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ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΊΣ  ΔΕΣΜΩΤΗΣ.

ή; κρέμαται δ δεσμώτη; ηρω;, ί'ϊτα τα ι λυσίκομος 
καί ώ; ΰπδ τήν έπι^ροήν δαιμονίου άλλοκότου ή ω
ραία έκείνη και αξία νά ζηλεύηται υπδ τών θεών 
παοθένος, ής τά  παρθένα κάλλη έρασθεί; δ άκόλα- 
στος Ζευς, καί μετ’ άκολάστου έπιδιώξας έπιμο- 
ής, κατώρθωσε μέν ν απόλαυση, άλλ άχαριστως 

φερόμενος καί σκληρώς, ηνέχθη νά ΐδγ αύτά άσχη- 
αιζόμενα υπο διπλού δαμάλεως κέραως, οπερ η 
ζηλότυπος Ηρα ήθέλησε νά έγκολάψν) είς £ν άδι
κον θύμα άκολάστου κα'ι μεγασθενοϋς δρμής, προσ- 
θεϊσα φύλακα τού δυστύνου τούτου θύματος τον 
άκοίμητον Αργόν, καί παράφρονα; καί οίστροδι- 
ήτου; έμπνεύσασα δρμάς εις την άτυχή νεάνιδα, 

όπω; κατατακή περιπλανωμένη έπί τής άπει
ρου γης.

ΟΪ χαρακτήρες τού Κράτους, τοϋ Ηφαίστου, 
τοϋ yopou, και τοΰ ήκεανοΰ συνέτεινον δπως κα
τα σ τή σ ο υ  πασίδηλον την μεγαλοψυχίαν τοΰ η- 
ρωος άπέναντι τής βίας, καί την άπέναντι τών 
συμφορών έγκαρτέρησιν αύτοΰ ασχέτως. 0  δε τής 
ίναχίδος νεάνιδο; χαρακτήρ παρεμβάλλεται ως 
μετρική μονά; προς καταμέτρησιν τής αύταπαρ- 
νησεως καί μεγαλοψυχίας τού Προμηθέως· Η Ιοί 
έλευθέρα στενάζει' δ Προμηθεύ; δέσμιος παρηγο- 
ρεΐ τήν έλευθέραν ουσαν νά πλαναται' αΰτη άκου- 
σίως πάσχουσα' έκεϊνος εκουσίως ταλαιπωρούμε
νος' αυτη, ώς μή προφητεύουσα τδ μέλλον, δύ- 
ναται νά διατρέφη ελπίδας, εστω και μ α τα ια ς ,  
περί μ.ελλούσης άπολυτρώσεως, και Ιν τούτοις, 
απελπίζεται' δ Προμηθεύς προφήτη; τοΰ μέλλον
τος, διαβλέπων αιώνας μυριετεΐς πόνων καί συμ
φορών, αισθάνεται τόλμην ού μόνον να περιφρό
νηση τήν συμφοράν του, αλλ>ά καί ν άπειλησί’, 
ένω μία λέξις του δύναται νά τδν άπαλλάζ^ τής 
φοβέρας καταδίκης του.
_,_Ji αί δποία συγκυρία! Η μάλλον όποιας τεχνι-

ΧΑΡΑΚΤΙ1Ρ ΤΗΣ ΙΟΓΣ.

Καθ 3W στιγμήν ή πραξις φαίνεται άποκλίνου 
σά πως, ετερο? χαρακτήρ παρουσιάζεται έπί τής 
σκηνής, Ιώ ή Πολυπλάνητος τοΰ Ινάχου θυγάτηρ, 
διπλοΰν έπί τής κεφαλής φέρουσα σύμβολον, υπο- 
δεικνύον τήν εις δάμαλιν μεταμόρφωσή αύτής. Τδ 
ετοιμό^ροπον ενδιαφέρον άνορθοϋται, η δέ ευφυΐα 
τοΰ ποιητοΰ, ή διά τών αντιπαραθέσεων άλλεπαλ- 
ληλως έξυψώσαοα τδν κύριον χαρακτήρα, άνεΰρεν 
η έπεφύλαξε τδ πρό^ωπον τής ϊοΰς δπως δί αύτοΰ 
εξαγιάσνι τδ τοΰ Προμηθέως, καί υπόδειξη εις τά 
ακροατήρια τήν ΰπερφιαλίαν καί τδ τυραννικδν 
τοΰ οΰρανοϋ σθένος. Κατά τήν εμφάνισιν τής τ /·, 
λεπλανήτου καί πολυπλάνητου Ιούς, απασαι αι 
τυχδν μετεώρω; ταλαντευόμεναι πεποιθήσεις τών 
ακροατών δέν δΰνανται η ρίπτουσαι τήν μέλαι- 
ναν ψήφον κατά τού Πανθέου ν άτενίσωσι περι· 
λύπως πρδς τδ σύμπλεγμα τών αδίκων ταλα ιπω 
ριών, ών τδ μέν δέσμιον έπί άκαμπτου βράχου 
διαμαρτύρεται, τδ δέ υπδ τού εκατομμάτου Αρ 
γου διωκώμενον πλανατα ι χωρίς νά δύναται πρδς 
στιγμήν ν άναπαυθ^. Εάν αριστοτέχνη; τις έπε- 
θύμει έν ί η  συμπλέγματι νά συγκεντρώσ-ij τδ 
θαυμαστδν, τδ οΐκτρδν, τήν ηθικήν μεγαλοπρέ
πειαν, τδ θλιβερόν ε'ν τώ  κατακορύφω, καί τήν 
άνευ έπιχρυσώσεως διάχυΉν χρυσών άκτίνων δό 
ξης καί άποθεώσεως άνωθεν τοΰ συμπλέγματό; 
του αύτοΰ, δέν ήδύνατο η ν’ άρυσθή τήν ιδέαν ^ Β δ εσ μ δ ς τή ; τετραλογία; τοϋ Προμηθέως. Εν 
αύτοΰ έκ τής σκηνής ταύτης τοΰ παρόντος δοά ^ ώ  μέλλοντι δ μέν σωτήρ τής ίοΰς εσται δ Ηρα- 
ματος, καθ ^ κ ά τ ω θ ε ν  τής αποτόμου κορυφή;, άφ’ κλή;, δ δέ σωτήρ τοϋ Προμηθέως, κατά τά ; έκ-



φράσεις αύτοΰ τούτου, εί; τώ ν  απογόνων αυτή;· 
Ούτω δέ ή παρεμβολή τοΰ χαρακτήρος τ ή ; ίοΰ, 
κατέστη  ύπό τοΰ ποιητοΰ ου μονον ανεκτή προ; 
έξύψωσιν τοΰ κυρίου προσώπου τοΰ δράματος, 
άλλα  κα ί αναγκα ία , ώ ; μελλου^α να συνόεση το 
δράμα τοΰ « Προμηθέως Δεσμώτου » μετα τοΰ 
δράματος τοΰ ο Προμηθέως Λυομενου, * ε>·θα είς 
τ ώ . κυρίων χαρακτήρων εΐναι, κατά τ ινα ; τών 
δεινών φιλολόγων τής Γερμανίας, δ Ηρακλή;.

Δεδικαιολογημένη δέ είναι 5|ts αιφνήδιος εμ- 
φάνησις καί ή παράδοξος καί ταχεία άποχώρησις 
τή ; ίοΰ;. Οίστρόπληκτος ουσ* καί πολυπλάνητο;, 
ούδεμίαν άπιθανότητα εμπνέει κατά την αίφνήδιον 
αΰτής έπί τοΰ Καυκάσου έμφάνισιν, καί αναχωρού
σα έν καταστάσει φοενητιώδει ουδόλως ταράσσει την 
τεχνικήν ακρίβειαν καί τήν φυσικήν τάξιν, αλλα 
μάλλον άναδεικνύει το δράμα επι φυσικότητι 
καί δραματουργική άκριβεία.

Σπινθήρες άένναοι καταπυρπολοΰσι μαγικώς 
τήν σκηνήν, έφ’ ή ; παρίσταται το μεγαλοπρεπές 
καί καταπληκτικόν δράμα τής Αίσχυλείου υπεο- 
φυΐας. 0  δέ θαυμασμός τοΰ αναγνώστου η τοΰ 
6εατοΰ, παραβάλλοντος το δλον δραματικόν αρι
στούργημα προς τον λιπρόν καί ξηρόν σκελετόν, 
ον ενέδυσε μέ μϋς καί σάρκας δ ποιητής, έπιθείς 
συνάμα τήν χάριν τής κινήσεως καί τά  χρώματα  
τής ζωή;, καθίσταται άρρητος.

Ούτω λοιπόν ό χαρακτήρ τοΰ Προμηθέως, διελ- 
6ών διά τής καθαρτηρίου καμίνου τών δοκιμα
σιών, καί είς επαφήν έλθών μετά πέντε διαφόρων 
καί αλλεπαλλήλων χαρακτήρων, άνεδείχθη ήθικώς 
ανώτερος. Υπολείπεται δέ ήδη δ έμπρακτος 
θρίαμβο;, καί ή διά τής καταστροφής άποθέωσις. 
Τελευταία δοκιμασία! Ενταύθα δ μέν θαυμασμός 
θέλει μετατραπή εί; κατάπληξιν. Ενταύθα πάσα 
λέξις θέλει είσθαι άρμα, παοα^ύρον ψυχάς προς 
τά  υψη. Ενταύθα θέλει λαλήσει δ ήοως προς 
τούς κερανού;, οπως θέλει λαλήση καί πρό;  ̂ τόν 
υπηρέτην τών θεών άγγελον, δστις έρχεται ν άγ- 
γείλη τώ Προμηθεΐ, δτι ή ώρα τών έσχατων δο
κιμασιών ήγγικε. ΤετέλεσταιΙ ϊδού τ ί δ Ερμής 
εςαγγέλλει.

ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΟΪ ΕΡΜΟΤ.

« Προ; σέ τον σοφιστήν καί τον υπέρ το δέον 
πικρόν υβριστήν, τόν άμαρτήσαντα ποό; βλάβην 
τών θεών, απευθύνομαι», λέγει δ υίό; τή ; Μαίας 
πρός τόν Προμηθέα, άμα τή  έπί τής σκηνής έμφα- 
νήσει του. —  Η γλώσσα τοΰ Ερμοΰ δεν είναι επι
δεκτική σχολίων. —  όρμαθός απειλών, ύβρεων 
καί σκωμμάτων, χαρακτηρίζει τήν προσλαλιάν 
τοΰ πτεοόποδο; θεοΰ. Δεν πρόκειται πλέον περί 
μεσιτεύσεως, η είρηνεύσεως, ή πιθανότητο;. ή  
έκφρασις τοΰ Ερμοΰ είναι οριστική καί απαιτη

τική, σύντομος, ουδόλως πλαγιοδρομική καί εΰ~ 
κρινή;. 0  Προμηθεύ; ήπείλησε τόν Δία, είπών, 
δτι έλεύσετ ήμαρ, καθ 8 ούτος έκπεσεΐται τή ;  
άρχής. Δύω τινά  λοιπόν ώρισμένως καθυποβάλ- 
λονται τ ώ  Προμηθεΐ. Η νά δμολογήση τό μυστή
ριον, ή νά ύποδεχθή τό μαρτύριον. 0  Προμηθεύ; 
άνενδοιάστω; άσπάζεται τό δεύτερον, άνθυβρίζων 
τόν Ερμήν, καί δλόκληρον τό Πά*θεον έν ούδενός. 
μοίροε τιθέμενος. Επικαλείται τήν αιθαλοΰσαν 
φλόγα το& κεραυνού καί τήν κατάπτωσιν τού 
παντός, Ιν τ δ  άλλοκότω έκείνω ένθουσιασμώ, δν 
έντός αύτοΰ συνδαυλίζει ή εις τό πεπραγμένον 
δίκαιον έπανάπαυσι; τή ; ψυχή;, καί ή εϊ; τό ά -  
φθαρτον καί άκατάβλητον τή ; αθανασίας αυτού 
πεποίθησις.

Ενταύθα δ άγγελος τφν-θεών ιστατα ι τεθαμ- 
βημένος καί τολμά νά εξακολούθηση τόν μετά 
τού ήρωος διάλογον αυτού μόνον, αφού πρότερον 
άτενίζων πρός τά  υψη βεβαιοΰται, δτι ή οργή 
τοΰ Διός εξακολουθεί καί οί κεραυνοί βρέμουσι 
συνταρασσόυ,ενοι εις τάς χειρ»; τού Κρονίονος· 
—  Αλλά ματαία πάσα άπειλή, ματα ία  πάσα 
ειρωνική έκφρασις τοΰ Ερμοΰ. —  0  υπηρέτης, 
τών θεών άποπέμπεται ΰπό τοΰ Προμηθέως, φιλο- 
δωρούμενος διά τής εξής φράσεις, άρυσθείσης έκ 
τοΰ λεξικού τής πικροχόλου σκωπτικότητος·« Πρός 
σέ δέ ν’ απευθυνθώ δέν καταδέχομαι, διότι είσαι 
υπηρέτης!» ή  μετά πάθους έκφρασις, καί ή ζωη
ρό της τοΰ διαλόγου χαρακτηρίζει τό τελευταΐον 
τοΰτο μέρος τής δλης ποάξεως, δ δέ Ερμή;, καθ 
•ην στιγμήν αισθάνεται, δτι μάλλον γελοίος κ α 
θ ίστατα ι η φοβερός, παροτρύνει τόν χορόν των 
νυμφών νά έγκαταλείψη τό μέρος τής σκηνής, 
δπως μή άπομωρανθίί έκ τής ό'ψεω; καί τής κα- 
ταπληκτικότητος τοΰ φοβεροΰ θεάματος, καί τής 
επικινδύνου καταπτώσεως έπί μιας φιλελευθέρου 
κεφαλής, τής δλης υλικής βίας. Μόλις δέ τοΰ Ερ
μοΰ άποχωροΰντος καί τοΰ χορού έπερχομένου, 
σκότος καλύπτει τήν σκηνήν τοΰ μαρτυρίου, καί 
στιγμ ια ία  σιγή επικρατεί, καθ ήν πάς τις όύνα- 
τα ι νά φαντασθή δποία αγωνία καταλαμβάνει τά  
ακροατήρια, καί δποία ηθική μεγαλοπρέπεια καί 
αταραξία ζωγραφεϊται έπί τοΰ άκτινοβόλου με
τώπου τού Προμηθέως.

Μετ ολίγον, τό πάν καταρρέει, πυρακτοΰται, 
άνατρέπεται, κοχλάζει, σπινθηοοβϊλεϊ, μυκάται, 
άνεμοι πατάσσουσιν άλλήλους, κεραύνιαι φλόγες 
άντιπλήσσονται, βυθοί θαλάσσης ταράσσονται, 
κόνις μίγνυται μετά τών σκοτεινών νεφάλων, καί 
μία φωνή διαμαρτυρήσεω; συμπληροΐ τό φρικώ- 
δες σύνολον, ύποδεικνύουσα τοΐς θνητοις τό σθέ
νος τής ιδέας καί τό αθάνατον καί άφθαρτον τής 
πεποιθήσεως, τοΰ ήρωος. Η άτρομος αυτη διαμαρ- 
τύρη^ις είναι δ ύμνος τής άποθεώσεως τοΰ ήρωος·

Επίτρεψον λοιπόν, άναγνώστα, πρό; στιγμήν 
νά θαυμάσωμεν σιωπηλοί τό μεγαλεΈον καί ά 
ναυδοι νά συναντιληφθώμεν τής τελευταία; ταύ-

τη ; τού δράματος σκηνή;, καί τοΰ τελευταίου 
τούτου συμπλέγματος τοΰ δράματο;, ’ένθα και 
θάλασσαι καί άνεμοι καί 3;η, καί φλεγέθοντες 
κεραυνοί, μάτην προσπαθοΰσι νά δαμάσωσι τή'' 
αθανασίαν, καί νά πτοήσωσι τό ζώπυρον τής έ 
λευθερίας πνεύμα, δπερ άνέστησε τήν άνθροιπό- 
τη τα , καί τού οποίου ούδέ ταρτάρου πΰλαι όύναν- 
τα ι νά κατισχύσωσι. . . . .

ΣΤΓΚΡΙΣΙΣ
TOT ΚΤΡΙΟΓ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΤΟΓ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝ ΣΥΝΑΦΕΙΑ.

ΐίδη, δπότε έ'καστος τών χαρακτήρων τοΰ δρά
ματος ιδιαιτέρως ανεπτύχθη, ή πρός τόν κύριον 
χαρακτήρα σύγκρισις αυτών εν συναφείς πείθει 
ήμ ά ί, δτι δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν αυτούς ώς τα- 
μέντας άύάμαντας δπιο; τεθώσιν έπί ωραίου πε- 

•’ριδεραίου, οΰ τινο; τό μέσον κόσμοι φαεσφόρος 
καί μαρμαίρων αδάμα;, ένώπιον τοΰ οποίου αί 
λάμψεις αΰτών ώχριώσι, καθ εαυτάς ούσαι γλυ- 
κύφωτοι. Αλληλοδιαδό/ως αί λάμψεις τού Κρά
τους, τοΰ Ηφαίστου, τών νυμφών τοΰ χορού, 
τού Ωκεανού, τή ; Ιού; καί τού Ερμού εξαφανί
ζονται ενώπιον τή ; μαγική; αίγλης, $ν χέει πέριξ 
δ πολυδαίδαλος καί εύμηχάνως πλασθείς χαρα
κτήρ τοΰ Προμηθέως. Καθ ά δε λέγει δ αθά
νατος ποιητή; τή ; Αλβιόνος Βύρων, ένώπιον τού 
ηρωισμού τού Προμηθέως, αί χεΐρες τοΰ Διός κρα
τούσα». τόν κεραυνόν τρέμουσι. Τοσοΰτον δ πα
τήρ τών θεών καί άνδρών φοβείται τήν αθανασίαν 
τής ιδέα;, ής πρώτος αγωνοθέτης καί μάρτυς δ 
Προμηθεύς.

