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Φι.Ιόμουσος και φιΛόχα.Ιος δμήγυριςί

Ίά ς  γυναίκας έν τη αρχαία ποιήσει ώς άνιικείμενον των έν τί] 
Άεσχη ταύτη δημοσίων οιαλεξεών μου έκλεξάμενος, έλεγόν πο
τέ άπό του βήματος αύτής, ότιούδέν έμόν τοΐςεύμενέσιν άκροα- 
τα ΐς μου έπιδείξω, άλλ άπλώς θά προσπαθήσω ν’άντιγράψω, 
δσον οιόν τε τη έμή σμικρότητι πιστώς, εικόνας τινάς έξ εκεί
νων, ας έγραψαν αι χείρες των αθανάτων πολτώ ν της ελληνι
κής άρχαιότητος.

Εύχαρις-ών ύμΐν διά τήν πρός έμε εύμένειάν σας, αναγνωρίζω 
ότι τήν εύμένειάν ταύτην οφείλω προ πάντων είς τό κάλλος των 
εικόνων άς παρουσιάζω, ούχι δέ είς τήν άδέξιόν μου άντιγρα- 
φην· τήν οφείλω εις τό οτι διά των εικόνων τούτων μεταφέρω 
υμάς πρός στιγμήν εις τούς αρχαίους εκείνους τής εθνικής ήμών 
εύκλειας χρονους, εν οις ο Ελλην αγαπά νά ζή διά τής φαν» 
τασιας, οσάκις το ποτηριον των θλίψεων αύτοΰ πληροί μέ^ρι 
στεφάνης τό άκαμπτον καί άδυσώπητον ένεστώς. Έ κ των χρό
νων εκείνων άρύεται τό θάρρος καί τήν ίσχύν, όπόταν βλέπη τά 
εθνη, άτινα έξηνθρώπισεν ή περικλεής αύτοΰ άρχαιότης, παρα- 
λύοντα πάσαν ενέργειαν, χαταστρέροντα πάσαν προσπάθειαν 
αύτοΰ,  κινοΰντα άγνωμόνως τήν πτέρναν κατά του ευεργέτου· 
έκ των χρόνων εκείνων άρύεται τά οπλα του φωτός καί τής ε
πιστήμης, δι· ών καταπολεμεί πάσαν βάρβαρον παρεμβολήν, 
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προσπαθούσαν δπως σκηνώση έν τοϊς εύθαλέσιν αύτοΰ διαιττή- 
μασιν* έν τοϊς χρόνοις, τέλος, έκείνοις, ώς έν άλλοις Ή λυσίοις 
πεδίοις, ενθα οχνη έπ’ οχνη γηράσκει νεκταρία νάματα πίνων 
καί άμβροσιόδμους άπογευόμενος καρπούς, καταγέλα των σοφι
στών όσοι κοσκίνω ύδωρ άντλοϋντες τήν ΰπαρξιν αύτοΰ πειρών- 
ται καταστρέψαι αίθεροβαμόνως κατααοφιζόμενοι και πείθεται 
δτι ζή, τάς θήκας των φύσει μέν τεθνεώτων, δόξη δ’ άθανάτων, 
αύτοϋ προγόνων άνακινών.

Καί δμως έπέρχονται πολλάκις σύμβουλοι σοφίαν και σύνε- 
σιν έπιδεικνύμενοι, οιτινες κακίζοντες τον Έ λληνα διότι τρέφε
ται αιωνίως διά των άναμνήσεων έκείνων, συνιστώσιν αύτώ ώς 
άπαραίτητον δρον της ύπάρξεως καί της προόδου αύτοϋ να λη- 
σμονήση καθ’όλοκληρίαν τό μέγα έκεινο παρελθόν καί νά τραπή 
ούκ οίδ’ ήν τινα πεπατημένην τρίβον. Δείλαιοι! "Αλλά τότε ποϋ 
ό Έ λλη ν θά έμάνθανε νά γονυπετή προ των άγίων ονομάτων 
τοϋ φωτός καί της έπιστήμης, ποϋ άλλαχοΰ θά έμάνθανεν δτι 
ούδέν της πατρίδος γλύκιον, δτι ούδέν ίερώτερον, άγνότερον, 
θειότερον του ύπέρ πατρίδος θανάτου, δι’ ου έθαυμαστώθη τό πά
λαι τε καί νΰν τό Ελληνικόν έθνος;

Ένδοξος θάνατος μάλλον ή ταπεινή καί άδοξος ζωή! Τοΰτο 
τό σύμβολον τοϋ Ελληνισμού άπό των άρχαιοτάτων χρόνων μέ
χρι του νΰ ν  τοϋτο έφήρμοσαν οί ήοωες, τοΰτο έξύμνησαν οί ά- 
οιδοί, τοΰτο επραξαν καί αύταί α! γυναίκες. Βρίθει 6 μΰθος, βρί
θει ή ιστορία, βρίθει ή ποίησις παραδειγμάτων τοιούτων. Ά πό 
της Ά γραύλου, ήτις κατεκρημνίζετο άπό τής Άκροπόλεως μέ
χρι τοϋ μοναδικού χοροΰ των Σικελιωτίδων, αΐτινες ορχούμεναι 
κατασυνετρίβοντο|άνά μίαν κατά των βράχων, ή Ελληνική ιστο
ρία παρουσιάζει μεγάλην άλυσσον γυναικών, Οϋμα είς τον βω
μόν τής πατρίδος τήν ιδίαν προσενεγκουσών ζωήν.

Τρία ιερά θύματα τοΰ μεγάλου συμβόλου τοΰ Ελληνισμού 
προτίθεμχι σήμερον, εύμενές μου άκροατήριον, νά διαγράψω, 
άπανθίζων τά περί αύιών έκ τής παθητικωτάτης μούσης τοϋ 
θελγεσιμύθου Εύριπίδου. Τά τρία ταΰτα θύματα καλοΰνται Πο
λυξένη, Μακαρία, Ιφιγένεια· είναι τρεϊς καλλιστέφανοι παρθέ
νοι, τρία άγνά πλάσματα, άτινα ειδον άναφθείσας τάς νεκρικάς 
αύτών λαμπάδας πριν ή άναφθώσιν αΐ νυμφικαί· είναι τρεις χε
λιδόνες, αί'τινες μόλις άρχίσασαι νά θερμαίνωνται υπό τών ήλια-
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κών άκτίνων, κατε7^ήφθησαν υπό άπαισίας θυέλλης, μή δυναμε- 
νης άλλως ν’ άποσοβηθή, είμή διά τής θυσίας τής ζωής αύτών.

Π Ο Λ Υ ΞΕΝ Η .

"Αρχομαι άπό τής Πολυξένης.
Θυγάτηρ τοΰ εύδαίμονος τής Τροίας βασιλέως Πριάμου, η Πο

λυξένη έξετρέφετο έν τοΐς πατρικοΐς μεγάροις επί πολλαΐς και 
χρησταΐς έλπ ίσ ιν άλλα θύελλα αίφνης τρομερά ένεσκηψε περι 
τήν εύτείχιστον Τροίαν. Γυνή άκόλαστος, παρ’ άκολάστου άν· 
ορός άρπαγεΐσα, άνήψε πυρκαϊαν είς τό *Ιλιον και εκατόν μύρια - 
δες ’Αχαιών υπό τον Άγαμέμνονα περιέβαλον τήν τοΰ Πριά
μου πόλιν. Μεταξύ τών άνδρείων έκείνων ’Αχαιών ύπήρχεν, ώς 
γινώσκετε, ό περικαλλής τής Θέτιδος υιός, ό ω/,ύπους Αχιλ- 
λεύς. Έ πί δεκαετίαν όλόκ?^ηρον οί Τρώες άντέσχον κρατερώς 
καί τά δπλα τοΰ Έκτορος καί τών λοιπών άοελφών τής Πολυ
ξένης δεν έφάνησαν κατώτερα τών τοΰ Ά χ ιλλεω ς και τών λοι
πών έϋκνημίδων ’Αχαιών. ’Αλλά τό δέκατον ετος η ύυστυχία έ- 
πέπεσε λάβρως κατά τής Τροίας· επιπτον κατά σειράν οι τοΰ 
Πριάμου παΐίες καί έπήλθεν ημέρα, καθ ην και αύτός ό Εκτωρ 
έδακε τήν γην υπό τοΰ ’Αχιλλέως καταβληθείς. Τά παντα ύπε- 
δείκνυον δτι έγγύς ήν ή μόρσιμος έκείνη ημέρα, ην οακρυρροών 
ό "Εκτωρ άνήγγειλέ ποτε προς τήν πεφιλημένην αύτοΰ σύζυγον 
Άνδρο μάχην λέγων:

* Έ σ σ ε τ α ι η μ α ρ  ο τ ’ άν ποτ* όλώλν) wIX to ; Ιρή 
κ α ί Π ρ ία μ ο ; κ α ι λ α ο ;  έϋ μ ελ ίω  Β ρ ιά μ ο ιο .

Έπήλθε τέλος ή ήμέρα έκείνη· οί Έ λληνες είσήλθον είς τήν 
πόλιν, άπετέφρωσαν αύτήν, έσφαξαν καί αιχμαλώτισαν άνδρας, 
γυναίκας καί παιδία. Ό Πρίαμος, ό λευκόθριξ άναξ, σύρων τήν 
άδυναμίαν του καί προμαχών τής πόλεως επεσε πληγείς ύπό της 
χειρός τοϋ Νεοπτολέμου, έκδικοΰντος τόν πατέρα αύτοΰ Ά χ ιλ - 
λέα, δστις έδολοφονήθη έν τώ ναώ ύπό τοΰ άνανδρου ΙΙάριδος, 
νυμφευόμενος τήν Κασσάνδραν. Ό εύσεβής Αινείας εφευγεν έκ 
τής δορυαλώτου καί πυρικαύστου πόλεως, φέρων έπ’ ώμων τόν 
πατέρα Ά γχ ίσ η ν  οί άνδρες επιπτον προ τών θυρών τών οι/ων 
αύτών· οί γέροντες καί τά παιδία άπεσφάττοντο· αί κόραι έβιά- 
ζοντο έν τοϊς ναοΐς· ή Εκάβη καί ή Πολυξένη, ή εύδαίμων τέως



βασιλις καί ή διά χρυσοπτερύγων ονείρων μέχρι τοΰδε βαυκαλί» 
(,ομένη βασιλόπαις, ήγοντο εις αιχμαλωσίαν καί τήν χήραν το&- 
Εκτορος ιυς λείαν του πολέμου έλάμβανεν ό υιός τοϋ φονέω* 

του συζύγου αύτής. Ούτω, κυρίαι καί κύριοι, ή βία των οπλών 
καθιστά τάν χθες ελεύθερον σήμερον δοΰλον, τόν y 6ες καθήμε- 
νον επί βασιλικής έδρας σήμερον κύπτοντα τόν αυχένα υπό τόν 
ζυγόν, τήν κόρην εις της όποιας τά χείλη έπήνθει χθες τό μει
δίαμα εχουσαν σήμερον άριδάκρυας τούς οφθαλμούς. Ούτως ό 
παράδεισος τής ελευθερίας μεταβάλλεται διά μιας είς κόλασιν 
δουλείας καί ήμέραι δακεθύμου άχους καί άπέλπιδος πένθους 
διαδέχονται τά κατας-ραφέντα τής χαράς καί των ελπίδων όνειρα.

"Οστις εφαγε τόν πικρόν καί δακρυβραχή τής δουλείας καί 
τής αιχμαλωσίας άρτον, δστις είδε τήν πατρίδα αύτοΰ κατας·ρα- 
φεΐσαν, τούς εφεστίους αύτοΰ θεούς καταπατηθέντας,. τούς συγ-· 
γενεις αύτοΰ σφαγέντας, εκείνος μόνος δύναται νά έννοήση ποία 
πικρία πληροί τήν ζωήν τοΰ έπιζήσαντος είς τάς συμφοράς ταύ-. 
τας· εκείνος μόνος κατανοεί ότι μυριάχις προτιμότερος σχετλίας 
τοιαύτης ζωής ό θάνατος· εκείνος μόνος δύναται νά οικτείρη 
καταλλήλως τήν τάλαιναν παρθένον, ήτις ήν σύνδουλος τή μη- 
τρί παρά τοΐς Έ λλησιν. Ά φ ’έτέρου δέ μόνη ή γυ-ναικεία καρδία,, 
ή καρδία εκείνη, ήτις κατέχει τό μυστικόν πάντων των λεπτών 
αισθημάτων, δύναται νά αίσθανθη ό,τι ήσθάνετο τότε ή τλήμων 
Πολυξένη.

Βαρυστενάχουσα ή κόρη εσυρε τάς πικράς τής αιχμαλωσίας 
αύτής ημέρας καί καθ’ ημέραν τόν θάνατον έπεκαλεϊτο, ότε ό* 
θάνατος ούτος έπήλθεν ούχι φυσικός καί λυσίπονος, άλλ ’ άργα- 
λέος καί φοβερός. Οί Έ λληνες ύπό τώ'< άνεμων κωλυόμενοι ά- 
πεφασισαν νά προσρέρωσιν, όπως τούς θεούς έξευμενίσωσιν, ως 
ιλαστηριον θΰμα έπί τοΰ τάφου τοΰ Ά χ ιλλέω ς τήν τάλαιναν Πο- 
λυξένην. Τήν μαύρην ειδησιν ή μήτηρ αύτής Εκάβη μαθοΰσα, α
πελπισίας ρήγνυσι κραυγάς καί ώς τίγρις τούς σκύμνους άφαι* 
ρεθεΐσα όρμά πανταχοΰ* ακούει τάς φωνάς αύτής ή Ηολυξένη 
και έςερχεται τοΰ οίκου όπως παραμυθήιη τήν μητέρα, ήτις έν 
μέσω τοΰ άμυθήτου αύτής άλγους εξαγγέλλει είς αύτήν τό ά- 
παίσιον μήνυμα. Ή  μαύρης μοίρας Πολυξένη είς τό άκουσμα 
τοΰτο θλίβεται καιρίως, ούχι δι’ έαυτήν, ούχι διότι ή σκληρά τοΰ!, 
6ενάτου άξίνη έμελλε νά έκκόψ/j πρόωρον τό οένδρον τής ζωής
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αυτής, ζωής σχετλίας καί αίματος δουλείου, άλλα διότι Ιμελλδ 
νά έγκαταλείψη τήν γηραιάν αύτής μητέρα, ής ήν τό μόνον πα- 
ραμύθημα, τό μόνον στήριγμα είς τόν όλοόν τοΰ γήρως καί τής 
δουλείας ουδόν. Τδού δέ διά τίνων ωραίων λόγων εκφράζει παρ ’ 
Εύριπίδη τά αισθήματα ταϋΐα , τά τοσοΰτον λεπτά, εύγενή καί 
ωραία·

« ~Ω πολυπαθής και παντάλαινα μήτερ, ώ τοϋ πλήθους των 
συμφορών σου, οποίαν πάλιν οποίαν ό δαίμων άφατον καί μιση
τήν συμφοράν κατά σοΰ διήγειρεν; Ή  δειλαία κόρη σου δεν θά 
ήμαί πλέον σύνδουλος τοΰ δειλαίου σου γήρως, ά λλ ’ ώς όρεσί- 
τροφον σκύμνον θά ίδης ή άθλία τήν άθλίαν σου κόρην άναρπα- 
ζομένην άπό τής χειρός σου καί άποστελλομένην είς τόν "Αδην 
διά λαιμοτομίας ύπό τόν σκότον τής γης, Ινθα θά κείμαι μεταξύ 
τών νεκρών· διά σέ, δυστυχής μήτερ, διά σέ μόνην θρηνώ καί ό- 
δύρομαι·διά δέ τήν ζωήν μου, ήτις ούδέν άλλο είναι ή υβρις και 
τα'λαιπωρία, ούδόλως κλαίω, διότι θεωρώ τόν θάνατον εύτυχή 
συγκυρίαν. »

Λόγοι εύγενεΐς, λόγοι ωραίοι, λ ό γ ο ι  έκφράζοντες άμα καί τήν 
υίικήν τής κόρης στοργήν καί τό βαθύ συναίσθημα τής σκληράς 
μεταβολής τής τύχης, τής άπό τοΰ θρόνου είς τήν δουλείαν με- 
ταβάσεως, ήτις ποθητόν μέν τόν θάνατον μισητήν δέ τήν ζωήν 
καθιστά. Οί εύγενεΐς ούτοι λόγοι, οΐτινες είς πάσαν άλλην περί
σ τ α σ ή  ήθελον πληρώσει δικαίας ύπερηφανείας τήν μητρικήν 
καρδίαν, είς τήν περίστασιν ταύτην διπλασιάζουσι τήν θλίψιν 
τής ταλαίνης Εκάβης έπί τή άπωλεία θυγατρός, τοιαΰτα έχού- 
σης φρονήματα. Λυγμοί τούς θρήνους αύτής διακόπτουσι, καί 
εις τόν άπος·αλέντα παρά τών Ε λλήνων ώς εξάγγελον τής μαύ
ρης είδήσεως Όδυσσέα θρασεΐαν καί λοίδορον έν τή άπογνώσει 
αύτής εκτείνει γλώσσαν τό πρώτον· έπειτα έπί τάς δεήσεις τρε- 
πομένη πολλούς τηξικαρδίους καί γοερούς έπιφωνει λόγους. 
Ά λ λ ’ ό Όδυσσεύς μένει αδυσώπητος· ή Εκάβη προσφεύγει είς 
ύστατόν τι μέσον.

« Κόρη μου, λέγει πρός τήν Πολυξένην, οί ύπέρ σοΰ λόγοι 
φροΰδοι άπέβησαν, μάτην είς τόν άέρα ριφθέντες· άλλά σύ, εάν 
εχης μεγαλητέραν τής μητρός σου δύναμιν, προσπάθησον, άη- 
δόνος φθογγάς έκ τοΰ στόματός σου άφεΐσα, νά σωθής τοΰ θα
νάτου· πρόσπεσον μετά δακρύων είς τά γόνατα τοΰ Όδυσσέως



καί πεΐσον αυτόν έχεις λόγους διά νά τόν πείσης· είναι χαί αδ-  
τός πατήρ τέκνων καί δεν δύναται νά μή οίκτείρη τήν σκληράν 
σου τύχην. »

Είς τούς λόγους τούτους, ους μόνη καρδία μητρός δύναται 
νά εύρη, ό Όδυσσεύς συγκινηΟείς άποστρέφει τό πρόσωπον, καί 
καταράται ϊσωςέν έαυτώ τήν σκληράν άνάγκην, ήτις έβίαζε τούς 
Έ λληνας νά στερήσωσι μητέρα δυστυχή καί δούλην τής μόνης 
αύτής παραμυθίας καί βακτηρίας. ΤΙ ΙΙολυξένη πλησιάζει πρός 
αυτόν ή έκ τής δουλείας καί τών παθημάτων σκληρώς δοχιμα- 
σθεΐσα αύτής καρδία διαλύεται καί οί λόγοι εξέρχονται τών χει- 
λέων αύτής, τής πικρίας καί τής άπογνώσεως τήν μέλαιναν γέ 
ροντες  σφραγίδα.

« Σε βλέπω, λέγει, Όδυσσεΰ, κρύπτοντα τήν δεξιάν ύπό τούς 
κολπους και άποστρέφω τό πρόσωπον, όπως μη σου έγγίσω τάς 
όψεις· θάρρει· δεν έρχομαι νά σε ικετεύσω ·θά σοί ακολουθήσω^ 
καί διότι τοιαύτη ή ανάγκη, καί διότι ποθώ τόν θάνατον άλλω ς, 
θά φανώ ότι είμαι άνανδρος καί φιλόζωος. Τί ωφελεί είς έμέ ή 
ζωή; είς έμέ, ήτις πρώτον ειχον πατέρα τόν άνακτα πάντων 
τών Φρυγών; είς έμέ, τήν όποιαν χρησταί ετρεφον έλπίδες, ήτις 
έθεωρούμην ώς νύμφη διά βασιλείς, δι’ήν τοσοΰτοι έπροθυμοΰντο 
τίς νά μέ λάβη σύζυγον είς τούς οικους του; είς έμέ, ήτις ήμην 
δέσποινα καί περίβλεπτος μεταξύ τών Τδαίων γυναικών παρθέ
νων; είς έμέ, ήτις φευ! σήμερον μεθ’ όλα ταΰτα ειμί δούλη; Τί 
νά ένθυμηθώ καί νά μή ποθήσω τόν θάνατον; τό όνομα δούλη,, 
τό όποιον δέν συνείθισα νά φέρων τό ότι ίσως καμμίαν Ημέραν 
ώμος δεσπότης θά μέ άγοράση άντί αργυρίου, έμέ τήν άδελφήν 
τοΰ Έκτορος καί τοσούτων άλλων, καί θά μέ άναγκάση είς δια
φόρους δουλικάς καί άναξίας έμοΰ έργασίας; τό ότι μίαν ήμέραν 
τήν κλίνην μου, ήν έφθόνουν πρότερον οί τύραννοι, θά μιάνη άρ- 
γυρώνητός τις δοΰλος; "Οχι, ποτέ* άς σβέση έλεύθερον τό φώς 
τών όμμάτων μου καί άς καλύψιτ] τό σώμά μου ή πλάξ τοΰ τά
φου. Εμπρός λοιπόν, Όδυσσεΰ, λάβε με καί φόνευσόν με· ού- 
δεμίαν τοΰ λοιποΰ βλέπω δι’ ημάς άκτΐνα έλπίδος ή εύτυχίας* 
σύ δέ, μήτέρ μου, μή γίνεσαι έμπόδιον είς τοΰτο, εϊτε διά λό
γω ν, είτε δι5 έργων, άλλά συναίνεσον ν’ άποθάνω, πριν πάθω τι 
ανάξιον έμαυτής. Nat, μήτέρ μου, όστις δέν συνείθισεν είς τήν 
κακοπάθειαν, υποφέρει μέν, άλλά πονεΐ καθυποβάλλων τόν τρά-
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χηλόν του είς τόν ζυγόν, καί είναι εύτυχία του ό θανατος μάλ
λον ή ή ζωή. »

Όποιον άφατον άλγος έμπεριέχεται εις τάς όλιγας ταυτας 
λέξεις της Πολυξένης! οποίαν άποσταλαζουσι δικαιαν πικρίαν, 
οποία εύγλωττία οδύνης! όποία σκ?^ηοά άναμνήσεων πιστις. 
Ούδέν λησμονεί ή τάλαινα κόρη· ούδε τά χρυσά όνειρα τοΰ πα
ρελθόντος, ούδέ τά σκοτεινά και μαΰρα νέφη τοΰ μέλλοντος· 
δέν λησμονεί ότι’ ή άδελφή τοΰ Έκτορος καταδεδίκασται όπως 
δουλεύση δεσπότην ώμον, καί άναλογιζομενη οτι είναι δυνατόν 
νά μιάνη ποτέ τήν κλίνην της άργυρώνητος δοΰλος, φρίττει ει* 
μόνον τόν συλλογισμόν τοΰτον. Έν τελεί 6ε όι υπαινιγμού σκλη- 
ροτάτου μέν άλλά καί πλήρους εύγενειας αισθημάτων καί ύψους 
προσπαθεί νά πείση τήν μητέρα όπως συναίνεση είς τόν Οανατόν 
της! Ό στις δέν συνείθισεν είς τήν κακοπάθειαν ύποφερει μέν, 
άλλά πονεΐ. . . 'Οσάκις, άπαντήσητε καθ’ όοόν κατηφή τινα καί 
τεθλιμμένην μορφήν έπί σώματος ρακοφόρου άλλά μοσχοβο- 
λοΰντος άρχοντιάν καί έρωτήσαντες μαθητε ότι τών πολέμων η 
άγρία βοή έξηνάγκασεν αύτήν νά καταλιπη τήν έρημωθεΐσαν πα
τρίδα, ής τό χώμα έβράχη μέ τό αίμα τών οικείων, συγγενών 
καί φίλων, μή λησμονήσατε τότε τήν μεγάλην ταύτην τοΰ Εύ- 
ριπίδου ιδέαν, καί μή όκνήσατε νά πραξητε ό,τι η ιδέα αύτη επι
βάλλει: Ό στις δέν συνείθισεν είς τήν κακοπάθειαν, ύποφέρει μεν, 
άλλά πονεΐ, είς τον ζυγόν τής δυστυχίας καθυποβαλλόμενος. 
Μή περιμείνατε νάίδητε τεταμένην χεΐρα· όχι· εκείνος δέν τεί
νει ποτέ τήν χεΐρα. Ποτέ, ναι* καθ’ ότι ως άξίως τής μεγάλης 
ιδέας τοΰ Εύριπίδου άνέκραξεν, έν παρομοία περιστασει, ης αι 
πληγαί δέν έπουλώθησαν είσέτι, είς τών νεωτερων ημών ποιητών.

Εκείνος ’τυοΰ ίέν ’πείνασε, πεινώ ποτε οεν λέγει, 
δέν τον άφίνουν οί λυγμοί, 
κυττάζει μόνον το ψωμί 
άπο μακρυα, καί κλαίγει.

Ά λ λ ’οί λόγοι ουτοι δέν καθησυχάζουσι τήν τάλαιναν μητέρα, 
ούδέ πραύνουσι τήν λύπην αύτής. Εχομενη τής έσθήτος τής Πο
λυξένης άνακραυγάζει ότι δέν θά τήν άφηση κατ ούδενα τροπον 
καί έξοργίζει τόν Όδυσσέα· ή δέ Πολυξένη, ήτις καί ενώπιον 
τοΰ θανάτου δέν έπιθυμεΐ νά πάθη τι άναξιον η μητηρ αυτής, 
άποτρέπει αύτήν τοΰ νά πράξη τοΰτο, μή ώίουμένη βία πληγώ-



ση έπί του έδάφους τό γηραιόν αύτής πρόσωπον και άσχημονήση 
άναξιοπρεπώς. Ιϊείσασα δ’ αύτήν, φιλοστόργως καταφιλεΐ καί 
άποχωριζεται αύτής, και πρός  τόν θάνατον εύψύχως χωρεί υπό 
του Ούυσσεως άγομενη. Έπί δέ τόν τόπον έλθοΰσα τής σφαγής 
ενδεικνυται και αΰθις τό ελεύθερον αυτής φρόνημα, τοιαϋτα εί- 
ποϋσα· Ώ  πορθηται τής πατρίδος μου Άργεΐοι, άποθνήσκω έ- 
κουσιως· μηώείς μου έγγιση τό σώμα· τείνω εύψύχως τόν λα ι
μόν μου* έλευθέραν δε, όπως άποθάνω ελεύθερα, διά χάριν τών 
θεών, άφεντες φονεύσατέ με· διότι αίσχύνομαι βασιλις ουσα νά 
όνομάζωμαι δούλη παρά τοΐς νεκροΐς.

Τούς λόγους τής κόρης βαθέως συναισθανόμενοι οί ηγεμόνες 
τών Ελλήνων κατενευσαν εις τήν αϊτησιν ταύτην έπέρχεται 
τέλος η μόρσιμος ώρα, άποτέμνεται τή ς κόρης ό λαιμός, αυτή 
δε ει καιΟνησκουσα έφρόντιζεν όπως πέση εύσχήμως κρύπτουσα 
όσα πάσα γυνή οφείλει νά κρύπτη άπό τά όμματα τών άνδρών.

Τοιαυτη γεγονεν η τοϋ κατασκαφέντος Τλίου βασιλόπαις Πο- 
?^υξενη, εις θανατον άφοσιουμένη. Έλβωμεν ήδη έπί τήν καλλι- 
παρθενον Μακαριαν, τήν θυγατέρα τοΰ μεγάλου Ήρακλέους.

ΜΑΚΑΡΙΑ.
Ό δηλητηριώδης τοΰ Κενταύρου Νέσσου χιτών ει^εν ήδη κόψει 

τό νήμα τής ζωής τοΰ πολυάθλου Ήρακλέους^άλλ’ ό Εύρυσθεύς, 
οΰ το κατα Ηρακλέους πάθος δεν έκορέσθη είσέτι, έξακο- 
λουθεΐ καταδιώκων άπηνώς τούς υιούς καί απογόνους τοΰ άπο- 
θεωθεντος έξαδελφου αύτοΰ.Οι Ήρακλεΐδαι, πανταχόθεν τής Ε λ 
λάδος οιά τον φοβον τοΰ Εύρυσθέως διωκόμενοι, κατέφυγον είς 
τήν μόνην Ε λληνικήν πόλιν, ήτις ούδέποτε παρέδωκε τούς ίκέ- 
τας αύτής, κάν ετι ήπείλει αύτήν ό περί τών όλων κίνδυνος. 
Κρίνω περιττόν νά σάς είπω ότι ή πόλις αΰτη ήν αί κλειναί ’Α- 
θήναι, η Ελλάς τής Ελλάδος. Ό Εύρυσθεύς, άμα τούτου άγ- 
γελθέντος αύτω, άπέστειλε κήρυκας εις ’Αθήνας, τήν παράδοσιν 
τών προσφύγων αϊτών· ά λλ ’ οί ’Αθηναίοι διά τής αύτής μεγαλο- 
φροσύνης, οι ής ε’,ς τους μετέπειτα χρόνους άπέρριπτον τάς 
προτάσεις τεΰ ώέρξου και τοΰ Μαρδονίου, άπέπεμψαν άπρακτον, 
και τον κηρυκα τοΰ Εύρυσθέως, αραμενοι ούτω δεινόν πόλεμον 
κατα τοΰ ισχυροΰ και φιλέκδικου πασης τής Πελοποννήσου δυ
νάστου Εύρυσθέως, ω πατήρ εδωκε
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T.oAlfjT. νησοισι καί ’ Αργεί παντί άνάσσειν.

Ό Εύρυσθεύς εκστρατεύει κατά τών ’Αθηναίων, ό δέ βασιλεύς 
αύτών Δημοφών έρόμενος τούς θεούς μανθάνει παρ’ αύτών ότι 
οί ’Αθηναίοι νικηφόροι εσονται έάν ιερόν σφάγιον τή Δήμητρι 
προσενεχθή ή εύγενεστάτη τών παρθένων. "Απορον βεβαίως φαί
νεται, ίσως δέ καί σκληρόν, ή έν τώ Έ λληνικώ μύθωύπέρ τό μέ- 
τρον σφαγίασις τών παρθένων εις τούς θεούς· ούδόλως προτίθε
μαι νά συνηγορήσω ύπέρ τής σφαγιάσεως ταύτης, ούδέ νά γείνω 
υπερασπιστής άποτροπαίου θυσίας· παρατηρώ μόνον ότι οί "Ελ
ληνες τών ήρωϊκών έκείνων χρόνων έφρόνουν ότι ούδέν άλλο τι- 
μιώτερον καί άγνότερον δύνανται νά προσενέγκωσιν είς τούς 
θεούς, άντί τής σωτηρίας τής πα τρίδος, είμή τό θερμόν αιμα ά
σπιλου παρθένου· μόνον τό τίμημα τοϋτο ήτο κατ’ αύτούς άντά- 
ξιον τής πατρίδος. Τοΰτο τούλάχιστον, τό κατ’ έμέ, τό ήθικόν 
πόρισμα τοΰ μύθου, ήθικόν πόρισμα όπερ άποδεικνύει ότι ή παρ
θένος είναι όν τοσοΰτον άϋλον καί άναφές, τοσοΰτον ιερόν καί 
σεβαστόν, όσον καί ή πατρίς.

'ϊπ ή ρ χ ε  μεταξύ τών Ήρακλειδών Μακαρία τό όνομα καί τήν 
μνήμην παρθένος. ’Αδελφή τών τοΰ Ήρακλέους παίδων έπεδεί- 
κνυτο ύπέρ αύτών άδελφικόν άμα φίλτρον καί μητρικήν μέριμναν. 
Μετέχουσα πασών τών θλίψεων καί τών ταλαιπωριών αύτών, έ- 
μερίμνα πώς νά πραύνη τάς θλίψεις ταύτας διά πολλής ς-οργής 
καί φίλτρου. Εύτυχεΐς οί άνθρωποι έκείνοι, οίτινες εχουσιν έν 
ταις θλίψεσιν αύτών μητέρα, άδελφήν ή σύζυγον, καί δύνανται 
νά έκχύσωσιν είς τούς κόλπους αύτής τήν πληροΰσαν τάς καρ- 
δίας αύτών πικρίαν.

Ό σκληρός χρησμός πολλήν είς τάς ’Αθήνας προύξένησε τα
ραχήν καί μεταξύ τών πολιτών καί μεταξύ τών Ήρακλειδών. 
Τήν ταραχήν ταύτην άκούσασα ή Μακαρία, έξέρχεται τοΰ οίκου 
όπως μάθη τό αίτιον αύτής. Γενναία μέν ώς θυγάτηρ τοΰ Ήρα
κλέους, απαιτεί νά μάθη οποία νέασυμφορά τούς αδελφούς αύτής 
έπαπειλεΐ· άλλά καί αίδήμων ώ ; νεαρά παρθένος, ζητεί μετά 
πολλής συστολής συγγνώμην διά τό θάρρος, τό όποιον λαμβάνει 
έξερ/ομένη είς όμιλον άνδρών. «Ξένοι, λέγει ή παρθένος, πρώ
τον έξαιτοΰμαι παρ’ υμών νά μή χαρακτηρίσητε ώς θράσος τήν 
Ιξοδόν μου· γνωρίζω ότι είς τήν γυναίκα κάλλιστος κόσμος 
§1ναι ή σιγή καί ή σωφροσύνη καί τό νά μένη ήσυχος εντός τοϋ



οίκου αύτής. Ά λ λ ’ άκούσασα, Ίόλαε, τούς στεναγμούς σου ί -  
ξήλθον νά μάθω, μήπως νέον τι κακόν έπαπειλή τούς άοελφούς 
μου, περί ων τοσοϋτον φροντίζω.»

Ό Ίόλαος λέγει τότε εις αύτήν τόν πικρόν χρησμόν άναγ- 
γέλλει διά ποιας καί μόνης Ουσίας δύναται νά έξασφαλισθή ή 
νίκη καί ή εύημερία τοΰ άδελφοΰ αύτής, τοΰ γένους τοϋ 'Ηρα- 
κλέους, καί σχετλιάζει διά τήν άμηχανίαν εις ήν ό χρησμός έ- 
νέβαλε τούς τε Ήρακλείδας, καί τήν πόλιν ’Αθήνας. Ή  Ήρα- 
κληϊς τότε παρθένος,"κόρη αξία μεγάλου πατρός, συναισΟανομένη 
τό εύγενές αύτής, άπαγγέλλει τούς άξιομνημονεύτους τούτους 
λόγους.

« Ίόλαε, μή πλέον φοβηθής τό εχθρικόν δόρυ τών Ά ρ γε ίω ν 
διότι ιδού έγώ, ώ γέρον, έτοιμη ν’ άποθάνω καί νά σφαγιασθώ, 
μηδενός με διατάσσοντος· τί Οά είπωμεν, εάν ή μέν πόλις Ά - 
θήναι άναλαμβά' η έκουσίως ύπέρ ημών τοσοϋτον μέγα κίνδυ
νον, ημείς δέ, οϊτινες γινόμεθα πρόξενοι πόνων είς άλλους, ενώ 
είναι δυνατόν νά σώσωμεν αύτήν, άποφεύγομεν τόν θάνατον; 
'Όχι, ποτέ· Οά είμεθα γελοίοι εάν, καΟήμενοι ώς ικέται είς τούς 
βωμούς τών θεών, περιοριζώμεθα είς άπλοϋς στεναγμούς, οντες 
δε τέκνα πατρός τοιούτου οίος ό ήμέτερος, έφαινόμεθα άνανδροι. 
Είναι ταΰτα πρέποντα είς τούς άγαθούς; . . . .  Μυριάκις προτι- 
μοτερος ό θάνατος. Τίς ποτέ θά θελήση νά λάβη σύζυγον κόρην 
έρημον ώς έμέ; προτιμότερον λοιπόν ν’ άποθάνω ή νά φανώ πα
τρός καί άδελφοΰ άναξία· είς άλλην τινά πρέπουσιν εκείνα, εις 
άλλην, ήτις νά μή ήναι εύγενής ώς έγώ. Όδηγήσατέ με εις τόν 
τόπον τής σφαγής, καί κάψατε τό σώμοί μου καί κατάρχεσθε 
τής θυσίας· οΰτω δέ νικάτε τούς έχθρούς· ίδού πάρειμι έκουσίως 
καί κηρύττω ότι άποθνήσκω ύπέρ τών άδελφών μου καί ύπέρ έ- 
μαυτής· ναι, διότι εύρηκα έγώ μή άγαπώσα τήν ζωήν εύρημα 
κάλλιστον τό νά καταλίπω ένδόξως τήν ζωήν.»

Επι τοιουτων ευγενών λόγων τά σχόλια καθίστανται περιτ
τά· όπου ή καρδία λαλεΐ, 6 νοΰς είναι άνίσχυρος νά σχο>αάση. 
Πάντες οί Ήρακλεΐδαι μετά θαυμασμοΰ άμα καί άλγους ήκου- 
σαν τήν γενναίαν κόρην. «Βλέπω, Ούγατερ,άνακράζει ό Ίόλαος, 
ότι είσαι όντως τέκος τοΰ Θεΐ3υ Ήρακλέους· καυχώμαι διά τούς 
γενναίους τούτους λόγους σου, σπαράσσει όμως τήν καρδίαν 
μου ή τύχη σου αΰτη. Ά φ ες , κόρη μου· είναι δικαιότερον νά
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δυνέλΟωσιν ένταϋθα πάσαι αί άδελφαί σου καί διά κλήροό ν’ ά- 
ποφασισθή ή μέλλουσα ν’ άποθάνη ύπέρ τοΰ γένους αύτής.» Διά 
τοιούτων λόγων ό γηραιός Ίόλαος προσεπάθει νά σώση τήν πο
λύτιμον ζωήν τής Μακαρίας, τής κόρης εκείνης, ής ή άφαίρεσις 
άντες·άθμισεν έν μια ς·ιγμή πάντας τούςάθλουςτοΰ πατρός αύτής. 
Ά λλάπρός τούς λόγους τούτους τοΰ γέροντος άποκρίνεται ύπε- 
ρηφάνως ή Ήρακληίς παρθένος. «ΟυδέποτεΟά ςέρξω ν’άποθάνω 
διά λαχνοΰ· καί ποία χάρις τότε θά μοί όφείλεται; μηδέ καν νά 
τό σκεφθής τοΰτο, ώ γέρον ά λλ ’ έάν μέν άποδέχησθε καί συ- 
ναινήτε είς τάς προτάσεις μου, ίδού έγώ έτοιμος ν’ άποθάνω· 
άλλως, έάν άναγκασθώ διά τοΰ κλήρου, ούοέποτε.»

Έ γκύψατε εις τούς λόγους τούτους τής Μακαρίας, καί με
λετήσατε καλώς αύτούς· είναι λόγοι άποπνέοντες τό άληθές, 
τό μόνον μεγαλείον τής ψυχής· είναι λόγοι ούς ό έννοών καί 
έφαρμόζων καθίσταται ήρως. Ό άποΟνήσκων, κυρίαι καί κύριοι, 
κατ’ επιταγήν, ό άποθνήσκων είς τήν θέσιν όπου έτάχθη ύπό τοΰ 
στρατηγοΰ αύτοΰ, είναι μέν ανδρείος, άλλά δέν πράττει πλέοντι 
τοΰ καθήκοντος, δέν έξέρχεται τοϋ κοινοϋ τών άνθρώπων κύ
κλου. Ό Σπαρτιάτης άποθνήσκων είς τήν θέσιν του καί έπί τής 
άσπίδος του είναι απλώς γενναίος στρατιώτης. Ά λ λ ’ έκεΐνος 
όστις τρέχει προς τόν θάνατον μηδενός άλλου καλοΰντος αύτόν 
ή τοΰ δαιμονίου τής φιλοπατρίας, είναι ήρως, πράττει πλέον τι 
τοΰ καθήκοντος, έξέρχεται τοΰ κοινοΰ τών άνθρώπων κύκλου· ό 
Κυναίγειρος έν τώΜαραθώνι ορμών έπί τά Περσικά πλοία και 
άποτεμνόμενος τήν δεξιάν χεΐρα, τήν άριστεράν, τήν κεφαλήν, 
δέν είναι μόνον γενναίος στρατιώτης, είναι τι ύπερφυές έπισπώ- 
μενον τόν θαυμασμόν. Ή  Μακαρία άποθνήσκουσα έξ υποταγής 
προς τόν κλήρον θά έπεσπάτο οίκτον μόνον καί δάκρυα· ή Μα
καρία θνήσκουσα αύθορμήτως έπισπαται πλέον τι τών δακρύων 
καί τοΰ οίκτου, έπισπαται θαυμασμόν.

Τό ύψος τών λόγων τής Μακαρίας συναισθάνονται βαθύτατα 
πάντες οί Ήρακλεΐδαι καί ούδείς αύτών άποτολμα π7'.έον νά έμ- 
ποδίση τήν παρθένον, ήτις προς τόν θάνατον χωροΰσα περί ένός 
μόνου τών βιωτικών μέριμνα, νά μή άποδώση τήν τελευταίαν 
αύτής πνοήν έν χερσίν άνδρών.«Περί τούτου σπούδασον,^άνακρά- 
ζει πρός τόν Ίόλαον, νά μή έκπνεύσω είς άνδρών, άλλ ’ εις γ υ 
ναικών y εΐρας.» Λαβοΰσα δέ τήν περί τούτου διαβεβαίωσιν, άπο-



τείνει πρός τόν γέροντα Τόλαον τάς τελευταίας αυτής παραγ·* 
γελίας καί τούς τελευταίους αυτής άσπασμούς.

«Χαΐρε, πρεσβύτα, χαΐρε και τούτους τούς παΐδας κατάστη- 
σον τοσοΰτον είς πάντα σοφούς, όσον είσαι σύ· προσπάθησον δέ 
διά τής προθυμίας σου νά σώσης αυτούς τοΰ θανάτου. Είμεθα 
παΐδές σου, αι χεΐρές σου μάς έθρεψαν. Βλέπεις δέ και εμέ δτί 
προσήνεγκα ύπέρ αύτών τήν ώραίαν μου ηλικίαν καί άποθνήσκω. 
Τ μεϊς δέ, φίλτατοι άδελφοί, εύδαιμονεΐτε. . . τιμάτε δέ τόν γ έ 
ροντα τοΰτον καί τήν μητέρα τοΰ πατρός Άλκμήνην καί τούτους 
τούς ξένους· καί αν ποτε οί θεοί χαρίσωσιν ύμΐν άπαλλαγήν τών 
πόνων καί κάθοδον εις τήν πατρίδα, μή λησμονήσατε δτι χρέος 
ύμών καί δίκαιον είναι νά θάψητε τήν σώτειραν, έχείνην, ήτις ά- 
πέθανεν ύπέρ τοΰ γένους αύτής. Ταΰτα τά κειμήλιά μου άντί 
τής παρθενίας καί τών παίδων. »

Τούς διδακτικωτάτους τούτους προσειποΰσα λόγους, βαίνει ή 
νεάνις πρός τόν θάνατον, λυπηράν μέν άλλά καί περίδοξον άνά- 
μνησιν τοΐς οίκείοις αύτής άπολείπουσα. Έ πί τοιούτω θανάτω 
δίκαιον βεβαίως ν5 άνακράξωμεν μετά τοΰ Εύριπίδου: κΕύδοκί- 
μως ή τάλαινα τέθνηκεν ύπέρ τών άδελφών καί ύπέρ τής πατρί- 
δος καί δόξαν αείμνηστον τοΐς άνθρώποις καταλείπει. Οί μόχθοι 
είναι ή οδός τής άρετής· έπαξίως μένΐ τοΰ πατρός, έπαξίως δέ 
τής ευγενίας. »

Ούτως έτελεύτα ή άξία θυγάτηρ τοΰ μεγάλου Ήρακλέους* 
μεταβαίνομεν τελευταΐον είς τήν μάρτυρα τής Αύλίδος Ι φ ι
γένειαν.

ΙΦ ΙΓΕΝΕΙΑ.

Πάρις ό Ίδαΐος βουκόλος, τά δίκαια τής ξενίας παραβάς καί 
τήν ώραίαν άρπάσας Ε λένην, συνετάραξε πάσαν τήν Ελλάδα 
γήν, βαθέως συναισθανθεΐσαν τήν υβριν ταύτην. Έκ τών άκρων 
τής Ελλάδος συνελέγησαν πάντες οί βασιλείς καί μεγάλην 
κατά τής Τροίας παρεσκεύασαν στρατείαν, όπως έκδικήσωσι τήν 
τιμήν τοΰ Μενελάου χαί τήν έν τω προσώπω αύτοΰ έξυβρισθεΐσαν 
Ελλάδα. Τής έκστρατείας ταύτης άρχηγός ήν ό τοΰ Ά ργους 
βασιλεύς καί τοΰ Μενελάου άδελφός Α γαμέμνων, ισχυρότατος 
πάντων τών τότε τής Ελλάδος ηγεμόνων.

ΕΝ ΤΗ ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΙΗΣΕΙ. f 5» ι

Έζησεν ευδαίμων έως τότε ό ’Αγαμέμνων έν μέσω πιστών 
ύιτηκόων καί συζύγου προσφ^οΰς, καί παίδων ύπεραγαπώντων 
αύτόν. Ούδέποτε νέφος θλίψεως επεσκίασε τόν αιθριον τής εύδαι- 
μονίας αύτοΰ ούρανόν· ούδέποτε παροδική τις φροντίς έπεκάθητο 
έπί τοΰ προσώπου αύτοΰ· ταχέως έξηλείφετο ύπό τών γλυκερών 
φιλημάτων τών παίδων αύτοΰ. Ά λ λ ’ ή Ε λλά ς έδίψη έκδίκησιν, 
ή πατρίς τόν εκάλει, καί είς τήν φωνήν τήςπατρίδος είναι άναν
δρος ό παρακουων. Ό μή θυσιάζων είς τήν πατρίδα σύζυγον, 
τέκνα, είναι άνάξιος τοΰ νά εγγ  τοιαΰτα· ό άνθρωπος πριν ή γ ί- 
ν>) πατήρ καί σύζυγος, είναι υιός, καί υιός τής πατρίδος* δύναται 
νά δώση τήν καρδίαν είςέκεΐνα, άλλά τήν ζωήν του οφείλει πρώ
τιστα πάντων είς τήν πατρίδα· άπαρνούμενος τοΰτο, είναι κακός 
υιός, καί ό κακός υιός ούδέποτε δύναται νά γίνη άγαθός πατήρ.

Άπεσπάσθη λοιπόν ό Αγαμέμνων τών κόλπων τής οικιακής 
εύΒαιμονίας καί εδραμεν δπου ή πατρίς προσεκάλει αύτόν, άπο- 
λείβων λάθρα τά δάκρυα, όσα ετεγγον τούς όφθαλμούς αύτοΰ 
είς τήν άνάμνησιν τών τρυφερών περιπτύξεων τών τέκνων αύ
τοΰ· άπεσπάσθη δακνόμενος τήν φρένα έπί τή άναμνήσει τής 
πρωτοτόκου αύτοΰ θυγατρός Ίφιγενείας, ή / κατελίμπανε κόρην 
ωραίαν γάμου, είς έποχήν καθ’ ήν ώφειλε νά έκτελέση τό ή5ι- 
στον πατρικόν καθήκον, τήν άποκατάστασιν αύτής. Τήν κόρην 
ταύτην άνέθρεψεν άχρις έκείνου άμόλυντον άπό παντός κακοΰ, 
άπειρος τών θλίψεων καί τών κακουχιών τοΰ βίου, άγνήν ώς 
λευκήν περιστεράν, άσπιλον ώς τό κρίνον. Ή  κόρη αύτη ήτο τό 
καύχημα καί ή δόξα του καί προωρίζετο ώς νύμφη διά βασιλείς· 
ή ζωή αύτής ε^ρεεν ώς χρήνη διαυγής είς κρουνούς εύτυχίας. 
Πρώτη καί μόνη αύτής θλίψις ύπήρξεν ό άπό τοΰ φιλτάτου πα
τρός χωρισμός.

Ά πασα ή τών Ε λλήνων στρατιά ύπό τόν Άγαμέμνονα συνε- 
λέγη έν τή Αύλίδι τής Βοιωτίας καί τά πλοία άνεπετάννυον ήδη 
τά ιστία, πρυμνήσιον μόνον άναμένοντα άνεμον όπως άποπλεύ- 
σωσιν. Ά λλά  δυστυχώς ή Ά ρτεμ ις, αιμοχαρής θεά, όργισθεΐσα 
χατά τοΰ Άγαμέμνονος, τοξεύσαντος μίαν τών έλάφων αύτής, 
συνεμάχησε μετά τοΰ Ποσειδώνος, όστις εναντίους διεγειρων ά- 
νέμους παρεκώλυε τόν άπόπλουν τών Ε λλήνων. Ό μάντις Κάλ
χας, έρωτηθείς τι ποτε πράττοντες οί Έ λληνες ήδύναντο τούς 
θεούς νά εξιλάσωνται και πρυμνήσιον ν ά ΐχ ω ιι τόν άνεμον,άνεΙ-



λεν δτι έπρεπε νά θυσιασθή είς τήν Ά ρτεμιν ή θυγάτήρ τοϋ Ά·» 
γαμέμνονος ’Ιφιγένεια. Εις τόν σκληρόν τοΰτον χρησμόν ή καρ- 
δία τοΰ πατρός αίμοσταγεΐ, άλλά τό καθήκον της βασιλείας βι
άζει και έκών άκων όδυστυχής πατήρ άναγκάζεται νά μηνύση 
τήν Κλυταιμνήστραν δπως μετά της θυγατρός Ίφιγενείας ελθη 
είς Αύλίδα έπί τη προφάσει δτι θά έκδώσωσιν αυτήν είς γάμον τώ 
περικαλλεστάτω καί άνδρειοτάτω τών Ε λλήνων πάντων Ά χ ιλ - 
λεϊ. Φαιδρά ή κόρη έπί τί) άγγελία  ταύττ], φαιδρά διότι έμελλε 
νά έπανίδη άνελπίστως τόν φίλτατον αυτής πατέρα, έμπλεως 
χρηστών διά τό μέλλον έλπίδων, γλυκείας έχουσα ονειρώξεις, 
τρέχει μετά τής μητρός καί τοΰ νηπίου αυτής άδελφοΰ Όρέστου 
δπου τήν έκάλει ό πατήρ. Φθάνει είς τήν Αύλίδα, βλέπει τόν πα
τέρα, τρέχει πρόςαύτόν, πίπτει είς τάς άγκάλαςτου καίκελαδει 
ώς εύλαλος άηδών είς τά ώτα αύτοΰ τούς γλυκείς καί θωπευτι* 
κούς εκείνους λόγους, ών τό μυστήριον φαίνεται άποκλειστικόν 
κτήμα τοΰ παρθενικοΰ στόματος· ό δυστυχής πατήρ σπαρασσό- 
μενος τήν καρδίαν άποστρέφει τό πρόσωπον, προσπαθεί ν’ άπαλ* 
λαγή ’τών θωπειών, άλλά πώς δύναται πατήρ νά νικήση τά επ ί
μονα φιλήματα τεθωπευμένης κόρης; Ή  ’Ιφιγένεια έν τη παι
δική αύτής πονηριά κάμνει τήν κακιωμένην διά τήν όλίγην στορ
γήν ήν ό πατήρ έπεδείκνυτο, τόν διατάττει νά λησμονήση πρός 
στιγμήν χάριν αύτής τάς βασιλικάς του μέριμνας, εύχεται νά 
τήν συμπαραλάβη μεθ’ έαυτοΰ ό πατήρ καί μόλις άφοΰ έχόρτασε 
φιλούσα αύτόν, άποσύρεται έγκαταλείπουσα μόνους τούς γονεΐς 
δπως όμιλήσωσι περί τών γάμων αύτής.

Ό ’Αγαμέμνων καί ή Κλυταιμνήστρα συνδιαλέγονται περί 
τοϋ σπουδαίου τούτου άντικειμένου* ό πατήρ προσπαθεί νά πείστ) 
τήν μητέρα δπως άπέλθη είς Ά ργος, έγκαταλείπουσα είς αύτόν 
τήν περί τών γάμων φροντίδα καί προσέχουσα είς τά άλλα αύτής 
τέκνα· άλλ’ ή Κλυταιμνήστρα μένει αμετάπειστος· άπαιτεΐ ώς 
μητρικόν δικαίωμα νά παραταθή αύτή είς τούς γάμους τής θυ
γατρός. Ό Α γαμέμνων άποσύρεται άπελπις· μετ’όλίγον ή Κλυ
ταιμνήστρα άκούσασα τήν φωνήν τοΰ ’Α χιλλέως έξέρχεται δπως 
συνομιλήση μετά τοϋ γαμβροΰ αύτής· άλλ ’ ή περί τών μελετω- 
μένων γάμων άγνοια τοΰ Ά χ ιλλέω ς έμβάλλει είς σκληράς ύπο- 
νοίας τήν μητέρα, δτε δοΰλός τ ις παραστάς άναγγέλλει αύτή 
τήν πικράν άλήθειαν. Ή  Κλυταιμνήστρα είς τό φρικτόν τοΰτο

άκουσμα προσπίπτει είς τούς πόδας τοϋ Ά χ ιλλέω ς καί παρα- 
καλεΐ αυτόν νά σώση τήν θυγατέρα της τοΰ θανάτου. Ό Ά χ ιλ - 
λεύς ύπόσχεται τοϋτο, άλλά συμβουλεύει αύτήν νά προσπαθήση 
πρώτον δπως πείση τόν Άγαμέμνονα. Ή δειλαία Κλυταιμνή
στρα πεταπρός τόν Άγαμέμνονα, εύρίσκει αύτόν, ικετεύει, προσ- 
-ιπαρει, μαίνεται, απειλεί αύτόν δπως τύχη τής σωτηρίας τής 

θυγατρός της, ά λλ ’ό Αγαμέμνων, θρηνών ώς πατήρ, μένει άκαμ
πτος ως βασιλεύς· τά δάκρυα τής μητρός συγκινοΰσι τόν πατέρα, 
άλλά δέν πείθουσι τόν βασιλέα. Ή Ίφ ιγένεια , ήτις, μαθοΰσα τήν 
μαύρην αγγελίαν, παρήν κατά τόν διάλογον τοΰτον, αναλύεται 
σιωπηλως είς δάκρυα καί καταφιλεΐ τόν νήπιον Ό ρέστην άγαπα 
ή ταλαινα τήν ζωήν· καί διατί όχι; άφοϋ τοσοϋτον γλυκύ τή προ- 
σεμειοια το μέλλον; Πίπτει καίαΰτη είς τούς πόδας τοΰ πατρός, 
δακεθυμων δακρύων τούς οφθαλμούς πλήρης καίτά χείλη αύτής 
ψιθυριζουσι τούς έξης λόγους*

«Είθε, πάτερ μου, νάειχα τόν λόγον τοΰ Όρφέως, ώστε τούς 
λίθους νά συγκινώ καί τούς άνθρώπους νά πείθω· άλλά φεΰ ! 
δέν τόν εχω· μόνα τά δάκρυά μου ταΰτα δύναμαι, πάτερ μου, 
νά παράσχω^καί τό σώμά μου τοΰτο, δπερ σοι έτικτεν ή μήτηρ 
μου, νά τυλίξω ίκετηρίως περί τά γόνατά σου· μή με φονεύσης 
άνήλικα· είναι γλυκύ τό φώς τής ήμέρας· μ'ή με άναγκάσης νά 
ιοω τα ύπό τήν γ η ν  πρώτη σε έκάλεσα πατέρα καί πρώτος σύ 
με έκάλεσας κόρην πρώτη έγώ έπί τών γονάτων σου καθεσθει- 
σα σέ έθώπευον καί με έθώπευες. ’Ενθυμείσαι, πάτερ μου, τί τό
τε μοι έλεγες; θά σέ ίοω άρά γε, τέκνον μου, εύδαίμονα είς οί
κον συζύγου, ζώσαν καί Οάλλουσαν άξίως έμοΰ; καί έγώ, πάτερ 
μου, σοί άπεκρινόμην θωπεύουσα τό γένειόν σου τοϋτο, δπερ καί 
νΰν θωπεύω- έγώ δέ,πάτερ μου,θ’άξίωθώ αοάγε νά σέ ύποδεχθώ μίαν 
ημέραν γηραιόν είς τόν οικόν μου, άποδίδουσά σοι τά τροφεία; 
Δέν έλησμόνησα έγώ τούς λόγους έκείνους· σύ δμως τούς λη
σμονείς καί θέλεις νά μέ φονεύσης· μή πράξης τοΰτο, μή σέ έξ- 
ορκίζω είς τό όνομα τοΰ Πέλοπος καί τοϋ Άτρέως, είς τήν άγά- 
πην τής μητρός μου, είς ής τάς ώδΐνας δσας ύπέστη κατά τήν 
γέννησίν μου νέαι τώρα προστίθενται όδύναι. Τί ενέχομαι έγώ 
εις τούς γάμους τοΰ Αλεξάνδρου καί της Ε λένης; πόΟεν ίλθ* 
έκεΐνος διά τόν όλεθρόν μου; Άπόβλεψον είς ήμας, πάτερ, δός 
ομμα καί φίλημα, ώστε αν άποθάνω νά έχω τούλάχιστον ' τοΰτ»

2.
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παρά σοΰ. ’Αδελφέ μου, μικρός είσαι σύ εις τους φίλους επίκου
ρος, άλλ ’ δμως χλαϋσον, παρακάλεσον τόν πατέρα νά μή άπο- 
θάνη ή άδελφή σου· αισθάνονται ένίοτε καί τά νήπια τάς δυστυ
χίας· ίδέ, πάτερ μου, σιωπών σε παρακαλεΐ και ούτος* άλλ ελε- 
ησόν με καί οίκτειρον τήν ζωήν· ναι, δύο φιλτατα τέκνα σε καθι- 
κετεύομεν, ουτος μέν νήπιον, εγώ δέ νεανις. »

"Ο,τι λεπτόν, δ,τι άγιον, δ,τι άθώον Εμπεριέχεται έν τη θρη- 
νωδία ταύτη τ ή ς ’Ιφιγένειας· ούδέποτε ό Εύριπίοης, ισως δε και 
ούδείς άλλος ποιητής, εγραψέ τι περιπαθες·ερον, ούδέποτε ή καρ- 
δία έλάλησεν εύγλωττότερον. Παραβάλετε πρός τό τεμαχιον τού
το τήν δ ε σ μ ί α ν ν ε ά ν ι δ α  (lajeunecaptive) τοΰ έλληνογενοΰς. 
Andr<5 Chdnier, τήν ωδήν εκείνην, ήτις τοσοΰτον δικαίως παρά 
τών Γάλλων θαυμάζεται, καί θά πεισθήτε, ειμι βέβαιος, δτι ό Γα
λάτης ποιητής, δστις άναμφιβόλως ένεπνευσθη έκ τοΰ τεμαχίου 
τούτου, δεν ήδυνήθηνάθίξη σφοδρότεροντάς χορδάς τής καρδίας.

Ά λ λ ’ ό ’Αγαμέμνων δεν δύναται, ό τάλας, νά πεισθή εις τους 
λόγους τούτους· ή Ε λλά ς  κραυγάζει μετά σπαραγμών καρδίας, 
διατάττει, καί έκών άκων πρέπει νά σέ θυσιάση. Είς κοπετούς 
καί αυθις άναλύονται μήτηρ καί θυγάτηρ καί τήν μόνην αύτής 
έλπίδα, τόν Ά χ ιλλέα , ή Κλυταιμνήστρα καλεΐ. Άμφότεροι διά 
πολλών λόγων άποφασίζουσι νά σώσωσι τήν ’Ιφιγένειαν. Ά λ λ ’ 
ή ’Ιφιγένεια δέν είναι πλέον ή πριν δειλήμων παρθένος* ή πρώτη 
έντύπωσις τοϋ φόβου παρήλθεν είναι τώρα ή θυγάτηρ τοΰ Ά -  
γαμέμνονος, τοΰ βασιλέωςτών Ε λλ ή νω ν  έννοει δτι πρέπει ν’ ά- 
ποθάνη ύπέρ τής πατρίδος* συναισθάνεται δτι υπάρχει τι τιμιώ- 
τερον καί θειότερον τής ζωής, ή πατρίς· ενθους καί κορυβαντιώ- 
σα άποτείνεται πρός τήν Κλυταιμνήστραν·

« Μήτερ, λέγει, άκούσατε τούς λόγους μου* ματαίως οργίζε
σαι κατά τοΰ συζύγου σου· δέν είναι εύκολον είς ήμάς νά πρά- 
ξωμεν τ ’ άδύνατα. Δίκαιον άληθώς τό νά έπαινέσωμεν τόν ξένον 
διά τήν προθυμίαν του· άλλά πρόσεχε καί σύ μήπως διαβληθής 
δίς τόν στρατόν, καί επειτα πράξωμεν ούδέν, ουτος δέ πάθη τι 
κακόν. Άκουσον δέ, μήτέρ μου, τι σκεπτομένη μοι έπήλθεν. Α 
ποφασίζω ν’ άποθάνω· θέλω δέ νά πράξω τοΰτο ένδόξως, τό δυσ- 
γενές καταπατούσα. Σκέφθητι, μήτέρ μου, μετ’ έμοΰ πόσον κα
λώ ς λέγω· είς έμέ άποβλέπει νΰν Ε λλά ς  ή μεγίστη πασα· έν 
έμοί κεΐται ή διαπόρθμευσις τών πλοίων καί τοΰ Ίλίου ή κατα-
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<5χαφη, καί αν ποτε πράξωσί τι οί βάρβαροι τάς μελλούσας 
γυναίκας, νά μή τολμώσι πλέον νά αρπάζω*ι τάς όλβίας έκ τής 
Ελλάδος, τιμωρηθεντες νΰν διά τόν όλεθρον τής 'Ελένης, ήν ήρ- 
πασεν ό Παρις, Ίαΰτα π ιντα  θα λυτρώσω διά τοΰ θανάτου μου 
καί η δοξα μου δτι ήλευθέρωσα τήν Ελλάδα θ’ άποβή μακαρία. 
Πρός τι, μήτερ μου, νά λυπήσαι διά τόν θάνατόν μου τόσον πο
λύ; Με έγεννησας κοινήν εις τούς "Ελληνας, ούχι είς σέ μόνην, 
άλλά μυρίοι μεν άσπιδοφόροι άνδρες, μυρίοι δέ έρέται θά τολμή- 
σωσι νά πολεμήσωσι τούς έχθρούς τής ήδικημένης πατρίδος καί 
ν αποθανωσιν υπερ τής Ελλάδος* ή δέ ψυχή μου, μία οΰσα, θά 
κωλυση πάντα ταΰτα; είναι δίκαιον τοΰτο; δυνάμεθα ν’άντειπωμεν 
μίαν καν λεξιν; . . . Δίδω τό σώμά μου είς τήν Ελλάδα· θύετε 
τοΰτο, έκπορθεΐτε τήν Τροίαν. Ταΰτα τάμνημεΐάμου είς τόν αιώ
να, ούτοι οί παΐδές μου, βύτοι οί γάμοι μου, αυτη ή δόξα μου. 
Πρέπον είναι τών βαρβάρων ν’άρχωσιν οί Έ λληνες, ούχι οί βάρ
βαροι τών Ελλήνων* διότι δοΰλοι μέν έκεΐνοι, ήμεΐς δ’έλεύθεροι.»

ΒΙάτην κόπτεται πλέον ή μήτηρ· ή ’Ιφιγένεια είναι μάρτυς ύ
πέρ πατρίδος καί ή ιερά τοΰ μαρτυρίου σφραγίς έπικάθηται ήδη 
εις τούς λόγους αύτής· πορεύεται έπί τήν σφαγήν, τή μέν μητρί 
παραγγέλλουσα μηδ’αύτή νά πενθηφορήση, μηδ’αί άδελφαί της, 
ν ’ άναθρέψη καλώς τόν Όρές-ην καί νά μή μισή τόν πατέρα της, 
δστις άκουσίως ύπέρ τής Ελλάδος παρέδωκεν αύτήν είς θάνατον, 
τάς δέ νεάνιδας προτρέπουσα νά εύφημώσι φαιδρώς τήν θεάν, δι
ότι ό θάνατος αύτής είναι σωτηρία τών Ε λλήνω ν. Φθάσασα τέ
λος είς τόν τόπον τής σφαγής, εύχεται νίκην καί ευτυχίαν τοΐς 
Έ λλησ ι καί τόν λαιμόν αύτής προτείνει έ γκαρδίως. Ά λ λά  τήν 
τοιαύτην μεγαλοψυχίαν δέν καταλείπει άνευ αμοιβής ή θεά* 
ή νεανις άρπάζεται άοράτως άντ’ αύτής καί ετερον Οΰμαάντικα- 
θιστα αύτήν. Τοιαύτη καί ή τής Ίφιγενείας άφοσίωσις.

Έχαρακτηρισα έπιτροχάδην τρεις μεγάλας ήρωΐνας τής άρ- 
χαιότητος, ών ή είς θάνατον άφοσίωσις ένέπνευσε τήν θελγεσί- 
μυθον άηδόνα τής τραγικής ποιήσεως. Ή  πρώτη τούτων παρέ
χει τήν εικόνα τής έξ άπογνώσεως καί μεγάλο φροσύνης άφοσιώ- 
σεως· ή δευτέρα τήν έξ ήρωϊσμοΰ άφοσίωσιν παριστα, ή δέ τρίτη 
τήν έκ φιλοπατρίας.



Ο ΠΛΡΛ4ΕΙΣ0Σ Κ Α Ι  Ο Α4ΗΣ
ΠΑΡΑ Τ Ο Ιί  Δ ΙΑ Φ Ο ΡΟ Ι? ΕΘ Ν ΕίΙ.

(ΣονετάχΟη Ειιώ I. Μ. ΡΑΠΤΑΡΧΟ Ϊ καί άνεγνώσθη τήν Ιην ΦεβρουαρΓο» 
ένεσ-ώχος έτους έν τώ Φιλολογική Συλλόγω ’Αθηνών «ό Παρνασσός.»)

Τό άντικείμενον, τό όποιον προτίθεμαι νά πραγματευθώ, καίτοι περίερ
γον αύτό καθ’ εαυτό καί άξιον σπουδής, ούχ ήττον ένιαχοϋ αποβαίνει ά- 
κροσφαλες, καθόσον σχετίζεται στενώς μετά τών θρησκευτικών ιδεών της
εποχής, έν ·$ ζώμεν.

Καί λοιπόν, πρός αποφυγήν πάσης τυχόν παρεξηγήσεως, ούχι άσκοπον 
νομίζω νά διακηρύξω ευθύς έκ προοιμίων, δτι, άν ένιαχοϋ τοϋ αναγνώ
σματος μου φανώ κάπως έλευθεριάζων, δέν πρέπει νά άποδοθτ, τοϋτο είς 
πρόθεσιν συστηματικής περιφρονήσεως τών θρησκευτικών πεποιθήσεων τοϋ 
αίώνος. Σέβομαι και άγαπώ τήν θρησκείαν έν ϊ, έγεννήθην, καί της οποίας 
τά  ζώντα νάματα έποτίσθην μετά τοϋ μητρικού γάλακτος· καθήκον 
παντός άγαθοϋ "Ελληνας ηγούμαι τό νά ύπερασπίζηται αύτήν έλλόγως και 
άξιοπρεπώς, καθόσον δι’ αύτής και έν αύττ, διεσώθησαν τά  τιμαλφέστερα 
ημών κειμήλια: ό εθνισμός και ή γλώσσα.

"Ωστε, οσάκις έν τή φορα τοϋ λόγου τΛ ύφος μ-ου φαννί προσεταιριζο- 
μενον χροιάν τινα φιλοσοφικής ελευθερίας λογου και φαινομ,ενικής ελλειν-(ος 
σεβασμού ενεκα τολμηρών τινων αντιπαραθέσεων, βεβαίως οί νουνεχείς 
άκροαταί μου θέλουσιν εισθαι αρκετά δίκαιοι, ώστε ν’ άποδώσωσι τούτο 
εις τόν ύπερβολικόν ζήλον, όνπερ οφείλει νά αίσθανηται ή καρδία παντός 
φιλοπροόδου, μ.ή άνεχομ-ένου νά βλεπη τήν ολως ηθικήν και θαυμασιαν 
έ, τ ή άπλότητι αύτής θρησκείαν τοϋ χριστιανισμού καταβιβαζομένην το- 
σούτω χαμηλά ύπό τοϋ αλόγου φανητ ασμοϋ και τών γραωδών προλήψεων, 
ώστε τά  ύψηλότερα τών διδαγμ.άτων αύτής να καθίστανται υλικά καί
άνυποφόρως ανθρώπινα.

"Εκαστος έξ ύμ.ών αισθάνεται βεβαίως, ότι ό αιών, έν ώ ζώμεν, διε- 
πράςατο γιγάντειον άλμα πρός τήν προοδον, ήτις εινε ή βάσις πασης κοι
νωνικής εύημερίας* καίτοι δε μή συμπληρωθείς εϊσετι, κατωρθωσε να ά- 
ποσκυβαλίση μέγα μέρος τών παραλογισμών καί τής πλάνης τών παρελ
θόντων αιώνων, καθ’ ούς ή άνθρωπότης ήνείχετο νά ύποδουλώντι έαυτήν,

όεσμ,εύουσα την ελευθερίάν αύτής καί γινομένη δημ.ιουργός τής ίδιας έαυ- 
τής κακοδαιμονίας.

Καί όντως χάσμα μ,έγα έστήρικται μεταξύ τής οϊκτρας εκείνης εποχής, 
καθ’ ήν ή ήώς τής μόλις ύποφωσκούσης άληθείας, έπεπροσθεϊτο άπό τά  
σκότη τής παχυλής δεισιδαιμονίας, καί τής έποχής, καθ’ ήν ζώμεν. Τότε 
ό Γαλιλαίος κατεδικάζετο είς ειρκτήν, καθότι έτόλμ.α νά διακήρυξη τήν 
κίνησιν τής γής, ένώ σήμερον καί εις αύτά τά  θρησκομανέστερα τών τής 
Καθολικής Προπαγάνδας έκπαιδευτηρίων διδάσκεται ό πρώτιστος ούτος 
δρος τής Κοσμογραφίας. Τότε ό Σαβοναρόλας, ό ’Ιορδάνης Βρουνώ, ό ’Ιωάν
νης Χουσιος καί ό λοιπός θίασος τών πεφωτισμένων άνδρών τής έποχής 
εκείνης παρεδίδοντο ζώντες είς τάς φλόγας τοϋ ιεροδικείου, έπί τή ύπο- 
νοία ότι έσκέπτοντο περί Θεοϋ άλλως, ή οί σύγχρονοι αύτών. ’Ενώ σήμερον 
ή επιστήμη μετά μ.εγίστης έλευθερίας αποκαλύπτει τά  δόγματα αύτής, 
καί πάντες προθύμως ακροάζονται τών λόγων αύτής, καί πλεΐστοι απο
δέχονται καί άσπάζονται αύτούς.

Σήμερον, αγαθή τύχη, τό κράτος τής βίας καί τής άλογου αύθαιρεσίας 
έξελιπεν άπό τοϋ μ.εγαλτιτέρου μέρους τοΰ ανεπτυγμένου κόσμου, οί δέ 
πεφωτισμ.ένοι άνόρες, άφορώντες πρός τό μ.έγα ζήτημα τής εύημερίας τής 
άνθρωπότητος διά τής διανοητικής άναπτύξεως, τής κοινωνικής βελτιώ- 
σεως και άναπλάσεως καί τής άδελφοποιήσεως αύτής, προσπαθούν παν- 
τοιοτρόπως νά προλάβωσι πάσαν ένδεχομένην διατάραξιν, συμ.βιβάζοντες 
τάς άνακαλύψεις τής έπιστήμης πρός τό κύρος τών ιερών βιβλίων.

"Οπερ δέ ιδίως εύχαριστεϊ τούς φιλοπροόδους καί προοιωνίζεται αίσιον 
τό μέλλον τής κοινωνικής χειραφετήσεως εινε, ότι καί αύτοί οί τέως α 
κλόνητοι εις τάς τυπικάς αύτών άρχάς καί είς τάς έσφαλμ.ένας ερμηνείας 
τών ιερών κείμενων, τουτέστιν οί ιερείς τών διαφόρων χριστιανικών κοινο- 
τήτων, έλλαμπόμενοι όσημέραι ύπό τοϋ φωτός τής αληθούς έπιστήμης, 
ήρχισαν νά μ,ετριάζωσι τό πατροπαράδοτον κατ’ αύτής μ.ϊσος, ώς τεινού- 
σης δήθεν πρός ανατροπήν τών θρησκευτικών δογμάτων, καί πλεΐστοι έξ 
αύτών δεικνύονται πρόθυμοι νά θυσιάσωσι τήν άδικον ταύτην προκατά- 
ληψιν είς τόν βωμ,όν τής κοινής προόδου* έφ’ ώ καί βλέπομεν δημοσιευο- 
μένας εκάστοτε έν τώ  εύρώπαικώ κόσμω πλείστας δσας αξίας λόγου συγ- 
γραφάς, έγκαινιζούσας νέον στάδιον θρησκευτικού βίου, καί τάς οποίας 
διεξερχόμενός τις ήθελε δυσκόλως παραδεχθή δτι άπέρρ;υσαν έκ τού κα
λάμου άνθρώπων, άνηκόντων είς τόν τέως καταπιεστήν τής επιστημονι
κής άληθείας κλήρον.

Όποία τωόντι ύπήρξεν ή εκπληξίς μου δτε, κατά τήν πρόσφατον έν 
Παρισιοις διαμονήν μ.ου, είσελ^θών είς τον μητροπολιτικόν ναόν (Notre-Da- 
me de Paris) ήκουσα εύγλωττόν τινα ιεροκήρυκα, άποπειρώμενον νά



συμβιβάσνι τάς νεωτέρας έπιστήμας μετά τής Γενέσεως τοΰ Μωνΰ&οζ* 
Άργότερον, πληροφορηθείς δτι ό άξιος εκείνος διάδοχος τοϋ Βοσσουέτον 
ην ό γνωστός είς τόν Εύ. ωπαϊκόν κόσμον Πατήρ Φήλιξ, έζητησα και εύ- 
ρον έντυπον τόν λόγον αύτοΰ> εξ ού έπιτραπήτω μοι μίαν μόνην περικο
πήν νά παρενείρω ενταύθα"

« Κατά τήν μωσαϊκήν παράδοσιν, τό κέντρον ά τάσης τής δημιουρ
γίας εινε ή γή, συνεπές δέ πρός ταύτην τό δόγμα τοΰ Καθολικισμού θεο> 
ρεΐ αύτήν ώς τό προνομιοΰχον θέατρον τών μεγάλων βουλών τοΰ Ύψΐ^ου, 
καί ώς τό μόνον στάδιον τής διανοίας καί τής ζωής. Ένταΰθα μόνον ό 
Θεός ηύδόκησε νά θέσνι όντα λογικά καί ελεύθερα, δυνάμενα νά συνενώσω 
τους ΰμνους αύτών μετά τοΰ παγκοσμίου υμνου τής δημιουργίας, τοΰ έκ- 
πεμπομένου αιωνίως πρός τόν θρόνον τοΰ Ύψίστου.

