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0 1  M fttrec  και t a  Μ αχρά τ ύ χ η  τών Α θ ηνώ ν.

’Εν των σπουδαιοτάτων καί δυσκολωτάτων αντικειμένων τής 

’Αττικής τοπογραφίας είναι τό περί τών λιμένων καί τειχών των 

Αθηνών. Καί περί μέν τής σπουδαιότατος του ζητήματος τούτου 

ούδείς αμφιβάλλει, την δέ δυακολίαν άποδεικνύει άποχρώντως ή 

πρός άλλήλους μεγάλη διαφωνία τών μέχρι τοϋδε γραψάντων περί 

τη ; ΰποθέσεως τούτης. Σεβόμεθα μεν τάς έρεύνας του Δοδουέλλου, 

Ληκίου, Κρουσίου, Μυλλέρου καί άλλων πολυμαθών άνδρών, ά λ λ ’ 

έξετάζοντες άκριβέστερον τάς μαρτυρίας τών παλαιών συγγραφέ

ων καί παραβάλλοντες ταύτας πρός την αληθινήν τοΰ τόπου φύσιν 

και τά σωζόμενα λείψανα τής άρχαιότητος, ήναγκάσθημεν ν’ άπο- 

μακρυνθώμεν οϋσιωδώς άπό τάς γνώμας εκείνων καί νά άοχίσωμεν 

έκ νέου την ζήτησιν.

Κατά τον Στράβων* και Πλίνιον (1 ) έπεκράτει μεταξύ τών 

παλαιών ή γνώμη, δτι ή θάλασσα έχώριζέ ποτε τον Πειραιά

( 1) S t r a b . I .  3 . ρ .  5 9 .  (ρ . 9 3 .  T c h n .)  τόν τε I U t p « $ ,  νησιάζοντ® 

πρίτερον x a l  πέραν τής άχτηζ κείμενον, οίίτω φαυϊν όνομασβήναι. P lin . 

Ν’. Η. II . 8 5 . Π ρ6. S a id . S. V. Έ μ β α ρ ο ς ' ήν πρότερον ό Π ειρα ιεΰ ; νήοο;, 

— ου τ *  «χρα  Μ οΰνυχο; χ α τα σ /α ν  Μ ουνυχί*? Ά ρτέμίόος ispov ί3ρ 0 ια το .
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άπό τάς ’Αθήνας. Περί της πιθανότητος της γνώμης ταΰτης 

δέν δυνάμεθ* νά άμφιβάλλωμεν. II Οαλασσία άμμος, την 

όποιαν ό νότο; «Συνεχώς ρίπτει προς τόν άνοι*τόν αίγιαλόν, 

καί άπό το άλλο μέρος το χώμα , τό όποιον καταβιβάζει;' ό 

Κηφισσός καί άλλοι τινες χείμαρροι, έσχημάτισαν κατ’ ολίγον τό 

j t l i i t t b o r  ( I ) ,  τήν ελώδη καί άλμυριόδη πεδιάδα, ητις ενώνει 

τώρα τόν Πειραιά με τό ϋψηλότερον καί εύκαρπότερον έδαφος τοΰ 

έλαιώνος καί τών πέρις άγρών, οί όποιοι έσχημάτιζον τόν αίγια- 

λόν εις τους άρχαιοτάτους χρόνους. Τό Αλίπεδον ητον τόσον υ

γρόν καί έλώίες, άστε τά πρώτα θεμέλια τών μακρών τειχών κα- 

τεκάθισαν- εις τά ελη καί έλαβον μετ’ ολίγα έτη ανάγκην νέας 

στερεωτέρας θεμελ.ιώσεως (2 ) . Είναι γνωστόν, ό'τι δλη ή περί τόν 

Πειραιά πεδιάς μέχρι τοΰ 'Αγίου Γεωργίου έγίνετο εις καιρόν χει- 

μώνος δύσβατος άπό τά πλημμυρίζοντα ΰδατα, μέχρις ότου πρό 

τινων έτών έσκάφησαν αί τάφροι καί κατεσκευάσθη ή λεωφόρος. 

Τοιαΰται τάφροι προς άποχέτευσιν τών υδάτων καί άποξη'ρανσιν 

τοΰ 'Αλιπέδου ησαν, ώς φαίνεται, καί έκεΐναι, τάς οποίας ό ρητωρ 

Δημοσθένης κατεσκεΰασεν έξ ιδίων, άφ’ οΰ έχειροτονηθη εις την ε

πισκευήν τών τειχών (3 ). 'θ  Κηοισσός, τοΰ οποίου τά ρεΰμα άναμ-

( 1 )  X e n . I le l l .  I I .  4 . 3® . δ δέ Παυσανίας έστρατοπεδεύσατο μ£ν έ\> 

τω Ά λ ιπ έδω  χαλουμένω πρός τω Π ειρα ιεΐ. H arp o cr . s . ν .  Ά λ ίπ εδον* 

Ισ τ ι δ ϊ χοινως τύπος, Βς π ά λα ι μέν 7(ν θάλασσα, αύθις δέ πεδίον έγένε- 

ι ο .  Π ρ6 . T h e o p lir . H ist. P la n t . V II .  5 . 2 .  S u id . χαί T im a e u s  s . v .  

’ Αλίπεδον. — Ό  ρτίτωρ ’Αριστείδης (Τ ό μ . I .  p . 4 0 8 . )  αναφέρει τό παρά 

τήν Σμύρνην άλίπεδον. — Το  μέρος τοΰ 'Α λιπ έδου τό περί τό μ νί,μ α  

τοΰ Κ α ρα ισχά χη δνομάζεται τήν σήμερον Λιβάδι.

( 2 )  P lu ta r c h . C ira . X I I I .  λέγεται ί ϊ  χαί των μακρών τειχών, S 
οχέλη χαλοΰσι, συντελεαθήναι μέν ύστερον τήν οΙχοδομ:αν, τήν δέ π ρώ - 

την θεμελίωσιν εις τόπους έλώδεις χαΐ διαβρδχους των έργων έμπεσόντων, 

έρεισθήναι 6πο Κίμωνος ασφαλώς, χ ά λ ιχ ι πολλώ χαι λίβοις βαρέβι των 

ελών πιεσθέντον.

( 3 )  P la ta r e h . T i t .  X  O r a tt . p . 1 7 2  T c h n . καί είς τήν τειχοποιίαν 

αναλωσε, χειροτονηθείς ύπο του διίμου, έιπδόντος αύτοΰ, τρία τάλαντα 

κα ί ας έπέδωχε δύο τάφρους περί τδν Π ειραιά  ταφρεύσας.



φιβόλως ή τον διωρδωμένον, έχύνετο διά των Πειραϊκών σκε

λών, καθώς καί τήν <τ*ίμερον, εις τον Φαληρικόν κόλπον ( I ) .  '{1 ε 

λώδης καί δύσβατος κατάστασις τοΰ περί τόν Πειραια 'Αλιπέδαυ 

φαίνεται, δτι η τον ή κυριωτέρα αιτία, διά την όποιαν οΐ αρχαιό

τεροι Αθηναίοι μετεχειρίσθησαν τό Φάληρον ώς έπίνειον αΰτών. 

Τούτο δε παρείχε δύο ώρελείας, πρώτον, ότι ή από τοΰ άστεος 

έκεΐ καταβαίνουσα όδός ητον ξηρά καί εύδιάβατος καθ’ έκάστην 

τοΰ ένιαυτοϋ ώραν, καί δεύτερον, δτι τό Φάληρον ητον πολύ πλη- 

σιέστερον εις τάς τότε ’Αθήνας, ούσας κατά τήν παρατήρησιν 

τού Θουκιδίδου (2 ) κτισμένα; πρός νότον τής ’Ακροπόλεως παρά 

τόν ’ίλισσόν. Ήσαν και οί τότε βασιλείς τών ’Αθηνών έναντίοι 

εις τήν άνάπτυξιν τής ναυτιλίας καί ηύνόουν μάλλον τήν γεωργί

αν, καί ούτως έμεινε τό Φάληρον ά μόνος λιμήν τών ’Αθηναίων 

μέχρι τού Θεμιστοκλέους καί τών Μηδικών πολέμων (3 ).

”θ  Παυσανίας λέγει ρητώς, δτι ή κατά τό Φάληρον θάλασσα 

έχει τό έλάχιστον διάστημα άπό τήν πόλιν, δηλαδή είκοσι στά

δια περίπου είτε μίαν ώραν (4),  καί τούτο συμφωνεί ακριβέστατα

( 1 )  S t r a b . I X .  2 .  ρ .  4 0 0 . (ρ . 2 4 6  T c h n .)  ό Κηφισσός, ρέων διά τοΰ 

πεδίου, διά τών σκελών τών άπό του άστεος εις τον Π ειραιά  καθηκόντων 

4λδ·δωσιν είς τό Φ αληρικόν, χειμαρρώδης τό πλέον, θέρους I I  μειουται 

τελέως.

( 2 )  T h u c . I I .  1 5 . Τ ό  δ^ πρό τούτου ή άκρόπολις ή  νυν ουσα πόλις 

ήν καί τό ύπ’ αυτήν πρός νότον μάλιστα τετραμμένον.

( 3 )  P lu ta r c h . T h e m . X IX . έκ δ ι τούτου τόν Πειραιά? κατεσκεύαζε, 

τήν τών λιμένων ευφυΐαν κατανοησας καί τήν πόλιν όλην άρμοττόμενος 

ποός τήν θάλ ασσαν κα ί τρόπον τινά τοις π αλαιοΐς βαοιλεΰσΐ τών ’ Αθη

ναίων αντιπολιτευόμενος. Ε κ ε ίν ο ι μέν γάρ, ώς λέγετα ι, πραγματευόμε

νο». το υ ; πολίτας άποσπάσαί της Οαλάασης καί συνεθίσαί ζήν μ ή  πλέον

τ α ;,  α λλά  τήν χώραν φυτεύοντας, τόν π ερ ι τής Άθηνας διέδοσαν λόγον, 

ώ ; έρίσαντος περί τής χώρας του ΙΙο^ειδώνος δείςασα τήν μορίαν τοις δ ι -  

κ α ιτ α ΐ; ένίκησε. π ρ 6 . X V II .

( 4 )  P a u s . I .  1 . 2 .  ό δ^ Π ειραιεΰς δήμος μ ίν  ήν έκ π α λα ιού , π ρ ό τε- 

ρον δ *, πριν ή Θ εμιστοκλής ’Αθηναίοι; ήρςεν, έπίνειον ούκ' ήν. Φ ά λ ηρον

τ α jt q  γάο έλάχιστον α πέχει τ74ς πόλεως ή θάλασσα, τοΰτό σφισιν

πίνει ον ήν. πρ£. V IIL  1 0 , 3 .  σταδίους μάλιστα δΓκοσιν άφέστηκε τής 
' ·> ι *
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με τό διάστημα άτό τούς πρόποδας τοΰ Μουσείου μέχρι το1!  

Αγίου Γεωργίου. Τό δε διάστημα τοΰ Πειραιώς άπό τήν πόλιν, 

δηλαδ/1 τό μήκος τής λεωφόρου ά—ο τ/,ν πύλην τοΰ Πειραιώς μέ

χρι τοΰ Αιπύλου, ήτον τεσσαράκοντα σταδίων εϊτε δύο ώρώΊ διά 

μέτριον περίπατον (1 ). Τά στάδια, Λατά τά ότοϊα μετρεϊ ό 0 r >  

χιδίδη; τό μήκος τών ' Αθηναϊκών οχυρωμάτων, είναι μικρότερα 

παρά τά συνήθ/; Ολυμπιακά στάδια καί άναλογοΰν πρός ταΰτοβ 

ώς τέσσαρα πρός πέντε. Κατά τόν Θουκιδίδην ητον τό Φαληρικόν 

τείχος πέντε στάδια ^ϊτε 3 0 0 0  πόδας μικρότερον έκαστου τών 

ΙΙειραϊκών σκελών (2 ). 11 ακριβής καταμέτρησις τών διαστημά

των άποδεικνύει, ό’τι ή γραμμή, ή άγομένη άπό τά τείχη τής πόλε- 

ως μέχρι τοΰ Πειραιώς, είναι τώ  δντι πέντε στάδια μικρότερα τής 

γραμμής άπό τά αύτά τείχη μέχρι τοΰ 'Αγίου Γεωργίου.

Μεταςΰ Αθηνών καί Πειραιώς σώζονται αρκετά ίχνη θεμελίων 

τών δύο παραλλήλων σκελών, τά όποια άπεϊχον άπ’ άλλήλων 

5 GO πόδας. Αί γραμμαί τών εοειπίων τούτων καταβαίνουσιν ά

πό τά  τείχη τής πόλεως καί ενώνονται υπό τούς πόδας τοΰ λό

φου Μουνυχίας με τά ερείπια τών τειχών τοΰ Πειραιώς. 'Ο Λή-
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-κύλεως ή π ρ ο ; Φαλτίρω θάλασσα. πρβ. S c lio l. A ris to p h . Α ν. 1 7 0 O', 

H esy ch . s . ν . Κ λεψ·3ρυτον.

( 1 )  D iog . L a c r t .  V I. 1 . § 2 .  P lu ta rc h , a d v . C olot. X X X I I I .  p . 2 6 8 .  T c h n . 

L u c ia n . τ:ρβ. IVavig. X X X V . s . 9 9 . ό ΓΙευτιγγερίανός πίνας, ή διαγραφή τω? 

λεωφόρων τοΰ ‘ Ρωμαϊκού κράτους, σημειώνει τό διάστημα του Πειραιώς x a t  

τών Αθηνών μ ' πέντε 'Ρω μ α ϊκά  μ ίλ ια , τά όποΤα έςισοΰνται μέ 40 στά

δια , καί ό τοΰ 'Αριστοφάνους σ χολια στές (E q u it . 8 2 5 )  έπίσης μέ πέντε 

σ η μ ΰ α , τουτέστι la p id e s  είτε r a i l ia r i i .  Μία τών παρά Βοικκίου εκδο- 

6εισών επιγραφών αναφέρει το διάστημα άπό τον έν τή  ά γορδ τών Αθη

νών βωμόν τών δώδεκα θεών μ έχ ρι του λιμένος, α λλά  διά τό κολοβόν 

τη ς έπιγραφης είναι αμφίβολον, πόσα στάδια ήσαν γεγραμμένα πρός 

τοϊς τεσσαράκοντα.I
( 2 j  T h u c . I I .  1 3 . τοΰ τε γάο Φ α λ ηρικοΰ  τείχους στάδιοι ήσαν πέν

τε και τριάκοντα προς τόν κύκλον τοΰ άστεος, καί αύτοΰ του κυκλου το 

©υλασσόμενον τρεΤς κα ι τεσσαράκοντα* έστι δ* αύτοΰ 5 κα ι αφύλακτον 

ήν, τό μ ετα -υ τοΰ τε μακοοΰ καί τοΰ Φ α λ ηρικοΰ . Τ ά  δ* μαχρα τε ίχ η  

πρός τόν ΙΙε .ρα ια  τεσσαράκοντα σταδίων, δν τό ΙξωΟεν έτηρΤ το .



KtOi ηαρενηρηΜν όρθώς, πόσον περιττόν καί ά'τοττον ήθελεν εΐσθαι, 

εάν οί ’Αθηναίο', έκτιζον καί τρίτον παράλληλον τείχος, καί Six  

τοΰτο άρνεΐται τήν ΰπαρξιν τρίτου τείχους. Παρατηρών δέ ένταυ· 

τω, οτι τά δύο παράλληλα τείχη ταϋτα είναι ισομήκη η τουλά

χιστον δεν διαφέρουν πέντε στάδια η εν τέταρτον τής ώρας, κατη

γορεί τόν Θουκιδίδην, τόν άκριβέστατον συγγραφέα, δϊ αμέλειαν είς 

τάς εκφράσεις αύτοϋ (1) .  Ο δε ’Οδοφρήδος Μύλλερ δέχεται μέν 

την ΰπαρξιν τοΰ τρίτου τείχους, κατηγορεί ό'μως τούς Αθηναίους, 

δτι έκτισαν τοιοΰτον ανωφελές έργον. Καί τώ δντι, έάν ύποθέσω- 

μεν, δτι τά τρία τείχη ήσαν παράλληλα, τότε, τό έν εζ αΰτών, τό 

έν τω μέσω κείμενον, ήθελεν είσθαι δχι μόνον περιττόν, άλλά καί 

βλαβερώτατον, ώς διακόπτον καί εμπόδιζαν τήν άμοιβαίαν βοή

θειαν τών φρουρούντων τά δύο έξωθεν τείχη. "Ημείς έλπίζομεν νά 

άποδείξωμδν, ϊ 'δτι ο8τε ό Θοοκιδίδης εκαμε λάθος πέντε σταδίων 

είς τήν καταμέτρηση» αύτοϋ, οΰτε οί Αθηναίοι ώκοδόμησαν ανωφε

λές τείχος τεσσαράκοντα σταδίων.

Οί πλεΐστοι τών νεωτέρων άρχαιολόγων (2 )  δέχονται τήν ύπαρ

ξη» τριών τειχών, συμφώνως μέ τήν διη'γησιν τοΰ Θουκιδίδου καί 

τήν ρητήν βεβαίωσιν τοΰ 'Αρποκρατίωνος (3 ). Τά μέν δύο παράλ

ληλα Πειραϊκά σκέλη κατέβαιναν πρός τόν Πειραια, τό δέ Φαληρι

κόν τείχος άφίστατο μακράν άπό ταϋτα. "Ο Σχολιαστή,ς τοΰ Θου 

κιδίδου (4 ) λέγει, δτι τό μέρος τών τειχών τοΰ άστεος, τό όποιον 

εκειτο μεταξύ τοΰ Φαληρικοΰ τείχους καί τών Πειραϊκών σκελών, 

ητον δέκα έπτά σταδίων τό μήκος. Ο τόπος, δπου ήρχιζον τά

( 1 )  L e a k e ’s T o p o g rap h ie  v on  A th e n , p . 3 7 2 .  (τής Γ ε ρ μ α ν ικ ή  μ ε -  

ταφράσεως). πο6. τ ί ς  ιιροσθηχας τοΰ Μ'-/λ λερ ού , αύτόβι ρ . 4 6 8 .

( ϊ ) Π ρδ. W ach sm u th  H elle n . A lte r th . I I .  1 . p . 4 0 6 .  — 0 .  M u eller, 

d e  m unim . A th en .

(3 )  H arp o cr. s . v . διά μέσου τείχους' ΆντΙφων πρ6ς Ν ικοκλεα' τ ρ ι-  

ϊ>ν δντων τειχών έν r ) j Α ττικ ή , ώς κα ί ’Αριστοφάνης φησίν έν Τ ρ ιφ ά λ η - 

τ 1., τοΰ τε Βορείου χαΐ τοΰ Νοτίου x « t  τοΰ Φ α λ η ρ ιχ ο ΰ, 8 t i  μέσου τού

των έλίγετο  τδ Νότιον, ού μ νημονϊύει κ « ί Π λάτων έν Γοργία .

( 4;  S ch o l. T h u e . I J .  13 .
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Πειρβϊκά σκέλη, ετι φαίνεται εις τά ίχνη τών τειχών τοΰ άστεος. 

Δεν μενει λοιπόν αμφιβολία, ότι τό Φαληρικόν τείχος ήρχιζεν άπό 

τούς πρόποδας τοΰ Μουσείου πλησίον τοΰ Ιλισσοΰ καί κατέβαινεν 

έκεΐθεν κατ’ ευθείαν γραμμήν εις τον Αγιον Γεώργιον, 

ζομεν ότι εκειτο ό δήμος καί ό λιμήν τοΰ Φάληρου, 

ίχνη τοΰ Φακηρικοΰ τείχους σώζονται έν αριστερά της ό 

φέρει ά~ 6  τάς ’Αθήνας εις τόν "Αγιον Γεώργιον καί τοΰς Τρεις Πύρ

γους καί τά έκεϊ παρά πολλών συχναζόμενα Φαληρικά λουτρά. Εις  

τήν θέσιν τοΰ Αγίου Γεωργίου υπάρχουν τινά λείψανα τειχών 

καί κιόνων, δύο δεςαμεναί καί άλλα ίχνη αρχαίων κατοικιών. 

Οί μέν νεώτεροι τοπογράφοι ονομάζουν ταΰτα ερείπια τοΰ ναοΰ 

της Κωλιάδος ’Αφροδίτης, ήμεϊς δέ τά νομίζομεν ερείπια τοΰ δή

μου τών Φαληρέων.

Οτι 6  δήμος οΰτοςεκειτο μακράν τοΰ Πειραιώς, Ιξάγρτκι καί έκ 

τής διηγησεως τοΰ Στράβωνος ( I ). Ούτος περιγραφών τήν παραλίαν 

τής ’Αττικής καί φθάσας εις τόν Πειραι^ λέγει· Λόφος δ ’ εστϊν ή 

Μ ονν ν γ ία  γερρονηαίί,ών —  υ χ οπ ίχ ΐονοι δ  αντώ Λιμένες 

τρεις. Τ ό j.itr  ou r π a . I  at o r  έτίτείχιοτο x a l  ai'VMxioto ή 

Μ ο νν ν γ ία , προοειΛηφνϊα τώ περιβόΛυ) τo r  ΙΙειραια χαι 

τους Λιμένας π.Ιήρεις νεωρίων. Τώ δε τείχει ζοντω οννή- 

rr tu i τά χαθειΛχνοαένα έκ τον άστεος οχέΛψ ταΰτα δ y ν  
ραχρά τείχη τετταράχοντα σταδίων το ρί]χος, αννάπτονζα  
τό άοτν τώ Ιίειραιεϊ. Μετά ταΰτα όμιλεϊ ό Γεωγράφος περί 

τών Αθηνών, καί άφ’ οΰ έτελείωσε τήν διεξοδικήν περί τούτων δι- 

ήγησιν, μεταβαίνει πάλιν εις τήν περιγραφήν τής παραλίας, λεγων 

ούτω* Μετά. δε ζυν Πειραιά ΦαΛηρεϊς δήμος έν τη έφε&ις 

παραλία. Έ κ  τούτων γίνεται δήλον, δτι ό δήμος τών Φαληρέων

4 3 0  ΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ  ΜΛΚΡΑ

(1 )  Strab. IX. 1. ρ. 395. (ρ. 239 Tchn.) irpS. Corn. Nep. VI. -  
O t νεώτεροι τομογράφοι, Δ ο^ουΐλλιος, Ληκιος και λοιπ οί, θέτουν έντός 

τοΰ κύκλου είτε περιτειχίσματος τοΰ Π ειραιώς πέντε λι,αένας’ Κανθα- 

ρον, Αφροδίσιον, Ζε'αν, Μ ουνυχίαν, Φ ά λ ηρον , Ά λ λ α  των πέντε τούτων 

ίο  jasv ’Αφροδίσιον είναι ανύπαρκτον, δε Φ άληρον κεΤτα; άλλου.



δεν έκειτο, όπου νομίζουν οί νεώτεροι τομογράφοι, παρά τόν μι

κρόν λιμένα τόν νΰν Φανάρι λεγόμενον, διότι ούτος περιλαμβάνε

ται άπό τά τείχη τοΰ Πειραιώς καί κεϊται αμέσως ϋπό τόν λόοον 

τής Μουνυχίας.

51ε τόν Στράβωνα συμφωνεί καί ή μαρτυρία τοϋ Κοονηλίου, 

δεικνύουσα επίσης, οτι τό Φάληρον δεν έκειτο έντός τοϋ περιτειχί

σματος τών τριών λιμένων τοϋ Πειραιώς. Αί λέςεις τοϋ Κορνηλίου 

είναι αύται· quura enim Phalereo portu  neque magno neque 

bono Athenienses uterentur, bujus (δηλ. Them istoclis) consi- 

lio trip lex  Piroeei portus constitutus est isque maJnibus cir- 

cum datus, ut ipsam urbem dignitate iequipararet, utilitatc su- 

p eraret.

Ο μικρός λιμήν ό νΰν Φανάρι λεγόμενος κεϊται ττοός τό άνατο- 

λικονότιον τοϋ λόφου Μουνυ^ίας καί περικλείεται άπό υψηλούς 

κρημνούς ( I ) ,  καί ή θέσις αύτοϋ είναι τόσον δυσπρόσοδος, ώστε 

sivat αδύνατο» οί ά^χαΐοι ’Αθηναίοι νά μετεχειρίσθησαν αύτόν ώς 

έπίνειον. Ημείς τουλάχιστον δέν δυνάμεθα νά πιστεύσωμεν, οτι 

οί Αθηναίοι ήσαν τόσον τυφλοί, ώστε διά πολλών αιώνων δέν εί- 

δον, ότι οί δύο πλησίον τοϋ Φαναριού κείμενοι λιμένες, ό Λράκος 

καί τό Πζσιαλιμάνι, είναι πολύ καταλληλότεροι μάλιστα διά τήν 

είς τήν πόλιν μετακόμισιν τών εμπορευμάτων. ΟέλομΓ.ν αποδεί

ξει κατωτέρω, δτι τό Φανάρι ήτον είς τών τρκ'υν κλειστών λιμέ 

νων τοϋ Πειραιώς και εκαλείτο Μουνυχία όμωνύμως με τό ΰπερά- 

νω αύτοϋ φρούριον.

'θ  κόλπος ό μεταξύ τής Μουνυχίας καί τοϋ 'Αγίου Γεωργίου, 

όπου έψαρεύοντο αί άφύαι, είδος μικρών ίχθυδίων (2 ), εκαλείτο τό

( 1 )  Αί D stsaYxctl έτΙγραφ αϊ άνοκρέοουν χρημνόν τ ιν « , ε ! ί  τοΰ 

b i z o l o v  τον καθαρισμόν χαρεδΰθησαν έκ των νεωρίων -πεντηκοντα ε ς  ιστοί. 

(Boeclvh, U rk u n d en  p. 4 1 3 ) .  'Ισω ς έννοοΰν a t  έπ γρα φ αι τόν τ?ιςΜ ούνυ*·

χίας κρημνόν τοΰτον.

( 2 )  *0  ’ Αριστοφάνης καί 6 *Αθι*ναιθς άναφέοουσι συχνάκίς τάς άφύας. 

‘Ησαν οί κατά τήν το«5τητα  κα ι τό είδος είς διάφορον τιμ ήν. τ.ρ€. Schol. 
Aristoph. Equit. AY. 96 , Καυτήν jrljispov Siaxptvovtat Jtisopa
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Φχληρικόν ( ί ) ,  τό δέ άοχαιότατον τών ’Αθηναίων έπίνειον είτε έμ. 

πό^ιον ώνομάζετο Φάληρον (2 )  καί έκειτο, καθώς άπεοείςαμεν, είς 

τήν άνατολικονότιον γωνίαν τοΰ Φαληρικοΰ κόλπου κατά τήν 

Οέσιν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. Τό πέρις πεδίον ητον καθώς καί τήν 

σήμερον, κατά μέρος ελος καί κατά μέρος εΰκαρπον καί δενδρόφυ- 

τον (3 ). Ο Ηρόδοτος διηγείται, ότι οί Λακεδαιμόνιοι επεμψαν 

τόν Αγχ'.μόλ'.ον διά Θαλάσσης μετά τρατιωτικής δυνάμεως, διάνά 

έλευθερώσν) τάς ’Αθήνας από τβϋς Πεισιστρατίδας. ΟΟτος προσωρ- 

μίσθη εις τό Φάληρον, καί άποβιβάσας be.il τήν δΰναμιν αϋτοΰ, 

έστρατοπεδευσϊν. Οί δέ Πεισιστοατίδαι, προβλέποντες τόν ερχομόν 

τών εχθρών, ειχον φέρει ιππικήν βοήθειαν έκ της Θεσσαλίας. Πρός 

τούτοις, κόψαντες τά ττερί τό Φάληρον δένδρα, είχον καταστήσει 

ίππάσιμον τό πεδίον. 'Α ο' οΰ λοιπόν έστρατοπέδευσεν ό 'Αγχιμό- 

7.ιος, προσέβαλαν αύτόν μετά τοΰ ίππικοΰ καί άποσφάςαντες κλει

στούς, ήνάγκασαν τους λοιπούς, νά καταφΰγωσιν είς τά πλοία αύ- 

τών. Η δυίγησις αυτη, ήτις ρ.ας ενθυμίζει διά τήν ομοιότητα τό 

δυστυχές συμβάν τής 2 4  τοΰ 'Απριλίου τών 1 8 2 7 ,  εφαρμόζεται μό.

'4 3 2  0 [  ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑ Ι ΤΑ Μ ΑΚΡΑ

είδη , οϊον ή άθερίνα, ή  σμαρίδα είτε μαρίδα, ή κ α λ ο γ ρ ιά  είτε στρογγύ- 

λ α . κ τ λ . π ρ6. A th e u . D ipn os. V II .  2 8 4 .

χα ι λα6£ πρόσφατον αύτόν έν εΰχόλποισι Φάληρου 

άγκωσι ληφθένθ’ ίεροΐς.

( 1 )  P lu ta r c h . X  O ra tt. D cm o sth . κατιόντα έπί το Φ α λ ηριχόν, π ρο ; 

τάς τ&ν κυμάτων έμβολάς τάς σκέψεις ποιεΐσθαι. π ρ δ. P lu ta r c h . T h e m . 

X I I .  S t r a b . I X . 1 . p .  4 0 0 .  (p . 2 4 6  T c h a . J  S te p h . B y z . s .  v . Φ ά λ ηρον . 

S c lio l. A r is to q h . A v . 1 6 9 4 . P lin . N. I I .  I I .  1 0 3 . , δπου ονομάζεται P h a -  

le r ic u m , ΰπον. m a re .

(2 J  H erod . V . 1 1 6 . Φ άληρου, τούτο γάρ ήν έπίνειον τότε τ&ν ’Αθη

ναίων. π ρδ. D iod . X I .  4 1 . P a u sa n . I .  1 . 2 . C o rn . N ep . T h e m . V I. 

Ο 'Ηρόδοτος και δ Παυσανίας δνομάζουσι τόν δήμον καί τό έχει έπίνειον 

οΰοετέρως τό Φ ά λ ηρον. Ο; τύποι τά Φ ά λ η ο α  καί οί Φ ά λ η ρ ο ι είναι σπά

νιοι, τό δέ δ Φ ά λ η ρ ό ; εύρίσκεται παρά μόνω τ& Στράδωνι. Παοά Ν όν- 

ν<;) ονομάζεται ό λ ιμ ή ν  Φ α λ η ρ εΰ ς, N oun. D ion y s. X I I I .  p . 3 6 2 .

'3 )  X cn o p h . O econ. 19 6 . H erod . V  6 3 .  τ ρ 6 . H esy ch . S· ν · Φ α -  

Α"Γ<ρικαϊ; *γ α ο ίρ ΐ·. τάς ix<T ονομίνας ρα®άνους.



νον εις τήν θέσιν τοΰ Αγίου Γεωργίου, oy t δμως εις τόν μικρόν λ?- 

μ.ένα τοΰ Φαναριού, δστις περικλείεται χανταχόθεν άπο υψηλούς 

κρημνούς ( I ) .

Καί οί Πέοσαι, μετά την έν Μαραθώνι ήτταν, πεοιπλεύσαντες 

τό Ξούνιον έσκόπευον, νά άποβιβάσωσι τάς δυνάμεις αύτών εις τό 

Φάληρον. Βλέποντες δέ, οτι οί ’Αθηναίοι ιστανται ήοη πανττρατεί 

εις τά Κυνόσαργες, τόπον καταφανή ά -ό  τά κατά τους Τοεΐς Πύρ

γους πέλαγος, δέν προσωρμίσθησαν, άλλ’ έπέστρεψαν άπρακτοι εις 

τήν ’Ασίαν (2 ) .

Τά Φάληρον είχε τό όνομα άπό τόν ήρο>α Φάληρον, ένα τών 

’Αργοναυτών (3 ), καί ήτον αία τών ττρό τοΰ Θησέως δώδεκα ’Ατ

τικών πόλεων (4 ). Εκεΐθεν έξέπλευσεν ό Θησεΰς εις τήν Κρήτην 

καί έπέστρεψεν έκεΐ νικήσας τόν Μινώταυρον. Εκεΐθεν άνεχώρησε 

καί 6 Μενεσθεύς,διά νά ένωθνί μετά τοΰ έν ττ5 Α ύλίδι' Ελληνικού <70- 

λου (5 ) . Ο 'ΐΐρόδοτος αναφέρει τό Φάληρον συχνότατα (6 ) *αί 

δεικνύει, ότι ήτον ό μόνος τών ’Αθηναίων λιμήν μέχρι τοΰ Θεμι

στοκλέους καί τών Μηδικών πολέμων.

