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ΕΓπομέν δτι ή ”Λθικ·)> κυριότής άντιστοιχεϊ πρός τό πρώτον στοιχεϊον τής 

ήθικής ένεργείας, τήν ελευθερίαν, καί οτι πάντα τά άλλα καθήκοντα αντί* 
δτοιχοϋσι πρός τό δεύτερον, τόν λόγον. ’Άρά όφείλομέν δία τής ηθικής κυ

ριότητας νά ένίσχύ'&ωμεν πρό πάντων ιόν λόγον, 3πως ίδωμεν σαφέστεροι τί 

έντέλλεται ήμϊν, καί τά εντάλματα αύτοΰ έχωμεν ως μόνον όδήγόν εν πάσή 

περιπτώσει καί έν παντΐ έργω καί διανοήμάτι. Όφείλομεν επομένως ν’ άπό* 
μακρύνωμεν καί νά κάταβάλλωμεν παν δ',τι δύναται νά έπισκιά'σή την λάμ- 

ψιν τοϋ θείου τούτου φωτός ή νά ελάττωση την ίσχύν του* καί ούδέν άλ- 

λοιοϊ τοσοΰτον τήν λογικήν ημών φύσιν καί καθιστί^ ήμάς κάί αύτών τών 
κτηνών ύποδεέστέροϋς, όσον ή έπί της ψυχής έπικράτησις τοΰ σώματος. Ή 
έίς τό σώμα ύποδούλωσις ΐής ψυχής είναι ή έσχατη έξαχρείωσις, διότι ανα

τρέπει τήν τής φύσεως τάξιν, καθ’ ήν ή ψυχή ζωογονεί κάί διοικεί τό σώμα 

πρός σκοπόν άνώτερον τής σωματικής ζωής. Ή ζωή τδΰ σώματος περιορί

ζεται είς τήν μόρφωσιν, συντήρησιν, άνάπτυξίν καί πολλάπλασίασιν αύτοϋ 
διά τών λειτουργιών είς άς τά ό'ργανα αύτοϋ προώρίσθησάν* άλλ’ ή ζωή τής 

ψυχής είναι ή έπ’ άπειρον έπέκτάσίς τής γνώσεως, ή προοδευτική άνακά- 

λυψις τοΰ αληθούς, ή συναίσθήσις καί πόίησίς τόΰ καλοΰ και ή διά τής 
πραγματοποιήσεως τοΰ άγαθοΰ ήθική αύτής τέλέίότης. Πρός έπίτευξιν 

τών πολυτίμων τούτων σκοπών ή ψυχή πρέπει νά έ'χη δργανον ύποτε- 
ταγμένον τό σώμα, καί ούχί νά κυριεύηται ύπ’ αύτοΰ, καί ή άρετή δι’ 

ής τό μέν σώμα υποτάσσεται έίς τήν ψυχήν, αυτή δέ διατηρεί σώαν τήν 

λογικήν αύτής φύσιν καί πλήρη καί έλευθέραν τήν ιδίαν ένέργέιαν, είναι 
ή σωφροσύνη, δι’ ής ή ψυχή κρατεί τοΰ σώματος, καταβάλλει πάν έκ τών 

σωματικών ορέξεων πρόσκομμα κατά τής νοήτικής και ήθικής αύτής τελειο- 

ποιήσεως, ύποχρεοΰσα τό σώμα είς αύτήν νά χρησιμεύση' είναι γάρ ώμο~ 

Λόγηται σωφροσύνη τό κρατεΐν ηδονών καί Επιθυμιών, ώς έ'λεγεν ό Πλά

των (Συμπ. 196, c). Έντεΰθεν ποικίλα καθήκοντα, άτινα είναι ταυτοχρόνως 
καί ύγιεινά παραγγέλματα, δεότι καί ένταΰθα αί φυσικαί έπιστήμαι συνορ- 
δουσι πρός τάς ήθικάς, καί μίαν έπιστήμ-ην συναποτελοΰσιν έν τη ένότητι 

τής άληθείας. Ή επιστήμη τοϋ σώματος ορίζει άκριβώς τούς ορούς τής σω-

* Ίδ, σελ. 629.
ΤΟΜΟΣ Γ’, 9. — ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1879, 48
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ματικής ύπάρξεως, τής σωματικής ύγείας, τό μέτρον έπέκεινα τοΰ όποιου 

δέν δύναται νά προβή ή όργανιζή ενέργεια, καί τά εσωτερικά κα'ι εξωτερικά 

βοηθήματα πρός ρύθμισιν τής ένεργείας ταύτης. Περί τούτων ή ήθική ούδέν 

έχει νά διδάξνι, παραλαμβάνει τά διδάγματα τής υγιεινής, κα'ι τά άναβι- 
βάζει εις άξίωμα ηθικών καθηκόντων. Τήν σύμπνοιαν ταύτην τοΰ ύλικοΰ καί 

ήθικοΰ στοιχείου πρός μόρφωσιν τοΰ τελείου ανθρώπου άριστα κατενόησαν 
οί άρχαϊοι, ούδέποτε χωρίσαντες τήν περί τό σώμα επιμέλειαν τής περί τήν 

ψυχήν, καί τό μέν σώμα διετήρουν εύρωστον διά τών γυμναστικών' ασκή
σεων, τήν δέ ψυχήν έρρύθμιζον διά τής μουσικής έν ή πασαι αί ελευθέριοι 
τέχναι περιελαμ,βάνοντο. Καί ούτω τό μέν σώμα καθίσταται πειθήνιον ό'ρ- 

γανον τοΰ πνεύματος, τοΰτο δέ αύξάνει τάς δυνάμεις του άντιλαμβανόμενον 

καθαρώτερον καί πληρέστερον τής ύλικής φύσεως, καί δραστηριότερου έπ’ αυ

τής ένεργοΰν, έ'χει δέ πρός τούτοις πολύτιμον βοηθόν τό σώμα κατά τήν 
έξάσκησιν καί αύτών τών ηθικών αρετών, τής καρτερίας, τής άνδοείας καί 

τής εις πολλάς ήθικάς επιχειρήσεις αναγκαίας δραστηριότητος. Διατήρησις 

καί ένίσχυσις τοΰ σώματος πρός υπηρεσίαν τοΰ πνεύματος, ούτος είναι ό 

σκοπός καί τό αποτέλεσμα τής σωφροσύνης, τοΰ δευτέρου τών ήμετέρων 
καθηκόντων. Εις τήν σωφροσύνην άντίκεινται πάσαι αί κακίαι δι’ ών όπο- 
δουλοΰται ή ψυχή είς τό σώμα, oiat, ή λαιμαργία, ή λαγνεία, ή δειλία, ή 

ραθυμία* περιλαμβάνονται δέ έν αύτή καί έξ αύτής γεννώνται ετεραι άρεταί 

δσαι ύποθετουσι τήν έπί τοΰ σώματος κυριαρχίαν τής ψυχής, οίαι, ή εύτολ- 
μ.ία, ή φιλοπονία, ή ολιγάρκεια, ή λιτότης κλ. Άλλ’ ή ηθική κυριότης ΐνα 
διατηρήση σώον καί άνελλιπές τό φως τοϋ λόγου πρέπει νά έξασκηθή καί 

έπί ετέρου στοιχείου τής ήμετέρας φύσεως, οπερ έν μέρει μέν έκ τοΰ σώμα

τος προκύπτει, έν μέρει δέ έκ τής ψυχής, καί καθίσταται ισχυρόν καί δυσκα- 
τάβλητον έλατήριον πράξεων παντοίων, καί διά τοΰτο ύπέρ παν έτερον 

άπαιτεϊ τήν χαλίνωσιν καί διεύθυνσιν τοϋ όρθοΰ λόγου. Τό στοιχείου τοΰτο 

είναι τό πάθος καί τό πρός ρύθμισιν αύτοΰ καθήκον είναι τό τής μετριο- 
π αθεΐας.

Τί είναι τό πάθος;
Ε'

Έν τή θεωρί^ τής ψυχής εί'δομεν OTt ύπό τών εξωτερικών εντυπώσεων 

παθαίνεται ή ψυχή, καί ή έντύπωσις μεταβάλλεται διά τής άντιλήψεως είς 
αί'σθησιν, καί διαμένει έν τώ πνεύματι ώς ιδέα. Άλλ’ έκ τής έντυπώσεως 

καί αίσθήσεως παράγεται, παρά τό νοητικόν στοιχεϊον τής ιδέας, καί έτερον, 

τό λεγόμενον αίσθημα, δηλ. ευάρεστος ή δυσάρεστος κατάστασις τής ψυχής 

κατά τήν φύσιν τών αντικειμένων έξ ών προκύπτει, καί δτε μέν είναι εύά- 

ρεστος, λέγεται ηδονή, δτε δέ δυσάρεστος, λύπη. ’Άλλον άκριβέστερον ορι
σμόν τής ήδονής καί τής ^λύπης δέν δυνάμεθα νά δώσωμεν, διότι έπι τών

e 

πρώτων και απλών ούδεΐς ορισμός. Άλλά δυνάμεθα νά νοήσωμεν πότε καί 

διατί ή κατάστασις αύτη είναι εύάρεστος ή δυσάρεστος. ’Έχει τόν πρώτον 

χαρακτήρα ό'τε τό άντικείμενον ού έ'χομεν αί'σθησιν συνάδει πρός τόν σκο

πόν τοΰ οργανισμού, καί συντείνει πρός τήν έκπλήρωσιν τοΰ σκοπού τούτου 

ικανοποιούν τάς άνάγκας τών οργάνων, ών αί λειτουργίαι τελούνται τότε 
άνεμποδίστως καί έπί μείζονι τοΰ σώματος ώφελείικ’ έ'χει δέ τόν δεύτερον, 

ό'τε τό άντικείμενον αντενεργεί κατά τής έκπληρώσεως τών άναγκών τού
των' ώστε ή ανάγκη είναι τρόπον τινά ή κοινή πηγή τής ηδονής καί τής 
λύπης, τής μέν πρώτης, οτε πληροΰται, τής δέ δευτέρας, οτε παρεμποδίζε

ται. Κα'ι ού μόνον έκ τών έξωτερικών έντυπώσεων προέρχεται τό αίσθημα 
τής ηδονής καί τής λύπης, άλλά καί έκ τινων έσωτερικών αισθήσεων, δι’ ών 

άγγέλλονται αί άνάγκαι τοΰ οργανισμού, οιαι αί τής τροφής καί τής πό- 

σεως, καί έκ τών άναγκών τούτων πληρουμένων ή μή προκύπτει έπίσης ή 
ηδονή ή ή λύπη. — Άλλ’ ή ηδονή καί ή λύπη δέν προέρχονται μόνον έκ 

τοΰ σώματος. ’Εντός τοΰ σωματικού όργανισμοΰ ύπάρχει ό νοητικός καί ηθι
κός οργανισμός τής ψυχής, ού ό σωματικός είναι υλική έξωτερίκευσις, δςτις 

έχει έπίσης ί’δια όργανα καί λειτουργίας καί ποικίλους σκοπούς καί ποικίλας 

άνάγκας, πρός ας ωσαύτως άντιστοιχοΰσιν άντικείμενα θεραπεύοντα αύτούς 
ή άντενεργοΰντα κατ’ αύτών, καί έντεΰθεν, παρά τάς σωματικάς ήδονάς καί 

λύπας, ετεραι νοητικαί καί ήθικαί ύπαγόμεναι είς τήν νοητικήν καί ηθικήν 

ενέργειαν τοΰ πνεύματος. Ψυχή έν σώματι ή'τοι σώμα έμψυχον είναι ό άν

θρωπος, καί δέν είναι παράδοξον έάν τά δύο στοιχεία τοΰ άνθρωπίνου δντος 
εις καί ό αύτός νόμος συνέχει καί διοικεί, διότι έν τό τέλος, εις ό σκοπός, 

άν καί ποικίλλουσι τά πρός αύτόν μέσα, καί έκ τοΰ σκοποΰ τοΰ πνευματι

κού καί τοΰ σωματικού όργανισμοΰ προκύπτουσιν αί άνάγκαι, καί έκ τής 
έκπληρώσεως ή μή αύτών αί ήδοναί ή αί λύπαι.

'Υποθέσατε τώβα άντικείμενον παράγον μίαν τών ηδονών τούτων, ού επο

μένως έφίεται ή ψυχή. Είναι πολύ φυσικόν έάν τό άντικείμενον τοΰτο προσ

παθεί νά έχγ) δσω τό δυνατόν περισσότερον έν τή κατοχή] αύτής, καί δσω 

τό δυνατόν περισσότερον ν’ άπολαύγ αύτοΰ. Ή προσπάθεια αύτη είναι ή λε· 

γομένη έπιθυμία, ή'τις έπεται είς τήν έφεσιν καί γενν,γ τήν άγάπην. Παρο
μοίως, έπί τής έναντίας περιπτώσεως ή ψυχή προσπαθεί ν’ άπομακρύνη τό 
παρέμποδίζον καί παραβλάπτον τήν έκπλήρωσιν τής ιδίας άνάγκης άντικεί- 

μενον, καί ν’ άπαλλαγή αύτοΰ, καί ή προσπάθεια αύτη γενν^ τήν άποστρο- 
φήν, καί αύτη τό μίσος. Κοινή αύτών ρίζα είναι, ώς έλέγομεν, ή άνάγκη, 

ύλική ή πνευματική, έκ ταύτης ή εύαρέστησις ή ή δυσαρέστησις, έκ τού
των ή ηδονή ή ή λύπη, έξ ών ή έπιθυμία ή ή άποστροφή, καί έκ τούτων 

ή άγάπη ή τό μ.ϊσος. Άλλά ταΰτα δέν άρκοΰσι πρός παραγωγήν, τοΰ πά

θους.— 'Ότε ή άγάπη ή τό μίσος πάρατείνονται έπί μακράν, συμβαίνει σχε

δόν πάντοτε έξαψις τής φαντασίας. Ή πολύτιμος αύτη δύναμις, υποκινείται
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καί ύπό τοΰ αισθήματος καί ύπό τοϋ νοήματος, άΧΥ ύπό τοΰ πρώτου μέλ
λον νι ύπό τοϋ δευτέρου, εάν παρατεινόμενα, μεταβληθώσιν είς έξεις. "Οτε 

έπι μακράν εμμένει τό πνεΰμα είς την θεωρίαν πράγματός τίνος, έντείνεται 

» ή ενέργεια αύτοΰ, και η έντασις αυτή εγείρει έξ ανάγκης την φαντασίαν, 

ής έργον είναι, ώς γινώσκομεν, νά καθιστιγ ζωηρότερα; τάς εντυπώσεις τάς 

άναμνησεις, τάς σκεψεις, και νά προσθετή είς αύτάς τόν τύπον της ΐδανι- 
κότητος. Κατ’ άμφοτέρας δέ τάς λειτουργίας ταύτας ενεργεί ή φαντασία έν 
τίί άναπτύξει τοΰ πάθους. Ό ύπό τοΰ πάθους κυριευόμενος, καϊ σφοδρότερον 

συΛιισθάνεται τάς έκ τοΰ άντικειμένου τοΰ πάθους του έντυπώσεις έκ βά
θους συγκινούμενος ύπ’ αυτών, καϊ τό άντικείμενον τοΰτο μεγεθύνει κα'ι ιδα

νικεύει. "Ωστε τό πάθος συνιστώσιν έπϊ τέλους ή άγάπη ή τό μϊσός παρα- 
τεινόμενα καϊ μεταβαλλόμενα είς έξεις καϊ κορυφούμενα διά της φαντασίας. 

Τοιαΰτα είναι τά συστατικά στοιχεία τοΰ πάθους, και περί τούτων πολύ 
δέν διαφωνοΰσιν οί ψυχολόγοι" άλλά ποια καϊ πόσα είναι τά εί'δη αύτοΰ;

Τά πάθη της άνθρωπίνης καρδίας είναι αναρίθμητα καϊ ποικιλώτατα, 

ούδέ άκριβής αύτών κατάταξις είναι δυνατή, διότι, παρά την άπερίγραπτον 

ποικιλίαν τών διαθέσεων καϊ ένστιγμάτων καϊ τών εσωτερικών καϊ εξωτε

ρικών περιστάσεων έξ ών τό πάθος δύναταί νά προκύψη, νέα πάθη έπιφαί 

νονται κατά τάς άπαύστους μεταβολάς τών ιδεών καϊ αισθημάτων καϊ τάς 
διαδοχικά; φάσεις τοΰ κοινωνικού καϊ ίστορικοΰ βίου της άνθρωπότητος. Μό

νον τό βλέμμα τοΰ Θεοΰ δύναταί νά είσδύση είς τάς αβύσσους της άνθρω

πίνης καρδίας. Αί πηγαϊ τών παθών είναι πάντοτε αί αύτα'ι, άλλά τά άντι- 

κείμενα καϊ οί συνδυασμοί αύτών μεταβάλλονται. Διά τοΰτο οί προσπαθή- 

σαντες νά κατατάξωσι μετ’ επιστημονικής άκριβείας τά εί'δη τών παθών 

πάντοτε άπέτυχον. Μεγάλαι τινές διαιρέσεις, είναι μόνον δύναταί ώς έκ τών 
πηγών έξ ών άπορρέουσι καϊ ώς έκ της γενικωτέρας διαιρέσεως τών άντικει- 

μένών αύτών. Καϊ έκ μέν τών πηγών, αΐτινες είναι η άγάπη η τό μίσος, 
έχομεν δύο κατηγορίας παθών, τά εύμενη, παραγόμενα έκ της πρώτης, καί 

τά δυσμενή, έκ της δευτέρας. Τά δέ αντικείμενα αύτών είναι αύτά τά άν- 

τικείμενα της νοήσεως, ό κόσμος, ό άνθρωπος καϊ ό Θεός. ’Αλλά πρός έκα
στον τών άντικειμένων τούτων δέν δύνανται ν’ άναπτυχθώσι τά της άγά- 

πης καί τοΰ μίσους αισθήματα κατά τόν αύτόν τρόπον. Πρός την φύσιν λ. χ. 
μίσος δέν δύναταί νά ύπάρξν), άν κα'ι δυνατόν νά έχωμεν άποστροφήν πρός 

τινα τών έν αύτγ, διότι τό μίσος ύποθέτει την ιδέαν δτι η βλάπτουσα ημάς „ 
ένεργεια είναι προϊόν της θελήσεως *καϊ προαιρέσεως έμψυχου και λογικού 
δ'ντος. ’Άρα δυνατόν ν’ άποστρεφώμεθα φυσικά τινα άντικείμενα καθό άπα- 

ρέσκοντα ημϊν η βλάπτοντα ημάς, άλλ’ ούχί νά τά μισώμεν. Πρός αύτά 

έ'χομεν την λεγομένην'άντιπάθειαν, αί'σθημα άσθενέστερον τοΰ μίσους καϊ 
τρόπον τινά διάμεσον μεταξύ τούτου καϊ τής άποστροφής. Την φύσιν ό'μως 
δυνάμεθα ν’ άγαπήσωμεν μέχρι λατρείας, καϊ πολλοί λαοί την φύσιν ·έλά- 

τρευσαν άντϊ τοΰ ποιήσαντος αύτην. Πρός πάσαν εύαίσθητον ψυχήν τά κάλ
λη της φύσεως έ'χουσι θέλγητρα γλυκύτατα συγκινοΰντα τήν καρδίαν καί 

έγείροντα την ποιητικήν φαντασίαν, διότι τά σχήματα καί τά χρώματα, η 

ποικιλία τής ζωής καί η μεγαλοπρέπεια τών θεαμάτων αύτής ού μόνον κα- 
τακηλοΰσι τάς αισθήσεις, άλλ’ έμποιοΰσιν έν ημϊν τό αί'σθημα τής τάξεως * 

καί της αρμονίας, καί άναβιβάζουσι τόν νοΰν είς την θεωρίαν τίίς πανσόφου 
προνοίας ήτις παρηγαγε τοιαΰτα καϊ τοσαΰτα θαύματα. ’Εντεύθεν η έπϊ τίίς 

σωματικής καϊ ψυχικής ύγείας σωτήριος επιρροή τίίς φύσεως καί της συχνίίς 

μετ’ αύτής συναφείας, καί έντεΰθεν ποικίλα πάθη έ'χοντα άντικείμενον την 
φύσιν, τά προϊόντα αύτης, ών προσπαθοΰμεν ν’ άπολαύωμεν δσφ τό δυνατόν 

πλειότερον, καί άτινα περιπαθώς περιποιούμεθα, καλλιεργοΰμεν, συλλέγομεν, 
μ.ελετώμεν, νέας πάντοτε ήδονάς άρυόμενοι έζ αύτών. Ούδέ πρεπει μετά τοΰ 

άφιλοκερδοΰς τούτου αισθήματος νά συγχέωμεν τήν άγάπην τίίς φύσεως διά 

τήν κατοχήν αυτής πρός άτομικήν ημών ωφέλειαν, διότι τό αί'σθημα τοΰτο 
περιλαμβάνεται έν άλλω πάθει, ου βάσις είναι δ εγωισμός καί έλατήριον ή 

ιδιοτέλεια. 'Η άγάπη τής φύσεως διά τήν φύσιν είναι εύγενής διάθεσις τής 

ψυχής ούδόλως άφορώσα είς τήν έκμετάλλευσιν αύτής δι’ έγωϊστικούς σκο

πούς, άλλ’ είς τήν ίδανίκευσιν αύτής διά τής τέχνης καί τήν νόησιν αύ

τής διά τής έπιστήμης. — Κυριώτερον άντικείμενον άγάπης καί μίσους 

είναι αύτός ό άνθρωπος. Άγαπώμεν ημάς αύτούς καί τούς άλλους άνθρώ- 

πους κατά ποικίλους βαθμούς καί διά ποικίλων τρόπων. 'Η άγάπη άρχε- 
ται έξ ημών αύτών. Νόμος έκάστου οντος είναι ή συντήρησις έαυτοϋ διά τής 

έκπληρώσεως τοΰ σκοποΰ τής ύπάρξεώς του, καί δ σκοπός ουτος έκπληροΰ- 
ται δτε αί άνάγκαι αύτοΰ θεραπεύονται. Τήν θεράπευσιν ταύτην έπιζητεϊ

" κατ’ άρχάς τό ένστιγμα, τό πρώτον έλατήρισν τών άνθρωπίνων πράξεων, 

δι’ αύθορμήτων καί άσυνειδήτων κινήσεων πρός έπίτευξιν τοΰ άντικειμένου, 

ού συναισθανόμεθα τήν άνάγκην, καί τό ένστιγμα ένεργεϊ άποκλειστικώς 
κατά τήν βρεφικήν ηλικίαν, άλλ’ ή ένέργεια αύτοΰ έξακολουθεϊ κατά τό 

μάλλον καί ήττον έφ’ δλου τοΰ βίου μετά τής ένεργείας άλλων έλατηρίων 
σννδυαζομένη. ’Εν τούτοις έκ τοΰ ένστίγματος τής ιδίας συντηρήσεως, έκ 

τών έξ αύτοΰ άναγκών, έκ τής θεραπείας, ή μή αύτών γεννώνται ήδοναί καί 

λύπαι, έπιθυμίαι καί άποστροφαί, άγάπαι καί μίση, καί πάντα ταΰτα άνά- 
γονται είς τήν πρός ήμάς αύτούς άγάπην καί δι’ αύτής έξηγοΰνται. Τό 

βρέφος άγαπγ. κατ’ άρχάς τήν μητέρα, τήν τροφόν, τό φώς, τόν άέρα, τήν 

διασκέδασιν, τήν άνάπαυσιν, πάν δ,τι συντείνει είς τήν ύγείαν καϊ άνάπτυ- 
,ξιν έαυτοΰ, καί μισεί τά έναντία. Τά μικρά ταΰτα πάθη δέν κορυφοΰνται βε

βαίως διά τής έξεως καί τής φαντασίας, άλλά περιέχουσι τόν σπόρον άλλων 
δριμυτέρων παθών τοΰ αύτοΰ εί'δους, άτινα κραταιοϋνται προϊούσης τής ηλι

κίας. ’Εάν δέ ύποθέσωμεν δτι δέν επέρχεται ή ενέργεια άλλων παθών, άλλων 

έλατηρίων, τά πρώτα ταΰτα συγκεντροΰνται έν τώ έγωϊσμω, δστις μόνον 
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έλατήριον ίΐχει την ιδιοτέλειαν κα'ι μόνον σκοπόν τό ατομικόν συμφέρον. Και 

τότε αί πρώται όρμαί κατευνάζονται, διότι είς τό αίσθημα ολίγον κατ’ ολί

γον Αντικαθίσταται ό ψυχρός υπολογισμός, δστις σταθμίζει ακριβώς τάς Ανάγ- 

κας, τά πρός θεράπευσιν αύτών αντικείμενα, τά πρός έπίτευξιν τούτων μέ
σα, καί ταΰτα άδιακόπως μεταχειρίζεται πρός άπόκτησιν εκείνων. ‘Ως έκ 

τούτου δ εγωισμός προέρχεται έκ τοΰ πάθους, άλλά τά ζωηρότερα στοιχεία 
του πάθους αποβάλλει μετ’ ού πολύ, δθεν ό εγωιστής απαθώς διανοείται καί 
Απαθώς εργάζεται, και έχει μέν κοινόν μέ τό κτήνος τό αίσθημα της ιδίας 

συντηρήσεως, είναι δέ κατώτερος αύτοΰ, καθ’ δσον παραγνωρίζει τόν ύψηλό- 

τερον προορισμόν τοΰ άνθρώπου, καταχράται τοΰ θείου πλεονεκτήματος τοϋ 
λόγου, δι’ ου τοσοΰτον ύπερέχει τοΰ κτήνους, και δι’ αύτοΰ τοΰ λόγου προσπα. 

θεϊ νά καταστρεψιρ τόν λόγον τής ιδίας φύσεως καί τούς νόμους τών δντω.ν· 

Διότι νόμος έκάστου άνθρώπου δέν είναι μόνον ή συντήοησις έαυτοΰ, άλλά 

καί ή μετά τών όμοιων του έλλογος συμβίωσις πρός πραγματοποίησιν τοϋ 
άγαθοϋ. Κα'ι ή κοινωνία δέν είναι μόνον νόμος τών Ανθρώπων, άλλά πάντων 

τών ό'ντων, διότι πάντα συνέχονται δι’ άδιαρρήκτων δεσμών, δι’ ορατών καί 

άορατων σχεσεων και δια καθολικής ούτως είπεΐν αγάπης, ήν έθεοποίησαν 

οί Αρχαίοι έν τφ Έρωτι, τω κρατΐστω και πρισβυτάτω των θεών. Τής δέ 
Ανθρώπινης κοινωνίας ή βάσες δέν είναι μόνον ή Αμοιβαία Ανάγκη, άλλά καί 

ή πρός Αλλήλους Αγάπη, ή'τις είναι πάθος εύγενές ποικίλας λαμβάνον μορ- 
φας και εις ετερα ,παθη διακλαδουμενον. ——'Η πρός τον πλησίον Αγάπη, ήτις 

άρχεται άπό τής φιλίας καί τελευτή είς τήν καθολικήν Αδελφότητα, γεν- 
ν<£ ώς πρώτιστον κα'ι κυριώτατον είδος τήν Αγάπην τοΰ ετέρου φύλου, έξ ής 

ή οικογένεια, ό πρώτος πυρήν τής κοινωνίας. Καί διά τοϋτο τό πάθος τοΰτο 
είναι τό ζωηρότατον καί συγκινεϊ έκ βάθους δλα τά στοιχεία τής ήμετέρας 

φύσεως, διότι είναι το μ.εσον δι’ ού πληροΰται ό Ανώτατος νόμος τής πολ- 

λαπλασιασεως τών Ανθρώπων καί τής μ.ετ’ άλλήλων συμβιώσεως. καί διά 
τοΰτο παρέσχε πάντοτε ύπόθεσιν είς τήν ποίησιν, ιδίως δέ είς τήν είκονί- 
ζουσαν τον Ανθρώπινον βίον όραματοποιίαν και μυθιστοριογραφίαν, κα'ι είς 

παντοια καλλιτεχνήματα. Αλλα καί τό πάθος τοΰτο έξαχρειούμενον καταν
τά είς τινα Αμοιβαΐον εγωισμόν πρός άπόλαυσιν κοινής ηδονής, καί γίνεται 
έρως κτηνώδης καί φθαρτικός. ‘Ρυθμιζόμενον δέ ύπό ήθικοΰ σκοποΰ, εξαγνί

ζεται και αγιαζεται, εμ.πνεει τά καθαρώτατα καί γενναιότατα αισθήματα, 
τήν αφιλοκέρδειαν, τήν άφοσίωσιν, τήν θυσίαν, καί διά τής φαντασίας ιδα

νικεύει τό άντικείμενον αύτοΰ, καί δι’ αύτοΰ τούτου ήθικοποιεΐ έτι μάλλον 

τά ύπ’ αύτοϋ συνδεόμενα πρόσωπα, διότι συνενοϊ αύτά έν τφ άγαθφ καί 

πρός τό αγαθόν. Καί επειδή εκ τής χώρας τοΰ ίδανικοΰ κατέρχεται ή πη- 

γη της εμπνευσεως, σπάνιον είναι να μη έξαφθγ) έκ τοιούτου αισθήματος σπιν· 
θηρ τις ποιήσεως, καί οί μεγάλοι ποιηταί νά μή έμπνέωνται έξ αύτοΰ σκέ- 

(ψεις υψηλας, εικόνας χαριεστάτας και αισθήματα τρυφερότατα.Έκ τοϋ 

Αγνού τούτου έρωτος δστις δταν νομιμοποιηθώ διά τοΰ γάμου γίνεται ή συ

ζυγική αγάπη, άπορρέουσιν έτερα αισθήματα, ή στοργή τών γονέων πρός τά 

τέκνα, ή πρός τούς γονείς Αγάπη, εύγνωμοσύνη καί άφοσίωσις τών τέκνων, 
ή αδελφική φιλία, καί πάντα τά συγγενικά αισθήματα, Ατινα έκ τής οι

κιακής εστίας διαδίδονται εις ολην τήν κοινωνίαν. Κ#ί ουτω βαθμηδόν ό κύ

κλος τής Αγάπης εύρύνεται, οί τής αύτής κοινωνίας μετέχοντες συνδέονται 
ού μ.όνον διά τής πρός άλλήλους Ατομικής φιλίας, άλλά διά τοϋ κοινοΰ καί 

ίερωτάτου αισθήματος τής φιλοπατρίας, καί έπί τέλους, άφ’ ού άναγνωρί- 

σωμεν δτι πάντες είμεθα τής αύτής νοητικής καί ηθικής φύσεως, καί πάν- 

τες, τέκνα τοΰ αύτοΰ πατρός, έχομεν τήν αύτήν Αρχήν, τόν αύτόν προορι
σμόν καί τά αύτά επομένως καθήκοντα καί δικαιώματα, έγείρεται έν ήμϊν 

τό αίσθημα τής καθολικής Αδελφότητος, αίσθημα, πλήν όλιγίστων έξαιρέ- 

σεων, άγνωστον τοϊς άρχαίοις, δπερ ό χριστιανισμός είσήγαγεν είς τήν Αν- 
θρωπίνην καρδίαν, καί δι’ ού κατέφλεξε τούς πιστοτάτους τών οπαδών του. 

’Αλλά διά τής έπεκτάσεως ταύτης τό αίσθημα τής Αγάπης δέν φθάνει ει- 

σέτι εις τόν άνώτατον καί τελειότατον βαθμόν αύτοϋ. — Ή πρός τήν φύ
σιν άγάπη, ή μεταξύ τών Ανθρώπων, ή συνάπτουσα τά δύο φΰλα πρός άλ- 

ληλα, ή παράγουσα τήν άμοιβαίαν τών γονέων καί τών τέκνων στοργήν, 

τήν Αδελφικήν καί συγγενικήν Αγάπην, τήν φιλοπατρίαν, τήν καθολικήν 

Αδελφότητα, προβαίνει έτι ανωτέρω, καί ανέρχεται είς αύτόν τόν Θεόν, Αν
τίστοιχος πρός τήν νόησιν, ή'τις δέν είναι μόνον νόησις τής φύσεως καί τοΰ 

άνθρώπου, άλλά καί αύτοΰ τοΰ Θεοΰ, ούδέ ή άτελής έπιστήμη τής ύλης Θέ
λει ποτέ ίσχύσει νά δεσμεύσν) πρός αύτήν τήν άνθρωπίνην καρδίαν, καί ν’ 

άναχαιτίσγι τήν άνοδον αύτής πρός τό άπειρον καί τέλειον ον, πρός 8 Ανα

βαίνει καί τό πνεΰμα διά τοΰ· λόγου, δστις ούσιωδώς είναι είς αύτό πίστις, 

ώς έν τοϊς έμπροσθεν Απεδείξαμεν, Καί έάν τήν άκατάσχετον ταύτην άνά- 
βασιν τοΰ πνεύματος σαφέστατα κατεϊδον οί Αρχαίοι άναγνωρίσαντες τό όν

τως 8ν ώς άνώτατον δρον τής νοήσεως καί τής Αγάπης καί μόνον άξιον τής 

ήμετέρας άφοσιώσεως, πολλφ μάλλον άναγνωρίζομεν καί συναισθανόμεθα αύ 

τήν ήμεϊς οί νεώτεροι, κατέχοντες, χάρις είς τόν χριστιανισμόν, τήν Αληθή 
έννοιαν τής ψυχής καί τοΰ ©εοΰ,ήν άπέκρυπτον άπό τών όξυδερκεστάτων δια

νοιών τοϋ έθνικόΰ κόσμου ή ψευδής θρησκεία καί ή άτελής έπιστήμη. *Η νέα 
έπιστήμη κατήργησεν όριστικώς τά πέρατα τής νοήσεως, διότι πρό αύτής 

κατήργησεν δ χριστιανισμός τά πέρατα τής αγάπης, καί τοΰτο δέν νοοϋσιν 

οί προσπαθοΰντες νά έπαναφέρωσι τήν μέν επιστήμην είς τόν μηχανικόν ατο
μισμόν τοΰ Δημοκρίτου, τήν δέ ηθικήν είς τήν φιλήδονου Αταραξίαν τοϋ 

Επικούρου. ‘Η νέα έπιστήμη ζητεί τό άπειρον καί ή νέα ήθικότης έφίεται 

τόϋ τελείου, άμφότεραι δέ ταυτίζονται έν μιγ. μόνγι τάσει, ήτις είναι ή πρός 

τό άπειρον επάνοδος τοΰ πεπερασμένου. 'Η πρός τόν Θεόν άγάπη ού μόνον 

είναι νόμιμος καί εύεξήγητος, άλλ’ είναι ή κορυφή καί τό πλήρωμα πάσης 
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xW’fiq, είναι τό μέτρον καθ’ δ η νομιμότης πάσης άλλης έκτιμάται, ό δρος 

εις 8ν πάσα άλλη υποτάσσεται, και μ,εθ’ ου πρέπει νά συναρμολογηται. Ή 

τών φυσικών καί άνθρωπίνων άγάπη παρεκτρέπεται, περιπλαναται καί δια- 
φθειρεται, άν μ.η ρυ,θμ.ισθγ και εύθυνθγ ύπό τόΰ θείου τούτου έρωτος πρός τον 

άνωτατον δρον αύτίς, καθώς πλανάται καί ψεύδεται ή διάνοια, άν μη φωτι- 
σθη καί όδηγηθρ εις τον προς δν δρον αύτίς διά τοΰ λόγου. Και η πρός τόν 

Θεόν άγάπη, ώς πάσαι αί προηγούμεναι, δύναται νά κυρυφωθγ είς πάθος, τό 
εύγενεστατςν. καί ύψηλότατον τών παθών, διότι παράγει άνεξαν.τλητΟυς θη
σαυρούς ευποιίας και φιλανθρωπίας κα'ι έν φ συνενοϊ ημάς μετά τοϋ Θεοϋ, 
μ.άς συνόεει δια τών γλυκυτάτω,ν δεσμών πρός πάντας τους άνθρώπαυς. Άλλ’ 

ί κατηγορία αύτη τών ευμενών παθών τών έκπηγαζόντων έκ τίς άγάπης 
και έτερα περιλαμβάνει ηττον εύγενη καί ευεργετικά, καί τινα δλως άπαίσια 

και καταστρεπικά, κατά τά διάφορα άν.τικξίμενα πρός 4 στρέφεται η άγά

πη, άναφυύμενα εί'τε έκ του άτομικου εί'τε έκ τοϋ κοινωνικού βίου. Τοιαυτα 
είναι τά έκ τίς άγάπης τίς έπιστημης κα’ι της τέχνης, έξ δν φλέγονται οΐ 

τοϋ άληθοΰς καί τοΰ καλοΰ έρασται είς την ζητησιν αυτών άφοσιούμενοι’ τά 

έκ τίς άγάπης τοΰ ωφελίμου είς τόν έγωϊσμόν άναγόμενα, οία η φιλοχρημα
τία, η φιλαργυρία, η φιληδονία’. τά έκ τίς άγάπης της εξουσίας, τίς ύπεροί· 

χίς, τίς δόξης, τών ματαίων διακρίσεων, οϊα η φιλαρχία, η ύπερηφάνεια, 

η φιλοδοξία, η κενοδοξία" τά έκ της άγάπης αύτίς της δραστηριότητος, 

τίς κινησεως, τών έπικινδύνων επιχειρήσεων, τών έκ τοΰ άπροσδοκητου συγ

κινήσεων, οίον, τό πάθος τών οδοιποριών, τών είς άγνωστους χώρας έκδρομώι^ 

τών κυνηγεσίων, τών τυχηρώ.ν παιγνιδίων κλ. "Έκαστον τών παθών τούτων 
χργζει ιδιαιτέρας μελέτης και ιδιαιτέρας ρυθμίσεω,ς, ΐνα περιορισθγ έντός τών 

νομίμων αύτοΰ ορίων, κα’ι άποβγ σωτήριον καί ού φθαρτικόν, διότι η ηθικη 
δέν. άπαιτεϊ την άπάθειαν, ητις θά $το έλάττωσις καί έξασ,θένησις της άν- 

θρωπίνης φύσεως, άλλα την ευπάθειαν, δηλ. την ρύθμισιν τοϋ πάθους, τοϋ 

ίσχυροϋ τούτου, ελατηρίου, πρός σκοπόν άγαθόν. —t Τέλος, τά έκ τοΰ μίσους 
άπορρ.έο.ντα πάθη κατατάσσονται κα'ι ταΰτα κατά τά ποικίλα αύτών άντι- 
κείμενα., Ούδείς μισεί την φύσιν καθό φύσιν, ώς εί'πομεν, ετι δέ όλιγώτερον 

δύναται νά μισησγ τόν Θεόν, εκτός παραφροσύνης. Ό. άνθρωπος μισεί τόν άν

θρωπον, η διότι τόν θεωρεί ώς πρόσκομμα είς την ιδίαν ευημερίαν, η διότι 

δέν συμφωνεί πρός τάς ιδέας καί τά αίσθηματά του, η απλώς διότι δέν ανέ

χεται την υπεροχήν του η την ευημερίαν του, η διότι άντιπαθεϊ πρός αύτόν 

άνευ λόγου. Έντεϋθεν η μνησικακία, τό φιλέκδικου, η μισαλλοδοξία, ό φθό
νος, ή χαιρεκακία, η άδικαιολόγητος αποστροφή, πάθη αισχρά καί άποτρό,- 
παια, ούδέν έχοντα. έν έαυτοϊς άγαθόν, άτινα ώς έκ τούτου πρέπει νά έκρι·» 

ζωθώσι τίς άνθρωπίνης καρδίας. "Οθεν τοΰτο. είναι έπί τέλους τό. νόημα καί 

τό. παράγγελμα τίς μετριοπάθειας, ητις περιλαμβάνει καί την μετρίασιν 

?ςα'ι την αρμονίαν τών παθών’ άποκοπη τών δυσμενών καί συναρμολόγησές 

τών εύμενών κατά την σχετικήν άξίαν καί την νόμιμον ιεραρχίαν τών άντι- 
κειμένων αύτών. Τότε η διαλεκτική, ούτως είπεϊν, τών αισθημάτων άντι- 
στοιχεϊ πρός την τών νοημάτων, καί η ένότης της ήμετέρας φύσεως στε- 
ρεοΰται εύθυωροϋσα διά μέν τίς άγάπης πρός τό άκρον άγαθόν, διά δέ τίς 

νοησεως, πρός τό άκρον άληθές καί καλόν.
Καί τώ ό'ντι άφ’ού έξασκοΰντες την ηθικην κυριότητα ύποτάξωμεν τό σώμα 

είς τό πνεΰμα διά τίς σωφροσύνης, καί τά έκ τοΰ σώματος καί τοΰ πνεύ

ματος πάθη ρυθμίσωμεν διά της μετριοπάθειας, ποιον τό προσεχές καθίκον; 

’Ελεύθερον παντός προσκόμματος καί δυνάμενον νά ένεργησγ καθ’ ολην την 

έκτασιν της ιδίας ένεργείας, τί όφείλει τό πνεΰμα ; Εύ'κολος είναι ί άπάν- 

τησις- ’Οφείλει νά πράττγ συμφώνως πρός τόν προορισμόν αύτοΰ, καί δ προο
ρισμός ουτος προκύπτει σαφέστατα έξ ό'σων εί'πομεν έν τγ πρώτ·/] Σειρ^. Τό 

πνεΰμα είναι τό σύνολον τών δυνάμεων δι’ ών άντιλαμβανόμεθα τών έκτος, 
γινώσκομεν τά έντός ημών, καί διά της έλλόγου παρατηρησεως άνακαλύ- 
πτομεν τούς νόμους της φύσεως καί τοΰ άνθρώπου, την έλλογον τάξιν τών 

δντων, ίδανικεύομεν αύτην διά της φαντασίας, καί διά τοΰ άληθοΰς καί τοϋ 

καλοΰ άνερχόμεθα είς τόν άνώτατον δρον της νοησεως, είς την θεωρίαν τοϋ 

Θεοΰ. ’Άρα τό καθήκον τοΰ πνεύματος είναι νά ζητγ πρό πάντων την άλη- 

θειαν, διότι αυτή είναι καί τοΰ καλοΰ η ύπόστασις, την άληθειαν τοΰ κό
σμου καί τοϋ άνθρώπου, καί την πηγην καί έγγύησιν πάσης άληθείας, την 

θείαν άληθειαν, καί ού μόνον νά την ζητΐί άπλώς περιεργείας χάριν, άλλά 
νά την άγαπα περιπαθώς, καί πανταχοΰ καί πάντοτε νά την σέβεται καί 

πραγματοποιώ διά τών έργων του. Ή φιΛαΛήθεια, είναι άρα τό τέταρτον 
τών ημετέρων καθηκόντων. Καί ένταΰθα πάλιν έτερα άποκαλυπτεται άρ- 
μονία μεταξύ νοησεως καί πράξεως. Καθώς τά υγιεινά περί τοΰ σώματος 

παραγγέλματα είναι ένταυτφ καί καθήκοντα ώς πρός τό πνεΰμα, παρομοίως 
οί κανόνες της νοησεως, ούς θέτει η έπιστημη τοΰ πνεύματος, είναι ένταυτφ 
καί καθήκοντα ύποχρεωτικά διά την πραξιν. Έντεΰθεν η άπαραίτητος είς 
τάς έπιστημονικάς έρεύνας εύσυνειδησία, καί τό καθίκον 8 πάντες έχομεν 

νά καλλιεργώμεν τό πνεΰμα πρός γνώσιν τοΰ άληθοΰς έκαστος κατά την 
θέσιν, τά μέσα, τό μέτρον τών δυνάμεων αύτοΰ, διότι ούχί πάντες εις πάντα 

έκληθησαν, άλλά πάντες τό αύτό έχομεν καθήκον νά γινώσκωμεν, να σε- · 

βώμεθα, νά άγαπώμεν την άληθειαν, καί νά πράττωμεν κατ’ αύτην. ’Εν
τεύθεν καί η έπί της κοινωνίας σωτήριος έπιρροη τίς διαδόοεως γνώσεων 

άληθών καί αρχών ύγειών, καί τό καθήκον τών κυβερνήσεων νά έπεκτείνωσι 
τό φώς τίς γνώσεως είς δσφ τό δυνατόν πλειοτέρους καί δσφ τό δυνατόν 

άφθονώτερον, όπως ού μόνον αί άνώτεραι τάξεις άλλά πάντες οί πολϊται με-, 

ταλαμβάνωσι, σχετικώς πρός την θέσιν καί άνάγκην έκάστου, τίς ζωηφόρου 

αύτοΰ ένεργείας, καθώς ό ήλιος καταυγάζει τάς κορυφάς τών όρέων, άλλά 
δέν αποποιείται τό φώς καί την ζωήν καί είς τά ύποκεκρυμμένα καί σχεδόν
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άόρατα φυτά τών κοιλάδων. ’Εντεύθεν, επί τέλους καϊ τό μέτρον τής ευθύ

νης άνάλογονπρος τό μέτρον της γνώσεως. Ό πλείονας αλήθειας γινώσκων 
έχει και πλειότερα καθήκοντα, διότι κατανοών εντελέστερου τάς χρείας, καί 

τά τέλη τοΰ άνθρωπου καί τά μέσα δι’ ών πληροΰνται, οφείλει ύπέρ τούς 

άλλους νά πράττη συμφώνως πρός άς έχει γνώσεις, καί ταύτας είς τούς δεό
μενους αύτών γενναίως νά μεταδίδη. Κα'ι ουτω ό φιλαλήθης κα'ι εαυτόν σώ

ζει κα'ι τούς άλλους, εαυτόν μέν, διότι έν διηνεκεΐ άρμ,ονία διατελών πρός 
τήν πραγματικήν φύσιν τών ό'ντων και τούς νόμους τοϋ ©έοΰ, διάγει γαλή

νιος κα'ι άδεής έν μεσφ τών κινδύνων τοϋ βίου, ούτε τούς ελέγχους τής ιδίας 
συνειδησεως φοβούμενος ούτε τάς αδίκους τών άλλων κατηγορίας, τούς άλ

λους δε, ευεργετών αύτούς άδιακόπως καί διά τοΰ διδάγματος καί διά τοϋ 

παραδείγματος, καί ποιών αύτούς κοινωνούς τής ιδίας τελειότητος. Διά τοΰτο. 

ή σοφία καί ή αρετή ώς έπ'ι τό πλεϊστον ταυτίζονται, καϊ οί αληθώς σοφοί: 
είναι σχεδόν πάντοτε κα'ι εντελώς ενάρετοι* ό νοΰς αύτών κα'ι ή καρδία -ά- 

μοιβαίως βοηθούμενα παράγουσι τούς υψηλούς έκείνους χαρακτήρας, οΐτινες 

εκ τής αύτής εστίας άπαυγάζουσι καί τό φως τής γνώσεως καί τήν θείαν 

τής άρετής άγλα'ίαν, ήγούμενοι τών προόδων· τίίς άνθρωπότητος ήν ελκουσι 
πρός εαυτούς καί όδηγοΰσι πρός τόν άληθή αύτης προορισμόν. Πόσον είναι 

άθλιος άπ’ έναντίας ό επί τού ψεύδους στηριζόμενος κα'ι ύπό τήν προσωπίδά 

τής ύπόκρίσεως κρύπτων τήν ιδίαν αισχρότητα. ’Αντί της άφελοΰς παρρησίας 
τοϋ φιλαλήθους, ό ύποκριτής είναι καταδεδικασμένος ν’άγωνίζηται όπως 

άποκρύπτη τά έν έαυτώ, ή νά τά παριστ^ άλλως ή ώς είναι, καί καθώς 

έρρεθη δττ ό φθόνος είναι ή τιμωρία τής άνικανότητος, παρομοίως δυνατόν 

είπεΐν δτι ή ύπόκρισις είναι ή τιμωρία τής ήθικής διαφθοράς. Ό διανοούμε
νος τό άληθές κα'ι πράττων τό αγαθόν άπαλλάττεται παντός φόβου, παντός 

άγώνος, άλλ’ δ μισών τήν άλήθειαν καϊ τά φαΰλα πράττων, έντρομος κατά 

πάσαν στιγμήν μήπως άνακαλυφθί) ή πονηριά του, διατελεΐ έν διηνεκεϊ προς- 
ποιησει, ψεύδεται - άδιακόπως, βιάζει κα'ι τήν φωνήν κα'ι τα πρόσωπον, γελη 

δτε ένδομύχως λυπεϊται, φαίνεται κατηφής, έν φ χαίρει, δεικνύει άγάπην 

πρός οΰς μισεί, καί περιπτύσσεται άγαλλόμενος ου.ς άποστρέφεται. Ό μεγα
λοφυής Δάντης παρίστ^ τούς ύποκριτάς τιμωρουμένους έν τώ ^δει διά χλα- 

« μιδών κεχρυσωμενων έζωθεν άλλά μολυβδίνων, άς είναι καταδεδικασμένοι 

να φερωσιν αιωνίως, πιεζόμενοι επί τής κεφαλής κα'ι τών ώμων όδυνηρώς 

ύπ’ αύτών.

