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ΙΙΟΛΙΤΙΚΙΙ ΕΒΔΟΜΑΣ.

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

Έφ’ όσον μελετή τις τήν συνθήκην τοΰ 
'Αγίου Στεφάνου, έπί τοσοΰτον νέα ανευρίσκει 
βάθη, ή διπλά καί τριπλά, Six νά μεταχειοι- 

σθώμεν μετριωτέραν φράσιν. Είναι περίπλοκον 

έργον ή συνθήκη αυτή καί συχνάκις μάλιστα 
ολίγον συγκεχυμένη, ής τήν σπουδαιότητα 

αδύνατον νά νοήση τις εύθύς έξ άρχής. Οί 
'Ρώσσοι Siv συνηθίζουσι νά βαδίζωσιν εύθύ 
εϊς τον σκοπόν, δν δέν παρορώσι μέν άλλά 
διά πλαγίων προτιμώσι νά έπιτυγχάνωσιν 
οδών προσποιούνται ότι εύλαβοΰνται τά. φαι

νόμενα, άλλ' έν ταϊς πράξεσιν αύτών φέρεται 
πράγματι τό άπείκασμα βίας καί είδος 
κτηνωδίας. Τοιουτοτρόπως ύπεσχέθησαν δια- 

πρυσίως τών συμφερόντων τής Αύστρίας 
τόν σεβασμόν καί τήν ύπόσχεσιν αύτών δια
τείνονται ότι έτήρησαν, ώς μή τοΐς Σέρβοις 
έπιτρέψαντες τόν Δρΐνον διαβήναι- άλλά μή 
τοι τό σπουδαιότατον δέν κατήγαγον τραύμα 

κατά τής αύστροουγγρικής μοναρχίας,,αληθές 
κατά μέσην καρδίαν τραύμα, StOSS in’sHeiZ, 

εϊπειεν άν ό έν Βιέννη, τήν ήμίσειαν τής 'Ερ
ζεγοβίνης χώραν είς τό Μαυροβούνιον έκχω- 
ρούντες, άποκαθιστάντες αύτό έν τή Άδρια- 
τική καί τήν προσδοκίαν αύτώ παρέχοντες 
άπασαν νά προσελκύση τήν σερβοκροατι

κήν φυλήν ; Τοιουτοτρόπως οί 'Ρώσσοι ύπε- 
χρεώθησαν όπως μή έπιχειρήσωσι κατακτή
σεις, άλλά λαμβάνουσι τήν Βεσσαραβίαν.

’Αληθές ότι δι’αύτοϋς ή έκχώρησις αύτη δέν 

είναι κατάκτησις, άλλ’υ'ακήζ· εΰσεβιΐα': spyor 

πρός τήν μνήμην τοΰ αύτοκράτορος Νικολάου. 
Ούδέν προσαρτώνται άπ’ εύθείας έν τή εύρω- 
παϊκή Τουρκία, άρκοΰνται δέ μόνον είς τήν 

σύστασιν τεσσάρων ύποτελών, τών ηγεμόνων 
τής Ρουμανίας, τής Σερβίας, τού Μαυροβού

νιου καί τής Τουρκίας, καί περιπλέον ένός 
ήγεμόνος τής Βουλγαρίας, όστις έσται απλούς 
καί καθαρός ρώσσος διοικητής. Έν Άσίφ αί 

πραγματικαί αύτών κατακτήσεις καλύπτον
ται ύπό τόν τύπον τής είς είδος πληρωμής 
άποζημιώσεω;, ήν άδύναταν άλλως όπως 

πλήρωσή ή 'Υψηλή Πύλη. Υπολείπονται 
τριακόσια εκατομμύρια ρουβλίων, ήτοι έπέ- 
κεινα τοϋ δισεκατομμυρίου φράγκων, άπερ 
έπίσης ή Τουρκία άδυνατεΐ νά πληρώση. 

Πότε καί πώς τά 300 ταύτα εκατομμύρια 
πληρωθήσονται, ούδε'ις λόγος έν τή συνθήκη 
γίνεται, ούδέ γρυ λέγεται περί τού τρόπου 
τής έκτίσεως καί περί τών άπαιτουμένων 
πρός τοΰτο εχεγγύων τό ζήτημα τοΰτο ά- 
φίεται έκκρεμές. Ή Πύλη θά μείνη λοιπόν 
ύποβεβλημε'νη είς ύποχρέωσιν, ής ούδέποτε 

άπαλλαγήσεται, έσται δέ άπέναντι τής Ρωσ- 
σίας ώσπερ οφείλεται άπέναντι δανειστοΰ, 
δηλαδή έν δουλεία, ή; τό τέρμα δέν δύναται 

τις νά προίδη. Οί "Αγγλοι άνησυχούσιν εύλό- 
γως έζ ούτωσίν επικινδύνου όρου, λέγοντες ότι 

τό άρθρον τοΰτο καθίστησιν άνωφελή πάσαν 
μυστικήν συνθήκην συμμαχίας μεταξύ τής Πύ

λης καί τής Ι’ωσσίας, καθόσον ή πρώτη θά 
ήναι πάντοτε είς τής δεύτερα; τήν διίκρισιν.
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'Επιθυμεί τις νέον παράδειγμα τών ενερ
γειών τής ρωσσικής διπλωματίας ; Θέλει νά 

ϊδη πόσον μετ' αύτής τά φαινόμενα διαφέ- 

ρουσι τής πραγματικότητος ; Ό Βορρΰι έ- 
λεγεν ήμϊν ού πρό πολλοΰ ότι ούδέν τής συν
θήκης άρθρον επέβαλλε τών Μουσουλμάνων 

έκ τής χώρας τήν έξωσιν. 'Αληθές τοΰτο- δέν 
έκδιώκουσιν οί 'Ρώσσοι τούς Μουσουλμάνους, 

άλλ' άρκοΰνται νά δείξωσιν αύτοΐς άνεωγμέ- 

νην καλώς τήν θύραν καί νά εΐπωσι τί θά 
ποιήσωσι τά άκίνητα αύτών ύπάρχοντα ότε 
ήθελον άναχωρήσει 'Εν τώ 4 άρθρω προβλέ- 

πεται ή περίπτωσις, καθ’ήν οί Μουσουλμά
νοι θά θελήσωσι ν' άπέλθωσι τής είς τήν 
Σερβίαν προσαρτηθείσης χώρας. Τό 1 1 άρ

θρον άνάγεται είς τούς Μουσουλμάνους τής 
Βουλγαρίας, οίτινες τό αύτό θά προετίθεντο, 
τό δέ 21 είς εκείνους, οίτινες θά ήσθάνοντο 

άποστροφήν τινα όπω; κατοικώσι τάς ρωσσι- 
κάς γενομένας επαρχίας. Ύπάρχουσι τέλος 
πολλοί Μουσουλμάνοι φυγόντε; έκ Βουλγαρίας 
καί έξαύτών πολλοί οί μή έπιστρέψοντες πλέον, 
επειδή μέγιστος αύτών άριθμός άπεβίωσεν. 

Έκ πάντων προαγόμεθα νά πιστεύσωμεν ότι 
είς τού; ήδη έπιστρέψαντας δέν θά έφαρμοσθή 
ή εύαγγελική άρχή τής παραβολής τοΰ συμ

ποσίου, είς ό οί προσκεκλημένοι άπεποιοΰντο 
νά παρακαθήσωσιν. Άλλ'ούδέ περί έκείνων, 
οίτινες θά έπεθύμουν ν’ άπέλθωσι θά πράξω- 
σί τι πρός παρακώλυσιν, ίσως δέ μάλιστα 
ύποχρεώσουσιν αύτούς είς τοΰτο διά τρόπων 
οίτινες δέν είναι δυνατόν νά όρισθώσιν έν συν

θήκη. Βεβαιοϋται μάλιστα, καί έφημερίδες 
τινές καλά; άρυόμεναι πληροφορίας ώς ή 77ο- 

Μτιχη Άκταπόχςισΐ':, άφηγήθησαν ότι ή 
ρωσσική κυβέρνησις προτίθεται νά συστήση 

έν Βουλγαρία στρατιωτικά; άποικίας, ήγουν 
νά έποικίση τήν Βουλγαρίαν διά στρατιωτών 
αύτής. Είς έκείνου; έκ τών στρατιωτών, ών 
ό τής υπηρεσίας χρόνος έληξεν ή πλησιάζει 
νά λήξη θέλουσιν διανεμηθή γαΐαι κατά τόν 

αρχαϊκόν τρόπον, έθος S έξεφανίσθη σύν τή 
προόδω τοΰ πο.ΐιτισμοΰ καλουμένου. Λοιπόν 
οί Μουσουλμάνοι διαρρήδην δέν άποδιώκον-

ται, μεγάλω; όμως Οά έξεπλησσόμεθα, έάν 

πολλοί έξ αύτών έμενον έν ταϊς άπό τής κυ
ριαρχίας τής Πόλης άποσπασθείσαις χώραις.

Κατά τά λοιπά ό μετά προσοχής τήν συν
θήκην τούΆγίου Στεφάνου μελετών έκπλήσ- 
σεται έκ τής πληθύος τών ζητημάτων, άτινα 
οί διαπραγματευθέντες αύτήν ήμίλυτα έ- 

κουσίως κατέλιπον- εκπλήσσεται άκολούθως 
έκ τής ποικιλίας καί τής βαθμιαίας αύξήσεως 
τών τρόπων, ών χρήσις γενήσεται βραδύτε- 

ρον όπως φθάσωσιν είς ολοσχερή λύσιν. Τρία 
ύπήρχον τά κυριώτερα πρός πράξιν- ό καθο

ρισμός τών χωρογραφικών ορίων τών άρχαίων 

ή νέων ήγεμονιών, ό οργανισμό; τής αύτονο- 
μίας τών ύπό τήν έπικυριαρχίαν τής Υψη

λής Πύλη; καί ό ορισμός τέλος τών σχέ
σεων έκείνων αϊτινες καθίστανται άνεξάρ- 
τητοι. Λοιπόν χωρίς νά ήναι δυνατόν νά έν- 
νοήσωμεν διατί, ποτέ ή σχεδόν ούδέποτε ή 

τοϋ 'Αγίου Στεφάνου συνθήκη ορίζει τόν 
αύτόν κανόνα πρός λύσιν κοινών ζητημάτων. 
Μεταξύ τών χαραχθησομένων χωρογραφικών 
ορίων εύρίσκομεν πρώτον τά τοΰ Μαυροβούνιου- 
έκ τοΰ πρώτου άρθρου μανθάνομεν ότι ένταΰ
θα τό πρώτον καί μόνον θά δεήση εύρωπαϊ- 
κή; έπιτροπής. Μεταβώμεν εί; τήν Σερβίαν- 
διά τοϋ 3 άρθρου άποφασίζεται ότι τά όρια 

ταΰτα θά χαραχθώσιν δριστικώς ύπό τουοκο- 
σερβική; έπιτροπή; τήσυμπαραστατήσει ρώσ- 

