Ο Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΣ .

Εις μόνος μεταξύ των ποιητών, ό Αισχύλος, έσχε την ευτυ
χίαν του νά ήναι ό άοιδός των ηρώων, καί νά παριστα πλήρεις
τάς πράξεις, τά έργα και τό μεγαλεΐον του ανθρώπου. Μόνος
αυτός πεντηχοντάκις έλαβε τον στέφανον της τραγωδίας· μόνος,
ώς ό Ό μ ηρος, εσχε ραψωδούς επαναλαμβάνοντας τά εργα αύτοΰ εις τάς οδούς· μόνος δεν άπέΟανεν, άλλ' έζησε πάντοτε έν
τώ θεάτρω, τό όποιον μόνον τούς ζώντας παρίστα. Έ ν τώ όρειχαλκινω αύτοΰ ά γά λμα τι, ίδρυμένω έν μέσω των ’Αθηνών, έμεινεν, ώς ποντίφηξ καί προφήτης, ινα έπιτηρή καί διδάσκη τόν
λαόν. Ό μ έγα ς σκώπτης των θεών, ό Αριστοφάνης, τόν Αισχύ
λον μόνον έσεβάσθη. Ειδεν αΰτόν έν τώ 'Αδη έπί θρόνου χά λκι
νου καθήμενον.
Εις τόν εύμενή επιτάφιον, 6ν εις εαυτόν έποίησεν ό Αισχύλος,
άναμιμνήσκει μόνον, ότι έπολέμησεν εις Μαραθώνα, καί λησμο
νεί τάς εκατόν αύτοΰ τραγωδίας. Ουδέποτε ύπήρξε γενναιότερα
γενεά τής αύτοΰ· εις Μαραθώνα έπληγώ θη, καί είναι ό άδελφός
των ένδοξοτέρων στρατιωτών τής Σαλαμϊνος. Ό εις, ό Ά μ ύντας, είναι ό τολμηρός πρωρεύς, όστις πρώτος έξώθησε τόν στό
λον τοΰ Ξέρξου, καί έλαβε τό βραβειον. Ό έτερος, ό πείσμων
Κυναίγειρος, κατεκερματίσθη, κρατήσας τό πλοΐον διά των γειρών, και, ότε διαδοχικώς άπεκόπησαν αύται, διά τών όδόντων.
Οί υιοί, άνεψιοί, συγγενείς τοΰ Αισχύλου, ήθελον πράξει τό αυ
τό, εάν έζων εις όμοιας έποχάς· ίκανοποιήθησαν όμω ς διά π λή 
θους τραγωδιών, καλών ή κακών, συντεθειμένων μέ τόν πολεμι
κόν οίστρον τοΰ έξό/ου γέροντος. Ε ις τών υίών του μάλιστα
συνηγωνίσθη μετά τοΰ Σοφοκλέους, καί ένίκησεν αΰτόν είς τό
άριστούργημά του Ο ΐ δ ί π ο υ ς τ ύ ρ α ν ν ο ς .
Οί δικασταί τών ’Αθηνών πεφροντισμένως έφύλαττον κείμε
νόν τι τών έργων τοΰ Αισχύλου, πλήρες καί διωρθωμένον, ΐν*
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»
μή αυθάδης τις μεταβάλη μηδέν των ιερών λόγω ν. ΜεΟ’ ολας
όμως τάς φροντίδας ταύτας, επτά μόνον δράματα διεσώθησαν
ήμιν, έξ ών μία τριλογία πλήρης, ή Ό ρ ε σ τ ι ά ς . Έ κ τ ω ν
τριών τοΰ Γ Ι ρ ο μ η Ο έ ω ς μερών τό εν περιεσώθη, λείψανον κολοσσιαΐον και καταπληκτικόν. 'Ω ς ό περιηγητής, εύρίσκων πρώτον
εις τήν άμμον τής Αίγυπτου τον πόδα σφιγγός ή τον έκ γρανί
του δάκτυλόν της, υπολογίζει μετά ταΰτα τό ύψος τοΰ θηρίου,
ομοίως καί ήμεΐς έν τώ έρειπίω τούτω θέλομεν άποπειραΟή νά
μαντεύσωμεν τον γίγα ν τα Αισχύλον.
Ό Άρις·οφάνης λέγει, ότι οί στίχοι τοΰ Αισχύλου είναι Ισχυ
ροί «ως αί συνεσφιγμέναι τοΰ πλοίου σανίδες,» ώς τό ςερεώτατον οικοδόμημα τών πλοίων τούτων, τών χατασυντριψάντων τόν
στόλον τής ’Ασίας. Θεωρεί αυτόν άνώτερον τοΰ Σοφοκλέους καί
τοΰ άσθενοΰς Εύριπίδου. (α) Ά λ λ ’ ή άληθής αύτοΰ Οέσις είναι
μάλλον μεταξύ τοΰ Ήσαιου καί τοΰ Μ ιχαήλ Α γ γ έ λ ο υ .
Είς τό τοσούτω σκοτεινόν εργον του δεν ύπάρχει ή τέχνη,
άλλά τό άληΟές πνεΰμα τής λύπης. Έ ν τώ Σοφοκλεΐ τό παν
■έστιν ήδύ, παρήγορον. Έ ν τώ Αίσχύλω δμως βλέπει τις, ότι
οι τραγικοί φθόγγοι τών ηρώων τοΰ παρελθόντος φαίνονται έν
τώ παρόντι φοβεραί διδασκα?^ίαι, πένθιμοι προαισθήσεις, χαί άναμιμνήσχεται τόν Μ ιχαήλ "Α γγελον, τόν προφήτην τής ’Ιτα
λίας, όστις, άντί νά παραστήση τήν αίγλην καί τά ς κατακτήσεις
'Ιουλίου τοΰ Β', έζωγράφησε τόν τρόμον εις τάς όροφάς τοΰ
Σιξτίνου παλατιού. Ό δε προφήτης Α ισχύλος φαίνεται πλήρης
πένθους είς τάς εΰτυχούσας ’Αθήνας.
(α ) Ό ’Αριστοφάνης, έν tif κωμω5*α τών Β α τ ρ ά χ ω ν , ζυγίζων τόν Α ισχύ
λον μετά τοΰ Εύριπίδου, άποδεικνύει τόν πρώτον άσυγκρίτως τού δευτέρου μεγάλοπρεπέστερον, ίίίω ; 3’ ιν τοΐς έξης: «Πόσον φοβερόν θυμόν θά αίσθανθή μέαα tou ό
βροντόφωνος Αισχύλος, όταν ΐδή τόν λεπτολογον αντίπαλόν του άκονίζοντα του;
άδόντας του! Τότε δά τότε, άιτό τό Τϊολΰ μάνιαμά του, θά γυρίσουν άνω κάτω τά
ομματά του" τότε θά έογοϋν είς τό μέσον μεγάλων λόγων πολυποίκιλοι φιλονεικ ία ι, καί ταχύχης λεπτολογίας, και λεπτοκαμωμένα! έκφράσεις ανθρώπου, προσπαθοΟντος νά άν τικρούση τά μεγάλα λόγια άνδρός, φύσει τοιαϋτα άναπνέοντος. Ώ ς
λέοντος ώρυομένου θά σηκωθούν opOiat από τόν θυμόν αί τρίχες της φουντωτής
χ α ίτη ς αύτοΰ, καί θά καταιβάση τρομερά τά όφρύδιά το -, θά ι τ ν ψ ί ρη δε βροντερά
λόγια ικανά νά συ/ταράζω ι τό π αν' έ-ώ ή λεπτοκαμωμένη καί όμαλή γλώσσα τοΰ
Εύριπίδου, διαιρούσα εν προς εν τά λόγια τοΰ αντιπάλου της, θά κατακοβρασθή
εως οΰ καταλεπτολογήση τάς βαρείας καί βαθείας έκίίνας εκφράσεις μέ πολλήν
8λάβην τών πνευμόνων του.»

Άμφότεροι οι ποιηταί ούτοι είδον προηγουμένως δοκιμασίας
τρομεράς, σκληράς περιπετείας τύχης, καί τέλος τήν Δ ί κην,
τήν ύψιστην τ ή ς Δ ι κ α ι ο σ υ ν η ς νίκην. Τοΰτο ήτο τό μεγαλεΐον
τοΰ Αισχύλού, τό όποιον οεν ήδύνατο άκόμη νά αΐσθανθή ό
Αριστοφάνης. Κατά τοΰ παραοόξου φάσματος τής τότε μυθο
λογίας ό Αισχύλος έπικαλεΐται, συγ κρατεί, γέννα τόν Δ ί κ α ι ο ν .
Ο ΙΙρομηθεύς αύτοΰ όίόωσιν ήμιν, μετά τοΰ θανάτου τοΰ Διός,
τόν θάνατον καί τό άνίσχυρον παντός μέλλοντος μύθου, μή
τεθεμελιωμένου επί τοΰ δικαίου. Ό Καύκασός του είναι ό βρά
χος, ένθα άμέσως ό στωικός κατά τής τυραννίας τοΰ οΰρανοΰ
καί τής γή ς θά ένθρονίσ/j τήν νομιμότητα.
Μέλλον άγνωστον, κεκαλυμμένον. Ή πικρία τοΰ προφήτου,
τό πένθος αυτοΰ έκπληττουσιν. Ό Αισχύλος τεσσαρακοντούτης
ποιείται άρχήν τής απειλητικής σειράς τών τραγωδιών του,
κατά τήν μειδιώσαν στιγμήν, καθ’ ήν τό ελεύθερον άστυ παρα
κολουθεί, στέφανοί τήν νίκην του, χαί φαίνεται βασιλεΰον τών
’Αθηνών. Είναι τοΰτο λαμπρόν, γόνιμον, καί ύφ’ όλας τάς επό
ψεις άκτινοβολουν είναι νέον, εικοσαετές έν τα ΐς δυσί θαυμασίαις εύφυίαις, τώ ώραίω Σοφοκλεΐ καί τώ ίσγυρώ Φειδία, ών ό
εις, τό πρώτον ζωγράφος, προς άπόπειραν τής γλυφίδος του
γλύφει τήν ψυχήν τών ’Αθηνών, τήν Πολιοΰχον Ά θηνάν, ήγεμόνα χαί κολοσσιαίαν, ήτις διά τής σπινθηροβολούσης περικεφα
λαίας της δεσπόζει τής άκροπόλεως καί τών ναών, διοικεί πό£ρωθεν τήν θάλασσαν καί τάς νήσους.
Σ τιγμ ή έλπίδος άπειρος. Μεταξύ τοΰ Θεμιστοκλέους καί τοΰ
Άριστείδου, τοΰ γενναίου Κίμωνος χαί τοΰ ίχανοΰ καί έσκεμμένου Περικλέους, ή πάλη φαίνεται άμφί^ροπος, διά δέ τής μ ά χη ς
των μάλιστα παράγεται ή άρμονία τής έλευθερίας.
'Ο Αισχύλος ούδέν τούτων βλέπει· ή ψυχή αύτοΰ φαίνεται,
ότι εύρίσκεται είσέτι είς τόν προηγούμενον αιώνα, είς τάς χαταστροφάς, είς τούς κινδύνους. Έ χ ε ι, ώς ό Η ρόδοτος, τήν έπασχόλησιν ταύτης τής Ν εμέσεως, ή τις έπικρέμαται έπί τών κε
φαλών ήμών, καί περισκοπεί τήν ευτυχίαν ημών. Ή θαυμαστή
Βαβυλών έπεσεν, ή στερεά καί όγκώδης Α ίγυπτος έπίσης επεσεν.
Ό άγαθός Κροΐσος, ό δόλιος Π ολυκράτης καί ή ηδυπαθής ’Ιω 
νία άπωλέσθησαν* μόνον δέ πρόχω μα μένουσιν αί Ά θήναι, έπιπροσθοΰσαι τόν τών βαρβάρων χείμαρρον. Ά λ λ ’ είς αύτάς έτι

όπόσαι τα /εία ι μεταβολαί! 'Ο Αισχύλος παιδίον είδε τούς ΙΙεισιστρατίδας, τήν έκδίκησιν τής ελευθερίας, τό τόλμημα του 'Αρ
μοδίου· γενο'μενος δέ άνήρ, έσχεν ευτύχημά τι, τήν ένδοξον έν
ΜαραΟώνι πληγήν του. Ή Ε λ λ ά ς πρός στιγμήν άπηωρήθη μέχρις ούρανοϋ διά του μεγάλου τής Σαλαμϊνος στόλου· έκ τοΰ
ουρανοί», όπου άνέβη, έπρεπε να κατέλΟη, όπως μορφωθή νέα
τις ηλικία, καί έκλειψη ή του ηρωισμού, με(Γ ήν άρχεται ή τής
αρμονίας, ή τής τέχνης και τοΰ ωραίου, άπειρός τις άντανακλασις εφευρετικού πνεύματος, γονιμωτάτου λόγου, κόσμος τις χάριτος καί φωτός, όπως έκπληξη τό μέλλον! Έ ν ένί καί μόνω
αίώνι έπιτελεΐται εργον δύο χιλιάδω ν έτών! . . , Ιίλήν τό ζήν
έν τή μέθη τής ευδαιμονίας ταύτης δεν είναι λογικόν. Πώς νά
μη προβλέψωμεν τάς ημέρας τής έξαντλήσεως; ΙΊοΐον ώραΐον
παίγνιον θέλει μεταχειρισΟή ή Νέμεσις, ινα έπανέλθη καί έπαναφέρη τούς βαρβάρους ούχί εξ ’Ασίας, ά λ λ ’ έκ Μακεδονίας,
κατά τήν' άποφράδα καί οίκτράν τής Χαιρωνείας ήμέραν!
Είναι βέβαιον, ότι τό έκ χάλυβος τόξον έχαλαρώΟη, καί ότι
ή λύρα, πλουτισθεΐσα με νέας χορδάς, άναλαμβάνει τήν αρμο
νίαν αύτής, έγκαταλείπουσα τόν τραχύν καί ισχυρόν τόνον, όν
κατά τούς ηρωικούς ει^ε χρονους. Ο Σοφοκλής όιοάσκει ημάς,
ότι ό Η ρ α κ λής πολιτισθείς έγκατέλειψε τό ρόπαλον, ότι σπου
δάζει, διδάσκεται τόν μυστηριώδη χορόν τών άστέρων και τάς
συμφωνίας αυτών. Ή δευτέρα ΆΟηνά, ήδη ήττον ύπερμεγέθης,
δεν έκτείνει πλέον επί τών θαλασσών τό άπειλητικόν βλέμμα
τ η ς . Ό Φειδίας έργάζεται νυν αύτήν μελετώσαν μέ βαθύ καί δια
περαστικόν βλέμμα, όμοιάζουσαν λίαν πρός τά άνδρείκελα τοΰ
Θεμιστοκλέους· «’Εκείνος, κατά τόν Θουκυδίδην, μόνος γελα
καί προβλέπει.»
’Α λλά τί θεωρεί αυτή; άγνοοΰμεν. Βεβαίως άπειρόν τι καί
ύψηλόν, πλέον ή αύταί καθ’ έαυταί αί Ά θήναι, τόν μακρόν μ ά λ
λον ροΰν τών αιώνων, όν αί Ά θήναι θά φωτίσωσιν αύτη, έν ένί
λόγω , θεωρεί τήν αίωνίαν τέχνην.
Τ ίς θά έκπλαγή αν ή 'Ε λ λ ά ς έθαυμάσθη, αν άπήλαυσε λ α 
τρείας διά τήν θαυμαστήν αύτής ωραιότητα, ήν ήθέλησε νά δι
αιώνιση; Παρατηρητέον, ότι άντί πάσης άλλης γλυπτική ς, ύπήρ/εν ή ζώσα, καί ότι ισχυρά γυμνική καί αρμονική δημιουρ
γία εν/ζ μορφώσει έκ τοΰ πραγματικού τό εντελές ρεμβάζον

ιδεατόν. Ή τέχνη αντέγραψε τό πρώτον καί ήργισε μέ τό άνδρείκελον, επειδή καί δεν έτέρποντο γλύφοντες θεούς τυχαίω ς,
άλλα πανομοιοτύπως εκείνους, οΰς εβλεπον. (Κατά τό 558
π. X. είσήχθη ή συνήθεια τοΰ ίδρύειν άνδριάντας τοΐς νικηταΐς
τών ’Ολυμπίων.) 'Η ώραιότης έφαίνέτο θεία καθ' έαυτήν, καί
έτι Οειοτέρα ώς αποκάλυψή τοΰ εσωτερικού. Ε ις τούς ’Ολυμ
πιακούς αγώνας ειδεν ό Φειδίας παιδίον θαυμαστόν, τρέχον καί
νικήσαν, καί έγένετο γλύπτη ς. "Ετερός τις νεανίας ευειδής,
όστις δεκαπενταέτης, μετά τήν έν Μαραθώνι μάχην, έπρεπε νά
όδηγήση τόν άρέσκοντα τοΐς θεοις /ορόν, έμαντεύθη, κατενοήθη,
έτυχεν ευφημιών παρά τών ’Αθηναίων. . . ή ψυ·/ή του έσκίρτησεν. Ή ν δέ ούτος ό Σοφοκλής.
Τοΰτο είναι μέγα, άγνόν, εύγενέστατον, ά λ λ ’ έν τοσούτω
λίαν ζών καί γόνιμον! Οί θεοί ένηνθρωπισμένοι, ή μάλλον άποτεθεωμένοι ύπό τής ψυγής, ήν έναπέθεσαν αύτοϊς οί Φειδίαι,
έξήλθόν τών ναών, καί κατέλαβον θέσιν εις τάς στοάς καί εις
τήν αγοράν αύτήν. Αί άκροπόλεις εσχον δύο λαούς πλησίον
όντας καί συζώντας, τούς άνθρώπους καί τούς Ό λυμπιονίκας.
Ή παράδοξος ιδέα τοΰ Ούιγκελμαν, οτι τό πάν ην άκίνητον, ώ
ραιότης σώματος άνευ τινός έκφράσεως, διεψεύσθη πάντοτε
πληρέστατα. Πανταχοΰ τών μαρμάρων τούτων ζωή τις ’φαίνε
ται πάλλουσα.
Πρό τοΰ Εύριπίδου μάλιστα, έν τώ Σοφοκλεΐ, καίτοι πόρρω
εύρισκεται ή τέχνη τής, ήν άποδίδουσιν αυτή, ψυχρότητος, αίσθανόμεθα ότι 6 σκόπελος αύτής δύναται νά ήναι ή συγκίνησις.
Θαυμάζω τόν Σοφοκλέα, ά λ λ ’ ούχί άνευ τινός άναστατώσεως,
όταν πολύ μέ κρατή έπί τών φυσικών δεινών, τής πλη γή ς,
παραδείγματος χάριν, τοΰ Φ ιλοκτήτου, όταν έκνευρίζη τόν Ή ρακλέα, παριστών άδύνατον καί άσθενή τόν ίσχυρότερον τών
ί ΐχυροτέρων. ’Αφήσατε μας λοιπόν ολόκληρον τό περίφημον
συναξάριον, διότι θά λάβω άνάγκην αύτοΰ μετ’ ολίγον. Ά ναλογισθήτε άμέσως τήν ήμαυρωμένην τοΰ ’Αλεξάνδρου δόξαν,
πρός ήν ό Ζήνων θέ?,εί άντιτάξει την φιλοσοφίαν τοΰ Ή ρακλέους.
Ό έν Κολωνώ Οΐδίπους επίσης μέ συγκινεΐ λίαν. Ή ύπόθεσις
είναι ή ανάγκη τοΰ θανάτου του, ή θεραπεία τών ελλείψεων καί
ή θεραπεία τής ζωής, ό ήδύς ίλασμός, ό άναμένων τό θΰμα τής
ειμαρμένης έν τω μακρω έπιθυμητώ ύπνω, ύπό τήν γενναίαναί-

γίδα τών Αθηνών, ή ασφάλεια είς τό δάσος τών Εύμενίδων. Αί
όύο αξιέραστοι κοραι, άρπασθεΐσαι, άπαχθεϊσαι, συμπληροΰσι τήν
συγκινησιν. . . . Ιοετε! άπας ό μ έγας ουτος λαός κλαίει. Πιθα
νώς και αύτός ό ήρως Αισχύλος, όστις είίε τοιοΰτον βαθμόν
συγκινήσεων θαυμασίων, έθορυβήθη, έφριξε.
Πώς ώέ σκέπτεται, άμα ήλθεν είς τάς ’Αθήνας ό θαυμαστός
όρθολογιστής Ζήνων, δς πρώτος διετύπωσε καί έδίδαξε τά άπό($ρητα τής λογικής; Διά τρομεράς δεξιότητος, βαρυνόμενος ουτος
τούς μέχρι τοΰόε άλαζόνας τής Ιω νία ς σοφιστάς, άπέδειξεν έν
μέσω Αθηνών, κέντρον τοιαύτης τινός κινήσεως, ότι ή κίνησις
δεν ύπαρχει. Ο Περικλής καί πάντες, άκούσαντες αύτόν, έπλήσθησαν χαράς έπί τή σκιαμαχία ταύτη.
Ι ό κέντρον τών όρθολογιστών έγένετο μ ετ’ όλίγον ό οίκος
γυναικος τίνος έκ τής Ιωνίας, έξ έκείνων, ας ή κατηρειπωμένη
Μ ίλητος άπέστελλεν είς ’Αθήνας. Αί Μιλήσιαι αυται, θελξικάρ
διοι, κινοΰσαι τόν οίκτον έπί τή συμφορά των, πλεις-αι πωληθεϊσαι δοΰλαι, έγένοντο έπί μάλλον βασίλισσαι. Ή ήδυπαθής Θαργη λ ια , η λεπτή και εισουουσα Ασπασία, έσχον αύλήν καί τινας
αύλικούς! Τό έλαστικόν ιωνικόν πνεύμα, έν τή φυγαλέα χάριτί
του, όπερ ήδη έσχημάτισε καί έμόρφωιε τόν "Ολυμπον καί τάς
μεταμορφώσεις του, ήτο αυτή αύτη ή ’Ασπασία. Ό Φειδίας καί
ή νέα αύτοΰ Σ χολή ένεπνέοντο έκεϊ τήν εύγενή ειρωνείαν, ήτις
παρέστησε, μετεποίησε τούς θεούς. Ό Περικλής, ό σόννους καί
περιεσκεμμένος ρήτωρ, παρ’ αυτή έδιδάσκετο τήν μιμικήν, τήν
έπιβάλλουσαν κωμωδίαν, δι’ ης έφενάκιζε τόν λαόν. Οί σοφισταί
έσπούδαζον τόν έπίβουλον λόγον της, τήν τέχνην τοΰ ένόνειν,
άναλύειν, άναμιγνύειν, λεπτά τών γυναικών δίκτυα, έν οί'ς ό λ ε
πτότερος περιεπλέκετο. Ό Πρωταγόρας έκεΐθεν ήρύσθη τήν
παγκόσμιον αμφιβολίαν, καί ό Σωκράτης βραδύτερον τήν τέ
χνην τοΰ άμφιβάλλειν περί τοΰ αμφιβόλου.
Παράδοξον καί λίαν όρμητικόν διυλιστήριον! Πόσοι αιώνες
είς εϊκοσιν ή είκοσιπέ,τε έτη! Χθες ήν ή απειροκαλία τοΰ Μαραθώνος, άλλα σήμερον τό πάν είναι κομψόν, άβρόν, λεπτόν. Ποΰ
είναι τό εύρωστον πνεΰμα, δπερ κατέστησε νικήτριαν τήν Ε λ 
λάδα; Βλέπω είς τόν οίκον τοΰ Περικλεούς τόν διδάσκαλόν του,
άνδρα σκοτεινόν, τρομερόν, έξατμίζοντα τούς θεούς. Είναι ό
’Αναξαγόρας, δν άποκαλοΰσι Νοΰν, έπειδή, κατ’ αύτόν, ούδ ?

άλλος υπάρχει θεός. ’Ιδέα ύψηλή καί άγνή, ήτις, συγκεντροΰσα
τό θεΐον, άλλα βυθίζουσα είς τόν αιθέρα τάς ένεργείας τής πατρίδος, έξαλείφουσα δέ τήν τε Παλλάδα καί τόν Ή ρακλέα, ώδήγησεν εΰθύ τάς ’Αθήνας είς τήν μοναρχικήν γαλήνην.
Ή ένότης έν τώ ούρανώ, ή ένότης έπί τής γή ς ήν τό έπωάζον ύποκώφως όνειρον. Πολλοί θά ήθελον κ α λ ό ν τ ι ν α τ ύ 
ρ α ν ν ο ν · νά άντικαταστήσωσι τόν Δία, ούχί διά τοΰ Ν οΰ τοΰ
’Αναξαγόρου, άλλά διά τοΰ εύνοουμένου αυτών Βάκχου ή Διο
νύσου, θεοΰ άνατολικοΰ, όστις έφερε τήν τιάραν, τό μαλθακόν
ένδυμα τών γυναικών τής ’Ασίας. Ε ίχε λάβει τόν θύρσον καί τόν
κισσόν τοΰ θεοΰ τών τρυγητώ ν, τοΰ αρχαίου έντοπίου Βάκχου.
Συμπαρέσυρε τάς γυναίκας, τάς δούλας, όχλον όργιαστικόν. Οί
δούλοι τών ’Αθηνών, κατά βάθος έλεύθεροι, δεκτοί είς τά θεά
ματα, είς τά μυστήρια, έθεώρουν αύτόν θεόν των, τύραννόν των,
σωτήρά των. Διά τών φίλων του κατέλαβε τήν ’Ελευσίνα, έβίασε
τούς Δελφούς, άνοίξας υπό τόν ναόν τύμβον, κρύπτην, όπόθεν
άνίστατο καί έβίαζε τόν ’Απόλλωνα νά άναμιχθή είς τήν κω
μωδίαν του. ’Α λλά τοΰτο δέν έσήμαινεν ακόμη τι* έπρεπε νά θάψη, νά άφανίση όλους τούς μικρούς θεούς τής Ε λ λ ά δ ο ς, καί νά
φέρτ] αυτήν είς μεγάλα πράγματα, είς τήν κατάκτησιν τής ’Α
σίας καί τών ’Ινδιών. Πότε τοΰτο; καί είς ποιον ό μ έγας ουτος
θεός ήθελεν άναφανή; Ε ίς πάντα τύραννον άνέκραζον: «Είναι
αύτός!»
Διά παραδόξου τινός ειμαρμένης, ό ένδοξος τύραννος τών Συ
ρακουσών, καθ’ ήν ήμέραν ένίκησαν οί "Ελληνες έν Σαλαμινι,
ένίκησε καί αύτός τούς Καρχηδονίους, έπιβαλών αύτοΐς νόμον
άπαγορεύοντα τάς άνθρωποθυσίας. Ένόμισεν εαυτόν ούτως ι
σχυρόν, ώστε έπανακάμπτων έγκατέλιπε τήν σπάθην, καί περιεπάτησεν άνευ φυλακής. Κατέστησαν καί πάλιν αύτόν τύραννον,
καί τοΰτο διήρκεσε πάντοτε. Οί τύραννοι έγένοντο θεοί, άρχηγοί
μέν τής έλευθερίας, ά λ λ ’ έλευθερίας θηριώδους. Έ λα βον τό κύ
ριον όνομα τοΰ ούρανίου τυράννου Διονύσου, ή έκλήθησαν Δ η μ ή τ ρ ι ο ι (υιοί ή σύζυγοι τής Δήμητρος,) ή έλαβον τό ονομα,
τό ίκανοποιοΰν τήν άόριστον έλπίδα, τοΰ Σ ω τ ή ρ ο ς . Οί σωτήρες ουτοι υπήρξαν τρομεροί, έξηφάνισαν τούς ήλιθίους, τούς
έπελπίσαντας τήν ελευθερίαν από τόν τύραννον. Σκοτεινόν
μέλλον* τό όποιον καί έπί Αισχύλου ετι κακώς διεωράτο.

0 ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ.
Εντοσουτω τα όργια του σωτήρος Βάκχου ήρχισαν προσφάτως εις τήν Σπάρτην. Ο Σπαρτιάτης Παυσανίας, ό νικήσας έν
Ιΐλα ταια ϊς, ένομισεν, οτι γίνεται ο Γελων, ό Βάκχος σωτήρ τής
Ελλαόος. Εις τά φώτα τών Αθηνών έγέλων. Αί σκοτειναί αυται
μ/]χανο^ραφίαι εφαίνοντο άούνατοι. Έντοσούτω οί γέροντες, θεωροΰντες τον Ηερικλεα, ωνειρωττον, καί εις τά χαρακτηριστικά
αύτοΰ ένόμι^ον, ότι άνεγνώ βζον τόν Ηεισίστρατον.
Α λλ έπανελθωμεν εις τήν τέχνην. Ιπ ό τό κράτος τοΰ Βάκχου, ότε συνεκρατεϊτο εισέτι ό βρασμός τών πνευμάτων, τά Οέατρον έγίνετο η ύπερτάτη ανάγκη τών ’Αθηνών. Ήκτινοβόλησεν,
έγκατέλειψεν ό,τι εϊχεν έν έαυτώ στοιχειώδες. Τό παν δέ μετεβλήθη βαθμηδόν, σκηνή, δράμα καί ηθοποιός.
Μέχρι τοΰδε ή σκηνή, ωκοόομημένη έκ ξύλων προσκαίρως διά
τήν εποχήν τών εορτών, ητο αυτοσχέδιος καί οιηυθετημένη δίά
τό αυτοσχέδιον. Εις οϋοένα ό ποιητής άνετίΟει τήν φροντίδα,
τήν προσπάθειαν, τόν κίνδυνον τής π ρ ά ξ ε ω ς , ά λ λ ’ αυτός παριστα τον έαυτοΰ ηρωα. Η τραγωδία ητο πράξις γενναιότητος,
άφοσιωσις, πρός ήν ο άνθρωπος όλος έδίδετο. Έ ^ρίπτετο μετά
γενναιότητος είς τό τρέμον τοΰτο έδαφος, ύφ’ δ έβόμβουν ήχοι
τρομεροί, άψηφών τάς ιδιοτροπίας, τούς κινδύνους τοΰ άτόμου
του, τής χειρονομίας και τής φωνής του. Τό πρόσωπον τούλάλάχιστον έφερε προσωπίδα; ήν πεφυλαγμένον τής ύβρεως; Ούχί
πάντοτε, διότι ό Σοφοκλής, ένεκα τής μεγά λη ς καλλονής του,
παρέστησεν είς τι τών δραμάτων αύτοΰ τήν ώραίαν Ναυσικάαν.
'Α λλά τοΰτο ήν ίκανώς έπιζήμιον τώ Σοφοκλεϊ. Ό λαός, ός
τις έμαίνετο δι’ αΰτόν, άπήλλαξεν αύτόν τοΰ κοπιώδους τούτου
καθήκοντος, δούς αύτώ έτερα, συμφωνότερα πρός τόν χαρακτήρά
του, ίερωσύνην τινά, έπί παραδείγματι· καί έπειδή τόν ένόμιζεν
«αγαπητόν τών θεών,» παρέσχεν αύτώ έν μαντεΐον. Η μέραν
τινά, έν τρικυμία, ύμνος τις τοΰ Σοφοκλέους έψάλη, καί παραχρήμα γαλήνη έγένετο· ό ΙΙοσειδών καί ή θάλασσα ήκροάζοντο.
Ήννόει ό νέος ούτος ποιητής, ότι ήγαπάτο. Εικοσαέτης παρέστη είς τά διαγωνίσματα τής τραγωδίας. Έποίησε χαριεστάτην τινά βασιλικήν ποίησιν, τόν Τ ρ ι π τ ό λ ε μ ο ν , πρός δόξαν
βεβαίως τής Έ λευσΐνος καί τών νέων μυστηρίων. Έ λ ε γ ε ν έν
αύτη, κατά τόν Πίνδαρον, «Εύτυχής έσομαι έάν, ίδών πρώτον
αύτά, έπειτα άποθάνω!» Τοιαύτη φράσις άνήρπαζεν, έθελγε βε-
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βαίως τούς μεμυημένους. Ό θαυμασμός καί ή μανία διά τόν
νεαρόν ποιητήν ήν τοιαύτη, ώστε έθυσίασαν αύτώ μίαν τών μεγαλειτερων τραγωδιών τοΰ Αισχύλου. Μάτην έπάλαιεν ή αρ
χαία ηρωική καί πατριωτική μερίς· συνενόησις δεν ήτο δυνατόν
νά ύπαρξη, ή δέ δίκη άνετέθη τοΐς στρατηγοϊς, τώ ένδόξω Κίμωνι, όστις επανερχόμενος άπό νέαν τινά νίκην, έφερε τά όστά
τοΰ Θησέως, δώρον λίαν εύχάριστον είς τάς ’Αθήνας. Κίμων ό
Μιλτιάδου δεν ήδύνατο νά ήναι έ-/0ρός τώ γέροντι Μαραθωνομαχω , ά λ λ ’ ένώπιον τοΰ λαού ό γενναίος ούτος Κίμων έγένετο
τοιοΰτος· είδε ποΰ ύπήρχεν ή εύνοια, καί έστρεψε τά νώτα τώ
Αίσχύλω.
Ό Αισχύλος ήδη είχε τό παν έναντίον του, τήν ηλικίαν, τάς
π ολλά ς του επιτυχίας, καί τήν πρόοδον τής τέχνης, ή τις βαί
νει, άκολουθεΐ τόν δρόμον αύτής, χω ρίς μάλιστα τής εύφυιας.
Ή τέχνη άπήτει τραγωδίαν ήττον λυρικήν καί μάλλον δραμα
τικήν, θέσεως συμπεπλεγμένης, καταλαμβανούσης τήν καρδιαν,
κρατούσης αύτήν άνήσυχον, μετέωρον, είς δ έπετύγχανεν ό Σο
φοκλής, ένώ ό Αισχύλος είς μόνην τήν Όρεστιάδα ήκολούθησε
τάς συνθήκας ταύτας.
Τά τρία μέρη τής Όρεστιάδος βαίνουσιν αύξομειούμενα μετά
τρόμου. Παρίσταντο κατά τάς έορτάς άπό πρωίας μέχρις έσπέρας. Ό λ α έν μια καί τή αύτή ημέρα ήδύναντο νά τά παραστήσωσι· τόν θ ά ν α τ ο ν τ ο ΰ Ά γ α μ έ μ ν ο ν ο ς τήν πρωίαν^ τ ό ν
τ ή ς Κ λ υ τ α ι μ ν ή σ τ ρ α ς τήν μεσημβρίαν, τ ά ύ Ε ύ μ ε ν ί δ α ς τό
έσπέρας. Τό άκροατήριον, μεταβαΐνον άπό δρίμ α τος εις δράμα,
καί άπό τρόμου περιπίπτον είς τρόμον, δέί» άνέπνεε πλέον. Οί ^
ισχυρότεροι έφρικίων, αί γυναίκες έλειποθυμουν, jiai πολλαΐ-,
καθ’ ά λέγεται, άπέβαλον. Τήν εσπέραν πάντες ήσαν κατε'πτοημένοι, μόνος δέ όρθός έμενεν ό Αισχύλος.
Ό ’Αγαμέμνων ήδη άφαρπάζει. 'Ό τε ή άπιστος σύζυγος τρυφερώτατα ύποδέχεται αύτόν καί περιβάλλει μέ τό κάλυμμά τη ς,
ρΐγος καταλαμβάνει τόν θεατήν. Ή Κλυταιμνήστρα έν τ ο ΐς /
Χ ο η φ ό ρ ο ι ς προξενεί άγριόν τι ρίγος, τήν φρικίασιν του πατροκτόνου, τήν τύψιν πρό πάντων. Ό Ό ρέστης γινώσκει τήν
τύχην του. Οί θεοί θέλουσι τόν δολοφόνον, ινα έπιβάλωσιν αύτώ
ύπακοήν, 5~ε: αί Ευμενίδες δι’άπιστεύτου αύθαδείας κατορθοΰσι,
θεΐσαι τούς θεούς είς άντίφασιν. Αύται καταδιώκουσιν αύτούς

όσον και τόν Όρέστην, έπιβαρύνουσαι αυτούς όμοΰ διά τών Α
μοιβαίων διαψεύσεών των.
Ό Αισχύλος έτόλμησε πολύ· τοΰτο δέ εί χαί ήτο ή ιδέα τοΰ
λαοΰ, ήδύνατο νά έρεθίση όμως χαΐ νά παροξύνη αύτόν, βλέποντα αύτήν είς τηλικοΰτον άνεπτυγμένην βαθμόν. Και όμως
δέν ήσθάνθησαν όλοι τοΰτο, επειδή ούδέποτε ένόησαν οϊα ή ήθική θέσις, ή κατωφέρεια, δι’ ης ορμητικός κατήρχετο ό Ε λ λ η ν ι
κός Ό λ υ μ π ο ς.
Ά μ α τη καταστροφή της ’Ιωνίας, ό Ζεύς και ό Α π ό λ λ ω ν
άπώλεσαν σκληρώς τήν ύπόλ/)ψίν των* τά μαντεΐά των έξέπεσαν. Ό Κροΐσος, όστις τά ύπεστήριζε διά τοΰ χρυσοΰ του, ός·ις,
πιστεύσας ότι Οά νικήση τούς ΙΙέρσας, έγένετο αιχμάλω τός των,
έξύβρισε τόν θεόν τών Δελφών, προσενεγκών τάς άλύσεις του.
Έπωνόμασαν αύτόν Λοξίαν, αμφίβολον καί διφορούμενον δηλο
νότι. Έ ρωτηθείς πρό τής έν Σαλαμΐνι ναυμαχίας, σοφιστεύεται·
γελώσι- μόνος δέ θεός ήν ό Θεμιστοκλής. Ό Αισχύλος προφα
νώς άνεκάλει τόν άβέβαιον χρησμόν, όστις κατέστρεφε τήν Λυ
δίαν, τήν ’Ιωνίαν, τήν άτυχή Μ ίλητον, ήν τοσοΰτον έΟρήνησαν
οί Α θηναίοι, ότε διά τοΰ στόματος τών Εύμενίδων έτόλμησε νά
εϊπη: «"Ιδατε τόν θρόνον τοΰτον τών Δελφών! . . . . Πώς άποστάζει αίματος!»
Δέν υπήρχε μεγαλείτερος κίνδυνος τοΰ νά ύβρίση τις τόν Α 
πόλλω να, τόν Δία, ώ ς ό Α ισχύλος πολλάχις έπραξεν. Ό φοβερώτερος τοΰ δράματος κίνδυνος είναι ή λέξις, ήν αί Εύμενίδες
λέγουσι χαί έπαναλαμβάνουσι μετά περιφρονήσεως, δέν γνωρίζω
ποσάκις: «Οί νέοι θεοί.» ’Εάν ή λέξις αύτη άπέβλεπε τόν Φ οί
βον, πολύ περισσότερον προσηρμόζετο είς τόν Βάκχον, τόν ύς·ερογενή τοΰ Ό λύμπου. Αί τρομεραί θεαί έπεβάρυνον τοΰτον τόν
έπείσακτον μέ τήν άρχαιότητά των.
Ό Αισχύλος, όστις ήτο Έ λευσίνιος, όστις (καθώς άναφέρεται είς άπόσπασμά τι,) ή γά π α τήν Δήμητρα τής Έ λευσινος, έγνώριζεν όσον ούδείς άλλος τήν βαθεΐαν μεταβολήν τών μυ
στηρίων, έν οίς ό "Ιακχος, είσαχθείς παιδίον, ήνδρώθη άποθανών καί άναστάς, καί τέλος τόν Οριαμβεύοντα Βάκχον, όστις
έδάμασε τήν πτω χήν Δήμητρα, καί έχοΰσαν ακόυσαν έλαβε σύ
ζυγόν του.
Ή μεταβολή αύτη φαίνεται, ότι έγένετο κατά τό 6 0 0 ή 500

έτος. Πλήν τά γεγονότα έπισπεύδουσι, διότι μέ τόν Έλευσίνιον
Βάκχον, ός μόνος σμικράν τινα διεφύλαξε κοσμιότητα, μέλλει
νά άναμιχθή ή ούτιδανή γενεά τών μικρών τής Ά σίας Βάκχων.
Τοΰτο δέ συνέβη πρό 4 0 0 ετών. Ό μ έγας Βάκχος, όστις κατεσύντριψε τόν Όρφέα, τόν σωτήρα, ώς λέγεται, τών γυναικών
καί δούλων,, θεός τής έλευθερίας, (τής μανίας καί μέθης,) ήν
τύραννος τής 'Ε λλάδος, είς ήν ένέπνεε τόν τρόμον, (α)
Εις αύτάς έτι τάς Α θήνας, τήν άπιστον καί εύτράπελον πόλιν, ό σύμπηκτος ουτος σωρός τών μεμυημένων, γυναικών καί
δούλων, ήν λίαν έπίφοβος, καί μάλιστα είς τό θέατρον, ένθα έ
νεκα τής πληθύος του καθίστατο αυθάδης. Οί δοΰλοι παρευρίσκοντο. Δέν ώμίλουν μέν, ά λλ’ ήδύναντο νά μυκώνται καί βρυχώ νται, τό όποιον ίσοδυνάμει μέ κεραυνόν. Αί γυναίκες έπίσης
παρευρίσκοντο. Ή ευαισθησία αυτών προς τόν τρυφερόν Βάκ
χον καθίστα αύτάς ένίοτε μανιώδεις, πολλάκις μέχρι δολο
φονίας. Ό Αισχύλος όλίγου δεΐν έγίνετο θΰμα διά λέξιν, ήν,
δέν ένθυμοΰμαι είς ποίαν τραγωδίαν του, περί τών μυστηρίων
άπήγγειλε, καί ήθελε κατασπαραχθή διά τών όνύχων των, έάν
δέν κατέφευγεν είς τό έντός τής σκηνής εύρισκόμενον θυσιαστή
ριον.
Εικάζεται λοιπόν ό μ έγας κίνδυνος, είς δν έξετίθετο ό Αισχύ
λος, προφέρων τήν τρομεράν καί σαφή ταύτην λέξιν, «Οί νέοι
θεοί.» Ά λ λ ’ άψηφών τούς φανατικούς, ήν άρά γε έξησφαλισμένος ύπό τή ς άντιθέτου φατρίας τών ισχυρών άπιστων ή σοφις·ικών πνευμάτων, άτινα, ώς ό Α ναξαγόρας καί ό μαθητής αύτοΰ
Περικλής, μόνον θεόν άπεδέχοντο τό 11 ν ε ΰ μ α; Ή φατρία αύτη
τών θρησκευτικών έλευθεριών προσεβλήθη υπό τοΰ Αισχύλου έν
τή σκολια αύτής όδώ προς τήν πολιτικήν τυραννίαν. Έθεσεν
είς τό στόμα τών Εύμενίδων τά έξης: «Θέλετε ιδει αύθις τήν
δικαιοσύνην. Τιμήσατε τούς νόμους. Προσέξατε, μή παραδοθήτε
είς τούς διδασκάλους.» 'Ολόκληρον τό δραμα, δυνάμεθα νά είπωμεν, ήν προσβολή κατά τών ραδιουργιών τοΰ Περικλέους
(α) ‘Ο ‘Ιΐρόοοτος, ος-ις, ώς γνωστόν, είς τους ’Ολυμπιακούς αγώνας άνίγνω τέσσαρα ετη μετά τόν ρανατον τοΰ Αισχύλου (4!>2) την ιστορίαν του, τοσούτω κα
τειλημμένο; υπό τ α 'τ η ; τη ς έντυπώσεως εϊναι, ώστε πάντοτε, όσα'κις ευρίσκει τόν
Ό σ ιρ ιν , (τόν Β ίν χ '.ν τόν Α ιγύπτιον,) κηρύττει ότι σιωπά καί δεν δύναται νά ό μ ιλήσΐ).

Ούτος μεν, προσβληθείς ύπ’ αύτοΰ, παρεκίνει τόν λαόν νά διά
λυση τόν Αρει ον Πάγον. 'Ο Αισχύλος όμως άντέστη διά τοΰ
τολμηροΰ δραματος, εν ω παρίστα τήν ’Αθήναν ίδρύουσαν διά
τήν δίκην τοΰ Όρέστου τό άμετά κλητόν δικαστήριον, όπερ πολϋν χρόνον ειχε καταστήσει τάς ’Αθήνας κέντρον και ναόν τοΰ
Δικαίου.
Ο Αρειος Π άγος δεν διελύΟη, άπεμακρύνθησαν οί έπιβουλεύοντες αύτώ· ά λ λ ’ ή απώλεια τοΰ Αισχύλου ήν πλέον ή βέ
βαια. Μυρίας προφάσεις εύρόντε:, κατεοίωξαν, έσυ/οφάντησα'>
αυτούς. Έ κοινολόγουν δέ άλλήλοις ότι, εάν είς τά ς λύσεις άποφεύγη νά φονβύση ενώπιον τοΰ δημοσίου, πράττει τοΰτο διότι φο
νεύει όπισθεν τοΰ θεάτρου· ότι, έν αή μανία τής επιτυχίας, όπως
έπιτύχη τόν ουρανόν ή τά καταχθόνια, σφάζει θύματα άνθρώπινα·
Τά ευφυή ταΰτα προανακρούσματα παρεσκεύαζον τήν κατη
γορίαν επί άσεβεία. Δεν έχομεν λεπτομερείας. ' Γπερήσπισεν έαυτόν άρά γε; άγνοεΐται. Φαίνεται όμως ότι, άντί άπολογίας, έ
δειξε μόνον τήν πλη γή ν του, άνέμνησε τόν Μαραθώνα, τόν α
δελφόν του καί τήν Σαλαμίνα. Οι κατήγοροι, έρυθριάσαντες, έσίγησαν.
Μή δυνάμενοι νά προσβάλωσιν αύτόν, προσέβαλον τό Θέατρόν του, όπερ ήν αυτός ούτος. Πρωίαν τινά καταρρέει τοΰτο,
διότι, ξύλινον καί πεπαλαιωμένον, πολλάκις εί^ε ταραχθή άπό
τά πατήματά του καί άπό τήν βροντώδη φωνήν του. Έκδίκησις
προφανής τών θεών, ών έξήντλησε τήν υπομονήν. Έ πιβάλλουσι λοιπόν διά τοΰτο σιγήν είς τήν έπιμαινομένην άσέβειάν του,
είς τοΰτον τόν Αίαντα, είς τοΰτον τόν Ό ρέστην, εις τοΰτον τόν
γίγα ντα βλάσφημον. Συνέτριψεν αυτός ουτος, καί έφόνευσεν ύφ’
έαυτόν τό θέατρόν του. Κατεσκευάσθη έτερον θέατρον έκ μαρ
μάρου, περιεστοιχισμένον μέ αγάλματα, άλλά δεν ανήκει τώ
Αίσχύλω, μή ον, ως τό άλλο, κατηρδευμένον μέ ταύτην τήν
άρχαίαν ψυχήν. Τά ανδρείκελα τών θεών, θαυμαστά τήν τέχνην,
διαμερίζονται νΰν τό ένδιαφέρον, τά βλέμματα. ’Επί κεφαλής
αύτών υπάρχει ή ρεμβάζουσα, νω χελής καί ήδυπαθής είκών τοΰ
νεου θεου Βάκχου, καί τής αρρενωπούς ’Αφροδίτης, ερωμένης
τών ’Αθηνών. Ό λ ο ν τοΰτο λέγει είς τόν γέροντα ήρωα τήν
λέξιν, ήν είς τό δράμά του αί Έριννύες έλεγον τώ Όρέστη:
«Τοΰτο έγένετο ενεκα σοΰ. . . Δέν θά όμιλήσης πλέον!»

Νομίζω, ότι τότε έπ’ αύτής ταύτης τής σκηνής, ήν έγκατελίμπανε διά πάντοτε, ό γηραιός Τιτάν ήγειρε τόν Καύκασόν
του, έδεσμεύθη, ήλοις προσηλώθη καί κατεκεραυνώθη ύπό τοΰ
Διός, ινα έξ αύτής έκπέμψη τήν μεγάλην τής έπαναστάσεως λ έ
ξιν, τήν προφητείαν τοΰ μέλλοντος.
'Ο Κολωνός, π ο λ ί/ν η μικρόν τών ’Αθηνών άπέχουσα, τόπος
τραγικός, έγνώσθη ύπό τοΰ Οίδίποδος, τοΰ θανάτου του, τοΰ
μυστηρίου τοΰ τάφου του. Είς τήν είσοδόν του υπήρχε τό δάσος
τών Ευμενιδών καί τό θυσιαστήριον ενός προγεγραμμένου, τοΰ
Τιτάνος ΙΙρομηθέως. ’Ενώ ή ιερά οδός τής Έ λευσινος ήμέραν
καί νύκτα συχνάζεται, ό Κολωνός είναι έρημος. Αί άρχαιαι αύ
τοΰ θεότητες, κακής άπολαύουσαι φήμης, δέν εϊλκυον τόν λ α ό ν
τό άπελπι δάσος του προύξένει φόβον είς τόν διαβάτην, όστις
άπεμακρύνετο καί άπέστρεφε τούς οφθαλμούς.
Ό Προμηθεύς, ως γνωρίζομεν, είναι ό ατομικός εχθρός τοΰ
Διός, ό κατάρατος, όν προσήλωσεν είς τόν Καύκασον, διότι παρά
τήν θέλησιν τών θεών, εδωκεν ήμΐν τό πΰρ, τάς τέχνας. Δέν έτόλμων νά τόν λησμονήσωσιν, ά λ λ ’ άπέδιδον αύτώ σχεδόν λατρείαν.
’Απέτιον είς τόν ευεργέτην τοΰτον τήν τιμήν μικροΰ τίνος στα
δίου έτησίου. ’Επειδή δέ ολίγοι έκαμνον τοΰτο, ό ’Αριστοφά
νης παραπονεΐται. ’Ενώ έπνίγοντο είς τά άμφίβολα μυστήρια,
«ούδείς ήξευρε νά φέρη τήν δαδα τοΰ Προμηθέως.β Ή δάς αΰτη, άναφθεϊσα είς εν θυσιαστήριον τών ’Αθηνών, έπρεπε νά μετακομισθή είς τό τοΰ Κολωνοΰ. Τά ταχέα πυρά, σπινθηροβολοΰντα ή καπνίζοντα, θωπευόμενα ύπό τοΰ άνέμου, θλιβερά είκών
τής ειμαρμένης ήμών, μετέβαινον άπό χειρός είς χεΐρα, χωρίς
όμως νά φθάσωσιν είς τόν πρός όν όρον των. Τό πενιχρόν θυσια
στήριον έμενε σκοτεινόν.
Παράδοξος λήθη! ένοχος άχαριστία! Ό Προμηθεύς έγένετο ό
πρώτος σωτήρ, πάσα δέ έλευθέρα ένέργεια προήλθεν έξ αύτοΰ.
Δι’ αύτοΰ (ούγί διά τοΰ 'Ηφαίστου, όστις δέν έγεννήθη ακόμη,)
άπήστραψεν ή Σοφία, ή πρωτότοκος τοΰ Διός θυγάτηρ. 'Ο θεός
τών κεραυνών έπιέζετο μεταξύ τών μελαίνων νεφών του, 7)σθάνετο αύτήν έπωάζουσαν ύπό τό μέτωπόν του. Ό πολυμήχανος
Τιτάν δι’ ενός κτυπήματος, (κτυπήματος ύψηλοΰ καί ωραίου,)
διετρύπησε τόν λαίλαπά του. Αιθήρ λαμπρός, γαλήνιος, άγνός,
παρθενικός άπήστραψεν, ή αίωνία παρθένος, ήτις έγένετο ή έμ-
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πνευσΟεΐσα ψυχή τών ’Αθηνών, ήτις ζή θα ζήση καί Οά έπιζήση
παντός Διός.

ευεργέτης τοΰ Τιτάνος είναί τι παίγνιον κακεντρεχείας, διότι θέ
λει νά παγιδεύση τόν Δία· ένώ έν τώ Αίσχύλω ούτος συμπαθεί
ταΐς άθλιότησι τών άνθρώπων· «Έ σ χεν οίκτον.» Τοΰτο δέ θεο
ποιεί αύτόν, καί θεόν αύτόν ύπέρτερον τών θεών ποιεί.
Οίκτος! Δικαιοσύνη! Ά μφότεροι ισχυρότατοι μοχλοί, δίδοντες
είς τόν παλαιόν μΰθον άπίστευτον δύναμιν. Τριάκοντα χιλιάδες
θεατών κατελήφθησαν, έδέθησαν περισσότερον τοΰ ΙΙρομηθέως
είς τόν Καύκασον, ότε έξήγαγε ταύτην τήν κραυγήν: «ΤΩ Δι
καιοσύνη, ώ μήτέρ μου! . . . . Βλέπεις τι μέ κάμνουσι νά υπο
φέρω!» Τις καρδία δέν διετουπήθη, όταν διά βαθυτάτης φωνής
τήν πιχράν ταύτην λέγη φράσιν: « Έ σ χο ν οίκτον! . . ένεκα τοΰ
όποιου ούδείς νΰν μέ οίκτείρει!»
Έ ά ν, ώς πιστεύεται, ό Π ρ ο μ η θ ε ύ ς έδιδάχθη τώ 4 6 0 , ό Αι
σχύλος ήγε τό εξηκοστόν πέμπτον έτος τής ήλικίας αύτοΰ· φρο
νώ μάλιστα, ότι, καίτοι προβεβηκώς τήν ήλικίαν, άνέβη καί ταύ
την τήν φοράν έπί τής σκηνής, καθότι είς τά τοια ΰτα λίαν έπικίνδυνα δράματα ούδείς άλλος πλήν τοΰ συγγραφέως έτόλμα
νά παραστήση. Ό ’Αριστοφάνης μόνος παρέστησε τό δράμα, έν
ω έστιγμάτιζε τόν Κλέωνα. Ό Αισχύλος, μετά τάς Ε υ μ ε ν ί 
δ α ς , είς ας ήψήφει καί τήν φατρίαν τοΰ Περικλέους καί τήν
τών νέων θεών, δέν θά εΰρισκεν εύκόλως τόν τολμηρόν ηθο
ποιόν, τόν άναδεχθησόμενον νά παραστήση τόν Τιτάνα, τόν άσεβή, τόν παρρησιαστικόν έχθρόν τής τυραννίας.
Γενικώς πιστεύεται, ότι ό Προμηθεύς είναι σκοτεινός· άλλά
τουναντίον, είναι λίαν σαφής. Ά φ ’ ένός μέν δεδεμένος, καθηλω
μένος, ήν ό υιός τοΰ Νόμου· άφ’ ετέρου δέ ό Ζεύς, ισχυρότατος
έν ούρανώ τύραννος, εχθρός τοΰ Νόμου, δεσπότης, άνεύθυνος,
εύνοια ή χάρις, συνεχέετο τότε μετά τοΰ Βάκχου, κατέχων τόν
κεραυνόν καί τόν άετόν συγχρόνως, ώ ς παρίσταται είς τά άγάλματα τοΰ Πολυκλείτου.
Έ ν τούτω ιδίως ήν ό κίνδυνος. ‘Ο Αισχύλος μόνος ήδύνατο
νά παραστήση· παρέστησε, παρέδωκε τούς βραχίονάς του είς
τάς άλύσεις, τάς χειράς του είς τούς ήλους καί τήν κεφαλήν
του είς τήν σφύραν. Θέαμα έ κ τα κ το ν, όπερ παρήγαγεν άποτέλεσμα προσωπικής έκτελέσεως.
Ούδεμία λέξις έν τή πρώτη σκηνή, έν ή οί άπηνεΐς τοΰ Διός
δοΰλοι, ή Βία καί τό Κράτος, ύποχρεοΰσι τόν "Ηφαιστον νά τόν

I οϋτο είναι βεβαίως το έξοχωτατον της άρχαιότητος συναξάριον, εύγενής γενεά τοΰ πνεύματος καί τής θλίψεως, μάθημα
αφωνον τοΰ ανθρώπου, χειραφετησις διά τής προσπαθείας, τής
οικαιας χαι άποτελεσματικωτέρας, μάθημά διδάσκον εις εκατόν
ημών να ελκυτ) εις εαυτόν την Ηαλλαοα του, τήν ενέργειαν καί
τήν τέχνην του, τόν αληθή του τέλος σωτήρα, μάθημα άντικρυς
έναντίον εις τούς σκοτεινούς σωτήρας, εις τούς ψευδείς έλευθερωτάς, μάθημα τελευταιον τής έλευθερίας.
Ο αιθήρ ούτος τής ΙΙαλλαόος φαίνεται, ότι είναι αύτό τό
πυρ, δι ου ο ΙΙρομηθεύς ηναψε τήν άνθρωπίνην ψυχήν. Ό Τιτάν
έχλεψεν αΰτο απο τον Ολυμπον, ινα τό φέρϊ) προς ημάς.
Μέχρι τοΰδε ό άνθρωπος, βαρύς άργιλλος, διεσύρετο, σκώμμα
και χλεύη τών θεών. Ο Προμηθεύς (τοΰτο δέ είναι τό σφάλμα
του,) τιθησιν έν αυτώ τόν σπινθήρα. Και ιδού ούτος άρχεται θεω
ρών τούς άστερας, προσδιορίι,ων τάς ώρας, διαιρών τόν χρόνον.
Συναθροίζει τά γράμματα, καί προσδιορίζει τήν μ νή μ η ν ευρίσκει
τήν ύψίστην έπιστήμην, τούς άριθμούς, σκάπτει τήν γην καί
διατρέχει αύτήν, κατασκευάζει άμάξας, πλοία· καταλαμβάνει,
προβλεπει, εισόυει εις το μέλλον. Ό ΓΙρομηθεύς άνοίγει τώ άνθρωπω τήν οοόν τής ελευθερίας. Είναι ό άντιτύραννος, καθ’ ήν
στιγμήν ό Ό λ υ μ π ο ς, έν τώ νέω αύτοΰ Διί-Βάκχω, είναι μάλλον
ό τ ύ ρ α ν ν ο ς , τύπος όηλαδή, δν λίαν έμιμήθησαν οί έπί τής
γ ή ς τύραννοι.
Ή θελον σφόδρα άπατηθή, έάν ουτος ό Τιτάν Αισχύλος δέν
ήρχετο συνεχώς νά ζητήση, ως ό Οίδίπους, έδραν παρά ταϊς Εύμενισι του Κολωνοΰ· έάν δεν έχαθητο εις τό έρημον τούτο
θυσιαστήριον τοΰ μεγάλου μεν, ά λ λ ’ έπιλελησμένου εύεργέτου.
Είς τό θυσιαστήριον τοΰτο, ούχί δέ καί άλλαχοΰ, ήδυνήθη 6
ποιητής δύο πράγματα νά εύρη, ά μόνος ό Τιτάν ουτος ήδύνατο
νά άποκαλύψη. Ό Α ισχύλο; έγνώρισε τό ονομα τής μητρός του*
έγνώρισεν, ότι ό Προμηθεύς δέν ήτο, ώς άνοήτως έλέγετο, υιός
Κλυμένης τινός, άλλά τής Δικαιοσύνης, τής άρχαίας Θέμιδος,
ίοούσης τήν γέννησιν όλων τών θεών. Τό δεύτερον, όλως θειον,
είναι τό άληθές αίτιον, δι’ δ ό Προμηθεύς άπωλέσθη, τό όποιον
οΰδ’ ό Ησίοδος ούδέ τις άλλος ύπώπτευσεν. Έ ν τώ Ήσιόδω ό
•
·*
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προσπαταλεύση, έπιτάττουσαι αΰτόν άπλώ ς καί κυνικώς «νά σεβασθή τόν τύραννον.» Ό Προμηθεύς καί τότε σιωπά· ά λλ’ άποχωρησάντων τών άλλων, ή καροία του διαρρήγνυται, καί έκ της
χάλκινης προσωπίδος του έκφεύγει τρομερός άναστεναγμός.
Είς τούς Έ π τ ά έ π ί Θ ή β α ι ς , είς τούς Π έ ρ σ α ς , φαίνεται
ενίοτε ύπερβολικός καί έμφαντικός, ά λ λ ’ ο ύ /ί καί έν τώ II ρ ο μη Οε ΐ , έν ω παρίσταται ή φύσις, ή όδύνη, άληθεϊς εκρήξεις άλ
γους, αίσθημα γενικόν καί άτομικόν. Άδιάφορον έάν ό ύποκριτής ήναι ό Τιτάν ή ό Αισχύλος· είναι ό άνθρωπος, οιός έστι καί
έσται. Πλήν μήτοι ή άνθρωπότης οδύρεται, εξευτελίζεται; ούχί,
ά λλ’έκ τού βάθους τής οδύνης άνίσταται καί άνορθούται ισχυρά,
κατανοεί δε έκαστος, δ τι ηρωισμός έν τώ ανθρώπω είναι ή φύσις.
Είς τάς Ώ κεανίδας νύμφας, αϊτινες έρχονται νά συνθρηνήσωσι
μ ετ’ αύτοΰ, εξηγείται τήν μοΐράν του, άλλά διά μεγαλείου, δι1
ύπερηφανείας, προξενούσης φρίκην. Κατά τόν αύτόν τρόπον όμιλεΐ καί πρός τόν άσθενή φίλον του Ωκεανόν, Οέλοντα νά τώ
δώση άνάνδρους συμβουλάς. 'Χποτυποΐ διά παντός τούς χαρα
κτήρας τοΰ τυράννου, «δστις βασιλεύει διά τών νόμων τ ο υ ,
τών ι δ ί ω ν νόμων του,— θελήσεων παραδόξων, άτομικών, προ
σωπικών, άγριων, καί ούχί άστυκών, θελήσεων άκανονίστων, τόν
έρωτα είς τόν μέν, τόν θάνατον είς τόν δέ·» καί προστίθησι τήν
ισχυράν ταύτην φράσιν: «έχει τό δίκαιον παρ’ έαυτώ,» καί είναι
ό κύριος αύτοΰ.
Ά λ λ ’ ό βαθύς χαρακτήρ τής ιδιοτροπίας, έν ώ διατυποΰται
κάλλιον ό τύραννος, είναι ή ΰβρις, ή άπηνής άκολασία, ή βαρβαρότης έν αύτώ τώ έρωτι. "Ο,τι αύτός ούτος ό Αισχύλος παϊς
ειδεν είς τούς ΙΙεισιστρατίδας, καί ό,τι επέσπευσε τήν πτώσίν
των, εφαρμόζει είς τόν Δία.
Ή άτυχής Ί ώ , άπατηθεΐσα ύ π ’ αύτοΰ, παραδοθείσα είς τήν
μανίαν τής Ή ρ α ς, κεντηθεΐσα ύπό τοΰ άπηνοΰς οίστρου, βαίνει
διά τών θαλασσών, τών βαράθρων, έκπληκτος, έκ τοΰ ενός είς
τόν άλλον κόσμον. Τ υ χα ίω ς έν τή οδοιπορία τη ς πλησιάζει πρός
στιγμήν είς τόν Καύκασον, όπου συναντώται οί δύο άθλιοι, ή
Ί ώ καί ό Π ρομηθεύς, ή αΐωνία κίνησις καί ή αιώνια άκινησία,
ή αιχμαλωσία. Ή δυστυχής Ί ώ , επιθυμούσα νά γνωρίσ/) τήν
τύχην της, έρωτα τό αίνιγμα τοΰ κόσμου: «Τις γνωρίζει τό πεπρωμένον;» « Ή Μοίρα, α ί ’Εριννύες,» τώ άποκρίνεται ό άτυ-

δεσμώτης. Λεξις σκληρά, ήτις δύναται νά Οεωρηθή ως κραυγή
όόύνης, έκπεμπομενη οιά τήν άταξίαν και άδικίαν τοΰ κόσμου.
Αι μοιροόοξοι αύται μορφαι αναφαίνονται συχνότατα παρ’
Αίσχύλω, ως πικρά παράπονα, ως μυκηθμοί, καί είναι μάλλον
όπλον ή οόγμα. Μ εταχειρίζεται τήν ειμαρμένην ώς ζυγόν γά~Κκινον, ινα καταβαλη τούς θεούς καί συνθλάση τήν ιδιοτροπίαν
τοΰ Ομηρικοΰ Ολυμπου. Πλήν ίδατε τήν βάσιν, τήν άληθή σκέψιν και τήν ψυχήν. Η ν,ώσα ελευθερία πανταχοΰ τών δραμάτων
τούτων εύρισκεται, και είναι έν αύτοΐς οιον κυκλοφορία τις και
έμψύχωσις έκτακτος. Ε ίς τούς Έ π τ ά έ π ί Θ ή β α ι ς , είς τούς
Π έ ρ σ α ς έκφαίνεται ούσα αυτή αύτη ή πατρίς, αύτό τό ελεύθε
ρον 'Ελληνικόν πνεύμα· είς τάς Ε ύ μ ε ν ί δ α ς, είναι τό δίκαιον,
ή νομική συζήτησις τοΰ νόμου καί τής φύσεως· ό δέ Π ρ ο μ η 
θε ύς δ ε σ μ ώ τ η ς είναι είς τόν ύπατον βαθμόν ό ελεύθερος, αυ
τή ή έλευθερία ΐσχυροτέρα, καθ’ όσον είναι θυγάτηρ τή ς Δικαιο
σύνης- δέν είναι δέ παντελώ ς μανία τιτανική, ματαία ύπερπήδησις τοΰ ούρανοΰ, άλλά οικαια έλευθερία κατά τοΰ άδικου ούρανοΰ, κατά τοΰ αυθαιρέτου.
Ο Προμηθεύς είναι ό άληθής προφήτης τοΰ Στωϊκοΰ καί τοΰ
Νομοοιοασκαλου, ό ενάντιος τοΰ έθνισμ.οΰ, ό ενάντιος τοΰ
Χριστιανισμού. Στηρίζεται έπί τοΰ Νόμου, καί επικαλείται τά
έργα του· έπικυροΐ τήν Δικαιοσύνην, ά λλ’ ούδέν προνόμιον φυ
λής, ούοέν ειμαρμένον, ούόεν άρχαΐον πρωτοτόκιον τών Τιτάνων
έπί τών θεών άναγνωρίζει. Α ναμένει τήν σωτηρίαν αύτοΰ θάττον ήβράδιον έκ τοΰ ήρωος τή ς δικαιοσύνης, τοΰ Ή ρακλέους,
δστις άπαλλαξει αύτόν και άποκτενει τόν άπηνώς ραμφίζοντα
αύτόν ίέρακα. Ο Ζεύς τότε ύποκύψει ύπό τό Δίκαιον, καί έκών
άκων ύποστήσεται τόν θρίαμβον τοΰ Προμηθέως.
Π λήν διά τούτων μόνον δέν θέλει άπαλλαχθή· τρομερός διά
δοχος θά έπέλθη, έπίφοβος γ ίγ α ς , ώπλισμένος μέ έκδικητικόν
πυρ, όπως κατασβέση τό πΰρ τοΰ Ό λύμπου καί τόν μικρόν αύ
τοΰ κεραυνόν. Ό Ζευς τότε, δεδεμένος καί αύτός, γενήσεταιό
π ά σ χ ω ν, ό κ α τ ά δ ι κ ο ς .
„ Τήν στιγμήν, καθ’ην πιστεύομεν, ότι μ έλλει νά είπη ήμΐν τό
όνομα τοΰ μέλλοντος τούτου νικητοΰ τοΰ Διός, ό Ε ρ μ ή ς έρχε
ται, τόν έρωτα, ά λ λ ’ άντί άπαντήσεως λαμβάνει τήν περιφρο'νησιν. . . . 'Ο κεραυνός μυκάται, πλήν είς μάτην · ό Προμηθεύς
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στερρός καί ακράδαντος περιμένει, προκαλεΐ
Ό κεραυνός
ενσκήπτει. . . . ’Αδυνατοΰμεν νά έμβαΟύνωμεν εις τό βαθύ τοΰτο
μυστήριον.
Αί ’Αθήναι, μετά τήν παράστασιν τοΰ ΙΙρομηθέως, δέν ήδύναντο νά άνεχθώσι πλέον τόν Αισχύλον, καί, έξορίσασαι αύτόν,
άνέπνευσαν.
Ό προφήτης είναι ή φρίκη καί τό σκάνδαλον τοΰ κόσμου. Ό
Ή σαίας έπριονίσθη. Ή άτυχής Κασσάνδρα, ής τό πρόσχημα
φαίνεται άναλαμβάνων ό Αισχύλος, θΰμα καί τοΰ λαοΰ καί τών
θεών, όνειδιζομένη, άρπάζει τήν Οανατηφόρον μάχαιραν. Ό λαός
είναι άμείλικτος πρός τούς άναγκάζοντας αύτόν νά άνοιξη τά
ό'μματα· άχΟεται μέν ότι ώμίλησαν, άλλά καί θέλει νά έξακολουθήσωσιν όμιλοΰντες είσέτι· καί άν τοΰτο πράττωσιν, είναι
άπατεώνες. «’Απόθανε, εϊ δέ μή, έξηγοΰ! ταράττεις τήν ειρήνην!
είσαι εχθρός της πολιτείας!»
Ιδ ο ύ ή κρυφία βάσανος τοΰ προφητικού πνεύματος. Ό προ
φήτης έκ τών ύψηλοτάτων κορυφών, όπου ή πτώσίς του τόν έ
φερε, βλέπει τό άπειρον, τήν ά γ ν ω σ τ ο ν γ ή ν· άλλά πώς νά
περιγράψη αύτήν; Ή τεταραγμένη αύτη θέα, ήν ούδείς δύναται
ούτε νά διασαφήση, ούτε νά άποδιοπομπήση, καταβάλλει τόν
όρώντα. Ό Αισχύλος, καταφυγών είς Σικελίαν, μικρόν έπέζησ εν έξ ούρανοΰ έπήλθεν αύτω ό θάνατος. «’Αετός, κρατών χελώνην καί ζητών πέτραν, ΐνα συντρίψη αύτήν, έξέλαβεν ώς λ ί
θον τήν φαλακράν κεφαλήν τοΰ Αισχύλου.» Δέν ήπατατο.
Μετ’ αύτόν ούδείς προφήτης. Είς τάς εκατόν τραγωδίας του,
ένθα φαίνεται τοσοΰτον αρχαϊκός, έποίησε τήν Ε λλη νικ ήν Βί
βλον, ώς είπεΐν, τήν ΙΙαλαιάν Διαθήκην του. Τό Πανελλήνιον,
καί είς αύτάς τάς άπωτάτω άποικίας αύτοΰ, ενόσω διήρκεσεν,
έδίδασκε τά δράματά του εις τάς πανηγύρεις έκ θρησκευτικού
καθήκοντος. Μόνος αύτός ήδυνήθη νά προίδτ), πέραν τοΰ μεγά 
λου αίώνος τών τεχνών καί τών σοφιστών, τήν χαλκίνην όδόν,
τήν άπό τοΰ Περικλέους μέχρι τών Τριάκοντα.
Ε ι ς αύτάς τ ά ς Ε ύ μ ε ν ί δ α ς όμιλεϊ περί τούτου: «Πρόσχες,
μή ποιης σεαυτώ δέσποτας.» Ε ίς τόν II ρ ο μ η θέα, έγειρόμενος,
περιπτυσσόμενος ούρανόν τε καί γήν, δείκνυσι τήν τυραννικήν
όδόν «τών νέων θεών,» τά όργια τών τυράννων θεών, οίτινες έξ

άποθεωσεως ή ένσαρκώσεως μέλλουσι νά παράσχωσιν ήμιν τούς
γήινους τυράννου;. Αί ’Αθήναι, βαρέως φέρουσαι τάς άποκαλύψεις ταύτας, άπέστρεψαν τό πρόσωπον άπό τοΰ Αισχύλου, έναγκαλισθεΐσαι τόν γλυκύν Σοφοκλέα. Τά ώραΐα καί χαρίεντα πνεύ
ματα τής άρμονίας, τά θέλγοντα τόν αιώνα τοΰτον, άπεΐ/ον τής
μιμήσεως τοΰ οχληρού καί σκληροΰ Αισχύλου.
_Ό Σοφοκλής καί ό Φειδίας, αντί τοΰ καταδειξαι τήν άδυναμίαν τών θεών καί τήν θλιβεράν αύτών διαφωνίαν, άποδίδουσιν
αύτοίς εν τώ μαρμάρω ή τώ όραματι, άν μή τήν ίσχυράν ζωήν,
τούλάχιστον τήν άξίαν τών μεγάλω ν έν τοϊς Ή λυσίοις σκιών.
Ό Σοφοκλής μετά ήδύτητος καί σεβασμοΰ διατίθησι καί δικαιο
λογεί αύτάς· δι’ έπιτυχοΰς τίνος δεξιότητος ή άταξία τοΰ κό
σμου μένει κεκρυμμένη, καλύπτεται. Ή τρομερά Σφ ίγξ, ην ό
Αισχύλος έτόλμησε νά δείξη, δέν άναφαίνεται πλέον, έπειδή ό
Σοφοκλής, και ό υιος τοΰ Σοφοκλεους Πλάτων, όστις αμέσως
έπερχεται, άποστρεφουσι τήν προσοχήν τοΰ κόσμου άπό τής
θέας αυτής.
Ή σκιαμαχία τών σοφιστών, αι διασκεδαστικαί αύτών λογομαχίαι άντιστρατεύονται κατά τοΰ θεάτρου. Εις τάς στοάς, είς
τά γυμνάσια περιστοιχει αύτούς ό φιλόγελω ς καί περίεργος ού
τος λαός, ^όστις εκτίμα τήν σωκρατικήν ειρωνείαν περισσότερον
άπό εν παίγνιον άθλητοΰ. Τ ίς ήθελε τολμήσει νά έπασχολήση
αύτόν, ούτως ύπερήφανον, άβρόν καί λεπτόν, μέ τάς άξέστους
καινοτομίας τάς έκ τής Θράκης καί Φ ρυγίας, μέ τά μικρά ταΰτα μυστήρια τών γυναικών, τά όποια πρός ά λλήλας τήν εσπέ
ραν έποίουν, μέ τά θρηνώδη όργια, έν οίς, αντί τής ηδονής τοΰ
θρηνεΐν, έποδύρονται τόν θάνατον Ζαγγραίου τινός, μήποτε ύπάρξαντος, ή τόν θάνατον τοΰ Ά δώνιδος, κατακλινθέντο; έπί
θριδακίνης κλίνης, ή τήν πληγήν τοΰ Ά τ ιο ς , όστις μήτε άνήρ
μήτε γυνή ήν; Μόλις κατεδέχετο νά όμιλήση περί αύτών, διό
καί εύκολώτερον κατεπλημμύρησαν αύτόν, διεισδύσασαι άνεπαισθήτως είς ’Αθήνας πασαι αί έξ ’Ασίας μωρίαι.
’Ερωτώσιν άλλήλους πώς τήν ’Ασίαν, σμικρόν έπιδρώσαν έπί
τής Ε λ λ ά δ ο ς διά τοΰ άγνοτέρου αύτής πνεύματος, τήν Περσίαν
οιά τοΰ εύτελεστέρου, τήν άναίσθητον παραφροσύνην τής Φρυ
γία ς, διά τών τυχοδιωκτών τής Κυβέλης, διά τοΰ άμαυροΰ καί
ρυπαροΰ πνεύματος τής Συρίας, ούτως αύτη έξηυτέλισεν, έξη