ς'

Τοιαΰτα είναι τά πρώτα καθήκοντα δσα πηγάζουσιν έκ τής φύσεως τοϋ 

σώματος κα'ι τοΰ πνεύματος, έκ τών σχέσεων αύτών κα'ι έκ τής ένότητος δι’ 

ης συναποτελοΰσιν έν μόνον ον ελεύθερον κα'ι λογικόν, ενεργούν διά τοΰ υλι

κόν όργανισμόΰ, μυρίας σχέσεις συναπτόν πρός τήν περιστοιχίζονταν αύτό φύ· 

σιν, συνδυάζον μυριοτρόπως τήν ιδίαν ελευθερίαν μετά,τής έν τί! φύσει άνάγ- 

κης, κα'ι διά τής έλευθερίας καί τοϋ λόγου πραγματοποιούν τόν προορισμόν 
αύτοΰ. Τά καθήκοντα ταΰτα λογικώς έζήχθησαν έκ τής έννοιας τοΰ προορι

σμού τούτου, και εί'δομεν δτι τό μέν πρώτον άντιστοιχεϊ πρός τό πρώτον 
στοιχεΐον τής ήθικότητος, τήν έλευθερίαν, τά δέ άλλα πρός τό δεύτερον, τόν 

λόγον. Κρατών έαυτοϋ διά τής ηθικής κυριότητος, σώφρων, μετριοπαθής καί 
φιλαλήθης, ό άνθρωπος δύναταί νά έζασκήση πάσας τάς άρετάς δσαι είς τάς 
πρώτας ταύτας περιλαμβάνονται κα'ι ν’ άποφύγη τάς πρός αύτάς άντικειμένας 

κακίας. Διά δέ τής έξασκήσεως τών άρετών τούτων τελειοποιεί πρό πάντων 
εαυτόν, κα'ι πλαγίως ένεργεϊ και έπ’ άγαθφ τών άλλων. ’Αλλά παρά τά 

υποκειμενικά ταΰτα καθήκοντα, είς ήμας αύτούς κυρίως άναγόμενα, έχομεν 
άοα καί άλλα άφορώντα άμέσως είς τό άγαθόν τών άλλων ανθρώπων, καί 

τίνι τρόπφ δυνάμεθα και τά δεύτερα ταΰτα νά όρίσωμεν άκριβώς καί ν’ ά"0- 
δείξωμεν έναργώς; Τά περί ών διελάβομεν άχρι τοϋδε συνδέονται λογικώς 

ποός άλληλα, καί διαδοχικώς τό έν έκ τοΰ άλλου παράγονται, ώστε τό. πρώ

τον προϋποτίθεται ύπό τοΰ δευτέρου καί άμφότερα ύποθέτει τό τρίτον, καί 

τά τρία όμοΰ ύποθέτει τό τέταρτον. ’Άνευ τής εγκράτειας ή σωφροσύνη είναι 

αδύνατος, καί διά τής σωφροσύνης προετοιμαζόμεθα είς τήν μετριοπάθειαν 
καί τότε μόνον δυνάμεθα νά έζασκήσωμεν τόν λόγον ελευθερως καί ανεμ.- 

ποδίστως πρός γνώσιν καί πρά'ιν τής αλήθειας. Ή λογική τών καθηκόντων 
τούτων κατάταξις δύναταί άρα νά χρησιμευσγ καί ώς μέθοδος ηθικής ασκη- 

σεως πρός διαδοχικήν άπόκτησιν τών αντιστοίχων άρετών καί άνάπλασιν 

του ήθικοΰ χαρακτήρος. Τά στοιχεία τοΰ άγαθοΰ, ώς τά στοιχεία τοΰ άλη- 
θοϋς, συγκρατοϋνται καί άμοιβαίως ένισχύονται, καί καθώς μία αλήθεια 

συνεπιφέρει άλλας πολλάς, παρομοίως μία άρετη συμπαραγει καί αλλας, 
καί ή ένότης καί'αρμονία τών αληθειών άντιστοιχεΐ πρός την τών αρετών 

ενότητα καί αρμονίαν. Άζ,ολουθοΰντες τόν ειρμόν τοΰτον τών πνευματικών 
στοιχείων, ποια μετά τά ύποκειμενικά εύρίσκομεν άντικειμενικά καθήκοντα, 

επόμενα είς τά πρώτα καί συνεχίζοντα τάς διατάζεις τοΰ ήθικοΰ νόμου ;

Μελετώντες τήν άνθρωπίνην φύσιν δέν ζητοΰμεν μόνον την γνώσιν τοΰ κ- 

τόμου, άλλ’έν τούτφ άκριβοΰμεν τήν φύσιν τοϋ γένους, είς δ υπάγεται καί 
μεθ’ ου συνδέεται άναποσπάστως, έφαρμόζοντες καί ένταϋθα τήν αύτήν μέ
θοδον τής έπαγωγής περί ής διελάβομεν έν τη πρώτη Σειρ?, καί δι’ ής έκ 

τών έπί μέρους άνερχόμεθα είς τά καθόλου, καί άνακαλύπτομεν τούς γενι

κούς νόμους τοϋ κόσμου. Έάν λοιπόν άληθευωσιν οσα ειπομεν περί της ελευ- 
θέρας καί έλλόγου ύποστάσεως ήν όνομάζομεν ψυχήν, περί τών νοητικών δυ

νάμεων καί τών ηθικών ενεργειών αύτής, άληθεύουσι περί πάντων άνθρω- 
πων. Πάντες, οίαδήποτε ή’καταγωγή καί ή θέσις αύτών έν τή κοινωνί^, 

καί οίαιδήποτε αί μεταξύ αύτών διαφοραί, είναι ελεύθερα καί έλλογα πρό

σωπα τείνοντα πρός τό άληθές, τό καλόν καί τό άγαθόν, έχοντα τόν αύτόν 
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προορισμόν καί ύποτασσόμενκ είς τον αυτόν ήθικδν νόμον. . ’Έχουσιν άρα τά 
αύτά καθήκοντα, και όφείλουσι νά τά έκπληρώσι. Τί όφείλομεν λοιπόν πρός 
αύτούς; Δυνάμει τής άπολύτου ύποχρεώσεως τοϋ 'ηθικού νόμου όφείλομεν 
νά μ.ή τούς παρεμ.ποδίζωμεν κατά τήν έκπλήρώσιν ταύτην, καί νά σεβώμεθα 

την ενέργειαν τής έλλόγου αύτών ελευθερίας, καθώς αύτοί όφείλουσι νά σέ
βονται την ήμετέραν. Τό άμοιβαΐον σέβας της έλευθερίας έκαστου είναι άροε 

τό πρώτον τών πρός τούς άλλους καθηκόντων, τό καθήκον τής δικαιοσύνης, 
ήν άοιτήν προς entpor ώνόμκζεν ό ’Αριστοτέλης. Τό καθήκον τοϋτο ώς έκ 
τής φύσεως αύτοΰ έ'χει έ'κτασιν εύρυτάτην, και ισχύει ού μόνον μεταξύ τών 
άτόμων, άλλά καί μεταξύ αύτών καί τής κοινωνίας, καί μεταξύ τών κοι

νωνιών πρός άλληλας, καί πραγματοποιοόμενον διά τής ιστορίας περιλαμ
βάνει ολην την ανθρωπότητα. ’Έχει δέ καί βάθος, ούτως είπεΐν, ανάλογου 

πρός την έκτασίν του, διότι πολλά είναι τά στοιχεία τής ατομικής έκάστου 

άκεραιότητος, άτινα όφείλομεν νά σεβώμεθα, ώστε πολλαχώς δυνάμεθα νά 
παραβώμεν την δικαιοσύνην. Αυτή περιλαμβάνει τό σέβας της ζωής, τής 

σωματικές καί πνευματικής ένεργείας, τής θρησκευτικής συνειδήσεως, τής 
ύπολήψεως, της περιουσίας, της τιμής καί πασών τών εξωτερικών δηλώ

σεων καί εφαρμογών τ-?3ς ελευθερίας έκάστου καί τών νομίμων αύτοΰ σχέ
σεων πρός τούς άλλους άνθρώπους. Καί επειδή πάντα ταΰτα είναι προϊόντα 

τής έν ήμΐν έμφύτου αύτενεργείας, λαμβάνουσιν ώς έπί τό πλεΐστον τής έλευ- 
θερίας τό όνομα, καί λέγονται έλευθερία της ζωής, τής κινησεως, της συνει- 
δήσεως, τών δοξασιών, τής ιδιοκτησίας, αστική, πολίτικη έλευθερία κλ. 

Καί τφόντι πκσαι αί έλευθεοίαι αυται γεννώνται έκ τής πρώτης καί θεμε
λιώδους, έκ της έν τώ πνεύματι ελευθερίας, καί είναι ποικίλαι αύτης έξω- 

τερικεύσεις. Έκ τούτου σπουδαιότατον έξάγεται συμπέρασμα, δτι ή έλευθε
ρία είναι άχώριστος τής δικαιοσύνης, δτι δέν υπάρχει είμή ύπό την σκέπην 

καί έντός τών δρων της δικαιοσύνης, δτι άνευ δικαιοσύνης η έλευθερία είναι 

άκολασία και κτηνώδης άλληλομαχία, καί οτι έλευθερία απεριόριστος είναι 
θεωρητικώς μέν, ψεΰδος καϊ παραλογισμός, πρακτικώς δέ, άτομικόν καί κοι

νωνικόν κακούργημα. Παρομοίως, η μεταξύ τών άνθρώπων ίσότης δέν δυ- 

ναται νά ήναι είμή ίσότης έν τή δικαιοσύνη, ί'σον σέβας τών δικαιωμάτων 
έκάστου, καί ούχί ίσότης τών άντικειμένων αύτών,ϊ'ση απονομή έκάστφ, ούχί 

τών ΐ’σων, άλλά τών ιδίων (cuiqiiS suum), διότι ούδεμία άλλη ίσότης υπάρ

χει έν τφ κόσμφ. 'Άνισα είναι τά σώματα καί τά πνεύματα, διάφορα κατά 
τάς δυνάμεις αύτών, άνισος η κοινωνική θέσις έκάστου, άνισος δ πλοΰτος, άνι- 

σός η ίκανότης, άνισος η έπιρροή, άνισος ή δόξα, καί την ανισότητα ταύτην 
ούδεμία άνθρώπινος δύναμις θέλει όλοτελώς έξαλείψει, διότι είναι νόμος της 

φύσεως, νόμος τοΰ Θεοΰ, καί έάν ομαλυνθώ διά της βίας, άναγεννάται εκ 

τών έρειπίων της. Καί αύτη η μαθηματική ίσότης, είς ήν ανάγονται αί γεω- 
μετρικαί αποδείξεις, άληθευει μόνον έν τή θεωρίγ τοΰ άύλου καί είλικρι- 
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νοΰς ποσοΰ, δέν άληθεύει πλέον, άμα θεωρηθή έν τή υλη καί έν τώ κόσμω. 
Θέλομεν ί'δει βραδύτερον πώς η αναπόφευκτος αυτή άνισότης μετριάζεται 

καί σχεδόν καταργεΐται, καί πώς δι’ άλλης άρετής έπαναφέρεται ή αρμονία 
καί συμπληοοΰται η δικαιοσύνη. Άλλ’ έν τοσούτφ άς θέσωμεν την δικαιο

σύνην ώς τόν ίερώτατον μεταξύ τών ανθρώπων δεσμόν, καί άς ύποτάξωμεν 
τήν έλευθερίαν καί τήν ισότητα είς αύτήν. "Ότε άνατρέπεται ή τάξις αυτή, 

καί έπιδιώκεται απεριόριστος έλευθερία καί άπόλυτος ίσότης, καί ούχί έλευ- 
ρία καί ίσότης έν τή δικαιοσύνη, έπέρχεται ούχί ή άναγέννησις, άλλ’ή άπο- 

σύνθεσις της κοινωνίας, καί έν όνόματι της έλευθερίας καί της ίσότητος 
διεπράχθησαν τά στυγερώτατα κακουργήματα ’. ■— Έτέρα άνατροπή τής 
λογικής τάξεως τών ηθικών στοιχείων γίνεται δτε θέτομεν τό δικαίωμα 
πρό καί ύπεράνω τοΰ καθήκοντος. Τό δικαίωμα ούδέν έτερον είναι ή ένδι

κον μέσον πρός έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος. ’Έχω τό δικαίωμα τής ζωής, 
της έλευθερίας, τής ιδιοκτησίας, τής ύπό πάσαν ό'ψιν άναπτύξεως τών δυνά- 

μεών μου, διότι οφείλω διά πάντων τούτων νά έκπληρώσω τά έκπηγάζοντα 

έκ τοΰ ήθικοΰ νόμου καθήκοντα τής ύπάρζεως καί της νοητικής καί ήθικής 
μου τελειοποιήσεως. Καί διά τοΰτο δ,τι είναι έν έμοί δικαίωμα, είναι παρά 

τοϊς άλλοις καθήκον, διότι πάντες είς τόν αύτόν νόμον ύποτασσόμεθα, καί 
τά αύτά έχομεν καθήκοντα καί δικαιώματα' καί ουτω χαράττεται περί 
έκαστον άνθρωπον ό νόμιμος κύκλος τής ένεργείας του, έντός τοΰ όποιου, ώς 
άπό τοΰ κέντρου άγονται αί άκτϊνες, έξασκεϊ τά ποικίλα αύτοΰ δικαιώματα, 

καί τήν περιφέρειαν ταύτης της νομίμου πράξεω; έκάστου έκαστος όφείλει 

νά σέβηται. Έντεΰθεν πλήρης προκύπτει ή ivvota τοΰ δικαίου, δπερ είναι 

τό σύνολον τών έγγυήσεων δι’ ών άσφαλίζεται τό σέβας της έλευθερίας καί 

τών δικαιωμάτων έκάστου δηλ. αύτή ή δικαιοσύνη' ώστε έλευθερία, ίσότης, 

δικαιοσύνη, δικαίωμα, δίκαιον, πάντα ταΰτα είναι έ’ννοιαι συσχετικαί καί 

αχώριστοι άλλήλων, ύπαγόμεναι πάσαι είς τήν κυριαρχικήν έ'ννοιαν τοΰ ύπό 
τοΰ ήθικοΰ νόμου έπιβαλλομένου καθήκοντος. ’Εκ τούτου προσέτι φαίνεται 

διατί τό καθήκον τής δικαιοσύνης είναι, κατά διαφοράν τών άλλων, απαιτη

τόν, καί διατί υπέρ πάντα τά άλλα έκτείνεται έφ’ δλην τήν άνθρωπότητα. 
Δέν δυνάμεθα ν’ άπαιτήσωμεν παρά τών άλλων νά ήναι έγκρατεΐς, σώφρονες, 
μετριοπαθείς, φιλαλήθεις, άλλά δυνάμεθα ν’ άπαιτήσωμεν νά ^ναι δίκαιοι, 

καί διά τόν αύτόν λόγον,έν ω ή κοινωνία δέν δύναται νά έπιβάλλη τά άλλα 
καθήκοντα,δΛαται καί οφείλει νάέπιβάλλη τό καθήκον τής δικαιοσύνης. Αύτη 

είναι ή νόμιμος βάσις τής κυριαρχίας, ήτις έκ τοΰ κοινωνικού λόγου άπορρεει, 

καίτό δίκαιον οφείλει διατών νόμων καί άρχών τοΰ κράτους νά πραγματοποιή, 
καί αύτη είναι ή ούσία τής πολιτικής έπιστήμης,ήτις άριστα ώρίσθη ύπό τοΰ 

Πλάτωνος, τέχνη ποιητική δικαιοσύνης er st62ei. Τά δρια τής παρούσης 
μελέτης δέν μάς έπιτρέπουσι νά συνεχίσωμεν τήν λογικήν έξαγωγήν τών 

1 "Op. Taine, Les Origines de. la France contemporaine.— La Revolution, tom, 1.
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εγνοιών δσαι έν τή έννοια της δικαιοσύνης περιλαμβάνονται, καί δι’ ών άπασά 
σχεδόν η Θεωρία τοϋ ιδιωτικού, τοϋ δημοσίου, τοΰ διεθνούς, τοΰ ίστορικοΰ 

δικαίου μετά θαυμαστής άκριβείας κατασκευάζεται, θεωροΰντες ενταύθα την 
δικαιοσύνην ώς άτομικόν μόνον καθήκον άρκούμεθα νά προσθέσωμεν, δτι έλ- 

λόγως τάσσεται ώς πέμπτον, και πρώτον τών πρός τούς άλλους, διότι άμα 

ρυθμίσωμεν τά στοιχεία της ατομικής ημών ύπάρξεως κατά την φύσιν, 

την ιεραρχίαν καί τόν πρός 8ν δρον αύτών διά της έκπληρώσεως τών πρώ
των καθηκόντων, αδύνατον νά μή νοήσωμεν δτι τά αυτά καθήκοντα έχουσι 

πάντες οι άνθρωποι, ό'τι όφείλομεν νά συντείνωμεν καί ημείς εις την έκπλή- 
ρωσιν αύτών σεβόμενοι την ελευθερίαν έκαστου, καί θεωροΰντες παν ελεύ

θερον καί λογικόν δν ούχί ώς πράγμα, περί ού δυνάμεθα νά διαθέσωμεν ώς 

βουλόμεθα, άλλ’ ώς πρόσωπον ιερόν και άπαραβίαστον. Τοιουτοτρόπως ή δι
καιοσύνη είναι συνέχεια της ατομικής ημών ηθικότητος καί έπέκτασις αύ
τής έπ’ άγαθφ τών άΰ.λων, είναι δέ πρός τούτοις συνέχεια καί τής έπί τών 

ύλικών δντων έπικρατούσης τάξεως, δυνάμει τής όποιας έκαστον κινείται 
καί ζή έντός τοϋ ίδιου κύκλου, καί ταυτοχρόνως δι’ αναρίθμητων σχέσεων 

μετά τών άλλων συνάπτεται έν τή άρμονίι^ τής φύσεως. 'Η αρμονία της δι

καιοσύνης πρέπει νά ήναι έ'ργον ήμέτερον, καί είναι έ'ογον μακρόν καί επίπο
νον, διότι πρόκειται νά ύποβάλωμεν την ελευθερίαν τής θελήσεως εις την 

άνάγκήν του ηθικού νόμου, καί μετ’ αύτής νά συναρμόσωμεν τό έ'νστιγμα, 

τό πάθος, τό συμφέρον, πάντα τά ελατήρια τής ηθικής ένεργείας. "Αμα δε 

τούτο κατορθωθή, η έξις της εξωτερικής δικαιοσύνης επιδρά έκ μέρους της 

είς την εσωτερικήν εύρυθμίαν, καί δύσκολον είναι ό πρός τούς άλλους δί
καιος νά μή ήναι δίκαιος πρός εαυτόν, πάντα δέ τά υποκειμενικά καθή

κοντα, τής έγκρατείας, τής σωφροσύνης, τής μετριοπάθειας, τής φιλαλή
θειας, είναι καί ταΰτα είδη δικαιοσύνης, καθ’ δσον δι’ αύτών περιορίζομεν 

καί τό σώμα καί τό πνεΰμα και τό πάθος καί τόν λόγον έντός τοΰ νομίμου 
κύκλου τής ιδίας αύτών ένεργείας, καί συναρμολογουμεν αυτά έν τή ένότητι 
τοϋ άγαθοϋ" διά τοΰτο καί ό ’Αριστοτέλης έ'λεγεν δτι er τη άικαιοαύκη 

συΛΛήβδην πασα, αρετή έστι, καί ή λέξις δίκαιος σημαίνει πολλάκις τόν 

έντελώς ένάρετον. Άντίκειται εις τήν δικαιοσύνην πάσα πράξις δι’ ής δέν 
άπονέμομεν εις τούς άλλους δ,τι οφείλεται είς αύτούς, καί ή έ'κτασις καί τό 
βάθος τής άδικίας άντιστοιχοΰσι πρός τήν έ'κτασιν καί τό βάθος τής δικαιο

σύνης, ώστε άδίκημα είναι πάσα πρός βλάβην τών άλλων παράβασίς τοϋ 

νόμου. Άδικοΰμεν τούς άλλους μυριοτρόπως. ’'Αδικος είναι ό προσβάλλων τήν 
ζωήν, ό βιάζων τήν έλευθεοίαν, ό σφετεριζόμενος τήν ξένην περιουσίαν, ό 

πλεονέκτης, 6 μ.ή άνεχόμενος τήν ελευθερίαν τών δοξασιών καί τής θρη

σκευτικής συνειδήσεως, ό έπιβουλεύων τήν τιμήν καί διαβάλλων τόν χα

ρακτήρα, δ συκοφάντης, ό κατάλαλος, ό μή άναγνωρίζων τήν αξίαν έκά- 
στου καί μή άπονέμων τήν όφειλομένην έκάστφ τιμήν" άδικος είναι ό 

τύραννος, ό στασιαστής, ό άθετών τό καθήκον υπάλληλος, καί πάς ό όπως- ’ 
δήποτε παρεμποδίζων ή παραβλάπτων τήν νόμιμον ένέργειαν καί άνάπτυξιν 

τών άλλων άνθρώπων. —Άλλ’ έπί τγ υποθέσει οτι έκπληροΰμεν σταθερώς. 
καί άκριβώς τό καθήκον τής δικαιοσύνης, είναι διά τοΰτο καί μόνον τελεία 

ή ήθικότης, άρκεϊ νά μή βλάπτωμεν (neminem laedere) καί ν’ άπονέμωμεν 

έκάστφ τά ίδια (suum cuique tribuere), ΐνα πληρωθή έντελώς ό ηθικός νό
μος; παρά τό άρνητικόν μάλλον ή θετικόν τοΰτο καθήκον, δέν έ'χομεν καί 
ετερα θετικώτερα καί ένεργητικώτερα πρός τούς άλλους ανθρώπους ; ή δΐ’ 

καιοσύνη, εί'πομεν, δέν δύναται νά καταογήσιρ τήν ανισότητα, καί δι" άλ

λης αρετής συμπληροΰται" τίς ή αρετή αύτη, καί ποιον τό έκ ταύτης κα

θήκον ;
Ζ'

Έάν όφείλομεν νά έκπληρώμεν τόν ήθικόν νόμον καί ώς πρός ημάς αύτούς 

καί ώς πρός τούς άλλους, διότι ό.νόμος ούτος είναι καθολικός καί απόλυ

τος-, κείμενος ύπεράνω τών νόμων τής ύλης καί κανονίζων τήν πορείαν τοΰ 
πνεύματος πρός τόν πρός δν δρον αύτοΰ, δςτις είναι τό άπειρον αληθές καί 

καλόν καί άγαθόν, είναι προφανές οτι διά παντός μέσου καί ολαις δυνάμε- 

σιν όφείλομεν νά συντείνωμεν είς τήν έν τφ κόσμφ τούτφ πραγματοποίησιν 

αύτοΰ. Καί άφ’ ού ή δικαιοσύνη δέν άρκεϊ ϊνα θεραπεύση τήν μεταξύ τών άν

θρώπων αναπόφευκτου άνισότητα καί τήν έκ ταύτης σχετικήν άνικανότητα 
αύτών πρός άνάπτυξιν τής λογικής καί ηθικής αύτών φύσεως καί εκπλήρω
σή τοΰ προορισμοϋ των, όφείλομεν νά τούς συνδράμωμεν, νά τούς βοηθή- 

σωμεν παρέχοντες αύτοϊς έκ τών ήμετέρων μέσων ο,τι δυνάμεθα, άναπλη- 

ροΰντες τήν ένδειαν καί ένισχύοντες τήν αδυναμίαν αύτών. Τό καθήκον 

τοΰτο είναι τό τής εύποιίας, τής φιλανθρωπίας καί τής άγάπης, ήν ό ’Από
στολος ονομάζει συκδεσμοκ τής τεάειότητος 1 και δι’ ής πραγματικώς ή με
ταξύ άνθρώπων ηθική τελειοΰται.— Έν τή περί παθών θεωρίφ εΐ'δομεν ότι 

ή πρός τούς άλλους άγάπη είναι φυσικόν αίσθημα δυνάμενον νά κορυφωθή 
είς πάθος, καί δτι καί τό πάθος τοΰτο, ώς τά άλλα, όφείλομεν διά τής με

τριοπάθειας-νά συναρμολογήσωμεν μετά τοϋ ήθικοΰ νόμου. Είς τήν συνάρμο-ι 
σιν ταύτην συντείνει ή έκπλήρωσις τοΰ έκτου τούτου καθήκοντος. Άλλά 

καί δτε τό φυσικόν αίσθημα δέν ύποθάλπει τήν άγάπην, μόνος ό καθαρός' 

λόγος άρκεϊ νά καταδείξη καί έπιβάλν; τό καθήκον τής εύποιίας, καθ’ δσον 
δι’ αύτοΰ ίσοΰνται οί άνθρωποι πρός άλλήλους έν τω σταδίφ τοϋ βίου, καί 

πάντες έγκαρδιοΰνται νά έλπίζωσιν έξ ίσου τό έ'παθλον τοΰ ήθικοΰ άγώνος. 
Έάν δέ τό καθήκον τοΰτο έπληροϋτο ύπό πάντων έξ ίσου, θεία τφόντι αρ

μονία θά έβασίλευεν έπι τής γής" άλλά τό ιδανικόν τοΰτο τής Χριστιανικής 
πίστεως καί τής ύγιοΰς φιλοσοφίας έξαστράπτει μόνον ώς απώτατος άστήρ

1 Κολοσ. Γ*, !4.
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έν τφ σκότει τοΰ μέλλοντος. Περί τοΰ καθήκοντος τούτοι» πολλαί γίνονται 

παρανοήσεις ώς καί περί τών άλλων. Τό καθήκον τής Αγάπης εξ ί'σου υπο
χρεωτικόν ύποκειμενικώς ώς τό της δικαιοσύνης, διαφέρει όμως αύτοϋ, καθ’ 
όσον δέν είναι απαιτητόν, και δέν δύναται επομένως νά επιβληθώ ύπό τοϋ 

κράτους διά τής βίας. ’Εάν δέ κατά την αναγκαστικήν αύτοϋ δόναμιν είναι 

ένδεέστερον τοϋ προηγουμένου, είναι δμως δι’ αυτό τοϋτο πολύ Ανώτερου 

αύτοϋ κατά την αξίαν. Ό φιλάνθρωπος καί εύεργετικός είναι μάλλον άξιόμι- 
σθος τοΰ δικαίου, διότι πράττει αύθορμήτως, και θυσιάζει τά έαυτοΰ υπέρ 

τών άλλων, έν φ ούδένα φοβείται καταναγκασμόν παρ’ αύτών. ’Επειδή δέ 

η άγάπη προϋποθέτει τήν δικαιοσύνην, καθό πλήρωμα αύτης, δέν δύναται 

ν’ άντενεργησν) κατ’ αύτης, κα'ι έπί βλάβη αύτης νά έξασκηθη. Τό καθή
κον τής δικαιοσύνης είναι κα'ι λογικώς κα'ι ηθικώς πρότερον τοΰ τής εύποιίας, 

καί αυτή αποβαίνει κακοποιία εάν γίνηται διά της παραβάσεως εκείνης’ δέν 
επιτρέπεται άρα νά κλέψωμεν τόν πλούσιον ?να βοηθήσωμεν τόν πτωχόν, 
ούδέ ούτος δύναται ν’ απόκτηση την βοήθειαν διά της βίας. Την ιεραρχίαν 

ταύτην τών καθηκόντων οίκτρώς άθετοΰσιν όσοι θέτουσιν ώς θεμέλιον τοϋ 
κοινωνικού δικαίου, ούχί την δικαιοσύνην, ή'τις είναι ασάλευτος βάσις καί 

σωτήριος σκοπός αύτοϋ, άλλά, τήν έκ τοΰ αύθαιρέτου άναδασμ.οϋ τών κτη
μάτων φανταστικήν και άπραγματοποίητον ευημερίαν. 'Γοιαΰται είναι αί 
άπαίσιαι διδασκαλίαι τών κοινωνιστικών ή μάλλον Αντικοινωνικών εκείνων 

σχολών, αΐτινες φρονοϋσιν δτι δύνανται ν’ άντικαταστήσωσιν είς τόν κατά 
τό . δίκαιον φυσικόν οργανισμόν τών κοινωνιών έτερον ευεργετικότατου, καί 

ώφελούμεναι έκ τής άμαθείας καί τών αναγκών τών πολλών και έκ τής 

απρονοησίας τών κρατούντων μεταχειρίζονται ένίοτε τά στυγερότατα μέσα 

πρός Ανατροπήν τών καθεστώτων, καί δέν έπιφέρουσιν είμή τήν όπισθοδρό- 

μησιν τών κοινωνιών καί τήν καταστροφήν των. Ή άγάπη ού μόνον σέβεται 
τήν δικαιοσύνην, άλλά συγχωρεϊ και τήν αδικίαν, ελεεί ού μόνον τόν πτω

χόν, άλλά καί τόν κακοΰργον, καί προσπαθεί νά τόν έπαναφέρη εις τήν ηθι
κήν τάξιν Αφ’ ής άνοήτως άπεμακρύνθη, έχει σύντροφον τήν πραότητα καί 

τήν άμνησικακίαν, περιέχει έν έαυτη τάς έρασμιωτάτας τών ανθρωπίνων Α
ρετών, τήν αφιλοκέρδειαν, τήν γενναιότητα, τήν έλεημοσύνην, εύεργετεΐ ού 
μόνον δι’ υλικών περιθάλψεων, άλλά καί διά τοΰ λόγου, διά τής παραμυθίας, 
διά τής παραινέσεως, διά τής διδασκαλίας, διά τοΰ παραδείγματος, εύεργε- 

τεϊ τούς οικείους και τούς ξένους, τούς φίλους καί τούς εχθρούς, τούς γνω - 

στους καί τούς άγνωστους, τούς παρόντας καί τούς μέλλοντας, και έν φ 
εύεργετεΐ, άποκρύπτεται καί Αποφεύγει τόν έπαινον καί τάς άμοιβάς τών 
Ανθρώπων. ΤΙ άγάπη δέν Αντίκειται είς τό συμφέρον, άλλ’ ασφαλίζει αύτό 

μάλλον ή ή ιδιοτέλεια. ΤΙ έπιστήμη τοΰ ωφελίμου, σύμφωνος πρός τήν επι
στήμην τοΰ άγαθοϋ, άποδεικνύει τό αλληλέγγυου τών υλικών, συμφερόντων 

ού μόνον μεταξύ ατόμων, άλλά καί μεταξύ λαών, καί τό αλληλέγγυων. τούτο 

στερεοί ή πρός άλλήλους Αγάπη. "Ολη ή κοινωνία στηρίζεται έπί τών αμοι

βαίων Αναγκών καί έπί τής Αμοιβαίας βοήθειας, καί δτε ή άμοιβαιότης 

αυτή ρυθμίζεται ύπό τής δικαιοσύνης καί ζωογονείται ύπό τής εύεργετικής 
εύνοιας, τό ήθικόν πρόσωπον τής κοινωνίας έχει πάσαν αλήθειαν καί πάσαν 

καλλονήν, διότι είναι έκτύπωμα αύτοϋ τοΰ ήθικοΰ νόμου. Διά τοΰτο καί τό 

καθήκον τής εύποιίας δέν είναι ξένον πρός τήν έξουσίαν τοϋ κράτους, καί έκ- 
πληροΰται διά τών Αγαθοεργών καί διδακτικών ιδρυμάτων, άτινα έρχονται 
εις έπικουρίαν τών ιδιωτών,παρέχοντα αύτοϊς δ,τι δέν δύνανται διά τών ιδίων 

μ.έσων νά προμηθευθώσιν, ώστε, καθώς δικαιοσύνη καί Αγάπη είναι τά ιδιω

τικά καθήκοντα, παρομοίως, Ασφάλεια καί βοήθεια είναι τά δημόσια, είς ά 

Ανάγονται πάσαι αί τοϋ κράτους λειτουργίαι. Καί μεταξύ κρατών ίσχύουσιν 

έπίσης τά καθήκοντα ταΰτα, διότι αμοιβαία δικαιοσύνη καί βοήθεια είναι 

καί τοΰ διεθνούς δικαίου αί βάσεις, ώς είναι τοΰ δημοσίου. Συνεκτείνεται άρα 
μετά τής δικαιοσύνης ή άγάπη, καί συμπαρακολουθεΐ αύτήν ώς σύνδεσμος 

τφόντι καί κορυφή τής ήθικής τελειότητος. Καί ούτω ό ήθικός κόσμος έχων 

πάντοτε, κέντρον τήν έλευθερίκν καί περιφέρειαν τόν λόγον, Ακτινοβολεί ού
τως είπεΐν διά τών ποικίλων Αρετών δι’ ων καί έσωτερικώς φωτίζεται καί 
έξωτερικώς άπαυγάζει. Άλλ’ ό ήθικός ουτος κόσμ,ος είναι άρα μεμονωμένος 

έν τώ πνευματικφ στερεώματι, καί περιφέρεται ώς πεπλανημένος άστήρ 

άνευ προκεχαραγμένης τροχιάς, άνευ άνωτέρας διευθύνσεως καί ώρισμένου 

σκοπού ; ώς άρεταί, δπως απεδείξαμεν άχρι τοΰδε ώς ύποχρεωτικά τών άτό

μων καί τών κοινωνιών καθήκοντα, είναι άρα πλήρεις καί αυτοτελείς, ή 

χρήζουσι συμπληρώσεως; Τοΰτο είναι τό τελευταίου ζήτημα τής ήθικής, 

περί ου θέλομεν νΰν διαλάβει.

Η'

Είς τό ζήτημα τοΰτο Απηντήσαμεν ήδη δι’ βσων είπομεν έν τοϊς §§ Βρ 
καί Γ'. Εΐδομεν δτι φύσει τείνει ό άνθρωπος πρός τό άπειρον διά τε τοΰ νοός 

καί τής καρδίας, καί εί'πομεν δτι ώς έκ τούτου τό γενικόν έπίταγμα τοΰ 
ήθικοΰ νόμου, ή πρώτη καί κυρία έντολή αύτοΰ, είναι νά τείνωμεν διά πα

σών τών δυνάμεων ημών πρός τόν Θεόν, δτι είς τοΰτο ύφίσταται τό άκρου 
αγαθόν, καί δτι τό γενικόν τοΰτο καθήκον αποσυντίθεται είς άλλα ποικίλα 

εν αύτφ περιλαμβανόμενα, διά τής έκπληρώσεως τών όποιων έντελεστέρα 
καί ασφαλέστερα Αποβαίνει ή έκπλήοωσις έκείνου. ’Ήδη δέ δτε περί τών 
καθηκόντων τούτων έπραγματεύθημεν κατά μέρος, δυνάμεθα ακριβέστερου 

νά όρίσωμεν τό κύριον καί γενικόν καθήκον, καί νά ίδωμεν τίνι τρόπφ ή έκ- 
πλήρωσις αύτών άγει ημάς λογικώς είς τήν έκπλήρώσιν έκείνου, πρός S τεί- 

νουσι πάντα καί έν φ τελειοΰνται. '— Καί τωόντι, μετά τήν έγκράτειαν, 

ή'τις είναι ό μοχλός πάσης ηθικής ένεργείας, παρουσιάσθησαν., ώς πρός τό 
ΤΟΜΟΣ Γ', 9. — ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1879. 49 
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σώμα, τδ καθήκον τής σωφροσύνης, ως προς τά έκ τοϋ σώματος καί τσ5 
πνεύματος αισθήματα, τδ τής μετριοπάθειας, καϊ ώς πρός το πνεύμα, τδ 

τίίς φιλαλήθειας, καί αρκούντως ήδη γινώσκομεν δτι πηγή καί έγγύησις πά- 

σης άληθείας είναι μελέτη των νόμων τοΰ Θεοΰ. Έκ δέ των πρός τούς άλ
λους καθηκόντων εί'δομεν δτι τδ μέν πρώτον, τό της δικαιοσύνης, στηρίζεται 

έπϊ της έν πάσι ταυτότητες τών ούσιωδών προσόντων τοϋ ήμετέρου ό'ντος, 

τουτέστι της ελευθερίας καί τοϋ λόγου, καί δτι απαραίτητον συμπλήρωμα 
της δικαιοσύνης είναι ή πρός άλλήλους άγάπη καί εύποιία. ’Εάν δέ τώρα 

σκεφθώμεν δτι ό ηθικός νόμος είναι υποχρεωτικός καθδ νόμος θείος, είναι 

αύτή η θελησις τοϋ Θεοΰ άποκαλυπτομένη ημϊν διά τοϋ λόγου, οτι η προο
δευτική έκτέλεσις του ήθικοΰ νόμου επιφέρει την προοδευτικήν πραγματο
ποίησή τοΰ άγαθοϋ, οτι τδ αγαθόν είναι, ώς πολλάκις άπεδείξαμεν, αχώρι

στου τοΰ άληθοΰς και τοΰ καλοΰ, καϊ δτι τών τριών τούτων εννοιών άένναος 

πηγή είναι αύτός ό Θεός, παρ’ ώ πάν άληθές καί καλόν καϊ αγαθόν έν τΰ} 

άφάτφ τελειότητι αύτοΰ συναυγάζουσιν, έπεται έξ ανάγκης, δτι ή γνώσις 

τοΰ θείου νόμου, τδ σέβας καί η άγάπη αύτοΰ διά τής προς αύτόν νοητικής 
καί ηθικής αρμονίας ημών καί άφοσιώσεως είναι γνώσις, σέβας, καϊ αγάπη 

αύτοΰ τοΰ Θεοΰ, είναι ή πρώτη αρχή έκείνης τής άρετής ήν ευσέβεια?· όνο- 
μάζομεν. Έν ταύτγ άληθώς συΙΛήβδιγτ τίασα αρετή εστι, διότι έν ταύτν) 
πάσας αί άρεταϊ τελειοϋνται. Εντεύθεν καταφαίνεται πόσον απονενοημένη 
είναι ή προσπάθεια ηθικολόγων τινών νά κατασκευάσωσιν ηθικήν δήθεν 

άπζάρτητον, ανεξάρτητον τίνος; Ή ήθική είναι ή επιστήμη τών ήμετέρων 

καθηκόντων, τά καθήκοντα ύποθέτουσι τον νόμον, καϊ ό νόμος, τόν νομοθέ- 

την, Αδύνατον νά διαρρήξγ τις τούς τρεις τούτους ορούς άπ’ άλλήλων’ ήθική 

άνευ Θεοΰ είναι έ'ννοια αντιφατική, και ή αληθής έπιστήμη τήν αποβάλλει. 

Ποία τυραννία ή ποια σοφιστεία, ί'σχυσέ ποτέ ν’ άναστείλγ τδ ανθρώπινον 
πνεϋμα κατά τήν πρός τδ άπειρον άνάτασιν αύτοΰ, καιν’ άποσπάσγ άπ’αύ- 
τοϋ τήν έννοιαν καϊ τήν άγάπην τής θεότητος; Καϊ έν άγνοια αύτοΰ ό άν
θρωπος μελετ^ καϊ άγαπ^ τόν Θεόν, διότι εί’τε είς εαυτόν συγκεντρωδή διά 

τής διανοίας καϊ τοϋ αισθήματος, είτε στραφίί δι’ αύτών πρός τούς άλλους 
άνθρώπους καϊ πρός τήν φύσιν, ό Θεός αποκαλύπτεται αύτώ καϊ έλκει αύ
τόν διά τών πλασμάτων αύτοΰ. Έ πρόοδος τής γνώσεως είναι πρόοδος πρός 

τόν Θεόν, και δσφ καθαρίζεται ή άγάπη, άνέρχεται πρός τδ θειον’ ή λέξις 

θειον έ'ρχεται αύθορμήτως είς τά χείλη οσάκις άφαρπαζόμεθα καϊ ύπ’ αύ
τών τών άνθρωπίνων. Τό καθήκον τής εύσεβείας δέν είναι άρα τής άμαθείας 

ή τής δεισιδαιμονίας αποκύημα, είναι τό γνησεώτατον και λαμπρότατου 
προϊόν τής άληθοΰς γνώσεως, είναι τό άνώτατον καί περιληπτικώτατον τών 

καθηκόντων, ή άψίς τοϋ δλου ήθικοΰ οικοδομήματος.
Τδ καθήκον τοΰτο έκπληροΰται διά τής διηνεκούς άνατάσεως τοϋ πνεύ

ματος πρός τόν Θεόν, διά τής λατρείας καί τής προσευχής. Καϊ έφ’ ό'σον

τοΰ νοός καϊ είρή-

μ.έν έκτελεϊτάί διά τής εσωτερικής σκέψεως κάϊ λατρείας, ού^εμία άίτι· 

τάσσεται είς αύτό άντίρρησις, διότι πάντες όμολογοΰσιν δ'τι ούδέν βλάπτει 

κάϊ πολύ ωφελεί ή θεωρία άύτη τοΰ Θεοΰ είς ένίσχυσιν 
νευσιν τής καρδίας. "Αμα δέ έκφρασθή ύπό τόν τόπον τής δεήσεως, ούκ όλί- 

γΛι εγείρονται κατ’ αύτοΰ ένστάσεις στηριζόμδναι είς αύτην τήν φύσιν τοΰ 
απείρου κάϊ τελείου καϊ άναλλοιώτου Θεοΰ; διότι, λέγουσι, πρός τί ή δέή- 

σις; πάντα έν τή άγαθότητι άύτοϋ έπόίησεν ό Θεός άριστά καϊ κατά πά
σαν τήν έφικτήν είς τά πεπερασμένα τελειότητα, καϊ νόμους έ'Οηκεν άπαξ 
διά πάντός αιωνίους καί άπαρασαλεύτους; κάϊ δέν δύναταί ή ήμετέρα δέή- 

σις ν’ άλλοιώση τά θεϊα βουλεύματα, κάϊ έάν είσηκούετο, ό Θεός θά ήτο 
μεταβλητός, ώς ό άνθρωπος·, καϊ ή'Οέλέ τροπολογεί έκάστοτε τάς άποφάσεις 

του" πρός τί λοιπόν ή δέησις, έάν έξ ανάγκης είναι άτελεσφόρητος ; ’Άφω

νος λατρεία είναι ή μόνη άρμόζουσα είς τό μεγαλεϊον τΟυ Θεοΰ, πάσα άλλη 
είναι άνθοωπόμορφος λατρεία κατάβιβάζουσα τόν θεόν είς τήν θέσιν τών 
άνθοωπίνων. Είς ταΰτα δέ πρδσετέθησαν εσχάτως καί τινες γελοίοι τωόντς 

ισχυρισμοί. "Ας γείνωσι πειράματα, είπον οί μή παραδεχόμενοι τήν άνάγκην 
τής προσευχής, ας διοργανισθώσιύ. αί πρός Θεόν δεήσεις διά τοΰ ένθερμοτέ- 

ρου ζήλου καϊ κατά τάς μεγαλητέρας διαστάσεις, έν ταϊς οίκίαις, έν ταϊς 

πόλεσιν, έν τοϊς άγροΐς, έν ταϊς έκκλησίαις, έν τοϊς νοσοκομείοις, παντάχοϋ 

οπού ή ανάγκη τής θείας άντιλήψεως είναι προφανεστέρα, καϊ τό άποβησό- 
μενον θέλει τότε άποδείξει έάν ή δέησις είναι τελεσφόρος h -ί— Είς τά επι
χειρήματα ταΰτα πολλάς ήδυνάμεθα νά δώσωμεν απαντήσεις. *11 παρανόη- 

σις τοΰ ζητήματος προέρχεται έκ τής παρκγνωρίσεως τών “προσόντων τοΰ 

Θεοΰ και τής άφομοιώσεως αύτοΰ πρός τόν άνθρωπον. ΛησμΟνοΰσιν οί άντι- 
λέγοντες, δτι ό Θεός δέν ζή διαδοχικώς ώς ήμεϊς έν τόπφ καϊ χρόνοι, δ'τι 

ένεκεν τής άπειρου καϊ τελείας αύτοΰ φύσεως είναι ύπεράνω παντός τόπου 

καϊ χρόνου, ους έ'θηκεν ώς απαραιτήτους ορούς τής έκτάσεως καί διάρκειας 
τών πεπερασμένων, οτι τό τελειον αποκλείει πάσαν μεταβολήν, δτι ό Θεός 
ήτο καί είναι καϊ έσεται πάντοτε ό αύτός, δτι ούδεμίαν έχει άνάγκην νά 

■τροποποίηση τούς νόμους καθ’ούς άπό καταβολής κόσμου έδημιούργησε τδ 

πάν, καϊ δτι οί γενικοί καϊ σταθεροί ούτοι νόμοι δέν άντιφάσκουσιν, άλλά 
διατελοϋσιν έν πλήρει άρμονίγ πρός άλλήλους. Λησμονοΰσι προσέτι δτρ πάν

τες οί νόμοι τοΰ κόσμου δέν τελοΰνται κατ’ άνάγκην, δτι υπάρχει έν τω 
κόσμφ παρά τήν άνάγκην καί ή έλευθερία, καϊ δτι τά νοητικά καϊ ήθικά 

αύτής προϊόντα συνυφαίνονται ούτως είπεΐν μέ τά γεγονότα τής άνάγκης, 

καϊ μυριοτρόπως τροπολογοϋσι καϊ μετατρέπουσιν αύτά δι’ αύτών τών νόμων 
αύτών’ δύναταί άρα ό άνθρωπος δι’ έκτάκτου ένεργείας νά έπιδράση έπϊ τής 

.ανάγκης τής φύσεως διά τής έλευθερίας του, καϊ έπιδρ$ καθ’ έκάστην διά

1 "Op. iv τη Contemporary Review τοϋ 1873 πολλοις περί τοϋ ζητήματος τούτου Βια- 
τριδας ύπερ καί κατα της δεήσεως ύπό ’Άγγλων βιολόγων καί φιλοσόφων. 
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τής επιστήμης κα'ι της τέχνης, καί ούδέν παράλογον, έάν έπιτρέπει αύτ© 

δ Θεός νά στρέψη προς μείζονα αύτοΰ ωφέλειαν τήν ενέργειαν τών φυσικών 
νόμων, δταν γίνηται άξιος τοιαύτης χάριτος. Ό έν χμϊν λόγος είναι δώρον 

τοϋ Θεοϋ, καί ή δύναμις αύτοΰ αύξάνει, δσφ προσεγγίζομεν αύτδν εις τήν 

πηγήν του. Atari νά μή πΐστεύσωμεν δτι τήν έπαύξησιν ταύτην δύναται νά 

άπονείμη αύτός δ Θεός κατά δεδομένας τινάς περιπτώσεις καθ’ ά προδιέτα- 

ξεν άπ’ άρχής ; Χωρίς ν’ άλλοιώση ποσώς τούς νόμους τής φύσεως, δύναται· 

νά έμπνεύση τελειοτέραν γνώσιν αύτών, καί ούτω νά προκύψη δ,τι φαίνεται 
εναντίον εις τούς νόμους τούτους, κα'ι δέν είναι ειμή τελειότατη κα'ι αγαθό
τατη έφαρμογή αύτών. Έπί τέλους δέ, τί γινώσκομεν έκ τών νόμων τής 

φύσεως καί περί τής ανώτατης αύτών αρμονίας ; Οί νόμοι τής φύσεως είναι, 
ώς εί'πομεν, έσφραγισμένος κώδιξ ού μόλις ψελλίζομεν ψηφεΐά τινα τοϋ προ- 
μετωπίου. Καί έάν μεταξύ αύτών ύπάρχουσι καί νόμοι ηθικοί, οΐτινες δέν 

διέπουσι τήν άνάγκην τής ύλης, άλλά κανονίζουσι τήν προς τδ άπειρον 

έλευθέραν πορείαν τοϋ πνεύματος, καί συγκεφαλαιοϋνται έν τφ άνωτάτφ 
νόμφ τοϋ ήμετέρου προορισμοϋ, καί έάν μεταξύ τών έξ αύτοΰ καθηκόντων 

εύρίσκομεν τδ τής εύσεβείας, ητις φύσει έκδηλοΰται διά τής λατρείας καί 

τής προσευχής, ού μόνον δέν άνακαλύπτομεν άντίφασιν μεταξύ τής ένερ

γείας ταύτης τοΰ άνθρώπου κα'ι τών νόμων τής φύσεως, άλλά, δυνάμει τής 
θείας τελειότητος καί τοΰ γενικοΰ χαρακτήρος τών έργων αύτής,· δικαιού

μεθα νά πιστεύσωμεν πλήρη μεταξύ αύτών αρμονίαν” διότι, άφ’ ενός, βλέ- 

πόμεν δτι δ Θεδς ήθέλησε τον άνθρωπον συνεργάτην τής προνοίας αύτοΰ, καί 
μεταδίδει αύτω έκ τών δώρων τής αγαθότητάς του κατά τήν άξίαν αύτοΰ, 

άφ’ ετέρου δέ, δέν δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν δτι τήν άνάγκην τής προσευ
χής, τήν πανταχοΰ καί πάντοτε έκδηλουμένην, ένεφύτευσεν ό Θεδς έν τή 

ανθρώπινη καρδί^ μάτην, καί προς σκληρόν έμπαιγμόν τοϋ δεομένου τής 
άντιλήψεως αύτοΰ. Πώς; ό κατασκευάσας τδ ους δέν άκούει, καί ό πανά