Είναι γνωστόν, οτι πρώτος ό Θεμιστοκλής, αρχών τών ’Αθηναί

ων έν ετει 4 8 1 ,  συνέλαβε τή* μεγάλην ιδέαν τοΰ νά χάμνι ναυ

( 1 )  ο ,τ ι i p  α 6 Γόρδων ε!ς τήν ιστορίαν τής ίπαναστάσεος (Τ ο μ . Β . 

σελ. 4 5 9 . τ/\; Γερμ α νικής μεταφράσεως), ό Σουρμελτ,ς ε!ς τήν Ισ τορ ία ν  

τ&ν ’Αθηνών (σελ . 2 1 5 .)  χ α ίο ίλ ο ι-ο ί  όνομάζουσι Κωλιάδα αχραν, n p i m  

νά όνομασθϊ) Φ άληρον" δ ,τι δέ ουτοι όνομάζουσι Φ ά λ ηρον , τιρέπει νά 

όνομαjT?, Μ ουνυχία, χαθώ; ΟΑομεν αποδείξει κατωτέρω.

( 2 )  H erod . V I. 1 1 6 . ’Αθηναίοι δέ ώς -ποδων εΐχον, τά χισ τα  iCorflto·/ be 
τό άστιΓ καί έφίησάν τε άτιχόμενοι πριν ή τους J2ap fiip « 'j; ήχειν, και 

ϊστρατοχεδεΰσαντο έν Ί ΐρ α κ λ η ίω  τω έν Κ υνοσά ργεϊ' οί H βάρβαροι τ ι , ι ι  

νηυσϊ ύχεραιωρηϋέντες Φ άληρου, τοϋ το  γάρ ήν έπίνειον τ6τε τών ’Αθη

ναίων, ΰπέρ τούτου άναχωχεΰσαντες τάς νήας, άπέπλωον ότ.ίσω ές τήν 

’Ασίην. τ.ρβ. P lu ta r c h , d e  M alig n . H erod . X X V II .

(3 ) Pausan. I. 1. 4. Apollon. I. 98. Orph. Argonaut. 145,

( 4 )  S t r a b . IX . 1 . p . 2 4 2 .  T c h n .

( 5 )  P a u sa n . 1. 1. rpe. P lu ta rc h . T h e s . X V II . X X I I .

( e ;  H erod V, 6 3 . 3 1 . 8 5 . V I. 1 1 6 . V II I . 6 6 , 6 7 ,  9 1 . 9 2 . 9 3 . IX · 3 2 .

Τ Ε ΙΧ Η  ΤΩΝ ΑΘΙΙΝΩΝ. 4 3 3
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τικούς τούς Αδηνχίους, καί τοιουτοτρόπως νά τού; καταστηση δυ

νατούς. Δ ι* τούτο παρεκίνησ εν αύτούς, νά περιτειχίσωσι τόν Πει

ραιά καί νά τελειο-οιησωσι διά τής τέχνης τούς έκεϊ τρεις αυτο

φυείς λιμένας. II εργασία αϋτη άττεπερατώδη δύο έτη μετά τήν 

έν Πλαταιαϊς μάχην ( I ), δηλαδή έν ετει 4 7 7 ·  Ίΐτον δε αδύνατον 

νά •/.αταργηδτϊ αμέσως τό Φάληρον, δτου οί Αθηναίοι διά  τόσων 

αιώνων συνείδισαν νά κάμνωσι τά έμπορων αύτων. ’ Πςευρον καί έκ 

πείρας, ότι ευκόλως δύνανται οί πολέμιοι νά προσορμισδώσιν είς 

τό Φάληρον καί έκεΐδεν νά διευδυνδώσι κατά τοΰ άστεος. Διά νά 

ένώσωσι λοιπόν καί τόν Πειραιά καί τό Φάληρον μέ τό α- 

οτυ, ώκοδόμησαν μετά τήν έν Οίνοφύτοις μά^ην, έν ετει 4 5 7 ,  

δύο μακρά τείχη, τό μεν μέχρι τού Πειραιώς, τό δε μ έ/ρι τοϋ 

Φαλτίρου (’2 ). Παοετηρήσαμεν ανωτέρω, δτι τό Βόρειον τείχος, η 

τιύλάχιβτον τό πρός τόν ΙΙειραια μέρος αύτοΰ, κατεκάδισεν είς τό 

έλος. Διά τούτο ό Κ,ίμων η έκτισεν αύτό έκ νέου η τό έδεμελίωσε 

στερεώτερον (3 ) . Τούτο δε εγινε μεταξύ τών έτών 4 5 0  καί 4 1 9 .  

Ο δέ Περικλής κατενόησεν, δτι πρέ~ει ό Πειραιεύς νά ένωδή ετι 

άσφαλέστερον με τήν πρωτεύουσαν, διά νά έκτελεσδή δλος ό μέγας 

σκοπός τοϋ Θεμιστοκλέους. Διά τούτο παρεκίνησεν έν ετει 4 4 5  

τούς Αδηναίους, νά κτίσωσι καί τρίτον τείχος,παράλληλον με έκεΐ- 

νο, τό όποιον κατέβαινεν άπό τό άστυ είς τόν Πειραιά (4 ). Τούτο

( 1 )  T h u c . I .  9 3 .  έπεισε δέ και τοΰ Πειραιώς τά λοιπά 6 Θεμιστο

κλ ής οΐχοδομεΐν· ύ-πήρχτο δ’ αύτοϋ πρότερον έ- i  τής έχείνου ά ρ /ή ς , η ; 

χα τ’ ενιαυτόν ’Αθηναίοι; ήρςε. P la t .  G org . 4 5 5 . ή των λιμένων κατα

σ κευή έχ τής Θεμιστοκλέους συμβουλής γέγονε.

(2) Thuc. I .  1 0 7 . ηρξαντο δε κατίι τούς χρόνους τούτους καί τα 

{Ι.»κρα τείχη ες θάλασσαν οίκοδομεΐν, τ ό τ ε  Φαληρόνδε καί τό ές Πειραιά.

(3 )  P lu ta r c h . C itn . X I I I .  λέγεται δέ κα ί τώ ν μιακρών τε ιχ ώ ν , α σκέλη 

χα λοϋσι, συντελεσΟήναι μέν ύστερον τήν ο ίκοδομ ία ν, τήν δε πρώ την θ ε- 

μελίω σιν, είς τόπ ους έλ ώ δ ε ι; κα ί δ ια ο ρ όχ ου ς τώ ν έργων Ιμ π εσόντοίν , 

ερεισθήναι Giro Κ ίμ ω ν ο ς  άσραλώς κ τ λ . π ρ ο . A n d o cid . d e  P a c .  Ρ · 1 3 5 . 

B e k k . A e sch in . d e  fa ls .  le g a t . p . 3 7 3 .  B e k k .

( 4 )  P lu ta r c h . P e r ic l .  X I I I ,  -rrpS. Andocid. xai AescUin. 1.1. Plutarch, 
d e  G lor. A th e n . V II .



os το τρίτον τείχος, εργον Περικλεών, έλέγετο διά ττ,ν Ιέσιν αΰ· 

τοΰ τό διά μέσου τείχος (1).

Κατά τήν εναρξιν τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου ύπήρχον ολχ 
τά τρία τείχη, τά μέν δύο ΙΙειραί/.ά σκέλη παράλληλα καί ίσα τό 

μήκος, τό δε Φαληρικόν πέντε στάδια βραχύτερον, καί διευδυνό- 

μενον προ; τό Φάληρον είτε πρό; τόν νΰν “Αγιον Γεώργιον (2 ).

Μετά τό τέλος τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου ένέτει 4 0 4  έ- 

χρκίμνίσθησαν όλα τά μακρά τείχη (3 ). Λ ο’ ού δέ αί ’Αθήναι έλευ- 

θερώθησαν τής τών Τριάκοντα τυραννία;, ώκοδόμησεν ό Κόνων εκ 

νέου τά δύο Πειραϊκά σκέλη έν ετει 3 9 4 .  Τό δε Φαληρικόν τεί

χος δέν άνωκοδομήθη, επειδή δεν γίνεται πλέον αύτοΰ μνεία παρά 

τ ο ΐ; 'ιστορικοί;, έν (·> άναφέρουσι ρν,τώς τήν ΰπαρξιν των δύο Πει- 

ραϊκών σκελών (4) .  Είναι γνωστόν, ότι ό Σύλλα; κατέστρεψε διά 

πάντοτε τά σκέλη ταΰτα (5 ). Ο Παυσανίας, άναβαίνων άπό τόν

(1) Plat. Gorg. p. 455, Περικλεούς δέ καί αυτός (Σωκράτης) 
ηκουον, οτε συνεβούλευεν ήμϊν περί τοΰ δια μέσου τείχους. Harpocr. s. 

ν. Six μέσου τείχους" Άντκρων προς Νικοκλέα" τριών οντων τειχών εν 

τϊ) * Αττική, ώ ί /-<χ'· Αριστοφάνης οησίν έν Τριφάλητι, τοϋτε Βορείου 
καί τοΰ Νοτίου καί τοΰ Φαληρικοΰ, δια μέσου τούτων έλέγετο το Νό

τιον, ου μνημονεύει καί Πλάτων εν Γοργία.

(2) Thuc. II. 13.

(3) Xenoph. Hellen. II. 2 .2 0 .  Diodor. XIII. 107. Plutarch. Lysand. 
XIV. Iustin. V. 8 . V. 9.

( i )  Xenoph. Hell. IV. 8 . 9. Diod. XIV. 85, ό S’ ouv Κόνων μισθω- 
σάμενος πλήθος τεχνιτών καί τόν έκ τών πληρωμάτων όχλον εις υπη
ρεσίαν παραδοΰς, ταχέως τό πλεϊστον μέρος τοΰ τείχους άνωκοδόμησε. 
Liv. XXXI. 26. Philippus a Piraeeo Athenas repente duxit. inde erup- 
tione subita peditum eqnitumque inter angustias semiruti muri, qui 
brachiis duobus Piraeeum Athenis jungit, repulsus, omissa oppugnati- 
one urbis, diviso cum Philocle rursus exercitu, ad agros vastandos 
profectus etc. ή μάχη αΰτη συνέοη έν ετει 2 0 0 .

(5) Strab. IX. 1. ρ. 396 (ρ. 240 Tchn.) κατέσκβπται οέ καί τα μα- 
κρα τείχη, Λακεδαιμονίων μέν καθελόντων πρότερον, 'Ρωμαίων δ ύστε
ρον, ήνίκα Σύλλας έκ πολιορκίας βιλί καί τόν Πειραιά καί τό άστυ.
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Πειραιά πρός τά Αίπυλον, ειδεν ακόμη παρά τήν λεωφόρον τά έρεί- 

πια τών τοΰ Κόνωνος τειχών. Εις δέ τήν περιγραφήν τής Φαληρι- 

κής όδοϋ δέν αναφέρει τοιαϋτα ερείπια ( 1 ) .

Παρατηρητέον δέ, οτι τά τείχος, τά όποιον, έφ’ όσον ΰπήρχον 

τρία τείχη, έλέγετο δ ια  μ ίοον  τείχος, έλαβεν ύστερον τά όνομα 

Ν ό τ ιο ί τείχος, άφ οϋ μάλιστα δυο μόνον τείχη άνωκοδομήθη- 

σαν· τά δέ παρά Θουκιδίδνι ίζωθεκ τείχος  είναι το Β όρειον .

Τόσον περί τών μακρών τειχών. ’Επανερχόμεθα πάλιν εις τους 

λιμένας. Ο Στράβων λέγει, ότι ΰπά τους πόδας τοΰ λόφου της 

Μουνυχιας κεϊνται τρεις λιμένες (2 ), ό δέ Θουκιδίδης ονομάζει αυ

τούς αυτοφυείς (3 ). Θέλομεν άτοδεί'ει κατωτέρω, ότι ό λόφος 

Μουνυχία είναι ή νΰν λεγομένη Ιίαστελλα. 'Οστις άναβή εις ταΰ- 

την η καί μόνον θεώρηση τόν χάρτην, δέν δύναται νά άμφιβάλλν;, 

οτι καί ό Σράβων καί ό Θουκιδίδης έννοοΰν τοΰς εφεξής τρεις λιμέ

νας* τάν λεγόμενον Αράκον, τά ΙΙασιαλιμάνι καί τά Φανάρι. Εκα-

( 1) Pausan. I. 2 . 2 . ανιόντων δέ έκ Πειραιώς, ερείπια τών τειχών 
ϊ ΐ ι ιν ,  α. Κόνων ύστερον τής πρός Κνίδφ ναυμαχίας ανέστησε' τα yap  
Θεμιστοκλέους μετα την άναχώρησιν οϊκοδομηθέντα την Μήδων επί τής 
αρχής καΟϊ)ρέθη ,τών τριάκοντα όνομαζομένων. Είσί δέ τάφοι κατά τήν 
όδόν γνωριμώτατοι κτλ. πρβ. Propert. III. 21. brachia Theseae viae. 
Τάφους παρα τήν Πειραΐκήν όδόν άναφέρονται καί Lucian. Nav. 35. 
Anthol. Gr. VII. 406.

Πειραϊκοΐς κείται τοϊσδε παρα σκέλεσιν.
(2 )  Strab. IX. 1. ρ. 395. (ρ. 239. Tchn.)Ε»ποπίπτουσι ο αότώ (τφ 

λόφω τή Μουνυχία) λιμένες τρεΤς. Τρεις λιμένας τοΰ Πειραιώς άναφέ- 
ρίικαί ό Σκύλας, peripl. Attic, p. 46. ό δε Πεφαιεύς λιμένας εχει 
τρεΓς. Ο οέ Παυσανίας διακρίνει σαφώς τους τρεις τούτους τοΰ Πειραιώς 

λιμένας άπό τό άνεπιτηδειον Φάληρον, Paus. I. 1 . 2 . Θεμιστοκλής 
δέ ώς ηρςε, τοΐς τε γαρ πλέουσι έπιτηδειότερος ό ΙΙειραιεάς εφαίνετό οί 
προκεισΟαι καί λιμένας τρεις άνθ ενός εχειν τοΰ Φαληροΐ, τοΰτό σιριίιν 
ίπίνειον έϊναι κατεσκευάσατο. προ. Corn. Nep. Them. VI.

(3) Thnc. I, 9 3 . (ό Πειραιεΰς) λιμένας εχων τρεις αύτοφυεΤς. πρβ. 
Plutarch. Them. XIX. τόν Πίΐραιδ κατεσκεΰασε τήν τών λιμένων εΰ- 
ουίοιν κατανοησας.
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<ττος τών λιμένων τούτων η τον κλειστός (1) ,  δ'Λαδή κατά το 

στόμα έκαστου ησαν αμφοτέρωθεν κατεσκευασμένα προχώματα 

είτε χηλα’ι, πλησιάζουσαι τόσον πρός άλλήλας, ώστε έμενε μετα

ξύ αΰτών στενότατη μόνον είσοδος, ήτις έδύνατο χρείας τυχούσης 

νά κλεισθΐί μέ άλυσον. Τοιαύτη είσοδος έλέγετο τά τοϋ λιμένος 

κλείθρα· τά δέ ερείπια τών προχωμάτων σώζονται κατά τάς εισό

δους έκαστου τών τριών άναφερομενων λιμένων, τούς οποίους ή 

μέν φύσις έτιλασεν, ή δέ τέχνη έτελειοποίησεν.

Οί νεώτεροι τοπογράφοι διαιρούν τόν μέγιστον λιμένα τού Πει

ραιώς είς τούς τρεις κλειστούς λιμένας, καί σημειώνουν επί τοϋ πί

νακας τρία κλείθρα εντός αύτοϋ, έν ώ τά σωζόμενα ερείπια δει- 

κνύουσιν έκεϊ εν κλεϊθρον μόνον. Θέλομεν αποδείξει κατωτέρω, δτι 

ό μέγιστος λιμήν διτιρεΐτο εις δύο μόνον μέρη.

Α ί παρά μέν τοϋ Κυρίου Ρόσς άνακαλυφθεϊσαι, παρά δέ τοϋ 

Βοικκίου έκδοθεϊσαι μεγάλαι έπιγραφαι περί τοΰ ναυτικού τών 

Αθηναίων (2 )  δεικνΰουσιν, ότι κατά τάς ημέρας τού ρητορος Δημο

σθένους 6  ναύσταθμος τών Αθηναίων συνίστατο έκ τριών νεωρίων 

είς τρεις διαφόρους λιμένας, τήν Μουνυχίαν, τήν Ζέαν καί τόν

ΤΕ ΙΧ Η  ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. '4 3 7

(1 ) Hesych. s. ν. Ζέα1 έ’χει δέ ό Πειραιεύς λιμένας τρεις κλειστούς. Schol, 
Aristoph. Pas. 145. ό Πειραιεύς λιμένας εχει τρεις, πάντας κλειστούς. 
-TtpS. Thuc. II. 9 4 . και μετά τούτο φυλακήν αμα τοϋ Πειραιώς μάλλον 

το λοιπόν έποιούντο, λιμένων τε κλώσει καί τη άλλη έπιμελεία. Plutarch. 
Demetr. VII. τοις στύμασι τών λιμένων άκλείστοις Ιπιτυχών ό Δημη- 
τριος. Xenoph. Hell. II. 2. 4. τούς τε λιμένας άποχώσαι πλήν ένός. — 

Ε ις  άλλους τύπους ήταν οί μέν πολεμικοί είτε τριηρικοί λιμένες κλει

στοί, οί δέ έμποριαοί ανοικτοί, καθώς είς τάς Συρακούσας, εις τήν_Κν!οον 
καί άλλου.

(2 ) Boeckh, trkunden ueber das Seewesen des Attischen Staates, 
p. 6 8 . 414. 447, 529. — Ό  Στράβων λέγει τούς τοιούτους λιμένας 
τρω ικούς, π. χ. χ ιν . 2 . ρ. 656. (ρ. 199 Tcbn.) Κνίδος, δύο λιμένας 
εχουσα, ών τόν έτερον κλειστόν τριηρικόν καί ναύσταθμον ναυσίν είκοσι.



Κάνθαρον. ' p/.sccov τών νεωρίων τούτων ειχεν αριθμόν τινα νεωσοΐι 

κων, όπου έστάθμευον αί τριτίρεις, δηλαδή·

Εν Μουνυχία 8 2  νεώσοικοι

’Εν Ζέα 1 9 6  »

Εν Κανθάρου λιμένι 9 4  »

Το δλον 3 7 2  νεώσοικοι.

’Εκ τούτου γίνεται δήλον, οτι τών τριών τριτ,ρικών είτε πολε

μικών λιμένων ό μέγιστος ητον ή Ζέα. Θέλομεν αποδείξει κατω

τέρω, ότι ό Κάνθαρος ή τον μέρος τοΰ κατ έξοχων Πειραιώς λεγο

μένου μεγάλου λιμένος, τοΰ νΰν Δράκου. ’Εάν δέ μετρήσωμεν τούς 

δύο άλλους λιμένας, θέλομεν εΰρει, οτι τό Πασιαλιμάνι έχει ύπέρ

τήν διπλήν έκτασιν'τοϋ Φαναριού. 'Η Ζέα άρα είναι τό Πασιαλι-

μάνι, ή δέ Μουνυχία τό Φανάρι. Προσέτι βεβαιώνει καί ό Πσύ- 

γιος, οτι ή Ζεα τ,τον εί; τών κλειστών λιμένων (1 ), καί ό Τίμαιος 

διακρίνει την Ζέαν καί τήν Μουνυχίαν άπό τόν κατ’ εξοχήν Πει- 

pata (2 ). Καθ’ ό'λον δέ τόν αίγιαλάν τοΰ Πασιαλιμανίου σώζονται 

πλεΐστα λείψανα αρχαίων κρτ,πίόων καί χωμάτων (τοΰ κοινώς 

μόλου λεγομένου), καί κατά τήν στενήν είσοδον αύτοΰ φαίνονται 

τά ερείπια τοΰ κλείθρου.

Είναι γνωστόν, οτι τό φρούριον καί τρόπον τινά ή άκρόπολις τοΰ 

Πειραιώς ήταν ή Μουνυχία (3 ) , πραγμα, τό όποιον έξαρκεΐ διά νά

( 1 ) Hesych. s. ν. Ζέα- ή Εκά τη παρά ’Αθηναίοι; καί εΤ; τών ίν 
Πειραιει λιμένων, οίίτω καλούμενος άττο τοΰ καρποϋ τής ζειας’ εχει 
δέ ό Πειραιεύς λιμένας τρεΤς κλειστούς. Πρβ. Phot. s. ν. Ζέα.

(2) Tiraaeus Lex. Platon. Μουνυχία καί Ζειά, λιμένες ετεροι τοΰ 
Πειραιώς. — Νεώτεροι τοπογράφοι νομίζουν, οτι ή Ζέα εχει τί> ονομα 

άπδ τήν Ικει πώλησιν τοΰ σίτου. ’Αλλά ή ζεια ειτε ολυρα ητον τροφή 
κτηνών παρ Βλλησι, κατά τήν ρητήν παρατήρησιν τοΰ Ηροδότου II. 
2(5. ΠιΟανώτερον μου φαίνεται, ό'τι ό λιμήν έλαβε τδ ονομα άττό τήν 
Εκάτην, ήτις κατά τον Ησύχιον ίλατοεύετο ·πχο ’Αθηναίοις ϋτο τά 

όνομα Ζέα.

(3 ) Thuc. II. 13. VIII. 92. Xenoph. II. 4. 11 χαί 37. Diodor. XIV. 
33. XVHI. 48. XX. 45, Strab. IX. 1. p. 3 5 5 . (p. 239 Tchn.) Plutarch.
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κιστεύσωμεν, δτι ή νΰν λεγομένη Ιναστέλλα, δηλ. ό έν βιριστερα 

τής άπ’ ’Αθηνών είς Πειραιά εισόδου υψηλός καί μεμονωμένος λό

φος, είναι ή Μουνυχία αυτη. II θέσις τής Κ,αστέλλας εΐνα; τοιαύ- 

Vη, ώστε εξουσιάζει οχι μόνον τους τρεις λιμένας κ.οι τό μάλιστα 

κατοικαύμενον μέρος τοΰ Πειραιώς, άλλα καί τά μακρά τείχη καί 

τάς τοϋ Πειραιώς πύλας, καί έπομένως δλην τήν μεταξύ της πρω- 

τευούσης και τών λιμένων σχεσιν. ’Επί τής κορυφής τοΰ λόφου 

σώζονται πολλά καί φανερά ίχνη αρχαίου φρουρίου καί πρός την 

δυτικοβόρειον πλευράν αύτοϋ τά ερείπια τοΰ Θεάτρου, τό όποιον 

οί παλαιοί αναφέρουν έκεϊ (1 ). "Οτι δέ ή Μουνυχία έκειτο πλησίον 

τοϋ 'Αλιπέδου καί τής ά~’ Αθηνών εις τόν Πειραιά εισόδου, γίνε

ται δήλον έκ τής παρά Ξενοφώντι καί Διοδώρω διηγήσεως τών 

συμπλοκών καί μαχών τοϋ Θρασυβούλου, δστις μετά τής μικρας 

αύτοΰ δυνάμεως είχε καταλάβει τήν Μουνυχίαν, διά νά όρμήσν]

Dcmosth. 28. ibid. Phoc. 27. 31. ibid. Demetr. 8 . 34 . ibid. Arat. 34. 
Paus. I. 25. 4. II. 8 . 5. Corn. Nep. Thrasyb. 2. x. t .  λ. — ΙΙαρατη- 
ρητέον δε, οτι ή λέξις Μουνυχία ϊγα  τέσσαρας σημασίας. Κυρίως μέν 
σημαίνει τον ύψηλότερον τών δύο Πειραϊκών λόφων, δεύτερον δέ τό Ιπ ϊ 
τοϋ λόφου τούτου φρούρων, τρίτον δέ τόν Οπό τόν λόφον μικρόν λιμέ
να, καί τέταρτον ολην τήν δίλοφον Πειραϊκήν χερσόνησον. Ή  τελευταία 
αυτή σημασία είναι σπανία και εΰρίσκεται μόνον παρά Στράβωνι (IX . 
I. ρ. 395. ρ. 239 Tchn.) xal παρ’ Ήροδότω, (VIII. 76 .)

( 1 ) Thuc. VIII. 93. είς τό πρός τη Μουνυχία Διονυσιακόν τόέν Π ει- 
ραιεϊ θέατρον Ιλθόντες καί θέμενοι τά όπλα έξεκκλησίασαν. | Lysias c. 
Agorat. ότι ή Ικκλησία Μουνυχίασιν έν τώ θεάτρω έγένετο. Xenoph. 
Hell. II. 4 . 3 0 . ό δέ Παυσανίας έστρατοπεδεύσατο μέν έν τώ 'Αλιπέ- 
δο) καλουμένω πρός τώ Πειραΐ'ϊ —. Τϋ) υστεραία λαβών τών μέν Λακε
δαιμονίων δύο μόρας, τών δέ Αθηναίων Ιππέων τρεις φυλάς, παρήλ- 
θεν έπί τόν Κωφόν λιμένα, σκοπών πϊ) εύαποτειχιστότατος είη ό Π ει- 
ραιεύς. Επεί δέ άπιόντος αύτοϋ προσέθεόν τινες καί πράγματα αύτώ 

παρείχαν, άχθξσθείς παρηγγειλε τους μέν Ιππέας έλαν εις αύτοΰς ένέν- 

τας καί τά δέκα άφ’ ήβης ξυνέπεσθαι’ ςΰν δέ τοις άλλοις αύτός Ιπηκο- 
λούθει. καί άπέκτειναν μέν εγγύς τριάκοντα τών ψιλών, τους δ’ άλλους 
κατεδίωςαν πρός τό Πειραιοϊ θέατρον. έκεϊ δέ ετυχον έ£όπλιζόμενο·. »’  

τι πελταστχί πάντες καί οί όπλϊται τών έκ Πειραιώς κ. τ. λ.
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4 4 0  ΟΙ ΛΙΜ ΕΝία ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΚ.ΡΑ.

έϋ*ϊ6εν πρός έλευδερώσιν .τών Αθηνών (1 ). Αιά τήν αύτήν αιτίαν 

κατέλαβαν καί οί "Ελληνες κατά τόν Φεβρουάριον μίνα τοΰ έτους 

] 8 2 7  τήν Καστέλλαν καί ώχυρώθησαν έκεΐ.

’Επί τοΰ λόφου, είτε έντός είτε πλησίον τοΰ φρουρίου, έκειτο ό 

ναός τΐ,ς Μουνυχίας ’Αρτέραδος καί οΰ μακράν τούτου ό λιμήν Μου- 

νυχι* (2 ). Τό ιερόν της Αρτέμιδος ήτον ασυλον. ’Εκεί κατέφυγον 

ΰγι μόνον οί χειροτονηθέντες τριήραρχοι, εάν δέν έδύναντο η δέν 

ηθελον νά άναδεχθώσι τά έξοδα της λειτουργίας (3 ), αλλά καί 

άλλοι διωκόμενοι ύπό τοΰ νόμου. 'θ  λιμήν Μουνυχία ητον πλη

σίον, καί εκεΐθεν έδύναντο ευκόλως καί άνεμποδίστως νά έμβώσιν 

ίϊς πλοΐον καί νά ΰπάγωσι διά θαλάσσης εις άειφυγίαν (4 ) . Εκ

(1) Xenoph. Hell. II. 4. 11. ξυνεσπειράθησαν έπί την Μόυνυχίαν. 

Diodor. XIV. 33. ο Θρασύβουλος εύθύς μέν ωρμησεν έπί τον Πειραιέα 

καί κατελάβετο τήν Μόυνυχίαν, λόφον Ιρημον [δηλ. φυλακής] καί καρ
τεράν. Corn. Nep. Thrasyl). 2. — Περί τής όχυρώσεως τών Ελλήνων 
£πί τής Καστέλλας πρβ. Γόροων, ιστορία τής έπαναστάσεως, Τομ . Β /  

ct\ . 443 (Γερμανικ. Μεταφρασ.)  καί Σουρμίλής, 'Ιστορία ’Αθηνών 

σελ. 191.

(2 ) Pausan. I. 1. 4. Ι'στι δέ καί άλλος ’Αθηναίοις ό μέν επί Μουνυ
χία λιμήν, καί Μουνυχίας ναός Άρτέμιδος. Suid. s. Τ. Έ μβαρος- ήν 
τρότερον ό Πειραιεύς νήσος — ού τά άκρα Μούνυχος κατασχών Μου

νυχίας Άρτέμιδος ιερόν ίδρύσατο. πρβ. Steph. Byz. Μουνυχία λιμήν 
Αττικής άπό Μοονύχου, καί Ιερόν Μουνυχίας ’Αρτέμιδος.

(3) Demosth. pro Coron. p. 263. πάντα γαρ τόν πόλεμον τών απο

στολών γιγνομένων κατά τόν νόμον τόν έμόν οΰχ ίκετηρίαν εβηκε τριή- 
ραρχος ουδείς πώποθ ώς αδικούμενος παρ’ ήμΐν, οΰκ έν Μουνυχία έκα- 

θεζετο, ούχ δπό τών αποστολέων έδέθη, οϋ τριήρης ουτ’ εςω καταλει- 

φθεΐσα απωλετο τή ττόλει, ουτ’ αύτοΰ άπελείφθη ού δυναμένη άνάγεσβαι. 
καιτοι κατά τούς προτέρους χρόνους απαντα ταΰτα έγίγνετο. τό δ’ αί

τιον, έν τοϊς πενησιν ήν τό λειτουργεϊν. πολλά δη τά άδύνατα συνέβαι- 
νεν. έγώ ο έκ τών άπορων εις τους εύπορους μετήνεγκα τάς τριηραρ
χίας.

(4 ) Lysias c. Agorat. p. 132. ·  δε Άγόρατος και οί έγγυηταί καθί- 
ζουσιν έπί τόν βωμόν Μο«νυχί«σιν, ΐπειδή δε έκάΟισαν, ίοουλευοντ*



τούτου γίνεται προφανές, δτι ό λ'.μήν ούτος είναι τδ νΰν Φανάρι 

λεγόμενον, κείμενον αμέσως υπό <rnv Καστέλλαν. Μανθάνομεν έκ 

τοΰ Ισαίου, μάλιστα δέ έκ τών παρά Βοικκίου έκδοθεισών επι

γραφών, δτι ό λιμήν Μουνυχία ήτον πολεμικός λιμήν ( I ). Έ κ τοΰ 

άριθμοΰ τών νεωσοίκων, τών οποίων 8 2  μόνον ήσαν έν Μουνυχία, 

εξάγεται, δτι αδτνι ήτον ό μικρότατος τών τριών πολεμικών λι

μένων. Τών προχωμάτων, τοΰ κλείθρου καί τών λοιπών περί τόν 

λιμένα κρηπίδων σώζονται έκεϊ πλεΐστα καί θαυμαστότατα ερεί

πια, καί πρός δύσιν της εισόδου επί. άνάντους καί μεμονωμένου λό

φου τά λείψανα δευτέρου τινδς όχυροΰ φρουρίου, εις τά όποΐόν πο

τέ κατέφυγεν ό παρά τοΰ Σΰλλα στενοχωοούμενος ’Αρχέλαος (2 ) .

Κατά την έκ φύσεως στενήν είσοδον τοΰ μεγάλου λιμένος Δρά

κου είτε τοΰ κατ’ έξοχήν Πειραιώς σώζονται αμφοτέρωθεν ολίγον 

•υπό τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης δύο προχώματα, τά όποια κα- 

τασταίνουν τόν εΐσπλουν έτι στενώτερον. Καί τήν σήμερον εισέρ

χονται τά πλοία διά τοΰ αύτοϋ μεταξύ τών δύο προχωμάτων άνοι- 

κτοΰ διαστήματος, δπου τά πάλαι ήσαν τά κλείθρα τοΰ λιμένος.

Ή  πετρώδης γλώσσα, άφ’ ής αρχίζει τό βόρειον πρόχωμα, έλέ- 

γετο Ήετιώνεια (3 ). 'Π δέ ολίγον περαιτέρω τοΰ προχώματος α- 

κρα .τής Πειραϊκής χερσονήσου έλέγετο τό κατά τόν “Αλκιμον ά

τι χρή ποιεΐν. έδόκει οδν τοϊς Ιγγυηταΐς καί τοΤς αλλοις ατιασιν Ικπο- 
δών ποιήσαι τον Άγόρατον ώς τάχιστα, καί παρορμήσαντες δΰο 
πλοϊα Μουνυχίασιν εδέοντο αΰτοΰ παντι τρόπίι) άπελθεϊν ’ΑΟήνϊ,Οεν. — 
Ό  φυγών ές ’Αθηνών Αισχίνης γράφει εις τήν πρώτην Ιπιστολήν- λύ- 
σαντες Ικ Μουνυχΐας έσπέρας λαμπρφ σοόδρα Σκίρωνι κ. τ. λ.