σθένισε; Μή διά τής πτώσεως της αύτη έγένετο άξια τοΰ αίσχους
τούτου; Έρρέθη μέν τοΰτο, ά λ λ ’ άδίκως· ή Ε λ λ ά ς δέν έπεσεν,
ά λ λ ’ άπέΟανε νέα, ώς ό ’Α χιλλεύς. Ή δύναμις και ή γονιμότης
αυτής ήσαν at αύταί. Ά ν καί ό Πλάτων καί ό Σοφοκλής παρήλ0ον, τό πνεύμα όμως τής επιστήμης ήνοιγεν αύτή οδόν ούχ ήττον μεγαλειτέραν και άσφαλεστεραν. Ο Ιπποκράτης, ό Αριστο
τέλης, οί θαυμάσιοι παρατηρηται, είναι έν Ελλαδι ή άρχή πνεύ
ματος εφηβικού καί άνδρικοΰ, κεκτημένου τήν μέθοδον, άνώτερον φως, τρόπους άσφαλεστέρους, όπερ έμελλε νά υποσκελίση
δύο χιλιάδας έτη, καί νά βαδίση πρός τήν εποχήν τοΰ Νεύτωνος
καί τοΰ Γαλιλαίου.
Ή Ε λ λ ά ς δέν κατεστράφη ύπό τών εμφυλίων αύτής πολέ
μων, ά λ λ ’ εΰρεν έν έαυτή ίσχυράν άνανέωσιν- δέν κατεστράφη
ύπό τής πάλης τών φατριών, διότι τοΰτο ήν μέρος τής ζωής
της, τό κέντρον τής συρροής, όπερ διήγειρε τήν ίσχύν καί άνύψου
τήν ενέργειαν. Ούδ’ ή δουλεία αύτήν κατέστρεψεν, ώς διϊσχυρίσθησαν, επειδή καί ή Ε λ λ ά ς ούδόλως έξεθηλύνθη, διαφυλάξασα
έαυτή τά έργα τής δυνάμεως. Ουδέποτε λαός έφάνη γενναιότε
ρος πρός τούς δούλους, οϊτινες μετέβαινον είς τά θέατρα καί
έγίνοντο δεκτοί είς τα μυστήρια. Ή τύχη αύτών ήν λίαν εύχάριστος, επειδή καί ό Διογένης, δοΰλος ών, δέν ήΟέλησε νά έλευΟερωΟή.’Εξ άξιώματός τίνος τ ώ ν ’Αθηναίων μανθάνομεν πόσον ή
κατάσ'τασις αύτη μετεβάλλετο: « Ό νΰν δοΰλος είναι αύριον άστός, καί μετ’ ολίγον πολίτης.»
Μή τά ήθη, διαφΟαρέντα, έγένοντο αίτιον τής κ αταστροφής
τής Ε λ λ ά δ ο ς; παντε7,ώς. Ή αισχρά ’Αφροδίτη τή ς Φοινίκης,
ήτις ήκμαζεν έν Κύπρω, Κυθήροις, Κορίνθω, μικρ άν πράγματι
καιέσχε Οέσιν έν τώ Έ λληνικώ βίω. Ό άπλούστερος κοινός
νους, ή στοι/ειωδεστέρα φυσιολογία άποδεικνύουσιν, ότι έκεΐνος,
όστις άκαταπαύστως δαπανά πολλήν δύναμιν είς όλα τά είδη
τής ενεργητικότητας, φυλάττει έξ αύτής όλιγίστην διά τάς κα
κίας του. ’Εάν μέ έβεβαίουν, ότι τεχνίτης τις έργάζεται είκοσι
καθ’ ημέραν ώρας, Οά ήμην πολύ πεπεισμένος περί τών ήθών
αύτοΰ.
Οί Έ λ λ η ν ες ήσαν λάλοι, φιλογέλω τες, συνεχώς κυνικοί.
Πολύ άπέχοντες τοΰ άποκρύψαι τι, κατέστησαν γνω σ τάς τάς
άθλιότητας καί τά αίσχη, τά όποια σχεδόν ουδέποτε ύπήρξαν

παρ’ αύτοϊς. Τά ήθη, περί ών τοσοΰτος γίνεται λόγος καί μέ
τά όποια αδίκως ήστειεύθησαν, εις τι μόνον τμήμα οιασδήποτε
χριστιανικής πόλεως είναι μάλλον διεφθαρμένα, όσον ούοέποτε
ήσαν είς όλον τόν Ε λληνικόν κόσμον.
Ή όλίγη πραγματικότης παρ’ αύτοϊς λίαν βραοέως έπήλθεν.
Έ ν τή πρώτη τής τέχνης παραφορά, όπότε ό Φειδίας άπέδειξεν,
ότι «ή άνθρωπίνη δύναμις είναι θεία,» τό υψηλόν τής άνακαλύψεως υπερύψωσε λίαν τήν ψ υ χψ · Παρατηρητέον, ότι ή ύπερβάλλουσα καλλονή, διά τής έντελοΰς αρμονίας, εκπλήσσει καί
διεγείρει μάλλον άντί νά έμποιήση έρωτα. Ή γυμνική ζωή είναι
άγνή, σώφρων, καί δέν είναι ούδόλως έπιτηδεία νά μορφώση
ψευδείς γυναίκας (ώς ήγάπων αύτάς έν ’Ασία,) άλλά τουναντίον
νεΰρα σκληρά, μυώνας λίθινους, έπιβάλλοντας καί ισχυρούς
ά ^ εν α ς.
Ή γυνή έτιμήθη έν Έ λ λ ά δι, τηρήσασα πάντοτε τό μέρος αύ
τής έν τή ιεραρχία, καί ουδέποτε άποκλεισθεΐσα, ώσπερ έν Ίουδαία καί παρά τοΐς άλλοις λαοις. Π ολΐτις υπερήφανος, απαιτη
τική, καί πολύ περισσότερον τοΰ άνδρός νεμομένη πάσας τάς
δημοτελεΐς τιμάς, έβασίλευεν έν τώ οίκω, είχεν έπ ι^ ο ή ν έν τή
πολιτεία, ώς άποδεικνύουσι τοΰτο κάλλιστα οί κωμικοί. Αύτη
ειχε τά μυστήριά της έν έαυτή, τάς ίσχυροτάτας σχέσεις της
καί οίονεί θήλειάν τινα πολιτείαν. Αί άστειότητες τοΰ ’Αριστοφάνους δέν είναι άμοιροι σπουδαιότητος. Έ νταΰθα κεΐται ή δη
μοσία πλη γή · αύτη ούδέποτε κατώρθωσε νά άκολουθήση τόν
άνδρα, καί έμεινε χωρίς έν τώ σκότει.
Ή Ε λ λ ά ς εις τούς ’Ολυμπιακούς άγώ νάς της, έν τώ άρματι,
έκ τών τροχών τοΰ οποίου έξεπέμπετο πυρ, θά μεταχειρισθή τήν
έκτεθηλυμένην ταύτην σύντροφον; Ζωή τοσοΰτον τεταμένη! έκ
τος πάσης άντισταθμίσεως, τοσαΰτα έργα καί μ ά χ α ι!
Ή
γυνή έκθαμβοΰται, έκπλήσσεται, καί δέν βλέπει τόν άνδρα. Τί
δέ είναι; πΰρ ούράνιον;................. Αύτη φοβείται τήν τύχην τής
Σεμέλης.
Προσθετέον είς τοΰτο τό ζωηρότατον φως, τήν παράδοξον
ιλαρότητα, ήτις απορρέει έκ πάσης ύπερβολής ισχύος. Ή ύπερηφάνεια, νικώσα τήν ζωήν, είναι ζέσις, νεότης, ή δέ γυνή προ
σβάλλεται, ταπεινοΰται ύπ’αύτής, καί, νεύουσα τούς όφθαλμούς,
καταφεύγει είς τό σκότος. Δέν Ιπρεπε νά άφήσωσιν αύτήν έκεΤ,

καθότι, παρά πάσαν άλλην, θά ήδύνατο νά συμμορφωθή. Βεβαίως
ή αδελφή αύτη της Ά λκήστιος καί της ’Α ντιγόνης, τοιαύτην
χαρδίαν εχουσα, θαυμασία διά τήν άφοσίωσιν εις τήν Φύσιν, ήν
αξία τής υψηλής ζωής του Νόμου. Αϋτη εϊχεν άποδώσει ό,τι
πλεϊστα, ή δέ 'Ε λ λ ά ς αυτή, μέ δλον τό πνεΰμά της, δέν ήδυνήΟη
νά μαντεύση, ότι ή τρυφερά καί ένδελεχής επιμέλεια τής συζύ
γου, ή βαΟύτης τοΰ έρωτος, τή προσέΟηκαν αβρότητα ήρωϊκήν.
Ή γυνή έ^ρίφθη είς τούς θρηνώδεις τής ’Α νατολής θεούς,
Βάκχον, Ά τ τ ιν , Ά δω νιν. Κατά τάς έορτάς τής άνοίξεως, παιδία απερίσκεπτα, είς οργιόν τι σατυρικόν, εψαλλον τήν ώραίαν
έγκατάλειψιν, μεθ’ ής ό Βάκχος έπλήρωσε μόνος τήν χηρείαν
καί τό κενόν.
Δύνανται νά ειπωσιν, ότι ή γυνή δέν εκαμε βήμά τι πρός τήν
ύψηλοτέραν ζωήν; "Ω! ούχί. 'Υπάρχει ή αθάνατος μνήμη έκείνης, ήτις έσυκοφαντήθη μέν, ά λλ’ έγένετο ήρωίς καθώς καί έξο
χ ο ς ποιήτρια. Ό ’Αλκαίος άναφέρει περί αύτής είς τόν ώραϊον
καί συγκινητικώτατον τοΰτον στίχον,
♦

Ίοπλόκαμ άγνά μειλιχόμειδε Σαπφώ.

' Α γ ν ά μ ε ι λ ι χ ό μ ε ι δ ε ! Ό υπερήφανος καί ισχυρός ουτος
ποιητής έκφέρει ώραίαν αλήθειαν ή ευφυΐα είναι άθωότης. Μυ
στήριον βαθύ τών μεγάλω ν αριστοτεχνών, ο'ίτινες, ό,τι καί άν
γίνωσι, διαφυλάττουσι βάθος τι άγνότητος. Ή Σαπφώ έγεννήθη άγνή καί ήδυτάτη, συγκαταριθμειται δέ υπό τοΰ Π λάτω 
νος μεταξύ τών 'Ε π τά Σοφών. Βλέπομεν, ότι εκπλήσσεται μανθάνουσα, ότι ό άδελφός της ήγόρασεν έξ Α ίγυπτου διάσημόν
τινα έταίραν. Μαίνεται κατά τής τυραννίας, καί ριψοκινδυνεύει
όπως άνατρέψη τόν τύραννον τής Λέσβου. ’Εκπατρίζεται μέν,
ά λλ’ έν τή έξορία άνευρίσκει τήν ευφυΐαν της.
Μετέβαλεν όλην τήν μουσικήν, έφευροΰσα τό ασμα τών θρή
νων (μιξολύδιον.) Ή λύρα έμεινεν άφωνος, μή ψαυομένη πλέον
διά τοΰ δακτύλου, καθότι έφευρέθη ύπ’ αυτής τό πλήκτρον, όπερ
παρήγε τούς άναστεναγμόύς έν αΰτή καί τούς θρήνους. Τελευταΐον δέ αί όμοιόμορφοι συγκρούσεις, άς ειχον μέχρι τοΰ νΰν,
έφαίνοντο νεκραί είς τό πάθος της· όθεν έφεΰρεν αύτη τόν ρυθμόν,
δ ς ις πλήττει τήν ιδέαν, καί τόν όποιον ώνόμασαν σ α π φ ι κ ό ν . Ε ίς
λογαοιδικόν τι έκ τριών στίχων τό τόξον έντείνεται. . . Βραχύς
τις στίχος τό χ α λ α ρ ο ί.. . τό δέ βέλος εύρίσχεται είς τήν καρδίαν.

Δυσκολώτατον νά μορφώση τις ρυθμόν. Ό Ό μ ηρος, ό Σακεσπήρος δέν έσχον τοιοΰτον. Τής ζωηρας, άγαθής, τρυφεράς καί
λίαν γονίμου ταύτης ευφυΐας, καταπλημμυρησάσης τήν 'Ε λ λ ά 
δα μέ φλόγα καί φώς, μόλις σώζονται ολίγοι λόγοι χρυσοί, λέ
ξεις άπλαΐ, πλήρεις όμως συγκινήσεως καί πάθους. Τίς θά ελεγεν, οτι διά τούτου δέν θά ευρισκεν αύτη τόν έρωτα, τόν άτυχή; οτι ήγάπησε ματαίως; ότι ό κόσμος εφυγεν έμπροσθεν
αυτής; οτι δέν είχεν άλλην παρηγορίαν άπό τήν τρυφερότητα
τών συγκεχινημένων μαθητριών της, α'ίτινες έσπόγγιζον τά δακρυά της, καί έγένοντο αίτία νά άμαυρωθή ή συμπαθητική φιλία;
Τά δάκρυα, ή άπελπισία τής Σαπφοΰς είναι ή κατηγορία τή ς
'Ε λλάδος. Ή 'Ελληνική ευφυΐα, πρέπει νά τό ε’ίπωμεν, διήλθε
πλησίον τών δύο κόσμων. Έ ζησεν έν τώ μέσω τών πραγμάτω ν,
άμελοΰσα τών δύο άκρων, τών πόλων, καί τών μεγάλω ν από
ψεων, αΐτινες παρίστανται έκατέρωθεν. Δέν ένεβάθυνε μήτε είς
τόν "Ερωτα, μήτε είς τόν Θάνατον.
Δύο σχολαί καί δυο μεγάλαΐ όδοί ύπάρχουσι, δι’ ών ή ψυχή
σπουδάζεται, άνερευνάται έν έαυτή καί έν τώ Σύμπαντι, καί έν
αύτη ταύτη τή άγαπώση ψυχή, ήτις δι’ άμφοτέρων τούτων τών
αρμονικών μορφών, τοΰ Θανάτου καί τοΰ Έ ρ ω το ς, παρασκευά
ζει, έργάζεται τήν αιώνιον αύτής έλευθερίαν.
Ή Ε λ λ ά ς , έν τή είσόδω αύτής είς τάς οδούς ταύτας, άπεστράφη, διήλθεν, έμειδίασεν. Ό "Ερως αύτής είναι παιδίον, πτηνόν μέ μικράς πτέρυγας· ό Θάνατος, εί μή έστιν ήρωϊκός, δέν
έπισπάται τήν προσοχήν, στολίζεται, στεφανοΰται, ώς είς τά
συμπόσια, ή δέ ωραία Περσεφόνη κατέρχεται αύτοΰ μετά τών
άνθέων της. Τοΰτο είναι λυπηρόν δι’ ημάς. Ή άρρενωπός, άγνή
καί φαεσφόρος Ε λ λ ά ς είχε μόνη τό δίκαιον τοΰ νά προσαγάγτ]
ήμας, ώς άλλος τις Θησεύς, είς τόν λαβύρινθον, όπου τις περιπλανάται άνευ τίνος δυσκολίας. Οί έκτεθηλυμένοι καί έκνενευρισμένοι τ ή ς ’Ασίας θεοί ήγαγον ήμας εκεί λίαν άδεξίως, διά
τών άτραπητών τοΰ άμφιβόλου.
Ξένος όλως καινοφανής, λίαν δυσάρεστος, είσήλθεν είς τόν
κόσμον τοΰτον, ό θ ρ η ν ώ δ η ς θ ά ν α τ ο ς , έκνευρίζων καί άποθαρρύνων, όλω» δέ έναντίος είς τόν άρμονικόν θάνατον, όστις
χαιρετίζει τήν Οείαν τάξιν καί φωτίζεται έξ αύτής, (ώς είς τάς
σκέψεις τοΰ Μάρκου Αύρηλίου.) Ό θρηνώδης θάνατος ήλθε, τό

θήλυ τούτο φάσμα, όπερ εις τά ισχυρά εργα και είς τάς άνδριχάς άποφάσεις, είς τήν ηρωικήν έξόρμησιν πλησίον ημών άναστεναι,ον, λεγει: « Γί ώφελεϊ;» Ακούσατε αύτόν, τόν άμφίβολον,
άοριστον και καθολικόν ιεροκήρυκα, πλέοντα έπί τοΰ κύματος
τών ρεμβασμών, μιγνύοντα μέ τήν οδύνην -δέν γνωρίζω τίνος
άγαπωμενου άντικειμένου τά άγια και ήδέα δάκρυα, τοΰ πέν
θους ή τής ήδονής.
Παρθένος τών ’Αθηνών! ύπερήφανός μου Π αλλάς, ήτις είσαι
λίαν αγνη! Ποΐον ην τό προφητικόν σου μίσος, δτε έτόλμησαν
νά σοι προσενεγκωσι το φρικώδες όργανον, τόν τρικυμιώδη καί
πένθιμον αυλόν τών θρησκειών τής ’Α σ ία ς.. . Έ ^ριψ ας αύτόν
είς τήν κρήνην. Τό όμοιον σχεδόν έπραξε καί ό Η ρα κλής. Τήν
ημέραν, καθ ήν ηκουσε τήν θρηνώδη εορτήν τοΰ έκνενευρισμένου,
τοΰ γυναικώδους θεοΰ ’Αδώνιδος, ή καρδία του έξωγκώθη. Κατηράσθη τό μέλλον αίσχος.
Ά λ λ η καταδίκη τών θεών τούτων ύπό τάς δύο έπόψεις είναι
ό πατήρ τοΰ πυρός, ό Προμηθεύς. Έδίδαξεν ήμας άλλην τινά
γέννησιν, ήν πάσα ή Ά σία ήγνόει: Τι'νι τρόπω, δηλαδή, (διά
τοΰ σιδήρου, τοΰ χάλυβος, τή ς ισχύος,) ή τέχνη ένήργησε νά
άπαστράψτ) ή άθάνατος κόρη, ό Λ όγος, ή Φρόνησις, — ό αίθήρ
τής φωτεινής ιδέας, ό έφευρετικός καί γόνιμος,— ολως ενάντιος
είς τήν ρεμβώδη κάρωσιν τής θαυματοποιού Α να τολή ς.
Α λλ η Ανατολή προβαίνει άκατανίκητος, όλεθρία είς τούς
θεούς τοΰ φωτός, διά τοΰ θελγήτρου τών ρεμβασμών, διά τής
μαγείας τοΰ σκιόφωτος.
Δέν υπάρχει γαλήνη. Ή άνθρωπίνη ψυχή, ή περίεργος αύτη
Εύα, άνορύττουσα τό άγνωστον, μέλλει νά άπολαύση, νά γ ο γ γύση. Θέλει άναμφιβόλως άνακαλύψει έκει παραδόξους βαθύτη
τας, τήν δύναμιν καί τήν γαλήνην; Ούδέποτε. Αύτη θά εχη
τήν χαράν βίαιον, συνεχώς άναίσθητον, όξεϊαν καί πενιχράν, θά
έχη δάκρυα (πόσα δάκρυα!) τήν άντίκρουσιν τών δύο τούτων
πραγμάτω ν, τήν πάλην αύτών καί τήν άνικανότητα, μετά τής
μ ελ α γχο λ ία ς, ήτις π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί .
J. Michblet.
(Π αράφραιις Κ . Π Λ Η Θ Ω Ν ΙΔ Ο Ϊ.)

Λ1 ΠΗΓΑ!

ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ.0

r.
Πριν ή διηγηθώμεν μετά τής μυθιστορίας τήν τελευταίαν
ταύτην συμφοράν τοΰ Βαλδουίνου καί νά παραλληλίσωμεν αύ
τήν πρός τήν ιστορίαν, άνάγκη νά σημειώσωμεν, ότι ό κόσμος
δέν ήθέλησε νά πιστεύση είς τόν θάνατόν του, καθώς συμβαίνει
είς πάντας τούς καταλιπόντας ζωηράς εντυπώσεις έν τή φαντα
σία τών συγχρόνων αύτών. Έ νεκ α τούτου παρουσιάσθησαν έν
Φλανδρία ψευδείς Βαλδουΐνοι, καθώς έν Α γ γ λ ία περί τά τέλη
τοΰ ΙΕ ' αίώνος παρουσιάσθησαν ψευδή τέκνα τοΰ Έδουάρδου Δ',
καί έν 'Ρωσσία, έν έτει 1 7 7 3 , ψευδής τις Πέτρος Γ', καί έν
Γαλλία, κατά τήν πρώτην είκοσιπενταετηρίδα τοΰ αίώνος τού
του, ψευδείς Λουδοβίκοι 1Ζ'. Αί μεγάλαι συμφοραί έμπνέουσι
τοιαύτας παραδόξους πεποιθήσεις, καί τό πλήθος άσμένως τάς
παραδέχεται· άν δέ πρός τοΰτο ήναι χρεία καί μυστηριωδών τινων περιστάσεων έν ταΐς συμφοραΐς αύταϊς, τοιαΰται περιστάσεις
ένυπήρ*/ον είς τάς τύχα ς τοΰ Βαλδουίνου. Είναι γνωστόν, ότι
άπωλέσθη έν τινι μάχη κατά Βουλγάρων, ήττηθείς· επειδή τό
σώμά του δέν άνεκαλύφθη, ύπέθεσαν, ότι δέν έπεσε νεκρός, άλλά
συνελήφθη α ιχμ άλω τος καί δέν ήθέλησε νά φαντασθή. Ά ν άπήχθη αιχμ άλω τος, ήτο ένδεχόμενον νά έπανέλθη μίαν ήμέραν είς τήν Ευρώπην. Πολλούς λοιπόν λαοπλάνους έδελέασε
τοΰτο τό συμβάν. Π ολλοί άνθρωποι διαφόρων καταστάσεων καί
χαρακτήρων εϊχον παρασυρθή είς τήν Α νατολήν ύπό σταυρο
φοριών, καί διατρέξει τόν κόσμον· πολλοί ήκουσαν διηγούμενα
τά κατά τόν Βαλδουΐνον, τό κύριον τοΰτο πρόσωπον τής τετάρ(*) Συνέχεια χα'ι τέλος, Ίδ ε σελίοα 3 2 4 — 3 4 0 .

της σταυροφορίας, τόν κόμητα τοΰτον της Φλανδρίας, δν ή
δημώδης φαντασία καΟίστα μέγαν διά τάς συμφοράς αύτοΰ, μή
δυναμένη νά καταστήση αυτόν μέγαν διά τήν ευδαιμονίαν. Ε 
πειδή δέ υπάρχει συγχρόνως καί τις φυσική άναλογία μεταξύ
της ηθικής καί τής δημώδους φαντασίας, καί οΐ άνθρωποι δέν
ευχαριστούνται νά βλέπωσί τινα πάσχοντα χωρίς νά ήμαρτε
κατά τι, ή παράδοσις έξήγει τά παθήματα τοΰ Βαλδουίνου, διη
γούμενη, οτι αύτός είχε νυμφευθή τόν Διάβολον.
Ε ίς τών νεωτέρων ιστορικών τής Φλανδρίας, (ό K o rv y n de
L etten h o v e,) διεπραγματεύθη λίαν σπουδαίως τήν ιστορίαν τοΰ
ψευδοΰς Βαλδουίνου. Αί τύχαι τών σταυροφόρων παρεΐχον είς
τάς πλάνας ταύτας παν ένδόσιμον· έπειδή συνέβαινον άνεξήγητοι άπουσιαι, φυσικώ τώ λόγω έπιστεύετο πασα θαυμασία επά
νοδος. Συνήθως έξήρχοντο οί παράδοξοι ουτοι λαοπλάνοι έξ έρημητηρίου τινός, είς τά βάθη τών δασών κεχωσμένου. Ή γνοεϊτο πάντοτε πόθεν ήρχοντο οί έρημΐται· άρα δέν ήτο είς αύτούς δύσκολον νά πείθωσιν, ότι έπέςφεφον μακρόθεν, καί ότι τοΐς
συνέβησαν τυχαι παντοίων είδών. Τί τούς ήμπόδιζε νά λέγωσιν,
ότι υπήρξαν αύτοκράτορες, έπειτα αιχμάλω τοι, καί έπειτα έρημΐται; Ό Ψευδοβαλδουΐνος κατωκει είς δάσος'τι, κείμενον με
ταξύ Βαλενσιεννών καί Τορνάκου (T o u rn ay .) Ή δ η είχε διαδοθή ή φήμη, ότι ούτος ήτο ό κόμης τής Φλανδρίας. Ε χθ ρ ο ί τινες τής βασιλευούσης κομήσσης τής Φλανδρίας τόν άνεγνώρισαν ώς τοιοΰτον άληθώς. Ό ερημίτης έπέμενεν άποκρινόμενος:
«Μή με άποκαλεΐτε βασιλέα ή δοΰκα! είμαι άπλοΰς χριστιανός,
καί εύρίσκομαι ένθάδε πρός έξιλασμόν τών άμαρτημάτων μου.»
Δέν ήθελον νά τόν πιστεύσωσιν. Οί κάτοικοι τών Βαλενσιεννών
άνεχώρουν έκ τών ές·ιών των διά νά τόν προσκυνήσωσι, καί, άμα
βλέποντες αύτόν, άνέκραζον ώς οί ίππόται: «Είσαι ό ήμέτερος
κόμης, είσαι ό κύριος ημών! — Τί λέγετε! άπεκρίνετο ό έρημίτης· είσθε λοιπόν καί σείς ώς οί Βρετανοί, οίτινες προσδοκώσι
πάντοτε Άρκτοΰρον τόν βασιλέα των;» Έ νώ έζήτει είσέτι νά
κρύψη τό όνομά του, τό πλήθος τόν παρέσυρε πρός τάς Βαλενσιέννας, έκεΐ δέ μόνον υψωσεν αίφνιδίως φωνήν καί είπεν: «'Ο
μολογώ , ότι είμαι τωόντι ό κόμης τής Φλανδρίας· έντός όλίγου
θά ίδήτε ερχομένους πρός με έκ τής άνατολής Ματθαίον τόν
Βαλιγκούρτου καί 'Ρενιέρην τόν Τρυγίου.» Καί τότε διηγήθη

τήν ιστορίαν τής αιχμαλω σίας του. Αίχμαλωτισθείς ύπό τοΰ
βασιλέως τών Βουλγάρων Ίωαννικίου, κατώρθωσε νά έλκύση
τόν έρωτα βουλγαρίδος τινός βασιλόπαιδος, είς ήν ώφειλε τήν
άπολύτρωσίν του. Ή μάρτησεν όμως δίς: πρώτον, διότι ένέδοσεν
είς τούς πόθους τής Βουλγαρίδος, καί δεύτερον, διότι τήν έγκατέλειψ εν ένεκα τούτου περιέπεσεν είς τάς χεΐρας άλλων βαρβά
ρων, καί έπωλήθη έπτάκις ώς δοΰλος. Τέλος, μίαν τών ήμερών,
άπήντησε Γερμανούς τινας εμπόρους, τούς οποίους έπεισε νά
τόν έξαγοράσωσι, καί ούτως έπανήλθεν είς τήν πατρίδα του·
ά λ λ ’ άπεκρύβη είς εν έρημητήριον, άποκαθαίρων τάς αμαρτίας
αύτοΰ, καί παραιτούμενος άπό πάντων τών άνθρωπίνων μ εγα 
λείων, άτινα τόν είχον καταστήσει ούτω δυστυχέστατον.
Ά φοΰ ένέδοσεν άπαξ είς τόν ένθουσιασμόν τών δπαδών του,
ό έρημίτης δέν ήτο πλέον κύριος έαυτοΰ. ’Από Βαλενσιεννών
μετέβη είς Τόρνακον, είς Λ ίλλην, έπειτα δέ είς Κουρτραΐον, είς
Βρούγας, είς Γάνδην, τυγχάνω ν πανταχόσε ύποδοχής ώς κόμης
τής Φλανδρίας καί ώς αύτοκράτωρ τής Κωνσταντινουπόλεως.
Έ χειροτόνει ίππότας, έδέχετο πρέσβεις τών δουκών τοΰ Βραβάντου καί τοΰ Λιμβούργου, έλάμβανεν έπιστολάς τοΰ βασιλέως τής ’Α γ γ λ ία ς Ερρίκου Γ ', προτείνοντος αύτώ συμμαχίαν
κατά Γαλλίας· μάλιστα δέ καί ό βασιλεύς τής Γ αλλίας Λουδο
βίκος ό Η ' τόν ύπεδέχθη έν Περόννη, ένθα τόν έβαλε νά καθήση
άπέναντί του, ώς αύτοκράτορα τών Λατίνων. Ά λ λ ’ αύτόθι έ
μελλε καί νά ναυαγήση ή τύχη του. Τή έπαύριον τής αύτοκρατορικής δεξιώσεως ταύτης, Λουδοβίκος ό Η ', συνεννοηθείς μετά
τής κομήσσης τής Φλανδρίας, διέταξε τό συμβούλιον αύτοΰ νά
ύποβάλη τόν έρημίτην είς άνάκρισιν, ώς ούτιδανόν λαοπλάνον,
καί, ώς λέγεται, άπέδειξεν αύτόν ένοχον άγυρτίας. Φοβηθείς ό
Ψευδοβαλδουΐνος, έδραπέτευσε τήν άκόλουθον νύκτα. Τί δέ άπέγινε; Κατέστη άφαντος έκ τής ιστορίας, ώς άφαντος κατέστη
πρό αύτοΰ καί ό άληθής Βαλδουΐνος. Έ ν τούτοις, είς τών αύθεντών τής Βουργουνδίας, άπαντήσας έν πανηγύρει άοιδόν τινα
ύπηρετήσαντά ποτε παρά τή οουκίσστ) τών ’Αθηνών, ευρεν, ότι 6
άοιδός ώμοίαζε μετά τοΰ Ψευδοβαλδουίνου, τόν όποιον είχεν
ίδεΐ έν Περόννη. Τόν συνέλαβε λοιπόν, καί τόν παρεχώρησεν άντί
4 0 0 μάρκων άργυρών είς τήν κόμησσαν τής Φλανδρίας, ήτις
τόν άπηγχόνισεν είς τήν άγοράν τής Λ ίλλης. ’Ητο άρά γε ό

άοιόός ούτος ό ερημίτης; Ητο ό έρημίτης ό άπαγχονισθείς; Ή
άγχόνη έλυσε τήν απορίαν, άναγκάσασα τόν κατάδικον νά όμολογήστ) πρός τούς έπιτραπέντας νά τόν άκούσωσιν, οτι ήτο
πτω χός τις άνθρωπος, ουδέ κόμητος εχων άξιώσεις, ούδέ βασιλέως, ουδέ δουκός, ουδέ αύτοκράτορος. «"Ο,τι έκαμα, είπε, τό
έκαμα κατά συμβουλήν τών ιπποτών, τών δεσποινών, και τών
πολιτών τοΰ τόπου τούτου.»
Καί αύτη μέν ή τοΰ ίστορικοΰ διήγησις. Είναι βαρεία καί άπηνής· πιστεύει, ότι ύφίστατο ραδιουργία καί άγυρτία, καί διη
γείται άνενδοιάστως τήν οίκτράν καί δικαίαν καταστροφήν τοΰ
πράγματος. Ά λ λ ’ ή μυθιστορία οίκονομεΐ έπιτηδειότερον τήν
ύπόθεσιν, ϊνα συγκίνηση ημάς· ή μυθιστορία πιστεύει τόν ψευδή
Βαλδουϊνον. «Άφοΰ ό Σαλαδΐνος κατέστη καλίφης, άπέλυσεν
ολους τούς χριστιανούς αιχμαλώ τους, όσους ό πατήρ του είχε
πεφυλακισμένους, μεθ’ ών καί τόν Βαλδουϊνον. Ό Σαλαδΐνος
ένέδυσεν αύτόν εύπρεπώς, καί τόν έδοσε πλοΐον καλώς κατηρτισμενον πρός θαλασσοπορίαν.» ’Α λλά τό πλοΐον τοΰτο, έπί τοΰ
οποίου έπέβαινεν ό Βαλδουΐνος καί ή κακή τύχη του, δέν ήτο
πεπρωμένο ν ν’ άφιχθή είς τόν λιμένα· «ένα υάγησε, καί άπωλέσθησαν όλοι, εκτός τοΰ Βαλδουίνου, όστις εύτυχέστερος θά ήτο
άν έπνίγετο μετά τών άλλων, επειδή τόν άπηγχόνισεν άκολούθως είς τήν πόλιν Λίλλην ή θυγάτηρ αύτοΰ άνηλεώς.» Λοιπόν
ό Βαλδουΐνος, μετά τό ναυάγιόν του, εύρεν έμπορόν τινα απερ
χόμενον είς Μ ασσαλίαν τοΰτον παρεκάλεσε δι’ άγάπην Θεοΰ νά
τόν μεταφέρω έκεισε, επειδή δέν είχε πώ ς νά πληρώση τόν ναύ
λον. Ε ίς τήν Μασσαλίαν ό έμπορος άπεβίβασε τόν Βαλδουϊνον,
καί τόν έδοσεν ελεημοσύνην δέκα σολδία· έπειτα ό Βαλδουΐνος
τόσους διήλθε τόπους έπαιτών τά πρός τό ζην, ώστε άφίχθη είς
Τόρνακον τής Φλανδρίας, τοΰτο δέ έν έτει 1 2 0 9 , τήν ημέ
ραν τής Ά ναλήψεω ς τοΰ Σωτήρος. Φορέματα δέν είχεν άλλα,
είμή πτω χήν τινα χλαμύδα έπί τοΰ έσωχαρδίου του· έκράτει δέ
είς τάς χεΐρας βακτηρίαν, καί έσχέπαζε τό πρόσωπόν του ύπό
τόν πΐλόν του, διά νά μή άναγνωρισθή. Ό Βαλδουΐνος άπαντά
έν τη πόλει άνθρωπόν τινα, καί τόν έρωτά τίς ήτο ό δήμαρχος.
Τόν είπον, ότι ήτο κάποιος 'Ριχάρδος Λυπάρκος, καί τόν έδει
ξαν τήν οικίαν του. Ό Βαλδουΐνος κατηυθύνθη όπου τόν έδειξαν,
καί είπεν εις τόν δήμαρχον: «Σε λέγω τήν αλήθειαν κατά Θεόν,
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ότι στερούμαι χρυσίου καί άργυρίου· δός με νά φάγο), διότι δύο
ήμέρας οεν είχα ούδέ τό ήμισυ τής άναγκαιούσης τροφής. __
Μεΐνε λοιπόν, τόν άπεκριθη ό δήμαρχος, νά φάγης είς τήν οι
κίαν μου έπαρκώς καί άφθόνως, πρώτον δι’ άγάπην Θεοΰ, καί
δεύτερον, έπειδή πολύ ομοιάζεις μετά τίνος άνθρώπου, όστις
μεγάλω ς μ ’ εύηργέτησεν έπί τής νεότητός μου, καί ό όποιος
ώνομάζετο κόμης Βαλδουΐνος— Είμαι έγώ ό ίδιος, είπεν ό Βαλ
δουΐνος· σέ κάμνω όρκον είς τήν πίστιν μου.» Τότε ό δήμαρχος
έδοσεν είς τόν Βαλδουϊνον νά φάγη ένώπιόν του, έπί μικράς
τίνος τραπέζης, καί τόν παρετήρει μετά προσοχής, συνδιαλεγόμενος μετ’αύτοΰ. Ά φοΰ έφαγεν ό Βαλδουΐνος καί έπιεν, ήθέλησε
ν’ άναχωρήση; ό δήμαρχος τόν είπε νά μή βιάζηται, ά λλά νά
μεταβή είς δωμάτιόν τι, όπου είχε νά τόν όμιλήση, χωρίς νά
τούς άκούσ/) κάνεις. Ά φοΰ μετέβησαν είς τό δωμάτιόν· «Καλέ
άνθρωπε, είπεν ό δήμαρχος, σέ ορκίζω είς τό όνομα τοΰ Θεοΰ
καί τής παρθένου Μαρίας νά μέ είπής τό όνομά σου, πόθεν έρ
χεσαι, καί ποια ή πατρίς σου. — Είς τήν πίστιν μου σέ κάμνω
όρκον, άπεκρίθη ό Βαλδουΐνος, ότι σέ είπα τήν άλήθειαν. Είμαι
ό κόμης Βαλδουΐνος τής Φλανδρίας. Ά ναχω ρήσας ά λ λο τε πΟτε
είς τήν 'Ιερουσαλήμ, μετέβην πρότερον είς 'Ρώ μην, διά νά λάβω
άφεσιν τών άμαρτιών μου, καί έπειτα εις Κωνσταντινούπολή,
όπου ένίκησα τόν σουλτάν Ά κυλά ν, καί ένυμφεύθην τήν αύτοκράτειραν, ήτις άκολούθως άπέθανε, καί ό Θεός άναπαύσαι τήν
ψυχήν αύτής! Α πέναντι τής Ιερουσαλήμ έπροδόθην ύπό τοΰ
κόμητος τών Βλεσών· καί τοΰτον μέν έκαρατόμησεν ό καλίφης
Σαλαδΐνος διά τήν προδοσίαν του, έγώ δ’ έκρατήθην πεφυλακισμένος έπί δεκαπενταετίαν.» (α)
Τότε ό Βαλδουΐνος διηγήθη είς τόν δήμαρχον όλην τήν ύπόθεσίν του, τόν ήρώτησε δέ πώ ς είχον αί δύο του θυγατέρες, καί
πώ ς ήδύνατο νά άνακτήση τήν κομητίαν του. Άκούσας ό δή
μαρχος τήν διήγησιν τοΰ κόμητος, έθρήνησε διά τά παθήματά
του, καί, είς τούς πόδας του πεσών, τόν είπεν, ότι ή θυγάτηρ του
(α) Αλλαχόσε ή μυΟ;στορία λέγει τα ετη ταΰτα της αιχμαλω σίας είκοσιπέντε·
άλλά δέν πρέπει ν’ άπαιτώμεν παρά τών συναξαρίων χρονολογικήν ακρίβειαν. Ή
άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών σταυροφόρων συνέβη τώ 4 2 0 4 , καί ή μυ
θιστορία θέτει τήν Ιπάνοδον τοΰ Βαλδουίνου εις τήν Φλανδρίαν τώ 4 2 0 0 , ενώ λέγει
οτι ούτος ε ίχ ί κρατηΟή επί δεκαπέντε ή είκοσιπέντε ετη αιχμάλω τος.

Ιω άννα διετέλει κόμησσα τής Φλανδρίας, νυμφευθεΐσα τόν κό
μητα Φερ^άνδον. Ε πειδή δέν ύπήρχον άφορμαί φόβου, ότι at
τοΰ κόμητος θυγατέρες δέν θά έστεργον οίκειοθελώς νά τώ άποδώσωσι τήν κομητίαν του, συνεφωνήθη μεταξύ τοΰ δημάρχου
Τορνάκου και τοΰ κόμητος Βαλδουίνου, ινα ουτος περιμείνη μέ
χρι τής εορτής τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Φανιστοΰ, ότε ό Φε^ράνδος, ό σύζυγος τής κομήσσης ’Ιωάννας, έμελλε νά καλέση έν
Λίλλη όλους τούς βάρωνάς του είς συνέλευσιν· τότε δέ νά παρουσιασθή ό Βαλδουΐνος, καί ν’ άντιποιηθή ένώπιόν των τήν αυ
θεντίαν του· ά λ λ ’ έως τότε νά τηρηθή ή ϋπαρξίς του μυστικωκάτη. « Έ τυ χεν όμως είς τήν οικίαν τοΰ δημάρχου κόρη τις δε
καετής, κοιτωμένη είς τήν κλίνην, καί αΰτη ήκουσεν όσα ό Βαλδουΐνος καί ό πατήρ της είχον είπει. «Ξεύρεις; ειπεν ή κόρη είς
τήν μητέρα της· αύτός ό άνθρωπος, όστις κατέλυσε σήμερον είς
τήν οικίαν μας, είναι ό ποτέ κόμης τής Φλανδρίας. ’Ονομάζεται
Βαλδουΐνος, έρχεται διά θαλάσσης άπό τόπους μακρυνούς, όπου
τόν εΐχον δεκαπέντε έτη φυλακισμένον, και λέγει, ότι θά προσπαθήση νά άνακτήση τήν χώραν του, άν δυνηθή. — Δόξα σοι ό
Θεός! άνέκραξεν ή μήτηρ. Θά είναι ό καλός εκείνος κόμης, ος·ις
ύπερηγάπα τόν άνδρα μου!» Μή δυναμένη νά κρύψη τήν χαράν
της, διεκοίνωσεν αύτήν είς τάς φίλας της, καί ούτως άπό στό
ματος είς στόμα διεδόθη ή φήμη, καί έγινεν είς όλην τήν πόλιν
τοΰ Τορνάκου κοινή.»
« Ή κόμησσα ’Ιωάννα εύρίσκετο κατ’ εκείνον τόν καιρόν είς
τήν Λίλλην τής Φλανδρίας· έφθασεν είς τάς άκοάς της ή διήγησις, ήτις πολύ τήν άνησύχησε καί τήν παρώργισε. Πέμπει άμέσως ένα άπεσταλμένον είς τόν δήμαρχον τοΰ Τορνάκου, παρακαλοΰσα αύτόν νά έλθη πρός εύρεσίν της, επειδή είχε νά τόν
όμιλήση περί σπουδαίου πράγματος. Έ λθόντος τοΰ δημάρχου,
ή κόμησσα ’Ιωάννα ειπεν είς αύτόν: «Γνώρισε, δήμαρχε, ότι είλικρινώς σέ άγαπώ , καί, άν ζήσωμεν, θά σέ καταστήσω ενα τών
πλουσιωτάτων τοΰ τόπου τούτου. Σέ έμήνυσα νά έλθης, έπειδή
μέ είπαν, ότι εύρίσκεται πλησίον σου ό πατήρ μου, όστις πρό
πολλοΰ είχεν εκστρατεύσει κατά Σαοακηνών· όθεν άπαιτώ, δή
μαρχε, νά μέ είπής περί τούτου τήν πάσαν άλήθειαν.— Δέν γνω 
ρίζω τίποτε, δέσποινά μου, άπεκρίθη ό δήμαρχος, είμή μόνον,
ότι φιλοξενώ είς τήν οικίαν μου καλόν τινα άνθρωπον, ενδεή,

προελθοντα όιά θαλασσής, και ότι ήρώτησα αύτόν πολύ περί
τοΰ πατρος σου, αλλά με ωρκισθη, ότι δέν ήκουσε τίποτε περί
αύτοΰ. — Δήμαρχε, ειπεν ή κόμησσα, δέν κάμνεις καλά νά μέ
κρυπτής τήν άληθειαν. Ε γώ γνωρίζω βεβαίως, ότι αύτός είναι
ο πατήρ μου, καί οέ ύπόσχομαι νά άνακτήση τήν χώραν του·
έπειδή όμως ό κόμης Φερράνδος εύρίσκεται αύτήν τήν ώραν είς
τήν έπαρχίαν τών Φρισόνων, έπιθυμώ νά ομιλήσω είς τόν πα
τέρα μου πρό τής έπιστροφής τοΰ συζύγου μου* Σέ παρακαλώ
λοιπόν νά μέ τόν φέρης άμέσως, ύπ’άλλο όμως όνομα· είπέ τον
νά παρουσιασθή ύπό τό όνομα Βερτράνδος ό 'Ραίης (Raj’S,) καί
τοΰτο διά νά μή γνωρισθή, έπειδή τόσον άγαπώσι τόν Φερράνδον μεγάλοι καί μικροί, ώστε δέν είναι άπίΟανον νά θανατώσωσι
τόν πατέρα μου διά τήν άγάπην τοΰ Φερράνδου.» Ή κόμησσα
έλεγε ταΰτα έκ προδοσίας, όπω ; καταπείση τόν δήμαρχον νά τή
φέρη τόν πατέρα της. Ό δήμαρχος, έπιστρέψας είς τήν οικίαν
του, έπεισε τόν Βα’λ δουΐνον νά έλθη είς Λίλλην ύπό τό όνομα
Βερτράνδος ό 'Ραίης, καί άνεχώρησαν τήν έπιοΰσαν συνοδευόμενοι μόνον ύπό δέκα άνδρών. Ό τ α ν εμαθεν ή κόμησσα ’Ιωάννα
τήν έλευσίν των, έξήλθε νά τούς προϋπαντήση, καί, πρός τόν
πατέρα της προχωρήσασα, τόν είπε: «ΙΙώ ς ονομάζεσαι, καλέ
κάγαθέ; — Δέσποινά μου, άπεκρίθη ό έρωτώμενος, ονομάζομαι
Βερτράνδος ό 'Ραίης, καί ήλθα ύπακούσας είς τό πρόσταγμά
σου. — Κ αλώς ήλθες λοιπόν, ώ άγαθέ! τώρα δέ ύπαγε είς τό
κατάλυμά σου, καί έρχεσαι όταν σέ μηνύσω.»
«Έσχεδίασε δέ τότε έσχάτην τινά προδοσίαν ή κόμησσα· λαβοΰσα ε’ίκοσιν άνδρας ένοπλους, τούς έθεσε νά ένεδρεύωσι καί νά
συλλάβωσι τόν Βαλδουίνον ότε έμελλε νάέλθη πρός αύτήν. Τούς
ειπεν, ότι ό Π άπας τήν είδοποίησεν, ότι άνθρωπός τις, ονομαζό
μενος Βερτράνδος ό ‘Ραίης, έφωράθη προδόσας τήν 'Ρώμην, διό
καί έπρεπε νά συλληφθή παντοΰ όπου άνεκαλύπτετο καί νά άπαγχονισθή· παρέστησε δέ ή κόμησσα, ότι ό πατήρ της ήτο αύ
τός οδτος ό Βερτράνδος. Ίδόντες λοιπόν αύτόν οί ένοπλοι, τόν
συνέλαβον καί τόν ά π ή γ α γο ν .Ό δήμαρχος τοΰ Τορνάκου έλεγεν
εις αύτούς: «Τί σάς έκαμε, κύριοι μου, αύτός ό άνθρωπος; "Αν
ηναι πταίστης, φέρετέ τον είς τήν κόμησσαν, καί άν δέν άπολογήθή, τότε κάμετέ τον ό,τι θέλετε.» Ά λ λ ’ οί ένοπλοι δέν ήκουον ποσώς τόν δήμαρχον. «Δι’ άγάπην Θεοΰ! τούς είπε τότε,
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μεγαΛως άπατάσθε, άγνοοΰντες τίς είναι αύτός, τόν όποιον τόσον
κακώς μεταχειριζεσθε· άφοΰ δέ επιμένετε φερόμενοι τόσον άνοικείως, γνώ τε έξ έμοΰ, ότι ούτος είναι ό Βαλδουΐνος, ό κόμης τής
Ψλανόρίας, πατήρ τής κομήσσης, όστις, έκς·ρατεύσας κατά τών
Σαρακηνών, έκρατηΟη δεκαπέντε έτη ύπ’ αύτών αιχμάλω τος,
καί, χάριτι θεία, έπανήλθεν είς τήν πατρίδα του. Μή τόν κακο
ποιείτε λοιπόν, έπειδή είναι ό νόμιμος ημών αύθέντης καί κύριος.
— Ψεύδεσαι, δήμαρχε! τόν άπεκρίΟησαν, διότι ό άνθρωπος ού
τος είναι ό Βερτράνδος ό Ραίης, εις μοχθηρός, όστις έπρόδοσε
τόν ΙΙαπαν και τήν Ρώμην, καιό ΙΙαπας έμήνυσεν, ότι, όπου άν
εύρεΟή, νά τόν συλλάβωσι καί νά τόν Οανατώσωσιν. — Ό / ι , ό
χι! άπεκρινετο ό δήμαρχος, είναι ό άγαΟός κόμης Βαλδουΐνος.»
Ά λ λ ά , παρά πάσαν 'ικεσίαν καί άπειλήν τοΰ δημάρχου, άπήγαγον τόν άνθρωπον είς τήν άγοράν τής Λ ίλλης, καί, άποβαλόντες
τόν δήμαρχον καί τούς μ ετ’ αύτόν άνδρας, έκλεισαν τάς πύλας
τής άγοράς. Γοτε ό οήμαρχος άνέκραξεν έν τή άγανακτήσει του:
«Αί! άνδρες Λίλλιοι, όσοι άγαΟοί, σπεύσατε είς βοήθειαν τοΰ άγαθοΰ κόμητος Βαλδουίνου, ούτινος κινδυνεύει ή ζωή.» Καί
έδραμε μέν ό λαός είς τής άγοράς τάς πύλας, κράζων: «Διά τόν
Θεόν, μή γίνη τι κακόν είς τόν κόμητα Βαλδουϊνον!» ά λ λ ’ οι
μοχθηροί, είς τάς χεΐρας τών οποίων περιέπεσε, δέν ήθέλησαν
ν’ άκούσωσι τίποτε, καί τόν έκρέμασαν εις μίαν δοκόν πρός τά
έσχατα τής άγοράς. Ά ν δέν έπραττον ούτως, ή κόμησσα ’Ιωάν
να θά έθανάτωνεν αύτούς. Αμα άπαγχονισθέντος τοΰ κόμητος,
ένεφανίσθη είς τό παράθυρον ύπαξιωματικός τις, καί έκήρυξε
πρός τό πλήθος: «Ακούσατε, άκούσατε! έν όνόματι τοΰ ύψηλοτάτου κόμητος Φερράνδου, καί έν όνόματι τής δεσποίνης κο
μήσσης, γνωστόν έστω παντί τώ λαώ, μικροΐς τε καί μεγάλοις,
ότι ό άνθρωπος, όν συνελάβομεν καί άπηγχονίσαμεν, είναι Βερ
τράνδος ό ‘Ραίης, ό μοχθηρός έκεΐνος, όστις έπρόδοσε τόν Πά
παν καί τούς 'Ρωμαίους. Διατάττεσθε λοιπόν ν’ άπέλθετε έκα
στος είς τά ίδια, λησμονοΰντες τό γενόμενον.» Οί πολΐται τής
Λ ίλλης άνεχώρησαν έκαστος είς τήν οικίαν του, φοβούμενοι τής
κομήσσης ’Ιωάννας τήν όργήν. Έ ν τούτοις, τινές τών έγκριτων
τής πόλεως έπορεύθησαν ϊνα διηγηθώσιν είς τήν κόμησσαν τά
διατρέξαντα· ά λ λ ’ αύτη τοΐς άπεκρίθη: «Καλοί μου φίλοι, μήν
έχετε κάμμίαν φροντίδα, μηδέ ταράττεσθε παντελώ ς, διότι βε-

βαίως ό άπαγχονισθείς δέν ήτο ό πατήρ μου κόμης Βαλδουΐνος,
άλλά μοχθηρός τις, Βερτράνδος ό 'Ραίης καλούμενος, ό όποιος
είχε προδωσει τόν Πάπαν, διό καί διέταξα νά θάνατωθή. Ά ς
παύστ) λοιπόν περί αύτοΰ πάς λό*ρς, καί πλέον μή μέ άναφέρετε περί τοΰ γενομένου.» Καί ό ήγούμενος δέ τοΰ Λώζου, όστις
ειπε νά θαψωσι τον Βαλδουϊνον έν τώ μοναστηρίω του, ήλθε
μετά δύο υποτακτικών του είς τήν κόμησσαν, καί τήν ειπεν:
«Είς τήν ψυχήν μου έπάνω δέχομαι, δέσποινά μου, τό βάρος,
λεγω ν ύμΐν, οτι ο άνθρωπος, τόν όποιον κατεδικάσατε είς τήν
αγχόνην, ήτον ό πατήρ σας, ό άγαΟός κόμης Βαλδουΐνος, καί
οτι τόν έθανατωσατε έξ έπιβουλής. — Δέν ήξεύρω τίποτε, άπε
κρίθη ή κόμησσα· αύτός ό ίδιος μέ ειχεν είπεΐ, ότι ώνομάζετο
Βερτράνδος ό Ραιης, και έπειδή ούτως ώνομάζετο ό άνθρωπος,
τόν όποιον μέ κατεμήνυσεν ό Πάπας, τόν ές-ειλα νά θανατωθή.»
Ό μ ω ς ή κόμησσα έκάλεσε κτίστας καί ξυλουργούς, ώκοδόμησε
νοσοκομεΐον είς τιμήν τών Α γ ίω ν Πέτρου καί Νικολάου, καί
έθεσεν έντος αυτοΰ ιερείς, ινα δέωνται ύπέρ άναπαύσεως τής ψυ
χ ή ς τοΰ πατρός της.»
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Προέβην είς τάς περικοπάς ταύτας, κινούμενος ύπό τής περι
έργειας, τήν όποιαν μοί διήγειρεν ή ίς-ορία τοΰ Βαλδουίνου, ούχί
δέ θέλων νά παραστήσω, ότι ή ’άνατολική χροιά άπαντάται πανταχοΰ τής ιστορίας ταύτης· ομολογώ μάλιστα, ότι αύτη, άμοιροΰσα τής θαυμασιότητος τών μύθων τής Α να τολή ς, εύμοιρεΐ
μόνης τής τερατολογίας τή ς Δύσεως καί τοΰ μεσαιώνος, πηγήν
έχούσης τήν είς τόν διάβολον πίστιν. Ούδέν άλλο λοιπόν προτί
θεμαι, είμή τήν έξέτασιν τοΰ νέου χαρακτήρος τών άνθρωπίνων
τυχών. Π άς, όστις άνέγνωσε Γρηγόριον τόν Καισαροδούνου
(Gr^goire de Tours) ή τόν Αύγουστΐνον Θιε^ρύ περί τών μεροβιανών χρόνων, (α) καί τά καρολικά μυθιστορήματα τών αιώ
νων Θ' καί V, πάντω ς θά έξεπλάγη παρατηρήσας όπόση διαφο
ρά είς τά ς άνθρωπίνας τύχας καί τάς περιστάσεις παντός βροτοΰ ζήσαντος ύπό τούς βαρβάρους, ζήσαντος ύπό τούς διαδεχθεντας τόν Μ έγαν Κάρολον, καί ζήσαντος μετά τήν εποχήν
τών σταυροφοριών.
(α ) Μ εροβιανοι καλούνται οί βα σιλείς τώ ν Γ α λ α τώ ν, οί κ ατα γόμ ενοι Ικ τοΰ Μ εροβαιου, <υν Οιασημότερος υπήρξεν ό Κ λ ό β ις, β α σ ιλ εό ια ς άπό τοΰ 4 8 0 μ έ χ ρ ι τοΰ
8 1 1 * μεροβιανοι δε κ α ί οί αιώ νες, καθ’ οδς οδτοι ηρξαν.

Πόσον τωόντι έπλατύνθη ό όρίζων τοΰ ανθρωπίνου βίου! Ό 
ποιοι περιστάσεις νέαι, καί κατά συνέπειαν αύτών όποΐαι νέαι
ίδέαι είσή/θησαν είς αύτόν! Έ π ί τών μεροβιανών χρόνων, ό άν
θρωπος έχει πλησίον του όλας του τάς άφορμάς τών δυστυ
χιών και τυχών. Είναι δύς·ηνος όπου άν σταθή· ούδ’ ό τιμαριω
τισμός, κατά τούς πρώτους αύτοΰ χρόνους, μεταβάλλει τήν κατάστασίν του ποσώς. Οί πόλεμοι, τούς οποίους κινεί διά τό
συμφέρον τών κυρίων του, είναι πόλεμοι όλως τοπικοί. Αί πε
ριφημότατοι τών πολεμικών τυχών του δέν τόν άπομακρύνουσιν
άπό τής επαρχίας όπου έγεννήθη. Τυραννεΐται ή τυραννει, νικαται ή νικα εντός τοΰ στενοΰ κύκλου όπου έζησε. 'Η ειμαρμένη
του καί αί ίδέαι είναι περιωρισμέναι επίσης. Ούσιώδης τοΰ τι
μαριωτισμού χαρακτήρ είναι τό νά θέτη πλησίον τοΰ άνθρώπου
όλους αύτοΰ τούς σκοπούς, καλούς είτε κακούς, καί όλας τάς
αιτίας τής εύτυχίας ή τη ς δυστυχίας του. Καθώς έπισταθμεύονται τά στρατεύματα είς καταλύματα άποκεχωρισμένα άν καί
συνεγγίζονται, ούτως ό τιμαριωτισμός, ό έπισταθμεύων τήν
εθνικήν κυριαρχίαν, έπισταθμεύει καί τάς άνθρωπίνας τύχα ς.
Ε πέρχονται αί σταυροφορίαι, καί όλα μεταβάλλονται, άνατρέπονται άρδην. Δέν πρόκειται πλέον ν' άπέλθωσι πρός πόλεμον
είς άπόστασιν ολίγων τινών λευγώ ν, πύργοι χωροδεσποτικοί
κατά πύργων χωροδεσποτικών, ή κωμοπόλεις κατά κωμοπό
λεων· πρόκειται ν’ άπέλθωσιν είς τήν 'Ιερουσαλήμ. Ό τ ε οί πρώ
τοι σταυροφόροι ήρώτων άφελώς έπί τής οδοιπορίας των πάσαν
πόλιν άν αύτη ήτο ή 'Ιερουσαλήμ, ούτως έξήλεγχον όχι μόνον
τήν γεωγραφικήν άμάθειάν των, άλλά καί τόν στενόν κύκλον,
εντός τοΰ όποιου είχον μείνει έως τότε καθειργμέναι αί τύχαι
καί αί ίδέαι αύτών. Είς τούτους άληθώς ήρμοζ? τό έπος,
Τόν ορίζοντα ώς τέρμα έζελάμβανον τοΰ κόσμου.

Τούναντίον, απερχόμενοι είς τήν σταυροφορίαν, Ιβλεπον καθ’
έκάστην καί νέον ορίζοντα άνοιγόμενον πρό αύτών. Ό ποΐαι τύ
χαι απρόοπτοι! όποΐαι ίδέαι απροσδόκητοι! όποιος τιναγμός έπί
τάς αδρανείς έκείνας φαντασίας! Ό ποΐαι σχέσεις κεναί ήνοίγοντο μεταξύ αύτών καί τοΰ λοιποΰ κόσμου! Παν καλόν ή κακόν
δέν τοΐς προήρχετο πλέον έκ τοΰ πύργου τοΰ αύθ.έντου ή έκτου
πλησιεστέρου μοναστηριού, ά λλ’ έκ τών Σαρακηνών, έκ τών
Τούρκων, έκ τών Ε λ λ ή νω ν, λαών όλως άγνωστων έως χθες.

Προσφυέστερον δέν δύναμαι νά παραβάλω τήν κίνησιν, ή τις
κατ’ έκείνους τούς χρόνους είχε δοθή είς τήν ζωήν καί είς τό
πνεΰμα τών λαών τής Δύσεως, ή πρός τήν κίνησιν, τήν όποιαν
παρήγαγον έν Εύρώπη οί μεγάλοι πόλεμοι της Γ αλλικής δημο
κρατίας καί αύτοκρατορίας. ΙΙροσθετέον ότι, καί πρό της δημο
κρατίας καί της αύτοκρατορίας, ή συνήθεια τών μακρυνών πο
λέμων ήτο ήδη συχνοτάτη είς τήν Εύρώπην. Ούκ ολίγοι 'Ισ π α 
νοί είχον ίδεΐ τήν ’Αμερικήν, ούκ ό λ ίγο ι Π ορτογάλοι τάς ’Ιν
δίας, ούκ ολίγοι Γάλλοι τόν Καναδάν καί τήν Λουϊζιάνην, ούκ
όλίγοι ’Ά γ γ λ ο ι καί 'Ολλανδοί όλην τήν γην. Έ π ί Λουδοβίκου
ΙΔ' καί Λουδοβίκου ΙΕ ' ύπηρχον άγρόται της Καμπανίας καί τής
Πικαρδίας γνωρίσαντες τήν Γερμανίαν καί τήν ’Ιταλίαν. Ή έκρηξις της γα λλικ ή ς έπαναστάσεως καί ή της γα λλικ ή ς αύτο
κρατορίας ώθησαν έτι άπώτερον τούς ήρωικούς καί άκουσίους
τούτους τυχοδιώκτας, οίτινες καταχρηστικώς φέρουσι τό όνομα
τοΰ στρατιώτου.
Καί που δέν έπροχώρησαν οί Γάλλοι; Ό ποιον χωρίον άσημον
τών έπαρχιών των δέν έχει ένδοξόν τινα όδίτην, όδεύσαντα μετά
τών γαλλικώ ν στρατών; Τών Γάλλων τά τέκνα, τό μέν πρωί
διδάσκονται έν τοΐς σχολείοις, ότι ύπάρχει χώρα τις, Α ίγυπτος
κα?^ουμένη, μετά τοΰ Νείλου της, καί χώρα τις, Τωσσία, μετά
της Μόσχας της· τό δ’ έσπέρας σώζονται έν ταΐς οίκίαις αύτών
πάπποι,δυνάμενοι νά λέγωσιν είς τά παιδία: «Ναι, έγώ είδα τόν
Νείλον, καί έμβήκα είς τήν Μόσχαν έγώ .» Καθώς δέ οί Γάλλοι
έπέδραμον πανταχοΰ της Εύρώπης ένόπλοις χερσίν, οΰτω καί ή
Εύρώπη έπέδραμεν είς τήν χώραν των, ένόπλοις χερσί καί αύτή,
άπό τών άπωτάτων άκρων μέχρι τής Σιβηρίας, ήτις έπεμψεν είς
τούς Γάλλους τούς άγριους της περιηγητάς, είς άπόδοσιν της
έπισκέψεως, τήν όποιαν οί τών Παρισίων χάσκακες ειχον κά
μει είς τό Κρεμλΐνον. Ούδέ μετά τήν ειρήνην έπαυσεν ή κίνησις. Τό έμπόριον συνανέμιξε τούς άνθρώπους πλέον ή όσον ό
πόλεμος. Ό πόλεμος αύτός, πρός έκδίκησιν τών τό έμπόριον
περιυβρισάντων, ώθησε τούς στρατκότας τών Ά γ γ λ ο γ ά λ λ ω ν
μέχρι τών έσχατιών τής ’Ασίας. Ά λ λ ’ όσον μακρυναί καί άν
ώσιν αί έκστρατεΐαι αύται, καί όσας άν προξενώσιν έντυπώσεις
είς τήν φαντασίαν τών νεαρών τής Εύρώπης νεοσυλλέκτων, αμ
φιβάλλω άν έξισοΰνται πρός τά ς πρώ τας σταυροφορίας καί πρός

τήν ώθησιν, τήν όποιαν παρέσχον έκ είναι εις τήν ζωήν και τήν
διάνοιαν τών λαών τής Δύσεως.
1 αυτής ιή ς ώθήσεως τήν άντιτύπωσιν έξεζήτησα έν τή μυθι
στορία τοΰ Βαλοουίνου. Οι άγνωστοι είς τήν ιστορίαν σ ο ύ δ α 
ν οι τής Αίγυπτου εκείνοι, οι Τριζοδόνται και Ά κυλάνες, οί έκστρατεύοντες κατά τοΰ ΙΙάπα πρός καταστροφήν τής 'Ρώμης· ό
Σαλαδΐνος, τοΰ όποιου ή χρηστότης τιμωρεί τήν προδοσίαν, καί
τοι λυσιτελή πρός αΰτον· ό αΰτοκράτωρ τής Κωνσταντινουπό
λεως, ό ερχόμενος ϊνα νυμφευθή τήν θυγατέρα τοΰ βασιλέως
τής Γαλλίας· ό κόμης τής Φλανδρίας, ό γινόμενος αΰτοκράτωρ
τοΰ Βυζάντιου και τοτε νυμφευόμενος γυναίκα, τήν όποιαν είχεν
αποποιηθή π ρ ιν αι συμφοραι, δι’ ών έτιμωρήθη ή ύπερηφάνειά
του· ή άπροσδόκητος έπιστροφή είς τά κράτη του, ή παροργίσασα τούς κληρονόμους αύτοΰ, και παρορμήσασα τήν θυγατέρα
αΰτοΰ εις πατροκτονίαν,— όλα ταΰτα μά ς παρουσιάζουσι χαρα
κτήρας τής νέας τύχη ς, τήν οποίαν έλαβον οί άνθρωποι έκ τών
πραγμάτω ν μετά τάς σταυροφορίας. Έ ν μέν τοΐς καρολικοΐς
μυθιστορήμασιν, αί τύχα ι τών άτόμων προέρχονται έκ τών ιδιω
τικών παθών, ή έκ τών έπιτοπίων συμβάντων έν δέ τούτοις, τά
μέγιστα τών ιστορικών γεγονότω ν, ώς ή άλωσις τής 'Ιερουσα
λήμ ύπό Σαλαδίνου, ή ή έκπόρθησις τής Κωνσταντινουπόλεως
ύπό τών σταυροφόρων έν έτει 1 2 0 4 , παρέχουσιν ύλην είς τό
μυθιστόρημα. Έ λ έχθ η όρθώς, ότι ύπό τόν τιμαριωτισμόν οί λαοί
καί τά κράτη δέν έχουσιν ιστορίαν, έπειδή έκαστον χωρίον καί
εκάστη περιοχή έχει ιστορίαν ιοιαν· ωστε ή ιστορία, πανταχοΰ
εύρισκομένη, ούδαμοΰ εύρίσκεται* ή ιστορία, διασπειρομένη, χ ά 
νεται. Α λλά μετά τών σταυροφοριών, ή ιστορία αναφαίνεται έν
τή ευρωπαϊκή κοινωνία, άναφαίνεται δέ καί έν τώ μυθιστορήματι.
Ε ίς παν μέγα ιστορικόν γεγο νό ς ή βιογραφία ή ή παράδοσις
προσκολλά παράδοξόν τι συμβάν, τεκμήριον τής σπουδαίας με
ταβολής, ήτις έπήλθεν είς τόν βίον καί είς τάς ιδέας τών άνθρώπων, μεγάλω ν ή μικρών, ύπάτων ή έλαχίστω ν. Έ πεθύμουν νά
εϋρισκα παράδειγμά τι, ούτε μετά τής ιστορίας εχον σχέσιν, ού
τε μετά τής πολιτικής, και το όποιον, αν και περιοριζόμενον έντός τοΰ οικογενειακού κύκλου, ν’ άποδεικνύη μάλλον τή ς ιστο
ρίας τοΰ Βαλδουίνου πόσον διεφαίνοντο έν τώ ίδιωτικώ βίω αί
σχέσεις, αί όποΐαι συνεδέοντο μεταξύ τής ’Α να τολή ς’ καί' τής

Δύσεως. Λαμβάνω τό παράδειγμα τοΰτο εκ τίνος μυθιστορήμα
τος έπιγραφομένου Γ ι λ ί ω ν ό Τ ρ α σ ι γ ν ι ώ ν .
Δ '.
Έ ά ν έγραφον ποιητικήν πραγματείαν περί τοΰ ιστορικοΰ μυ
θιστορήματος, καί είχον σκοπόν τό νά διδάξω έν τινι αναλογία
οφείλουν νά συγκιρνώνται έν τώ ίστορικώ μυθιστορήματι η αλή
θεια καί ό μΰθος, νομίζω, ότι θά έλάμβανα ως παραδειγμα τήν
μυθιστορίαν Γ ι λ ί ω ν ο ς τ ο ΰ Τ ρ α σ ι γ ν ι ώ ν . Αι τύχαι αύτοΰ
καί τών υιών του άναμιγνύονται άδιακόπως μετά τών τυχών τοΰ
ΙΔ' αίώνος. Οί χρόνοι εκείνοι υπήρξαν οι τής αίσιας πολλακις
καί κρατεράς άντιστάσεως τών Λουσιγνιάνων, το γένος βασι
λέων τής Κύπρου, καί τών τής 'Ρόδου ιπποτών κατά τών σουδάνων τής Αίγύπτου· διό xat τό μυθιστόρημα ολον οιαδραματιζεται είς τήν Α ίγυπτον, εις τήν Κύπρον και εις το Αιγαΐον πέ
λ α γο ς. Έ κ εΐ συμβαίνουσιν άπαντα τά κατά τόν Γιλίωνα και τούς
υιούς του, νικώντας ή ήττωμένους, αιχμα7νωτους ή λυτρουμενους ύπό ωραίων Σαρακηνών ήγεμονίδων, τιτρωσκομένων ύπό
ερωτος πρός αύτούς, καί τάς όποιας αυτοί βαπτίι,ουσι και νυμ
φεύονται, καί τοι όντες ήδη νυμφευμενοι εις τήν Δυσιν. Ο Γι
λίων, πολλάκις σωθείς έκ τοΰ θανάτου ύπό τής ωραίας Γρασιέννης, θυγατρός τοΰ σουδάν τής Α ίγυπτου, μαχεται υπερ τοΰ πατρός της, τόν όποιον σώζει έκ τών έσχατων κίνδυνων, και ουτω
καθίσταται φίλος καί σχεδόν βεζίρης του. Εχει δε συνάδελφον
είς τάς μεγάλα ς μά χα ς ταύτας τόν άνδρεΐον Ερτάνα, Σαρακηνόν βαπτισθέντα ύπ’ αύτοΰ, και ουτος ό Ερταν, μεταμορφω
θείς είς Μαυριτανόν τής Βαρβαρίας, απέρχεται καί άπελευθερόνει τόν Γιλίωνα άπό τών ειρκτών τοΰ βασιλέως τής Τριπόλεως.
Δύο τινα χαρακτηριστικά τής ιστορίας τοΰ ΙΔ αιώνος βλεπομεν
έν τούτω τώ διηγήματι· πρώτον, ότι τό παλαιόν έκεΐνο μΐσος
τών χριστιανών ιπποτών καί τών μωαμεθανών μαχητών έμετριάσθη ύπό τών σχέσεων, τάς οποίας ο πόλεμός αυτός εισήξε
μεταξύ τών δύο φυλών. 'Ο Γιλιων, ανδρείος ιππότης Γ άλλος,
φέρει άνενδοιάστως τά όπλα ύπερ τοΰ σουδάν τής Αίγυπτου,
άληθώς μέν όχι κατά χριστιανών, άλλά κατ’ άλλων μωαμεθα
νών, "Ο,τι πράττουσιν αί ναυτικαί δημοκρατίαι τής Ι τ α λ ία ς ένε-

χα πολιτικών ή έμπορικών λόγω ν; τοΰτο πράττουσιν οί ίππόται, ότε μέν ένεκα εύγνωμοσύνης, ότε δέ καί ύπό τυχοδιωκτικοί»
πνεύματος.
Κατά δεύτερον λόγον, οι κάτοικοι τής κυρίως Βαρβαριας κα
θίστανται ηδη πολέμιοι φοβεροί πρός τάς χριστιανικάς δυνάμεις.
Λουδοβίκος ό έπιλεγόμενος Ά γ ιο ς , βασιλεύς τής Γ αλλίας, άρχεται τοΰ κατά Μαυριτανών τής βόρειας Α φρικής άγώνος άπό
τής τελευταίας σταυροφορίας αύτοϋ, έν έτει 1 2 7 0 . Ό άγων ουτος χρατεΐ την Ευρώπην έπι πολύν χρόνον είς κίνδυνον οί πειραταί τής Βαρβαριας, οιτινες μόλις έπί τών ημερών μας έπαυ
σαν τα ς έπιδρομάς, (α) άπειλοΰσι τόν ιδιωτικόν βίον τών Ευρω
παίων διά τής αιχμαλωσίας. Ε ίς τών νεωτέρων ποιητών τής
Γ αλλίας, ό Regnard, ηχθη αιχμάλω τος είς Άλγέριον* έτι δέ
μέχρι τέλους του ΙΗ αιώνος έξηγοράζοντο αιχμάλω τοι ύπό τοΰ
τά γμ α το ς τής Χάριτος (Ordre de la Merci.) Τό μυθιστόρημα
τοΰ Γιλιωνος μαρτυρεί τόν οικτρόν τοΰτον κίνδυνον τής αιχμα
λωσίας. Ό υιός αύτοΰ αιχμαλω τίζεται είς τήν Βαρβαρίαν, ώς καί
ο πατήρ· εις τήν Βαρβαρίαν, τέλος, ύπομένει τόν μαρτυρικόν
θάνατον Γ άλλος τις έξαπόστολος, ό 'Ραϋμόνδος Λούλλης. Οί
Μαυριτανοι τής Βαρβαριας, οι Σαρακηνοί τής Α ίγύπτου, οί
Τοΰρκοι τής Μικράς Ά σ ία ς, ίδού τίνες κατά τόν ΙΔ' αίώνα ύπήρχον οί φοβεροί πράκτορες τοΰ μωαμεθανισμού καί άντίπαλοι
τής Δύσεως. Μεταξύ τών άντιπάλων τούτων, οί Τοΰρκοι καθί
στανται όσημέραι οί κραταιότεροι, καί συγκεντρόνουσιν έν τώ
κράτει αύτών άπαν τό σθένος τοΰ μωαμεθανισμοΰ.
Μετά πολλά καί μεγάλα ανδραγαθήματα τοΰ τε πατρός καί
τών υιών, ή τύχη τοΰ πολέμου έφερεν όλους όμοΰ είς τήν αυ
λήν τοΰ σουδάν τής Αιγύπτου. Διηγούνται άμοιβαίως τά συμβαντα αυτών, και ό Γιλιων κυριευεται ύπό σφοδράς νοσταλγίας,
ύπό διαπύρου πόθου νά έπιστρέψϊ) είς τήν πατρίδα του. «Α γνοώ
είσέτι πώ ς νά κάμω, λέγει πρός τούς υιούς του· άκρως θά ηύφραινόμην άν ό σουδάν έστεργε νά μέ άφήση ν'άναχωρήσω· άλλ"
άν έως τέλους δέν στέρξη, θά μηχανηθώ τινα τρόπον πρός κατόρθωσιν τοΰ πράγματος. — Εύγενέστατε άρχον, είπε τότε ή
Γρασιέννη, γνώτε, ότι άνευ έμοΰ δέν θ’άναχωρήσετε. Μ’έπήρετε
Ά νίγνω σ ά πον, 8τι μέχρι τοΰ «τους 4 8 2 8 ιυνέβη τις άπόβασις Βαρβαρών
τής ’Αφρικής έπί τών παραλίων τής ’Ιταλικής Ν ίκαιας.