» Ά λ λ ’ ή νεωτέρα επιστήμη, έρειδομένη έπί ασφαλών καί πολλάκις α
ναμφισβήτητων δεδομένων, έρχεται νά διαβεβαιώσν) ήμας, δτι τόν άπό τοΰ 
μορίου τούτου τοΰ κονιορτοΰ έκπεμπόμενον ΰμνον συνοδεύουσι καί έτεροι, 
ύμνοι λογικών ό'ντων, διεσπαρμένων είς τήν ά'μετρον σωρείαν τών περί ή
μας κόσμων. Ερωτώ ήδη: εις ην εύρισκόμεθα έποχήν ούχί στασιμότατος 
άλλά προόδου, εινε δίκαιον, εινε ορθόν, νά περιφρονώμεν καί νά άχορρίπτω- 
μεν μετά προκαταλήψεως τάς αποφάνσεις τής επιστήμης, διά τόν λόγον 
δτι κατά τά  φαινόμενα άντιστρατεύονται πρός τάς παραδόσεις τών θεό
πνευστων βιβλίων, καί προσβάλλουσι τόν εγωισμόν τοΰ ανθρώπου, θέλον- 
τες ινα ά'ρ/τ] μόνος αύτός επί τής κτίσεως ; ’Όχι βεβαίως· διότι τότε πρέ
πει νά παραδεχθώμεν τά  μέν πλήθη τών άφιερωσάντων ολόκληρον τον 
βίον αύτών εις τήν μελέτην τών νόμων τής φύσεως ώς μονομανή καί φλυα- 
ροΰντα, τάς δέ θετικάς καί ψηλαφητάς αποδείξεις τής φυσικής επιστήμης,, 
μεθ’ ών στενώς σενδέεται τό μέγιστον μέρος τής ήμετέρας υλικής ύπάρ- 
ξεως, ώς απατηλά τερατουργήματα^

» ’ί ί !  ό'χι! δέν πρέπει τό παράπαν ν’ άνεχθώμεν ώστε ν’’ άποδώ- 
σωσιν ήμΐν τοιαύτην μομφήν έθελουσίου τυφλ.ότητος αί έπελευσόμεναι γε- 
νεαί. Ό χριστιανισμός εινε ή μόνη θρησκεία, ής τά  ύψηλά καί ένταύτώ ά- 
πλούστατα δόγματα ούδέν έ'χουσι νά φοβηθώσιν έκ τών αποκαλύψεων 
τής έπιστήμης. "Οθεν άς παράσχωμεν μάλλον είς τάς σκέψεις ημών ορί
ζοντα εύρύτερον, αποπειρώμενοι πανταχοΰ καί πάντοτε νά διατηρήσωμεν 
άνεπηρέαστον τήν μεταξύ θρησκείας καί έπιστήμης άρμονίαν.

» *Αν λοιπόν σκεφδώμεν άνευ προκαταλήψεως, θέλομεν πορισθή ώς λο
γικόν συμπέρασμα, δτι δέν εινε συγγνωστόν νά περιορίζωμεν έντός λίαν 
στενοΰ κύκλου τάς ενδείξεις τής θείας παντοδυναμίας. Τί βλάσφημον ευ- 
ρηται εις τήν ιδέαν, δτι τά  ά'στρα φαίνονται δημιουργηθέντα δι’ ύψηλό- 
τεοον σκοπόν, τουτέ<τιν ΐνα χρησιμεύωσιν ώ; ύποτηρίγματα είς ζώντα καί

ΚΑΙ Ο ΑΔΙΙΣ. 2 3

λογικά επίσης ό'ντα ; Δέν εινε μάλλον άξιον τής ιδέας, ήν περί δημιουργού 
όφείλομεν νά εχωμεν, τό νά φανταζιόμεθα δτι πανταχοΰ τής δημιουργίας, 
πανταχοΰ τοϋ όρατοΰ καί τοΰ αοράτου κόσμου ύπάρχουσιν οντα, δυνάμενα 
νά αίσθάνωνται καί νά έξαγγέλλωσι τήν δόξαν τής θεότητος, παρά νά 
άπογυμνώσωμεν τό σύμπαν πάσης διανοητικής ένεργείας, περιστέλλοντες 
αύτό είς βαθεϊαν έρημίαν, ό'που ούδέν έτερον άπανταται, είμή αί έρημοι 
τοΰ αίθέρος καί οί καταπληκτικοί όγκοι αψύχου ύλης ;

» Διατί ό πλανήτης ημών ούτος, δστις απέναντι τής απειρίας τών ου
ρανών εινε έλαττόν τ ι ή σταλαγμός ύδατος έν τώ  ώκεανώ, δ ιατί, λέγω, 
ό άσημος καί μικρός ουτος πλανητίσκος έτιμήθη μόνος κατά τήν δημιουρ
γίαν διά τής χορηγήσεως τής ζωής καί τής διανοίας; καί πώς νά παρα- 
δεχθώμεν δτι ό Θεός έναπέθεσεν είς μόνην τήν άφανή ταύτην γωνίαν τοΰ 
παντός τούς μόνους μάρτυρας τής σοφίας καί τής δυναμεως αύτοϋ ;

» Ό /ι ! μυριάκις δ / ι! Καί έάν ό ένιαχοϋ τής γής καί σήμερον είσέτι 
δυστυχώς κακώς έννοούμενος χριστιανισμός, παρερμηνεύων τό ίδιον αύτοΰ 
μεγαλεϊον, έςακολουθήστ, έμμένων είς τήν ιδέαν ταύτην τής ίδιοτελοϋς 
μονώσεως, ή έπιστήμη ούδέποτε παραδεχθήσεται τήν θεωρίαν ταύτην, α
θετούσα αύτή έαυτήν καί παραδίδουσα είς τό πΰρ τας μελέτας και τας 
αποκαλύψεις τοσούτων αιώνων. ’Απόκειται λοιπόν είς ήμας να σκεφθώμεν, 
άν πρέπνι νά συντρίψωμεν παν μετά τής έπιστήμης διαζύγιον, ή νά συμ- 
βαδίσωμεν μετ’ αύτής εις τάς νέας τρίβους, άςτινας οί ίεροφάνται αύτής 
χαράττουσι καθημερινώς άναμέσον τών ούρανών. ’Εγώ, καίτοι ό έσχατος 
καί ό μάλλον άσημος λειτουργός τοϋ υψηλού τούτου θρησκεύματος, τολμώ  
νά παραδεχθώ τήν πρώτην ιδέαν, καί διατείνομαι, δση μοι δύναμις, 
δτι, κ ϊίτο ι πάσα ή όρατή κτίσις, πασα ή γή, πληρης έστι τής δοξης τοϋ 
Ύψίστου, άλλ’ δ,τι έξε:γγέλλει τορώς καί έμφαντικώτερον τό άνέκφρας-ον 
μεγαλεϊον τής θεότητος εΐσίν οί ούράνιοι κόσμοι- «οί ούρανοι διηγούνται 
δόξαν Θεοΰ.»

’Ακροαζόμενος τόν εύγλωττον τοΰτον ιεροκήρυκα, ούχι ανευ φρίκης α · 
νελογιζόμην, δτι τοιαύτη έλευθέρα ερμηνεία τών ιερών κείμενων άν έγι- 
νετο προ 4 ή 5 αιώνων, θά έθεωρεϊτο ώς ιερόσυλος παρερμηνευσις, αντι- 
κρυς βαίνουσα πρός τό κύρος τών θρησκευτικών δογμάτων, κ.αι ο έλευθε- 
ριάζων ρήτωρ θάέπλήρονε λίαν ακριβά τήν τόλμην αύτοϋ έπί τής πυράς τοΰ 
ιεροδικείου. Ειτα δέ, μεταφέρων τόν νοΰν εις το ενεστως, έσκεπτομην οτι, 
άν οί ιεροκήρυκες παντός τοϋ χρι<τιανικοΰ κόσμου εσκεπτοντο και ώμιλουν ως 
τόν Λευίτην Φήλικα, καί άπό τών χαμαιπετών και τετριμμενων μετ/ιρσι- 
οϋντο είς τοιαϋτα ύψη, άναμφιβόλως ή διανοητικη καταζ"ασις τών πλεις·ων 
έκ τών λαών τής γής θά έβελ/τιοϋτο, καί βαθμηδόν πολλά σκανδαλα και 
άφορμαί ανησυχίας θά έξέλιπον άπό τοϋ μέσου τών ανθρωπίνων κοινωνιών.



'Οτε πρό τριών ή τεσσάρων έτδν μεταφρασθέν διε^ίδετο είς τόν έλλη- 
νικόν κόσμον ύπό τίνος τών εύπαιδεύτων ήμών ιεραρχών τό περισπού- 

Λστο  ̂ σύγγραμμα τοΰ Αγγλου δικηγόρου Μακωσλάνδου, έπιγραφόμενον 
Μ γ ο ι  ί> Λίθηιν, συνεκινιίθην μεγάλως καί έίόξασα τόν "ϊψιστον, διότι 
ή --ως έχθρα τών επιστημονικών αληθειών θρησκευτική σχολαστικότης 
συνησπίζετο έν τώ  ώραίω έκείνω βιβλίω μετά της μεγάλης έπιστήμης της 
γεωλογίας, τά  δέ δόγματα άμφοτέρων συνεβιβάζοντο μετά τοσαύτης τέ
χνες καί άνευ της ελάχιστης συγκροόσεως, ώστε καί αυτός ό θετικώτερος 
Φιλόσοφος ηθελεν ομολογήσει την επιτυχίαν τοϋ συνδυασμού τούτου.

Η διάδοσις τοιούτων πονημάτων εινε τρανή άπόδειξις τοϋ πόσον α ί 
επιστημονικά! άλήθειαι, αΐτινες ού πρό πολλοϋ κατεδιώκοντο μετ’ αυ
στηρότητας καί άβασανίστως, κατέστησαν άπό τινων έτών άσπας-αί παρά 
τοΐς άνεπτυγμένοις έ'θνεσι, καί περιενεδύθησαν, οΰτως εϊπεϊν, θρησκευτικόν 
κΰρος. Χαίρω δέ χαράν μεγάλην διότι καί ημείς οί "Ελληνες, επόμενοι τώ  
κοινω παραδείγματι, ήρχησαμεν νά φαινώμεθα άνακύπτοντες άπό τοϋ ε
φιάλτου των παχυλών προλήψεων, έφθάσαμεν νά έννοήσωμεν ότι έν τνί 
επιστημονική παιδεύσει έγκειται ή σωτηρία, καί φιλοτιμούμεθα παντοιο- 
τρόπως ώστε πάσας τάς ιδέας, πάντα τά  αισθήματα ημών νά συμμορφώ- 
μενπρός τό κΰρος τών άκαταμαχήτων έπιστημονικών αληθειών, αΐτινες 
εν ώ ζώμεν αίώνι εΐσίν αί βάσεις της διανοητικής άναπτύξεως, τής κοινώ
ν.κή; προόδο > καί τής υλικής εύημερίας τών λαών τής γης. ’ΐδού τ ί έσχά- 
.ω , εγραφεν έπί τοΰ αντικειμένου τούτου διάσημος τις καί θρησκευτικώ- 
τατος τών ομογενών διπλωματών'

« Ή θρησκεία είσήλθεν είς τόν έθνικόν βίον τοΰ Έλλ. έθνους, καί δέν 
» θεωρείται ώς ασυμβίβαστος πρός τήν ελευθερίαν, ώς πρός τήν πολιτικήν 
» καί την κοινωνικήν πρόοδον. Καί αυτή ή έπιστήμη δέν εινε, ώς τινες 
» διατείνονται, ασυμβίβαστος πρός τήν θρησκείαν, διότι, καίτοι ό ά'ν- 
» θρωπος προάγει όσημεραι διά τών ασθενών αύτοΰ ψειρών τάς έπιστη- 
» μονικάς έρεύνας καί εφευρέσεις, ό Θεός εινε θεός τής έπιστήμης ούχ ήτ- 
» τον ή τής άποκαλυψεως, και εθετο πρό οφθαλμών ήμών τόν y ρ;στια- 
» νισμόν, ως ιδανικόν τ ι  άνωτερον πάσης τελεσθείσης ή τελεσθησομένης 
» προόδου.» Εύελπιστώ δέ, δτι ό ανεπτυγμένος ήμών κλήρος, μηδόλως 
μιμούμενος τον μεσαιωνικόν όπισθοδρομισμόν τής υπερφιάλου Παπικής 
στασιμοτητος, ουτε επηρεαζόμενος ύπό τώ/ φωνασκιών αμαθών τινων άν- 
δραριων, οιτινες εκ ποταποΰ συμφέροντος είτε έκ φανατισμού άντκ- 
στρατεύονται πρός πάσαν εύγενή απόπειραν τής θρησκευτικής καί ηθικής 
άναπλασεως τοϋ έθνους θελει προηγεΐσθαι πάντοτε έν τνί μεγάλν) ταύτνι καί 
διανοητική εκστρατεία. Μετά τό άναγκαΐον τούτο προοίμιον, εμβαίνω είς 
τήν ύπόθεσιν τοΰ λόγου μου.

Θέλω λοιπόν διαλάβει βραχέα τινά περί Παραδείσου καί Κολάσεως, 
διεξερχόμενος τροχάδην τάς δοξασίας τών πρωτευόντων έθνών τής γής 
περι τών δύο τούτοιν διαφόρου φύσεως ένδιαιτημάτων, άτινα έν παντί 
καιρω και χρόνω υπε·) ειχθησαν ώς άναμένοντα τόν άνθρωπον μετά τήν 
αποπερατωσιν τοΰ σταδίου αύτοΰ έπί τής. παροικίας ταύτης.

Παντα τα  έθνη, άπο τών μάλλον πεπολιτισμένων μέχρι τών αγρίων, 
παρεδεχθησαν την ύπαρξιν τόπου τινός, έν ώ μετά θάνατον έμελλεν ό άν
θρωπος νά άπολαύσγι τά  έπίχειρα τής αρετής ή τής κακίας αύτοΰ. Τήν 
ιδέαν Si ταύτην έγέννησαν φυσικώ τώ  λόγω δύο τινά: ά. τά παγκόσμιον 
δόγμα τής αθανασίας τής (ψυχής · καί β'. ή εις πάσαν κοινωνίαν έπικρατοΰσα 
άνισοτης τής ηθικής καί τής ύλικής κατας-άσεως τών άπαρτιζόντων αύτήν 
άτομων. "Ω̂ ε ό πτωχός καί ασθενής, καταπιεζόμενος ύπό τοϋ ίσχυροτέρου, 
καί μη δυναμενος νά πράξνι άλλως είμή νά ταλαιπωρήται καί νά στενάζν) 
υπο τον σκληρόν τοϋ πρώτου ζυγόν, άνέθεσεν, ούτως εϊπεϊν, τήν έκδίκησίν 
του είς το άμερόληπτον δικαστήριον τής μελλούσης δικαιοσύνης' καί όμο- 
λογητεον δέδτι έπί μόννι τνί προσδοκία ταύτνι καθίσταται κάπως υποφερτή 
και ή άθλιεστέρα κατάστασις τοϋ ανθρώπου έπί τής σφαίρας ταύτης.

’Εννοείται, δτι έκαστον έθνος έφαντάσθη τήν διασκευήν τοϋ άναμένον- 
τος αύτό μετά θάνατον ένδιαιτήματος άναλόγως τής διανοητικής αύτοϋ 
άναπτύξεως, τής ηθικής καταστάσεως, ώς έπί τό πλεϊστον δέ συνωδά 
πρός τά έπικρατοΰντα παρ’ αύτώ ήθη καί έθιμα. - "Ωστε ένώ ό Πλάτων, 
έπί παοαδείγματι, παριστα τούς δικαίους καθημένους έπί χρυσών θρόνων, 
ατενίζοντας διηνεκώς πρός τήν άγήρω λαμπρότητα τής θεότητος, καί 
απολαμβάνοντας τήν άνέκφραστον μέθην τής άπολύτου εύδαιμονίας· άπ’ 
εναντίας οί άγριοι Σαμογέται έφαντάσθησαν αύτούς ένασχολουμενους εις 
τάς βιαιοτέρας τών γήινων άπολαύσεων: τουτέστιν, ότέ μέν συγκροτοϋν- 
τας τρομεράς μάχας έπί αίματοφύρτων πεδίων, ότέ δέ όρχουμένους τόν 
άγριον καί παράδοξον αύτών πυρρίχιον καί πίνοντας οίνον έντός τών κρα
νίων τών εχθρών αύτών.

’Εντεύθεν καταφαίνεται πόσον ή άβρότης τής ηθικής διαπλάσεως ένός 
έθνους έπενεργεΐ έπί τών δημιουργημάτων τής φαντασίας αύτοΰ, καί ό'τι 
όσον εξευγενίζεται καί άναπτύσσεται ό άνθρωπος, τόσω μάλλον έξυψοϋ- 
τα ι ύπεράνω τής ύλης καί έπιπλέει, ούτως εϊπεϊν, έπί τού βορβόρου τών 
γήινων παθών καί τών χαμαιζη'λων προλήψεων. ’Εν γένει δ’ εϊπεϊν, ού$έν 
τών έθνών τής άρχαιότητος ήδυνήθη νά φθά καθόσον άφορα τήν περί 
μελλούσης αύτού άποκαταστάσεως ΐ^έαν, εις 8 ύψος άνηγαγεν αύτήν ό 
χριστιανισμός, ή θρησκεία αύτη τού πνεύματος καί τής άγάπης.

Ό "Ομηρος, λόγου χάριν, παρ’ ού ώς άπό πηγής πολυχεύμονος πάσα 
σοφία άπέρρευσε, παριστών τούς ή'ρωας αύτοϋ έν τοΐς Ήλυσίοις πεδίοις,



πολλά λέγοντας καί πράττοντας εύτελή, ούδέν παραλείπει τό μή αναπο
λούν ήμΐν τό κοινόν, τό ανθρώπινον, τό υλικόν. Ά λλά  και αύτός ό ΰψη- 
λότερον πάντων τών αρχαίων φιλοσοφνίσας Πλάτων ούδόλως φαίνεται 
άπηλλαγμένος εν τινι μέτρω τοΰ άνακολούθου τούτου' παρεισάγων θρό
νους έν τώ  παραδείσω αύτοΰ, καταστρέφει τό ύψος τάς άπολύτου ιδέας 
της εύδαιμονίας* τ ί έξοχον εύρηται είς τό καθέζεσθαι έπί θρόνων; Εινε 
τοϋτο άρά γε τοσούτω μεγάλη ευδαιμονία, ώστε αξίζει τόν κόπον νά 
διαιωνισθΫι μετά θάνατον; Πώς δέ δύναται νά θεωρηθνί μακάριος ό διαρ
κώς έπί θρόνου καθήμενος, ώς άλλος Προμηθεϋς προσπεπασσαλευμένος 
έπί βράχου καί ών ήναγκασμένος νά άκινητνί καί νά άτενίζνι αιωνίως 
πρός εν καί τό αύτό σημεΐον, έστω καί άπειράκις λαμπρότερον τοϋ ήλιου;

Ταΰτα πάντα, καίτοι μετέχοντα κατά τό φαινόμενον ύψηλοΰ τίνος και 
ιδεατού, προφίδουσι λεληθότως ίχνη ύλικότητος, λυπηρώς άντικειμένης 
πρός τά ιδανικόν, πρός τό άϋλον. Μά τήν άλήθειαν, μέ δλον τό σέβας, 
τό όποιον τρέφω πρός τόν θειον Πλάτωνα, άν μοί έδίδετο νά έκλέξω με
ταξύ τοϋ Πλατωνικού παραδείσου καί τού Άϊδωνέως τής μυθολογίας, 
θά έπροτίμων τήν γραφικωτάτην ποικιλίαν καί κίνησιν τού βασιλείου τού 
Πλούτωνος, άπό τήν μονότονον ακινησίαν τοϋ πρώτου, καί εύχαρίστως θά 
διηρχόμην τάς πύλας τοΰ σκότους, ΐνα κατέλθω εις τούς κευθμώνας τών 
νεκρών.

Πριν η είσέλθωμεν εις τήν έπισκόπησιν τού χριστιανικού Παραδείσου 
καί τής Κολάσεως, δέν εΐνε άσκοπον νά ρίψωμεν παροδικόν βλέμμα έπί 
τών ποικίλων δοξασιών, άς τινας ειχον περί τών δύω τούτων ένδιαιτη- 
μάτων τής ψυχής τού ανθρώπου τά  διάφορα εθνη τής γής" άρχομαι δέ 
άπό τών αρχαίων 'Ελλήνων.

Οί πρόγονοι ημών περιώριζον εις Ιν καί τό αύτό μέρος τόν τε Παράδει
σον καί τόν Ά δ η ν , τουτέστιν εϊς τό κέντρον τής γής, καί έθεώρουν τόν 
πρώτον ώς παράρτημα τού δευτέρου. Ό "Αδης ή Άϊδωνεύς, ό'που έβασί- 
λευεν ό Πλούτων μετά τής Περσεφόνης, ήν ή καθαυτό διαμονή τών ψυχών 
μετά θάνατον, καθότι ένταΰθα έκομίζο ντο ύπό τού νεκροπομπού Έρμού 
οί άποθανόντες, διέπλεον τήν Άχερουσίαν λίμνην έπί τοΰ πλοιαρίου τού 
Χάρωνος, δικαζόμενοι δέ ύπό τών τριών κριτών τού “Α,δου, έπέμποντο 
εϊτε εϊς τόν Τάρταρον, τήν ιδίως διαμονήν τώ ν κακών, πλήρη σκότους 
καί βασάνων, περικυκλωμένν,ν ^έ ύπό τών ποταμών τής Στυγός, τού Κω- 
κυτοϋ καί τού Φλεγέθοντος, εϊτε είς τά  Ήλύσια πεδία, εύδαίμονα δια
μονήν τών δικαίων, περιβρεχομένην ύπό τού ποταμού τής Λήθης.

Ό "Ομηρος είς τό Λ τής Όδυσσείας δίδει τοσούτω άχρουν καί ψυχράν, 
ούτως είπεΐν, περιγραφήν τών Ήλυσίων πεδίων, ώστε ούδείς πόθος αύ
τών δύναται νά καταλάβο τήν καρδίαν τοϋ αναγνώστου. Ή δόξα, τό

πρώτιστον τοϋτο έλατήριον τών μεγάλων καί ώραίων πράξεων έπί τής 
γής, παρίσταται έν τώ  όμηρικω παραδείσω ώς μάταιόν τ ι καί κενόν. Ά -  
πασαι αί τών ηρώων σκιαί, τάς οποίας ό Όδυσσεύς άπαντα, ί γ ουσι τά 
ήθος σχεδόν πένθιμον, καί φαίνονται ώς λίαν δυσηρεστημέναι έκ τής κα- 
ταστάσεως των καί μεμψιμοιροϋσαι. Ό Αγαμέμνων, ό Αίας καί ό λοιπός 
θίασος τών έπί γής ατρόμητων ήρώων κλαίουσιν ώς γυναίκες, καί άνα- 
μιμνήσκονται μετά λύπης τών επιγείων αύτών ανδραγαθημάτων. « Καί 
πώς; δέν εισθε λοιπόν έδώ εύτυχεϊς; » λέγει ό Όδυσσεύς πρός τόν Ά χ ιλ -  
λέα. —  κ’Όχι, αποκρίνεται 6 υιός τής Θέτιδος· έπροτίμων νά ήμην έπί 
τής γής ό έσχατος τών δούλων τού πτωχοτέρου γεωργού, παρά νά άρχω 
είς τά  βασίλεια τοϋ Θανάτου! »

Ό Βιργίλιος (Βιβλ. ΣΤ' Αίνειάδος) φαίνεται πολλω ανώτερος τοϋ 'Ο
μήρου κατά τε τήν ευγένειαν τών αισθημάτων καί τήν πλουσιότητα τής 
ποιησεως. Περιγράφουν τόν "Αδη; καί τά  Ήλύσια πεδία, κατορθόνει νά 
περιενδύσν) άμφότερα τά  ένδιαιτήματα ταύτα  μετά τίνος ηθικής καί πο
λιτικής άζίας, καί κατ’ αύτόν τόν τρόπον ουδόλως απομακρύνεται τοϋ 
σκοποΰ, είς 8ν άφορώσιν ανέκαθεν οί νομοθέται, παραστήσαντες είς τούς 
λαούς όσον τό δυνατόν τερπνόν καί πλήρες μακαριότητας τό ένδιαίτημα 
τούτο τών αιωνίων αμοιβών. Καί όμως αί εικόνες αυται, μεθ’ ό'λον τό 
αιώνιον αύτών έαρ, μεθ’ όλην τήν άφθαρτον ώραιότητα καί τήν εύωδίαν 
τών άνθέων, τόν κελαρυσμόν τών ρυάκων καί τόν ήδύν ψίθυρον τών 
αλσών, τό κελάδησμα τών πτηνών καί τήν πλήρη μακαριότητας κατάς·α- 
σιν τών έν αύτοΐς περιερχομένων άδιακόπως σκιών, δέν δύνανται ν’ άπο- 
διώξωσιν άπό τού πνεύματος τοϋ ανθρώπου τήν ιδέαν τών λεγομένων 
κοινών τόπων. 'Ώστε ό τών άρχαίων παράδεισος, ό'σον καί άν έπλατύνθη 
και καθωρα'ί'σθη ύπό τής φαντασίας τών ποιητών, δέν εινε άπηλλαγμέ- 
νος ένοχλητικής τίνος καί πολλάκις άνυποφόρου μονοτονίας. Διόλου δέ 
παράξενον, άν οί έθνικοί έτρόμαζον περισσότερον άπό τά  σκότη τοϋ Ταρ- 
τάρου, παρ’ ό'σον έθέλγοντο άπό τάς καλλονάς τών Ήλυσίων πεδίων, 
άπαραλλάκτως δπως σήμερον πολλοί τών χριστιανών έξασκοΰσι τήν άρε- 
τήν, ό'χι τόσον έλκυόμενοι έκ τής έλπίδος τής άπολαυής τών άγαθών τού 
Παραδείσου, ό'σον φοβούμενοι μάλλον τάς τιμωρίας τής Κολάσεως.

Έν τώ  Ίνδικώ θρησκεύματι αί αποκαλύψεις τού Ζωροάστρου διδάσκου- 
σιν, δτι αί ψυχαί τών νεκρών μεταφέρονται είς τήν διαμονήν τού Γιάμα, 
θεού τού θανάτου, δπου αύστηρόν καί άμερόληπτον δικαστήριον άποφασί- 
ζει περί τής τύχης αύτών. Έάν ό άποθανών ήν ένάρετος, ή ψυχή αύτοΰ 
μεταβαίνει εις τήν σό’άργαν, ή ούρανόν τού "Ινδρα* έάν δέ άμαρτωλός, 
κατακρημνίζεται είς τόν rapdxar, ή'τοι τόν Ά δ η ν , δπου αύστηρόταται 
ποιναι άναμένουσιν αύτήν. Έκεϊ οί σαρκικοί ρίπτονται είς τοΰς βραχίονας



γυναικείου αγάλματος πεπυρακτωμένου, οί φονεΐς κατακρεουργοΰντβίΐ 
ανηλεώς καί άδιακόπως, οί α δ η φ άγο ι εκβιάζονται νά καταπίωσι πε- 
πυρακτωμένας άγκυλωτάς σφαίρας, κτλ.

Οί Σΐναι, ν| Κινέζοι, καί οί Κέλται, τά  αρχαιότερα έθνη της γης, ώς 
καί οί Αιγύπτιοι, ει/ον λίαν αμφιβόλους ιδέας περί μελλουσών αμοιβών 
καί ποινών, οΰτε παρεδέχοντο αύτάς ώς δόγμα πιστεως' ως τοπον αμοι
βής η παράδεισον οί μεν Σΐναι ειχον διαμονήν τινα καλουμένην Σαγχ-τΙ, 
κειμένην δέ άγνωστον που- οί δέ Κέλται έθετον τους δικαίους είς τόπον 
ευδαιμονίας καί τρυφής, καλούμενον Βα.Ιχά.Ια.

Οί άγριοι τοΰ Μισσισιπή φρονοϋσιν, δτι οί κακοί μετά θάνατον οδη
γούνται εις τινα τόπον, δπου δέν υπάρχει κυνήγιον. Είς ταΰτα οί Ιάπω
νες προσθέτουσι καί τήν τιμωρίαν τοΰ Ταντάλου’ τουτέστιν, αί ψυχαι τών 
άμαρτωλών περιέρχονται πέριξ τοΰ Παραδείσου, έντός τοϋ οποίου διά- 
γουσιν έν ευδαιμονία αί τών δικαίων ψυχαί, χωρίς νά δύνανται νά εΐσελ- 
θωσιν είς αύτόν- ό δέ "Αδης αύτών ^έχει Ιξ διαφόρους κλάσεις, δπου αί 
ποιναί εΐσί βαθμολογικαί άναλόγως τών αμαρτημάτων.

Οί λαοί της Βιργινίας παριστώσι τάς ψυχάς τών κακών κρεμαμένας 
μεταξύ ούρανοΰ καί γης' οί δέ μάλλον έγκληματίαι άποσπώμενοι πίπτου- 
σιν έντός πελωρίου ηφαιστείου, κειμένου πρός τήν δυτικήν εσχατιάν τοϋ 
κόσμου. Οί τής ’Ισλανδίας αύτόχθονες παριστώσι τόν έαυτών παράδεισον 
ώς τόπον, δπου βασιλεύει αιώνιον καί άφόρητον ψΰχος, δπερ πηγνύει καί 
αύτόν τόν μυελόν τών κοκκάλων. Τούτο σημαίνει δτι και έν τή παρούση 
αύτών ζωνί τό ψύχος είναι τοσούτω τρομερά βάσανος, ώστε ήθέλησαν νά 
διαιωνίσωσιν αύτήν καί μετά θάνατον. Πολλοί δέ τών πρώτων ίεραποςΌ- 
λων, όμιλοΰντες εις τούς ήμιαγρίους τούτους λαούς περί κολάσεως, συνε- 
μορφοΰντο πρός τάς δοξασίας καί παρίστανον αύτήν ώς τόπον, δπου οί 
άμαοτωλοί παγόνουσιν αιωνίως.

Οί αύτόχθονες τών Φορμοζών νήσων άντί τοϋ πυρός έφαντάσθησαν 
παμμέγεθες σπήλαιον, πλήρες βορβόρου, κόπρου καί παντοίων μολυσμάτων, 
έπ’ αύτοϋ δέ λεπτοτάτην έκ ξύλου βαμβοΰ γέφυραν' άπασαι αί ψυχαί 
οφείλουν νά διέλθωσι τήν γέφυραν ταύτην, ήτις, υποχωρούσα ύπό τό βά
ρος τών άμαρτωλών, κατακρημνίζει αύτούς είς τό βορβορώδες ά'ντρον, 
δπου πνίγονται μετά πολυωδύνων αγωνιών.

Οί Σιάμιοι παραδέχονται εννέα άδας, τούς οποίους τοποθετοΰσιν εις 
τάς βαθείας άβύσσους τής γης' πλήν δέν πιστεύουσιν είς τήν αιωνιότητα 
τών βασάνων, ώς καί οί Μωαμεθανοί, καθά θέλομεν παρατηρησει μετ’ ο
λίγον. Περιπλέον δέ πρεσβεύουσιν είς τήν μετεμψύχωσιν, τουτέστιν, οτι 
μετά τήν λήξιν τής περιόδου τών βασάνων αί ψυχαί μεταβαίνουσιν εις 
άλλο σώμα, ίνα ύποστώσι νέαν δοκιμήν, καί αί διορθούμεναι γίνονται

παραδεκταί εις ένα παράδεισον, καλούμενον Νιρεονπάν, δπου ύπερτάτη 
εύδαιμονία εινε τό κοιμάσθαι.

Οί Γκέβροι μεταξύ τών ’Ασιατικών έθνών φαίνονται συμπληρώσαντες 
τελειότερον τήν περί Κολάσεως ιδέαν* οί κακοί βυθίζονται εναλλάξ έντός 
αιωνίου πυρός, δπερ καίει αύτούς χωρίς νά τούς καταναλώστι, καί διαμέ- 
νουσιν έντός πνιγηράς άτμοσφαίρας, ην δηλητηριάζουσιν αί μεμολυσμέναι 
αύτών πνοαί. Εις τά ίεοόν βιβλίον, δπερ περσιστί καλείται ”Εάρα-Βιραχχ- 
ναμά, άπαντώνται λεπτομερείς περιγραφαί ποταμών, έχόντων μέλαν και 
παγετώδες τό ύδωρ, βόθρων πεπληρωμένων θειώδους καπνοΰ καί δηλη
τηρίων εντόμων, έν οίς οί χ.ολαζόμενοι κρέμανται άπό τών ποδών, ένώ 
δαίμονες, όξεΐς εχοντες τούς όδόντας καί τούς όνυχας, καταξεσχιζουσι 
τάς σάρκας αύτών διά πεπυρακτωμένων λαβίδων, και μυριας αλλας έπι- 
βάλλουσιν είς αύτούς σκληράς τιμωρίας.

Αί περιγραφαί αύται άναπολοΰσι βεβαίως είς έκαστον έξ υμών τήν ει
κόνα τής ύπερβαλλόντως ύλικοποιηθείσης χριστιανικής Κολάσεως, οΐαν 
ήθέλησαν νά παραστήσωσιν αύτήν αμαθείς τινες καί φανητιώντες ζωγρά
φοι τοΰ μεσαιώνος, έγκαταστήσαντες έν αύτή λέβητας πλήρεις ναφθης και 
ζέοντος έλαίου, καμίνους πυρός, άρπάγας, λαβίδας, ρόπαλα καί πλεΐστα  
δσα βασανιστήρια, άτινα οί γαμψώνυχες καί κερασφόροι δαίμονες έπι- 
βάλλουσιν είς τούς ταλαιπώρους άμαρτωλούς, δανεισθέντες αύτα βεβαίως 
παρά μιας άλλης καταργηθείσης έπιγείου Κολάσεως, τής Ίεράς ’Εζετασεως.

Τδιούτων τερατουργημάτων καί στρηνιώσης φαντασίας άποκυηματων 
γέμουσιν ιδίως τά  καβαλιστικά βιβλία, άτινα περιγράφουσι μετά τών ζο- 
φεοωτέρων χρωμάτων τά  έννέα τμήματα τοΰ "Αδου, τους κυβερνώντας 
αύτά λεγεώνας τών πυρφόρων δαιμόνων, και τάς αείποτε άνανεουμενας 
ποινάς τών άμαρτωλών. Τά Ταλμούθ τών ’Ιουδαίων περιγράφει τον παρά
δεισον ώς έξής* Ό κήπος τής Έόεμ εινε εξηκοντακις μεγαλύτερος τ?,ς Αι- 
γύπτου, κεΐται δέ είς τά έβδομον διαμέρισμα τοΰ στερεώματος. Εν τώ  
μέσφ τοΰ κήπου ύψοΰται τό γιγάντεων δένδρον τής ζωής, ούτινος τό 
φύλλωμα εινε τοσούτω άφθονον, ώστε καλύπτει αύτον έζ ολοκλήρου εχει 
δύο θύρας, δι’ ών εισέρχονται καί εξέρχονται άδιακοπως εξήκοντα μυριά
δες άγγέλων, ών αί μορφαί άπαστράπτουσιν ώς το στερεωμα. Οταν ό 
δίκαιος είσέλθϊ) είς τήν Έδέμ, άπεκδύουσιν αύτόν τών ίματίων αύτοΰ, 
καί θέτουσιν έπί τής κεφαλής αύτοΰ δύο στέμματα, £ν έκ χρυσού και ε- 
τερον έκ λίθων τίμιων. Ειτα δέ έγχειρίζοντες αύτώ οκτώ ράβδους έκ μυρ- 
του, ^ορεύουσιν ένώπιον αύτοΰ α,δοντες' «φάγε τόν άρτον σου χαιρων !» 
Μετά ταΰτα είσάγουσιν αύτόν είς μέρος γής, περικυκλουμενης ύπό τών ύ- 
δάτων, τό όποιον διαρρέουσι τέσσαρες μεγάλοι ποταμοί: εις έκ μελιτος, 
είς έκ γάλακτος, είς οΐνου καί είς άρώματος. Εις έκαστην των γωνιών



τοΰ άπεράντου τούτου λέιμώνος είσί πεφυτευμέναι όγδοη'κοντα μυριάδίί 
δένδρων, έξήκοντα δέ μυριάδες άγγέλων ψάλλουσι διαρκώς και διά φω
νής γλυκυτάτη; τά  μεγαλεία τοΰ ’Ιεχωβά. Ή γενειάς αύτοΰ έχει μήκος 
1 1 ,5 0 0  λευγώ ν άπό τής κόρης τοΰ αριστερού οφθαλμού μέχρι της τοΰ 
δεξιοΰ υπάρχει διάστημα 3 0 0 ,0 0 0  λευγών. Κάθηται έπι θρόνου έξ άδα- 
μάντων καί σαπφείρων και ονύχων καί σάρδεων, καί άπό τοΰ θρόνου αύ
τοΰ μέχρι της κεφαλής του υπάρχει διάστημα 6 0 0 ,0 0 0  λευγώ ν άπό δέ 
τής πτέρνης μέχρι τοΰ γόνατός του εινε λεΰγαι 1 9 1 ,0 0 4 .  Σημειωτεον 
δτι, κατά τά  σχόλια τοΰ 'Ραββί ’Ακίβα, ή λεύγη τοΰ ’Ιεχωβά ίσοδυναμει 
πρός έν έκατομ. όργυιών, έκάστη δέ όργυιά εινε 4  1 [2  χειρών.

'Ο Μωάμεθ, συμμορφωθείς πρός τάς κλίσεις τών συγχρόνων αύτώ λαών, 
φαίνεται παραδεχθείς μετά τινων τροποποιήσεων τόν Ταλμουθικον παρά
δεισον. Βλέπομεν λοιπόν έν τώ  Κορανιω, δτι υπόσχεται είς τούς πιστούς 
έπτά παραδείσους: ό πρώτος εινε άργυροΰς, ό δεύτερος χρυσοΰς, ό τρίτος 
τών πολυτίμων λίθων καί τόν όποιον φρουρεί είς άγγελος, έχων έβδομή- 
κοντα χιλιάδων ημερών μήκος άπό τής ά'κρας τής μιας χειρός μέχρι τής 
έτέρας" ό τέταρτος έκ σμαράγδου, ό πέμπτος έκ κρυστάλλου, ό έκτος 
πυρόχρους, ό δέ έβδομος εινε κήπος ωραιότατος, ποτιζόμενος ύπό διαυ- 
γεστάτων πηγών, άρωματιζόμενος υπό ροδοστάγματος, καί διαρρεόμενος 
ύπό τεσσάρων ποταμών έξ ύδατος, ελαίου, γάλακτος καί μέλιτος. Τρα- 
πεζαι, αιωνίως έπετρωμμέναι καί φέρουσαι αφθονίαν σπανίων έδεσμάτων, 
κεϊνται έντός διαμερισμάτων, τών οποίων τήν πλουσίαν διακόσμησιν δυσ- 
κόλως δύναται νά συλλάβ·/) ή φαντασία. Είς ταύτας θέλουν παοακάθησθαι 
οί πιστοί, υπηρετούμενοι ύπό τών γονρϊ, τουτέστιν υπό νεανίδων άγγε- 
λομόρφων καί έχόντων τούς οφθαλμούς λάμποντας αστέρων δίκην, ών ή 
παρθενία έστίν αιώνιος, ή δέ πνοή τόσον καθαρά, ώστε άν επιπτεν έντός 
τοΰ ώκεανοΰ θά άπέβαλεν αμέσως ούτος τήν άλμυράν και πικράν γεΰσίν 
του. Είς τόν έβδομον τοΰτον παράδεισον τής τρυφής διαμένουσιν επίσης 
τάγματα αγγέλων, άτινα δι’ 7 0 ,0 0 0  στομάτων καί ισαρίθμων γλωσσών 
λαλοΰσι διάφορα ιδιώματα" δϊκατέσσαρες δέ ακοίμητοι λυχνία ι, ών έκά
στη απέχει τής έτέρας πεντηκοντα ημερών δρόμον, καίουσι παρά τόν θρό
νον τοΰ ’Αλλάχ. ’Έκ τινων τεμαχίων τών μεγαλοπρεπών τούτων περι
γραφών τοΰ Όθωμανικοΰ παραδείσου, βλέπομεν δτι ό Μωάμεθ ήρανίσθη 
ούκ όλίγα καί έκ τοΰ βιβλίου τής Άποκαλύψεως τοΰ Ίωάννου.

Ό Μωαμεθανικός "Αδης εινε εις πολλά παρεμφερής πρός τόν τών Γκε- 
βρών καί τών Χριστιανών. Κ εΐτα ι είς τά  σπλάγχνα τής γής, εχει δέέπτά  
θύρας, τουτέστι μίαν όλιγωτέραν τής τοΰ παραδείσου, έκάστην δέ τούτων 
φυλάττει φρουρά έξ έπτά δαιμόνων {σιϊτάν). Οί άπιστοι βασανίζονται έν 
αύτώ πολυειδώς καί πολυτρόπως" οί πλεΐστοι έξ αύτών είσι κεκαλυμ-

μένοι δ ι’ άλύσων έβδομήκοντα όργυιών, αϊτινες άκαταπαύστως έμβά- 
πτονται είς τούς χείμαρρους τοΰ πυρός καί τοΰ θείου" πλήθη δέ ό'φεων καί 
παντοδαπών φαρμακερών εντόμων δάκνουσι τάς σάρκας αύτών. Ά λ λ ’ αί 
ποιναι αύται δεν εινε αίώνιαι, και έν διαστήματι έπτακισχιλίων ετών 
καθαριζομενος ό άμαρτωλός μεταφέρεται είς τόν παράδεισον (τζεντετ), 
άφοΰ διελθί) δια τοΰ ’Λράφ, είδους Καθαρτηρίου.

Διατελών απο πολλοΰ εις σχεσεις μετά τίνος έκ τών δευτερευόντων 
υπάλληλων τής Οθ. Κυβερνησεως, τόν όποιον έγνώρισα ώς άνεπτυγμένον 
και απηλλαγμένον τών προλήψεων και τών κοινών τοϊς όμογενέσιν αύτώ  
δεισιδαιμονιών, επειδή παρετήρουν αυτόν ύποβαλλόμενον μετ’ αύ^ηράς τυ- 
πικοτητος εις τας διατάξεις τής θρησκείας του, έτόλμησα νά έρωτήσω αύτόν 
ημέραν τινά, καθ’ ήν συνέπεσε νά γίννι λόγος περί τής μετά θάνατον κα- 
ταστασεως τοΰ ανθρώπου, άν πραγματικώς πιστεύη είς τήν άπολαυήν π α
ραδείσου τοιούτου, οίον διέγραψεν ό θρησκευτικός αύτών νομοθέτης. Ιδού 
αύτολεξει περίπου δ,τι μοί άπήντησεν ούχί άνευ σοβαρότητος ό καλοκάγα
θος ούτος όθωμανός, άφοΰ πρώτον διά βραχέος προοιμίου μοί άπέδειξεν, 
οτι πρώτιστον καθήκον παντός ανθρώπου, έχοντος χαρακτήρα καί συνεί- 
δησιν, εινε τό νά τηρή ώς ίεράν παρακαταθήκην τάς έαυτοΰ πεποιθήσεις, 
και νά μή μεταβάλλν] αύτάς είς πάσαν πνοήν ανέμου.

« Έκάστη θρησκεία, μοί είπε, κατά τήν άρχήν τής συστάσεώς της,πριν 
η άποβνί εντελώς πνευματική, άνάγκη νά περιβληθή δι’ έξωτερικών τινών 
τυπ^/, δι’ ών πλεϊστα τών ά'ρθρων τής πίστεως αύτής άποβαίνουσι ψηλα- 
φητα και ύλικά. Τοΰτο εϊνε αναπόφευκτος πρόνοια τών πρώτων ιερών 
νομοθετών, καθότι έκαστον θρήσκευμα έν άρχή αύτοΰ αποτείνεται πρός έ
θνος, έπισης εύρισκόμενον έν τή πρώτν) διαπλάσει καί ττί μορφώσει αύτοΰ. 
"Αλλως πώς εινε δυνατόν ό άπλοΰς καί απαίδευτος νά μυηθή ώς διά θαύ
ματος είς τάς ύψηλάς καί ύπερφυσικάς θεωρίας περί θεότητος καί ψυχής, 
αν αι πλεισται τών θεωριών τούτων δέν περιβληΟώσι τόν τύπον τής άν- 
θρωπίνης άτελείας;

» Μήπως καί ή ύμετέρα Ιερά Γραφή δέν κατέφυγεν είς τό αύτό σύς·η- 
μα τής ύλικοποιήσεως, ούτως είπείν, τών πλείστων έκ τών προσόντων τής 
θεοτητος, ϊνα άποβ·?) προσιτή είς τήν παχυλήν διάνοιαν τοΰ άρχεγόνου 
άμαθοΰς λαοΰ, δι’ 8ν έγράφη ; ώστε ό Μωάμεθ, παρουσιάζων τόν παρά
δεισον αύτοΰ ύπό μορφήν σχ_εδόν καθαρώς υλικήν, ούδέν έτερον πράττει 
παρ’ δ,τι επραξαν οί λοιποί θρησκευτικοί νομοθέται, οί ήναγκασμένοι νά ά- 
ποτεινωνται είς λαούς άμαθεΐς καί άμορφώτους. ’Αλλά μήτοι τοΰτο έμπο- 
δίζει ημάς τούς άνεπτυγμένους τοΰ ')ά άποσύρωμεν τά κατά τά  φαινόμενα 
παχυλόν περικάλυμμα, τό περιβάλλον τινά τών ά'ρθρων τής πίστεως, καί 
νά εμβατεύσωμεν είς τήν ύπ’ αύτό διαλανθάνουσαν αλληγορίαν;



« Οί ύμέτεροι αρχαίοι πρόγονοι, έφ’ οίς τοσούτω καυχασθε, οί έμβαθύ- 
ναντες είς τά  μυστήρια της φύσεως και φωτίσαντες τόν κόσμον Έλληνες, 
ήσαν άρά γε όλοσχερώς άπηλλαγμένοι της μομφής τής ύλικοποιήσεως έν τω  
θρησκεύματι αύτών ; Πόσα οί θεοί τού ’Ολύμπου δέν πράττουσι καί δέν 
λέγουσι φορτικώς ανθρώπινα! Καί όμως ή λεπτολόγος κριτική και ή αλλη
γορία άπήλλαζαν πλεΐστα ό'σα άπό τού μέχρι τού γελοίου πολλάκις κα
ταντώντας περικαλύμματος αύτών, καί ιδού τινές μέν τών θρησκευτικών 
εκείνων μύθων μετατρέπονται ώς διά μαγικής ράβδου εις ωραίας άναπα- 
ραστάσεις τών νόμων τής φύσεως, έτεροι δέ πάλιν παρίστανται ύποκρύ- 
πτοντες ύπό υλικήν μορφήν τάς βαθυτέρας καί ύψηλοτέρας φιλοσοφικάς 
θεωρίας... κτλ.»

Καιτοι έκ τών προτέρων ήμην πεπεισμένος δτι συνεζήτουν μετ’ ανθρώ
που, παρασάγγας ολοκλήρους άπέχοντος έκ τών φανατικών ομογενών αύτοϋ, 
ούχ ήττον ομολογώ δτι ούδαμώς έφανταζόμην δτι ήθελον ακούσει τοιαΰ- 
τα  ρήματα συνέσεως καί βαθεΐας κρίσεως, καί ήρχησα νά μεταμελώμαι, 
διότι ό ούχι άμικτος ειρωνείας τόνος, μ,εθ’ ού τώ  άπέτεινον τήν έρώτησίν 
μου, έφαίνετο μεταφραζόμενος ούτω,«αν πραγματικώς πιστεύνι είς τήν μετά  
θάνατον άπολαυήν ταιούτου παραδείσου, δστις εινε τό nec plus ultra 
τής ύλικότητος.»

Καιρός ή'δη νά μεταβώμεν είς τόν ήμέτερον, τουτέστι τόν Χριστιανικόν 
Παράδεισον. Ή λέξις εινε ζενδική pardas, σημαινουσα κήπον, τόπον δια- 
χύσεως κατάφυτον’ καί, ώς γνωστόν, ώς τοιοϋτον τινά άλσώδη κήπο#πα- 
ριστα τόν παράδεισον καί ή Παλαιά Λιαθήκη, ή πρώτη βάσις τοϋ σήμερον 
έπικρατοΰντος θρησκεύματος παρά τοΐς έξηυγενισμένοις εθνεσιν. Ά λλά  πριν 
ή είσέλθωμεν είς τόν παράδεισον τούτον τής Γραφής, ανάγκη νά προτάξω - 
μεν βραχείας τινάς παρατηρήσεις έπί τε τοΰ λεκτικού ιδιώματος καί τοϋ 
ύφους, δπερ πολλαχοϋ μεταχειρίζονται τά  ιερά κείμενα.

Ή Παλαιά Διαθήκ/) συνειθίζει νά περιενδύνι πάσας τάς άφηρημένας είτε 
μεταφυσικάς ιδέας διά ψηλαφητού τίνος καί αύτόχρημα ύλικοΰ περικα
λύμματος, καθότι δι’ ούτοΰ καί μόνου τοΰ τρόπου τό πεπερασμένον δύ- 
ναται νά σχηματίσει άμυδράν τινα ιδέαν περί τοΰ άπειρου. Δίδει λοιπόν 
•εις την θεότητα τα  πλεΐστα έκ τών μελών τοϋ ανθρωπίνου σώματος, χεΐ- 
ρας, πόδας, ώτα κτλ. είς έπίμετρον δέ προικίζει αύτήν καί μέ αύτάς ακό
μη τάς ήθικας διαθέσεις τοϋ ανθρώπου. Ούτω δέ οπλίζει αύτήν μέ βέλη 
καί τόξα και φαρέτρας" παριστα αύτήν ότέ μέν όργιζομένην κατά τής ά- 
μαρτανούσης άνθρωποτητος καί άποστρέφουσαν τό πρόσωπον, καί τότε τά  
συμπαντα ταρασσονται, ή γή τρέμει* αί κορυφαί τών όρέων καπνίζονται, 
οι καταρρακται τού ούρανοΰ κατακλύζονται άθρόοι κατά τής κακίας, ού- 
ρανιον θειον και πύρ κατακαίει τούς άντιστρατευθέντας χ.ατά τοϋ θείου

^μου άμαρτωλούς, καί έν τέλει πόλεις ολόκληροι πατάσσονται ύπό δεινών 
πληγών καί άσθενειών ότέ δέ ό ‘Ύψιστος εύαρεστεΐται έκ τής κνίσσης τών 
προσφερομενων αύτώ Ολοκαυτωμάτων έξ άγνής διαθέσεως καί άδολου καρ
ό ιας, είτε εκ τής απαρέγκλιτου έμμονης δικαίου τινός έν τώ  νόμω αύτοΰ, 
και τότε^ επιβλέπει ίλέω δμματι έπί τούς υιούς τών ανθρώπων, καί υπό
σχεται αυτοϊς δτι, άν έξακολουθώσι πορευόμενοι τήν όδόν τής αρετής καί 
τής δικαιοσύνης, έσονται θεοί xal viol νψίστου.

Η σωματοποιείς, ούτως εϊπεϊν, τών ύπερφυσικών αντικειμένων, ή ί 
διά,ουσα τώ  ίδιώματι τής Γραφής, ά'πτεται καί αύτής τής ζώσης πνοής, 
ήν ο Θεος ενεφύσησεν είς τόν ά'νθρωπον, δτε έ'πλασεν αύτόν έκ χοός· έξε- 
τα,οντες μετά προσοχής τά  πλεΐστα τών έδαφίων τής Παλαιάς," παοατη- 
ρουμεν δτι πανταχοΰ ή ψυχή συγχέεται μετά τοΰ σώματος, καί έκφέρεται 
ως εν τ ι  ολον μετ’ αύτοΰ αποτελούσα, πολλάκις δέ καί άντιπροσωπεύουσα 
αυτοκα. αντ’ αύτοΰ πάσχουσα. Ό Σαμψών, έπί παραδείγματι, κοάζων 
α Αποσανετω η ψυχή μου μετά τών άλλοφύλλων !» βεβαίως έννοεΐ τόν 
φυσικόν θάνατον, §ν έμελλε νά τύχν, τό σώμα αύτοΰ ύπό τόν σωρόν τών 
ερείπιων άλλως, πως εινε δυνατόν νά έξηγήσωμεν τό Γραφικόν «Άνήρ 
αγαθός οίκτείρει ψυχάς ζώων», έκτός άν παραδεχθώμεν καί τά  ζώα ε- 
χοντα ν υχήν όμοίαν τη  τού ανθρώπου; ιδέα, κατά τη ; οποίας θά διεκαρ-
τυρετο εντονως ή φιλαυτία τού ανθρώπου, θέλοντας εαυτόν αόνον λογικόν 
και βασιλέα, τής κτίσεως.

Είς τινα μέρη τών Ψαλμών φαίνεται ασθενής τις διάκρισις μεταξύ σώ
μα.ος και ψυχής, υφ’ ήν έ'ποψιν έκλαμβάνομεν αύτήν σήμερον άλλά καί 
εκει συγχεονται ώς έπί τό πλεΐστον λίαν δυσνοήτως αί λέξεις fv r ,) ,  ζωί, 
x re ty a , Χα^  κτλ. Έν τούτοις πρέπει νά όμολογήσωμεν, 0V τά  φαι
νόμενα ταυτα, ενιαχού ανακόλουθα, προέρχονται πολλάκις καί έκ τής με
γ ίσ τ η  διαφοράς περί τήν έκφρασιν μεταξύ τών δύο αρχαίων γλωσσών, 
της Εβραικης δηλονότι καί τής Ελληνικής* ούτω, παραδείγματος χάριν, 

!Λν;'40ντα, θέλοντες νά μεταγλωττίσωσι τήν Εβραϊκήν λέξιν τήν πα- 
£στωσαντό χρονικόν διάστνμα, είτε τήν έπαχήν, ήτις παρήρχετο μεταξύ 

ος έκαστου τών δημιουργημάτων, παρεδέχθησαν τήν λέξιν' ψ έ η α ' καί 
ομως οι ειδήμονες τής Εβραϊκής διατείνονται δτι είς τό Εβραϊκόν κεί- 
Fvov α,.ανταται λέξις δυσεξήγητος, σημαινουσα διάρκειαν αορίστου πε- 

°U’ ^«λλον καί οχι αίαν ήμεΐς γνωρίζομεν φυσικήν ήμέραν.
 ̂ «Οοσον εκ τών διδασκαλιών τοΰ Μωϋσέως εξάγεται, οί Εβραίοι τό 

πρώτον ου εμίαν είχαν περί αθανασίας τής ψυχής ιδέαν, καθότι ούδαμοϋ 

γίνεται λόγος περί τής μετά θάνατον κατα- 
' ς 30υ ,ανθΡωπου· Π«σα άμοιβή τοΰ δικαίου περ.ορίζεται είς τήν ύ- 

χ«-«ν οτι εσεται μακροχρόνιος έπ ί τ,~,ς γ Γκ , κα! δτι τά  αγαθά τής γής



φάγεται, ώς καί πασα τιμωρία περιστρέφεται είς τό φόβητρον τής του 
θανάτου ρομφαίας. Άογότερον, κατά τήν έν Βαβυλώνι μετοικεσίαν, ή περ1 
τής αθανασίας τής ψυχής ιδέα έγένετο άσπαστη παρά τοϊς Έβραίοις, καθό 
μυηθεϊσιν είς τάς Χαλδαϊκάς και τάς Περσικας διδασκαλίας" ώστε [ΐλε- 
πομεν δτι, μετά τήν άπό τνίς αιχμαλωσίας τ ις  Βαβυλώνος επάνοδόν των, 
άρχονται νά ύποδεικνύωσι τόν "Α,δην δια των λειεων Evyoifi,
ονόματος κοιλάδος πλησίον τής Ιερουσαλήμ κείμενης, οπου εξετελεϊτο τό 
πάλαι ύπό τών πρώτων είδωλολατρών 'Εβραίων ή αιμοχαρής λατρεία τοϋ 
Μολόχ. Έντεϋθεν δέ παρήχθη η λέξις Γέεννα  έν τνί Καιν/i Διαθήκη, κα ί 
ή έν τώ  Κορανίω, σημαίνουσαι την Κόλασιν.

Ή σύγχυσις αΰτη τής ΰλης μετά τοϋ πνεύματος άπανταται, καιτοι 
μάλλον σπανίζουσα, καί έν αύτνί τη Νέα Διαθήκνι, δπου αί περί μελλου- 
σης ζωής θεωρίαι έκφέρονται αάλλον έκπεφασμένως $ έν τή Παλαια. Και 
ένταΰθα λοιπόν διάκρισις μεταξύ πνεύματος καί ψυχής, ώς εί ήσαν δύο 
άσχετα" καί ένταΰθα ή ψυχ ι̂ παρίσταται εύφραινομένη, αναπαυόμενη, 
τρώγουσα, πίνουσα, καί ένταΰθα ό ποιμήν ό καλός τήν ψυχήν αύτοϋ τ ί-  
θησι, τουτέστι προκινδυνεύει καί θυσιάζει τό έαυτοϋ σώμα, ύπέρ τών 
προβάτων- καί ένταΰθα ύπόσχεσις άμοιβής είς τόν άπολέσαντα τήν ψυχήν 
αύτοΰ (τουτέστι τό σώμα) ύπέρ τοΰ Ευαγγελίου, κτλ. Ά λ λ ’ άφ’ έτέρου ή 
σωτηρία τής ψυχής έξαίρεται ύπέρ πάντα τά  άγαθά τοΰ κόσμου- ή ψυχή 
τοΰ άσυνέτου πλουσίου έξαιτεΐται ύπό τών δαιμόνων, κτλ. κτλ.

Είς τάς παρεκβάσεις ταύτας, καίτοι κατά τά φαινόμενον ασχέτους πρός 
τό θέμα μου, κατέφυγον, ϊνα ύποδείξω δτι ώς έπί τό πλεΐστον ή έξ/ίπο- 
'.«λύψεως διδασκαλία παρ’ ά'πασι τοϊς εθνεσι, συγκαταβαίνουσα τρόπον 

. ~ άνθρωπίν/ι άδυναμία, περιβάλλει τά  έαυτής διδάγματα δι’ ύλι-  
; ■ τών τύπων- άλλως, αδύνατον νά άποβνί καταληπτή παρά τοΰ 

τό πνεΰμα δυσκόλως μεταρσιοΰται είς τάς μεταφυσικάς καί 
Α παράλλακτα ώς πράττει καί ή επιστήμη σήμερον, πα- 

χ ι τηλεβόλου η άτμάμαξαν διασχίζουσαν τά  αιθέρια πε~ 
j  άνουσαν έπί τής έπιφανείας τοϋ ήλίου εϊτε άλλου τινός οΰρα- 

. ν.ατος.
,'ϋτχ λοιπόν εύρίσκομεν έν τνί Παλαια Γραφή καί τήν περί Πα- 
'έαν καθυποβεβλημένην ύπό τήν ύλικήν μορφήν, ην διεγείρει, 

ή έννοια τής σανσκριτικής λέξεως παράδεισος’ άναγινώσκομεν 
τό βιβλίον τής Γενέσεως, δτι ό Θεάς έφύτευσε Παράδεισον, 

, . χ/ΐον, άλλά γήϊνον, καταρδευόμενον ύπό ποταμών, κεκαλυμμένον 
Υτό εύσκίων δένδρων. . .  άλλ’ άκούσωμεν τήν περιγραφήν τοΰ ενδιαιτήμα
τος τούτου τής ευδαιμονίας παρ’ αύτοΰ τοϋ ίεροϋ κειμένου, κατά τήν μετά- 
φρασιν "ών Έβδομήκοντα-

, δΚα'ί έ? ύτενσε Κύ?’·°« ό Θεάς παράδεισον έν Έδέν κατά άνατολάς, καί 
^  τέν άνθρωπον, δν έπλασεν... Ποταμός δέ εκπορεύεται έξ Έδέν 

ποτίζειντον παράδεισον έκεϊθεν άφορίζεται είς τέσσαρας άρχάς- δνομα 
τω  ενι, Φεισών ούτος ό κυκλών πασαν τήν γήν Ένειλάτ, έκεϊ ού έστι τά 
χρυσιον... καίδνομα τώ  ποταμώ τώ  δευτέρω, Γηών ούτος ά κυκλών πα
σαν τήν γήν Αιθιοπίας. Καί ό ποταμός ό τρίτος, Τίγρις- ούτος ό πορευό- 
μενος κατέναντι Ασσυριών ό δέ ποταμός ό τέταρτος, ούτος Ευφράτης. 
Και εςανετειλεν ο Θεος έκ τής γής παν ξύλον ώραϊον είς δρασιν καί καλόν 
εις βρωσιν, και το ξύλον τής ζωής έν μέσω τοΰ παραδείσου, καί τό ξύλον 
του ειοέναι γνωστόν καλοϋ καί πονηροΰ. Καί έλαβε Κύριος ό Θεάς τόν 
άνθρωπον ον έπλασε, καί έθετο αύτόν έν τώ  παραδείσω τής τρυφής έργά- 
ζ,εσσαι αυτονκοα k

 ̂Μεγάλως έπησχόλησε τούς κριτικούς ή θέσις τοΰ Παραδείσου τούτου 
της I ραφής,^τόν όποιον πολλοί κατά διαφόρους έποχάς μετέθεσαν σχεδόν 
πανταχοΰ τής έπιφανείας τής γής: είς τήν νήσον Κεϋλάνην, είς τάς Κανα- 
ριους νήσους,  ̂ είς τάς ’Ινδίας, είς τήν Κίναν, είς τήν Αραβίαν, είς τήν Ά -  
ουσσινιαν, είς τήν Ισπανίαν, καί πέραν τοΰ Ώκεανοϋ ακόμη, είς τήν Α 
φρικήν άφοΰ δέ περιήλθεν ό Παράδεισος άπασαν τήν έπιφάνειαν τοϋ ήμε- 
τερου πλανήτου, χωρίς νά εύρϊ) ούδαμοΰ μόνιμον θέσιν, έθεωρήθη έν τέλει 
ευρισκόμενός καί ύπό τήν γήν, καί έκτος τής γής, είς τήν σελήνην.

 ̂ Α λλ αφέντες κατά μέρος τάς ποιητικάς ταύτας ούτοπίας καί ονειροπο
λήσεις, ιόωμεν ποΰ έτοποθέτησαν τάν γήϊνον Πράδεισον οί νοημονέστεροι

Γρανφής?1τΐκων’ ™Η>ώνωί τ 'λν καί άτελή περιγραφήν τής

Τρεις διάφοροι γνώμαι ύπάρχουσι περί τής τοποθετήσεως ταύτης, ούνί 
.ολυ διαφερουσαι απ’ αλλήλων, καθότι καί αί τρεις θέτουσι τάν Παοάδει-

Γ ϋ  ^  έστίν ή πρώτη κοιτίς

τόν κάτω Ε ύΓ ' ^  ^ ^  6 ΠαΡάίεισοί έφυτεύθη παρά
τόν κατω Ευφράτην μεταξύ τών εκροών τοΰ ποταμοΰ Τίγριδος ποάς τάν

φρ τ/!ν και των δυο βραχιόνων, ούςτινας σχηματίζουσιν αί έν τώ  Π*ο-

; : : s εκβολα τ ; ο3τω ^  * ■ *  * *  · * *
έ κ β ο λ ί Γ Γ  έ τ0ν Φίσών κα1 ™  δύο πηγάςκαί δύο
ταύτην πεο λ" Ρ *  ™  ύ™θε™
την χ Ι ρ Γ Ψ  σήΑ6?0ν β1 ^  - ν  Βαγδά-

? υτ£υθέντα Α ρ γ ία ν ,
σών εϊτε Φάσιος̂  J Z  W  Γεών ε?τε ’ΑΡά^  *«* * -
Γοαφή λένε, .· τέσσα?ε? ^ Τ αι ΠασΛρΐς ποταμοί, ενώ ή

"οταμός, διαιρούμενος είς τέσσαρας κεφαλάς.



Τέλος, κατά την τρίτην ύπόθεσιν, ό Παράδεισος τίθεται είς την Παλαι
στίνην, έπί τοϋ ποταμού Ίορδάνου, μεταξύ τών πηγών αύτοϋ καί της λ ί
μνης Τιβεριάδος. Κ ατά τούς άκολουθοΰντας δέ την γνώμην ταύτην, δέν 
διαιρείται ό ποταμός είς τέσσαρας κεφαλάς η μέρη, άλλ’ αύταί αί καλ- 
λοναϊ τοϋ Παραδείσου* ώστε, κατά την ύπόθεσιν ταύτην, όδεύων ό Μωϋ- 
σης μετά τοϋ λαού του πρός την γην της επαγγελίας, άπηρχετο είς κατά- 
κτησιν τοϋ γη'ί'νου Παραδείσου, δν αύτός περιέγραψε, καί τόν όποιον ό
μως δέν ήξιώθη νά ϊδη,

’Εκτός τών ανωτέρω υποθέσεων, υπάρχει καί τετάρτη τ ις, καθ’ ήν εκ
τείνονται υπερβαλλόντως τά  όρια τού γηίνου Παραδείσου, έξικνουμένου μέ
χρι της ’Αφρικής. Ό ιστορικός Ίώσηπος καί μετ’ αύτοϋ οί ανεπτυγμένοι 
έκ τών Εβραίων καί πλεΐστοι έκ τών Πατέρων της ’Εκκλησίας πρεσβεύαυ- 
σιν, ότι ό Γάγγης καί ό Νείλος ήσαν δύο έκ τών τεσσάρων ποταμών, τών 
περιοριζ όντων τόν γήϊνον Παράδεισον. Όποία απέραντος έκτασις! Σχεδόν 
απασα ή επιφάνεια τής γής ήν απέραντος κήπος, Έδέμ πλήρης καλλονών 
καί ήδυπαθείας, όστις άπωλέσθη τό πρώτο-ν ήθικώς διά τόν άνθρωπον, 
μετά ταϋτα  δέ. κατεστράφη ύπό τού κατακλυσμού. Ή ιδέα δέ αύτη στη
ρίζεται είς τό ότι πρό τοϋ κατακλυσμού, πριν ή ό άξων τοϋ κόσμου διατα- 
ραχθη, ό ήλιος δέν διέτρεχε. τήν ελλειψοειδή γραμμήν τής εκλειπτικής., 
άλλ’ έξηκολούθει τήν πορείαν αύτοϋ καθ’ όλον τό μήκος τοϋ ’Ισημερινού* 
ούτω δέ ή ΐσότης τών ώρών τοϋ έτους διετήρει αιώνιον εαρ έπί τής έπι- 
φανείας τής γής, έκτος βεβαίως τών πόλων. Τινες μάλιστα προέβησαν 
είς τήν ύπόθεσιν, ότι ή φλόγινη ρομφαία τοϋ ταχθέντος Σεραφείμ πρός 
φρουράν τοϋ Παραδείσου μετά τό προπατορικόν αμάρτημα σημαίνει άλλη- 
γορικώς τήν φλογέράν γραμμήν τοϋ ’Ισημερινού κατά τήν έποχήν εκείνην, 
καθ’ ήν ή γη'ίνη σφαίρα ήν σχεδόν παράλληλος..

Όπως δήποτε, τό βέβαιον εινε ότι ή Γραφή θέτει τόν Παράδεισον έπί 
τής έπιφανείας τού ήμετέρου πλανήτου, καί κοσμεί αύτόν διά τοϋ λαμ- 
προτέρου φυτικού βασιλείου’ κατοικίζει αύτόν διά τοϋ ανθρώπου, δν καθις-α 
άρχοντα καί κύριον πάσης τής περί αύτόν κτίσεως' καί θά προώριζε βε
βαίως αύτόν ώς αιώνιον ένδιαίτημα τής ανθρωπότητας, αν αύτη διά τής 
απληστίας αύτής δεν προύκάλει τήν εξορίαν της άπό τού ένδιαιτήματος 
τής εύδαιμονίας καί τής γαλήνης είς τήν κοιλάδα ταύτην τού κλαυθμώ- 
νος. "Ωστε, κατά τό πνεύμα τής Παλαιας Διαθήκης, ό Παράδεισος καί ό 
"Αδης εύρίσκονται επ’ αύτοΰ τούτου τοϋ κόσμου, δν κατοικοϋμεν.

’Α λλ’ ενταύθα δέν δύναμαι νά παρέλθω άμνημόνευτον ξένην τινά παρά- 
δοσιν περί προπατορικού αμαρτήματος, παρεμφερή εις πολλά πρός τήν 
ήμετέραν, καί ήτις άπανταται εΐ; τά  πανάρχαια θρησκευτικά βιβλία τής 
Βρα^μανικής κοσμογονίας' τά  ιερά ’Ινδικά ταϋτα  βιβλία, καλούμενα

fh'fiac, καί ITovfdrai:, περιέχουσι τάς αποκαλύψεις, άςτινας ό Βράχμας, 
πκιτέστιν ή δημιουργός θεότης, έποιήσατο είς τόν Μινού. Ίδοΰ τίνι τρό- 
πω περιγράφεται έν τη άγνώστω ταύτη ,βίβλω ή πρώτη δημιουργία τοϋ 
ανθρώπου καί ή πρώτη αύτοϋ παρακοή.

Άφοϋ ό Βράχμας ήγαγεν είς πέρας τήν κτίσιν τοϋ κόσμου, κατώκισεν 
αύτόν μετά τών πνευμάτων έπί πολλάς έτών μυριάδας, καί καθωράϊσε 
τήν έπιφάνειαν αύτοϋ φυτεύσας άλση κατάσκια καί παραδείσους. Βαρυνθείς 
■δέ έν τέλει, άπεφάσισε νά μεταβη πλέον είς τήν ούρανίαν αύτοϋ κατοικίαν* 
άλλά πρό τούτου ήθέλησε νά καταστήση δν τ ι υποδεέστερον τών πνευμά
των, οίον αντιπρόσωπον αύτοϋ καί φύλακα τού περιβόλου τούτου, ϊνα καλ- 
λιεργη καί περιποιείται αύτόν. ’Επί τούτω δέ έπλασε τόν άνθρωπον έκ 
χοός όιπλούν, τουτέστιν άρσεν καί θήλυ, καί άφήκεν αύτόν ελεύθερον ϊνα 
άπολαμβάνη τήν ευδαιμονίαν έν τώ  τόπω τούτω τής μακαριότητος. Ά λ λ ’ 
όμως διά νά μή ήθελέ ποτε ύπερηφανευθή ό ά'νθρωπος, καί νομίση, ότι 
αύτός εινε ό απόλυτος κύριος τού κόσμου, έπέβαλεν αύτώ τήν έντολήν 
τοϋ μή έγγίσαι τά καρποφόρον δένδρβν της γνώσεως.

Οί χρόνοι παρήρχοντο άνεπαισθήτως, καί ά πρώτος άνθρωπος έν μέσω 
τής εύδαιμονίας αύτοϋ έγένετο τελείως έπιλήσμων τής θείας εντολής. 
Καί ιδού μίαν τών ημερών, καθ’ ήν άνεπαύετο ύπό τήν σκιάν τοΰ όλεθρίου 
έκείνου δένδρου, τού οποίου οί καταπεφορτισμένοι ύπό ωραίων καρπών 
κλάδοι εκλινον χαριέντως μέχρι της γής καί έπέψαυον τό πρόσωπον αύ
τοϋ, είτε έξ άγνοιας είτε έκ προθέσεως έτεινε τήν ^εΐρα πρός τόν άπη- 
γορευμενον καρπόν, καί πριν ή ή παρά τήν πλευράν αύτοϋ έξηπλωμενη 
συζυγος προφθάση νά τόν άποτρέψη, κατέφαγε λαιμάργως τόν καρπόν 
τοΰτον. Ό Βράχμας, ό όποιος, φαίνεται, είχε καί άλλας άφορμάς τοΰ νά 
ήνε δυσηρεστημ.ένος κατά τοϋ έπαρθέντος αύτοϋ κηπουρού, πλήρης οργής 
διά τήν παράβασιν τής έντολής, άπέστειλεν είς τήν γήν τό πνεύμα τής 
έκδικήσεως μέ τήν αύστηράν παραγγελίαν όπως έξοίση τόν άνδραάπο τοΰ 
Παραδείσου, άφήσ/j δέ έν αύτώ μόνην τήν σύντροφόν του.

Ή θεία προσταγή έξετελέσθη παραχρήμα καί μετά τής θρησκευτικής 
τυπικοτητος, και αί θύραι τοΰ Παραδείσου άπεκλείσθησαν εις τόν παραβά
την. Ά λ λ ’ όμως— καί ένταΰθα έγκειται τό ώραιότερον μέρος τής παραδό- 
σεως ή γυνή, ήτις ΰπέστη τό πρώτον τόν σκληρόν τοΰτον χωρισμόν με 
τά  δακρύων καί θρήνων, μή δυναμένη νά ύποστη πλειότερον τήν μοναξία - 
αύτής, παρεκάλεσε θερμώς τόν Βράχμαν νά έπιτρέψη ώστε καί αύτή νά 
συμμερισθη τήν τιμωρίαν τοΰ συζύγου της, καί νά παρακολούθηση αύτό 
έν τη έξορία. Αί παρακλήσεις τής πρώτης γυναικάς είσηκούσθησαν, καί ί- 
^ου ό Παράδεισος κλεισθείς αιωνίως διά τήν ανθρωπότητα.