Τό δλον δέ έν γένει τού δράματος καλώ; καί 
άςιολόγω; έχει. Τό ενδιαφέρον τού οίκτου στοι- 
χειόνει τήν ψυχήν τού δράματο; τούτου, ή δέ ε
σωτερική συναφή τών διαφόρων χαρακτήρων είναι 
ισχυρά, λογική, συνεπή; καί καλο^; συνηρμολο- 
γημένη. Οί δέ τό δλον συναποτελούντες κρίκοι, 
έφ ών βασίζονται οί άυάμαντες τού δλου περι
δέραιου, ήτοι αί βάσεις, έπί τών δποίων βασισθεί; 
δ ποιητής έστίλπνωσε καί έκόσμησε εξωτερι
κοί; τήν έσωτερικήν συνοχήν τών διαφόροιν χ α 
ρακτήρων, είσίν υγιείς.
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ΙΣΤΟΡ1ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.

Π A i m  Σ Υ  N i l  Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Υ  Τ Ο Υ  Ζον.

» , f f ' r * y τ ιΑγνωστον εισετι υπήρχε τις Ο εν Ρωμη βασι- 
λεύσων καί τίς ή μέλλουσα τής Ιταλίας τύχη- οί 
μέν Γερμανοί αΰτοκράτορες ένόμιζον μεν αυτοδι
καίως εαυτούς δέσποτας πάσης τής δύσεως, αλλά 
μόλις ήσαν ηγεμόνες έν Γερμανία, ενθα ή μεγάλη 
φεοδαλική κυβέρνησι; βα,θέω; ή?Χ'·3ε νά ένριζώται"

οι δε Νορμανδοί ήγεμόνε;, κατακτητα ί τή ; Πουλ- 
λίας καί Καλαβρία;, άπήρτιζον αρτιγενή δύναμιν* 
τό παράδειγμα τώ» Ενετών ένέπνεεν εις τάς μεγά- 
λας Ιταλικάς πόλεις τόν έρωτα τής ελευθερία;' 
τέλος, οί πάπαι δέν ήσαν μέν είσέτι ηγεμόνες, 
άλλ έπεθύμουν νά γίνωσι.

Τό τών αύτοκρατόρων δικαίωμα τοΰ δνομάζειν 
τούς πάπας ήρχισε μέν νά ένισχύηται, άλλ άφ ε
τέρου κατάλληλος μόνον ευκαιρία έθηρεύετο δπως 
καταστραφή, ευκαιρία, ητις παρ^υσιάσθη μετ ο
λίγον έπί τής άνηλικότητος Εόδίκου τοΰ Δου, ο * 
νομασθέντος διαδόχου τοΰ πατρός αύτοΰ Ερρίκου 
Του έτ ι ζώντος.

Ηδη άπό τών χρόνων έοδίκου τού Γου ή αϋ- 
τοκρατορική ισχύς έξέπιπτεν έν Ιταλί^, καί ή α 
δελφή αύτοΰ κόμησσα, ή δούκισσα τής Τοσκάνης, 
συνετέλεσεν, είπερ τις καί άλλος, οπως παρο- 
ςύνη κατ αύτοΰ τήν Ιταλίαν" κατείχε δ αυτη 
τήν Μαρκιωνίαν τή ; Μαντού»;, τήν Τοσκάναν καί 
μέρος τής Λομβαρδία;, καί ήν μήτηρ τής αλη
θούς εκε^ης τών παπών εύεργέτιδος, τής κομήσ- 
■5ης Ματθίλδη; δ Εστ. Μεταβάσα άφρό^ως είς 
τήν αύλήν τής Γερμανία;, έπί πολύν διετέλεσε 
χρόνον αιχμάλωτο;* άλλ ή θυγάτηρ αυτή; έκλη- 
ρονόμησε τήν τε φιλοδοξίαν καί τό μίσος αΰτής 
κατά τού αύτοκρατορικού οίκου.

Κατά δε τήν άνηλικότητα Εόρίκου τού Δου, 
αί ραδιουργίαι, τά  χρήματα, οί έμφύλιοι πόλε
μοι πολλούς προεχειρίσαντο πάπας' τέλο; δ έ- 
ξελέγη τώ  10 5  4 Αλέξανδρο; δ 2ο; άνευ έπερω- 
τήσεω; τή ; αύτοκρατορική; αυλής· Μάτην αυτη  
νέον διώρισε π ά π α ν τό κόμμα αύτής δέν ήν τό ί- 
σχυρότεοον έν Ιταλία, καί δ Αλέξανδρος Βος άπε- 
δίο^ξε τόν άνταπαιτητήν του έκ Ρώμη;.

Ερρίκο; δ Δο;, γενόμενος ένήλιξ, ειδεν δτι ην 
αύτοκράτωρ τής Γερμανίας καί Ιταλίας, άλλά  
σχεδόν άνευ ισχύος. Μέρος τώ ν κοσμικών καί εκ
κλησιαστικών τής πατρίδος του πριγκίπων συνωμο- 
σαν κατ’ αυτού, καί αδύνατον ήν δπως δεσπόζη 
τής Ιταλία ; άνευ στρατού, δστις δυστυχώς τώ  έ- 
λειπεν" ή μέν δύ^αμίς του ήν ελάχιστη, ώς βλέ- 
πομεν, άλλ’ ή γενναιότης του ήν πολλώ τής τύ 
χης του άνωτέρα·

Συγγραφείς τινες άναφέρουσιν οτι, κατηγορηθεΐς 
έν τη διαίτη τής Βυρτζβούργης (1U73) άς θελή- 
ία ς  νά δολοφονήση τούς δούκα; Σουηβίας καί 
Καρινθίας, προύτεινεν δπω; μονομαχήση κατά 
τού κατηγόρου, δντος άπλοΰ ευπατρίδου" ώρίσθη 
ή διά τήν μάχην ημέρα, καί δ κατήγορος μή 
παρουσιασθείς έφάνη δικαιολογών τόν αύτοκρα- 
τορα.

Αμα ή αρχή ήγεμόνος τινός διαφιλονεικειται, 
τά ήθη του διαβάλλονται. Κατεμέμφοντο τοΰ 
αύτοκράτορος δημοσία ώς εχοντο; παλλακίδα;, 
έν ώ καί οί έλάχιστοι κληρικ,οί διέτρεφον τοιαύ* 
τα ; άτιμωρητεί" ήθελε νά χω?κ*θή γυναικός 
του, θυγατρό; μαρκίωνό; τινο ; τή ; Φερράοας,



μεθ ή ί , ώ ; ελεγεν ουδέποτε συνεπλήρο>σε tov γ ά 
μον του. Προ; δέ τούτο ι; παοαφοραί τινες τή ; 
νεότητάς του παρώξυνον έτ ι μάλλον τά  πνεύμα 
τ α , κα ι ή δ ιαγω γή  του έξησθένιζε την δύνα- 
μίν του.

ΐπ ί,ρχε τότε έν Ρώμη μοναχό; τις τοϋ Κλου- 
νΐ, γενόμενο; καρδινχλιο;, άνήρ πνεύματος ανή
συχοι., ζωηρού, έπιχειρηματικου, γιγνώσκών νά 
προσράπτη τήν αλωπεκήν εί; τον ένθερμον αύτοΰ 
ζήλον διά τά ; αξιώσεις τή ; Εκκλησίας. 0  τόλμη* 
τίας ούτος, δστις έγένετο άκολούθω; δ περιβόη- 
τος εκείνος Γρηγόριος Ζος, εκαλείτο Χιλδεβράνδος, 
εγεν^ηθη έν Σοάνη τή ; Τοσκάνη; υπό άγνώστοιν 
γονέων, άνετράφη έν Ρώμη, προεχειρίσθη μονα
χός τοϋ Κλουνί ύπό του άββά όδιλλώ*, άπεστά- 
λη άκολούθω; εί; Ρώμην διά συμφέροντα τοΰ 
τάγματός του, υπηρέτησε μετά ταΰτα  Τού; πά 
πας είς δλα; τά ; απαιτούσα; έπιτηδειότητα κ*ϊ 
σταθερότητα υποθέσει;, και έγένετο ήδη περίφη
μο; έν Ιταλία δί άτρόμητον ζήλ·ν. II δημοσία 
φωνή τον υπεδείκνυεν ώ; διάδοχον τοΰ Αλεξάν
δρου Βου, οΰ έδέσποζεν ετι ζώντο;. Πάσαι αί ύπό 
τοσούτοιν συγγραφέων γενόμεναι αύτοΰ εικόνες, 
είτε κολακευτικαί, ε’ιτε μυσαραί, εύρίσκονται έν 
τή είκόνι Νεαπολίτου τίνος ζωγράφου, ζωγραφή' 
σαντος τδν Γρ/,γόριον, τή μεν μ ιά  χειοί τήν ποι- 
μενικήν κρατοΰντα ράβδον, τη δ έτέρα μάστι
γα, καταπατοΰντα τά  σκήπτρα, καί έχοντα παρ 
έαυτώ τά  ά^φίβληστρα καί τούς ίχθΰς τοΰ Απο
στόλου Πέτρου.

0  Γρηγόριο; ύπεχρέωσε τόν πάπαν Αλέξανδρον 
δποχ πράξη άνήκουστόν τ ι πραξικόπημα, διατάττω ν  
τδν Ερρίκον Δον δπο>; παρουσιασθή έν Ρ ώ μ η  ε
νώπιον τοΰ δικαστηρίου τή ; Αγία; Εδρας. Τοΰτο 
δέ είναι τδ πρώτον παράδειγμα -οιχύτη; έπιχειρή- 
σεω;, καί άποτολμαται κατά τήν εποχήν εκείνην, 
καθ’ $ν η Ρώμη εΐχεν εντελώς έθισθή υπδ Ερρί
κου τοΰ Γου ινα παραδέχηται τού; έπισκόπους 
αυτή; έπί τη απλή διαταγή τοΰ αύτο/.οάτορο;· 
άλλά καί δ Γρηγόριο; αύτη; τή ; δουλεία; τδν ζυ 
γδν έπεθύμει ν αποτίναξη, καί δπω; έμποδίση 
τού; αύτοκράτορα; άπδ τοΰ νά δίδωσι δ ιαταγά ; 
iv  Ρώμη, προσεπάθησεν ινα δ πάπας δί5·η είς τούί 
αύτοκράτορας. II παρατολμία αυτη δέν έσ)(ε συ 
νεπείας’ φαίνεται δέ δτι δ Αλέξανδρος Βος ήν ά 
κροβολιστής, 3ν δ Χιλδεβρά'δος απέλυε κατά τή ; 
αυτοκρατορία; ποίν η άρχίση τήν μάχην.

0  θάνατο; τοΰ Αλεξάνδρου ηκολούθησε μετ ο
λίγον τήν πρώτην τή ; εχθροπραξία; πράξιν, δ δέ 
Χιλδεβράνδος κατώρθωσε νά έκλεχθή καί νά έν 
θρονισθή ύπό τοΰ ί'ωμαϊκοΰ λαοΰ, χωρίς νά περι- 
μείνη τήν άδειαν τοΰ αύτοκράτορο;, ή; έτυχε 
μετ δλίγον, υποσχόμενο; οτι θά ήναι πιστός.

0  Ερρίκο; Δος, αποδεχθεί; τάς δικαιολογίας 
του, άπέστειλεν εί; Ρώμην τδν έν Ιταλία καγκελ- 
λάριον αύτοΰ δπως έπικυρώση τήν έκλογήν τοΰ 
πάπα, καί παραινούμενος ύπο τών αύλικών του

ινα φοβ-ηται τδν Γρηγόριον, είπε δ ια^ήδην, δτι 
αδύνατον δ πάπα; έκεΐνος νά φανή άγνώμων πρδς 
τδν ευεργέτην του. Αλλά μόλις δ Γρηγόριο; κα
ταλαμβάνει τδν Παπικόν θρόνον, καί κηρύττει ά- 
φωρισμένους πάντας, δσοι λάμβάνουσιν εκκλησια
στικά προσοδεύματα παρά λαϊκών, καί πάντα  
λαϊκόν άπονέμοντα ταΰτα , σκοπών διά τούτου 
όπως άφαιρέση άπδ πάντων τών κοσμικών, χορη
γών τδ δικαίωμα τή ί άμφιέσεω; τών έκκλησια- 
στικών" ούτως ή Εκκλησία περιέρχεται είς χεϊ- 
οας μεθ όλων τών βασιλέων. Τδ βίαιον τοΰ χα- 
ρακτήρος αύτοΰ έ/.ρηγνυται ταύτοχρόνοι; κατα 
Φιλίππου α \ ,  βασιλέω; τή ; Γαλλία;, προκειμένου 
περί τινων έμπορων Ιταλών, ου; οί Γάλλοι ήρ- 
γυροπόλϊ,σαν. 0  πάπα; γράφει εγκύκλιον επιστο
λήν προ; τού; επισκόπου; τή ; Γαλλία;· » 0  βα
σιλεύ; υμών, λέγει, τυραννικώτερο; ή βασιλικώτε- 
ρός έστι, διέρχεται τόν βίον έν άνομίαις καί 
έγκλήμασι,» καί μετά τού; έξυβριστικούί τούτους 
λόγου; έπεται ή συνήθη; άπειλή τοΰ άφορισμοΰ.

όλίγω  ύστερον, έν ώ δ αΰτοκράτωρ Ε ^ϊκο; 
άσχολεϊται είς έμφύλιόν τινα κατά τών Σαξώνων 
πόλεμον, δ πάπα; τώ  άποστέλλει δύο Λ εγάτους ,  
δπω; διατάξωσιν αύτόν ινα έλθη άπολογηθησο- 
μενο; κατά τών κατ αύτοΰ κατηγοριών, ώ ; δόν- 
το; τήν ίμφίεσ ιν τών εκκλησιαστικών αξιωμά
των, καί άφορίσωσιν αύτόν έν περιπτώσει άρνή- 
σεω;. Οί δύο κομισταί δ ιαταγή; τοσούτω παρα
δόξου εΰρίσκουσι τόν αύτοκράτορα νικητήν τώ ν  
Σαξώνων, πλήρη δόξη;, καί ίσχυρότερον παρά ποτε' 
δύναταί τ ι ;  νά φαντασθη μετά ποία; ύψηλοφρο- 
σύνη; αύτοκράτωρ είκοσιπενταετήί, νικητής, δο
ξομανή;, υπεδέχθη τοιαύτην πρεσβείαν- δέν έτιμώ- 
ρησε μέν αύτήν παραδειγματικό.»;, διότι η γνώ 
μη τή ; εποχής δέν τώ  συνε/ώρει τοϋτο, άλλ 
άν τέταξε περιφρόνησιν είς τήν θρασύτητα, καί 
παρέδωκε τούς παρατόλμου; λεγάτου; εί; τά ; 
ύβρει; τών δπηρετών τή ; αυλή; του ( I 0 7 6).

Σχεδόν κατά τήν αύτήν έποχήν δ πάπα; ά- 
φώρισε καί τού; Νορμανδού; πρίγκιπα; τή ; Πουλ- 
λία ; καί Καλαβρία;. Τοσοΰτοι άφορισμί φαίνον
τα ι σήμερον ώ; τό μή περαιτέρω τή ; άφοοσύνη;* 
άλλά σκεφθώμεν δτι δ Γρηγόριο; άπειλών τόν βα
σιλέα τή ; Γαλλία; άπηύθυνε τό χρυσόβουλλόν του 
εί; τόν δοΰκα τή ; Α κυϊτανία;, υποτελή μέν τώ  
βασιλεϊ, άλλ’ ϊσα αύτώ ισχυρόν, δτι έκρηγνύμενο; 
κατά τοΰ αύτοκράτορο; είχεν υπέρ εαυτού μέρο; 
τή ; Ιταλ ία ;, τήν κόμησσαν Ματθίλδην, τήν Ρώ
μην καί τό ή μι συ τής Γερμανίας, δτι τέλος οί 
Νορμανδοί ησαν κεκηρυγμένοι αύτοΰ έχθροί, καί 
τότε δ Γρηγόριο; θέλει φανή ήμΐν μάλλον βίαιος 
καί θρασύ;, ?! άφρων. Ησθάνετο δτι, α,υψών το 
άξίωμά του υπεοάνω τοΰ αύτοκράτορο; καί πάν
των τών βασιλέων, ήθελε βοηθηθη υπο τών ά λ 
λων εκκλησιών, κολοκευομένων έπί τώ  είναι μέλη 
άρχηγοΰ, ταπεινοΰντο; τήν κοσμικήν άρχην· Συνέ
λαβε λοιπόν τόν σκοπόν ού μόνον ν άποτινάξη

τόν ζυγόν τών αΰτοκρατόρων, άλλά καί νά ΰπα- 
γάγη τήν ί*ώμην, αύτοκράτορα; καί βασιλείς υπό 
τόν ζυγόν τοΰ παπισμού· Πιθανόν τοΰτο νά τιΰ 
ε’κόστιζε τήν ζωήν, καί δικαίως ήδύνατο νά περιμέ- 
νη τόν θάνατόν του" άλλά καί δ κίνδυνο; πολλά
κις είναι πρόξενο; τή ; δόξης.

(Ακολουθεί.)

 —

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ .

ΠΑ1Α ΑΓΩΓΙΑ Τ Ο Υ  ΑΝ ΘΡΩ Π ΟΥ.

Ο θ θ Ο ?