ώς γυναΐκά σας, μ’ ένυμφεύθητε, και ένοσω ζώ δεν 0 αποσπασθώ
πώποτε άπό σάς· διά τοΰτο έρχομαι όπου αν ύπαγετε, πρόθυμός
έτι χαί νά ύπηρετώ τήν πρώτην σας κυρίαν και συζυγον καθ ολον τό υπόλοιπον τοΰ βίου μου. — 'Ωραία μου, άπεκρίθη τότε
6 Γιλίων, ήτο άδύνατον νά είπης πρός έμέ λόγον, όστις νά με
προξενήση περισσοτέραν ά γα λλιασ ιν.ϊ Και ουτω περιεπτυχθ/]σαν άλλήλους, κλαίοντες δάκρυα τρυφής. Ά μ α άκούσας ό Ερτάν, ό φίλος χαί συστρατιώτης τοΰ Γιλιωνος, ειπεν, ότι και αυ
τός ήθελε νά τούς συνοδεύση, καί ότι ούδείς, έκτος τοΰ ένός
θεοΰ, ήδύνατο νά τοΰ μετατρέψη τήν άπόφασιν.
Έ νώ πατήρ, υιοί καί ή χαριτόβρυτος Γρασιέννη, κατεχόμενοι
είσέτι ύπό τής τοσαύτης χαράς, συνωμιλουν περι τής έπιστροφής των είς τήν Γ αλλίαν, παρουσιάζεται ό σουδάν, πρός bv ό
Γιλίων διηγείται πώ ς έπανεΰρε τούς υιους του και τα μ εγάλα
συμβεβηκότα των. Ό σουδάν ύπερεθαύμασεν, έπειτα δ’ έδοσεν
είς τιμήν των έορτήν διαρκεσασαν έπι εξ ημέρας. Ο Γιλιων και
οί υιοί του διέμειναν είσέτι Εξ μήνας πλησίον τοΰ σουδάν. Μίαν
τών ήμερών, οτε ό σουδάν έστηρίζετο εις Ιν τών παραθύρων τοΰ
παλατιού του, πλησιάζει πρός αύτόν ό Γιλίων καί τόν λέγει εύσεβάστως: «Αύθέντα, μία είναι ή άλήθεια, ότι σήμερον δέν υ
πάρχει είς τόν κόσμον ήγεμώ ν μεταξύ τών Μωαμεθανών τόσον
μ έγα ς καί τόσον τολμηρός, ώστε νά κινήση πόλεμον έναντίον
σου. Ό λ ο ν σου τό κράτος, όλα σου τά βασίλεια, έτι δέ καί
τά τών συμμάχων σου, διατελοΰσιν έν ειρήνη καί άσφαλεία.
Ό θεν ήλθα νά σέ καθικετεύσω, τώρα ότε έπικρατεί τοιαύτη
έντελής ειρήνη, νά μέ δώσης τήν άδειαν ν’ άπέλθω είς τήν
πατρίδα μου τήν Γαλλίαν μετά τών δύο μου υιών. Έ γ ώ ένόμιζα, έξ έσφαλμένων πληροφοριών, ότι ή σύζυγός μου είχε
τελευτήσει, άλλά ζή, καί έπιθυμώ νά έπανίδω αύτήν τε καί τόν
τόπον τής γεννήσεώς μου. Σέ ύπηρέτησα πιστώς καί οσον έπέκειτο είς τάς δυνάμεις μου. "Ηθελα λοιπόν νά συμπαραλάβω και
τήν σύζυγόν μου τήν Γρασιέννην, καθώς καί τόν συμπατριώτην
μου τόν Έ ρ τά ν, υποσχόμενος σοι είς τήν πίστιν μου καί είς τόν
νόμον του Τησοΰ ΧριστοΟ, ότι, άν σοί έπισυμβώσι πόλεμοι καί
μέ καλέσης, νά μή περι μείνω ούτε μίαν ημέραν είς τήν πατρίδα
μου μετά τήν πρόσκλησίν σου, άλλά νά τρέξω παλιν εις τήν
υπηρεσίαν σου, ώς πάντοτε έπραξα.»

Οτα* ήκουσεν ό Σουδάν τήν αϊτησιν του Γιλίω νος, κατελήφθη
υπό βαθυτάτης λύπης, και πολλή έπέρασεν ώρα χω ρίς ν’άποχριθή.
Γελος, ειπεν, οτι εμελλε νάσυμβουλευθή περί τούτου τούς βάρωνώς του. «Οί βάρωνες τοΰ σουδάν έγνωμοδότησαν, ότι δέν ήδύνατο
ν άρνηΟη εις τόν I ιλίωνα τήν παρ' αύτοΰ έξαιτουμένην άδειαν, ήρχει
να ύποσχεθη ο 1 ιλιων, οτι θαέπες·ρεφεν, έν περιπτώσει πολέμου,
άμα προσεκαλειτο υπό του σούδαν. Ουτω λοιπόν άπεχωρίσΟησαν
ό Γιλιων χαί ό σούδαν. Περίλυπος ούτος, όταν μάλις·α είδεν ίτζομαχρυνομβνην τήν θυγατέρα του Γρασιέννην, έσύστησεν αύτήν
θερμώς είς τόν Γιλίωνα, ώς άπερχομένην είς γην ξένην, όπου
ούδένα είχε προστάτην άλλον πλήν αύτοΰ. Ό Γιλίων καί οί δύο
υιοί του, ή σύζυγός του καί ό Έ ρτάν μετέέησαν άπό Κάιρου είς
Ιερουσαλήμ, όπου προσεκύνησαν τόν Ά γ ιο ν Τάφον· έπειτα έπιβαντες έχ Πτολεμαιόος εις γενουηνσιον πλοΐον, προσωρμίσθησαν μετά έξαήμερον πλοϋν είς Κύπρον, όπου ό βασιλεύς ύπεδέχθη μετά πολλή ς χαράς τούς υιούς τοΰ Γιλίωνος, ώς πολεμήσαντας έπί τινα καιρόν ύπό τάς σημαίας του. Ά π ό Κύπρου άφί
χθησαν είς Νεάπολιν, καί έκεΐθεν είς 'Ρώ μην, όπου ή περικαλλής
Γρασιέννη καί ό Έ ρτάν έβαπτίσθησαν ύπό τοΰ Πάπα έν τή έκκλησια τοΰ Αγιου Πέτρου. Μίαν ωραν μετά τήν τελετήν τοΰ
βαπτίσματος, ό Έ ρτάν άπέθανε καί έγένετο δεκτός έν τώ παρα
δείσιο. Ό Γιλίων δέ μετά τής γυναικός του καί τών υιών διήλθον τήν Ιτα λ ία ν , τάς Ά λ π ε ις , τήν Σαβαυδίαν, τήν Βουργουν
δίαν, έπειτα τό Νάμυρον (N am ur,) και τέλος είσήλΟον είς τό
Α'ίναλτον, τήν έδραν τής έξουσίας των.
Ά μ α άφίχθησαν, ό Γιλίων, καλέσας ένα τών εύπατριδών, τόν
άπέςειλεν είς Τρασιγνίας, ΐνα ά να γγείλη τή ν ελευσίντου είς τήν
σύζυγόν του Μαρίαν. Ό εύπατρίδης,άνήρ συνετός καί πολύπειρος,
άφιχθείς εις Τρασιγνίας, προσεκύνησε τήν δέσποιναν καί τήν ειπεν,
ότι κατά τινα φήμην, οί δύο της υιοί έπανεΰρον τόν πατέρα των Γι
λίωνα, καί ότι έμελλον νά έπιςρέψωσιν έντός ολίγου είς τόΑ ΐναλτονμ ετ’αύτοΰ. Δέν ήΟέλησε νά τήν είπη άμέσως,ότι τόν άπές-ειλεν αύτός ό Γιλίων, έπειδή συνέβη είς γυναίκας ν’ άποθάνωσιν έξ
αιφνίδιου χαράς. Ή δέσποινα, εύχαριστήσασα, τόν ήρώτησεν άν
συγχρόνως έμαθεν, οτι διέπλευσαν ήδη τό πέλαγος. «Ναι, είδά
τινα, όστις ώμίλησεν είς αύτούς.» Ό εύπατρίδης άφήκεν ούτω
τήν δέσποιναν ύπέρ τάς τρεις ώρας διανοουμένην τόν σύζνγόν’

της καί τούς δύο υιούς, έπειτα δέ τήν ειπεν: «Έ σ τε βεβαία, δέσποινά μου, ότι αύριον μετά μεσημβρίαν θά έχετε είς αύτόν έόώ
τόν πύργον καί τόν σύζυγον καί τά δύο τέκνα σας. —· Ά ! φίλε
μου, ειπεν ή δέσποινα, νά ήναι τωόντι καθώς λέγετε; — Σάς
λέγω τήν πάσαν άλήθειαν.» Τότε ή δέσποινα τών Τρασιγνιών,
έντός τής άπειρου χαράς της ήσπάσθη τόν εύπατρίδην. Έσπευ,σε
δ’ επειτα νά διατάξη όπως στρώσωσι καί στολίσωσι τήν οιχιαν,
καί έμήνυσεν είς τούς ίππεΐς καί λοιπούς αύλικούς νά έτοιμα-,
σθώσιν, αύτοί τε καί αί γυναίκες καί αί θυγατέρες των, 6ιά νά
συμπαραςαθώσιν είς τήν ύποδεξίωσιν τοΰ άνδρός της.
Τήν έπαύριον μετά μεσημβρίαν, ό Γιλίων καί ή σύντροφός του
άφίχθησαν είς τόν πύργον τών Τρασιγνιών. Ή εύγενής δέσποινα
έξήλθενείς προϋπάντησιν τοΰ αύθέντου της, καί,έναγκαλισθεΐσα
αύτόν, τόν ήσπάσθη έπανειλημμένως, έπειτα δέ καί τά δύο τέκνα
της* ήσπάσθη δέ προσέτι καί τήν ώραίαν Γρασιέννην. Έτοιμασθέντος τοΰ δείπνου, έκάθησαν είς τήν τράπεζαν. Ό Γ ιλίω ν έλαβε θέσιν
μεταξύ τών δύο του γυναικών, καί τό δεΐπνον προσεφέρετο ύπο.
τών δύο του υιών. Μετά τό δεΐπνον, όταν ήγέρθησαν εκ τής τρα-,
πέζης, ό Γιλίων ειπεν είς τήν σύζυγόν του Μαρίαν: « Έ γ ώ , φίλη:
μου αγαπητή, ένώ ήμην. πέραν τής θαλάσσης, είχα μάθει ύπό
ιππότου όνομαζομένου Ά μ ω ρύ, ότι άπέθανες έκ τοκετοΰ. Έ πί:
τής λύπης, τήν οποίαν μ ’ έπροξένησε τό ψευδές τοΰτο άκουσμα,
ώμοσα νά μή έπιστρέψω πώποτε είς τήν πατρίδα, άφοΰ σύ μοΰ
έτελεύτησες. Έ λ α β α λοιπόν δευτέραν σύζυγον τήν εύγενή δέ
σποιναν, τήν όποιαν έόώ βλέπεις, καί ή όποια μοΰ ειχε σώσει τήν·,
ζωήν. Ά ν δέν ήτο ή εύγενία της, έγώ πρό πολλοΰ ήδη θά ήμην
νεκρός. Διαβαίνων έκ 'Ρώ μης τήν έβάπτισα. Θά σέ ύπηρετή πάν
τοτε πιστώ ς, καί, τό κατ’ έμέ, ποτέ ένόσω ζώ δέν θά έλθω μ ετ’
αύτής είς σχέσιν, έκτος έάν μετέβαινες πρό αύτής έκ τής ζωής
είς τόν θάνατον. — Κύριε, άπήντησεν ή δέσποινα τών Τρασιγνιών, άφοΰ λοιπόν, ώς λέγετε, ένυμφεύθητε αύτήν τήν κυρίαν,
καί σάς έσωσε τήν ζωήν, ό Θεός μή τό δώση νά λάβω ποτέ όποιανδήποτε σχέσιν μεθ’ύμών! Μ άλλον δέ, άν μέ τό συγχωρήτε,
θ’ άναχωρήσω είς κάνέν μοναστήριον, ϊνα προσεύχωμαι έφ’ όρου
ζωής είς τόν Θεόν ύπέρ ύμών καί ύπέρ τής εύγενίας τ η ς .— Κ υ
ρία μου, ειπεν ή Γρασιέννη, μή γένοιτό ποτε νά σάς άδικήσω,
στερούσα υμάς τοΰ πιστοτάτου συζύγου σας!» Έ πί-τέλου ς, αί

δύο δέσποιναι άπεφάσισαν έχ συμφώνου ν' άπέλθωσιν εύθύς τήν
έπιοΰσαν είς τό μοναστήριον τ·ϊ}ς Ε λ α ία ς, όπου έμειναν ινα δουλεύωσιν όμοΰ τόν Θεόν, χαί διήγαγον τό υπόλοιπον τής ζωής
των ούδέποτε έξελθοΰσαι. Καί ό Γιλίων δέ διένειμεν όλα του τά
χτήματα καί όλας τάς τοπαρχίας είς τούς δύο του υιούς, καί,
άναχωρήσας έκ του πύργου τών Τρασιγνιών, άπεχώρησεν είς τήν
μονήν τοΰ Καμβρώνος, ινα δουλεύη τόν Κύριον ήμών Ίησοΰν.
Κ ατά τό αύτό έκεϊνο έτος άπέθανον αί δύο γυναίκες, αΐ σύζυγοι
τοΰ Γιλιωνος, καί ούτος έκτισεν έντός τοΰ έκκλησιδίου τοΰ Έ ρλεμόντου τρεις τάφους, τούς μέν δύο διά τάς δύο του συζύγους,
καί τόν τρίτον δι1 εαυτόν.»
Ό Γιλίων άπέθανεν είς τήν Α ίγυπτον, δπου έπέστρεψε κατά
πρόσκλησιν τοΰ σουδάν, πρός δν άπέδοσε καί ά λλα ς μεγάλα ς
υπηρεσίας. Τραυματισθείς καιρίως είς τινα μάχην, παρεκάλεσε
τόν σουδάν νά πέμψη τήν καρδίαν του είς τό Έ ρλεμόντιον, και
νά παραγγείλη νά τήν καταθέσωσιν έντός τοΰ τάφου του, με
ταξύ τών δύο του γυναικών. Ό μυθιστοριογράφος λέγει έν προοιμίω ότι, νέος έτι ών, εϊχεν ίδεΐ τά τρία ταΰτα μνήματα έν τώ
έκκλησιδίω τοΰ Έ ρλεμόντου, ότι ήρώτησε τίνες έκειντο εις αυ
τά, καί ότι τότε ό ηγούμενος τοΰ μοναστηριού τώ διηγήθη τήν
ιστορίαν τοΰ Γιλιωνος καί τών δύο του γυναικών. Τοιαΰται ίστορίαι σταυροφόρων νυμφευόμενων είς τήν Α να τολή ν, πιστευόντων ώς άποθανοΰσαν τήν γυναΐκά των, ή λησμονούντων αυ
τήν, καί άνευρισκόντων αύτήν ζώσαν είς τήν έπιστροφήν των,
ένώ έφερον πλησίον των άλλην γυναίκα, τήν όποιαν ένυμφεύθησαν έπί τής σταυροφορίας, τοιαΰται, λέγω , ίστορίαι άπαντώνται είς τούς διηγηματικούς τοΰ μεσαιώνος ύπό διάφορα σχήμα
τα. Ή τής ιστορίας τοΰ Γιλιωνος χατας-ροφή είναι ή ήθιχωτέρα·
ά λ λ ’ ούχ ήττον τό συμβάν παρίσταται άλλόχοτον, έμφαίνει δέ
τήν σύγχυσιν, τήν όποιαν αί ύπό τών σταυροφόρων συνδεθεΐσαι
σχέσεις μεταξύ τής ’Ανατολής καί τής Δύσεως έπέφερον είς τόν
βίον, είς τάς τύχα ς καί είς τάς ιδέας τοΰ άνθρώπου τοΰ μεσαιώνος.
Έ τερ ον παράδειγμα τών παραδόξων τυχών τούτων άπαντώμεν είς τοΐς διηγήμασι, τά όποια έπλασεν ή παράδοσις, άρυσθεϊσα ΰλην έκ τής ς-αυροφορίας τοΰ βασιλέως τής Γ αλλίας Λουδο
βίκου, έπιλεγομένου Α γίο υ . Τοΰτο λέγω ν, έννοώ τήν ιστορίαν

τοΰ Ίωάννου Τριστάνος, υίοΰ αύτοΰ τούτου τοΰ Λουδοβίκου, γεννηθέντος έπί τής πρώτης σταυροφορίας τοΰ βασιλέως, κλαπέντος
έκ τοΰ λίκνου αύτοΰ ύπό τίνος δούλης, καί άνατραφέντος είς
τήν θρησκείαν τοΰ Μωάμεθ. Έ κ τών χριστιανών παιδων, οΐτινες
άνετράφησαν ύπό μωαμεθανών ήγεμόνων, τινές τών οποίων
έπανεύρισκον ένίοτε τούς χριστιανούς αύτών γονείς, άποδείκνύεται, ότι ό Βολταΐρος δέν ύπήρξε ^ωμαντικώτερος τής ιστορίας
καί τών μυθιστορημάτων τοΰ μεσαιώνος, έπινοήσας τήν ύποθεσιν τής Ζ α ί ρ α ς, τραγωδίας αύτοΰ.
Συνέβη είς τό Δαμιάτον, όλίγα ς ήμέρας προ τής μάχης, ήν
συνεκρότησεν ό Ά γ ιο ς Λουδοβίκος έν Μανσούρη. Ή βασίλισσα
είχε μείνει είς τήν πόλιν· καταληφθεΐσα έξ ωδινων τοκετοΰ,
έγέννησε μετά τέσσαρας ήμέρας καί τρεις νύκτας ώραΐον υιόν,
τόν όποιον ήθέλησε νά όνομάση Ίω άννην, είς μνήμην τοΰ άγιου
Ίωάννου τοΰ Βαπτιστοΰ. Τό βρέφος εϊχεν έπί τοΰ δεξιοΰ του
ώμου σταυρόν έρυθρόν, είς σημεΐον ότι έγεννήθη έπι τής σταυ
ροφορίας· άλλά μία τών κυριών τής βασιλίσσης τώ έδοσε τό
έπώνυμον Τριστάν (Λυπίων), είς μνήμην τών πόνων, τούς ό
ποιους ύπέστη ή μήτηρ του τίκτουσα αύτό. "Οταν ήκουσε τό
έπώνυμον τοΰτο ή βασίλισσα, άπεκρίθη: «Καλόν τό έπώ νυμον
μέ άρέσκει· είθε δέ καί νά μή φανή υποδεέστερος τοΰ άνδρείου
Τριστάνος έκείνου! (α) Ά ν ό Θεός Οέλτι, θά τόν θρέψω διά τήν
άγάπην τοΰ πατρός του διά τοΰ ίδιου μου γάλακτος.» Έ γα λ ο ύ χει λοιπόν ή βασίλισσα τό τέκνον αύτής. Μίαν νύκτα, αί γυναί
κες, αϊτινες περιεποιοΰντο τήν μητέρα και τό βρέφος, θελησασαι
ινα ή βασίλισσα κοιμηθή ήσυχώτερον, μετέφερον τό παιδίον είς
άλλον τινά θάλαμον, τό άπέθεσαν έντός λίκνου και τό άπεκοίμησαν* έπειτα, άφοΰ άπεκοιμήθη τό βρέφος, έκλεισαν τήν θύραν, καί, έπιστρέψασαι είς τόν κοιτώνα τής βασιλίσσης, άφήκαν
τό παιδίον κατάμονον. Έ ν τ ό ς τοΰ αύτοΰ έκείνου παλατιού εύρίσκετο δούλη τις Σαρακηνή, κατάσκοπος τοΰ σουδάν αύτη προσεποιεϊτο τήν χριστιανήν. Εϊχεν έλθει είς τήν Εύρώπην, κατώρθωσε νά είσαχΟή μεταξύ τών άλλων δουλών τής βασιλίσσης,
είς τήν όποιαν πολύ ήρεσκε, καί συνώδευσεν αύτήν είς τήν Αί(α ) Ούτως έκαλίϊτο ό ήρως τών μυθιστορημάτων τής Σ τ ρ ο γ γ υ λ ή ς Τ ρ α π έζ

jj

ς (T a b le - I io n d e .)

γυπτον. Αυτή ή δούλη έγνωστοποίει εις τόν σουδάν πάντα όσα'
έπραττεν ό βασιλεύς, ή βασίλισσα και οί μεγιστάνες. Ίδοϋσα
λοιπον, οτι το παιοιον άφεθη καταμονον, καί βεβαιωθεΐσα, οτι ήουνατο νά το κλεψη και νά το παραδωση είς τόν σουδάν, δστις
θά τήν άντημειβε οαψιλώς, τό ήρπασε, τό άπήγαγε,· καί θέτουσα αυτό είς τόν μαστόν πάσης γυναικός, τήν όποιαν άπήντα,
άφιχθη $ις τό Καϊρον. Αφοΰ αι γυναίκες έτελείωσαν πάσαν νυ*
κτερινήν υπηρεσίαν της βασιλίσσης, μια έξ αύτών έπές·ρεψεν είς
τόν θάλαμον δπου είχον μεταφέρει τό βρέφος, καί μή εύροΰσα
αυτό, έκάλεσε τάς συντρόφους της κράζουσα: «Ά λλοίμονον είς
ήμάς! έχαθη τό παιδίον μας!— ΙΙώ ς είναι δυνατόν! άπεκρίΟησαν
αι άλλαι· βέβαια κάνεις έκ τών τού παλατιού Οά τό έπήρε διά
νά παίξη μέ ήμάς, καί άληΟώς έκάμαμεν μεγάλην ανοησίαν νά
το αφησωμεν ουτω καταμονον.» Τό άνεζήτησαν λοιπόν πανταχοΰ, ά λ λ ’ ούδείς έγίνωσκε περί τοΰ παιδιού. Τόσος έγινε θόρυ
βος, ώστε άκούσασα ή βασίλισσα ήρώτησε τί συνέβη. «Μ ήπως,
ειπεν, έκυρίευσαν τήν πόλιν οί Σαρακηνοι, καί ήλΟον είς χεϊρας
μ ετ’ αύτών. οί ήμέτεροι; "Αν έχασα τόν κύριόν μου, τετέλεσται
δι’ έμέ είς τό έξης πάσα χαρά. ’Ανήσυχος είμαι καί διά τό τέκνον μου. ΙΙοΰ είναι αί θεράπαιναί μου; καί διατί μέ άφησαν μόνην κατ’ αύτόν τόν τρόπον;» Άκούσασαι τάς φωνάς τής βασι
λίσσης αί γυναίκες έτρεξαν καί είπον είς αύτήν: «Δέσποινα, φεΰ!
τι είναι και κράζετε τοιουτοτροπως;» ’Α λλά κόρη τις άπειρος,
έκεΐ παρευρισκομένη, ήρχησε νά τή διηγήται τίνι τρόπω τό πα ι
δίον κατέστη άφαντον. Ή βασίλισσα έλειποθύμησεν έπί τής κλί
νης τη ς, άκούσασα τό συμβάν· άφοΰ δέ συνήλθεν, έβαλε φωνήν
καί ειπεν: « Ά γ ι ε ’Ιωάννη Βαπτιστά μου, σύ μίαν ήμέραν θά μοί
άποδώσης. τό τέκνον, τό όποιον έβάπτισα είς τό όνομά σου! Σύ
έχε το έως τότε ύπό τήν άγίαν σκέπην σου!» Μετά πολλά έτη,
ή βασίλισσα έπανεΐδε τό τέκνον της, καί έπλήσθη χαράς· ά λ λ ’ ό
πατήρ του ούδέποτε τό έπανεϊδεν.»
Αύτη ή σκηνή τής άρπαγής είναι ωραία καί συγκινητική, καί
ό βιος οε τοΰ Ιριστάνος έν τώ συναξαρίω δέν είναι ύποδεέστερος
τ ^ς αΡΧ*Κ ταυτης. Ανατραφεις υπό τοΰ σουδάν ώς ίδιός του
υιός, κατέστη έκ νεότητος αύτοΰ πολεμιστής μ έγα ς καί άλκιμος. Ιίαταστρεφει τόν τής Δαμασκού βασιλέα, έκστρατεύσαντα
κατά τοΰ σουοαν· οιοτι η μεταξύ Κάιρου καί Δαμασκοΰ, ή με

ταξύ Αίγυπτου καί Συρίας πάλη υπάρχει αιώνιος. Έ π ε ιτα , ά
γων έκατοντακισχιλίους Σαρακηνούς, άποβαίνει είς Βρίνδας καί
εισβάλλει είς τό βασίλειον τών δύο Σικελιών. Κάρολος ό Ά νδεγαυϊας, άδελφός τοΰ άγιου Λουδοβίκου, έκστρατεύει κατ’αύτοΰ·
θείος κατά άνεψιού συμπλέκονται είς τρομεράς μ άχας. Τέλος
συμφωνοΰσι νά λύσωσι διά μονομαχίας τήν έριν αύτών. 'Η μο
νομαχία διαρκεΐ πολλάς ώρας, καί διακόπτεται ύπό μεγάλη ς
καταιγίδος, καθ’ ήν ά γγελο ς Κυρίου, έξ ούρανοΰ καταβάς, άποκαλύπτει είς τούς διαμαχομένους τήν συγγένειαν των. Ό Τριστάν, άμα μαθών ότι είναι υιός τού άγιου Λουδοβίκου, παραιτεϊ
τούς Σαρακηνούς καί απέρχεται είς 'Ρώ μην, όπου ό Π άπας τώ
δίδει τήν άφεσιν τών άμαρτιών. Έκεΐθεν Κάρολος ό Βαλαισίου
(Valois) οδηγεί τόν Τριστάνα είς τήν Γαλλίαν, είς τούς Παρισίους, καί λέγει είς τόν βασιλέα τής Γ αλλίας Φ ίλιππον τόν
Τολμηρόν, ότι ό Τριστάν ήτο ό άδελφός του ό πρεσβύτερος. Ό
Φ ίλιππος θέλει τότε νά παραχωρήση τό σκήπτρον είς αύτόν,
ά λ λ ’ ή βασίλισσα μήτηρ των καί οί μεγιστάνες έναντιοΰνται κα
τά τοΰτο. «Πώς θέλετε, ειπεν είς τόν Κάρολον τής Ά νδεγαυίας
ή βασίλισσα, νά κηρυχθή ό υιός μου έκπτωτος τής βασιλείας!—
Μάρτυς μου ό Θεός, άπεκρίθη ό Κάρολος τής Σικελίας, έκ Θεοΰ
έγνων, ότι τό πράγμα έχει ώς λέγω .» Καί τότε διηγήθη είς τήν
βασίλισσαν πάντα, όσα τώ είχεν άποκαλύψει ό ά γγ ελ ο ς. «Σάς
πιστεύω, ειπεν ή βασίλισσα· ά λ λ ’όμως ή καρδία μου δέν θά πεισθή, ότι ό Τριστάν είναι ό υιός μου, άν δέν μοί δοΟώσι βεβαιό
τερα περί τούτου σημεΐα, γνωστά είς έμέ.— Εξετάσατε λοιπόν,
δέσποινά μου, ειπεν ό βασιλεύς τής Σικελίας· πράξατε καθώς
έπιθυμεΐτε, έπειδή πρέπει πάντοτε νά γίνεται τών γυναικών ή
εύχαρίστησις.» Τότε ή βασίλισσα έκάλεσε τόν Ίω άννην Τριστάνα, καί ειπεν είς αύτόν: «Έ άν είιαι ό υιός μου, θά τό ιδω,
διότι ό ’Ιωάννης μου είχεν έπί τού δεξιοΰ του ώμου ένα σταυ
ρόν έρυθρόν. — Μά τήν ζωήν μου, άνέκραξεν ό ’Ιωάννης Τριστάν, τόν έχω άκόμη αύτόν τόν σταυρόν, καί δύνασαι νά τόν
ίδης εύκρινώς.» Γυμνώσας δέ συγχρόνως τούς ώμους του ενώ
πιον τής βασιλίσσης καί ένώπιον όλων τών μεγιστάνων, τοΐς
έδειξε τόν σταυρόν τού ώμου του. Οταν τόν είδεν ή βασίλισσα,
έσκίρτησεν ή καρδία της, ηύλόγησε τόν Θεόν, καί άρασα πρός
τόν ούρανόν τάς χεϊρας, «Τωόντι, ειπεν, αύτός είναι ό υιός μου

ό Τριστάν, όστις μοί ήρπάγη 4όταν ήμεθα είς τό Δαμιάτιον.»
Ό λ ο ι τότε οί περιεστώτες άπένειμον τιμήν πρός τόν Τριστάνα,
καί ό βασιλεύς τής Γ αλλίας ειπεν είς αύτόν: «Τό βασίλειον τή ς
Γαλλίας άνήκει είς σε, ούδέ θέλω τοΰ λοιπού έγώ ν’άρχω· λάβε
αύτό. Τούτο θέλει ό Θεός καί ό νόμος.» Άπεκρίθη ό Τριστάν
πρός τόν βασιλέα Φίλιππον: «Μά τόν Θεόν, ούδέν πράττω , έάν
πριν δέν κρίνωσι καί άποφασίσωσιν οί δώδεκα τής Γ αλλία ς πα 
τρίκιοι.» Συνελθόντες λοιπόν ουτοι, άμέσως έκριναν όμοφώνως,
ότι τό βασίλειον άνήκεν είς τόν Τριστάνα, διότι αύτός ήτο ό
πρεσβύτερος, καί ούδεμία κρίσις ήδύνατο νά τό άφαιρέση έξ αΰτοϋ. «Ά ρχοντες! ειπεν ό Τριστάν, συμφωνώ μετά τής κρίσεώς
σας, ά λ λ ’ υπάρχει άλλος τις λόγος, καί ουτος ισχυρός. Δέν εί
μαι έγώ ό πρεσβύτερος, ά λ λ ’ ό νεώτερος άληθώς, έπειδή μόλις
πρό δύο μηνών δέν έγίνωσκα τόν Θεόν, ούδέ τόν νόμον του. "Ως
τε, κατά τόν ορθόν λόγον, ό άδελφός μου είναι πρεσβύτερος
έμοΰ, καί ένταΰθα, έν πλήρει συνελεύσει, άφίνω είς αύτόν τό
βασιλέων τής Γ αλλίας, μεθ’όλων τών παραρτημάτων· ώς μόνον
δέ ζητώ παρ’ αύτοΰ δώρον, νά μέ βοηθήση πρός κατάκτησιν τοΟ
βασιλείου τής Ταρσού.»
Διατί δέ ό Τριστάν εξέλεξε τό βασίλειον τής Ταρσού, παρά
τόσα ά λλα κράτη άλλοπίστων, άτινα ήδύνατο νά κατακτήση;
Καί τοΰτο χαρακτηριστικόν τής ιστορίας τοΰ ΙΔ' αίώνος. Οί κίν
δυνοι, είς τούς οποίους είχε περιέλθει ή χριστιανική Α ρμενία,
δηλαδή ή τοΰ Ταύρου, έκίνουν τής Εύρώπης τό διαφέρον υπέρ
αύτής κατ’ έκεΐνον τόν καιρόν· καί διά τοΰτο έν έτει 1 3 3 3 ,
’Ιωάννης ό ΚΒ' Π άπας έκήρυττε σταυροφορίαν ύπέρ ταύτης
τής Α ρμενίας, ύποκυψάσης ύπό τά όπλα τοΰ σουδάν τής Αίγυ
πτου, τώ 137 4.
Άνέφερα τό συναξάριον τοΰ Τριστάνος, υιοΰ τοΰ Ά γ ιο υ Λου
δοβίκου, ώς τελευταΐον παράδειγμα τών τυχώ ν, τάς οποίας αί
σταυροφορίαι είσήγαγον είς τόν βίον τών άνθρώπων τοΰ μεσαιώνος, είτε ηγεμόνων, είτε ιδιωτών. Είς τόν εικοστόν τρίτον
τόμον τής Φ ι λ ο λ ο γ ι κ ή ς ι σ τ ο ρ ί α ς τ ή ς Γ α λ λ ί α ς (Hietoire litt0raire de la F ran ce) εκφράζεται έν προοιμίοιςήλύπη,
ότι, έντός τών μύθων καί παραδόσεων τοΰ μεσαιώνος, όλίγιστα
άπαντώνται διηγήματα έχοντα σχέσιν μετά τών σταυροφοριών.
Ούδ* ή ιστορία περιέχει λεπτομερείας πολλά ς περί τών τυχώ ν

τών άνθρώπων τοΰ καιροΰ έκείνου* ώστε μόνον είς τά μυθιστο
ρήματα καί τά συναξάρια είναι χρεία νά ζητήσωμεν τά ίχνη
τών μεταβολών, τάς οποίας προεθέμην νά καταδείξω. Σπεύδω νά
προσθέσω, ότι ούδόλως θεωρώ τάς μεταβολάς ταύτας ώς μίαν
τών ιστορικών αιτιών τοΰ Ά νατολικοΰ Ζητήματος, ά λ λ ’ ώς συντεινούσας κατά τινα τρόπον ινα μή καταντήσ/) πάλιν ή Α ν α τ ο 
λή ξένη όλωςδιόλου πρός τούς άνθρώπους τής Δύσεως. Ή Α 
νατολή, άνοιχθεισα ύπό τοΰ πολέμου, καί έκμεταλλευθεΐσα
τολμηρώς ύπό τοΰ ίταλικοΰ έμπορίου, και έπισκεπτομένη ύπό
τών έξαποστόλων, βουλομένων ί'να κατηχήσωσι τούς άπιστους
καί τούς είίω λολάτρας, καί φοβερά πρός τούς κατοίκους τών
παραλίων καί πρός τό θαλάσσιον έμπόριον, ένεκα τών άφρικα
νών τής Βαρβαριας καί πολύ μάλλον ένεκα τών Τούρκων, ών
οί στόλοι μαστίζουσι τό Α ρ χ ιπ έλ α γο ς καί τά παράλια τής ’Ι
ταλίας, ών οί στρατοί έμποιοΰσι τρόμον είς όλην τήν άνατολικήν Ευρώπην, ή Α νατολή άπτεται όχι μόνον τών μυστικοσυμ
βουλίων τών ήγεμόνων καί τών έμπορικών γραφείων, άλλά καί
τής έστίας τών οικογενειών. Αί άνατολικαί περιπέτειαι είσδύουσιν έν τή ειμαρμένη τών Δυτικών. Οί ναΰται, οί έμποροι, οί δού
λοι, οί έξωμόται, οί οδοιπόροι, οί έξαπός·ολοι, όλοι είναι δεσμοί
μετά τής Α να τολή ς, ούδέποτε συντριβέντες άπό τοΰ καιροΰ τών
σταυροφοριών. Αΰτη ή έξις τών άπωτέρων τυχών καί ίδεών άποβαίνει εν έκ τών προτερημάτων καί μία έκ τών δυνάμεων του
εύρωπαϊκοΰ κόσμου. Ά ς ε’ίμεθα βέβαιοι, ότι μεγάλη ύπάρχει δια
φορά μεταξύ τών άτόμων καί τών λαών, οίτινες τρέφουσι τήν
ιδέαν τοΰ ν’ άποδημήσωσιν είς άπωτέρους τόπους, καί τών καθημένων αείποτε είς τά ίδια καί καταλυόντων τόν βίον οίκαδε.
Προσθετέον, ότι ό πολιτισμός τά μέγιστα ώφελήθη έκ ταύτης
τής κλίσεως και συνήθειας τοΰ άνοίγειν τά κεκλεισμένα τοΰ κό
σμου μέρη. Έ π ί τών σταυροφοριών, οί πατέρες ημών δέν έγίνωσκον είσέτι νά τρέπωσι τούς άνατολικούς λαούς είς τόν χρις-ιανισμόν ά λλω ς πω ς, είμή διά τής βίας· καί έάν τις έλάλει είς
αυτούς περί άνεξιθρησκείας, θά έξελαμβάνετο ώς αιρετικός καί
άπιστος. Είς ούδενός τόν νοΰν άνέβαινεν, ότι εδει ό λόγος καί ή
πειθώ πρός μεταβολήν θρησκείας· αύτη ή ιδέα έπήλθε μετά τήν
κακήν έκβασιν τών σταυροφοριών.
Έ τ ι δέ καί έπί τών ημερών ημών, ποσάκις ήκουσα άνθρώπους
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πυνθανομένους εις τίνα άνήκουσιν άρά γε οι της Τουρκίας χρ ι
στιανικοί λαοί; Ε ίς τήν Ί ’ωσσίαν, είς τήν Αυστρίαν ή είς τήν
Γαλλίαν; Καί δταν άπεκρίνετό τις είς αυτούς: «Οί λαοί εκείνοι
άνήκουσιν είς εαυτούς,» όποιον γέλω τα διήγειρεν! όποιαν ειρω
νείαν διά τό τοιοϋτον ονειρον! Ά λ λ ’ όλίγον κατ’ ολίγον, ή ιδέα
ότι καί πρός τόν μωαμεθανισμόν ώφείλετο ή άνεξιθρησκεία, καί
ή ετι νεωτέρα έκείνη, ότι οί χριστιανικοί λαοί τής ’Α νατολές
είχον τό δικαίωμα νά ήναι άνεξάρτητοι καί νά ποιώσιν οίανδήποτε ήθελον χρήσιν τής άνεξαρτησίας αυτών, αί δύο αυται ίδέαι,
αί άποκλείουσαι τόν έγωϊσμόν τοΰ φανατισμού καί τής φιλοδο
ξίας, διεδόθησαν καί διαδίδονται είσέτι είς τά πνεύματα. ΠέποιΟα ότι ή εξις τοΰ εύρύνειν καί έκτείνειν τήν ιδίαν τύχην, τόν
ίδιον ορίζοντα, τά αισθήματα, τάς ίδέας, συνέτεινεν είς τήν αίσίαν έπίτασιν τών νέων τούτων τοΰ πολιτισμού δογμάτων. Ό
στοχασμός, ότι ύπάρχουσιν είς τήν ύφήλιον ούκ οίδα πόσοι λαοί
άπώτατοι, ίσως μή σκεπτόμενοι ώς ήμεΐς, μας άποσπά άφ’ η
μών αύτών. Τό άπωτέρω μας έλκει πρός αύτό ΐνα πορευθώμεν,
καί όταν πορευθώμεν μάς έμποιεΐ σέβας. Ταύτην τήν ίδέαν τοΰ
άηωτέρω, τήν είσαχΟεΐσαν είς τήν Εύρώπην μετά τά ς σταυρο
φορίας έν τώ κόλπω τών κρατών, έν τώ κόλπω τών οικογενειών,
έν τώ κόλπω τοΰ ίδιωτικοΰ βίου, έπειράΟην νά καταδείξω, σημειών τήν μυστικήν αύτής ένέργειαν καί κίνησιν, καί άνάγων
τήν έπίδρασιν αύτής είς τάς πη γά ς τοΰ ’Ανατολικού Ζητήμα
τος, ήτοι είς τάς άρχάς τής νέας Εύρώπης, ήτις σχηματίζεται
μετά τήν έποχήν τών σταυροφοριών.
S a in t - m abc G ir a r d in .
(Μ ετάφρααι; Α. Σ . Β Γ Ζ Α Ν Τ ΙΟ Τ .)

ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΕΝ ΤΗ, Α Ρ Χ Α Ι Α ι Π Ο Ι Η Σ Ε Ι .
Η

ΜΗΔΕΙΑ.

Παρά τώ ήδυμόλπω Εύριπίδη, όστις έπί τοσοΰτον έθεωρήθη
πολέμιος τοΰ γυναικείου φύλου ώστε καί μισογύνης έπεκλήθη
παρά τών άρχαίων, εύφυέστατα δέ παρά τοΰ Σοφοκλέους έσκώφθη, είπόντος ότι «Εύριπίδης μισεί τάς γυναίκας μόνον έν ταΐς
τραγωδίαις αύτοΰ,» δύναταί τις νά σταχυολογήση τά πλεΐστα,
άν οχι τά κάλλις·α, πρότυπα τής γυναικείας άρετής. Ά παντώ νται μέν, είναι άληθές, άκόλαστοι Σθενέβοιαι, καί άσελγαίνουσαι
Φαΐδραι καί μαινόμεναι Μήδειαι, άλλά παρ’ αύταις άναλάμπουσιν άγλαώτερον, ώς έκ τής άντιπαραθέσεως, καλλιπάρθενοι Ί φιγένειαι καί Μακαρίαι, ένάρετοι Ά νδρομάχαι, φίλανδροι Ά λ κήστιες, φιλάδελφοι Ή λέκτραι, μυρία μυρίων άρετών υποδείγ
ματα. Ά λ λ ά καί παρ’ αύταις έκείναις ταΐς Φαίδραις καί ταΐς
Μηδείαις ό κύκνος τής τραγικής ποιήσεως ήδυνήθη νά ύποδείξη
διά τής πάλης, ήν συγκροτοΰσι κατά τών κακών αύτών παθών,
ότι τά ίχνη τής άρετής έκείνης, ή τις ένυπάρχει φύσει έν τή καρ
δία τής γυναικός, ότι τό ζώπυρον τοΰ καθήκοντος, όπερ έπιβάλλει είς τήν γυναίκα αύτή ή φύσις αύτής, δέν άπεσβέσθη έντελώς,
άλλά καί νικώμενον έτι ύπό τών κακών παθών διασώζει τό εύγενές καί υψηλόν, δι’ ά πολλοί τών νεωτέρων έθαυμάς·ωσαν τήν
γυναΐχα, 6 μέν λέγω ν αύτήν τό τελειότερον τών έπί γη ς δημι
ουργημάτων, ό δέ ποιητικώτερον άποφαινόμενος, ότι ό μέν άνήρ
είναι τό πεζογράφημα, ή δέ γυνή τό ποίημα τοΰ Θεοΰ.
Τωόντι έν τώ κόσμω τούτω ό μέν άνήρ άντιπροσωπεύει τόν
νοΰν, ή δέ γυνή τήν καρδίαν* τούτου ενεκεν καί αί άρετα'ι καί αί
κακίαι άμφοτέρων έπαισθάνονται τής διαφοράς ταύτης. Πάσα
παρεκτροπή τής γυναικός, καλώς έξεταζομένη, προέρχεται έκ
καταχρήσεως τών εύγενών όρμών τής καρδίας· πάσα παρεκτροπή
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τοΰ άνδρός φέρει τόν τύπον τής καταχρήσεως τών διανοητι
κών δυνάμεων. Ιία'ι τουναντίον, πάσα άρετή τής γυναικός είναι
αρετή τής καρδίας, πάτα αρετή τοΰ άνοδός είναι άρετή νοός.
Ά πόδείξεις τής άληΟείας ταύτης μυρίας παρέχεται ή παγκό
σμιος ιστορία, μυρία£ δέ καί οι τήν καρδιάν τοΰ ανθρώπου άναδιφήσαντες ποιηταί και μυθιστοριογράφοι άρχαΐοί τε καί νεώτεροι έν τοΐς εαυτών συγγράμμ-ασι δίδουσιν. Έ κ τούτων επιτραπήτω νά παραστήσω ύμΐν μίαν τών καταπληκτικωτέρων εικό
νων τοΰ Εΰριπίδου, τήν βασιλόπαιδα τής Κολχίδος Μήδειαν,
τήν τρομεράν εκείνην γυναίκα, ήτις, εί κα'ι διά τοσοότων αιμάτων
τά ς χεΐρας αύτής βάψασα, ά λ λ 5 δμως άποσπάται, ούτως είπεΐν,
ού μόνον τήν συγγνώ μην, άλλά καί τήν συμπάθειαν ημών, καί
καταδεικνύει τήν άλήθειαν τοΰ λογίου, δι’ ού ό ήμέτερος Ίησοΰς
έδωκε τήν άφεσιν τών άμαρτιών είς γυναίκα πολλά φαΰλα πράξασαν· «’Αφέωνται, είπεν, αί άμαρτίαι αύτής αί πολλαί, οτι ή γά.
πησε πολύ.»
Ό Έ ρ ω ς, ό παΐς εκείνος, δστις έχει τοσαύτην καλλονήν ό
σην και πονηριάν, ό τύραννος θεων τε και ανθρωπων, ως ειπεν ό
Ευριπίδης έν τή ’Ανδρομέδα, τά βελη τοΰ όποιου ούδε τής, μητρός αύτοΰ ’Αφροδίτης έφείδοντο, έγένετο ό αίτιος πάντων τών
κακών καί πάντων τών κακουργημάτων τής Μήδειας. Νεάνις
περικαλλής ή Μήδεια, έζη άμέριμνος καί ήσυχος έν τή οικία
τοΰ βασιλέως πατρός της, δτε οί ήρωες τών Ε λ λ ή νω ν, ύπό τοΰ
Ίάσονος άγόμενοι καί τής Ά ρ γο υ ς έπιβαίνοντες, έπεχείρησαν
τόν πρώτον έκεΐνον πλοΰν πρός κατάκτησιν τοΰ έν Κολχίδι
χρυσοΰ δέρατος. Ή Ε λ λ η νικ ή τόλμη καί ή Ε λ λ η νικ ή καλλονή,
αϊτινες έπί χιλιάδας έτών κατέπληξαν καί καταπλήττουσι τήν
οικουμένην, κατέπληξαν καί τήν καρδίαν τής ταλαίνης βασιλόπαιδος, καί παλμοί έρωτος πρός τόν άρχηγόν τής έκστρατείας
Ίάσονα έγεννήθησαν κατά μικρόν έν τή καρδία αύτής. Ύ πό τοΰ
έρωτος τούτου άλοΰσα ή Μήδεια παρέβη καθήκοντα ιερά, προέδωκε τόν πατέρα, τήν πατρίδα, καί κατέστησε τόν κύριον τής
καρδίας αύτής κύριον καί τοΰ χρυσοΰ δέρατος. Ό έρως αύτής
δέν Ιστη μέχρι τούτου· έπιβάσα μετά τοΰ Ίάσονος τής Ά ρ γο υ ς,
κατέλιπε τό πατρωον έδαφος, καί δέν έδίστασεν, δπω ς σώση τόν
έραστήν άπό τής καταδιώξεως τοΰ Αίήτου, νά κατακόψη είς τε
μάχια τόν άδελφόν της Ά ψ υρτον, καί νά ρίψη αύτόν είς τήν θ«-

λασσαν. ’Ιδού είς οποίας φρικώδεις παρεκτροπάς δύναται νά φέprj ή κατάχρησις τοΰ φίλτρου παρά τή γυναικί, δταν ή γυνή
αύτη δέν τύχη έξ άπαλών ονύχων χρηστής ά γω γή ς καί παιδεύσεως, ά λλά βάρβαρος, ώς ή Μήδεια, καί βαρβάρως τεθραμμένη, καταγίνεται είς γοητείας καί τερατουργίας, ήτοι, ταύτόν
είπεΐν κατά τήν ήμετέραν έποχήν, είς παιδαριώδεις άνοησίας.
Ά λ λ ’ ένταΰθα τοΰ λόγου γενόμενος, κρίνω καλόν ν’ άνοίξω
μίαν μικράν παρένθεσιν. Ά νέγνω ν έσχάτως γνώμην σοφοΰ τίνος
Εύρωπαίου, λέγοντος, οτι ό άνήρ χάνει τόσον πολύ παρά τή
γυναικί όπόταν κλαίη ένώπιον αύτής δπως τήν συγκινήση, ώς·ε
τά δάκρυα ταΰτα δικαίως δύνανται νά λογισθώσιν ώς ύδωρ, χρησιμεΰον πρός άπόσβεσιν τής πυρκαϊάς τοΰ έρωτος. Ή γνώμη
αύτη, κατ’ έμέ τούλάχιστον, είναι όρθδτάτη, καί ιδού ό λόγος.
Ή γυνή άγαπα τόν άνδρα ώς άνδρα, ώς όν άνόμοων αύτη κατά
τήν φύσιν, καί ούχί ώς γυναίκα, ώς εχοντα τάς άδυναμίας τής
γυναικείας φύσεως. Ί σ ω ς τοΰτο τήν εύχαριστεϊ πρός στιγμήν
καί κολακεύει τήν φιλαυτίαν της· ίσως έκ πρώτης δψεως βλέπουσα τήν ταπείνωσιν ταύτην χαίρει ένδομύχως, διότι βλέπει
έξασφαλιζόμενον τό κράτος αύτής· άλλά τήν πρώτην έκείνην
εύχαρίστησιν διαδέχεται μετ’ ού πολύ ή περιφρόνησις, ήτις είναι
τό καίριον τραΰμα τοΰ έρωτος. Τοΰτ’ αύτό δυνάμεθα κατ’ άντίστροφον λόγον νά ε’ίπωμεν καί περί τοΰ άνδρός ώς πρός τήν γ υ 
ναίκα. Έ φ ’ όσον ό έρως τής γυναικός πρός τόν άνδρα περιορίζε
ται έντός τοΰ θελκτικού καί έπαγω γοΰ γυναικείου χαρακτήρος,
έφ’ όσον, δηλαδή, ό έρως ούτος τής γυναικός έκδηλοΰται δι’ άκρας άγάπης καί άφοσιώσεως, έφ’ δσον ή έρώσα γυνή προσπα
θεί ύπέρ τής εύδαιμονίας τοΰ άνδρός, προσφέρουσα έν άνάγκη
θΰμα καί τήν ίδιαν αύτής ζωήν ύπέρ αύτοΰ, ό έρως τοΰ άνδρός
πρός αύτήν διαμένει ισχυρός, μετέχω ν σεβασμοΰ άμα κο:ί ευ
γνωμοσύνης πρός αύτήν. Ά λ λ ’ άμα ώς ή γυνή ύπερβή τά όρια
τής φύσεως αύτής, άμα ώς χάριν τοΰ έρωμένου άντικειμένου
προβή είς παρεκτροπάς άνωτέρας τοΰ χαρακτήρος αύτής, άμα
ώ ; διαπράξηται χάριν αύτοΰ έγκλήματα καί κακουργήματα, τό
τε τό εν τών συστατικών τοΰ έρωτος, ό πρός αύτήν σεβασμός,
άποσβέννυται έν τή καρδία τοΰ άνδρός, καί ολίγον κατ’ ολίγον
γεννάται είδός τι άποτροπιάσεως," καθ’ ού δέν δύναται νά πα
λαίση ούδ’ ή ευγνωμοσύνη, ούδ’ ή στοργή.
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Τούτου ένεκεν, κατά τήν σημερινήν έποχήν, καθ’ ήν ό λεγό
μενος ευρωπαϊκός πολιτισμός έπί τοσοΰτον παρβμόρφωσε τά
ήθη τών άνθρώπων, ώστε αί μέν γυναίκες άπό άφωσιωμένων
συντρόφων άπέ€ησαν δεσπόζουσαι βασιλίδες, οί δέ άνδρες κατέ
στησαν μικρού δεΐν νέοι Ή ρακλεΐς, νήθοντες παρά τούς πόδας
τής Ό μ φ ά λης, βλέπομεν μετ’ έκπλήξεως τοσαϋτα έρωτος συνοι
κέσια λαμβάνοντα κάκις·ον τέλος* καί πολλοί τών φιλοσοφούντων,
βλέποντες τό παράδοξον τοΰτο καί μή έννοοΰντες τήν αιτίαν
αύτοΰ, κατήντησαν νά παραδεχθώσιν, ότι τά κα τά συνθήκην ή έκ
προξενιάς, ώς λέγομεν, συνοικέσια, είναι πολύ προτιμότερα τών
έξ έρωτος. Τό κατ’ έμέ, θεωρών τήν τελευταίαν ταύτην γνώμην
ώς αύτόχρημα βλασφημίαν κατά τοΰ έρωτος, κατά τοΰ θεοΰ έκεινου, όστις παρά τοΐς ήμετέροις προγόνοις ένομίζετο γενάρχης
τοΰ παντός, κατά τοΰ ίεροΰ έκείνου αισθήματος, όπερ άπό βαθμΐδος είς βαθμίδα, ώς ειπεν ό Σωκράτης, προάγει ήμάς μέχρι
τής έπιγνώσεως καί τής άγάπης τοΰ υπέρτατου άγαθοΰ, διατεί
νομαι μόνον όπερ καί άνωτέρω είπον, ότι, όπως ό έρως διατελή
άναλλοίωτος καί άπαραμείωτος, πρέπει νά περιβάλληται έν έκάστω φύλω τόν οίκεΐον αύτοΰ χαρακτήρα, προστατευτικής μέν
στοργής παρά τώ άνδρί, άφωσιωμένου δέ φίλτρου παρά τή γυναικί. Ά λ λ ’ έπί τό προκείμενον.
Ό Τάσων ήγάπησε βεβαίως καί αύτός τήν Μήδειαν, διότι,
κατά φυσικόν τινα νόμον, ό άνάπτων τό πΰρ τοΰ έρωτος έν τή
καρδία τοΰ άλλου άδύνατο ν νά μή αισθανθή πολύ ή όλίγον, θάσσον ή βράδιον, τήν θερμότητα αύτοΰ. ’Α λ λ ’ έν τή Μήδεια δέν
ευρε τήν δειλήν έκείνην καί δειλήμονα παρθένον, έκείνην, ήν πε
ριέγραψαν τοσοΰτον περιπαθώς οί ήμέτεροι ποιηταί, και πρό
πάντων ό "Ομηρος έν τώ προσώπω τής Ναυσικάας* δέν ευρε τήν
Έ λληνίδα κόρην, ή τις συν τή παρθενία τοΰ σώματος διετήρει
άσπιλον καί άμόλυντον τήν πολύ ύπερτέραν παρθενίαν τή ς ψυχή ς, ήτις έπεσπάτο τόν έρωτα διά τοΰ γλυκέος θέλγητρου, τής
άρετής, κατά μικρόν καί οίονεί σαγηνεύουσα τήν καρδίαν, άλλά
κόρην άρρενωπόν, άπό πολλοΰ ήδη τήν παρθενίαν τής ψυχής
άπολέσασαν, έρώσαν τυφλώς καί πυρωδώς, προκαλοΰσαν τόν
έρωτα καί ούχί έμπνέουσαν αύτόν, άναρπάζουσαν πρός στιγμήν
τάς αισθήσεις, άλλά μή δυναμένην νά μονιμοποιήση τόν έρωτα
άνδρός.

535

Ί σ ω ς ερώτηση τις, τοΰ λόγου περί τών δυο τούτων έρωτων
προκειμένου, τοΰ κατά μικρόν γεννωμένου και τοΰ άκαριαίου,
πότερος τών έρώτων τούτων είναι προκριτώτερος ή άληθης. Απέχων τοΰ ν’άποφανθώ περί τοΰ δυσχεροΰς τούτου άντικειμενου,
περιορίζομαι είς μικράν τινα παράθεσιν τοΰ έρωτος πρός τήν
μουσικήν καί τήν ποίησιν.
Π ολλάκις βεβαίως πορευθέντες είς τό θέατρον ή είς μουσικάς
συναυλίας, κατεκηλήσατε τά ςά κοά ς σας δια τε τής Ιτα λ ικ ή ς καί
διά τής Γερμανικής μουσικής. Είναι βέβαιον, οτι άκουοντες τάς
σοφάς συμφωνίας τοΰ Μαγερβέερ ή καί αύτοΰ τοΰ Ριχάρδου Βαγνερ, κατεπλάγητε, καί ή παταγώ δης μεγαλοπρέπεια τής μου
σικής, αί σοφαί καί άδόκητοι άπό τή ς ύπατης εις τήν νητην και
άπό ταύτης πάλιν είς τήν ύπάτην καταβασεις και άναβασείς,
έξήραν τόν νοΰν υμών καί άνήρπασαν τάς αισθήσεις. Π ολλακις
πάλιν άκούοντες τάς ίταλικάς αρμονίας τοΰ Βελλινη, φερ ειπεΐν,
ή τοΰ 'Ροσσίνη, δέν κατεπλάγητε μέν ίσως, αί αισθήσεις υμών
δέν άνηρπάγησαν, ό νοΰς ύμών δεν ύπέστη τήν εξαρσιν έκείνην,
ήν έμποιοΰσιν αί έκτακτοι έκεΐναι τύρβαι τοΰ γερμανικού συς·ηματος, ά λλ’ τισθάνθητε βεβαίως τήν καρδίαν ύμών ήδέως καμπτομένην, καί άντί τοΰ ρίγους καί τής άνατριχιάσεως, άπερ πολ
λάκις έμποιεΐ ή γερμανική μουσική, ύπέστητε γλυκυτεραν τινά
συγκίνησιν, καί δάκρυα γλυκύθυμα πολλάκις τάς παρειάς ύμών
κατέ^ραναν. Έ ξήλθετε τοΰ θεάτρου, κατά μέν τήν πρώτην περίστασιν αισθανόμενοι είδός τι διανοητικής καρώσεως, καματον
τινα προξενηθέντα έκ τοΰ ότι ό μέν νοΰς ύμών έξέστη, ό δε θαυ
μασμός ύμών έκουράσθη έκ τοΰ άκούσματος τής υψηλής μεν
καί μεγαλοπρεπούς, ά λ λ ’ άνίσου καί άνωμάλου έκεινης μουσι
κής* κατά δέ τήν δευτέραν περίστασιν τερψίθυμόν τινα καί διαρ
κή πάσχοντες (Ρεμβασμόν, καί Ιχοντες έναυλον είσέτι είς τήν άκοήν τήν ήρεμον έκείνην άρμονίαν, ήτις ούδέν παρουσιάζει τό
άπροσδόκητον, άλλά δονεί ήδέως πάσας τάς χορδάς τής καρδίας
διά τής μεμετρημένης καί βεβαθμολογημένης, ούτως ειπεΐν, αρ
μονίας αύτής.
Αύτό τοΰτο άκολουθεϊ καί είς τάς δύο σχολάς τής δραματι
κής ποιήσεως, τήν κλασικήν καί τήν ρωμαντικήν. Έ κ εΐ μέν τό
μέτρον, ή αρμονία, ή προϊοΰσα δέσις τοΰ ποιήματος, ή βαθμη
δόν άναπτυσσομένη καί φθάνουσα είς τό κατακόρυφον σημεΐον,
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εν ω έπέρχεται ή λυσις, πλοκή, πάντα ταΰτα συντελοΰσιν όπως
έφελκύσωνται τόν οίκτον καί τόν έλεον, όπως κάμψωσι καί τά
μυχιαίτατα ελατήρια τής ανθρώπινης καρδίας. Ενταύθα δέ αί άπροσδόκητοι μεταβάσεις άπό αιθέριου υψους εις τό πεζότατον σημεΐον, ή τεχνήεσσα μέν ά λ λ ’ άναρμόνιος συναρμογή χαρακτή
ρων και θέσεων άνομοίων καί διεστωσών, καταπλήττουσι μέν
τήν φαντασίαν, έξαντλοΰσι τόν τρόμον, ά λ λ 1 έν μέσω πάσης
ταύτης τής διαταράξεως του νευρικοΰ συστήματος καί τών δια
νοητικών δυνάμεων του άνθρώπου, ή καρδία παρίσταται άπαθής
τρόπον τινά θεατής, μηδεμιαν συγκίνησιν έπαισθανομένη.
ΤοιοΟτος καί ό Ιρως υπό τήν διπλήν Ιποψιν, ύφ’ ην εϊδομεν
αύτόν άναπτυσσόμενον. Καί καθώς εις τήν μουσικήν, καθώς είς
τήν ποίησιν, ούτω καί είς τόν Ιρωτα, τό μ έν μέτρον,ή ήρεμος έκείνη αρμονία, καθιςααύτά ισχυρά της καρδίας θέλκτρα, διαρκώς
πληροΟντα αύτήν, τό δέ σφοδρόν καί άφαρπαχτιχόν, έξάρματα
στιγμιαία τής φαντασίας καί τής διανοίας, μικρόν ή ήκιστα έπί
τήν καρδίαν έπιδρώντα.
Οί πρόγονοι ήμών, οϊτινες ύπέρ πάντα τά άλλα Ιθνη ήγάπησαν τήν άρμονίαν καί ούδέποτε παρεξέβησαν τολμηρώς τών ο
ρίων αύτής, έτήρησαν αύτήν έν πασι τοΐς εργοις α ύτώ ν καί μά
λιστα πικρώς ύπό του Άριστοφάνους κατακρίνεται ό νεωτερίσας
όπωσοΰν^Εύριπίδης, διότι παρέστησεν έπί της σκηνής πάθη έκ
ρυθμα, οία τά τής Μηδείας καί Φαίδρας, καί ένέδυσε τούς ήρωας
αύτοΰ, ώς τόν Τήλεφον καί άλλους, διά κιναρών ένδυμάτων άναξίων τής τε σκηνής καί τών ήρώων. Παρ’ αύτοίς λοιπόν ό Ιρως,
ό άγνός λεγόμενος ή πλατωνικός Ιρως, ό Ιρως, όν ή χριστια
νική θρησκεία άντικατέστησε δι’ άγγέλου φύλακος, ήτο ήρεμος
καί γλυκύθυμος τής ψυχής συγκίνησις, παρορμώσα τόν έρώντα
εις θυσίας ύπέρ τοΰ έρωμένου άντικειμένου, Ουσίας όμως εύγενεϊς, ούχί δέ σφοδρόν πάθος, άποτυφλοΰν τόν έρώντα καί παρορμών αύτόν μέχρι τής διαπράξεως στυγερών έγκλημάτω ’ν. Τοι
αύτη τούλάχιστον φαίνεται ή ά γω γή τών Ε λ λ ή νω ν καί Έ λ λ η νίδων άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων, ώς φαίνεται παρά τώ Ό μήρω καί παρά πασι τοΐς άλλοις ποιηταΐς.
Έ ν τή ά γω γή ταύτη άνατραφείς καί ό Ίάσων έπόμενον ήτο,
άμα τή διαπράξει τών στυγερών έκείνων κακουργημάτων τής
Μηδείας, νά ήσθάνετο άποτροπίασίν τ^να, ήνόμω ς τό κατ’ άρχάς
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κ;ατεπολέμει ή ευγνωμοσύνη αύτοΰ πρός αύτήν καί ή σκέψις, ότι
ταΰτα πάντα τά κακουργήματα διεπράξατο ή Μήδεια χάριν αύτοΰ. Ά λ λ ’ ή Μήδεια δέν περιέστειλεν είς ταΰτα καί ^μόνα τά
κακουργήματα αύτής. Έλθοΰσα είς τήν πατρώα τοΰ συζύγου αύ
τής μετ’ αύτοΰ, έξεδικήθη άπηνώς τόν άρπαγα τοΰ θρόνου του
Ίάσονος Πελίαν, καί εδωκε νέαν άφορμήν άποτροπιάσεως εις τόν
Ίάσονα έναντίον αύτής· καί όμω ςήΜ ηοεια έπραξεκαίτό κακούρ
γη μ α τοΰτο χάριν αύτοΰ. Πλήν τοιαύτη ή άνθρωπίνη καρδιά!
Τό κακούργημα μισείται καί ύπ’ αύτοΰ έκείνου, ύπέρ ου διαπράττετΛι· τολμώ δ’ είπεΐν, ότι καί αύτή ή κακούργος ψυχή αισθά
νεται άπέναντι κακουργίας, ήν διέπραξεν ίσως ή ήθελε διαπράξει
περιστάσεως δοθείσης, όταν βλέπη αύτήν διαπραττομένην ύπ
άλλου, άποτροπίασιν, καταμαρτυρούσαν τήν εύγενή καταγω γήν
τής άνθρωπίνης ψυχής. Τούτου ενεκεν οι άρχαΐοι Σπαρτιαται
έμέΟυον τους Ε ίλ ω τ α ς , όπως προφυλαττωσι τους νέους διά τής
θέας έκείνης. άπό τής μέθης. Έ πιτρέψατέ μοι δέ, προς αποδειξιν
τούτου, νά διηγηθώ άνέκδοτόν τι, όπερ άνέγνων.δέν ένθυμουμαι
ουτε ποΰ ούτε. πότε. Εύγενής τις ιππότης καί πλούσιος ήράσθη περικαλλούς
καί έναρέτου νεάνιδος· έπειδή δέ ούτος πολλά είχε πλεονε
κτήματα φυσικά καί έπίκτητα, ό ερως ταχέω ς έγένετο αμοι
βαίος,· καί, μηδενός ύπάρχοντος κωλύματος, οί δύο νέοι ταχέω ς
ένυμφεύθησαν. Οί πρώτοι μήνες τής συζυγίας ^παρήλθον έν τή
ήδύτητι τών πρώτων έρωτικών διαχύσεων, καί τό μέλλον τοΰ
ύμεναίου προοιωνίζετο αίσιώτατον. Ά λ λ ά μετά τινα καιρόν ή
νεαρά γυνή άνακαλύπτει δύο μεγίστας έλλείψεις παρά τώ συζύγω αύτής· ήτο χαρτοπαίκτης είς τόν ύπέρτατον βαθμόν, καί είχε
τό πάθος τοΰ μονομαχεΐν. Ή δυστυχής γυνή προσπαθεί διά θω
πειών, διά παρακλήσεων, διά θαλερών όακρύων νά άποτρέψη
αύτόν άπό τών μεγάλω ν έκείνων έλαττωμάτων· ά λλ’ είς μάτην.
Πάσαι αί προσπάθειαι αύτής ναυαγοΰσιν άπέναντι τής ολέθριας
έξεως· ό σύζυγος ύπόσχεται μέν τήν διόρθωσιν του, άλλά τήν
έπαύριον λησμονεί τήν ύπόσχεσιν και έπαναλαμβανει τάς συνή
θειας του. Ή γυνή κατελήφθη έπί τέλους ύπό φρικώδους άπελπισίας, σαλευομένη πάντοτε μεταξύ τοΰ φόβου μή μονομαχία
τις άφαρπάσϊ] τόν σύζυγόν της, ή κακή τυχη έν τώ χαρτοπαιγνίω καταστρέψη αύτόν. Έ ν τοιαύτη οιεκειτο χαταστασει, ότε
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μίαν τών ήμερών, άναγινώσκουσα βιβλίον, εΰρεν έν αύτώ τό άκόλουθον συναξάριον:
« Ό Βεελζεβούλ, ό άρχων τών δαιμόνων, ήγνόει μέχρι τινός
τήν φοβέραν αύτοΰ ασχήμιαν. Ά λ λ ά μεταβάς ποτε είς Βενετίαν
και ίδων Ένετικόν κάτοπτρον, έλαβε περιέργειαν καί έσωπτρίζετο
έν αύτώ· το'τε δέ πρώτον έννοήσας τήν φρικαλέαν του άσχημίαν,
άπεφασισε νά διορθώση αύτήν δσον τό δυνατόν. »
^ Ή νεαρά γυνή, άναγνοΰσα ταΰτα, έλαβεν ώσεί έλλαμφθιϊσα
αιφνιοιαν άποφασιν. Γό έσπερας έπρόχειτο νά δοθή συνανας^ροφή
εν τώ οίκω αύτής. Οι προσκεκλημένοι ήσαν πολλοί, καί έν αύτοϊς
ούκ όλίγοι οι χαρτοπαικτοΰντες· έτέθησαν δέτράπεζαι τοΰ χαρ
τοπαιγνίου, καί είς μίαν έξ αύτών παρακαθήσας ό σύζυγος έπαι
ζε. Μετά μικρόν ή γυνή είσήλθεν είς τόν θάλαμον, καί έπορεύθη
κατ’ εύθείαν είς τήν τράπεζαν, έν ί) έκάΟητο ό σύζυγος αύτής. Ή
γυνή ήρξατο παίζουσα καί αύτή, χαί καταθέτουσα κολοσσιαίας
ποσότητας έπί ένός χαρτίου, έκφράζουσα δε τοσοΰτον ζωηρώς
τήν εύχαρις·ησιν, ήν 7)σθανετο, ως·ε ό συζυγος αύτής έμεινε κα
τάπληκτος. Βλέπων τό ίδιον αύτοΰ έλάττω μα παρά τή γυναικί
αύτοΰ έμυσαχθη, άπεστραφη αυτό, χαι λαβών κατ’ ιδίαν τήν γυναΐκά του, ήθέλησε νά συμβουλεύση αύτήν· ά λλ’ έκείνη έξηκολούθει έκφράζουσα ζωηρώς τήν εύχαρίς-ησίν της, μέχρις ότου ό
σύζυγος έξαφθείς τή ειπεν, ότι νυμφευόμενος αύτήν ήλπιζεν, ότι
ένυμφεύετο κόρην άγνήν καί άθώαν, ούχί δέ κατεχομένην παρά
τοιούτου τρομεροΰ έλαττώ ματος
Καί λοιπόν, ειπεν ή νεαρά
γυνή, κρίνετε τό έλάττω μα τοΰτο τοσοΰτον μυσαρόν;
Τό μυσαρώτατον πάντων. — Ά λ λ ά τότε πώ ς περιπίπτετε είς αύτό;
Ό σύζυγος εύρέθη περιπεπλεγμένος. Α γ α π η τ έ μου σύζυγε, είπε
τότε ή νεαρά γυνή, εύτυχώς δέν εχω τό έλάττω μα τοΰτο, άλλά
σέ έβλεπον μεθ’ όλας τά ς παρακλήσεις μου περιπίπτοντα είς
αύτό, καί ήθέλησα νά σέ σώσω, καταδεικνύουσά σοι διά του πα 
ραδείγματος μου πόσον -είναι μυσαρόν. Τοιοΰτον, φίλτατε σύζυ
γ έ μου, είναι καί τό άλλο σου έλάττω μα, καί προετιθέμην όμοίαν καί είς εκείνο νά κάμω δοκιμήν. Ή δη , σύζυγέ μου, πείθε
σαι είς έμε; άπαρνεΐσαι τά άξιοθρήνητα έλαττώ ματά σου, έπαυξάνων τοιουτοτρόπως τήν πρός σέ άγάπην μου; . .
'QJ £{σαι
άγγελος! άπήντησε δαχρυ^ροών ό σύζυγος· σοί υπόσχομαι νά
πράττω τοϋ λοιποΰ ό,τι καί αν θέλτ)ς, έκτός μόνον άν μέ W -
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ξης νά μή σέ άγαπώ . . . Ά λ λ ά πώ ς συνέλαβες αύτήν τήν ίδεαν;
— Ά νά γνω θι, σύζυγέ μου, ειπεν ή νεαρά γυνή, δίδουσα πρός
αύτόν τό συναξάριον τοΰ διαβόλου, καί βλέπουσα αύτόν προσεκτικώς. Ό συζυγος άνέγνω, καί στραφείς πρός αύτήν, «Φ ιλτάτη μου, ειπεν, έχρημάτισας πρός έμέ τό κάτοπτρον τοΰ
διαβόλου* συναινεΐς λοιπόν ώστε τοΰ λοιποΰ, άκούων τά ς συμβουλάς σου καί άπομιμούμενός σε, ν’ άποβώ καί έγώ κάτοπτρον
άγγέλου;» Τά χείλη τών δύο συζύγων συνηνώΟησαν, ή οικιακή
«ίρήνη άποκατέστη, και τοΰ λοιποΰ ούδέν νέφος έσκίαζε τόν
atOptov ουρανόν τοΰ υμεναίου έκείνου.
Τό έπιμύθιον τοΰ άνεκδότου τούτου εϊναι προφανές. 'Ω ς έν τω
κατόπτρω βλέποντες τάς σωματικάς ήμών έλλείψεις, προσπαθοΰμεν νά διορθώσωμεν αύτάς, ούτως όφείλομεν νά βλέπωμεν
παρά τοΐς άλλοις τά ς ήθικάς ήμών έλλείψεις καί άσχημίας, καί
νά προβαίνωμεν είς διόρθωσιν αύτών.
Ά λ λ ’ ιδού ήμεΐς καί πάλιν μακράν τή ς Μήδειας, και ίσως έξαντλοΰμεν τήν υπομονήν τών άναγνωστων. Επανελθωμεν λοι
πόν είς τό προκείμενον. Μετά τό κατά του Πελίου κακούργημα
τής Μηδείας, ό Ίάσω ν καί αύτή, έξωσθέντες έκ τής Ίω λκοΰ, καταφεύγουσιν είς Κόρινθον, όπου έβασιλευεν ό Κρεων, Ιχω ν θυγα
τέρα περικαλλή καί ώραίαν γάμου. Ό Ίάσων άφ’ ένός μέν άπεστρέφετο τήν σύζυγον διά τά κακουργήματα αύτής, άφ’ έτέρου
δέ άντιπαραβάλλων τήν άγνήν καί άμόλυντον Έ λληνίδα, τήν θυ
γατέρα τοΰ Κρέοντος, πρός τήν βάρβαρον έκείνην γυναίκα, ής 6
£ρως έξεδηλοΰτο διά κακουργημάτων, ίσως δέ καί σαγηνευθεις
έκ τή ς βασιλικής α ίγλ η ς, άποφασίζει, προδούς τήν Μήδειαν, μη
τέρα ά λλω ς τε τών δύο αύτοΰ τέκνων, νά νυμφευΟή τήν Έ λ λ η 
νίδα! Ή Μήδεια, λαβοΰσα τ ή ν κεραυνοβόλον ταύτην είδησιν, μ α ί
νεται καί, ώς λέαινα τούς σκύμνους άφαιρεθεΐσα, έξερχεται έκ του
βίκου, πολλά καταρωμένη καί έαυτήν καί τόν άνδρα καί τούς
παΐδας. Αί συνεταί συμβουλαί τής τροφοΰ αύτής δέν ίσχυσαν νά
κατασβέσωσι τά ζέοντα έν τή ψυχή αύτής πάθη· έπικαλεϊται
τούς θεούς κατά τοΰ συζύγου αύτής, κατά τής νεαράς Γλαύκης,
καί ώς πεπυρακτωμένος σίδηρος διέρχεται τήν καρδίαν αυτής ό
πατήρ, ή πατρίς καί ή στυγερά μιαιφονία τοΰ άδελφοΰ αύτης
Άψύρτου. Παραπονεΐται πρός τάς Κορινθίας γυναίκας, οίκτειοουσα τήν έν γένει τύχην τοΰ γυναικείου φύλου, καί έπιχαλβυ-
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μένη τόν θάνατον. «Κορίνθιαι γυναίκες! ?>.έγειμετά σπαραξικάρ
διου ύφους, υμείς μέν έχετε και πατρίδα, καί πατρικούς οΐχους,
καί βιωτικάς απολαύσεις, καί φίλους· ά λ λ ’ έγώ ή παναΟλία έρη
μος, άπατρις εξυβρίζομαι ύπό τοΰ άνδρόςμου, κλαπείσα έκ βαρ
βάρου γη ς, μή έχουσα ούτε μητέρα, ούτεάδελφόν, ούτε συγγενή,
εις δν νά καταφύγω κατά τήν παροΰσάν μου συμφοράν.» Παρακαλεί δέ τάς Κορινθίας γυναίκας, άν ποτε εύρτ) τρόπον όπως
έκδικηθή τόν σύζυγόν τη ς, νά σιωπήσωσι καί νά μή τήν προδών
σωσιν. Ά λ λ ’ ιδού καταφθάνει ό Κρέων, όστις διατάσσει τήν
Μήδειαν νά φύγη αμέσως, λαμβάνουσα μ ετ’ αύτής τά δύο τέκνα
της, πριν ή τήν άποβάλη αύτός έκ τής χώρας. Κλαίουσα ή φά
λαινα Μήδεια έρωτά τίνος ένεκα ή τόση σκληρότης· ά λ λ ’ ό
Κρέων τήν άπαντά, ότι ή μαγική της τέχνη πολλάς δυστυχη
μάτων τω δίδει, ύπονοίας. Διαμαρτύρεται ή Μήδεια περί τής έγκαρτερησεως της, περι τών άγαθών της προθέσεων, κλαίει, θρη
νεί, ολοφύρεται, γονυκλινής ικετεύει τόν Κρέοντα, πλήν. τά πάντα
είς μ α τ η ν ό Κρέων μένει άουσώπητος. Τότε ή Μήδεια, προσπεσοΰσα εις τους ποδας αύτοΰ, λέγει τα ΰ τα ;
« Αφες με τούλάχις-ον σήμερον μόνον νά μείνω έδώ, διά νά
φροντίσω περί τής φυγής έμοΰ καί τών τέκνων μου, άφοΰ ό πα
τήρ των ούοαμώς περι αύτών φροντίζει. Οικτειρον τά άθώα αύτά
βρέφη! καί σύ είσαι παίδων πατήρ, καί επόμενον είναι νά αίσθανθης συμπάθειαν πρός αύτά. Τό κατ’ έμέ, δέν μοί μέλει δι’έμαυτήν, άλλά χλαιω διά τά άθώα ταΰτα βρέφη. ».
^
Ό Κρέων συγκινείται είς τούς λόγους τούτους, καί, ένδίδων
εις την παρακλησιν> άποσυρεται. Α λλ η έξαψις τής Μηδείας
Ιφθασεν είς τό κατακόρυφον σημείον. Άποσυρθέντος τοΰ Κρέοντος, η λύσσα αύτής διά τήν ταπεινωσιν, ήν .ύπέστη, έκρήγνυται
διά τών έξής λέξεων :
α Αβυσσος κακών πανταχόθεν· τίς θά άντείπη; Ά λ λ ά . δέν
έτελείωσεν άκόμη τό πράγμα, όχι, όχι! θά δοκιμάσωσι πολλά
άκόμη οι νεόνυμφοι, καί πολλά θά ύποφέρωσιν αί πενθεραί. Noμιζετε, οτι, αν δεν είχον κάνέν κέρδος ή.κάνενα σκοπόν, θά έθώπευόν ποτε αύτόν; όχι, ούτε θά τόν έχαιρέτων καν, ουτε θά ήπτόμην τής χειρός του. Ό άνόητος! Ιφθασεν είς τόσην μωρίαν, ώς
τε ένώ ήδύνατο νά καταστρέψη τά σχέδιά μου έξορίζων με άμέσι^ς, μέ άφήκε νά μείνω έδώ σήμερον τήν ημέραν ταύτην*. καθ’
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ήν τρεις τών έχθρών μου θά καταστήσω νεκρούς, τόν πατέρα,
τήν κόρην, καί τόν σύζυγόν μου. Ά λ λ ’ έχω πολλά θανατώσεως
μεσα, και άπορώ ποιον έξ αύτών νά μεταχειρισθώ· νά βάλω άρά
γ ε πΰρ είς τά δωμάτιά των, ή, έμβάσα κρυφίως είς τό δωμάτιον
όπου είναι έστρωμένη ή νυμφική των κλίνη, νά χώσω τό φάσγανον εις τά στήθη άμφοτέρων; Ά λ λ ’ έάν συλληφθώ καθ’ δν καιρόν
εισερχομαι; ώ! τότε θά γείνω άποθνήσκουσα, άντικείμενον, γέλω 
τος εις τούς έχθρούς μου. Ό χ ι! καλλίτερον τό μέσον, τό όποιον
γνωρίζω καλώς· νά τούς έξολοθρεύσω διά φαρμάκων. »
Α λλά σκεπτεται πάλιν ή Μήδεια, ότι δέν θά εύρη καταφύγιον
πουθενά, ταΰτα πράττουσα, καί διανοείται πώ ς νά έξασφαλίση
πρώτον έαυτήν. Μετά μικρόν παρουσιάζεται ό Ίάσων καί, προλαμβανων τάς σκληράς έπιπλήξεις τής Μηδείας, έπιπλήττει
πρώτος αύτός λέγω ν, ότι αί άνόητοι αύτής κατά τοΰ Κρέοντος
ύβρεις καί κακολογίαι έπήνεγκον τήν έξορίαν της, καί προσπαθεί
νά τήν δυσωπήση λέγω ν, ότι θά έξακολουθεί άγαπών αύτήν και
ότι θά φροντίση όπως μή φύγτ) άχρήμων καί ένδεής. Ά λ λ ’ ή
Μήδεια μαινομένη έξυβρίζει αύτόν, τώ άναμιμνήσκει, ότι αύτή
τον έσωσε, οτι έπροδωκε τόν πατέρα καί τήν πατρίδα, ότι έβαψε
τάς χείράς της είς αίματα- καταμέμφεται πικρώς αύτόν ώς προδίδοντα ούχί πλέον τήν συζυγικήν του πίστιν, άλλά πολύ πολυτιμότερον, τούς παίδας αύτοΰ, καί έξακολουθεί λέγουσα: «Τώ
ρα ποΰ νά ύπάγω ; είς τόν πατρικόν μου οίκον, τόν. οποίον προ&δωκα ώς καί τήν πατρίδα μου χάριν σοΰ; Ά !.ε ίς τάς ταλαιπώ(ίους Πελιάδας; πόσον ώραία θά μέ ύπεδέχοντο, έμέ τήν φονεύσασαν τόν πατέρα των! Δυστυχώς τοιαύτη ή θέσις μου· είς
μέν τούς φυσικούς φίλους μου έγεινα έχθρά, καί όσους δέν έ
πρεπε νά κακοποιήσω χάριν σοΰ τούς έχω έναντίους· διά ταΰτα
δά καί σύ μέ έκαμες μακαρίαν άνά πάσαν τήν 'Ε λλάδα. Τί Οαυμάσιον καί σεβαστόν σύζυγον έχω ή ταλαίπωρος, άφοΰ έκδιώκομαι έρημος φίλων, μόνη μετά μόνων τών τέκνων μου! καλόν
αίσχος είς τόν νεόνυμφον τό νά πλανώνται άνέστιοι καί. π τω 
χοί οί παίδες καί ήσώτειρα αύτοΰ. Ώ θ ε έ μου! σύ έδωκας σημεία
είς τούς άνθρώπους διά νά διακρίνωσι τόν χρυσόν άν ήναι κί
βδηλος· άλλά διατί δέν έδωκας τοιαϋτα σημεία, όπως γνωρίζηται καί ό κακός άνήρ; »
Ό Ίάσων προσπαθεί νά δικαιολογηθή λέγω ν} ότι άπ’έναντία^

