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Ε Ν ΤΗ. Α Ρ Χ Α Ι Α . Π Ο Ι Η Σ Ε Ι .
(Ομιλία Σ. I. ΒΟΓΊΎΡΑ Ιν ττ$ κατ& Φανάριον Λέσχν) «Μνημοσύνη».)

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
Τό μέγα κράτος της ελληνικής άρχαιότητος έψ’ άπαντος τ·ϋ
πεπολιτισμενου κόσμου εχει χαρακτήρα τοσοΰτον επιβλητικόν,
τοσοΰτον οεσποτικόν, δότε ειπεΐν και θεοκρατικόν, ώστε πολλάκις συγχεοντες την δεσποτείαν τοΰ πνεύματος, την δεσποτείαν
έκείνην, ητις είναι άπαρασάλευτος ώς ό Θεός καί κρατερά ώς
η άληΟεια, ής είναι ή άνταυγεια, μετά της δεσποτείας της ύλης
ανεςαρτητοιτινες νοες ένομισαν δτι ώρειλον ν’ άποτινάξωσι τόν
βαρύν τοΰ ελληνισμού ζυγόν καί τότε ήκούσθη ή δυσοίωνος διά
τόν πολιτισμόν κραυγή: Qui nous d ilivrera des Grecs? (Τίς των
Ελλήνων ημας άπαλλαξει;) Α λ λ ’ οσάκις ή κραυγή αυτή ήκούσθη
ακριβά δι αϋτην έπληρωσαν ό πολιτισμός, ή ηθική καί διανοη
τική άναπτυξις, αυτή ή καλλίμορφος καί άγλαοφαρής έλευθερία, ή πρωτότοκος του έλληνισμου Ουγάτηρ· ή δ’ άνθρωπότης
καταπεπτωκυΐαν έαυτήν κατιδουσα έν τω άπό του ελληνισμού
δια^υγιω αυτής, προσέόραμε και αΰΟις πρός αυτόν καί εις τά νά
ματα αύτοϋ άναβαπτισθεΐσα άνεγεννήθη.
Πόθεν τό μέγα τοϋτο κράτος τοΰ έλληνισμου; ΠόΟεν ή δαι
μόνιος αύτοϋ ισχύς; Πρός τήν έρώτησιν ταύτην άπήντησαν άπό
τοσούτων αιώνων μυριάδες στομάτων, έξακολουθοϋσι δ’ άπαντώντες καί νυν οι περιώνυμοι τής Ευρώπης σοφοί. Ή Ε λ λ ά ς,
λεγει δ πολύμητις τής ’Α γ γ λία ς πρωθυπουργός Γλάδστων, ό
πολυτίμητος φίλος του ελληνικού έθνους, είναι ή Ήβη τής άν*
Ορωπότητος. Λόγος βαθύς, πληθύν ύποκρύπτων έννοιων* ή Έ λ·
(ΤΕΓΧΟΣ Α'.—ΦΕΒΡΟΓΑΡΙΟΣ, 4870.)
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λά ς είναι ό νεανίας ό πλήρης φίλτρου τήν καρδίαν, ό άγνήν καί
άδιάφθορον εχων είσέτι τήν πίστιν καί τήν άγάπην, ό συγκινούμενος βαθέως προς οτι καλόν καί εύγενές, ό ποιητικήν καί ύψηγόρον εχ.ΐν τήν φαντασίαν καί τήν γλώσσαν, ό μήπω αισθανθείς
είσδύσας είς τήν ψυχήν αύτοϋ τάς ειδεχθείς μορφάς τοϋ κο'ρου
καί τής αηδίας προς τόν κόσμον καί προς τήν ζωήν, ό ζών έν τα>
Ιρωτι καί έν τή άπ3λαύσ.ει· ό νεανίας ούτος ουδέποτε θά πιστεύση είς τό κακόν καί διά γελόεντος προσώπου θ’ άκούση τόν
γηραιάν καί ξηράν έχοντα τήν καρδίαν Αιγύπτιον έπιλέγοντα
αύτω διά τής άποφθεγματικής είρωνίας των γερόντων: Έ λ λ η 
νες, παΐδες άεί έστε. Ένθυμεΐσθε, κύριοι καί κυρίαι, ώραΐόντι
ανέκδοτον ’Αλεξάνδρου του Μεγάλου, όπερ μετά τοσαύτης χάριτος άφηγεΐται ό Χαιρωνεύς βιογράφος; Αουσθείς είς τά υδατα του Κύδνου ό Αλέξανδρος ασθενεί βαρέως* ό ιατρός αύτοΰ
Ί ίλιππος παρασκευάσας φάρμακα ερχεχζι προς αύτόν, ά λ λ ’ oi
τοϋ Φιλίππου έγθρο'ι προλαβόντες διαβάλλουσιν αύτόν δι’ έπιστολής πρός τόν ’Αλέξανδρον ότι διαφθαρείς χρήμασι προτίθεται νά δηλητηριάση αύτόν ό Φίλιππος εισέρχεται καί προσφέ
ρει τό φάρμακον εντός κύλικος τω Άλεξάνδρω· ό ’Αλέξανδρος
λαβών τήν κύλικα τείνει τήν έπιςολήν πρός τόν ’ιατρόν καί, ένω
ουτος άναγινώσκει αύτήν καταπεπληγμένος, ό ’Αλέξανδρος ήδΰ
μειδιών καί μετ’ άταράχου πνεύματος πίνει τό φάρμακον. Τί
αρά γε θαυμάσιον ύπάρχει έν τω άνεκδότω τούτω τοϋ ’Α λεξάν
δρου; Κ ατ’ έμέ, ή άκλόνητος τοϋ ’Αλεξάνδρου πίστις είς τήν α
ρετήν, ής ενεκα ούδέ δύναται καν νά πιστεύση ώς δυνατόν τό
κακούργημα. Λοιπόν, κύριοι καί κυρίαι, ό ’Αλέξανδρος έν τη περιπτώσει ταύτη είναι ή ζώσα είκών τοϋ αρχαίου Ε λληνισμ ού.
Ό νεανίας οδτος, ό μόλις έξελθών τής παιδικής ηλικίας, ό
μήπω διαπλ^ασθείς υπό των περίπλοκων νόμων των νεωτέρων
κοινωνιών, ό Έ λλη ν ουτος νεανίας δαψιλέστατα κατά πάντα
υπό τής φύσεως έπροικίσθη, λέγει σοφός τις Γαλάτης, ό PaulLouis Courrier· όσον άφορα τήν καλλονήν, έρωτηθήτωσαν οΐ
γλύπ ται, έγεννήθη έν τή χώρα έκείνη· όσον άφορα τήν ευφυΐαν,
ούχ υπάρχει μωρός έν Έ λλάδι, ειπέ ποτέ τις, μηδόλως των
Ε λλήνω ν φίλος, μηδέ κολακεύων αύτούς. Τοΰθ’ ενεκα, πδσα τέ
χνη, πασα επιστήμη έξ αυτών έκπηγάζει· άνευ δ’ αύτών ούδέ
χάν κατοικίας νά ο>κοδομήσωμεν, ούδ’ άγρούς νά χαταμετρήσω-

]ί.εν θά ήδυνάμεθα, ά λ λ ’ ούδέ νά ζήσωμεν. Δόξα, φιλοπατρία,
ιφθιμων ψυχών άρεταΐ, ποΰ άλλ.αχοϋ κάλλιον άνεφάνησαν ή έν
τοΐς οσα έκεΐνοι επραξαν καί διακαλοϋσΐΥ είσέτι"πράττοντες;
Τόν τύπον τής νεότητος, τοϋ ερωτος καί τής πίστεως, φέρουσιπαντα τά δημιουργήματα τοϋ Έ λληνισμοϋ. «Τό μέγα θέλγητρον, λεγει περιώνυμος άμερικαν ός φιλόσοφος, ό Έμερσων,
ανήρ ειπερ τις και άλλος θετικός, των έλληνικών γραμμάτων
ΐΐνα ι τά άπλοϋν τοϋ λογου . . . Οι Έ λληνες δέν βυθίζονται είς
σκεψεις, άλλά κέκτηνται έντελεΐς αισθήσεις, έντελή ύγείαν καί
τόν καλλιστον φυσικόν όογανισμόν. Είναι έφηβοι ένεργοΰντες
μετά τής άπλοτητος και τής χάριτος τών παίδων. Έγέννησαν
εργα οια μονοί οι ευαίσθητοι γεννώσιν, ξήτοι εργα κάλλιστα.
Κατά πασαν έποχήν, πανταχοϋ όπου φύσις ύπήρξεν υγιής, έδημιουργησε παρόμοια εργα· ά λ λ ’ ώς έθνος, 'οί Έ λληνες ύπερτεροϋσι παντα τά λλα ως έκ τοϋ άνωτέρου αύτών διοργανισμοϋ*
συνδυα^ουσι τό ένεργητικόν τής άνδρικής ηλικίας μετά τοϋλαμπροϋ ένστικτου τής παιδικής.»
Ελπίς, άρα, έ'ρως, μειδίαμα, τά ελληνικά γράμματα καί ή
ελληνική τέχνη· ά λλά φευ! τά φίλτρα ταϋτα αής^καρδίας ή
γεγηρακυΐα κοινωνία ημών μεταποιεί πολλάκις εις άπελπισίαν,
πικρίαν, κατήφειαν. Όσάκις τήν διαυγή κρήνην τοϋ έλληνισμοϋ
κατελιπεν, όσακις έξ αλλ.ον ήούσατο πηγών ή ίδιας έαυτή έποιήσατο, έξέπεσε, καί τά γράμματα καί αί τέχναι άγριόν τι
προσεκτήσαντο καί στρυφνόν, άπελπιστικόν καί βλάσφημον άντί
τοϋ μειδιάματος καί τής ευλογίας. /«Άηδιάσαντές τινες τών
νεωτέρων τό καλόν, ου οι Έ λληνες^ ιναι οί αιώνιοι πρωτουργοί,
λέγει που όΚ. Cliassang, εθηκαν τό ιδανικόν έν τή^άντιθέσειτοϋ
καλοϋ καί αίσχροϋ, τοϋ ταπεινοϋ καί τοϋ ύψηλοϋ, καί τοϋτο ύ
πήρξεν ό νεωτερισμός τής ρωμαντικής σχολής. Περαιτέρω δέ
προβάντες άπεφήναντο ώς άρχήν, ότι τό καλόν'δικαιοϋται ούχ
ηττον τοϋ αίσχροϋ είς τό έξεικονίζεσθαι 6πό τής τέχνης» καί έπειδή τό αισχρόν συχνότερον τοϋ καλοϋ άπανταται, έγένετο καί
πλειότερον άντικείμενον^τής ποιητικής ή καλλιτεχνικής άπομιμήσεως.»
Ή ηθική αΰτη άσθένεια, ήν είσήγαγεν είς Ευρώπην ό ρωμαντισμός, άπορροφα όσημέραι τήν νεανικήν ικμάδα τής έκγηρασκούσης κοινωνίας· ό δεκαεξαέτης νεανίας, μόλις άπολιπών τά
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βάθρα των οχολείων, μηδενός είσέτι νέφους την ήρεμον αύτοϋ
έπισκιάσαντος ζωήν, άφίησι κραυγήν άθυμίας καί βλασφημίας,
ήν έποτίσθη μέν έκ φαρμακευμένης πηγής, φρονεί δ’ ώς έκ τής
ιδίας αύτοΰ καρδίας έξερχομένην. Προ'ωρος, κύριοι καί κυρίαι,
μαρασμός, δστις δυστυχώς είσεχώρησε καί μέχρις ήμών των
Ε λλήνω ν, των τέκνων τοΰ φωτός καί του ήλίου, τοΰ μαρμαίροντος πόντου καί τής άνθούσης φύσεως, ήμών, παρ’ οις πρώτοις έγεννήθη τό μειδίαμα καί ό Ιρως.
Ά λ λ ’ εύτυχώς ή πηγή τοΰ αρχαίου έλληνισμοΰ δεν έξέλιπεν* έξακολουθεΐ αείποτε προχέουσα ζωηφόρους κρουνούς· προσδράμωμεν είς αυτήν, άποπλύνωμεν τάς άσχημίας, άς^πρόωρον
γήρας έναπέθηκεν είς τήν οψιν ήμών, πίωμεν τό ύδωρ εκείνο τής
ζωής όπως άναλάβωμεν τήν άρχαίαν νεότητα. Στρέψατε τό
βλέμμα πρός τήν Ευρώπην άηδίασε τό αισχρόν καί τρέχει πά
λιν, ώς έπί τής 'Αναγεννήσεως, είς τήν πολυχεύμονα τοΰ έλληνισμοΰ πηγήν. «Ή άνθρωπότης, λέγει ό υιός τοΰ ’Α λεξάν
δρου Δουμα είς θελξινουστάτας τινάς σελίδας, άνίπταται άπό
τινων έ ιώ ν ή πίστις άνοικοδομεΐται, τό πρός τά ιερά σέβας
άποδίδοται ήμϊν καί έάν ό κόσμος δεν άποβαίνη καθ’ ολοκληρίαν
καλός, γίνεται τούλάχιστον καλλίτερος. At προσπάθειαι πάντων
των φρονίμων πρός τόν αύτόν τείνουσι σκοπόν καί πάντες οι
μεγάλοι νόες τήν αύτήν άρχήν άνακραυγάζουσιν: Ώμεν άγαθοί,
ώμεν νέοι, ώμεν άληθεΐς. Τό πονηρόν είναι άπλή ματαιοφρο
σύνη, Ιχωμεν τήν ύπερηφανίαν τοΰ άγαθοΰ καί πρό πάντων μη
άπελπιζώμεθα.»
Χθες ετι, κύριοι και κυρίαι, ή ήχηρά φωνή τοΰ μεγίστου τών
συγχρόνων ρητόρων, τοΰ άνδρός δστις τριάκοντα δλα ετη έργαζεται άκαμάτως υπέρ τής έλευθερίας, τοΰ ’Ιουλίου Φάβρου,
έξεφώνει τούς μεγαλόφρονας τούτους λ ό γο υς: «Έ^ρέθη π οτέ:
Τίς άπαλλάξει ημάς τών Ε λ λ ή ν ω ν ; Έ γώ λέγω άπ’ έναντίας:
Τις θά έπαναφέρη ήμας είς τούς ώραίους τήςΈ λλάδος χρόνους,
καθ’ ούς ήκμαζον αί τέχναι, αί έπιστήμαι καί ή πολιτεία;» Και
παρατεταμέναι χειροκροτήσεις τούς λόγους ύπεδέχοντο τοΰ
μεγάλου ρήτορος, άποδεικνύουσαι δτι τό αίσθημα τοΰ έν τώ έλληνισμώ άναβαπτισμοΰ κοχλάζει έν τοΐς στήθεσι τοΰ μεγάλου
τών Γάλλων έθνους. Ά λ λ ’ ημείς, ήμεΐς τά γνήσια τής έλληνικής άρχαιότητος τέκνα, πόσω πλειίτερον εκείνων όφείλομεν νά

χειροκροτώμεν πρός τήν εύγενή τοΰ Φάβρου φωνήν! Ά λ λ ’ ό'χι*
Έ γώ δεν έρωτώ ώς εκείνος: Τίς θά έπαναφέρη ήμας είς τούς
ώραίους τής Ε λλάδος χρόνους; Έ γώ λέγω: Διατί βραδύνομεν ν’
άνέλθωμεν είς τό μέγα ήμών παρελθόν, ένώ φωτοβόλον πρός
τοΰτο εχομεν οδηγόν τήν ελληνικήν έπιστήμην καί τέχ νην;
Κ αί ήδη είναι άνάγκη άρά γε νά είπω τίνος ένεκα προσεπάθησα καί προσπαθώ έν πάσαις μου ταϊς δημοσίαις διαλέξεσι νά
έξεικονίσω μικρόν τι σημεΐον τοΰ μεγάλου ήμών παρελθόντος;
Ό χ ι, φρονώ οτι με άπαλλάσσει τούτου ό γνήσιος υμών έλλη νισμός, είς δν όφείλω τά δείγματα τής εύμενείας οσα μοι έπεδαψιλεύσατε μέχρι σήμερον, καί μεταβαίνω δι’ άποτόμου ίσως ύπερβάσεως είς τό άντικείμενον,’περί ου πρόκειται νά πραγματευ6ώ έν τή παρούση μου διαλέξει.
Ή νεότης τοΰ έλληνικοΰ κόσμου καταφαίνεται πρό πάντων,
κυρίαι καί κύριοι, έν τή γυναικί τής άρχαίας έλληνικής ποιήσεως. Έν τή γυναικί έκείνη ούδεμία προσποίησις, ούδεμία υπο
κρισία, ά λ λ ’ ή καρδία άπλή, άφελής, άδιάφθορος, πηγή τών εύγενών όρμων καί τών ορμητικών παθών, παρθένος άγρία μέν ί 
σως ολίγον, άλλά παρθένος. Έν τή γυναικί έκείνη, ήν δεν ήρωμάτισαν μεν τά μΰρα τοΰ πολιτισμοΰ, ά λ λ ’ ούδ’ έψιμμυθίωσαν
τά φύκη τής διαφθορας, δύναταί τις νά έκμελετήση τήν γυναικείαν καρδίαν, τήν άκένωτον εκείνην κάλπην τοΰ φίλτρου, δι’ ήν
ή γυνή ύπερτερεΐ ά μ α κ α ί υπολείπεται τοΰ άνδρός, όσω τοΰ πεζοΰ λόγου υπερτερεί άμα καί υπολείπεται ή ποίησις, δσω τοΰ
νοΰ ύπερτερεΐ άμα καί ύπολείπεται ή καρδία, δσω τοΰ άρχαίου
κόσμου, τοΰ άφελοΰς μεν πλήρους όμως πίςεως καί ζωής, ύπερ
τερεΐ άμα καί υπολείπεται ό νεώτερος κόσμος, ό πεπειραμένος
μεν άλλά και πυ^ρωνικός καί βαρυθυμών. ’Ισχύς καί νεΰρα ό
άνήρ, φίλτρον ή γυνή· μ,εγαλοφροσύνη δ άνήρ, άβρότης ή γυνή.
'Υπό τοιαύτην έ’ποψιν θεωρήσας τήν μελέτην τής γυναικός έν
τή άρχαία ελληνική ποιήσει προσεπάθησα ήδη έν προηγουμέναις
μου διαλέξεσιν άπό τοΰ βήματος τής φιλτάτης μοι ταύτης λέσχης ν’ άναγράψω εικόνας τινάς έκ τών παρ’ Όμήρω καί παρά
τοΐς τραγικοΐς γυναικών. Τοιαύτας δ’ άνέγραψα τήν ’Ανδρομάχην ή τό συζυγικόν φίλτρον, τήν Μήδειαν καί τήν παράφορον
ζηλοτυπίαν, τήν Πολυξένην ή τόν θάνατον τής μεγαλοφροσύνης, τήν Μακαρίαν ή τήν υπέρ τοΰ γένους άφοσίωσιν, τήν ’ίφ ι-

γένκαν ή τόν^ύπερ πατρίδος ηρωικόν θάνατον. Σήμερον 6 λόγσ£
Ισται^μοι πβρί της ’Αντιγόνης, περί τής καλλιστεφοΰς έκείνης
νεάνιδος, ήτις έχρησίμευσε βάκτρον είς τόν τυφλόν καί δυστυ
χή πατέρα αυτής, τόν Οιοιποδα, υπεδυ δέ τόν περί θανάτου
κίνδυνον όπως εύσεβήσηπρός τόν νεκρόν τοϋ αδελφού αυτής, καί
Ιν γ πρώτον ίσως αποκαλύπτεται έν τη άρχαία έλληνική ποιή
σει η ήδυμολπος λαλιά της παρθενικής καρδίας, ήτις καλείται
ερως.
Τά δεινά τών Λαβδακιδών πάθη γνωστά βεβαίως ύπάρχουσι
τη φιλομούσω ταύτη όμηγύρει, ώστε πάντη περιττή ή περί τού*
των καθίσταται μακρηγορία. Πατραλοίας καί προς τήν Ίοκάστην τήν έσχάτην δυσσεβήσας δυσσέβειαν, εί καί έν άγνοια, ό
τάλας Οίδίπους ετεκεν ίξ αυτής τέσσαρα τέκνα, τόν/Ετεοκλήν,
τόν Πολυνείκην, τήν ’Αντιγόνην καί τήν Ίσμήνην" Τά τέκνα
τοϋ Οίδίποδος έξετρέφοντο βασιλικώς έν τοΐς μελάΟροις τών
Θ/]βών, ών εβασίλευεν ό ευτυχής λύτης τοϋ αινίγματος τής
Σφιγγός, και όιε'ρρεον αι ημερσι τών δύω παρθένων ώς ήρεμος
καί διαυγής ρύαξ, δστις κατά τήν σιγαλέαν αύτοϋ πορείαν άντανακλα τά άνθη τοϋ ούρανοΰ, τούς αστέρας, καί τούς αστέρας
τοϋ ούρανοϋ, τά άνθη. Τά χείλη αύτών διηνοίγοντο όπως είσπνευσωσι μυροβολους αύρας ζέφυρων καί ό Μορφεύς ίμερόεντας
«πεστελλεν αύταΐς όνειρους, έν ώ παρά τούς πόδας αύτών διηνοιγετο τρομερά άουσσος, ήτις εμελλεν έν μια ημέρα νά καταφάγη τήν παρελθοϋσαν εύτυχίαν καί είς κοιλάδα κλαυθμώνος
νά μεταβάλη τήν έπίλοιπον αυτών ζωήν.
II αποφράς ήμερα επήλθεν· ό Οίδιπους έμαθεν έκ μαντευμάτων καί χρης-ηρίων τήν μεγάλην δυσσέβειαν, ήν διεπράξατο, καί
άνάξιον εαυτόν νομίσας τοϋ βλέπειν τό τοϋ ήλίου φώς έξωρύξατο τούς οφθαλμούς· ή Ίοκάστη άπηγχονίσατο· ό ’Ετεοκλής
και ο Πολυνείκης, οι άστοργοι ούτοι υιοι και άδελφοί, περί τής
βασιλείας μόνον φροντίζοντες, τόν μέν τυφλόν πατέρα εξωθούντο
τών Θηβών, ώς μιαρόν καί έναγή, τάς δ’άδελφάς παρεώρων. Έ*
τή τοιαύτη έγκαταλείψει, έν τή δυσαεΐ ταύτη μανία τής σκληρας ειμαρμένης, άναλάμπει ή μεγάλη καί άριπρεπής τής ’Α ντι
γόνης μορφή. Γήν χλαΐναν τής βασιλόπαιδος άποδυσαμένη καί
τής έπαιτιδος περιβληθεϊσα τά ράκη προσήνεγκε τώ τυφλώ πατρι
ώμον βακτηρίαν και ήγεν αύτόν άλήτην καί άνέστιον

Από πόλεως είς πόλιν, αύτόν τόν πρώην μέν βασιλέα, νϋν οέ, ως
λέγει ό Σοφοκλής (Οιδ. έπί Κολωνω ς·. 56)
σμικρον μεν Ιξα ιτο ΰ ντα , τοΰ σμικροϋ δ’ ετι
μείον φέροντα κ α ί τόδ’ Ιξα ρκ οδν α ύτω .

Έν τή υίϊκή στοργή άρυομένη ύπέρ άνθρωπον καρτερίαν υπεμενεν άγογγύστω ς τούς δρόμους καί τάς κακοπαθειας, μονη δ
ή ίδέα τών παθημάτων τοϋ πατρός αύτής άπεσπα θαλερά δακρυα άπό τούς οφθαλμούς αύτής· λησμονοΰσα τούς ίδιους μοχθους μόνον περί τοϋ πατρός έμερίμνα μετά τής μερίμνης έκείνης, ήτις προδίδει μητέρα φιλόστοργον ή θυγατέρα ευσεβή* σκήπτρον φωτός, κατά τήν ώραιοτάτην εκφρασιν τοΰ Σοφοκλέους,
είς τόν πατέρα, νϋν μέν κεκοπιακότα αύτόν βλεπουσα παρακαλεΐ διά μελιχρών λόγων όπως καθήση, καθ’ οτι «μακράν ως
γέροντι προύστάλη οδόν», νϋν δε καθίζει αυτόν, ολόκληρόν τό
βάρος τοΰ γηραιοΰ αύτοΰ σώματος αιρουσα έπι τών παρθενικών
αύτής ώμων, άλλοτε δ’ αύθις, οσάκις οι πολΐται, ακουοντες τό
έναγές τών τοϋ Οίδίποδος έργων, διαταττουσιν αύτον να φυγτ]
αμέσως, ή νεάνις προσπίπτει χαί καθικετεύουσα γλυκυτατους ως
άηδόνος φθόγγους άφίηαι τούς εξής: «Ξένοι σεβαστοί, άφοϋ δεν
άνέχεσθε τόν γηραιόν τοΰτον πατέρα μου, ακουοντες τήν διηγησιν τών έργων όσα άκων επραξεν, άλλά τουλάχιστον οικτείρατε, σας καθικετεύω, έμέ τήν παναθλιαν, ήτις ύπερ μόνου το j
πατρός μου προσλιπαρώ, μέ δακρύοντας οφθαλμούς πρός υμάς
ένατενίζουσα, ώς τις έκ τοΰ ήμετέρου αίματος γεννηθεΐσα· σεβάσθητε τόν άθλιον τοΰτον· είς τήν ήμετέραν έξουσίαν, ως είς τήν
θεοΰ, εύρισκόμεθα οί ταλαίπωροι· άλλά έπινευσατε, παρακαλώ,
είς τήν άδόκητον ταύτην χάριν* σας έξορκίζω είς ο,τι προσφιλέστερον έχετε, είς τά τέκνα, είς τάς συζύγους, εις τούς τεθνεώτας, είς τούς θεούς. *Ω! δέν υπάρχει κάνεις θνητός, όστις
δύναται ν’ άποφύγη τήν τοΰ θεοΰ θέλησιν.»
Τάλαινα κόρη, ή χθές μέν δασιλίς, σήμερον δ’ έπαϊτις, ή χθές
μέν διατάττουσα, σήμερον δέ καθικετεύουσα! Ω τής σκληρας
μεταπτώσεως τής τύχης ! Ά λ λ ’ άφ’ ετέρου, κυρίαι και κύριοι,
ποια βασιλική χλαΐνα δύναται νά κόσμηση άγλαωτερον τήν θυ
γατέρα, ή τά τής επαιτείας ράκη, όταν αύτά χρησιμεύωσι νά
διατρ έφωσι πατέρα γέροντα καί τυ φ λό ν; Ποιον Οιαδημα έμπρεπει κάλλιον είς τήν κόρην ή τό τής σποδοΰ και τής κονεως οταν

ΑΙ rrNAIK.ES
λιουσα « αυτω την κόμην μ Θχθή ύπέρ τής σωτηρία; τοΰ π«~
* Ε: ωπΐ0ν τοιαυτή ί κόρης ρέουσι μέν τά δάκρυα τοΰ οίΧτβυ, μαλασσεται οέ χαί τών άμαλάκτων ή καρδία καί γόνυκλιτής ο θαυμασμός έλεαίρει. Ή ρακένδυτος χαί στοναχίζουσα
Αντιγόνη είναι τοσοΰτον μείζων τής άγλαοφαροΰς χαί γελοέσσης ξασιλοπαιδος, οσω μείζων ό πενιχρός στρατιώτης ό ύπέο
πατριδος θνήσκω, τοΰ άφρόντιδος ηγεμονίσκου τοΰ έν τοΐς π<5τοις κυλινδουμένου.
Περιερχεται ό Οΐδίπους επί τών ώμων τής Α ντιγ ό νη ς τάς
, ις χ « τάς κώμας τής Ε λλάδος, πανταχοΰ δέ τόν έναγ*
καιμιαρον πατραλοίαν καίαιμομίκτην σπανιςοΐς δέχονταιοωρήμασικαμπτομενοι πρός τάς ικεσίας τής ταλαιπώρου περιστεράς, ήν
Χ«τ«ιγις δεινή τής φωλεάς έξεδίωξεν. Είς τάς κλεινάς τέλος
Αθήνας, εις τον άργυρόχρουν Κολωνόν, όπου ή λιγυρόφωνος
μινυρίζει άηδων, όπου θάλλει ό νάρκισσος ό χαλλίβοτρυς χαί ό
χρυσαυγής κρόκος, όπου νομάδες τών ρείθρων τοΰ Κηφισσοδ
βοπνοι χρήναι^ούδέποτ’ έλαττοΰνται, πορεύεται ό Οίδίπους, τώ
χρησμω πειθόμενος, όπως καταστρέψη τήν παναθλίαν αύτοΰ
ζωην^ έχει άγει αύτόν ή φιλοπάτωρ ’Αντιγόνη καί επιτυγχάνει
τον οίκτον τών πολιτών ύπέρ αύτοϋ. Ά λ λ ’ ό δαίμων δέν εινεν *
εισετι λαβει κόρον τών πρός τόν Οίδίποδα χαχών πρό τής τε
λευταίας αύτοΰ ώρας έπεφυλαττεν αύτώ πολλάς ετι ήθικάς βασανους, αιτινες, τη άληθεία, άρχοΰσι πρός εξιλασμών καί αύτώντών εγκλημάτων τοΰ Οίδίποδος. Μόλις φθάνει είς τόν Κολωνόν
Ιρχ.™ πρός «ό,όν ή έτερο «ΟτοΟ β„γ«τ,ρ Ί , μ ή , ,, π 1σ τίϊ
ασθονες απομαγμα τής ’Αντιγόνης, όπω ς έξαγγείλη αύτώ τά
εν Θηδαις μετά τήν άναχώρησιν αύτοΰ γενόμενα. Έ ναγκαλίζεται θερμώς ό πατήρ τάς δύο θυγατέρας, ή καρδία αύτοΰ άναλυετα^και τό στόμα όμιλεΐ έκ τοΰ περισσεύματος τής καρ,
διας. « Ω τέκνα μου, άνακράΐει ό δύσποτμος πατήρ· έκεΐνοι μέν
οιτινες εϊχον τό καθήκον νά ύποφέρωσι τά παρόντα δεινά οίκουροΰσιν ώς παρθένοι, ύμεΐς δ’ άντ’ έκείνων ύπερπονεΐτε διά τά
παθήματα τοΰ δυστήνου έμοΟ. Καί ή μέν ’Αντιγόνη μου, μόλις
τής παιδικής έξελθοΰσα ήλικίας καί ένισχυθεΐσα τό σώμα, πάν,
τοτε ή ταλαινα πλανωμένη μετ’ έμοΰ γερονταγωγεΐ, πολλά
μεν πασχουσα,^άλήτις, άοικος, άνυπόδητος είς άγρια δάση, ύπό
κολλών δ ύετών χαί καυμάτων ήλί&υ ταλαιπωρούμενη, θεωρεί

ή ταλαινα όλως δευτερεύοντα τά τής ίδίας διαίτης, άρχει μόνον
νά εχη τροφήν ό πατήρ αύτής. Συ δέ, ώ τέκνον, προηγουμένως
ήλθες εις τον πατέρα, κρυφίως τών Καδμείων φέρουσα πρός
αύτόν τούς χρησμούς πάντας όσοι περί έμοΰ έλέχθησαν καί φύλα ξ μου κατέστης πιστή ότε έξεδιωκόμην τής πατρίδος μου·
τωρα οε, ήλθες βεβαίως, ώ ’Ισμήνη μου, νέαν τινά άγγελίαν
φερουσα εις τον πατέρα.» Τώ όντι, ή ’Ισμήνη άναγγέλλει πρός
αύτόν τήν περι τής βασιλείας έριν τών άδελφών καί ότι ό Κρέων
ακουσας τοΰ χρησμοΰ ειπόντος ότι τό σώμα αύτοΰ εσεται παλλάδιον τής έν ί) ταφήσεται πόλει, προτίθεται όπως έλθών παρα
λαβή αυτόν εις Θήβας* πικρά επη^ κατά τε τών υιών καί τοΰ
Κρεοντος και κατά τήςάγνωμοσύνης αύτών διαφεύγουσι τός·όμα
τοΰ γέροντος κατά τό άκουσμα τών τής ’Ισμήνης λόγων. Ά λ λ ’
εγκαταλειψωμεν τον Οιίιποδα καί τήν Ίσμήνην καί έπανέλθωμεν είς τήν ’Αντιγόνην. Πρός τόν Οιδίποδα άφικνεΐται ό υιός
Πολυνείκης και τήν καρώιαν τοΰ γέροντος νά κάμψη ύπέρ έαυτοΰ προσποθεΐ* ά λ λ ’ άκαμπτος ό γηραιός τυφλός καταράται
αύτόν καί ό τάλας υιός τήν πατρικήν κατάραν ώσεί δυσβάστακτον φέρων φορτίον βαρυστενάζει. Δάκρυα στοργής αδελφικής
τους οφθαλμούς τότε πληροΰσι τής ταλαίνης ’Αντιγόνης καί
άφεΐσα τόν πατέρα προσέρχεται πρός τόν δυστυχέστερον τότε
Πολυνεικην, ον προσπαθεί ν’ άποτρέψη τήςέπί τήν πατρίδα ς·ρα>
τειας, φοβουμένη τήν έκπλήρωσιν τώνεύχών τοΰ γέροντος. κ’Αδελφε μου Πολυνείκη, λέγει, σέ παρακαλώ, πείσθητι είς έμέ,
στρεψον τάχιστα τό στράτευμά σου είς τό "Αργος, μη γείνης
παραίτιος τής φθοράς καί σου αύτοΰ καί τής πόλεως· παΰσον
τόν θυμόν σου' τί θά χερδήσης κατασκάψας τήν πατρίδα σου;
δέν φοβείσαι τάς άράς τοΰ πατρός σου;» Ά λ λ ’ ό Πολυνείκης
μένει άμετάπεις·ος· ή κόρη θρηνεί· μη με κλαίτις, άδελφή, λέγει
δ Πολυνείκης’ ά λ λ ’ άδελφέ μου, άπαντά ή ’Αντιγόνη, πώς νά
μή σε κλαύσω βλέπουσά σε τρέχοντα είς άναπόφευκτον θάνατον;
καί θρηνεί άπαρηγόρητα. Ό Πολυνείκης φεύγει, διοσημεΐαι άναγγέλλουσι τόν τοΰ Οίδίποδος θάνατον, όστις είςτό άλσος πο
ρευθείς τών Εύμενίδων άπαλλάσσεται διά παντός τών παθημά
των, τόν αιώνιον ύπνώσας ύπνον. Γοερώς χλαύσασα α ύτό νή ’Α ν
τιγόνη καίέκτελέσασα|τό τελευταΐοντοΰτο καθήκον ένθυμεΐται ότι
τοΰ λοιποΰ εργον έχει ύπέρ τών άδελφών νά φροντίση χαί πρός

τόν Θ/]σεα τόν βασιλέα τών ’Αθηνών άποτεινομένη, έξαιτειταί
παρ αύτοΰ τήν τελευταιαν ταυτην χάριν: «Πέμψον ήμάς, σέ
θερμοπαρακαλοΰμεν, εις τάς Ώ γυγίους Θήβας, ισως δυνηθώμεν
νά έμποδίσωμεν τόν φόνον, δστις έπαπειλεΐ τούς άδελφούς ήμών.» Έ γυμνήτευσεν, έπείνασεν, έπλανήθη χάριν τοϋ πατρόςμενει ί]ίη ν αποθανη χαριν τών άδελφών. Τοΰτο θά πράξη έν
Θήβαις ή πολύκλαυτος παρθένος μετά μεγίστης εύψυ 7 ίας. Ε 
κεί λοιπόν μεταβώμεν και ήμεΐς όπως ίδωμεν αυτήν.

Οι τήν πατρικήν καταραν έπ’ ώμων βαστάζοντες υιοί τοΰ Οίδίποοος Ετεοκλής και Πολυνείκης περί τής βασιλείας έρείσαντες έκηρυξαν, ως εφθημεν ειποντες, κατ’ άλλήλω ν τόν πόλεμον.
Ο Πολυνείκης αγων πολυάριθμον Αργειων στρατόν καί επτά ήγεμονας έπολιόρκησε τήν πατρίδα αΰτοΰ· πολλών δ’ έκατέρωθεν
φονευθέντων καί τής λύσεως τής Ιριδος άνατεθείσης εις μονο
μαχίαν μεταξύ τών δύο άδελφών, έπεσαν άμφότεροι θύματα τής
αμοιβαίας μανίας καί λύσσης. Ταύτοχρόνως, οί Θηβαίοι εξοδον
ποιησάμενοι ένίκησαν τούς Ά ργείους καί άπεδίωξαν αυτούς.
Κρέων, ό τής Ίοκάστης άδελφός καί τής ’Αντιγόνης θειος, τήν
κυβέρνησιν τής πόλεως άναλαβών, διέταξεν ό μέν Έ τεοκλτς
δημοσίας νά τύχτ) ταφής, τό δέ τοΰ Πολυνείκους σώμα, καθό
προδόντος τήν πόλιν, &τάφον νά διαμείνη, ό δέ τολμήσας νά
°άψγ3 αύτό νά πληρώσ»] τά έγκλημα τοΰτο' ζών αύτός ύπό γήν
θαπτόμενος. Μεγίστη, κύριοι καί κυρίαι, έλογίζετο παρά τοΐς
προγόνοις ημών, ώς καί παρ’ ήμΐν έτι καί σήμερον, άτιμία τά
νά μεινη ατάφον τό σώμα νεκροΰ. Καί διατί όχι; δέν είναι καθή
κον, τοΰ φιλτάτου έκείνου όντος, περί ου τοσοΰτον έμεριμνώμεν
ζώντος, όπως τάς τε καλλονάς άναδείξωμεν καί τάς άσχημίας
συγκαλύψωμεν, δεν είναι καθήκον μέγιστον καί τελευταΐον, τοΰ
όντος έκείνου τήν νεκρικήν νά συγκαλύψωμεν άσχημίαν, νά
προφυλάξωμεν αύτό τών προσβολών καί τών ύβρεων, νά έγκαταστησωμεν αύτο εις τήν τελευταιαν αύτοΰ κατοικίαν, ν’ άποδώσωμεν αύτό είς τήν κοινήν μητέρα γήν; Ποία μήτηρ, ποία
συ^υγος, ποια αδελφή η3ελεν ιδεϊ άόακρυτεί άταφον καί άτιμον
τό πτώμα υίοΰ, συζύγου, ή άδελφοΰ; ’Εάν δέ πασα άδελφή τοΰ
το θά έπραττε, πόσω πλέον ή Αντιγόνη, ή ν»ανις, ής τήν καρ-

δίαν άκένωτον έπλήρου φίλτρον;-Τήν τρομεραν δι αοελφικήν καρ
δίαν διαταγήν τοΰ Κρέοντος άκούσασα ή ’Αντιγόνη απεφάσισε
τόν έσχατον νά ύποδυθή κίνδυνον, άλλά νά θάψη τό σώμα τοΰ
άδελφοΰ αύτής. Τήν άπόφασιν ταύτην λαβοΰσα νοινολογεΐται
προς τήν άδελφήν αύτής Ίσμήνην, τήν επίσης μέν φιλάδελφον
άλλά καί δειλήμονα άδελφήν αύτής· έκθέσασα τάς τοΰ Κρέοντος
διαταγ *ς, καιρός, λέγε-, πρός τήν Ίσμήνην, νά δείξης, εάν ησαι
άξία τοΰ γένους σου ή άν έξ εύγενοΰς δένδρου κακός έβλάστησας κλάδος· έπειτα κηρύσσει πρός αυτήν οτι άμετάθετον έχει
σκοπόν νά θάψτ) τό τοΰ άδελφοΰ σώμα. Καταπλαγεΐσα είς^τό ά
κουσμα τ ο ΰ τ ο ή ’Ισμήνη προσπαθεί διά μυρίων λόγων ν αποτρέψη αύτήν τοΰ ολέθριου τούτου σκοποΰ. Ά λ λ ’ ή Α ντιγόνη
μετά τής μεγαλοφροσύνης έκείνης, ήν δίδει ή συναίσθησις τή ς
έκπληρώσεως ίεροΰ καθήκοντος, άπαντα πρός αύτήν: «Δεν σε
π ρ ο τ ρ έ π ω νά σύμπραξης μετ’έμοΰ εις τοΰτο· πραξον ό,τι θέλεις,
έγώ όμως θά ένταφιάσω τόν άδελφόν μου· θά πράξω τοΰτο και
α ς άποθάνω· φίλη μετά τοΰ φίλου άδελφοΰ θά συνταφώ, εύσεβές
έκτελέσασα Ιργον έπειδή άνάγκη πλειότερον χρόνον ν’ άρέσω
είς τούς ύπό γήν ή είς τούς έπί γης, διότι έκεΐ πάντοτε θα κειτωμαι· σύ δέ, έάν θέλης, άτίμαζε τά παρά τοΐς θεοις έντιμα. »
Ή δυστυχής ’Ισμήνη β>έπουσα τήν άκλόνητον ταύτην τής Α ν
τιγόνης άπόφασιν προτείνει τότε, τήν δειλίαν καταπατησασα,
νά μετάσχη τοΰ έργου, άλλ''ή Α ντιγόνη κηδομένη της άδελφής
δέν παραδέχεται τήν προτασιν ταυτην.
Σκοτεινήν τινα νύκτα ή Α ντιγόνη έξελθοΰσα και διαλαθοΰσα
τούς φύλακας, οϊτινες έκ διαταγής τοΰ Κρέοντος έφύλασσον
τό τοΰ Πολυνείκους σώμα, ένταφιάζει αυτό. Ο! φύλακες μή ευ^ρόντεςτό άταφον σώμα πτοοΰνται, καί είς αύτώ νάναγγελλει τω
Κρέοντι τήν παράβασιν τής διαταγής αύτοΰ. Ό απηνής τύραν
νος διατάττει νά έκθάψωσιν άμέσως τό σώμα έκεΐνο, περιυβριζοντες αύτό· περί μεσημβρίαν, λαίλαπος σφοδρας έκραγεισης,
ή Α ντιγόνη πορεύεται πρός τόν τάφον τοΰ άδελφοΰ όπως περικοσμήστι αύτόν ά λ λ ’ αίφνης τάς όψεις αύτής προσ α *ει ο
άταφος ή μάλλον ό έκταφείς νεκρός· άνακωκύει τοτε, ως λεγει
ό Σοφοκλής, πίκρας όρνιθος δξύν φθόγγον, ώς όταν κενής εύνής
νεοσσών ορφανόν βλέψη λέχος. Οί θρήνοι ούτοι τήν προδιδουσιν
είς τούς φύλακας, οϊτινες συλλαμβάνουσιν αύτήν, μηδέν άπαρ-

νουμενην και απαγουσι προς τόν Κρέοντα, κάτω νενευκυΐαντου£
όφθαλμούς, ουχι έκ φίλοψυχιας ή φόβου, ά λ λ ’εκ παρθενικής αίδοΰς καί σεμνότητος.
Την παρθενικην ταυτην αιοώ έδιπλασίαζε κατά τήν περίστασιν ταυτην παρά τη Α ντιγόνη καί αίσθημά τι σεβασμού πρός
τόν Κρεοντα, οστις ητο μελλων αυτής πενθερός. Έπήλθεν ήμε
ρα τις καθ ην τον ζοφερόν τής νεάνιδος όρίζοντα κατηύγασεν
ήλιακή τις άκτίς· ή ήλιακή αΰτη άκτίς ήτον ό ερως· έπήλθεν η
μέρα καθ’ ήν τά χείλη τής παρθένου, άτινα είθίσθησαν εις τήν
πίκραν απαγγελίαν τών ονομάτων δυστυχών γονέων καί σκληρών άδελφών, έψιθύρισαν γλυκερώς, ένώ συνάμα έπαλλεν ή καροια, και έτερον τι όνομα· τό όνομα τοΰτο ήτο τό τοΰ Αίμονος,
υιου του Ιίρεοντος. Εις τά πικρά άχη του παρελθόντος, είς τάς
σκληράς άνβμνησεις πατρός τυφλωθέντος, μητρός άπαγχονισθεισης, αδελφών άλληλοκτονουντων, προσετέθη ήδύ τι όνειρον
τοΰ μέλλοντος, χρυσοΰς τις πύργος, έν ώ λαμπάδες υμεναίου
ήδυπαθες έπεχεον φώς. Ή ’Αντιγόνη ήγάπησε τόν Αίμονα, ό
Αιμων ηγαπησε τήν Αντιγόνην, αί δύο παρθενικαί ψυχαί έπόθησαν ά λλη λα ς και ο γάμος αυτών άπεφασίσθ^, ότε συνέβησαν
όσα ένταΰθα διηγούμεθα.
Προυχωρει λοιπόν ή Αντιγόνη πρός τόν πενθερόν Κρεοντα,
κάτω νενευκιΰα τούς οφθαλμούς £ξ αιδοΰς· ά λ λ ’ ευθύς ώς ευρεν
απέναντι αυτής άντίπενθεροΟ τύραννον διατάττοντα, ή αίδήμων
παρθένος ώχετο και ή εύγενής μάρτυς τής εύσεβείας πρός τούς
γονείς καί αδελφούς άνήγειρεν ύπερηφάνως τήν κεφαλήν καί ώμολόγησε τά δι’ ά κατηγορεΐτο* ι έπειτα έρωτωμένη υπό τοϋ
Ιίρεοντος πώς έτόλμησε να παραβή τάς διαταγάς αύτοΰ άπαν
τα μεγαλοφρόνως :
α Ούτε ό Ζεύς, ούτε ή θεία Δίκη ώρισε τοιούτους είς τούς
άνθρώπους νόμους* ούτε έστοχαζόμην ότι τά διατάγματά σου
ισχυουσι τόσον, ώστε τά άγραφα μέν ά λ λ ’ έδραΐα νόμιμα τών
θεών νά ουνασαι σύ θνητός ών νάπαραβής* διότι τά νόμιμα ταϋτα δέν έγένοντο ούδέ χθές ούδέ σήμερον, άλλά ζώσιν αεί καί ούδείς γινώσκει πότε ήρχισαν. Ταΰτα ώφειλον έγώ νά τηρήσω,
μηοενός άνθρώπου τήν οργήν φοβουμένη, όπως μή δώσω ποτέ
λόγον τοΐς θεοίς. Έγνώριζον ότι θ’ άποθάνω, πριν ή προκηρύ
ξω* τάς διαταγας σου* έάν δέ 0’ άποθάνω πρό τοΰ καιροΰ μου,

ιό κατ’ έμέ θεωρώ καί τοΰτο κέρδος: διότι δι’ εκείνον δστις ζή
ύπό πολλών, ώς έγώ, κατατρυχόμενος κακών, δέν είναι τάχα
κέρδος ό θάνατος, ώστε ουδόλως μέ λυπεί ή ίδέα τοΰ θανάτου
μου, άλλά θά μ’έλύπει καιρίως έάν ήνειχόμην βλέπουσα τόν νε
αρόν τοΰ άδελφοΰ μου άταφον* ίσως σοί φαίνεται μωρία ή πράξίς
μου, ά λ λ ’ ίσως καί είς έμέ φαίνεται ότι μόνη ή μωρία δύναται
νά χαρακτηρίση αυτήν ώς μωρίαν.»
Οι εύγενεΐς ούτοι λόγοι τής ’Αντιγόνης έξάπτουσιν έτι μ ά λ
λον τήν τυραννικήν τοΰ Κρέοντος καρδίαν, όστις διά σκληρών
λόγων εξυβρίζει αύτήν* ά λ λ ’ αΰτη δ ζητείς τίποτε πλειότερον ή
νά με φονεύσης;» λέγει κτί λοιπόν βραδύνεις;» Ό Κρέων όμως
δέν άρκεΐται είς μόνον τόν θάνατον τής ’Αντιγόνης, έπιθυμεΐ
πρότερον νά έξυβριση αύτήν διά βαναύσων λόγων* παριστά τόν
ΙΙολυνείκην ώς εχθρόν τής πατρίδος καί επομένως: Ποτέ, λέγει,
ό εχθ ρός, καί άν Ιτι άποθάνη, δέν δύναται νά λογισθή φίλος.
Ά λ λ ’ είς τούς λόγους τούτους ή γενναία φύσις τής παρθένου
έξανίσταται καί τό στόμα αύτής άπαγγέλλει τόν στίχον έκεΐνον, τόν θαυμάσιον διά τό μέγα τής ιδέας υ ψ ο ς: Ου τοι συνέχθειν, άλλά συμφιλεΐν έφυν.
Φιλόσοφός τις ήδύνατο έκ τοΰ στίχου τούτου όλόκληρον νά
συγγράψη πόνημα φιλοσοφών περί τήςφύσεως τοΰ8άνθρώπου· τό
κατ’έμέ, περιορίζομαι νά είπω ότι έν τώ ς“ίχω τούτω πε|κέχεται
άπαν τό μυστήριον τής γυναικείας καρδιας, έν τώ στίχω τούτω
Ιγκεινται άπαντες οί κανόνες, οΰςό άνθρωπος όφείλει νάέπιβάλλη είς τόν έαυτόν του. Ό άνθρωπος έκεΐνος, κυρίαι καί κύριοι,
ό'ς·ις κατανοήσει τήν μεγάληνσημασίαν τοΰ: Ούτοι συνέχθειν ά λ 
λ ά συμφιλεΐν έφυν, τοΰ ότιέπλάσθη όπως ήναι πηγή ούχί μίσους,
άλλά φίλτρου, ό άνθρωπος έκεΐνος ούδέποτε έμφορεΐται τήν ψυ
χήν άθυμίας καί κόρου τών άνθρωπίνων πραγμάτων, ούδέποτε
τό φάσμα τής στυγνής άπελπισίας έπικάθηται έπί τής κεφαλής
αύτοΰ, ούδέποτε ξηραίνεται ώς έρημος καίάνυδρος γή ή καρδία
αύτοΰ. Ούτοι συνέχθειν, άλλά συμφιλεΐν έφυν, τοΰτο τό μέγα
μυστήριον τής άνθρωπίνης εύδαιμονίας.
Δέν γνωρίζω κατά ποίαν παράδοξον ιδιοτροπίαν τής διανοίας
μου ταΰτα λέγοντι επέρχεται μοι κατά νοΰν τό εύγενές λόγιον
τής Άθήνησιν ίερείας Θεανοΰς, όπερ έπιτρέψατέ μοι νά σάς 6πομνήσω. Ό Α λκιβιάδης, κατηγορηθείς ώς άσεβήσας περί τούς

θεούς κατεδικάσθη ύπό τών ’Αθηναίων έρήμην είς θάνατον, «αντες δ’ οι Άθήνησιν Ιερείς προσεκλήθησαν δπως καταρασθώσΐ
τόν δυσσεβή· καί οί j/,έν άλλοι ύπήκουσαν τη διαταγή της πόλεως* ά λλ’ ή Θεανώ, μετ’ άγανακτήσεως τήν πρότασιν άπο^ρίψασα, εύχών, είπεν, ούχί χαταρών είμί ιέρεια. Ναι, κυρίαι, καί
κύριοι, ό θεό ςτο ϋ έ'λληνος είδωλο λάτρου καί ό θεός του ελληνος χριστιανού είναι θεός ειρήνης καί άγάπης· ειρήνην καί άγάπην έξαιτεΐται παρά τών λειτουργών, ειρήνην καί άγάπην
παρά τών λατρευτών αύτοΰ. Οΰ τοι συνέχθειν, άλλά συμφιλεΐν
έφυν. ’Αγάπα τόν πλησίον σου ώς εαυτόν. Τό πρώτον είναι δ
άνθρωπος έαυτόν συναισθανόμενος, τό δεύτερον ό άνθρωπος
ύπό τοΰ θεοΰ διαταττόμενος, έπιγνωσις τό πρώτον, έκτέλεσις
τό δεύτερον.
’Α λλά π ό^ ω που αί σκέψεις αυται πλανώσιν ημάς· έπανακάμψωμεν εις τήν Ά ντιγοΊην. Τούτων μεταξύ Κρέοντος και
’Αντιγόνης διαδραματιζόμενων έπέρχεται ή ταλαίπωρος ’Ισμή
νη» ήτι? (,τόν βέβαιον θάνατον της άδελφής όρώσα προσπαθεί
διά γενναίου ψεύδους νά μετάσχη της σκληράς αύτής τύχης.
Συνεκοινώνησα, λέγει, κ’ έγώ μετ’ αύτης είς τό εργον τοΰτο.
Α λ λ ’ ή ’Αντιγόνη δέν άποδέχεται τήν θυσίαν τα ύτη ν διαψεύοει τήν άδελφήν καί δι’ έαυτήν μόνη τόν θάνατον ζητεί ύπερηφάνως· διότι εχει καί ή άφοσίωσις τήν ύπερηφανίαν αύτής. ’Ε
κείνη, λέγει, προύτίμησε τήν ζωήν, λοιπόν άς ζήση· έγώ προύτιμησα τόν θάνατον, λοιπόν άς άποθάνω. Καί μετά τάς λέξεις
ταύτας παραδίδοται εις ρεμβασμούς. Τί έ^ρέμβαζεν άρά γε ή
κόρη κατά τήν ύπερτάτην έκείνην ώραν; Ποιοι στοχασμοί έπλήρουν τήν παρθενικήν αύτής καρδίαν ;
Έν τούτοις ή ’Ισμήνη άποτυχοΰσα παρά τη ’Αντιγόνη προσ
παθεί νά κάμψη τήν καρδίαν τοΰ Κρέοντος. « Βασιλεΰ, λέγει,
ό νοΰς τών δυστυχών έξισταται ένίοτε.— Τοΰτο φαίνεται Ιπαθες καί σύ, ότε ήθέλησας νά συγκακουργήσης μετά τών κακών.
— ’Α λλά πώς ήμπορώ νά ζήσω μόνη χωρίς α ύ τ ή ς;— Αύτήν
μή τήν άναφέρης πλέον· είναι ώς νά μή ύπάρχη. — ’Α λλά θά
φονεύσης τήν νύμφην τοΰ τέκνου σου; — ‘Γπάρχουσι καί άλλαι
γυναίκες νυμφεύσιμοι. — ’Α λλά δέν θά εΰρης τόσον κατάλλη
λον διά τόν υιόν σου. — Δέν θέλω έγώ κακάς γυναίκας διά τούς
υιούς μου, άνακραυγάζει εξημμένος ό Κρέων. Αί κραυγαί αύται

Ίου Κρέοντος έξεγείρουσιν έξ άπαντος τήν τάλαιναν ’Α ντιγό 
νην τών ρεμβασμών αύτής, οίτινες βεβαίως άπετείνοντο είς τά
φίλτατα αύτης, καί τό στόμα αύτης άφίησι τάς έπομένας λέξεις:
« Ω φίλταθ’ Αίμον, ώς σ’άτιμάζει πατήρ. » Κ ατ’έμέ, αί λέξεις
αύται είναι ή άβροτέρα άποκάλυψις τοΰ έρω τος, τών όσας τούλαχιστον έγώ γνωρίζω. Δέν προσβάλλεται δι’ έαυτήν ή ’Α ντιγό 
νη άκούσασα τάς ύβρεις τοΰ Κρέοντος, άλλά νομίζει άνάξιον
τοΰ Αιμονος τό νά έξυβρίζηται ή μνηστή αύτοΰ- δέν παραπονεΐται δι’ έαυτήν, άλλά διά τήν προσγενομένην είς τόν Αΐμονα άτιμιαν. Οϋδέν αίδημονέστερον, ούδέν άφελέστερον, ούδέν ώραιότερον, ούδέν ύψηλότερον τοιαύτης τοΰ ερωτος άποκαλύψεως.
Είναι τό ύψος τοΰ αισθήματος έν τη άνωτάτη αύτοΰ βαθμΐδι.
’Από τούτου τοΰ σημείου ή ’Αντιγόνη, ή φιλάδελφος κόρη,
έκπληρώσασα τό τής φιλαδελφίας καθήκον, φαίνεται διηνεκώς
καί μετά λύπης άναπολοϋσα τόν έρωτα αύτής πρός τόν Αί'μονα· ό,τι δέν κατώρθωσεν ό φόβος τοΰ θανάτου, κατορθοΐ ό ερως*
ή ’Αντιγόνη, ή πριν κραυγάζουσα ότι ούδέν μέλει αύτή τοΰ θα
νάτου, ότι φίλη μετά φίλου άδελφοΰ κείσεται έν Ά δου, θρηνεί
νΰν γοερώς διότι θνήσκει άνυμφος, άλεκτρος, άνυμέναιος. Ίσω ς
ποιητής τις όλιγώτερον τήν γυναικείαν φύσιν σπουδάσας θά πα·
ρίστα τήν ’Αντιγόνην μέχρι τέλους ήρωιδα καί άκαμπτον,
χαί ήθελε θεωρήσει τά δάκρυα άσχημίζοντα τήν ύπέρ τοΰ άδελ
φοΰ θυσίαν; Ά λ λ ω ς τούλάχιστον φρονώ έγώ· έφ’ όσον τό σώμα
τοΰ Πολυνείκους άταφον χεϊται, έφ’όσον καταβιβρώσκει τήν καρ
δίαν τής ’Αντιγόνης ή ιδέα τής άτιμίας τοΰ νεκροΰ αύτοΰ, ή πε
ρί τής ταφής αύτοΰ μέριμνα άπο^ροφά πάν άλλο αίσθημα καί
έξωθεϊ αύτήν τό καθήκον είς τό ύπέρτατον τής άφοσιώσεως σημεΐον. Ά λ λ ά τό πρός τόν άδελφόν καθήκον έξετελέσθη· εδωκε
τήν ζωήν αύτής, συνελήφθη, κατεδικάσθη είς θάνατον τοΰ κα
θήκοντος τήν θέσιν καταλαμβάνει τό αίσθημα· λησμονεί τόν ά
δελφόν καί ένθυμείται τόν Αΐμονα. Έξεπλήρωσε τήν ύπέρ τοΰ
άόελφοΰ θυσίαν, άναλογίζεται τήν άποπτάσαν αύτής μετά τοΰ
Αιμονος εύτυχίαν· εϊωκεν είς έκεΐνον θΰμα τήν ζωήν, δίδει είς
αύτόν προσφοράν τά δάκρυα. Τίς ποτε θά άρνηθή είς τόν στρα
τιώτην, όστις θνήσκει ήρωϊκώς ύπέρ τής πατρίδος, τό δικαίωμα
τοΰ ν’ άπολείψη εν δάκρυ έπί τή άναμνήσει τής γυναικός ή τών
τέκνων αύτοΰ; Διατί είς τήν παρθένον ’Αντιγόνην νά μή συγχω-

ρηθη ο,τι Οά συνεχωρεΐτο είς τόν γενναιότατον τών στρατιωτών.
Κατά τί βλάπτει τό φιλάδελφον ό ερως; Μήπως ή καρδία εχεί
Θέσιν δι’ εν μόνον αίσθημα; Τοιαϋται αί έρωτήσεις, άς άπηύθυνα
πολλάκις πρός έμαυτόν περί της ’Αντιγόνης, ήν επιτέλους ήχο·*
λουθησα δακρυ^ροών άπαγομένην άνυμφον, άνυμένάιον, δπως
ταφη ζώσα.
Καί ήδη, κυρίαι καί κύριοι, άποχαιρετίσωμεν τήν παντός εύ^
γένους φίλτρου πλήρη τήν καρδίαν ’Αντιγόνην, ής τήν εικόνα
έάν πως ό λέγων ούχί έπαξιως παρέστησε τήν ευμενή έξαιτειται
τήν τής φιλομοΰσου ταύτης όμηγύρεως συγγνώμην.

ΠΕΡΙ Τ Ο ϊ

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ.
Μ ετάφρασις !/. τ ή ; τέταρτης Ικ δίσεω ς τή ? δπο το3 (λ α τίνο υ) ίιδάκτορος
Θ εολογίας Ίω άννου Λεονάρδου Ο 3γου γερ μανιστί σ υ γ γ ρ α φ ε ίς
Ε ισ α γ ω γή ς εις τα ς ίερ3ες Γραφας τή ς Κ α ινή ς Δ ιαθηκης
ύπ ο τοΰ α ρ χ ιμ . Φ. ΒΡΥΕΝΝΙΟΥ.

§ 1. Περί της τάζεως τώ ν Ε ναγγιΜ ω ν.

^ Διττώς κατατάσσονται τά ιερά Ευαγγέλια έν τβϊς ίστορικοϊς μνημείοις
η-ής άρχαιότητος" είτε ουτω: Ματθαίος, ’Ιωάννης, Λουκάς, Μάρκος· είτε ώς
έξής: Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, ’Ιωάννης. Ή πρώτη κατάταξις, καθ’ ·?.ν
προηγούνται τών συνεργών καί ακολούθων αυτών ο'ι ’Απόστολοι, άναφέρετ α ι είς τόν χαρακτήρα καί τον βαθμόν τώ ν προσώπων, καί εδρηται έν
ταΐς άρχαιοτάταις λατινικαΐς μεταφράσεσιν (1), έν ταϊς Γοτθικαϊς καί έν
τοΐς συγγρά(ψασι λατίνων τινών έκκλησιαστικών δ α σ κ ά λ ω ν (2)· έκ
δέ τών ελληνικών χειρογράφων [/.όνον τδ τής Κανταβριγίας φέρει αυτήν,
ί δ ί τής ανω Αίγυπτου μετάφρασις διέφερε τούτων, ώς φαίνεται, καθ’ οσον πρώτον κατέτασσε τόν Ίωάννην κχί δεύτερον τόν Λουκαν (3). Ή έτέρα
ομως κατάταξις: Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, Ιωάννης εδρηται είς άπάσ α ς τά « ά? 1 ^ μεταφράσεις τής ’Ασίας καί ’Αφρικής, είς πάντας τώ ν
κανονικών βιβλίων τους Καταλόγους καί είς τά έλληνικά χειρόγραφα. ’Ε
πειδή h έν αύτή δέν τηρείται ή σχέσις τών προσώπων, επεται δτι αυτή
αποβλέπει είς τήν χρονικήν σειράν καί ακολουθίαν καθ' ήν έγράφησαν τ ά
Ευαγγέλια, δεικνύουσα ήμΐν έναργώς όποίας παραδόσεις περί τής χρονικής
ακολουθίας τών ίερών ευαγγελιστών εϊχον πρό οφθαλμών αί τής ’Ασίας
I I I ^odd'

Veronens. Vercellens, καί Ιν
Vindobouens.
(2) Tertullian. Libr. IV. adv. Marcion c. 2. Denique nobis fidem ex
a p o s to l i s Joannes et Matthaeus insinuant, ex a p o s t o l i c i s Lucas et
Marcus mstaurant.
(3) Woide appendix Codicis Alexandrin, seu fragmenta verslonis su
periors Aegypti. Dissertatio de Vers. Aegypt. c. 11. p. 1 9 .

καί Ελλάδος Εκκλησία! και αύται αί της ’Αφρικής, οτε τά βιβλία τη 4
χριστιανικής πίστεως κατετάσσοντο έν συλλογαϊς (■*).
’Ηχώ τις τών παραδόσεων τούτων, καίτοι μή άλυμάντων εις ήμάζ
κατελθουσών, ευρηται παρά τω. ίερω Έπιφανίω(^) και έν τνί Έκκλησιας·ικ,7) Ιστορία (®) καί τω Χρόνικώ τοϋ Ευσεβίου. ’Επειδή δέ, εί και [Λη είς
■τά καθέκαστα, είς τά κυριώτερα ομως συνάδει ό Εύσέοιος μετά τοϋ ε π ι
σκόπου της Κύπρου, είναι άδιάφορον πότερον αύτών να άκροασθώμεν,
προτιμήσωμεν δμως τον πατέρα τής Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας. Ο Ευσέ
βιος καταγράψας οσα άλλοι προ αύτοϋ περί Ίωάννου τοϋ Εύαγγελιστοϋ
ιστόρησαν, έπάγει ύστερον καί αύτός ίδίαις λεξεσι τάδε" ιιΦερε δε και
τοϋδε τοϋ αποστόλου τάς αναντίρρητους ύποσημηνώμεθα γραφας. Και δη
καί τό κα τ’ αύτόν εύαγγέλιον, ταϊς ύπό τόν ούρανόν διεγνωσμενον Εκκλησίαις, πρώτον άνομολογείσθω. "Οτι γε μην εύλόγως προς τώ ν άρχαιων
έν τετάρτνι μοίρα τών άλλων τριών κατείλεκται, ταύττι άν γένοιτο δήλον . . . Ματθαίος μέν γάρ πρότερον Έβραίοις κηρύζας, ως εμελλε και
έφ’ ετέρους ίέναι, πατρίω γ λώ ττη γραφτ, παραδούς τό κα τ’ αύτόν Εύαγγέλιον, τό λεΐπον ·τνί αύτοϋ παρουσία . . . διά τής γραφής άπεπληρου.
*11δη δέ Μάρκου καί Λουκά τώ ν κα τ’ αύτούς Αύαγγελιων την έκδοσιν πεποιημένων, Ίωάννην φασίν . . . . επί τήν γραφήν έλθεϊν τοιάςόε χαριν
αιτίας. Τών προαναγραφέντων τριών (Εύαγγελίων) εις παντας ηδη υμ ι
είς αύτόν διαδεδομένων, άποδέξασθαι μέν, φασίν, αλήθειαν αύτοϊς έπιμαρτυρήσαντα, μόνην δέ άρα λείπεσθαι τή γραφνί τήν περί τών έν πρωτοις καί κατ’ αρχήν τοϋ κηρύγματος ύπό τοϋ Χριστοϋ πεπραγμενών διηγησιν.»
’Α λλά πολύ προ τών είρημένων εκκλησιαστικών συγγραφέων ιστόρησε;
τόν Ματθαίον ώς τόν άοχαιότατον ιστορικόν συγγραφέα τοϋ χριστιανι
σμού, τον Μάρκον ώς τόν δεύτερον, ώς τρίτον τόν Λουκάν και ως τελευταΐον τόν Ίωάννην ό δεινός περί τάς άγίας Γραφάς ’Ωριγένης (’7). Την αύ(4) Α ί πράζεις τών ’Αποστόλων είναι, ώς γνωστόν, ο ό ε υ τ ε ρ ο ς λ ο γ ο ς ,
τ& δεύτερον μέρος τοϋ Ευαγγελίου τοΰ Λουκά* άμιρότερα άρα τα βιβλία ταΰτα,
ίπειδή το δεύτεοον είναι συνεχεία τοϋ πρώτου, επρεπε να μένωσι συνημμένα κ αι
άγώριστα, και τοΰτο εύκόλω; θα Ιγίνετο, αν μόνον ήνείχοντο να μετατοπισωσι
τ& Εύαγγέλιον τοΰ Λουκά κατόπιν τοΰ κατά Ίωάννην* και δμως δεν επραζαν ού
τως,. άλλ’ έκριναν εύλογώτερον να χωρίσωσιν άπ’ άλληλων τά δυο ταΰτα β ιβ λία
ϊ) νά έπιτρέψωσιν Ιν τη σειρά τών Ε ύαγγελιςώ ν κατάταξιν εναντίαν τής ίς-ορίας.
(5) Α'ίρ. 51, άπό τών λέςεων « ή γάρ πάσα τών Ευαγγελίων ύπόθεσις ού
τω ς εχει. . . . »
(6) Βιβλ. 3, κ ιφ . 2 4 .
(7 ) Εύσεβ. Ίστορ. Έ κκλ. βιβλ. δ. κεφ. 2ο. Παράβλ. κ αι Ώ ριγέν. Ο μιλ. ΊΙ
εις τον Ίησ. τοΰ Ναυή τόμ. 2. εκδ. R uai. σελ. 41 2, ενθα ουτος λέγει Sacer-

dotali tuba primus in Evangelio suo Matthaeus increpuit; Marcus quo«gie. etc, Καί τοΰ αύτοΰ τά ύπομνήματα είς τον Ίω άνν. τόμ. 6. σελ. 1 3 2 , I»·

Ηην δέ χρονικήν σειράν τών Εύαγγελιστών ώς πράγμα γνωστότατον καί
καρά πάσιν άναμφισβήτητον παραδίδωσι καί ό τοϋ Ώριγενους προγενέστε
ρος Ειρηναίος (®).
Οί Λατίνοι, καίτοι έν τοΐς κώδιξιν αύτών δέν μετεχειρίζοντο, ώς εΐρηται, τήν χρονικήν σειράν, καίτοι πρώτους μέν κατέτασσον τούς" ’Απο
στόλους καί αύτόπτας^τών πραγμάτων, κατόπιν δέ τούς ακολούθους αύ
τώ ν καί συνεργούς, ούδέποτε όμως έπελάθοντο τής τάξεως καθ’ ήν ypoνικώς εΐπετο ό είς μετά τόν άλλον. Ό άγιος Ιερώνυμος έφρόνει διά παν
τός οτι πρώτος συνέγραψεν ό Ματθαίος, δεύτερος ό Μάρκος, έπειτα ό
Λουκάς και μετα τούτον ο Ιωάννης* ούτως έπρεσβευε καί ό ιερός Αύγουστίνος (9). Μίαν δέ έκατονταετηρίδα καί έτι πλέον προγενέστερον τών
συγγραμμάτων τών δύο τούτων διδασκάλων είναι τά πολυθρύλητον
παρά Μουρατορίω τεμάχιον, έν ώ ό μέν Λουκάς λέγεται τρίτος έκδούς
τό κα τ’ αύτόν Εύαγγέλιον, ό δέ έπιστήθιος μαθητής τοϋ Κυρίου τελευ
ταίος. Πώς έχρονοθετούντο οί δύο ετέροι Εύαγγελισταί εύκόλως μέν τεκμαιρόμεθα, ρητώς όμως ούδέν λέγεται έν τώ τεμαχίω τούτω, άκρωτηριαϋθέντι ύπό τοϋ χρόνου
Οσον δε και άν διαφέρωσιν απ' άλληλων τά παρεμπίπτοντα διηγη'ματα, δι’ ών συνοδεύουσι τήν ύπόθεσιν ταύτην οί τής ’Εκκλησίας συγγρά
φεις, και οσον διάφοροι καί άν ηναι αί πηγαί, έξ ών άρύονται, ούχ ηττον
έν τνί χρονολογική ακολουθία τών Εύαγγελίων συμφωνοϋσι πάντες καί
όμοθύμως διαβεβαιοϋσι τήν όρθότητα τής τοιαύτης κατατάξεως. Είς μόνον
έςαιρεΐται, Κλημης ό Άλεξανδρεύς, ό'στις νομίζει οτι τά περιέχοντα τάς
γενεαλογίας είναι καί τά κατά πρώτον γραφέντα Εύαγγέλια (*'·). Ή
παραόοσις αυτη τοϋ Κλημεντος δεν διαφιλονεικεϊ μέν τήν πρώτην θέσιν
τοϋ Ματθαίου έν τώ χορώ τών άγίων Εύαγγελιστών, μετατοπίζει δμως
προδήλως τόν Μάρκον είς τήν τρίτην. Ά λ λ ά κατά τής αξιοπιστίας ‘τής
παραδόσεως τούτης, τήν οποίαν ό ιερός Κλήμης άνάγει είς περιωνύμους
καί άξιοπίστους άνδρας, τούτο μόνον παρατηροϋμεν ότι ό ’Ωριγένης ό μα
θητής αύτοϋ καί οί μετά τούτον διδάσκαλοι τής ’Εκκλησίας τοσοϋτον ασ
φαλείς καί άναντιρρη'-ιους έθεώρουν τάς παραδόσεις τάς οποίας ήκολούθουν,
ώστε ούδέ είς έξ αύτών ήσπάσθη τήν γνώμην τοϋ Κλήμεντβς, άλλ’ ούδ
αύτός ό τήν παράδοσιν ταύτην ήμΐν διασώσας ιστοριογράφος έκλονήθη
οΐς γράφει « άρξάμενος άπο τοΰ Ματθαίου, δς καί παραδέδοται πρώτος τών λοι
πών τοΐς Έβραίοις έκδεδοκέναι τό Εύαγγέλιον τοΐς έκ περιτομής πιστεύουσι. »

(8) Adv. Haeres. Lib. 3. c. 1. Εύσεβ. Ίστορ. Έκκλ. β^λ. ί',κεφ. 8.
(9) Augustin, de consensu Evangelist. Lib. 1. §. 3.
(10 ) Antiq. Ital. m6dii aevi, tom. 3, p. 85 4 .
( 1 1 ) « Προγεγράφθαι Ιλέγετο τών Εύαγγελίων τά περιέχοντα τ^ς γενεαλο
γίας» παρ’ Εύσεβ. Ίστορ. Έ κκλ βιβλ. 6, κεφ. 14.

ποσώς ύπ’ αύτής* έξ ου δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν πόσον βέβαια κοά
πεπληροφορημένη ην περί τής χρονικής διαδοχής τών Ευαγγελίων ή χρι
στιανική άρ/αιότης, ήτις έκτος τοΰ Κλήμεντος όπάρχει ομόφωνός έν
τούτω.
Α ί έξωτερικαί αύται δείξεις καί μαρτυρίαι τής χριστιανικής άρχαιότητος περί τής τάξεως τών ιερών Ευαγγελίων, δσω τις καί αν υποτίμησή
αύτάς, έχουσιν αξίαν βαρείας τουλάχιστον ύποθέσεως, καί άπαιτοΰσιν ό
πως σεβόμενοι αύτάς ά~’ αύτών άρχώμεθα τών ερευνών ήμών μετά τή ς
έλπίδος ότι αυται εξουσιν ύ~έρ αυτών τή ν αλήθειαν καί πραγματικότητα,
καί μετά τής άποφάσεως νά άποθέσωμεν αύτάς, άν τυχόν περιέπλεκον
ήμας είς σημαντικάς δυσχερείας ή κατέσπων ήμας είς άτοπους θεωρίας (,2 ).
§ 2 . Ά ν α γ νώ σ τα ι δ ι ονς ιδίω ς έγράψη τό κ α τά Μ ατθαίον

Ε ναγγίΜ ον.
’Εκ τών τεσσάρων Ευαγγελίων τό κα τά Ματθαίον παραδίδωσιν ήμϊν
ή ιστορία ώς τό πρώτον καί άρχαιότατον περί άλλων τινών ό'μως ζητη
μάτω ν εις τοΰτο τό Εύαγγέλιον άναφερομένων τά υπό τής ιστορίας παρατιθέμενάείσι τοσοΰτον όλίγα ή τοσοϋτον διάφορα καί ποικίλα, ώστε μή έλπίζοντες παρ’ αύτής λύσιν τ ι νά, όφείλομεν νά άναγάγωμεν σύμπασαν τήν
έρευναν ήμών είς τήν χώραν τής ύψηλοτέρα,- κριτικής. Διότι έκ μέν τής
άντιπαραθέσεως τοΰ κατά Ματθαίον Ευαγγελίου πρός τό κατά Μάρκον
καί Λουκαν πληροφορούμεθα αρκούντως περί τώ ν αναγνωστών πρός οδς
ιδίως άπηυθύνετα τό πρώτον' τ ά Sk συμπεράσματα άπερ έξάγομεν έκ
τής μεθόδου μέν τοΰ ίεροΰ συγγραφέως—περί τοΰ κυρίου σκοποΰ ον προύτίθέτο συγγράφω/ κύτό— έκ τών πρό τών οφθαλμών δ’αύτοΰ αίωρουμένων
περιστατικών —περί τοΰ χρόνου καθ’ δν συνέγραφεν— εχουσι πλείονα ίσχύν καί κΰρος παρά τήν φωνήν τής μιας ή τής άλλης τών μερίδων είς
ας αί είδη'σεις τοΰ παρελθόντος διχάζονται.
Ή σκηνή τώ ν έν τοΐς ίεροΐς Εύαγγελίοις ίστορουμένων είναι ή Ίουδαία,
τ ά ένεργοΰντα πρόσωπα κατά τό πλεΐστον μέρος αύτόχθονες τής χώρας
ταύτης, ό κύκλος τώ ν ιδεών, αί θρησκευτικαί καί πολιτικαί σχέσεις είναι
(1 2 )
Σημ. τοΰ Μεταφρ. Τήν ομόφωνον ταύτην τής άρχαιότητυς μαρτυρίαν
περί τής τάξεως τών ιερών Εύαγγελιστών Ιμπεδοΐ παρακατιών 6 συγγραφεύις
καί δι’ Iιωτορικών λόγων, τουτέστι δία λόγων Ις αυτών τών Ε υαγγελίων λ α μ βανομένων, Ιναντίον πάντων Ικείνων οΐτινες τών αρχαίων χριστιανικών παραδό
σεων αύθαιρέτως καταφρονοϋντες, προτείνουσι διαφόρους αλλας κατατάξεις, π α ρεκτρεπόμενοι είς πολλάς καί ποικίλας καί μωράς Αποθέσεις. Έ ν τώ παοόντι ό
μως άρκεΐται είς τας Ιξωτ-ριτας ταυτας μαρτυρίας, καί αρχεται άπο τοΰ Ε υαγ
γελίου τοΰ Ματθαίου έξετάζων τα εις αύτο άναφερόμενα διάφορα ά'λλα ζη τή μ α τα ,

χυΒκρώξ ’Ιουδαϊκά καί ξένα είς τους πδρισσοτέρους τών κα τ’ έκείνους
τούς χρόνους άκμαζόντων λαών.
Έντεΰθεν ό Ευαγγελιστής Μάρκος, ό'στις συνέγραψε τήν αύτήν ιστο 
ρίαν ήν καί ό απόστολος Ματθαίος, φροντίζων περί τών εγγυτάτω ν αύ
τοΰ αναγνωστών προάγεται ούχί σπανίως είς διασαφήσεις ’Ιουδαϊκών
τινων εθίμων καί δοξασιών- ουτω, φέρ’ είπεϊν, ίστορών περί τώ ν Φαρι
σαίων δτι έμέμφοντο τούς μαθητάς τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ διότι έτρωγον
«κοιναις χερσίν», έπεξηγεΐ αμέσως τό «κοιναΐς» έπάγων «τουτέστιν άνίπτοις», έπειδή προΰποτίθησιν δτι οί άναγνώ σται αύτοΰ άγνοοΰσι τήν
σημασίαν καθ’ ήν έχρώντο τγ λέξει οί ’Ιουδαίοι. Επειδή δέ οί άναγνώσται
αύτοΰ ήδύναντο, άγνοοΰντες τήν αιτίαν τής τοιαύτης μορ.φής, νά μή κατανοήσωσιν όρθώς καί τήν είς αύτήν δοθεϊσαν τοΰ Κυρίου άπάντησιν, διερ
μηνεύει καί ταύτην, έπισημειών όλίγα τινά περί τών Φαρισαϊκών έθίμων
καί δοξασιών καί γνωστοποιεί δτι ούτοι δέν ήσθιον είμή άφοΰ πρότερον
ενιπτον τάς χεΐρας, δπερ έάν μή επραττον, έθεωροΰντο ακάθαρτοι. ’Α λ 
λαχού δέ πάλιν έξηγεΐ ό Εύαγγελιστής ούτος τ ί δηλοϊ ή λέξις Π αρασκευή
έπάγων ατουτέστι προσάββατον», καί τ ί ή λέξις «κορβάν», έπιφέρων
«δ έστι δώρον»— άπαραλλάκτως δπως καί ό Ίώσηπος ποιεί χάριν τών
ρωμαίων αύτοΰ αναγνωστών.
Α ύ τά τα ΰτα μετά τών αύτών λέξεων καί ά λλα τοιαΰτα πολλά διη
γ είτα ι καί ό Ματθαίος, καί δμως απέχει πάσης έπεξηγήσεως, παντός
πρός διασάφησιν τών ίστορουμένων σχολίου, όχι βέβαια δι’ άλλο είμή
^ιότι προΰποτίθησιν αύτά γνωστά ήδη είς τόν αναγνώστην τοΰ Εύαγγελίου του.
Περί τών τόπων πάλιν δσοι τό θέατρον έγένοντο τών διαφόρων συμβάν
τω ν δ μέν ιερός Λουκάς ποιείται ίκανάς γεωγραφικάς σημειώσεις δπως διά
τούτων διδάξτρ έν συντομία τόν Θεόφιλον, δστις πρώτος έμελλε νά λάβνι
άνά χεΐρας τό Εύαγγέλιον αύτοΰ ('*). Ά λ λ ’ ό Ματθαίος, καθώς περιττόν
ηγείται τό έπεξηγεΐν ήθη, έθιμα, δοξασίας καί τά παρόμοια, δσον καί άν
τα ΰ τα ήσαν ίδιάζοντα είς τήν Παλαιστίνην, ούτω καί έν ττ, περιγραφή τής
άγίας γής ούδόλως μέριμνα μήπως ή διήγησις αύτοΰ άποβίί εις τινα σκο
τεινή καί ασαφής έξ άγνοιας τής χώρας, τώ ν πόλεων, τών τόπων, κτλ.
Κ αί φαίνεται μέν έν τώ 2 2 κεφ. δτι βοηθεΐ τώ αναγνώστη αύτοΰ πρός
ορθήν κατανόησιν τής έρωτήσεως τών Σαδδουκαίων, έπιφέρων δτι ούτοι
ήρνοΰντο τήν άνάστασιν τών νεκρών «οί λέγοντες μή εϊναι άνάστασιν»,
ά λλ’ ή προσθήκη αυτη ήν αναγκαία είς πολλούς καί έ ; αύτών τών συμ
πολιτών του" διότι είς τάς δοξασίας τής αίρέσεως τών 2αδδουκαίων ένησμενίζοντο οί πλούσιος οί υψηλοί καί μεγάλοι ώς ύποθαλπούσας τόν
(1) Π-άς. Κεφ.