Τό έπεισόδιον τούτο τής ’Ινδικής κοσμογονίας, καθ’ δ ή γυνή συμμερί-



ζεται εθελουσίως τήν κακοδαιμονίαν τοϋ εαυτός συζύγου, [/.οί φαίνίτΧ', 
λίαν καλώς έξευρημένον καί παρεισηγμένον μετ’ εύγενούς άβροφροσύνης, 
τιμώσης τήν ’Ασιατικήν φαντασίαν. Καί δμοις προτιμώ μυριάκις τήν πα- 
ράδοσιν τής Γραφής, ήτις έπερριψε τήν πρώτην αμαρτίαν εϊς τό πονηρόν 
πνεύμα και δι’ αύτοϋ εις τήν άσθενή γυναίκα- προτιμώ δέ ταύτην ούχί,διό- 
τ ι εύρέθην άνήρ- (άπαγε! ούτε τοσαύτην χαιρεκακίαν, ούτε τοσοϋτον εγωι
σμόν εχω) άλλά διά μόνον τόν λόγον, δτι, άν ή ήμετέρα παράδοσις πα- 
ρίστα, ώς ή Ινδική, τόν άνδρα πρωταγωνιστοϋντα έν τή κρισίμω ταύττί 
υποθέσει, καί τήν γυναίκα θυσιαζομένην διά τήν λαιμαργίαν αύτοϋ, άλ- 
λοίμονον είς τήν σημερινήν κοινωνίαν! ή ήσυχία τοϋ κόσμου θά έπηρεά- 
ζετο ύπό τοϋ σκανδαλωδεστέρου κοινωνικού ζητήματος, αί γυναίκες παν- 
ταχοΰ καί έν παντΐ θά διεξεδίκουν τά  πρωτεία αύτών, οι δέ δυστυχείς 
ά'νδρες θά ήσαν βεβαίως είλωτες των γυναικών, περιωρισμένοι ώς τά  ζώα 
έντός κλωβών καί συντηρούμενοι έπί μόνω τω  σκοπώ τής διατηρήσεως 
τοϋ είδους. Μάτην ή'θελε κραυγάζει ό ’Απόστολος Παύλος: ή ΰ ί γυπ ) era  
ψοβήται zbr άνδρα' ό δυστυχής άνήρ, κύπτων αιωνίως υπό τό βάρος τής 
αρχικής καταδίκης καί φερων αύτός μόνος άπασαν τήν εύθύνην τοϋ εγ
κλήματος, θά εϊχεν έπί κεφαλής αύτοϋ τήν γυναίκα, έτοίμην νά άπαντήσνι 
είς τήν έλαχίσττ,ν αύτοϋ διαμαρτύρησιν: κ ’Άθλιε! λησμονείς δτι προσηνέ- 
χθην ίλαστνίριον ύπέρ σοϋ θύμα; αχάριστε! λησμονείς δτι είς έμέ οφείλεις 
τό παν; δτι έγώ σέ έσωσα; » Ποϋ τόλμη τότε εις τόν άνδρα διά νά αντα
παντήσω ώς ό πρωτόπλαστος τοϋ Μιλτωνείου παοαδείσου: « Διά νά σοι
χορηγήσω τήν ίίπαρξιν, έθυσίασα τήν εύγενεστέραν μερίδα τοϋ σώματός 
μου, τήν πλευράν, τήν γειτνιάζουσαν πρός τήν καρό'ίαν μου. καί μετω- 
χέτευσα είς τήν σήν τούς πολυτιμοτέρους θρόμβους τού αίματός [/.ου. »

Ειδον άρτίως διδασκομένην έν Παρισίοις εύφυεστάτην τινά κωμωδίαν, 
ΰπόθεσιν εχουσαν όποϊαι εσονται αί γυναίκες μετά παρέλευσιν ένόςαίώνος, 
τουτέστι κατά τό ετος 1 9 7 0 . Άφίνων κατά μέρος τό παράδοξον τοΰ 
ιματισμού αύτών, ούτινος ή λεπτοφυής περιγραφή ήθελε μέ άναγκάσει νά 
μακρηγορήσω, έρχομαι νά αναφέρω περί τινων έκ τών ενασχολήσεων αύ
τών, παρεμφερών πρός έκείνας, τάς οποίας έκτελοΰσι σήμερον οί ά'νδρες. 
Ούτως, άμα τή άρσει τού παραπετάσματος, τάγμα έκ τών ’Αμαζόνων τού
των, ώπλισμένων όιά βελονωτών πυροβόλων καί άλλων δπλων, έκτελεϊ 
τήν περιπολίαν τής νυκτός, καί άπαντώσα δύο δυστυχείς άνδρας, έπι- 
στρέφοντας άργά είς τάς οικίας των, συλλαμβάνει αύτούς καί δένουσα 
τάς χεϊρας όπισθάγκωνα, δικάζει έπί ποδός, καταδικάζει ώς νυκτοκλέ- 
πτας καί τουφεκίζει. Είς ά'λλην σκηνήν, αί γυναίκες έξέρχονται είς περί
πατον έπί ποδηλάτων (velocipedes), τά  όποια κινούσιν οί άνδρες αύτών 
ίδοώτι περιρρεόμενοι, ένώ αί κυρίαι, νωχελώς έξηπλωμέναι έπ’ αύτών, κρα-

tftyCi διά μέν τής μιας τών χειρών τούς χαλινούς τών άνδρών, διά δέ 
τής έτέρας μ,αστίγιον, δι’ ού φιλοδωροϋσι τάς πλάτας τών συζύγων ο:ύ- 
τών, οσάκις παρατηροΰσιν δτι ή κόπωσις αύτών γίνεται α ιτία  τής έλατ- 
τώσεως τής ταχύτητος τοϋ ποδηλάτου- άλλαχοϋ πάλιν αί γυναίκες πα- 
ριστώνται διεξάγουσαι τά  τής πολιτείας, συνεδριάζουσαι έν ταϊς βουλαϊς, 
ψηφίζουσαι, δικάζουσαι, κτλ., τούς δέ άνδρας μεταχειρίζονται είς τάς εύ- 
τελεστέρας τών ένασχολήσεων.

Αί κωμικαί αύται σκηναί δύνανται νά παράσχωσιν άμυδράν τινα ιδέαν 
τής ηθικής καταστάσεως τής ήμετέρας κοινωνίας, άν ό Ά δάμ  είχε τήν ά- 
τυχίαν νά γευθή πρώτος τόν άπηγορευμένον καρπόν καί νά παρασύρω είς 
τήν αμαρτίαν τό προσφιλές του ήμισυ, τήν Ευαν. "Ωστε, χάριν τής ησυ
χίας ημών, μενέτω ή ’Ινδική παράδοσις τεθαμμένη είς τά  άπρόσιτα βάθη 
παγόδας τινός. Ά λ λ ’ επανέρχομαι είς τάν καθ’ ήμας, τουτέστι τόν Χρι
στιανικόν, Παράδεισον, δστις καθωραίσθη μέν διά τής παρουσίας τής γυ- 
ναικός, άλλά καί ένεκα αύτής άπωλέσθη.

Λοιπόν ή έπίγειος αΰτη Έδέμ, ή προορισθεϊσα διά τήν εύδαιμονίαν τοΰ 
εκλεκτού δημιουργήματος τής θεότητος, τοΰ άνθρώπου, έγένετο έξίτηλος 
άπό προσώπου τής γής, ένεκα τής άπληστίας τοΰ άνθρώπου τοΰ νά έμ- 
βατεύσ/] είς τήν γνώσιν τών μυστηρίων τής θείας παντοδυναμίας- άλλ’ ή 
θεία άγαθότης έπεφυλάξατο έν ούρανώ διά τούς δικαίους έτέραν διαμο
νήν αιωνίου εύδαιμονίας, τήν οποίαν οί άνθρωποι άπεκάλεσαν έπίσης διά 
τοΰ συγκινητικάς άναμνήσεις διεγείροντος ονόματος τού Παραδείσου.

Όποιος τίς έστιν ό χριστιανικός ούτος Παράδεισος; ’ΐδού ζήτημα δυσ- 
διάλυτον, καθόσον ό θεμελιωτής τού ύψηλού τούτου θρησκεύματος λίαν κε- 
καλυμμένως καί διά βραχέων έξεφράσθη περί αύτού. Είς δύω μόνας περί
που λέξεις δυνάμεθα νά περιορίσωμεν τάς ιδιότητας τών δύω τούτων ένδι- 
αιτημάτων, τών άναμενόντων τόν χριστιανικόν κόσμον ρ.ετά θάνατον- φως 
άνέσπερον διά τούς δικαίους, καί σκότος τό εξώτερον διά τούς κακοποι
ούς. Καί τωόντι δέν είναι δυνατόν νά προορισθη, βραβεΐον λαμπρότερον τού 
φωτός διά τούς έργάτας τής άρετής, ώς καί τιμωρία δεινοτέρα διά τούς 
κακοποιούς τής στερήσεως τού φωτός- τά φώς έν τώ  κόσμω τούτω προ
σωποποιεί τό παν: τήν ζωήν, τήν εύδαιμονίαν, τήν κίνησιν, και δικαίως 
έλήφθη ώς είκών αύτής ταύτης τής θεότητος. "Οπου ελλειψις τού φωτός 
έκεϊ σκότος, τουτέστι θάνατος. ’Ά ν  ό παράδεισος όφείλνι πάντοτε νά άνα- 
παριστα τήν ίδέοίν κήπου, μήτοι ή κυανή εκτασις τοΰ ούρανίου θόλου 
δέν είνί κήπος άπέραντος; λίαν δέ εύφυώς οί ποιηταί άπεκάλεσαν τούς 
άστέρας άνθη τοΰ ουρανού, καθόσον ώς τά  τής γής είσί καί ταΰτα  δια
φόρων χρωμάτων καί ώς αύτά ακτινωτά.

’Επίσκοπός τις τής Δυτικής ’Εκκλησίας, κατατασσόμενος μεταξύ τών



άγιων, άπεφανθη, «οτι ό παράδεισος εινε πανταχοΰ δπου δύναται τΐ£ νά  
τ?νε εύτυχης.» Έτερος δε Γάλλος παραδοξολόγος συνέγραψε βιβλίον ογ
κώδες, έν ώ ύπό την επιγραφήν «Οί τεχνητοί Παράδεισοι» (Les Paradis 
artificials) προσπαθεί να άποδείξη ότι έκαστος δύναται ν’ άπολαύσντ 
προχειρως και κατα πάσαν στιγμήν την εικόνα τοϋ Παραδείσου, γευόμενος 
ικανήν δοσιν όπίον η χασίς. ’Αλλά περί τοιούτων γελοίων παραδείσων, 
ους μονή ή των όπιοφάγων φαντασία δύναται νά δημιουργήσνι, δέν αξίζει- 
τον κόπον νά διαλάβν] τις σπουδάζων.

Ο Αποστολος Παϋλος μάς διδάσκει ό'τι τά  σώματα ήμών θέλουσκν 
άναστηθή πνευματικά κ ι ι  αδιάφθορα, δμοια ποδς τό τοΰ ’Ιησού Χριστού 
κατα τήν έν τώ  δρει Θαβώρ μεταμόρφωσιν αύτοΰ, και τά  τών δικαίων 
θέλουν έκλάμψει ώς ήλιοι έν τη ούρανίω βασιλεία, δθεν άπεκλείσθη πασα 
οδύνη, παν δάκρυ και παν πάθος βίαιον. Πρέπει δέ νά όμολογήσωμεν δτι 
μετά θανατον τοιαύτη κατάστασις έ'χει πο-λ&τό υψηλόν, τό εύγενές, τό 
επιθυμητόν.

Ή Δυτική Εκκλησία πρεσβεύει ό'τι αμέσως μετά τόν θάνατον ό δίκαιος: 
άπερχεται είς τήν άναμένουσαν αύτόν εύδαίμονα μονήν ταΰ ουρανίου Πα- 
τρός, πριν η ήχήσιρ ή σάλπιγξ τής τελευταίας κρίσεως. Κατηγορεί δί 
ήμών τών σχισματικών, ώς καί τους Λουθηρανούς καί τους Καλβινις·άς. 
πρεσβεύοντας δτι ό Παράδεισος θέλει άνοιχθή είς τους δικαίους μετά τή\ 
κοινήν άνάστασιν τών νεκρών. Ά λ λ ’ ή Δυτική ’Εκκλησία έκτος ά'λλω- 
έτερατούργησε μεταξύ Παραδείσου καί "Αδου τρίτον τ ι ένδιαίτημα, πλή 
ρες πυρός Καθαρτηρίου, είδος Μωαμεθανικού Ά ράψ, έν ώ εισερχόμενα 
αι μετρίως άμαρτήσασαι ψυχαί καθαρίζονται ώς τά  πλοία είς τήν δεξα
μενήν. Ποθεν ελαβεν άφορμήν νά παραδεχθνί τήν άνεξήγητον ταύτην και 
νοτομίαν, άγνοώ, καθόσον ουδόλως είμί εγκρατής τής Παπικής Θεολο
γίας.

Καθ’ δσον δ’ άφορα τόν "Αδην, δπου ή κόλασις τών έπί γης άμαρτη- 
σάντων, καί ό σκώληξ ό ακοίμητος, καί ή γέεννα τοΰ πυρός τού έξωτέ- 
ρου, καί τό σκότος τό ψηλαφητόν, καί ό κλαυθμός καί ό βρυγμός τών 
όδοντων, οί μέν τών θεολογούντων θέλουσιν αύτόν είς τά  σπλάγχνα τής 
γής, οί δέ τοποθετοΰσιν αύτόν είς τό περιβάλλον τούς ουρανούς πΰρ. Είσί 
δέ καί τινες οί συμφωνοΰντες μέν μετά τούτων ώς πρός τήν ύπόθεσιν-, 
άλληγοροΰντες δέ δτι ό “Αδης μεταφέρεται κατά καιρούς έπί τής γής, 
άναφαινόμενος είς τάς διεφθαρμένας καί κακούργους κοινωνίας, δπου ούδ’ 
έλάχιστον απαντάται ίχνος αρετής, ό'που ή φιλανθρωπία έξωστρακίσθη, 
και δπου διεπουσι τά  πάθη, ό δόλος, ή ιδιοτέλεια καί ή αίσχρότης. "Ι
σως έν τινι μετρώ εχουσι δίκαιον καί οί τελευταίοι ούτοι. Μήπως ή 'Ισπα
νία, ή 'Ρώμη, καί τοσαΰται άλλαι επαρχία1, καί πόλεις τής Εύρώπης,

καθ’ $,ν έπο/ήν έλαμπύριζον αί πυραί τής 'Ιερας Έξετάσεως δέν ήσαν τό
σοι 'Άδαι, φλόγας έκπέμποντες καί άφθονοΰντες είς δαίμονας; Μήτοι 
αί τοϋ άγίου Βαρθολομαίου έν Γαλλία καί αί έπί 'Ριχάρδου έν Α γγλ ία  
σφαγαί δέν δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς άνκπαραστήσασαι ζωηρώς τά  
μαρτύρια καί τάς αιματοχυσίας τών έν "Αδου κολαζομένων; Μήτοι αί 
άγριαι όρδαί τών βαρβάρων, Ούνων, Βανδάλων κλπ. αί έμπλήσασαι τας δυο 
ηπείρους σφαγών καί αιματοχυσιών, η καί αύταί άκόμη αί τοσαΰτα δει 
νά προξενήσασαι είς τόν άτυχή έλληνισμόν φάλαγγες τών σταυροφόρων, 
δέν δύνανται νά έξεικονίσωσι λίαν έπιτυχώς τήν έμφάνισιν καί έφοδον 
τών δαιμόνων τοΰ "Αδου έπί τής έπιφανείας τοϋ ώραίου ήμών πλανήτου; 
Τό κατ’ έμέ, ήθελα προθύμως αντικαταστήσει τούς τερατομόρφους καί 
γαμψώνυχας δαίμονας έν τινι τών φαντασιωδών εικόνων τοϋ “Αδου δια 
τών κατά καιρούς τυράννων καί καταπιεστών τής ελευθερίας τής άνθρω- 
πότητος, καί πιστεύω δτι ή είκών μου δέν θά άπέβαλε διά τοΰτο τό 
τρομερόν αύτής, διότι αί ήθικαί βάσανοι τοΰ άνθρώπου είσί πολλώ άλγει- 
νότεραι καί ύπέρτεραι τών σωματικών στρεβλώσεων. Ά λ λ ’ άλις περι 
τούτων.

Χριστιανοί τινες ποιηταί τοΰ μεσαιώνος, λίαν ζωηράν καί εύρίπιστον 
έχοντες τήν φαντασίαν, έπλάτυναν τάς περί Χριστιανικού Παραδείσου 
καί Κολ.άσεως συνεπτυγμένας άρχικάς παραδόσεις, και ούτω παρεσχον 
εύρύ στάδιον ποιητικής ιδεολογίας. ’Εννοείται δέότι πολλαί τών ποιητικών 
φαντασμαγοριών, άναπαρα^αθεϊσαι ύπό τών ζωγράφων διαφόρων εποχών, 
μετετράπησαν βαθμηδόν είς άρθρα πίστεως, έγένοντο θέσφατα δόγματα 
καί κοσμοΰσι καί σήμερον ετι τούς τοίχους πολλών χριστιανικών λαών. 
Καθότι δυστυχώς ολίγοι είσίν οί έννοήσαντες, δτι ή κατά κόρον χρήσις 
τοϋ άνθρωπομορφισμοϋ έν τνί θρησκεία παραβλάπτει τό ήθικόν αύτής ύ
ψος, καί δτι ό Θεός, ό άπό τοΰ ύψους τών ούρανών καί διά στόματος 
τών άστέρων εξαγγελλόμενος, εινε άσυγκρίτω τώ  λόγω ύπέρτερος έκείνου, 
δν διϋλίζουσι καί άνατέμνουσι μετά χειρουργικής ακρίβειας οί σχολας-ι- 
κώς θεολογοΰντες.

Είς τών μάλλον έπαυξησάντων τούς ύλικούς καί ηθικούς διακόσμους 
τοϋ τε Χριστιανικού Παραδείσου καί τής Κολάσεως διά τής ζωηράς αύ
τοΰ φαντασίας ήν ό ’Ιταλός ποιητής Δάντης Άλιγιέρης. Άκμάσας περί τά  
μέσα τού ΙΓ αίώνος, καθ’ ν,ν εποχήν τά  πνεύματα ήσαν τά  μάλιστα έπ- 
ησχολημένα ύπό τής ιδέας τής τελευταίας κρίσεως καί τής συντελείας τοϋ 
αίώνος, ό Δάντης διέσπειρε τόν θαυμασμόν διά τής διαβοήτου τριλογίας 
τής θείας αύτοϋ Κωμωδίας.

Συνοδευόμενος ύπό τοϋ προσφιλούς αύτώ ποιητοϋ Βιργιλίου, κατέρχε
τα ι ό Δάντης είς τόν "Α,δην, καί διαλέγεται μετά τών σκιών τών Αύτο-



κρατόρων καί τών Παπών περί τών δυστυχημάτων τη ; 'Ιταλίας, μόλις 
θίγων τό ζήτημα τής μελλούσης ζωής. "Ωστε κυρίως τό ποίημα τοΰ Λάν- 
του εινε πατριωτικόν μάλλον καί πολιτικο-κοινωνικόν θρησκευτικόν.

Ή Γή, κατ’ αύτόν, κενή ούσα μέχρι τού κέντρου αύτής, διαιρείται είς 
δέκα μεγάλα κυκλοτερή θολωτά χωρίσματα ή σπήλαια, συνεχόμενα καί 
συγκοινωνούντα άλλήλοις ώς κύκλοι ομόκεντροι, άφ’ έκά^ου τών οποίων χαΐνον 
βάραθρον μεταβιβάζει είς τόν έτερον, εκατόν δετώ ν οικημάτων τούτων εινε 
προωρισμένον είς τιμωρίαν αμαρτημάτων ιδίας φύσεως. Καθ’ό'σον οί θόλοι 
προσεγγίζουσιν είς τό κέντρον, σμικρύνονται, αί δέ τιμωρίαι τών έν αύτοϊς 
καταδίκων καθί^ανται έπί μάλλον φοβερώτεραι, μέχρις αϋτού τού κέντρου 
τής Γής, δπου εΰρίσκεται δέσμιος ό Εωσφόρος.

Ό πρόδομος τής Κολάσεως, 8ν ευρίσκει τις διερχόμενος αμέσους τήν 
πύλην αύτής, τέμνεται δίχα ύπό τού Άχέροντος’ καί ό μέν πρώτος τών 
δέκα θαλάμων εινε προωρισμένος διά τά  βρέφη, δσα άπέθανον αβάπτιστα' 
ό δέ δεύτερος έστίν ή διαμονή τών λάγνων καί ασελγών, ό'που τιμωρούν
τα ι σκληρώς αί ηδυπαθείς ψυχαί, αί μεθυσθεϊσαι ύπό τών απολαύσεων τού 
έρωτος τής φιληδονίας· ό τρίτος περικλείει τούς πολυειδώς βιαιοπραγη- 
σαντας- ό τέταρτος, τούς δολίους καί απατεώνας· ό πέμπτος τούς προ- 
δότας· ό έκτος, τούς αίρεσιάρχας καί τούς καταταράξαντας τόν κόσμον 
διά τών σκανδαλωδών αύτών διδασκαλιών τούτων δαίμ.νες ώπλισμένοι 
καταξεσχίζουσι τάς σάρκας, καί πολλών έξ αύτών τά  στήθη είσί κατα- 
τρυπημένα, τά  δέ έντόσθια κρέμανται μέχρι τών γονάτων επίσης οί λοι
ποί θάλαμοι περιέχουσι τούς πολυειδώς άμαρτήσαντας, δι’ έκαστον τών 
όποιων έστίν επιφυλαγμένη ίδιάζουσα τιμωρία καί βάσανος.

Μετά τήν θέαν τών φρικτών τούτων βασανιστηρίων, ό Δάντης καί ό 
όδηγος αύτού έςέρχονται όμού έκ τής σκοτίας καί τών φλογών τής Κο
λάσεως δ ι’ ατραπών σκολιών καί απόκρημνων, καί ανάγονται είς τό Κα
θαρτήριον, λόφον υψιτενή, ^έπί τού οποίου καθαριζόμεναι αί ψυχαί τών 
μετριως έν τώ  βίω άμαρτησάντων, μεταρσιούνται πρός τήν κορυφήν τού 
λοφου, άφ’ ού άναπτερούνται πρός τόν Παράδεισον.

Έκει είς τήν είσοδον τού Παραδείσου παρουσιάζεται έγώπιον τού Δάν- 
του ή ψυχή τής πεφιλημένης αύτώ Βεατρίκης, τής άτυχούς παρθένου, ής 
ήράσθη περιπαθώς ό ποιητής, καί ήτις έγκατέλιπε τόν κόσμον είς τό άν
θος τής ήλικιας αύτής. 'II Βεατρίκη, ώς άγγελόμορφος καί μαρμαίρουσα ύπό 
λευκάζοντος φωτός, παραλαμβάνει τόν έραστήν αύτής, ένώ ό Βιργίλιος τάν 
εγκαταλείπει, και ανέρχεται μετ’ αύτού άπό σφαίρας είς σφαίραν, άπό αρε
τής είς αρετήν, δι’ όλων τών αιθέριων χώρων τής όλβιου καί μακαρίας εκεί
νης διαμονής μέχρι τής πηγής τού θείου φωτός. Είτα ή Βεατρίκη οδηγεί αύ
τόν εις τό παμφαές βάθρον, τό έγκαθιδρυμένον κατά τήν άκροτάτην κο

ρυφήν τού σύμπαντος, πρό τών ποδών αύτού τού θρόνου τού Δημιουργού. 
’Εννοείται ότι αί λεπτομερείς περιγραφαί τών καλλονών τού αίθερίου τού
του Παοαδείσου είσί τοσούτω ώραΐαι καί τοσούτιρ ρωμαντικαί, ώστε διε- 
γείρουσιν έν τή καρδία τού αναγνώστου αίσθημά τι ίερας συγκινήσεως καί 
πόθου πρός άπολαυήν αύτών.

Πηδώντες μέγα χρονικόν διάστημα, ήτοι πέντε ολοκλήρους αιώνας, ά- 
παντώμεν ετερον χριστιανόν ποιητήν, λαμβάνοντα θέμα τόν Παράδεισον, 
έξυμνούντα τάς καλλονάς αύτού, καί καθωραΐζοντα αύτόν διά τών αμί
μητων πολλάκις περιγραφών του· άν ήνε αληθές, καθά διατείνεται ή σχο
λή τών ίδεολόγων, δτι παν τό ύπάρχον έν τνί φαντασία τού άνθρώπου ο
φείλει νά ΰπάρχν) πράγματι η ύπήρξέ ποτε, τότε βεβαίως δεν δυναμεθα 
νά άρνηθώμεν τήν ίίπαρξιν τού γήινου Παραδείσου. 'Όίεν άπο Ά δαμ  είς 
μόνος άνθρωπος, καί ούτος τυφλός, είδε και ή,σθάνθ/1 αύτον και ο προνο
μιούχος ούτος θνητός ήν ό Ά γγλος ποιητής Μίλτων’ αί περιγραφαί αύτού 
είσίν αί άντανακλάσεις τού μεγαλοπρεπούς τούτου θεάματος τής δημιουρ
γίας, οπερ δέν ήδυνήθησαν νά έξαλείψωσιν ούτε οί μαγικοί κήποι τού Α λ 
κινόου, ούτε οί τοΰ Άρμίδα.

Ή ώραία αύτη εποποιία, άρχομένη άπό τής ύτ:ερηφανείας τού Έωσφο- 
ρου καί τής καταπτώσεως αύτού είς τά  βάραθρα τού ταρταρου, τελευτά  
είς τήν υπερηφάνειαν τού πρωτοπλάστου καί τήν έξ<οσιν αύτού άπό τού 
Παραδείσου. Τό περιεργότερον δ’ έν τούτοις εινε, δτι ό τής Άλβιώνος ποιη
τής έκαινοτόμησεν αρκούντως είς τό έπεισόδιον τής παραβάσεως τής θείας 
εντολής, παραστησας, άντιθέτως τής ’Ινδικής παραδόσεως, περι ής έμνη- 
σθην άνωτέρω, τάν άνδρα γευόμενονέθελουσίως τού άπηγορευμένου καρπού, 
ϊνα συμμερισθή μετά τής γυναικός τό άμάρτημα καί τήν άναμένουσαν αύ
τό τιμωρίαν. ’Εν γένει δέ, καθ’ άπασαν τήν ύψηλήν ταύτην έποποϊίαν, ό 
άνήρ δείκνυται λίαν συμπαθής καί περιποιητικός πρός τήν προσφιλή αύ
τοΰ πλευράν, τήν γυναίκα.

Ά λ λ ’ άκούσωμεν αύτόν τόν εύφάνταστον ποιητήν περιγράφοντα την 
ώραιότητα τών πρωτοπλάστων, καί τάς στιγμάς, καθ’ άς ό προπάτωρ 
τού ανθρωπίνου γένους βλέπει τό πρώτον τήν ώραίαν ήμών προμήτορα έν 
τώ  Παραδείσω:

« Μεταξύ τών ζώντων εκείνων κτισμάτων δύο πρό πάντων, τήν εύγε- 
νεστέραν εχοντα μορφήν, τό σώμα εύθυτενές καί εύκαμπτον ώς τό τών 
θεών, περιβεβλημένα δι’ άφελούς άξιοπρεπείας, έφαίνοντο έν τνί γυμναλέα 
αύτών μεγαλειότητι δεσπόζοντα πάντων τών περί αύτούς δντων. Είς τά  
ουράνια αύτών βλέμματα άντηνακλατο ή είκών τοΰ ένδοξου αύτών δημι
ουργού, μετά τής σοφίας, τής άληθείας, καί τής αύστηρας μέν καί άγνής 
άγιότητος, άλλ’ άναμίκτου μεθ’ υίϊκής τίνος έλευθερίας, ήτις παράγει τήν



αληθή αυτονομίαν τοΰ ανθρώπου. Τά δύο ταΰτα  όντα δεν όμοιάζοίισιν άλ-* 
ληλοις· καθότι τό φΰλον αύτών εινε διάφορον' ό άνήρ φαίνεται δημιουργή
σεις δια την θεωρίαν και τήν τόλμην, ή δέ γυνή διά τήν ήπιότητα καί 
τήν γοητευτικήν χάριτα' ούτος μόνον διά τόν Θεόν, εκείνη δέδιά τόν Θεόν 
έν τώ  συζύγω αύτής. Τό εύρΰ μέτωπον τοΰ άνδρός εινε ώρα'ον, τό έξο- 
χον αύτοΰ βλέμμα αποκαλύπτει τήν ύπερτάτην εξουσίαν- ή έβενόχρους 
κόμη, διχαζόμενη έπί τοΰ μετώπου αύτοΰ, κρέμαται ύπερηφάνως καί έτη- 
στηρίζεται έπί τών εύ,έων ώμων του- ή τής γυναικός κόμη, χρυσόξανθος 
καί κυματ ζομένη, διακεχυμένη δέ ώς τις πέπλος, κατέρχεται άτημελή- 
τως μέχρι τής λεπτοφυούς αύτής όσφύος, καί συσπειροΰται εις ίδιοτρό- 
πους δακτυλίους, ώς οί έλικες τής ευκάμπτου αμπέλου. Ούδέν μυστηριώ
δες μέλος τών πλασμάτων τούτων διατελεϊ κεκαλυμμένον, καθότι ή ά- 
σχη'μων αιδώς δέν ύπήρχε τότε- ήγνόουν τήν αναιδή έκείνην συστολήν, ή- 
τις ατιμάζει τό εργον τής φύσεως· ώ αιδώς, τέκνον τοΰ έγκλήματος, είς 
οποίαν συγχυσιν ένεβαλες ημάς ύπό τά  φαινόμενα τής άγνότητος- άπεδίω- 
ξας άπο τής ζωής τοΰ ανθρώπου τά ώραιότερον αύτής μέρος, τήν απλό
τητα καί τήν άμεμπτον αθωότητα!

)) Ούτω διηρχετο ή συνωρις αύτη γυμνή, καί έν τή άγνοια τοΰ κακοΰ 
δεν έζητει ν’ άποφύγητα βλέμματα ούτε τοΰ Θεοΰ ούτε τών αγγέλων" ούτω 
διηρχετο, κρατούμενον άπό τών χειρών, τό ώραιότερον ζεύγος, τό όποιον 
εκτοτε ήνοΰτο διά παντός διά τών ιερών δεσμών τοΰ έρωτος: ό Ά δάμ, 
ό ωραιότερος παρά πάντας βροτούς, όσοι άκολούθως έξ αύτοΰ έγεννήθη- 
σαν, και ή Εύα, ή ώραιοτέρα τών θυγατέρων τής γής. Κάθηνται άμφότε- 
ροι έπι ύψώματος, κεκαλυμμένου ύπό πράσινης χλόης καί περικυκλουμένου 
ύπο πυκνών καί εύσκίων φυλλωμάτων, όθεν έκπέμπεται ήδύ τ ι άρωμα, ένώ 
παρα τούς πόοας αύτών κελαρύζει δροσόεσσα καί διαυγεστάτη πηγή ύδα- 
τος . . . Τότε ή Εύα, περιπτυσσομένη τόν σύζυγον αύτής, λέγει:

« Ώ  σύ, έξ ού έπλάσθην καί δι’ δν ελαβον τήν ζωήν, σαρξ τής σής σαρ- 
κός, καί άνευ τοΰ οποίου ή ύπαρξίς μου ούδένα έχει σκοπόν* όδηγε τοΰ 
βιου μου και κύριε τής ζωής μου. . .  ένθυμοΰμαι πάντοτε τήν ημέραν, καθ 
ήν, άφυπνισθεΐσα διά πρώτην φοράν, ήσθάνθην έμαυτήν μαλακώς έξηπλω- 
μένην έπί τών άνθέων, καί μή γνωρίζουσα ποία ήμην, καί τίνι τρόπω εύ- 
ρεθην είς τον μαγικόν έκεϊνον περίβολον" άπό τοΰ βάθους παρακειμένου 
σπηλαίου, τά  ύδατα, ρέοντα μετά τίνος ήδέος ψιθύρου, έσχημάτιζον ένώ- 
πιον μου ύγράν σινδόνην, ής τίνος ή άκίνητος καί διαυγής έπιφάνεια έφαί- 
νετο άναπαριστώσα τόν ούράνιον θόλον. Διηύθυνα τό βήμα πρός αύτήν 
μηχανικώς, καί έλθοΰσα έξηπλώθην έπί τής χλοεράς καί άνθισμένης αύτής 
όχθης, ίνα άπολαύσω έκ τοΰ πλησίον τό θέαμα τής λείας καί διαυγέστα
της αύτής έπιφανείας, ή'τις μοί έφαίνετο ώς τ ι νέον στερέωμα. ’Ενώ δέ

ΤΓροδέκλινον ήρέμα διά νά παρατηρήσω τά  έν αύτή, αίφνης έκ τοΰ άντι- 
θέτου μέρους τού ύγρού τούτου κρυστάλλου, έτέρα μορφή προχωρεί πρός 
με, καί έπίσης προσκλίνει διά νά μέ θεώρηση," άνασκιρτήσασα άποσύρομαι, 
καί αύτή έπίσης άνασκιρτά καί άποσύρεται" θελχθεΐσα καί ύπό περιερ- 
γείας φερομένη επανέρχομαι, καί αύτή έπανέρχεται μετά τών αύτών βλεμ
μάτων τής συμπαθείας καί τοΰ έρωτος. Μέ οφθαλμούς προσηλωμένους έπί 
τής εϊκόνος ταύτης θά έξηκολούθουν νά τήν άτενίζω διαρκώς, έλαυνομενη 
ύπό ματαίου πόθου, έάν φωνή τις δέν μοί έκραζε" «Παν ό,τι βλέπεις καί 
θαυμάζεις έντός τοΰ ύδατος τούτου, είσαι σύ ή ιδ ία , ώ έρατεινόν πλάσμα" 
είνε ή εΐκών σου, ήτις έμφανίζεται καί άποσύρεται μετά σοΰ" άλλ’ έλθέ, 
θέλω σέ οδηγήσει έκεϊ, ό'που δέν είνε σκιά τις ή άναμένουσα τήν έλευσίν 
σου καί τάς γλυκείας περιπτύξεις σου" έλθέ, διά νά άπολαύσης άχωρίς-ως 
έκεϊνον, ούτινος είσαι άληθής εΐκών" ό έρως σου θέλει χορηγήσει αύτώ πληθύν 
πλασμάτων όμοιων σοι, καί θέλεις κληθή ή μήτηρ τοΰ άνθρωπίνου γένους.»

» ’Αφέθην είς τόν άόρατον τοΰτον οδηγόν! καί μήπως ήδυνάμην νά άν- 
τισταθώ είς τό θέλγητρον τής φωνής αύτοΰ; Καί τωόντι, σέ είδα μετ’ ο
λίγον μέγαν καί ώραΐον, καθήμενον ύπό πλάτανον. Καί όμως οφείλω νά 
σοι ομολογήσω, ότι μοί έφάνης ήττον ωραίος, καί ήττον χαρίεις τής τρυ- 
φεράς καί ύγρας έκείνης εϊκόνος. Έστράφην καί έ'φυγον, σύ δέ μέ ήκολού- 
θησας κράζων: ((’Επάνελθε, θελκτική Εύα! Πώς; φεύγεις έκεϊνον, έξ ού έπλά- 
σθης; είσαι σάρξ έκ τής σαρκός καί όστοΰν έκ τώ ν όστέων μου. Διά νά σοι 
χορηγήσω τήν ύπαρξιν, έθυσίασα μέρος τοΰ σώματός μου" πλησιόθεν τής 
καρδίας μου ήντλησα τήν διά σέ ζωήν, καί τούτο διά νά ήσαι άχώριστος 
άπ’ έμοΰ" έλθέ, γλυκυτάτη καί αίωνία παρηγορία μου, ήμισυ τής ψυχής μου, 
τής όποιας τό έτερον ήμισυ ζητώ έν σοί.» —  Τότε ή τρυφερά χείρ σου 
έψαυσε τήν ίδικήν μου’ άφέθην ό'λη είς σέ, καί άπό τής στιγμής έκείνης 
ήσθάνθην πόσον άνωτέρα τής γυναικείας καλλονής είνε ή μεγαλοπρεπής 
χάρις τοΰ άνδρός, καί ότι άληθώς ώραία είνε ή έν αύτώ σύνεσις »

»Ούτως ώμίλει ή μήτηρ τοΰ άνθρωπίνου γένους, καί διά βλεμμάτων πε- 
πληρωμένων συζυγικού θελγήτρου, έκλινεν έν τρυφερά έγκαταλείψει έπί τοΰ 
προπάτορος ήμών, ήμιεναγκαλιζομένη αύτόν* τό ήμισυ τοΰ πάλλοντος καί 
γυμνού αύτής κόλπου, καθωραϊζόμενον ύπό τών άτάκτως επαναπαυόμενων 
επ’ αύτοΰ χρυσοπλοκάμων αύτής βοστρύχων, συνεθλίβετο έπί τοΰ στήθους 
τοΰ συζύγου της, όστις, έκπεπληγμένος έκ τής ούρανίας αύτής ώραιότη- 
τητος καί ύπό τών εύπειθών αύτής θέλγητρων, έξηκολούθει νά τήν άτενΐ- 
ζ"(1 μετά παραφόρου έρωτος" είτα μειδιών περιπτύσσεται αύτήν καί διά 
τού άγνοτέ.ου φιλήματος θλίβει τά  χείλη τής μητρός τών άνθρώπων, έν 
ω ό Σατάν, πλήρης ζηλοτυπίας, άποστρέφει τό πρόσωπον, καί ομνύει τήν 
καταστροφήν τής ύπερτάτης έκείνης εύδαιμονίας. »



Λυπούμαι διότι ουρείς τών περί τήν ποίησιν παρ’ ήμΐν δοκίμων έπελά- 
βετο της μεταγλωττισεως τοΰ άπαραμίλλου τούτου έπους, ένώ τοσαΰται 
ποιητικά! εύφυίαι δαπανώνται είς τήν έξελλήνισιν έτέρων πολλω υποδε
έστερων τούτου έργων.

Ως κατακλείδα τοΰ αναγνώσματος, τολμώ νά διακινδυνεύσω μίαν μου 
ιδεολογίαν, άφορώσαν τήν περί Παραδείσου καί Κολάσεως θεωρίαν.

Διεζερχομενος την ιστορίαν τών διαφόρων θρησκευμάτων τών λαών τής 
γής, ούχι ανευ αισθήματος περιεργειας, επεστησα τήν προσοχήν μου έπί 
ασιατικού τίνος θρησκεύματος, εκ τών μάλλον άγνωστων ήμϊν καί ήττον 
διαδεδομένων σήμερον, όπερ καλείται Μαζδεϊΰ^.ιύς, ή θρησκεία τοΰ Zcopo- 
αστρου. Κύριος σκοπος τής λατρείας ταύτης εινε ή γενική συμφιλίωσις τοΰ 
κοσμου, ή άναγέννησις αύτοΰ έν τώ  άγαθώ, ή κατανίκησις τοΰ κακοΰ καί 
ή καταστροφή τοΰ Αδου. Κ ατα τήν ίεράν βίβλον τοΰ θρησκεύματος τού
του, Ζενδα-βέστα καλουμενην, ο Όρμουζδης, τουτέστι τό πνεύμα τοΰ ά~ 
γαθοΰ, τοΰ φωτός, διατελοΰν είς αΐωνίαν πάλην μετά τοΰ ’Αριμάνου, 
πνεύματος κακοποιού και αρχηγού τοΰ σκοτους, νικήσει αύτόν έπί τέλους 
καί έλευθερώσει τήν γήν, ή δέ Κόλασις κλεισθήσεται διά παντός.

Καιτοι κινδυνευων ίσως να φανώ Μαζόεϊστής, έρχομαι νά παρατηρήσω, 
αφορών εις λιαν μεμακρυσμενον μέλλον τής ανθρωπότητος, άν ήνε δυνατόν 
νά κλεισθή ποτε καί νά καταστραφή ό "Αδης, νά έπευχηθώ δέ τήν δσον έ- 
νεστι ταχειαν έλευσιν τής νικηφόρου καί χαρμοσύνου ταύτης ημέρας.

Οταν, ύπο το άπλετον φώς τής διανοητικής άναπτύξεως καί τής εν
τελούς κατανοήσεως τοΰ αληθούς αύτής προορισμού, ή άνθρωπότης άπο· 
σκυβαλίσν) παν χαμαίζηλον πάθος, πάσαν ιδιοτέλειαν καί πρόληψιν δταν 
αί κοινωνίαι άπασαι, φωτισθεΐσαι, κατανοήσωσιν δτι ή αληθής αύτών εύη- 
μερια έγκειται έν τή άρσει τών παρεμβαλλομένων φραγμών μεταξύ τής 
άδελφοποιήσεως α ύτώ ν δταν ύπό τήν σωτήριον πνοήν τής αληθούς έλευθε- 
ριας, τα  προοδευσαντα και άναπτυχθέντα έθνη τείνωσιν άλλήλοις τήν χεΐ
ρα τ?;ς συμφιλιωσεως, και κληθώ σι διά τοΰ συγκίνησιν διεγείροντος όνό- 
μα ·ος τ(>ύ άδελφοΰ' όταν ή ίδιοτελεια καί ό έγωϊσμός ΰποχωρήσν) είς τό 
καλώς έννοουμενον κοινόν συμφέρον, τό δέ άτομον άποφεύγη τό κακόν, 
διότι η εύγενης αύτοΰ φυσις αντίκειται είς αύτό, αίσθάνηται δέ άπ’ έναν- 
τίας ροπήν άκαταμάχητον είς τήν έκ τής έξασκήσεως τοΰ καλού ηδονήν' 
όταν ή μεγάλη οικογενεια τής ανθρωπότητος, έν αδελφική “συμβιοΰσα ά- 
γαπΥ) και εύνομια, καταργήσει τό απηνές κράτος τής βίας καί αύθαιρεσίας 
και έξοστρακισνι το βροτολοιγόν φάσμα τών πολέμων, καταστήσει δέ κοι
νήν την τε εργασίαν καί τήν άπολαυήν καί άνάπαυσιν' δταν τέλος διδαχ- 
θώσι πολλοί, και πληθυνθή ή γνώσις, ή δέ έπιφάνεια τής ήδη κοιλάδος 
τα υ . /;ς τοΰ κλαυθμώνος μεταβληθή είς αληθή Παράδεισον,. , . τότε τή ά-

ληθεία δεν βλέπω τόν λόγον τής ΰπάρξεως τοΰ Ά δου. Έν τοιαύτη τινί 
ηθική καί υλική μεταβολή τής έπιφανείας τοΰ γήινου κόσμου, r  Κόλασις 
αφευκτως θελει σβεσει τας πυράς αυτής, οί δέ πυλωροί δαίμονες άναγκα- 
σθήσονται να εγκαταλειψωσι τον ώραΐον ήμών πλανήτην, καί νά μετα- 
βώσιν είς ά'λλους κόσμους, ϊνα έξασκήσωσι τά βιοποριστικόν αύτών έπάγ- 
γελμα.

Καί τότε, δταν εϊς τινα τών κατοίκων τής όλβιοδαίμονος ταύτης π α
ροικίας, τών άγνοούντων τ ί  έστι Κόλασις, ήθελέ τις είπή, δτι μετά θάνα
τον άναμενει αύτόν ό Παράδεισος, βεβαίως θέλει τώ  απαντήσει ούτος μεθ’ 
άγιας τίνος άδιαφοριας' α“Έγνων ήδη τόν Παράδεισον, καθότι εύρίσκομαι 
είς τα πρόθυρα αύτοΰ, και έγεύθην τόπλεΐτον μέρος τών καλλονών αύτοΰ.»

Τελευτών, εύχομαι άπό καρδίας δπως ή έπελευσομένη γενεά (διότι ή 
ένεστώσα δεν θελει δυνηθή νά ϊδ·/) τήν πραγματοποίησιν τοΰ θαύματος 
τουτου) χαιρετίσει την μυριοποθητον ήώ τής μεγάλης ταύτης παλιγγε
νεσίας, τοΰ επίγειου τουτου Παραδείσου, ον διεΐδον καί ον έπόθησαν πάντα  
τά  εθνη τής γής.



01  Ο Θ Ω Μ Α Ν Ο Ι

ΕΠΙ Τ Η ί  Β Α ίΙΛ Ε ΙΑ ΐ Τ Ο Υ  Ο ίΜ ΑΝ Ο Υ.

Άλλαχοΰ διελάβομεν συντόμως περί τής άρχής καί πατρικός τών 
Τούρκων, τής παραγωγής τοϋ ονόματος, τής εις πρωτεύοντα στελέχη 
και οευτερεύοντας κλάδους διαιρέσεως, καί τής άπ’ ανατολών πρός δυσμάς 
μεταναστεύσεως αύτών· ετι δέ περί τής δυναστείας τών Τουρκμάνων καί 
Σελδζούκων άπό τών όχθών τοϋ "Οςου μέχρι τών άκτών τής Μεσογείου, 
'ίΐσαν δέ ταϋτα  πάντα πράγματα σκοτεινά πως, διότι έν μέρει μέν ή νύξ 
τών άρχαίων αιώνων, έν μέρει δέ ή υπερμεγέθης άπόστασις μέ σκότος τά  
έπεκαλυπτε, και μάλιστα ώς διά παραδόσεων μόνον άπό γενεάς είς γενεάν 
μεταδιδομένων διατηρηθέντα, η καί ήττον σαφώς έξακριβωθέντα διά τό 
έπίτροχον τής διηγησεως, προκύπτον ύπό τοϋ πόθου μή έκπέσωμεν είς 
άνωφελεϊς άναπτύξεις. Ά λ λ ’ ήδη ό τής Τουρκικής ιστορίας βαθυδίνης πο- 
ταμος, εκπρορρέων άπό τών θολερών πηγών τών διά ζώσης φωνής παρα
δόσεων, και άπαλλαττόμενος άπό τής στενής καί τεθλιμμένης κοιτίδος, 
την οποίαν δια πολλών άγώνων και μόχθων έν μέσφ τών άνατραπέντων 
στελεχών και τών συμπλακέντων διήνοιξε κλάδων, εξογκωθείς ήδη διά 
τής συρροής πολλών και διαφόρων ρείθρων, τών οποίων τά*όνόματα είς £ν 
συνεχωνευθησαν, τό τών Οθωμανών, διχτρέχει άκώλυτος τήν μεγαλοπρε
πή αύτοϋ ροην, καί τά  διαυγή αύτοϋ κύματα είς άχανή και άπαρακώλυ- 
τον κατακυλίει ΰδάτων συναγωγήν.

Και συνέστη μεν άληθώς ή τών ’Οθωμανών δυναστεία άρχομένου τοϋ 
δεκάτου τρίτου αίώνος τής χριστιανικής εποχής, η τοϋ όγδοου τής Ε γί
ρας άλλ ή τών προγόνων τοΰ καθιδρυτοϋ αύτής Όσμάνου ιστορία 
άρχεται άπο τοϋ παππού του Σουλεϊμάνου, καί άπό τής μεταναστεύσεως 
τής φυλής αύτοϋ άπ’ άνατολών πρός δυσμάς, ένα σχεδόν αιώνα πρότερον, 
έπί τής έποχής τοΰ Δζεγγίς-Χάν.

Οτε δηλονότι ό μεγας ούτος δυνάστης τών Τατάρων άνέτρεψε τήν δυ
ναστείαν τής Χουαρεσμης, το είς τήν Μογγολικήν καταπλημμύρισιν άνθι- 
σταμενον τοΰτο πρόχωμα, Σουλεϊμαν-Σιαχ, υιός Καϊάλπ, έκ τής γενεάς 
Καϊίων (Καζι), ένός τών εύγενεστέρων έν τοΐς Όγούσοις, καταλιπών τήν 
Χορασάν, έν νι ειχε κατοικήσει μετά τής φυλής αύτοϋ παρά τήν Μαχάν. καί

πεντήκοντ* χιλιάδας συνεπάγων, ηλθεν είς τήν Αρμενίαν καί κατώκησεν 
είς τά  πέριξ τής Έρσένδη-Χάν, καί τή ςΆ χ λ ά τ  (12 2 4 ). Μετά παρέλευ- 
«τιν έπτά έτών, τελευτήσαντος μέν τοϋ Δζεγγίσ-Χάν, τοϋ δέ Χουαρέσμ- 
Σ’άχ, μετά τήν ήτταν αύτοΰ ύπό Ά λλαιδδ ίν, τοΰ μεγάλου δυνάστουτών 
έν Ίκονίω Σελδζούκων, άφανοΰς γενομένου, ή μεγάλη φυλή έπανέστρεφεν 
είς τήν ιδίαν αύτής πατρίδα, παρά τάς ροάς τοϋ Εύφράτου, οδοιπορούσα 
τήν είς Ά λέπ  άγουσαν. Έπιχειρούντων δέ τήν διάβασιν τοΰ ποταμοΰ τού
του πλησίον τοϋ φρουρίου Δζααβέρ (12 8 1 ) , ό ίππος τοΰ Σουλεϊμάνου, άπό 
άποκρήμνου τινός όχθης κατακρημνισθείς, αίτιος έγένετο ϊνα ό δυνάστη  
ούτος πνιγή είς τά  κύματα τοΰ Εύφράτου. Σήμερον άκόμη ό τάφος αύτοϋ, 
πλησίον τοΰ φρουρίου Δζααβέρ, καλείται μνημεΐον τοΰ Τούρκον (Τούρκ 
με,αρι). Τότεάπασαι αί ύπό τήν άρχηγίαν αύτοΰ οίκογένειαι διεσπάρησαν 
κχί μία μέν αύτών μερίς διέμεινεν έν Συρία, ή δέ έτέρ» έστράφη πρός τήν 
Μικράν Άσίαν, ένθα οί άπόγονοι αύτών, ώς οί Τουρκμάνοι τής Συρίας και 
τοΰ 'Ρούμ, πλανώνται άκόμη καί σήμερον πανδημεί, τό μέν θέρος έπί τών 
υψηλών όρέων, τόν δέ χειμώνα είς τάς πεδιάδας.

Έκ τών τεσσάρων υιών τοϋ Σουλεϊμάνου, Σουγκουρτεκίν, Γυντογδύ, 
Δουνδάρ καί Έρτογρούλ, οί μέν πρώτ.ι δύο έπαν έστρεψαν είς τήν πατρί
δα των Χορασάν, οί δέ λοιποί δύο μετά τετρακοσίων οικογενειών έπρο- 
χώρησαν είς Συρμελί-Τσουκούρ (τάφρον τοϋ Συρμελί), μεγάλην δεξαμενήν 
πρός Άνατολάς τοΰ Έρζερούμ, καί είς Πασίν-Όβασί (κοιλάδα τοΰ Πασίν), 
τήν άρχαίαν Φασιανήν, έξ ής πηγάζουσιν ό Άράξης καί ό πρωτεύων κλά
δος τοΰ Εύφράτου, ό Μυράδ (Όμίρας τοΰ Πλινίου), ϊνα διευθυνθα,σιν επει- 
τα  έκεινος μεν πρός άνατολάς, ούτος δε πρός δυσμάς. Έντεϋθεν δέ τρα- 
πέντες πρός δυσμάς ήρχοντο νά ζητήσωσιν ά'συλον καί προστασίαν είς 
την έπικρατειαν τοΰ Ά λλαιδδ ίν, ένθα άντίπαλοι στρατιαί είς έκ τοϋ σύ
στασην μάχην κατ’ έκείνην τήν έποχήν παρεσκευάζοντο. Μακράν ετι άπό 
του πεδίου τής μάχης, καί χωρίς νά γνωρίζν] τίνος ή στρατιά ήτο πολυ
πληθέστερα, Έρτογρούλ (ό εύθύς άνήρ) έκρινεν ύπό μεγαλοψυχίας καθήκον 
αυτου νά συμμαχη'σ/, μετά τών άσθενεστέρων κατά τών πολυπληθεστέρων, 
ή δέ άντίληψις αύτοΰ κατηνάγκασε τήν νίκην νά κλίνν) ύπέρ τών άσθε- 
νεστέρων, καί ούτως ήττήθησαν μέν οί Μογγόλοι Τάταροι, ένίκησε δέ Ά λ  
λαιδδίν, ό Σουλτάν τών Σελδζούκων. 'Ο Έρτογρούλ ήσπάσθη τήν χεϊρα 
του Άλλαιδδίν, ώς προστάτου, τόν όποιον αύτός αυθόρμητος έξελέξατο, ό 

έ Αλλαιδόιν, ένδύσας αύτόν στολήν τιμής, π  αρεχώρησεν αύτώ ώς θερι
νόν μέν ενδιαίτημα τά  όρη τής Τουμανίδζ καί Έρμενί, ώς χειμερινήν δέ 
κατοικίαν τας πέριξ τοΰ Σογούδ (τής νομής) πεδιάδας. Κ ατά τήν δ ιή γ η -  

σιν όμως του^Σεαδεδδίν ό Έρτογρούλ άπνίτησε παρά τοΰ Ά λλα ιδδ ίν άνε- 
νοχλητον ένδιατριβήν, είς αντάλλαγμα τής συμμαχίας, τήν όποιαν τώ

4.



έπρότεινε διά τοϋ πρεσβευτοϋ Σαρουϊάτι-Σαυβεδζί' ό δέ Σουίταν τώ  ~2" 
ρεχώρησε πρώτον τά  3ρνι Καραδζαδάγ (μέλανα opr,) έπι των δυτικών πα
ραλίων τής Άγκύρας, και μόνον μετά τήν παραχώρησιν ταύτην ήσπάσ:η 
δήθεν ό Έοτογρούλ τήν γενναίαν άπόφασιν νά βοηθήσ/ι τήν άσθενεστεραν 
μερίδα είς τήν αμφίβολον μάχην. Τό Καραδζαχισσάρ, φρουρών τέσσαρας 
λεύγας άπέ/ον τοϋ Ί/.ονίο >, πρός άρκτον τής Κιουτάϊας (Κοττυαίου), έπί 
τοϋ ποταμοϋ Πουρσάκ (Θύμβριος), ύπήγετο τότε ύπό τήν κυριαρχίαν τοϋ 
Σουλτάν Ά λλαιδδ ίν, εϊ καί ύπό Γραικών ένοικούμενον, δπως και τό πλη ■ 
σιόχωρον φρούριον τοΰ Βιλεδζίκ. Ό Έρτογρούλ, έρεθισθε'.ς υπό τών Γραι
κών, ζητήσας έλαβε παρά τοΰ Σουλτάνου την άόειαν να έκστρατευσ/ι 
κατά τοΰ Καραχ ισσάρ, τό όποιον καί έκυρίευσεν. Ε'.τα δε, αρχηγών τετρα- 
κοσίων τεσσαράκοντα ιππέων, μετά τών οποίων καί πρότερον διέκρινε 
τήν μάχην μαχόμενος κατά τών Μογγόλων, ήγωνίσθη ύπερ τοΰ Ά λ λ α ιύ -  
δίν, είς τήν πεδιάδα τής Προύσης μεταξύ τής πόλεις  ταυτης και τοϋ 
Γΐενίσεχιρ, κατά τοϋ ηνωμένου στρατοϋ τών Γραικών και τ^ ν Γαταρων 
τοΰ Ά κτάβ . Έν τή εμπροσθοφυλακή τοΰ στρατοϋ, καί αμέσως πρό τοϋ 
Σουλτάνου παρέταξε τούς Άκινδζίους, ήτοι τούς καταδρομείς ή προνομεις. 
Διά τριών ημερών καί τριών νυκτών έμάχετο κατά τών Γραικών καί ία -  
τάρων, είς τό στενόν τοΰ Έρμενί, τούς οποίους καί νικήτας κατεδίωξε πέ
ραν τοΰ Άϊνεγκιόλ, μέχρι τής ακτής τής θαλάσσης,οθεν έπί πλοίων διέφυ- 
γον εις Καλλίπολιν. Ό Ά λλαιδδ ίν διέτριβεν είς Βοσοένι, εις τά  πέριξ τοϋ 
Έσκισεχίρ (Δορυλαίου), δτε ελαβε τήν αγγελίαν τής νίκης ταυτης. Εις 
μνημόσυνον λοιπόν τής νίκης, τήν οποίαν διέκρινεν έν τή εμπροσθοφυλακή 
έλαφρόν ιππικόν τοϋ Όσμάν, μετονόμασε τήν επαρχίαν ταύτην Σουλτάν- 
Οένι (μέτωπον τοϋ Σουλτάνου), δούς αύτήν κληρουχημα τώ  Έρτογρούλ και 
τοϊς υιοΐς αύτοϋ ώς φρουροΐς τών ορίων τής Σελδζουκικής μοναρχίας. Και 
ούτω τό μέν είς τήν επικράτειαν τοϋ Βιλεδζίκ και Ιναραχισσαρ, τώ  Σουλ- 
τάνω τοϋ Ίκονίου τότε ύπείκουσαν, κείμενον Σεραϊδζίκ παρεχωρήθη αύ- 
τοϊς είς χειμερινόν ένδιαίτημα, εν ώ τα  ορη τοϋ Ίουμανιδζ (Γεμνος) και 
τοϋ Έρμενί διωρίσθησαν αύτοϊς είς θερινήν κατοικίαν.

’Επειδή λοιπόν ή έπικράτεια τοΰ Σουλτάν τοϋ Όένι, ή άποτελοϋσα 
ομώνυμον Σανδζάκιον, ύπήοξε τό λίκνον τής οθωμανικής δυναστείας, δέν 
ήθελεν εισθαι άνωφελέ; νά διαλάβωμεν ολίγα περι τής τοπογραφίας αύ
τοΰ, πρός καθοδηγίαν τών αναγνωστών έν τοϊς εφεξής ρηθησομενοις. Το 
Σανδζάκιον τοϋ Σουλτάν-Όένι, έπονομαζόμενον καί Σουλτάν “Ογι, πε- 
ριέ/εται ύπό τών όρίων τής άρχαίας Έπιχτήτου Φρυγίας. Τά ονόματα 
τών δικαιοδοσιών καί τών πρωτευουσών αύτοϋ άνακαλοϋσιν εις την μνη- 
μην ημών πολλά συμβάντα τής άρχαιοτάτη; ιστορίας τών ’Οθωμανών. 
II Έσκισεχίρ, ή τοσοϋτον όνομαστή είς τήν ιστορίαν τών σταυροφοριών ύπό

*τήν επωνυμίαν Δορύλαιον, καί περιέχουσα πολλά καραβανσεράϊα, θεου.ά 
λουτρά, κήπους καί αμπέλους, είναι ή πρωτεύουσα, περί τής οποίας πρό
κειται νά διαλαβωμεν κατωτέρω έν έκτάσει, ώς περί καθέδρας καί τόπου 
ενταφιασμού τοϋ Σεΐχ Έδεβαλί, πενθεροΰ τοϋ Όσμάνου. Βραδύτερον θέ- 
λομεν ομιλήσει έν έκτάσει καί περί τοϋ Σιδί-Γαζί, κλεινού προσκυνήματος 
διά το μνημεϊον τοΰ Σίδ-Βαττάλ (κυρίου τών μαχών), τοΰ κορυφαίου τών 
ίπποτικών ήρώων, τών μαχομένων ύπό τό κράτος τοΰ περιβοήτου δρκου 
των ’Αράβων, καί δστις τρεις καί ήμισυν αιώνας πρό τοΰ Ισπανού ιππό
του έ;ετεινε τήν φήμην τών κατορθωμάτων αύτοΰ έπί τήν Ανατολήν. 
Σογούδ, τό Θηβάσιον τών Βυζαντινών καί Σφζάφ τών Αράβων, εδρα έπί 
πολύν χρόνον τοΰ Έρτογρούλ, δπου καί ό τάφος αύτοΰ, κεΐται έπί τής όδοϋ 
τών συνοδιών (καραβανίων) τών προσκυνητών έκ Κωνσταντινουπόλεως είς 
Μέκκαν, μεταξύ Λέφκε (Λευκών) καί Έσκισεχίρ (Δορυλαίου), έννέα λεύγας 
πρός νοτον τής Λέφκε, καί δεκα πρός άρκτον τής Έσκισεχίρ. ΤΙμίσειαν 
λεύγαν τής θέσεως ταύτης, πρός άριστεράν τής λεωφόρου, έπί τής όδοϋ 
τοΰ Λέφκε, έγείρεται ναίσκος έπί τοϋ μνημείου τοΰ Έρτογρούλ. Τό μαυσω- 
λεϊον τοΰτο μετά τών σταφυλών τής πέριξ χώρας καί τών φυσικών έκλέϊ- 
σαν τήν χώραν ταύτην καθ’ δλην τήν ’Οθωμανικήν αύτοκοατορίαν. Έκτος 
δε τών ήδη μνημονευθεισών τεσσάρων πόλεων, τό Σανδζάκιον περιέχει 
καί τά φρούρια Καραδζαχισσάρ καί Βιλεδζίκ (Μελάγγειαν καί Βελόκομα 
τών Βυζαντινών), περί τών οποίων θέλομεν διαλάβει έπί τής κατακτήσεως 
αύτών δι’ Όσμάνου’ έτι δέ τό Ίτβούρνι (ρίν κυνός), χωρίον, ένθα ένδιη- 
τα  .ο Ζι·λ τ?;ς νεανιχτ,ς ηλικίας ττλτ,σιον του ττατρός τν̂ ς ή ερωμένη του 
Όσμάν, ή ώραία Μ αλχατούν καί τέλος, τάς δύο έδρας δικαστηρίων, Βο- 
σοϊούνι ή Βοσοένι (μέτωπον πάγου) καί Ίνοένι (μέτωπον σπηλαίου). Καί 
εν έκείνω μέν ό Ά λλαιδδίν έλαβεν, ώς προειπομεν, τήν αγγελίαν τής κατά  
τών Ταταρων νίκης τοΰ Έρτογρούλ, καί μετωνόμασεν αύτό τούτου ένεκα 
Μέτωπον τοϋ Σουλτάνου. Τό δε Ίνοένι, κείμενον είς τήν ύπώρειαν άπο- 
κρημνου δρους, δθεν ό Όσμάν έπέδραμεν έπί τάς πρώτας αύτοϋ νίκας, 
ελαβο το όνομα άπο τών πολλών του σπηλαίων, τών οποίων ή προσέγ- 
γισις είναι λίαν δυσκατόρθωτος, καί τά  όποια κάνεις ακόμη Ευρωπαίος 
δέν έπεσκέφθη. Πρός άνατολάς κεΐται τό Ά κβ ιΐκ  (λευκός μύσταξ), ούτως 
επικλτ,θεν άπό ένός τών ρωμαλεωτέρων συναγωνιστών τού Όσμάν, όστις 
κατεκτησεν αύτό, καθώς καί άπό άλλων μαχητών έπωνομάσθησαν άλλαι 
πόλεις τής Μικρας Άσίας. "Εσχε δέ ό Έρτογρούλ τρεις υιούς, Όσμάν, Γουν- 
δουσάλπ και Σαρουϊάτι-Σαυε δζί, τών οποίων ό πρώτος έγεννήθη τό 6 5 7  
τ?,ς Ε ,.,α , (λ,.οι τό 1 2 5 8  άπο Χριστού). Πλήν τών ήδη μνημονευθέν- 
των δύο κατορθωμάτων τοΰ Έρτογρούλ κατά τών Μογγόλων η 'τατάρων 
κα. .ή; κα .ακτήσεως τοϋ Καραδζαχισσάρ, έπί τής βασιλείας τοΰ μεγάλου



Ά λ λ α ιδ δ ίν  πλήν τής είς το σημερινόν Σανδζάκιον τοΰ Σουλτάν Όένι έγ" 
καταστασεως, της γεννήσεως και τοϋ γάμου του Όσμάν, και τής γεν-' 
ννίσεως τοΰ υιού αύτοΰ-Ούρχάν,, ή ιστορία δέν μνημονεύει τ ι άλλο έκ τώ ν  
τυχών τοΰ Έρτογρούλ, δι’ όλου τοΰ μακροΰ χρονικού διαστήματος νιμι— 
σείας έκατονταετηρίδος, άπό τής έμφανίσεως τοΰ πρώτου μέχρι της έγκα· 
θιδρύσεως τού δευτέρου Άλλαιδδίνοο, άλλ ή διά ζώσης φωνής παράδοσις, 
ή περισαλπίζουσα τήν πρώτην άρχήν άπάσης της ίστορίας καί πέρικαλύ^- 
πτουσα πάντοτε διά μυστηριώδους άναλαμπής τά  πρώτα βήαατα τών 
καθιδρυτών τών δυναστειών, έμφιλοχωρεΐ άσμένως καί μετά φιλοστορ
γίας είς τήν διήγησιν προφητικής οπτασίας, ητις ένέπλησε θάμβους τόν 
εύσεβή Έρτογρούλ, και ονείρου, προμηνύοντος είς τόν νέον Όσμάν τάς μελ- 
λουσας αύτοΰ τυχ α ς ! Ή έπίναια καί διάθεσις τών περιστατικών τούτων 
ήσαν κατάλληλοι είς τό πνεΰμα τών Ασιανών καί Μουσουλμάνων, καί κα
θώς λεγει και ή διασωθεΐσα έκφρασις τού Μωάμεθ «αί νυκτεριναί όπτα- 
σίαι είναι άπόμοιρα τοΰ τών προφητών κράτους, καί οί άγαθοι δνειροι. έκ 
τοΰ Θεού είσί.»

Τό ένύπνιον τοΰ Έρτογρούλ είναι άφελέστατον, κατά μίμησιν εκείνου 
τοΰ πατριάρχου ’Ιακώβ, εις τόν όποιον ό Θεός έμφανίζεται πολλάκις κατ’ 
όναρ ί'να τώ  άναγγείλ·/] τάς εύλογίας, αΐτινες θέλουσιν έπέλθει έπί τήν γε
νεάν αύτοΰ (Γεν. ΚΗ. ΑΑ). Έν μια τών έπιδρομών αύτοΰ ό Έρτογρούλ έ- 
ξενίζετο την νύκτα παρ’ ευσεβάστω τινι άνθρώπω. Οτε ήλθεν ή ώρα τής 
άναπαυσεως, ο οικοδεσπότης έλαβεν άπό τίνος βιβλιοθήκης, κειμένης ό’π ι-  
σθεν τοΰ Έρτογρούλ, βιβλίον τ ι, τό όποιον έθηκεν έπί τής τιμιωτέρας και 
υψηλοτερας θεσεως τού δωματίου. Ερωτήσαντος δέ τοΰ Έρτογρούλ περί 
τοΰ βιβλίου, ο οικοδεσπότης άπήντησεν ό’τ ι ήτο ό διά τοΰ προφήτου είς 
τους άνθρωπους εύαγγελισθεις λόγος τοΰ Θεού, ήτοι τό Κοράνιον. Άφοϋ  
παντες άπήλθον ινα άναπαυθώσιν, ό Έρτογρούλ, λαβών τά ιερόν βιβλίον, 
άνεγινωσκεν αύτο δC όλης τής νυκτός μέχρι πρωίας, οτε κατακλιθείς άνε- 
παυετο. Κατα όε τον πρωϊνον ύπνον, δστις είναι ή καταλληλοτάτη έπο- 
χη τών άληθινών ονείρων, είδε προφητικήν οπτασίαν, καί ήκουσε φωνήν 
λεγουσαν αύτώ: « Επειδή ούτως έσεβάσθης τόν αιώνιον έμοΰ λόγον, οί 
σοι παΐόες και παιδων παΐδες εσονται τιμώμενοι διά τών μελλουσών γε
νεών. » Το δέ ένυπνιον τοΰ Όσμάν, (είς τόν όποιον ούχι είς τόν Έοτε- 
γρο\ίλ, άποδιόουσι καί τό προηγούμενον οι ιστορικοί Άαλής και Νέσχριος), 
το οποίον ειδεν οτε εμελλε νάνυμφευθ-?) τήν Μαλχατούν (γυναίκα θησαυρόν),, 
την ούτω διαπρέπουσαν κάλλει θυγατέρα τοΰ εύσεβοΰς Σείχου Έδεβαλι, 
μετέχει όλιγώτερον τής άφελείας ταύτης τών πατριαρχικών χρόνων, κα ί 
ίιπαγεται είς τό είύος τών ίπποτικών παραδόσεων, περιέχον μάλιστα χρω
ματισμόν ιστορικών περιστάσεων, ένθα συναναμιγνύονται σκηναί έρωτας^

άντιζηλιαι και μάχαι, τάς οποίας θέλομεν ΐδει έμφανιζομένας εις τήν έπι- 
κράτειαν τοΰ Σουλτάν Όένι, γνωστήν ήδη εις ήμας.

Εύσεβης τις και σοφος Σεΐχης τοΰ Άδανά, είς τήν χώραν Καραμάνου, 
Έδεβαλι τουνομα, αφ’ ού επεραίωσε τήν σπουδήν τών νόμων έν τη Συρία; 
ήλθε κατοικήσων έν Ίτβουρούνι, χωρίω πλησιοχώρω τού Έσκισεχίρ, ση
μερινής καθέδρας τού Σανδζακίου Σουλτανοένι. Συνεχώς ήοχετο ό Όσμάν 
εις έπίσκεψίν του. Εσπέραν τινά, ίδών τήν θυγατέρα αύτοΰ Μαλχατούν, 
γ,σθανθη εαυτόν κατεχομενον ύπό σφοδρού πρός αύτήν έρωτος’ πλήν ό πα
τήρ αύτής δεν ένεδωκεν είς τάς εκλιπαρήσεις αύτοΰ πρός άπόλαυσιν τής 
ωραίας Μαλχατούν, δυσπιστών περί τής σταθερότητος τοΰ αισθήματος τοΰ 
νέου μνηστήοος, καί κρίνων άλλως κατωτέρκν τής ύψηλής περιωπής τοΰ 
’Οσμάν τήν καταγωγήν τής έαυτοΰ θυγατρός. Ό Όσμάν έξέφρασε τήν έπί 
τούτω λύπην του, έμπιστευθείς τό άλγος τοΰ άτυχούς έρωτός του είς τούς 
συναγωνιστάς καϊ τούς γείτονας του, καί πλήν τών άλλων είς τόν δυνά
στην τού Έσκισεχίρ, όστις, αναφλεχθείς ύπό τής διηγήσεως τού έρωτου.α- 
νοΰς έραστοΰ, έξ;,τήσατο καί αύτός ταχέως τήν δεξιάν τής ωραίας Μαλ- 
χατούν, πλήν άρνησις πάλιν ύπήρξεν ή άπάντησις. Φοβούμενος ό'μως τόν 
δυνάστην τού Έσκισεχίρ μάλλον ή τόν νέον Όσμάν, ό Έδεβαλι μετενά- 
στευσεν έκ τής έπι*ρατείας έκείνου είς τήν τοΰ άρχαίου αύτοΰ ξένου ή 
μάλλον τού Έρτογρούλ. Εντεύθεν λοιπόν τό μίσος καί αί έχθροπραξίαι με
ταξύ τών δύο άντεραστών. Μια τών ήμερων, τοΰ Όσμάν ξενιζομένου με
τά  τοΰ άδελφοΰ Γουνδουσάλπ παρά τώ  γείτονι αύτοΰ καί φίλω δυνάοττ 
τοΰ Ίνοένι, ένεφανίσθη έξαίφν.ης ό δυνάστης τοΰ Έσκισεχίρ, βοηθούμε/ας 
ύ πό τοΰ συμμάχου καί γείτονος αύτοΰ Μιχάλ Κϊοσέ (Μιχαήλ όξυπώγων), 
δυνάστου της Χιρμεγκίας, φρουρίου παρά τόν "Ολυμπον, ού μακράν τής 
Έδρινοΰ, και διά τών δπλων άπήτει παρά τοΰ κυρίου τής χώρας τήν 
παραύοσιν τοΰ Όσμάν. Ό δυνάστης τοΰ Ίνοένι άπέρριψε μετ’ άγανακτή- 
σεω; τήν πρότασιν ταύτην καταπατήσεως τών καθηκόντων τής φιλοξε
νίας, καί ό Όσμάν μετά τοΰ άδελφοΰ Γουνδουσάλπ τάς ελπίδας εαυτών 
είς τόν ®εόν στηρίξαντες, έξορμήσαντες τοΰ φρουρίου, είς φυγήν έτρεψαν 
τόν δυνάστην τοΰ Έσκισεχίρ, τόν δέ τής Χιρμεγκίας ώς αιχμάλωτον συ- 
νελαβον. Ό Κ,ΐοσέ Μιχάλ ταχέως συνήφθη μετά τοΰ νικητου αύτοΰ είς 
δεσμόν φιλίας, άφοσιωθείς είς αύτόν, ειλικρινή καί τελείαν άφοσίωσιν, ώσ
τε βραδύτερον, οτε ό Όσμάν είδεν εαυτόν δυνάστην θρόνου άνεξαρτη'του, 
ό όξυπώγων Μιχαήλ καί τήν θρησκείαν τών έαυτοΰ πατέρων κατέλιπεν, ϊ- 
να άσπασθνί τόν ισλαμισμόν. Υπήρξε δέ ίσχυρότατον υποστήριγμα τής 
αύξουσης δυναμεως τοΰ Όσμάν, καί οί αύτοΰ άπόγονοι, ύπό τό όνομα Μι- 
χαλογλοι, διετηρήθησαν ώς πλουσία καί ισχυρά οικογένεια μέχρι τών νεω- 
τατων χρόνων τής ’Οθωμανικής ίστορίας, δπως θέλομεν έξιστορήσει πολ-



λάκις εν τοις εφεξής. 'Ο Οσμάν λοιπόν έκέρδησεν ένα φίλον, χωρίς όμως νά 
άπολαύση, άκόμη τήν ούτω ποθητήν είς τήν καρδίαν αύτοΰ κόρην. Δύο 
παρήλθον ετι ενιαυτοί, πριν ή δυνηθΐί νά τήν άπολαύσνι, έως ού ό πατήρ 
αυτής, συγκινηθεις τέλος υπό τής σταθερότητας τοϋ έρωτος τοϋ Όσμάν, 
έπείσθη νά έξηγησν) ένύπνιόν τ ι έπ’ άγαθώ τοϋ νεανίσκου.