(1) Isaeus de heredit. Philoclem. p. S9. καί & μέν Φανόστρατος 

ίκπλεΤν έμελλε τριήραρχων μετα Τιμοθέου, καί ή ναϋς αΰτψ έςώρμει 

Μουνυχίασι. πρδ. άνωτέρω σελ. 4 3 7 . Σημ. 2 ) .
(2 ) Appian. Bell. Mithrid. 40 . ό ’Αρχέλαος — έ ; δέ τι τοϋ Πειραιώς 

όνέδραμεν όχυρώτατόν τε καί θαλάσση περίκλυστον- ω ναϋς ούκ εχων ό 
Σύλλας ούδ’ έπιχειρεΐν Ιδΰνατο.

(3) Thuc. VIII. 90. 91. Demosth. adv. Tbeocriu. 1343. Harpoer. 
Suid. και Steph. fiYZ. 5. v. Ήϊτιώνεια.
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κρωτηριον ( I ) .  Πλησίον τούτου σώζεται εις την θάλασσαν ή μεγά

λη τετράγωνος βάσι;, έφ’ ής ί'στατο ό νΰν έν Βενετία λίθινος λέων, 

όστις εδωκεν είς τόν λιμένα τό ονομα Δράκος (2 ). ’ ίσως ώνόμασαν 

οΐ παλαιοί αΰτό τοϋτο τό κολοσσιαιον θ/,ρίον Λλκ'.αον.

'Ο Παυσανίας λέγει τόν Δράκον τόν μέγιστον λιμένα, Μακρινών 

αϋτόν άπό του; νεώσοικους, τών όποιων τινές ετι τότε έσώζοντο

(3 ) . Δέν είναι άπίθανον, ό'τιό Παυσανίας είδεν αυτούς εις τήν Ζέαν, 

δπου, καθώς εΐδομεν ανωτέρω, ητον τό μέγιστον νεώριον κατά τους 

χρόνους της άκμής τών ’Αθηνών.

*Οτι αποβλέπει τήν διαίρεσιν τοϋ καλοϋ τούτου καί εύρυχώρου λιμε- 

νος, δς-ΐζ καί τό πάλαι είχε σχέσιν μετά τη ; πρωτευούση; διά τής 

λεωφόρου (4 ), είναι άφ’ έαυτοΰ πιθανόν, οτι οί εμπορευόμενοι κα

τείχαν, καθώς καί τήν σήμερον, τό έντότερον μέρος, δπου καί ό έμ- 

βιβασμό; καί ό άποβιβασμός τών εμπορευμάτων ήτον έπιτηδειό- 

τερος, καί ή σχέσις μετά τής πρωτευούσης εύκολύνετο διά της λεω

φόρου, Διά τήν μεγάλην εκτασιν τοΰ ’Αθηναϊκού εμπορίου καί διά 

τόν ερχομόν πολυαρίθμων πλ.οίων ές δλου σχεδόν τοΰ τότε γνω

στού κόσμου (5 ) πρέπει νά πιστεύσωμεν, δτι τό άγγεϊον τοΰ λι- 

μένος κατείχετο συνήθως τό μέγιστον μέρος άπό εμπορικά πλοία.

(1J Plutarch. Them. XXXII. περί τόν λιμένα τοϋ Πειραιώς από τοΰ 
κατά τόν Λλκιμον άκρωτηρίου πρόκειται τις οΊον αγχών, καί κάμψαντι 

τούτον εντός, ^ το όπεύδιον τής θαλάσσης, κρηπίς έστιν ευμεγέθης καί 
τό περί αυτήν βωμοειδές τάφος τοΰ Θεμιστοκλέους. — Ό  τάφος τοδ 
Θεμιστοκλέους έκειτο λοιπόν μεταξό τοΰ Άλκίμου καί τών κλείθρων 

τοϋ Πειραιώς καί έξω τών τειχών κατά τούς τότε έπικρατοΰντας νόμους, 
αλλά δεν σώζονται ίχνη αύτοΰ. Ά λλοι δύο τάφοι Ισκαμμένοί εις τήν 

ϊιίτραν καί πλησίον αύτών τά λείψανα λίθινου κίονος εΰρίσκονται πέραν 
τοϋ Άλκίμου έπίσης έκτος τών τειχών παρά τήν θάλασσαν.

(2) Παρ' Ίταλοΐς porto Leone.
(3 } Pausan. I. 1 . 2 , καί νεώς καί ές Ιμε ήσαν οΤκοι, καί πρός τώ 

μεγίστω λιμένι τάφος Θεμιστοκλέους.
(4) Xenoph. Hell. II. ♦. 1 1 . έπειτα Ιχώρουν κατά τήν εις τόν Π ε:- 

ραια άμαξιτόν άνορρέρουσαν.

(5) Π εο;  τοϋ έν Πειραιεϊ παγκοσμίου ίμπορίοΐ κατά τοΰ; χρόνου;
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Μανθάνομεν άπό τόν σχολιαστήν τοΰ ’Αριστοφάνους, δτι περί 

τόν λιμένα ήσαν πέντε στοαί ( I ) .  Είναι πιθανώτατον, δτι η άπα- 

σαι η αί πλεϊσται έζ αύτών είχον εμπορικήν χρήσιν. Μία έλέγετο 

Μακρά στοά, δποι» επί Δημοσθένους έπωλοϋντο δημοσίως τά άλφι

τα (2 ). 'θ  Θουκιδίδης όμιλεϊ περί τοας, τήν οποίαν λέγει μεγίςΎ,ν 

καί συνεχή μέ τό έπί τής ’Ηετωνείας τείχος ( 3 ) .  Ταύτην έχώρισαν 

οί τετρακόσιοι διά τοίχου καί ήνάγκαζον τους εμπόρους νά πωλώσιν 

έκεϊ τόν σίτον. ’Εάν ύποθέσωμεν, δτι ό Δημοσθένης καί ό Θουκώ'ίδης 

έννοοϋν τήν αυτήν στοάν, δυνάμεθα νά προσδωρίσωμεν καί ταύτης 

τήν θέσιν. Τό τής Ηετιωνείας τείχος, τοΰ οποίοι» τά θεμέλια σώ

ζονται, διαβαίνει μεταςϋ τοϋ λιμένος καί τών 'Αλών, τής θαλασ

σολίμνης εκείνης, τήν οποίαν ήρχισαν τήν σή μερον νά παοαχώσω- 

σιν ( 4 ) .  Η  Μακοά στοά λοιπόν έξετείνετο παρά τόν μικρόν μόλον, 

δπου καί έπί Τουρκίας καί τήν σήμερον προσορμίζονται τά μικρότερα 

εμπορικά πλοΐα. Παρά τήν στοάν ταύτην ήτον κατά τόν Παυσα

νίαν ή άγορά τών πλησίον τοϋ λιμένος κατοικούντων ( 5 ) .  Τό δέ

τής ακμής τών 'Αθηνών ίο. Thuc. II. 38. Xenoph. Resp. Athen. II. 7 , 
Jsocr. Panegyr. 49.

(1) Schol. Aristoph. Pas. 145. ιτρ6. Vitruv. V. 12. circum eniin 
portus sire navalia sunt facienda, sive ex porticibus aditus ad em- 
poria, turresque ex utraque parte collocand®, ex quibus eaten® tra -  
duci per machinas possint. — Τοιοΰτων παραθαλασσίων στοών Ιρείπια 
σώζονται εις τήν Δήλον.

(2 ) Demosth. Phorm. p. 918. — Ή  Άλιριτο-πώλις στοά, τήν οποίαν 
ώκοδόμησεν ό Περικλής (Schol. Aristoph. Acharn. 553), είναι ίσως ή 

ώϋτή μέ τήν Μακράν.
(3) Thuc. VIII. 90. διφκοδόμησαν δέ (οί τετρακόσιοι) χχΐ στοάν, ί| 

περ ήν μεγίστη καί εγγύτατα τούτου (τοΰ Ιν τη Ήετιωνεία τείχους) 

εΰθυς έχομένη έν τω Πειραιεϊ, καί ήρχον αύτοί αύτής, ε< ην καί τόν 

οΐτον ήνάγκαζον πάνταί τόν ύπάρχοντά τε καί τόν έσπλέοντα Ιξαιρεϊ- 
ίθαι καί εντεύθεν προαιροΰντας πωλείν.

(4) ότι ή λίμνη αϋτη Ιλΐγετο 'Αλα'., γίνεται δήλον εκ τοϋ Ξενοψών- 
τος, Hell. II. 4. 34. n6 p. Steph. Byz. s. v . Άλαί — εστι jcei λίμνη 

έκ θαλάσσης.
(5) Pausaa. I. i. 3. os τής « 9 «ς τής Μακράς, ενΟ* καΟεστηκβν
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Δείγμα, είδος μπόρσας, ά'που συναθροίζοντο οί εντόπιοι καί ξένοι 

εύπορο'., εκειτο· έπκπης πλησίον τοϋ λιμένος καί ήτον ?, μέρος τής 

Μακρας στοάς η μία τών τεσσάρων άλλίον (1) .  Ού μακράν δέ τ ί ς  

θαλάσσης εκειτο τά ίεράν τοϋ Σωτήρος Διάς καί τής Σωτείρας ’Αθή

νας (2 ) , εις τούς οποίους έπετέλουν θυσίας οί έπιστρέψαντες ευτυ

χώς έκ τών κινδύνων της ναυτιλίας (3 ). "Ολον δέ τοϋτο τά μέρος 

τοϋ Πειραιώς μετά τοϋ προσεχούς μέρους τοϋ λιμένος έλέγετο τά 

’Αττικάν ’Εμπόριον είτε άπλώς Εμπόριον (4 ) , καί ήτον διά τούς· 

Δηαητριακούς καρπούς ό άποκλειτικάς λιμήν όλης τής 'Αττικής(5 ) .

Μεταξύ τών στοών τοϋ ’Εμπορίου καί τοϋ νεωρίου τοϋ Κανθά

ρου λιμένος εκειτο παρά τον αίγιαλάν τά 'Αφροδίσιον, τουτέστιν ό 

ναάς τής ’Αφροδίτης, ώκομηθείς παρά τοϋ Κόνωνος μετά τήν περί

άγορά το~ς ίτλ θαλάσσης ( καί γάρ τοϊς ’ άπωτέρω τοϋ λιμένος έστίν 
έτέρα) , της δε έπι θαλάσσης στοάς όπισθεν έστασι Ζϊΰς καί Δήμος- 

κ. τ. λ.
(1 ) Xenoph. Hell. V. 1. 21 . Theophr. Char. XXIII. Demosth. adv. 

L acr. 932. Dionys. Halio. Tom. VI. p. 986. Schol. Aristoph. Equit. 
975. Pollux> IX. 34. Timaeus Lex. Plat, χαί Harpocr. s. ν. Λείγα®, 
πρβ. Boeckh Staatsh. I. p. 64.

(2 ) Pausan. I. 1. 3. Strab. IX. p. 396 (239 Tchn.) Plutarch. De- 
most h. XXVII. ibid. vit. Demosth. in X  O ra». Lycurg. adv. Leocrat. 
17. Liv. XXXI. 30. Plin. Ν. II. XXXIV. 19.

(3) Aristoph. Plut. 1 1 7 5 -8 0 . Athen. Dipnos. II. 7. 37. Lucian. 
Jup. Trag. p. 149 Tchn. — Τοιαύτη θυσία έλεγετο τά Σωτήρια. ■

(4J Timaeus Lex. Plat, s, ν. Δείγμα" Δείγμα, τόπος έν ΙΙειραιεϊ εν 

τω καλούμενη Έμπορείω. πρβ. Harpocr. s. ν. Δείγμα. — Αί λέξεις 

’ Εμπόριον, ’Αττικόν Εμπόριον, ’Αθηναίων Εμπόριον άπαντώνται συχ- 
νάκις, μάλιστα παρά Δημοσθένει. Το δέ ’Αττικόν ’Εμπόριον εΤχε δ ω 

ρισμένα δρια, Demosth. adv. L acr. 932. εις μέν τό όμέτερον ’Εμπό

ριον ού καταπλέουσιν, εις ιρωρών δέ λιμένα ορμίζονται, ος έστιν εςω τών 
σημείων τυΰ δμετέρου Εμπορίου, καί έστιν ό'μοιον εις Φωρών λιμένα 
όρμίσασθαι, ώσπερ αν εί' τις εις Αίγιναν εις Μέγαρα όρμίσαιτο κ. τ. λ.

( I )  Demosth. adv. Phorm. 918. τών δέ νόμων τά έσχατα Ιπιτίμια 

προτιθεικότων, ε!" τις οΐκών ίλλϊθί τ,'Π σιτηγήσίΐϊΥ ή ε?ς τ *
’Δετικόν Έμπίριο^.
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Κνίδον νί/.'/ιν ( I ). Π Gist; τοΰ Αφοοδισίου είναι πιθανώς εκείνη, 

δπου πρό ολίγων ετών ετι υπήρχε το μοναστηριαν τοϋ Αγίου 

Σπυρίδωνος, ν) ολίγον περαιτέρω προς το δυτικονότιον.

Η 'ίπποδαμία λεγομένη άγορά εκειτο μακροτέρω τ ις  θαλάσ- 

βνίς πρός τούς πόδας της Μουνυχίας κάτωθεν τοΰ θεάτρου (2 ). Ο 

περίφημος άρχιτέκτων Ιππόδαμος ειχε σχεδιάσει καί ταύτην καί 

τοΰ λοιποΰ Πειραιώς τά πλεϊ-τα, τά δέ πρός τόν μέγαν λιμένα και 

την Ζέαν έστοαμμένα πλάγια τοΰ λόφου, δπου κεϊται καί τό θέα

τρον, ησαν πλνίρη οικιών καί παρεϊχον θέαν θεατροειδή, καθώς ή 

παοά τοΰ αύτοϋ άρχιτέκτονος σχεδιασθεϊσα Ρόδος (3 ) . Κατά δέ 

τούς χρόνους τοΰ Στράβωνος είχε συσταλή ό Πειραιεύς είς όλίγας 

κατοικίας περί τούς λιμένας καί τό Έμπόριον (4 ). Λείψανα φρεάτων, 

δεξαμενών, εδαφών, περιστυλίων καί ά'λλα ερείπια ιδιωτικών οί-

(1) Pausan. I. 1 . 3. πρός δε τ/j 0 αλάτι'/} Κόνων φκοδόμησεν ’Αφρο
δίτης ιερόν, τριήρεις Λακεδαιμονίων κατεργασάμενος περί Κνίδον. Ό  
Σχολιαστής τοΰ Άριστοφάνους (Pas. 145] λέγίΐ το ίερόν τοϋτο ’Αφρο
δίσιον, καθώς καί άλλοϋ (π. χ . είς τα Μέγαρα, Xenoph. Hell. V 4 . 

5 8 .) έλέγοντο οί της ’Αφροδίτης ναοί. — "Ο ,τι άναφέρει ό σχολιαστής 
(Hermog. περί ιδεών) περί ίδρΰσεως τοϋ ’Αφροδισίου παρά τοΰ Θεμιστο
κλέους άντί τοϋ Κόνωνος, φαίνεται, δτι είναι έσφαλμένον. "Ο τι δέ είς 
τών λιμένων έλέγετο ’Αφροδίσιον, παρ’ ούδενί τών παλαιών συγγρα
φέων άπανταται.

(2) Xenoph. Hell. II. 4. 11. Pausan. I. 1. 3. καί γάρ τοις άπωτέ- 
ρω τοϋ λιμένος έστίν έτέρα (δηλ. άγορά.) Audoc. de Myster. 7. De- 
mosth. adv. Timoth. 1190.

(3) Strab. IX. I. p. 395. (p. 239. Tchn./ συνώκιστο ή Μουνυχία 
■παραπλησίως, ώσπερ ή,τών 'Ρόδων πόλις. — Ή  δε 'Ρόδος ητον θεα- 
τροειδής. Diodor. XIX, 45. X X . 83. Περί τοϋ 'Ιπποδάμου προ. C. F r . 
Hermann, Disputatio de Hippodamo Milesio. — Είναι πιθανόν, οτι ό 
Ιπποοαμος έσχεδίασεν έπί Περικλεούς τόν η δη κατοικούμενον Πειραιά, 

καί διά νά δώση καλόν παράδειγμα είς τούς άλλους, έχάρισε την έκεϊ 
οικίαν αύτοϋ είς τό δημόσιον ((8. αύτίβι. ρ . 16). 'Ο  Περικλής εκτισβ

προσέτι καί τήν έν Πίΐραιη Άλφηοτίώλιν στοάν καί χό Νότιο* τ&χος,
(* } S lnbo, 1. I.
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χιών «νεσκάφησαν εσχάτως μάλιστα εις τόν μεταξύ τοΰ μεγάλοι» 

λιμένος καί τής Ζέας ισθμόν.

‘ Οτι μέρος τοϋ στόλου έστάθμευεν εις τόν μέγαν λιμένα, διά νά 

φρουρήσνι τοϋτον εναντίον εχθρικών προσβολ.ών, είναι ά<ρ’ εαυτοί» 

πιθανόν, καί βεβαιώνεται προσέτι παρά τοϋ Ξενοοώντος ( I ). II δε 

μόνη έπιτηδεία θέσις τών νεο>σοίκο>ν διά τάς τριήρεις φαίνεται ή 

περί τό νΰν κατάστημα τής διαμετακομίσεοις καί τό λοιμοκαθαρ- 

τνίριον, οπού εΰρέθησαν αί περί τοϋ ναυτικού τών Αθηναίοιν έπι- 

γραφαί. Εκεί σώζονται καί ισχυρά αρχαία χώματα (μόλοι), καί 

όπισθεν τοϋ καταστήματος φαίνονται παρά τήν ακτήν υπό τήν 

επιφάνειαν τής θαλάσσες πλεϊστα. ίχνη θεμελίων άνήκοντα εις 

νεώσοικους. Έκεί ΐστατο πιθανώς καί ή περίφημος σκευοθήκη τοϋ 

Φίλωνος (2 ) . Τό δέ μέρος τοϋτο τοδ μεγάλου λιμένος έλέγετο 

Κανθάρου λιμήν ή άπλώς Κάνθαρος (3 ). Ο δε αριθμός τών έκεϊ 

νεωσοίκων ητον κατά μέν τάς έπιγραφάς έννενήκοντα τέσσαρες, 

κατά δε τό μεταγενέστερον σχολιαστήν τοϋ ’Αριστοφάνους έξή- 

κοντά (4 ). H δέ θέσις αυτη τοϋ Κανθάρου ήτον, λέγω, επιτή

δεια διά πολεμικά πλοία, επειδή τοιουτοτρόπως καί τά κλείθρα 

τοϋ μεγάλου λιμένο; έφρουροϋντο, καί ή σχέσις μέ τό μέγα τής

(1J Xenoph. V. 1. 21.
(2 ) Τήν γνώμην ταύτην πρώτος Ιξέ®ρ*σ6ν ό Καθηγητής Κύριος 

'Ρόσς, "£ . Boeckh, Urkunden ueher das Seewesen des Attischen Staa- 

tes, Ηρόλογ. XI·
(3 ) Aristoph. Pax. 145. έν Πειραιεϊ δήπου ’α~λ Κανθάρου λιμήν. 

Plutarch. Phoc. XXVIII- Μύστην δε λούοντα χοιρίδιον έν ΚανΘάρω λι- 
μένι κήτος συνέλαβε. Suid. s. ν. Κάνθαρος, το ζώον καί ονομα λιμένος 
Άθήνησι. πρβ. Hesych. s. ν. Κανθάρων.

(4J Schol. Aristoph. Pax. 145. (κατά τό Β:ν . χειρόγρ. παρά Βεκκή- 
ρω) 6 Πειραιεύς λιμένας ίχ ιι τρεις, πάντας κλειστούς· εΤς μέν δ Καν
θάρου λιμήν, οΰτω καλούμενος άπό τίνος ήρωος Κανθάρου, έν 3 τά 
νεώρια εξήκοντα, εΓτ* τό 'Αφροδίσιον, εΤτα κύκλω τοΰ λιμένος σΐοα? 
■πέντε. — "Ο τι ένταΰθ» τό νεώρια σημαίνει νεώσοικους, ’ίδ . Boeckh, 

Urfcundec etc. p. 64. — Περί toy άριθμοΰ τών νειίσοίκων **τά τάς 

έπιγραφάς ανωτέρω σελ. 4 3 7 . Σημ. % ).



Ζέας νεώριον ητον εύκολος διά τοΰ ισθμού, καί ό εί'σπλους καί 

έκπλου; τών εμπορικών πλοίων δέν έστενοχωρεΐτο.

Ο λόφος, δστις σχηματίζει τά δυτικόν καί έσχατον τοϋ Π ;ι- 

ραιώς άκρωτηριον, κατωκεΐτο τό πάλαι όλιγώτερον, καί πλεΐστον 

μέρος αύτοϋ, μάλιστα δέ τά πρός δυσμάς καί βορράν πλάγια κατέ- 

χονται άπά εκτεταμένα άρχαΐα λατομεία, όποϊα αναφέρει καί ό 

Ξενοφών εις τόν Πειραια (1 ). Είς δέ τήν θέσιν τών μύλων σώζον

ται τινά θεμέλια αρχαίου οχυρώματος.

'θ  Ξενοφών αναφέρει πλησίον τοϋ Πειραιώς καί ού μακράν τοϋ 

Αλιπέδου καί τών Αλών τόν Κωφόν λιμένα (2 ) .  Επειδή δέ 

ούδείς άλλος κάμνει μνείαν αύτοϋ, φαίνεται, δτι !δέν μετεχειρί- 

ζοντο αύτόν ώς λιμένα. Η δινίγν,σις τοϋ Ξενοφώντος δεικνύει, δτι 

εννοεί τόν μικρόν λιμένα ή μάλλον τήν πετρώδη γωνίαν, τήν ό

ποιαν σχηματίζει ή ’Ηετιώνεια μέ τήν στερεάν εξω τών κλείθοων 

τοΰ Πειραιώς.

Πρό τ ίς  είς τήν Ζέαν εισόδου όλίγα βήματα πρός δυσμάς υπάρ

χει άλλος τις λιμενίσκος, όπισθεν τοϋ όποιου τό περιτείχισμα τοϋ 

Πειραιώς διαβαίνει τοιουτοτρόπως, toes ό λιμενίσκος μένει εςω τών 

τειχών. Παρά τόν έκεϊ αίγιαλόν σώζεται ισχυρόν πρόχωμα, έξέ- 

χον εις τήν θάλασσαν, και πλησίον τούτου έσκαμμένη είς τήν 

πέτραν κολυμβήθρα (λουτήρ, πύελος), είς τήν οποίαν άναβρύει ύ

δωρ αλμυρόν καί ύπόπικρον. Αιά τήν καθαρτικήν αύτοϋ δύναμιν 

ονομάζουν αύτό ϊζιρλονέρι. Πολλοί νομίζουν άνευ βάσιμου αι

τίας, δτι ώνομάζετο παρά τοϊς παλαιοΐς Σηράγγιον* άλλά τά Σηράγ

γων ητον τόπος τις τοϋ Πειραιώς, δπου ητον τά βαλανεϊον ιδιώτου 

τινός (3 ), καί είναι πιθανόν, δτι έλαβε τά όνομα άπά τάς σήραγ

γας είτε τά σπήλαια καί τους υπονόμους, τους οποίους καί ό Στρά

(1 ) Xenoph. Hell. I. 2 . 14.

(2) Xenoph. Hell. H. 4. 30 . sqq.

(31 Jsaeus de hered. Philoctem. 59. to έν Σηραγγίω {3αλανεϊον. — 
Κατά τούς χρόνους ^τ'τορος τούτον πολλά βαλχνεΐ*

βΐς τον Ilapsti*.
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βων αναφέρει είς τόν Πειραιά, προσθέτων, ότι καί οικήσεις ύπήρχον 

εντός αυτών ( I ) .  'Ο Αρποκρατίων λέγει, ότι τό Σηράγγων ητον 

τόπο; τοϋ Πειραιώς, όπου έκρύπτοντο οί κακούργοι (2 ) . Τοιοϋτοι 

άνθρωποι έσχημάτιζον εις τόν καιρόν τής ακμής τών ’Αθηνών καί 

τοϋ Αττικοϋ έμποοίου ολοκλήρους εταιρίας είς τόν Πειραιά, καθώς 

καί την σήμερον είς τά Λονδϊνον καί τούς Παρισιού; καί είς άλλας 

μεγάλα; πόλεις (3 ), καί είχον ίσως τάς κρυψάνας αϋτών είς τάς 

υπογείους οικήσεις τοϋ Σηραγγίου.

Ο,τι δέ αποβλέπει τήν θέσιν τοϋ Τζιρλονερίου, κλίνω εις τό 

νά πιστεύσω, δτι ώνομάζετο τά πάλαι Φρεαττύς, δπου ητον 

φονικόν δικαστηριον, είς τά όποιον έκρίνοντο οί οί ακούσιον 

φόνον έπί καιρόν τι να έκ τής πατρώος φεύγοντες, έάν κατηγορούν, 

το διά δεύτερόν τι έγκλημα (4) .  Ο μεν κατηγορούμενος άπελογεΐτο 

άπό τά πλοΐον, οί δε δικασταί ήσαν είς τήν στερεάν καί ΐσταντο 

ίσως έπί τοϋ σωζομένου προχώματος.

Μένει ετι νά προσδιορίσωμεν καί τήν θέσιν τή ; Κωλιάδο; ά

κρα;. Ο Παυσανίας λέγει, δτι αύτη άπεΐχεν είκοσι περίπου στά

(1 )  Strab. IX . I. ρ. 395. (p.. 239 Tchn.) λόφος $’ έστιν ή Μουνυχία 
χερσονησίζων ν.Ά κοίλος καί ύπόνομος πολύ μέρος φύσει τε καί έπί- 

τηοες, ώστ’ οικήσεις δέχεσθαι. — ΕΤς των όπονόμων, τήν σήμερον λου
τρά λεγόμενος, σώζε-αι ήμίχωστος πλησίον τής κορυφής τής Μουνυχί- 

ας, έστραμμένος πρός τό δυτικονότιον.

(2) Harpocr. s. ν. Σηράγγιον.

(3) Demosth. in Zenoth. p. 885. εστιν εργαση’ριον μοχθηρών αν
θρώπων συνεστηκότων Ιν τώ Πεφαιεϊ κ. τ. λ. πρβ. Becker, Charict.
I .  p. 150. p. 217.

(4) Pausan. I. 38. 1 2 . εστι ίέ  τοΰ Πειραιώς προς θαλάσση Φρεατ- 
τ.)ς Ινταΰθα οι πεφίυγότες, JJv άπελθόντας ετερον έπιλάοϊ) σφας έγ
κλημα, προς άκροωμενους ίχ τής γής άπό νεώς απολογούνται. Demo- 
sth, adv. Aristocrat. 645. Phot. Myriob. p. 5 35. Bekk.itpe.Bekk  
Auecdot. 1. 311. Είς τό τελεοταϊον τούτο χο>ρίον ονομάζεται ή ϊ·ίτ. 
«ντι τής Φρεαττύος, ’’κος 8ι& τό πλητ'.όχ<ορον τής θέσε»;.
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δια άπό τό Φάληρον (1) .  Οί δε παλαιοί Γραμματικοί λέγουν, ότι 

προεΐχεν εις τήν θάλασσαν δμοιον με σκέλος η χεϊρα ανθρώπου (2 ) . 

Εις τους άρχαιοτάτους χρόνους προσωρμίζοντο έκ,Εϊ Τυρρηνικοί πει- 

ραταί καί έλεηλάτουν εκεΐθεν τήν ’Αττικήν (3 ) . Μετά τήν έν Σα- 

λαμΐνι νίκην τά μεν διασωθέντα Περσικά πλοία κατέφυγον εις τό 

Φάληρον, τών δέ ναυαγίων πολλά κατηνέχθησαν άπό δυτικόν άνε

μον καί άπό τά κύματα μέχρι τής Κιυλιάδος άκρας (4 ). "Ολα; 

ταΰτα συμφωνοΰν ακριβέστατα με τόν νΰν λεγόμενον κάβον τοϋ 

'Αγίου Κοσμά, ό'στις κεϊται μίαν περίπου ώραν πρός τά άνατολικο- 

νότιον τοϋ Αγίου Γεωργίου. Η εκκλησία τοϋ Αγίου κεϊται έπί τοϋ 

άκρου μκκρας καί στενής γλώσσης, ήτις εξέχει εις τήν θάλασσαν 

μέ κρημνώδεις άκτάς, καί είναι καταφανής άπό τόν Πειραιά. Καί 

εις τήν εκκλησίαν καί παρά τόν αίγιαλόν εΰρίσκονταί τινες μεγά

λοι τετράγωνοι λίθοι καί έντός τής εκκλησίας ή βάσις αρχαίας δε-

(1) Pausan. I. 1. 4. απέχει δέ καί σταδίους εΐκοσιν άκρα Κωλιάς, 
— Το καί σημαίνει ένταϋθα, καθώς καί παρ’ Ηροδότω, περίπου.

(2) Ilesych. Phot. Harpocr. s. ν. Κωλιάς. Eustath. ad Diooys. Peri- 
eg. 592. Schol. Aristoph. I.ysistr. 2.

(3) Eustatli. 1. 1. πρβ. Schol. Aristoph. Nub. 25.

(4) Herod. VIII. 92. οί οέ βάρβαροι, τών αΐ νήες περιεγένοντο, (ρευ- 
γοντε; άπικοντο I?  Φάληρον όπό τον πεζόν στρατόν, πρβ. 9 3 . ήταν οέ 
καί ο! άλλοι, τών α! νήες περιεγεγόνεσαν, έν τώ Φαλήρω. 9 6 . τών δέν αυη- 
γίων πολλά, ΰπολαβών άνεμος ζέ'-ρυρος, έ'φίρε τής ’Αττικής έπί τήν 

ήΐόνα την καλεομενην Κωλιάδα- ώστε άποπλήσαι τόν χρησμόν τόντε 
άλλον πάντα τόν περί τής ναυμαχίης ταΰτης είρημένον Βάκιδι καί Μου- 

σαίω, καί δη καί κατά τα ναυάγια τά ταύτϊ| έξενειχΟέντα. Paus, I. 1. 

3 . ές ταυτην (τήν Κωλιάοα άκραν), φβαρέντος τοϋ ναυτικοϋ τοϋ Μ ή- 
δων, κατηνεγκεν ό κλύδων τά ναυάγια. — Σημειωτέο-/, ότι ό μέν Στρά
βων θέτει τήν Κωλιάοα λίαν μακράν πρός τό Σούνιον, ό δέ Στέφανος 
έπίσης έσφαλμένως εις τό Φάληρον. Strab. IX . 1 . ρ. 398. (ρ. 244. 
Tchn.J περί δέ Ανάφλυστόν Ιστι καί τό Πανεϊον καί τό τής Κωλιάδος 

Αφροδίτης ίερόν, εις ον τόπον έκκυμανθήναι τά τελευταία τά έκ τής 
περί Σαλαμίνα ναυμαχίας τής Περσικής νανάγιά ααί'.ι Stcpll, JJyz. S. Υ. 

Κωλιάς’ *κοα ητ?; ί^λ η ρο ϊ ίκττ',

Λ
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ξαμενής, ολίγα δέ βήματα προς τήν μεσόγαιαν σώζovT*t τά θεμέ

λια μεγάλου αρχαίου οικοδομήματος, άνήκοντα ίσως εις τόν της 

Κωλιάδος ’Αφροδίτης ναόν ( I ).

“Αλλα θεμέλια καί λείψανα αρχαίων οικοδομημάτων, άνήκοντα 

ίσως εις τό της Δήμητρας ιερόν (2 ), εύρίσκονται εις τό μέσον περί

που μεταξύ 'Αγίου Γεωργίου καί Αγίου Κοσμά, και ού μακράν τοΰ 

έκεϊ αίγιαλοΰ, εις θέσιν Καλαμάκι λεγομένην, άνεσκάφησάν τινες 

άοχαϊαι κάμινοι. Έ κ  της Κωλιάδος λεγομένης γης κατεσκευάζον- 

τό ποτε κάλλιστα κεράμινα αγγεία (3 ).