στίχ. 1.

ελεύθερον και παράνομον αυτών βιον' ένώ παρά τώ λαώ δέν ειχον zicyjr>~
ρήσει έτι αί δοξασίαι αύται, καθά ό Ίώσηπος παρατηρεί (2).
Ex. των ειρημενων λοιπον γίνεται φανερόν δτι τους συμπατριώτας αυ
τού μονον είχε προ οφθαλμών και τούτων τόν φωτισμόν ιδίως έσκόπει
γραφών τό Εύαγγέλιον αύτοϋ ό ιερός Ματθαίος' η οτι εγραψεν αύτό δπως εγραψεν ώς μή καταμαθών πρότερον διά περιηγήσεων, ώς ό Μάρκος
και ό Λουκάς, τάς συνήθειας τών άλλων έθνών καί τήν διαφοράν αύτών,
άπό τών Ιουδαϊκών εθίμων καί δοξασιών (3). Ά λ λ ’ είτε ούτως είτε άλ
λως έχει τό πράγμα, τά αύτό συμπέρασμα εξάγεται, καί ήμεΐς βλέπομε1/
εξ αυτου τοΰ έργου τοΰ ίερου συγγραφεως, δτι ό όρίζων αύτοΰ δέν έξετείνετο ,.ε^αν τών όρίων τής Παλαιστίνης, δπερ έστίν είς ταύτης έξαιρέ"ως
τής χωράς τους Ιουδαίους και εις τοιούτους οίτινες πολλάκις ήρχοντο είς
Παλαιστίνην και ούτε τά ήθη ούτε τά ιδιώματα καί τάς συνήθειας αύ
τής ήγνόουν, τήν ιστορικήν αύτοϋ βίβλον άπηύθυνεν (*).
Άρχ. βιβλ. 18, κεφ. 4, §. 4.
(3 )
Σημ. ^οΰ Μεταφρ, Αρα γε 6 Ματθαίος, ό πρότερον τελώνης, ήδύνατο νά.·
/νοή την 7ipos τους Ιουόαιους σχεσιν τών άλλων εθνών είς τοσοΰτον βαθμόν ο—
σον υποτιθησιν ό Ουγος; Εννοείται δε οτι ή παρατήρησις ημών ούδόλως παρα-απτει το άληθ-ς αυτοΰ συμπέρασμα, έξεναντίας μάλιστα ετι μάλλον ένισνυει
αυτό.
( ) -'i!·’·· τοΰ Μεταφρ. Πρός το συμπέρασμα τοΰτο τοΰ συγγραφεως φαίνεται
συναΟουσα καί ή αρχαία παρα'δοσις ί^ν αναγράφει ό Εύσέβιος έν τν)' Έ κκλ. Ιστορ.
βιβλ. 3, κεφ. 24, λέγων « Ματθαίος πρότερον Έβραίοις κηρύξας,' ώς Ιμελλε καί
*
7 0υ; U_va,> π α"Ρ!ν γλώ σσα παραδούς τό κατ’ αύτόν Εύαγγέλιον, τό λεΤπον τή αυτοΰ παρουσία, τουτοις αφ ών έστέλλετο (ίσ. γρ. διεστέλλετο) δια τής
/ραφής απεπληρου,.» Ετεροι Ον ως τών νεωτέρων, πολλοί καί δεινοί περί τήν ι 
ερά > ιύ'/ α γιων Γραφών φιλολογίαν, οεν παραδέχονται τοσοΰτον, δσον ό ήμέτερος
τυν^σταλμεναν τον κύκλον τών αναγνωστών τοΰ κατά Ματθαίον Ε ύαγγ^λιου, άλλα μεγαλυνουσι καί εύρύνουσιν αύτόν είσάγον.τϊς έν αύτώ πάντας άνεζα .ρ ^ ω , τους Ιουδαίους,και αυτούς δηλονότι τούς έκτος τής Π αλαιστίνης οίκοΰντα ς. Ουτω, φερ είπεΐν, ο Schott (Isagoge historico-critica in libros novi
Foederis aacros. lenae 1830, σελ. 68, 4). Τήν γνώμην α ύτο ΰ έπιστηρίζει οδ ■
τος έπί τών εξής ρήσεων τοΰ Εύαγγελιστοΰ Ματθαίου, Κεφ. 1, σ :!ν . 23, Κεφ.
2 2 , στίχ. 23, Κεφ 27, στίχ. 8,
15 , 33, Κεφ. 28, στίχ. 1δ. Ά λ λ ’ αίμέν έν
κεφ. 1, “23 καί 27, 33 γινόμεναι επεξηγήσεις δικαιολογούνται έαν λάοωμεν ύ π oyiv .α έν κεφ. 27, 46 καί ο'σα κατωτέρω ιστορεί ό συγγραφεύς τής παρούσης πραγματείας περι τής ελληνικής γλώσσης Ιν Π αλαιστίνη.— Τής δέ έν κεφ·
2 2 , 23 προσθηκης ή άναγκαιότης
άρκουντως κατεδείχθη άνωτέρω
ύπό τοΰ 0 5 γου. Γά όέ έν κεφ. 2/, 8, Ίο και 2 8 , Ίο, ούδόλως ύποβαστάζουσι τί)ν γνώ μην
τοΰ Schott, ακόμη και οταν παραδεχθώμεν δτι τό κατα Ματθαίον Ε ύαγ γέλι,ν
Ιγραφη τΰ> 41 σωτηρίφ ετει, διότι ταΰτα ήδύναντο να ώσι γνωστά είς τούς χ ρ ι 
σ τ ι α ν ο ύ ς Ιουοαιου.ς τής Π αλαιστίνης, ούχί ομως καί είς τούς μήπω εως τότε
πιστευσαντας. Κατα τόν ήμέτερον ομως συγγρ*φία, τιθέντα, ώς όψόμεθα, τήν.
συγγραφήν καί εκδοσιν τοΰ κατά. Ματθαίον Εύαγγελίου κατα τό 68 άπό Χρι-,

§ 3 . Σκο.τός τοΰ κ ατα Μ ατθαίον Ε ναγγε.ΐίου.
’Εάν ήδη έπιστήσωμεν τήν προσοχήν ήμών καί είς τό π ρα γμ α τικ όν
•τής εύαγγελικής ταύτης ιστορίας, τουτεστιν είς τάς έπιστασιας καί πα
ρατηρήσεις δσας ποιείται ό ιερός Ματθαίος έπί τών έργων καί τής διδα
σκαλίας τοϋ Ίησοϋ Χριστού, άνακαλύπτομεν καί τόν σκοπόν, τόν όποιον
ειχε συγγράφων τό Εύαγγέλιον του. Ό Ματθαίος πολλαχοϋ τοϋ Εύαγγε
λίου αύτοϋ δίδωσιν ήμΐν αφορμήν νά διακρίνωμεν τ ί κυρίως προτίΟεται να
διδάξη τόν αναγνώστην αύτοϋ καί είς τ ί προ πάντων νά έπιστήστ) τήν
προσοχήν του. Έφ’ όσον 'έξιστορεΐ γεγονότα, ούδόλως επηρεάζει τήν κρίσιν ήμών" δταν δμως ποιήται παρατηοησεις έπ αύτών, τότε παυων τοϋ
είναι άπλώς καί μόνον συμβεβηκότων εισηγητής, καταβιβα,ει ημάς είς
τόν μυχόν τοϋ πνεύματός του και άνακαλυπτει ήμΐν τον σκοπον και τας
βουλάς, ών ήμεΐς όφείλομεν νά μετάσχωμεν.
Αί τοϋ ίεροϋ Ματθαίου έπιστασίαι είσίν ενός είδους πάσαι’ πανταχοϋ
δεικνύει ήμΐν δτι τά έργα και αί διδαχαι τοϋ Ιησοϋ Χριστού είσιν αυτα
έκεϊνα δι’ ών έχαρακτηρίσθη ό Μεσσίας, καί δτι έξ αύτών δύναται τις νά
εΰρτι τοΰτον έν τώ Ίησοϋ Χριστώ. Έπί άξιοσημειώτων γεγονότων ή δι
δαχών καί έργων τοϋ Κυρίου άνάγει ημάς εις τας παλαιας αγίας Γοαφας,
έν αίς προδιεγράφη ή είκών τοϋ προσδοκωμενου τουτου Σωτήρος, και άποδεικνύει έφ’ ένός έκάστου χαρακτήρος δτι ή μεγάλη και τελεία έκεινη εί
κών, ή έν ταΐς διανοίαις τών Προφητών αίωρουμένη, έπραγματοποιηθη
καί ένεφανίσθη έν τώ Χριστώ. Τούτο πράττει ο Ματθαίος δι ολης αυ
τοΰ τής ιστορίας" ένω ό Λουκάς και ό Μάρκος σπανιως και τότε μονον
ώς έπί τά πλεΐστον έπάγουσι ρήσεις εκ τής Παλαιας Διαθηκης, οταν αυτα ι τύχωσιν έν τώ στόματι τοϋ ένεργοϋντος καί όμιλοϋντος έν τ*?ί ιστο
ρία προσώπου, δτε επομένως αί ρήσεις αύται είναι ειδήσεις άνήκουσαι είς
αύτήν τήν ιστορίαν, και ούχι αυτοσπουδ αστοί παρατηρήσεις τοϋ ιστορι
κοϋ. Εξαιρούμενων τών ρήσεων τώ ν έν Κεφαλ. 1 , στίχ. 2 3 , Κεφ. 2 ,
στίχ. 6, 1 5 καί 1 8 C1), αί εφεξής ρήσεις, αί έν Κεφ. 3 στίχ. 3 Κεφ.
4, στίχ. 1 4 , Κεφ. 8 , στίχ. 1 7 , Κεφ. 1 2 , στίχ. 1 7 , Κεφ. 1 3 , στίχ .
3 5 , Κεφ. 2 1 στίχ. 4, Κεφ. 2 6 στίχ. 5 6 , Κεφ. 2 7 στίχ. 9 , άναφερόμεναι πάσαι μετά τοϋ όπως ή Ινα ττ.ΙηρωΟή το ρηθε? και ώς έν τώ Χρις·ω
έκπληρωθεΐσαι ρήσεις τής Παλαιας Διαθήκης, έξεταζομεναι έν τνί συναφεια
στοΰ ετος, ταΰτα ήδύναντο νά λεγωνται προς τους εν Παλαισανγι οικουντας I
ουδαίους χωρίς νά ώσι περιττά.
(1 )
Σημ. τοΰ Μεταφρ. Δ ιατί τά γραφικά ταΰτα λόγια έξαιρεϊ τών άλλων ό
συγγραφεύς άγνοοΰμεν* ά λλ’ ’ίσως έπειοή πολλά εισι τα ύπο τών έναναω^ κατα
τής χρήσεως καί έφαρμογής τών ρήσεων τούτων παρά τώ Ευαγγελιστή Μα ^
βαίω λεγάμενα.

τοΰ λόγου καί έν ω τέθεινται τόπία, ούδεμίαν αμφιβολίαν έγ καταλείποοβϊ
περί τοΰ πρωτίστου καί κυρίου σκοπού τοΰ ιερού συγγραφέο>ς.
Ά ξίω ς άρα έδόθη είς τό βιβλίον τοΰτο τό ονομα Ε ναγγίΜ ον, δ έστιν
ευφρόσυνος καί παρήγορος αγγελία, ονομα, το όποιον έλαβον επειτα καί
αί λο'.παί βιογραφίαι τοΰ Ιησού Χρίστου αί συνταχθεΐσαι υπό το »
Μάρκου, τοΰ Λουκά καί τοΰ Ίωάννου, καίτοι ό ειδικός τούτων σκοπός υπάρ
ξει πολΰ διάφορος τοΰ τοΰ Ματθαίου^
§. 4. Χ ρήσις χα ί όιά τα ζις της ιστορικής ν-Ιης i r τω ΕναγγεΛ ίω

τοΰ Μ ατθαίου.
Συνέχεια τοΰ προηγουμένου,

Έάν λοιπόν κύριος σκοπός τοΰ συγγραφέως ην τό καταδεΐξαι καί
πληροφορήσαι τους άναγνώστας αύτοΰ δτι ό Ιησούς Χριστός έστιν ό ύπό>
τώ ν Προφητών προκαταγγελθείς καί ύπό τώ ν ’Ιουδαίων προσδοκώμενος
Μεσαίας, επεται δτι δέν είχε τήν πρόΟεσιν νά παράσχω ιστορίαν πλήρη
καί χρονολογικώς συντεταγμένην, ιστορίαν μέχρις αύτών τών έπουσιωδεστέρων κατερχομένην καί έν πασιν ακριβώς έπεξειργασμένην' ά λλ α
μάλλον γενικήν καί συνοπτικήν εκΟεσιν τών γεγονότων, παρέχουσαν λαμπράν μέν καί ζωηράν εικόνα της αξίας καί τοΰ χαρακτήρας τοΰ βιογραφουμένου προσώπου, έκ τών έξοχωτέρων αύτοΰ λόγων καί πράξεων καιτών άλλων τών έν τώ βίω αύτοΰ συμβάντων συνηρμολογημένην, ούχι ό
μως καί έν τοΐς καθ’ εκαστα έντελώς άπηρτισμένην. Κ αί π ρα γμ α τικ οί
τοιαύτη είναι τοΰ ίεροΰ Ματθαίου ή έργασία’ οΰτω, φερ’ είπεΐν, έκεϊ ενθα
παρουσιάζει τόν Κύριον άρχόμενον τοΰ κηρύγματος τής βασιλείας τοΰ
Θεού, συλλέγων έκ πολλών αύτοΰ διδαχών τά στοιχεία καί ούτως εί
πεΐν τούς πυρήνας αύτών, συγκεφαλαιοΐ αύτά έν τνί γνωστή έκείνη διδαγ γ , τή έπί τοΰ ό'ρους γενου-έν·/], ήτις, καθά παρά πάντων σήμερον άνωμολόγηται, έκ διαφόρων καί κατά διαφόρους καιρούς γενομένων διδαχών
σύγκειται (*). Άθρόως ωσαύτως εκφέρει καί τούς παραβολικούς λόγους
τοΰ Κυρίου (Κεφ. 1 3 — 1 4 ), καίτοι ούτε συγχρόνως ούτε έν ένί καί τω
αύτώ τόπω έρρέθησαν, βουλόμενος ϊνα δείξνν δτι καί είς τοΰτο τό είδος
τής διδασκαλίας, τό έν παραβολαΐς δηλονότι διδάσκειν (Κεφ. 1 3 στίχ.
35), δπερ ώς χαρακτήρα τοΰ Μεσσίου οί άγιοι Προφήται προεκήρυξαν, α 
ναγνωρίζεται ό Ίησοΰς Χριστός ώς ό έπαγγελθείς Σωτήρ.
Γινώσκοντες λοιπόν τόν κύριον σκοπόν τοΰ Εύαγγελιστοΰ, μή προσδοκώμεν παρ’ αύτοΰ βιογραφίαν χρονολογικώς συντεταγμένην, άλλά μαλ(1)
Σημ τοΰ Μεταφρ. 'Η επί τοΰ ορούς διδαχή άγχεται παρά τω Μ ατθαιω
άπο τοΰ Κεφ. 4 στίχ. 1 7 και παρατείνεται μέχρι τοΰ 8 Κεφαλ.

λον περιγραφήν τοΰ y αρακτήρος και τής άποστολής τοΰ μεγάλου διδασ
κάλου, έν ή τά γεγονότα πρός τόν ειδικόν τούτον σκοπόν συνυφαίνονται,
καί τοσοΰτον μόνον έκτυλίσσονται δσον αύτός άπαιτεΐ. Καθώς δέ ό π λ α 
τωνικός φιλόσοφος καί τοΰ χριστιανισμού ενθερμας άπολογητης και μ αρ~
τυς ’Ιουστίνος άχοιινημονεύζΐ'ΐζα έν γένει τα Εύαγγελια όνομά,ει, ούτω
δυνάμεθα καί ήμεΐς νά παραβάλωμεν τό κατά Ματθαίον Εύαγγέλιον
πρός τά απομνημονεύματα τοΰ Ξενοφώντος, πρός τά όποια τοΰτο εχει
άναμφήριστον όμοιότητα κατά τε τον σκοπον και τήν διαταξιν τής
ύλης (2).

§ 5. Περί τοΰ χρόνου καθ' hr συνεγράφη τό χατα Ματθαίο/·
ΕναγγΐΛιον.
*Έκ τινων φράσεων σποράδην έν τώ Εύαγγελίω τού Ματθαίου φερομε(2 )
Σημ. τοΰ Μεταφρ. Περί τής χρονολογικής τάξεως τής ευαγγελικής Ιστο
ρίας παρα τώ Ματθαιω καί τω Μάρκο) παρατηρεί καί ο ημέτερος σεοασμιο ς
πρεσβύτερος ο Γετταΐος τάδε:
« Οί δυο πρώτοι Ε ύαγγελισταί Ματθαίος καί Μάρκος προθεσιν δεν ειχον vSe
διηγηθώσιν ήμϊν κατά τάξιν χρονολογικήν τήν ευαγγελικήν Ιστορίαν. Περι τοΰ
ίεροΰ Μάρκου εχομεν τήν μαρτυρίαν ένος τών μαθητών τοΰ Ιησοΰ Χρίστου, τοΰ
πρεσβυτέρου Ίωάννου, δστις κατα τον Παπίαν τοιαΰτά τινα περί τοΰ κατα Μάρ
κον Ευαγγελίου παρέδωκε «Μάρκος μεν ερμηνευτής Πέτρου γενόμενος, οσα Ιμνημόνευσεν, άκριβώς εγραψεν, ού μέντοι τάξει, τά ύπο τοΰ Χρίστου ή λεχθεντα ή
πραχθέντα· ούτε γάρ ηκουσε τοΰ Κυρίου ούτε παρηκολούθησεν αυτω, ύστερον δε
Πέτρω, 8ς προς τάς χρείας έποιεϊτο τάς διδασκαλίας, άλλ οΰχ ώσπερ σύνταξιν
τ δ ν κυριακών ποιούμενος λογίων. "ι2στε ούδέν ήμαρτε Μάρκος ένια γραψας ώ ς
άπεμνημόνευσεν’ ένος γάρ Ιποιήσατο πρόνοιαν τοΰ μηδέν ών ήκουσε παραλιπεΐν
ψεύσασθαί τι Ιν αύτοΐς. » (Εύσεβ. Έ κκλ. ίσ τ. 3, 39.)
Ά ρ κ ε ΐ νά παραβάλωμεν τήν διήγησιν τοΰ Ματθαίου προς την τοΰ Μάρκου, ό
πως Τδωμεν δτι μεταξύ τών δυο ίερών ιστοριογράφων μεγίστη ύπάρχει αναλο
γ ία , ήτις μάλιστα καί αφορμήν εδωκεν ε”ς τινας νά ε’ίπωσιν ο τι ο Μάρκος είναι
ϊπιτομεύς τοΰ Ματθαίου. Ή ταξιθέτησις τής ευαγγελικής Ιστορίας είναι ή αύτή
σχεδόν παρ’ άμφοτέροις. Προς τούτοις 6 ίερος Ματθαίος ούδεποτε σηυειοΤ ώρισμένως τήν Ιποχήν τών Ι’ργων ή τών λόγων δσα άναφέρει. Αρχομενος διηγησεώς τίνος μεταχειρίζεται, ώς ό ίερος Μάρκος, έκφράσεις γενικάςτοιαύτας « ε υ 
θύς, τότε, καί, τω και ρω Ικείνω, ποτέ κτλ. » Συγγραφεύς οϋτωσίν άρχόμενο ς
τών διηγήσεων αύτοΰ, δείκνυσι προφανώς οτι.πρόθεσιν δέν είχε νά ΰποβλ/,θή
είς αύστηράν χρονολογικήν τάξιν. Τέλος άμφότεροι οί θείοι Ε ύαγγελισταί, ο τε
Ματθαίος καί 6 Μάρκος ούδεμίαν σημείωσιν ποιούνται δυναμένην νά συντελέσϊ}
είς τήν χρονολογικήν κατάταξιν τών γεγονότων, διο καί ό άναγινωσκων αύτους
νομίζει δτι δσα διηγούνται ε’ις εν καί το αύτο ετος συνέβησαν. Ικ α νά δέ τα ΰτα
"να διαβεβαιώσωσιν ήμ ας'οτι ούτε έ είς ούτε ο ετερος τών Ευαγγελιστών προεθϊντο νά κατατάξω σι τήν διήγησιν αύτών χρονολογικώς. » (Histoire de 1’ Ε-

g-lise par Wladimir Guettee, tom. i Preliminaires p. Y —VII.)

νων φαίνεται ικανές χρόνος παρελθών άπό τών ήμερων καθ’ ας συνέβησαν·
τ ά πράγματα μέχρι της τούτων καταγραφής. Ό Εύαγγελιστής λέγει οτι
ϊχνη πραγμάτων τινών έσώζοντο ετι έν τι) Ίουδαία μέχρι τών ήμερων
καθ’ άς συνέγραφε, και εκφράζεται περί αύτών ούτως, ώς συνήθως όμιλεΐ
τις περί πραγμάτων ού πρό ολίγου συμβάντων (Κεφ. 2 7 στίχ. 8.^Κεφάλ. 2 8 στίχ. 15 ). ('*) Πρός τούτοις έκεΐ ένθα ιστορεί τ ά περί της κατα
δίκης τοΰ Ίησοϋ Χριστού αναφέρει ό ιερός Ματθαίος έθιμόν τ ι, ό'περ δέν
υποτίθεται πλέον παρά πάσι γνωστόν. Έκεΐ δηλονότι ό'που ό Πιλάτος
παρουσιάζει ενώπιον τού ιουδαϊκού λαού τόν Ίησοΰν Χριστόν καί τόν Βαραβάν ό'πως άπολύσν) ένα έξ αύτών, προστίθησιν ό Ματθαίος τήν παρατήρησιν ό'τι τούτο ην συνη'θεια τού τότε καιρού, ό'πως κατά τήν έορτήν
τού Πάσχα άπολύνι ό ήγεμών ενα έκ τώ ν καταδίκων, δν ήθελεν ό λαός
(Κεφ. 2 7 στίχ. 15 ). Τό δικαίωμα τούτο τού λαού, ώς βασιζόμενον ό'πως
δη'ποτε έπί τής συνήθειας, δυσκόλως βέβαια ήδύνατο νά πέσ/i είς λήθην
μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου.
’Α λλά περισσότερον φώς έπιχέει καί ·έγγύτερόν πως ορίζει τόν χρόνον
καθ δν έγράφη τό πρώτον εύαγγέλιον 6 3 5 στίχ. τού 2 3 κεφαλ. ενθα
ό λόγος περί Ζαχαρίου υίού Βαραχίου, τού φονευθέντος μεταξύ τού ναού
και τού θυσιαστηρίου. Έάν έπιστήσωμεν τήν προσοχήν ήμών εις τό ό'νομα,
είς τόν χαρακτήρα τού προσώπου, εις τό είδος τού θανάτου, είς τόν τό
πον τής έκτελέσεως αύτοΰ καί είς τάς περιστάσεις είς άς άποβλέπων ό
μιλεΐ ένταύθα ό ’Ιησούς Χριστός, ούδολως δυνάμεθα νά άμφιβάλλωμεν
ό'τι ό περί ού ό λόγος Ζαχαρίας είναι Ζ α χ α ρία ς ό Β αρούχον, έκεΐνος δη
λονότι περι ού ό Ίώσηπος αναφέρει o'xt' μικρόν πρό τής καταστροφής τής
Ιερουσαλήμ έφονεύθη αδίκως έν τώ μέσω τού ναού (2). Τό ό'νομα υπάρχει
( 1 ) Σημ.. τοΰ Μεταφρ. Ουτω, φέρ’ είπεΐν, ίστορών τά περί τοΰ άγροΰ τοΰ κεραμεως, δν ήγόρασαν έκ τών τριάκοντα άργυρίων τοΰ προδότου ’ Ιούδα, έπάγε·.
ο διο έκλήθη ό άγρός έκεΐνος άγρός αίματος ε ω ς τ ή ν σ ή μ ε ρ ο ν . » Περι δε
τών Ικ τής κουστωδίας στρατιωτών, οιτινες ελαβον Ικανά αργύρια παρά τών άρχιερεων όπως διαψεύσωσι τήν άνάστασιν τοΰ Κυρίου, λέγει « οί δε λαβόντες τά
αργύρια έποίηΐαν ώς έδιδάχΟησαν" και διεφημίσδη ό λόγος οΰτος παρά Ίουδαίοις
μ έ χ ρ ι τής σήμερον.»
(2) Περι τοΰ Ίουδ. πολέμ. βιβλ, 4 κεφ. 5, § 4 .— Σημ. τοΰ Μεταφρ. Χάριν
τών ήμεΐερων αναγνωστών δέν θεωροΰμεν περιττό/ νά άναγράψωμεν έκ τοΰ Ί ωσήπου το μέρος είς τό όπ.ΐον ό Ούγο; άρκεΐται νά παραπέμψϊΐ μόνον. « Οί δε
3)δη διαμεμισηκότες τό φονεύειν (λέγει ο Ίώσηπος περι τών Ζηλωτών τών φονευσάντων τόν Ζαχαρίαν) ά νιίδην ειρωνεύοντο δικαστήρια και κρίσεις. Κ αι δή
τινα τών έπιφανεστάτων άποκτεΐναι προθεμενοι Z a y a p i a v υ ί ό ν Β α ρ ο ύ χ ο υ— π α ρ ώ ς υ ν ε δ ε α ϋ τ ο υ ς τ ό λ ί α ν τοΰ ά ν δ ρ ό ς μ ι σ ο π ό ν η ρ ο ν
κ α ι φ ι λ ε λ ε ύ θ ε ρ ο ν , ήν δε και πλούσιος, ώστε μή μόνον έλπίζειν τήν αρπα
γήν τής ούσίας, άλλά καί προσαποσκευάσεσθαι δυνατόν ά'νΟρωπον εις τήν αύτώ ν

τό αύτό, ό φόνος καί ό αξιοσημείωτος τόπος όπου ουτος έτελέσθη είναι τ ά
αύτά, σύμφωνός έστι καί ό χαρακτήρ τού ανθρώπου, ατό λίαν τού ανθρώ
που μισοπόνηρον», καί τό άτρόμητον μεθ’ ού διετέλει τοΐς ίουδαίοις τήν
αλήθειαν λαλών ώσπερ τό π άλαι οί σοφοί καί οί προφήται. Είς τόν Ζα
χαρίαν Βαρούχου φέρει ημάς καί ή επομένη παρατήρησις. Ό Ιησούς Χρί
στος λέγων οτι οί ίουδαΐοι έμελλον νά τιμωρηθώσι διά παν αίμα δί
καιον εκχυνόμενον έπι τής γης άπό Ά β ε λ εως Ζαχαρίου υιού Bapayiou,
εμφαίνει δια τής άπό καί τού εως αρχήν τινα καί τέλος, συαπεριλαμβάνων έν τούτοις πάντα τά έν τώ μεταξύ κείμενα. Ό Ζαχαρίας ά'ρα έμελ
λε να ήναι τό πέρας καί ούτως είπεΐν ό τελευταίος πρόδρομος τής τιμ ω 
ρίας ταύτης- άλλ’ ή προμηνυομένη τιμωρία ήν ή άλωσις καί καταστροφή
τής Ιερουσαλήμ (όρ. Κεφ. 2 3 στίχ. 3 7 καί 38). Ποιος άλλος λοι πόν δύνατα ι να ήναι ό έν τώ Εύαγγελίω τού ήμετέρου Ματθαίου μνημονευόμενος
Ζαχαρίας, άλλ’ ή αύτός έκεΐνος, ού τόν θάνατον ή ιστορία ώς τού μόνου
έτι μετά τήν τελευτήν τού άρχιερέως Άνάνου ύπολειφθέντος εγνωσμένου·
δίκαιου πρό τής πτώσεως τής άγίας πόλεως μεταξύ τοσούτων φονοκτονιών έξαίρει ;
Ο ύπό τού Εύαγγελιστού Ματθαίου ένταύθα άναφερόμενος Ζαχαρίας
κ αταλυσιν— συγκαλοΰσιν έξ έπι τάγματος έοδομήκοντα τών έν τέλει δημοτών,
εις το σχήμα δικαστών έρημον έςουσίας, Και τοΰ Ζαχαρίου κατηγορούν ώς ένδιδωη τα πράγματα Ρωμαίοις και περί προδοσίας διαπέμψαι πρός Οΰε?πεσιανόν·
Ην δε ουτε έλεγχός τις τών κατηγορουμένων, ούτε τεκμήριον, άλλ’ αύτοί πεπεΐσΟαι καλώς εφασαν, και τοΰτο είναι πίστιν τής άληθείας ήξίουν. 'Όγε μην Ζα
χαρίας συνιδύν μηδεμίαν αύτοί καταλειπομένην σωτηρίας έλπίδα- κεκλήσΟαι
γαρ κατ ένεδρας είς είρκτήν, ούκ έπί δικαστήριον, έποιήσατο τήν τοΰ ζήν άπόγνωσιν ουκ άπαρ^ησίαστον" άλλά καταστάς τό μέν πιθανόν τών κατηγορουμένων
διεχλεύασε, καί διά βραχέων άπελύσατο τάς έπιφερομένας αιτίας. ΕΤτα δέ τόν
λόγον είς τούς κατηγόρους άποστρέψας, έξής πάσας αύτών διεξήεί τάς παρανο
μίας, και πολλά περι τής συγχύσεως κατωλοφύρατο τών πρα γμ ά τω ν οι Ζηλωτα ί δέ έθορύβουν, καί μόλις τών ξιφών άπεκράτουν, τό σχήμα καί τήν ειρωνείαν
τοΰ δικαστηρίου μέχρι τέλους παίξαι προαιρούμενοι, και άλλω ς πειρασθαι θέλοντες τούς δικαστάς, εΐ παρά τόν αύτών κίνδυνον μνησΟήσονται τοΰ δικαίου. Φέρουσι δέ οί έβδομήκοντα τώ κρινομένω τάς ψήφους άπολύσεως, καί σύν α ύτφ
προείλοντο τεθνάναι μάλλον, ή τής άναιρέσεως αύτοΰ λαβεΐν τήν έπιγραφήν,
’Ήρθη δέ βοή τών Ζηλωτών πρός τήν άπόλυσιν, καί πάντων μέν ήν άγανάκτησις έπι τοΐς δικατταΐς, ώς μή συνιίϊσι τήν ειρωνείαν τής δοθείσης αύτοΐς έξουσίας· δύο δέ τών τολμηοοτάτων, προσπεσόντες έ ν μ έ σ ω τ ώ ί ε ρ ώ διαφθείρουσι τόν Ζαχαρίαν, καί πεσόντι έπιχλευάζοντες εφασαν’ Κ αί παρ’ ήμών τήν
ψήφον έχεις καί βεβαιοτέραν άπόλυσιν· ρίπτουσί τε αύτόν ευθέως άπό τοΰ ίεροΰ
κατά τής ύποκειμένης φάραγγος, τούς δέ δικαστάς πρός ΰβριν άπεστραμμένοις
τοΐς ξίφεσι τύπ:οντες έξέωσαν τοΰ περιβόλου, δι’ εν τοΰτο φεισάμενοι τής σφα
γής αύτών, "να σκεδασΟέντες άνά τήν πόλιν άγγελοι πασι τής δουλείας γέγωντ*ι ·.

δέν sivat ό έν τη Παλ. Γραφή (Β'. Παραλειπομ. κεφ. 2 4 στίχ 2 3 )
μνημονευόμενος Ζαχαρίας- διότι ούτος είναι υιός τοϋ Ίωδαέ" ούτος έθα·
νατώθη ούχί μεταξύ τοΰ ναοϋ καί τοΰ θυσιαστηρίου η « έν μέσω τω
ναώ » ά λλ’ έν τοΐς προπυλαίοις' άλλ’ ούδ’ ό τελευταίας έστιν έκ τώ ν
άδίκως θανατωθέντων, ούδέ τό πέρας περιόδου τινός άποτελεΐ είς τά χρο
νικά τών ’Ιουδαίων· \ μήπως τάχ α άπό τών ημερών τοΰ βασιλέως Ίωάς,
έφ’ ού διεπράχθη ό φόνος τοΰ Ζαχαρίου τούτου, ούδείς πλέον δίκαιος έφονεύθη ύπό τών ’Ιουδαίων ; η μήπως τάχ α διά τό αίμα τών μετά τα ΰ 
τα άναιρεθέντων ό ©εός δέν έμελλε νά ζητίίσν) έκδίκησιν ; Έτελέσθη τηνικαΰτα τοιαύτη τις έκδίκησις διά παν αίμα δίκαιον ; Σημειοΰται αύτόθι εποχή τις έν τνί ιστορία ώς ημέρα μεγάλης καί γενικής τιμωρίας τοΰ
Ίουδαϊκοΰ λαοϋ;
Ά λ λ ’ έκτος τούτου έκαστος βλέπει δτι ό Ζαχαρίας, περί ού ό Κύριος
όμιλεϊ έν τώ Εύαγγελίω τοΰ Ματθαίου, παρίσταται ώς πρόσωπον τοϋ
μέλλοντος καί ούχί τοϋ παρελθόντος· διότι « ιδού έγώ, λέγει ό Κύριος,
άποστέλλω πρός υμάς προφήτας καί σοφούς καί γραμματείς, καί έξ αύτών
άποκτενεϊτε καί σταυρώσετε καί μαστιγώ σετε καί διώζετε . . . . δπως
ελθγι έφ’ υμάς παν αίμα δίκαιον έκχυνόμενον έπί της γης άπό τοΰ αίμα
τος Ά β ε λ τοϋ δικαίου έως τοϋ αίματος Ζαχαρίου υίοΰ Βαραχίου. » Ό
Ζαχαρίας λοιπόν ούτος κλείει τόν αριθμόν τών δικαίων, οδς άδίκως έτι
είς τά μετά τα ΰτα έμελλον νά μαστιγώσωσι, σταυρώσωσι καί ένοχοι τοϋ
αίματος αύτών γένωνται οί ’Ιουδαίοι. Ούτος λοιπόν ό Ζαχαρία; είναι ό περ8
ού εγραψεν ό Ίώσηπος, ό Ζαχαρίας, ού ό θάνατος πολλώ μέν ύστερον τοϋ
θανατου τού Κυρίου συνέβη, περί ού ομως ό Κύριος έν προφητικώ τώ
πνεύματι ώμίλησε. Τούτου δέ βεβαίου δντος, τίς δύναται πλέον νά άμφιβάλλτ·, δτι καθ’ 8ν χρόνον έγραφε τό Εύαγγέλιον αύτοϋ ό ιερός Ματθαίος,
ό φόνος τοΰ Ζαχαρίου ήν η δη τετελεσμένος; Ό Εύαγγελιστής Ματθαίος,
άναγράφων τήν ομιλίαν τοΰ διδασκάλου αύτοΰ, άφίησιν αύτόν λαλοΰντα
δ ι’ δλης τής προφητικής αύτοΰ ρήσεως εις χρόνον μέλλοντα, επομένως
και περι αύτοϋ τοϋ Ζαχαρίου ώς περί δικαίου έν τώ μέλλοντι τόν θά
νατον ύποστησομένου- δταν δμως φθάν/ι είς τόν φόνον, μή δυνάμενος νά
κρύψ·/] δτι τά πράγμα, ώς ήδη τετελεσμένον, ύπήρχεν εις αύτόν γνωστόν,
άντί νά βάλ·/) τοΰτο εις τό στόμα τοΰ Κυρίου καί έξενέγκνι αύτό, ώς έρρέθη, είς χρόνον μέλλοντα, ιστορεί αύτός τό πράγμα ώς ήδη τετελεσμέ
νον καί τρέπων τόν λόγον φησίν άπαρακαλύπτως «6ν έφονεύσατε μεταξύ
τοΰ ναοϋ καί τοΰ θυσιαστηρίου».
Ό φονος συνέβη ολίγον ύστερον μετά τήν άλωσιν τής Γαμάλας κατά
μήνα '1 περβερεθαϊον, τόν καθ’ ημάς ’Οκτώβριον. Ό Ίώσηπος αριθμεί
μετα τήν διάπραξιν τοϋ φόνου τούτου εν έτι έαρ καί ένα χειμώνα καί

έπειτα έν θέρος, έν ω συνέβη ό θάνατος τοϋ Νέρωνος (**)· έξ αύτών apsi
ευκόλως τεκμαιρόμεθα τά έτος καθ’ 6 έγένετο τοΰ Ζαχαρίου ό φόνος, ε
πομένως καί τά έτός καθ’ S ό άγιος Εύαγγελιστής συνέγραψε τό Εύαγγέλιόν του (*).
(3) Σημ. τοΰ Μεταφρ. Ό θάνατος τοΰ Νέρωνος τίθεται ε’.ς την Ή Ιουλίου
τοΰ 6 8 σωτηρίου έτους.
(4) Σημ. τοϋ Μεταφρ. Έ άν ά ύπό τοΰ Ε ύαγγελιστοΰ Ματθαίου άναφερόμενος
Ζαχαρίας ΐίναι ° τ ° ΰ Ί ω δ α ε (πάράβλ. Ίω σήπ . Ά ρχαιολογ. βιβλ. 9 κεφ. 8
§. 3), ή ό ένδ έ κ α τ ο ς τ ώ ν I λ α σ σό ν ω ν Π ρ ο φ η τ ώ ν , ?j ό π α τ ή ρ τ ο ϋ
Β απτιστοΰ Ίωάννου,
ό δλίγον προ τής καταστροφής τής 'Ιερουσαλήμ
φονευθείς Ζ α χ α ρ ί α ς 6 Β α ρ ο ύ χ ο υ — ζήτημα είναι είσέτι παρά τοΐς φιλολό·»
γοις τών ιερών Γραφών, ϊ) μάλλον αί γνώ μαι τών διαφόρων έρμηνευτών εΐσετι
διαφωνοΰσι (βλ. Kritischexegetischer kommentar uber das Neue Testa

ment, von Dr. H. A. \V. M e y e r 4 Aufl. 1858. ITliei’. Evang. des Matth. σελ. 4 2 6 — 42 8 , καί τόν λατΐνον θεολόγον Dr. P e t e r S c h e g g .E v a n g .
nach Matthaeus Muneheil 18 5 8 , σελ. 5 55). Περί τοΰ ζ η τή μ α το ς τούτου έ
γραψαν έκ τών ήμετέρων 6 Κωνσταντίνος Οικονόμος Ιν τή Ε ύαγγελ. Σάλπιγγι
άριθ. 19 , καί Θεόκλητος 6 Φαρμακίδης έν τί) « Περί Ζαχαρίου υίοΰ Βαραχίου »
’Αθήν. <838. Ό τελευταίο? ά ιπ άζετα ι τήν γνώμην οτ; ό παρα τ φ Ματθαίω ά
ναφερόμενος Ζαχαρίας υίός Βαραχίου εΤναι ό τοΰ Ίωδαέ· ά λλ’ οί άνωτέρω κα
τά τής παραδοχής ταύτης Ικτιθέμενοι λόγοι τοΰ Ούγου εΤναι τόσον ισχυροί, ώ
στε ούδόλως διστάζει τις νά απόρριψη αύτήν. 'Ο άγιος 'Ιερώνυμος μνημονεύων
τάς τρεις πρώτας γνώ μας (ή τελευταία ήν άγνωστος τοΐς άρχαίοις) Ιπέχει ά μ φιταλαντευόμενος καί ούδεμίαν τών τριών άσπάζεται. ΤινΙς τών νεωτέρων, Ιν οίς
καί ό ήμέτερος Γετταΐος (Ιν τή Έ κκλ. 'Ιστορ. τόμ. Α' σελ. 92) νομίζουσιν δτι ή
άρχική γραφή Ιν τώ κατά Ματθ. Εύαγγελίω ήν ή Ιν τώ έβραϊκώ Εύαγγελίω
τών Ναζωραίων φερομένη «έως Ζαχαρίου υίοΰ Ίωδαε», ή δε «έως Ζαχαρίου υίοΰ
Βαραχίου» προήλθεν Ιξ άπροσεξίας τοΰ γραφέως. Έ ν τούτοις ούδεν τών άρχαίω ν χειρογράφων ούδ’ Ιν ταΐς ήμέραις τοΰ Ιερωνύμου καί του Ώριγένους έ 
φερε τήν γραφήν Ικείνην· ο δε 'Ιερώνυμος, δστις πρώτος Ικ τών άρχαίων παρετήρησεν έν τώ ναζωραϊχώ Εύαγγελίω τήν διάφορον ταύτην γραφήν, ούδόλως διά
τοΰτο Ινόμισεν δτι εύρε τήν άρχικήν καί γνησίαν τοΰ Εύαγγελίου άνάγνωσιν*
καί τοΰτο βέβαια διότι Ιδυικολεύετο νά θυσιάσϊ) τήν παρά πασι κοινήν γραφήν
«υίοΰ Βαραχίου» είς τήν παρά τοΐς Ναζωραίοις μόνον εύχρηστον «υίοΰ Ίω δαέ».
Τό Ιφ’ήμΐν οί πολλά καί άλλα ώς παρακατιόντες όψόμεθα, Ιν τω εύαγγελίω αύτών
μεταβαλόντες ιουδα'ίζοντες ούτοι χρις·ιανοί, μή εΰρόντες Ιν το ΐς βιβλίοις τ τ ς Παλ.
Διαθ. ijv Ιν πασιν άκριβώς νά άκολουθώσιν ΐ^θελον, Ζ α χ α ρ ί α ν υίό ν
Βα ρ α Χ'· 0 u έν μέσψ τοΰ ναοΰ καί τοΰ θυσιαστηρίου φονευόμενον, άλλά Ζ α χ α ρ ί α ν υ ί ό ν Ί ω δ α έ , παρεχάραξαν καί Ινταΰθα τό κείμενον τοΰ κατά
Ματθαίον Ευαγγελίου, με τήν Ιδέαν δτι διορθοΰσι δήθεν α ύτό.— Διά τών αύτών
τοΰ Ουγου λόγων καταπίπτει καί ή έτέρα γνώ μη ή άποβλέπουσα είς τόν Προφητην Ζαχαρίαν. Σημειωτέον δε δτι ή ιστορία παρασιωπά δλως τόν θάνατον
τουτου καί ούτε έν τή άγια Γραφή ούτε Ιν τοΐς ά'λλοις ίστορικοϊς συγγρ ά μ μ α ϊι
τών Ιουδαίων εύρίσκομεν δτι ό Ζαχαρίας έφονεύθη. Ά λ λ ’ Ιπειδή, λέγει δ Φαρμακίοης (ενθα άνωτερ.), κατά τούς λογαριασμούς τών κριτικών μεταξύ τοΰ δέ
κατου κεφαλ. τοΰ Εσδρα καί τοϋ πρώτου τοΰ Νεεμίου υπάρχει έλλειψις Ιτών

Έτέρα όμοία piste τοΰ κατά Ματθαίον Ευαγγελίου υποδεικνύει ήμΐΨ
τήν αύτήν εποχήν. "Εν τινι ομιλία περί της καταστροφής τοΰ ναοϋ καί
τοΰ τέλους τοΰ ιουδαϊκοί) πολιτεύματος, έν κεφαλαία» 2 4 , προλέγει ό
Ιησούς Χρίστος είς τούς μαθητάς αύτοΰ τά σημεία, δσα έμελλον νά φανώσι κατά τήν προσέγγισιν τών θλιβερών τούτων ήμερων, πρδ πάντων
δέ έςαίρει τό σημεΐον, τό όποιον θά έφαίνετο έν τω ναώ καί έπρεπε νά
χρησιμεύση είς τούς μαθητάς α ’,τού ώς τό σημεΐον, τής φυγής. « "Οταν
ί'δητε, λέγει, τό βδέλυγμα τής έρήμώσεως έστώς έν τόπω άγίω , τότε οί
έν τν) Ίουδαία φευγέτωσαν έπί τά όρη, ϋτλ.» 'Η πολιτική ιστορία διέ30 και έπέκεινα, και έν αύτώ τω κενέ) τής ιστορίας διαστήματι συνέβησαν βέ
βαια πολλά περιστατικά, καί περί αύτών δέν γνωρίζομεν τίποτε· οί θέλοντες τον
προφητην Ζαχαρίαν έννοούμενον παρά τώ Ματθαίο) μεταξύ τοΰ ναοΰ καί τοΰ
θυσιαστήριου φονευόμενον, συμπεραίνουσιν δτι Ιν αύτώ τώ διαστήματι συνέβη
τό άνοσιουργημα.— Τήν τρίτην γνώμην αποδέχεται ό πρεσβύτερος Κωνσταντίνος
ο Οικονομος μετά πολλών Αρχαίων της Ε κκλη σίας διδασκάλων, οΐον τοΰ Ώ ριγένους, τοΰ Μεγ. Βασιλείου, τοΰ Νύσσης Γρηγορίου καί άλλων, έξαιρουμένων
Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, τοΰ άγίου 'Ιερωνύμου καί άλλων. Καί περί τούτου
δε τοΰ Ζαχαρίου ώς φονευθέντος μεταξύ τοΰ ναοΰ καί τοΰ θυσιαστηρίου ούδέν
λέγει ή Ιστορία ούτε ή έσω καί ίερά ούτε ή θύραθεν’ άλλά τό καθιστάν καί τα ύτην άπίθανον καί άπαράδεκτον δέν είναι τοΰτο, ή τό οτι ή περί αύτοΰ παράδοσις « φέρεται πολύμορφος καί πολύτροπος » ώς ό Φαρμακίδης νομίζει (βλ. ενθ.
άνω τ. σελ. 1 9 — SO)— άλλά μάλλον τό μελλοντικόν σχήμα τοΰ λόγου τοΰ Κ υ
ρίου, καί τά «άπό— εως», είς τά όποΐα εύλόγως επικαλείται τήν προσοχήν ή
μών 6 Ούγος. Πιθανωτάτη καί δόκιμος οαίνεται ήμΐν ή τετάρτη γνώ μη. Κ ατά
τής παραδοχής ταύτης φέρουσιν οί Ιναντίοι ά ) ό'τι ό Ζαχαρίας τοΰ Ματθαίου
είναι υίός Βαραχίου καί ούχί Βαρούχου’ β') δτι εί καί « 6 παρά τών Ζηλωτών
φονευθείς Ζαχαρίας ήτον χρηστότερος τών φονέων του, (εί καί) ην λίαν μισοπόνηρος καί φιλελεύθερος, άλλά δέν ήτο διά τοΰτο καί άξιος τοΰ νά νομισθΫ)
καί μάρτυς » (δρ. Φαρμ. Ι’νθ. άνωτ. σελ. 1 2 0 — 1 2 1 ) ’ γ') δτι ή δπόθεσις καθ’
ην ό Ματθαίος, ώς γενομένου ήδη τοΰ φόνου, έτρεψε τόν μέλλοντα είς άόριστον
τό «δν φονεύσετε» είς τό «8ν έφονεύσατε» είναι προφανώς άτοπος’ διότι πώ ς
ην δυνατόν νά φέργ) ό ίερος Ε υαγγελιστής τόν Ίησοΰν Χριστόν έμιλοΰντα είς
χρόνον παρωχημένον περί πράγματος δ μετά τριάκοντα ύστερον ετη ε'μελλε νά
συμβή;— Έκ τών παρατηρήσεων δμως τούτων ή μέν πρώτη προδίδωσιν άγνοιαν
τών παρά τω Ίωσήπο) διαφόρων συνήθως σχηματισμώ ν τών τοιούτων ονομά
των, καί διά τοΰτο είναι άχρηστος’ ή δεύτερα προέρχεται έξ άμβλυωπίας πρός
τήν καθολικήν έννοιαν τοΰ κυριακοΰ λογίου, έν ω συμπεριλαμβάνονται προφανές
στατα ού μόνον ο! δίκαιοι έν Χριστώ, άλλά καί πάντες οί όπωσδήποτε δικαιο
σύνην άσκοΰντες. Καί δτι ό λόγος ένταΰθα είναι γενικός, δήλον έξ αύτών τών λέ
ξεων τας όποιας μεταχειρίζεται ό Κύριος, άναφέρων π ρ ο φ ή τ α ς κ α ί σοtp ο ύ ς κ α ί γ ρ α μ μ α τ ε ΐ ς· καί έ κ τ ο ΰ ί ν α
ε λ θ η ε φ ’ ΰ μ α ς Π Α.Ν
« ί μ α δ ί κ ι ι β ν . Ή τρίτη τέλος παρατήρησις καί απορία αίρεται έκ μέσου
δι’ ών ό συγγραφεύς άνωτέρω είπε. Τό «δν έφονεύσατε κτλ.» δέν λέγει πλέον
ο Ιησούς Χρίστος αλλ ο Ματθαίος. Αρα γε είναι άτοπον διότι τήν προφητείαν
ΐο ΰ διδασκάλου λαβοΰσαν ήδη εκβασιν εκφέρει ό μαθητής ώς τετελεσμένην;

δω<ίεν ήμΐν δύο συμβάντα διαδραματισθέντα έν τώ ναώ πρδ τής ολοσχε
ρούς αύτοΰ καταστροφής, είς τά όποΐα έφαρμόζονται οί λόγοι ούτοι τού
Κυρίου, καί τά όποΐα διά τήν στενήν αύτών σχέσιν μετά τής καταστρο
φής τοΰ ναού καί ό'λης τής πόλεως δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς προάγγελοι καί συνάμα ώς τά έγγύτατα α ϊτια τής έρήμώσεως καί καταστροφής,
έξ ών δμως τό δεύτερον είναι άμεσος συνέπεια τού πρώτου. Οί θηριώδεις
Ζη,Ιωταϊ, οιτινες ούδέν άλλο η σαν είμή λνισταί συνωμόται, έπονομάζοντες έαυτούς Ζηλωτάς έκ τού ζήλου τόν όποιον δή°εν υπέρ τής πατρίδος
αυτών έδείκνυον, κατασχόντες τόν ναόν μετέβαλον αύτόν είς στρατόπεδον καί έστίαν τών ανοσιουργημάτων καί τής μιαιφονίας. Ό άρχιερεύς
"Άνανος, έλπίζων ετι συνδιαλλαγη'ν τινα μετά τών 'Ρωμαίων, έσπούδασε
μέν νά έξώσ·/) τούς Ζηλωτάς έκ τού ίεροΰ, άλλ’ είς μάτην* οί Ζηλωταί
ύπερισχύσαντες άπετέλεσαν εκτοτε τήν έπικρατέστέραν μερίδα, μετέβα^
λον τόν ναόν είς φρούριον καί κέντρον τοΰ πολέμου καί έξαρτήσαντες άπ ’αύτοΰ τήν τύχην τής 'Ιερουσαλήμ, ήγωνίσθησαν κατά τών 'Ρωμαίων μέ
χρι τής πυρπολήσεώς του. Ού πολύ δέ μετά τήν κατοχήν τοΰ ναού οί
Ζηλωταί δπως αύτήν έξασφαλίσωσιν έαυτοΐς καί έντελώς κατισχύσωσιν
έπί τών ειρηνικά φρονούντων, προσεκαλέσαντο είς βοήθίιαν το ^ ςΐόονμαίονς,
Ιθνος άπιστον, οιτινες ού μόνον διά τής παρουσίας αύτών, ώς άπιστοι
καί άκάθαρτοι, τό ιερόν έβεβήλουν, άλλά καί τρομεράς σφαγάς έν τούτω
διέπράττοντο, ώστε τό αίμα έπλημμύρει είς τά πέριξ τοΰ ναοΰ οικήματα.
Ιδού τά δύο συμβάντα (5).
(ο) Σημ. τοΰ Μεταφρ. Τά άνοσιουργήματα και τούς φονους τών Ζηλωτών κα
των Ιοουμ.αίο>ν διηγείται ό ^Icogttjtco^ ώς έζήςι Κ Μετα δ^ Ιχεινους ([Λετα την
σφαγήν δηλονότι τοΰ ’Ανάνου και τοΰ ^ησοΰ, άμφοτέρων φίλων της δικαιοσύ
νης και ύπερμ,άχων του καταλγ}στευο|χένου λαοΰ) οί τε Ζηλωταί και τών ]δουμαίων τδ πλήθος, τον λαον, ώσπερ ανοσιών ζώων αγέλην Ιπιόντες, εσφαζον.
Κ α ι τό μέν είκαΐον έφ’ ού καταληφθείη τόπου διεφθείρετο, το ύς δέ εύγενεϊς καί
νέους συλλαμβάνοντες είς ε'.οκτήν κατέκλειον δεδεμένους, κατ’ έλπίδα τοΰ προστεθησεσθαί τινας αύτοΐς τήν άναίρεσιν υπεοτιθέμενοι. Προσέσχε δέ ούδείς, άλλά
πάντες τοΰ τάξασθαι μετά τών πονηοών κατά τής πατρίδος προείλοντο τόν θ ά 
νατον. Δείνας δέ τής άρνήσεως αίκίας ύπέμενον, μαστιγούμενοί τε καί ς-ρε—
βλούμενοι. Μετά δέ τό μηκέτ’ άρκεΐν τό σώμα τοΐς βασάνοις, μόλις ήξιοΰντο
τοΰ ξίφους. Οί συλληφθέντες δέ μεθ’ ημέραν άνήγοντο νύκτωρ καί τούς μέν νε
κρούς έκφοροΰντες έρ^ίπτουν, ώς έτέροις εί’η δεσμώταις τόπος. ΤΗν δέ τοσαύτη
τοΰ δήμου κατάπληξις, ώς μηδένα τολμήσαι μήτε κλαίειν φανερώς τόν προσή
κοντα νεκρόν μήτε θάπτειν, άλλά λαθραία μέν ήν αύτών κεκλεισμένων τά δ άκρυα, καί μετά περισκέψεως, μή τις έπακούση τών έχθρών, έστενον’ ίσ α γάρ
τοΐς πενΟουμένοις ό πενθήσας εύθύς έπασχε. Νύκτωρ δέ κόνιν αίροντες χεροΐν
έλίγην, άπερ^ίπτουν τοΐς σώμασι, καί μεθ’ ημέραν ε( τις παράβολος. Μύριοι δέ
καί δισχίλιοι τών εύγενών ούτω διειρθάρησαν. » Περί τοΰ Ίουδ. πολέμ. βιβλ.
4, κεφ. 5. §. 3.

Ti καθ'ήμάς, έν τοΐς Ζηλωταΐς καί έν τοΐς τούτων τολμνϊμασι βλεπΟ-*
μεν τό ιερόν βεβηλούμενον δι’ άνοσίων έργων, βλέπομέν ϊό β ϋ Λ υ γμ α
τής έρημώσεως έν μέσω τοϋ ναού* έν τούτοις δέ ευρίσκει αύτό καί ό Ίώ
σηπος θεωρών αύτούς τε καί τ ά ανόσια αύτών εργα ώς τόν άπαίσιον οιω
νόν της κατά τάς ποορρήσεις τών Προφητών άναποφεύκτου καταστροφής
τί.ς πόλεως 'Ιερουσαλήμ (®).
Ά λ λ ’ δπότερον τών δύο τούτων συμβεβηκότων, εΐ'ττερ έξεστιν ήμΐν νά
νομίζωμεν αύτά δύο, ώς τό^ δ έλυγμ α της έρημώσεως θεωρηθΐί, «διάφο
ρον πρός τόν σκοπόν ημών" ιό βέβαιον είναι ό'τι τά συμβεβηκότα τα ΰτα
είναι τά μόνα ώς τοιαΰτα ύπό της ιστορίας χαρακτηριζόμενα, $ μάλλον
τά μ όν,, άπερ ή ιστορία προβάλλεται λαβόντα χώραν πρό της δλοσχεροΰς καταστροφές τοΰ ναοΰ καί ώς πρός ταύτην αξιοσημείωτα. Συμπίπτουσι δέ άμφότερα αμέσως πρό τοΰ θανάτου τοΰ Ζαχαρίου.
Μεταβώμεν η δη είς τό εύαγγελικόν λόγιον. Ό Ματθαίος άναγράφων
την περί της καταστροφής της Ιερουσαλήμ ομιλίαν τοΰ Κυρίου, άμα φθά
νει είς τά περί τοΰ βδελύγματος της έρημώσεως, διακόπτει αίφνης τόν
λόγον διά τίνος αποστροφής, καί έν τώ μέσω τής ομιλίας τοΰ Κυρίου ε
π ικαλείται τήν προσοχήν τώ ν αναγνωστών αΰτοΰ «οταν ϊδητε τό βδέλυγμα τής έρημώσεως τό ρηθέν διά Δανιήλ τοΰ Προφήτου, έστώς έν τόπω
άγίω , ό άγαγιγώσχ.α>ν νοείτω ' τότε οί έν τνί Ίουδαία φευγέτωσαν έπί
τ ά δρη.» Ή αποστροφή αυτη δέν έτέθη άνευ λόγου ύπό τοΰ ίεροΰ Εύαγγελιστοΰ" ή αποστροφή αυτη πρέπει νά εχ·/| τήν αιτίαν αύτής είς τήν
τότε ύπάρχουσαν κατάστασιν τώ ν πραγμάτων. Επειδή τό κυριακόν τοΰ
το λόγιον περί τοΰ σημείου τής φυγής διαλέγεται, ό δέ Εύαγγελιστής
προτρέπει τόν άναγνώστην αύτοΰ νά μή παρέλθν) αύτό άπροοέκτως, πάν
τως υπήρχε τηνικαΰτα τό σημεΐον τοΰτο, υπήρχε πράγματι και δρατόν.
Ή παραίνεσις τοΰ Κυρίου πρέπει νά άνεφέρετο είς τά πράγματα τής ημέ
ρας, τό σημεΐον, τό άγος τό βεβηλοΰν τά άγιαστήριον, «τό βδέλυγμα τής
έρημώσεως, ές-ώς έν τόπω άγίω », σφοδρώς πάντως θά συνεκίνει τήν καρ
δίαν τοΰ ίεροΰ συγγραφεως.
Τοιοΰτοι ησαν οί καιροί, τοιαύτη ή κατάστασις τών πραγμάτων, δτε
δ" ιερός Ματθαίος έγραφε τό τελευταΐον κεφάλαιον τοΰ Εύαγγελιου αύτοΰ*
όψιαίτερον δέν είναι δυνατόν νά συνεγράφη ή περί ής ό λόγος ρήσις. "Οτε δέ

!

(6)
« Έ γελατο δε τα θεία καί τούς τών προφητών θεσμούς ώσπερ άγυρτικ&ς
λογοποιΐας ίχλεόαζον. Πολλά δε ούτο·. περί άρετής καί κακίας προεθέσπισαν,
α παοαβάντες οί Ζηλωταί, καί την κατα τής πατρίδος προφητείαν τέλους ήξίω ία ν . ΤΗν γ&ρ δη τις παλαιός λόγος άνδρών, ενθα τότε τήν πάλιν άλώσεσθαι καί
καταφλεγήσεσθαι τα αγια νόμω πολέμου, στάσις Ιαν /.ατασ/.ήψη καί χεϊρες ο ίκ ίϊα ι π ρ ο μ ι ά ν ω σ ι τ ο τ ο ΰ Θ ε ο ΰ τ έ μ ε ν ο ς " οίς οΰκ άπιστήσαντες
οί Ζηλωταί, διακόνους Ιαυτούς Ιπέδοσαν. Ίωσήπ. ΙΙερί του Ίουδ. πολέμ. βιβλ.
4 , κεφ. 6, §» 3.

•ί&υτκ συνεβαινον έν Ίεροσολύμοις, οί 'Ρωμαίοι ειyov ύπό την κατοχήν αύ*τών τήν Γαλιλαίαν καί παρεσκευάζοντο ήδη είς τήν έκπόρθησιν τής Ίουδαιας. ’Εάν ύποτεθίί δτι είχον ήδη καί τήν Ίουδαίαν, τότε ή πρός τούς
Χατοίκους αύτής προτροπή τοΰ Εύαγγελιστοΰ ινα έπωφεληθώσιν έκ τοϋ
βδελύγματος τής έρημώσεως θ'ά ήτο μα τα ία καί ανωφελής (Τ).
(7 )
Σημ. του Μετά^ρ. Π-pi τοϋ χρόνοο καθ’ δν ενραψεν ό ίερος Ματθαίος τ?>
Εύαγγέλιον τοο ουτε συμφώνως ούτε ώρισμένως άποφαίνονται οί αρχαίοι. Πρώ
τος μεταξύ τής χριστιανικής άρχαιότητος όμιλεί περί τούτου ό άγιος Ειρηναίος*
λέγων οτι ο Ματθαίος έγραψε το Εύαγγέλιον « τ ο ΰ Π έ τ ρ ο υ κ α ί τ ο ΰ
Π α υ λ ο υ Ι ν Ρ ώ μ η ε ύ α γ γ ε λ ι ζ ο μ έν ω ν κ α ί Ο ε μ ε λ ι ο ύ ν τ ω ν
τ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν » (Adv. Haer. 3, 4. Παράβλ. Εύσεβ. Έκκλ» ισ τ.
5 , 8.). Ιην μαρτυρίαν ταύτην αποδέχονται τινες τών νεωτέρων ώς άποχρώντα
,χρονικον προσοιορισμον·, είναι ομως αληθές οτι ό χρονικος ούτος προσδιορισμος
έτερου χρονικού προσδιορισμού, μηδέ τοΰ χρόνου καθ’ ον ό Πέτρος και ό
Ιίαυλος Ικηρυξαν Ιν Ρώμη Ιξακριβουμένου ύπο τής άρχαίας παραδόσεως.
Επίσης αοριστως δηλοΰται ο χρόνος ούτος' καί εν οίς λέγει ό Ευσέβιος (Ιν
ττ} Έ κκλ. Ιστ. 3, 24.) οτι ο Ματθαίος εγραψε το Εύαγγέλιον του, οτε εμελλε
να Ιγκαταλειψττ) την Ιερουσαλήμ «ώ ς ε μ ε λ λ ε κ α ί έ φ’έ τ έ ρ ο υ ς ι έ ν α ι » ·
Δεκα και πεντε ετη μετα την άνάστασ.ν του Κυρίου τίθ/^σι τον χρόνον τής
συγγραφής το ΑλεξανΟρινον Χρονικόν* καί ταύτην τήν χρονολογίαν άποδέχονται,
Εύθύμιος ό Ζιγαβηνος καί Νικηφόρος ό Κάλλιστος.
Κ ατ' αλλας δέ άρχαιοτέρας ειδήσεις (pp. Κ λημ. \Αλεξ. Στρωμ. 6 κεφ. 15 ,
και Απόλλων, παρ Ευσεβ. Έ κκλ. Ιστ, 5, 18), τας οποίας ακολουθεί καί ό
Εύσεβ. Ιν τω Χρονικω του καί ό θεοφύλακτος καί άλλοι Ικ τών νεωτέρων.—
το Εύαγγέλιον του Ματθαίου Ιγράφη 8 ή 9 ετη μετα τήν άνάστασιν τοΰ Χ ρι«ιτοΰ, οπερ Ιστίτο 41 ετος.
Θωμάς δε ο Ινδικοπλεύστης αναφέρει οτι Ιγράφη Ιν τω καιρώ τής λνθοβολήσεως του Πρωτομάρτυρας Στεφάνου
Ιν ετει σωτηρ. 36.
Εις ταυτας τα·ς τούτο μεν αορίστους, τούτο δε διαφωνούσας ειδήσεις τής άρχαιοτητος εικότως, νομιζομεν, χαίρειν είπών ό Ούγος, εις έτέραν |*τοΰ ζητουμέ^·
νου λυσιν Ιτραπη. Οί λογοι ους ούτος φέρει εκ του Ευαγγελίου του Ματθαίου
προς εςακρίβωσιν τοΰ χρόνου τής συγγραφής εΤναι ισχυρότατοι καί ισως ο\ μόνοι
δυναμενοι να περιελωσι τηνίπιπολάζουσαν περί.το ζήτημα τοΰτο άχλύν. Τό Εύαγ·*
Υ£λιον αρα τοΰΜ ατθ. Ιγράφη μεταξύ τοΰ 67 καί 6 8 . καί προς την χρονολογίαν
ταυτην πλησιάζει όπωσουν ή τοΰ άγ. Ειρηναίου* διότι όπως καί αν έχη, το κή
ρυγμα τοΰ αποστόλου Παύλου Ιν 'Ρώμγ; τίθεται μετα το 60 σωτήριον έτος.
Έ ν τούτοις ό σεβάσμιος πρεσβύτερος Βλαδίμηρος ό Γετταΐος Ιν τώ πρώτφ
τόμω τής νεωστί εκδοθείσης Ικκλησιαστικής ιστορίας α ύ τ ,ΰ (σελ. 1 9 2 — 193)
ούδενα λόγον τής χρονολογίας ταύτης ποιούμενος, φαίνεται άσπαζόμενος τήν α
νωτέρω παρατεθείσαν παράδοιιν Θωμα τοΰ ’Ινδικοπλεύστου, όρμώμενος εκ τίνος
■διηγήματος, ο περί Πανταίνου τοΰ Κ ατηχητοΰ τής Ιν Αλεξάνδρειά Ε κκλησίας
παρά τοίς αρχαίοις φερόμενον, ό μέν Εύσέβιος αναγράφει ουτω « ό Πάνταινος
και εις Ινοους Ιλθείν λέγεται, ένθα λόγος εύρείν αύτον προφθάσαν τήν αυτοΰ
παρουσίαν το κατά Ματθαίον Εύαγγέλιον παρά τισιν αύτόθι τον Χρίστον Ιπεγνωκόσιν, οίς Βαρθολομαίον, τών "Αποστόλων ενα, κηρύξαι, αύτοίς τε Ε βραίων

§. 6.

Λ φορμαι χροκα.Ιέσασαι ζή>· συγγρα,φ ηΐ τοΰ κατά Μ ατθαίο?1
Ε υαγγελίου.

Είς τάς καιρίκας ταύτας περιστάσεις έκειντο καί αί έγγύτατα'- άφορ-·
μαι τ ίς συγγραφής και ό λογος τοΰ ανωτέρω ηδη ΰφ’ ήμών όρισθέντοζ
σκοποΰ τοΰ συγγραφέως. Πρό και έν καιρφ τών πολιτικών ταραχών τώ ν
Ιουδαίων είχε διαδοθή μεταξύ τούτων, καθώς ό Ίώσηπος, ό Τάκιτος καί
ό Σουέτόνιος, βεβαιοΰσι, φημη τις ότι έγγίζει ό χρόνος τής έλεύσεως τοΰ
Σωτήρος τοΰ Ιουδαϊκού έθνους και άνορθωτοΰ τής αυτονομίας αύτοΰ, ηγουν
τοΰ Μεσσιου. Καθα δέ σημειοΰσιν οί ιστορικοί ούτοι ή φνίμνι αυτή ούκ ότ
γραμμασι την τοΰ Ματθαίου καταλεΐψαι γραφήν,, ην καί σώζεθαι είς τόν δηλού—
μενον χρόνον » (Ιΐυσεβ. Εκκλ. ίστ. 3, 40)' ο δε Ιερώνυμος προστίθησι τούτοις
και τά ίε: « quod (Evaugelium Matthaei) liebraicis litteris scriptum, re-*
vertens (ό Πάνταινος) Alexandriam secum detulit. » (de xiz, ill. c. 3 6 .).
«Ce fait, Ιπιιρέρει 6 Γετταΐος, prouve que saint Mathieu avait compose sou

Evaug-ile a v a n t l a d i s p e r s i o n de s A p d t r e s , c’ est-a-dire
p e u d e t e m p s a p r e s Γ a s c e n s i o n de J e su s-C lir is t et'
pendant les quatre aus que tous les Apotres rest6renten Judee.» Ε πειδή
δ- Ήχρονολογία τοΰ άγιου Ειρηναίου ά φ ίσταται πολύ τής χρονολογίας τ α ύ τη ς ο Γετταίος ύποτίθησι δυο τινά, ή ό'τι και Ινταΰθα τό κείμενον τοΰ πατρός
παρεχαραχθη, ή oTt ο πατήρ ηπατήθη ά λλ’ άντ’ άλλων γράψας. ’Α λλά πρός
τα ΰτα παρατηρητεον α) οτι ό χρόνος τής τών Ιερών ’Αποστόλων διασπορας εί
ναι αόριστός, ουδε γινωσκομεν ακριβώς πότε καί έάν απαξ διά παντός Ιγκατέλι-·
πον τήν Παλαιστίνην οί ’Απόστολοι, και Ιδίως ό Βαρθολομαίος καί ό Ματθαΐοςβ) οτι η περι του Ευαγγελίου του Ματθαίου παράδοσις δπο)ς έχει Ιν Tfo μνη*
σθέντι διηγήματι, καθίσταται πλέον ή αμφίβολος" διότι είναι μέν άληθές δτι ε
βραϊκόν τι Εύαγγέλιον φέρεται εις τάς χεΐρας τών διαδόχων τοΰ Πανταίνου Κ λ ή μεντος και Ώριγένους, άλλά τοΰτο δέν είναι τό κατά Ματθαίον, άλλά τό καθ’ Έ ·
βραιους Εύαγγέλιον, ό διεφημιζον οί ίουδαίζοντες χριστιανοί ώς τό γνήσιον τοΰ
Ματθαίου Εύαγγέλιον. 'Ό λη δέ ή περί τής μακρας καί σημαντικής εκείνης π ε
ριοδείας τοΰ Πανταίνου παράδοσις υπάρχει ά’γνωστος εις τούς φιλομαθεστάτους
καί πολυΐστορας μαθητάς τοΰ ένδοξου έκείνου Καταχητοΰ" γ ) δτι ή μαρτυρία
τοΰ άγ. Ειρηναίου ουδόλως δύναται νά θεωρηθή ώς κίβδηλος· διότι αύταΐς λέξεσιν έκ τοΰ πρωτοτύπου έλληνικοΰ μνημονεύεται ύπό τοΰ Εύσεβίου' δ) δτι
λόγοι ισχυροί έξ αύτοΰ τοΰ κατά Ματθαίον Εύαγγελίου λαμβανόμενοι βεβαιοΰσιν
ήμδς δτι ού μόνον δέν ήπατήθη ό α γ. Ειρηναίος, άλλά καί μόνος εκ τών άοχαίω ν προσήγγισεν είς τήν άληθή χρονολογίαν τής περι ού ό λόγος εύαγγελικτς
συγγραφής.
Ε ρμηνευτής τις τοΰ ΙΗ' αίώνος προλογιζόμενος εις τόν Ματθαίον άποιοαίνετα ι περί τοΰ χρονολογικού τούτου ζητήματος ώς εξής: «Le plus stll* est de ne

rien decider sur un sujet aussi incertain qu’ inutile ό, savoir» (De Beausobre et Lenfant, Preface sur S. Matth. ccctn.). Έκ τούτου βλέπει τ ις
πόσην άξίαν είχε παρά τοΐς τότε φιλολόγοις ή χρονολογία" καί δμως δπως πραγ
μ ατεύεται τήν ύπόθεσιν ό Ούγος ή ζήτησις καί Ιξακρίβωσις αύτής ούκ ολίγον
βώς επιχέει είς τό Εύαγγέλιον τοΰ ίεροΰ Ματθαίου.

ν.ίγον συνετέλεσε πρός ένίσχυσιν τής άποφάσεως τών ’Ιουδαίων όπως asζωνται τοΰ πολέμου καί ίσχυρογνωμόνως άνταγωνισθώσιν.
Ή κατά τών 'Ρωμαίων άρξαμένη έπανάστασις συνεκέντρωσε τάς δυνά
μεις ολου τοΰ έθνους, συνενώσασα αύτό δι’ ένός κοινού συμφέροντος. Πάν
τες έγένοντο πάλιν ’Ιουδαίοι φανατικοί. 'Ως έκ τής άναρριπίσεως δέ τοΰ
έθνικοΰ πνεύματος ούκ ολίγους τώ ν οπαδών αύτοΰ έμελλε νά άπολέσή καί
ό Χριστιανισμός.
’Εκ τής διαφημισθείσης άρα προσεχούς έλεύσεως τοΰ Μεσσίου καί έκ
τής τροπής ήν διά τοΰ θρυλήματος τούτου έλαβον τότε καί τά πνεύματα
καί τά πράγματα τών ’Ιουδαίων όρμηθείς συνέγραψεν ό Ματθαίος τό βιβλίον τών έργων, τής διδασκαλίας καί τών θαυμάτων τοΰ Ιησού Χ ρ ι
στού, καί άναδραμών είς τάς παλαιάς άγίας Γραφάς, ένθα, ώς παρά π ασιν ώμολογεΐτο, εύρίσκοντο οί χαρακτήρες τής εΐκόνος τοΰ Μεσσίου διε
σπαρμένοι, άπέδειξεν ότι έλη'λυθεν ήδη ό Μεσσίας, καί ότι ούτος ήν ’Ιη
σούς ό Ναζωραίος, ού ό βίος καί τά έργα άριδνίλως έν πασι συνεφώνουν
προς τάς προτυπώσεις τών Προφητών ("*). Δι’ αύτοΰ δέ τοΰ βιβλίου καιριως προσέβαλλεν ό απόστολος τάς έλπίδας καί τά ονειροπολήματα τών
επαναστατών και μ άλιστα τό ίσχυρότερον αύτών έλατ'/iptov, τήν ΰπ’ αύ
τών δηλονότι διαθρυλουμένην έλευσιν τοΰ Μεσσίου, δι’ ης ή κοινή γνώμη
έξηπατατο(2).
Η συγγραφή αυτη, έν ή προελέγετο υπό τοΰ Ιησού Χριστού ή πτώσις
(1) Σημ. τοΰ Μεταφρ. Η δύναμις τοΰ λόγου τοΰ συγγραφέως έγκειται, ώς
Ι'καστος βλέπει, Ιν τοΐς προηγούμενοις, καί μάλιστα έν τή S παραγράφω, ένθα
οπ^οείχθη ό χρονος, καθ’ δν συνετάχθη τό κατά Ματθαίον Εύαγγέλιον. Ό ιερός
Ματθαίος συνεγραψε τό Εύαγγέλιον του Ιν καιρφ τής μεγάλης ιουδαϊκής κατά
τών Ρωμαίων Ιπαναστάσεως. Είς τών κυριωτέρων μοχλών τής Ιξέγέρσεως και
συγκεντρωσεως τών ’Ιουδαίων Ιγένετο ή περί τής δσον οίίπω Ιμφανίσεως τοΰ
Μεσσίου διαδοθεΐσα φήμη.» Τό δέ έπάραν αυτούς μ ά λιςα πρός τόν πόλεμον, λέ
γει ο Ίώσηπος, ήν χρησμός άμφίβολος ομοίως έν τοΐς ίεροΐς εύρημένος γράμμασιν, ώς κατά τόν καιρόν Ικεΐνον άπό τής χώρας τις αύτί>ν ά'ρξει τής Οικου
μένης. » (Π?ρί τοΰ Ίουδ. πολέμου βιβλ. 6, κεφ. 5. §. 4. Παραβλ. καί Tacit.
Annal. 3, 13 . καί Sueton. Vespas. cap. 4.)· Πρώτιστον δέ σκοπόν Ιν τώ
Εύαγγελίω αύτοΰ προτίθεται ό Ματθαίος, ώς εί'ρηται (§. 3) τό διακηρύξαι καί
διαπιστώσασθαι οτι ό προσδοκώμενος Μεσσίας ήλθεν καί οτι οδτος ήν ’Ιησούς ό
Ναζωραίος— ά’ρα είναι λίαν πιθανόν ή μάλλον Ικτός πάσης άμφιβολίας κεΐται
οτι αί κυριώτεραι άφορμαί καί ό λόγος τής συγγραφής τοΰ κατά Ματθαίον Ευ
αγγελίου καί τοΰ σκοποΰ ον προύτίθετο, έγένοντο ό προμνησθείς περί Μεσσίου
χρησμός καί ή εντεύθεν τροπή τών ’Ιουδαϊκών πραγμάτων καί ή προβλεπομένη
άπώλεια αύτών τε καί πολλών ίσως σύν τούτοις χριστιανών.
(2) Σημ. τοΰ Μεταφρ. "Οτι τό περί Μεισίου Ικεΐνο θρύλημα καί πολλά άλ
λα τοιαΰτα Ι^ρησίμευον είς τούς τηνικαΰτα άπατεώνας, δπως παραπείθωσι τόν
λαόν τών Ιουδαίων καί έξ αύτών έτι τών σοφών πολλούς, λέγει ό Ίώσηπος
ενθα άνωτ. (βιβλ. 6, κεφ. 5, §. 2, 3, 4).