γαθος έγκαταλείπει τό πλάσμα του, δτε έν συντριβή καρδίας τόν επικαλεί

ται ; Άγνοοϋμεν βεβαίως πώς έν τή περιπτώσει ταύτη ένεργεΐ ή θεία τε- 
λειότης, καθώς άγνοοϋμεν τό πώς τής δημιουργίας. Άγνοοϋμεν έάν ένεργεΐ 

έμπνέουσα μείζονα οξυδέρκειαν είς τδ ανθρώπινον πνεΰμα δπως ώφεληθή έκ 
τών νόμων τής φύσεως, ή έάν άπ’ αρχής προδιέταξε καί συνεδύασε τήν αι- 

τησιν καί τήν πλήρωσιν αύτής” άγνοοϋμεν πότε καί διατί ή δέησις εισακούε

ται, καί πότε καί διατί άπορρίπτεται, καί γελοϊον τφόντι θά ήτο έάν ήξιοϋ- 

μεν διά πειραμάτων νά βεβαιωθώμεν περί τής άποτελεσματικότητος ή μή 
τής προσευχής, ώς αν έπρόκειτο περί συνδυασμοΰ υλικών ούσιών καί τοΰ 

άναγκαίου αύτοΰ άποτελέσματος. Είς πάντα τά ζητήματα ταΰτα λησμο- 
νοϋμεν ώς έπί τδ πλεΐστον δτι πρόκειται περί σχέσεως μεταξύ πεπερασμέ

νου καί άπειρου, καί δτι τόν μέν πρώτον τών δ'ρων τούτων λίαν άτελώς γι- 
νώσκομεν καί καταλαμβάνομεν, τόν δέ δεύτερον νοοϋμεν μόνον καί δέν κατα- 

λαμβάνομεν. “Όσα δμως γινώσκομεν περί αύτών άρκοΰσιν είς ρύθμισιν τής 

νοήσεως καί τής πράξεως, καί άμφοτέρων τών ενεργειών τούτων εις καί ό 
αύτός είναι ό προορισμός, ή τάσις τοϋ κατωτέρου πρός τδν άνώτερον, ή έν τφ 
πεπερασμένφ διηνεκής έφεσις τοϋ άπειρου, ή διηνεκής προσπάθεια ΐνα προσ

έγγιση είς αύτό, καί έπανέλθη είς αύτό, κα'ι έν τών στοιχείων τής τάσεως 

ταύτης είναι ή πρός τόν Θεόν λατρεία καί προσευχή. Τήν τάσιν ταύτην 
μαρτυροϋσι πάντα τά ανθρώπινα γεγονότα, δέν έπενοήσαμεν αύτήν ώς έπι- 
χείρημα πρός άπόδειξιν τοΰ τελεσφόρου τής δεήσεως, ευρομεν αύτήν άπ’ άρ- 

χής έν αύτώ τφ λόγφ δι’ ου τών κτηνών διακρινόμεθα, καί ύφ’ ου ρυθμίζε

ται πάσα νόησις” εί'δομεν αύτήν κατά πάν βήμα τής μελέτης τής άνθρωπί- 
νης φύσεως, έν τή ζητήσει τοϋ άληθοΰς, έν τή ποιήσει τοϋ καλοΰ, έν τή 

πράξει τοΰ άγαθοϋ, καί ού'τε έπαινος οφείλεται ήμΐν ούτε ψόγος, έάν τδ ά- 
νώτατον σημεΐον έν φ ή νόησις καί ή πράξις συναπαντώνται είναι αύτός δ 

Θεός, ή γνώσις αύτοΰ, ή μελέτη τών νόμων αύτοΰ, καί ή διά τής εύσεβείας 

πλήρης είς αύτόν άφοσίωσις,
Δέν διέφυγεν έν τούτοις τήν προσοχήν τοΰ άναγνώστου ort καί τά τρία 

τελευταία καθήκοντα, τής δικαιοσύνης, τής άγάπης καί τής εύσεβείας, συνέ

χονται πρός τά προηγούμενα, καί συνεχίζουσι τήν λογικήν τών καθηκόντων 
εξαγωγήν καί κατάταξιν, ώστε τά τρία ταΰτα προΰποθέτουσι τά τέσσαρα 

πρώτα, καί μεταξύ αύτών ή αύτή υπάρχει σχέσις έξαρτήσεως καί διαδο
χικής παραγωγής. Ή φιλαλήθεια προετοιμάζει τήν δικαιοσύνην, καί αυτή 
προδιαθέτει εις τήν άγάπην, καί ή άγάπη τών άνθρώπων συμπληροΰται διά 

τής θείας άγάπης” ώστε ήδη έχομεν πάντα τά στοιχεία τής ηθικής έπι- 

στήμης, έκείνης τής τέχνης της άρετης ήν μετήρχετο ά Φραγκλϊνος, καί ήν 

όφείλει νά μετέρχηται πάς ό έπιθυμών νά ζή ώς λογικός άνθρωπος καί ούχί 
ώς κτήνος. Ή τέχνη αύτη δέν είναι άπόρροια αύθαιρέτου καί άορίστου αι

σθήματος, εύγενοΰς τίνος έπιθυμίας άνεφίκτου τελειότητος, είναι πόρισμα 

άναγκαϊον τής βεβαιοτέρας καί θετικωτέρας έπιστήμης, διότι ούδέν βεβαιό- 

τερον καί θετικώτερον τών φαινομένων τοΰ πνεύματος, ών άντιλαμβανόμεθα 
δι’ άμέσου συνειδήσεως, καί έφ’ ών στηρίζεται άπασα ή ύφ’ ημών πρεσβευο- 

μένη φιλοσοφία. Ή δέ ύπό τής τέχνης ταύτης διδασκομένη άρετή είναι τδ 

σύνολον πασών τών άρετών, ή διηνεκής έξις τοΰ δέοντος, τοΰ καθήκοντος, 

τουτέστι πάντων τών καθηκόντων κατά τήν άπαράβατον αύτών τάξιν καί 
άλληλουχίαν. Ή ενάρετος ζωή είναι ζωή σύμφωνος πρός τήν άληθή ημών 

φύσιν, πρδς τδν ορθόν λόγον, πρός τόν ήθικόν νόμον, πρός τήν θέλησιν τοϋ 
θεοϋ, διότι πάντα ταΰτα είναι ταύτόσημα. Καί ή ένάρετος ζωή είναι ή μόνη 

παρέχουσα ήμΐν πάσαν δυνατήν ευδαιμονίαν, διότι ή ευδαιμονία πάντδς ό'ν- 

τος είναι ή πλήρωσις καί άπόλαυσις τοϋ σκοποΰ τής ύπάρξεως αύτοΰ, ,ή πλή- 

ρωσις τοϋ νόμου αύτοΰ. Καί τοιουτοτρόπως τδ άγαθόν παρίστάται ού μ.όνον ώς 

καθήκον, άλλά καί ώς υπολογισμός άριστος πρός ίκανοποίησιν τής έν ήμΐν
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έμφύτρυ επιθυμίας πάσης δυνατές ευδαιμονίας. Ή έκ της αρετές ευδαιμο
νία δέν είναι βεβαίως εύαπόκτητος, απαιτεί θέλ ησιν σταθεράν και άοχάς 

άμετατρεπτους, άλλ’ είναι έφ’ ημΐν, καϊ είναι αναφαίρετος, και ό έπιδιώκων 

αύτην άποκτα καθ’ έκάστην νέας δυνάμεις, ένιαχύεται ύπ’ αύτης της πάλης, 
νέα πάντοτε θέλγητρα άνακαλύπτει έν τγ άρετ·^, καί νοεί έπ'ι τέλους σα

φέστατα κα'ι συναισθάνεται ένδομύχως δτι ό άπιστος βίος είναι έν ταυτφ καί 

ό ηδ ιστός.

Π. ΒΡΑΐΛΑΣ ΑΡΜΕΝΗ2. ’

Ο ΘΙΕΡΣΟΣ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΣ *·

Δύο είναι ιδίως οί έξάρχοντες χαρακτήρες, οί διακρίνοντες τον Ναπολέοντςς 

|ν τφ μακρφ αύτοϋ σταδίφ, οδς έζητησε νά διαγράψν) ό ©ιέρσος :.ό στρα

τιωτικός, ό πολιτικός* περ'ι τοΰ ήθικοΰ άνθρώπου ούδέν λέγω' δ σΰγγραοεύς 
ήκιστα άπέβλεψεν είς τοΰτο* τό έργον αύτοΰ ύπηρξεν ή έξύμνησις τοΰ στρα

τιώτου καϊ η δικαιολογία τοΰ πολίτικου. ’Ίδωμεν έκ τοΰ πλησίον τά πράγ.ι 

ματα.
Τό έξοχώτατ.ον προσόν τοΰ Ναπολέοντος ^το η στρατιωτική αύτύΰ μεγα- 

λοφυΐα* ώς στρατηγός άνηκει αναντίρρητος μεταξύ τών μεγίστων στρατιω
τικών άνδρών απάντων τών αιώνων, αδεώς δυνάμενος νά παραβληθη πρός 

τόν ’Αλέξανδρον, τόν Καίσαρα, τόν ’Αννίβαν, τόν Καρολομάγναν* τολμηρόν* 

εφευρετικόν πνεΰμα, ακατάβλητου έν τοϊς κινδύνοις, αύτοσχεδιαστης πρω,-. 

τότυπος έν άνάγκη, είναι η εκπροσώπησές τ^ς στρατιωτικής συνθέσε.ως τοΰ 
αίώνος, τά δέ διάφορα στάδια τοΰ βίου του είναι άληθώς αδρότατη πηγη 

μελέτης της στρατιωτικές τέχνης. Ώς τοιοϋτος δ’ εξει διαρκή αξίαν κα'ι ση-, 

μασίαν έν τ^ ιστορία.
Τοιοϋτος άνηρ υπό τά διαυγή καί άληθώς μεσημβρινά χρώματα τοΰ χρω 

στήρας τοϋ Θιέρσου ίδανικοποιεΐται μέχρις άποθεώσεως. Τίς είναι ό Βοναπάρ- 

της έν τίί ίστορίικ τ$5ς 'Γπατείας καί της Αύτοκρατορίας ; Ούδεϊς ιστορικός 
παρέδωκεν ήμϊν ποτέ τοιοϋτον τόν ηρωά του : δ έπικός Άχιλλεύς τοΰ πα- 
τρός της ποιησεως, ό Γοδοφρεϊδος Βουϊλλίών τοΰ άοιδοΰ τών σταυροφοριών, 

είναι πραγματικώτεροι, άνθρωπινώτεροι τοΰ στρατηλάτου τοΰ δέκατου ένα

του αίώνος.
Είχεν ό Ναπολέων τοιαυτην ποί’ησιν έν τφ χαρακτϋρί του ; ένεθουσιάσθη 

ποτέ υπέρ εύγενοΰς, καθολικής ιδέας έν τφ μακρφ, πολυκυμάντω αύτοΰ βίφ; 

οί ίστο.οίκοί κόλακες τοΰ μεγάλου στρατηγού, δικαιώματι ποιητικής έλευθε

ρίας μάλλον $ ιστορικές άληθείας, άπό τοΰ πραγματικού φιλοδόξου έπλασα^

? ΣιΆ/εια χ,αί τέλος. Ίδ. Γ’ σελ. 480.

Ιδεώδη σταυροφόρον της έλευθερίας, ώσεί τό ευαγγελίου αύτίίς νςτο άνάγκη 

νά διαδοθώ διά τοΰ πυρός κα'ι τοΰ σίδηρου, ν’ άπολουσθίί έν τί) κολυμβηθριρ 

τοΰ αίματος, ϊνα καταστ·^ καθολική συνείδησις τ·ης άνθρωπότητος, καθώς 

άλλοτε έπεβάλλετο τό Κοράνιον διά τ^ς βίας ύπό τ·ης οξείας αιχμής τοϋ 

προφήτου της ’Αραβίας.
Ό Ναπολέων έν τ·?ί έξορίφ άρέσκετο άποδίδων έαυτφ τοιαυτην αποστο

λήν άνωτέραν* μέχρι τοΰ τέλους τοΰ βίου του ύπηρξε κωμφδός έξοχος* κα

ταβληθείς ύπό της ειμαρμένης, δέν έκάμφθη, ούδεμία άπό τοΰ στόματος 
αύτοΰ διεξέφυγε κραυγή μετάνοιας κατά τοϋ παρελθόντος αύτοΰ, άλλ’ έξη- 

κολούΟει άείποτε ΰποκρινόμενος τό πρόσωπον τοΰ παρα^νωρισθέντος μάρ- 

τυρός, καταλείπων δ-ήθεν την ετυμηγορίαν είς την κρίσιν της ιστορίας: «’Έχω 
πεποίθησιν είς την ιστορίαν ! άνέκραζεν* έ'σχον πολυαρίθμους κόλακας, η δέ 

παρούσα στιγμή άνηκει είς τούς μανιώδεις κατηγόρους μου. Άλλ’ ή δόξα 

τών ενδόξων άνδρών, ό'πως και ό βίος αύτών, είναι εκτεθειμένη εις την ιδιο

τροπίαν της τύχης* έλεύσεται δέ ημέρα, καθ’ ην μόνης τ*?5ς άληθείας ό έ'ρως 

θέλει ζωογονήσει συγγραφείς αμερόληπτους, θέλουσιν άναμφιβόλως άποκα- 

λύψει σφάλματα έν τφ σταδίφ μου, άλλά η Άρκόλη, τό 'Ρίβολι, αί Πυραμί

δες, τό Μαρέγγον, η Αύστερλίτση, η Ίένα, ή Φρειδλάνδη είναι γρανίτης, 

gaff* ού ούδαρως ό οδονς τοΰ φθόνου δύναται να κατίσχυση».
Ώς στρατιωτικός συγγραφεύς, ώς ζωγράφος όλων εκείνων τών μεγάλων 

μαχών, δι’ ών έπαίζετο ή τύχη και τό μέλλον της Γαλλίας κα'ι τ·ης Εύρώ- 

πης, ό Θιέρσος κέκτηται μετρίαν αξίαν* άν $το συντομότερος είς τάς περί- 
-γραφάς αύτοΰ κα'ι τάς περί τοΰ πολέμου σκέψεις καί κρίσεις, ήθελε παρέχει 

μεϊζον ενδιαφέρον, ένώ ηδη η μακρηγορία, ή παλιλλογία πολλάκις, επιφέρει 

κόπωσιν είς τό πνεΰμα* έπιτηδειος ζωγράφος, μετ’ άπαραμίλλου δεξιότητος 

άπεικάζων τά άντικείμενα, δύναται ίσως διά της άδρότητος κα'ι τοΰ πλού

του τών χρωμάτων, διά της πολυτελείας τών εικόνων νά παρασύρη τόν ά
πειρον τ-ης πολεμικής τέχνης άναγνώστην, νά δελεάσν, την φαντασίαν ταυ, 

άλλά διά την έξησκημέ.νην ειδικότητα αί μακραί καί καταλεπταί αύτοΰ 
περιγραφαί ούδεμίαν δύνανται νά έ'χωσιν άξίαν διδασκαλίας. 'Η πραγματική 

αύτοΰ περί την στρατιωτικήν τέχνην άδαημοσύνη καταδείκνυται έκ τίϊς 

άπεράντου τών στρατιωτικών ζητημάτων άναπτύξεως* αΐ εικόνες αύτοϋ ά- 

ληθώς είναι πλούσιαι τά χρώματα,ζωηραί την έκφρασιν, άλλ’ ύπό τ·ης πολ- 
λ·ης καί άκανηνίστου. διαφόρων στοιχείων, άλλοτρίων πολλάκις, συσ-σωοεύ- 
σεως, έπέρχεται κατ’ άνάγκην ή σύγχυσις· ύπερβάλλει έν ταϊς μακραΐς ταύ- 

ταις περιγραφαϊς ό μέχρι μονοτονίας ένθουσιασμός, νί ή αυστηρά καί νηφά
λιος, η άπαραίτητος ιδίως διά στρατιωτικόν συγγραφέα, άντικειμενικότης* 

πολλάκις δέ έν τη παραφορά τοΰ ένθουσιασμοΰ ό συγγραφεύς έπιλανθάνεται 
της αποστολής· του, τοΰ Ιστορικού και κριτικού, τών μαχών, μεταβαλλόμε

νος αίφνιδίως είς θεωρητικόν τοΰ πολέμου,, είς στρατηγόν δίδοντα γνώ.- 
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μας, άνελίσσοντα σχέδια στρατηγικά — άπό τίίς τραπέζης τού σπουδα-· 

στηρίου του.

Αυτή ή πρός τά στρατιωτικά ιδιότροπος κλίσις ύπηρξεν η αδυναμία, άς 
γνωστόν, σύμ,παντος τοϋ βίου του, μέχρις εσχάτου γηρως. Διενοηθη ίσως ν', 

άπομιμ.ηθ^ τό.ν Μακκιαβέλλην, έκτος τοΰ πολιτικού καί ιστορικού άνδρός, 
δρέπων ωσαύτως καί δάφνας στρατιωτι.κο.ΰ συγγραφέως, ’Αλλ’ δ,σον ως πο-- 

λιτικό,ς καί άς ιστορικός ό ©ιέρσος είναι κατώτερος τοϋ έξόχου γράμματέως 
τίίς φλωρεντιακίίς δημοκρατίας, το.ϋ ιστορικού της Φλωρεντίας καί τοΰ θεω

ρητικού. τών περί τίίς πρώτης δεκάδος τοϋ Τίτου Λιβίου λόγων, κατά τοσοΰ* 
^ον δ αυτοσχέδιος, στρατηγικός τίίς ιστορίας τίίς ’Τπαε«'α<; χαι τής Avt^r- 

χραιορίας οττολτ,ίπζτχι τοϋ συγγραφέως τϊδς ΠοΛτμιχης τέχνης. 'Ο πρός τόν. 
ίστοροΰντα καί τόν ίστορούμενον φετιχισμός τίίς έπο.χϋς εκείνης, καθ’ $ν επί. 

μακράν ετών σειράν έδημο,σιεύετο η ιστορία της 'Τπατεί.ας καί της Αύτο- 
κρατορίας, άδιαφορώ,ν διά την αλήθειαν καί την πραγματικότητα, πεπωρω- 

μενος ύπό. τί?ς ματαιοδοξίας, ητις επί τέλους $γαγε τον γαλλικόν λαόν είς 

την ·ηθικην καί πνευματικήν εκείνην αύτο.κτονίαν, ύπό, την έπίδρασϊν της 
οποίας έτελέσθησαν έν Γαλλίιρ τά εικοσαετή έκεϊνα τ$ς πολίτικης διαφθο

ράς καί άτιμώσεως Κρόνια, τά γνωστά έν τίί ίστορίρρ ύπό τό όνομα τίίς δευ- 
τέρας Αυτοκρατορίας, μ πρόλογος μέν ύπηρξεν η επιορκία τίίς 2ας δεκ^μ- 
βρίου, αντάξιος δ’ επίλογος καί λύσις η πτώσις τοΰ Σεδάν, καί ών αί τελευ- 

ταΐαι άπηχησεις διαταράττρυσιν είσέτι την δημοσίαν έν Γαλλίας συνείδη- 

«ιν, παραπαίουσαν ύπό τ·ης μακράς μζ&ης» ί τύφλω.σις εκείνη της γαΑΑι-· 
χής δόζης, ·ητις μόλις κατόρθωσε νά διασκέδασή μετά την θριαμβικήν είσέ- 

λασιν τών αλλοφύλων είς τδ, γαλλικόν Ιδαφος, ιδού, αί άφορμαί, ών ένεκα 
αί στρατιωτικαί περιγραφαί καί εκτιμήσεις το.ϋ πολεμικού σταδί.ου τοϋ, 
πρώτου Ναπολέαντος, μεθ’ δλην την συνεργασίαν στρατιωτικών τινών ειδι

κοτήτων, κατ’ ουσίαν μέν πλημμελείς καί |ωλοι, άλλά κατά τόν εξωτερικόν, 
τύπον περιβεβλημ.έναι τά ζωηρά και καταθαμβούντα άκαίρου ευγλωττίας 
χρώματα, συνετέλεσαν είς την φημην καί την δημοτικότητα της ιστορίας 

ταύτης παρά τοϊς άπλουστέροις.

Ό θαυμασμός ού,τος τίίς ιστορίας τοϋ ©ιέρσου ητο εναργές τεκμήριου της 
ηθικής καί πνευματικές καταστάσεω.ς της πατρίδος του. Ό. ιδιώτης, δ κατά 
πρώτην φοράν έπισκεπτόμενο.ς την πόλιν τών Παρι.σίων, έννεό.ς, έξεστηκώ.ς 

ϊσταται καί άποθαυμάζει επί παραδεί.γματι τό νεοτευχές μέγα θέατρο.ν της 

πόλεως (grand Opera), περιφανές σύμβολου καί έκπρο,σώπησιν της άρχού- 

σης σήμερον, ού μόνον έν Γαλλί^ι, άλλά καί έν τη λο.ιπ^ ΕύρώπΤ) πτώ
σεως έν άπάσαις τοϋ ήθικοΰ καί πνευματικού βίου ταϊς σχέσεσιν, έν τη τέ

χνη ώς καί. έν τί) έπιστημν), ύ.πομιμνησκο,ν τά κολοσσαϊα οικοδομήματα 
της ’Ασσυρίας η) τ^,ς ’Ινδικές' άλλ’ έάν ουτος κατά τύχην ,ηθελεν είσέλ- 
θ?ι. είς τό μουσείου, το,ϋ Λούβρου, ούδέ βλέμματος νίθελεν άξιώσει τάς &- 

πλάς γοαμμάς καί την άπέριττον άφέλειαν τίίς έκ Μήλου ’Αφροδίτης. . Ή 

διαφθορά τοϋ νοός καί της καρδίας άπαρέσκεται είς τό φυσικόν, είς 
τό άφελές, λατρεύει τό ψιμμύθιον, δέν κατανοεί τό ήθος έν τη άλη- 

θεϊ αύτοΰ έννοίι^ καί βημασίικ, οϊον συνίστα αύτό τοϊς τεχνίταις ό Αρι
στοτέλης, άλλά κολακεύεται ύπό της ύ.πο^μισεως·, τίίς τεινούσης πρός θάμ- 
βωσιν μάλλον, % πρός διαμόρφωσιν καί διδασκαλίαν. Καϊ ιδού δ λόγος, δι’ 

8ν η ιστορία αυτή έξετιμηθη έν Γαλλία μετά τοσαύτης ζέσεως, καθό πιστώς 
έκφράζουσα τάς άρχάς, ύφ’ ών ώρμάτο $ πρώτη καί ένεπνέετο ί δευτέρα 

αυτοκρατορία, άρχάς πραγματικάς της γαλλικής κοινωνίας.
Τό πρώτον έ'ργον, η πρώτη πράξις τοΰ ηρωας της ιστορίας ταύτης ^το η 

δι’ ενός πολιτικού τολμήματος κατάληψις της υπέρτατης άρχης.έν Γαλλία" 

ί άιμέρα τίίς 18 ομιχλώδους ύπηρξεν η άνάβασις τοΰ Βοναπάρτόυ έπί της 
πολίτικης σκηνης" άπό τίίς ημέρας ταύτης άρχεται δ άληθης αύτοΰ βίος, 

διότι ό προηγούμενος δέν ητο η προανάκρουσις, δ πρόλογος τ·ης αίματη* 
ράς τραγφδίας* αότη δέ η ήμερα, ή τοσοϋτον απαίσιος διά την πολιτικήν 

ιστορίαν τίίς Γαλλίας, ύπηρξεν η άφετηρία δ'λων έκείνων τών καταστροφών 
καί τών έρημώσεων, ών έπί μακράν σειράν |τών ύπηρξεν έλεεινόν θέατρον ή 

Γαλλία καϊ ή Ευρώπη,
Ποιος ό λόγος της έπιορκίας ταύτης, τής άθετήσεως τών ίερωτέρών νό

μων, έφ’ ών οφείλει νά βασίζηται πάσα κοινωνία ; ήτο πολίτικη άνάγκη 

ή πράξις αδτη, γενομένη χάριν της σωτηρίας της Γαλλίας, ή ήτο προφανής 
επιορκία, μόνον έλατηριον έχουσα την άμετρον φιλοδοξίαν, ητις διέκαιε τόν 
όίνδρα μέχρι τοϋ τέλους τοϋ βίου του, μηδαμώς βουληθέντα νά διδαχθώ ύπό 

τών περιπετειών της ειμαρμένης, ών ύπήρξε τό παίγνιον ;
Συνήθως η διδακτορία παρέστη έν τη (στορί^ς σωτηριώδες φάρμακον έν 

έποχαϊς κοινωνικές άποσυνθέσεως καί πολίτικης αναρχίας" οί 'Ρωμαϊοι, ών 

γνωστόν τό πολιτικόν αξίωμα Stilus. publica suprema lex esto, πολλάκις 
σώσαν, άλλ’ έπί τέλους καταστρέψαν την πολιτικήν ελευθερίαν της ‘Ρώμης* 

εΐχον καθ’ ώρισμένας τινάς περιόδους τοΰ ιστορικού αυτών βίου ποιήσει χρή- 
σιν τού ισχυρού τούτου φαρμάκου, άναθέντες έπί τινα χρόνον είς ένα μό- 
ν.ον άνδρα την ύπερτάτην άρχήν της πολιτείας. Ότι ή τοιαύτη ελλειψις 
αύτοπεποιθησίας ενός λαού, ύπογράφοντας την πολιτικήν αύτοΰ καταδίκην 

διά τής παραδοχές ενός δικτάτορος, είναι έναργές τεκμηριον πολιτικές άνι- 

κανότητος, ούδεμία ξϊναι έπςτετραμμένη συζητησις. Άπό τής πολίτικης 
άναρχίας άναφύεται δ δικτάτωρ, καταληγων έπί τέλους είς τόν τύραννον.

Άλλά διετέλει ή Γαλλία κατά την έποχην εκείνην έν τοιαύτφ άναρχίικ, 
δπότε δ Ναπολέων, επανερχόμενος έξ Αίγυπτου, έπιβούλως καί λαθραίως 

είσηρχετο είς την έζουσίαν καί κατέλυε το πολίτευμα τ·ης πατρίδος τους 

Ποια πολίτικη ανάγκη ύπεχρέου αύτόν είς την επιορκίαν ταύτην ; Ούδένα 

Ιστορικόν τ?ίς έποχίίς ταύτης έπικαλούμεθα, διότι αύτός δ Βοναπάρτης θέ-
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^ei έλθει εις έπιζουρίαν ήμών, καταδείκνυαν,των τήν επιορκίαν αύτοΰ κατά 

την άπαίσιο,ν τοϋ ΌμιχΛώδονς ημέραν.
Kod έν πρώτοις όφείλομεν νά παρατηρήσωμεν, δτι η γαλλική κοινωνία 

καί η γαλλική κυβερνησις δέν διετελουν είς τό στάδιον εκείνο τής άποσυν-, 
θέσεως καί τής αναρχίας, ώ.ς ένασμενίζο,υσι διισχυριζόμενοι οί δικαιολογούν·? 

τες τό πολιτικόν αύτοΰ τόλμημα, πρώτιστα δέ πάντων αύτός ό ©ιέρσος. Ά-? 
λήΟώς τό Διευθ.υντήριον., ή τελευταία τής Έπαναστάσεως κυ,βέρνησις, ή 
διαδεχθεΐσα τάς προκατόχους αύτής κυβερνήσεις τοϋ. αίματος κα'ι τής έκδι- 

κησεως, δέν έκεκτητο είσέτι την κυβερνητικήν εκείνην ενότητα κα'ι αύθεν- 

τειαν, ητις άπήτεΐτο πρός έπούλωσιν τών πληγών, ακτίνες εΐ/ο,ν άνοιχθή 
επί τοΰ αιμορροΰντος σώματος τής γαλλικής κοινωνίας" σχετικώς έν τούτοις 
$,το ή πρώτιστη τών κυβερνήσεων, άς ή Γαλλία άπήλαυσε κατά τό μακρό,ν 

της επανατάσεω.ς διάστημα. Α,ύτός ό ©ιέρσος, ό. δικαιολογών τόν Ν,απολέ 

ο.ντα έπί τφ πολιτικφ αύτοΰ τολμήματι, ούτω,σ'ι κρίνει τό Διευθυντήριον καί 

τα αποτελο.ΰντα αύ,το μέλη τής κυβερ,νήσεως: α'Η. νέα αυ,τη δημοκρατική 
απόπειρα διηρκεσεν επί τετραετίαν άπό τής 14 ομιχλώδους τοϋ-τετάρτου 

έτους μέχρι . τής 18. ομιχλώδους τοΰ ογδόου, έπεχειρίσθη δέ άγαθή τή πίστει 
και βουλησει υπ’ άνδρών, ων οί πλεϊστοι ήσαν έντιμοι καί διαπνεόμενοι ύπό 
εξαίρετων προθέσεων. ΙΙροσωπα τινά, βίαια τόν χαρακτήρα ή ύποπτα τήν, 

ευθύτητα, ώς ό διευθυντής Barras, ήδυνήθησαν ν’ άναμιχθώ.σιν είς τόν κα

τάλογον τών. κυζερνωντων, οΐτινες κατά τά τέσσαρα ταΰτα έ'τη φκειοποιή- 
θησαν τήν εξουσίαν' άλλ’ οί έτεροι ώς ό Rewbell, ό La Reyeillere, ό Le-. 
peax, ό Le Tourneur, ό Carnot, ό Barlhelemy, ό Roger—Ducos, ό Sie- 

yes, ησαν ευθείς πολϊται, έ’νιοι αύτών ίκανώτατοι, ό δέ τελευταίος, ό Sieyes^ 
πνεΰμα ύπέρτεραν καθ’ ολοκληρίαν» *■·

Κυ,βέρνησις τοιαύτη, ύπό τοιούτων άνδρών διβυθυνομένη, .ήδύνατο συν τφ 

χρόνφ. νά παγιώσιρ τήν τάξιν έν τφ. έσωτερικώ καί νά θεμελιώση έν τώ 
φξωτερικφ.τό κύρος τής νέας τών πραγμ.άτω,ν τάξεως, ήν έπί το.σοϋτο,ν χρό.- 

νον εδυ.σφορει ν’ άναγνωρίση ή μον.ορχουμένη Εύρώπη' ό, δέ Βοναπάρτης, άν 

αληθώς. 7),σθανετο έν. έαυτφ, τά καθήκοντα τοϋ πολίτου καί τοΰ στρατιώτου, 

ωφελε να είσελθη είς τήν. πατρίδα του, ούχί μελετών συνομωσίαν. κατά 
τοΰ καθεστώτος, άλλά μέ τήν πρόθεσήν νά ύποσ,τηρίξ-ρ τήν. τάξιν. καί τήν 
ελευθερίαν διά τής αίγλης τοΰ όν,όματό.ς του' εΐχεν ενώπιον αύτοΰ.-σύγχρονον 

περίπου, τόν Βασιγκτώνα, από τοΰ βίου το„ΰ οποίου ήδύνατο. ν’ άρυσθή μαθήτ 

ματα πολιτικής αρετής καί ήθικότητος, ούχί ■ δέ ύπερβαίν.ων τήν. εποχήν 
αύτοΰ καί τήν κοινωνίαν, ν’ άναζητή τοιαΰτα έν τοΐς χρόνοις τής ρωμαϊκής 

πτωσεω,ς. ’Απερχόμενος τής Αίγύπτου ό άνήρ τοΰ εγκλήματος καί τών κα-τ 
κών προθέσεων, είχε έκμυ.στηρευθή είς τόν έμπεπιστευμένον αύτφ στρα-^ 

τηγον Μ e n ο u τάς άκο,λούθους σκέψεις, σαφώς δηλούσας, τήν μέλλουσοΛ 

1 rhi.prs, Histoire, du Consulat et, de 1’ Empire, Tom. I er, 3,

«ύτοΰ έν Γαλλίοι πολιτικήν διαγωγήν : «Φίλτατε, έστέ βέβαιοι σείς εδώ, δτι 

αν λάβω τήν εύτυχίαν νά θέσω τόν πόδα μου είς τήν. Γαλλίαν, έ'ληξεν ή 

βασιλεία τής άδολεσχμας» k

Οί ήοωες τής σπάθης, οί τυχόντες ανατροφής έν τώ στρατώνι καί άνα- 
πτυχθέντες ύπό τήν βαρεΐαν ατμόσφαιραν τής στρατιωτικής πειθαρχίας, ώς 
έκ τής φύσεως αύτής καί τοϋ προορισμού άρνουμένης πάσαν αύτόβουλον ιδέαν, 

πνευματικής έλευθέρας ένεργείας, δέν έννοοΰσιν ού'τε είναι είς κατάστασιν νά 
κατανοήσωσι τήν σημασίαν καί τήν έπίδρασιν τής έλευθέρας σύζητήσεω.ς 

έν τφ ήθικφ καί πνευματικφ τοΰ άνθρώπου καί τής κοινωνίας βίω' ό στρα
τών, έκ τής κλήσεως αύτοΰ παρακωλύων πασαν άνεξάρτητον σκέψιν, άρνεϊ- 

ται ούδ’ έννοεΐ τήν ελευθερίαν έν τή πολιτεί^ καί τήν άνάγκην τής πρωτο
βουλίας αύτής έν τή ίστορίγ τής άνθρωπότητος. ’Εντεύθεν άπαντα σχεδόν, 

τά πολιτικά τολμήυ-ατα συνελήφθησαν κατά πρώτον καί έσχεδιάσθησαν έν. 

τφ στρατώνι, πλέον δέ ή άπαξ ή έλευθερία τών λαών έκινδύνευσεν ένεκα 
τής συμμετοχής τοΰ στρατοΰ είς τήν λύσιν κοινωνικών., πολιτικών ή οίωνδή- 

ποτέ καθόλου ηθικών προβλημάτων. Δυστυχή τά έθνη, άτινα έκ τοΰ πλημ
μελούς αύτών κοινωνικοΰ καί πολιτικού όργανισμοΰ, άδυνατοΰντα νά λύσωσι 

τά άπασχολοΰντα τόν βίαν αύτών ζητήματα ύπό τήν εμβριθή αύθεντείαν τής 

έλευθέρας καί ελλόγου συζητήσεως, κατόπιν εμφυλίου σπαραγμού εύρίσκον- 

ται αί'φνης είς τήν λυπηράν άνάγκην νά κλίνωσιν επί τέλους ύπό την αύθεν

τείαν τής στρατιωτικής σπάθης, άξιούσης έν τφ δικαίφ τής ισχύος αύτής 
νά λύση τον. γόρδιον δεσμόν τών έπιπροσθούντων έν τή πολιτεία ζητημά

των, άτινα έπί μακρόν χρόνον δέν ήδυνήθη νά έπιλύσνι ό έλεύθερος καί άνε- 

ξάρτητος λόγος !
Καί έν τούτοις ή Γαλλία, καθ’ ήν εποχήν δ αύτοσχέδιος ρήτωρ τών Πυ>- 

ραμίδων έπανήρχετο νικητής άπό τής πατρίδας τών Φαραώ κα'ι τών Μαμε- 
λούκων είς τήν. πατρίδα τής ’Εγκυκλοπαίδειας καί τής ’Επαναστάσεως^ 
ρπως διδάξη αύτήν ε/ΐΛ^άκΐ,ως τάς άρχάς, &ς είχε σπουδάσει καί μελετή' 

σει έν τή ίστορίγ τής Αίγυπτου, δέν διετέλει είς τό σημεΐον έκεΐνο τής κοι
νωνικής άποσυνθέσεως καί τής πολιτικής άναρχίας, δπότε καθίσταται δυστυ

χώς άναγκαϊον δραστικόν φάρμακου τό πολιτικόν τόλμημα. Αυτός δ Βονα
πάρτης, άμα έπανελθών είς Γαλλίαν, δέν έδίσ.τασε δημοσίιγ νά όμολογήση 

καί νά δηλώσή εαυτόν εις τό Διευθυντηρίου πιστόν ύπηρέτην καί έκτελεστήν 
τών αρχών τής δημοκρατικής πολιτείας' καί δέν εΐχεν άναμφιβόλως τήν 

έλαχίστην άφορμήν νά πρ,οσβάλν) κυβέρνησιν, ής ή συμπεριφορά, μεθ’ δλην 
τήν θυελλώδη τών χρόνων έκείνων κατάστασιν, ούδέν παρείχε τό έπιλήψι- 

μον διά τόν έξετάζοντα κα'ι κρίν.οντα άμερολήπτως καί σχετικώς τήν τότε 

πολιτικήν θέσιν τής Γαλλίας έν συγκρίσει πρός τήν προγενεστέραν. Έν τοΐς 
^Απομνημονεύμασιν αύ.τςΰ δ πρόεδρος τοΰ Διευθυντηρίου Gohief άφηγεϊται

1 Memorial 25 καί 30 Αδγονστου 181ώ
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τά επόμενα περί τές μεταξύ αύτοΰ καϊ τοΰ Βοναπάρτου πρώτες συνεντεύ* 
ξεως; «‘Ο Monge τον παρακολουθεί. Πόσον ευχαριστούμαι, φίλτατε πρόε
δρε, μοί είπεν ό Monge, έπανευρίσκων θριαμβεύουσαν τήν δημοκρατίαν ! 

"Ηδομαι εξίσου έπϊ τούτφ ειπεν, δ Βοναπάρτης ^στενοχωρημένος δΜγον, 

Αί είς Αίγυπτον Αφικόμεναι ειδήσεις ήσαν τοσοΰτον ταραχώδεις, ώστε δέν 
έδίστασα νά κάταλίπω τον στρατόν μου, όπως έλθω ένταΰθα νά συμμερισθώ 

τούς κινδύνους σας.» Την δέ έπαύριον δ Βοναπάοτης έκήρυττε προ'τοΰ Διευ

θυντηρίου οτι ήδετο βλέπων την δημοκρατίαν, ήν έπίστευεν άπολεσθεΐσαν, 
σεσωσμένην ύπό τών κατορθωμάτων τών συστρατιωτών αύτοΰ, και προσέ

θετε, βάλλων την χεϊρα έπϊ τές λαβής τοΰ ξίφους του, δτι ούδέποτε ήθελε 

καθελκύσει αύτην, ή άμυνόμενος ύπέμ τής δημοκρατίας και τής κυδερνή·* 
σε ως αύτής.»1

Δεν έξετάζομεν τά καθέκαστα τές μετά ταΰτα έπιορκίας καϊ τοΰ πολι

τικού τολμήματος,δι’ού κατελύθη η μετά τοσούτων πόνων κα'ι κινδύνων κτη- 

θεϊσα έν Γαλλίοι ελευθερία. 'Ο άνηρ έκεϊνος, δ εύνοούμενος της ειμαρμένης, 

ό τοσαύτην (χων πεποίθησιν εις τόν αστέρα του, ώστε νά γράφη είς τό συμ- 
•βούλιον τών Γερόντων (Conseil des Anciens) τά Ακόλουθα περί έαυτ,οΰ λόγια : 

«Σκέφθητε δτι βαίνω παρακολουθούμ.ενος ύπό του θεοΰ τές τύχης κα'ι τοΰ 
θεοΰ τοΰ πολέμου», κατέλαβεν έπ'ι τέλους την ύπερτάτην Αρχήν, δίχως ού
δεμία νά έξαναγκάση αύτόν είς τοΰτο πολιτική ανάγκη. Ούδεμία έσωτερική 

στάσις, ούδείς έξωτερικός κίνδυνος έπιβάλλων έδικαί,ουν τό ύστατον τοΰτο. 

τές προλήψεως τές κοινωνικές άποσυνθέσεως καταφύγιαν. Συνωμοσία πρα- 

μεμελετημένη, Αχούσα την άρχην αυτές έν τή ένόχφ Ατομική φιλοδοξίςρ 
ένδς άνδρός καϊ τών συνενόχων αύτοΰ, ούχί δέ έν τώ συμφέροντι της. πολι

τείας, τοιαΰτα τά αίτια τά παραγαγόντα τό. πολιτικόν έκεΐνο τόλμ.ημα τοΰ, 

Όγιι^^ώδους. Ή Αμερόληπτος, η Ανεξάρτητος ιστορία ηρξατο ήδη άπαγ- 
γέλλουσα την έτυμηγορίαν αύτές. Έκεϊνος, τόν όποιον η κολακεία τών 

χρόνων τούτων έν ποιητική μέθη μάλλον ή έν ιστορική αύστηρότητι Απε- 

κάλεσε τόν Απεσταλμένον τές θείας Προνοίας, όπως έν ειρήνη συνέχιση καί 
έκτελέσγτό ύπό τές έπαναστάσεως ημιτελές έναπολειφθέν έ'ργον, ηρξατο. 
-ήδη λαμβάνων τήν προσήκουσαν ιστόριζαν έκτίμησιν καί δικαιοσύνην. Ό 

ή'ρως τοΰ άνοσίου πολιτικοί τολμήματος, δ δγώσας τήν Εύφώπην πρός κο

ρεσμόν προσωπικές φιλοδοξίας μάλλον, ή προς έγκαθίδρυσιν "ηθικές τίνος 

άρχές έν τγί κοινωνία, θέλει λάβει ημέραν τινα τήν προσήκουσαν αύτοΰ ΰέ- 
σιν έν τή ίστορία, ένοσφ ή ανθρώπινη συνείδησις ζωηρά θέλει αισθάνεται 

τήν Αποστολήν αυτές, ένόσφ ή ήθικότης καί τά πρώτιστα αυτές στοιχεία* 
τό δίκαιον καί ή ελευθερία, θέλουσι διέπει τόν βίον τών λαών καί τών α

τόμων. ,
ΛοϋΛος καί τύραννος, άμφότεροι ύπέχουσιν ενθδνας, ό μεν τοϋ σκ& 

1 Gohier Memoires tom. ler, p. 199, π«ρ'« Barni Napoleon ley.
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rrt-ρου, ο δΙ των δέομαι, είπεν ό Λαμαρτΐνος *. Αύτη οφείλει νά ήναι 

ή αληθής καϊ. αμερόληπτος κρίσις τές ιστορίας. 'Ο έχων τά μέσα ν’ άντι- 
ταχθή, κ’ έν τούτοις ηλιθίως έπιτρέπων είς τόν τυχόντα νά λγστεύσή αύ

τόν, είναι έξίσου υπεύθυνος κα'ι είς έαυτόν καϊ ένώπιον τές κοινωνίας" ό 
άνθρωπος, δ έχων έμφυτον έν έαυτφ την ήθικήν έλευθερίαν, ό όφείλων νά 

ποιή την διάκρισιν τοΰ άγαθοΰ κα'ι τοΰ πονηρού, δέν δικαιούται καθ’ όλα-* 
κληρίαν έπ'ι τοϊς παθήμασιν έκείνοις, ών αύτός ούτος "ήδύνατο νά προλάβη 

καϊ τάς άφορμάς και τάς συνέπειας. Δέν πταίουσιν μόνον οί τύραννοι, οί κκ- 

τζχρώμενοι τές απολύτου έξουσίας έπ'ι βλάβη τές κοινωνίας" οί λαοί, είς τά 
λάθη τών οποίων ούτοι Αντλοΰσι την μυστικήν αύτών ίσχύν, είναι συμμέτο

χοι πάσης αύτών απόπειρας κατά τές ανθρώπινης ηθικότητας καϊ έλευ- 
θερίας. Ό έλάχιστον φιλοσοφήσας έπί τές ιστορίας τών επαναστάσεων 
καϊ τών πολιτικών τολμημάτων, Αναμφίβολον θέλει έξαγάγει συμπέρασμα, 

ό'τι τά σπουδαιότερα και ισχυρότερα δπλα παρέσχε τοϊς τυράννοις αύτη τών 
λαών ή Ακηδία καϊ αδιαφορία έπϊ τοϊς έμφύτοις έκείνοις δικαίοις, έφ’ ών 

οφείλει νά στηρίζηται πάσα κοινωνία. . .
Διά της ύπό τοΰ πολιτικού τούτου τολμ,ήματος καθιδρυθέίσης νέας τών 

πραγμάτων τάξεως αρχεται η άντεπανάστασις, η επάνοδος είς τά πρό τές 

έπαναστάσεως ίσχύοντα αρχαία καθεστώτα έν τή γαλλική κοινωνίφ καϊ πο

λιτείας. 'Η κυβερνητική 'συγκέντρωσις, η καϊ πρό τές έπαναστάσεως ίσχύουσα, 

ή άπορροφώσα πάσαν ακμήν καϊ ρώμην, πάσαν αύτενέργειαν τοΰ κοινωνικού 
οργανισμού, δ φοβερώτερος σύμμαχος τοΰ δεσποτισμοΰ διά πάσαν, κυβέρνησιν, 

οίανδηποτε πολιτικήν έκφρασιν φέρουσαν, έπανωρθώθη καί πάλιν διά τοΰ 

κυβερνητικού τοΰ Ναπολέοντος οικοδομήματος" καί ούτω διά τές συγκεντρώ- 

σεως ταύσης ή γαλλική έλευθερία περιεβληθη έσαεί τά σάβανα φθισικοΰ πο
λίτικου βίου, αδυνατούσα σπουδαίως καί έρ^ωμένως νά έμφυσήση σθένος είς 

τό μαοαινόμενον σώμα της κοινωνίας.
‘Υπό την αιγίδα τοιούτου πολιτικού συστήματος η Γαλλία άπολέσασα 

πάσαν έλευθερίαν έν τφ έσωτεριζφ αύτές όργανισμφ, ήν είχε κατακτήσει 
διά της Έπαναστάσεως, μετεβληθη τελέως εις στρατώνα, ίεραρχικώς διε- 

πόμενον κατά τά νεύματα κα'ι την βούλησιν τοΰ αοχοντος αύτές. .'Έκτοτε 
άν ώς στρατιωτική δύναμις έθριάμβευσεν έν τφ έξωτερικφ έπί τινα χρόνον, 

άλλ’ ώς πολίτικη δύναμις, όφείλουσα ν’ άντλή την πραγματικήν .αύτές 
ίσχύν έν έλευθέρφ καϊ ζωτικφ όργανισμφ, συνετρίβη" στρατιωτική ήττα 
έπενεγκοΰσα την πτώσιν αύτης, κατέδειξεν ότι ούχί ό όγκος και δ έξωτερι

κός κολοσσός Αποτελοΰσι την ίσχύν ενός έθνους, άλλ’ η εσωτερική έλευθερία 

καί ή λογική όργάνωσις τές πολιτείας, ής τοΰτο άπολαμβάνει.
Οί θιασώται τές συγκεντρώσεως έν τέ πολιτείφ, ών τοσοΰτον εύπορεΐ 

κατά δυστυχίαν η γαλλική πολιτική έπιστήμη όλων τών κομμάτων, ούδέ-

4 Lamartine. Meditations, Bonaparte.
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ποτέ ένόησάν τήν άλήθέίκν μ.&6* βλας τάς όυρ,φόράξ, άς από όάτώ ήδή δε
καετηρίδων ύφίσταται τό γαλλικόν έ'θνος' μελέτώντες τήν πολιτείαν- ούχI ώς 

οργανισμόν τέλειον; άλλ’ ώς τυχαϊον τινά μηχανισμόν, διευθύνοντά τήν κοι
νωνίαν, ούδέποτε κατενόησαν τά πραγματικά αί'τιά τής ακμής καί τίίς 

παρακμής της Γαλλίας. Αύτός ό Θιέρσος, άποθαυμάζων τό συγκεντρω
τικόν τοΰτο σύστημα, δι’ οδ ολόκληρος ή Γαλλία μετεβλήθη εις στρα
τώνα, ζώντα και σάεπτόμενον συνφδά τίί βουλήσέι τόΰ Αρχιστρατήγου, τών 
αξιωματικών καί ύπαξιωματικών αύτοΰ, εκφράζεται συμπεραίνων ουτω περί 

τοΰ νέου κυβερνητικού συστήματος τίίς γαλλικής πολιτείας, τοΰ ύπό τοΰ 
Ναπολέοντος ιδίως τελειοποιηθέντός, άλλά καθά διά πραγμάτων άπέδειξεν 
ό ’Αλέξιος de Tocqueville κληροδοτηθέντος ύπό τίίς αρχαίας μοναρχίας : 

«Είς τήν απλήν, καθαράν και γόνιμόν ταύτην ιδέαν όφέίλομέν τήν σήμερον 
έν Γαλλίιρ ώραίαν διοίκησιν! Ό πρώτος “Ύπατος κατέστησεν έν έκάστω τίίς 
χώρας διαμερίσματι νομάρχην έπιφόρτισμένον, ούχί νά έκκαλήται τήν δια- 

χείρισιν τών πολιτικών ύπόθέσεών παρά τινί πόλυμελεΐ διοικήσει, άλλά νά 

ενεργή αύτός δ ί'διος* γούτος δ νομάρχης ήτο συγχρόνως επιφορτισμένος νά 
διευθύνη τάς ύπαθέσεις τών νομών, άλλά ταύτας έν συμφωνία: μετά τοϋ 

νομαρχιακού όυμβουλίου καί μετά τών ύπό τοϋ συμβουλίου τούτου ψηφι- 
σθεισών χρηματικών χορηγιών; ’Επειδή δέ τό σύστημα τών Ανεξαρτήτων 
δήμων είχε καταδικασθή καθ’ άλοκληρίαν, δ δέ Sieyes, είς ον ώφείλ-ετο ή 

εις κεχωρισμένους δήμους διαίρεσις της Γαλλίας, έν τώ νέω αύτοΰ Συντάγ- 

ματι μετέβαλε τήν άρχήν τοΰ δήμου δία τοΰ νομοΰ, δ πρώτος “Ύπατος 
έχρήσατο ταύτή τή διαιρέσει, δπως άναλάβη τήν διαχείρισιν τοΰ τέως Ανε
ξαρτήτου επαρχιακού διαμερίσματος. Και κατά πρώτον μέν ή δημοτική διοί- 

κησις μετετέθη έν τή άληθεΐ αυτής θέσει, τούτέστιν έν αύτώ τώ δήμω, 
πόλει ή πολίχνη*, μεταξύ δέ τοϋ δήμου καί τοΰ νομοΰ έδημιουργήθη μέσος 
τις βαθμός διοικήσεως, τούτέστιν ή έπαρχία. Μεταξύ τοΰ νομάρχου καί τοϋ 
δημάρχου ώφελε νά ύπάρχη ό έπαρχος, ύπό τήν έπαγρύπνησίν τοΰ νομάρ

χου επιφορτισμένος νά διευθυνη Αριθμόν τινα δήμων, εξήκοντα, όγδοήκοντα 
ή εκατόν, περισσοτέρων ή όλιγωτέρων άναλόγως της σπουδαιότητος τοΰ νο

μοΰ. Έπί τέλους δ’ έν αύτφ τώ δήμω ώφειλε νά ύπάρχη δήμαρχος, έκτελε- 
στικήν ωσαύτως έζασκών εξουσίαν,έχων παρ’ έαυτξ> τήν συμβουλευτικήν αύ
τοΰ δύναμιν έν τφ δημοτικώ συμβουλίω, δήμαρχος, ύπάλληλος άπ’ εύθείας 
έξαρτώμενος άπό τίίς κεντρικής έξουσίας πρός διαχείρισιν τών πολιτικών 

υποθέσεων, δημοτικός ύπάλληλος καθ’ ό'σον Αφορά τάς έπιτοπίους υποθέ

σεις, έκ συμφώνου μετά τοΰ δήμου διευθυνων τά συμφέροντα αύτοΰ, ύπό 
τήν διηνεκή δ’έπαγρύπνησίν τυγχάνων τοΰ νομάρχου καί τοΰ έπαρχου, συνε

πώς τ·ης πολιτείας.
«Τοιαύτη είναι ή Θαυμασία ιεραρχία, είς ήν ή Γαλλία οφείλει διοίκησιν 

1 Έν τφ πολλοί» λόγου άξ'ω «ΰτοί» συγγράρματι: L’ Aocien R0gime el la Revolution. 