Ανακεφαλαιοΰντες ήδη τά είρημένα, έλπίζομεν, δτι ό αναγνώ

στης συμφωνεί μεθ’ ημών εις τάς αποδείξεις άν όχι πασών τών θέ

σεων, άλλά τούλάχιστον τών κυριωτέρων. Τά δέ ουσιωδέστερα 

είναι τά εφεξής*

α / τό Φάληρον, τό άρχαιότατον τών ’Αθηναίων έπίνειον, καί ό 

δήμος τών Φαληρέων εκειτο εις τήν θέσιν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου 

καί τούς Τρεις Πύργους.

β / 'Αλίπεδον ώνομάζετο ή μεταξύ τοΰ έλαιώνος καί τοΰ Πει

ραιώς πεδιάς, ητις ήτόν ποτε θάλασσα.

γ/· πρό τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου ύπήοχον τρία μακρά 

τείχη, εκτεινόμενα άπό τά τείχη τών ’Αθηνών, τό μέν μικρότερον 

Φαληρικόν μέχρι τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, τά δε παράλληλα Πειραϊ- 

κά σκέλη μέχρι τοΰ Πειραιώς.

4 5 0  ΟΙ ΛΙΜΕΝΕ2 Κ Λ Ι ΤΑ Μ ΑΚΡΑ

(1) Paus. I. 1 . 4. Strab. 1.1. Stephan. Byz. II. Eustath. 11. Hesych.
11. * . λ.

(3) Plutarch. Sol. VIII. πλεόσας επί Κωλιάδα μετα τοΰ Πει;:ι στρα

τού καί χαταλαβών αυτόθι πάσας τας γυναίκας τγι Δήμητρι την πάτριον 
θυσίαν έπιτελοΰσας. πρβ. Hesych. s. ν. Κωλιάς. — Τοΰτο είναι πιθανόν 
τό αύτό μέ τό της Θεσμοιρόρου Δημητρος καί Κόρης ιερόν, τό όποιον 
«νήκει κατα τόν Παυσανίαν (Pausan. I. 31. 1 J  εις τούς Άλιμουσίους, 
δήμον Ικεϊ πλησίον κείμενον.

(3) Plutarch, de rect. rat. audiend. p. 78. Tchu. Athen. Dipnos. XI. 
64. p. 482. Schol. Aristoph. Lvsistr, 2. ίν9* 6στρ*χ« Κίλλίϊτ»· '•'fS. 
SmiL Ml H arpocm . s. r .  Κ«ίαάς.



!).’ μετά τόν Πελοποννησιακόν πόλεμον άνεκτίσΟτ,σαν μόνον τά 

δύο Πειραϊκά σκέλη, τό τε Νότιον καί τό Βόρειον.

ε /  ό λόφος καί τό φρούριον Μουνυχία είναι ή νΰν Καστέλλα· ό 

δέ των νεωτέριον τοπογράφων Φαληρικός λόφος καί τό Φαληρικόν 

φρούριον είναι ανύπαρκτα.

ς !  οί έντός τοΰ περιτειχίσματος τοϋ Πειραιώς κείμενοι τρεις 

αυτοφυείς καί κλειστοί λιμένες είναι ή Ζέα; ή Μουνυχία καί ό κι* 

ρίως Πειραιεύς.

ζ /  Ζεα ώνομάζετο τό νΰν Πασιαλιμάνι καί είχε τό μέγιστον 

τών τριών νεωρίων τοΰ ’Αθηναϊκού ναυστάθμου.

7,.’ Μουνυχία ώνομάζετο τά νΰν Φανάρι, καί είχε τό μικρότα

τα·/ τών τριών νεωρίων.

θ/ ό κυρίως Πειραιεύς είτε ό μέγιστος λιμήν, ό νΰν Δράκος λε* 

γόμενος, διτίρεϊτο είς δύο μέρη, τό Εμπόριον καί τόν Κάνθαρον· 6 

δέ παρά τών νεωτέρων Αφροδίσιον καλούμενος λιμήν είναι ανύ

παρκτος. ,

ι /  τά ’Εμπόριον κατείχε το ανατολικόν μέρος τοϋ Αράκου. 

ι« /  ό Κάνθαρος εκειτο είς τό δυιικονότιον τοϋ Δράκου καί είχε 

τό τρίτον τών Αθηναϊκών νεωρίων.

ιβ .' Κωφός λιμήν ώνομάζετο ό πέραν τής Ήετιωνείας μικρός 

κόλπος.

ιγ / 'Αλαί ώνομάζετο ή παρά τόν Πειραιά λιμνοθάλασσα, 

ιδ.’ ή θέσις τοϋ Τσιρλονερίου είναι ή Φρεαττύς καί όχι τά Ση

ράγγων.

is / ή Κωλιάς άκρα είναι ό νΰν λεγόμενος Κάβος τοΰ ’Αγίου 

Κοσμά.

’Εν ’Αθήναις, τν, 3 . Ιαν. 1 8 4 3 .

Ε > ^ Ο ύ Λ ψ χ ο ς .^
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i  r r  ο  ρ i a .

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ τών iv  τώ Λ ανεπ ισΐημ ίω  Α θηνών  

χατά την χειμερινήν εξαμηνίαν τοΰ 1 8 4 2 — 1 8 4 3  n ep i  

μέαηι; χα'ί νέας ιστορίας μαθημάτων τοΰ χαθηγητοΰ θ · 

Μ ανούοου·

“Εογον σπουδαΐον καί έντιμον ένταυτω άναδεχόμεθα επιχει- 

ροΰντες νά διοδεύσωμεν μεθ’ ύμών πορείαν έπις-ημονικήν παρέχου- 

σαν είς τον νοήμονα παρατηρητήν τόσα σπουδής ά'ξια αντικείμενα· 

εις τόν πολιτικόν άνδρα τόσα λαμπρά πρός μίμησιν παραδείγμα

τα · είς τόν φιλόσοφον τόσας άξιο λόγους διασαφήσεις* είς ενα έκα

στον άνεξαιρέτω; τόσον πλούσιας πνιγάς ελευθερίου ήδονής —  τήν 

μακράν καί παντοδαπήν τής καθ ολικής ίς·ορίας πορείαν. 'Η θέα το« 

σούτων χρηστών νεανιών, τους όποιους ή φιλομάθεια συνήγαγε 

πολλαχόθεν είς τόν περίβολον τοΰ τον, μεταξύ τών όποιων ύπάρ- 

χουσι βεβαίως πολλοί, οίτινες είς τό μέλλον θέλουσι διακοιθή διά 

τών γνώσεων, διά τής παιδείας των, καθιστα εύάρες-ον τό καθήκον 

μας, άλλά μας υπομιμνήσκει ένταυτω καί ολόκληρον αύτοΰ τό 

βάρος καί τήν δυσχέρειαν. 'Οσον πολυτιμότερον είναι τό δώρον, τό 

όποιον μέλλομεν νά προσφέρω μεν— καί τ ί άλλο μεγαλήτερον έ

χει ό άνθρωπος νά δώσ·/) πρό; τόν άνθρωπον παρά τήν αλήθειαν; 

τόσον περισσότερον πρέπει νά φροντίσω μεν ΐνα μή ή άςία αύτοΰ 

έλαττωθή είς τάς χεΐρας μας. “Οσον είς τήν παρούσαν ευτυχή ήλι- 

κίαν τών πλειοτέρων ό μιλητών μας αί αντιλήψεις είναι ζωηρότεραι 

καί καθαρώτεραι, τόσον μεγαλύτερα πρέπει νά είναι καί ή προσοχή 

μαςΐνα μή καταναλωθή άναςίως είς τό ψευδός καί εί; τήν απάτην 

ό ενθουσιασμός, τόν όποιον πρέπει νά διεγείρω μόνη ή αλήθεια.



Παμφόρος καί εύρυχωρότατοϊ είναι της ιστορίας ό περίβολος· 

εντός αύτοΰ κεϊται ολόκληρος ό ήθικός κόσμος, ϊ ί  ήτο ές άρχής, 

ανέκαθεν, τό ανθρώπινον γένος; οποίας μεταβολάς ύπέστη εϊς τό  

μακράν τών αιώνων διάστημα; κατά τίνα τρόπον έφθασεν εις τήν 

παρούσαν αύτοΰ κατάστασιν; ίδοΰ τά προβλήματα, τά όποια προ- 

κειται νά λύση ή ιστορία. Διηγείται, πώς οί άνθρωποι, άφότου ε- 

χομεν περί τής καταστάσεως αύτών βεβαίας ειδήσεις, διν,ρημένοι 

εις εθνη διάφορα καί διαμερισμένοι πανταχόσε έπί τής γης, έζησαν 

συνδεδεμένοι πράς άλλήλους καί ύπά τ/;ν εξουσίαν τών νόμων έν 

ειρήνη καί έν πολέμω· όποΐα ήσαν τά αισθήματα, όποία ή πίστις, 

όποια τά διανοήματα αύτών. U ιστορία θεω ρεϊ έξίσου άξια λόγου 

καί εθνη καί άτομα. ’Αναγράφει με τήν αυτήν ακρίβειαν καί προ

θυμίαν καί τά πρά πολλών αιώνων γεγονότα τών εθνών, καί τά  

τών νεωτάτων χρόνων συμβάντα. Καί ότέ μέν μάς δεικνύει παρά 

τόν ’Ινδόν, παρα τόν Εύφράτην, παρά τόν Νείλον εύρυχώρους έπι- 

κρατείας, αί όποΐαι μετά βραχεϊαν ακμήν μετέβαλον κατάστασιν 

καί έγιναν λάφυρον τολμηρών δορικτητόρων· ότέ δέ μάς παρουσιά

ζει εις τήν εικόνα τών πολιτειών τής Ελλάδος τήν όρμήν καί 

έξαρσιν τής άνθρωπότητος πράς σύστασιν έλευθέρων πολιτειών καί 

τελειοποιησιν τών τεχνών καί έπις·ημών, ήτις έτάθη τόσον υπερφυής, 

μεγάλη καί λαμπρά, ώστε οί νεώτεροι ευρωπαϊκοί λαοί, κατά τήν 

πρώτην εποχήν τοΰ μεσαιώνος, έξημεοώθησαν δί αύτών νοερώς, καί 

ύστερον κατά τήν παλιγγενεσίαν τών γραμμάτων διά τής τελειοτέ- 

ρας γνώσεως τών επιστημών καί τεκνών τής άρ'/αιότ^,τος, καθωδη- 

γήθησαν πρός βελτιωτέραν κοινωνικήν καί πολιτικήν κατάστασιν· 

ότέ δέ μάς υπομιμνήσκει, είς τήν ιστορίαν τής Ρώμης, ότι καί ή 

αχανέστατη κοσμοκρατορία έπί τέλους υποκύπτει εις τήν δύναμιν 

τοϋ χρόνου, καθότι όταν άπολεσθή ή πολιτική ελευθερία καί δια- 

φθαρώσι τά ήθη γηράσκουσιν έξ ανάγκης καί αφανίζονται καί αί 

μέγις-αι έπικρατειαι· ότέ δέ μάς φέρει έν τώ μέσω τών φιλοπολέ

μων γερμανικών φυλών, δϊ ών άπά της έποχής τής μεγάλης τών 

«Ονων μεταναστεύσεις, ήλλοιώΟη έξ ολο/.λήρ·υ ή κοινωνική μ \
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πολιτική μορφή τής έσ—ερίχς ΕΟρώτϊν,ς* ότέ δέ μας δεικνύει είς τάς 

έρημους τής ’Αραβίας τάς πρώτας άρχάς νέου θρησκεύματος καί 

νέας κοσμοκρατορίας, ήτις, στησασα είς Βαγδάτιον τόν θρόνον αυ

τής, συνετάραςεν ολόκληρα τρία τοΰ κόσμου μέρη, ένώ εκατόν πεν- 

τήκοντα μετ’ αυτήν έτη Κάρολος ό μέγας συνέδεσε μέ πολιτικοί» 

δεσμόν, τάς έπί τών ερειπίων τοΰ δυτιν.οΰ ρωμαϊκοΰ βασιλείου 

διεσπαρμένα; γερμανικά; φυλά;, καί 2 5 0  έτη μετά τοΰ-ιον ό τολ

μηρό; 'ΐλδεβράνδος άνηγειρε τη ; ιεροκρατία; τό σύστημα· ότέ δέ 

παρακολουθεί τήν δεισιδαιμονίαν καί τόν θρησκευτικόν ενθουσια

σμόν εί; τά ; κατά της Παλαιστίνης στρατηλασίας, αί όποϊαι διά 

την ευρωπαϊκήν ανθρωπότητα άπέβησαν άλλω; παρά ώ ; ήλπιΓαν 

οϊυποκινηταί αύτών ό Πάπα; Ούρβανό; ό Β / , Πέτρο; ό έρημίτη; καί 

Βερνάνδο; έκ Κλαραβάλλη;· ότέ δε συνοδεύει έπί τοΰ ατλαντικού 

ώκεανοΰ τά πλοιάρια, διών άνεκαλύφθη τό μέγις-ον τ ή ;γ ή ; μέρος, 

ή ’Αμερική, και συγχρόνω; αναπτύσσει τά άπειρα άκολουθήματα 

τών από της δεκάτη; πέμπτης έκατονταετηρίδος καί έφεξή; γενο- 

μένων ανακαλύψεων τή ; τυπογραφίας καί τής πυρίτιδο;, έξ ών 

έγεννήθησαν νέαι δοξασίαι καί θεωρίαι περί τών επιστημονικών 

και κοινωνικών σχέσεων τών ανθρώπων· ότέ δέ μάς παριστάνει 

τους άνδρα;, οϊτινε; κατά τήν μεταρρύθμισιν τη ; δυτική; έκκλη- 

σία; έκαθάρισαν τά ; άϊδίους άληθεία; από τόν παχΰν γνόφον μέ 

τόν όποιον ή αμάθεια καί ό πνευματικός δεσποτισμό; τά ; είχε 

περιβάλει, καί τελευταίον μά; φέρει μέχρι τή ; έποχή; τ ή ; μεγά

λης γαλλική; πολιτικής μεταβολής, άφ' ή ; μετεβλήθη σχεδόν έξ 

ολοκλήρου ή πολιτική μορφή τής Ευρώπη; καί ήρχισεν ό έτι έπικρα- 

τών άγων περί πολιτικής ελευθερίας, περί άντιπροσωπικών πολι

τευμάτων καί περί έγκαταστάσεως της εξουσία; τοΰ δικαίου έπί 

τών έρειπίων τή ; αΰτοδεσποτείας.

Εις τό τέμενος τής ιστορίας είναι άναγεγραμμένα τά ονόματα 

καί αί πράξεις τών μεγάλων άνδρών, οίτινες έχρημάτισαν εύεργέ- 

ται τών συγχρόνων των, ένέπνευσζν είς τόν αιώνα των άνώτερον 

τινεΰμα δυνάμεως καί λάμπουσι φαεινός έκ τοΰ σκότους, τό όποιον
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πάνταθεν περικαλύπτει τά πλήθη· οίτινες επανόρθωσαν και έτε- 

λειοποίησαν μερίδα τινα τών ανθρωπίνων γνώσεων, έπεκόσμησαν 

τάς καλάς τέ/νας έπιδημιουργήσαντες νέα είδη καί νέας μορφάς* 

οίτινες έδυσαν τό αίμα αίιτών υπέρ τής άληθείας, υπέρ τοϋ δικαίου 

καί υπέρ τ ις  ήθικός·— άλλ’ ή ιστορία διατηρεί εγγεγραμμένα μέ 

σοβαρούς, ανεξάλειπτους χαρακτήρας καί τά ονόματα τών θηριω

δών εκείνων τεράτων, οίτινες άνεφάνησαν μεταξύ τών εθνών ώς 

μάστιγες τής ανθρωπότητας, οίτινες έπί γής αίματορρύτου ήγωνί- 

ζόντο μάναν υπέρ τής άπλήστου αύτών ΐδιοτελείας, υπέρ τής ιδίας 

αύτών φίλαρχίας, υπέρ τής άμετρου αύτών φιλοδοξίας· οίτινες με- 

τέβαλον πάντα τά περί αυτούς εϊς δυστυχίαν καί αθλιότητα, καί 

κατεπάττισαν μέ πόδα σιδηροϋν τούς καλούς τών προγενεστέρων 

αιώνων τής παιδείας καί τοϋ πολιτισμού βλαστούς· οίτινες δ ιχ  

τής αφροσύνης, τής κακίας καί τής πλάνης αύτών έβράδυναν έπί 

πολλούς αιώνας τών εθνών τάς προόδους, ή έπέφεραν τήν απώ

λειαν αύτών.

Η σπουδή ά'ρα τής καθολικής ιστορίας είναι δί έκαστον ήμών 

καί τερπνή καί επωφελής ένασχόλησις. Τήν διάνοιαν ήμών φωτί

ζει μέ παντοδαπάς γνώσεις, τήν καρδίαν ήμών διαθερμαίνει μέ τόν 

πρός τά καλά ένθουσιασμόν. 'Η ιστορία άπαλλάττει τόν νοϋν μας 

άπό τήν κοινήν καί μικρολόγον θεωρίαν τών ήθικών πραγμάτων, 

καί έξαπλώνουσα εις τά βλέμματά μας τήν μεγάλ/,ν τών αιώνων 

καί τών έθνών εικόνα επανορθώνει τάς άπερισκέπτους τής ροπής 

άποοάσεις καί τάς στενάς κρίσεις τής φιλαυτίας. Συνεθίζουσα τόν 

άνθρωπον νά συνάπτη εαυτόν μέ ολόκληρον τά παρελθόν καί νά 

προπορεύεται μέ τούς στοχασμούς αύτοϋ εις τά μέλλον συγκαλύ

πτει τά ορια τής γενέσεως καί φθοράς, τά όποια τόσον στενώς 

καί βαοέως περικλείουσι τόν ανθρώπινον βίον, εκτείνει ώς δί οπτι

κής τίνος απάτης τήν βραχεϊαν τοϋ ανθρώπου ϋπαρςιν έπί τοϋ ά

πειρου διαστήματος καί φέρει άνεπαισθήτως τό άτομον εις τό 

γένος.

'Ο άνθρωπος μετατρέπετε /.αί απέρχεται άπό τήν σκηνήν τοϋ
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ϋόσρ-O’J· αί δοξασίαι αύτοϋ φεύγουσι καί μεταβάλλονται μετ’ αυ

τού· jxovvj ή ιστορία μένει άδιαλείπτως έπί τοϋ θεάτρου πολίτης 

αθάνατος όλων τών εθνών καί δλων τών αιώνων. Καθώς ό ομηρι

κός Ζευς βλέπει μέ αιωνίως φαιδρόν δμμα έπί τών αιματηρών έρ

γων τοϋ πολέμου καί έπί τοϋ ειρηνικού βίου λαών τρεφόμενων έν 

άθωότητι μέ τό γάλα τών ποιμνίων των. “Οσον άτάκτως κατά 

τά ©αινομενον καί άν διοικΐί καί διαχειρίζεται ή ελεύθερα τοϋ αν

θρώπου θέλτ,σις τοϋ κόσμου τά πράγματα, ή ιστορία μολοντούτο 

καθορα άταράχως τήν πολύπλοκον καί ποικΟ.ην ταύτην σκηνήν, 

διότι ό οξυδερκής αυτής οφθαλμός ανακαλύπτει μαχρόθεν ποϋ θέ

λει οέρει τελευταΐον ή αναπόδραστος ανάγκη τήν άτάκτως πλα- 

νωμένην αυτήν ελευθερίαν. ° Ο,τι κρατεί άποκεκουμμένον είς τό 

συνειδός τοϋ ’ΐλδεβράνδου καί τοϋ Κρομβέλλου σπεύδει νά τά άπο- 

καλύψνι είς τήν ανθρωπότητα· «δτι ό φίλαυτος άνθρωπος δύναται 

μέν νά διώκη ευτελείς σκοπούς, άλλ όμως άνεπαισθήτως προβιβά

ζει και δΐαύτών τά καλόν, a

'Η ψευδής λάμψις, ή έπίπλαστος δόξα δέν τήν θαμβώνει· αί 

ποολήψεις τών καιρών δέν τήν παρασύρουσι· διότι έπιζνί τό τέλος 

δλων τών πραγμάτων. Παν δ,τι έπαυσε, διήρκεσε δι’ αύτήν εξίσου 

βραχέως· κρατεί θάλλοντα τόν στέφανον τής δάφνης, καί συντρίβει 

τόν οβελίσκον, τον όποιον ή ματαιότης έστησε. Αιαλύουσα τά λε

πτά ελατήρια, δΐ ών τής «ρύσεως ή ήσυχος χειρ αναπτύσσει βεβου- 

λευμένως άπά καταβολής τοϋ κόσμου τάς δυνάμεις τοϋ ανθρώπου, 

καί ϋποδεικνύουσα ακριβώς τ ΐ καλάν έκατορθώθη, κατά τάς θείας 

βουλάς, είς καθέκασταν αιώνα, επανορθώνει τό μέτρον πρός στάθ- 

μισιν τής ευδαιμονίας καί αξίας, τά όποιον αί είς καθέκασταν αιώ

να ύπερισχύσασαι ψευδείς δοξασίαι ένόθευσαν.

"Ολοιοίπροηγηθέντες αιώνες ήγωνίσθησαν, χωρίς νάτά γνωρίζω- 

civ τι νά τά σκοπεύωσι, διά νά φερωσι τόν ένεστώτα αιώνα. Οί 

θησαυροί» τούς οποίους ή φιλοπονία καί ευφυΐα, ή βαθύνοια καί ή 

εμπειρία, κατά τήν μακράν τοϋ κόσμου ηλικίαν, συνήγαγον, είναι 

κτήμα ήμέτερον. Εκ τής ιστορίας μανθάνομεν πρά πάντων νά τι-
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μ«μ*ν πρεχόντως τήν αξίαν τών πραγμάτων, τά όποια /, jy.ay.pi 

c'jvr]0sta και ή αναμφισβήτητος κτήσις μδς κάμνουβί νά βλέπωμεν 

μέ αδιαφορίαν ήνά παραγνωρίζωμεν αγαθά πολύτιμα, ραντισμένα 

μέ τό αίμα τών χρηστοτέρων, τών εύγενεστέρων άνδρών, τά όποια 

5 ιά  μεγάλων κόπων πολλών γενεών εμελλον νά άποκτηθώσι. Τις 

ές ή[χών, δστις μέ τήν ευφυΐαν συνδέει καί ευαισθησίαν, δύναται. 

νά αναπόληση τήν μεγάλην ταύτην οφειλήν, '/ωρίς νά γεννηθνί είς 

τήν ψυχήν αϋτοϋ ή επιθυμία νά άποτίσνι είς τήν έπερχομένην γε

νεάν τό χρέος, τά όποιον δέν δύναται πλέον νά άποδώστ; είς τήν 

παρελθοϋσαν; Πόθος εϋγενής πρέπει νά φλέγτι έκαστον έξ ήμών νά 

προσθέσωμεν καί έκ τών ήμετέρων μέσων συμβολήν τινά είς τό 

πλούσιον κληρονόμημα* τής άληθείας, τής ηθικής καί ελευθερίας, τά 

ό~οϊον παρελ.άβοαεν άπό τοϋς προγεγονότας καί όφείλομεν νά πα- 

ραδώσωμεν είς τους μεταγενεστέρους, καί ουτω νά συνάψωμεν είς 

τήν άΐδιον άλυσιν, ήτις συνδέει πράς άλλήλας δλας τάς γενεάς 

τής ανθρωπότητας, καί τήν πρόσκαιρον ήμών ΰπαρξιν. "Οσον διά

φορος καί άν είναι ό προορισμός υμών είς τήν πολιτικήν κοινωνίαν, 

όλοι δύνασθενά συνεισφέρετε τ ί είς αύτήν! Είς πασαν ικανότητα 

ε’ ναι άνεωγμένη ή πρός τήν δόξαν, ή πράς τήν αθανασίαν όδός, 

πράς τήν αληθινήν δηλαδή αθανασίαν, ά'ταν ή αγαθή πράξις ζή καί. 

σπεΰδνι είς τά πρόσω, άν καί τό όνομα τοϋ πράττοντος παραδοθφ 

είς τήν λήθην.

Σειρά μακροτάτη συμβεβηκότων, συνδεδεμένων πρός άλληλα 

ώς αιτία καί αποτέλεσμα, άρ^εται άπό τής ένεστώσης τοϋ χρόνοι» 

ροπής καί προβαίνει άνωτάτω μέ^ρι τής αρχής τοϋ ανθρώπινοι» 

γένους. Καθ’ ολοκληρίαν καί εντελώς δύναται νά συμπεριλάβη, νά 

έποπτεύσ·/) αυτά μόνος ό απέραντος νους· άλλ είς τόν άνθρωπον 

έτέθησαν στενώτερα ό'ρια. “Απειρος αριθμός έκ τών συμ&εβηκότων 

ή δέν ευρον παντάπασιν ανθρώπινον μάρτυρα καί παρατηρητήν, η 

δέν παρεδόθησαν είς τήν μνήμην διά σημείων διαρκών. Τοιαϋτα 

είναι ό'λα τά προγενέστερα της γενέσεως τοϋ ανθρωπίνου γένους 

/.αί τής εΰρέσεως τών σημείων. Πηγή πάσης ιστορίας είναι ή διά
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λόγου παράδοσις, καί όργανον ταύτης ή γραφτί* ολόκληρος ά'ρα ή 

εποχή πρό τής εΰρέσεως τής γλώσσης, ό'σον σπουδαία καί άν έστά- 

θη έν γένει καδ έαυτήν, λογίζεται διά τήν ιστορίαν ώς μή 6 —άρ- 

χουσα. ’Αλλά καί άφοΰ εΰρέδη ή γλωσσά καί έγεννήδη Si αυτής η 

ευκολία τής άφηγήσεως καί περαιτέρω διαδόσεως γεγονότων πραγ

μάτων, ή διάδοσις αΰτη έγίνετο κατ άρχάς διά τοΰ άβεβαίου καί 

άστατου μέσου τοΰ προφορικοΰ λόγου. ’Από στόματος είς στόμα 

διεδίδοντο τά συμβάντα είς μακρόν αιώνιον διάστημα, καί έπειδή 

διέβαινον δί οργάνων τά όποια καί μεταποιοΰσι καί μεταποιούνται 

έπρεπεν άναγκαίως νά πάθωσιν αλλοιώσεις. Η ζώσα ά'ρα παράδο- 

σις είναι πηγή τής ιστορίας αβέβαιος, καί διά τοΰτο όλα τά συμ- 

βεβ/,κότα, όσα έλαβαν χώραν πρό τής εΰρέσεως τής γραφές, είναι 

ολίγον χρήσιμα είς τήν πραγματικήν ιστορίαν. ’Αλλά καί ή γρα

φή δέν είναι άφθαρτος· αναρίθμητα έγγραφα μνημεία τής αρχαιό

τατος ήφανίσδησαν άπό τόν χρόνον καί άπό τάς περιστάσεις, καί 

μόνον κατ’ αναλογίαν ολίγα λείψανα διεσώδησαν έκ τοΰ αρχαίου 

κόσμου μέχρι τής εΰρέσεως τής τυπογραφίας· τό πλεΐστον μέρος 

όμοΰ μέ τάς πληροφορίας, τάς οποίας έμελλον νά μας φέρωσιν ή 

οανίσθη διά τήν ιστορίαν. Τελευταΐον μεταξύ των ολίγων, τά ό

ποια έφείσδη ό χρόνος, τά πλειότερα παρεμορφώδησαν άπό τά πά

θη, άπό τήν ακρισίαν, καί συχνά καί άπό αύτήν τών συγγραφέων 

τήν μεγαλόνοιαν. Από δυσπιστίαν κυριευόμεδα πάντοτε οσάκις 

εχομεν πρό οφθαλμών αρχαιότατα τής ιστορίας μνημεία, καί ή 

αύτή δυσπιστία μάς κρατεί πολλάκις καί όταν άνερευνώμεν τά  

χρονικά καί αΰτών τών ήμερών μας. ’'Αν, άκροώμενοι μάρτυρας πε

ρί συμβάντων γενομένων πρό ολίγου, μεταξύ ανθρώπων μεδ’ ών συ- 

ζώμεν, καί είς πόλιν, τήν οποίαν κατοικοΰμεν, δυνάμεθα μόλις καί 

μετά πολλοΰ κόπου, έκ τών αντιφατικών αύτών καταδέσεων, νά 

άνακαλύψωμεν τήν άλήδειαν μέ πόσην τόλμην καί ανδρείαν δέν 

■πρέπει νά όπλισδώμεν οσάκις έπιχειροΰμεν νά έκδέσωμεν τά πράγ

ματα λαών καί χρόνων οΐτινες άπέχουσιν άφ’ ήμών τόσους αιώνας 

καί διαφέρουσι τοσοϋτον κατά τά ήθη;
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Έκ τοϋ μεγάλου αθροίσματος τών ΰπό τής κριτικής επιστή

μης βεβαιωθέντων συμβεβηκότων διαχωρίζει ό συγγραφεΰς τής 

καθολικής ιστορίας εκείνα μόνα, όσα ειχον ουσιώδη άναντίρρητον, 

εύπαρακολούθητον επιρροήν είς τόν σημερινόν τοΰ κόσμου σχημα

τισμόν καί είς τήν κατάστασιν της ζώσης τών άνθρώπων γενεάς. 

I I  σχέσις λ.οιπόν τών ιστορούμενων πράς τήν σημερινήν τοϋ κόσμου 

κατάστασιν πρέπει νά ληφθή ΰπ’ ό'ψιν, άπό τόν συλλέγοντα ύλην 

πρός σύνταξιν γενικής ίς-ορίας. ' ί ΐ  καδολική Ες-ορί» αναχωρεί άπό ση- 

μειον αντίθετον άπ’ εύθείας είς τήν αρχήν τοϋ κόσμου. Ιία ί τών μέν 

συμβάντων ή αληθής σειρά καταβαίνει άπό τήνπρώτην τών πραγ

μάτων άρχήν πρός τήν σημερινήν αύτών τάξιν· όδέ συγγραφεύς τής 

καθολικής ίς-ορίας ανέρχεται άπό τήν νεωτάτην τοϋ κόσμου κατάς-α- 

σιν άνω πρόςτήν άρχήν τών πραγμάτων. Αναβαίνωνμέ τήν διάνοιαν 

αϋτοϋ άπό τό ένες-ώς έτος και τήν ένε^ώσαν εκατονταετηρίδα είς τήν 

προσεχώς παρελθοϋσαν, σημείων έκ τών συμβεβηκότων έκεΐνα τά 

όποια περιέ^ουσιν έςήγησιν τών παρεπομένων καί έςακολουθών τήν 

πορείαν ταύτην βήμα πρός βήμα μέχρι τής άρχής όχι τοϋ κόσμου, 

διότι εκεϊσε δέν τόν φέρει κανείς ό.δηγός, άλλά μέχρι τής άρχής 

τών μνημείων, δύναται τότε νά έπανακάμψν) τήν όδόν, τήν οποίαν 

έβάδισε, καί παρακολουδών τήν σειράν τών συμβεβηκότων νά κα- 

ταβή άκωλύτως καί μετ ευκολίας άπό τήν άρχήν τών πραγμά- 

των μέχρι τών νεωτάτων χρόν<υν. Καί τοϋτο είναι ή καδολική 

ίστσρία, τής όποιας μέρη τινά προτιδέμεθα νά έκθέσωμεν. Αλλ’ ή 

ιστορία, έκδέτουσα άπλώς εν κατόπιν τοϋ άλλου τά γεγονότα, δέν 

ήθελεν άποτελέσει είμή άθροισμα τεμαχίων, ούδ’ ήδελεν εισδαι ά

ξια τοϋ ονόματος τής έπιστήμης εάν δέν παρελάμβανε συμβοηδόν 

αυτής τήν φιλοσοφίαν, ήτις συνείρουσα τά ασυνάρτητα έκεΐνα τε

μάχια δ 1-’ άρίλών καί συνδέσμων επιστημονικών καί μάλιστα διά 

τής άνχλογίας, μετατρέπει τό άμορφαν άθροισμα εις εύρυθμον σύ

στημα, είς δλον συνεχές καί έλλογον. Ο,τι κυρίως εμπνέει πνεϋ- 

μα καί ψυχήν, ό,τι δίδε ι σημασίαν καί χρησιμότητα είς τήν ιστο

ρίαν είναι ή φιλοσοφία- χωρίς φιλοσοφικόν βλέυμ* δέν δύναται να
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γίντι ούτε έρευνα έπωφελής, οϋτε σπονδή καί κρίσι; τών γεγβνό' 

των. Δι’ αύτής μόνον τά μερικά καί καθ' έκαστα δύνανται νά άνα- 

χθώσιν εις γενικά, δίαϋτής δύνανται νά είιρεθώσιν οί αιώνιοι καί 

αναγκαίοι λόγοι, διά τά τυχαίως καί κατά τό φαινόμενον, αυτο

μάτως η αύτοβούλω; γινόμενα. Εύουώ; άρα ώνόμασαν τινες τήν 

φιλοσοφικήν ιστορίαν όπισθοβάμονα προφητείαν, διότι εις τον θεω

ρητικόν τοϋ παρελθόντος νοϋν αποκαλύπτεται τών γεγονότων καί 

συμβε^ηκότων ή κοινά καί μεγάλη οδός, μολονότι είς τά κατά 

μέρος διαφέρουσι τοσοϋτον άπ’ αλλήλων.