τών θρησκευτικών καθεστώτων, ή καταστροφή τοΰ ναοϋ καί της ά νίίίζ
πόλεως 'Ιερουσαλήμ, ήδύνατο βέβαια νά διδάξιρ πολλούς τών Ιουδαίων,
πόσον άσκοποι καί άτελεσφόρητοι ήσαν οί καταβαλλόμενοι αγώνες, καί
πόσον έξεναντίας προτιμότερον καί λυσιτελέστερον ην ϊνα μεν·/) τις π ις ύ ζ
εις τήν Σχολήν τοϋ Ίησοϋ, τήν άταράχως πάντα ύπομένουσαν.
Πρός τούτοις έν τω Εύαγγελίω τού Ματθαίου προανηγγέλλετο ύπό τοϋ
Ίησοϋ Χριστού δτι μετά τήν καταστροφήν τού ναοϋ καί τήν κατάργησιν
τής έξωτερικής λατρείας, τώ ν εορτών καί τώ ν θυσιών, μετά τήν εκβασιν
τώ ν πραγμάτων τούτων, ικανόν μέρος τών ΰπολειφθησομένων Ιουδαίων
θά ήσπάζοντο τόν χριστιανισμόν κ*ί θά άνεγνώριζον τόν Χριστόν ώς δι
δάσκαλον καί βασιλέα Μεσσίαν, καθιδρυτήν τοϋ βασιλείου τής άρετής καί
τής άληθείας έν τοΐς υίοΐς Ισραήλ. Διά τής συγγραφής αύτοϋ ά'ρα έβούλετο ό Ματθαίος ού μόνον τήν πίστιν τών ήδη ύπαρχόντων Χριστιανών
νά στηρίξνι άλλά καί τήν μέλλουσαν είς Χριστόν έπιστροφήν τών Ιου
δαίων νά προετοιμάστι.
§. 7. Σ υνέχεια τοΰ προηγουμένου κα ι μετάβασκ; είς τα επόμενα.

Ούτω δέ καί έγένετο. Ή νέα διδασκαλία τοϋ Ίησοϋ Χριστοϋ ήρίθμεί
πολλούς έν τ ο ΐς ’Ιουδαίος οπαδούς, οϊτινες διέμειναν πιστοί είς αύτήν'
πολλφ δέ πλείους έ'σχε μετά τήν καταστροφήν τής Ιερουσαλήμ, έξ ών
δμως πλεΐστοι δσοι καί έν Παλαιστίννι καί αλλαχού ούδέν τώ ν παραγ
γελμάτων τοϋ Ιουδαϊσμού παρέλειπον, ά λλ’ ήθελον νά ^ναι συνάμα καί
Ιουδαίοι καί Χριστιανοί. Διαφεροντες δέ άπ’ άλληλων κατά τά φρονήματα
διεκρίνοντο ούτοι είς δύο φατρίας, καί οί μεν ήσαν γνωστοί ύπό τό δνομα
Ναζωραίοι, οί δέ ύπό τό δνομα Έβιωναΐοι ή ’Εβιωνΐται.
Οί Έβιωναΐοι διεκρίνοντο ιδίως διά τής εμπαθούς αύτών προσφύσεως
είς τόν ’Ιουδαϊσμόν καί διά τινων δογμάτων άρνητικών τής θείας τοϋ
Κυρίου φύσεως. ’Α ντί δέ πάντων τών ιερών βιβλίων τών χριστιανών είχον
ούτοι έν μόνον ιστορικόν βιβλίον τής ζωής τού Ίησοϋ Χριστοϋ, όνομάζοντες αύτό Εύαγγέλιον «κατά Ματθαίον»(Ί), δπερ, γεγραρ-μένον εις γλώσσαν
έβραιοσυριακήν, εκαλείτο καί «Εύαγγέλιον καθ’ Εβραίους»(2).
Οί δέ Ναζωραίοι, οϊτινες ήσαν έμπειροι τής έβραϊκής γλώσσης, έν ή
πάντοτε και κατα τους μετ’ έπειτα έτι χρόνους άνεγίνωσκον τά ιερά
βιβλία τοϋ έθνους αύτών— καίπερ άκριβώς τήν θρησκείαν τώ ν πατέρων
αύτών καί ούτοι τηροϋντες, δεν έθεωρουν δμως αύτήν, ώς οί Έβιωναΐοι
απολύτως άναγκαίαν πρός σωτηρίαν παντός χριστιανού, ουτε παρεξετρέποντο είς άντιχριστιανικάς περί τοϋ Κυρίου δόξας· ειχον δμως καί ούτοι( ) Εΐρην. adv. Haer. libr. 1, c. 26. libr. 3. c. 11.
($) Εύιεβ. Ιστορ. Έκκλ. βιβλ. 3. Κεφ. 27, Έπιφαν. Α"ρ. 30»

ά ς πηγήν τής χριστιανικής αύτών θρησκείας Ιουδαϊκόν τ ι βιβλίον, δπερ
εΰρηται τιτλοφορούμενον ατό καθ’ Εβραίους Εύαγγέλιον», σπανίως δέ
« κατά Ματθαίον», καί τό όποιον ώς βιβλίον τοϋ Μεσσίου άπετέλει
πάντως μέρος τοϋ Ιουδαϊκού αύτών Κανόνος.
Τούτων ούτως έχόντων, -αναφύεται ή έρώτησις, μήτι έβραΐστί συνεγράφη
τό κατά Ματθαίον Εύγγέλιον;

§. 8 . Γ,Ιώσσα είς ήν εγ ρίψ η τδ κ ατα Μ ατθαίον Ε ύαγγέΜ ον.
Α ί π α ρ α τοΐς ά ρχ α ίοις φ ερόμιναι παραδόσεις περί τοϋ δτι έβραΐστί
συνεγράφη.
Καί τω όντι, δτι τό κατά Ματθαίον Εύαγγέλιον έβραΐστί τό πρώτον
συνεγράφτ], περί τούτου έ'χομεν μαρτυροϋντας καί τ ή ς όρθοδοξούσης έκκλησίας τούς διδασκάλους. Ό Παπίας λέγει ό'τι τό Εύαγγέλιον τοϋ Ματ
θαίου εις έβραϊκήν γλώσσαν συνεγράφη (^). Τό αύτό λέγουσι και 6
Ειρηναίος καί ό ’Ωριγένης καί πάντες σχεδόν οί μ ετ’ αύτούς χριστιανοί
διδάσκαλοι καί συγγραφείς. Ά λ λ ’ ίδωμεν όποιον βάρος, όποιαν αξίαν και
κϋρος δύνανται νά έχωσιν έν τούτω τώ ζητήματι αί μαρτυρίαι αύται, και
έν πρώτοις ή μαρτυρία τοϋ Παπιού.
Ή μαρτυρία τοϋ Παπίου άπόλλυσιν αληθώς πολύ τής ισχύος αύτής
δ ι’ ών ήδη ό Εύσέβιος, ό ταύτην ήμΐν διασώσας, έπισημειοΐ λέγων δτι
« πάνυ σμικρός τόν νοϋν » έτύγχανεν ών ό διδάσκαλος ούτος" καί ό Εύ
σέβιος, δστις είχεν έτι άνά χεΐρας τά συγγράμματα τού Παπίου, έδύνατο
βέβαια όρθότερον ήμών περί αύτοϋ νά κρίν·/] (2).— ά λλ έπειδή λόγιοι
άνδρες έδέξ αντο είς τά μέρος αύτών τόν Παπίαν καί πρός τόν σκοπόν
αύτών πνευματωδέστερον κάπως αύτόν νά παραστήσωσιν έσπούδασαν,
άποδεχόρεθα καί ήμεΐς δτι ολίγον μόνον μικρόνους ύπήρχεν. Δέν άρνούμεθα δέ καί τούτο, δτι ώς ξένη άπλώς παράδοσις, άλλαχόθεν ειλημμένη
(1) Εύσεβ. Έ κκλ. ίσ τ. βιβλ. 3, Κεφ. 3. « Περί 5ε Ματθαίου ταΰτα ε’ ρηται
(τω ΙΙαπία)* Ματθαίο? μέν ούν έβραΐδι διάλεκτο) τα λόγια συνεγράψατο.»
(2 ) Η αύστηρά τοΰ Ευσεβίου κρίσις δεν Ιστηρίζετο ώς ό Μ ιχαήλης νομίζει
(εν τή Εισαγωγή αύτοΰ είς τήν Καιν. Διαθ. Με’ρος Β' §. 13 3 . Ι’κδ. 4) μόνον
είς το δτι έ Παπίας Ιπίστευσεν είς τον Χ ιλιετι-μον κβί είς το οτι παραβολάς τινας τοΰ Ευαγγελίου λίαν κυριολεκτικώς ήρμήνευεν, άλλα καθόλου είς το
περιεχόμενον τής συγγραφής αΰτοΰ, Ιν ή παραδόξους τινάς παραβολάς τοΰ Σωτήρος καί ομιλίας ώς πραγματικας άπεδε/ετο, και άλλους τινας μύθους, «και
τινα άλλα μυθικώτεοα » Ιπίστευ·ν, εν οϊς ήσαν καί αί δοζασίαι τών Χ ιλιετιστώ ν. Πρός τούτοις to μετρον δι’ού όιοείλομεν να μετρήσωμεν τόν Παπίαν δέν
Ε ί ν α ι τα διηγήματα
δσα άπέσπασεν Ικ τών συγγραμμάτων αύτοΰ ό Ευσέβιος·
διότι Ιν τή ιστορία αΰτοΰ 6 πατήρ τής Ε κκλησιαστικής ιστορίας συνέλεξεν έκ
τοΰ Παιιίου ούχί βεβαίως τά μυθωδέστατα, άλλά τά χρησιμώτερα καί πιθα>
νώτερα.

έγγραφως δέ ΰπ’ αύτοΰ έκδεδομένη, θεωρούμενοι οί λόγοι τοΰ ΪΙάγ.Ιοί,
δυνανται νά ηναι άξιοι προσοχής τίνος' διότι καθά έσημείωσαν περί αύ
τοΰ οί αρχαίοι, ό Παπίας πολλήν επιμέλειαν καί μεγάλην σπουδήν είχε
περί το συλλεγειν άγραφους παραδόσεις, έξ ών δστερον τά συγγράμματα
αύτοΰ συνεκροτήθησαν— Ά λ λ ’ έν περιπτώσει καθ’ ήν ένδοιάζομεν περί
τοΰ κριτικοΰ πνεύματος άνδρός τίνος, ούδ’ έσμέν περί αύτοΰ εντελώς πεπληροφορημένοι, ανάγκη νά μάθωμεν τάς πνιγάς έξ ών ήρύσθη τάς ειδή
σεις αύτοΰ, ΐνα μη άδικήσωμεν τήν επιμέλειαν καί αγαθήν θελησιν τού*
ουτω περιωρισμένου τόν νοΰν.

ν

Τίνες λοιπόν οί μεταδόντες τώ Παπία τήν εϊδησιν τα ύτη ν; Τάς πηγάς
δ ι’ ών καί μόνον ήδύνατο νά έξασφαλισθΐ) άποχρώντως ή αξιοπιστία τοΰ.
μετρίου κριτικοΰ πνεύματός του, δυστυχώς δέν έσημείωσεν ένταΰθα ό
Παπίας· ά λλ’ άράγε τήν εΐδν,σιν περί τοΰ δτι έβραΐστί έξέδοτο πρωτοτυπως τό έαυτοΰ Εύαγγέλιον ό Ματθαίος, είναι αδύνατον νά ήρύσθη ό
Παπίας έκ τής σχολής τών Έβιωναίων η τών Λαζωραίων ; καί άν our
τως εχει τό πράγμα ποίας αξίας δύναται νά ήναι ή παράέοσίς του ;
'Ότι έμμέσως ή αμέσως παρά τών αιρετικών τούτων παρέλαβεν ό Παπιας ειδήσεις καί μάλιστα περί τοΰ καθ’ Εβραίους Ευαγγελίου, έξ οϋ,
καθα ό Εύσέβιος ιστορεί, καί χωρίον τ ι έν τοΐς συγγράμμασιν αύτοΰ έμνημόνευσε, περί τούτου δέν δυνάμεία νά άμφιβάλλιομεν. Ό Εύσέβιος
άναφερει ρητώς « Κέχρηται δέ ό αύτός (ό Παπίας) μαρτυρίαις άπό τής
Ίωάννου προτέρας έπιστολής καί τής Πέτρου ομοίως Έκτεθέιται δέ καί
«λλην ιστορίαν περί γυναικός έπί πολλαΐς άμαρτίαις διαβληθείστ,ς έπί
τοΰ Κυρίου, fjr τό χαθ’ 'Εβραίους Ε ί-αγγέ.Ιιοτ περιέχει » (^).
Έρωτώμεν ήδη πόσην πίστιν δύναται νά άποδώσ·/] ό ιστοριοδίφης είς
τήν μαρτυρίαν άνδρός πανταχοΰ εις φήμας καί προφορικάς ειδήσεις άναφεροντος τόν λόγον, άνόρός μετριωτάτην κριτικήν δύναμιν έχοντος, άνδρός
τέλος, τοΰ οποίου αί π/γαι έν τούτω ιδίως τώ ζητήματί είσι προφανώς
λίαν ύποπτοι ;
Ήμεΐς δέν φρονοϋμεν, ώς τινες ένόμισαν περί ήμών, ότι ό Παπίας η ό
Εύσεβιος άνέγνωσαν τό Εύαγγέλιον τών Ναζωραίων καί Έβιωναίων, ει
κάζομε-/ ό'μως οτι, έπειδή πανταχοΰ εις αρχαίας παραδόσεις άνέφερε τήν
ιστορίαν αύτοΰ ό Παπίας, καί περί τήν συλλογήν τοιούτων πρό πάντων
παλαιών καί άγράφων ειδήσεων έσπούδαζε, πιθανώς παρέλαβεν άμέσως
ή εμμέσως καί παραδόσεις ΐουδαϊζόντων χριστιανών. Κ αί τώ δντι ϊ^νος
τοιουτου είύους παραύόσεων είναι ή ιστορία τής άμαρτωλοΰ γυναικός ή
έν τοΐς συγγράμμασιν αύτοΰ άναφερομένη έκ τοΰ καθ’ Εβραίους Εύαγγελίου, ήν ούτος ώς άξιοσημείωτον άνέγραψεν. Αί λέξεις «ήν τό καθ’ Έβραί(•3) Εύσεβ. Έ κκλ, ίσ τ. Ιν τώ τέλε·. τοΰ 3 βιβλ.

Ους Εύαγγέλιον περιέχει», δέν άνήκουσιν άναγκαίως εις τόν Ευσέβιον ώς
ιδία αύτοΰ γνώσις, δυνατόν νά εκειντο καί έν τοΐς ύπομνήμασι τοΰ Πα
γίου καί τό διήγημα νά συγκατήλθεν εις τοΰτον μετά τής προσθήκης
ταύτης (4).
Ή γνώμη τών λεγόντων ό'τι ό Ευσέβιος ώνόμασε τόν άνδρα, έξ οΰ ό
Παπίας ελαβΐ τήν περί τής γλώσση; τοΰ κατά Ματθαίον Ευαγγελίου εϊδησιν, καί ό'τι ούτος ήν ό πρεσβύτερος ’Ιωάννης, θά ήτο πάντως πολλοΰ
λόγου άξία, είμή ήν δλως ΰποθετική( J. Διότι άναφέρεται μέν προηγουμένως
ό πρεσβύτερος Ιωάννης ένθα ιστορούνται τά περί τοΰ εύαγγελίου τοΰ Μάρ
κου, δέν λέγει δμως ό Εύσέβιος δτι καί ή άκόλουθος περί τοΰ Εύαγγελίου τοΰ Ματθαίου εϊδησις έκ τής αύτής πηγής κατέρχεται, ούδ’ έξεστιν
ήμΐν νά τολμήσωμεν προσθήκην τινά. Ό ιστοριογράφος χωρίζει άπ’ άλλη
λων τά διηγήματα καί περάνας τό πρώτον, άρχεται τοΰ δευτέρου ουτω
πως «Περί δέ τοΰ Ματθαίου τα ΰ τα ειρηται» ενθα άναμφιβόλως ύπακούετα ι έξωθεν ατω Π απία», ούδεμία δμως άνάγκη νά προσυπακουίθή και
«ύφηγήσαντος τοΰ αύτοΰ πρεσβυτέρου». 'Αλλά περί τής μαρτυρίας τοΰ
Παπίου έροΰμεν καί παρακατιόντες (έν §. 1 1 .) , έξετάσωμεν δέ νΰν καί τάς
μαρτυρίας τών άλλων.
Ό αμέσως μετά τόν Παπίαν τήν αύτήν περί τοΰ κατά Ματθαίον Εύαγγελίου παράδοσιν άναφερων είναι ό άγιος Ειρηναίος, λέγων «δ μέν δή
Ματθαίος έν τοΐς έβραίοις τνί ιδία διαλέκτω αύτών καί γραφήν έξήνεγκεν
Εύαγγελίου» (®). Ό Ειρηναίος όμως ού μόνον τά συγγράμματα τοΰ Πα
πίου καλώς έγίνωσκεν, έξ ού δύναται να ύπονοήση τις δτι τήν παράδοσιν
ταύτην παρά αύτού ήρύσθη, άλλά καί λίαν αύτόν έτίμα καί μετά τοιού
των έμνημόνευσεν έπαίνων, έν οίς καί ύλην ευρίσκει τις εις εικασίας, καί
(4)
Σημ. τοΰ Μεταφρ. Τά? τελευταία? ταΰτα? λέξεις * ην τό καθ’ Εβραίου?
Εύαγγέλιον περιέχει άποδίδωσιν εί? τών νεωτέρων περιωνύμων κριτικών, δ δια—
μαρτυρομενο? Meyer (Ιν τοΐ? προλεγομένοι? αύτοΰ εί? τήν έρμηνείαν τοΰ Ματθ.
σελ. 5, βλ. Ιν τοΐ? εμπρ. § 5, σημ. 2.) εί? τον Ευσέβιον ώ? ίδιαν αύτοϋ παρατήρησιν· ά λλ’ δπω? καί αν |χγ) το πράγμα, εΥτε άφ’ έαυτοΰ λέγει ταΰτα ο Ευ
σέβιο? είτε οΰ, αυτή καθ’ έαυτ/jv ή παρά τοΰ Παπίου μνημονευθεΐσα περί τή?
άμαρτωλοΰ γυναικό? Ιστορία, ήτι? περιείχετο Ιν τίΐ) καθ’ 'Εβραίου? Εύαγγελίω,
όπερ οί ίουδαίζοντε? Ικεϊνοι χριστιανοί Ιχρώντο, δείκνυσιν άρκούντω? οτι παντω?
ήλθεν δ Παπία? εί? ά’μεσον ή έ'μμεσον συνεπαφήν μετ’ αύτών' ώστε ή εικασία
τοΰ Οΰγου δτι τά? περί τή? γλώσση? τοΰ κατά Ματθ. Ε ύαγ. είδήσει? αύτοϋ
παρά τών ’Εβιωναίων καί τών Ναζωραίων Ιμυήθη ό Παπία?, δέν εΤναι νομίζομεν,
ώ? ό Μευήρο? λέγει, Ικ τοϋ άέρο? δλω? ειλημμένη.
(5) Profes Η ;rmanu Olshausen, die Aechtheit der kanonischen vierE vangelien aus der Geschichte der zwei ersten Jahrhunderte. Koenig'sberg 1823 §. 32. 92.
(6) Adv. Haeres. libr, 3. e. 1. Εύσεβ. Έ κκλ. ίστ βιβλ. ο, κεφ. 8.

προφανώς βλέπει ότι τήν παράδοσιν ταύτην εϊπου αύτήν παρά τώ Πα
πί^ ανεγινωσκέν, είκάς ην ώ; αληθή άποίέξασθαι. «Ταΰτα k (λέγει a
Ιερός ούτος πατήρ^ άναφερόμενος εις τήν πραγματευόμενη-, αύτώ ύπόθεσιν)

χ α ί Π χπίας. Ίωάννου μ ε ν άχουοτης, Π ο.Ιυχάρπον He εταίρος γεγονως,
ά ρχα ΐος άν'ηρ, έγγράφως επιμαρτυρώ έν τ $ τέταρτη τώ ν αύτοΰ βίβλων*
*7ΐ γάρ α ύ τφ πέντε βιβλία συντεταγμένα ε ξ ώ σ ε ω ν λογιών κυριακών »(?)..
Βε&αια ^ ,α κσπασθτΐ τήν παρά ϊοσιν τοΰ Παπίου ό Ειρηναίο;, τίρκε*
» η και τούτο μόνον ότι 6 Παπίας γνώριμος ύπήρχε τώ Πολυκάρπω καί
σύγχρονος αυτου, δν Πολύκαρπον ό Ειρηναίο; μεγάλω ; έσέβετ a καί έτίμα*
Ά λ λ ’ ο βουλόμενος νά κρίνη κατά πόσον ό Ειρηναίος έξαρταται άπό τοΰ
Παπιού, σκειΜσθω συμπεριλαβών όμοΰ τά ανωτέρω κατηγορούμενα, έ π ί
τούτοις ό'έ άς λάβνι ύπ’ οψιν ατι έν τώ χωρία» τούτω, ένθα έπισωρεύε1
δλους το ύ το ς τού; επαίνους είς τόν Παπίαν, έπιστηρίζει ό Ειρηναίος τήν,
πιστ.ν αύτοΰ εις τόν χιλιετισμόν, προβαλλόμενος τό κΰρος τούτου τοΰ>
ιοασκάλου. Έν αύτώ £έ τούτω τώ συγγράμματι, ού μ ετ’ επαίνων μ ν η 
μονεύει^ ένταύθα ό Ειρηναίο;, έν αύτώ ευρίσκετε καί ή παράδοσις δτι ό,
Ματθαίο; εϊ; εβραϊκήν γλώσσαν εγραψεν, έξ ού ήρύσθη αύτήν ύστερον κ α ί
ό Εύσέβιος. Ούδεμία άρα ά(*φιβολία λείπεται δτι τήν παρά δοσιν τ αυτή*
εν τοις τοΰ Παπίο-j όπομνήμασι καί ευρε καί άνέγνω ό Ειρηναίος (&).
Τ Ί ?ιτγ0ς έΡΧεται μ ετ’ αύτούς μαρτύρων ό ’Ωριγένης (9). Ό διδάσκαλος
ουτος ην γλωσσομαθής καί πολυμαθέστατος, δθεν εικότως ήδυνάμε.θα ν«
προσδοκώμεν παρ’ αύτοΰ, ενεκα τής αξίας τοΰ πράγματος, κρίσιν έπί α
κριβέστατων έρευνών έϊραζομένην. Καί τώ δντι μόνος, ώ; εϊπεϊν, ό Ώ ριγέ'
νης ήδύνατο νά δώσνι λύσιν τινά εις τό ζήτημα. Ά λ λ ’ ό συγγραφεύς, Si
Ού μανθάνομεν τοΰ Ώριγένους τού; λόγους περί τοΰ εβραϊκού πρωτοτύπου
τοΰ κατά Ματθαίον Εύαγγελίου, παρατηρεί μετ’ ακρίβειας δτι ή γνώμη
τοΰ πολυίστορος τούτου άνδρός δέν ήτον εξαγόμενον κριτικών έρευνών,
άλλά παραδόσεω; δώρον, δτι ό ’Ωριγένης έκ παραδόσεω; αύτήν' είχε·/
«ώ ; έν πάραδόσει μαθών». Τπό τήν λέξιν παράδοσις έννοεΐται βέβαια
ένταύθα α;ιόπιστο; εΐδησις, ειδησις έξ άρχαίων έπισήμων διδασκάλων
κατερχομένη, καί τοιαύτην παράδοσιν είχε πρό τών οφθαλμών αύτοΰ ά
’Ωριγένης δτε συνέγραφε, καί ή παράδοσις αύτη υπάρχει γνωστή είς ήμδςί<χαν δηλονότι οί λόγοι ορθοδόξων τής Εκκλησίας πατέρων καί χριστιανων ιουδαιζόντων, συμφωνούντων εί; τοΰτο, έξ ών καί ό ’Ωριγένης ήρύσθη.
Τελευταίος αςιος παρ’ ήμών άκροάσεως είναι ό Εύσέβιος (^®). Ούτος
(7) Adv. Haeres. libr. S. ο. 33.

καταφάσκει μέν ό'τι ό Ματθαίος έβραϊστί συνέγραψε τό Εύαγγέλιόν του,
δ αύτός δμω; καί άποφάσκει τοΰτο. Ώ ; ιστοριογράφο; καί συλλογεύς κα*
τακολουθών παραδόσεις άλλων καί είς τό κΰρο; αύτών ύπείκων, πρε
σβεύει τοΰτο- άλλ’ ώ; φιλολόγο; καί τών Γραφών υπομνηματιστή; κρίνει
καί φρονεί διαφόρως. Διότι έν τοΐς ύπομνήμασιν αύτοΰ εί; τού; ψαλμούς
παρατηρεί ότι ό Ματθαίος ώ; έμπειρο; τής έβραϊ ιής γλώσσης τάς λέξεις
κφθέγξομαι προβλήματα άπ’ αρχής» (ψαλμ. 7 7 .) έξή/εγκε διαφόρως,
Ιδίαν μεταφ ρασιν ποιούμενος. Ί ίο ύ αί λέ'εις τοΰ Εύϊεβίου. κ Ά ν τί τοΰ
φθεγξομαι άπ’ αρχής, Εβραίος ών ά Ματθαίος, οικεία έκδόσει κέχρηται
είπών έξερεύξομαι κεκρυμμένα.» Ό λόγος είναι βέβαια ένταύθα περί τώ ν
λέξεων τών θ', άνθ’ ών ό Ματθαίος έθηκεν άλλας.— Ό Εύσέβιος, ίσως
ειποι τις, φρονεί οτι ό Ματθαίος είς τήν συριακήν γλώσσαν έγραψε τό
Εύαγγέλιον και εις αύτήν μετέφρασεν έκ τοΰ έβραϊκοΰ τήν περί ής
ό λόγος ρήσιν. Είναι άληθέ; OTt ύπήρξεν έποχή έν τώ βίω τοΰ Εύσεβίου
(βλ. τής Εύαγγελ. αύτοΰ Άποδείξ. βιβλ. 3. σελ. 7 3 . καί 8S . έκδ. R o 
b er t St ep han .) καθ’ ή/ ούτο; έπρέσβευεν ό'τι οί ά π ίττολοι τήν συριακήν
γλώσσαν ώμίλουν, ούδόλω; άναλογιζόμενος ότι, εί ούτως είχε τό πράγ
μα, ή Καινή Αιαθήκη θά ήν γεγραμμένη είς συριακήν καί ούχί είς έλλη ·
νικήν γλώσσαν. Αλλ’ έν τοΐς ύπομνήμασιν αύτοΰ, τά όποΐα όψιαίτερον
συνέγραψεν, ό Εύσέβιος φρονεί καί κρίνει διαφόρως. Έν τοΐς ύπομνήμασιν
αύτοΰ πρεσβεύων δτι έλληνιστί συνεγράφη τό Εύαγγέλιον, λέγει ό'τι ό
Ματθαίος καθό κάτοχο; τής Εβραϊκή; γλώσση;, άφείς τάς λέξεις τώ ν
Ο μετεγλώ ττισε τά εβραϊκόν κείμενον ώς αύτός έκρινε κάλλιον διά τών
« έξερεύξομαι κεκρυμμένα », άνθ’ών ό Ά κύλας είπ εν όμβρήσω αινίγματα
έξ άρχήθεν, ό δε Σύμμαχος, άναβλύσω προβλήματα αρχαία’ ή μήπως
ταχ α ό Ματθαίος τά μέν Εύαγγέλιον έγραψεν είς τήν συριακήν, τάς δέ
έν αύτώ έκ τής Παλ. Λιαθήκ. άναφερομένας ρήσεις έξέδωκεν έλληνιστί^'');
(Ί I) Σημ. τοΰ Μεταφρ, Βλ. Ά γ γ ε λ , Μαίου Script, vett. ΠΟΥ. Oollest. Ί ,
σελ. 6 4 .— Ό Ιν τοΐς έμπροσθεν μνημονευθείς (Ιν §. 8, σημ. S.) φιλόχριστος
O lshausen παρατηρεί ότι τα Ιν τοΐς υπόμνημα JI τοΰ Ευσεβίου ε’.ς τούς ψ α λ
μούς, Ιξ ων ό Ουγος δείκνυσι τόν Ευσέβιον φρονοΰντα ο ιι Ιλληνιστι ό Ματθαίος
εγραψεν, ουδόλως άποδεικνύουσι τοΰτο’ διότι όσα Ινταΰθα λέγει ό Εύσέβιος ώς
Ιρμηνευτής τών αγίων Γραφών δέν άντιφάσκουσι πρός τα ύπ ’ αύτοΰ τούτου ά λ λαχοΰ ιστορούμενα περί τής γλώσσης τοΰ κατα Ματθαίον Εύαγγελίου. « "Εκ-·
δοσις » κατά τόν ’Ό λσχαουζεν δέν σημαίνει μετάφρασις, άλλά Textes recen
sion, το δε «οικεία» άναφέρεται είς τό «έβραΐος ών» και δηλοΐ πατρίψ τουτέστι
έβραίκή· ώστε ή έννοια τών λέξεων τοΰ Εύσεβίου είναι ή εξής* ό Ματθαίος έ χω ν ύπ ’ οψιν αύτοΰ τό εβραϊκόν τών Γραοών κείμενον, καθό έμπειρος τής έβραϊκής, μετεχειρίσθη έτεραν γραφήν, ην ούιος Ινόμιζεν όρθοτέραν τών λοιπών,
Αντιστοιχούσαν πρός τάς λέξεις « Ιρεύξομαι κεκρυμμένα άπό καταβολής· » (βλ,
τής άνωτ. σημειωθ. αύτοΰ πραγματ. σ ελ,2 7 καί έξ.), Τ ά α ύτά άντεπιοέρει κατά

’Εάν λοιπόν άναδράμωμεν καί ζ-ητη'σωμεν τήν πηγήν πασών τών (Αβίρ-·
τυριών τούτων της χριστιανικής άρχαιότητος, βλέπομεν ό'τι σύμπασα ή
ιστορική τεκμηρίωσις περί ένός έβραϊκοϋ Ευαγγελίου τοϋ Ματθαίου έπί
τώ ν θρυλημάτων έδράζεται τώ ν ΐουδαϊζόντων χριστιανών, Ίουτέστι τώ ν
Έβιωναίων, οίτινες εχοντες εις την γλώσσαν αύτών βιβλίον τ ι, και «κατά
Ματθαίον Εύαγγέλιον» αύτό καλοϋντες, διεφήμιζον αύτό ώς καί πασα
άλληαϊρεσις τό έαυτης, ώς τό μόνον γνήσιον, άξιόπις·ον καί ανελλιπές (/*2).
Το πράγμα έπιστεύθη ίσως και ύπό τών Ναζωραίων, διαδοθέν δέ έπιτηδείως καί είς τούς χριστιανούς διδασκάλους, προσέλαβε διά τούτων επ ι
σημότητα καί περαιτέρω έπισύστασιν (^®).
τοϋ Ούγου καί ό Μευήρος (δρ. Ιν τοΐς εμπρ. §. 5 σημ. 4), ό αύτός δε παρά
γων εις μέσον ετερον Ιρμηνευτικόν χωρίον τοΰ Ευσεβίου τό έξης « Λ έλεκται δε
οψε τοϋ Σαββάτου παρά τοΰ έρμηνεύσαντος την γραιοήν, ό γάρ Ευαγγελιστής
Ματθαίος έβραίδι γλώ ττη παρέδωκε τό Εύαγγέλιον », σπουδάζει να δια βεβ ίΐώ σν) οι αυτοΰ οτι ό Εύσέβιος ού μόνον ώς Ιστορικός κατα παράδοσιν, άλλά καί ώς
ερμηνευτής δια τών ίδιων αύτοΰ Ιρευνών άπεδέξατο τήν εις τό εβραϊκόν εκδοσιν
τοϋ πρώτου Εύαγγελίου. Ά λ λ ’ ή γνησιότης τοΰ έρμηνευτικοΰ τούτου χωρίου
διαμφισβη τεΐται καί τό χωρίον εξοβελίζεται ύπό τών κριτικών" τό δε « έβραΐος
ών » δηλο ϊ προφανώς τήν Ικανότητα καί έλευθερίαν ην Ικέκτητο ό Ε ύαγ. Ματθ.
περί τήν ερμηνείαν τοΰ έβραϊκοϋ κειμένου καί ούδέν άλλο’ το δέ « οικεία Ικδόσει κεχρητα ι « ούδέποτε δύναται νά συμαίνγ) ώς ό ’Ό λσχαουζεν καί ο Μευήρος
θέλουσιν « eine vaterlaen dische d. i. hsb rasisch e A u sg ab a des u rte x te s »
διότι ή διαφορά τίθεται ύπό τοΰ Εύσεβίου (ώς όρθώς παρατηρεί ό Ουγος)
μεταξύ τών έλληνικών λέξεων τής μιας καί τής άλλης μεταφράσεως, ούχί δέ
μεταξύ τών λέξεων τούτου καί έκείνου τοΰ έβραϊκοϋ κειμένου: τουτέστι μεταξύ
τοΰ « φθέγξομαι προβλήματα άπ’ άρχής » (ώς οί Ο' μετέφρασαν), τοΰ « όμβρήσω αινίγματα εξ άρχήθεν » (τοΰ Ά κ ύ λ α ), « τοΰ άναβλύσω προβλήματα άρχ α ΐα » (τοΰ Συμμάχου)— καί τοϋ « Ιρεύξομαι κεκρυμμένα άπό καταβολής »
τοϋ Εύαγγ. Ματθαίου.
(1 2 ) « Τών δέ λοιπών (Ε ύαγγελίων) σμικρόν Ιποιοΰντο λόγον » λέ/ει περί
τών αίρετ. τούτων ό Εύσέβιος Έ κκλ. ίσ τ. 3, 2 7 .
( 1 3) Σημείωσις τοΰ Μεταφραστοϋ. Πρός ταΰτα άναφωνοΰσί τινες « ούδεμίαν μαρτυρίαν περί τής ΰπάρξεως τοϋ κατά Ματθαίον Εύαγγελίου εξομεν, Iάν θελησωμεν νά άρνηθώμεν τήν παράδοσιν οτι τοΰτο έβραΐστί συνεγράφη », Iπ;λανθανόμενοι βέβαια οτι αίρομένου τοΰ « έβραΐστί » ού συναίρεται άναγκαίω ς
καί τό « ό Ματθαίος εγραψε τό κατ’ αύτόν Εύαγγέλιον ». Είναι άληθές δτι
πάντοτε μέν, μάλιστα δέ οταν τις Ιναποδύηται κατά μιας οπωσδήποτε κοινής
παραδόσεως, άπαιτεϊται πολλή προσοχή καί περίσκεψις καί κύκλος γνώσεων
εύρύτατ ;ς καί άκρίβεια καί ειλικρίνεια περί τάς Ιρεύνας καί τάς κρίσεις μεγάλη,
διότι ή περί οίουδήποτε ίεροΰ πράγματος εστω καί τοΰ Ιλαχίστου ομόφωνος
μαρτυρία τής χριστιανικής άρχαιότητος δέον νά ήναι σεβαστή καί άποδεκτή, μέχρις ου ερευναι άκριβεΐς διά λόγων ισχυρών καί ®α·.εεστάτων άποδειξωσιν δτι τό
πραγμα εχει άλλως ή ώς ύπό τών αρχαίων παρεδόθη. Τής άρχής ταύτης είναι
καί ό Ούγος καί τήν άρχήν αύτοΰ Ιξέφρασεν, ώς γινώσκουσιν ήδη οί ήμέτεροι
«ναγνώ σται καί Ιν τω τέλει τής πρώτης §. τής παρούσης πραγματείας. Ά λ λ ά

§ 9. Συνέχεια, ήτοι μεριχώτεραί τινες παρατηρήσεις περί τών
Έβιωναίων χαΐ Ναζωραίων χαί τών Ε ϋίγγε.Ιίω ν αύτών.
Ά λ λ ’ άρά γε, επειδή ήσαν Ίουδαΐζοντες χριστιανοί,
νά άληθεύωσιν οί Έβιωναΐοι; Ο' Έβιωναΐοι άπετέλουν
χριστιανικού πληρώματος, ώστε διά τούτο καί διά τήν
τών φαίνονται κατά τ ι δικαιούμενοι νά άπαιτήσωσι τήν

είναι άδύνατον
μέγα μέρος τοϋ
αρχαιότητα α ύ
πιστιν ήμών εις

τ ά λεγόμενά των.
Οί παλαιοί συγγραφείς θέλουσιν αύτούς πολλώ αρχαιότερους παρ οσον τινές τών νεωτέρων ιστοριογράφων- ουτω φερ’ είπεΐν ό^Ειρηναΐος ο
μίλων περί τώ ν Έβιωναίων (^) μνημονεύει αύτών μετά τόν Κήρινθον και
άμέσως πρό τώ ν Νικολαϊτών. Ό δε Εύσέβιος κατατάσσει αύτούς μετα
τόν Μένανδρον τόν μαθητήν Σίμωνος τοϋ Μάγου καί πρό τοϋ Κηρίνθου
καί τώ ν Νικολαϊτών, καί ό Εύσέβιος δέν φαίνεται έν τή διηγτσει αύτα'-*
όλιγωρών τής χρονικής τών πραγμάτων άκολουθίας- διότι άφοϋ πρώτον
διηγείται τά κατά τούς Έβιωναίους, έπάγει ακολούθως τάδε «κατά τούς
δεδηλωμένους χρόνους», ό'περ έστί κατά τούς αύτούς χρόνους, άνέστη και
ετερος αίρεσιάρχης, ό Κηρινθος- εφεξής δέ προστίθησιν «έπί τούτων δήτα»
ή αΐρεσις τώ ν Νικολαϊτών (2). Ό δέ 'Ιερώνυμος συναριθμεΐ τούς Έβιωναίους μετά τών αιρετικών καθ’ ών ό Εύαγγελιστής Ιωάννης έν τώ
Εύαγγελίω αύτοϋ άγωνίζεται, θεωρών τήν αΐρεσιν αύτών ώς τηνικαϋτα
διότι όμοφώνως παρέδωκέ τι ή άρχαιότης, διά τοΰτο καί μόνον να νομίζη τις δτι τό παραδοθέν εΤναι άληθές, καί Ικ προκαταλήψεων νά μή τ .λμα
νά περιεργασθή αύτό, τοΰτο δέν είναι τ ιμ ή , άλλ’ ά’ντικρυς υβρις καί άχαριστια
πρός τούς ίερούς Ικείνους ά'νδρας τούς κληροδοτήσαντας ήμΤν μετά τής πιστεως
καί οίανδήποτε ά'λλην περί τής χριστιανικής άρχαιότητος αξίαν προσοχής ειοησιν Ισταχυολόγησαν, δπως δι’ αύτής δσον οΤόν τε Ινισχύσωσι τήν ήμετεραν π ιστιν. Είς τά τοιαύτης φύσεως ζητήματα, όποΐόν έστι τό προκείμενον, εξεστι
ζητεΐν τήν ιστορικήν άλήθειαν τών πραγμάτων- διότι δσον τής πατρικής ημων
κληρονομιάς μ.έρος περιήλθεν είς ήμάς ά'ξεστον ώς είπεΐν καί άκατέργαστον, οφείλομεν ήμεΐς οί τούτων κληρονόμοι έπιμελώς νά καλλιεργήσωμεν. Οί πατέρες
ήμών είργάσθησαν, έμόχθησαν, έν πολλοϊς ήγω νίσθησαν πολλά ομως Ιζ ώ ν π α ρέλαβον, άφήκαν είς τούς κληρονόμους αύτών νά Ιξακριβώσωσιν. Ουδ ένοησαν
ποτε οί ιεροί τής άρχαίας Ε κ κλη σία ς διδάσκαλοι δτι, έν οίς αύτοί δεν επεστησαν τόν νοϋν ή διότι ευκαιρίαν δέν εύρον ή διότι διέφευγον τήν προσοχήν αυτών,
οί μετ’ αύτούς δέν έδικαιοΰντο πλέον νά θίξωσιν αύτά. Γο Ιναντιον μάλιστα
διδάσκουσιν ήμας διά τής πράξεως αύτών Ιν τοΐς τοιούτοις.
Ο δέ φιλοσοφος
καί μάρτυς ’Ιουστίνος Ικήρυττε τήν αρχήν ταύτην καί πρός τούς εθνικούς, Ιν οίς
Ιλεγε « τούς κατ’ άλήθειαν εύσεβεϊς καί φιλοσόφους μόνον άληθές τιμάν και
καί στέργειν ό λόγος δπαγορεύει, παραιτούμενους δόξαις παλαιών Ιξακολουθεΐν,
3ν φαϋλαι ώσιν. » Ά π ο λ . πρυ'ιτ.

(I) Adv. Haeres. libr. 1. c.26.
(2 Έ κκλ. ίστ. βιβλ. 3. κεφ. 2 6 , 2 7 , 2 8 .

Τό Εύαγγέλιον τών Ναζωραίων είναι αληθές δτι άπωλέσθη καθώς καί
νίδη άνθοϋσαν(3). 'ο Έπιφάνιος τέλος λε'γει δτι κατά τάς εις αύτόν κ«τελθουσας παραδόσεις ή αίρεσις τώ ν Έβιωναίων τότε συνέστη, δτε μετά
τήν καταστροφήν τής 'Ιερουσαλήμ διασωθέντες οί χριστιανοί μετέβησαν
εις τήν Περαίαν καί ίδίω ςείς τήν Πέλλαν καί τά περίχωρα(*). “Ηδη δέ έπί
τώ ν χρόνων τοΰ Άδριανοΰ ήρίθμουν οί Έβιωναϊοι έν τοΐς όμοδόξοις αύτών
και άνδρας έπισήμους, όποιοι ήσαν ό Θεοδοτίων καί ό Ά κύλας, μεταξύ δέ
τώ ν διωκτώναύτών καίΊουςΐνον τόν Φιλόσοφον καί Μάρτυρα, δστις, καθώς
ό Θεοδώρητος λέγει, καί βιβλίον κατ’ αύτών συνέταξε. Διότι τό βιβλίον
οπερ ό Ίους-ϊνος συνέταξεν είς ανατροπήν τών αιρέσεων, έξ ών μία ήν καί ή
τών Έβιωναίων, υπάρχει άρχαιότερον τής έκτενεστέρας ή τής μεγάλης
λεγόμενος Απολογίας αύτοΰ, έπειδή τοΰ βιβλίου τούτου γίνεται μνεία
έν αύτή, αύτη δε ού πολλώ ύστερον τοΰ δευτέρου Ίουδαΐκοΰ πολέμου
έξεόοθη, δν ό Μάρτυς «τόν νΰν γενόμενον πόλεμον» έν αύτή ονομάζει (^).
Όλιγωτέρας πληροφορίας έχομεν περί τής αρχαιότατος καί τής πρώ
της συστασεως τής αίρέσεως τών Ναζωραίων διότι τά περί αύτών παρατρεχουσιν οί πλεΐστοι τών αρχαίων αίρεσιολόγων, τό μέν συγχέοντες
αυτους μετά τών Έβιωναίων, τό δέ μή κρίνοντες αύτούς άξιους πολλοϋ
λόγου (6).
(3) « Et maxime tunc Bbionitarum dogme consurgen?. » Βλ. τον Κ α ταλογ. αυτού έν λέξ. Ίωάνν. καί τό πίοοίμιον είς τόν Ματθαίον.
(4) Α?ρ. 30. Σημ . τοΰ Μεταφρ. Έ κ τών είρημένων συνάγεται δτι ή αίρεσις
τών Εβιωναίων είναι μία τών αρχαιότατων αιρέσεων τοΰ χριστιανισμού, άνήκουσα εις την πρώτην αύτοΰ έκατονταετηρίδα, καί τοιαύτη εΤναι και τών νεωτερων 'ιστοριογράφων τής χριστιανικής Ε κ κλη σία ς ή γνώμη. Οί Έ βιωναΐοι καί
οί Ναζωραίοι ούδεν άλλο ήσαν είμή τα Ικτραχυνθέντα λείψανα τών ήδη Ιπί τών
ημερών τών ιερών ’Αποστόλων ιουδαιζόντων χριστιανών, περί ών τοσοΰτος λό
γος γίνεται Ιν ταΐς Πράξ. τών ’Αποστόλων καί εν ταΐς Ιπιστολαΐς τοΰ μακα
ρίου Οαύλου.
■(S) Σημ. τοΰ Μεταφρ. 'Η ιουδαϊκή αΰτη Ιπανάστασις, ήτις ήν καί ή τελευ
ταία, κατεστάλη ύπό τών 'Ρωμαίων τω 135 σωτηρίφ έτει.
(6) Σημ. τοΰ Μεταφρ. Έ κ τών άρχαίων τής Ε κκλησίας διδασκάλων Ιν πρώτοις ο Επιφάνιος καί μετά τοΰτον ό 'Ιερώνυμος διακρίνουσι τάς δυο ταύτας α ίρεσεις ου μονον Ικ τών διαφόρων δογματικών αύτών άρχών, άλλά καί δι’ ιδιαί
τερων ονομάτων. Ο ’Ωριγένης καί ό Εύσέβιος διακρίνουσι μέν δάο αιρέσεις ιού
δα ϊζόντων χριστιανών, συμπ.'ριλαμβάνουσιν δμως αύτάς δι’ένός ένόματος, Έ β ιω ναίους τούς οπαδούς αύτών άποκαλοΰντες. Ό Ειρηναίος καί ό Τερτυλλιανός ού
τε πράγματι ουτε όνόματι διακρίνουσιν αύτάς, παρ’ αύτοΐς μόνον ή αίρεσις τών
Έ βιω ναίων ονομάζεται και ταύτης μόνον αί δοξασίαι Ικτίθενται. Ά λ λ ’ ό αρ
χαιότερος πάντων Ιουστίνος ό Μ ζρτυ; άναφέρει τρεις ή μάλλον δυο τάξεις ίουδαϊζοντων χριστιανών, καν καί αύτός δεν διακρίνει αύτάς Ιξ ονόματος. Ε π ειδή δέ
ώς ευθυς παρακατιών δείκνυσιν ό Ούγος, ^ίσίς τιςΙκ τοΰ Εύαγγελίου τών Ν αζω
ραίων φέρεται καί Ιν ταϊςέπις-ολ. τοΰ θεοφόρου ’Ιγνατίου, έπεται δτι καί ή αίρεσις
αυτη υπάρχει αρχαιοτάτη, άποτελεσθεΐσα, ώς καί άνωτέρω εί’ρηται, εκ τών λει
ψάνων τών κατά τάς πρώτας ήδη ημέρας τής συστάσεως τής χριςιανικής Έ κ-

tb τώ ν Έβιωναίων. Έκ τοΰ πρώτου δμως σώζονται πολλά τεμάχια, ά'τινα παρέχουσιν ήμΐν ικανήν ίίλην είς τήν περί αύτοΰ ερευνάν. "Ινα δέ
κρίνωμεν ασφαλώς περι τοΰ βιβλίου τούτου, ανάγκη νά γινώσκωμεν ποία
τίς ές-ιν ή άρχαιότης αύτοΰ καί τίνα τά τεμάχια τά αληθώς έξ αύτοΰ μέχρις ήμών κατελθόντα, δπως μή άποφαινώμεθα έκ τών προτέρων περί ζητή
ματος ίς-ορικοΰ, άπαιτοΰντος λύσιν έκ μαρτυριών καί τεκμηρίων άρχαίων.
Ο πλειονα περι τής ΰποθέσεως ταύτης διηγούμενος είναι ό 'Ιερώνυμος'
τόν 'Ιερώνυμον λοιπόν, δστις έξ αύτών τών Ναζωραίων έλαβε τό βιβλίον
τοΰτο και εις τήν έλληνικήν καί λατινικήν γλώσσαν μετέφρασε καί ακρι
βώς τά περί αύτοΰ εγνω, δικαίως θεωρητέον ώς πηγήν εις τάς περί τοΰ
Εύαγγελίου τών Ναζωραίων έρεύνας. Ουτος άνάγων ήμας ΰπεράνω τώ ν
χρόνων αύτοΰ παρέχει τεκμη'ριά τινα πρός διασάφησιν τοΰ χρόνου, έν ω
τοΰτο κατά πρώτον έφάνη· ιδίως δέ μανθάνομεν παρ’ αύτοΰ δτι τοΰ
Εύαγγελίου τούτου μνείαν έποιήσατο ένιαχοΰ τών συγγραμμάτων αύτοΰ
ό ’Ωριγένης, περί ού βεβαιούμεθα έτι καί νΰν διά τής άντιπαραθέσεως
τών παρά τε τώ Ίερωνύμω καί τώ Ώριγένει άναφερομένων * διότι μίαν
και τήν αύτήν ρήσιν έκ τοΰ Εύαγγελίου τών Ναζωραίων άμφότεροι άναγράφουσιν έν τοΐς συγγράμμασιν αύτών, έκεΐνος μέν (έν τώ ύπομνήματι
αύτοΰ εις τόν Προφήτην Μιχαίαν VIII, 6 )λ έ γ ω ν η ιιϊ c r ed ide ri t E v a n g e l i o quod s e c u n d u m H eb r ae o s a d i t u m n ub er , t r a n s l u l i m u s in q u o de
p er son a Sal v a l o r i s d i c i l u r : Modo t ulil me m a t e r mea S p i r i t u s s a n c t u s i n uno c a p i l l o r u m m e o r u m , non d u b i t a b i t di ce r e s e r m o n e m
Dei o r t u m esse de S p i r i t u et a n i m a m q u a e sponsa s e r m o n i s e s ! , h a 
b e r e s a c r u m S. S p i r i t u m , q u i a p ud H e br a e o s g e n e r e d i c i l u r foeminino" ό δέ Ώριγ. (έν τή 1 5 όμιλ.είς τόν Ιερεμίαν καί έν τώ ύπομνήματι είς
τόν Ίωαννην) ώδε πως· «έάν δέπροσίεταί τις τό καθ’Έβραίους Εύαγγέλιον,
ένθα αύτός ό Σωτήρ φησιν, άρτι έλαβε με ή μήτηρ μου, τό άγιον Πνεύμα
έν μια τών τριχών μου, καί άνήνεγκέ με είς τό δρος τό μέγα Θαβώρ» (7).
κλησίας άναφαινομένων ίουδαϊζόντων χ ρ ιστια νώ ν βλ. Έ πιφαν. α"ρ. 3 8 . §. 2
45, 16, 18. αιρ. 29. §. Ί, 7, 8. Hieron. Comment, in epist. ad Galat.
^"· Par^- 1) P· 225. 330. 285 Comment, in epist. ad Eplies. αύτοθ.

p. 3C4. Epist. XVIIIad Eustachiumdecustod. virg. Vol. IV. part. 41. p.
46. — Epist. ad Augustin, I.XXXIV, Comment, in Ezech. Vol. III. p,
79-t. Comment, in Abac, αύτοθ. p. 1621. Comment, in Esaiam αύτόθ.
p. 267. έκδ. Martiani — Είρην. Adv. Haer. 1 , 26. 3, 2. 5, 1. 3, 24. —
Tertull. adv. Valent, c. 5. de came Christi c. 14. de praescrip. adv
haer. c. 33. 48.— Ί?Ρ·γ. είς τόν Ματθ. τόμ. 3. σελ. 733 έκδ. de la Rue. Κα'
τά Κελσ. βιβλ. 5 καί 3. Εύσεβ. Έ κκλ. ίστ. 6, 17. — Ίουστιν. Ά π ολογ. μεγάλ. Ιν τ φ προοιμίψ καί διάλογος πρός Τρύφ. σελ. 266, έκδ. Παρισ. 1636.
(7) Fabric. Cod. Apocryph. Nov. Test. P. I. p. 362. edit. Hamb.

Τά ίχνη λοιπόν της ύπάρξεως αΰτοΰ εως άδε είναι καθαρά, προχω·*
ροϋσι δέ καί άπωτέρω μέχρι τοϋ διδασκάλου τοΰ Ώριγένους, Κλήμέντθ«
τοϋ Άλεξανδρέως, εϊπερ ούτος λέγων κτό καθ"Μβραίους Εύαγγέλιον», έξ
ού λαμβάνει τήν άκόλουθον ρήσιν (ιό θαυμάσας βασιλεύσει, καί ό βασιλεύσας άναπαυθήσεταο) εννοεί τό αύτό Εύαγγέλιον, δπερ και ό μαθητής
αύτοϋ, ή'γουν τό Εύαγγέλιον τών Ναζωραίων καί ούχί τό τών Έβιωναίων
(βλ. Στρωμ. βιβλ. 3, κεφ. 9).
Ά λ λ ά καί ετι παλαιότερα τεκμήρια ΰπάρχουσι, δυνάμενα νά χρησιμεύσωσιν ώς άποχρώσαι αποδείξεις ό'τι πολλώ πλέον άρχαιότερον υπάρχει
τό Εύαγγέλιον τοϋτο. Ό έν άγίοις ’Ιγνάτιος ό θεοφόρος, έν τνί επιστολή
αύτοΰ τη πρός Σμυρναίου; (κεφ. 3), μνημονεύει λόγους τινάς'τοϋ Ίησοϋ
Χριστοϋ μή ευρισκομένους έν τοΐς ήμετέροις Εύαγγελίοις. Τά λόγια ταΰ*
τα , έκ τής συναφείας καί τής υφής αύτών έν τώ λόγω τοϋ ’Ιγνατίου κρινόμενα, φαίνονται ειλημμένα έξ υπομνήματος γραπτού, ’ΐδοϋ α ύτά - «καί
δτε πρός τούς περί τόν Πέτρον ήλθεν, έφη αύτοΐς, λάβετε ψνιλαφήσατέ
με καί ίδετε ό'τι οΰκ είμι δαιμόνιον άσώματον- καί εύθΰς αύτοϋ ήψαντο
καί έπίστευσαν.»
Είς τάς χεΐρας τοϋ ιεράρχου τής ’Αντιόχειας ώς διατρίβοντος έν τή
Ανατολή εύκόλως ήδύνατο νά περιέλθν) τό καί>’Έβραίους Εύαγγέλιον, είτι
τοιοϋτον ύπήρχεν έπί τών ημερών του, έκτός είμή λίαν απειρόκαλος καί
αγροίκος ύπήρχεν ό άνήρ. Ά λ λ ά περιήλθε- διότι, ώς άλλαχόθεν πληροφορούμεθα, τά ανωτέρω λόγια ήσαν λόγια τοϋ έβραϊκοϋ Εύαγγελίου, έξ ού
παραλαβών αύτά ύστερον καί ό Ιερώνυμος, έν μέρει μέν μνείαν αύτών έποιήσατο έν τώ προλόγω τοϋ δεκάτου όγδοου βιβλίου είς τόν Ήσαίαν,
ένθα γράφει « v e l j u x t a E v a n g e l i u m , q uo d H e b r a i c u m le ct i tan t
Naz a re ni , in co rp or at e d a e i n o n i u m , d i x i t eis, q u i d t u r b a t i estis
et c o g i t a l i o n g a s c e n du n t in c o r da v e s t r a , v i d e l e m a n u s m e a s
e t pedes meos κ τλ., πλήρες δέ τό χωρίον καταγράφει έν τω καταλόγω
τώ ν χριστιανών συγγραφέων ( de v ir . ill , c. 16), ένθα ίστορών τά κατά
τόν Ιγνάτιον, λέγει ό'τι τό περί ού ό λόγος χωρίον κεΐται ώς έχει έν τώ
καθ’ Εβραίους Εύαγγελίω. ’ΐδού αί λέξεις τοΰ Ιερωνύμου: « Sc r i ps i t et
ad S m y r n a e o s , in q u a et de E v a n g e l i o , quod s u p e r a m e tr ans l a t u m est, s u p e r p er s on a Cliristi ponit t e s t i m o n i u m dieens . . .
et q u a n d o ve n it ad P e t r u m ct ad eos q u i c u m Petro e r an t, d i 
x i t eis: e cce p al pa t e m e et v i del e, q u i non s u m d a e m o n i u m in*
c o rp o ra te , el s l a l i m t e t i g e r u n t e u m et c r e d i d e r u n t » (8).
1/19. Τάς εις την ύποθετιν ταύτην άνηκούσας μαρτυρίας ευρίσκει τις καί Ιν τή
πραγματεία τοΰ Μ. Chr. Friedr. Weber, Neue Untersuchuug ueber das

Alter uud Anseher des Evangeliums der Hebraeer. Tuebingen 1806.
(8) Σημ. τοΰ Μ»ταφρ. Κ αι ό Εύσέβιος αναφέρει το χωρίον τοΰτο, Ινθα τά περί

Έκ τών εϊρ-'μένων καθίσταται πιθανώτατον ό'τι τό βιβλίον τών Ναζω
ραίων είναι πανάρχαιον, ό'τι ή σύνταξις αύτοϋ άνάγεται είς τάς ημέρας
καθ’ 3ς έζων έτι οί απόστολοι ή τούλάχιστον εί; τούς άμέσως μετέπειτα χρόνους. Ά λ λ ’ άρά γε τό βιβλίον τοϋτο τά τοσοϋτον άρχαΐον ην τό
αύτά και τά τοϋ ήμετέρου Ματθαίου Εύαγγέλιον; Έκ τών έν τοΐς συγγράμμασι τοΰ Λατίνου πατρός περισωθέντων λειψάνων αύτοϋ βλέπομεν
δτι δέν ήτο μέν έν πάσιν άνόμοιον, δέν ήτον δμως καί δμοιον τώ Εύαγ
γελίω τοϋ Ματθαίου (9),
τοΰ θεοφδρου ’Ιγνατίου ιστορεί, άλλ’ αγνοεί πόθεν τοΰτο Ιλήφθη, ώς μη ειόως το
καθ’ Εβραίους Εύαγγέλιον, Ιξ ού εΤχε τήν ίήσιν ταύτην ό ίερός ’Ιγνάτιος. « Ο
δ’ αυτός (’Ιγνάτιο?) Σμυρναίοις γράφων, ούκ οίδ’ όπόθεν £ητοΐ; συγκεχρηται,
τοιαΰτά τινα περί τοΰ Χριστοϋ διεξιών- έγώ δέ καί μετά τήν άνάστασιν Ιν σαρκί αύτόν οΐδά καί πιστεύω όντα. Κ αί δτε πρός τούς περί τόν Πέτρον Ιληλυθεν
εφη αύτοΐς κτλ. » Έ κκλ. ίστ. 3, 3 6 , ένθα παρατηοητέον δτι καί αί λέξεις
« Ιγώ δε καί μετά τήν άνάστασιν κτλ. » καί αύται ήσαν ξέναι καί ούχί τοΰ Ι
γνατίου, τάς οποίας καί δ 'Ιερώνυμος ώς Ιν τω έβραϊκώ Εύαγγελίω εύρισχ.ομενας
Ισημείωσεν, καίτοι ώς εχουσιν Ιν τή Ιπιστολή, φαίνονται άνήκουσαι είς τον Ι
γνάτιον. ’Ιδού πώς άκριβώς φέρονται Ιν τη επιστολή τοΰ Ιγνατίου τα λόγια
τα ΰτα -« Ιγώ δέ ούκ Ιν τώ γεννάσθαι καί σταυροΰσθαι γινώσκω αύτον (τον Κ ύ
ριον Ίησοΰν Χριστόν) Ιν σώματι γεγονέναι μόνον, άλλά καί μετά τήν άναστασιν
Ιν σαρκί αύτόν οΤδα καί πιστεύω όντα. Κ αί δτε πρός τούς περί τόν Πέτρον η λθεν, Ι’φη αύτοΐς- λάβετε ψηλαφήσατέ με καί ίδετε, δτι ούκ είμι δαιμόνιον άσώ
ματον· καί εύθύς αύτοΰ ήιΐ/αντο καί Ιπίστευσαν » (κεφ. 3). Ό ταΰτα λέγων Ιν
τ φ καθ’ Ε βραίους Εύαγγελίψ ήν βέβαια ό Μ ατθαίος- βλ. δσα λέγει παρακατιών
Ιν τη άνωτέρω §. δ Ουγος.
(9)
Σημ. τοΰ Μεταφρ. Τοΰ καθ’ 'Εβραίους Εύαγγελίου ήτοι τοΰ Εύαγγελίου
τών Ναζωραίων μνείαν ποιείται ό 'Ιερώνυμος Ιν τοΐς έξης, ένθα φαίνεται ή όμοιότης καί ή διαφορά τοΰ Εύαγγελίου τούτου πρός τόν ήμέτερον Ματθαίον.

1.
De vir. ill. c. 4. Matthaeus. . . primus in Judaea propter eos, qui
ex circumcisione crediderant, Evangelium Christi hebraieis litteris ver
bis que eomposuit, quod quis postea in graecum transtulerit, non satis
certum est. Porro ipsum hebraicum habetur usque hodie in Caesariensi
bibliotheca, quam Pamphilus M artyr Studiosissime comfecit. Mihi quoqne a Nezaraeis, qui in Beroea urbe Syriae, lioc volumine utuutur, describendi facultas fuit. In quo animadvertendum. quod ubieunque Evan
gelista, sive ex persona sua, sive ex persona Domini Salvatoris, veteiis
scripturae testimoniis abutitur. non sequatur LXX translatorum auctoritatem, sed hebraicam, e quibus ilia dua sunt, ex Aigypto vocavi filium
meum; et Quoniam Nazareus vocabitur »· τουτέστι: «Ματθαίος. . . Ιν τη
Ίουδαία πρώτος διά τούς Ικ περιτομής πιστεύσαντας, Εύαγγέλιον τοΰ Χριστοϋ
γράμμασι καί £ήμασιν έβραϊκοΐς συνέταςεν, άγνοουμένου τοΰ μετά ταΰτα είς ελ
ληνικήν μεταφράσαντος Τό δέ εβραϊκόν ά'χρι τήμερόν Ιστιν Ιν τή βιβλιοθήκη τή
παρά Παμφίλου μάρτυρος περισπουδάστως Ιν Καισαρεία χατασκευασθείση. ’Εμοί
δέ παρά τών Ναζωραίων τών Ιν Βεροία τής Συρίας τούτω κεχρημένων, αδεια
παρεσχέθη τούτου μεταγραφής· δ^ ού Ιστιν άκριβώς πεισθήναι, ώς ενθα άν δ
Εύαγγελιστής, είτε έκ προσώπου οικείου, είτε Ικ προ:ώπου τοΰ Κυρίου ήμών

Οΰδεμ’α τών περί ύπάρξεως τοΰ καθ’ Εβραίους Ευαγγελίου ίστορώώ^
Ίησοΰ Χρίστου και Γωτήρος ταΐς μαρτυρίαις κατακέχρηται τών παλαιών γρα'
φών, μή άκολουθεΐν τή αυθεντία τών έοοαμηκοντα έρμηνευτών, άλλά τη Ιβραϊκή, άφ ών τά δύο εστίν. εκείνα" εξ Αίγυπτου εκάλεσα τόν υιόν μου* καί δτι
Ναζωραίος κληθήσεται )) (μεταιορ. Σωφρ.).
Έ κ τών λόγων τούτων τοΰ 'Ιερώνυμου εΐκάζουσί τινες ό’τι Ιν τώ Εύαγγελίο)
τών Ναζωραίων περιείχοντο τά δυο πρώτα κεφάλαια τοΰ ήμετέρου Ματθαίου*
Τούτοις δέ προσεπάγουσιν εις Ιπιβεβαίωσιν καί δσα λέγει ό 'Ιερώνυμος * Ιν τη
ερμηνεία τοΰ 6 σ τ ίχ . τοΰ 2 κεφ. τοΰ κατά Ματθαίον Ευαγγελίου: Comm, ad

Matth. II, 6 Bethlehem Judaeae: librariontm hie error est. Putamus
enim ab Evangelista primum editum, sicut i n h e b r a i e o legimus Iudae, non I u d a e a e » * καί τά Ιν τη έρμην. τοΰ 1 I κεφ. στίχ. 1 τοΰ Ήσαίου
1τερί τοΰ « Ναζωραίος κληθήσεται ι) λεγάμενα- Comm, ad Jes. XI, 1 « Illud
quod in Evangelio Matthaei omnes quaerunt ecclesiastici et non iuveniunt, ubi scriptum sit, q u o n i a m N a z a r a e u s v o c a b i t u r ,
e r u d i t i, II e b r a e i de boc loco assumtum putant » — καί τά Ιν τη
ερμηνεία τοΰ 3 στίχ. τοΰ 3 κεφ. τοΰ προφήτου Ά βα κο υμ , ενθα ό Ιερώνυμος
λέγει « Audivi ego H e b r a e u m is turn locum ita disserere quod Be
thlehem sita sit ad austrum, in qUa natus estDominus ». ’ Αλλά καί Ιν
ΐιεριπτώσει καθ’ ην άπ'ΐδεχθώμεν οτι το μέν « sicut ill hebraico » σημαίνει
« ο π ω ς και I ν τ ώ κ αθ ’ Ε β ρ α ί ο υ ς Ευαγγελία) ά να γ ιν ώ σ κ ε ΐ α ι » και ούχί « όπως καί Ιν τώ έβραϊκφ κείμενα) τής Παλαιας Διαθήκης
γεγραπται», οπερ καί τό πιθανώτερον, καί δτι οί λόγιοι τών Ναζωραίων, eruditi
Hebraei— Hebraeum, Ιποιοΰντο λόγον περί τοΰ ((Ναζωραίο; κληθήσεται» καί
περι τής Ιν Βηθλεεμ γεννήσεως τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ, ώς διαλαμβάνοντας περί τού
των τοΰ Εύαγγελίου αύτώ ν— πάλιν δμως μένει ά'δηλον πό σ α καί π ώ ς Ιφέροντο Ιν τώ ναζωραϊκώ .ύαγγελιφ τά Ιν τοΐς δυσί πρώτοις κεφαλαίοις τοΰ ή μ ε τερου Ματθαίου Ιστορούμενα. Σημειωτέον δέ καί τοΰτο, ό’τι ίξ ών λέγει ανωτέρω
ό Ιερώνυμος, δτι πασα. αί Ικ τής Παλαιας Διαθήκης Ιν τώ καθ’'Εβραίους Εύαγ
γελίω άναφερόμεναι ψήσεις, Ικτός ιώ ν δύο Ικείνων, κατά τό έβραϊκόν κείμενον
άνεγράφοντο καί ούχί αί μέν κατά τήν μετάφρασιν τών έβδομήκοντα έρμηνευτών,
αί οε κατά τό έβραϊκόν,— δήλον γίνεται δτι τό ναζωραϊκόν Εύαγγέλιον διέφερε
του ημετερου Ματθαίου, δστις, ώς γνωστόν, ού πάσας Ικ τοΰ έοραϊκοΰ λαμβάνει
τας μαριυρίας, άλλά πολλάς εχει καί Ικ τής μεταφράσεως τών θ ’.