άπαράμιλλόν διά τήν ένέργειαν, τήν Ακρίβειαν τών πράξεών, τήν καθαρό
τητα της λογοδοσίας, τό δέ πάντων λόγου άξιον·, οτι κατώρθωσεν έν έξα- 

μήνω διαστήματι χρόνου νά έπάναγάγη τήν τάξιν είς τήν Γαλλίαν; ύπό τήν 
έπίδρασϊν έννοεϊται ένός μοναδικού πνεύματός, τοΰ πρώτου Υπάτου, και διά 

μοναδικής έπίσης εύμενείας τών περιστάσεων, διότι πανταχοΰ ύπήρχε φρίκη 
κατά τίίς Αταξίας καί δίψα πρός τάξιν, άηδία δέ πρός,τήν άδολεσχίαν καί 
κλίσις πρός τά ταχέα κα’ι θετικά άποτελέσματα. .... Τοιαύτη ύπήρξέν ή 

έπαοχιακή καί δημοτική έν Γαλλί^ κυβέονησις : είς άρχηγός τής πολιτείας, 
νομάρχης, έ'παρχος, ή δήμαρχος, διεκπεραιοΰντες πάσας τάς ύποθέσεις’ συμ- 
βούλιον συμβουλευτικόν, συμβούλιου νομοΰ, επαρχίας ή δήμου, ψηφίζοντα 

τάς έπιτοπίους δαπάνας* είτα μικρόν δικανικόν σώμα, τεθειμένου παρά τόν 
νομάρχην, μόνον πρός χορηγίαν της διοικητικές δικαιοσύνης: κυβέρνησις 
ύποκειμένη Απολύτως εις τήν καθολικήν κυβέρνησιν χάριν τών ύποθέσεων 
τ^ς πολιτείας, καί, εί καί εχουσα τήν ιδίαν αύτής γνώμην, έποπτευομένη 
και διεπομένη καθ’ ό'σον αφορά τάς νομαρχιακάς και δημοτικά; ύποθέσεις» 

ΤΙ τάξις δέν έ'παυσεν άρχουσα, πολλφ δέ μάλλον ή δικαιοσύνη, άφ’ δτου 

τό ώραϊον και άπλοϋν τοΰτο πολιτικόν σύστημα ισχύει μεταξύ ημών, τού
τέστιν άπό ήμίσεως περίπου αίώνος, έννοεϊται δέ δτι αί λέξεις τάξις 

καί δικαιοσύνη, καθώς άπασάι αί λέξεις ’ τών άνθρωπίνων γλωσσών σχετι
κήν μόνον έ'χουσιν άξίαν, σημαίνουσαι οτι ύπό τήν διοικητικήν έ'ποψιν ύπήρ- 
ξεν έν Γαλλία τοσοϋτον ολίγη άταξία, τοσοϋτον ολίγη άδικία, δσην είναι 

δυνατόν νά εύχηθίί τις έν μεγάλη πολιτεία» *.
Δημιουργός τοϋ κατά τήν έπιθυμίαν τοΰ πρώτου Υπάτου γενομένου τού

του συντάγματος ύπηρξεν δ πολύτροπος έκεϊνος αββάς Siey6s,o καί τοσούτων 

άλλων πολιτικών συνταγμάτων έν Γαλλία δημιουργός, απάντων έννοεϊται 
κατασκευασ.θέντων κατά τάς άνάγκας καί τάς απαιτήσεις της έκάστοτε 
άρχούσης πολιτικής έν τή έξουσίορ άπόψεως. 'Η άρχουσα ιδέα τοΰ νέου τού
του της ύπατείας συντάγματος ύπήρξε τό άκόλουθον δόγμα τοΰ περιωνύμου 

πολιτικοϋ νομοθέτου, άπό τής ύπηοεσίας τών Αρχών τής έπαναστάσεως με- 
τατεθέντος ή'δη είς τήν υπηρεσίαν τών τάσεων τής νέας δικτατορίας : «Ζα 
confiance doit venir d’ enbas, le pouvoir doitvenir d’ en hautSf Kxt διά 

τοΰ δόγματος τούτου, τοΰ ύποθάλποντος τόν δεσποτισμόν τής πολιτικής 

έξουσίας, ένεκαινίσθη έν Γαλλία: τό έκτρωματικόν σύστημα συγκεντρω
τικής πολιτείας, τό όποιον τοσοϋτον άποθαυμάζει δ συγγραφεύς τής Ύπα

τείας καί τής Αυτοκρατορίας, καί διά τό όποιον κατά τήν έ'κφρασιν τών 
θαυμαστών τοΰ συστήματος τούτου άπασα ή Εύρώπη φθονεί τήν Γαλλίαν.... 
Δεν είναι ί'διον τής-παρούσης έργασίας ή λεπτομερής άνάλυσις καί κριτική 

έ'ρευνα τοϋ συντάγματος τούτου, δι’ ού ό Ναπολέων κατώρθωσε νά στερεώση 

έπί ικανόν χρόνον τόν δεσποτισμόν αύτοΰ έν Γαλλί^, τό όποιον ύπηρξεν ή

1 Thiers Histoire du Consulat et del’ empire, tom, ter., p. 119—121.
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άφέΐήρία τής έλαττωματιζής ζατ-ζστάσεως της γαλλικής ζοινωνίας, διατε- 

λεΐ δ’ αείποτε τό πρώτιστον των κωλυμάτων διά την άνάπτυξιν καί παγίω- 

σιν τής άληθοΰς έν Γαλλίςρ ελευθερίας. Έν τ·$ κατόπιν μελέτη περί τών 

αιτίων τής αποτυχίας πασών τών έν Γαλλία επαναστάσεων, θέλομεν απο
δείξει εύρύτερον, δτι ένεκα της Συγζεντρώσεως, τψ; ϋανμαστης ταύτης κατά 

τδν Θιέρσον Ιεραρχίας^ ουδέποτε ή πατρΐς της έπαναστάσεως τοϋ 1789 

άπήλαυσεν άληθοΰς ελευθερίας. Δεν αποτελεί πραγματικώς έλευθέραν την 
πολιτείαν ό κατά τδ φαινόμενου μόνον ελεύθερος αυτής τύπος, κατ' ουσίαν 
δέ ΰπδ πνεύματος δεσποτισμοΰ και απολύτου αύθεντείας διαπνεόμενος. Ή 

πολιτεία, δπως 7) έλευθέρα, οφείλει ν’ άπορρέη άπδ της άρχής τής άτομιζό- 
τητος, έλευθέρως ζαΓάνεξαρτήτως έν τώ κύκλω αύτής δρώσης. καί διανοού

μενης. Μοναρχία, αριστοκρατία, καί δπως άλλως λέγονται οί διάφοροι πολι

τειακοί τύποι, είναι εκφράσεις κεναί καί άφγρημέναι ως έπί τδ πλεΐστον" η 
δέ ιστορία παρέχει ήμΐν παραδείγματα μοναρχιών έλευθερώτερον κυβερνω- 

μένων πολλών κατ’ δνομα μόνον δημοκρατικών πολιτειών, έν αΐς άρχει ούχί 

ή ελευθερία, άλλ’ η άπόλυτος αύθεντεία έλευθέρας δήθεν κυβερνήσεώς.
Άφοΰ διά τοϋ πολιτικοϋ τολμήματος τοΰ ‘Ομιχλώδους οί ίερώτεροι νό

μοι τοΰ δικαίου καί τής ελευθερίας άσυστόλως κατεπατηθησαν, φυσικφ τφ 

λόγφ αί συνεπειαι τής αιμοσταγούς ιεροσυλίας, δυνάμει της δποίας ό Βονα

πάρτης κατέλαβε την ύπερτάτην άρχην έν Γαλλίικ, ύπήρξεν άντάξιαι. 'Π 

Γαλλία άπηλευθερώθη τέλος της επικινδύνου αδολεσχίας των. Ιδεολόγων, 
δπως περιβληθγί τδν κλοιδν της ακίνδυνου συγκεντρωτικής στρατοκρατίας 
τοΰ Ναπολέοντος Βοναπάρτου.

Διά του πολιτικοϋ αύτοΰ συγκεντρωτικού συστήματος ό Ναπολέων, άφο- 
μοιώσας την Γαλίαν, τάς διαφόρους αύτής τάσεις καί άτομικότητας εις μίαν 

καθολικήν βούλησιν, έξαρτωμένην άπδ τής τοϋ πρώτου αύτης άρχοντος, έπε- 
ζήτησε φυσικφ τφ λόγω ν’ άφομοιώσγι καί την θρησκευτικήν αύτης συνείδη

σή συμφώνως ταΐς άρχαϊς αύτοΰ. Έν δεσποτικώς κυβερνωμένν; πολιτεί^ ού- 
δέποτε ήδύνατο νά κατανόηση καί ν’ άνεχθή την ελευθερίαν τής συνειδή- 

σεως, ήν έν μέσφ τών οίκτρών αύτών αύτής παραπλανησεων ένεζαίνισε 

κατά τδ μάλλον καί διττόν ή Έπανάστασις. 'Η ελευθερία τοΰ πνεύματος, 

ή θρησκευτική ελευθερία, άρχή καί θεμέλιον πάσης πολιτικής ελευθερίας, 
ήκιστα είναι ευάρεστος είς τούς· ζητοϋντας νά ύποδουλώσωσιν ύπδ την άπό- 

λυτον αυτών βούλησιν τδ άνθρώπινον πνεΰμα. ‘Η ελευθερία της συνειδήσεως 
κατεργάζεται έν τφ έργαστηρίφ αύτής τήν άνθρωπίνην άτομικότητα, δίδει 

νεΰρα αύτή καί δυνάμεις καί εξεγείρει έν τφ άνθρώπφ πάντα τά αισθή

ματα καί τάς τάσεις, ών ουτος καθίσταται επιδεκτικός.' 'Η φιλοσοφία τοΰ 
δεκάτου εβδόμου καί ογδόου αίώνος διά τής Μεταρρυθμίσεως, τοΰ Σπινόζα, 

τής Εγκυκλοπαίδειας, τοΰ μεγάλου Φρειδερίκου, τοΰ Βολταίρου άνεκηρυξεν, 

δν τισι δέ πολιτείαις καί έπραγμάτωσε την μεγάλην κτήσιν τής νεωτέρας
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έπιστήμης, την ελευθερίαν της συνειδήσεως, καθ’ ής μετά τοσαύτης μανίας 

τδ σκοτεινόν πνεΰμα τοΰ μεσαιωνικού καθολικισμού έπί μακρδν χρόνον κατη- 

γωνίσατο.
'Η γαλλική έπανάστασις έν τδ όργασμφ αύτής κατεδίωξε μέν τδν καθο

λικισμόν, δν ύπελάμβανε πολέμιον συνωμότην της έλευθερίας, άλλ’ έσεβάσθη 
πάσαν θρησκείαν, όπόταν αυτή δέν έπεζητει, καταχρωμένη την συνείδησιν 

τών εύπιστων, νά έπεμβή καί διαταράξτ] τόν διάκοσμον τής κοινωνίας. "Έ

νεκα της καταιγίδας της έπαναστάσεως έπήλθεν άναμφιβόλως σύγχυσις είς 
τά πνεύματα, άλλ’ ουδέποτε κατίσχυσεν ή αθεΐα. Οί κορυφαίοι της μεγάλης 

ανατροπής υπήρξαν αύτό τοΰτο θεϊσται, οπαδοί τών θρησκευτικών διδασκα

λιών τοΰ 'Ρουσσώ καί τοΰ Βολταίρου, εχθροί τοΰ καθολικισμού, προσπαθή- 
σαντες ίσως έ'ν τισι περιστάσεσι νά έφαρμόσωσι τδ πολυθρύλλητον τοΰ Βολ
ταίρου λόγιαν ecrasez Γ infame, άλλ’ ουδέποτε ένόησαν νά έπιβάλλωσι τάς 

θρησκευτικής αύτών πεποιθήσεις είς τούς άλλογνωμοΰντας" η δέ ύπό τοΰ 'Ρο- 

βεσπιέρρου άνάορησις της λατρείας τού Λόγου ώς ύπερτάτου ’Όντος, έσχε 
παροδικήν..μόνον καί στιγμιαίαν άπηχησιν. Κατά την εποχήν λοιπόν εκείνην 

διέτρεχεν ι'σως κίνδυνον έν τ*?ί συνειδησει τίίς τεταραγμ.ένης κοινωνίας ό κα

θολικισμός, άλλ’ ούχί καί η ιδέα της θρησκείας, ιδέα έμφυτος καί αναπό

φευκτος έν πάσ·ρ έποχίί καί κοινωνία.
*Η τοϋ δικαίως καταδιωχθέντος καθολικισμού άντίδρασις εύρε παρά ΐφ 

νέφ Βοναπάρτη τδν φυσικόν αύτοΰ προστάτην καί σύμμαχον' ό Μωϋσής της 
μεσαιωνικής ιδέας άνέτειλεν αίφνης διά τοΰ πολιτικού τολμήματος τοΰ Ό/ιι- 

χλώδους, 'Η δεσποτικώς κατασκευασθεΐσα πολιτεία δικαίφ τφ λόγφ ώφελε 

νά διαπνέηται ύπό άναλόγου θρησκευτικής άρχης" καί αύτη έπραγματώθη 

έν τ^. πολυθρυλλητφ μετά τοΰ Πάπα εκκλησιαστική συμβάσει (Concordat), 
άρχομένου του έτους 1800. Διά τοΰ νέου δέ τούτου τολμήματος ή γαλλική 

ελευθερία έσαβανοΰτο δεύτερον καί στερεώτερον διά τών ρακών της θρησκευ

τικής δεσποτείας, ώς προ ολίγου χρόνου έσαβανοΰτο διά τοΰ πολιτικού συ

στήματος, περί ου ήδη ό προσήκων έγένετο λόγος.
'Ο ιστορικός της Ύπατείας καί της Αυτοκρατορίας δεν έχει λόγους νά 

θαυμάση τό νέον τοΰτο τοΰ Ναπολέοντος τρόπαιον, την μετά τού Πάπα έκ- 

κλησιαστικην σύμβασιν τοΰ πρώτου 'Υπάτου. Ένδομύχως άληθης Βολταιρια* 
νδς, ούτωσί εκφράζεται περί τοΰ άνορθωθέντος καθολικισμού: «'Η αγνή, 

ηθική καί αρχαϊκή αύτη Θρησκεία ύφίστατο : ήτο ή γηραιά τοϋ Χριστού θρη

σκεία, θειον κατά τούς μέν έργον, άνθρώπινον κατά τούς άλλους, άλλά κατά 
τήν γνώμην πάντων βαθύ έξοχου μεταρρυθμιστοΰ προϊόν" μεταρρυθμιστοϋ έπί 
δεκαοκτώ αιώνας έρμηνευθέντος ύπό τών Συνόδων,εύρυτάτων συνελεύσεων τών 

σπουδαίων πάσης έποχής πνευμάτων, συζητούντων ύπδ τδν τίτλον τών αι

ρέσεων πάντα τά συστήματα τής φιλοσοφίας, άποδεχομένων δι’ έκαστον τών 

μεγάλων προβλημάτων τής άνθρωπίνης είμαρυ,ένης τάς εύπροσώποτέρας, τάς 
ΤΟΜΟΣ Γ’, 9. — ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Τ879. ' 50
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κοινωνικωτέρας τών γνωμών, αποδεχόμενων αύτάς, ούτως είπεΐν, κατά πλειο- 

ψηφίαν του άνθρωπίνου γένους, παραγόντων έπ'ι τέλους τό σώμα εκείνο τές 
άμεταβλητου διδασκαλίας, τό καλούμενου ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ, παρά 

τους πόδας τοϋ οποίου ό Βοσσουέτος, ό Λεϊβνίτιος, σταθμίσαντες κατά πρώ
τον άπαντα τά φιλοσοφικά δόγματα, προσέλθον νά ύποτάξωσι τό αγέρωχο* 

αυτών πνεΰμα! Μάλιστα, ύφίστατο είσέτι η θρησκεία έκείνη, η ταξινομη- 
σασα ύπό τό κράτος αύτης άπαντας τούς πεπολιτισμένους λαούς, η διατυ- 

πώσασα τά ηθη αύτών, η έμπνεύσασα τά άσματα και παρασχοΰσα την ύλην 
της ποιησεως, της τέχνης, η έπιβαλοΰσα την σφραγίδα αύτης έν ταϊς έθνε- 

καϊς αύτών άναμνησεσιν, ή ύποδείξασα διά τοΰ συμβόλου αύτης τάς σημαίας 

των έκ περιτροπής ηττημένας η νικητήριους ! Ειχεν άληθώς έκλίπει αυτή 
έπί στιγμήν έν τινι τών μεγάλων καταιγίδων τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος’ 

άλλά τές θυέλλης παρελθούσης και έπιστάσης της άνάγκης της πίστεως, 

έπανευρέθη καί πάλιν έν τοϊς μυχοΐς τών ψυχών, ώς ή φυσική καί αναπό
φευκτος πίστις της Γαλλίας καί τές Εύρώπης.

«Τί τό μάλλον ύποδεδειγμένον, τό μάλλον άναγκαΐον έν έτει 1800, η η 
έπανόρθωσις τοΰ πρός στιγμήν άνατραπέντος βωμοΰ τοΰ αγίου Λουδοβίκου, 

τοΰ Καρολομάγνου κα'ι τοΰ Κλόβιος ; 'Ο στρατηγός Βοναπάρτης, οστις έθελε 

καταστη γελοίος, άνακηρυττόμενος προφήτης η οπτασιαστής, ύπεκρίνετο τό 
αληθές ύποδειχθέν αύτφ ύπό της Προνοίας πρόσωπον, έπανορθών διά τών 

νικηφόρων αύτοΰ χειρών τόν σεβάσμιον εκείνον βωμών κα'ι διά τοΰ ίδιου πα

ραδείγματος έπαναφέρων είς την λατρείαν αύτοΰ τούς λαούς τούς άποπλα- 
νηθέντας έπί τινα χρόνον. Και δέν ητο ανάγκη της δόξης αύτοΰ μόνον διά 

τοιοΰτον έργον! ’Έζογχ πνεύματα ούχί μόνον μεταξύ τών φιλοσόφων, αλλά 
καί μεταξύ τών βασιλέων, ό Βολταΐρος καί ό Φρειδερίκος, ειχον έκχύσει την 
περι©ρόνησιν αύτών κατά της καθολικές θρησκείας, δόντες τών χλευασμών 

τό σύνθημα έπ'ι πεντηκονταετίαν. 'Ο δέ στρατηγός Βοναπάρτης, ό κεκτημε- 
νος δ'σον καί δ Βολταΐρος πνεΰμα, άλλά μείζονα δόςαν τοΰ Φρειδερίκου, μό

νος ήδύνατο διά τοΰ παραδείγματος αύτοΰ καί τοΰ σεβασμού, δν ένεπνεε, νά 

καταρρίψη τούς χλευασμούς τοΰ τελευταίου αίώνος»
Ούδεμία δύναται νά ύπαρξη κοινωνία ανθρώπων άνευ θρησκευτικών αρ

χών καί πεποιθήσεων’ ή ιδέα της θρησκείας είναι τό άκρον άωτον, ή κορω- 
νΐς της άνθρωπίνης ήθικότητος, ή ύπέρ πάσαν άλλην ιδέαν συνδέουσα τούς 

άνθρώπους πρός άλληλους. Ζωηρά έ χαλαρά, άναλόγως τοΰ πολιτισμοΰ καί 

τίΐς κοινωνικής καταστάσεως, κέκληται αείποτε νά έκπροσωπη έν τφ βιφ 
τές. άνθρωπότητος έν τών ισχυρότατων στοιχείων καί ελατηρίων. τές πνευ

ματικές ένός έθνους άναπτύξεως.
Άλλά τίνος έστερεΐτο κατά την εποχήν έκείνη η τεταραγμένη συνείδη- 

σις τές γαλλικές κοινωνίας; Έν μέσω τών άγριων παραφορών τές Έπανα-

1 Τ hie rs, Histojre du Coosulat et de Γ Empire tom. 3eme p.,159—160. 

στάσεως ούδέποτε ειχεν έγκαταλίπει αύτην η ύψηλη τές θρησκείας ιδέα, 

άλλ’ ώς άκνις παρηγορος καθωδηγει αύτην διά τές πυκνές σκοτίας, έ* 
είχε διεγείρει ή καταιγίς της μεγάλης ανατροπές. ’Αληθώς’ δ έξεγερθεΐς 

λαός κατεδίωξε καί προέγραψε τούς ιερείς τοΰ καθολικισμού και άνέτρεψε 

τούς βωμούς αύτοΰ, ένώπιον τών δποίων ειχον γονυπετησει άλλοτε πεπλη- 

ρωμενοι άληθοΰς πίστεως οί πρόγονοι αύτοΰ’ άλλ’ έν τί| πράξει ταύτη, ητις 
οφείλει νά κριθη ούχί απολύτως, άλλ’ έν σχέσει πρός τάς έκτακτους έκείνας 
περιστάσεις, έν αίς διετέλει η κοινωνία, δ λαός έξεδικεΐτο δλοκληρων αιώ

νων τάς ατιμίας, ών ύπεύθυνος άπέναντι της ιστορίας διετέλει η καθολική 

εκκλησία, ης την αύθεντείαν έζητει ν’ απόσειση’ πράττων οσα έπραττεν, 
έπετίθετο κατά τοΰ χαθοίικι,σμου, ούχί δέ κατά τές θρησκείας’ δ καθολι
κισμός διά την Έπανάστασιν ώφειλε νά '/)ναι τό σύμβολον πάσης δεσπο

τείας, η άρνησις τές ελευθερίας τοΰ πνεύματος, η υποταγή είς τό δόγμα, 
είς την παράδοσιν’ συνεπής λοιπόν φερομένη είς έαυτην και είς τά άνακηρυτ· 

τόμενα ύπ’ αύτης δόγματα, ωφειλε ν’ αποκήρυξή αύτόν, νά τόν διαγράψη 

άπό τοΰ νέου αύτης κοινωνικού κωδικός’ καί τοΰτο έπραξεν. Άληθώς’ έν τέ 

πάλη έκείνη συνέβησαν έργα, διαταράξαντα τάς συνειδήσεις, έτελέσθησαν 

καταχρήσεις καί όργια, ανάξια λαοΰ πεφωτισμένου, ζητοΰντος νά θεμε

λιωτή τό μέλλον αύτοΰ έπί της έλευθερίας, Άλλά ποία έπανάστασις έγέ- 
νετό ποτέ άνευ οδυνηρών επεισοδίων, κηλιδούντων την τιμήν τοΰ έθνους, 

άλλ’ άτινα οφείλονται μάλλον είς τόν πυρετόν της ηθικές έξάψεως, ύφ’ ης 
προεκληθησαν, η είς προβεβουλευμένην καί λελογισμένην μελέτην; Έπα- 

ναστασις άνευ πυρετοϋ, άνευ-συγκινήσεων, άνευ παρεκτροπών είναι τι άκα- 
τάληπτον έν τη δράσει της ιστορίας, ώς είναι ακατάληπτος η καταιγίς άνευ 

αστραπών καϊ κεραυνών, επιβλαβών ύπό τινας έπόψεις, άλλ’ άφ’ ετέρου ά- 

ναγκαιων πρός την άποκάθαρσιν τών μεμολυσμένων νεφών, ύφ’ ών τέως έβα- 
ρύνετο η ατμόσφαιρα.

Καθ’ ην έποχην δ Ναπολέων καθίστατο κύριος της Γαλλίας, διενοηθή νά 
δέσμευση ού μόνον την πολιτικήν αύτης έλευθερίαν, άλλά καί την πνευμα

τικήν συνείδησή. “Ήκιστα έσκέφθη περί της έπανορθώσεως τοΰ θρησκευτικού 

αισθήματος έν τη πατρίδι του, προσεπάθησε δέ μόνον ν’ άνυψώση τόν κα
θολικισμόν έν τη πρώτη αύτοΰ περιωπή, καλώς έννοών, οτι διά τές ύπο- 
δουλωσεως τών πνευμάτιον ήδύνατο εύχερέστερον νά έπιτύχη καί πραγμα- 

τικωτερον την πολιτικήν 'αύτών ύποδούλωσιν. Τό αληθές έλατηριον τές 
μετά τές παπικής έδρας συνθήκης αύτοΰ (Concordat), ητο δ'πως καταστ*η 

Κα·1ίφης, ΛαΛαϊΛάμας, Τσάρος, αρχηγός τών ψυχών καί τών σωμάτων. 
Βραδυτεοον, έν τη άγια Ελένη, ούτως εξέθετε τάς σκέψεις, αίτινες ύπη^ί- 

ρευσαν αύτφ την Συνθήκην ταύτην, δ έπικληθείς έπανορθωτης τοΰ χριστια

νισμού έν Γαλλίγ : «Δυσκόλως η'θελέ τις πιστεύσει δ'σας ειχον νά ύπερνι- 
κησω δυσχ^ερείας πρός έπανόρθωσιν τοΰ καθολικισμού’ ηδυνάμην νά ίχω 
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Six τοΰ 

καί των

πλείονας έθελοντάς άκολούθους, Sv ηθελον ανυψώσει την σημαίαν τές δια- 

μαρτυρησεως. Τούτου ένεκα έν τφ συμβουλίιρ τίίς ’Επικράτειας μετά με- 
γάλου κόπου κατόρθωσα νά «καταστήσω άποδεκτην την συνθήκην, ένφ 
πολλά τών [/.ελών αύτοΰ ύπεχώοησαν, συνομνύοντα ν’ άποφύγωσιν αύτην.— 

Λοιπόν! έλεγον άλληλοις, άς καταστώμεν διαμαρτυρόμενοι, δπερ ούδαμώς 
θέλει άποβλέψει είς ημάς. Είναι βέβαιον, δτι έπι τών ερειπίων, έφ’ ών διείέ- 

λουν τεθειμένος, ηδυνάμην νά εκλέξω μεταξύ καθολικισμού καί -διαμαρτυ- 

ρησεως, πρός ην δύναταί τις’ είπεΐν αληθώς, δτι άπασαι της στιγμής έκεί- 

νης αί διαθέσεις έ'τεινον. Άλλά . . . διά τοΰ καθολικισμού κατωρθουν εύχε- 
ρέστερον άπαντα τά μεγάλα σχέδιά μου. . . . ’Εν τώ έξωτερικφ 
καθολικισμού είχον ύπέρ έμοΰ τον πάπαν’ διά δέ της έπιρροης μου
ημετέρων έν Ίταλίη δυνάμεων είχον την ελπίδα θάσσον η βράδιον, δι’οίου- 

δηποτε μέσου, νά κατορθώσω την διεύθυνσιν τοϋ Πάπα, διά ταύτης δέ όποια 

έπιοοοη ! όποιος μοχλός γνώμης έπί τοΰ έπιλοίπου κόσμου !» ’Απέναντι τ-ης 
όριστικης καί εναργούς ταύτης σζέψεως, ητις ώδηγει αύτόν είς την συνομο- 

λόγησιν τ-ης μετά τοΰ Πάπα συνθήκης, τί αποκρίνεται ό Ιστορικός της ‘J*- 
ηατεΐας καί τίίς Αυτοκρατορίας, δικαιολογών τόν ηρώα αύτοΰ; : «Άνατρα- 

φείς έν χώρΐ£ βαρβάρω καί άπαιδεύτφ, ύπό τά ομματα εύσεβοΰς μητρός, 

‘ησθάνετο έν τίί θέγ τοΰ γηραιού καθολικού βωμοΰ έξεγειρομενας τάς άνα- 
μνησεις της παιδικές αύτοΰ ηλικίας, τοσοϋτον ίσχυράς αείποτε έπί εύαισθη- 
του καί μεγάλης φαντασίας. "Οσον δ’ άφορ^ την φιλοδοξίαν, ην τινες τών 
κατηγόρων αύτοΰ ηβουληθησαν νά παραστησωσιν ώς τό μοναδικόν της δια

γωγής αύτοΰ έν τίί περιστάσει ταύτη έλατηριον, ούδέν τοιοΰτον είχε κατά 

την έποχην εκείνην, η την έπί πάντων τών πραγμάτων αγαθοεργίαν. Καί 
άναμφιβόλως οφείλει νά ^ναι συγγνωστός, άν διέβλεπεν αΰξησίν τινα της 

δυνάμεως αύτοΰ, ώς ανταμοιβήν τοΰ τελεσθέντος τούτου άγαθοΰ. Είναι εύγε- 
νεστάτη, νομιμωτάτη φιλοδοξία ή ζητούσα νά θεμελιώσγ τό κράτος αύτης 
έπί τίίς ίκανοποιησεως τών άληθών αναγκών τών λαών»..1

Τοιουτοτρόπως μετά τοσαύτην«ίδεών πάλην η γαλλική έπανάστασις άπέ* 

ληξεν είς τόν πολιτικόν καί εκκλησιαστικόν δεσποτισμόν τοΰ Ναπολέον- 
τος' η πολιτεία άπορροφηθεΐσα έν συγκεντρωτική κυβερνήσει, τά δίκτυα 

της οποίας περιέβαλλον πάσαν έλευθέραν άτομικην ένεργειαν, κωλυοντα 
αύτην νάναπνεύσγ, νά σκεφθγ καί νά έργασθίί έλευθερως, ή θρησκευτική 
συνείδησις, ύποταγεΐσα είς τόν δεσποτισμόν της" έκκλησίας, σνμμαχησάσης 

τίί πολίτικη έξουσί^ι χάριν ιδιαιτέρων σκοπών, έδεσμεύθησαν καθ’ ολοκληρίαν 

ύπό, της πέδης τοΰ θριαμ.βεύσαντος καθολικισμού. Τοσοΰτοι δέ αγώνες, τοσαΰ- 

τίι θυσίαι, αί εύγενεϊς έπαγγελίαι τίίς έπαναστάσεως ζατέληξαν καί πάλιν 
είς τόν διπλοϋν δεσποτισμόν της πολιτείας καί της έκκλησίας. Τά σχέδια τίίς 

φιλοδοξίας τοΰ Ναπολέοντος έξεπληροΰντο' παρασκευάζων την μετά τοΰ

$ Thiers, Histoire de Consulat et de Γ Empire Tom. 36me p. 161.

Πάπα Σύμ-βασιν, έσκέπτετο : «’Έχω χρείαν τοΰ αληθούς καθολικού, άπο- 

στολικοΰ κοςί ρωμαϊκού Πάπα, τοΰ έν τφ Βατικανφ έδρεύοντος' διά δέ τών 
γαλλικών όπλων καί σχεδίων έ'σομαι αείποτε ό πραγματικός αύτοΰ κύοιος. 

Άνεγείρων τούς βωμούς, προστατεύω'/ τούς ιερείς, διατριβών αύτούς καί 
μεταχειριζόμενος, δπως αρμόζει τοϊς λειτοΰργοϊς της έκκλησίας έν άπάσαις 

ταϊς χώραις, θέλω έ'χει παρ’ αύτοΰ δ,τι ζητησω .... την γαληνην τών- 

πνευμάτων, την συνένωσιν αύτών ύπό την χεϊρά του καί την έξάρτησιν άπό 
τίίς ίδικής μοννΑ

Διά της πολιτικές καί εκκλησιαστικές συγκεντρώσεως ό Ναπολέων ητο 
πράγματι άπόλυτος έν Γαλλίρι άρχων' δέν ύπελείποντο ·η οί τύποι μόνον. 
Εύτελεϊς θεράποντες τοΰ πρώτου Υπάτου, προεξαρχούσης αύτ-ης τές έκ δη

μιουργημάτων αύτοΰ άποτελουμένης γερουσίας, άπέτειναν αύτφ την έξης 
προσφώνησιν: «Πολϊτα πρώτε ύπατε, έ'χοντες ύπ’ βψιν τάς άποπείρας, άφ* 
ών η Πρόνοια έ'σωσεν ηρώα άναγκαϊον είς τά σχέδια αύτης, έσκέοθή- 

μεν : Διωργανώσατε την κοινωνικήν τάξιν' άλλά τό έργον σας είναι άτε- 
λές, διότι στερούμεθα δεσμών δυναμένων νά συντελέσωσιν, δπως έπιζηση 

υμών τό σύστημα, ο,περ έπλάσατε. Δημιουργείτε νέαν έποχην, οφείλετε νά 
διαιωνίσητε αύτην' ούδέν έστι λάμψις μη διαρκουσα. Δέν ηδυνάμεθα ν’άμ- 

φιβάλωμεν, ότι έ μεγάλη αυτή ιδέα άπησχόλησεν ημάς ηδη, διότι τό δη

μιουργικόν υμών πνεύμα περιβάλλει τά πάντα μηδέν λησμονούν, άλλά μη 
αναβάλλετε. Πολϊτα πρώτε ύπατε, βεβαιώθητε δτι ή γερουσία όμιλεϊ ύμϊν 

έν όνόματι πάντων τών πολιτών: άπαντες τιμώσι καί άγαπώσιν ύμάς’ 
άλλ’ ούδείς ό μη σκεπτόμενος συνήθως μετ’ άγωνίας, τί $θελε καταντήσει 

τό σκάφος της πολιτείας, άν είχε την δυστυχίαν ν’ άπολέσγ τόν οδηγόν αυ

τού, πριν η στερεωθώ έπί άγκυρών ακλόνητων. ”Αν ήδύνασθε νά έρωτησητε 
άπαντας τούς Γάλλους άλληλοδιαδόχως έν ταϊς πόλεσιν, έν ταϊς έξοχαϊς, 

ηθελετε άκούσει παρ’ απάντων δ,τι καί παρ’ ημών : «Μέγα άνερ, περατώ* 
σατε τό έ'ργον σας, καθιστώντες αύτό δπως καί την δόξαν σας αθάνατον. 
Έζηγάγετε ημάς άπό τοΰ χάους τοΰ παρελθόντος" ένεκα ύμών εύλογοΰμεν 

τά εύεογετηματα τοΰ παρόντος' εξασφαλίσατε ημϊν τό μέλλον». Καί άλλοτε 

πάλιν έν έτερφ αύτης πρός τόν ύπατον προσφωνηματι η Γερουσία εξέφραζε 
την εύχην ταύτην, άξίαν τών ταπεινότερων χρόνων τές ρωμαϊκές πτώσεως : 
«Ή δόξα, η εύγνωμοσύνη, η άγάπη, τό συμφέρον της πολιτείας, τά πάντίβ 

προκηρύτταυσι τόν Ναπολέαντα κληρονομικόν αΰτοκράτοραϋ.%

Την μεταβολήν ταύτην έν τί; πολίτικη συνειδησει τοΰ γάλλικοΰ έ'θνου,ς, 
ητις δέν $το πραγματική τών ιδεών αύτοΰ άπόρροια, άλλά τεχνητη τις πα- 

ράστασις, προεξαρχόντων τού Fouche καί τινων άλλων όμοίων άποστατών

1 Thiers. Hist du Consulat et de I’ Empire tom. 30me p. 216.
2 Έκτενέστερον παρ’» Duvergier de Hauraane Histoire du gouveraemeut parlementai» 

re en France,



7 62 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Ο ΘΙΕΡΣΟΣ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΣ 763

ρ>ετά την αιμ,ο- 

της συγκεκερ,οδ-

α

ύπατον έπί δέ

κα! έπί τέλους κληρονομικόν μονάρχην,

δημοκρατίας, έλπιζόντων ώφελείας καί άπολαυάς .άπό τίς νέας των 

πραγμάτων καταστάσεως, έν η ούτοι η,θελον πρωταγωνιστήσει άναμφιβό- 

λως, ώς οί πραγματικοί αύτης δημιουργοί καί αί'τιοι, ό συγγραφεύς τ·ης Ύ- 

πατείας ·καί της Αυτοκρατορίας^ εΐ καί δέν δίκαιοί αύτην παντελώς,. δέ» 

ευρίσκει έν τούτοις καί ένοχον* θεωρεί αύτην άποτέλεσμα- της μοναρχι
κές άντιδράσεως, ιίτις κατά την εποχήν εκείνην κατέλαβε τά έν Γαλλίας 
πνεύματα* έξάγει έξ αύτίς διδάγματα, φυσικά ϊ'σως διά τούς -έπιπολαίως 

γινώσκοντας την ιστορίαν τών χρόνων τούτων, άλλά ψευδή διά 'τούς μελε

τώντας βα&ύτερον την άνθρωπίνην φύσιν καί τα ψυχολογικά καί ηθικά αύ
της φαινόμενα. ’Αληθώς* την πολιτικήν μεταβολήν, μεθ’ οσα καί άν διϊ- 

σχυρίζεται ό ιστορικός, δέν παρεσκεύασεν ούτ’ έπόθησε το γαλλικόν έθνος, 
άλλ’ οί περί τόν πρώτον “Ύπατον ραδιούργοι, οί χάριν τών ιδίων συμφε

ρόντων τεχνητώς άναπτύξαντες την μοναρχικήν ιδέαν έν Γαλλία, τυ- 
χόντες δέ πρός τοΰτο συνένοχον τοΰ πολίτικου εγκλήματος την φιλοδο

ξίαν τοϋ πρώτου Υπάτου. Ό συγγραφεύς έν τούτοις έπί τ$ νέο: ταύτη αλ
λοιώσει τίς κυβερνησεως έν Γαλλία διαχέεται μόνον είς λυρικά αισθή

ματα, θεωρών αύτην ώς φυσικήν συνέπειαν τών προηγουμένων τολμη
μάτων : «Όποιον θέαμα, έπιφωνεΐ, δι’ έν έθνος, τό όποιον 

σταγί τίς δημοκρατίας απόπειραν ύπό την Συμβατικήν,
σμένης άλλ’ άδρανοϋς δημοκρατίας ύπό τό Διευθυντηρίου, άηδιάσαν αιφνί

διος έκ τίς πολυμελοΰς καί πολίτικης έκείνης κυβερνησεως,. έζητει με

γαλοφώνως την χεϊρα στρατιωτικής κυβερνησεως, έδείκνυτο πρόθυμον νά 

λάβη στρατιωτικόν άρχοντα, καί τό όποιον ήθελε ζητησει τόν άτυχη Γίου- 
βέρτην έν άπουσί^ τοΰ στρατηγού Βοναπάρτου, τό όποιον ύπεδέχετο αύ

τόν επανερχόμενου έξ Αίγύπτου, ίκέτευεν αύτόν ν’ άποδεχθη έζουσίαν, ην 

. ητο λίαν άνυπόμονος νά καταλάβ·/), άνεδείκνυεν αύτόν

-καετίαν, εΐτα ύπατον διά βίου,

δπως έξασφαλισθ^, διευθυνόμενον ύπό τοΰ ίσχυροϋ βραχίονας πολεμικοΰ άν- 
δρός, άπό τίς άναρχίας έκείνης, ης τό φοβερόν φάσμα τό παρηκολαύθει άδια- 

κόπως ! Όποιον δίδαγμα διά τούς πολιτικούς εκείνους αίρεσιάρχας, τούς έν 

τη άγερώχίρ αύτών μέθη πιστεύσαντας, ό'τι θέλαυσι καταστήσει την Γαλ
λίαν δημοκρατίαν, διότι η έποχη έκείνη είχε παραγάγει έξ αύτης. δημοκρα

τίαν ! Τί συνετέλεσεν εις την μεταβολήν ταύτην τών ιδεών ; Τέσσαρα έτη 
μόνον καί άποτυχοΰσα κατά τοΰ εκτάκτου τούτου άνδρός συνωμοσία, άντι- 

κειμένου τίς άγάπης τών μέν, τοϋ μίσους τών άλλων, άλλά της έμπαθοΰς 

,προσοχίς απάντων ! Καί θαυμάσατε έτι τό βάθος που διδάγματος τούτου ! 

Ό άνθρωπος ουτος πρό ολίγου είχε καταστί σκοπός έγκληματικίς άποπεί- 
ρας* έκ περιτροπίς δέ, τό κατ’ αύτόν, είχε διαπράξει αιμοσταγή πράξιν* 

καί έν τούτοις, κατ’ αύτην την ιδίαν στιγμήν, ούδαμώς έφοβηθησαν νά τόν 

άνυψώσωσι* τοσοϋτον ησθάνοντο αύτόν άναγκαϊον! Έλάμβανον αύτόν ηττον 

αγνόν καί μάλλον ένδοξον. Εΐχον λάβει αύτόν μετά της μεγαλοφυίας του, 

ηθελον έν τούτοις λάβει αύτόν καί άνευ της μεγαλοφυίας ταύτης, οΐος άλη- 

θώς ητο, ηρκει μόνον νά ίναι ισχυρός* τοσοϋτον εΐχον πόθον τίς ισχύος την 
επαύριον μεγίστης άταξίας !»

Ό θερμ.ός άλλοτε θιασώτης τίς έπαναστάσεως, τών ιδεών αύτίς καί τών 
άνδρών, μεταβάλλει χαρακτήρα καί σκέψεις, ύπείκει τγ φορ$ τών γεγονότων, 

αναγνωρίζει τό τετελεσμένον γεγονός, άρκεϊ ό'τι τοΰτο έθριάμβευσεν. Διά 

τούς μελετώντας την άνθρωπίνην ιστορίαν ούχί άπό καθολικίς τίνος άπό- 
ψεως αίωνίας καί άμεταβλητου έν τώ βίφ της άνθρωπότητος, άλλ’ έκτι- 

μώντας τά πράγματα, την φύσιν αύτών καί τάς περιπετείας έκ τίς έπιτυ- 
χίας καί τοΰ θριάμβου, η τοιαύτη της ιστορίας άποψις καί έρευνα είναι φυ- 

σικωτάτη* κατ’αύτούς η είριαρριέκη, η τυφλή ’Ανάγκη τών βαρβάρων λαών, 
διέπει την ιστορικήν έξέλιξιν τίς άνθρωπότητος* πάν τό γενόμενον έχει κα

λώς, έχει λόγον ιστορικής ύπάρξεως, άδιάφορον ύπό ποιους οιωνούς καί ύπό 

ποίας περιστάσεις έτελέσθη.

Άναπτύσσων ακολούθως τούς λόγους καί τάς συνέπειας τίς τελεσθεί

σης ταύτης μεταβολής, δ συγγραφεύς παρατηρεί πρός τοΐς άλλοις : «Ού

τως η Έπανάστασις, έπανελθοΰσα είς έαυτην, έμελλε νά δμολογηση πρό 

τοΰ ούρανοΰ τάς πλάνας αύτης; την μίαν μετά την άλλην, έναργώς δέ 
έαυτην νά διαψεύσγ! Ποιησωμεν έν τούτοις την διάκρισιν ταύτην: όπό

ταν εΐχεν επιζητήσει την κατάργησιν τοϋ τιμαριωτικοΰ καθεστώτος, την 
ισότητα ένώπιον τών νόμων, τό ομοιόμορφον τίς δικαιοσύνης, τίς διοικη- 

σεως καί τίς φορολογίας, την κανονικήν τοΰ έθνους άνάμιξιν εις την κυ- 
βέρνησιν τίς πολιτείας, ούδαμώς εΐχεν άπατηθί’ ούδέν διέψευσε καί ύπ’ 

ούδενός διεψεύσθη. Άλλ’ ό'ταν τούναντίον έπεζητησε βάρβαρον καί χιμαι

ρικήν ισότητα, την έλλειψκν πάσης κοινωνικίς ιεραρχίας, την άκατάπαυ- 
στον καί θορυβώδη παρουσίαν τοΰ πλήθους έν τί κυβερνήσει, την δημοκρα

τίαν έν μοναρχία δώδεκα αιώνων, την κατάργησιν πάσης θρησκευτικίς λα

τρείας, $το παράφρων καί ένοχος καί ώφελε νά προσέλθν) εις έξομολόγησιν 
τών άποπλάνησεων αύτίς ένώπιον τοΰ κόσμου!» 2

Άλλά ποια $σαν τά άποτελέσματα της δημοκρατικίς ταύτης' ενός έθνους 

άποστασίας, της ύποταγίς αύτοΰ εις τό άρχαϊον καθεστώς, έφ’ οΐς τοσοϋτον 

ένθουσ^ δ ιστορικός τίς Ύπατείας .καί της Αυτοκρατορίας ; Τί έκτησατο 
η Γαλλία, η κοινωνική τάξις, η πολίτικη εύκοσμία έκ τίς νέας ταύτης 

άλλοιώσεως, έκ τίς έπανόδου είς τό παρελθόν, κατόπιν τοσούτων θυσιών 

καί περιπετειών τοΰ έθνους; Αί ακόλουθοι γραμμαί, άπορρεύσασαι άπό τίς 
αύτίς γραφίδος, δεικνύουσιν έναργέστερον πάσης άλλης παρατηρησεως τά 

έκ της πολιτικίς ταύτης παλινορθώσεως έπελθόντα δεινά τη Γαλλία*

1 Thiers Histoire da Consulat et de Γ Empire tom. 3 feme 41, 42.
2 Thiers. Histoire du Consulat et de Γ Empire tom. 3eme. 43, 44* 

<s#
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«Δυστυχώς $ Γαλλία, άποτίσασα Χιά τοΰ αΐυ.ατος τάς δημοκρατικάς παρα

πλανήσεις τών πρώην δημοκρατικών, τών συντελεσάντων είς τήν ,άνόρθωσιν 

του. βοναπαρτικοϋ οικοδομήματος, ήτο εκτεθειμένη ν’ άποτίση διά τοΰ με

γαλείου αύτής τόν νέον αύτών μοναρχικόν ζήλον" διότι χάριν της ύπάρξεως 

Γάλλων βασιλέων εν Βεστφαλία, έν Νεαπόλει, έν Ισπανία, $ Γαλλία άπώ- 

λεσε τόν ‘Ρήνον κα'ι τάς Άλπεις. Ούτως έν παντί πράγματι η Γαλλία ήτο 
προωρισμένη νά χρησιμεύσ-ρ ώς ύπόδειγμα είς τον κόσμον : μεγάλη δυστυ

χία, άλλά κα'ι μεγάλη δόξα δ.Γ έν έθνος !» 1

Πάς λαός είναι άξιος τής τύχης αύτοΰ. Τά έθνη είναι .υπεύθυνα ενώπιον 

εαυτών καί τής ιστορίας, ενώπιον τής ήθικότητος, ήτις διέπει τόν ανθρώπι

νον βίον. Τοΰ μεγάλου, τούτου καί καθολικού κανόνος καθίσταται· ένοχον το 

γαλλικόν έθνος" άνευ άποχρώ.ντας λόγου άναθέν τάς τύχας αύτου εις έναάν- 
δρα, ύπο.βληθέν είς άπάσας τάς ιδιοτροπίας αύτοΰ καί ορέξεις, ύπήρξεν η 

κυριωτέρα τών άφορμών τών μεγάλων εκείνων καταστροφών, αΐτινες έπη- 

κολούθησαν την άνίδρυσιν τοΰ αύτοκρατορικοϋ οικοδομήματος. ’Έπταιεν ό 

Ναπολέων άναμφιβόλως, άλλ’ έπταιεν εξίσου και τό γαλλικόν έθνος, τό πα

ρακολούθησαν τόν μακρόν καί αιμοσταγή εκείνον τυχοδιωκτικόν βίον τοΰ έκ- 

μανέντος δορικτήτορος. ϋροκαλέσαν, άποδεχθέν την επιορκίαν αύτοϋ, επι

κρότησαν τό πολιτικόν τόλμημα, δι’ ού ή · Γαλλία κατέστη δούλη άνδρός, 

άγνωστου μέχρι τής προτεραίας, έγένετο έν συνειδήσει 5) άσυνειδήτως η ά- 

φορμή τής φρικαλέας εκείνης πάλης, ής ή Εύρώπη έπ'ι μακρόν χρόνον κατέ
στη τό θέατρον, καί ήτις,άν έπί τινας στιγμάς συνετέλεσεν εις- τήν ψευδή 

δόξαν τοΰ γαλλικοΰ έθνους, άλλ’ έπί τέλους προύκάλεσε τήν έξάντλησιν 

αύτοΰ, τόν άκρωτηριασμδν, κα'ι τήν ύποταγήν είς τάς άποφάσεις τών. ασπόν
δων αύτοΰ πολεμίων.