αυτή οφείλει χαριτας εις αύτόν, διότι εφερεν αύτήν άπό τής βαρ
βάρου γή ς είς τήν Ε λ λ ά δ α , όπου άπέκτησε δόξαν ά λλ’έννοών,
ότι αί προφάσεις αυται ήσαν άσθενεΐς, λέγει, ότι άκριβώς νυμ
φεύεται όπως έξασφαλίση τήν τύχην αύτής τε καί τών τέκνων
αύτής* ά λλ ή Μήδεια άπαντα άμέσως, ότι, άν προύτίθετο τοΰτο,
ίπρβπε νά τήν πείση καί ούχί νά προβή δολίως. Μετά πολλάς
τοιαύτας άντεγχλήσεις, οί δύο σύζυγοι άποχωρίζονται.
Η Μήδεια, έξασφαλισασα καταφύγιον είς τοΰ βασιλέως τών
Αθηνών Α ιγεω ς, αποκαλύπτει προς τά ς Κορινθίας γυναίκας
τούς μιαιφόνους αύτής σκοπούς, όπως διά μέν τών φαρμάκων
κατας·ρέψη τήν κόρην χαί πάντα, όστις έγγίση αύτήν, αύτή δέ,
φονεύσασα τούς παΐδας πρός έκδίκησιν τοΰ Ίάσονος, φύγη. Αί
γυναίκες τήν άποτρέπουσι τοΰ σκοποΰ τούτου, άλλ* αύτή μένει
άμε κάθετος, και προσκαλεσαμενη τον Ίάσονα, προσποιείται, όπως
έξαπατήση αύτόν καλλιον, μεταμέλειαν διά τούς πικρούς λόγους,
ους ειπε πρός αύτόν. Ό Ίάσων έξαπατάται καί, πολλά πρός αύ
τήν ύπο σχεθείς,άποσύρεται,λαβών πρώτον παρ αύτής ώς δώρον
διά τήν νύμφην τόν όλεθριον πέπλον καί χρυσότευχτον ς-έφανον.
Τό ήμισυ τής δλεθρίας έχδιχήσεως τής Μηδείας έξεπληρώθη*
μένει τό έτερον ήμισυ, ή σφαγή τών τέκνων αύτής. Μ εταχαλεΐται τά τέκνα* φρικώδης πόλεμος συγκροτείται έν τή καρδία αύ
τής· ή λύσσα τής έκδικήσεως παλαίει μανιωδώς κατά τοΰ μητριχοΰ φίλτρου.
1
« ΤΩ τέκνα, τέκνα! άνακράζει ή Μήδεια, εις ήν ό Ίάσων ύπεσχέθη, ότι θά άποκαταστήση αύτός τά τέκνα· σείς μέν έχετε πόλιν καί οίκον, έν ω θά κατοικήσητε, καταλιπόντες έμέ τήν άθλίαν
καί πάντοτε έστερημένοι μητρός· έγώ δέ άπέρχομαι φυγάς είς
άλλην πόλιν πριν νά σας χαρώ, πριν νά σας ίδω εύδαίμονας,
πριν ή φροντίσω τά τοΰ γάμου σας καί τήν νυμφικήν σας κο
σμήσω κλίνην. Ταλαίπωρος έγώ! ώ τής άθλιας μου τύχης. Ά λ λ ά
μέ άλλας έλπίδας σάς έθρεψα, τέχνα μου· μέ άλλας έλπίδας
έμόχθουν, καί χατεφαγώθην άπό τούς κόπους, καί ύπέφερα τό
σους πόνους είς τήν γέννησίν σας· ειχον έλπίδας ή ταλαίπωρος
πβ λλάς είς υμάς, ότι μίαν ήμέραν θά μέ γηροκομήσητε, καί ό
ταν άποθάνω θά εύπρεπίσητε τό σώμά μου, ζηλωτήν καθιστώντές με είς πάντας τούς άνθρώπους. Ά λ λ ά τώρα άποβαίνουσιν είς
μάτην πάσαι αί γλυχεραί μου φροντίδες· διότι έστερημένη ήμών,

οίκτρόν καί λυπηρόν θά διαγάγω βίον, οί δέ γλυκείς σας όφθαλμοί δέν θά άτενίσωσι πλέον είς τήν μητέρα σας. Φεΰ, φεΰ! τί μέ
βλέπετε, τέκνα μου; τί γελά τε τόν πανύστατόν σας γέλω τα;
"Ω! ώ! τί νά πράξω; Ε κ λείπ ει ή καρδία μου, άμα ώς είδα τό χ α 
ρωπόν τών τέκνων μου δμμα· όχι, δέν θά δυνηθώ νά τολμήσω*
είς τόν άνεμον τά πρώτά μου σχέδια! Θά συμπαραλάβω έκ τής
χώρας ταύτης τούς παΐδάς μου· τίς ή άνάγκη, διά νά λυπήσω
τά χα διά τοΰ θανάτου αύτών τόν πατέρα των, νά ύποστώ έγώ
διπλοΰν μαρτύριον; Ό χ ι, όχι! έ^ρέτωσαν τά σχέδιά μου! »
Τό μητρικόν φίλτρον άφίκετο είς τό κατακόρυφον αύτοΰ σημεΐον· ή δυστυχής Μήδεια άσπάζεται μετά θαλερών δακρύων τά
τέκνα αύτής, ών ό άγαθός δαίμων φαίνεται έκνικήσας. Ά λ λ ά
πικρά άνάμνησις διέρχεται τό πνεΰμα αύτής· άνανήφει, ούτως
είπεΐν, έκ τής μέθης τής μητρικής στοργής, έν άκαρεί διέρχον
ται προ τών οφθαλμών αύτής τά παθήματα, αι πρός αύτήν πε
ριφρονήσεις, ή άγνωμοσύνη τοΰ Ίάσονος, ή αισχρά έξορία της,
καί ή δίψα τής έκδικήσεως καταλαμβάνει αύτήν μετά διπλάσιάς
μανίας.
« Ά λ λ ά τί πράττω; λέγει· θέλω νά παράσχω γέλω τα , άφίνουσα άβλαβεϊς τούς έχθρούς μου; Ποτε, ποτε! πρεπει νά τολ
μήσω . . . 'ϊπ ά γ ε τ ε , τέκνα μου, είς τήν οι κίαν.. . . »
Ά λ λ ’ ή φωνή τοΰ μητρικοΰ φίλτρου άντηχεΐ καί πάλιν είς τά
ώτα αύτής, καί διασχίζονται καί αύθις τά μητρικά της σπλάγχνα:
« Μή, ώ σκληρά πάθη, μή πράξητε ταΰτα· άφες αύτά, τα
λαίπωρε γύναι! φείσθητι τών τέκνων σου· έκεΐ μετ έμοΰ (,ώντα
θά εύφραίνωσι τήν καρδίαν. . . Ό χ ι! μά τούς καταχθονίους τοΰ
Ά δ ο υ θεούς, ποτέ δέν θά γείνη τοΰτο, ν’ άφήσω, έγώ τούς παϊδάς μου νά καθυβρίζωνται ύπό τών έχθρών μου. Έ ξ άπαντος
είναι πεπρωμένον νά γείνη τοΰτο και άναποφευκτον. Και ή μεν
βασιλόπαις νύμφη, βάλλουσα τόν στέφανον έπί τής κεφαλής και
τόν πέπλον περιβαλλομένη, θ’ άποθάνη είμαι βέβαια* έγώ δέ
θ’ άπέλθω τήν παναθλίαν οδόν. Θέλω ν’ άσπασθώ τά τέκνα μου*
δότε, τέκνα μου, δότε τήν δεξιάν σας χεΐρα είς τήν μητέρα όπω ς
τήν άσπασθή. Ά γ α π η τα ί μοι χεΐρες, φίλταται κεφαλαί, εύγενές
σχήμα καί πρόσωπον τών τέκνων, εύοαιμονεΐτε, α λλ’ έκεΐ έπανω
είς τούς ούρανούς* τήν έδώ εύδαιμονίαν ό πατήρ σας τήν άφηρεσεν. ΤΩ γλυκεία οψις, ώ άπαλόν πρόσωπον, ώ ήδίστη τών τέ
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κνων μου πνοή, υπάγετε, υπάγετε· δέν δύναμαι πλέον ν’ ατενίσω
είς ύμας, τά κακά μέ καταβάλλουσι. Καί γνωρίζω μέν πόσον
τρομεράν Οά πράξω κακουργίαν, άλλά τό πάθος υπερνίκα τάς
σκέψεις μου. »
Κρίνω περιττόν νά άναλύσω τήν μονωδίαν ταύτην της Μη
δείας, μονωδίαν, ής τραγικωτέρα καί παθητικωτέρα παρ’ ούδενί
ίσως τών τραγικών ποιητών, άρχαίων τε καί νεωτέρων, άπαντάται· μονωδίαν, έν η άπεικονίζεται τοσούτω πις·ώς καί φυσικώς
ή τρομερά πάλη τοΰ μητρικού φίλτρου κατά τής δίψης τής έκ
δικήσεως. Έ κ α σ το ς έξ υμών δέν χ ρ ίζ ε ι λόγω ν, δπως έκτιμήση
κατ’ άξίαν καί Οαυμάση τόν μέγαν ημών ποιητήν.
Μετά μικρόν καταφθάνει ά γγελ ο ς πρός τήν Μήδειαν, άναγγέλλω ν είς αυτήν, δτι ή κατά τής Γλαύκης καί τοΰ Κρέοντος
έκδίκησις τής Μηδείας έπληρώθη, καί δτι ό Ίάσων ζητέϊ δπως
τήν φονεύση. Ή Μήδεια μεθύσκεται τότε, καί κορυβαντιώσα άνακράζεί:
« Φ ίλαι γυναίκες! άπεφάσισα νά φονεύσω ιδία χειρί τούς
παΐδάς μου, καί έπειτα νά φύγω έντεΰΟεν διά νά παραδώσω αυ
τούς είς άλλην δυσμενεστέραν χεΐρα δπως τούς φονεύση. Έ ξ
άπαντος είναι άνάγκη ν’άποθάνωσιν· επειδή δέ είναι άνάγκη, θά
τούς φονεύσω έγώ ή ίδια, ήτις τούς έγέννησα. Ε μ π ρ ό ς, καρδία
μου, όπλίζου! Τί βραδύνω; τί δέν πράττω τά δεινά μέν, ά λ λ ’ άναγκαΐα κακά; Ε μ π ρ ό ς, τάλαινα χείρ μου, λάβε τό ξίφος, λάβε,
πάτησον τήν λυπηράν τοΰ βίου βαθμίδα, καί μή κακισθης μηδέ
άναμνησθής τών φιλτάτων σου τέκνων, ούδέ πώς τά έγέννησας·
λησμόνησον τήν βραχεΐαν ταύτην ημέραν τά τέκνα σου, έχεις
καιρόν νά τά θρηνης έπειτα* διότι καί άν τά φονεύσης, ά λ λ ’ ό
μως είναι τέκνα σου, δυστυχής δ5 είμί γυνή. »
• Καί ώς μαινάς λαβοΰσα τά τέκνα αύτής, εισέρχεται είς τόν
οίκον καί, κωφεύουσα πρός τούς κλαυθμυρισμούς αύτών, φονεύει
αύτά, καί κορεννύει ή ταλαίπωρος τήν έκδίκησίν της, κατασχίζουσα τά σ πλά γχνα της.
Τά περαιτέρω θεωρώ περιττά. Ό χαρακτήρ τής Μηδείας έξεικονίζεται μέχρι τούτων θαυμασίως, Οαυμασίως δ’έπίσης καί ό τοΰ
Ίάσονος. Γυνή βάρβαρος, μηδεμιάς τυχοΰσα ά γω γή ς, είς παιδα
ριώδεις γοητείας τά ςπα ιδικά ςκαί νεανικάς αύτής διελθοΰσα ήμέ
ρας, πλήρης τρομερών καί φρικωδών παθών, κατανικώντων τάς
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δλίγα ς φυσικάς αύτής άρετάς, μολύνασα τάς γειρας δι’ άδελφικών αιμάτων, προδοΰσα πατρίδα καί πατέρα, άλλά κρύπτουσα
πάσας ταύτας τάς κακίας οπ’ισθεν τοΰ μεγάλου αύτής πρός τόν
Ίάσονα έρωτος,— τοιαύτη ή Μήδεια. ’Ανήρ, έλληνοπρεπώς μέν
τεθραμμένος, άλλά κυριευθείς ύπό τοΰ αισθήματος τής έπιτυχίας,
ήν ύπεδείκνυεν αύτφ ο έρως τής Μηδείας, έρασθείς'πρός σ τιγ
μήν ώς έκ τής εύγνωμοσύνης, ά λ λ ’ αισθανθείς μετά μικρόν άποτροπίασιν πρός τόν βάρβαρον καί μιαιφόνον έκεινον χαρα
κτήρα, προδούς έπειτα τήν Μήδειαν χάριν βασιλικών γάμω ν,—
τοιοΰτος ό Ίάσω ν.
Ό μΰθος ουτος τής άρχαιότητος, ον τοσοΰτον λαμπρώ ς διετραγωδησεν ή θελξίμυθος καί καλλικέλαδος άηδών τής τραγικής
ποιήσεως, πολλά καί σήμερον είς τήν ήμετέραν κοινωνίαν δύναται νά παράσχη μαθήματα. Ό μύθος ούτος φαίνεται λέγω ν πρός
μέν τούς άνδρας, δτι ό γά μ ος δέν είναι άγοροπωλησία, δέν είναι
στάδιον, έν ώ διαπληκτίζονται τό πάθος καί τό συμφέρον· δτι ό
συνδέσας τήν τύχην αύτοΰ μετά τής τύχης γυναικός, τά πάντα
ύπέρ αύτοΰ προδούσης, έχει ιερά πρός αύτήν καθήκοντα· πρός δέ
τάς γυναίκας, δτι άνωτέρω τοΰ έρωτος ΐσταται ή άγάπη τής πατρίδος καί τών γονέων, τό καθήκον, δπερ ή προδοΰσα άδύνατον νά
μήπροδοθή καί αύτή έπί τέλους. Έ ά ν πρός τάς στυγεράς ταύτας
εικόνας, έάν πρός τόν βάρβαρον καί μιαιφόνον καί τοΰ καθήκοντος
προδοτικόν 'χαρακτήρα τής Μηδείας ή Έ λ λ η ν ίς γυνή άντιπαραβάλη τάς μ εγάλας ύπέρ τοΰ καθήκοντος Ουσίας τών μεγάλω ν
Έ λληνίδω ν γυναικών, τής Ίφ ιγενείας σφαγιαζομένης υπέρ τής
πατρίδος, τή ς Μακαρίας προσαγομένης έκουσίως είς τόν βωμόν
χάριν τοΰ οίκου αύτής, τήν ’Αντιγόνην χάριν τής άδελφικής άγάπης θαπτομένην, πάντα έκείνα τά εύγενή τοΰ. καθήκοντος θύ
ματα, άδύνατον τότε νά μή θεώρηση καύχημα, δτι κατάγεται
Έ λ λ η ν ίς, καί νάμή κρίνη καθήκον της, δπως μιμηθή τά πρότυπα
■έκεΐνα, ώστε ού μόνον νά λέγηται, άλλά καί νά ήναι πράγματι
Έ λ λ η ν ίς.
Λ
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Α.
Ή χατά τόν ήμέτερον αιώνα τάσις τοΰ συνεταιρισμού είναι
χαταπληκτική καί έξαισία. Τολμώ ειπεΐν, ότι τό πλεΐστον γόητρον τοΰ νεωτέρου πολιτισμού δφείλεται είς τήν μεγάλην ταύ
την αρχήν. Αι πρόοδοι τής ναυτιλίας, τοΰ έμπορίου, τών έπιστημών, τών τεχνών, τής οίκονομολογίας, τοΰ δημοσίου πλού
του, αί διάφοροι έπιστημονικαί ή τεχνικαί άνακαλύψεις, αί εις
άγνωστους χώρας περιηγήσεις, ή σύστασις βιομηχανικών κατα
στημάτων, ή άνάπτυξις τών γραμμάτων, ή διάδοσις τοΰ πολι
τισμού, ό φωτισμός λαών βαρβάρων,— ταΰτα πάντα όφείλονται
εις τόν συνεταιρισμόν.
Έ πειδή ό άνθρωπος είναι φύσει κοινωνικός, επειδή τό ε ί ς
ο ύ δ ε ί ς είναι μία τών άναντι^ρήτων αληθειών, μόνον διά τού
συνεταιρισμού, μόνον διά τής συστάσεως εταιριών έπιτυγχάνονται τά μεγάλα έργα, έκτελοΰνται οί μεγάλοι σκοποί. Δι’ έταιριών καθιδρύονται Ά καδημίαι, δι’ έταιριών τό ινδικόν έμπόριον
είς πάσαν τήν Εύρώπην έξαπλοΰται, δι’ έταιριών ή Μεσόγειος
συγκοινωνεί διά τοΰ Σουέζ μετά τής Έρυθράς θαλάσσης, δι’ έταιριών άρχαϊοι μαργαρΐται άνασκαλεύονται καί μεγάλην λα μ 
βάνει έπίδοσιν ή έπιστήμη τή ς άρχαιολογίας, δι’ έταιριών προ
σηλυτίζονται είς τόν χριστιανισμόν λαοί νομάδες καί βάρβαροι,
δι’ έταιριών κατορθοΰνται τά όσημέραι πληθυνόμενα μ εγάλα έργα
τοΰ νεωτέρου πολιτισμοΰ.
Θραύσατε τήν ευεργετικήν τοΰ συνεταιρισμοί» άλυσιν, διαλύ
σατε τά έξ ών συνίσταται ουτος στοιχεία, καί μετ’ ού πολύ θά
ίδήτε τήν Εύρώπην δλην νεκράν καί παντέρημον, θά παραστήτε

μάρτυρες γενικής και όλεθρίας άδρανειας, θά κατοπτεύσητε έπί
τέλους, οτι μόνη ή τών άνθρώπων κοινωνία καί ή έπί τό αύτά
συνάθροισις άποτελεΐ τήν μεγάλην τής άνθρωπότητος άποςολήν.
Δέν σκοπώ ένταΰθα νά περιγράψω έν γένει τόν συνεταιρισμόν*
μυριάδες σελίδων είς άπάσας σχεδόν τάς εύρωπαϊκάς γλώσσας
έγράφησαν περί αύτοΰ, καί τό θέμα είσέτι διατελεΐ άνεξάντλητον, καθόσον άνεξάντλητά είσι καί τά άγαθά τοΰ συνεταιρισμού.
'Α πλώ ς θέλω σ υνά ψ ει όλίγα τινά σκαλαθύρματα περί φιλολο
γικών ή ακαδημαϊκών συνεταιρισμών, καθόσον, καί ύπό τήν άπλουστάτην ^ταύτην εποψιν, τό άντικείμενον είναι καί πάλιν
πλούσιον, και ίσως άπτίτει καί πολυμάθειαν κρείττονα, και νοΰν
κριτικώτερον καί πλειότερον χρόνου διάστημα.
Β'
Οι φιλολογικοί συνεταιρισμοί, ύπό τό όνομα Ά κ α δ η μ ί α ι ή
Σ ύ λ λ ο γ ο ι , τοσαύτην έπίδοσιν έλαβον κατά τούς νεωτέρους
αιώνας, ώστε έν γένει είς αυτούς οφείλεται πάσα ή άνάπτυξις
τών γραμμάτων, τών τεχνών καί τών έπιστημών. Ό μ ά ς φιλο
λόγω ν ή φιλοσόφων, συνερχομένη έπί τό αυτό, σκέπτεται μ ετ’
άπαθείας πώ ς είναι δυνατόν νά λυθή τό δεΐνα φιλολογικόν ζή
τημα, καταπολεμεί ό εις τοΰ ετέρου τήν γνώμην, συζητεΐται
ποικιλοτρόπως τό ζήτημα, καί ούτω, συνδυαζομένων τών γνώ 
σεων έκάστου σοφού, άποτελεΐται ό πυρήν ό περιέχων τήν άλήθειαν τοΰ ζητήματος. Τό προνόμιον τού λύειν ζητήματα δέν
χαίρουσι μόνοι οί πολιτικοί- τούτου εύμοιροΰσι καί οί φιλόλο
γοι. Εκείνοι σκοτοδινιώσιν είς τήν λύσιν ανατολικών καί γαλλογερμανικών καί άγγλαμερικανικών ζη τη μ ά τω ν έ'χουσιν ό
μως καί οί όπαδοί τών Μουσών ζητήματα ομηρικά, ζητήματα
άλεξανδρινά, ζητήματα δωδωναΐα, ζητήματα έμπορικά, ζητήμα
τα γεω λογικά, άστρονομικά, φυσικά, χημικά. Τό βέβαιον είναι,
ότι άπαιτεΐται κριτικώτερος νοΰς είς τούς φιλολόγους η είς τούς
διπλω μάτας, μεθ’ όσα καί άν καυχώμενοι λέγωσιν οί τελευταίοι
ουτοι, ότι έκαστος έξ αύτών κρύπτει εις τήν κεφαλήν του καί
μίαν Παλλάδα.
Ό φιλολογικός κόσμος εύρύνεται βαθμηδόν, καί νέους άνακαλύπτει όρίζοντας άχανεστέρους καί φωτεινοτέρους. Έ δώ οί
3δ.

αρχαιολόγοι άνασκαλεύουσι τάς έλληνικάς ή ρωμαικάς γα ία ς,
καί έκ της άνακαλύψεως ένός άγγείου, νομίσματος ή αναγλύ
φου, έρμηνεύουσι τήν φύσιν τοΰ δεινός ή δεινός ζητήματος, έξηγοΰσι τόν δείνα ή δείνα συγγραφέα^ καί λύουσι ταύτην ή έκεί
νην τήν φιλολογικήν άπορίαν των. Ε κ ε ί οΐ παλαιοντολόγοι
σκάπτουσι τήν γην μέχρι τοΰ κατωτέρου αρώματος, καί έκ τής
είς τήν δείνα ή δείνα ήπειρον άνακαλύψεως ένός μαμμούθ, με
γαθηρίου ή παραδόξου τινός ιχθύος, έξάγουσι ποικίλα έπιςημονικά συμπεράσματα. Ά λ λ α χ ο ΰ φιλόλογοι φιλέλληνες τήν τών
προγόνων ήμών δόξαν όνειροπολοΰσι, καί, τά συγγράμματα
αύτών κατατρώ γοντες, έκπληροΰσιν έν μέρει τόν μέγαν σκοπόν
τοΰ εύκλεοΰς γόνου τής Χίου, τήν άναζωπύρωσιν, δηλονότι, τών
έλληνικών γραμμάτιων. Έ κ α σ τος έπί τέλους οπαδός τών Μου
σών συνεταιρίζεται μετ’ άλλων αύτοΰ συναδέλφων, ϊνα ζωτικωτέρας άληθείας έκ τών άγώνων καί τών έργασιών του άρυσθή.

είσέδυσαν καί είς τό πνεΰμα τοΰ συνεταιρισμού, τό όποιον ζητοΰσι νά σφετερισθώσιν οί νεώτεροι Σμίθ καί Ιίόλβερτοι καί Κονδιλλάκ, πρωτοβουλίας έκδούλευσιν πωλοΰντες.
Ό κοινωνισμός τών άρχαίων Αθηναίων έμαρτύρει, ό π έγεννήθησαν όντως κοσμοπολΐται, προωρισμένοι ν’ άνάψωσιν άπαξ
τήν δάδα του πολιτισμού, δι’ ου κατεσελάγισεν ούτος τήν Εύρώπην ολόκληρον. Ά γο ρ α ι, και Λέσχαι, καί ΙΙοικίλαι Στοαι,
φιλολογικά ή πολιτικά ή φιλοσοφικά συνεντευκτήρια μαρτυροΰσιν ού μόνον τό συνεταιριστικόν τών άνδρών πνεΰμα, άλλά καί
τήν τότε τοΰ λαού κυριαρχίαν ώς και τήν εθνικήν αύτοΰ Οέλησιν, τήν σχεδόν έλλείπουσαν παρά τισιν έκ τών νεωτέρων ευρω
παϊκών κρατών. 'Ο Ό μ ηρος, τό πιστόν τούτο άπεικόνισμα τών
ήρωϊκών χρόνων τών άρχαίων Ε λ λ ή νω ν, πολλάκις διά τοΰ
ποιητικοΰ αύτοΰ χρωστήρος κατέδειξεν ήμιν τόν λαόν συνερ/όμενον ά γ ο ρ ή ν δ ε ή έ τ ε λ έ σ χ η ν , καί σκεπτόμενον περι τών
κοινών συμφερόντων.

Γ'.
Δ '.
Ά λ λ ’ άρά γε τό πνεύμα τών νεωτέρων Άκαδημιών οφείλε
ται είς τόν νεώτερον ευρωπαϊκόν πολιτισμόν, ένώ ημείς τε καί
άλλοι πολλάκις έπανελάβομεν, ότι ό πολιτισμός ουτος, έφ’ ώ
έναβρύνονται οί Εύρωπαΐοι, είναι γνήσιος Ε λ λ η νικ ό ς, είναι αν
ταύγεια καί άντανάκλασις έκείνου; Καί ένταΰΟα αί χρυσαί προγονικαί σελίδες σπεύδουσιν είς άπόδιιξιν τών λόγω ν ήμών.
Τό ελληνικόν πνεΰμα τά πάντα συνέλαβε, καί κατενόησεν
όλα έκεΐνα τά συστατικά στοιχεία, ή άνάπτυξις τών οποίων έ
μελλε νά γέννηση ήμέραν μίαν τόν νεώτερον τούτον πολιτισμόν.
Δέν έκαλλιέργησε μόνον τά γράμματα, δέν έκληροδότησεν είς
ήμάς τούς νεωτέρους συγγραφάς μόνον καί λείψανα πλούσιας
διιανοητικής πανδαισίας, δέν έμόρφωσε ποιητάς καί φιλοσόφους
είς ταΰτα μόνα δέν περιωρίσθησαν οι ηράκλειοι τών προγόνων
μας άθλοι. Ό άρ/α ίος Ε λλη νισ μ ός ποικίλα ετερα ήδύοσμα άνθη
άνεδήσατο έπί τοΐς κροτάφοις αύτοΰ, καί πολλάς έτέρας έκδουλεύσεις τη καθόλου άνθρωπότητι παρέσχε. Μόνη ή ύπαρξις
τών άμφικτυονικών συνεδρίων, έν οις τό Πανελλήνιον όλον συνείρε/το καί συνεσκέπτετο περί τής προαγω γής καί ώ ιεω ς του
Ε λληνισ μού, αρκεί νά πείση ήμάς όπόσον οί ήμέτεροι πρόγονοι

Ά λ λ ά ταΰτα πάντα ώχριώσιν απέναντι τοΰ σεμνού ίδρυτοΰ
τών νεωτέρων Ά καδημιώ '^ τού δαιμονίου Πλάτωνος. Ε κείνος
πρώτος, μιμηθείς τόν διδάσκαλόν του Σωκράτην, όστις δέν ίδρυσε
μέν σχολήν ιδίαν, ά λλ’είς έργοστάσια καί έρμογλυφεΐα καί λέσχας έδίδασκε τά φιλοσοφήματα αύτοΰ, άνίδρυσεν έν τώ Ιίεραμεικώ Ακαδημίαν μεγαλοπρεπή, έν ή έξετύλισσε μεταξύ πολ
λών άλλων τόν μίτον τών φιλοσοφικών αύτοΰ ίδεών.
Ή Ακαδημία τοΰ Πλάτωνος, κείμενη ιδίως έπί τοΰ Κεραμεικοϋ, περιεστοιχίζετο ύπό άτμοσφαίρας λίαν νοσεράς, όπου τά
έλη έπεπόλαζον, καί αί άκτΐνες τού ήλίου, πίπτουσαι έπι ,τών
βορβορωδών έκείνων λιμνών, άπετέλουν παράδοξον r. -ίθεσιν
χρυσαυγών αντανακλάσεων πρός άναθυμιώσαν και νέκραν, ού
τως είπεΐν, ύδατώδη έπιφάνειαν.
Ά λ λ ά τήν Ιλλειψιν τής φύσεως άνεπλήρωσεν ή τέ^νη. Ό
Κίμ ων διεταξε τήν άποξήρανσιν τών ελών, και, καθαρισθείσης
τοιουτοτρόπως τής ατμόσφαιρας, έκτίσθη καλλιπρεπές καί καλΛιθεμεθλον τό ώραΐον έκεΐνο Λύκειον ή Γυμνάσιον, συνέστη
κήπος εύθαλής και άνθοστόλιστος, έφυτεύθησαν βρύα, έλαΐαι,

άμπελοι, έπισκιάζουσαι διά τών δροσερών αύτών φυλλαΰων τά
ήλιοκαές του Κεραμεικοΰ δάπεδον, διέλυσαν αι ήλιακαι άκτΐνες
τά βορβορώδη νεφιδια καί τάς λιμνικάς άναθυμιασεις, καί ή χωρα
εκείνη έστολίσΟη ώς καλλίμορφος καί ξανΟόκομος νύμφη, καρα
δοκούσα τήν έλευσιν τοΰ άγαΟοΰ νυμφίου, τοΰ δαιμονιου Π λά
τωνος.
Ό ποιον φαινόμενον τοΰτο Ε λλη νικ ή ς άφελειας και σοβαροτητος άμα! Ό Π λάτων, κατανοήσας'-όποΐον πρόσωπον έμελλε
νά διαδραματίσει έν τί) κρινοστεφει τής φιλοσοφίας κονίστρα· ό
Π λάτων, έμπνευσθείς τάς ιεράς έκείνας φιλοσοφικάς άληθείας,
καθ’ ών συνετρίβη καί αύτός ό της σοφιστείας δεινός άνεμοστρο6ιλος· ό Π λάτων, συγκινηθείς ύπό τών ιερών έκείνων τής δημο
κρατίας ζωπύρων, τά όποια ως πυριφλεγείς σπινθήρες διεκαιον
τά στήθη αύτοΰ· ό Π λάτων, εύαγγελισθεις τάς ά για ς της ισοτητος, της δικαιοσύνης καί τοΰ άνθρωπισμοΰ άρχάς, άπέφυγε
τήν τύρβην τής πολιτείας, άπέφυγε τόν πολύν όρυμαγδόν τοΰ
πλήθους, άπέφυγε τά πάθη καί τόν άκάθεκτον σάλον τών πολι
τικών κομματαρχών, καί είσεχώρησεν εις τήν άγνήν έκείνην τοΰ
Κεραμεικοΰ φύσιν, καί τούς άχανεΐς καί καλλιχρώ μους τοΰ στε
ρεώματος θόλους έζήτησεν ώς άντανάκλασιν τών φιλοσοφιών
αύτοΰ, καί άπονοσφισάμενος πάντα υλιστήν καί άναίσθητον καί
άφιλόσοφον, προσέλαβεν άγαθούς συνεταίρους, τούς έπισημοτέρους σχεδόν τών ’Αθηναίων, μεθ’ ών συνεζήτησε διάφορα φιλο
σοφικά ζητήματα έν τοΐς εύσκίοις δρυμώσι τοΰ Ά καδήμου θεοΰ.
Ιδ ο ύ τό πνεΰμα τό Ε λληνικόν έν άπάση αύτοΰ τη ιδιοφυία.
Ιδ ο ύ ό Έ λ λ η ν φιλόσοφος, φιλοσοφών έν τη παρθένω φύσει. Ι 
δού ό άναμορφώσας τήν φιλοσοφίαν, ό κληροδοτήσας τούς νεωτέρους άνεκτιμήτους θησαυρούς, άπό τών δασών τοΰ Κεραμεικοΰ
εξάγει τούς καλλιρρόους της εύγλω ττίας του χειμά^ρους.
Ό ποιον παρήγορον μάθημα! όποιοι θησαυροί παραδειγμάτων
δι’ ήμας τούς νεωτέρους Έ λ λ η ν α ς , τούς πάσχοντας ύπό τής
δεινής έκείνης έπιδημίας, ήτις όνομάζεται πιθηχισμός· δι’ ημάς,
τούς ξενομανεΐς, άλλά χαί τών ξένων σφάγια γιγνομένους· δι’
ήμας, τούς έκτινάσσοντας τήν κόνιν της άρχαίας Ε λλη νικ ή ς
άφελείας, καί δηλητηριαζομένους ύπό τής έχεπευκοΰς έκείνης
τών ξένων άνηθικότητος· δι’ ήμας, τούς μή συναισθανθέντας εί
σέτι, ότι μόνον τόν πολιτισμόν, τά γράμματα καί τάς έπιστή-

μας τών Ευρωπαίων, όφείλομεν νά μελετώμενκαί νάσπουδάζωμεν, ούχί δέ τά ήθη των, διότι εισίν άνευ ήθών, ούχί τήν οικογε
νειακήν συμπεριφοράν των, διότι στεροΰνται τοιαύτης, ούχί τήν
πολυτέλειάν των, διότι είναι σημεΐον φθίσεως, ούχί τό έπάρατον
έκεινο lib ertin ag e, διότι άπειλεΐ νά μολύνη τόν άγνόν καί άκηλίδωτον ήμών ελληνισμόν, τόν έλληνισμόν τοΰ Σόλωνος χαί
τοΰ Λυκούργου, τόν έλληνισμόν τοΰ Όδυσσέως καί τής Ναυσικάας, τόν Ε λληνισμόν τοΰ Πίνδου καί τής Όσσης!
Πέπρωται χεϊρες έλληνικαί οδόφραγμα νά άνεγείρωσι μεταξύ
τοΰ άρχαίου καί τοΰ νέου έλληνισμοΰ; Πέπρωται τάφος νά κατακρύψη τήν προγονικήν μας άφέλειαν; Πέπρωται πέλα γος πιθηκισμοΰ νά καταπνίξη είς τόν βυθόν του τάς προγονικάς ήμών
άρετάς; ’Α λλά θα^ρώμεν εις τήν νέαν τών Ε λ λ ή νω ν γενεάν,
θα($ρώμεν είς τόν πατριωτισμόν καί τήν πρός τούς προγόνους
ήμών άγάπην αύτών, ένεκα τής οποίας ούδέν, άπολύτως ούδέν,
θά διασπάση τούς άρχαίους άπό τών νεωτέρων Ε λλή νω ν.
Ή δ η έπί τό προκείμενον. ΙΙρίν δ’ έγκαταλείψωμεν τήν Π λα
τωνικήν ’Ακαδημίαν, περιγράψωμεν δι’ όλίγων ένταΰθα πώς ή
έλληνιχή μεγαλοφυία παρές·ησε ταύτην συμβολικώς. Οΐ άρχαΐοι
παριστανον τήν ’Ακαδημίαν ύπό τό σχήμα γυναικός, ώριμου ήλικίας καί σοβαρού χαρακτήρος. Τήν κεφαλήν της χρυσοΰν έκόσμει στέμμα, τό δέ σώμά της ποικιλόχρους μανδύας. Έ ν μέν τή
δεξιά χειρί καλλίφωνον έκράτει λύραν, έν δέ τή άριστερα δροσοστάζουσαν άνθοδέσμην έχ δάφνης, ίων, χισσοϋ καί μύρτου, φυτών
ποιητικών, άναπαριστώντων τήν ήρωϊκήν, τήν λυρικήν χαί τήν
βουκολικήν ποίησιν. Έ κ τής άνθοδέσμης έκρέμαντο δύο ροιαί,
σύμβολα είχονιχά τής ένώσεως. Έ κάθητο έπί χλοανθοΰς γη λ ό 
φου, έπί θρόνου κεκοσμημένου κλάδοις κέδρου χαί έλαίας, είκονιζόντων τήν άθανασίαν χαί τήν ειρήνην, τούς δύο στυλοβάτας
τοΰ άνθρωπίνου προορισμού. Παρά τούς πόδας της έκειντο βι
βλία καί όργανα μουσικά, άναγγέλλοντα τό έπάναγκες τής αρ
μονίας είς τάς τέχνας, καί ίσως ίσως είχονίζοντα τήν γαλήνιον
τής ψυχής αρμονίαν.
Έπίτρεψόν με, άναγνώστα, νά μή παρατρέξω έν σιγή τήν
ζωηράν ταύτην εικόνα. Ί δ ε τήν ’Ακαδημίαν, ώς άλλην θεάν ’Α
θανασίαν, έπί θρόνου χρυσοστεφοΰς έδρεύουσαν· ίδε τάς λευκομαρμάρους αύτής χεΐρας κρατρύσας λύραν, ήτις έξ^χον{ζ$ι τήν

φιλοσοφικήν έκείνην λύραν, ης οι ήχοι, άρμονικώς έκχεόμενοι,
ένθουσιώσι τήν ψυχήν τοΰ βροτοΰ, καί, ώς έπί πτερύγων Π ήγα
σου, μεταφερουσιν αυτόν έχει έπι του στερεώματος αγνώστων
κόσμων, έν οίς χατοπτεύει, ότι ό άνθρωπος δεν έπλάσβη ΐνα Ιρπη έπί τής γή ς, οτι ό τάφος έκεΐνος καί αί πένθιμοι έκεΐναι ίτέαι
δεν είναι τοΰ θνητοΰ τό τελευταιον κατάντημα, ά λλ1 ότι νέα ΰπαρξις, εύγενεστέρα, αναμένει αύτο'ν. Ί δ ε τήν άνθοδέσμην, αί
έκ τής όποιας κατα^ρεουσαι σταγόνες δρόσου άνακουφίζουσι τά
θυμαλγή στέρνα τοΰ φιλοσοφοΰντος, έν μέσω τών ποικίλων αύ
τοΰ θεωριών χαϊ τών περίπλοκων φιλοσοφιών του. "Ιδε έπί τέ
λους είς τούς πόδας της κείμενα τά βιβλία, έν οίς λαμβάνει
σάρκα ό τοΰ άνθρώπου λόγος, καί μεταδίδοται είς τάς μεταγενεστέρας γενεάς. Παρ’ αύτοΐς κεΐνται όργανα μουσικής, διότι,
μά τήν άλήθειαν, καί αύτή ή ψυχή τοΰ φιλοσόφου δέν είναι άλλο
παρα μια λύρα, ποτε μεν μελωδικούς έκχέουσα ήχους, ποτέ δέ
κακοφώνους και άνευ αρμονίας· οί πρώτοι άναπαριστώσι τάς φι
λοσοφικός άληθείας, οι δεύτεροι τάς φιλοσοφικός στρεβλώσεις.
Ι π ό τοιοΰτον πνεΰμα συνέλαβον οίάρχαΐοι τήν ύπό τοΰ Π λά
τωνος καθαγιασθεΐσαν Ά χαδημίαν.
Τήν Πλατωνικήν ’Ακαδημίαν διεδέξατο ή τοΰ Καρνεάδου, ή
τοΰ Ά ρχεσιλάου, ή τοΰ Φίλωνος, ή τοΰ ’Αντιόχου. Ά λ λ ’ έκείνη
είναι ό τηλαυγέστερος τών Ά καδημιών φάρος, έκείνη ή άσβε
στος λα μ πά ς τών νεωτέρων φιλολογικών συνεταιρισμών, έκείνη
τό άριπρεπέστερον σέμνωμα τοΰ αρχ&ίου έλληνισμοΰ, έκείνη ή
ζωηρότερα εικων τοΰ κοινωνισμοΰ και τοΰ φιλοσυνεταιρισμοΰ
τών άρχαίων Ε λλή νω ν.
Ε.

Ί ν α άνεύρωμεν έτέραν έλληνικήν Ά χαδημίαν μετ’ έκείνην
τοΰ Πλάτωνος, πρέπει νά λησμονήσωμεν καί τάς Α θήνας καί τό
Κεραμεικόν, καί νά στρέψωμεν τά β λέμμ α ήμών πρός τήν κλα
σικήν τής Α λεξάνδρειάς γην, παρά τά καλλί^ροα τοΰ Νείλου
νάματα καί τάς αίωνοβίους τών πυραμίδων σκιάς.
Ό κεντρικός τοΰ Έ λληνισμοΰ άστήρ είχεν ήδη έπισκιασθή·
τό όνομα τών Αθηνών έκ μόνου τοΰ παρελθόντος καί τών άναμνήσεων έδανείζετο τό μεγαλεΐον αύτοΰ. Ά λ λ ’ ό Ε λλη νισ μός

ήν καί πάλιν μ έγας, ό δέ τής Προνοίας άκατάβλητος δάκτυλος
ώθησε τήν δύναμιν αύτοΰ πρός τήν Α λεξάνδρειαν. Άπέθανον
μέν ηδη οί Π λάτωνες καί οί Ά ριστοτέλεις, ά λ λ ’ έγεννήθησαν οι
Πλωτΐνοι καί οί Ά μ μ ώ νιοι καί οί Ά ρίσταρχοι. Ή Αλεξανδρινή
έποχή άναντι^ρήτως είναι μία έκ τών κλεινοτέρων σελίδων τής
ελληνικής ίατορίας, καθόσον ού μόνον τά έλληνικά γράμματα
νέαν έπίδοσιν Ιλαβον, ού μόνον διαιωνίσθησαν τα αριστουργή
ματα τών Ε λ λ ή νω ν συγγραφέων χάρις είς τους κριτικούς τής
Α λεξάνδρειάς, ά λλά καί αύταί αί έπιστήμαι έπιμελώς έκαλλιεργήθησαν. ’Εάν πρέπη νά πιστεύσωμεν συγγράφεις τινας, ή
καλλίτεκνος τής νεωτέρας χημ εία ς μήτηρ, ή άλχημια, χρονο
λογείται άπό τής Α λεξανδρινής έποχής, καί ούχι, καθ α οι συναξαρισταί διϊσχυρίζονται, άπό Έ ρμοΰ τοΰ Τρισμέγιστου, περιβάλλοντες τήν επιστημονικήν άλήθειαν δι’ όντως μυθω ους
περιβλήματος.
Ό Ε λλη νικ ό ς πολιτισμός έν ’Αλεξάνδρειά θεωρεί ως σημαιο
φόρον αύτοΰ Πτολεμαίον τόν Σωτήρα. Νικητής έν τη ςρατιω τιχή
δυνάμει, ήθέλησε νά γίνη χαί νικητής έν τοΐς γραμμασιν. Ωαοί.αεν ώ ς προς τοΰτο τ ο , ρ γ α ν Α λέξανδρον, οατ,ς τ « υλ,*»ς αύτοΰ προόδους συνεδύαζ* πάντοτε μετ' έ α π ο λ ι τ ^ χ η ς δυνάμεως, γενόμενος ούτως ό κυριώτερος ά γω γος τής διαδοσεως
τών έλληνικών γραμμάτων.
Τοιοΰτος ών ό Πτολεμαίος, συνέστησε τό περιφημον έκεινο
Μ ο υ σ ε ΐ ο ν , είς τό όποιον προσεκάλεσε πάντας τους Ε λληνας
σοφούς, συγκροτήσαντας τοιουτοτρόπως περιφανή Ακαδημίαν,
μ Α καδημία αύτη άνεπτυξε τά γράμματα και τας επιστημας,
συνεκοινώνει μεθ’ όλων τών τότε σοφών, καί διαφόρους μετ αυ
τών άντήλασσεν ιδέας, χαί ούτως ύπήρξεν έπί τών όχθων του
Νείλου ό φάρος τής επιστήμης, δι’ ού ώδηγήθησαν αι νεωτεραι
Ά καδημίαι είς εύρεσιν διαφόρων άληθειών.
CTΜετά τήν Αλεξανδρινήν Ά χαδημίαν, άναγχαζόμεθα νά διέλθωμεν παρά τοΐς 'Ρω μαίοις. Ά λ λ ά πριν χαιρετίσωμεν τό υπερηφανον Ούατικάνον, φωνή έκ τάφου έξερχομένη κραυγαι,ει, ότι
τό ρωμαϊκόν στοιχεΐον, προωρισμένον ΐνα υποχώρηση ως πρός

τά γράμματα τοΐς άλλοις λαοΐς, περιωρίσθη είς τόν στρατιωτι
κόν θρίαμβον και τάς δαφνας τών στρατιωτικών λογχώ ν. Ή
φωνή αυτή είναι η του κορυφαίου τών ‘Ρωμαίων ποιητών Ούϊργιλιου, του αντλήσαντος τά ζωτιχώτερα τής Αΐνειάδος του μοι
χεία έκ τών διδύμων γόνων τής 'Ομηρικές Μούσης.
Οι Ρωμαίοι έλούσθησαν εις τά νάματα της Ε λ λ η ν ικ έ ς σο
φίας· ο τε Βιργιλιος και ό Ό ράτιος είναι ούραί τών φωτεινών
έκείνων κομητών, του τυφλοΰ Μαιονίδου καί τοΰ ύψιπέτου Πινοαρου. Ο Σενεκας ήθελησε ν’ αύτοχειροτονηθή δραματικός ποιητης. Ελαβε λοιπον ένωπιόν του τόν Σοφοκλέα, ήθέλησεν άφ*
ένός νά τόν μιμηθή και άφ’ ετέρου νά τόν άντιγράψη, άλλά μό
νον τον έστρεβλωσε και ουδεν πλέον· μάρτυς ό Ο ί δ ί π ο υ ς τοΰ
Σενεκα, παραβαλλόμενος πρός τόν τοΰ Σοφοκλέους. Ή φιλο
σοφία τών Ρωμαίων είναι ό έπικουρισμός, καταλληλότατος
προς τε τό τρυφηλόν και τήν φιληδονίαν αύτών. Έ ν γένει ό
ρωμαϊκός πολιτισμός είναι μέν άντίγραφον τοΰ έλληνικοΰ, ά λ λ ’
άντίγραφον έλεεινόν και ηττον της άληθείας.
Οπωσδήποτε, ύπό τόν Μαικήναν άπαντώμεν ’Ακαδημίαν
τινά σοφών, οιτινες εσκοπουν μεν την διάδοσιν τών γραμμάτων,
άλλά κυρίως ένετρύφων είς έπικουρείους ήδονάς. Ό αίών τοΰ
Αύγουστου δύναται νά παραβληθη πρός τόν τοΰ Λουδοβίκου
ΙΔ , ως πρός τήν αύλοκολακείαν τών συγγραφέων. Έ ρ ποντες
ουτοι περι τόν θρόνον, ήντλουν έκ τής μεγαλοφυίας αύτών θυ
μιάματα πρός τό στέμμα καί τήν μοναρχίαν. Ό άνθάμιλλος
τοΰ Δημοσθένους Κικέρων ώνειροπόλει τήν πλατωνικήν τοΰ Κεραμεικοΰ ’Ακαδημίαν. Ώνόμασε λοιπόν τόν έν Πουζόλη (Pouzzole) οικον του Ακαδημίαν, και κατέστ/]σεν αύτόν συνεντευκτήριον τών διαφόρων φίλων του. Έ κει, ώς λέγεται, συνέγραψε
τά Α κ α δ η μ α ϊ κ α έ ρ ω τ η μ α τ α , τό περί φ ύ σ ε ω ς τ ώ ν
θ ε ώ ν σύγγραμμα του και τά εξ βιβλία τής Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς
αύτοΰ.
Τοιαΰται υπήρξαν αι τών 'Ρωμαίων Άκαδημίαι.
Ζ.
Κ ατά τόν μεσαίωνα, εΐόος έλληνικής ’Ακαδημίας θεωροΰμεν
τόν οίκον τοΰ Φωτίου. Ό ιερός Φώτιος είναι ού μόνον ό διασώ-

σας τήν Εκκλησίαν άπό τοΰ άπειλοΰντος τότε αύτήν παπικού
πνεύματος, άλλά συνάμα είναι καί ό άναγεννήσας τά ελληνικά
γράμματα, άναζωπυρήσας τήν δύναμιν τοΰ έλληνισμοΰ, καί περιβαλών τόν χριστιανισμόν διά τοΰ σεμνοΰ έκεΐνου ένδύματος
τών έλληνικών χαρίτων.
Έ σ τενε τό Βυζάντιον έπί Λέοντος τοΰ Ίσαύρου. Πυκνή σκοτόμαινα ήπείλει νά έπισκιάση αύτό· φοβερά ν ή είκονομαχία ήρε
τήν κεφαλήν. Ά καλα^ρεΐται ποταμοί αίματος κατέκλυζον τό
Βυζάντιον καί τήν ’Ιταλίαν. Αύτάς τάς σάρκας τή ς αύτοκρατορίας κατεσπάραττον οί σκληροί έκεΐνοι θρησκευτικοί διωγμοί.
'Ο δέ Λέων, ινα στυγιώτερον τό όνομά του καταστήση, κατέκαυσε φεΰ! καί αύτάς τάς δημοσίους βιβλιοθήκας, διά νά τιμωρήση φρικαλεώτερον τούς άπειθοΰντας εις αύτόν είκονοκλάστας.
Γράμματα καί έπιστήμαι κατεδιώχθησαν, έσίγησαν τάφου σιγήν
αί Έ λληνίδες Μοΰσαι, νεκρόπολις τό Βυζάντιον κατέστη. Έ δώ
μελανειμονοΰσαι ψυχαί τών θυμάτων έπτερύγιζον είς τάς χρυσονεφέλους τής ’Αθανασίας χώρας, έκεΐ νέφη καπνοΰ μελανά
άναθρώσκοντα έσκότιζον τήν άτμοσφαΐραν* καί ήν έκεΐνος κα
πνός τών πυρπολουμένων συγγραμμάτω ν, καί ήν ή τέφρα έν
δοξων σκιών περιβλέπτων νεκρών, καί ήν ή σοφία τοΰ Π λάτω 
νος καί τοΰ ’Αριστοτέλους είς τέφραν καί κόνιν ένσεσαρκωμένη.
Χεΐρες έλληνικαί "Ελληνας συγγραφείς έπυρπόλουν, καί τεθλιμ
μένη τής ιστορίας ή Μοΰσα εγραφε τάς βδελυράς ταύτας σελί
δας τής Βυζαντινής αύτοκρατορίας.
ΙΙαρήλθεν εις αίών, αίών θρησκευτικών, φιλολογικών, έπις-ημονικών διωγμών. ΙΙαρήλθε μία έκατονταετηρίς καταδίκης διά
τάς Μούσας, καταδίκης διά τά γράμματα, καταδίκης διά τόν
πολιτισμόν. Έ μ ελ λ εν έπί τέλους ν’ άναφανή είς τό Βυζάντιον
ό πολυμαθής τής Μυριοβίβλου συγγραφεύς, όστις, διασπών τήν
σκοτόμαιναν έκείνην καί τόν άδυτον τής δεισιδαιμονίας καί τής
τρομοκρατίας γνόφον, φιλομειδής ήσπάσατο τάς Έ λληνίδα ς
Μούσας, καί άποκατέστησεν είς τήν κλεινήν τοΰ Βυζαντίου πόλιν τόν άπόπατριν καί φυγαδευθέντα ελληνικόν πολιτισμόν.
Έ ά ν καυχώμεθα διά τούς Ίουστινιανούς καί τούς Η ρακλεί
ους, ούχ ήττον όφείλομεν νά έναβρυνώμεθα καί διά τόν μέγαν
Φώτιον, ό ςις, άχώριστον έν τή καρδία του καταστήσας τόν χρι
στιανισμόν άπό τοΰ Ε λληνισ μού, τήν θρησκείαν άπό τής πατρί-

δος, εσωσε διά τής ευεργετικής δεξιάς του και ταύτην καί έκείνην.
Συνενωθείς μετά τοΰ ίσχυροΰ τότε έν τη βασιλική αύλή Βάρδα, προσεκάλεσεν εις τό Βυζάντιον άπαντας τούς τότε σοφούς,
καί είς τήν προτέραν εύκλειαν έπανέφερε τά Ε λ λ η νικ ά γρ ά μ 
ματα, τά οΰτω σκληρώς_ έκφαυλισθέντα ύπό τής χειρός τοΰ μητραλοίου Λέοντος τοΰ Ίσαύρου.
Καί ήοη αί μεν στοαί τής Μ αγναύρας αντηχούν ύπό τής σοβαράς φωνής τών Ε λλή νω ν φιλοσόφων, ό δέ οίκος τοΰ Φωτίου
ήν άληΟής Ακαδημία.
Η'.
Έ νώ ταΰτα έτελοΰντο έν Βυζαντίω, ή Εύρώπη, έκ τοΰ βυθοΰ
αύτής σεισθεΐσα ένεκα τών έπελΟόντων βαρβάρων στιφών, έπεπόλαζεν έν μέσω τοΰ βαΟυδίνου τής άμαθείας ώκεανοΰ, μέχρις
ότου Κάρολος ό μ έγας ήναψε τόν σπινθήρα τών γραμμάτων
καί τής έπιστήμης. Ά ναντι^ρήτω ς ή φιλομουσία τοΰ νέου τού
του Μαικήνου δέν ήδυνήθη ν’ άπαλλάξη τήν Εσπερίαν άπό τών
τότε έπικρατουσών προλήψεων. Οί άλχημικοί δέν επαυον νά έκζητώσι τό φιλοσοφικόν ώόν ή τήν παγκόσμιον πανάκειαν, δι5 ής
άφ’ ένός μέν Οά συνετέλουν ινα βρέξη’χρυσίον καί άργυρον ό
ούρανός, άφ’ έτέρου δέ ινα έκλίπη έκ τοΰ μικροσκοπικοΰ τής γής
πλανήτου τό ειδεχθές τής νόσου φάσμα, καί ή αίωνιότης τοΰ ούρανοΰ μεταβιβασθή έπί τής γή ς. Οί άστρολόγοι άφ’ έτέρου διενυκτέρευον έν ύπαίθρω, άνέμενον τήν έμφάνισιν τών άστέρων,
καί, οδηγούμενοι έξ αύτών, προσήρχοντο σοβαροί καί άγέρωχοι
οι γεννάδαι, καί τώ μέν προήγγελον θάνατον, τούτω έρωμένας,
έκείνω θησαυρούς, τοΐς βασιλεΰσι νέας έπικρατείας, καί άλλοις
άλλα. Οι δέ μάγοι . . . . ώ! έκεϊνοι ύπερέβησαν πάν όριον αίδοΰς
τε καί πιθανότητος. Ό μέν συνέλεγε νυκτός σταγόνας δρόσου,
καί έπώλει αύτάς ώς δάκρυα τής Ή οΰς, έξαλείφοντα άπό τών
παρειών τά ς ρυτίδας, καί διαιωνίζοντα τά ρόδα καί τά κρίνα
τής σφριγώσης νεότητος* ό δέ περιήρχετο τά κοιμητήρια, καί
τά μέν τών λιμνών άθύρματα έκ τών άντανακλάσεων τής σελή
νης μετεμόρφου είς νύμφας, τάς σκιάς τών δένδρων έξελάμβανεν ώς β ρ υ κ ό λ α κ α ς καί κ α λ ι κ α ν τ ζ ά ρ ο υ ς , τόνδέσυριγμόν
τοΰ άνεμου ώς μουσικήν άρμονίαν τών έναερίων πνευμάτων*

Έ κεΐνος έξηγεϊ τά όνειρα, ό άλλος έξασκεΐ τήν λεκανομαντείαν,
τρίτος έπί τής ςιλ π ν ή ς τών όνύχων του έπιφανείας προμαντεύει
τό τέλος τοΰ κόσμου, τέταρτος προφητεύει διά τής νομισματομαντείας θυέλλας καί καταιγίδας* έν γένει ή άσθένεια τοΰ πνεύ
ματος αύξάνει, οΐ ίερεΐς [έπωφελουνται έκ τής άμαθείας τοΰ
λαοΰ, ό παπισμός περιβάλλεται τήν κοσμικήν έξουσίαν, καί ή
πρόληψις χωρεΐ πρός τά πρόσω.
Κατά τήν έποχήν ταύτην, ή Εύρώπη ομοιάζει νεκρόπολιν. Οί
δυνάσται έξασκοΰσι τήν τυραννίαν έπί τών λαών, ή τρομοκρατία
αύξάνει, ό σκοπός τής θρησκείας παραμορφοΰται, τά μοναχικά
τά γμα τα αύξάνουσιν, αί δεισιδαιμονίαι πληθύνονται. Ούδεμία
φωνή άναμορφωτοΰ άκούεται* σιγώσι τά πάντα, καί ό πέπλος
τοΰ θανάτου έξαπλοΰται πανταχοΰ.
Τότε άναφαίνεται Κάρολος ό μέγας. Συνίστησιν ούτος ’Ακα
δημίαν σοφών, οίς έντέλλεται τήν σπουδήν τής γραμματικής,
τή ς όρθογραφίας, τής Ρητορικής, τής ποιήσεως, τής άστρονομίας καί τών μαθηματικών επιστημών. Δέν άρνούμεθα, δτι ό
Κάρολος μάλλον οίστρηλατεΐτο ύπό τοΰ θρησκευτικοΰ ερωτος,
ή ύπό πάσης άλλης πρός τά γράμματα καί τάς έπιστήμας τάσεως. Ίδ ία ις λέξεσιν έλεγεν, δτι έπροτίμα νά γνωρίζη κατά βά
θος τούς τέσσαρας ούρανομήκεις Ε ύαγγελιστάς, ή τά δώδεκα
βιβλία τή ς Ούϊργιλιανής Α ί ν ε ι ά δ ο ς. ΙΙαραδεξάμενος δέ ισό
τητα μεταξύ πάντων τών άκαδημαϊκών, καί έντειλάμενος αύτοϊς
ινα έκαστος έξ αύτών άντί παντός άλλου προνομίου υίοθετήση
άνά έν άρχαϊον όνομα, ένώ ουτος μέν ώνομάζετο Ό μ η ρ ος, Πίν
δαρος έκεϊνος, ό άλλος Αύγουστΐνος, αύτός ίκανοποιών τόν
θρησκευτικόν ζήλόν του ώνομάσθη Δαυίδ.
'Οπωσδήποτε ό πολιτισμός έπολιτογράφησεν ήδη τόν Κάρο
λον είς τόν κατάλογον τών σημαιοφόρων αύτοΰ, καί ή Εύρώπη
πάσα βαθεΐαν τώ άνδρί δφείλει εύγνωμοσύνην.
Θ '.
Μετά ένα αιώνα, Κάρολον τόν μέγαν διαδέχεται ώς πρός τάς
άναμορφωτικάς ιδέας Ά λφρέδος ό μέγας έν τή Μ εγάλη Βρεττανία.
Ό Ά λφ ρέδος ύπήρξεν είς έκ τών μεγαλοφυεστέρων τής τοτε

Εύρώπης μοναρχών, άφ’ ένός μέν πολιτικώς μετα^ρυθμίσας χαί
παγιω σας τήν ’Α γγλ ία ν, χαί άφ’ έτέρου διανοητικώς δοξάσας
τήν κλασικήν έκείνην τής ελευθερίας γήν. Ό Ά λφρέδος είχεν
ως σύνθημα, ότι η ελευθερία τών Ά γ γ λ ω ν έπρεπε νά συμβαδίζη
μετά τής ελευθερίας τών ιδεών των. Σύνθημα τοΰτο άξιον διά
τούς ευκλεείς υιούς τής δεσποίνης τών θαλασσών, σύνθημα άνθαμιλλώμενον πρός τήν εύνομουμένην Μ εγάλην Βρεττανίαν,
σύνθημα ικανόν ως κορωνις νά κόσμηση τά έθνη τοΰ πνεύματος,
ούχι τά έθνη τής ύλης. Τοΰτο έσέβοντο οί άρχαΐοι Έ λ λ η ν ες,
τοΰτο έτιμησαν και τιμώσιν οι Βρεττανοί. Ό δ’έκ πρωτοβουλίας
έφαρμόσας αυτό τοΐς Ά γγλοσάξοσιν ώφειλε βεβαίως ν’ άνασκαλεύση τήν τέφραν τής τών γραμμάτω ν άναπτύξεως, καίν’άνάψη
τόν άσβεστον φάρον τοΰ πολιτισμοΰ, όστις μέχρι τής σήμερον
έξακολουθεΐ λάμπω ν κατάφωτος, ενώ έκεί παρά τόν 'Ρήνον γοερώς εΐσέτι ή έλευθερία στενάζει, καί Ορηνωδοΰσιν αί δι’ αιμάτων
έξαγορασθεΐσαι άρχαί τοΰ 1 7 8 9 . Συνέστησε λοιπόν άφ’ένός μέν
Ά χαδημίαν, βιβλιοθήκην πλουσίαν, καί άφ’έτέρου τό περίφημον
τής ’Οξφόρδης πανεπιστήμιο'/.
Έ ν μέσω τής πα χυλής εκείνης πλάνης, τής διαβουχολούσης
τό άνθρώπινον πνεΰμα, έν μέσω τών πάντοτε Ορασυνομένων άγυρτών καί άπατεώνων, ή φωνή τής ριζικής άναμορφώσεως,
ή φωνή τή ς παλιγγενεσίας καί ή καλλίφωνος τής άναγεννήσεως
σάλπιγξ ήχησεν άπό τών πανεπιστημίων τής ’Οξφόρδης, τής
Κανταβρυγίας καί τών γερμανικών πόλεων. Έ νώ κατά τόν μεσαίωνα τό πανεπιστήμιον τής Γ αλλίας έξωστράκιζε μακράν τών
διψώντων φώς Ε λ λ η νικ ή ς παιδείας μαθητών τά ς θεσπεσίας τοΰ
Π λάτωνος συγγραφάς, οί σοφοί τών άγγλικώ ν καί γερμανιχών
πανεπις-ημίων είργάζοντο άνενδότως ύπέρ τής άναγεννήσεως τών
γραμμάτω ν καί τών έπιστημών, πλανώμενοι μέν έν τισιν ίσως,
ά λλ’ όπως δήποτε έγκαινίζοντες τό μ έγα δραμα τοΰ πεντεκαιδεκάτου αίώνος.
Τιμή είς τόν Άλφρέδον, τόν ιδρυτήν τοΰ Πανεπιστημίου καί
τής Α καδημίας τής ’Οξφόρδης, διότι άπό τής έποχής ταύτης
προοιμιάζετο ό μ έγας άγών, ό καταλήξας είς εν κοινόν σύμ
π λ εγμ α , τοΰ Λουθήρου καί τοΰ Καλβίνου άφ’ ένός, τοΰ Νεύτωνος καί τοΰ Γαλιλαίου άφ’ έτέρου.