2.
Adv. Pelagian. Ill, 2. « In Evangelio ju xta Hebraeus, quod Chaldaico—-quidein Syroque serinone. sed hebraicis litteris scriptum est, quo
utuntur usque hodie Nazaroni, secundum apostolos,sive, utplerique autumant, ju xta Matthaeum, quod et in Caesariensi habetur bibliotheca,
narrat historiaj Ecce, Mater Domini ot fratres ejus dicebant ei; Joannes
baptista baqtizat in remissionem peccatorum: eamus et baptizemur ab
eo. Dixit autem eis· quid peccavi, ut~vadam et baptizer ab eo? Nisi for
te hoc ipsum, quod dixi, ignorantia est. (Comm, at Esaiam XI, 1. ) Fa^
ctum est autem quum ascendisset Do minus deaqua, descendit fons omliis Spiritus Sancti, et requievit super eum, et dixit illi: Fili mi, in om
nibus proplietis exspectabam te, ut venires, et requiascerem in te. Tu es
enim requies mea, tu es filius meus primogenitus, qui regnas in sempier 3 um « ήγουν: Έν τώ καθ’ 'Εβραίους Εύαγγελίω, δπερ ^ήμασι μέν

χαλδαϊκοΐί

{ΜΤρτυριών, δσον ανωτέρω καί αν ανάγεται είς τήν άρχαιόττ,τα, δεικνύει
καί συριακοΐς, γράμμασι δέ έβραϊκοΐς γεγραπται, ώ μέχρι τοΰδε οί Ναζωραίο
χρώνται, τ φ Ιπιγραφομένω τών ’Αποστόλων, ή, ώ,- οί πολλοί τοΰτο καλοΰσι, κατά
Ματθαίον, οπερ καί ή κατά Καισάρειαν βιβλιοθήκη ? χ « , Ιστορούνται τάδε: Έ ■
*ίυ,:!ί;) * μγ'τΤ|?
xxi ' ί
Ιω άννης ά βαπ τισ-ής βα 
φτίζει είς ά'φεσιν ά μ α ρ τιώ ν ά'γωμεν ού, 7να βαπτισθώμεν ύπ ’ αύτοΰ. Ό δέ εΐπεν α ύτο ΐ;’ Τί ήμαρτον, "να υπάγω καί βαττισΟώ ύπ ’ αύτοΰ, είνή ά'ρα ούκ οίδα
τί λέγω. — Έ γένετ. δέ δτε άνέβη ό Κύριος άπό τοΰ ϋ ?α τθ ί, καί κατέβη τό ά 
γιον ΓΙνεΰμα καί άνεπαύθη Ιν αύτώ, καί έ’φη αύ-.Τ,· Πέ μου, Ιν πάσι τοΐ; προφτ,ται; προσεδόκων σε, "να ελθη; καί άναπζΰτω μαι Ιν σο·· σύ γάρ εΤ ή άνάπαυσις ή Ιμή, σύ εΤ ό υιό; μου ό πρωτότοκος, ό βασιλεύων εις τούς ΛΪ „νας. » Π*·
ράβλ. Ματθ. κεφ. 3 , 1 3— 17.
3. Comm, ad Matth. λ I. 1 I άναφερέι ό 'Ιερώνυμος δτι άντί τής λέςεώς Iπ ι ο ύ σ ι ο ν |ν τώ « τόν άρτον ήμών τόν Ιποιίσ-.ον δό; ήμΐν σήμερον » Ιν τώ
ναζωραϊ/ώ Εύαγγελίω Ιφέρετο τόν άρτον τ ή ς α ύ ρ ι ο ν ή τόν τή ; Ιπιούστς ήμέρα;· «in Evangelio quod appellatur sscundu n Hebraeos pro s u b 

s t a n t i a 1 e p a n e reperitur Mahar . quid dicitar crastinum, ut sit
sensus- panem nostrum crastinum, id est futurum, da nobis hodie·» ιξ
ών φαίνεται δτι ΰπήρχεν Ιν τώ Εύαγγελίω τών Ναζωραίων ή κυριακή π,οσευνή.
4 . L·, τη επιστολή ad Damasum φέρει ό αύτός έρμηνείαν τινά τοΰ Έ β,αίου
αυτου (Hebraei mei) είς τά τοΰ προφ. 'Ησαίου κεφ. 47, Η , Ιν η ό Ναζω
ραίος αύτοΰ διδάσκαλος μεταχειρίζεται μαρτυρίαν τινά άπαντώσαν Ιν τώ ήαετερω Ματθα^ω « Non ign jro. dicebat Hebraeus, periculosum esse de san

ctorum mentis disputare et aliquit vel minus vel plus disserrerc velle de
eo, que n Dommus coroaavit, sed quia ipse dixit; q u a e r i t e e t i nv e n ί e t i s, p u l s a t e e t a p e r i e t u r v o b i s » («ζητείτε κα! εδρ,σετε, κρούετε καί άνοιγήσεται ύμΐν » Ματθ. 7, 7), etiam nos debemus inquirere quod potest lacere quaestionem »
5. Comm, ad Matth. XII, 43 άναφέρει ό Ιερώνυμος δτι Ιν τή ιστορία τοΰ
ξηραν εχοντος την χεΐρα εφερε τό ναζωραϊκόν Εύαγγέλιον προσθήκην μή ά π .ν τωσαν εν τω Ευαγγελιστή Ματθαίω . In Evaagelio quo utuntur Nazareni

et Ebiomtae, quodnuperm Graecum deHebraeo sermone transtulimus
et quod vocatur a plensque Matthaei authenticum. homo iste qui aridam habet manum coementarius scribitur, istms modi vocibus auxilium
precans: Coementanus eram, manibus victum q-iaeritan- precor t- Jesu
ut mihi restituas sanitatem, no tarbiter mendicem cibos » S t* , h W Ev
Z
if

Φ
καϊ Έί ων.ίΤα'· Ζ?ώντ0ί!’ ^ ^
ύ -i’ ήμών Ικ
n ·;
;U
την ; λλν '^ « μ^ αοληθεντι φωνήν, δ οί π λλοί αύθεντικόν τοΰ
Μα.θαιου ηγούνται, ο ξηρ.ν εχ.,ν τήν χεΐρα τέκτων άνώγράφεται τοιοΐς δε 4ή^ ασι βοήθειαν εςαιτουμενο;· Τε,τονικά έργα Ιργαζόμενος τ α ΐ; ΙααΓ; χε=σί l L φομην ο,ομαι σου Ιησού,, θε.άπευσον με, ί'να μή Ιπαιτών όνειδίζωμαι 'αίσνρώς
™m · ,ad MlC - ,λ ΙΓ> fi « ΐμ * » Γ ίκ τοΰ ναζωραϊκοΰ Εύαγγελίου έτερον
χωρ.ον, οπερ ώ σ α υ τω ; ούχ ευρηται παρά τώ Κ ύα γγελι,τή Ματθαίω, καί τό'όroiov προ του Ιερώνυμου κατέγραψε καί ό ’Ωριγένης « Qui crediderit evan-

qL1c?C S3Cund« m Hebraeos editum nuper transtulimus in quo ex
persona Salvatoris d ictu r: Modo tulit me mater mea. Spiritus S a n c t^
♦3i

τήν ταυτότητα αύτοϋ πρός τόν ψ.έτερον Ματθαίον. Τό περιεχόμενΟν άίι'λ
in uno capilloruin meorum, non dubitabit dicere Sermonem Dei ortum
esse de Spiritu etc. » Έ αν δε προσίεταί τις τό καθ’ Εβραίους Εύαγγέλιον, Ινθα αύτός ό Σωτήρ φτ;σιν· ’Ά ρ τι Ι'λαβέ με ή μητηρ μου, τό άγιον Πνεϋμα, Ιν μ ια
τών τριχών μου, και άνηνεγχέ με εις τό ορος τό μέγα Θαβώρ,» Ώ ριγ. είς τόν
Ίω άν. τόμ. 4 σελ. 63 εκδ. Ruaei.
7. Adv. Pelagian. III. I παρατηρεί ό αύτός οτι τά τοϋ Ματθ. 1 8 , 2 1 , 2 2
(παράβαλ. Λουκ. 1 7 , 3 . 4) Ιφέροντο Ιν τώ ναζωραί/.ώ Ε ύαγγελίφ ώς ακολού
θως’ « Si peccaverit frater tuus in verbo et satis tibi fecerit, septies in

die, suscipe eum. Dixit illr Simon diccipulus ejus: septies in die? Respondit Dominus et dixit ei: etiam ego dico tibi usque septuagies se pties. Etenim in Proplietis quoque, postquam uncti s u n t' Spiritu Sancto, inventus est senno peccati’ » r γ ου 7: ’ Εάν Ιπτάκις τής ήμέρας 6 άοελφός σου άΐΑάρτγ) Ιν λόγω, καί τό Ικανόν σοι ποίηση, άνάδεξαι αύτόν. Εΐπεν α ύ τώ Σίμων ό μαθητής αύτοΰ’ έπτάκις τ ή ; ήμέ?ας; Άπόκριθείς εφη α ύ τφ ό Κ ύ
ριος" Ιγώ δέ λέγω σοι έβδομηκοντάκις επτά. Κ αί γάρ καί οί προφήται μετα τ ο
χ ρισθίνα ι αύτούς ύπό Πνεύματος άγιου ήμαρτον Ιν λόγω.
8 . Comm, ad Matth. X X III, 3 1 , σημ· ιοΐ of. Ιν τώ ν α ζωρ αϊκώ Εύ αγγελί ο/
αντί « Ζαχαρίου υίοΰ Βαραχίου » άνεγινώ.σ/ετο “ Ζαχαρίου υίοΰ Ίωδαε », Ις
ού φαίνεται δτι οί λόγοι τοΰ Ίησοϋ Χριστού « Διά υοΰτο ιδού Ιγώ αποστέλλω
■πρός ύμας προφήτας καί σοφούς κτλ. » Ματθ. 2 3 , 3 4 ί'σταντο καί Ιν τώ ναζω ραϊκψ.
9. Comm, ad Matth, X X V II, 1 6 , λέγει δ 'Ιερώνυμος οτι Ιφέροντο Ιν τώ
Ε ύαγγελίω τών ναζωραίων τά έςής■ « Barabas filius magistri eorum, qui
propter seditionem fuerat condemnatus » τά όποια προϋποθέτουσι τήν ίστορίαν ήν ό ήμέτερος Ματθαίος άφηγεΐται Ιν κεφ. 2 7 , 16.
4 0 . Epist. 12 0 , ad Hedibiam σημειοΐ δτι τά τοϋ Ματθαίου 2 7 , S t , Ιφέροντο άλλω ς πως Ιν τω ναζωραικώ Εύαγγελίοι, διότι τοΰτο ώμίλει περί ύ· π ε ρθ υ ρ ο υ καί O’j y i περί καταπετάσματος τοΰ ναού’ » in Evangelio quod hehraicis

litteris scriptum est, legimus, non velum templi scissum, sed s u p e rl i m i n a r e t e m p l i mirae magnitudinis corruisse.—Superliminare
templi infinitae magnitudinis fractum esse et divisum » comm, ad Mat
th. X X V I I , 5 1 .
4 1. Comm, in epist. ad Ephes. V , 3, άναφέρει ο 'Ιερώνυμος δτι Ιν τώ έβραϊκφ Εύαγγελίω- ό Κύριος ελεγε πρός τούς μαθητάς αύτο ϋ’ τότε δέ μάλιστοί
χαίρετε, οταν άγαπατε άλλήλους, ill hebraico quoque Evangelio legimus

Dominum ad discipulos loquentem: Et nunqnam laeti sitis, nisi quum
fratrem vestrum videritis in caritate.
4 2 . Comm, in Ezech. X V III, άναφέρει οτι Ιν τώ καθ’ Ε βραίους Ε ύαγγελ ίψ , ο εΐώθασιν άναγινώσ/ειν οί Ναζωραίοι, μεγάλη άμαρτία Ιλογίζετο τό λυπήσαί
τινα τό πνεΰμα τοΰ άδελφοΰ αύτου^ « in Evangelio, ’ quod ju xta Hebraeos

Nazaraei legere consueverunt, inter maxima ponitur crimina, qui fratris sui Spiritum contristaverit. »
4 3 . De vir. illustr. c. 2 6 , όμιλών δ 'Ιερώνυμος περί τοΰ θεοφόρου ’/γνατίου λέγει' Ιγραψίν . . . (Ιπιστολήν ό ’Ιγνάτιος) καί Σμυρναίοις, Ιν ^ καί Ικ τοΰ
Εύαγγελίου τοΰ άρτίως μεταφρασθέντος μοι περί τοΰ Κυρίου μαρτυρεί λέγων: Ε 
γώ δέ καί μετά τήν άνάστασιν Ιν σαρκί αύτόν εΤδον καί πιστεύω οτι Ιστί. Κ αι ο -

φοτερων τών βιβλίων τοτοϋτο διάφορον ύτΐάρχει, άστε οΰδένα λόγον ετε ήλθε προς Πέτρον καί τούς σύν άύτώ όντας ειπεν αύτοΐς' λάβετέ, ψηλαφήσατο με και ιοετε, οτι ουκ είμι δαιμόνιοι άσώματον* καί ευθύς αύτοΰ άψάμενοι
έπίστευσαν. « Scrip sit. . . et ad S m yrn a eo s. . . in qua e t de E van gelio,
quod n u p er a me tra n sla tu m est, super persona C h rist! po n it testim o
nium dicens κτλ. » ΙΙαράβλ. καί Praefae. ad libr. XVIII Esa.
ike. De vir. illu str. C. 3, μνημονεύει ό αύτος καί άλλην περικοπήν έκ τού ναζωραϊκού Ευαγγελίου Οιαλαμβανουσαν περί πραγμάτων μετά τήν άνάστασιν του
Κυρίου συμβάντων. Ιίστι δε αυτ>) ή εξής: (( Καί το Εύαγγέλιον δε το καλούμενον καΟ ϋβραιους, οπερ υπ έ αού νυν είς τήν ελληνικήν καί ρωμαϊκήν γλώ σ 
σαν μετεβληθη, ω και Ωριγένης πολλάκις κέχρηται, μετά τήν άνάστασιν τού
^ωτήρος λεγει
ο οε Κύριος όεθο>/.ώς σινδόνα τω δούλω τού Ιερέω;, άπελθών
■προς Ιάκωβον, έφάνη αυτώ* ώμωμόκει γάρ ’Ιάκωβος μή γεύσασθαι άρτου έξ Iκεινης της ωρας, άφ ής έπεπώκει τ& ποτηριον τού Κυρίου, εως ού ιδη αύτον ά '
νασταντα έκ νεκρών. Α υ Οι ς δέ μ ι κ ρον ύ σ τ ε ρ ο ν , δότε, φησίν ό Κύριος,
τραπεζαν κ&ι άρτον, καί λαβών άρτον, εύχαριστησας εκλασε, καί δεδωκώς ,Ιά κωβω τω όικα-ω, λεγει αύτω* ’Αδελφε μου, εσΟιε τον ά;ρτον τον σον, ήγέρθη γάρ
ο υΙος τού ανθρώπου έκ νεκρών » (μειαφρ. Σωφρ.). Περί τής έμ^ρανίσεως τού
ίίυριου εις τον Ια^ωοον ομιλει ό ’ Απόστ. Παύλος ί·* τή ά. προς Κορινθ.45, 7·
1 ά ακόλουθα χωρία άναφερονται μέν ώς Ικ τού καθ’ Εβραίους Εύαγγελίου
ειλημμενα άγνωστον όμως 2^ν εις το ναζωράϊκον άνήκον ^ εις το τών Έ βιω ναίων Εύαγγέλιον.
« Γεγραπται εν τινι Εύαγγελίω, ο καθ’ Εβραίους καλείται, εί μίντοι δοκεί*
τούτο αποδοχής αςιον είναι ού μέν ούν έπί κυρώσει, άλλ’ είς διασάίρησιν τήςπροκειμενης υποθεσεως' ετερος πλούσιος εφη αύτω* διδάσκαλε, τί άγαθον ποιήσω καί
ζησω·, εφη αυτώ* άνθρωπε, τήρησον τον νόμον καί τούς προφήτας* άπεκρίθη α ύ τώ , εφυλαξαμην* εφη αύτω, ύπαγε, πώλησόν σου τά υπάρχοντα καί δο.ς π τω χοΐς και δεύρο άκολουθει μ οι’ ό δε πλούσιος ήρ^ατο κνήθειν τήν κεφαλήν αυτού
κ αι λυπεΤσθαι* Είπε οε αύτω ό Κύριος' πώς όύν λέγεις τετήρηκας τδν νόμον
και τους προφήτας; γεγραπται γαρ έν τώ νόμω, άγαπήσεις τον πλησίον σου ώς
σεαυτον, και ιοου πολλοί αόελφοί σου, τέκνα τού ’Αβραάμ, ένκοπρία κατακείμενοι,
λιμώ απολλυνται, ο δε οικος ο σος γέμει πολλών άγαθών καί ούδενί ούδέν ές
αυτού διδοται. Και στραφείς εφη προς Σίμωνα τον μαθητήν αύτού καθήμενον
παρ αυτώ Σ'.μων υιε Ιωνα, ευκοπωτερον έστι κάμηλον διά τρυπήματος ^αφίδος
όιελθεΐν ή πλούσιον εις την βασιλείαν των ουρανών, >
> Ωριγ. έν τή έρμην, τού Ί9
στίχ.^τού ΙΘ' κεφ. τού Ματθ. τόμ. 3. σελ. G70. Παράβλ. Ματθ. 19 , 16 καί έξ.
Ε πειδή ό Ιερώνυμος λεγει περί τού Ώριγένους δτι πολλάκις έποιήσατο χρήσιν
τού Εύαγγ. τών Ναζωραίων, άποδεχόμεθα δτι ή £ήσις αυτη ε^ειτο έν αύτω.
« Καν τώ καθ’ Εβραίους εύαγγελίω , ό θαυμάσας βασιλεύσει, γέγραπται, καί
ό βασιλεύσας άναπαυθήσεται.» Κ λήμ. ’Αλεξ. Στρωμ. βιβλ. 2 σελ. 453 ί'κδ.
Ίάνν· ΓΙοττε^. Oxonii 171 ο.
« Μακάριοι ο\ οφθαλμοί υμών οί βλέποντες καί τά ώτα υμών τά άκούοντα
Ή £ήσις αυτη, ής ή μικρόν παραλλάσσουσλ άντίστιχος εύρηται έν τω ήμετέρω
κατα Ματθαίον EJαγγελι(t>, κεφ. 13 , 16 , αποόιΟοται ύπο Στεφάνου Γοβάρου είς
τον άρχαιότατον έκκλησιαστικον συγγραφέα Έ γήσιπον (βλ. Φωτίου Μυριόβιβλ*
άνάγν.
καί θεωρείται ύπο τών νεωτέρων ώς έκ τού καθ’ Εβραίους Εύαγ-*·

χομεν να συμπεράνωμεν τήν ταυτότητα αύτών. At τοϋ Κλήμεντος καί
Ώριγένους περί ΰπάρξεως αύτοϋ μαρτυρίαι είναι τόσα-, αποδείξεις της
διάφορά; αύτοϋ πρός τό κατά Ματθαίον Εύαγγέλιον. Έιτειδή δέ καί τ ά '
μετά τήν άνάστασιν τοϋ Κυρίου συμβάντα, έν οίς ά -η’κει ή ύπό- τοϋ ’Ιγνα
τίου μνημονευομένη ρήσις, παραλείπονται έν τω Εύαγγελίω τοϋ ήμετέρου
Ματθαίου, έπεται καί κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ Ιγνατίου, ήτις είναι ή
κρχαιοτάτη,· δτι, τό καθ’ Εβραίους Εύαγγέλιον η/ άλλ to; πως διεσκευασμέ/ον καί διάφορον τοϋ κατά Ματθαίον Ευαγγελίου καί κατ’ αύτούς
τους πρώτους χρόνους τής ύπάρξεώς του.
Έν τούτοις εί καί κατά τάς προκειμένας μαρτυρίας. αϊτινες είναι τά
γνωρίσματα -ής άρχαιότητος καί τοϋ περιεχομένου αύτοϋ, τό καθ’ 'Ε
βραίους εύαγγέλιον ήν έτερον, διάφορον τοϋ ήμετέρου Ματθαίου, ούχ ηττον ή δημιουργός αύτοϋ έποχή, ή συνορεύουσα με τήν εποχήν τών συγχρονισάντων τώ Κυρίω, περιβάλλει αύτω άξιαν, 3/ ό μέν ’Ωριγένης, οσά
κις ποιείται χρήσιν αύτοϋ, άφί\ει είς τήν κρίσιν τοϋ ά·.αγνώστου, άλλ’ ό
ίερομάρτυς τής Α ντιόχειας ομολογεί απόλυτον, ύπερτάτην, ώς πρός τήν
όποιαν λαμβάνει έξ αύτοϋ ρήσιν. Κ αί δέ/ ήτο μ έ/ άμιγες άτοπων διη
γημάτων, ώς δεικνύει φερ’ είπεΐν ή διήγησις ή περί τοϋ άγιου Πνεύμα
τος, ό'περ λέγεται μήτηρ τοϋ Ίησοϋ Χριστοϋ καί ά/άγει αύτόν έν μια τών
τριχών αύτοΰ είς τό ορος Θζβ »ρ, πλήν διά τοϋτο δέ/ δικαιούμεθα νά
καταφρονήσωυ.εν τό ό'λον έξ εναντίας, εάν εΐχομεν τοϋτο-, ώφείλόμεν νά
ύποβάλωμεν τά καθ’ εκαστα αύτοϋ είς τήν βάσανον τής κριτικής* διότι
ρήσεις τΐ'.έ; διασω^εΐσαι έξ αύτοϋ ούδόλως άληίώς είσιν άνάξιαι τοϋ Κυ
ρίου καί ήδύναντο ύπ’ αύτοϋ ώς διδασκάλου τής άγιότητος νά ρηθώσι.
παραδείγματος y άριν ό 'Ιερώνυμος ά/αφέρει έν τοΐς ύπομνήμασιν αύτοΰ
εις τόν ’Ιεζεκιήλ (X X IV , 7) δ :ι έν τώ Εύαγγελίω τούτω ώς μεγάλη
αμαρτία έλογίζετο τό λυπήσαί τινα τό π'.εϋμα τοϋ ά'ελφοϋ αύτοϋ. Ό
αύτός δέ άλλαχοϋ σημειοΐ (είς τήν πρός Έφεσ. Έτις·· V , ·4) ό'τι έι αύτώ
ελεγεν ό Κύρ ος πρός τούς μαθητάς αύτοϋ’ τότε μ άλιστα χαίρετε, έάν
αγάπην έ/ητε πρός τούς αδελφούς υμών, — δύο παραγγελίαι ούχι τώ δντι
άνάξιαι τοΰ ύψους τού χριστιανισμού.
γελίου ειλημμένη, Ιπειδή ό Ε ύτίβ ’.ο; εν τη Έ κκλ. ΐτ τ . 4, 22, ΐττορεΐ r»s! τοΰ
'Ηγησίπου οτι κ εκ τε τοΰ καθ' Έ βραίου; Εύαγγελίου καί τοΰ Συ; ακοΰ καί Εδίω ; έκ τ ή ; έοραΐοο; διαλέκτου τινα τίΟη-τι’ » ά λ ’ ό Γοοαρο; ’■αρά Φ ωτίω αύδ'εν λέγει περί τοΰ π ό ’εν εΤ-/ε λαβών τό χωρίον τοΰτο ο II (ύ’τ'.~ο;, ο σ τίί ήδάνατο νά ε/η αύτό δια μ νήμ η ; καί I/. τΙ>ν κανονικών Εύαγγελίων
« Ε κ τίν ε ι ται δε και άλλην I τορίαν (ό ίΐαπ'α.-) ~ερ·. γυναικό; επί π *λλα ΐ;
άμαρτίαις διαβΧηθ.: ί ι η ; Ιπι τοΰ Κυρίου, ην-τό καθ’ Ε βραίου; Εύαγγέλιον περιέ
χει.» Εύτεβ. Έ κκλ. ίτ τ . 3, 3 9 . Τοίαυτην τινα ΐττορ'αν άναγινώσ/.ομεν Ιν τώ*
χ*τα Ίαάννην Ι'ύαγγελίω R, I καί έξ:
·
'
·

*ΐ5ιον Εύαγγέλιον είχον, ώς εϊπομεν, καί οί Έβιωναΐοι. Τούτο καθά
λέγει ό Ιερώνυμος, δστίί κάτοχος ών τής Εβραϊκής γλώσσης είχε σχέ
σεις έν -Παλαιστίνη μετά τών Ναζωραίων, καί ίσως καί τών Έβιωναίων,
ούδέν ά'λλο ή/ η αύτό εκείνο τό τών Ναζωραίων, δπερ άμφοτέρων τούτων
τών αιρέσεων οί ό.ταδοί μετεχειρίζοντο. «Έν τώ Εύαγγελίω (εΐναι λέξεις
τοϋ Ίερωνύα^υ) τό όποιον οί Ναζωραίοι καί οί Έ βιωνΐται μεταχειρίζονται,
δπερ προσφάτω; έκ τής έβραί'δος είς τήν έλληνικήν μετηνέγκαμεν φωνήν
κτλ. » ('1®). Ή μαρτυρία αυτη θά ελυεν έντελώς τά περί άρχαιότητος,
αξίας καί περιοχής τοϋ έβιωνικοϋ εύαγγελίου ζητήματα, έάν ό Έπιφάνιος, ό έκ Παλαιστίνης δρμώμενος καί μεταξύ Ιουδαίων άνατραφε:ς καί
τής γλώσσης αύτών έμπειρος, δέ/ διέσωζε τεμάχιά τινα έκ το / Εύαγγελιου τών Έβιωναίων, έμβάλλοντα είς ήμας δυσπιστίαν πρός τούς λόγους
τοϋ Λατίνου πατρός. Εκτός ολίγων άλλων τεμαχίων έζαίρει ό Έπιφάνιος
έκ τού εβραϊκού τούτου Εύαγγελίου τήν ιστορίαν τής βαπτίσεως ιο ύ Ίη
σοϋ Χριστού (αΐρ. 3 0 ) ’ τήν αύτήν Ιστορίαν λαμβάνων έκ τοϋ Εύαγγελίου
τών Ναζωραίων καί ό πατήρ τής Λατινικής ’Εκκλησίας παρενείρει έν τώ
ύπομνήματι αύτού εις τόν Ίΐσαίαν (IV, I *2)· άμφότεραι δέ αί περικοπαί
τοσοϋτον απ’ άλληλων διαφερουσιν, ώστε, ώς έκαστος δύναται νά βεβαιωθη
έκ τής επόμενης άντιπαραθέσεως αύτών, ούδέ καν δτι άλλοτέ ποτε ήσαν
δμοια τά έ ; ώ/ λαμβά ονται Ιίύαγγέλια ίχνος τ ι έν αύταϊς έμφαίνεται.
« F a c t u m esl a u t e m c u m
ιΐ Τοϋ τε λαού βαπτισθέντος, ηλa s c en d is se l Γ>·ί ι ι inu^ de a q u a , θεν Ιησούς καί έβαπτίσθη ύπό τοϋ
et ions o m ni s S j n r i l u s S a u d i
Ίωάννου. Καί ώς άνήλθεν έκ τοϋ
descendi t el rt*qtiit*vit s u ρ ι τ ύ ίατος, ή/οίγησαν οί ούρανοί, καί
c u m , et d i \ i l illi fili in o mui
είδε τό Π εϋμα τοϋ ®εού τό άγιον
bus projilitilis e x ^ p c t l a b u n le, έν εϊδει περιστεράς κατελθούσης είς
ut v e n i re s et r e q u i e s e e r e m s u  αύτόν, καί φωνή έγένετο έκ τοϋ ούper te. l u e s e n i m r e q u i e s mea , ρανοϋ λέγουσα’ σύ μου εί ό υιός
tu es fi l ius me n s [ t r i mo ge ni lu s , ό αγαπητός, έν σοι εύδόκησα,
έγώ σήμερον γεγέννηκά σε. Καί εύq u i r e gn a s in s e i n p i l e r n u m . »
θύς περιέλαμψε τόν τόπον φώς μέγα,
$ ΐδών ό Ιωάννης, λέγει αύτω ’ σΰ
τίς εί, Κύριε; καί πάλιν φωνή έξ
ούρανοϋ πρός αύτόν λέγουσα’ οΰτός
έστιν ό υιός μου ό αγαπητός, έφ’ 8ν
εύδόκησα. Καί τότε Ιωάννης προσ10 « In Evangelio quo utuntur Nazareui et Ebionitae, quod nuper in
Graecum da Ssbraes seraione transtulim us etc, » Comment, in iiattii.
S I , 12U

πεσών αύτώ λέγει’ δέομαι σου, Κ&ft*, σύ με βάπτισον ό δέ έκώλυεν.
αύτόν, άφες, δτι ούτως έστι πρέπο><
πληρωθήναι πάντα. »■
Τινες σεβόμενοι τήν μαρτυρίαν τοΰ Ιερωνύμου, μαοτυροΰντος περί πράγ
ματος, περι ού κατά πάντα έξαίρετα ην πεπληροφορημένος, είκάζουσιν
οτι δ Έπιφάνιος, επειδή μετά τών δοξασιών τών ’Εβιωναίων συνεξιστορεί,
και τας διδασκαλίας τών Έλκεσαϊτών ή τών Σαμψαίίυν, συγχέει έκ πα
ραδρομής τάς δόξας καί τά Εύαγγέλια αύτών κα! το τής μιας αιρ. ά,ποδί<ίωσι τή ετερα ('*'*). Ά λ λ ά τό, πράγμα δέν Ιχει οδτω" διότι ό Έπιφάνιος
γινώσκει λίαν καλώς τά Εύαγγέλια τών παραφυάδων τούτων τής'Ιουδαϊκής
Σχολής, περι ών όμιλεϊ έν τή περί τώ ν Όσσηνών καί Σαμψαίων πραγ
ματεία, ό δέ τρόπος καθ’ δν αναλύει τάς δοξασίας, τώ ν ’Εβιωναίων μαρ
τυρεί κατά τής ΰποτιθεμένης συγχύσεως καί παραδρομής. Ναι μέν ό π α 
τήρ συνάπτει τάς ίουδαϊζούσας ταύτας αιρέσεις έ'νεκα τής όμοιότητος.
τών φρονημάτων αύτών, καί έν ένί καί τώ. αύτώ τόπφ διαπραγματεύε
τ α ι τα περί αύτών· άλλά μετά τής δεούσης διακρίσεως τών διαφορών
αύτών. Διότι ομίλων που π$ρί τινων δοξασιών, αϊτινες ήσαν ί'διαι τώ'·ί
Σαμψαίων, επιφέρει εύθύς ό'τι κατά ταύτας άφίσταντο, οί Σαμψαΐοι τή ς
διδασκαλίας τοΰ Έβίωνος" «ήδη δέ μοι καί ανωτέρω προδεδήλωται, ώς
τα ΰτα μέν Έβίων ούκ ήδει.» Παρακατιών δέ πάλιν διακρίνει τάς δοξα
σίας τής αρχαίας έβιωνικής Σχολής άπό τών δοξασιών τών μεταγενέ
στερων αύτής μαθητών" «ποτέ μεν αύτός Έβίων λέγει έκ παρατριβής ψ ι
λόν άνθρωπον γεγενήσθαι (τόν Χριστόν), άλλοτε δέ οί άπ’ αύτοΰ Έβιω,ναιοι». Τών πραγμάτων λοιπόν ούτω διακρινομένων ύπό τοΰ Έπιφανίου,
ούδεις φοβος υπάρχει μή τυχόν έξαπατηθώμεν δι’ έναλλαγής ή άλλης
τινός συγχύσεως τών πραγμάτων (12).
(11) Storr. ueber dea Zweok der E vangel, Gescbichte imd dor Briefe,
Johannis §. 38. §. 61. ( 1 2) Σημ. τοΰ Μεταφρ.. Έκ τοΰ Ευαγγελίου τών Έ βιω ναίων αναγράφει ό ιε
ρό? Έ πιφάνιος τα ; ακολούθους περικοπάς·
« Παρακοψαντες τάς παρά το) Ματθαίω γενεαλογίας, άγχονται, τήν άρχήν.
»τοΰ κατ αύτοΰ; Εύαγ ελίου) ποιεϊοθαι λέγοντε;" «Ιγένετο Ιν τ α ϊ; ήμέραις II»ρωδου βασιλεως τής Ίουδαία; Ιπ ι άρχιερέω; Καϊάφα, ήλθετις ’Ιωάννης όνόματιχ
»βαπτ!ζων βάπτισμα μετάνοια; Ιν τζχ ποταμώ Ίορδάνν}, δ; Ιλέγετο είναι Ικ γέ»νου; ’Ααρών τοΰ Ίερέως, π α ΐ; Ζαχαρίου και Έ λ ιτ ίο ε τ , καί Ιξήρχοντο πρό;
»αΰτον πάντε;. Και Ιγένετο Ιω ά ννη ; βαπ ιίζω ν, και εξήλθον πρό; αύτόν Φαρι”ταΐοι καί Ιβαπτίσθησαν καί πασα ‘ Ιεροσόλυμα. Καί εΐχεν ’Ιωάννης ένδυμα άπό
ι>τριχών καμήλου, και ζώνη-; δερματίνην περί τήν δσιρύν αύτοΰ. Καί τό βρώμα
«αύτοΰ μέλι άγριον, ού ή γϊΰσ ις ήν τό μάννα, ώς έ^κρί; έν έλαίω.», Καί μετά τό.
ε’ι π ϊΐν πολλά, έπιφέρει δτι «τοΰ λαοΰ β απτισΟ.έντο; ήλθε κοιί Ίησοΰς καί ΐο α π »ί-\

Τό Εύαγγέλιον λοιπόν, έξ ού ό Έπιφάνιος ελαβε την ανωτέρω παρατεΦεϊσαν περικοπήν, είναι τό Εύαγγέλιον τών Έβιωναίων, όσον δέ άνομοιον
>,αί άν ήναι παραβαλλόμενον πρός τό τών Ναζωραίων, ες ού το έτερον
τοΰ Ιερωνύμου έλήφθη χωρίον, πάλιν όμως φαίνεται ό ιεράρχης τής Κυπρου συνάδων. πρός τόν λόγιον πρεσβύτερον τής Δυσεως. Διότι εις αμ■φότερα ταΰτα τ ά Εύαγγέλια τάς αύτάς ονομασίας άποδιδους, άμφοτερα
«κα τά Ματθαίον» καί «Εύαγγέλιον εβραϊκόν» άποκαλών, άμφότερα ώς
απαράλλακτα τώ ήμετέρω Ματθαίω παραδέχεται, και κατά τούτο μονον διακρίνει κατά τά «πληρέστατον» και «ού πληρεστατον και νενο6ευμένον» διά τοΰτο καί ελεγεν ότι ήγνόει άν οί Ναζωραίοι εφυλαςαν ή
άπέκοψαν έκ τοΰ έαυτών Εύαγγελίου τάς γενεαλογίας. Ίδου αί λεςεις τοΰ
έπιφανίου- «Έχουσι δέ (οί Ναζωραίοι) τό κατά Ματθαίον Εύαγγέλιον
πληρέστατον έβραϊστί’ παρ’ αύτοΐς γάρ σαφώς τοΰτο, καθώς έξ αρχής ε-

»
»
a
»
»
»

ό άγαπητός, Ιν σοί ευδόκησα. Κ αι πάλιν, έγώ σήμερον γεγεννηκα σε. Κ αί ευ

Ούς περιέλαμψε τόν τόπον φως μ έγα - δ ίδών ό Ιωάννη; λεγει αυτώ συ τ ι,
εΐ, Κύριε; καί πάλιν φωνή εξ ούρανοΰ πρός αύτόν" ούτος Ιστιν ο υιο;
άγαπητό;, Ιφ’ δν ηύδόκησα. Κ αι τότε ό ’Ιωάννη; προσπεσών αυτώ έλεγε οεομαί σου, Κύριε, σύ με βάπτισον' ό δε Ικώλυεν αύ:ώ λ έγ ω ν ά’φες, δτι ούτως
Ιστί πρέπον πληρωθήναι πάντα,
« Έ ν τώ γοΰν παρ’ αύτοΐς Εύαγγελίω κατά Ματθαίον όνομαζομενω, ουχ δλω
δέ πληρεστάτιο, άλλά νενοθευμένω και ήκρωτηριασμένω, εβραϊκόν δε τοΰτο κ αλοΰσιν, Ιμφέρεται δτι" « Έγένετό τις άνήρ, όνόματι Ίησοΰ;, και αυτός ώ ; Ιτών
» τριάκοντα, δς Ιςελέξατο ήμας. Κ αί ελθών είς Καφαρναουμ, εισήλθεν εις την
» οικίαν ΣΕμωνο;, τοΰ επικληθέντο; Πέτρου, καί άνοιξα; το στόμα αυτοΰ ειπε
» παοερχόμενο; παρά τήν λίμνην Τιβεριάδο; εξελεξάμην Ίωάννην και ίακωβον,
» υιού; Ζεβεδαίου, καί Σίμωνα καί ’Ανδρέαν, καί θαδδαΐον, και Σίμωνα τον
» Ζηλωτήν, καί Ιούδαν τόν Ίσχαριώτην, καί σέ τόν Ματθαίον, καΟεζόμενον έπι
» τοΰ τελωνείου Ικάλεσα καί ήκολούΟησά; μοι. 1 μ ά ; ουν βούλομαι είναι όε» καδύο αποστόλους εις μαοτύριον τοΰ ’Ισραήλ. Και Ιν τώ αναγγελθήναι αυτόν
» δτι ιδού ή μήτηρ uo'J καί οί άδελφοί σου εξω έστήκασιν, έΐπεν οτι τ ι; μου I» στι μήτηρ μου καί αδελφοί; καί Ικτείνα; Ιπί τους μαθητας την χεΐρα, εφη,
• ούτοί είσιν οί άδελφοί μου καί ή μήτηρ μου οί ποιοΰντες τά θελήματα τοΰ
Λ πατρός μου. »
» Τό παρ’ αύτοΐς Εύαγγέλιον καλούμενον περιεχει, oti « ηλθον καταλΰσαι
» τ α ; θυσίας καί έάν μή παύσησθε τοΰ θύειν, ού παύσεται άφ’ υμών ή όργή.»
» Αΰτοί δε (οί Έ βιω ναϊαι) άφανίσαντες άφ’ έαυτών τήν τής άληθεία; άκολουθίαν, ήλλαξαν τό ^ητόν . . . καί Ιποίησαν τού; μαθητά; μέν λέγοντας· βπου
η έτοιμάσομέν σοι τό Πάσ-χα φαγεΐν-)) καί αύτόν δήθεν λεγοντα' «μή επιθυμία
» Ιπεθύμησα κρέα; τοΰτο τό Πάσχα φαγεΐν μεθ υμών; .»
» Οί αύτοί δέ κρατύνοντες τήν περιτομήν φασιν· « άρκετον τώ μαθητή είναι
» ώς ό διδάσκαλος η. Βλ. Έ πιφ. αΐρ. 30 §. 13 , 14, 16 , 2 2 , 26.

γραφή, έβραϊκοϊς γράμμασιν ί τ ι σ ώ ζ ετα ι ού/. οίδα δέ εί καί τ ά ; γενεαλο,
γ ι« ί τα ; ά,.δ τοΰ Αβραάμ μέχρι Χριστού περιείλον» (αιρ. 2 9 §. 9). Οί
όε ’% ω ν α ίο ι ά γ χ ο ντα ι μέν καί αύτοί τό κατά Ματθαίον Εύαγγέλιον....
“
'
αύτά **θ’ Ί';β?χίου- ώ = τ ά άλνι9ή εστιν είπεΐν, ότι Ματθαίο*
μόνο; ε^ραυτί... έποιήσατο τήν τοΰ Ευαγγελίου Ικθεσιν... Έν τώ γοΰν
παρ’ αΰτοί; Εύαγγελίω, κατά Ματθαίον ό/ομαζομένω, ούχ δλω δέ πληρεστατω , αλλα νενο'ευμε,ω καί ήκρωτηριασμένω κτλ.»(αίρ. 30). Καί ό Έ τιφάνιο,- λοιπόν έφρόνειδτι τά δύο εκείνα εύαγγέλια ησάν ποτε ομοια ('3 ),

, _ Ava * Χ'Χ! ? έ^ ς ~α?*~ΎΜιί ώ'έν “ 'αι, νομίζομε·/, άναξία -ά ληφθν}
υπ oyiv προ; έπισύστχσιν τή ; γενομένη; προτάσεω; δτι τά περί ού δ λό
γο; Ευαγγέλια ησάν ~οτε απαράλλακτα. Τδ ναζωραϊκόν Εύαγγέλιον κα·
ειται υ,,δ του 'Ιερωνύμου καί Εύαγγέλιον « s e c u n d u m A postolos» τ(γουν των ’Αποστόλων $ κατά τού; Ά τοστόλο ;■ «έν τω Εύαγγελίω, λέγει
ίρωνυμο,, δπερ οί Ναζωραίοι μέχρι τή ; σήμερον μεταχειοίζονται, τδι

**"' ^ ; 4°σ τ Λ θ υ ί * ώ« ° 1 "λεΐστοι όνομάζουσιν αύτό κατά Ματθαίον,’
·» ( ). Ο τίτλ ο ; ούτος ανάγει τήν σύνταξιν τοϋ Εύαγγελίου τούτου,

"
.< « > ‘

!
‘ου

° r ’- οσα λεγει ό Έ πιοάνιος περί τοΰ Εύαγγελίου,

Γ -!··
' 7 1Τ Τ,’ αν ??| Λαΐ ά π λώ ί Ζα1 βρυλλ/,αατα διαδιδόμενα ύπο τών ίουΟα.ζοντων Ικείνων χ ρ ιστια νώ ν δτι ή δι^γησι; «ύτνΰ αίχουσι τ ό κ α τ ά Μ « τ α t ο_ν · υ α γ γ έ^λ ιο ν » και ή κρίσι; ιι πληρέστατο-/ έβραΐστί . . . καθώς.
“f/ 1'!·· j'r*?'n » ο^ν εινα·. προϊοντα τ ή ; άναγνώσεω; τοΰ ναζωραϊκοΰ Ι'ύαγγ»λιου, ί^ ο λ ω ; συνάγει έκαστο; I; αύ-τώ,ν τούτων -ών λίγ ω ν τοΰ Έ πιφανίου.
ί ; π ο , 6“ν ϊ 1«®* νά εϊ',τωμεν δτι τ ά ; περί τοΰ Ευαγγελίου τών Ναζωραίων εί^ « Ι ϊ αυτο ΰεϊχ εν » ’Κ π ^ ν ιο ;
άναγνώσεω; ναζο,ραϊ,ιή; τινο ; ‘ συγγρα
φ ή;, ουχι οαω ; και οτι ειο'ε καί άνέγνω αύτό τοΰτο τό Ε ύαγγέλιον διότι ίλ λ ω ;
°υκ αν ηγνοει « εί και τά ; γενεαλογία; περιεΐλο- ». ’Έπειτα Οεω,ών 6 άγιο;
ϊ-πιοανιο; το Εύαγγέλιον τών Λαζωραίων « πληρέστατο, . καί « ού νενοΟευμενον ouit ηκρωΓηριασμένον», άποδέχεται δτι το ΰτ, ην δμοιον, άπα =ίλ λ α ,τ ο ν .
τ φ ημετερο,έλληνικφ ΜατΟαίω· διότι ά'λλω; έσημείωσεν 5 , πά/τω; ό π α τή 2 κ α ί
τ α ; διαφοράς αύτοΰ, οι; τοΰτο Ιποίησεν έπί τοΰ Εύαγγελίου τών ’ βιωνα'ων! ο ύ• &ν έλεγε « πληρέστατο,». - Καί οαω ; έ; ώ , 6 δγιο; Ιερώνυμο;, ό ’ί^ ιγ έ ν η ί, ο -°? Ρο; Ιγνάτιο;, καί ά'λλοι έκ τοΰ Εύαγγελίου τούτου Αντέγραφαν,
βλεπομεν εναργώ; οτι τό Ε ύ,γγέλιον τών Ναζωραίων διέιρερε πολύ τοΰ καθ'’ ή μ α ; β α γ γ έ λ ιο υ τοΰ Ματθαίου. Ό Έ τ ι,ά ν ιο ; αρα δέν εΤ'/εν δπ’ ο>.ν αύτοΰ τό
Εύαγγέλιον των Ναζωραίων οτε τά περί αύτοΰ έγραφε. Τοΰτο δ’ αύτό είκάζουσί
τινε; τών ν_εωτέρων καί περί τοΰ Ευαγγελίου τών Έ βιω ναίων, δεικνύοντε; δτι
τα παρα τ φ Επιφανίω φερίμενα έξ αύτοΰ έλήφΟηταν, ούχί έκ τοΰ πρωτοτύπου
και ft; τ α ; χεΐρα; τών Έ ο ιω ναίω . φερομένου Ευαγγελίου, άλλ’ έκ τινο; τού
του ελληνική; μεταφράαεω; ούχί πλήρου,-. Βλ . Da W e tte E in le itu u - ία die
Λ Β. des Neuen Testamsuts, έΛδ 5 σελ. 70 §. (Η.

(14) In Evangelio, .. quo utuntur. usque hodie Nazareni. secundum
Apostolos sive, ut plerique autumant, j n x t a Matthaeum libr III adv.
felag·.
■’

δύ μόνον ε ί; το ν Ματθαίον, άλλά καί ε ί; τού; λοιπού; ’Αποστόλου;- ά λ λ ά
τ ο ιο ύ τό/ τ ι παρατνιρεΐται καί έν τιο Εύαγγελίω τών Έβιωναίων* οιότι έν
α ύ τ ώ ofpo/ται εύ'.ύ; ί ι τή άρχή

ττά/τε; οί ’Απόστολοι δμιλοΰντε; νπερί
έαυτών εί; πρώτον πρόσωπον ώ; εξής· «Έγένετό τ ι; άνήο ο/όματι ’Ιη
σ ο ύ;, καί αύτό; ώς έτώ/ τρ.άκοντα έΕελέξατο ήμα ς, καί έλΕών είς Καφαρναούμ είσήληεν εί; τ>ιν οικίαν Σίμωνος τοΰ έπικληθέντο; Πέτρου, και
άνοιξα; τό στόμα αύτοΰ ε !τ ε - παρερχόμε/ο; παρά τήν λίμνην Τιβεριάίο;
έίελεςά ν.η ν Ίωάννην καί Ίζκοιοον υιού; Ζεβε^αίου, καί Σίμωνα καί ’Α ν καί Μα^'ίαίον τόν Ζηλωτήν καί Ιούδαν τόν Ίσκαριώτην, καί σέ
τό ν Ματθαίο', καΓιεζόμενον έ^ί τοϋ τελωνείου, έκάλεσα καί ήκολούθήσάς
μ ο ι» (αϊρ. 3 8 . §. 13).

Έ τειί/ι \ν.~Ίΐ ί ι τίί apyTj τοϋ Ευαγγελίου τούτου δμοϋ πάντε; οί Ά *
πόστο οι τά —εν. έαυτώ/ διηγούνται, δενκνύουσι διά τούτου δτι πάντε;
έλαβον μίρο; εί; τ ΐν συγγραρλ/ α'ιτοϋ, είσενεγκόντε; έ'καστο; τό έάυτοϋ,
έπομέ/ω; δτι τό Ε!ιαγγίλ·.ον τούτο καθώ; καί τό τών Ναζωραίων είναι
κυρίω; Εϊαγγελιον -τώ/ Άποστόλω/, Εύαγγέλιον s e c u n J u m Aposlolos,
επειδή δε ό 'Ιησού; Χριστό; ίϊίω ; τόν Ματθαίον έςαίρει έν τώ ^ρό; τούς
|ΐ.αΓητά ; αύτοϋ λόγω, έ~ε.δή έ;αιρετικώ; πω ; λεγει πρό; αύτόν «καί σέ
τόν Ματθαίον καθεζόμενον έ~ί τοϋ τελωνείου έκάλεσα καί ήκολούθησάς
μοι», ό Ματθαίε; είσή/εγκε πλείω τώ/ άλλων εί; τήν συγγραφήν αύτοϋ
y-αί ίσω; αύτό; ή/ ό συναρμολογήσα; καί έπιθεωρησα; αύτό κατά τήν
^ου^αΐκ/ιν παράΐ'οσιν, ές ού καί τδ δ/ομα «κατά Ματθαίον».
’Α λλ’ δτω ; καί ά ι εχη τό πραγμα, είτε S/ μόνον Εύαγγέλιον, είτε δύο
διάφορα ησαν έξ άρχή;, ούτε κατά τήν μίαν ούτε κατά τήν άλλην περίπτωσιν συ.άγεται εύνοϊκώτερον συμπέρασμα περί τή ; καθαρά; καί τ ιμ ία ;
τών αίρετικώ/ τούτων ομολογία;, νίτι; διά τήν ιστορικήν π ίστιν είναι άναγκαιοτάτη. 'Γ,τοθέσωμεν δτι ή πρό; άΎληλα διαφορά τών δύο τούτων
Εύαγγελίω/ προήλθε/ έκ τροποποιήσεων τολμηθεισώ/ ύπό τών δύο αιρέ
σεων, δτι αύται διέφ°ειραν τήν αρχικήν ομοιότητα, /.αί έξήλειψαν τά γνωρί
σματα αύτή; έναντίον τή ; συνήθεια; τών ’Ιουδαίον, παρά τρ ί; δτοίοι; τδ
διαφθείρειν καί άλλοιοϋ/ βιβλίον τ ι δμολογουμένω; ιερόν εργον ά 'όσιον
έλογίζετο καί ά σεβέ;,— τότε πώ ; δυ/άμεθα, οταν καί οί μεν καί οί δέ
τώ ν αιρετικών τούτ ον δ/ομάζωσι τό έαυτώ/ β.βλίον «Εύαγγέλιον κατά
Ματθαίο/’), νά £εωρήσωυ.εν ένο/ τι ον τού δικαστηρίου τή ; κριτικής (^ ν ό 
μιμον καί ά;ιόχοεω/ τήν μαρτυρίαν τών ά/θρώπων τούτων, τοιαϋτα τολμώ/των εί; β.ολίον ιερό/ χάριν τώ ν δοξασιών αύτών
έξ ά.τλή; υπε
ροψία; ·,
’Α λλά δεϊόσθο) δτι ησαν άρ·/ήΛεν δύο διάφορα τά Εύαγγελία" τότε τδ
|ν έξ αύτών μαρτυρεί προφανώς δτι ή έτέρα τών αιρέσεων έξ υπερβολικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ.ν.
προσηλώσεως εί? τόν ’Ιουδαϊσμόν καί υπό πνεύματος αιρετικού κινούμενη,
συνέταξεν έαυτν) Εύαγγέλιον σύμφωνον πρός τά φρονήματα και τάς προ-<
λνίψεις αύτής, η ό'τι εύροΰσα έβραϊκόν τ ι υπόμνημα συνάδον πρός τά δόγ
ματα αύτής άνέδειξεν αύτο αύτογνωμόνως καί αύθαιρέτως πνιγών τ ί ς θρη*
σκευτικής αύτης πίστεως. Τοΰτο είναι άναντίρρητον περί τ ί ς μιας αίρέσεως- ά λλά μήπως ή ιστορία δέν μέμφεται άμφοτέρας ώς ΰπό τοΰ αύτοϋ
ίουδαϊκοΰ φανατισμού άγομένας; μήπως, καθ’ £ α ϊτιά τα ι αύτάς ή ιστορία
δέν ήσαν άμφότεραι όμοίως διατεθειμέναι ττρός τό έργον τής κιβδηλείας)
δέν χροήγοντο είς τοΰτο y άριν τών ιουδαϊκών αύτών φρονημάτων καί δο
ξασιών; £έν ήσαν ήναγκασμέναι εις τοΰτο ενεκα τών έν τοΐς γνησίοις Εύαγγελίοις ευρισκομένων ρημάτων τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ περί τοΰ Σαββάτου
καί άλλων ιουδαϊκών ?6ίμων, όσα ούτοι ώφειλον νά φυλάττωσιν, έάν ηθελον νά ·|ναι συνεπείς πρός έαυτούς, πρός τά βιβλία καί τάς δοξασίας
αύτών; Έν τοιαύτνι δέ περιπτώσει τ ί άλλο φυσικώτερον παρά νά άποφασίσωσι νά περιβάλωσι τά ψευδευαγγέλια καί τάς δοξασίας αύτών δι’ ε
πίσημου κύρους, ά-οδιδόντες αύτά εις τόν ’Απόστολον Ματθαίον η καί
εις πάντας τούς ιερούς ’Αποστόλους (ls);
( 15) Σημ. τοΰ Μεταφρ, 'Ό τι το κ α θ’ 'Ε β ρ α ί ο υ ς Εύαγγέλιον συμπίλημα
ην καί σ υ ν α φ ή ποικίλη καί παντοδαπή, εύκόλως πείθεται τις εκ τών περισωθεντων έξ αύτοΰ τεμαχίων" έξ ών τα μεν φαίνονται έκ τοΰ Ματθαίου, τά δε έκ
τοΰ Λουκά κ α ί άλλα έξ άιτοκρύφων βιβλίων ειλημμένα. ’Ήδη δε κατά τούς αρ
χαιότατους χρόνους ύπήοχόν τινες, ώς λέγει ό Εύσέβιος, συγκαταταλέγοντες το
Εύαγγέλιον τών αιρέσεων τούτων έν τοΐς νόθοις. « ’Ε ν τ ο ΐ ς ν ό θ ο ι ς . . . τ ι ν έ ς κ α ί τ ο κ α θ’ Έ β ρ α ί ο υ ς Ε ύ α γ γ έ λ ι ο ν κ α τ έ λ ε ξ α ν, ώ μ ά 
λιστα Ε β ρ α ί ω ν ο ΐ τον Χ ρ ι ς - ό ν π α ρ α δ ε ξ ά μ ε ν ο ι γ α ί ρ ο υ σ ι »
(Έ κκλ. ίσ τ, 3, ? 5 .). 'Ό τι οί τ ιν έ ς ούτοι ήσαν ό Κ λήμης, ό ’Ωριγένης, καί ει
τις άλλος, ούδεμία αμφιβολία' άλλ’ οί π)εΐστοι. κατέτασσον αύτο έν τοΐς κανο ·
νικοΐς βιβλίοις τής Κ αινής Διαθήκης, καί εικότως· διότι εί καί έν τοΐς μετέπειτα
χρόνοι ς ού διέλειπόν τ'νες, /.αί α ύ ιή ς τής εβραϊκής γλώσσης εμπειροι, ώς φέρ*
ειπεΐν, ο ίερος Έ πιφάνιος, ύπό τής φήμης παρασυρόμενοι νά πιστεύωσι καί δι ·
ακηρύττωσιν οτι τό Εύαγγέλιον τοΰ Ματθαίου έσώζετο παρά τοΐς ΐουδαίζουσι
χριστιανοΐς πληρέστατον καί άνόθευτον καί δπως έξ άρχής έγράφη έβραϊστί καί
ϊβραίκοΐς γράμμασι, πόσω μάλλον οί προγενέστεροι αύτών, δσοι μάλιστα, άγνοοϋντες τήν έβραϊ/.ήν, δι’ ιδίων έρευνών νά πληροφορηθώσι δέν ήδύναντο. Ή φή
μη ελεγεν δτι ήν άπαράλλακτον, δμοιον τω Ε ύαγγελίω οπερ ό Ματθαίος έ'γραψ»ν, άρα καί κανονικόν. Και δτι μέν ό ίερος Έπιφάνιος άνεξετάστως καί απλώς
ώ ; ηκΟυσεν, ελεγεν δτι τό Εύαγγέλιον τών Ναζωραίων ήν δμοιον έν πασι τω
ήμετέρω Μ*τθ ίω, ειρηται ανωτέρω (Ιν σημ. 13)· δτι δμως τοοτο αύτο ?παθε
κατ’ άρχάς καί ό κριτικώτερος Ιερώνυμος, ώς τινες τών νεωτέρων φιλολόγων
άποφαίνονται, ούδαμόθεν εξάγεται. Διότι ούτε Ιν τω Κ αταλο γή τών ’Εκκλησία^
οτικών άνδρών, ού ή σύνταξις, τίθεται τω 3 9 2 , ούτε έν τοΐς μεταγενεστέροις
αύτοϋ συγγράμμασι λέγεται τοιοΰτόν τι, άλλά πανταχόθεν τό εναντίον Ιξάγεται,
δν· δηλ. ό Ιερώνυμος ούδέποτε Ιπ.'στευσεν ότι τό καθ’ Ε βραίους Εύαγγέλιον

ήν τό αύτο καί τό τοΰ ήμετέρου Ματθαίου, έν πασιν ομοιον και απαραλλακ.ον,
'Ό σα λέγει ό 'Ιερώνυμος Ιν τώ 4 κεφ. τοΰ Καταλογ υ αυτοΰ περί τοΰ κατα
Ματθαίον Εύαγγελίου, φαίνονται μεν ύπεραπολογουμενα πως τής γνώ μ η, τ ώ ;
είρημένων κριτικών, ακριβώς δμο>ς Ιξεταζόμενα, τοιαύτην ίόεαν οέν περιεχουσι.
Κ αί πώς ήν δυνατόν Ιν μεν τώ 2 καί 2 8 κεφαλ. τού Καταλόγου νά άναφέρ-η ό
'Ιερώνυμος Ικ τοΰ ναζωραϊκοΰ Εύαγγελίου περικοπάς μή άπαντωσας εν τώ. ανά
χεΐρας αύτοΰ έλληνικο) Εύαγγελίω τοΰ Ματθαίου, Ιν κεφ. δέ 4 να θεωρή .ά
δύο ταΰτα καί όμοια καί Ιν πασιν άπαράλλακτα; Ο Ιερώνυμος τοΰ .ο μόνον
φαίνεται πιστεύσας Ιπί τινα καιρόν, κατά τήν Ιπκρατοΰσαν τότε γνώμην τών
■πολλών, δτι « τό πρωτότυπον τοΰ Μ ατθαίου Εύαγγέλιον, οπερ (ώς Ιλε.γετο) ε
» βραϊστί συνεγράφη, εδρίσκετο Ιν τή βιβλιοθήκη τής Καισαρείας και εις τάς
» χεΐρας τών Ναζωραίων. » « Matthaeus . . . primus in Judaea propter

eos, qui ex circumcisione crediderant, Evangelium Christi hebraicis Utteris verbisque composuit, . . Porrn ipsum liebraicum habetur usque
hodie in Caesariensi bibliotheca. . . . Mibi quoque a Nazaraeis, qui in
Beroea urbe Syriae hoc volumine utuntur, describendi facultas fuit »
(βλ. άνωτέρ. σημ, 9). Ε νταύθα τρία τινά λέγει ό Ιερώνυμος· α) δτι τό Ε ύαγ
γέλιον τοΰ αποστόλου Ματθαίου Ιγράφη I β ρ α ϊ σ τ ι κ α ι ε β ρ α ϊ κ ό ΐ ς γ ρ & μ
μ α σ ι « hebraicis litteris verbisque composuit », δπερ ούδέν άλλο σημαίνει
δ,τι αύτός ούτος ό Ίερώνυμνς άλλα'/οΰ σ^φέστερον περι τής γλώσσης ι.οΰ Εύ
βγγελίου τούτου γράφει, λεγων « quod Chaldaico quidem S\roque Si 11.10
ne. sed. hebraicis litteris scriptum est» — Ικτός Ιάν ύποτεθή δτι,ότεσυνεγραφε
τόν Κατάλογον αύτοΰ ό Ιερώ νυμο:, Ιν ω λέγει ότι και μετάφρασιν τοΰ Εύαγ (t
λίου τούτου Ιφιλοπόνησεν, είσετι δέν ήτον Ιγκρατής τής εβραϊκής και συνέχεε
ταύτην μετά τής συροχαλδαϊκής γλώσσης·— β) οτι το Εύαγγέλιον τοΰ^ο ευρι
σκέτο Ιν τή βιβλιοθήκη τής Καισαρείας καί Ιν ταΐς χερσί των Ναζωραίων κ*'.
γ) δτι ελαβεν άντίγραφον αύτοΰ. ’Επειδή δέ Ιν αύτώ τουτω τω Καταλογω, Ij,
(5 τα ΰτα γράφει, λέγει ό αύτός δτι τό είρημένον Εύαγγέλιον και ανεγνω και προς
τό έλληνικόν τοΰ Ματθαίου παρέβαλε καί μετάφρασιν αύτοΰ Ιξεδωκεν έλληνιστι
καί λατινιστί (δρ, άνωτ. σημ· 9 άριθ. 1 . 13 14), ούδεχια αμφιβολία λειπετα ι δτι τό Εύαγγέλιον τών Ναζο)ραίων Ιθεώρει τοτε ο Ιερώνυμος ώς το γνή-.
σιον καί πρωτότυπον τοΰ Ματθαίου Εύαγγέλιον, τό δε ελληνιστί φερομενον Ευ«γγέλιον τοΰ Ματθαίου ώς ή<:ωτηριατμένον, παρηλλαγμενον και πολλω τοΰ πρω
τοτύπου διάφορον, ’ liv οις όμως όψιαίτερον γράφει, εχφραζεται ό πατήρ ο υ.ω ;
ώστε άρκούντως δείκνυσι τω άναγνώστν^ αυτοΰ οτι μ,ετεβαλε τήν π=ρι τοΰ ναζωραϊκοΰ Εύαγγελίου προτε'ραν αύτοΰ γνώμην (βλ. ανωτ, σημ. 9. αριθ. 2. 3 ν
5. 6. 12). Ά λ λ ά καί ετερος μετά τόν Ιερώνυμον τής ’Εκκλησίας διδάσκαλος
διασημότατος, άνήρ δυνάμενος νά λάβϊ) αμέσους πληροφορίας περι τοΰ καθ Ε
βραίους Εύαγγελίου, ώς είδήμων τής έβραϊκής καί σ.ροχαλδαϊκής γλώσσης, ό
Ιερός Θοεδώρητος, όμιλών περί τών ^ αζΐιΐραίων, ίστορεΐ οτι τταρά τοΐς αίρετικοΐς τούτοις ούκ ήν Ιν χρήσει τ ό κ α τ ά Μ α τ θ α ΐ ον Ε ύ α γ γ έ λ ι ο ν . Εις τας
χεΐρας τών Ναζωραίων ευρίσκει ό διδάσκαλος ούτος το Ε ^ α γ γ ε λ ι ο ν τοΰ,
Π έ τ ρ ο υ, εν καί τοΰτο τών πολλών άποκρύφων τών κατα τους χρόνους εκείνους
•περιφερόμενων, οπερ φαίνεται δτι είχε πολλήν όμοιοτητα προς το καθ Εβραίους
(βλ. θ ε ο Γ. αίρετ. Κακομοθ. 2 , 2. ΙΙαράβλ. τούτοις «σα λέγει ό Εύσέβ. Έ κκλ,
\ττ. 6, 1 ? . 3 , 2 3 . καί ό Ώ ριγ. Ιν τω Ματθ. 13, 5 4 — 5 6 . καί Ιν τώ Προοιμ,

τοΰ Περι 'Αρχών I. §. 8). 'Ώ ιτε δυνάμεθα να είπωμεν δτι ά —ο τοΰ ίεροΰ Έ πιφανιου και εντεύθεν ούδεις ποτε πλέον διδάσκαλος τ ή ; Ε κκλησίας Ιπίστευσεν
είς τά Ορυλληματα tiiv ίουοαϊζόντων ’χ ριστιανών* είς τοΰτο δέ συνετέλεσεν, ώ ς
φαίνεται, πολύ ό Ιερώνυμος, δστις μεταφράσας το Εύαγγέλιον τών Ναζωραίων
εις τήν ελληνικήν κα'. λατινικήν γλώσσαν καί κοινότερο·/ αύτό οΐίτω καταστήσας
και τοΐς πολλοΐς αύτοΐς προιιτόν, άφείλε τόν πέπλον τον π.-ρικαλύπτοντα τό
ψεΰοος. Ιίν τούτοις -/ατά τούς νεωτέρους χρόνους πολύς καί πάλιν άνεκινήθη
λόγος πίρί τών βιβλίων τούτων, ’ ΐ πε ι δή ενια τών άποκρύφων I ύχγγελίων (καί
τοιαυτα μνημονεύονται υπό τών χριστιανών συγγραφέων τής άρ’/ ανότητος πολ
λά, oLv τό καθ’ Εβραίους, τό έπιγραφόμενον τών δώδεκα ’Αποστόλων, τό τοΰ
Π τρου, τό κατά Θωμαν, κατά Ματθαίον, κατά Βαρθολομαίον, τό κατ’ Α ιγ υ 
πτίους, τό κατά Βασιλείδην καί Ά π ε λ λ ή ν / τό /.ατά Κϊ’ρυνΟον καί Καρποκαρο^ην, τό τοΰ Μαρκίωνος καί άλλα) ύπόΟεσις έγένοντο σπουδαιοτάτων Ιρευνών,
καί πολλοί λόγιοι καί πολυμαθείς άνδρες, καί μάλιστα έν Γερμανία, άπεδέςαντο
αύτά ού μόνον ώς αρχαιότερα τών κανονικών ήμών Ευαγγελίων, άλλά καί α 
γνότερα καί μείζονος ιρω τοτυπίας εύμοιροϋντα, — :ιά τοΰτο ό ήμετερος Ούγος
Ικτενέστερόν πως καί αύτός τόν περί τοΰ καΟ’ ι^βραίους Ε ύαγγελίου λόγον Ιποι^·
ήσατο καί Ιν τοΐς έςής πο ήσεται. Καί Ιν οίς μέν μέχρι τοΰδε ειρηται π ε:ί τοΰ
καθ’ Γ βραίους Εύαγγελίου τοΰτο μόννν άποδείκν,ιται ότι τό Κύαγγέλιον τών Iουδαϊζόντων Ικείνων χριστιανών οποίον ήν, όποιον ύπό τής Ιστορίας περιγράφει
ται ούκ ήν τό τοΰ αποστόλου Ματθαίου, δτι επομένως οί αίρε:ικοί εκείνοι ψ ε υ δώ ; άνεκήρυττον δτι εκράτουν άνά χείρα; τό κατά Ματθαίον Ε ύαγγέλιον· λεί-τ
πεται δμως είσέτι νά άποδειχΟή δ:ι εψεύδοντο λέγοντες καί δτι ό Ματθαίος 1-.
β ρ α ΐ σ τ ί εγραψε. Τοΰτο άποδείκνυσιν ό Ούγος δι’ ών κατωτέρω λέγει έν τ£*
1 0 καί 11 §.

( ’Ανάγνωσμα τοΰ καθηγητοΰ Κ . Φ ΡΑΓΚ.)

Σήμερον, κύριοι, Ιρχομαι |να διαπραγματευθώ αντικείμενό^
όπουΒαιότατον, άντικείμενον δίΛφέρον εις πασαν ηλικίαν, είς
πασαν κοινωνικήν τάξιν και είς πασαν εθνικότητα άνεξαιρέτως,
άντικείμενον έκπηγάζον άιίά τοΰ βάθους τής ανθρώπινης φύσεως^
έξακριβοΰν τους πρώτους καί απαραιτήτους τής ήμετέρας ύπάρξεως όρους και αποτελούν τάς εδραίας βάσεις τής τάξεως τής
κοινωνικής. Μ έλλω νά λα λή σ ω περί Ο ίκ ο γ ε ν ε ία ς , ής αυτό
μόνον τό όνομα τό ά γιον καί ιερόν άναμιμνήσκει τούς σπουδαί
ους τών ανθρώπων π£ν o,Tt θέλγει καί καλλύνει καί έπερείδει καί
περιθάλπει τόν ήμέτερον βίο'>, άπό του γ?*υκυτάτου μειδιάματος
μεθ’ ού ή μήτηρ άποϊέ/εται τήν πρώτην ήμών κραυγήν, καί δι
ού ανατέλλει έπί τής ήμετέρας κοιτίΒος ή φαεινή άκτίς τής τοΰ
Θεοΰ άγαΟότητος, μέχρι τών λαθραίων δακρύων τά όποΐα βλέπο*
μεν καταλειβόμενα έπί τής κλίνης τοΰ νεκρού,— άπό τών άγνών
καί ά ίων έκστάσεων μίας συζυγικής άγάίΐης, εύλογηθείσης ύπό
τή ; θρησκείας καί προστατευομένης ύπό τής κοινωνίας, μέχρι
τών δεινών συγκινήσεων τών συνοδευουσών τήν έξάσκησιν τοΰ
Ιίαΐρικοΰ άςιώματος. 'II οικογένεια δ£ν είναι μόνον άπλή χορη
γός ύλιχής ευημερίας, άορόφρον^ς ιίαραμί/θίας καί παρακλήσεως, ά λλ’ έ/εΐ λύπας καί μερίμνας το σ ο ύ τω δριμυτέρας, καθ’
όσον αύ:αι εισδύουσι/ εις τά τής καρδίας ένδόμυχα καί άμα θΐγοΰσαι τή ; ψυ/ης ήμών τήν συνεπαίρουσιν όλην, άποδεικνύουσαι αύτήν ερμαιον τή ς άκαθέκτου όρμής των. Τοιαύτη όμως ύπάρχει τοΰ άνθρώπου ή φύσι;* ού δεις δύναται ν’ άγαπα χωρίς
νά πάΐ/η. Ό καυ/ώμενος ότι ούδέτοτε επαθέν, ομολογεί ο τ ί
ούδέτοτε ή γ ά π η ιε >' ό ούδέποτε άγαπήσας, ούδέΐΐοτε καί Ιζησεν*
'Γπάρχουσι λύπαι έπί ταΐς όποίαις ό φρόνιμος άνθρωπος σεμνύνεται πολλω μάλλον ή έπί τοΐς μεγίστοις ιώ ν παρά τής τύχης
δανειζομένων αύτώ αγαθών, καί τάς οποίας εικότως προτιμά ά νΐ!

των άπολ/ύσεων της ύπερφιλαυτίας καί τών ανέσεων τής άκηδίας.
"Οπου δεν υπάρχει οικογένεια, λ. χ. παρά τοΐς άγρίοις^ ή ο
πού υπάρχει οί/ογένεια άτελής, ώς παρά τοΐς βαρβάροις νΑραψι, Ίνδοΐς και Σίναις, έκεΐ άδύνατον είναι νά άνευρεθώσι τά εύγενέστατα αισθήματα και ελατήρια της ψυχής· έκεΐ ούδέν άλλο
παρατηρεΐται ή κχταπίεσις, δουλεία, ήθη βάναυσα καί άνελευθερα καί τρόποι θηριώδεις. Το άσθενές φΰλον καταδικάζεται είς τάς
χειρίστας τών έργασιώ.ν αί γυναίκες ά ψ αρεύονται νά βαστάζωσι τά βαρύτατα των φορτίων, νά πλανώνται είς τά δάση όπως
κόψωσιν ή συλλέξωσι ξύλα, καί νά άλήθωσι τόν οΐτον, έν ω οι
άνδρες, όπόταν μή έξέρχωνται είς Οήραν ή είς πόλεμον, κατατρίβουσι τόν χρόνον έν άδρανεία. Της χειρωναξίας ταύτης εξαι
ρούνται μόνον αί γυναίκες αί άγεληδάν συγκλειόμεναι έν τοΐς
μεγάροις τών π?^ουσίων ινα έπαρκώσιν είς τά ς ορέξεις τής φιληδονίας των. Τά πλάσματα ταϋτα είναι άξιώτερα οίκτου παρά τά
άλλα, επειδή περιέρχονται εις χείρονα έξαχρείωσιν καί άτιμίαν.
Ό άνθρωπος ούδέποτε άποβάλ?\ει τήν ήθικήν αξίαν του περισ
σότερον ή οσάκις δουλεύει είς τά ς ήδονάς τών όμοίων του. Τά
ΐέκνα πάσχουσιν ένίοτε πλείονας κακώσεις ή αί γυναίκες, έγκαταλείπονται μόνα ή παραδίδονταί είς τάς φροντίδας τών
δούλων είναι δέ καί αύτά δοΰλα τής άγερωχίας καί τής
πλεονεξίας τών πατέρων των, οιτινες εχουσι τό δικαίωμα
νά τά έκθώσιν άμα γεννηθέντα ή νά τά πωλήσωσιν άντί εύΐελοΰς τιμή.'. Έξαιρουμένου τοΰ Οεοΰ τοΰ Μωάμεθ, όστις είναι
άπλή άνάμνησις τοΰ Θεοΰ τής Ιίαλαιας καί τής Νέας Διαθήκης,
ή Θεότης παρίσταται ύπό τών περί ών ό λόγος άγριων λαών ώ ς
τέρας άνθρωποβόρον, ώς στυγερόν καί άκάθαρτον εΐδωλον έχον
χιλιάδας χειρών καί μυριάδας δδόντων, ώς είκών υλικής δυνάμεως άνευ διανοίας, ώς πρότυπον δεσποτικής αυθαιρεσίας, μή άναγνωριζούσης μήτε κα/όνας, μήτε νόμους, μήτε ίσότητα.
Ούτως εχουσιν αί χώραι έν ταΐς όπ οίιις δέν υπάρχει είσέτι ή
οικογένεια. Όπόταν τουναντίον ή οικογένεια συστα θή έπί τών
άληθινών αύτής βάσεων, φέρει μεθ’ έαυτής ού μόνον τά υψηλά
αισθήματα καί τά άγνά ήθη, τήν τρυφεράν άγάπην καί τήν εύλάβειαν, έφ’ ών έρείδεται ή άξιοπρέπεια καί ή εύημερία τοΰ U

διωτικοΰ βίου, άλλά καί άπάσας τάς άστυκάς, ήθικάς καί θρη
σκευτικά; άρετάς. Ή οικογένεια όμοιάζει πρός ε σ τ ί α ν , ής ή θερμότης καί ή λαμπηδων διαχεΐται βαθμηοον εις τά απώτατα μερη
τοΰ διαστήματος* Κατά τό πρότυπον τή ς οίκογενείας διαπλάσσονται αί κοινωνίαι* κατά τό πρότυπον αύτής έπεκτείνονΐαι, α υ 
ξάνονται καί καθαίοονται* Αί τοιαΰται κοινωνίαι άποτελοΰσιν εύρυτέραν τινά οικογένειαν, πρός ην ημείς αποόίόομεν το γλυκύτατον όνομα τής πατρίδος. Ούτω δε οι ήμετεροι συμπολΐται γ ί
νονται ήμέτεροι άδελφοί, έπειδη, μεθ ήμών και κατά τον αυτόν
τρόπον συνανατραφέντες, έοιδάχθησαν να πειΟωνται εις τους αυ
τούς νόμους, νά περιθάλπωσι τάς αύτάς παραδόσεις και τάς αύ
τάς άναμνήσεις, νά άποτελώσι τά αύτά καθήκοντα καί νά άπο*
λαύωσι τώ^ αύτών δικαίων. Ήρέμα καί κατά μικρόν ευρύνεται ό
κύκλος διά τής ίσχυράς ταύτότητος τών εύγενών κλίσεων καί
διά τοΰ θέλγητρου τών αύτών όνοματων. Ό Θεός φαίνεται ήμΐν
ώς ό πατήρ ήμών ό έν τοΐς ούρανοΐς καί έπομένως ως ό κοινός
τών άνθρώπων πατήρ* ή γή, τήν οποίαν οίκοΰμεν, φαίνεται ήμΐν
ώς τό κοινόν τής άνθρωπότητος χληροδότημα.’Ανήκοντες λοιπόν
είς μίαν καί τήν αύτήν οικογένειαν, άναγνωρίζοντες εναμονον και
τόν αύτόν πατέρα, άγόμεθα νά πιστεύσωμεν είς τήν καθολικήν
τοΰ άνθρωπίνου γένους άδελφότητα. Τοιούτω τρόπω αί ύψηλόταται τής ήθικής καί τής θρησκείας άλήθειαι άπορρέουσιν έκ τής
ιεράς ψυχής καί έκ τής εΰγενοΰς εστίας τής οίκογενείας. Μή
πιστεύετε λοιπόν είς τούς βλασφημοΰντας καί λέγοντας ότι ή
τής οίκογενείας άγάπη παρεμβάλλει προσκόμματα είς τήν άποκάλυψιν τών εύγενεστέρων αισθημάτων τής άνθρωπίνης καρδίας,
ή ότι είναι άπλοΰς τύπος φαύλης ύπερφιλαυτίας, έμποδιζούσης
τήν άνάπτυξιν τής πρός τήν πατρίδα καί τήν άνθρωπότητα άγάπης. Τάς άντιρρήσεις ταύτας, αΐτινες καί τό πάλαι καί νΰν ύπό
τό ψευδές όνομα τοΰ πολιτισμοΰ καί τής προόδου έπαναλαμβάνονται κατά κόρον, άνεσκεύασε παλαιός τις ενά ρετος συγγρχφεύς λέγων* « 'ϊμ εΐς απαιτείτε νά γείνω άδελφός όλου τοΰ κό
σμου, νά μή άναγνωρίσω άλλην οικογένειαν ή τήν άνθρωπότητα,
νά μή θεωρήσω άλλην πατρίδα ή τήν γήν όλην* έγώ όμως προ
τιμώ νά ημαι συγγενής τοΰ δεινός ή δεινός μάλλον ή άδελφός
δλου τοΰ κόσμου.)) Βαθυτάτη είναι ή έννοια τών εμβριθών τοΰ-

των λόγων. Τω όντι, τί σημαίνει τό όνομα τόΰ ά δ ε λ© οΰ U
φαρμοζόμενον εί; άπαντας τού; ήμετέρους συμπολί:ας καί είς
τούς ανθρώπους καθόλου, τί σημαίνει τό τη ; μ η τ μ ό ς ό ό ·χχ
■είς τήν-πατρίδα άποδιδόμενον, έάν at δύο αυτζι γλυκύταταί
προσαγορεύσεις μή άναλογώσιν εί; τάς πρώτα; τη ; νηπιότητος
ήμών αναμνήσεις, εί; τούς πρώτους τη ; ήμετέρας καρδία?
παλμούς, εί; τάς προσφιλ&στάτας καί άνεξιτή'.ους ιίκόνας, ο.ΐ
τινες παριστώσιν ήμΐν όλας τά ; εύφροσύνας κοίό/.ας τά ; άλγηδόνας τής οικογένεια;; Ό πως άγαπήσωμεν ώ, μητέρα τή / πα
τρίδα πρεπει νά εχωμεν άλλην μητέρα* ήν πρότε< ον Ιννωαεν
καί ήγαπήσαμεν. Ό πως άγαπήσωμεν ώ ; άίελφ ού; σύμπαντας
τούς ά'/ϋρώπους π^έ,τει πρότερον νά αίσ^α/θωμΐν άλη'Ι'ό; τήν
αδελφική / αγάπην έ at τών γονάτων τη ; γαλακτον/ηιάτης καί
έν τοΐ; ίδιοι; κόλποι; βαστασάσης ήμα; μητρό;. Ό μέν Θεός
6ά έςηλείφετο άπό τή ; ήμετέρας καρδία; καί Οά απέβαλε τόν
μόνον τίτλον δι’ ου γίνεται προσιτό; εί; τή >ά>9 ωπί»ην χχρδίιν
και οιάνοιαν, ήμεΐ; δέ ή/.ιστα Οά ήίυνάμεθχ νά τόν προσαγορεύσωμεν πατέρα και νά τόν όμολογήσωμεν ώ ; τόν κοινόν έν ου
ρανοί; απάντων τών πλασμάτων κηδεμόνα καί συντηρητή», έάν
κατεδικ ιζόμεΟα νά μή άναγνωρίσωμεν πρότερον έκΰ/ον όστις
υπάρχει ένταΰθα ή έπίγειος αύτοϋ εί/ών*
Ή οικογένεια άποβαίνει άναγκαιοτάτη είς τήν Οδικήν ήμώ\>
εύημερίαν, είς τήν ηθικήν ήμών ϋπαρξιν καί εί; τήν άνά.ττυξιν
τών ήμετέρων θρησκευτικών αισθημάτων.
Έν πρώτοις παρατηρητέον, ότι ήεύημε:ιχ δέν συνίσταται ει£
τάς έκ τοΰ παραχρήμα ήδονάς ή εί; τάς ταραχώδεις άπολαύσει;
αιτινε; αποληγουσίν εις τόν καματον, τήν άΟυμίαν, τόν κόοον
και τήν βοελυγμιαν. Ή ευημερία δέ» συνίσταται εί; τά ύ/ΐ/ά
πλούτη· ενδέχεται νά ήναί τ ι; π/ούσιος καί νά μή άρκήται είς
τήν τύ/ην του* καί άνάπαλίν δυνατόν νά στέργη τ ι; -ή <τύχην
του καιπερ ών άπορος. Ό πλούτος, χορηγών ήμΐ» τά περισσά,
πολλάκις άφαιρεΐ ήμας τά άναγ/αΐχ, τήν ά-εη» δηλαδή τοΰ
τίνευματος και τήν ηρεμίαν τής ψυχή;· δύναται δέ καί νά άναώλέςη έν τή ψυχή ήμών άσβεστον φιλοδοξίαν. Τί εί>αι λοιπόν
ευημερία ; « ή άπουσία τή ; άνίας καί τ /j; μερίμνης, ή στοργή
t*3v παρόντων καί ή άσφάλεια περί τών μελλόντων, στοργή μ«*

*εριόφοων και ανάλογος είς τήν τύχην, τήν κατάστασιν καί τά
€θιμα ημών. Ένί λόγω ή ευημερία είναι αυτή ή ψυχή, άπηλλαγμένη άπό πασης δουλείας τών αναγκών ! » Τίς δέ ό παρέχων
ήμΐν τό πολύτιμον τοΰτο κ τή μ α ; Ή εργασία, ή τάξις, ή πρό
νοια ! Οποταν οιαγη τις μονος, ει; εαυτόν έγκατχλελειμμένος,
έρημος έπι τής γ ή ; καί άμοιρος οικογενειακών δεσμών, κινδυ
νεύει νά ειπη καθ έαυτον cc It μέλει μοι περί τών κόπων οδς
» άλλοι θέ^ουσι νά έπιβάλλωσιν είς εμέ; Τίνος χάριν πρέπει
» νά άνθιστώμαι εί; τάς ζωηροτάτας τών κλίσεων καί τών δια» θέσεών μου ; Πρός τί ί; βραοεΐα καί πολύπονο; φειδώ ή μέλ5) λουσα νά εξασφάλιση τά μέλλον μου ; Τίς βεοαιοΐ με ότι θά
* ζήσω έως τής επαύριον ή ότι δέν Οά έπέλθη ξένος τις ινα κα)) ταβροχθίση τούς καρπούς τών ιδρώτων μου καί τών στερήί> σεών μου ; » Ταΰτα άναλογιζόμεθα ζώντες καθ’ εαυτούς καί
τοτε παραδιοομεθα εις τήν παραυτικα ήδονήν άφροντιστοΰντες
περι τοΰ μέλλοντος. ΙΊαντη δ άλλω ς φρονοΰμεν όπόταν βλέπωμεν παρακαθημένην ήμΐν προσφιλή καί σεμνήν σύζυγον, μηδενός κόπου φειδομένην όπως πολυπλασιάση τάς εύφροσυνας
και έλαττώση τάς λύπας ήμών, — όπόταν βλέπωμεν όλίγον άπωτέρω λευκανθίσαντα τούς κροτάφους γέροντα καί πολιάν
γραίαν, πρό; ού; ρφείλομεν τήν ΰπαρξιν, καί οι'τινες δέν θά ήδύΜαντο νά οιατηρηθώσιν έν τω βίω έάν εμε/ον έρημοι έ'νεκα τής
ήμών σκληροτητος· όποταν τελευταΐον στρέφοντες άλλα^όσε
τό βλέμμα παρατηοώμεν κοιτίδα, έ» ή αναπαύονται τά προσφι
λέστατα ήμΐν άντιχείμενα κοτί αί γλυκύτατοι ήμών ελπίδες. Ί’ίς
ποτε, τοιαΰτα θεώμενος, θά έτόλμα νά είπη (cδέν είμαι Βέβαιος
περί τής έπαύριον, καί διά τοΰτο θέλω ν’ απολαύσω τοΰ παρόν
το ς» ; Τότε δή συναισθανόμεθα νέον χυμόν κυκλοφοροΰντα* είς
τάς φλέβας, είς τούς μυώνας καί είς τό αίμα ή μώ ν τ ό * ή έργασία αποβαίνει ήμΐν ού μόνον καθήκον, άλλά καί άνάγκη ού
μόνον άνάγκη άλλά καί ήδ;νή· τότε λησμονοΰντες τόν κάματον
ύπολαμβάνομεν τήν πέρα τοΰ χρειώδους αμοιβήν τής εργασίας
ως ιεραν παρακαταθήκην, ήν πρέπει νά τηρήσωμεν άθικτον. Τότε
η οικογενεια καθιστα ήμας εύγενεστέρους ένώπιον τών ίδιων ο
φθαλμών ήμών καί ώ ? ελιμωτέρους πρός τούς άλλους. Διπλά
σιά, ουσα τας δυνάμεις παροξύνει τήν φιλεργίαν καί έφιστα τήν
ιςμετέ^αν διανοιαν είς τε τό παρόν καί είς τό μέλλον. Πάγιου14.
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σα δέ τελευταΐον τήν προσωπικήν ήμών ευημερίαν, ΐά μέγ(σΐ(5?
συμβάλλεται καί εις τήν ευημερίαν δλης τής κοινωνίας.
Περιωρίσθην άχρι τοΰδε νά καταδείξω τά άποτελέσματα τής
οίκογενείας και νά τήν συστήσω ύμΐν διά τών ευεργετημάτων
της. Καιρός είναι ήδη νά φανερώσω τί έστιν οικογένεια αυτή
καθ’ έαυτήν, έπί τίσιν δροις δυνατόν νά ύπαρξη, καί τίνες αί άρχαί αί άποτελοΰσαι τήν έδραίαν αύτής βάσιν.
'Η οικογένεια, οσάκις ύπάρχει πλήρης, συνίσταται έκ τριών
κοινωνιών, άδιασπάστων μέ·> άπ’ άλλήλω ν, πάνυ δέ ευδιάκριτων*
πρώτη τούτων νομίζεται ή συζυγική κοινωνία, ή μεταξύ τοΰ άν
δρός καί τής γυναικός· δεύτερα ή μεταξύ τών γονέων καί τών'
τέκνων· τρίτη ή τών τέκνων πρός άλληλα. Έκαστη τών κοι
νωνιών τούτων έπιχέει έπί τήν ήμετέραν ύπαρξιν μυρίας ειδικάς
χάριτας καί ανοίγει πηγήν άνεξάντλητον ισχύος, θάρρους καί:
παραμυθίας έν ταΐς άτυχίαις. Ά λ λ ’ έπί τίνι δρω; Έπί τώ δρω
δτι θά έπιτελέσωμεν δσα αυτη έπιβάλλει ήμΐν καθήκοντα, θά
κατανοήσωμεν τόν υψιστον αύτής σκοπόν, δέν θά φασθώμεν κό
πων πρός έπίτευξιν αύτοΰ, θά προσενέγκωμεν θυσίαν καί ολο
καύτωμα τά πάθη τής ύπερηφανείας καί περιφιλαυτίας καί θά
άφιερωδώμεν είς αύτήν μετ’ ακραιφνούς αύταπαρνήσεως.
Ό γάμος, καί εί μηδέν άλλο ήν ή άπλοΰν μέσον, δι’ ου νά άναγνωρίζωσιν οί μέν γονείς τά Πια τέκνα, τά δέ τέκνα τούς ε
αυτών γονείς, θά έφαίνετο πράγμα ιερόν αμα καί γενναϊον καί
άξιον τοΰ σεβ α σ μ ο ΰ ήμών, έπειδή ό άνθρωπος ούδέν κέκτηταε
δικαίωμα νά διάγη τόν βίον ώς τό στρουθίον τό καταλεΐπον τά
ώά αύτοΰ έπί τής άμμου καί ύστερον άπολλύμενον έν ταΐς άπεράντοις έρήμοις. Έχομεν τήν άξίωσιν δτι ε’ίμεθα οντα άνώτιρα
τών ζώ ω ν τά άνθρώπινα πλάσματα, άμα κυοφορηθέντα, προσδέονται μείζονος θεραπείας καί περιθάλψεως. Περιπλέον, ώς έρ«
ρέθη καί άνωτέρω, ή τοΰ άνθρώπου καρδία σκληρύνεται καί έξελέγχεται άμοιρος δλων τών εύγενών παθών, έάν μή δοκιμάση
έν μέν τή παιδική ήλικία τήν υίϊκήν αγάπην, έν δέ τή άνδρικη
τήν άγάπην τήν πατρική). Ό γάμος δμως είναι ούχί άπλοΰν
μέσον, άλλά σκοπός· είναι αύτάρκης· άπαιτεΐ δλον τόν σεβα
σμόν ήμών καί πρέπει νά θεωρήται ώς άκρογωνιαΐος λίθος τής
κοινωνικής τάξεως, ώς άπαραίτητον θεμέλιον καί άπαραβίαστσν
ΐχέγγυον αύτής τής οίκογενείας.