(Συνέχεια άριΟμ. ΙΕ.)
Νΰν δέ ένθυμεΐσαι ποιον άγαθόν είποιίεν δτι 

«.ετά τήν ευσέβειαν ά π ο κ τά τα ι;
Μ· Νομίζω ή άγιότη;.
Δ. Κ αλώ ; μνημονεύει;. Αλλά γινώσκει; τ ί πρέ

πει νά πράςη; προ; άπόκτησιν καί τούτου j
ΑΙ. Μανθάνω, έάν εϊπη;.
Δ. Μάνθανε λοιπόν δτι, καθώ; ή θεωρία τή ; 

δυναμεω; τοΰ Θεοΰ εχει φύσιν νά έμφυτεύη εί; 
τήν ψυχήν τό αίσθημα τοΰ φόβου καί τήν αρετήν 
τή ί εΰσεβεία;, παρομοίως καί η θεωρία τή ; σο
φ ία ; καί τή ; άγαθότητος τοΰ Θεοΰ εχει φύσιν 
νά διεγείρη είς τήν ψυχήν τό εύγενές αίσθημα τή; 
αγάπη; καί τήν άρετήν τή ; άγ ιό τητο ;. Πρόσεχ· 
λοιπόν ίνα λάβη; ιδέαν τή ; σοφία; καί τή ; άγα- 
θότητο; τοΰ Θεοΰ πρός άπόκτησιν καί τοΰ άγα- 
θοΰ τή ; άγιότητο;·

Μ. Αλλά προσέχοι.
Δ. Ινα τόν νοΰν καί τήν σοφίαν τοΰ Θεοΰ νοή- 

ση;, νοησον πρώτον την σην άμαθίαν καί άνοιαν. 
Εάν σέ έρωτή^ω, πόσα; τρ ίχα; έχει η χεφαλή 
σου, άγνοεϊ; νά άποκριθή; εί; ιό  ερώτημα. Αλλ' 
δ Θεό; γινώσκει τόν άοιθμόν τών τριχών ούχί «.ό
νον τής κεφαλής σου, άλλά καί δλων τών άνθρώ- 
πων, καί τόν αριθμόν τών τριχών δλων τών τρι
χωτών ζώων. Ο Θεό; γινώσκει τόν άριθμόν τών 
άστρων τοΰ ούρανοΰ καί τών κόκκων τή ; άμμου 
τή ; θαλασσή;, δ Θεο; γινο^σκει τά διανοήματα 
καί ένθυμήματα τών καρδιών πάντων τών άν- 
θρώπων, καθώ; καί τού; λόγου;, τού; όποιου; 
καθ εκάστην λαλεΐ έκαστο;, ό  Θεό; γινώσκει τά 
παρόντα, τά παρελθόντα καί τά  μέλλοντα, καί 
ούδέν παρά τώ Θεώ άγνωστον άλλά πάντα γ υ 
μνά καί τετραχηλισμένα το ΐ; οφθαλμοί; αύτοΰ. 
Επειτα δ Θεό; γινώσκει κατά βάθος τήν φύσιν 
εκάστου πράγματο;, καί κατά τ ί έκαστον δύνα- 
τα ι νά χρησιμεύση, καί τίνο; πράγματβ; καί αυτό 

άμεσον χρείαν καί ανάγκην. Η σοφία λοι
πόν τοΰ Θεοΰ διέταξεν έκαστον κτϊσαα είς τδν 
προσήκοντα τόπον, καί έπέτρεψεν έκαστον γινό
μενον νά γ ίνητα ι ε:ς τόν προσήκοντα χρόνον,

έκ ταύτη ; τής σοφή; διατάξεω; καί συναρμογή; 
άμοιβαίοι; ε'καστον καί νά ώφελη καί νά ώφελη- 
τα ι, καί νά διατηρήται καί νά διατηρή. Καί 
πάντα τά άπειροπληθή κτίσματα  ε' ε̂κα τή : σο
φία; τοΰ Θεοΰ άποτελοΰσιν ένα κόσμον, εί; τόν 
όποιον διαλάμπει ή καλλονή, η αρμονία καί ή τά 
ς·.;. Αλλ δταν, τέκνον, παρά τοΰ Θεοΰ λάβη; τό 
άγαθόν τή ; σοφία; καί τή ; συνέσεω;, τότε θά έ
χει; τήν ικανότητα τοΰ νοεί* έναογώ; έκ της
S '** « ί ί  / , , ν  ,ιαταςεως κat οικονομίας του κοσαου ιη ν  ας».ε- 
ραστον τοΰ Θεοΰ σοφίαν, τήν δποίαν δ μέν ποο- 
φήτης Δαυίδ έθαύμασε λέγων, « ίΐ ;  έμεγαλύνθη τά  
έργα σου, Κύριε, πάντα ίν σοφία έποίησα;'» δ δέ 
βασιλεύ; Σολομών έκ νεότητο; ηγάπησεν αύτήν 
ές δλη; καοδια;, καί δτε αύτώ έπέτρεψεν 6 Θεό; 
ινα αίτήση παρ αύτοΰ αίτημα, σοφίαν έζητησε 
καί σύνεσιν, αντί πλούτου χρημάτων καί μακρο
βιότατο; καί δόςη; καί έξουσία; μεγάλη;· Νόει 
δέ τέκνον τή,ν σοφίαν όμοίαν προ; τό φώ ;- καί 
καθώ; χωρίς φωτό; ούδέν πράγμα φαίνεται καλόν 
καί ώραΐον, ουτω καί χωρί; σοφία; ούδέν καλόν 
καί άγαθόν ηόύνατο νενόμενον νά φανή έν τώ  
κόσμω.

ΛΙ. Ταΰτα εγώ περί τή ; σοφία; άκούων αισθά
νομαι κλίσιν τινά  καί άγάπην προ; αύτήν, διε- 
γειρομένην έν τή  Αυχή μου·

Δ. Καί δικαίω;. Διότι άν αγαπά; τά  μήλα καί 
τά κρίνα καί τά  ρόδα ώ; καλά καί ώραΐα, πόσον 
πρέπει νά αγαπάς τήν σοφίαν, ητις έποίτ,σε πάντα  
τά καλά καί πάντα τά  ώραΐα; κα ί άν αγαπάς 
τό φώ; καί ού στέογεις τόν χωρισμόν καί τήν 
στέρησιν αύτοΰ, πόσω μάλλον πρέπει νά άγαπά; 
τήν σοφίαν, ή τ ι;  εύρίσκεται τοΰ φωτό; πολλώ 
τιμιωτέρα καί λαμπρότερα; Ούτώ δέ τήν σοοίαν 
άγαπών, δύνασαι νά μην αγαπάς καί αυτή; τόν 
Πατέρα ;

Μ. Ούχί βέβαια. Αλλά ποιο; οϋτο; ;
Δ. Καί πώ ; ! Ελησμόνησα; περί τή ; σοφίας 

τίνο; διαλεγόμεθα, καί τίνο ; τήν σοφίαν ζητοΰ" 
μεν νά νοήσωμεν δσον δυνάμεθα;

Μ. Τοΰ Θεοΰ βέβαια· Αλλ εύθύ; δέν μοι ήλ- 
θεν εί; νοΰν, άκούσα; τήν λέςιν πατέρα. Νΰν δέ 
νόησα; λέγω' αξιαγάπητος καί άξιέραστος δ Θεός 
καθώς καί η σοφία αύτοΰ.

Δ. Ούχ ήττον δέ άξιαγάπητο; καί άξιέραστος 
καί διά τήν αγαθότητα, τήν οποίαν ε’ο/όαεθκ 
ήοη νά θε&ιρήσωμεν.

Αγαθόν λέγεται τό τέλειον καί αύταρκε;' ή* 
γουν εκείνο, δπερ έν έαυτώ έχει πάντα τά καλά 
καί άγαθά, καί ούδενδ; πράγματο; έχει χρε ίαν .  
Η δέ άγαθότη; είναι μετάδοσι; τοΰ άναθοΰ καί 
θεραπεία τών αναγκών τών ένδεών κτισμάτων. 
Τμνοΰμεν λοιπόν τόν Θεόν ώ; άγαθόν, δ ιό τ ι  ούχί 
μόνον έχει πάσα; τά ; τελειότητα;, πάντα τά  
καλά καί άγαθά, καί έστιν αύτάοκη;, άλλά καί 
διότι μεταδίδει ταΰτα  καί εί; ήμάς, καί διότι, 
ώς εύσπλαγχνος καί συμπαθής, χορηγεί πάντα τά



χρειώδη καί θεραπεύει τάς άνάγκ,ας πάσα; πάν
των τών ένδεών κτισμάτων. λ. χ. Εγώ πεινώ καί 
διψώ, καθώς και πάντα τά  ζώα πάσχουσι τοΰτο 
Αλλά πάσας τροφάς έχορήγησε τού Θεοϋ ή άγα 
θότης διά τών καρπών τών δένδριον καί τών 
γεννημάτων τής γής; καί πόσας πηγάς ΰδάτων 
έποίησεν εν αύτω προς θεραπείαν τών άρχιχών 
τούτων ’,ναγκών; Τό σώμα ημών χρίζει εν
δυμάτων καί οικίας εις προφύλαςιν τοΰ ψύχους 
καί τής θερμότητος. Η δε τοΰ Θεοΰ άγαθότης 
προΰνόησε και τής ανάγκης ταύτης την θεραπείαν 
διά τής οικοδομικής καί υφαντικής τέχνης, διά τών 
λίθων καί ξύλων, καί διά τής παραγωγής τοΰ 
βάμβακος καί τών ερίων. . Εχ«μεν χρείαν άδια- 
λείπτου εισπνοής καί έκπνοτς άέρος· ο δέ άήρ, 
διακεχυμένος περί ημάς, ουδέποτε ημας εγκατα
λείπει. Ωστε ημείς ζώμεν άκαταπαύστω ; εισ- 
πνέοντε; αυτόν καί έκπνέοντε;. Κινούμενοι κα! 
περιπατοΰντε; εν τώ  τόπω, εχομεν χρείαν νά μην 
έρχώμεθχ είς σύγκρουσιν μετά τών άλλων σωμά
των. Η άγαΟότης τοΰ Θεοΰ διά τών οφθαλμών 
καί τοΰ φωτός προΰνόησε καί την θεραπείαν ταύ
της τής χρείας. Εχομεν χρείαν νά συνεννοώμεθα 
καί νά βοηθώμεθα άμοιβαίω;· Η άγαΟότης τοΰ 
Θεοΰ, δοΰσα ήμίν άκοήν καί φωνητικά όργανα 
καί γλώσσαν, έθεράπευσε καί ταύτην τήν χρείαν. 
Εν ενί λόγω, ή άγαθότη; τοΰ Θεοΰ συγκατεσκεύ- 
ασε περί ημας κόσμον τοιοΰτον, δστι; περιέχει 
πάντα, όσα χρήζομεν, καί θεραπεύομεν έν αύτω  
πάσας τάς σωματικάς ημών χρείας, καθώς καί 
τά  αλλα ζώα θεραπεύουσι τάς εαυτών, κ^ί δέν υ 
πάρχει ελλειψις ούδενό; πράγματος χρειώδους είτε 
είς ημας, εϊτε εις τά  άλλα ποιήματα.

Μ. Οσφ άκούων ταΰτα , διανοοΰμαι τοΰ Θεοΰ 
τ ή ν  πλουσίαν αγαθότητα, κρίνω εν έμαυτώ, ότι 
τόν Θεόν πρέπει νά αγαπώ περισσότερον καί τοΰ 
πατοός μου καί τής μητρός μου·

Δ. Ορθότατα έκρινα;. Διότι παρά τοΰ πατρό; 
σου καί τής μητρός σου δέν έλαβες βέβαια τόσας 
ευεργεσίας χαί χάριτας, δσ*ς έλαβες παρά τοΰ 
Θεοΰ.. Εκτός τούτου, καί ό πατήρ σου καί ή μή- 
τηρ σου τοΰ Θεοΰ άγαθά λογίζονται, διότι αύτό; 
σοι έποίησε, καί αΰτός σοι διατρέφει αυτούς. Αλλ 
δ Θεός, τέκνον, ώς αΰτόκαλον καί αΰτοάγαθον 
ον νοούμενος, φύσει έ'λκει εις εαυτόν την άγάπην 
τή ; νοούσης αΰτόν ψυχής. Καί ημείς τόν Θεόν ά- 
γαπώμεν, ούχί διά μόνον τόν λόγον οτι εΰεργε- 
τούμεθα παρ αύτοΰ, άλλά διότι φύσει είναι αξια
γάπητο; διά τά  αξιέραστα αΰτοΰ προσόντα τή; 
σοφίας, τής άγαθότητος καί τής δυνάμεως. Αυτη 
δέ η άγαθότης, περί ή; λαλοΰμεν, οΰ φαίνεται 
τόσον εί; τήν προμήθειαν καί χορηγίαν τών σω
ματικών άγαθών, όσον εις την προμήθειαν καί χο
ρηγίαν τών ψυχικών. Οταν ποτέ εξ ενός μέρους 
νόησής πάσας τάς ψυχικάς άνάγκας, άφ έτέρου 
δέ τά  υπό τοΰ Θεοϋ πρό; θεραπείαν χορηγούμενα 
άγαθά, θά μείνης έκθαμβος ένώπιον τής άγ«θό-

τητο; τοΰ Θεοϋ, άναφωνών, ώς άγαθός δ Θεό? 1 
ώς άγαθός ό θεό;/ Νΰν δέ μνημόνευσαν τά λ°- 
γ ι*  έκεϊνα, τά  δποία είπεν ό θεός πριν ή δημι- 
ουργήση τόν άνθρωπον, είναι δέ ταΰτα." «Ποιήσω- 
μεν άνθρωπον κατ εικόνα ημετέραν καί καθ δ- 
μοίωσιν. ® Βλέπεις ότι ό Θεός διά τ ο ύ τ ω ν  τών λό
γων οΰδέν άλλο έποίησεν η έδηλωσε την έξοχο·> 
Ιαυτοΰ αγαθότητα. Διότι λέγει ότι θέλει τόν άν
θρωπον ομοιον Ιαυτώ, καί έχοντα τά  άγαθά, όσα 
έχει καί αΰτός. 0  Θεός έδηλωσε διά τούτων τών 
λόγων ότι θέλει να τρναι δ άνθρο>πος καλός καί 
άγαθός, μακάριός τε καί αυτάρκης, καθώς είναι 
καί αΰτός δ ίδιος.

Μ· Διά ποιαν α ιτ ίαν λοιπόν δυστυ^οΰσιν οί άν
θρωποι ;

Δ. Ενθυμηθητι έκεΐνο, τό δποϊον άνωτέρω εΐ- 
πομεν.

Μ. Τό ποιον;
Δ. Οτι δ Θεός πρός άπόκτησιν εκάστου αγα

θού, ώρισε καί τό προ'ϊήκον είς έκαστον εργον- 
Καί οΰδέν αγαθόν άποκτώμεν εάν μή ποιήσω μεν 
τό πρός άπόκτησιν ώρισμένον έργον. Οσοι λοιπόν 
άνθρωποι δυστυχοϋσι, πάσχουσι τοϋτο, επειδή οΰ 
θέλουσι νά πράξωσι τά  πρό; άπόκτησιν τών άγα
θών ώρισμένα έργα* δέν θέλουσι νά δουλεύσωσιν 
εί; τόν Θεόν, δέν λαμβάνουσι διά τοΰτο παρ αΰ
τοΰ καλά καί άγαθά, ώστε γίνονται κακοί καί 
δυστυχεί; καί αχρείοι.

Μ. Καί δέν είναι δυνατόν οί άνθρωποι πάντε; 
νά λάβοισι παρά τοΰ Θεοΰ τά καλά καί άγαθά, 
χωρί; νά πράξωσι τά  πρό; άπόκτησιν αΰτών ώρι
σμένα έργα;

Δ. Ούχί. Διότι τοΰτο είναι εναντίον εΐ; την 
μεγάλην τή ; δικαιοσύνη; αρετήν. 0  δέ Θεό; υ 
μνείται οΰχί μόνον ώ; σοφό; καί αγαθός, άλλά 
καί ώ ; δίκαιος· όρίζει δέ η δικαιοσύνη τοΰ Θεοΰ, 
έ'καστβς νά λαμβάνϊΐ κατά τά  έργα αΰτοΰ, Πώ; 
λοιπόν είναι δίκαιον νά λάβη παρά τοΰ Θεοϋ καλά 
καί άγαθά άνθρωπο;, δστις τώ  Θεώ οΰ δουλεύει, 
καί οΰ θέλει νά πράττη έργα καλά καί άγαθά, 
άλλά τουναντίον τά πονηρά, όσα ή άγια τοΰ Θεοϋ 
θέλησι; άποδοκιμάζει ;  Τά καλά καί άγαθά δ ί
δονται δικαίω ; εί; εκείνου; μόνον, οιτινε; σέβον
τα ι καί άγαπώσι τόν Θεόν, καί προθύμω; αΰτοΰ 
τό θέλημα ποιοΰσιν. Ωστε δίκαιο; δ Θεό; δ ικαίω ; 
του; μέν εΰτυχεΐς του; δέ δυστυχεί; ποιεί.

Μ. Αλλ ευρίσκονται άνθρωποι τόν Θεόν μή 
σεβόμενοι καί μή άγαπώντες;

Δ. Πλεϊστοι* λεγόμενοι διά τοϋτο άσεβεϊς καί 
άγνώμονε;·

Μ. Καί πώ; ;  Εγώ δυσκολεύομαι νά πιστεύσω  
τοΰτο. Αρά γε οί τοιοϋτοι οΰ νοοδσι τή ; θεί»ς 
δυνάμεως τό μέγεθος, καί δέν αισθάνονται τά ; 
εΰεργεσία; τή ; σοφία; καί άγαθότητο; αΰτοΰ;

Δ. Ούχί. Διότι αΰτους ή κακία αΰτών i r . t -  
τύφλωσε·

Μ. Πδίκ κακία \

Δ. Μνημονεύει; πόσ* ήδη άγαθών κατ άρχά; 
διεκρίναμεν ;

Μ. Μνημονεύω δύο είδη άγαθών : Τά μεν σω
ματικά, τά δέ ψυχικά.

