμενεις αυτόν θυσίαν εύάρεςον

- · ’ τήν λογικήν ημών λατρείαν. Συμφώνως πρός
ταΰτα  καί έν τω λίαν ύψηλώ  νοήματι, ότε ό 

‘Ίησοϋς παρέδιδε τό πνεΰμα «τό καταπέτα
σμα τοΰ ναοΰ έσχίσθη εις δύο, άπό άνωθεν 
έως κάτω (Ματ. κζ'. 5 1 )  καί ό ’Απόστολος  
ονομάζει καί αύτά τών χριστιανών τά  σώμα-

ν α ί α ς .  Κ « τ ά  ΤΟΟΤΟ δ έ  9 « ί « τ « ι  &  I ! °  ? “ » · > ( * ' :  Κ θ ? ·  , β · 1 9 '
τ ά ςΆ π ο ς ο λ ίκ ά ς  Λ.ατάΕε.ς,τά πρώταέπτά Β. Κορ. ς· . 16 .)  Α λ λ » ,  « ,  το « ω μ α μ ί τ α  τοΟ

τιο·/εία, λέγει ρητώς ότι ή έορτή αϋτη άπό 
καιρόν έτηρειτο καθ’ όλην τήν δύσιν, β άπό 

αένοι Γαδήρων» καί ότι εις τήν Ά -

παρεοεχθη
έκκλησία, ήτ ις  έξηκολούθει (ώς και σήμερον 
έξακολοΰθεϊ) νά θεωρη τήν 6ην Ίανουαρίου  
ώς ημέραν τής γεννήσεως τοΰ Χριστούς Ο 
Χρυσόστομος παρακατιών διατείνεται ότι ή 
τών Χριστουγέννων έορτή κατά τήν 25  Δε- 
χεμβρίου έβασίζετο επι παραδοσεως λ ίαν άρ-

[ά ςΆ π οςολ ικα ς  
βλ ίατώ ν  οποίων κοινώς όμολογοΰνται προ γε·

γεννησεως ημέραν^ .
ττ  ν 2*) τοΰ εννατου μηνος.)) (Βιβλ.Ε · ^» * ο) 
Τί δέ σημαίνετσι,διά τοΰ έννάτου μηνός είναι 
πολύ εύκολον νά έννοησωμεν άμα παραβάλ- 
λομεν τό ’Ιουδαϊκόν καί Ρωμαϊκόν ήμερολό- 
γιον, όπου βλέπομεν ότι ό ΙΝισάν, ήτοι ό πρώ
τος τών ’Ιουδαϊκών μηνών,αντιστοιχεί μέ τόν 
’Απρίλιον τών Ρωμαίων, ό δέ εννατος μέ τόν
Δεκέμβριον.

Ούτως ιστορικώς φαίνεται πιστοποιουμε- 
, ότι ώς τής γεννήσεως ήμερα έθεωρεϊτο 

ή 25η  τοΰ έννάτου μηνός τοΰ Ιουοαίκοΰ ή- 
μερολογΐου, μηνός άντιστοιχοΟντος μέ τόν

ν ο

ου
οποίου ή θεότηςτοΰ Χριςοΰ ήνώθη ήτο όμοι
ο ν μέ «τόν ναόν» επεται ότι καί ή ημέρα τής  
γεννήσεως τοΰ Ίησοΰ Χριστού ομοιάζει μέ 
τήν τών εγκαινίων τοΰ ναοΰ, τ ά δ έ  Χριστού
γεννα είναι ή έορτή τής αληθούς τοΰ αχει
ροποιήτου ναοΰ έγκαινίάσεως.

Περί τών έγκαινίων γινώσκομεν ότι lojp- 
ταζοντο χειμώνα. «Έγένετο δέ τά εγκαίνια  
έν τοΐς 'Ιεροσολύμοις, καί χ  ε ι μ ώ ν ή ν  και 
περιεπάτει ό Ίησοϋς έν τώ ιερώ, έν τη στοδ 
τοΰ Σολομώντος». (Ίωάν. ε'. 22.)  Είναι δέ 
λίαν άξιοσημείωτον ότι τήν περίπτωσιν ταύ
την ό Χριστός κατά πρώτην ήδη φοράν ειπε 
καθαρώς εις τούς κυκλώσαντας αύτόν Ι ο υ 
δαίους ότι ή άνθρωπότης του ήτο ναός θείος, 
είπών αύταις λέξεσιν «έν έμοί ό Πατήρ, κάγώ  
έν αύτώ» (αύτ. 38.) Προσέτι γινώσκομεν ώς