Τ ω ό ντι τις ό ορισμός αύτοΰ ; Ό γάμος ό ών τοιοΰτος 0(=ς
έφείλει νά ήναι, οιος υπάρχει πραγματικώς έν τή τοΰ Θεοΰ διανοια και οποίον απαιτεί η τοΰ άνθρώπου καροια έν δλαις ταΐς
τοΰ βίου περιστασεσιν, είναι «ή άδιάλυτος ένω ιις καί συγχώνευ*
σις τής α γ ίπ η ς και τοΰ καθήκοντος»· είναι ή ύπό τοΰ καθήκον
τος ηγιασμένη καί κεκαθαρμένη άγάπη, είναι τό καθήκον τό
παρά τής άγαπης έξωπλισμένον καί πεπροικισμένον δι’ δλων
τών χαριτων. Μεταξύ άγαπης και γάμου δέν υπάρχει ούδεμία
διαφωνία ή αντιπάθεια διαθέσεων. “Άδικον Ιχουσιν οί τοΰτο ίσχυρι,,ομενοι ατματογραφοι, οι κωμικοί ποιηταί καί οί γελω το
ποιοί έν ταΐς συνήθεσι συναναστροφαΐς. Ό γάμος δέν είναι τό
τέλος τ /j, άγαπης, α λλ η κορωνίς αυτής. Πρός άπόδειξιν τού
του δέν άναδιφώ τά συγγράμματα τών φιλοσόφων, ούδέ τά απο
φθέγματα τών έμπειρων τοϋ κόσμου, ά λ λ ’ αποτείνομαι είς τήν
καρδίαν καί τήν όρθοφροσύνην τών άκροατών μου.
’Αθώα παρθένος γοητεύει ύμάς διά τής νεότητος, τής άγνότητος καί τών χαρίτων της· ή αυστηρά ήΟική καί τά έξοχα προ
τερήματα της έπιοάλλουσιν υμΐν σέβας· ή άγαθότης καί ή γλ υκύτης αύτής τήν παριστάνουσιν ύμΐν σύντροφον άξιαγάπητον ά
μα και άφιερωμενην. Τί έμπορεΐτε νά άπαιτήσητε παρ’ α ύτή ς;
τινα προσφοράν δύνασθε νά ποιήσητε α ύτή ; Μίαν μόνην* μετ'
αυτ/], νά οιελθητε δλον τόν βιον, νά τήν προστατεύητε, νά τήν
ύπερασπί^ησθε, νά τήν διασώ',ητε άφ’ δσων έμπορεΐτε κινδύνων,
ύπισχνούμενοι αύτή ώς Αμοιβήν τής νεότητος καί της άφιερώσεώς της ™ έ καξι ως τιμώμενον γήρας μιας τιμιωτάτης συζύ
γου, έπί τή όποια θά σεμνύνεσθε ύμεΐς ώτπερ καί αύτή θά έγκαυχάται έν ύμΐν. ΙΙρός τοΰτο οφείλετε νά τήν νυμφευθήτε. Ό γ ά 
μος λοιπόν είναι τό μόνον είδος, ό μόνος τύπος ον προσλαμβά
νει ή άγάπη, όπόταν αληθώς διατρέφωμεν ειλικρινή άγάπην
πρός γυναίκα παρ’ ήμών τιμω μένην έπ?ιδή γυνή τήν όποιαν τιμώμεν είναι γυνή πρός ήν όμολογοΰμεν ήμεΐς δτι εχομεν καθή
κοντα νά έπιτελέσωμεν, πρός ήν θέλομεν ν’ άφιερώσωμεν τήν
ήμετέραν ύπαρξιν, καί παρ’ ής προσδοκώμεν εύλόγως τήν αύτήν
θυσίαν. ΙΙασα άλλη ιόέα ή ερμηνεία είναι ύβρις καί προεσκεμμένη άπόφασις περί έγκαταλείψεως, Ούδείς δμως ουδέποτε ούτε
ύβριζει ούτε εγκαταλιμπάνει γυναίκα ήν άγαπα, σέβει καί τιμα»
Ο γάμος δέν είναι, καθάπερ κηρύττουσιν οί σοφισταί, θεσμός
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αυθαίρετο;, καθιερωθείς υπό τών ανθρώπων μόνον χάριν της κοι
νωνίας, ά λ λ ’ είναι αύτός της φύσεως ό νόμος, ή μόνη δυνατή
εκφρασις τής ούρανίας αγάπης τής ένυπαρχούσης έν τή τιμιω τάτη καρδία άνδρός ή γυναικός.
Κατά δυστυχίαν όμως ό μεταξύ τοΰ γάμου καί τής αγάπης
πόλεμος δέν άναφαίνεται μόνον έν τοΐς μυθιστορήμασι και έν
ταΐς κωμωδίαις. Πόθεν προκύπτει ή απαίσιος Ιρις; Ά π ό διττής
πλάνης. Πρώτον μέν έπειδή υπολαμβάνεται ως άγαπη ή όρεξις
τών αισθήσεων καί ή άχαλίνωτος τής φαντασίας όρμή, ή μί] άναγνωρίζουσα μήτε σπουδαίαν ένασχόλησιν, μήτε αμοιβαίαν ά
γάπην, μήτε λόγον άνώτερον, μήτε αύταπαρνησιν, μητε καθή
κον. Ειτα δέ έπειδή νομίζεται ό γάμος ώς τό τοϋ νεανικού βίου
πέρας, τό όποιον ενεκα χρημάτων ή φιλοδοξίας στεργουσιν οί
μωροί καί ανόητοι, οί μή Οέλοντες νά καΐαλάβωσιν ότι ή τής
γυναικός καρδία υπάρχει ήμΐν αναγκαιότερα τής προικος τη ς,
καί ότι ήμεΐς εχομεν ανάγκην ευημερίας μάλλον ή χρημάτων.
Έ ν τούτοις δέν ισχυρίζομαι ότι ή άγαπη υπάρχει άπαραιτητως άναγκαία είς τήν πρώτην αρχήν τοΰ γάμου. Υπαρχουσι
τα νϋν πάμπολλοι γάμοι ευτυχέστατοι, οϊτινες ήοξαντο ούχί έπί
αίσίοις οίωνοΐς. Ά λ λ ’ έάν μή άνευρίσκηται ή άγάπη έπί τοΰ ούδοΰ τοΰ γάμου, άνάγκη πάσα νά διατηρηθή εις αύτήν τοπος κα
τά λλη λο ς έν τώ έσωτερικώ τής οικίας, δν όφείλει νά καταλάβη
όψιαίτερον. Ό γάμος ό μή άρχόμενος διά τής αγάπης πρέπει
νά λήγη τούλάχιστον είς τήν άγάπην· πρός τοϋτο δέ άνήρ καί
γυνή όφείλουσιν άμφότεροι νά διατρέφωσιν αίσθημα βαθείας ύπολήψεως καί τιμής, έρειδομένης μέν έπί άγαθών άμα καί διαρ
κών προτερημάτων, γεννώσης δέ βαθμηδόν τήν αμοιβαίαν acpoσίωσιν. Ά λ λ ’ ή άφοσίωσις κ α ί ή δεδοκιμασμένη π ιστό τηςή εμφωλεύουσα είς δύο τιμίας καρδίας μεταποιούνται ήρεμα καί
κατά μικρόν εις άκαταμάχητον στοργήν, έπειδή ό μέν άνθρωπος
έπλάσθη ΐνα άγαπά, ή δέ ύψίστη καί εύγενεστάτη τής άγάπης
εκφρασις είναι φυσική συνέπεια τής θυσίας. Οι μέν άφ»ιεροϋνται
διότι άγαπώσιν, οί δέ άγαπώσι διότι άφιεροϋνται.
"Ομοιόν τι παρατηρεΐται ένίοτε έν τώ βίω τής μητρός. ^ Εάν
λ, χ. εν έκ τών τέκνων της άδικ»]θέν ύπό τής φύσεως φαίνηται
ασθενές, καχεκτικόν καί επομένως βραχύβιον, ή έάν εχη διαηοιαν άσθενεστέραν καί μάλλον προσοεομένην τής μητρικής

•Προμήθειας, ή αγαθή μήτηρ θά περίθαλψη τό τέκνον εκείνο μετά
μείζονος στοργής καί έπιμελείας ή τά άλλα. Μήπως είναι τοΰ
το άποπλάνησις τής αισθητικής ,κρισεω;; Ούχι βεοαιω., ό άν
θρωπος άψιεροΰται πολλώ μάλλον α αύτής τής θυσίας 'ή > Ο
ποίαν τελεί. 'Η ειλικρινής άΐΐέρωσις καί ή Ουσία είναι ό κάλλίστος τρόπος δι’ ού έμπορεΐ τις νά άναψη εν τή καρδια του την
εύγενή φλόγα τής άγάπης. Τοϋτο συμβαίνει εν τώ γαμω· οποταν γείνη καλή άρχή διά τών άμοιβαιων Ουσιών, οιά τής αμοι
βαίας άφιεραπεως καί αύταπαρνήσεω;, ή άγαπη η μή φαιόρυνασα τούς αρραβώνας θά λαμπρύνη αναμφιβολως το συζυγικόν
στάδιον.
Τοιοΰτος ό γάμος έν τή άρχή του. 'Η άγάπη, Ιαν τε αίτια
ύποτεθή, έάν τε άποτέλεσμα τής θυσίας, είναι ό νόμος τοΰ γ ά 
μου, καΟάπερ αύτός ό γάμος είναι η πλήρωσις τών ιερών λογίων
«εσονται οι δύο εις σαρκα μιαν»· είναι η οικαιολογησις παλαιού
τίνος μύθου, καθ’ δν άνήρ καί γυνή, ηνωμένοι οντες προτεραν
είς έν μόνον πλάσμα καί μετά ταΰτα άποσπασθέντες άλληλω ν
διά τής βίας ζηλοτύπου θεότητος, δέν παύονται ποθοΰντες νά
συνενωθώσι καί συμπληρώσωσι τήν άτελή φύσιν άλλήλω ν. Τώ
όντι τά τής άνθρωπίνης φύσεως πλεονεκτήματα οΰτω διενεμήθησαν μεταξύ άμφοτέρων τών φύλων, ώ?τε έκατερον τούτων φθά
νει είς ένα βαθμόν τελειότητος, πρός τόν όποιον δέν δύναται ού
δέ νά προσέγγιση τό έτερον. Είς τόν άνδρα έπεδαψίλευσεν ή
φύσις έμβριθή διάνοιαν καί σωματικήν ρώμην, θάρρος τοΰ έπιτίθεσθαι καί τοϋ άμύνεσθαι, τούς κόπους τής βιομηχανίας καί
τής έπιστήμης, τάς πολυμοχθους και σπουοαίας μελετάς. Είς
τήν γυναίκα έπεδαψιλευσε τήν πραότητα, την γλυκυτητα, την
πλήρη έλπίδων αύταπάρνησιν, τάς έργασίας τάς κοσμούσας καί
καλλυνούσας μάλλον ή τάς αύξανούσας τόν πλοΰτον καί τήν η
θικήν δύναμιν ήμών, τά άβρά αισθήματα, τά άποτελοΰντα τό
θέλγητρον αμα καί τήν ποιησιν τοϋ βίου, τελευταΐον τήν λεπτό
τητα τής διανοίας, ήτις ολίγον άπέχει άπό τ ή ς χρησμολογου ιε
ρομαντείας. Τούτου ένεκεν παρά πάσι σχεδόν τοΐς άρχαίοις λαοΐς, καί ιδίως παρά τοΐς Έβραίοις καί τοΐ; Γαλάταις, έτιμάτο η
γυνή ώς προφήτις. Ένεκεν τής τοιαύτης τών φυσικών πλεονε
κτημάτων διανομής μεταξύ τοϋ άνδρός καί τής γυναικός, έκατερος τούτων αποβαίνει πρός τόν έ:ερον άληθές πρότυπον ιδεώ-
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δες, χαί άντικείμενον τιμής, λατρείας, αγάπης. Τούτου ενεκβν·
Iκατερος προσελκύεται έαυτώ τόν ετερον διά τε της ψυν ής άμ»
και διά τών νόμων της υλικής φύτεως.. Έκ τής διαφόρου διανο
μές προκύπτει ώσαύτως ή διαφορά της έντολής τοΰ άνδρός καίτής γυναικός καί ή διάφορος θέιις ην όρείλουσιν έκάτερος νά
καταλάβωσιν έν τή κοινή έστια. Ή γυνή δέν δύναται νά έκτελέ
ση τήν αύτήν ώσπερ ό άνήρ έντολήν, άτε μή λαβών παρά τής
φύσεως μήτε τάς αύτάς ικανότητας μήτε τάς αύτάς όρέζεις. Ό
άνήρ προώρισται νά καταναλίσκη δ\ην τήν έαυτοΰ ενέργεια·'/
έκτός τής οικίας, είς τό βήμα, εις τόν πόλεμον, εις τό έρμογλυφεΐον, είς τούς δημοσίους συλλόγους. Έάν ήσχολεΐτο περί τά
τοιαΰτα καί ή γυνή, Οά άπήντα τόν άνδρα έν μια έπικινδύνω παλαίστρα, ήτις ούδαμώς Οά συνετέλει δπως σύσφιγξη τούς ιερούς
τής συζυγικής άγάπης δεσμούς. "Επειτα, άπούσης τής γυναικός, τίς Οά έλάμβανε φροντίδα περί τής οικίας, πεΓί τών τέκνων
καί τής έσωτερικής διαχειρίσεων Ή γυνή προώρισται νά ύπάρχη βασίλισσα τής οικογένειας· έκεΐ- κατ’ εξοχήν πρωταγωνιστεΐ·έκεΐ παρίσταται ώς ή άληΟής πρόνοια ήμών, ώς ό ισχυρότατος
καλλιτέχνης καί ό εύφυέστατος δημιουργός τής ήμετέρας εύημερίας. ’Ορθότατα παρέβαλεν άρχαΐός τις συγγραφεύς τήν μ η 
τέρα τής οίκογενείας πρός μητέρα μέλισσαν·- όπου αυτη διατρίβει, έκεΐ ύπάρχει καί δλος ό σίμβλος. "Αμα άποχωρησάσης έπί
μικρόν τής μητρός διασκεδάζονται αί μέλισσαι, θραύονται τά
μελίκηρα, καί αύτό δέ τό μέλι άποβάλλει τήν εύοσμίαν αύτοΰ,
καί τήν γλυκύτητα. Τοιαύτη ή είκών τοΰ έσωτερικοΰ βίου· τοιαύτ<] ή άληθινή μήτηο τής οίιογενείας. 'Η γυνή λοιπόν διαφέ
ρει τοΰ άνδρός καί τούτου ένεκεν δέν δύναται νά έκτελέση τήν
αύτήν ώς έκεΐνος έντολήν. Δέν είναι δμως ούδέ ύποδεεστέρα τοΰ,
άνδρός, επειδή άλλω ς Οά περιήρχετο ό άνήρ εις τόν πειρασμόν
ινα τήν ταπεινοί καί τήν έξευτελίζη. Ά λ λ ά δέν δυνάμεθα νά
ταπεινώσωμεν καί έξευτελίσωμεν τήν γυναίκα χωρίς νά έξευτελίσωμεν ημάς αύτούς, χωρίς νά άφέλωμεν τό τής καρδίας ήμών
άβροφυέστερον μέρος, χωρίς νά άποκόψωμεν τήν καλλίστην με
ρίδα τής ήμετέρας ούσίας. Τ ί γυνή, ή μήτε όμοιάζουσα πρός ή
μας, μήτε κατωτέρα ξμών &υσα, εί/αι ισότιμος σύντροφος ήμών.
Επειδή μέλλει νά έκτελέση έντολήν διάφορον τής ήμετέρας, υ 
πάρχει ήμΐν άναγκαία καί άπαραίτητος- τούτου ένεκα πρέπε*
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ύπολαμβάνωμεν αύτήν δέσποιναν τής οικίας. Όπόταν δέ βαστάΓη άξιοπρεπώς τό κοινόν βάρος, εχει δικαιοτάτην άξίωσιν
έπί τών αύτών τιμών καί τής αύτής εύλαβείας.
Ό άνήρ καί ή γυνή δέν μένουσιν έπί μακοόν χρόνον μεμονω
μένοι. Μεταξύ αύτών αναφαίνεται έτέρα τις ΰπαρξις, ήτις πολύ
άπέχουσα τοΰ διαχωρίσαι αύτούς, καθιστά τόν δεσμόν των μ ά λ 
λον άδιάρρηκτον. Είς τήν προσηγορίαν τών συζύγων προστί
θενται αί ούχ ήττον γλυκύΟυμοι άλλά καί σπουδαιότεροι προσωνυμίαι τοΰ πατρός καί τής μητρός. Όσον αύξάνεται ή εύημερία τοσοΰτον πολλαπλασιάζονται καί τά καθήκοντα. Τίνα δέ τά
τών γονέων καθήκοντα πρός τά τέκνα; Ταΰτα άρχονται πρό τής
γεννήσεως τοΰ τέκνου, πριν άνοιχθΛσιν οί δφθαλμοί αύτοΰ καί
ιδωσι τό φώς τής ήμέρας, μάλλον δ’ είπεΐν πριν αύτό συλληφθή. Ό άνθρώπινος ,ϋίος εχει προορισμόν τοσοΰτον υψηλόν, ιε
ρόν καί δυσεκτέλεστον, ώστε οί οπωσδήποτε έμποδίζοντες τήν
έκτέλεσιν αύτοΰ, οί άφαιροΰντες αύτόν τά μέσα τής συντηρήσεώς του, οί καταδικάζοντες αύτόν ν’ άποβή άδιάλειπτος σειρά
θλίψεων, ταλαιπωριών καί άτιμιών, άμαρτάνουσιν είς τόν Θεόν,
εις έαυτούς καί είς τόν πλησίον ούχί όλιγώτερον τών φονέων.
Παρατηρήσατε μετά πόσης ευφυΐας άμα καί φιλοστοργίας
προνοεΐ αύτή ή φύσις προκειμένου άπλώς περί τή ς γεννήσεως
ενός πτηνοΰ. Εύθύς όπόταν ή πρώτη τοΰ έαρος αύρα καί ή πρώ
τη τών δένδρων φυλλοφορία εΐδοποιήσωσι τούς μετοίκουςτοΰ ούρανοΰ δτι πρέπει καί αύτοί νά ύποχωρήσωσιν είς μίαν νέαν γ ε 
νεάν, παραχρήμα σχηματίζονται τά ζεύγη* έκαστον πτηνόν έκλέγει τήν έαυτοΰ σύντροφον φΛοτεχνοΰνται αί φωλεαί, α ίμ έλλουσαι νά δε/θώσι τό εύθραυστον περικάλυμμα όπόθεν μετ’ ού
πολύ θά έξέλθη πλάσμα άοπλον, πειναλέον καί άσθενές. Όπόταν έκφανή τό νεογνόν, ώς άμοιβή τοΰ παρελθύντος καί έλπίς
τοΰ μέλλοντος, μεθ’όπόσης δραστηριότητας καί υπομονής, μεθ’
όπόσης άγάπης καί εύτολμίας θερμαίνεται καί προστατεύεται
παρά τής μητρός καί τρέφεται παρά τοΰ πατρός! έπειδή ένταΰθα
ή μήτηρ διαδραματίζει θα^ραλεώτερον καί σπουδαιότερον πρόσωπον· αύτή προώρισται ύπό τής φύσεως νά ύπερασπίζηται τήν
έστίαν έναντιον πάσης εισβολής τών έ/^θρών καί τώ ν ξένων.
Είναι δυνατόν νά πράξη ό άνθρωπος ύπέρ τών ιδίων τέκνων ό·
λιγώτερα παρ’ δσα μοχθεί τό άλογον πτηνόν ύπέρ τών νεοσσών

αύτοΰ; Είναι ποτέ δυνατόν ό λογικός καί εύαήθητος αιΟροβ·TCO^
νά μή λάβη τήν αύτή-; μέριμναν περί τοΰ καρποΰ τών Βίων
σπλάγχνων, ής άπολαύει τό^πτηνόν παρά τοΰ πατρός καί τής
μητρός αύτοΰ· Α νάγκη λοιπόν νά παρασκευχσθν) ή φωλεά τοΰ·
παιδός ώς παρασκευάζεται ή καλια τοΰ πτηνού· πριν αύτό συλλήφθή, όφείλομεν νά σκεφθώμεν περί τών αναγκών του καί περί·,
τοΰ· τρόπου δι’ ου θά έπαοκέσωμεν είς αϋτάς. Β ιρυτάτην άναδεχόμεθα ευθύνην παιδοποιούμενοι, έάν έκ τών προτέοων γινώσκωμεν δτι δέν δυνάμεθα νά έκτελέσωμεν τά πρώτιστα τών ήμετέρων πρός τά τέκνα καθηκόντων.. 'Γπάρχει νόμος αύστηρώς τ ιμωρών τόν άνάλγητον καί άπάνθρωπον πατέρα τόν έγκαταλιμ-πάνοντα τά έαυτοΰ τέκνα. Δέν ύπάρχει δμως καί μία άλλη έγκατάλειψις, περί ής νΰν ποιούμαι τόν λόγον, έγκατάλειψις π ρο μεμελετημένη καί πρό τής γεννήσεως; Πολλω δικαιότερον πρέ
πει νά όνειδίσωμεν ώς βάρβαρον καί προώλην τόν μή άναγνωρίζοντα τό έαυτοΰ αίμα, τόν άπορρίπτοντα ών φορτίον δυσβάστακτον τούς καρπούς τών ιδίων σπλάγχνων, τόν έγχαράσσοντα
έπί τοΰ μετώπου τών τέκνων του τά στίγματα τής άτιμίας έ.κείνης, είς ήν αύτός ό ασυνείδητος καί αναιδής ώ)ησε τήν μητέ
ρα των. Βεβαίως ή εύσπλαγχνία, ώ,ς άλλος ούρανόπεμπτος ά γ 
γελος, έπισυνάγει ύπό τάς πτέρυγάς της τούς έγχαταλελειμμένους νεοσσούς· ά λ λ ’ ή εύσπλαγχνία δέν δύναται ούδέποτε ν’ άντικαταστήση ούτε τ /jv φιλόστοργον πρόνοιαν καί τούς άγνοτάτους τής μητρός μαστούς, ούτε τήν προστασίαν εκείνη'*, ής άνευ ό άνθρωπος έν τή κοινωνία ομοιάζει πρός ναυαγοΰν σκάφος
έν τώ μέσω τών αγρίων κυμάτων τοΰ ώ-ιεανοΰ. Αί αισθήσεις λαλοΰσι καί τάς άκούομεν* έπί τέλους δμως άφυπνοΐ ή συνείδησις
ήμών* καί τότε δή αίσχυνόμενοι έπίάσελγεία, ής θύμα Ιγένετο·
αύτό τό ήμέτερον αίμα καί ή σαρξ, ταλαιπωρούμεθα ύπό τών
ελέγχων τοΰ συνειδότος, δτι παρεδώκαμεν άθώον πλάσμα είς:
τήν δυστυχίαν καί τήν περιφρόνησιν πριν ή τό γεννήσωμεν.
Έκ τών άχρι τοΰδε ρηθέντων επεται δτι πρέπει ή τών γονέων
πρόνοια νά προηγήται μέν τής γεννήσεως τοΰ τέκνου, άλλά νά
μή περιπίπτη είς τό άλλο άκρον τής φιλοδοξίας καί τοΰ πλημ
μελούς υπολογισμού. Ούδέν έχομεν καθήκον νά καταλίπωμεν
είς τά ήμέτερα τέκνα τήν άφθδνίαν καί τόν πλοΰτον τόν όποιον
2έν κατέχομεν ήμεΐς αύτοί· έπειδή, ώσιτεο πρό μικρού έ^ρέθη,

έν τω πλούτω δέν έγκειται ούτε ή άληθής εύημερία ουτε ή αξιο
πρέπεια τοΰ άνθρώπου. Ο τίμιος τεχ νιτ/j,, ο π-ο.ε^ο/ με
ύπέρ δύο εργαζόμενος, νΰν δέ θέλω; νά διαθρέψη τρεις, apxst να
διδάσκη τό τέκνον του δπερ αύτός μετέρχεται έπιτήδευμα χαι
νά τό άναδείξη ούτως ωφέλιμον τής κοινωνίας μέλος.^ Ο μέγας
Μοντεσκΰς ειπεν «Ό πατήρ οφείλει νά άναθρέψη χαι έκπαιδευση τό τέκνον του· δέν όφειλει ομως νά τό κατασ.ηστ) κληρονό
μον.» Τόν φιλόπονον δέ καιτίμιον εργάτην τόν διδάσκοντα, τους
παΐδάς του τό ίδιον έπιτήδευμα έκτιμώ έγώ πολύ μάλλον ή τινας χιλιαδούγους, οί όποιοι έπλούτησαν κερδοσκοποΰντες εν τοΐ,
χρηματιστηρίοις κσί έκληρονόμησαν τήν άδράνειαν και τήν όκνηρίαν, διακυβεύοντες τήν τε έαυτών καί τήν τών ά λ λ ω ν περι
ουσίαν- έκτιμώ αύτόν μάλλον ή τόν κτηματίαν τόν μηδαμώς
φ ρ ο ν τίζ ο ν τα ι’ άποβή ωφέλιμος ιώ πλησίον καί νά άποτίση το
όφειλόμενον εις τήν κοινωνίαν, ώς έπραξεν ό πατήρ αυτοΰ. Εν
ταύθα δέν πρόκειται περί σχεδίων φαντασιωδών και απραγμα
τοποίητων, άλλά περί καθηκόντων σπουδαίων, τά όποια εις
πάντας επιβάλλονται έξ ’ίσου, καί τά όποΐχ άπαντες κέκτηνται
τήν ικανότητα νά έκτελέσωσι. Ιίς οε θά πάθη ενεκα τών ει,
τόν πατέρα πρός τά τέκνα έπιΌαλλομενων καθηκόντων, Ο τοπος ή ό πατήρ; Ό τόπος δέ >θά ύποφέρη, έπειδή τά τέκνα, είς
έαυτά έγκαταλειπόμενα, άβοήθητα καί δλως άμοιρα τών τής
ύπάρξεως μέσων, ή άποθνήσκουσιν ή γίνονται μάστιξ τής κοι
νωνίας· ό πατήρ δμως, βλέπων τό παιδίον παρ’ έκείνου προσδοκών δλον αύτοΰ τό μέλλον, θά άρυσθή νέας δυνάμεις, ύψηλότερα
καί γενναιότερα αίσθημα-α, καί θά συναισθανθή εαυτόν π ολλφ
μείζονα ή προτοΰ, επειδή ώς ύπάρχει μεγαλειότης βασιλέων ού
τως ύπάρχει καί τις άλλη μεγαλειότης, μάλλον προσιτή είς άπαντας καί ήττον διαμφισβητουμένη,— ή μεγαλειότης τοΰ οι
κογενειάρχου. Ά λ λ ά τό άνατρεφειν τούς π α ΐία ς μέχρι τή , η
λικίας καθ’ ήν δύνανται νά έπαρκώσιν αύτοί είς τάς άναγκας
των, και τό διδάσκειν αύτούς τό ίδιον έπιτήδευμα, τοΰτο είναι ό
καλούμενος βίος υλικός ή ό άρτος τοΰ σώματος. Ο βίο, ομω,
ό ύλικός δέν είναι είς τούς άνθρώπους άποχρών· προσδεΐται τοϋ
βίου τοΰ πνευματικού· ή φυσική *cαί βιομηχανική άνατροφή εχει
άνάγκην τής ήθικής ανατροφής καί τής έκπαιδευσεως. Τήν έκπαίδευσιν δέν δύνανται άπαντες νά δώσωσιν άφ’ εαυτώ ν αί κ α 

λώ ς οιωργανωμέναι καί πεπολιτισμέναι κοινωνίαι έγκαθιδρυουβί
σχολεία 0/]μοσια, ενθα τών μενπενητων τά τέκνα έκ παιδεύονται
άναλωμασι τής κοινοτητος, ο!·χι δε καί τά τών εύπορούντων, έπείϊή ή κοινωνία πρεπει νά φυλάττη καί έξοικονομή τούς πόρους
τ<], διά τούς έχοντας άναγκην αύτών. 'Η ή9ική έ<παίδευσ ις εί
ναι άπαραίτητος. Ούτε τό θρησκευ«*όν μάίημ α, ούτε τά διδα.
κτικά βιβλία, ουτε αι οιόασκαλιαι πεοι ηθικές έπιδρ ώσιν έπί τάς
νεανικάς καρόιας τοσοΰτον οσον τό παράδειγμα της y ρvjττότητος, τή., συνεσεως και τής χρηστοήθειας, τό όποιον ό πατήρ
έντος τής ιίια ς οίκογενείας παρεχει εις τά τέκνα του· Τοιαύτη
ή άληθινη έκπαιίευσις, ην ε*αστος όρείλει καί δύναται νά δώση,
και /]τις άνυψοΰσα τους ανθρώπους έπιτυγχάνει πλ ηρέστατα τοΰ
σκοποΰ αυτής οποίαν έγκαινιτθή έν αύτή τή οίκογενεία, καθι
στάμενη αυστηρα μεν και σπουδαία ύπό τοΰ πατρός, τρυφερά δέ
και γλυκεία ύπό τής μητοος. Τοιαΰτα τά δύο υ ψ η λ ά τών γο
νέων καθήκοντα πρός τα τέκνα, ή φυτική καί βιο μν]^ανική άνατρορή και ή ανατροφή η ηΟικη· τήν διττήν ταύτην έντολήν <5ύναται νά εκτελεση πας άνθρωπος, αρκεί μόνον νά ύπάρ^η τίμ ι
ος, έπ ειδή πας μή τοιοΰτος καλώς θά έπραττε μή έπιδιδόμενος
τό παράπαν είς τήν άγωγήν τών τέκνων του.
Καθώς δέ ο: γονείς πρός τά τέκνα, ούτω π ά λ ιν καί τά τέκνα
εχουσι πρός τούς γονείς πολλά καθήκοντα ιερά, πρό πάντων
τήν υπακοήν έφ οσον δέν έρθχσαν είς τήν ν όμιμον ηλικίαν, έπειδή το πατρικόν άςίωμα ενα απλώς προτίθεται σκοπόν, νά τά
διαπλασζ), ανυψωι/] και ανάδειξη άνθρωπο υ ς· παύεται λοιπόν ά*
μα κατορθώσαν τόν σκοπόν έκεΐ/ον, έπΐίδή τό πατρικόν άξίωμα
είναι μία ούράνιος έξουσία, ιερατεία αληθινή, έντολή ήθική άμα
και θρησκευτική. Αμα έκτελεσθεισης ταύτης π αύεται ή ύπακοή,
άντικαθιτταμενη υτο τοΰ αισθήματος τής εύλαβεία ς, τής εύγνωμοσυνης και τής άριεοωτεως πρός τόν ^ορηγήσαντα ήμΐν διτ
τόν βίον, τον υλικόν, οι ου χατεχομεν τήν πρέ.τουσαν ήμΐν θέσιν
έν τή φύσει, και τό; ήθικόν, δι5 ου κατέχομεν τήν οίκείαν θέσιν
μεταξύ τών ομοίων. Τά αισθήματα τα ΰτα πρέπει νά ήναι διαρκή
και νά άποκαλύπτωνται κατά τάς έπισημοτέρας τής ήμετέρας
υπαρξεως περιστάσεις, Ούχι αλογως θεωρεί ό νόμος έν ήλικας
τούς σ υμπληρώσαντας τό πέμπτον καί εικοστόν έτος τής ήλιχίας των, έπει^η η υπο τών νεωτερων τή ς οίκογενείας μελών>

γινομένη έ*λογή τής συζύγου ή τοΰ άνδρός άλλοιοΐ ούσιωίώς
έλόκληρον τήν οικογένειαν. Δέν έπιτρέπεται τοΐς νεωτεροις να
είσαγάγωσιν είς τό άδυτον τής οίκογενείας καί νά παραχωρήσωσι τά ίερώτερα τών όνομάτων καί τών δικαιωμάτων εις όντα
άνάξια τηλικαύτης τιμής καί ικανά ίσωςνά άτιμάσωσι τήν οικο
γένειαν ή νά διαταράξωσι τήν έν αύτή -επικρατούσαν ειρήνην και
αρμονίαν. Όπόταν έπέλθη ή κρίσιμος τοΰ γάμου ώρα, άς κλινωμεν έκουσίως τόν αυχένα ύπό τό άξίωμα τοΰ πατρός και τής
μητρός, συνδιασκεπτόμενοι μετ’ αύτών έν άγάπη· έάν ιίωμεν
αύτούς γινομένους ερμαιον τυφλών προλήψεων, άς άποπειρωμεθα νά τούς καταπείσωμεν· δικαία είναι ή άντίστασις μόνον έ·>
ναντίον τής ίσχυρογνωμονούσης καί τής άδικου προλήψεως, έναντίον τής άγερώ^ου καί δεσποτικής άξιώσεως, ήτις, μηδαμώς
συντελούσα είς τήν τιμήν τοΰ ήμετέρου ονόματος, τείνει ίνα καταστρέψή τήν ευημερίαν ήμών.
Οί έκ τοΰ αύτοΰ πατρός γεννώμενοι παΐδες έ'χουσι νά έπιτ-6λέσωσι καί πρός άλλήλους πολλά καθήκοντα, τά όποΐα όμως
ύπάρχουσι τοσοΰτον θελκτικά ώστε μόλις δύνανται νά νομισθώσι καθήκοντα, Τώ ό'ντι τί γλυκύτερον, τί γοητευτικώτερον τής
μεταξύ άδελφοΰ καί αδελφής ύπαρχούσης συγκοινωνίας, ήτις
δσω ύψηλοτέρα είναι παρά τήν άπλήν φιλίαν, τοσούτω μακρότερον άπέχει άπό τών τρικυμιών καί τής αντιζηλίας τοΰ έρωτος^
Τί ήδύτερον ή τά άνευρίσκειν ήμας αύτούς έν άδελφώ, ξχοντι έν
ταΐς ίδίαις φλεψί τά αύτό οπερ καί ήμεΐς αίμα, συγκοινωνοΰντι
τών αύτών χαρμοσυνών καί άλγηδόνων, θεραπευομένω ύπο τής
αύτής χειρός, καί ουτινος τό τε σώμα καί ή ψυχή έπλάσθησαν
έκ μιας καί τής αύτής ώς ήμεΐς ούσίας; «Ό άδελφός είναι φί
λος χορηγηθείς ήμΐν παρά τής φύσεως.» Έάν μή θέλωμεν νά
σφίγξωμεν τούτου τήν δεξιάν, ε’ίμεθα άνάξιοι νά λαβωμεν ά λ
λον φίλον.
Τοιούτω τρόπω όλα τά αισθήματα τής οίκογενείας συγκεντροΰνται είς εν καί μόνον, είς τήν ά γ ά π η ν , είς τήν άφιερωσιν.
Τοιούτω τρόπω άπαντα τά όντα, τά όποΐα είς τούς σωματικούς
όρθαλμούς φαίνονται διακεκριμένα άπ’ άλλήλω ν, συναποτελοΰσιν άληθώς ε ν σ ώ μ α κ αί μ ί α ν ψ υ χ ή ν. Οΰ:ως έννοουμένη
ή οικογένεια δέν είναι έξαιρετικόν προνόμtov ουτε τοΰ συρφετωϋους δχλου, ούτε τών άοιστοκρατικών , ά λ λ ’ είναι απλώς ή ά ν ’

0 ρ ω π ι ν η οικογένεια, της οποίας ή τελεία είκών παρίσταται έν
τή ήμετέρα διανοία υπό τά θελκτικά ίχνη της μητρός, επειδή
μόνον τό της μητρός δνομα διεγείρει έν ήμΐν πάσαν ιδέαν εύλαβείας, τιμής και άγάπης. Έν τοΐς πρότερον ύπήρχον έν τί) κ ο ι
νωνία προνομιούχοι τινες, νομίζοντες δτι αύτοί μόνον είχον δι
καίωμα νά λαλώσι περί ιώ ν προγόνων των, ώσανεί οι άλλοι μή
άνήκον δήθεν είς τά άνθρώπινον γένος, μηοέ ήσαν άξιοι νά καταλογισθώσιν είς τήν κοινωνικήν τάξιν. Ά λ λ ά κατά τήν ήδη
άναπτυχθεΐσαν τής οίκογενείας έννοιαν, πάτα οικογένεια τίμια
και άκριβώς τά έαυτής καθήκοντα έπιτελοΰσα είναι καί ονομά
ζεται εϋ γ ε ν ή ς. Απόβλητοι καί άγενεις ύπάρχουσι μόναι αί
οικογένειαι αι κηλιδούμεναι ύπό τών κακουργημάτων καί τής
ραστώνης και ούοέν Ιχουσαι άλλο ή τό άπλοΰν όνομα τής οί
κογενείας.
Η τών προγόνων εύκλεια θά ήναι άπό τοΰδε κοινόν προνο
μιών πάντων τών ανθρωπω;, εάν πάντες οΐ άνθρωποι συνειδώσι
τά καθήκοντα καί τά αισθήματα έ γ ’ ών έρείδεται ή οικογενεια
κή κοινωνία. Σήμερον δεν ύπάρχει ούδεμία οικογένεια τοσοΰτον
ευτελής καί άρανής ώστε νά μή εχη τό γενεαλογικόν αύτής
στέλεχος καί τά τεκμήρια τής εύγενείας της. Συλλέξατε έν
λευκώματι τάς φωτογραφίας τών ύμετέρων φιλτάτων καί τών
άξίων τής ύμετέρας ύπολήψεως καί ευγνωμοσύνης. 'Υπογράψα
τε τά παρ’ αύτών πραχθέντα άγαθά, τά παραδείγματα τή ς χρηστότητος, τής αύταπαρνήσεως καί τής συνέσεως άπερ κατέλιπον ύμΐν, τηρήσατε εύλαβώς τά σεπτά ταΰτα μνημεία, καί θά
άποκτήσητε πολύτιμον οικογενειακόν μουσεΐον, ώς άλλοι τής
αρχαίας 'Ρώμης εύπατρίοαι, θά εχητε διά παντός ένώπιον τών
όρθαλμώντήν ένσάρκωσιν δλων τών υψηλών άρετών, τάς οποίας
πρέπει νά άσκήσητε ύμεΐς αύτοί, καί πλέον δέν θά φθονήσητε
τούς τέως κληθέντας εύγενεΐς, Ουτω δε δλαι μέν αί οίκογένειαι
τοΰ λαοΰ θά άναβιβασθώσιν είς τό αύτό ύψος, φέρουσαι έπί τοϋ
μετώπου τόν χαρακτήρα τής εύγενείας, ή δέ δημοκρατία θά παραστήση άληθώς τό ιδεώδες τής κοινωνίας έν τω μέλλον u.

XAPIKAHS.
ΕΙΚΟΝΕί ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΘΙΜΩΝ,
νπό
Γ . A . ΒΕΚΚΕΡ.

Μετάφρασι; εκ "οϋ Γερμανικού ΰπο ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΐ Σ Σ Τ Α 1Ρ ΙΔ 0 1*

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ.
ΟΙ ΦΙΛΟΙ.
'Ημέραν τινα τοΰ τελευταίου μηνός τ?,ς έκατοστίς ένδεκάτης Ό λυμπιάδος, νεανίας, ωραίου μέλανος έπιβαίνων ίππου, δινίρχετο δια της εν
μέσω βράχων στενής όδοΰ της άπό τών Ιίλεωνών είς ’Άργος αγουσης Ο).
Ό όδοιπόρος, καίτοι εύρΰς τους ώμους και τό στέρναν, ην μάλλον λε
πτοφυής η ρωμαλέος· ό υπέρυθρος αΰτοΰ αύχήν ύψοΰτο μεγαλοπρεπως
καί έλευθέρως, έν δέ τη ζωηρότητι τών γλαυκών οφθαλμών του ^πηρχε
τ ι προκλητικόν καί εράσμιον Οπό τόν πλατΰν τοΰ οδοιπορικού αυτου
πίλου γύρον προεϊχΟν πυκνοί ξανθοί βόστρυχοι, και αί ραδιναί του παρειαί έστέφοντο ύπό ξανθών ίούλων. Οί λεπτοί τοΰ οδοιπόρου χαρακτή
ρες, καί καθόλου τό εξωτερικόν αΰτοΰ, έζέφαινον νέον εΰγενοΰς καταγω 
γής καί έπιμεμελημένης άγωγης τυχόντα.
j
Είς μόνος δούλος, μόλις κατά δέκα ετη τοΰ κυρίου αύτοΰ πρεσδυτερος,
έβάδιζε ταχέως όπισθεν τοΰ 'ίππου, άπομάσσων ενίοτε διά της χειρός
τον άπό τοΰ μετώπου ρέοντα ίδρωτα, έξ ού έφαίνετο δτι ό στρωματά-·
δεσμός (2) ό περιέχων τά στρώματα καί λοιπά σκεύη, τόν όποιον έπ ’
ώμων έφερε, δέν ητο φορτίον έλαφρόν, έν μηνί μάλιστα Σκιροφοριωνι.
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Οτε οι οδοιπόροι εφθασαν εις μικρόν έν [/.έσω βράχων ήμικ ύκλιον, οδ<
'Τίνος το χλοερόν εόαφος περιεκυκλοΰτο
κομάρων και έλελισφάκου (3), ό ίππεύς
φεις προς τον δοΰλον ειπέ" «Μάνη, τ ί
« Τουλάχιστον η ώρα, καθ’ή / πλη'θίΐ

ύττό μύρτων, ροδοδαφνών, πρίνων^
έκράτησε τόν ίππον του καί ς-ραώρα νομίζεις οτι είναι;»
ή άγορά,» άπηντησεν ό δοΰλος.

« Ας προγευματισωμεν λοιπόν έδώ’ που θά ευρωμεν άλλο κ α τα λλίίλότερον μέρος; αι προεςοχαι τώ ν βράχων μας προφυλάττουσιν άπό τών
καυστικών τοΰ ήλιου ακτινών; ή χλόη ώς νά έφύη διά νά άναπαύωνται
οί οδοιπόρο/ έκει δε βλέπω και διαυγή πηγήν, έξ τς θέλομεν δροσίσε'ι
τα υπο τοΰ καυσωνος ξηρανθέντα χείλνι μας.» Ταΰτα είπών ό νεανίας
άφιππευσεν, άπεμαςε τον έπι τοΰ τράχηλου καί τών νώτων τοΰ ίππου ι
δρώτα, καί άφαιρέσας τόν χαλινόν, τόν άφησεν έλεύθερον νά βόσκνι.
Έν τώ μεταξύ τούτω ό Μάνης έκφορτωθείς τόν στρωματόδεσμον έξηγαγε διά τόν κύριόν του ά'ρτον, σικελικόν τυρόν, καί ξηρά σύκα, είς τά
όποια προσέθηκε καί τινα νωπά, άτινα τήν πρωίαν εδρεψεν (■*) άπό τάς
παρα xry οδον συκεας, δι εαυτόν δε πράσα, σκόροία, καί κρόμυα, έπίσης
καθ’ όδόν συλλεχθέντα. Μικρός δέ πλτίρης μενδαϊκοΰ οίνου άσκός, δώρον
.ου εν Αργεί ξένου, και κυμβιον αργυροΰν συνεπληρωσαν τάς προετοι
μασίας διά τό λιτόν γεΰμα, ούτίνος τό κάλλιστον εδεσμα ην ή έκ της ο
δοιπορίας και τοΰ κάματου π είνα . Μετ’ ολίγον ο Μάνης πορευθείς εις τήν
πηγ/]ν επληρωσε την υδρίαν υύατος ψυχροΰ, τά όποιον κατέστησε δροσερον τον έκ τοΰ καυσωνος θερμανθέντα οίνον.
Ο νεανίας ειχεν ηδη τελειώσει τό γεΰμά του καί άνεπαύετο ήδυπαθώς έπί της χλόης, δτε δεύτερος οδοιπόρος προέκυψεν έκ τώ ν βράχων.
•Εβάόιζε πεζός καί ά'νευ ακολούθου, ή δ’ ενδυμασία αύτοΰ, καίτοι κομψή
Σημ. 3. Τά ενταύθα άναφερόμενα φυτά φύονται πράγματι Ιν τω τδπω Ικε'νώ·
Pouqueville 118 «LeTrete (τό μέρο; Καλείτο Τρητό;· Δ«5ο\ i, U ), dans leque. couleut la riviere et les eaux de la source de Ritoau milieu d’ uu
fourre epais de myrtea, de launers-roses et d’arbustes. » Ή άγρία πρίνος
« ilex aquifolia L. . . » εΤνα·. συνήθης. Expedition de Moree 3, 35 « une
campagne couverte de petits buissons et de houx », ώ; καϊ ή κόμαρο;
« Arbutus unedo » και ή « Salvia pomifera » « σφάκος » ή ήμετέρα άληοφακνά. Dodwell 2:28. 4 This plant is common in 'the rocky places in
Greece.. *
ί-ημ. 4. Πλατών Λομ. 8. 845 « lav —ξένο; Ιπίδημήσα;οπώρας Ιπιθυμϊ) φα
γεΐν διαπορεοόμενο; τάς οδούς,
μέν γενναία; (οπώρα;, γενναίων τταφυλών
5? ίυ κ ω ν) άπτετΟω, έάν βούλητα., μ :θ ’
άκολούθου, χωρίς τιαής, ξεν.α 8ε- '
χομενος.» Ό Κίμων κατά τόν Θεόπομπον παρ’ Ά θηνα ίω 12, 44 «Ιν τοΐς άγροΐς
και τοΐ; κήποι; ούδένα τοΰ καρπού καΟίστα φύλα,-α, δ π ω ; οί βουλόμενοι τώνπο*

λιτών ιισιοντες οπωρίζονται καί λαμβάνω™ .Γτ.νο; ίίοιν :ο των Ιν τοΓς νω -

f .o i; .«

*·

Η«ί καθαρά, έδ/λου ότι ό φέρων αύτήν δέν διεκρίνετο έπί πλούτω. Τό α
θλητικόν αύτοΰ ανάστημα καί ή εύκαμψία τών μελών έφανέρονον άνθρω
πον άνατραφέντα έν τοΐς γυμνασίοις· οί χαρακτήρες τοΰ προσώπου του
η ιαν κανονικοί καί ανδρικοί, τό δε γοργόν τών ύπό μέτωπον εύρύ ο
φθαλμών του καί τό ώραΐον στόμα του έξέφαινον νοημοσύνην, ειλικρίνειαν
καί καλοκάγαθίαν. ’ΐδών τήν θέσιν κατειλημμένην, ούδόλως έφάνη δυσαρεστηθείς, άλλά χαιρετίσας εύγενώς έπλησίασε πρός τόν πρώην έλθόντα,
ό'στις άνταποδούς τόν άσπασμόν τόν προσεκάλεσε νά καθήσ-/].
Ό ξένος, άτενίσας έπί στιγμάς τινας έταστικώς τόν νεανίαν, έλυσε τήν
χλαμύδα του, καί ετοιμαζόμενος νά καβησγι είπε'
α Φαίνεται οτι όδεύομεν άμφότεροι πρός τό αύτό μέρος" είδον τά ί
χνη τοΰ ίππου σου1 υπάγεις βεβαίως εις Κ λεω νάς; »
« Μάλιστα, άπεκρίθη ό νεανίας, διά Κλεωνών είς Κόρινθον.»
« Λοιπόν δυνάμεθα νά συνοδοιπορησωμεν, προσέθηκεν ό ξένος, άρκεΐ
μόνον ό'πως εύαρεστηθτίς νά περιμείννις εως ού άναπαυθώ ολίγον, καί δροσισθώ άπό το (ίδωρ τής πηγής, τήν όποιαν ή Νύμφη διατηρεί πρός ανα
ψυχήν τών οδοιπόρων.»
α Εύχαρίστως,» άπεκρίθη ό ξανθός· είτα στραφείς πρός τόν Μάνην, «ύ
παγε, είπε, πληρωσον τήν υδρίαν υδατος καί φέρε τόν οίνον διά νά πίωμεν μετά τοΰ συνοδοιπόρου μου τό ποτήριον τής φιλίας.»
Ή προσφορά έγένετο μετ’ εύχαριστησεως δεκτή, ό δε Μάνης επανήλθε
φέρων τό δροσερόν ύδωρ. « Είθε, είπεν ό νεανίας προσφέρων τό ποτηριον
είς τόν νέον φίλον του, είθε έκάστη έν τώ ποτηρίφ σταγών νά γείνν) δι’
ήμας ανεξάντλητος πηγή φιλίας καί άγάπης' εχεις τό προτέρημα τοΰ έπισύρειν τήν έμπιστοσύνην σέ άγαπώ ηδη, εί καί πρό ολίγου ημεθα δλως
ξένοι πρός άλλη'λους, έλπίζω δέ ό'τι ή φιλία μας θά έδραιωθή. »
«Είθε νά μας άξιώσνι ό φίλιος Ζευς,» άπηντησεν ό ετερος κενόνων τό
ποτηριον* είτα άτενίσας πάλιν σύννους τόν νεανίαν, είπεν" « ίσως δέν είμεθα τόσον πρός άλληλους ξένοι, ώς σύ νομίζεις, καί ίσως δέν είναι τό
πρώτον ά'λας, τό όποιον όμοϋ έφάγομεν (®)· τούλάχιστον είμεθα συμπολ ΐτα ι, διότι άν καί ή ομιλία σου εχει ξενισμούς τινας, φαίνεσαι όμως ό'τι
είσαι Αθηναίος, ώστε σοί αποτείνω καί έγώ τήν έρώτησιν τών ομηρικών
ηρώων" τίς είσαι ; που κατοικείς ; τινες οί γονείς σου;»
α Βεβαίως, άπεκρίθη ό έρωτηθείς, είμαι Αθηναίος, άλλά μετά έξαετη
απουσίαν ούδόλως είναι παράδοξον άν δέν όμιλώ τήν διάλεκτον τής πατρίδος μου άπαραλλάκτως ώς σύ, ώ φίλε' ή'δη απαντώ είς τήν έρώτησιν
σου1 ονομάζομαι Χαρικλής, υιός Χαρίνου- ή οικογένεια ήμών δέν είναι άΣημ. 5. “ Αλών κοινωνεΐν» παροιμιακή εκφρασι; άντι «έμοτράπεζον γενί«
βθαι». Λουκιανού’Όνο;. 1.
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ΧΛΡΙΚΛΗΪ.

σημος, καίτοι μή έχουσα τήν άξίωσιν ότι κκτάγέται άπό Έρμου η Ήρύί ■
κλέους· είμι δέ ό μόνος απολειπόμενος γόνος της οίκογενείας μου, μονο
γενής υιός, γεννηθείς ες ετη μετά τόν γάμον τοϋ πατρός μου, ά ν ..............
ενταύθα ό νεανίας έσιώπησε και παρετήρει μ ετά προσοχής τόν

δακτύ

λιόν του.
« *Αν ήνε άληθή δσα σοι ελεγεν ή μητηρ σου, » προΐέθήκέν ό έτερος*
'« βεβαίως οταν φθάσωμεν είς τό σημεΐον τοΰτο πρέπει νά πιστεύωμεν ώς
ό Τηλέμαχος- ά λλ’είπέ μοι, παρακαλώ, τίς ή α ιτία τής μακροχρονίου α 
ποδημίας σου ; Μήπως ό πατήρ σου ήν έκ τών άκολουθούντων τό γνω μ ικόν « πατρίς έστι πασ’ ιν’ αν πράττη τις εΰ; » ή μήπως έφρόνει ό'τι ήδύ
νατο άλλαχοϋ νά έπιμεληθή κάλλιον τής ανατροφής σου ; δέν φοβείσαι
μή κατηγορηθής .ότι έπροτίμ ησας μεταξύ ξένων νά ζής ώς μέτοικος ή μένων έν τή π ατρίδι ν’ άνατραφής ώς μέλλων Αθηναίος π ο λίτη ς;» (6)
« Οϋχί φίλτα τε ! ούδεμία τοιαύτη α ιτία παοεκίνησε τόν πατέρα μου
νά ζητήστί άλλην πατρίδα’ ούδεί; έφρόντιζε μάλλον έκείνου νά δώση είς
τόν υιόν του καθαρώς άθηναϊκήν άνατροφήν" πολλάκις τόν ήκουσα μεμίρόμενον τους πατέρας έκείνους, οϊτινες διορίζουσι παιδαγωγούς τών υιών
δούλους μοχθηρούς και αμαθείς, τών οποίων ή γλώσσα εινε πλήρης βαρβαρισμών, καί εμπιστεύονται τούς υιούς των είς διδασκάλους κακοήθεις
καί άναγώγους· δι’ έμέ καί τήν τροφόν αύτήν έξέλεξεν έπιμελώς ό πατήρ
μου- ενεκα τής τότε έπικρατούσης έν Ά,θήναις δυστυχίας εύρεν έντιμόν
έλευθέραν άστήν πτωχεύσασαν, καί τήν παρέλαβεν ώς τροφόν μου (?).
Οί δέ δοϋλοι καί αί θεράπαιναι ήμών έξελέγοντο όπως ή τε γλώσσα καί
τά ήθη αύτών coatv ελληνικά. Άναμιμνήσ/.ομαι καί τώρα ακόμη εύχαρί~
στως τά ήθικά καί ώραΐα διηγημάτια, τά όποια διηγείτο κατά τάς
μακράς τοϋ χειμώνος νύκτας ή γηραιά Μαντώ, ένώ αί λοιπαί δοϋλαι,
περί τήν μητέρα μου καθήμεναι, κατεγίνοντο είς διάφορα οικιακά έργα"
πόσον διέφερον τ ά διηγήματα εκείνα άπό τά μεστά δεισιδαιμονίας καί
προλήψεων μυθάρια τών γραΐδίων ! Ό παιδαγωγός μου, άνήρ νουνεχής
και φρόνιμος, ήν όπαόός καί θιασώτης τών αρχαίων ηθών καί εθίμων.
Ενθυμούμαι ποσάκις μέ έπέπληξεν αύστηρώς διότι έν καιρώ τοϋ δείπνου
Σημ. 6. Αυσίας κατά Φίλωνος §. 9 «συσκευαιάμενος γάρ τά εαυτού ΙνθαΟε εις την υπερορίαν έξώκησε καί έν Ώρωπώ μετοίκιον κατατιΟείς έπί προστάΐου ωκει, βουλήσεις παρ’ εκείνοις μετοικεΐν μαλλ ον μεθ’ ήμών πολίτης είναι.»
Σηα. 7. Αημοσθ ν. πρ. Εύβουλίδ. 35 «επειτα κάκεΐνο περί τή? μητρο; είρηκεν, οτι ετίτθευτεν, ήμεΐς δέ οτι ή πόλις ήτύχει και πάντες κακώς επραττον,
ούκ αρνούμεθα τοΰτο γενέϊθάι, και γάρ νΰν άστάς γυναίκας πολλάς εϋρήσετε
τιτθευουσα;», και 45 «ώς γάρ έγώ άκούω π,λλαί τίτΟαι καί εριθοι καί τρυγήΐριαι γεγονατιν ύπο τών τής πόλεως κατ’ έκείνους τούς χρόνους συμφορών ά8ΐ*ί γυναίκες.»
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£~ρότεινον τήν άριστεράν άντί τής δεξιάς διά νά λάβω τό φαγητόν, ή
διότι καθ’ οδόν δέν εβλεπον κάτω, άλλά παρετήρουν τούς λοιπούς παΐ*
δ ας, οϊτινες έχαιρέτιζον μετ’ άλαλαγμών τήν άφιξιν τών χελιδόνων. »
«Ό πατήρ σου ίν βεβαίως πολύ πλούσιος, άφ’ ού έφρόντιζεν ώστε οί
δούλοι του νά εχωσιν έλληνοπρεπή αγωγήν χωρίς νά εχΤ) ύπ’ όψιν τό έκ
ΐή ς εργασίας αύτών κέρδος,» παρετήρησεν ό έτερος.
« Πλούσιος δέν ήτο, άπήντησεν ό Χαρικλής, έκτός δέ τούτου, τριηοαρχίαι, χορηγίαι καί λοιπαί λειτουργίαι έδεκάτισαν έπαισθητώς τήν πε
ριουσίαν του· άλλά διά τήν ανατροφήν τοϋ τέκνου του ούδεμιας έφείδετο
δαπάνης· ένθυμούμαι πόσον έθυμώθη ποτέ, δτε φίλος τού τις τόν συνεβούλευσε νά u i πέμψη, είς τά εύθηνότερον σχολεϊον τοΰ Έλπίου, τό πλη
σίον τοΰ Θησείου, ή είς τόν περίφημον "Ερμιππον, περί ού θά ήκουσας
καί σύ βεβαίως.»
Ό νέος μειδιάσας είπε' «Μ άλιστα, τόν γνωρίζω· ά λ λ ’ είπέ μοι, δ ια τί
ό πατήρ σου έφυγεν άπό τήν πατρίδα του καί διέτριβεν αλλαχού τόσα
έτη; »
« Μήπως έφυγεν έκουσίως; αί περιστάσεις, φίλτατε, καί οί αισχροί
συκοφάνται ήνάγκασαν τόν πατέρα μου νά έγκαταλίπν) τάς ’Αθήνας.
’Ενθυμείσαι βεβαίως τόν τρόμον, δστις κατέλαβε τήν πόλίν μετά τήν έν'
Χαιρωνεία ήτταν.»
« Μέ έρωτας άν ενθυμούμαι. Ούδέποτε θέλω λησμονήσει τόν τρόμον
και τήν ταραχήν τής αποφράδος εκείνης ημέρας, καθ’ ήν έφθασεν ή θλιβερά
αγγελία. ’Ακόμη νομίζω δτι βλέπω ένώπιόν μου τόν λαόν σπεύδοντα
εις τήν εκκλησίαν, τάς γυναίκας ίσταμένας πρό τών θυρών περιφόβους,
έντρόμους, καί έρωτώσας άν ζή ό σύζυγος, ό υιός, ό άδελφός, η'ο πατήρ
των^ τούς. γέροντας, τούς ύπό τοϋ νόμου άπηλλαγμένους τής στρατιω τι
κής υπηρεσίας, ένδεδυμένους δίπ λα ίμ άτια καί τρέχοντας είς τάς όδού;
τεταραγμένους, τόν δήμον άναγκασθέντα, ένεκα τής άπωλείας τριών χ ί
λια ύων πολιτών, νά ψηρίσνι τούς δούλους έλευθέρους, τούς ξένους Α θ η 
ναίους, καί τούς άτιμους έντιμους ! » (8)
« Πόσον ώραΐα διηγείσαι! προσέθηκεν ό Χαρ·.κλής* καί έγώ αύτός, εί
και παις τότε καί μηδόλως φροντίζων περί τώ ν κοινών, ειδον τήν γενιΣημ. 8. Λυκούργου κ. Αεωκράτ. § 40. «Όράν δ’ ήν έπί μέν τών θυρώ,
γυναίκας Ιλευθερας, περιφόβους, κατεπτηχυΕας καί πυνθανομένας, εί ζώσι, τάς
{/.εν υπέρ ανδρος, τάς δ’ ύπέρ πατρύς, τάς δ’ ύπέρ άδελφών, άναξίως αύτών καί
της πολεως ο.ωμένας· τών δέ άνδρών τούς τοΐς σώμασιν άπειρηκότας καί τά?
T‘
πρί* υτεΡου' και “πο τών νόμων τοΰ στρατεύεσθαι άφειμένους ίδεΐν ην
καθ ^ολην την πολιν έπί γήρως όδφ περιφθειρομένους, δίπλα τά ίμάτια έμπεπορ«ημενους, τον Οημον ψηφισάμενον τούς μέν δούλους έλευθέρους, τούς δέ ?έν0υς
Αθηναίους, του^

8 άτιμους

επ ιτίμους,;;

ΧΑΡΙΚΛΗΣ.
κήν ταραχήν, ήτις κατέλαβε ΐή ν π ό λ ιν έ'κτοτε δέ ήρχισαν καί τής οίκόγενείας μας αί δυστυχίαι. Ό λίγας μόνον ώρας πρό τής θλιβερας έίδήσεως
άνεχώρνίσεν ό πατήρ μου. Είχεν έμπιστευθή πρό καιροΰ σημαντικήν χρη
ματικήν ποσότητα εις Λύκιόν τινα έμπορον,- δπως άγοράσας οίνον καί άλ
λα εμπορεύματα μεταφέρ·/) είς τήν Κρήτην, καί φέρν> έκεΐθεν σίτον Α ι
γυπ τια κό ν άναμένων άπό ήμέρας είς ήμέραν τήν έπάνοδον τοϋ εμπόρου,·
εμαθεν έπί τέλους δτι τό πλοΐον προσωρμίσθη είς ’Επίδαυρον, καί έπωλεΐτο έκεΐ τά φορτίον βλέπων δέ δτι έκινδύνευεν δχι μόνον τά χρήματα
νά χάσν], άλλά καί νά κατηγορηθή ώς συνεργήσας είς έμπόριον άντικείμενον είς ρητόν νόμον (®), άπεφάσισεν, εί καί άσθενών, νά έπιβιβασθή είς
πλοΐον άναχωροϋν δι’ ’Επίδαυρον ό'πως ζητήσνι λόγον παρά τοϋ απίστου
εμπόρου αυτοπροσώπως· ό έμπορος ήν πράγματι έκεΐ, καί ύπεσχέθη νά
άποδώσνι τά χρήματα άμα πωληθίί τό φορτίον, άλλά ό Λλοΰς έχειροτέρευσε τήν κατάστασιν τοϋ πατρός μου καί ή είς ’Επίδαυρον άφιξις τής εί
δήσεως τής έν Χαιρωνείά ήττης τόν έτάραςε τόσον πολύ, ώστε ήναγκάσθη νά μείνν) άσθενών έν Έπιδαύρω. Ό άπιστος Λύκιος έπωφεληθείς τής
άσθενείας τοϋ πατρός μου άνεχώρησε μ ετά τοϋ μένοντος φορτίου, καί ήλ.
θεν είς Πειραιά, έ'νθα ήλπιζεν οτι ένεκα τώ ν περιστάσεων θά £υργι τάς
τιμάς ΰψωμένας, έκεΐ δέ τόν ευρεν ό πατήρ μου δτε άναρρώσα; όλίγον
έπέστρεψεν. Ό πρώτος τών Αθηνών τρόμος είχε παρέλθει, ό Φίλιππος
έδείχθη μετριώτερος παρά πασαν προσδοκίαν, άλλά τότε ήνοίχθη στάδιον εύρϋ είς τα,ϋς θέλοντας νά κατατρέξωσιν ένεκα ιδιαιτέρων παθών
τους υπόπτους, δτι οπωσδήποτε συνετέλεσαν είς τό ατύχημα τής πατρίδος.»
« Μαντεύω τά λοιπά, ,προσέθηκεν ό ξένος* βεβαίως ό πατήρ σου κατηγορήθη ώς παραβάς τό ψήφισμα καί έγκαταλιπ ώ ν τήν πατρίδα έν και-'
ρω τοϋ κινδύνου.»
« Μάλιστα, φίλτατε' ό άτιμος Λύκιος, θέλων νά καταχρασθή τής έμπιστοσύνης τοϋ πατρός μου καί συγχρόνως ν’ άποφύγνι διπλήν καταγγε
λίαν, έμίσθωσε κατά τι>ΰ πατρός μου δύο διασήμους συκοφάντας, Ό
πατήρ μου περιεφρόνησε κα τ’ άρχάς τήν απειλήν τής κα ταγγελία ς· δτε
ομως είδεν οτι οί γνώριμοί του έφέροντο πρός ούτόν ψυχρώς, δτε εμαθεν
δτι δύο πολιτικοί έχθροί του ήτοιμάζοντο νά τόν καταμηνύσωσιν, ένόησδ
τόν επικείμενον κίνδυνον, άνεμνήσθη τ ί έπαθον πρό μικροϋ ό Λυσικλής καί
άλλοι (/*°), καί άπεφάσισε, συναισθανόμενος τήν άθωότητά του, νά φύγν)
Σημ. 9. Έ ν ΆΟήναις δπήρχε νόμος άπαγορεύων το δανείζειν χρήματα προς
άγοράν σιτηρών είς άλλους λιμένας μετακομισθησομενων.
Σημ. 1 0 . 'Ο Λ υσικλής κατηγορηθείς ΰπο Λυκούργου κατεδικάσθη είς θαναττον. Παρά Διοδώρφ τω Σικελιώτν), 16 , 8 8 , διεσώΟη χωρίον τι έκ τών κατάΑ υ-·
οικλέους λόγου τοϋ Λυκούργου»
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«τό τας Αθήνας. Ένθυμοϋμαι ακόμη πόσον τεταραγμένος ήτον εσπέραν
τινα,^ οτε προετοιμάσας κρυφίως τά τής άναχωρήσεως, καί τακτοποιήσας
τας υποθέσεις του, άνήγγειλεν είς τήν μητέρα μου δτι ήμεθα ήναγκασμένοι νά έγκαταλίπωμεν τήν πατρίδα καί νά ζήσωμεν τοϋ λοιποΰ έν ξέννι
γή ώς ξένοι. Ώς κακούργοι έξήλθομεν ( « ) , άνευ προπεμπόντων φίλων,
εν καιρρ νυκτος διά τής πυλίδος τών τειχών, είς τήν παραλίαν, ένθα μας
έπερίμενε τό φέρον τά έπιπλα ήμών καί μέλλον νά μας μεταφέρη μακράν
της πατρίδος πλοΐον. Κ α τ’ άρχάς ΰπήγαμεν είς Τροιζήνα, άλλά τό νοση
ρόν τοΰ κλίματος μας ήνάγκασε ν’ άπέλθωμεν είς Συρακούσας, όπου καί
έμειναμεν επι πέντε ετη· ό χρόνος δμως καί ή άπό τών Άθήνών άπόστασις δέν ήλάττωσαν τά δεινά τών γονέων μου' τό πρώτον τής έκεΐ
διαμονής μας έτος άπεβίωσεν ή μήτηρ μου· πρό ολίγων δέ μηνών τήν
Ακολούθησε και ό πατήρ μου, ήδη δέ έγώ έκπληρώσας τά πρός τούς γο
νείς μου τελευταία καθήκοντα καί συναγαγών τά λείψανα τής πατρικής
περιουσίας, επιστρέφω μόν<* πλήρης θλίψεων, καί νοσταλγίας, διότι'δμολογουμένοκ ούδέν τής πατρίδος ]γλυκύτερον ή άγιώτερον, καί μάλιστα
τοιαύτης, οια αί Άθήναι, μ’ δλον ό'τι ό πατήρ μου μοί έλεγε περί αύτών
συνεχώς*^ αί ’Αθήναι είναι πόλις χαρας καί ευφροσύνης διά τούς παρε» π ι ημοΰντβςς οε/ους δια τους κατοίκους όμως λίαν έπικίνδυνος.» (4?)
« Ειχε δίκαιον ό πατήρ σου, προσέθηκεν ό νέος· -αί Άθήναι είναι ή κό
ρη τοΰ όφθαλμοϋ τής Ελλάδος ( « ) , ά λ ν ό λαό? ^
κο~?ος
ρισκεπτος- ένθουσια διά πάσαν ύψηλήν ιδέαν, άλλά παρασύρεται είς π ά
σαν σκληρότητα τής αδικία,· ότέ μέν συγκινεΐται καί δακρύει διά
το τραγικόν τέλος ένός Οίίί^οδος, ή τήν θλίψιν ατυχών Τρωάδων, άλλο*
πειθομενος είς τους λογους αισχρών συκοφαντών καταστρέφει τόν
συμπ ολίτην ομοιάζει μέ κακοανατεθραμμένο,ν παιδίον, πλήρες ιδιοτρο
πιών και ματαιότητος· γαυρια διά τό κενόν τοΰ Έλληνος ό'νομα, έπαίρέϊ ΛεωκΡάτ· « σ κ ευα σ μ ένο ς α είχε χρήματα μετά
<Μ>ς· καί ■ ' Γ ΐΡ " >ι Γ
νεώ<
^ “*τήν έξορμώση και περι ,είληνοψίαν αύτος μετά τής Ιταίρας Είρηνίδός κατά μέσην τήν
^ κ τ λ Γ

ξελθών

^
S™

I '

^
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παρωΕπιθυμεί νά απο-

ναίω^ J h l X? e°\
°μ“ ί 0ελει ν“ τίϊν νυμφευθή· «καί oSv καί τήν Ά θηναιων πόλιν Ινεπιδημησαι μέν είναι ήδίστην - ΙνΟικήσαι δέ ασφαλή μηκέτι
η τω Αθηναίων πόλις,» άπεκρίθη απαγκάλη, άλλ’ Ιν αύτή ό'γχνη έπ’ ό'ννν-Λ
γηρασκει συκον δ έπί σύκω, ,, Ιννοών τούς συκοφάντας.
^
ν Λ λ ά δ ι Άθήναι! Γ ' · “ °πί? h 6?ηΧ)'μ'? Χ6?η * h ^

τα ι
αύτός πρώτος έπενόησε δίκαια καί νόμους, έν to τρέφει έν τ ΰ ιί
κόλποις του την δηλητηριώδη ιώ ν συκοφαντών γενεάν, έν ώ παραβαίνει
κατά τάς ιδιοτροπίας της στιγμής πάντα νόμον καί άπειλεΐ μέ θάνατον
4 εξοστρακισμόν τόν ελεύθερον λόγον, τόν μη συμφωνοΰντα μέ τό πνεύμα
τοΰ δχλου. Ό χαρακτήρ τοΰ Αθηναίου είναι μ ίγμα σοβαρών και ιλαρών
στοιχείων. Ό Αθηναίος ζη βίον χαρίεντα, ευχαριστούμενος οσάκις εύρισκη
αφορμήν νά φιλονεικήση 4 γελάση’ συγκινεϊται μέχρι δακρύων άκούων την
θείαν ποίησιν τής τραγικής σκηνής, γέλα σπασμωδικως ακουων τας βαναυσοτάτας τής κωμωδίας βωμολοχίας· χαίρει έπίσης συναναστρεφόμενος μετά σπουδαίου σοφοΰ η τής τυχούσης εταίρας· φειδωλός είς τα ιόια
καί φιλάργυρος παρά τήν τράπεζαν τοΰ κολλυβιστοΰ, άλλ’ άσωτος, σπά
ταλος οσάκις πρόκηται νά λάμψη έν χορηγία τινί η νά έκθέση άριστουργήματα τής τέχνης. »
« Όμοία σχεδόν ητον ή γνώμη καί τοΰ πατρός μου, εΐπεν ό Χαρικλής'
ά λλ’ ήδη σύ γνωρίζεις ολον σχεδόν τόν βίον μου’ είπέ λοιπόν και συ τό
ονομά σου· άμυδρά προαίσθησις μοί λέγει δτι άπηντήθημέν ποτέ και ημεθα σχετικοί είς παρελθοντας χροους. »
^ ^
« Χαρίκλεις ! άνέκραξεν ό νέος, έγώ σέ άνεγνώρισα άμέσως, άλλά σΰ
δέν μ’ ένθυμεϊσαι· καί δμως, ην ποτε καιρός, καθ’ δν έβλέπομεν άλληλους
καθημέραν, καθ’ 8ν κατεδέχεσο νά όνομάζης έμέ τόν πτωχόν παΐδα φίλον καί συμπαίκτορά σου! Έλησμόνησας τόν πτωχόν έκεΐνον παϊδα, δστις έξετέλει έν τώ διδασκαλείω τοΰ Έρμίππου δουλικάς εργασίας,
μ’ δλον δτι δέν ήν έκ .γενετής δοΰλος; δέν ένθυμεϊσαι τό άσθενές εκεί
νο παιδίον, τό όποιον έτριβε τήν μελάνην, έσπόγγιζε τ ά βάθρα, και έσάοονε τό παιδαγωγεΐον ; (14)
'« Κ τησιφών,» έκραξεν ό Χαρικλής καί έρρίφθη είς τάς άγκάλας τον»
φίλου. «Ναι είσαι σύ· τό προησθάνθην δτι ήμεθα φίλοι. Πως ητο
δυνατόν νά σε λησμονήσω; πώς νά μή ένθυμοΰμαι διά παντός τας
περιποιήσεις τάς οποίας μοί έπεδαψίλευες ; ένθυμεϊσαι τό εκ φελλού
άμαςίδιον, τό όποιον μοί έδώρησας, τάς μηλολόνθας, τάς όποιας συνελαμβανες δι’ έμέ, τά κεοαλαϊα γράμματα, τ ά όποια έγραφες μέ χρώματα είς
τ ά τετράδιά μου, καί τόσα ά λ λ α ; δέν ένθυμεϊσαι δτι καί αυτός ό τόσον
αυστηρός παιδαγωγός μου σέ ηύνόει καί μέ άφινε νά σαναναστρέφωμαι
μετά σου, μ’ δλον δτι ήσο κατά δύο ή τρία ίτ η πρεσβύτερος καί έφερες
πενιχοά φορέματα; Ναι, φίλτατε, τώρα σέ άναγνωρίζω’ άλλ’ άν δέν έλε
γες δτι ήσο σύ ητον άδύνατον νά σέ γνωρίσω μέ τόσην γενειάδα- που να
ύποπτεύσω δτι σύ ό αθλητικός τό σώμα, ό ήλιοκαυμένος, είσαι τό ωχρόν
καί άσθενές έκεϊνο παιδάριον τοΰ Έρμίππου; Εκτός δέ τούτου, παρήλθον
Σ ημ . \ 4. Παράβαλ. Δημοσθένους περί Στεφάνου 2 5 8 .

ολόκληρα οκτώ έτη άφ’ δτου δέν σέ εΐόον. Ά λ λ ’ είπέ μοι, φίλτατε, δια
ττοίαν αιτίαν έφυγες τότε αίφνιδίως άπο τό σχολεϊον τοΰ Ερμίππου; )>
« ®ά σοι τά διηγηθώ καθ’ όδόν, άπήντησεν ό Κτησιφών’ ή ωρα π α 
ρέρχεται, καί ήθελεν είναι καλόν άν έφθανομεν είς Κλεωνας μέχρι τής
μεσημβρίας, έκεΐθεν δέ μάς μένουσι μόνον όγδοήκοντα στάδια μέχρι Κορίνθου.» (,*®)
Οί φίλοι ήγέρθησαν’ ό Χαρικλής, άφεις τόν ίππον νά έρχηται κατό
πιν μετά τοΰ δούλου, έβάδιζε μετά τοΰ φίλου του, οστις ήρξατο διη
γούμενος τ ά τής ζωής του.
Ό Κτησιφών (* °) ητον υιός εΰπόρου Αθηναίου πολίτου, δστις εχων
υιόν έκ προτέρου γάμου ένυμφεύθη τήν θυγατέρα τοΰ άδελφοΰ του’ εκ
τοΰ δευτέρου δέ τούτου γάμου έγεννήθη ό Κτησιφών και ή νεωτερα άδελφή του. Ό πατήρ ήναγκάσθη χάριν έμπορικών υποθέσεων ν’ άποδημήση
είς Θράκην καί Πόντον’ πριν δέ αναχώρηση, φοβούμενος μη παθη τ ι κατα
τόν διάπλουν, διέθετο τήν περιουσίαν του, καί προσκαλεσας τον άδελφον,
δστις συνεδέετο ήδη διά διπλών συγγενείας δεσμών μετα τών τέκνων
του, παρέδωκεν είς αύτόν τήν διαθήκην του καί πλείονα τών Ι ο ταλαντω ν είς μετρητά καί συναλλάγματα. Δυστυχώς δέ δέν έπανήλθε πλέον,
άποθανών έν Θράκη. Ό άπιστος κηδεμών έκρυπτε τον θανατον τοΰ ά
δελφοΰ έως ού περιήλθον είς χεΐράς του τά ύπό τοΰ άποθανοντος καταλειφθέντα έγγραφα, τότε δέ ένύμφευσε τήν χηρεύσασαν θυγατέρα, δους
δλην τήν έν τη διαθήκη όριζομένην προίκα, και άνέλαβε την ανατροφήν
τοΰ όκταετοΰς Κτησιφώντος, τής αδελφής και τοΰ έτεροθαλοΰς άύελφοϋ
του. "Οτε δέ ό τελευταίος ούτος δεκαοκταετής γενόμενος, έκηρυχθη ένήλιξ
ό πάππος προσκαλέσας τούς έκγόνους καί ανεψιούς του τοΐς άνεκοινωσεν
OTt ό πατήρ αύτών κατέλιπεν 2 0 μόνας άργυρίου μνας και 3 0 χρυσοΰς
στατήρας, δτι τα ΰτα δέν έξήρκεσαν είς τήν μέχρι τοΰδε διατροφήν των
καί επομένως ήναγκάσθη νά έ;οδεύση ικανά έκ τών ίδιων, και τέλος ότι
άπό τοΰδε δέν ήδύνατο πλέον νά τους διατοεφη. « Είσαι ηδη ανηρ, ειπε προς
τόν πρεσβύτερον, καί εινε πλέον καιρός νά φροντίσης περί τή ; διατροφής
σοΰ καί τών άδελφών σου’ φύγετε, διότι δεν εχω πλέον να έζ,οδευω.» Με
τοιούτους σκληρούς λόγους άπεδίωξεν ό άσυνείδητος τ ά δυστυχή ορφανά,
γυμνά καί άνυπόδητα, άπό τήν οικίαν τοΰ πατρός τω ν, τήν οποίαν κατω Σημ. 15. Κατά τον Στράβωνα 8, 6, 19 « διέχουσιν αί Κλεωναί τού μέν ’Άρ
γους σταδίους είκοσι και έκατον, Κορίνθου δ’ όγδοήκοντα. » Dodwell 2, 20(5
« which agrees nearly w ith two hours and a half that it took us to
reach it from that place. »
Σημ. 16. Τά περί Κτησιφώντος ΙληφΟησαν μετά τινων μεταβολών εκ τοϋ κα
τά Διογείτονος λόγου τοϋ Λυσίου.