Δ. Ενθυμείσαι προσέτι δτι τήν πρώτην τιμήν 
και άξίαν έχουσι τά ψυχικά, τήν δευτέοαν δέ τά 
σωματικά, καί ότι όστι; οΰ δέχεται τά  πρώτα, ς-ε- 
ρείται έπειτα καί τά  δεύτερα ;

Μ. Καί τοΰτο ένθυαοΰμαι.
Δ. Ο: λεγόμενοι λοιπόν ά^εβεις τά  σωματικά 

μόνον άγαθά άποδέχονται, άπο^ρίπτουσι δέ τά  
ψυχικά. Τόν δέ πλούτον δοξάζουσιν ώ ; πρώτον 
άγαθόν, ότι δί αΰτοΰ πορίζονται πάντα τά άλλα 
τοΰ σώματος άγαθά" άληθή δέ εΰτυχίαν νομίζου- 
σι τήν θεραπείαν τών επιθυμιών τοϋ σώματος. 
Οτι δέ έχουσι ψυχήν παντάπασιν έπιλανθάνονται· 
Καί επειδή ούδέ τά ; ψυχικάς χρεία; συναισθά
νονται, διά τοΰτο ούδέ τά  ψυχικά άγαθά δοξά- 
ζουσιν, ούδέ τήν άπόκτησιν αυτών έπιδιώκουσι. 
Καί ούτε εϊ; τά έργα τοϋ Θεοϋ έμβλέπουσιν, 
οΰδέ αυτόν δί αΰτών κατανοοϋσι, ουδέ δύνανται 
νά σέβωνται καί νά άγαπώσιν εκείνον, τοϋ δποίου 
τό μεγαλεϊον καί τά ; πολυπληθείς ευεργεσίας ού 
νοοϋσι. Αλλ οι τοιοϋτοι προσέχουσι τόν νοΰν μό
νον εις τήν άπόκτησιν τοΰ πλούτου καί τήν η
δονήν τή ; σαρκό; καί τή ; κοιλία;. Χάριν δέ αΰ- 
τών παν θεμιτόν καί αθέμιτον πράττουβι, πλει- 
νεκτοϋντε; καί καταδυναστεύοντί; τού; πτωχού; 
καί πένητας. Τό δέ τοΰ Θεοΰ άγιον θέλημα είς 
οΰδέν λογίζονται. Ούτω δέ διαφθείροντες τήν ε
αυτών ψυχήν, διαφθείρουσιν έπειτα καί τό εαυτών 
σώμα ένεκα τών καταχρήσεων τή ; επιθυμίας, καί 
άποθνήσκοντες κακώς, διατελοΰσιν υπόδικοι καί 
ένοχοι αιωνίου κολάσεως. Ενόησας ήδη ποία κα
κία αΰτοΰς άπετύφλωσεν, ώστε νά μή σέβωνται 
καί νά μή ν άγαπώσι τον Θεόν ;

Μ. Είπέ μοι ποία.
Δ. Ψευδής δόξα περί τοϋ άγαθοϋ καί τής αλη

θούς ευδαιμονίας" ήγουν, επειδή έφθασαν ο: τοι- 
οϋτοι νά φρονήσωσιν ότι πρώτον κατά τήν άξίαν 
αγαθόν έ σ τ ιν  δ πλούτος, τούναντίον έσχατον 2ν 
καί τελευταϊον, καί επειδή νομίζουσι μόνην ευ
τυχίαν ".ήν πλήοωσιν τής κοιλίας καί τών λοι
πών σωματικών επιθυμιών τήν θεραπείαν, διά 
τοΰτο είς ταϋτα  μόνχ προσέχουσι τόν νοΰν, καί 
χάριν αΰτών έργα παράνομα πράττουσι. Ψυχήν 
δέ ό τ ι  έχουσι, καί Θεός οτι υπάρχει Κύριος αυ
τών, παντάπασι λησμονοΰσι. Φύσει λοιπόν αδύ
νατον εί; αυτού; άποβαίνει νά άποκτήσωσι τά 
πρώτου λόγου άξια άγαθά, οίον, τήν εΰσέβειαν 
καί τήν αγιότητα, τήν δικαιοσύνην καί τήν άν- 
δρίαν, τήν σοφίαν καί τήν σύνεσιν. Ταΰτα δέ μή 
έχοντε;, γίνονται ασεβείς, βέβηλοι, αμαρτωλοί, ά 
δικοι, δειλοί, άμαθείς, άφρονες, καί κακοί και ά- 
χρείοι είναι καί λέγονται. ^
" Μ. Ω ! Πόσον μέγα κ ακό ν είνκ’· η ψευδή ς δ ό ξα ,

καί εί; ποιαν οίκτράν κατάστασιν φέρει τόν άν
θρωπον !

Δ. Η δέ ψυχή σου πώς διάκειτ*ι"πρό; κΰτήν^ 
Αισθάνεσαι πρός αύτήν άγάπην ή μίσος;

Μ. Α γάπην; Καί πώς δύναμαι τοιοΰτον κακόν 
νά άγαπήσω; Απαγε ! μίσος καί αποστροφήν αί 
σθάνομαι πρό; αύτήν, καί ούδαμώί στέργω ή 
ψευδή; δόξα νά είσέλθη ποτέ έν τή διανοία μου .

Δ. Καλόν καί δίκαιον τό κατά τή ; ψευδοΰ; 
δόξη; μισό; σου" διότι ή ψευδής δόξα είναι εναν
τία  τή ; άληθοΰ; σοφία; τοΰ Θεοΰ, δμοιάζουσα τό 
σκότο;, καθώ; ή σοφία ομοιάζει τό φώς. 0  πε- 
ριπατών έν τώ φωτί γινώσκει ποΰ υπάγει. 0  δέ 
εί; τό σκότος περίπατων πλαναται .καί κινδυνεύει 
νά κατακρημνισθί) εί;|τι βάραθρον" παρομοίως κ*ΐ 
δ έχο>ν έν τή διανοία τά φώ; τή ; τοΰ Θεοΰ σο
φίας, τόν δρόμον τής εΰτυχίας καί τής μακαριό- 
τητος, άσφχλώς περιπατεϊ* δ δέ ΰπό τή ; ψευδοΰ; 
δόξη; σκοτιζόμενος, ούκ είδε ποϋ υπάγει, άλλ έ- 
σκοτισμένος ών π ίπτει είς τά  τάρταρα καί τόν 
σκοτεινόν *Αδην, κληρονομών σκότος καί βάσανον 
αιώνιον, έκ τή ; δποίας οΰ δύναται νά εξέλθ^.

Μ. Δεινόν τοΰτο τό πάθος λέγεις !
Δ. Τούτου χειρότερον δέν δύναται νά ευρεθ?,. 

Αλλά σύ τώρα ποίησον ταύτην τήν απλήν σκέ- 
ψιν. Επειδή ή αληθής σοφίά καί ί) ψευδή; δόξα 
είναι άλλήλοι; εναντία, καθώς καί τό φώ; πρός 
τό σκότο;, διά τοϋτο δσον αγαπητή καί άξιέρα- 
στος ή άληθή; σοφία, τοσοΰτον βδελυκτή καί α 
ποτρόπαιο; ή ψευδή; δόξα.

Μ. όρθότατο; λόγο;.
Δ. Αλλ ουτω βδελυσσόμενος καί μισών τήν 

ψευδή δόξαν, βδελύττεσαι καί μ ισεί; επίσης καί 
» ΰ τ ή ς τόν πατέρα;

Μ. Καί πώς άλλως δύναμαι νά διατεθώ; βέ
βαια βδελύσσομαι καί μισώ καί τοϋτον’ άλλά 
ποιος είναι ά γ ν ο ώ ,  καί πρό πολλοϋ είχαν είς νοΰν 
νά έοωτήσω πόθεν γενναται, καί ποιος είναι δ 
αίτιος τής ψευδοϋς δόξης.

Δ. Μάθε λοιπόν ήδη δτι είναι δ λεγόμενος Διά
βολος.

Μ. 0  Διάβολος/ Ακούω έγώ τό ονομα τοΰτο, 
λεγόμενον ΰτ:ό τών άνθοώπων έπί τής κακίστη; 
σημασίας, καί πάντα τά κακά εί; αΰτόν άποδί- 
δουσι.

Δ. Καί όρθώς. Διότι αύτό; γέννα τήν ψευδή 
δόξαν, ή όποία, είδομεν, εί; τού; ήδέω; αύτήν 
δεχομένου; καί μή μετά μίβου; άποστρεφομέ- 
νου; φθοράν καί απώλειαν προξενεί.

Μ. Αλλ έγώ βδελύσσομαι καί μισώ τόν Διά
βολον, καί πρό; τήν ψευδή δόζαν, τό έκγονον 
αύτοΰ, μίσο; έχω καί άποστρβφήν.

Δ. Διά τοϋτο καί ούδεμίκν έξ αΰτών βλάβην 
έχει; νά πάθης. Αλλά τήν άγάπην τ ή ;  ψυχής σου 
είς ποιον είπα; δτι απονέμεις;

Μ. Είς τόν θεόν, τήν σοφίαν, τήν δύναμιν, 
τήν άγκθότητκ  μ \  τήν δ ικ κ ’.ισύνην «ΰτοϋ. Αγκ*
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πώ τον Θεόν καί τά  έξιέραστα αύτοΰ προσόντα, 
οσον δέν δύναμαι νά έκφρασθώ.

Δ. Εχεις λοιπήν εν τη ψυχή ίου, μετά τη ; εύ- 
σεβείας, καί τό δεύτερον άγαθόν, τήν αγιότητα.

Μ. Πώς τούτο;·
Λ. Οταν η ψυχή, καλόν και κακόν διακοίνουσα, 

τό μεν καλόν άγαπά και στέρνει, τό δε κακόν 
μισεί και άποστρέφεται, τότε λέγεται ότι έχει τήν 
«ρϊ·. .ν τή ; άγιότητος. Σύ δε, νοών τόν Θεόν, ώ; 
αύτόκαλον και αύτοάγαθον ον, τήν δε ευσέβειαν 
και αγιότητα, τήν δικαιοσύνην και τήν άνδρίαν, 
τήν σοφίαν και τήν σύνεσιν, ώ ; καλά καί άγαθά, 
αισθάνεσαι προ; αύτά σφοδρά ν κλίσιν καί αγάπην. 
Τουναντίον δε, νοών τόν Διάβολον ώ ; μισόκαλον 
καί έπιβλαβή, τήν δε ψευδή δόξαν πασών τών 
κακιών πρόςενον, οίον τή ; άσεοεία;, τή ; αμαρ
τ ία ; ,  τή ; αδικ ία;, τή ; δειλία;, της άνοία;, τή ; 
άμαθίας, μΐσο; καί αποστροφήν αισθάνεσαι πρός 
πάντα ταΰτα.

JI. Ούτ<ος αισθάνομαι, καί ούτως ομολογώ.
Δ. Καί τό αίσθημά σου καλόν, καί ή ομολογία 

σου καλή.

Π Ε Ρ Ι  Υ  Φ Ο Υ  Σ.

(Κ α τ ά  ΒΥΦΦΩΝΛ) .

Κατά πάντα; τού; χρόνου; εΰρέθησαν άνδρε;, 
οίτινε; ήδυνήθησαν νά άρξωσι τών άλλων διά τή ; 
δυνάμεω; τοΰ λόγου· Μ όλον τοΰτο, έν μόνοι; 
τοΐς πεφωτισμένοι; αίώσι συνέγραψαν καί ώμί- 
λησαν καλώ;· 11 Αληθής ευγλω ττία  υποτίθτ,σι 
τήν άσκησιν τή ; ευφυΐας καί τήν καλλιέργειαν 
τοΰ πνεύματος. Εστι δε πολύ διάφορος τής φυ
σικής εκείνης εΰχερείας τοΰ όμιλεϊν, ήτις έστί 
προτέρημα, ίίιό της, δεδομένη εις πάντα; εκείνου;, 
ών τά  πάθη είσιν ισχυρά, τά  όργανα άκαμπτα, 
■η δέ φαντασία ταχεία. Οί άντρες ούτοι έχουσι 
τήν αϊσθησιν μεν ζωηράν, διαθέσει; δε τά ; αυ
τά ;, δεικνύουσι τοΰτο ίσχυρώς εί; τού; άλλου;, 
κα ί, δϊ έντυπώσεω; καθαρώ; μηχανικής, μεταδι- 
δοΰσιν αύτοϊ; τόν ενθουσιασμόν καί τό πάθος  
αυτών. Τό σώμα όμιλε! πρός το σώμα' πάντα 
τά  κινήματα καί τά  σημεία συντρέχουσι καί 6- 
περτεροΰσιν έξ ΐσου. Τίνο; ανάγκην έχει ό όμι- 
λών, όπως συγκίνηση τό πλήθο; καί καταθέλξη 
α ύτό ; Τόνος σφοδρό; καί παθητικός, σχήματα  
εκφραστικά καί γοργά, λόγοι ταχείς καί ήχητι 
κοι. Αλλά διά τούς ολίγους εκείνους, ών ή μέν  
κεφαλή έστιν ισχυρά, ή δ’ αΐσθησις αβρά καί έ 
ξαίρετος, καί οϊτινες, ώ; ΰμεϊς, κύριοι, εί; ολίγον 
λογίζονται τόν τόνον, τά  σχήματα καί τόν μά- 
ταιον ήχον τών λέξεων, έστί χρεία πραγμάτων, 
ιδεών, λόγω ν πρέπει νά γνωρίζωσι νά παρις-ώσι, 
να συναρμόζωσί καί κατατάσσωσιν αύτά' δέν 
αρκεί νά πλήττωσι τήν άκοήν καί νά κατέχωσι

τούς οφθαλμούς, Αλλά νά έπενεργώσιν έπί τή ί 
ψυχή; καί νά συγκινώσι τήν καρδίαν, όμιλοΰντεί 
πρός τό πνεΰμα.

Τό ύφος ούδέν άλλο η ή τάξις έστ! καί ή κ ί-  
νησις, $ν τιθέασιν οί άνθρωποι έν τα ϊ;  σκέψεσιν 
αυτών. Αν συνειρη τ ι ;  τα ύτα ; στενω; και συ- 
σφίγγη, τό ύφος καθίσταται ισχυρόν, νευρώδες 
καί σύντομον' άν δ’ αφή .αύτά; νά διαδέχωνται 
άλλήλας βραδέως καί νά συνενώνται μόνον τη  
ϊοηθεία τών λέξεων, οσω γλαφυρα! καί άν ωσιν 
αύται, τό υφος έπεται σχοινοτενές καί συγκεχυ- 
μένον, μαλακόν καί άτονον.

Αλλά πριν ή ζητήσωμεν τήν τάςιν, καθ ην 
γίνεται ή παράστασις τών ιδεών, πρέπει νά σχη- 
ματίσωμεν άλλην γενικωτέραν, είς ·?,ν μόναι αί 
πρώται θεωρίαι, καί αί κυριώτεραι ίδέαι οφείλουσι 
νά είσέρχωνται* δεικνύοντες τήν θεσιν αύτών 
ΐπ ί τοΰ πρώτου τούτου σχίδίου, δυνάμεθα νά 
καταστήσωμεν τήν ύπόθεσιν περιωοισμένην, καί νά 
δείξωμεν τήν εκτασιν καί τά  όρια αύτής* άνα- 
καλοΰντες δ άδιαλείπτως τούς πρώτους τούτους 
χαρακτήρας, δυνάμεθα νά όρίσωμεν τά  άκριβτ) 
διαστήματα, άτινα διαχωρίζουσι τάς πρωτις-ας 
ιδέας, καί νά παραγάγωμεν ιδέα; έπουσιώδεις 
καί μέσας, αϊτινες χρησιμεύσουσιν εί; συμπλήρω- 
σιν αύτών. Διά τής δυνάμεως τοΰ πνεύματος φαν
τάζεται τις καί παρίστησι πάσας τάς γενικάς κα! 
μερικά; ιδέας ύπό τήν αληθή α ϊτώ ν εποψιν' διά 
λεπτότατης όρθή; κρίσεως διακρίνει τάς αγόνου; 

’σκέψεις τών γονίμων' διά τή ; όξυνοία; -δέ, ^ν δί- 
δωσιν ή μεγάλη έξις τοΰ γράφειν, αίοθάνεταί τις  
προηγουμένως όποιον έσεται τό προϊόν τής εργα
σίας ταύτης τοΰ νοός. Μικρόν άν ή υπόθεσις ή 
μακρά ή περιπλεγμένη, σπανίως δύναται τις νά πε- 
ριλάβη διά'μιά; όψεοις επιβολή;, ή κατανόηση αυ
τήν ολόκληρον δί ενός μόνου καί πρώτου άγώνο; 
τοΰ πνεύματος* έτι δέ σπάνιον ώστε μετά πολ- 
λού; συλλογισμού.; νά καταλάβη τ ι ;  όλα; αύτών 
τά ; σχέσει;. Λεν δύναται τ ι ;  λοιπόν νά ένασχο- 
λήτα ι πολύ περί τούτου'καί τοΰτο μάλιστά έστι 
τό μόνον μέσον, δί ου στερούνται, εκτείνονται 
καί άνυψούνται αί σκέψεις αύτοΰ' οσω πλέον δ1·- 
δωσιν αύταϊς οΰσίαν καί ίσχύν διά τής μελέτη;, 
τοσούτω μάλλον ακολούθως γίνεται ευχερής ο 
πραγματοποίησι; αύτών διά τή ; έκφράσεως.

Τό σχέδιον τούτ·> ούκέτι τό ύφος, άλλ ή βά- 
σι; τούτου έστίν* υποστηρίζει, διευθύνει αύτό, 
κανονίζει τήν κίνησιν αύτοΰ καί υποβάλλει αύτό 
εί; νόμου;· άνευ τούτου, ό καλλίτερο; «υγγρα- 
φεύ; πλαναται, ή γραφί; αύτοΰ βαδίζει άνευ ο
δηγού καί ρίπτει είκαίως χαρακτήρας άκανονίς·°υς 
κ α ί  μορφά; ασυναομόστου;. Οσω λαμπρά καί 
άν (bat τά χρώματα, οιςπερ χρήται, όσην ω ρ α ι ό 
τητα καί καλλονήν καί άν σπείρτ, εί; τά ; λεπτο- 
μερεΐ; εκθέσει;, επειδή τό σύνολον δυσαρεστεί η 
δέν προξενεί α’ίσθησιν, τό σύγγραμμα ουδόλως ε- 
σεται διεσκευασμένον καλώς' καί θαυμάζων τ ι ί

τόν νοΰν τοΰ συγγραφίω;, δύναται νά υποπτεύση 
οτι στερείται πνεύματος. Γουτου ενεκα τοΰ λο- 
γβυ, όσοι γράφουσι καθ ον τρόπον ομιλοΰσι, και 
τοι όμιλούσι κάλλιστα, γράφουσι κακώς” όσοι 
παοαδίδονται είς τό πρώτον πΰο τής φαντασίας 
αυτών, λαμβάνουΉ τόνον, δν δεν δύνανται νά υ- 
ποστηρίξωσιν' όσοι φοβούνται μή απολεσωσιν 
ιδέα; ανεξαρτήτους καί πτεοοέσσα;, και οιτινες 
γράφουσι κατά διαφόρους χρόνους διάφορά και 
παντοϊα πράγμ.ατα άσχετα προς αλλ,ηλα, Λεν 
συνενοϋσιν αύτάς ποτε άνευ βεβιασμένης μεταβά- 
σεως* έν! λόγω, υπάρχουσι τοσαϋτα έργα έκ συμ
βολής καί όλίγιστα, άτινα δύνανται νά διαλυθώσι 
διά μιας βολής.