σου έπιτρόπου καί τή παρουσία βουλγάρου άν- 
τιπροσώπου. Έάν δέ μεταβώμεν εί; 

Βουλγαρίαν, ής ή έκτασις και ή περιοχή 
σοϋτον μεγάλως άπαξάπασαν ένδιαφέρει τήν 
Εύρώπην, ούδεμ,ίαν διά τήν χώραν ταύτην 
άπαντώμεν εύρωπαϊκήν έπιτροπήν, ούδέ καν 

επιτροπήν, ήτις τά τών γειτόνων ν' άντιπρο- 
σωπεύη συμφέροντα- ούχί! ούδέ άπλή τουρ- 
τορρωσσική έπιτροπή. Διατί ή ποικιλία αύτη 
εν τή τών επιτροπών συστάσει ; Τόν λόγον 
τούτου ζητούμεν, άλλ’ ού κατανοούμεν. Τό 
αύτό συμβαίνει καί διά τόν οργανισμόν τών 
διαφόρων αυτονομιών περί άς έξ ίσου ήσχο- 

λήθη ήέν Κωνσταντινουπόλει συνδιάσκεψις- καί 
εκεί ο αυτός άποχρώσεων πλούτος- αί δυ

την 
το-

νάμεις είναι άποδεκταί νά μετάσχωσιν είς τό 

έργον τής Ρωσσίας έν άναλογίαις λίαν άνίσως 
ύπολογισθείσαις. Έν Βουλγαρία πάσαι αί δυ

νάμεις προσκαλούνται τοΰ ήγεμόνος νά έπι- 
δοκιμάσωσι τήν εκλογήν- άλλά ή έξουσία τοϋ 

ήγεμόνος τούτου, ή διοίκησις αύτοΰ. τής ή- 

γεμονίας ή σύστασις, αί έπιχειρηθησόμεναι 
μεταρρυθμίσεις, πάντα ταΰτα άφορώσιν -έπί 

έτος αύτοκρατορικόν ρώσσον έπί ιροπον, καί 
μόνον μετά τό έτος τούτο αί δυνάμεις δύναν

ται νά διορίσωσι παρά τώ προέδρω τούτω 

τούς άντιπροσώπους αύτών καί νά παρουσιά- 
σωσι τούς παραπληρωματικούς αύτών ύπο- 
κριτάς έπί σκηνής πλήρους ήδη. Πάντα ταΰτα 
ώρίσθησαν έν τω 7 άρθρω- διά τοΰ 9 άρθρου 
γίνεται προσέτι άπαδεκτή άπροσδοκήτως ή 
συνδρομή τών δυνάμεων πρός ορισμόν τού φό

ρου δν ή Βουλγαρία θά έκτίνη τή Πύλη. Ταΰ
τα διά τήν Βουλγαρίαν.

Έάν μεταβώμεν είς τήν Βοσνίαν καί Έρ- 
ζεγοβίνην, άλλους άπαντώμεν τρόπους- μόνη 

ή Αύστροςυγγαρία κατά τό 14 άρθρον είναι 
άποδεκτή όπως έξενέγκη τήν γνώμην αύτής. 

ΊΙ συνθήκη έφρόντισε καί περί Κρήτης, Θεσ
σαλίας καί ’Ηπείρου, ήγουν περί ελληνικών 
χωρών διά τού 1 5 άρθρου άπλώς ζητείται 
ύπέρ τής Κρήτης ή σπουδαία έφαρμογή 
τού κανονισμού τού 1868, αύτό; δέ ουτος 
ό κανονισμός ληφθήσεται ώς ύπόδειγμα τής 

έν Θεσσαλία καί Ήπείρω οργανώσεως τή; αύ- 
τονομίας. θά έχωσί τι ένταΰθα νά έπιβλέπω- 
σιν αί δυνάμει;-, Ούχί- ή Πύλη μόνον τήν αύ- 
τοκρατορ.κήν τής Ι’ωσσίας κυβέρνησιν θά συμ- 
βουλεύηται.

Διά δέ τά; άνεξαρτήτους ήγεμονίά; άπη- 

τεϊτο έπίσης νά κανονισθώσιν αί νέαι αύτών 
πρός τήν Τουρκίαν σχέσεις. Τό 2 άρθρον πραγ
ματεύεται περί Μαυροβούνιου, χώρα; τού λοι

πού ναυτικής καί προορισμένης νά καταστή 
μικρά εμπορική δύναμις- άποφασίζεται έν 
αύτώ ότι «διά συνεννοήσεως μεταξύ τής αύ- 
τοκρατορικής τής 'Ρωσσίας κυβερνήσεως, τής 

οθωμανικής καί τής ηγεμονίας τού Μαυρο
βούνιου θά άποφασισθή προηγουμένως ό χα- 

ρακτήο είς τόν τύπον τών μεταξύ τής Ύψ. 
Πύλης καί τής ηγεμονίας σχέσεων κυρίως διά 

τόν διορισμόν μαυροβουνίων πρακτόρων έν Κ/- 

πόλει καί έν τισι μέρεσι τής όθ. αύτοκρατο- 
ρίας ένθα ήθελε παρουσιασθή άνάγκη». Διά τήν 
Σερβίαν όλιγώτερον δείκνυται ή 'Ρωσσία διά

φορον- κατά συνέπειαν έν τώ 4 άρθρω λέγεται 

άπλώς ότι «μέχρι τής συνομολογήσεως άμέ- 
σου μεταξύ Τουρκίας καί Σερβίας συνθήκης 

καθοριζούτης τόν χαρακτήρα καί τόν τύπον 
τών μεταξύ τής Υψηλής Πύλης καί τής ήγε- 
μονίας σχέσεων είς τούς σέρβους ύπηκόους 
τού; περιοδεύοντα; ή διαμένοντας έντός τής 

οθωμανικής αύτοκρατορίας θά προσφέρωνται 
κατά τάς γενικάς άρχάς τού διεθνούς δι

καίου». Διά τήν 'Ρουμανίαν ό τύπο; γενι
κεύεται περισσότερον. Έν τω 5 άρθρω λέγε
ται «Οί ρουμάνοι ύπήκοοι θέλουσιν άπολαύει 
έν Τουρκία πάντων τών δικαίων, άτινα έξα- 

σφαλίζονται τοΐς ύπηκόοις τών άλλων εύρω
παϊκών δυνάμεων».

Τί πάσαι αύται αί άποχρώσεις δηλοΰσι;
Διατί, έπαναλαμβάνομεν, οί διάφοροι ούτοι 

τρόποι έν παρομοίαις έφαρμοζόμενοι θέσεσι, 

δέν είναι πάντοτοτε εύχερές νά έννοήσωμεν, 
τούλάχιστον άπό τή; σήμερον. Έν τοΐ; πλεί- 
στοις φαίνεται ή χειρ τής Ρωσσίας, ήτις έκ- 
τείνεται όπως καταλάβη τό μέλλον καθώς 

τό παρόν- έπϊ άλλων ή Ρωσσία φαίνεται ά- 
μέσω; άφιλοκερδής καί ούδεμίαν έγείρει μέλ- 
λουσαν άξίωσιν. Ότέ μέν αί δυνάμεις κέκλην- 
ται ν’ άποφανθώσιν- ή μεσολάβησις αύτών 

ζητείται καί είσάγεται, είναι άληθές, έν ο
μοιοπαθητική δόσει- ότέ δέ ή Ρωσσία μόνη 
έννοεϊ νά διεκπεραιώση τό έργον ούπερ ήρξατο. 
Έν πίσι τούτοις ύπάρχει βεβαίως κάποια 
δεξιότης, έν τούτοις θαυμασμού έντύπωσιν 
δέν αισθάνεται ό τήν συνθήκην άναγινώ- 
σκων έν πασι φαίνεται ίχνος σπουδής, 

δολιότητος καί βίας. Έκ τής άναγνώ- 

σεως τής συνθήκης τοϋ Αγίου Στεφάνου 
έννοεϊ τις ότι έχει πρό αύτοΰ έργον διεκπε- 

ραιωθέν ύπό διαπραγματευτών άνυπομόνων 

ν’ άπολαύσωσι τής παρερχομένης ώρας καί νά
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ώθήσωσι ταχέως καί μέχρι άκρου τών νικών 
τόν θρίαμβον. Τούτου ένεκεν ή συνθήκη αύτη 
προύκάΐεσεν ανησυχίαν, χωρίς ούδε'να νά έμ- 

πνεύση σεβασμόν ούίέ καν εκείνον ον αισθά
νεται τις έν^ομύχω; Si’ άκραν ίεςιο'τητα. Δι’ 

ολίγον περισσότερα; μετριοπάθειας καϊ ά- 
πλοϊκο'τητος καλλίτερου θά εξυπηρετούντο 

τής 'Ρωσσίας τά συμφέροντα.
(Έκτηςπαρισινής «Έφημερίδος τών Συζητήσεων»).

ΤΑ ΚΑΤΑ ΜΙΒΡΙΔΑΤΠΧ.
(Συνέχεια· ιδε άριθ. 15).

Άλλ’οί τών Ρωμαίων στρατηγοί παροξυνθεντες, 
οΰ μόνον έντόνως άπηγόρευσαν αΰτώ νά κίνηση 
πόλεμον κατά Νικομήδους, καί ν’άναμιγνυηται εΐ; 
τά τής Καππαδοκίας, δηλώσαντε;, ότι αυτοί προ- 
τίθενται αμέσως νά έγκαταστήσωσι τδν Άριοβαρζά- 
νην, άλλά κα’ι στρατολογήσαντε; ε’κ Φρυγίας, Γα
λατίας καϊ Παφλαγονία; μετά τοΰ στρατού τοΰ 
ανθυπάτου Λ. Κασσιου συνεκροτησαν τρεις στρα
τούς. Καϊ δ μέν Κάσσιος έλθών έστρατοπέδευσεν 
έπϊ τών συνόρων τής Βιθυνίας καϊ Γαλατίας, δ δέ 
Άκυλιο; έπορευΟη κωλυσων τήν εις Βιθυνίαν τοΰ 
Μιθριδάτου εισβολήν, δ δε Κόϊντος "Οππιο; έπϊ τά 
όρη τής Καππαδοκίας- καϊ στόλος δε αΰτών παρά 
τδ Βυζάντιον παρεφΰλασσεν, ώς έμποδίσων τήν τοΰ 
μιθριδατικοΰ έκ τοΰ Πόντου έξοδον. Πρδς τούτοις 
καϊ δ σύμμαχος Νικομήδης δεν ήμέλησε νά συνα 
γάγη ίσον ήδύνατο ισχυρόν στρατόν. Άφ’έαυτών 
λοιπδν οί στρατηγοϊ ένέπλεξαν τήν 'Ρώμην είς το
σοΰτο μέγαν καϊ εί; τοσαΰτα έθνη ούτως δλέθριον 
πόλεμόν.