κησεν ό ϊδιος, χωρίς νά τοΐς δώσ>] ούτε ένα δοΰλον νά τ ά ύπηρετ^, ουτ£
έν σκέπασμα διά τάς ψυχράς τοΰ χειμώνας νύκτας, έν φ ό πατήρ το »
τοΐς άφήκε τόσα έπιπλα. Ό Κτησιφών καί ή αδελφή του τότε έμειναν,
άλως έρημοι’ ή μήτήρ .των είχεν άποθάνει πρό ένος έτους, ό πρεσβύτερος.
άδελφός κατετάχθη είς ξένον στρατόν ώς μισθοφόρος, ούδένα ειχον (^ονιθόν,
ού^είς -γόνατο ν’ άποδείξνι τήν απιστίαν τοΰ ασυνείδητου πάππου. Έ πί
τέλους μεμακρυσμένος συγγενής, ζών καί αύτό; έν στερήσει κα ί τ α λ α ι
πωρία, εύσπλαγχνισθείς τά ορφανά άπεφάσισε νά τά διατρέφ-/ι·
Ό εύσπλαγχνος έκεΐνος άνθρωπος ην βοηθός είς τό Σχολεϊον τοΰ Έρ
μίππου, καί διά τοΰτο είργάζετο καί ό Ιντησιφώ.ν έκεΐ διά ν’ άνακουφίζϊ)
ολίγον τόν πτωχόν καί γέροντα συγγενή του. Έκεΐ δέ έν τω Σχολείφ,
διά της νοημοσύνης καί της καλής συμπεριφοράς έκέρδισε τήν εύνοιαν,
πολλών συμμαθητών του' δτε δέ είς έκ. τούτων, μονογενής πλουσίου υίό«
άπέθανε, παρέλαβεν αύτό,ν ό π<*τήρ τοΰ άποθανόντας καί τόν υιοθέτησε.
«Πρό τινων μηνών άπέθανεν, ό ευεργέτης καί θετός πατήρ μου, είπεν ό,
Κτησιφών περαίνων τήνδιήγησίν του, καί μετέβην εις "Αργος διά νά είσπράξω χρήματά τινα άποτελοΰντα μέρος τής περιουσίάς μου, ήτις, καίτοι μετρία (διότι ό θετός πατήρ μου είχε καί άλλους συγγενείς), πιστεύω,
δτι θέλει μοί παρέχει τά μέσα δπως ζώ λιτώς ώς μοί άρέσ/.ει. Ευτυχώς
επιστρέφων έπροτίμησα τήν οδόν ταύτην, ώς μάλλον σκιεράν, καί ούτως
έπέπρωτο, φαίνεται, πρώτος νά σέ άσπασθώ έπανακάμπτοντα είς τήν,
πατρίδα. Ά λ λ ’ είπέ μοι·, δι,ατί υπάγεις είς Κ λεω;άς δι’ αύτής τής όδοΰ,
άφ’ ού έρχεσαι.έκ Σικελίας;»
«Τό πλοΐον, άπεκρίδη δ· Χαρικλής, ποοσωρμίσθη είς Επίδαυρον,...καί..
άπεφάσισα νά μεταβώ· διά ξηρας είς Αθήνας’ έπροτίμησα δέ τήν δι’ ’'Αρ
γους καί Κλεωνών ό.δόν, .πρώτον διότι ή κατ’ εύθεΐαν είς Κόρινθον, καθ’ &
πετρώδης, ήθελεν είναι βλαβερά είς τάς όπλάς τοΰ ϊππου μου ('*7), καί
δεύτερον διότι ήθελον νά έπισκεφθώ άρχαΐον φίλον πατρικόν, διαμένοντα
έν "Αργεί.»
Ουτω συνδιαλεγόμενοι οί δύο, φίλοι εφθασαν είς τήν πεδιάδα., δθεν έφαίνοντο ύψούμεναι κλιμακηδόν έπί τοΰ λόφου αί λευκαι τών Κλεωνών
οίκίαι (Ί®). Ά φ ’ ού. δ’ έπί τινας ωρας άνεπαύθησαν έν Κλεωναΐς,. έξηκολού^.
θησαν φαιδροί τήν είς Κόρινθον πορείαν.

(ΤέΛος τής Πρώτης Σκηνής).

Σημ. 17. Πέταλα ώς
Σημ. 18. Dodwll, 2.
ce walls of the third
which the houses and

τά σημερινά ησαν άγνωστα παρά τοΐς άρχαίοις.
206. On the side of the fiill are six ancient terra
style of masonry, rising one above another, oOj
streets ware sitnated,

Η ΝΗΣΟΣ ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ
Ή περίπυστος έν τή ιστορία καί σμικροτάτη έν τή γεωγραφία νήσος

Ά γ ια ΈΛενη κεΐται έν μέσω τοΰ Α τλαντικού ’Ωκεανού, 9 0 0 λεύγας άπέχουσα τής άφρικανικής παραλίας καί 1 ,3 0 0 άπό τώ ν άκτών τής Βρασιλίας, 1 5 ° 5 5 ' νοτ. π λάτ. καί 5° 4 9 ' δυτικού μήκους, καί έχει π ε
ριφέρειαν 2 8 άγγλικών μιλίων, ΐσην τουτέστι περίπου τώ έμβαδώ τώ ν
Παρισίων. Απρόσιτος πανταχόθεν, πλήν τριών μόνων μερών, ή'τοι τοΰ
J a m e s -T o w n , τοΰ L inaons’s V a lle y καί τοΰ Sandy’s B a y , είνε λίαν
■πετρώδης, καί τά βραχώδη αύτής ύψοίματα άρΛμοΰσι πολλάς έκατοντάδας ποδών ίίψους.
Τήν νήσον ταύτην άνεκάλυψαν οί Πορτογάλοι κατά τήν 1 8 αύγούστου
1 0 5 2 , έορταζομένης τής Α γ ία ς Ελένης, έξ ής καί τό δνομα- δέν έλαβον
δμως κατοχήν αύτής, εϊτε διότι δέν ένόησαν τό έπίκαιρον τής θέσεώς της,
εί'τε -διότι δέν ήθέλησαν νά ιδρύσωσιν έκεΐ άμέσως κατάστημά τι, έΐτε διό
τ ι ίλπ ιζο ν δτι ή έν λόγω νήσος έμελλε, νά μείν/ι έπί-πολΰν είσέτι-χρόνον
άγνωστος τοΐς άντιπάλοις αύτών εθνεσι. Περί τό 1 6 0 0 δμως ένεκατέστησαν αύτόθι οί 'Ολλανδοί άκωλύτως, καί κατόπιν ή νήσος διετέλεσεν
ύπό τήν κυριαρχίαν τών Ά γ γ λ ω ν , είτα πάλιν τώ ν 'Ολλανδών, καί τ ε 
λευταΐον έκ νέου τών ’Ά γ γ λω ν, οίς καί έμεινε προσηρτημένη διά παντός
άπό τοΰ έτους 1 6 7 3 .
Τό κατά τόν παρελθόντα αιώνα έν χρήσει οχυρωματικόν σύστημα, δπερ ίδρύσαντο οί μηχανικοί τής Ε ταιρία; τώ ν ’Ινδιών, έχει πολλά τ ά έλα ττώ μ α τα, μή δυνάμενον νά παρεμποδίσει ούτε καν μίαν άπόβασιν.
Έννοήσαντες λοιπόν τοΰτο οί έν τώ έπιτελείω τοΰ Ούδσών-Λώου ύπηρετοΰντες μηχανικοί άνήγειραν φοβερά πυροβολοστάσια έπί πάντων τών
παραλίων μερών, ό'σα έπεδέχοντο τοιαΰτα' σήμερον δέ δυνάμεθα νά ειπωμεν, μηδόλως φοβούμενοι διάψευσιν έκ τών γεγονότων, δτι ή Α γ ία
Ελένη εινε άπόρθητος, άπλώς φυλασσομένη ύπό 5 0 0 — 6 0 0 άν^ρών. Τήν
εύκολίαν τής άμύνης έβοήθησε καί ή φυσική αυτη περίστασις, δτι έκ τής
κορυφής τής Ά ρτέαώ ος δύναται νά παρατηρηθή είς άπόστασιν 6 0 μ ιλίων παν πλοΐον χωρούν πρός τήν νήσον, τοΰθ’ οπερ άδύνατον καΟιστα
τήν αίφνίδιον έπίθεσιν.
Ή γή τής νήσου είνε ηφαιστειώδης, μικρόν διαφέραυσα τέφρας συμπα-

γοΰς' αί πέτραι δέ αύτής είσι σπογγώδεις, ερυθρωπά!, κα! μαλακαι το 4
σοΰτον, ωστε και <)ια σμικροτατου οργάνου κατεργάζεται τις αύτάς. 'Υπαρχουσι μ ολα τα ΰτα έπι τών πλευρών τώ ν υψηλών όρέων αρτηρίαν
τ ι^ ς άμμου, αναι/,ικτου μετά περιστρογγύλων ζαλίκω ν, πολύ παρεμφε
ρών προς τους τών χείμαρρων τών "Αλπεων. Ή ευφορία ακμάζει ιδίως
έπί τών υψωμάτων, τά όποϊά είσι κατατκεπαστα ύπό δένδρων άπόλλυτα ι όμως έπί τών μεσαζόντων όροπεδίων καί τών κοιλάδων, έξαιρουμένων τών κήπων ολίγων τινών κατοικιών της νήσου. Όμολογητέον δέ:
και ότι ή φυτευσιμος γη οΰδαμοΰ απ αντάται άλλως τ| ώς αποτέλεσμα
τής φιλοπονίας τοϋ άνθρώπου.

νουσιν είς ηλικίαν 6 0 έτών, καί ώς έξαίρεσις άναφέρεται ό Λεύτων, τώ ν
συμβούλων ό πρύτανις, ό'στις εφθασε τό 65ον ετος. "Οσον δέ άφορα τό.
κλίμα, διάφοροι έξηνέχθησαν γνώμαι περί τούτου' τά βέβαιον είνε, οτι είς
τά κλίμα τής Α γ ία ς Ελένης ευρίσκει πως άνακούφισιν πας ό άπό Κ αλκούττης η Καντώνος έπανακάμπτων μετά τριών ή πέντε μηνών διά-·
π λ ο υν θανατηφόρον ό'μως άποβαίνει διά πάντα Εύρωπαϊον καταδικασθέντα είς τό νά ύποστή τάς ποικίλας αύτοΰ φάσεις. 'Ο λόγος δέ άπλοότ

Έκ J a m e s -T o w n υπήρχε κατά τό 1 8 1 5 άξιόλογον ύδρεϊον, έξ ου τό,
ναυτικόν έπρομηθεύετο μεγάλην ποσότητα υδατος, διατηρούμενου έπ*
πολυν χρόνον έν τή θαλάσστ). "Επειτα όμως, άφ’ ού κατήλθον είς την νή-'
σον οί πρός φρούρησιν τοΰ Αύτοκράτορος σταλέντες τετρακισχίλιοι άνδρες’
τό ΰδωρ εϋρέθη άνεπαρκέξ, καί τά στρϊτεύματα έλάμβανον ίίδωρ κομνζό^·
μενον διά τών φορτηγών τοΰ στόλου έξ άποστάσεως 9 0 0 λευγών. *0 σίρ
Ούδσών-Λώου ένόησεν άμα τή άφίξει αύτοΰ τό κακόν τοΰ πράγματος, κα'1
’μ ετ’ όλίγον έβαλεν είς πράξιν πολλάς υδραυλικά; εργασίας, άνταξίας τώ ν
Ρωμαίων, και κατώρθωσε νά πλουτίστ] την νήσον διά τοΰ ζωτικωτέρου
στοιχείου της μελλούσης αυτής εύεξίας. Κ ατά τό 1 8 2 1 , τό ΰδωρ τής
νήσου υπήρχε τοσούτω άφθονον, δσω σπάνιον ην κατά τό 1 8 1 6 . Ιδίω ς

8 3 βαθμών κατά τάς λοιπάς τοΰ έτους έποχάς, καί τότε καταβαίνει
εξαπίνης 1 0 βαθμούς έπί τή έλαχίστγι μεταβολή τής άτμοσφαίρας. Ή
τών ύετών έποχή πρό πάντων είνε νοσώδης, καί πολλήν φθοράν επαθον
έξ αύτής τ ά συντάγματα άπερ έφρούρουν τόν Αύτοκράτορα- περισσότερο^
άπέθνησκον έκ τής δυσεντερίας ί τής φλογώσεως τοΰ ήπατος, παρ’ οσοι
επεσον κατά τήν είς 'Ισπανίαν έκστρατείαν τά Λογγβοΰδ ήν δι’ αύτούς
ετερον Ούατερλώ, αιώνιον μάλιστα.
Κ α τά τά 1 8 1 5 ή 'Α γ ία 'Ελένη έχρησίμευεν ώς όρμος πρός ανάπαυλαν
είς τά σκάφη τής 'Εταιρίας τώ ν ’Ινδιών ή τής Κίνας, καί κρησφύγετον
διά τά καταδρομικά έν ώρα πολέμου. ’Επειδή δέ έκτος τής σφαίρας τών
αναγκών τής καταστάσεως ταύτης ούδέν άλλο ΰπήρχεν, ή αιχμαλωσία

δέ τά άγαθά τοΰ υδατος άπτίλαυσε τά Λογγβούδ. Οί Γάλλοι, οί α ύτον
οντες έν τώ στρατοπέδω τής Βουλονίας καί έν τη κατά τούς τροπικούς
ειρκτή αυτών, συνεστήσαντο προϊόντος τοΰ χρόνου κήπους ώοαίους κα \
διά τολμηρών μεταφυτεύσεων συνεσώρευσαν οσα δένδρα διεσκορπισμένα
είχον άγοράσει άντί ισοβαρούς χρυσόΰ.

τοΰ Ναπολέοντος περιήγαγεν είς δεινήν θέσιν τούς έπιφορτισθέντας τήν
φύλαξιν καί τήν διατροφήν αύτοΰ, καί ό ναύαρχος Κόκβουρν ήναγκάσθη
νά πέμψϊ) μετά σπουδής άπεσταλμένους είς τό Εύελπι Άκρωτηριον,' είς
τήν Βρασιλίαν καί είς τήν Βεγγουέλλαν (έπί τής άφρικανικής παραλίας),
ό'πως προμηθευθ·?] τά τής πρώτης ανάγκης έφύδια: κρέας, άλευρον, οίνον,

To Ja m e s -T o w n , πρωτεύουσα καί τό μόνον χωρίον τής νήσου, ο
μοιάζει πολύ πρός τάς κωμοπόλεις τής ’Α γγλίας. Τό πομπωδώς λεγόμε
νον α έγάρον τοϋ διοιχητοΰ είνε εύρύχωρον ίσόγαιον, δλως α κ α τά λ λ η 
λον διά καθημερινήν κ α το ικ ία ν δι’ § οί διοικηταί διατρίβουσιν έν P la n 
ta tio n ’s H o u se. Ό πληθυσμός τών κατοίκων ανέβαινε κατά τό 1 8 1 5
είς 1 ,5 0 0 περίπου, έξ ών τό
άπετέλει ή φρουρά, τ ά 3/6 οί άποικοι, καί
τό '•/g οί δοΰλοι ή κινέζοι έργάται. ΤΙ σαν δέ οί άποικοι τΐπ λ εΐσ το ν μέρος
παλαιοί υπάλληλοι τής Εταιρίας τών ’Ινδιών, άποσυρθέντες τής πολιτικής
η στρατιωτικής υπηρεσίας, καί έκμετροΰντες έν ταΐς τιμητικαΐς θέσεσι

καί υδωρ «κόμη.
Ώς ειρκτή τοΰ Ναπολέοντος, ή 'Αγία 'Ελένη έπλουτίσθη έντός πεν
ταετίας διά καλλιεργείας καί δι’ έργων καλλιτεχνικών, όσον δέν είχε
πλουτισθή έντός δλης έκατονταετηρίδος. Τά κατάστημα τοΰ Λογγβούδ
έστοίχιζε κατ’ έτος είς τό άγγλικόν ταμεΐον οκτώ έκατομμύρια.
Ό σίρ Ούδσών-Λώου κατέστη βεβαίως άξιος τής κακής φήμης δι’ ής
περιεβλήθη τό όνομά του. Κα καί προλήψεις, προελθοΰσαι έκ τής έν Κ α
λαβρία άρχηγίας λεγεώνας τίνος, βρετανικής μέν πλήν όλοσχερώς έκ Νεαπολιτανών καί Κόρσων συγκειμένης, τών μέν, λειψάνων τών συμμοριών
τοΰ καρδιναλίου Ρούφφου, τών δέ, οπαδών τοΰ Πάολη, οιτινες προσεφευγον είς τήν άγγλικήν σημαίαν δπως διαφύγωσι τήν τιμωρίαν τών εγκλη
μάτων δι’ ών κατεμόλυναν τάς πολιτικάς έριδας τοΰ Πάολη καί τών
Βοναπαρτώκ, προσθες δέ καί στρυφνότης χαρακτήρας καί τά δύσπισταν,

συμβουλών, διευθυντών, υποδιευθυντών, κλπ., στάδιον σωματικής εργα
σίας καί μικροΰ οφέλους. Οί έμποροι ήσαν πάντες ’Ιουδαίοι.
Motpata τις τύχη φαίνεται καταδιώκουσα τους κάτοικοΰντας έν τνί
ν/|σω Ά γ ια ΈλεννΓ τά βραχύ τοΰ βίου. Σπανιώτατα οί ά'νθρωποι οθά-

στατος’ ούδέποτε τό θερμόμετρον υπερβαίνει τούς 1 8 — 2 0 βαθμούς κατα
τήν εποχήν τών τακτικών διαβάσεων τών στόλων τής Ινδικής η τής Κ ί
νας, όριζομένην πάντοτε ύπό τών έτησίων, έν φ άνέρχεται μέχρι 3 0

κατέστησαν τόν Ούδσών-Λώου δν μισητόν καί άποτρόπαιον. Πολλάκΐξ
μεσούσης της νυκτός ώνειρεύετο τήν φυγήν τοΰ αιχμαλώτου αΰτοΰ, κ«1
εγειρόμενος μετά σπουδής ετρεχεν ώς παράφρων πρός τό Λογγβούδ, δπως
βεβαιωθή άν τό ό'νειρόν του δέν ή το πραγματικότης. Ή ’Α γγλία ή'θελεν
άπαρνηθή μετ’ άγανακτήσεως, έάν τήν ήκουε βεβαίως, τήν πρός ήμάς ά'τιμον διαγωγήν τοΰ Ούδσών-Λώου (*). Καθ’ έκάστην ύβρεις προσετρίβοντο
. είς τό ά'τομον τοΰ έξορίστου τής ’Α γγλίας καί, αν ποτε δέν συνέβη τοιοΰτον τι, όμολογήσωμεν δτι τοΰτο οφείλεται εις τό ύψος τοΰ πνεύματος
και τής ψυχής τοΰ Ναπολέοντος, ό'στις έν τή συμφορά έφάνη γιγαντω δέστερος παρ’ ό'σον οτε τό άρμα τής νίκης έφερεν αύτόν.
Α ί μεγάλαι Δυνάμεις είχον έν J a m e s Town επιτετραμμένους. Ό
βαρών Στοΰρμερ έξεπροσώπει τόν αύτοκράτορα τής Αύστρίας, ό κόμης
Βαλμαίν τόν αύτοκράτορα'τής 'Ρωσσίας, καί ό μαρκίσιος Μοντσχενοΰ τόν
βασιλέα τής Γαλλίας· πάντες δέ ούτοι είχον εντολήν ό'πως έποπτεύωσιν
είς τήν ακριβή έκτέλεοιν τών είς τήν αιχμαλωσίαν τοΰ Αύτοκράτορος άναφερομένων συνθηκών, διότι ό Ναπολέων δέν ήτον άπλώς τής ’ΛγγΜα,ς,
άλλά της Ευρώπης δεσμώτης. ΊΙσαν δέ οί διπλω ματικοί ούτοι επίτροποι
άπηλλαγμένοι τρόπον τ ι νά τής δικαιοδοσίας τοΰ σίρ Ούδσών-Αώου, καί
κατεϊχον νομίμω ς τό δικαίωμα τοΰ συγκοινώνεΐν μετά τοΰ Λογγβούδ" καί
όμως ούδέποτε έβαλλον τοΰτο είς πραξιν άνευ τής έπιδοκιμασίας τοΰ
διοικητοΰ. Καί άπεποιη'θη μέν νά δεχθή αύτούς ό Αύτοκράτωρ, ά λλ’ εύχαρίστως είδεν αύτούς σχετιζομένους μετά τώ ν αξιωματικών του, καί είς
έξ αύτών έχρημάτισεν ώς μεσάζων, δι’ ού άντηλλάγησαν εξηγήσεις γραπ τα ί μεταξύ τοΰ ήγεμόνος του καί τοΰ Αύτοκράτορος Ναπολέοντος. Κ αί
ό μέν βαρών Στούρμερ δέν ήδυνήθη, ό'σον ήλπιζε, νά άναπτύξν] τάς μεΟ
ήμών σχέσεις. Ά λ λ ’ ό μαρκίσιος Μοντσχενοΰ συνέδεσε στενοτάτην κοι
νωνίαν μετά τοΰ Λογγβούδ' ούδεμίαν κατέλιπεν εύκαιρίαν όπως προσενέγκν) ό'σας ήδύνατο έντός τών καθηκόντων του έκδουλεύσεις, καί ή ιστο
ρία θά αναγράψει μετ’ έπαίνων ήν μετήλθε διαγωγήν κα τά τόν" θάνατον
■τοΰ Αύτοκράτορος. "Οτε έμαθεν, δτι ό σίρ Ούδσών-Λώου, προθυμούμενος
νά έξακριβώσν) διά πρακτικού τών ιατρών του άν ό Ναπολέων δέν άπέθανε δηλητηριασθείς, έζήτει, παρά τάς διαμαρτυρήσεις τών στρατηγών
^Βερτράνδου καί Μονθολώνος, νά ένεργήση ανατομίαν τοΰ σώματος μόλις
άποψυγέντος, εδραμεν είς τό Λογγβούδ καί έν όνόματι τοΰ βασιλέως τής
Γαλλίας διεμαρτυρήθη κατά τής πράξεως ταύτης, διακηρύξας οτι έγίνετο σωματοφύλαξ τοΰ νεκροΰ, μή έπιτρέψων τήν αύτοψίαν τούτου πρό τής
(*) Ό στρατηγός Μονθολών, δστις είνε ό συγγραφεύς τής παρούσης πραγ
ματείας, ήτον εί? τών κατά τήν έξορίαν τοϋ Ναπολέοντος συνοδευσάντων £tS
Α γίαν Ελένην τον μέγαν ά'νδρα, — Σημ. Μεταφρ.

πάρελεύσεως τής έν Γαλλία νενομισμένης προθεσμίας. "Οσον δέ άφορα τόν
αντιπρόσωπον τής'Ρωσσίας, ούτος έπλήρωσε τήν έαυτοΰ αποστολήν μετά
πολλοΰ πνεύματος, κατορθώσας πραγμα δυσχερέστατον, \ά συμβιβάσν)
δηλαύή τήν θεσιν του ώς γαμβρού έπ’ αδελφή τής λαίδυ Λώου πρός τήν
εμπιστοσύνην τώ ν κατοίκων τοΰ Λογγβούδ.
Τους έννέα μήνας οδς διήλθεν έν Λογγβούδ έ'γραψεν ό κόμης Αάς-Κάζ
εν οκτώ τομοις' ίσως καί έγώ δημοσιεύσω ποτέ ήμερολόγιον τώ ν εξ έτών άπερ διηγαγον έν 'Αγία Έλέντι παρά τώ Ναπολέοντι ώς παρ’ ίδίω.
πατρι, — τοΰθ’ ό'περ έμνήσθη καί έν τή διαθήκη του ό μέγας άνήρ, άποκαλέσας υίϊχάς τάς πρός αύτόν θεραπείας καί περιποιήσεις μου. — Πε
ριορίζομαι λο^όν ήδη είς τήν έκίεσιν τών αιτίω ν καί τής ιστορίας
τής περιβοήτου ταύτης αιχμαλωσίας.
Ή κατά τό 1 8 1 5 γενομένη πάραίτησις τοΰ -Αύτοκράτορος δέν ήτον,
ώς γενικώς πιστεύεται, αναγκαία συνέπεια τής συμφοράς'τοΰ Ούατερλώ
^ ''■'Κ εχθρικής διαθέσεως τής Βουλής. Ούτε έκ τής μιας ούτε έκ τής έτέρας τών εθνικών τούτων συμφορών έγεννήθη τοΰ Ναπολέοντος ή έξορία*
ούδέποτε άλλοτε ϊσως -τ,ήν δραστικήν παρουσίαν τοΰ στρατιωτικού του
πνεύματος άπήτησε τό συμφέρον 2 5 έκατομμυρίων Γάλλων, τών οποίων
οί πόθοι τόν έπανήγαγον έκ τής νήσου ’Έλβας, καί τούς όποιους ή έπάνο ·
δος τών Βουρβώνων θά καθίστα υπηκόους έπιόρκους είς τόν νόμιμον αυ
τών βασιλέα. Όγδοήκοντα πέντε χιλιάδες γηραιών στρατιωτών ειχον
συνενωθή προ τών. Παρισίων πριν η λήξη ό ίούνιος, κατά 3 0 δηλαδή
χιλιάδας περισσότεροι έκείνων, ους είχεν ό Αύτοκράτωρ ύπό τάς αμέσους
αύταίτδιίίτ.άγάς" κάτά "τόν πόλεμον τοΰ 18 14 * έν τούτοις τότε έπολέμησεν έπί τρεις μήνας καθ’ ένός έκατομμυρίου έχθρών, καί ή αύτοκρατο.ρική Γ αλλία έγνώριζεν δτι ήθελε σωθή έάν ή πόλις τών Παρισίων παρέτεινεν έπί 1 2 έτι ώρας τήν άντίστασιν αύτής. ΤΗσαν κατά 5 0 χιλιάδας
άνώτεροι έκείνων δσους είχεν ύπό τάς διαταγάς του ό στρατηγός Βοναπάρτης δτε διέβη τάς Ά λ π ε ις καί κατεκτήσατο -τήν Ιτα λία ν. Έάν ό
Ναπολέων διηύθυνε καλώς τήν φανατικήν γενναιότητα τώ ν ύπό τούς Παρισίους συνηθροισμένων στρατευμάτων, οί λόχοι τοΰ Βλοΰχερ, καταλαμ
βανόμενοι έν τή πρός τήν πρωτεύουσαν πορεία αύτών, ακριβά θά έπλήρονο.ν τήν τόλμην τοΰ γηραιού στρατάρχου, ήθελο.ν κατακερματισθή καί έκμηδενισθή, πριν ή ό άγγλος στρατηγός προφθάσνι είς έπικουρίαν τω ν, καί
ρύτος δέν θά ευρισκεν ά'λλο μέσον δπως διοιφύγνι τήν γαλλικήν μανίαν
είμή άποχωρών κατεσπευσμένως έκξΐθεν τοΰ 'Ρήνου. ’Ολίγαι τινές ήμέραι θά ή'ρκουν δπως είς δάφνας μεταβλ^ηθώσι τοΰ Ούατερλώ αί σκυθρωπαί κυπάρισσοι, ώς όλίγαι ήμέραι θά ήρκουν δπως είς άλλων χεΐρας μεΊ 5<βή ή τής Μοσχόβας νίκη. Ό αετός τής Γαλλίας περιϊπτάμενος τή

1 5 ίουλίου έπι τώ ν οχθών τοΰ 'Ρήνου καί έκεΐ ίστάμενος δπως Λροσε-1

'ϊής Γαλλίας, παρη'γαγεν ώς βεβαίαν συνέπειαν τόν σεβασμόν τώ ν βασι

νέγκη τήν ειρήνην, καί ό Ναπολέων τό διάδημα έπιτιθείς διά τ ί ς τρο-

λέων τής Εύρώπης καί τάς συμπάθειας τών λαών αύτών.
Είς τόν σεβασμόν καί τάς συμπαθείας ταύτας δέν ήδύνατο νά έχνι ότοϋ
1 8 3 0 γαλλικός λαός δικαιώ ματα πλείονα έκείνων δσα είχεν ό τοϋ 1 8 1 5 '

παιούχου χειρός του έπί τής κεφαλής τοϋ υίοϋ του, δέν θ’ άφινον τους
αετούς τής 'Ρωσσίας καί τής Αυστρίας νά ύπερπηδήσωσι τόν Ά λ β ιν ή
τόν Λέκαν.
At διακηρύξεις τής βιενναίας συνόδου ήσαν εργον τής διπλωματική?
εμπειρίας τών πρέσβεων τοϋ βασιλέως Λουδοβίκου ΙΗ', οιτινες συνάρπα
σαν αύτάς εκ στιγμιαίων εντυπώσεων, ούχί δε τής πολιτικής η τώ ν α
τομικών αισθημάτων τών μεγάλων ηγεμόνων τώ ν ύπογραψάντων τό έγ
γραφον έκεΐνο, καθότι οΰδείς έκ τούτων ένδιεφέρετο εις τό ζήτημα τοϋτο,
τά δλως γαλλικόν’ δ,τι δ’ έθήρευεν έκαστος αύτών, οίον αύξησιν γηπέδου
η έχέγγυα άσφαλείας, τό κατώρθωσαν πάντες έκ τών αποτελεσμάτων
τής εκστρατείας τοϋ 1 8 1 4 , καί δτε οί βουρβονίδαι πρίγκιπες, μόλις ά~
νελθόντες έπί τόν θρόνον, έφείλκυσαν έφ’ έαυτοϋς κοινήν κατακραυγήν έπί
βίγνωμοσύνιρ, ούδείς υπήρχε φόβος μή βαστάσωσιν άγώνα πεισματώδη
πρός μόνον τόν σκοπόν τοϋ άποδοϋναι τώ IH' Αουδοβίκω τό διάδημα οπερ
πρό μικροϋ είχε παραιτήσει άμαχητί. Ούδεμίαν άλλως τε περί τούτου
αμφιβολίαν κατέλειπον αί γενόμεναι μυστικαί διαπραγματεύσεις. Κ αί έκ
μέν τών διαπραγματεύσεων άς διεξήγαγεν ό αυστριακός στρατηγός Κόλλερ κατεδείχθη πόσον έστοίχισεν είς τόν Αύτοκράτορα Φραγκίσκον τό νά
θυσιάσϊ] τό στέμμα τής θυγατρός του εις τάς έχθροπαθείας τώ ν συμμά
χων, ώς καί πόσον έθλίβη διότι ή άντιβασιλεία Ναπολέοντος τοϋ Β' δέν
έχρησίμευσεν ώς ειρήνης έχέγγυον. Αί δε μετά τού στρατηγού Λαάρπ, τοϋ
συμβούλου καί φίλου τοϋ Αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου, γενόμεναι διαπραγ
ματεύσεις παρεΐχον εύλογωτάτην έλπίδα, ό'τι ό ήγεμών ούτος έμελλε νά
αναγνώρισή Ναπολέοντα τόν Β'· τά πρός τήν άναγνώρισιν δέταύτην προσ
κόμματα έφαίνοντο βασιζόμενα ιδίως έπί τοϋ είδους τής έγγυήσεως ήτις
έπρεπε νά ζητηθή άπό τόν παραιτηθέντα Αύτοκράτορα κατά ένδεχομένη,ς
επιθυμίας περί νέας έπί τόν θρόνον άναβάσεως. "Οσον δέ άφορα τήν ’Α γ
γλίαν, ό δισταγμός ον έδοκίμαζε προκειμένου νά κηρύξη πόλεμον πρός
τήν νέαν τών έν Γ αλλία πραγμάτων κατάστασιν ώς έκ τή,' άποβασεως
τοϋ Ναπολέοντος, αί υπέρογκοι έν Ούατερλώ ζημίαι, ώς και έκεϊναι τας
όποίας ύπέστη άναποδράστως κατά τήν έκεΐθεν τοϋ 'Ρήνου άποχώρησιν,
καθίστων βεβαίαν τήν συγκατάθεσιν αύτής είς τήν γενικήν ειρήνην καί τήν
άναγνώρισιν Ναπολέοντος τοϋ Β'. Τέλος, έάν έπιτρεπηται νά προσθέσωμεν
τό παράδειγμα γεγονότος μεταγενεστέρου είς. ύποστήριξιν άλλου γεγονό
τος, προγενεστέρου τούτου, είνε αδύνατον ν’ άμφιβάλωμεν οτι ή άπό
Κάννας είς Παρισίους θριαμβευτική πορεία, ώς τέρμα σχοΰσα τόν Ναπολέοντα έπί τάς δ^θας τοϋ 'Ρήνου ά'γοντα τόν λαόν και τά στρατεύματα.

δ,τι έκεΐνος έτόλμησε νά πράξνι, ήδύνατο νά τολμήσν) ώσαύτως νηποινί
καί ό Γάλλος τοΰ 1 8 1 5 , καί ή τοϋ Ούατερλώ μάχη άπλώς θά ήτον έπεισόδιόν τ ι. "Οτε ή Βουλή ήπείλει νά μιμηθή τό παράδειγμα τής Γερου
σίας τοΰ 1 8 1 4 καί νά κηρύξνι τήν πτώσιν, βεβαίως τό στέμμα τοϋ Ναπολέοντος διέτρεχε μέγαν κίνδυνον απέναντι τής έξάψεως τοΰ λαοΰ. Είς
έν μόνον έπιδοκιμασίας νεΰμα τοΰ Αύτοκράτορος πρός τάς έπιτροπάς τών

ηροαστειω τώ τ καί τών ίψ οσπόνδω ν, οιτινες έπολιόρκουν τό παλάτιον
τών Ήλυσίων, παραχρήμα αί κεφαλαί τώ ν βουλευτών, δσοι έν τή πλαννί
τής φιλοπατρίας αύτών εϊχον έκστομίσει τήν λέξιν τττώσις, ήθελον πέσει,
ώς αίματοσταγές τεκμήριον τής πρός τόν ήγίμόν* τής έκλογής του άγά
πης τοΰ λαοΰ. Ά λ λ ’ οτε ό πρόεδρος τώ ν έπιτροπών τούτων άνέφερεν έν
τή προσφωνήσει αύτοΰ τήν 1 8 τοΰ μηνός brum a ire, ό Ναπολέων διέκοψεν αύτόν λέγων* « Α ί περιστάσεις δέν είνε αί αύταί' τή 1 8 τοΰ μηνός
b ru m aire τό μαστίγιόν μου μόνον ήτον άναγκαΐον σήμερον δμως α π α ι
τε ίτα ι αίμα γαλλικόν, καί ούδέποτε μία καν σταγών αύτοΰ θέλει ρεύσει
χάριν τοΰ άτομικοϋ συμφέροντος τοϋ στέμματός μου. »
Ή τοΰ Ναπολένοτος παραίτησις ύπήρξεν αποτέλεσμα τών βαθυτάτων
αύτοΰ μελετών περί τών έπικρατούντων αιτίω ν τών έθνικών κρίσεων τοϋ
1 8 1 4 καί τοΰ 1 8 1 5 ' πανταχού ούδέν άλλο εύρεν έν τα ΐς άνωτέραις κοινωνικαΐς τάξεσι,—-πλήν ολίγων έξάιρέσεων,— ή αγνωμοσύνην, προδοσίαν *
θυσίαν τώ ν τιμαλφών τοΰ έθνους συμφερόντων είς άτομικά πάθη, είς φι
λοδοξίας, είς κακάς θεωρίας, ό'τε ό έχθρός έμίαινεν, ώς νικητής, τήν γ α λ 
λικήν γήν. Τήν άγκυραν τής σωτηρίας, τόν πρός τήν πατρίδα έρωτα, Άπήντα μόνον έν τα ΐς τάξεσι τοϋ λαοΰ ή τών άρχαίων έκείνων συμμοριών,
αΐτινες ώς έκ θαύματος είχον διαφύγει τούς μυρίους κινδύνους τών πε
δίων τής Λειψίας καί τού Ούατερλώ. Έάν έχρησιμοποίει τήν κτηνώδη βίάν
τού λαοΰ, έξησφάλιζε βεβαίως είς έαυτόν τήν νίκην χω ρίς νά περιπέσνι είς
έμφύλιον πόλεμον άλλά, δ'περ ώς έπαχθές ειχεν ή μεγάλη αύτοΰ ψυχή,
ήθελεν ίδεΐ κ ρουνηδόν χεόμενον τό γαλλικόν αίμα. Ποίαν δύναμιν θά είχδ
τότε ί'να καταστείλτι τοσαύτα πάθη μυσαρά καί φιλέκδικα, δτε ήθελεν ά ναρριπίσει αύτά έν τώ άγίω -όνόματι τής σωτηρίας τής πατρίδος και άντιτά ξει αύτά πρός τάς ύψηλάς τάξεις τής κοινωνίας, αίτινες τόν έξεδίωκον
τοΰ θρόνου; Ήδύνατο λοιπόν νά έπιλάθηται τής κραυγής Κ άτω οί εύγετεΐς\

Κ άτω τό ίερατεϊον\ ήτις παρέπεμψεν αύτόν άπό Κάννας μέχρι τών άνακτόρων τοϋ Κεραμεικοΰ; Προύτίμησε νά συντρίψρ τήνκαρδίαν του· παρνιτήθη.

Τά γεγονότα έπήρχοντο αλλεπάλληλα μετά δεινής ταχύτητας- αί εμ
φύλιοι ήμών διαιρέσεις έπετάχυνο,ν τήν πορείαν τώ ν συμμαχικών στρα
τευμ ά τω ν ήπειλεΐτο δέ και αύτή ή γαλλική έθνικότης, έπειδή ήρξατό
ήδη νά γίνεται λόγος καί περ'ι διαμερισμοΰ' μία λοιπόν ιδέα κατέλαβε
τόν Ναπολέοντα, έν Μαλμαιζώνι οντα έν καιρώ νυκτός, ήτοι νά σώσν) τήν
πατρίδα ώς στρατηγός Βοναπάρτης. Μετεπέμψατο τότε αύθωρεί τόνς·ρατηγόν Βέκκερον, δστις είχεν επιφορτισθή νά συνοδεύση αύτόν εις 'Ροχεφόρτην, και ένετείλάτο αύτω ϊνα διακοινώσ·/) τή προσωρινή Κυβερνήσει, δτι
άνελάμβανεν ώς στρατηγός Βοναπάρτης τήν αρχηγίαν τών όγδοηκοντακισχιλίων άνδρών οίτινες ήσαν έστρατοπεδευμένοι πρό τών Παρισίων, υποχρεούμενος δι’ δρκου ν’άφήσγ) στρατόν τε και Γαλλίαν άμα έξώσας τόν
έχθράν έκεΐθεν τών μεθορίων. Μετ’ ολίγων δμως ώρών παρέλευσιν έκόμισεν ό στρατηγός Βέκκερος τήν ρητήν καί λακωνικήν ά'ρνησιν τής προσω
ρινής Ιίυβερνήσεως, και κα τ’ άξιοσημείωτον· σύμπτωσιν ό στρατηγός είσήρχετο είς τό δωμάτιον τοΰ Ναπολέοντος καθ’ ήν στιγμήν·έξωθεν ήκούΟντο αί κραυγαί Ζήτω ό Α ύτοκράτωρ, άσπερ φρενιτικώς άνέπεμπον τ ά
συντάγματα τής μοιραρχίας Βραιγέο, άτινα, έκ Βανδέας έπανακάμπτοντα^
διήρχοντο παρά τήν Μαλμαιζώνα.
Ούδεν έκρατει πλέον τόν Ναπολέοντα έπί τοϋ γαλλικού έδάφους" άνέχωρησε λοιπόν έκ Μαλμαιζώνος αύθημερόν καί κατευθυνθείς εις
Ροχεφόρτην έπέβη τής φρεγάτης la S a a le , ήν έπισήμως εθηκεν υπό τάς
διαταγας του ό έπι τών Ναυτικών υπουργός, δπως μεταβή εις Α γ γ λ ία ν.
Ά λ λ ’ ή αιχμαλωσία του ειχεν ήδη προαποφασισθ% καί πάντων τά συμ
φέροντα συναπηντώντο εις εν καί μόνον σημεΐον, ν ά δεαμευθη διά jta r τό c ό γ ίγ α ς ό το.Ιμήσας νά η κ ή σ /j τη ν Ε ύρώ πην' μυστικά! δέ οδηγίας
αντίθετοι πρός τάς έπισήμους διαταγάς, άπεστάλησαν εύθύς, δπως ή
φρεγατα la S a a le μή άποπλεύσνι έν καιρώ τώ δέοντι. Δεν ήρκει δέ
τοΰτο' άλλ’ ή προσωρινή Κυβέρνησις διϊσχυρίσθη, δτι τά διαβατήρια έ
πρεπε να έπιθεωρηθώσιν ύπό τοΰ δουκός Ούελλίγκτώνος, έν περιπτώσει
0 συναντήσεως μετά τών αγγλικών στόλων. Πολλαί παρήλθον ήμέραι, καί
αί έπι τούτω διαπραγματεύσεις εις ούδέν άπέληξαν αποτέλεσμα' δ Ούελλιγκτω ν δέν έδωκέ πιστοποιητικόν τής έπιθεωρήσεως, καί ή ύποτιθεμένη
έκεινη μέριμνα τή : Κυβερνήσεως ειχεν ώς θετικήν συνέπειαν τό νά παράσχνί εις τούς προσκόπους τοΰ ναυάρχου H o th am εύκαιρίαν ϊνα καταπλεύσωσιν άκριβώς κατέναντι τής Ροχεφόρτης. Ά π ό τότε ούδέν ά'λλο
μέσον είχεν ό πρώην Αύτοκράτωρ δπως άφήσν) τήν Γαλλίαν, εϊμή παρα-“·
διδόμενος εις τήν διάκρισιν τοΰ λόρδου Καστλερήγου, ή ριπτόμενος έν
μέσω τοΰ ώκεανοΰ έπί έλαφράς λέμβου μέ τήν ελπίδα τοϋ έξαπατήσαι
ttov περιπολούντων πλοίων τήν έπιτήρησιν*

‘ί ί τοιαύτη τών πραγμάτων κατάστασις, τήν οποίαν πολύ καλά ειχεν
ίννόήσει ό Ναπολέων, άπέσβεσεν άκαριαίως πασαν έν αύτω δραστηριότητα
πνεύματος καί ένεργείας. Εύρίσκετο δ’ εΐσέτι εις τήν νήσον Aix, δτε τό
τηλεβόλον τών φρουρίων ανήγγειλε τήν είσοδον Λουδοβίκου τοϋ ΙΗ'
είς τήν πρωτεύουσαν αύτοϋ. Ά π ό τής έπανόδου τοϋ στρατηγοΰ Βεκκέρου
είς τήν Μαλμαιζώνα μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν ό ναύαρχος Κ έϊτ έτόλμησε νά τοΰ ζητήση τό ξίφος, δέν υπήρξε πλέον ό αύτός. Έξύπνησε μεγα
λοπρεπής" ή άμίμητός του δόξα έφάνη σχηματίζουσα αίγλήεν τόξον περί
τήν κεφαλήν έκείνην, ήν άγέρωχον ήνώρθωσεν ή ΰβρις· εν δέ μόνον βλέμ
μα ήρκεσεν ϊνα υπόμνηση είς τόν ά'γγλον ναύαρχον τάς μυρίας έκείνας νίκας, αΐτι^ες έπί εικοσαετίαν φόβον πανικόν ένέπνευσαν είς τήν γηραιάν
Αγγλίαν" τό σέβας άντικατέστησε τήν προσβολήν, καί ό Ναπολέων έφύλαξε τό ξίφος του.
Μετ’ όλίγας ώρας ή Ν ορθοιμβερ.Ιάτδη πλησίστιος έπλεε πρός τήν
Α γ ία ν Ελένην, παραπεμπομένη καί ύπό πολυαρίθμου στολίσκου^ ώς δείγ
μα πανικοϋ μάλλον τρόμου ή προβλέψεως" διότι ούδεμία ύπήρχεν έν τή
θαλάσση γαλλική πολεμική ναΰς, τής οποίας νά ήτον.έπίφοβος ή συνάντησις. Ό αντιναύαρχος σίρ Γεώργιος Κόκβουρν, είς τόν όποιον άνετέθη ή
στολαρχία καί ή διοίκησις τής Α γ ία ς Ελένης μέχρι τής άφίξεως τοΰ σίρ
Ούδσών-Λώου, προσηνέχθη ώς τίμιος στρατιώτης, άξιος καταστάς τοΰ
λόγου δν περί αύτοΰ εΐπεν ό Αύτοκράτωρ· «Είνε ναύτης ρωμαλέος, άνήρ
τίμιος καί γενναίος τάς πράξεις, ένίοτε δέ όξύς καί έξημμένος ένεκα κα
κώς έννοουμένης ύπερηφανίας, ήτις βιάζει αύτόν νά μή δέχηται τήν συμ
βουλήν τίνος καί νά ύπακούη είς τάς στιγμιαίας αύτοΰ έντυπώσεις.» Πό
σον δέ ή είκών αυτη άπέχει έκείνης ήν έδωκεν ό Αύτοκράτωρ περί τοϋ
σίρ Ούδσών-Λώου ! «Τόν τύπον τοΰ έγκλήματος φέρει άνεξίτηλον έπί τοΰ
προσώπου" άνήρ πνευματώδης καί έπιδέξιος είνε, άλλ’ ανίκανοί νά πράξη
τ ι άγαθόν στοιχεΐον αύτοΰ είνε τά πονηρόν.»
Σημειώσεως δέ άξιον είνε πρός τούτοις, ό'τι ή αιχμαλωσία τοΰ Αύτο
κράτορος ούδαμώς έδεινώθη ύπό έφυβρίστου τινός περιορισμού έν δσω ύ 
πήρχεν ή διεύθυνσις τοΰ ναυάρχου Κόκβουρν μόνον δέ τινες τών πράξεων
τοΰ αξιωματικού τούτου ήσαν άνωφελεΐς προφυλάξεις. Τούναντίον δμως ή
διοίκησις τοϋ σίρ Ούδσών-Λώου ύπήρξεν άλληλουχία βασάνων διά τόν
δυστυχή αιχμάλωτον. Τό είδος τής ζωής ό'περ αναφέρει ό κόμης Λάς-Κάζ
έν τώ Ύ π ο μ ν ή μ α τι αύτοϋ διήρκεσεν ολίγον μόνον" διεδέξατο δέ αύτό
μετ’ ού πολύ βίος έργώδης καί πλήρης πόνων, ους συνεμερίσθην μετά τοϋ
στρατηγοΰ Γουργώ" ό στρατηγός Βερτράνδος είργάζε το σπανιώτατα. Ά μ φότεροι συνημιλλώμεθα δπως άδυνατίσωμεν παρά τω Ναπολέοντι τά$
έντυπώσεις τοϋ παρόντος διά τής άναμνήσεως τών λαμπρών ημερών τοϋ
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στρατηγού Βοναπάρτου η τοϋ Αύτοκράτορος. Ή άναχώρησις ομως ΐθ 3
στρατηγού Γουργώ κατέλιπεν είς εμέ άπαν της εργασίας το άχθος' επ ι
τετραετίαν έκ,τοτε αφιέρωσα είς αύτήν ήμερονύκτια ολόκληρα.
Ή ηθική βάσανος τοϋ Ναπολέοντος, κατά τ ά τελευταία ιδίως έτη τής
αιχμαλωσίας αύτοϋ, υπερβαίνει τάς δυνάμεις τοϋ ανθρώπου' και ου.ως
ούδ’ έπϊ μίαν στιγμήν διέψευσε τήν δλω; π α τρ ια ρ χ ικ ή ν αγαθότητα τώ ν
σχέσεων αύτοϋ πρός τούς έν τή υπηρεσία του. Εχθροί τε και φίλοι, όσοι
εΐδον αύτόν έν τή 'Αγία Έλέννι, θέλουσιν εΐπεΐ, έάν ώσι φιλαλήθεις, οτι
τ ά πάντα άνεδείκνυον αύτόν μέγαν έν τοΐς μεγάλοις.
Ό Ναπολέων άπέθανεν ώς έζησεν' ή αγωνία του υπήρξε μοναδική' υ^
περάνθρωπόν τ ι διεΐπεν αύτήν' τό πρόσωπόν του ειχεν εκφρασιν γαληνιαίαν ά'μα καί γλυκεΐαν, όιοιάζον τάς καλλιτεχνικω τάτας κεφαλάς τοϋ
Ραφαήλ. Μίαν δέ ώραν μετά τήν έκπνοήν αύτοϋ, έθήκαμεν αύτόν έν σπου
δή έπί μιας τών στρατιωτικών κλινών του, έπικεκαλυμμένον δια τοϋ
μανδύου δν έ’φέρεν έν τή άγραυλία τοϋ Μαρέγγου. Τά στρατεύματα τής
φρουράς προσέδραμον πανταχόθεν τής νήσου έν μεγάλη πομπή, ά λλ’ άο
π λα, δπως παρελάσωσιν ένώπιον τοϋ νεκροϋ σώματος τοϋ γίγαντος, δν
πρό ολίγων έτι ώρών έφρούρουν. "Εκαστος προσήλθεν εύλαβώς είς τους
πόδας τής κλίνη; και έγονυπέτησε' πλεΐστοι δέ έτόλμησαν και νά έγγίσωσι διά τών χειλέων αύτών άκραν τινά τοΰ μανδύου. ’Εν τοσούτω
ό σίρ Ούδσών-Λώου, άμα μαθών όποιον παράδειγμα έδωκε τό εικοστόν
σύνταγμα, δπερ έστρατοπέδευεν εις D ead-W ood ύπό τά παράθυρα τοΰ
οικήματος ήμών, ήθελε ν' άντιστή, ά λλ’ ή μανία αύτοΰ έναυάγησεν ώς έπι
σκοπέλου ένώπιον τής αγγλικής εύθύτητος' ό συνταγματάρχης τώ άπήντησεν ώς εξής' «Ό Ναπολέων άπέθανε, καί ό εξαιρετικός νόμος δέν ύφί—
στα τα ι πλέον δικαιούμαι νά περιφέρω τό σύνταγμά μου δπως μοι άρεσει,
καί τό πράττω.» Τήν έντιμον ταύτην πράξιν έμιμήθησαν καί πάντα τ ά
κατά ξηράν καί θάλασσαν πολεμικά σώματα, και άπεδοθη πανδημως ο
είς τήν έκπνεύσασαν δόξαν σεβασμός.
Εινε ψευδές τό γραφέν καί πολλάκις έπαναλεχθέν, δτι ή ασθένεια τοΰ
Ναπολέοντο; ήρξατο άμα τή είς 'Αγίαν 'Ελένην άφίξει αύτοϋ. Τή 1 7 μό
νον μαρτίου 1 8 2 1 , δύω δηλαδή καί τεσσαράκοντα ήμέρας πρό τής τελευ
τής αύτοΰ, άνεφάνησαν τά πρώτα συμπτώ ματα τής κακής νόσου, ό δέ
στρατηγός Βερτράνδος καί έγώ τοσούτω άπείχομεν τοϋ νά ΰποθέσωμεν δτι
ήγγιζε τό τέρμα τοΰ Ναπολέοντος, ώστε ό ρηθείς στρατηγός ήτοιμάζετο
£ιά πρώτη; εύκαιρί»; νά έξαποστείλη τήν οίκογένειάν του είς ’Α γγλίαν
ένεκα σπουδαίων συμφερόντων. Τά γεγονό; λοιπόν τοΰτο, δ'περ έπιμαρτυρεΐ καί ή έκ Λογγβοϋδ έπίσημος άλληλογραφία τοΰ σίρ Ούδσών-Λώου καί
ΐβ ϋ λόρδου Βαθούρστ, άποδεικνύει άναμφιλέκτως τήν ακρίβειαν τών εί-
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ρημένων μου. Τ.ή αύτή ημέρα, ήτοι κατά τήν 1 7 μαρτίου, άνεχώρησεν έκ
τοϋ Λογγβούδ καί ό άββάς Βουοναβίτας, πρώτος πνευματικός τοϋ Αύτοκράτορο;· ό συμπολίτης του Κ. ’Αντομάρχης εύρίσκετο είσέτι έν J a m e s T o w n , δπου τόν συνώδευσεν δπως έπιστατήσ») εί; τά τής άποβάσεως,
οτε τόν προσεκάλεσα κατεσπευσμένο;, πτοηθεί; έκ τοΰ αιφνίδιου έμέτου
ΰφ’ ού κατελήφθη ό Αύτοκράτωρ, καί ιδίω ; έκ τοΰ έπακολουθήσαντος
νευρικοΰ τρόμου. "Οτε έπανήλθεν ό ’Αντομάρχης, ό Αύτοκράτωρ έκοιμάτο, καί τή έπαύριον, 1 8 μαρτίου, κατά τήν έωθινήν ώραν, έπισκεπτόμενο; τόν ασθενή κατά τά σύνηθε; εύρε τόν σφυγμόν τοσούτω φυσικόν καί
τοσούτω καλόν, ώστε δέν ήθέλησε νά πιστεύσ/ι εί; οσα τώ εΐπον πεοί
τ ή ; κατά τήν προτεραίαν καταστάσεω; τοΰ νοσοΰντος. 'Η ήμερα τής 1 8
παρήλθε καλώς, ώς καί ή πρωία τής 1 9 ' ούδέν άσύνηθες παρετηοήθη
κατά τήν έπίσκεψιν τής 6ης ώρα;, καί ό ’Αντομάρχη;, νομίσας έαυτάν
ελεύθερον διά τά υπόλοιπον τή ; ήμέρας, έξήλ°ε κατ’ όλεθριαν σύμπτω·
σιν είς εκδρομήν κατά τήν πόλιν, δτε περί τήν 4ην ώραν μ. μ. έπήλθε
κα ί πάλιν κρίσι; όμοία τή ; κατά τήν 1 7 έπισυμβάση;. Ό Λύτοκράτωο
τότε δυσηρεστήθη σφόδρα κατά τοΰ ίατροϋ του' καί οτε έπανήλθεν ούτος κατά τήν έπαύριον (20) άπό πρωίας, δέν έγενετο δεκτό;' μόλις δέ
μετά πολλού; κόπους ένέδωκεν ό Αύτοκράτωρ είς τάς παρακλήσεις μου
καί συνήσεσε νά τ φ έπιτρέψνι τήν είσοδον άμα επανερχόμενης τής κρίσεως. Ό Κ. Αντομάρχης παρετήρησεν άπάσας τάς αναπτύξεις τής νό
σου, καί έννοήσας άπασαν τήν ευθύνην του έδήλωσεν δτι έπεθύμει νά
λάβτι συμβοηθόν καί τόν δόκτορα ’Αρνόλδον, γηραιόν καί σεβάσμιον αξιω
ματικόν τοΰ είκοστοΰ συντάγματος τοΰ πεζικού' άρνηθέντος δμως τοΰ
Αύτοκράτορος, άπεφάσισε νά έφαρμόσ·/] αμέσως τήν θεραπευτικήν τοΰ
Κ. ’Αλιβέρτη, ήν ούτος έπραγματεύθη έν τή έξαιρέτω περί πρακτικής
ιατρικής πραγματεία αύτοΰ διά τάς γαστραλγίας. Ά λ λ ’ ή νόσο; προύχώ.ρει γιγα ντια ίω ;' έδιπλασιάσαμεν τότε τάς πρός τόν Αύτοκράτορα παρα
κλήσεις ήμών, καί τή 2 5 κατωρθώσαμεν νά δεχθή τήν έπίσκεψιν τοϋ Κ .
Άρνόλδου. Οί δύω ιατροί έπραξαν παν τό δυνατόν, καί έπεδείξαντο μεγίστην άφοσίωσιν καί πολλήν έμπειρίαν' ήμέρας τε καί νυκτάς έγινόμην
μάρτυς τοΰ ζήλου καί τή ; προθυμίας των. Είς μάτην δμως. . .
Κ ατά τά ; δύω καί τεσσαράκοντα νύκτα; αί'τινες προηγήθησαν τοΰ
θανάτου τοϋ Αύτοκράτορος, ούδ’ έπί μίαν στιγμήν κατέλιπον τό προσκε■φάλαιον αύτοΰ' μόλις δέ ήμέρας ύποφωσκούσης μέ άντικαθίστα δι’ όλίγας
ώρα; ό Κ. M arch an d , πρό μικροΰ καί αύτό; άναρρώσα; έκ βαρεία; νόσους
Ό Αύτοκράτωρ μοι έ'λεγεν, δτι ήγάπα τάς περιποιήσεις μου, καί δτε
— ώς τοΰτο συνέβη πολλάκι; — ό στρατηγό; Βερτράνδο; έπρότεινε νά
μ έ άντικαταστήσν), ό Αύτοκράτωρ τόν ηύχαρίστει πάντοτε καλοκάγάθως,
16,

ά λλ’ ούδέποτε έστεργε τήν πρότασιν, λέγων αύτω* «Ή σύζυγος καί τά'
τέκνα σου εχουίι χρείαν σοΰ- ό Μονθολών μοί άρκεΐ· μέ περιποιείται ώς
πατέρα του. » Μίαν δέ μόνον νύκτα, περί τό μεσονύκτιον, μοί ειπεί
νά κοιμηθώ καί νά τ ω πέμψω τόν άββαν Β ΐνιάλην ύπήκουσα άδιστάκτως,
διότι προ πολλοϋ παρετηρησα. εις αυτόν αύξησίν τινα θρησκευτικών αίσθηματων, και οεν αμφεβαλλον, οτι κατα τάς τελευταίας έκείνας σ τιγ μας του έμελλε νά δηλώσή πανδη'μως τάς θρησκευτικάς αΰτοΰ πεποιθή
σεις. Δέν ήπατήθην τό άπέδειξεν ή διαθήκη του.
Κ ατά τά ίς ετη της αιχμαλωσίας αύτοΰ, ούδεμίαν φοράν ειδον καμπτομένην τήν ρώμην τοΰ πνεύματός του καί κατ’ αύτάς ετι τάς τελευ
ταίας τοΰ βίου του ημέρας, οτε έκλη'ροδότει οδηγίας τω ταλαιπώρω βασιλεϊ της 'Ρώμης καί άνέφερε τό συνταγματικόν πολίτευμα, δι’ ού, έν τη
ακμή τών έλπιδων τ ο », έλεγε να στεοεώστ] τούς μεταξύ της δυναστείας'
αύτοΰ και τοΰ γαλλικού έθνους δεσμούς* λεγω iAjtlftcDV, διότι σπανίως
ό Ναπολέων έπλανάτο· καί τοι δέ: έκ της πορείας της Κυβερνήσεως Λουδο
βίκου τοΰ III' ένόησεν ό'τι συνεπλάκησαν ήδη είς σφοδράν πάλην τά τ ι
μαριωτικά μίση καί οί διά της έπαναστάσεως τοΰ 1789 πλουτισθέντες
ή άπελευθερωθέντες, καί δτι κατά συνέπειαν έπέκειτο θασσον ή βράδιον
έθνικος τις σπασμός, την ένθρονισιν τοΰ υίοΰ του έθεώρει ώς περιτροπήν
τινα της τύχης ή ανταγωνισμόν πρός την ελπίδα ήν είχεν ή τώ ν Αύρηλιανών δυναστεία.

Σ τρατηγός M o x th o lo x .
(Μετάφρασις Γ. Λ. ΞΑΝΘΟΠΟΓΛΟΓ.)

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΙ ΤΟ Ϊ ΑΜΛΕΤΟϊ ΤΟ Ϊ ΣΑΙΞΠΗΡ.
2.

Η γλωσσά του Ά μ λέτο υ έπάγεται τρόμον εις τήν δυσδα'ί$/.ονα Οφηλίαν, ήτις μένει ώσεί νεκύων άμενηνόν άγαλμα. Τα
ράσσει τ'ηιφρέ/α. αύτης, πυροβολεί ηθικώς τήν καρδίαν της και
οιανοιγει εις αυτήν τραύμα, δπερ ό θάνατος, καί μόνος αύτός,
μέλλει να έπουλώση. Έρως! δς έν μαλακαϊς παρθένων παοειαΐς
εννυχευεις, ε'ρως, κιθάρα ήδύμολπος, ής αίχορδαί θραυόμεναι ούοεμιαν φωνήν αρμονικήν έκπέμπουσιν, άλλά σύνολον μορμυρισμοΰ
και παραφωνιών καί ήχων άναμίξ συγκεχυμένων, Ιρως, φάοος
φωταυγης, δστις έν δσω εύμοιρεϊς ελαίου φωτίζεις και σελάγίως α ϊτ Ρον φωτοβολούν έν νυξίν ίεραϊς, στερούμενος δέ τού
του τρικυμιώδεις προκαλεϊς θύελλας καί καταίγ ίδας *αί ναυά
για, έρως δστις ώς νεηθαλής κλάδος δάφνης στέφεις α
θώας υπάρξεις, ρς τά φύλλα άργυροειδεΐς δρόσου σταγόνες άαφίδραινουσιν. ’Ω Ιρως! έρως! είσαι μυστήριον, είσαι χ ρ υ σ ο π ΐ
ρυξ άγγελος, άλλα και δαίμων μελάνιος, είσαι συνδυασμός φω
τός και σκοτους, είσαι σύνδεσμος συμφοράς καί εύτυχίας, είσαι
, ανα5 ^ ς
τθύτ°ις ^ *Πθο« παρέχων, κάκείνοις π ικρίας
είσαι Ειμαρμένη αύθαιρέτως τά άγαθά καί τά κακά διανέμουσα
είσαι Ιυχη τυφλή, τά πάντα κατά βούλησιν πράττουσα. *
% Ή ατυχής Ό φηλία ήγάπα! ή άτυχής Ό φηλία εικονοστάσι ον
ειχεν έν τη καρδια αύτής καί έλάτρευεν ώς Έστιάδα παρθένον
τον προσφιλή της 'Αμλέτον! Ά λ λ ’ ό 'Αμλέτος, τής τύχης παίγνιον, ο πριν καλός και έράσμιος Ά μ λέτο ς, τάς φρένας του άπωλεσε. Λαλεΐ εις τήν Όφηλίαν· άλλά τί λαλεΐ; Ού3’ αύτός
οιόεν, ούδ5 αύτή γινώσκεΐ. Λαλεΐ είς τήν Ό φ ηλία ν άλλά τί λαλει; Ούδ’ άρχήν, ούδέ τέλος οί λόγοι του Ιχουσιν. Είς μοναστήν
ριον τήν πέμπει, καί προσκαλεΐ αύτήν νά έξομολογηθη. "Ων1 λ««

γοι τοϋ 'Αμλέτου άσυνάρτητοι, άλλά χαί βάθος μέγα κρυπτόν·*
τες. νΩ! λόγοι τοϋ φιλοσόφου 'Αμλέτου συγκεχυμένοι, μυστη
ριώδη προφητείαν προδίδοντες. Προβλέπει άρά γε τά είμαρμένον
τέλος της άτυχοΰς’Οφηλίας; Προβλέπει ότι ένώ αύτός προσποιη
τήν παραφροσύνην ύφίσταται, αύτή, έκείνη, ή έρωμένη του,,
πραγματικήν βλάβην φρένων μέλλει νά δοκιμάση;
Πώς κατεστράφη νους τοσοΰτον εύγενής!
'Η γλώσσα τοΰ λογίου, καί του αύλικοϋ
ο όφθαλμος, τοϋ αίχμητοϋ ό κραταιος
βραχίων τής πατρίδος κλε;ος και έλπίς,
τοΰ ήθους κάτοπτρον, καί τής άνατροφής
παράδειγμα, τών ^ιλοσόφων’ ό- άστήρ.
Φευ! (ρεΰ! Κατεστραμμένα πάντα έντελώς!
Έγώ δε ή άθλιεστέρα άπασών
τών γυναικών, καί ή άπορ^οφήσασα
τών όρκων του τ» μέλι, έγώ βλέπω νΰν
τον εξοχον καί μέγαν νοϋν του αρ^υθμον,
ώς δυσηχοΰντα κώδωνα, καί τήν λαμπραν
εικόνα ανθήρας νεότητος δπο
παραφοράς ήφανισμένην. Οιμοι! Φευ!
"Οτ’ εΐδον δ,τι εΤδον, κι’ όρώ δσα όρώί

Έ γκαταλείψωμεν ^δη τήν Ό φ ηλία ν πλήκτρον βαρύ τάςχορδάς τής κιθάρας της επληξεν· ή βλάβη άρχεται ήδη· ή αρμονία
έταράχθη* μετ’ ού πολύ θ’ άκούσωμεν έκπέμπουσαν τούς τελευ
ταίους ήδεΐς φθόγγους, τό τελευταΐον ασμα τώνέρώτων!
Τό μηχάνευμα τοΰ 'Αμλέτου τεθείσεται ήδη είς ενέργειαν
άρχεται ή δέσις τοΰ δράματος είς τό κορύφωμα βαίνουσα. Μέ
χρι τοΰδε, μόνον παρά τοΰ φάσματος ήκούομεν οτι τόν πατέρα
τοΰ 'Αμλέτου έδολοφόνησεν έν τω κήπω ό νΰν βασιλεύων τής
Δανίας· μέχρι τοΰδε ύπήρχεν έν τω πνεύματι ήμών μικρά τις
αμφιβολία περί τής ένοχης αύτοΰ· ή νεφέλη τής αμφιβολίας έκείνης μετά μικρόν διασκεδασθήσεται· αύλαία πρό αύλαίας άναπετασθήσεται· πρόγραμμα τής παραστάσ·εως είναι ό φόνος τοϋ
Γονσάγου. Έ πί τής χλόης καίτώνάνθέων τοΰ κήπου ό τοΰ 'Αμ?\έτου πατήρ έκάθητο· έπί χλόης καί άνθέων ό Γονσάγος ρεμβά
ζει· έν τω ώτίω εκείνου έχυσε τό δηλητήριον τοΰ θανάτου δ νΰν
βασιλεύς τής Δανίας· έν τω ώτίω καί τούτου δ Λουκιανός ένστάζει τό δηλητήριον. Όποία βάσανος διά τόν βασιλέα-κακοΰργον!
Δέν τύπτει τόσον τόν κακοΰργον τό γενόμενον κακούργημα, ή
ιδέα οτι έδολοφόνησεν είς σπαραγμούς φέρει αύτόν ή άναπόλη-

σ«ς τής φοβέρας εκείνης είκόνος. Πιστεύσατέ με, δ η έάν προ
αύτοΰ τοΰ Τρόππμαν, τοΰ τοσαύτην θηριώδη άπάθειαν έπιδειξαμένου έν ταΐς γενομέναις άνακρίσεσι, τοΰ ούδόλως ταρασσομένου έν τή άφηγήσει τοΰ δράματος τοϋ Παντίνου, έάν, λέγω , ην
δυνατή ή έπανάληψις έν είκόνι τινί τοϋ φρικαλέου έκείνου δρά
ματος, έάν πρό τών οφθαλμών αύτοΰ νέος τις Τρόππμαν έπαρουσιάζετο, βλοσυρούς καί αΐματωπούς τούς όφθαλμούς έχων, τάς
τρίχας τής κεφαλής ήνωρθωμένας, τήν ξιφηφόρον χειρα σταθεράν καί άποφασιστικήν, καί εσφαζε . . . μίαν, δύο, τρεις, τέσσαρας, πέντε ύπάρξεις . . . παλαίοντα, αίμοκυλιόμενον, δύο συγ
χρόνως εργα πράττοντα . . . τό τοΰ δημίου καί τό τοΰ νεκροθάπτου . . . ώ! πιστεύσατέ με, ότι ό Τρόππμαν Οά ύφίς·ατο σπα
σμούς έπιθανατίους καί άπνους θά έπιπτεν έπί τής γής. · .
Όπόταν λοιπόν ό Λουκιανός είσέρχηται καί άν άφωνων τούς
έξ ής στίχους:
« Οί λογισμοί μου μελάνες,'ή χείρ μου δραστήρια,
» το δηλητήριον ό£ύ, ή ώρα άρμοδία.
» Καί σϋ θανάσιμον ποτον ιρυτοΰ κατηραμένου,
« με τής Εκάτης τήν φρικτήν άραν τρις ποτισμένου,
»τον κατα·/θόνιον χυμόν, τον τρομερόν σου χϋσον,
»κι’ αύτοϋ τοΰ ύγιοΰς άνδρος εύθύς τον βίον σβΰσον. . .

έγχέη τό δηλητήριον είς τό ώτίον τοΰ Γονσάγου, δ βασιλεύς
δέν δύναται πλέον νά έμμείνη, ό βασιλεύς καταλαμβάνεται αί
φνης ύπό νόσου — νόσου κακούργου — καί φεύγει.
'Η άλήθεια έθριάμβευσεν. Έν ω ό αύλοκόλαξ Πολώνιος κρά
ζει φώς! φως! φως! (κηρίον δηλονότι) ινα φωτίση τάς σκοτώδεις
τοϋ φεύγοντος δολοφόνου τρίβους, άνατέλλει τό φώς τής άληθείας, ύποφώσκει ή άκτίς τής δικαιοσύνης, καί ό ’Αμλέτος, έν ω
οι πάντες φεύγουσιν, ό 'Αμλέτος^άοει:
»Ό ύγιής χορεύει κ’ εύθυμεΐ,
»Τοΰ ασθενούς ό βίος εΤν’ πικρός.
»Ό μεν κοιμάται, ό δ’ άγρυπνε?,
»Ό ^οΰς τοΰ κόσμου εΐν’ αύτός.»

Κατόπιν δ Γιλδενστέρνης άναγγέλλει αύτώ, ότι τόν άναμένει
ή μήτηρ του έν τώ κοιτώνι· ό 'Αμλέτος δέχεται τήν πρόσκλησιν
καί φεύγει.

Η'.
Ό βασΛεύς μόνος. Τίς είδε κακοΰργον, ούδένα μέν διατρέχοντα βέβαιον φόβον περί τής άνακαλύψεως τοΰ κακουργήματος

αύτοΰ, άλλά προφητικώς πως προαισθανόμενον έγγύς τήν -teμωρίαν του ουσαν, καταλαμβανόμενον υπό τινων ένστικτων, τί?
οιοε, λέγω, χακοΰργον τοιοΰτον μόνον έν τω δωματίω όντα J
Ούδέ/α εχει νά φοβηθή ό βασιλεύς τής Δανίας· <5 'Αμλέτος φαί
νεται μεν αύτώ ύποπτος, ά λ λ ό Αμλέτος εΐ,ναι παρά-φρων πτο
εί μεν αύτό; /} μελαγχολία του, ά λλ ο 'Αμλέτος δέν εχει σώας
τά , φρέζας* και δμως τά έγκλημα πυρόχρουν, δειμαλέον, α
γριωπόν, κρατούν είς χεΐρας τήν ψυχήν τοΰ δώματος, παρουσιάςεται εις αύτάν, ταράσσει τό λογικόν του, προξενεί αύτω ϊλ ιγ Τ.
γον καί μένει άκίνητον, ως εν τι μέλαν συμπαγές σημεΐον έπί τοϋ
ούρανοΰ^ έν ώρα προμηνυομένης καταιγίδος. Τί πράττει έν τ^
®τιγμή έκείνη · Νά καταφυγή ποΰ ; Πώς νά έξέλδη τής κρίσι
μου έχείνης δέσεως ; Τίς είναι ό .τύραννός του και δέν δύναταύ
νά τύψη αύτόν διά τοΰ βασιλικοΰ του σκήπτρου ; Τίς λέγει αύτώ : Ισο γονυκλιτής, χϋψον τήν κεφαλήν δειλώς, ερπε έπί τή*
γής, λησμάνησον τούς θρόνους, τά σκήπτρα καί τήν πορφύραν,
καί^ ερπε, ερπε, τλημονέστατε, ώς σκώληξ, σύ ό τούς άλλους,
σκώληκαςπρό σοΰ δεωρών; Τίς άνωτέρα δύναμις τω επιτάσ
σει τοιαύτην δέσιν ταπεινωτικήν, θέσιν δούλου ποταποΰ, δέσιν.
είλωτος, δέσιν Παρίου; Ώ ! αύτός εαυτόν τυραννεΐ καί δεσμεύει;
έν αύτώ συνενοΰνται καί συνταύτίζονται ό τε τυράννων καί ό τυ'ραννούμενος, ο τε τύπτων καί ό τυπτόμενος, ο τε άπειλών καί ό
απειλούμενος. Καί έκ τοιαύτης δέσεως ούδείς δύναται άπαλλάξαι αύτόν.
Εν καταφύγιον τώ μένει, μία ύποφώσκει άκτίς, μία έλπίς ύπογελδ, μίαν πνοήν άνακουφίσεως άναπέμπει τό στήθος του, εις
σπινδήρ^ ώχροφέγγει — και είναι fj μετάνοια — ό ούρανός
τό
θειον. Ά λ λ ά μετάνοια— ούρανός— δεότης — διά ποιον ; διά
τόν κακοΰργον ; διά τόν δολοφόνον λ Ν' άνακουφίση λοιπόν δύναται αυτή τα^ στέρνα του, νά δεωρήση εαυτόν άδώον παντός
έγκλήματος, δύο καί μόνας προφέρων λ έ ξ ε ις: δεότης ! μετεμελή θη ν!; Δύο λέξεις δύνανται νά καταστήσωσιν αύτόν άγνόν, άκηλιδωτον, ένάρετον; Ώ ! και τότε τί μέ παρακωλύει δπως'βυθισω τήν μάχαιραν είς τά στήδη τοΰ πλησίον μου και κατόπιν
νά εϊπω : Θεέ ! είμί άθώος; Τότε τί παροκωλύη τούς λεξικογρά
φους όπως θεωρήσωσι συνωνύμους τάς δύο λέξεις: κακούργημα
— μετάνοια, ή ταύτας: έγκλημα — αρετή;. Ούχί, ό ούρανός δέ*,

στέλλει δρόσον είς τά πεπιεσμένα τών κακούργων στέρνα· ό ού
ρανός δεν άποδίδωσι δικαιοσύνην τοΐς άναξίοις αύτής· ό ούρανός
είναι άγαπη, είναι ερως, είναι εύσπλαγχνία, άλλά διά τούς
έννοοΰντας χαί δοκιμάσαντας τά εύγενή ταΰτα αίσδήματα, ούχί
διά τούς γενομένους δηρία, τίγρεις, εχιδναι, όψεις.
Διά τόν βασιλέα τής Δανίας δικαιοσύνη δέν ύπάρχει, μετά
νοια ποοώς! Τό έννοεΐ αύτός ό ίδιος λέγων: Τί; νά προσευχηθώ;
δεν δύναμαι, άν καί ή κλίσις μέ παρακινή όριστικώς, ώς καί ή
θέλησις· τήν στερεάν νικα άπόφασιν στερεωτέρα ένοχή.
Και φανταζεται μεν δτι έν τώ εύσπλάγχνω ούρανώ ικανόν
υδωρ υπάρχει ινα παραστήση τήν αιμοβόρον χεΐρά του λευκήν
ως τήν χιόνα, ά λ λ 5 έκ τής χώρας τών όνειροπολήσεων είς τό
τής πραγματικότητος έρχόμενος δάπεδον, άναφω νεΐ:
Τήν κεφαλήν μου Sc υψώσω. ’Έπραξα
το έγκλημα* άλλ7 οΓμο.! ποία προσευχή
άομόζει τω Ιγκληματί μου; ΤΩ Θεέ!
τον φόνον μου συγχώρησαν τον βίελυρόν,
Δεν άρκεΐ όμως" έπειδή υπάρχουσιν
άκόμ"η πάντα είς τήν Ιξουσίαν μου,
τα προς τόν φόνον τοϋτόν με ώδήσαντα,
ή σύζυγός μου και βασίλισσα, αύτο
το στέμμα μου, και ή φιλοδοξία μου,
συγχώρησις υπάρχει οπού έγκλημα;

Και ομως ο άνθρωπος είναι έλπίς. Ά ν ε υ αύτής, κόσμος άνθρωπινος δεν ύπήρχεν. Τοΰ κόσμου θεμέλιον είναι αύτή καί μόνη.
Θεά γλυκεία, παρήγορος, καιτοι πολλάκις άπατηλή, δεά γελώσα χαι φαιδροπροαωπος, καιτοι πολλάκις τό κοΰφον αύτής προΟιδοΰσα, θεά μειλίχια και προσηνής, καιτοι πολλάκις σκληροτέρα
άδαμαντος γιγνομενη, κρατεί τήν άνθρωπότητα είς ισορροπίαν
και απαλλασσει τους δυστυχείς άπό βεβαίας αύτοχειρίας. ’Ιδού
συ, άνθρωπε, πρό τοΰ χείλους τοΰ όλέθρου σου, ιδού σύ ναυαγών
και τής ύγρας θαλασσιας έπιφανείας άπτόμενος καί μέλλων
βορά είς τά θηρία τοΰ ύγροΰ στοιχείου νά άποβής, ιδού σύ, άν
θρωπε, έπι τοΰ ίκρίου, ίδού σύ, ύπό τήν μάχαιραν τών ληστών,
— δεν έπαναπαυεσαι μικρόν εις τούς αίδεροπλάστους κόλπους
τής γλυκείας έλπίδος, δέν νομίζεις δτι είσέτι δέν έξεδόθη έκ
τοΰ Αρείου Πάγου τής Ειμαρμένης ή κατά τοΰ βίου σου έτυμηγορία ;
Ιο ΰτ αύτό επαθε και ό άθλιος βασιλεύς τής Δανίας.

Γονατίζει cva προσευχηθή. Άναβαίνει τό ικρίωμα καί νομίζει
©τι σωθήσεται.
Ά λ λ ’ ό ποιητής δέν λησμονεί τόν Ά μλέτον. Έ ν τοΐς στέρνοις αύτοΰ ή έκδίκησις αναβράζει.
Είναι νύξ. Κοιμώνται οι πάντες· σιγώσι τά πάντα· αύτός δέν
κοιμαται* άλλά καί ό τοϋ πατρός του δολοφόνος έξυπνος μένει.
Τί άλλο έν τοιαύτη ώρα ήθελε σκεφθή παρά τόν πατέρα του,
καί τί άλλο θά έπόθει ή τήν έκδίχησιν τοΰ φόνου το υ ;
Τδού λοιπόν ό Ά μ λέτο ς, φοβερός τήν όψιν, φιλέκδικος τήν
μορφήν, άπορασιστικός τήν χεΐρα, κρατών ξίφος γυμνόν κα^
λέγων:
Νΰν — νΰν άνετως να το πράξω δύναμαι !
Προσεύχεται’ ναι, ac το Ικτελέσω νΰν —
καί τότε ουτο? μεν είς δόξαν ουρανών,
εισέρχεται, Ιγώ δέ Ικδικοΰμαι; Πώί;
Κακούργος τις φονεύει τον πατέρα μου,
έγώ δέ, 6 μονογενής αύτοΰ uioc,
τον δολοφόνον πέμπω εις τον ουρανόν;
................................ ’Όχι. Ξίφος μθΙ>*
ήσΰχαζε, και πλήξον τρομερώτερα
Αύτον θέλω φονεύσει όργιζόμενον,
μεθύοντα, κοιμώμενον, εν ήδοναΐς
τοΰ λέχους τοΰ α’.ιγροΰ άκολασταίνοντα,
βλασφημοΰντα κι’ άπατώντα βδελυρώς,
^ άλλην τινα πραςιν πράττοντα, Ιν ξ
τής σωτηρίας ίχνος δεν εύρ'σκεται.