Μια τών νυκτών ό Όσμάν, ξενιζόμενος έν τή οικία τοϋ Έδεβαλι, άπήλ- 
θ&ν ϊνα κατακλιθή, πληρης υπομονής, ήτις, κατά τό ’Αραβικόν λόγιον, ε ί
ναι ή κλεις τής επιτυχίας, ολος κατεχόμενος ύπό τοϋ άντικειμένου τού έ
ρωτος αύτοϋ, δι’ ού εραστής έχεμυθής και έν υπομονή άφοσιούμενος ώς ά- 
μνος, καθίσταται σχεδόν, κατα το ’Αραβικόν πάλιν λόγιον, επάξιος τοϋ 
τοϋ μαρτύριο> στέφανου, οτε ίύου ίνδαλμά τι, λιπόν τήν χώραν τών μυ
στηριωδών σφαιρών, προσεκρουσεν εις τήν δρασιν αύτοΰ, τήν διά τοΰ ύ
πνου άναισθητον μεν πρός τας έξωτερικας αντιλήψεις ενεργόν δέ πρός τά  
εσωτερικά αισθήματα. ’Έδοξεν αύτώ οχι κατέκειτο μετά τοϋ ξενίζοντος 
αύτόν Σεΐχου εις ύπνον άναπαύσεως. ’Από τών στέρνων τοϋ Έδεβαλι ά- 
νετελλεν η σεληνη, και αυςουσα έπί μάλλον και προσεγγίζουσα είς τόν 
Οσμαν, οτε πλησιφαης έγενετο, κατήλθεν επι τοΰ Σουλτάνου καί έδυσεν 
εις τους κολπους αύτοϋ. Και ιδού έκ τής όσφύος αύτοΰ άνεφύετο δένδρον, 
τό όποιον, ύψούμενον όσαιστιγμαί καί αύξον ρώμη καί κάλλει, έπεξέτεινε 
βαθμηδόν τους κλάδους κχι τους βλαστούς αύτοΰ έπι πλείστην έκτασιν 
θαλασσών και ηπείρων, και έπεσκιαζε τα  έσχατα τών τριών ηπείρων δρια. 
'Γπό δέ τήν σκιάν αύτοΰ ορη, ώς ό Καύκασος καί ό Ά τλ α ς , ό Ταύρος 
και ό Αίμος, παρισταντο ώς οί τέσσαρες στύλοι τής άθανάτου ταύτης σκη
νής, έκ μέσων ί)ε τών ριζών αύτοΰ άνεπήγαζον ό Τίγρις καί ό Εύφράτης, 
ό Νείλος καί ό ’Ίστρος, ώς ρύακες διαβρέχοντες τό βάθρον τοΰ δένδρου 
τουτου τοΰ παραδείσου. Πλοία έκάλυπτον τούς ποταμούς, κύματα άνέ- 
σί,,ον τας θαλασσας, θερισμοί εκαλλυνον τάς πεδιάδας, δάση έπέστεφον τά  
ορη, έ ; ών πηγαι ύδάτων πολλών καταρρέουσαι έπότιζον τάς διακ*λλεΐς 
πρασιάς, τά  μυρσινοστεφή καί ροδοστεφή άλση τής Έδέμ ταύτης. Ά πό  
τοϋ κόλπου τών κοιλάδων άνυψοΰντο πόλεις διαπρέπουσαι διά οικοδομών 
ύψινεφών και θολοσκεπάστων, διά πυραμίδων και οβελίσκων, μέ μεγαλο
πρεπή περίστυλα και υπερήφανους πύργους, τών οποίων αί κορυφαί καθω ■ 
ραι^οντο ύπο διαλαμπούσης ημισελήνου" άπό τών στοών άντήχουν κηρύγ
ματα, προσκαλούντα είς τήν προσκύνησιν, άναμιγνύμενα είς τήν συν.Φω- 
νι'αν άναριθμ/'των άηδόνων καί είς τάς φωνάς πολλοΰ πλήθ.υς μυριοποι- 
κιλοχρόων ψιττακών. Ά π α ντα  ταΰτα τά πτηνά ·?δον ή έκραζον μετά  
στωμυλιας ύπο τας δροσερας σκιάς πυκνοφυών φύλλων, άναριθμήτων καί 
έν σχηματι ςιφών ι-.σχηματισμ.ενων. Τότε έςηγέρθη βίαιος άνεμος, άνευθύ- 
νων τάς άκρας τών φύλλων τούτων έπί τάς πόλεις, καί μάλιστα έπί τήν

Κ.»νδΐκντίνου, ήτις, έν τή συναφή δύο θαλασσών κειμένη, έν τώ μεταξύ 
δύο ηπείρων, ώς άλλο; άδάμας μεταξύ δύω σαπφείρων καί δύο σμαρά- 
γδων έγκεκολαμμένος, εξεικόνιζε. τόν μάλλον άπο-τίλβοντα πολύτιμον λ ί-  
6ον δακτυλιδίου αχανούς δυναστείας, περιπτυσσομένης τήν σύμπασαν οι
κουμένην. Ό Όσμάν έξύπνησεν, ένώ έπεχείρει νά περιβάλνι είς τόν δάκτυ
λον τής χειρός αύτοΰ τόν δακτύλιον τοΰτον. Ή έξήγησις τοΰ ονείρου τού
του, προμηνύοντος παγκόσμιον κράτος υπέρ γενεάς δυναστών, εκολαστί- 
σόντων έκ τοΰ αϊματος τού Έδεβαλι καί τού Όσμάν, έξωμάλυνεν άπαντα 
τά  προσκόμματα, δσα άντέκειντο είς τήν ένωσιν τοΰ νεανίσκου μετά τής 
ωραίας Μαλχατούν, έξεικονιζομενης διά τοϋ πλησιφαοΰς τής σελήνης δί
σκου. Ά λ λ ’ οί γάμοι δέν έωρτάσθησαν διά πομπής μεγαλοπρεπεστάτης, 
όποία άνεπτύχθη έπειτα είς τούς τών Σουλτάνων γάμους, έκτελεσθέντες 
καθ’ δλας τάς υποτυπώσεις τοΰ νόμου καί τοΰ παραδείγματος τοϋ Προ
φήτου. Νέος τις μαθητής τοϋ Σέίχ Έδεβαλι, ό εύσεβης δερβίσης Τουρουδ, 
έξετέλεσε τούς άπαιτουμένους τύ~ους, και είς ανταμοιβήν έλαβε παρα τοϋ 
νυμφίου τήν ύπόσχεσιν ένδιαιτήματος πλησίον τεμένους παρά τάς οχθας 
ποταμού. Ό Όσμάν, καταστάς ήγεμύν άνιξάρτητος, έξετέλεσεν εύθύς 
τήν ύπόσχεσιν του, διέταξε νά άνεγείρωσι μοναστη'ριον, τό όποιον έπροί- 
κισεμέ .χωρία καί γαίας, τά  όποια δύο αιώνας μετέπειτα ήσαν άκόμη είς 
τήν κατοχήν τής ο;κογενείας τοϋ Τουρούδ. Τοιαΰτα ένύπνια πρό τής γεν
νήσεως μεγάλων ηγεμόνων, προρρήσεις μελλούσης άρχής, διηγούμενα με
τά  παρέλευσιν πολλών χρόνων ύπό μαρτύρων, εΐτα  έξηγηθέντα καί ύπο- 
μνηματισθέντα, είναι άρχαΐον τέχνασμα τών Ασιανών ιστοριογράφον, 
άνανεωθέν έπειτα ύπό τών αρχαίων καί νειοτέρων συγγραφέων τής δύ- 
σεως. Ούτως ό 'Ηρόδοτος πόλλώ απέχει τοΰ νά" άποσιωπήστι τό ένύπνιόν 
τοΰ πάππου τοϋ Κύρου, τοϋ οποίου ή μήτηρ, Μανδάνη, έίοξε καταπλημ- 
μυρήσαι άπασαν τήν Ά σ ία ν  ούτω καί ό Γίββων μάς διηγείται, οτι ή μή
τηρ τοΰ λζεγγίσ-Χάν έσχεν έν γαστρί δι’ έπενεργε ας ούρανίας τινός φλο- 
γός. Πλήν τών ένυπνίων, οί Ασιανοί φρονοΰσιν ό'τι προοιωνίζεται μέλλουσαν 
βασιλείαν καί ή πτήσις τοΰ βασιλικού γυπός, δταν ύπερίπταται άνωθεν 
τής κεφαλής τοϋ προωρισμένου είς τήν άνωτάτην έν τώ  μέλλοντι άρχή 
Παρά Πέρσαις τε καί Όδωμανοΐς ό βασιλικός γύψ, ονομαζόμενος Ούμαι 
ναι τό εύγενέστερον τών όρνέων, διότι κατά τάς περί τής φυσικής 
ρίας έν Ά σία  διηγήσεις αύτών τό πτηνόν τούτο δέν τρέφεται άπ’ ού s. 
ζώντος, διασπαράσσον μόνον τά  ύπ’ άλλων φονευθέντα, και τοσαύτη ε· 
ναι ή τρυφερότης καί φιλος-οργία αύτοϋ, ώςε, ύπερασπίζον τά  νεογνά αύ
τοΰ διά τών ύπερφυών πτερύγων του, ήτο ήδη σύμβολο ν τής μητρικής 
φιλοστοργίας καί τής βασιλικής έπιεικείας παρά τοΐς άρχαίοις Αίγυπτίοις* 
οιτινες είς τά  ιερογλυφικά των ζωγραφήματα παριστώσιν αύτόν ύπερι-



πταμενον τής κεφαλής τών βασιλέων, κρατούντα δ ι’ ονυχος τόν κάλαμοί 
τοΰ νόμου καί τό κήρυγμα της ανώτατης αρχής. Έν τω  Σιαχναμέ, οί η- 
ρωες κοσμοΰσι την κεφαλήν ακτών δίκην άλεξιτηρ&ου διά τών πτερών 
τοΰ σιμουργ, ήτοι τοΰ τριπλοΰ γυπός τοΰ Ζενδαβέστα, δπως έν Α ίγόπτω  
οι ιερείς, οί έςηγηται τοΰ ύπό τών βασιλέων τεθέντος νόμον), διά τών πτε
ρών του ιερακος. Η μεγάλη και μόνη βασίλισσα, γ άποδίδοται ή άνέγερσις 
τοΰ χιλιοστύλου παλατιού της Περσεπόλεως, ονομάζεται Ούμαι (ή Πα- 
ρύσατις τών Ελλήνων συγγραφέων), δηλονότι βασιλικός γύψ. Καί ή λέξις 
χουμαϊουν, και την σήμερον ακόμη έν συχνή χρήσει εις πάσαν την Περ
σίαν και Τουρκίαν, σχηματισθεϊσα έκ τοΰ ΟΟμα'ί, αντιστοιχεί εις τό ή- 
μετερον βασιλική ή Αυτοκρατορική, ή μάλλον εις τό σεβαστή ή ΑύγουςΌς 
τών Ρωμαίων. Ευλογημένη λοιπόν νομίζεται ή είς βασιλείαν έθνών προω- 
ρισμένη κεφαλή, έπι τής οποίας ό βασιλικός γύψ έκτείνει τάς ύπερμεγέ- 
θεις πτέρυγας του, διότι ό ύπό τοιαύτης ευεργετικής σκιάς έπισκιαζόμενος 
ηγεμων θελει άποβή ευδαίμων και κραταιός, προάγων είς εύδαιμονίαν τά  
ύπο την σκεπήν τής ισχύος και τής δικαιοσύνης αύτοΰ αναπαυόμενα εθνη. 
Ο βασιλικός γυψ είναι παο’Ασιανοΐς δ,τι ό αετός υπήρχε παρά 'Ρωμαίοις* 
καί δπως εις Ταρκουΐνον τόν πρεσβύτερον, άπλοΰν έτι πολίτην, ή 
γος αυτού Γανακιλλα προεΐπε τό μέλλον αύτοΰ μεγαλεϊον έκ τής πρά- 
ξεως τοΰ άετοΰ, οστις άφιρρεσβν άπ’ αύτής τήν κυνήν, ινα έπιθέση αύτήν 
έπί τής κεφαλής ταΰ Ταρκυνίου, οίίτω καί ό εύσεβής δερβίσης Άβδάλ-Κουμ- 
λαρ ενεπλησεν ενθουσιασμού και ελπίδων τόν υιόν τοΰ Έρτογρούλου. Εις 
τό στενόν τοΰ Έρμενί ΐδών βασιλικόν γΰπα έπισκπζοντα διά τών πτερύ- 
γων αύτοϋ τήν κεφαλήν τοΰ νεανίσκου, έξήγησεν αύτώ τόν οιωνόν τοΰτον 
ώς αίσιον προμήνυμα τής δυναστείας αύτοΰ, μελλούσης όσονούπω νά περι- 
λάβ/ι τόν Εύξεινον καί τό Αίγαιον, τήν Εύρώτην καί τ/,ν ’Ασίαν. ('·) Ό  
Οσμάν εύγνωμονών διά τήν πρόρρησιν ταύτην τοΰ εύσεβοΰς δερβίσου, τοϋ 
όποιου ή έπί άγιότητι φήμη ηδυνατο νά συντελέση είς έκπλήρωσιν αύτής, 
έόωρήσατο αύτώ έν τών καλητέρων ξιφών του, εν κύπελλον, καί έγγρα
φον ύπόσχεσιν άνεγέρσεως μονυδρίου. Ό  Άβδάλ-Κουμράλ μετεχειρίσθη 
το ξίφος συνοδευων τόν Όσμάν εις τάς κατακτήσεις αύτοΰ, μέχρις δτου ό 
ήγεμων ούτος δια τής λαμπρας έπιτυχίας τών έπιχειρήσεών του, εχων ήδη 
την δυναμιν ίνα έκτελεσνιτην υποσχεσίν του, άνήγειρε τ φ  δερβίσν] είς τό  
στενόν τοΰ Έρμενί, δπου κατά πρώτον συνηντήθη μετ’ αύτοΰ, μοναστή- 
piov, έν ώ διετηρήθησαν μετέπειτα τά ξίφος καί τό κύπελλον τοΰ Όσμάν, 
ώς κερδαλέαν παράδειγμα διά ταΰς διαδόχους αύτοΰ Σουλτάνους, οΐτινες

(Ο  παρ Ηροδοιω το ενυπνίων του Κύρου, δι’ ου ό υΐόςτ ΰ
ένιφανιαΟ») εις τον Κΰρον με δυο πτέρυγας, προ|χηνύει τ'-ν κυριαρχίαν ί τά  της 
Ευρώπης καί τής ’Ασίας.

καί τόν έμιμηθησαν, καθιδρύσαντες καί αύτοί πολυάριθμα μοναστήρια. ΊΙ 
δέ διάβασις τοΰ Έρμενί, μεταξύ τών όρέων Τουμανήτζ (Τημνου) καί Ό
λυμπου, υπήρξε καί τό πεδίον τής πρώτης κατά τών Γραικών νίκης του 
Όσμάν, ζώντος ακόμη τοΰ πατρός του Έρτογρούλ.

Πατήρ τε καί υιός εζησαν έν πλήρει αρμονία πρός τάν Γραικόν φρού
ραρχον τού Βιλεδζίκ (Βελόκομα τών Βυζαντινών), όχυροΰ φρουρίου κει
μένου έν τω μέσω τών έπαρχιών Προύσης, Γιενιτσχεο, Λεφκε, Γΐαϊλακα- 
βάδ, πρός νότον τοΰ Γεμλέκ καί πρός βορραν ,τής Νίκαιας, άλλ ο φρού
ραρχος τοΰ Άγγελοκόματος, ετέρου φρουρίου ό'πισθεν τοΰ Όλυμπου, έπί 
τής έκ Προύσης είς Κίουτάϊαν όδοΰ, τό όποιον οί Τούρκοι καλοΰσιν Αί- 
νεγκ'άλ, παρηνώχλει αείποτε τήν διάβασιν τών στιφών και ποιμνίων τοΰ 
Όσμάν- άπό τών όρέων είς τήν πεδιάδα, έγγίζοντος τοΰ χειμώνος, και άπό 
τών πεδιάδων έπί τά  ορη, έπανερχομένου τοΰ θέρους. "Ινα έξασφαλιστι 
λοιπόν τά  συμφέροντα τών λαών του, ό Έρτογρούλ συνεφωνησε φιλικώς 
μετά τοΰ φρουράρχου τού Βιλεδζίκ, ώστε πριν ή άρχίζιυσι την εις τα  όρη 
πορείαν των, οί λαοί αύτοΰ νά παρακαταθέτωσιν έν τώ  φρουριω τού Βι- 
λεδζίκ πάντα τά  πολυτιμότερα αύτών σκεύη. Ό φ ούραρχος κατένευσεν 
είς τοΰτο έπί δρω ί'να τά  σκεύη ταΰτα  φέρωσιν είς τό φρούριον ούχι οπλο
φόροι άνδρες, άλλά γυναίκες καί παϊδες. Ή συνθήκη αύτη έτηρηθη αύ- 
στηρώς, καί τά  παρακατατιθέμενα σκεύη έτηροΰντο πιστώς διαρκοΰντος 
τοΰ θέρους. Ό δέ Όσμάν κατά τήν άπό τών όρέων επάνοδον προσεφερε 
πάντοτε είς τόν φρούραρχον τοΰ Βιλεδζίκ τάπητας ζωηρών χρωμάτων, 
οΐους καί μέχρι τής σήμερον κατασκευάζουσιν οι Τουρκμάνοι, χονδρά υφά
σματα, δέρματα αιγών, τυρία καί ασκούς πλήρεις μέλιτος, ώς τεκμήρια 
τής εύγνωμοσύνης τών μεταναστών. Τέλος δέ ό υπερήφανος Όσμάν, μή δυ- 
νάμενος νά ύποφέρνι πλέον τάς έχθροπραξίας τοΰ ήγεμόνος τού Άγγελο
κόματος, συνεκρότησε συμβούλιον μετά τών άνδρείων συναγωνιστών τής 
πατρίδος του τοΰ Ά κτζέ Χότζα, Άβδορραχμάν γασί, καί μετά τών τριών 
φίλων αύτοΰ, Κονουράλπ, Τοργουδάλπ καί Ά λιγουδάλπ, καί συναθροι- 
σαντες έβδομήκοντα πολεμιστάς άπεφάσισαν νά έπιπέσωσιν αίφνης κατά 
τοΰ φρουρίου (1285). Ό ήγεμών τοΰ Άγγελοκόματος, ειδοποιηθείς περί. 
τής προθέσεώς των παρετάχθη είς ενεδραν είς τό στενόν τού Έρμενί, ενϋα 
συνεκροτήθη αιματηρά συμπλοκή, εν ·/) έθανατώθη ό Βαϊχόδζας, ανεψιός 
τού Όσμάν, υιός τοΰ Σαρουϊάτου, καί έτάφη πρό τής διαβάσεως έπί τών 
πέριξ τοΰ χωρίου Χαμσάβεη, καί ό τάφος αύτοΰ δεικνύει τό πεόίον τής 
μάχης, πλησίον έρειπίων πανδοχείου. Είς τήν αίφνιδίαν και ίσχυράν ταυ-· 
την προσβολήν ό ’Οσμά/ καί οί άνδρεϊοι αύτού πολεμισται ήθελον ύποκυ- 
ψει ίσως, άνίσως δέν ήθελε τούς προειδοποιήσει τόν έπικείμενον κίνδυνον 
χριστιανός τις, τόν όποιον οί Τούρκοι ιστοριογράφοι καλοΰσιν Άρατον.



Ί  /α δυνηθή νά άντιπαραταχθνί πρός τόν έχθράν, μετά παρελευσιν ήμερων 
τινων ό Οσμάν επανήλθε μετά τριακοσίων ανδρείων συναγωνιστών του, 
προσβάλλωντό φρούριον Κολαδζά (ίσως ή Κρούλλα τοΰ Παχυμέρους), κει
μένου πλησίον τοϋ Άγγελοκόματος όπισθεν τοϋ Όλυμπου. Οί κάτοικοι 
παρεδοθησαν άνευ άντιστασεως, πλήν έγυμνώθησαν άπασών τών κτήσεών 
των και Τιχμαλωτίσθησαν. ϊο  συμβάν τοϋτο δέν ήδυνήθη νά καταβάλν) τό 
φρόννιμα τοϋ ήγεμόνος τοϋ Καραδζαχισσάρ (Μελαγγείας), φρουρίου κυριευ- 
Οεντος μεν πρό πεντηκοντα ετών ύ~ό Έρτογρούλ, άνακτ/ιθέντος δέ υ.ετά 
ταϋτα  παλιν ύπό τών Γραικών, έπί Ά λλαιδδ ίν τοϋ Γ', καί ήδη εϊς αυτούς 
υποκειμένου. Έγένετο λοιπόν συμπλοκή έν Άγριδζέ πλησίον τοΰ Τουμα- 
νιδζ, ένθα φονεύεται ό Σαριϊάτι-Σαβεδζί, ό νεώτερος αδελφός τοΰ Όσμάν, 
υπό τινα πευκην. Λέγεται δέ ό'τι ουράνιόν τ ι φώς έφώτιζε διά νυκτός 
τους κλάδους τοϋ καθαγιασμένου δια τόν θάνατον τοϋ μάρτυρος δένδρου 
τουτου τουτεστιν η τών πιστών εύλάβεια διετήρει έκεϊ φανούς, τών ό
ποιων τό φώς άνενεούτο κατά πασαν νύκτα’ καί ό τάφος ούτος, καλού
μενος και μέχρι της σήμερον ή άχτιΤ(£όΛος πενκη, μνημονεύεται πάντοτε 
ύπο των Οθωμανών ιστοριογράφων μετά μεγίστου σεβασμού, όπως καί 
ύπό τών αρχαίων 'Ρωμαίων έτιματο η γ?ι ή φέρουσα την συκην τοΰ 'Ρω- 
μυλου. Πλησίον της θέσεως ταύτης, καί συγχρόνως μετά τοϋ νέου άδελ- 
φοϋ τοϋ Όσμάν έφονεύθη καί εϊς τάς τάξεις τοϋ έχθροϋ Κάλαμος, ό νεώ- 
τατος αδελφός τοΰ ηγεμόνος τοϋ Καραδζά, τοΰ όποιου ό θάνατος καίτοι 
μη καθαγιαστείς έκλείσθη πως όμως διά τών περιστατικών, μέ τά  όποϊα 
τόν περιέβαλεν ή παράδοσις. Πεσόντος δηλονότι αύτού, ό Όσμάν άνεκοαύ-

>2? > » Λγασεν, εςεντερισατε αυτόν, και σήμερον άκόμη τό χωρίον τοϋτο καλείται, 
K v ar εζεντερισθείς. Τοϋτο υπήρξε τό πρώτον δείγμα βαρβάρου έκδική- 
σεως τών ’Οθωμανών, έκτελεσθείσης έπί χριστιανού ήττημένου. Παρό
μοιον τ ι έξετελέσθη καί εϊς την μεγάλην μάχην τήν συγκροτηθεΐσαν κατά  
το αύτό ετος πρός τούς Τατάρους, τούς όποιους ό Σουλτάν ’Αλλαιδδίν ό Γ' 
ενικησεν έ~ι τών αΐγιαλών της Προποντίδος, είς τήν πεδιάδα τής Βίγης 
(Πηγαί παρά Παχυμέρει). Διότι έν ώ ό Σουλτάνος, προσδραμών πρός βοή
θειαν τοϋ Όσμάν, φρουροΰντος τά  μεθόρια αύτοΰ, έπολωρκει τό φρούριον 
Καραδζαχισσάρ, έλαβετ ήν αγγελίαν, ότι στρατιά Τατάρων, άρχηγοΰντος 
τοΰ Ταϊνδζάο, φθάσασα πλησίον τοϋ Έρεγλί (Ήρακλείας) εϊς τάς έκβολάς 
τοϋ ποταμοΰ Ούλουβάδ ( Ρυνδακοΰ), έπυρπόλησε τήν πόλιν ταύτην’ ό 
Ά λλαιδδ ίν ένεπΐς·εύθη τήν διεύθυνσιν τής πολιορκίας είς τόν Όσμάν, αύτός 
δέ έ'σπευσε κατά τών Τατάρων, τούς οποίους καί έξωλόθρευσεν είς μά
χην, περίφημον διά τών αιματηρών τροπαίων, τά  όποϊα άνήγειρεν ό νικητής.

Έν ώ δέ ό Σουλτάνος έξωλόθρευε τούς Τατάρους, ό Όσμάν έκυρίευε 
τήν Μελάγγειαν, όνομαζομένην ότέ μέν Καραδζαχισσάρ (μέλαν φρούριον)

ύτέ δέ Καραδζασε/ίρ (μέλαιναν πόλιν), μικρόν πρό τού θανάτου τοΰ 
Έρτογρούλ, όστις zlyz κατακτήσει η τουλάχιστον πολιορκήσει αύτήν τό 
πρώτον πρό πεντήκοντα ετών. Ό Έρτογρούλ, μετά άνάπαυσιν ήμισείας 
έκατονταετηρίδος, άπέθανεχαίρων, διότι έβλεπεν άναζώντα έν τώ  υΐώ αΰ" 
τοΰ τά  κατορθώματα τής ιδίας έαυτοϋ νεότητος. Πρός παρηγορίαν διά 
τόν θάνατον τοΰ πατρός συνετέλεσαν τώ  Όσμάν, ούχί μόνον αί κατα
κτήσεις, άλλά καί ή γέννησις τούυίοΰ Οΰρχάν, συμβάσα κατά τό αύτό ετος. 
Τά δέ έπιόν (1289) ετος άπήλαυσεν ό Όσμάν, είς ανταμοιβήν τής πις-ής 
στρατιωτικής υπηρεσίας του, αύτόν τόν καρπόν τής κατακτήσεώς του, την 
χώραν τοϋ Καραδζαχισσάρ (Μελαγγείας). Ό Σουλτάν τώ  έπεστειλε τα  
παράσημα τής ηγεμονικής αξίας, σημαίαν, τύμπανον καί ούράν ίππου. 
Έφερε δέ αύτώ ταϋτα  παρά τοϋ δυνάστου ό ανεψιάς τοϋ Όσμάν Ά κ -  
τιμούρ. Ό Όσμάν έκαμε βήματά τινα είς προϋπάντησιν τών δώρων τού
των τής τιμής, καί άντηχούσης τής στρατιωτικής μουσικής έν τυμπάνω  
καί κυμβάλοις, έστη όρθιος μέ έσταυρωμένας έπί τοΰ στήθους τάς χεΐρας 
έν σχήματι ύποκλινοΰς σεβασμού. Οί άμεσοι διάδοχοί του έξετέλ.ουν τήν 
αύτήν έθιμοταξίαν, οσάκις έπί τών πέντε προσευχών έπαιζεν ή στρατιω
τική μουσική, μέ/ρις ότου ό έκτος άπ’ αύτοΰ Σουλτάνος, Μωάμεθ ό κα- 
τακτητής, κατήργησε τήν apy αίαν ταύτην έθιμοταξίαν, είπών, οτι δια
κόσια έτη ήσαν ικανή διάρκεια πρός τιμής ενδειξιν.

Ή πρώτη τοΰ Όσμάν φροντίς, ά~ό τής έγκαθιδρύσεως αύτοΰ, ήτο να 
μεταβάλγ) είς τέμενος τάν χριστιανικόν ναόν τής καθέδρας, διοοίζων έν 
αύτώ ήγούμενον τής προσευχής (ϊμάμ), καί ίίροδιδάσκαλον (χατίπ), έτι 
δέ δικαστήν (μολλαν), ινα πρός τοϊς ά'λλοις συμβιβάζν] καί τάς ένδεχο- 
μένας αμφισβητήσεις έπί τής καθ’ έκάστην παρασκευήν συγκροτουμένης ά- 
γορας. Πρός τοϋτο έσυμβουλεύθη μετά τοΰ πενθεροϋ Έδεβαλί καί τών τεσ- 
σάρων πιστών συναγωνιστών, ήτοι τι ϋ̂ άδελφοΰ Γουνδουσάλπ, τοΰ Τορ- 
γλουδάλπ, Χασανάλ καί Ά ϊγουδάλπ, οϊτινες τάν έσυμβούλευσαν νά ζητήσνι 
πρότερον τήν άδειαν τοΰ Σουλτάνου. Λαβών δέ τήν συγκατάθεσιν τοΰ 
Σουλτάνου, διέταξε νά γίνηται τήν παρασκευήν ή έπίσημος δημοσία προ
σευχή, διορίσας τόν μαθητήν τοϋ Έδεβαλί Τουρσουνφακίρ ινα άνακηρύτ- 
τ/ί τήν προσευχήν, καί συγχρόνως διατηρή ώς δικαστής κ α ί τήν έν τή 
άγορα ευταξίαν, άνευ διακρίσεως έθνους ή θρησκείας. Είς έριδά τινα μεταξύ 
Μουσουλμάνου, υπηκόου τοϋ γείτονος Τούρκου ήγεμόνος, Ά λισχίρ  τοΰ 
Κερμιάν (Άλιστύρας Καρμάνων παρά Παχυμέρει), καί χριστιανοϋ υπη
κόου τοΰ Γραικού φρουράρχου τοΰ Βελοκόματος (Βιλεδζίκ), ό Όσμάν έ'- 
κρινεν ύπέρ τοϋ δευτέρου, καί πάοαυτα ή έπί δικαιοσύνη φήμη τοϋ υίοϋ 
τοΰ Έρτογρούλ έφείλκυσε πολλούς είς τήν αγοράν τοϋ Καραδζαχισσάρ. 
"Ισως όμως είς τήν άπόφασιν ταύτην τοϋ Όσμάν έπενήργησαν καί πολι-



τικα ι σκέψεις, διότι ό μέν ήγεμών τοϋ Ιίερμιάν, ’Αλισχίρ, ύπέτρεφεν έχ- 
θρικά αισθήματα κατά τοΰ Όσμάν, ώς αντιζήλου εις αύξουσαν δύναμιν 
καί ανεξαρτησίαν, έν ώ ό Γραικός φρούραρχος Βιλεδζικίου, φύλαξ άλλοτε 
της περιουσίας τοϋ Όσμάν έπί της έποχής τών είς τά  ορη μεταναστεύ
σεων, είχε τηρήσει πάντοτε μετ’ αύτοϋ σχέσεις φιλίας καί καλοΰ γείτονος.

Ά λ λ ’ ό πιστότατος φίλος τοΰ Όσμάν, καί ό μάλιστα άφωσιωμένος τών 
έν πολέμω συναγωνιστών, ήτο πάντοτε, εί καί έμμένων ετι είς την πα- 
τρώαν θρησκείαν, ό Κίοσέ Μιχάλ, Γραικός ήγεμών τοΰ φρουρίου Χιρμεγ
κίας η Χιρμενδζίκ, κειμένου έπί βράχου έν τνί δυτική, κατωφερεία τοϋ Ό- 
λύμπου, πλησίον της Έδρηνοΰ. Διά συμβουλής καί βοήθειας αύτοΰ ό Ό
σμάν έπεχείρησε την πρώτην έπί λεία εκστρατείαν έπί της λεωφόρου τοϋ 
Βόλι. Ά πό τοϋ Όλύμπου διευθύνθησαν είς Σαρουκίαν η Σουργούν,, όπου ό 
Σακαρίας (Σαγγάριος) είναι μάλιστα εύδιάβατος. Έκεϊ ένέτυχον πιστόν 
συναγωνιστήν τοϋ Έρτογρούλ, τόν Τσαούσχ Σαμζάμαν, δστις, γνωστός 
είς τήν χώραν έκείνην ώς οδηγός έπί της λεωφόρου τοϋ Βόλι, ώδήγησεν 
αύτούς πρός Ταρακλί, Κοϊνίκ καί Μοδρενί. Τό Ταρακλί, έπονομαζόμενον 
και Γιενιτζέ-Ταρακδζί (Νέα κτενοποιός), κείμενον έννέα λεύγας πρός ά 
νατολάς τοΰ πόρου τοϋ Σαγγαρίου, έφείλκυε τούς διψώντας λάφυρα τολ
μητίας τούτους διά τά  πλούτη, τά  όποια είχον άποκτησει οί κάτοικοι 
δι ά τής έπιτηδειότητος αύτών είς κατασκευήν κτενίων καί κοχλιαρίων. 
Πέντε λεύγας καί ήμίσειαν άπωτέρω κεϊται τό Κοϊνίκ, καί έπί μιας ημέ
ρας δρόμον, ήτοι έννέα λεύγας καί ήμίσειαν άπωτέρω, δεκαπέντε δέ λεύ
γας άπό τοϋ ’Έβολι, έκειτο ή Μοδερίνα, ή ή κωμόπολις Μοδρηνή, τοϋ 
Κωνστ. Πορφυρογέννητου, ή άρχαία Μόδρα έν τή έπικτήτω Φρυγία, τέρ
μα τών έπιδρομών τών έπί λεία έξελθόντων τούτων πολεμιστών. Κ τισ- 
θεϊσα μεταξύ δύο γυμνών όρέων, ή πόλις αύτη έκοσμήθη μετέπειτα διά 
δύο τεμενών, τά  όποια άνήγειρον οί Σουλτάνοι Βαγιαζήτ Α' καί Σουλεΐ- 
μάν Α'. Οί κάτοικοι αύτών κλεΐζονται διά τήν έπιτηδειότητα αύτών είς 
κατασκευήν βελονών, δπως οί τού Ταρακλί διά τά έμπόριον τών κτενίων, 
καί Μοδρένιοι είναι καί τήν σήμερον οί πλεΐστοι τών έν Κωνσταντινουπό- 
λει βελονοποιών. Πολλήν έπαγόμενον λείαν άπό τών δύο τούτων βιομη- 
χάνων πόλεων, τό στίφος τών τολμητιών, βαδίζον παρά τόν ποταμόν Μο- 
δρένιον (τόν Γάλλον τοΰ Στράβωνος), είσβάλλοντα είς τόν Σαγγάριον πλη
σίον Κεϊβέ, διέβη αύτόν καί έφθασεν είς τήν έπί τοϋ Όλύμπου Χιρμέγ- 
κιαν καί έκεΐθεν είς Καραδζαχισσάρ.

Έπτά ήδη παρήλθον ένιαυτοί είς ειρήνην άδιάλειπτον, πλήν ούχι άνευ 
φθόνου έκ μέρους τών γειτόνων ηγεμόνων κατά τής εύτυχίας καί αύξή- 
σεως τοΰ Όσμάν, έν σιγή άναπτυσσομένης. Καί αύτός δέ ό άρχαΐος φύ
λαξ τών παρακαταθηκών τοϋ Όσμάν, ό ήγεμών τοΰ Βιλεδζίκ, ήρχισε νά

άνηίυχή καί νά ζηλότυπη. Είς τούς γάμους τής θυγατρός τόϋ ήγεμόνΟς 
τούτου μετά τοϋ υίοϋ τοΰ Καλανοϋ, τοΰ πεσόντος είς τήν συμπλοκήν τοϋ 
Έρμενί, ό Κίοσέ Μιχάλ, ώς π ιίτός καί άφωσιωμένος φίλος τοϋ Όσμάν, 
ήγωνίσθη παντοιοτρόπως, ϊνα συμφιλίωση μέ τόν ήγεμόνα Τοϋρκον πάντας 
τούς είς τήν έορτήν προσκεκλημένους ήγεμόνας τών πλησιοχώρων φρου
ρίων. Ά λ λ ’ οί συνδαιτυμόνες ούτοι, άντί τοϋ νά συγκατατεθώσιν είς τάς 
προτάσεις τής φιλικής μεσολαβήσεως τοϋ Κιοσέ Μιχάλ, έζήτουν μάλλον 
νά τόν πείσωσι νά συνενωθή μετ’ αύτών κατά τοΰ Όσμάν, καί νά τόν πα- 
ραδώσν) είς χεΐρας αύτών, άρίστην δέ εύκαιρίαν είς τοΰτο προσδιώριζον 
τήν έγγίζουσαν έορτήν τών γάμων τοΰ ήγεμόνος τοΰ Βιλεδζίκ μετά τής 
θυγατρός τοϋ ήγεμόνος τοϋ Ίαρχισάρ. Ή πίστις τοΰ Μιχάλ δέν διεσείσθη 
ποσώς, πλήν, ϊνα δυνηθή νά σώσϊ) άσφαλέστερον τόν έαυτοΰ φίλον, ύπεκρί- 
6η δτι συμμερίζεται τά  κατ’ έκείνου έγκριθέντα σχέδια. Ό δέ Όσμάν, κα
λώς πληροφορηθείς περί πάντων ύπό τοϋ όξυπώγωνος Μιχαήλ έδέξατο μέ 
βαθεΐαν ύπόκρισιν άνυπόπτου ειλικρίνειας τήν πρόσκλησιν τοΰ άπίστου 
ήγεμόνος τοΰ Βελοκόματος, πρός τόν όποιον έπεμψε ποίμνιον δλον προβά
των ώς δώρον τών γάμων, έξαιτούμενος καί τήν άδειαν, τήν οποίαν έως 
τότε κατ’ έτος τώ  παρεχώρουν, νά παραπέμψγι δηλονότι διά γυναικών 
ώς παρακαταθήκην είς τό φρούριον τά  πολυτιμότερα τών πραγμάτων αύ - 
τοϋ, ϊνα δυνηθή άμέσως έπειτα μετά τήν έορτήν τών γάμων νά μετανα
στεύσει είς τά  ορη. Ό ήγεμών τοϋ Βελοκόματος έπευφήμει ένδομύχως είς 
τήν έπιτυχίαν τών δολίων έαυτοΰ σχεδίων. Ή είς τό φρούριον παράδοσις 
τοϋ θησαυρού τοΰ Όσμάν προεσυμφωνήθη νά έκτελεσθή τήν παραμονήν τής 
εορτής τών γάμων, δτε ό ήγεμών άπήρχετο είς Τσακίρ- Βουνάρ, ϊνα έκτε- 
λέσν) τήν έθιμοταξίαν τοΰ γάμου. Ό Όσμάν ένέδυσε μέ ένδύματα γραιών 
γυναικών τρ ακονταεννέα έκ τών άνδρειοτέρων συναγωνιστών, καί αύτός 
μετ’ αύτών είσήγαγεν άκωλύτως είς τό φρούριον τά  μέ τούς νομιζομέ- 
νους θησαυρούς πράγματι δέ μέ δπλα φορτωμένα υποζύγια, ώστε εύχε- 
ρώς κατωρθωσε τήν κατάληψιν τοΰ φρουρίου, καθότι καί τό πλεΐστον μέ
ρος τών φρουρών καί κατοίκων είχον άπέλθει είς τούς γάμους. Κύριος δέ 
ήδη τοΰ φρουρίου, ό Όσμάν έτοποθετήθη ένεδρεύων είς τά  στενά τοΰ Καλ- 
διοαλικ, ϊνα ύποδεχθή έκεΐ τόν νεόνυμφον, δστις, άνύποπτος καί πλήρης 
μαλιστα ελπίδων, ότι έντός ολίγου έμελλε νά κατάσχη άκινδύνως καί 
τον Όσμάν καί τούς θησαυρούς αύτοϋ, έπανήρχετο έν αναπαύσει είς τήν 
κατοικίαν αύτοΰ. Ά λ λ ’ αίφνης προσβληθείς άπώλεσε καί τήν νύμφην καί 
τήν ζωήν αύτοϋ" ό δέ Όσμάν, κύριος ήδη του ώραίου Γραικικοΰ άνθους 
τοΰ λωτοΰ, Νιλοΰφερ τουρκιστί καλουμένης, τήν οποίαν καί ώς σύζυγον 
τοΰ υίοϋ Ούρχάν, δωδεκαετούς τότε ό'ντος, προσδιώρισεν, έδραμε τάχ ιστα  
κατά τοΰ φρουρίου τοΰ πατρός τής Νιλοΰφερ Ίαρχισάρ, κειμένου μεταξύ



Ιΐρούσης Άϊνεγκ.ϊόλ και Γενισεχίρ, έπί της άπό ταύτης είς Κ'>ουτάϊ4£ν 
λεωφόρου, καί μιας ημέρας όδόν άπό της τελευταίας ταύτης πόλεως, όπου 
την σήμερον υπάρχει τέμενος καί λουτρά. Τά φρούριον τοϋτο έκυριεύθη ύπό 
τοϋ Όσμάν, έν ώ συγχρόνως ό Τοργουδάλδ έκυρίευε τό Άϊνεγκ}όλ. Διά 
της συγχρόνου κατακτησεως τών τριών τούτων φρουρίου (12 9 9 ), έπί 
τοϋ τελευταίου έτους τοϋ 1Γ' αίώνος καί της Ζ' έκατονταετηρίδος άπό 
της Εγίρας, καθιδρύθη ή δυναστεία τοϋ Όσμάν ώς ανεξαρτήτου ήγεμόνος* 
καί έπειδή κατά τήν αύτήν έποχήν κατελύετο καί ή Σελδζουκική δυνα
στεία, άπό τοΰ ετονς τούτου χρονολογείται ή ανεξάρτητος δυναστεία 
της γέννας τοΰ Όσμάν.

Ή αρπαγή τής Νιλοΰφερ ανακαλεί εις τήν μνήμην ήμών τήν άοπαγήν 
τών Σαβίνων γυναικών ύπό τών 'Ρωμαίων* ή δ’ έξ έπιβουλης κατά- 
ληψις τοΰ Βιλεδζίκ τήν άλωσιν τής Τρωάδος, ίσιος δ’ άμφότερα είναι 
μυθώδη, άλλ’ ούχ ήττον πιθανά καί έν μέρει αληθή. Καί πρό καί μετά 
τήν αρπαγήν τών Σαβίνων έξέτελέσθησαν άρπαγαί γυναικών, καθώς καί 
πολλούς αιώνας πρό τής άλώσεως τής Τροίας ή αρχαία ιστορία τής Περ
σίας μάς διηγείται τήν κατάκτησιν τοΰ 'Ρουϊενδίς, ύπό πολεμιστών είσα- 
χθέντων δι’ όμοιου δόλου, καί συγχρόνως δέ μετά τήν κατάληψιν τοΰ Βε
λοκόματος οί Βυζαντινοί ιστοριογράφοι μάς διηγοΰνται τήν άλωσιν τής 
έπί τοΰ Μαιάνδρου 'Γριπόλεως, ύπό περιστάσεις πάντη όμοιας, ύπό στρα
τιωτών τοΰ Ιίερμιάν, μετημφιεσμένων εις εμπόρους, οϊτινες, είσάγοντες 
όπλα καί ό'ργανα μουσικής στρατιωτικής έντός σάκκων γεννημάτων, έκυ- 
ρίευσαν τό φρούριον ώστε ό ύπό τοΰ Άλισχίρ έν Τριπόλει έκτελεσθείς δό
λος έγένετο κατά μίμησιν τοΰ τεχνάσματος τοϋ Όσμάν έν Βελοκόματι, 
ή πιθανώτερον άπεδόθη ύπό τών όθωμανών ιστοριογράφων είς τόν Τούρ
κον ηγεμόνα. "Οσον δέ περί τής αρπαγής τής νέας νύμφης, καί περί τοΰ 
ονόματος αύτής, ταϋτα  είς όλιγωτέραν ύπόκεινται αμφιβολίαν παρά ή 
έποχή τής καταλήψεως τοϋ Βιλεδζίκ καί ό τρόπος, καθ’ δν αύτη έξετε- 
λέσθη. Νιλοΰφερ, ή άνθος Λωτοΰ, ονομάζεται καί τήν σήμερον άκόμη ό 
ποταμός, ό ποτίζων τάς πεδιάδας τής Προύσης, καθώς και ή μεγάλη λ ι
θόκτιστος γέφυρα, ή έμπροσθεν τής πόλεως, καί μοναστήριόν τ ι, άνεγερθέν 
ύπό τής ήγεμονίδος κάτωθεν τοϋ φρουρίου, πλησίον τής είς τά  λουτρά 
φερούσης πύλης. '11 Νιλοΰφερ υπήρξε μήτηρ Μουράτ τοϋ Α' καί τοΰ Σου- 
λεΐμάν Πασά, τών δύο υιών τοΰ Ούρχάν, καθώς ή τοϋ Έδεβαλι θυγάτηρ 
Μαλχατούν ειχε γεννήσει δύο υιούς, τόν Ούρχάν καί τόν αδελφόν του 
Ά λλα ιδδ ίν . Μετά τόν βίαιον θάνατον Ά λλα ιδδ ίν τοΰ Γ', τελευταίου δυνά
στου τών Σελδζούκων, ή Σελδζουκική δυναστεία διτ,ρέθη, ώς προείδομεν, 
είς δέκα τμήματα, τών οποίων έκαστον έκυβερνάτο ύπό ανεξαρτήτου ή
γεμόνος. Ό Όσμάν, ύπέρ τοϋ οποίου δώδεκα ήδη έτη πρότερον, ώς λέ-

γουιϊιν, άπευθύνοντο αί δημόσιοι προσευχαί έν τγ  καθέδρα αύτοΰ Καραδζα- 
χισσάρ, φαίνεται ότι αμέσως μετά τόν θάνατον τοΰ Ά λλαιδδ ίν έξετέλεσε 
καί τά δεύτερον τών προνομίων Μουσουλμανικής κυριαρχίας, ήτοι τό χα- 
ράσσειν νομίσματα. Πιθανώτερον όμως φαίνεται, ότι άπό δώδεκα ένιαυ- 
τών ή δημοσία προσευχή άπηυθύνετο πάντοτε έπ’ όνόματι τοΰ Ά λλαιδδ ίν, 
ώς κυριάρχου τοΰ Όσμάν, τό δέ όνομα τούτου αντικατέστησε τό τοϋ 
Σουλτάνου μόνον μετά τόν θάνατον τοΰ Ά λλαιδδίν, καθώς καί τά  πρώτα 
οθωμανικά νομίσματα, ώς θέλομεν ϊδεΐ εφεξής, βραδύτερον, ήτοι έπί Ούρ
χάν, έχαράχθησαν.

Ό Όσμάν, άνεξάρτητος ήγεμών τών πέριξ τοΰ ’Ολύμπου χωρών, διέ
νειμε τό κατ’ άρχάς τήν κυβέρνησιν τής έπικρατείας εις τούς άνδρείους πο- 
λεμιστάς, οϊτινες τόν είχον βοηθήσει είς τήν κατάκτησιν αύτής. Τόν μέν 
υιόν του Ούρχάν διώρισε φρούραρχον τοΰ Καραδζαχισσάρ έπί τής μεσημ
βρινής μεθορίου άκρας τών χωρών αύτοϋ, τόν δέ άδελφόν Γουνδουσάλπ 
κατέστησε κυβερνήτην τής Έσκισεχίρ (παλαιάς πόλεως). Είς τόν Ά ϊγου- 
δάλπ ένεπιστεύθη τήν κυριαρχίαν τών φρουρίων Ίναίνι καί Ίουνδχισάρ, είς 
δέ τόν Χασανάλπ έδωκε τήν κυριαρχίαν τοΰ Γιάσ-χισάρ, καί τόν Τοο- 
γουδάλπ έπέστησεν έπί τοΰ Άϊνεγκόλ, τό όποιον είχε κατακτήσει. Τάς 
προσόδους τοΰ Βιλεδζίκ διώρισεν είς διατροφήν τών ^ερβισών καί τών Σεϊ
χών, καί πρό πάντων τοΰ πενθεροΰ του Έδεβαλι, ό'στις καί κατώκει είς 
τό φρούριον τοϋτο μετά της θυγατρός Μαλχατούν καί τοϋ νεωτέρου υίοϋ 
αύτής Αλλαιδδίν. Αύτός δέ έθετο τήν καθέδραν αύτοΰ έν Γΐενισεχίρ (Νεα- 
πόλει), έν τη βορειω άκρα τής μικράς του έπικρατείας, τήν οποίαν ήδύ- 
νατό τις νά διαδράμν) είς μιάς ήμέρας δρόμον, καί τής οποίας όλη ή εκ- 
τασις έςισοϋτο μέ τήν τοΰ Σουτλτανοένι, τοΰ τήν σήμερον ένός τών δεκαε- 
πτα  Σανδζακιων τής Μικράς Άσίας καί τών είκοσιπέντε κυβερνήσεων η 
νομών τής άχανοΰς ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας.

Τοσοΰτον μικρά ή τον ή έ'κτασις τής δυναστείας ταύτης έπί τοΰ προ
τελευταίου ένιαυτοϋ τοΰ 1Γ αίώνος άπό Χριστοΰ. Εκατόν πεντήκοντα π α 
ρήλθον ένιαυτοί μέχρι τής τελείας στηρίξεώς της διά τής κατακτησεως 

Κωνσταντινουπόλεως, ειτα  δε επί πλέον τοΰ ένός αίώνος προήγετο είς 
αυξησιν καί άκμήν μέχρι τής καθυποτάξεως τής νήσου Κύπρου* φθάσασα 
όέ είς τόν άνώτατον βαθμόν τής άκμής διατηρείται μέχρι τής σήμερον 
άκμαζουσα έπι πλέον τών έκατόν πεντήκοντα έτών.

Περι τα  τέλη τοΰ ΙΓ' αίώνος άπό Χριστοΰ, οτε κατελύθη ή Σελδζου
κική δυναστεία καί άπό τών έρειπίων ταύτης άνηγέρθη ή τοΰ Όσμάν, 
δυο αιώνας μετά τήν άλωσιν τής 'Ιερουσαλήμ ύπό τών πρώτων σταυρο
φόρων, τών οποίων ή τελευταία έν Συρία κτήσις, ή Ά κ κ α , είχεν άπολε- 
-‘ ■ΐ, ..ρό μόλις ετών, μέγιστα έπήλθον συμβάντα εν τε Ά σια  καί έν



Εύρώπγι, καί τάς ταραχάς τών έ9νών οίονεί έπρομήνυον αί τών φυσικών 
νόμων άνατροπαί. Διότι ή μεν Συρία ήρημοΰτο Οπό αναρίθμητων στιφών 
Μογγόλων (12 9 9 ) , τών όποιων τό κράτος ήγγιζεν είς τό τέρμα του, 
ή δέ Γερμανία κατεσείετο υπό σεισμών, καί έν Μεσοποταμία ύετάς σκορ
πιών κατέπιπτεν. Έν δε τη  Μικρά ’Ασία συνεκρούοντο αί δυναστειαι Ό- 
σαάν καί Καραμάν, τών ίσχυροτέοων έκ τών δέκα οικογενειών, αΐτινες 
διεμερίσθησαν τά  λείψανα της Σελδζουκικής δυναστείας, καί ή τοϋ Κα* 
ραμά, δ'.ετήρησε καί έπί Ινα ετι αιώνα τήν έπί της αντιζήλου έα«τής υ
περοχήν. Καί έν μέν τη Εύρώπνι έωρτάσθη τό πρώτον Ίουβιλαϊον έπί τοϋ 
τελευταίου έτους της ΙΓ εκατονταετηρίδας άπό Χρίστου* έν δέ τη  ’Ασία 
περί τά  τέλη τοϋ Ζ' αίώνος άπό της Εγίρας ή χρονολογία Ίλσανέ.

Πλην τής συνδρομής τοσούτων άςιολόγων συμβάντων, τά  όποϊα κατά  
πρώτην εποψιν μας παρουσιάζει ή Εύρωπαϊκή καί ’Ασιανή ιστορία έκείνων 
τών χρόνων, οί Τούρκοι ιστοριογράφοι ιδιαιτέρας προσοχής καί έςετάσεως 
κρίνουσιν άξια καί τήν σύμπτωσιν τής έγκαθιδρύσεως τής άνεξαρτήτου δυ
ναστείας τοϋ Όσμάν μέ τήν έναρξιν νέας έκατονταετηρίδος, καί αύτό δέ 
τό ό'νομα Όσμάν, τό όποιον διακρίνει τόν τε καθιδρυτήν καί τήν δυνα
στείαν καί τήν έπικράτειαν. Ά πό τοΰ πρώτου δηλονότι ένιαυτοϋ τής Ε 
γίρας ή έναρξις πάσης έκατονταετηρίδος μέχρι τοΰ τέλους τής Ζ' διεκρίθη 
διά τής έπιφανείας μεγάλου τινός ήγεμόνος, κραταιοΰ διά τής έπί τοϋ 
κόσμου έπενεργείας αύτοϋ καί ύπό τής κοινής γνώμης ώς τοϋ κορυφαίου 
άνδρός τής έκατονταετηρίδος έκείνης άνακηρυχθέντος. Λιότι μετά τόν Προ
φήτην, τόν καθιδρυτήν τοΰ ’Ισλαμισμού, ένεφανίσθη έπί τής ένάρξεως τοϋ 
Β' αίώνος τής Εγίρας 6 Όμάρ-Βέν-Άβδολασίς, ό δικαιότερος άπάσης τής 
γενεάς τών Όμμιαδών. Άρχομένου δέ τοϋ Γ' αίώνος, Μαμοΰν, ό μέγας 
τών έπιστημών προστάτης, έκάθητο έπί τοΰ θρόνου τών Καλλιφών τοϋ 
Βαγδάτ. Τοϋ δέ Λ' αίώνος άνατέλλοντος, ό Όβεϊδόλ-Άχ-Μεχδί καθίδρυε 
τό έν Αφρική Καλιφάτον τών Φατιμιδών. Τό πρώτον έτος τοΰ Ε' αίώνος 
ύπήοξε τό εικοστόν τής τεσσαρακονταετοΰς κυβερνήσεως τοΰ Καδιρβιλάχ, 
τοϋ τελευταίου Μεγάλου Καλίφου τής οίκογενείας τών Άβασσιδών, καί 
πεοί τάς άρχάς τοϋ ΣΤ' αίώνος άνηγέρθη τό μέγα κράτος τοΰ μεγάλου 
κατακτητοΰ λζεγγισ-Χάν. Οί κολοσσοί ούτοι τής Ασιανής ιστορίας εύ- 
ρίσκονται λοιπόν τοποθετημένοι οίονεί είς τό πρόναον τοϋ τεμένους τοϋ 
ίδίου έαυτών αίώνος, όπως καί έπί τής εισόδου τοϋ Η' άπό τής Εγίρας 
αίώνος έφελκύει τήν προσοχήν καί τόν θαυμασμόν ημών Όσμάν ό καθι- 
δρυτής τής ομωνύμου του αύτοκρα ορίας, έγγονος τοϋ Σουλεϊμάν καί υιός 

τοϋ Έρτογρούλ.
Ά πό τοϋ τρίτου δέ διαδόχου τοϋ Προφήτου, του Καλίφου Όσμάν, ού- 

£είς ήγεμών έφερεν έπί τοΰ Μουσουλμανικού θρόνου μετά τίνος δόξης τό

όνομα τοϋτο. Ό Καλίφης Όσμάν συνήνωσεν έν έάυτω τάς δύο κλεινάς 
επωνυμίας «Άποδεκτήρ τοΰ Κορανίου, καί άποδεκτήρ τών δύο φώτων», 
έζ ών ταυτην μέν ελαβεν ώς σύζυγος τών δύο θυγατέρων τοϋ Προφήτου, 
εκείνην δέ διότι συνέλεξε (τό 3 0  άπό τής Εγίρας έτος) είς ένα τόμον 
τά  διεσπαρμένα εδάφια τής ίερας Γραφής τού Ισλαμισμού, ήτοι τοϋ Κο
ρανίου, διασώσας αύτά άπό κινδύνων νοθεύσεως. Έπί τής βασιλείας αύ- 
του οί Μουσουλμάνοι έφερον τά  νικηφόρα αύτών όπλα μέχρι τοϋ ’Όξου 
καί τοΰ Βοσπόρου, κατακτηθεισών μέν τών πρωτίστων πόλεων τής Περ
σίας και τοΰ Χορασάν, ήτοι τοΰ Ίσφαχάν καί Ίσταχάρ, τοΰ Μέρβ καί τοϋ 
Βαλχ (κατά τά έ'τη 2 7 , 2 9  καί 3 1  τής Εγίρας), ύποταγεισών δέ καί 
των νήσων Κύπρου, Κρήτης, 'Ρόδου καί Μελίτης (εν έτει 26  καί 33  άπό 
τής Εγίρας), πολιορκηθείσης δέ καί τής Κωνσταντινουπόλεως τό πρώτον 
ύπό τών Αράβων (έν έτει 32  άπό τής Εγίρας), άρχηγοϋντος τοϋ Μοαβία. 
Τοτε απωλοντο καί Κάρων, ό Χακάν τών Τούρκων, καί Ίεσδεδοσχίρδ, ό 
τελευταίος τ/;ς Περσίας Χοσρόης, εκείνος μέν έπί τοϋ πεδίου τής μάχης

(7ί  Γ '  *7°?’ °’ϊ ° ? ^  κατά T'b  ?'J^ V α{,τ0° (τό 3 1  ά~ό τ ής Εγίρας), 
μεθ’ 8 ■ οί Άραβες ύποπόδιον τών ποδών αύτών κατέστησαν τήν ’τών
Περσών δυναστείαν. ΊΙ ύπερλάμπουσα αύτη δόξα, ήτις περικυκλοΐ τόν
ηπούεκτήρα τ ώ , όνο φώτων Καλίφην, ώς κατακτητήν καί ώς νοαοθέτην
έμελλε μετά επτακόσια έτη νά περιλαμπρύνη τό μέτωπον τοΰ Όσμάν’
υιου Ερτογρούλ, και να έκλαμψη έπί τούς διαδόχους αύτοΰ. Τοΰτο άπη-
τει, λεγουσιν, ή ιστορική σημασία τοΰ ονόματος τούτου.

Ια όνόματα είναι δώρον τοϋ ούρανοΰ, καθώς λέγει τό Κοράνιον καί 
οια τούτο ό Μουσουλμάνος τά θεωρεί ώς αίσια ή απαίσια προοιωνίσματα 
ουχι μονόν άπό τής ιστορικής άλλά καί άπό τής φιλολογικής αύτών’ 
σημασίας. Το όνομα Όσμάν, κατά τήν έννοιαν τής Αραβικής ρ ίζης α ύ -  

τ °υ,, art a U l  ™  ™ τριπτήν τών σκελών ή σκελοθραύστην, καί ή ση
μασία αυτη ουνδεεται στενώς μέ τάς ιδέας θριάμβου καί μεγαλείου. Καί 
πρώτον μέν, ό βασιλικός γύψ, όστις καθ’ δλην τήν Ά σίαν είναι·τά σύμβο- 
λον της δυναστείας καί τοϋ βασιλικού κράτους, άπό τών άρχαίων' Α ί- 
/υ-.τιων μέχρι τών καθ’ ήμας χρόνων, διακρίνεται πρό πάντων μεταξύ 
των, πτηνών διά τής επωνυμίας χατάχνης η σνττριπτης οστών, ή ό- 
τοθρανστ,,ς, επειδή αποστρεφόμενος πασαν ζώσαν άγραν, τρέφεται μό-

V0V α,'° Των σ "αΡ«Τ^άτων τών ήδη φονευΟέντων ζώων, δεύτερον δέ 
κατα τους άρχαιοτάτους χρόνους τής μεγίστης βαρβαρότητος ^.ς Του* 
κ.κ/;, ιστορίας, οί τρεις υιοί τοϋ Όγούς-Χάν, άπό τοΰ πρώτου τών ό
ποιων, τοϋ Γκαίκ-Χάν (Χάν τοϋ ούρανοϋ) κατάγουσι τήν γενεάν τοϋ Ό- 
μα^ ε καί  αύΐοί συντρ,.-ζταί, διότι κατέκοψαν "είς τρία 

-μοματα το τόςον, τό όποιον είχον ευρεϊ. Παρομοίως δέ καί οί απόγονοι

5.



αύτών ffvy^Tpnj-ar άνάκτορα καί φρούρια, καί τό μεγαλεΐον καί vtjevιφ'ί*· 
ρον καί θριαμβεϋον κράτος τοϋ βασιλικού γυπός ΟΟμαΐ, τοϋ συνζριπτοϋ 
τώ ν οσχέων μεταξύ τών πτηνών, μετηνέχθη διά τής αύτοκρατορικής καί 
βασιλικής επωνυμίας χο υμαγϊούν εις τήν κυρίαρχον γενεάν τοΰ Όσμάν, 
σκελοθραύστου μεταξύ τών έθνών. Μετά ταύτην τήν παρέκβαση/ περί τώ ν  
τοσοΰτον άξιολόγων νομιζομένων ύπό τών Τούρκων συγγραφέων προρρή
σεων άπό τοϋ ονόματος τού· πρώτου δυνάστου τών Όθωμανών, έπανα- 
στρέφομεν ήδη είς τά  τής εποχής αύτοϋ συμβάντα, έξιστοροϋντες ήδη τό- 
πρώτον πολεμικόν εργον τής ανεξαρτήτου δυναστείας αύτοϋ.

Εύθύς πρό τής Γενισεχίρ (Νεαπόλεως), καθέδρας τοϋ Όσμάν, άπαντώ- 
μεν τό Κίοπρί-χισσάρ (φρούριον γεφυρών), τό όποιον πολλάκις ήδη είχε 
προσβάλει ό Όσμάν, έν πλήρει ετι ο>ν αρμονία πρός τόν ηγεμόνα τοϋ Βι- 
λεδζίκ, έχθρόν τοϋ άρχοντας τοϋ Κίοπρί-χισσάρ. Καί είς ανταμοιβήν τής 
επιτυχίας μιας έκ τών έπί λεία τούτων έπιδρομών ό ήγεμών τοϋ Βιλεδζίκ 
συνεκοότησεν εύθυμίας σύνοδον είς τιμήν τού Οσμάν, έν χωρίω καλουμενω 
Ίνδζίρ-μπουναρί (συκών πηγή)' πλήν, άποτολμήσας ν’άπαι τήσνι ϊνα κατά  
τήν πεοίστασιν ταύτην ό Όσμάν άσπασθη τήν χεΐρα αύτού πρός ενδειξιν 
σεβασμού, αφορμή έγένετο τής διακοπής τών μέχρι τοϋδε φιλικών σχέ
σεων μεταξύ τοϋ Όσμάν καί αύτοΰ, καί τής μετά ταϋτα  κατακτησεως 
τοϋ Βιλεδζίκ. Ή κατά τοϋ Βιλεδζίκ εκστρατεία έπέφερε τήν αναβολήν 
τών κατά τοϋ Κίοπρί-χισσάρ έπιδρομών, άλλ’ ό Όσμάν, άφοΰ άπαξ άπή- 
λαυσε δυναστείαν ανεξάρτητον, καί τό όνομα αύτοϋ άνεκηρύχθη μέν είς 
τάς δημοσίας προσευχάς, ένεχαράχθη δέ έπί τών νομισμάτων, καί άφοϋ 
δικαστήν έπέστησε καί δικαίω μα είσέπραττεν έπί τών είς τήν άγοράν 
προσαγομένων έμπορευμάτων, ούδέν άλλο πλέον ώνειροπόλει είμή τήν κα- 
τάκτησιν τοΰ Κίοπρί-χισσάρ. Συνεκρότησε δέ πρώτον συμβούλιον μετά  
τών συναγωνιστών αύτοΰ" έν τω  συμβουλίφ παρήν καί ό γηραιός αύτοϋ 
θείος Δουνδάρ, ό'στις, άτε δή μετά τοΰ Έρτογρούλ ήδη άπό- τοϋ ’Α χλάτ  
είς τήν χώρ,αν 'Ρούμ πρό έβδομήκοντα έτών έλθών, άναμφιβόλως καί έν- 
νενηκονταετής ήν τότε. Ούτος άπέτρεπε τόν Όσμάν άπό τοΰ έπιχειρήμα- 
τος, λέγων οτι δέν ήτο συνέσεως εργον νά έρεθίσνι καθ’ έαυτοΰ διά τής έ- 
πιχειρήσεως ταύτης καί νά συνενώσν) εις κοιν ήν άμυναν τούς έχθρούς καί 
ζηλοτύπους αύτοϋ γείτονας ηγεμόνας, οϊτινες τόν περιεκύκλουν πανταχό- 
θεν, άπό τών όπισθεν μέν ό δυνάστης τοϋ Κερμιάν, άπό προσώπου δέ οί 
Γραικοί άρχοντες τών μεθορίων. Ή φλογερά κα ί άκάθεκτος όρμή τού Ό
σμάν έξηγριώθη κατά τής ψύχρας συνέσεω ς τοΰ γέροντος, καί έν τή οργή 
αύτοϋ έντείνας τά τόξον έξήπλωσε νεκρόν τόν έαυτοΰ θειον, αιματηρόν 
παράδειγμα καί διά τούς, είς τάν έφεξής χρόνον άποτολμήσοντας νά άντεί- 
-εωσιν είς άπόφασιν προεγκριθεϊσαν ύπό τοϋ δυνάστου. Ό τάφος τοϋ άτυ

χους συμβούλου δεικνύεται έπί τής έκ Τσχακίρ-βιναρί εις τό φρούριον τού 
Κίοπρί-χισσάρ φερούσης όδοϋ. Ό φόνος θείου έπισημαίνει λοιπόν διά σ τ ίγ 
ματος σκληρότητος τήν άρχήν τής ’Οθωμανικής δυναστείας, ο π ως άδελ- 
φοκτονία ύπήρξεν ή αφετηρία τοϋ αίματηροΰ σταδίου τής 'Ρωμαϊκής κο- 
σμοκρατορίας.

'Η κατάκτησις τοϋ Κίοπρί-χισσάρ ένέπλησε τήν καρδίαν τοΰ Όσμάν 
φλογερού πόθου κατακτήσεως καί ετέρων γειτονικών φρουρίων, κειμένων 
πέριξ τής Νικαίας, ώς τοϋ Λιμσούς, Κοΐουνχισσάρ καί Μαρμαρά. Ένεθάρ- 
ρυνον δέ αύτόν πρός τούτο ούχι μόνον ή έλεεινή κατάστασις τών φρουρών 
άλλά καί αί πλημμίραι τοΰ Σαγγαρίου. Διότι, έν ώ πρό τής βασιλείας 
τοΰ πρώτου Παλαιολόγου οί φρούραρχοι τών Γραικικών μεθορίων ένεθαρ- 
ρύνοντο είς τήν ύπεράσπισιν των φρουρίων διά μισθών ικανών, παραχω- 
ρήσεως γαιών καί τών λαφύρων, ά'σα ήθελον άρπάσει, Μιχαήλ ό Παλαιο- 
λόγος μετά τήν άνάκτησιν τοΰ Βυζαντίου άπά τών Λατίνων, πειθόμενος 
είς τάς ολέθριους συμβουλάς τοϋ Χαδηνοϋ, κατήργησε τόν μισθόν τών 
φρουράρχων τών μεθορίων, ύποβαλών μάλιστα αύτούς καί είς ένιαυσίους 
φόρους, καί ούτως έψύχρανε τόν ζήλον τών ξένων μισθοφόρων πρός ύπερά- 
σπισιν τών είς φυλακήν αύτών έμπιστευθέντων φρουρίων έξ έτέρου δέ ό 
Σαγγάριος ποταμός, οστις πρότερον έχρησίμευεν ώς φυσική τάφρος πολ
λών έκ τών φρουρίων τούτων, μεταβαλών κοιτίδα καί άπογυμνώσας ου- 
τω  τά  φρούρια ταΰτα άπό τής φυσικής ταύτης όχυρώσεως, έδωκεν άφοο- 
μήν εύλογον είς τούς φρουρούς νά έγκαταλίπωσι τά  φρούρια ταϋτα. Καί 
οτε δέ τά  ύδατα τοϋ Σαγγαρίου μετά τό καταπλημμυρήσαι τήν πεδιάδα 
έπί ενα μήνα έπανήλθον είς τήν άρχαίαν αύτών κοιτίδα, κατήνεγκον το- 
σαύτην ίλύν, ώστε ή διάβασις τοΰ ποταμού κατέστη λίαν εύχερής. Ή κα- 
τάστασις αύτη τών πραγμάτων εΐχεν ήδη ένθαρρύνει καί τόν ’Αλή-Ού- 
μούρ-Βέην, ηγεμόνα τοΰ Καστεμούνι, ενα τών δέκα ηγεμόνων, τών δια- 
μοιρασθέντων τήν Σελδσχουκικήν έπικράτειαν, είς κατάλυσιν τής ειρήνης 
πρός τόν Γραικόν αύτοκράτορα, ώστε φυσικώ τώ  λόγω πολλω μεϊζον υ
πήρχε τό πρός τούτο θέλγητρον διά τόν Όσμάν τόν πολλώ έκείνου ίσχυ- 
ρότερον. Όθεν πλησίον τοΰ Κοΐουνχισσάρ (Βαφεΐον τού Παχυμέοους) είς 
τά  πέριξ τ^ς Νικομήδειας συνεκροτήθη ή πρώτη συμπλοκή τοΰ Όσμάν 
καί τοϋ έταιριάρχου ή άρχηγοΰ τών Βυζαντινών σωματοφυλάκων Μουζά- 
λου (13 0 1) , καί ή τών Γραικών ήττα  τοσούτω μάλλον ύπήρξεν όλεθρία, 
καθ’ όσον κατέλειπεν άφρούρητον τήν χώραν καί έρμαιον τών έπιδρομών 
τού Όσμάν έπί τής έποχής τοΰ θερισμοϋ. Έλύπησε δέ τόν Όσμάν ό θά
νατος τοΰ ανεψιού ’Αϊτογδι, υίοϋ Γουνδουσάλπ, φονευθέντος έν τή συμ
πλοκή τοϋ Κοΐουνχισσάρ καί ταφέντος πλησίον τοϋ φρουρίου· τό μνημεΐον 
αύτό δεικνύεται έπι τής όδοϋ, όνομαστόν διά τάς θαυμασίους θεραπεία;



τών νοσούντων 'ίππων. Οί Τούρκοι έπέδραμον απασαν τήν χώραν μέχρι 
τών πυλών τής Νίκαιας, άλλά το τών τειχών ύψος χαί ή όχυρότης αύτών 
άπήλπιζον αυτούς άπό πάσης κατ’ αύτών προσβολής" δθεν 6 Όσμάν ϊνα 
διατηρή τήν φρουράν τής Νίκαιας είς διαρκή διάσκεψιν καί ανησυχίαν, ή
γειρε πρός ά'ρκτον τοΰ Γίενισεχίρ έπί τής κατωφερείας τοΰ ό'ρους φρούριον τ ι,  
έπονομασθεν Θαργάν, άπό τοΰ ονόματος τοΰ ανδρείου άρχηγοΰ τόν όποιον 
έκεϊ επέστησε.

Τό εκτον έτος μετά τήν ήτταν ταύτην τών Γραικών (130 7 )  οι φρού
ραρχοι Έδρηνοΰ, Μαδηνοΰ, Κήτης καί Κεστελ, κατά διαταγήν τοΰ φρου
ράρχου τής Προύσης, συνενωθέντες έπήλθον πολεμήσοντες κατά τοΰ Ό
σμάν, καί συμπλοκής γενομένης ό μέν φρούραρχος Κεστέλ έφονεύθη μαχό- 
μενος, ό δέ τής Κήτης μόλις διεσώθη είς Ούλουβάδ (Λοπάδιον). Ό διοι
κητής τοΰ φρουρίου τούτου, προσκληδείς ύπό τοΰ Όσμάν νά τώ  παρα- 
δώσ<) τόν πρόσφυγα, κατένευσεν είς τοΰτο έπί δρω, ώστε ποτέ οί ηγεμό
νες τής γενεάς τοΰ Όσμάν νά μή διαβώσι τόν ποταμόν τοΰ Ούλουβάδ 
('Ρύνδακον). Ό Όσμάν παοεδέχθη ρητώς τόν ό'ρον τοΰτον, τόν όποιον καί 
έξετέλεσαν οί διάδοχοί του κατά γράμμα, παραβαίνοντες τό πνεΰμα, διότι 
ούδέποτε διέβησαν κυρίως τόν ποταμόν τοΰ Ούλουβάδ, άλλ’ ό'τε εκρινον 
άναγκαιαν τήν διάβασίν του ύπερέβαινον τάς έκβολάς αύτοΰ διά πλοίων 
άπό τής θαλάσσης, ματαιοΰντες ούτω τό καδ’ αύτό κώλυμα, τό όποιον 
έσκόπει ή συνθήκη. Τό εφεξής έτος ΰπετάγη κατά διαταγήν τοΰ Όσμάν 
καί ή νήσος Γάλιος (Κ.αλολίμνη), υποκείμενη είς τόν φρούραρχον τής Κήτης 
(Κατοικίας) παρά τήν είσοδον τοΰ κόλπου τής Μοδανίας (Κυανούς), διά 
τοΰ Καρά ’Αλή, υίοΰ ’Αλιγουδάλπ, δστις έλαβεν είς σύζυγον έαυτοΰ νέαν 
τινά Γραικίδα, κόρην εξαίσιου κάλλους, καί αποτελούσαν μέρος τών πλου
σίων λαφύρων, τά  όποια άφήρπασαν οί νικηταί άπό τής Καλολίμνης.

’Αμέσως πρό τής άλώσεως τής Καλολίμνης είχεν έκτελεσθή καί τό 
πρώτον άξιον λόγου παράδειγμα Τουρκικής πειρατείας, ή έρήμωσις τής 
Χίου, όνομαστής ούχ ήττον διά τήν θαυμασίαν καλλονήν τής χώρας της 
ή καί διά τάς συχνάκις έπί Ιξ αιώνας έπαναληφθείσας ερημώσεις αύτής. 
Τριάκοντα Τουρκικά πλοία προσορμισθέντα έπέφερον έρήμωσιν έπί όλην 
τήν νήσον. Όσοι τών κατοίκων άπελείφθησαν κατεσφάγησαν, πλήν ολί
γων τινών, δυνηθέντων νά έγκλεισθώσιν είς τό οχυρόν φρούριον. Όσοι δε 
αύτών έπιβάντες είς τεσσαράκοντα πλοία άπέπλευσαν έλπίζοντες νά δια- 
σώσωσι τάς γυναίκας καί τά  τέκνα καί τάς κτήσεις αύτών, άπώλοντο 
ναυαγήσαντες είς τάς άκτάς τής νήσου Σκύρου. ’Από τής έ~οχής ταύτης 
οί πειραταί Τοΰρκοι ήγον καί έ'φερον τάς νήΛυς τής Μεσογείου άπό Βοσ- 
πόρου μέχρι τοΰ Γιβραλτάρ. Οί Βυζαντινοί ιστοριογράφοι διηγούνται τούς 
καταστρεπτικούς κατάπλους Τουρκικών στόλων είς τάς νήσους τών Πριγ-

κήτίων, 'Ρόδο -, Σάμον, Κάρπαθον, Λήμνον, Μιτυλήνην, Κρήτην, Μελίτην 
κ*ί τάς άλλας Κυκλάδας. ’Επειδή 'μως οί ’Οθωμανοί ιστοριογράφοι ού- 
ι ε̂νός τούτων τών κατορθωμάτων μνημονεύουσι πλήν τής κατακτησεως 
τής Καλολίμνης, ή -έ επικράτεια τοΰ Όσμάν έπί τής εποχής ταύτης 
μόλις ή'γγιζεν είς τόν αΐγιαλόν τής θαλάσσης, δικαιούμεθα νά ύποθέσω- 
μεν, ό'τι οί Τουρκικοί ούτοι στόλοι, τούς όποιους ό Παχυμέρης πάντοτε 
στόλους Περσών άποκαλεΐ, δέν άνήκον είς τούς ’Οθωμανούς, άλλ’ ώτ:λί- 
ζοντο ύπό τών άλλων Τούρκων ηγεμόνων, κυρίων τών αίγιαλών τής Μι- 
κράς ’Ασίας άπό τοΰ κόλπου τής Μοδανίας μέχρι τοΰ κόλπου Μεγρί (Τελ- 
μησσοΰ), λόγου χάριν τών ηγεμόνων Καράσι, Σαρουχάν, ’Αΐδίν καί Μεν- 
τέσχε.

Τά αύτά παρατηροΰμεν καί περί τών ηπειρωτικών κατακτήσεων τών 
Τούρκων, τάς όποιας διηγείται ό Παχυμέρης, ώς άνηκουσών ούχι είς τούς 
Όθωμαν ύς, άλλ’ είς τούς ηγεμόνας Καστεμούνι, Κερμιάν, Μεντέσχε, 
’Αλάϊν ή Καραμάν, δντων Τούρκων ηγεμόνων, οϊτινες διαφωνοΰντες πρός 
άλλήλους ύπό τοΰ αύτοΰ δμως ένεπνέοντο αισθήματος καί τό αύτό ετρε- 
φον φρόνημα καταπολεμήσεως τοΰ Γραικικοΰ κράτους. Ούτως ό ήγεμών 
Καστεμούνι Ούμούρ βέης, πολιορκήσας τήν πόλιν Κεγχρεάς (Κάγγρι), είς 
ήν είχον καταφύγει οί ύπό τών Τούρκων άπό τής πεδίάδος τοΰ Σκαμάν- 
δρου άποδιωχθέντες Γραικοί, καί κυριεύσας, αύτήν μέν έπόρθησε, τούς δέ 
κατοίκους κατεσφαξε, καί τά  έρημα τείχη κατεπυρπόλησεν. Ούτως ό Ά -  
λισχίρ, ήγεμών τού Κερμιάν, κατέκτησε τήν έν Μαιάνδρω Τρίπολιν καί 
έπολιόρκισε τήν Φιλαδέλφειαν (’Αλασεχίρ), ήναγκάσθη δμως νά λύση τήν 
πολιορκηαν ύπό 'Ρογνήρου, πρώην ναϊς-οΰ, πρώην πειρατοΰ, τότε δέ συζύ
γου τής έγγονής τοΰ Αύτοκράτορος καί μεγάλου ναυάρχου τοΰ Βυζαντι
νού κράτους. Ούτως ό Ά λλαιδδ ίν είσβαλών ήρήμονε τήν Λυδίαν, τής ό
ποιας ή άρχαία πρωτεύουσα, αί Σάρδεις, διετηρήοη διά πολλών έτών μέ
ρος μεν ύπό τήν Τουρκικήν δυναστείαν, μέρος δέ ύπό τήν Τουρκικήν κυριαρ- 

μέχρις δτου ή Τουρκική φρουρά άπεδιώχθη ύπό τών Γραικών, ένι- 
σχυθέντων όιά πολυαρίθμων φρουρών. Ούτω τέλος πάντων έκυριευσε καί 
ό Σαισάν τήν Τυράϊαν καί τήν κλεινήν ’Έφεσον, δέκα λεύγας άποιτέρω, 
δστις παλαι μέν ποτε δούλος ήδη δέ γαμβρός ήτο τοΰ ήγεμόνος τοΰ Μεν- 
τεσχε, καί δστις συγχωρήσας νά λάβωσιν έκεϊθεν τά  ιερά σκεύη τοΰ ναού 
τής Εφέσου καί τά  πολύτιμα άφιερώματα είς 'Ιωάννην τόν Εύαγγελιστήν 
και Παναγίαν τήν Θεοτόκον, κατέσφαξεν έπειτα τούς άπροστατεύτους κα
τοίκους, ή όιά φόβον έπαναστάσεως σιδηροδέσμιου^· μεθ’έαυτοΰ είς Τουρ
κίαν άπήγαγε.