: 'Η ιστορία είναι πλήρης μ,υστηρίων. Ύπάρχουσιν έποχαί έν τφ βίφ τώνι 

λαών, ενώπιον τής αινιγματώδους τών οποίων άπόψεως ό άνθρώπινος λόγος 
αδυνατεί νά εύρη πάσαν λύσιν, έρμηνεύουσαν τάς άπορίας,άς ή ηθική αυτή 

Σφΐγξ προκαλεϊ. Ή Γαλλία τής έποχής ταύτης παρίστησι τό παράδοξον 

φαινόμενον άκροτάτων άντιθέσεων έν βραχεί χρόνου διαστήματι' τήν προτε
ραίαν μετά φανατισμού λατρεόουσα τό εί'δωλον άγριας επαναστατικής έλευ

θερίας, άντι θυμιάματος προσφέρουσα έίς αύτό ανθρώπινον αΐμα, τή δ’ υστε

ραία γονυκλιτοΰσα πρό τοΰ συντετριμμένου βωμοΰ τής θεότητος έκείνης, ήτις 

χθες έτι ήτο τά άντικείμενον τοΰ προπηλακισμοΰ καί τής έξουθενώσεως τής 
άποστάτιδος αύτής συνειδήσεως. Έν ούδεμι^ περιόδφ τής άνθρωπίνης ιστο

ρίας αί ήθικαΐ αντιθέσεις τοΰ κοινωνικού βίου παρίστανται τοσοΰτον άπότο- 

μοι, όσον κατά τήν έποχήν ταύτην" ή ιέρεια άγριας έλευθερίας, ή προφη
τική σίβυλλα ενός γεννωμένου κόσμου ρίπτει αί'φνης κατά γής τόν θύρσον, 

ματανεύει τό ζωηρόν αυτής δμμα, τό τέως διαπερών τήν συνείδησιν καί τήν 

j Thiers. Hist, du Consulat et de Γ Empire tom. 5eme 45, 46, 

καρδίαν, και, δίκην Ινδής Βαγίαδέρας, λησμονούσα έαυτην, έρχεται μετ’ ά- 

σιατικής έγκαρτερήσεως, πλήρης ήδυπαθείας, νά ριφθή είς τούς κόλπους ενός 

άπαταιώνος. ‘Οποία άλλοίωσις έτελέσθη έν τφ όργανισμφ τής κοινωνίας 

έκείνης ; Δεν επιχειρώ νά ερευνήσω σήμερον τάς άφορμάς καί τά αίτια .τής 
ήθικής ταύτης παλινφδίας. Ή πατρίς τής Έπαναστάσεως, λησμονήσασα τό 

παρελθόν αύτής, άπορροφήσασα τό ό'πιον τής δουλείας,έκλινε τό γόνυ πρό τοΰ 

δεσπότου, καί κορυβαντιώσα παρηκολούθησε τόν νέον Διόνυσον είς τάς τυ

χοδιωκτικής αύτοΰ πλάνας.
'Οταν ή έλευθερία τής ‘Ρώμης έκλινεν ύπό τό σκ,ήπτρον τών Καισάρων, 

ένθουσιωδώς τοΰ λοοΰ χειροκροτοΰντος, οί ιστορικοί τής έποχής έκείνης, ει καί 

διατελοΰντες ύπό τόν τρόμον τής τυραννίας, έν τή καταπτωσει τής κοινω
νικής αξιοπρέπειας έγνώριζον νά τηρήσωσι τήν ιδίαν αξιοπρέπειαν" ή αίγλη 
τής καισαρικής τιάρας δέν άπεπλάνησε τάς συνειδήσεις τών έξεχόντων πνευ

μάτων, τών επιπλεόντων έπί τοΰ τέλματος τής κοινωνικής έξαχρειώσεως" άν 

οί ποιηταί ύμνησαν τήν έποχήν έκείνην, ώς τό πρότυπον νωχελοΰς ειδύλλιο#· 

κοΰ βίου, οί ιστορικοί δέν έλειψαν νά στιγματίσωσι τά κακουργήματα τών 
Καισάρων καί τής κοινωνίας τήν ηθικήν κατάπτωσιν" έν εποχή δούλων έτη- 

ρησαν ζτήν έλευθερίαν τοΰ πνεύματος. ‘Ο Τάκιτος, ό Συετώνιος παρεδω- 

καν εις τό άνάθεμα τών μεταγενεστέρων τούς ύποκριτάς καί τούς παρά- 

φοονας έκείνους, οΐτινες άλληλοδιαδόχως έμίαναν τήν ρωμαϊκήν πολιτείαν, 
τό καταρρεΰσαν ύπό τοΰ κακουργήματος αΐμα κατέλιπεν άνεξάλειπτα ί'χνη 
έπί τοΰ προσώπου και τής μνήμης τών κοινωνικών εκείνων μαστίγων" ή δέ 

άνθοωπίνη συνείδησις* έξεδικήθη διά τής ιστορίας κατά τών παραβιαστών 

εκείνων παντός ήθικοΰ δ'ρου έν τή κοινωνίςμ Άπό τοΰ αίματοβαφοϋς αύτοΰ 

θρόνου έκακούργει ό τύραννος άμέριμνος, άγνοών ό'τι έν τινι γωνίςο τής αιώ

νιας πόλεως αύστηρά, άγέρωχος γραφίς έμελλε νά παραδώσ·/) τοϊς μεταγε- 

νεστέροις τήν ηθικήν αύτοΰ εικόνα' ό Καϊσαρ έτυράννει, λησμονών οτι ού 

μακράν αύτοΰ έγρηγόρετ καί έγραφεν ό Τάκιτος. . .
. Τοσοΰτον λοιπόν υπολείπεται ή ήμετέρα κοινωνία τής έποχής έκείνης τών 

Καισάρων κατά τήν ηθικότητα καί κατά τήν άνθρωπίνην άξιοπρέπειαν; 
*Ό,τι ή ιστορία τής ‘Ρώμης δέν έδίστασε νά πράξν), ήτο δυσχερές: νά δια- 

νοηθή καί νά έκτελέσγι ή νεωτέρα ιστοριογραφία κατά τούς ήμετέρους χρό

νους, άναμφιβόλως έποχήν εύρυτέρας άνεξαρτησίας καί έλευθερίας τοΰ άν
θρωπίνου πνεύματος ; Οί ιστορικοί τής . ρωμαϊκής πολιτείας δέν «δίστασαν 

νά στιγματίσωσι διά τοΰ ίστορικοΰ αύτών καλάμου τά ό'ργια τών Καισά
ρων, ό δέ ιστορικός τής ΎπατεΙας και τής Αύτοκρατορίας, ό κατ’ εξοχήν 

ιστορικός τής έποχής ταύτης τής ιστορίας τής Γαλλίας, έν χρόνοις φωτισμοϋ 
καί άνεξαρτησίας έπτηξε πρό τής φαινομενικής αίγλης, πρό τής πτησεως 
τοΰ άε.τοΰ τοΰ Ναπολέοντος. Ιστορικός άνεξάρτητος αύτός, ΰποσχεθείς έν 

άρχ^ τοΰ ίστορικοΰ αύτοΰ σταδίου ν άφιερωθή εις των χερ/α/ωζ ψν%ω?
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την .Ιατρεία?, ό ένθουσιωδέστερος ιεροφάντης του ανθρωπίνου τού
του ειδώλου της νεωτέρας ιστορίας; . .

Κατα τας θεωρίας τών κολάκων της εποχές εκείνης, εν τώ προσώπω τοΰ 
Ναπολέοντος έστεφετο ό λαός, η δέ Έπανάστασις περιεβάλλετο την τιάραν 

κα'ι καταλείπουσα τάς άγυιάς κα'ι τάς πλατείας, προσέφβυγεν είς τά Ανά

κτορα. Ούτως ήρμηνεύθη κατά τό μάλλον καϊ -ηττον η στέψις τοϋ Ναπο
λέοντος είς αύτοκράτορα. Άπό τίς ημέρας έκείνης τοΰ ’Ομιχλώδους, καθ’ ην 

η γαλλική ελευθερία έπισημως κατελύθη, δ ΝαποΤέων ητο απόλυτος κύριος 
τ^ς πατρίδος του' ή Αναγεννηθεϊσα ηδη αρχαία μοναρχία ύφιστατο κατ’ ου

σίαν, ύπελείποντο μόνον οί τύποι’ τό νέον καθεστώς άπητεϊτο νά καθιερωθώ 
διά τοϋ θρησκευτικού χρίσματος’ ό βουΛήσει Λαοΰ μονάρχης ώφελε νά κατα- 

στγί τοιοϋτος κα'ι fj,ea θεοϋ. 'Υπό την έπίδρασιν λοιπόν τών σκέψεων τού
των εκών άκων έκληθη ό ποντίφηξ της 'Ρώμης, ό πρώτος ίερεύς τοϋ άνορ- 
θωθεντος ηδη έν Γαλλίιη καθολικισμοΰ, όπως στέψη αύτοκράτορα τών Γάλ

λων τόν νέον Καρολομάγνον.
Μεταξύ τών πολλών ομιλιών, τών άπαγγελθεισών κατά την παοάστασιν 

τ’Ζς κωμφδίας έκείνης τίς στέψεως, διακρίνεται η τοΰ de Fontanes, σοβαρά 

και διαρκής, ως αί ά.Ιήθειαι, νγ ώ? πΛ,ηροϋται, κατά τόν Θιέρσον’ τό τε
λευταίων μέρος τοΰ λόγου- τούτου έ'χει ώς ακολούθως:
. «Ούδεποτε ειδεν δ κόσμος μεγαλοπρεπέστερου θέαμα, ούδέποτε οί λαοί 

έ'λαβον μείζονα διδάγματα.

«Παρίλθον πλέον οί χρόνοι, καθ’ ους άντεμάχοντο η αυτοκρατορία καί 
τό θυσιαστήριον. Άμφότεροι οί πολέμιοι δίδουσιν άλληλοις την χεϊρα, δ'πως 
καταβάλωσι τάς ολέθριας διδασκαλίας, α'ίτινες ηπείλουν την καθολικήν Α

νατροπήν τίς Ευρώπης. Εΐ'θε νά ύποχωρησωσιν αυται είς την διττήν καί 
συνηνωμένην έπίδρασιν της θρησκείας κα'ι τίς πολιτείας. Δεν θέλομεν άναμ- 
φ,ιβόλως έξαπατηθί έν ταϊς εύχαΐς ταύταις’ ούδέποτε ύπηρξεν έν Γαλλί^ 

η πολίτικη τοσοϋτον μεγαλοφυής, ούδέποτε δέ η ποντιφικη ίδρα παρέσχεν 

εις τόν χριστιανικόν κόσμον πρότυπον σεβασμιώτερον κα'ι συγκινητικώτερον».
Καί είς την ειδυλλιακήν ταύτην προσφώνησιν ό συγγραφεύς της "Ττια- 

ϊειας και τίς Αυτοκρατορίας, οίονεί άμιλλώμενος, προστίθησι τά επόμενα:
«Ό Πάπας έπεδείξατο ζωηράν συγκίνησιν έκ τίς εύγενοΰς ταύτης γλώσ- 

«νΐί, τίς ώραιοτέρας ϊ'σως προσφωνησεως Από τών χρόνων τοΰ Λουδοβίκου 
δέκατου τετάρτου. 'Ο λαός τών Παρισίων έ'δραμεν ύπό τά παράθυρά του, 

την έμφάνισιν αύτοΰ έξαιτούμενος. ’Ήδη καθ’ άπασαν την πρωτεύουσαν είχε 
διαδοθη η φημη τίς γλυκύτητος αύτοΰ κα'ι τίς εύγενοΰς φυσιογνωμίας του. 

Πϊος- δ .έβδομος παρέστη πολλάκις έπί τοΰ έξώστου τοΰ Κεραμεικοΰ, αεί

ποτε ύπό τοΰ Ναπολέοντος συνοδευόμενος, έχαιρετίσθη ύπό ζωηρών έπευ- 
φημιών καί είδε τόν λαόν τών Παρισίων, τόν λαόν τόν αύτουργόν της 10 
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Αύγουστου 1 τόν λατρεύσαντα τόν ©εόν Λόγον, γονυκλινή αναμένοντα την 

ποντιφικην αύτοΰ εύλογίαν. Παράδοξος Αστάθεια τών ανθρώπων καί τών 

έθνών, δεικνυουσα ό'τι οφείλει τις στερρώς νά προσκολλάται είς τάς μεγά- 
λας αλήθειας, έφ’ ών βασίζεται η Ανθρώπινη κοινωνία, διότι ούτε μεγαλειό- 

της ούτε γαληνη ύφίσταται έν ταϊς ϊδιοτροπίαις μιΑς ημέρας, Ας Ασπάζον- 

ται καί έγκαταλείπουσι μετά σπουδίς ατιμωτικής» . . 2

Ούτως έν τώ Νκπρλέοντι απεκαλύφθη δ χριστός τοϋ λαοΰ καί δ χριστός τοΰ 

κυρίου’ η άτονος έκ τών υπερβολών καί τών καταχρήσεων αύτης έπανάστα- 

σις, μεθυσθεϊσα άπό τά αρώματα τοΰ θυσιαστηρίου, ηύτοκτόνησεν είς τάς ά- 
γκάλας τοϋ Βοναπάρτου’ η ημέρα έκείνη της στέψεως τοϋ αύτοκράτορος ύπηρ

ξεν δ οριστικός έπικηδειος ένταφιασμός της γαλλικής έλευθερίας. Καί η τέως 
δημοκρατική Γαλλία ηκολούθησε τό άρμα τοΰ δεσπότου αύτίς είς ολας αύτοΰ 
τάς τυχοδιωκτικάς έπιχειρησεις, καταληζάσας έπί τέλους διά μυρίων περι

πετειών είς τό Βατερλώ καί την Αγίαν Ελένην.
Ήτο εύφυης άναμφιβόλως στρατηγός δ Ναπολέων,ηνωμένη δέ, συμπαγής 

καί πολεμική ή Γαλλία, άσκηθεϊσα είς τούς Αγώνας της δημοκρατίας, δι’ 

ών κατόρθωσε νά κατανίκηση τούς κατ’ αύτης κινηθέντας μοναρχικούς 

στρατούς τίς Εύρώπης, άπελαυνουσα αύτούς τών γαλλικών δρίων. Άλλα 

δέν ητο τοΰτο τό μυστήριον τών πολεμικών θριάμβων τοΰ Ναπολέοντος’ αί 
νίκαι της Ίένης, της Αύστερλίτζης δέν οφείλονται καθ’ δλοκληρίαν είς την 
στρατιωτικήν μεγαλοφυΐαν αύτοΰ, ύπίρξαν δέ μάλλον Αναμφίβολος συνέπεια 

τίς μη ειλικρινούς συνεννοησεως, της σιωπηλίς διαιρέσεως τίς κατ’ αύτοΰ 

τόν Αγώνα Αναλαβούσης Εύρώπης. Είς αύτην λοιπόν την άστοχον πολιτικήν 
συμπεριφοράν, ούχί δέ είς τό δαιμόνιου πολεμικόν πνεΰμα τοΰ γαλλικού έθνους 
καί τοϋ αύτοκράτορος, όπως έφαντάσθη καί διετύπωσε βραδύτερον η πολίτικη 

καί ιστορική είδωλολατρεία, οφείλονται οί θρίαμβοι της Γαλλίας, αί ^τται 

καί η ταπείνωσις τίς λοιπής Εύρώπης. Ή 'Ρωσία, ή Αύστρία, η Πρωσσία, 
τά τρία ισχυρότατα μετά την Γαλλίαν κράτη τίς ηπειρώτικης Εύρώπης, 

ήκιστα ένηργησαν άπό κοινοϋ καί μετ’ ειλικρίνειας έν τη μακρ^ καί φοβερά 

έκείνη εύρωπαϊκη πάλη, μόνη δέ η Άγγλίιγ έπιμόνως καί συνεπώς κατα- 
γωνισθεΐσα κατά της πολεμικίς φιλοδοξίας τοΰ αύτοκράτορος, κατώρθωσεν 
έπί τέλους, προσεταιρισαμένη καί τάς άλλας ηπειρωτικάς δυνάμεις, νά κα- 

ταρρίψη άπό τοϋ στυλοβάτου τόν κολοσσόν τοΰ Ναπολέοντος.

Ούδέποτε η Εύρώπη εΐχεν ύποστη αίσχροτέραν πτώσιν' οί πλεϊστοι τών 
ηγεμόνων αύτης ύπίρξαν δορυφόροι τοΰ όψιφανοΰς αύτοκράτορος, Ανίκανοι ν’ 

άντιμετωπίσωσι μετά θάρρους τόν παράβολον κατακτητην' έπί πολλά έ'τη 
δ Ναπολέων ητο απόλυτος διαιτητής της διχονοούσης Εύρώπης. ’Αμέσως η

1 ‘Ηρ,ίρα τ?ίς έπαναστάσεως τοδ λαοΰ τών Παρισίων, καθ’ ήν πρωτηγων’στησεν ιδίως ό 
Λαντών.

2 Thiers, Hist, du Consulat et de f Empire^, 199.
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εμμέσως αί πλεϊσται τών επαρχιών αύτής έξηρτώντο άπό τής βουλήσεως 

αύτοΰ. Καί έν τίί συνειδήσει ταύτη έγραφεν εις τόν πρίγκιπα Εύγένιον, αντι
βασιλέα τής’Ιταλίας : «Θελετε δηλώσει αύτοϊς την δυσαρέσκειαν μου. . Μή 

ίπιτρέψητε αύτοΐς ζά λησμονήσωσιν, οτι είμαι κύριος νά πράττω κατά, 
βούλησιν' τοΰτο δέ είναι άναγκαΐον δι ολους τους λαούς, άλλά προ 

πάντων διά τους ’Ιταλούς, οίτινες ύπακούουσι μόνον είς τήν φωνήν τοΰ 
κυρίου. Θέλουσιν υπακούει ύμϊν μόνον ύπό φόβου, θέλουσι δέ φσβεΐσδαι ύ- 

μάς μόνον, παρατηροΰντες δτι γνωρίζετε τόν διπρόσωπον και ψευδή αύ

τών χαρακτήρα. "Αλλως, τό σύστημά σας είναι άπλοΰν: ό αύτοκράτωρ 
τό Οελει !»· ’Ανάλογα περί τών Ιταλών έγραφε καί είς τό έτεοον αύτοΰ πο
λιτικόν δημιούργημα, τόν βασιλέα τής Νεαπόλεως έν έ'τει 1806 : «Αί πρός 

τούς λαούς τίίς Νεαπόλεως προκηρύξεις σας δέν δ εικνύουσιν αρκούντως -τον 
κύριον. Ούδέν θέλετε κερδήσει διά τών θωπειών. Οί λαοί τίίς ’Ιταλίας καί 

οί λαοί καθόλου, όταν δέν έπιβλέπωνται ύπό τοΰ κυρίου, είναι διατεθειμέ

νοι εις την αποστασίαν καί την άπείθειαν».
Πάντα ταΰτα έν τούτοις είναι αδιάφορα διά τόν ιστορικόν τΐςς-Ύπατείας 

καί τίίς Αύτοκρατορίας' ούδεμίαν έκβάλλει καταδίκης κραυγήν, κατά τοΰ 
παραβάτου παντός ανθρωπίνου νομίμου’ ή ανθρωποθυσία, ητις τελείται α

πλώς πρός κορεσμόν τής φιλοδοξίας ενός ανθρώπου, ούδεμίαν εμποιεί αύτφ 

άγανάκτησιν’ αύτη τέλος η έπακολουθήσασα βραδύτερου ήττα καί συμφορά 

τίίς πατρίδος του δέν καθιστώσιν αύτόν αύστηρότερον διά τόν παραίτιον. 
Μετά παγετώδους κριτικές δικαιολογεί τόν ηοωα αύτοΰ, έπιφωνών : *Η κρί- 

σις μου, ψυχρανθεϊσα ύπό τοΰ χρόνου, φωτισθεϊσα ύπό τίίς πείρας, γινώσκει 

καλώς άπαντας τούς ύπό τό άμετρου τοΰτο μεγαλεϊον κεκρυμμένους κινδύ
νους, κινδύνους άλλως εύχερώς δυναμένους νά κριθώσι μετά τό γεγονός. Έν 

τούτοις, εί καί άφιερώθην είς την σεμνήν λατρείαν τοΰ όρθοΰ λόγου, εις μοί 

ίπιτραπή μία στιγμή ενθουσιασμού διά τοσαΰτα θαύματα, μή διαρκέσαντα 
μεν, άλλ' ατινα ήδύναντο νά διαρκε'σωσι, καί νά διηγηθω αύτά, παντε
λώς επιλανθανομενος των φρικαλεοτήτων, αίτινες επηκολούθησαν είς 
αύτά,Ώ ... 1

Ό ήγεμών τοΰ Μακιαβέλλη έν τίί πράξει, τοιαύτη η αιμοσταγής έπο- 

ποί’ία τίίς ’Γπατείαςκαί τίίς Αύτοκρατορίας, άρχομένη διά τοΰ τραγικού ύπα- 
κριτοΰ τοΰ 'Ομιχλώδους καί άπολήγουσα εις τόν κωμφδόν τίίς αγίας Ε

λένης. Είναι θαυμάσιου τό βιβλίου τοΰ γραμματέως της φλωρεντιακής δη
μοκρατίας, είναι καλλίστη ψυχολογική μελέτη τίίς πολιτικές, άποκαλύ- 

πτουσα τά μυστήρια αύτής έν ολη αύτών τίί γυμνότητι, διδάσκουσα τούς 
ήγεμόνας, άλλά κα'ι φωτίζουσα τά έθνη’ είναι ή κατηχησις τών βασίτ 

λέων καί τών λαών τό εγχειρίδιου. Περιττόν νά διατυπωθώ ωδε τίνος λό
γου ένεκα έγράφη’ γνωστόν έν τούτοις, ότι είναι αληθέστατη τών ένδομ,ύ-

1 Ifliers Histoire du Consulat et de Γ empire. tom. 8, 5.

τίίς Ύπατείας καί

έν παροδικόν μόνον 

περιπετειών, δπως

χων τοΰ αληθούς τυράννου άπεικασία. Άναγνώσατε τόν ‘Ηγεμόνα τοΰ Μα

κιαβέλλη, καί θέλετε κατανοήσει τόν πολιτικόν ηρώα 

της Αύτοκρατορίας.
Δέν γράφω την ιστορίαν τίίς εποχής ταύτης’ έρριψα 

βλέμμα έπί τών σπουδαιοτάτων αύτίίς έπεισοδίων καί 

καταστίί καταληπτότερος·1 ό ηθικός χαρακτηρ της ιστορίας τίίς Ύπατείας 
καί της Αύτοκρατορίας. Τά καθέκαστα αύτίίς δέν μάς ένδιαφέρουσιν’ άρ- 

κεϊ οτι η προσωπικότης τοΰ ήοωος τίίς έποχής ταύτης κατά τό μάλλον 

καί ήττον εντελώς άπεικονίσθη. Δεν άφηγοΰμαι έπίσης άπάσας τάς πρά
ξεις αύτοΰ, την απιστίαν είς τάς διαπραγματεύσεις, τά τελεσθέντα κα

κουργήματα άνευ ούδενός άποχρώντος λόγου, την προφανή δολοφονίαν τοΰ 
δουκός d’ Enghien, τόν άδικον θάνατον τοΰ έκ Τυρολίδος ηρωος Άνδρέου 

Hofer καί τοΰ έκ Νυρεμβέργης βιβλιοπώλου Ίωάνου Palm, ώς δήθεν δια- 

δόντος έν τη δημοσιότητι βιβλίου τι κατά τοϋ Ναπολέοντος ‘. Είναι τρα

γικά γεγονότα, άλλ’ ανάξια λόγου απέναντι τοΰ καθολικού έκείνου κακουρ
γήματος, τοΰ κοσμοπολιτικην σχόυτος σημασίαν, άρξαμένου διά τοΰ πολιτι
κού τολμήματος τοΰ 'Ομιχλώδους καί λαβόντος πέρας έπί τέλους διά τίίς 

πτώσεως τοΰ Βατερλώ.
Μία νίκη συντελεί είς την άνύψωσιν στρατιωτικού άνδρός, μία δέ ήττα 

άρκεϊ πρός την κατάπτωσιν αύτοΰ’ η καταστροφή της Μόσχας elvat ό πρό

λογος τοϋ δράμ.ατος τοΰ Βατερλώ’ μικρά μεταβολή τών πραγμάτων, καί δ 

νικητής τίίς Ίένης μεταβάλλεται είς άσκητήν της αγίας Ελένης, είς άπο- 

μάχου"Αγγλου στρατιωτικού τόν αιχμάλωτον. StC transit gloria mwidil 'Ο 
χθες έπιβάλλων νίκας είς την Ιστορίαν, σήμερον έρημίτης άπομνημουευμα- 
τογράφος ύπαγορεύει αύτη την άπολογίαν του, Διδακτικώτατον μάθημα" 

πότε θέλουσι συνετισθη καί οί λαοί καί οί ηγεμόνες καί η ιστορία ; . . .
Τόν άνδρα τούτον, ούχί στρατηγόν αμφιβόλου πολιτισμού, άλλά ζώντα έν 

μ.ιά τών φαεινοτάτων περιόδων τίίς άνθρωπίνης ιστορίας, προϊστάμενον ενός 

τών μάλλον πεπολιτισμένων λαών, εί'δομεν πώς κρίνει ό ιστορικός τίίς ‘Τ’πα- 

τείας καί της Αύτοκρατορίας.'^ τΆ τέλει τού βιβλίου του παραβάλλων αύτόν 
πρός άλλους άρχαιοτέρους δορικτητορας, τόν ’Αλέξανδρον, τόν ’Αννίβαν, τόν 

Καίσαρα, τόν Καρολομάγνον, παρίστησιν αύτόν κατά πάντα ύπέρτερον, ού

δαμώς λαμβάνων ύπ’ οψιν τήν έποχην, έν ή) οδτοι έζησαν, τάς περιστάσεις 
ύφ’ άς είργάσθησαν, τόν πολιτισμόν, τοΰ όποιου ύπηοξαν κατά τό μάλλον 
καί ήττον άντιπρόσωποι, τά έθνη, έφ’ ών έδημιουργήθη ή δόξα αύτών.’Α

ναγράφω ώδε τήν τελευταίαν σελίδα και τήν τελευταίαν κρίσιν περί τοΰ 
άνδρός, οίονεί περίληψιν τής δλης αύτοΰ ιστορικής κρίσεως" θέλει καταδει 

χθή ί'σως κρεϊττον ή επικρατούσα ήθική ιδέα έν τίί Ιστορία τής Ύπατείας 

καί τής Αύτοκρατορίας :

1 Deutschland iu seiner tiefen Frniedrigung.
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«Δι’ ήμάς τούς Γάλλους ό Ναπολέων έχει τίτλους, ού; ούτε νά παραγνω* 
ρίσωμεν ούτε ν’ άρνηθώμεν όφείλομεν, εις οίανδήποτε μερίδα καί άν εί’μεθα 

προσζεκολλημένοι είτε έκ γενετής, εί'τε έζ πεποιθήσεων, εί'τε έζ συμφέρον - 
των. Άναμφιβόλως όργανίζων τήν .μέν κοινωνικήν ήμών κατάστασιν διά τοΰ 

Άστικοΰ Κώδιζος, τήν δέ διοίζησιν διά τών κανονισμών αύτοΰ, δέν έδω- 

κεν ήμϊν τήν πολιτικήν μορφήν, έφ’ ής ώφελεν Εριστικώς νά έδράζηται ή 

ήμετέρα κοινωνία, όπως ζή ειρηνική, όλβία καί ελεύθερα’ δέν έχορήγησεν ήμΐν 

τήν ελευθερίαν, ήν όφείλουσιν ήμΐν είσέτι οί κληρονόμοι του’άλλά τήν επαύ
ριον τών θορύβων -τής γαλλικής έπαναστάσεως δέν ήδύνατο νά παράσχη 
ήμΐν ή μόνον τήν τάξιν, οφείλεται δέ αύτώ χάρις, διότι μετά τής τάξεως 
έδωκεν ήμϊν τήν άστιζήν ήμών κατάστασιν και τήν διοικητικήν διοργάνω- 

σιν. Άτυχώς δι’ αύτόν και δι’ ήμάς, άπώλεσε τό μεγαλεΐον ήμών, άλλά 
κατέλιπεν ήμΐν τήζ <1όξ"αζ, ή'τις είναι τό ηθικόν μεγαλεΐον, αποκομιζουσα 

μετά τοΰ χρόνου τό ύλιζόν μεγαλεΐον. Διά τής μεγαλοφυΐας αύτοΰ ήτο 
προωρισμένος διά τήν Γαλλίαν, δπως ή Γαλλία ήτο προορισμένη δι αυτόν; 

Ούτ’ αύτός άνευ του γαλλικού στρατού, ουτ’ δ γαλλικός στρατός άνευ αυ- 

τοϋ ή’θελον συμπληρώσει ο,τι άπό κοινοΰ συνετέλεσαν . . . 'Ως πολΐται εζα- 

γάγωμεν άπό τοΰ βίου του ύστατον ζαί άξιομνημόνευτον μάθημα, τουτεστιν 
όσον μέγα, έ'μφρον, άπέραντον είναι τό πνεΰμα ενός άνδρός, ούόεποτε πρεπει 

νά παραδίδωνται αύτφ αί τύχαι ενός τόπου καθ’ ολοκληρίαν. Άναμφιοολως 
δέν συγκαταριθμούμεθα μετά τών μεμφομένων τόν Ναπολεοντα, διότι κατα 

τήν ήμέραν τής 18 ’Ομιχλώδους άπέσπασε τήν Γαλλίαν άπό τών χειρών 
τοΰ Διευθυντηρίου, έντός τών όποιων ή'θελε άπολεσθή ί'σως αυτή’ αλλα διότι 

ωφελε νά έξαγάγή αύτήν άπό τών άτονων ζαί διεφθαρμένων τούτων χει

ρών, δέν ήτο λόγος νά πκρκδωσ·^ αύτην καθ’ ολοκληρίαν εις τας ισχυρας 
άλλά τρομεράς χεΐρας τοΰ νικητοΰ τοΰ Rivoli και τοΰ Μαρεγζου. Άναμφι
βόλως δέ, άν ποτέ έθνος δύναται νά δικαιολογηθώ) διότι παρεδόθη είς ένα αν- 

δρα, είναι ή Γαλλία, άποδεχθεΐσα ώς άρχηγόν αύτής κατά τό 1800 τόν 

Ναπολεοντα ! » s
Τοιοϋτος ό Ναπολέων τής Ύκατείας καί τής Αύτοχρατορίας. *0 αυστη

ρός άναγνώστης δύναται άφ’ έαυτοΰ νά ζατανοήσ-ρ, άν ουτος ύπήρξεν ο α

ληθής Ναπολέων τής ιστορίας, ή ό ή'ρως μυθικής παραδόσεως. Κάθ ήν επο

χήν, έπι εικοσαετίαν ολην, ή ιστορία αύτη έγράφετο, ό πολίτικος φατρια- 

σμός, επωφελούμενος τών δημοτικών παθών, καλαζευων ταπεινα ένστικτα, 
κατώρθου ν’ άναβιβάστ; εις άνδρα πρώτης τάξεως, είς πνεΰμα ύπεροχον τοΰ 
αίώνος αύτοΰ εύφυή, άλλά καί εύτυχή άμα στρατηγόν, ού έφαμίλλους πολ
λούς δύναται ν' άπάριθμήσνι ή άνθρωπίνη ιστορία. Ύπό τήν επίδρασιν τοΰ 

ψευδοΰς τούτου πατριωτισμού τοΰ γαλλικού λαοΰ, έν γνώσει ή εν άγνοιας, 

έγράφη ή ιστορία αύτη, ή έπικροτηθεϊσα κα'ι έπικροτουμένη μέχρι σ’Λ'

I Thiers, Histoire du Consulat et de Γ Empire, Tom. 20, 678. 

μερον ύπό τής συγχρόνου γενεάς, σημεΐον περιφανές, άλλ’ άπελπιστικόν τών 

άρχουσών έν τή κοινωνί^ θεωριών περί πολιτικής άρετής κα'ι ήθιζότη- 
τος. Πληρης διαλεκτικής δεινότητος, άλλά στερουμένη ιστορικής αύστη4 

ροτητος κα'ι άμεροληψίας, έπέδρασε μοιραίως έπι τοΰ πνεύματος τής έποχής 
ταύτης, ιδίως έν Γαλλία, δπου συνετέλεσεν ύπέρ πάσαν άλλην ένεργειαν 

είς τήν παλινόρθωσιν τοΰ βοναπαρτισμού, τξν τοσοΰτον άπαισίως άρξαμένην 
διά τής επιορκίας τής δευτέρας δεκεμβρίου καί έπονειδίστως ζαταλήξασαν 

είς τήν πτώσιν τοΰ Σεδάν και τόν άζρωτηριασμόν τής Γαλλίας. Ό άστήρ 

τοΰ βοναπαρτισμοΰ ύπήρξεν ό'ντως άπαίσιος διά τήν Γαλλίαν, μεθ’ όσα καί 
άν διϊσχυρίζωνται οί έζ συστήματος ή οί πεπλανημένοι αύτοΰ ύπέρμαχοι. 

Ό αιχμάλωτος τοϋ Βατερλώ καθίστατο άφορμή τοΰ άζρωτηριασμοΰ τής πα
τρίδας του, όπως ό αιχμάλωτος τοΰ Σεδάν πίπτων παρέδιδεν εις τόν ξένον 
δυο τών πολυτιμωτάτων έπαρχιών τής Γαλλίας. Ή ιστορία τής Ύπατείας 

καί τής Αυτοκρατορίας, συντελεσασα είς τήν άποθέωσιν τοΰ βοναπαρτιστοϋ, 
άναρριπισασα τό γόητρον ψευδοΰς λατρείας, εύθύνεται άναμφιβόλως έπί τή 
δεύτερα ταυτη καταστροφή διά τόν μελετώντα τήν πορείαν τών άνθρω- 

πίνων γεγονότων ούχί έν τή έξωτερική αύτών εμφανίσει, άλλ’ έν τή έσω* 

τερική αυτών ουσι^ι καί έξελίζει, οΐα άληθώς τυγχάνουσι ζαΐ ούχί αία πα- 

ρίστανται.

Ητο μεγας άνήρ ό Ναπολέων ! έπεφώνησαν οί θαυμασταί αύτοΰ, τά πο
λίτικα αύτοΰ δημιουργήματα καί άλλα άσθενή πνεύματα τής έποχής έκεί

νης, πολλαχώς δε έπανέλαβον κα'ι διετύπωσαν νεώτεροί τινες ιστορικοί, έν 

τοις πρωτοις δε ό συγγραφεύς τής 'Τ’.τατόιαζ· κα'ι τής Αυτοκρατορίας.

Αλλα τινα τα στοιχεία, τά άποτελοΰντα ενός άνδρός τό μεγαλεΐον ; Ό* 
λιγαι^στρατιωτικά! νιζαι,κτηθεΐσαι ούχί διά τής άποκλειστικής μόνον 

τοΰ αρχηγού ευφυΐας,αλλά τή συνεργείς ετέρων στρατηγών,όφειλόμεναι μάλλον 

εις την στρατιωτικήν άσζησιν τοΰ γαλλικοΰ λαοΰ, ένεκα τών μ.ακρών αύτοϋ 
πολέμων και εις την διαιρεσιν τής Ευρώπης ; Άλλ’ έάν ήναι μέγας άνήρ, 

ριέγας εν τή ηθική αύτοΰ σημασία, ό εύτυχής στρατηγός, διατί ή . ιστορία 
νά μή άποδώση έπίσης τόν βαρύν τοΰτον τίτλον είς όλους τούς κατακτητάς 

αρχαίων και νεωτερων χρόνων, πρό τοΰ όνόμ.ατος και τής μνήμης τών οποίων 
οφείλει νά φρικιίή αιωνίως ή άνθρωπίνη συνείδησις ; Κα'ι έ'χει έπ'ι τοΰ τίτλου 
τουτου μειζονα δικαιώματα πάντων αύτοΰ τών προκατόχων ό ή'ρως τής 

Υτιατειας χαι της Αυτοκρατορίας ς 'Γίνα ήθικόν λόγον έσχον αί μακραί αύ

τοΰ κατα τής Εύρωπης έκστρατεΐαι και έπιθέσεις ; όποιον άνώτερον έλατή- 

ptov η την ηαραχρροσύκη}, ώς πολλάκις ήναγκάσθη νά όμ-ολογήσν) αύτός καί 
αύτός ό Θιέρσος ;

Άλλ’ έάν ώς στρατηγός ύπήρξεν εύτυχής έστω καί έξοχος ό Ναπολέων, 

οποίαν ικανότητα επεδείξατο ώς πολιτικός άνήρ, ώς διοργανωτής τής νεω- 

τερας κοινωνίας; Τό σπουδαιότατον τών έργων αύτοΰ ύπήρξεν ή κυβερνητική 
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συγκέντρωσις,ή βαρόνουσα μέχρε τί; σήμερον έπί τά στήθη τί; Γαλλίας και 

ή; ένεκα ούδεμία μέχρι τί; σήμερον έ.πανάστασι; έτελεσφόρησεν, ή δέ πατρίς 
τών μεγάλων ιδεών τοΰ 17 89, οίονεί μοιραίων, είναι καταδεδικασμένη νά 

μεταβαίνη έν πάση νέα αύτίς κυβερνήσει άπό διδακτορία; εί; δικτατορίαν.Ή 

μετά τοΰ Πάπα Θρησκευτική Σύμβασις (Concordat) ύπίρξεν ό θρίαμβο; τοΰ 
καθολικισμού, συμμαχήσαντο; μετά τοΰ δεσποτισμοϋ, ό δέ Κώδιξ, καταχρη* 

στικώς-φέρων τό δνομα του Ναπολέοντος, είναι δημιουργία αυτί; τί; γαλλι· 

κί; συνειδήσεω;, απόρροια τοΰ πνεύματος τοΰ γαλλικοΰ λαοΰ, έργον τέλος τών 
έξοχωτάτων νομομαθών τί; εποχής εκείνη;, μαθητών τί; φιλοσοφία; τοΰ δέ

κατου όγδοου αίώνος, τροφίμων τών νεωτέρων θεωριών περί κοινωνίας καί πο
λιτεία;, οΐα; συνέλαβεν αύτά; κατά την μακράν αύτοΰ έργασίαν τό ανθρώπι

νον πνεΰμα,καί αίτινε; άνεκηρύχθησαν ύπό τί; γαλλικί; έπαναστάσεως, άφ 
ή; έξ^λθον οί συγγραφείς τοΰ Κωδικό;. Μόνον προφανής παρανόησις τών αιω
νίων εκείνων νόμων, τών διεπόντων την έν τη ίστορίη άνάπτυξιν τοΰ αν

θρωπίνου πνεύματος, ήδύνατο ν’ άνακηρύξη τόν’Αστικόν κώδικα un monu

ment de V esprit universel du chef de la Republique, ώς έπραξε τοΰτο ό 

συγγραφεύ; τί; Ύαατείας καί της Αυτοκρατορίας. 1

1 Δικαιότατα χαρακτηρίζει τόν κώδικα ό Edgar Quinet ?ν τώ βιβλιω αδτοθ I.a Re vo
lition tom. 2eme, 318—23: «Παραβάλετε τόν άστιζόν ζοθδιζα τοΰ 1793 προς τον του 
1803. θέλετε παρατηρήσει ότι όλοι οί μεγάλοι τύποι, οί ορίζοντες νομοθεσίαν τινά, μετέ- 
βησαν κατά γράμμα σχεδόν άπό τοΰ Κώδικος της Συμβατικής εις τόν Κώδικα τοΰ XII έτους. 
Ή ύποστασις τοΰ νόμου είναι ή ’ιδία. Και ήδύνατο νά συμβή άλλοι;, όταν οι νομοΰιοασζα- 
λοι τής Συμβατικής, δ Cambacer6s, δ Treilhard, δ Berber, δ Martin de Douai, δ Ihibau- 
deau, ησαν οί άναπαραγαγόντες τό έ'ργον αύτώνύπό τήν προσωπίδα τοΰ προ'ιτου ύπατου; ... 
Α! συνημμίναι έργασίαι τής Συντακτικής, τής Νομοθετικής, προπαντός δέ αί τής Συμβατι
κής, ήλλοιωμέναι άναμφιβόλως, διωρθωμέναι, συμπεπληρωμέναι κατά τά καθέκαστα, απερρο- 
φήθησαν ύπό τής μοναδικής δόξης τοΰ πρώτου Ύπατου . . Κατά την στιγμήν τής Οημο- 
σιεύσεως τοΰ Κώδικος οδδεις είγε σζεφθή,ότι ήτο δυνατόν ν’ άπαλειφθη το ονομα τοΰ 
ΓΟνους, είς δ ουτος άνήζεν. Έδημοσιεύθη ύπό τόν τίτλον «’Αστικός κώδιξ τών Γάλλων». 
Άλλα πάραυτα τό όνομα τοΰτο έξηλείφθη ώς περιττόν έπίθετον. θαύμα ύπακοής! Εν έ'θνος 
Ιπελάθετο τοΰ ζαλλίστου τών τίτλων του είς την εδ ρνωμοσύνην τών ανθρώπων, όπως περι- 
βάλη δι* αδτοΰ τόν κύριάν του. Τδ κράτος τών Βυζαντινών είχεν έπιδείξει ήττονα έαυτοΰ 
άπάρνησιν».

Έν τίί είδωλολατρικη αύτών φρεναπάτη οί ύμνωδοί τοΰ αύτοκράτορο; 

έφαντάσθησαν καί πολλαχώ; έπανελαβον, δτι ό Ναπολέων, ό εστεμμενο; ου
τος λαός τί; νέα; ιδέας, έπιδραμών εί; την Εύρωπην, άπηλευθερωσε τους 

λαούς, νέο; δέ Μω’ύση,ς τί; ελευθερίας, ένεφύσησε τό πνεϋμα αύτί; είς την 

ύπό τόν βαρύν ύπνον τοΰ μεσαίωνο; ύπνωττουσαν έτι τιμαριωτικήν Ευρώπην. 
Τοΰτο έπάνέλαβεν έν τώ ίστορικφ αύτοΰ έργιρ ό θιερσος. ’Αλλ’ η ελάχιστη 
γνώσις τί; ιστορίας τών χρόνων εκείνων έναργώ; διδάσκει, οτι αι ελευ- 
θεραι ίδέαι, καθ’ ην έποχην ό Ναπολέων διά τί; επιορκία; κατελαμβανε το 

σκίπτρον τοΰ γαλλικοΰ Θρόνου, ησαν ήδη εύρύτατα διαδεδομεναι εν Ευρώπη, 

άναπτυσσόμεναι έν τ·η συνειδήσει τών νεωτέρων λαών, ήκιστα υφιστατο 

ή άνάγκη τί; διά τοΰ πυρές καί τοΰ σιδήρου διαδόσεω; αυτών, δτι ό άρπαξ 

τοΰ γαλλικοΰ στέμματο;, είσβάλλων εί; τήν Εύρώπην, περί ούδενός άλλου 
διενοεϊτο, ή ό'πως ίδρυση έπί τών ερειπίων τοΰ καταρρέοντος ήδη άρχαίου 

δεσποτικοΰ καθεστώτος έτερον τοιοΰτον,άλλ’ισχυρότερου καί άνταποκρινόμενον 

προ; τά; απαιτήσει; τίς έποχίς,οίαν αύτός ένόει νά δημιόυργήση, καί διενοήθη 
έπί τινα; στιγμά; νά πραγματοποίηση τήν άρχαίαν πολιτικήν ούτοπίαν μια; 

παγκοσμίου μοναρχίας, έως ου οί παγετοί τίς 'Ρωσίας καί ή πυρκαϊά τί; 
Μόσχα; έ'θηκαν. διά παντό; τέρμα είς τά απονενοημένα σχέδια τη; φιλο
δοξία; του. Ούδέποτε έσκέφθη ν’ άπελευθερώση τούς δουλεύοντας λαού; τί; 

Εύρωπης’ εύρε τήν Ιταλίαν καί τήν 'Ολλανδίαν χώρας έλευθέρως οργανω

μένα;, καί άνεσχημάτισεν αύτάς κατά τό πρότυπον τη; κυβερνήσεώ; του, 
διενειμε τήν Γερμανίαν, τήν 'Ισπανίαν εί; τού; αδελφού; αύτοΰ καί τού; 

θεράποντα;, ει καί οφειλών δέ πολλά εί; τού; Πολωνού;, ούδέποτε διενοήθη 

να επανόρθωση τό πολιτικόν εκείνο κακούργημα τί; διανομί; της Πολωνίας, 

τοΰ αιωνίου τούτου στίγματος τίς νεωτέρας ιστορίας/ Μεθυσθείς έπί τέλους 

υπό τοΰ αίματος, "θαμβωθεί; ύπό τών θυμιαμάτων τί; κολακεία;, έπίστευσεν 
εαυτόν πρό; στιγμήν ημίθεον, διηλθε πλέον ή άπαξ τήν Ευρώπην, άνευ άπο- 

χρώντος λόγου δηών αύτήν, άνατρέπων, καταστρέφων, μηδέν δέ καταλιπών 

οπτσθεν τη; διαβάσεως αύτοΰ ή ερείπια μόνον.

Τοιοΰτος ό Ναπολέων της· ιστορίας· λαοί ήκιστα είς τόν πολιτισμόν με- 
μυημενοι, ήθελον θεωρήσει τοιάυτην άνθρωπίνην έμφάνειαν ώς έκδίκησιν τίς 
θεότητος. Ό φετιχισμό; τοΰ δέκατου έννάτου αίώνος άπεκάλεσεν αύτόν 

Μ spar I ...
* *

*
Έν τω δωδεκάτω τόμοι τίς ιστορίας τίς Ύπατείας καί τίς Αυτοκρα

τορίας ό συγγραφεύ; όιετυπωσε τήν ιστορικήν αύτοΰ ομολογίαν, οίονεί pro 
domo sna ύπεραπολογίαν τοΰ ίστορικοΰ αύτοΰ έργου καί τί; άποστολη;, ήν 

εζεπληρωσεν εν τ·η γαλλική κοινωνία. Τοΰτο είναι σύνηθε; παρά τοϊς σύγ
χρονοι; ιστοριογράφοι;, καί είνατ άναμφιβόλως εναργές σύμπτωμα της έλλεί- 
ψεω; αύτοπεποιθησία; τίς νεωτέρας ίστοριοσοφίας. Έν τη άρχαιότητι δ 

ιστορικός, οπω; ό ποιητής, ό καλλιτέχνη; ήσαν τοιοΰτοι μόνον διότι ήσθά 

νοντο εν εαυτοί; πρός τοΰτο βαθεϊαν καί ύπερτάτην άνάγκην τοΰ πνεύ
ματος αυτών καί τί; συνειδησεως’ ύπήκουον άπλώ; είς τήν φωνήν τί; Μού- 

σης, εόημιουργουν τόν ιστορικόν, τόν ποιητικόν, τόν καλλιτεχνικόν κόσμον,

1 θ Ναπολέων έγραφεν ?ν ίτει 1807: «Μηδέ λόγο; ?στω πέρί.τής άνεξαρτησίας τής Πο
λωνίας, παρασιωπησις οέ παντός ο,τι τείνει νά παραστήση τόν αύτοζράτορα ώς τόν ΙλευΣ 
βερωτην, έπειδή οεν εξηγήθη έπι τοΰ ζητήματος τούτου».... Είς δέ τάς πρός τόν στρατηγόν 
Bertrand οοηγίας (13 φεβρουαοιου 1807) λέγει: «όσον δ’ άφορα τήν Πολωνίαν, δ αύτοκρά- 
τωρ αφ οτου την γνωρίζει, ούδεμίαν αποδίδει αότή σπουδαιότητα». Καί έν τούτοις Ιλαχί- 
στην αν έκέκτητο πολιτικήν πρόνοιαν, ήδύνατο νά κατανόηση, ότι ή έπχνόρθωσις τής πο
λωνικής πολιτείας ητο ο ισχυρότατος ζατά τής ‘Ρωσίας κτύπος.