Πόσον ωραία έξοικονομεΐται ή δέσις τοΰ δράματος! πόσον τε-.
χνικώς άφ’ ενός μέν αναβάλλεται ή σφαγή τοΰ βασιλέως, ή έκ^
πλήρωσις τοΰ πόθου τοΰ Ά μ λέτο υ, ά λ λ ’ άφ’ έτέρου δικαιολο
γείται ή λύσις τοΰ δράματος; Ό Βασιλεύς προσεύχεται· καί 6
Ά μ λέτο ς εισέρχεται είς τό δωμάτι,ον γυμνόν τό ξίφος κραδαίνων· νά τόν φονεύση; ά λ λ ’ ή σκιά τοΰ πατρός του θέλει ίκανοποιηθή; τό πρός τόν πατέρα καθήκον θέλει έκπληρωθή πιστώς;
Ούχί! ούχί· δ Βασι7\εύς προσεύχεται, μετανοεί· διατί νά τόν φονεύση έν ώρα μετανοίας; Όπότε τά πτέρνα τοΰ άνθρώπου καίη
ή τής έκδικήσεως δίψα, ώ! τότε ή έκδίκησις δέον νά γίνη π λή 
ρης, τελεία, νά κορεσθώσι τά διψώντα στέρνα καί νά έπαναπαυ,θη ή κυμαινομένη τοΰ πάσχοντος έκδίκησιν καρδία.
Ό Ά μ λέτο ς άπέρχεται . . .
&αί ό Βασιλεύς εγείρεται . . .

Ά λ λ ’ άν έκεΐνος τούς λόγους αύτοΰ ήκουεν έγειρομένου,
ά λ λ ’ άν έκεΐνος τά χείλη του δονούμενα εβλεπε καί τούς Ινάρ0ρους έκείνους ^χους ήκουεν, ώ! ήτο βέβαιον ότι έκ χαράς ς·ρηνιών θά έπέπιπτε τήν ώραν έκείνην καί θά έσφαζε τόν τοΰ πα
τρός του φονέα.
κ Αί λέξεις μου πετώσιν, ο βασιλεύς ειπεν, άλλά πτε'ρυγας
ή έννοια δέν εχει· λέξις δέ χωρίς έννοιας είς τούς ούρανούς δέν
εισχωρεί.»
Ώραΐαι, έκφραστικαί λέξεις, άς έπερίμενε πας τις ν’ άκούστ[
ϊ λ τών χειλέων τοΰ βασιλέως τής Δανίας έξερχομένας. Προ
σευχή κακούργου ! ομοιάζει φως κολάσεως. Ό Φραγκίσκος τοΰ
Σχιλλέρου έν τοΐς Λ y] σ τ α ΐ ς, τό τέρας έκεΐνο τής φύσεως, ό
πίθος τών κακουργημάτων, βλέπων προσεγγιζούσας τάς τελευ
ταίας τοΰ βίου του στιγμάς, ζητεί νά κάμψη τό γόνυ, ζητεί νά
προσευχηθή, ψελλίζει δύο, τρεις λέξεις, άλλά δέν δύναται. «"Ω!
ούδέποτε, λέγει, προσηυχήθην δέν δύναμαι, δέν δύναμαι.» Ά λ λ ’
ό Βασιλεύς τής Δανίας, μικρότερος έκείνου κακοΰργος, προ
σεύχεται, κλίνει τό γόνυ, δέεται· ά λ λ ’ έγειρόμενος ό τάλας έννοεΐ ό'τι ή προσευχή του δέν επληξε τοΰ ούρανοΰ τάς πύλας, ότι
έγένετο παλινδρόμησις τών προσευχών του, ώσεί σφαίρας τινός
π υ ρ ο β ό λ ο υ στρεφομένης πρός τά δπίσω! Πετώσι, πετώσιν αί
λέξεις του, ά λλ’ ή εννοιά των δέν έχει πτέρυγας καί δέν συνίπταται μετ’ αύτώ ν προσεύχεται, προσεύχεται, ά λ λ ’ ό μέν πυρήν
τής προσευχής πίπτει χαμαί, ερπει πρό τών γονάτων τοΰ βασιλέως, καί ΐπταται τό κέλυφος τό εξωτερικόν, ΐπταται ό καπνός,
καί ό καπνός διασκεοάννυται είς μάτην, ούδαμώς πρός τόν ούρανόν άφικνούμενος.
Θ'.
Ή σκηνή παριστα τόν κοιτώνα τής Βασιλίσσης. Είναι νύξ.
Έ ξω τό σκότος πυκνοΰται. Ε ντός φωτοβολεί εις λαμπτηρ.
Δύο έδώλια, μία τράπεζα. Ή βασίλισσα — ή βασίλισσα καί έν
ταύτω μήτηρ — ή σύζυγος τοΰ βασιλέως τής Δανίας και μήτηρ τοΰ Ά μ λέτο υ — ή ένοχός πως είς τόν φόνον τοΰ πρώτου
συζύγου της, άλλά καί ή άγαπώσα τόν υιόν της, άναμενει αυ
τόν, τόν αναμένει. . . Ά λ λ ’ αγωνία ποία τήν βασανίζει! Τό

σπλάγχνον της, ό υιός της, αυτή δηλονότι ή Ιοία, πάσχει, μβλαγχολεΐ, σκυθρωπάζει, παράφρων φαίνεται. . . ώ, χαί ή μήτηρ
τόν άναμένει . . ή μήτηρ ή ύποπτευομένη ότι κάπως καί αύτή
ε ί, τοΰτο συνετέλεσεν.
Υιός καί μήτηρ συναντώνται. "Ω! μήτερ, μήτερ, μήτερ! ανα
φωνεί ό Α μ λέτο ς. Τριπλώς τό: μήτερ, άναφωνούμενον, τριπλοΰν τό τραΰμα είς τής μητρός τήν καρδιάν έπάγεται. Τριπλώς τά: μήτερ λεγόμενον, τριπλοΰν τό βέλος έκσφενδονίζει.
Ά λ λ ά καί τοΰ υίοΰ ή καρδία τί δοκιμάζει! Εισέρχεται είς τόν
κοιτώνα τής μητρός του, άποφασίσας νά προσβάλη αυτήν γλώ®ση καθαρα καί άνυποκρίτω. Καί είναι αί λέξεις έκεΐναι τό ύστα
τον τής υίϊκής στοργής μέλος . ..
Ό Α μ λέτο ς λα λεΐ πρός τήν μητέρα του άποτόμως, ενίοτε
δέ καί μυστηριωδώς· παρουσιάζει πρό αύτής κάτοπτρον· μή φυ
γής, τή λέγει, πριν ή σοί δείξω κάτοπτρον, έν ώ νά ίδης τήν
ψυχήν σομ καθαρώς. Ή βασίλισσα τόν παρεννοεΐ, φοβείται μήπως
τήν φονεύση καί κράζει βοήθειαν· οπότε ό Πολώνιος, χεκρυμμένος όπισθεν τοΰ παραπετάσματος, κράζει καί οδτος βοήθειαν,
Ό δ’Ά μ λέτο ς, έλκων τό ξίφος του καί λέγων: «Τί ποντικός; άν<·
τί ένος φλωρίου νΰν άμέσως τόν φονεύω», κτυπα διά. τοΰ παραπε
τάσματος καί φονεύει τόν αύλικάν Πολώνιον, Ό φόνος ούτος
τοΰ Πολωνίου, καίτοι εκπλήσσει τούς Οεατάς, εν τούτοις, παρ’
ήμΐν γε κριταΐς, δέν είναι όλως αφύσικος. Καί όσον μέν άφορα
τήν οικονομίαν τοΰ δράματος, ό φόνος ουτος είναι έν των κυριωδεστέρων αύτής στοιχείων, διότι γίνεται άφορμή συνεπειών πολ
λών, αίτινες άπρτελοΰσι τάς ωραιοτέρας καί συγκινητικωτέρας
σκηνάς, αίτινες δεινοΰσι τήν τοΰ δράματος δέσιν καί καθιστώσι
τεχνικωτέραν πως τήν λύσιν αύτοΰ. Ά λ λ ά καί ώςπρός τόν Ά μ λέτον, ως πρός τόν χαρακτήρα αύτοΰ, έάν λάβωμεν ύπ’ όψιν ότι
ήγνόει τι όπισθεν τοΰ παραπετάσματος έκρύπτετο, ότι έν τή παραφορα του έκείνη καί τή πάλη ήν ύφίστατα λαλώ ν πρός μητέ
ρα ην έθεωρει συνένοχον τώ γενομένω κακουργήματι, ό φόνος
τοΰ Πολωνίου ού Β άφυσικος, ούδέ παράδοξος είναι. Ακούει μίαν
φωνήν ο Αμλέτος, έλκει τό ξίφος, κτυπα διά τοΰ παραπετάσμα
τος και φονεύει ένα άνθρωπον. Ά λ λ 1 έάν τις στηλιτεύσ/] τήν μβτά τον φονον απαΟειαν τοΰ Αμλέτου, τήν μετά τήν αναγνώρι
σήν τοΰ Πολωνίου άταραξίαν αύτοΰ, έάν τις, τώ Βολταίρω συμ.

φρονών, κατηγορήση τοΰ μεγάλου τής Α γ γ λ ία ς δραματοποιοΰ
ως προδίδοντος άγρίαν τινα θηριωδίαν καί ήθικήν παραφροσύνην
έν τώ άριστουργήματι αύτοΰ, θέλομεν τώ άπαντήσει ότι ένίονε
Απέρχονται ςιγ μ α ί τινες καί είς αύτόν τόν φιλοσοφοΰντα, καί εις
(αύτόν τόν άνώτερον τών λοιπών άνθρώπων τήν τε φύσιν καί τόν
χαρακτήρχ καί τάς γνώσεις, στιγμαί πυ^ρωνισμοΰ καί φιλοσο
φικής τινρς άπαθείας, έν αις, τοΰ χόσμου τάς ματαιότητας έφορών
χαί τήν τυφλήν τής άνθρωπότητος φοράν λαμβάνων ύπ’ όψιν, θε
ωρεί τούς λοιπούς τών άνθρώπων σκώληκας, τόν δέ θάνατον αύ,τών ούδ’ άφαιροΰντά τι, ούδέ προστιθέντα. Προχωροΰντες είς τήν
άσθενή ταύτην μελέτην τοΰ περίφημου σαιξπηρείου αριστουργή
ματος, τήν πολλω άνωτέραν, όμολογοΰμεν μετά θάρρους, τής
ήμετέρας κρίσεως, δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν τόν κυριώτερον
χαρακτήρα τοΰ φιλοσόφου ήρωός μας. Ό Ά μ λ έτο ς έν ταΐς πλειφτέραις τοΰ δράματος τούτου σκηναΐς κάθηται έφ5 υψηλής τίνος
σκοπιάς καί, άπ’έκείνης τόν οίκτον καί τάς αθλιότητας τοΰ κό
σμου καθορών, καταφρονεί τής άνθρωπότητος πάσης, θεωρεί καί
έαυτόν μηδέν καί δέν ύπάρχει έπί τής γής είμή μόνον έφ5 ένΐ
σκοπώ καί πρός έκπ?.ήρωσιν §νός μεγάλου καθήκοντος —- τής
£κδικήσεως τοΰ φόνου τοΰ πατρός του.
Μετά τόν φόνον τοΰ Πολωνίου, ό Α μ λέτο ς έξαχολουθεΐ τήν,
μετά τής μητρός συνέντευξίν του· έν τή συνεντεύξει ταύτη υπο
λανθάνει πως το μυστήριόν του· διά διαφόρων περιφράσεων ζη
τεί νά καταστήση τόν Βασιλέα τής Δανίας μισητόν είς τήν σύ
ζυγόν του καί μητέρα αύτοΰ· διά σκληρών, ά λ λ 5 έκφραστικωτάτων λόγων, παραβάλλει'τάν πατέρα τουπρός τόν αδελφόν του
καί έκπεπληγμένος έρωτα τήν μητέρα του: "Εχεις οφθαλμούς;
Ά λ λ 5 ένώ οί λόγοι τοΰ υίοΰ ώς δαυλοί έγγίζουσι τήν καρδίαν
τής μητρός, αίφνης τό φάντασμα τοΰ άποθανόντος πατρός τοΰ
Αμλέτου παρουσιάζεται έν τώ κοιτώνι τής βασιλίσσης. Ή σκη
νή αποβαίνει αληθώς δραματικωτάτη, τό δ5 έγκαιρον τής πα
ρουσίας τοΰ φάσματος είναι άδιαφιλονείκητον. Τίς οίδεν άν ό
Α μ λέτο ς, μεθ5 όλην τήν τραχύτητα δι5 ής συνωμίλει τή μητρί
σ,ύτοΰ, τίς οίδεν έάν μικρόν κατά μικρόν πραυνόμενος καί πλειρτέοαν πρός τή ; μητέρα αισθανόμενος αγάπην έδίσταζε νά φο
νεύση τόν Βασιλέα, ινα μή ταύτην καιρίως λυπήση; Ά λ λ ά καί
όπόταν ούτος θαυμάζϊ) τήν εικόνα τοΰ πατρός του καί θω.πεύη

ως ο καλλιτέχνης το έαυτοΰ καλλιτέχνημα, πόσον ωραία επέρ
χεται ή έμφάνισις τοΰ φάσματος, έγκαρδιοΰντος τόν Άμλέτον»
εν τη άποφάσει του; Κράζει ούτος:
Β ασιλεΰί ρακένδυτο;! —
Τάς πτέρυγάς σου δπλωσον έπάνω μου,
ώ Ουρανέ, καί στηριξόν με, — Τί ζητεί
τό αξιόν σου πνεϋμα;

Η Βασίλισσα κραταιοΰται έν ταΐς περί παραφροσύνης τοΰ
υιοΰ της ύπονοιαις. Ο δε Ά μ λέτο ς συγκινεΐται έπί τοσοΰτον,
ωστε έρωτα τήν μητέρα του έάν δέν ειδεν αύτή τό φάντασμα.
Τό φάντασμα λαλεΐ καί άπέρχεται . . . 'Ο Ά μ λέτο ς έξακολουΟεΐ λαλώ ν λίαν σκληρώς πρός τήν μητέρα του καί μετά μ α
κράν συνέντευξιν έπεύχεται αύτή τήν καλήν νύκτα καί αναχωρεί,

1'.

Πραξι ς τετάρτη. Ό Βασιλεύς άποφασίζει ν’ άποστείλη τόν
Ά μ λέτο ν εις τήν Α γγλίαν. Ό κακοΰργος ζητεί ν’ απαλλαγή
τοΰ έφιάλιου τον. Εύχεται δέ άνευ τύψεως συνειδότος τόν θάνα
τόν του. Πρός τοΰτο προσκαλεΐ αύτόν, ϊνα τω άνακοινώση τήν
άπόφασιν του.
Λίαν περίεργοί εΐσιν α! άπαντήσεις ας δίδωσιν ό Ά μ λέτο ς τώ
Οείωτου, έρωτώντι περί τοΰ πτώματος τοΰ Πολωνίου. « Ποΰ εύρίσκεται, Ά μ λέτε, ό Πολώνιος;— Έν τώ δείπνω Έν τώ δει
πνώ;— Ναι, ά λ λ 5 οχι όπου έσθίει, ά λ λ ’ όπου έσδίεται. Συνέλευσίς τις λίχνων σκωλήκων έπέπεσε κατ’ αύτοΰ. Τοιοΰτος σκώληξ
είναι ό κυρίως μονάρχης είς δ,τι άφορα τά δείπνα. Ήμεΐς τρέφομεν τά επίλοιπα ζώα δπως τραφώμεν δι’ αύτών· ήμας δ’ αύτούς
ύπέρ σκωλήκων τρέφομεν. Ό εύσαρκος βασιλεύς καί ό ισχνός
επαίτης δέν είναι άλλο τι είμή διάφορα φαγητά, διά μίαν καί τήν
αύτήν δμως τράπεζαν. Αύτό είναι τό κάτω τής γραφής. Ήδύνατό τις νά αλιεύση διά τοΰ σκώληκος, τοΰ καταφαγόντος σάρ
κα βασιλέως, καί νά φάγη τόν ιχθύα, τόν καταφαγόντα τόν σκώληκα.— Τί εννοείς διά τούτου;— Ούδέν άλλο ή νά σοι άποδειξω,
πώς βασιλεύς δύναται νά διέλθη διά τών έντέρων έπαίτου. »
Πόσον ωραίοι λόγοι, λεγόμενοι άπέναντι μονάρχου!
Ό Ά μ λέτο ς άπέρχεται διά τό είς Α γ γ λ ία ν ταξείδιόν του!

ΙΑ'·
Καί νΰν, ώ άναγνώστα, μέλλεις νά ίδης εν μέλεον 0ΰμα> μίαν
κόρην αγνήν, άλλά τλήμονα, μίαν πολύδακριν ύπαρξιν, ήτις έγεννήθη ϊνα κακώς άποθάνη καί άπέθανεν ώς γεννηθεΐσα ύπό άπαίσιον αστερισμόν. "Ω! ίδετε, ί3ετε πρός τό βάθος τής σκηνής
κόρην λευχείμονα, άνΟος-εφή, ώχράν τήν ό'ψιν, λευκούς τούς βολ
βούς τών οφθαλμών εχουσαν, καί φεΰ! βεβλαμμένην τήν φρένα.
Έ ν βέλος— ή μελαγχολία τοΰ Ά μλέτου καί ή πρός αύτήν άπ ιςία του,— κατές-ησεν αύτήν μελαγχολικήν· δεύτερον βέλος—
ό θάνατος τοΰ πατρός της— άφηρεσεν αύτής τήν ύγια φρένα.
Έ λλειψις Βράσου καί φλόγες καυστικού ήλιου έμάραναν τά άν
θη τοΰ λόγου, βροχή δέ ραγδαία άφτίρεσεν απ’ αύτοΰ πασαν ζω
τικότητα· έμελλε ν’ άναδώση τήν τελευταίαν εύωδίαν καί κατό
πιν νά παρασυρΟή. . . Λευκή ώς ό κρίνος ή Ό φηλία, μελα γχο λι
κή ώς ή τά τέκνα αυτής άπολέσασα άηδών, ε ρ γ ε τ αι παρά τήβασιλίσση, κρατεί είς χεΐρας άνθη καί άδει. Μουσική καί άνθη! άν
θη καί γέλωτες! ποίησις καί άσματα! ιδού τί έναπελείφθησαν τ9]
Ό φηλία. Νΰν όπόταν συμφοράς κεραυνός έπέσκηψεν έπ’ αύτής,
νΰν όπόταν έγγύς τής ζωής της τό τέλος τυγχάνη, τάς τελευ
ταίας αύτής στιγμάς είς μουσικήν άφιερόνει, είς ποίησιν, είς ά
σματα, εις συλλογήν άνθέων! "Ω! τών αγγέλω ν ή παραφροσύνη
είναι αγγελική. Ή ποίησις τοιαύτην πάντοτε έφαντάσΟη τήν γυναικείαν παραφροσύνην, τήν ενεκα ερωτος έπερχομένην. Παρα
φρονούσα ή παρθένος δέν μαίνεται, ώς ό άνήρ· ούχί, παραδιδοται
είς τούς λειμώνας, ζητεί νά ψάλη, συλλέγει άνθη. Ζή έν μου
σική, ζή είς τά δάση, άποστρέφεταί τήν κοινωνίαν, μισεΐ τούς
άνδρας καί ζή ζωήν χρυσαλλίδος.
Τοιαύτη ή μις Ό φηλία.
Τοιαύτην καί ό ήμέτερος μουσοφι7νής Βερναρδάκης έφαντά
σΟη τήν Μαρίαν Δοξαπατρή.
Ή Ό φηλία έμφανίζεται! ’Ώ! άν αύτήν άρχαΐος ποιητής τής
κλασικής Ε λλάδος εβλεπεν, άναμφιβόλως Θά έλεγεν δσα ό
Μόσχος διά τόν Βίωνα είπεν:

^

Νΰν φυτά μοι μΰρεσθε, καί αλσεα νϋν γοάοισθε·
ΑνΟεα νϋν στυγνοΐσιν άποπνείοιτε κορύμβοις\
Νΰν £όδα φοινίσσεσθε τα πένθιμα, νΰν άνεμώνα.
Νΰν υάκινθε λάλει τα σα γράμματα, καί πλέον αί! α’.'ί

Ά λ λ ά χαί τό ασμα δ έπέθηκεν έπι τών χειλέων τής Οφηλ ια <ς
ό Σαίξπηρ ούχ ήσσον είναι συγκινητικώτατον. Τό ασμα της Μα
ρίας Δοξαπατρή, πάραφρονούσης, είναι τό ασμα τής Λεσβιας
Σαπφοΰς, ασμα ου τήν εξής στροφήν
Είς τήν χεϊρά της λύραν Ιχράτει·
Είς το κύμα τήν λύραν της ^ιπτεί
Πρ'ος τό κΰμα τό σώμά της κύπτει.
Με τας χεΐρας τήν οψιν της φράττει
«Κΰμα, δέξαι με,» λέγει, και πίπτει.

δεν άνταλλάσσει, έλεγε μοι φίλος σπουόαΐος, μεθ όλου τοΰ δραματος.
Έπίτρεψόν μβι ήδη, άναγνώστα, ινα παραθέσω σοι και τας
έξης στροφάς τοΰ αίματος τής Ό φηλίας:
Οίμοι! άπέθανε πρό πολλοΰ χρόνου,
ΟΤμοι! άπήλθε δια παντός!
Έπί τοΰ τάφου θάλλει τό χόρτον,
κάί τό σκεπάζει λίθος σκληρός!
Τόν πικρόν τάφον κοσμοΰσιν ανθη,
ανθη ευώδη, ανθη γλυκά.
Δακρύων α ίμ α βρέχει τά ανθη,
κ α ί ή ά γά π η τρέφει α ύτά .

Καί τήν έξης έκφραστικωτάτην στροφήν:
Μά τήν παρθένον! Μα τήν άγίαν
Αικατερίνην! τί εΤν’ αύτά·,
Ό νεανίσκος όταν προφθάσ·β
πτωχήν παρθένον εζαπατα*
Δεν μ’ ΰπεσχ=θης, πριν ?, με φθείρας,
λέγει αύτφ, νά με νυμφευθϊις;

Καθ’ όλην τήν τραγωδίαν, λέγει ό 'Ρεινάλδος, δεν υπάρ
χει μέρος συγκινητικώτερον τούτου έπι σκηνής, χαί τοΰτο προ
έρχεται, ώς εικάζω, έκ τής εύαισθησίας τής δυστυχοΰς Ό φη
λίας ώς πρός τά παθήματα της. 'ϊπερβολική ευαισθησία καί έντελής άναισθησία τό αύτο επιφερουσιν άποτελεσμα* και κατά
μ ίν τό πρώτον ό άκροατής συμμερίζεται τήν λύπην τοΰ ύποκρινομένου, κατά δέ τό έτερον άναπληροϊ τό έλλεΐπον. »
IB'.
'Αληθώς ή τετάρτη πραξις συνενοϊ τό μεγαλήτερον ένδιαφέρ&ν τοΰ δ ρ ά μ α τ ο ς . Ε ντυπώσεις έπί έντυπώσεων έπέρχονται άλλ*πάλληλοι, αισθήματα έπί αισθημάτων, παράδοξα έπί παραδβ

|ων, συμβεβηκότα έπί συμβεβηκότων. Νομίζει τις δτι άποτελεΐ
αύτή καθ’ έαυτήν ολόκληρον δραμα, άρχόμενον άπό τοΰ θανα*
του τοΰ Πολωνίου καί τής μετ’ αύτόν παραφροσύνης τής Όφη
λίας, περιέχον τήν έπανάστασιν τοΰ Λαέρτου καί τήν εκρηξιν
τής άγανακτήσεώς του διά τόν τοΰ πατρός του θάνατον, καί καταλήγουσαν είς τήν κατασίγασιν τής ορμής του καί τήν μετά
τοΰ βασιλέως τής Δανίας συμφωνίαν του πρός έξολόθρευσιν και
καταστροφήν τοΰ Α μλέτου.
Ό Λαέρτης έπανακάμπτών έκ Γ αλλίας καί μανθάνων τά κ α 
τά τόν μυστηριώδη φόνον τοΰ Πολωνίου, ύπολαμβάνει ώς φονέα
αύτόν τόν μονάρχην τής Δανίας καί ά^αστατών τά πλήθη κατ’
αύτοΰ όλίγου δεΐν αύτός άναγορεύεται βασιλεύς. Μεθ’ οποίας
ορμής εισέρχεται είς τήν Βασιλικήν αίθουσαν, ζητεί τόν βασιλέα,
τόν κακοΰργον, τόν δολοφόνον τοΰ πατρός του. Ό χλος πολύς:
Δανών παρακολουθεί αύτόν. Νεανίας έξημμένος έξερεύγεται άράς καί άπειλάς κατά τοΰ άφαίρέσαντος άπ’ αύτοΰ τόν πατέρα
τόυ, όργίζεταϊ, άγανακτεΐ, παραφέρεται καί μανιώδης δλος ζη
τεί έκδίκησιν! έκδίκησιν! Πόσον δ’ ώραία συνδυάζεται ή σκηνή
αυτη ή μάλλον τό συμβεβηκός τοΰ φόνου τοΰ Πολωνίου μετά
τοΰ όλοΰ δράματος; Δύο πατέρες έδολοφονήθησαν δύο υιοί ζητοΰσιν έκδίκησιν. Ό Α μ λέτο ς ζητεί έκδίκησιν τοΰ πατρός του*
άλλά καί ο Λαέρτης ποθεί νά τιμωρήση τούς φονεύσαντας τόν
Πολώνιον. Τό αίμα έπάγεται αίμα. Αίμα χυθέν ζητεί έκδίκησιν.
Τό δραμα δλον στρέφεται περί τό πάθος τής έκδικήσεως. Τό δ’
έπεισόδιον τοΰτο τοΰ Λαέρτου καθίστησιν αύτό λίαν ένδιαφέρον
τή άληθεία.
Είς μάτην δ βασιλεύς ζητεί νά καθησυχάση αύτόν διά γενι
κών εκφράσεων, διότι φοβείται φανερώς τόν φονέα τοΰ Πολωνίου
νά όμολογήση. Έπί τέλους ύπισχνειται αύτώ δτι θέλει άναγγεί^
λει αύτώ τόν φονέα.
Καί ένώ ό Λαέρτης άρχεται κατασιγαζόμενος, ιδού θέαμα φρικώδες πλήττει τούς όφθαλμούς αύτοΰ.
Τόν άδελφόν ή άδελφή παραφρονοΰσα συναντα. Ή Ό φηλία
τόν Λαέρτην,
Ούδείς άλλος παρά τόν Σαίξπηρ δύναται νά ζωγραφήση τήν
καταλαβοΰσαν τόν Λαέρτην εκπληξιν έν τοιαύτη θέα. Ά φώμεν
τόν Λαέρτην μόνος νά ρήξη τάς άλγεινάς τοΰ πάθους του κραυγαςί

γΩ ζέσις, ξήρανόν μου τον Ιγκέφαλον!
ΤΩ δάκρυα, έπτάκις έξαλμυρισμένα, τών
ομμάτων μου τήν ’ισχυραν οξύτητα
νϋν έξαμβλύνατέ μοι. ΤΩΐ μα τον θεόν!
ή σή παραφροσύνη πληρωθήσεται
ήμΐν καθ’ δλον της το βάρος, εως ου
^οπήν να λάβ’ ή στάθμη μας κατωφερή.
ΤΩ ίοίον τοΰ Μαίου! Όφηλία μου!
’Αθώα κόρη! ποθητή μοι άδελφη!
Θεέ μου! εΤναι δυνατόν νεάνιδος
ή φρήν θνητή να ηναι δσον ή ζωή
πρεσβύτου; Έν τω ερωτι χαρίεσσα
ή φύσις είναι, ενθα δέ χαρίεσσα,
τώ Ιρωμένφ δπ’ αυτής πολύτιμον
Ιξαποστέλλει καί λαμπρόν Ινέχυρον!

Κατόπιν τούτου ούδέν ετερον άξιοσημείωτον περιλαμβάνει ή
τέταρτη πράξις ή πρώτον τάς γενομένας συμφωνίας τοϋ Λαέρτου μετά τοϋ βασιλέως της Δανίας δπως δ πρώτος μονομαχήση
μετά τοϋ Ά μλέτο υ διά ξίφους, ου ή αιχμή έσεται βεβαμμένη εις
δηλητήριον· κα'ι δεύτερον τό ειμαρμένον τέλος τής ζωής της
Ό φηλίας!
Ή Ό φηλία έκ κλάδων ιτέας πεφυτευμένης παρά τήν όχθην
ρύακος ζτιτοΰσα νά πλέξη στεφάνους, έβυθίσθη είς τό ύδωρ και
αδουσα έπνίγη!
"Ω! ευτυχείς έκεΐνοι οΰς έν ταΐς βαρείαις συμφοραΐς των κα
ταλαμβάνει παραφροσύνη, και άναισθητοΰντες ευτυχίαν τήν συμ
φοράν ύπολαμβάνουσιν! Ευτυχείς δσοι άντΐ κρουνών δακρύων αδουσι καί παίζουσι καί όρχοϋνται καί γε7^ώσιν! Εύτυχεΐς δσοι
έκδικούμενοι τήν ειρκτήν αύτήν, ήτις καλείται κ ό σ μ ο ς , άπο*
σπώνται τών πεπηγότων τοΰ όρθοΰ λόγου κόλπων καί άναισθητοϋντες ούδαμώς δύνανται νά καταμετρήσωσι τό βάρος τοΰ Ά τλαντος τών συμφορών αI περ αύτοΐς βαρύνουσιν. Εύτυχεΐς έπί
τέλους έκεΐνοι δσοι, τόν έπίγειον τοΰτον έγκαταλιμπάνοντες
κλαυθμώνα, αδουσι και έκπνέουσιν.
Ούτως ή Ό φηλία άπέθανεν!
Τ '.

Ιδού λοιπόν δ Ά μ λέτο ς έν τώ νεκροταφείω! Ποίας εντυπώ
νεις ήθελε παραγάγει αύτω ή θέα τοΰ νεκροταφείου, ή θέα τών

άνορυσσομένων κρανίων, ή θέα νεκροθαπτών άδόντων καί έξορυσσοντων όστα, παρ έκεινας οσαι παντί φιλοσοφοϋντι έπέρχονται, Νομι^ομεν καλόν άντι πασης άναλύσεως νά παραθέσωμεν
ωδε αύτάς τάς σκέψεις τοϋ Ά μλέτου·
s Και το κρανιον τοϋτο ειχε ποτε γλώσσαν καί ήδύνατο νά
α?η. Πώς ό μιαρός ουτος τό ρίπτει κατά γής, ώς νά ήτον ή σιαγώ ν τοΰ Κάϊν, τοΰ έργασαμένου τόν πρώτον φόνον! Ίσω ς ήτο
τό κρανιον διπλωμάτου, τοΰ οποίου νΰν ό άνόητος ουτος υπερ
τερεί κατα τ /jv πανουργίαν, ή το κρανιον άνθρώπου ζητοΰντος
νά έξαπατήση τόν θεόν καί Κύριον αύτοΰ.
» Βέβαια, βέβαια, καί τώρα κατήντησε δοϋλος τοϋ σκώληχος, και σκελετός πληττόμενος περί τήν σιαγόνα ύπό τοΰ πτυαρίου τοϋ νεκροΟάπτου. Ωραία τωόντι μεταμόρφωσις! Έπεθύμουν
μόνον νά ητο τρόπος νά έβλέπομεν αύτήν· πρός ούδέν άλλο λοι
πόν έχρησίμευσαν τά όστα ταΰτα ή πρός τό σφαιρίζειν δι’ αύτών,(Ί) Τά οστά μου άλγοϋσιν δταν συλλογίζωμαι τ-ό τοιοΰτον!
» Ιδού καί έτερον κρανιον. Δέν είναι ί-;ως τοϋτο τό κρανιον
νομομαΟοΰς τίνος; Ποΰ νΰν αί δίκαι του, οί πελάται του, ‘οί δόλοι του; Τίνος ενεχεν ανέχεται ό βάρβαρος ουτος νεκροθάπτης
νά πλήττει τά κρανιον αύτοΰ διά τοΰ ρυπαροϋ πτυαρίου, καί δέν
άπειλεΐ νά ένάξη αύτόν έπί ύβρει; Αί! ό κύριος ούτος ήτον ίσως
ποτέ πλούαιος αγοραστής γαιών καί οικοπέδων. Μέ δλας του
ομως τάς ύποΟήκας, τούς τοκους, τά άγοραστήρια, τά συμφω
νητικά καί τας εγγυήσεις του, δέν έπιτρέπονται αύτω έξ δλων
τών άγορασΟέντων κτημάτων, είμή πόδες τινές κατά μήκος καί
χατά πλάτος, δσον σχείάν είναι τά μήκος καί τό πλάτος δύο
συμφωνητικών έγγράφων. Αύτά τά άγοραστήρια τών γαιών του
δέν εχουσι τόπον άρκετόν έν τώ κιβωιίω τοϋ πτωχοϋ τούτου· καί
5 έξουσιασας αύτά νά μή εχη περισσότερον τόπον! Φεϋ!
» Ποΰ καταντώμεν, Οράτιε! Διατί νάμήδυνάμεΟα νά φαντασθώμεν τήν τέφραν τοΰ Αλεξάνδρου φράττουσαν στόμιονπίΟου;
, » Εύκόλως ήδύνατο τις, οδηγούμενος ύπό της πιθανότητος,
νά παρακολουθήστ) τήν τέφραν ταύτην μέχρι τοΰ σταδίου τούτου. Ουτω π. χ. ό Αλέξανδρος έτελεύτητεν ό Α λέξανδρος έ, 0)
,ι ^α'·Τνιον εν τισι χώραις τής ’Α γγλία ς. 'Ράβδος Ιμπήγνυτα*
εν η ι γη, οί δε παίζοντες ^ίπτουσι σφαιρίδια κοκκάλινα ή καί ξύλινα κατα τής
ραδίου, και ο πλησιεσιερος θεωρείται νικήτη’ς.

τάφη· ό ’Αλέξανδρος διελύθη εις τέφρον· ή τέφρα γή· εκ γής κοί-<
τασκευάζεται πηλός· και πως; δεν είναι δυνατόν διά τοϋ πηλοΰ
τούτου,είς δν μετεβλήθη ό Αλέξανδρος,νά φραξωμεν πίθον οίνου*
« Ό

ΚαΤσαρ μ ε τ* θάνατον εις χ ώ μ α μ ε τε β λ ή θ η ,

Κ ’ είς Ι'μφραξιν μ ικ ρ α ς ο π ή ς κ α τά λ λ η λ ο ς Ικρ ιθη .
Τ ο χ ώ μ α , το τή ν γ η ν ττοτε φόβισαν τη ν μ ε γ α λ η ν ,
τ ο ίχ ο ν άπ λουν Ιζα σ φ α λει αττο ά ν εμ ο ζα λ η ν·#

Που μεταφέρει τόν Ά μ λέτο ν ό Σαίξπηρ; Είς τό νεκροταφεΐον,
έκεΐ οπού τά πάντα άναμιμνήσκουσιν αύτω τόν πατέρα του, δπου τά πάντα αλγεινήν ρηγνύονΐα κραυγήν καταμαρτυροΰσιν
αύτοϋ ώς μή έκδικήσαντος είσέτι τόν δολοφονηθέντα πατέρα
του, δπου τά πάντα ταράσσουσι τόν νοΰν του καί καθιστώσιν αυ
τόν ρεμβώδη. Μετά τοιαύτην πάλην τοϋ'Αμλέτου έν ολαις ταΐς
τέσσαρσι πράξεσι, μετά τοσαΰτα σχέδια, τόσην υποκρισίαν, τό 
σα μηχανεύματα, τόσας περιπετείας, επρεπεν έπί τέλους να μεταφέρη αύτόν καί είς τό νεκροταφεΐον, δπου πρός τοις ά λλο ι;
νέα σκηνή έπίσης δραματική, έπίσης συγκινητική, λαμβάνει
χώ ραν»

Ά σ μ α τα ακούονται καί φέγγουσι λαμπάδες καί μυροβολοΟσιν ία καί λιβάνου οσμή δονεί τόν αιθέρα. Τί συμβαίνει; Πομπή
νεκρική! Ή Ό φηλία, ή δυσδαίμων Όφηλία, έπί φερέτρου φέρε
ται, παρακολουθουμένηύπό τοΰ τλημονεστέρου άδελφοΰτης Λαέρτου. Συνβδεύουσι τήν κηδείαν ιερείς, ό βασιλεύς, ή βασίλισσα,
■πλήθος Δανών, άρίδακρυ τό δμμα έχόντων.·
Ή θέα αΰτη συγκινεΐ τόν Ά μλέτον· καί ή θέα τοΰ Αμλέτου·
φέρει είς παραφοράν τόν Λαέρτην. Τό θΰμα νεκρόν· ό αίτιος
ζ ώ ν τό δε ζών θΰμα άδυνατοΰν νά πράξη τι. 'Ρί]γνύεται μόνον
είς όδυρμούς καί θρήνους, άναβαίνει έπί τοΰ τάφου, ποτίζει τόν
τάφον με δάκρυα, καταφιλεΐ τήν αδελφήν του, έπί τοΰ μετώπου
τής όποιας έπιτίθησιν ή βασίλισσα τά τελευταία άνθη, άνθη τοϋ
τάφου, άνθη νεκρόζωα, προορισμένα νά καλύψωσιν ωχρόν παρθενικόν μέτωπον, έφ’ ου μετ’ ού πβλύ στρατιαί λίχνων σκωλήκων
αύθαδώς μέλλουσι νά έπιπέσωσιν,
Ή θέα τοΰ φερέτρου παράγει πάλην σφοδραν μεταξύ τοΰ Ά μ λέτου καί τοΰ Λαέρτου, ήν διαλύει ό βασιλεύς καί ή βασίλισσα.
1Δ'.
Πράξις πέμπτη. Ό Α μ λέτο ς έν τω νεκροταφείω. Ή ζωή έν

τ φ τοπω τοϋ θανατσυ. Ή φιλοσοφία τοΰ κόσμου έκεΐ δπου πει
ράματα πολλά προτείνονται είς άπόδειξιν τών έπιχειρημάτων
αύτοΰ. Οσοι τάφοι, τόσαι άποδείξεις τής ματαιότητος τών τοΰ
κόσμου. Όσοι τάφοι, τόσα μαρτύρια τοΰ τέλουςτής ύλης ! Όσοι
τάφοι, τόσα μαρμαρωθέντα δάκρυα θνητών. Όσοι τάφοι, τόσοι
σπαραγμοί καρδιών μερόπων. Όσοι τάφοι, τόσαι άλλοιώσεις
σωμάτων έκ γης πλασθέντων καί είς γήν καταληγόντων. Ό σοι
τάφοι, τόσα όνειρα ματαιωθέντα, τόσαι έλπίδες ψευσθεΐσαι, το'σαι ήδοναί καταρρεύσασαι! Όσοι τάφοι, τόσαι υπάρξεις είς άνυπαρξίαν καταντήσασαι, τοσαϋται ζωαί είςτό μηδέν πεοιελθοϋσαι,
Νεκροταφεΐον! Είσαι δακρύων καί πόνων κατοικία, όπόταν δ
έπισκεπτόμενός σε ί3η τά λευκά έκεΐνα μάρμαρα, δσα τάφοι κα
λούνται, καί όπόταν άνελογίσθη πόσα άοά γε ρόδα εύθαλοΰς
νεότητος ύπό τόν λίθον έκεΐνον κατε^ρύησαν, πόσοι κρίνοι δειλημόνων παρθένων εις κόνιν κατέληξαν, πόσοι ερωτες έπί μαρ
μάρινης έσιγησαν κλίνης, ποσοι ποθοι έκεΐ κατεσβέσθησαν, πόσα
όνειρα έν τω χοί συνετάφησαν. Νεκροταφεΐον ! είσαι μυστήριον·,
δποταν τις άναλογισθή ποΰ άρά γε καταντα ό άνθρωπος, τό
πολυπραγμον έκεΐνο δν, τό τοσοΰτον πάταγον διεγεΐρον έπί τοϋ
πλανήτου τής γης, ή τύρβη έκείνη, ή άπληστία, ή ούδέποτε κοίρεννυμένη, ή άπληστία ή τά πάντα ζητούσα, ό πόθος ό πανταχοϋ
έξικνουμένος, ήηόονή ή γευομενη απάντων δια αύτήν θωπεύουσιν, δ άνθρωπος, τομυάτηριον έκεΐνο, δπερ άγνοεΐ πόθεν έρχεται
και ποΰ πορεύεται, ό άνθρωπος, τό κραμα έκεΐνο τοΰ θείου και
τοΰ θνητοΰ, τοΰ πνεύματος καί τής ύλης, τοΰ θανάτου καί τής
άθανασίας, τοΰ ούρανοΰ καί τής γης, τοΰ ιδανιχοΰ καί τοΰ πεπερασμενου, τοΰ άπειρου και τοΰ περιωρισμένου. Νεκροταφεΐον ί
Είσαι φώς, είσαι χώρα άπέραντος φωτός άϊοίου, όπόταν ό έπισκεπτόμενός σε σέ έκλαμβάνη ώς κλίμακα έκ γης άγουσαν π^ός
τόν ούρανόν, ώς άστρον αθανασίας φεγγοβολούν καί λέγον τοΐς
άνθρωποις : Γόε ο ουρανος! 15ε ο άνθρωπος! ώς φιλοσοφικόν τεκ^
μηριον μελλουσης ςωής, αθανασίας έν τω άνθρώπω καί μελλούσης άνταμοιβής αύτοΰ.
Σπένδω τό δάκρυ έν τη πρώτη περιστάσει· δντα, μεθ’ ών συνεςησα, και τά όποΐα τόσον σκληρώς άφήρπασας, νεκροταφεΐον,
άπ έμοΰ, μοι έπιβάλλονσι τό τοιοΰτο· δακρύω καί δακρύων άν«χωρώ.

"Ισταμαι παρά τινί τάφω, Ιν τή δεύτερα περιστάσει, καί σκε·*
πτομαι. 'Ρεμβάζω ώς άληθής φιλόσοφος. ΒΙυρίαι ίδέαι υ π έ ρ και
κ α τ ά επέρχονται έν τώ νο'ί μου, ό νους μου άποβαίνει σφοδρας
στάδιον πάλης. Έάν δέν λύσω τό ζήτημα, ρίπτω εν τελευταΐον
έπι σοΰ βλέμμα καί κύπτων τήν κεφαλήν άναχωρώ.
Παράφορος ύπό χαράς, «νεκροταφεΐον, χαΐρε!» επιλέγω έν τη
τρίτη περιστάσει. Είσαι φώς καί έρώμαι τοΰ φωτός. Είσαι φώς,
καί έν μέσω τών σκοτεινών τοΰ ούρανοΰ νεφελών τήν αίθερώδη
μοι δεικνύεις της άθανασίας οδόν. Είσαι φώς, καί μοί λέγεις δτι
έάν έν τώ κόσμω άνταμοιβήν δέν εύρίσκω, έάν 6 κόσμος δι’ έμέ
ήναι δακρύων χ είμ α ρ ρ ο ς καί στε /αγμών πηγή καί αίσθηματων
πάλη καί κόσμος άνισότητος καί εστία της αδικίας καί κράτος
της τύχης, ώ ! ύπάρχει ζωή έτέρα, έν ή ίσως απολαύσω ούτινος
έπί τοΰ πλανήτου αύτοΰ δέν ήδυνήθην νά έπιτύχω . . . . . . . . .
Ό Ά μ λέτο ς είχε νά έκπληρώση έν τελευταΐον καθήκον, ή
μάλλον ό Σαίξπηρ έπί τοΰ Ά μ λέτο υ. Ό Ά μ λέτο ς έφάνη σκλη
ρός είς τήν Ό φηλίαν. Τοιοΰτος θά φανή καί έν τώ θανάτω αύ
τής ; Ούχί, όφείλει νά καθομολογήση απέναντι πάντων, απέναν
τι τοΰ βασιλέως, τής βασιλίσσης, καί τοΰ Λαέρτου. Ή ομο
λογία του αΰτη γίγνεται ώς έξής.
" Α χ ! τη ν ή γ ά π ω ν 3 τη ν ή γ ά π ω ν άκραιφνώς !
κ α ί χ ιλ ιά δ ε ς δέν Ιςήρκουν άδελφών
δι’ ο λη ς τ ή ς ά γ ά π η ς τ ω ν τ ή ς δόσεω ς
ν’ άντισταΟ μίσω σιν α ύτον τον έρω τα
τοΰ π ρ ίγ κ η π ο ς 'Α μ λ έ τ ο υ .— Τ ί ήδύνασο
υπερ α ύτή ς

να π ρ ά ξή ς

y

Ά λ λ ω ς τε δέ, παρ’ ήμΐν γε κριταΐς, εις τούς λόγους του
Ά μ λέτο υ, εις τήν μετά τοΰ Λαέρτου πάλην αύτοΰ έμβλέπομεν
τάς δοκιμασίας, τούς σπαραγμούς τής καρδίας, τούς άγώνας
ούς ύφίστατο όπόταν τήν άτυχή Ό φηλίαν έβασάνιζε διά τής κυνικής άληθώς άταραξίας του,όπόταν έφαίνετο λησμονών τόν πρός
αύτήν έρωτά του χαι τόν παράφρονα απέναντι αύτής ύποκρινόμενος. Έ καστος πρός τόν Λαέρτην λόγος του είναι εν βέλος
φαρμακερόν δι’ έκεΐνον, άλλά χαί δι’ αύτόν,μία πληγή, έν τραΰμα τής καρδίας του. «Είπέ, τώ λέγει, μά τόν θεόν ! είπέ, είπέ,
τί έπραττες ύπέρ α ύτής; Έμονομάχεις; έκλαιες; ένήστευες; τόν
έαυτόν σου κατεσπάραττες; Είπέ ! "Η όξος έπιες; ή μήπως ετρωγες κροκόδειλον; Έ γώ τό κάμνω — να ι! ν α ί! ν α ι! II νά

Ορηνήσης μόνον παρευρίσκεσαι; "Η εις τόν τάφον τοΰτον εισπηδας, ζητών νά μ’ έρεθίσης; Ζώντα νά σέ Οάψωσι πλησίον της
ειπέ. Θέλω ταφή καί έγώ. Ά λ λ ά τί νΰν περί όρέων φλυαρείς;
Ά ς ρίψωσι τοσοΰτον χώμα έφ’ ήμών, ώστε ή στήλη αύτη τούς
κροτάφους ει’ς τήν διακεκαυμένην ζώνην κατακαίουσα τήν
Ό σσαν ώς σταφίδα νά δειξη μικοάν.— Σύ κομπορρημονεΐς; 'Ως
σύ, ειμ’ ικανός κ’ έγώ εις τοΰτο.
Μετά τήν διεοεθιστικήν ταύτην συνδιάλεξιν ή Ιρις κατα
παύει, καί άπέρχονται έκ τοΰ νεκροταφείου.
!£'.

Τελευταία σκηνή. Μονομαχία μεταξύ Λαέρτου καί Ά μλέτου.
Τό κακούργημα φέρει νέον κακούργημα. Τά πράγματα περι
πλέκονται, άποβαίνουσι σχεδόν λαβυρινθώδη. Ή πραξις τοΰ
δράματος μονονουχί φαίνεται όπισθοχωροΰσα· ό κώδων τοΰ τέ
λους τής τραγωδίας ταύτης σημαίνει. Ό βασιλεύς τής Δανίας
συνεφώνηαεν, ώς γινώσκει ήδη ό άναγνώστης, όπως ό Λαέρτης
μονομαχήση μετά ξίφους, ού ή αιχμή ές·χι βεβαμμένη έντός δη
λητηρίου. Ε κτός τούτου ό κακοΰργος βασιλεύς θέλει έχει προπαρεσκευασμένον μαργαρίτην δηλητηριώδη, δν ήθελε θέσει έντός
τοΰ ποτηριού δι’ ου ήθελε πίει ό Ά μ λέτο ς.
Τά πάντα προπαρασκευάζονται. Ά ρχ ετα ι ή μονομαχία· έν
τώ μεταξύ ή βασίλισσα πίνει έκ τοΰ κρατήρος έν ω ύπήρχεν ό
μαργαρίτης, έδηλητηριάσθη.— Ό Λαέρτης τραυματίζει τόν Ά μ 
λέτον· ά λ λ ’ έν τή ζέσει τοΰ άγώνος άλλάσσουσι ξίφη καί ό Ά μ 
λέτος τραυματίζει τόν Λαέρτην είς άμφοτέρων τάς σάρκας κυ
κλοφορεί ήδη τό δηλητήριο ν.
Ή βασίλισσα πίπτει, πριν δέ πέση, ομολογεί ότι τό ποτόν,
τό ποτόν έκεΐνο ήν δηλητήριον. Ιίαί άποθνήσκει.— Έ ν Οΰμα. Ό
Λαέρτης πίπτει. Καί πριν ή πέση ομολογεί ότι τό ξίφος ήν κεχρισμένον δηλητηρίω, καί ένοχος ό βασιλεύς— 5 βασιλεύς. Ό
Ά μ λέτο ς υβρίζει διαρρήδην τόν βασιλέα, τόν ονομάζει βδελυρόν, μοιχόν καί δολοφόνον βασιλέα. Έπί τέλους τόν καταναγ
κάζει νά πίη έκ τοΰ κρατήρος. Καί ούτως, άποθνήσκει. Ό Λαέρ
της ζητεί συγχώρησιν παρά τοΰ Ά μ λέτο υ καί συγχωρεΐ αύτόν.
9 Έπί τής κεφαλής σου, τώ λέγει, τοΰ έμοΰ πατρός ό θάνατος

μή πέση, μήτε ό έμός, ούδ’ έκί τής έμής δ σάς !» Ό 'Α μλέτος
τον συγχωρεΐ, ώς συγχωρεΐ καί τήν βασίλισσαν, ήν όνομάζε*
δυ.στυχεστάτην, Άποθνήσκων δέ λ έ γ ε ι:
Ό ρ ά τ ιε , νυν ά π οβνησκω ! Ο ί μ ο ι Τ ο

οςΰ

μ ε κ ατα κυριεύει δ η λη τή ρ ιο ν.
Τ ή ν τ ή ς ’ Α γ γ λ ία ς δεν μα νθάνω είδη σ ιν,
Ά λ λ ά π ρ ο β λ έπ ω , φ ίλε. οτι β α σ ιλεύ ς
Ό

Φ ορ τιμ β ρ ά σ η ς

ουτος Ικ λ ε χ θ η σ ε τ α ι.

Τ ώ δίδω. δ’ άποθνήσ.κων νΰν τή ν ψήφον μου*
Κ α ι τοΰτο νά τω . εί’π^ ς κ α ί τ ά ά λ λ α , ώ ς
υπό τ ή ς Ε ιμ α ρ μ έ ν η ς δ ιε τ ά χ θ η σ α ν .—
Π ερί τώ ν Ιπ ιλ ο ίπ ω ν δ μ ω ς σ ιω π ή !

Ό 'Αμλέτος άποθνήσκει. Ό 'Αμλέτος άπέθανε πριν ή ά π ο θ ά τ β
άφ’ ου άπέθανεν ό τής Δανίας κακούργος βασιλεύς. Ή πάλη τετέλεσται έν αύτώ' τό καθήκον έξεπληρώθη· ζωής συνθήκην δέ?
ειχε πλέον. "Ισως. τινές θεωρήσουσt ψυχρόν τό τέλος τοΰ δρά
ματος ή μάλλον έκ τύχης τόν βασιλέα άποθανόντα, τό δέ καθή
κον τοΰ Δανοΰ βασιλόπαιδος άνεκπλήρωτον μεΐναν.
Καί δμως δ ποιητής πόσον ωραία έξωκονόμησε τόν κολοσσόν
τοΰτον τοΰ δράματος, έν μέσω τών λαβυρινθωδών περιπετειών
δσας πραγματικώς διήλθε μέχρις δτου είς τήν λύσιν άφιχθή!
Τί έ ζήτει ό 'Αμλέτος, ό, ήρως ουτος τής διανοίας; Νά φονεύση,
ώς ένθυμούμεθα, τόν βασιλέα τής Δανίας, ούχί μετανοοΰντα καί
συγχώρησιν παρά τοΰ ούρανοΰ έξαιτούμενον, ούχί άγαθοεργοΰντα ή έν ούδετέρα θέσει δ ια κ είμ ενο ν, άλλά κακουργοΰντα, ή κραιπαλώντα ή άσεβοΰντα ή ιεροσυλοΰντα ! "Ω! εύγενής ψυχή τοΰ
'Αμλέτου! ώ ! εύγενεστέρα τοΰ. δαιμονίου τής Ά λβιώ νο ς δρα-*
ματοποιοΰί Καί μολονότι τό πρός τόν πατέρα καθήκον έπέβαλλεν αύτω νά φονεύση τόν βασιλέα, καί μολονότι τά τελεσθέντα
ύπ’ αύτοΰ κακουργήματα τοιαύτης τύχης ήσαν άξια, καί μολο
νότι τό φάντασμα άπϊίτει έκδίκησιν, ό πατήρ δηλ. συνε^ώρει τώ
υίώ του νά διαπράξη φόνον ,καί δμως δέν ήθέλησε νά παρας-ήση
τόν 'Αμλέτο,ν φονεύοντα τόν βασιλέα έν στιγμή καθ’ ήν δέν ήν
κακοΰργος. Τό παρελθόν του ήν κακοΰργον επρεπε καίτό παρόν
καί ή μικρά έκείνη στιγμή καθ’ ήν έμελλε νά τόν φονεύση χά
ηναι στιγμή κακουργήματος, στιγμή νέας δολοφονίας. Ήθέλησξν ό ποιητής νά παραστήση τόν 'Αμλέτον φονεύοντα, άλλά
φονεύοντα έπί διπλή τιμωρία, φονεύοντα αύτόν πρώτον διότι.

έδολοφόνησε τόν πατέρα του καί δεύτερον διότι άνάνδρως ήθέ
λησε νά δολοφονήση καί αύτόν, δολιοις χρώμενος μέσοις.
Έκεΐνον δν άνεβίβασεν δ Σαίξπηρ έπί σκοπιάς φιλοσοφικής,
έκεΐνον δν κατέστησεν άνώτερον τών λοιπών άνθρώπων, έκεΐνον
ον περιέβαλλε διά μοναδικοΰ καί περιέργου χαρακτήρος, δέν ήθέ
λησε νά παραστήση αιμοχαρή φονέα, φονεύοντα έξαπιναίως,
έξ έφόδου βυθίζοντα τό ξίφος του είς τήν καρδίαν τοΰ βασιλέως
τής Δ ανίας! Ο ύχί! πρώτον εφερεν αύτόν είς τό χείλος τοΰ τά
φου, πρώτον έφερεν αύτόν άπέναντι νέων στυγίων κακουργημά
των, άπέναντι τής μητρός του, ήτις άθώα ή δυστυχής έγένετο
καί αυτη θΰμα τοΰ άρπαγος τοΰ Βασιλικού στέμματος συζύγου
της, άπέναντι τοΰ Λαέρτου, δστις έν στιγμαις παραφοράς καί άληθοΰς μανίας εύρισκόμενος συνεφώνησε μετά τοΰ βασιλέως τό
άτιμον τής μονομαχίας σχέδιον καί είτα ώθησεν αύτόν δπως
δώση εν πέρας είς τήν ζωήν τοιούτου λυμεώνος, ου εν μέν θΰ
μα περιεπλανάτο άνά τούς τά φο υ ς καί τά κοιμητήρια, τρία δέ
εκεί ντο έκεΐ, έξ ών τό εν νεκρόν, τά δ’ έτερα ψυχορραγοΰντα.
Ό φόνος έκεΐνος δέν ήν πλέον φόνος, άλλά τιμωρία. Ό 'Αμλέτο ς έξετέλεσε καθήκοντα δικαιοσύνης. Καί άπέθανεν !

ΕΠΙΛΟΓΟΙ,
ΚΓ.

’Ανελύσαμεν τόν 'Αμλέτον καί έμελετήσαμεν α ύτό ν.’Α λ λ ’εικοσιν ή τριάκοντα σελίδες άρκοΰσιν ε?ς μελέτην αύτοΰ; Μετάβηθι εις τόν Π ρ ο φ ή τ η ν , μετάβηθι είς τόν ' Ρ ο β έ ρ τ ο ν τόν Διά
βολον, μετάβηθι είς αύτήν τήν Δ ι ν ό ρ α ν, ιδία είς τόν πρόλογόν
της, καί έναυλίσθητι τούς βαρείς έκείνους τών μουσικών κυμάτων
ήχους, τούς νΰν μέν γλυκείς τά ώτά σου πλήττοντας, νΰν δέ πα
ταγώδεις καί καταπληκτικούς, νΰν δέ είς ύψος άνέφικτον άνερχομένους· μετάβηθι λέγω είς τά μελουργήματα ταΰτα καί δός
τά ώτά σου ολοκαύτωμα είς τήν μουσικήν τ ω ν μετάβηθι άπαξ,
δίς, είκοσάκις· πρόσεχε είς τούτου τόν τόνον, εις έκείνου τήν
φωνήν, είς τό δεΐνα μέλος, είς τοΰτο τό ασμα, είς ταύτην τήν
διά πασώ ν λάμβανε έκαστον ήχον καίάνάλυέ τ ο ν συνοικειώθητι
μέ τήν βαρείαν έκείνην καί έπιβ?^ητικήν μουσικήν σύνδεε τούς

ήχους καί τά μέλη μετά τών αισθημάτων του ποιήματος, μετά
τών περιπετειών τοΰ δράματος, καί μετά πάντα ταΰτα άνάλαβε
νά γράψης τί ές^ μουσική II ρ ο φ ή τ ο ν», τί έ ς ι μελουργία 'Ρ οβ έρ τ ου . νΩ! τό έλπίζω· θά είσέλθ^ς είς χάος, άλλά yάoς μα
γευτικόν, θελγητρώδες· θά έμμείνης έκεΐ έν τώ κέντρω* παντα
χοΰ θ’άκούης κηληθμούς τώνώτων αρμόνικάς μελωδίας, συμφω
νίας ά γ γ έ λ ω ν θά πτερύγιζες είς ουρανόν, θά ένοπτρίζησαι τό ά 
πειρον, ίστ) μέγας, θειος, άπειρος καί σύ, θά αισθάνεσαι εαυτόν
άφινοντα τά γεηλόν σαρκίον σου, φεύγοντα, ναι , . . φεύγοντα έ
πί πτερύγων άνεμων, μετεωριζόμενον, βλέποντα αυτόν τόν θεόν
σου... καίμετέπειτα, ήδέως, άρμονικώς, κατά βαθμίδας πίπτοντα
και πάλιν πλέοντα, ώς έπί ένετικής χρυσοτεύκτου γόνδολας, έπί
γαληνιαιας έπιφανειας μουσικών αρμονιών ιδού νΰν θάέκφωνής*
ό π ο ι ο ν ύ ψ ο ς ! νΰν, ό π ο ι α α ρ μ ο ν ί α ! νΰν, ό π ο ι ο ν
θ ε λ γ η τ ρ ο ν ! νΰν, ό π ο ί α α ι σ θ η μ ά τ ω ν ε κ φ ρ α σ ι ς ί 1
νΰν, ό π ο ι ο ν μ ε γ α λ ε ΐ ο ν Γ
Καί όμως αμφιβάλλεις ότι αί έντυπώσεις έσονται ποικίλαι,
ξέναι πάσης ένότητος, ότι ούδαμώς δυνήσεαι ϊνα έν συνόλω.
συμπεριλάβης τήν μουσικήν τοΰ Μαγερβέερ, ότι ούδέποτε θέλεις
κατορθώσει- νά ειπ/jc, ή μουσική τοΰ Μαγερβέερ έν τώ. Προφήτη
σημαίνει τοΰτο, ή έν τή Δινόρα σημαίνει έκεΐνο.........
Τοΰτ’ αύτό συμβαίνει καί έν τώ Ά μ λ έ τω . Ό Ά μ λ έ τ ο ς
είναι μέγα πολύπλοκον άρχιτεκτονικάν οικοδόμημα· εισέρχεσαι,
εκπλήττεσαι πρό ταύτης τής ς·ήλης, πρό έκείνου τοΰ γεισώματος,
πρό τούτου τοΰ διαμερίσματος, πρό έκείνου τοΰ κηπαρίου·ΐς·ασαι
ομως έν τώ κέντρω· ρίπτεις βλέμμα τι πρός τά άνω· δεύτερον
πρός τά κάτω, τρίτον πρός τά πέριξ* θέλεις νά είπης τίέκφράζει
ή Αρχιτεκτονική αυτη έν συνόλω, ά λ λ ’ άδυνατεΐς, καί φεύγεις. Ό<
Ά μ λέτο ς είναι πολλαπλή τις ζωγραφία, ής τό μεγαλεΐσν άδυ
νατεΐς νά συμπεριλάβης έν ένί καί μόνω βλέμματι καί είπης Ιν
μια λέξει τί αυτη έκφράζει.
Τοιοΰτος ει/αι ό Ά μ λ έ τ ο ς · έμελετήσαμεν τά ωραιότερα
αύτοΰ μέρη· μετ’ αύτοΰ προέβημεν καί είς ιδιαιτέρας
ά λ λ ’ έφθημεν είς τό τέλος, θέλομε >
> νά είπωμεν τί έστιν Ά μ 
λ έ τ ο ς διά μιας λέξεως καί ούδεμία άλλη έπί τών χειλέων η
μών έξέρχεται λέξις ή ή λέξις: μυστήριον.
Ά μ λ έ τ ο ς έ σ τί μυ σ τ ήρ ι ο ν.

Γελδς, άναγνώστά μου;
Καί δμως τό μέν μυστήριον έπί τοΰ Ά μλέτο υ λεγόμενον είναι
άλήθεια, πάσα δέ άλλη κρίσις είναι ψ εΰ δ ο ς. Ό Ά μ λέτο ς πε
ρικλείει άπειρόν τι μεγαλεΐον, όπερ θνητοΰ φαντασία άδυνατεΐ
νά συμπεριλάβη.
Καί άπαταται δστις τό τοιοΰτο νομίζει άτέλειαν. Ούχί* ή άτέλεια αυτη είναι ή πρώτη τών καλλονών του.
Τί προτιμάς, άναγνώς*ά μου; νά βλέπτις Ιν μικρόν άνθύλλιον*
ωραΐον τήν όψιν, γλυκύ εύωδιάζον, καλλιτεχνικώτατον τό
σχήμα, τό όποιον όμως λέγεις δτι είναι άνθύλλιον, ή ναθαυμαζης τόν έναστρον ούρανόν, καί ν’ άδυνατής νά συμπεριλαβτις τό
άπειρόν του καινά θεασαι αύτόν σκεπτικός,καί όπόταν έλθης είς
τό κορύφωμα τής μαγείαςσου νά λέγης: είναι μυςήριον; Νά βλέπης μίαν λίμνην, ής αί όχθαι δονακόχλοοι καί άνθοστόλιστοι νά
ωαιν, ής ή έπιράνεια νά ήναι άργυροειδής, ής τήν γαλήνην ή
νήσσαι λευκοπτέρυγες νά άροτριώσιν, ή γόνδολα τις έρας·ας δυο
περιηγοΰσα, ή έφ’ ύψηλοΰ τίνος βράχου ισταμενος νά θεασαι εν
μέγα, εν άπειρον, εν λευκόν, άλλά ζοφοειδες πέλαγος, ανευ όρίων, άνευ ώρισμένου τινός μνημείου, τό οποίον νά Οαυμαςης
καί έξυμνών τό μεγαλεΐον τοΰ Δημιουργού ν’ άναφωνής : είναι
μυστήριον !
"Ω ! έν τώ κόσμω τούτω, όπου ή φύσις πασα είναι μυστηριώ
δης, δπου αύτός ό Θεός είναι μυστήριον— τι ωραιοτερον ή τι υψηλότερον ή τό ποιεΐν δ ρ α μ α, όπερ άναγινώσκων τις και εις
τό πέρας άφικνούμενος ν’ άναφωνη: είναι μυστήριον !
Σκιά τοΰ Σαίξπηρ! όπου καί άν ει, έάν άξιοΐς τοΰ πλανήτου
ζμών ενός βλέμματός σου, δέξαι τήν εύωδίαν ενός άνθους, οι ο
τι σύ εις άνώτερος έπαίνων, δπερ σοι προσφέρει εκ τής βαρυδαίμονος ταύτης γής είς θνητός, σκώληξ μέν άληθής πρό σοΰ ων,
άλλά θαυμαστής σου μέγας, έάν τό μεγαλεΐόν σου δέν μοί έπιτρέπη δπως άποκληθώ έραστής σου.
Β, ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ.

Q ΑΕ1ΠΟΤΑ.ΚΤΗ2.
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ή νΰξ έπήλθεν. Άμέσως επεμψα περιπολίας πρός κατασκόπευσιν τής
πόλεως, διώρισα προφυλακάς έντός τοϋ δάσους καί έν γένει προητοιμά-

Ο Λ Ε Ι ΠΟ Τ Α Κ Τ Η Σ .
ΕΠΕΙΣΟΛΙΟΝ TOY A Y ΣΤΡΟΟΥΓΓΡ1ΚΟΥ Π ΟΛΕΜ ΟΥ
Μ ετάφρασις Ικ τοΰ Γερμανικοί? ύπό Α Ρ Ι Σ Τ Ο Μ Ε Ν Ο Γ Σ Σ Τ Α Γ Ρ Ι Λ Ο Γ ,

Κ ατά τά 1 8 4 9 , τριακονταετές μόλις και ταγματάρχης άτιτλους, ημην
διοικητής τοϋ. . . συντάγματος τών δραγόνων, ^ιότι ό συνταγματάρχης
Τιμών μετά πολλών αξιωματικών ειχε φονευθή κατά τους πρώτους τή,ς
ε,^α^ασ .ασ^,ως μΤίνας. Αί ταςεις τοΰ υπο τήν διοίκησίν μου σώματος εί,χον άραιωθή έκ τών μαχών έπαισθητώς, άλλ’ οί μένοντες ς-ρατιώται ησαν
πιστοί και άνδρειοτατοι, και εφλεγοντο ύπό της επιθυμίας τοΰ νά έκδικήσωσι τους φονευθέντας άδελφούς των.
II διήγησις μου άρχεται περι τά τέλη τοΰ μαρτίου καί άμέσως μετά
δεινήν ηχταν, ήν παρά τόν Theiss ύπέστημεν. Ό άρχις-ράτηγος πρίγκηψ
W in d isch g ratz οπισθοχωρεί ταχέως, ένώ οί Ούγγροι ύπό τον Γαίργεΰ
εσπευδον νά τόν προφθάσουν. Οί· στρατιώ ται, εί καί άπηυδηκότες ύπό
τών ταλαιπωριών καί τοϋ καμάτου, δέν άπώλεσαν τά θάρρος, καί ή ύποχώρησις έγένετο δσον τό δυνατόν έν τάξει.
Τό ύπ’ έμοΰ διοικούμενον σύνταγμα άπετέλει τήν έμπροσθοφυλακήν
μ ετά δύο λόχων σκαπανέων, οιτινες έμελλον νά κατασκευάσωσι τήν γέ
φυραν, δπως διαβή τό κατόπιν ερχόμενον σώμα. Μόλις δέ ειχομεν φθάσει εις τήν δε'ιάν τοΰ ποταμοΰ όχθην, καί οί σκαπανείς ήρξαντο τής ερ
γασίας των, εις τών υπασπιστών τοϋ πρίγκηπος έλαύνων άπό ρυτήρος
ηλθε πρός έμέ καί μοί ένεχείρισεν έγγραφον, δι’ ού διετασσόμην άμέσως νά
διαβώ τόν ποταμόν, διότι σώμα έχθρικόν έν τή πόλει 2. , . ούχί μακράν
τής άριστερας όχθης σταθμεϋον ήθελε παράσχει πράγματα είς τόν στρα
τόν, έμποδίζον τήν διάβασιν τοΰ ποταμοΰ εως ού ό Γαίργεϋ φθάσν]· διά
να μ/] πεσωμεν λοιπον μεταξύ δυο πυρών ό αρχιστράτηγος μέ διέταττε
να διαβώ τόν ποταμόν, νά κατασκοπεύσω τήν πόλιν 2. . . καί νά τήν
κυριεύσω, εί δυνατόν, πρό τής άφίξεώς του.
Ά φείς λοιπόν τούς σκαπανείς νά έξακολουθήσωσι τήν κατασκευήν τής
γεφύρας, συνηθροισα τους δραγονους μου, καί, μή ύπαρχούσης σχεδίας
π Ρ0Χ.°^Ρ®υ, εισηλθομεν είς τον ποταμόν κολυμβώντων τών ϊππων. Λεκ α τρεις στρατιώται παρασυρθεντες υπό τοΰ ρεύματος έπνίγησαν, οί δέ λοιποί
σώήΐ καί διάβροχοι έφθάσαμεν είς τήν άπέναντι όχθην. Έν τώ μεταξύ τού"

σθην έντελώς, ώστε νά έπιληφθώ τής εφόδου, άν τό έπέτρεπον αί ειδή
σεις τών κατασκόπων.
Μ’ ό'λον ό'τι οί ύπό τάς διαταγάς μου άνδρες ·?σαν κατά πάντα τής
εμπιστοσύνης μου άξιοι, εύρίσκοντο ό'μως μεταξύ αύτών καί τινες Ούγ
γρος είς ών τήν π ίστιν δέν εκρινον καλόν πολύ νά βασίζωμαι" είναι α
ληθές ό'τι ή δυσπις-ία μου δέν ·?,ν τόσω βάσιμος, διότι πάντες ούτοι είχαν
πολεμήσει μέχρι τοϋδε γενναίως, καί ούδέ τά παραμικρόν δυσαρεσκείας
σημεΐον έ'δειξαν, ά λλ’ ό'μως έπόμενος τη παροιμία αό φυλάττω ν τά ένδύμ ατά του έ'χει τά ήμίση», ήμην πολύ προσεκτικός καί διέταξα, πρό πολλοϋ ήδη, τούς ύπαξιωματικούς νά έπιβλέπωσιν αύτούς διηνεκώς, καί νά
μή τούς διορίζω σι φύλακας είς θέσεις έπικαίρους. Ή διαταγή έτη ρήθη
έ'κτοτε κατά γράμμα, ώστε καί τήν εσπέραν έκείνην, νομίζων ό'τι πασαι
αί έν τώ δάσει προφυλακαί εΐχον άνατεθή είς άνδρας έμπεπιστευμένους,
ήμην κατά τοΰτο τούλάχιστον νίσυχος.
Περί τήν 9ην μ. μ. έπέστρεψαν οί κατάσκοποι, φέροντες καί τινας χ ω 
ρικούς, τούς οποίους συνέλαβον κύπτοντας ξύλα· δύο δέ ύπαξιωρατικαί
Βοεμοί, κάτοχοι τής θύγγρικής, ένδυθέντες τά φορέματα τών χωρικών
είσέδυσαν είς τήν πόλιν. Έπανελθόντες άνεκοίνωσαν ό'τι χίλιοι περίπου
ένοπλοι χωρικοί κατεϊχον τήν πόλιν, καί 3τι ή έπίθεσις κατά τής πόλεως,
τούλάχιστον ενωρίς, δέν ήτο φρόνιμος, διότι καί οί κάτοικοι καί οί έκ τών
πέριξ ήγρύπνουν περιπολοΰντες. Προσκαλέσας τούς αξιωματικούς συνεκρότησα συμβούλιον, έν ώ άπεφασίσθη νά έπιπέσωμεν κατά τής πόλεως
περί τήν δωδεκάτην, ό'τε οί χωρικοί, ώς ούδένα προαισθανόμενοι κίνδυνον,
ήθελον παραδοθή είς τάς άγκάλας τοΰ Μορφέως. Μετά τοΰτο έχορήγησα
ε{ς τούς στρατιώτας δίωρον ανάπαυλαν, διά νά δειπνήσωσι καί ν’ άναπαυθώσιν ολίγον' άμέσως δέ οί μεν ή'ναψαν πυράς, οί δέ ήτοίμαζον τό δεΐπνον, άλλοι έπεριπαιοΰντο τούς ‘ίππους, καί άλλοι έξαπλωθέντες πρά
τώ ν πυρών άνεπαύοντο.
Ούδέποτε εΐδον γραφικωτέραν σκηνήν, ης παρίστα τά μικρόν ήμών·
στρατόπεδον. Έξηπλωμένος παρά τήν πυράν έκάπνιζον τό σίγαρόν μου.
Ή νύξ, εί καί ψυχρά, άσέληνος καί σκοτεινή, ήν ωραιότατη· οί αστέρες
ελαμπον ώς άδάμαντες άπό τοϋ στερεώματος άνηρτημένοι. ’Ενώπιον μου
ό βαθυδίνης Theiss έκύλιε τά ψιθυρίζοντα κύματά του, μακρόθεν δέ ήκουον τούς κτύπους τοΰ πελέκεως μαρτυροϋντας ό'τι ή κατασκευή τής
γεφύρας έπροχώρει. Οί πλεΐστοι τώ ν στρατιωτών μου έρρόγχαζον περί
έμέ, βλέποντες ϊσως καθ’ ύπνους τ ά προσφιλή αύτοΐς ό'ντα’ ή φλοξ τών,
πυρών κυμαινόμενη ύπό τής έσπερινής αύρας μοί έδείκνυε τούς πλησίον
*

σκοπούς, οϊτινες, μέ τώ ξίφος άνά χεΐρας, ϊσταντο άκίνητοι,
ισως οτι πιθανόν αύριον νά μή ύπάρ^ωσιν έν τω βίω.

σκεπτόμενΜ

δίαν αύτοΰ- έχρεωστοϋμεν τήν καθ’ ήμών έπίθεσιν τώ ν πολεμίων. Έξε-

ΙΙτο περίπου 1 1 και τέταρτον' βαθεΐα σιγή περί ήμάς έπεκράτει" τά
σιγαρον είχε πεσει άπό την χεΐρα μου, τά αντικείμενα καθίσταντο έπί
μάλλον και μάλλον α^ανή, και βαθμηδόν με κατελάμβανεν ό ΰπνος, δτε,
αίφνης ισχυραί κραυγαί, τό γνωστόν “E l y t r τών Ούγγρων, ήκούσθη έν

τάσας τούς ύπαξιωματικούς εμαθον δτι ό λειποτακτήσας ήν έξ έκείνων
τών άνδρών, εις οδς δέν ένεπιστευόμην, ό Ούγγρος Μιχαήλ Σκελαδύ, γεν
ναίος καί εύπειθέστατος στρατιώτης, τρία έτη υπηρετών, καί ούδέποτε
ούδέ τήν έλαχίστην συμπάθειαν πρός τούς άποστάτας ομοεθνείς του δείξας· καί δμως διατί έλειποτάκτησεν; Ό καιρός δέν ήτο αρμόδιος πρός
περαιτέρω περί τής λειπόταξίας τοΰ Σκελαδύ έρεύνας, διότι ήμεθα ήδη

τός τοϋ δάσους. "Απαντες έγερθέντες μετά σπουδής ώρμησαν πρός τους
ίππους, αλλα μόλις τό έν τρίτον τών στρατιωτών κατώρθωσαν νά ίππευσουν, και οί έχθροι εφωρμων. Έκ τριών τοΰ δάσους μερών μελάνες
όγκοι φανεντες έπεπιπτον μετα κραυγών κατά τών πλησιεστέρων στρα
τιω τώ ν και ηρξαντο τοΰ έργου τοΰ θανάτου. Οί δραγόνοι μου, μ’ δλον
το αιφνιόιον της προσοολής, δεν εταραχθησαν ούδόλως" δσοι έξ αύτών
δέν έπρόφΟασαν νά ίππεύσωσι σχηματίσαντες ουλαμούς άνΟίσταντο κατά
τώ ν έφορμώντων, οί δέ αξιωματικοί συναθροίσαντες τούς ίππους έπέπεσαν κα τ’ αύτών καί τούς διεσκόοπισαν έντός ολίγου. Ή πρόσκαιρος τών
χωρικών ορμη ύπεκυψεν εις την ταςιν καί οί εχθροί ήμών ήναγκάσθησαν
άφήσαντες τούς ήμίσεις έξ
μ.ετά τάχους.