Έ νώ έν μέν Γ αλλία Κάρολος ό μ έγα ς άνίδρυσε τήν Α καδη
μίαν αύτοΰ, καί ό Ά λφρέδος περιέθαλπε τούς σοφούς τών πανε
πιστημίων, οί Μαΰροι τή ς'Ισ π α ν ία ς, έχοντες ώ ; άρχηγέτην τόν
μεγαλοφυή Χαρούν-άλ-'Ρεσίδ, συνίστων καί ούτοι Α καδημίας έν
Γρενάδη καί έν Κορδούη.
Οί Μαΰροι, έγχαταστάντες εις μέρη, έν οίς, ώς φερ’ ειπεΐν,
έν τή Μικρά Ά σία, έπτερύγιζον είσέτι αί σχιαί τών άποθανόντων ενδόξων άνδρών, εύρόντες βιβλιοθήχας, αΐτινες τόσους φι
λοσοφικούς έκρυπτον μαργαρίτας, έμελλον έπί τέλους νά ήλεκτρισθώσι καί ούτοι ύπό τών γραμμάτων, καί διαφλεχθώσιν ύπό
τών ζωπύρων τοΰ πολιτισμοΰ.
Έ νώ ή Αλεξανδρινή φιλοσοφία αριθμεί μεταξύ αύτών ούκ όλίγους μαθητάς καί Οιασώτας, οί άρχαΐοι έπίσης φιλόσοφοι εύρίσκουσι παρά τοΐς Μαύροις μελετητάς καί διερμηνείς. Ούτοι
μελετώσι καί μεταφράζουσιν είς τήν μητρικήν αύτών γλώσσαν
τόν φιλόσοφον Ά ριστοτέλην, τόν μαθηματικόν Εύκλείδην, τόν
γεωγράφον Πτολεμαίον, καί τούς ιατρούς Γαληνόν καί 'Ιπποκράτην.
Ό ποιον κίνηθρον τής έθνικής τοΰ Έ λ λ η ν ο ς ύπερηφανείας; Τά
έλληνικά συγγράμματα έφιστώσι τήν προσοχήν τών βαρβάρων,
καί άπασχολοΰσι τάς πο7α>τίμους ώρας τών σοφών αύτών. Ό
άργαϊοζ έλληνισμός πνέει ζωήν, πνέει ζώπυρον, πνέει πΰρ τή ς
άθανασίας· νεκρούς άπαντα καί ζωογονεί αύτούς, βαρβάρους
άπαντα καί έκπολιτίζει, άπαντα λίθους καί συγκινεΐ αύτούς.
Έ σ τω τοΰτο πρός άνακούφισιν τών μυρίων τοΰ 'Έ λλη νος
άλγώ ν, καί άναψυχήν άπό τών δηλητηριωδών έκείνων βελών,
εις τά όποια καθ’ έκάστην άτρόμητον προβάλλει στήθος. Έ σ τω
τοΰτο ό πυρήν τής έθνικής ήμών ύπερηφανείας, καί μή άποδειλιώμεν· τό προγονικόν «βραδέως σπεύδειν» εχοντες ύπ’ οψιν,
έλπίσωμεν, ότι έλεύσεται ήμαρ ότε ό νέος Ε λλη νισ μ ό ς θέλει
καταλάβει τήν δέουσαν αύτώ θέσιν. Ά λ λ ’ έπί τό προκείμενον.
Οί Μαΰροι, φωτισθέντες ήδη ύπό τών έλληνικών συγγραφών,
ήρξαντό έπιδιδόμενοι θαυμασίως καί είς τάς τέχνας καί είς τά ς
έπιστήμας. Ή άστρονομία, χάρις είς αύτούς, πλουτίζεται ύπό
νέων άνακαλύψεων κατεσχευάζουσιν άστεροσκοπεΐα, τά όποια

προμηθεύουσιν ύπό γιγαντω δώ ν οργάνων. Παρατηροΰσι τήν
πλα γιότη τα τής εκλειπτικής, τούς κομήτας, τάς ισημερίας, αύ
τάς τάς ήλιακάς κηλιδας. Ε ίς μάλιστα έκ τών σοφών αύτών
άκαδημαίκών, ό Θεβίτ-βέν-Ιίαρρήχ, πρώτος εφαρμόζει τήν άλ
γεβραν εις τήν γεωμετρίαν. Τάς ιατρικάς αύτών σχολάς μεταβάλλουσιν εις νοσοκομεία. Αί μηχανικαί έπιστήμαι λαμβάνουσι
πλειστην δσην έπιδοσιν παρ αύτοίς. Λ έγεται, ότι αύτός ό Χ α
ρουν-άλ-'Ρεσιδ άπέστειλεν είς τόν Κάρολον τόν μέγαν ώρολόγιον, του όποιου ό περίπλοχος μηχανισμός έκίνησεν είς θαυμα
σμόν τούς σοφούς τής αύλής του εύρωπαίου μονάρχου.
Α λλ οι σοφοί τών Μαύρων, ύπείκοντες είς τόν ροΰν τής έποχ ή ς έχείνης, περιπίπτουσιν είς πολλάς παραδοξολογίας. Γνως·όν
δέ είναι, ότι ή μαγεία, ή άστρονομία, καί ή άλχημία εύρίσκουσι
παρ αύτοις θερμούς ύπερασπιστάς. 'Οπωσδήποτε, αί άραβικαί
ακαόημιαι συνετε?^εσαν και αυται είς τήν μεγάλην τών γραμμά
των άναγέννησιν.

ΙΑ'.
Τό 1325 συνέστη έν Γ αλλία ή ’Ακαδημία τών Άνθεστηρίων.
Βεβαίως ούδεν έκ τών νεωτέρων έθνών δύναται νά καυ^ηθή, ώς
τό ήμέτερον, έπί τή δημοτική ποιήσει. 'Ω ς ό άρχαϊος Έ λ λ η ν
ήρξατο άπό τής έπικής του Όμηρου ποιήσεως, ουτω καί ό νεώτερος άπό τής άφελοΰς έκείνης ποιήσεως, ή τις ονομάζεται δη
μοτική. Έ ν τούτοις καί ή γα λλικ ή ποίησις έσχε τήν δημοτικήν
αύτής ποίησιν, ψαλεΐσαν ύπό τών άφελών έκείνων τής φύσεως
τέκνων, τών τ ρ ο υ β α δ ο ύ ρ ω ν . Έ ν τή ’Ακαδημία ταύτη συνημιλλώ ντο λοιπόν ούτοι, άναμένοντες τό πολύτιμον του Παρνασ
σού γ έ ρ α ς .’Ωνομάσθη δ έ ’Ακ α δ η μ ί α τ ώ ν Ά ν θ ε σ τ η ρ ί ω ν ,
οιοτι ό βραβευόμενος έν τώ άγώνι ώ ς γέρας έλάμβανε ^ρυσα ή
άργυρά άνθη, τής δροσεράς Χλωρίδος στεφούσης τοΰςμουσολήπτους άγωνιστάς.
Είναι άξιον σημειώσεως, ότι δι’ Α καδημίας άνεζωπυρήθη ή
ρακινειος και μολιερειος ποιησις. ’Εντεύθεν έννοουμεν όπόσον
ή σύστασις τοιουτων Άκαόημιών έπηρέασε τήν ταχυτέραν τοΰ
πολιτισμού διάοοσιν, χαί άνεκαμίνευσεν, ούτως είπεΐν, τήν έτοιμόσβεστον τών γραμμάτων τέφραν.

IB'.
Έφθάσαμεν έπί τέλους είς τήν μεγάλην έκείνην καί κοσμο
σωτήριον έποχήν, ήτις ώνομάσθη « Εποχή τής άναγεννήσεως
τών γραμμάτων.» ’Ιδού ένώ προσηνώς χαιρετώμεν τον γλυκύν
αύγερινόν τοΰ ΙΕ ' αίώνος, ό νους ήμών άνερχεται έπι τοΰ τε
λευταίου Παλαιολόγου, ήρωιχώς πεσόντος έπί τών τειχών τοΰ
Βυζαντίου.
Μ ετά τήν πτώσιν τοΰ Βυζάντιου οι σοφοί αύτοΰ, καταφυγόντες είς ’Ιταλίαν, άνεγέννησαν έκεϊ τά γράμματα καί άπεπεράτωσαν τό έργον τοΰ Δάντου, τοΰ ΙΙετραρχου και τοΰ Βοκκακιου.
Έ ζ ω ν τότε έν ’Ιταλία οί Μέδικοι, νέοι ουτοι ΙΙερικλεΐς, Αύγουστοι καί Μαιχήναι, οϊτινες έν τώ προσώπω τών βυζαντινών
σοφών ένόμισαν, ότι άνεΰρον άλλους τής κοινωνίας άναμορφωτάς, καί έξήντλησαν τούς θησαυρούς αύτών πρός τήν τελείαν
τών γραμμάτων άναγέννησιν.
Έ ν Φε,όράρα τότε, έν Νεαπόλει, έν Βενετία, έν Φλωρεντία,
συνέστησαν Α κ α δη μ ία ς, καί πρώτιστον αύτών μέλημα ύπήρξεν
ή καλλιέργεια τών έλληνικών γραμμάτων. Έ κ το τε τό φώς
προέβη, ήρξαντο έπισκιαζόμεναι αι προλήψεις, χαταρρεουσα η
θεοκρατία, πίπτων ό φεουδαλισμός, χατερειπουμενη ή άγυρτια.
Χάρις είς τούς Βυζαντινους σοφούς, χάρις εις τάς συστασας
Α καδημίας, ό Πλάτων καί ό Α ριστοτέλης δέν ήσαν πλέον σιγώ ντες ·νεκροί· έξήλθον έκ των τάφων αύτων, έλαλησαν προς
τήν άναγεννωμένην Εύρώπην, και προσ'^νώς έμειόιασαν εις τον
νέον αύτής πολιτισμόν.
Έ νώ ή Εσπερία ιστατο είς τό χείλος τοΰ βαράθρου αύτής, ή
ytip τοΰ Έ λληνισμοΰ τήν έκράτησε, καί έκτοτε ένεκαινίσθη ό
καταπληκτικός έκεΐνος τής Εύρώπης πολιτισμός, τόν όποιον
ιδίως θαυμάζομεν είς τόν ήμέτερον αιώνα.
ΙΓ.
Μεταβώμεν ήδη είς τάς νεωτέρας Α καδημίας, άρχόμενοι άπό
τής έποχής Λουδοβίκου τοΰ Ι Δ .
Ό ,τ ι δι’ ήμας είναι ό αίών τοΰ Περικλέους, ό,τι διά τήν Ρώ 
μην ό αίών τοΰ Αύγούστου καί βραύύτερον ό αιών τοΰ Λεοντος I ,

το αύτό διά τούς Γάλλους είναι ό αιών τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ'.
Τότε ώς άπό βαθέος ύπνου έγρηγοροΰσα ή Γ αλλία, Ισχισε τά
σπάργανα τής νηπιακής αύτής κοιτίδος, έξήλΟε τοΰ νεόφυτου
αύτής κάλυκος, καί άνδρωθεΐσα άνήλθεν είς τόν κολοφώνα τοΰ
εαυτής πολιτισμού. Τότε διεσκεδάσθησαν τά καλύπτοντα τόν
ορίζοντα αύτής νέφη, καί ώσεί διά μαγικής τίνος ράβδου άνεφάνησαν οΐ Βολταίροι, οί Βοαλώ, οί Κορνήλιοι, οί Μολιέροι, οί
’Ρουσσώ, οί Πουσσέν, οί 'Ρισχελιέ, οί Βαβάν, οί Ιίονδαί, έξοχοι
ποιηταί, έξοχοι στρατηγοί, έξοχοι έγκυκλοπαιδισταί. Τότε έκυ
ψαν τόν αυχένα των άπέναντι τοΰ Κορνηλίου καί τοΰ 'Ρακκίνα
οί τουρβαδοΰροι, καί ή γα λλική ποίησις έξηυγενίσΟη, ά ν α ^ ιχ η θείσα εις τάς χλοανΟεϊς δειράδας τοΰ Έ λληνικοΰ ΙΙαρνασσοΰ.
Τότε ή γλώσσα τών Γάλλω ν, ώς ή ήμετέρα νΰν, άπέ|5ριψε τόν
αρχαϊκόν καί βαρβαρόμικτον τύπον αυτής, καί περιεβλήθη τόν
λεπτοφυή μανδύαν τής νεωτέρας γα λλικ ή ς φιλολογίας. Τότε έν
τη Γαλλία εύρίσκετο πάν ό,τι ώραίον,πάν ό,τι υψηλόν, παν ό,τι
μέγα. Ή ηθικολογία διά τοΰ 'Ρουσσώ, τό δράμα διά τοΰ Κορνηλίου, ή σάτυρα διά τοΰ Βοαλώ, ή φιλοσοφία διά τοΰ Βολταίρου, ή καλλιτεχνία δια τοΰ Πουσσεν, ή άρχιτεκτονική και τει
χοποιία διά τοΰ Βωβάν — ταΰτα πάντα έτελειοποιήΟησαν είς
τόν άνώτατον βαθμόν, καί εθηκαν οΰτω τήν χρυσήν σφραγίδα
έπί τοΰ χρυσοΰ τούτου αίώνος.
; Τ ° τε ύπό τήν ευεργετικήν καί φιλόμουσον δεξιάν τοΰ Λουδο
βίκου ΙΔ'. συνέστη καί τό Γαλλικόν Πανεπιστήμιο'/ (In s titu t),
τό όποιον θαυμάζομεν ε'τι καί σήμερον. Τό βέβαιον είναι ότι ή
τοτε Ακαδημία περιωριζετο εις μόνην τήν λεξικογραφίαν, καθ’
όσον ώς πρός μέν τάς πολιτικάς έπιστήμας έκωλύετο ύπό τής
κυβερνησεως, ως πρός δε τάς ηΟικας ύπό τοΰ κλήρου.
Ι Δ '.

Ή λΟομεν έπί τέλους είς τούς καθ’ ήμάς χρόνους. Μή έπιθυμών πλειότερον νά έπεκταθώ, θέλω προσθέσει όλίγα τινά, καθ'
όσον ούδείς άγνοεί τάς συγχρόνους 'Ακαδημίας, οίον τήν έν
Γ αλλία, διηρημένην είς ’Ακαδημίαν τών επιστημών, ’Ακαδη
μίαν τών έπιγραφών, τήν έν Λονδίνω Βασιλικήν Ε ταιρία ν, τάς
έν Πετρουπόλει καί Μόσχα 'Ακαδημίας καί τήν έν Μαδρίτη.

Ο,τι κυρίως δύναται νά έπισπάση τήν προσοχήν ήμών καί ν’
άπορ(5οφήστ) ολοκλήρους ώρας, είναι ό πρό διετίας περίπου συστάς έν ΙΙαρισιοις Σ ύλλογος πρός διάδοσιν καί ύποστήριξιν τών
Ε λληνικώ ν γραμμάτω ν. Ό τ α ν βλέπωμεν άνδρας σοφούς, οϊοι
οί Πατΐνοι, οί Έ ϊχ θ α λ , οί Έ γ γ ε ρ ο ι, οί B ru n e t de P resle, οί
I ιραρδϊνοι, και η λοιπή τών φιλελλήνων χορείοι, μετά τοσούτου
ζήλου νά έπιμελώνται τά Έ λληνικά γράμματα, νά μεταφράςωσι καί σχολιάζωσι τούς αρχαίους ποιητάς· όταν βλέπωμεν
αύτούς έπαναστάτιν ύψοΰντας σημαίαν έναντίον τοΰ έρασμικοΰ
ιδιώματος, καί προσηνώς χαιρετίζοντας τήν νεοελληνικήν ήμών
γλώσσαν, ό νοΰς ήμών άνέρχεται είς τόν μέγαν έκεΐνον άνδρα,
ον έγέννησεν ή καλλίτεκνος Ε λ λ ά ς , τόν σοφόν Κοραήν. Φρονοΰμεν, ότι άπας ουτος ό ζήλος, δι' ού οί νΰν φιλέλληνες καλλιεργοΰσι τά Ε λλη νικ ά γράμματα, είναι ό σπόρος, όν έκεινος
έφύτευσε, ζήσας έν ΙΙαρισιοις περί τήν ήμίσειαν περίπου εκα
τονταετηρίδα, καί άγαπήσας ώς τήν έαυτοΰ πάτρην τήν πρω
τεύουσαν τοΰ Γαλλικού έθνους.
Ναι, τά Ελληνικά γραμματα αναλαμβάνουσι τήν άρχαίαν
αύτών εύκλειαν, καί μετ’ ού πολύ οί σοφοί τής Γ αλλίας ού μό
νον τών άρχαίων Ε λ λ ή νω ν τήν φιλολογίαν θά καλλιεργώσιν,
άλλά καί τών νεωτέρων, καθ’όσον, έάν μή άλλο τι, εχομεν του
λάχιστον ποίησιν αύτοτελή, ποίησιν έθνικήν, ποίησιν πρωτότυ
πον, ποίησιν έστεμμένην ύπό τών γνησίων τοΰ Παρνασσοΰ ρό
δων, ποίησιν άνθαμιλλωμένην πρός τήν τών Εύρωπαίων, καί
εν τισιν υπερτερούσαν ισως τα των νεωτέρων πρό πάντων
ποιήματα.
Φ ιλολογικοί συνεταιρισμοί καί Ά καδημίαι έν τή νεωτέρα Έ λ λάδι χρονολογούνται μόλις άπό μιας περίπου τριακονταετηρίδος. Καί άναφέρει μέν ό Γίρμανός Γερβϊνος, ότι εις τήν έποχήν
τοΰ Θεοτόκη, τοΰ Βούλγαρη, τού Βαρβάκη, τού 'Ρίζου ύπήοχεν
έταιρία τις Φιλομούσων, άλλά, ζητήσαντες λεπτομέρειας περί
αύτής, ούδέν ήδυνήθημεν νά εΰρωμεν.
Έ ν Ά θήναις ήδη, έκτός τής ανιδρυόμενης Α καδημίας, ύπάρχει ή Α ρχα ιολογική Έ ταιρία, ή Έ ταιρία τών φίλων τού λαοΰ,
οί σύλλογοι Α τ τ ι κ ό ς Κ ύ κ λ ο ς καί Π α ρ ν α σ σ ό ς . Τό καθ’ ή
μάς, αί Αθήναι ήδη έξεπλήοωσαν τό καθήκον αύτών ώς πρός
τούς φιλολογικούς συνεταιρισμούς, καθ’ όσον καί Α καδημίαν
36.

κέκτηνται, καί 'Αρχαιολογικήν Έταιρι'αν, και δυάδα συλλόγων,
καί, όπερ τό σπουδαιότερον, Ε ταιρίαν φίλων τοΰ λαοΰ.
Ή σύστασις τοιαύτης Ε τα ιρ ία ς είναι όντως καύχημα διά τάς
’Αθήνας, καθ' όσον ή ήμετέρα μεγαλούπολις ούδέν είσέτι βήμα
χάριν τοΰ λαοΰ έποίησε, περιορισθεΐσα είς ύψη δημοσίων μαθη
μάτων, είς ά ό ήμέτερος λαός βαρυκοεΐ.
Ή Κωνσταντινούπολις άριθμεΐ τρία φιλολογικά συνεντευκτήρια: τόν Φιλολογικόν Σύλλογον, τόν Ιατρικόν Σύλλογον, τήν
Λέσχην Μ ν η μ ο σ ύ ν η ν , καί τόν Ε λλη νικόν Σύλλογον τών Έ φ η 
βων. Τά σωματεία ταΰτα όσημέραι καθίστανται επωφελέστερα·
Οαρρώμεν δ’ επ’ αύτά, καθ’ όσον «τά χ’ αύριον έσετ’ άμεινον.»
Τελευτώντες εύχόμεθα ινα, ώς οί άρχαΐοι Έ λ λ η ν ε ς υπήρξαν
ίδρυταί τών φιλολογικών συνεταιρισμών, οϋτω καί οί νεώτεροι
Έ λληνες καθέξωσι τήν πρώτην θέσιν είς τό είδος τοΰτο μεταξύ
τών πεπολιτισμένων τής Εύρώπης κρατών.
Β . Γ Α Β Ρ 1 Η Λ Ι Μ Ι2 .

ΙΙΒΙΊ ΑΑΪΠΜΙΙΣ ΚΑΙ AAIBIHIM.

Τό ανθρώπινον πνεΰμα, πρός άνεύρεσιν τής άληθείας, διήλθε
πρώτον οια τής πλάνης, δοκιμασθέν είς αύτήν ώς είς λυδίαν λί
θον. Έ ά ν καταρώμεθα τάς έπί πολύν χρόνον βαυκαλισάσας τόν
άνθρωπον δεισιδαιμονίας καί προλήψεις, έάν θεωρώμεν αύτάς ώς
ένα των ίσχυροτέρων μοχλώ ν τής μεσαιωνικής στασιμότητος
και αορανειας,^ όφείλομεν νά σεβασθώμεν τάς προλήψεις τής
έπις-ήμης, καθ’ δσον αύται έχρησίμευσαν ώς λίθινος καί άρραγής
γέφυρα προς τήν μεγάλην τής άληθείας λεωφόρον, έπί τής ο
ποίας βαδίζοντες ημείς οί νεώτεροι μονονούκ σχεδόν άπροσκόπτω ς προβαίνομεν πρός τήν ταχυτέραν άνακάλυψιν πλείστων
δσων έπιστημονικών άληθειών, δι’ ών νέοι ορίζοντες ήμΐν Ξανοί
γονται, και προ τών οφθαλμών ήμών νέα θαυμάσια, ώς άπό Δουρειου ίππου, έξέρχονται άπό τής μικράς έκείνης, άλλά τελεσιουργοΰ λέξεως, ήτις ονομάζεται φ ύ σ ι ς .
Γΐς ? ιδεν έαν j τ ήν σήμερον οί ίεροφάνται τής ’Αστρονομίας
Ερσχελλοι καί ’Αραγώ, ήθελον άποκαλύπτει ήμΐν τούς πολυτί
μους μαργαρίτας τοΰ άστερόεντος ούρανοΰ, τήν ύπαρξιν νέων
κόσμων, χαι τούς άναλλοιώτους νόμους τών ούρανίων σωμάτων,
εί μή έν τή άρχαιότητι καί κατά τόν μεσαίωνα τάξις άνθρώπων’
ποταπούς καί^ προληπτικούς έχόντων σκοπούς, διενυκ^έρευον
έν^ύπαίθρφ καί έμελέτων τήν κίνησιν τών ούρανίων άστρων; Τ ις
οιδεν έάν οί νεώτεροι Ά σκληπιάδαι, οί τών σωμάτων ίητήρες,
ήθελον έπί τοσοΰτον άναπτύξει τήν άνθρωποσώτειραν τέχνην
τοΰ αρχαίου ’Ασκληπιού, έργαζόμενοι άνενδότως ύπέρ αύτής
καί εχοντες ύπ’ δψιν τό ρωμαϊκόν: m ens sana in c o r p o r e sa n o ,
ει μή ή ύπό πάντων καταπτυσσομένη μαγεία τοσαΰτα άνεκάλυπτε βότανα, τιθεΐσα ουτω τό πρώτον θεμέλιον πρός άνίδρυσιν
τής νεωτέρας ιατρικής; Τις οιδεν έπί τέλους εί ή τοσαύτας άνεκτιμήτους εύεργεσίας παρασχοΰσα τώ πρακτικω βίω χημεία, ό

■πιστός ουτος και απαραίτητος δορυφόρος της τε ιατρικής καί
πασών τών φυσικών επιστημών, ή θελκτική τών Βερζελίων καί
Λαβοαζιέρων επιστήμη, ήΟελεν υπάρχει νΰν έν τοιαύτη αναπτύ
ξει, εί μή άρχαΐοι μύσται τής π α γ κ ο σ μ ί ο υ π α ν α κ ε ί α ς καί
τοΰ φ ι λ ο σ ο φ ι κ ο ύ λ ί θ ο υ έτίθουν τάς πριότας αύτής βάσεις;
Έπιστημονικαί άρα προλήψεις έβοήθησαν άπάσας τάς φυσι
κομαθηματικός έπιστήμας· έπιστημονικαί προλήψεις άπήλλαξαν
τό άνΟρώπινον πνεΰμα άπό τών παχυλών τής άμαΟείας κευθμώνων· καί αί έπιστημονικαί προλήψεις εστωσαν σεβασταί παρ’ ήμΐν, ώς ένσπείρασαι τούς πρώτους σπόρους τοΰ κα?,λιγόνου θαλλοΰ τών νεωτέρων τής έπιστήμης άληθειών.
Τούτων ένεκα ήμεΐς άνελάβομεν μικρά τινα νά δημοσιεύσωμεν σκαλαθύρματα περί τής Ά λ χ η μ ί α ς καί τών Ά λ χ η μ ι ς-ών, καίτοι έκ προτέρου όμολογοΰμεν τώ άναγνώστη, ότι πό£ρω άπέχομεν τής περί τά τοιαΰτα είοικότητος.
Α '.

Ό μ οχλός, δι’ ου οί ακάματοι άλχημικοί κατέβαλον τοσούτους διά τήν έπιστήμην άγώνας, ύπήρξεν ή έμφυτος είς τόν άν
θρωπον φιλοκέρδεια, ήτοι ή μεταποίησις τών μετάλλω ν εις άρ
γυρον καί χρυσόν. Έ ν φαΰλον αίσθημα τοΰ άνθρώπου, μία άκόρεστος ορμή τής φιλοχρηματίας, ώθησε τούς άλχημικούς είς ά
γώ νας ολοκλήρων αιώνων, άγώνας παραπλήσιους τή πομφόλυγι,
τής όποιας τό οίδμα διασπά έπί τέλους άσθενής άνέμου πνοή.
Βλέποντες τάς άναριθμήτους καί περιέργους μεταβολάς, τάς
οποίας ύφίστανται τά μέταλλα ύπό τήν έπι^ροήν τών άπλους-έρων συνθηκών, ένόμισαν, ότι δύνανται νά παραγάγωσιν έν αύτή
τή φύσει τών σωμάτων βαθεΐάν τινα τροποποίησιν, καί ούτως άνακαλύψωσι τόν τρόπον, δι’ού έμελλον νά ίκανοποιήσωσι τόν πυ
ρώδη τών καρδιών αύτών πόθον, τήν έκ πάσης υλης κατασκευήν
πολυτίμων μετάλλω ν. Καί κατ’ άρχάς μέν τό πρόβλημα τοΰτο
δέν έλαβε τόσον μεγάλην σπουδαιότητα· ά λ λ ’είς παρόμοιον ζή
τημα ή άνΟρωπίνη περιέργεια έμελλεν έκ βαθέων νά κεντηθή,
παραλόγω ς νά διεγερθώσι τά άνθρώπινα πνεύματα, παχυλωτέρα
νά διαχέηται ή πλάνη, καί ταχύτερον νά βαυκαλίζηται ή φιλο
κέρδεια τών εύπιστων. Δέκα καί πέντε παρήλθον αιώνες, καί ού-

όεμια ακτις αλήθειας έπέλαμψε.. Δέκα καί πέντ'ε αιώνες κατέρρευσαν έκ τής κλεψύδρας τής αίωνιότητος, καί όμως ούδεμία
φωνή κατά τής άγυρτίας ήκούσθη. Δέκα καί πέντε αιώνες έθεώντο τήν έπί τών πνευμάτων απόλυτον τής άλχημίας κυριαρ
χίαν, χωρίς τό πενθιμον τοϋ θανάτου αύτής σήμαντρον νά ήχήση. Πρώτον ή άπό τής άρχαιότητος καταγω γή αύτής, καί δεύ
τερον τά θέλγητρα τών ύποσχέσεών της, κατόρθωσαν πυκνήν
σκοτόμαιναν νά οιαχύσωσι περί τούς ψευδείς αύτής σκοπούς.
Οι άλχημισται, ινα πλείονα περιάψωσι βαρύτητα είς τήν έπι
στήμην των, άνήγαγον τάς άρχάς της είς τάς πρώτας ήλικίας
τής άνθρωπότητος· ή αρχαία Α ίγυπτος ένομίσθη ώς ή γενέ
τειρα αύτής πατρίς. Ά λ λ ’ οί πλεΐστοι περί άλχημίας πραγματευθεντες συγγραφείς συμφωνοΰσιν ώς έπί τό πλεΐστον, άποδιδόντες παρά τοΐς βυζαντινοΐς σοφοΐς τήν άνάπτυξιν τής έπιστή
μης «τοΰ φιλοσοφικοΰ λίθου.» Τά πρώτα άλχημικά σ υ γγρ ά μ 
ματα τών βυζαντινών συγγραφέων ανάγονται είς τόν έβδομον
αιώνα. Α λ λ ’ έπειδή θεωρείται ώς βέβαιον, ότι οί Έ λ λ η ν ες σο
φοί ειχον συνεχώς άνταπόκρισιν μετά τής αλεξανδρινής σχολής,
έξαγουσιν έκ τούτου, ότι ή άλχημία έκαλλιεργήθη ταύτοχρόνως
και έν Ελλαδι καί έν Αιγύπτιο· ή δέ κατά τόν Ζ' αίώνα κατα
στροφή τής Αίγυπτου ύπό τών Αράβων διέκοψεν έπί καιρόν τινα
τ/]ν σειράν τών έπιστημονικών έργασιών. Ά λ λ ’ άποκατασταθέντων άπαξ τών κατακτητών, ή δάς τών έπιστημών άνήφθη καί
πάλιν, οί δ’ Ά ρα β ες, έξακολουθήσαντες τάς μελέτας τής άλεξανδρινής σχολής, παρεδόθησαν μετά ζήλου είς τό Ιργον τής
ερμητικής φιλοσοφίας. Μετ’ ού πολύ ή άλχημία κατέστη κοινή
έπιδημία παρ’ όλοις έκείνοις τοΐς έθνεσι, παρ’ οίς οί Ά ρ α β ες έ
στεψαν διά δάφνης τά νικητήρια όπλα των. Κατά τόν όγδοον
αίώνα εισεδυσε μ ετ’ αύτών είς 'Ισπανίαν, ήτις έν όλίγοις ετεσιν
άπέβη ή κεντρικωτέρα έστία τών άλχημικών έργασιών. Ό πότε
δέ ή άραβική κυριαρχία έξουδενώθη έν 'Ισπανία, ή άλχημία νέαν
έλαβεν ώσιν είς αύτό τό έδαφος τής τότε βαρβάρου Δύσεως. Ό
Ά ρνώλδος δέ Βιλλενέβ, ό 'Ραϋμόνδος Λούλλιος, ό 'Ρογήρος
Βάκων έξήντλησαν τά ς μελέτας τών άλχημιστών Αράβων. Τά
άναρίθμητα συγγράμματα τών διάσημων τούτων άνδρών, ή αί
γλ η τοΰ όνόματος καί ή τής ζωής των φήμη διέδωκαν άστραπηδόν έν Εύρώπη τόν σπινθήρα τής άλχημίας. Ή δη, κατά τόν

ΙΕ ' αιώνα ή άλχημία ήν κοινή κατά πάσαν τήν Ευρώπην. Ό ΙΖ'
αίών είδε τό άπόγειον σημεΐον του θριάμβου αύτής· ά λλ’ έκ τών
εργοστασίων καί τών συγγραμμάτων τών σοφών περιελθοϋσα
εις χεϊρας τοΰ όχλου καί τών καταπτύστων άγυρτών, προετοί
μασε τήν παρακμήν της.
Και ήόη οι σημαιοφόροι τής νεωτέρας χημείας, οί προάγγελοι τής ληθης τοΰ φ ι λ ο σ ο φ ι κ ο ύ ώο ΰ καί τής π ά γ κ ο σμ ίο υ
π α ν α κ ε ί α ς , έχώρισαν τήν επιστήμην άπό τών χιμαιρών καί
τή ς άπάτης, προδιέγραψαν τήν καθαρώς επιστημονικήν αύτής
τροχιάν, καί ή τέως ώς σκοπός αύτής θεωρουμένη μ ε τ α λ λ ι κ ή
μ ε τ α π ο ί η σ ι ς έν μοίρα έτέθη Καρο'ς.
Ούτως ό περιηγητής έως οΰ άνεύρη τήν ποθουμένην πόλιν,
διά φαράγγων καί βάτων διέρχεται, έρημους καί στενωπούς δια
βαίνει, κάθιδρος δέ, κεκμηκώς καί έξηντλημένος διορα έπί τέ
λους άνατέλλουσαν τήν άκτΐνα τοΰ τέρματος τής περιοδείας
αύτοΰ. Ούτως ό γεω ργός εως ού πίειραν τήν άρώσιμον άρουραν
καταστήση, πολλούς άγώνας καταβάλλει καί άναριθμήτους ύφίσταται πόνους. Ούτω καί οί άλχημισταί, είς ματαίας έλπίδας
έξαντλήσαντες τήν ζωήν των, έμελλον είς τούς άπωτάτους αύ
τών άπογόνους νά κληροδοτήσωσι τήν άνακάλυψιν τής έπιστημονικής άληθείας.
Ά λ λ ά καιρός νά μελετήσωμεν τάς θεμελιώδεις τής άλχημίας
άρχάς, καί τάς ιδιότητας τοΰ φιλοσοφικού λίθου.

Β'.
Επι δύο θεμελιωδών άρχών έστηρίζετο ή άλχημία: έπί τής
θεωρίας τής συνθεσεως τών μετάλλω ν, και τής γενικεύσεως αύ
τών έπι τής γή ς. Συς·ατικά οε τών μεταλλικών σωμάτων, κατά
τούς άλχημιστάς, ήσαν ό υδράργυρος καί τό θειον· ή διάφορος
δέ άναλογία αύτών παρά τοΐς διαφόροις μετάλλοις παρήγαγε
τήν διαφοράν τών μετάλλω ν. Ό χρυσός, φέρ’ είπεΐν, δέν διαφέ
ρει τοΰ κασσίτερου, ή οιοτι εν μεν τώ χρυσώό ύδράργυρος πλεο
νάζει, έν δέ τώ κασσιτέρω τό θεΐον. Τά δύο δέ ταΰτα συστατικά
των μετάλλω ν διεφερον τοΰ κοινοΰ υδραργύρου καί τοΰ θείου·
διότι δ μέν τών άλχημιστών m ercurius ήν αύτό τοΰτο τό στοι-

χεΐον τών μετάλλω ν καί ή αιτία τής α ίγλη ς καί τοΰ έλατοΰ αύ
τών, τό δε su lp h u r ήν τό εύφλεκτον τών μετάλλω ν στοιχεΐον.
Συνέπεια δέ τής θεωρίας ταύτης ύπήρξε τό δυνατόν τής μεταποιησεως τών μετάλλω ν. Διότι άφοΰ τά στοιχεία τών μετάλ
λων ένομισθησαν άπαξ ώς όντα τά αύτά, έξήγαγον ώς συμπέ
ρασμα, ότι είναι δυνατόν δι’ άναλόγων ενεργεί ών νά μεταποιηθή
ό μολυβδος είς χρυσόν!
Πρός σχηματισμόν δέ ενός μετάλλου ήρκει ή άνακάλυψις του
σπόρου αύτοΰ. Κατά συνέπειαν δέ τής θεωρίας ταύτης, άπεκάλεσαν οί άλχημισταί ώ ό ν ή ώ ό ν φ ι λ ο σ ο φ ι κ ό ν (ovum philoaophicum ) τό άγγεΐον, τό περιέχον τάς ΰλας τάς πρός διεκπεραίω
ση* τοΰ μεγάλου έργου!
Κατά τούς άλχημις-άς άρα, δλαι αί ούσίαι τοΰ άνοργάνου κό
σμου ησαν πεπροικισμέναι ύπό είδους τινός ζωής. Ώ ς τά ένόργανα όντα, ούτω καί αί άνόργανοι ούσίαι άναπτύσσονται έν τοΐς
κολποις τής γή ς, και [/εταβαίνουσιν άπό άτελοΰς καταστάσεως
εις έντελεστέραν. Χαρακτήρ δέ ούσιώδης τών μέν άτελεστέρων
είναι ή είς τά ς έξωτερικάς αιτίας ύποχώρησίς των, καί κατά συνεπειαν ή άλλοίωσις αύτών· τών δέ έντελεστέρων, ή άντίστασις
και το άναλλοιωτον. Ή δέ τελειοποίησις αύτη τών μετάλλων
ήν συνεπεια τής έπ’αύτών έπιρροής τών ούρανίων σωμάτων· ά λ λ ’
η ενεργεια αύτη ην βραοεΐα, ως ολοκλήρους αιώνας άπαιτοΰσα.
Και κατα τινας μεν τών άλχημιστώ ν, τό ύστατον όριον τής
προοόου τών ανοργάνων σωμάτων ήν ή είς άργυρον ή χρυσόν
μετατροπή αύτών· κατ’ άλλους δέ, ή συνέχεια τής μεταποιήσεως
ήν αίωνία, καί επομένως τά μέταλλα, έξευγενιζόμενα είς τόν τελειότερον βαθμόν των, έπανέπιπτον πάλιν είς τήν άτελή κατάστασίν των. — Ή τελευταία αύτη θεωρία παρομοιάζει τήν φιλο
σοφίαν τών ίδεϊστών τής άρχαιότητος, οΐτινες παρεδέχοντο τήν
άρχήν τοΰ κόσμου άεννάως ένεργοΰσαν καί έν μέν τή άνιούσ^
αύτής ένεργεία τά εύγενέςερα όντα δημιουργούσαν, έν δέ τή κατιούση τά υποδεέστερα.
Ή θεωρία λοιπόν τής συνθεσεως τών μετάλλω ν έγέννησε τάς
περί μεταποιήσεως αύτών έλπίδας τών άλχημις-ών. Κ αθαυτούς,
ή^ φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή κ ο ν ι ς ή ό φ ι λ ο σο φι κ ό ς λ ί θ ο ς, τιθέμενος
εις συναφειαν μετά τών εύτελών μετάλλω ν, μεταποιεί αύτά είς
χρυσόν.

Η άνακάλυψις του λίθου τούτου όφείλεται τοΐς άλχημικοΐς
του όωοεκατου αιώνος. Και άλλοι μέν θεωροΰσιν αύτόν ώς σώμα
στερεόν, οιαφανες, εύλύγιστον καί εύοιάρρηκτον· άλλοι δέ άποδίοουσιν είς αύτόν χροιάν μέν αγρίου μήκωνος, οσμήν δέ θαλασ
σίου άλατος. — Τρεις δέ κυρίας ιδιότητας ειχεν ό λίθος ούτος:
το μεταβαλλειν τά εύτελή μέταλλα είς άργυρον καί χρυσόν, τό
ιατρευειν τάς άσθενείας, καί τό παρατείνειν τήν άνθρωπίνην ζωήν
πέραν τών φυσικών ορίων αί δύο τελευταΐαι ιδιότητες άνεκαλυφθησαν μόλις κατά τον ΙΓ ' αιώνα. Τελευταία δ’ αύτοΰ ίδιότης, κατά τινας τών άλχημις-ών, ήν καί τό κατασκευάζειν τεχνη τώ ς πολυτίμους λίθους, οϊον άδάμαντας, άνθρακας κλπ.
Μέχρι τοΰ ΙΓ αιώνος οι άλχημικοί άπέδιδον τώ φιλοσοφικώ
λίθω τάς τρεις άνω ρηθείσας ιδιότητας. Ά λ λ ά τώ αίώνι τούτω
προωριστο όπως νεαν παραδοξωτάτην γέννηση χίμαιραν· διότι
έφαντασθησαν οι άλχημικοί, ότι ό φιλοσοφικός λίθος χαρίζει είς
τόν κατέχοντα αύτόν νοΰν καί σοφίαν καί άρετάς, καί έκσπα έκ
τής καρδίας τήν ρίζαν τής αμαρτίας! Κατά συνέπειαν δέ τής
άΡΖήί ταυτης διίσχυρισθησαν, ότι όλοι οί άρχαΐοι σοφοί κατεΐχον τόν λίθον τοΰτον, πρώτος δέ ό Ά δ ά μ ελαβεν αύτόν έκ τών
χειρών τοΰ Δημιουργοΰ. Ε ίς τοσοΰτο δέ μωρίας άφίκοντο, ώστε
διίσχυρισθησαν, ότι ό Θεός ύπόσχεται τόν φιλοσοφικόν λίθον
εις όλους τούς καλούς χριστιανούς!
Προέβησαν δέ είς τόν δϊίσχυρισμόν τοΰτον οί άλχημικοί, διότι
είς πάσαν έργασίαν των έπεκαλοΰντο τήν θείαν άντίληψιν. Ώ ς
δευτεραν δ αιτίαν τής μωρίας των ταύτης θεωροΰμεν καί τήν
έξής, ότι έπειδή ούδείς τών ά λχη μ ιςώ ν ήδυνήθη τή άληθεία νά
εύρη τόν φιλοσοφικόν λίθον, διά τοΰτο, διά τής φαντασίας των
προβαίνοντες, άπέδωκαν πλείστας όσας θαυμασίας ιδιότητας είς
τόν λίθον τοΰτον.
Ε ίς τήν έπέκτασιν τών άλχημικών πλανών ού μικρόν συνετέλεσε και ή μαγεία. Γνωρίζομεν, ότι οί Βυζαντινοί άλχημικοί έπίστευον είς τάς άστρολογικάς έπι^ροάς, ώς καί άνωτέρω εϊπομεν. Ε π ίσ η ς γνωρίζομεν, ότι άπ* αρχής τής έρμητικής φιλοσο
φίας, τά μέταλλα, καί μετ’ αύτών καί όρυκτολογικαί τινες ούσίαι, άφιερώθησαν είς τούς επτά τοΰ ούρανοΰ πλανήτας. Ε ίς τόν
Κρόνον, φέρ' ειπεΐν, άφιέρωσαν τόν μόλυβδον, τόν λιθάργυρον,
τόν άχάτην και άλλας παρομοίους ουσίας· είς τόν Δία, τόν κασ.

σίτερον, τό κοράλλιον, τήν σανδαράχην, τό θειον· είς τόν Ά ρ η ν,
τόν σίδηρον, τόν μαγνήτην, καί τούς πυρίτας· είς τόν 'Ή λιον,
τόν χρυσόν, τόν υάκινθον, τόν σάπφειρον, καί τόν άνθρακα· είς
τήν Άφροδίτην, τόν χαλκόν, τούς μαργαρίτας, τόν άμέθυστον,
τό σάκχαρον, τόν άσφαλτον, τό μέλι, τήν σμύρναν, καί τό άμμωνιακόν άλας· είς τόν Έ ρμήν, τόν υδράργυρον, τόν σμάραγδον, τό ήλεκτρον, τόν λίβανον, τήν μ α σ τίχη ν είς τήν Σελήνην
τέλος, τόν άργυρον, τήν ύαλον, καί τήν λευκίτιδα γήν. Καί οί
Βυζαντινοί λοιπόν καί οΐ Α ιγύπτιοι καί οί Ά ρ α β ες, μύσται όντες τής άστρολογίας, εμελλον βεβαίως ν' άναμίξωσι μετά τής
έρμητικής τέχνης καί τά ς άστρολογικάς θεωρίας των. Ά λ λ ά
τά άραβικά σ υγγράμματα, άνήκοντα είς τάς πρώτας έποχάς τής
έρμητικής τέχνης, δέν ήδύναντο νά έξασκήσωσι μεγάλην έπι£ροήν έπί τής άλχημίας· βραδύτερον όμως πάντες παρεδέξαντο
τήν έπί τοΰ ύλικοΰ κόσμου ένέργειαν τών άοράτων όντων.
Είναι δέ άξιον σημειώσεως, ότι ή μαγεία κατά τόν μεσαίωνα
διηρέθη είς λ ε υ κ ή ν μ α γ ε ί α ν καί είς μ έ λ α ι ν α ν μ α γ β ί α ν ,
καθ’ όσον οί άλχημισταί έπεκαλοΰντο τόν Θεόν ή τόν διάβολον
μετά τών έναερίων πνευμάτων.
Ά λ λ ά καθήκον ήμών θεωροΰμεν όπως προσθέσωμεν ένταΰθα,
ότι αι μωρίαι αυται είσί προϊόντα τών άλχημικών ά γ υ ρ τ ώ ν
καί ούχί τών μεγάλω ν άνδρών, ών τά ονόματα φωτοβολοΰσιν
έν τοΐς συγγράμμασι τής άλχημίας.
"Ιδωμεν ήδη τά κυριώτερα μέσα τών άλχημικώ ν πρός παρα
σκευήν τοΰ φιλοσοφικού λίθου.
Γ.

Έ χ ο ν τ ε ς άριάδνειον μΐτον, αβλαβείς έξερχόμεθα έκ τών λ α 
βυρίνθων. Ή όδοιπορική ράβδος σώζει τόν περιηγητήν άπό τών
άδιεξόδων άτραπών· ή δέ ναυτική πυξίς καταδαμάζει τό θαλάσ
σιον <^οιχεΐον, καί υπεκφεύγει τήν δίνην τής Χαρυβόεως καί τής
Σκύλλης. Ά λ λ 3 άπό τών άλχημικώ ν συγγραμμάτων τίς διασώ
σει ήμάς, καί τίς οδηγήσει ήμάς έν τώ λαβυρινθώδει αύτών δαιδάλω;
Ό άναλαμβάνων ΐνα μελετήση τάς συγγραφάς τών αρχαίων
άλχημικών, καί μετέπειτα ζητών νά χαρακτηρίση τό προϊόν τοΰ

δεινός η δεινός άλχημιχοΰ, μίαν καί ^ ν η ν λέξιν θ’ αναφώνηση:
α σ α φ ε ι α . Πρώτον μέν μή δυνάμενοι νά έννοήσωσι χαί χωνεύσωσιν, ούτως είπεΐν, τάς περί του φιλοσοφικού λίθου θεωρίας
αυτών, και δεύτερον φοβούμενοι μή έπιφέρωσι βίαιον κλονισμόν
εις την κοινωνίαν ά ναγγέλλοντες γεγωνοφώνως τήν εύρεσιν
μέσων προς ανακαλυψιν χρυσοΰ καί πρός έκδίωξιν τής μυσαράς
πενίας, χαι εις τό επάρατον τών τριών προθέσεων σύμπλεγμα
το A ve, Salve, αναφωνοΰντες, κατέφυγον είς τόν μέσον δοον
να «ρ,χαλυψ ω σ , τα{ θεωρία; «6τών ί,α τ .0 σχοτε,νοτέρου, L j
το ίυ ν α το ν, πέπλου χ „ τών μ υ,,ηρ,ω ίεσ τέρω ν ίχ ?ρ J „ v.
Εχαστος , ί η « νο εί, f a είς ο08έ, τ 2 , ί ρ(ίητιχΑν ? Λ
ν
Y'!'f W “
“ Ι“ 0α ,α «νεύρω^ε, πώ 5 οί τ % ίλ χ γ .μ ία ς Uρο^ανται π ΡοπαΡεσχειίαζον τό» φ,λοοοφιχόν λίθον. Π Ρός τ*ν
π Ροετοΐ(ίαβ[αν αύτοΰ ά λ λ 0 ί μ » λέγε,: „Λά6ε έχ τ,νος ά ν ν ώ
σ τ ο ϋ ουσίας όπο,ανίήποτε χαί άν « ε λ ή σ , ς ποσότητα. L ci.
p e « liq u id a g n o t u m q u a n tu m v o lu e r is .) ,, Ό ά λ ν η α ,χ ίς iv« Μ . υπερέβη τον πνευματικόν ίησουίτην,
«OxPL l o y
ί(8ασχει τον έξομολογοό|Λενον πώ ς νά έξαγοράση , ή , ψ
λ
αυτοο σωτηρίαν, χαβ'όσον έχεί,ος μ , ά?ίνε, είς τ ή Λ / J v
τον αναγνώστην αυτού νά λάδη δ, τ , 8 έ λ ε , χαί ό σ ν 6 έ λ ε ,
χαι να κατασκευάσω τόν φιλοσοφικόν λίθον, ένώ ουτος προσ
όιορι,ει τον άπαιτούμενον άριθμόν τών ήχων τοΰ τρίγκ-τράγκ
πρός άπολυτρωσιν τών μερόπων άπό τής άβύσσου τής άμαρτ.ας. Ετερο; « λ χ η μ σ τ ή ς ό,ε,λεί περί τί)ς προπαρασχευής τού
φιλοσοφικού λ,6ου ω ς εξης: «Λάβε υδράργυρον *αί στ,ρεοποίησον αυτόν μετά τής μαγνησίας ή „ 0 θείου, ή τοΟ « Τροΰ τοΟ 1

ό

γύρου η της άσβεστου, ή τής στυπτηρίας, ή μ ε θ’ ό π ο ι ο υ δ ή π ο τ ε ά λ λ ο υ κ α ί ά ν θ έ λ η σ η ς . » Παρ’ άλλω δέ, όπερ καί τό
γελοιοτερον, ευρισκομεν μίαν καί μόνην λέξιν: «Λάβε . . . . . Β
Εν γενει ή ^ μ ε γ α λ ο φ υ ϊ α τών ά λ χ η μ ^ ώ ν είναι καταπληκτική,
οσον ουτοι δεν παι,ουσι- διδάσκουσι περί τής παγκοσμίου
πανακειας δια τοΰ «Λάβε. . . .« - Λ ά β ε λοιπόν καί σύ, άναννώστα, υπομονήν καί άκολούθει με.
'
Αύτά τά όνόματα τών συγγραμμάτων αύτών είσίν άλλόκοτα
και παραδοξωτατα Τοιαΰτα, φερ’ είπεΐν, είσίν ή Χ η μ ( κή ά π ο κ α λ υ ψ ι ς , αι Δ ώ δ ε κ α κ λ ε ί δ ε ς τ ή ς φ ι λ ο σ ο φ ί α ς , τό Μυ 
στ ι κ ό ν κ α τ ο π τ ρ ο ν , ή Β ί β λ ο ς τοΰ φ ω τ ό ς ,

ό Αληθής

θ η σ α υ ρ ό ς τ ή ς ά ν θ ρ ω π ί ν η ς ζ ω ή ς , ό ’Α ρ χ α ί ο ς π ό λ ε μ ο ς
τών ι π π ο τ ώ ν , ό ' Ερμητι κός θρίαμβος, ή Β ί β λ ο ς τών
δ ώ δ ε κ α π υ λ ώ ν , καί τά τούτοις δμοια.
Έ ξ όλων δέ τούτων μία καί μόνη εξάγεται άλήθεια, ότι κατ’
άρχάς ό φιλοσοφικός λίθος έζητήθη έν τοΐς μετάλλοις, καί πρό
πάντων έν τώ άρσενικώ καί έν τώ άντιμονίω· πλήν πάσαι αι
έπί τών μετάλλω ν ερευναι τών άλχημις-ών άπέβησαν άγονοι καί
άλυσιτελεΐς. Τούντεΰθεν έστρεψαν τήν προσοχήν έαυτών έπί τών
άλάτων, καί ιδίως έμελέτησαν τό νίτρον, καί έζήτησαν άκριβώς
τάς διαφόρους αύτοΰ ιδιότητας. Μή άρκεσθέντες είς τήν δευτέραν ταύτην μελέτην, ένησχολήθησαν μετέπειτα έπί τών φυ
τών. Οί Έ λ λ η ν ε ς ιδίως έλαβον ύπ’ οψιν τό χελιδόνιον, ένεκα
τής χροιά ς αύτοΰ, παραπλήσιας ούσης πρός τόν χρυσόν. Κατά
τόν ΙΗ αιώνα ό φιλοσοφικός λίθος έζητήθη καί είς ζωϊκάς
ούσίας.
‘Ο θαυμάσιος έκεΐνος ά γω γός, δι’ ού έμελλον τά μέταλλα νά
έξευγενισθώσιν, έμελλεν έπί τέλους νά έρευνηθή καί έν αύτώ
τώ άνθρωπίνω σώματι. ’Ανέλυσαν τήν σάρκα, τά όστά, τό αίμα,
τόν σίελον, τάς τρίχας! Έ π ί τέλους τόν εξολοθρευτήν τής πε
νίας έζήτησαν καί έν τώ γά λα κτι τών γυναικείων μαστών, τό
όποιον ώνόμασαν γ ά λ α τ ώ ν π α ρ θ έ ν ω ν . "Αλλοι τολμηρό
τεροι ήθέλησαν ν’ άνεύρωσι χρυσόν είς αύτά τά καταμήνια τών
γυναικών, είς αύτά είσέτι τά ουρα!!
Ιίλείσωμεν τό κεφάλαιον τοΰτο, καθ’ όσον έτέρων χιμαιρών
έκθεσις μας άναμένει. Καί δή προβώμεν.
Δ '.
Έ λθω μ εν ήδη είς τάς πρακτικάς τής άλχημίας έρεύνας, περιοριζομένας είς τήν έρευναν τοΰ άλκαλίου, (alcaest) τής πα
λιγγενεσίας, καί τοΰ άνθρωπίσκου.
Τό άλκάλιον είναι τό ιδανικόν τών καταμηνίων, τό κατ’έξαίρεσιν συνδιαλυτικόν, ό ρευστοποιών όλα τά σώματα άγω γός.
’Ανάγουσιν αύτό είς τόν ΙΙαράκελσον, ήτοι κατά τόν Ι<7' αιώνα.
Ό Βανελμώντος ώνόμασεν αύτό κατ’ άρχάς μέν ύ δ ω ρ , είτα δέ
π ε π υ ρ α κ τ ω μ έ ν ον ύ δ ωρ , ΰς-ερον ύ δ ω ρ τ ο ΰ α δ ο υ, καί τελευταΐον ά λ α ς , άλλω ς τε τό εύτυχέστερον καί τό τελειότερον

τών αλάτων· τό μυστικόν δέ της προπαρασκευής του ώρισεν ώς
ύπέρτερον τών άνθρωπίνων δυνάμεων. Ή εις τούς έκλεκτούς
άποκάλυψις τοΰ θαύμασίου τούτου ρευστοΰ τώ Θεώ μόνον άπόκειται· αυτός δέ ό Βανελμώντος τό κατέσχε μέν, άλλά δέν ήδυνήθη νά τό διατηρήση έπί πολύν χρόνον.
Τοιαύτη άρα παγκόσμιος διαλυτική ουσία έμελλε νά συνταράξη τά κάρηνα όλων τών άλχημις-ών, οί'τινες κατά τόν ΙΖ' αίώ
να καί κατά τό πρώτον ήμισυ του ΙΗ ' μ ετ' ένθερμου ζήλου έζήτησαν τό άλκάλιον.
Ό ύπερμεσών όμως ΙΗ ' αιών εθηκε τέρμα είς τάς τοΰ άλκαλίου
έρευνας. Ο Κοπνεϋλ έσκεφθη, οτι έάν τοΰτο υπήρξε πραγματικώς ποτε, ήν άδύνατον νά τό διατηρήσωσι, διότι, ώς διαλυτικόν
όλων τών ουσιών, ώφειλεν επίσης νά διαλύση καί τό είς ό έμπεριειχίτο άγγεΐον. Ή σκέψις αΰτη άπετερμάτισε πάσας τάς είς
αύτό ένασχολήσεις τών άλχημιστών.
Έ λθω μεν ήδη είς τήν π α λ ι γ γ ε ν εσ ί α ν. Κατά τούς φαντα
σιοκόπους άλχημικούς, αύτη είχε τήν τέχνην τοΰ άναγενναν τά
φυτά έκ τής κόνεώς των, καταμαγεύουσα όλων τών έπιπολαίων
τας φαντασίας και των κατ έπιφανειαν μόνον έκαστον άντικείμενον μελετώντων. Ό Δισράελος μάλιστα έξυμνεΐ τά θαυμάσια
έργα τής π α λ ι γ γ ε ν ε σ ί α ς , «τής άναγεννητρίας ταύτης τών
φυτών καί τών ζώων,» ή «τής είκόνος τής άθανασίας,» ώς ιδίως
άποκαλεΐ αύτήν. Κ ατ’ αύτόν λοιπόν, έπειδή ούδέν έν τή φύσει
άπόλλυται καί τό παν είναι συνέχεια τής άναγεννήσεως, εύκόλω ς δύναταί τις ν’ άναγεννήση τήν κόνιν τοΰ ύπό τοΰ πυρός
καταστρεφομένου ρόδου καί ζωήν ούτω είς απλήν κόνιν νά έμφυσήση* άλλά τό άναγεννώμενον τοΰτο ρόδον έσται λεπτότερον
τοΰ φυσικοΰ ρόδου, τό λεπτόν φάντασμά του. Περί δέ τής τών
άνθρώπων άναγεννήσεως, πιστεύει, ότι οί νεκροί έπιζώσι, καί
οτι έκ των εις την γήν θαπτόμενων λείψανων έξέρχονται αί
σκιαί καί τά φαντάσματά των, έξ ών πολλάκις καταπλήσσονται
καί πτοοΰνται οί διερχόμενοι νυκτός διά τών νεκροταφείων, ώς
μαρτυρεί ή α ύ θ ε ν τ ι κ ή ιστορία.
Έ ά ν δέ τις ήδη έρωτήση ήμιν, τί λοιπόν ήν ή π α λ ι γ γ ε ν ε 
σί α αύτη, ήν μέ τοιαΰτα κοσμητικά κοσμοΰσιν οί τής άλχημίας
διδάσκαλοι, θά τώ άπηντώμεν, ότι ούδέν ήν έτερον ή άγυρτία
πα χυλή, δεισιδαιμονία έξώλης. Τίνα άλλην άπόδειξιν ζητοΰμεν;

Μ ήπως δέν ήκούσαμεν πάντες ύπό τών όπισθοδρομικών γραϊδίων, ότι πας τις, νυκτός έκ νεκροταφείου διερχόμενος, θέλει άπαντήσει καθ’ όδόν τάς σκιάς καί τά φαντάσματα τών τεθνεώτων; Τίνα άλλην καταπληκτικωτέραν συγγένειαν μεταξύ τών
δημωδών προλήψεων καί τή ς χίμαιρας πιστευούσης ά λχημία ς,
δυνάμεθα νά εύρωμεν;
Ιδ ο ύ δέ καί ή φυσική έξήγησις τής π α λ ι γ γ ε ν ε σ ί α ς .
Ή άρχή ταύτης ύπήρξε βεβαίως έκ τής παρατηρήσεως τών
φυτών, ών ή κόνις, διαλυομένη έν τώ ύδατι, έναποτίθησι κρύ
σταλλα σχήματος δενδροειδούς. Καθ’ όλον τόν ΙΖ' αίώνα ή είς
τά τής π α λ ι γ γ ε ν ε σ ί α ς άποτελέσματα πίστις σταθερά διετηρειτο καί άκμαία. Οί άλχημικοί έσπειρον είς τήν γήν φυτικήν
κονιν, καί, ώ τοΰ θαύματος! φυτόν θαλερόν μετ’ ού πολύ άνεβλάστει. "Ολον δέ τό μυστήριον αύτών ήν τό έντιθέναι κρύφα
πλησίον τής κόνεως καί σπόρους τινάς τοΰ άνθους, έξ ου ήν ή
κόνις.
Πλεΐστοι λοιπόν άλχημικοί κατώρθουν νά παραγάγω σι φαινόμενον άρκούντως περίεργον, όπερ σήμερον άπλούστατον ήμιν
φαίνεται. Γνωστόν βεβαίως είναι, ότι έάν λάβωμεν τήν κόνιν
φυτοΰ τίνος ή τά προϊόντα τής άποτεφρώσεως όργα'ηκής τίνος
ούσίας, πλούσιας είς δρυκτά άλατα, καί ιδίως είς τό χλωρυδρικόν τοΰ άμμωνίου, είς τό θειον, τό άνθρακικόν άλας τοΰ άμμωνίου καί θερμάνωμεν αύτήν, τότε τά άλατα ταΰτα, συμπυκνούμενα είς τά ψυχρά μέρη τοΰ οργάνου, κρυσταλλοΰνται, λαμβάνοντα σχήματα δενδροειδή, καί τά κρύσταλλα ταΰτα, περιέργως
συνδεόμενα, δύνανται νά παρουσιάσωσι μέχρι βαθμοΰ τίνος τήν
εικόνα φυτοΰ τίνος.
Περί δέ τοΰ ά ν θ ρ ω π ί σ κ ο υ πρώτος ό ’Α μάτος Λυσιτανός
ώμίλησε. Βέβαιοι, ότι είδεν έν τινι ληκύθω μικρόν τι άνθρωπάριον, μήκος έχον ένός δακτύλου, όπερ ό ’Ιούλιος Κ άμιλλος κατεσκεύασε διά τρόπων άλχημικών. Ό Παράκελσος ύποστηρίζει,
ότι οί Πυγμαίοι, οί Φαΰνοι, οί Σάτυροι έγεννήθησαν ύπό τής άλ
χημ ίας, άναφέρει δετόν τρόπον,δι’ού παράγονται οί άνθρωπισκοι
καί πλάσσονται οί νέοι Προμηθείς. Έ ν τοσούτω αύτοί ουτοι οί
άλχημικοί κατέβαλλον τόν άλλόκοτον τοΰτον μΰθον. Ή κατα
σκευή τοΰ ά ν θ ρ ω π ί σ κ ο υ κατετάχθη ύπό τοΰ Κοΰνκεν είς τά
όλως άπίθανα καί άδύνατα.

Εμαρτύρουν δέ οί έκ τών άλχημικών άγύρται, ότι ό άνθρωπισκος κατασκευάζεται είς τά ουρα τών παίδων· οτι’ είναι κατ’
άρχάς άόρατος, και οτι τρέφεται τότε υπό οίνου και ροδοστάγ
ματος· οτι αδύνατος τις φωνή ανα γγέλλει τήν γέννησίν του.
Έ π ί τέλους δέ ουτοι, είσάγοντες έν τη ληκύθω όςάριά τινα έλεφάντινα, έδείκνυον τοΐς άνθρώποις τόν ελλείψει φροντίδων καί
άναπαύσεων άποθανόντα άνθρωπίσκον! !
Ε '.

Λαβωμεν ηόη τήν άλχημιαν ύπ’ όψιν όλω ς διάφορον της
προηγούμενης. Ναι, υπήρξε μέν πηγή τής πλάνης καί τών δει
σιδαιμονιών, εβαυκαλισεν επι πολλούς αιώνας τό άνθρώπινον
πνεΰμα με χίμαιρας, και έξηντλησε τήν ζωτικότητα τής πνευμα
τικής τοΰ άνθρώπου ένεργείας είς οίκτράς ματαιοπονίας· οΰχ
ήττον όμως παρήγαγεν άποτελέσματα λίαν σπουδαία καί λυσι
τελή όσον άφορα τήν μόρφωσιν τών νεωτέρων φυσικομαθηματι
κών έπιστημών. Επιτραπητω όε ημΐν — όπως καί έχει πραγματικώς, — νά όνομάσωμεν αύτήν μητέρα τής νεωτέρας χ η 
μείας καί τής πειραματικής λεγομένης μεθόδου, ήτις μ ετ’ όλίγους αιώνας, έπί τής έποχής τοΰ Βάκωνος, τοΰ Γαλιλαίου καί
τοΰ Καρτεσίου, έμελλε νά γινη πηγή τοσούτων σπουδαίων έπιστημονικων ανακαλύψεων. Α λλά και πάλιν δέν όφείλομεν νά
άποστερησωμεν τους τελευταίους τούτους άνδρας τής ύπερτάτης εύγνωμοσύνης, ήν παρά τοΐς μεταγενεστέροις δρέπονται,
πάσαν δε τήν άξιαν τοΐς Οιασώταις τής άλχημίας ν’ άποδώσωμεν, οιτινες έκ περιστασεως μόνον προήχθησαν εις τοιαύτην άνακά?^υψιν. Εύγνωμονήσωμεν λοιπόν τούς άλχημικούς ώς είσαγαγοντας τήν παρατηρησιν εις τήν σπουδήν τών φυσικών φαινομέ
νων, ά λλ ούδεποτε θεωρησωμεν αύτούς ως μορφωτάς τής νεω
τέρας φιλοσοφικής μεθόδου, ήτις έμελλε μετά πολλούς αιώνας
νά μεταμορφώση τόν έπιστημονικόν κόσμον, καί πλεΐστα όσα
έπιστημονικά θαυμάσια νά έξηγήση.
Παροδικον ύέ τι ριπτοντες βλέμμα έπι τών ένδοξοτέρων τής
εργατικ/js τέχνες διοανκαλων, μανθανομεν, ότι αύτοΐς άνήκει
μ έγα τι μέρος τών άνακαλύψεων αιτινες τήν νεωτέραν συνέστη
σαν χημείαν. — Ό άρχαιότερος συγγραφεύς τής έρμητικής σχο

λής έγκατέλιπεν έν ταΐς συγγραφαΐς αύτοΰ άξιολογω τάτας καί
άκριβεστάτας περιγραφάς τών συνηθεστέρων μετάλλω ν, οίον
τοΰ σιδήρου, τοΰ χαλκοΰ, τοΰ μολύβδου, τοΰ ύδραργύρου καί
τοΰ άργύρου, ώς καί περί του θείου καί τοΰ άρσενικοΰ. Ό αύτός
προσδιώρισε τήν προπαρασκευήν τοΰ νιτρικού όξέως και τοΰ βα
σιλικού ΰδατος, ώς και τήν διαλυτικήν ένέργειαν τοΰ μέν πρώτου
έπί τών μετάλλω ν, τοΰ δέ δευτέρου έπί τού χρυσού, τού άργύ
ρου καί τοΰ θείου.
Ό δέ Ά ραψ 'Ρ α ζής άνεκάλυψε τήν προπαρασκευήν τή ς ρακής. Ε ίς αύτόν δέ, ώς καί είς τόν Ά βέν Γουεφίθ, πολλά όφείλει
καί ή ιατρική. Ε ίς δέ τόν μέγαν ’Αλβέρτον οφείλεται ή προπαρασκευή τής καυστικής ποτάσσης, ή μ ετ’ άκριβείας περιγραφή
τοΰ καθαρισμού τοΰ χρυσοΰ καί άργύρου, ό προσδιορισμός τής
συνθέσεως τοΰ κινναβάρειος, ή φανέρωσις τοΰ άποτελέσματος
τής θερμότητος έπί τής φυσικής καταστάσεως τού θείου, καί
άλλαι σπουδαΐαι άνακαλύψεις.
Καί είς τόν 'Ραϋμοΰνδον δέ Λούλλιον, ού ή εύρύνοια ένηγκαλίσθη όλας τάς διακλαδώσεις τής άνθρωπίνης γνώσεως, ούκ
έλίγα ς άνακαλύψεις οφείλει ή έπιστήμη. Τοιαΰται δ’ είσίν ή
προπαρασκευή τοΰ άνθρακίτου τής ποτάσσης, ή τελειοποιητική
μέθοδος τής έκκαθάρσεως τού άργύρου, ή προπαρασκευή τού
ύδραργύρου κλπ.
Τώ Τ ογή ρ ω Βάκωνι ή Φυσική πολλά οφείλει, άνακαλύψαντι τήν φυσικήν άνάλυσιν τής ένεργείας τών φακών καί τών
κυρτών ύά?^ων, τάς πρός χρήσιν τών πρεσβυωπων δίοπτρας, τούς
άχρωματικούς φακούς, καί λοιπάς άνακαλύψεις.
Τω Βασιλείω Ούαλεντίνω οφείλονται αί είς τό άντιμόνιον
σπουδαΐαι άνακαλύψεις. Αύτός ώσαύτως περιέγραψε πολλά ς
χημικάς σκευασίας, οίαί είσιν ή τοΰ χλωρυδρικού όξέως καί ή
τής ρακής.— Ούτω λοιπόν πριν τής ’Αναγεννήσεως οί άλχημικοί έγνώριζον ήδη νά έξατμίζωσι τόν ύδράργυρον, νά καθαρίζωσι τό οινόπνευμα, νά κατασκευάζωσι τό Οειϊκόν οξύ, νά προπαρασκευάζωσι τό βασιλικόν ύδωρ καί διάφορα είδη αιθέρων, καί
τοσαύτας άλλας εί^ον γνώσεις, οσας και ή νεωτερα ετι παρα
δέχεται χημεία.
Ό δέ Βανελμώντος άνεκάλυψε μίαν τών σπουδαιοτέρων τοΰ
αίώνος του έφευρέσεων, τήν ύπαρξιν τών άερίων. Έ ν δ έ τ ο ΐς σ υ γ -

γράμμασι του 'Ροδόλφου Γλάουπέρ πολλαί αξιόλογοι περιγραφαι χημικών προϊόντων εύρισκονται. 'Ο τελευταίος άλχημιστής
Βέχερ προπαρεσκεύασεν επιστημονικήν μεταβολήν, ήτις, μετά
τινα χρόνον, συνεπληρώθη ύπό τοΰ διάσημου χημικοΰ Γεωργίου
Σ τά χελ.
'
α'1 κυΡ[ώτεραι τών άλχημιστών άνακαλύψεις, αιτινες μεγα λω ς έβοήθησαν τήν σύς-ασιν τής νεωτέρας χημείας. Ώ ς πρός
τοΰτο είναι άξιοι λόγω ν οί άλχημικοι, οΐτινες, εί καί δέν ευρον
0>τι
έν τουτοις ευρον ο,τι δέν έζήτησαν.

£Τ .
Πριν ή προβώμεν περαιτέρω, στώμεν έπί σ τιγμ άς τινας, ινα
ριψωμεν βλέμμα τι έπί τών άναφανέντων κατά τους διαφόρους
αιώνας άντιπάλων της.
Ει και ή άλχημία έπιστημονικόν κατέστη δόγμα καί βαθείας
άπέκτησε ρίζας, έντούτοις είς έκάστην έποχήν σφοδρούς άπήντησεν άντιπάλους, ών ή φωνή, άγονος κατ’άρχάς, έπέτυχεν έπί
τέλους. Ε ίς τόν ΙΔ' αιώνα, ότε ή άλχημία ήκμαζε, πνεύματά
τινα δριμύν κατ’ αύτής διήγειρον πόλεμον. Ιδ ίω ς ό έκ Λομβαρ
δίας Πέτρος ό Κ αλός, συντάξας κατά τό 1 3 3 0 σύγγραμμα χη
μικόν, M a r g a r ita p r e t i o s a (ό πολύτιμος μαργαρίτης) καλούμενον, έζήτησε διά συλλογισμών τής σχολαστικής φιλοσοφίας ν’
άναιρέση τάς άλχημικάς δοξασίας. Καί ή ποίησις δέ τοΰ ΙΔ' αίώ
νος ούκ όλίγα έξετοξευε βέλη κατά τής ερμητικής τέχνης. ’Ιδίως
αύτη διά ζωηρών εικόνων έπαρουσίαζε τήν μέν φύσιν δεινώς έπιπληττουσαν τούς άλχημικούς διά τάς άλογους ματαιοπονίας,
αϊτινες είς τήν άνατροπήντών τής φύσεως νόμων έτεινον, αυτούς
δέ συγγνώμην παρά τής ύπ’ αύτών ταραχθείσης φύσεως αίτοΰντας. Ά λ λ ’ ή φωνή τοΰ ΙΔ' αίώνος ούδ’ ει’σήλθε κάν είς τά ώτα
τών άλχημικών.
Κατά τόν ΙΣΤ όμως αιώνα οί τής άλχημίας άντίπαλοι ήσαν
σφοδρότεροι καί όρμητικώτεροι. — Ό Θωμάς Έ ρασ τος διά δριμεων επιχειρημάτων κατεπολέμησε τοΰ Παρακέλσου τάς δοξα
σίας, άποδείξας τό αδύνατον τής τών μετάλλω ν μεταποιήσεως.
Γούτον διεδέξατο, ώς πρός τόν κατά τής άλχημίας πόλεμον, ό
Έ ρμάννος Κορρίγκιος, ό Ούέρνερος 'Ρόλφινκ καί ό σοφός Ί η -
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σουίτης Κίρχερ. Τήν δ’ύπέρ τής άλχημίας συνηγορίαν άνέλαβεν
ό Βέχερ, όν δέν ήδυνήθησα / νά καταπείσωσιν οί άνωτέρω, καίτοι
προτείνοντες αύτώ τόν εξής συλλογισμόν: «’Εάν ή άλχημία ήν
πραγματική τέχνη, ό Σολομών, ό κατέχων, κατά τάς Γραφάς,
τήν σοφίαν τοΰ ούρανοΰ καί τής γ ή ς, ώρειλε νά γνωρίζη αύτήν.
Ά λ λ ’ό Σολομών άπέστειλε πλοία είς Έ φυραν πρός άναζήτησιν
χρυσοΰ· άρα δέν κατείχε τόν φιλοσοφικόν λίθον· άρα ή ά λχη 
μία δέν ύπάρχει.» Ε ίς τόν συλλογισμόν τοΰτον ό Beyερ ισχυρά
άντέταξεν έπιχειρήματα, καταδείξας, ότι ό Σολομών έγνώριζε
μέν τό μυστικόν τής ερμητικής τέχνης, ά λ λ ’ ένεκα τής ύψηλής
σοφίας τού δέν ήθέλησε νά διαδώση αύτό.
Ά λλ!. είς τάς άρχάς τοΰ ΙΗ ' αίώνος οί τής άλχημίας άντίπαλοι έπληθύνθησαν, καί τά έπΐ'/ειρήματα αύτών άρκούντως σπουδαίαν έλαβον όψιν. Τό δριμύτερον δέ αύτών βέλος ήν τό ν’άνακαλύπτωσι τούς δόλους τών μεμυημένων άγυρτών, καί έκ τοΰ όνου
ν’άφαιρώσι τήν λεοντίνην δοράν, κατά τόν Αίσώπιον μΰθον. Έ κ
τών πολλώ ν δέ συγγραμμάτων έντονωτέρας ένεποίησεν έντυπώσεις τό τοΰ Κ. Ζεοφροά ύπόμνημα, παρουσιασθέν είς τήν έν ΙΙαρισίοις Ακαδημίαν τών έπιστημών τό 1 7 2 2 , ύπό τόν τίτλον: Οι
ά φ ο ρ ώ ν τ ε ς τ ό ν φ ι λ ο σ ο φ ι κ ό ν λ ί θ ο ν δ ό λ ο ι . Έ ν αύτώ
άπαριθμεΐ τά άναρίθμητα άπατηλά μέσα, όσα οί μεμυημένοι μετα/ειρίζονται πρός κατάδειξιν τών ύπ’ αύτών διϊσχυριζομένων
μεταποιήσεων, καί ιδίως τούς τρόπους, δι’ ών έξαπατώσι τούς
θεατάς, έξάγοντες έκ διαφόρων μετάλλω ν, τά όποια είχον πλη 
ρώσει προηγουμένως χρυσοΰ καί άργύρου, πλούτον άμύθητον, καί
τά ομματα τών θεατών (κθαμβοΰντες. Τό ύπόμνημα τοΰτο ήν
σφοδρός κτύπος κατά τής ιδανικής ταύτης έπιστήμης, άποθα^ρύνας πάντας τούς θερμούς αύτής θιασώτας.
Συμβεβηκός δέ τι, έν Α γ γ λ ία διαδραματισθέν, ήνοιξεν έπί
πλέον τούς οφθαλμούς τοΰ δημοσίου, όπερ κατενόησεν έναργώς
τήν τών άλχημιστών άγυρτείαν. Ό ’Ιάκωβος ΙΙρίζ ήν ιατρός έν
Γυιλφόρδη, καί μετά ζήλου είς τήν άλχημίαν κατεγίνετο· τό δέ
1781 έφαντάσθη ό άθλιος, ότι ήδυνήθη νά παραγάγη διά τε
χνητών μέσων χρυσόν καί άργυρον, καί ούτω μεγάλην άπέκτη
σε φήμην καθ’ όλον τό έτος 1 7 8 1 , ώς καί κατά τό 1 7 8 2 , ώς
επιτήδειος χρυσοΰ κατασκευαστής· πολλά δέ πειράματα έ π ιτ υ χ έ σ τ α τ α έποίει ένώπιον τοΰ λαοΰ. Ά λ λ ά τό έτος 1783 ύπηρ37.