Στενοχωρουμενος ούτως ύπό τών Τούρκων, έπεισβαλόντων πανταχόθε'·* 
εις τά  Ασιανά μεθόρια τοΰ κράτους, ό Αύτοκράτωρ Ανδρόνικος Π«<



λαιολόγος έζήτησε βοήθειαν παρά τοϋ Γασάν, μεγάλου Χάνου τών Μογ
γόλων, ύπισχνούμενος αύτώ είς ανταμοιβήν της άντιλήψεως την μετά τής 
έαυτοϋ θυγατρός συζυγίαν, την οποίαν έπειτα καί πρός τόν εκείνου διάδο
χον Χάν Χοδαβένδην έπί ταΐς αύταϊς συνθήκαις ύπεσχέθη. Ό Γασάν ήδη 
ειχεν έπιστείλει είς τους δέκα ’Ασιανούς ηγεμόνας την πρόσκλησιν vat 
σεβασθώσι την επικράτειαν τοϋ Βυζαντινοϋ Αύτοκράτορος, καί ό Χοδαβένδ 
ύπεστήριξε την διαταγήν ταύτην καί διά της αγγελίας τεσσαράκοντα χ ι
λιάδων έπικουρικοϋ στρατοϋ έκστρατεύσαντος, τοϋ όποιου τό ημισυ ύπό 
την άρχηγίαν τοϋ άνεψιοΰ του ήγγιζεν ηδη όσονούπω τά  τείχη τοϋ Ίκο- 
νιου. Ά λ λ  οΰτε αί άπειλαί τοϋ Γασάν, οϋτε οί οπλισμοί τοϋ Χοδαβένδου 
κατώρθωσαν νά κωλύσωσιν ούτε τήν κατάληψιν τών Σάρδε,ων υπό τοϋ 
Ά λλαιδδ ίν, οΰτε τήν άλωσιν τής ’Εφέσου καί τής Τυράς υπό Σαισάν, ήγε- 
μονος τοΰ Μεντέσχε, Έ τι μάλλον περιεφρόνησεν ό Όσμάν τήν ύπερήφανον, 
νύμφην τών Μογγόλων Μαρίαν, ή'τις ινα έπισπεύσν) τήν άπό τοσούτου ήδη 
χρονου συνθηκολογουμένην συζυγίαν έαυτής καί επιταχύνη, τήν άπό τοσού
τω  ν μηνών άναγγελλομένην άφιξιν τών Μογγόλων επικούρων, είχε προ
χωρήσει μέχρι Νικαίας, καί έκεΐθεν έπέστειλε τω  Όσμάν, δτι θέλει τόν 
καταμηνύσει εις τόν Χοδαβένδην, ό'στις εΐχεν άποστείλει είς τά  μεθόρι®. 
τους τρισμυρίους επικούρους. ·

Ό Όσμάν, δστις καί πρότερον ήδη ειχεν επεκτείνει τάς έπιδρομάς αύ- 
τοΰ, μεταξύ Σαγγαρίου καί Μέλα, καί τήν χώραν τών Σιφύνων καί Ά λ ι-  
ζοίνων, μέχρι τών άκτών τοΰ Βοσπόρου, καί ήδη διαπορθμεΐν τήν χώραν μ έ 
χρι τοϋ Ίσταβρός (Άστραβιτών), τοΰ φρουρίου 'Ιερόν τής Ανατολής,, καί 
τοΰ Χελάϊ (Κίλίας), έπί τοΰ αίγιαλοΰ τοϋ Εύξείνου, τά  πάντα ένέπλησε, 
τρομου, ούχί μονον δεν έκωλύθη ύπό τών άπειλών τής μνη^ευτής τοΰ Χάν> 
τών Μογγολων, άλλά καί μάλλον παροτρυνθείς προσέβαλε τό προκείμενον 
προπύργιον τής Νικαίας, τό οχυρόν φρούριον Τρικόκιαν (Ιίοδζαχισσάρ τών 
Τούρκων). Οί ύπέρμαχοι τοϋ φρουρίου, έπιτήδειοι τοξόται, έβλαπτον πολύ, 
τους πολεμιστάς τοΰ Οσμάν, οΐτινες δμως πληρώσαντες πρότερον διά  
κορμών δένδρων καί τμημάτων ερειπίων τήν βαθεΐαν τοΰ φρουρίου τάφρον, 
κατέλαβον επειτα έξ έφοδου τό φρούριον, έν φ  έχύθησαν χείμαρροι αιμά
των. Ηδη δε και το οχυρόν φρούριον Κουβούκλια, έπί τής κατωφερείας 
τοΰ Όλυμπου, ειχε κυριευθή υπό τών Τούρκων διά προδοσίας έξήκοντοί 
Μογαβάρων, τούς οποίους ό Μακρηνός, φρούραρχος τοΰ Ούλουβάδ (Λοπα- 
όίου), άπεστειλεν εις βοήθειαν τής ίσχυρώς στενοχωρηθείσης φρουράς, ώστε· 
6 Όσμαν κύριος ών τούτων τών δύο φρουρίων ένόμιζεν έαυτόν πάντν) έξη- 
σφαλισμενον κατά παντός κινδύνου άπό μέρους τών Μογγόλων. Τά συμ
βάντα ταϋτα, άτελώς έξιστορούμενα υπό τού Παχυμέρους, εύρίσκονται έκ- 
τεθειμενα περιστατικώτερον ύπό τών ’Οθωμανών ιστοριογράφων, οΐτινες

συγχρόνως μάς πληροφοροϋσι καί τήν κατάκτησιν τών φρουρίων Κοδζαχι- 
σάρ (Τρικοκκίας), Πουβλουδζί(Κ.ο,βουκλίας), Άκχισάρ, Λέφκε καί Βεκεδζε, 
τώ ν όποί ων τά  τελευταία τρία κεϊνται έπί τών όχθών τοΰ ποταμοϋ τοΰ 
Λέφκε ή τού Γενίτσ/ερ (Μέλα) καί τοϋΚ ίβα, είς τήν εισβολήν τοΰ ποτα
μού τούτου είς τόν Σαγγάριον (130 8 ) . Ό Όσμάν, δστις προ δεκαεπτά 
έτών, συνοδευόμενος ύπδ τοϋ φίλου του Κ^οσέ Μιχάλ, ήγεμόνος Χιρμεγ- 
κίας, ειχεν έπεκτείνει τάς πρώτας αύτοϋ έπιδρομάς είς τάς βορείους έπαρ- 
κίας τοΰ Σαγγαρίου, προσεκάλεσεν αύτόν καί ήδτ) ούχί μόνον νά έλΟν) εις 
έντάμωσίν του, άλλά καί νά άσπασθή τάν ’Ισλαμισμόν, καί ό όξυπώγων 
Μιχάλ έδέχδη καί τάς δύο προσκλήσεις. Καί αύτός δέ ό Σαμζαμα- 
Τσαούς, ά πρό δεκαεπτά έτών καθοδηγήσας αύτούς είς τήν έπί Κοϊνικ 
καί Μοδρενί πορείαν, ή λ  θεν ινα προσφέρνι πάλιν τήν υπηρεσίαν αύτοΰ ε·ς 
τάν στρατόν τοϋ Όσ μάν, έξαιτούμενος παρά τοϋ ήγεμόνος είς άνταμοιβήν 
τήν διοίκησιν φρουρίου έπωκοδομημένου είς βράχον, πλησίον τοΰ Γενίτσχερ 
καί ού μακράν τοΰ Λ έφκε. Ό Όσμάν έδωκεν αύτώ τά αίτούμενον, και το 
χωρίον ονομάζεται κ α ί μέχρι τής στμερον Τσαούς-κϊοϊ, ήτοι χωρίον τοϋ 
Τσαούς. 'Υπήρξε δέ ό Σαμζάμας ά πρώτος τών Τσαούς, οιτινες βρα- 
δύτερον ύπό τήν ’ Οθωμανικήν δυναστείαν άξιόλογον παρέστησαν προσω- 
πον διαγγελέων κ α ί έντολέων τοϋ Κράτους, οδηγών έπι τών πρεσβεων 
τών ξένων δυνάμεω ν, καί πρέσβεων είς τούς ξένους δυνάστας. Τό όνομα 
δμως καί τής άρχής ταύτης είναι άρχαιότερον τής "Οθωμανικής δυναςειας, 
άπαντώμενον είς τάς αύλάς τών Γραικών Αύτοκρατόρων τοΰ Βυζάντιου, 
παρ’ οίς ό μέγας Τσαούς-βασης παρά τοϊς Σουλτάνοις τών Σελδζουκων 
καί έπειτα τών ’Οθωμανών. Ά πό τοΰ Λέφκε ή έκστρατεία διηυθυνθη κατα  
τοϋ Άκχισσάρ, Βεκέδζε καί Ινίβα, τών οποίων οί φρούραρχοι, κατα/1- 
πόντες αύτά, προσήλθον είς προϋπάντησιν τοΰ νικητοΰ ϊνα προσκυνησωσιν 
αύτόν, ώς ό τοΰ Άκχισάρ, ή έφυγον, ώς ό τοϋ Κίβα, διασωθείς εις την κοι
λάδα τοΰ Καρα-δερέ. Δύο μόνον φρούρια άντέστησαν όπωσοϋν, το έπι όρ
θιου βράχου παρά τάν Σαγγάριον τά βραδύτερον έ πονομασίεν Καρα-οζίβες, 
καί τά τοΰ Τεκούρ-Βιναρί (αύτοκρατορικόν φρέαρ), τοΰ όποιου την πολιορ
κίαν ένεπιστεύθη ό Όσμάν είς τόν υιόν τοϋ Άϊγουδάλπ-Καρα-Άλή. Μετα 
τήν έξ έφόδου άλωσιν τοΰ φρουρίου, ό άνδρεϊος ούτος πολεμιστής έλα&εν 
αύτό ώ; κληροδότημα μετά τής έκ τοϋ Κ ιβά έξαρτωμένης χωράς, περιε- 
χούσης τά  φρούρια ’Όνδε, Νιφδζεχισσάρ καί Καράγοες.

Έν ώ δμως ό Όσμάν καθυπέτασσε τά  έπί Σαγγαρίου φρούρια τών με
θορίων τοΰ Βυζαντινοϋ Κράτους, ή μεσημβρινή άκρα τής ιδίας εαυτού ε- 
πικρατείας έκινδύνευεν έξαίφν/;ς ύπό εισβολής Τατάρων, τους όποιους οι 
’Οθωμανοί ιστοριογράφοι καλοΰσι Τοχοδάρους καί οί Βυζαντινοί Τοχα-



ρους, οϋδέν άλλο η Μογγολικά όντας στίφη. Ό Όσμάν είχεν έμπιστευθή 
τήν φυλακήν τοϋ Καραδζαχισσάρ (Μελαγγείας) είς τόν υιόν του Ούρχάν» 
έπιστήσας πλησίον αύτοΰ τόν πιστόν συναγωνιστήν Σαλτουκάλπ και τόν 
νεοφώτιστον Μουσουλμάνον Κίοσέ Μιχάλ. Βοήθούμενος ύπό των δύο τού
των πολεμιστών, 6 νέος ήγεμών ένίκησε τούς Τοχοδάρους, οϊτινες άπό τοΰ 
Κερμιάν είχον εισβάλλει μέν είς τήν χώραν τού Καραδζαχισσάρ, ληστεύ- 
σει δέ τάς έμπορικάς συνοδίας τής άγορας τής πόλεως, καί ούτω διά τοΰ 
θριάμβου τούτου πλησίον τού φρουρίου Όϊνάχ έδείχθη έκτοτε άξιος τοΰ 
πατρός αύτοϋ Όσμάν.

Χαιρων διά τό πρώτον κατόρθωμα τού υίοϋ αύτοϋ ό Όσμάν, τώ  ένεπι- 
στεύθη και νέαν εκστρατείαν, πρός τελείαν κατάκτησιν τής μεταξύ τοϋ 
Σαγγαρίου καί τή ; θαλάσσης χώρας, ήτις καλείτα ι σήμερον Σανδζάκ-Ιίο- 
δζά-Ίλι."ϊνα συμβοηθώσι δέ αύτόν είς τό επιχείρημα τούτο, έπέστησε πλη
σίον τοϋ υίοϋ τέσσαρας τών άνδρειοτέρων συναγωνιστών, δεδοκιμασμένων 
δι’ εικοσαετών άγώνων καί πιστών εκδουλεύσεων, ήτοι τόν Κϊοσέ-Μιχάλ, 
Άβδορραχμάν-Γαζί, Ιίονουράλπ και Άγδζε-Κοδζά. Ή πρώτη μάχη συ- 
νεκροτήθη πλησίον φρουρίου, πολιορκηθεντος ήδη έπί τής προλαβούσης εκ
στρατείας, τά όποιον ταύτην τήν φοράν έκυριεύθη εξ εφόδου διά τής άν- 
δρίας τοϋ Καραδζεβέ, καί βραδύτερο-/ τώ  άπεδόθη ώς κληροδότημα μετά  
τής πέριξ χώρας. Έν τώ  μέσω τών ερειπίων αύτοϋ διεσώθη τά μνημεΐον 
τοϋ ήρωος Καραδζεβέ. Τά δέ φρούριον ’Αλπ-σόφι, τά όποιον ύπετάγη μετά 
ταϋτα  τώ  Ούρχάν, έδόθη ώς κληρούχημ,α εις τόν Ιίονουράλπ, καί ό Ούρχάν, 
άφ’ ού καθυπέταξε καί τά Άκχισάρ έτ ί τών όχθών τοϋ Σαγγαρίου, κά
τωθεν τής γεφύρας τοϋ Κίβα, ώχυρώθη είς τήν θέσιν Ιίΐοπρί, έπί τής λ ί
μνης Άϊανγγοέλι, ό'θεν άπέστειλε τόν Κ αρά-Ά λί, άγγελοϋντα τώ  πατρί 
Όσμάν τά  έαυτοΰ κατορθώματα. Τό φρούριον τοϋ Ιίαρατεχίου, πλησίον τής 
Νίκαιας, έκυριεύθη' οί νικηταί δίεμοιράσθησαν τάς γυναίκας καί τά  λά 
φυρα, και ή φυλακή τοϋ φρουρίου ένεπιστεύθη είς τόν Σαμζαμά-Τσαούς. 
Ό Κονουράλπ έπεξετεινε τάς έπιδρομάς του προς τό Ά κρασι καί καθυ- 
πεταςε τά  είς τήν επαρχίαν ταύτην κείμενα φρούρια, ήτοι τό Τουσπα- 
ζάρι (άγοράν άλατος), πρωτεύουσαν τών Ν#λιζών(υν τών Βυ*^αντινών? τά 
Κ ιλικί ού μακράν τοϋ ’Ακχισσάρ, τό Καπουδζίκ καί τό Κεραστεδζί, έν 
ώ ό Άγδζε-Ιίοδζά έπεστράτευε κατά τής Άκ-οβά (λευκής κοιλάδο;), ύπο- 
τάσσων απασαν τήν χώραν, ήτις καί μέχρι τής σήμερον διασώζει τοϋ νικητοϋ 
τό δνομα, Κο'ϊζά-Ίλί (ήτοι χώρα τοϋ γηραιού) έπονομκζομένη ,1 3 1 7 ) .

Ούτω λοιπόν ή Νίκαια, τό άξιολογώτερον μεθόριον φρούριον τής Βυ
ζαντινής αύτοκρατορίας, περιεκυκλώ?η πανταχόθεν ύπό εχθρών, ένοχ λου
μένη και ύπό τών φρουρών τών δύο φρουρίων Τρικοκίας καί Καρατεκίν, 
κειμέ ,ων σχεδόν πρό τών πυλών αύτής, κα! κύριε·/ έν των πρότε:ον άκό-

μη υπό τού Όσμάν καί Ούρχάν. "ϊνα δέ περιλάβη ομοίως καί τήν Πρού
σαν, ό Όσμάν διέταξε τόν ανεψιόν του Άκτιμούρ καί ένα τών ύποστρα- 
τήγων του, όνόματι Βαλαβάν (ιΜπαλαμπάν) νά άνεγείρη δύο φρούρια 
κατέναντι ταύτης τής πόλεως. Ό Άκτιμούρ άνήγειρε τό φρούριον αύτοϋ 
ενώπιον αύτών τών πυλών τής πόλεως, είς τήν θέσιν ό'που ύψοϋται σήμε
ρον ό θόλος τών θερμών λουτρών Καπλιδσέ- ό δέ Βαλαβάν έ'κτισεν έπί 
τής όχθης τοϋ Νιλοΰφερ τά οχύρωμα, τό όποιον κ*ί μέχρι τής σήμερον 
καλείται φρούριον Βαλαβανδζίκ (13 1 7 ) . Διά δέκα ενιαυτών αί φρουραί 
τών δύο τούτων φρουρίων έστενοχώρουν δεινώς τήν πόλιν, μέχρις ου τέλος 
πάντων ό Όσμάν άπεφάσισε νά ουγκαλέσϊ) πάσας αύτοϋ τάς δυνάμεις ϊνα 
τήν προσβάλη άπ’ εύθείας, εμπιστευόμενος τήν άνωτάτην αρχηγίαν είς 
τόν υιόν του Ούρχάν, επειδή αύτός έκωλύετο, πάσχων ύπό τής άρθρίτι- 
δος. Τό πολεμικόν συμβούλιον, συγκροτούμενο·} ύπό τοϋ Κίοσε-Μιχάλ, 
Τοργουδάλπ, τού Σεΐχ Μαχμούδ καί τοϋ Άλί-Χασάν, άνεψιοϋ τοΰ Έδε- 
βαλί, έ'κρινεν άναγκαΐον, πριν τή; κατακτήσεως τής Προύσης, νά καταλά- 
βωσι πρώτον τήν Έδρηνάν, έπί τοϋ Όλύμπου, τήν κλείδα ούτως εϊπεϊν 
τής Προύσης. Ή φωνή τής στρατιωτικής φρονήσεως ένισχύετο καί ύπό τοΰ 
πόθου οικογενειακής έκδικήσεως, διότι ό ανεψιός τοϋ Όσμάν Ά ίδογδιάλπ  
είχε φονευθή διά χειρός τοϋ πατρός τού φρουράρχου τής Έδρηνοΰ. Εν
ταύθα λοιπόν έπρόκειτο είς μέν τήν τών στρατιωτών λείας επιθυμίαν καί 
ή έκπόρθησις καί λεηλάτησις τής πόλεως, είς δέ τήν πρόνοιαν τοϋ στρα
τηγού η τών τειχών καταστροφή, καί είς τήν δίψαν έκδικήσεως τοϋ Ό
σμάν ή θανάτωσις τοϋ φρουράρχου, τόν όποιον άπεκεφάλισαν. Ό Ούρχάν 
έστησε τάς νικηφόρους αύτοΰ σημαίας είς τά  ανατολικά τής Προύσης, 
παρά τήν υπώρειαν τοϋ Όλύμπου, έν χωρίω Βινάρμπασι (κεφαλή πηγής) 
ύπ’ αύτά τά  τείχη τής πόλεως. Διά τής.μεσιτείας τοϋ γηραιού φίλου τοϋ 
Οσμάν Κίοσέ-Μιχάλ, διεπραγματεύθη ύπέρ τού φρουράρχου ελεύθερα έξο- 
όος μετά τών θησαυρών αυτού ύπό ασφαλή φυλακήν μέχρι τοΰ Κεμλίκ 
(Κίον). Ό Ούρχάν συνήνεσεν είς τήν συνθήκην ταύτην, λαβών άντί λύτρων
3 0 ,0 0 0  Βυζαντινών φλωρίων. Τά περιστατικάν τούτο είναι λίαν άξιοανη- 
μ.όνευτον, διά τε τήν παράδοσιν τής πόλεως χωρίς τίνος αψιμαχίας, καί 
διά τήν άπότισιν ποσού βαρυτίμου, καθιερωθέντος έκτοτε ώς αμεταβλή
του τιμήματος, όιά τής άποτίσεως τού όποιου οί ήττηθέντες χριστιανοί 
ηγεμόνες ώφειλον νά έξαγοράζωσιν έτησίως τήν απαλλαγήν άπό διαρκούς 
πολέμου’ και ούτως αί 3 0 ,0 0 0  φλωρίων κατεβάλλοντο μετέπειτα πρός 
πάσαν έπιτευξιν ανακωχής, καί έτησίως έπί τής διαρκείας αύτής είσπρατ- 
τόμεναι ύπό τού ’Οθωμανικού ταμείου διά τριακοσίων ετών μέχρι τής έν 
Σιβατορόκ ειρήνης κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΖ' αίώνος.

Τοιαυτη ύπήρςεν ή άλωσις τής Προύσης, κτισθϊίσης κατά τόν Πλίνιον



ύπό τοϋ ’Αννίβα, ό'τε έξενίζετο ύπό τοϋ Προυσία, βασιλέως της Βιθυνίας, 
καί ήτις κατά τά  [λέσα τοϋ 1' αίώνος κατακτηθεϊσα ύπό τοϋ Σεϊφεδδεβλέτ 
(ξίφους τοϋ κράτους), τοϋ μεγάλου ήγεμόνος έκ τνίς γενεάς Ά μδάν, μετά 
ενιαύσιον πολιορκίαν, έγυμνώθη τών τειχών αύτής, εΐτα δέ άνακυριευθεϊ- 
σα ύπό τών Βυζαντινών καί περιτειχισθεϊσα έκ νέου, ύπέπεσεν εις τήν 
Τουρκικήν κυριαρχίαν ινα άποβη ή πρωτεύουσα μεγαλόπολις καί καθέδρα 
τοϋ καθιδρυτοΰ τή ς ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας, μάλλον δε τού υίοϋ αύ
τοϋ Ούρχάν, διότι ό Όσμάν έλαβε τήν αγγελίαν τής άλώσεώς της όλίγας 
μόνον στιγμάς πρό τοϋ θανάτου αύτοϋ. Χαίρων διότι κατέκτησε τήν κα- 
0έδραν τής Βιθυνίας ινα παρακατατεθώσιν έκεϊ τά  όστα αύτοΰ καί ίνα 
στήθη έκεϊ ό θρόνος τών αύτοΰ διαδόχων, άπέθανεν ό Όσμάν μετά βασι
λείαν είκοσιεπτά έτών καί τό εβδομηκοστόν ετος τής ήλικίας αύτοΰ άγων
(1326).

Τέσσαρας μήνας πρό τοϋ θανάτου τοϋ Όσμάν έτελεύτησεν ό πενθερός 
αύτοΰ, ό εύσεβής Σεΐχ-Έδεβαλί, καί ένα μήνα μετέπειτα ήκολούθησε τόν 
πατέρα αύτής καί ή ώραία θυγάτν,ρ τοϋ ίεροΰ τούτου άνδρός, καί αγαπη
τή σύζυγος τοϋ Όσμάν, καλουμένη ύπό τών ’Οθωμανών ιστοριογράφων 
Μαλχατούν (γυνή θησαυρός), καί Καμερίϊε (σελήνη τής ώραιότητος). Οΰ- 
τω  λοιπόν ό Όσμάν έπέζησεν ίκανώς ινα έκτελέση έν Βιλεδζίκ τά  έσχα
τα  πρός τόν πενθερόν καί τήν σύζυγον καθήκοντά του. Ό δέ Ούρχάν, πλη- 
ροφορηθείς περί τοΰ έγγίζοντος θανάτου τοϋ πατρός αίιτοΰ, προσέδραμεν 
είς τήν κλίνην τοϋ θνήσκοντος έν Σρεγούδ, συνοδευόμενος ύπό τών έπιση- 
μοτέρων συμβούλων καί συναγωνιστών αύτοΰ, Τοργουδάλπ καί Σαλτου- 
κάλπ, τών Σεΐχων Άχισχεμσεδ'δίν καί ’Αχί-Χασάν, εκείνου μέν άδελφοΰ, 
τούτου δέ άνεψιοΰ τοϋ Έδεβαλί, έτι δέύπό τοΰ Ίμάμ αύτοΰ Όσμάν-Ίαχ- 
σχί καί τοϋ Καρά-Χατίλ-Τσχενδερελί, ό'στις έμελλε νά άποβ-?ί στρατηγός 
καί γενάρχης γενεάς μεγάλων Βεζυρών. Ό θνήσκων ’Οσμάν έξέφρασε τάς 
ύστάτας αύτοϋ βουλήσεις εις τούς Ιξ τούτους άρχοντας καί είς τόν υιόν 
αύτοϋ, νουθετών αύτόν πρό πάντων νά διατηρή ίσχυρώς τόν ’Ισλαμισμόν, 
νά κυβέρνα μετά δικαιοσύνης καί χρηστότητος καί νά ένταφιάσνι τόν πα
τέρα αύτοΰ έν Προύση. Οί δύο Ίμάμαι Τουρσουνφακίχ καί Όσμάν-Ίαχ- 
σχί, ό άδελφός τοΰ Έδεβαλί Άχί-Σχεμσεδδίν καί ό Καρά-Χαλίλ-Τσχεν- 
δερελί μετεκόμισαν τά  λείψανα τοΰ Όσμάν εϊς Προΰσαν, ένθα κατετέ- 
θησαν ύπό τό μαυσωλεΐον τό κληθέν Γουμισχλικουμβέο (αργυρούς θόλος), 
έν τώ  άρχαίω ναώ τοΰ φρουρίου.

Ή σημαία δέ καί τό ξίφος τοϋ Όσμάν, τά  όποϊα έλαβε παρά τοΰ 
Σουλτάν Ά λλα ιδδ ίν ώς παράσημα τής έγκαθιδρύσεώς του είς τήν ηγεμο
νίαν τοΰ Καραδζαχισσάρ, διατηροΰνται ακόμη είς τό αύτοκρατορικόν θη
σαυρό φυλάκιον. Πολλά περίεργος δέ είναι ό κατάλογος τών σκευών καί

ένδυμάτων αύτοΰ, τά  όποϊα ώς ιδίαν έαυτοϋ περιουσίαν κατέλιπεν άποθα- 
νών. Δέν άφησεν ό μέγας ού-ος μεγάλης δυναστείας καθιδ?υτής ούτε χρυ
σόν ούτε άργυρον ούδέν άλλο είμή £ν κοχλιάριον, £ν άλατοδοχεϊον, ένα 
πεποικιλιιένον έπενδύτην (καφτάνιον) καί μίαν κίδαριν (σαρίκιον) έκ νεου 
πανίου, σημαίας ερυθρού μουσελίνου ύφάσματος, οία κατεσκεύαζον έν Ά -  
λασεχίρ, ίπποστάσιον περιέχον εκλεκτούς ίππους, ζεύγη τινά βοών διά 
καλλιέργειαν τών αγρών, καί τινα ποίμνια εκλεκτών προβάτων, άπό τών 
όποίων κατάγονται τά  μέχρι τής σήμερον περί τήν Προΰσαν τω  Σουλτά- 
νω τρεφόμενα. Ή ένδυμασία τοϋ Όσμάν ήτο άφελής καί άπλή ώς ή τών 
■πρώτων πολεμιστών τοΰ ’Ισλαμισμού' δπως έκεΐνοι, περιέδεεν είς τόν ερυ
θρόν αΰτοΰ πίλον, τόν άνωθι ς·ρογγύλον, αφελές τ ι λευκόν περίδεμα (κιδα- 
ριν, σαρίκιον), ένεδύετο πλατύν έπενδύτην (καφτάνιον), τοΰ οποίου τό πε- 
ριτραχήλιον καί τά έπίβλημα ησαν ένός καί τοϋ αύτοΰ χρώματος, διαφέ- 
ροντος δμως τοΰ δλου χρώματος τοΰ έπενδύτο r, έχοντος μακράς περιχει- 
ρίδας έπικρεμαμένας δπισθεν τών βραχιόνων. Ά λ λ ’οί βραχίονες τοΰ Όσμάν 
ήσαν σχεδόν ίσομήκεις τών έπικρεμαμένων περιχειρίδων, φθάνοντες μέχρι 
τών γονάτων αύτυΰ, σχήμα, τά όποιον έν τνί Ά σ ία  νομίζεται πρέπον εις 
τούς ηγεμόνας, έπειδή είς τών ίσχυροτέρων μεγάλων βασιλέων τής αρ
χαίας Περσίας, Άρταξέρξης ό Μακρόχειρ (/|), έσύστησεν έν μεγάλη τιμή  
λόγιον, δτι οί βασιλείς έχουσι μακράς τάς χεΐρας. Ά λ λ ω ς  όέ ό Όσμάν ήτο 
σχήματος έπιτηδειοτάτου εις ιππηλασίαν. Ήτο γρυπός τήν ρϊνα, ή δέ 
κόμη, αί όφρϋς καί ό πώγων αύτοΰ ήσαν μέλανα, φαιόχρουν δέ τό σώμα 
αύτοΰ, δθεν καί άπό πρώτης νεότητος έσχε τήν επωνυμίαν Καρά, ήτοι 
Μελάγχρους, έπίθετον, τό όποιον παρ’ Άσιανοϊς ύπεμφαίνει πολύ κάλ
λος, άποδιδόμενον δε είς αρχηγόν πολεμιστών θεωρείται πάντοτε ώς ά- 
ριστος οιωνός. Ό ποιητής Χαφίς, διά κλεινών στίχων, έξυμνεΐ τό με- 
λάγχρουν τοϋ έρωμένου αύτοΰ, καί πολλοί ηγεμόνες Τουρκμάνοι έλαβον 
τήν έπωνυμίαν ταύτην, διαιωνισθέντες ύπ’ αύτήν τήν έπωνυμίαν έν τή ι
στορία. Ή έπωνυμία δε τοΰ μέλανος, ή είς τόν Όσμάν άποόοθεϊ- 
σα, είναι πολλοϋ λόγου άξία, ώς ταύτιζομένη καί μέ τάς επωνυμίας τής 
τε πρώτης κατοικίας τοϋ γενάρχου τής φυλής καί τής πρώτης κτήσεως 
τοϋ ’Οσμάν έν τή χώρα τοΰ 'Ρούμ, ήτοι έν τή Μικρά Ά σία , διότι, ώς 
γνωστόν, ό μέν Έρτογρούλ κατωκησε κατ’ άρχάς είς Καραδζαδάγ (μελά- 
δρος), πρός τά  βορειοανατολικά τή ς’Αγκύρας, ά δέ Όσμάν έλαβεν ώ; " ■< 
τον αύτοϋ κληρούχημα τό Καραδζαχισσάρ (μέλαν φρούριον).

Ν. Α.

( 1) ΠερσιστΙ Άρδεσχίρ διραζδέστ' διότι διραζ σημαίνει δειρος ητοι μ-ακρός, 
δέστ όε χειρ.



Μ Ε Λ Ε Τ II

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΜΛΕΤΟΥ ΤΟΥ 2ΑΙΕΠΪΙΡ.

Α.

Τι εστιν Ά μ λ έ τ ο ς ;  Τ ρ α γ ω δ ί α  τ η ς  δ ι α ν ο ί α ς ,  απο
κρίνεται ό Γερμανός Σχλέγελ. Φ ι λ οσ  ο φ ί α έ ν τ η  τ ρ α γ  ω- 
οι α, λέγομεν ημείς. Τί έστιν 'Α μ λ  έ τ ο ς ;  Τό αριστούργημα 
της μεγαλοφυίας τών Βρεττανικών νήσων, ώς άπεκάλει τάν 
Σαίξπηρ νεώτερός τ ις  ποιητής της Γαλλίας* άριστούργημα 
κολοσσιαΐον, αριστούργημα άνταποκρινόμενον έν τη μουσική 
πρός τόν Π ρ ο φ ή τ η ν  τοϋ Μαγερβέερ. Τραγωδία τής διανοίας. 
Ά λ λ ά  τί σημαίνουσιν αί δύο αυται λέξεις; Ή  δραματική ποίη- 
σις λαμβάνει ώς βάσιν ή πραςίν τινα απλήν, άσύνδετον, ή ζ ω 
τικήν τινα περιπέτειαν θύματος τίνος τής έαυτοΰ τύχης, ή ηρωι
σμόν τινα, δάφνη μετ’ αγώνας πολλούς στεφόμενον, ή αρετήν 
πάσχουσαν καί σφαγιαζομ,ένην έπί τέλους τώ βωμώ τής τυραν
νίας ή άλλης βδελυρας κακίας, ζητούσα έκ πάντων τούτων νά 
έξαγάγη ήθικόν τι συμπέρασμα, αλήθειαν τινα κοινωνικήν. Έ ν 
τώ μέσω τών περιπετειών του δράματος ρίπτονται μέν ίδέαι τι- 
νές, άλλά σποράδην, έν έιτεισοδίοις, έν παρέργω. Ή  βάσις είναι 
τό δραμα, είναι αί πράξεις, αί περιπέτειαι. Αί ίδέαι είναι τό έξωτερι- 
κόν χρίσμα, ή μάλλον σκιόφωςτι έπιρριπτόμενον έπί τής είκόνος 
τοΰ καλλιτέχνου. Ά λ λ ’ έν τώ Ά μ λ έ  τω  βάσις είναι ή διάνοια, 
αύτή ή πινακίς, έφ 'ής ή είκών αναγράφεται, καί μετ’ αύτήν έπέρ- 
χεται τό δραμ.α, ή κυρίως λεγομένη πραξις. Ό Ά μλέτος, πριν 
ή τό φάσμα λευχειμονούν καί ένοπλον, ωχρόν, άλλά μέ ό'μματα 
σπινθηροβόλα, ούχί έξηντλημένα, τοΰ τάφου διαρρήξη τά δε- 
σμά καί τά ός·α συλλέγον έκ τοΰ χάους, άναδύση ινα ώς βασιλεύς 
τής Δανίας πρό τοΰ Άμλέτου παρουσιασθή· πριν ή άγγείλη τώ 
Ά μλέτω  οτι ό πατήρ του δέν άπέΟανεν, άλλ3 άτίμως έδολοφο-
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νήθη, καί είς τά στέρνα τά ηρωικά άνάψη τήν άκοίμητον τής 
έκδικήσεως φλόγα· πρό πάντων τούτων ό Ά μλέτος παρουσιά
ζεται έπί τής σκηνής φιλόσοφος, ρεμβώδης, μελαγχολικός· 
διά τόν Άμλέτον εύθύς έξ ύπαρχής ή σκηνή είναι παλαίστρα 
τής διανοίας· μικρόν ή καρδία τοΰ Άμλέτου συγκινειται· ε’ίς τι- 
νας μόνον σκηνάς κοχλάζει τό πάθος έν τή ψυχή αύτοΰ- ό Ά μ 
λέτος αισθάνεται ότι εχει καρδίαν μόνον όπόταν μάθη παρά τών 
φίλων του Μαρκέλλου καί Όρατίου δτι κατά τό μεσονύκτιον έ
νοπλον ειδον τοΰ πατρός του τό φάσμα· πρώτον καί δεύτεοον 
όπόταν γενναίαν συλλαμβάνω-; άπόφασιν άκολουθή τό φάσμα 
και παραδιδωσι τά ώτάτου Οΰμα είς κεραυνούς ειδήσεων, μοιχόν 
και δολοφόνον τόν νέον τής μητρός του σύζυγον άποδεικνυου- 
σών. Μετέπειτα πάγοι έπί τής καοδίας τίθενται, κατευνάζεται μι
κρόν καί αύτή ή φλόξ τής έκδικήσεως καί εργάζεται ή διάνοια, 
ή βαθεια έκείνη φιλοσοφική διάνοια, ή όρμωμένη μέν άπό μιας 
μερικότητος— τής δολοφονίας τοΰ πρώην βασιλέως τής Δανίας 
— άλλά περιπτυσσομενη τήν κοινωνίαν πασαν, τόν κόσμον, τήν 
άνΟρωποτητα όλην, ή θραύσασα π<2ν όριον καί πάντα δεσμόν, 
προωρισμενον την άνθρωπινην θέλησιν νά περιστείλη και είς τοϋ 
άπειρου τά πελάγη έξικνουμένη, ή διάνοια έκείνη ή νΰν μέν πυρ- 
ρωνικώς σκεπτομένη, νΰν δέ χριστιανικώς, τοτέ δέ έπικουρικως, 
άλλοτε κυνικώς καί άλλοτε όρθολογιστικώς.

Ο Αμλέτος δεν εκπροσωπεί καρδίαν πάσχουσαν, άλλά πά- 
σχοντα νοΰν. Και γνωρίζετε τι έστι διανοια πάσχουσα; Τά δά
κρυα είναι, λέγουσιν, άνακούφισις άλγηδόνων οί οφθαλμοί είναι 
πηγαί τών δακρύων ά λλ ’ οΐ οφθαλμοί έπλάσθησαν διά τήν καρ
δίαν, ούχί διά τήν διάνοιαν. Ή  καρδία πάσχει, άλγεΐ· ρέουσι, 
ρέουσι, ρέουσι τά δάκρυα· μετέπει;α στειρεύουσι· μή πιστεύετε 
τούς ποιητάς λέγοντας έν τοιαύτη περιστάσει οτι έξηράνθησαν 
αί πηγαί τών δακρύων ούχί· έξηράνθησαν αί πηγαί τών άλγη
δόνων· αύχμώδειςμείνασαι δέν πληροΰσι'τήν καρδίαν του ιοβό
λου Tic

κοσμος
τροχός ! Ά λ λ ’ όπόταν πάσχη ό ν οΰ ς ! . . .  Εκείνος είναι άνήρ· 
άλλ ή καρδία έχει τι τό γυναικεΐον έν έαυτή* είναι κάλαμος 
ύπό άνέμου σειόμενος, φύλλον άπ’ άκρου κρεμάμενον κλώνου.



δέν άπαυδά έζεϊνος* έργάζεται* βάλλει άπαξ είς κίνησή τήν 
χανήν καί αδτη άεικινητεΐ· παύει δ’ ή κίνησις ή άλλαχοΰ έκ- 
τρέπεται, όπόταν κεραυνός άπελπισίας έπισκήψη* καί τοϋτο ό 
κόσμος καλεΐ φρενοβλάβειαν. Οί φρενοβλαβείς πάσχουσι τόν 
νοϋν, ούχι τήν καρδίαν.

Ό Ά μλέτος έγεννήθ/j φιλόσοφος* εύρειαν τήν διάνοιαν ειχε. 
Έσπούδασεν είς τό πανεπιστήμιον της Βυττεμβέργης* έπί τών 
υπαρχόντων Θεμελίων άνιδρύθη τό οικοδόμημα. Ή  φιλοσοφία 
φέρει πάντοτε τήν μελαγχολίαν, διότι ή φιλοσοφία είναι τό ά
πειρον· ό δέ της ψυχής όφθαλμός, προβλέπων τό άπειρον, άλλά 
μή δυνάμενος έν ένί καί μόνω βλέμματι ϊνα συμπεριλάβη αύτό, 
σκοτοδινια. "Απαξ μαθών τό τελεσθέν κακούργημα, αισθάνεται 
πάθησιν διανοίας* ή έν τώ δράματι παραφροσύνη είναι άναμφι- 
βόλως προσποιητή· είναι ψιμμύθιον έπί τών παρειών· ύπόκειται 
είς της ιδιοτροπίας τής λεπτοτέρας ώρας* άλλ ’ ή διάνοια τοϋ 
'Αμλέτου άπ’ άρχής μέχρι τέλους τοϋ δράματος ύφίσταται πά
θη σίν τινα διαρλή, άκατάβλητον ώς είπομεν άνωτέρω γενικεύει 
τάς περιπετείας έαυτοΰ, άνάγει εαυτόν εις όλην τήν άνθρωπό- 
τητα, αύτήν έφ’ έαυτοΰ άντικατοπτρίζεται καί φιλοσοφών προ
βαίνει. Ζητών νά έκδικήση τόν πατέρα του, διεκδικεί αύτά τά δί
καια τής άνθρωπότητος όλης, ής τάς νόσουςέξιχνια καίάνερευνα.

Ό 'Α μ λ  έ τ ο ς, έάν δύναται νά ύπαρξη παραβολή τις μετα· 
ξύ αύτοϋ καί ήρωός τίνος έτέρου δράματος, είναι άναμφιβόλως 
Πρ ο μ η θ ε ύ ς .  Ώ ς πρός τοϋτο Σαίξπηρ καί Αισχύλος δυνατόν 
νά τεθώσιν έν τή αύτη γραμμή* άμφότεροι κολοσσοί μεγαλο- 
φυϊας, ίσης έν τη πλοκή τών δραμάτων, παρασάγγας δλας άφι- 
στάμενοι άπ5 άλλήλων, καθ’ όσον είναι βέβαιον ότι ό Σαίξπηρ 
είναι πρωτότυπος, ούδόλως άκολουΟήσας τήν άρχαιότητα, άλλ1 
ίσοι έν τη συλλήψει τών μεγάλων ίδεών, ίσοι έν τη καθολικεύ- 
σει τών άγώνων τών έαυτοΰ ηρώων έπί τών άγώνων άπάσης της 
άνθρωπότητος. Ναι, ό 'Αμλέτος είναι Προμηθεύς. Άμφότεροι 
ταλανίςουσι την άνθρωποτητα καί άμφότεροι διανοίγουσι τούς 
έφθαλμούς αύτής.

Β'.

Ό σαρκαστικώτατος Βολταΐρος, ό κατά πάντων τά σατυρικά 
αύτοϋ βέλη έκσφενδονίσας, ώνόμασε τόν Σαίξπηρ ά γ  ρ ιον μέ-

Ουσον.  Εκείνος ήθέλησε νά ύβρίση τό κλέος τής Άλβιώνος, 
τόν μέγαν αίρεσιάρχην τοϋ ρομαντισμού* άλλά, μετά μίαν καί 
ήμίσειαν περίπου έκατονταετηρίδα, ημείς έξαγνίζομεν, ούτως εί- 
πεΐν, τάς δύο λέξεις, τά δύο ταϋΐα έπι'Οετα, τά όποια χαρα
κτηρίζουν λίαν όρθώς τήν άχαλίνωτον τοΰ Σαίξπηρ μοΰσαν. 
Άγρίαν αύτήν όνομάζομεν, διότι ούδέποτε ήθέλησε ν5 άκολου- 
θήση τούς κανόνας τής δραματικής τέχνης, άγρίαν, ώς ούδεμίαν 
λαβοϋσαν έμπνευσιν, άγρίαν, ώς μελετήσασαν πάντοτε τήν κοι
νωνίαν καί τάς φαραωνικάς αύτής πληγάς διά βλέμματος άλ- 
λοκότου τινός περίεργείας* μέθυσον δέ, διότι καί ή ποίησις ή 
μάλλον ό ποιητικός αύτός οίστρος ούδέν έτερον είναι ή μέθη τις 
τοϋ πνεύματος, παραφορά άλλόκοτος τής διανοίας, περιϊπταμέ- 
νης δι’ άετείου πτήσεως είς τό άπειρον.

Τόν Σαίξπηρ πολλοί μέχρι τινός έκάκισαν, μή δυνηθέντες ά- 
ναμφιβολως ινα εισδύσωσιν είς τό μυστήριον όπερ κρύπτει ή δρα
ματική τέχνη τοϋ άθανάτου ποιητοΰ τοΰ Macbeth καί τοΰ Ό- 
θ ε λ λ ο υ .  Γόν Σαίξπηρ ούκ ολίγοι έσκωψαν, άλλοι άμαθή αύ
τόν άποκαλεσαντες, άλλοι άξεστον καί άκατέργαστον, άλλοι 
παντελώς ξένον πρός τούς κανόνας τής δραματικής τέχνης, 
άλλοι προωρισμενον διά τήν κωμωδίαν καί διά τοΰτο άηδώς—  
κατ αύτούς— άναμίξαντα τό κωμικόν μετά τοΰ τραγικοΰ καί 
άλλοι άλλας συκοφαντίας λάλους έξε φώνησανκατ’αύτοϋ. Ά λ λ 1 
οΣαιξπηρ έδρευων έπι τοΰΠαρνασσοΰ τής Α γγλ ία ς , ό ϊαίξπηρ 
άπό τής θριαμβευτικής άψΐοος ήν οι αιώ νες άνήγειραν αύτώ δι
καίως άποθεώσαντεςτοιαύτην έκτακτον μ εγαλοφυΐαν, ό Σαίξπηρ 
γεννηθείς διά τάς μεταγενεστέρας γενεάς ή μάλλον διά τήν αιω
νιότητα, μειδιά περιφρονησεως μειδίαμα απέναντι έκείνων οϊτινες 
ήθέλησαν νά κενώσωσι κατ’ αύτοΰ βελών φαρέτραν, άλλ ’ ούδα- 
μώς /]θυνηΟ/]σαν ινα προσπελασωσι πρός τό άνέφικτον εκείνο 
ύψος έ# ω άνήλθεν ό Σαίξπηρ ύπό τοϋ κύρους καί τής έξουσίας 
ήν οι αιώνες άπέδειξαν αύτώ.

Συνωκειωμενοι πρός τήν κλασικήν τραγωδίαν, συνωκειωμέ- 
νοι πρός τήν αρμονίαν ητις είναι τό κυριώτερον προσόν τής κλα» 
σικής σχολής, όεν ή6υνήθησαν εύθύς έξ ύπαρχής νά έκτιμή- 
σωσι τόν Σαίξπηρ, όστις, πνεΰμα δαιμόνιον, γεννηθέν διά τήν 
ρομαντικήν σχολήν, δέν ήούνατο νά σφίγξη τήν ύψιπετή αύτοΰ 
Μοϋσαν έντός σπαργάνων, ά λλ ’ έγκατέλιπεν αύτήν έλευθέραν



και οϋτω παρήγαγε τά αριστουργήματα εκείνα άπερ άπέδωχαν 
έν τω προσωπω τοΰ Σαίξπηρ οί ρομαντικοί.

κ Ούόεις άρνεΐτα,ι, λέγει καί ό κριτικώτατος Sc'nlegel, οτι ό 
Σαίξπηρ βαθεως έμελέτησε τούς χαρακτήρας και τά πάθη, τήν 
πορείαν των γεγονότων και τάς κοινωνικάς σβέσεις, τά μυστή
ρια τής φυσεως και τόν προορισμόν τοϋ ανθρώπου. Κατηγοροΰ- 
σιν αύτοΰ ως γράψαντος διά τόν όχλον, διά λαόν βάρβαρον.
Γποθεσωμεν λοιπόν πρός ς-ιγμήν, οτι ό) ιγωρών τής τε κρίσεως 

των Λογιών, ως και τών μεταγενεστέρων γενεών, ουδόλως 
προσεχών εις τήν τελειοποίησιν τών ποιημάτων αύτοϋ, έθεώρει 
προορισμόν αύτοϋ τά έπευφημεΐσθαι ύπό πλήθους άοαοϋς· άλλά 
και πάλιν μήτοι δέν άπητεΐτο βαθεια κρίσις όπως έπιτύχη τοΰ 
σκοπουμενου, δπως κατορδώση ώστ’ έκαστον δραμα νά έχη καί 
τά άποτελεσματχ αύτοΰ ; Μήτι ή εκ τίνος δράματος άπορρέου- 
σα έντύπωσις δέν απορρέει έκ τής σχέσεως τοϋ δλου πρός τά 
μερη και τούτων πρός αλληλα ·, Μήτι ωραία τις καθ’ έαυτήν 
σκηνή, α λ λ ά  κακώς παρασταθεΐσα καί βλάπτουσα τήν πρόοδον 
τοΰ όραματικοϋ ένόιαφεροντος, δένήθελεν έπικριθήύπό τών άδαε- 
στερων θεατών; Ούτως έπί πολύ δέν κατενόησαν τάς σπουδαίας 
αίτιας ένεκα τών όποιων τό τραγικόν έν τώ Σαίξπηρ συνανα- 
μίγνυται τώ κωρικώ, καί ότι μία φαιδρά σκηνή αναπαύει μικρόν 
τόν θεατήν έκ τών παθήσεων άς εις τά τραγικόν ύφίσταται· άλ
λ  ο αληθής ποιητής οφείλει νά προσέ'/η είς τήν πορείαν τοΰ 
οραματος αυτοΰ, εις τό άλληλενδετον τών γεγονότων, ού^ί είς 
λεπτομερειας μικρολογους και χαρακτήρας άσκοπους, μονονου- 
χί έπιπολαίους.»

Γ .

Ά λ λ ’ έπανέλθωμεν είς τόν Ά μ λ έ  τον .
Ή  αρχή τοΰ δράματος είναι άφελεστάΐη. Ή  σκηνή υποτίθε

ται έν Έλσενόρη· παρίσταται ή πλατεία έμπροσθεν τών άνακτό- 
ρων. Παρουσιάζονται ό Φραγκίσκος καί ό Βερνάρδος, καί μετ’ 
αυτούς ό Οράτιος και όΜάρκελλος, οίτινες μετά τυπικάςτινας 
ερωτήσεις άρχονται συνοιαλεγομενοι περί τοΰ φάσματος, δπερ 
δή κατά παν μεσονύκτιον ένερανίζετο φέρον τήν μορφήν τοΰ 
πρώην βασιλέω:. Και έν ώ ό θεατής συγκεκινημένος ακούει τήν

περί φασματος διήγησιν, ίδού τό ράντασμα, ωχρόν, λευχειμο
νούν έμφανίζεται, έμβάλλον είς τρόμον τόν τε^Βερνάρδον καί 
τόν Όράτιον. Ό Όράτιος έρωτα·

T t  * \ις ει συ,
Ό ωραν τής νυκτος σφετεριζόμενος 
τοιαυτην και λαμπραν πολεμικήν στολήν, 
γΐ άλλοτε τδ μεγαλεϊον τής νέκρας 
Δανίας ένεδυετο} Μα τον 0εόν! 
άπί I (*)

Αλλα το φαντασμα άναχωρει, έμβαλάν είς ώχρόν τρόμον τόν. 
Ορατιον, όστις έπίστευσεν ότι δέν ήν τό φάντασμα άπλοΰν τής 
φαντασίας γέννημα. Αρχονται  ειτα και οί τρεις σχολιάζοντες 
τάς γιγνομένας είς Δανίαν παρασκευάς, αϊτινες προτίθενται τήν 
καταδίωξιν^ τοΰ Νορβηγοΰ βασιλέως Φορτιμβράσου. Έν ω δ’ ό 
Ορατιος, επανερχόμενος είς τό φάντασμα, έλεγεν ότι καί πρά 
τής πτωσεως τοΰ Καίσαρος, λείψανα έν τοϊς σαββάνοις έτρεχον 
διά τών άγυιών τής πόλεως, άστέρες δέ πυρίνην έχοντες ουράν
έφάνησαν  ̂καί δρόσος αίματόφυρτος καί μυρία έτερα απαίσια 
σημεία καί οίονεί κακάγγελοι, έπικειμένην κρίσιν προοιωνιζό
μενοι, ήμερα τή ήμερα έπληθύνοντο, αίφνης διακόπτεται πρό τοϋ 
άναφαινομένου καί πάλιν φαντάσματος, είς τήν όψιν τοΰ όποίο« 
χράζει τά έξης·

Ίδού! ίδού! και πάλιν έμφανίζεται!
Τον δρόμον του κωλύω δ ,τ ι κ ι’ Sv συμβή.
Φαντασμα, στάσου! Έ χ ε ις  γλώσσαν και φωνι^ν -,
Εΐπέ·!
Και είναι ουνατον vSt γεϊνγ) τι ήμΐν 
Τιμής σοι πρόξενόν δε άναπαύσεως- 
Ε ίπ ί!
Τής χωράς σου ή τύχη «Γναί σοι γνωστή ;
Και ̂ ουνατον ο όλεθρός ν’ άποκρουσθή ;
Είπε!
Καί Sv ίν  τή ζωή σου Ιναπέθεσας,
Εντός τής γής κλαπέντα ίσως θησαυρ&ν 

Δι’ δ 6μεΐς τά πνεύματα, ώς λέγουσι,
ΠεριπλανασΟε μετά θάνατον, ε ίπ έ !
Ειπε και στάσου!

ό ΣαϊΕπ-Λο απ°ιελεσ[/.α cpepet διά των φαντασμάτων
i  Σα.ξτπ,ρ, ω,· ο Βίρων έ, τω Μ α ν φ ρ έ δ ω  «4 Jo ; Ά π ί τ*ς 
% α·ο τ,τ» ;  μέχρ, τ% ^ . p0V| ·|λλ, „ χ’ ,  ^
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γ ία ς, άπό τών ιερέων τής Αίγύπτου μέχρι τών Δρυϊδών τής Γα
λατίας, μέχρι τών Ημερών ήμών τά φαντάσματα όπόσην δέν ε- 
σχον επιρροήν έπί τής θρησκείας, τών ήθών, τών πολιτευμάτων, 
τών νόμων; Τά φαντάσματα δέν είναι μόνον τής δεισιδαιμονίας 
άπόρ(5οια, ουδέ τέκνα τής άγνοιας γνήσια. Τά φαντάσματα Ιγ- 
χεινται έν αυτή τή φύσει τοΰ άνΟρωπου, εγχεινται έν αυτή τή 
ανθρώπινη φαντασία, ήτις ήλιος άκτϊνας έπί τών νεφών εξακοντι- 
ζων πλάττει μυρία'ς όσας ποικιλοχρόους εικόνας, ας περιβάλλει 
μορφή, σαρξίν, όστέοις. Δέν πλάττουσι φαντάσματα άπλαϊ^καί 
μόναί αί φωσφορικαί λάμψεις έν ζοφοειδέσι κοιμητηρίοις, αιτι- 
νες ώς άπλοι σκελετοί παρουσιάζονται άρτι έκ τών τάφων έξεΧ- 
θόντες, δέν πλάττουσι φαντάσματα τών νεφελών άπλαΐ καί μό- 
ναι αι συστροφαί καί δΐναι, ουδέ τών βράχων αι πο^ρωθεν άπο- 
ψεις διότι φαντάσματ’ άναπλάττει αυτή ή φαντασία τοΰ άνθρω- 
που έξ άπλών αισθημάτων ή ιδεών, φαντάσματα δημιουργεί ή 
φαντασία έξ άπλουστάτων ένςίκτων καί παραφορών πάθους, θλι- 
ψεως υπερβολών καί έξάψεων τοΰ νοός. Τις έν τή κοιλαδι ταυ- 
τη τών δακρύων, έν η ό άγκυλόμητις Χάρων ραγίζει οίκτρώς 
τάς τών άνθρώπων καρδίας καί κατακερματίζει τούς ένδοτερους 
αύτών μυχούς, τίς προσφιλές πρόσωπον άπολεσας, φιλτατου ον- 
τος στερηθείς, όλίγας μετά τόν θάνατον ημέρας δέν νομίζει δτι 
παρακο?;ουθεΐται διά τής σκιάς έκεινων και εις τάς χωράς τής ά- 
φαιρέσεως άλώμενος χεΐρα δέν τείνει πραγματικήν πρός σποδώ- 
δη σκιάν, ζητών αύτήν ινα περιπτύξηται;  Τίς, τό ό'μμα τείνων 
έκεΐ . . . .  είς τόν άπαίσιον έκεϊνον θάλαμον . . .  όπου άμα τή ήοΐ 
άνατειλάση . . . κραυγή ήκούσθη γοερά . .  . καί ήν ό τόνος τής 
φιλτάτης άδελφής του . . .  τ ίς , μετά τήν είς τό συνηρεφές κοιμη- 
τήριον άπαγωγήν τοΰ πτώματος έκείνης, εις τήν σκοτιαν ητις 
τόν θάλαμον κατοικεί, δέν βλέπει μορφήν ώχράν, άγγελικήν 
μορφήν, καίτοι ζοφοειδή, μορφήν μελαγχολικήν, νΰν μέν τής ά- 
πελπισίαςσπένδουσαν τό τελευταΐον δάκρυ, νΰν δε μελαγχολικήν 
τήν κεφαλήν έπί τών ώμων κλίνουσαν, τώρα προσεγγίζουσαν, 
τώρα οπισθοχωρούσαν, τώρα έπανακάμπτουσαν, τώρα έγγίζου- 
σάνσε, άπτομένην τών χειρών σου.. . καί τώρα, καί τώρα οϊμοι! 
έξαφ α νιζο μ ένη ν, έκλείπουσαν, Ναι, ό τάς γραμμάς ταύτας γρα
φών εσπεισε τώ Χάρωνι ποταμούς δακρύων καί γινώσκει τάς έν 
τοιαύτη περιστάσει αίθερίας τής φαντασίας περιπλανήσεις.

Ά λ λ ’ έπανέλθωμεν είς τό θέμα ήμών. Έν τοΐς δράμασι τά 
φαντάσματα, μετά τέχνης είσαγόμενα, πολλήν έπί τής έπιτυ- 
χίας τής παραστάσεως έπι^ροήν κέκτηνται,έν τοΐς θεάτροις μά
λιστα τής Εύρώπης, έν η ή τέχνη τών Spectres vivants τεραςίας 
έποιήσατο προόδους, όπου τά φαντάσματα ούδέν ετερόν είσιν ή 
κοΰφαι σκιαί, μορφών άπεικονίσματα, δράματα έν οίς ύπάρχουσι 
φαντάσματα, έγκαταλείπουσι τοΐς θεαταΐς ζωηροτάτας έντυ- 
πώσεις.

Ά λ λ ’ ό Σαίξπηρ τάς έκ τοΰ φαντάσματος παραγομένας έν- 
τοπώσεις καθίστησι ζωηροτέρας, άναμιγνύων τήν ώραν έκείνην 
πρός ήν τό φάντασμα τοΰ βασιλέως τής Δανίας παρουσιάζεται 
έν τή σκηνή τήν δυσκέλαδον τοΰ άλέκτορος φωνήν. Κράζει ό ά- 
λέκτωρ καί τό φάντασμα άναχωρεΐ, ώσανεί ή φωνή τοΰ άλέκτο
ρος προήγγελλε τή εΐκόνι τοΰ δολοφονηθέντος βασιλέως ότι είς 
μάτην πρό τοΰ Μαρκέλλου καί τοΰ Βερνάρδου καί τοΰ Όρατίου 
παρουσιάζεται, διότι ό Ά μ λ ετ  δέν υπάρχει, ό Ά μ λετ  ό φίλτα- 
τος αύτοΰ υιός, παρ’ ου άνεμένει έκδίκησιν, άλλαχοΰ άπεστιν, 
ωσανεί προαγγέλλει τοΐς τρισί τοΰ φαντάσματος θεαταΐς ότι 
αύτά τά όρνεα τής Δανίας έπηρεάζονται έπί τώ έκ τοΰ τάφου του 
έξελθόντι σκελετώ τοΰ πριν βασιλέως τής Δανίας καί ότι δέον 
νά σπευσωσιν όπως άγγείλωσι τό πραγμα τώ Ά μλέτω .

Καί ούτω γ ίγ νετα ι;
Λέγει ό Όράτιος

άλλ* ίδέτε, ή αύγη 
κεκοσμημ,ένη με έτΟήτα πορφύραν 
1πI τής δρόσου βαίνει τοΰ δψηρεφοϋί 
έκείνου λόφου' τέλος νΰν τής φυλακής.
Καλόν νομίζω ό’μως νά διηγηθώ 
παν δ,τι εί'δομεν έν ταυτη τη νυκτι 
τω πρίγκηπι Άμλέτω, έπειδή μά την 
ζωήν μου πέποιθα οτι το φάντασμα 
ήμΐν μεν αλαλον αΰτω θέλει λαλεί.

Ή  δευτέρα σκηνή παρουσιάζει αίθουσαν έν τοΐς άνακτόροις 
μεγαλοπρεπή, είς ην εισέρχονται ό βασιλεύς, ή βασίλισσα, ό 
Άμλέτος, ό Πολώνιος, ό Λαέρτης καί λοιποί. Ό Ά μλέτος εί
ναι συνωφρυωμένος· βαδίζει βήματι σταθερώ· είναι τεταραγμέ- 
νος· τό ομμα εχει άπλανές· πρό ημερών ειχεν άποφασίσει τή ν  έκ 
Δανίας άναχώρησίν του· ό βασιλεύς, ή βασίλισσα παρακαλοϋσιν 
αύτόν ν' άποβή φαιδρότερος καί διασκεδάση πλέον τήν σκιάν έ
κείνην τής μελαγχολίας έν η τυγχάνει βεβυθισμένος, μεταβάλ-



S 4  ΜΕΛΕΤΗ>

λη δέ και τήν περί άναχωρήσεώς του άπόφασιν ό Απλετος με- 
τά τινας ένστάσεις συγκατατίθεται· οί ειρημενοι άναχωροΰσι της 
αιθούσης, μένει δέ μόνος ό 'Απλετος μονολογών ως έξης.

’Ώ| νά έτηκετο ή δυνατή μου σάρξ 
και εις ίίδωρ &πασα νά διελύετο.
’Ή νά μή άπηγόρευεν όριστικώς 
ό Παντοκράτωρ τήν αϋτοχειρίασιν.
Θεέ! ώ πόσον αηδή, παράδοξα
Καί μάταια τά έν τω κόσμω τούτοι! Φεΰ!
Ό κόσμος κήπος έρημος, έν ω σπορά 
βλαστάνει* ζιζάνιων δ* εστιν εμπλεως. κτλ.

Τδού ό αληθής Ά μλέτος! ό ήρως της παλαιουσης προς τόν 
κόσμον διανοιας! ό Ά μλέτος ό φιλοσοφών έπι της άθλιοτητος 
τών τοϋ κόσμου, άλλά καί ό άνακαλών εν νω την ιδέαν εκείνου 
δστις πανταχοΰ πάρεστιν, 6 προτιμών ινα κατασπαραξη τηνκαρ- 
δίαν του, ϊνα ύπομείνη τάς άλγηδόνας πάσας ή νά άρη χειρ* 
δ-ολοφόνου καθ’ έαυτοΰ. Επιθυμεί νά έξελθί) τοΰ κελυφους τής 
γης* έπιθυμεΐ νά ϊδη τί μετά τ ο ν  πλανήτην τοΰτον τής ταλαιπω
ρίας καί τών σκιών υπάρχει, έπιθυμεΐ νά έγκαταλειψη τόν κό
σμον, ένώ ούδέν έτερον θεαταί τις ή πυραμίδας άγερώχους προ- 
τεινομένας πρό τών οφθαλμών πάντων και εκ φαντασιωδών α- 
νωκοδομημένας ονείρων, άλλ’ ή ιδεατοΰ ΙΙαντοκρατορος, οστις 
άπαγορεύει τήν αυτοχειρίαν, κατακρατεί τήν χεΐρα αυτοΰ καί 
τρέμει.

Ναι, μένει, ϊνα εϊσέλθη εις τό στάδιον έκεΐνο τών άγωνιών, 
τών έλπίδων, τών φόβων, τών περισπασμών, τής υπομονής· μέ
νει ιν’ άκούση παρά τών φίλων του Ορατιου, Μαρκελλου και 
Βερνάρδου τάς περί φαντάσματος άγγελίας· μένει ϊνα διά παν
τός άποχωρισθή μετά τής ησυχίας, τής φαιόροτητος, τής άνα- 
παύσεως· μένει ϊν’ άναλάβη άγώνα εις ου τό τέρμα ινα κατελΟ /] 
καί δάφνη νίκης ϊνα στεφθή, οφείλει νά παραοωση τ ή ν  τελευ- 
ταίαν του π ν ο ή ν ,  πνοήν άγωνιώντος νέου, σχόντος τό θάρρος ι- 
να θυσιάση τήν ζωήν του, πρός άπλήν καί μόνην έκδίκησιν τοΰ 
πατρός του.

Ναι, σας άναγνωρίζομεν, παραδείγματα τών άρχαίων μας προ
γόνων. Τό γόνυ κλίνομεν πρό σοΰ, γεραρα άρχαιότης, η ως Σεί
ριος έν τώ ούρανώ τής άνθρωπότητος άκτινοβολήσασα, ή διδά- 
ξασα αύτή ϊνα ή ευσεβής πρός τούς προγόνου; καί πιστή είς

τήν πατριοα. Σας ένθυμούμεθα, Ίφιγένειαι καί Ά ντιγόνα ι, θυ- 
σιασθεΐσαι η μεν εις τόν βωμόν τής πατρίδος, ή δέ πρό τοΰ βω
μού τής άδελφικής στοργής. Άναγνωρίζομεν, μεγάλη, θεία, ι
ερά έλληνική άρχαιο~ης, δτι σοι καί μόνη όφείλονται τά πάθηέ- 
κεΐνα τά εύγενή, τά λεπτά, άγνά αισθήματα δσα ταΐς Β'Ιού- 
σαιςτών οιαφορων ποιητών τροφήν παρέσχον άνεξάντλητον. Τίς, 
παρα τον ελληνικόν Παρνασσόν, άπεθέωσε τά πάθη καί τά αι
σθήματα, τις, παρ αυτόν, λαβών αυτά ώς βάσιν έδημιούργει έ- 
κεΐνα τά άπαθανατισθέντα καλλιτεχνήματα, τά τιμαλφή έκανα 
αρις-ουργηματα, ανευ τών όποιων ήθελον σιγήσει καί ή μουσική 
και η ποιησις, αι ούο αυται Χάριτες, είςών τούς ροδόεντας, δονα- 
κοχλοας λειμώνας ευρίσκει μικράν τροφήν ή άνθρωπότης, καλ- 
λιφΟόγγους ωδάς έναυλιζομένη;

Αλλ άναμενει ήμας ό Ά μ λ ε τ ,  πρός ον ήδη έρχονται ό Όρά- 
τιος και ο Βερνάρδος άναγγελοΰντες τήν έν φαντάσματι έμφά- 
νισιν τοΰ πατρός αύτοΰ.

Οποιαν τον ευρισκουσιν ώραν; Καθ’ ήν εκείνος τόν πατέρα 
του, τον προσφιλή αύτοΰ πατέρα, ώ μετ’ ού πολύ τήν ζωήν του 
δλην άφιερονει, άναπολών άνεφώνει διά τήν μητέρα του, τήν με
τα ενα μήνα εις άλλου άγκάλας τήν συζυγικήν προδώσασαν πί- 
στιν, τά έξης:

ώ τής χαμερποϋς 
Σπουδής, τοΰ Ιπιβήναι λέχους βδελυροϋ:

Τά νεφη ήσαν συσσωρευμενα· έλειπεν ό κεραυνός* τά πτίλα 
πρός πΰρ ήσαν έτοιμα· μικρός άπητεΐτο σπινθήρ· αί άργυραΐ τών 
κυμάτων δΐναι, ήνωρθωμέναι άνέμενον είς τής καταιγίδος νά ρι- 
φθώσι τόν κόλπον τό σύνθημα μόνον τοΰ Αιόλου έλειπεν.

Τοιοΰτό τι συνέβη καί έπί τοΰ Άμλέτου. Μέχρι τοΰδε ήν τό 
προοίμιον, εϊδομεν προλόγους· άλλά τής ύποθέσεως ε’ισέτι δέν 
ήψάμεθα. Μας κατέπληξε μέχρι τοΰδε ό Σαίξπηρ, άλλά δακτύ- 
λω άκρω· ^δη βυθίσει ημάς έν τώ ώκεανώ τής έκπλήξεως· ήδη 
δψόμεθα τόν Ά μλέτον οίον τόν έφαντάσθη ό Σαίξπηρ.

Ο Αμλέτος άκούσας τάς διηγήσεις τών φίλων του άπέρχε-
ται μετ αυτών ϊνα τό μεσονύκτιον συναντηθή μετ’ αύτών είς
τή ’ ^ α τε ΐα ν  ιής Ελσενόρης καί ϊδη . . . ίδη τοΰ πατρός τό πε- 
φιλμένον φάντασμα.

Ιοού ή πλατεία . . .  ιόού ό Ά μλέτος . . .  ίδού οι φίλοι του . .  .·



ά λλ ’ ίδού καί τό φάντασμα* ΐσ τα τα ι. .  . προχωρεί. . .  νεύει τόν 
Ά μλέτον διά τοΰ δακτύλου ινα τό άκολουθήση. Τό προσφωνεί 
ό Ά μλέτος, κυριεύεται ύπό θαυμασμοΰ . . .  εχει απέναντι αύτοϋ 
τάν πατέρα του . .  . τόν πατέρα του φέροντα σάββανον . . .  άλλά 
καί ώπλισμένον. Τόν βλέπει. . . σκέπ τετα ι... διστάζει, θέλει νά 
τόν άκολουθήση . . . παρακωλύεται ύπό τών φίλων του . . .  ά λλ ’ 
έπί τέλους άποσπάται τών χειρών του καί φεύγει.

Σκηνή έτέρα. Τό φάντασμα τοϋ πατρο'ς.— Ό Ά μλέτος. Τό 
φάντασμα λαλεΐ. Νομίζει τ ις δτι θεάται τό είδαΛον τοϋ Πολυ
δώρου λέγον·

"Ηκω νεκρών κευθμώνας και σκότου πόλας 
λιπών, "ν’ "Αιδης χωρίς ώκισται θεών κτλ.

Τό φάντασμα λαλεΐ καί έκμυς·ηρεύεται τόν τρόπον τοΰ θανάτου
αύτοϋ. Ό πατήρ τοΰ Άμλέτου δέν άπέθανεν* έδολοφονήθη έν
τώ κήπω* τώ έπότισε δηλητήριον ό αδελφός του, ό νυν βασιλεύς
της Δανίας* ό σύζυγος της μητρός τοϋ Άμλέτου. "Ω! τίνες στε-
ροπαί έννύχων φασμάτων, τίνων μελέων δειμάτων κεραυνοί
πλήττουσι τήν κεφαλήν τοϋ Ά μ λέτο υ ; Ποιαν ήχώ, ποιον όδυρ-
μόν πατρός δολοφονηθέντος ακούει, ποϊαι λ ιτα ί πατρός ζητούν-
τος έκδίκησιν π7.ήττουσι τά ώτα αύτοΰ ; Πώς ήδύνατο μετά τήν
έξαφάνισιν τοΰ φαντάσματος, άπελπις, φλόγας έκ τών οφθαλμών
του έκπέμπων, θριξίν ήνορθωμέναις μετά φρίκης νάμή άνακράζη;

ΤΩ γύναι όλεΟριωτάτη ! Βδελυρε,
Επάρατε κακούργε, το μειδίαμα 
έπι τοϋ χείλους εγων I

Και νΰν τό δραμα άρχεται γονιμοποιούμενον. Νΰν ό κορμός 
πρός τά άνω ύψοΰται, οί κλώνοι του άμφιλαφώς τείνονται, άνθ^ 
νεοθαλή έπ’ αύτών άναφύονται, άλλά τά λεπτοϋφή αύτών φύλ
λα , άντί σταγόνων δρόσου, δάκρυα άφυδραίνουσι κρυσταλλώδη. 
Καί μετ’ ού πολύ καταιγίδες, κέραμοί καί άστραπαί κατα^ρί- 
ψουσινεκρόν τό δένδρον, ό'περ είς κόνιν οίκτρώς κατανεύσει.

Δ '.

Έ ν τη δευτέρα πράξει ό Πολώνιος (αύλάρχης) ακούει τήν Ό- 
φηλίαν άφηγουμένην αύτώ δτι είδε τόν Ά μλέτον τεταραγμένον 
είσελθόντα είς τόν θάλαμον αύτής, έσχισμένον ένδυμα φοροΟντα

ski άνευ πίλου, άδέτους έχοντα τάς κνημίδας καί ρυπαράς. Ε 
ξακολουθεί δέ τήν διήγησιν αύτής ώς έξης*

Λαβών με άπο τή; χειρος, σφιγκτδς αυτήν 
έκράτει* είτα τιναχθείς προς τ’ όπισθεν 
κατα το μήκος τοΰ βραχίονος αύτοΰ,
«αί ουτω πως τήν άλλην χεΐρά του κρατών 
έπί τών έφθαλμών αύτοϋ, προσεκτικώς 
τοσοϋτον μοΰ έζέταζε το πρόσωπον, 
ώς &ν νά ήθελε ν’ άπεικον!σ’ αύτό.
Έπί πολύ τήν θέσιν του έτηρητε, 
καί τέλος, σφιγγών έλαφρώς τήν χεΐρά μου 
καί οΰτω σείων τρις τήν κεφαλήν αύτοΰ 
έ'νθεν καί ενθεν στεναγμόν άνέπεμψε 
βαθύν τοσοϋτον, ώς νά κατεστρέφετο 
τοΰ δλου σώματός του ή οικοδομή, 
καί νά έκόπτετο ή υπαρξ ς αύτοΰ, κτλ.

Μετηνέγκομεν τήν διήγησιν ταύτην έν τή ήμετέρα μελέτη 
χαθ’ δσον πολλοί τών έπικριτών τοΰ Ά μ λ έ τ ο υ  έψεξαν πικρώς 
τόν Σαίξπηρ ώς λίαν ώμόν καί άτεγκτον παραστήσαντα τόν ή- 
ρωα αύτοΰ πρό τής νεαράς φοιβάδος Όφηλίας, ήτις έπί τέλους 
ενεκα αύτοϋ παραφρονήσασα ηύτοκτόνησεν. Ή  άνωτέρω διήγη- 
σις περιλαμβάνει τον τελευταΐον άσπασμόν τοΰ Άμλέτου είς τήν 
φιλτάτην έρωμένην. Μέχρι τής στιγμής έ*είνης ό Ά μλέτος εί
χε καρδίαν* άπό τοΰδε έχει νοϋν, παλαίει διανοητικώς* ό εύγενής 
βασιλόπαις είχε παραδώσει τήν καρδίαν αύτοΰ είς τή ν ’Οφηλίαν* 
τήν ήγάπα καί τήν ήγάπα περιπαθώς. Έ μ ελλε νά δρέψη έκ τοΰ 
έρωτος έκείνου γλυκείς καρπούς γαμικής ένώ^εως, άνθη νά δρέ
ψη συζυγικοΰ έαρος, άλλά φροΰδαι μέν αί έλπίδες του υπήρξαν, 
φροΰδος δ’ ό έρως αύτοϋ. Ά φ ’ ής τό φάντασμα τοΰ βασιλέως 
τής Δανίας έκδίκησις παρά τοΰ υίοΰ του έζήτησεν, ό Ά μλέτος 
εν κέντρον είχε καί μίαν τροχιάν τοΰ βίου του: τήν έκδίκησιν τοΰ 
φόνου τοΰ πατρός του. Έννοοϋμεν καί ήμεΐς δτι άλλος τις ποι
ητής ήθελε παρουσιάσει τάν Άμλέτον άφ’ένός έρώμενον τής Ό- 
φηλίας έμμανώς, άφ’ έτέρου διακαώς ποθοΰντα ινα έκπληρώσ/) 
τό πρός τόν πατέρα όφειλόμενον καθήκον, ήθελε παραστήσει έν 
αύτή τήν πάλην τοϋ έρωτος καί τοΰ καθήκοντος καί άλλως πως 
ήθελε διασκευάσει τήν δλην τοΰ δράματος οικονομίαν. Ά λ λ ’ ό 
Σαίξπηρ ήθέλησενΐνα παρας·ήση τόν Ά μλέτον λησμονοΰντατόν 
πρός τήν Όφηλίαν έρωτα αύτοΰ,φιλοσοφικώς διασκεπτόμενονκαί



καρτερικώςύπομένοντα τήν χαρμόσυνον, άλλά κρίσιμον εκείνη# 
στιγμήν, καΟ’ήν έμελλε νά διεκδίκηση τόν μυσαρόν καί κακοΰρ- 
γον τοϋ πατρός του φόνον.