α ύ τώ ν

νεκρούς η τραυματίας

ν’

άποσυρθώσι,

Οι στρατιώται μενεα πνεοντες ηθελον νά έξακολουθήσωσι τήν καταδίωξιν, ά λλ εγω μή θελων να έκτεθώμεν πριν η γνωρίσωμεν ·καλώς τούς
πολεμίους διέταξα ύποχώρησιν. Μετ’ ολίγον δέ έπληροφορήθην παρά τ ί
νος πληγωμένου Ούγγρου δτι οί έπιτεθέντες καθ’ ήμών ήσαν οί έν 2. . .
χωρικοί, οϊτινες μαθόντες τήν παρουσίαν ήμών, πόθεν δέν έγνώριζεν η δέν
ήθελε νά εϊπ·/], άπεφάσισαν νά έπιπέσωσι καθ’ ήμών, κοιμωμένων, καί νά
μας καταστρέψωσιν έξ ολοκλήρου.
Μη υπαρχούσης ήδη απόχρωσης αιτίας πρός περαιτέρω αναβολήν τής
έφόδου, ώς έξησθενισμένων τών εχθρών,διέταξα νά προχωρήση τά σύνταγ
μα άμέσως, καθ’ όδόν δέ εμαθον δτι καί αί άπώλειαι ήμών δέν ήσαν. όλιγαι" ογδοηκοντα στρατιώ ται ήσαν ανίκανοι πρός μάχην. ’Ανεξήγηταν
δμως μοί ήτο δλως τό αίφνίδιον τήν προσβολής, διότι ώς ανωτέρω έμνήσθην, μονον διά τής κραυγής τών έχθρώνή σθάνθημεν τήν προσέγγισίν των.
Ούδεις έκ τών έν τώ δάσει προσκόπων εΐχε πυροβολήσει ή δώσει άλλως
τό σημεΐον τοΰ κινδύνου- τ ί ά'λλο έπρεπε νά ύποθέσω ή προδοσίαν; Ή
α ίτια τής σιωπής τώ ν δύο πρός τό μέρος τοΰ ποταμού σκοπών έφανερώθη άμέσως· άμφότεροι ήσαν νεκροί, φονευθέντες βεβαίως έξ άπροόπτου
υπό τώ ν έπιδραμόντων' ά λλ’ ό τρίτος, ό'ς-ις ειχε τεθή^μόλις είς βολήν πυροβολου άπό τής πολεως, ποΰ ήτο; εΰρομεν τόν ίππον του δεδεμένον είς
δενόρον, και τά πιστόλια πλήρη έντός τής έπί τοΰ έφιππίου θέσεώς των,
ά λ λ αύτός ελειπεν, άρα είχε λειποτακτήσει, καί εις τήν αίσχράν προδη-

εκτός τοΰ δάσους καί έβλέπομεν ολίγον άφ’ ήμών κα τ’ εύθεϊαν άπέχουσαν
τήν πόλιν Σ£. .. . i
Οί ήμίσέις έκ τών στρατιωτών διέτάχθησαν νά έφορμήσωσίν άμέσως,
οί δέ λοιποί περιελθόντες τήν πόλιν νά είσέλθωσιν είς αύτήν άπό τό αν
τίθετον μέρος διά νά πεοικυκλώσωμεν τούς έχθρούς. Τό έν τή μεγάλη
τής πόλεως όδφ έξ άμαξών καί πίθων οδόφραγμα έκυριεύθη εύκόλως ύπό
τώ ν παρωργισμένων δραγόνων" οί χωρικοί έμάχοντο άπελπιστικώς, άλλ’
ήσαν ολίγοι, καί, ά'μα τοΐς έπετέθησαν έκ τών όπισθεν οί ήμέτεροι, διεσκορπίσθησαν ταχέως, ώστέ ή πόλις έκυριεύθη. Έδέησε νά μεταχειρισθώ
βίαν σχεδόν διά νά εμποδίσω τούς δραγόνους μου άπό τοΰ νά θέσωσι πΰρ
εις τάς οικίας, άλλά τήν λεηλασίαν, δυστυχώς, εναντίον δλων μου τών
προσπαθειών δέν ήδυνήθην νά προλάβω. Μετά μίαν περίπου ώραν διέ
τα ξα νά σαλπίσνι τό προσκλητήριον έν τή μεγάλη τής πόλεως πλατεία"
οί στρατιώται ήρχοντο βαθμηδόν φέροντες λάφυρα καί αιχμαλώτους.
Καθ’ ήν ώραν άνεγίνωσκον οί έπιλοχίαι τούς καταλόγους, έθέσαμεν φώτοί
είς τ ά παράθυρα τών παρά τήν πλατείαν οικιών καί άνηρτήσαμεν άφ’ υ
ψηλών δοκών φανούς διά νά προφυλαχθώμεν άπό νέας έκ μέρους τών
χωρικών έπιθέσεις.
Φωτισθείσης τής πλατείας, τά βλέμματά μου επεσον έπί μεγάλου λ ιθίνδυ’ οίκου, τοΰ οποίου αί θύραι ήσαν κατάκλειστοι καί τά παράθυρα
σκοτεινά, ώστε κατ’ άρχάς τόν έξελαβον ώς άκατοίκητον" οί στρατιώται
βλέποντες ό'τι μετ’ έπανειλημμένας κρούσεις τής θύρας ούδεί; ή'ρχετο ν’ άνοίξνι, προσεπάθησαν νά τήν βιάσωσιν, ά λλ’ είς μάτην" ένώ δέ ήτοιμαζόμην νά τούς διατάξω νά παυσουν, ύπαξιωματικός πλησιάσας με μοί άνεκοίνωσεν, δτι, ώς παρ’ αιχμαλώτου έπληροφορήθη, ό οίκος έκεΐνος άνήκεν εις τινα Γρηγόριον Σκελαδύ, δστις έψυχορράγει έκείνην τήν έσπέραν^
Τό ό'νομα Σκελαδύ μοί ένέβαλεν ύπονοίας, καί είπον τω Ειπαξιωματικω
νά φέρν) τόν αιχμάλωτον, δστις τώ ειχε δώσει τάς περί τοΰ οίκου καί τοΰ
κτήτορος αύτοΰ πληροφορίας. "Εμαθον δέ παρ’ αύτοΰ δτι ό Γρηγόριος
Σκελαδύ εί^εν υιόν έν τώ Αύστριακώ στρατιό, έν τίνι σώματι ή συντάγμ α τι δμως ήγνόει, καί έβεβαιώθην σχεδόν δτι ό λειποτάκτης κατέφυγεν
είς τήν*οίκογένειάν του.

Tvj βοηθεία σάκκου πυρίτιδος ή θύρα ήνεώχθη και ό ανθυπίλαρχος Κ .;;
εΐσήλθε μετά τινων στρατιωτών διά νά έρευνήσν) περί τοϋ λειποτάκτου,
άλλ’ άνάγκη πολλής έρεύνν,ς δέν ύπήρχεν* εν τινι όπισθίω τοϋ ισογείου
δω μ ατίφ ήτο συνηθροισμένη δλη ή οικογένεια' έπί της κλίνης εκειτο νε
κρός ό Γρηγόριος Σκελαδύ, καί παρ’ αύτήν ίστάμεναι έκλαιον τρεις γυ 
ναίκες καί μεταξύ αύτών ό ήμέτερος λειποτάκτης.
Ό έκ της εισόδου τώ ν στρατιωτών θόρυβος άπέσπασέ τούς έν τώ δωμ.ατίω άπό τοϋ λήθαργου, είς δν ήσαν βυθισμένοι" αί γυναίκες ριφθεΐσαι
έπί τού Μιχαήλ τόν παρεκάλουν νά φύγη, ούτος δέ τρέξας πρός τό παράθυρον, τό ήνοιξε καί έπήδησεν έξω πριν ή οί στρατιώ ται προφθάσωσι
ν’ άπαλλαγώσιν άπό τών γυναικών τάς χεΐρας' είς ό'μως, διαφυγών, ώρμησε κατόπιν του, τόν συνέλαβε, καί τόν έπανέφερεν έν τώ δωματίω;
κ’Α παγάγετέ τον πρός τόν διοικητήν, εκραξεν ό αξιωματικός, ή ύπόθεσίς του είναι άπλουστάτη . . . . δέκα βη'ματα καί ί ζ σφαΐραι διά τόν
λειποτάκτήν.»
κ Ώ κύριε! λυπήσου τόν υιόν μου, άνέκραξεν ή πρεσβυτέρα τών γυ
ναικών, καί έπεσε πρό τών ποδών τοΰ άνθυπιλάρχου' μή φονεύσνις τόν
υιόν μου. . . . λυπήσου τον! . . δέν έλειποτάκτησε, κύριε, ό Μιχαήλ
μου, ό'χι· ό υιός μου δέν είναι λειποτάκτης. . . ήλθε κατά παράκλησιν
ήμών διά νά λάβν) τήν τελευταίαν εύχήν τοϋ άποθνήσκοντος πατρός του.
Σέ ορκίζω εις τήν νεότητά σου, κύριε, μή φονεύσνις τόν υιόν μου ! »
Α ί δύο ά'λλαι γυναίκες, μελανόφθαλμοι ώραΐαι νεάνιδες, ών ή μία α 
δελφή τοΰ Μιχαήλ, ή δ’ έτέρα μνηστή του, μιμηθεΐσαι τό παράδειγμα τής
μητρός) έγονυπέτησαν πρό τοΰ άξιωματικοΰ καί τόν παρεκάλουν. Μόνος ό
Μιχαήλ σκυθρωπάζων έσιώπα.
d Ούμ! πολύ πιθανή είναι ή ιστορία σας, κυρίαι, άπήντησεν ό άνθιΐπίλαρχος, άλλά τ ί νά σας κάμω; καί άν ό'λα δσα μοί λέγετε ήσαν άληθινά, πάλιν δέν ήδυνάμην νά τόν σώσω’ είναι λειποτάκτης, άρκεΐ τούτο.
Τόπον λοιπόν, κυρίαι, τόπον . . . έμπρός, στρατιώ ται.» Ταΰτα είπών ό
αξιωματικός, ώθησε σφοδρώς τήν μνηστήν τοΰ λειποτάκτου, ή'τις πεσοϋσα έπι τοΰ έδάφους έπληγώθη είς τό στόμα' τό αίμα ρέον έκηλίδωσε
το λευκόν φόρεμα τής κορασίδος. Ό Μιχαήλ βλέπων τό αίμα τής μνη
στής του έγινεν έξαλλος, καί όρμήσας κατά τοΰ άξιωματικοΰ πριν ή οί
παριστάμενοι έννοήσωσι καλώς τά συμβάντα, τοΰ άφνίρεσε τήν σπάθην)
καί δι’ αύτής κτυπήσας αύτόν τόν έρριψε; αίμάτόφυρτον έπί τοΰ έδάφους,
ά λλ’ έν άκαρεΐ άφωπλίσθη, έδέθή καί άπήχθη, καθ’ ήν στιγμήν έγώ άκουων τάς κραυγάς τών γυναικών καί βλέπων τήν αργοπορίαν, ήτοιμαζόμην να στείλω καί άλλους στρατιώτας εις τόν οικον. Οί δραγόνοι*
βλεποντες τόν αξιωματικόν πληγωμένον καί ύπό τεσσάρων βασταζόμενον,

{λικρού έδέησε νά ριφθώσι κατά τοϋ δυστυχούς Μιχαήλ και νά τόν διαμελίσωσιν ένώπιόν μου.
Μ’ δλον δτι ήτον είς τήν έξουσίαν μου νά διατάξω νά τόν τουφεκίσωσιν άμέσως, ήθέλησα ν’ άκούσω τ ί είχε ν’ άπολογηθή ό δυστυχής έκεΐνος
νέος εις τάς κα τ’ αύτοϋ κατηγορίας. Συγκαλεσας λοιπόν τούς αξιω ματι
κούς συνεκρότησα στρατοδικεΐον καί έφερα τόν Σκελαδύ περίεργος τ ί θ’
άπελογεΐτο. Α ί κατηγορίαι ήσαν δέιναί· κατηγορήθη ώς έγκαταλιπών
πρό των έχθρών τήν θέσιν, ήτις τώ ένεπιστεύθη, δτι ένεκα τής προδο
σίας ή τούλάχιστον τής άμελείας αύτοϋ έγένετο αίτιος μεγάλης τώ ν
Συστρατιωτών του βλάβης, δτι ανακαλυφθείς προσεπάθησε νά δραπετεύΰ γ , καί ότι έπλήγωσε καιρίως τόν αξιωματικόν του. Τό δικαστήριο-; άπεφάνθη όμοφώνως ότι ίτο ν ένοχος εις δλας τάς κατηγορίας, καί ή άπόφασις βεβαίως θά ήτο «θάνατος».
Πριν ή ως πρόεδρός τοΰ δικαστηρίου έκφωνήσω τήν άπόφασιν, προσεκαλεσα τον υπόδικόν να ειπνι παν δ,τι πρός δικαιολόγησίν του ειχε. Καθ’
δλον το διάστημά τής δίκης του ήτον ώς άναίσθητος, μετά δέ τήν πρόσκλησίν μου συνελθών ήρξατο ν’ άπολογήται' οί λόγοι του μένουσιν άκόμη είς τας άκοας μου εναυλοι, διότι άπό άπλοΰν στρατιώτην, υιόν χωρι
κών, τοιούτους λόγους δέν έπερίμενον ν’ ακούσω;
« Γνωρίζω, εϊπεν, δτι πάντα είναι μάταια, δ,τι καί άν ειπω πρός άπολογιαν μ,ου είναι περιττόν, διότι παντα τά φαινόμενα μέ καταδικά
ζουν θελω τουφεκισθή ώς δειλός και προδότης έγώ, δστις καί τήν τε
λευταίαν μου ρανίδα θά εχυνον διά νά σώσω ένα έκ τώ ν μελλόντων νά
με τουφεκίσωσι. Τόν θάνατον δέν τόν φοβοΰμαι, διότι πολλάκις τόν εϊδον κατά πρόσωπον, άλλά φρίττω άναλογιζόμενος δτι έκεΐνοι μέθ’ ών
επι τρια έτη συνέζησα ώς άδελφός, μεθ’ ών ύπέστην τόσους κινδύνους,
θελουσι με καταράσθαι οτε πλέον δέν θά ύπάρχω. Είναι τρομερόν, κύ
ριοι άξιωματικοι, ν’ άποθνήσκν) άνθρωπος μέ τοιαύτας ιδέας, καί πρό πάν
τω ν έγω, δστις μά τήν σωτηρίαν τής ψυχής μου είμαι άθώος είς πάσας
■ΐας κατηγορίας έκτός τής τελευταίας' είς ταύτην είμαι ένοχος, το ομο
λογώ' κατηγοροΰμαι δτι έπλήγωσα τόν άξιωματικόν μου, δέν τό άρνοΰμαι, άλλά σάς ερωτώ, κύριος τ ί ήθελε πράξει έκαστος έξ ύμών άν έ
βλεπε την μνηστην του προσβαλλομ,ένην ούτως, ώς έγώ εΐδον τήν ϊδικήν
μου; Ά λ λ ά τοΰτο δέν είναι τό κύριον τής κατηγορίας μου μέρος' τό κυριωτατον είναι οτι ων σκοπός έγκατέλιπον τήν θέσιν μου καί έπρόδωκα
τους άδελφους μου' περι τούτων σας παρακαλώ δπως μοί έπιτρέψητε νά
είπω όλιγας λέξεις. "Οτε έτέθην ύπό τοΰ ύποδεκανέως ώς πρόσκοπος ειςτην άκραν τοΰ δάσους, άφίππευσα, έδεσα τόν ϊππον μου εις τ ι δένδρον.
και διά νά θερμανθώ έπεοιπάτουν άνω καί κάτοι, βλέπων πάντοτε πρός

Ο λΕίΠΟΤΑ,ΚΤΗΣ.
τήν πόλιν, έν η τά φώτα βαθμηδόν έσβύνοντο και παντελής Ηρεμία έπεκράτει. Έσκεπτόαην δέ δτι ή άλωσις της πόλεως ήθελεν είσθαι εύκολωτέρα παρ’ δσον ήλπίζομεν, ούδ’ έσυλλογίσθην καν δτι δυνατόν έν τη πόλει
ταύτη νά εύρίσκωνται άνθρωποι, δι’ οΰς έγώ ένδιεφερόμην, δ ώ τι άπό
της αρχής τοΰ πολέμου ούδεμίαν παρά τών συγγενών μου ελαβον είοησιν, ώστε ουδέποτε ύπωπτέυόμην δτι οί γονείς ρ.ου ήσαν ένταΰθα. Μόλις
sly ε παρέλθει μ ί? ώρα, άφ’ δτου διωρίσθην πρόσκοπος, δτε αίφνης ήκουσα
θόρυβόν τινα έντός τοΰ δάσους' κρυφθείς όπισθεν δένδρου παρετήρουν
πρός τό μ.έρος δθεν ήρχέτο ό θόρυβος" μετά δύο ?| τρία λεπ τά είύον προβαίνουσαν γυναίκα, της οποίας τό πρόσωπον δέν ήδυνάμην νά διακρίνω
διότι έφόρει καλύπτραν· ή γυνή έβάδιζε δρομαίως πρός τήν πόλιν' τήν
έκραζα νά σταθη; προσθείς οτι έν έναντι* περιπτώσει θά έπυροβόλουν*
πλησιάσας ήτοιμαζόμην νά τήν έρωτήσω τ ί έζήτει τοιαύτην ώραν έν τώ
δάσει καί νά τη εϊπω δτι ήτον αιχμάλωτός μου, δτε αυτη άνακράξασα
έρρίφθη είς τάς άγκάλας μου προφέρουσα τό δνομά μου. Τότε δέ κατά
πρώτον, κύριοι αξιωματικοί, ένόησα δτι ήτον ή μνηστή μού Καρολίνα
Καρόβυϊ, μεθ’ ής πριν κατατα^θώ είς τόν στρατόν ήμην μεμνηστευμένος.
Μοί διηγήθη δέ δτι ό πατη'ρ μου μετώκησε μετά τ?,ς οίκογενείας μου
πρό ένός έτους είς τήν πόλιν ταύτ/ιν, καί οτι τώρα ασθενεί βαρέως· ενεκα
δέ τής ασθένειας τοΰ πατρός μου τήν έπεμψεν ή μήτηρ μου είς τήν πόλιν
Π. . . διά νά προσκαλέση τόν έκεΐ περίφημον ιατρόν, φθάσασα δέ έκεΐ
εμαθεν δτι ό ιατρός έφονεύθη πρό ημερών ύπό τώ ν Κροατών καί ή οικία
του έλαφυραγωγήθη, καί τελευταΐον δτι έπέστρεφεν έκεΐθεν ό'τε διετάχθη
παρ’ έμοΰ νά μή προχωρήση.
» ’Εννοείτε, κύριοι αξιω μ α τικοί,. έξηκολούθησεν ό δυστυχής Μιχαήλ,
πόσην λύπην μοί έπροξένησαν αί ειδήσεις αύται* άνελογιζόμήν τόν π ατέ
ρα μου έπί τής κλίνης τοΰ θανάτου, καί τήν μητέρα μου, τήν αδελφήν
καί τήν μνηστήν μου, τί θά επασχον αί δυ 7 υχεΐς άπό τούς στρατιώτας,
έύρισκόμεναι έντός πόλεως, καθ’ ής έμελετατο έφοδος. ’Ολίγον !λειψε*νά
παραφρονήσω. Ή μνηστή μου με παρεκάλει νά υπάγω μετ’ αύτής διά νά
ίόω διά τελευταίαν φοράν τόν πατέρα μου καί νά κλείσω τούς οφθαλ
μούς του* τη άπεκρίθην ό'τι τοϋτο ήν αδύνατον, άλλ’ αύτή έπέμενε,φλέ
γουσα ότι ήδυνάμην ταχέως νά έπιστρέψω είς τήν θέσιν μου καί πριν ή
απουσία γνωσθή. Τέλος ήρχισα καί ό ίδιος νά πείθωμαι, σκεπτόμενος ο
τ ι δυνατόν νά εϊσέλθ(ο απαρατήρητος είς τήν πόλιν, καί δτι άν βραδύνω
οι συστρατιώταί μου θά νομίσωσιν δτι άνεμίχθην μετά τοϋ πλήθους έν
καιρώ τής έφόδου, καί τοιουτοτρόπως θά ήδυνάμην νά προφυλάξω τάς
γυναίκας μ.ετά τήν άλωσιν τής πόλεως. Τοιαΰτα σκεπτόμενος καί όμιλών
μετα τής μνηστής μου έπλησίαζον βαθμηδόν, χωρίς νά τό εννοώ;* είς τήν

fcww, λησμονών δτι άφησα δεδεμένον τόν ίππον μου, τόν όποιον άν ευf-ισκον, θά μέ έξελάμβανον ώς λειποτάκτην. Συγκατένευσα λοιπόν νά α
κολουθήσω τήν μνηστήν μου, ήτις μ άλιστα μέ διεβεβαίου δτι ή απουσία
μου μόλις ήμίσειαν ώραν ήθελε διαρκέσει. Έν τη πόλει έπεκράτει σιωπή,
τ ά φώτα ήσαν έσβεσμένα, είς τάς όδούς δέν έφαίνετο ψυ/ή, καί τοιουτο
τρόπως έφθάσαμεν απαρατήρητοι είς τήν οικίαν τοϋ πατρός μου. Πώς έμα
θαν οί έν τη πόλει οτι τά σύνταγμά μας ήτον έντός τού δάσους αγνοώ*
?σως ή μήτηρ μου είναι εις θέσιν νά σας πληροφορήση περί τούτου. Ό π α 
τήρ μου έκράτει τήν χεΐρά μου εντός τώ ν ΐδικών του, καί δέν ήθελε νά
ίμε άφηση εως ού εξεψυζε" μόλις έκλεισα τούς οφθαλμούς του, ήκουσα
τους πυροβολισμούς και ένόησα ό'τι τό σύνταγμά μας έκυρίευσε τήν πό
λιν* μετ’ ολίγον είσήλθεν ο ανθυπίλαρχος, καί τ ά λοιπά γνωρίζετε τίνι
τρόπφ συνέβησαν.»
Περίεργος μάλλον να μαθω αν ο Μιχαήλ έλεγε τήν αλήθειαν παρά έλπίζων δτι ήδύνατο νά μετριασθη ή ποινή του, προσεκάλεσα τήν μητέρα
του καί τήν παρεκάλεσα νά μοί είπη άν έγνώριζε πώς εμαθον οί έν τη
πολει ότι ημείς κατείχομεν τό δάσος* έκ τών απαντήσεων δ’αύτής έξήγαγον δτι γείτων, ευρισκόμενος, καθ’ b στιγμήν είσήλθεν ό Μιχαήλ, έν
τω δωματιω, το εμαθε και ισως τό εκοινοποιησεν είς τούς έν τή πόλει.
Οί λόγοι τοΰ Μιχαήλ ήσαν πάντες αληθείς, ώστε δέν ήτο προδότης, ά λλ ’
ομως ή έγκατάλειψις τής δέσεως ώμολογήθη παρ’ αύτοϋ καί ή καθ’ ήμών
επίθεσις ήτο συνέπεια ταύτης* έκτος τούτου έπλήγωσεν άξιωματικόν, καί
τό έγκλημα τοΰτο, καίπερ έν βρασμώ ψυχής διαπραχθέν, ούδέποτε τό
συγχωρεΐ ό στρατιωτικός νόμος. Καίπερ αισθανόμενος ζωηράν συμπάθειαν
διά τόν δυστυχή, δέν ήδυνάμην νά τόν βοηθήσω χωρίς νά παραβώ ρητούς
νόμους, και δια τα ΰτα μετά βαθυτάτης θλίψεως απήγγειλα τήν είς θάνα
τον καταδίκην, έμεσίτευσα δέ παρά τοΐς δικασταις δπως τώ δοθη ή γ χ ρ'ς νά μείνη μίαν ώραν έν τή ζωη διά ν’ άποχαιοετίση τούς συγγενείς,
&αι παρασκευασθη πρός τήν έσχάτην αποδημίαν.
Οπως προληφθη πασα άποδράσεως άπόπειρα,διέταξα νά τόν κλείσωσιν
έντός σταύλου παρά τήν οικίαν τοΰ πατρός του καί νά θέσωσι σκοπούς
εις την θυραν. ΊΙ μήτηρ, ή μνηστή καί ή άδελφή του, οϊτινες, άφ’ ο·ϊ
παρήλθεν ή πρώτη έντύπωσις, συνήλθαν καί ύπέμενον τό έπικείμενον δεινόν
μετα παραδειγματικής καρτερίας, εϊσήχθησαν παρ’ αύτω ή μία κατόπιν
τής άλλης, άφ’ ού δέ τόν άπεχαιρέτισαν έπεμψα ιερέα αιχμάλωτον διά
να τώ δώση τάς τελευταίας τής θρησκείας παρηγορίας, καί τόν όδηγήση
κατόπιν είς τόν τόπον τής καταδίκης.
Άκριβώς μετά παρέλευσιν τής ώρισμένης ώρας ό ίερέύς έλθών πρός έμέ
με παρεκάλεσεν έκ μέρους τοϋ καταδίκου όπως έπιτρέψω νά είσέλθη ή
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μνηστή άπαξ έτι παρ’ αύτω διά νά τή δώστι σπουδαίαν και τελευταίο?/
παραγγελίαν. Συμπαθών πρός τον δυστυχή καί μή θέλων νά τον στέρησή
της τελευταίας του επιθυμίας συγκατένευσα, ό δέ ίερεϋς συνώδευσε τήν
κόρην μέχρι της θύρας τοϋ σταύλου' επειδή δε ή ώρα παρη'ρχετο καί h
μνηστή δέν έξήρχετο, ήναγκάσθη νά είσέλθνι δπως, κατά τό λέγειν του,
συντόμευα·/) τήν σκηνήν τοϋ άποχωρισμοΰ, άμέσως δμως ήλθε πάλιν πρός
έμέ καί κλαίων μοί είπεν. «Οί δυστυχείς! πόσον σκληρός είναι ό απο
χωρισμός ! Σας παρακαλώ, κύριε ταγματάρχα, χαρίσατε τους όλίγα λε
π τά ακόμη' έν τώ μεταξύ δέ τούτω έγώ υπάγω πρός τήν δυστυχή μητέ
ρα του διά νά τήν παρηγορήσω.»
Ταϋτα είπών ό ίερεύς άπεμακρύνθη. ΛΕν τέταρτον παρήλθε καί ή κόρη
δέν έραίνετο. Περισσότερον δέν ήδυνάμεθα νά περιμένωμεν, δθεν διέταξα
λοχίαν τινά παραλαβών δέκα άνδρας νά είσέλθϊΐ καί έξαγάγγι τόν κατάδικον, άλλά μόλις είσήλθον ήκούσθησαν έντός τοϋ σταύλου φωναι, ό δέ
λοχίας ώρμησεν έξω κράζων «Προδοσία! προδοσία, κύριε δ ιο ικ η τά ΙΌ
Σκελαδύ εφυγε, καί ή κόρη δέν είναι μέσα.»
«"Εφυγεν; ήρώτησα, αδύνατον ! Περικυκλώσατε τόν σταϋλον καί φέρε
τε τόν ιερέα.»
Είσήλθομεν είς τόν σταϋλον, ήρευνη'σαμεν πανταχού, άλλ’ είς μάτην*
ό κατάδικος καί ή κόρη δέν εΰρίσκοντο, κατά τόν αύτόν δέ μυστικόν
τρόπον άνελήφθησαν ή άδελφή, δ ίερεΰς καί ή μήτηρ' άμφιβολία δέν ύπήρχεν δτι τά πράγμα ήν προμεμελετημένον, καί δτι ό κατάδικος έδραπέτευσε τή βοηθεία τοϋ ίερέως' τότε δέ ένόησα δ ια τί αί γυναίκες έφαίνονΤο τόσω άπαθεϊς καί ό ίερεϋς έζήτει προθεσμίας.
Κ αίτοι όργισθείς διά τήν απάτην, δέν έλυπήθην διά τήν σωτηρίαν τοΰ
Μιχαήλ, διότι ήμην βέβαιος, δτι ήτον άθώος' έπεθύμουν δμως πολύ νά
εξακριβώσω τής φυγής τόν τρόπον, ά λλ’ ό καιρός δέν ήτο καταλληλος
διά τοιαύτας έρεύνας, διότι μετ’ ολίγον έμάθομεν οτι ό πριγκηψ W i n disligratz διαβάς τόν ποταμόν έπλησίαζε πρός τήν πόλιν' διέταζα λοιπόν άναχώρησιν, καί τό σύνταγμα ήμών έλαβε πάλιν τήν θέσιν του ώς
εμπροσθοφυλακή τών ύποχωρούντων στρατευμάτο>ν.

ν

ν

* ............................

Κ ατά τά 1855, οτε πρό πολλοϋ είχον λησμονήσει και τόν Σκελαδύ
καί τήν φυγήν του, ήμην πάλιν μετά τοΰ συντάγματος είς εκστρατείαν,
ά λλ’ ούχί τόσον επικίνδυνον δσον ή τών 1849. Το ύπό την διοίκησιν
μου σύνταγμα άπετέλει μέρος τοϋ ύπό τόν κόμητα Κορονίνην στρατιω
τικού σώματος, τό όποιον άπές-ειλεν ή Αύς-ρία κατά τόν Κριμαϊκόν πόλε
μον διά νά καταλάβν) τάς παραδουναβίους ήγεμονίας’ τότε δέ τυχαίως
ηύτύχησα νά πληροφορηθώ τά τής μυστηριώδους φυγής τοΰ λειποτακτουΉμέραν τινά όδεύων μετά τοϋ υπηρέτου μου, στρατιώτου έκ τοϋ συν-

Ί**γματος, ό όποιος μ.έ ύπηρέτει ποό δεκαετίας, πρός μικρόν παρά τά σύνο
ρα ξενοδοχεϊον, ενθα ο διοικητής τοΰ σώμ,ατος είχεν ορίσει συνέντευξιν
τώ ν διοικητών τών συνταγμάτων, άπεπλανήθην τής όδοΰ, ώς άπειρος
τών μερών έκείνων* άφ’ ού δ’ έπι πολλάς ώρας έπλανώμην, έπεμψα έπί
τέλους τόν υπηρέτην μου πρός επαυλιν μακρόθεν φαινομένην διά νά λάβη
περι τής όδοϋ πληροφορίας. Μετα ήμισείας ώρας διαμονήν έπανελθών ού
τος περίχαρις μοι είπεν' «Έ καμα περίεργον άνακάλυψιν είς τήν έπαυλιν, κύριε συνταγματάρχα* ό ιδιοκτήτης είναι αρχαίος Υμών γνώριμος.»
« ’Αρχαίος γνώριμος; καί πώς ονομάζεται, ήρώτησα μετ’ άπορίας.
« Μιχαήλ Σκελαδύ, κύριε συνταγματάρχα,» άπεκρίθη ό υπηρέτης.
« Πώς; Σκελαδύ; ό λειποτάκτης; άνέκραξα' είσαι βέβαιος ό'τι δέν ήπατήθης;»
« Βεβαιότατος, συνταγματάρχα, καθ’ δσον μά λιστα μέ παρεκάλεσε νά
σάς είπω ότι θά εινε μεγίστη τιμή δι’ αύτόν, άν καταδεχθήτε νά περά
σετε δυο ή τρεις ωρας είς τήν έπαυλίν του' ά λλ’ ίδ',ύ έρχεται ό ίδιος,»
κ α ί εδειξε προς την επαυλιν,

οθεν εφαίνετο ερχόμενος εύπρεπώς ένδεδυμενος άνηρ, έπιβαινων ωραίου ούγγρικοϋ ίππου. Ό υπηρέτης είχε δίκαιον*
ήτον ό Μιχαήλ. Κεντήσας τόν ίππον μου τόν έπλησίασα. Ό πρώην δραγονος προσαγορευσας ευλαβώς μ.έ προσεκάλεσε ν’ άναπαυθώ έπί τινας ώ
ρας είς την επαυλιν του, υπισχνούμενος δτι μ.ετά τα ΰτα θέλει μ.έ οδηγήσει
πρός τό ζητούμενον ξενοδοχεϊον.
«Κασαντας εις την επαυλιν μ.ας ύπεδεχθη μειδιώσα ευειδής γυνή, τήν
ο/.οιαν ανεγνωρισα αμέσως' ήτον ή Καρολίνα Καρόβυϊ, κρατούσα νήπιον
είς τας άγκαλας, ένώ ετερα δύο μεγαλείτερα, ώραΐα ώς ά'γγελοι, ίσταντο
παρ αύτην, κρατούντα τό φόρεμά της. Ό Μιχαήλ, συστήσας με είς τήν
σύζυγόν του, μέ ώδη'γησεν είς τήν οικίαν.
Μετα λαμπρόν γεΰμα, τό όποιον μοί έφάνη λαμπρότερον ώς έκ τής
πεινης και τοΰ καμάτου, παρεκάλεσα τόν ξενίζοντά με νά μοί διηγηθή
πώς κατωρθωσε νά δραπετεύση μετά τής Καρολίνας, διαβεβαιών συγ
χρόνως αύτόν δτι ήδύνατο νά έμπιστευθη είς έμέ, καθ’ δσον μ ά λιστα ήτο
υπό τήν ’Οθωμανικήν προστασίαν.
« Περί αύτοϋ είμαι βέβαιος, κύριε συνταγματάρχα, άπεκρίθη ό Μι
χαήλ υπηρέτησα τρια ετη εις τόν στρατόν καί εύτυχώς, άν δέν ώφελήθην άλλως, έμαθον δμως νά διακρίνω τούς εύγενεϊς καί τιμίους άξιωματικους άπό τώ ν άτιμων καί αγενών ξιφοφόρων, τών πωλούντων τό αίμα
και τ/ιν εύτυχίαν τών άνθρώπων άντί δράκος χρυσίου" τήν έλαχίστην
περι τουτου αμφιβολίαν άν ειχον, δέν ήθελον φανερωθή είς τόν υπηρέτην
6ας. Ά λ λ ’ επιθυμείτε νά μάθητε τόν τρόπον τής φυγής μας. Αποκρί
νομαι λοιπόν δτι δέν έφύγομεν. ά λλ’ ήμεθα έντός τοΰ σταύλου, η κάλλιον

ίιπό τόν σταΰλον, έν ώ ΰμέΐς μας έζητεϊτε. Σας βλέπω άποροΰντ«, κύ
ριε συνταγματάρχα, ά λλ’ ίδοϋ πώς έξηγβΐται το πράγμα. Εις τάς π λείστας τών Ουγγρικών πόλεων οικίας, ώς έπί τό πλεΐστον τάς παλαιάς

ΑΝΑΜΙΚΤΑ

καί άνηκούσας εις εύπορους, υπάρχει συνήθως κρύπτη, έν
έν ώρα κινδύ
νου, κρύπτονται άνθρωποι και πράγματα άξίας' ή κρύπτη της οικίας τοϋ
πατρός μου εύρίσκετο ύπό τόν σταϋλον, καί ητο πλήρης άχύρων, είχε δέ
καταπακτήν τόσον τεχνικώς κατεσκευασμένην, ώστε καί ό γνωρίζων την
δπαρξιν αύτης ήδύνατο έπί πολλάς ώρας νά τήν ζητνί χωρίς νά δυνηθί)
νά τήν εδρνι, πόσω μάλλον σείς τότε, οϊτινες ήσθε τεταραγμένοι καί έβιάζεσθε! Ή μήτηρ μου έλθοϋσα νά μ’ άποχαιρετίστι μοί ώμίλησε περί τή?
κρύπτης, καί μέ παρεκάλεσε νά καταβώ' ή ζωή είναι γλυκεία, κύριε
συνταγματάρχη, ώστε συγκατένευσα, άλλά δυσκολία μεγάλη έπαρουσιάζετο’ ή καταπακτή έπρεπε ν’ άνοιχθνί καί νά καταβιβασθη π άλιν’ πρός
τοϋτο, δ ίερεύς, άρχαϊος τοΰ πατρός μου φίλος, παρέσχεν εαυτόν πρόθυμον
νά μάς βοηθήσνι, έπινοήσας νά σας παρακαλέση δπως τ ω έπιτρέψητε νά
όδηγήσν) καί πάλιν πρός έμέ τήν Καρολίναν ΰμεϊς δέν ύπωπτεύθητε διό
λου καί τό έπετρέψατε' τήν έλαχίστην υπόνοιαν άν έλαμβάνετε ήμην χ α 
μένος. Ό ίερεύ; έφερε τήν Καρολίναν, έπειτα έλθών δήθεν ί'να διακόψ»)
τήν σκηνήν τοΰ άποχωρισμοΰ, κατεβίβασε τήν καταπακτήν, έρριψεν έπ’αύτής χώμα καί άχυρα, καί έφυγε τά χ ισ τα μετά τής μητρός καί τής άδελφής μου. Ήμεΐς δέ έμείναμεν έντός τής κρύπτης Ιως ού έφυγε τό σύνταγ
μα καί ήλθεν ό Γαίργεϋ με τούς έπαναστάτας· έπειδή δμως δέν ήμην
πλέον άσφαλής έν Ούγγαρία, ή μήτηρ μου έξεποίησε τήν περιουσίαν της,
καί ήλδομεν έδώ, δπου ήγόρασα τήν έπαυλιν καί ένυμφϊύθην τήν Καρολί
ναν. Ζώμεν δε εύτυχεΐς καί αμέριμνοι, έλπίζοντες δτι ή εύτυχία μας θέ
λει διαρκέσει.»
Διαβεβαιώσας καί πάλιν τόν Σκελαδύ δτι ούδέν έξ έμοΰ ήδύνατο νά
φοβήται άπήλθον μετ’ αύτοΰ δπως μέ όδηγήστι είς τό ξενοδοχεΐον. Φανέντος μακρόθεν τοΰ ξενοδοχείου, ό Μιχαήλ μας άπεχαιρέτισε, παρακαλών με νά τόν έπισκεφθώ καί π ά λ ιν άφ’ ού δέ ούτος άπεμακρύνθη, εΐπον
εις τόν ύπηρέτην μου νά ηνε προσεκτικός μή τυχόν τοΰ διαφυγή λέξις
τις περί τής συναντήσεως ένώπιον τών συστρατιωτών του' άλλ’ ή συμ
βουλή μου ήν δλως περιττή, διότι έξ ενός δακρύου, τό όποιον έφάνη ρέον
έκ τής ήλιοκαυμένης αύτοϋ παρειάς, ένόησα δτι έκήδετο πολΰ τής τοϋ Μι
χαήλ ευτυχίας' ύπεσχέθη δμως παντελή σιωπήν, καί βεβαίως θέλει τηρήσει·
τόν λόγον του, καθ’ό'σον μάλις·α καί αύτός εύρίσκεται νΰν έν Μολδαυία, δ
που ήγόρασε μικράν έπαυλιν καί ένυμφεύθη τήν άδελφήν τοΰ λειποτάκτου.

Ε Κ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ Υ ΛΙΚΛΪΟΥ.
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Π έσ τη Π α ν ε π ισ τη μ ίο υ

.)

Α . Κ ύρβεις χαι άξονες.

Ώ ς πρός τήν σημασίαν καί τά περιεχόμενα τών τε κύρβεων
καί αξόνων μεγάλη υπάρχει διαφορά μεταξύ τών τε παλαιών
και νεωτέρων συγγραφέων.
Κ ατ’ ΆριςΌτέλην οί ξύλινοι άξονες, οίς Εγγεγραμμένοι ήσαν
οι Σόλωνος νόμοι, πρβσηγορεύθησαν κ ύ ρ β ε ι ς . 'Evtot δέ Ιφασαν τούς άξονας, οι έμπεριεΐχον τά περί τών ιερών καί Θυσιών
παραγγέλματα, κύρβεις όνομασΘήναι, τούς δέ μετά τών άλλων
νόμων ιδίως άξονας. (Πλούταρχος έν Σόλωνος βίω, 25.)
Κ ατ’ άλλους πάλι*» ταΐς κύρβεσι, τριγώνοις ούσαις, ού μόνον
ιεροί άλλά καί πολιτικοί νόμοι ήσαν Εγγεγραμμένοι, άξονες δέ
εκαλούντο οι τούς ιδιωτικούς νόμους έμπεριέχοντες τετράγωνοι
πίνακες. Κατ Άριστοφάνην τόν Βυζάντην ομως αί κύρβεις ήσαν
ομοιαι τοΐς άξοσι, πλήν ότι οί μέν άξονες νόμους, οί δέ κύρβεις
παραγγέλματα περί Θυσιών ειχον. (Σουίδας.)
‘Η διά?^υσις τοΰ ζητήματος τούτου προϋποθέτει τήν έξέτασιν
τών γνωστών του Σόλωνος άξόνων.
Ό πρώτος άξων τούτον περιείχε τόν νόμον· «πρός ξένους ή
τοϋ ελαίου μόνον εξαγωγή συγχωρεΐται, τόν δέ άλλα έξάγοντα
πρέπει νά άναΘεματίση ό άρχων, εΓδέ μή, αύτός έκτίνει εκατόν
δραχμάς εις τό δημόσιον.» (Πλουτάρχ. βίος Σόλων, 24.) Οϋτος
δέ ό νόμος άνήκει είς τό δημόσιον δίκαιον, διότι οί παραβάντες
αύτόν έδιώχΘησανδιά δημοσίας κατηγορίας, ή έκαλεΐτο Φά σ ις.
("Ορατόν 1 1 8 6 καί 1 1 8 7 νόμον τής Συναγωγής μου.) Δέν άληΘεύει λοιπόν, ότι τοΐς τοϋ Σόλωνος άξοσι μόνον ιδιωτικοί νό
μοι ήσαν Εγγεγραμμένοι.

Ό τριςκαιδέκατος άξων τοΰ Σόλωνος τόν όγδοον ειχε νόμ^ν
ουτω γεγραμμένον «άτιμων όσοι άτιμοι ησαν, νά ήναι έπίτιμοι.» (Πλουτάρχ. βίος Σόλ. 19.) Ά λ λ ’ οι περί άτιμίας νόμοι
άνήκον είς τό δημόσιον δίκαιον. (Όρα τόν 1 0 1 2 , 1 0 1 5 , 1 0 3 3 ,
1 1 9 6 νομον τής Συναγωγές.) ΌΟεν άκολουθεΐ, ότι οί άξονες καί
τό δημόσιον έμπεριεΐχον δίκαιον.
Έν τω έκκαιδεκάτω τών άξόνων ώρισεν ό Σόλων τά ς τών Ιε
ρείων τιμάς, (Πλουτάρχ. Σόλ. 23.) Τοΰτο δεικνύει ότι τά τών
ιερών δεν ησαν μόνον ταΐς κύρβεσιν, άλλά καί τοΐς άξοσιν εγ
γεγραμμένα.
Τελευταΐον Δημοσθένης μνημονεύσας έν τώ κατ’ Άριστοκρ α
τούς λόγω (σελ. 629, § 28) φονικόν τΝα νόμον, λέγει ότι τοΰ
τον ό Σόλων έν τώ ά ξ ο ν ι αγορεύει. Γνωστόν, δέ ότι οί cpovtxoe,
νόμοι άπετέλουν μέρος τοΰ δημοσίου δικαίου.
Έκ τούτων άρκούντως δήλον, ότι οί άξονες δέν έμπεριεΐχον
μόνον ιδιωτικούς, άλλά καί δημοσίους νόμους.
Β . Λ ημύαοι δ ια ιτη τα ί ή αιρετοί κριταί.

Έν τη Συναγωγή μου (σελ. 1 4 0 § 569) άποδέχομαι χωρίς,
τίνος δισταγμοΰ τήν Πολυδεύκους μαρτυρίαν, τοΰ είπόντος ότι
«διαιτηταί έκ τών ύπέρ εξήκοντα ετη γεγονότων κληροΰνται*
και άτιμία άφώριστο τώ μή διαιτήταντι τήν έπικληρωθεΐσαν
δίαιταν.»
Μ. Ε. Meier έν τω γερμανικώ συγγρώμματί του ο ί τ ώ ν Ά θ η ν ώ ν δ ι α ι τ η τ α ί νομίζει, ότι τοΰτο είναι μυθώδες, καί.
κατά τοΰτον τόν τρόπον θέλει νά συμπ?.ηρώση τό άνώτερον ύ 
φος· «άτιμία ά^ώ-ιστο τώ μή κ α λ ώ ς κ α ί δ ι κ α ί ω ς διαιτήσαντι τήν έπικληρωθεΐσαν δίαιταν. »
Ά λ λ ’ έγώ δέν βλέπω ούδεμίαν άνάγκην τοιαύτης συμπληρώσεως. Ούδείς γάρ ήναγκάσθη νά δέχηται τό επάγγελμα τοΰ
αίρετοΰ κριτοΰ, άπ’ εναντίας ουτοι έκληρώθησαν έκ τών έκουσίως προσφερομένων εαυτούς διά ταύτην τήν ύπηρεσίαν. Ε π ο
μένως έκόντες άνεδέξαντο τήν ύποχρέωσιν τοΰ κρίνειν παν έπίκληρωθέν αύτοΐς κρισολόγημα. Ά ν μόνον κατά τήν άρέσκειάν
των τά μέν τών κρισολογημάτων έδέχθησαν, τά δέ άπέ^ριψαν,
βεβαίως πολλάκις μεγάλας θά επασχον βλάβας οί κρισολα-.

γοΰντες, οΰς ιδίως άπό τούτου ήθελε νά προφυλάξη ή Α ττικ ή
νομοθεσία.»Αί γάρ δίκαι διά τοΰτο έκρίνοντο πρώτον παρά τοΐς
διαιτηταΐς πρό τοΰ είσελθεΐν είς τό δικαστήριον, ινα μή συνεχώς
καθίζωσι δικαστήρια.» (Σχολ. είς Δημοσθέν. κατ’ Άνδροτίωνος,
59 3 , 24.)
Καί τήν τοΰ Σχολιαστοΰ μαρτυρίαν, καθ’ ήν οί αίρε τοί κριτα*
■ησαν τέσσαρες καί τεσσαράκοντα καθ’ έκάστην φ υ λ ή ν , προσβάλ
λει ό Meier, λέγων ότι καθ’ έλληνικήν τινα επιγραφήν μόνον
1 0 4 διαιτηταί ύπήρξαν τώ ετει 325 π. X.
Ά λ λ ’ έπειδή αυτη ή έπιγραφή όνομαστι αναφέρει τούς τώ
ο ν τ ι διαιτήσαντας αιρετούς κριτάς, δέν επεται έντεΰθεν άλλο
τι, εί μή ότι έν τη είρημένω Ιτει έκ τών 4 4 0 αιρετών κριτών
μόνον 1 0 4 κατεγένοντο είς κρισολογήματα. Γνωστόν γάρ δτ*
κατ’ έκεΐνον τόν χρόνον δύο ήσαν έν Ά θή ναις φατρίαι, ιον ή μέν
τοΰ Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου, ή δέ τής τών Ε λλή νω ν έλευθερίας, καθώς τοΰτο δεικνύει ό 'Γπερείδου λόγος κατά Δημοσθέ
νους. Τί ουν θαυμαστόν, άν πολλοί τών πολιτών άπέφυγον τό
δούναι τήν τοΰ αίρετοΰ κριτοΰ άπόρασιν ;
Πρός ελεγξιν τοΰ Σχολιαστοΰ λέγει καί τοϋτο ό Meier, ότι
οί αιρετοί κριταί δέν έλήφθησαν κ α τ ά φ υ7* ή ν, ά λ λ ’ έκ πάν
των τών Αθηναίων. Ιίαί έν τούτω όμως λανθάνεται, διότι οι
αιρετοί κριταί έκληοώθησαν (όρα τόν 569 νόμον), ή δέ κλήρωσις τών δημοσίων όπαλλήλων έ βένετο πάντοτε κατά φυ7νάς.
Τοΰτο σαφώς δεικνύουσιν οί νόμοι μου (3 8 1 — 385).
Γ . J lx a i κ ατά τίνος κ α ι πρός τιν α .

Τών άρχαίων δικαστικών λόγων οί μέν επιγράφονται κ α τ ά
τ ι ν ο ς, οί δέ π ρ ό ς τ ι ν α. Τήν σημασίαν τούτων τών λέξεων
ούτως έξέφρασα έν τοΐς νόμοις μου (6 04 , 605)· «Δίκαι κ α τ ά
τ ι ν ό ς είσιν ού περί άμφίσβητουμένων δικαίων, άλλά περί άδίκως πραχθέντος. Δίκαι π ρ ό ς τ ι ν α δέ εισιν αι άλλαι δικαι.»
Β ο υ ν σ έ ν ι ο ς έ ν τ ώ συγγράμματί του π ε ρ ί τ ο ΰ κ λ η 
ρ ο ν ο μ ι κ ο ύ δ ι κ α ί ο υ τ ώ ν Α θ η ν α ί ω ν (dejuro hereditario Atheniensium) εικάζει ότι δίκαι κ α τ ά τ ι ν ο ς ήσαν έκεΐναι, δι’ ών άνθρωπός τις κατηγορεΐτο ϊνα τιμωρηθή, δίκαι δέ
π ρ ό ς τ ι να, δι’ ών οί κρισολογοΰντες άμφιβόλω δικαίω άπ7]τουν χρηματικήν τινα ούσίαν.

ΑΝ ΑΜ ΙΚΤΑ.

ΑΝ ΑΜ ΙΚΤΑ;

Σ χ ο ι μ α ν ν ι ο ς δ έ έ ν τ ώ συγγράμμ ατί του ά ρ χ α ι ο τ iflτ ε ς τ ο ΰ ο η μ ο σ ι ο υ τ ώ ν Ε λ λ ή ν ω ν δ ί κ α ι ο υ (antiqui*
tates juiis publici Graeconun) λεγει τάδε: «όσης άπαιτεΐ νά
τιμωρηθή ό άντιδικών ένεκα κλοπής, ύβρεως, άπάτης, παραβάσεως συνθηκών καί βλάβης εκούσιας, περί τούτου λέγεται δτ^
παραοίίει γραφήν κ α τ α τ ι ν ο ς, τά δέ άλλα κοισολογήματα
δνομάζονται π ρ ό ς τ ι ν α . »
Α λλά ταΰτα δεν είναι ακριβώς διωρισμένα, διότι εύρίσκομεν·
παρά τοΐς άρχαίοις ρήτορσι καί λόγους κ α τ ά τ ί ν ο ς , έν οί.ς
ούδεμία απαιτείται τιμωρία τοΰ άντιδικοΰντος. Ούτω π. χ. Δείναρχος είχε λόγον έπιγραφόμενον κ α τ ά Ή δ ύ λ η ς ά π ο σ τ α σ ι ο υ. Γνωστόν οε είναι, δτι οί; έν τη άποστασίου δίκ$ καταδι-.
κασθεντες δούλοι δεν έτιμωρήθησαν, άλλά διά κριτών άπεφασέσθη οτι πρεπει νά μεινωσι δοΰλοι (όρα τόν 1 4 7 2 νόμον). ’Έπει
τα Δημοσθένης εχει λογον κ α τ ά Ά φ ο β ο υ ε π ι τ ρ ο π ή ς , έν
τώ όποίω δέν απαιτεί νά τιμωρηθή δ Ά φοβο /, ά λλά νά άποδφ
τά όφειλόμενα χρήματα, τά όποΐα άοίκως κιτέχει.
Εκ πάντων δε τών λόγων, οΐ επιγράφονται κ α τ ά τ ί ν ο ς *
βλεπομεν, οτι έν αύτοΐς λογος είναι περί ά δ ι κ ο υ τ t ν ό ζ
π ρ ά γ μ α τ ο ς . Τοιοΰτοι λόγοι είναι*
ά) Δημοσθένους κατά Άφοβου έ π ι τ ρ ο π η ς .
β') Τοΰαύτοΰ κατά Στεφάνου Ψ ε υ δ ο μ α ρ τ υ ρ ι ώ ν . , ψ ε υ 
δής δέ μαρτυρία είναι χωρίς αμφιβολίας άδικον πράγμα.
γ ) Τοΰ αύτοΰ κατά Εΰέργου καί Μνησιβούλου, πάλιν Ψ ε us-,
δομαρτυριών.
δ ) Τοΰ αύτοΰ κατά Όλυμπ^οδώρου β λ ά β η ς . Έν τούτω τω*
λογω ούδεμία άπαιτεΐται τιμωρία τοΰ άντιπάλου, άλλά μόνον
περί βλάβης φιλονεικοΰσι, λοιπόν περί άδικου πράγματος.
ε) Τοΰ αύτοΰ κατά Ιίόνωνος α ι κ ί α ς. Ά ριστω ν τις κατη
γορεί Κόνωνα, δτι έτύφθη ύπ5 αύτοΰ, τουτέστιν δτι ά δ ι κ ο ν
π ρ ά γ μ α επαθεν ύπ5 αύτοΰ· καί τούτου μάρτυρας παρέχει,
ς·') Τοΰ αύτοΰ κατά Διονυσοδωρου, πάλιν περί β λ ά β η ς.,
ζ') Λυσίου κατά Διογείτονος, περί κακής έ π ι τ ρ ο π η ς .
ή) Τοΰ αύτοΰ κατά Εύκλέους, περί χ ω ρ ί ο υ ά φ η ρ π α σ μ έ ν ο υ,
θ') Τοΰ αύτοΰ κατά Θεοπόμπου,, περί κ α κ ο μ ε τ α χ ε tΐρ ί σ ε ω ς.

ί) Τοΰ αύτοΰ κατά Στρατοκλέους, π ε ρ ί έ ν ο χ λ ή σ ε ω ς
καί έμποδίσεως τών κτημάτων,
ιά) Τοΰ αύτοΰ κατά Φιλίππου, έ π ι τ ρ ο π ή ς.
ιβ') Δεινάρχου κατά Ποσειδίππου, κ λ ο π έ ς .
Πάντα ταΰτα είναι άναμφιβόλως άδικα πράγματα,
Έ ν δέ τοΐς άλλοις λόγοις, τοΐς π ρ ό ς τ ι ν α έπιγραφομένοις, τό κύριον ζήτημα δέν είναι άδικόν τι πράγμα, ά λ λ ’ άμφι<?βητήσιμόν τι δίκαιον.
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J . Ή της είς τό όιχαστήριογ ηροσχΛήοεως ημέρα.

Οι σοφοί Meier καί Schoemann είκάζουσιν, δτι αί προσκλή
σεις εις τό δικαστήριον έγένοντο πέντε ήμέρας πρό τοΰ παραδοϋναι γραφήν^είς τό κριτήριον, διότι δ νόμος, δν άναφέρει Δημο
σθένης ( π ρ ό ς Μ α κ ά ρ τ. 10 7 6 ), λέγει τάδε· «δ άρχων έπιμελείσθω τών ορφανών*. . καί μή έάτω ύβρίζειν μηδένα περί τού
τους· έάν δέ τις ύβρίζη. . . προσκ αλεσάμενος π ρ ό π ε μ π τ α
, , είσαγέτω είς τήν Η λιαίαν.»
Ά λ λ ’ έπειδή ουτος ό νόμος διορίζει τί πρέπει νά κάμτ) ό αρ
χών έ ξ έ π α γ γ έ λ μ α τ ο ς (ex ofticio), φανερόν δτι ούδέν Iχει κοινόν μετά τών ιδιωτικών κρισολογούντων, οί όποιοι ώφειλον αύτοί οί ίδιοι νά προσκαλώσιν άλλήλους παρόντων μαρτύ
ρων είς τό δικαστήριον.
Μηδέ «,ί Άριστοφάνους στίχοι ( Ν ε φ έ λ α ι 1 1 3 1 καί 1 2 2 1 ) ,
ς$ς άναφέρουσιν οί σοφοί άνδρες, άποδεικνύουσιν δτι ή πρόσκλησις έγένενο πέντε ήμέραΐς πρό τής κρισολογίας. Στρεψιάδης γάρ
λέγει δτι πέντε είναι ετι ήμέραι μέχρι τής τελευταίας τοΰ μη
νός, έν γ έπρεπε νά πληρώση τούς τόκους, εί δέ μή, θά έγκαλέση αύτόν ό δανειστής (δ ι κ ά σ ε σ θ α ι φ α σ ί μοι, 1 1 4 1 ). Πώς
θά έτόλμα λοιπόν δ δανειστής νά προσκαλέση τόν Στρεψιάδην
πέντε ήμέρας προτήτερα, άν αύτός τή πέμπτη μόνον ή μέρα εί
χε τό δικαίωμα τοΰ άπαιτεΐν τόν τόκον; 'Ότι προτήτερα δέν εί
χε τοΰτο τό δικαίωμα, σαφώς προκύπτει καί έκ τοΰ Σχολιάσου,
τοΰ ειπόντος είς τούς 1 1 3 1 καί 1 1 3 4 τών Ν ε φ ε λ ώ ν στίχους,
δτι έν τή ενη καί νέα, τουτέστι τη τελευταία τοΰ μηνός ημέρα,
άπητοΰντο οί τόκοι καί τά δάνεια. Καί είς τόν 1 1 7 9 στίχον λ έ 
γει· « δ Σόλων τάς μέν κ λ ή σ ε ι ς τών δικών τή τ ρ ι α κ ά δ ι
φησί γίνεσθαι.»

Πρός τούτοι; έν τοΐς Άριστοφάνους Ό ρ ν ι σ ι λέγει τις
(1 0 4 6 , στίχ.) «καλούμαι Πεισθέταιρον ύβρεως, ές τόν Μουνυ-·
χιώνα μηνα.»
Είναι δέ γνωστόν δτι αυτη ή κωμωδία παρεστάθη έν τοΐς με·
γάλοις Διονυσίοις τη έκκαιδεκάτη τοΰ Έλαφηβολιώνος. Λοιπόν
άπό ταύτης τής ημέρας μέχρι τοΰ Μουνυχιώνος μηνός τεσσοιρεσκαίδεκα ησαν ετι ήμέραι, και Οχι πέντε.
Ε . Ό τώ ν δημοσίων εισοδημάτω ν τα μ ία ς.

Έν τω τρίτω ψηφίσματι μετά τους τών δέκα ρητόρων βίους
παρά Πλουτάρχω (σελ. 852) λέγεται ότι Λυκοΰργος, ό ρήτωρ,
έπι τρεις πενταετηρίδας ην της δημο.σίας προσόδου, ταμίας. Ε 
πειδή δμως ή πενταετηρίς κατά τούς μέν πέντε, κατά τους δέ
τέτταρα έμπεριεΐχεν έτη, ζητητέον άν Λυκοΰργος δεκαπέντε ή
δώδεκα έτεσιν ύπήρχε ταμίας.
Τοΰτο τό ζήτημα διαλύει Διόδωρος ό Σικελιώτης λέγων (XVI
88), δτι Λυκοΰργος δώδεκα ετη διώκει τάς προσόδους τής πό
λεως. Ά ρ ά γ ε δύναταί τις νά διαιρέτη δώδεκα διά πέντε είς τρία
ίσα μέρη; Ό χι βέβαια. Ά λ λ ά διά τεσσάρων εύκολωτάτη είναι ή
τοιαύτη διαίρεσις. Όθεν δήλον δτι παρά Πλουτάρχω ή πενταετηρίς σημαίνει τεσσάρων ετών περίοδον. Έντεΰθε.ν εικάζω οτι αι
έξής τοΰ Πλουτάρχου λέξεις «μή πλείω πέντε έτών διέπειν τόν
χειροτονηθέντα έπί τά δημόσια χρήματα» χρειάζονται διορθώσεως, ήν εύρίσκομεν άν άντ'ι τοΰ π έ ν τ ε έ τ ώ ν γράψωμεν
π ε ν τ ε τ η ρ ί δ ο ς . Τούτου ενεκεν έγραψα έν τή λατινική τής
τών Α ττικ ώ ν νόμων Συναγωγής μεταφράσει (νόμ. 2 6 7 σελ. 69)
άντί πέντε έτών τέσσαρα έτη.
Σ Τ . ’Λ γω νοθέται κα ι άθ.Ιοθέται.

Έ νιοι διακρίνουσι τούς άγωνοθέτας τών άθλοθετών, διότι ε>
τή Σ υ ν α γ ω γ ή τ ώ ν χ ρ ή σ ι μ ω ν λ ε ξ ε ω ν (σελ. 33 3,
ΙκδοσιςΒεκκέρου) λέγεται δτι ά γ ω ν ο θ έ τ η ς μ έ ν κ υ ρ ί ω ς
έ ν τ ο ΐ ς σ κ η ν ι κ ο ί ς, α θ λ ο θ έ τ η ς δε ό έ ν τ ο ΐ ς γ υ μ ν ι κ οΐ ς. Τάαύτά άναγινώσκομεν καί παρά Σ3υίδα, Ή συχίω,
Ά μ μ ω νίω , Φωτίω καί Ζωναρα.
Ά λ λ ’έκτών συναθροισθέντων ύπ’ έμοΰ Α ττικ ώ ν νόμων άλλα

ΐ ι προκύπτει. Οί γάρ άθλοθέται διέθεσαν τόν τε μουσικόν καί
τόν γυμνικόν αγώνα. (Νόμος 369.) Οί αύτοί άθλοθέται έμαστίγωσαν τούς ύποκριτάς, τούς μή καλώς παραστήσαντας τό πρόσωπον τών Θεών. (Νόμος 370.) Καί άνάπαλιν ό άγωνοθέτης έκήρυξε τήν νίκην, δτε ό άθλητής ένίκησε τόν άντίπαλον. (Νό
μος 372.)
Πρός τούτοις ό Πλούταρχος γράφει ( β ί ο ς Περικλέους, ιγ')
δτι Περικλής ά 0 λ ο θ έ τ η ς ών τοΰ μ ο υ σ ι κ ο ΰ άγώνος διέτα
ξε κατά τίνα τρόπον δει τούς άγωνιζομένους αύλεΐν ή άδειν ή
κιθαρίζειν. Καίτοι ουν προεστηκώς τοΰ μουσικοΰ άγώνος, ούδέν
ήττον όνομάζεται άθλοθέτης,
Δημοσθένης δέ άναφέρει ( π ε ρ ί τ ο ΰ σ τ ε φ ά ν ο υ , σελ. 2 6 5
— 266) ψήφισμα, έν τώ όποίω λέγονται τά έξής· «δεδόχθαι τή
βουλή καί τώ δήμω στεφανώσαι Χαρίδημον καί Διότιμον 7 ρυσώ
στεφάνω καί άναγορεΰσαι Παναθηναίοις τοΐς μεγάλοις έν τω γυμνικώ άγώνι καί Διονυσίοις τραγωδοΐς καινοΐς, τής δέ άναγορεύσεως έπιμεληθήναι θεσμοθέτας, πρυτάνεις, ά γ ω ν ο θ έ τ α ς . »
Έπειδή ένταΰθα λόγος έστί καί περί τοΰ γ υ μ ν ικ ο ΰ άγώνος,
έδει νά μνημονευθώσι καί οί άθλοθέται. Μή γενομένου δέ τούτου,
πιθανόν είναι δτι οί άθλοθέται δέν διέφερον τών άγωνοθετών.
Ταύτην τήν είχασίαν βεβαιόνει άφ’ ενός μέν Πλάτων έν τοΐς
Νόμοις (σελ. 764), όπου λέγει δτι μ ο υ σ ι κ ή ς ά θ λ ο θ έ τ α ς
πρέπει καθίστασθαι, άφ’ έτέρου δέ Πλούταρχος έν τοΐς Πλατωνικοΐς Ζητήμασι (β' σελ. 10 0 0 ), δτε γράφει, δτι Ήλεΐοι βελτί·
ους θά ήσαν ’Ολυμπίων άγωνοθέται, εί μηδέ είς αύτών ήν άγωνιστής. Ά λ λ ’ έν τοΐς Ό λυμπίοις ήγωνίζοντο γυμνασταί καί
άθληταί. (Όρα τόν -1257 νόμον.) Έπειδή λοιπόν ό τούτων κρι^
τής ονομάζεται άγωνοθέτης, δήλον δτι ούδεμία ήν διαφορά με
ταξύ τών άγωνοθετών καί άθλοθετών.
Ζ'. Ν όμοι Έ ΙΛ ηνικοι π α ρά τοΐς 'Ρωμαίοις.

Έ νιοι καταγινόμεν :ι είς τό 'Ρωμαϊκόν δίκαιον δέν όμολογοΰσιν δτι οι τών Ε λλή νω ν νόμοι έπενήργησαν είς τήν τών 'Ρω
μαίων νο μ ο θ εσ ία ν, διϊσχυριζόμενοι δτι οί 'Ρωμαίοι αύτοι καθ
αύτούς χωρίς ούδεμιας ξένης έπιρροής έθεμελίωσαν τούς νό
μους των,

Ά λ λ ά μήπως μείζονος είναι άξια τιμής ή τοιαύτη άρνηβΐ?
ή αί τών άρχαίων μαρτυρίαι; Λίβιος τουλάχιστον (III, 31) καί
Διονύσιος ό Άλικαρνασσεύς (X, 57) όνομαστί άναφέρουσι τους
είς τήν Ε λλάδα σταλέντας τών 'Ρωμαίων πρέσβεις, έντολήν έ
χοντας τοϋ μετακομίσαι έκεϊθεν τούς άρίστους νόμους. Κικέρων
δέ λέγει (υπέρ Φλάκκου, 56), δτι άπό τών ’Αθηναίων διεδόθησαν
είς τήν οικουμένην τά δίκαια καί οί νόμοι. Πώς 0ά έτόλμα νά
είπή τοιοΰτό τι ένώπιον τών ύψηλοφρόνων 'Ρωμαίων, άν δέν
ήτο ά λη θ ές;
Ε κτός δέ τούτων τών τριών άνδρών εχομεν ετι άλλους δύο
άξιοπίστους μάρτυρας, τόν Πομπώνιον (έ ν τ ώ ’Ιουστινιανού Παν
δέκτη 1 , 2, 2) καί τόν Πλίνιον (έν τή φυσική ίς·ορία, 3 4 , 1 1 , 21).
Κατά τούτους τούς πέντε μάρτυρας Ά π π ιο ς Κλαύδιος μετά
δέκα έκλεκτών άνδρών συναγαγών τά τών 'Ρωμαίων νόμιμα,
καί μετακομίσας άπό τών Αθηνών τούς Δράκοντος καί Σόλωνος
νόμους καί άπό άλλων άλλους τινάς, άπετέλεσε τό δωδεκάδελτον, τουτέστι τούς τών δώδεκα πινάκων νόμους. Έρμόδωρος δέ
τ ις Έφέσιος, έξόριστος ών έν τη ’Ιταλία, μετέφρασε τό δωδεκάδελτον άπό τής τών Ε λλήνω ν είς τήν τών 'Ρωμαίων γλώσσαν.
Παρατηρητέον δέ πρός τούτοις ότι πολλοΐς ήδη πρό τοϋ Σό
λωνος ετεσιν οί 'Έλληνες έπέδρασαν διά μέσου τών άποικιών
καί τής κατά τήν θάλατταν έμπορίας των είς πάντα σχεδόν τ ά
τοΰ κοινωνικού βίου τών 'Ρωμαίων στοιχεία. Ούτω π. χ. τά μέ
τρα καί τά σταθμά,τό ήμερολόγιον, τό άλφάβητον, τάς τέχνας,
τήν τών ένοικούντων διαίρεσιν ύπό Σερβίου Τυλλίου, παρά τών
Ε λλή νω ν έλαβον οί 'Ρωμαίοι. (Mommsen, 'Ρ ω μ α ϊ κ ή 'I ς· ορ ί α , I, 6, 1 0 , 1 4 , 15.)
Τούτων ούτως έχόντων, είναι αρά γε πιθανόν, δτι ό έλληνισμός ούδεμίαν ειχεν έπι^ροήν είς τό ρωμαϊκόν δίκαιον ;
Ταϋτα μέν ες·ωσαν γενικώς είρημένα.Νϋν δέ θά δείξω καίκατά
μέρος νόμους τινάς, οΰς οί 'Ρωμαίοι παρά τών Έλλήνωνελαβον·
Κικέρων άναφέρει ( π ε ρ ί ν ό μ ω ν II, 23) έκ τών δώδεκα πι
νάκων τοΰτον τόν νόμον* «αί γυναίκες μή ποιέτωσαν έν ταΐς τα<ραΐς1ε98ΐΐΓη.» Περί τής σημασίας τοΰ lessum διαφόρους εΐχον,
ώς λέγει ό Κικέρων, οί παλαιοί γνώμας* ά λ λ ’ αύτός εικάζει,
ότι ή λέξις σημαίνει θρήνον, δ ι ό τ ι κ α ι ό Σ ό λ ω ν ο ς ν ό μ ο ς
ά π α γ ο ρ ε ύ ε ι τό αύτ ό.

Έν τώ αύτώ βιβλίω λέγει ό Κικέρων (κεφ. 25) δτι οί 'Ρω
μαίοι τόν περί ένταφίου δαπάνης νόμον τών Αθηναίων ένέβαλον
είς τόν δέκατον πίνακα.
Γάϊος λέγει (βιβλ. 4 πρός δωδεκάδελτ.) δτι έν τή τών κτητι
κών όρων διορθώσει φυλακτέον είναι δ κατά τό παράδειγμα έκείνουτοΰ νόμου έγράφη,τόν όποιον Σόλων λέγεται νομοθετήσαι.
Ό αύτός λέγει (lib. 3. Dig. XLVII, 22, decolleg. et corp.)
«ίταΐροι είναι οί άνήκοντες είς τό αύτό σωμάτιον, δ οί Έ λλη νες
έ τ α t ρί α ν όνομάζουσι. Τούτοις δέ έξουσίαν δίδωσιν ό νόμος,
νά ποιώσι συνθήκας μή έναντίας τώ νόμω. Φαίνεται δέότι ο ύ τ ο ς
ό ν ό μ ο ς μ ε τ η ν έ χ θ η έ κ τ ο ϋ Σ ο λ ω ν ε ί ου ν ό μ ο υ . »
Ό 'Ρωμαίος γραμματικός Σέξτος Πομπήϊος Φέστος γράφει
κατά παλαιας μαρτυρίας είς τήν λέξιν aries τάδε* «άντί τοΰ φονευθέντοςάνθρώπου δίδοται κριός κ α τ ά τ ό τ ώ ν Ά θ η ν α ί ων
π α ρ ά δ ε ι γ μ α , παρ’ οις ό τοΰ άκουσιου φόνου ένοχος κριόν
άποδίδει άντί τιμωρίας.»
Τελευταΐον, δτι ό 'Ρόδιος νόμος ήτο έλληνικός, τόν όποιον
άπεδέχθησαν καί οί 'Ρωμαίοι, τοΰτο τούλάχιστον δέν δύνανται
νά άρνηθώσιν οί τά άλλα άρνούμενοι.
Η'. Τεχμήριον τής σημερινής προφοράς τοΰ η.

Έν τή συγκρίσει τών Α ττικ ώ ν νόμων μετά τοΰ ρωμαϊκοϋ δι
καίου ευρον καί ρήσίν τινα π α ρ ά τοΐς 'Ρωμαίοις, έκ τής όποιας
προκύπτει πώς προέφερον αύτοί τό η.
Γάϊος (Just. II, 1 0 1 — 10 4 ) όμιλών περί διαφόρων τής δια
θήκης ειδών άναφέρει καί έκεΐνο, τό όποιον συντάσσουσί τινες
dicia gratia. Αύτη δέ ή ρήσις δέν είναι άλλο τι ή τό έλληνικόν
δ ι κ η ς έ ν ε κ α . Ά κμάζοντος λοιπόν τοΰ Γαίου (1 3 0 — 1 80 μ.
X.) οί ‘Ρωμαίοι προέφερον τό δ ίκ η ς ώς dicis, τουτέστι τό ήτ α ειχε τόν ήχον τοΰ ί ώ τ κ.
Ά λ λ ά καί Κικέρων εγραψεν ήδη τό ελληνικόν δ ί κ η ς λ α τ ι
νιστί dicis (πρός Βέρρ. II, 4, 24* καί ύπέρ Μουρέν. XII, 26).
Δεν υπάρχει λοιπόν ούδεμία άμφιβολία, δτι έπί Κικέρωνος οί
Έ λληνες προέφερον τό ή τ α ώς ί ώ τ α.
Επειδή δε τώ Κικέρωνι, τώ τής ελληνικής γλώσσης είδημονεστατω, οεν ήλθεν εις τόν νοΰν νά μέμφηται διά ταύτην τήν

προφοράν τους "Ελληνας, πώς τολμώσι τοΰτο οί Έρασμΐται χατά τών νΰν ζώντων 'Ελλήνων·
Ό ,τι καί άν διδάσκτ) ή συγκριτική γραμματική περί τοϋ πρω
τίστου ήχου τοϋ ή τ α, τοΰτο δέν δύναται νά ταράσση τήν είκοσιν έκατονταετηρίδων συνήθειαν, τήν τό η ώς ι προφέρουσαν. Ά συλλο γίςω ς λέγει ουνΣλεϊχέρος, έν τη έπιτομή τής συγκριτικής
γραμματικής του, δτι οι τά παλαιά τών'Ε λλήνων συγγράμματα
άναγινώσκοντες, άνκατά τούς σημερινούς^Έλληνας προφέρωσί
τά στοιχεία, ούδεμίαν εχουσι γνώσιν τής συγκριτικής γραμμα
τικής. Βέλτιστε! ‘Ά λ λ ο μέν είναι ^ συγκριτική γραμματική, ά λ 
λο δέ ή ιστορική αλήθεια, τήν οποίαν μάτην προσβάλλεις μετ’
άπρεπών τής υπερηφάνειας φράσεων.

ΤΟ ί,ΚΟΤΟί.
Έχ τώ ν τον Β ΥΡ Ω Ν Ο Σ.

"Ονειρον εϊδον, ονειρον δέν ήτο δμως ολον.
Ό ή'λιος ό φαεινός ειχε σβεσθή, καί τ ’ άστρα
τό άπειρον διάστημα διήρχοντο άτάκτως,
νυκτιπλανή καί άφεγγη- ψυχρά, τυφλή καί μαύρνί,
ή γη εις τόν άσέληνον έκρέματο άέρα'
έοευγ’ ό δρθρος κ’ ηρχετο, άλλά χωρίς ημέραν'
είς της κοινής καταστροφής οί άνθρωποι την φρίκην
τά πάθη των κατέπνιξαν, καί δλων αί καοδίαι,
νεναρκωμέναι, ηΰχοντο τό φώς έκ φιλαυτίας'
πυρά μεγάλα ή'ναπτον καί κύκλω αύτών έζων'
καί θρόνους καί ανάκτορα καί οϊκους καί καλύβας
καί ζώντων παν κατάλυμα παρέδιδον εις φλόγας,
ζητοϋντες εις τό σκότος φώς' έκαίοντο αί πόλεις^
καί περί τάς πυριλαμπεϊς οικίας των ωθούντο
οί άνθρωποι [λίαν φοράν νά κυταχθοϋν ακόμη.

Μακάριοι οί κάτοικοι όρεων ηφαιστείων
δυνάμενοι νά βλέπωσι την λάμψιν τών κρατήρων !
Μίαν έλπίδα φοβεράν ό κόσμος ειχε μόνην'
πυρ είς τά δάση έβαλλον,— άφ’ ώρας πλην είς ώραν
έπιπτον κ’ ήφανίζοντο,— τά καίοντα στελέχη
μέ κρότον άπεσβεννυντο, καί τότε— πάλιν σκότος.
'Οταν τό φώς των έβαλλε τάς όψεις τών ανθρώπων
αστραπηδόν έδείκνυε φριχτήν άπελπισίαν
και φαντασμάτων μέτωπα' καλύπτοντες τό ομμα,έκαθηντο και εκλαιον’ άλλοι τήν σιαγόνα
έστήριζον είς τήν πυγμήν καί φρικωδώς έγ έλω ν
οι δ’ ετρεχον έδώ κ’ έκεΐ καυστάς νά ευρουν ΰλας,
τό λυπηρόν νά θρέψουν πυρ, καί, πλη'ρεις αγωνίας,
άνεβλεπον πρός ούρανόν' αύτός δέ ήτο μαϋρος
ως τις εντάφιος σινδών έπί αψύχου κόσμου.
Μετέπειτ έκυλίοντο χαμαί καί έβλασφήμουν,
έτριζον τους όδόντας των κ’ έβόων μανιώδεις*
έντρομα τ ’ άγρια πτηνά έφώναζον, καί μάτην,
έπί τής γης συρόμενα, έκτύπων τά πτερά τ ω ν
δασών θηρία ή'ρχοντο δειλά καί χειροηθη'
ή έ'χιδνα συρίζουσα, ά λλ’ άκεντρος, προσεϊρπεν
είς τόν λαόν, ό'στις αύτήν έφόνευε πρός βρώσιν.
Ό πόλεμος, διακοπείς έπί στιγμάς όλίγας,·
πάλιν έμαίνετο δεινώς, διότι μέ τό αίμα
ό δεΐπνος ήγοράζετο' έκάθητο δέ πας τις
μεμονωμένος, σκυθρωπός, τόν φάρυγγα γ εμίζων,
Ά γ α π η πασα έπαυσε, εν τ ι έσκέπτοντ’ δλοι—
τόν θάνατον,— καί θάνατον ταχύν καί άνευ δόξης.
Πείνα τά σπλάγχνα έτρωγεν' άπέθνησκον οί ζώντες
καί άταφα έκείτοντο ή σάρξ καί τά όστα των'
έσαρκοβόρουν οί ισχνοί τούς έσκελετευμένους'
καί κύνες τούς κυρίους τω ν έξεσχιζον’ είς μόνος
νεκρόν τινα έφύλαττε, διώκων τά θηρία,
τ α όρνεα, λιμώττοντας ανθρώπους, μεχρισότου
νεκροί κ’ αύτοί κατέπιπτον έκ ίίει'νης, η έφώρμων
άλλα νά φάγουν π τώ μ ατα' έκεΐνος δέν έζη'τει
τροφήν, ά λλ’ έκλαυθμύριζε, καί εγλυφε τήν /εϊρα,
ζητών είς μάτην παρ’ αύτής τάς πρώην περιψαύσείς''
τέλος δ’ άφεις κραυγήν φρικτήν, άπέθανεν έκ λύπης.

ΠΟΙΗΣΙΣ.
Ή πεϊνα κατηφάνισε κατά μικρόν τά πλήθη*
είς πόλιν ττολυάνθρωπον, δύο άκόμη εζων,
ησαν δέ άσπονδοι εχθροί" συναπαντώνται τώρα
είς Ιν θυσιαστήριον μέ πϋρ τετεφρωμέναν;
οπού ύπαρχον ιερά πολλά συσσωρβυμένα
διά σκοπόν άνίερον" [/Α χεΐρας παγετώδεις
κ’ άσαρκους, ταρταρίζοντες, σαλεύουσι τήν τέφραν,
αθροίζουν άνθρακάς τινας, κ’ αναρριπίζουν μόλις
μέ τ ’ ασθενές των φύσημα άσθενεστάτην φλόγα,
ώς της πνοής των έμπαιγμόν" αύξήσαντος τοϋ φέγγους*
τ ά βλέμματ’ άναρρίπτουσιν ό είς έπί τοϋ άλλου,
Κ υττάζοντ’ εξετάζονται,— κραυγάζουν,— αποθνήσκουν;
’Απέθανον δ’ άμφότεροι έξ αμοιβαίας φρίκης,
καί άγνοοϋντες τίς αύτός, ό'στις έκ βουλιμίας
ϋγεινε τόσον δυσειδής, καί τόσην έλαβ’ έ'χθραν.
Πλνίρνις ισχύος καί ζωής, ή γή κατηρημώθη*
ανευ ώρών, γυμνή φυτών, καί δένδρων καί ανθρώπων*
άπέβη ό'γκος τις νεκρός, σκληρού πηλού Sv χάος.
’Ακίνητοι αί θάλασσαι, οί ποταμοί, αί λίμναι,
τίποτε δέν έσείετο είς τ ’ ά'ψυχά τω ν βάθη"
τά πλοία έρημα ναυτών, έση'ποντο είς πόντους,
οί δέ υιοί τω ν οί σαπροί κατέρρεον βραδέως,
κ’ είς τούς πυθμένας πίπτοντες ούδέν έκίνουν κύμα"
έτάφη ή παλίρροια, ό κλύδων ένεκρώθη,
άφ’ ό'του ή κυρία των έξέπνευσε σελήνη"
οί ά εμοι απέθανον είς τόν σαπρόν άέρα,
τ ά νέφη διελύθησαν, τό σκότος αύτών χρείαν
δέν είχε πλέον ούδαμοΰ,— τό σύμπαν ήτο σκότος,
Κ. Ν. ΔΟΣΙΟΣ.