Εν τοσούτω, πάσα ύποθεσις εστι μια, και οσω 
καί άν ή εκτεταμένη, δύναται νά περιορισθή εν ενί 
καί μόνω λόγω* αί διακοπαί, αι παύσει:, τα 
τμ ήματα  δέν πρέπει νά ώσιν έν χρησει, 8t μη 
οταν χρώμεθα διαφόροις ΰποθεσεσιν, η οταν, ε ·  
χοντες νά δμιλήσωμεν περί μεγάλο)ν, δυσκόλο>ν 
καί προφανώς άσυναρμόιτων αντικειμένων, α:- 
οθανόαεθα τήν πορείαν τοΰ πνευμ,ατος όιακοπτο- 

ένην υπό τής πληθύος τών κωλυμάτων και βια- 
ζομένην ύπό τοΰ αναγκαίου τών περιπτωσεων άλ
λως, «ί πολλαί διαιρέσεις, άπέχουσαι τοΰ καθι" 
στάναι τό σύγγραμμα στεοεωτερον, καταστρε- 
φουσι τήν ουναρμογήν αύτοΰ' το βιβλιον μεν φαί
νεται καθαρώτερον εις τόν οφθαλμόν,  ̂ άλλά τό 
σχέδιον τοΰ συγγραφέως μένει σκοτεινόν- όεν δυ* 
νατα ι νά ποιήσνι έντυ~ωσιν επι τοΰ νιος τοΰ α 
ναγνώστου, ούτε άλλως να προςενησ’/j αισθ/)σιν 
εί υ.ή διά τής συνεχείας τοΰ νήματος, διά τής 
συναλλήλου σχέσεως τών ιδεών, διά διαδοχικές 
άναπτύξεως, ΐσχυράς βαθμολογίας, κινήσεως ο
μοιομόρφου, άπερ πάσα διακοπή καταστρέφει η 
εκλύει·

Λιατί τά εργα τής φύ*εως τοσούτω είσί τέλεια; 
Καθότι έκαστον έργον έστίν έν όλον, καί καθότι 
αύτη Ιργάζεται εττ! σχεδίου αιωνίου, οΰτινος ού- 
δεποτε μακρύνεται* προπαρασκεύαζε', εν σιωπή το 
σπέομα τών προϊόντων αυτής* υποτυποΤ όιά μο
ναδικής πράξεως τήν αρχικήν μορφήν παντός ό'ν- 
το ;, όπεο ζή· αναπτύσσει, τελειοποιεί αύτήν διά 
συνεχούς κινήσεως καί έν χράνω προδιαγεγραμ- 
υ,ένω· Τό Ιογον εκπλήσσει, άλλά φέρει τους χ α 
ρακτήρας τοΰ θείου τύπου, οστι; οφείλει νά πλή
ξ η  ήμ.κ;· 0  δ’ ανθρώπινο; νοΰ; ούδέν δύναται 
νά δτ.μιουργήση καί ούδέποτέ τ ι παράξει άν μη 
γονιμ.οποιτ.θή διά τή ; πείρα; και τή ; μελετή;. Αι 
γνώσεις αύτοΰ είσι τά  σπέρματα τών προϊόντων 
του* άλλ’ άν μιμηθή τήν φύσιν έν τή πορεία κα! 
έν τή έ ρ γ α σ ία  αύτοΰ, άν διά τή ; θειορια; άνυψιο-j 
θή πρός τά ; ΰψηλοτέρα; αλήθειας, άν συνδυάζη καί 
συναομολογή αύτά ;, άν δί αύτών σχηματίζη εν 
ολον,' gv σύστημα διά τοΰ συλλογισμού, τότε θε
μελιώσει έπί βάσεων ακλόνητων μνημεΤα αθάνατα·

Ενεκα έλλείψεως σχεδίου, ενεκα τή ; μ !̂ 
έπ! τοΰ αντικειμένου αύτοΰ άπαιτουμένης μελέ* 
της, άνθρωπός τις άγχίνους εύρίσκεται άμγ,'  
γ ανος/κα! άπορο;, καί δεν γνωρίζει πόθεν να αο 
ζητα ι τοΰ γράφειν* έν μια χαι τή
τ?, στιγμή πλήθος Ιδεών, καί, επειδή ούτε συνέ- 
κρινεν, ούτε συνέταξεν αύτάς, δεν δύνατα ι ν 
άποφασίση άν πρέπη νά άρξηται άπο τα υτη ; ή 
άπ έκείνη;. Μένει λοιπόν εν απορία- άλλ οταν 
σχηματίση £ν σχέδιον, όταν άπαξ συναγάγη κα! 
θή έν τάξει πάσα; τά ; εί; τό άντικείμενον αύτοΰ 
ούσιώδεις ιδέας, τότε έννοεϊ εύχερώς πού ή σ τ ιγ 
μή, εί; ·?,ν οφείλει νά λάβη τήν γραφίδα, α ισθά 
νεται τό ώριμον σημεΐον του προ'.οντο; τοΰ νοος, 
σπεύδέι νά παραγάγη αύτό καί μόνον αύτό εύχαρίςη 
σιν έχει ινα γράψη" ά*. ίδέαι τότε μετ ευχερεια; 
διαδέχονται άλλήλας κα! τό υφος εστι φυσικόν 
καί εύκολον- ή θερμότη; γεννάται έκ τή ; ευχα
ρ ιστήσε ι; τα ύτη ;, δ ιαδιήεται πανταχού και ζωο
γονεί εκάστην έκφρασιν πάν-ra έπ! μάλλον κα! 

ί ιιιάλλον έμψυχοΰνται, δ τόνο; «νυψοΰται, τα αν
τικείμενα χρωματίζονται, τό d αισθτμα, ενου- 
μενον μετά τοΰ φωτό;, μεγεθύνει τοϋτο, φ^ρει αυ
τό πο^όωτέρω, μεταβιβάζει αυτό εκ τών λεγομε* 
ν..»ν εί;' τά  λεχθησόμενα, κα! τό υφο; καθ ίστατα ι 
έξοχον καί λαμπρόν.

Ούδέν πλέον άντίκειτα ι προ; τήν θερμότητα 
τοΰ υφους, εί μή ή έπιθυμία οπως τεθώσι παν
ταχού χαρακτήρες ζωηροί- οΰδεν πλέον ανθιστατα ι 
πρός τό φώς, όπερ οφείλει νά σχηματίση 2ν σώ
μα καί διαδοθή δμοιομόρφως εν τ ιν ι συγγράμ.- 
μ.ατι, ε! μή οί σπινθήρες εκείνοι, ου; δια ί̂ '-ας 
έξάγουσι, συγκρούοντες τάς λέςεις προς αλληλας, 
καί οΐτινες έκθαμβοΰσιν έπί τινας στιγμάς ινα 
ακολούθως άφώσιν ημάς έν τή σκοτία- αυται α 

! είσιν αί ιδέα'., αίτινες λάμπουσι δια τής α^τ.θε- 
! σεως' παοουσιάζουσι μόνον μίαν πλευράν τοϋ άν-ί * ‘ ζ «. ~ » \ Μ \ ̂τικειμένου, τιθέασιν εν τή σκιά πασας τας αΛ 

λας φάσεις* ώ; έπ! το πολυ 6ε, η πλευρά αυ.η , 
$ν έκλέγουσιν, έστί μία ακρα, μια γωνία, εφ r.z 

I περιστρέφεται ο νδύς μετα τοσαυτης ευκολία,,
| καθ' όσον μάλλον απομακρύνεται τών μεγάλων 
' φάσεων, ύφ ας ή έμβριθεια συνειθίζει να ..^;.α 

τηρή τά  πράγματα.
Ούδέν έτι πλέον άντίκειτα ι πρός την άλϊ,θ-7) 

ευγλωττίαν, εί μή ή χ ρ ^ ΐί  'ώ ν λεπτών ^κείνων 
! κα! οξειών σκέψεων κα! ή έκζήτησις 
! φρών, διαλελυμένων κα! μή στεγανών ιδεών, αί- 

τΐνες, ώς ή λεπτή λεπίς τοΰ κατειργασμένου με
τάλλου, τότε μόνον λαμβάνουσι λαμπρότητα ό
ταν άπολέσωσί τήν σ τενό τη τα  αύτών' δι ό, όσοι 
μάλλον εύφυΐα λεπτή καί λαμπρά συνοδεύει εν σύγ
γραμμα, τόσω όλιγωτέραν εξει δύναμιν, φώς, θερ
μότητα καί ύφος, εκτός αν ή ευφυΐα αυτη μή 'π 

τής ύποθέσεως, καί άν  ̂ δ συγγραφεύς 
ούδέν 'αλλο έσχεν άντικείμενον εί μή τόν χαριει-
τό βάθος



τισμόν· τότε ή τέχννι τοϋ μικρολογεΐν καθ ίστατα ι 
’ίσως δυσκολωτέρ* τ?,; τέχνη ; τού μεγαλολογειν.

0-0cv πλέον άντικειτα ι ττρος την άκρίβειαν εϊ 
μη ο κοπος, 8ν λαμβάνει τ ι ;  ινα έκφρασθή πράγ
ματα συνηθη η κοινά δια τροπου μοναδικού ή 
στομφαστικοΰ' ουδεν πλέον εξευτελίζει τόν συγ 
γραφεα· Απεχων τις του θαιιμάζειν αΰτάν, οί- 
κτείρει μάλλον αυτόν, ύ ιότι διήλθε τοσοΰτονχρό- 
νον, n o .ών νεας συναρμογας συλλαβών, ίνα μόνον 
λεγνι όσα και ό κοσμος. Το ελάττωμα τοΰτό ές-ι 
τώ ν πνευμάτων εκείνων, τών καλλιεργημένων 
μεν, πλήν άγονων· εχουσι λέξη ; έν αφθονία, ί- 
οεας ουδολως' εργάζονται λοιπάν έπί τών λέξεων 
καί φαντάζονται δτι συνέζευξαν ιδέα;, επειδή έ- 
ταξιθετησα ν φράσεις και ερρύθμισαν την δ ιάλε
κτον, δτι διεφθειραν ταύτην παραμορφοΰντες τά ; 
έννοια;. Οί συγγράφει; ουτοι δέν εχουσι ποσώς ύ 
φο;, ή, αν Οελίτί, εχουσι μονον τήν σκιάν τούτου' 
το υφος πρέπει _νά έγχαράττι; σκέψεις, καί έκεΐνοι 
άλλο δέν γνωριζουσιν ει μή νά χαοάττωσι λόγου;· 

Ινα ούν καλώ; τ ι ;  γράψϊΐ, έφείλει πληρέστατα 
νά κατέχή τήν ΰπόθεϊιν αΰνοΟ, οφείλει ίκανώς νά 
σκεφθή περι αυτή; ίνα ιόη καθαρώς τήν τάξιν  
τών ιδεών αΰτοΰ καί σχηματίσν) συνέχειαν, τού- 
τεστ ι συνεχή άλυσιν, ή; έ'καστον σημειον παρί- 
στησι μ,ιαν ιύεαν* όταν δε λάβη τήν γραφίδα 
οφείλει νά δδηγή αύτήν διαδοχικώ; έπί τοϋ 
πρώτου τούτου χαρακτήρα;, χωρί; νά έπιτρέψη 
ε:; αυτήν ν’ άπομακρυνθή τούτου, χωρίς νά ώ*)ή 
αυτήν ανωμαλω; μήτε να τή δίάή άλλην κίνησιν 
παρ εκείνην, ·?,ν θέλει δρίση τδ διάστημα, δπερ 
οφείλει νά διαδράμη. Ε ϊ; τοΰτο συνίσταται ή 
auCfc/;poT î τοϋ υφους τούτο ωσαύτως %άμ.νει 
τήν ενότητα καί κανονίζει τήν ταχ ύτητα  αΰτοϋ 
και τούτο μόνον αρκεί 'ίνα καταστήση αύτά ακρι
βό., και απλοΟν, ομαλον καί καθαρόν, ζωηρόν καί 
συνεχές. Αν ει; τον πρώτον τούτον κανόνα, 8ν 
ζ \  πνεϋμα υπαγορεύει, προσθή τις κομψότητα 
και καλαισθησίαν (φιλοκαλειαν), έπιστασίαν πεοί 
τήν εκλογήν τών φράσεων, προσοχήν περί το 
Ο/ομα,ειν τά πραγματα δια τών γενικωτέρων λε- 
ξεων,^το υφος τότε ^περιβάλλεται τον χαρακτήρα 
του ευγενοΰς. Αν δ ετι προσθή τις είς αΰτδν δυσ
π ιστίαν διά τήν πρώτην κίνησιν, περιφρόνησιν δί 
δ ,τ ι εστί λαμπρόν, καί σταθεοάν άπέχθειαν διά 
τά  διφορούμενα καί τον χαριεντισμόν, το ύφος 
λαμοάνει σοβαρότητα, έτι δέ καί μεγαλεϊον. Τέ- 
λο;, αν γράφή τις  ώ ; σκέπτεται, άν rj πεπεισ
μένο; περι εκείνου δι δπερ θέλει νά πείση άλλου;, 
ή^προς εαυτόν ειλικρίνεια αυτη, ητις καθίστησι 
την προ; τοΰ; άλλους εΰσχημοσύνην καί τήν α 
λήθειαν τού δφου;, θέλει φέρει αΰτάν εις θέσιν νά 
παραγάγη άπαν το αποτέλεσμα, αρκεϊ μόνον ή 
εσωτερική αΰτη πεποίθησις νά μή δεικνύηται δί 
ενθουσιασμού ισχυρού λίαν καί πανταχοΰ νά 
υπάρχτι πλείων αφέλεια η π ίστις, πλείων έμ,βρί- 
θεια η θερμότης.

• ^9*ί«τό μκι δτι μοί ώ μ ιλεϊτε.
μ εδιάάσκετε δτε ανεγίνωσκον' ή ψυχή μου, ητις 
μετ απληστία; έδεχετο τά ; προφητείας τα ύ τα ;  
τής σοφίας, ήθελε ν άναπτίροθή καί άνυψωθή 
μέχρις υμών· άγώνε; μάταιοι! Οί κανόνες, έτ ί 
=λεγετε, δεν δυνανται ν άντικαταστήσωσι τό 
πνεύμα αν τούτο έλλειπη, εκείνοι είσιν ανωφε
λείς καλώ; γράφειν έστί καλώς σκέπτεσθαι, 
καλώς αισθάνεσθαι καί καλώς έκφράζεσθαι' εχειν 
έν ταύτώ  πνεύμα, ψυχήν καί αϊσθησιν' τδ υφο; 
υποτιθησι την συνενωσιν καί τήν άσκησιν «π α 
σών τών διανοητικών δυνάμεων1 α: ίδέαι μόναι 
σχνίματίζουσι την βάσιν τοϋ ύφους, ή δε αρμονία 
τών λόγων εστι το επακολούθημα αύτών καί 
έςαρτατα ι εκ τή ; ευαισθησία; τών οργάνων. Αρ
κεί νά εχωμεν τήν άκοήν κατά τ ι εΰαίσθητον ιν 
αποφευγωμεν το απηχες τών λέξεων καί ν’ άσκή· 
σωμεν και τελειοποιησωμεν αΰτήν διά τή ; άνα* 
γνώσεω; τών ποιητών καί τών ρητόρων, δπως 
φερωμεθα μηχανικώς είς τήν μίμησιν τού ποιη
τικού ρυθμού καί τών ρητορικών στροφών. Αλλά  
μήν ουόεποτε ή μίμησις έδημιούργησέ τ ι; άρα ή 
άρμο'ία αυτη τών λέξεων οΰτε τήν βάσιν, οΰτε τον 
τονον αποτελεί τοΰ ύφους, καί ως έπί το πολ\> 
εΰρισκεται εις συγγράμματα άμοιροϋντα ιδεών.

0  τονος εστίν ή ευπρέπεια καί αναλογία τοΰ 
υφους κατά την φύσιν τής υποθέσεως’ ουδέποτε 
πρεπει νά γ  βεβιασμένος, καί φυσικώ; γενναται 
εκ τού βάθου; αύτοϋ τοϋ πράγματο; καί Iξαρ- 
τατα ι κατα πολΰ έκ τή ; καθολικότητο;, εί; .̂ν 

τα  ̂ βκεψεις αυτοΰ. Αν τις άνυψώθη είς 
τας ιύ:ας τα ; γενικωτερας καί άν τά άντικείμενον 
ή μεγα καθ εαυτό, ό τόνος φαίνεται άνυψούμε- 
νος εις το αυτο ινψο;" αν δε, τηοοΰν α ϋ τ ά ν  είς τήν 
υψω^ιν ταύτην, το πνεύμα παρέχη {κανά; πεποιθή
σεις ωστε ναδωσνι εις έκαστον άντικείμενον ισχυρόν 
φώς, άν δύναται τις νά προσθέση τήν ωραιότητα 
τοϋ χρώματος εί; τήν ενέργειαν τής ιχνογραφία;, 
άν δύναται, ένί λόγω, νά παριστα έκάστην ιδέαν 
εικονος ζωηρας καί καλώς τελειουμένης και νά 
σχ/)ματιζ·/), εξ εκαστης συνεχείας ίδεών, πίνακ»  
έναρμόνιον καί κινητόν, ό τόνος ού μόνον τότε 
έστιν υψηλός, άλλά καί έξοχος.