ΤΟΜΟΣ Τ', 9. — ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1879. 54 
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έλαυνόμενοι υπό υψηλότερα; τίνος έμπνεύσεως, αληθείς ύποφήται τής Μού- 

σης, έπί τοΰ βωμοΰ της όποιας ώμνυον πίστιν άθάνατον κα'ι άφοσίωσιν «ιω

νίαν. Εις την έπίδρασιν ταύτην όφείλομεν άπαντα εκείνα τά αριστουργή
ματα τ^ς άρχαιότητος, ή καί οίαςδήποτε άλλης νεωτέρας εποχής, ής αί 

ήθικαί άρχα'ι έπιβάλλουσιν άνευ ορών την. λατρείαν τοΰ α'ληθοϋς, *τοϋ άγα

θοϋ, τοΰ καλοΰ, τών αιωνίων τούτων ηθικών νόμων έν τφ πνευμ,ατικφ βιφ 

τίς άνθρωπότητος. 'Ο ποιητής ψάλλων, ψάλλει ώς τό πτηνόν μόνον χαριν 
τοΰ ι^σματος, ούχί όπως άρέση είς τόν περί αύτόν κόσμον, ψάλλει υπεικων 
είς την φωνήν έσωτάτης ανάγκης' τό πνεΰμα αύτοΰ συντρίβον τα δεσμα 

τίς ύλης, άρύεται τάς εμπνεύσεις αύτοΰ άπό τών φωτεινών χωρών τοΰ ά- 
πολύτου’ έν ένί λόγφ ζή έν διπλφ κόσμφ, έν τφ αίσθητφ κόσμφ καί έν 

τφ κόσμ.φ τίς ιδέας, ής τάς εμπνεύσεις άποκαλύπτει εις την άνθρωποτ.ητα. 

Ό μέγας Φειδίας δημιουργών τόν Όλύμπιον Δία, δημιουργεί τό απόλυτον, 

τό ιδεώδες πρόσωπον τίς θεότητας, οιον συνελαβεν έν τώ πνευματι αυτοϋ 
καί διετύπωσεν, άφορμήν λαμβάνων άπό τών ομηρικών εκείνων στίχων” 

άπαραλλάκτως ώς ό Παρράσιος, ποιήσας τήν εικόνα τοΰ 'Ηρακλεους, επε- 
.γραψεν έπ’ αύτής τό άκόλουθον έκφραστικόν δίστιχου :

«Οϊος δ’ έννύχιος φαντάζετο πολλάκις φοιτών 
Παρρασίφ δι’ ύπνου, τοϊος δ' δ’ έστιν όραν».

. Τοιαύτη ή είς έαυτήν πεποίθησις της άληθοΰς τέχνης. 

Επανέρχομαι είς τόν ιστορικόν καί τό έ'ργον αύτοΰ.

'Ο Θουκυδίδης γράφων τήν ιστορίαν αύτοΰ, ήσθάνετο την αποστολήν τοϋ 
έργου,θ αύτφ έπεβάλλετο' δέν έγραφεν ούτε μόνον διρςτους συγχρόνους αύτοΰ, 

ούτε μόνον διά τούς μεταγενεστέρους, διά τούς"Ελληνας ή τούς μη τοιουτους’ 
διενοήθη νά καταλίπ*/; μνημεΐον δι’ άπάσας τάς έποχάς καί διά παντας 

τούς άνθρώπους, κτήριά, ζε ές άεΐ pallor η αγώνισμα ες τό παμαγρή/ια. 
’Εντεύθεν ή σοβαρά έκείνη γαλήνη, ή δι’ όλου αύτοΰ τοΰ έ'ργου διαπνεουσα” 

ούδέν πάθους κΰμα, ούδεμία συμπάθειας ή άντιπαθείας πνοή καταχραι- 
νει τήν αύστηράν αύτοΰ ιστορικήν εικόνα’ ή διήγησις ρέει άτάραχος, καθαρά, 

άληθώς άνθρωπίνη' έν τφ ίστορικφ ούδαμώς διαβλεπομεν τον πρωταγωνι
στήν πολιτικόν μιάς τών έν Άθήναις μερίδων, ήσσον δέ τόν ΆΘηναϊον ή τόν 

"Ελληνα, αίσθανόμεθα καθαρώς τόν ανΰρωπον.
Τοιαύτη ή άποστολή τοΰ ιστορικού : ό ανθρωπισμός έν δλή αύτοΰ τή 

εύρύτητι καί έννοίφ. ’Επιτρέπεται είς τόν ποιητήν, είς τόν λυρικόν καί επι
κόν ιδίως, νά τηρήσγ κατά τό μάλλον καί ήττον τήν εθνικήν αύτοΰ παρά- 

δοσιν καί ιδιοφυίαν” έπιτρέπεται είς τόν καλλιτέχνην έν τή δημιουργίφ τοΰ 

έργου αύτοΰ νά έχν) ύπ’ οψιν ιδίως εθνικού μνημείου τήν διαιωνισιν* άλλ’ ό 

ιστορικός έπ’ ούδενί λόγφ δικαιούται νά περιορίσν; τήν εικόνα αύτοΰ μόνον 

έν τφ στενφ κύκλφ τής έθνικής^άπόψεως’ τό έ'ργον αύτοΰ είναι καθολικω- 

τερον” εντεύθεν καί ή επιβολή μεγαλητέρα. ”Αν ή ποίησις, ή τέχνη εχωσι 

σπουδαίου αύτών παράγοντα τόν ενθουσιασμόν, ού ή πτήσις δυσχερώς δύνα

ται να κανονισθν), η ιστορία οφείλει να εχνι μ.ονον αύτης παράγοντα τήν 
άΛήθειαν^ άπ’ αύτης λαμβάνουσα τάς άποκαλύψεις’ ώς ό ποιητής τήν Μού

σαν, ουτω καί ό ιστορικός έν τή αρχή τοΰ ιστορικού αύτοΰ σταδίου εύσυνει- 
δήζως όΤρείλει νά έπικαλεσθή τήν ’Αλήθειαν. Αύτη είναι ό άριάδνειος μίτος 
ό όδηγησων αύτόν έν τφ πολυδαιδάλφ δράματι τίς άνθρωπίνης ένεργείας. 

Μόνη αύτοΰ φιλοδοξία οφείλει νά ήναι τό άκόλουθον έπίγραμμα, ή ώραιο- 

τάτη άνταμοιβή τοΰ έν τή κοινωνίφ ίστορικοΰ αύτοΰ θριάμβου : So hat er 
die Wahrheit immer mehr geliebt als sein System. 1

Ή άλήθεια δέν άνήκει είς ένα άνθρωπον, είς μίαν γενεάν, είς μίαν κοινω

νίαν' άνήκει είς άπασαν τήν άνθρωπότητα' ή δέ ιστορία διαπνεομένη ύπό 

τίς αλήθειας, μόνον έπί τφ δρφ τούτφ δύναται νά έκτελέσφ τήν ύψηλήν 
αύτής έν τή κοινωνίφ κλησιν. Μετ’ άπαραμίλλου εύγλωττίας διετύπου άλ
λοτε τήν άρχήν ταύτην άνήρ ού μόνον ώς ποιητής μέγας, άλλά καί ώς άν
θρωπος έζοχος, έξαίρων τήν άποστολήν τής ιστορίας έν τφ πνευματικφ τών 

άνθρωπων βίω : «Αύτη θελει άποδιδάξει τό πνεΰμα της κοινής καί μικρολό- 

γου τών ηθικών πραγμάτων άπόψεως, άναπεταννΰσα δέ πρό τών οφθαλμών 

τήν μεγάλην εικόνα τών χρόνων καί τών λαών, θέλει βελτιανει τάς προ- 

πετεΐς τής στιγμής άποφάσεις καί τά περιορισμένα δόγματα τής πλεονε
ξίας. Έθίζουσα τόν άνθρωπον είς τήν μετά τοΰ ολου παρελθόντος συνεννόη- 

σιν και εις το προτρεχειν είς τό μεμακρυσμένον μέλλον μετά τών δογμά
των αυτου, αποκρύπτει τα όρια τής γεννήσεως καί τοΰ θανάτου, τά τοσοΰ- 

τον στενώς καί χαλεπώς περιλαμβάνοντα τοΰ άνθρώπου τόν βίον, έν όπτική 
δ’ άπκτσι επεκτείνει τήν μικράν αύτοΰ ύπαρξιν είς χώρον άτέρμονα, διαπε- 

ραιούσα τό άτομον άνεπαισθήτως είς τό γένος.
« Ο άνθρωπος εν τή μεταβολή άπέρχεται τής σκηνής’ αί γνώμαι αύτοΰ 

ρεουσι συμμεταβαλλομεναι επίσης’ ή δέ ιστορία μόνη έναπομένει άκαταπαύ- 

,στως επι της πλατείας, αθανατος πάντων τών έθνών καί τών χρόνων πολϊ- 
τις. Ώς ό Ζευς τοΰ 'Ομήρου, προσατενίζει μετά βλέμματος ίσης ίλαρότητος 

επι τας αιμοσταγείς εργασίας του πολέμου καί έπί τούς ειρηνικούς λαούς, 
■τούς άγνώς διατρεφομένους ύπό τοΰ γάλακτος τών ποιμ.νίων των . . . Ούδε 

μια ψευδής λαμπηδων θελει άποτυφλωσει αύτήν, ούδεμία τής εποχής πρό- 

ληψις θελει αποσπκσει αυτήν, διότι αύτη έπιζή της τελευταίας πάντων 

τών πραγμάτων μοίρας. Πάν τό θνήοκον μικρόν έπίσης διαρκεΐ δι’ αύτήν 
χρόνον’ αυτή κρατεί νωπόν τόν προσήκοντα στέφανον τής έλαίας, καί συν
τρίβει τόν οβελίσκον, ον άνίδρυσεν ή ματαιότης» ... %

Αυτή η πεποίθησις, ή πίστις είς τήν αλήθειαν, ής ή καλλίστη έν τφ 

κόσμφ τουτφ εκφρασις είναι ή ιστορία,ένέπνευσε καί έπαιδαγώγησε τά σπου-

1 Ήγάπησεν όπερ τό σύστημα αότοΟ τήν Αλήθειαν.
■ 2 Schillers Was lieisst und ευ welchem Ende studiert mao Universalgeschichte.
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ΐ δαιότατα τών πνευμάτων, τά σχόντα τήν εΰγεν75 φιλοδοξίαν τής διαιων!?

ΐ σεως τού παρελθόντος, τής άναζωοποιήσεως αύτοϋ καθ’ όλους τούς χρόνους
ΐ τής άνθρωπίνης ιστορίας’ ό Θουκυδίδης, δ Πολύβιος, ό Σαλλούστιος, ό Τά-

; κιτος, ό Μακκιαβέλης καϊ έκ τών καθ’ ήμάς χρόνων ό Μαζ.ώλαιυ καϊ εί' τις
j άλλος ούδέν έ'πραξαν, η πιστώς νά άναπαραγάγωσιν όσον τό δυνατόν πίστην

ί καϊ άληθή την μεγάλην εικόνα ενός άπελθόντος βίου τοϋ άνθρωπίνου πνευ-

j ματος. Έπέτυχον έν τή παραστάσει τής είκόνος ταύτης; είναι ιστορικοί

επάξιοι τοϋ ονόματος’ ύπό τόν ιστορικόν αύτών χρωστήρα ό υπ’ αύτών άνα- 
ϊ καθιζόμενος κόσμος ζή πράγματι, παρέρχεται ενώπιον ήμών αληθής, άπροσ-

ϊ ποίητος’ έν ενάντιος δέ περιπτώσει ή ιστορία, έκδήλωσις άπλή μόνον τής ύπο-

κειμενικής τάσεως τοΰ ιστοροΰντος, ελλιπής πάσης άντικειμενϊκής αλή
θειας, προώρισται ί’σως μόνον εις τεχνητήν τινα τής κοινωνίας τέρψιν^ εις 

τήν έξαψιν καί διέγερσιν παθών τινων αύτής καϊ αισθημάτων, άλλ’ ώς έ'ρ- 

ί γον άμερολήπτου ιστορικής επιστήμης τυγχάνει άπόβλητον. Άντϊ εικόνας

j παρέχει ήμϊν φανταστικήν όπταπάτην, πλάνην άντί διδασκαλίας.
*Η ιστορία τής "1"πατιίας καί τής Αυτοκρατορίας ήκιστα ένεπνεύσθη ύπο 

ί τών αιωνίων τούτων αληθειών τής ιστορικής επιστήμης, ά; ά,νωτέρω άνε-

γράψαμεν. '© συγγραφεύς προύτίμ-ησε νά καταστή ό στυλοβάτης μαλλο-ν 
στρατιωτικής δόξης ύποκλαπείσης, ή ό αμερόληπτος κα'ι άδιάφορος εκτι
μητής τής έποχής, ήν ήβουλήθη ν’ άπομνημονεύσν)’ ή Ιστορία ·αύτοΰ είναι 
μάλλον ή στρατιωτική εποποιία τοΰ Ναπολέοντος κα'ι τοΰ γαλλικού λαοΰ, ή 

ή πραγματική άφήγησις τών γεγονότων τής έποχής εκείνης’ απέναντι τοϋ 

αισθήματος τής φιλοφατρίας, τής δημοτικότητος ή ιστορική άληθεια ύπο· 
χωρεϊ, ή δέ ιδέα τής εθνικής φιλαυτίας αμαυροί έν τή εύρείιγ ταύτν) είζόνι 

πάσαν άλλην ήθικήν άρχήν όφείλουσαν νά προεξάρχή έν τή άπόψει τής ιστο

ρικής άληθείας.
Διατυπών τήν κλήσιν τής ιστορίας καϊ τήν αποστολήν τοΰ ίστορικοΰ ό 

συγγραφεύς δογματίζει τά ακόλουθα ώς άπαιτούμενα πραγματικής ιστορίας : 

«Κατ’ έμέ ή εύτυχής δύναμις έν τή ιστορία: είναι ή άντίληψις. . . ΤιρόντΓ 
j δι’ αύτής διακρίνεται τό άληθές τοΰ ψευδοΰς, δι’ αύτής δέν δύναταί τις νά

is έξαπατηθή ύπό τών ματαίων παραδόσεων ή τών ψευδών θορύβων τής ιστο
ί ρίας, καθίσταται κριτικός’ συλλαμβάνει καλώς τόν χαρακτήρα τών άνθρώ-

πων και τών καιρών, κατ’ ούδέν καθιστάμενος ύπερβολικός, μ.ηδεν πράττων 
:■ λίαν μέγα ή λίαν μικρόν, παρέχων εις έκαστον πρόσωπον τούς αληθείς αύ

τοΰ χαρακτήρας, άποχωρίζων τό ψιμμύθιον, τό χείριστον δεινόν έν τή ιστορία, 

άπεικονίζων δικαίως’ εισέρχεται τις είς τά απόκρυφα τών πραγμ.κτων ελα
τήρια, κατανοεί καϊ διδάσκει πώς ταΰτα έτελέσθησαν’ διπλωματία,διοίκησις, 

t στρατός, ναυτικόν, πάντα ταΰτα τά τοσοΰτον διάφορα αντικείμενα, καθίστησι
προσιτά είς τά πλείονα πνεύματα, διότι ήδυνήθη νά συλλάβτ) αύτά έν τή 

πνευματική αύτών διά πάντας καθολικότητι’ δπόταν δέ κατορθώστε νά συλ-
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λαβή αύτά, έκ τών πολυαρίθμων στοιχείων, έξ ών οφείλει νά συνίσταται 

εύρεϊα τις διήγησις, ή τάξις, έν ή οφείλει τις νά παρουοιάση αύτά, εύρίσκε- 
ται έ'τι έν αύτή τή άλληλουχίφ τών γεγονότων, διότι ό δυνηθεϊς νά κατα· 
νοήσγ τόν ένοΰντα αύτά μυστηριώδη δεσμόν, τόν τρόπον δι’ ου παρήχθησαν 

πρός άλληλα, άνεκάλυψε τήν ώραιοτέραν τάξιν τής διηγήσεως, δώτι αυτή 

είναι ή φυσικωτατη. . .
«'Η άντίληψις είναι λοιπόν, κατ’ έμέ, ή εύτυχής ίδιότης, ήτις έν τή ίστο· 

ρίικ διδάσκει τήν διάκρισιν τοΰ άληθοΰς άπό τοΰ ψευδούς, τήν μετά δικαιο
σύνης περιγραφήν τών ανθρώπων, τήν διαφώτισιν τών μυστηρίων τής πολι

τικής καϊ τοΰ πολέμου, τήν έν φωτεινή τάξει διήγησιν, τήν έπιείκειαν έπϊ 

τέλους, έν ένϊ λόγφ τήν άληθή διήγησιν. Νά τολμήσω νά τό εΐ’πω ; εί καϊ 
άτέχνως σχεδόν, τό οξυδερκές πνεΰμ-α, οίον φαντάζομαι αύτό( ύπείκει μόνον 
είς τήν άνάγκην έκείνην τοΰ διηγεϊσθαι, ήτις καταλαμβάνει ήμάς συνήθως, 

παρασύρουσα όπως μεταδώσωμεν είς τούς άλλους τά γεγονότα, άτινα συνε·? 
κίνησαν ημάς, ούτω δέ θέλει δυνηθή νά παραγάγη άριστουργήματα» . . .

Άλλά πρός τίνα λόγον νά άνυψωθή είς προνομιούχου αιτιατικήν δύναμιν 
έν τή ίστορίή πνευματική ίδιότης, άπαραίτητος είς πάσαν ένέργειαν τοϋ 

πνεύματος, αχώριστος άπ’ αύτοΰ, ένυπάρχουσα είς άπαντα τά πνευματικά 

προϊόντα παντός βαθμοΰ καϊ πάσης άξίας, ζωογονούσα τόν άνθρωπον άπό 

τοΰ πρώτου τών φιλοσόφων μέχρι τοΰ έσχάτου τών χειρωνακτών, άναπτυσ- 

σομένη, αύξομένη ή μειουμένη κατά τήν ποιότητα τοΰ άντικειμένου, τό όποιον 

λαμβάνει ύπ’ ό'ψιν έν ταϊς έργασίαις αύτοΰ τό άνθρώπινον πνεΰμα. 'Ο "Ομη
ρος, ό Θουκυδίδης, ό Φειδίας, ό ’Αριστοτέλης κέκτηνται άπαντες είς τόν 

προσήκοντα έκάστφ βαθμόν τήν άντίληψιν, άλλ’ αύτη σχηματίζεται, προϊ- 
ούσης τής πνευματικής αύτών ιδιορρυθμίας, διαφόρως, λαμβάνει ιδιαιτέραν 

τάσιν καϊ έ'κφρασιν.’Ελάχιστη μελέτη τών ποικίλων προϊόντων τοΰ πνεύματος 
θέλει καταλήξει είς τό συμπέρασμα, ό'τι παρ’ άπασιν αύτοϊς ύφίσταται ποι

κίλη άντίληψις’ άλλοία τφόντι είναι ή άντίληψις τοΰ ποιητοΰ τής ΊΛιάδος, 
τοΰ φιλοσόφου τών ΠοΛιτικων, ή τοΰ έξιστορήσαντος τόν πελοποννησιακάν 
πόλεμον’ άναγορευομένη δέ είς σπουδαιότατον παράγοντα τής ιστορικής επι
στήμης, είναι έν μέγα παράδοξον, θαυμασθέν ύπό πολλών έκ τής λαμ- 
πράς καί καινοτρόπου αύτοΰ διατυπώσεως μάλλον ή έκ τής πραγματικής ά

ληθείας.
«Έξ όλων τών συλλήψεων τοΰ πνεύματος ή καθαρωτέρα, ή αγνότερα, ή 

αύστηροτέρα, ή ύψηλοτέοα καϊ ή άφελεστέρα συγχρόνως είναι ή ιστορία. Ή 
άγέρωχος αύτη μοΰσα, διορατική καϊ μετριόφρων, έχει πρό παντός άνάγκην 

αναβολής άνεπιτηδεύτου»

Άληθώς πολύτιμος ύποθήκη διά τόν άναλαμβάνοντα τήν έξιστόρισιν μιάς

1 Thiers Histoire du Consulat et de Γ Empire tom. t26me XI, XII.
2 Thiers, Hist, du Consulat et de 1’ Empire tom. 12ime XVlll. 
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εποχές, διά τόν άξιοΰντα νά άνακαλέση εις την μνήμην, εις την κρίσιν, εις 

την διδασκαλίαν τοϋ παρόντος και τοϋ μέλλοντος τάς πράξεις τοϋ παρελθόν
τος. Άλλ’ ή αυστηρά αυτή Έστιάς εκείνο τό όποιον ζητεί κατ’έζοχήν είναι 

ή παρθενική άγνότης' αυτή είναι τόπαλλάδιον της καθολικές αύθεντείας, ήν 

διεκδικεΐ εν τφ πνευματική κόσμφ τής κοινωνίας· καταπίπτουσα άπό τοϋ 
περίοπτου στυλοβάτου, έφ’ ου άνύψωσεν αύτην ή ήθική συνείδησις τής άν

θρωπότητος, καθιστάμενη όργανον ταπεινών παθών, εφήμερων συμφερόντων, 
εθνικών προλήψεων, ό'ργανον πρόσκαιρου δημοτικότητος, δέν είναι πλέον ή 

σεμνή μούσα τής ιστορίας,καθίσταται φρυγική ίερόδουλος, τόν θύρσον έπί τής 

κεφαλής φέρουσα, διά τοϋ κοθόρνου τό πρόσωπον περικαλύπτουσα, παρέχουσα 

τά δώρα αύτής και τάς εύεργεσίας είς τόν έπιτηδειότερον τών έραστών...
Ή ιστορία τής 'Τπατ&ίας και τής Αυτοκρατορίας, δημοσιευθεΐσα ένέπο- 

χ·?ί, καθ’ ήν, ώς είπον, ή ναπολεοντική παράδοσις ήτο τό ίνδαλμα τοΰ θαυ

μασμού καί τής άποθεώσεως ού μόνον τοΰ γαλλικοΰ λαοΰ, άλλά και τοΰ εύ· 

ρυτέρου εύρωπαϊκοΰ δημοσίου, κατέστη τό δημοφιλέστατου τής εποχής εκεί
νης βιβλίου, πρό τής έμφανείας τοΰ οποίου έγονυπέτησεν ή ήμερησία κριτική, 

ή ώς έπί τό πλεΐστον άντλοΰσα τάς κρίσεις αύτής καί τάς πεποιθήσεις^!» 
τών περιστάτεων και τών συμφερόντων τής ημέρας, είς δέ τών περιφανέστα

των άνδρών τής εποχής έκείνης,άνήρ άλλως τε μηδέποτε ίδιάζουσαν αισθανθείς 

στοργήν πρός τόν Ναπολέοντα, ό Λαμαρτΐνος, άπεκάλεσε τήν ιστορίαν ταύτην 

τό βιβΛίον τοϋ αι&νος. Σπουδαία επιστημονικά σωματεία, έν οίς ή γαλλική 
Άκαδήμεια,παρασυρθέντα ύπό τοΰ άκατασχέτου ρεύματος τής δημοτικότητος 

τής ιστορίας, οίονεί στεφανοΰντα καί έπικυοοΰντα τάς ήθικάς καί πολιτικας 
τάσεις τής έποχής έκείνης, δέν έδίστασαν πανηγυρικώς νά έκόηλώσωσι τόν 

θαυμασμόν αύτών πρός τόν Τάκιτον τής ήμετέρας έποχής,άν έχηται άληθείας, 
δτι δ βαρύς ούτος τίτλος άπεδόθη ημέραν τινά ύπό τοΰ Ρουαγ’έ Κολλάρδου 

είς τόν ιστορικόν τής Ύπατείας και τής Αυτοκρατορίας. ’Ησαν άληθώς ση
μεία τών καιρών έκείνων πάσαι αυται αί ένδείξεις τής τιμής καί του θαυ

μασμού πρός τόν ιστοριογράφον τοΰ Ναπολέοντος. ‘Η έκλεκτική φιλοσοφία, 

σχολή άνευ ώρισμένου συστήματος, έκφρασις πάσης έπιτυχίας καί παντός 
θριάμβου έν τε τή έπιστήμη καί έν τή ίστορίφ ήτο ή άρχουσα, ή επίσημος 
φιλοσοφία τής γαλλικής κοινωνίας, ό δέ Βίκτωρ Cousin, ό υπέρτατος ιερο

φάντης τής φιλοσοφίας ταύτης, κρίνων τήν ιστορίαν άπό τοϋ σημείου τών άρ- 

χουσών τής έποχής σκέψεων, οίονεί συνεχίζων καί συμπληρών, κρεϊττον είπεϊν 
άναπτύσσων μόνον τόν "Εγελον,. τόν τολμήσαντα νά εξύμνηση πρό ού μικρού 

χρόνου ένώπιον τών ήττημένων συμπατριωτών αύτοΰ τάς νίκας τοΰ Ναπο
λέοντος ώς άναγκαϊον τοΰ νεωτέρου πολιτισμού θρίαμ-βον καί την υπέρτα

σην τής γαλλικής έπαναστάσεως—τής άνθρωπίνης ταύτης έπαυαστασεως—- 
πραγμάτωσή, οίονεί άνθαμιλλώμενος πρός τόν Carlyle, τον δια τοΰ παραδό

ξου βιβλίου του Hero Worship νέαυ τών ηρώων τής έπιτυχίας δημιουρ- 

γήσαντα λατρείαν, άναγορεύων τήν ηθικότητα τής έπιτυχίας είς προνο

μιούχου έν τή κοινωνία: δόγμα, μετά λυρικοΰ όντως ενθουσιασμού καί αί* 
σθήματος, ήδύνατο νά διδάσκη άπό τοΰ βήματος τής Σορβόννης, ύπό 
τά ζωηρά χειροκροτήματα τής γαλλικής νεότητος, τάς άκολούθους ήθι

κάς άρχας περί τής δράσεως τής άνθρωπότητος έν τή ίστορί^ : «Και

ρός ίνα ή φιλοσοφία τής ιστορίας ποδοπατήση τάς ^φωνασκίας τής φιλαν

θρωπίας. Ό πόλεμος είναι μεγαλοπρεπής δρασις, ή δράσις δέ αύτη είναι ή 
οριστική δοκιμασία τής άξίας ενός λαοΰ ή άτόμου. "Απασαι αί δυνάμεις τής 

ψυχής καταφαίνονται έν τή δράσει. Θέλετε νά κατανοήσητε τί.ν άξίαν ενός 

λαοΰ, παρατηρήσατε αύτόν έν τή ένεργεί^’ ούτως άπασα ή άρετή ενός λαού 
παρίσταται έν τοΐς πεδίοις τής μάχης» ... Καί άλλαχοΰ πάλιν: «Οί. με
γάλοι άνδρες δέν είναι μόνον καλλιτέχναι, φιλόσοφοι, νομοθέται, ποντίφηκες’ 

είναι έπίσης πολέμαρχοι. *0 δέ μέγας πολέμαρχος είναι ίστορικώς τοιοΰτος, 
κέκτηται ιστορικήν άξίαν, ύπό τόν ό'ρον τής κτήσεως μεγάλων έπιτυχιών, 
τουτέστι κέρδους πολλών μαχών, τουτέστιν άκόμη, πρέπει νά όμολογηθή 

αί'τιος μεγάλων έπί τής γής καταστροφών. . . . Συνέπεια τών μεγάλων έπι? 

τυχιών είναι ή ισχύς, καί μεγάλη ισχύς μάλιστα. Άλλ’ άνελθών τις είς το- 
σοΰτον ύψηλόν σημεΐον, δύναται ν’ άπολέση τάς φρένας, νά πιστεύση εαυτόν 

ανώτερου τών λοιπών άνθρώπων" κέκτηται αύλήν, κόλακας, δούλους. Λοι

πόν δ άνήρ οδτος, δ φαινόμενος κύριος τοΰ κόσμου, ένώπιον τοϋ όποιου γόνυ- 

κλίνει δ κόσμος, δ άνήρ ουτος είναι άπΛοϋν οργανον τής θείας προνοίας» J 
Και κατα τι διαφέρει λοιπόν ή θεωρία αύτη άνδρός, τοσαύτην δόντος ώθη- 

σιν είς τήν σκέψιν τής έποχής αύτοΰ, είς τήν πνευματικήν κίνησιν τής γαλ

λικής κοινωνίας έπί δ'λην τριακονταετίαν, τής άφελοΰς καί άγριας έκείνης 

ομ.ολογιας τοΰ πολεμάρχου τών θύννων, άποκαλοΰντες εαυτόν θείαν μάστιγα', 
Είναι ή μοιροδοξία τφόντι έν τή άνθρωπίνη ίστορίε^, φοβερά άρχή, κατορ- 
θοΰσα παραδόξως νά συνδιαλλάξη πρός στιγμήν ένα βάρβαρον πολέμαρχον 

μεθ ενός φιλοσοφου αιρεσιάρχου, εύροΰσα πλήρη τήν έκφρασιν αύτής καί τήν 
διατύπωσιν ού μόνον έν τή ιστορία τής Ύπατείας και τής Αυτοκρατορίας, 

αλλα και εν τοΐς πλείστοις κατά τό μάλλον καί ήττον ίστορικοϊς συγγράμ- 
μασι τών νεωτέρων χρόνων.

Άλλά δύναται νά έ'χη τοιαύτη ιστορία, ύπό τοιούτους ορούς καί πε

ριστάσεις γεγραμμένη, άξιώσεις έπί τής ύστεροφημίας, ώς έσχε τοιαύτας 

έπί τής κοινωνίας καί τής έποχής, καθ’ ήν έδημοσιεύετο ύπό τάς έπευφη- 

μιας καί τόν ένθουσιασμόν τής πλειονότητος τής κοινωνίας;

Γράφε διά δημόσιον αιώνιον. Ζήθι έν τφ παρόντι,ωσει ήτο ή αίωνιότης. 

Τά-χρυσά ταΰτα έπη έγραφεν άλλοτε δ ’Αμερικανός φιλόσοφος καί ποιητής 
Έμερσων, συμβουλεύων τούς συγγραφείς τής έποχής αύτοΰ καί οίονεί διαμαρ-

1 C ο u s i n : Introduction a 1’ histoire de la philosophie— Les peoples — Les grands 
homines.
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τοϋ δράκοντας τών προλήψεων. καί, τών συμφερόντων πεπλανηυ.ένης 

έγωίστικής κοινωνίας, 'ι 
του" ευρύ στάδιον ■ 

ναι μόνον εις 
συνόλφ, άνευ διακρίσεως τόπου

τυρόμενος κατά τών υλιστικών τάσεων τών νεωτέρων χρόνων, υποτασσομένων 

είς τό παρόν, εις τάς αξιώσεις της ήμέρας, άδιαφορούντων διά ,τό μέλλον, 

μη έχόντων τό ήθικόν κράτος ν’ άντιμετωπίσωσι και ν’ άντιπαλαίσωσι μετά 

καί
Ό μέγας συγγραφεύς δέν ανήκει μόνον εις τόν αιώνα 

τής πνευματικές αύτοΰ ένεργείας καί δρασεως δέν ει- 

λαός, μία γενεά άνθρώπων, άλλ’ άπασα ή άνθρωπότης έν 
καί χρόνου, πλήρης έν τή ένότητι αυτές 

καί τή καθολικότητΓ αυτή ακροάζεται τών λόγων αύτοΰ, σκέπτεται μετ’ 
αύτοΰ, έμπνέεται, ένθουσι^, παρακολουθούσα αύτόν μέχρι τών άπωτάτων 
αύτοΰ εκδρομών, συντροφεύουσα αύτόν είς πάσας τάς κινδυνώδεις αποδημίας 

έν ταϊς χώραις τές έρεύνης καί τές συζητήσεως. 'Ο μέγας συγγραφεύς; ιερο
φάντης της απολύτου άληθείας, τέκνον άλλά καϊ κύριος τοΰ αΐώνός του, δέν 

οφείλει νά δεσμευθή ύπ’ αύτοΰ, ύπό τών προλήψεων του, ύπό τών θωπειών 

καί τές κολακείας τές συγχρόνου κοινωνίας. Όδυσσεύς τές ανθρώπινης πε
λαγοδρομίας, οφείλει νά βύση τά ώτα πρό πάσης μολπές τών Σειρήνων τές 
παραπλανησεως" καί ουτω διαπερών πάντα σκόπελον καί διαφ.εύγων πάντα 

κίνδυνον, δύναταί νά προσορμισθή έπί τέλους είς τόν λιμένα τές άληθείας, 
είς την άγνωστον γήν τών έρευνών αύτοΰ καί τών έλπίδων. Τότε μόνον θέ
λει κατακτήσει άληθώς την δόξαν καί την έπιτυχίαν έν τγί ιστορία, έκβιά- 

ζων πράγματι την είσοδον αύτοΰ καί την αναγραφήν είς τήν ποικίλην αυ

τές Στοάν, αίωνίαν καταφυγήν καί άναψυχήν, ύποκάρδιον πόθον παντός 

γενναίου πνεύματος — templa serena τές ύστεροφημίας.

Ν. ΚΑΖΑΖΗΣ.

ΤΑ ΚΑΤΑ ΦΙΑΗΜΟΝΑ ΚΑΙ ΒΑΥΚΪΑΑ
Η Η Φ1ΛΟΕΕΝΙΑ ΒΡΑΒΕΓΟΜΕΝΗ

"3ένους ξένιζε, καί σύ γ&ρ ξένος ’satin,

Τά.κατά Φιλήμονα καί Βαυκίδα μέλλοντες νά διηγηθώμεν έξ άνάγκης 

προτάτ.τομεν ολίγα περί φιλοξενίας, πώς δέλα δή αύτή ήσκεϊτο καί τίνι 
τρόπφ έθεωρεϊτο ύπό τών άρχαίων λαών καϊ ίδίφ ύπό τών ήμετέρων προ

γόνων. Προτάττομεν δέ ταΰτα έξ άνάγκης έ'νθεν μέν, διότι προεισάγουσι καί 
πρόπαρασκεοάζουσι τούς άναγνώστας εις τήν κυρίαν ύπόθεσιν, έτέρωθεν δέ 

διότι έλπίζομεν δτι εύάρεστον παρέχομεν . ταϊς άναγνωστρίαις καί άναγνώ- 

σταις τοϋ Παρνασσού άνάγνωσμα, περιγράφοντες εν τών λαμπρών εθίμων, 

έφ’ οΐς ό 'Ελληνικός λαός διεκρίνετο τό πάλαι καί ιδία κατά τούς Όμηρι- 

κούς χρόνους. Έκ της άναγνώσεως καί γνώσεως ταύτης μετά χαράς Θά κα- 

ταμάθωμεν δτι ό έκ Δυσμ,ών ώς χείμαρρος είσορμησας πολιτισμός, ό πολλά 
έκ τών καλών καϊ λαμπρών προγονικών ημών έθίμων συναρπάσας καϊ συνα- 
παγαγών, δέν κατόρθωσε τύχη αγαθή νά συναπαγάγη και συμπαρασύρη 

καθ ολοκληρίαν καί τήν ΦίΛοζενΙαν, ή'τις, άν έξέλιπε σχεδόν έκ της πρω- 
τευούσης τοΰ ελληνικού βασιλείου, διέμεινεν δμως καί δ.εοώθη έν ταϊς έπαρ- 
χίαις καί δή έν τοϊς χωρίοις.

Ό μηδέποτε μηδένα έν τή οίκίί>: αύτοΰ ξένον ξενίσας ούδέποτε ήσθάνθη 

μείζονα γλυκύτητα καί ηδονήν ή, ώς οί ’Άγγλοι λέγουσιν, ούδέποτε έπηύξησε 
καϊ έδιπλασίασε τήν ηδονήν της εύωχίας. Τοΰτο έ’χοντες, ώς φαίνεται, πρό 

οφθαλμών καϊ διάφοροι της άρχαιότητος λαοί, πεπολιτισμένοι καϊ βάρβαροι, 

ήσαν λίαν φιλόξενοι. Έκ της αρχής ταύτης όρμώμενοι οί άλλως βάρβαροι 

καί πρός τούς ξένους ώμοι έν τοϊς πολέμοις, ήσαν λίαν συμ.παθεΐς καί φιλάν
θρωποι καί φιλόξενοι έν ταϊς έστίαις αύτών. Ουτω κατά Διόδωρον τόν Σι- 
κελιώτην έπϊ φιλοξενίικ έφημίζοντο οί Γαλάται, «οίτινες έκάλουν τούς ξέ- 

»νους έπί τάς εύωχίας καί μετά τό δεΐπνον έπηρώτων τίνες είσί καί τίνων 
»χρείαν έ'χουσιν»"1, καί οί Κελτίβηρες «οίτινες τοϊς ήθεσι πρός μέν τούς κα- 

«κούργους καί πολεμίους ύπάρχουσιν ώμοι, πρός δέ τούς ξένους έπιεικεϊς 
»καΐ φιλάνθρωποι, διότι πάντας τούς έπιδημοϋντας ξένους προσκαλοΰσι παρ’ 

κέαυτοϊς καί περί φιλοξενίας άμιλλώνται πρός άλλήλους’ τούς δέ δεχομένους 

« »έν τφ οΐ'κω αύτών ξένους θεοφιλείς νομίζουσι καί άξιους έπαίνου θεωρού 

»σι» Τά αύτά λέγει καϊ ό Καϊσαρ περί τών Γερμανών, οίτινες ασεβές 

καί άνόσιον έθεώρουν τό ξένους βιάζεσθαι καί άδικεϊν" τούς έπιδημοϋντας 

παρ’ αύτοϊς ώς αγίους ΰπελάμβανον και έκώλυον τούς τολμώντας ν’ άδικώσί 
καί βλάπτωσιν αύτούς’ είς τούς ξένους ήνοιγον τάς θύρας τών καί μετέδιδον 

αύτοϊς έκ τών τροφών
Τήν φιλοξενίαν περί πολλοΰ έποιοΰντο οί άνατολικοί λαοί καί ιδίως οί 

’Άραβες. Οί Έβραϊοι, έξ ’Ανατολών έλθόντες φαίνονται κομίσαντες καί τήν 
φιλοξενίαν. Αύτός ό μέγας αύτών έθνάρχης, ό πατριάρχης Αβραάμ, έφ’ ω 

έκαυχώντο λέγοντες Τέκνα Άβραά,ρ easier, ώς καυχώνται τήν σήμερον μω
ροί τινες καί ηλίθιοι έπί πατραγαθία, νομίζοντες δτι είς τάς φλέβας αύτών 
ρέει αίμα πριγκιπικόν ή κομιτικόν, αύτός λέγομεν ό μέγας τών ’Ιουδαίων 

έθνάρχης πολύς φέρεται καί μέγα ό'νομα έπί φίλοξενίφ έ'χει. Κατά τήν αγίαν 

Γραφήν ό Αβραάμ ήτο τοσοϋτον φιλόξενος, ώστε έκάθητο επίτηδες πρό τής 

4 Διοδ. ε', 28.
2 Αύτοθι 34.
3 De bello Gallico VI, 23 πρβλ. οσα λέγει περί αύτών καί ό Τάκιτος έν τφ de 

Germania κτλ. XXI·— Πρός τα ήθη ταΰτα τών Γερμανών όμοια εινε τό τών νΰν Μα
νιατών, οίτινες πρός τούς ξένους πασαν παρέγουσι περιποίησιν, άσεβές δέ καί άναν
δρου θεωροΰσι τό προσβάλλειν ξένον έν τή πατρίδι αύτών. Ημείς έλάβομεν πε'ραν 
τούτου καί χαίρομεν λαμβάνοντες τό ένδόσιμον να μνημονεύσωμεν ενταύθα τοΰ εύγε- 
νους τούτου χαρακτήρος τοϋ πτωχού μεν, άλλό γενναίου καί φιλόξενου τούτου λαοΰ. 
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θύρας της σκηνές του, Ίίχ προσκαλίί τούς διερχομένους έκεΐθεν ξένους* οδτως 

ίδών πότε τρεις Ανδρας ισταμένους πλησίον που τίίς σκηνές του δραμών εις 

άπάντησιν αύτών προσεκύνησεν αυτούς καί είπε*
«Κύριοι, έάν ευρον χάριν ένωπιόν σας (αν δηλαδη ευαρεστήστε), σας πα~ 

»ρακαλώ νά με άξιώσητε της τιμής νά είσέλθητε είς την σκηνην μού, νά 
«πλύνητε τούς πόδας σας, νά φάγητε κα'ι άναπαυθεντες νά εξακολουθησητε 

«την οδοιπορίαν σας».
— Εύχαρίστως, άπηντησαν οι ξένοι και εισίίλθον εις την σκηνην.
Ό ’Αβραάμ σπεύσας άνηγγειλεν είς την Σάρραν την έλευσιν τών ξεν ων· 

κα'ι παρηγγειλεν αυτί) νά έτοιμάση τά της τραπεζης.
Ή Σάρρα παρεσκεύασεν αμέσως άρτον έκ σεμιδαλεως και δια το ευχερες 

καί πρόχειρον κατεσκεύασε την λεγομένην Λαγάναν, ην οί χωρικοί έξ αλεύ

ρου η Αραβοσίτου κατασκευάζοντες ψηνουσιν είς την στακτήν.
Ό Αβραάμ., οςτις ?)το πλούσιος είς κτηνη, ώς πλούσιοι ίσαν παντες τότε 

οί πατριάρχαι καί την σήμερον είνε οί ’Άραβες και πολλοί τών ανατολικών 

λαών, έσπευσεν ευθύς είς τό βουστάσιου, έλαβε μοσχάριον μικρόν κάί τρυφε
ρόν, έσφαξεν αύτο κα'ι διέταξε νά το έτοιμάσωσιν. Έν τη τραπεζη παρετέθη 

τοϊς ξένοις καί γάλα καί βούτυρον και τυρός και ύξυγαλα. _
Έν φ οί ξένοι έτρωγον, ό Αβραάμ ΐστατο όρθιος περιποιούμενος αυ

τούς. Περί της Σάρρας ούδε'ις γίγνεται λόγος, ίσως διότι ητο κεκρυμμενη 
κατά την συνήθειαν τών ανατολικών λαών, οϊτινες δεν εγνωριζον ουδέ γνω- - 

ρίζουσιν ότι Αρετή έχουσα άνάγκην πολλής προφυλαξεως δεν δύναται να 

λογισθη αρετή. Οί άνατολικο'ι λαοί δέν έχουσι πολλην είς τάς γυναίκας των 
εμπιστοσύνην καί διά τοϋτο, ΐνα μ.η έχωσι σχοτούρας, ασφαλίζονται κλειον- 

τες αύτάς είς τό γυναικοστάσιον η γυναικωνίτην κα’ι κοιμώνται, όπου άν 
είνε, ήσυχα. Ό Αβραάμ πιστεύομεν οτι δέν $το τόσον αύστηρός φύλαξ τ^ς 

Σάρρας, έχων διδόμενα ίσως τ·ης συζυγικές πίστεως της. Όπως δ’ άν έχη 

ό Αβραάμ κατέστη διάσημος έπ'ι τίί φιλοξενιφ του και το ονομα του παροι- 
μιώδες έπί τούτφ. Διά την Αρετήν του δε ταύτην και ηξιωθη να υποδεχθίί 

ύπό τό πρόσωπον τών τριών εκείνων, αγγέλους, Απεσταλμένους ύπό τοϋ Θεοΰ 

νάγγείλωσιν αύτφ Αγγελίαν πολύ χαροποιάν, την γέννησιν τέκνου έν ηλικιςρ 
γεροντική. Την τύχην ταύτην, νά φιλοξενησωσι ούχί Αγγέλους, Αλλά τους 

θεούς, έσχον καί Αλλοι καί δη καί ό Φιλημων καί η Βαυκις, ως θα ειπωμεν 

έν τοϊς έξης.
Ώς έδεξιοΰτο ό ’Αβραάμ τούς ξένους, ουτω καί την σήμερον δεξιοϋνται 

οί ’Άραβες. Ότι δέ ουτω γίγνεται καί την σήμερον η φιλοξενία παρα τοϊς 

άραψι, παράγομεν είς μαρτυρίαν τόν Αγγλον περιηγητήν Βουκιγχαμ, όςτις 

περιηγηθείς την Μεσοποταμίαν καί Αλλα τίίς Ασίας μέρη περιγράφει ούτω 
πως την δεξίωσιν, νίς έτυχε παρά τίνος Τουρκομάνου Αρχηγού φυλής. «Ή 
«μεγάλη εκείνη πεδιάς (τίίς Όρφάς) ητο υπο την εζουσιαν a&txov (αρ· 

«χηγου), οςτις ίδρυε την εαυτού σκηνην πλησίον χωρίων καί φρεάτων. Ότε 

«έπεζεύσαμεν πρό της θύρας τίίς σκηνές του, ό υιός αύτοϋ ήλθε νά παρα- 

»λάβγ) τάς καμηλους ημών. Ήτο δέ νέος ένδεδυμένος ένδυμα ερυθρόν 

»καί φέρων σάλι έκ μετάξης καί κίδαριν. Ό πατήρ αύτοΰ έκάθητο 

»πρό της σκηνης· Αμα είσελθόντας -ημάς ηγέρθη νά υποδεχθίί καί χαι- 
Βρετησν) μ.ε το χαΛ&ς ωρισαΐβ και,δεν εκάθισε πριν ημείς καθίσωμεν.

® θ σέικ εκαλείτο Ραμαόαν, ητο δε γέρων όγδοηκοντούτης φέρων πω- 
«γωνα λευκόν και μ.ακρον. Επι τοΰ διβανίου του ^σαν ψίαθοι καί προσ- 
«κεφαλαια εκ μεταζης. Ία ενδυμ,ατα καί τά ό’πλα του, καίτοι Απλά, ^σαν 
«κάλλιστα τό είδος. Πρό της σκηνης του ·ησαν δύο ώραϊαι φοράδες, καλώς 

))επίσεσαγ^.ενα^ χχι ^«[χπρους εχουσχί. χαλινούς, Περί αύτόν τά πάντα ει- 
πλουσιως και κοσμιως. Ίινες τών συνοδοιπόρων έμιιριχθτισαν τό παρά- 

«δείγμα ημών καί καταβάντες τών ίππων έκάθισαν χωρίς άλλης έκ δευ- 

«τερου προσκλησεως οι παντες έγένοντο δεκτοί μετά τών αύτών χαιρετι- 
»σμών, εί'μεθα δέ οί πάντες εί'κοσι καί έξ.

»Έν φ δε Ίςμεϊς ώμιλοϋμεν περί τών Τουρκομάνων, οϊτινες μας ειχον τρο- 
ί. «μάξει καθ’ οδόν, τό δεϊπνον προητοιμάζετο. Μετ’ ολίγον παρετέθησαν πλα-

ί «κοΰντες ζεστοί έψηθέντες έπί τίίς εστίας, ανθόγαλα, μέλι, βούτυρον, στα-
«φίδες, οξύγαλα καί σίτος βρασμένος έν τφ γάλακτί; Ό σεϊκ καί τά μέλη 

»τί;ς οικογένειας του δέν συμμετέσχον τοΰ δείπνου, άλλ’ ϊσταντο περί την 
«τράπεζαν προσεχοντες νά παρέχωσι τάς περιποιήσεις είς ημάς, ών τινες 
«δεν ησαν εκ καλών οικογενειών, διότι έν αύτοϊς· ησαν δύο φακίραι ήτοι 

«’Ινδοί έπαϊται, είς χριστιανός προσκυνητής έξ Ιερουσαλήμ έλθών καί οί δοϋτ 

«λοι καί οί ύπηρέται τοΰ Χατζ-η Άβδέλραχμάν. Όλοι έβουτούσαμεν τούς 
«δακτύλους εντός τίίς αυτής παροψίδος. Μετά τοΰτο προσηνεγκον ημϊν κα- 

»φε έπί φιαλίδων (φλυζανίων) έκ πορσελάνης επιχρυσωμένων καί έπί δίσκων 
«έξ αργύρου».

Τοιαύτη ύπήρξεν η δεξίωσις, fa έτυχεν ό Βούκιγχαμ παρά τφ σείκ, 
κατ’ ουδεν διαφέρουσα τίίς έπί τών πατριαρχικών χρόνων. Άφίνοντες τούς 

ανατολικούς λαούς έρχόμεθα είς τούς ημετέρους. προγόνους. Οί πρόγονοι ημών 
εξ ανατολών ελθοντες και πολλά εκεϊθεν κομίσαντες, έφερον μεθ’ εαυτών 

καί την φιλοξενίαν. Γην φιλοξενίαν οί "Έλληνες περιέβαλον διά τ^ς θρη

σκείας και εςησκουν ως καθήκον έπιβαλλόμενον αύτοϊς ύπό τών θεών καί 
υπό τοΰ Διός, ό'στις έθεωρεΐτο ό προστάτης τών ξένων καί διά τοΰτο ξένιος 
έπωνομάζετο’

... προς γόρ Διός εΐοιν «παντες 
ξεϊνοί τε πτωχοίτε ... 1

Ο Ζευς ητο ο εκδικούμενος καί κολαστης τών άδικούντων τούς ξένους.