Ό δέ Μιθριδάτης, έχων τότε πεζών μέν μυριά
δας είκοσι καϊ πέντε, ιππέων δέ τέσσαρας, νήας δέ 
καταρράκτους τριακόσια; καϊ οίκροτκ πλοϊα έκα- 
τδν, πρδς δέ καϊ ορεπανηφόρα άρματα εκατόν τριά 
κοντά, ώρμησε μετά μεγάλων έλπίδων είς τδν 
αγώνα- καϊ τδν μέν 'Αρχέλαον προσέταξε νά στρα- 
τεύση κατά Βιθυνών, δ'στις συμβαλών τω Νικομήδει 
παρά τδν Άμνειδν ποταμδν τής Παρλαγονίας κα- 
τε'κοψε τδν στρατδν αΰτοΰ, καϊ πλεΐστα έλαβε 
λάρυρα καϊ αίχιεαλώτους, ου; δ Μιθριδάτης άπέ 
πεμψεν εί; τά ίδια μετά εφοδίων, έπίδειξιν φιλαν
θρωπίας ποιούμενος. Ί'πό άλλων δέ στρατηγών 
κατατροπωθέντο; καϊ τοΰ Άκυλίου μετά τών 'Ρω
μαίων καϊ κατά σπουδήν φυγόντος έλήρθη καϊ αΰ
τοΰ τδ στρατοπέδου· δ δέ Μιθριδάτης καταλαβών 
πάσαν τήν Παφλαγονίαν καϊ Βιθυνίαν έπέθηχε 
τέλος είς τήν εκστρατείαν, τοΰ Κασσίου μετά τοΰ 
στρατοϋ αύτοΰ καταφυγόντος εΐ; Άπάμειαν. Ήδη

πχνταχοΰ έκόντες έδέχοντο τδν Μιθριδάτην, πρδ 
πάντων δέ διά τδ ύπαρχον πρδ; τούς πιέζοντας 
'Ρωμαίους μίσος, δ δέ, φιλανθρώπως καϊ εΰεργετι- 
κώ; προσφερόμενος, εί'λκυε πάντων τήν εύνοιαν. 
Εκτός δέ νήσων τινων, καϊ μάλιστα τή; 'Ρόδου, 
καϊ πόλεων,ώ; καϊ τή; μικρόν άντιστάσης Λυκίας, 
δ Μιθριδάτης κατέστη κύριο; πάση; τή; Μικρά; ’Α
σία; (88—87 π. Χ.)καϊ ιδία; αύτοΰ άρχά; έν αύτή 
έγκαθίδρυσε. Καϊ τδν μέν Όππιον, ύπδ τών Λαο- 
δικέων έκδοθέντα προπορευομένων τών ραβδούχων 
πρδ; έμπαιγμδν πανταχοΰ συνεπήγε με»’ έαυτοΰ, 
ρωμαΤον στρατηγόν αιχμάλωτον έπιδεικνύμενος· 
τδν πρωταίτιον δ'μως τοΰ πολέμου Άκύλιον, ύπδ 
τών Λεσβίων αύτω έκδοθέντα, περιήγε μεθ' έαυτοΰ, 
έπϊ όνου δεδεμένον καί ύπδ μάστιξιν αναγκαζόμενο» 
νά βοα, δ'τι αύτδ; είναι δ Μάνιο; Άκύλιο;, μέχρι 
Περγάμου. Έκεϊ δέ τήξα; χρυσόν ένέχεεν αύτοΰ 
είς τδ στόμα, έμπαίζων αύτοΰ τε καϊ τών 'Ρω
μαίων τήν άσβεστον τοΰ χρυσού δίψαν.

Οί 'Ρωμαίοι ταΰτα μαθόντε; έψηφίσαντο κατά 
Μιθριδάτου πόλεμον, δ δέ ώρμησε παντϊ σθένει 
κατ' αΰτών. Άλλ’δ'πως κορέση τήν άγρίαν αύτοΰ 
φιλεκδικιαν διά τά; πολλά; τώ» 'Ρωμαίων πρδς 
αΰτδν ύβρεις συνέλαβε καϊ έξετέλεσεν ώμδν βού
λευμα- διότι έπεμψε πανταχόσε τή; ’Ασίας μυστι
κά διαταγήν νά φονεύσωσιν έν ρητή ήμέρφ πάν
τας τού; έν ’Ασία Ρωμαίου; σύν γυναιξϊ καϊ τέ- 
κνοι;, τά δέ ύπάρχοντα αύτών νά διαμερίσωνται 
μετά τοΰ βασιλέω; Μιθριδάτου- άπηγόρευε δ’ έπϊ 
ποινή καϊ τδ θάπτειν τού; φονευομένους, καϊ 
παρείχε» αμοιβήν εί; μέν τούς αποκαλύπτοντας 
'ΡωμαΤον τδ ήμισυ τής τοΰ ι-εκρυμμένου περιου
σίας, εις δέ τού; τδ» δεσπότην φονεύοντας δούλους 
τήν ελευθερίαν, καϊ είς τού; φονεϊς τοΰ δανειστοΰ 
τδ ήμισυ τοΰ χρέους. Κατά δέ τή» δρισθεΤσαν 
ημέραν ουτοι λυσσωδώ; την άποτρόπαιον διαταγήν 
ένήργησαν πανταχοΰ, ώστε πάντα; τού; έν τή Άσία 
'Ρωμαίου; περϊ τά; 150 χιλιάδας, ή κατ’ άλλους 
περϊ τά; 80, έσφαξαν. Έν Έφέσω τού; εις τδ 
ίερδν τή; Άρτέμιδο; καταφυγόντα; 'Ρωμαίου; άπο- 
σπάσαντε; απδ τών αγαλμάτων έφόνευσαν- έν 
Περγάμω τούς είς τδ ΆσκληπιεΤον περϊ αύτά τά 
αγάλματα έτόξευσαν έν Άδραμιττίω καταδιώξαν- 
τε; ει; την θάλασσαν έκτεινον πειρωμένου; νά 
έξέλθωσι καϊ έπνιγον τά τέκνα αΰτών. Έν Κάσσω 
άποσπώντε; άπδ τοΰ ίεροΰ τή; Εστία; έφόνευον 
τά τέκνα έν όψει τών μητε'ρων, τά; γυναίκα; έν 
όψει τών άνδρών καϊ τού; άνδρα; έπϊ τούτοι;· οί 
δέ Τραλλιανοϊ, δ'πως άποφΰγωσι τδ άπδ τών ξε'νων 
μίασμα, άπέσφαξαν πάντα; τού; 'Ρωμαίους έν τώ 
τή; Όμονοίας ίερω διά Θεοφίλου, άγριου τινδ; Πα- 
φλαγονο;. Ό δέ Κάσσιος μετά τών έκφυγόντων 

'Ρωμαίων έσώθη εί; 'Ρόδον. Έπϊ δέ 'Ροδίους ως 
πιστού; τή τών 'Ρωμαίων συμμαχία έμμένοντας 
αύτδ; δ Μιθριδάτης έστράτευσε μετά πολλής ναυ
τικής καϊ πεζικής δυνάμει»; καϊ τήν πόλιν αύτών 
στενώ; διά ξηρά; καϊ διά θαλάσση; έπολιόρχησεν- 
άλλά πάσαν μηχανήν καϊ πάντα τρόπο» π;λιορ 
χίας έπϊ πολύ εις μάτην μεταχειρισθεϊ; λύσα; τήν 
πολιορκίαν άνεχώρησεν.

Έπανελθών δέ είς Πέργαμον, ώ; εί; τήν 'Ελ
λάδα δ α&.βάσων τδν πρδ; 'Ρωμαίους πόλεμον, 
αύτδς μέν έμεινε τά τή; Άσία; διατάσσων, κείνων 
τού; βωμαΐζοντα; καϊ έπιτηρών τά τή; στρατο
λογίας καϊ τής τών όπλων παρασκευή;· είς δέ 
τήν Ελλάδα έστειλε διά μέν θαλάσση; μετά ίσχυ 
ροΰ στόλου καϊ στρατοϋ τδν Αρχέλαον, διά δέ 
ξηρας, διά Θράκης καϊ Μακεδονίας, μετά έτι πο 
λυαριθμοτέρου στρατοϋ τδν υίδν αύτοΰ Άρκάθιον 
σύν Ταξίλλη τω στρατηγω, όπω; έκδιώξωσι τού; 
'Ρωμαίους. Καϊ δ μέν Αρχέλαο;, πλεύσας διά 
τοΰ Αιγαίου, άφ’ ου ύπέταξέ τινα; νήσους καϊ 
προσεποιησε τοϊς Αθηναίοι; τήν Δήλον, όπου συλή 
σα; τδ ίερδν έπεμψεν αύτοΤς τά χρήματα, κατα - 
πλέει καϊ αύτδς είς Πειραιά. Τών δ’'Ελλήνων τότε 
οί πολλοϊ, πάλαι ύπδ τοΰ ρωμαϊκού ζυγοΰ πιεζό 
μενοι καϊ τής έλευθερία;, ήν αύτοΤς ό Μιθριδάτης 
προύβάλλετο ώ; δέλεαρ, άναμιμνησκόμενοι, ήοοΰντο 
άπερισκέπτω; τά τοΰ Μιθριδάτου, πρδ πάντων δέ 
οί αείποτε είς τους νεωτερισμού; ρεποντες ΆθηναΤοι. 
Εί; δέ τά; ’Αθήνα; τδ πρώτον έστάλη δ Αρχέ
λαος, διότι πρδ; τω τής πόλεω; άξιώματι καϊ τά 
έτι περισωζόμενα τείχη αΰτή; καϊ δ ισχυρό; λι - 
μην καϊ ασφάλειαν εί; τε τδν στρατδν και εί; τδν 
στόλον παρεΤχον καϊ έπίκαιρον δρμητήριον άπέ- 
βαινον εί; τά; περαιτέρω πολεμικά; επιχειρήσει; 
'Εκτός δέ τούτων ή τότε τών Αθηναίων ύπέρ τή; 
μεταβολή; προθυμία ύπήρχέ πω; καϊ προπαρε 
σκευασμένη, έπ’ ολέθριο βεβαίως αύτών, ύπό τί
νος έντελοΰς σοφιστοΰ Άρίστωνο;, ή Άθηνίωνος, 
νόθου καϊ παρεγγράφου πολίτου. Ό μιαρός ούτος 
άνθρωπος, οστις έπορίζετο τέως τά πρός τδ ζήν 
σοφιστευων, γνωστό; προηγουμένως έν Άσία τω 
Μιθριδάτη γενόμενο; καϊ τής έκείνου εύνοιας καϊ 
πολλών δωρεών άπολαυσας, ειχεν ήδη ένεργήσα; 
τήν πρδ; Μιθριδάτην συμμαχίαν καϊ προπαρα- 
σκευάσα; κατά ί’ωμαίων τού; Αθηναίο ι; γράφων 
έπανειλημμένω; πρδ; αΰτούς μεγάλα; ι»; άπδ τοΰ 
Μιθριδάτου ύποσχέσει; περϊ ανακτήσεω; τή; ελευ
θερία; καϊ περϊ μεγάλων ιδία καϊ δημοσία δωρεών. 
Καϊ ήδη ώς οργανον τοΰ Μιθριδάτου συμπλεύσα; 
τω Άρχελάω προεξεπέμφθη μετά οισχιλίων άν
δρών, φρουρών δΐγθεν τών ιερών χρη-εάτων, εί; 
Αθήνας. Έκεϊ δ’ ένθουσιώδους τυχών υποδοχή; 

έδημηγόρησε πρδ; τδν δήμον καϊ προύτρεψε τούς 
Αθηναίου; νά μή άνέχωνται τού; 'Ρωμαίους καϊ 
τήν παρ’ αΰτών είσαχθεΤσαν άναρχίαν, νά συμμα- 
χήσωσι δέ τω βασιλεΤ Μιθριδάττ, καϊ ν’άναλάβωσι 
την έλευθερίαν, πολλά καϊ μεγάλα είπων περϊ τών 
έν Άσίςρ κατορθωμάτων έκείνου, περϊ τοΰ τών 
'Ρωμαίων ολέθρου καϊ περϊ τών έκείνου δυνάμεων 
καϊ τών συμμάχων καϊ δΓ αύτών πάντα; ταΤς έλ- 
πίσιν άναπτερώσας.