ξεν όλεΟριώτατον δι’αύτόν. Ή έν Αονδίνω Βασιλική 'Εταιρία, ης
και ό Ιάκω βος ήν μέλος, ήθέλησε νά έννοήση τό μυστικόν τοΰ
περίφημου τούτου άλχημιστού, καί διά τοϋτο ύπεχρέωσεν αυ
τόν όπως ενώπιον δύο περιωνύμων χημικών έκτελέση τά πολύ
κροτα αύτοΰ πειράματα. Ά λ λ ’ έλθούσης της ώρας της εκτελέ
σεων, ό Ιάκω βος, συναισθανθείς τήν αδυναμίαν του καί έννοήσας,
ότι έν μια στιγμή έμελλε ν’ άμαυρωΟη άπαν τό γόητρον, δ εις
διάστημα δύο έτών άπέκτησεν, έδηλητηριάσΟη, καταδείξας μετά
πάσης τής έναργείας τήν ουτιδανότητα τής τέχνης του.
Έ νώ δέ ταΰτα συνέβαινον έν Αονδίνω, έτερος δεινός περί τά
άλχημικά έλάμβανε τής μωρίας του τά επίχειρα είς τήν άντίπεραν τοΰ ‘Ρήνου όχθην. Ό έν τώ πανεπιστημίω τής Ά λ λ η ς
διδάσκαλος Σέμλερ, εις έκ τών δεινών άλχημιστώ ν, ό δι’ άπλοΰ
ΰδατος χρυσόν πολύτιμον κατασκευάζων, ό καθ’ δλην τήν έκτασιν τό μυστήριον τοΰ φιλοσοφικού λίθου κατέ/ω ν, άπεδείχθη ύπό
τοΰ σοφοΰ Κλάπρουοθ ώ ; νεφέλας έκδιώκων Ίξίω ν. Καί αύτοΰ
λοιπόν ή μυστική άγυρτεία άνεκαλύφΟη, καί ήδη έν τε Α γ γ λ ία
καί Γερμανία οί άλχημικοί καί αί έργασίαι αύτών κατέστησαν
άντικείμενον τοΰ κοινοΰ σαοκασμοΰ καί τής δημοσίας χλεύης.
Ό τελευταίος δέ κατά τής άλχημίας κτύπος, τό τελευταΐον
βέλος, όπερ έφόνευσε τό άποτρόπαιον τοΰτο τέρας, τό συνταράξαν σφοδρώς τά κάρηνα τών σοφών τής άνθρωπότητος, έξετόξευσεν ό σο·;ός Ααβοαζιέρος, ό καΟιδρύσας τήν νεωτέραν χ η 
μείαν, ό άνακαλύψας τήν άντιφλογιστικήν θεωρίαν, καί σαφώς
άποδείξας τό αδύνατον τής τών μετάλλω ν μεταπαήσεω ς, καί
τελευταΐον Οΰμα γινόμενος κατά τό 1794 τής αίμοβόρου τοΰ
'Ροβεσπιέρρου άπανθρωπίας.
Ίδω μεν ήδη οποίαν έλαβον ύποδοχήν οί άλχημικοί παρά τοΐς
Πάπαις καί τοΐς μονάρχαις.
Ζ.
Τό 1317 ό Πάπας Ιωάννης ΚΒ' έξέδωκε διάταγμα, δι’ου έπεβάλλε το πρόστιμον τοΐς άλχημισταΐς, έκηρύσσοντο άτιμοι οί είς
τήν ερμητικήν άφοσιούμενοι τέχνην λαϊκοί, καί έστεροΰντο παν
τός άξιώματος οί μυούμενοι είς αύτήν έκκλησιαστικοί· άλλά
τοΰ διατάγματος τούτου ή ζωή ύπήρξε βραχυτάτη. Καί ό βασι-

δέ τής Γ αλλίας Κάρολος Ε' έξέδωκε νόμον αύστηρότατον
έναντίον τών άλχημιστών, καί άπηγόρευσε παρά τοΐς ίδιώταις
τήν κτήσιν άλχημικών οργάνω ν άλλά σύν τή τελευτή τοΰ Κ α
ρόλου έξέπνευσε καί ό νόμος του. 'Ωσαύτως καί ό τής Α γ γ λ ία ς
Ερρίκος ό Δ' άπηγόρευσε τήν είς τήν ερμητικήν τέχνην μύησιν
άλλά καί ό νόμος ουτος τήν τών προτέρων έλαβε τύχην. Αιτία
όε τής ταχείας παρακμής παντός κατά τής άλχημίας νόμου ήν,
ότι οι οιαοοχοι καί οι κληρονόμοι τών τούς νόμους τιθέντων βα
σιλέων άντρου ν αύτούς, καί μάλις-α θερμοί έγίνοντο τής άλχημιας προστάται, διά τόν άπλούστατον λόγον, ότι ή κατά τής
£*^vX.73fAta'» καταφορά ήν έργον τοΰ προκατόχου των. Μεταξύ τών
0ερμοτέρων τής άλχημίας προστατών ύπήρξεν ό της Γερμανίας
αύτοκράτωρ 'Ροδόλφος ό Β , άναβάς τόν θρόνον τό 1574. Ούτος
κατ άρχάς μέν μετά ζήλου κατεγίνετο είς τά τής έπικρατείας
του πράγματα, καί μόνον έν ώραις σχολής παρρδίδετο είς μελέ
την τής άλχημίας καί τής άστρολογίας· ά λ λ ’ ότε περιεπλάκη
εις πόλεμον μετά τών Τούρκων, παράτησε τότε τά διανοητικά
καθήκοντα του, άναθέσας αύτά είς τούς υπουργούς του, καί παρεόοθη όλοσχερώς εις μελέτην τής άλχημίας, προσκαλέσας εις
τήν αύλήν του τούς όιασημοτέρους τής έποχής του άλχημιστάς,
οιτινες, έξ εύγνωμοσύνης όρμώμενοι, άπεκάλεσαν αύτόν Έ ρ μ η ν
τ ή ς Γ ε ρ μ α ν ί α ς . Κατά τήν αύτήν έποχήν καί ό έκλέκτωρ
τ ή ; Σαξωνίας Αύγουστος ένησχολείτο είς άλχημικάς μελέτας,
κλειόμενος έν τώ έργοστασίω του, τό όποιον ό λαός ο ί κ ο ν
χ ρ υ σ ο ΰ ωνόμαζεν. Ε π ίσ η ς πολλής ετυχον ύπολήψεως οί άλχημισταί καί παρά τοΐς βασιλεΰσι τής Γερμανίας Λεοπόλδω Α',
Φρειδερίκω Α' βασιλεΐ τής ΙΙρωσσίας, καί Φρειδερίκω Β', κατά
τό τέλος τοΰ Τριακονταετούς πολέμου, έποχήν, καθ’ήν τά οικο
νομικά τοΰ κράτους είς άθλιεστάτην εύρίσκοντο κατάστασιν.
Ού μόνον δέ έν Γερμανία, άλλά καί παρά τοΐς πλείστοις τών έν
τω μεσαίωνι βασιλέων τής Εύρώπης, ή άλχημία θερμής έτυχε
προστασίας.
Ά λ λ 5 οί αύτοκράτορες, κατά τά χρονικά τής έποχής έκείνης,
έβοηθοΰντο μεγαλω ς ύπό τών άλχημιστών, κατασκευαζόντων
αύτοΐς νομίσματα. ΙΙώς λοιπόν έξηγεΐται τό κατ’έπιφάνειαν άνεξήγητον τοΰτο φαινόμενον; Πληρέστατα τοΰτο διερμηνεύεται,
οταν ένθυμηθώμεν τόν βασιλέα τής Α γ γ λ ία ς Ερρίκον Τ ’, ός·ις,

βλέπων τό ταμείο; του αραχνών πλήρες, κατά τόν Κάτουλλον,
προσεκάλεσε πάντας τούς επισκόπους καί έκκλησιας·ικούς, δπως
κατασκευάσωσι δι’ άλχημικοΰ μέσου χρυσόν, έπιλέγων μάλιστα
εις αύτούς, ό'τι, άφοΰ μετασχηματίζουσι τόν άρτον καί τόν
οίνον είς σώμα καί αίμα τοΰ Τησοΰ Χριστοΰ, θέλουσι δυνηθή νά
μεταποιήσωσι και τά ευτελή μέταλλα εις χρυσόν. Ά λ λ ά τού
των μή άποκριθέντων είς τήν διαταγήν τοΰ βασιλέακ, ώς άσεβήσαντος διά τήν σύγκρισιν του, συνήλθον οι λαϊκοί καί κα
τασκεύασαν χρυσά νομίσματα, ών ό χρυσός κατ’ επιφάνειαν μό
νον ήτο χρυσός, καί τά όποια πρώτη ή Σκωτία άπεκήρυξεν ώς
κίβδηλα. Ταύτά έποίουν καί έν Γαλλία· άλλά καί ώς πρός τοΰτο
ή τών άλχημιστών άγυρτεία άνεκαλύφθη, καί ιδίως έν τοΐς συγγράμμασι τοΰ Τωάννου δέ Αάαζ.
Τοιαύτη ύπήρξεν ή άλχημία εν τε ταις χιμαιραις καί τα ϊς εις
τήν επιστήμην· σπουδαίαις αύτής έκδουλεύσεσιν.
Ά λ λ ά πριν ή κλείσωμεν τήν περί ά λχημ ία ς καί άλχημιστώ ν
μικράν ήμών διατριβήν, όφείλομεν ινα ύπομνήσωμεν ένταΰθα,
δτι, πρός πείσμα τών φώτων καί τής προόδου τοΰ ΙΘ' αίώνος,
ύπάρχουσιν είσέτι πνεύματα όπισθοδρομικά, έκζητοΰντα μετά
ζήλου τόν άγω γόν τής μεταποιήσεως τών μετάλλω ν. Έ ν Γ αλ
λία, έν Ιτ α λ ία , καί προ πάντων έν τή κλασική Γερμανία ζώσιν
ούκ ολίγοι άλχημικοί, όνέιροπολοΰντες τά κ λ έ η τών κατά
μεσαίωνα προγόνων αύτών.
Ί ο καθ’ήμάς, εύχόμεθα αύτοϊς καλήν ύπομονήν, άνυπομόνως
καραδοκοΰντες τήν έπίτευξιν τών εργασιών των, ινα ούτω μέλι
καί γά λα ρεύσϊ) έπί τής γ ή ς, μακράν δ’άποσκορακισθή τό μυσαρόν φάσμα τής ά ν α π α ρ α δ ι ά ς .
L . F ig u ie r .
( ’Εράνισμα και διασκευή Θ Ε Α Π Ή Τ Ο Γ .)

ΕΙΣ

mmi ΣΚ Α Π Μ ΕΪΣ
Τ Η ί ΠΑΠηίΥΝΗί.

Δέν υπάρχει έν τώ κόσμω ζήτημα, δέν υπάρχει θέμα, περί οΰ
νά έγράφησαν τοσαΰτα, δσον τό τών Παπών τής Ρώμης. Πάς ο
συνειδώς έν έαυτώ σπινθήρα φιλελευθέρου αισθήματος, πάς έχθρός τοΰ τής συνειδήσεως έκβιασμοΰ έκρινε καθήκον άπαραιτητον νά ρίψη δσον ένεστι μέγαν λίθον έν τώ τενάγει τοΰ IIαπισμοΰ, δπερ δέν έπαυσε μολύνον διά τών δηλητηριωδών αυτοΰ
άναθυμιάσεων τόν ζείδωρον τής έλευθερίας άέρα. Έ φ ’ ω βλέπομεν τήν πληθύν έκείνην τών συγγραφών, αιτινες κατεπλημμύρισαν τάς εύρωπαϊκάς κοινωνίας, στηλιτεύουσαι τάς ΙΙαπικάς
ύπερβασίας, καί καταδεικνύουσαι τώ κόσμω τάς άσχημιας τής
σεσαθρωμένης Α γ ί α ς Έ δ ρ α ς .
Ά λ λ ' ιδίως εις τών δγκωδών τούτων λίθων άναθέματος, άπό
όκταετίας βαρύς κατενεχθείς κατά τής Ποντιφικής Έ δ ρ α ς ύπό
φιλελευθέρου τινός τέκνου τής ’Ιταλίας, Οιελαθε τήν προσοχήν
τών καθ’ ημάς μεταφραστών, όσοι αζιεπαινως πανυ ένησχοληΘησαν περί τήν μεταγλώ ττισιν τών τοιαυτης φυσεως οιαφωτιςικών, ούτως είπεΐν, πονημάτων. Τοΰ βιβλίου τουτου, προς έξαφανισπ τοΰ οποίου, καίτοι έν Λονδινω έκτυπωθεντος, η ΙΙοντιφικη
κυβέρνησις κατέβαλε πάσαν έμμεσον καί άμεσον προσπάθειαν, συγγραφεύς είναι ό Κ. Πετρουκέλλης Δ ελαγατίνας, βουλευτής, άνήρ
άκεραίου χαρακτήρος, καί έκ τών σφόδρα ύπερμάχων τής ’Ιτα 
λικής ένότητος.
Ώ ς νύξιν πρός κατάληψιν τής όλης ύποθέσεως τής βίβλου
ταύτης κρίνομεν κατάλληλον νά παραθέσωμεν ένταΰθα τήν προτασσομένην αύτής, προλόγου οίκην, έπιστολήν τοΰ συγγραφεως
πρός τόν Έδμώνδον Ά βούτ, συγγραφέα έτέρου βιβλίου τής αύ
τής φύσεως, καί τήν είς ταύτην άπάντησιν τοΰ Γάλλου σατυρι
κού. Ή μικρά αύτη άλληλογραφία θέλει γνωστοποιήσει τώ άναγνώ στί έκ τών προτέρων τό πνεΰμα, ύφ’ ου έμφορούμενος άπεδύθη είς τόν εύγενή τοΰτον άγώνα 6 ήμέτερος συγγραφεύς.

Έ ν τοΐς Π α ρ α ^ η ν ίο ΐϊ, τη 10 ’Απριλίου 1860.
,.
,
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« Α γα π η τέ συναοελφε,

Έ ν Αονδίνω, τή Μ ’Απριλίου 1860.
« Περισττούοαστε συνάδελφε,

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

» Καθ’ ην εποχήν έγράφετε τό εμβριθές και τερπνόν βιβλίον
σας περί του ' Ρ ω μ α ϊ κ ο 0 Ζη τ ή μ α τ ο ς, ήναγκάσθητε νά
παραλείψητε πλεϊστα δσα γεγονότα, καθότι αί περί τύπου
οιαταξεις της χώρας, έν fi έγράφετε, ουδόλως έπέτρεπον υμΐν
όπως δημοσιεύσητε αυτά. Διαμένων είς Α γ γ λ ία ν , όπου δύναται έκαστος νά εϊπη καί νά έκθέση έλευθέρως τάς ιδέας
του, έρχομαι ούχί όπως συμπληρώσω τό εργον ύμών, ά λλJ
ΐνα προσθέσω !ν ετι όρόφωμα είς τό μεγαλοπρεπές οίκοδόμημα, όπερ ήρχήσατε. Ά λ λ ο ι επίσης θέλουν συμπληρώσει ήμάς, διότι τό θέμα τής κοινής ήμών ύποθέσεως είναι σχεδόν
άνεξαντλητον. Επειδή δέ ό σκοπός τοΰ πονήματος μου είναι
ό αύτός μέ τόν τοΰ ύμετέρου, ζητώ τήν άδειαν όπως έπιγράψω αύτό Π ρ ο ε ι σ α γ ω γ ή ν τ ο ΰ ' Ρ ω μ α ϊ κ οΰ Ζ η τ ή μ α τ ο ς
τ ο ΰ Κ. Ά β ο ύ τ . (α)

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

» Ταύτοχρόνως δράττομαι της περιστάσεως όπως έκοράσω
τήν μεγάλην εύγνωμοσύνην, ήν οΐ τε συμπατριώταί μου καί
έγώ όφείλομεν πρός ύμας, Κύριε, διότι άπεκαλύψατε γωνίαν
τινά τής ειδεχθούς εικόνος τής ΙΙοντιφικής Ιίυβερνήσεως. Ού
μόνον δέ προσηνέγκατε πνευματώδες πόνημα, πλήρες έννοιας
καί ορθής κρίσεως πολιτικού άνδρός, άλλά καί εργον άγαθόν
καί εύγενές διεπράξατε. Εξακολουθήσατε, Κύριέ μου, ν’άναπτύσσητε τό τόσω εξοχον καί τόσω άξιόλογον προτέρημά
σας πρός ύπεράσπισιν τών μεγάλω ν έθνικών ύποθέσεων/έστέ
δέ ύπερβέβαιος, ότι εξετε τάς συμπαθείας τών τέκνων τής
πατρίδος τού Ιίανάρη (β) καί τής τού Δάντου.

» Δέξασθε, άξιότιμέ μοι Κύριε, τήν ειλικρινή διαβεβαίωσιν
» τού θαυμασμού μου, και τάς ζωηροτέρας ευχαριστήσεις
του ολως υμΐν άφοσιωμένου
Φ . Π Ε Τ Ρ Ο Γ Κ Ε Α Λ Η Δ Ε Λ Α Γ Α Τ ΙΝ Α .
( *) Μετριοφρονών ό εΰγενής εκδότης άποκαλεΤ το Ι'ργον του π ρ ο ε , σ a γ ω γ η ν , διότι άλλως ήθελε προσοαλλει το π όνημα τοΰ Κ . Ά β ο ύ τ ώ - άτελες ά ποκαλώ ν αύτο σ υ μ π λ ή ρ ω μ α . ΉμεΤς όμω ς, ο?τινες Ι'χομεν λόγου, άπονρώ ντα ς οια να μ η ειμεΟα ευνοϊκώς οιατεΟειμένοι προς τον περιφανή συγνίαφέα
τ Γ ^ ύ τΤ ρ ο ν .

X“ V

’ ήΤ' ° ν

Τ ^νόμενοι, π αρα δΙχόμ!θ«

(β ) Πιθανόν, ^ ο ί χ ο λ ή ς καί μισελληνισμοί μεστοί λίβελλοι: Ή σ ύ ν / ρ ο °
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» · · ’ * ’ ί!·

Λ Τήν στιγμήν ταύτην έλαβον είς τό χωρίον μου τήν προσ» φιλεστάτην έπιστολήν, δ ιη ς μέ έτιμήσατε. II άνάγνωσις αύ» τής συνεκίνησε βαθύτατα τήν καρδίαν'μου, πιστοποιήσασα με
» ταύτοχρόνως, ότι έχω ένα φίλον πλειότερον έν τω κοσμώ.
» Παρακαλώ ύμας όπως μεταχειριαθήτε έλευθερως παντα τα
» δικαιώματα, άτινα συνυπονοεΐ ό τίτλος ουτος,^ τό δέ βιβλιον
» μ ο υ ώς καί τοΰ ονόματος μου ποιήσατε όποιανδήποτε νομίζετε
» καταλληλοτέραν χρήσιν πρός τόν μέγαν σκοπόν μας. Μαχο» μέθα, υμείς ώς αξιωματικός έγώ δέ ώς στρατιώτης, ενάντιον
» τών κοινών ήμών έχθρών, καί δικαιούμεθα ως έκ τουτου οπως
» θέσωμεν έν κοινώ τάς πολεμικάς ήμών προμήθειας. Γνωρίζω
» κάλλιστα, ότι ουδέ τό ήμισυ μέρος είπα έξ όσων εχει τις να
» είπη κατά τοΰ αρχαίου έχθροΰ τής Ιτ α λ ία ς καί τής άνθρω» πότητος· ή έλλειψίς μου δέ αυτη έν μέρει μεν αποόοτεα εις
» τήν άμάθειάν μου, κατά πλεΐστον όμως είς τήν αυστηρότητα
» τών Γαλλικών νόμων. Ί σ ω ς έφάνην ύπέρ^τό δέον μετριασας
» τά πρά γμα τα , καίτοι σκλ.ηρά πείρα μέ έδίδαξεν, οτι δέν έφα» νην τόσον μέτριος πρός τήν ιδίαν μου πατρίδα.
» Δέν τολμώ νά προσθέσω ε ί μ ί Ι τ α λ ό ς · καί όμως άπειρά» κις έπεθύμησα νά άνήκω είς τό Ιτα λ ικ ό ν έθνος, καί μάλιστα
» τήν έπιοΰσαν ήμέραν τής Βιλλαφραγκας.
» ΙΙροσδέξασθε, Κύριε, μετά τών ειλικρινών μου εύχαριςιών,
)) τήν έκφρασιν των αόελφικων μου αισθ/|ματω/.
"Ο λος υμέτερος
ΕΔΜ ΩΝΔΟΣ Α ΒΟ ΓΤ.

Έ ν τώ λίαν περιέργω τούτω πονήματι ό Πάπας άποδεικνύεται ώς πτώ μα σεσηπός, κοιτόμενον έπί τού καταλόγου τών άπηγορευμένων βιβλίων (Index,) γαλβανιζόμενον δέ ύπό τής Αυ
στρίας. (α) Ή εξής π ε ρ ι κ ο π ή , νομίζομεν, ότι είναι άρκούσα πρός
(α ) ’Α γαθή τ ύ χ η σήμερον και ή τέω ς Π απολάτρις Α υστρία, και αυτη η
Π αποκρατουμένη 'Ισ π α νία άπετάχθησαν άπό τίνος πρός τον σκόλοπα τούτον,
καί ιδού ό Π ά π α ς απογυμνωθείς ώ ς έκ θαύματος τών δύο έκ των ισχυρότερων
αύτοΰ ποοστατών. Έ λ π ίσ ω μ εν , οτι καί ή φιλελεύθερα Γ αλλία οεν Οελει παρα 
τείνει έπί πλέον τήν άγω νίαν τή ς ’Ιτα λ ία ς, καταδικάζουσα τά ς εύγενεις αυτής
λ ό γ χ α ς πρός φροΰρησιν τοΰ τέρατος τή ς τυραννίας.

άπόδειξιν τοΰ τε ύφους χαί τής λεκτικές δεινότητος τοΰ διασήμου βουλευτοΰ, δστις πλειστάκις καί έν αύτή τί) ’Ιταλική βουλή
κατεκεραύνωσε τό Παπικόν είδωλον, εις δ οι ισχυροί τής ήμέρας
χρυσόν καί λίβανον καί σμύρναν άνερυΟριάστως προσφέρουσιν:
« 'Ως ή πρός διάδοσιν τών Γραφών έταιρία διανέμει κατ’έτος
έκατομμύρια αντιτύπων τής Τεράς Βίβλου, λίαν ωφέλιμον δι’άπασαν τήν άνθρωπότητα θά ήτο, άν έξεδίδετο είς πλεΐστα δσα
άντίτυπα τό Index τοΰτο, καί έγνωστοποιεΐτο είς δλον τόν κό
σμον. Τό In d ex είναι τό ικρίωμα τής Π α π ο σ ύ ν η ς , ή είς θάνατον
καταδίκη τοΰ Ρωμαϊκού καθολικισμού. Τό νεκροταφεΐον τούτο
τής διανοίας, ό άγιος Βαρθολομαίος τής ψυχής, καταμαρτυρεί
τής ^Παπωσύνης πλειότερον άπάντων α ύ τή ς’ τών έγκλημάτων.
Τό δόγμα τοΰ Βατικανού είναι οΐ άντίποδες τής έπιστήμης, τοΰ
εξευγβνισμοΰ, τής προόδου· καταδικάζει τήν φιλοσοφίαν, τήν
φιλολογίαν, τά μαθηματικά, την άνατομίαν, τήν άστρονομίαΐ,
τήν χημείαν, τήν φυσικήν, τήν ιστορίαν, τάς ήθικάς έπιστήμας,
τήν πολιτικήν οικονομίαν, έν μια λέξει, τό άνθρώπινον πνεύμα!
« Παυσάσης τής Παπωσύνης, ό Χριστιανισμός άνακαινισθήσεται, καί θελει δυνηθή νά ςήση, συμφιλιούμενος μετά τής επι
στήμης, τής προόδου, τοΰ αίώνος, τέλος π ά ντω ν τό δε σχίσμα
έξαφανισθήσεται. Ό τ α ν ό Π άπας ΐσταται όρθός, ό Χριστός τίθε
ται έν τω ταφω, και ή λέπρα τής άδιαφορίας κατακτά τάς ψυχά ς. Ό θεν τό ζήτημα τή ς Ε κκλησ ίας είναι τεθειμένον ούτω:
Ο ύδ ε ί ς δ ύ ν α τ α ι δυσί κ υ ρ ί ο ι ς δ ο υ λ ε ύ ε ι ν ά ν ά γ κ η
νά γ ί ν η έ κ λ ο γ ή μ ε τ α ξ ύ Χρι στού καί Π ά π α , μ ε τ α 
ξύ Θ ε ο ΰ κ α ί Μ α μ ω ν ά .
, « Ή Ηαπωσύνη λοιπόν είναι ή λύμη τής Εύρώπης, τής Ι τ α 
λίας, τής Ε κκλησίας, τοΰ πολιτισμοΰ. Ό π ω ς έξορκίσωμεν τό
μεσημβρινόν τούτο δαιμόνιον, τό βδέλυγμα τής έρημώσεως, τό
έστώς δπου ού δεϊ, άνάγκη έλάχιστόν τι νά πράξωμεν: άς ύποχρεωσωμεν τήν Γ αλλίαν νά έγκαταλίπη τήν 'Ρώμην, τήν Αυ
στρίαν νά μή έπεμβή ποσώς, καί άς άφήσωμεν άντιμετώπους τόν
Παπαν μετα τών Ιτα λ ώ ν . Τδού ή μόνη εόχερής λύσις τού 'Ρω μαιχοΰ Ζητήματος, λύσις άπλουστάτη καί άποφασιστική. Έ ά ν ή
Εύρώπη δέν θελήση νά λάβη τήν πρωτοβουλίαν ταύτην, ή Ι τ α 
λία θέλει άναγκασθή νά λάβη αύτήν, δταν ή μόρσιμος ώοα σημάνη. Εϊναι αίσχος τωόντι μία δράξ ύπεραλπείων νά τολμά νά

λέγη έν πλήρει 10' αίώνι είς έθνος συμπαγές καί πολυπληθές,
οίον τό τής Ιτα λ ία ς : «Ούχί! ό Πάπας είναι ό τοποτηρητής τοΰ
Χριστοΰ έπί γή ς, και πας ό χριστιανικός κόσμος έστί Παρίας,
ήναγκασμένος έκών άέκων νά κύπτη καί νά άσπα».ηται τό σανδάλιον αύτού, π ρ ό ς μ ε ί ζ ο ν α δ ό ξ α ν Θε ο ύ ! »
Ούδέποτε μάλλον έχεπευκές βέλος άφέθη κατά τού αύτοχειροτονήτου άντιπροσώπου τής θεότητος. Προβαινων ο συγγρα
φεύς, έρχεται ινα, διά μυρίων όσων ιστορικών γεγονοτω ν, τών
πλείστων συγ*/ρόνων, συνηγορήση υπερ των οεοουλωμενων έθνών τής εύρωπαϊκής ήπείρου. Και λοιπον άποοεικνυει, δτι ενώ
έκαστον έθνος, έκαστος ήγεμών 7]σθαν0η κατά τό μάλλον και
ήττον συμπαθείας ύπέρ τοΰ ένός είτε υπερ τοΰ έτερου έκ τών
άναξιοπαθούντων έθνών, τών άποπειρωμένων δπως άνακτησωνται τήν έαυτών έλευθερίαν, μόνος ό δεσμώτης πασης ελευθερίας
Πάπας άντέστη, μόνος αύτός δεν συνεκινηθη επι τοΐς οεινοπαθήμασι τών πασ^όντων λαών, άλλά καί συνησπισθη μετά τών
τυράννων αύτών, καί συνετέλεσε πρός τήν έπι μάλλον σύσφιγξιν τών δεσμών αύτών. Τελευτά όε εις τό συμπέρασμα, ότι ό
Π άπας, δπως δέν είναι ’Ιταλός, και οια πολλούς άλλους λογους, καί διότι γράφει καί όμιλεΐ είς ξένην γλώσσαν, τήν Λα
τινικήν, ούτω δέν είναι δυνατόν να αποκαλεσθή Χριστιανός, έγων τοιαύτα μισάνθρωπα αισθήματα.
Πλήν άκούσωμεν αύτοΰ τοΰ ίδιου, ά πα γγέλλοντος τόν τρο
μερόν αύτοΰ φιλιππικόν κατά τής μή β ο υ λ ο μ έ ν η ς σ υ ν ι έ ν α ι
Παπωσύνης. Τό ύφος του είναι τόσον γλαφυρόν, ώστε ούδέποτε
βαρύνεται ό άναγνώστης διεξερχόμενος τήν άρκούντως όγκώδη
ταύτην συγγραφήν:
« Πώς είναι δυνατόν ή ’Ιταλία νά άγαπα τήν Παπωσύνην;
’Ανατρέξατε είς τήν βιογραφίαν οιουοηποτε έκ των Ηαπων, ειτε
εύφυοΰς, είτε ηλίθιου, ειτε άγιου, είτε πανουργου, πριγκηπος ή
μοναχοΰ, νέου ή γέροντος· θέλετε διίδει έν αύτη ένα καί μόνον
σκοπόν, τήν καταπάτησιν πασης κοινωνικής συνθηκης. Ο Πϊος
Θ' πράττει δ,τι έπραττε Γρηγόριος ό I T , καί έάν ούτος ήγάπα
τόν οίνον, Πϊος ό Θ άγαπα τας γυναίκας και τους αυλικους
στολισμούς. Γρηγόριος ό Ι^Τ έπραττεν ο,τι Λεων ο I B , το οιαρκές πρόγραμμά του ήν έξοστράκισις τών πατριωτών, κακίστη
διαχείρησις τής δικαιοσύνης, διαιώνισις τής άγχόνης, τυφλή ά-

φοσίωσις είς τήν Α υστρίαν ή μόνη δέ διαφορά μεταξύ τών δύο
τούτων ιεραρχών συνίστατο είς τούτο, ότι ό Λέων καθ^ρει τούς
άτιμους κληρικούς, ένώ ό Γρηγόριος προεχείριζεν αύτούς είς
Καρδιναλίους. Καθ’ όλον τό διάστημα της εαυτού βασιλείας,
ΙΙΐος ό Θ ήκολούθησε πιστώς κα'ι άπαρεγκλίτω ς άπάσας τάς
φάσεις της Παπωσύνης· άντέστη είς τόν πόλεμον της άνεξαρτησίας τού 1 8 4 8 , έξώρισε τούς-πατριώτας άπό τού έτους 1 8 5 0
μέχρι τού 1 8 6 0 , και ήδη λαμβάνει τά όπλα κατά τής ένότητος
τής ’Ιταλίας.
« Πώς είναι λοιπόν δυνατόν ή ’Ιταλία νά στέργη τήν Παπωσύνην, άφοΰ αύτη προσκαλεΐ τόν τυχόντα ξένον, είτε Ισπανόν,
είτε Αυστριακόν, ειτε Γάλλον, ινα βοηθήση αύτήν πρός καταπάτησιν τής ’Ιταλικής ένότητος; Πώς είναι δυνατόν ό ’Ιτα λός νά
άγαπα τόν Πάπαν, άφοΰ ούτος τώ άφαιρεϊ τήν έλευθερίαν, τήν
άξιοπρέπειαν, τήν έξάσκησιν τών δικαιωμάτων, τήν συνείδησίν
του; Καί όντως ό σιδηροΰς τής Παπωσύνης κλοιός περιβάλλει
καί περισφίγγει πανταχόΟεν τήν δυστυχή ’Ιταλίαν· ό Πάπας έξευτελίν,ει τον ανορα, διαφθειρει την γυναίκα, ύβριζει τόν γέροντα,
έκβιάζει τήν τρυφεράν ήλικίαν, καί άφαιρεϊ παν σπέρμα ηθικής
άπό τής καρδίας τού παιδός. Καταισχύνη διά τήν παρελθοΰσαν
γενεάν, μάστιξ διά τήν ένεστώσαν, και δηλητήριον διά τήν μέλλουσαν! »
Μετά τοιαύτας φλογέράς εκφράσεις κατά τού μορμολυκείου
τής ΙΙαπωσυνης, ο φιλελεύθερος Συγγραφεύς καταλήγει προοιω
νιζόμενος, ότι, κατ’εύτυχίαν τοΰ κόσμου, αί ήμέραι τών Παπικών
υπερβασιών είσίν ήριθμημέναι, καί ότι ή ’Ιταλική χερσόνησος
άπαλλαχθησεται ουκ εις μακράν τού τρομερού τούτου εφιάλ
του, όστις άπό τοσούτων αιώνων άπερρόφησε πάσαν αύτής ζω
τικήν ικμάδα. Είθε αί εύχαί αύται πραγματοποιηθώσιν έν ταϊς
ήμέραις ήμών, πρός ίκανοποίησιν τής ύψηλής δικαιοσύνης, ήτις
έθεσπίσατο νά άποδίδωνται τ ά τ ο ΰ Κ α ί σ α ρ ο ς τ ώ Ι ί α ί σ α ρ ι
κ α ί τ ά τ ο ΰ Θε ο ΰ τ ώι Θεώ!
ι
Επειδή δε πανυ ευφυώς γνωματεύει ό εύφυής συγγραφεύς
τής έν λόγω βίβλου, ότι ή ιστορία τών απών είναι ή ιστορία
αύτής ταύτης τής Παπωσύνης, ής τίνος τό αιώνιον σύνθημα πε
ριορίζεται είς ταύτας τάς φράσεις: Έ κ φ α ύ λ ι σ ι ς τ ο ΰ ά τ ο 
μ ο υ, κ α τ α σ τ ρ ο φ ή τ ή ς ε θ ν ι κ ό τ η τ ο ς· πρός τοΰτο δέ,

ποικίλλει τήν συγγραφήν αύτοΰ κατά μέγα μέρος, παρατιθείς
έν λεπτομερεία τάς βιογραφίας τριών έκ τών διασημοτέρων Π α
πών τής 'Ρώ μης, κρίνομεν καί ημείς καλόν νά συμπληρώσωμεν
τήν σύντομον ταύτην κριτικήν επιστασίαν, μεταγλω ττίζοντες έλά·/ιστόν έκ τού όλου μέρος, τά άφορώντα κεφάλαια τήν βιο
γραφίαν τοΰ ένεστώτος Ποντίφηκος. Έ κ τούτων καί έξ όσων άλ
λων άποσπασμάτων θέλομεν καταχωρίσει ’ίσως άλλοτε έν ταϊς
στήλαις τής Έ π τ α λ ό φ ο υ , σχηματίσει ό άναγνώστης σμικράν
ιδέαν περί τής άξίας τού πονήματος τούτου.

Ο PICX Ο' ΠΡΟ THC ΧΡΚΕΩ*.
Α'.
Περί τά μέσα τοΰ Ι Τ αίώνος έργάτης τις κτενοπο ιός έν Βρεσκία τής ’Ιτα λίας, ’Αλβέρτος Μ αστάης καλούμενος, μή^ επαρ
κών ε ί ς τάς βιωτικάς αύτοΰ άνάγκας, μετηνάστευσεν είς τήν
επαρχίαν τής Σενεγάλης. Ή τύχη έμειδίασεν είς τόν Α λβέρτον,
καί μετ’ ού πολύ ή οικογένεια Μαστάη σχεδόν έκυριάρχει έπί
τής πόλεως. Έ ξευγενιζομένη δέ μέ τήν πρόοδον τοΰ χρόνου,
κατήντησεν άπό τής έργατικής περιωπής νά ε ί σ π η δ ή σ η είς^τήν
έπαρχιωτικήν ευγένειαν, καί ιδού περί τά τέλη τοΰ ΙΖ αίώνος
είς γά μ ος τοΰ Μαρίου Μαστάη μετά τής έξ Ά γκ ώ νος κομήσ
σης Φε^ρέτης πλείονα περιήψε λαμπηδόνα είς τήν οικογένειαν
ταύτην. Έ τερ ο ς βλαστός τής αύτής οίκογενείας, ό Γιρόλαμος
Μαστάη Φερρέτης, ένυμφεύθη μίαν εύσώματον, ώραίαν καί κα
λήν Ιτα λ ίδ α , τήν Αικατερίνην, ελκουσαν τό γένος έκ τών κομη
τών τής Σαλάζης, καί έκ τοΰ γάμου τούτου γεννάται τό 1792
ό Τωάννης-Μάριος-Μαστάη-Φερρέτης, ό μέλλων κυριάρχης τοΰ
Βατικανού, ό μέλλων άντιπρόσωπος τού Σωτήρος!
Έ ν Βολτέρα, ό περιώνυμος άστρονόμος Τγκιράμης διηύθυνε
κατά τάς άρχάς τού αίώνος τούτου γυμνάσιον, διάσημο ν διά τό
όπερ κατά τών ’Ιησουιτών ένέπνεε μϊσος, πιθανώς έκ ζηλοτυ
πίας, ώς Η τοΰ συνταυτισμοΰ τών άρχών καί ιδεών, κατά τό
«κεραμεύς κεραμεϊ κοτέει.» Ε ίς τό γυμνάσιον τοΰτο εστάλη ό

Ιω ά ννης Μάριος, όστις ισχνός, άσθενής καί μικρός, επταετής
ηδη έπασχεν ύπό επιληψίας. Οΐ τάς βιογραφίας τών διάσημων
άνδρών δημοσιευσαντες παριστώσι συνήθως τούς ήοωάς των
ως εξαίσια φαινόμενα άπό τής παιδικής ήλικίας α υτώ ν ά λ λ ’
έγώ αίσχύνομαι, διότι ό έ μ ό ς ή ρ ω ς παν άλλο ύπήρξε παιδιόΟεν ή έκτακτόν τι φαινόμενον.
Περι τό 1 8 1 2 ή 1813 έπανήλθεν είς τήν πατρικήν αύτοΰ οι
κίαν, ένεκα τής έπαισθητής βλάβης τής υγείας του. ’Εν τώ γυμνασίω ειχε σπουδάσει άκροθιγώς πω ς τήν Ε λλη νικήν καί τήν
Λατινικήν· είχε δε κλίσιν είς άνάγνωσιν ποιητών, καί πολλάκις
ένεσαρκωνε τάς ψυχικάς αύτοΰ όδύνας είς στίχους ού^ί τόσον
άτέχνους διά τήν ήλικίαν αύτοΰ.
Η πατρις αύτοΰ άπετελει κατά τήν έποχήν έκείνην μέρος τοΰ
Ίταλικοΰ βασιλείου. Έθριάμβευεν ό αιών τοΰ Ναπολέοντος, καί
αι πολεμικαί ίδέαι έκυριάρχουν πανταχοΰ. Ό δέ ’Ιωάννης Μά
ριος, ^ ύπείκων είς τό κοινόν ρεύμα, έψαλε τήν μάχην τής Αύς·ερλιτσης, και κατεταχθη μεταξύ τών έλευθεροτεκτόνων (franca
m asons.) Έ ζ η βίον στρατιωτικόν, ή δέ ψυχή του έκλινε πρός
τήν 1 αλλιαν, Οερμανθεΐσα έκ τών τεραστίων έργων τοΰ μεγάλου
αύτής στρατηγοΰ. Αι έπωμίόες, τά όπλα, ή ιππασία ήσαν τά
θυμήρη αύτοΰ όνειρα· μόνον ό τής ’Αφροδίτης υιός δέν έμειδίασεν έπιχαρίτω ς εις αύτον. Καίπερ ών μουσικός, ποιητής, ιππό
της, καίπερ ή καλλονή αύτοΰ ήν εξαίσια, έπήνθη δέ έπί τών χειλέων αύτοΰ τό μειδίαμα εκείνο, τό διανοΐγον όλας τάς καρδίας,
έν τοσούτω μίαν καί μόνην έσχεν έρωμένην, τήν Λέναν, θυγα
τέρα μικρεμπόρου τινός, ήτις ήγάπησεν αύτόν περιπαθώς, καί
ήτις έθυσίασε πρός χάριν αύτοΰ τά πάντα, γονείς, νεότητα, τι
μήν καί ώραιότητα.
Ά λ λ ’ό Ιω ά ννης Μάριος έγνώριζε νά χρησιμοποιή τόν έρωτα
τ!]ς Λενης, μεταχειρι^όμενος αύτόν ως προσάναμμα είς τήν άγερωχον ζηλοτυπίαν τής Ουγατρός τοΰ πρίγκιπος Ά λβάνη, Ε 
λένης. Ή 'Ελένη, έχουσα όλας τάς χάριτας ώραίας δεσποσύνης,
/)σθάνθη μέν κατ’ άρχάς μικράν τινα συμπάθειαν πρός τόν Μά
ριον, ά λ λ ’έπειδή ώνειροπόλει έπωμίδας, ό νοΰς της άφίπτατο είς
τόν πρίγκιπα Ά λ β ά ν η ν ό δέ μεταύτοΰ έρως της έτριψε πέπλον
λήθης είς τάς συμπαθείας τοΰ ποιητοΰ Μαρίου, τοΰ έρωτύλου
καί θηλυπρεπούς Ίωάννου. Ηδη έλησμονήθη υπό τής 'Ελένης,

καί ίσως κατέστη άντικείμενον χλεύης, ότε αύτη προσέφερε τήν
καρδίαν της είς τόν στρατιωτικόν τής έκλογής της.
Καί έμεινε μέν δι’ αύτόν άντικείμενον παρηγορίας ή Λένη,
ά λλ’ ό έγκυμονούμενος Πάπας έζήτει έρωτα δραπετεύοντα καί
ούχί προσφερόμενον ή δέ άνιχ του αύτη τόν ερριψεν εις τάς
διασκεδάσεις, καί πρό πάντων είς τά τυχηρά παίγνια, όπου καί
έθριάμβευσεν, ΐνα πληρωθή ή παροιμία ή λέγουσα, ότι ό χάνων
εις τόν έρωτα κερδαίνει εις τό χαρτοπαίγνιον.
Οί κακόγλωσσοι τότε διέδωκαν πλειστας οσας φήμας Οιά τάς
μεταξύ άδελφών σ·/έσεις έν τή οικογένεια Μαστάη. II μεταξύ
αύτών συμπάθεια ήν πλέον ή άδελφική, και κατά συνέπειαν ούχι
άμοιρος έλέγχω ν. Αί άδελφαι τοΰ Ιωαννου Μάριου ησαν έκ τής
σ'/ολής τών κ ο μ ψ ε υ ο μ έ ν ω ν , καί όταν έβαρύνοντο τούς ίδιους
αύτών άδελφούς, διεσκέδαζον μετά τών Νεαπολιτών άξιωματικών, οΐτινες συνώδευον κατά τήν έποχήν ταύτην τόν Μυράτην έν
ταΐς Μαρκίαις.
Β’·
ΙΙερατωθείσης τής Ναπολεοντείου έποποιιας, ο Πίος Ζ έπανέρ^εται είς 'Ρώμην. Ελαβον τοτε ύπο σπουόαιαν όψιν τον Ιωάννην Μάριον, καί άπεφάσισαν νά τόν άποστείλωσιν είς 'Ρώμην,
όπως διανύση οίονδήποτε στάδιον. Έ ν 'Ρώ μη ό Ιωάννης Μά
ριος εΐγε δύο θείους, άρκούντως διαπρέποντας, παρά τοΐς οποίοις καί προσεκολλήθη. Μετ’ ού πολύ δε εγενετο εις έκ των
κομψοπρεπεστέρων τής 'Ρώ μης νεανιών, καί ή είσοδος τών μ ά λ
λον άριστοκρατικών αιθουσών ήν έλευθέρα δι’αύτόν. Αί γυναίκες
ήρώντο τόν Μάριον καί ό Μάριος τάς γυναίκας, έπαιζε δέ πολύ
καί πολύ έκέρδαινε.
Μετά τήν σύνοδον τής Βιέννης, έγίνετο λόγος περί τής σω
ματοφυλακής τοΰ Π άπα, συνισταμένης έξ όγδοήκοντα ιππέων,
οΐτινες έξελέγοντο έκ τών έπισημοτέρων οικογενειών ή φρουρά
αυτη έστοίχιζεν είς τόν λαόν 6 0 ,0 0 0 σκούδων. Ο Ιωάννης Μά
ριος ήθέλησε νά καταταχθή έν αύτή, καί ήρξατο κινών πάντα
λίθον ΐνα έπιτύχη τοΰ σκοπού του· εν τελεί δε κατωρθωσε νά
λάβη γραμμάτιον ύποψηφίου, χορηγηθέν αύτώ ύπό τοΰ καρδι
ναλίου Κονσάλβη. Ά λ λ ά μετ’ ού πολύ έγνώσθη, ότι ό ’Ιωάννης

Μάριος-Μαστάης ήν επιληπτικός· και επειδή τό τοιοΰτο δέν
ηυχαριστησε τόσον τόν καρδινάλιον, κατά συνέπειαν ό Μάριος
διεγράφη. Τοΰτο ήν κεραυνοβόλος εΐδησις διά τόν Μάριον, ήδη
έναβρυνόμενον έπί τή νέα αύτοΰ θέσει· ιδίως δέ ή Ολίψις αύτοΰ
καθίστατο οεινοτέρα, καΟ όσον άπασα ή 'Ρώ μη έγίνωσκεν ήδη,
ότι ό Μάριος ήν επιληπτικός. ’Α πελπισμένος τότε, έσκέφθη νά
έγκαταλείψη τήν κοινωνίαν, καί νά είσέλθη είς τό στάδιον τής
ίερατείας. Έ ν Ρώμη ή ιερατεία είναι οχετός δια πάσας τάς κυβερνητικάς θέσεις* ό δε Μάριος, δούς τάς δεούσας πληροφορίας
περί τών ηθών αύτοΰ, μετημφιέσθη είς άββάν, γενόμενος τοσούτω
κομψοπρεπής άββάς, όσον ήν καί κομψοπρεπής ιππότης.
Ό Μαστάης ήρξατο σπουοάζων τήν επιστήμην τοΰ δικαίου.
Ά λ λ ’ επειδή αί πρόσοδοι αύτοΰ ήλαττοΰντο βαθμηδόν, συνεργεία
τοΰ θείου του είσήλθεν είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ Αρχιεπισκόπου
Μακαράνη. Έ κεϊ νέαι τόν έπερίμενον όδύναι ένεκα τή ς σκληρα
γω γία ς,είς ήν ήναγκάσΟη νά καθυποβληθή, καί τήν οποίαν ύπέφερε μετά σπανίας έγκαρτερήσεως, άναμένων τόν προβιβασμόν
του. Ά λ λ ’ ένώ ούτος ήν έτοιμος, έγένετο καί αύθις γνωστόν τό
πάθος αύτοΰ, καί άπελύθη τής υπηρεσίας* μείνας δέ άνευ προ
στασίας, τοσοΰτον άπηλπίσθη, ώστε ολίγου δειν έλούετο είς τά
κύματα τοΰ Τιβέρεως, άν εις έκ τών φίλων αύτοΰ δέν άνέστελε
τήν όδυνηράν ταύτην άπόφασιν, όδηγήσας αύτόν παρά τώ πνευματικώ Στοράκη, διατηροΰντι τότε πτωχοκομεϊον. Έ κ εΐ ό Μά
ριος είσήχθη ώς έπιμελητής, καί μετ’όλίγον άνέλαβε τάς ήνίας
τής διευθύνσεως τοΰ καταστήματος.
Τότε άπό κομψοπρεποΰς καί θηλυμανοΰς άββά προσεκτήσατο
τήν σοβαρότητα έπαρχιακοΰ ίερέως, μετά τών ενδυμάτων, τοΰ
βίου καί τών εθίμων αύτοΰ. Ά πετά ξατο δέ πάσαις ταις άρχαίαις
αύτοΰ γνωριμίαις, εκτός μικράς τίνος χωρικής έβραίας, διαμενούσης έν τή συνοικία τοΰ Γκέτο.
Ό ’Ιωάννης Μάριος, έξελθών τοΰ γυμνασίου, είχε παραμελή
σει τάς σπουδάς αύτοΰ· ά λλ’ ήδη έπεδόθη Οερμότερον, προ πάν
των δέ είς τά έκκλησιαστικά μαθήματα. Έ ν τώ πτω^οκομείω ή
νόσος του κατηυνάσθη, καί άνέπτυξε πλείονα δραστηριότητα καί
ενεργητικότητα- τοΰθ’όπερ ήν Οαΰμα διά τόν Μάριον, εύρισκόμενον τότε είς τό εικοστόν τρίτον έαρ τοΰ βίου του.

Γ '.

Ίδώ ν ό Μάριος βελτιωθεΐσαν τήν υγείαν του, καί έξασφαλισθείς ύπό τοΰ ίάτροΰ περί τής έντελοΰς έξαφανίσεως τής νοσου
αύτοΰ, άπεφάσισε νά εισέλθη είς τήν ιεραρχίαν τοΰ κλήρου, και
χειροτονείται ίερεύς. Κατά πρώτην δε φοράν έλειτούργησεν εις
τόν ναόν τής άγιας Αικατερίνης, όπου παρευρέθησαν φίλοι τινες
καί συμπατριώται αύτοΰ, μεταξύ τών όποιων ήν και ό πατήρ αύ
τοΰ, έλθών έπίτηδες έκ 'Ρώ μης.
Είσελθών άπαξ είς τό προωρισμένον οι αύτόν στάοιον, ήρςατο
κεντούμενος ύπό άκράτου φιλοδοξίας. Ώ μιλει μετά πολλής ευ^ερείας, καί ή ομιλία αύτοΰ ήν ί,ωηρά, συμπαθητική, εικονικωτάτη. Ή θέλησε λοιπόν νά γινη ρήτωρ. 1 ό ρητορικόν αύτοΰ
στάδιον ήρξατο διά μικρών διόαχών (fervorini) έν τή εκκλησία
τοΰ Α γ ίο υ Καρόλου, ή δ’έπιτυχία του ύπήρξε θαυμασία.
Ό Ό δεσκάλχης, ά ρχηγός καί προμηθευτής ιεραποστόλων,
μή έκλεγείς είσέτι κατά τήν εποχην εκείνην καρδιναλιος, ήκουσε
νά όμιλώσιν εύνοϊκώς ύπέρ τοΰ άνθρωπου τουτου, και έπεθύμ/]σε
νά τόν γνωρίση· έννοείται δε, ότι εμεινεν ύπερευχαριστημενος
εκ τε τής γνωριμίας καί έκ τών συγκινητικών αύτοΰ διδαχών.
Έπειδή δέ συνέπεσε τότε ό καρδινάλιος Τεσταφερράτας νά άποταθή πρός τόν Ό δεσκάλχην καί συντροφιάν πρός άποστολήν
λό /ο υ ιεραποστόλων έν τή επισκοπή του, κατέταξαν έ ν τ ώ λ ο χ ω
τούτω, σχηματισθέντα τώ 1 8 1 9 , και τόν Μασταην, περι τής έπιτυχίας τοΰ οποίου ήσαν έκ τών προτέοων βέβαιοι. Τήν φοράν
ταύτην μετεωρίσθη είς τά άνώτερα τής έπιτυχίας του σημεία,
ύπό τής οποίας ίσως δέν έστέφθη καί ή δεινοτέρα έν τώ θεάτρω
πρωταγωνίστρια. Αί γυναίκες ιδίως κατελήφθησαν ύπό σφοδροΰ πρός τόν ΙΙάτερ Μαστάην ένθουσιασμοΰ, ιδίως δέ αί έξομολογούμεναι εσπευδον, ως αι μυΐαι εις τό μελι, εις τό έξαγορευτήριον αύτοΰ. Έπεθύμουν νά τόν άκούσωσι, νά τόν ϊδωσι, νά
τόν ψηλαφήσωσι, ν’ άναπνεύσωσι τόν άέρα, τόν όποιον καί ούτος
άνέπνεεν. Ή Κυρία Σιμονσέλλη συνέλαβε δι’αύτόν πάθος πλέον
ή ιταλικόν, πάθος σύνηθες είς τό κλίμα τών μαύρων ή είς τούς
τροπικούς· έτρεχε πρός τόν νέον άγιον, ώς είς άντικείμενον έλκυόμενον έκ τής βαρύτητος αύτής. ΤΙ δεσποσύνη Φε^ρέτη, έπίσης συμπαθής ώς ή Σιμονσέλλη, καί μέχρι μανίας φίλη τοΰ
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μυστικισμοΰ, προεφοίβασε St’ αύτόν τά πάντα, καί αύτήν είσέτι
τήν ΙΙαπικήν τιάραν ά λ λ ’ έγκαταλειφθεϊσα είτε μή δεόντως έκτιμηθεΐσα ύπό τοΰ άγιου πνευματικού της, έκλείσθη, μετά τήν
άναχώρησίν του, εις τό έν Γουβίω μοναστήριον, όπου έθρήνησε
τόν έρωτα αύτής παραγνωρισθέντα.
’Εν τή ιερά άποστολή του, ό Μαστάης έπροτίμα τάς νυκτερινάς οιοασκαλίας. ’Αληθώς τό θέαμα τής διδασκαλίας αύτοΰ ήν
γραφικόν και είκονικώτατον. Έ ν μέσω τοΰ ερέβους τής εκκλη
σίας, έν μέσω του άμυδρού φωτός, τό όποιον διέ/εον τά έπί τού
βήματος όλίγα κηρία, πας τις έΟέλγετο βλέπων τήν ώχράν καί
ωραίαν μορφήν τού ίερολήπτου ρήτορος. Ένέπνεεν είς τό σιω
πηλόν καί άπό τών χειλέων αύτοΰ κρεμάμενον άκροατήριον τά
πάθος καί τήν ποίησιν, δύο τινά, άτινα διέφλεγον τήν καρδίαν
του. Καταπληκτικώτεραι ήσαν αί νυκτεριναί αύτοΰ διδαχαί έπί
τής μεγάλη ς πλατείας. Τά παράθυρα ήσαν κατάφωτα, έσπινθηροβόλουν δ’έν αύτοις πρόσωπα ένθουσιώντα. 'Η πλατεία ήν πλήρης όχλου έμπαθοΰς καί ένθουσιώδους. 'Η πνοή τοΰ νέου ρήτο
ρος ήν ζωή δι’ άπαντα τοΰτον τόν όμιλον. Ή μορφή τοΰ δι
δάσκοντος ήτο έξαισία. Ή κόμη του ήν έρριμένη όπισθεν ή φω
νή του συμπαθητική, όμοιάζουσα ήχον μ ετα λλικ ό ν τά χείλη
του ρόδεια καί δροσόεντα, άφ’ ών έπιπτον οί λόγοι ώς μαργαρΐTat· αι χειρονομίαι του ζωηραί καί πλήρεις χάριτος. Ό Μαστάης δέν έδίδασκε πλέον, έπαιζε μ ά λ λ ο ν έβύθιζε τά ς χεϊρας
εις τό οινόπνευμα, ΐνα παραστήση είς τούς άκροατάς του τάς
φλόγας του Καθαρτηρίου, καί, έκτελών ά λλα ς τοιαύτης φύσεως
τερατουργίας, έφαίνετο μάλλον ώς ταχυδακτυλουργός.
Περατωθείσης έπί τέλους τής άποστολής του, ό Μαστάης
έπανήλθεν είς 'Ρώμην δαφνηστεφής, καί έπί τής όδοΰ ώραίου καί
χρυσαυγούς μέλλοντος.
Κατά τήν έποχήν ταύτην, ό Μ αστάης ήναγκάσθη ν’ άναχωρήσϊ) είς τήν Νεάπολιν. Έ ρω τύλη καί καλλίμορφος ή άδελφή
του ’Ισαβέλλα ήρπάγη ή μάλλον ήκολούθησεν είς Νεάπολιν τόν
έραστήν αύτής, μετά τού όποιου διεβίωσεν έν τή πόλει ταύτη
έπί τινα έτη* άκολούθως δέ έγκαταλειφθεΐσα ή δυσαρεστηθεϊσα,
διεζεύχθη τόν έραστήν τοΰτον, και περιέπεσεν εις τήν δεινοτέραν
άμηχανίαν. Περιελθοΰσα έπί τέλους είς τόν άνώτατον βαθμόν
τής συμφοράς αύτής, έγραψε συγκινητικωτάτην έπιστολήν πρός
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τον άόελφον της· τοΰθ’ όπερ ήνάγκασε τόν Μαστάην νά δράμη
παρ αύτή έπι τή ελπίόι, ότι θά τήν άποσπάση έκ τή ς άθλιεστάτ/]ς αύτής καταστάσεως όιά τών παρηγόρων και μειλινίων νου
θεσιών του.
Ολίγον χρονον μετά τήν είς 'Ρώμην έπιστροφήν του, ό Πϊος
Ζ άπεράσισε ν’άποστείλη είς τήν έν ’Αμερική Χιλήν πολιτικοθρησκευτικήν τινα έπιτροπήν, ής άρχηγός ήν ό άρχιεπίσκοπος
Μούι,ιος. Ό Μαστάης έζήτησε παρά τοΰ καρδιναλίου Δελαί,έγγα τήν θέσιν γραμματέω ς τής έπιτροπής ταύτης. Διά τής
ιδιοφυούς αύτώ φιλοδοξίας ώνειροπόλει μακρά ταξείδια, διάπλουν έν τώ ώκεανώ, τόν τροπικόν ήλιον, νέον κόσμον, καί τήν
έλευθερίαν τής φύσεως. Ό τοποτηρητής καρδινάλιος ’Αννίβας
Δ ελαζέγγας, προβλέπων άρνησιν έκ μέρους τού καρδιναλίου
Κονσάλβη, γραμματέω ς τής Έ πικρατείας, έξητήσατο καί έπετυχεν αμέσως παρά τοΰ Ηίου L τόν διορισμόν τοΰ Μ αστάη. Ά λ λ ’ έν τώ μεταξύ τούτω ό Πϊος Ζ' άποθνήσκει, και
ό καρδινάλιος Δ ελαζέγγας, ό προστάτης τού Μαστάη, χειρο
τονείται Πάπας.
Μετ ολίγον ή συνοδία τών ιεραποστόλων, μετά μακρόν καί
κοπιώδη διάπλουν, έφθασεν είς τόν πρός ον όρον. Ό άββάς Μα
στάης έδίδασκεν είς τούς αύτόχθονας, καί διεδραμάτιζε τό σύνηθες αύτώ πρόσωπον ρήτορος τής νυκτός· ά λλ’ οί κάτοικοι
της Χιλής δέν έφάνησαν τόσον ένθουσιώδεις ώς οί τής Σενεγαλίας. Φυσικώς λοιπόν, ή θρησκευτική άποστολή άπέτυχεν.
Ό Μας-άης έκίνησε πάντα λίθον όπως κατορθώση νά ναυαγήση καί αύτή ή πολιτική αύτής άπος-ολή. Είσήλθε λοιπόν άμέσως
έν τώ μέσω τής άνωτάτης κοινωνίας τής Χ ιλής, καί διά μέν τής
ώραίας αύτοΰ μορφής κατέθελξε καί πάλιν τάς γυναίκας, διά δέ
τού τίτλου του κόμητος έθάμβωσε τούς εύγενεΐς. Καί τότε ήρξατο χλευάζων τούς τέως άντιζήλους του, θορυβών τούς πολι
τικούς άνδρας, έξαγριών τόν άνώτερον κλήρον, καί διεγείρων
πανταχοΰ ύπονοίας ώς πρός τόν ύποκεκρυμμένον τής άποστο
λής των σκοπόν.
Μετά τοιαύτην τού Μαστάη έπιτυχίαν, ό άρχιεπίσκοπος Μούα ο ς, άνθρωπος θετικός, ήρξατο νά όμιλή περί έπιστροφής, άποθαρρυνθείς κατ’ άρχάς ύπό τής άποτυχίας, μετέπειτα δέ κατα
ληφθείς ύπό τρόμου, καθότι οί μέν αύτόχθονες έπεθύμουν νά
38.

θέσωσιν έπί τών κεφαλών αύτών τόν αμάραντο ν του μάρτυρος
στέφανον, οι δε πολιτικοί, ύποπτευΟέντες τήν αποστολήν των,
προπαρεσκευάζοντο ινα οιώξωσιν αύτούς. Έ ξ λοιπόν μήνας
μετά τήν άφιξιν αύτών, έγκατέλιπον τήν κατηραμένην ταύτην
γην, καί άνεχώρησαν διΈ ύρώ πην.
Μετά τήν επιστροφήν των, ό Λέων ΙΓ , πληροφορηθείς περί
τε του θάρρους καί τοΰ πρός τόν μαρτυρικόν στέφανον ζήλου
τοΰ νέου ιεραποστόλου, προέτεινεν εις τόν Μαστάην τό άξίωμα
'Ιεράρχου· ά λ λ ' ούτος ήρνήΟη. Τότε τώ προσέφερε τήν προεδρείαν τοΰ Πτωχοκομείου το ΰ 'Α γ. Μ ιχαήλ έν'Ρ ίπα , τήν οποίαν
καί έδέχθη (τώ 1825.) Έ ν τη νέα αύτοΰ θέσει ό Μ αστάης άνέπτυξε δραστηριότητα μεμιγμένην ενίοτε μ ετ’αύστηρότητος.
Τώ 1 8 2 7 ό Λέων ΙΒδιώρισεν αύτόν άρχιεπίσκοπον τοΰ Σπολέτου, τής ιδίας αύτοΰ πατρίδος, καί υποψήφιον καρδινάλιον.
Δ '.

Έ ν τη νέα ταύτη θέσει ό άρχιεπίσκοπος Μαστάης έπέσυρε
τό μίσος καί τήν δυσαρέσκειαν όλου τοΰ κόσμου. Φύσει βίαιος
καί μισαλλόθρησκος, σκληρός πάντοτε πρός τούς ύποχειρίους
του, άνέπτυξε ζήλον όλως άπάδοντα πρός τήν έποψήν. Τοιαύτην δέ διαγω γήν έν γένει έπεδείξατο, ώστε ότε έξερράγη ή έπανάστασις τοΰ 1 8 3 1 , ήναγκάσΟη νά φύγη. Έ πραξεν έν τούτοις πολλά ελέη, εί καί καθ’ ύπερβολήν φιλάργυρος. Ά λ λ ά καί
αύταί αί άγαθοεργίαι του ήσαν ύβριστικαί· τοσοΰτον ήν άπότομος. Ένθαρρυνθείς έντοσούτω, επανήλθε μ ετ’ ολίγον, ίνα διαφΟείρη τόν Σερκονιάνην, μετα τοΰ οποίου ό Λουδοβίκος Ναπο
λέων έμελέτα τήν κατάκτησιν τί)ς 'Ρώ μης. Τοΰ άρχηγοΰ τοι
ουτοτρόπως διαφθαρέντος, καταςαλέντω ν δέ τών πρώτων φόβων,
ό Μαστάης έδάμασεν έπί μικρόν τήν προπέτειαν τοΰ χαρακτή
ρος αύτοΰ, καί έγένετο μετριοπαθέστερος. Τότε άνεμνήσθη τάς
ιδέας τοΰ 1 7 8 6 , καί λατρεύω; έσωτέρας άρχάς, τας οποίας δέν
ήδύνατο νά καταστήση άριδήλους, ήρξατο προστατεύων τούς
φιλελευθέρους, καί άλλους μέν εσωσε, άλλους δ’ύπέκλεψεν έκ τών
παπικών ίεροεξεταστηρίων. Έ ν τοσούτω, ινα μή διεγείρη ύποψίας, διέταξε νά έξορύξωσι τά όστά ένόςέπαναστάτου, ένταφιασθέντος ύπό τών γονέων αύτοΰ έν γή ιερά άπ’ εναντίας τών δια

ταγών τοΰ Πάπα. Ά λ λ ’ ή οικογένεια τοΰ νεκροΰ ένεταφίασε καί
πάλιν αύτόν έν τή εκκλησία, άπειλήσασα μάλιστα τόν άρχιεπίσκοπον. Ό Μαστάης έμεινεν ήσυχος, ευχαριστηθείς, ότι άπεδείχθη εις τήν 'Ρώ μην ώς μή συμμεριζόμενος τά αισθήματα με
λών τινων τής οικογενείας αύτοΰ.
Έ ντοσούτω, ένεκα τών άδελφών του, άναμιχθέντων έν τή έπαναστάσει, ό καρδινάλιος Τεσταφερράτας μετεχειρίσθη τόν Μα
στάην μετά μ εγάλης δυστροπίας, ότε ούτος άπήλθεν είς συνάντησίν του μέχρι τής πόλεως C astellana, ϊνα προσενέγκη τάς
δεούσας φιλοφροσύνας είς τήν Α. Σεβασμιότητα, έπανερχομένην
έκ τοΰ περιφήμου Συνεδρίου, έκ τών κόλπων τοΰ όποιου νέος
έξήλθε Πάπας, ό Γρηγόριος IT '.
Ό νέος Πάπας ένόμισε κατ’άρχάς, ότι ό Α ρχιεπίσκοπος Μα
στάης συνεμερίζετο τάς φιλελευθέρους τών συγγενών του άρ
χ ά ς, καί κατά συνέπειαν μετεχειρίσθη αύτόν κακώς. Ά λ λ ’ άκολούθως πληροφορηθείς, ότι ό Μαστάης διεπραγματεύθη μετά
τοΰ Σαρκο'ηάνη καί τόν άπεμάκρυνε τής 'Ρώ μης, λαβών δέ προ
φανείς άποδείξεις, ότι όΣαρκονιάνης ήδύνατο νά είσβάλη είς τήν
Αίωνίαν πόλιν καί νά αίχμαλω τίση άπαν τό 'Ιερόν Κ ολλέγιον,
ήσθάνθη ζωηράν πρός τόν Μας-άην συμπάθειαν, καί ήθέλησε νά
τόν άνταμείψη, διοριζων αύτόν καρδινάλιον καί έπίσκοπον Ί μόλης.
Έ ν Ίμόλτ) ό Μαστάης εδειξε τήν αύτήν διαγω γήν, τήν ό
ποιαν καί έν Σπολέτω. Διέκοψε πάσαν σχέσιν μετά τής οικογενείας του, θεωρουμένης ώς έπικινδύνου τή εκκλησιαστική κυ
βερνήσει, καί άφ’έτέρου έσίγα έπί της διαγω γής τών φιλελευθέ
ρω ν ώς έκ τούτου δ’ έπέσυρε τήν δημοτικότητα τοΰ λαοΰ.
Π ράγμα παράδοξον! ό άρχιεπίσκοπος τής Ίμ ό λ η ς κατ’ επι
φάνειαν ήν άδυσώπητος πρός τάς έλευθέρας διαγω γής κυρίας.
Ά λ λ ά τούλά/ιστόν ήν καί κατά τοΰτο άμεμπτος; Ά λλοίμ ονον! όχι.
Έ πισκεπτόμενος μοναστήριόν τι, άνήκον είς τήν επισκοπήν
της Φαεντίας, κείμενον δέ έν μέσω τών όρέων, παρετήρησε καλογραΐάν τινα, ήτις τοΰ συνεκίνησε τή ν καρδίαν. Είτε λοιπόν
ζηλοτυπών πρός τόν άρχιεπίσκοπον τής Φαεντίας Φολικάρδην,
είτε μή έπιθυμών νά έχη τόσον μακράν τήν έρωμένην του, κατώρθωσε νά προσκολλήση τό μοναστήριον εις τήν έαυτοΰ άρχι-

επισκοπήν, τοΰθ όπερ παρώξυνε τόν Φολικάρδην. Ά λ λ 5 6 έρως
ουτος έπέζησεν έ / α ύ τ ώ μετά τής ηλικίας του* ό Μαστάης, καί
τήν Παπικήν τιάραν έχων έπι τής κεφαλής του, οέν έλησμόνησε
τόν έρωτά του. Ταξειδεύων ό ΪΙίος Θ' κατά τό 1855 εις τήν
έπικρατειαν αύτού, άηήλΟεν εις επισ/εψιν τής μοναχής, και συνεφαγε μετ αυτής. Εννοείται Οε, ότι ό άρχιεπίσκοπος Φ ολικάροης, όστις, βαρεως φέρων τήν αυθαίρετον ταύτην άρπαγήν
μέρους τής έπαρχίας του, έγνω στοποίησε πρός άντεκδίκησιν είς
τήν αύλήν τής Ρώμης τάς μετά τής νέας μοναχής σκανδαλώ
δεις σχέσεις τοΰ Ιεράρχου τής Ίμ ό λ η ς, κατεδιώχθη άπηνώς
μετά τής οίκογενείας του, άμα τοΰ Μαστάη άναβάντος τόν Πα
πικόν θρόνον.
Η Α. Σεβασμιοτης λοιπόν, ό Τωαννης-Μάφιος-Μα^άης Φε^ρέτης κατείχε τήν έπισκοπικήν έδραν τής Ίμ ό λ η ς, όταν παρουσιάσθη έν τω Συνεδρίω, ένθα έξελέγη Πάπας.