Δύο τρόποι θεωρίας, άμοότεροι έςίσου πρόξενοι απελπισία;, ύ- 

πάρχουσι περί της φορά; καί τή ; αλληλουχίας τών ανθρωπίνων 

πραγμάτων. Κατά την μίαν έκ τών θεωριών τούτων τό μέγα της 

παγκοσμίου ιστορίας δράμα είναι άπλοϋν ΰοασμα τυχαίων συμβε- 

βηκότων καί περιστάσεων· κατά την έτεραν, ητις άρνεΐται πάσαν 

ελευθερίαν καί αύτεξουσιότητα, τό παν λογίζεται έργον άφύκτου 

ανάγκης, όλα αποδίδονται είς άμετάτρεπτον προωρισμένην ειμαρ

μένην. "Αν «ποδεχθώμεν τήν πρώτην δοξασίαν θέλομεν κυριευθή 

άπό απελπισίαν, ότι τό μηδέν δύναται νά έξαφανίστί ημάς, τά έρ

γα ολοκλήρου τής ζωής ημών, τάς γενναιοτέρας τών μεγάλων άν- 

ό'ρών πράξεις, τά έθνη, τόν κόσμον ολόκληρον. Κατ’ ευτυχίαν ή 

θεωρία αύτη δεν έχει καμμίαν στερεάν βάσιν, είναι αποκύημα της 

άπογνωσίας τοϋ ανθρωπίνου λόγου, αντιφάσκει είς τήν περί προ- 

νοίας πίστιν, έγκεχαραγμένην βαθέως είς όλων ημών τάς ψυχάς, 

αντιβαίνει είς τήν θρησκείαν, ητις είναι αρχαία όσον καί αυτός 6 

κόσμος* είς τήν φιλοσοφίαν, άν αΰτη δέν είναι κενόν μόνον όνομα. 

Ο Μωσής, ό Πλάτων, ό Κονφούκιο; καί αύτός ό Μωάμεθ έδίδα- 

σκον, έκηρυττον είς τά έθνη αΰτών θεόν έ^ορέύοντα, διοικοϋντα τά 

πάντα. Είς τήν έννοιαν αΰτοϋ μάς φεοει ή θεωρία τής εύρυθμίας 

τοϋ κόσμου, ή παρατήρησις τή ; έν ήμΐν άνωτέρας φύσεως, ή έρευ. 

να τή ; ιστορία;. Βεβαίω; υπάρχει θεός είς τήν ιστορίαν· διοικών 

τάς τύχας τών ά/θρώπων, έγείρων καί έμπνέων τους άνδρα;, οϊτι- 

νες δίδουσι τήν ροπήν εί; τά άνθρώπινχ πράγματα. Γινώσκων
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«π ' αίώνος πώς πράττουσιν οί άνθρωποι ιΰκωδόμησεν έπί άνθρω- 

ττίνων έργων καί έπί ανθρώπινης θελ.ησεως κατά τήν άρχήν τοΰ χρό

νου τό σοφόν αύτοΰ σύτημα. ΙΙερί τής δευτέρας δοξασίας φρονοΰμεν 

δτι άν έγίνετο κοινόν δόγμα, ήθελε μετατρέψει τήν ανθρωπότητα 

είς νέκραν λίμνην- άλλα κατ ευτυχίαν ή δόξα αϋτη ε/ε ι είς τήν 

άνθρώπινονκχρδίαν τόν μέγιστον αυτής έ/θρόν. Οί άνθρωποι εχουσιν 

έν έαυτοϊς τήν συνείδησιν ότι δύνανται νά έκλέγωσι μεταξύ αγα

θού καί κακοϋ, μεταξύ τοΰ πράττειν καί τοΰ παραλείπειν τήν πχ- 

ράβασιν τοΰ νόμου τούτου τιμωροΰσιν, έκδικοΰσιν ^τοΰ συνειδότος 

αί τύψεις. Έν γένει ό άνθρωπος δημιουργεί αύτός τήν έαυτοΰ τύ

χην. Ώς πρός εν μόνον υπάρχει άΐδιος τής φύσεως νόμος, οτι πάν

τα τά έν τω κόσμω τούτω, εθνη, πολιτεϊαι, νόμοι, οιλοτεχνηματα 

ύπόκεινται άναγκαίως είς τήν φθοράν. ’Αλλά πότε θέλει έλθει ή 

ώρα της φθοράς αύτών είναι άδηλον. Κανείς δέν ήξεύρει τό τέλος 

του· μόνον τό γεγονός γνωρίζομεν ώς απαραίτητον. Διά τούτο δέν 

πρέπει νά ζητώμεν νά δικαιώσωμεν τήν ραθυμίαν καί μοχθηρίαν 

προτείνοντες τά πεπρωμένον. 'Έν μόνον γνωρίζομεν μετά βεβαιό

τητας, τόν νόμον, τόν όποιον μάς διδάσκει τά συνειδός ήμών· κατ’ 

αύτόν όφείλομεν νά δ'-άγω μεν* πρέπει άδιακόπως νά εϊμεθα ενερ

γοί καί νά πράττωμεν τί, ώσάν νάέργαζώμεθα διά τήν αιωνιότητα· 

καθότι είναι άδηλον πότε θέλει καταλάβει καί ήμάς όλων τών 

θνητών ή τύχη. ’Αλλά καί άν γνωρίζωμεν οτι θέλομεν άπολεσθή, 

πάλιν πρέπει νά παλαίωμεν μέ τήν άνάγκην. Δέν υπάρχει λαμ- 

πρότερον θέαμα, πού ποτε ό άνθρωπος δέν δεικνύεται μεγαλύτε

ρος, παρά όταν αγωνίζεται πράς άνωτέραν, ύπερβάλλουσαν δύνα- 

μιν, δταν παλαίτι πράς τά κατά τά φκινόμενον άφυκτον πεπρω

μένον υπέρ τοΰ δικαίου, υπέρ τής διατηοήσεως τής ί^ ίϊς  αύτοΰ α

ξίας. Ούτω τρεις δυνάμεις βάλλουσιν είς κίνησιν τήν μεγάλην τοϋ 

κόσμου μηχανήν —  αί τρεις άρχαί πάντων, δσα γίνονται, έξ ών 

αναπτύσσεται ολόκληρος ή ιστορία- ή τοΰ ανθρώπου ελεύθερα θελη- 

σις, ή φύσις δ έστί ό νόμος παντός επιγείου ά'ντος, ή θεία πρόνοια.

Η μέν άνυψοϊ τάν άνθρωπον τά αιωνίως εί[/αρμένον μάς διδάσκει ύ-
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ποταγήν· ή έννοια τής θείας πρόνοιας γέννα έν ήμϊν διηνεκώς νέας 

ελπίδας, προκαλεΐ νέαν ενέργειαν. ’'Ας μήν άφήσωμεν ποτέ τήν είς 

ταύτην πεποίθησιν ήμών νά σβεσθγί· άς μήν άποβάλωμεν τήν πί- 

στιν, οτι θεία πρόνοια τρέπει τά πάντα πρός τό βέλτιον ήμών* 

καί αν ποτε νομίσωμεν δτι βλέπομεν δυστυχήματα, άς άποδώσω- 

μεν τοϋτο μάλλον είς τήν ασθενή ήμών δρασιν ητις αδυνατεί νά 

έποπτεύσν) τό ολον.

Ύπό τοιαύτην έποψιν δύνανται νά θεωρηθώσιν αί μεταβολάί, 

τάς όποιας περιγράφει ή ιστορία. Είναι «ναγκαΐαι, διότι γεν- 

νώνται έξ αιτίας ήμών καί άποβαίνουσι πρός δφελος ήμών· 

είναι είς τόν ηθικόν κόσμον, δ τ ι αί θύελλαι είς τόν Φυσικόν 

άναψύχουσι, άναζοωγονοϋσιν, άν καί καταστρέφωσιν έν μέρει. 

Τοιοϋτος είναι ό δρόμος τώ ν. ανθρωπίνων πραγμάτων· άφοϋ 

μέ τό αυτεξούσιον είσήλθεν είς τόν κόσμον ή αμαρτία, τό αν

θρώπινον γένος έπανορθοϋται καί διδάσκεται μόνον έκ τών ιδίων 

αύτοϋ παθημάτων. 'θ  άνθρωπος, τοϋ όποιου αί συνήθεις έξεις μετα- 

τρέπονται είς δευτέραν φύσιν, δέν παραιτεϊ ποτέ έκουσίως τό πα

λαιόν* πρέπει νά παρέλθωσι γενεαί ολόκληροι, ώς τό γένος τών. 

’Ιουδαίων τής Αίγύπτου είς τήν έρημον, διά νά γίνωσιν αί έπερχό- 

μεναι έπιδεκτικαί τοϋ καλοϋ. Οϋτε αύτός ό χριστιανισμός δέν ή

θελεν ίσως άναγεννήσει τόν πεπαλαιωμένον κόσμον ά'νευ τής θυέλ- 

λης τής μεταναστεύσεως τών βαρβάρων εθνών. Οϋτως αί μεγάλαι 

πολιτικαί μεταβολαΐ γεννώνται έκ τής διαφθοράς, δταν γένγι χρεία 

μεγάλης έπανορθώσεως* είναι αί κρίσεις τών νοσημάτων τών εθνών 

καί τών πολιτειών. Λλλ’ δμως οχι πανταχοϋ, ούδέ πάντοτε, επα

νέρχεται μετά τήν θύελλαν καλητέρα κατάστασις, στερεωτέρα υ

γεία· διότι καθώς καί είς τό ανθρώπινον σώμα τά παν κρέμαται 

έκ τούτου, άν ΰπάρχη είσέτι δύναμις, καί άξια νέας ζωής. 'διότι 

παν έθνος γηράσκει· πασα πολιτεία έχει τό τέλος της- έκ τής ευ

τυχίας πηγάζει ή δυς-υχία, καί δ,τι μάς ανύψωσε, τοϋτο πάλιν μας 

κατακρημνίζει· διότι οί άνθρωποι άφότου υπάρχει ό κόσμος δέν έδι- 

δάχθησχν νά μένωσι πιστοί είς τά* μέγαν νόμον τής μετριότατος.
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Ούτως ή θεία πρόνοια μας φέρει, καθό ανθρώπους αδυνάτους, 

διά παθημάτων προς νέαν ζωήν. ’Αλλ ό άνθρωπος δέν πρέπει νά 

άναλαμβάνν] αυτός τό έ'ργον της θείας προνοίας· δεν πρέπει ποτέ 

ήμεΐς αύτοί νά ποιώμεν τά κακά, t’vx έλθτ) τά άγαθά. "Εκαστος 

άς ποινί τό δίκαιον, τό πρέπον, τό υπόλοιπον έρχεται παρά τοϋ 

θεού.

Περί τοϋ τις ό σκοπός τής θείας προνοίας ώς πρός τό ανθρώπι

νον γένος γνωρίζομεν μετά βεβαιότατος τόσον μόνον, δσον μας δι

δάσκει ή ιστορία· τοϋτο δέ είναι όλίγον. Καθώς δλα τά χτίσματα 

ούτω καί ή γή έχει τούς χρόνους της· καθώς είχεν άρχήν, ούτω θέ

λει έχει καί τέλος. *Αν έγεννήθη έκ τοΰ πϋρός, αρχίζει ήδη νά ά- 

ποψύχεται πρός βορραν άν έκ τοϋ ΰδατος, βλέπομεν τά όρη ά- 

πογυμνούμενα και σβεννυμένας τάς πηγάς της ζωής, τούς ποτα

μούς. Τό δέ ανθρώπινον γένος θέλει άρα γε προβαίνει διηνεκώς είς 

τά  πρόσω, η θέλει γηράσει έπί τέλους μετά τής γης; Οτι τά 

έθνη εχουσιν ηλικίας, δπεδείχθη ύπό διαφόρων ηλικίαν έ'·/ει καί 

έκαστον της γης μέρος, πιθανώς καί ολόκληρον τό ανθρώπινον γέ

νος. Αφοϋ η παιδεία περιέλθει κύκλω τήν γην, ϊσως έχει χρείαν 

άναγεννήσεως. Κανέν έθνος, τό όποιον διώδευσεν δλόκληρον αύτοΰ 

τόν κύκλον, δέν ακμάζει πάλιν χωρίς άναγέννησιν. Προ πολΛοϋ τό 

κράτος υπάρχει είς τήν Ευρώπην άλλ’ όταν άνθοϋσιν ούτοι, μαραί

νονται οί άλλοι. Φαίνεται λοιπόν οτι καθώς ή γή στρέφεται περί 

τόν ήλιον, ούτω καί ή άνθρωπότη; περιφέρεται διηνεκώς περί τήν 

ιδέαν τής άνωτάτης τελειότητας, ποθούσα αυτήν άδιαλείπτως, 

ζωογονούμενη δι’ αυτής, χωρίς ποτέ νά άφικνήται πρός αύτήν, κα

θώς οΰδέ ή γήκαίό ήλιος δέν συμπίπτουσιν είς τήν πορείαν τω ν καί 

καθώς ούτος δέν φωτίζει οΰδέ θερμαίνει ευνχρόνως, ούτε κατά τόν 

αυτόν τρόπον δλα τής γης τά μέρη· καθώς δέν είναι ποτέ εξίσου 

γόνιμοι καί εύφοροι δλαι τής γης αί χώραι, ή καθώς δέν γίνονται 

όλοι οί άνθρωποι εύρωπαϊοι, παρόμοια ουδέ ολόκληρον τό ανθρώ

πινον γένος δέν είναι δυνατόν νά παιδευθή έν τώαύτώ, ή κατά τόν 

αύτόν τρόπον. Οταν ούτοι εχουσιν ημέραν, εκείνοι έχουσι νύκτα*
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όταν ενταύθα υπάρχει χώρα έαρος, έκεϊ είναι ^ώρα χειυ,ώνος κατά 

τό ηθικόν επίσης ώς καί κατά τό φυσικόν. Ποτέ είς ούδένα αιώνα 

δέν δύναται νά φθάση κάνέν έθνος, ώς ούδέ κάνεις κατά μέρος άν

θρωπος, κατά πάντα λόγον τήν τελειότητα. Πώς ήδύνατο ή απέ

ραντος δύναμις, ητις ένοικει είς τόν άνθρωπον, νά έςαντλν,Οη είς 

μίαν τοϋ χρόνου ροπήν; ό τελειότατος άνθρωπος είναι μόνον τό 

ανθρώπινον γένος· καί ή ιστορία τοΰ τελειοτέρου ανθρώπου είναι 

ή καθολική ιστορία. Έ κ  τούναντίου αιών τις, μέρος τ ι τής γης, έ

θνος τ ι, καθά μέρη καθ’ έαυτά, παριστάνουσι καί μόνον εν τ ι μό

ρων τής ανθρώπινης τελειότατος, μίαν τινα ιδιότητα τής ήμετέρας 

φύσεως κατά τήν πλήρη αύτής άνάπτυςιν. Εις τήν Ασίαν λ. ·/. 

αναπτύσσεται πρό πάντων ή φαντασία καί τό αίσθημα' είς τήν 

Ευρώπην ΰπερισχύουσιν αί διανοητικαί δυνάμεις· οί "Ελληνες διεκρί- 

νοντο κατά τήν περί τό καλόν έξοχον ααθησιν οί Ρωμαίοι διά τών 

δπλων καί τής νομοθεσίας τω ν  οί Ιουδαίοι συνέλαβαν καί διετη- 

ρησαν τήν καθαρωτέραν περί θεού έννοιαν οί άγριοι έςέ/ουσι κατά 

τήν όςύτητα τών φυσικών αισθήσεων. ’Αλλ’ ομως δέν φθάνουν όλα 

τά έθνη υψηλόν τής τελειότητας βαθμόν, οΰτε διέρχονται δλας τάς 

ηλικίας- ΰπάρχουσιν έθνη τά όποια ώς οί */ατά μέρος άνθρωποι, 

γεννώνται ανάπηρα καί σωματικώς καί ψυ^ικώς, τά όποια άπο- 

θνήσκουσι κατά τό μέσον τής ηλικίας αυτών* περί τούτων λέγο- 

μεν μετά τοΰ ’Αποστόλου Παύλου· α Σύ τις εί, άνθρωπε, ό άντα- 

ποκρινόμενος τώ θεώ; Μή έρεΐ τό πλάσμα τώ πλάσαντι· Τ ί με 

έποίησας ούτως; ή ούχ έχει εξουσίαν ό κεοαμεύς τοϋ αύτοϋ φυρά

ματος ποιήσαι 3 μέν είς τιμήν σκεύος, 8 δέ είς ατιμίαν; a Ο άν

θρωπος μολοντούτο δύναται νά εύδαιμονήση έν τώ μέσω παντός 

έθνους, Οπό οίονδήποτε κλίμα, ή ευδαιμονία συνίσταται κυρίως είς 

τήν αύτάρκειαν, καί αύτη υπάρχει συνήθως ό'που υπάρχουν αί όλι- 

γώτεραι χρεΐαι· ό'θεν κάνέν γένος ό'που 'ποτέ καί άν ζή, δέν ζή έπί 

ματαίω· τά πλεΐστα νομίΓουσιν ήδη ευδαιμονίαν αύτήν τήν ζωήν 

όσα δέν τελειοποιούνται καθ’ έαυτά, ύπουργοϋσιν είς άλλα επικρα

τέστερα έθνη καί είς άλλα τής γης μέρη· κ«ϊ ούτως όλο; συντε*
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λοϋσι τό καθ’ εαυτούς, είς τήν πρόοδον, είς τήν τελ^’.οποίησιν τής 

άνθρωπότητος.

Τό εύγενέστερον είς τόν άνθρωπον είναι αί ίδέαί, ή τοϋ αληθούς, 

τοϋ αγαθού, τοϋ καλοϋ, τοϋ δικαίου, Είς τήν Ευρώπην, τής όποιας 

τήν ιστορίαν γνωρίζομεν ακριβέστερο ν παρά τήν τών άλλων τής 

γής μερών, φαίνεται οτι κατά καιρούς καί έκ διαδοχής έχτεκράτει 

πάντοτε μία τις έκ τών ιδεών τούτων. Ζωοποιούνται αί ίδέαι είς 

τούς ανθρώπους δί άνχμίξεως υλικών ελατηρίων. ' Οταν κατά τινα 

αιώνα ύπερισχύσιοσι ταϋτα, τότε πρέπει νά βασιλεύση άλλη νέα 

ιδέα, ειδεμή ό άνθρωπος άπόλλυται ηθικώς. ’Αλλ’ έκεϊνο δέν γίνε

ται άνευ βιαίων μετατροπών, Ουτω εις τούς "Ελληνας ηκμαζε 

πρό πάντων ή αϊσθησις τοϋ καλοΰ· άλλ’ όταν αύτη μετετράπη είς 

άπλήν απολαυστικήν ηδονήν, ή Ελλάς έφΟάρη καί έγινε τής Ρώ

μης υπήκοος, ώς μετ’ ού πολύ καί ό'λος σχεδόν ό τότε γνωστός 

κόσμος. Μετά ταϋτα άνεφάνη μεταξύ τών γερμανικών φυλών ίδιά- 

ζουσα ευσέβεια, ήτις μετετράπη είς δεισιδαιμονίαν, τότε παρήκ- 

μασεν ή ιεροκρατία, καί ύπερίσχυσε τό αίσθημα τοϋ δικαίου, ώρί- 

σθησαν άκριβέστερον τά δρια τής πνευματικής εξουσίας, έσχηματί- 

σθησαν μόνιμα πολιτεύματα, έσυστηθησαν πολιτεϊαι καί έγεννήθη 

σύστημα πολιτικής περιλαμβάνον έντός τοϋ κύκλου αύτοΰ όλα τά 

έθνη. Εν τούτοις έγινεν ή μετάβασις τοϋ μεσαιώνος είς τήν ιστο

ρικήν περίοδον τών νεωτέ:ων χρόνων. Κατά τοϋ δικαίου ύπερίσχυ

σε τελευταϊον ή φιλαυτία, και έδηλ.ώθη διά δεινών ανατροπών 

τών υλικών έλατηρίων καί συμφερόντων ή ύπερίσχυσις· μεθ’ ο ή- 

γέρθη σφοδρά πρός τό έπίστασθαι όρμή, ώς νά εμελλεν ή σαφής, 

ή έναργής γνώσις νά μάς φέρνι πρός τήν ειρήνην, πρός τήν τελειό

τητα περί τάς τέχνας, πρός τήν άληθή καί καθαράν θρησκείαν. 

Συγχρόνως έξύπνησε πνεύμα έρεύνης καταγινόμενον νά άνακρίνη, 

νά άνιχνεύσνι τά πάντα, νά άνασηκώσνι παν προκάλυμμα, νά γνω- 

ρισγ) τήν άκροτάτην αλήθειαν. Αλλά δέν πρέπει νά λησμονώμεν, 

οτι έκτόζ τής έν τή ήμετέρα συνειδησει ένοικούσης ιδέας δεν γνω- 

ρίζομεν τί ρλέον ττερί τών 0:twy -ραγμάτων —  οτι δέν ζώμεν



μόνον Si ήμας αύτοΰς, αλλά καί πρός όφελος τοΰ κόσμου* —  ότι 

πασχ θεωρία έ^ει αξίαν καθόσον υπάρχει είς αναφοράν πρός τόν 

ποακτικόν βίον.

Τοΰς ολίγους αυτούς στοχασμούς περί της φιλοσοσφίας τής 

ιστορίας έκ-ρίναμεν καλόν νά προτάξωμεν χάριν εκείνων οί'τινες αι

σθάνονται τήν ανάγκην νά δώσωσιν ένότητα τινα είς την ποικί

λων, ενίοτε κατά τό φαινόμενον άπέραντον, ·?, απελπισίας πρόξενον, 

τύρβην τών συμβεβηκότων τοΰ κόσμου. Είς τοΰς στο-/ασμοΰς αύτοΰς 

φέρει ή ενδελεχής μελέτη τής ίς-ορίας, τλν όποιαν θέλομεν σπουδάσει 

νά έκθεσωαεν απαθώς, άπροκαταληπτως, χωρίς νά παραδεγθώμεν 

η νά προΰποθέσωμεν προορισμόν τινά είς τήν άνάπτυςιν τοΰ ανθρω

πίνου γένους* επειδή τις ποτέ έξιχνίασε τάς βουλάς τής θείας 

προνοίας* τίς δύναται νά καυχηθή ότι έννόησεν εντελώς τάς άπει

ρους σβέσεις τών ανθρώπων καί τής ιστορίας αΰτών, ώστε νά δυ- 

νηθν) νά τάς περίλάβτι καί νά τάς παραστήσ·/) υπό εν σχήμα, ΰπό 

ενα τύπον; Είς ήμας άρκεϊ άν δυνηθώμεν νά ύποδείξωμεν διατί τά 

γενόμενα έγιναν, όποια αποτελέσματα έπήγασαν έξ αΰτών ώς πρές 

τήν κατάστασιν καί τήν ευδαιμονίαν τής άνθρωπότητος.

Καταγινόμεθα ιδίως είς τήν ιστορίαν τής Ευρώπης· διότι περί 

τοΰ μέρους τούτου τής γής έχομεν πληρεστέρας γνώσεις, διότι ή 

ιστορία αύτής είναι δι ήμας έν γένεί σπουδαιοτέρα. Καθώς είς τήν 

ζωήν τοΰ ανθρώπου, οΰτω καί είς τήν ιστορίαν δέν ΰπάρνουν ακρι

βή όρια, συγχέοντχι ή άρχή καί τό τέλος. Ο,τι εις τινα αιώνα α

ναφαίνεται είς πλήρη άνάπτυξιν, προπαρεσκευάζετο ήδη είς τόν 

προηγούμενον* διά τοΰτο πας είς ρητά όρια περιορισμός ε/ει τι 

αυθαίρετον. Έπεκράτησεν όμως μεταξύ τών συγγραφέων τό νά 

διαιρώσι τό όλον τής καθολικής ιστορίας, είς τρεις μεγάλας ypovi- 

κάς περιόδους, τήν αρχαίαν ιστορίαν καθήκουσαν μέχρι τής κατα

στροφής τής έσπερίας ρωμαϊκής βασιλείας- τήν μέσην ιστορίαν μέ

χρι τής εΰρεσεοις τής Αμερικής, καί τήν νέαν ιστορίαν μέχρι τών 

ημερών μας. H - χ  ράδοσις τής άο/αίας ιστορίας άπόκειται είς άλ

λους· ήμεϊς θελομεν ένασχοληθή ιδίως είς τήν μέσην καί νε-
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«ν ιστορίαν· ή πρόθεσίς μας δέν είναι νά δοιγηθώμεν όλα άνεξαι· 

ρέτως τά γεγονότα, άλλά μόνον τά κυριώτερα συμβεβηκότα τών 

έπισημοτέρων έθνών, όσα συντελοΰσι πρός γνώσιν τοϋ κόσμου καί 

τής άνθρωπότητος, όσα νουθετοϋσιν, δσα ένθουσιάζουσι τους άκροω- 

μένους.

θδη γους και διδασκάλους εις τό Ιογον μας έλάβομεν συγγρα

φείς έξοχους, τόν Μύλλερον, τόν Ρόττεκ, τόν Σισμόνδην καί τινας 

άλλους. Οσάκις έδυνήθημεν έσυμβου?*εύθημεν καί ειδικούς καί πρω

τοτύπους συγγραφείς. Νέας θεωρίας περί τών γεγονότων οΰτε σκο

πόν, οΰτε δυνάμεις εχομεν νά έκθέσωμεν· άρκεϊ άν ώφελήθημεν 

οσον επρεπεν έξ όσων έσυλλέξαμεν βοηθημάτων. 'Οτιδήποτε προσ- 

φέρομεν είναι έράνισμα έχ. τών συγγραφέων έκείνων· πολλάκις έφυ- 

λάξαμεν είς την δίήγησιν καί τάς ιδίας αύτών λέξεις. Έκρίναμεν 

ματαιοπονίαν καί αύθάδειαν νά ζητήσωμεν νά έκφράσωμεν ήμεΐς 

άλλως δ,τι έξοχοι άνδρες έξιστόρησαν μέ τόσην τέχνην καί δοκιμό- 

τητα. Έκτος τούτου οί λόγοι τοϋ 'Ηροδότου, τοϋ Θουκυδίδου, τοϋ 

Τακιτου, τοϋ Γίββωνος, εντυπώνονται βαθύτερον είς τήν μνήμην 

μας παρά τών κοινών ιστοριογράφων αί διηγήσεις. “Ο ,τι είς τήν 

πραγματείαν ταύτην δυνάμεβα νά έπικαλεσθώμεν ώς ίδιον ήμών 

είναι ή μέθοδος καί ή τάξις, τήν όποιαν ήκολουθήσαμεν.

ΤΙΙΣ ΜΕΣΗΣ Κ Α Ι ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΛG7,



Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α :

Ό  Μωάμεθ καί τό Κοράνων, σύντομος φιλολογική 
πραγματιια υπό Κ. Κ.

§ . 1 .

Β ίος  τοϋ Μωάμεθ.

Εις τήν πόλιν Μέκκαν, τήν πρωτεύουσαν τής πετραίας ’Αραβίας, 

έγεννήδη περί τό ετος 5 7 0  νέας θρησκείας αρχηγέτης ό Μ ωάμεθ  

(α). *Αν καί άπό λαμπρού γένους όρμώμενος, άπό της φυλής τών 

Κορεϊσχιτών, τών ήγεμονευόντων της Μέκκας, δέν παρέλαβεν ομω; 

άλλ/,ν κληρονομιάν παρά τοϋ πατρός αΰτοϋ ’Αβδαλάχ, πρόωρα 

άποθανόντος, εί μή πέντε καμήλους, καί δοϋλόν τινα Αιθίοπα. 'θ  

άδελφός τοϋ πατρός αύτοϋ, ’Αβοΰ Ταλέβ, ό'ςτις ρετά τόν θάνατον 

εκείνου άνεδέχθη τού παιδός τήν άνατροφήν, τον ήσκησεν εις σω

ματικά; καί πολεμικάς άσκησεις, καί τόν έγύμνασεν εις τό έμπό* 

ριον, τό ένδοξότατον επιτήδευμα διά τήν έμπορικωτάτην πασών 

τών τής ’Αραβίας πόλεων Μέκκαν. ’Επιστημονικήν, η καί άπλώς 

γραμματικήν παιδείαν δέν ελαβε παντάπασιν ό Μωάμεθ· διότι, 

αν καί οί νΑραβες ήγάπον πρό πολλού ήδη τήν ποίησιν, τήν ρητό-

(α) Τό όνομα αύτοΰ λέγεται κυρίωί άραβιστί Μ ο υ  χ  α μ μ έ δ ή 
Μ ο χ  ρ ι μ μ έ δ, σημαίνον ε υ χ ή ν ,  έ πι  θ υ μ ί α ν  τ ώ ν έ θ ν ώ ν - όθεν 

έπειτα ο! μεν "Ελληνες έτχημίτι«(ν τό Μ ω ά μ ε θ - οί os λοιποί Εΰ« 
ρωπαϊθί, τό Mahomet.



ρικήν, τήν πάτριον ιστορίαν, χαί τήν αστρονομίαν, έγυμνάσθησαν 

όμως είς ταϋτα πάντα έκ της άπό στόματος παραδόσεως. ’Ολίγοι 

’ Αραβες ήξευραν τότε ν άναγινώσκωσι καί νά γράφωσι· καί μάλι

στα ή αραβική γραφή κατά μέν τινας εύρέθη μικρόν πρό τοϋ Μωά

μεθ" κατά δε άλλους πάλιν, οτε ούτος ήτο δέκα πέντε ετών τήν 

ηλικίαν και οι εύχρηστοι δέ τήν σήμερον αραβικοί χαρακτήρες 

είναι τοϋ Μωάμεθ μεταγενέστεροι. Κατά τήν κοινήν λοιπόν γνώ

μην τών Αράβων, καί κατά τήν ιδίαν αύτοϋ ομολογίαν, ό Μωά

μεθ ούδεμίαν γνώσιν ειχε τής τέχνης τοϋ άναγινώσκειν και γρά- 

φειν ώςτε παντελώς ούτως απαίδευτος, άπήλθε πολλάκις μετά 

τοϋ θείου αύτοΰ εϊς τήν Συρίαν, καί δι-κρίθη ποτέ είς τινα οίκεΐον 

τής πατρίδος αύτοϋ πόλεμον, τιμώμενο; προςέτι καί δι άλλα φυ

σικά προτερήματα, υπό τών όποιων γοητευθεΐσ* έμπορου τινός 

•/ήρα, ή Χαΰιόσα. έπέτρεψεν εις αύτόν τάς Ιμπορικάς αύτής ύπο* 

θέσεις, καί μετ’ ολίγον ύστερον, ευγνωμονούσα διά τήν παρ’ αΰτοϋ 

καλήν αύτών διαχείρισιν, συνεζεόχθη μετ’ αύτοϋ καί είς γάμον, 

τεσσαρακοντούτης μέν εκείνη, είκοσιπενταετοΰς δέ αύτοΰ οντος.