Ενταύθα, κύριοι, η εφαρμογή ήθελεν είναι ση- 
μχντικωτέρα τού κανόνος, τά παραδείγματα ή- 
θελον διδάσκει κάλλιον τώ ν παραγγελμάτων' άλλ ’ 
επειδή δεν μοι επιτρέπεται ν αναφέρω τά  έξοχα 
τεμάχιά, άτινα είς τοσαύτην μ. έφερον έκστασιν, 
αναγινωσκοντα τά  συγγράμματα υμών, αναγκά
ζομαι νά περιορισθώ είς σκέψεις. Τά καλώς γε- 
γραμμένα συγγράμματα θέλουσιν είναι τά  μόνα, 
ατινα θέλουσι μεταδοθή εις τούς μεταγενεστέρου;.
Η ποσοτης τών γνωσεων, τδ άλλόκοτον τών γε
γονότων, αί νεοφανείς μάλιστα άνακαλύψεις ουδό
λως εισιν ασφαλείς εγγυήσεις τής αθανασίας" άν 
τα  περιεχοντα ταύτα  συγγράμματα περιστρέφων- 
τα ι μονον ε:; μ ικ ρ ά  αντικείμενα, ά ν  ώσι γεγραμ-

μένα άνευ φιλοκαλείας, εύγενείας καί ευφυΐας, 
θέλουσιν άπολεσθή" καθότι αί γνώσεις, τά  γεγο
νότα καί αί ανακαλύψεις άφαρπάζονται ευκόλως, 
μετατίθεντα ι καί δύνανται μάλιστα νά συναρμο- 
λογηθώσι διά χειρών έπιδεξιωτέρων. Τά πράγ
ματα  ταύτά  είσιν έκτος τού άνθρώπυυ, τά δε ύ 
φος έστίν αΰτάς ό άνθρωπος. Το υφο; δέν δύνα- 
τα ι λοιπον ούτε ν άφαρπασθή, ούτε νά μετατε- 
θήι οΰτε ν άλλοιωθή- άν ή υψηλάν, εύγενέ;, Ιξο- 
χον, ό συγγοαφεύς έξ ίσου θέλει θαυμάζεσθαι καθ’ 
δλους τούς χρόνους' καθότι, μόνη ή άλήθεια υπάρ
χει διαρκής καί αθάνατος. Αλλά, λαμπρόν υφος 
γίνεται τοιούτο, τώ  οντι διά τού απείρου αριθ
μού τών αληθειών, άσπεο παρίστησιν. Απασαι αί 
νοητικαί καλλοναί, α ΐτινε; ευρίσκονται είς αυτά, 
απασαι αί έκθέσεις έξ όιν συνίστατα ι, είσίν άλή- 
θειαι ωσαύτως λυσιτελείς, "σως ^ ε  καί πολυτι- 
μότεραι διά τά ανθρώπινον πνεΰμα, δσω καί έ- 
κεΐναι αϊτινες δύνανται ν άποτελέσωσι τήν βά- 
σιν τή ; ϋποθέσεω;.

Τά υψηλάν καί έξοχον δέν δύναται νά ύπάρχν), 
εί μή έν τα ϊ;  μεγάλαις υποθέσεσιν. II ποίησις, ή 
ιστορία καί ή φιλοσοφία εχουσιν ολαι τά αύτά 
άντικείμενον καί £ν μέγιστον (άντικείυιενον)· τάν 
άνθ ρωπον καί τήν φύσιν' ή μέν φιλοσοφία περιγρά
φει καί ,είκονίζει τήν φύσιν, ή δέ ποίησις ζοιγραφί- 
ί,ει καί ωραΐζ:ι ταύτην’ ωσαύτως ζωγραφίζει τούς 
ανθρώπους, αυξει τούτους καί μεγεθύνει, δημιουρ
γεί τούς ηρωας καί τοάς θεού;· ή δε ιστορία οΰ
δέν άλλο ζωγραφίζει η τον άνθρωπον, καί ζω
γραφίζει αΰτον τοιοΰτον, οίός έστιν* δθεν τά ύ 
φος τού ιστορικού καθίσταται τότε μόνον υψηλάν, 
οταν σχηματίζη τήν εικόνα τών μεγαλητέρων 
άνδρών, δταν έκτιθή τά ; μεγαλητέοας πράξεις, 
τάς μεγαλητέρας κινήσεις, τάς μεγαλητέρας επα
ναστάσεις, καί πανταχοΰ είς τά  λοιπά, άρκίΐ νά 
ή μεγαλοπρεπές καί σοβαρόν. Τά υφος τοϋ φιλο
σόφου δύναται νά καταστή υψηλάν, π ίν το τε  οσά
κις δμιλεϊ περί τώ ν νόμων τής φύσεως, περί τών 
καθόλου δντων, περί τής έκτάσεως, περί τής ύ
λη ;, περί τής κινήσεως καί τοΰ χρόνου, περί τής 
ψυχή?, περί τοϋ ανθρωπίνου νοάς, περί τών α ι
σθημάτων, περί τών παθών' καί κατά τά  λοιπά, 
άρκεΐ νά ή εύγενές καί ισχυρόν' άλλά τά ύφος καί 
c τόνος τοΰ ρήτορος ή ποιητοΰ, άμα τοΰ υποκει
μένου δντος μεγάλου, όφείλει νά ή πάντοτε έξο
χον, καθότι οΰτοί είσι κύριοι νά προσθώσιν είς τά 
μεγαλεϊον τής ΰποθέσεως τοσοΰτο χρώμα, κίν/ι- 
σιν καί πλάσματα, δσα τοις άρέσκουσι, καί καθό- 
τ ι,  ώς χρεο^στοΰντες άϊίποτε νά ζοιγραφίζωσι καί 
μεγεθύνωσι τά άντικείμενΗ) οφείλουσιν ωσαύτως 
νά καμνωσι χρήσιν πανταχοΰ δλη; τή ; δυνάμεως, 
Χαι ν άναπτύσσωσι τήν εκτασιν τή ; ευφυΐας 
αΰτών. (Κατά τά Γαλλικόν).

Γ. Λ. ΞΑΙΝΘΟΠΟΤΛΟΣ.

ΤΑ ΚΑθ ΗΡΩ
Κ Α Ι

ΛΕΑΝΔΡΟΝ.

1 .

Νομίζω δτι άνέγνojv έν το ϊ; θελκτικοΐς φιλολο- 
γικοΐς χαρακτήρσι τής Κ. κομήσσης Αλβρίζζη, 
δτι τά υ')ωρ διεδραμάτιζε μέγα πρόσωπον έν τώ  
^ιψοκινδύ.ω βίω τοΰ λόρϊου Βύραινος. Πολλάκι;, 
λέγει, εΐδομεν τάν εΰγενή ποιητήν άναχωροΰντα 
έκ τοΰ Γενουττικοϋ κόλπου καί είς τά πέλαγος 
προχωροΰντα μετά τής τολμηρας άταραξίας γέ- 
ροντος ναυτικού. Διήλθεν, ίνα λύση γελοίαν τινά  
δυσχέρειαν, τάν Τάγον, ού τά δρμητικάν ρεΰμα ε.ίς 
πραγματικάν έςέθετεν αύτάν κίνδυνον' εσπέραν 
τινά, έν Βενετία., έξήλθεν έκ μεγάρου τινάς τοΰ 
μεγάλου πορθμού, καί αντί νά είσέλθν) άπλώς είς 
τήν λέμβον του, επεσεν είς τήν θάλασσαν δπως 
έπανέλθη είς τάν οίκον του κολυμβών. Τήν έπαύ- 
ριύν ήθέλησεν, άνανεών τήν άνοησίαν του, νά δια- 
ρύγγι τάς κώπας τών γοουδολιέρων, αϊτινες έτρό- 
μαξαν τον άτρόμητον τής προτεραίας κολυμβη
τήν ' νίρχισε λοιπάν νά διέρχηται τάν αΰτάν π ιρ -  
θμάν κολυμβών διά τού δεξιοΰ βραχίονος, καί 
κρατών διά τ'?,; άριστερα; χειρά; μικρόν τινα |φα- 
νάν, φωτίζοντα τήν δδόν του έν μέσω τών κ υ 
μάτων καί τών γονδολών· Τέλος, εί καί μή έχων 
Ηρώ τινα , ώραίαν τινά τής Αφροδίτης ίέρειαν, 
άνυπομόνως αΰτάν περιμένουσαν, δ ποιητής κο
λυμβητής διήλθε τάν Ελλήσποντον, έπί τή μόνη, 
!δέα τοϋ νά διαλύση τάς φιλονεικίας τών σοφών 
έπί τή« πραγματικότητος τών τοΰ Αεάνδρου συ
νεντεύξεων,

Εάν ή έρασμία κόμησσα εγραφε σήμερον τά ;  
ευφυείς αναμνήσεις, περί ών λέγομεν, δεν θά έλυ- 
πεϊτο πλέον διά τον Χίλδ-Χαράλδ τήν απουσίαν 
νέα; Ηροΰς, ήμικεκρυμμένης είς τάς άπωτέρας 
τοϋ παραλίου σκιάς* θά έγνώριζεν άναμφιβόλως 
μυστηριώδές τ ι συμβάν, υπά πολλών έν Α γγλία  
άφηγηθεν, καί συνδεόμενον μετά τής ναυτική; ά - 
ρυστείας τοΰ λόρδου Βύρωνος έν τοΐς Δαρδανελ- 
λίοις.

Κατά τήν πρώτην αυτού εις Κωνσταντινούπολην 
περιήγησιν,δ λόρδος Βύρων Ιστάθη μίαν πρωίαν, είς 
μικράν άπόστασιν άπά τοΰ πύργγου τής Αβύδου, 
βυνοδευόμενος υπά τοΰ Στεφάνου καί τού Κ. Εκεγ- 
χήδ, υποπλοιάρχου έν τώ  βασιλικώ ναυτικώ. ό  
ποιητής εφερε, κατ έκείνην τήν ημέραν, ένδυμα- 
σίαν δλω; παράδοξον δσον δί ευπατρίδην τοΰ ε ί
δους του καί τής ΰπερνιφανίας του' είχε λευκήν



περισκελίδα, βέσταν έκ Ναγκίνης και πιλίδιόν τ ι 
έκ μέλανος βελούδου! . . . 0  Στέφανος και δ υπο
πλοίαρχος άνήψαν τάς πίπας των, δ δε Βύρων 
έκάθησε μελαγχολικώς έπί ευοέος λίθου ήμισυν- 
τετριμμένου, ου αί φαγάδες ήσαν κεκαλυμμέναι 
διά ποαρίων καί ανθυλλίων- eOstopyjcs δ' έπί μα
κράν χρόνον τήν περίλαμπρον απειρίαν, $ν δ ού* 
ρανδς, τ?ι υδωρ -καί ή χλόη άνέπτυσσον Ινώπιον 
αύτοΰ, ίφθύρισε στροφά; τινας, ας άναμφιβόλως 
ηύτοσχεδίασεν, έκλινε την κεφαλήν καί ε ο ο ε (λ ~ I 
βασε.

Τδ θέαμα, δπερ άνειλίσσετο προ ποδών τοΰ 
λόοδίυ Βύρωνος, ήν μεγαλοπρεπές και δλως άξιον 
μεγάλου ποιητοΰ* ήδύνατο νά θεωρή συγχρόνως, 
έγγύθεν ή πόρρωθεν, το ορος Ολυμπον, τάς πεδιά
δας τη ; Ασίας, την Κωνσταντινούπολή, τά ; νή
σου; τών Πριγκίποίν καί τον’ Βόσπορον· έν ταΐς 
στροφαΤς, ας ηύτοσχεδίασε πρδς τιμήν τοΰ μεγα
λοπρεπούς εκείνου πανοράματος, δ Βύρων, ιό; μοι 
φαίνεται, ώμίλει περί τοϋ υπογείου Παραδείσου' 
δ. τεθαμβωμένος αύτοσχεδιαστής είχε δίκαιον- δεν 
υπάρχει άλλος παράδεισος, εΐμή ουτος μόνον επί 
τής γης . · . οταν δέν ΐδη τις τήν νήσον Χίον, ή 
τήν νήσον Ρόδον.

' Γι σκέπτεσθε ; μυλόρδε, άνέκραξεν δ ΰπο- 
πλοιαρχος Εκεγχήδ, παίσας ήδέω; έπί τοΰ ώμου 
τοΰ ευγενοΰς αυτοΰ συνοδοιπόρου.

Μά τον Θεόν ! δέν σκέπτομαι ούτε περί τή ; 
Αγγλίας, ή τ ι: μέ καταράται, ούτε περί τής γυ- 
ναικός μου, ήτις μέ μισεί, ούτε περί τών φίλοι ν 
μου . . . , οιτινες δέν μέ άγαπώσι.

1—  Σκέπτεσθε περί τής δόξης, μυλόρδε;
·— Ναί, άκριβώς . ... σκέπτομαι περί τής ε

ρωτικής δόξης τοΰ ωραίου Λεάνδρου I Εύρισκόμεθα 
ϊσως εις τήν βέσιν αύτήν τής αρχαίας Αβύδου* έπί 
τής παραλίας ταύτης, ό ευτυχής εραστής ίερείας 
τίνος τής Αφροδίτης έρρίφθ/] εί; τήν θάλασσαν, 
και ενι.) ή ό η προσήγγιζεν εις τήν ευτυχίαν, έπνί- 
γη ώ; δ άδεξιώτατος τών ανθρώπων- έν τούτοις, 
δεν είναι τόσω μακράν άπδ ταύτης εις τήν αντί
περαν όχθην, δ πορθμδς ί χ ι ι  μόλις ενός μιλλίου 
πλατο;, και ^ωμαλέος τις κολυμβητής θά ήδύ 
νατο εύκολους να τον διαπεράση, 5έν εχει ουτω ,· 

—— Κάμετε τήν απόπειραν, μυλόρδε ! . .
Εν λόγω ευπατρίδου ©ά κάμω τήν από

πειραν.
—· Πότε ;

Τοΰτο τδ εσπέρα;, έν μ ια  στιγμή, αμέσως, 
-ας τδ δρκίζομαι !

—■ Μεταξύ ημών, πτωχέ μου Λέανδρε, πρέπει 
να ησθε ερωτομανή; διά καμμίαν γοητευτικήν Ηρώ;

—  Ε ρ ώ μ α ι ,  ο ύχ ί  ίερε ίας  τ ίν ο ς  τ ή ς  Α φ ρ ο δ ίτ η ς ,  
ά λ λ  α ύ τ ή ς  τ ή ς  Αφροδίτν ις  1

Γο δε ό'νομα τ ή ς  μυστηριώδους ταύτης 
τώ  Δ*ρδχνελλίων θεότητος;

Δεν τδ γνωρίζω- τήν ειδομεν, εγώ καί δ 
; · ·' < "· δ οκτώ ημερών, τήν ήκολουθήσαΐλεν

καί τήν έθαυμάσαμεν καί ούδέν άλλο. Αργότερον 
άνεμνήσθ/,ν τοΰ υπερφυούς έκείνου πλάσματος έπί 
τοσοΰτον, ώστε έπεθύμτ,σα νά τήν ΐδω καί πά
λιν . . .  διότι τήν άγαπώ.

—  Καί είνα ι Αφροδίτη . . . Οθωμανίς ;
—  Ελληνίς . . . γεννηθεΐσα έν τή νήσω Χ ίω , 

εν μεσω δλων τώ ν  μεγαλοπρεπείων τοΰούρανοΰ καί 
τής γής I

—  II δέ θεά αΰτη  είνα ι υπηρέτρια, η μεγάλη 
κυρία, ελεύθερα ν) νε-υμφευμ ένη ;

—  Είναι νενυμφευμένη.
—  Μετά τοΰ Ηφαίστου ;
—  Μετ άνδρδς πολύ μυσαρωτερου, πολύ ά- 

πεχθεστέοου τοΰ αχρείου έκείνου χαλκέως τοΰ μυ
θολογικού ούρανοΰ- νενυμφευμένη μετ αρχαίου τ ί 
νος έμπορου τής νήσου Ρόδου, μ ετ’ άηδοΰς τίνος 
βλακδς, δστις^ ιέρχετα ι τδν ζωήν του λησμονών 
τήν σύζυγόν του καί έιθίων δπιον . . .  θά τδν 
τιμωρήσω,

0  Εκεγχήδ ήρχισε νά γελά διά τήν ερωτικήν 
τοΰ ποιητοΰ άγανάκτησιν.

—  Στέφανε , άνέκραξεν δ λόρδος Βύρων, α 
ποτεινόμενος πρδς τδν πιστδν αύτοΰ υπηρέτην, ί -  
κουαόν με διά νά έννοήσ-^ς τάς διαταγάς μου: τούς 
άδάμαντάς μου, χρήματα καί μίαν λέμβον ! Θά 
διέλθω κολυμβών τδν πορθμδν, ού δέ θά μέ άκο- 
λουθής μακρόθεν έντδς τή ; λέμβου- άποβάς είς 
τήν άπέναντι £χθην θά ζητήσω φιλοξενίαν παρά 
τοΰ άχρείου έκείνου οπιοφάγου, θά ϊδω τήν γ υ 
ναίκα του, θά τήν δμιλήσω, θά γονυπετήσω ένώ- 
πιον αύτής, καί θά περιμείνης τάς διαταγάς μου 
έν τή φιλοξενώ καλύβη χωοικ ΰ τίνος τών πέριξ.

Ο υποπλοίαρχος μάτην άπετρεπεν αυτόν- δ εύ- 
γενής αύτοΰ φίλο; άπεφάσισε νά παρατείνη τήν 
έπιμονήν μέχρι τή ; ρωμαντικίοτάτης αφροσύνης. 
0  λόρδος Βύρ<ον πολλάκις ήθέλησε νά ύποίριθή’ 
πρόσωπα, ατινα έδανείσθη παρά τής ιστορίας τών 
ποιητικών διασημοτήτων απάντων τών λαών" 
άπεπειοάθη λοιπδν νά παραστήρν), έπί τοϋ θεά
τρου τοΰ Ελληνσπόντου, τδ γοητευτικδν τοΰ Λεάν
δρου πρόσωπον, άμαυρούμενον ολίγον υπδ τή ; άνα- 
μνήσεως τοΰ δδν Ζουάν καί τοΰ Λοβελακίου·

Τέλος υπετάγησαν, εί καί έπιπλήττοντες αύ
τδν, είς τά ; νηπιείας τοϋ κορφολόγου έκείνου ευ
πατρίδου, τοΰ εύπιστου ώς μαθητου, ένθουσια- 
στοϋ ώς ποιητοΰ, ίπερηφάνου ώ ; δμοτίμου τής 
Α γγλίας. 11 λέμβος καί αί προμήθειαι παρεσ^ευά- 
σθησαν- δ υποπλοίαρχος άπεσύρθη μόνος εις τήν 
φρεγάταν του, δ λόρδος Βύρο)ν έρ^ίφθη εί; τήν 
θάλασσαν μετά τών ένδ^μάτα,ν του, δ πτωχδς 
Στέφανος ήρχισε νά κοιπηλατή μετ ανησυχίας, 
καθιστώσης αύτδν έπιτήδειον, καί καθ ολην τήν 
δίοδον άπήγγειλε προσευχήν 'τινα, εχοιν προση
λωμένους εις τήν κεφαλήν τοΰ κυρίου του τού; 
οφθαλμούς.