’Αφ’ ού δέ άπαξ διεπράξατο νά έκλεχθή ύπδ 
τοΰ δήμου στρατηγός καϊ διώρισεν ου; ήθελεν αύ - 
τδ; άρχοντα;, ταχέως διά τών ξενικών λογχών ό 
φιλόσοφος καϊ τή; πατρίδο; έλευθερωτή; είς βαρύν 
αύτή; δεσπότη» καϊ ωμότατο» τύραννον μετεβλήθη. 
Διότι ταχέω; ήρξατο πολλούς τών ευ φρονούντων 
πολιτών άκρίτως, καϊ διά βασάνων μάλιστα, ώ; 
ρωμαίζοντας νά φονευη, πολλούς δέ νά πέμπΤ) 
πρδ; Μιθριδάτην τιμωρηθησομενους, νά έμποδιζη 
διά φρουρήσεως τών πυλών τήν έκ τής πόλεω; έξο
δον καϊ είσοδον, καϊ τού; ίχ φόβου τοΰ μέλλοντος 
άποπειρωμένου; νά έκφυγωσιν άπδ τών τειχών διά 
τών ιππέων αύτοΰ συλλαμβάνων ν’ αποκτεινη, 
άρπάζων αύτδς τά; περιουσία; αύτών Έτι δέ 
προσέταξε διά κήρυκο; πάντε; μετά τήν δύσιν τοΰ 
ήλίου νά οίκουρώσι. Καϊ εί; Δήλον δέ, 0πω; έφαρ 
μόση κάκεΤ τήν αΰτήν διοίκησιν καϊ άρπάσγι τά 
τών πολιτών, έπενψε μετά δυνάμεως έτερον φιλό
σοφον, Τήϊον μέν τδ άρχαΤον, ήδη δέ καϊ τοΰτον 
ΆθηναΤον γεγενημένον, τδν εί; τήν ιστορίαν τών 
ελληνικών γραμμάτων ούκ άγνωστον ’Απελλι - 
κώντα. Άλλ’ ό μέν Άπελλικών, πρϊν εκπλήρωσή 
τήν αύτοΰ άποστολήν, προσβληθείς άπροσδοκήτω; 
ύπδ τοΰ παραπλέοντο; τότε στρατηγοΰ τών 'Ρω
μαίων Όροβίου, μικροΰ δε~ν συνελαμβάνετο ύπ’ 
αΰτοΰ έξαίφνη; εί; Δήλον έπιπεσόντο; καϊ κατα- 
κόψαντο; μέν καϊ ζωγρήσαντος τδν μεθΰοντα καϊ 
άμελώς φυλάσοοντα στρατδν τοΰ Άπελλιχώντος, 
λαφυραγωγήσαντος δέ καϊ αύτοΰ τήν νήσον. Τρί
το; δέ μετά τούς εϊρημένου; παρά Μιθριδάτου 
στρατηγό; δ Μητροφάνη; άπέβη εί; Θεσσαλίαν 
χατά τήν Δημητριάδα καϊ ήγωνίζετο νά κινήσ-μ 
τού; έκεϊ εί; έπανάστασιν κατά 'Ρωμαίων. Ήδη 
δέ καϊ δ Αρχέλαο; άνέβαενε μετά τοΰ Άρίστωνο;, 
δπω; έν Θεσσαλία ένωθώσιν μετά τε τοΰ έκ Θρί- 
κη; καταβαίνοντο; μεγάλου στρατοϋ καϊ μετά τοΰ 
Μητροφάνου; καϊ έκ συμφώνου έχδιώξωσι τού; 
'Ρωμαίου;. Έν δέ Βοιωτία, ήτι; άπδ ©ηβών άρ- 
ξαμένη εΰθύ; πάσα έμιθριδάτισε, προσμένων τού; 
μέλλοντα; νά έπαχολουθήσωσιν Αχαιού; χαϊ Λά- 
κωνα; δ Αρχέλαος έπολιόρκει τήν ρωμαίζουσαν 
τών Θεσπιέων πόλιν. “Εω; δέ άφίχηται δ κατά 
Μιθριδάτου διορισθεϊ; βωμαΤος στρατηγό; Κορ-
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νήλιος Σύλλας, ού τίνος -ή μερίς έν τή έξ εμφυλίου 
πολέμου πασχούστ, 'Ρώμη κατίσχυσε πρδς ώραν 
τής τοΰ Μάριου, δ τοΰ ανθυπάτου τής Μακεδονίας 
πρεσβευτής Βρέττιος Σούρρας, προσβαλών τούς μι- 
θριδατιχούς άπαξ μέν κατά γήν, δίς δέ κατά θά
λασσαν, τδν μέν Αρχέλαον ήνάγκασε νά ε’πιστρεψη 
πάλιν είς ’Αθήνας, τήν δέ δορυκτητικήν ταύτην 
όρμήν έπέστησεν.

Άλλά καταπλέει (87 π. X.) μετά δυνάμεως 
είς Δυρ’ράχ-ον ό Συλλας και πορευθείς δι’Αιτωλίας 
καί Θεσσαλίας κα'ι συμμάχους αύτόθεν προσέλαβε 
καί χρηματικός εισφοράς έξεβίασε. Κα'ι επειδή οί 
Πελοποννήσιοι φοβηθέντες, ώς διενοοΰντο, δέν έκι- 
νήθησαν, δ Συλλας προύχώρησεν εϊς Βοιωτίαν, ό’τε 
πάλιν οί Βοιωτο'ι άθρόοι πρδς αύτδν μετέστησαν, 
έγκαταλιπόντες τδν Άρχε'λαον. Τότε δ Συλλας κα- 
ταβάς έπολιόρκησε τάς τε Αθήνας, ας ύπερήσπι- 
ζεν δ Άριστίων, και τδν Πειραια, δν κατεϊχεν ό 
’Αρχέλαος, και ύπδ τοΰ θαλασσοχρατοΰντος στόλου 
αύτοΰ βοηθούμενος. Ό δέ Σύλλας. όπως προλάβη 
πάσαν παρά Μιθριδάτου επικουρίαν καί πάντα 
νεωτερισμόν τών αμφιβόλων Ελλήνων,ώρμησενεύθύς 
διά κλιμάκων νά κυριεύση τδν Πειραια· άλλ’ίσχυ- 
ράν ευρών άντίστασιν έπεχείρησε τακτικήν πο
λιορκίαν. Λοιπδν έφ’ ϊκανδν χρόνον τδ μέν ήσχο- 
λεϊτο περί τήν παρασκευήν πολιορκητικών μηχα
νών, πρδς άς τεχνϊται καί σίδηρος καί τά άλλα 
άναγκαϊα έκομίζοντο έκ ©ηβών, ώς ξυλεία δέ διά 
τήν πολλήν αύττς φθοράν έχρησίμευσαν καί τά 
ιοραϊα δε'νδρα τοΰ άλσους τής ’Ακαδημίας καί τοΰ 
Λυκείου- τδ δέ ήγωνίζετο εις τήν εγερσιν χώμα
τος, όπως έπιτυχώς προσβάλη έξ αύτοΰ τδ οχυρόν 
τοΰ Πειραιώς τείχος, κα'ι πανταχόθεν ν’ άποκλείση 
τάς τε ’Αθήνας κα'ι τδν Πειραια έπεμελεϊτο. Καί 
ό Αρχέλαος όμως έκ τοΰ Πειραιώς άνδρείως ήμύ- 
νετο καί αιφνίδιας εξόδους ποιούμενος κατέστρεφε 
τδ έγειρόμενον χώμα. Ό δέ Σύλλας πολλών μέν 
πρδς τδν πόλεμον χρημάτων δεόμενος, ούδέν δ’ έλ 
πίζων έκ 'Ρώμης, όπου έπικρατήσαντες αύθις οί 
περί τδν Μάριον διώρισαν κατά τοΰ Μιθριδάτου 
καί αύτοΰ τοΰ Σύλλα τδν Ούαλε'ριον Φλάκκον, 
ίεροσύλησε καί αύτά τά έν ’Ολυμπία καί Δελφοϊς 
καί Έπιδαύρω πλούσια τής Ελλάδος ιερά, άφαι- 
ρε'σας τά τε έναποκείμενα έκεϊ χρήματα καί τά έκ 
πολυτίμων μετάλλων αναθήματα, είπών δτι αύτδς 
θε'λει φυλάξει αύτά άσφαλε'στερον, έξ ών καί έκόπη 
διαταγή αύτοΰ έν Πελοποννήσω τδ λουκούλλειον 
νόμισμα. Ό ’Αρχέλαος έν τούτοις, προσλαβιών νέαν 
έπικουρίαν ύπδ Δεομιχαίτην, έξήλθε μέν τοΰ τεί
χους καί συνεκρότησε πρδς 'Ρωμαίους μάχην έκ 
παρατάξεως, άλλ’ηναγκάσθη νά έπανέλθη πάλιν 
είς τδ τεϊχος.