Ε'.
Ο χαρακτήρ τοΰ ΙΙίου Θ είναι ή ήπιότης· αύτη άναγινώσκεται έπί τής μορφής του, έπι τοΰ μειδιάματος αύτοΰ, έπ’ αύτοΰ
τοΰ ήχου τής φωνής του. Έ ντοσούτω, ένεκα τής ύπερβολικής
άσταθείας του καί τής ευαισθησίας τών νεύρων του, ένίοτε παραφέρεται μέχρι βιαίχς ορμής. Ή ήπιότης άρα αύτη δέν δύναται
νά χαρακτηρισθή ώς άγγελική. Τάσεις τινές άριστοκρατικαί, άδυναμία πρός τάς ώραίας τέχνας καί πρός παν ό,τι ώρ α ι ο ν,
μικρά τις άστάΟεια καί κουφότης, νωχέλεια και στασιμότης, ι
δού οί λοιποί αύτοΰ χαρακτήρες. « Ό μοιάζω τόν λίθον, λέγει ό
Πΐος Θ', μένω όπου πίπτω . » Προβλέπει τό κακόν, άλλά, φο
βούμενος μή περιπέση είς τό χείρον, άπαΟώς θεωρεί τήν έκπλήροισιν του. Σκεπτεται υπερβολικώς έπί τής φύσεως τών άνθρωπίνων πράξεων καί τής ήθικότητος τών άνθρώπων. Νεανίας,
πιστεύει τήν ύπερτάτην πραγματικότητα τών ηδονών· άλλά καί
γεγηρακώς ήδη, πιστεύει είσέτι είς αύτήν.
Ό Πίος Θ' είναι μάταιος ώς οί ποιηταί, καί άγαπά τήν π ο 
λυτέλειαν ώς αί γυναίκες* ά λλω ς τε δέ, ό τοποτηρητής τοΰ
Σωτήρος έχει πολλήν πρός τάς γυναίκας ομοιότητα. Αστάθεια,
περιέργεια, άπόλυτος άνάγκη τής πολυτελείας, έρως τής μετά-

ξης, τών άρωμάτων, καί τών άνθέων, άκόρεστος πόθος παντος
ό,τι λάμπει, ό,τι είναι βαρύτιμον, άρκετή φιληδονία, ή φαινομένη τής μορφής του φαιδρότης, ή ύποκεκρυμμένη μελα γχολία
του, — ταΰτα πάντα καθιστώσιν αύτόν παρεμφερή πρός τάς
γυναίκας.
'Ο Πϊος Θ' είναι ή έταίρα τής Παπωσύνης. 'II νοημοσύνη αύ
τοΰ ούδ’ ύψος έχει, ούδ’ έκτασιν, ά λλ ευχερειαν. Ουοεν ανακα
λύπτει, ά λ λ ’ εννοεί τά πάντα. Αισθάνεται μάλλον, παρ οσον
σκέπτεται. Α γ α π ά τάς άντιλογίας καί τάς συζητήσεις, όπόταν
μάλιστα τό άντικείμενον τών συζητήσεων είναι γνωστόν εις αύ
τόν. Ούτε μεταξύ τών θεολόγων Παπών δύναται νά καταταχθή,
ά λ λ ’ούτε μεταξύ τών πολιτικών. Κυριολεκτικώς δύναται νά κα
ταταχθή μεταξύ τών οκνηρών, όχι διότι δέν έχει τάσιν εις τό
άναμιγνύεσθαι έν ταΐς πολιτικαϊς ή Οεολογικαΐς συ^ητησεσιν,
ά λλά μάλλον διότι ταχέω ς οπισθοχωρεί άπέναντι τοΰ πρώτου
παρουσιαζομένου κωλύματος· τά μικρότερα πράγματα έκπληττουσιν αύτόν.
Ό Πΐος Θ', κεκτημένος ψυχήν άρμονικωτάτην, άντιλαμβανεται πάντων τών αισθημάτων, καί επηρεάζεται ύφ’ όλων τών έντυπώ σεων ά λ λ ’ άδυνατεΐ ν’ άντιστή είς τούς συλλογισμούς. Εις
λογικός δύναται νά τόν καταδαμάση εύκόλως, νά τόν ρίψη εις
γενικήν άποθάρρυνσιν. Το γυναικεΐον ιοιως φΰλον εξασκεΐ έπ
αύτοΰ μαγνητικήν καί άκαταδάμαστον έπιρροήν. Νεανίας ων,
ήν έρμαιον καί νευρόσπαστον τών γυναικώ ν ένήλιξ, διηυθέτει
τήν διαγω γήν του κατά τήν Οέλησίν των· Π άπας, ύπεικει εισετι
είς τήν άκατάβλητον αύτών δύναμιν.
Τδού πώ ς εξηγείται ή άστάθεια έν τώ βίω τοΰ ΙΙίου Θ . Ί ά
πάντα έν αύτώ μετακινούνται· ούδέν μενει σταθερόν αύτό τό
στάδιόν του στερείται τέρματος, στερείται σκοποΰ. Έ ν καί μό
νον ένεργητικόν ς·οιχεΐον ύφίς·αται έν τή φύσει ταυτη,— ή πις·ις·
καί αύτη δέν άπο^ρέει έκ τοΰ συλλογισμού, ουό έπερειδεται επι
άρχης τίνος άμετακινήτου, άλλά γεννάται υπό τοΰ αισθήματος
καί τρέφεται έκ τής καρδίας. Ό Πϊος Θ πιστεύει, άλλα κυρίως
πιστεύει, ό'τι είναι άντιπρόσωπος τοΰ Σωτήρος· υπό τό κρατο^,
τοιαύτης πεποιθήσεως, έγένετο αίτιος τοσούτων μεγάλω ν συμ
φορών διά τήν Τταλίαν. Στερούμενος ένεργητικοτητος, ξένος
μεγάλω ν έπιχειρήσεων, δέν άνυψοΰται αύτός είς τόν Θεόν, άλλά

καταβιβάζει τόν Θεόν είς τόν πτω χόν ιερέα, καί παρασύρει αύτόν
είς τήν βορβορώδη κοίτην ανθρωπίνων παθών καί άνοησιών.
Ατιμος πρός τόν λαόν, υποκριτής πρός τήν διπλωματίαν,
άπατεών πρός τούς 'Ρωμαίους, προδότης πρός τήν Ιτα λ ία ν , άφοσιωμένος πρός τήν Αύστρίαν, πλήν μή τολμών νά όμολογήση τοϋτο, άνεμοδούλιον έν ταϊς χερσί του 'Ιεροΰ Κ ολλεγίου,
συγκατβτέθη είς άπάσας τάςγελοιοστασίας, άς τινας έξητήσαντο
παρ’ αύτοΰ ό λαός, ή διπλωματία, οΐ 'Ρωμαίοι, ή Ιτ α λ ία , ή Αυ
στρία, τό Ιερόν Κολλέγιον· ό άντιπρο'σωπος τοΰ Χρις-οΰ άπέβη
νευρόσπαστον, είς δ έκαστος έδωκε τήν άρέσκουσαν αύτώ ς-άσιν.
Καταπαύω ένταΰθα. Το Ρωμαϊκόν Ζητημα τήν στιγμήν ταύ
την ελκύει τήν προσοχήν τοΰ έξηυγενισμένου κόσμου, και συγκυκά τά έντόσθια τών ύπεραλπείων· ά λ λ ’ δ,τι άν πράξωσιν ούτοι, μεθ’ όσα καί άν φλυαρήσωσιν, ή άλήΟεια είναι μία καί άδιαφιλονείκητος: ό τ ι δ Γ α ρ ι β ά λ δ η ς έ φ ό νευ σε τ ό ν Π ΐ ον
Έ ν ν α τ ο ν!
Λυπούμεθα διότι ήναγκάσθημεν νά μεταγλωττίσωμεν τό μέ
ρος τοΰτο, τό άφορών τόν νΰν Παπεύοντα, λίαν έλευθέρως καί,
ούτως είπεΐν, πετωντι καλαμω, υπερΛιελισαντες λεπτομερείας
τινάς τοΰ πρωτοτύπου πλήρεις εύφυίας χαί άξιοθαυμάστου ειρω
νείας. ΕύχομεΟα όέ δπως τις τών ήμετέρων δοκίμων μεταφρα
στών μετενέγκη τό περισπούδαστον τοΰτο πόνημα είς τό καθ'
ήμας ιδίωμα, μεθ’ άπασών αύτοΰ τών καλλονών καί τής άπαραμίλλου χάριτος, ήτις έπιλάμπει είς πάσαν αύτοΰ παράγραφον.
I. Μ. Ρ Α Π Τ Α Ρ Χ Η Σ .
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ΙΙΕ Ρ Ι Φ ΙΛ ΙΑ Τ .
ι
ίΔιατί τά χα , ώ καλότυχοι, έάν τις διηγήται πρός υμάς περί
τών μεταξύ Τρώων καί ’Αχαιών έπισυμβάντων πολέμων, ή περι
τής έκστρατείας τοΰ Ξέρξου κατά τής Ελλαοος, ή περί αύτής
τής Ε λ λ ά δ ο ς, πόσα έπαθεν ένεκα τών έμφυλίων πολέμων, τού
τους μεν τούς λόγους άχούετε εύχαρίστως και καταγοητευεσΟε,
καί άπαιτεΐτε μάλιστα τά τέκνα υμών νά μανθάνωαιν αύτούς,
άρχόμενα άπό τής όργής τοΰ ’Α χιλλέω ς, ώσάν αύτη νά ηναι
κατάλληλος πρός π α ιδα γω γία ν νομίζετε δέ, οτι δσων περισσο
τέρων πολέμων τήν ιστορίαν γνωρίζουσιν, δσας περισσοτερας
ιδιωτών έχθρας καί τάς έξ αύτών προερχομένας συμφοράς διδά
σκονται, τοσβύτω μάλλον φρονιμώτεροι θά γίνωσι; Περί φιλίας
δέ καί περί άλλων, δσα πράγματι ώφελοΰσι τούς άνθρώπους,
ούδόλως φροντίζετε, καί ούτε οί ίδιοι θέλετε νά μάθετε, ούτε τά
τέκνα σας προτρέπετε. Καί ταΰτα, ένώ τήν μέν όργήν αύτός ο
περί τής όργής τοΰ ’Α χιλλέω ς γράψας ποιητής εύχεται ν’ άφανισθή παντάπασιν έχ τής κοινωνίας τών άνθρώπων χωρίς δέ φι
λίας ό βίος τοΰ άνθρώπου καταντά άηδής, καί άν πάντα τά λοιπά
(*) Ό θ ε μ ίσ τ ιο ; έγεννήθη έν Πεισιδία τ ή ; Μ ικρά; ’Α σ ία ; περί τον
αιώνα
μ Χ ρ. Δ ιδα χθ εί; δε παρα τοΰ π α τρο ; αύτού ΕύγενΙου τήν φιλοσοφίαν καί τήν
ά'λλην παιδείαν, έπορεύθη ε’ι ; βασιλεύουσαν. Ό π α δ ό ; τών Π εριπατητικώ ν γενόμενο;, ο ύ / ήττον ήψατο καί τών τοΰ ΙΙλάτω νο; λόγω ν. Έ δίδαξεν Ιν Κ ω νσταντινουπόλει περί τα « 0 ?τη, καί ηύδοκίμησε σφόδρα. Ό αϋτοκράτωρ Κ ω νσταντί
νο;, δ ; μ εγ ά λ ω ; Ιτίμ α αύτον, τ ή ; έαυτού βασίλεια; κόσμον και αγλαϊσμα ά ποκαλών τον Ιπ εμ ψ ε μέ ιδιαιτέραν άποστολήν εί; 'Ρ ώ μ η ν . Έ π ί δέ τών έφεξή;
αύτοκρατόρων, ώ ; αύτό; όμολογεΐ, προήχθη εί; τα άνώ τατα τ ή ; π ολιτεία ; ά ξ.ώ μ ατα , έπί τεσσαράκοντα ϊλ ο υ ; ένιαυτοί»; έν ά ρ χ α ΐ; και αξιωμασι οιατελων.
Τ π ο τών Ιαυτοΰ συγχρόνων, δια τήν χάριν καί δεινότητα τού λόγου, ώνομάσβτ,
εύΦραδή;, ό δέ Ν αζια νζηνο; Γρηγόριο;, <ν τινι έπιστολή, άποκαλεΤ αυτόν λογιον. Έ κ τών β α μ μ ά τ ω ν αύτοΰ διασώζονται τρεΐ; καί τριάκοντα λόγοι, καί
τινε; παραφράσει; τών ’Αριστοτέλου; συγγραμμάτω ν.

άγαθα συνοδεύωσιν αύτόν. Καί βέβαια εκείνος, ό όποιος νομίζει
τήν φιλίαν μικροΰ λόγου αξίαν, μοί φαίνεται, ότι αυτός είναι
μικρού λόγου άξιος· ός-ις δέ πάλιν φρονεΐ, ότι αυτή είναι π ρ ά γ
μα εύαπόκτητον, άς άκούση τόν ποιητήν Θέογνιν, λέγοντα:
« Ολιγιστους θά εΰρ^ς φίλους, πιστούς διαμένοντας είς δεινάς
περιστάσεις. »
Τι λοιπόν σάς παρακινεί νά άκούετε άνευ προθυμίας τούς
το^ουτους πρακτικήν έχοντας τήν ωφέλειαν λόγους; Μ ήπως υ
μείς μεν, καθό φιλήκοοι, προσέχετε είς ό,τιδήποτε λέγη τις, καί
άκούετε αύτό εύχαρίστως, πλήν οΐ λέγοντες δέν λέγουσι τά αύτα, ά λλ άλλοι μέν καταφεύγουσιν είς φορτικούς έπαίνους, άλλοι
δε έξασκοΰσιν άπό τοΰ βήματος τήν πρός τούς λόγους δεινότη
τα^ των, καί άλλοι, δι’ ωδών καί ασμάτων κατακηλοΰντες, πλη ροΰσι τά ύμέτερα ώτα γλυκείας τινός καί τερπνής άρμονίας; άπ’
έναντιας δέ τούς λόγους, έξ ών ώφελούμενος ό άνθρωπος ρυθ
μίζει τόν βίον του, σας άποστεροΰσιν οΐ καυχώμενοι ότι διατριβουσι περί τήν φιλοσοφίαν, καί νομίζοντες, ότι τοϊς άρκεΐ έάν
είς άπόκεντρόν τινα τόπον ψιθυρίζωσι περί φιλοσοφικών όρων καί
άρχών είς τούς νεανίσκους, φεύγωσι δέ, κατά τόν όνειδισμόν
τοΰ Κ αλλικλεους, τα μάλλον συχναζόμενα μέρη της πόλεως,
και τας δημοσίας συναθροίσεις, όπου, κατά τόν μέγαν ποιητήν,
μορφοΰνται ιδίως οί μεγαλοπρεπείς άνδρες.
Λοιπόν τούτους μέν άς άφήσωμεν νά μένωσιν όπου κ αι ν ά
μένουν θέλουσι, τουτέστιν έν γωνία καί παραβύστω· ήμεις δέ άς
προσαγάγωμεν τούς λόγους ήμών είς τό φώς, καί άς τούς συνειθισωμεν νά έξακούωνται έν τώ μέσω τοΰ θορύβου τοΰ συνηθοοισμένου λαοΰ, βέβαιοι όντες, ότι έάν ήναι ικανοί νά ώφελώσιν
ένα έκαστον κατά μόνας, καί είς πολλούς συγχρόνως τήν αύτήν
θα προξενήσωσιν ώφέλειαν. Οΐ λόγοι δέν όμοιάζουσι τά φαγητά,
όσα^εις ενα ειτε δύο άνθρώπους είναι άρκετά, περισσοτέρους δέ
συνδαιτυμόνας δέν θά ήδύναντο πλέον νά χορτάσωσιν· ά λλ’ειναι
παρεμφερείς πρός τάς άκτΐνας τοΰ μεγάλου Θεοΰ, αΐτινες επί
σης καταφωτίζουσι μυρίους όφθαλμούς όπως καί τούς δύο, Ά λ λ ’ έπί τό προκείμενον.
Καλόν είναι ό τών ίππων έραστής νά γνωρίζη τήν τέχνην,
δι % δύναται νά διακρίνη τούς καλούς ίππους άπό τών κακών
ώς έπίσης καλόν είναι καί είς τόν φίλον τοΰ χρυσοΰ νά έχ* τ*ν

λίθον, έπί τής όποιας δοκιμάζουσι τόν χρυσόν· ούοεμια δε άμφιβολία, ότι καί βόας καλλιτέρους θά άπέκτα ό έξετασας και
μαθών τά τών βοών, καί ό ναυτικός πλοϊον, και ό κυνηγός κυνας. Πλήν άν έρωτήσωσιν έμέ, όστις είμαι άμαθής καί άπειρος
τών τοιούτων πραγμάτω ν, καί ούτε άγαπώ αύτά καθ υπερβολήν
ουτε ήξεύρω νά κρίνω περί αύτών, θά άπεκρινομην, ότι ένός και
μόνου κτήματος είμαι έρας-ής, τής άληθινής καί άδολου φιλίας.
Ε ννοείται δέ, ότι πολύ περισσότερον θά έπροτιμων νά έχω τοΰ
το, παρά ίππον Νισαΐον, (α) ή κύνα έκ τής Κ ελτικής, είτε τά
πλούτη τοΰ Δαρείου, καί τόν έν Κρήτη ταΰρον, και τήν άσπίδα
τοΰ Ά χ ιλ λ έω ς, τήν οποίαν ό "Ομηρος περιέγραψεν εχουσαν έπ
αύτής όλον τόν ούρανόν, τόν ήλιον και τήν σελήνήν, άντικρύ δε
τοΰ ήλιου θάλασσαν καί γήν, καί άνθρώπους γεωργοΰντας, και
γάμους τελοΰντας, καί δικαζομένους, καί πολεμοΰντας. Καί ό
μω ς τοσούτω ποταπότερον τής φιλίας ητο τό κτήμα έκεΐνο, κατά
τόν Ά χ ιλ λ έ α τούλάχιστον, ώστε ούδέ μικρόν άνεκουφίσθη άπό
τής πρός τόν Πάτροκλον λύπης, οπότε ή μητηρ του τώ εφερε
τήν άσπίδα, ά λ λ ’ άπέ^ριψεν αύτήν ΐνα μή λύπηση τόν φίλον
του, καί άφήση αύτόν άνεκδίκητον.
Έ πειδή λοιπόν αισθάνομαι έν έμοί έρωτα πρός τό ώραΐον
τοΰτο κτήμα, ένησχολήθην εις τό νά συλλεξω οσον το δυνατόν
πλειότερα τής φιλίας δοκιμαστήρια, και όπουοηποτε εύρεθώ π α 
ρατηρώ πώ ς είναι δυνατόν νά άνακαλύψω και άλλον εχοντα τήν
αύτήν μέ έμέ έπιθυμίαν. Και τοιοΰτον βλέπω σε, ω κορυφαίε τής
όμηγύρεως, τοΰ όποιου ή καρδία ύπό τοσούτου σφοδροΰ πάθους
καταλαμβάνεται πρός τό ιερόν τοΰτο αίσθημα, ωστε έάν τό άντικείμενον τοΰ πόθου ήμών δέν ήτο ή φιλία, θά σέ έζηλοτύπουν,
όπως συμβαίνει μεταξύ τών άντεραστών. Καί έντοσούτω οί πλεΐστοι τών άγαπώντων γυναίκα ώραίαν δι’ αίματος πολλάκις άποφασίζουσι περί τοΰ έρωτος αύτών, ώς καί οί φιλότιμοι ουδέ
ποτε παύουσι πρός άλλήλους περί τιμής μαχόμενοι· περί δέ τοΰ
περιμα/ήτου πλούτου τίς άνάγκη καί νά ειπωμεν όποιων πολέ
μων παραίτιος γίνεται. Μόνοι οί έρασταί τής φιλίας δέν μάχον
ται πρός άλλήλους περί τοΰ κτήματος τούτου, άλλ" ευθύς συ-

(α )

Οί Νισαΐοι ίπ π ο ι,

καί τό κάλλος «ΰτώ ν.

ήσαν όνομαστοί παρά τοΐς άρχαίοις δια τό μέγεθος

νενοοΰνταt μεταξύ των, καί εύρίσκουσιν έν ειρήνη τό άντικείμενον τής αγά πη ς των.
Μ έγα τωόντι εύτύχημα είναι είς οίονδήποτε ιδιώτην νά γίνη
κάτοχος τοΰ κτήματος τούτου· πολλώ δε μάλλον είς έκεινον,
όστις πολλών πόλεων έξουσιαστής είναι. Διότι ό εχων άνάγκην
πολλά νά άκούη, πολλά δέ νά βλέπη, καί περί πολλών συγ
χρόνως νά φροντίζϊ), είς τοΰτον άνεπαρκή είναι καί τά δύο ώτα,
και οί δύο οφθαλμοί, καί τό σώμα εν δν, καί αύτη ή ένυπάρχουσα έν αύτώ ψυχή. Έ ά ν δμως έχη άφθονίαν φίλων, καί συνεχέστερον θά βλέπη, καί τά άπωθεν θά άκούη, καί τά μακράν θά
γνωρίζϊ), καθώς οί μάντεις, καί είς περισσότερα μέρη θά ήναι
παρών ταύτοχρόνως, καθώς οί θεοί. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν
νά εύρη τις τοιοΰτο άγαθόν, καί άφοΰ τό εύρη, νά τό έπιδιώξη,
καί άφοΰ τό θηρεύση, νά γίνη κάτοχος αύτοΰ; Ά ρ ά γε δέν είναι
άνάγκη, καθώς οί κυνηγοί, καί ήμεις πρώτον πάντων νά διδαχθώμεν τά ίχνη τοΰ θηράματος, καί νά μάθωμεν νά διακρίνωμεν
τά σημεΐα, διά τών όποιων δέν θά παρεκτραπώμεν άνεπαισθήτως
είς άπότομόν τινα κρημνόν, ώς οί ίχνηλατοΰντες τά θηρία; καθ’
δσον μάλιστα καί είς τό κυνήγιον τοΰτο πολλά καί ποικίλα θη
ρία ύπαρχουσιν, άτινα μιμοΰνται τήν άληθή φιλίαν, καί ιδίως τό
πάντων έπιβουλότατον καί άγριώτατον θηρίον, τό όποιον οί ση
μερινοί άποκαλοΰσιν ύποκρισίαν. Τοιαύτη είναι ή πρός τήν μίμησιν τής ψευδοφιλίας δολιότης τοΰ θηρίου τούτου, ώστε πολλάκις και μέχρι τής κοίτης αύτοΰ είναι δυνατόν νά προβής, άπολεσας τά ίχνη, καί φωνήν πλήρη ύποκρίσεως καί λόγον μεμαγευμένον νά άκούσης.
Φαίνεται τωόντι, δτι έν τώ κόσμω τούτω έκαστον τών άγαθών είναι κεκαλυμμενον με κίνδυνον, ούδέν δέ καλόν κακοΰ άμικτον άπανταται. Πολύ άρα όρθώς λέγει τών κωμικών τις, δτι
« είς τόν άνθρώπινον βίον ούδέν άγαθόν φύεται, καθώς δένδρον
βλαστάνον έκ μιας καί τής αύτής ρίζης, άλλά πάντοτε πλησίον
τούτου φύεται καί τό κακόν. » Καί τοΰτο είναι ίσα ίσα τό προ
ξενούν τήν καταστροφήν τών περισσοτέρων, δτι δέν δύνανται νά
οιακρινωσι τό καλόν άπό τοΰ κακοΰ. Έ φ ’ώ παρακαλέσωμεν, έγώ
τε καί ύμεΐς, τήν 'Ομηρικήν ’Αθήναν νά διασκορπίση τρόπον τινά
τήν έπί τών όμμάτων μας κεχυμένην πολλήν άχλύν, ινα διακρίνωμεν είς τάς μ ά χα ς, δχι πλέον θεόν καί άνθρωπον, άλλά τήν

άληθή φιλίαν άπό τής πλαστής. Πρέπει λοιπόν νά είπωμεν δσα
καί όποια είναι τά γνωρίσματα έκείνου, τόν όποιον μέλλομεν ώς
φίλον ήμών νά έκτιμήσωμεν. Καί λοιπόν σύν ’Αθήνα καί χεΐρα
κινήσωμεν, κατά τήν παροιμίαν. ,
Πρώτον πάντων ό δοκιμαζόμενος εστω φιλόστοργος, καί δ
σον τό δυνατόν καλής συμπεριφοράς πρός τούς συγγενείς και
οικείους του, εχων φύσει τό κέντρον τοΰτο, ώς παραίτιον τής
συνδέσεως τής φιλίας. Καί μή τις ύπολάβη, δτι έξ αύτοΰ τοΰ
προοιμίου φλυαρώ, προτρέπων τούς άκροατάς νά γινώσκωσι,
πριν δοκιμάσωσιν, δσα μόνον διά τής πείρας είναι δυνατόν νά
γίνωσι γνωστά. ’Έ σ τω πεπεισμένος ό τοιοΰτος, δτι δέν είναι ά
νάγκη μαντικής πρός τοΰτο· διότι ούδείς έξ ήμών, κατά τούς
ποιητάς « έγεννήθη άπό δρΰν παμπάλαιον, ούδ’ άπό πέτραν, »
ά λλ’ έκαστος καί πατέρα έχει, καί μητέρα, καί άδελφόν, ίσως δέ
καί άλλους συγγενείς. Ό ταν λοιπόν θέλης νά γνωριζης πώς
θά σέ μεταχειρισθή ό άνθρωπος, τόν όποιον προτίθεσαι νά κάμης
φίλον σου, πρέπει πρώτον νά γνωρίσης πώ ς έφέρθη πρός τόν
πατέρα του, ή πρός τήν μητέρα του, είτε πώ ς φέρεται πρός τόν
άδελφόν του, ή πώς διάκειται πρός τήν γυναίκα καί τούς συγ
γενείς του. Έ ά ν μέν ήναι πρός τούτους πράος καί περιποιητι
κός, πρέπει νά εύελπίζεσαι καί δι’ εαυτόν· έάν δέ δύστροπος καί
έχθρός, πρέπει νά τόν άποφεύγης, καί ούτε κάν νά τόν πλησιά
ζεις. Διότι ό πρός τούς έντός τοΰ οίκου του κακός ποτέ δέν εί
ναι δυνατόν νά γίν>) πρός τούς έξω καλός. Μετά ταΰτα οφείλεις
νά έξετάζης, έάν ή καρδία του ήναι πάντη άνεπίδεκτος εύγνωμοσύνης. Διότι καθώς ή γη άλλοΰ μέν είναι άκαρπος, άλλου δέ
άνταμείβει πιστώς τόν καταβαλόντα τόν σπόρον, τοιουτοτρόπως
καί έκ τών ψυχών αί μέν είναι άγονοι, καί έπιλήσμονες τών εύεργεσιών, καί πρός φιλίαν άχρηστοι, αί δέ είσί πλήρεις προθυ
μίας πρός άπότισιν τοΰ εύεργετήματος, δπερ τυχόν έλαβον. Δέν
πρέπει δέ έξ άπαντος ν’ άπαιτώμεν τήν άπόδοσιν τής χάριτος,
άλλά τήν οιάθεσιν τοΰ εύεργετηθέντος νά έξετάζωμεν, καί έάν
τό κατά δύναμιν άνταποδίδη· πάντες δέ δύνανται βεβαίως νά έπαινώσι τόν εύεργετήσαντα, καί νά μνημονεύωσι τό ευεργέτημα.
Διότι ούδέν πράγμα συνδέει περισσότερον τήν φιλίαν δσον ή ευ
γνωμοσύνη, ούτε καταστρέφει αύτήν δσον ή άχαριστία. Διά
τοΰτο οί Περσικοί νόμοι τιμωροΰσι τήν άχαριστίαν, ώς διεγεί-

ρουσαν προ πάντων τό μίσος κατά παντός άχαρίστου. "Οπου δέ
ούδείς νομος τιμωρεί τήν αχαριστίαν, έκεί βεβαίως μισοΰσι μεν
άλλήλους οι άνθρωποι, δέν δικάζονται δέ, άλλά κρύπτουσι τήν
εχθραν έντός τής καρδίας των.
Πρέπει νά έξετάζωμεν άκόμη καί πώ ς διάκειται τό θήραμα
ήμών πρός τάς ήδονάς καί τούς πολλούς κόπους, καί έάν άποφεύγη μέν τούτους, κυριεύεται δέ ύπ’ έκείνων διότι άνάγκη εί
ναι πολλούς κοπους ν άναλαμβάνωμεν, πολλώ ν δέ ηδονών τήν
άπόλαυσιν ν άπαρνωμεθα κατά τούς ύπέρ φιλίας άγώ νας. Διατί
άλλο άρά γε κατέστη ένδοξος ό υιός τοΰ Στροφίου Πυλάδης,
παρά όιότι, άντί τοΰ βασιλεύειν έν τή έαυτοΰ πατρίδι, προύτίμησε μάλλον τάς μετά τοΰ Ό ρέστουί ταλαιπωρίας; Προσέτι δέ
χαί τοΰτο πρέπει χάπω ς νά έξετάζωμεν, έάν ήναι φθονερός ή
άνωτερος φθόνου ό άνθρωπος. Ή έλπιζεις, ότι εύχαρίστως ήθε- *
λεν αποδεχθή τις διά φίλον του τόν έχοντα έν τή καρδία του τό
πάθος τοΰτο, τό όποιον φύσει τούς μέν πλησιές·ατα αύτοΰ όντας
πολεμεΐ, άπο όε τών μακραν αύτοΰ εύρισκομένων άπέχεται; Προ
σέτι δέ ούδέ τό εφεξής πρέπει νά παραλείψης, κατά τήν έμήν
γνώμην, ότανμέλλης νά διακρίνεις φύσιν έπιτηδείαν πρός φιλίαν
και μή, δηλονοτι, μητοι ένυπολανθάνη έν αύτή έλάχιστον μέρος
ανελευθερίας, καθότι ή μικρολογία είναι πάθος έναντιώτατον είς
ψυχήν μέλλουσαν νά συνάψη φιλίαν άληθινήν. Διότι βλέπομεν
κάποτε τους δνομαι,ομένους φίλους, ότι μέχρι μέν τίνος περι
ποιούνται αλληλους, και συμπεριπατοΰσι καί συνδιατρίβουσιν*
όπόταν δέ ή τύχη ρίψη μεταξύ αύτών κερμάτιά τινα, καθώς τά
χυνάρια άποπηδώντες δάκνουσι καί κατασπαράττουσιν άλλήλους.
Πλην δεν άρκεϊ ο καλός φίλος νά ηναι μόνον πράος καί εύγνώμων, ποσώς δέ φιλοχρήματος, ούτε φθονερός· έάν τάς άρετάς
ταύτας έχη, πλήν είναι φιλόδοξος καί έκδοτος είς τό πάθος τοΰ
πρωτεύειν, άδύνατον ποτέ νά γίνη εύκολοκοινώνητος. Τίς δέ άγνοεΐ, ότι ο τοιοΰτος διά τήν φιλοδοξίαν του ουδόλως άνέχεται
τήν έκ τής φιλίας ισότητα; Ά πέχω μ εν λοιπόν άπό τών υπερή
φανων καί τών άλαζόνων, καθότι ή φιλία άπαιτεΐ πολλήν ισό
τη τα , ώς επίσης καί άπό τών εύερεθίστων καί θυμωδών. Διότι
πως θά ήτο καταλληλος προς συναναστροφήν άνθρωπος μαινόμενος; καί ή όργή, κατ’ έμέ, είναι όλιγοχρόνιος μανία. Μετά
ταΰτα δέ τό έφεξής πρέπει νά έξετάζωμεν, έάν δέν κλίνη πολύ

πρός τινα τών όχι τόσον/άξιεπαίνων ενασχολήσεων, χαρτοπαίγνιον δηλονότι ή κύβους, είτε είς αύτήν τήν μουσικήν· διότι ό
άνθρωπος, όστις έχει σφοδράν κλίσιν πρός έν έκ τών τοιούτων,
ούτος ούδέποτε θά άγαπήση πολύ τών σπουύαιοτέρων τι, έπειδή
αί έπιθυμίαιτου, καθώς ρεύμα, ρέπουσι πρός τό κατωφερές.
Έ π ετα ι λοιπόν έκ τούτων, ότι δέν είναι εύχερές νά εύρωμεν
άνδρα ούτως άπό πάσης κακίας καθαρόν, καθόσον ή άρετή φαί
νεται ότι είναι καί χρυσοΰ σπανιωτέρα· ευχής εργον δέ θά ήτο
έάν τις καί ένα μόνον τοιοΰτον έπί τέλους έπιτύχη νά εύρη. Ό
κάτοχος άρα τής έπιστήμης τοΰ έκλέγειν φίλους δέν πρέπει νά
ήναι πολύ'^ιλος, διότι επειδή κέκτηται όχι ολίγους, άναγκαΐον
είναι νά μή δύναται τούς πλείστους έξ αύτών νά μεταχειρισθή.
Πρέπει νά έχη τις ύπ’ όψιν, ότι πολλοί άνθρωποι ούτε εύχαριστοΰνται είς τά αύτά, ούτε λυποΰνται διά τά αύτά πράγματα,
ά λ λ ’ούτε ομοίως εύτυχεΐς ή δυστυχείς είναι· ά λλ’είς τοΰτον μέν
άλλο, είς έκεΐνον δέ άλλο εύχαριστεΐ καί λυπεί, καί ό μέν συνή
θως εύτυχει, ό δέ ούδέποτε. Ε ρ ω τώ λοιπόν έκεΐνον, όστις άρέσκεται εις τό πλήθος τών φίλων, όταν έκ τών πολλών αύτοΰ
φίλων οί μέν χαίρουσιν, οί δέ λυποΰνται διά τά αύτά πράγματα,
πότερον έξ αύτών θά συγχαίρη ή θά συλλυπήται; καί όταν ό
μέν έξ αύτών θέλει νά συμμερίζηται αύτός τήν λύπην του, ό δέ
τήν χαράν καί τήν έορτήν του, πρός πότερον θά πορευθή; Πολυ
δέ μάλλον άρμόζει νά λέγω μεν τό τοΰ Όμηρου έπί τών φίλων
ή έπί τών λαφύρων, ότι είς τούς φρονίμους τωόντι τό ολίγον
είναι άγαπητόν. Ά λ λ ’έπειδή δυσαπόκτητα είναι τά καλά, xat
ούτε ημείς αύτοί εΐμεθα όλως διόλου καθαροί κακίας, ούτε έκεΐνοι, τούς οποίους κρίνομεν, δέν είναι εργον φρονήσεως νά άπο£ρίπτωμεν όλοσχερώς οίονδήποτε καί μιχράν τινα κηλίδα έχοντα
είς τήν ψυχήν, πριν έρευνήσωμεν μήτοι καί ήμεΐς αύτοί περιεπέσαμεν είς παρόμοιον τι ειόος μοχθηριας. Διότι πάσα μεν άρετη
ομονοεί πρός έαυτήν, ή δέ κακία ούτε πρός τήν άρετήν είναι ευ
μενής, ούτε πρός αύτήν εύάρεστος. Ό θεν ούτε οξύθυμος μέ όξύθυμον θά έγίνετο φίλος, ούτε νωθρός μέ νωθρόν, ούτε αύθάδης
μέ αύθάδη· έάν όμως τά έλαττώ ματα ταΰτα συναναμιχθώσιν,
ίσως καί άλλα ήθελον γίνει ύποφερτά μετά μετριότητος καί ηΟελον συγκερασθή. Διότι μέ τόν αύθάδη ό άνάλγητος ίσως εί
ναι δυνατόν νά προσαρμοσθή, μέ τόν οίηματίαν δέ ό μικροπρε
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πής, μέ τόν ύπερήφανον ό ποταπός, ό δε όκνηρός μέ τόν ύπέρ
τό δέον ενεργητικόν· έπίσης είναι δυνατόν νά ύπομένη και φει
δωλός τόν πολυδάπανον, καί πρός φιλόδοξον εύάρμοστος θάήτο
ό έπιΟυμών πολύ νά δι άγη άγνωστος άπό τοΰ κόσμου. Τοιαΰται
τινέςήσαν καί αί τών προϋπαρξάντων ενώσεις, αιτινες διά τοΰτο
καί μόνιμοι ήσαν, καί ή ένδοξος μνήμη αύτών μέχρις ήμών δια
σώζεται. Τήν φιλίαν τοΰ Χαβρίου καί τοΰ Ίφικράτους ύμ.νοΰσιν·
ήν δέ ό μέν αύτών ορμητικός καί δραστήριος, ό δέ Χαβρίας δυσ
κίνητος, ώστε εκείνος μέν χαλινοΰ είχε χρείαν, ούτος δέ κέν
τρου· διά τοΰτο καί λίαν καταλλήλω ς συνηρμόσΟησαν πρός άλλήλους. Ό δέ Ό μ η ρ ος όχι μόνον πόλεμον ήξευρε νά ποιήση,
άλλά καί φιλίαν. Διότι τόν Πάτροκλον έποίησε φίλον μέ τόν
Ά χ ιλ λ έ α , τόν μειλίχιον μέ τόν ύπερήφανον τόν ΣΟένελον μέ
τόν Διομήδην, τόν μέν άνεξίκακον, τόν δέ μή άνεχόμενον.
Ταΰτα λοιπόν καί τά τοιαΰτα, καθώς φαίνεται, πρέπει νά διακρίνη ό εΐδήμων τής εκλογής, καί τά μέν ν’ άποδέχηται, τά
δέ ν’ άπο^ρίπτη. Κατά ποιον δέ τρόπον θά θηρεύσωμεν καί θά
συλλάβωμεν τούς έκλεχθέντας; διότι βέβαια, άφοΰ εύρωμεν τούς
άνθρώπους, δέν πρέπει νά τούς άφήσωμεν, άλλά κύκλω νά περιτρέχωμεν αύτούς μετά πλείονος προθυμίας ήπερ οί κυνηγοί
τούς θάμνους, καθόσον μάλιστα καί τό θήραμα ήμερον είναι καί
όχι άγριον, πρόκειται δένάπρονοήσωμεν ούχί περί ευτελών κρεά
των, άλλά περί τής μέχρι τελευτής συμβιώσεως.Ποΐα δίκτυα άρα
θά στήσωμεν περί αύτούς, ή ποιον δόλωμα θά τοΐς προβάλωμεν,
τό όποιον μήτε θά τούς βλάψη άφοΰ τό γευθώσι, μήτε θά προξενήση εις αύτούς ύπουλον καί άπατηλήν ήδονήν, άλλά θά προσκολληθή άβλαβώς καί θά τούς γοητεύση ώφελιμως; Καί τά μέν
θηρία καί τούς ιχθΰς οί άλιεΐς καί οί κυνηγοί συλλαμβάνουσι,
προτείνοντες διάφορα δελεάσματα, μόνον δέ τοΰτο τό ζώον,
ό φίλος, δελεάζεται ύπ’ αύτοΰ τοΰ θηρεύοντος· διόπερ μάλιστα
ό θηρευτής πρέπει νά ήναι καλοκάγαθος, ώστε άφοΰ γευθή τό
θήραμα τήν άγραν αύτοΰ, νά προσκολλάται είς αύτήν καί νά
μή άπολύηται πλέον εύκόλως. Αύτό δέ τοΰτο καθιστά καί τήν
έκλογήν αύτόματον. Διότι ό πλησιάζων εις τινα καί εύ/αριστούμενος έκ τής συναναστροφής αύτοΰ, ούτος είναι ό πρό πολλοΰ
έ-ιζητούμενος· όστις δέ δέν θαυμάζει τήν άρετήν τοΰ μεθ’ ού
συναναστρέφεται, ή άποφεύγει νά όμολογήση καί νά έπαινέση
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αύτήν, ούτος ή ώς άναίσθητος δέον νά άποφεύγηται, ή ώς κακός
νά μισήται.
Είπωμεν ήδη έν λεπτομερεία όποΐά τινα πρέπει νά ώσι τά ά γ 
κιστρα τοΰ κυνηγίου. 'Ανάγκη εύθύς έξ άρχής μακρόθεν νά πλησιάζωμεν τούς φίλους, καθώς τά πωλάρια οι δαμασταί, καθιστώντες αύτούς χειροήθεις κατά μικρόν, καί άρχίζοντες άπό ε
κείνα, τά όποΐα ήθελον νομίσει τινές μικρά καί ποταπά· παρα
δείγματος χάριν, προσβλέποντες αύτούς εύμενώς, καί έπιτηδείως
συνδιαλεγόμενοι, καί καθήμε'/ot πλησίον των, καί τέλος άποδεικνύοντες, ότι εύχαριστούμεθα νά βλέπωμεν καί νά άκούωμεν
αύτούς. Ά λ λ ά καί είς τήν άγοράν, καί είς τά συμπόσια, καί εις
τά λουτρά, καί είς περιπάτους ή οδοιπορίας, ειτε είς ά λλα ς τινάς
συνανας-ροφάς, άς έπιζητώμεν πάντοτε τόπον, όπου συνεχώς καί
εύκόλως θά σχετιζώμεθα μ ετ’ αύτών. Καί ταΰτα μέν φαίνονται,
ότι δέν είναι μεγάλα· πλήν μή λησμονώμεν, ότι πάντοτε τά μι
κρότατα είναι άρχαί τών μεγίστων. Έ ά ν δέ δέν έφοβούμην έγώ
τούς μέλλοντας νά μέ περιπαίξωσι διά τήν λεπτολογίαν μου,
θά έγνωστοποίουν είς ύμάς καί εύτελέστερα τών όσων άπηρίθμησα άνωτέρω μέσα κυνηγίου φιλίας. Καί τωόντι έάν προσθέσω,
oTt καί χειραψίαι, καί σφίγξιμον τής χειρός τοΰ θηρευομένου,
καί θλίψις τών δακτύλων, έναποταμιεύουσιν είς τήν καρδίαν
αύτοΰ κέντρον τι μελλούσης φιλίας, καλώς γνωρίζω, ότι θά μέ
περιπαίξωσι τινες καί θά μέ άποκαλέσωσι μικρολόγον. Πλήν
έγώ βλέπω, ότι καί οί γονείς, όπόταν ύπεραγαπώσι τά τέκνα
των, έξ ύπερβολικοΰ πάθους τύπτουσι καί δάκνουσιν αύτά· φαί
νεται δέ, ότι πάν τοιοΰτον είναι σημεΐον διαθέσεως ώθουμένης
νά ένωθη μέ τήν ψυχήν τοΰ άγαπωμένου, διά δέ τό άδύνατον,
καταντώσης είς τό σώμα,’’καί διά τούτου θελούσης τρόπον τινά
καί είς τήν ψυχήν νά εισδύση.
Δραστικώτατον όμως φάρμακον πρός κυνήγιον φιλίας πρέπει
νά νομίζωμεν τόν έπαινον, άν καί οί κόλακες πολύ ύποπτον κα
τέστησαν αύτόν, καθώς καί οί μυροποιοί διαφθείρουσι τό εύώδες
έλαιον, άμφότεροι πρός άπάτην τών πελατών αύτών. Ό θεν
πρέπει νά μεταχειριζώμεθα αύτόν μετρίως, καθώς τόν οίνον,
χω ρίς νά ύπερβαίνωμεν ούτε είς τοΰτον τούς όρους της έγκρατείας, ούτε εις έκεινον της άληθείας. Σπανιώτατα δέ πρέπει νά
έπαινώμεν παρόντα· διότι μόνον τοΰτο έξ όλων τών ιατρικών έ-

νεργεΐ και εισχωρεί δραστικώτερον, όταν προσφέρηται εμμέσως
είς τόν ίατρευόμενον· διά τοΰτο καί τόν έπαινον, όταν γίνηται
παρόντων αύτών, ot άνθρωποι ύποβλεπουσιν ως έπιβουλον και ύ
ποπτον. "Οθεν, κατά τήν γνώμην μου, οί έπαινοΰντες κατ’ούδέν
διαφέρουσι τών τοξευόντων· διότι καί τά βέλη, μακρόθεν άφιέμενα, είναι έντονώτερα ή έκ τοΰ πλησίον. ΙΙρέπει δέ νά προσάγωμεν ο γ ι μόνον κατ’ αύτοΰ τοΰ θηρευομένου τάς μηχανάς ήμών,
άλλά καί πρός έκείνους, οΐτινες, άφοΰ προκυριευθώσι, θά διευκολύνωσιν εις ήμας τό έργον. Τά τέκνα άρα καί τούς άδελφούς
καί τούς γονείς τοΰ φίλου άνάγκη νά εύεργετήσωμεν και νά περιποιώμεθα· καί έάν, κατά τήν παροιμίαν, καί αύτός ό κύων σαίνει τόν περιποιούμενον αύτόν, πόσω μάλλον οί άνθρωποι εύεργετούμενοι καθίστανται ήμεροι καί τιθασσοί πρός τόν εύεργετοΰντα ; ’Επειδή δέ ό άγών είναι μ έγα ς, καί τό θηρευόμενον οΰτε
λαγω ός είναι, ούτε άγριόχοΐρος, ούδέ έλέφας, άλλά τό εύκολώτατον καί ήμερώτατον πάντων τών ζώων, πρέπει νά μιμώμεθα
ώς πρός τήν άγραν αύτοΰ τούς έπιτηδείους κυνηγούς. Καί κα
θώς έκεΐνοι, φασιανούς καί τρυγόνας τινάς τιθασσεύοντες, διά
τούτων τά ομόφυλα αύτών καταγοητεύουσι, καί έκόντα τά προσελκύουσιν έπί τών ιξών ή έντός τών βρόχων, ούτω καί ήμεΐςχρήζομεν τών προαλωθέντων φίλων διά τούς μή είσέτι συλληφθέντας.
Καί ήδη, είπωμέν τινα καί περί διατηρήσεως τών θηρευθέντων· καθότι ούδέν τό όφελος έκ τής άγρας έκείνης, τήν οποίαν,
άφοΰ γίνωμεν κύριοι αύτής, δέν θά ήδυνάμεθα νά κατέχωμεν.
Εύθύς έξ άρχής λοιπόν όφείλομεν νά φυλάττωμεν αύτήν άσφαλώ ς, θέτοντες είς ένέργειαν τό μέσον έκεΐνο, δι’ ου θά έπιτυγχάνωμεν κάλλιστα· είναι δέ τοΰτο τό κοινόν συμφέρον, τό όποιον
διέπει τά πάντα είς τε τούς οίκους καί τάς πόλεις, ώς καί είς
τάς λοιπάς κοινωνικάς σχέσεις, καί άνευ αύτοΰ ούδέν τούτων
είναι δυνατόν νά προοδευση. Τα παντα έν τω κοσμώ, έπιμελειας
μέν άπολαύοντα, βελτιοΰνται καί ώφελιμώτερα καθίστανται αύτά τε εις έαυτά καί είς τούς κεκτημένους αύτά. Κ αλλίτερος, έπί
παραδείγματι, καθίσταται ό 'ίππος, καλλίτερος δέ ό βοΰς, καλ
λίτερος ό κύων, έάν τόν μέν ιπποκόμος, τόν δέ γεω ργός, τόν
δέ κυνηγός περιποιήται· ελλειψις δέ περιποιήσεως, ούχί μόνον
ίππον καί κύνα, άλλά καί άσπίδα καί λύραν καί δρέπανον κα-

ταστρεφει. Τοιουτοτρόπως βέβαια καί τήν φιλίαν ή μέν έπιμέλεια καλώς οιατιθησιν, ή δέ ραθυμία άκροσφαλή καί σαθράν κα
θιστά. Μή λοιπόν νομί-,ε, δτι μόνη ή οικία σου χρήζει συνε
χούς περιποιήσεως, ειδέ μή τάχιστα θέλει καταρρεύσει· ό δέ φί
λος, τόν όποιον άπέκτησας, δέν έχει άνάγκην έπιμελειας πρός
συντήρησιν αύτοΰ. Καί τό μέν οίκημά σου δέν θά άφήσης βε
βαίως άπεριποίητον, έάν κανέν αύτοΰ μέρος πάθη είτε ύπό Ουέλλης σφοδράς, είτε έξ όρμητικοΰ άνέμου ή άφθονου όμβρου· τόν
δέ φίλον σου, έάν ύπό λύπης ή νόσου καταληφθή ή ύπ’ άλλης
τινός συμφοράς, θά έγκαταλείψης ούτως, δπως τύχη; Καί μο
λοντούτο ό μέν τοίχος έάν κατακρημνισθή, ή μόνη λύπη σου θά
ήναι ή έκ τής πτώσεως αύτοΰ προελθοΰσα ζημία· ένώ ό φίλος,
άμεληθείς, όχι μόνον καταστρέφεται, άλλά καί εχθρός γίνεται,
καί έκ τής τοιαύτης μετατροπής τής φιλίας είς έχθραν συμβαίνουσι τά πλειότερα κακά είς τούς άνθρώπους.
"Ωστε, ύφ’ δλας τάς επόψεις πρέπει ν’ άπορρίπτης τήν ραθυ
μίαν, καί νά συμμετέχης κόπων, καί άγρυπνιών, καί κινδύνων,
καί δαπάνης, χωρίς μάλιστα πολλάκις ν’άναμένης νά προσκληθής, άλλά τρέχων αύτεπά γγελτος καί προσπαθών ν’ άναλαμβάνης τό κατάλληλον πρόσωπον πρός έκάστην τοΰ φίλου σου
χρείαν, είς άσθενείας μέν ίατροΰ, είς δίκας δέ συνηγόρου, είς άπάσας δέ τάς περιστάσεις συμβούλου καί συνεργοΰ. Γνως·όν, ότι
έν τώ βίω τών άνθρώπων πολλή άνισότης καί άνωμαλία έπικρατεΐ, ή δέ άκριβής όμοιότης ούδαμοΰ εύρίσκεται· δέν έννοώ
δ’ένταΰθα τήν κατά τά πρόσωπα ομοιότητα, άλλά τήν έξωτερικήν, τήν άφορώσαν τόν πλοΰτον καί τήν πενίαν, τήν λαμπρό
τητα καί τήν άφάνειαν, δώρων τής τύχη ς, έξ ών ούδέ οί στενοί
φίλοι έξ άνάγκης ίσον μερίδιον άπολαμβάνουσιν, ώς έπί τό πλεΐστον δέ τό μεΐζον έμποιεΐ είς τήν φιλίαν ύπεροψίαν κατά τοΰ
έλάσσονος. Ό θεν έάν ή τύχη σέ άναβιβάση είς ύψηλοτέραν περιωπήν, οφείλεις καί τόν φίλον σου νά συμπαρασύρης. Διότι έάν
μείνη όπίσω, δέν θά βλέπης αύτόν εύκόλως μέ τούς αύτούς ο
φθαλμούς· έάν δέ πάλιν σύ μέν έλκύης αύτόν πρός τά άνω,
αναγκη ύε τις αντεπισπάται αύτόν, πρέπει συχνά νά στρέφησαι
άνωθεν πρός τοΰτον, βλέπων πάντοτε αύτόν μέ τό αύτό όμμα.
Διότι έάν λεληθότως παρείσδυση είς τήν καρδίαν σου άλαζονία,
όλα έκεΐνα τά δεσμά θά διαλύση, καί θά σέ άφήση μετέωρον,
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όπως συμβαίνει εις π λ ά σ τιγγα , της οποίας έλαφρυνθείσης κατά
τό έν μέρος, ή ισορροπία τοΰ ζυγοΰ άπόλυται.
Λοιπόν ό μεν τραγικός ποιητής τόν άγαθόν άνθρωπον, καί ά
γνωστον όντα, επαινεί κα'ι νομίζει φίλον· έγώ δέ καί τοΰτο μέν
τό λόγιον ώς λίαν αβρόν παραδέχομαι, Οά παρήνουν όμως είς
τούς θέλοντας νά διατηρήσωσι τήν φιλίαν νά συμπλέκωσιν όσον
τό δυνατόν σφιγκτότερον τάς πρός άλλήλους σχέσεις, καί νάνομίζωσι πολλοΰ ’λ όγου άξίαν τήν μ ετ’ άλλήλω ν συναναστροφήν.
Φιλονεικίαν όμως καί τό εύεοέΟιστον καί τήν πάλην πρέπει μα
κράν άπ αύτών ν’ άποδιώκω^ι καί ν’ άποφεύγωσιν, ώς σπέρματα
εχΟρας· διότι ή φιλία ούδέποτε βλαστάνει μεταξύ άνταγω νιςώ ν,
άλλά μεταξύ συναγωνιστών. Διά τοΰτο μάλιστα οί μέλλοντες
νά τηρήσωσιν άσφαλώς τάς φιλικάς σχεσεις τω > ά >α f κ /] νά^ μή
εύδοκιμώσιν είς τάς αύτάς έπιστήμας ή τέχνας, καθότι η ομοιότης έξ άνάγκης προκαλεϊ τήν άμιλλαν, καθό προξενούσα
λεληθότως έρωτα τών αύτών επαίνων. ^Έ ά ν λοιπόν ή τύχη
σέ συνάψη είς φιλίαν, ή ρήτορα όντα μέ ρήτορα, ή ιατρόν μέ
ιατρόν, η'διδάσκαλον μέ διδάσκαλον, μή φιλονείκει προς τόν φί
λον σου, μηδέ έλεγχε έκεΐνον ώς κατώτερόν σου, άλλά μάλλον
μέμφθητι τόν ποιητήν Ησίοδον πολύ μακρυνθέντα της άληθείας
διά τοΰ λογίου του «κεραμεύς κεραμεΐ κοτέει, τέκτων τεκτονι,
καί άοιδός άοίδω,» πάντ,οτε μέν παραχωρών είς τόν φίλον σου
τό περισσότερον τής δόξης, καί έάν σοφώτερόν τι έπίστασαι,
πάντοτε δέ ίστάμενος είς τήν δευτέραν Οέσιν τής τιμής, καί έάν
άκόμη καί ή πρώτη μάλλον σοί αρμόζει. Καί άν ταΰτα ούτω
πράξης, τότε δέν Οά θαυμάσωμεν πλέον έκείνους τούς λόγους,
άλλά θά είπωμεν πρός τόν πατέρα τών στίχων, ότι', ώ θαυμάσιε
καί αύτοδίδακτε ποιητά, ούχί ή όμοιότης των τεχνών, ά λλ ό τρό
πος τών άνθρώπων προξενεί τόν θυμόν καί τήν έριδα. Διότι έάν
μέν ήναι κόσμιοι καί εύκολοι, καί ή τέχνη των σπανιώτατα Οά
τούς παρακίνηση είς έριδας· είδε μή, καί τέχνη καί άτεχνία συμ
βαίνει νά γίνωνται δύσκολοι εις τάς πρός άλλήλους σχέσει, τώ /
τοιούτων. Έ πειδή δέ τό άναμάρτητον κεΐται εξω τής άνθρωπίνης
φύσεως, ούτε πείθομαι εις τούς έκ τής Ποικίλης ^το ά ς λέγον
τα ς, ότι έγεννήθησάν ποτε μεταξύ τών άνθρώπω / τι-.ές σπουδαίοι
κ α ί σοφοί, οΐτινες δ έν είναι πλέον άνθρωποι, άλλά πλάσματα τής
φαντασίας αύτώ ν (πολύ δέ άληθέστερον μοί φαίνεται τό έπί-

γραμμα, τό έπιγεγραμμένον είς τό δημόσιον νεκροταφείο'/ τών
Αθηνών, και κατά τό όποιον είς μόνους τούς θεούς άπονέμεται
ή παντοδυναμία·) πρέπει άρα νά ειπω καί περί τών μεταξύ φίλων
γινομένων άμαρτημάτων τίνι τρόπω δυνάμεθα νά προλαμβάνωμεν αύτά, καί πώς νά τά θεραπεύωμεν έάν Οά συνέβαινον.
Ο φίλος κατ ουδεν και ούόολως όμοιος είναι μέ τόν κό
λακα· κατά τοΰτο δέ μάλιστα πόρρω αύτοΰ άπέχει, καθ’ ότι
ούτος μέν άπάσας τάς πράξεις σου επαινεί, εκείνος δέ δέν Οά σέ
συγχώρησή έάν σφα?.ης.
Ο κόλαξ φροντίζει μόνον πώς νά
κερδαίνη, ή νά γεμίζη τήν γαστέρα του διά τή ς διαγω γής του,
καί δέν θαυμάζει σέ, άλλά τά πλούτη είτε τήν πολιτικήν δύναμίν
σου· άρα ούδέ φροντίζει τά παράπαν όπως καί άν διάκησαι
κατά τήν γνώ μην, έπιΟυμεΐ δέ βεβαίως νά διάκησαι χείριστα,
ώς·ε αύτός όσον τό δυνατόν περι σσότερον νά ώφελήται· ένώ ό φίλος
εις σε μονον προσεχει, και μονον ύπό σοΰ κατακυριεύεται, καί
έπιθυμεί, έάν ήναι δυνατόν, νά μή πάσχης ούδέν κακόν. Πρέπει
λοιπόν νά ίατρεύης αύτόν μετά πραότητος, μήτε πολλά ς, ού
τω ς ειπεΐν, προξενών είς αύτόν άλγηδόνας, μήτε πολύ ένδίδων·
άλλά καθώς οί ιατροί, τό μέν σιδηροΰν έργαλεΐον πολλάκις άφίνουσιν, έπιπάσσοντες δέ καί προσφέροντες ιατρικά τινα, θεραπεύουσιν άνευ άλγηδόνων τό νόσημα, ούτω καί σύ όφείλεις νά ία
τρεύης τόν φίλον σου. Δύνασαι μάλισ τα, άντί καυτηριάσεων καί
άλλων χειρουργικών εγχειρισεω ν, νά μεταχειρίζησαι φάρμακα
κατάλληλα πρός θεραπείαν αύτοΰ. Τά δέ φάρμακα ταΰτα είσί
λογοι πλήρεις ευνοίας και ειλικρίνειας· όχι οί γλυκείς καί πρός
χάριν λεγόμενοι, διότι ούτοι άπ’ εναντίας τρέφουσι καί αύξάνουσι τό νόσημα, ά λ λ ’οί στρυφνοί καί άληθινοί καί πλήρεις παρ
ρησίας, χωρίς όμως σκοπόν όνειδισμοΰ, ά λλ’έν νουθεσία καί έποικοδομήσει γενόμενοι, οΐτινες έπανορθοΰσι τούς νουθετουμένους,
χωρίς νά τούς όνειδίζωσιν. Είς τοιαύτας δέ περιστάσεις, καί έάν
γίνη άνάγκη σφοδρότητος, πρέπει νά προφυλάττησαι μήπως
μεταχειρισθής ακράτους καί δηκτικούς λόγους, προσπαθεί δέ νά
συμμιγνύης είς αύτοΰς ήπιόν τι καί εύάρες-ον, ώς μέλι είς πικρόν
μέν πλήν ωφέλιμον π ο τό ν ό δέ νοσών δέν Ο’άφήση τότε ούτε τό
ιατρικόν δι’ άηδίαν ν’ άπο^ριφθή, ούτε ό ιατρός ν’ άποπεμφθή.
Τατροΰ δέ άνικανότητα λέγω τό νά εύρίσκη τοιαΰτα καί ούτω
παρεσκευασμένα τών νόσων βοηθήματα, ώστε νά έρεθίζωσι τάς

άσθενείας. Προσέτι δέ ούδέ εκείνον έπιδοκιμάζω, ός·ις επιτρέπει
βίς τόν άσθενοΰντα έλευθέραν χρησιν πάντων τών φαγητών και
ποτών, άπερ αύξάνουσι καί ποικίλλουσι τήν ά($ρωστίαν, γινόμε
νος οίνοχόος ή μάγειρος άντί θεραπευτοΰ. Ά ρ α ούδέ είς φιλίαν ή
υπερβολή είναι καλόν, διότι έκατέρα τών προειρημένων όδών φέρει
ήμας εις άλλον τινά τόπον ή όπου έπρεπε νά καταλύσωμεν, ή μέν
αύτών προάγουσα είς κολακείαν, ή δέ καταντώσα είς έχθραν.
Ή δέ συκοφαντία πανταχοΰ όπου άν παρεισφρήση είναι δεινόν
χαί πρόξενον πολέμου, καί πρός υιόν κατά πατρός καί πρός ά
δελφόν κατ’άδελφοΰ, καί άδικεΐ συγχρόνως άμφοτέρους, καί τόν
έξαπατώμενον καί τόν συκοφαντούμενον τοΰτον μέν, διότι πά
σχει άδίκως, εκείνον δε, διότι τόν άναγκάζει νά προβαίνη είς βι
αιοπραγίας. Μ άλιστα δέ φύσει είναι έχθρότατον καί έπιοουλότατον κατά τής φιλίας ύπέρ πάντα τά άλλα, καί όπου άν έννοήση αύτήν εύημεροΰσαν, παρεισδύουσα λαΟραίως, υποσκάπτει
κατά μικρόν τόν άπροφύλακτον καί άσθενή. Πρέπει λοιπόν ν’άποτειχίζης (α) τήν συκοφαντίαν, καί ν3 άποκρούης αύτήν διά τής
άπιστίας, άφοΰ οίκοδομήσης περί τά ώτά σου ισχυρόν τό προφυλακτικόν τεΐ/ο ς, ώστε μακρόΟεν ν’άποφεύγης τάς έπιβουλάς αύ
τής. Καί όταν μέν πλησιάζη, ν’ άποκλείης καί ν’ άπωθής αύτήν
μακράν σοΰ· έάν δέ έν άγνοια σου παρείσδυση έντός σου, μή
κρύπτε, μηδέ διατήρει αύτήν, ά λ λ 5 έκφέρων είς τό φώς έλεγχε
αύτήν, καί τότε Οά τήν ιδης ταραττομένην, καί άλλάσσουσαν τό
νον φωνής, καί μή ήξεύρουσαν τί νά ε’ίπη. Καί άν άπαξ τοΰτο
πάθη, τοΰ λοιποΰ δέν Οά σέ ένοχλήση πλέον, καί ούοέ κάνΟά σέ
πλησιάση. "Οσοι δέ τών άνοήτων εύχαρις·οΰ /ται είς τούς λόγους
της, όπόταν τοΐς πλησιάση, καί άνεπέτασαν προΟύμως τάς Ούρας των είς τοΰτο τό Οηρίον, οί τοιοΰτοι παραφρονοΰσιν έξ αι
τίας τοΰ πάθους τούτου, καί κατ’ούδέν διαφέρουσι τών μαινομένων, μεθ’ ών πολύ όμοιάζουσι πάσαι αι πράξεις καί τά πάθη αύ
τών. Φοβοΰνται μέν καί ύποβλέπουσιν οΰς παντάπασι δέν πρέ
πει, καθώς οί προφυλαττόμενοι τά μικρά ποτάμια, ή καθώς ό
μενόμ&νος Ό ρέστης εις τάς τραγωδίας, όστις βοά κατά τής
άδελφής του θεραπευούσης τήν νόσον του* τό δέ πάντων έλε-
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Ή μεταφορά άπο τών πολιορκουμένων, οιτινες τοΰ; ιτολιορκητά; ά πο-
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εινότατον, έγείρουσιν όπλα καί κατά τών εαυτών φιλτάτων, καί
εύχαρίστως θά έφόνευον αύτούς, όπερ έπίσης λυσσώντος εργον
είναι καί άξιον τραγωδίας.
Αίσωπον τόν μυθοποιόν τωόντι κατά πολλά καί άλλα ώφέλιμον είναι νά μνημονεύωμεν, καί καθ’ όσα περί διαβολής λίαν
καταλλήλω ς έγραψε. Πάντοτε ουτος ένδύει αύτήν μέ τό σχήμα
τής άλώπεκος, ζώου δολίου καί άνάνδρου, παριστά δέ παγιδευόμενα ύπ’ αύτής τά ισχυρότερα τών ζώων. Καί έπί τούτω έχω
πρόχειρον σύντομόν τινα μΰθον, τόν όποιον έπιτρέψατέ μοι νά
σας είπω, χωρίς νά μέ μεμφθήτε ώς σοφιστήν. Ταΰροι δύο ήσαν
οδηγοί μιας ά γέλης, βόσκοντες όμοΰ καί πολύ άγαπώμενοι· ό
λέων δέ τήν έ'νωσιν αύτών έφοβεΐτο, καί ούτε αύτούς έτόλμα νά
προσβάλη, ούτε έξ αιτίας αύτών τήν άγέλην. Κακώς λοιπόν
διακείμενος ύπό τής πείνης, προσέρχεται είς τήν άλώπεκα καί
συμμαχεί μετ’ αύτής. Αύτη δέ τόσον πολύ πανοΰργος ήτο καί
έπιτηδεία, ώστε, μεταχειρισθεΐσα τάς δολοπλοκίας αύτής, ένέβαλε τούς ταύρους είς διχόνοιαν, καί κατ’ άλλήλω ν ήρέθισε, καί
παρέδωκεν άμφοτέρους χωριστά είς τόν λέοντα, θήραμα εύκολον
καί εύπρόσδεκτον. Ταΰτα κατώρθωσεν ή τοΰ Αισώπου Κερδώ.
Ά λ λ ά καί μεταξύ τών άνθρώπων γεννώνται τινές άλώπεκες,
μάλλον δέ άνθρωπάρια ποταπά καί άνελεύθερα, σύροντα όπισθεν
των τά ς άλώπεκας. Τινά δέ έξ αύτών ελκουσιν όπισθεν οχι άλώπεκας, άλλά δράκοντας πλήρεις δεινοΰ καί φοβεροΰ δηλητη
ρίου, έρποντας ήσύχως, καί κρυπτομένους ύπό τό κάλυμμα τής
εύνοιας καί φιλανθρωπίας, τούς οποίους πρέπει ν’ άποδιώκωμεν
όσον τό δυνατόν μακράν, διότι πολλάκις γοητευόμεθα καί εύφραινόμεθα έκ τοΰ δήγματός των, έπειδή τά άκρα τής γλώσσης
των μόνον βλέπομεν, τά δέ έντός δέν θέλομεν νά διίδωμεν. Τούς
τοιούτους θέλω νά τούς παρομοιώσω πρός τήν Σκύλλαν, εικόνα
τής όποιας είδα είς πολλά μέρη, ούχί τοιαύτην όμως οποίαν ό
Ό μ η ρ ος διηγείται. Καθότι ό μέν Ό μ η ρ ο ς τίποτε άλλο δέν λέ
γει περί αύτής, είμή ότι τό τέρας διητάτο έντός σπηλαίου, καί
εϊχεν Ιξ κεφαλάς καί δώδεκα χεΐρας. Ά λ λ 5 οί ά γα λμ α ΐοποιοί
ετι μάλλον τερατώδη θέλουσιν αύτήν· άπό μέν τής κεφαλής μέ
χρι τών λαγόνων παριστώσιν αύτήν παρθένον, άπό δέ τής όσφύος
καί κάτω εύθύς είς τέρας μεταβάλλουα, μορφήν έχον άγριων
κυνών, οΐτινες, όρθάς τάς κεφαλάς καί ώπλισμένας μέ τρεϊς ς ι-

χους όοοντων έ'χοντες, ζητοΰσιν ισάριθμον βοράν. Έ κ τούτων
λοιπον έξαγω ώς συμπέρασμα, οτι ο Ό μ ηρ ος δίδει νά έννοήσωμεν, ότι ό μέν φρόνιμος καί πολυμήχανος γνωρίζει αύτήν όλην άκριβώς, και οεν τόν καταγοητεύουσι τά άνωθεν τοΰ τέρατος,
α λλ είναι πάντοτε παρατεταγμένος καί ώπλισμένος κατ’αύτοΰ,
και έτοιμος εις μ ά χ η ν όσοι δέ τών ανθρώπων δέν λάβωσι τά
προφυλακτικα μέτρα των, κατακυριεύονται ύπ’ αύτοΰ. Ό σ τ ις
λοιπόν δεν φρονεί, ότι ό Ό μ η ρ ο ς ταΰτα ύπαινίττεται, άλλά βλέ
πει μονον τό φαινόμενον τής άλληγορίας, ούτος, κατά τήν έμήν
γνώμην, καιτοι ιδων τήν Σκύλλαν, μόνον τό γυναικεΐον αύτής
μέρος παρατηρεί, τούς δέ κύνας δέν κατώρθωσε νά ίδη. ΙΙώς
λοιπόν δυναμεΟα νά προφυλαχΟώμεν καί νά διακρίνωμεν πρόσωπον άληθες φιλίας, και πάλιν πρόσωπον πανουργίας ύποκρινομενης εύνοιαν; Θελετε, διά νά μή σάς ενοχλώ έπί μάλλον διά
συμβόλων και σημείων, έφαρμόσας έπί τοΰ λόγου μΰθον τινά,
ν άφησω ύμας αύτούς νά διακρίνητε τά ύποδεικνυόμενα;
Διηγείται ο Προοικος, ότι ένώ ό ‘Ηρακλής, έξελθών τής έφηβικής ήλικιας, έκαθητο εις μεμονωμένον τινά τόπον, καί έσυλλογιζετο ποιαν οδον άκολουθήσας, Οά ήδύνατο νά διαγάγη
τόν βιον οσον το δυνατόν άριστα, έφάνησαν είς αύτόν δύο γ υ 
ναίκες, έξ ών τήν μέν ’Αρετήν έκεΐνος όνομάζει, τήν δέ Κα
κίαν. Έ πειδή λοιπόν έκατέρα αύτών είπε τά άγαθά της, καί ό
‘Ηρακλής άπεφασισε νά λάβη τήν Α ρετήν όδηγόν του, παραλαβοΰσα αύτόν έκείνη, τώ ειπεν: « Άκολούθει μοι, ΐνα πεισθής
καλλιον, ότι άριστην έποιησας εκλογήν.» ‘Οδηγεί λοιπόν αύτόν
εις υψηλόν τινα τοπον, κείμενον ύπεράνω εύρείας καί άναπεπταμένης πεδιάδος, όπου ύπήρχον δύο κορυφαί, αϊτινες μακρόθεν
έφαίνοντο ότι κατέληγον είς μίαν καί μ όνη ν ά λλ’ ή "Αρετή,
όδηγήσασα τόν Ή ρακλέα πλησιέστερον, τώ έδειξεν, οτι αί κορυφαι πλεΐστον άπεχουσιν άπ3 άλλήλω ν, καί ειπεν είς αύτόν:
« *Η μία έκ τών κορυφών τούτων, ή πρός δεξιά, όνομάζεται ιε
ρός τόπος τής Φ ιλίας, τής έμής άδελφής καί συνοπαδοΰ· ή δέ
έτέρα, ή πρός άριστεράν, είναι κατοικία τής Ύποκρίσεως, θεότητος συντρόφου τής Κακίας. Πρόσελθε λοιπόν πλησίον, καί έξέτασον τήν φύσιν έκατέρου τών τόπων, μήπως μακρόθεν έκλάβης
αύτούς ως έν.» Και εύθύς προσέταξε τήν Φρόνησιν νά τόν άκολουθήση, καί νά έπιδεικνύ^είς αύτόν καί νά έξηγήται τά καθέ

καστα. Έδείκνυε λοιπόν έκείνη τούς μεν προποοας άμφοτερων
τών λόφων πολύ όμοιους, καθόσον έχαλύπτοντο ύπό τών αύτών
άνθέων καί τών αύτών φ υτώ ν κατά τοσοΰτο 6ε μονον οιεφερον, καθ’ όσον τά μέν άνθη τοΰ ένός ήσαν αειθαλή, τοΰ ο έ
τέρου άμα έβλάστανον εύθύς καί έμαραινοντο. Ερρεε οέ εξ έκα
στου λόφου καί νάμα ΰδατος ψυχροΰ και οιαυγοΰς· άλλά τοΰ
μέν ένός τά ύδατα δι’ όλου τοΰ ρείθρου ησαν γλυκέα και νόστι
μα, τά δέ τοΰ έτέρου είς τόν γ ευομεν^/ κάτωθεν μεν γλυκύτερα
έφαίνοντο, πλησίον δέ τής π η γή ς ήσαν πικρά και οηλητηριωοη,
προξενοΰντα σπασμόν καί ζάλην εις τούς όσοι έξαπατηθεντες έπινον.
Καί αύτάς τάς κορυφάς τών λόφων έδεικνυεν ή Φρονησις ότι
δέν ήσαν πλέον όμοιαι, ά λλά πανταπασι οιεφερον άλλήλων
έπίσης δε καί τήν πρός δεξιά πρώτην κορυφήν, ούσαν σύσκιον
άπό άλση δένδρων άειθαλών κυπαρίσσου καί δάφνης, καί π λ ή 
ρη φυτών εύκάρπων. Περιέπνεον δε έπ αύτών λεπται αυραι, κα
τά λλη λοι πρός τροφήν καί αυξησιν τών φυομένων, ούχί δέ
σφοδραί καί τοιαΰται, ώστε νά κατασυντρίβωσι καί νά έκριζόνωσιν αύτά. Λίαν άθόρυβος ησυχία και εύφροσυνη έπεκρατει είς
τόν τόπον έκεΐνον, καί έφαίνοντο όλίγιστοι άνθρωποι, προσερχόμενοι καί άναχωροΰντες μέ φαιδρόν πρόσωπον. Επί τοΰ άνωτατου τής κορυφής έκάθητο παρθένος εύειδής μέν, όχι όμως καί
καλλίμορφος, πλήρης άρχαϊκοΰ καί άληθινοΰ κάλλους, όποΐα
είναι τά άγά λμα τα τής παλαιάς τέχνης, τά όποΐα χρόνου και
οφθαλμών άκριβεστέρων χρήζουσιν ΐνα Οαυμασθώσιν έπαξίως.
Ή τ ο δέ ένδεδυμένη λευκήν καί άτημέλητον στολήν έκ διαφανών
καί λεπτών ίματίων, ώςε καί πολλά μέρη τοΰ σώματός της διεφαίνοντο. Ά λ λ ά καί ή ψυχή αύτής ήν φανερωτέρα τοΰ σώματος·
διότι τό μέν βλέμμα αύτής ήν άπλοΰν καί Οαρραλέον, τό δέ μει
δίαμα σταθερόν καί άμετάτρεπτον. Έ άν δέ τις σεβασθείς καί
θαυμάσας αύτήν πλησιάση, δέν προτείνει αύτώ χρυσίον ή άργύριον, ά λ λ ’ υπόσχεται νά τόν καταστήση ώραιότερον καί μεγαλήτερον, πολλάκις δέ διπλάσιον καί τριπλάσιον. Ό Η ρ α κ λή ς
λοιπόν έΟαύμασεν αύτήν, και παρεκαλεσεν ινα τώ γείν7) ιλεως·
ήρώτησε δέ τήν Φρόνησιν, τίνες ήσαν αι πλησίον αύτής ις·αμεναι
γυναίκες, αί τόσον ώραΐαι καί πρέπουσα1, όπαοοι τής θεάς. «Αυ
τη μέν, ειπεν ή Φρόνησις, ή τό πολύ φως κρατοΰσα καί έπί τοΰ

αδάμαντος καθημένη, είναι ή θυγάτηρ του Διός ’Αλήθεια. Αύτη
δε, ή έπ αύτής τήν κεφαλήν κλίνουσα καί έπαναπαυομένη, ονο
μάζεται μέν Εύνοια, μεταχειρίζεται δέ αυτήν ή θεά εις δλας τάς
υπηρεσίας της ώς διάκονον αύτής. Τό δέ παιδίον έκεϊνο, τό ύπέρ
τήν ηλικίαν αύτοΰ σοβαρώτερον, τό δεδεμένον τάς γεΐρας μέ
χρυσά δεσμά, είναι ό Έ ρ ω ς, ό ύπουργός τής Φ ιλίας. Δέν έχει
δε ούτε πτερά, ούτε βέλη, διότι ούτε νά πετά θέλει, καί τό έργον
αύτοΰ άναίμακτον εινοα: όποιους ίδη καλούς καί άγαθούς
καί εύαρμόστους άλλήλσις, τούτους συγκολλά καί συνδέει. Καί
τά δεσμά δε αύτοΰ διαμένουσιν άλυτα καί άρρηκτα διά παντός,
καί μόνοι οί δι’ αύτών δεδεμένοι εύχαριστοΰνται είς αύτά. Ά λ λ ’
έλθέ, καί θεώρησον τήν δευτέραν κο’ρυφήν, είς τήν οποίαν οΐ πε
ρισσότεροι έμπίπτουσι.»
Καί λοιπόν πρώτον μέν έδείχνυεν είς αύτόν τά περί τήν είσο
δον, παρόμοια, ως προείρηται, με τά πρότερα· έπειτα τό τέρμα,
όπερ ήν όρθιος καί άποτομος βράχος, μέ μέλαν νέφος τήν κορυ
φήν κεκαλυμμένος, κρημνός δέ καί φάραγγες περιέβαλλον αύ
τόν, και σωροί όστεων άνθρωπίνων συνεσωρευμένοι, καί μετά
ταΰτα πλήθος έρπετών θανασίμων καί ιοβόλων. Έ π ειτα αύτήν
τ /jv 1 ποκρισιν, προσποιουμένην και άφομοιοΰσανέαυτήν πρός τήν
Φ ιλ ία ν ά λ λ ’ όμως άντί μέν άληθινοΰ κάλλους είχε τό πρόσω
πον έψυμμιθιωμένον, άντί γαληνιαίου δέ μειδιάματος ύπούλως
καί προσπεποιημένως έγέλα, διά νά φαίνηται δέ έρασμία προσεποιεΐτο δτι έράται τών εισερχομένων. Καί έπειδή ούδείς αυτομά
τως εισήρχετο, προστρέχουσα μακρόθεν έχαιρέτα ύποκλινώς καί
προηπήντα αύτούς, καί μετά παρακλήσεων τούς άνεβίβαζεν. Ί στατο δέ πλησίον αύτής καί γυναικών όμιλος, κατ’ ούδέν ό
μοιων μέ τάς προτέρας, ή ’Α πάτη καί ή Ε πιβ ουλή καί ό άγενής Δόλος*^ άντί δέ τής Ά ληθείας παροΰσα ήν καί ή Ε πιορκία,
αύθαδ/]ς και θρασεία και άσπονδος, περισσότερον άπασών τών
άλλων συμπράττουσα καί συμβοηθοΰσα έκείνην.
Ιοωνδε ό Ηρακλής περί τήν είσοδον γυναίκα τινά ώσεί γωλαίνουσαν, ήρώτησετήν Φρόνησιν, όποια άρά γε είναι αύτη. « Η Κο
λακεία, άπηντησεν εκείνη, πρόδρομος τής Ύποκρίσεως, δαίμων, ώς
β λεπεις, οστις ενεδρεύει τούς εισερχόμενους, καί περιπλέκεται αύ
τούς, και άξια θαυμασμοΰ πράττε , γοητεύουσα καί πείθουσα αύ
τούς νά έχωσι θάρρος καί νά μή τοΐς μέλη. — Ποια δε είναι

εκείνη ή σκυθρωπάζουσα καί σύννους, ή τούς ολίγους εκείνους
καταβιβάζουσα κοπτομένους καί κλαίοντας;— Είναι ή Μετάνοια,
βραδεία καί όχι τόσον πολύ είς κατάλληλον καιρόν φθάνουσα
θεότης. Παρατήρησον πώ ς δέν άφίνει τινάς έκ τών είσελθόντων
ν’άπομυζηθώσι παντελώς ύπό τών έρπετών, ά λλ’άνεγείρει αύτούς
έτι άναπνέοντας, καί τούς πέμπει είς τάς έαυτών οικίας, (α)
( Ύ π ^ Δ . Π Λ Η Θ Ω Μ Δ Ο Γ .)