Δέκα πέντε έτών δλον διάστημα αποσιωπά ή βιογραφία αύτοϋ, 

καί δέν μας παρίσταται ό Μωάμεθ εκτοτε πλέον, εί μή κατά τό 

μ / ετος τής ηλικίας αύτοϋ (περί τό 6 1 0 ) ,  οτε άνεφάνη νέας θρη

σκείας διδάσκαλος. Εν τοσούτω δέ είναι πολύ πιθανόν, οτι καθ 6· 

λον τοϋτο τό διάστημα δέν μετηλθε πλέον έμπορικάς εργασίας, άλλ 

ότι άφιερώθη είς βαθείας περί θρησκείας θεωρίας- καθότι έκ νεότητος 

ήδη έφαίνετο έ/ων κλίσιν περί θρησκευτικάς σκέψεις, συνεθίζων 

κατ’ ετος, τόν μήνα ραμαδάν, ν’ απέρχεται είς τ ι παρά τήν Μέκκαν 

σπήλαιαν, καί νά διατρίβνι έκεϊ μονήρης πολύν χρόνον. Πότε δέ 

έπήλθεν είς τόν νοϋν αύτοΰ ή ιδέα νά συστήσνι νέαν θρησκείαν πό- 

θεν, μεταξύ είδωλολατροϋντος έθνους ζών, έπληροφορήθη περί τής 

ένότητος τοϋ Θεοΰ· καί πώς διά τοΰ προφητικοΰ χαρακτήρος έ- 

σπούδασε νά έπισπάσ·/] εϊς έαυτόν προσωπικήν μεγαλειότητα· ταϋ

τα πάντα είναι ζητήματα, τά όποια μόνον έξ εικασίας δύνανται 

νά λυθώσιν. Οτι απαίδευτος καί αγράμματος ‘λ ραψ συνέλαβεν
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υψηλήν τινα ιδέαν περί τής τότε καταστάσεις τών ανθρώπων, καί 

εδοϊΐκεν εις αΰτήν ύλην μεγάλων σχεδίων, δέν είναι τοσοΰτον πι

θανόν· δτι δέ πάλιν διελογίσθη νά επιτυχή τοϋ σκοποϋ αύτοΰ, νά 

καταλύσ7ΐ δηλονότι τήν εϊδωλολατρείαν, καί νά εΐςαγάγη καθαρω- 

τέραν διδασκαλίαν διά γοητείας καί άπάτηί, ευκόλως έρμηνεΰεται 

έξ άλλων όαοίων κατά καιοοΰς εις τήν Ιστορίαν οανέντων αϊρεσιαρ- 

χών, καί νέων δογμάτων είςν,γνιτών.

'θ  Μωάιχεθ ήρχιτε τήν υποτιθεμένων προφητικήν αύτοΰ αποστο

λήν τδ μ / τής ήλικίας ετος· καί πρώτην μέν έκέρδησεν εις τό νέον 

δόγμα τήν γυναίκα αύτοΰ Χαδιδσαν, κοινωνήσας εις αυτήν συνδιά- 

λεξίν τινα μετά τού αγγέλου Γαβριήλ, διά τής οποίας έκν,ρύχθη 

απεσταλμένος παρά Θεοΰ (α)· έπειτα δέ τόν δεκαετή αύτοΰ έζά- 

δελφον 'A lt\ r , τόν δοΰλον Ζεΐδ, τόν ’Αβουβέκερ, άνδρα σεβασμί-

157 0  Ο ΜΩΑΜΕΘ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΛΛΤΟΝ.

(α) Ό  περίβλεπτος ιστορικός καί γεωγρ'άφος ’Άραψ ’Ι σ μ α ή λ  
Ά β ο υ λ φ έ δ α ς  (άποθανών τό 1 3 3 3  ετος) εις τό σύγγραμμα αύτοϋ, De 

■vita et rebus gestis Mohammedis, ούτως ιστορεί (κεφ. 7 .)  ταυτην τήν 
συνδιάλεξιν. Ό  Θεός Ινέπνευσεν είς τόν Μωάμεθ Ι'ρωτα πρός τόν μο
νήρη βίον* οθεν διατριβών μόνος εις τό παρά τήν Μέκκαν σπήλαιον, εί
δε κατά τό ετος τοϋτο (τό μ', τής ήλικίαι,) έμφανισθέντα εις αυτόν δια 
νυκτός τόν άγγελον Γαβριήλ, ό’ςτις τόν διέταξε ν’ άναγνώση' άοοΰ δέ 

ώμολόγησεν, οτι δεν ήςευρε ν’ άναγινώσκη, εΤπεν έ'πειτα πρός αυτόν ό 

άγγελος' « άνάγνωθι είς τό ονομα τοϋ κυρίου σου, τοϋ δημιουργήσαν- 
τος τά πάντα’ άνάγνωθι, καί ΰμνησον τόν κύριόν σου, τόν δείξαντα είς 
τόν άνθρωπον τήν χρήσιν τής γραφίδος, καί τόν διδάξαντα αύτόν δ,τι 

δεν ήξευρεν. ι  Έπαναλαβών ό Μωάμεθ τούς λόγους τούτους, τοΰς ά , 
■ποτελοΰντας τήν αρχήν τοΰ 9 6  κεφαλαίου τοΰ Κορανίου, ήκουσε φω

νήν έξ ουρανού, λέγουταν- « TQ Μωάμεθ, σύ είσαι ό παρά βεοΰ άπε- 

σταλμένος, καί έγώ είμαι ό ά'γγελος Γαβριήλ. κ Έλθών δέ είς τήν Μέκ
καν, διηγήθη τό συμβάν είς τήν γυναίκα αύτοΰ, ητις τόν Ιβεβαίωσεν 

αμέσως μεθ’ δρκου, ό'τι θέλει γείνει ό προφήτης τοΰ ίδιου αύτοΰ έ’θνους. 
Έτέλεσεν έπειτα ό Μωάμεθ τήν συνήθη προσευχήν, καί περιήλθεν έ - 
■πτάκις τήν κ α ά ο α ν, «αλαιόν τινα ναόν τής Μέκκας, οςτις κατά τάς 

αγγελίας τών Αράβων λέγεται ό’τι άνηγέρθη δπό τοΰ ’Αβραάμ καί του 

Ισμαήλ, καί έ’κτοτε έβλεπε τήν νύκτα Οΐίας οπτασίας.



ου χαρακτήρας, καί μεγάλην δύναμιν εχοντα, ό'ςτ'.ς συνεφείλκυσε 

fAsO' έαυτοΰ καί δέκα τών προυχόντων τής Μέκκας πολιτών. Πάντες 

ούτοι έδιδάχθησαν τήν διδασκαλίαν τοϋ / a j d j i  (τουτέστι ri/C 

οωτηρίας, ώς έπωνομάσθη ή νέα θρησκεία), όςτις έθεωρεΐτο δια- 

κοίνωσις τοϋ θειου θελήματος διά τοϋ αγγέλου Γαβριήλ.

Έ π ί τριών ολοκλήρων ετών ή πρόοδος τοΰ προςηλυτισμοΰ τοΰ 

Μωάμεθ έγίνετο μικρά καί βραδεία· κατά δε το δ /  ετος προςεκά- 

λεσεν ό Μωάμεθ πάντας τους συγγενείς αύτοΰ εϊς κοινόν συμπό- 

σιον, διεκοίνωσεν εϊς αυτούς την προφητικήν αύτοϋ αποστολήν, 

καί τούς ήοώτησε, τίς έξ αύτών ήθελε νά δεχθή τό αξίωμα τοΰ 

fit ζίρον, η τοϋ πρώτου ύπουργοΰ· πρός τήν έρώτησιν ταύτην πάν

τες έσιώπησαν, έωςοΰ ό νεανίας Αλής, ό'λος ένθουσιών, ύπεσχέθη, 

οτι αποφασίζει νά κατατροπώσω, πάντα τινά, δςτις ήθελε τολμή

σει ν’ άντισταθή πρός τόν διδάσκαλον αύτοϋ. Ματαίως έζήτησεν ό 

’λβού Ταλέβ ν’ άποτρέψ·/] άμφοτέρους άπό- τούτου τοΰ επιχειρήμα

τος* άλλά και αύτός, άν καί μή κατά πάντα τ ίς  μωαμεθανικής 

διδασκαλίας οπαδός, έχρησίμευεν δμως είς αύτήν πολύ* καθότι 

έπροστάτευε τόν Μωάμεθ κατά τών εχθρών αύτοΰ, καί παρει/εν 

είς αυτόν έν καιρώ κινδύνων καταφύγιον. Πολλάκις έφώρμησαν έπί 

τόν Μωάμεθ οί είδωλολάτραι, καί τόν ήνάγκασαν νά μεταβάλνι 

κατοικητήριον άλλά καί πολλάκις ΐσχυσεν αύτός νά έπιστρέψη 

είς τά ίδια δόγματα καί αύτούς τούς πικροτάτους αύτοΰ εχθρούς. 

Μεγάλην δέ ζημίαν επαθε τό δέκατον ετος τής προφητικής αύτοΰ 

αποστολής έκ τοϋ θανάτου τοϋ Λβού Ταλέβ καί τοΰ τής πιστής 

Χαδιδσας· ο'θεν καί τής προστασίας αύτών έστερημένος, άπήλθε 

πρός καιρόν τινα είς τήν πόλιν ΤαΟέφ· τουναντίον δέ εϋρηκε με

γάλην βοήθειαν είς τούς προςκυνητάς, τούς ερχομένους είς τήν κα- 

άβαν, καί έκέρδησεν έκ τών έκεϊ γειτνιαζουσών φυλών πολλούς 

οπαδούς. Κατά τούτους τούς χρόνους τίθεται ή περίφημος τού 

Μωάμεθ νυκτερινή πορεία έπί τοϋ κτήνους βοραχ είς τόν ουρανόν, 

ύπό τήν οδηγίαν τοϋ άγγέλου Γαβριήλ (α).

(α) Οί jJlasjitiavol Μάτχαλο·. &ιφώνουν τρός 4Άήλους, λίγει δ Ά -
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Τό δο>δέκατον έτος έζτ,πλώδη ή διδασκαλία τοΰ ίσλάμ καί είς 

τούς κατοίκους της 1'αθρέβ (τ ις  ύστερον Μεδίνης), έκ τών όποιων 

ο:. πλεΐστοι ώμοσαν εις τόν Μωάμεθ πίστιν, καί ύπεσ^έδησαν, 

ότι δέλουν συμπράςει μετ’ αύτοϋ. Τότε δέ άπε^άσισεν ό Μωάμεθ 

νά καταπολεμησ/, τούς εχθρούς αύτοϋ- άλλ ούτοι, έτι μάλλον

M2  Ο ΜΩΑΜΕΘ Κ Α Ι ΤΟ ΚΟΡ ΑΝΙΟΝ.

βουλφέδας (d e  v ita  e tc . M oham . ca p . 1 8 . ) ,  iv  ix a ;x s  τήν χορείαν τα ύ- 
την σωματικως, ή άν ήτον άπλως νυκτερινή όπτασία' α λ λ ά , άν καί ή 

δευτέρα αύτοΰ γυνή ήτο τής δευτέρας ταύτης γνώμης, οΐ πλεΤστοι δ’μως 

έπρέσβευαν τήν πρώτην. 'Όπως αν εχιρ τό πραγμα, 6 Μωάμεθ ήθελε διά 

ταύτης τής διηγτ|σεως, τής όποιας μνημονεύει και το κοράνιον (είς τήν 

αρχήν τ ο υ '1 7 . κ εφ .), νά διαδώσ·*) ύψηλάς Ιδέας περί έαυτοΰ. *0  άγ

γελος Γ α β ρ ιή λ , ένδΐδυμένος μαργάρινον ένδυμα, καί φέρων έπ ί τοΰ μ ε

τώπου πλάκα, έπί τής όποιας ήτο γεγραμμένον* <t ούδείς ά λλος θεός ύ -  

» πάρχει πλήν τοΰ θεοΰ* ό Μωάμεθ είναι ό προφήτης αύτοΰ ( λ ε ΐ  λα χίλ

*  ά λά , Μωχαμμεδέ ρεσ ουϊλ ά )’» τόν έξύπνισε, καί τόν άνεβίβασεν έπί λευ

κόν ίππον, δςτις προς τάς άλλας Ιδιότητας είχε καί τόδωρον τής λα λ ια ς, 

κα ί είς τόν όποΤον ύπεσχέθη, δτι διά πρεσβειών αύτοΰ θέλει συμμετάσχε6 

τής κοινής άναστάσεως, κα ί είςελθεΤ μ ετ ’ αύτοΰ είς τον παράδεισον. Ό  

ΐππος οΰτος, συνοδευόμενος υπό τοΰ αγγέλου Γ α β ριή λ , έφερε τόν Μωάμεθ 

μετά υπερβολικής ταχυτητος είς τόν πρώτον, τόν δεύτερον, καί κατ’ ό -  

λίγον τελευταΐον είς τόν έβδομον ούρανόν. Ε ντα ύθ α  τόν άφήκεν ό Γ α 

βριήλ , καθότι δέν ήτον είς αυτόν συγκεχωρημένον νά πλησιάστρ, και τόν 

παρέλαβεν ό άγγελος Ά σ ρα φ ή λ , ό βαστάζων τόν θρόνον τοΰ θεοΰ’ ό θρό

νος δέ οΰτος π&ρίκυκλοΰται πανταχόθεν υπό αγγέλων, καί ύπ’ αυτόν ρέ

ουν τέσσαρες ποταμοί, μεταξύ των όποίων συναριθμεΐται καί ό Ν είλος. 

Ενόσω  ώμίλει ό Μωάμεθ μετά τοΰ θεοΰ, οί άγγελοι έψαλλαν, δ τ ι« ο ύ - 

5 δεις άλλος θεός υπάρχει πλήν τοΰ θεοΰ* ό δέ Μωάμεθ είναι δ δοΰλος

*  κα ίό  απεσταλμένος αύτοΰ. » Ό  Μωάμεθ έζητησε παρά τοΰ θεοΰ χά ριν, 

ώς τοσοΰτοι ά λλοι σεβάσμιοι άνδρες έλαβαν, καί ό θεός συγκατένευσεν 

εις αύτόν, δτι τό δνομα τοΰ Μωάμεθ ούδέποτε θέλει χωρισθή είς τόν κό

σμον άπό τοΰ όνόματος τοΰ θεοΰ, Έξελθόντα δέ τοΰ έβδόμου τούτου ού- 

ρανοΰ, παρηκολούθησεν αύτόν πάλιν ό άγγελος Γ α β ριή λ , καί έδειξεν είς 

αύτόν τόν παράδεισον, καί τήν αύτήν νύκτα κατέβησαν πάλιν έπί τοΰ 

λευκοΰ ΐππου είς τήν Μέκκαν. Τ ή ν  έπομένην ήμέραν διηγήθη δ Μωάμεθ 

δημοσία τήν νυκτερινήν αύτοΰ πορείαν* καί οί μέν έναντίοι αύτοΰ τόν έ -  

κηρυςαν ψεύστην* ή δέ δμολογία τοΰ Ά βουβέκερ, δτι πάντα, δσα αναγ

γέλλει 6 άπεσταλμένος τοΰ θεοΰ, πρέπει νά ήναι αληθή, τόν έβοη^ησε 

π ολυ, άν καί τινες των όπαδών αύτοΰ τόν έγκατέλειψαν.



παοοξυνθέντες, έσυμφώνησαν νά τόν θανατώσωσι· πληροφορηθείς 

όμως έκεΐνος περί τοϋ |προκειμένου κινδύνου, άφήκεν, ύπό μόνου 

τοϋ ’Αβουβέκερ ακολουθούμενος, τήν Μέκκαν, καί έκρύβη ούχί, 

μακράν αυτής, εϊς τ ι σπήλαιον, δπου διέμεινεν άγνως-ος τρεις ημέ

ρας, καί εφθασεν έπειτα (ευτυχώς, άν καί μή παντάπασι /ωρίς 

κινδύνου, είς τήν Μέδιναν. Τό συμβεβηκός τοϋτο, άπό τοΰ όποιου 

οί Μωαμεθανοί αρχίζουν τήν χρονολογίαν αυτών, είναι γνωστόν 

Οπό τό όνομα είγίρα (η , ώς άραβιστί προφέρεται, χεόσρά, του- 

τέστι, ψνγη), ήτις άριθμεϊται άπό τής 1 6  ϊουλίου τοΰ έτους 6 2 2 .

Εϊς τήν Μέδιναν εΰρηκεν ό Μωάμεθ ειλικρινή υποδοχήν, καί έν- 

δυθείς ένταϋθα τήν Ηγεμονικήν καί ιερατικήν εξουσίαν, ένομφεύθη 

τήν θυγατέρα τοϋ ’Αβουβέκερ 'A ev o o a r ,  καί έκήρυξεν, αύξανομέ- 

νου πάντοτε έπί τό μεΐζον τοϋ άριθμοϋ τών πιστών, τήν άπόφα- 

<7ιν αύτοΰ νά έξαπλιόσνι τήν ιδίαν διδασκαλίαν διά τοϋ ξίφους (α). 

*11 ελπίς είς λαφυραγωγίαν ήρέθισεν έ'τι μάλλον τους οπαδούς αύ

τοϋ· δθεν καί τό πρώτον πολεμικόν αύτών κατόρθωμα ήτο νά συλ- 

λάβωσι πλουσίαν τινά συνοδίαν, ύπό τήν οδηγίαν ουσαν τοϋ 'Α6βΙ> 

Σόφιαν, τοΰ άρχηγοΰ τών Κορεϊσχιτών, καί φρουρουμένην ύπό 

πολυαρίθμου φυλακής. Ο Μωάμεθ έπέπεσε κατ’ αύτών μετά ολί

γων ανθρώπων εϊς τήν κοιλάδα βαδερ, συνεκρότησε πρός αύτούς 

μάχην, τούς ένίκησε, καί άπήγαγε μεθ’ έαυτοΰ αιχμαλώτους τινάς 

και λείαν πολλήν. Καί άλλας δέ τοιαύτας πολεμικάς επιχειρή

σεις έξετέλεσεν εύτυχώς* άλλά τό γ /  ετος τής είγίρας ό ’Αβοΐ» 

Σόφιάν έφώρμησε μετά 3 0 0 0  πολεμιστών τόν Μωάμεθ, εχοντα 

περί αύτόν μόνον 9 5 0  ανθρώπους, κατά τό όρος ’Οχούδ, πλησίον 

τής Μεδίνης· πεισματική μάχη συνήφθη πρός άμφότερα τά μέρη,

(α ) 01 μωαμεθανοί αυγνραφεΐς λέγουν, δτΐ ι ίς  τόν Μωάμεθ ίέν  ήτο χα-  

’t ’ ά ρ χ ά ; συγχεχωρημένον νά χάμνί) πόλεμον, ά λ λ ά  νά φέργ μόνον ταίις 
ανθρώπους είς τόν θεόν, χαί ν ’ ά ντιτά σ ϊ^ είς τοίις διωγμούς υπομονήν" τώ

ρα ίμ ω ς , δτε οί Κ ορεϊσχΐται ϊ6λασ®>)'μουν αύτόν τόν θεόν, χαί έξιίλεγχαν 

ψευδ^ τόν ττροφιίτην αύτοϋ, χαταΟλίβοντις τούς τιατούς όπαδούς, βυγχα- 

τένευσεν 6 θεός, χαί τόν έιυγχώ ρηβε νά μεταχείρισθί) χατ’ αύτών τά ί -  

ϊλ α ,  χαί νά *opti9f, χαί «λλοθέν τ.οΗν βοι-θειαν.
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καθ’ ήν ό ψεύδοπροφτζτής, πληγωθείς, μόλις έδυνήθη νά διάσωση 

την ζωήν. Π περίστασις αύτη έκλόνησε κατά φυσικόν λόγον την 

ύπόλη&ιν εκείνου, εις τόν όποιον ή ύπό τοΰ Θεοΰ δοθεϊσα ύπόσχε- 

σις εαελλε νά χοίηγήση τήν νίκην· έν τοσούτω όμως άποδούς την 

αιτίαν εις τάς αμαρτίας τών Μουσουλμάνων, έπέτυχεν, έπαγγελ- 

λόμενος εις τοΰς πεσόντας παράδεισον, παρεσκεοασμένον πάσας 

τάς επιγείους ήδονάς, ν’ άποκαταστησνι τήν κλονουμένην έμπιστο- 

’ βύνην, τής οποίας έλαβε χρείαν τό εφεξής ετος (G 25), δτε ό ’Λβού 

Σόφιάν έφάνή έμπροσθεν τής'Μεδίνης μετά 1ΟΟΟΟ ανθρώπων. Ο 

Μώάμίθ περιωρίσθη φρονίμως είς τήν ύπεράσπισιν άλλ’, άφοΰ με

τά είκοσαήμερον πολιορκίαν οι εχθροί, διχονοήσαντες πρός άλλή- 

λους, διεσκορπίσθησαν, έτρεψε τοΰς έαυτοΰ, υπό τό πρόσχημα θείας 

τινός διαταγής, κατά τής ιουδαϊκής φυλής Κ ορεϊόχ ά , ητις μετέ- 

■ στη πρός τοΰς εχθρούς αύτοΰ· μετά είκοσι πέντε ημέρας ήναγκά- 

' σθησαν οι ’Ιουδαίοι νά παραδώσωσι τό όχυρώτατον αΰτών φρού- 

' ριον εις τήν διάκρισιν τοΰ νικητοΰ, ό'ςτις έξεδίκησεν αίματωδεστά- 

την έκδίκησιν, φονεύσας περίπου 7 0 0  ανδρας, καί αίχμαλωτίσας 

τάς γυναίκας καί τά τέκνα. Μετ’ ολίγα έτη ύστερον έκυρίευσε καί 

' τήν Χαϊβάρ, τήν μητρόπολιν τής κατά τήν ’Αραβίαν ιουδαϊκής 

δυνάμεως, καί ούτως ένίκησε κατά κράτος τόν δυςτυχή τοΰτον 

λαόν.

Καί όσους μέν φόνους έπραττε, καί δσας ωμότητας έξήσκει κα

τά τών έχθρών αύτοΰ, είναι πολύ πιθανόν, ό'τι έδικαιολογόΰντο 

πρός τούς οπαδούς αύτοΰ έκ τής νομιζομένης θείας αποστολής· 

σκανδαλωδεστάτη όμως έπρεπε νά φαν/j καί είς αυτούς ή παρά- 

βασις πάσης δικαιοσύνης καί σεμνοπρεπείας, τήν όποιαν κατεπά- 

τησε διά τόν πρός τήν Ζ εϊτάβ, τήν γυναίκα τοΰ άπελευθερωθέν- 

τος καί υίοθετηθέντος δούλου αύτού Ζείδ, έρωτα, λαβών αυτήν 

αναφανδόν είς γυναίκα, καί μηδέν φροντίσας περί συγγενικού βαθ

μού, τόν όποιον οί “Αραβες έ'ως τότε έτηρούν θρησκευτικώτατ*. 

Αυτή δέ ή πρός τό γυναικεΐον φΰλον αδυναμία τοΰ Μωάμεθ ηϋξά- 

νετο πάντοτε, όσον πλειοτέραν δόξαν άπέλαυε· παρά τάς πολύ*·
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ρίθμους γυναίκας, τάς οποίας έφύλαττεν βίς τόν γυναικωνίτην, πα- 

ρεδίδετο έν παρόδω καί είς άλλους έρωτας, δικαιολογών αύτούς 

διά προςΟήκης νέων κεφαλαίων είς τό κοράνιον.

Π διδασκαλία δε αύτοΰ καί ή περί τήν νέαν θρησκείαν δόξα 

έ'/,πλοϋτο πάντοτε περαιτέρω είς τάς ομόρους φυλάς, καί τό έβ

δομον έτος τής είγίρας προςεκάλεσεν ό Μωάμεθ πρός υποδοχήν τής 

είς αύτόν γενομενης νέας ταύτης άπρκαλύψε&ς τοΰ θείου νόμου 

πάντας τούς έπισνίμους περί αύτόν ηγεμόνας, και μάλιστα τόν 

Χοσρου, βασιλέα τής Περσίας, τόν ' I l p d x J s i o r ,  αύτοκράτορα τής 

Κωνσταντινουπόλεως, τόν Μον.αυκαν, έφορον τών βασιλικών προς- 

όδων τής Αίγυπτου, τόν βασιλέα τής Αιθιοπίας, καί ά'λλους τών 

διαφόρων τής Αραβίας χωρών ηγεμόνας. ’Ε κ .τούτων δέ οί μέν ά· 

πωτέρο) όντες, καί ισχυρότεροι, όλίγην προςοχήν έδωκαν είς τήν 

πρόςκλησιν αύτοΰ (α)· οί δέ πλησιέστερον κατοικοΰντες, καί οί α

σθενέστεροι, άκούοντες τήν δυναμιν αύτοΰ αύςανοαένην, δέν έμεναν 

αδιάφοροι πρός τά όπλα αύτοϋ. Κατ’ εςο/ήν δέ πολλοϋ λόγου α

ξίαν δι’ αύτόν ήτο νά μ/] μένη πλέον εξόριστος τής Μέκκας, τής 

ίερας πόλεως, πρός τήν οποίαν διευθύνετο έξαιρέτως ή λατρεία τών 

’Αράβων. Εντεύθεν παρέστη είς τήν Μέκκαν έπί κορυφής 1 4 0 0  άν-

(α ) Ούτως, ό βασιλεύς τής Περσίας έςέσχισε τήν έπιστολήν του Μωά

μεθ, όνομάσας αυτόν δαυλόν αύτοϋ; καί έπιτρέψας είς τον στρατηγόν α ύ

τοΰ κατά τήν εύδαίμονα ’Αραβίαν νά στείλ^ πρός αύτόν τον ταραςίαν το ύ 

το ν' α λ λ ’ , έπειδή ό Μωάμεθ ίμαθεν ές άποκαλύψεως, δτι ό Χοσρού μ έλ 

λ ει νά Οανατωθ?! ύπό τοΰ Ιδίου υ ίοΰ, καί ή βασιλεία νά καταλυΟη ταχέως, 

και ανάγγειλε τοΰτο είς τον στρατηγόν, διατάσσων αύτόν νά προσέλΟνι είς 

τήν νέαν θρησκείαν, ύπηκουσεν οΰτος μ ετ ’ άλλων Περσών, ίίντων είς τήν 

’Αραβίαν, διότι είδε πληρωΟεΤσαν τήν αγγελίαν έκείνην. —Ό  αύτοκράτωρ 

Η ρ ά κ λ ειο ς  έ'δωχεν είς αύτον τουλάχιστον ευγενικήν άπάντησιν, καί Ιπ ε μ -  

ψε πολύτιμα δώρα* τόν αύτόν τρόπον άπεκρίΟη πρός αύτόν και ό Μ οκαυ- 

κας, Ίακω βίτ^ς οιν τό δόγμα" ό Ν α γ ι α σ I, ή Ά  σ σ α μ  <2 ς, βασιλεύς 

τής Αιθιοπίας, £ςτις πρό τίνος καιρού είχε παραδεχΟή τήν πίστιν τοΰ Μω

άμεθ, προςφυγόντων όπαδων τινων τούτου είς τό βασίλειον αύτοΰ, έφρόν- 

τισε τώρα νά εξαπλώστ* αύτήν έτι περαιτέρω. A b u lfed a  d e v ita  e t c .  
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δρών, ύπό τό πρόσχημα τοΰ νά έπισκεφθίί είρηνικώς τον ναόν αυ

τής· οί Κορεϊσχΐται όμως ήθέλησαν κατ άρχάς νά τόν άντ^ταΟώ- 

σ ιν  άλλ’ ύστερον έκαμαν πρός άλλήλους δεκαετή εκεχειρίαν, καί 

οϋτω τόν έσυγ^οιρησαν νά είςέλθη είς τήν πόλιν, νά^προςευχηθη 

είς τόν ναόν αυτής, καί νά περιέλθν) αύτόν επτάκις. ’Επειδή δε ή 

επιθυμία καί ό σκοπός τοϋ Μωάμεθ καί τών οπαδών αϋτοΰ ήτο 

νά έςουσιάσωσι την Μέκκαν, μετεχειρίσθη ό Μωάμεθ τό έτος 6 2 9  

πρόφασιν, ότι οί Κορεϊσχΐται παρέβησαν τάς συνθήκας, άν καί ού- 

τοι έζήτησαν κατά παντοίους τρόπους νά ύπερασπισθώσι, καί ώρ- 

μησε κατά τής Μέκκας, έπάγων 1 0 (1 0 0  άνδρών στράτευμα. Είς 

ολίγου χρόνου διάστημα κατέστη κύριος τής πόλεως, καί έκήρυξε. 

τοΰς κατοίκους αυτής, τοΰς μέχρι τοΰδε πικροτάτους αύτοΰ έχθροΰς, 

ελευθέρους, θυσιάσας μόνον ες άνδρών καί τεσσάρων γυναικών τήν 

ζωήν. Τά πρώτον δέ έργον, το όποιον, καθυποτάξας τήν Μέκκαν, 

επραξεν είς αυτήν, ητο νά περιέλθν) έπί τής καμνίλου αύτοΰ έπτά- 

κις τήν καάβαν, καί νά έγγίσγι ευλαβέστατα διά τής ράβδου τήν 

γωνίαν τοΰ έν αύτή κειμένου μέλανος λίθου, όςτις έλέγετο ότι κα- 

τεβιβάσθη ύπό τοϋ αγγέλου Γαβριήλ ές οΰρανοϋ λευκός, καί νά 

καταστρέψη πάντα τά είϊοιλα, άριθμοΰμενα περίπου 3 6 0 .

Τά επόμενον έτος ονομάζεται ύπό τών Μωαμεθανών τό iz o c  
τών πρεσβειών, έπειδή πλήθος αραβικών φυλών έπροθυμήθησαν 

δι'άπεσταλμένων ν’ άναγγείλωσι τήν είς αύτόν ύποταγήν, καί τήν 

πρός τά θρησκευτικά αύτοϋ δόγματα επιστροφήν αύτών. Κατά τό 

αύτά έτος άπεφάσισεν ό Μωάμεθ, έχων 3 0 0 0 0  στρατού, έκ τών 

όποιων 1 0 0 0 0  ήτον ιππικόν, νά προκαταλάβν) τά έχθρικά σχέδια 

τοϋ αύτοκράτορος IIρακλείου. Έστράτευσε λοιπόν είς τήν Συρίαν 

μέχρι τοϋ Ταβούκ, κατά τό ήμισυ τοϋ δρόμου πρός τήν Δαμασκόν, 

καί έπέστρεψε πάλαν είς τήν Μέδιναν, άρκεσθείς μόνον έγγράφως 

νά προκαλέσν! τόν αύτοκράτορα είς παραδοχήν τής διδασκαλίας 

αύτοϋ.
Τά δέ δέκατον ετος τής είγίρας έπεχείρησεν ό Μωάμεθ, συνε- 

πάγων ακολουθίαν 9 0 0 0 0 ,  η κατ’ άλλους, 1 5 0 0 0 0  οπαδών, νά
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ελ Ον: πάλιν εί; τήν Μέκκαν* άλλά τό ένίϊοςότατον τούτο έπινεί- 

ρήμα ήτο καί τό τελευταΐον τάς ζωής αύτοΰ· καθότι έπισχρέφων 

είς τήν Μέδιναν, άπέθανε, φαρμακωθείς ύπό γυνακοός τίνος, ή όποια 

άπετόλμησε τούτο, διά νά πληροφορηθ-ρ, έάν τό δηλητήριον φάρ

μακο-/ θέλτ) τόν βλάψει, καί έάν ήναι τωόντι πχρά Θεού άπε^αλ- 

μένος- άπέθανε δε τό ιά. ετος τής είγίρας, τήν δέ ηλικίαν G3, ή 

κατ άλλους 6 5  ετών. Μικρόν πρό τοϋ θανάτου αύτοϋ έκήρυξε δη

μοσία ό Μωάμεθ, οτι είναι έτοιμος ν’ αντικαταστήσω πασαν αδι

κίαν, τήν όποιαν τυχόν έπροξένησεν είς τόν κόσμον, ύποφέρων α

σμένως καί ραοδισμούς, άν ποτε έρράβδισέ τινα- τότε είς τών πα- 

ρΐστώτων άπήτησε παρ’ αύτοϋ μικράν ποσότητα χρημάτων, καί ό 

Μωάμεθ αμέσως τήν άπέτισε μετά τόκου. Είς τούς οπαδούς δέ 

αύτοϋ παρήγγειλε. πριν άποθάνη, ταύτα* νά μή άνέχωνται αλλό

θρησκόν τινα καθ’ όλην τήν ’Αραβίαν* νά παραχωρώσιν είς πάντας, 

όσοι άν παραδεχθώσι τήν πίστιν αύτών, τά αύτά δίκαια, τά όποια 

καί αύτοί ει/αν, καί νά συνιστώσι πρό πάντων τήν προςευχήν. 