Άλλ’ έν τούτοις οί ε'ν τώ άστει πολιορκούμενοι 
πρδ πολλοΰ έσπάνιζον τροφών- καί έφρόντισε μέν δ 
’Αρχέλαος νά πέμφτ, αύτοϊς, άλλά δοΰλοι έν Πει- 
ραιεϊ, οί’τινες άπ' άρχής γράφοντες έν μολυβδίναις 
σφαίραις πάσας τάς τοΰ Αρχελάου ένεργείας έτό- 
ζευον αύτάς καί έπληροφόρουν περί πάντων τδν 
Σύλλαν, άνήγγειλαν αύτώ καί τδ περί τροφών με- 
λετώμενον, δ δέ προσεχών συνέλαβεν αύτάς. Το
σοΰτο δ’ έπετάθη έν τώ ά’στει ή πείνα, ώστε τδν 
μέδιμνον τοΰ σίτου αντί χιλίων δραχμών ήγόρα- 
ζον, οί δέ πένητες έτρωγον τά περί τήν Άκρόπολιν 
φυόμενα άγρια χόρτα, ένώ ό μιαρδς Άριστίων 
έτρύφα καί καθ’ έκάστην έν πότοις καί κώμαις 
οιετριβεν. Άλλ’ένώ ό Σύλλας έσπευδε νά τελειώση 
τδ περατωθέν έργον, τυχαίως πληροφορείται ό’τι 
το τεϊχος κατά τδ Έπτάχαλκον, άδύνατον ον,ήδύ 
νατό νά κυριευθή. Έκεϊ δέ τώ ο’ντι -νυκτδς άπο- 
πείρας γενομένης, ύπερέβη δ στρατδς, αύτδς δέ δ 
Συλλας τδ μεταξύ τής πειραϊκής πύλης καί τής 
ίερας καταβαλών περί μέσας νύκτας είσήλθε 
καί έκυρίευσεν απαν τδ πρδ πολλοΰ λιμώττον άστυ 
(86 π. X.). Ό στρατδς δρμήσας μετά σαλπίγγων 
καί αλαλαγμού εϊς τήν πόλιν έτράπη είς γενικδν 
φονον τών πολιτών, αδυνατούντων νά φύγωσι, καί 
είς λαφυραγωγίαν, ώστε τδ αϊμα έκ τής άγοράς 
έρρεε διά τοΰ Κεραμεικοΰ μέχρι τοΰΔιπύλου. Διότι 
έκτδς τών φονευομένων 'ύπδ τών πολεμίων πολλοί 
διά τήν καταστροφήν τής ιδίας αύτών πατρίδος 
άπεγνωκότες έξετίθεντο καί αύτοί εαυτούς έφόνευον. 
Έπί τέλους δμως δ Σύλλας, έκ τών παρακλήσεων 
τών παρ’ αυτώ επίσημων 'Ρωμαίων καί τών φυ- 
γάδων Αθηναίων καμφθείς, διέταξε τήν παΰσιν 
τής σφαγής, είπών οτι φείδεται τών πολλών χάριν 
τών ολίγων καί τών ζώντων χάριν τών τεθνεώτιον, 
έννοήσας ολίγους καί τεθνεώτας τούς ένδοξους τών 
Αθηναίων προγόνους. Μετά δέ τοΰτο, διά τής πεί- 
νης καί τής δίΦης καταναγκάσας εις παράδοσιν 
καί Άριστίωνα, τδν πυρπολήσαντα τδ ’Ωοεϊον, 
ό'πως μή εύρη δ Σύλλας ξυλείαν έτοίμην είς πο
λιορκίαν αύτοΰ, καί είς τήν Άκρόπολιν χαταφυ- 
γόντα, πάραυτα διά θανάτου έτιμώρησεν αύτόν τε 
καί τούς άπ' άρχής μάλιστα συμπράξαντας αύτώ. 
Τότε ήδη ολως είς τδν Πειραια προσχών, έκυ- 
ριευσε διά τών έκ τοΰ χώματος μηχανών καί αύ
τδν, έκτδς ασφαλούς τίνος παραλίου, οπού ώχυ- 
ρώθη δ Αρχέλαος. Καί έν Πειραιεϊ δέ ούκ ολίγους 
έσφαξε καί ούκ ολίγα αύτοΰ έπυρπόλησεν, έν οίς 
καί τήν περίφη-xov τοΰ Φίλωνος δπλοθήκην, κχτα- 
στρέψας πολλά τής τέχνης αριστουργήματα.

Έν τούτοις, τελευτήσαντος καθ’δδδν τοΰ Άρ- 
καθίου, άγχγών ό Γαξίλλης τδν έκ Θράκης μέγαν 
στρατόν έπολιόρκει τήν άπ’άρχής τά τών ί’ωμαίων 

έλομένην Έλάτειαν. Ό Σύλλας λοιπόν, άναβάς 
πάλιν είς Βοιωτίαν, ήνώθη μετά τοΰ στρατόν αύτώ 
κομίσαντος Όρτησίου. Άλλά καί δ θαλασσοκρα- 
τών Αρχέλαος προσκληθείς ήλθε καί ήνώθη μετά 
Ταξίλλου. 'Ότε δ’ έκάτεροι, παρεσκευασμένοι εις 
μάχην, έπλησίαζον, οί μέν μιθριδατικοί, έπί τώ 
ύπερέχοντι άριθμώ τών άνδρών καί ί'ππων κομπά 
ζοντες κατεφρόνουν τών έναντίων άλλ’δ στρατη
γικός Σύλλας έπιτεθείς πρώτον άπροόπτως αύτοϊς 
διεσκεδασμένοις έπί συλλογήν τροφών, καί έπειτα 
δι’ επιτηδείων κινήσεων συγκλείσας αύτούς έν στενώ 
καί πετρώδες περί Χαιρώνειαν τόπω, όπου δέν 
ήδύναντο νά έκταθώσι καί νά ώφεληθώσιν έκ τοΰ 
ίππικοΰ, προσβάλλει αύτούς άπροσδοκήτως, καί, 
έμβαλών εύθύς εις ταραχήν, χαταχόπτει τούς πλεί- 
στους, οί δέ λοιποί μόλις έσώθησαν εις Χαλκίδα. 
Ό Σύλλας μετά τήν νίκην ταύτην, ής έώρτασεν 
έν Θήβαις τά επινίκια, προύχώρησεν εις Θεσσα
λίαν έπί τδν μαριανδν ύπατον Φλάκκον καί Φιμ- 
βρίαν τδν ύπ’έκεϊνον. ’Επειδή δέ μετ’ ού πολύ δ 
Αρχέλαος καί δ νεωστί έξ ’Ασίας άφικόμενος μετά 
νέας δυνάμεως Δορύλαος έστράτευσεν αύθις εις 
Βοιωτίαν, δ Σύλλας έπιστρε'Φας πάλιν είς αύτήν 
συγκροτεϊ έν τή τοΰ Όρχομενοΰ πεδιάδι πλησίον 
τών ελών, είς ά εκβάλλει δ Μέλας, δευτέραν μά
χην. Έν τή μάχη ταύτ-ρ έταλαντεύθη μέν έπί 
τινα χρόνον ή νίκη, τών 'Ρωμαίων κατ’άρχάς ούκ 
άνασχομένων τήν δρμήν τοΰ έπιόντος τών πολε
μίων ίππικοΰ, άλλά τδ ύπερέχον στρατηγικόν τοΰ 
Σύλλα πνεΰμα έκλινε καί πάλιν τήν πλάστιγγα 
πρδς τούς Ρωμαίους- διότι φευγόντων τών 'Ρω 
μαιών πηδήσας άπδ τοΰ ίππου αρπάζει σημαίαν 
καί δρμα πρδς τούς πολεμίους 3οών εις εμέ, ώ 
'Ρωμαϊοι, ένδοξον είναι ένταΰθα ν’ άποθάνω- ύμεϊς 
3έ πρδς τούς έρωτώντας, ποΰ προύδώκατε τδν αύ- 
τοκράτορα ύυ,ών, ένθυμεϊσθε νά λέγετε, έν Όρχο- 
μενώ. Πρδς ταϋτα αίσχυνθέντες οί 'Ρωμαϊοι άνέ- 
στρεψαν έκ τής φυγής, ήκολούθησαν τω στρατηγώ 
καί έτρέψαντο τούς πολεμίους διώξα.τες μέχρι τοΰ 
χάρακος αύτών. Τήν δ’έπαύριον, έπαναληφθέντος 
τοΰ άγώνος, συμπληροΰται ή νίκη τών 'Ρωμαίων 
καί άλίσκεται τδ στρατόπεδον τών μιθριοατικών, 
φυγόντων είς τά παρακείμενα έλη, ατινχ ένέπλησαν 
αίματος καί νεκρών (85 π. Χ-).

Τότε δ μέν νικηφόρος Σύλλας δ: ά Θεσσαλίας καί 
Μακεδονίας έσπευδεν είς Έλλήσπο-τον, ϊνα πε- 
ραιωθή είς Ασίαν προσέπλεε ο’έκεϊ.ε καί τδ ναυ
τικόν, οπερ δ Λούκουλλος μόλις περί τυνήγαγεν αύ 
τώ, ναυτικού άποροΰντι, μετά πολλούς κόπους καί 
πλάνην έκ διαφόρων τής Ασίας καί τής Ελλάδος 
λιμε'νων. Έν δέ Άσία τότε δ τδν ύπατον Φλάκκον 
διά στάσεως τοΰ στρατοΰ άποκτείνας Φιμβρίας, πα- 

ρχλαβών αύτδς τήν στρατηγίαν καί νικήσας τούς 
μιθριδατικούς στρατηγούς μικρού δεϊν συνελάμβανεν 
ώς έν δικτύω τδν έν ΓΙιτάνη τής Αίολίδος περι- 
κλεισθέντα ύπ’ αύτοΰ Μιθριδάτην, αν δ εις τδν Σύλ ■ 
λαν άνήκων Λούκουλλος κληθείς ύπεστήριζε καί 
έκ θαλάσσης τάς τοΰ Φιμβρίου ένεργείας. Άλλά 
τοΰ Αουκούλλου άρνηθέντος νά συμπράξη, ό'πως 
μή φανώσιν οί Μαριανοί συντελέσαντες τδν πόλε
μον, ό Μιθριδάτη; έξέφυγεν εϊς Μιτυλήνην.