(α ) Μέρο; τοΰ λόγου καί ό Ιπ ίλ ογος Ιλλείπουσι δ υ σ τυ /ώ ς. Ή δέ ά'νω είκών
δεΐται και γραφίδος όντως αριστοτέχνου, δπω ς καί έπί πίνακος γράψη αυτιών.

ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΥ °
ΙΛ ΙΟ Τ Ρ Ο Π Ο Σ Α Ν Η Ρ Ε Γ Κ Α Λ Ω Ν Τ Η Ν Λ Α Λ Ο Ν Α Υ ΓΟ Υ ΣΥ ΖΥ ΓΟ Ν .

Ά ! μά τούς θεούς, κ α λλίτερ ο ς ώ βουλευταί, ν’ άπέθνησκον,
νά έξηφανιζόμην άπό του προσώπου της γη ς, παρά νά πάθω δσα
επαθα μέχρι τοΰδε μ’ αύτήν τήν πρωτοφανή τής συζύγου μου
φλυαρίαν. “Ο τάφος, ό τάφος ήτον ή σωτηρία μου· ά λ λ ’ ό άνόητος! ούτε άπέθανα, ούτε κάν δ,τι σήμερον άπβφάσισα τό επραξα εύθύς μετά τούς γάμους, τήν δευτέραν άμέσως ήμέραν.
Ή ξηροκεφαλία μου μ ’έφερεν εις τοιαύτην κατάστασιν, ώστε νά
προτιμώ τόν θάνατο^, παρά τήν ζωήν μετά τοιαύτης άχρειογλώσσου γυναικός..............Τούλάχιστον μήβραδύνητε νά έπικυρώσητε τήν άπόφασίν μου, μήτε έπιτρέψατε νά δοθή ό λόγος
είς αύτούς τούς άθυροστόμους ρήτορας, οΐτινες άλλο τίπο
τε δέν κάμνουν, παρά νά λέγω σι καί ν’ άντιλέγωσιν. ’Έ π ειτα
τί παράδοξον νά τό μάθη αύτή ή δαιμονισμένη, νά τρέξη όγλ ίγω ρ α έδώ, καί νά σάς άνοιξή τήν χρυσήν έκείνην γλώσσαν,
(*) Ό ευκλεής ουτος διδάσκαλος τή ς Ρητορικής, ή σοφιστής, κ ατά τήν εκφρασιν τή ς έπ ο χή ς έκείνης, έγεννήθη έν ’Α ντιόχεια τω 3 14 μετά Χ ρ. έξ έ π ισήμων γονέων. Μετά τόν θάνατον, τούτων άπήλθεν εις ’Αθήνας πρός τελειοποίη σιν τών σπουδών του, έκεΐθεν δε μετέβη εις Κωνσταντινούπολιν, όπου ήνοιςε
σχολεΐον ίτ,νορικής' τοσούτω δέ ηΰδοκίμησεν ε’ις τε τήν διδασκαλίαν καί τά Ρη
τορικά δ ια γω νίσ μ α τα , ώστε οί ρήτορες και οΐ σοφισταί, τους οποίους είχ ε νική
σει, έξαναστάντες κ α τ’ αύτοΰ, κατηγόρησαν αυτόν, οτι ή ευγλω ττία του ήν ά π ο τέλετμ α μ α γικ ή ς δυνάμεως" διά τή ς άνοήτου δέ τα ύτη ς δια βολής, κατώρθωσαν
νά έςορισθή 6 έ'νδοξος ρήτωρ τώ 34G. Μετά πενταετή έξορίαν, άνεκλήθη εις
τήν βασιλεύουσαν" άλλά καταρ^αδιουργούμενος άπαύστω ς υπό τών συκοφαντών,
ήναγκάσθη -/αποχώ ρη ση εις τήν πατρίδα του, δπουέσύστησε νέαν σχολήν, έν ή
μετά πλείστω ν άλλων έμαθήτευσε και ό θείος ’Ιω άννης ό Χρυσόστομος. Έ ξ έπ ιμονής εις τά πάτρια, άνεδείχθη διά παντός τοΰ βίου του ένθερμος υπέρ μ α '/ο ς
τοΰ φθίνοντος πολυθεϊσμοΰ, έφ’ ω καί απέκτησε τήν ς·ενήν φιλίαν τοΰ αύτοκράτορος Ιουλιανοΰ τοΰ Παραβάτου, ούτινος τά ς βασιλικάς τιμ ά ς καί προσφοράς
άπέφυγεν ό φιλόσοφος ίήτω ρ, πρ οτίμ ησ α ; τήν ήσυχαστικήν κ αί αυτάρκη ζωήν
άπό τήν τα ρ αχώ δη λαμ πρότητα τών άνακτόρων. Ά π έθ α ν ε δέ έν τή πατρίδι
αύτοΰ τ ώ 3 9 0 ά π ό Χ ρ. εις ηλικίαν 8 6 έτών.

που νά καταπόντισή καί έμέ καί πάντας τούς παριαταμενους·
καί τότε ούδ’ αύτός ό θάνατος δέν Οά είναι πλέον η σωτήρια
μου. ΦαντάσΟητε, έγώ νά πίνω τό κώνειον μ ’ έκείνην του θανατου τήν σκυθρωπότητα, χωρίς νά θέλω ούδέ γρυ έκ τοΰ στόμα
τός μου νά έκβάλω, καί έκείνη ν’ άρχήση τάς φλυαρίας καί τά
μυρολογήματά της. Αί! διπλοΰν θανατον έγώ δεν θελω!
Βεβαίως ούδέποτε τώρα θά εί^ον τοιούτους περισπασμούς, ουδ
είς τοσαύτην θά κατέφευγον πολυλογίαν ινα σας πεισω οτι τα χα
πρέπει ν’ άποθάνω, έάν 6 τής πόλεώς μας νομοθετης δεν ην τοσον πολυπράγμω ν. Νά σας ειπω έν συντομω εις οποίον μέσον
ήθελον καταφύγει· εύθύς άμα έκ τής κλίνης έξεγειρομην, θά έλάμβανον έν σχοινίον, θ’ άπηρχόμην εις μιαν έρημον, και έκεΐ
ύπό έν δένδρον ήσυχα ήσυχα 0’ άπηγχονιζόμην, χω ρίς νά βλέ
πω, ούδέ ν’άκούω κάνένα. Ά λ λ ά τί νά κάμης τόν εύλογημένον άνθρωπον, δστις έκτος τοΰ δτι μέτοιαύτας ύποχρεώσεις μας
έδεσε, ήθέλησε καί αύτόν τόν θάνατον νά τόν θέση ύπό νόμον,
ώστε νά μήν είμεθα κύριοι ούδ’ αύτής ακόμη τής ζωής μας. Διά
τοΰτο, άν καί τόν καταρώμαι έξ δλης ψυχής *at καρδιας, πείθο
μαι δμως καί ύποφέρω τόσους έν τώ βουλευτηριω κροτους, τόσας— τελευταίας πλέον— βασανους, ινα σωΟώαπο τά δείνα μου.
Καί δσοι μέν γνωρίζουσι τί λούλουδον είναι η γυνη μου, κατά
πάντα ούτοι μέδικαιολογοΰσι, και ούτε ξενίζονται άπό τόν τοσον
πρός τόν θάνατον ζήλόν μου, ούτε δύνανται κατά τι μωρόν ή ιδιότροπον νά μ ’ όνομάσωσιν· ά λλ’ οί τά κατ’ έμέ άγνοοΰντες,
οφείλουν νά μάθωσι μέ ποιον δαίμονα έπί τοσοΰτον χρόνον
συγκατοικώ.
Προσέχετε λοιπόν είς τούς λόγους μου· καί δσοι γελώσιν,
είναι έλεύθεροι νά πράξωσιν δ,τι θέλουσι, καθόσον διόλου περί
αύτών δέν φροντίζω, άφοΰ ζωή καί προορισμός των είναι πάν
τοτε νά γελώσι, πάντοτε νά φλυαρώσι, νά όμιλώσιν άπερισκεπτω ς καί δ,τι τύχη είς τήν γλώσσάν των. Δι’ αύτούς ικανή τι
μωρία είναι ό μαλθακός καί διεφθαρμένος βίος των. Τούλάχι
στον έγώ έλαβα μίαν πολύ ώραίαν συμβουλήν άπό τόν πατέρα
μου· πάντοτε μοί ελεγε νά έχω τόν νοΰν κεκλεισμένον ερμητι
κώς είς τήν κεφαλήν μου, καί νά μή πετα έδώ καί έκεΐ ως κούφη
τις χρυσαλλίς, ώ ςε νά δύναμαι νά διακρίνω τά ώφέλιμα άπο τα
άνωφελή, καί τά άπέριττα άπό τά περιττά. Αύτήν τήν συμβου

λήν εχων κατα νοΰν, άποφευγω όλως διόλου σχεδόν τάς συνε
λεύσεις, όχι διότι οεν φροντίζω καί έγώ διά τό κοινόν συμφέρον,
άλλά διότι δέν υποφέρω τήν άχρείαν έκείνην φωνήν τών άΟυρο^όμ ω ; ρητόρων, και τάπαραδοξα και ολως άλλόκοταονόματα τών
δικών. At! δέν είναι τόσον εύκολον ν’ άκούω τούς ρητορεύ
οντας άπό τήν γ ρ α φ ή ν νά πετώσιν είς τήν π α ρ α γ ρ α φ ή ν ,
και άπο ταυτης εις τήν δ ι α δ ι κ α σ ί α ν καί τήν ά π α γ ω γ ή ν,
καί άπό τής ά π α γ ω γ ή ς είς τ ή ν ε ν δ ε ι ξ ι ν και τ ή ν φ ά σ ι ν ·
παραδείγματος χάριν, ν’άκούη τις κάθε ώραν, ό δείνα κατηγο
ρεί τόν δείνα κατά τοΰ δεινός. Καί τί μοι μέλει; μήπως έγκαλώ ή έγκαλοΰμαι; Έ π ειτα ν’ άκούης τόν ένα άπ’ έδώ, χαίρετε!^ τόν άλλον, καλ’ ημέρα σας! τρίτος, σας άσπάζομαι! Μά
τήν άληθειαν, δεν έννοώ προς τι με ωφελοΰν αί περιτταί αυται
προσρήσεις. Οστις πάσχει, κύριοι βουλευταί, αιωνίως θάπάσχη,
καί άν εκατόν κ α λ ’ ή μ έ ρ α ι κρούωσι τά ώτά του. Ε π ίσ η ς φεύ
γω καί τά έργαστήρια, είς τά οποία δουλεύει σφύρα καί άκμων,
τα χαλκεία, τά αργυροκοπεΐα και τά τούτοις όμοια· μόνον τάς
έν σιγή έκτελουμένας τέχνας άσπάζομαι καί άγαπώ . Μολονότι
και περι τινων ζωγράφων ηκουσα, οτι ένώ έργάζονται τραγω δοΰσιν οί φ ί λ ο ι μ α ς · μή χειρότερα! Τόσον μερικούς κατέλάβεν η έπιδημια τής φλυαρίας, ώστε δέν δύνανται νά κατανικήσωσι τό πάθος των. Φλύαρος καί φλυαρία, τό πεφιλημένον
ζεϋγος!
Και ένοσω μεν εζων μονος, ειχον όλίγην άνάπαυσιν, καθόσον
είχα συνειθίσει τούς ύπηρέτας μου νά μή μ ένοχλώσιν. Ά λ λ ’
έπέπρωτο όλη έκείνη ή ησυχία μου έν άκαρεί νά διαταραχθή,
ερείπια βασανων και ανησυχιών επεπρωτο νά διαδεχθώσιν αύτήν,
και νά περιπέσω είς δεινά, άπό τών όποιων μέχρι τοΰδε δέν ήδυνηθ/]ν ν άπαλλαχθώ . Ερχεται λοιπόν μιαν ημέραν είς έκ τών
φίλων μου, άρχιζει τήν ρητορικήν του, κακίζων καί άναθεματίζων τό μονοδίαιτον τοΰ άνθρώπου, θυμιών δέ καί έγκωμιάζων
τήν συζυγίαν, καί ώς έπίλογον μοι λέγει μετά πολλοΰ κόμπου:
«Πρός τι λοιπόν μόνος συ άτιμάζεις τόν γάμον; πρός τί, πρός τί
τόσον σκληρώς τόν καταφρονείς, άφοΰ και ουτος είναι είς έκ
τών μεγάλω ν θεών, καί μάλιστα ό μεγαλύτερος πάντων;» Μοί
ά έφερε δέ περί μιας κόρης περιφανούς διά τήν καταγω γήν της,
έξαισίας διά τό άκμαιον τής ηλικίας της, τρομεράςδιά τόν πλοΰ-

τόν της, καταπληκτικής διά τήν σωφροσύνην της, περιπύστου
διά τά εργα της, τελειοτάτης δι’ όλας τάς άρετάς αύτής. Καί
έπί τέλους, ότι έκ τών χειρών του έξηρτάτο ή μ ετ’ αύτής σύζευξίς μου.
Ε ίς όλα αύτά τά εγκώμια, τί τοΰ άπεκρίθην έγώ; Φίλε
μου, τοΰ λέγω , τί κάθησαι καί πολυλογεΐς; Έ ν καί μόνον είπε
μοι, ή γ?^ώσσα τής παρθένου τί πράγμα είναι; Σύ βέβαια γνω ρί
ζεις, ότι ούτε ρογχαλίσματα, ούτε λόξιγγα,^ούτε βήχα, ούτε
άλλο τίποτε, προξενοΰν κρότον, δύναμαι νά ύποφέρω· ά! καλλιτερον π λη γά ς και τραύματα νά έχω, παρά ν’ άνέχωμαι τοιούτους καταχθονίους ήχους. Αί! άν εΐπης καί διά τήν φλυαρίαν,
φρίττω, φίλε μου, φρίττω, καί δεν δύναμαι ούτε κατ’οναρ νά τήν
συλλογισθώ, πόσω μάλλον νά συζήσω μέ φλύαρον άνθρωπον!
— Θά^ρει, φίλε, μοί άποκρίνεται ό καλός μου· καί αύτοί οι λ ί
θοι είναι δυνατόν ποτε νά φλυαρήσωσιν, όχι όμως καί ή άξιάγαστος αύτη κόρη· ώστε φοβοΰμαι μήπως θυμώσης διά τήν τόσην
σιωπήν της. Έ πείσθην καί έγώ , ώ βουλευταί, καί έπέτων άπό
χαράν, ότι ώς προίκα τής γυναικός μου έλάμβανον τήν σιωπήν,
χωρίς ό τά λα ς νά γνωρίζω, ότι άπ’ έκείνης μάλιστα τής ήμέρας
ώφειλον νά προετοιμάσω τό κώνειον. Ά ν καί τά δεινά τής τοΰ
γάμου τελετή ς δέν ήσαν τόσον όλίγα, κρότοι, έπί παραδείγματι,
καί γέλω τες, καί άσματα, καί ορχήσεις, ένεκα τών όποιων τό
σον μάλιστα παρωξύνθην, ώστε όλίγον ελειψε νά ρίψω τόν στέ
φανον καί νά φύγω έκ τών γ ά μ ω ν άλλά συλλογιζόμενος, ότι
όλων αύτών αιτία ήσαν αί τής τελετής δυσχέρειαι καί όχι ή δια
γω γή τής συζύγου μου, ύπέμενον έως ότου νά είσέλθω είς τόν
νυμφικόν θάλαμον, χωρίς νά ήξεύρω ό ταλαίπωρος, ότι όλα αύ
τά ήσαν μία πολύ ήσυχος ειρήνη παραβαλλόμενα πρός τόν σφο
δρόν έκεινον πόλεμον, όστις έμελλε μ ετ’ όλίγον νά συναφθή.
Καί κατά πρώτον, πριν τοΰ μεσονυκτίου, έκφράζει τήν δυσαρέσκειάν της διά τήν κλίνην, καί μ ’έρωτά άν κοιμώμαι. Ά ν και
οί λόγοι ούτοι ήσαν όλως διόλου άτοποι καί άνάρμοστοι είς μίαν
νύμφην, έν τούτοις ύπέμεινα. Ά λ λ ’ ότανήρχησεν έπανειλημμένας έρωτήσεις νά μοί προβάλλη, τότε δά έτρεμα άπό τόν θυμόν
μου· και πάλιν όμως δέν ώμίλουν, διότι έντρεπόμην, ένώ έκείνη
ή άναιδής ήδιαφόρει. Ό ποια άντίφασις! νά σιωπά ό καλότυχος
σύζυγος, καί νά όμιλή ή άξιόλογος γυνή του. "Οταν έξη-

μέρωσε, δεν ήδυνήθην νά κρατηθώ, άλλά τρέχω άμέσως είς τήν
προξενήτριαν, καί όργίλω ς τη λέγω : «Τι πράγματα είναι αύτά;
τι καταστασις; Ακούεις έκεΐ; νά ομιλή ή νύμφη τήν πρώτην
άκομη νύκτα;
Μά, λεγει, . . . αύτο δά είναι σημείο ν άγάπης·
πώ ς νά σοι τό είπω; τέλος πάντων ήθέλησε νά δείξη τήν φωνήν
της· μή δά καί σύ γίνεσαι τόσον'άγριος.» ΙΙείθομαι λοιπόν είς
αύτήν, καί μεθ’ ημέραν μίαν αύξάνουσι τά δεινά μου, πληθύνονται αί συμφοραί μου. Τό ένΟυμοΰμαι άκόμη, καί μέ καταλαμβά
νει μανία. ’Αδύνατον νά σας παρας-ήσω τήν οργήν μου, όπόταν
είδον αύτήν προσκαλοΰσαν μίαν πρός μίαν τάς υπηρέτριας της,
και παρ έκαστης ζητούσαν νά μαΟη πώ ς ωνομάζετο, καί άν είχε
γονείς, καί πόσα έχει παιδία, καί πόσα της άπέΟανον, καί έπειτα
νά έρωτα πόσα ς-ρέμματα καί χύτραι καί άξίναι ύπάρχουσιν έντος τοΰ οίκου,και ποσους τρεφομεν αλεκτρυονας. κΟύδένα, τη
άποκρίνομαι, ούδένα, καθ’όσον ό άλεκρυών φωνάζει, καί δέν τόν
άνεχόμεθα· καί σέ δέ, άν άρχίσης νά τόν μιμήσαι, έλπίζω έξω
τοΰ οίκου νά σ’έκβάλωμεν.» Ά λ λ ’αύτή ή άναίσχυντος, προσποι
ούμενη ότι ούδέν ήκουσεν, « Ά , ναι, καλέ μου σύζυγε, μοί άποκρινεται, ο άλεκρυων είναι ο άτρομητος τοΰ Ά ρ εω ς στρατιώτης·
και μάρτυρες τούτου εισι τα κέντρα και ό έπί της κεφαλής του
λοφος και ο θυμός, ό οποίος τοσον πολύ τόν καταλαμβάνει....»
Εισέτι δεν έτελειωσε τό έγκώμιόν της, καί καταβαίνων αμέ
σως τήν κλίμακα, έξέρχομαι τοΰ οίκου μου ινα έυρω τόν καλόν
μου προξενητήρα. «Ώραΐα! τόν λέγω , ώραΐα! έσωσας δά τόν φί
λον σου καθώς έπρεπε· αί! μέ κατέστρεψες, τό εννοείς;» Ά λ λ ’
αύτός μέ προλαμβάνει, και μυρίας μοί παρέχει ύποσχέσεις, οτι
τοΰ λοιποΰ όεν Οά βασανι,ωμαι άπό τάς φλυαρίας τής γυναικός
μου. ΙΙείθομαι και έκ οευτερου, και άπέρχομαι οίκαδε* μόλις μέ
ειδε, και βρού . . . βρού . . . βρού . . . άρχεται καί μ ’ έρωτα: ποΰ
υπήγες; πόΟεν έρχεσαι; τί νεώτερον; τίς νόμος έπεκυρώθη; έπληρώθησαν ή όχι τά δικαστήρια;— ΦαντάσΟητε τότε τήν θέσιν μου·
καί νά σκοπήσω κακόν, καί νά ομιλήσω χειρότερον. Τήν μέν
σιωπήν κατηγορεί καί περιγελά, καί λόγον μάλιστα έπί τούτου
συνέταξεν, ότι πρέπει ό άνθρωπος νά όμιλη!!! Ά λ λ ’όταν θελήσω
άπαξ ν’ άνοίξω τό στόμα μου, τότε δά ρίπτω έλαιον είς τό πΰρ.
Δέν γνωρίζω πώς ήπατήθην μίαν φοράν καί τη είπον, ότι έπανήλθεν ό στρατηγός· αύτή, εύροΰσα έκ τούτου άφορμήν, ήρχησε

πλέον, δίκην χειμάρρου, τάς φλυαρίας της, έρωτώσα με μετά πο
σών ήλθε στρατιωτών, καί πόσους έχασε, και πώς ένίκησε, καί
τίνες ήταν οί άξιωματικοί, καί πόσα λάφυρα έλαβε, καί ποσαι
ήσαν αί τριήρεις, καί τόσα άλλα, ώστε μοΰ κατεζάλισε τήν κε
φαλήν. Καί έπειδή τήν επέπληξα καί τή ειπον, ότι περί τούτων
δέν πρέπει νά φροντίζωσιν αι γυναίκες, άφησε μέν τό άντικείμενον έκεΐνο, άλλά, μεταπηδήσασα είς άλλο, έξηκολούθησε καί πά
λιν έρωτώσά με περί τών ά^ρών, καί τών θάμνων, και τών όενδρων, καί τόσων άλλων πραγματω ν, όλω ς οιολου άοιαφόρων εις
ήμάς. Τί νά σάς είπω, κύριοι βουλευταί· τόσον τρομερά ή άθυροστομία της άπέβη, ώ ιτ ε δέν ήδυνάμην νά τη ά ναγγείλω ουτε
καλήν, ούτε άπαισίαν τινά είδησιν, οιότι, άλλοίμονον! ές έκας·ης
έμελλε νά καταρρεύση χείμαρρος πολυλογίας. Ποσακις οέν τη
έλεγον: «Βρέ, άθλία σύζυγέ μου, τί σοι μέλει περί τοΰ δεινός
άνθρώπου, ή της δεινός γυναικός;» Γνωρίζετε τινα έλαμβανον άπάντησιν; β Ναι, καλα λεγεις, λοιπον . . . αι οινοπωλιδες πως
άπέρασαν σήμερον; Λέγεται, ότι έζημιώθησαν πολυέφετος οι έλαιοκάπηλοι· είναι άληθινον; Τό κατ έμε, είναι καλλίτερα ηπροβατευτική τέχνη. Α! . . . . φοβοΰμαι μήπω ς εκλειψωσι τά φρύ
γανα, καί ύστερα, καλε μου συςυγε, τι Οά καμωσιν οι κακομοιροι άρτοποιοί;»— Καί ταΰτα πάντα είσί μηδέν άπέναντι τής φλυα
ρίας της έκείνης, ήτις τήν καταλαμβάνει άμα έπιστρεψη έκ τοΰ
λουτροΰ. Αί δεξαμεναί άναμίγνυνται τότε μέ τάς γυναίκας, αι
παιδίσκαι μέ τάς έπί τών ένδυμάτων κηλΐδας, καί εντεύθεν άκούεις, ότι έκείνη έχασε τό σανδάλιόν της, και ότι αι παρειαι
τής άλλης έστεναζον άπό τό ψιμμύθιον, καί ότι ή μορφή τής
τρίτης ήν πλήρης άπό ρυτίδας. Τότε πλέον άνέρχονται καπνοί
έπί τής κεφαλής μου, καί ς-ενάζω έκ βαθέων, καί καταρώμαι πικρώς έκείνους, οΐτινες πρώτην φοράν μέ είπαν νά νυμφευΟώ!
Ά χ ! κατηραμένη, κατηραμένη ή ώρα έκείνη, καθην ήκουσα τήν
λέξιν γ ά μ ο ς ! Κατηραμένη ή σ τιγμ ή, καθ’ ήν μοί είπον: |λάβε
γυναίκα! — Γυναίκα! ά! αύτή ύπήρξε τής συμφοράς μου τό αί
τιον· αύτή τώρα μέ φονεύει* αύτή μέ στελλει τοσον προωρως εις
τόν τάφον* δι’ αύτήν έρχομαι τώρα καί πολυλογώ ένώπιόν σας,
καί άναγκάζομαι νά έξακολουθήσω τήν διήγησίν μου.
Ά ν ποτε λοιπόν άκούση ότι άναςχνάζω, όρμητικώς μ ’έρωτά:
«Ά ναςενάζεις; καί διατί;καί πώς; καί ποίαν άταξίαν εύρες έ ν τ ώ

οΐκω; μήπως τά έπιπλα, τά άγγεια , τά κοχλιάρια, καλώς πάν
τα δέν έχουσι; — Ναι, ό ταλαίπιορος τήν άποκρίνομαι, vat, μό
νον σιωπά, σιωπά, οι Ονομα τοΰ θεοΰ!» Α λ λ ’έζ αύτοΰ τοΰ «σιώ
πα» ρήματα άνοησιών καταρρέουσι. «Νά σιωπήσω, μοί άπαντα,
να σιωπήσω έγώ! Καί τί; μήπως είμαι καμμία άτιμος; Γνω
ρίζεις πο'σας εχω τροφούς; γνωρίζεις πόσους πάππους καί προ
πάππους εχω; Γνωρίζεις την ολην σειράν τών προγόνων μου,
οΐτινες τοσάκις ύπεστήριξαν τά ς Οεατρικάς παραστάσεις; . . Ά !
ναι, ή άρχή τής τραγω δίας ποΰ άρά γ ε άνέρχεται; Δέν τήν έφεΰρεν ό Ευριπίδης,τόν όποιον διεδέχΟη ό Θ έσ π ις;...» Καί όμως
εκείνη ομιλεΐ περι τραγωδίας, και εγω πάσχω τραγικώτερον άφ’
ο,τι ύποφέρουσιν οι τών τραγωδιών ήρωες.
Καί γνωρίζει άρά γε νά σταματήση μίαν ώραν τήν γλώσσάν
της, μίαν τούλάχιστον στιγμήν, νά βωβαθή έπί τέλους; Ναι,
μίαν ήμέραν Οά σταματήσωσιν οι ποταμοί, και όμως ή γλώσσα
τϊ]ς συι,υγου μου άει^ροος θά ηναι. Τά πάντα είς τόν κόσμον
είναι ουνατα, και ομως η σιωπή τής γυναικός μου είναι άδύνατος, αόυνατωτατη. Ο,τι αν καμω, οτι αν ειπω, όπου και άν υ
πάγω , δι’ αύτήν ταΰτα πάντα είσίν άφορμαί μεμψιμοιριών. Καί
άν ποτε τά καθ’ ήμας έξαντληθώσιν, αί! μήπως τότε έλειψαν αί
υποθεσεις των γειτόνων; Ουόεποτε σιωπά, ούδέποτε κοιμάται, καί
πάντοτε έζυπνος θά φλύαρη, κοιμωμενη θα όνειρεύηται, νύκτα
καί ήμέραν θά πολύλογη.
Ά χ ! βουλευταί, ήφανίσθην πλέον, τετέλεσται! ζωή δέν μοΰ
εμεινε, αιμα όεν μοΰ έμεινε, δυναμις ολως διόλου. Αύτή ή γυνή,
αυτή ή κατηραμένη μέ κατέστρεψε· ήθέλησε νά μέ φονεύση, νά
μέ έξολοθρεύση έκ τοΰ προσώπου τής γη ς, καί τό κατώρθωσεν ή
άθλια! Δέν δύναμαι νά φάγω, δέν δύναμαι νά πιω, τίποτε δέν μ ’
ευφραίνει, τίποτε δέν μ ’ ευχαριστεί, ένόσω ή επάρατος αύτη
φωνή περιπετά εις τά ώτά μου. Θεοί μου! πότε πλέον θ’ άπαλλα γώ άπ’ αύτήν; ΙΙότε θά τελειώσουν τά δεινά μου, πότε; Ά !
ό'χι, έλησμόνησα· πρέπει ν’ άποθάνω, και θ’ άποθάνω. ’Εμπρός
λοιπόν, δότε μοι νά πίω δηλητήριον, άπαλλάξατέ με τής οχλη 
ράς ταύτης φωνής! ’Α λλά, θά μέ είπη τις, διατί ζητείς ναποθάνης; τινα ζημίαν ύπέστης, καί δέν ύπο^έρεις πλέον νά ζής; Αί!
αΐ! αύτή ή πολυλογία πάλιν τί σημαίνει; Σοί μέλει διόλου άν
ζώ έγώ, ή άποθνήσκω, ή άπέθανα; Ποιαν σχέσιν εχεις μ ετ’ έμοΰ;

Πατήρ μου είσαι; οχι· άδελφός μου, Οεΐός μου; όχι* άνεψιός
μου, συνέταιρός μου; όχι* αί! λοιπόν, τί φλυαρείς; Ή μήπω ς ό
θάνατος μου Οά έπηρεάση διόλου τά συμφέροντά σου; Ή μήπως
ουνασαι νά έμποδισης τούς θέλοντας ν’ άποθάνωσιν; ώ! μεγάλη
πολυπραγμοσύνη, νά μή δύναται τις ούδέ ν’άποΟάνη. Αΐ! νά σοί
ειπω; έγώ δέν ζητώ ούτε σιτηρέσιον, ούτε στέφανον, ούτε άλλο
τίποτε· αύτά δά είναι τών χρυσο^ρημόνων ρητόρων μας τά βρα
βεία. Έ γ ώ έβαρύνθην τήν ζωήν, θέλω ν’ άποθάνω· ιδού όλη ή
ύπόθεσις. ’Α λλά μ έρωτας, διατί θέλω ν’ άποθάνω; Διά σέ,
τό ένόησας;
Ω! μά τήν άλήθειαν, δικαίως τόσον πολύ ώργίσθην, διότι
βλέπω ότι τό βουλευτήριον κατέστη ένοχλητικώτεοον τοΰ οίκου
μ.ου. Α λλά θά εΐπης, ότι οεν άπώλεσα τήν περιουσίαν μου. Ά !
και νομίζεις τοΰτο μεγα κακόν, αφοΰ τόσοι πτωχεύσαντες έπλούτισαν πάλιν; Αϊ! φίλτατε, υγιές μέν είναι τό σώμά μου, ά λ λ ’
ή ψυχή μου έβλαφθη, είναι πλήρης άηδιών, στροφοδινοΰμαι είς
πέλα γος άοολεσχίας, με κατεπλήγωσεν ή γλω σσαλγία, είμαι έπί
τέλους φρενήρης! Α! νά, . . . ιλ ιγγιώ . . . μέ κατέλαβε σκοτοοινια. . . . Αι! Οεε μου! και όλα ταΰτα δέν άρκοΰσι πρός δικαιο
λογίαν τοΰ θανάτου μου, όλα ταΰτα προ πολλοΰ δέν μέ παριστώσι νεκρόν; Εύρίσκονται λοιπόν δεινά, εύρίσκονται όδύναι, αΐτινες νά παραβληθώσι, ν’ άνθαμιλληθώσι πρός τάς ίδικάς μου;
Αν μοι άπεθνησκεν ό υιός, αΐ! πάλιν θά παρηγορούμην, βλέπων
τόσους άλλους στερουμένους τών τέκνων αύτών. Ά λ λ ά τά ίδικα μου παθη εισι πρωτοφανή, πρωτάκουστα, εις ούδένα άλλον,
πλήν έμοΰ, συμβάντα. Έ νεκα τούτων ήδονάς δέν αισθάνομαι,
ένεκα τούτων καταπολεμώ τήν εύημερίαν μου, ένεκα τούτων ή
μεγαλειτέρα μου ευτυχία δι’ έμέ είναι συμφορά, είναι άλγηδών
άθεράπευτος. Ά ν λοιπόν προώρισμαι λυπούμενος νά ζώ, δέν
είναι, καλλίτερον, προτιμότερον ν’ άποθάνω; Ά ν πρέπει πάν
τοτε ν’ άναστενάζω, συμφερώτερον δέν είναι νά μεταστώ έκ τής
ζωής, άφοΰ αύτη δι’ έμέ άπέβη συνώνυμος πρός τόν θάνατον;
Έ νώ άλλος μέν θρηνεί δι’άπώλειαν χρημάτων, άλλος διά ς·έρησιν τέκνων, τρίτος δι’ έξορίαν, καί άλλος διά σωματικάς άσθενειας, δι’ έμέ ή φρικαλεωτέρα συμφορά είναι ή πολυλογία. Εί
ναι παράόβξον λοιπον άν οι αύτήν και μόνην προτιμώ ν’ άποθά
νω, άν προτιμώ τόν τάφον άπό τήν ζω ήν; Καλλίτερον ή σύζυ

γός μου νά ή'.ον μέθυσος, άκόλαστος, φιλοσπάταλος, όλεθρος
του οίκου, ‘διότι ίσως μίαν ήμέραν Οά έσιώπα, ίσως κοιμωμενη
Οά έβωβαίνετο, ίσ(ος ταΰτα πάντα ευχαρίστως Οά ύπέφερον·
άλλ* αυτής ή πολυλογία μέ κατηφάνισε, μέ κατέστρεψε. Βε
βαίως είναι πολύ προτιμότερον ν’ άποΟάνη τις άπαξ, ή καθ’ έκάσ τη ν ώραν νά αίσθάνηται τό ψΰχος τής παγεράς τοΰ Χάρωνο : πτέρυγος· τοΰτο ίσα ίσα έπαΟα καί έγώ. Ποσάκις νεκροΰ ωχρότης δέν μέ έκάλυψεν, ένώ έκείνη έφλυάρει; ποσάκις δέν έλει.
ποψ ύ/ησα,ένώ έκείνη έξηκολούΟει τάς φλυαρίας της; Ά ! τά δεινά
της δέν ύποφέρονται, όχι, παντάπασιν. Αυτη ομοιάζει τόν αυλη
τήν τής Α ραβίας, ομοιάζει τήν λάλον τρυγόνα, τήν κίσσαν, καί
μάλιστα πάντα ταΰτα ώς πρός τήν φ7α>αρίαν ύπερέβη.
Καί ένώ πάντες οί άνθρωποι ευλαβείς είς τούς ναούς προσέο/ονται, καί έκαστος αιτεί θεραπείαν τών δεινών του, τί ήδυνάάην έγώ νά ζητήσω, ή τίνα ευχήν ν5 άποτείνω; ΙΙαρεκάλεσα υ,ίαν φοράν τούς θεούς νά μέ κωφάνωσιν, ώστε νά μή είσέονηται είς τά ώτά μου ή φωνή τής γυναικός ταύτης· άλλά
καί ή χάρις αύτη δέν μοί έδόΟη. IIοΰ λοιπόν ήδυνάμην νά ζήσω;
είς τήν ά γ ο ρ ά ν , Ά λ λ ’ έκεΐ τίς δύναται ν’ άκούη τήν φωνήν τών
άηδονογλώσσων πωλητών; Ό εις φωνάζει, καλά κρο'μμυα! ό
άλλος, εξαίρετα σκόροδα! ό τρ ίτος, έχομεν καί ώραίους κυά
μους! Είς τούς αγρούς; Έ κ εΐ πάλιν κωφαίνεσαι άπό τό βράκβράκ τών βατράχων, άπό τούς όγγανισμούς τώ ν όνων, άπό τά
βρυχήματα τών προβάτων καί τούς μηκασμούς τών αιγών. ’Α λ λ ’
ε ί ς τ α δικαστήρια; Ώ χ ! ώχ! ώχ!
μήπως οί γέρανοι τολμώσι
νά παοαβληΟώσι πρός τούς ρητορίσκους; Έ ν λοιπόν καί μόνον
ειχον καταφύγιον, ενα καί μόνον εΰορμον λιμένα, τήν οικίαν
ά /! ναι, τήν οικίαν μου, τήν οποίαν άνέτρεψεν ή γλώσσα
τής γυναικός μου, καί ούτω μ’ έγκατέλιπεν άνευ γα λή νη ς, χ ω 
ρίς στιγμής άναπαύσεως καί ήσυχίας. Οί πολέμιοι εύρίσκουσιν όλίγας ώρ»ς άναπαύσεως, τάς τής άνακωχής· ό οδοιπό
ρος κάθηται πλησίον ρυακίου, καί σπογγίζει τόν ιδρώτα αύ
τοΰ· ά λλ’ έγώ ό ταλαίπωρος που τήν άνάπαυσιν ειδον; ποΰ τήν
ή σ υ /ία ν εύρον; Ό σάκις ή σύζυγός μου ήσθένησεν, ήσθένησαν
μέν έκεΐ/α τών μελών τοΰ σώματός της, όσα δέν μέ ένοχλούσιν,
α ί · / ε ί ρ έ ς τ η ς , παραδείγματος χάριν,
οί οφθαλμοί, οί πόδες, ή
κοιλία της· ά λ λ ’ ή μυσαρά φωνή της, ή κατηραμένη καί ολέθρια

της φωνή, ούδέποτε ήσΟένησε, ούδέποτε τήν μικροτέραν ύπέστη
βλάβην. Δέν έβραγχίασε ποτέ ό λάρυγξ της, δεν έπληγώΟη ή
γλωσσά της, δέν προσεβλήθη ή σταφυλή της· ούδέν, άπολύτως ούδέν έκ τών οργάνων έκείνων, όσα τήν έπάρατον παράγουσι
φωνήν, έπειράχθη κατά τι. Ό τα ν λοιπόν τις ουτ εξω τοΰ οί
κου; ούτ’ έσω δύναται νά ζ ψ ι Ί, τότε ποια άλλη οδός, παρ’ή τοΰ
Αδου, τώ μένει; . . Α λλά , θάειπη τις, ότι έγώ είμαι αίτιος τών
συμφορών μου, διότι δέν τήν συνεβούλευσα, Ϊνα μή μ ’ ένοχλή
πλέον, ^ νά δώση εν πέρας είς τάς φλυαρίας της. ’Α λλά καί ίλειψα ήμέραν μίαν ή ώραν ή λεπτόν άπό τοΰ νά τήν συμβου
λεύω; Ποσάκις δέν τή ελεγον: « Ή γύναι! παΰσαι πλέον, παΰσαι
δι’ όνομα τοΰ θεοΰ! Προξενείς γέλω τα είς τούς γείτονάς σου.
Πάντες μετά περιφρονήσεως όμιλοΰσι περί σοΰ. Κ αλώς, λέγεις
ότι είσαι εύγενής- γίνου λοιπόν άνταξία τής καταγω γής σου.
Τδε έμέ, πόσον ήσυχος είμαι· μιμήθητίμε λοιπόν.» Ά λ λ ’είς τοΰ
κωφοΰ τήν Ούραν όσον θέλεις βρόντα· άντί νά πεισΟή είς τούς λό
γους μου, καί πάλιν έφλυάρει, έως ότου ήναγκάσθην νά φέρω
είς τόν οίκον ολίγους έκ τών γνωρίμων διά νά τήν συμβουλεύσωσιν· ά λλ αύτή, ώς άλλος άριστεύς μεταξύ τών πολεμιστών,
μία τούς πολλούς ένίκησε, τούς παρέσυρεν είς τό ρεΰμα τών
φλυαριών της, δεν τούς έόωκεν άνεσιν νά όμιλήσωσιν, έως ότου
οί φίλοι μου εφυγον, αύτήν μέν θαυμάσαντες, οίκτείραντες δέ
και περιφρονήσαντες έμέ.
Κατε^,άλισα τότε τήν κεφαλήν μου, ϊνα εύρω άλλο μέσον έπανορθώσεως· σκεφθείς λοιπόν, ότι έάν καταφρονή τάς συμβουλάς τών ζώντων, ίσως σεβασθή τάς νουθεσίας τών άρχαίων, τή
ειπον τό λόγιον τοΰ άρχαίου ποιητοΰ: «γυναιξί κόσμον ή σιγή
φέρει.» Ά λ λ ’ αύτη, άντί νά σωφρονισθη, άμέσως πριν τελειώσω
μ ’έρωτα: «Καί τίς ήν ό ποιητής; τίνες ήσαν οί γονείς του; άράγβ
ήτο λυρικός ή τραγικός; πότε άπέθανε;» Καί όλη ή ήμέρα π α 
ρήλθε μέ τόν ποιητήν, καί διά τόν άναθεματισμίνον αύτόν ποιη
τήν ολίγον έλειψε νά λειποθυμήσω. Δέν έκρατήθην λοιπόν τοΰ
νά μή τήν πτύσω, καί τρέχων άνεχώρησα έκ τής οικίας.
Ά λ λ ά καί ούτω — θαυμάσατε τήν υπομονήν μ ο υ
δέν «οπι
σθοχώρησα είς τό εργον τής συμβουλής.
Μετά δύο λοιπόν ήμέρας, ήρχησα καί πάλιν νά τήν συμβου
λεύω, καί τή έλεγον νά μιμηθή τούς τέττιγα ς, έκ τών όποιων

μόνος ό α^ρην αδει καί τερετίζει, ό δέ θήλυς δέν εκβάλλει εκ
του στόματός τοΰ γ ρ υ . Ά μ α 3’ήκουσεν αύτη τήν λέξιν τ έ τ τ ι ξ ,
ήρχισε νά έγκωμιάζη τούς καλούς της τέττιγα ς, ^τούς έξ ανθρώ
πων μεταμορφωθέντας τέττιγα ς, τούς φίλους τών μουσών τέττιγα ς, τούς φιλολάλους τέττιγα ς. "Ηδη ή έσπέρα έπηλΟε, και ό
περί τεττίγω ν λόγος δέν έτελείωσεν άκόμη. Τότε πλέον έννοηβας, δτι ούδέν έκ τ ώ ν συμβουλών προέρχεται, είσεχώρησα νά τήν
τιμωρήσω, καί νά τήν άπειλήσω ότι θά τήν δείρω. Τί νά κάμω;
Ε ν ίο τε τό ξύλον έπί της ράχεως της γυναικός δύναται νά έξομαλύνη τά ς κακίας της. Έ φίμωσα λοιπόν διά τοΰ χειρομάκτρου
τό στόμα της, άλλά καί ένταΰθα ύπηρξα άτυχης. Είδετέ ποτε,
δταν άνεγείρωσι πρόχωμα προ τίνος ρεύματος καιάκολούθως ^ό
άφαιρώσι, μέ πόσην ορμήν κατέρχεται; τοιουτοτρόπως καί έγώ ,
έπί μικρόν άναςείλας τήν κατηραμένην φωνήν της, έγινα θΰμα
έτι παταγωδεστέρας πολυλογίας. Θεέ μου! τί φωναι ήσαν εκεΐναι; Ά ! άν αί γυναίκες καυχώνται διά τήν καλλονήν των, καλλίτερον νά έναβρύνωνται διά τάς στεντορείους κραυγάς των.
Ά π ό τάς φωνάς έκείνας έστένα^εν όλος ό οικος, και όλίγον έλειψε νά διαρ^αγώσιν οί τοίχοι.
’Ιδού λοιπόν δλαι μου αί ελπίδες ματαιωθεΐσαι, δλα τά μέσα
μου καταστραφέντα, όλοι οι τροποι μου εις ούόέν ώφελήσαντες,
δλοι μου οί άγώνες είς μηδέν καταντήσαντες. Ούδέν καταφύγιον μοί έναπελείφθη, ούδεμία έλπίς μέ θωπεύει, ούδεμίαν ά λ λ η ν
ιδέαν δύναμαι νά συλλάβω. Τί νά γίνω; ποΰ νά καταφύγω; ποιαν
νά εΰρω διέξοδον;
Ά λ λ ά , θά μέ συμβουλεύση τις, άπόβαλε λοιπόν τό γύναιον,
κήρυξον μετ’ αύτοΰ διαζύγιον. Ω ραία τωόντι συμβουλή, πολύ
τιμος εύφυΐα! Ά ν άστεϊζόμενος μοί προτείνης τό τοιοΰτο, δέν
είναι καιρός παιδιών, καθόσον μ ετ’ όλίγον πρόκειται ν’ άποθά
νω· ά λ λ ’ άν σπουδάζης, τότε μάθε έξ έμοΰ, δτι πλανάσαι πολύ
είς τούς συλλογισμούς σου. Διότι τώρα μέν, ένώ έγώ συνηγορώ
έν τώ β ο υλευ τη ρ ίω ύπέρ τοΰ θανάτου μου, ή σύζυγός μου κάθηται είς τόν οίκον καί όμιλεί είτε μέ τούς τοίχους, εϊτεμ έτό ν άέρα, είτε μέ τούς δαίμονας, διά τά όποια έγώ όλως άδιαφορώ.
Ά λ λ ’ όταν έγώ άποφασίσω να διαζευχθώ τήν σύζυγόν μου, τότε
κατά τόν νόμον δικαιούται καί αύτή νά παρευρίσκηται είς τό δι,·
καστήριον, ινα συνηγορήση ύπέρ έαυτή^. Καί τότε; άλλοίμονον!

Οταν άρχήση τήν πολυλογίαν της, καί είς τό ρεδμα αύτής συμπαρασύρη καί δικαστάς καί συνηγόρους, ού μόνον δέν θέλει μ*
άφήσει νά όμιλήσω, άλλά Οά μέ καταπνίξη μέ τάς φωνάς καί
τάς πολυλογίας της, ώστε άπνους καί ίσως νεκρός ν’ άποκομισθώ έντεΰθεν.
Και έν περιπτώσει μάλιστα διαζεύξεως, τί νομίζετε; δτι θά
παύσουν τά δεινά μου, δτι θ’ ά παλλαγώ τών συμφορών μου, δτι
έλεύθερον έπί τέλους θ’ άναπνεύσω άέρα; Θά ήδυνάμην ποτέ νά
υποφέρω τούς συγγενείς της γυναικός μου; άλλος άπ’ έδώ νά
μ ’ έγκαλή, άλλος νά μέ δνειδίζη, τρίτος νά μ ’ έπιπλήττη, τέ
ταρτος νά φωνάζη, δέν έπραξες καλώς, άλλος τί άνοησία! νά ψιθυρίζη, καί άλλος άλλα. Καί ταΰτα πάντα νά τ ’ άκούη τις; έγώ ,
δστις άδυνατώ ν’ άκούω ρογχάλισμα, δχι συνέχειαν έρεσχελιών;
Καί δχι μόνον θά ήκουον τόν ένα άγριον τιτλοφοροΰντά με, άγέλαστον τόν άλλον άποκαλοΰντά με, καί θηριώδη έτερον, άλλά
καί παρ’ αύτής είσέτι της συζύγου μου δέν θ’άπηλλασσόμην καί
πάλιν. Φυσικώτατον θά ήτο, πιθανώτατον μάλιστα, έκ τοΰ
ίματίου σύρουσά με, νά μ’ εσυρεν είς τάς οδούς, στεντορείως
έπικαλουμένη τούς θεούς μέ τούς άνέμους, τά άστρα μέ τούς
δαίμονας, τούς ήρωας μέ τούς ήμιθέους, τούς κίονας μέ τούς
θεμελίους· ύστερον δέ είς τάς στενωπούς είσερχομένη, καί δλολύζουσα, καί θρηνοΰσα, καί κινοΰσα τήν περιέργειαν καί τάς
κραυγάς τών γειτόνων, καί καθημένη άκολούθως είς τάς θύρας,
καί πολιορκούσα τόν οΐκόν μου, νά φωνάζη άκαταπαύστως καί
νά μέ καταραται. Καί ταΰτα πάντα τις νά ύποφέρη; έ γ ώ , καί
πάλιν έγώ. .
Ά ! λοιπόν ούδείς νομίζω δύναται νά μοί είπη, μή άποθνήσκης· ίσα ίσα διά νά μή συμβώσι ταΰτα έπιθυμώ ν’ άποθάνω, καί
άς μέ άποκαλή ή γυνή μου, είτε όςτισδήποτε άλλος θέλη, ιδιό
τροπο'/. Κάμετε μοι λοιπόν τήν μεγάλην ταύτην χάριν, ώ βου
λευταί! δότε μοι τό κώνειον. Είς τόν Ά δ η ν, είς τόν Ά δ η ν
πέμψατέ με, είς τόν τόπον τής τελείας ήρεμίας· άναμίξατέ με
μέ τούς προαπελθόντας, τούς άξιομακαρίστους τω όντι διά τήν
άναισθησίαν τ ω ν έκεΐ νά ήσυχάσω, έκεΐ τουλάχιστον νά περιστοιχώμαι άπό βωβούς, καί άλάλους, καί άναισθητους. ΤΩ! τί
μεγάλη ευτυχία! τί πρωτοφανής καί άνήκουστος ευδαιμονία! Αί!
Κροΐσε, Κροΐσε, σέ ύπερέβην! Καί σείς, ώ ευτυχείς τή ς γή ς, άι-

γήσατε! Έ γ ώ 6ά διέρχωμαι νεκρός έπί τοΰ φερέτρου, τά παρά
θυρα τών οικιών θά ήναι άνοικτά, θρήνος καί όδυρμός πολύς θά
τύπτη τόν άέρα . . . καί δμως έγώ θ’άναισθητώ, καί δέν θ’άκούω
τίποτε. ’Ιδού ή άληθής ευδαιμονία, καί έγώ τήν άνεζήτουν άλλαχοΰ. Έ πλανώ μην ό δύστηνος.
Ε μ π ρ ό ς λοιπόν ό κύλιξ μέ τό κώνειον πλήν δι’ άγάπην τών
θεών! 6 κομιστής τοΰ κωνείου νά μή έκβάλη κ ι χ έκ τοΰ ς·όματός του, άλλά μέ άκραν σιωπήν νά έλθη ώσάν βωβός. Ά ! προ
σέξατε καλώς μήπω ς, καί ένώ πίνω τό κώνειον, ελθη ή δαιμο
νισμένη, καί τότε μή έλπίζετε οτι θά θρηνήση, καθώς κάμνουσιν
δλαι αί γυναίκες, άλλά θά ρητορεύση, τίς οίδε πόσας φλυαρίας
περί θανάτου κοπανίζουσα, καί πόσας άλλας έρεσχελίας έπισωρεύ·υσα, ώστε νά μοΰ καταστήση άλγεινήν καί αύτήν τήν είς
θάνατον είσοδόν μου. Σας έξορκίζω δέ νά μή τή έπιτρέψητε νά
ύπανδρευΟή έκ δευτέρου, άλλά μακράν τής συζυγίας άς φύγη·
ά λλω ς, άς λάβη λίθινον άνδρα διά νά τοΰ ψάλληόσα θέλει, χ ω 
ρίς έν τοσούτω νά τόν ένοχλη καί νά τόν κινη είς άηδίαν.
Καί συναισθάνομαι, δτι πολλά εχει θέλγητρα ό κόσμος, οτι
είναι γλυκύ νά βλέπη τις τοΰ ήλίου τό φώς, καί νά ζη έν μέσω
τρυφών, άλλά ταύτας πάσας τάς ήδονάς άπεστερήθην έγώ ένεκα
τής γυναικός μου, καί δι’ δσα έπραξε καί δι’ 0σα Οά πράξη άκό
μη. Φρίττω όσάκις συλλογίζομαι, δτι άπό ήμέρας εις ήμέραν
ήμπορεΐ νά μείνη έγκυος, καί νά μοΰ γέννηση τέκνα δμοια μετ’
αύτής, καί ούτω νά μεταβάλη τόν οικόν μου είς άλλον λειμώ
να, έν τώ όποίω μετά κ λ α γγή ς τά πτηνά περιίπτανται.
Ά λ λ ά τί κάθημαι καί φλυαρώ; κινδυνεύω νά όμοιάσω τήν γυναΐκά μου. Ά λ λ ’ εστω, είναι οί τελευταίοι μου λόγοι! είναι τό
τελευταΐον μου χαΐρε! Αποθνήσκω! "Οταν σιγήσω διά παντός
έπί τοΰ τάφου, τίς θά ομιλήσει έμέ, ή τίνα έγώ θά όμιλήσω;
rQ άωτον ευδαιμονίας! 7Ώ άθάνατε έλευθερία! σέ άπολαμβάνω έπί τέλους· κατέρχομαι είς τόν Ά δην! Nat! έκεΐ θ’ άπολαμβάνω άκραν ήσυχίαν έκεΐ θά πλέω εις νηνεμίαν διηνεκή! Ά !
ταλαίπωρα ώτά μου, τί μαρτύρια ύπέστητε! μή άθυμήτε· έκεΐ
πλέον θά ήσυχάσητε!
Ά λ λ ά μία ιδέα, μία ιδέα οδυνηρά, φρικαλέα! . . . . Λέγουσιν,
δτι έκεΐ κάτω καότοι καί θόρυβοι έπικρατοΰσι, καί δικας·αί ύπάρχουσι, καί βοή τών νεκρών, καί διάλογοι καί φωναί μυρίαι. Και

τότε, νί μέλλει γενέσθαι; Νά φύγω άπό τήν Σκύλλαν, οιά νά
περιπέσω είς τήν Χαρυβδιν, Η μάλλον, νά άποθανη μίαν ημέ
ραν ή σύζυγός μου, καί, καταβάσα είς τόν 'Άδην, νά έξακολουΟή
καί πάλιν τήν φλυαρίαν της;
Ά λ λ ά τί μοι μέλει διά πράγματα πιθανά; τάς πραγματικό
τητας νά ίδωμεν, τάς πραγματικότητας. Καί τάρα, διά νά ε’ίμεΟα
άσφαλές·εροι,άς εύχηθώμεν.— Ώ θεοί, λοιπόν, πάντες! καίπάσαι,
άνοί τοΰ Ά δ ο υ νεκροί όμιλώσι καί ούτοι, χαρίσατε βαθύ είς τήν
σύζυγόν μου γήρας, ώστε πλειοτέοαν άνάπαυσιν ν’ άπολαύση.
Ά λ λ ά τών δεινών μου αίτιος έγώ καί πάλιν είμαι· έπρεπε νά
λάβω μάχαιραν καί ν’άποκόψω τήν γλώσσαν τής γυναικός μου,
καί ούτως άπαξ διά παντός θά έτίθετο τέρμα είς τήν φλυαρίαν,
ήτις μέ καταβιβάζει είς τόν τάφον.
(Έ λευθέρα 7:αράφρασις Β . Γ Λ Β Ρ Ι Η Λ Ι Δ Ο ν ).
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ΕΛΙΚΩΝΙΑ ΑΝΘΗ.

Κ ι / ψ ί ι ψ ι τό^ παρελθόν, δέν φέρει άλλον πόνον
οριμύτερον εις τήν ψυχήν,
παρά τήν άναπόλησιν τών εύδαιμόνων χρόνων
εις δυστυχίας εποχήν.
Π. Σ ο ΰ τ σ ο ς .
Μέλλον! λέξις σημαίνουσα τήν ελλειψιν παρόντος,
ήχώ τών πόθων, οΐτινες βλαστάνουσι λαθραίως,
πολλακις αντανακλασις ωχρά του παρελθόντος,
πλήν πάντοτε κατοπτρισμός δεικνύμενος ματαίως.
Δ. Π α π α ^ ρ η γ ό π ο υ λ ο ς .
Είναι σκληρό, πολύ σκληρό κάνένας ν’ άγαπήση
ψυχή, π άργά ή γρήγω ρα θά τήν καταφρόνηση.
Ά. Παράσχος.
Ω. τίς ποτε τήν πλακα του νεκρός θά άνασείση,
καί τίς θνητός τής πλάσεως τό αίνιγμα θά λύση;
Χωρίίς ελπίδα είς τήν γήν, χω ρίς σκοπόν πλανώμαι,
και άν πετώ ως πύραυλος τό σύμπαν νά θεώμαι,
ούδεν άνακαλύπτω,
καί πρός τήν γήν βαρύθυμος, άστήρ διάττων, πίπτω .
Ώ ρ ί ω ν.
Μέλλον! τής τύχης παίγνιον, του βίου ειρωνεία,
λέξις ουδεν σημαίνουσα ή πάροδον τοΰ χρόνου,
και φαρμακον, όπερ |5οφά παροΰσα ή πικρία,
όπως έπέλθη αΰριον μετά όμοιου πόνου.
Δ. Π α π α ^ ρ η γ ό π ο υ λ ο ς .
...........................................Χωλόν φρονώ τόν θρόνον,
ποΰ είς άγάπην δέν πατει, άλλά είς φόβον μόνον.
’Α λ . ' Ρ α γ κ α β ή ς .

Ε ίς τής αίωνιότητος τάς άχανείς έκτάσεις
σημεία διαβάσεως τί κέρδος άν άφήσω;
κερδαίνει τρέχουσα ή ναΰς είς κύματα θαλάσσης,
εάν χα ρά ττ ύδραύλαχας ή πρύμνα της όπίσω;
Π. Σ ο ΰ τ σ ο ς .
"Οταν γυναίκα γεννηθή, ό κάτω χόσμος βράζει,
ή χόλασι ταράσσεται, καί τή φωτιά τη ς βγάζει.
Φωτιά νά πέση τή φωτιά τοΰ κόσμου νά χαλάση,
κ ι ’ άπό τής Εύας τή φυλή νά παστρευθή ή πλάσι!
Ά . Π αράσχος.
Καί τί δέν είναι άδιχον, καί φροΰδον, χαι άπατη;
'ϊ π ό τό |5όδον τ ’ άνθηρόν ή άχανθα φυλάττει,
ύπό ώραιον πρόσωπον καρδία μαύρη πάλλει. . .
Δόξα, τιμή άβέβαια, γέλω τες, πλούτη, κάλλη,
τά πάντα ψεΰδος είναι,
χαί μόνον είναι άληθή ό τάφος κ’ at όδύναι.
Ώ ρ ί ω ν.
Μέλλον! καθώς ή άστραπή, τό σκότος έπεκτεϊνον·
τής συμφοράς ό έμπαιγμός, ισχύς άδυναμίας,
τό σκοτεινόν σου πρόσωπον επι τοΰ τάφου κλινον,
κ' έκεΐθεν θάλλον, ώς έλπίς κενή άθανασίας.
Δ. Π α π α ^ η γ ό π ο υ λ ο ς .
Χαρά ’ς τό ’μάτι ποΰ θρηνεί· τό δάκρυ ’ς όποιον κλαίει
πόσαις, χωρίς νά τοΰ ’μιλή, παρηγοριαΐς τοΰ λέει!
νΩ! άς χα θοΰν ’λίγη δροσιά ή λύπη μας νά πάρη·
τό δάκρυ είναι τ ’ ούρανόΰ ή τελευταία χάρι.
Τήν ήσυχία φέρνουνε *σάν μαύρη χελιδόνα,
ποΰ φέονει τόν καλό καιρό καί διώχνει τόν χειμώνα.
Ά . Παράσχος.
Τοΰ ύδατος ό σ ταλαγμός τό μάρμαρον κοιλαίνει,
καί μόνος άναλλοίωτος ό άνθρωπος μή μένει;
Π. Σ ο ΰ τ σ ο ς .
Μ’ Εν φίλημα γ 6ννώμεθα, μ h φίλημα γεννώμεν,
κ’ εν οίλημα λαμβάνομεν όπόταν τελευτώμεν.
Τ
Ά . Παράσχος.

Ω! πόσον είναι ευτυχής έκεΐνος, όστις τρέχει
χωρίς εις σκότη γύρω του καί βάθη νά προσεχή·
έκεΐνος, όστις εύχαρις τόν κόσμον άπολαύει,
και προ τοΰ παύση νά γελά άπό τόν βίον παύει!
Ώ ρ ί ω ν.
Αν λάμπωσιν άδάμαντες ένγός τών παλατίων,
άν ή μωρία δίδεται ’ς τήν υλην μ 5 άπληστίαν,
είς διαλάμπον καί ήχοΰν άναίσθητον χρυσίον
δέν άπαντα τις άρετήν ούδέ ευδαιμονίαν.
Μ. Μ. Π α π π ά ς.
Τί λοιπόν σημαίνει θνήσκω; Θλώ τόν ποταπόν δεσμόν μου,
τόν υμέναιον τόν φαΰλον της γή ς ταύτης μέ τό όν μου·
ά πα λλά ττομ ’ ένός βάρους είς τοΰ μνήματος τά χείλη.
Θνήσκω δέν δηλοΐ τό θνήσκειν, τό άλλάσσεtv δηλοΐ, φίλοι!
Ί . Τ. Σ κ υ λ ί τ σ η ς .
Θά πίπτη, ώ! ναι, πάντοτε ή άρετή ώς θΰμα,
καί ή κακία εύθυμος θά έντρυφά είς πλο ΰ το ν
θ5 άπο^ροφα αιώνια τόν άνθρωπον τό μνήμα.
Ούδέποτε άπήντησεν ή Ειμαρμένη Βροΰτον.
Δ. Π α π α ^ ρ η γ ό π ο υ λ ο ς .
Ή γή άπάτης έρμαιον καί θΰμα ώ μοτήτω ν!
ό ισχυρός τήν κεφαλήν τοΰ άσθενοΰς πιέζων,
εις μονος εις τάς χεϊρας του μυρίων τύχην παίζων,
ό τύραννος τούς πόδας του είς αίμ’ άθώων νίπτων.
"Α λ. ‘Ρ α γ κ α β ή ς .
Ό π ο υ ήχεΐ τό μέταλλον έκεΐ άναισθησία,
έκεΐ τό πλάσμα ό χρυσός είς κτήνος μεταβάλλει·
έντος πλουσίων αιθουσών έδρεύει ή κακία,
καί ούδεμία εύγενής έκεΐ καρδία πάλλει.
Μ. Μ. Π α π π ά ς .
Τον κοσμ* ό δόλος διοικεί
κ’ ή άδικ1 ειμαρμένη·
τά πλούτη έχουν οι κακοί,
κ έδώ ’ς τούς βράχους κατοικεί
ή άρβτή κρυμμένη.
ί
Ά λ. 'Ραγκαβής.

Φιλοδοξία ποΰ φορεΐ τόν ιερόν μανδύαν
πολλάκις πάσαν κοσμικήν νικά φιλοδοξίαν
καί ό σταυρός, ύπερπηδών βουλήσεις τών άνθρώπων,
πολλάκις μάστιξ γίνεται είς χεΐρας κακοτρόπων.
Ά λ. 'Ραγκαβής.
Ή ζωή πεδίον μ ά χης, θρίαμβος ό θάνατός μας·
χωνευτήριον κηλίδων ό είς γήν φυλακισμός μας.
Τ. Τ. Σ κ υ λ ί σ σ η ς.
Ε ίς τήν πρώτην ήλικίαν, τήν πολύ άγαπητήν,
τόν ορίζοντα τοΰ βίου όλοι βλέπομεν πλατύν·
πλήν καθόσον προχωροΰμεν,
τό στενόχωρον τοΰ κόσμου μετά λύπης θεωροΰμεν.
Ά λ . Σοΰτσος.
Δέν βλέπω παΰσιν είς κανέν τής οικουμένης μέρος·
αύγή τήν νύκτ’ άκολουθεΐ καί τόν χειμώνα θέρος,
τόν γέλω τα οί στεναγμοί, τούς στεναγμούς ό γέλω ς.
Είναι παντοΰ μετάβασις, άλλά δέν είναι τέλος.
Ά λ. ' Ρ α γ κ α β ή ς .
Πρός τί τό φθίνον βλέπομεν μετά μελα γχολία ς,
ή άσπαζόμεθα θερμώς τό ήδη άνατέλλον;
Ε π ίσ η ς ματαιοπονεί, διώκων όπτασίας,
όστις θρηνεί τό παρελθόν καί χαιρετά τό μέλλον.
Δ. Π α π α ^ δ η γ ό π ο υ λ ο ς .
Ό έξοχος πολλάκις νοΰς ζητεΐ τήν έρημίαν
καί φεύγει τήν μετά κοινών άνθρώπων κοινωνίαν,
καθώς ό μ έγας πλάτανος τάς (5ίζας του δέν βάλλει
είς χώραν όπου πλάτανοι δέν άπαντώνται άλλοι.
Π. Σ ο ΰ τ σ ο ς .
Δέν είναι άδάμας ό,τι στίλβει κ’ έκθαμβοι τό όμμα,
ούτ’ ευώδες είναι (5όδον ό,τι {δόδου έχει χρώμα.
Ή λ. Τανταλίδ ης.
"Ά χ! όποιος θέλει τήν ζωήν χαρούμενος νά ζήση,
τό άνθος οπου μέσα του γεννιέται άς ποτίση·
καί άς δροσιζη τ ’ άνθηρό τής "Αφροδίτης στέμμα
μέ τής άγάπης τό νερό, μέ της καρδιάς τό αίμα.
Ά . Παράσχος.

Φευ! μή έγράφη πάς λαός είς όνειρα νά πλέη,
«ίς πόθους νά ταχυπορή, χαί δοΰλος νά έκπνέη;
Γ. Π α ρ ά σ χ ο ς .
Καθώς τό στίλβον χάτοπτρον θολόνει πνοή μία,
ουτω τής κόρης τήν τιμήν θολόνει δυσφημία.
Ν* Μ α τ α ρ ά γ κ α ς .
Ναι! θέλω, θέλω εις σιγήν ό βίος μου νά λήξη·
λαλεΐ τό στόμα, ήσυχος δτ’ είναι ή καρδία. . .
Θέλω τόν κάλυκα κλειστόν, τά χείλη κεκλεισμένα*
δταν ό κάλυξ άνοιχθή, πετα ή εύωδία,
σκορπίζεται τό αίσθημα είς χείλη άνοιγμένα.
Ά . Παράσχος.
Μή, άν μετρειται ή ζωή, ό θάνατος μετρεΐται;
Σ τιγμ ή , είς τόν ώκεανόν ριφθεΐσα τών αιώνων,
πριν κάν ύπάρξη σβύννεται, πριν πέση λησμονεΐται*
ό χρόνος πρός τόν θάνατον καταμετρείται μόνον.
Δ. Π α π α ^ ρ η γ ό π ο υ λ ο ς .
Βιβλιοθήκη, τέμενος χρυσοΰν άθανασίας!
απλοΰται εις τά στήθη σου ό νους νεκρών αιώνων·
αύγάζων Γαλαξίας,
άνθών μέ άνθη άφθιτα καί ξένων καί προγόνων,
όμήγυρις ήρώων,
στοά ποικίλη ιστασαι άνδρών μεγαλονόων.
Ώ ρ ί ω ν.
‘Ωραΐον είναι, μ ’ έλαφρόν νά περιτρέχη πόδα
ή νέα κόρη τήν ζωήν είς κρίνους καί είς (5όδα,
καί νά συλλέγη χαίρουσα τοΰ έαρος τά άνθη·
πλήν ελαφρά άν δέν πατή, τό άνθος έμαράνθη,
κ' ένώ μέ τής νεότητος στολίζεται τούς κρίνους,
πίπτουν τά φύλλα καί φορεΐ στεφάνους άκανθίνους.
Ά λ . ‘Ρ α γ κ α β ή ς .
'Ο τάφος εύδιος λιμήν ώχεανοΰ άγριου,
είς τοΰτον τούς περισπασμούς άφίνομεν τοΰ βίου.
Π. Σ ο ΰ τ σ ο ς ,

Ή γή αύτή, ποΰ τό κενόν όργόνει τών αιθέρων,
ώς μαΰρον πλοΐον, δάκρυα καί γόους περιφέρον,
ώς σύντριμμα πλανώμενον πυριφλεγούς κομήτου,
συμπεριφέρον πτώ ματα καί θύματα μαζή του.
Ά λ . 'Ρ α γ κ αβ ή ς.
Ό δράκων ό κακοποιός τό δέρμα μεταλλάττει,
άλλά τό δηλητήριον ένδόμυχον φυλάττει*
καί τοΰ άνθρώπου τήν μορφήν άλλάσσει στροφή χρόνων,
πλήν φεύγουσι τά πάθη του άφοΰ έκπνεύση μόνον.
II. Σ ο ΰ τ σ ο ς ,
Π λατύνοντ’ αί διάνοιαι είς τήν δημοκρατίαν*
έκεΐ γεννώνται κολοσσοί! έκεΐ τήν ευφυΐαν
ούδέν πιέζει, πρός τήν γήν όπόταν αίωρήται*
έκεΐ τά έργα τά λαμπρά, οί ένδοξοι πολΐται.
Ά λ . 'Ρ α γ κ α β ή ς .
Έ ν έτος . . . ύδατος σταγών εις άβυσσον αιώνων . . .
Μήπως τόν βίον πάντοτε ή άκανθα δέν στέφει;
ό χρόνος έπακολουθεΐ τόν παρελθόντα χρόνον,
επίσης έχει ήλιον, επίσης έχει νέφη.
Δ. Π α π α ^ ρ η γ ό π ο υ λ ο ς .
Ή φύσις δέν διένειμε τά δώρά της έπίσης,
είς πάντας άποδίδουσα μερίδ’ άξίας ίσης.
Μήτηρ φιλόστοργος τών μέν καί μητρυιά τών άλλων,
ποικίλλουσα διέκρινε μικρούς άπό μεγάλω ν.
Ά λ . ‘Ρ α γ κ α β ή ς .
Α πελπισία! καί ή γή , κ’ ό ούρανός, καί τ ’ άνθη,
τά έντομα, ή άηδών, τό φύλλον ποΰ ’ξηράνθη,
τό παν αύτό, καταστροφής είκών έν άρμονία,
μ ’ είπον δτι άλήθεια υπάρχει μόνον μία,
εις θλιβερός προορισμός. . . οτι είς παν μας βήμα
χωροΰμεν πρός τό μνήμα !
Θ. Ό ρ φ α ν ί δ η ς.
Εΐν’ αί κυρίως άρεταί τής γυναικός σεμνότης,
ύπομονή, εύπείθεια, γλυχύτης καί πραότης.
I. 'Ρ . ' Ρ α γ κ α β ή ς .

Εγω^σάς άπεκήρυξα, έλπίς, παρόν και μέλλον!
τρία λεξείδια κενά, καί όχι δώρα Οεΐα·
Γό μέλλον αχαρι, πικρόν, τόν θάνατον ά γ γ έ λ λ ο ν
τό άλλο. . . κατάφρόνησις, καί τό παρόν. . . πικρία !
*

*

Π I ΝΛΞ

*
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Μ ηοεν!. . . τι είναι τό μηδέν; άρχήν δέν εχει άλλην,
έΧει τέλος*
«ύτώ γεννώνται καί περώτι.
Του το υπήρχε πρό ήμών, κ1 είς τούτου τήν δ γχά λ η ν
εσχάτην έχφωνών άράν ό κόσμος Οά ύπνωση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

Α. 11 α π α ^ ρ η γ ό π ο υ λ ο ς
Εχει που λένε σ’ ά γ α π ώ ! είναι σκηνή άγια,
έρημοκκλήσι τής καρδιάς π ’άκούσΟη λειτουργία.
,
"A. II α ρ ά σ χ ο ς.
Ναι, είναι τάφος τής ψυχής τό έγκλειστον βιβλίον,
ιόεας, πόθους, ψάλματα τοΰ γράψαντος έκάστου
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Ώ ρ ί ω ν.
Ο ερως ό πρωτογενής δέν είναι γή ς ουσία,
και δίς ποτε δέν άγαπά ή εύγενής ^καρδία.
.
Γ·Χ·Ζαλακώστας.
Δέν ειΥ ή χόρη άνθρωπος· ειν’ ονειρον ώραιον,
πλανώμενον έν τή νυκτί τοΰ άνθρωπίνου βίου·
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ειν" ώ ς ή όψις ιερά τοΰ ρέοντος δακρύου.
Δ. Π α π α ρ ρ η γ ο π ο υ λ ο ς.
Ώ πλάσμα, θέλεις δικαστής vJ άνεγερΟή,- τοΰ Πλάστου!
σιώπα καί ύπόμενε καί σέβου τάς βουλάς του·
άν τής όργής ίου έπί σέ τήν μάστιγα βαρύν^,
τήν χεΐρα που σε τιμωρεί έγκαρτερών προσκύνει.
Α λ.
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