Έζήτησε, λέγουν, καί μελάνην καί χάρτην, διά νά καταλείψΐ) τάς 

παραγγελίας ταΰτας γραπτάς- καί άλλα δέ θαυμαστά περιστατι

κά τοϋ θανάτου «ύτοϋ, ώς τήν έμφάνειαν τοϋ αγγέλου τών νε

κρών, όςτις διά τοϋ Γαβριήλ λαμβάνει παρ’ αύτοϋ τήν άδειαν νά 

τόν άναρπάση άπό τής παρούσης ζωής, συνέλεςαν καί ιστόρησαν 

οί μωαμεθανοί συγγραφείς.

Ο τάφος αύτοϋ κατά μέν τόν κοινόν ο /λ  ον κρέμαται είς τόν 

άέρα* αληθώς δε ύπάρχει είς τήν Μέδιναν, περιπεφραγμένος διά 

σιδηρών κιγκλίδων, καί είς πάντας άπρόςιτος. Τά δε σωματικά 
καί πνευματικά προτερήματα τοϋ Μωάμεθ, τά ό·.:οΐα ύπερυψοϋν 
είς υπερβολήν οί άραζες συγγραφείς, είναι* πυρώδες πνεύμα, ά- 
στράπτον άπό τών μελάνων αύτοϋ οφθαλμών, καί ένδεικνύμενον 
εί; τό μεγαλοπρεπές αύτοϋ βάδισμα- παρειαί στρογγύλαι, βεβαμ- 
μέναι ύπό ιλαράς μελαγ/ρινότητος-. πρόσωτον ήμερον- όφρύδιχ 
μεγάλα· μύτη ίερακωτή- στόμα καί όδόντα ώραΐα, καί σώμα έν 
γένει ευρωστον καί νευρώδες (α).

( *] Ίιτορ. τ&ν ivjpciir. ζράξ. ΰτδ τών Κ. Μ. Κο.!μ<χ; Τίμ. Λ. ιελ i l l .
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Θεοφάνης ό Ομολογητής, Κωνσταντινουπολίτης, ιστορεί (£* 

Χρονογρ.) περί τοΰ Μωάμεθ τά ολίγα ταΰτα· κατ' αύτόν ό “Αραψ 

ούτος έκυριεύετα υπό επιληψίας· ΐδοΰσα: δε αύτόν ποτε ή γυνή αύ

τοΰ προςβληθέντα υπό ταύτης της νόσου, έλυπήθη είς υπερβολήν· 

διότι εύγενής ούσα ένυμφεύθη άνδρα οΰχί μόνον άγενη και πτω

χόν, άλλά *α ί δυςτυχή· διά νά την παρηγόρηση δέ δ Μωάμεθ, 

ειπεν, δτι εμφανίζεται εις αύτόν ό άγγελος Γαβριήλ, και ό'τι μή 

δυνάμενος νά προςβλέπνι τήν παρουσίαν αύτοΰ, πίπτει εις λειποθυ- 

μίαν. ‘ΐ ΐ  Χαδιδσα είχε φιλίαν μετά τίνος μοναχοΰ, άποβληθέντος 

διά τάς σφαλεράς θρησκευτικά; αύτοΰ δόξας, καί εϊς τοϋτον έκοι- 

νώνησε ταΰτα πάντα, θελουσα νά μάθη τήν ιδίαν αύτοΰ περί αύ

τών γνώμην· ό μοναχός, Σέργιος τό ονομα, έπεκύρωσεν δσα ειπεν 

ό Μωάμεθ, προςθείς, δτι ό άγγελος εκείνος πέμπεται προς πάντα; 

τούς προφητα;· τότε έπίστευσεν ή γυνή εις τόν άνδρα αυτής, καί 

έκήρυξεν είς άλλας γυναΐ-,ιας, δτι είναι προφήτης, άπό τών οποίων 

πάλιν διεδόθη ή φήμη καί είς τους άνδρας. —  Τά αύτά ιστορεί καί 

Ιόιάννης ό Ζωναρας, ό Κωνσταντινουπολίτης, ό άκμάσας επί τοΰ βα- 

σιλέως ’Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ, είς τό Χρονικόν (άπό κτίσεως κόσ

μου μ-έ/ρι τοΰ έτους 1 1 1 8 ) .— 'θ  δε Ρείσκιος (R eisk e, φιλολόγος, 

ό μεταφράσας είς τό λατινικόν τό σύγγραμμα τοΰ Αβουλφέδα) μ.ας 

βέβαιοί, δτι εϊς τά συγγράμματα τών ’Αράβων δεν απαντάται τ ι 

περί της επιληψίας τοϋ Μωάμεθ, άλλ’ εκείνοι αναφέρουν μόνον, δτι 

έπασ/εν ενίοτε ύπό κεφαλαλγίας (άραβιστί sodea)· επειδή δέ τά 

γράμμα cta.l (δέλτα) είς τά αραβικά χειρόγραφα εγει τηλικαύτην 

ομοιότητα πράς τά γράμμα ρε (ρω), ώςτε πολλάκις ή συνέχεια 

τής έννοιας πρέπει νά προςδιδοίση, ποιον τών δύο νοείται είς τήν 

λέξιν εκείνην είναι πολύ πιθανόν, δτι ά πρώτος, δςτις διεφήμισε 

περί τοΰ Μωάμ,εθ δτι ήτον επιληπτικός, άνέγνωσεν άντϊ τοΰ so- 

dea, soroa, τά σημαίνον τ'φ ίπ ι.Ιψ Η a r 

i l  διαθήκη τοΰ Μωάμεθ, τήν οποίαν κατά τήν παρελθοϋσαν 

εκατονταετηρίδα Ιταλός τις μοναχός, καπουκΐνος, Σκαλιγήρος κα

λούμενος (Pacificus Scaligerus) έφερεν έκ τίνος κατά τά Κάρμη-
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λον όρος μοναστηριού εί; τήν Ευρώπην, καί είς τών όποιαν περιέ- 

χεται συνθήκη τις, γενομένη μεταξύ βύτοϋ καί τών χριστιανών, 

άπεδείχθη Οπό τών νεωτέρων κριτικών νόθος, καί υποβολιμαία, 

εξελεγχόμενη κατά τοσοΰτον μάλλον ώς τοιαύτη, καθ’ όσον φαί

νεται; συντεταγμένη το δ /  ετος της είγίρας, είς καιρόν δηλονότι, 

καθ' 8ν δέν ήτον ανάγκη νά ζητώσιν οί χριστιανοί τήν προστασίαν 

αύτοϋ. (Έξεδόθη τό πρώτον έν Παρισίοις υπό Gabriel Sionita, τ<> 

Ιτος 1 R 3 0 , έπιγραφομένη· Testa men turn et pactioncs initae in ter 

M uham cdum et Christianas fidoi cultores» — έπειτα Οπό τοϋ 

Φαβρικίου, τό 1 (>38, καί εφεξής ύπό τοϋ Ιγκελμάννου ( l ifn -  

kelmann) έν 'Αμμαβούργω (Hamburg;) τό 1GQO. Πρώτος δέ ό 

Γρότιος τήν άπέδειξεν ΰποβολιμαίαν. G rotius epist. ad Gallos.)

g. 2 .

T o  xopcivior. η εχθεοις τΐ/ς μωαμεθανής ΰρησχείας*

To x o p a n o r  (μετά τοϋ άραβικοϋ άρθρου d .l ,  d . i x o p d n o r ) 

ώνομάσθη ουτω, τουτέστι σνΑΛογη, διότι περιέχει συνειλεγμένας 

τάς προφορικά; περί θρησκείας διδασκαλίας τοϋ Μωάμεθ, παρό

μοια, ώς ώνόμασαν οί Ιουδαίοι τήν συλλογήν τών θρησκευτικών 

αύτών συγγραμμάτων, δηλονότι τήν Παλαιάν Διαθήκην, διά τής 

αυτής ετυμολογίας τοΰ ονόματος μ ικ ρ ά , παρά τό χαρά ρήμα, τά 

C L'J.ltycir. Πολλά τμήματα τοΰ κορανίου ήσαν καταγεγραμμένα 

ήδη, ενώ έζη ό Μωάμεθ, καί διαδεδομένα δί άντιγοάφων έπί φύλ

λων φοινίκων, ή δερμάτων διά νά μή άπολεσθή λοιπόν καμμία 

τών τοιούτων διδασκαλιών, ό Αβουβέκερ, είς τών πενθερών τοϋ 

Μωάμεθ, όςτις διεδέχθη τήν ηγεμονίαν και τήν θρησκευτικήν αύ

τοϋ εταιρείαν έν έτος μετά τόν θάνατον αύτοϋ, συνέλεξε ταϋτα 

πάντα τά αντίγραφα είς βιβλίο» έν, καί άφιέρωσεν αύτό εις τινα 

τών χηρών γυναικών τοϋ ψευδοπροφήτου. Επειδή δέ διεσπάρησαν 

πάλιν διάφορα αντίγραφα, Οθμάν, ό δεύτερος καλΐφος, διέταξε νά 

συνταχθη κατά τό τοΰ ’Αβουβέκερ άλλο βιβλίον, καί τά λοιπά νά 

καώσι, καί οΰτως έκτοτε έ~ικ'·ατεΐ αύτό.
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Συνίσταται δέ έζ 1 1 4  τμημάτων, ή κεφαλαίων, οονρά ύτ:ά 

τών ’Αράβων καλουμένων, έκ τών οποίων άλλα μεν είναι β:α’/ύ -  

τ-ατα, είς ολίγου; τινάς μόνον στίχους περιλαμβανόμενα· άλλα δέ, 

είς υπερβολήν μακρά, μίαν η πολλάς σελίδας άποτελοϋντα, ή καί 

δλα φύλλα τοϋ συγγράμματος πληροΰντα· φέρουν δέ πάντα καί 

ιδίας έπιγραφάς· οΐον, ?'/ «>·α.ται?σίς· 70 γένος Α μράμ · αί γυ

ναίκες’ τΰ κτήνος· 6 ιω νά ς · ό Ιωσήφ' ό Α βραάμ· ή Μ αρία' 

ό μύρμηξ· ή ιστορία· ή αράχνη· <5 δημιουργός' ή άνάστασις' 

ζύ ορος· ό κίεγας' ή σελήνη, καί τά το’.αΰτα. Σπανίω; όμως 

αί £—ιγραφαί αύται εμφαίνουν τήν ϋπόθεσιν τοΰ κεφαλαίου· αί 

πλεϊσται αύτών άναφέ ρονται μόνον είς τ ι ένταΰΟα άπαντώμενον 

πρόσωπον, ή είς τινα ιστορίαν, ή ενίοτε εΐ;τινα λέξιν, άναγινωσκο- 

μένην ή επί τής άρχής, ή κατά τά μέσα τοΰ κεφαλαίου· ούτε δέ 

κατά χρονολογικήν τινα τ ά ; ιν ακολουθούν, άλλά καί αί έπιγραφαί 

αύταί, καί τά κεφάλαια άτάκτως κεϊνται είς τό σύγγραμμα ένε< 

σπαρμένα, ο -ω ς έπιπταν, ώς ε λεγε, τά φύλλα άπ’ ούρανοΰ γεγραμ- 

μενα. Τό λεκτικόν τοΰ βιβλίου είναι καθ’ εαυτό πολΰ ά'νισον καί 

ανώμαλον καθότι αί μέν εννοναι είναι τωόντι πολλάκις ΰψηλαί, 

καί αί εικόνες, ποιητικαι καί τολμηραί· άλλ’ ή λέζις, άπλή, τα

πεινή, καί ακατασκεύαστος, μαρτυρούσα τήν αμάθειαν τοϋ συγ- 

γραφέω ς.

"Απατα ή νέα διδασκαλία τοΰ Μωάμεθ στηρίζεται είς τήν έξης 

ομολογίαν· a δέν υπάρχει κλλος Θεός πλήν τοϋ Θεού· ό Μωάμεθ 

» είναι ό προφήτης αύτοΰ (λεί λαλΐχ άλα, Μωχαμμεδέ ρεσουϊλκ),» 

καί είς ταύτην τήν ομολογίαν συνάπτονται ά/ώοιστοι αί έντολαί 

αύτοϋ περί προςευχής, περί ελεημοσύνης, περί νηστείας κατά τόν 

μήνα όαμαδάν, καί περί τών είς Μέκκαν ιερών πορειών. Αί πέντε 

αύται διδασκαλία.’, αποτελούν κατά τήν κυοίαν σημασίαν τής λέ« 

ξεως τό Ιο.Ιάμ, πρός τοΰ όποιου άκριβεστέραν κατάληψιν παρε- 

νείρει ό Μωάμεθ εϊς τά κοράνιον καί ά'λλας, υπαλλήλους εκείνων. 

’Κκ τούτων δέ θέλομεν εκθέσει ενταύθα ό'σας εύρίσκομεν συυ.φ(ο- 

νούσας ή άπαδούσας πρός τήν ιουδαϊκήν, ή χριστιανικήν θρησκείαν.
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II διδασκαλία τοϋ Μωάμεθ, κατά τήν όποιαν οΰτος διεκρίν&το 

μάλιστα άπό τής έπί τών χρόνων αϋτοϋ ένεστώσης βρωσχειας, καί 

τήν οποίαν διά νά είςαγάγη, f/ετεχειρίσθη πάσα; αύτοϋ τάς δυ

νάμεις, ήτον ή περί της ένός μόνου Θεοϋ ΰπάρξεως· τό 1 12  κε<ρά- 

λχιον τοΰ κορανίου, πρχγματευόμενον ιδίως περί αύτής, περιέχει 

τά έξης ταϋτα* β Είπε είς τοΰς άπιστους· είς μ όνος Θεός υπάρχει, 

» ό αιώνιος Θεός* οΰτος οΰτε γέννα, οΰτ’ έγενν/θη· αύτοϋ δέν ΰπάρ- 

» χει άλλος όμοιος. » 'ο  Θεός αύτάς τό έμαρτύρησεν, ώς λέγει άλ- 

λαχοϋ έξ άποκαλύψεως (σουρά β . ), δτι αύτός μόνος ΰπάρχει* τό 

έμαρτύρησ.αν οί άγγελοι, καί τά μαρτυροϋν πάντες οί λογικοί άν

θρωποι· ή διδασκαλία αυτή άπεκαλύφθη εϊς πάντας τοΰς αρχαιό

τερους, παρά Θεοϋ άπεσταλμένους· οί πλεϊστοι όμως τών ανθρώ

πων τήν ήρνήθησαν (σουρά κά.). Τήν είδωλολχτρείαν καττ,ράσθνι ό 

θεάς, δςτις πάσαν άλλων αμαρτίαν συγχωρεΐ, πλήν ταύτης (σουρά 

ο /) . Αέν υπάρχουν ά'ρα ουδέ r p < c  Θεοί' μακράν ώςαύτως έ^ω  τό, 

δτι ό Θεός έχει yc'cir· ό μόνος Θεός είναι ικανός εϊς ©υλακήν τοϋ 

ούρανοϋ καί τής γης, χωρίς νά εχ-/| χρείαν νά βο^θήται ΰπά υιού* ό 

Χρις-ός’ΐησοϋς, ό υίός της Μαρίας, καί άπες-αλμένος τοϋ Θεοϋ καίό 

λόγος αϋτοϋ, καί τά πνεϋμα αύτοϋ, δέν είναι τοσοΰτον ΰπερήοανος, 

ώςτε ν’ άρνηται, δτι εινχι δοϋλο; τοϋ Θεοϋ (σουρά δ /) . ’ Αν ό Θεάς ή

θελε νά εχη υιόν, ήθελεν έκλέξϊι άναμψιβόλ.ως εν τών πλασμάτων 

αΰτοϋ (σουράλθ/).— 'Ο Θεάς είναι παντοδύναμος, πάνσοοος, πχντα- 

χοϋ παρών* δεν έμποροΰν τρεις νά συνομιλήσωσι πρός άλλήλους κρυ

φίως, χωρίς νά μήηνχι μεταξΰ αύτών τέταρτος ό Θεός (σουρά δ ’.). Χ ί

λια έτη είς τόν Θεάν άριθμοϋνται τοσοΰτον, ώς είς ήμας τοΰς ανθρώπους 

(χία ήμερα (σουρά κβ’.)— 'θ  Θεός είναι αύ^ηράς εις τάς κολάσεις αΰ

τοϋ, άλλά συγχρόνως έλεήμων καί διαλλακτικός* δ,τι μέν έγεινεν, 

έσυγχώρησεν ήδη* άλλά τόν έπαναλαμβάνοντα τήν παλαιάν άμαρ- 

τίχν εκδικείται (σουρά ε. ) —  Ο Θεά; είναι είς υπερβολήν αγαθός 

(σουρά β\)· πάντα τά πράγματα τής φύσεως, ή βροχή, ή καρπο- 

οορία, ό άνεμος,ή πρώτη καί ή δευτέίχ ζωή τοϋ ανθρώπου, πηγά

ζουν άπ αύτοϋ (σουρά κ ζ/)· ή βροντή αναγγέλλει τήν δόξαν αύτοΰ·
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οί κεραυνοί αύτοϋ προςβάλλουν εκείνον, τόν όποιον αύτός δέ^ει* 

πάντα τά πλάσματα είς τόν ουρανόν καί επί τής γης λατρεύουν 

αύτόν, εκούσια, η βεβιασμένα· καί αύταί δε αί σκιαί αύτών οφεί

λουν νά πράττωσι τοϋτο πρωί καί έσπέρας (σουρά ιγ /). — 'θ  Θεός 

έδημιούργησεν είς εξ ημέρας τόν ούρανόν καί την γην έπειτα έκά- 

6ισεν έπί τόν θρόνον, οςτις πρότερον ίστατο έπί τών ύδάτων (σου

ρά C  ιά.)· είς δύο ημέρας έδημιούργησεν .επτά ουρανούς (σουρά μά,)* 

τόν δε άνθρωπον έπλασεν έξ αίματος, ύδατος, καί χοός· ύστερον 

έδωκεν εϊς αύτόν τόν πολυπλασιασμόν τοϋ γένους έκ σπέρματος, 

έ.σχημ,άτισε τήν μορφήν αύτοϋ, καί ένεφύσησεν είς αύτόν έκ τοϋ 

ίδιου έαυτοΰ πνεύματος (σουρά κβ. τις·.' υις\). —  Περί τών αγγέ

λων ήξευρεν ό Μωάμεθ έκ τής ψευδαποκαϊύψεως, ότι είναι επί

σημοι καί έξοχοι ύπηρέται τοϋ Θεοϋ, καί ότι διά τοϋτο έλαβαν 

δύο, ή καί περισσότερα πτερά (σουρά κά. λέ,), φυλάσσοντες τόν 

θρόνον αύτοϋ (σουρά ιγ / ξδ/). "Εκαστος άνθρωπος εχει κατά τόν 

Μωάμεθ τόν άγγελον αύτοϋ, οςτις ή προηγείται, ή επεται μετ’ αύ

τοϋ, καί τόν προστατεύει διά προσταγής τοΰ Θεοϋ· έξαιρέτως δε 

δίδει ό Θεός αγγέλους είς τούς ΰπ’ αύτοΰ απεσταλμένους, διά νά 

προςέχωσιν αύτοΰς πανταχόθεν (σουρά ιγ. ο β /). Οί άγγελοι σχε

διάζουν δλα τά έργα τών ανθρώπων (σουρά ν.'], προσεύχονται υπέρ 

αύτών, διά νά έξελθωσιν έκ τοΰ σκότους είς τά φως, νά συγχωρη- 

θώσιν ύπό τοϋ Θεοϋ, καί νά όδηγηθώσιν εις τήν μακαριότητα (σου

ρά λ γ / μ /) . Έ κ τών αγγέλων όνομ.άζει ό Μωάμεθ κατ εξοχήν τόν 

Γαβριήλ, καί φαίνεται, οτι τόν εδόξχζεν αντί τοϋ άγιου πνεύμα

τος, ύπό τοϋ όποιου ένισχύθη ά Ιησοϋς (σουρά β /). — 'θ  διάβο

λος, λέγει, έγεννήθη έκ πυράς, άναφθέντος ύπό θερμοϋ ανέμου· ό 

Θεός έζήτησε παρά τών αγγέλων αϋτοϋ, νά πέσωσιν ένώπιον τών 

νεοπλασδέντων άνδρώπων, καί νά τούς προςκυνήσωτι- πάντες εςε- 

τέλεσαν τήν θείαν ταύτην διαταγήν, πλήν τοΰ διαβόλου ( Ε ο λ ίς),
<» ■* ι » Λ » Γ/ >< > » / »οςτις ειπε προς τον 0εον, οτι όεν εμπορει να προςκυνηση τον εκ 

ξηροϋ πηλοΰ καί μελαίνης γης δ/.μιουργηθέντα άνθρωπον τότε τόν 

άπέβαλεν ό Θεός, καί τον κατηράοθη μέχρι τής ημέρας τής κρί-
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σεως· ό δέ διάβολος ώμολόγησβν, οτι δέν θέλει πχίβει έοεθίζων 

τούς άνθρώπούς είς τήν αμαρτίαν, μή άποτολμών ομως τούτο πρός 

τούς διχαίους δούλους τού Θεού, καί ό Θεός συγκατένευσε (σουρά 

β. ζ /  ιέ. ιζ /  λή). Έ κτοτε δέ ό σατάν είναι ό πρώτος των απα

τεώνων των ανθρώπων* ύπόσχεται εϊς αύτούς πολλά, ν.αί ούδεαίαν 

έκπληροϊ τών υποσχέσεων αύτοϋ (σουρά δ. λά.)· είναι ό μέγιστος 

αύτών εχθρός, καί τούς άπατα, διά νά τούς ε/r , συντρόφους είς 

είς τόν αδην (σουρά λ έ .) .—  Τπό τοΰ διαβόλου, διδάσκει ό Μωά

μεθ, - έξέπεσαν τοΰ παραδείσου ό ’Αδάμ και ή Εΰα, πρός τούς ο

ποίους ύπεσχέθη, δτι μέλλουν νά γνωρίσωσι καί αύτήν τήν κεκρυμ- 

μ.ένην αιδώ* ό Θεός, είπεν ό διάβολος, σας άπηγόρευσε τό δένδρον 

τοϋτο τής αθανασίας, διά νά μή γείνετε αθάνατοι, αλλ’ άγγελοι* 

άφοΰ δέ εκείνοι έφαγαν άπό τοΰ δένδρου, έγνώρισαν τήν γυμνότη- 

τα αύτών, καί έπλεςαν περιζώματα έκ φύλλων τών δένδρων· τό

τε έφώνησε πρός αύτούς ό Θεός* α δέν σάς απαγόρευσα νά φάγετε 

άπό τούτου τού δένδρου; δέν σας είπα, δτι ό σατάν είναι κεκη- 

ρυγμένος ύμών syΟρός; » Εκείνοι δέ άπεκρίθησαν ο Κύριε, ήμεΐς 

ήδικήσαμεν αύτήν τήν ψυχήν ήμών αν μή μας συγχώρησές, και 

δειχθί,ς πρός ήμδς έλεήμων,ήμεΐς άπολλύμεθα. » ’Αλλ’ ό Θεός είπε* 

α φύγετε απ' έμοΰ* ό είς έστω τοΰ άλλου πολέμιος· έπί τής γης 

θέλετε κατοικεί· έπ αυτής θέλει είσθαι ή ζωή καί ό θάνατος υμών, 

και ές αύτής θέλει γεννάσθαν τό γένος ύμών »(σουρά ζ /  κ / ) .— > V) 

Θεός προνοεϊ μέν υπέρ πάντων τών ανθρώπων εύλογεϊ δέ μ.όνον 

εκείνον, τόν όποιον θέλει, καί τιμωρεί καί έλεεΐ οντινα θέλει (σου

ρά κθ.' λθ/). Φέρει είς τήν απάτην καί εϊς τήν αλήθειαν εκείνον, τόν 

όποιον θέλει· μέρος τών ανθρώπων παρέδωκε διά παντός είς τήν 

απάτην, έπειδή άπηρνηθησαν τόν Θεόν, καί παρέλαβαν προστάτας 

τούς διαβόλους* τούς απίστους τούτους περιώρισεν ούτως, ώςτε νά 

μή δύνανται νά ύψόνωσι την κεφαλήν αύτών, μηδέ νά βλέπωσι· 

δέν θέλουν λοιπόν πιστεύσει ποτέ, άν και διδάσκονται καθ £κά- 

στην καθότι δντινα ό Θεός παρέδωκεν είς τήν απάτην, τούτον 

ούδείς δύναται νά έπαναγάγη είς τήν εύθεΐαν όδόν (σουρά ζ. ΐ7 ·
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λέ. α β /), ”θ  Θεός ώρισεν άμετατρέπτως τήν τύχην έκάστου ανθρώ

που· εις τά βιβλίαν αύτοΰ τής προνοίας καί τών αποφάσεων είναι 

πάντα γεγραμμένα, οσα πρέπει νά συμβώσιν είς αύτούς (σουρά γ /  

ί. ιζ /). ’Αλλ’ ουδέποτε έτιμώρησεν ό Θεός πόλιν, ή έθνος, χωρίς 

πιότερον νά μή τά νουθετήσνι διά τών απεσταλμένων αύτοϋ (σουρά 

r·.' ιζ / κή.) Τον μετανοοΰντα, πιστεύοντα, καί καλά έργα πράττον- 

τα, συγχωρεϊ ό Θεός (σουρά κέ. μ β /).

Διεςοδικώς δέ άποφαίνεται ό Μωάμεθ, πώς ό Θεάς καθωδήγησε 

τοΰς άνθαώπους είς τήν έπίγνωσιν καί τήν λατρείαν αυτού. Έ π ί 

τής προ’ίΓΛς τοΰ κόσμου εποχής, λέγει 6 Μωάμεθ, οί άνθρωποι εί

χαν υ.ίαν θρησκείαν, μεχριςοΰ έλαβαν περί τής ένότν,τος τοΰ Θεοΰ 

καθαρωτέραν διδασκαλίαν μετά δ ϊ ταϋτα έδιχονόησαν, καί ό Θεάς 

τοΰς ύ π έμεινε αέχρις ώρισμένου τινός καιρού· άπέστειλε δέ κατά 

πάσαν εποχήν καί πρός παν έθνος διαφόρους απεσταλμένους, ποτέ 

μέν αγγέλους, ποτέ δέ ανθρώπους, διά νά διδάξωσι διά τής γλώσ

σα,ς αύτοΰ περί τοΰ θείου θελήματος (σουρά δ /  ιδ’. κ β /). Τοΰς ά

πεσταλμένους τούτους κατεγέλασαν πάντοτε οί άνθρωποι, τοΰς 

μετεχειοίσθ/;σαν κακώς, τοΰς έξέλαβαν αντί γοήτων καί απατε

ώνων, καί τοΰς έπνιξαν, άν καί είχαν σαφείς [αποδείξεις τής θεί

ας αύτών αποστολής (σουρά γ /  ιγ / κά. κβ/ λ δ / λς·/). ’Ηδ/j ό Νώε 

άπεστάλη παρά Θεοΰ πρός τοΰτον τόν σκοπόν είς τά έθνος αύτοΰ 

λέγων πρός αύτό, δτι δεν ζητεί αντί τών παραινέσεων αμοιβήν τ ι .  

να· ά Θεός είναι ή αμοιβή αύτοΰ· άλλά δέν επέτυχε (σουρά ί. ιά.). 

Ο Ενώχ, ά Λώτ, καί ό Ιωσήφ μεταξΰ τών άλλων ήσαν ώςαύτως 

απεσταλμένοι (σουρά ιθ/ κθ/)· ή ιστορία αύτών, μάλιστα τοϋ ’Ιω

σήφ, πλουτίζεται μετά πολλών άλλως αγνώστων περιστάσεων. Είς 

δε τών έξοχων τούτων απεσταλμένων ήτον ό ’Αβραάμ, τόν όποιον 

διέταξεν ό Θεάς νά οίκοδομήσ/, τήν καάβαν, περί τήν όποιαν νά 

περιφερωνται οί λατρευταί τοΰ ένάς μόνου Θεοΰ, καί νά τόν προς- 

κυνώσιν εις αυτήν (σουρά κβ/). Ενταύθα ανήκει καί ό Ισμαήλ, ό 

πατριάρχ/ς τών Αράβων (σουρά β /  ιθ/), καί ά ΜωΟσής, τοΰ όποιου) 

ή ιστορία νέμει παραδόξων διηγημάτων (σούρα ζ /  ί. ιή. κ /  nr.' λ β /
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-—  Τάς δει ας αποκαλύψεις, διδάσκει ό Μωάμεθ, επικύρωσε πάσας 

τό κοράνιον· έκ τούτων δέ αί επισημότερα', είναι ό νόμος καί τό 

εύαγγέλιον· οί Ιουδαίοι καί οί χριστιανοί ονομάζονται εντεύθεν 

κάτοχοι τών γραφών, επειδή αί αποκαλύψεις αύτών είναι γραπταί, 

καί αναγνωρίζουν τήν αλήθειαν τοΰ κορανίου, ώς περιέ/οντος τήν 

θρησκείαν αύτών (σουρά β.' κή. λ δ .) . Πλήν τοΰ βιβλίου τοΰ ν ό μ ο  

έδωκεν ό Θεός εϊς τούς ’Ιουδαίους σοφίαν, τό δώρον τής προφητείας 

καί καλά φαγητά· δέν εδι/ονόησαν δε πρός άλλήλους πρότερον, πριν 

οτε έπληδύνδη μεταςύ αύτών ή γνώσις (σουρά μέ.). Επειδή δέοί Ιου

δαίοι δέν έτήρησαν τήν διαθήκην τοΰ Θεοϋ, καί δέν έπίστευσαν τάς 

θείας αποκαλύψεις, άλλ έφόνευσαν άναπολογήτως τούς προφήτας, 

καί ήπίστησαν είς τόν ’ΐησοΰν, καί έβλασφήμησαν τήν Μαρίαν, κα- 

τηράσδη αύτούς ό Θεός (σουρά δ /) .  Ο Ιησούς ητον ό υιός τής Μα

ρίας, πράς τήν οποίαν άπέστειλεν ό Θεός τό πνεύμα αύτοΰ (τόν άγ

γελον Γαβριήλ.), διά νά τήν μηνύση, ά'τι ό Θεός δωρεΐται είς αύτήν 

τόν ά'γιον τούτον υιόν, εχέγγυον τοΰ έλέους αύτοΰ πρός τούς άνδρώ- 

πους. 'Η Μαρία συλλαβοΰσα τόν υιόν, ήσδάνδη πλησίον άπομαρα- 

θέντος τινός φοίνικος ωδίνας τοΰ τόκου* τότε τήν παρεμύδησεν ό 

Γαβριήλ, καί ήγγισεν αύτή τό δένδρον, καί αμέσως έπεσαν άπ’ 

αύτοΰ πράς αναψυχήν αύτής φοίνικες. Γεννήσασα δέ τό βρέφος, 

προςηνεγκεν αύτό πρός τούς συγγενείς αύτής, πράς τούς όποιους 

αύτό έφανέρωσεν, ά'τι είναι δοΰλος τοΰ Θεοΰ, ά'τιελαβε παρ’αύτοΰ 

τά εύαγγέλιον, καί ά'τι ηύλογήδη ύπ’ αύτοΰ (σουρά ιδ/). Είς τάνΐη- 

σοΰν τοΰτον εδωκεν ό Θεάς δύναμιν νά τελή δαύματα, καί έμεγά- 

λυνε τήν φύσιν αύτοΰ διά τοΰ αγίου πνεύματος (σουρά β /). Μετα

ξύ τών δαυμάτων αύτοΰ άριδμεϊται καί τούτο, οτι παΐς ετι ων, έ- 

σχημάτισεν έκ χοος πτηνόν, καί ένεφύσησεν είς αύτό πνεύμα, καί 

ούτω διά Θελήματος Θεοΰ έλαβε τά πτηνάν ζωήν (σουρά γ /). Πλήν 

άλλ’ ό ’Ιησούς δέν είναι υιός τοΰ Θεοΰ, ώς λέγουν οί χριστιανοί, 

επίσης τοσοΰτον ολίγον, ά'σον είναι ό Έσδρας, ώς θέλουν οί ’Ιου

δαίοι· καί ούτοι μέν ήπατήδησαν ύπό τών ίερέωναύτών εκείνοι 

δέ, ύπό τών μοναχών, ένφ καί εις τούς δύο έδόδη εντολή νά λα-
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τοεύωσι μόνον -τον Θεόν (σουρά θ.'). Ουδέποτε είπεν ό ’ ίησοϋς πρός 

τούς άνθοώπους, δτι πλησίον τοϋ ενός Θεοϋ οφείλουν νά παραδε- 

γθώσι -/.αί α ύτό ν  δεύτερον (σουρά έ.). Τουναντίον δε καί ο ί’Ιουδαίοι 

δέν έσταύοωσαν αύτόν, άλλά παρεδόθη είς τήν ώμότητα αυτών άλ

λος άνθρωπος, μεγάλην ομοιότητα έχων πρός τόν 'ΐησοϋν, τόν ό

ποιον ό Θεός άνήγαγεν είς έαυτόν (σουρά δ . ). Οί χριστιανοί* οΐτι- 

νες πιστεύουν αύτόν Θεόν, είναι άπιστοι, καί, επειδή δέν έτήρησαν 

τάς έν τώ εύαγγελίω θείας διδασκαλίας, διήγειοεν ό Θεός μεταξό 

αύτών έχθραν καί μίσος, διαμένοντα μέχρι της ημέρας τής άνα- 

στάσεως (σουρά έ.). —  Επειδή λοιπόν κατά τάς εκφράσεις ναύ- 

τας τοϋ Μωάμεθ αί άρχαιότεραι θεϊαι αποκαλύψεις ήρμηνεύθησαν 

κακώς, ήτον ανάγκη κατά τούτους τούς χρόνους τής άγνοιας νά 

έμφανισθί) αύτός, διά νά μεταδώσνι σαφεστέραν τινά περί Θεοΰ δι

δασκαλίαν. Περί αύτοϋ έπροφήτευσεν ήδη ό Μωϋσής είς τόν νόμον 

αύτοϋ, άλλ’ οί ’Ιουδαίοι η άον-ρεσαν τά είς αύτόν άναφερόμενα χω

ρία, η τά διέστρεψαν καί τά ένόδευσαν (σουρά β / δ /  έ. ζ /) .  Καί ό 

Ιησοϋς είπε πρός τούς ’Ισοαηλίτας· β έγώ είμαι τωόντι ό παρά 

Θεοϋ απεσταλμένος πρός ύμας, δςτις μέλλω νά πληρώσω, δ,τι έρ- 

ρέδη περί έμοϋ είς τόν νόμον· προς δέ τουτοις σας φέρω καί χαρ- 

μόσυνον αγγελίαν περί άλλου τινός: απεσταλμένου, δςτις θέλει έλ

θει κατόπιν έμοϋ, καί όνομασθή ' Α χ μ έδ  » '(όνομα ταυτοσήμαντον 

τοϋ ΒΙουχαμμέδ) (σουρά ξά.). Ο Μωάμεθ έξηγέρθη έκ τής εύγενε- 

στάτης φυλής τοϋ έθνους αύτοϋ, αγράμματος μέν, άλλ’ απεσταλ

μένος παρά Θεοϋ, καί ή σφραγίς τών προφητών (σουρά γ.' ζ /  λ γ/). 