Αποβάς εις τήν ξηράν ο λόρδος Βύροιν ήν πολύ 
αδύνατος, τρέμων, έξηντλημένο; υπδ κόπου- ήοθά-

νετο έαυτδν ασθενή, έπύρεσσε καί μετά μεγίστης 
χαρας υπεδέξατο τήν προσφοράν άλιέοις τινδς, 
δστις τδν καθικέτευεν ίν ’ ά'απαυθ^ 6πδ τήν 
σκιάν τής άθλίας αύτοΰ καλύβης.

0  πτωχδς Ταΰρχος ήγνόει τδν βαθμόν, τήν ευ
γένειαν, τδ πνεύμα τοΰ ξένου αύτοΰ- έκρινε δε 
περί τής θέσεώς του ή τής παρουσίας του έκ 
τώ ν απλών μόνον εξωτερικών τοΰ προσώπου του. 
Εύτυχώ; διά τδν ευπατρίδην, δστις έφόρει λευκήν 
περισκελίδα καί βέσταν έκ ναγκίνης, δ άλιεύ; 
διέκρινεν εις τούς δακτύλους τοΰ λόρδου Βύρωνος 
πληθύν δακτυλίων καί πολυτίμων λίθων* έκτδς 
δε τούτου τδ πρδς τδν συνοδοιπόρον του σέβας 
τοΰ Στεφάνου έπηύξανε παραδόξως είς τά  ό'μμα- 
τά  τβυ τδ μυστήριον, δπερ δέν ήδύνατο νά μαν- 
τε ύ ’!·̂ · τώ έφάνη δτι δ ένώπιόν του ήν μέγας τ ι;  
βεζύρης, ή ΰπουργδς τοΰ σεραγίου, δστις ηύχαρι- 
στεΐτο ινα έπιοκεφθή τούς λαούς τοΰ κράτους, 
υπδ τδ διφορούμενο-/ ένδυμα μικρεμπόρου, ή τ υ 
χοδιώκτου ίταλοΰ. Ησχύνθη διά τήν άθλίαν φι
λοξενίαν,- $ν προσέφερεν είς τοιοΰτον ξένον, έξήλ- 
Οε μυστικώς τού οίκίσκου του, καί έσπευσε νά 
γνωστοποίηση τδ συμβάν τοΰτο ε{ς πλούσιόν τινα  
τής γειτονία; ιδιοκτήτην, καλούμενον Βάχρην, 
άρχαίον έμπορον έκ τής νήσου Ρόδου, δστις έκέ- 
κτητο κολοσσαίαν περιου-ίαν καί θαυμασίαν γυ
ναίκα· ή πεοικαλλεστάτη αΰτη Ελληνίς εκαλείτο 
Κ ατή, καί ταύτης τήν θαυμασίαν καλλονήν άν£- 
πόλει δ λόρδος Βύρων, δτε ελεγε πρό τίνος ενώ
πιον ημών: Δέν εΤ̂ αι ιέρεια, άλλ είναι αΰτή ή
Αφροδίτη.

2.

Ϋπάρχει Θεός διά τούς περιηγητάς, διά τού; 
π ίιη τάς, διά τούς έραστάς, δΐ απαντας τούς ά
φρονας τού κόσμου τούτου' δ λόρδος Βύοων απο
κοιμηθείς έν tij καλύβη χωρικού έξηγέρθη έν α ι
θούση, ής τδ πολυτελές έπραγματοποίου πάσας 
τάς φαντασίας τοΰ άνατολικοΰ πλούτου. 0  Βά- 
χρης τώ  παρουσίασε πίπαν καί εύώδη καπνδν, 
λέγων αύτώ ΐτα λ ισ τ ί δτι ήν προφυλακτικδν κατά  
τής πανώλους* ή οικοδέσποινα, ήτις. έκάθητο έπί 
τοΰ άνακλίντρου, ήγέοθη ταχέως δπως τώ  προσ- 
φέρη γλυκύσματα- ύπη^έται προσήγαγον αύτώ  
καφέν, αρώματα καί υδωρ. Επί εύοέος κεκλυμέ 
νος προσκεφαλαίου, καί τά βλέμματα ήμιεστραμ- 
μένα πρδς τήν ευειδή οικοδέσποιναν έχων, δ λόρ
δος Βύρων άνεμνήσθν) τών παραμυθητικών λόγων, 
ούς δ Μοιαμεθ ευδοκεί ϊν άποτείνη είς τδν ερω
τύλον τώ ν πιστών αύτοΰ οργασμόν:

« Τά £όδα, έφ ών καθεσθήσεται δ άληθής π ι- 
στδς, οί φοίνικες, αί χρυσπμηλέαι, τά άρωματώ- 
δη δένδρα, ατινα σκιάσουσιν αύτδν διά τοΰ α ιω 
νίου αύτών φυλλώματος, α ί όρούδραι, α'ίτινε; 
άναβλύτουσι μετά κελαρυσμοΰ ήδυτέρου τών μου
σικών φθόγγων, ούδέν είσιν ά^τιπαραβαλλόμενα 
πρδς τάς υπερφυείς χ ο ν ρ ΐ ,  α ϊτινες άναμένου^ιν

αύτόν! . . » ό  λόρδος Βύρων εβλεπεν ήδη έαυτδν 
έν τώ έ/ηδόνω παραδείσω τοΰ προφήτου* ούδέν 
ήδύνατο νά παραβληθή πρδ: τήν βέβηλον εκείνην 
χ ο υ ρ ι ,  ήτις εκαλείτο Κατή.

Νεάνις τις είσήλθεν είς τήν α'ίθουσαν καί κατ-  
έθηκεν έπί τοΰ τάπητος παρά τούς πόδας τοϋ 
κυρίου αύτής ποτδν, τδ δποΐον δ Βάχρης ήρχισε 
νά πίνη μετά μειδιάματος άφάτου ήδονή;. Εξη- 
πλώθη μαλθακώς, άπεχαιρέτησε τήν γυναίκα του, 
άποστέλλο>ν αύτή ασπασμού;, έχαιρέτησε τδν ξέ
νον του καί έψιθύοισε διά φωνή; συγκεκινηαένης, 
διά φωνή; θρηνώδου'ς :

—  Είναι ή ώρα τοΰ ταξειδίου μου είς τδν κό
σμον τών δνείρων /

II αιφνίδιος ούχρόττς καί ακινησία τοΰ Βάχρη 
έτρόμαξαν τδν Βόροινα, άλλ ή Κατή, μειδιώσα 
χλευαστικώς διά τήν εκπληξιν καί τδν τρόμον 
τοΰ νεανίου, είπε πρδς αύτόν :

—  Ο κίνδυνος δέν είναι μέγας, κύριε . . . μή 
φοβεΐσθε ! Δέν έμαντεύσατε έκ τής θέα; τής μορ· 
φή;· του, τής τοτοΰτον ώχρα; καί πελιδνής, δτι 
ανήκει ε?ς τήν νΧάΐΐΊ τών δπιοφάγων; . . Καθ 
Ικάστην ημέραν, κατά τήν αύτήν ώραν, λαμβάνει 
ίσχυράν οπίου δόσιν, όίπτεται επί τοΰ άνακλίν
τρου, έπί τού τάπητος, ή έν τώ κ/πω, έν μέσω 
τών άνθέων" δέν κοιμάται άκόμη, δέν έγρηγορεϊ 
πλέον . . .κ α ί τδ ταξίδειον αρχίζει 1 Ταξίδειον 
πλήρε; ^εμβασμών καί εκστάσεων Ινηδόνων* τα ύ 
την τήν στιγμήν ’ίσως ή φ'/νταοία. τώ  πέμπει τά  
μεγαλοπρεπέστατα τών δνείρων, τδν έρωτα, τον 
πλούτον καί τήν δύναμιν. Κυβερνά άναμφιβόλως 
τδ κράτος, καί ίσοις δλον τδν κόσμον, διαθέτει 
κατ’ αρέσκειάν του τούς θησαυρούς, τάς τιμάς καί 
τάς καλλονάς, αϊτινες τώ άρέσκουσι- τδ χ α ρ έ μ ι ο ν  
τοϋ ^εμ.βαστοΰ τούτου είναι τοσοΰτον εύρύ, δσον 
απασα ή Κωνσταντινούπολή, καί έκαστον γοη~ 
τευτικδν τών κήπων αύτοΰ άνθος είναι μία γυνή! 
Α λ λ  επέρχεται ή άνάνηψις, καί δ δνειροπόλος εύ- 
ρίσ^εται κατάμονος, άθυμίας καί αθλιότητας με
στός' πάσχει καί κατακλίνεται, δέν δύναται νά 
κοιμηθή, καί καπνίζει’ τέλος δ έγείρεται, έπί τή  
έλπίδι τοΰ νά έπανεύρη έν τώ  πυθμένι τοΰ ποτη
ριού τάς ονειρώξεις καί τάς ήδονάς.

—  Καί σεις, κυρία, τ ί κάμνετε ; . · Περί τ ί 
νος σκέπτεσθε έν τή οίκία τοΰ ακαμάτου τούτου 
ονειροπόλου ;

—  A ! signor caro, άνέκραξεν ή νεαρά γυνή, 
τί κάμνω; περί τίνος σκέπτομαι ; Κλ.αίω, καί σκέ
πτομαι ν άποθάνω!

■— Ποιας ηλικίας είναι δ σύζυγός σας;
—  Μαντεύσατε . . .  ώ 1 δέν θά μαντεύσατε 

ποτέ!
—  Είναι εξηκοντούτης τουλάχιστον;
—  Είναι μόλις τριάκοντούτης . . Αλλα καυχ5·- 

τα ι δτι έζησεν αιώνας ονειρώττων, καί παρηγο- 
ρεΐται τοιουτοτρόπο)ς διότι εγήρασε προώρως. 
Κατά τά  αλλα, δ Βάχρης δέν είναι κακδς άνθρο)-



πθς' εΐνα ι γενναίος, φ ιλάνθρωπος, φιλόξενος' υπ ο 
δέχετα ι τούς δυστυχείς καί τούς ξένους, δ»οι έρ
χονται νά κρι 'σωσι την θύραν τής πλούσιας ημών 
κατοικίας- υπεδέχθη ύμας εις τον οΤκ,όν του, άνευ 
δισταγμού, άνευ σκέψεως, εις τούς πρώτους λόγους 
άλιέως τινός τοΰ χωρίου' εΐσθε δ ύπερασπιζόμενός 
του, ο ξένος του, καί δύνασθε νά διατρίψητε είς 
τον ouOv μας οιον καιρόν εύχαριστείσθε, κύριε /

—  0  Βάχρης δεν είναι λοιπόν ζηλότυπος, 
κυρία;

Προς τ ί η ζηλοτυπία εναντίον μιας π τ ω 
χής γυναικός, όταν λατρεύη τις κατ δναρ όλας 
τάς καλλονάς τοϋ ούρανοΰ τοϋ προφήτου;

—  Είναι δίκαιον νά μάθ-irs, παρ υμών η παρ 
έμοϋ, την πρό οκτώ ήμερών συνάντησίν μας;

Ο^·, . . . .  άπήντητεν έρυθριώσα ή ωραία
Κατή.

—  Σας φαίνεται λογικόν νά τώ  ειπω οτι ε- 
λαοΟν τήν τόλμην . . . .

—  Τήν τόλμην; . . .
—  Νά σα; ακολουθήσω καί νά σ«ς λατρεΰσω 

μακρόΟεν; . .
—  Οχι.

Να τώ  εϊπω τέλος, κυρία, οτι είς ευπατρί
δης ερωτοφλεγής έτόλμησε σήμερον νά διέλθγ; 
τον Ελλήσποντον κολυμβών ; . .

ίμ ε ΐς ,  κύριε; . . Καί δ ιατί ;
Διά ν άνακράξω γονυπετών είς τού; πόδας 

μιας γυναικός:«Κ ατή, σέ αγαπώ.®
—  Σιωπήσατε, Σιωπήσατε . . Οί έρωτικοί σας 

λόγοι άπεδίωξαν τά  ένήδονα τοΰ συζύγου μου ό
νειρα.

0  Βάχρης έξέβαλε βαθύν στεναγμόν, καί ά·έ- 
νν*Ψε 5χεδόν άμέσως, άφοϋ έγένετο αλληλοδιαδό
χους, ελέω τοΰ οπίου, καπιτάν πασας, μέγας βε- 
ζύρης, αυτοκράτωρ καί προφήτης.

3.
Τήν επαύριον, καθ ην ώραν ό Βάχρης, παρα- 

συρομενος ύπο τών φασμάτοιν τής όνειροπόλου αυ
τού εκστάσεω;, μετέβαινεν είς τού; χώρους τοϋ 
εοόόμου ούρανοΰ,.δ ερωτικός διάλογος έξηκολβύ- 
θ/;σε μεταξύ τή ; νέα; Ελληνίδο; καί τοϋ λόρδου 
Β ίροινος.

Ιϊύη, τώ  ελεγεν ή Κατή, έθεραπεύθητε εν
τελώς άπό τόν τρόμον καί τόν πυρετόν σας' θά 
εχητε νά μέ ε'ίπητέ τ ι, δέν είναι αληθές ; Δέν ε- 
χετε νά με κάμητε καμμίαν έκμυστήρευσιν; ό μ ι-  
λητατε άφόβως . . Σας άκούω·

Κυρία, άπεκρίθη δ λόρδος Βύρων, μέ δλον 
τό μέτριον εξωτερικόν τής ενδυμασίας μου, δέν 
είμαι εκ τών αθλίων εκείνων, ου; ή τύχη παρασύ
ρει καθ ημέραν είς τάς δημοσίας δδού; η είς τάς 
αγορά; τή ; Ευρώπης' δέν είμαι ούτε τυχοδιώκτης, 
ούτε έμπορίς, άλλά κατάγομαι έξ οίκογενείας 
πλούσιας, ευγενοΰ; και ισχυρά;' είμαι ευπατρίδης, 
ομότιμος της Αγγλίας, καί ποιητής. Τό κατ' εμέ, 
τό όραν έστίν άπολαύίΐν . . . καί ελαβον γεν-

ναίως τήν οδοιπορικήν ράβδον, δπως έπισκεφθώ, 
οπως άπολαυσω τόν κόσμον, δπως ποιήσωμαι εί- 
σέτι παρατήρησιν, ποίησιν καί τέχνην. At προαι
σθήσεις μου δέν μέ ήπάτησαν, κυρία· διέτρεξα τήν 
Ανατολήν, έθαύμασα τόν ηλιόν σας, τά μνημεϊά 
σας, τας γυναΐκ,άς σας ως έπί|/ετρον ευτυχίας τ,* 
ρεύνησα τά  ερείπια τής  ̂ λβύδου, άνεμνήσθην τοϋ 
Λέανδρου, παρ ολίγον ν άποθάνοι διερχόμενος τόν 
πορθμόν κολυμβών . . . καί μόνη ή έλπίς τοϋ νά 
σας ϊόω μέ εσω'ε.

Μετά τό ώραϊον τοϋτο π?οοίμιον, δ λόρδος Βύ
ρων ένόμισεν οτι ωρειλε νά διηγηθή διά μεγάλη; 
φανταρίας, αισθήματος καί μελαγχολίας τήν ι 
στορίαν απασης του τή ; ζωής* ώμίλησεν έν έκτά- 
σ&ι και ποιητικώτερον η κατα ποιητήν. 11 αφελής 
τή ; οίκοοεσποίνη; προσοχή τώ έχορήγησε πνεύμα, 
ματαιοφροσύνην, τόλμην καί άπεφάσισε νά ψάλη, 
εις τό πεζόν, τά  άποπτάντα φάσματα, τάς πτε- 
pot-σσας ονειρώξεις, τάς έπιπλάστους άλγηδόνας., 
δλον εκείνον τόν φανταστικόν άδην, ού αί ίδανικαί 
βασανΉ τοσοϋτον ηδυνουσι πάσης έποχής τήν 
νεότητα. Η Κατη εσχε τήν καλωσύνην νά τόν 
άκούση λέγοντα, καί πολλάκις έξέβαλεν h r  στε
ναγμόν, έδηλωσε μιαν συγκίνησιν, έσπόγγισεν Εν 
δάκρυ κατα την ώραίαν εκείνην άφήγησιν τών ι 
δανικών ατυχιών ενός μεγάλου ποιητοϋ.
 ̂ At μάλλον ύιακεκριμμέναι γυναίκες, σκεπτικά! 

η αισθηματικά'^ ψυχραί η ένθουσιώδεις, εΰκόλω; 
δελεάζονται έκ τής πομπώδου; έπιδείξεω; τών 
κατά συνθήκην έκείνων θλίψεων, τών απατηλών 
εκείνων ωραίων άλγηδόνων. ί ΐ  απώλεια τών γοή
τρων τή ; νεότητος, δταν εγκαίρως καί πνευματω- 
ύώ, πως λεγεται, εφέ/κεται συνήθως τήν συμπά
θειαν, τας παραμυθίας και τόν έρωτα' είναι μ ι
κρά τ ι ;  πραγματεία, έπάγουσα σχεδόν ά-:ίποτε 
εις τον ευτυχή έμπορον, έρατεινήν πελατείαν.