Τότε ό Μιθριδάτης, λαβών ύπ’ό’-άιν τήν άπρος- 
δόκητον ταύτην τών πραγμάτων αύτοΰ τροπήν, έν 
ή τοσούτους άπώλεσε στοατού; έν τε Έλλάδι καί 
Άσία καί τοσαύτας προσέτι νήας έν τε Λεκτώ χαί 
πρδς Τενέδω, φοβηθείς δέ καί τδν διά τάς δυστυ
χίας νεωτερισμόν τών έν ’Ασία νέων αύτοΰ ύπη
κόων, άπεφάσισε νά ζητήση ειρήνην περί ταύτης 
ήλθε τδ πρώτον χατά διαταγήν αύτοΰ είς συνέν- 
τευξιν μετά τοΰ Σύλλα δ ’Αρχέλαος έν Δηλίω τής 
Βοιωτίας. Επειδή δέ δ Μιθριδάτης. γινώσκων 
πόσον δ Σύλλας ήπείγετο νά τελειώση τά έν Ά
σία, όπως έπιστρεψη κατά τών Μαριανών εϊς 'Ρώ
μην, ήξίου τδ πρώτον μεγάλα, δ Σύλλας, τδ αξίω
μα τής Ί’ώμης μή λησμονήσας, άπεκρίνατο δτι 
δ Μιθριδάτης πρέπει ν’όρκήται ό'τι έχει τήν το- 
σούτων 'Ρωμαίων τδν φόνον ύπογράΦασαν χεϊρα, 
καί ό'τι, άν θέλη ειρήνην, οφείλει νά παραχωρήστε 
πάντα τά διά τοΰ πολέμου ποοσκτηθέντα- ώστε δ 
Μιθριδάτης, μετά τάς διαπραγματεύσεις τοΰ ’Αρ
χελάου, ζητήσας καί τυχών προσωπικής μετά τοΰ 
Σύλλα συνεντεύξεως έν Δαρδάνω τής Αίολίδος, 
συνέθετο τέλος πάντων τήν ειρήνην έπί τοϊς ίξής 
βαρυτάτοις οροις- Ν’ άφήση έκ τών προσκεκτημέ- 
νων τήν μέν Βιθυνίαν χαί Καππαδοκίαν είς τούς 
προτέρους αύτών κυρίους, τήν δ’ έπαρχίαν ’Ασίαν 
είς τούς 'Ρωμαίους, νά παραδώση εις αύτούς έβδο- 
μήκοντα πολεμικός νήας καί μετά τής παρασκευής 
αύτών, νά χαταβάλη προσέτι δισχίλια τάλαντα, 
νά ήναι δέ τών 'Ρωμαίων φίλος καί σύμμαχος. Αί 
συνθήκαι δέ αυται δέν έγένοντο έγγραφοι ή διά τήν 
τότε σπουδήν τοΰ Σύλλα, ή μάλλον διότι καί αύ
τδς καί δ Μιθριδάτης ένώ ειχον έν εύθετωτέρω 
καιρώ νά παραβώσιν αύτάς. Ού'τιυς έληξεν (84 π. 
X.) δ τέσσαρα έτη διαρκέσας πρώτος μιθριδατικδς 
πόλεμος.

Μετά δέ ταϋτα δ μέν Σύλλας έλθών έπί Φιμ- 
βρίαν πχρέλαβε τδν στρατόν αύτοΰ διά τήν άπεί - ί 
θειαν καί αύτομολίαν τών στρατιωτών αύτοκτονή- 
σαντος, διέταξε προσωρινώς τά τής Άσιας, έπε- 
βχλε ζημίαν κοινήν είς αύτήν δισμύρια τάλαντα, 
ήμειΦε τάς πιστάς παραμεινάσας τοϊς 'Ρωμαίοις 
πόλεις τών Ίλιέων, καί Μαγνησίας τής έπί Σι - 
πόλω, ώς καί τάς νήσους 'Ρόδον καί Χίον, καί
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άναχθε)ς έξ 'Εφέσου άφίκετο εις ’Αθήνας- έκεϊθεν 
άρπάσας τήν τά βιβλία τοϋ Άριστοτέλους χαί Θεο- 
φράστου περιέχουσαν βιβλιοθήκην τοΰ Άπελλικών- 
τος έχ Δυρραχίου διά τοϋ Άδριατιχοΰ έπέστρεψεν 
εις Ιταλίαν. Ό δέ ΜιΟριδάτης, άφ’ ού έξήγαγε 
τών πόλεων τάς φρουράς αύτοΰ, έκ τής ειρήνης 
ωφελούμενος, ύπέτασσε χατά τά δύο επόμενα ε’τη 
τους άποστάντας περί τδν Καύκασον χα'ι τδν Φά- 
σιν και περ) τδν Βόσπορον λαούς, όπως νέας δυνά
μεις κατά τδ τής ειρήνης διάλειμμα προσκτησά- 
μενος έπαναλάβη τδν αγώνα. Τότε οί Κόλχοι έ- 
ζήτησαν βασιλέα τδν υίδν αύτοΰ κα'ι λαβόντες 
ύπετάγησαν άλλά μετ’ δλίγον ύποπτεύσας ό'τι δ 
υίδς είχε κινήσας τούς Κόλχους, όπως βασιλεύση, 
καλέσας περιέβαλεν αύτδν χρυσά δεσμό κα) μετ' 
ού πολύ άπε’κτεινεν. Άλλ’ ώρέγετο ήδη θριάμβου 
κα) ό τοΰ Σύλλα αντιστράτηγος Μουρήνας, πρδς 
δν χατέφυγε κα) ό τω Μιθριδάτη ύποπτος ήδη 
Αρχέλαος, ώς έν τή ειρήνη τω Σύλλα χαρισάμε
νος, όθεν έπ'ι προφάσει ότι δ ΜιΟριδάτης έβράδυνε 
νά έξαγάγη τάς αυτοΰ φρουράς, ώρμησεν εις Καπ
παδοκίαν (83 π. X.), άρνηθε'ις τήν ΰπαρξιν ών 
δ ΜιΟριδάτης προύβάλλετο συνθηκών. Τότε δ Μι- 
θριδάτης πολεμούμενος, ήναγκάσθη, καίπερ προώ- 
ρως, ν’ άναλάβτ) πάλιν πρδς ύπεράσπισιν έαυτοΰ 
τά όπλα. Καί δ μέν Γόρδιος, εις δν άνέθηκε τήν 
έχ τής Καππαδοκίας τοΰ Μουρήνα έξωσιν, ταχέως 
ήνάγχασεν αύτδν ήττημένος νά οιαβή πάλιν τδν 
*Άλιν· αύτδς δέ μετά νέου στρατοΰ διαβάς τδν 
"Αλιν κατεδίωξε τδν Μουρήναν εις Φρυγίαν. ’Αλλ’ 
άφικνεΐται διαταγή τοΰ Σύλλα τδν μέν Μουρήναν 
άναχαλοΰντος, άντ’αύτοΰ δέ πέμποντος τδν Γαβί- 
νιον, ι’να διατάξη τά πράγματα, δθεν κα'ι δ δεύτε
ρος ουτος μιθριδατιχδς πόλεμος λήγει (80 π. X.), 
είς τάς είρημένας μάχας περεορισθείς- (Άκολουθ).

II ΠΡΟΥΣΑ.
(Συνέχεια χα'ι τέλος- ϊδε άριθ. 15).

Πρώτη έχ τών μεγάλων πόλεων περιήλθεν εις 
τήν εξουσίαν τοΰ Όσμάν ή Νίκαια, τανΰν Ίσν)κ 
τουρκιστί καλουμένη. Ουτος διένειμε μεταξύ τών 
μαχητών αύτοΰ τούς έν αύτή ευρεθέντας θησαυ
ρούς, άρχεσθε)ς μόνον τδ έπ’αύτω εϊς τήν ένοει 
τής εύαρεσχείας χα'ι τής ύπολήΦεως τοΰ έπικυριάρ- 
χου αύτοΰ Άλλαεδδ'ιν τοΰ Γ'. Τινά τών τιμητικών 
τούτων τεκμηρίων έοωκαν μέν αύτω βαθμόν κυριάρ
χου, άλλ’έκ μετριοφροσύνης δέν άνέλαβεν αναφανδόν 
τδν βαθμόν τοΰτον, πρδ τοΰ θανάτου τοΰ τελευταίου 
τών Σελδζουκιδών σουλτάνων τοΰ Ί’ούμ.

Τότε μόνον περ'ι τά 1300 διέταξε τήν άνάγνω- 
σιν δημοσίων προσευχών έν τω τεμένει τοΰ Καρά 
Ίσσάρ έπ’ δνόματι αύτοΰ κα'ι τήν ε'κτύπωσιν νο

μισμάτων, φερόντων τήν εικόνα αύτοΰ. Τδ γεγονός 
τοΰτο έθεωρήθη ύπδ πολλών ώς προοίμιον τήςίδρύ- 
σεως τής οθωμανικής αύτοκρατορίας, άλλοι δέ χρο- 
νολογοΰσιν αύτήν άφ’ής έποχής πρό τινων έτών δ 
Όσμάν διωρίσθηύπδ τοΰ Άλλαεδδ'ιν, βέης ή διοι
κητής επαρχίας «μετά σημαίας φερούσης χύτραν 
χα'ι τύμπανον», έν ταϊς πόλεσι Κοτυαίου, Βαλούχ- 
κεσέρ, Άϊδινίου, Σεβαστείας, Σινώπης, Κασταμονής 
και άλλων σπουδαίων μερών.

Ανεξάρτητος γενόμενος αρχηγός δ Όσμάν, έξα- 
χολουθεΐ έπεκτείνων τά μεθόρια αύτοΰ μέχρι τών 
παραλίων τοΰ Εύξείνου- άλλά προϊούσης τής ήλι- 
χίας δτέ μέν ένεκα ποδαλγίας, δτέ δέ έκ τοΰ εϊλι- 
χρινοΰς πόθου τοΰ μέριμναν υπέρ τής ευημερίας τών 
ύπηκόων αύτοΰ άνέχο^ε τήν δρμήν αύτοΰ, διορί- 
σας έπ'ι τέλους διοικητήν τοσοΰτο ήπιον κα'ι δί
καιον, ώστε πάντες προσέτρεχον ύπδ τήν αύτοΰ 
προστασίαν. Πάντες οί Έλληνες γεωργό) τής Προ- 
ποντίδος μετηνάστευσαν εις τά κράτη αύτοΰ, οστις 
άχολούθως μετά μιχράν άνάπαυλαν χα'ι ειρήνην 
χατελήφθη xa't πάλιν ύπδ πολεμικοΰ ζήλου χα) 
νέας έζήτησε καταχτήσεις. Τέλος, κατά τάς ήμέρας 
τοΰ γήρατος αύτοΰ χαταδιώκων ηγεμόνα τινά έκ 
Βιθυνίας άφίχετο μέχρι Προύσης.

Μή δυνάμενος νά χυριεύση τήν άρχαίαν πόλιν 
έξ έφόδου διέταξε τήν κατασκευήν δύο φρουρίων 
άπέναντι τών δύο κυρίων προσόδων.. Τέλος, μετά 
δέχα έτη ή Προΰσα έξαναγχασθεϊσα τδ 1327 διά 
λιμοΰ, άνοίγει τάς πύλας αύτής εις τούς μουσουλ
μάνους νικήτας, τούς διοικουμένου, ύπδ τοΰ’Ορχάν, 
ένδς τώνυιών τοΰΌσμάν, άλλ’δ γηραιός πολεμιστής 
έπνεε τότε τά λοίσθια- τά λείψανα αύτοΰ μετηνέχθη- 
σαν κατά τδν πόθον αύτοΰ εϊς Προΰσαν κα'ι έτάφη- 
σαν ύπδ τδν τροΰλον τής κυριωτέρας οικοδομής τής 
μητροπολιτικής εκκλησίας προφήτου Ήλιοΰ, ήτις 
βραδύτερου άπεκλήθη Δα ο ύ λ-μαν αστ ήρ.