ιστορικον γεγονος οτι ήμερα τών εγκαινίων 
τοΰ ναοΰ (Χανουκά,έβραϊστί, ήτοι κανδυλών  
ημέρα) ήτο εορτή εις άνάμνησιν της άνακτή-  
σεω ς  τοΰ ναοΰ μετά τήν νίκην Ιούδα τοΰ 
Μακκαβαίου, ήν ένικησε κατά τήν Συρίαν τό 
1 4 8  προ Χρίστου, γινόμενη τήν 2 5  τοΰ έν- 
νάτου μηνός, τοΰ καλουμένου Κισλεΰ. ϋ λ ή ν  
ή ήμερα αυτη δέν έξελέγη άπλώς και ώς ε- 
τυχεν. ~ΙΙτο έκπαλαι σεσημειωμένη, δι’ δ καί 
ό Ά γ γ α ΐο ς  λέγει περί αυτής «Τάξατε δή τάς  
καρδίας ημών άπό τής ημέρας ταύτης καί 
επέκεινα, άπό τής  τετράδος καί είκάδος τοΰ 
έννάτου μηνός, άπό τής ημέρας ής έ 0 ε μ ε- 
λ ι ώ Ο η  ό ν α ό ς  Κ υ ρ ί ο υ . . .  άπό τής  
ημέρας ταύτης  (καί επάνω) ε υ λ ο γ ή σ ω  
αύτά.» ( Ά γ γ .  β'. 18 ) .

Ούτως έξεΟέσαμεν τάς βάσεις έφ’ ών σ τη 
ρίζεται ή γνώμη δτι τά  Χριστούγεννα διωρί- 
σθησαν νά έορτάζωνται τήν 25  Δεκεμβρίου, 
δ:ότι ούτως έπληροΰτο δ,τι συμβο’λικώς εικο- 
νίζετο έν τή εορτή τών εγκαινίων τοΰ ναοΰ, 
ήτις  έγ ίνεco τήν 2 5  τοΰ έννάτου μηνός τοΰ 
άντιστοιχοΰντος μέ τόν καθ’ ημάς Δεκέμβρι
ον. Μή θεωροΰντες λοιπόν άναγκαΐον νά έν- 
Ειατρίψωμεν εις τό δτι καί κατά τά τέλη τής 
τέταρτης μ. X. έκατονταετηρίδος, δτε ή 25  
δεκεμβρίου ήτο κοινώς παραδεδεγμένη τής  
τοΰ Χριστού γεννήσεως, είχον ύπ’ δψιν τα ΰ 
τα  ά(.κούμεΟα άναφέροντες καί πάλιν  ότι έ- 
οτηρίζοντο επί «παραδόσεως λ ίαν άρχαίας,» 
ο:ς ό Χρυσόστομος λέγει.

ΜΗΝΟΛΟΓΙ λ ΤΩΝ ΛΡΧΛΙΩΝ

J -ϋΠναι πολύ φανερόν δτι οί άνθρωποι άπ’ 
^ . α ύ τ ή ς  τής αρχής τής ύπάρξεώς των δέν 
έμειναν αδιάφοροι ώς πρός τόν χρόνον, ά λ λ ’ 
αμέσως ήργιταν. νά μετρώσιν αύτόν. Αί με- 
ταβολοί τών ωρών τοΰ έτους καί ή τακτική 
επάνοδος αύτών ησαν βεβαίως άρκετά νά κι- 
νήσωσι τον νοΰν τοΰ άνθρώπου εις τά νά με
τρά τούς χειμώνας κατά τών οποίων έπρεπε 
νά λαμβάνη τά μέτρα του, καί τά θέρη, τά  
παρέχοντα εις αύτόν τούς προς τροφή-» του 
καρπούς. Έκ τούτου προέκυψεν ή κατ’ έτη 
το0 χρόνου διαίρεσις. Ά φ ’ ετέρου αί φάσεις 
τής  σελήνης, αί τόσον τήν προσοχήν έφελ- 
κύουσαι, καί τόσον συχνά έπαναλαμβανόμε- 
ναι, παρεκίνησαν τούς άνθρώπους νά μεταχει- 
ρ;σ(ώσι καί τήν κίνησιν τής σελήνης ώς μι-