Ό Πολώνιος άκούσας τάς έκμυστηρεύσεις τής θυγατρός του 
άπήλθεν, ώς καλός αύλικός, W άναγγείλν} τό πράγμα τω βασι- 
λεΐ, μεθ’ ου συμφωνεί όπως αυτός μεταχειριζόμενος ώς οργα- 
νον τήν θυγατέρα του άνακαλυψη άν ή παραφροσύνη ήν προσ
ποιείται ό Ά μλέτος προέρχηται έκ τοΰ πρός τήν Όφηλίαν έρω
τός του ή ού.

Ε'.

Ό Ά μ λέΐο ς παραδίδοται είς τήν άνάγνωσιν. —  Άνάγνωσις^ 
τρύφημα τών πασχόντων, βαυκάλισμα τών άλγούντων, παρα
μυθία τών άπηυδηκότων έκ τών κοσμικών άλγηδόνων! Ανα- 
γνωσις! Φιλοσοφία τοΰ ίδανικοΰ, τής ύλης περιφρόνησις, τασις 
πρός τήν άϋλίαν.

Ό  Ά μλέτος άναγινώσκει* προσποιείται τόν παράφρονα* άλλά 
ποιον παράφρονα; Τόν τής φιλοσοφίας. Έρωτάται υπό τοϋ Πσ- 
?νωνίου τί άναγινώσκει. Ά παντά: Λέξεις— λέξεις— λέξεις . Τις 
ταύτης ώραιοτέρα άπάντησις; Έ κ τίνος ετέρου τό βιβλίον συγ- 
κειται ή έκ λέξεων; Ναι, αί λέξεις είσί τά μόρια τοΰ λόγου, ως 
τά μόρια τής ύλης συνιστώσι τό σύμπαν. Αί λέξεις είσί στιγμαι 
φωσφορικαί λαμπυρίζουσαι, τό φώς συνενουμενον ζωηράν ά- 
ποτελεϊ λάμψιν. Ό  Ά μλέτος άναγινώσκει λέξεις· καί αί λέξεις 
είσί τό τρύφημα τοΰ Ά μλέτου. Ά λλά  τάς λέξεις ταύτας άποκα
λεΐ κατόπιν λοιδορίας· λοιδορίας σχετικώς πρός τήν προσποιη
τήν αύτοϋ παραφροσύνην καί σχετικώς πρός τόν αύλικόν Πολω- 
νιον, δν ζητεί νά σατυρίση.

Μετά μικρόν εισέρχονται είς τήν αίθουσαν ό 'Ροοοκοσμος και 
ό Γιλδενστέρνης· άρχαίοι τοΰΆμλέτου συμμαΟηται, ούς ό Βασι
λεύς καί ή Βασίλισσα άπέστειλαν αύτώ όπως δυνηθώσιν ίνα οια- 
σκεδάσωσι τήν μελαγχολίαν του. Ό Άμλέτος άποκαλεΐ τήν Δα
νίαν φυλακήν, άκολούθως δέ άποκαλεΐ τόν κόσμον άπαντα φυ
λακήν, καί μεγαλοπρεπή, ώς λέγει, μάλιστα, έν f) κρύπται καί 
όπαί καί κελλια πολλά, ών ή Δανία εν τών φρικωδεστέρων. Φυ
λακήν ονομάζει τόν κόσμον. ' Οποίαν μεγάλην ιδέαν περικλείει.

* ό μικρόν τοΰτο λεξίδιον, όπερ πάντες άσκόπως προφέρομεν είς 
τόν καθημερινόν ήμών βίον, λέγοντες έν τή στενοχώρια ήμών:
« ε! ό κόσμος είναι φυλακή! ; » Ναι, φυλακή, ειρκτή, δεσμωτή- 
ριον, καί φιλοσοφικώς καί θρησκευτικώς ούδείς δύναται νά δια- 
φιλονεικήση ότι άπεστάλημεν ένταΰΟα ϊνα έξιλεώσωμεν αμαρ
τίας άλλων ή ότι ελεύθεροι πρίν, βία έν τοΐς ύπογείοις τούτοις 
έ^ρίφθημεν. Τίς άρνεΐται ότι ό κόσμος είναι ειρκτή, διότι μονον 
άλγοϋμεν, χωρίς ούδέν γλυκύ νά αίσθανθώμεν, διότι άλγοΰμεν 
καί έν άλγηδόσιν, ώς άλγοϋμεν και έν ηδοναΐς, ως χιμαιρικαί, 
ούσαις καί έπιπολαίοις, ότι αίσθανόμεθα μέν δύναμιν πολλά νά 
πράξωμεν, άλλά  τόν χρόνον εχομεν οικτρόν ουναστην; ότι πολ
λάκις σπείρομεν μαργαρίτας και Οεριζομεν δακρυα; Τίς αρνειται 
ότι ένταΰΟα δουλεύομεν άπλώς, χωρίς ν άνταμειφθώμεν, ένταϋ- 
Οα σύρομεν άλύσεις, ούδ’ εις έλευΟεριας πεοια αύραν έλευθεραν 
δυνάμεθα νά πνεύσωμεν;

Ό κόσμος είναι φυλ»κή.
Ά λ λ ’ ό Ά μλέτος έξακολουθεΐ φιλοσοφών. «Τότε λοιπόν ά- 

ποκρινόμενος είς τόν 'Ροδοκοσμον εναντιοφρονησαντα, λεγει, η 
Δανία δι’ ύμάς δέν είναι φυλακή, έπειδή ούδέν κυρίως καλόν ή 
κακόν* ό τρόπος τοΰ διανοεϊσΟαι μονον περι αυτοΰ καθιστά αύ
τό ή ούτως ή άλλως.» Ό Ά μλέτος βλεπετε ότι αντιόόξως φ ι
λοσοφεί* λαμβάνει ύπ’ όψιν τά άποτελέσματα ή μάλλον τάς έπί 
τών αποτελεσμάτων όψεις τών άνθρώπων και άποφαινεται οτι 
ούδέν κυρίως καλόν ή κακόν* διότι δύναται εν καί τό αύτό πράγ
μα οΰτος μέν νά Οεωρή καλόν, έκεΐνος δέ κακόν* ό όργιάζων 
θεωρεί τά Οργια τ ί  κ α λ ό ν ,  τί συνάδον πρός τήν τοΰ κόσμου 
ματαιότητα, τί πρόσφορον τώ χαρακτήρι καί τή άποστολή του* 
ά λ λ ’ ό νηφάλιος θεωρεί τήν κραιπάλην τ ί κ α κ  ό ν, τί σ τι  γ μ α 
τ ί ζον  τήν ζαθέαν τοΰ άνΟρώπου φύσιν, τί άντιβαΐνον πρός τήν 
άποστολήν τής άνθρωπότητος.

Ά λ λ ’ ή φιλοσοφία τοΰ Άμλέτου προβαίνει* προβώμεν καί 
ήμεΐς μετ’ αύτοΰ. Άποκαλών τά όνειρα άπλώς σκιάς λέγει* Οι 
πένητες λοιπόν τής γής μας είναι βασιλείς, οί δέ μονάρχαι και 
οί πεφισημένοι ήρωες σζιαί μόνον τών πενήτων. Άκολούθως έν- 
νοών καί αύτός ότι μυιτήριον κατέστησαν οι λόγοι του, έπιλε- 
γει* Ά ς  ύπάγωμεν είς τήν Αύλήν, διότι, μά τήν ζωήν μου ! ό 
νοϋς μου είναι τεταραγμένος-
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Μετ’ ού πολύ εισέρχεται εις τήν αίθουσαν ή εταιρία τών ηθο
ποιών ήτις προσεκλήθη εν τγ) αύλ'/j τοϋ βασιλέως δπως, εί δυ
νατόν, δια παραστάσεων κωμωδιών ή δραμάτων διασκεδάση έπί 
μικρόν τήν μελαγχολίαν τοϋ Ά μλέτου. Τοσοϋτον ό Σαίξπηρ 
έμβαλλει εις τε τόν βασιλέα καί τήν βασίλισσαν τόν πόθον δπως 
ό Ά μλέτος συνέλθη είς εαυτόν ινα μή έκ τής παραφροσύνης 
του ταραξη τήν δαΐτα καί τήν κλίνην τής μοιχοϋ βασιλίσσης 
και τοΰ δολοφόνου βασιλέως. Μετά τινας έρωτήσεις, ό Ά μ λέ
τος διατασσει τούς ηθοποιούς ν’ άπαγγείλωσι τεμάχια ποιήμα
τος υπόθεσιν έχοντος τόν φόνον τοΰ Πριάμου καί τάς άλγηδό- 
νας τής μελέας Εκάβης. «Οί έπικριταί, λέγει ό Σχλέγελ, πολ- 
λακις συνεζητησαν έάν ό Σαίξπηρ πραγματικώς συνέταξε τό τε- 
μάχιον τοϋτο, καί, έν περιπτώσει καθ’ ήν παρ’ άλλου έδανείσθη 
αύτό, έάν έποιήσατο τοΰτο πρός έπαινον τοΰ τεμαyίoυ ή δπως 
διακωμωδηση την εμφασιν τραγικών τινων έπί τής έπoyής του 
ποιητών. Ούδαμώς έσκέφθησαν δτι ώφειλον νά λάβωσιν ύπ’όψιν 
τό τεμάχιον τοΰτο, ούχί απολύτως, αύτό δηλ. καθ’ εαυτό, άλλά 
σχετικώς πρός τήν θέσιν έν f] εύρίσκεται. "Ινα ποίημά τι έν έτέ- 
ρω ποιήματι φανή ως δραματική τις ύπόκρισις, εδει δπως δήποτε 
νά εχη ύφος τι υψηλόν, καί διά τοϋτο ό Σαίξπηρ έπλήρωσεν αύ
τό στίχων άντιφατικών καί άντιθέσεων άποφθεγματικών. Ά λ λά  
τό ειόος τοΰτο βεβαίως ούδαμώς ήρμοζεν είς τήν γλώσσαν τής 
Έκαβης, ήτις ώφειλεν ίνα έκφράζη ζωηράν καί σφοδρότάτην 
συγκίνησιν. Ούδεμία άρα έξοδος εμενε τώ ποιητή ή ή υπερβολή 
καί ή εξαψις τοΰ παθητικοΰ. Ό λόγος ούτος βεβαίως δέν είναι 
άπηλλαγμένος όγκου άλλά περικλείει άληθές μεγαλεϊον, τό ό
ποιον μετά πολλής θερμότητος δύναται νάύποκριθή εις καλός 
ήθοποιός.»

Καθ’ ήμας ή άπαγγελία  τοΰ τεμαχίου έκείνου ήν λίαν πρόσ
φορος τή περιστάσει· τό δραματικόν έκεΐνο άπόσπασμα ήθέλη- 
σεν ίνα παραστήση ζωηρώς τάς στροφάς τής βαρυδαίμονος τ ύ 
χης, ης μετ’ού πολύ ό άγρυπνος οφθαλμός θέλει ρίψει θανατη- 
φόρον βλέμμα έπί τοΰ βασιλικού ζεύγους. "Ω! φεΰγε! φ εΰγε ! 
τύχη πόρνος ! άνακράζει ό ύποκριτής.

Ό Ά μλέτος μετ’ ού πολύ μένει μόνος. 'Η καρδία αύτοϋ έξοι- 
δαίνεται. Ή  καρδία, ή ύπέρ άνθρωπον άληθώς άναπτύξασα θρά
σος. Όποιον μυστήριον κρύπτει ό Ά μ λέτο ς ) Δέν προσωποποιεί
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τήν έπί τής καρδίας υπεροχήν τοΰ νοός, τήν έπί τών παθών έπι- 
κράτησιν τοϋ όρθοϋ λόγου\ Έ ν ώ το πάθος τής έκδικήσεως κο
χλάζει, έν ω ή φλόξ τοϋ πάθους άναρριπίζεται στιγμή τή στιγ
μή, ό Άμλέτος αναγκάζεται άτάραχος νά φλύαρη, νά ύποκρί- 
νηται τόν παράφρονα, τό > βωμολόχον, τόν άστεϊον, τόν λήρον. 
Μυστήριον, μυστήριον είσαι, καρδια τοΰ Αμλέτου. Και σύ, ω 
Σαίξπηρ, μυστήρια κρύπτεις έν τή δραματική σου τέχνη. Αίαν 
δέ όρθώς οί μελετήσαντες τόν Ά μ λ έ τ ο ν  άπεφϊίναντο δτι δσον 
καί άν μελετηθή ή τραγωδία αΰτη, αιωνίως φερει εφ εαυτής τήν 
σφραγίδα τοϋ μυστηριώδους.

Ίδού αύτός μονολογών άσυναρτήτως, φιλοσοφικώς, συγκε- 
χυμένως λ έγε ι:

..................’ Αχ! μόνο; εΤμΊ νΰν
Κακούργο;, χαμερπής, άνδράποδόν είμι!
Παράξενον δεν είναι καί παράδοξον, 
πώ; ποίημα άπλοΰν, τοΰ πάθους ονειρον, 
άποστηθίζων ό υποκριτής αύτος 
τοσούτω την ψυχήν του ήδυνήθη να 
βιάσΥ), ώστε ΰπο συγκινήσεω; 
το πρόσωπον αύτοΰ ώχρίασε, πικρώς 
το ό’μμα του έδάκρυσε, καί ή φωνή 
αϋτοΰ έκόπη, δλω; εί; τήν ίκφρασιν 
τοΰ πάθου; δπακούουσα-, Καί διατί;
Διά τήν γηραιάν Έκάβην.—
Τί; ή Εκάβη προ; αύτον, καί τις αύτος 
προς τήν Έκάβην, ώστε νά θρηνΐ} ΰπερ 
αυτής; . * * * ...........................

Ό Σαίξπήρ ήν ύποκριτής· έμυήθη εις τήν τέχνην έκείνην ήτις 
εισδύει είς τό πνεΰμα τών ποιητών καί έκ νεκρών ζωοποιεί τά 
αριστουργήματα αύτών καί διά τοΰτο φιλοσοφεί έπί τής τέχνης 
ταύτης. Οί άνωτέρω στίχοι ίσως φαίνονται περιφρονητικοί πρός 
αύτήν είσιν δμως ού μόνον άληθεΐς, άλλά καί τών ύποκριτών 
έπαινετικοί.

Κατόπιν ό Ά μλέτος καταλαμβάνεται όπό τοΰ σφοδροτέρου 
πάθους έν όλη  ταύτ/) τή τραγωδία, καθίζεται αληθής μανιώδης, 
ένθυμεΐται τόν πατέρα του, άναλογίζεται δτι είσέτι δέν τόν έξε- 
δικήθη, νομίζει δτι άκούει τήν φωνήν τοΰ πεφιλημένου αύτοΰ 
γεννήτορος σχίζουσαν τά στρώματα τοΰ Άδου καί βραγχωδώς 
κραυγάζουσαν: Έκδίκησιν! έκδίκησιν! Νομίζει δτι δίχα κατασχί- 
ζουσι τήν κεφαλήν αύτοΰ, δτι τάς τρίχας τίλλουσι τοΰ πώγωνός



του και επί τοΰ προσώπου ρίπτουσιν αύτάς, δτι δάκνουσι τήν 
ρίνα του, οτι τόν δνομαζουσι δειλόν καί άνανδρονκα'ι ψεύστην... 
Οποία ωραία εικων υιοΰ, διπλήν εχοντος άπος·ολήν, διπλοΰν κα

θήκον, διττούς ιερούς αγώνας, διττάς ίεράς υποχρεώσεις! Νά τι- 
μωρήση εν κακούργημα, μίαν δολοφονίαν, νά έπισύρη έφ’ ενός 
έγκληματίου τούς κεραυνούς της θείας δίκης, καί άφ έτέρου, ν’ 
άποδώση τό τελευταϊον χ α ΐ ρε είς τόν πατέρα του, τά τελευ
ταία τροφεία, νά έκπληρώση εν τελευταϊον καθήκον, έκδίκησιν, 
έκδίκησιν τοΰ παρανόμου φόνου του.

Είς τάς στιγμάς έκεινας, έν τω μέσω της παραφορας έκείνης 
τώ έρχεται ή ιόέα της παραστάσεως, της παραστάσεως τοΰ φό
νου τοΰ 1 ονσαγου. Αυτός ο ά γ ρ  ι ο ς μ έ Ο υ σ ο  ς, σκιά γελώσα 
τοΰ Βολταιρου, ο ύπο σοΰ οικτρώς σαρκασθείς Σαίξπηρ, ώς μέ
σον έκδικήσεως, ως μέσον άνακαλύψεως τοΰ βασιλικοΰ έγκλή- 
ματος, ούδέ κατασκόπους έθηκεν, ούδέ βίαν, ούδέ δηλητήριον, 
ούδέ λόγχας, ούδέ δωροδοκίας, ούδέν, ούδέν έξ έκείνων, όσα έν 
τοιαυταις περιστάσεσι όιατιθεασιν οι 7̂ ο t π ο ι οπαδοί της ρωμαντι- 
κή£ σχολής. Αύτός ο άγριος μέθυσος καταφεύγει είς τήν φιλο
σοφίαν, καταφεύγει είς μέσον μεταφυσικόν.

Τι νΐανοεΐται ο Αμλέτος; Νά ύποκριθώσιν οΐ ηθοποιοί τήν δο
λοφονίαν τοΰ Γονσάγου, παρόντος τοΰ Ά μλέτου, τοΰ βασιλέως, 
τής βασι?.ισσης· τ ή ν  δ ο λ ο φ ο ν ί α ν  τ ο ΰ  Γ ο ν σ ά γ ο υ  ήτοι 
τήν πρωτην εκδοσιν της δολοφονίας τοΰ πατρός τοΰ Ά μλέτου. 
Θεατρον επι θέατρου ν άνοιχθή, αύλαια όπισθεν αύλαίας άλλης 
ν άναπετασθή, υποκριται παρ υποκριταΐς άπό σκηνης νά διδά·« 
σκωσιν.

Τίς δεν θαυμαζει τήν μεγαλοφυΐαν τοΰ Σαίξπηρ;

i V .

Μέρος τρίτον τής τραγωδίας. Ό Βασιλεύς, είς ου τήν διάνοιαν 
βαρεΐαι, ως ό χάλυψ, έπικάθηνται αί τοΰ συνειδότος τύψεις, μή 
δυνηθείς νά μάθη παρά τοΰ 'Ροδοκόσμου καί Γ ιλδενστέρνη τά 
αίτια τής τοΰ Αμλέτου παραφροσύνης, μηχανεύεται μετά τοΰ 
Πολωνίου ιν άποστείλη πρός αύτόν τήν έρωμένην του Όφηλίαν, 
αύτός δε μετά τοΰ αύλικοΰ του είς θέσεις καταλλήλους κρυβέν- 
τες ν άκούσωσι τί μέλλει νά^ε’ίπη πρός αύτήν ό παραφρονών. 
Απέρχονται.

Εισέρχεται ό Ά μλέτος, λέγων εύθύς έξ άρχής τό περίφημον 
έκεΐνο:

Είναι ή μή, νΰν τοΰτ’ έστι το ζήτημα.
'Ο Ά μλέτος φιλοσοφεί έπί τοΰ περί ζωής ή θανάτου ζητή

ματος. «Πότερον, λέγει, τω άνθρώπω εύγενέστερον; ’Οργίλου 
Μοίρας ύποφέρειν τάς δεινάς σφενδόνας καί τά βέλη, ή όπλίζε- 
σθαι κατά ώκεανοΰ δεινών, καί κατ’ αύτών εαυτόν παρατάττων 
τελευτάν; Θνήσκειν— καθεύδειν— περαιτέρω δέ ούδέν. Θνήσκειν 
•—καθεύδειν·—ναι, καθεύδειν! ίσως δέ καί όνειροπολεΐν! Ίδού τό 
ζήτημα! » Πόσον ώραΐα φιλοσοφεί 6 Ά μλέτος περί τής παρού- 
σης ζωής. Πολλοί τόν θάνατον έθεώρησαν ύπνον. Πολλοί τά 
θνήσκειν συνεταύτισαν μετά τοΰ καθεύδειν· άλλ ’ 6 ' Αμλέτος τί- 
θησι τό καθεύδειν μετά τά θνήσκειν, καί μετά τά καθεύδειν τό ό- 
νειροπολεΐν! Καί διά τούτων τών θεωριών πόσον ήδύν τόν Οάνα« 
τον καθίς·ησι, πόσον ήμερον, πραον, άναπαυτικήν παρουσιάζει τήν 
παΰσιν της ζωής; Ό θάνατος είναι παΰσις τής μελωδίας, ά λλ1 
άτέρμων έξακολούθησις τοΰ τελευταίου έκείνου κηλήματος τής 
ήχοΰς της μουσικής. Θνήσκομεν, κοιμώμεθα καί δνειροπολοΰμεν, 
κατά τόν Άμλέτον. Ναι, τρεΐς λέξεις τήν αιωνιότητα διαγρά- 
φουσαι, τρεΐς λέξεις, τρεΐς οδοί πρός τήν άθανασίαν άγουσαι! 
Άνθη τρία, τρία λευκάνθεμα τής μελλούσης ζωής.Ναί, ύπάρχει 
μέλλουσα ζωή, ύπάρ/ει καί ό Ά μλέτος, διά τοΰτο διατηρεί τήν 
ζωήν του. Ά λ λω ς , θά ηύτοκτόνει καί μετ’ αύτοΰ ή άνθρωπότης 
άπασα. Διότι έάν δέν ύπηρχε,

.......................Τίς ήνείχετο την μάστιγα
τοΰ χρόνου καί τον εμπαιγμον, τίς ίσχυρώς 
την τυραννίαν, τίς τας ύβρεις αϋθαδώς, 
την θλίψιν περιφρονουμένου ερωτος, 
τίς τής δικαιοσύνης την αναβολήν, 
τίς τήν υπεροψίαν των Ιν τέλει, τίς 
το ονειδος, το σιωπώσαν άρειήν 
καλύπτον καί σκοτίζον, &ν ήδύνατο 
αΰτος απάντων ν’ άπαλλάξγι Ιαυτον 
απλώς δια βελόνης! Τίς ήνείχετο 
νά α’ίρϊ) άχθη καί νά καταΟλίβηται 
ί)πο τοΰ μόχθου τής ζωής;

Φιλοσοφία, φΛοσοφία! σύ καί μόνη άνακουφίζεις τών μερό- 
πων τά άλγοΰντα στέρνα· σύ, φαιδρά πρό τοΰ άπηλπισμένου ά 
νατέλλουσα, τόν δάκτυλον α’ίρουσα εις ούρανόν, τό μειδίαμα φέ-



ρουσα έπί τών χειλέων, διά νεφελών περίχρυσων κατερχομενη, 
αρπάζεις παρ’ αυτών τήν άπελπισίαν, χαράν καί γήθος αύτοΐς 
μεταδίδων, καί στηρίζεις τάς πεποιθήσεις τών έπ'ι σοι πιστευόν- 
των, άναπόδραστον τήν μέλλουσαν ζωήν άποδεικνύουσα αύτοΐς. 
Φιλοσοφία! φιλοσοφία! χαΐρε!

Μετά μικρόν ό 'Αμλέτος άρχεται τήν μετά τής Όφηλίας συν
ομιλίαν αύτοϋ. Έ ν τη συνεντεύξει ταύτη ό ήρως ήμών έξακο
λουθεΐ προσποιούμενος τόν παράφρονα. Έ ν πάση τη συνομιλία 
του ό ήρως λαλεΐ συγκεχυμένως, άσυναρτήτως, ποΰ δέ καί ποΰ 
προάγει είς φώς άληθείας τινας. Έ ν  καί μόνον παρατηροΰμεν, 
καθ’ δσον άφορα τήν πρός τήν Όφηλίαν σκληρότητα τοΰ 'Αμλέ- 
του, ήν καί άνωτέρω που έδικαιολογήσαμεν· ό 'Αμλέτος, ναι, 
ραγίζει τήν καρδίαν τής Ό φηλίας, άλλά τήν ραγίζει παράφρων. 
Τό «δέν σέ ήγάπω ν», αι τρεις αυται λέξεις, αΐτινες ώς δήμιοι 
τής Όφηλίας έχρησίμευσαν, έλέχθησαν έν μέσω παραφροσύνης. 
Καί είναι μέν ψευδής ή παραφροσύνη, άλλά ψευδής τώ 'Αμλέτω, 
άληθεστάτη δέ πρό τής Ό φηλίας. Τοΰτο κολάζει πως τήν μομ
φήν, ήν κατά τοΰ Σαίξπηρ έπιρρίπτουσιν οίέπικριταί.

("Επεται τ& τέλος).

Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ.

ΠΕΡΙ ΚΑΦΕ.

('Ομιλία τοΰ ίατροΰ Ξ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ άναγνωσΟεϊσα Ιν τφ «Φιλολογική 
Συλλόγψ» Κωνσταντινουπόλεως κατά τάς άρχάς τοΰ 1870.)

Άφοΰ έσυνθηκολαγησαμεν μετά τής νικοτιανής, τ ις  τυράννου ταύτης, 
■«τις άπό τοϋ νέου κόσμου ό ρμηθεΐσα κατέλαβεν άναιμωτί σύμπαντα τον 
παλαιόν, καθυποτάξασα Ευρώπην τε καί ’Αφρικήν καί Άσίαν, άφοΰ, λέγω, 
έκόντες ακοντες έδέχθημεν την συνθηκολόγησιν εκείνην, ήν μόνοι οί τήν 
θέλησιν ίσχυράν εχοντες άπέρριψαν, διότι κατενόησαν δτι έκτος βλάβης 
ού^εν έχουσι να έλπίσωσιν, καί ό'τι λίαν θαρραλέως καί μεγαλοφρόνως 
άπεθεντο άπό τοϋ τράχηλου αύτών τόν βαρύν καί δυσώδη έκεϊνον ζυγόν 
τοϋ καπνιζειν, μή καταδεχθέντες οΰτε καν ύπ’ δψιν νά λάβωσι συνθηκο- 
λογίας και ύγιεινάς προφυλάξεις· άφοΰ, λέγω, δλα ταϋτα  έγένοντο, ύπε- 
λείπετο ήμϊν ϊνα έρευνήσωμεν καί σπουδάσωμεν έκ τοϋ πλησίον καί τόν 
άχωριστον τής νικοτιανής συνάρχοντα, τόν καφέν, μεθ’ ού άδιάσπαστον 
συνωμολόγησε συμμαχίαν καί έπιμαχίαν πρός παντελή υποταγήν καί 
κατακυριευσιν τοϋ άνθρωπίνου γένους. Τοϋτο προτιθέμενος κατά τήν συν- 
διάλεξιν ταυτην, επικαλούμαι τόσης ύπομονής έκ μέρους ύμών δσην δει
κνύετε καί έχετε, ύποτασσόμενοι είς τήν τυραννίαν τοϋ καπνίσματος καί 
τοϋ καφέ.

Τό όνομα χαφες ή χαχβ'ες, άραβικής καταγωγής, φαίνεται εχ ον ρίζαν 

το τριγραμματον κάχβ, σημαίνον άρωμα (α), καί ^ 5  καχ ί, ση
μαίνον ανάνηψιν, ένίσχυσιν· όπωσδήποτε ό καφές έστίν, ώς τοΐς πάσι 
γνωστόν, ό κόκκος τοϋ τής ’Αραβίας δενδρυλλίου, έ'ως είκοσι πόδας τό 
πολυ  ̂υψουμένου και «νηκοντος είς την οίκογενειαν τών έρυθροδανοειδών 
(rubiaces), είς ήν άνήκει καί τό τής Περουβίας δένδρον, ή κίνα, ού ό 
φλοιος δια τ^ς κιννινης εύηργετησε και ευεργετεί τήν άνθρωπότητα.
. λ κο1ΑΨ®ν και εύθετον τοϋ φυλλώματος, τό έκ τών άνθέων άποπνέον 
h υ^νουν ά,,ωμα, τό άναμικτον τών χρωμάτων τοΰ έρυθροϋ μετά τοϋ

(α) Καμους Τόμ. Γ . έν φ εΰρηνται πολλαΐ τής λέξεως κα^βέ σημασίαι, οίον 
οίνου, ευθυμίας, χορτασμοΰ, άδόλου γάλακτος κτλ *



πρασίνου (ώς έκ της ώριμότητος και μή τών καρπών) εύφραίνουσι την 
δρασιν, κατακηλοΰσι τήν ό'σφρησιν, πολλά δέ υπόσχονται καί είς τήν 
γεΰσιν. Ό αύτός καρπός εμπεριέχει δύω, τρεις καί τέσσαρας κόκκους, 
άλλά κάποτε ενα μόνον, ώς τοΰτο συμβαίνει συνηθέστερον εϊς τά δένδρα 
τής Μόκας καί τοΰ 'Ρίο-νοΰνες, καί τότε εχει τό σχήμα σφαιροειδές, δ 
καί περιζήτητον.

Ή συγκομιδή γίνεται διαδοχικώς κατά λόγον τής ώριμότητος τών 
καρπών, άφ’ών έκκαθαίρουσι τούς κόκκους διά τής ξηράνσεως" έκτος δέ τοϋ 
έξωτερικοΰ κερασοειδοΰς έρυθροΰ καρπού, περικαλύπτει τους κόκκους* τρα
χεία τις καί οίονεί χονδρώδης μεμβράνη μετ’ούσίας πολτώδους λίαν εύοσμου. 
Τάεϊδν) τοΰ καφέ διαιρούνται κατά τήν γεωγραφικήν αύτοΰ παραγωγήν. 
Τά έν τρ πόλει ήμών είσαγόμενα είσί τά  τοΰ 'Ρίου-Ίανείρου, τής Μαρτινί
κας, 'Αγίου Δομίνικου, Μόκας, Ίόπης κτλ.

Ώς πρός τάς ούσίας, έξ ών διά τής χημικής άναλύσεως εγνωμεν δτι 
σύγκειται ό καφές, παραλείποντες τάς άλλας, περιοριζόμεθα είς τήν μάλ
λον ούσιώδη, τήν καφεΐνην λεγομίνην, άνευρεθεϊσαν ύπό τών Peletier καί 
Robiquet κατά τό 1821 , ή μάλλον ύπό τοΰ Runge κατά τό 1820 . 
Τό άλκαλοειδές τοΰτο κοινάς έχει τάς ίδιότηταc καί ένεργείας μετά τής 
τεΐνης (ούσίας ένεργοΰ τοΰ τεί'ου) καί τής θοοβρωμίνης (ούσίας ύπαρχούσης 
έν τώ  κακάω). (α) Είναι άπορον, λέγει ό Αίεβικ, πώς δύο φυτά (τό τέϊον 
καί ό καφές), άνήκοντα είς οΐκογενείας τοσοϋτον άπομεμακρυσμένας, έμ- 
πέριέχουσι μίαν καί τήν αύτήν ουσίαν, εϊς ήν χρεωστοΰσιν άπασαν τήν 
έαυτών ενέργειαν! διότι ή τεΐνη καί ή καφεΐνη κατ’ ούδέν χημικώς τε  
καί φυσικώς διαφέρουσι. Τά δύω λοιπόν ταΰτα  φυτά τυγχάνουσιν δντα 
άδελφά κατ’ ούσίαν άλλά μή είκάσωμεν έκ τούτου δτι καί τήν αύτήν κέ- 
κτηνται ένέργειαν έπί τοΰ άνθρώπου" παρετηρήθη π. χ. οτι δέκα καί 
πλέον κόκκοι καφεΐνης ούδένα έπήνεγκον έρεθισμόν έπ ί τοΰ άνθρώπου, 
ένώ τρεις μόνον σταγόνες αιθέριου έλαίου (essence) τοΰ τεΐου φονεύουσιν 
ένα κύνα" άλλοις τε παρά τω  άλκαλοειδεϊ τούτω, καί διάφοροι άλλαι 
όύσιαι, δλως άλλοϊαι, έμπεριέχονται είς έκάτερα τών έν λόγω φυτών.

Κ ατα ποίαν δ εποχήν τό δενδρίδιον τοΰτο τής ’Αραβίας άνευρέθη καί 
πότε άρα το μητιόεν τοΰ καφέ ποτόν προσηνέχθη τοϊς θνητοΐς; Πολλοί 
τών σοφών έν τω  ένθουσιασμω αύτών ύπέρ αύτοΰ, έπίστευσαν καί άνε- 
κήρυξαν δτι βεβαίως τό τοΰ Όμηρου

νηπενθές τ αχολόν τε, κακών Ιπίληθον άπάντων (β)

(α) Γο άλκαλοειδες τοϋτο διαφέρει τών δυο πρώτων μόνον καθ’ όσον εΤναι 
^ττον διαλυτόν έκείνων εν τε τώ δδατι και τώ οίνοπνεύματι καί τφ αίθερι.

(β) Ομήρ. Όδυσ. Δ. στίχ. 221.

Ττοτον, δπερ ή Ελένη προσήνεγκε τώ  Τηλεμάχω καί Μενελάω, ήν ό καφές 
ΐ>?νω μεμιγμ.ένος, 8ν

. . .  οι Πολΰδαμνα πόρεν, Θώνος παράκοιτις 
Αίγυπτίη, τη πλεϊστα φέρει ζείδωρος αρουρα 
φάρμακα, πολλά μέν Ισθλά μεμιγμένα, πολλά δέ λυγρά. 

’Ά λλο ι διισχυρίζονται, δτι καί ό έν τή 'Αγία Γραφή άναφερόμενος καρπός 
ύπό τό όνομα (έν τώ  Έβραϊκώ) κάΑ , προσενεχθείς παρά τής Ά βιγαίας  
τοϊς όπαόοϊς τοΰ Δαβίδ, ούκ ήν άλλος ή αύτός ούτος ό καφές* οί δέ 
ραβΐνοι άπό τής σημασίας τής λέξεως κάλι (α), σημαινούσης κόκκον φρυ
κτόν, συμπεραίνουσιν δτι ήν κριθή φρυκτή· καί οί Έβδομήκοντα μεταφρά- 
ζουσι τό κάλι διά τής λέξεως άλφίτου. «Καί έσπευσεν Ά βιγα ία  καί 
ελαβε διακοσίους άρτους καί δύω άγγεϊα οί'νου, καί πέντε πρόβατα πε- 
ποιημένα, καί πέντε οΐφί άλφίτου, καί γόμορ Ιν σταφίδος, καί διακοσίας 
παλαθας, και εθετο έπι τούς όνους,» κλ. (β)· ή λέξις άλφιτον σημαίνει, 
ώς γνωστόν, ά'λευρον έκ κριθής* ούδέν άρα τό άποδεικνύον δτι ό καφές ήν 
γνωστός τοϊς καιροϊς έκείνοις* ίσως εχουσιν άποδείξεις βεβαιοτέρας δ'σοι 
τών ’Οθωμανών πιστεύουσιν, δτι ό καφές άπεκαλύφθη τώ  Μωάμεθ ύπό 
τοΰ αρχαγγέλου Γαβριήλ.

Τό βέβαιον είναι, δτι περί τόν 1Γ' αιώνα Δερβίσης τις (κατά τόν 'ιστο
ρικόν ’Αχμέτ έφένδην) άνεΰρε τόν καφέν κατά τό Γέμεν, πόλιν τής ’Αρα
βίας, ή είς τούς πρόποδας τοΰ δρους Όζάκ πλησίον τοΰ Σεμπίδ. Ούδέν 
περί τοΰ καρποΰ τούτου άναφέρεται παρά τών ιστορικών τών σταυροφο
ριών* φαίνεται δέ δτι τό πρώτον είσήχθη είς Περσίαν καί Άβυσσινίαν, 
και ρ.όλις περι τα  15 17 ,  οτε ό Σελήμ έκυρίευσε τήν Αίγυπτον, ή χρήσις 
αύτοΰ ήρξατο έν Κωνσταντινουπόλει- τό δέ πρώτον καφενεΐον ήνεώχθη τώ  
1 5 5 4  έπι Σουλεϊμανου τοΰ Μεγάλου ύπό τίνος Χαλεπλή, όνομαζομένου 
Σσέμη, οστις λεγεται οτι μετα τρία έτη έπέστρεψεν εις τήν πατρίδα του 
ζάπλουτος.

Περι τής έν Εύρωπ-/) εισαγωγής αύτοΰ πρώτος ώμίλησεν ό R ail  wolf, 
κατα το 1583 , ειτα δε ο Prosper Alpin (1591), ό δέ Βάκων κατά τά  
1614  και ο Meisner 1G21. Το πρώτον καφενεΐον συνέστη έν Αονδίνω 
κατα τα  1652 , και ύστερον εν Παρισιοις (1G69), ό δ έκεϊ τής Τουρκίας 
πρεσβυς Σουλείμαν άγάς διέδωκεν εϊς τάς διαφόρους τάξεις τής Παρισι
νής κοινωνίας την χρήσιν τοΰ καφέ" ό πρώτος δ’ άναμίξας τό άφέψημα 
τοΰ καφέ μετά τοΰ γάλακτος, κατά μίμησιν τοΰ τεΐου, έστίν ό έν τή  
Σινική πρέσβυς τής 'Ολλανδίας Nieuhoff.

Τοΰ ήόη περιζητητου δενδρυλλίου τούτου ή μεταφύτευσις έγένετο

(α) ’Εκ τοΰ βήματος καλαχά=καίω.
(β; Βχσιλ. Λ', κε.



κατά τόν έξής τρόπον. Περί τά  τέλη τοϋ ΙΖ' αίώνος 'Ολλανδοί τινες έμ
ποροι μετήνεγκον άπό ’Αραβίας και έφύτευσαν έν ’Αμστελοδάμω τόν πρώ
τον κλάξον, δστις καί εφερε καρπόν τινα· κατά δέ τό 1 7 1 3 ,  αξιωματι
κός τις τοϋ πυροβολικοϋ της Γαλλίας, Resson όνόματι, μετεφύτευσε 
λαβών άπό 'Ολλανδίας έν τώ  βοτανικφ κήπω τών Παρισίων· ό δέ περί- 
πυστος Dechieux μετηνεγκε λαβών έκ τοϋ ρηθέντος κήπου τό φυτόν είς 
τάς Ά ντ ίλλα ς- ό άνήρ ούτος λέγεται δτι κατά τόν διάπλουν άπες-έρει 
εαυτόν τοϋ ολίγου υδατος δπερ εΐχεν, ινα ποτίζ·/) τό αγαπητόν δ εν δρ ί 
διον, άπό τοϋ όποιου ύστερον ηύξήθησαν και έπλουτίσθησαν τά  τοϋ καφέ 
δάση εν τε τή Μαρτινίκτ), και τη Γουαδελούπη, καί τώ  άγ. Δομινίκω, 
καί ταϊς λοιπαις τών Ά ντιλλώ ν νη'σοις’ μόνη δέ ή της Ένώσεως λεγο- 
μένη νήσος δύναται νά καυχηθή οτι είναι, ούτως είπεΐν, άποστοΜκη, 
παραλαβοϋσα τό φυτόν κατ’ ευθείαν άπό τής ’Αραβίας ( 1 7 1 7 ) .

Ό καφές εΐναι εμπόρευμα λίαν εύαίσθητον, προσβαλλόμενον ταχέως έν 
τή μεταφορα άπό χώρας είς χώραν. Έν τώ  κοίλω π . χ. τών πλοίων ύπό- 
κειται είς βλάβην, έπερχομένην αύτώ έκ τής έπιδράσεως τού θαλασσίου 
υδατος, έξ ής άλλοιοϋται χημικώς, καταστρεφομένης τέλεον τής καφεΐνης 
ύπό ειδός τ ι εύρωτιάσεως· ή γεϋσίς του καταντα δ'λως χορτώδης και 
άηδώς πικρά, οσμήν εύρώτος άποπνέοντος* φρυγόμενος ό βεβλαμμένος ούτος 
καφές, άντί τοϋ έλακόδους καί στίλβοντας χρώματος, μένει ξηρός καί 
θαμβός' ά'φρυκτον δέ αν ρίψωμεν έν βραστώ ύδατι, χρωματίζει αύτό 
σκαιώ τινι ύπομέλανι χρώματι, άντί τοΰ καθαροϋ κίτρινου, δι’ ού χρω
ματίζει το ζέον υδωρ ό άβλαβης καφές’ προσέτι δέον νά ήναι καί νωπός 
(ένός τό πολύ έτους)' μετά διετίαν άπό τής συγκομιδής άπόλλυσιν ωσαύ
τως τάς τιμαλφείς αύτοϋ ιδιότητας.

"Ηδη, κύριοι, προκειμένου περί τής προπαρασκευής καί κατασκευής τοϋ 
καφέ, άπαιτοϋντος άκρίβειαν γνώσεων καί προσοχής, ανάγκη νά καταβώ- 
μεν όμού είς τό μαγειρεΐον, παραλαμβάνοντες βοηθόν καί τήν χημείαν, ή- 
τις  δέν άπηξίωσε τών έρευναν αύτής καί τόν έν λόγω καρπόν μή προσ- 
βληθή δέ ή φιλοτιμία τινός, έπειδή καί Λουδοβίκος ό ΙΕ', βασιλεύς τής 
Γαλλίας, μόνος του έμαγείρευε τόν καφέν του, ούδενί ά'λλω έμπιστευόμενος 
τήν ακριβή διατήρησιν τών κανόνων, ους άπαιτεϊ τό έντελές τής σκευα- 
σίας του, μόλις δέ συγκατέβαινε διδούς τήν τιμήν είς τήν κόμησσαν Du- 
b ary  ϊνα τώ  ήναι βοηθός (marmilon) εις τινα τών καθ’ εκαστα τής υπη
ρεσίας ταύτης’ τό αύτό έπραττε καί ό σοφός Delille. Είσέλθωμεν τοίνυν 
είς τό μαγειρεΐον καί εΐδωμεν τίς άρα ό έπιτυχέστερος τρόπος τοΰ παρα- 
σκευάζειν τό νηπενθές ποτόν.

Πάντες γινώσκομεν ό'τι άφρυκτος ό καφές εχει οσμήν καί γεΰσιν χορ* 
τώδη' (πολλοί, καί μάλιστα τών ’Οθωμανών, πλύνουσιν αύτόν καλώς πρό

τοϋ φρυγμοϋ καί ξηραίνουσιν άποβάλλοντες ούτω πάσαν ξένην ούσίαν) ό 
φρυγμάς δέ, δστις δέον νά γίνηται έπί πυράς ούχι πλέον τών 250ο , ού 
μόνον άναπτύσσει έν αύτώ τήν άρωματικήν έκείνην ούσίαν, ήν πάντες οΐ- 
δαμεν, άλλ’ άλλοιοΐ ούσιωδώς καί τήν χημικήν αύτοΰ σύνθεσιν, παράγων 
στύμμα (tann in)καί έλαιόντι έμπυρευματικόν,πικρόν καίάρωματικόν, εις 
•δπερ οφείλεται ή έρεθιστική τοΰ καφέ ίδιότης (α). 'Ωσαύτως διά τοΰ φρυγ- 
μοϋ ό κόκκος έςοιδαίνεται κατά διπλάσιον σχεδόν τοΰ μεγέθους του, καί 
γίνεται κατά τό τέταρτον τοΰ βάρους ελαφρότερος. "Ινα δέ αί ιδιότητες 
αύται έπιτευχθώσ·, δέον νά παύσ·/) ό φρυγμος άμα ό κόκκος λάβη τό 
καστανόχρουν χρώμα, έπειδή καείς άπανθρακοϋται καί άπόλλυσι τάς 
πλείστας τών έξαιοέτων αύτοΰ ιδιοτήτων.

Τόν φρυγμόν διαδέχεται τό άλεσμα ή τό κοπάνισμ.α, τά  όποια δέν 
είναι άδιάφορα, διότι ό μέν ’Οθωμανός λεπτοκοπανίζει τόν καφέν, εύχα- 
ριστούμενος νά π ή γ  αύτόν άκαταστάλακτον, ό δέ Ευρωπαίος άφίνει αύ- 
■τόν χονδρόν, ϊνα καί κατασταλάζει εύχερέστερον καί έντελέστερον άλ·  
λ,ως τε τό ά'ρωμ,α διατηρείται περισσότερον δταν ό καφές δέν ήναι λεπτό- 
κοπανισμένος. "Εχει τις άρωματικώτερον καφέν δταν άλέθν) αύτόν καθ’ ήν 
στιγμήν προτίθεται καί νά τόν βράσ/·, άλλ’ έπειδή τοϋτο σπανίως γίνε
τα ι έν ταϊς οίκογενείαις, διάφοροι προύτάθησαν τρόποι διατηρήσεως τοϋ 
αρώματος έν τω  λεπτοκοπανισμένω καφέ, ώς π. χ. ή πίεσις αύτοΰ έντός 
δοχείων έκ ξύλου ή λευκοσιδήρου, ή διά φύλλων κασσιτέρου άπό τής έπι- 
£ράσεως τής άτμοσφαίρας προφύλαξις, ή έντός δερμάτινων σάκκων δια- 
τήρησις κτλ. ’Εσχάτως άνέγνωμεν έν τή Έλλ. έφημερίδι τών ’Αθηνών 
Mtpljj.yy άρθρίδιόν τ ι τοϋ άκαμάτου κ. Ξ. Λάνδερερ περί τοΰ άντικειμέ- 
νου τούτου. ’Εάν, λέγει, ό άρτιφρυχθείς καφές πασπαλισθή μέ κόνιν ζακ- 
y  άρεως, τότε ή ζάκχαρις τηκόμενη περιβάλλει τόν καφέν μέ ζαχαρώδη 
ούσίαν κρατούσαν οίονεί έγκλειστον τά άρωμα έν αύτώ· ύπολείπεται ήδη 
ή τής δοκιμής καθιέρωσις.

"Οσον δ’ άφορα τό βράσιμον τού καφέ, διάφοροι προύτάθησαν καί έδο- 
κιμάσθησαν τρόποι. Πολλοί προτιμώσ/. τά έλαφράν έγχυμα, ώς ό Βολταίρ* 
άλλοι άρέσκονται είς τά άφέψημα, ώς έμπεριέχον είς πλείονα δόσιν τά  συ
στατικά  αύτοΰ στοιχεία' άλλ ’ είτε τό μέν, είτε τά δέ προτιμήσει τις, τό 
κυριωτερον, είς S οφείλει να προσεςΥ), έστιν ή τοΰ άγγείου, έν φό  καφές θά 
έγχυθή ή θα βράσει, άκριβης περιφραςις, ϊνα μή διέρχηται ό άτμός πρός τά  
έςω, και μετ’ αύτοϋ το πλειστον τοϋ άρώματος, ό'περ πτητικώτατον ώς 
παν άρωμα. Έκ τής άρχής ταύτης όρμώμενος εύρον δτι, δταν τις βάλη 
εντός καλώς πεφραγμενου άγγείου, ώς εί'ρηται, ψυχρόν ύδωρ καί τήν δέου-

(α) Cadet, Gassicourl et chencv ix .



σαν ποσότητα τοϋ καφέ μετά της ζακχάρεως ταυϊοχρόνως, κ«1 μετά τήν 
βράσιν άφήσ·/) έπι ικανόν χρόνον ινα καλώς κατασταλάξει, καί επειτα ά- 
νοίξτι τό άγγεϊον, εχει καφέν άρωματικώτατον και αληθώς παρεμφερή τω  
νηπενθεϊ της Ελένης ποτώ. Οί Ευρωπαίοι κατασταλάζουσι τόν καφέν διά  
τής ΐχθυοκόλλας, έν 'δέ τοϊς Εύρωπαϊκοΐς καφενείοις συνήθως ή κιχοιρη 
(chicorree) λαμβάνει μέγα μέρος είς τήν κατασκευήν αύτοΰ, καί είς αύτήν 
χρεωστεΐται ή ύπερβάλλουσα πικρία τοϋ Εύοωπαΐκοϋ καφέ, δστις άνευ πολ
λής ζακχάρεως καταντά δύσποτος.

"ίδωμεν ήδη όποια άρα ή έπί τοϋ οργανισμού τοϋ άνθρώπου ενέργεια 
τοϋ ποτοϋ τούτου, τοϋ είσδύσαντος εις ό'λας τάς τάξεις τής κοινωνίας, 
άπό τών ηγεμόνων μέχρι τών άχθοφόρων, άπό τών σοφών μέχρι τών ά- 
γροίκωνΒεδουίνων. ΧοΛή, ύη.Ιητήριον, άνακράζουσιν οί μέν, ά^ιβροσ/α, νέ
κταρ, ποτόν νηπενθες, διακηρύττουσιν οί άλλοι, ήμεϊς δέ τιθέμενοι έν τω  
μέσω τών δύω τούτων υπερβολών, ώμεν βέβαιοι δτι έσόμεθα πλησιέστε- 
ρον τής άληθείας. "Οτι δηλητήριον δένεϊναι ό καφές ουτε οτι δέν συντέμνει 
τήν ζωήν, τό άπέδειξεν άρ*ούντως ή μακροβιότης τοϋ Fontenelle , τοϋ 
V olta ire  καί αύτοϋ τοϋ Delille , καταχοωμένων μάλιστα, δυνάμεθα εί- 
πεϊν, τοϋ ποτοϋ τούτου’ ό τελευταίος καί εξύμνησε λίαν ένθουσιωδώς τόν 
καφέν διά τοϋ έξης δίστιχου"

C’est toi, d iv in  cafe, dont Γ a im ab le  l iqueur ,  
Sans a l le re r  la ΙέΙε, epanouis le coeur.

Ά λ λ ’ ετερος ποιητής ’Οθωμανός κηρύττει τόν άγαπητόν τοϋ Delille 
ζωμόν μαϋρον εχθρόν τοϋ υπνου, καί δολοφόνον τής ’Αφροδίτης, κατά  
πόσον δέ δικαιούται διά τήν κατά τοϋ καφέ ποιητικήν ταύτην δυσμέ
νειαν έροϋμεν παρακατιόν.

Τό βέβαιον είναι, κύριοι, ότι ή ωφέλεια η ή βλάβη τοϋ καφέ έξαρ- 
τα τα ι άπό τών άτομικών περιστάσεων έκάστου, καί έκ τής ποιότητος 
καί ποσότητος τοϋ λαμβανομένου ποτοϋ. Εις τάς πρώτας άνάγονται ή η
λικία, ή κράσις, τό κλίμα. Πριν δέ περί τούτων ειπωμέν τ ι, δέον έξετάσαι 
τάς έπί τών κυριωτέρων οργάνων ένεργείας τοϋ καφέ, αΐτινες εΐσίν αί εξής* 
τάχυνσις τής κυκλοφορίας, διευκόλυνσις τής πέψεως, καί τής διαφορη'σεως 
έπαύξησις' ή πασών δέ άξιολογωτέρα έστίν ή έπί τοϋ έγκεφάλου καί τής 
διανοίας προξενουμένη διέγερσις, δι’ δ καί ποτόν διανοητικόν παρά τοϊς 
Εύρωπαίοις έκλήθη. Καί άληθώς, μετά πολύωρον διανοητικήν έργασιαν, 
ζάλη καί σκοτισμός καταλαμβάνει τόν νοϋν ήμών, άχλύς βαρεία έπικά- 
θηται έπί τοΰ μετώπου ήμών, καί τό λογικόν, άνεπίδεκτον πλέον σκέψεως, 
δέ' δύναται νά μόρφωση συλλογισμόν, καί μένει ώς τέλμα νεκρόν καί 
ακίνητον- είς τότε καφές, καλώς κατεσκευασμένος, διαλύει πάραυτα τήν 
άχλύν καί άφαιρεΐ τήν ζάλην, καί παροτρύνει ένισχύσας τόν νοϋν είςέ ξα-

κολούθησιν τής εργασίας* τοϋτο πάντες έκ πείρας γνωρίζομεν. Έκ τής 
άνανηπτικής δέ ταύτης ένεργείας τοΰ καφέ ώφεληθεΐσα ή θεραπευτική άντε- 
ταξεν αύτόν, λίαν έπιτυχώς, ώς άντίδοτον κατά τής νάρκης τοϋ οπίου.

Φέρε έξετάσωμεν ήδη τάς άτομ.ικάς περιστάσεις, ύφ’ άς ό καφές άπο- 
βαίνει βλαβερός η ωφέλιμος. Οί πατέρες ήμών, κύριοι, άριστα ποιοΰντες, 
δέν έσυγχώρουν τόν καφέν είς τά  παιδία, προτιμώντες ώς πρόγευμα πά
σαν άλλην τροφήν, ώς έπί τό πλεΐστον στερεάν, έπειδή ό έρεθισμός δν 
προξενεί εις τό νευρικόν σύστημα, καί ή έκ τούτου τάχυνσις τής κυκλο
φορίας, δύνανται νά φέρωσι βλάβην κατά τήν μικράν ηλικίαν, καθ’ήν τό 
σύστημα τοϋτο, ώς καί τό τής κυκλοφορίας, τυγχάνοντα είς οργασμόν είσί 
καί λίαν εύερέθιστα καί εύπρόσβλητα. Τούναντίον συμβαίνει κατά τήν 
προβεβηκυϊαν ηλικίαν, καθ’ ήν νεύρα καί αισθήσεις, κυκλοφορία καί θρέ- 
ψις, έκλελυμέναι ήδη καί άπονεναρκωμέναι,έ'χουσιν άνάγκην διεγέρσεω:, 
ποθοΰσι τρόπον τινά τόν έρεθισμόν* έφ’ ώ καί ό γέρων ροφα λίαν ευχαρί
στως τό πρός τήν ζωήν αΐσθητικώτερον ποιούν αύτόν ποτόν.

Ώς πρός τήν κρασιν, έκ τών λεχθέντων συνάγεται δτι οί νευρικήν κρά- 
σιν εχοντες δέον άπέχεσθαι τοϋ καφέ. Ύπάοχουσιν άνθρωποι ών τό εύκι- 
νητον τοΰ σώματος, καί τό ζωηρόν τοΰ χαρακτήρας, φέροντα τύπον νευρι- 
κότητος, ύπεμφαίνουσι καί κυκλοφορίαν όργώσαν, καί δμως ό σφυγμός αύ
τών, έν ΰγειεϊ κατας·άσει, μόλις δίδει 4 0  σφύξεις κατά λεπτόν" τοϊς τοιού- 
τοις, ό καφές ού μόνον δέν βλάπτει, άλλ’ άποβαίνει καί άναγκαΐος. Να
πολέων ό Μέγας ήν τοιοΰτος* δι’ δ καί ό καφές ήν τό πεφιλημένον αύτώ  
ποτόν.

Τούς ήπατικούς η χολερικούς ό καφές βλάπτει, άλλά τούς λυμφατι- 
κούς τούναντίον* άπαθεΐς ούτοι καί δυσκίνητοι πρός πασαν έντύπωσιν, 
χρνίζουσιν έγερτικοϋ τίνος πρός άφύπνισιν τών αισθήσεων αύτών, καί ό κα
φές έπιτυγχάνει άριστα πρός τοΰτο. Ταΰτα μέν περί τών άτομικών πε
ριστάσεων, καθ’ άς ό καφές ωφελεί η βλάπτει* περί δέ τοΰ κλίματος ε- 
ροΰμεν έπομένως.

Περί τής ποιότητος, κύριοι, εϊπομεν ή'δη ικανά, έκτος δέ τών ρηθεισών 
προφυλάξεων, έφιστώμεν τήν προσοχήν τών προμηθευομένων τόν καφεν 
-ήδη φρυγμένον καί άλεσμένον, έπειδή ή κερδοσκοπία μιγνύει άπειρους ού
σίας βλαπτικάς, ώς κυάμους, ρεβίνθια, καί αύτούς ετι τούς φλοιούς τών 
λεπτοκαρύων, οδς φρύγουσι καί άλέθουσι προηγουμένως.

Περί δέ τής ποσότητος; . .  . ίδού καί πάλιν ήμεϊς άντιμετωποι πρός 
τόν αιώνιον εχθρόν τών άνθρωπίνων ορέξεων, τήν κατάχρησιν  ίδού και 
πάλιν ήμεϊς -προσρασσόμενοι κατά τοϋ σκοπέλου τούτου, πρός δν σύρει ή
μας ή άπληστία ίνα συντρίψνι καί καταστρέψνι . . .  Ούδαμοΰ άρα τής γής 
εύρήσει ό άνθρωπος τό μέτρον τών αύτοϋ απολαύσεων; πέπρωται άρα παν-



τοΰ καί πάντοτε νά έξοκέλλν) είς τάς άξένους συμπληγάδας τ ίς  υπερβο
λής, καί νά έκβράζηται μετ’ ού πολύ οίκτρόν ναυάγιον της έαυτοΰ απλη
στίας καί ακολασίας; Να!, κύριοι! είμεθα τοιοΰτοι, ούδέποτε ήθελήσαμεν 
νά μάθωμεν δτι .τα/ τό χο.Ιυ, τί} ψνσιι ηοΜμιον. Καί είναι μέν αληθές 
δτι ή έξις αδυνατίζει τήν έπί τοΰ όργανισμοΰ έπίδρασιν τοΰ καφέ, καί έ- 
λαφρύνει τά  της καταχρήσεως αποτελέσματα, άλλ’ ούχ ήττον ή βλάβη 
ΰφίς-αται, καί μάλις·α παρά τοΐς νευρικοϊς, τοΐς ύποχονδριακοίς και αίμορ- 
ροϊκοϊς. Ό Κόλετ, ιατρός Ά γγλο ς, λέγει (α) οτι παρά τγ  γαςφαλγία προξε- 
νεϊται καί αίσθημά τ ι πιέσεως τοΰ θώρακος καί δύσπνοιας φερούσης πρός 
στεναγμούς συνεχείς και βαθεΐς· πρός δέ, & καταχρώμενος τοΰ καφέ εύρί- 
σκεται πάντοτε είς γενικόν ερεθισμόν, παρεμφερή τω  πρώτω βαθμφ τής 
μέθης· άν δέ ή αύτή έξακολουθήσν] κατάχρησις, τότε στενοχώρια βαθυ- 
τέρα καταλαμβάνει τόν καταχρώμενον, μετά ψυχράνσεως τών άκρων, καί 
ιδίως τοΰ ίνίου* μηρμυκίασις τοΰ δέρματος, τής κεφαλής, κεφαλαλγίας  
άκατάπαυστοι, διατάραξις τής όράσεως καί τής κυκλοφορίας, σκοτοδινιά- 
σεις μέχρι σπασμών κτλ. κτλ.

Λέγεται, κύριοι, οτι ό καφές κόπτει τήν ορεξιν, καί είναι αληθές' άλλΤ 
άρά γε κόπτει τήν δρεξιν ώς ουσία θρεπτική, η ώς έμποδίζων τήν φθοράν 
τών τοΰ οργανισμού μορίων, καί κατά συνέπειαν άποκαθιστών τήν ανάγ
κην τής άναπληρώσεως, ήτοι τής τροφής, ήττον κατεπείγουσαν; ή τό πα- 
ράπαν ώς συντεί ;ων είς τήν έντελή μετουσίωσιν τών έν τω  όργανισμώ θρε
πτικών ουσιών, εύκολύνων ουτω τήν άφομοίωσιν; Ταΰτα πάντα είσί ζητή
ματα, άπερ ή έπιστήμη δέν ελυσεν ετι όριστικώς' άλλ’ δπως ποτ’ άν η, 
τό βέβαιον είναι δτι ή καφεΐνη, ώς ουσία λίαν άζωτική, δέον νά καί θρε
πτική 'κα ί αληθώς, κατά τόν PayeD, ό καφές μετά τοΰ γάλακτος ένού- 
μενος εμπεριέχει έξ->κις πλείονας στερεάς ουσίας καί τριπλασίας άζωτι- 
κάς τών τοΰ βοείου ζωμοΰ. Αί δέ παρατηρήσεις άς ό κ. Γασπαρϊνος ανα
φέρει έν τώ  περί καφ; όπομνήματι αύτοΰ, δπερ άνέγνω κατά μάρτιον τοΰ 
1 8 5 0  έν τνί τών ’Επιστημών ’Ακαδημία, τών Παρισίων, είσί καί περιερ- 
γόταται καί πειστικώταται, άν καί πολλοί πολλαχώς προσέβαλον αύτάς. 
Ό κ. Γασπαρϊνος, άναχωρών έκ τής αρχής (παραδεδεγμένης παρά πάν
των) δτι ή έν τνί ήμερησία τροφνί άνδρός εύ έχοντος ποσότης τοΰ άζώτο’> 
ζυγίζει άπό 2 0  έ'ως 2 6  γραμμάρια, παρετήρησεν δτι οί έργάται τών με
ταλλείων τού Charleroi, άρίστην χαίροντες ευεξίαν καί εύρωστίαν, έλάμ- 
βανον τροφάς έμπεριεχούσας τήν ήμίσειαν σχεδόν τής ρηθείσης ποσότητος. 
τοΰ αζώτου, ήτοι κατά μέσον δρον '14 82/ιοο ΥΡ0̂ · (τ Ρ°?ί κατά πολύ 
έλιγωτέρα τής τών αύστηροτέρων μοναχών, τών βιούντων έν προσευχή καί

(α) Arcli. gon de medecine T. III. p. 433.

νηδτεία, ώς καί τών φυλακισμένων, ών ή εργασία έστιν έλαφροτάτη), 
άνεζήτησε τό αίτιον τής διαφορας ταύτης, και ειδεν ότι οι εν λογω έργα- 
τα ι μετά τοΰ γεύματος έλάμβανον και ικανήν ποσοτητα καφέ' αρα, κατα  
τόν Κ. Γασπαρϊνον, ό καφές ην ό αναπληρών το ελλειπον τής τροφής, ής 
οί έργάται οΰδεμίαν είχον ανάγκην" άλλ’ έπειδη η έν τώ  καφε ποσότης 
τοΰ άζώτου ούκ ήν ικανή πρός άναπλήρωσιν τών 2 0  2 6  γραμ. άτε
<δή τοΰ παρά τών έργατών λαμβανομένου καφέ μή έμπεριεχοντος πλέον 
τοΰ 1 γραμ. τής όλης τροφής, άρα (συμπεραίνει ό κ. Γασπαρϊνος) ό καφές 
δέν ένεργεϊ μέν ώς θρεπτική ούσία, άλλ’ ώς έμποδίζουσα τήν φθοράν τώ-» 
Ιστών τοΰ όργανισμοΰ. Παρ’ έμοί κριτνί, κύριοι, κρίνων τις εκ τών υστέ
ρων, δέν σφάλλει παραδεχόμενος δτι ό καφές μετά τοΰ γαλακτος έστι 
τροφή άρίστη, δπως δήποτε καί άν ένεργνί έπι τοΰ οργανισμού, ειτε ανα- 
χληροϋσα, είτε έμποδίζουσα τήν φθοράν.

Ά λ λ ’ άφοΰ ή έν τώ  καφέ άξιολογωτέρα ούσία έστίν ή καφεΐνη, ανάγκη 
νά γνωρίζωμεν καί τίνων μερών καφές έμπεριέχει πλείονα." Κ ατα τας 
αναλύσεις τοΰ Robiquet καί Bontron, ό καφές τής Μαρτινίκας έμπε- 
ριέ^ει είς 5 0 0  γραμμάρια 1 . 7 6  καφεΐνης, ό τής Μόκας, Αλεξάνδρειάς 
καί ’Ιάβας 1. 2 6 , ό τής Καγένης 1. 0 6 , ό δέ τοΰ άγ. Αομινίκου μόνον 
0 . 8 6 ' δυστυχώς δέν εχομεν τήν άνάλυσιν τοΰ καφε τοΰ Rio Janeiro , 
ού ή έν τΫί πόλει ήμών κατανάλωσις ύπερβαίνει δλων τών άλλων.

"ίδωμεν ήδη, κύριοι, όποία άρά γε ή τοΰ καφέ έπιρροή έπί τών έθνών. 
'Ο καφές, ώς καί τ ’ άλλα τρόφιμα καί ποτά, ού μονον επι τοΰ φυσικοΰ 
όργανισμοΰ ήμών, άλλά καί έπί τοΰ ήθικοΰ επενεργεί, έπηρεαζων τον 
τρόπον τοΰ σκέπτεσθαι καί άντιλαμβάνεσθαι. 'Η έπενεργεια ό’ αυτη γενι- 
χευομένη τοΐς πολλοϊς μορφόνει άνεπαισθήτως τόν εθνικόν χαρακτήρα, 
συμβοηθοΰντος είς τοΰτο καί τοΰ κλίματος· ινα δ’ εΰχερεστερον εννβη- 
σωμεν τό πραγμα, άντιπχραθέσωμεν άλλήλοις τα  διαφορως όιαιτωμενα 
έΌνη, περιορίζοντες τάς παρατηρήσεις ήμών (ϊνα μη υπερ τά δέον μηκυνω- 
μεν τόν λόγον) είς μόνα τά  ποτά.

Τί συμβαίνει είς τήν Κίναν, δπου ό λαός έ’μαθεν ευχαριστούμενος είς 
τήν ύπέρμετρον χρήσιν τοΰ άφεψήματος τοΰ τεΐου, πληρών τόν στόμαχον 
αύτοΰ άπό θερμοΰ υδατος ^αυνοΰντος και παραλυοντος παντα οργανικον 
οργανισμόν; ’Ολίγοι Μανδαρίνοι, Τάταροί τινες κατεκυριευσαν200 έκατομ- 
μύρια άνθρώπων, καί καταδυναστεύουσιν αυτούς δίκην ζώων έπι αιώνας 
ήδη, καί ούδείς ό καθορών τήν ταπείνωσιν αύτοΰ καί τόν έξευτελισμον, 
ούδείς ό αισθανόμενος έν τ"?ί καρδία αύτοΰ τό εύγενες έκεινο σκίρτημα, 
τά άναγκάζον τόν άνθρωπον νά ζητγί έν τώ  κόσμω την πρεπουσαν αύτώ 
θέσιν, ήτοι τήν μετά τών όμοιων του ισότητα ενώπιον τών νόμων... Λυμφη 
ολος καί λίπος, ό Κινέζος μένει πρός δλα στάσιμο; καί απαθής' άπο-



φεύγει τήν ενέργειαν, άπαρέσκεται εις την μεταβολήν καί τήν κίνηυιν, 
τήν πρόοδον. "Ο,τι ποτ’ έφθασε μαθών ούδαμώς ούδέποτε έζήτησεν ινα 
τελειοποίησή, οίονεί φοβούμενος μή'διά της τελειοποιώ εως βεβηλώσνι τήν 
κληρονομιάν ταύτην τών προγόνων του. Ταϋτα πάντα δέν καταμαρτυρούν 
κατα τής διαίτης των λαών εκείνων, καταχαυνουμένων όπό τής κατα- 
χρήσεως τοϋ θερμοϋ ΰδατος άντί παντός άλλου ποτοϋ; Είναι μέν άληθές 
οτι είς τήν κτηνώδη ταύτην κατάστασιν φέρουσι τόν άνθρωπον οί δεσπα- 
τικοί θεσμοί, ύφ’ ονς αναγκάζεται νά ζή· ούδείς βεβαίως άρνεϊται, δτι 
ελεύθερα θεσμοθεσια ειλικρινώς έφαρμοζομένη μορφόνει καί τελειποιεϊ 
τους λαούς’ αλλα και το υποτασσεσθαι τοσοϋτον πειθηνίως καί κτηνωδώς 
τή αυθαιρεσία δέν ειν’ άρά γε αποτέλεσμα τής διαίτης; Καθυπόταξον άν 
δύνασαι, Μανδαρίνε νομοθέτα, είς τούς έξανδραποδιστικούς θεσμούς σου 
λαον Ευρωπαϊκόν, πινοντα οίνον άντι βραστοϋ υδατος, πίεσον αύτόν τή  
σιδηρά / ειρι σου, ταχιον η βραδιον εξεις εκρηΗιν ίσην τή τοΰ ύπεοπιεσθέν- 
τος ατμοϋ’ η δος οινοπνευμα (υφ’ οιανδηποτε μορφήν) είς τούς άθλιους 
εκείνους λαούς άντί τοϋ «σινικού άθλιου εκείνου ξεπλύματος», ώςτό ονο
μάζει ό Ζίμμερμαν, καί έν μια τών άκαθέκτων εκείνων εξάψεων, άς μόνον 
τό οινόπνευμα διεγείρει έν τω  άνθρώπω, ύπό τήν θέρμην μάλιστα τοϋ 
μεσημβρινού εκείνου ήλίου, δψει καταστρεφόμενον άρδην τό άπειροετέ; 
οικοδόμημα, δπερ χεϊρες Ταταρικαί βαρέως ωκοδόμησαν έπί τής κεφα
λής 2 0 0  έκατομμυρίων άνθρώπων.

Ά λ λ ά  στρέψωμεν τά  νώτα τοϊς έκνενευρισμένοις έκείνοις λαοϊς, καί 
ελθωμεν πρός τούς ’Άραβας. Ύπό τό ξηρόν καί φλέγον κλίμα αύτών φύ
σει νευρικοί__οί ’Άραβες, ού μικρόν όφείλουσι καί τή τοϋ καφέ χρήσει τήν 
ζωηρότητα τών κινήσεων καί τό ορμητικόν τοϋ χαρακτήρας των. Ποτόν 
πνευματικόν ό καφές, διεγείρων τό πνεύμα, διατηρεί τόν "Αραβα άδάμα- 
στον καί άνυπότακτον έν τή αύχμηρα αύτοϋ χώρα’ έπειδή δέ ό καφές 
επενεργεί μάλλον έπί τής φαντασίας, επεται έκ τούτου ή περί τούς μύ
θους εύαρέσκεια τών Αράβων, κύκλω καθεζομένων ύπό τήν πατριαρχικήν 
αύτών σκηνήν καί τ ’ άρρητα εκείνα τής Χ α ίψ α ς  διηγήματα άπλήστως 
άκροωμένων’ κατά πασαν δέ άνάπαυλαν ήχώδεις είσροφήσεις τοΰ πικροϋ 
και ζέοντος μέλανος ζωμοΰ διαλύοοσι τήν σοβαράν σιωπήν ήν τ  κατάνυ- 
ξις τής καρδίας έπιβάλλει, πυκνόν δέ νέφος νικοτιανής, ώς έπίμετρον τής 
σοβαρότητας τής όμηγύρεως, άναπέμπεται. Προχωρήσωμεν πρός δυσμάς, 
καί ίδωμεν όποία ή έπί τών λαών τής Εύρώπης ήθική επιρροή τοΰ καφέ.

"Οταν άπό τής Αραβίας ή χρήσις τοΰ καφέ μετέβη είς τήν Αίγυπτον, 
καί έκεϊθεν είς Κωνσταντινούπολή, έσχηματίσθησαν άμέσως τά  καφενεία, 
άπερ ό ποιητής ώνόμασε Σχο.Ιεΐα των γνώσεων {Μεχτιπι Ίρφάν). Έν 
αύτοϊς συνήγοντο, ώς καί σήμερον, οί κενοί τών βροτών, καί μετά τοΰ

καφέ και τοϋ καπνίσματος άντήλλασσον καί ιδέας άντικείμενον έχούσας 
τήν πολιτικήν τοΰ Κράτους καί τάς πράξεις τών Μεγιστάνων λέγεται δέ 
οτι Μουρατ ό Δ (163 3 )  άπηγορευσε τήν χρήσιν τοΰ τε καφέ καί τοΰ κα- 
πνοΰ. Ά λ λ ’ έπί Μεχμέτ τοϋ Δ' ό μέγας Βεζύρης αύτοϋ Κίουπρουλής, μα- 
θών δτι έν τοϊς δημοσίοις τούτοις καφενείοις αύθάδεις τινές έτόλμων νά συ- 
ζητώσι τάς πράξεις αύτοΰ καί νά κατακρίνωσι μάλιστα αύτάς, διέταξε 
τα  μεν καταγώγια ταϋτα  να κατεδαφίσωσι, τούς δέ κυρίους αύτών νά 
μαστιγωσωσι, τους τολμητίας δ’ έκείνους νά ρίψωσιν είς τό ρεύμα τοΰ Βο- 
σπορου έντος σακκων περιερραμμένων ^άπόφασις δικαιότατη, άπορρεουσα 
έκ τής άρίστης τών θεσμοθεσιών, τοΰ sic volo s ic ju b eo ! Καί δμως 
βρίθουσα ήν τότε ή Κωνσταντινούπολή καπηλειών, έφ’ ά ούδεμίαν προ
σοχήν έπεστησεν ο Κίουπρουλής καίτοι άπαγορευομένων ύπό τοΰ νόμου. 
Πώς δε τοΰτο; παρ’εμοί κριτή,ό Κίουπρουλής ένήργησεν ώς άληθώςμέγαςάνήρ, 
καί τόν θαυμάζω’ διότι τ ίε ιχε νά φοβηθή άπό τούς έν τοϊς καπηλειό ιςμεθυ· 
σκομένους, και εκ τής μέθης άποζωουμένους έκείνους άνθρώπους; άφες, είπε 
καθ’ εαυτόν, αφες αυτούς νά λησμονώσιν έν τή μέθνι τήν άθλιότητά των, 
ν’ άγνοώσιν έν τή κραιπάλν) καί τά παρόν καί τό μέλλον. Ά λ λ ’ ούχ ού
τως συμβαίνει και έν τοϊς καφενείοις" έν αύτοϊς πάντες νήφοντες συσκέπτον
τα ι’ και η συσκεψις, ή ύπό τήν επιρροήν τοΰ καφέ έμβριθής καί έλλογος 
συζήτησις, ό εφιάλτης ούτος τής αύθαιρεσίας, τόν έτρόμαζεν’ έρρέτωσαν 
λοιπόν ό καφές καί τά  καφενεία τά  συναγείροντα τούς πολίτας έπί τό περί 
δημοσίων σκεπτεσθαι, είπε, και έ’πραξε λίαν συνεπώς τών άρχών αύτοϋ.

Ά λ λ ’ υπάρχει, κύριοι, όρμέμφυτόν τ ι έν τή άνθρωπίννι φύσει, δπερ 
ώθεϊ τόν άνθρωπον αείποτε πρός παν τό άπαγορευόμενον, καν τοϋτο  ̂
το θανατώσον αύτόν. Εναντίον τών τοσούτων άπαγορεύσεων, τών τοσού- 
των κακωσεων, ή χρήσις τοΰ καφέ δέν επαυσεν, άλλ’ είσεχώρει λάθρα μέν, 
άλλά διά τοΰτο καί εύωδέστερος καί έρατεινότερος, είσεχώρει, λέγω, είς 
αύτά τά  χαρέμια, ίσιος καί αύτοϋ τοϋ Κίουπρουλή.