4 Όδοσ., 56.
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Zeit δ’ έπιτιμήτωρ ίκετάων τε ξείνων τί 
Ηενιος, δς ξείνοισιν αμ’ α’ιδοίησιν όπηδεΐ. 4 

Αυτοί έθεώρουν άνομον καί άνόσιον τό περιφρονεΐν τούς ξένους.

Ξεΐν’, ού μή θέμις έ'στ’ ούδ’ εΐ κακιών σέθεν έλθοι 

Ξεΐνον άτιμήσαι . . . 2
λέγει ό Ευμαιος πρός τόν ύπό ενδύματα επαίτου κρυπτόμενου Όδυσσέα.

'Ο ‘Ησίοδος καταλέγει τήν περί τούς ξένους κακουργίαν ήτοι κακήν με
ταχείριση» έν τοΐς δεινοτάτοις άνομήμασι τή αίμομιξίφ, τή άδικίρς τών ορ

φανών καί τ9ί εις τούς γονείς ΰβρει'

3 «’Ίσον δ’ δς θ’Ικέτην δς τε ξεΐνον κακόν έ'ρξη,
«δς τε κασιγνήτοιο έοϋ άνά δέμνια βαίνη 
«κρυπταδίης εύνής άλόχου παρακαίρια ρεζων 
«δς τέ τευ άφραδίης άλιταίνεται ορφανά τέκνα, 
«δς τε γονήα γέροντα κακφ έπί γήραος ούδψ 
»νικείη χαλεποΐσι καθαπτόμενος ίπέεσσιν' 
«Τφ δ’ ήτοι Ζευς αύτός άγαίεται, ές δε τελευτήν 
«έργων άντ’άδικων χαλεπήν έπέθηκεν άμοιβήν». 3

ΙΙαραδείγματα άρίστης καί πατριαρχική; φιλοξενίας παρέχουσιν ήμΐν οί 
ηρωικοί εκείνοι χρόνοι, οί αείμνηστοι διά τήν παιδικήν άπλ,ότητα και χά- 

ριν. Καί είνε μέν αληθές δτι διετηρεΐτο καί διεσώζετο καί μετά ταΰτα άκ- 
μαΐον τό αίσθημα τής φιλοξενίας, άλλά σύν τφ χρόνφ προϊόντί' καί τής δια

φθοράς προχωρούσης, ήλαττώθη καί τό πρός τούς θεούς σέβας καί μετ’ αύ
τοΰ άπεσβέσθη καί ή πρός τούς ξένους άγάπη, συμπάθεια καί περιποίησις. 

Δέν πιστεύομεν δμως ουδέ άποδεχόμεθα δτι οί πρόγονοι ημών έφθασαν εις 

τοσοϋτον διαφθοράς, ώςτε νά θεωρώσι πάντα ξένον εχθρόν ή ώς έλεγον οί 

‘Ρωμαίοι
Homo ignotus ignoto homini lupus est

ήτοι: δ άγνωστος άνθρωπος είς τόν άγνωστον λύκος έστίν' ούτε πιστεύομεν 
δτι ένεφοροΰντο τών άρχών καί διδασκαλιών τοΰ Κικέρωνος, κηρύττοντος δτι 

είνε κόσμιον καί άξιοπρεπές ν’ άνοίγωνται αί θύραι τών επιφανών καί πλου

σίων είς τούς όμοίους αύτών.
Κατά τούς ηρωικούς χρόνους τδ αίσθημα τής ξενίας ήτο τοσοϋτον μετά 

τής θρησκείας έρριζωμένον, ώστε έπιστεύετο δτι οί θεοί πολλάκις κατήρ- 
χοντο είς τήν γήν όμοιούμενοι άνθοώποις καί περιήρχοντο ώς οδοιπόροι, ΐνα 

έξετάζωσι καί βλέπωσιν έκ τοϋ πλησίον τάς πράξεις τών άνθρώπων.

Καί τε θεοί ξείνοισιν έοικότες άλλοδαποΐσι 
παντοΐοι τελέθοντες έπιστροφώσι πόληας 
άνθρώπων δβριν τε καί εύνομίην έφορώντες 4.

4 Αΰτόθι ι, 270.
2 αύτ. ξ, 86.
3 ‘Ησιοδ. έργ. καί ήμερ. 327—334.
4 Όδυσ. Ρ, 484.
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Ή πίστις αυτή δέν ήτο μόνη τών 'Ελλήνων, άλλά καί πάντων σχεδόν 

τών ανατολικών έθνών καί αύτών τών 'Εβραίων. Ό απόστολος ΠαΟλος άπο- 
βλέπων είς τήν φιλοξενίαν τοϋ Αβραάμ, ύποδεξαμένου άγγέλους καί συμ- 
βουλεύων τούς Χριστιανούς ν’ άντέχωνται ταύτης έπάγεται δτι «διά ταύ- 

»της έλαχόν τινες άγγέλους ξενίσαντες». 'Η πίστις δτι οί θεοί κατέβαινον 
είς τήν γήν ύπό τό ένδυμα όδοιπόρων δέν έξέλιπε καί μετά ταΰτα, ώς πι- 
στούμεθα έκ τών Πράξεων τών’Αποστόλων' «οί δέ ό'χλοι ίδόντες 8 έποίησεν 

»δ Παΰλος, έπήραν τήν φωνήν αύτών Λυκαονιστί λέγοντες, οί θεοί όμοιωθέν- 
»τες άνθρώποις κατέβησαν πρός ημάς»

"Οτι τό πάλαι οί θεοί, κατά τόν χρυσοΰν αιώνα, κατέβαινον συχνότατα 
είς τήν γήν καί διγτώντο παρά τοΐς άνθρώποις καί συνέτρωγον μετ’ αύτών 

καί συνευθυμ,ουν, καί οί άνθρωποι δέ οί χρηστοί καί θεοφιλείς προσεκαλοΰντο 

είς τόν ούρανόν καί συνέτρωγον καί ήσαν ομοτράπεζοι τοΐς θεοΐς, έκτός τών 
ευλαβών καί ηλιθίων, τό έπίστευον καί αύτοί οί έξυπνοι ή προσεποιοΰντο 

τούλάχιστον πιστεύοντες. Ούτως ό πολύς Παυσανίας, ό τήν 'Ελλάδα περιη- 
γηθείς καί πάντας τούς ναούς καί τά μνημεία περΐγράψας, έπίστευεν εις 
τά παραμυθία έκεϊνα’ «οί γάρ δή τότε άνθρωποι ξένοι καί ομοτράπεζοι 
θεοΐς ήσαν ύπό δικαιοσύνης καί εύσεβείας καί σφίσιν έναργώς άπήντα παρά 

»τών θεών τιμή τε ουσιν άγαθοϊς καί άδικήσασιν ώσαύτως οργή, έπεί τε 

»καί θεοί τότε έγίνοντο έξ άνθρώπων» 2. Άφοΰ δμως οί άνθρωποι κακήν 

τής ελευθερίας ποιούμενοι χοήσιν έφέροντο πρός τού; θεούς ούχί μετά τοΰ άνή- 
κοντος σεβασμοΰ καί δέν εγνώριζε, κατά τό κοινόν-λόγιον, τό σχυΛΙ τόν α

φέντη του,οί θεοί έβδελύχθησαν τό έργον τών χειρών των καί έτιμώρησαν αύτό 
τό μέν διά κατακλυσμών καί καταποντισμών, τό δέ δι’ άσθενειών καί νό

σων καί πολέμων καί έ^-καταλιπόντες αύτό άπεχώρησαν είς τόν ’Όλυμπον*

... δθι φασί θεών εδα; άσφαλες αΐεί
' έ’μμεναι· ούτ’ άνέμοισι τινάσσεται ούτε ποτ’ δμβρφ 

δεύεται ούτε χιών έπιπίλναται, άλλά μάλ’ αΐθρη 
πέπταται άνέφελος, λευκή δ’ έπιδέδρομεν αίγλη· 
τφ εν. τέρπονται μάκαρες θεοί ήματα πάντα 3.

Κατά μέν τούς προπάτορας ημών οί θεοί έφυγον είς τόν ’Όλυμπον έγκατα- 

λιπόντες τούς άνθρώπους είς τά ί'δια αύτών πάθη' κατά τήν μ.υθολογίαν 
δμως τών Οθωμανών δέν έχει ούτω τό πράγμα. Ιδού δέ τί διηγεΐτό ποτέ 

ήμ.ϊν γραμματισμένος τις ’Οθωμανός, ό Χαβούζ έφέντης τής ’Άρτης,
«Ό Άδάμ, έλεγεν ήμΐν ό σοφός Οθωμανός, δτε έπλάσθη εΐχεν άνάστημα 

παμμεγεθες, καί έφθανε μέχρι τών νεφών. Μετά τήν αμαρτίαν καί τήν έκ 
τοΰ παραδείσου έξωσίν του ό Άδάμ περιεπλανάτο μετά τής Εΰας κλαίων

1 Πραξ. ιδ', 11.
2 Παυσ. Η', 2, 1.
3 Όδυσ. ζ', 42 κεξ.
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καί όδυρόμενος. Αί γοεραϊ αυτών φωναϊ έ'φθανον μέχρι ούρανοϋ καί έξεκώ- 

φαινον τούς άγγέλους. Οί χΧγγεΆοι πάσχοντες έκ των φωνών τοΰ.Άδάμ καϊ 

τίίς Εύας παρεπονέθησαν πρός τόν ’Αλλάχ. Ό ’Αλλάχ εύρεν εύλογα τά πα

ράπονα τών αγγέλων καί ήλάττωσεν ολίγον κατ’ ολίγον τό άνάστημα τών 
προπατόρων, έως ότου έ'φθασεν είς τό άνάστημα δπερ έχομεν τώρα οί άν
θρωποι* ουτω λοιπόν αί φωναί τοΰ Άδάμ και τής Εύας δέν ήκούοντο εις 

τάς κατοικίας τών αγγέλων».
"Οπως δέ καί άν έ'χη τό πράγμα εί'τε τδ άνάστημα τοϋ άνθρώπου ήλατ- 

τώθη κατά τούς Οθωμανούς, εί'τε οί θεοί άπεμακρύνθησαν καί άπεχωρίσθη- 
σαν άπό τών άνθρώπων, κατά τούς ήμετέρους προγόνους, τό βέβαιον εινε 

δτι ούτοι δέν έ'βλεπον πλέον τούς θεούς ύπό την θείαν αύτών μορφήν. Οί 
θεοί βμως δέν έγκατέλιπον ολως διόλου τδ πλάσμα αύτών εί'τε θέλοντες νά 
βλέπωσιν έκ τοϋ πλησίον τάς πράξεις τών άνθρώπων -και νά βεβαιώνται γι- 

γνόμενοι αύτόπται και αύτήκοοι μάρτυρες τών πράξεών των .

άνθρώπων τε ΰβριν και άνομίην εφορώντες,

εί'τε καί συνειθίσαντες νά άναστρέφωνται έν τή γή καί νοστιμεύόμενΜ νά 
βλέπωσι τάς ωραίας θνητάς καϊ νά γλυκαίνωσι διά τοϋ μειδιάματος θνητής 

τίνος τάς πικρίας, άς ύφίσταντο έν τώ Όλύμπφ ύπό τών γυναικών των, κα- 
τηρχοντο συχνά πυκνά είς την γήν. Διότι ώς γνωρίζετε, ώ άναγνωστριαι, 
καί έν τφ ούρανφ αί κυρίαι δέν διέφερον πολύ τών έν τγί γή.'Ότι δε αί κυριαι 

τοΰ Όλυμπου εύρίσκοντο είς έ'ριδας πολλάκις και διαπληκτισμους μετά τών 

συζύγων των, μάς τό βέβαιοί αύτός ό Ζεύς, δςτις δέν έντρεπεται νά το δμο- 
λογήση εις την θυγατέρα του την Θέτιν, κα'ι κατά τοΰτο καμνει εξαιρεσιν, 
ί’σως διότι ήτο θεός' διότι οί άνθρωποι, οί φρόνιμοι δηλαδή, δέν δημοσιευουσι 

τών γυναικών των τά έλαττώματα τούναντίον μάλιστα τάς έπαινοΰσι, τας 
έγκωμιάζουσι καϊ έκθειάζουσι την χοιχοχνρωσύκητ των. Ό Ζευς όμως ίδου 

τί λέγει είς την Θέτιδα*

Την δέ μέγα δχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς· 
ή δή λοίγια έργ’, δτε μ’ εχθοδο,πήσαι έφήσεις 
"Ηρη, δτ’ 'αν μ’ έρέθησιν δνειδείοις έπέεσσιν. 
Ή δέ καί «υτως μ’ αίέν έν άθανάτοισι θεοΐσιν 
νεικεΐ, καί τε μέ φησι μάχη Τρώεσσιν άρήγειν. 
Άλλά σύ μέν νΰν αδτις άπόστιχε, μή σε νόηση 
"Ηρη. ... 1

Κατήρχοντο δέ είς τήν γήν μετημφιεσμένοι, ώς μετημφιέννυντο οί μεγάλοι 

καϊ σπουδαίοι αύτοκοάτορες, ό ’Ιωσήφ, ό Φρειδερίκος καϊ πολλοί τών Σουλτα
νών, Ινα έκ τοΰ πλησίον βλέπωσι καϊ έξετάζωσι τάς άνάγκας τών υπη

κόων. Καϊ οί θεοί λοιπόν τό μέν ίνα βλέπωσι ’τάς πράξεις τών ανθρώπων, 
τδ δέ καϊ δι’ άλλας έπιχειρήσεις κατηρχοντο είς τήν γήν λαμβάνοντες τήν

I Ίλ. Α, 517.

μορφήν ζφων, καθώς οι Τούρκοι μετά θάνατον, ώς λέγεται, γίνονται σκύλοι 

καϊ χοίροι. Τήν ιδιότητα καϊ έπιτηδειότητα ταύτην είχεν ό πατήρ θεών τε 
κα'ι άνδρών, ό Ζεύς. Αύτός μετεμορφώθη είς βοΰν διά ν’ άπαγάγτ] τήν ώραίαν 

Ευρώπην, έγένετο κύκνος κα'ι κατέφυγεν είς τάς άγκάλας τής Αήδας, έξ ής 

έγέννησεν έν αύγόν, έξ ου άφοΰ τό έκλώσισεν ή Λήδα έξήλθεν ή καλή 'Ε

λένη, έγένετο χρυσή βροχή ίνα δροσίσγι τήν Δανάην. Καϊ ποιας μορφάς δέν 
έλάμβανεν δ καλός Ζεύς διά νά σαγηνεύση τάς ώραίας τοϋ καιρού έκείνου ; 

Ό σκοπός ό'μως τής έπϊ γής τών θεών καταβάσεως δέν ήτο πάντοτε εργο
λαβικός. Ό Ζεύς κατήρχετο πολλάκις είς τήν γήν διά νά έπιβλέπν, τάς πρά
ξεις τών άνθρώπων καϊ τούς μέν φαύλους τιμωρή, τούς δέ χρηστούς άντα- 

μείβη. "Οτι δέ κα'ι τοιούτους έ'καμνε περιπάτους ανθρώπινον περιβεβλημένος 
σώμα, άπόδειξιν έχομεν τήν τιμωρίαν τοϋ Λυκάονος καϊ τήν ανταμοιβήν τοϋ 

Φιλήμονος καϊ τής Βαυκίδος, περί ού κυρίως ό λόγος ημών θά στραφή. Πα- 

ρακαλοϋμεν τούς άναγνώστας καϊ τάς άναγνωστρίας ημών νά λάβωσι τόν 

κόπον νά παρακολουθήσωσιν ημάς συνοδεύοντες τόν Δία είς τάς δύο έπϊ τής 
γής έκδρομάς του.

Ό Λυκάων ήτο έκ τών πρώτων καϊ άρχαιοτάτων κατοίκων τής Αρκα
δίας. Αύτός διέδωκε τόν πολιτισμόν καϊ εξημέρωσε τούς κατοίκους* αύτός 

έ'κτισε τήν Λυκόσουραν καϊ είσήγαγε τήν λατρείαν τοΰ Αυκαίου Διός. Άλλά 

καιτοι ό Λυκάων ήτο τοιοΰτος καϊ τοσαΰτα είχε πλεονεκτήματα καϊ έθεω- 
ρεΐτο δ θεμελιωτής καϊ εύεργέτης τοΰ αρκαδικού λαοΰ, ή πρός τούς ξένους 
όμως δυσμενεια καϊ ή ανθρωποθυσία, δι’ ής ήθελε νά τιμ^ τούς θεούς, ήμαύ- 

ρου τόν χαρακτήρά του. Ό Λυκάων έ'σφαττεν ού μόνον νήπια καϊ προσήγε 
τοϊς θεοϊς δλοκαύτωμα, άλλά καϊ ξένους, παραβιάζων ουτω τά ιερά τής 
ξενίας νόμιμα. Ό Ζεύς κατιδών ταΰτα έξ ούρανοΰ ή μαθών αύτά έκ τών 

άποστελλομενων αύτώ θυμάτων, ήθέλησε νά τιμωρήσν). τόν σκληρόν καϊ 
άπανθρωπον Λυκάονα. Πρ’ιν ή ό'μως έπιχειρήσν] τήν τιμωρίαν, έθεώρησε κα
λόν νά βεβαιωθή ιδίοις ό'μμασι καϊ πιστωθή ιδίοις ώσί’ διότι, άς το όμολο- 

γησωμεν, ό Ζεύς είχε καϊ τοΰτο τό καλόν, ότι δέν έπίστευεν απλώς είς τά 

λεγάμενα, άλλ’ ήθελε καϊ νά έ'χν) άσφαλεΐς καϊ θετικάς ένδείξεις καί νά 
συλλάβη έπ’ αύτοφώρφ τόν Λυκάονα. Κατέλιπε λοιπόν τά έν Όλύμπω ανά

κτορα καί άνθρωπίνην λαβών μορφήν ήλθεν είς τήν ’Αρκαδίαν καϊ κατηυ- 
θυνθη είς τόν οικον τοΰ Λυκάονος. Ό Ζεύς καίτοι σάρκα φορών καϊ άνθρω

πος φαινόμενος, παρέσχεν όμως δείγματα τής θεότητός του. Άλλά ποια 
ήσαν ταΰτα, δέν γνωρίζομεν, διότι δέν άναφέρουσιν ημϊν αί μυθολογικαϊ πα
ραδόσεις. "Οπως καϊ άν έ'χη, οί Αρκάδες ύπεδέξαντο τόν θεόν καϊ θείας τι

μάς προσηνεγκον αύτώ άναλόγως τών δυνάμεων αύτών καϊ τής θεϊκής με

γαλειότητας τοΰ Διός. Ό Λυκάων ό'μως εί'τε μή πιστεύων είς τάς έμφανί- 
σεις. τών θεών είτε φθονών διά τάς άποδιδομένας τιμάς κατεγέλα αύτών έπϊ 

εύπιστί<£ καϊ μωρίοι των. Θέλων δέ ν’ άποδείξη αύτοϊς ότι δ νομιζόμενος
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θεός ήτο άγύρτης, έν ζαιρώ νυζτός παρασκευάζει ένέδρας τφ ΔΛ ζαί 

ένφ ούτος έκοιμάτο νήδυμον ύπνον * ετοιμάζεται νά τον φονευση, αλλα δεν 

τό κατώρθωσεν. Ό Ζευς ύπεκρίθη τόν εύήθη ΐνα ί'$γ μέχρι τίνος ήθελε 
φθάσει ή άσέβεια τοϋ Λυκάονος. Tij επαύριον παρατίθεται εν τη τραπεζη 

κρέας άνθρώπινον μέρος μέν βραστόν μετά ζωμοΰ, μέρος δέ ψητόν. Ό Λυ- 
κάων έ'πραξε τοϋτο εί'τε δοκιμάζων τόν Δία, άν πράγματι εινε θεός, ώς εδο- 

κίμασεν άλλοτε ό Τάνταλος τούς θεούς προσενεγκών αύτοϊς είς τροφήν 
τόν Πέλοπα μαγειρευμένον, εί'τε νομίζων ό'τι εύαρεστεΐ πλειότερον διά 

τής τροφής άνθρωπίνης σαρκός, άφοΰ δά οί θεοί ήρεσκοντο έως τότε εις 
άνθρώπινα θύματα. Τό κρέας δπερ προσήνεγκεν ό Αυκαων ήτο Ηπειρωτι
κόν, εί'τε διότι τό κρέας των Ήπειρωτών Ητο νοστιμώτερον, εί'τε διότι δέν 

είχε παρ’ έαυτφ άλλους ξένους η Ήπειρώτας, άποσταλεντας αύτφ ως ότ 
μηρούς. Οί θεοί οί ελληνικοί, άν κατά τούς άρχαιοτάτους χρόνους ήρε
σκοντο εις θύματα άνθρώπινα, ούδόλως δμως έχαιρον καί εύηρεστοΰντο να 

προσφέρηται αύτοϊς καί τροφή έζ άνθρωπίνου κρέατος, άπ’ εναντίας μαλιστα 
καί ηγανάκτουν καί ώργίζοντο καίαύστηρότατα έτιμώρουν τούς τολμώντας 
νά φιλοξενώσιν αύτούς διά σαρκός ανθρώπων. Ούτως ό Ζευς ού μόνον ζώντα 
έτιμώρησε τόν άσεβή Τάνταλον κεραυνωσας αύτόν,άλλα καί εν τφ Αδη δει

νήν επέβαλε καί άφόρητον αύτφ ποινήν. Ούτως δτε ό Άτρευς εσφαττε τους 
υιούς του Τάνταλον καί Πλεισθένην καί παρέθηκεν αύτούς φαγητόν είς τό,ν 

Θυέστην καί έ'δωκεν αύτφ τό αΐμα νά πίη, ό ήλιος έσκοτίσθη, ΐνα μη τοιοϋ- 
τον βλέπη θέαμα. "Οτε λοιπόν ό Ζεύς είδε παρατιθέμενον αύτφ κρέας αν
θρώπινον ήλλοιώθη την μορφήν, έφρικίασε, συνωφρυώθη και άνετριχίασε. Δεν 

άμφιβάλλομεν δτι έ'παθεν πλειότερον η δ,τι λεγει ό “Όμηρος δτι

Άμβρόσιαι άρα χαΐται έπερρώσαντο άνακτος 
κράτος άπ’ άθανάτοιο· μέγαν δ’ έλέλιξεν ’Όλυμπον. 1

Έν τί) άγανακτησει αύτοΰ ό Ζεύς άνατρέπει διά τοΰ κεραυνού τανάκτορα 
μετά τών έν αύτοϊς έφεστίων θεών. Ό Λυκάων έντρομος φεύγει εις τα δάση 

καί μάτην πειράται νά δμιλήση. ’Αντί ομιλίας ανθρώπινης έζάγει ώουγμους' 
τά ένδύματά του μετεβλήθησαν είς δέρμα, οί βραχίονες είς κνημας και η 
κεφαλή του έλαβε μορφήν λύκου. Λύκος γενόμενος διετηρησε τους χοεραε- 
κτήρας της προτέρας αύτοϋ αγριότητας, τήν αύτήν αιμοδιψή καί αιμοχαρή 

ψυχήν, τό αύτό χρώμα, τήν αύτήν θηριωδίαν, τούς αύτούς λάμποντας και 

σπινθηροβολοΰντας οφθαλμούς.
Ούτω περιέγραφεν ό Οβίδιος τήν μεταμόρφωσιν τοΰ Λυκάονος είς λύκον εν 

τφ άθανάτφ αύτοΰ συγγράμματι τών αίτινες, ως παντκ
σχεδόν τά τών 'Ρωμαίων συγγράμματα, δέν φέρουσι πρωτότυπον χαρακτήρα, 

άλλ’ εΐνε άπομίμησις, μάλλον δέ μετάφρασις τών 'Etepotovpirar Νικάν- 
δρου τοΰ Κολοφωνίου κατά τόν Β' π.X.αιώνα άκμάσαντος. “Ότι δέ η είς λυ- 

4 Ίλ. Α', 53θ.

κον μεταμορφωσις τοϋ Λυκάονος ήτο άληθής, μαρτυροϋστ τά συναξάρια τών 
Ελλήνων καί αύτός δ Παυσανίας, δστις δμως άλλην αιτίαν φέρει τής είς 

λύκον μεταμορφωσεως, τήν αιτίαν δτι «έπί τόν βωμόν τοϋ Λυκαίου Διός βρέ- 

»φος ηνεγκεν ανθρώπου καί έ'θυσε τό βρέφος καί έ'σπεισεν έπί τοΰ βωμοΰ τό 
5)αΐμα»

Τοιαυτην μεν υπεστη ποινήν ό Λυκάων είς λύκον μεταμορφωθείς διά τήν 
προς τους ξένους ωμότητα και απανθρωπιάν του, ί'δωμεν δέ νϋν όποιαν έσχεν 

άμοιβήν ό Φιλήμων καί ή Βαυκίς διά τήν πρός τούς ξένους φιλανθρωπίαν 
και φιλοξενίαν. Ο Ζεύς μαθών ότι έν Φρυγί^σ οί κάτοικοι χωρίου τινός ήσαν 

άξενοι, ενόμισε καλόν νά καμη καί έκεΐ μίαν έκδρομήν ΐνα ΐ'δη καί πεισθή 

ασφαλεστερον και βεοαιοτερον. ’Ανθρώπου λοιπόν οδοιπόρου* λαβών σχήμα 
και τον Αργειφοντην Έρμήν παραλαβών σύντροφον καί ύπηοέτην, ήλθεν είς 
τό είρημένον χωρίον, δπου κατώκει ό Φιλήμων καί ή Βαυκίς έν πενιχρή καί 

ταπεινή καλυβη. Οι δυο συζυγοι ήσαν μέν πτωχοί, άλλ’ έύδαίμονες. Τήν ευ
δαιμονίαν δε αύτών ηδξανεν ή όμ.όνοια καί ή ομοφροσύνη. 'Η εύδαιμονία 

δεν εινε προνομιον τών πλουσίων μόνον ούδέ κατοικεί έν μεγάροις καί ά- 

νακτόροις' δεν εΐνε δώρον τοΰ χρυσοΰ κα'ι τής εύγενείας' ό χρυσός καί ή εύ- 

γένεια δέν παρέχουσιν άγαθά βέβαια καί άσφαλή' ή έκ τών αγαθών ήδονή 

δεν εΐνε ήρεμος καί γαληνιαία" αί μέριμναι καταβιβρώσκουσι τούς πλουσίους 

ως κατεβιβρωσκε τό ήπαρ τοϋ Προμηθέως ό άετός. Έν μέσφ άξένων καί 

μισανθρώπων συνδημοτών έζη τό ζεΰγος έκεϊνο έν μεγίστη εύδαιμονίί£. Ό 
υμέναιος καί ό έρως συνέδεε τάς ψυχάς των, ό δέ χρόνος δέν έδυνήθη νά 
μαράνη καί έξαλείψη τόν σύνδεσμον αύτών. Μόνοι περιεποιοΰντο άλλήλους. 

Ήρίθμουν ήδη όγδοηκοντα έτών κύκλους’ αί ρυτίδες έκάλυπτον τό μέτωπόν 

των’ αι τρίχες ειχον ήδη λευκανθή, άλλ’ ή άγάπη καί ή τρυφερότης ήσαν 

άκμαΐαι καί νεαραί. Τό όνομα τών δύο χρηστών τούτων γερόντων ήτο άνά 
τα στόματα πάντων τών συνδημοτών αύτών' διότι ή άρετή καί ύπ’ αύτών 

τών έχθρών άνομολογεϊται καί κηρύττεται. Τό χωρίον, έν ώ κατφκουν, ή- 
ρίθμει χιλιας περίπου οικογένειας, άλ*λ’ άπασαι διεκρίνοντο έπί χλευασμώ 
καί άζενία. Τίλθεν ό καιρός νά τιμωρηθώσι διά τήν κακίαν των καί νά βρα* 
βευθώσιν οί δύο χρηστοί γέροντες. "Οτε δ Ζεύς κατήλθε νά έπισκεφθή τούς 

χωρικούς έκείνους, δ καιρός ήτο βροχερός καί ό χειμών ειχεν ήδη αρχίσει. Ό 

Ζευς επεσκέφθη incognito μετά τοΰ Έρμοΰ τό χωρίον' πάσας έκρουσαν τάς 

θυρας, άλλ’ αντί φιλοξενίας εύρισκον σκώμματα καί έμπαιγμούς.
ΊΙ άφιλοξενία τών χωρικών τούτων τής Φρυγίας ύπενθυμίζει ήμάς τούς χω

ρικούς χωρίου τινός τής Λακεδαίμονος. Ό κ. Ν. μετά τοΰ ίατροΰ κ. Γ. Λ. δι- 
ήλθόν ποτέ διά τοΰ χωρίου έκείνου. "Οτε ειχον έκεΐ φθάσει, ή νύξ είχε προ

χωρήσει καί δέν έγνώριζον τήν οικίαν του φίλου των, ό'που έμελλον νά κα- 

ταλύσωσιν. "Οπου έκρουον τάς θύρας έρωτώντες νά μάθωσι τήν κατοικίαν 

4 Παυσαν. Η', 2, 3.
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τοϋ φίλου των, άντί άπαντησεως ηκουον σκώμματα καί γέλωτας τών παί· 

δων. Τά σκώμματα ταΰτα υπενθύμισαν αυτοϊς τον γέροντα καί προφήτην 
’Ελισαίε σκωπτόμενου ύπό μειράκιων. Ό άνθρωπος δ,τι %το το παλαι εινε 
καί σήμερον ό αύτός. Ώς τό πάλαι ^σαν άξενοι κα'ι σκώπται, ούτω καί την 

σήμερον.
Οί θεοί άποκαμόντες νά κρούωσι τάς θυοας και νακουωσι τους έμπαιγμους 

τών χωρικών της Φρυγίας, ητοιμάζοντο νάναχωρησωσιν έκειθεν,-οτε μακρό- 

θεν διέκριναν μικράν καί πενιχράν καλύβην. Άς κρούσωμεν καί ενταύθα, ει- 

πεν δ Ζευς. Ό Φιλημων και η Βαυκίς άμα άκούσαντες τόν κρότον εσπευσαν 
νάνοίξωσι την θύραν.’ίδόντες δέ τούς ξένους παρεκάλεσαν αύτούς νά είσέλθωσι.

« Νομίζω, εΐπεν ό Φιλημων, ότι εΐσθε κουρασμένοι- ή νύξ είνε προκεχω- 

ρηκυϊα. Εΐσέλθετε νάναπαυθητε. Έπιθυμοΰμεν να παρασχωμεν υμΐν ο,τι εινε 
δυνατόν, άλλά θά μας συγχωρησητε, άν δέν δυνηθώμεν νά σας περιποιηθώ- 

μεν καθώς πρέπει.’
__ Βαυκίς, λέγει αύτνί δ γέρων, σπεΰσον νά ζεστάνγς νερόν !<αί νά πλύ» 

νης τούς πόδας τών ξένων.
Ή Βαυκίς σπεύσασα έξέχωσεν αμέσως σπινθηράς τινας ύπό την στάκτην, 

έπέθηκε κλάδους ξηρούς καί φυσώσα ηναψε φωτιάν. Τό ύδωρ έζεστάθη καί 

οί ξένοι έπλυνον τούς πόδας έντός καδίσκου ξυλίνου. Μετά τών ποδών τό 

νύψιμον οί ξένοι έκάθησαν έπί κλίνης έκ ξύλων ιτέας και στρώμα εχούσης 
ψίαθον έκ σχοίνου. Έπ’ αύτης εΐχεν έπιστρωθη ύφασμα, δπερ μεταχειρίζοντο 

κατά τάς επίσημους ημέρας, έφθαρμενον εκ της πολυκαιρίας καί αζιον κλί

νης τοσοϋτον άπλης.
Οί θεοί έκάθισαν καί άνεπαόοντο, η δέ Βαυκίς ενησχολεΐτο ετοιμαζουσοε 

τά τίΐς τραπέζης. Ό Φιλημων, ΐνα μετριάζη την έκ τις βραδύτητος τοϋ 

δείπνου στενοχώριαν καί συντάμν) τόν χρόνον, διηγείτο, μετά της είς τού> 

γέροντας συνήθους πολυλογίας, άλλά καί χάριτος συγχρόνως, περί τών άγρών, 
τών κήπων καί τών δασών. ‘'Οτε ητοιμ,άσθησαν τα τοϋ δείπνου, τραπεζα 

ξυλίνη καί ύπό τοΰ χρόνου σκωληκόβρωτος ετεθη και ύφασμα λινού πεπα
λαιωμένου, τό μόνον δπερ εΐχον, έπεστρώθη. Τά παρατεθεντα επι της τρα
πέζης ησαν έλαΐαι έντός πήλινων άγγείων, κρίνα διατηρούμενα έν τ$ ύπο- 
στάθμη τοΰ οίνου, μαρούλια, ρεπάνια, οξύγαλα καί αύγά ψημένα έν τ·ρ 
στάκτη. Ό οίνος, δςτις δέν ·?)το πολύ παλαιός, εκομισθη εντός σταμνου εξ 

άργίλου τετορνευμένης καί έκενοΰτο έντός ποτηρίων ξύλινων κηρφ έστιλβω- 

μένων. Μετά τό δεΐπνον παρετέθησαν τά επιδόρπια, καρυα, σϋκα, φοίνικες,, 

δαμάσκηνα, μήλα καί σταφίδες, τά όποια θά ησαν πάντως, εκ τοΰ κήπου 
και τών άγρών των συνειλεγμένα. Έν τώ μεσω τούτων διελαμπεν ως χρυσός 

τό μέλι. Λαμπροτέρα τούτων πάντων ητο η προθυμία, μεθ’ ης οι δυο γέρον

τες έφιλοτιμοΰντο ύπηρετοΰντες τούς ξένους.
’Αλλά πόσον έξεπλάγησαν, δτε εΐδον_δτι η στάμνος, ες ης ελαμβανετο ο 

οίνος, δέν έκενοΰτο ! Καί συνέβαινε τότε δ,τι καί είς τ·«ν χήραν τ^ς Συρίας, 

της οποίας η υδρία τοΰ αλευρου δεν εκενοΰτο καί ό καψάκης τοΰ έλαίου δέν 

ηλαττοΰτο κατά την έ'κφρασιν τ^ς Γραφές.1 'Ο Φιλημων καί ή Βαυκίς ίδόν- 
τες τό θαΰμα έφοβηθησαν καί πεσόντες χαμαί προσεκύνησαν τούς ξένους οΰς 
έξέλαβον ώς θεούς.

«Θεοί, άνεφώνησεν ό Φιλημων, συγχωρήσατε ί;μάς διά τάς ελλείψεις 

ημών. Τις η'λπιζεν δτι έντός καλύβης ταύτης ήθέλομεν ύποδεχθϋ τοσοϋτον 

έ'ςοχα πρόσωπα, αυτους τους Θεούς; Έζ άκοίίς έγνωρίζομεν δτι οί θεοί κατα* 
βαίνουσιν ενίοτε είς την γην καί περιέρχονται ώς όδοιπόροκ Τά νΰν βλέπο- 

μεν τοΰτο ίδίοις οφθαλμούς.»

Γαΰτα ειπων έξηλθεν εξω και ετρεξε να συλλάβ·ρ καί σφάξγι την μόνην 

χήνα, ην εΐχον και ηγαπων ως τεκνον, διότι την εΐχον άναθρέψει καί άνα- 

στησει και ως φύλακα τοΰ οικου των μετεχειρίζοντο- διότι ώς γνωρίζετε είς 
τάς χήνας οφείλεται ή της 'Ρώμης σωτηρία.

'Η χην ταχυτέρα τοΰ γέροντος έτρεχεν έδώ καί έκεΐ φωνάζουσα καί έπί 
τέλους κατέφυγεν είς τούς πόδας τοΰ Διός, ώς εί έγνώριζεν δτι καί αύτός 

άλλοτε έγένετο κύκνος καί κατέφυγεν είς τούς κόλπους τ·ης Λήδας. Ό Ζευς 
έμποδίζων τόν Φιλημονα ’νά σφάξη την χ·ηνα άποκαλυπτεται εις αύτόν έν 

δλ·ρ τγ θεϊκΐ) αύτοΰ λαμπρότητι καί λέγει πρός αύτόν :
«Έγώ είμι ό Ζευς, ουτος δέ ό υιός καί ύπηρέτης μου Έρμ^ς. Άκούσας 

»0τι οι κάτοικοι τοΰ χωρίου τουτου εινε άξενοι καί πρός τούς ξένους άσεβεϊς, 
»άφηκα τόν "Ολυμπον καί οδοιπόρου λαβών σχήμα ίίλθον νά βεβαιωθώ ίδίοις 
»όφθαλμοϊς και πιστωθώ ιοιοις ωσι- διότι ημείς οί θεοί δέν πρέπει νά δίδω- 

»μεν πίστιν είς τά λεγόμενα, άφοΰ δέ καί έν τγ γγί ό λαός ώς ύποθηκην 
»έ'χει τό

άπ’ δσα βλέπεις τά μισό καί άπ’ όσα άκοΰς κανέν,
σεπειδή δε αληθη είνε τα περί αύτών λεγόμενα, διά τοΰτο θά λάβωσι τά 

»επιχειρα τ·ης ασέβειας των' υμείς δε, ώ χρηστέ γέρον καί καλή σύζυγε, 
»εγκαταλειψατε το χωριον τοΰτο καί άκολουθησατε ημάς, ΐνα μη πάθητε 

»δ,τι καί οί συνδημόται ύμών.»

Οι γέροντες υπηκουσαν άμεσως είς την συμβουλήν των. Δέν άμφιβάλλομεν 
δε οτι οι χωρικοί αν εμανθανον δτι οί ζητοΰντες την φιλοξενίαν παρ’ αύτών 

ησαν πρόσωπα έςοχα, δεν άμφιβάλλομεν δτι θά έσπευδον μετά πολλοΰ τοΰ 
ζήλου και μεγάλης της προθυμίας είς ύποδοχην καί δεξίωσιν αύτών. "Οτι θά 

μετενοουν πικρώς, αν εγνωριζον δτι οί ξένοι ^σαν αύτοϊ οί θεοί, καί τοΰτο τό 

πιστεύομεν, αλλ η μ,ετανοιά των ίίλθε κατόπιν εορτής. Αύτοί έπαθον χειρό
τερα η ό,τι επαθον οι χωρικοί χωρίου τίνος της 'Ρωσίας. Καί τί έ'παθον οί 

χωρικοί ουτοι;
Ο Γζαρος ΐβαν, δ βασιλεύσας της 'Ρωσίας περί τά μέσα τ^ς 16 έκατον-

■« ΒβσΛ. Γ, ιζ', 16.
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ταετηρίδος, έξήρχετο συχνά μετημφιεσμένος, ϊνα πληροφορήται περί τής 

καταστάσεως τών υπηκόων του.
Ημέραν τινά ήλθεν είς χωρίον τι πλησίον τής Μόσχας κα'ι προσποιούμενος 

δτι ήτο κεκμηκώς έζήτει μέρος νά ήσυχάσγ. Ούδεϊς τών κατοίζοιν παρέσχεν 

αύτφ φιλοξενίαν καί έπαθεν ο,τι ό Ζεύς έν τφ χωρίφ της Φρυγίας. Ό Τζάρος 
πλήρης άγανακτήσεως ήτο έτοιμος νάναχωρήσγι δτε είδε μακρόθεν καλύβην 
πτωχήν καί πενιχράν. Κατηυθόνθη εκεί καί έκρουσε την θύραν* ή θύρα αμέ

σως άνοίγεται καϊ ό χωρικός "λέγει πρός τόν άγνωστον ξένον τι θέλει και τι 

ζητεί.
— Είμαι λίαν καταβεβλημένος έκ τοϋ κόπου και της πείνης, εΐπεν ό ξένος, 

Δύνασαι νά μοι δώσγς κατάλυμα νά διέλθω την νύκτα ταύτην;
— ”Αν καϊ είμαι, ώς βλέπεις, πτωχός, άν καϊ ήλθες είς καιρόν ακατάλ

ληλον, διότι η, σύζυγός μου εινε ασθενής, δύνασαι ό'μως νά εΐσέλθγς καί νά 

σωθής έκ τοϋ ψύχόυς. Θά σε περιποιηθώμεν έκ τοϋ ύπάρχοντος είς ημάς.
Ό χωρικός είσήγαγε τόν Τζάρον είς δωμάτιον, οπού έκοιμώντο τά τέκνα 

του, δύο νήπια και έν κοράσιον τριών έτών.
— Μείνατε αύτοΰ, εΐπεν ό χωρικός,καϊ έγώ έρχομαι αμέσως. Πηγαίνω νά 

σάς φέρω νά φάγητε κάτι τι.
Ό χωρικός έξήλθε καϊ μετ’ ολίγον έπέστρεψε φέρων άρτον μαϋρον, ολίγα 

αυγά καϊ μέλι. ·
— Αυτό εινε ολον τό φαγητόν μου, εΐπεν ό χωρικός* δύνασθε νά τό μοιρα- 

σθήτε μετά τών τέκνων μου. Ταΰτα είπών έξήλθε καϊ άπήλθε νά ί'δρ τϊ κά- 

μ.νει η πάσχουσα σύζυγός του.
Μετ’ ολίγον δ χωρικός έπκνήλθε φέρων είς τάς άγκάλας του βρέφος, τό 

όποιον τήν έπωΰσαν έμελλε νά βαπτισθή. Ό αύτοκράτωρ λαβών τό βρέφος 

έφίλησεν αύτό κα’ι είπε πρός τόν χωρικόν:

— Τό βρέφος αύτό μέλλει νά γείνη εύτυχες.
Ό χωρικός μειδιάσας διά τήν προφητείαν ταύτην παρέδωκε τό βρέφος είς 

τήν γραίαν μάμμην του καϊ παρεκάλεσε τόν ξένον νά πλαγιάσγ είς τήν έξ ι 

άχύρου κλίνην του, δπου καϊ αύτός συγχρόνως έκαμε τό αύτό.
Τήν πρω’ίαν ό ξένος άποχαιρετών τόν χωρικόν καϊ εύχαριστών αύτώ έπϊ 

τί) φιλοξενία του εΐπεν*
— Έγώ απέρχομαι είς τήν Μόσχαν, οπού ύπάρχει φίλος μου πολύ καλός 

καϊ πλούσιος, είς τόν όποιον Θέλω σέ συστήσει καί θά κατορθώσω νά βαπτίσρ 

τό βρέφος σου* ύποσχέθητί μοι λοιπόν, δτι θά με περιμενγ,ς νά παρευρεθώ είς 
τήν βάπτισιν τοΰ βρέφους μετά τοϋ καλοΰ εκείνου ξένου. Θά έπανελθω μετά 

3 ώρας τό πολύ.
Ό χωρικός έδυσκολεύθη κατ’ άρχάς νά δώσγ) τόν λόγον του, άλλ’ έπϊ τέ

λους συγκατένευσεν είς τήν αίτησιν τοϋ φιλοξενουμένου.
Ό αύτοκράτωρ άπήλθεν, αΐ τρεις ώραι παρηλθον καϊ ούδεϊς έφαίνετο. Ό 

χωρικός και ή οικογένεια του ήτοψ,άζοντο ή'δη νά φέρωσι τό βρέφος είς τήν 
εκκλησίαν* ένω δέ έμελλον νάναχωρήσωσιν, αίφνης ήκούσθησαν βήματα 

ίππων καϊ κρότος αμαξών. 'Ο χωρικός έγνώοισεν δτι ταΰτα ήσαν τοϋ αύτο- 
κράτορος καί έφώναζε τήν οικογένειαν του νά έλθφ νά ί'δ·/) τόν αΰτοκράτορα 
διαβαίνοντα* έτρεξαν δλοι καϊ έστάθησαν ένώπιον της θύρας. “'Ιπποι, άμαξαι 

καϊ άνθρωποι άπετέλεσαν ημικύκλιον, ή δέ μεγαλοπρεπής άμαξα τοϋ αυτό- 

κράτορος έστάθη πρό τ-ης θύρας τοΰ χωρικοΰ. Ή θύρα της άμάξης ήνέωξε 
καϊ δ αύτοκράτωρ έπήδησεν έξω και προχωρών πρός τόν φιλοξενήσαντα αύτόν 

είπε*

β—Σοϊ ύπεσχέθην νά σόι προμηθεύσω άνάδοχον* ήλθον νά έκπληρώσω 
»τήν ύπόσχεσίν μ.ου* δός μοι τό τέκνον σου καϊ άκολούθει [£ot είς τήν έκκλη- 

Βσίαν.»

Ό χωρικός ΐστατο θεωρών τόν αύτοκράτορα μετ’ έκπλήξεως. Έν δλη 
ταύτ-ρ τή πομπή καϊ παρατάξει δέν έδυνήθη νάναγνωρίσή τόν πτωχόν ξένον, 

§ν τή προτεραίας έφιλοξένει παρ’ έαυτφ. Ό αύτοκράτωρ έσιωπα έπί τινα 

λεπτά καϊ έτέρπετο έπϊ τή αμηχανία τοΰ χωρικού* έπί τέλους είπε:

«—Χθές σύ έξε,πλήρωσας τά καθήκοντα της φιλοξενίας, σήμερον δέ έγώ 

«ήλθον νά έκπληρώσω τό εύαρεστότατον καθήκον βασιλέως διά νά βραβευθή 

»·ή αρετή.»

Ό χωρικός πλήρης δακρύων χαράς έσπευσε νά φέρν; τό παιδίον είς τάς 

άγκάλας τοϋ αύτοκράτορος. Ό έξοχος μονάρχης παρέλαβε τό παιδίον καϊ 
έλθών είς τήν εκκλησίαν έβάπτισεν αύτό. Φυλάξας δέ τόν λόγον διέταξε 

νά έκπαιδευθή τό παιδίον έν τοϊς άνακτόροις καί διετέλει πάντοτε παρέχων 

είς τον χρηστόν χωρικόν άφθονα τά μέσα τής συντηρήσεώς του.

Ούτως άντημείφθη ύπό τοΰ αύτοκράτορος ό χρηστός χωρικός* άλλά πολλω 
μείζων κα’ι ανώτερα ήτο ή αμοιβή τών χρηστών χωρικών τίίς Φρυγίας, ώς 

άσυγκρίτως ανώτεροι ήσαν καϊ οί φιλοξενηθέντες θεοί.
Ό Ζεύς καϊ δ Ερμής εΐπον, ώς εί'δομεν, είς τούς ξενίσαντας αύτούς γέ

ροντας νά έξέλθωσιν αμέσως έκ τοϋ χωρίου καϊ άμέσως νάκολουθήσωσιν αύ
τούς, διότι ταχεία έμελλε νά έπέλθγι καταστροφή. Δέν γνωρίζομεν αν διε- 

τάχθησαν καϊ νά μή στρέψωσι πρός τά όπίσω καϊ ί'δωσιν, ώς διετάχθη 
δ Λώτ* «Σώζων σώζε τήν σεαυτοΰ ψυχήν, λέγει ό άγγελος αύτφ’ μή 
«ριβλέψης εις τά όπίσω μηδέ στής έν πάσφ τή περιχώρφ* είς τό δρος 

»ζου, μήποτε συμπαραληφθής» ι. Τ 

ώς γυνή, ήθέλησε νά στοέψή καϊ ί'δ-/) 

ύπό τ-ης θυέλλης τών Σοδόμων καϊ έγένετο
- — .fit .... - · -

καϊ 

πε - 
σώ

Ώς γνωστόν ή γυνή τοΰ Λώτ περίεργος 
1 καί βραδύνουσά φαίνεται κατελήφθη 

στήλη άλός, ώς έγένετο λίθος 
ή Νιόβη. Πολύ πιθανόν δτι τοιαότην διαταγήν έλαβον καί οϊ γέροντες τίίς 

Φρυγίας. Άλλ’ αύτοϊ ήσαν φρονιμώτεροι τ-ης γυναικός τοΰ Λώτ καϊ παρη- 
κολούθουν τούς θεούς. Στηριζόμενοι έπϊ τών βακτηριών των άναρριχώνται 

1 Γεν. ιΘ' 26.
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' μετά κόπου τόν πλησίον "λόφον. 'Ο Νεφεληγερέτης Ζεύς συνάγει τάς νεφέ-
λας, διατάττει τόν νότον καί ανοίγει τούς καταρράκτας τοϋ ούρανοϋ, ώς 

ήνεφγθησαν καί άλλοτε πολλάκις έπι Νώε, έπι Ώγύγου, έπί Δευκαλίωνος, 
καί άλλων. *11 πεδιάς κατακλύζεται ύδάτων, τά όποια πειθόμενα τφ νεύ- 

μ.ατι τοϋ Διός συμπαρασύρουσιν άνευ διακρίσεως κτήνη καί άνθρωπους, δέν

δρα καί οικίας, κήπους καί δάση. Έν ριπή όφθαλμοΰ το πάν έν τφ χωριφ
• άπόλλυται καί ουδέ ίχνος αύτοϋ φαίνεται’ έν φ δέ οί χρηστοί γέροντες

στραφέντες πρός τό χωρίον των έ'βλεπον την έπελθοΰσαν καταστροφήν καί 
ώκτειρον την τύχην τών συμπολιτών αύτών, αίφνης μετά θαμβούς καί έκ- 

πλήξεως παρατηροΰσι την καλύβην αύτών μεταβαλλομενην ολίγον κατ’ ολί

γον εις μεγαλοπρεπή ναόν. Οί τοίχοι αύτοϋ μ.εταβάλλονται εις σκληρότατα 
καί λαμπρότατα μάρμαρα’ οί παλαιοί κορμοί τών δένδρων χρησιμευοντες 

ι αντί στυλοβατών, έν διαστήματι ολίγων λεπτών μεταβάλλονται είς στη-

λας έκ μαρμάρου καί ύψοϋνται μέχρι νεφελών’ ή έζ άχυρου καλάμη μετα
βάλλεται ό'λη εις χρυσόν καί τό πάν διαλάμπει έν τφ περιτειχίσματι έκείνφ. 