κρότερον τοΰ χρόνου μέτρον, τό όνομασθέν 
μήν (σελήνη). "Οτι δέ αί διαιρέσεις αύται τοΰ 
•/ρόνου εις έτη καί μήνας είναι άρχαιόταται 
φανεροΰται άπό τά  άρχαιότατα μνημεία τής  
άνθρωπότητος, άπό τό παλαιότατον καί σε- 
βαστότατον τών βιβλίων, έν αύτώ τώ πρώτω  
κεφαλαίω τοΰ οποίου γέγραπται δτι θέσας ό 
θεός τούς φωστήρας έν τώ στερεώματι τοΰ 
ούρανοΰ διέταξεν αύτούς νά ήναι «εις σημεία, 
καί εις καιρούς, καί εις ημέρας, και εις ενιαυ
τούς.» (Γεν. α.' 1 4 )  Έν δέ τώ  έβδόμω κεφα
λα ίω  τοΰ αύτοΰ βιβλίου βλέπομεν άκριβή τήν  
τοΰ κατακλυσμού ημερομηνίαν. «Τώ έξακο- 
σιοστώ ετει, έν τη ζωη τοΰ Νώε, τοΰ δευτέ
ρου μηνός (Μαΐου,) έβδομη καί είκάδι τοΰ 
τοΰ μηνός (27)  τή ημέρα ταύτη , έρράγησαν 
πάσαι αί πηγα ί τή ς  άβύσσου καί οί κσταρρά- 
κται τοΰ ούρανοΰ ήνεώχθησαν.» Έκ τοΰ ο
ποίου φαίνεται δτι οί άνθρωποι καί προ τοΰ 
κατακλυσμού έμέτρων τόν χρόνον δπως καί 
ήμεΐς μέ τά χρονικά διαστήματα τά όποια ό- 
νομάζομεν έτη καί μήνας.

Τήν εις μήνας καί έτη τοΰ χρόνου διαίρε- 
σιν βλέπομεν εις δλα τά μετά τόν κατακλει-  
σμόν έκ τής διασπορας προκύψανταέθ r/j. Καί 
οί Άσσύριο ι καί οί Βαβυλώνιοι, οι Πέρσαι καί 
οί Εβραίοι, οί Αίγύποιοι καί οί Φοίνικες, οί 
Έ λ λ η ν ε ς  καί οί Ρωμαίοι, ούτω διήρουν τόν 
-/ρόνον. Ά λ λ ’ ά λ λ α  μέν έκ τών άρχαίων 
τούτων εθνών διετήρησαν τά φυσικά ταΰτα  
μέτρα τού χρόνου, τό έτος τό ηλιακόν καί 
τόν μήνα τόν σεληνιακόν, συμβιβάζοντα αύτά  
διά τών λεγομένων εμβόλιμων μηνών(1)· ά λ 
λ α  δέ, άπορρίψαντα τόν μήνα τόν σελην ια 
κόν έκράτησαν μόνον τό ηλιακόν έτος, τό ό
ποιον καί διηρησαν εις 1 2  μέρη, καλέσαντα  
αύτά μήνας (καταχρηστικώς.) Έκ τών τ ε 
λευταίων τούτων ύπήρξαν οί Αιγύπτιοι καί 
οί Ρωμαίοι, (ών τό ήμερολόγιον μεταχειρι- 
ζόμεθα μέχρι σήμερον ήμεΐς οί νεώτεροι Έ λ 
ληνες), έκ δέ τών πρώτων οί Έβραΐοι καί οί 
"Ελληνες οί αρχαίοι.

Ο ί'Έ λληνες ήρχιζον τό έτος των μέ τήν 
νέαν σελήνην τήν γενομένην ύστερον άπό τάς  
θερεινάς τροπάς, τάς κατά τήν 9ην τοΰ καθ’

(I) ’Επειδή τό ηλιακόν Ι’τος περιέχει 12 μήνας σελη
νιακούς και 10 ημέρας, έπεται οτι εις τρία ε:η αί δέκα 
ήμέραι Ιγίνοντο 30, ητοι μήν ολόκληρος’ κάθε λοιπόν τρί
τον ετος περιεΐχεν έκτός τών δώδεκα μηνών του καί μή-

* να δέκατον τρίτον, όστις έλεγετο έμβόλιμος.