Οί συμπολιτευόμενοι, βλέποντες δτι ούδέν διά τών άνθρωπίνων μέσων 
κατορθούσιν, οσον αυς·ηρα και άν ώσι, λέγουσι συγγραφείς τινες δτι κατέ- 
φυγον εις τό σύνηθες μέσον τών θελόντων νά έπιβάλλωσι τήν θέλησίν 
των είς τους λαούς. "Απαντες εννοείτε, κύριοι, δτι τό μέσον τοΰτο έστίν 
αι θρησκευτικά! προλήψεις, ή δεισιδαιμονία’ ό θρησκευτικός φόβος είναι 
τό δραστικώτατον κίνητρον, ό άρχιμήδειος μοχλός είς τάς χεΐρας έπιτη- 
δειων τινών πολιτικών, δ ι’ ού άναστατοΰσιν έ’θνη κατά έθνών, καταλύου- 
σι πολιτεύματα, και άνατρέπουσι πόλεις. Λέγεται λοιπόν δτι προσκα- 
λοΰσι σύνοδον οικουμενικήν, ούτως είπεϊν* έκεϊ βαθυπώγωνες γέροντες μεθ' 
όλης τής άσιατικής σοβαρότητος άναμένουσι τό έσρεφ-σαάτ σταυροποδητί, 
έκεϊ ίεροδικασταί δεήσεις ύποτονθορύζοντες καί τό κομβολόγιον άγαμε- Λ



r

τρούντες μεθ’ όλης τής έμβριθείας, έκεΐ άστρολογοι αριθμοσκοπούντες, έκεΐ, 
ένί λόγω, σύμπασα ή χορεία, ή διευθύνουσα τα ; σχέσεις τών θνητών 
μετά τοΰ αθανάτου’ κηρύττεται ή έναρξις της δίκης, και ίδου οί κατή
γοροι παρουσιάζονται καταμαρτυροΰντες τών καφενείων ως καταγωγειων 
διαφθοράς καί άσωτείας, τοΰ δέ καφε, ως ποτού βέβηλου και άσεοούς 
(χαράμ)' τά  δ’ επιχειρήματα είσί κυρίως δύω, πρώτον ότι ό προφήτης 
ούδέποτε έγεύσατο τοΰ καρπού τούτου ύφ’ οιανδηποτε μορφήν και σκευα- 
σίαν, άρα καί οί πιστοί δέον ν’ άπέχωσιν αύτοΰ’ καί δεύτερον οτι έπειδή 
πρός κατασκευήν τοΰ άποζέματος τούτου δέον ινα ό καφές φρυχθνί καί 
άπανθρακωθή, ή δέ ιερά βίβλος ρητώς απαγορεύει τας 9κα£αρτους ούσιας 
έν ταϊς τρυφαΐς, οϊα έστίν ό άνθραξ, άρα ό καφές άκάθαρτος, καθ’6 άπην- 
θρακωμένος, άρα βέβηλος {χαράμ). Είς τάς τοσοΰτον έλλογους ταυτας κα
τηγορίας, σύμπασα ή νομοκράτωρ έκείνη όμήγυρις άναστάσα διαρρήγνυσι 
τά  ίμάτια αυτής, καί εκσφενδονίζει κεραυνωδη ψιτ φαν, δι’ ού κατεταρ- 
τάρωσε τούς απειθείς καφεπότας, διακηρύξασα ότι πάντες οί δυσσεβεΐς ού- 
τοι έν τνί δευτέρα παρουσία εξουσι το προσωπον μελανωτερον τοΰ αγ
γείου, έν ώ φρύγουσι τόν έπάρατον κόκκον !

Εύτυχώς σύμπτωσίς τις όλως άπρόοπτος έλυσε, κύριοι, τής άράς τους 
δυστυχείς καφεπότας, καί έξήγνισε τόν καταρασθέντα καρπόν τοΰ Γεμέν.

Λύω ιατροί Πέρσαι διεκήρυξαν άνά τάς πόλεις και τας χωράς, οτι ό 
καφές διεγείρει μέν τήν διάνοιαν καί άναπτεροϊ τον νοΰν προς λατρείαν 
τοΰ ’Αλλάχ, άλλά κατευνάζει καί ψυχραίνει τό πΰρ τής καρδίας, καί κα
ταστρέφει τούς βωμούς τής ’Αφροδίτης* έφ’ ώ ποιητής τις ^Ό'ίωμανός ονο
μάζει τόν καφέν ώς εϊρηται μαϋρον έχθρ'ΰΊ τοϋ νπνου, xal 0oJoy6ror 
της Αφροδίτης. Δεινή κατήφεια κατέλαβε τότε τούς γυναικωνίτας, τοιαύ- 
τη δέ ήν ή άθυμία καί ή άπόγνωσις, ώστε σύμπασα ή ρηθεΐσα ιεραρχία 
ήναγκάσθη νά διαψεύσνι τούς ιατρούς, κηρύττουσα την αλήθειαν ότι ούόε- 
ττοτε έπαύσαντο 7utvoντες του απαγορευμένου τοΐς αλλοις ποτού, και ό[/.ως 
ουδόλως ησέβησαν προς την 6εάν, ό ύε περι<ϊοςος Τσεμαλ-Κ^ώιν- Αβου- 
Άβδαλλάχ-Μοχαμέτ-Βέν-Σαίτ, ό επονομαζόμενος Ταχβανί, έπέτρεψε 
διά φετψα, τήν έλευίέραν χρήσιν τοΰ τε καφέ και τοΰ καπνού’ ό όέ ποιη
τής Σερίφ-’Εδδίν-’Ομέρ-Βέν-Φαρέδ έξύμνησε τό τοΰ καφέ έπαφρόδιτον διά
τών εξής ώς έγγιστα στίχων*

Μοί ε'δωκε ν’ έρ ό̂φησε τ’ άφίλητόν μου στόμα 
το ά'ρωμα το τοϋ καφέ, το φίλτρον τών Ιρωτων, 
καί έκτοτε φ;λότητος φλο| φλέγεt μου το σώμα !
Ικείνη δ’ εμειν’ άφλεκτος, ψυχρά, ώς ήτον πρώτον.

Καί ταΰτα μέν έν τή ήμετέρα βαρβάρω ’Ανατολή περί τοΰ ό ιανοητικοΰ
ποτοΰ τοΰ Γεμέν. Τί δέ συνέβη έν τνί Εσπερία Εύρώπτρ; οποίαν ό καφές

* έπήνεγκεν επιρροήν περί τά  ήθη;

Έν Α γγλ ία , έπί Καρόλου τοΰ Β', έπανελθόντος είς τόν θρόνον, ή αστυ
νομία εκλεισεν ανεξαιρέτως άπαντα τά  καφενεία, ών ό άριθμός ήν πλέον 
τών 3 ,0 0 0 , άφεΐσα ώς ό Κίουπρουλής ελεύθερα τά  οινοπωλεία. Τί άλλο 
σημαίνει τούτο, είμή ό'τι ό καφές φέρων πρός σκέψιν νηφάλιον σκανδαλί
ζει καί δυσαρεστεϊ τούς άπολυτόφρονας; Δέν διωκεΐτο τότε ή ’Α γγλία  
ώς σήμερον ήτο δούλη ύπό άρχοντας, επιδιώκοντας τοΰ λαού τήν έξα- 
χρείωσιν καί τήν άποκτήνωσιν ίνα άσφαλέστερον καί άνετώτερον άρχωσιν* 
ήτο βάρβαρος, διότι δέν είχεν εΐσέτι λάμψει έπ’ αύτής τό φώς τών έλευ- 
θέρων θεσμών, δι’ ών καί μόνων εύδαιμονοΰσι τά  έθνη. ’Έτρεμαν τότε οί 
κυβερνώντες τάς συναθροίσεις, δέν έσυγχώρουν τάς συζητήσεις, άπηχθά- 
νοντο ώς εύρημα σατανικόν τήν έλευθέραν ψηφηφορίαν. . .

Έν δέ τή Γαλλία, τό νηφάλιον καί σοβαρόν άπη'ρεσκεν ab-antiquo  
τοΐς Γάλλοις* ούδ’ έφοβοΰντο τό παοάπαν αύτό, καθότι ό φίλος οίνος, έ- 
χων ύπό τό κράτος αύτοΰ καί άρχοντας καί άρχομένους, δέν έσυγχώρει 
εύκόλως τήν ε’ίσοδον τοΰ σκεπτικού καφέ είς τάς τάξεις τοΰ αείποτε εύ- 
τραπέλου εκείνου λαού’ μόλις έπί Λουδοβίκου ΙΕ' ήρχισε νά είσάγηται γε- 
νικώτερον έν Γαλλία τό ποτόν τής Μόκας’ ό μονάρχης ούτος, ώς ε’ίρηται, 
εύχαριστεΐτο τά  μάλιστα βράζων ό ίδιος μετά τής κομήσσης Δυβαρύ τόν 
καφέν του. Έ κτοτε έσυστήθησαν έν Παρισίοις καί καφενεία, ών περίδοξον 
υπήρξε τό Cafe Procope, έν ώ συνήρχοντο οί πνευματωδέστεροι καί σο- 
φώτεροι τής έποχής έκείνης άνδρες, οί παρασκευάσαντες τήν πολιτικήν με
ταβολήν τοΰ ΙΗ' αίώνος, είς ήν, ώς βλέπετε, ελαβε τά μέρος του καί ό κα
φές ώς συναγειρτικός έν τοΐς καφενείοις, καί διεγερτικός τής σκέψεως* τού- 
λάχιςον ούδείς ό άρνούμενος ότι αί έφημερίδες καί ό δημόσιος τύπος πρώ
τον έν τοΐς καφενείοις έφάνησαν καί ίσχυρώς επενέργησαν έπί τών πνευμάτων.

Βεβαίως ούδείς δ άξιών ό'τι ή άπό ένός ήδη αίώνος έπελθοΰσα μεταβο
λή είς τάς ιδέας τών Εύρωπαίων οφείλεται είς τήν χρήσιν τοΰ διανοητικού 
τούτου ποτοΰ, άλλ’ οπωσδήποτε ούδείς καί ό απαξιών αύτό ό'τι συνετελε- 
σεν, είτε έμμέσως είτε άμέσως, είς τόν πολιτισμόν καί τήν χειραφέτησιν 
τοΰ πνεύματος, κατεσκοτισμένου τέως ύπό τής μεσαιωνικής άχλύος.

Άντιπαραβάλλοντες δέ τάς ένεργείας τοΰ οίνου καί τοΰ καφέ ώς πρός 
τήν έπί τοΰ ηθικού έπιρροήν αύτών, παρατηροΰμεν ότι ό πρώτος διατίθησι 
τόν άνθρωπον ζωηρόν καί εύτράπελον, άλλ’ άπερίσκεπτον καί άνεπίδεκτον 
εμβριθούς μελέτης καί συλλογισμού’ άκατάσχετος πολυλογία, άσματα, 
μουσική, χορός, ίδού τού Βάκχου οί πεφιλημένοι καί άχώριστοι σύντροφοι 
(παρασιωπώ τά  τής καταχρήσεως άποτελέσματα, τήν κτηνώδη έκείνην 
τοΰ μεθύσου κατάστασιν, καθ’ ήν ούδέν πλέον υπολείπεται αύτώ ανθρώ
πινον)’ ό δέ καφές, διεγείρων ήρεμα τήν νευρικότητα καί διερεθίζων ήπίως 
τόν εγκέφαλον καί τήν φαντασίαν φέρει πρός σκέψιν. Ή έμβρίθεια, τό με-



μετρημένον τών λόγων, τό πεφυλαγμένον τής έκφράσεως, ή περινοια, ιδου 
οί χαρακτήρες τών εραστών αύτοϋ. Πόσοι σοφοί, πόσοι καλλιτέχναι, πό
σοι φιλολόγοι όφείλουσι κατά μέγα μέρος τάς εμπνεύσεις αύτών καί την 
μεγαλόνοιαν είς τόν καρπόν της ’Αραβίας; δι’ δ και τό μελαν τούτο πο
τόν ην τό περιπόθητον, τό νηπενθές νέκταρ, ώς εΐρηται, τοϋ Φοντενελλου. 
τοϋ Βολταίρ, τοϋ Φριδερίκου Β' καί τόσων άλλων μεγάλων άνδρών.

Ά λ λ ά  πώς, άφοϋ διεγείρει την διάνοιαν καί έξαίρει την φαντασίαν ο 
καφές, οί "Αραβες, οϊτινες άλλως τε καί ώς έκ τοϋ κλίματος είσι φύσει 
ευφάνταστοι καί εύμαθεΐς, πώς, λέγω, δέν κατώρθοκαν, ούχί νά ύπερβώ- 
σιν, άλλά καν νά φθάσωσι τούς "Ελληνας (παρ’ οίς τό της διανοίας ποτό; 
ην τέλεον άγνωστον), άλλ’ έμειναν άεί ύποδεέστεροι καί άθλίως πιθηκιζον- 

τά  εκείνων [/Λ[/.ού[/.ενοι. xcci αντιγραφοντες$ ^
Πρός άπάντησιντης έρωτήσεως ταύτης, κύριοι, πολλούς και άλλους^ λο- 

γους εϊχέ τις εΐπεΐν, άλλ’ έπειδή ούτοι έκτος τοΰ θέματός μου τυγχάνου- 
σιν δντες, περιορίζομαι ώς ιατρός είς τό άναγνώσαι ΰμϊν περικοπήν τινα  
τοϋ πατρός της ιατρικής, έκ τοϋ περί άέρων, ύδάτων καί τόπων μικρού 
μέν, άλλά πάσης γνώσεως ανθρώπινης περιεκτικού συγγράμματος του.
(( Εύψυχοτέρους νομίζω τους Ευρώπην οικοϋντας είναι λ τους . /ΐν Ασιαν 
)) έν μέν γάρ τώ  άει παραπλησιως αι ραθυμιαι ενεισιν, έν δε .ώ με.α  
» βαλλομένω αί ταλαιπωρίαι τώ  σώματι καί τνί ψυχή' καί άπό μέν ήσυ- 
» y ίης καί ραθυμίης ή δειλίη αΰξεται, άπό δέ της ταλαιπωριης και των 
» πόνων αί άνδρεΐαι' διά τοϋτο είσί μαχιμώτεροι οί την Εύρώπην οι- 
» κοϋντες, καί όιά τους νόμους δτι ού βασιλεύονται ώσπερ οί Ασιανοί*
» δπου γάρ βασιλεύονται, έκεϊ ανάγκη δειλοτάτους είναι- αί γάρψυχαΐ 
» δεδούλωνται καί ού βούλονται παρακινδυνεύειν έκόντες είκή ύπέρ αλ
ί) λοτρίης δυνάμιος. . . Ούτως οί νόμοι ούχ ήκιστα την εύψυχίαν εργχ- 
» ζονται· » καί άλλαχού «. . . . Ιτ ι δέ πρός τούτοισιν  ̂ τών τοιούτων 
» άνθρώπων άνάγκη έρημοϋσθαι την γην ύπό τών πολεμίων και άργίης 
» ώστε καί εϊτις φύσει πέφυκεν ανδρείος καί εύψυχος, άποτρέπεσδαι την 
» γνώμην άπό τών νόμων κτλ. » Καί ταϋτα μεν ό Ιπποκράτης.

Ήμεϊς δέ πάντνι άδαεΐς τών νόμων καί της έπιρροης αύτών, ούδεν Tt 
περί τούτων λέγομεν άλλά τόν ήμέτερον καφέν ταπεινώς αναμασσωντες 
προσθέτομεν, δτι, καθόσον άφορα την ενοχήν αύτοϋ εις την κακήν κατάς-α- 
σιν έθνους τινός, άπαντώμεν τόν α ’,τόν κρημνόν είς δν εΐδομεν δτι κυλιό
μενα τά  άτομα άπόλλυνται, δηλαδή τήν κατάχρησιν. Ή κατάχρησις, κύ
ριοι, οίαςδήποτε άπολαύσεως, ού μόνον τόν φυσικόν άνθρωπον άλλοιο'· 
καί καταστρέφει, άλλά καί τάν ηθικόν έξαχρειοΐ καί διαστρέφει’ δ ,τι δ'εις 
τά  άτομα ιδία τό αύτό καί είς σύμπαν τό έθνος συμβαίνει, όταν ή κατα
χρηστική, ή άκόρεστος έξις τών απολαύσεων, κατακυριεύσγ, καί καθυποτά-

ξ·/] αύτοϋ τάς τάξεις, καί μάλιστα τάς άνωτέρας, αϊτινες δίδουσι συνήθως 
τό παράδειγμα τής διαφθοράς καί τοϊς ύποδεεστέροις.

Ή υπερβολή τοϋ καφέ δέν διερεθίζει πλέον ήρέμα τά νευρικόν σύστημα, 
άλλ’ ήλεκτρίζ ει καί συσπα αύτό μέχρι σπασμών καί παραλυσίας* δέν ά· 
νανη'φει πλέον τόν νοϋν, ούδέ διεγείρει ήπίως τό πνεύμα, άλλά παροξύνει 
και συνταράσσει αύτό μέχρι παραλογισμοϋ* δέν έξαίρει θελξιθύμως τήν 
φαντασίαν τοϋ ’Άραβος, άλλά συνδαυλίζει καί εξάπτει αύτήν μέχρι φαν
τασμαγορίας παραβόλου, μέχρις άγριου φανατισμού καί μισανθρωπίας. ’Εν
τεύθεν ή κατάπτωσις τοϋ πνεύματος, ή θρησκομανία, καί άπασαι αί συ- 
νέπειαι νοός καί πνεύματος φαντασιοπλη'κτων.

Έκ τών λεχθέντων συνάγεται, κύριόι, δτι ού μόνον τό κλίμα καί οί 
νόμοι έπιρρέουσιν έπί τής καταστάσεως τών άτόμων καί έθνών, άλλά  
και αι ουσιαι ας η επινοητική τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος ίδιότης εφεύρε 
και έχρησιμοποίησεν, άναμίξασα ταϊς τροφαΐς, συντείνουσιν είς τήν φυσι
κήν και διανοητικήν διαπλασιν τών εθνών άναλόγως τής χρήσεως ην 
ποιοϋσιν αύτών- δτι άν ύπάρχωσι κλίμα καί θεσμοί χλιδαίνοντες τόν 
φυσικόν άνθρωπον και ταπεινοϋντες τό φρόνημα, ύπάρχουσιν ωσαύτως καί 
είδη τροφών έπενεργοΰντα έπί τοϋ φυσικού καί ήθικοϋ χαρακτήρος τών 
άνθρώπων’ δτι ή τοϋ καφέ έπενέργεια λαμβανομένου έντός τών δρων 
τής χρησεως, ού μόνον ωφελεί τό σώμα διευκολύνουσα τήν χώνευσιν καί 
τήν άφομοίωσιν, άλλά καί τόν ηθικόν άνθρωπον εξευγενίζει, διεγείρουσα 
τάς διανοητικάς δυνάμεις. Ώς ύγιεινόν δέ παράγγελμα άξιόλογον, σημειώ 
υμϊν την έπιγραφήν ί,ν καφενεΐον τ ι  παρά τνί άποβάθρα τού Σκουτάρεως 
φέρει έπί τής θυρας τουρκιστί γεγραμμένην, καί ην λέγουσιν δτι έποίησεν 
ό ποτε άρχιατράς Ά πτουλχάκ μολλάς, άνήρ πνευματώδης, δν προσωπι- 
κώς έγνωρίσαμεν

Καχβεϊ fou’i σι αχ!, ίτζατ ΐτί εχλι πίρ 
Τεμετίκι ζ'.ρ ζίρ κουλ&ν

Σαμπαχ ΐκί άχσαμ μπίρ.
ήτοι
t__. Δεινό; Ιφεΰρεν εύρετής τον μαυροτρόσωπον καφέν·

δέν εΤπε δέ, πϊν’ έλονέν
δύω φλιτσάν’α το πρωί, το δέ έσπερας μόνον εν.



ΑΝΑΒΑΣΙΣ ΕΙΣ TOM Κ Α Υ Κ Α Σ Ο Ν .(>

Ό πρός τάς περιηγήσεις ερως εινε πάθος άρτιγέννητον, αποτέλεσμα τών 
ευκολιών ας ό άτμός έδωκεν εις την γενικήν κίνηαιν. Τό πάλαι, και πρό 
εξηκονταετίας άκόμη, οί άνθρωποι έφησύχαζον κατ’ οίκον, καί πολλοί πρός 
τοΰτο ύπήρχον λ ό γ ο ι— πόλεμοι, άπόστασις, δαπάναι, κόποι, κτλ. Δέν 
ήδύνατό τις  νά διέλθγ, την Γαλλίαν, έκτός έάν εστεργε νά διατελέσϊ) έφ’ 
ημέρας ολοκλήρους έγκλειστος έντός τοϋ στενού κλωβού άμαξης τίνος· —  
άποπλέων, έξετίθετο είς την φοράν τών ανέμων καί τών κυμάτω ν— ό «ρ
εόμενος δε τόν ’Ατλαντικόν, έξεπατρίζετο σχεδόν, έν ώ σήμερον αναχω
ρείς κατά την δείνα ώρισμένην ημέραν είς Νεοβόρακον, διατρέχεις την ’Α
μερικήν δι’ άτμαμάξης, καί μεταβαίνεις έκ τοϋ 'Αγίου Φραγκίσκου εις 
τήν Ίαπονίαν ή τήν Κίναν μέ τόσην ευκολίαν καί ησυχίαν, όσην αμηχα
νίαν καί δυσχέρειαν έδοκίμαζον οί άνθρωποι κατά τόν παρελθόντα αιώνα 
μεταβαίνοντες έκ Παρισιων είς Μασσαλίαν.

'II Ε λβετία κατέστη αγαπητόν πεδίον έκδρομών εις εκείνους οϊτινες 
προτιμώσι τάς τής φύσεως καλλονάς άπό πάσαν άλλην ζωηροτέραν εικό
να τών μεγαλοπόλεων. Οί πρόγονοι καί πατέρες ήμών ένηδύνοντο τά  μά- 
λις-α θεώμενοι τάς "Αλπεις μακρόθεν, οτε έπορεύοντο πρός ’Ιταλίαν διά της 
κοιλάδος τοΰ 'Ροδανοΰ. Αί έκθέσεις τών είς τό σύμπλεγμα του Mont- 
Rose καί τοϋ Mont Blanc περιηγήσεων τοϋ Κ. Saussure υπήρξαν σχε
δόν οίονεί άποκάλυψίς τις,— διότι μέχρις έκείνης τής έποχής τά  ορη ε-  

θεωροϋντο ώς άγρια καί άπροσπέλαστα* έξεπλάγησαν δέ πάντες άκούον- 
τες ό'τι ούδέν τερπνότερον τών έκτεταμένων κοιλάδων, οΰτε περιεργοτερον 
τοΰ έπί τών χιονοσκεπών όρέων περιπάτου. Σήμερον λοιπόν μεταβαίνουσιν 
είς τήν Ελβετίαν όπως ϊδωσιν δσα εϊδεν ό κόσμος όλος, καί έπιστρέφουσι 
πάλιν έκεΐ, δελεαζόμενοι ύπό τών μεγαλοπρεπών τής φύσεως θεαμάτων. 
Οί μέν ε ύ χ α ρ ισ το ϋ ν τα ι άκολουθοΰντες τάς πεπατημένας τρίβους, έπαρ-

(*) Το δοκίρον τοΰτο Ιγράφη ^  τω τελευταία) τεΰχει τής Revue des Deux 
Mondes έπί τϊ| ττΡοσ?άτω Ιν Αονδίνφ έκδόσει τοΰ Travels in the central Cau
casus and Bashan δπο Douglas \V. Freshfield.

κούμενοι είς τήν μακρόθεν θέαν τών παντοτεινών χ ιόνω ν— άλλοι δέ, έπι- 
χειρηματικωτεροι, εύχαριστοϋνται μόνον άφ’ ού διασκελίσωσι τά  ό'ρη καί 
ύπερπηδη'σωσι τούς λόφους καί τά  υψώματα. Οί "Αγγλοι ιδίως διακρί- 
νονται είς τάς ριψοκίνδυνους ταύτας έπιχειρήσεις. Οί Γάλλοι ό'μως άγα- 
πώσι τά  ορη, καθό παρέχοντα εύάρεστον θέαν έξ άπόπτου, καί διά τό εύάε- 
ρον και την υγιεινήν άσκησιν είς ήν παραδίδονται διατρίβοντες έκεΐ έπί 
τινας ήμερας. Οι τίίς Άλβιώνος κάτοικοι θέλουσι νά πατώσι τάς κορυφάς 
τών όρέων διά τοΰ ύπεροπτικοΰ ποδός των, ώς εί γσθάνοντο έαυτούς ρω- 
μαλεωτερους οτε άφικνοΰντο είς τά  μέρη άπερ ή φύσις έφαίνετο καταστή- 
σασα άπροσιτα. Δια τοΰτο και έν ’Αγγλία συνέστη ή πρώτη Ά.Ιττεία 
Λέσχη τής Ευρώπης, τής οποίας τά  μέλη είσίν άτρόμητοι περιηγηταί, 
άναλα^οντες να άναδιφησωσιν έκάστην σειράν τών Ά λπ εω ν, νά είσδύσω- 
σιν εις τάς άποκεντρωτατας τών κοιλάδων, καί νά πραγματοποιήσωσι 
τας κινδυνωδεστατας τών άναβάσεων. ’Ανάλογοι έταιρίαι έσχηματίσθη- 
σανέν Γερμανία και ’Ιταλία* άλλά δέν έ'χουσιν αύται ό'σην αί τοΰ Λονδίνου 
ζεσιν. Τας έπι τών Ά λπ εω ν άναβάσεις οί Ά γ γ λ ο ι κατέταξαν είς τήν 
σειράν τών έθνικών αυτών γυμνασμάτων, ώς τό ίπποδρόμιον κτλ. Ή 
σαρα μ όλον τοϋτο τών "Αλπεων, ό'σον καί άν η εκτεταμένη, έθεωρήθη 
μετ ού πολυ ώς λιαν περιωρισμένη διά τάς ανδραγαθίας αύτών, καί πολ
λοί προύχωρησαν άπώτερον ετι, ζητοϋντες όρη ήσσον γνωστά, οίον είς τά  
Πυρηναία, την Ιρλανδίαν, τήν Νορβηγίαν*— άλλοι, θρασύτεροι, πορεύον- 
τα ι μεχρις Ά σιας όπως άναδιφήσωσι τά  Ίμαλάϊα, ή είς ’Αμερικήν, ό'πως 
ίδωσι τα  Βραχώδη’Όρη. Τρία δέ μέλη τής Ά.Ιπείας Λέσχης διέδραμον 
ήδη τόν Καύκασον, χώραν γνωστοτάτην μέν κατ’ όνομα, μή μελετηθεΐσαν 
δμως άρκούντως.

Φρεσφήλδ, Τοϋκκερ καί Μοΰρ, τά  ρηθέντα τρία μέλη τής Ά.ΙπεΙας Λέ- 
cXrtc.y είσι περιηγηταί τών πάγων, καταφρονοϋντες τους δειλούς οδοιπό
ρους τών πεπατημένων τρίβων. Διά πείρας πολυετοΰς συνωκειώθησαν μετά 
τών κινδύνων οΰς διατρέχει τις οσάκις θελήσνι νά διέλθν] τήν γραμμήν τών 
αιωνίων χιόνων. "Εχουσι δέ μεθ’έαυτών πρός πάσαν προφύλαξιν ρωμαλέον 
οδηγόν, γέννημα τοΰ Crailiounix, καί ούτω σεσωματωμένοι οί τέσσαρες 
αψηφώσι τα  ύψη, τούς πάγους καί τάς κλεισώρειας, δπου άνδρες ήσσον έμ
πειροι έναυάγησαν πρό αύτών.

Αι έν ταις ύπωρείαις τοΰ Καυκάσου κείμεναι έπαρχίαι ύπόκεινται ήδη 
είς την 'Ρωσσίαν, άφ’ ού προηγουμένως παντοειδείς ΰπέστησαν τύχας. Ού- 
δεμια άλλη χώρα έχει άρχαιότερα χρονικά. Κ ατά τούς μυθικούς χρόνους 
τής ιστορίας, έγνωρίζετο ώς Κολχίς, πλούσιον καί δυνατόν βασίλειον, 
οπου ο Ίασων μετά τών ’Αργοναυτών του μετέβη πρός εύρεσιν τοϋ χρυ
σό μαλλου δέρατος. Άρχαιότερον έτι, αί χώραι έκεΐναι κατέστησαν δια-



βοητοι ώς έκ τοΰ περί Προμηθέως μυθεύματος. Ή ύπόθεσις δέ, οτι ό 
Καύκασος εινε είς τών πρώτων ύπό τοΰ άνθρώπου κατοικηθέντων τόπων, 
εινε πάντνι όρθή, έάν λάβωμεν ύπ’ ό'ψιν δτι τό κλίμα εινε λίαν υγιεινόν 
καθ’ ό'σον μακρύνεταί τις άπό τής παραλίας, καί ή γή εύφορωτάτη* κέκτη- 
τα ι δέ, ώς λέγουσί τινες, καί μεταλλεία άργύρου, σιδήρου καί χρυσοΰ, μ  
δλον δτι τά  φυσικά ταΰτα  προϊόντα παραμελοΰνται υπό τών εγχωρίων* 
πολΰ δέ πιθανόν, δτι τό περιβόητον χρυσόμαλλον δέρας ούδέν ήν άλλο ή 
δορά προβάτου, τήν οποίαν έτοποθέτουν οί ορεινοί κατά μέσον τών ρυά- 
κων, δπως συλλέξωσι τά  ύπό τών ύδάτων καταφερόμενα χρυσά ψήγματα. 
Ύποταχθεϊσαι δέ ού πρό πολλοΰ είς τήν ρωσσικήν δυναστείαν, αί έπαρ- 
χίαι αύται διατηρούσιν είσέτι ονόματα διεγείοοντα άναμν/σεις* πρός βορ- 
ράν ή Κιρκασσία, διάσημος έπί τη καλλοννί τών κατοίκων, καί ή Ααγε- 
στανή, τό έσχατον κρησφύγετον τοΰ φιλοπάτριδος Σιαμήλ* πρός μεσημ
βρίαν ή Γεωργία, ή'τις συνεμερίζετο μετά τής Κιρκασσίας τό προνόμιον 
τοΰ τροφοδοτεϊν τούς γυναικωνίτας τής ’Ανατολής, καί ή Ίμηριτία καί 
Μιγγρηλία, αιτινες υπήρξαν βασίλεια εύτυχή κατά τινα εποχήν. Μετα 
τόν κριμαϊκόν δέ ιδίως πόλεμον κατεκτήσατο ό Ιίζάρος όριστικώς τάς 
Καυκασίους έπαρχίας, καί ή τελευταία πράξις τοΰ μεταξύ τών ρώσσων 
στρατιωτών καί τών ορεινών παρατεταμένου άγώνος ύπήρξεν, ώς τοϊς πασι 
γνωστόν, ή πανέστιος μετοικεσία τών λειψάνων τών πρώτων κατοίκων. 
Καί αί μέν νότιοι φυλαί είχον ύποταχθή πρό πολλοΰ, άλλ’ αί βόρειοι 
άνθίσταντο είσέτι* μετά μακράν δέ καί πεισματώδη άμυναν, συνωθούμε- 
ναι μεταξύ τών όρέων καί τής θαλάσσης, προείλοντο νά έκπατρισθώσι 
μάλλον ή ν’ άπολεσωσι τήν εαυτών ανεξαρτησίαν. Τώ 1 8 6 4 , Τζερκέζοι 
(τοΰτο εινε τό άληθές τών Κιρκασσίων ό'νομα) περί τάς 3 5 0 ,0 0 0  κα- 
τέλιπον τήν χώραν, είς ήν είσέβαλεν ό εχθρός, καί κατέφυγον είς τάς 
παραθαλασσίους έπαρχίας τής Εύρωπαϊκής Τουρκίας.

Τοπογραφικώς καί φυσικώς έξεταζομένη ή χώρα τοΰ Καύκασού παρέ
χει έπί τών ήμερων ήμών μέγα ενδιαφέρον. Έπί τών ύψηλοτέρων μερών 
επιπολάζει ό γρανίτης* χθαμαλώτερον δέ, φαίνονται τά  σχιζοειδή καί τ ι-  
τανώδη πετρώματα. "Οσων ειδών εδάφη καί δσα κλίματα κατέχει ή 
Εύρώπη δύνανται ν’ άπαντηθώσιν έκεϊ, άπό τών αιωνίων χιόνων, αΐτινες 
διαμένουσι 3 ,8 0 0  μέτρα ύπεράνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης, μέχρι 
τών ομαλών καί εύκραών κλιμάτων τοΰ παραλίου μέρους. Σχηματίζουσι 
δέ τά  ορη ταΰτα  σωρόν συμπαγή καί μεμονωμένον, έκτεινόμένον άπό τοΰ 
Εύξείνου είς τήν Κασπίαν, καί συνορεύοντα βορείως μέν πρός τάς έκτε- 
ταμένας στέχΛας τής ’Αστραχάνης, νοτίως δέ πρός τά  ύψηλά τής Αρμε
νίας οροπέδια, έν μέσω τών οποίων ύψοϋται τό ό'ρος ’Αραράτ, έξέχον
5 ,0 0 0  μέτρων άπό τής έπιφανείας τής γής. Τέμνεται δέ κατά μέσον

®εφα ύπο τοΰ στενού Ααριέλ, περιβοήτου έν τνί ιστορία, ή'τοι τών Καυ- 
χασίωr  πυ.Ι&τ τών αρχαίων. Εκτός τοΰ μέρους τούτου, δπερ κατά τούς 
π«λαι χρονους έχρησιμευεν ώς όδός, διά τής οποίας διήρχοντο οί έξ ’Α
σίας είς τήν Εύρώπην μετοικοΰντες, ύπάρχουσι κλεισώρειαι μόνον, αιτινες 
ώς έκ τής θεσεως καί τών ανωμαλιών τής όδοΰ καθίστανται άδιάβατοι 
πρός πάντας, ούχί δμως καί πρός τούς αύτόχθονας. Κατά τάς ύπωρείας 
δέ, πρός τό τής Κασπίας μέρος, τήν οδόν διαφράσσουσι πολλάκις αί πλημ- 
μυραι τών ποταμών ή τό φυσικώς άκανόνιστον τοΰ εδάφους, τόσον ώς-ε 
ή μικρά πόλις Δερβέντ, πρωτεύουσα τής Δαγεστανής, μόνον διά θαλάσσης 
συγκοινωνεί μετά τών παρακειμένων χωρών. "Οθεν οί Ρώσσοι έ/άραξαν 
διά μέσου τοΰ στενοΰ τοΰ Δαριέλ άξιόλογον όδόν, κάλλιστα ώχυρωμένην, 
ΐί,Ί  μόνην σχεδόν δι’ ής συγκοινωνεί ή Γεωργία μετά τοΰ ύπολοίπου τής 
Αύτοκρατορίας.

Τα ώραϊα λοιπόν χιονοσκεπή εκείνα δρη έγαργάλισαν δικαίω τώ  λόγω 
τούς τολμ/·ρους περιηγητάς τής ΑΛπείας Λέσχης, οϊτινες ώς μονοτόνους 
πλέον θεωρουσι τάς έπί τών Ά λπεω ν τετριμμένας έκδρομάς. Τό σπου- 
δαιότερον δέ πρόσκομμα είς τήν πραγματοποίησή τών σχεδίων των ήτον, 
δτι ουδέν ευρισκον έν τώ  τόπω υποστήριγμα διά τοιαύτην έπιχείρησιν. 
Οί τοΰ Καύκασού χωρικοί ούδέποτε διεσκέλισαν τά  χιονοσκεπή των δρη' 
διότι ούδέν πρός τοΰτο εχουσι συμφέρον, καί ούτε άφίκοντο είς τόν βαθ
μόν έκεϊνον τοΰ πολιτισμού, δστις αναπτύσσει τήν περιέργειαν καί τήν 
πρός τάς αναδιφήσεις τάσιν. 'Ρώσσοι άξιωματικοί διέγραψαν τόν χάρτη» 
των Καυκασιων χωρών ύπό τά ; οδηγίας τού στρατηγού Σχόδζκο* ό'.ν 
κατωρθωσαν δμως, έλλειπούσης τής πρός τούτο ίκανότητος ή επιμονής, νά 
έκτελέσωσι τήν άνάβασιν τών κορυφών αιτινες έφαίνοντο απρόσιτοι έκ 
πρωτ/ις οψεως, εις τροπον ώστε οί εντόπιοι διατρέφουσι καί μέχρι τής σή
μερον τήν πεποίθησιν, δτι τά  ύψηλότερα αύτών δρη φρουροΰνται ύπό δ α - 
μ,ονων, μή έπιτρεπόντων τήν είς αύτά προσπέλασιν είς τούς άνθρώπσυς.
 ̂ Τό ύψηλότερον μέρος τής σειράς τών τού Καυκάσου όρέων ορίζεται 

αφ’ ενός ύπό τού Κασβέκ καί άφ’ ετέρου ύπό τοΰ Έλβρούζ' μεταξύ δέ 
των δύω τούτων υψωμάτων ύπάρχουσιν ύπέρ τά  2 0 0  χιλιόμετρα, καί αί 
κορυφαί τών όρέων, πάντοτε άνώτεραι τοΰ ορίου τών διηνεκών χιόνων, 
στολίζονται δια μεγαλοπρεπών πάγων, οί'τινες ύπερβαίνουσι καθ’ ώραιό- 

,ους .ών Αλ,.εων. Τούτο υπήρξε το πεδίον τών αναδιφήσεων τοΰ 
Κ. Φρεσφήλδ καί τών περί αύτόν. "Ην δέ γήπεδον παρθένον, μηκέτι 
πατη.έν ύ,.ό ποδός Εύρωπαίου* διότι οί Ρώσσοι τοπογράφοι έχάραξαν 
τον χάρτην αύτού έξ άποστάσεως, οί δέ ξένοι περιηγηταί, δσοι μετέβαι- 
νον̂  προς̂  την χώραν εκείνην όρμώμενοι έκ τού πρός τάς επιστημονικά* 
έρεύνας έρωτος, έμενον κατ’ εκλογήν είς τάς ένδοτέρας κοιλάδας.



Πρώτον εργον τών άγγλων περιηγητών ήν ή άνάβασις τοϋ Κασβέκ. T i 
λαμπρόν τοϋτο δρος, κείμενον παρά τό στενόν τοϋ Δαριέλ, ούτινος υπερέ
χει κατά τό ύψος, εινε τό γνωστότερον πάντων τών ουνιστώντων τόν 
Καύκασον. Τήν άνάβασιν αύτών έπεχείρησαν πολλάκις, άλλ’ ούδέποτε έπι- 
τυχώς, καθότι τό εργον εινε αρκούντως δύσκολον και ύπερέβαινε τάς δυ
νάμεις κοινών περιηγητών, οϊτινες ούτε τό άναγκαΐον υλικόν είχον, ούτε 
είς τοιαύτας ασκήσεις ησαν γεγυμνασμένοι. Ά φ ’ ού διενυκτέρευσαν ύπό 
σκηνήν καί έπί τής χιόνος, είς ύψος 3 5 0 0  μέτρων, οί ήμέτεροι περιηγηταί 
άφήκαν τούς αύτόχθονας οδηγούς των, μή τολμώντας νά άναβώσιν ύψη- 
λότερον, καί προύχώρησαν μόνοι εις τάς χιόνας. Ή κλιτύς ήτο τοιαύτη, 
ώστε έπί τέσσαρας περίπου ώρας έδέησε νά περιπατήσωσι βοηθούμενοι 
ύπό τών γονάτων καί τών χειρών. Τέλος έφθασαν είς τήν κορυφήν, έξ ή ί 
ή θέα ητο πεοιφανεστάτη, ώς εινε δήλον. Δυστυχώς δέν εΐχόν τ ι είς τήν 
διάθεσίν των, ό'πως μαρτυρήσωσι διά τρόπου άδιαφιλονεικήτου, ό'τι είχον 
φθάσει είς τό άκρότατον σημεΐον διά τοϋτο, οτε κατέβησαν έκ νέου, 
ούδείς ήθέλησε νά πιστεύσν, ό'τι πραγματικώς είχον άναβή τόσον ύψηλά. 
«Πώς! έλεγον, εξήκοντα ήδη έτη λοχαγοί, καί συνταγματάρχαι, καί 
στρατηγοί έτι 'Ρώσσοι άγωνίζονται νά άναβώσι τό ό'ρος τοϋτο, καί δέν τό 
κατορθούσιν, αύτοί δέ οί τέσσαρες περιηγηταί τό κατώρθωσαν έντός ολί
γων ημερών! Εινε άδύνατον.»

Μετά τόν πρώτον τοΰτον θρίαμβον, ό Κ. Φρεσφή) δ καί οί σύν αύτώ  
έπεχείρησαν ν’ άκολουθήσωσι τάς μεταξύ Κασβέκ καί Έλβρούζ ύπωρείας 
τών χιονοσκεπών όρέων, εργον πραγματικώς άκανθωδέστερον τής άναβά- 
σεως άπλοϋ ό'ρους, διότι έπρόκειτο νά όδοιπορήσωσιν έπί έβδομάδας ό'λας 
έν χώρα άγνώστω, έκτος τών κοινών οδών, μακράν τών πανδοχείων 
καί τής προστασίας τών ρωσσικών φρουρών. ’Ενίοτε αί ατραποί ήσαν 
αδιάβατοι διά τά  φορτηγά ζώα, καί οί αύτόχθονες έξώκελλον πολλάκις 
είς κακουργίας. Είς τήν Σουανητίαν π. χ .,  ήτις άποτελεΐται έκ τοϋ άνω- 
τέρου λεκανοπεδίου τοϋ ποταμοϋ Ίγγούρ, έκτος στενού τίνος περάματος, 
δι’ ού έκφεύγει δ ποταμός, δέν δύναταί τις νά φθάσν) άλλως η "διασκελί- 
ζων τά  ύπό πάγων πάντοτε καί χιόνων καλυπτόμενα λοφώματα. Οί κά
τοικοι είνε άγριοι καί έπίφοβοι, δωτι ζώσι μακράν τοϋ λοιπού κόσμου. Ή 
ρωσσική Κυβέρνησις έπεθύμησε μόνον νά διατηρήσ·/] τήν ησυχίαν έν τη  
κοιλάδι έκείνϊΐ, καί λαβοϋσα παρά τών αύτοχθόνων ύπόσχεσιν ύποταγής 
κατέλιπεν έκεΐ πολλάς φρουράς· ήδη δμως μία μόνη ύπάρχει φρουρά έκ 
δέκα Κοζάκων, έπί χώρου εχοντος 7 0  χιλιομέτρων μήκος καί 2 5  πλά
τος. Μ’ δλον δτι δέ έκ τοΰ μέτρου τούτου δυνάμεθα νά πιστεύσωμεν, ό'τι 
οί κάτοικοι τοϋ διαμερίσματος εκείνου είσί κατά τό μάλλον καί ήσσον 

. ήμεροι, διά πάσαν δμως προφύλαξιν δέν πρέπει νά παραμένωμεν έκεΐ είμή

&?ον απαιτεί ή ανάγκη, καί νά έπιδεικνύωμεν πάντοτε είς δσους άπαν- 
τώμεν διαβάτας τά  ό'πλα άπερ φέρομεν. Ά π α ξ  διελθόντες τό κακόφημον 
εκείνο μέρος οί τέσσαρες περιηγηταί έπέρασαν τήν κλεισώρειαν τής Νά- 
κρας, πέραμα ύψηλότατον (3 ,10 0  μέτρα), άλλ’ ίκανώς γνω-όν παρά τοΐς 
Σουανήταις, οϊτινες έκεΐθεν καταβαίνουσιν είς τάς στέηπας δταν έπιθυμώσι 
νά κλέψωσι κτήνη παρά τών γειτόνων αύτών Τατάρων. Πρός μεσημβρίαν, 
έν τνί Γεωργία καί Μιγγρηλία, οί κάτοικοι πρεσβεύουσι τόν χριστιανι
σμόν, αλλ’ εινε οκνηροί, διεφθαρμένοι, κλέπται, ταραξίαι καί ψευδολόγοι, 
αί δε γυναίκες αύτών είσιν έκδεδπρτημέναι καί άνατρέφουσι τά  έαυτών 
τέκνα έν τνί κλοπή και τνί διαφθορα. Τούναντίον δέ, πρός βορραν, οί Τάο- 
ταοοι τής Καβαρδίας είσί μωαμεθανοί, έπιδεδομένοι είς τήν γεωργίαν καί 
τήν κτηνοτροφίαν, ήσυχοι δέ καί φιλόξενοι λίαν. Εινε δέ άξιον απορίας, 
οτι εύρίσκομεν ένταϋθα τήν μωαμεθανικήν θρησκείαν κεκτημένην πλείονας 
οπαδούς παρ’ δσους κέκτηται ή χριστιανική· πρέπει δμως νά λάβωμεν ύπ’ 
οψιν, οτι οί τών έκκλησιών τής Γεωργίας καί ’Αρμενίας προσήλυτοι έπέ- 
στρεφον πολλάκις είς τήν είς Χριστόν πίστιν δελεαζόμενοι ύπό τών ύλι- 
κων κερδών δι’ ών οί ρώσσοι ιεραπόστολοι ύποστηρίζουσι τήν έαυτών 
προπαγάνδαν.

Ό Κ. Φρεσφήλδ καί οί περί αύτόν ετυχον παρά τοΐς αύτόχθοσι τοϋ 
χωρίου Ούρουσπιέχ (κατά τάς ύπωρείας τοΰ Έλβρούζ) ύποδοχής καλλιτέ- 
ρας εκείνης ήσπερ έτυχον κατά τάς προηγουμένας αύτών έκδρομάς. Ό τής 
φυλής αρχηγέτης είχεν ύπηρετήσει έν Κριμαία ύπό τήν ρωσσικήν σημαίαν  
εγνώρι,ε οέ οπωσδήποτε τ ί έστιν ’Α γγλία, καί έξητήσατο συγγνώμην πα
ρά τών ξένων αύτοϋ διότι δέν ήδύνατο νά παραθέση αύτοΐς τά  έθνικά έ- 

ωδιμα και ποτά, τά  επιφανή beefsteaks καί porter. Πρός εύ^αρίς-η- 
σιν ομως αυτών, τοΐς παρέσχε χεΐρα αρωγόν κατά τήν τοΰ δρους άνάβασιν. 
Ή επιχείρησές ά'λλως τε αύτη δέν είχε τάς δυσχερείας ό'σας ύπέθετέ τις 
εκ^πρωτης αφετηρίας· τό Έλβρούζ είνε προσιτώτερον παρ’ δσον αι λοιπαί 
του Καυκάσου κορυφαί. Οί τέσσαρες λοιπόν Εύρωπαΐοι άφίκοντο άκόπως 
είς τήν κορυφήν, παραπεμπόμενοι ύπό πολλών άνδρών τής αυτόχθονος αυ
τών συνοδιας, οί'τινες έν τνί περιστάσει ταύτν) έφά/ησαν έπιτήδειοι ορεινοί 
και καλοί όρομεΐς. Έν τούτοις, πρώτην τότε φοράν κατωρθώθη ή άνάβα- 
σις του ωραίου έκείνου ό'ρους· πασαι αί προγενές-εραι έκδρομαί είχον ναυα
γήσει. Οφειλομεν ομως νά όμολογήσωμεν, δτι δσοι προηγουμένως έδοκί- 
μασάν τοιαύτην άνάβασιν δέν είχον προετοιμασθή έπί πολλά έτη πρός 
εκορομην τοσούτω δεινήν καί τραχεΐαν, άνθαμιλλώμενοι έπί τόλμη ποός 
τα  θρασύτερα μέλη τής ΆΛπεΙας Λέσχης.

Αι χωραι εκειναι τοΰ Καυκάσου γέμουσιν αντιφάσεων. Έν τη Γεωργία, 
μικρόν άπό τών διαμερισμάτων τής Σουανητίας καί Όσσητίας, τών ο
ποίων οί ήμιβάρβαροι κάτοικοι διαιτώνται έντός άθλιων καλυβίων καί



διασώζουσι μετά σεβασμού τόν πρωτότυπον ιματισμόν τών πατέρων αυτών* 
εύρίσκεται ή Τυφλίς, πόλις κατοικουμένη υπό 8 0 ,0 0 0  ψυχών, μετέχουσα 
ρωσσικής, γερμανικής και περσικής συνάμα χροιάς, έδρα πρίγκιπας τοϋ 
αΰτοκρατορικοϋ οικου της 'Ρωσσίας, δστις εινε και διοικητής πασών εκεί
νων τών επαρχιών. Έν Τυφλίδι ευρίσκει τις καλόν ξενοδοχεϊον, τοϋ όποιου 
αί κλίναι είσίν έφωδιασμέναι δι’ ελαστικών υποστρωμάτων, καί φαγητά  
καλά, παρασκευαζόμενα ύπό γάλλου μαγείρου, καί θεατρον, όπου παίζε
τα ι ό F au s l  καί ή T rav ia ta ,  καί αγοράς, οπού δύναται τις  ν’ άγοράσνι 
δέρμα τίγριδος της Δαγεστανής, η δέρμα προβάτου της Βουχαρας, η καί 
λεπτοφυές φάσγανον της Γεωργίας παρ’ εμπόρου, έπιτυχόντος βραβεϊον ά- 
ζίας έν τ?ί 7*αγχ.ο<7|/.ίω εκθέσει τών Παρισιων. Ωσαύτως, χ,ατερχο[Λενοι έκ 
τοϋ ορούς Έλβρούζ, οί ήμέτεροι περιηγηταί έβάδισαν δύω μόνα ημερονύ
κτια  δπως άφίκωνται είς Πατιγόρσκην, τό κοινόν συνεντευκτήριον τών εύ- 
γενών 'Ρώσσων. Κ ατά τό θέρος οί Ευρωπαίοι φεύγουσιν έκ Τυφλίδος Ενε
κα της πολλής θερμότητας τοϋ τόπου’ εκείνοι δέ δσους δέν κοατεϊ τό 
καθήκον αύτών έν τνί πρωτευούσνι καταφεύγουσιν είς τάς υπώρειας. Έν 
Πατιγόρσκϊ) βλέπεις αξιωματικούς έν τνί ωραιότερα αύτών στολνί, γυ
ναίκας ένδεδυμένας κατά τόν παρισιανόν συρμόν, καί ασθενείς μέ βερνι
κωμένα υποδήματα. Αί έντεύξεις έκεϊναι δέν περιεΐχον πολύ θέλγητρον 
διά τούς τολμηρούς περιηγητάς, οϊτινες έτέλεσαν τοσούτω μακράν οδοι
πορίαν μετά μόνης της προθέσεως τοϋ διαδραμεΐν τάς ατραπούς τών όρέων. 
Έπελάβοντο λοιπόν πάλιν της οδοιπορίας αύτών δπως έπανέλθωσιν είς 
τό στενόν τοϋ Δαριέλ διά της άρκτωας κλιτύος της σειράς τών του Καυ- 
κάσου όρέων, έκεΐθεν δέ εις Τυφλίδα καί τέλος είς Πότι, όπόθεν άπέπλευ-

σαν διά την Εύρώπην.
Έν τνί διηγησει τοϋ Κ. Φρεσφήλδ δέν πρέπει νά ζητησωμεν λεπτομερή 

εικόνα τοϋ τόπου, τών κατοίκων, καί τών προϊόντων αύτοϋ- διότι ταυτα  
δέν εΐλκυον την προσοχήν του. Άναγινώσκων τις τό σύγγραμμα αύτοϋ, 
ύποθέτει δτι, θαυμάζων ό Φρεσφηλδ την φύσιν αύτήν έν ταΐς γιγαντωδε- 
στέραις αύτής έκδηλώσεσιν, ήδιαφόρησε περί τών λοιπών, ώσπερ κάτοικος 
τ ις  τοϋ Κρόνου, δστις, καταβάς έπί της μικρας ήμών σφαίρας, μόνα τά  
δρη θά έβλεπε, μή δυνάμενος η μή καταδεχόμενος νά διακρίννι η ΐδνι τάς 
μυριάδας τών έν ταΐς κοιλάσι μυρμηκιώντων πλασματων. · Δεν εινε πρός 
τούτοις μεμπτέος ό Κ. Φρεσφήλδ διότι, πραγματευόμενος περί  ̂ τής είς 
Γεωργίαν καί Κιρκασσίαν περιηγήσεως, δέν όμιλεϊ περί τών ωραίων πλα
σμάτων είς α άκουσίως στρέφεται ή φαντασία ήμών δταν λαλώμεν περί 
τών επαρχιών έκείνων τοϋ Καυκάσου ·, Δεν σφάλλει δμως αύτός έάν πά
σας τάς γυναίκας είδε δυσειδείς καί έκδεόιν,τημενας. "Ετεροι περιηγηταί, 
ό Chardin π. /., δστις διήλθε τήν χώραν έκείνην πρό διακοσίων έτών,

προετοίμασαν ηδη ήμας είς τήν ψεϋσιν ταύτην τών προβλέψεων ήμών. 
Δέν πρέπει πλέον νά ζητώμεν έκεϊ ά'νδρας ήρακλείους μέ πόδα μικρόν 
καί πυγμήν ρωμαλέαν, άλλά γυναίκας λεπτοφυείς, λευκοδέρμους καί έπι- 
χαρίτους. Ό Καύκασος είνε ή γή τής τών γλωσσών συγχύσεως, έξ ού 
άποδείκνυται άναμφιλέκτως δτι πολλών έκεϊ φυλών ύπάρχει τό κραμα. 
Έπί τής έποχής τοϋ Πλινίου ηδη, διηγούντο δτι οί τής Κολχίδος κάτοι
κοι ώμίλουν ύπέρ τάς τριακοσίας γλώσσας διαφόρους. Ό Στράβων, ήσσον 
επιρρεπής πρός τάς ύπερβολάς, ήρίθμει είσέτι έβδόμήκοντα. "Οσον δέ ά* 
φορα τήν κοινωνικήν έν γένει κατάστασιν τών κατοίκων, είνε δ,τι ώφειλε 
νά ήνε μετά πόλεμον πολυχρόνιον, τοΰ οποίου έμφύλιοι προηγήθησαν δια- 
πληκτισμοί. Πανταχοΰ δπου είνε καλώς έρριζωμένος ό ρωσσικός ζυγός, 
ύπάρχει τάζις καί ήσυχία- αλλαχού δμως οί χωρικοί ζώσιν είσέτι έν άξιο- 
θρηνήτω αναρχική καταστάσει. Ό εύρωπαϊος περιηγητής δέν φοβείται 
πλέον προσβολήν ή λνίστευσιν, έκτός παρά τοϊς άγρίοις Σουανήταις- άλλ’ 
έν μια ήμερα δέν είνε δυνατόν νά έξαλειφθώσι πολλών αιώνων βαρβα- 
ρότητος αναμνήσεις- πρό ού πολλοΰ έτι καιροΰ οί έξ έπαγγέλματος λνις·αί 
έτιμώντο τνί εύνοία τών αύτοχθόνων μεγιστάνων καί άπήλαυον τοϋ δη
μοσίου θαυμασμού. Παλαιά δέ τις παράδοσις διασώζεται είσέτι παρά τοϊς 
όρεσιβίοις, οϊτινες άνερυθριάστως φέρουσιν αύτήν άνά στόμα. "Οτε ό Θεός 
έδημιούργησε τόν κόσμον, έκαστος λαός έλαβεν ώς μερίδιον άνά εν βασί- 
λειον. Μόνοι οί τοϋ Καυκάσου κάτοικοι έλησμονήθησαν. Τότε ό Παντοκρά- 
τωρ, δστις |ήθέλησε νά τούς άποζημιώσνι, έχορήγησεν αύτοϊς τήν άδειαν 
τοϋ νά ζώσι δαπάνη  τών γειτόνων αύτών, τοϋθ’ δπερ συνείθισαν νά πρατ- 
τωσι, καί σπουδαίας έκ τούτου άπήνεγκον ώφελείας.

Πολλοί έκ τών σοφών, ό 'Ροϋπρεχτ ιδίως, ό 'Ράδδ, ό ’Ά β ιτς , άνεδί- 
φησαν τάςκατωτέρας κλιτύας τού Καυκάσου ώς γεωλόγοι καί ώς φυσιο- 
δίφαι. Καίτοι δέ άνήνεγκον ήδη ήμϊν ό'σα αί έπαρχίαι έκεϊναι κρύπτουσι 
σπουδαιότερα, πολλά είσέτι μένουσιν δπως σταχυολογηθώσιν όπίσω αύτών. 
"Οσοι τών περιηγητών έκζητοϋσιν, ώς ό Φρεσφήλδ, τά  μεγαλοπρεπή μό
νον της φύσεως πανοράματα, εύρύτερον ούτοι εχουσι στάδιον πρό αύτών, 
ούχί δτι ή σειρά έκείνη τών όρέων, ώς ποοπύργιόν τ ι  έρριμμένη μεταξύ 
Εύρώπης καί ’Ασίας, παρουσιάζει ήμϊν τάς άναρίθμους διακλαδώσεις τών 
’Άλπεων, άλλά διότι ή φύσις έκεϊ παρίσταται περικαλλεστέρα- αί άζά- 
λειαι, τά  ροδόδενδρα καί αί άλθαίαι άνθούσιν έπί ύψηλοτάτων μερών, καί 
παρά τούς σωρούς τών πάγων καί τών χιόνων βλέπεις τήν σκιεράν χλόην 
τών έλατών καί τών κυπαρίσσων.

Προτρέπει λοιπόν ό Κ. Φρεσφήλδ τά  μέλη τής Ά ΐχ ε ία ς  Λέσχης 
ί'να θυσιάσωσι μήνάς τινας, οΰς συνήθως διέρχονται έν Ε λβετία, καί διά τά  
δρη τοΰ Καυκάσου. Μήτι πρός τοϋτο κωλύει μέγεθος άποστάσεως; Πολ-



λοϋ γε και δει. Έκ Κωνσταντινουπόλεως η Όδησσοϋ μεταβαίνει τ ις  
Ποτι δι ατμοκίνητου. Μεταξύ Πότι καί Τυφλίδος κατασκευάζεται 
σιδηρόδρομος- όταν δέ, ώς σχεδιάζεται, παρεκταθή οδτος μέχρι Βακοϋ, 
εις τήν Κασπίαν, ή Γεωργία 0ά χρησιμεύσει ώς ή συντομωτάτη όδός πρός 
είσοδον είς τά  ένδότερα τής κεντρικής ’Ασίας. Οί 'Ρώσσοι, τών όποιων ή έν 
ταις έπαρχίαις έκειναις στρατηγική θέσις εινε έπικαιροτάτη, πλησίον οντες 
τής Περσίας και τής κοιλαδος τοΰ Εϋφράτου, μεταξύ Μεσογείου καί Κα- 
σπιας, ούδενάς όλιγωρούσι καθ’ όσον άφορα τοϋ τόπου τήν ειρήνην- μερι~ 
μνώσι δε τα  μάλα περι τών συντομωτέρων καί ταχύτερων συγκοινωνιών, 
και περι τής εισαγωγής τών αγαθών τοϋ νεωτέρου πολιτισμού, απερ αλη
θώς είσι μέσον άσφαλεστατον πρός έπίτευξιν νέων κατακτήσεων.

Η. BlERZY.

( M n d y p a c i r ;  Γ . Α . Ξ - J

Α Σ Π Α Σ Ι Α  Η Φ ί ίΚ Α Ι Σ .

Κΰρος 6 πρεσβυτερος, περί ού γέγραπται υπό τοΰ Ξενοφών- 
τος τό υπο όνομα Κ ύ ρ ο υ Π α ι δ ε ί α  φερόμενον ώραΐον πολιτι
κόν μυθιστόρημα, έθεώρει τό οπ’ αύτοΰ διά καταχτήσεων συγ- 
κροτηΟεν μέγα περσικόν κράτος  ατελές καί άκοσμον, άν μή συμ- 
περιελαμβάνοντο είς αυτό καί πόλεις έλληνικαί. Τήν τοιαύτην 
επιθυμίαν είχον άνέκαδεν οι τής ’Ανατολής δυνάσται. 'ΌΟεν άπέ- 
στειλεν ό Ιίΰρος ουτος τόν στρατηγόν του "Αρπαγον νά 6ερα- 
πεύση τήν όρεξιν τής Αύτοΰ περσικής Μεγαλειότητος. Έστρά- 
τευσε 6’ ουτος πρώτον έπί Φώκαιαν, πόλιν έλληνίδα, έκ τών έν 
Μικρά Ασια Ιωνικων άποικιών. Οί Φωκαεΐς δέν ήδύναντο βέ
βαια νά άντισταΟώσιν είς τάς πολύ υπερτέρας τών εαυτών δυνά
μεις τοΰ 'Αρπάγου* δθεν δταν τούς έπολιόρκησε καί έζήτησεπαρ’ 
αυτών νά χαλάσωσιν ολίγον εν μέρος τοΰ τείχους τής πόλεως 
και νά κρημνίσωσι μίαν μόνην οικίαν είς σημεΐον υποταγής, ου- 
τοι τόν παρεκάλεσαν νά τοϊς κάμη τήν χάριν, νά άπομακρυνΟή 
μίαν μόνον ήμέραν άπό τά τείχη των μετά τοΰ στρατοϋ του, διά 
νά σκεφΟώσι καί άποφασίσωσιν. Ό άπονήρευτος "Αρπ:-:γος άπε- 
μοκρυνΟη. Ούτοι δέ, μ είναντες μόνοι, έπήραντάς οίκογενείας των, 
τά κειμήλιά των καί τούς θεούς των, καί έμβάντες είς τά πλοΐά 
των έφυγαν. Έμειναν δέ μόνον ολίγοι τινές, μή δυνηθέντες νά 
καταλίπωσι τά πατρώα έδάφη. Ό "Αρπαγος, έπιστρέψας τήν έ- 
πιοΰσαν καί ευρών τήν πό^ιν σχεδόν έρημον, άφήκεν όλίγην 
φρουράν καί άπήλΟεν είς Οήραν άλλων έλληνίδων πόλεων έν Ά 
σία τή Μικρά* έπανελΟόντες δέ έν τή απουσία του οί έν τοΐςπλοί- 
οις Φωκαεΐς έσφαξαν τήν φρουράν καί παρευδύς άνεχώρησαν ό- 
ρ ιστικώς π/ \εον. Ήλθον δέ τό πρώτον εί ς Κύρνον, δπου 20 έτη 
πρότερον είχον συστήσει άποικίαν, τήν ’Αλαλίαν, έκεΐΟεν δέμετ’



δλίγον προχωρήσαντες είς τά παράλια τής Γαλατίας Ικτίσα? 
τήν Μασσαλίαν.

Εκ τών ολίγων άπομειναντων έν Φωκαία κατοίκων ήτο άγα- 
θος τις άνθρωπος όνοματι Έρμότιμος. Τούτου δέ. θυγάτηρ έγέ- 
νετο η Φωκαις Ασπασία, ής καί βιολογίαν θά εκθέσω δσον τό 
δυνατόν συντομώτερον.

Η θυγάτηρ αυτη τοϋ Έρμοτίμου εμεινεν δρφανή μητρός έκ 
γεννετής, διότι ή μήτηρ αύτής άπέθανεν έν ταϊς ώ5ΐσι.

Βλεπετε δτι και τδτε ειχον οί άνθρωποι τήν συνήθειαν νά ά-< 
ποθνησκωσιν, άν και ήσαν δλιγώτεροι ή τώρα ιατροί, ινα εύκο- 
λύνωσι τήν εις αδου κάθοδον.

Η ορφανή ’Ασπασία έτράφη έν πενία· καίπερ δε μή έχουσα 
μητέρα νά τήν προστατεύει, εζ <] δμως σωφρόνως καί μετά μ εγ ί
στης υπομονής διηρχετο τήν έν πενία όρφα /ικήν της ζωήν. 'Ι2ς 
ορφανή δε ειλκυεν εις έαυτήν τήν συμπάθειαν τήν οποίαν διεγεί- 
ρουσιν εις πασαν φιλάνθρωπον καρδίαν τά θολωμένα ’μάτια καί 
τό πένθιμον κάλυμμα.

Συνεχώς 2ε ωνειρεύετο ή κο’ρη δτι τό μέλλον της ήθελεν εί
ναι εΰόαιμον χαι οτι καλοΰ άνδρός ήθελε καταστήσει ευτυχή τόν 
βίον. Ειχε λοιπόν παρηγορίαν ή ’Ασπασία τά όνειρά της, καί 
ταϋτα ένίσχυον μέν τήν υπομονήν της, άλλά καί δέν έξήλειφον 
το παραπονετικόν ηθος της, καί τό ήθος τοϋτο ήτο τό κράτις·ον 
τών θέλγητρων της. Θαυμαζουσιν άλλοι κάλλη φυσικά ή κατα· 
σκευαστά και σαγηνεύονται, διότι δέν Ιχουσι καρδίαν νά συγκί- 
νηθή είς τήν θέαν κεκλιμένης κεφαλής κόρης κκί είς τήν όψιν δ- 
φθαλμών θολών, προστασίαν καί παρηγορίαν έπιζητούντων . . . 
Γεγονός άπροσδόκητον έπέφερε συντριβήν καί λύπην άμύθητον 
εις τήν Ασπασίαν, έν ω ήτο άκόμη μικρά· εγεινεν εις αυτήν φϋ- 
μα εις τό πρόσωπον, δπερ πολύ άσχήμιζετήν κόρην, καί διά τοΰ
το σφόδρα έλυπεϊτο καί αυτή καί ό πατήρ. Ό πατήρ εδειξε τήν 
κόρην εις ιατρόν, ο ιατρός ε^ητησε τρεις στατήρας θεραπευτικά* 
επειδή δέν είχεν ό Έρμότιμος, ό φιλάνθρωπος ιατρός ειπεν, δτι 
ούδ’αϋτός έχει ιατρικοί. Ή  ’Ασπασία διά τοϋτο έλυπεΐτο· έπειδή δέ 
ηγάπα πολύ τόν έαυτής πατέρα, δέν έδείκνυεν ένώ π ιον αΰτοϋ τόν 
καϋμόν τής καρδίας της· δταν δέ δέν ήτο ό πατήρ της παρών, 
έθετεν είς τά γόνατα κάτοπτρον καί βλέπουσα τόν εαυτόν της 
εις αύτό έκλαιε καί έμελαγχόλει καί σφόδρα ήλγεί. Εσπέραν

Τινά έμεινεν άδειπνος έκ τής λύπης της καί τής έπήλθε ταχύτε- 
ρον τοϋ δέοντος ύπνος γλυκύς. "Αμα δέ έκοιμήθη, ειδεν έλθοΰ- 
σαν περιστεράν, ήτις μετεμορφώθη είςγυναι/.α καί τή λέγει: Έ 
χε θάρρος, μή προσφεύγης είς ιατρούς· λάβε δέ ξηρά ρόδα έκ 
τών στέφανων τής Αφροοιτης και τρίψον αύτά καί μέ τήν κόνιν 
έπίπασσε το φϋμα. Εξυπνησασα ή ’Ασπασία εκαμε τήν παραγ
γελίαν τοϋ ονείρου καί τό φϋμα ήφανίσθη, καί αύτη πάλιν κατέ
στη ή ώραιοτέρα τών κορών τής Φωκαίας.

Ιόού πώς περιγράφει άρχαΐος συγγραφεύς τό κάλλος της. 
Η κομη της ήτο ξανθή και ολίγον έκ φύσεως αι τρίχες ουλαι· 

ειχεν όφθαλμους μεγίστους, όλιγον δέ έπίγρυπον τήν ρΐνα, μι
κρά δε τα ώτα· τό δερνα της ήτο απαλόν καί ή χροιά τοΰ προ
σώπου ροοινος. Τά χείλη της ησαν έρυθρά καί οί δδόντες λευκό- 
τεροι χιόνος. Τά κάλλη της τά άφινε γνήσια, άβοήθητα ύπό τής 
τέχνης, ελεγον δέ αύτήν οί ΐω καεΐς Μ ιλτώ δταν ήτο ετι παι- 
δίον, ένεκα τοϋ κάλλους.

Προσθετει οε ο τά κάλλη της περιγράφων συγγραφεύς δτι ή
το καί τά σφυρά άγαθή, ή, ώς λέγει ό μακαρίτης "Ομηρος, καλ- 
λισφυρος, ωραιοτης αόρατός εις τόν νΰν αιώνα τοΰ πολιτισμού. 
Ή  φωνή της ήτο γλυκεία καί άπαλή, ώστε ένόμιζέ τις, δταν ώ- 
μιλει, οτι Σειρήνος φωνήν άκουει. Είχε δέ τό σπάνιον είς τάς 
κυρίας προτέρημα να μή ήνε πολυπράγμων ούτε φιλοπερίεργος. 
Ένεκα δέ τής πτωχείας καί διότι δέν ήτο καί φιλόκοσμος, ένε- 
δύετο άπλούστατα· καί δταν τις άπλούστατα ένδύεται τό φυσι
κόν κάλλος δέν έπισκιάζεται ύπό τών τής πολυτελείας κοσμη
μάτων· ήτο δέ είς άκρον καθάριος. Έγνώριζεν ίσως δτι τό μυ
στήριον τής ώραιότητος πάσης κυρίας είναι ή καθαριότης καί ή 
κοσμιότης· δθεν καί λέγουσιν οί ’Ά γγλο ι Propriety is half pie- 
jy , δ έστιν, ή κοσμιότης εινε’μισή εύσέβεια.

Είνε δέ περίεργον δτι δέν είχε τήν προσπεποιημένην εκείνην 
περιστολήν, τήν ύπόκρισιν, ήτις είνε γνώρισμα τών ύποπτων χα
ρακτήρων, ά λλ ’ ήτο άφελής, ομιλητική καί μόνον άντέταττε 
τής αιδημοσύνης τήν άσπίδα καί τής σωφροσύνης τήν άγριότη- 
τα δταν άπήντα πολέμιόν τινα έπίβουλον τής άρετής της, άλ- 
λω ς είχε τήν έλευθερίαν τής άθωότητος καί τό μειδίαμα τής ά- 
φελειας, δπερ χρυσόνει τά χείλη πάσης κυρίας έχούσης καθαράν 
καρδιαν. ΙΊτο δε και ευφυής καί νοήμων ή ’Ασπασία αύτη· έν Ινι



λόγω είχε ψυχής άπαράμιλλον κάλλος, δπερ είνε πολύ ισχυ- 
ρότερον πάντων τών άλλων θελγήτρων, καί αύτοϋ τοϋ άψυχου 
κάλλους, διότι της ψυχής τό κάλλος ποιεί τόν άνθρωπον ίσάγ- 
γελον καί καθιστά αύτόν έν παντί καιρώ έράσμιον. Τοιαύτη ήτο 
τό είδος καί τοιαύτη τούς τρόπους ή άξια διά ταϋτα της γνωρι
μίας τοΰ μή είδότος τά κατ’ αύτήν αναγνώστου Φωκαις Α 
σπασία.

Οί βασιλείς τών Περσών ειχον γυναικωνίτας ίκανώς πλου
σίους, καί ούτοι ύπετρέφοντο πάντοτε, δηλαδή ό άριθμός τών έν 
αύτοΐς ποιμνίων ηύξάνετο διά νεοσυλλεξίας, ένεργουμένης έν 
ταΐς έπαρχίαις ύπό τών σατραπών. Σατράπαι ήσαν νομάρχαι 
χωρίς νομαρχικάς οδηγίας καί χωρίς ύπουργόν εσωτερικών. 
"Οπου δέ άπήντων ωραίας κυρίας, συνέλεγον αύτάς θε7^ούσας 
καί μή Οελούσας διά τών βασιλέων των τούς γυναικωνίτας. Τοι- 
ούτους γυναικωνίτας ειχον καί οί ήγεμονόπαιδες, καί αύτοί οι 
σατράπαι. —  Κΰρος ό υιός τοΰ Δαρείου ήτο κάρανος (κεδίβ) 
δλων τών παραλίων πόλεων τής μικρας ’Ασίσς καί έξουσιαστής 
τριών σατραπειών. Τών ύπεξουσίων του δέ διοικητών τις, Ιχων 
υποθέσεις νά έλθη πρός τόν Ιίΰρον, έκόμισεν είς αύτόν τέσσαρας 
ωραίας παρθένους, τάς οποίας ήνθολόγησεν έν τή έπαρχία του. 
Έκ τών τεσσάρων τούτων θρεμμάτων ήτο καί ή ’Ασπασία, ής 
τήν φωτογραφίαν άνεγνώσατε. Ταύτην δέ ελαβε μέ βίαν· ή θέ- 
λησίς της καί ή άντίστασις αύτής τε καί τοΰ πατρός της 
είς ούδέν ίσχυσαν οί δοΰλοι λαοί είνε πάντοτε άπηλλαγμένοι 
6ελήσεως καί μόνον οί δυνάσται των Ιχουσι τοιαύτην, ήτις ούδέ
ποτε άπαντα προσκόμματα είς τήν έκτέλεσίν της.

Οί Πέρσαι μετά τό δεΐπνόν των συνείθιζον νά στήνωσιν, ώς 
καί οί Έ λληνες έν τοΐς συμποσίοις, δευτέρας λεγομένας τρα- 
πέζας, καί αυται ήσαν κυρίως τά συμπόσια, διότι έν αύταϊς έπι- 
νον οίνον καί εκαμνον προπόσεις. «Οί Πέρσαι, μετά τό έμπλη- 
σθήναι τροφής, τώ τε οίνω καί ταΐς προπόσεσιν ευ μάλα άπα- 
σχολάζουσι,» λέγει άρχαΐός τις συγγραφεύς.

Έ ν ώ λοιπόν ήτο τό συμπόσιον περί τά μέσα, καί άπήλθον 
κατά τήν περσικήν (καί άγγλικήν) συνήθειαν αί νόμιμοι γυνα ί
κες, κατά Πλούταρχον, έπαρουσίασεν είς τόν Κϋρον ό σατράπης 
τάς τέσσαρας παρθένους, έκ τών οποίων μία ήτο καί ή τής ίς-α- 
ρίας ταύτης ήρωίς ’Ασπασία ή Φωκαις. Καί αί μέν τρεις ήσαν

καλλιστα και Ιταιρικώτατα έστολισμέναι, καί τάς κόμας διαπε- 
πλεγμέναι, καί τό πρόσωπον ειχον άριστα καί πάνυ έπιτυχώς 
βεβαμμένον ήσαν οέ καί ύπό τών έπιμελητών των γεγυμνασμέ- 
ναι πώς νά φερθώσι πρός τόν Ιίΰρον, ινα έλκύσωσι τήν συμπά
θειαν καί άγάπην του, πώς νά τόν θωπεύσωσικαί πώς νά δεχθώ- 
σι τάς χειραψίας του, και έν γενει ήσαν προδιατεθειμέναι πώς 
να άρέσωσι τώ Κύρω. Ή  ’Ασπασία ούτε ένδύματα πολυτελή ή- 
θέλησε νά φορέση, ούτε άλλον κόσμον· κατηρατο δέ τήν τύχην 
τη ς και έπεκαλεΐτο άπό καρδίας τήν άρωγήν τών θεών, δηλαδή 
τής Αρτέμιδος, διότι οί θεοί τότε ήσαν όλοι Κΰροι καί ’Αρτα- 
ξέρξαι, καί κατεδέχοντο μάλιστα καί ζώα τετράποδα νά γίνων- 
ται είς τάς εργολαβίας των. Τό καλόν ήτο δτι είς τόν καιρόν 
τής ήμετέρας ’Ασπασίας είχον παυσει πλέον νά καταβαίνωσιν 
εις τήν γήν, ύπό γηρατειών καταβεβλημένοι, άλλως έκαστος έν- 
νοεΐ τί ήθελεν υποφέρει έκ τής εύαισθησίας των ή ’Ασπασία. Οί 
τοΰ Κυρου θαλαμηπολοι έδίδαξαν τήν ’Ασπασίαν διά συνοπτικής 
δίκης, δλίγων δηλαδή ραπισμάτων, δτι τό θέλω είναι ρήμα δε- 
σποτικόν καί ξένον τών δουλικών χειλέων, δτι δέν ήτο δπως 
τωρα ρήμα γένους Ουλικοΰ, άλλά ρήμα γένους δεσποτικοΰ. Έν- 
νοήσασα τήν θέσιν της ή άθώα ’Ασπασία ήναγκάσθη νά ένδυθή 
δπως εκείνοι ηθελον και ούτω νά παρουσιασθή είς τόν Κϋρον 
μετά τών άλλων. Καί αί μέν άλλαι, άμα είσαχθεΐσαι είς τό 
συμποσιον, έοειξαν οτι ή θέα τοϋ Κύρου τάς κατεγοήτευσε, καί 
έβλεπον ιλαρώς, έμειδίων γλυκύτατα, εκλινον ολίγον τήν κεφα
λήν και τέλος πάντων εκαμνον παν δ,τι ήδύνατο νά ζαλίση τήν 
κεφαλήν τοϋ Κύρου. 'Η αίδήμων ’Ασπασία εώρα κάτω καί τά 
πρόσωπον της φλογωδώς έκοκκινιζε καί οί όφθαλμοί της έπλη- 
ρώθησαν δακρύων καί μεγίστην έδείκνυε στενοχώριαν διά τήν 
τοιαύτην θέσιν της.