Πάντα τά τρομ.ερά έκεϊνα συμ.βάντα απεικονίζονται εν τώ φατνώματι τοϋ
1 ναοΰ μετά τοσαύτης καλλονής καί χάριτος, ώστε αί εικόνες .τοϋ Ζευζιδος

καί τοΰ Άπελλοΰ άμαυροϋνται ενώπιον αύτών. Καί πώς ήδύναντο νά συγ- 

κριθώσι τά άνθρώπινα έργα πρός τά τών θεών ! Οί δυο χρηστοί γέροντες εκ- 

πεπληγμένοι, έκθαμβοι καί συγκεχυμένοι νομιζουσιν ότι εύρισκονται εν τφ 

j ’Ολύμπφ. Έν ώ δέ ούτως έκπληκτοι καί έκθαμβοι 'ίσταντο καί κεχηνότες

έβλεπαν τάς μεταβολάς, ό υίός τοΰ Κρόνου και της 'Ρέας, αποτεινόμενος 

πρός τούς γέροντας λέγει αύτοϊς.
«— Σοφέ γέρων καί σύ χρηστή σύζυγε, βλεπετε τα γενομενα θαυμάσια 

ί . »κάί την τιικωοιαν τών ασεβών συνδημοτών σας, επιθυμώ να ανταμείψω

■ ’ »άκόμη τήν άρετήν σας, τί θέλετε καί τί έπιθυμεϊτε νά λάβητε παρ’ έμοϋ;

κΣκέφθητε καί άποκρίθητε».
’Ίσως οί άναγνώ,σται ημών ύποθέτουσιν οτι οί δύο γέροντες έζητησαν 

πλούτον καί βίον μακρόν. ’Ίσως νομιζουσιν οτι συνεζήτησαν έπί πολύ τί νά 

αίτησωνται τούς θεούς. Ούχί. Οί γέροντες δεν ήσαν τοσον φιλάργυροι καί 
φιλόζωοι, ώστε νά ζητήσωσι πλοΰτον, ώς έζήτησεν ό μωρός Μίδας, περί ου 

έγράψαμεν άλλοτε τά δέοντα δέν ήσαν τοσοΰτον φιλόζωοι, ώστε να ζη- 
τησωσι βίον μ.ακρόν μέν, άλλ’ έλεεινόν καί άθλιον, ώς την επαθε η Ιίως ζη- 

1 τησασα παρά τών θεών τήν άθανασίαν τοΰ Τιθωνοΰ, αλλ ύστερον μ.ετανοη-
σασα, διότι γηοάσαντα ήναγκάζετο νά σπαργανών·/) καί νά κουνή ώς μω
ρόν νήπιον καί νά δίδη αύτφ κουρκούτι είς τροφήν, διότι τοϋ ειχον πεσει οί 

όδόντες- δέν ήσαν δέ τοσοΰτον μωροί ώστε έπί πολύ νά συζητώσι καί νά φι- 
λονεικώσι καί νά την πάθωσιν, ώς τήν έπαθε τό χρυσαΰν εκείνο ζεΰγος φι- 

λονεικοϋν τί νά ζητήσν) παρά τής μοίρας.

ι 1 Παρνασσού Α’ 538.

Οί γέροντες συνεννοηθέντες έπ’ ολίγον, άπεκρίναντο.

«— Έπιθυμοϋμεν, ώ υίέ -τοΰ Κρόνου καί τής'Ρέας, νά γείνωμεν ύπηρέ- 

»ται έν τφ ναφ σου καί νά φροντίζωμεν περί.αύτοΰ. Έπειδή δέ τήν ζωήν 
»ήμών διήλθομεν έν δμονοία καί ούδέποτε βάσκανος δαίμων διετάραζε τήν 

3)οίκιακήν ήμών αρμονίαν, έπιθυμοϋμεν νά μή ί'δη ό εις . τοΰ άλλου τό τέ* 

»λος, άλλά συγχρόνως νά τελευτήσωμεν καί συγχρόνως νά ταφώμεν έν ένί 

»καί τφ αύτφ τάφφ. Είθε νά μ.ή ΐ'δω τό σώμα τής πεφιλημένης μου γραίας 

«επί τής πυράς. Είθε νά μή με σαβανώση διά τών χειρών της καί νά μή 
»με θέση ή ιδία είς τόν τάφον».

Ό Ζεύς δέν έβράδυνε νά έκπληρώση τήν εύχήν τοϋ γέροντος καί άμέσως 

κατεστησεν αύτούς φύλακας τοΰ ναοΰ του καθ’ ό'λον τό υπόλοιπον τής ζωής 
των. 'Ο έν μακαρ'κη τή λήζει ’Οβίδιος δέν λέγει μέν πόσα έ'τη διήλθον οί δύο 

γέροντες. Άλλ’ ό'σον καιρόν καί άν έ'ζων, πάλιν θ’ άπέθνησκον. Άλλά πώς 
άπεθανον; Δέν έ'λαβον τήν τύχην'τοΰ Ένώχ καί τοϋ Ήλιού’ δέν μετηνέχθη- 
σαν εις τον Ολυμ.πον ως ό Γανυμήδης’ δεν μ,ετήλλαξαν μορφήν ώς πιστεύουσι 

πολλοί κύριοι καί κυρίαι, καί διά τοΰτο περιποιούνται πολύ τά ζφα, καί ώς 

πι^τευουσι νδν εν .Toupziqc πολλοί οτι οί Τούρκοι [Λετά θάνατον γίνονται 
χοίροι. Άλλα τί επαθον και τί έγένοντο; ’Ακούσατε*'

Ειχον ήδη φθάσει οί δύο γέροντες είς τό έ'σχατον γήρας. Ένφ ήμέραν τινά 

ίσταμενοι πλησίον άλλήλων πρό τής θύρας τοϋ ναοΰ έμνημόνευον τών θαυμά

σιων συμβάντων έν τοϊς τόποις έκείνοις, αίφνης έφάνησαν ένδυόμενοι φύλ

λωμα πράσινον. Τά παγωμένα μέτωπά των έσχημάτισαν κορυφήν, ή'τις τα
χέως ηύξανε. Μόλις έδυνήθησαν νάποτείνωσι πρός άλλήλους τόν έ'σχατον 

χαιρετισμόν’ αΧαϊρε Βαυκίς μου’ — Χαϊρε άγαπητέ μοι σύζυγε !» καί τό 
στόμα αύτών έ'κλεισεν έκ τοϋ σχηματισθέντος φλοιοΰ. Ή Βαυκίς έγένετο 
φιλύρα καί ό Φιλήμων δοϋς !

Τοιοΰτον τέλος έ'λαβον οί δύο χρηστοί γέροντες. Τό θαϋμα διεδόθη καθ’ ά- 

πασαν τήν Φρυγίαν καί τήν Ανατολήν. Οί άνθρωποι έκ πεοιεργίκς ή'οχοντο νά 
ί'δωσιν έκεΐ τά γενόμενα καί έξεστηκότες έθεώρουν τά δύο δένδρα, άποτυ- 

ποΰντα έν έαυτοΐς τήν άνθρωπίνην εικόνα,και έπέστρεφον διδασκόμενοι καί οΐ· 
κοδομ.ούμ,ενοι έκ τών έπί τών δένδρων έγγεγραμ,μ.ένων χρυσών τούτων έπών’ 

«Ό εύσεβής καί φιλόξενος είνε άγαπητός τοϊς θεοϊς». 'Ημείς δέ λέγομεν ότι 
ή φιλοξενία «έπαυξάνει καί διπλασιάζει τήν ήδονήν τής εύωχίας» καί ό φι- 

λοξενήσας ούδέποτε μένει χωρίς άμοιβής.
Κ. ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ.
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. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΕΓΕΑι ΑΝΑίΚΑΦΩΝ·

Τ·?ί 21η’Ιουνίου λήξαντος έλάμβανον έντολήν παρά τοϋ υπουργείου τής 

δημοσίας έκπαιδεύσεως νά μεταβω είς Τεγεαν μετά τοΰ εταίρου τοΰ εν 
Άθήναις γερμανικού ’Ινστιτούτου κ. Milchofer ΐνα έξετάσωμεν καί άνεύ- 
ρωμεν τόν χώρον, έ'νθα έ'κειτο ό τής Άλέας ’Αθήνας ναός h ‘Η άνακά- 

λυψις δέ τοΰ ναοϋ έθεωρεϊτο εύχερέστατον θέμα, καθότι πάντες οι την 

Τεγεαν έπισκεφθέντες αρχαιολόγοι, άπό τοΰ Leake μέχρι τοΰ Κουρ- 
τίου καί Bursian, εΐχον ύποστηρίξει δτι ή τοΰ χωρίου Πιαλί εκκλησία ά- 
γιος Νικόλαος εκειτο έπί τοΰ κρηπιδώματος τοΰ τής Άλέας Αθήνας ναοϋ. 

*Άμα μεταβάντες είς Πιαλί ήγάγομεν μακράν τάφρον παρα την ανα
τολικήν πλευράν της εκκλησίας, άλλά παρά προσδοκίαν ούδέν ίχνος τοΰ 

ναοΰ εύρομεν. Άνεκαλύψαμεν δέ τρία μεταγενέστερα βυζαντινά τείχη, 
βαίνοντα παραλλήλως καί άποτελούμενα κατά τό πλεΐστον μέρος έξ ύλικοϋ 

άρχαίων οικοδομημάτων, ήτοι μεγάλων πλακών έκ στρώματος ναών, σπον
δύλων κιόνων καί διαφόρων αρχιτεκτονικών μελών. Τότε κατείδομεν οτι τό 

κατά διαφόρους έποχάς εύρεθέν έκεϊ υλικόν άρχαίου ναοΰ, δτε οί χωρικοί άνε- 
σκαπτον πρός ,οίκοδόμησιν καί άνανέωσιν της εκκλησίας των, δεν έκειτο 

κατά χώραν, άλλ’ είχε μετενεχθή άλλοθέν και άπετέλει μέρος μεταγενεστέ

ρων οικοδομημάτων. Τοΰτο βεβαίως δέν ήδύναντο νά γνωριζωσιν οι ανωτέρω 

μνημονευθέντες άρχαιολόγοι, καί έκ τούτου ήπατήθησαν συμπεράναντες δη 
η ε’κκλησία εκειτο έπί τοΰ ναοΰ. Κατόπιν έξερευνήσαντες άκριβώς τόν περί 

την εκκλησίαν χώρον καί στηριζόμενοι έπί πληροφοριών τών χωρικών, εσκα- 
ψαμεν εξήκοντα περίπου μέτρα μακράν της δυτικής πλευράς της έκκλη- 

σίας έν τω άγροκήπφ Γ. Γκανόέ, ένθα εύρομεν άρχαΐον στρών.α εκ λίθινων 
πλακών προχωρούν πρός δυσμάς, καί πλήθος άρχιτεκτονικών μελών. Έ ιδιο

τροπία τών ιδιοκτητών, μη έπιτρεπόντων κατ’ ούδένα τρόπον άνασκαφάς 

έν τοΐς άγροκήποις αύτών, παρέσχεν ήμΐν πολλά πράγματα, καί μόλις μετά 
παρέλευσιν μηνός ήδυνήθημεν νά σκάψωμεν περαιτέρω καί νά άνευρωμεν 

τάς τρεις γωνίας τοΰ στρώματος τούτου, η'τοι την νοτιοανατολικήν έν τφ 
άγροκηπφ Γκανά, την βορειονατολικήν έν τω τοΰ κ. Βεηκοπούλου, καί την 

νοτιοδυτικήν έν τφ κήπφ Β. Τσακαννάκη.

1 Τοΰτο έγένιτο τη πρωτοβουλία τοϋ γερμανικοί! ’Ινστιτούτου Ιπιδυμοϋντος να ίνεργήσ^ 
ανασκαφας προς άνακάλυψιν τοϋ ναοϋ τούτου και άνεύρεσιν τών Ιπικοσμούντων αδτον πλα- 
στικών £ργων. Ήτο δέ άνάγκη "να προηγουμένως έξευρεθη ή τοΰ ναοΰ θέσις κα: ουτω§ 
άγοράση ή ήμετέρα κυβέρνησις τά ιδιωτικά οικόπεδα, ?ν αίς έπρεπε νά ένεργηδιΰσιν αΐ άνα- 
βκαφαί.

Δέν προτίθεμαι ένταΰθα νά γράψω επιστημονικήν πραγματείαν περί τών 

ποοζειμενων άνασκαφών, άλλά νά παράσχω τοΐς ένδιαφερον.ένοις συνοπτικήν 

περιγραφήν καί ερμηνείαν τοΰ άνακαλυφθέντος στρώματος. Πρός τοΰτο δέ 
καταχωρίζω άπόσπασμα της τελευταίας πρός τό ύπουργεΐον έκθέσεώς μου, 
έ'χον ώς εξής’

« . . . . ’Έχει δέ τό άνακαλυφθέν οικοδόμημα μήκος 47 μ. καί πλάτος 

21. Έκάστη πλευρά αύτοΰ έ'χει περίπου πλάτος 3 '/<> μέτρων. Άποτελεΐται 
δέ έκ διαφόρων στρωμάτων λίθινων πλακών άκριβώς έπ’ άλλήλων τεθει

μένων καί προσαρμοσμένων, ένιαχοΰ δέ καί μαρμάρινων, αΐτινες ένετέθησαν 

πιθανώς πρός στερεωσιν τών λίθινων στρωμάτων, τοΰ λίθου δντος λίαν εύ- 
Θραύστου.'Έξ δέ τοιαΰτα στρώματα άποτελοΰσιν έκάστην πλευράν τοΰ οικο
δομήματος’ κεϊνται δέ τό μέν άνώτερον, έν καί ή'μισυ μέτρον, κατά μέσον 

δρον, ύπό τό σημερινόν έδαφος, τό δέ κατώτερον τέσσαρα μέτρα. Τοιαΰτα 

στρώματα λίθινα ύπάοχουσι καί έν τώ ύπό τοΰ τετράπλευρου οικοδομήμα

τος περικλειομενφ χώρφ. Δέν ηδυνηθημεν ό'μως νά έξακριβώσωμεν την πρός 
άλληλα σχέσιν αύτών καί την πρός τό περικλεϊον τετράπλευρον στρώμα, 
διότι πρός τοΰτο έ'πρεπε νά άποκαλύψγ) τις τόν δλον χώρον καί νά κατεδα- 

φίσ·/) τάς έν αύτω κειμένας οικίας. Άπό τοΰ μέσου δ’ άκριβώς τής άνατολι- 
κής πλευράς τοΰ οικοδομήματος εκτείνεται πρός άνατολάς παρεμφερές τι 

στρώμα έ'χον μήκος 6,20 μ. καί πλ. 3,05 καί άποτελούμενον έκ δύο λίθι

νων στρωμάτων’ τούλάχιστον δύο τοιαΰτα σώζονται.
Ούτω δέ έ'χοντος τοΰ πράγματος, άναφύονται ένταΰθα τά εξής ζητήματα, 

α') Εινε τό άνακαλυφθέν οικοδόμημα τά λείψανα, ήτοι τά θεμέλια κρη
πιδώματος ναοΰ ; ’ ■

β') Εινε ό ναός ουτος ό τής Άλέας Άθηνδίς;

Έπί Τον α ζητήματος. Εινε άγνωστος ήμΐν ή λεπτομερής κατασκευή 
τοΰ κρηπιδώμ.ατος τοΰ έλληνικοΰ ναοϋ, καθότι τών άρχαίων ναών οί μέν 

σώζο νται, καί κατ’ άκολουθίαν καθίσταται αδύνατος ένταΰθα ή έξερεύνησις 

τής κατασκευής τοΰ κρηπιδώματος, οί δέ έξηφανίσθησαν συν αύτω τώ κρη- 
πιδώματΓ δπου δέ λείψανα τοιαΰτα σώζονται, δέν έξηρευνήθησαν είσέτι ά-' 

κριβώς. Έν τούτοις ούδέν ύπάοχει τό δυνάμενον νά άποτρέψγι ήμας άπό τοϋ 

νά λύσωμεν καταφατικώς τό τεθέν ζήτημα. Ναι μέύ τό άπό τοΰ μέσου τής 

άνατολικής πλευράς πρός άνατολάς έκτεινόμενον στρώμα ε?νέ πως παράδο
ξον καί πρωτοφανές έν έλληνικω ναώ’ πιθανόν δμως νά έ'κειτο έπ’ αύτοΰ δ 

βωμός. ”Αν δέ ό ναός ουτος ήτο ό τής Άλέας Άθην^ς, πιθανώς ήτο έπί 

τοΰ στρώματος τούτου πρόδομος ή στοά τις, καθόσον ό ναός ουτος διέφερε 

τής συνήθους κατασκευής καί εργασίας τών ναών, κκθά φαίνεται έκ τής 
τοΰ Παυσανίου περιγραφής (VIII, 45,3). Πρός καταφατικήν δέ τοΰ ζητήμα

τος λυσιν έ'χομεν καί ισχυρούς λόγους.Πανταχοΰ, έ'νθα έσκάψαμεν, εύρομεν πληθύν άρχιτεκτονικών κόσμημά- 
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των καί μελών, οΐον τεμάχια και σπονδύλους δωρικών κώνων, πλάκας έκ 

τοϋ γείσου, ανθέμια, αστραγάλους, κυμάτια κτλ. Έν τφ κηπφ Γκανά εύρο- 
μεν πλάκα δωρικοϋ γείσου, κάλλιστα διατετηρημένην, ίς αί διαστάσεις 

(έκαστος άβαξ έχει μίκος 0,71, ό δέ τοΰς άβακας διαχωρίζων αυλαξ 0,186 

άρα η δλη πλάξ έχει μίκος 1,606) συμφωνοΰσι πρός τάς τών δωρικών 

κιόνων (ή διάμετρος τούτων μέχρι μέν τών άκρων τών τόξων εινε 1,42 μέ

χρι δέ του βάθους τών ραβδώσεων 1,38)· τοΰτο δέ δεικνύει,-οτι τά μέλη 

ταΰτα άνηκον τφ αύτφ ναφ. Έξ άλλου δέ αί διαστάσεις τοϋ άν.ακαλυφθέν- 

τος οικοδομήματος συμφωνοϋσι προς ναόν έξάστυλον περίπτερον, ουτινος η 

τοϋ γείσου πλάξ έχει, ο'ίας ή ανωτέρω μνημονευθεϊσα διαστάσεις. Τούτων 

ένεκα τό προκείμενον ζητημα λυτέον καταφατικώς.
Τό άνακαλυφθέν λοιπόν οικοδόμημα είνε τά λείψανα, $τοι τά τελευ

ταία στρώματα τοΰ κρηπιδώματος ναοΰ έξαστύλου .περιπτέρου. Ή εργασία 

τοΰ εξωτερικού ε’νε δωρική, τούλάχιστον κατά μέγα μέρος, καί οί κίονες 
έχουσι ραβδώσεις είκοσι.

Έπι τοΰ β1 ζητήματος. Ναοί ύπαρχον έν Τεγέγ δ τοΰ Έρμοϋ, τίς πο- 
λιάδος Άθηνάς, της Άρτέμιδος, της ’Αφροδίτης, τίς Εΐλειθυίας, της Δη- 

μητρος καί . Κόρης, τοΰ Διονύσου, καί δ της Άλέας Άθηνάς, δστις, κατά 

Παυσανίαν, ύπεοεΐχε πολύ τών έν Πελοποννησφ ναών κατά τε την κατα

σκευήν καί τό μέγεθος. Άλλ’ δ έν Όλυμπίφ ναός τοΰ Διός έχει μήκος 64 

περίπου μέτρων’ ό τίς Άλέας Άθηνάς άρα πρέπει νά ·ητο μεγαλητερος. Καί 

ό'μως δ ανακαλυφθείς ναός έχει μήκος μόνον 47 μέτρων ! 'Η καταφατική 

λοιπόν λύσις τοΰ ζητήματος προσκρούει άντικρυς εις την μαρτυρίαν τοΰ Παυ- 
σανίου. Άλλ’ δ Παυσανίας ηπατηθη, δύναταί νά εί'πγ τις, καί ουτω διά 

δύο λέξεων νά λύσν) τόν γόρδιον τοΰτον δεσμόν. Τίνες δμως οί πρός τοιοΰ- 

τον Ισχυρισμόν ώθοΰντες ημάς λόγοι; Εϊ καί έσκάψαμεν παρά την δυτικήν 

καί κυρίως παρά την ανατολικήν πλευράν τοΰ ναοΰ, μήπως ευρομεν πλα
στικόν τι έργον, η τούλάχιστον τεμάχιόν τι; Οί ίδιοκτηται τών αγρών, έφ’ 

ών κεΐται ό ναός, ένηργησαν άνασκαφάς κατά διαφόρους έποχάς καί έξηγα- 

γον μέγα υλικόν τοΰ ναοΰ, άλλά καί όύτοι ούδέν πλαστικόν έργον εύρον. Λό

γοι άναγκάζοντές με νά μη άρνηθώ διαρρήδην την άνακάλυψιν τοΰ ναοΰ τίς 
Άλέας Άθηνάς, εινε οί^ξης’ 1) πρός βορραν τοΰ ναοΰ $τα, κατά Παυσα

νίαν, κρηνη ένθα δ 'Ηρακλής έβίασε την Αυγήν. Καί όντως" πρός βορραν τοΰ 
ηδη άνακαλυφθέντος ναοΰ υπάρχει άρχαϊον φρέαρ, δπερ πιθανόν νά προέρ
χεται έκ τίς τοΰ Παυσανίου κρηνης’ 2) μέχρι τοΰδε ούδέν άρχιτεκτονικόν 

μέλος άνεκαλύφθη έν Τεγέ^ι, [δπερ δεικνύει μεγαλητέρας διαστάσεις τών 

ύφ’ ημών εύρεθέντων καί άνωτέρω μνημονευθέντων. Άλλ’ οί λόγοι ουτοι δέν 

εινε άρκούντως ισχυροί πρός καταφατικήν τοϋ ζητήματος λύσιν. Δέν δύνα

ταί τις άρα νά ίσχυρισθη, δτι ό άνακαλυφθείς ναός εινε ό της Άλέας Άθη

νάς, άλλά καί δέν δύναταί νά ύποστηρίξγ τό έναντίον. Πρός λύσιν τοΰ ζη- 

τηματος δέον νά γείνωσι περαιτέρω έρευναι, νά ένεργηθώσιν άνασκαφαί περί 

την παλαιάν Επισκοπήν.
'Η παλαιά Επισκοπή κεΐται έπί άρχαίου οικοδομήματος, δπερ εινε πι

θανώς τό θέατρον, καθά ό Ross ισχυρίζεται, άλλ’ ίσως εινε καί τό στά- 
διον. Έν τγ τελευταίφ δέ περιπτώσει έκεΐ πλησίον ζητητέος καί ό τίς Ά

λέας Άθηνάς ναός. Περί την παλαιάν Επισκοπήν εύρίσκονται καθ’ ημέραν 

πολλά έργα, άνάγλυφα, άνδριάντες, έπιγραφαί κτλ. Περί την παλαιάν Επι
σκοπήν υπάρχει πληθύς μεταγενεστέρων οικημάτων, άποτελουμένων έξ ύλι- 

κοΰ άρχαίων οικοδομημάτων, ένθα εινε έντετειχισμένα καί έργα της πλα

στικής. Οικήματα δέ τοιαΰτα δυνατόν νά έπικάθηνται έπί τοΰ της Άλέας 

Άθηνάς ναοΰ, δπως έπεκάθηντο καί έν Όλυμπίφ έπί τοΰ 'Ηραίου καί άλ
λων άρχαίων οικοδομημάτων. ...

Π. Α. ΚΑΒΒΑΔΪΑΣ.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΨΗΦΙίΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩί

Δημοσιεύσατε παρακαλώ, τό πρό ολίγων ημερών έν Πειραιεϊ έν άγνώστφ 
μέχρι τοΰδε θέσει εύρεθέν ψήφισμα τών όογεώνων, δι’ ου στεφανοΰται Χαι- 

ρέας τις Διονυσίου Άθμονεύς διά τούς έν αύτφ άναφερομένους λόγους. Τό 

ψήφισμα, έκ τριάκοντα τεσσάρων στίχων καί έν καλ^ καταστάσει, γέγρα- 

πται έπί στηλης μαρμάρου, υψους 0,83, πλάτους 0,39, πάχους 0,8 φερού- 
σης άνωθεν κορωνίδα καί κάτωθεν στέφανον έν φ οί τέσσαρες τελευταίοι 

στίχοι. Περί τοΰ χρόνου,καθ’δν έγράφη, περί της ορθογραφία; καί έν γενεε περί 
τίς ιστορικής αύτοΰ άξίας, άς άποφανθώσιν οί περί την άρχαιολογίαν ασχο

λούμενοι.
Ή στηλη εύρίσκεται παρά τώ έμπόρφ κ. Νικολάφ Χατζηδημητρίου.

Δέχθητε την διαβεβαίωσιν της πρός ημάς έξαιρέτου ύποληψεως,

Έν Πειραιεϊ τγ 17 Σεπτεμβρίου 1879.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΑΕΤΟΠΟΓΛΟΣ

Ιδού τδ έν λόγφ ψήφισμα"

Άγαθεΐ τύχει, έπί Σωνίκου άρχοντος, Μουνι 
γιώνος, άγορφ κυρία, Όνησίκριτος Διοκλέ 

■. ους Πειραιεύς εΐπεν, έπειδη Χαιρέας εδνους ών
διατελεΐ έν παντι καιρφ τοΐς δργεώσιν, κατα 

5 σταθείς δέ και γρδφματεύς ύπ’ αύτών άπό 
Θεοξένου άρχοντος, ούδέν έλλέλοιπεν φίλο 
τιμίας, συναύζων τε διατετέλεκεν τοΐς δρ 
γεώσιν την σύνοδον, πεφρόντικεν δέ καί θερα 
πηας τοΰ Ιερού πλεονάκις, ούκ άπολέλιπται δέ
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40 ούδέν ίπιδόσει οΰόεμιφ, είσήνενκεν δε καί 
ψηφίσματα έπί τφ συμφέροντι, ΐνα σινσταλώ 
σιν αί λίαν άκαιροι δαπάναι, έφρόντισεν δέ τοΰ καί 
τούς δημοτικούς μετέχει? τών δεδομένων ύπό 
τών όργεώνων, φιλανθρωπών διατετέλεκεν δέ καί

4 5 σονλειτουργών έν τοϊς άγερμοΐς καί ταϊς στρώσε 
σιν ταϊς ΐερήαις, προευχρήστηκεν δέ καί διάφορον 
πλεονάκις άτοκον, άποδημοΰντος τοΰ ταμίοο, έπαγ _ 
γέλλεται δέ και τον λοιπόν χρόνον συνφροντι 
εϊν, είς δ ΐζν αύτόν παρακαλώσιν οί δργεώνες, ΐνα οί

20 έφάμιλλον ή τοΐς άεί φιλοτιμουμένοις, εΐδότες 
δτι χάριτας αξίας κομιοΰνται, ών αν εύεργετησω 
σιν, άγαθεϊ τόχει, δεδόχθαι τοϊς όργεώσιν έπαι 
νέσαι Χαιρέαν Διονυσίου Άθμονέα και στέφανώ 
σαι αύτόν Οαλλοΰ στεφάνφ αρετής ενεκεν καί

25 εύσεβήας εις τε τάς θεάς και τούς δργεώνας, καί 
άναγορεύειν τόν στέφανον τή ούσία τοΰ Μουνιχι 
ώνος, δταν καί τάς ίερείας, δοΰναι δέ αύτφ καί ίκό 
νος άνάθεσιν έν τφ ναφ, αναγράψει δέ τόδε τό ψήφι
σμα είς στήλην λιθίνην καί στήσαι έν τεϊ αύλεϊ

30 τοΰ ίεροΰ.
Οί δργεώνες

Χαιρέαν
Διονυσίου
Άθμονέα.

(Έκ τής Παλιγγενεσίας}.

ΕΙΔΗίΕΙί

Tij 3/ΐ5 όχ·τωβρίου έπαναλαμβάνονται έν ’Ολυμπία αί ύπο τής Γερμανι
κής κυβερνήσεως γενόμεναι άνασκαφαί ύπό την διεόθυνσιντοΰ διδάκτορος κ. 

Γεωργίου Τρόυ καί τοϋ διδάκτορος κ. Πούργολδ.

— Διάφορα αντικείμενα αρχαιολογικά άνεκάλυψεν έν Πειραιεΐ ό ύπαστυ- 
νόμος, ό'στις καί έζήτησε παρά τοϋ διευθυντοΰ τής αστυνομίας την άδειαν νά 

κατάσχγ αύτά. Ό διευθυντής σπεύσας παραχρήμα παρήγγειλε τφ ύπαστυ- 
νόμφ τηλεγραφικώς νά προβή εις τήν κατάσχεσιν τών άρχαίων τούτων. Τά 

άρχαϊα ταΰτα θέλει άγοράσει ό Δήμος Πειραιώς ΐνα κατατεθώσιν έν τφ 
μουσείφ αύτοΰ.

— Τό ύπουργεϊον τών Οικονομικών κατ’ αύτάς άπηύθυνεν έγκύκλιον πρός 
τούς μοιράρχους καί ύπομοιράρχους τούς έκπληροΰντας χρέη δασονομικά, δι’ 

ής προσκαλεΐ αύτούς νά έπιτηρώσι τάς κατά καιρούς άνακαλυπτομένας κατά 

τήν περιφέρειάν των αρχαιότητας, σώζοντες αύτάς άπό τής αρπαγής τών 
άγνοούντων χωρικών καί τής καπηλείας άλλων μετερχομένων τό έπονείδι- 

στον τοΰτο έπάγγελμα. Παραγγέλλει δέ τό ύπουργεΐον νά έκδωσωσιν αί 

ανωτέρω άρχαί αύστηράς διαταγάς πρός τούς ύπ’ αύτάς άνδρας τής χωρο

φυλακής τών δασών, δπως έπαγρυπνώσι καί έμποδίζωσι τήν βλάβην τών πο

λυτίμων κειμηλίων τής άρχαιότητος, καθώς καί τήν άνασκαφήν πρός άνεύ- 
ρεσιν άρχαιοτήτων άνευ άδειας τής νομίμου άργής, νά δίδωσι δέ έκάστοτε 

περί τούτου εί'δησιν τή έν Άθήναις άρχαιολογική εταιρία:. Προσέτι τό ύπουρ- 

γεϊον τών οικονομικών διατάσσει τάς άνωτέρω άρχάς τών δασών νά παρέ- 

χωσι πάσαν συνδρομήν είς τούς κατά τόπους έφόρους καί ύπαλλήλους τής 

αρχαιολογικής εταιρίας.
— Τά ιχνογραφήματα τών έν’Αχαρναϊς εδρεθεισών άρχαιοτήτων άποστέλ- 

λονται λίαν προσεχώς είς Βερολϊνον. ’Αντίγραφα τ.ούτων λιθογραφημένα θά 
δημοσιευθώσιν έν τγί Αρχαιολογική Επιθεωρήσει τοΰ Βερολίνου.

— Έν τφ δήμφ Συκιώνος τής Κορινθίας ύπάρχει άρχαιότατόν τι μονύ- 
δριον, καλουμενον Μονή Λεχόβης, έν ώ κρύπτεται πολύτιμός τις μεσαιωνι

κός θησαυρός. Έν τη πενιχρά τοΰ μονυδρίου τούτου βιβλιοθήκη προσηλοϋ- 

ται ό οφθαλμός τοΰ παρατηρητοΰ έπί βιβλίου πολυτελούς. Τό βιβλίου 
τοΰτο φαίνεται οίονεί άποσπασθέν πλούσιας τινός ηγεμ,ονικής βιβλιοθήκης 
καί ριφθέν έν μέσφ τών πεπαλαιωμένων βιβλίων τής πενιχράς βιβλιοθήκης 

έκείνης. Τήν έντύπωσιν ταύτην τοΰ παρατηρητοΰ ούδόλως έξασθενεΐ τό 

εσωτερικόν τοΰ βιβλίου. Έπί μεμβράνης πεποικιλμένης διά πολυτελών καί 

έπιχρύσων κοσμημάτων άναγινώσκει τις τούς τέσσαρας εύαγγελιστάς. Καί 

ύπό καλλιγραφικήν δέ έ'ποψιν άνταποκρίνεται τό βιβλίον πληρέστατα είς τάς 
προσδοκίας τοΰ παρατηρητοΰ.

— Ό κ. Φουκέ έν τη εσχάτως δημοσιευθείση μονογραφία αύτοΰ περί 
Θήρας,- είς ήν είδικώς αφιέρωσε δεκατριετεϊς σπουδάς, απέδειξε διά μικρο- 

σκοπικών καί χημικών άναλύσεων, περί ών έν καιρφ έγένετο λόγος έν τφ 

Παρνασσω (τόμ. Β’ σ. 231), ό'τι ό πηλός, έζ ού είσί κατεσκευασμένα 

πολλά τών άνευρεθεντων έν ταϊς προϊστορικαϊς οίκίαις τής Θήρας άγγείων, 

εινε όμοιος πρός τά ύπό τήν θάλασσαν ευρισκόμενα κοιτάσματα. Συμπέρα
σμα τής άποδείζεως ταύτης φέρει, ότι τά οικήματα, προγενέστερα τής με

γάλης καταστροφής, κατεσκευάσθησαν περί τά 2000 έ'τη π. X. ’Άλλα έρεί- 
πια, εύρεθεντα έν Θήργ, άποδεικνύουσιν ότι 3800 έ'τη π. X. οί κάτοικοι τής 
Θήρας ήσαν πεπ'ολιτισμένοι καί εΐχο,ν έπιμιξίας έμπορικάς μετά τής Μή

λου καί ’Ανάφης.
— Ή γαλλιστί καί τουρκιστί έκδιδομένη έφημερίς τής ’Αλεξάνδρειάς 

Νέα Αίγυπτος γράφει τά έπόμενα έν τφ άρ. 3 τής 27 του μηνός.
«'Η ’Αμερική παρασκευάζεται νά μας αφαίρεση τόν μόνον άπομένοντα 

οβελίσκον τής Κλεοπάτρας. 'Η εί'δησις αυτή έκπλήττει ήμάς καί δέν θέλο- 

μεν να την πιστευσωμεν. Τό μνημεϊον τοΰτο άνήκει είς τόν τόπον καί ού- 
δείς δύναται νά το διαθέση άνευ τή; άδειας αύτοΰ. Έάν τά πράγματα βαί- 

νωσιν ουτω πως, ούδόλως άπελπιζόμεθα ότι θά ίδωμεν ημέραν τινά τάς πυ
ραμίδας ήμών μεταβαλλομένας είς λατομεία καί παραχωρουμένας είς κερ
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δοσκοπικήν έπιχείρησιν. Καιρός είνε νά καταβληθή μείζων μέριμνα πρός 

συντήρησιν τοΰ πλούτου τούτου τής τέχνης καί νά Απονέμηται μεΐζον σέ

βας είς τά ί'χνη παρελθόντος δπερ εινε ή δόξα της Αίγυπτου». -
Ως γνωστόν οί δύο έτεροι οβελίσκοι ύπάρχουσιν ό μέν έν Παρισίοις, ό δέ 

έν Λονδίνφ.
— Τοϋ διάσημου έν Βενετία παλατιού τών δογών κατεδαφίζεται η νοτιο

δυτική γωνία κατ’ αύτάς. Άπό πολλών ετών οί θολωτοί τοίχον τοΰ μέρους 
τούτου τής οικοδομής εΐχον ύποστηριχθή διά μεγίστων μοχλών σιδηρών, δυ

σάρεστων είς την ό'ψιν. Άλλά συν τφ χρόνφ τό μέταλλον κατιώθη καί ήρ- 
χιζε τό κτίριον νά καθίζν) ούτως, ώστε έδέησε νά κατεδαφισθή τό μέρος 

εκείνο, ΐνα προληφθή έπαπειλουμένη κατάπτωσις. Τά νϋν δέ τό μέρος τοΰτο 
τοΰ παλατιού τών δογών θά άνοικοδομηθή οιον ύπήρχε τό πρότερον, πιθα

νώς γινόμενης χρησεως τών αυτών λίθων.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Αί συνεδρίαι τοΰ Συλλόγου επαναλαμβάνονται τή αΖ όκτωβρίου.

Έκ τών διορισθέντων Αντιπροσώπων τοΰ Συλλόγου είς τάς έν Πομπηί^ 
έορτάς Απήλθον είς Νεάπολιν οί κκ. Α. Κορδέλλας καί Σ. Π. Λάμπρος 

κωλυθέντος τοΰ κ. Α. Φραβασίλη. Ουτοι δέ μετά τοΰ κ. Κωνστ. Καραπάνου 

παρέστησαν είς τάς γε.νομένας έορτάς, ών περιγραφή θέλει δημοσιευθη προ

σεχώς. Ό διευθυντής τών άνασκαφών τοΰ Ίταλικοΰ βασιλείου κ. Μιχαήλ 
Ruggiero παρέδωκε τοΐς άντιπροσώποις διά την βιβλιοθήκην τοϋ Συλλόγου 

πολυτελέστατου λεύκωμα περιεχον πραγματείας περί Πομπηίας και χρωμο

λιθογραφίας τών άνευρεθέντων.
Τό Ύπουογεΐον τών έκκλησιαστικών και τής δημοσίας έκπαιδεύσεως εύη- 

ρεστήθη αιτήσει τοΰ Συλλόγου νά παράσχν) τή έν Νει>ι Πικερνη άρτισυ- 
στάτω σχολή τοΰ Συλλόγου υπέρ τών έκεΐ έγκαταστάντων έλληνοαλβανών 

τό άναγκαϊον ύλικόν πρός κατασκευήν θρανίων καί άνέγερσιν παραπήγματος 

σχολείου, παρασχόν την προς τοΰτο πίστωσιν τφ έπάρχφ ’Ηλείας.
Ή σχολή τών απόρων παίδων Χαλκίδος διελόθη μη έπαρκούσης μόνης 

τής ύπό τοΰ Συλλόγου διδομένης συνδρομής πρός διατήρησιν αύτης.

ΧΡΟΝΙΚΑ.

Τέχναε χαε Έςτεαχ^ίΛΟεε·—Έν τφ Βείγιχω ’-Αθηναία έδημοσιεύθη 

πραγματεία τις τοΰ Άδόλφου Σελενέρ περί τών αρχιτεκτονικών μνημείων 
τών νεωτέρων Αθηνών. Ό είδήμων συγγραφεύς, επαίνων έν γένει τά άθη- 

ναΐκά κτίρια, ίξαίρέι τό ’Αστεροσκοπείου, τό Πανεπιστήμιου καί τήν Άκα- 

δήμειαν. Άλλά μετ’ άληθοΰς ένθουσιασμοΰ όμιλεϊ ιδίως περί τής Άκαδη- 

μείας : «Τό δ'λον οικοδόμημα, λέγει, είνε γνησιωτάτου ίωνικοΰ ρυθμοΰ. Ά- 

γυοεΐ τις τί μάλλον νά θαυμάση έν τφ αριστουργήματι τούτφ, τήν απλήν 

καί χαρίεσσαν έκ τής πολυχρωμίας έντύπωσιν, ή τήν μεταξύ τών διαφόρων 
μερών Αναλογίαν. Ό άρχιτέκτων είσέδυσεν είς τό Αληθές πνεΰμα τής ελλη

νικής τέχνης. Τά πάντα έν τφ εργφ του είναι απλά συγχρόνως και μεγα

λοπρεπή, Ανάλογα καί έναρμόνια. Υπερτερούσα τών έν Γερμανί^ κλασικών 
μνημείων, καί αύτών έ'τι τών άλλως αξιοσημείωτων έ'ργων, τών ανεγερθέν- 

των ύπό τοΰ Κλέντσε και τοΰ Σβαντάλερ έν Κελχάϊμ καί έν 'Ρατισβόννι εις 
τά κλέη τοΰ γερμανικού έθνους, άδιστάκτως άποφαίνομαι, ό'τι ή Άκαδήμεια 

τοΰ Χάνσεν εινε τό θαυμασιώτατον Αρχιτεκτονικόν έργου τής νεωτέρας Εύ
ρώπης. Εύχομαι δπως οί βραβευόμενοι ημών Αρχιτέκτονες, άφοΰ παρατηρή- 

σωσι τά νεωτερα κτίρια τής Βιέννης καί τά άρχαΐα κτίρια τής 'Ρώμης, έ'λ- 
θωσιν είς Αθήνας, δπως έκμάθωσι τάς άληθεΐς άρχάς τής ελληνικής αρχι

τεκτονικής καί ί'δωσι τίνι τρόπφ δύνανται νά έφαρμοσθώσιν αύται έλλόγως 

είς νεωτέρας οικοδομάς».

— Τό ναυπηγείου τής Σύρου έξακολουθεΐ εργαζόμενον, άνερχομένης τής 
αξίας τών έν αύτω ναυπηγουμένων κατ’ αύτάς πλοίων είς δύο καί ήμισυ 

εκατομμύρια δραχμών.

— Λεγεται δτι έγενετο έν Αμερική νέα εφαρμογή τοϋ τηλεφώνου. Έ- 
τεθη εν Mansfielo τής πολιτείας Ohio τηλεφώνου έν τφ μέσφ τής εκ

κλησίας. Τό δργανον τοΰτο προώρισται νά φέργι τόν λόγον τής αλήθειας 
τόν έξερχόμενον έκ τοϋ στόματος τοϋ ίερέως μέχρι τών ώτων εκείνων 

δσους ή νόσος ή τό γήρας άναγκάζουσι νά μένωσιν οί’κ.οι. 'Η εφαρμο

γή αύτη τοΰ τηλεφώνου προεκάλεσε πολλάς σκέψεις. Οί πονηροί λέγουσιν 
δτι ή μέθοδος αύτη είνε «τό άκρον άωτον τής έν εύμαρείφ εύσεβείας» 

έτεροι λέγουσιν δτι συνεκινήθησαν βλέποντες τό θειον ρευστόν (τόν ήλεκτοι- 

σμόν) φέρον παρηγοριάν τινά είς τούς έχοντας άνάγκην αύτής' έτεροι τέλος 

έπιθυμοΰσι νά προβώσιν είς τήν οδόν ταύτην καί προτείνουσι νά έφαρμοσθή 
τό τηλεφωνον έν τή εξομολογήσει, προςθέτοντες οτι ό ηλεκτρισμός, δςτις μέ
χρι τοΰδε έχρησίμευσεν είς τό νά βραχύνη τάς Αποστάσεις, καλόν θά ήτο 

Αν έν τισι περιστάσεσιν έμήκυνεν αύτάς. Τά καθ’ έκάστην αποκαλυπτόμενα 
σκανδαλα τοΰ καθολικοΰ ιερατείου, τά έχοντα τήν πηγήν αύτών έν τή εξο

μολογήσει, άποδεικνύουσιν πόσον Αναγκαία είνε ή μήκυνσις τής' άποστάσεως 
μεταξύ έξομολογοΰντος καί έξομολογουμένου.

Άπεβίωσεν έν Παρισίοις έξηκοντούτης τήν ηλικίαν ό γελοιογράφος 

κόμης Άμεδαϊος Νώε, ό γνωστός τοΐς πάσιν ύπδ τό ψευδώνυμον Λαχζ δπερ 

ελαβεν εκ τής Αγίας Γραφής ύπαινισσόμενος τό ονομα τοΰ πατρός αύτοΰ 

κομητος Νώε δμοτίμου τής Γαλλίας. Τεσσαρακονταετίαν δλην έκόσμει τά
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περιοδικά τών Παρισίοον έκφράζων διά γραμμών δ τι ό ’Αριστοφάνης ήθελεν 

έκφράσει δςά των δηκτικών καί κωμικών στίχων του.

— 'Ωσαύτως άπεβίωσεν έν Παρισίοις ενενηκοντούτης ό βαρών Ταίυλορ 
όίγγλος προς πατρός άνηρ δημοτικότατος, σκοπόν τοϋ βίου του προθέμενος 

την διά του συνεταιρισμού βελτίωσιν τ^ς καταστάσεως τών περί την καλ
λιέργειαν τοϋ πνεύματος ασχολούμενων. ΙΤρός τοϋτο δέ συνέστησε διαφόρους 

συλλόγους προς περίθαλψιν τών ηθοποιών, τών μουσικών, τών καλλιτεχνών, 
των συγγραφέων κλπ., καταβαλών έζ ιδίων ύπέρ τάς είκοσιεπτά χιλιάδας 
φράγκων. Διά τίίς δραστηριότατος δ’ αύτοΰ οί σύλλογοι ούτοι έ’χουσι σήμε

ρον περιουσίαν επτά περίπου εκατομμυρίων φράγκων.
— 'Ωσαύτως άπεβίωσεν έν 'Ελβετία ό διάσημος γάλλος άρχιτέκτων 

Βιολλέ le Due έν ηλικί^ πέντε και εξήκοντα έτών. Άνηρ συνδέων την 

Θεωρίαν μετά της πείρας άνεκαίνισε πλεΐστα αρχαία οικοδομήματα έν οϊς 
καί την Παναγίαν τών Παρισίων. *Ητο δέ κεκηρυγμένος εχθρός αδιάλλα
κτος τών περί τέχνης άκαδημαϊκών διδασκαλιών’ διά τοϋτο καί ένομίσθη 

ώς παραγνωρίζων τό κάλλος τίίς ελληνικής τέχνης καί άπορρίπτων πάν τό 

μη γοτθικόν. Άλλ’ έκ της άναγνώσεως τών περί τ^ς αρχιτεκτονικής ποικί
λων συγγραμμάτων αύτοΰ έζάγεται δτι ούδέν είδος αρχιτεκτονικής έψεγεν" 

αλλά τούναντίυν διετείνετο δτι έκαστος λαός οφείλει νά προτιμά την αρχι

τεκτονικήν ητις συμφέρει εις την φύσιν καί τάς άνάγκας αύτοΰ, ώστε είνε 
προτιμότερον νά παραδέχεται νέους αρχιτεκτονικούς τύπους εάν εινε συμφέ 

ροντες, η νά είσάγνι αρχαίους έ'χοντας μέν κάλλος αλλά μη όντας καταλ

λήλους.
— Έν τοϊς περιχώροις τών Παρισίων πλούσιός τις ιδιόκτητης συνέστησε 

γηροκομεΐον τών ζώων. Τινά τών ζώων τών ευρισκομένων έν τώ καταστηματι 

τούτω έ'φθασαν κατ’ αυτόν εις έ'κτακτον γήρας’ ούτω π. χ. κατέχει δάμαλιν 

ηλικίας 30 έτών, ημίονον 72 ετών, χοίρον έτών 25, αιγα 18 έτών, μελεκ- 
γρίδας 12 έτών.'Υπάρχει έν τώ ζωοτροφείω τούτφ χην ηλικίας 37 έτών, 

ου η γαστηρ εφάπτεται τόϋ έδάφους καί οϊ πόδες είνε παραμεμορφωμένοι.Έν 

τινι κλωβφ ύπάρχει άκανθυλλίς 28 έτών ηλικίας καί στρουθός 31 έτών.Ό έν 
λόγω ιδιόκτητης προσφέρεται νάποδείζη την αλήθειαν της ηλικίας τών ζώων 

αύτοΰ δι’ έγγραφων καί πιστοποιητικών. Φαίνεται δτι τά κατοικίδια ζώα,όταν 

δεν έζαντλώνται υπό τών κόπων η της παραγωγής του γάλακτος,δύνανται νά 

φθάσωσιν εις ηλικίαν πολύ άνωτέραν έκείνης εις ην συνήθως φθάνουσι Πα
ράδειγμα τούτου πρόκεινται πολλά ζώα διατηρούμενα έν έξαιρετικαϊς περι- 

στάσεσιν, ένεκα άναμνησεως η ιδιαιτέρας αγάπης καί μη υποβαλλόμενα εις 
τούς συνήθεις κόπους καί έργασίας.