ημάς Ιουνίου συμβαινούσας. Ιΐεριεΐχον δέ οί 
δώδεκα μήνες τοΰ έτους των, ή οί δεκατρείς, 
30 καί 29  ημέρας ένναλάξ, καί διηροϋντο εις 
τρία έκαστος μέρη ή δεκάδας. Ή  πρώτη δε- 
κας έλεγετο δεκά; ίσταμένου ή άρχομένου 
μηνος· ή οευτέρα, δε/.άς μεσοΰντος καί ή τρί- 
τ/] δεκάς  ̂φθείνοντος, ή λήγοντος ή άπιόντος 
μηνός. Αί ήμέραι έκάστου μηνός ήριθμοΰντο 
από μέν τ/,ς πρώ-.ης μέχρι τής δεκάτης, 1η ,  

— ,’ Ο'Ί άρχομένου ή ίσταμένου, άπό 
τής ένδεχάτης μέχρι τής εικοστής, 1η ,  2α, 
3η,— 10η,μεσοΰντος· άπόδέτής εικοστής, ή- 
τις έλέγετο ε'κάς, μέχρι τής τελευταίας, όνο- 
μοζομενης Ενης καί Νέας, ή πρώτη, δευτέ- 
τέρα, τρίτη κτλ . έπί είκάδι (ή μετ ’ είκάδα) ή 
οεκατ/], έννάτη, ογοοη κτλ. μηνός φθείνοντος
/] λ άγοντος, ώς έν τώ έπισυνηιιμένω πίνακι 
φαίνεται.

Οί Εβραίοι ήρχιζον τό έτος των τό θρη
σκευτικόν με την νέαν σελήνην, τήν πλησιε- 
στατην εις τήν εαρινήν ισημερίαν, τό δέ πο
λιτικόν των μετά εξ μήνας. Ουτοι δέν διήρουν 
τούς μήνάς των εις δεκάδας, ώς οί "Ελλη
νες, άλλ  εις εβδομάδας, δπως καί ήμεΐς παρ’ 
αύτών^ λαβόντες σήμερον πράττομεν, ήρίθ- 
μουν δε τας ημέρας τών μηνών των άπό τής  
π ?ωτ/,ς μέχρι τής τελευταίας δπως καί ήμεΐς 
σήμερον.

Οί I ωμαιοι^ καιτοι εν αρχή είχον έτος σε
ληνιακόν πολυ συγκεχυμένον, έπί τών ημε
ρών δμως τοΰ αύτοκράτορος Ιουλίου Καί

'·"·· οημερον μεταχειριςο-
Γάς ημέρας τών δώδεκα μηνών του 

δμως οεν ήριθμουν δπως ήμεΐς σήμερον άρ- 
χίςομεν άπο τής πρώτης καί καταντώμεν εις 
την τελευταίαν, λέγοντες λ. χ. 1 ,  2, 3, 30 
Ιανουαρίου· άλλ  είχον άλλον τρόπον μ ά λ 

λον περίπλοκον. Εκείνοι τήν πρώτην έκα
στου μηνός ώνόμαζον Καλένδας, διότι κ α τ ’ 
εκείνην την ημέραν ό μέγας τής Ρώμης άρ- 
χιερεύς έκαλει τόν λαόν εις τό Καπιτώλιο ν 
και έμηνυεν εις αύτόν τήν ημέραν τών λεγο
μένων Νόνων, δτε έμελλε νά γίνη ή μηνιαία  
πανήγυρις, ώς καί τήν ημέραν τής  νέας σε- 
λ,^ν^ς και τάς κατα τόν μ,ήνα εκείνον έορτάς. 
Ημέραν τών Νόνων, ήτοι έννεαημέρων, εις 
μέν τούς οκτώ μήνας, Ιανουάριον καί Φευ- 
ρουαριον, Α π ρ ίλ ιον  καί ’Ιούνιον, Αύγουστον

και Σεπτέμβριον, Νοέμβριον καί Δεκέμβριον 
ήτο ή πεππη, εις δέ τούς τέσσαρας άλλους* 
ητοι Μάρτιον καί Μάΐον, ’Ιούλιον καί ’Οκτώ
βριον, ήτο ή έβδομη τ0ΰ μηνός. Ή έννάττ  
ήμερα απο τας Νόν«ς, ήτοι ή δεκάτη τρίτη 
τών οκτώ και ή δεκάτη πέμπτη τών τεσσά
ρων μηνών, έλέγετο ήμερα ίδών, καθότι διή- 
ρει, ως τινες λέγουσι τόν μήνα εις δύο σνε-