Ο Κΰρος έκέλευσε νά καθίσωσι πλησίο; του αί παρθένοι. Αί 
μέν άλλαι άμέσως και μετά φαινομένης χαρας ύπήκουσαν είς 
τό πρόσταγμα, η Ασπασία δμως /δέν ύπήκουσεν, ό δέ άγαγών 
αύτήν Σατραπης έκαθισεν αύτήν διά τής βίας πλησίον τοΰ Κύ
ρου. Ούτος οέ διά χειραψιών ήαξατο νά έξετάζη πώς εινε κατε- 
σκευασμενα τά δάκτυλα τών παρθένων, πώς τά ώτα, πώς οί οφ
θαλμοί, δπως έξεταζουσι τούς νεοσυλλέκτους οί τών πραγμά
των έξοχωτατοι. Η Ασπασία βλέπουσα ταϋτα άπεφάσισε κατ’



ούδένα τρόπον νά άνεχθή τά όμοια· έτήρει, καίπερ οούλη, άκε- 
ραίαν τήν αρετήν της, διαψεύσασα ουτω καί αύτόν τόν μακαρί
την'Όμηρον, είπόντα, ότι όταν γίνεται τις δούλος άποβάλλει τό 
ήμισυ της άρετης του. «'Ήμισυ γάρ άρετης άποαίνυται εύρύοπα 
Ζευς άνέρος, ευτ’άν μιν κατά δούλιον ήμαρ ελησι.» "Οταν δέ ήλ- 
θεν ή σειρά νά έξετασθή ή τής Ασπασίας ποιότης, άμέσως μέγα 
έβόησε καί ήπείλησεν άγρίως ότι ήθελε κατασπαράξει έκεΐνον 
όστις ήθελε τήν έγγίσει, καί ετρεξε νά φύγη. Είς όλους τούς 
παρόντας έφάνη ό τρόπος ουτος τής Ασπασίας άχαρις, άπολι- 
τευτος, καί, ώς λέγει ό Πλούταρχος, άγροΐκος. Ό Κΰρος όμως, 
εύχαριστηΟείς έκ τής τοιαύτης άγροικίας τής "Ασπασίας, είπεν 
είς τόν κομιστήν αύτώ ν «Καταλαμβάνεις τώρα ότι αύτήν μονήν 
έκόμισας έλευθέραν καί άδιάφθορον, καί ότι αί λοιπαί καπηλι
κήν εχουσι καί τήν μορφήν των καί τόν τρόπον των;» Όθεν ο 
Κΰρος ύπερηγάπησε τήν "Ασπασίαν καί ελαβεν αύτήν σύζυγον, 
καί αυτη δέ τότε ήγάπησε τόν Κΰρον, όστις καί ισότιμον με τόν 
έαυτόν του αύτήν άνέδειξε. Περί τών άλλων ούδέν λέγουσιν οι 
ιστορικοί, υποτίθεται δέ ότι τάς έχάρισεν είς τόν κομιστήν. Έ κ- 
τοτε δέ ό Κΰρος ούδεμίαν άλλην ειχε γυναίκα.

Ό καλότυχος Αίλιανός λέγει, ότι ή φήμη καί ή δόξα τοΰ τοι- 
ούτου έρωτος τής/Ασπασίας εφθασε καί είς ’Ιωνίαν καί είς άπασαν 
τήν Ελλάδα· έγέμισε δέ καί ή Πελοπόννησος έκ τών λόγων τών 
διαδιδομένων ύπέρ τής ’Ασπασίας καί τοΰ Κύρου. Καί τό περίερ
γον είνε, ότι λέγει ταΰτα ό καϋμένος ό Αίλιανός λίαν συγκεκι- 
νημένος. Εύγνώμων δέ αυτη διά τήν παρούσαν τύχην της είς 
τήν θεάν Άφροδίτην, ήτις έν σχήματι περιστεράς, ώς άνωτέρω 
ειπον, ειχε δείξει είς αύτήν τόν τρόπον τής θεραπείας τοΰ θύμα
τος καί ειχε προείπει είς αύτήν τάς εύτυχίας της, έθυσίαζεν είς 
αύτήν τελεστήρια καί χαριστήρια καί ειδωλον χρυσοΰν ίδρυσεν 
αύτή, καί είς τόν πατέρα της Έρμότιμον έστειλε δώρα πολλά 
καί καλά καί πλούσιον τόν κατέστησεν. "Ολη δέ αυτη ή δόξα, 
ή εύτυχία, ήτο καρπός τής άρετης της· κατ’ άρχαίαν δέ ρήσιν 
«σωφροσύνη διέζη, ώς αί Έλληνίδες λέγουσι καί αί Περσίδες». 
Ό  δέ Κΰρος ειχεν αύτήν ού μόνον σύζυγον, άλλά καί σύμβου
λον, καί οσάκις έπείθετο είς τάς γνώμας της ούδέποτε μετενόει· 
όθεν, κατά τόν Πλούταρχον, ώνόμασεν αύτήν Σοφήν. Έγνώρι- 
38 δέ αΰτη κάλλιστα τό μυστήριον νά κράτη είς έαυτήν άφω-

©ιωμένον έκ ψυχής καί καρδίας τόν Κΰρον. Άναφέρομεν εν άνέκ- 
δοτον περί αύτής, χάριν περιεργείας, ινα ίδη έκαστος πώς ήδυ- 
νηθη νά ύποδουλώση αύτόν εις τήν άγάπην της.

Ό όρμος, τουτέστι τό περιδέραιον, ήτο έκ τών μάλιστα περι
ζήτητων κοσμημάτων τών άρχαίων Ε λλήνων τε καί βαρβάρων· 
ησαν δέ πολλάκις οί όρμοι τιμαλφείς ενεκα τών προσκολλωμέ- 
νων καί συμπλεκομένων έν αύτοΐς άδαμάντων, μαργαριτών καί 
άλλων πολυτίμων λίθων. Έ ν Έλλάδι έκόσμουν τόν λαιμόν των 
2ι όρμων μόναι αί γυναίκες, όπως αί κυρίαι τώρα κοσμοΰσιν 
αύτον με ξύλινα κομπολόγια. Παρά τοΐς βαρβάροις δέν έφόρουν 
όρμους και ψέλλια καί τά τοιαΰτα ού μόνον αί γυναίκες άλλά 
οι ανορες. Σκόπας τις, ούχί ό περιώνυμος καλλιτέχνης άλλ ’ άλ- 
λος Σκόπας νεώτερος, άγνωστος είς τήν ιστορίαν, ήτις δέν άγα- 
πα νά φιλόξενή άγνώστους, εστειλεν είς τόν Κΰρον έκ θεττα- 
λ ιας ορμον. Είς τόν Σκόπαν δέείχε σταλή τό δώρον έκΣικελίας, 
όπου κατεσκευαζοντο, ώς φαίνεται, ωραίοι καί πλούσιοι όρμοι. 
Τους τοτε σατράπας καί ηγεμόνας δέν τούς έδεναν οί χρείαν 
αυτών εχοντες με τά λ  ο κ ά ν ι κ α, άλλά μέ όρμους πολυτελείς. 
Ο σταλείς εις τόν Κΰρον όρμος ήτο θαυμαστός κατά τήν τέ

χνην και τήν ποικιλίαν, καί πάντες, είς όσους ό Κΰρος τόν έδειξε, 
τ,όν έθαυμα^ον οπως καί αύτός. Ή γάπων όμως καί τότε άκόμη 
οι ύποόεέστεροι νά θαυμάζωσι καί νά έπαινώσιν ό,τι θαυμαστόν 
και αξιέπαινο ν ένομιζετο ύπό τών ηγεμόνων, τέχνη ήτις σπου- 
όα^εται πολύ ύπό τών πολιτικών, όσοι άντί καρδίας έχουσι μέσα 
χΐύΊ κρομμυοι και τούς κάμνει νά πταρνίζωνται, καί άντί συνει- 
δήσεως δαιμόνια τής χώρας τών Γεργεσηνών.

Κατευχαριστηθείς ό Κΰρος διάτό δώρον έσπευσε νά προσφέρη 
αυτό εις την Ασπασίαν, ειπών είς αύτήν ότι «τό δώρον τοΰτο εί
ναι τω οντι βασιλικόν και πρεπει καλά εις σέ· όθεν περιβαλέ το 
και δεΐξον μοι ουτω στολισμενον τόν ώραΐον λαιμόν σου.» Αύτή 
δε άπεκρινατο. Πώς είναι δυνατόν, Κύριε, νά κρατήσω έγώ τοι* 
οΰτο πολύτιμον όώρον άξιον μόνον τής βασιλίσσης μητρός σου 
Παρυσατιδος; όθεν σε παρακαλώ νά στείλης τόν όρμον είς τήν 
μητέρα σου παρευθύς, έγω δε καί χωρίς τόν όρμον «ώραΐον καί 
Καλόν Οά σοι παρέχω τόν τράχηλον». Οΰτωςή ’Ασπασία Ιπραξεν 
εναντίον τής φύσεως τών τότε γυναικών, αιτινες ήσαν δεινώς 
φιλοκοσμοι, ήγαπων καθ’ ύπερβολήν τά στολίδια, έν ω τώρα.



καί τά λοιπά. Ό δε Κΰρος κατευχαριστηθείς διά τό τοιοΰτο φέρ* 
σιμόν αύτής, κατησπάσθη αύτήν, τόν δέ όρμον επεμψεν είς τήν 
βασίλισσαν μητέρα του μέ έπιστολήν, είς ήν εγραψε λεπτομε
ρώς τά ρηθεντα και τά γενόμενα. Ή  μήτηρ τοΰ Ιίύρου Παρύσα- 
τις, λαβοΰσα τό οώρον καί τήν επιστολήν, εύχαριστήθη έπίσης 
δι’ άμφότερα καί άνταπέστειλεν είς τήν ’Ασπασίαν μεγάλα καί 
βασιλικά δώρα καί χρήματα πολλά. Ά λ λ ’ ή Ασπασία καί ταΰτα 
εδωκεν είς τόν Κΰρον είποϋσα, Είς σέ, Κύριε, δστις έχεις καί 
τρέφεις καί πληρόνεις πολλούς άνθρώπους, είναι ταΰτα χρήσι
μα, είς έμέ δέ άρκεΐ ή άγάπη σου, σύ είσαι άρκετός στολισμός 
μου. Ό τό ανέκδοτον τοΰτο ίστορών συγγραφεύς προσθέτει «Καί 
έκ τούτων ου ν, ώσπερ είκός, τόν Κΰρον έξέπληξε, καί άναμφι- 
λδγως έΟαυμάζετο ήδε ή γυνή καί διά τό κάλλος τό τοΰ σώμα
τος, καί διά τήν ευγένειαν τής ψυχής·» ήτο Έ λληνίς ή καϋμένη 
καί αί τοιαύτης διαΟέσεως ψυχαί είνε τών Έλληνίδων γνωρί
σματα.

Ούτως ή Ασπασία διήρχετο τάς ήμέρας της λατρευομένη υπό 
τσΰ Κύρου καί άφωσιωμένη είς αύτόν.— Ά λ λά  μένει ποτέ διαρ
κής καί σταθερά εύτυχία έν τώ κόσμω; Ούδέποτε. Μόνον αι 
θλίψεις συνηθίζουσιν ώς έπί τά πλεΐστον νά παραμένωσιν άναλ- 
λοίωτοι, νά καταβιβρώσκωσι τάς μαλακάς καρδίας καί νά κολά- 
ζωσι τόν άνθρωπον πριν ή μετενεχθή τό σώμά του είς τόν τάφον 
καί ή ψυχή του είς τήν αιωνιότητα.

Τό τί άπεγεινε Οά δείξη δτι ή γυναικεία καρδία, δταν καί κα
λής τύχη άνατροφής, είναι καρδία άγγέλου. Είναι άθώα καί κα
θαρά ώς ή τής προμήτορος ήμών Ευας, άρκεΐ μόνον νά μή τύ- 
χωσι μήλα έν τώ παραδείσω άπηγορευμένα καί ιεροκήρυκες τοι- 
οΰτοι ο ιός ήτο ό εις την άθωαν Εύαν έν τώ παραδείσω κηρύξας 
και τήν απαγορευσιν τοΰ Θεοΰ σχολιάσας καί πείσας αύτήν νά 
φάγη έκ τοΰ άπηγορευμένου καρποΰ καί νά δώση έξ αύτοΰ καί 
είς τόν πρόθυμον άνδρα της.

Ο Κΰρος είχε πάντοτε τήν ιδέαν νά διαδεχθή αύτός τόν πατέ
ρα του Δαρεΐον (τόν νόθον) καί ούχι ό πρωτότοκος Άρταξέρξης. 
Ίήν ίόέαν ταυτην ύπέθαλπον, ινα ώσιν αύτώ εύάρεςΌΐ, οί κόλα
κες αύλικοι του και έκρατυνεν αύτήν ή πρός αύτόν μεγίς·η στορ- 
γη τής μητρος του ΙΙαρυσάτιδος. Αΰτημά?αστα ένήργει ί)δη τά 
δέοντα παρά τώ γεροντι βασιΧεΐ. ’Επενόησε'μάλιστα καί ύπέβα

λεν είς τόν Δαρεΐον πεις-ήριον τής όρθότητος τής άξιώσεώς της, 
δτι ό Κΰρος έγεννήθη δτε ήτο ήδη βασιλεύς ό Δαρεΐος, ήτο δη* 
λαδή πορφυρογέννητος, ένώ ό πρωτότοκος Άρταξέρξης έγεν- 
νήθη πριν ή βασιλεύση ό πατήρ. Ά γνωστον είνε διατί ήγάπα 
περισσότερόν ή Παρύσατις τόν Κΰρον παρά τόν Άρταξέρξην ί 
σως διότι τήν έκολάκευε πολύ, ή δέ κολακεία παραφέρει όλίγον 
τούς άνδρας, τάς κυρίας δμως τάς σκλαβώνει, ούχι δηλαδή δ- 
λας τάς κυρίας, άλλά τάς φιλοδόξους καί τάς άγαπώσας πολύ 
τήν τροφήν τών ψευμάτων καί τάς ξένας πλεξίδας.

Ώ ς έν άρχή που τοΰ λόγου είπαμεν, ό Κΰρος ήτο παρά τοϋ 
πατρός του Δαρείου διωρισμένος Ιίάρανος τών παρα?αων πόλεων 
τής Μικρας Ά σίας καί σατράπης άλλων τόπων. Κάρανος θά 
είπή, κατά τόν Ξενοφώντα, κύριος, έξουσιαστής, φελλαχιστί 
κ εδ  ίβ . Ήξίου διά τοΰτο νά άποδίδωνται είς αύτόν, καί ώς τοι- 
οΰτον καί ώς βασιλόπαιδα, πορφυρογέννη τον μάλιστα, βασιλι- 
καί τιμαί. ’Επειδή δέ δύο έκ τοϋ βασιλικοΰ γένους πρίγκηπες ά- 
παντήσαντες τόν Κΰρον δέν τόν έχαιρέτισαν δπως τόν καθαυτό 
βασιλέα (κρύπτοντες δηλαδή τάς χεΐρας έντός αδιεξόδου χειρί- 
δος), άπέκτεινεν άμφοτέρους. Ό πατήρ του Δαρεΐος μαθών τό 
φρικτόν τοΰτο γεγονός τόν προσεκάλεσε νά ελθη είς τήν πρω* 
τεύουσαν μέ σκοπόν νά τόν τιμωρήση, έπί προφάσει δέ δτι ασθε
νών έπιθυμεΐ νά τόν ιδη· ίσως δμως δέν ήτο καί πρόφασις, διότι 
τώ οντι ήσθενειό Δαρεΐος καί, ύποπτεύων δτι ήδύνατο ν’άποθάνη, 
ήθελε νά ήνε παρόντα τά τέκνα του. Ά μ α  δ’ έλθόντος τοΰ Κύ
ρου είς Βαβυλώνα άπέθανεν ό πατήρ καί άμέσως κατέστη είς τήν 
βασιλείαν ό πρωτότοκος υιός Άρταξέρξης.

Ό σατράπης Τισαφέρνης ινα γίνη αρεστός  είς τόν νέον βασι
λέα, άν καί ύποκρινόμενος τόν φίλον τοΰ Κύρου, τόν καταγγέλ
λει είς αύτόν ως έταβουλον τής βασιλείας του. Ό Άρταξέρξης 
συνέλαβεν εύθύς τόν Κΰρον νά τόν άποκτείνη, άλλά τή μεσιτεία 
τής βαλιδές ΙΙαρυσάτιδος τόν συγχωρεΐ καί τόν στέλλει είς τήν 
προτεραν του θεσιν. 'Ο Κΰρος έπανελθών είς τήν θέσιν του δέν 
έλησμόνησε τήν ιδέαν του, δθεν ήρχισε νά πα^ασκευάζηται χω
ρίς νά τό διακηρύτεη είς τά τετραπέρατα τοΰ κόσμου. Τούς ερ
χομένους δέ παρά τοΰ βασιλέως πρός αύτόν δι’ υποθέσεις τούς 
έπεριποιεΐτο και τούς έφιλοδώρει πολύ ,  ώστε  άπερχόμενοι ήσαν 
μάλλον φίλοι αύτοΰ ή τοϋ βασιλέως. Εύρισκεν δλους πολύ ήδι-



κημένους καί έκαστον άξιον κρειττονος τύχης. Έ λεγεν είς τόν 
άλαταποθηκάριον δτι λυπεΐται νά μή τόν βλέπη δπως τοϋ πρέ
πει πρώτης ταξεως δασμοτελωνην, και είς τόν λοχίαν νά μήτόν 
βλεπη λοχαγόν, δπως ψηφοθήρας τις έποίει έδώ πρό τινων έτών, 
όχι τωρα. Αφ ου δε ητοιμάσθη δεόντως έκίνησε κατά τοϋ άδελ
φοΰ του. Ά λ λ ’ έν τη πρώτη μάχη, τη γενομένη είς Κούναξα, 
πεντακόσια σταοια μαχραν τής Βαβυλωνος, έφονεύθη ό δυστυ
χής Κΰρος.

Ο Αρταξέρξης, οστις ειχεν άκούσει ήδη τά περί τής Α σπα
σίας, διεταξε νά τήν άνευρωσιν άμέσως, διότι παρηκολούθησεν 
ή άγαθή γυνή τόν Κΰρον εις τήν έκστρατείαν, και νά τήν φέρω- 
σι πρός αυτόν. Οι βασιλέως οφθαλμοί (ούτως έλέγοντο τότε οί 
υπουργοί και οι πρέσβεις τών βασιλέων, διότι δι’ αύτών εβλεπον* 
εις τά νεωτερα δεσποτικά χαί απόλυτα κράτη, δπου δέν ύ- 
παρχει ελεύθερα η τών έφημεριδων καί τών βουλευτηρίων δημο
σία φωνη, οι υπουργοί άλλοΰ μεν είνε τά όμματογυάλια τών 
βασιλέων, άλλοΰ δε ή άμαυρωίις των οφθαλμών των και ή κώ- 
φωσις τών ώτίων των, δπως άλλοτε θά δείξωμεν διά πραγμά
των, δταν έκδώσωμεν έπεισόοιον παλαιοτέρας τίνος έποχής), οί 
τοΰ βασιλέως Αρταξερξου λοιπόν όφθαλμοί, εύρόντες έν τώ ήτ- 
τημενω στρατοπεδω τήν Ασπασίαν, έφεραν αύτήν δεμένην ένώ- 
πιον αύτοΰ. Ούτος όε τόσον ήγανάκτησε διότι δεσμίαν τήν εφε- 
ραν, ωστε τούς τοΰτο δρασαντας ενέβαλεν είς τό δεσμωτήριον, 
έπροσταξε δε νά δοθη εις αύτήν στολισμός πολυτελής* ήρχισε 
δηλαδή ό Άρταξέρξης τό άλφάβητον τής έργολαβίας. Ή ’Ασπα
σία έν τουτοις άδιάφορος είς τάς τοιαύτας περιποιήσεις έστερνο- 
κοπεΐτο και γοερώς εκλαιε τόν θανόντα Κΰρον. 'Υποχρεωθεΐσα 
δε και βιασθεϊσα ενεδύθη τήν στολήν τήν οποίαν εδωκεν ό βα
σιλεύς, και ένδεουμενη ούτως έφάνη ή ώραιοτάτη τών γυναιχών, 
καί παραχρημα, κατά τόν ιερέα Αίλιανόν, ό Άρταξέρξης έφλέ- 
γετο καί κατετήκετο. ’Ητο έκείνη είς τήν έξουσίαν του, δορυά- 
λωτος, άλλ αύτος ένέπεσεν ήδη είς τήν έξουσίαν αύτής. Είνε 
περίεργον δτι οί γενναιότεροι τών άνδρών είς τάς μάχας καί 
τους άγώνας εισιν οι μάλλον εύάλωτοι είς τών κυριών τό κάλ* 
λος ή τήν εύφυίαν. Ένθυμεισθε τόν ήρωα Ήρακλέα· κατήντησεν 
ο ταλαίπωρος νά φορεση ως ταπεινή θεραπαινίς πόλκα καί κρι* 
νολινο και νά γνεθη και ερια νά ξαινη πρό τών ποδών τής Όμ-
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τοϋ Άρταξέρξου· δθεν άπό τών ανακτόρων τοΰ πατρος μετεβη 
έν παρατάξει εις τά άνάκτορα τοΰ υίοϋ ή Φωκαις Ασπασία.

Ά φ ’ ου δέ ούτως έπληρώθηή άήαίτησις τοϋ νόμου, ό ώς πάν
τες οί γέροντες ζηλότυπος ’Αρταξέρξης έπήρεν οπίσω τήν Α
σπασίαν καί άνέδειξεν αύτήν ιέρειαν τής είς τά Έκβατανα θεας 
Άρτέμιδος, ήτις έλέγετο Ά ναίτης (ούχι δέ τοΰ Ή λίου, ώς ψευ- 
δώς λέγει ό Λατίνος ιστορικός ’Ιουστίνος). Ώ ς ιέρεια δε πλέον η 
’Ασπασία ήτο υποχρεωμένη νά διέλθη τό υπολοιπον τοΰ βίου 
της έν άγνεία καί όσιότητι, καί νά ήναι ήσυχος ό σκολιόγηρος 
Άρταξέρξης. Καί τί άπέγεινεν ή καλογραία πλέον Ασπασία ού
δείς γνωρίζει, καί ή ιστορία σιωπά, διότι δέν τήν άφίνουσι νά
είσέοχηται είς τά μοναστήρια.

Ό Δαρεΐος λυπηθείς καί συνομόσας μέ 50 έκ τών άδελφών 
του έπεβούλευσε τήν ζωήν τοΰ πατρος των· άνακαλυψας δ ο την 
συνωμοσίαν αύτός ό Άρταξέρξης άπέκτεινε τόν υιόν του τοΰτον
καί τούς άλλους.

Ούτως ή Ασπασία ένεκα τής σωφροσύνης καί τών προτερημά
των της εγεινε τριών ήγεμόνων σύζυγος, εκαψε δεξιά καί άρι- 
στερά πολλάς καρδίας καί, κατά τά φαινόμενα, θά άπέθανε, πρός 
ήσυ/ίαν τών νέων καί τών γερόντων τοΰ καιροϋ της, όσία έν τ% 
Ιερατική υπηρεσία τής Άρτέμιδος.

Δ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,
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τών όριων καί τοϋ δυσχερούς τοϋ πράγματος είς πολλάς ελλείψεις περιέ" 
π εσ ε , μήδυνηθείςτι επιστημονικόν νά παραγάγιρ. "Αλλως τε δ πολλών ε
παίνων άξιος Κ. Παππαρηγόπουλος δέν έσκόπει άποκλειστικώς νά γράψν» 
ιστορίαν Βυζαντινήν, άλλ’ ιστορίαν τον έ.ΙΛψιχοϋ ίθνονς άπό τών άρ- 
χαιοτέρων χρόνων μέχρι τ 'Λ? σήμερον.

Έν ώ δ’ εϊς τοιαύτην άγνοιαν διάκειται ό φιλολογικός κοσμος ώς πρός 
την Βυζαντινήν ιστορίαν, φαντασθήτω τις όποία επιπολάζει άγνοια μέχρι 
τοϋ νϋν ώς πρός τήν νεωτέραν ιστορίαν τοϋ έλληνικοϋ έθνους. ’Αληθώς 
πολλοί φιλέλληνες, έν οίς καί ό V il le ina in  καί ό Γερμανός Γερβΐνος, έ- 
πεχείρησαν συρράψαι γεγονότα τινά έκ της νεωτέρας έλληνικης ιστορίας, 
καί πολλάς έκθέσαι θεωρίας έπί τής μετά τήν άλωσιν διανοητικής κατα- 
στάσεως τοϋ έλληνικοϋ έθνους, άλλ’ ούδέν μέχρι τούδε σύγγραμμα έπιστη- 
μονικής υφής άνεφάνη, ούδέν συνενοϋν τά δύο τής Ιστορίας προσόντα, κρι- 
σιν βαθεϊαν καί χαρακτήρα άμερόληπτον, ούδέν συγκιρνών τας υγιείς 
θεωρίας μετά τού λεπτομερούς τών γεγονότων, ούδέν έφ’ ού ν’ άντανα- 
κλαται ή κατά τούς τέσσαρας άληθεϊς αιώνας τελεία εΐκών τοϋ έλληνικοϋ 
έθνους.

Πολλοί τούς αιώνας έκείνους βαρβαρικούς άπεκάλεσαν καί έκ τής άρχής 
ταύτης όρμώμενοι άνωφελή σχεδόν τήν ιστορίαν αύτών έθεώρησαν, φο
βούμενοι οί dilettanti μή μετάγγισίς τις βαρβαρισμοΰ έπιγένηται είς τόν 
αιώνα τών φώτων. Τήν μωράν ταύτην ιδέαν δύναται τις λίαν άφθόνως μά
λιστα νά εύρνι έν τοϊς περί άνατολικών πραγμάτων συγγράμμασιν, έν οίς 
οί δεινοί orientalistes, είς ών τήν γλώσσαν βοϋς άναμφιβόλως βεβηκεν, 
ύβρεις μόνον ϊσασιν ινα έπισωρεύωσι, λείχοντες οΰς θέλουσι νά λειξωσι και 
δι’ ενός μόνου βλέμματος βδελυγμίας άναντιρρήτως καί άποστροφής γρα- 
φοντες πάσαν τήν ιστορίαν τοϋ ελληνικού έθνους.

Καί ό'μως ή Ιστορία τοϋ έθνους έκείνου, οπερ ξένον πασης προσωπικο- 
τητος παγκόσμιον καί καθολικόν χαρακτήρα περιεβληθη δια τε τών έργων 
αύτοϋ καί τών συγγραμμάτων, τοϋ έθνους ού περ η ούρανια γλώσσα ως 
γλώσσα καθολική προύτάθη πολλάκις ύπό τών δεινότερων φιλολογικών 
επισημοτήτων, ή ιστορία αύτοΰ, λέγομεν, ή περιλαμβάνουσα τά συμβεβη- 
κότα τών αιώνων εκείνων, είς οΰς ή άναγέννησις αύτοΰ έτελέσθη, ένδιαφέρει 
τούς πάντας^ <ϊιότι συνδέει τ'̂ ν ολτιν του έΧλ/ινκ7[Αθϋ ιστορίαν /.αι είναι α
διάσπαστος μετά τών έττοχών εκείνων ών τό κλέος ουτ-οτ’ όλειται και 
τών όποιων τό καθολικόν κΰρος τάσσεται ήδη μεταξύ τών τετελεσμένων 
γεγονότων.

Τήν ιστορίαν έκείνην βεβαίως χειρ Έλληνος μέλλει να γραψνι, ούχι Ευ
ρωπαίου. ΤΙ ιστορία έκείνη άπορρεύσει έκ τών σπλάγχνων τής ελληνικής 
φυλής, διότι μόνος ό Έλλην δύναται ινα έπιστήσνι τήν προσοχήν αύτοϋ

έπί τών μικροτέρων λεπτομερειών, άρυόμενος έξ αύτών τά ήθικώτερα μα
θήματα.

Ά λλά τό έ'ργον τοϋτο δεϊται καί χρόνου πολλοΰ καί εύφυΐας ούχι σμι- 
κρας. Ό Κ. Σάθας καλώς ποιων έπί τοΰ παρόντος άνέλαβεν ί'να συνάθροι
σή ύλην ή ύλη αυτη ύπ’ αύτοΰ καί άλλων συναθροισθησομένη χρησιμεύσει 
είς μέλλοντα άριστοτέχνην, οστις ταύτην μέν ώς πραγματικήν έπικουριαν 
λαμβάνων, ύπο δε τής ευφυΐας του καί τής ορθής αύτοϋ κρίσεως έλλαμ- 
πόμενος, θέλει άνεγείρειτό λαμπρόν έκεΐνο οικοδόμημα, ό'περ έλπίζομεν νά 
κινη'σνι τόν γενικόν θαυμασμόν. Καί έν μέν τ·̂  ΝεοεΛ.ίηηχή γ ιΐο - ΐο γ ία  
τον συνήγαγεν υλην έκ τοϋ πνευματικού βίου τών Ελλήνων κατά τους 
τέσσαρας μετά τήν άλωσιν αιώνας· έκεϊ τις βλέπει συντρίμματα μεγάλων 
εικόνων, έκεϊ θαυμάζει σπινθήρας φωτεινοτάτων εστιών, έκεϊ παρακολου
θεί τόν Έλληνα έκ μικρών άρχόμενον καί είς μεγάλα προβαίνοντα, έκεϊ 
μαγεύεται ό πολλάς έλπίδας είς τό μέλλον τοΰ έθνους του στηρίζων Έλ- 
λην άναγνώστης ύπό τής σωρείας τών μικρών μέν, άλλά ζωηρών άστέ- 
ρων τοΰ έλληνικοϋ στερεώματος· έκεϊ συγκινεΐταί τις βλέπων το έλληνι- 
κόν έθνος, καίτοι ύπόμυρίων περιστοιχούμενον συμφορών, άπρίξ τών γραμ
μάτων έχόμενον, καί σπινθτ.ρίζοντα τόν πρός αύτά ζήλον τών Ελλήνων, 
ζήλον μηδέπω άποψυγέντα, άλλ’ αείποτε ζωηρότερον άποβαίνοντα. Έν 
δέ τή Τουρκοχρατονμέηι Έ Ι.Ιάδι, ό Κ. Σάθας έξέθηκε λίαν λεπτομερώς, 
έφ’ ιστορικών άληθειών καί έπισήμων έγγράφων έπερειδόμενος, τόν πολι
τικόν βίον τών Ελλήνων- ένταΰθα οί πρός άναγέννησιν καί άνεςαρτησιαν 
πόθοι ζωηρώς έκδηλοΰνταΓ ένταΰθα σκυθρωπός ό άναγνώςτ,ς άναγινωσκει 
σκηνάς αιμάτων καί έρειπίων. Ένταΰθα πικρόν τό δάκρυ έκ τών οφθαλ
μών ρέει, απέναντι τών πλανών, ύπό τοΰ ορμητικού τών όποιων χείμαρρου 
πολλάκις οι Έλληνες παρεσύρθησαν- ένταΰθα οί δόλοι τής 'Ρωσσίας και 
αί πλεκτάναι αύτής έν έκτάσει αναπτύσσονται’ ένταΰθα ούδεμία πολιτική 
κίνησις παρασιωπάται, ούδέν άξιοσημείωτον γεγονός παραλείπεται.

Ό Κ. Σάθας παρακολουθεί τήν κατάστασιν τοΰ έλληνικοϋ έθνους άπο 
τής πρώτης μετά τήν άλωσιν ήμέρας, παρακολουθεί τάς άπέναντι τής Α
νατολής βλέψεις τής δυτικής διπλωματίας, ^ούδ’ έπιλανθάνεται τών με
ταξύ Ενετών καί ’Οθωμανών πολέμων καί τάς ποικίλας τών πρώτων πε- 
ριπετείας έπί τοΰ άνατολικοϋ εδάφους, έκτίΟησι τούς μεταξύ τής ’Οθω
μανικής αύτοκρατορίας καί τών Ηγεμόνων τής Αύσεως πολέμους, άναγρα- 
φει πολλάς σκηνάς τών έπαναστάσεων τών Ελλήνων και παρουσιαζει διά 
ζωηροτάτων χρωμάτων τήν κατάστασιν τοΰ έθνους, νΰν μεν προς την 
Δύσιν τό δμμα στρέφοντος, νϋν δέ πρός τήν 'Ριοσσίαν, και νΰν μέν ύπό 
ταύτης έξαπατωμένου, νΰν δέ ύπ’ έκείνης καταπροδιδομένου.

Ώς τοιαύτη ή Τονρχοκρατονριένη ΈΛΛάς άνεπλήρωσε μέγα κενόν έν



τη νβοελληνική φιλολογία. Ά λλ ’ έπαναλαμβάνομεν ό'τι ούδαμως Γόνατα*, 
να καταταχθη μεταξύ τών επιστημονικής τάξεως συγγραμμάτων, καθ* 
οσον είναι άπλή συλλογή ίίλης, φυλασσόμενης, εννοείται, της χρονολογικοί 
τάςεως τών γεγονότων. Καί τοΰτο λέγομεν χάριν αύτοϋ τοΰ Κ. Σάθα, 
καθ όσον άλλως θά εί'μεθα λίαν απαιτητικοί απέναντι τοϋ νεαρού συγγρα- 
φεως. Τελευτώντες τάς όλίγας ταύτας γραμμάς ύπέρ πονήματος, πλατυ
τέρας άναλυσεως δεομένου, καθήκον νομίζομεν ϊνα συγχαρώμεν είλικρινώς 
τώ Κ. Σάθα, ώς άναλαβόντι αληθώς διεκπεραίωσιν έργου όντως έθν'ικοϋ·, 
δι’ ου πολλούς δρέψεται καρπούς εθνικής εύγνωμοσύνης. Νϋν μάλιστα, ό- 
πόταν δαπαναις φιλότιμων ομογενών προτίθεται νά περιηγηθη τήν Ευ
ρώπην ό Κ. Σάθας, έλπίζομεν ότι γενναιότερον αμητόν συγκομίσει, πλειοτ. 
τέρας εκδουλεύσεις παρέχων τη φιλτάτη αύτοϋ πατρίδι.

Β

ΑΠΑΥΓΑΣΜΑ THC ΚΟΙΝΩΝΙΑ*
ύπό

Μ . Π . Π Ε Ρ Ι  J O Y .

Ηθικώς- ό έλληνισμός πάσχει! πάντες κραυγάζουσιν. Ηθική τόν έπα* 
■πειλεΐ παραλυσία, δαμόκλειος ηθικής φθίσεως σπάθη έπικρέμαται άνωθεν, 
αύτοϋ. Ή ανατροφή χωλαίνει, ή άγωγή χωλαίνει, ή πολυτέλεια προβαίνει 
εις τά πρόσω, τά σχολεία χωλαίνουσιν, ή διδασκαλία χωλαίνει καί ή ήθι-, 
κή μαραίνεται. Λεν υπάρχει αύταπαρνησία είς τάς μητέρας’ δέν ύπάρ/ει 
εις τους πατέρας στοργή ελλείπει από τών τέκνων yj εύπείθεια* ίέν άγα- 
πώσιν αί παρθένοι τήν λιτότητα· άπεχθάνεται ή νεολαία τήν αφέλειαν τά 
ηθη δεν υφιστανται άγνα’ οί κοινωνικοί νόμοι παραβιάζονται’ αύτή ή τοϋ 
γάμου άποστολή διεστραφη· καί ταΰτα πάντα πολύ έπί τήν αποστολήν 
/'.αι το μέλλον τοΰ έλληνισμοϋ έπιδράσουσι.— Τοιαϋται άπό τίνος άκούον- 
ται ιερεμιάδες, τοιαυτας προτασσουσι θεωρίας οί συγγραφείς ήθικολογικών 
πονημάτων, τοιαΰτα προοιμιάζονται οί τό ήμέτερον ταλανίζοντες έθνος.

Είναι άληθες ότι, ώς βαινομεν διανοητικώς, ούδαμώς χωροΰμεν ύπό 
ηθικήν έ/.οψιν τουναντίον ή διανοητική ήμών πρόοδος τελείται κατ’ άντί· 
§ετογ πρός τήν κοινωνικήν καί ηθικήν λόγον. Μετά πικρίας τις παρατηρώ

δτι έν άπάσαις σχεδόν ταΐς κοινωνικαΐς τάξεσιν επικρατεί παραλυσία τις, 
καί παρασάγγας όλους άφιστάμεθα τών γενναίων έκείνων παραδειγμάτων 
τής εθνικής ήμών ίστορίας. ’Αληθές έπίσης είναι, ότι αύρά τις εύρωπαϊκής 
έκτραχηλίσεως λυμαίνεται ήμας, πιθηκισμός τις λίαν δηλητηριώδης εγχέει 
ιόν είς τό σφριγών τού έλληνισμοϋ δέμας, θεωριαι τινές έπικουρικαι εισε- 
χώρησαν παρ’ ήμιν, καί άδηλον ποΰ τό τοιοΰτο καταληζει.

Ταϋτά τινες ύπ’ ό'ψιν λαμβάνοντες απελπίζονται περί τής τοΰ έλληνι- 
σμοΰ προόδου καί πρό πάντων άξιοϋσιν ότι μετά μικρόν καί διανοητικώς 
όπισθοχωρήσομεν. Καίτοι τολμηροί ημείς θελομεν λογισθή, βασι^ομενοι 
όμως έπί τής διεθνούς ίστορίας έχομεν τό θάρρος νά εϊπωμεν πρός τούς 
ψευδομάντεις τούτους, ότι πολλάκις απεδειχθη οτι ουδεμία μεταξύ δια
νοητικής προόδου καί ηθικής μορφώσεως σχέσις, καί ότι τούναντίον, όπό- 
ταν εκείνη γενναίως πρός τά πρόσω έχώρει, έχο)λαινεν αύτη καί μονονουχι 
είς άνηθικότητα έτρέπετο. Άπό Περικλεούς ήρξαντο αί έταιραι λυμαινο- 
μεναι τάς Αθήνας, καί μετά τών φιλοσόφων, τών ποιητών, καί τών καλ
λιτεχνών συνήκμασεν ό Αριστοφάνης, όστις ήν άπαύγασμα τής έν τη Α 
θηναϊκή κοινωνία, έπικρατούσης τών ήθών έκλύσεως.

Μετά τόν Αύγουστον έν 'Ρώμη ήρξατο βασιλεύων ό έπικουρισμός, και 
αΐ τόν έπικουοισμόν παρακολουθήσασαι μυριότροποί κακίαι. Ή αύλή τοΰ 
Λουδοβίκου ΙΑ', αύλή ούσα Μαικήνου, ήν καί έστία διαφθοράς" έν ώ πρό 
τών τοιούτων έποχών, έν αις ό πολιτισμός σχετικώς είς τό ζενίθ αύτοΰ 
άνήλθεν, ή διαφθορά δέν είχεν είσερπύσει είς τάς κοινωνίας, καί τά μεγα- 
λα έκεΐνα τών άρετών παραδείγματα έκ προγενεστέρων χρονολογούνται 
χρόνων, τά δέ εύώδη αύτών ρόδα άνεβλάστησαν είς λειμώνας κοινωνιών, 
ους μόνη ή φύσις έκόσμησε, χωρίς ή τέχνη νά έπιθέση τήν έαυτής χεΐρα. 
Καί τοΰτο μεταφυσικώς λίαν σαφώς εξηγείται, διότι, πριν η ό νοϋς άνα- 
πτυχθή, άναπτύσσεται ή καρδία καί πολλάκις έξ αύτής άπορρεουσιν αι 
μεγάλαι τής ήθικης εικόνες, όσας άπηθανάτισαν οί αιώνες, _καί έξ ών τά  
μάλα οί λαοί ώφελήθησαν.

Ταΰτα δέ λέγοντες μή παρανοηθώμεν’ μηδείς νομισάτω ότι όλιγωροϋ- 
μεν τής ηθικής καί μόνον περί τάς διανοητικάς προόδους πάσαν ήμών την 
προσοχήν έφιστώμεν’ ήθελήσαμεν άπλώς νά καταδείξωμεν ότι οι ίερεμια- 
ζοντες ενεκα τής ήθικής τοΰ έλληνισμοϋ παραλυσίας μη ματην έν τώ θρ/;~ 
νω αύτών συμπεριλαμβανέτωσαν άπαν αύτοϋ το μέλλον.

Καί ομως άνάγκη ύπό σπουδαίαν πάντες νά λάβωμεν ό'ψιν τήν ηθικήν 
κατάστασιν τής έλληνικής κοινωνίας’ άνάγκη, άλλαις λεξεσι, να ένασχο · 
ληθώμεν άκαμάτως είς τήν άνατροφήν τών τέκνων, έ , ής και τ  αλλα α
γαθά άπορρέει’ άνάγκη ν’ άποβώμεν έλληνικώτεροι, τα ανθη μονον έκ τών 
λειμώνων τοΰ εύρωπαίου πολιτισμού συλλέγοντες, ούχι δέ και τας άκαν-



; αίτία^
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«λλα λαμβανοντες υπ’ ό'ψιν άφ’ ένός τήν όδόν έφ’ *  έτράπησαν οί πλειό-
τεροι των Γάλλων μυθιστοριογράφων, καί άφ’ έτέρου τήν κοινωνιών κα-
ταστασιν του ήμετέρου έθνους, δπερ άναγεννηθέν νεάζει έτι, άποκηρύττο-
μεν πανταςτους μυθιστοριογράφους, τολμώμεν, ναι, ν’ αποκ-,ρύξωμεν καί
αυτόν τον Συην και αύτόν τόν Ούγύ, οϊτινες έγραψαν ό\’ άνεπτυγμένας

ιανοιας, ουχι i t  αθώους νέους καί νεας, καρδίαν μόνον έχούσας, ούχί δέ 
και κρίσιν. ’ Λ

Καί δμως τούτων πάντων έπελάθετο ή φάλαγξ τών κερδοσκόπων καί 
χαριν του χρυσίου Αρξατο δεξιά καί άριστερα έκσφενδονίζουσα τάς αί- 
σχροτέρας μυθιστορίας, καί ταύτας συνιστώσα ούχί μόνον ώς τερπνόν ανά
γνωσμα, άλλά  ̂ καί ώς πηγήν φιλοσοφίας, ιστορίας, ν-θικτ,ς ! ! !  Εντεύθεν 
εολεπες τόν νέον τοΰτον καταφρονούντα τοΰ Όμήρου καί έρώμενον τόν 
Δυμαν^ τήν παρθένον εκείνην ολιγωρούσαν της Όδυσσείας καί μελετώσαν 
τον Κωκ. Εντεύθεν την μητέρα έκείνην συμβουλεύουσαν τνί θυγατοί τό 
αναγινώσκειν τάς μυθιστορίας- τόν πατέρα εκείνον άδιαφοροϋντα περί τοϋ 
εώους της άναγνώσεως τοΰ υίοΰ του. Εντεύθεν χρονολογείται η τώ ν  
ηθων διαφθορά, ή παραλυσία, ή άνηθικότης, ή έ'κλυσις! Εντεύθεν ό έντε- 
λης^εξευρωπαϊσμός, ή τελεία παραλυσία! Εντεύθεν ή έκμάθησις τής Γαλ
λικής προς άνάγνωσιν μυθιστοοημάτων.

Κατά της μάστιγος ταύτης ελληνικά στέρνα δέον νά έπιδείξωμεν. Μορ- 
φώσωμεν έλληνικώς τούς νέους καί τάς νέας. Άντεπεξέλθωμεν όμοθυμα- 
όόν κατά του είσερπύσαντος παρ’ ήμιν ό'φεως, καταπατήσωμεν ‘τό παρ’ 
ημιν εγκεντρισθέν παράσιταν τούτο φυτόν καί φανώμεν Έλληνες έν πασιν, 
Έλληνες διανοητικώςτε καί ηθικώς, Έλληνες άφ’ένός μέν τών χρόνων τοΰ 
Περικλεούς και άφ’ έτέρου τών χρόνων τού Σόλωνος- καί τότε ώμεν άσφα- 
λεΐς^περί τού μέλλοντος ήμών.

Τοιαυτα τινα φρονεί καί ό συγγραφεύς τοΰ Α παυγάσματος της Κοι
νω νία ς  Μ. Π. Περίδης. Ό Κ. Μ. Π. Περίδης έβάδισεν έπί τά βήματα 
τού συγγραφέως τού Κατόπτρου της Κοινωνίας, ό'περ έτυχεν ενθουσιώδους 
υποδοχής παρά τώ ήμετέρω έθνει* «λλ’ύπολείπεται κατά πολλά εκείνου,

Ό Κ. Λεβαδεύς φιλοσοφεί έπί της ηθικής- ό Κ. Περί^ης έκτίθησι γυμνήν 
τήν ηθικήν· ά πρώτος παρουσιάζει πρό τών οφθαλμών τής έλληνικής νεο
λαίας εικόνα καλλιτεχνικήν, τελείως διεσκευασμένην ό δεύτερος παρέχει 
τήν άναγκαίαν ύλην πρός γραφήν τής εΐκόνος ταύτης. ’Εκείνος 'αποτείνεται 
καί πρός τούς ήδη έξελθόντας τής εφηβικής ηλικίας- ούτος έγραψεν άπο- 
κλειστικώς διά τούς εφήβους- ό Λεβαδεύς καλείται συγγραφεύς* ό Περί- 
δης τυγχάνει συλλογεύς (coliecteur). Ό σπουδάζων τό Κάτοπτρον τής 
Κ οινωνίας κατανοεί τήν έπί τών κοινωνιών επιρροήν τής αρετής* ό με
λετών τό Α παύγασμα τής Κ οινωνίας θαυμάζει μερικώς τούς έναρέτους, 
τους χρηματίσαντας υποδείγματα αρετής1 ό μέν είναι γενικός, ό δέ προσω
πικός* εκείνος σπουδάζει τό κοινωνικόν ζήτημα- ό Κ. Περίδης σπουδάζει 
τούς χαρακτήρας, τάς πράξεις. Τοΰ μέν τό σύγγραμμα δύναται νά προσο- 
μοιωθνί πρός λειμώνα, 8ν έκάλλυνε καί έκόσμησεν ή τέχνη* τοΰ δέ πρός 
λειμώνα φυσικόν, ξένον παντός τεχνικού κόσμου.

Τοιουτο τό Απαύγασμα τής Κοινωνίας, συγκριτικώς πρός έτερον πό
νημα του αύτοΰ είδους. Καθ’ έαυτό τό σύγγραμμα τοΰ καί άλλας υπηρε
σίας διανοητικάς παρασχόντι τώ έ'θνει Κ. Μ. Π. Περίδου είναι άξιοσύς*α- 
τον, και περιλαμβάνει πεντακοσίας περίπου σελίδας, έν αίς θαυμάζει τις 
τοσαυτα φιλοπατρίας, εύσεβείας, φιλοστοργίας, συζυγικής αγάπης, φιλίας, 
λιτότητος, οικονομίας υποδείγματα. Άξιοσύστατον ιδίως διά τάς οίκο- 
γενείας καί τά  σχολεία, τή,ν είς τά όποια σύστασιν έκ μέρους τώνκαταλ’  
ληλων ’Αρχών έκ καρδίας εύχόμεθα.

Γ .

ΠΝΕΥΜΑ ΤΗ* GPHSKEIAS
είτε

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΓ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΙ’.

Δ ο κ ί μ ι ο ν

/. N IK O A A U O Y  Α Ε Β Α 4Ε Ω Σ .

Έαν τα παντα σήμερον έν συγγράμμασι διδάσκωνται, έν τοιούτοιςκαί 
τό πνεύμα τής θρησκείας γιγνεται καταληπτόν. Ή θρησκεία έστίν άπο- 
καλυψις, ή πρός τό θειον λατρεία έν τοϊς ένστίκτοις τοΰ άνθρώπου έμπε- 
ριλαμβανεται, άλλά, τό πνεύμα αύτής ινα γένηται τελείως καταληπτόν,



απαιτούνται συγγραφαί άνθρώπιναι. Έάν πασα θρησκεία εχν) ιστορίαν, 
πολλώ μάλλον ό χριστιανισμός, 6 τοσούτους ύποστάς διωγμούς, ό έν μέ- 
σω τρικυμιών, αιμάτων και καταστροφών άνά την ανθρωπότητα πάσαν 
διαδοθείς. Αένάρκεϊ δογματικώς ινα γινώσκωμεν τά τοϋ χριστιανισμού, δεν 
άρκεϊ, δίκην ψιττακών, νά έπαναλαμβάνωμεν τό της πίστεως σύμβολον* 
απαιτείται ινα γινώσκωμεν τό πνεύμα αύτοϋ, τάς περιπετειας ας ύπέστή, 
τ ·̂ ν έποχην καθ’ ήν άνεφάνη, την υποδοχήν ής έτυχε, τας άναγκας ας έ- 
ξεπλήρωσε, τούς τρόπους καθ’ ούς διεδόθη, τήν επιρροήν ην έξήσκησεν έπί
πάσης τής άνθρωπότητος.

Έν ώ δ’ έν πάσαις ταϊς ξέναις φιλολογίαις, ούχι £ν άλλα πολλά τοι-
ούτου ε ί δ ο υ ς  συγγράμματα έπλεόναζον, ή ήμετέρα φιλολογία έστερειτο
τοιούτου μέχρι τοϋδε, τώ δέ πολυμαθεϊ I. Κ. Λεβαδεΐ έθνική όφείλεται 
χάρις, ώς άναλαβόντι τήν πλήρωσιν μεγάλου κενοϋ καί έπιχειρήσαντι ερ
γον λίαν σπουδαίων, ού μήν δ’ άλλά καί δυσχερές διά τούς μυρίους σκο
πέλους ους αύτό καθ’ έαυτό παρουσιάζει. Πολλάκις, είλικρινώς εϊπεϊν, αί 
περί θρησκευτικών έκθέσεις είσί λίαν ξηραί, άνίαν τώ αναγνώστη^ προξε- 
νοϋσαι· θρησκευτικού έπαγωγοϋ βιβλίου έστερειτο μέχρι τοϋδε ή νεοελ
ληνική φιλολογία· δέν λέγομεν οτι ό άναγινώσκων σύγγραμμα περί χρι
στιανισμού προτίθεται τήν διασκέδασιν καί τήν τερψιθυμίαν, άλλ’ ή καλ
λιλογία σήμερον είναι μία άνάγκη τοϋ ήμετέρου αίώνος, ή γλαφυροτης 
μία συνθήκη ούσιώδης τοϋ γράφοντος. Άφέλετε ταύτην, καί αί βιβλιοθή- 
και έρμητικώς κλείονται, ούδενός λαμβάνοντος βιβλίον πρός άνάγνωσιν, 
πάντων έπαναλαμβανόντων δ,τι έν τώ μεσαίωνι έλεγον διά τά ελληνικά 
συγγράμματα: greca sunt, non leguntur.

Τά Πνεύμα τοϋ Χριστιανισμού είναι τό διαυγές κατοπτρον, έφ ου αν
τανακλάται ή μεγάλη τοϋ χριστιανισμού αποστολή καί ή ευαγγελική αυ
τού ηθική καί φιλοσοφία. Οί φανατικοί τό έθεώρησάν πως έπί τό φιλοσο- 
φικώτερον συντεταγμένον, ολίγου δεΐν κατετασσον τον Κ. Λεβαδ^α με
ταξύ τών Libres-penseurs· ήμεϊς πρός άναίρεσιν τών άξιώσεων αύτών 
ούδέν έτερον λέγομεν η τό /Ιεϋτε καί ί'ό'ετε. Ό άθεώτερος καί ψυχρότερος 
τόν θρησκευτικόν ζήλον, άναγινώσκων τό σύγγραμμα τοϋ Κ. Λεοαδεως, 
θέλειαίσθανθή έντοϊς ς-έρνοις αύτοϋ άναρριπιζόμενον τό θρησκευτικόν αίσθη
μα καί συναισθανόμενο'/ λίαν ζωηρώς τάς μεγαλας ώφελειας άς ές αύτοϋ 
ή άνθρωπότης ήνιλησεν. Έν τώ περί ηθιχης καταστάσεως τών άρχαίων 
κοινωνιών, έν ώ μετά πολλής τής χάριτος ό Κ. Λεβαδεύς έκτιθησι τόν 
βαθμόν τής ηθικής καταστάσεως εις δν περιήλθον αί κοινωνιαι έκεΐναι, ό 
χριστιανός άναγνώστης αποβαίνει πλέον ή χριστιανικός καί κατανοεί τήν 
έπί τής ήθικης έπιρροήν τοϋ χριστιανισμού άπάσης έν γένει τής άνθρωπό- 
τητος. Καί άλλοτε έλεγομεν ότι είς οίαν παραλυσίαν περιήλθον οί

λαοί μικρόν πρό τής έμφανίσεως τοϋ χριστιανισμού, ή άνάγκη νέας θρη
σκείας έγένετο λίαν έπαισθητή καί τό Εύαγγέλιον τοϋ Σωτήρος ύπήρξεν 
Εύαγγέλιον άναγεννήσεως διά τούς λαούς έκείνους. Τά περί προφητών, τά  
περι τοϋ βίου τοϋ ’Ιησού, οί διωγμοί τών άποστόλων, οί διωγμοί τών 
χριστιανών, τό δογματικόν τής θρησκείας μέρος, τά περί τών διαφόρων αι
ρέσεων εκτίθενται λίαν έπαγωγικώς έν τώ νέω πονήματι τού δημοτικού 
συγγραφέως τού Κατόπτρου της Κοινωνίας.

Δύο τινάς παρατηρήσεις ποιούμεθα τώ Κ. Λεβαδεΐ* α' διατί αμέρι
μνων ώλιγόρησε τή; έπί τό έπιστημονικώτερον κατατάξεως τής ύλης καί 
τής έ'ν τισι κεφαλαίοις συγχύσεως αύτής; Έάν λάβν, τις ύπ’ ό'ψιν τό τμή
μα τοϋ συγγράμματος αύτοϋ ύπό τόν τίτλον ψιίοσοφικά, αύτομάτως θέ
λει παρατηρήσει ό'τι ή ύπόθεσις τού συγγράμματος οπισθοχωρεί άντί τοϋ 
προαγεσθαι· ομοιάζει δράματά τινα άτέχνων ποιητών, οϊτινες έκτιθέντε* 
άπαντα έν ταϊς δυσί πρώταις πράξεσιν, άναγράφουσιν έπεισόδια είς τάς 
δύο ά'λλας, δι’ ών ή όλη ύπόθεσις, ταχυσπεύσασα έν τη άρχη, βραδύνει έν 
τώ τέλει. Καί τό ό'λον δέ σύγγραμμα δέν είναι άρμονικώς κατά' τό σύνη- 
θες διηρημένον. Καί β' διατί, ζήλω θρησκευτική κινούμενος, ύβρίζει, ενίο
τε λίαν άναιδώς, καί τήν άλήθειαν, τούς Έλληνας φιλοσόφους, ο&ς έσε- 
βάσθησαν οί αιώνες, καί καθ’ ών ούδείς ά'χρι τοΰδε, έκτος φανατικών ύπε- 
ραλπείων, έξετόξευσε λοιδορίας καί ύβρεις; Ή πρός ιόν χριστιανισμόν εύ- 
λάβεια ουδόλως έλαττοΐ τό πρός τόν ελληνισμόν σέβας, επαυξάνει μάλι
στα αυτό, ατε δή αμφοτέρων συμμαχησάντων πρός άναγέννησιν καί έκ- 
πολιτισιν τής άνθοωπότητος.

Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ,



ANAPPYONIISIS THC ΓΑΛΛ1ΚΗ1 ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ!·

Ζήτημα σπουδαϊον, ή έν μέρει τροποποίησις τής ορθογραφίας τής γαλ
λικής γλώσσης, άπεφασίσθη, φαίνεται, ύπό τής Γαλλικής ’Ακαδημίας και 
θά είσαχθή έν τω προσεχώς έκδοθησομένω νέω αυτής Λε,ικω. Ίόου ό- 
είς τίνα π ερ ιο ρ ίζο ντα ι αί όρθογραφικα'ι αύται μεταβολαί’

α) Άντικατάστασις τοϋ ch (όταν προφέρηται ώς χ) δια του C οιον 
είς τάς λέξεις caos, eco, arcange, clore, cronique, corus, dracme, 
politecniqne, psicologie, γραφομένας τέως chaos, echo, κτλ.

β) Κατάργησις τοϋ h μετά τό r  οίον rume, reteur, rinoceros,
γραφομένας τέως rhume, κτλ.

γ) Κατάργνισις ολοσχερής τοΰ h, όταν τοΰτο ηνε αφωνον οίον orizoD,
onneur, abit, omrae, γραφομένας τέως horizon, honneur, κτλ.

δ) Κατάργησις τοΰ h μετά τό f  οίον absinte, apatie, astme, γρα-
φοαένας τέως absinthe, κτλ. _ _

ζ) Άντικατάστασις τοΰ ph (άντικαθιστώντος έν τνί γαλλική το εν ελ
ληνικά* ιδίως λέξεσι , )  διά τοϋ f· οίον filosofie, fosforc, fotograf.e, 
orto^rafie, γραφομένας τέως philosopliie κτλ.

ς) Κατάργησις τών διπλών συμφώνων, όσα έν τνί προφορά ακούονται 
ώς h  μόνον· οίον patroner, charue, j ’ apele, γραφομένας τέως, patron-

ner, charrue, κτλ. f
ζ) Κατάργησις τοϋ ένωτικοϋ σημείου -, οίον είς τάςλεςεις c’estadire,

apeupres, toutafait, bateauxposte, tetalete, γραφομένας τέως c’ est-
a-dire, a-peu-pres, tout-a fait, κτλ.  ̂ ^

η) Άντικατάστασις τίίς καταληξεως ent διά της ant είς τά ρηματικα 
έπίθετα καί τά ουσιαστικά" οίον presidant, diverjant, γραφομένας τέως 
president, κτλ.

θ) Άντικατάστασις της καταληξεως ence διά της ance· οιον pro- 
vidancc.ajance, existance, γραφομένας τέως providence, agence κτλ.

t) Ά ν τ ικ α τ ά σ τ α σ ις  τοϋ ti, δ τα ν  προφέρηται ώς σ, διά τοϋ C, η S, η̂  
cedille, κατά τάς περιστάσεις· οίον ambicieux, deraocracie, γραφομ- 
μένας τ έ ω ς  ambitlCUX, κτλ.

Ια) Κατάργησις τοΰ y και άντικατάστασις αύτοΰ διά τοΰ ί ,  δταν ηνε 
άπλοΰν οίον analise, stile, ju ri, γραφομένας τέως analyse, sty le ,
ju ry ,  κτλ. _ _

ιβ) Άντικατάστασις τοΰ g, δταν προφέρηται ώς j, διά τοΰ J· οίον 
gajure, afflijant, jesier, γραφομένας τέως gageure, affligeant, κτλ.

ιγ) Άντικατάστασις τοϋ X διά τοΰ S εν τισι λέξεσιν οίον des chous, 
des caillous, des verrous, γραφομένας τέως des choux, des cail- 
loux, κτλ.

"Ε/ομεν ήδη ύπ’ δψιν τάς έκθύμους έπιδοκιμασίας πολλών επιτροπών, 
αΐτινες έσ^ηματίσθησαν έπί τούτω έν διαφοροις τοποις, οιον έν Λαυσαννη, 
Λονδίνω, κλπ. , δπως συζητησωσι καί έξετάσωσι τό αρμόδιον ή μή της 
νέας ορθογραφίας, προταθείσης ύπό τοΰ Φιρμίνου-Λιδώτου, τοΰ πρυτάνεως 
τών γάλλων βιβλιοπωλών καί έκδοτών ή Λαυσάννη μάλιστα έσπευσε νά 
παραδεχθΫί προθύμως τό σχέδιον της Ακαδημίας, προσθεΐσα καί τάς έξης 
μεταρρυθμίσεις έπι της ορθογραφίας της γαλλικής α) το άμετααλ/ιτον 
τών μετοπών' β) την κατάργησιν του S κ,αι τοΰ C εις τα sci και see 
οίον sience, celeratesse, κτλ. γ) τήν άντικατάστασιν τοΰ e διά τοΰ a, 
έπομένου η η n r οίον antier, amporter, γραφομένων τέως entier, em- 
p orter δ) τήν εισαγωγήν νέου σημείου πρός παράς-ασιν τών υγρών γραμ
μάτων οίον έν ταΐς λέξεσι fille, regner, enseignement. Λιεκήρυξε δέ 
πρός τούτοις ή έπιτροπή τής Λαυσάννης, ότι δεν θελει κλείσει την συζη- 
τησιν πριν ή γνωστοποιήσωσι τήν έαυτών κρίσιν οί πεφωτισμένοι γλωσ
σολόγοι.

Ή  δέ έν Λονδίνω κεντρική έπιτροπή, προεξάρχοντος τοΰ Κ. Kiinter, 
παρεδέξατο άπάσας τάς ύπό τοΰ Φιρμίνου-Λιδώτου προσαχθεισας καινοτο
μίας, καί προτίθεται κατά τόν προσεχή μήνα σεπτέμβριον νά συγκαλέσν) 
άπαξάπαντας τούς γλωσσομαθείς, “Αγγλους τε και ξένους, οπως άποφα- 
σίσωσι μέχρι τίνος πρέπει νά έκταθή ό τών καινοτομιών κύκλος.

Ή τοΰ Βερολίνου έπιτροπή, προεδρευομένη ύπό τοΰ άββά Γόρλιτς, έξ- 
αιτεΐται, έκτος τών ύπό τών επιτροπών Παρισίων, Ελβετίας και Αγγλίας 
προταθεισών μεταρρυθμίσεων, τήν διακανόνισιν τοΰ γαλλικού αλφαβήτου, 
είς τρόπον ώστε έκαστον στοιχεΐον νά έχνι χρήσιν διακεκριμένην καί άναλ* 
λοίωτον. Αναμένει δέ τήν άπόφασιν τής έν Λονδίνω κεντρικής έπιτροπής.

Ή τών Βρυξελλών τέλος έπιτροπή παρεδέξατο μετά μεγίστης άγαλ- 
λιάσεως τάς μεταρρυθμίσεις τοϋ Λιδώτου, ώς και τάς προτάσεις τών ε
πιτροπών Βερολίνου, Λονδίνου καί Λαυσάννης, έκφράσασα τήν έπιθυμίαν 
δπως έν τώ Λεξικά» τής Γαλλικής Ακαδημίας προταχθή προδιαθεσις τις, 
έξηγοΰσα τήν φύσιν καί τό πνεΰμα τής γαλλικής γλώσσης.

Συνέστησαν δέ πρός τούτοις έπιτροπαί έν Βορδιγάλοις, Αουγδουνω, Ά μ-



στελοδάμω, Λεοδίω, Γάνδτ), Τουρίνω, Βιέννη, όπως έξενέγκωσι καί αύταΐ 
την γνώμην των.

Και ταϋτα μεν περι τών καινοτομιών άς άπεφάσισε νά είσαγάγγι ή 
Γαλλική ’Ακαδημία έν τνί νέα έκδόσει τοϋ καθ’ έκάστην περίπου πεντη- 
κονταετηρίδα δημοσιευομένου Λέξικοΰ αύτής. Δέν κρίνομεν δέ ασκοπον νά 
έκθέσωμεν όλιγας τινας παρατηρήσεις έπι τοϋ ζητήματος τούτου, ώς γλωσ- 
σολογικοΰ καί σπουδαίου κατά πολλά.

Παρ’ ήμϊν γε κοιταΐς, ή μεταρρύθμισή συστήματος ορθογραφίας γλώσ
σας τινός, εστω και αριθμουσης ολίγους αιώνας τελείας συστάσεως, έχει 
πολλάς τάς δυσχερείας· άλλ’ δσον άφορα την γαλλικήν γλώσσαν, έν τή 
ορθογραφία τής οποίας ύπάρχουσι λεπτότητες άπειροι δσον έν ούδεμια άλ
λη διαλεκτω, αι ρηθεϊσαι δυσχερειαι περιβάλλονται καί τόν χαρακτήρα 
τοϋ άτοπου, καί έσμέν πληρέστατα πεπεισμένοι, δτι αί έν λόγω καινοτο- 
μιαι, τας οποίας ισως Ισως τυπογραφικοί λόγοι ύπηγόρευσαν είς τόν Φιρ- 
μΐνον-Διδώτον, πολλήν θέλουσιν έπενέγκει τή* σύγχυσιν είς τούς γράφον
τας, καί μείζονα έτι είς τους σπουδάζοντας αύτήν, ιδίως δέ τούς έλλη- 
νόπαιδας, οϊτινες άρδην θέλουσιν ίδεϊ καταργουμένην ορθογραφία/, ήν έσυ- 
νείθισαν διά πολυχρονίου τριβής.

Ά λλ ’ έκτός τούτου, ύπάρχει καί έτερος λόγος, άρκετά εύλόγοφανής, δ- 
στις πιστευόμεν δτι θέλει καταδείξει τό άσύμφορον τών καινοτομιών τοϋ 
Φιρμίνου-Διδωτου. Παραλίιποντες τό όλως παράλογον καί οίονεί άστεΐον* 
εί καί άπλοποιηθέν χάριντώντά εύκολα θηρευόντων, τής γραφής touta- 
fait, apeupres, tetatete, ήτις, μ’ δλον δτι μηδόλως παραλλάσσουσά 
τήν προφοράν, έχει δμως κάτι τό άνατρέπον τούς στομάχους τών καλλι
γράφων,— παρατηροΰμεν δτι εϊς πολλάς λέξεις, συνεπεία τοϋ νέου τής ορ
θογραφίας συστήματος, θέλει συμβή τοσαύτη σύγχυσιςκαί παρανόησις, καί 
είς τοιοϋτον λαβύρινθον θέλουσι πέσει πάντες, καί αύτοί έτι οί περί τήν 
γαλλικήν έγκρατεις, άστε θέλουσι περίπλανδσθαι έν αύτώ, χωρίς έλπί- 
δά νά έλευθερώσγι αύτούς μετά πεντηκονταετίαν ή Ακαδημία διά τής νέας 
έκδόσεως τοϋ Λεξικοϋ αύτής. Τήν λέξιν π. χ. ajance νομίζομεν δτι προ- 
φέρουσι καί θέλουσι προφέρει πάντοτε ώς agence, άλλ’ ούδείς βλέπων 
αύτήν θά πιστεύει δτι εινε ή μακαρϊτις agence τοσούτων έτών! Έπειτα 
δε δέν έννοοϋμεν τόν λόγον δι’ ον έθεσπίσθη ή κατάργησις τής καταλήξεως 
ant τών ρηματικών έπιθέτων καί ούσιαστικών, έν ώ άλλο σημαίνει re s i
dent καί άλλο resident- ούτε δέ καί τόν λόγον τής άντικαταστάσεως 
τοϋ ώς σι προφερομένου ti διά τοΰ C ή S ή t cedille (οποίου εί'δους άρά 
γέ θά εινε τό νέον τοΰτο cedille;), διότι κάλλιστα έννοεΐ τις, δτι ή δημο
κρατία  ή έλληνική παρήγαγε τήν γαλλικήν democratic, έν ώ τό deino- 
cracie δέν συγγενεύει μετ’ αύτής πολύ. Ωσαύτως δέ καί τό photogra-

pliie έδήλου τήν παραγωγήν του, έν ω τό fotografie εινε παν άλλο ή 
δ,τι σημαίνει ή πρώτη λέξις, καί οί οφθαλμοί θά νομίζουσιν αύτό ώς λάθος 
τυπογραφικόν. Καί άλλο μέν σημαίνει το οΙκΕΐΐΓ,άλλο δέ τό cceur, μ’ δ
λον δτι προφέρονται πανομοίως, τής διαφοράς υφιστάμενης εϊς μόνην τήν 
γραφήν" έάν δέ έκβληθή τό h τοϋ πρώτου, άλλοίμονον εϊς τόν άναγινώ- 
σκοντα!

Τό άπολύτως άμετάβλητον τών μέτοχων, δπερ έπρότεινεν ή έν Λαυ- 
σάννη συστασα έπιτροπή, εύρίσκομεν έτι παραλογώτερον, διότι άντιστρα- 
τεύεται πρός τήν εύχερή κατάληψιν τής συντάξεως, τήν όποιαν οί τέως 
έπιδιορθωταί τής γαλλικής γλώσσης έθεώρησαν ώς τό κύριον συστατικόν 
αύτής. "Οταν ή μετοχή  (καί έννοοϋμεν τόν partic ipe passe, καθ' δσον ό 
partic ipe present μένει αμετάβλητος έκπαλαι) ακολουθεί τό γένος καί 
τόν άρ ιθμ ίν  τοΰ προταχθέντος ούσιαστιχοΰ, εύχερέστερον άντιλαμβάνεταί 
ό άναγινώσκων τήν έννοιαν, έκ τής συμφωνίας' έπομένως τό άμετάβλητον 
τής μετοχής κατά τε γένος καί άριθμόν θέλει άναγκάσει τούς δυς·υχεΐς 
σπουδαστάς νά πιστεύωσιν ότι, άναγινώσκοντες μίαν εφημερίδα γαλλικήν, 
άναγινώσκ,ουσι τόν Θουκυδίδην ή τόν Ηρόδοτον τής άρχαιότητος, καί νά 
καταζάλίζωσι τά κρανία των δπως έννοήίωσι πρώτον ποϋ άποδίδοται ή 
δείνα καί ή δείνα μετοχή’ δταν μάλιστα περιπέσωσι καί είς τάς λέξεις 
ga ju re ,  ajance, κτλ., διπλοΰς θά εινε ό ίδρώς αύτών, καί θά καταγί
νονται ήμέραν ολόκληρον δπως άναδιφώσι τά τέως άνά χεϊρας αύτών Λε
ξικά, ζητοΰντες έπί ματαίω τάς έν λόγω λέξεις, διότι αύται θά εύρί- 
σκονται έν τώ Λεξικώ τής Ακαδημίας άντί τών λέξεων gageu re ,  agence* 
κτλ. Αίωνία σας ή μνήμη, Λεξικά τοΰ Βυζαντίου, τοϋ Βαρβάτου, τοΰ 
Σχινα, καί δσα άλλα!

Ιδιαιτέρας μνείας χρήζει ή ύπό τής έπιτροπής τοΰ Βερολίνου γενομένη 
αϊτησις πρός τήν Ακαδημίαν τών Παρισίων, αίτησις ήτις αύτή καθ’ έαυ- 
τήν περιέχει τ ι σκοτεινόν καί άκατάληπτον. Ή α’ίτησις αυτη συγκεφαλαι- 
οΰται είς τά εξής· νά χανονισθή τό άΛφάδητον τής γα.ΙΜχής γλώσσης, 
είς τρόπον ωστε έκαστον στοιχεϊον νά  εχη χρήσ ιν  διακεκριμένην καί 
άνα.ΙΛοίωτον. Καί δσον μέν άφορα τήν ύπόθέσιν τής χανονίσεως καί διαρ- 
ρυθμίσεως τοΰ γαλλικοΰ άλφαβήτου, τοΰτο εινε ζήτημα ετερον, οπερ δεν 
έξετάζομεν, διότι είνε καί έκτός τοΰ προκειμένου, καί διότι είνε άντικεί- 
μενον σπουδαΐον, χρηζον μείζονος άναπτύξεως' δσον δέ άφορα τά συμπέρα
σμα είς δ καταλήγει ήβερολίνειος έπιτροπή, ήτοι τό νά εχη εκαςον ςοιχεΐον 
διαχεκριμένην χρήσ ιν καί άνα.Ι.Ιοίωχον, φρονοΰμεν δτι ήν έπάναγκές 
νά δοθη διασάφησίς τις. Τί έννοεΐ ή έπιτροπή διά τής διαχρίσιως χαί 
μή ά.Μοιώσεως έκάστου στοιχείου; Έάν έννοή διάχρισιν και μή άΛ.Ιοίω- 
σιν  τό νά εχη έκαστον στοιχεϊον μ ία ν  και μόνην  προφοράν, — διότι τοΰπ



το βεβαίως σημαίνει τό νά έ'χ ν  χ ρ ψ ο·  ΰωκεκρψένηγ καί άναΛΜωτοΥ, 
— τότε καί τό i, καί τά e, καί τό y, καί αί δίφθογγοι, κ τ λ ., ενοποιούν
τα ι, καί τοιουτοτρόπως άπ ίοπο ιε ιτα ι τά γαλλικόν άλφάβητον. Ά λλά  βε
βαίως τοιαύτην άπλοπο ίησιν δέν έπιθυμεΐ ή τοϋ Βερολίνου έπιτροπή, ώςτά  
μάλα ακατάλληλον καί ατοπον. Κλίνομεν ομως μάλλον νά πιστεύσωμεν, 
ό'τι οί γλωσσομαθείς τοϋ Βερολ ίνου δέν έ'χουσι πρόθεσ.ν περί κολοβώσεως 
τοιαυτης του γαλλικοΰ αλφαβήτου, άλλά μάλλον προτείνουσιν δπως είς 
τας ήδη υπαρχούσας διακρίσεις τών γαλλικών στοιχείων προστεθώσι καί 
νεαι οια τα μή διακριθέντα· έν τοιαύτν) δέ περιπτώσει ή γνώμη τής έν Βε- 
ρολίνω έπιτροπής εινε ή προτιμοτέρα.

Το καθ’ ήμας, δέν έπεθυμοϋμεν νά είσέλθωμεν εις συζήτησιν τοιαύτην, 
καθότι τά ζήτημα εινε γλωσσολογικόν, καί ημείς δέν κατέχομεν τήν ά- 
ναγκαιοϋσαν σοφίαν δπως άντιστρατευθώμεν πρός τους γλωσσολόγους τής 
Ευρώπης· απλώς δέ ήθελήσαμεν νά έξενέγκωμεν τήν ταπεινήν ήμών γνώ
μην, υπογραμμόν προβάλλοντες τό: Pas trop deze le ,  messieurs les 
l in g u is te s ! pas trop de zele !

Γ. Λ. ΞΑΝΘΟΠΟΓΛΟΣ.