Τδ ονομα Όσμάν Γαζής είναι προσφιλές τοΐς 
ΌΟωμανοϊς ώς τύπος ίπποτιχοΰ ηρωισμού, άξιοση- 
μείωτον δέ είναι δτι αί καταχτήσεις αύτοΰ ήσαν 
πολλάκις συνέπεια ούχ) πόθου έπεκτάσεως κα) δυ
νάμεως, άλλ'άποτέλεσμα τών άγώνων αύτοΰ πρδς 
έπιχουρίαν τών δυναστευόμενων. ΊΙ ηθική τοΰ χα
ρακτήρας αύτοΰ δύναμις έγένετο έπαισθητή, ίσον 
κα) τά στρατιωτικά αύτοΰ άνδραγαθήματα- διότι ή 
άξια αύτοΰ άνεγνωρίσθη παρά πάντων, κα) καθ’ήν 
έτι έποχήν κατεϊχε μόνον τδ δε’κατον τών χωρών 
όσαι ύπέκυψαν είς τινας τών γειτόνων αύτοΰ,διετέλει 
άναμφηρίστως έν τοΤς πρώτοις. Ή φιλανθρωπία 
αύτοΰ ήτο μεγάλη, καθόσον ούδέποτε έπ);βίου έπε- 
λάθετο τής περιθάλψεως τοΰ δρφανοΰ κα) τής χήρας 
'Εν τω μεγάρω αύτοΰ διηνεκώς ύπήρχον τράπεζαι 
ύπέρ τών δυστυχών, πολλάκις οέ παρίστατο ίδίαις 
χερσ'ιν υπηρετών τούς πτωχούς, οΰς έξένιζεν.

Ό ιδρυτής τοΰ όθωμανικοΰ κράτους κατέλιπεν 
είς τούς διαδόχους αύτοΰ ένδοξον όνομα κα) ίσχύν 
έπεκτεινομένην είς τό πλεϊστον μέρος τής Μιχράς 
Ασίας, ώς χα) στρατόν, δ’στις, συγκείμενος τδ 
πρώτον έχ 416 ιππέων, περιελάμ,βανε κατά τδν 
θάνατον αύτοΰ 6000 πολεμιστάς- χρήματα δέ δέν 
χατέλιπε. Μετά συγκεχινημένης έκπλήξεως άνα- 
γινώσχεται δ βραχύς τών χτημάτων αύτοΰ κατά
λογος < Ούδέν τοΐς διαδόχοις αύτοΰ κατέλιπεν, ούτε 
χρυσοΰν ούτε άργυροΰν νόμισμα, άπλώς δέ μόνον 
ίν κοχλιάριον, μίαν άλατοθήκην, κεντητόν χαφ- 
τάνιον χα) μίαν καινουργή κίδαριν, σημαίας έρυ- 
θράς έξ έρυθροΰ υφάσματος, ίπποστάσιον πλήρες 
ώραίων ίππων, δλίγα ζεύγη βοών άροτήρων χα'ι 
μεγάλα ποίμνια προβάτων·, έξ ών κατάγονται τά 
εϊς τδν σουλτάνον άνήχοντα, απερ νέμονται σήμε 
ρον έν τοΐς ώραίοις λειμώσι χατά τούς πρόποδας τής 
δρεινής σειρϊς τής Βιθυνίας.

Ό Όρχάν βέης, ό δεύτερος τοΰ Όσμάν υίδς χα'ι 
διάδοχος αύτοΰ, συνεπεία τήςέχουσίας τοΰ πρεσβυ- 
τέρου αύτοΰ άδελφοΰ Άλλαεδδ'ιν παραιτήσεως ύπέρ 
αύτοΰ, δραστηρίως ησχολήθη είς έργα άγαθοεργά 
κα) λυσιτελή- άνήγειρεν ύπέρ τά τετρακόσια θρη
σκευτικά χα) πολιτικά μνημεία ·έντω χράτει αύτοΰ 
χα) συνετέλεσεν είς τήν άναγε'ννησιν τής αρχαίας 
μεθόδου τοΰ καλλωπισμού διά ποιητικών έπιγρα- 
φών. Ανίδρυσε τδν πρώτον μεδρεσσέν ή μέγα 
σχολεϊον, ώς κα'ι έν Νίκαια τδ πρώτον ί μ α ρ έ τ ι ο ν.

Πανταχοΰ ε’ν τή χώρα ύπάρχουσιν εΐσέτι χωρία 
γνωστά ύπδ τό όνομα Όρχανλάρ, ίδρυθέντα ύπδ 
τοΰ εύεργετικοΰ τουτου μονάρχου ύπέρ τών ένδεών 
προσφυγών.

Ό Όρχάν άπέθανεν έν ηλικία πέντε χα) εξή
κοντα έτών, ή δέ ιστορία πρδς άνάμνησιν τής πε
φωτισμένης αύτοΰ κυβερνήσεως χα) τών πολιτικών 
αύτοΰ νομοθεσιών τόν τίτλον τοΰ Νουμϊ τών ’Ο
θωμανών έδωκεν.

Οί τέσσαρες ά'μεσοι τοΰ Όσμάν κα) Όρχάν διά
δοχοι έτάφησαν, ώς κα'ι ουτοι, ένΠρούση. Μουράτ 
ό Α', δ ιδρυτής τοΰ ώραίου τεμένους Τσεχιργ), έδο- 
λοφονήθη προδοτικώς μετά τήν μάχην τοΰ Κοσσυ
φοπεδίου, δ δέ νεκρός αύτοΰ μετηνέχθη είς Ασίαν. 
Ό διαοεξάμενος αύτόν Βαγιαζ'ιτ δ Κεραυνός (Γιλ- 
διρ'ιμ) έπικληθε'ις, έγένετο περιώνυμος διά τήν με 
γάλην αύτοΰ έλευθιριότητα κα) τήν ήρωϊκήν αύ
τοΰ πάλην κατά τής καταπληκτικής δυνάμεως 
τοΰ Ταμερλάνου, κα) τέλος διά τήν ήτταν κα'ι τήν 
αιχμαλωσίαν αύτοΰ. Ή ιστορία τής φυίακίσεως 
αύτοΰ έν σιδηρω κλωβω διαψεύοεται σήμερον, καθό
σον πιστεύεται δ’τι δ Βαγιαζ'ιτ, άδύνατος χα) άσθε 
νης, μετηνέχθη ύπδ τοΰ νικηφόρου Ταρτάρου έφ’ 

ένδς τών μικρών χιγκλιδωτών αμαξών, άς μεταχει
ρίζονται εΐσέτι πρδς μεταφοράν τών γερόντων ή μή 
δυναμένων νά δδοιπορήσωσιν έφιπποι. Αί τοιαΰται 
άνευ τροχών άμαξαι. συρόμεναι ύπό ήμιόνων κα
λούνται ταρταραβάν.

Μωάμεθ δ Α', δ έπικαλούμενος Τσελεμπής 
διά τήν πρδς τάς έπιστήμας χα) ειρηνικός τέχνας 
κλίσιν αύτοΰ, έτάφη έν τω πλησίον τοΰ ώραίου 
πρασίνου τεμένους μαυσωλείω (τ ο υ ρ β έ), Snip 
έστ) τδ ώραιότατον κα) μάλλον άξιοθαύμαστον τών 
μνημείων τής Προύσης.

Μιυράτ δ Β', δ πατήρ τοΰ Γαζή Μωάμεθ, τοΰ 
πορθητοΰ τής Κωνσταντινουπόλεως, έχρημάτισεν 
δ τελευταϊος βασιλεύς, δστις άναπαύεται έν τή 
κοιτιδε τοΰ κράτους κα) τής δυναστείας αύτοΰ.

Δύο πρόσωπα είναι σπουδαιότερα έκτών κλεϊσάν- 
των τήν πρώτην ταύτην περίοδον τής δυνάμεως 
τών Όσμανλίδων. Ό πρωτότοκος τοΰ Όσμάν υίδς, 
Άλλαεδδ)ν, δστις παρ-ρτήθη τοΰ θρόνου, ώς ειδο- 
μεν άνωτέρω, ύπέρ τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ Όρχάν, 
ούδέν ήττον ήσχολήθη εις τήν μελέτην τών άρ- 
μοδίων πρός διοργάνωσιν τοΰ νεαρού κράτους θε
σμών- ού'τως, έκανόνισε τδ νομισματικόν ζήτημα, 
ιόρ'.'ε τάς στολάς τών διαφόρων βαθμών τοΰ κρά
τους, 
Όρχάν τό σχέδιον μονίμου στρατοΰ. Τδ σπουδαίο 
τερον τοΰ νέου τούτου στρατοΰ στοιχεϊον ύπήρχε τδ 
- -· - ■ Ζ» ... . ......

χα) έπραγμάτωσεν έχ συμφώνου μετά τοΰ

έκ νεαρών αΐχυ,αλώτων χριστιανοπαίδων συγκείμε
νον σώμα, δ’περ εύλογών ό μέγας δερβί'.ης Βεκτασής 
έκάλεσε νέον στρατόν (Γεν) σέρ), όστις έγινώσκετο 
κάλλιον ύπδ τδ σύνηθες όνομα Γενίτσαροι.

Σουλεϋμάν δ υίδς τοΰ Όρχάν πρώτος έπεξέτεινε 
τδ δθωμανικδν κράτος μέχρις Εύρώπης, κυριεύσας 
φρούριά τινα περ) τήν Σηστόν.

Τά χρονικά τοΰ ΙΓ' και ΙΔ' αϊώνος διέσωσαν 
ίκανάς πληροφορίας άρκούντως λεπτομερείς περ) τών 
γάμων τοΰΌσμάν κα) Όρχάν. Τρία τών γεγονότων 
τούτων είναι άξια άφηγήσεως ώς διαζωγραφοΰντα 
διά περιεργοτάτου τρόπου τήν μεταβολήν τής 
άφελεστάτης κα) πο ιμενικωτάτης άπλοϊκότητος 
τών χρόνων τοΰ Έρτογρούλ εις τήν πομπώδη και 
έπιτετηδευμένην έποχήν κατά τήν παρακμήν τής 
ζωής αύτοΰ διά τοΰ έγγόνου αύτοΰ Όρχάν, τοΰ 
τότε τρόμου χα) σχεδόν κυρίου τής Κωνσταντι
νουπόλεως.

Τδ μυθιστόρημα τοΰ γάμου τοΰ νέου Όσμάν άνα 
γινώσκεται ώς ποιμενικόν ειδύλλιον. Νεώτατος έτι 
κα) απλούς φύλαξ ειρηνικών ποιμνίων, ήρέσκετο 
πλανώμενος εις τάς περιχώρους έξοχάς. κα) μέλ- 
λων νά ΐδη ίσως άπδ τοΰδε λαμπρόν κα) τυχοδιω
κτικόν μέλλον. Πολλάκις κατά τάς έκδρομάς μετα- 

ί βαίνει όπως άναπαυθή ύπό τήν ταπεινήν στέγην
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ευσεβοΰ; σεΐχου Έδεπαλή, παρ’οδ έλάμβανε συμ
βουλές πλήρεις συνέσεως κα) επιστήμης. 'Ο σεΐχης 
ουτος συνοδευόμενος ΰπδ τής θυγατρδς αύτοΰ Μάλ 
χατούν, καλούμενης ένίοτε κα) Καμεριδζέ (Σελήνης 
του κάλλους), ηλθεν έξ ’Αδάνων είς Καραμανίαν, 
έλπίζων νά τυχ-ji ησυχίας και ασφαλείας ύπδ τήν 
προστασίαν τοϋ κυρίου τοΰ Έσκι-σεχήρ, τοϋ ισχυ
ρότερου τότε κατά τά με'ρη έκεϊνα άρχηγοϋ.