ισα W ·  Δ<« τών τριών τούτων ονομά
των και δι’ αριθμητικών ώνόμαζον τάς γμέ- 
ρας τοΰ μηνός.  ̂ Τήν πρώτην ώνόμαζον,' ώς  
ειπομεν, Καλενοας, προσεπιφέροντες καί τοΰ 
μηνος το ονομα, ώς Καλένδαι Ίανουαρίου 
Φεβρουάριου κτλ . Διά τήν 2αν παρετήρουν 
η ποσοστη προ τών νόνων ητο, δηλαόή πό- 
σαι ημεραι Ιλειπον άπό αύτήν έως εις ’ τά ς  
- ονας, συμπεριλαμβανομένων καί τών δύο 
αυτών, καί εί μέν Ιλειπον τέσσαρες, ώς τοΰ-ο
συνεοαινεν εις τούς οκτώ ι ι ϊ ν , ,  λ  - ν , s «Λ-ιω μ-Γ,νας, ωνομαζον
αυτήν τεταρτηνπρό|Νόνων ή άπλώς νόνων δεί
να μηνος, εΐ δέ καί Ιλειπον εξ, ώς εις τ  ·> 
τεσσαρας ώνόμαζον έκτην πρό Νόνων του 
μ/ΐνος. Ούτως επραττον καί διά τάς άκολού- 
ους, μέχρι τής ήμέρας τών νόνων, ήν ώνό

μαζον νονας τού δείνα μηνός. Κ ατά  τόν αυ
τόν τρόπον ώνόμαζον τάς μετά τάς νόνας r -  
μερας ογδοην, έβδόμην έκτην κτλ . πρό ίδών 
του μηνος δείνα. Μετά τήν ημέραν τών ίδών, 
Αριθμούν ποσβί ημεραι χρειάζονται έως τήν  
πρωτην, δηλαδη τας καλένδας τοΰ έπομένου 
μηνος και ούτως ώνόμαζον έκάστην ώς έν 
παραδειγματι : ημέρα Ίδών Ίανουαρίου ήτο 
η 1 3η τούτου τοΰ μηνός, άπό αύτήν εις τ τ ν  
πρωτην τοΰ επομένου Φεβρουάριου, μέ τάς  
ουο ταυτας, αριθμοΰνται είκοσι ήμέραι· ή μετ’ 
αυτήν λοιπον ητο ή 1 9 η πρό καλενδών Φε
βρουάριου, ή επομένη 18η  καί ούτω .'αθεξής 
Ωστε αι ημεραι αί πρά καλενδών Ίανουαρίου 

ανηκουσιν^εις τόν Δεκέμβριον καί αί ήμέραι 
προ καλενδών Φεβρουάριου «νήκουσιν εις τόν 
Ιανουάριον.

Διά τών ολίγων τούτων καί διά του έπί- 
συναπτομενου πινακος, έλπίζομεν δτι δσοι. 
των αναγνωστών μας δέν ηχούσαν άλλοτε  
ουτ, ανεγνωσαν, πώς οί αρχαίοι, καί Έ λ λ η 
νες και Ρωμαίοι, ήρίθμουν καί ώνόμαζον τάς  
ημέρας των, ηδη ένόησαν τοΰτο.

δ) ω ν ° τ~ ^ ^ ε ' 0~ V* δ'^·°σίεύσωμεν πίναΧα* 
ολων των μηνών τού έτους, λαμβά-,ομ,ν

ω Γ  χ Γ , Y'°V Τών < « < * «  Ά «Ί™ ί-
’  τ “ σ  ι Ρ ω ν ° ν τ ε ς  τ α ς  η μ έ ρ α ς  ό π ω ς  ή



μουν αυτας, και σημειοΰντες τας κυριωτερας 
των εορτών των· άντικρύ δέ θέτυμεν τούς 
μήνας τοΰ τρέχοντος έτους 1 8 7 5 ,  ά λ λ ’ άντί 
νά βέσωμεν τάς  μνήμας των άγίων, ώς κοι
νώς γίνεται, ημεΐς Οέτομεν τά  ονόματα των  
ήμερων, ώς έκάλουν αύτάς ο: αρχαίοι Ρω
μαίοι. Διά τούτο άντί ν ’ άρχίσωμεν από τόν 
πρώτον των αρχαίων ’Αθηναίων μ/ή^α, τόν 
καλούμενον Έκατομβαιώνα, οστις ηρχιζε μέ 
την νέαν σελήνην τήν μετά τάς Οερινάς τρο-

πάς, ήμεις Οέτομεν τόν μάλλον άντιστοι-  
χοΰντα εις τόν παρόντα ’Ιανουάριον δοτις εί
ναι ό έβδομος των Α θηνα ίω ν  μην, Γαμήλιων  
καλούμενος καί άντιστοιχών μέ τόν μήνα  
Αύδηλαΐον των Μακεδόνων, καί μέ τόν πέμ- 
πτον του πολιτικοί) (ενδέκατον δε του ιερού) 
έτους τών Εβραίων, τόν καλούμενον ΣεΖάτ.