‘θ  προορισμός αύτοϋ είναι νά γείνη σαφής κήρυξ, γλυκύς εύαγγε- 

λιστής, καί δεινός τοϋ νόμου διδάσκαλος"(σουρά ιά. ιζ / λη. ). Mar. 

ταιως έζήτησαν οί οπαδοί αύτοϋ νά κάμ-zj θαύυ.χτα, ο;ον, νά πα- 

ρας·/ι έκ τής γης πηγήν, νά δημιουργήσν] κήπον, κατάφυτον ύπό 

φοινίκων καί αμπελώνων, καί έχοντα είς’τά'μεσον ποταμούς, νά 

καταοιβάβϊ) τόν ούρανόν είς κομμάτια, καί τά παρόμοια· ..δεν ,τά 

εκαμε, διότι τά θαύματα ανήκουν μόνον είς τήν θείαν δύναμιν αυ

τός δέ είναι άπλώς δημόσιος διδάσκαλος (σουρά ς .’ ιγ.' ιδ .' ιζ/).
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Τουναντίον δέ είς τόν Μωάμεθ διεκοινώθη τό κοράνιον, βιβλίον 

τοσοΰτον έξαίρετον, ώςτε οΰτε άγγελοι, outs άνθρωποι πάντες ό- 

μοΰ δύνανται νά βυντάξωσιν άλλο παρόμοιον· οςτις δέ ήθελε τολ- 

μνίβει νά δίίσχυρισθή, δτι τό κοράνιον είναι εργον τοϋ Μωάμεθ, 

καί ούχί τοϋ Θεοΰ, οΰτος άς δοκιμάση νά γράψτι £ν μόνον σουρά, 

ώς τά έκεϊ εμπεριεχόμενα (σουρά β .' ί. ιζ /  λθ/ οβ/). —  Τά χρέη, 

τά όποια ό Μωάμεθ επιβάλλει είς τους πιστούς αΰτοϋ, ανα

πτύσσει πολλάκις καί διεξοδικώς εις τό κοράνιον· μάλιστα πάντων 

συνιστα σέβας, ϋπακοήν, καί πεποίθησιν εϊς τόν Θεόν· α Μή δια- 

μαρτύρεσθε, λέγει, πάντοτε μεθ’ δοκού τόν Θεόν, δτι έςασκεΐτε δι

καιοσύνην, δτι είσθε ευσεβείς, καί θέλετε νά καταστήσετε ειρήνην 

μεταξύ τών άλλων ανθρώπων· καθότι ό Θεός ακούει καί γινώσκει 

πάντα ο. Μετάνοια, κατά τήν διδασκαλίαν αύτοΰ, είναι αναγκαία, 

διά νά τύχη τις τής παρά Θεοΰ συγχωρήσεως· έςαιρέτως δέ ώ<ρε- 

λεΐται ό άνθρωπος πολύ, δταν μετανοή διά τάς έν άγνοια αύτοϋ 

αμαρτίας· άλλ’ ή μετάνοια τών διαμενόντων είς τήν αμαρτίαν μέ

χρι τοΰ θανάτου, η τών άποθνησκόντων είς τήν απιστίαν, ούδέν α

ποτέλεσμα φέρει (σουρά δ.'}. —  Μετά μεγάλης δέ έπιμελείας συνι- 

στα ό Μωάμεθ τήν προςευχήν, τήν οποίαν διατάσσει τους πιτούς 

αύτοΰ νά κάμνωσι τρις τής ημέρας, πρωί, εσπέρας, καί νυκτός (σου

ρά κ / ) ,  και ήτις χρησιμεύει αντί δπλου κατά τών σατανικών πει

ρασμών (σουρά κγ/) (α). —  Μετά τήν προςευχήν ίσην κατά τήν

(α) Ό  Μωάμεθ έχτίσεν είς τήν Μέδιναν ναόν, ή μ ε σ δ σ χ ί δ ,  δθεν c -  
σχηματίοθη έιτεΐτα τό εύρωπαϊχόν m oscta6e, επί μοαμεθανείων ναών λε
γόμενον, χαί χχτέστησε. τήν συνήθειαν νά ατρέοωαιν οί κροςευχόμενοι τό 

Έρόβωπον αΰτ&ν -πρός τήν Μέχχαν, ή ~ ρ ό ; τόν ναόν, τήν χαάβαν' επει

δή S i οί χάτοιχοι τής Μεδίνης συνιίρχοντο χολλάχις μ ετ’ αύτοΰ εις ι:ρ ο ς - 

t j χήν, έ—ενόησε νά τούς συγχαλή διά σ ά λ π γ γ ο ς, ώς συνείθιζαν οί Εβ
ραίοι' μ ετ’ όλίγον δμως άντί τής σάλζ'.γγος, είςηγαγε τό χρόταλον- α λ 

λ ά  τελευταϊον ε!< τϊιν όχαδών αύτοΰ, λαβών χαθ’ uitvov άποχάλυψιν, 

ύιτέδειςε τόν τρόζον, χαθ’ δν έζρεπε νά ουγχαλώνται είς τροςευχήν, τ ο υ - 

τ έ τ ιι  διά τών δημοσία 6ίς επαναλαμβανομένων τούτων λέξεων' « ό θεός 

*  είναι μ ίγ α ς · όμολογδ, βτΐ δέν υπάρχει ίλ λ ο ς  θεός πλήν τού ένός μ ίν έ υ ' 

1 ομολογώ, ότι ό Μωάμεθ είναι β απεσταλμένος τοϋ θεοϋ. " Ο Μωαμεί
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«ςίχν συνιστα τήν έλεημοσύνην, δάνειον ούσαν, τό όποιον, λέγει, 

παρέ/ει τις εϊς αυτόν τόν Θεόν, άπολαμβάνων είς αμοιβήν τό δι* 

πλάσιον (σουρά λέ. νζ.’)· δέν πρέπει δέ νά προςδιορίζνι τις εϊς ελεη

μοσύνην τά  ποταπότατα, ούδένά τήνκάμνγ) αναφανδόν (σουοά β . ) 

—  II  πορεία είς τήν Μέκκαν, τήν κατοικίαν τοϋ Θεοΰ, τήν καά- 

βαν, πρέπει νά γίνεται κατά τοΰς ιερού; ρίνας, καί δςτις μετά τής 

οίκογενείχς αύτοΰ δέν έαπορεΐ νά παρευρεθή εϊς τόν ιερόν εκείνον 

οίκον, ΰποχρεοΰται νά νηστεύσ·/) ί  (λέρας δέκα (σουρά β /). Πρός τού- 

τοις καί ό μήν ραμαδάν, καθ’ ον ό Θεός έδημοσίευσε τό κοράνιον, 

προςδιορίζεται είς νηστείαν, διαρκοΰσαν μέχρι της εσπέρας έκάς-ης 

ημέρας (σουρά β /) . —  Θαυμαστή είναι καί ή εί; πάντα έκαστον, 

μή δντα αδύνατον, ασθενή, καί πτωχόν, επιβαλλόμενη ύποχρέω- 

σις είς θρησκευτικόν πόλεμον, δςτις κυρίως πρέπει νά έπιφέρεται 

πρός τοΰς είδωλολάτρας, δπου αν τύχωσιν οντες, μεχοιςοΰ κατκ- 

σταθή κοινή ή αληθής θρησκεία (σουρά ή. θ .). Πρός τούς ’Ιουδαίους 

λοιπόν καί τοΰς χριστιανούς, τών όποιων ή θρησκεία, άν καί περιέ* 

χουσα πολλάς άπατας, είναι δμως αληθής («ουρά θ /), δέν επιτάσ

σεται πόλεμος. "Οσοι δέ αποθνήσκουν μαχόμενοι ύπέρ .τής θρη

σκείας, οί τοιοΰτοι μεδίστανται ασφαλέστατα μάρτυρες πρός τόν 

Θεόν (σουρά β /  γ .'). —  Είς τήν ηθικολογίαν τοΰ Μωάμεθ άξιον 

είναι νά σημειωθή προςέτι καί τό τής πολυγαμίας· συγχωοεΐ ό 

ψευδοπροφήτης τήν πολυγαμίαν, άν καί κατά τινα περιορισμόν. 

« "Αν ψοβήσθε, (λέγει τό κοράνιον, σουρά δ / )  δτι δέν έμπορεϊτενά 

προςφέρεσθε προςηκόντως πρός πολλάς γυναίκας, νυμφεύεσθε, οσαι 

άν σας άρέσωσι, δύο, ή τρεις, ή τέσσαρας, άλλ ούχί καί πλειοτέ- 

ρας· άν δέ διστάζετε, δτι καί είς ταύτας δυςκόλως έμπορεϊτε νά 

εύδοκιυ.ήσετε, νυμφεύεσθε μ.όνον μ.ίαν ». Διαζύγια, φαίνεται, δτι 

έζήτει ό Μωάμεθ, όσον τό δυνατόν, ν’ άποφεύγ·/)· ό'ταν προκύπτνι, 

λέγει (σουρά δ /) , μεταςΰ συζύγων χωριομ.ός, άς έκλεχθώσι μεσά

ζοντες άμφοτέρων τών μερών, οίτινες μέλλουν νά ένεργήσωσι τήν

παρεδίχθη τον τρόπον τοϋτον τής π ρο ίχλ η τεο ί, * * ’. ί χ τ ο τ ε  ή άπδ ττύργου 

αΰττη χ λ ή « >  ίζέχει τόν τότ»ον_τϊιν /ρ ιιτ ικ νιχ & ν  χώόώνον.
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διαλλαγήν. —  ΙΙρος τήν έρώτ/iotv, άν ό οίνος καί τά παίγνια είναι 

συγκεχωρημένα, άπεκρίθη ό Μωάμεθ, δτι καί δι άμφότερα γίνεται 

τις βαρείας αμαρτίας ένοχος, άν καί φαίνεται, δτι έχουν καθ έαυ- 

τά καί τι χρήσιμον. ’Αλλαχού δέ πάλιν εκφράζεται έτι μάλλον 

ώρισμένως, έν όνόματι τοϋ Θεοΰ· β εξάπαντος, λέγει, ώ πιστοί, 6 

οίνος, τά παίγνια, τά άγαλμάτια (πιθανόν έκεΐνα, διά τών οποίων 

έπαιζαν οί εθνικοί* Αραβες έπί τίνος σανίδος), είναι έργα άσεβή καί 

ανόσια τοΰ σατανα· αποφεύγετε τα λοιπόν, άν θέλετε νά εύδοκι- 

μήτε· διά του οίνου καί τών παιγνίων ζητεί ό σατάν νά ενσπείρω 

μεταξύ ύμών μίσος καί έχθραν, διά νά σας άποτρέψνι από της είς 

Θεόν ένθυμησεΐώς καί προςευχής » (σουρά έ.) (α), —  'Ο ,τι δέ έςαι- 

ρέτως έλλείπει είς τήν ηθικολογίαν τοΰ Μωάμεθ, είναι τά πρός τάς 

άνωτέρας άρχάς καθήκοντα· τά παρατρέχει δέ διά τοϋτο μάλΐ7 α, 

διότι θέλει νά στρέψη πασαν τήν προςοχήν τοΰ λαού αύτοΰ είς 

τήν πρός αύτόν μόνον ϋπακοήν καί εύπείθειαν, ούχί μόνον ώς τόν 

παρά Θεοΰ άπεσταλμένον καί τής θρησκείας, αρχηγέτην, άλλά καί 

ώς τόν άνώιατον κυβερνήτην τοΰ έθνους. —  Περί δέ της μελλού- 

σης ζωής ταΰτα διδάσκει ό Μωάμεθ. Οςτις εκλέγει δι εαυτόν τόν 

«γρόν τής παρούσης ζωής, δέν θέλει λάβει συμμετοχήν τής δευτέ- 

ρας, ήτις είναι κυρίως ή αληθής ζωή (σουρά γ /  δ .’ ιγ / ιή. λά.). Έν 

γένει δέ τά πάντα πρέπει νά έπιστρέψωσιν είς τόν Θεόν διά τής 

άναστάσεως (σουρά γ /) · δταν άνοιχθνί ή όδός είς τόν Γώγ καί Ma

ta) Πολλοί τών νεατέρων (Michaelis, Mosaisches RcchtJ αγωνίζονται 
ν αποδείξωσιν, δτι ή άπαγόρευσις τοΰ οΓνου δ*ν προέρχεται άπο π ό λ ε- 

Ρ-ικ&ν σκοπών, ά λ λ ' άπδ εύπειθείας πρός τι εις τήν Αίγυπτον γεννηθέν, 

έκείΟεν είς τήν Αραβίαν έξαπλωθ&ν φιλοσοφικόν σύστημα. *Εν τοσούτω 

&  ή κυρία αΙτία, τήν όποίαν λέγει καϊ ό Μωάμεθ, φαίνεται δτι εΤναι αί 

διενέξεις καί φιλονεικίαι, τάς δποίας παράγουν ή  πόσι; τοΰ οΓνου χαί τά 
*αιγνια. 'Ό τι 5* καί κατά τάς άρχαιοτέρας Εκατονταετηρίδας πολλά τών 

®*ιανών έθνων διά παρομοίαςή άλλας αιτίας απείχαν τοΰ οίνου, είναι γνω- 

ά λ λ ' έγεινεν ήδη άπο πολλου καί ή παρατηρηαις, δτι άναπληροΰντες 

I °* Μωαμεθανοί τ6ν άπαγορευόμενον οίνον διά τής μηκ«·νος (όπίου) , π α ρα - 

I βαίνουν έπίσης τήν έντολήν τοΰ ψευδοπροφήτου, ώς μάλλον σχεδδν σπ*

I ·*β η ς έρε9ιζ<ίμενο̂  
ι
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γώγ, ('Ιεζεκ. λή. 2 .  « Υιέ ανθρώπου, στήριοον τό πρόσωπόν <fOU 

ϊ  έπί Γώγ, καί τήν γην τοΰ Μαγώγ, άρχοντα Ρώς. » —- Γενέσ. 

ί. 2 . « υιοί ’ΐάοεθ, Γαμέρ, καί Μαγώγ. s κτλ.) τότε θέλουν σπεύ

δει παντα/όθεν άπό τών μνημείων οί άνθρωποι (σουρά κά.)· καί ή 

έλευσις τοΰ ’ΐϊ,σοϋ θέλει είσθαι σημεΐον, ότι ταχέως Θέλε', σημ.άνει 

ί  ώρα τής κρίσεως (σουρά μ γ/). Εϊκών δέ τ ις  μελλοΰσης άναστά- 

σεως είναι vjSvj ή νεκρά γή, την οποίαν ό Θεός διά τής βροχής ζωο

ποιεί, καί καθιστά καρποφόρον* είναι ή νΰξ, τήν όποιαν διαδέχε

ται ·/] ημέρα* είναι ή σελήνη, μετά την όποιαν ανατέλλει ό ηλ'.ος 

(σουρά λς-/). II παντοδυναμία τοϋ Θεοϋ τοϋ δημιουργού, και τά 

θαύματα αϋτοϋ, κάμνουν καταληπτήν τήν αλήθειαν τής δευτέρας 

Ναύτης δημιουργίας (σούρά ιζ / λ /) , 'θ  καιρός ταότης τής ημέρας, 

καθ’ ‘̂ ν ούδεις θέλει τολμήσει νά προφέρ·/) τι πρός ιδίαν άθώωσιν, 

καί ούδεις νά Ικετεύο·/) καί νά πρεσβεύση υπέρ τοϋ άλλου, είναι 

εϊς μόνον τόν Θεόν γνωστός (σουρά ιά. ξζ/)· θέλει διαρκέσει δέ 

5 0 0 0 0  έτη (σουρά ό.). Αφοϋ προηγηθνί σεισμός τής γης, ό ήλιοί 

θέλει περισταλή* οί αστέρες θέλουν πέσει, τά όρη θέλουν περιπα

τήσει· αί θάλασσαι θέλουν κοχλάσει, καί αί ψυχαί ένωθή μετά 

τών σωμ,άτων (σουρά κ β / πά. π β/). Θέλουν καταβή άγγελο*» 

τοΰς όποιους δέλουν ακολουθήσει πάντες εις τήν κοίσιν (σουρά κ/ 

κά.). ’Εκ παντός έθνους θέλει άναφανή είς μάρτυς κατά τών αν

θρώπων· ό Μωάμεθ κατά τών Αράβων (σουρά ις-/) Πρόσωπά τινϊ 

τότε θέλουν είσθαι λευκά* άλλα πάλιν, μέλανα* καί είς έκεΐν* 

μέν θέλει δοθή βιβλίον εις τήν δεξιάν χεΐρα· είς ταϋτα δε, είς η'1 

άριστεράν τότε θέλουν γείνει φανερά πάντα τά κρυ©ια τής καρδί«ί 

τών ανθρώπων (σουρά ρ/). "Εκα^ο; μέν θέλει απολαύσει ό',τι εκέρδη^' 1 

άλλά θέλουν υπάρχει και βαθμοί τών αμοιβών καί τών κολάσεω* I 

’£ςαιρέτως δέ εκείνοι θέλουν ευδοκιμήσει είς τόν Θεόν, οϊτινες δ'·5*!ί' j 

δύνευσαν ύπέρ τής θρησκείας τή,ν ιδίαν αΰτών ζωήν καί τά πρόςκί® I 

αγαθά (σουρά γ /). Οί θεοσεβείς θέλουν είςελθεϊ είς τόν παράδει^» 

είς τοΰς κήπους εκείνους τής Εδέμ, όπου υπάρχουν ποταμοί, ^  
όποιων τό ΰδωρ είναι σωτήριον ποταμοί γάλακτος, ποταμοί οί·*8 I
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γλυκύτατα είς τον φάρυγγα καταρρίοντος, και ποταμοί καθαρωτάτου 

μέλιτος (σουρά μ ζ ·) . ’Εκεί θέλουν καθέζεσθαι οί ευσεβείς έπί μεταξω· 

τών προςκεφαλαίων, διαπεποικιλμένων μετά χρυσού· ήδύταταιόπώ* 

ραι, κρέας, καί πτηνά θέλουν εισθαι παρόντα είς άπόλαυσιν αύτών· 

συντρόφους δέ θέλουν εχει σώφρονας κόρας, ευειδείς, έχούσας με

γάλους καί μέλανας όφδαλμούς, ώς είναι οί λυχνίται λίθοι, καί 

οί μαργαρίται, ό'ταν εύρίσκωνται εΐςέτι είς τάς κόγχας αύτών· αύ- 

ταί δε αί κόραι, καί γνωρίζουσαι άνδρας, δεν θέλουν παυσει δια- 

μένουσαι παρθένοι. Καί τοιαύτη μέν θέλει εισθαι άντί τών καλών 

έργων ή αμοιβή τών εύσεβών, οίτινες δέν θέλουν ακούει άλλο, εί 

μη την φωνήν, τήν φωνοΰσαν πράς αύτούς σωτηρίαν (σουρά ιή. μ δ /  

νέ. οη.). *Απ άλλου δέ μέρους περιγράφει ό Μωάμεθ τάς έν τώ 

άδϊ] βασάνους τών άσεβών διά μελανωτάτων καί τρομερωτάτων 

χρωμάτων. Ο αδης έχει έπτά πύλας, έκ τών όποιων έκάστη πε

ριέχει μέρος τών καταδεδικασμένων· ά'μα καέντος τοΰ δέρματος 

τούτων Οπό τοϋ πυράς της κολάσεως, ό ©εος, διά ν’ αύξηση τήν 

ταλαιπωρίαν αύτών, θέλει τούς ένδύσει νέον δέρμα* είς τά αιώνιον 

τοϋτο πϋρ δέν θέλουν έμπορεΐ ούτε νά ζώσιν, ούτε ν άποθνήσκωσι, 

καί άν φωνάζωσιν άκαταπαΰστως, ά'τι θέλουν ποάξει καλά εργα 

(λέ. π ζ/)· περιδεδεμένοι έβδομήκοντα πη'χεων μακράν ά'λυσιν, θέ

λουν τρώγει άντί βρωμάτων δυςωδέστατα πτώματα, και πίνει 

δερμάν ύδωρ (σουρά λή. ξθ/}.

Πλήν τών τοιούτων διδασκαλιών, τάς οποίας ό Μωάμεθ ελα- 

βεν έν μέρει έκ τής ιουδαϊκής καί χριστιανικής θρησκείας, άλλά 

διέστρεψε καί παρεμόρφωσεν έπί τά παχυλώτερον, έδιδασκε καί 

πλήθος άλλων εντολών καί παραγγελμάτων ιδίων, καί μάλιστα 

τήν ασυμβίβαστον καί αντιφατικήν ταύτην διδασκαλίαν, οτι είναι 

ό παρά Θεοϋ απεσταλμένος εκείνος, οςτις μέλ.λει νά έπανορθώσνι πά

σας τάς μέχρι τοϋδε; ύπά δείων μέν διδασκάλων συσταθείσας, άλ

λά παραποιηθείσας θρησκείας. Διά νά πιστεΰσωσι δέ οί άνδρωποι 

εις αύτάν καί είς τήν δείαν αύτοϋ αποστολήν, ώφείλε νά δώσνι α

ποδείξεις τούτου* είς θαύματα δέν ήθελε νά έπιστηριχθη, διότι, ώς

Ο ΜΩΑΜΕ © ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΑΝ ΙΟ». 4 9 1



ελεγεν, ή δΰναμις αυτη ανήκει μόνον είς τόν Θεόν προφητείας f e  

πεοί αύτοϋ, αΐτινε; έλέγοντο οτι έπλ/,ρώίΐν,σαν ηδη επ' αύτοϋ, ένό- 

μιζεν ασθενείς άπο^είςεις, ώςτενά έμπορέ νά τάς μεταχειρισθγ;, καί 

ώμολόγει ρητώς είς τό·/ Θεόν μόνον, ώς τήν θαυματουργόν ούναμιν, 

ουτω καί ττ,ν ιδιότητα νά γινοισκη τά μέλλοντα. Τουναντίον δέ 

ήτο πεπεισμένος, δτι ή ανεπίτευκτος ώραιότης καί τό έξαίρετον 

τοϋ κορανίου άποδεικνύει άναντίρρητον καί πάσης αμφιβολίας άνε- 

πίδεκτον τήν θείαν αϋτοϋ άποστο λην. Τό βιβλίον τοϋ το έδοθη είς 

αυτόν, ώς λέγει, τόν άπαίδευτον άνθρωπον ύπό τοϋ Θεοΰ διά τοϋ 

αγγέλου Γαβριήλ, «ταφές καί τέλειον, συμφωνοϋν πρός τήν χριστι

ανικήν καί ιουδαϊκήν άποκάλυψιν. “Οτι δέ ό Μωάμεθ έσεμνυνετα 

ττρός τούτοις λέγων, δτι ό Μωί)σχς καί οί προφηται τών ’Ιουδαίων, 

καί ό Χριστός αυτός, κατέλιπαν προφητείας περί αύτοϋ, έρρέθη ή

δη ανωτέρω· τώρα δέ εκθέτομε/ αΰτάς ένταϋθα, ώς άναφέίονταν 

οπό Τών Αράβων συγγραφέων. Δεύτερον, λ γ / 2 ,  α Κύριος έκ Σινα 

» ήκει, καί έπέφανεν έκ 2ηείρ ήμΐν, καί κατέσπευσεν ές ορούς Φα

ί  ράν, συν μυριάσι Κάδης έκ δεςιών αύτοϋ, άγγελοι μετ’ αύτοΰ. » 

(λόγοι, ύπαινιττόμενοι δήθεν, ώς λέγουν, τήν κατάβασιν τοϋ 

νόμου είς τόν Μωΰσήν, τοϋ ευαγγελίου είς τόν Χριστόν, και τοϋ 

κορανίου είς τόν Μωάμεθ).—  Ψαλμ. μθ/ 2 . « έκ 2ιών ή ευπρέπεια 

τής ώραιότητος αύτοϋ. τ> (ΕΙ συριακή μετάφρασις έχει μεγα2ο· 
κλιτές ατεμμα, αντί τοϋ οποίου ’Αραψ τις μεταφραστής εγραψεν* 

ΐηΐοζο»· μαχμουΰ, [βασιλεία] ονομα, εχον ομοιότητα πρός τό 

Μωχαμμέ<ί.) —  Ιωάν. i r . '  7 . a έάν γάρ μή άπέλθω, ό παρχκλν·' 

ι  το; ούκ έλεύσεται πρό; ύμας· έάν δέ πορευθώ, πέμψω αύτόν πρός 

*  υμάς. s (*Η διότι διά τοΰ λόγου τούτου αναγγέλλεται νέος δι

δάσκαλος, η διότι κατά τινα εικασίαν ό χαράχ,ίητος διά τίνος 

μεταβολής Λαράχ.Ιντος, η n ep ix .lv tb c , σημαίνει τό αύτό δ,τι 

καί τό Μ ωχαμμεδ·) —  Ιΐσαΐ. κα/ 7 . α καί εΐδον άναβάτας ίπ- 

» πεις δύο, καί αναβάτην δνου, καί άναβάτην καμηλού, άκρόασαι 

» άκρόασιν πολλην. » (ό  αναβάτης τής χαμή,Ιου έμφαίνεται, λέ

γουν, ό Μωάμεθ).
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'θ  Μωχμδθ, εάν πρέπτι νά έπιφέρωμεν καί τινα κρίσιν περί αϋτοϋ 

καί τής θρησκείας αύτοΰ, ήτον άνθρωπος, ούχί βέβαια πατατιών 

δώρων παρά της φύσεως λαχών· η πολλοϋ λόγου ά;ία  άπόφασις^ 

την οποίαν άπεφάσισε, νά καταστρέφω τήν είδωλολατρείαν είς τήν 

πατοίδα αϋτοϋ· αί δυςχέρειαι, τάς οποίας άπήντησε περί τήν έκ- 

τέλεσιν της άποφάσεως ταύτης· τά μέσα, διά τών οποίων τάς ί*  

περενίκησεν· οί τρόποι, τους οποίους μετεχειρίσθη· καί τό θεμέλιον 

καθόλου, τό όποιον κατέοαλεν είς τήν μεγάλην τών πραγμάτων 

μεταβολήν* πάντα ταϋτα μαρτυρούν άπο/ρώντως, οτι ητον ούχί τής 

τυχούσης εύφυίας άνθρωπος. Απ’ άλλοι» δέ μέρους τό έθνος, μετα

ξύ τοϋ οποίου άνεφάνη, άοωσιωμένον παντάπασιν είς τήν εθνικήν 

θρησκείαν, αμαθές, εϋκα'λόπιστον, καί δεισιδαϊμον, καί πρός θρη

σκευτικήν θεοβλάβειαν έπιρόεπέστατον, ητον επόμενον νά αϊσθανθνί 

βαθυτάτην έντύπωσιν διά τόν άποφαντικώτατον καί επιτακτικόν 

τρόπον, καθ’ ον ήκουε φημιζομένην καί κηρυσσομένην τήν θείαν 

αύτοϋ αποστολήν καί πληρεξουσιότητα. Θρησκευτικάς άληθείας 

νά έρευνήση, ητον είς τό αραβικόν έθνος πράγμα διόλου ξένον πο

λύ όμως εύκολώτερον ήτο ν’ άκολουθήσ·/) άνδρα, όμιλοϋντα πρός αύ

τό πάντοτε περί ουρανίων οπτασιών καί αποκαλύψεων· άνδρα κα- 

θαιροϋντα μέν τήν καθεστώσαν θρησκείαν, ύποσχόμενον δέ ν’ άπο- 

καταστήσνι τήν αρχικήν εκείνην καί καθαράν, τήν οποίαν ώμολό- 

γουν οί σεβάσμιοι αύτών πρόγονοι. Τό θρησκευτικόν σχέδιον τοϋ 

Μωάμεθ ϋπεστηρίζετο ύπό τών πολιτικών αύτοϋ σκοπών* καθότι 

ώφελούμενος έκ τής πρός άλλήλας αραβικών τινων ουλών καί πό

λεων έχθρας, έςετελεσε διά τοϋ ξίφους ό,τι διά της πειθοϋς δέν έ- 

δυνήθη νά κατορΒώση. Τών Ιουδαίων δέ καί Χριστιανών, τους ο

ποίους ευρηκεν είς τήν πατρίδα αύτοϋ πολυαρίθμους, καί εκείνους 

μάλιστα ισχυρούς, καίτοι ύπερεχοϋσης τής θρησκείας αύτοϋ, ώς ε- 

λεγε, τήν εκείνων, έφείσθη όμως, φαίνεται, διά τοϋτο, διότι είς τάς 

θρησκείας αύτών έπρεπε νά εύγνωμονη πολύ, ώς έξαγαγών έξ αύτών 

ύλην πρός οικοδομήν τής έαυτοΰ· τούς 'Ιουδαίους δέ τότε μόνον με- 

τεχειρίσθη έχθρικώς, άφοϋ αύτοί κατέλυσαν πάσαν κοινωνίαν με-



τ'αύτοΰ.— Έ'λ τών είρημενων άρα εξάγεται, δτι ό μωαμεθανισμός 

ευρηκε /ώραν είς τούς 'Αραβας, καί έξηπλώθϊι τοσοϋτον, διά τήν εΰ» 

ιρυΐαν αϋτοϋ τοΰ Μωάμεθ, διά τό μεταδοτικόν τοϋ θρησκευτικού έν- 

θουσιασμοΰ, διά τήν ευτυχίαν τών πολεμικών έπιχειοησεων, διά 

τάς εϊς τήν μέλλουσαν ζωήν εξαγγελλόμενα; ψηλαφητάς και πα- 

χυλάςήδονάς, διά τήν ενοικοΰσαν είς πάντα άνθρωπον περί τής τοϋ 

ενός μόνου Θεοϋ ϋπάρξεως δόξαν, καί διά τήν επικρατούσαν τότε 

είς τό πλεϊστον μέρος τών Χριστιανών χαύνωσιν.
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