Απο τών άνταλλασσομένων εκμυστηρεύσεων 
μέχρι τών ανταποκρινομένων αισθημάτων, εί; μό· 
νος στεναγμός, έν μ,όνον δ ά « υ , μία μόνον υπό- 
σχεσις υπάρχει' τ ί προέκυψεν έκ τής καθημερι
νής οικειοτητος, έκ τών κινδυνωδών λαλημάτων 
τών δύο ημών φίλων; τ ό μαντεύετε άναμφιβόλω;' 
ο διάβολος ηθέλνισε να λαβτ) το p.spiSiov του Ικ  
τών κερδών τής ρωμαντικής εκείνη; ιστορία;, καί 
δ λόρδο; Βύρων έγένετο έρωτόληπτο; . . . πράγ 
μ α τι έρωτόληπτο; τής έπαφροδίτου τοΰ.όπιορά- 
γου συζύγου.
 ̂ Πραγμα σπανιωτατον διά τόν ποιητήν τοΰτον, 

3ν οι^φίλοι του αυτοί μέγαν φίλαυτον άπεκάλεσαν! 
Εαν η Κατη τον εθεώρει μελαγχολικώς, άφώνοο;, 
τώ ένεποίει φόβον, τοσοϋτον ή καλλονή αυτή; 
τώ εφαίνετο αμήχανο; καί υπερφυή;’ οσάκις τώ  
ώμίλει, ητθανετο μυχίαν συγκίνησιν, σφοδρούς 
καρόιωγμους, τρομον τινά νευρικόν, τοσοϋτον ή 
φωνή αυτής ην μελωδική, θρηνώδης καί πλήρης 
θωπειών δσακις έγέλα, συνευθύμει μετ’ αυτής’ οσά
κις εκλαι^ν, επιθυμεί να λαβη s:; τόν μυχόν τή ;

καρδίας του τό ημισυ τής θλίψεώς της, είς τά  ά 
κρα τώ ν δφθαλμών του' τό ημισυ τώ ν δακρύων 
της' δτε δέ τέλος τώ  ετεινε τήν χεΐρά της δπως 
τήν άσπ ισθή , ήσθάνετο κλόνον καθ δλον τό σ ώ 
μ α , έλίγγους Ιπασχεν ήδονής . . Πτο παράφρων.

Κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας ή Κατή ην ά- 
ξιολύπητος' διότι τή ητο σχεδόν άδύνατον νά 
μινυρίζη, καί νά έρωτια μετά τοΰ ποιητοϋ, 8̂  τ^ 
άπέστειλεν ή τύχη. Εξωκονόμει λοιπόν καθ δλην 
τήν ήι/.έραν τού; λόγους, τούς δρκους, τά φ ιλήμα
τα  καί τό εσπέρας προσέφερεν είς τόν εραστήν 
τη ; τόν Ιπαφρόδιτον θησαυρόν, μετά γοητευτική; 
πίοτεως, τάς διαφόρους οικονομίας τή ; ερωτικής 
αυτή; διανοίας·

Καθ δλην τήν διάρκειαν τής ρεμβο>δους μέθης, 
ην τό οπίον εδιδεν είς τόν Βάχρην, συνέβαινε, καθ 
έκάστην εσπέραν, σκηνή τις ίκανώς παράδοξος, 
ίκανώς ποιητική, έν τώ μυχώ τοϋ άνατολικοΰ 
έκείνου τιμονιού· Κατακεκλιμένο; έπί τώ ν προ- 
σκεφαλαίων τοϋ ανακλίντρου δ Βάχρης ώνείρωττε 
κοιμώμενος, καί μικρόν πορρωτέρω ή Κατή ώνεί- 
ρωττεν έγρηγοροϋσα είς τούς πόδας τοΰ λόρδου 
Βύρωνος. Τά μέν ένύπνια τού άνδρός ησαν δ άντι- 
κατοπτρισμ.ός τοϋ πυρετοϋ, αί δέ τής γυναικός <5· 
νειρώξεις ή έκστασις τοΰ εροιτος’ ή απάτη τοΰ δ- 
πίου έδείκνυεν είς τόν μέν πάντα τά  πλούτη τοΰ 
παραδείσου τοϋ Μωάμεθ, ή φαντασία, τό 
πνεϋμα καί ή ποίησις -δείκνυον είς τήν δέ πάσας 
τάς χαράς έπιγΐίου Παραδείσου. 0  αδιάφορος τής 
Κατής σύζυγος έτιμωρήθη, δθεν ήμαρτεν' ο ί  ρεμ
βασμοί τοϋ αναίσθητου τούτου ύπνηλόϋ συνέδρα- 
μον είς τήν έκδίκησιν τή ; καλλονή; καί τή ; νεό- 
τητο;' τό δηλητηριώδες ποτόν τοΰ ίπιοφάγου έ- 
κώλυεν αυτόν τού νά ϊόη πίπτον, σταγόνα πρός 
σταγόνα, είς τήν καοδίαν τής απίστου αυτού δού
λη; τό ερωτικόν τοΰ ποιητοϋ φίλτρον.

ό  Βάχρη; έμάντευσε τέλο; τό μυστικόν δραμα, 
οπερ διεδραματίζετο έν τώ  οικω του ύπό τήν 
σκιάν τής φιλοξενείας; Επαυσε τοϋ νά πιστεύη εις 
τήν αρετήν τής συζύγου του, καί τήν τιμήν τοΰ 
ξένου το υ ; Αγνοώ' άλλ αίφνης άνεκάλεσε τάς 
φιλοξένους δδηγίας, ας έδωκεν είς τήν Κατήν, τή 
έσύστησε νά οα ίνηται άδιάφορος καί έπιφυλα- 
κτική ένώπιον τοΰ νέου των φίλου, τήν διέταξε 
νά σιωπά έπί παρουσία τοϋ λόρδου, καί τήν ά- 
■πηγόρευσε τοϋ νά τόν βλέπ/, συνεχώς. —- Διατί 
λοιπόν; τ ί  έφοβεΐτο; τ ί ήθελε! τ ί  έσκέπτετο δ 
αρχαίος τής Ρόδου έμπορος; · . . Απ’ έχείνης τ ίς  
στιγμής, κατέστη ψυχρός καί λειτουργικός είς 
τά ; συνήθει; αύτοΰ μετά τοϋ εΰγενοϋ; του ξένου 
σχεσει;' σπάνιοι καί κενοί λόγοι, απλά βλέμμα
τα , άνταλασσόμενα άντί χαιρετισμών, συνήθως, 
—- Καλ Ημέραν. —  Καλήν εσπέραν. —  Καλήν 
νύκτα· —  Βρέχει. —  Είναι ζέστη. —  θέλετε νά 
καπνίσητε; —  ΐδού άπας δ συμπαθητικός διάλο
γος τοΰ Βάχρη μετά τοΰ λόρδου Βύρωνος.

4.
Πρωίαν τιν« δ υποπλοίαρχος Εκεγχήδ ηλθεν δ

πως άναγγείλη είς τόν φίλον του τήν καταναγ- 
καστική* άναχώρησιν τής φρεγάτας, η τ ι; ώφειλε 
ν άποπλεύση έξ άπαντος τήν έπαύριον' έδέησίν 
δπο)ς δ λόρδος Βύροιν, έκών άκων, άποχωρισθή τής 
Κατής . . Αλλ’ ή έρωτόληπτος έλληνίς άπητησε 
παρά τοϋ έραστοΰ της -ήν πάνδημον ύπόσχεσιν 
τοϋ νά τήν περιμείνη, νά τή/ ϊδη, νά τήν άσπα- 
σθή άπαξ ετι καί ύστατον, τήν ακόλουθον νύκτα, 
έπί τή{ άντίπεραν παραλίας, δπισθεν τών ερει
πίων τής άρχαίας λβύδου. Η ίίρώ  ήθελε νά κάμη 
καί αΰτη τήν έπίσκεψίν της εί: τόν Λέανδρον.

Επελθούση; τή ; νυκτός, δ λόρδος Βύρων, συ- 
νοδευόμενος ύπό τοϋ Στεφάνου, υπήρξεν άκριβής 
είς τήν τελευταίαν έκείνην ερωτικήν συνέντευξιν· 
Εκάθησαν έν σιωπή παρά τόν α ίγ ιαλόν μετ ό- 
λίγον λέμβος διήλθε πρό αυτών, καί άνεγνώρισαν 
τόν Βάχρην, ναι, τόν Βάχρην, ίστάμενον ορθιον 
*»ί άκίνητον παρά τώ  κωπηλάτη; . . . Σχεδόν ά- 
μέσως δύο πυροβολήματα ήκούσθησαν, καί αί σφαΐ- 
ραι έσύριξαν έπί τή ; κεφαλή; τοϋ λόρδου Βύρω
νος· ή λέμβος άπεμακρύνθη, καί τά  πάντα έτε- 
λείωσαν . . . Καί ή Κατή ;

Τήν έπιοϋσαν, κατά τάς πρώτας λάμψεις τής 
ήοϋς, δ έρωτόληπτο; ποιητής, άφοΰ διήλθε τήννύ- 
κτα περιμένων, διέκρινε φρικιών, παρά τούς πρό- 
ποδας τών έρειπίων τοϋ Αβυδηνοϋ πύργου, τό σώμα 
γυναικός, ^ν τά κύματα έτριψαν είς τήν παραλίαν. 
Η έκδίκη^ις τοϋ Βάχρη διήλθεν έκεΐθεν καί δι
καιοσύνη έγένετο.

—  Αναγνωρίζετε τήν γυναίκα ταύτην, μυλόρδε; 
ήρώτησε θλιβερώς δ Στέφανος.

Ναι, εΐναι εκείνη! άνέκραξεν δ Λόν Ζ ο υ ά ν ,  
προσηλ(ί)σας τούς δφθαλμούς είς τήν μορφήν τής 
άθλιας Κατής' νεκρά ?ι ζώσα, ή Ηρώ δέν ^λίι- 
ψεν άπό τήν συνέντευξιν τοϋ Λεάνδρου !

(Κ ατά τό Γαλλικόν).
Σ. I. ΒΟΤΤΪΡΑΣ.

  — g ·
ΓΝΩΜΙΚΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ.

Δύο είδη άνθρώπων έργάζονται άνωφελώς έν 
τώ κόσμι*.'· Οί κερδαίνοντες, καί μή άπολαμβά- 
νοντες έκ τών κεοδαινομένων. Οι σπουδάζοντες 
τήν ήθικήν, καί' μή συμμορφοΰντε; μέ αΰτήν 
τήν ζωήν των.

11 μάθηοι; είναι ούδέν, άν δέν χρησιμεύη ώς 
στήριγμα τής θρησκείας, καί άν μεταχειρ ίζονται 
αύτήν πρό; θγ,σαύρ.σμα ματαίων πλούτων.

Τό νά διδάσκη τ ι ;  εί; άλλου;, τάς άληθείας 
καί τά χρέη τής ηθικής, χωρίς νά έκτελή αύτά, 
είναι τό α υ τ ό  ώς νά συναθροίζη μεγάλας προμή
θειας πρό; μόνον τόν σκοπόν τοΰ νά κατακαύση 
αΰτάς.



Α ' ν ί γ α α τ α ι

Είς τό π ίΐσ μ *  σουάφόόως —obs άγρους χοροπηδώ.
Αν μέ άναγραμματισ^ς, τήν ξηράν νά μήν ίδώ.

M l τ ά ; δύω Jicu τάς πρώτα,-, φ ίλτα τε . καλά με π ιάνεις. 
1·-:? τό ευστροφόν μου σώμα ο ,τι βάλλεις δέν τό χάνεις.
Πλήν άλλ όμως άν ζητήσ^ς είς έμέ ό’,τ ι δέν βάλ^ς,

( μέ τάς Suo τελ ικά ;
θά σ εΐπώ τ ί ml *υκ$ς,

/.αθο; αφευκτα πως έχεις και τοΰ κάκου μή άβχάλλνις.

Λογος τ ις  ψεϋδ-^ς ύπαρχων τήν άλήβειαν θηρεύει.
Αν τό . άναγραμματίσιρ;,'' 
φρικτόν πάθος θ’ άπανιήσιρς, 

ο·.ερ π ά ντα ; άγει, φε'ρει, κα ι ώς θέλει μάς χορεύει.
ΑΘ. ΘΕΟΔΏΡΙΛΠΓ.

Λ ο γό γρ κρ ος.

a!βτ α|χ.ος τ ή ; Μικρασιας είμαι* άν ού y.ου συνΛ*πλεξ*̂ ς 
τά στοιχεία τεχνηέντως, θά μόρφωσές πλείστας λέξεις. 
Πρώτον εμφρονα γυνα ίκα , κατά πλεΓστον συντελοΰσαν, 
ε ιτα  νήσον τών Κυκλάδων, εΰκραή τε καί άνθοΰσαν’ 
τ :ν  ερωτικόν, πρ&ς τούτο ις, μηνα , κάλλους πλημμυρουντ*, 
τ άριδμ^τικ ίν δέ βτι μ ία  εις τδν άριθμοΰντα, 

και α ιγών δέ και άγελης 

κατο ικ ίαν, έάν θέλτρς.
Κ . Π Λ ϋ θ Ο Ν ΙΔ Η Σ .

ΛΪ5ΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΩ 
ΦΓΛΛΑΔΙφ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ.

— οο—

Τών 3 πρώτων δροϋ .
X  α χ α χ α

X α JC * Ί. *·
Ω! τ ι  γελοία και χαρά.

Ε μαθα π ω ; ή χ ο λ έ ρ α  
δέν είν’ αλλο εί μή λ  έ ρ α, 
κ ί άν π;ασ(ι9ί ή φ ιληνάδα, 
θά πλυθ^ μέ τήν μπογάδα.
Ευγε, φ ίλε Βουτυρά.1 
Αν δέ ονειρον έ ε ρ ω ς, 
πώς λαμβάνει τότε μέρος 
’σ τήν ίργήν και είς τό ΐΛ,Γσβς 
και λοιπάς κακίας ίσω ;;
Α ίνιγμα· θά ίμ ιλήσ^ ς; 
θά μας δε’σ?;ς; θά μας λύσ^ς;
Τό δέ τρίτον σου τό θαύμα 
είναι όντως θειον πράγμα: 
τρις ακέφαλος έφάνης 
κ ετρεμον μή  άποθάν^ς: 
τρις εγκέφαλος έδείχθης, 
κα ί εις πέλαγος ήνοίχθη; 
της καλής σου φαντασίας,
Ετεινον κ’ εγώ τό ο υ ς μου, 
κ’ ένωτίζετο ό ν ο ΰ ς μου 
τάς σοφάς σου νουθεσίαν

α θ . e n o A u p u t i i ,

Τών αυτών όμοϋ.
Εύθυμος ημιςν, ώ φίλε, κ α ί σκιρτών από χ α ρ ά ν ,  
πριν ένσκή·^ μέ μανίαν ή ολέθριος χ ο λ  ε ρ 
ην τινα  μ  άνθρωποκτόνον προσωμοίωσας β ο ^ ϊν .
Θεια ευδοκίφ όμω; ελειψεν αϋτη  ή λ έ ρ α  

και  6 ν ο ΰ <  ιιας ησυχάζει,
Αφ ήμών μακράν ας ί.ναι ί  ύλομανής ό ε ρ ω ς. 
Πλάτωνος δ ένστερνισθώμεν τ'ο ιδανικόν τ·υ μέρο;, 

μή τις  εξ ήμών κομπάζει, 
άλλ εις τών Μουσών τούς φθόγγους έκαστο; άφεί; τό

» ύ ς
Οελει μάθει τόσα, ό’σα δέν τά  διορ^ ό ν ο ΰ ς.

Κ . ΠΛΠΘΟΝΙΔΙΙΕ.

Ιοϋ πρώτου, τρίτου καί τετάρτου.

Πόσους άρα προϊάπτει είς τό* *?ην ή χ ο λ έ ρ α  
ψυχάς ζώντων τάς ίφθίμους. Κ αί τψ  οντι είναι λ έ ρ α .  
Ιίδω πρεπει τις νά κλαύσιρ καί γελάσν) χ ά χ  ά χ ά - 
δέν βρωμοΰσιν ό’ταν θάπτουν τοϋ; χολερικούς ριχά;

Ο ν ο ΰ ς τ ί  ο υ ς, τ ό ο υ ς  τόν ν ο ΰ ν  άν σύντριφό ν

-  -  ·■ w  '*?» παν ο ,τι οελει άνθρωπος ευκόλως τό κατέχει.
Αλλ’ ό’ταν ν ο ΰ ν  κα ί ου  ς ίμοΰ i  ανθίω πος δέν εχτ;,
βεβαίως παντοϋ πάντοτε ματα ίω ς θέ νά τρέ™.

Μέ αφαιρεσιν τοΰ τρίτου χαρακτήρό; της ή ά 3 κ τ ο ; 
λ ιτή  γ ίγνετα ι τροφή μας, ώ ; άπλοΰς, συνήθης ά ρ τ ο ς .

ΕΓΔΓΤΕΛΙΝΟΞ ΑΗΣΔΠΛΙΔΠΣ. 

Αινιγματώδης λύσις τοΰ τρίτου.
Τό μετά τής κεφαλής του εν ττι κεφαλή όπάρχον,. 
τό ταχότατον τών οντων, είναι, φ ίλε, θείον δώρον, 
άκατέληπτον καί μέγα, κατοικούν είς στενόν χώρον. 
Πρεπει δέ κα ί λόγων κ’ έργων ίδηγό; νά ·£ καί αρχών. 
Ανευ δέ τής κεφαλή; του είς τήν κεφαλήν επ ίσης  
ευρισκόμενον, κ’ όφεΐλον νά προσέχ-j είς μαΟήσει:, 
αγωγός διπλούς τυγχάνει καθ’ ύψίστην βουλήν θείαν, 
ϊ ν ’ έκεϊνο δ ιά  τούτου μεταγγίζν; τήν παιδείαν.

Σ’ τοΰ δακτύλου σοκ δέ τ ’ άχρον αμφω βλέπεις, αν
ζητήσ ς̂,

εν διπλούν, φίλε, άν μόνον ε ί; άπλοΰν μ εταπ ο ίη σή  
καί τά  αλλα του στοιχεία άλλως πως τοποθέτησές!

Κ. ΔΗΜΗ2ΣΔΣ.

Τοϋ τρίτου καί τετάρτου.
U ά ρ κ τ ο ς  ά ρ τ ο ς  νά γεν^ ό ν ο ΰ ς τό επίτρεπε:; 
Τό άκουσμά, φίλοι, αύτό τό ο υ  ς μου, φ ιΰ , δίν τέρπει.

ΑΘ. ο ικ ο ν ο μ ιδ η ς .

Τοϋ τετάρτου.
Αγριον με’ν τ ι θηρίον τών δασών είναι ή ά ρ κ τ ο ; ,  

τροφή δε ήμερησία τοΰ ανθρώπου είν’ ό ζ ρ τ  ο 

Γ. Λ. ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟΣ.