’Από τή ς  πρώτης τοΰ Γαμηλιώνος μηνός 
μέχρι τής έβδομης σημειυΰνταί at ούχΐ μεγά- 
λα ι έορταϊ, άς άλλο ι έτέλουν καί άλλο: όχι.

Ζ / ! Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Π . Ρ Ω Μ Α I K H
1 ! Γ α μ η λ . Ν ουμηνία 7η  Κ ελενδώ ν ’lavouapiou 2 6  Δ ^ ε μ
2 &. ίσταμένου. ‘Εορτή 'Ή ρ α ς . ϋη  » » 2 7
3 Υ , » » Ά Ο ηνας. 5 η  » !> 2 8
1, δ '. ΰ » Διός. 4η » » 2 9
5 ε '. Β » Έριννύων 3η  » 1> 30
6 c '. )) 1> Ά ρ τέμ ιδ ο ς .

Α π ό λ λ ω νο ς.
Προ » » 31

7 ζ '. 1) » Κ ελένδα ι Ίανουαριου. 1 Ί α ν
8 V . » 4η Ν ένων » 2
9 θ '. » 3η  » » 3

10 /1 . ϊ Προ » » 4
11 α . μεσοΰντος. Γίόναι » 5
12 6'. » 8 η  Ίδ ώ ν » 6

■S3 γ '· ϊ) 7 η  » » 7
14 δ '. » 6η » » 8
15 ε '. » 5 η  » » 9
16 ζ·'· ι> 4η  » » 10
17 ζ '· » 3η » » 11
18 η '. 2 Προ » » 42

1319 . θ '. ΰ Ί  δοΐ
20 Ε1/.άς. 1 9 η  Κ α λενδώ ν Φεβρ. 14
21 ψθείνοντος. 1 8η  » 15
22 θ '. » 17η  » » 1C
23 η'· 9 1 6η » » 17
24 ζ / » 1 5η » » 18
2 5 ζ·'. » 1 4η ί) I 19
2 6 ε'. » 1 3 η  J) » 20
2 7 δ / » Χ αρίστια . 1 2 η  » » 21
2 8  \ γ · '

6 /
Β 11η  » » 2 2

2 9 ϊ 10η  » X 23
30 (/ Γίν. κα ί ΙΝέα. © εογα μ ί.α 9η  » ϊ 2 4

'JBL νουμηνία τοΰ μηνός τούτου έλέγετο καί η
μέρα γαμήλ ιω ν , επειδή τήν ημέραν ταύτην  
at νεοϋπανδρευθεΐσαι έπεσκέπτοντο τούς γο 
νείς τω ν, at οέ διά γάμον έτοιμαζόμεναι κόραι 
εκοπτον τήν κόμην το)ν. Ή  δευτέρα ήτο ε
ορτή τής  Ή ρας· ή τρίτη τής  ’Αθήνας· ή τέ
ταρτη τοΰ Διός, τοΰ ί ΐα νός  καί του Έρμου- 
ή πέμπτη τών σεμνών θεών ή Έ ριννύω ν ή 
έκτη τή ς  Ά ρτέμ ιδος  καί ή έβδομη τοΰ ’Α 
πόλλωνος.

Ή  μεγίστη τοΰ μηνός τούτου εορτή ήτο 
τά  Οεογάμια ή ή Οεογαμία, έορτή έορταζομέ- 
νη εις π ο λλά  μέρη τής  Ε λλάδο ς, ά λ λ ά  π.ρό 
πάντων εις τήν Σικελίαν. ~Hro δέ προς τ ι 
μήν τών γάμων τή ς  Γίερσεφόνης μετά τοΰ 
ί ίλο ύ τω ν ο ς ,  τούς οποίους καί αύτοί οι θεοί 
έώρτασαν, οτε ό Πλούτων άρπάσας τήν θυ
γατέρα τής  Δήμητρος άπό τήν Σικελίαν κάτ

ι εβίβασεν αύτήν εις τά υποχθόνια κράτη του 
I καί κατέστησεν αύτήν βασίλισσαν ίο ί "Αδου.