Ή ωραία και ένάρετος Μάλ χατούν έζη διά τοϋ 
συνήθους εις τάς γυναίκας τής ’Ανατολή; περιορι- 
σμοΰ, ό δέ Όσμάν έφιλοξενείτο ήδη άπδ πολλοΰ 
ώ; τέκνον τής οικίας, δ'τε κατά τύχην ειδεν αυτήν 
ήμέριν τινά ένασχολουμένην είς τά τής οικίας. Ό 
Οσμάν έδεσμεόθη ΰπδ τών θέλγητρων αυτής- ή 

στορία δεν άναφέρει ήμϊν έάν πάραυτα έλιποθύ- 
μησε κατά τδν συνήθη τρόπον τών ηρώων τών 
άνατολικών μυθιστορη-εάτων, άλλ’ δ έρως αΰτοΰ 
ην βεβαίως ειλικρινέστατος, διότι ταχε’ω; έζήτησευ 
είς γάμον τήν ώραίαν Σελήνην τοϋ κάλλους.

Ό γηραιδς Έδεπαλής έδωκε δείγματα συνέσεως 
κα) άφιλοκερδείας, εΰχαριστήσα; τω νε'ω Όσμάν 
κα) λε'γων ότι δεν ήδΰνατο νά βασισθή έπ'ι τής 
συμπάθειας άνδρδς τοσοΰτο νε'ου κα) τοσοΰτο άνωτέ- 
ρας τής έαυτοΰ καταγωγής.

Ό Όσμάν, λυπηθε)ς άλλά μή άπελπισθε);, άφη 
γεϊται τάς λύπας αΰτοΰ είς τδν φίλον του, τδν κύ
ριον τοΰ Έσκ)-σεχήρ, διά τοσοΰτο ζωηρών κα) 
έπαγωγών χρωμάτων διαζωγραφών τήν καλλονήν 
κα) τάς χάριτα; τής ωραίας ποιμενίδος, ώστε ό 
άπιστο; φίλος άρχεται έποφθαλμιών τήν έξαισίαν 
ταύτην κόρην, βασίζων τά; πρδς έπιτυχίαν ελπί
δα; αΰτοΰ έπ) τής ύπερόχου θέσεω; αΰτοΰ έν τή 
χώρα. Κατορθώσας νά ίδβ τήν ώραίαν Μάλ χατούν 
ζητεί αΰτήν δριστικώς εί; γάμον, άλλ’ S τε πατήρ 
κα) ή θυγάτηρ άρνοΰνται αΰτώ τοΰτο (5ητώ;.

Είτα φοβούμενος ό Έδεπαλής τάς συνέπειας 
τής τόλμη; αΰτοΰ καταλείπει κρυφίως κα) έν τάχει 
τόσον έπικίνδυνον γειτνίασιν κα) καταφεύγει εϊς τήν 
χώραν τοΰ Έρτογρούλ, πατρδ; τοΰ πιστοΰ Όσμάν.

Ό νέος ουτο; ήρως, ουτινο; τά πολεμικά αισθή
ματα ήρξαντο έξεγειρόμενα, δεν δύναται νά άφήση 
άτιμιόρητον τήν προδοσίαν τοΰ άντιζήλου αΰτοΰ. 
ΙΙολλο) έπακολουθοΰσιν άγώνε; και έπ) τέλους 4 
κύριο; τοΰ Έσκ) σεχήρ, άπελπισβε'ις ότι δέν δύ
ναται νά καταβάλη τδν έχθρδν αΰτοΰ, ζητεί διά 
νιας άπιστίας νά συλλάβη αΰτόν. Ό Όσμάν, έκ- 
μανής γινόμενος, ποιείται γενναίαν έξοδον έκ τοΰ 
φρουρίου, οπού προσεπάθουν νά συλλάβωσιν αΰτδν, 
έξέρχεται νικητή; έκ τής μάχης κα) δίδει ταΰτο 
χρόνως πέρας εϊς τε τάς προθέσεις κα) τήν ζωήν 
τοΰ προδότου αΰτοΰ φίλου. ‘Αλλά νυμφεύεται τήν 
ώραίαν κόρην; Οΰδαμώς- έδέησεν έπ) δύο έτι ν’ά- 

ναμείνη έτη, όπως εμφορούμενος έξ υπερφυσικού ο
νείρου, προλέγοντος αΰτώ την μέλλουσαν δόξαν τών 
άπογόνων τοΰ Έδεπαλή κα) Όσμάν, καταπείση 
τδν συνετδν κα) δειλόν πατέρα ότι δ νέος εΰγενής, 
γενναίος κα) πιστδ; Τουρκμϊνος δέν ητο ίσως άξιος 
περιφρονήσεως.Ό Όσμάν κα) ή Μάλ χατούν ένυμ- 
φευθησαν διά μαθητοΰ τοΰ γηραιοΰ σεΐχου «απλώς 
κα) άνευ πομπή;, κατά τδν νόμον κα) τδ παράδειγ
μα τοΰ Προφήτου >.

Καθ'ίλον αΰτοΰ τδν β-'ον δ Όσμάν μέγιστον 
έπεδείξατο σέβας πρδς τδν πενθερδν αΰτοΰ, διδα
σκόμενος πάντοτε παρ’ αΰτώ κα) συμβουλευόμενος 
αΰτδν περ'ι πασών τών διοικητικών αΰτοΰ δυσχε- 
ρειών. Μεγάλα εισοδήματα ώρίσθησαν πρδς δια- 
τήρησιν τοΰ σεΐχου, οστις εί; προβεβηκυΐαν ηλικίαν 
έλθών εζη έν τή έπαύλει τοΰ πύργου Βελετζίκ, 
περιποιούμενο; κα) περιθαλπόμενο; πχρά τής ένα- 
ρέτου Μάλ χατούν. μητρδς τοΰ Όρχάν βέη, ήτις 
ολίγον βραδότερον ήκολούθησεν αΰτδν είς τδν τάφον. 
Ό Όσμάν έθχψεν αΰτούς έν Σογούτ, όπου δ τάφος 
τοΰ μεγάλου σεΐχου χρησιμεύει μέχρι σήμερον είς 
προσκύνημα τών ’Οθωμανών.

Ό πρώτο; τοΰ Όρχάν γάμο; δμοιάζει πρδ; ίπ- 
ποτικόν τι μυθιστόρημα. ΊΙ πρώτη αΰτοΰ σύζυγος 
εκαλείτο Νιλουφέρ (ήτοι κρίνον τοΰ ύδατος). Ή 
άρχή τοΰ λαμπρού τούτου ονόματος δίδοται υπό 
τινο; πε'ρσου ποιητοΰ, ύμνοΰντος τδν πατριάρχην 
’Ιωσήφ. Τδ έκ τής μορφής αΰτής άπαστράπτον 
φώς έξέβαλεν έκ τών ύδάτων τοΰ Νείλου τδ ώραΐον 
άνθος, τήν Νιλουφέρ.

Τδ ώραϊον κρίνον, όπερ λέγεται μέν ότι ήτο έλ- 
λην'ις ήγεμον'ις, πράγματι όμως ην κόρη ταπεινού 
χριστιανού ϊερέω; τοΰ Ζαρχισσάρ. ήν μεμνηστευμένη 
κα) έμελλε μετ’δλίγας ήμέρας νά ΰπανδρευθή μετά 
τοΰ κυρίου τοΰ Βελεδζ'ικ. Ό πύργος ούτος εύρίσκετο 
έπ) τής κορυφής υψηλού βράχου, δλίγας λεύγα; 
πρδς άνατολάς τής Προύσης. Ό κύριο; αΰτοΰ ζηλών 
τήν δσημέραι αΰξάνουσαν δύναμιν τοΰ Όσμάν, 
μεθ’ου όμως εζη έν άρίσττ, κατ’έπιφάνειαν φιλία, 
έζήτει άπδ πολλοΰ τδ μέσον τοΰ νά ύποσκελίση 
αΰτδν, κα) προσεπάθησε νά (5ίψ’{1 εΐ; τήν παγίδα 
διά προσκλήσεως είς τά; έορτάς τών γάμων αΰτοΰ. 
Ό Όσμάν, μαθών τοΰτο κρυφά, ένόησεν έντελώ; 
τδν δόλον τής συνωμοσία;· αποδέχεται τήν πρόσ- 
κλήσιν προθύμως, προσφέρει αΰτώ ποίμνια προβά
των κα'ι ζητεί όπως έπιτρέψτ; αΰτώ νά έξασφαλίστ; 
τά κτήματα αΰτοΰ έντδ; τοΰ φρουρίου κρεϊττον τοΰ 
συνήθους, όπως άμε’σω; μετά τά; έορτάς ήναι ελεύ
θερο; νά μεταβή είς τά; θερινάς νομάς. ΊΙ συμφω
νία αύτη διήρκει άπδ πολλών έτών και πάντα τά 
κτήματα τοΰ Όσμάν κα'ι τής φυλής αΰτοΰ ήσαν 
έξησφαλισμένα κατά τδ θέρος έν Βιλεδζ'ικ έπ) μόνοι 

τώ όρω όπως πάντα τά πράγματα μετενεχθώσιν 
έκεϊ ΰπδ τών γυναικών.

Ό φρούραρχος κατανυγε)ς έκ τής αφελεια; τοΰ 
Όσμάν θεωρεϊ έαυτδν θριαμβευοντα κα) απέρχε
ται χαρμοσύνω; μεθ’ όλη; τής πολεμικής αΰτοΰ 
συνοδείας 0πω; δδηγήση παρ’έαυτώ τήν νύμφην.

Τότε δ θησαυρδς φθάνει. Οί ίπποι βαρέως πε- 
φορτωμένοι συνοδεύονται ΰπδ 39 κεκαλυμμένων 
άνδρών. Οί ίωμαλέοι ουτοι οικονόμοι δλιγίστην 
έπιδείκνυνται γυναικείαν άδυναμίαν έκφορτόνοντε; 
τούς ίππους ταχέως τε κα) άκόπως. Ουτοι βε
βαίως, ώς εΰκόλως έννοεϊται, άπετέλουν όμιλον 
τών γενναιοτέρων κα) άνδρειοτέρων άγωνιστών τοΰ 
στρατοϋ τοΰ Όσμάν, Κονούρ *Αλπ,  Χασσάν ‘Αλπ, 
Άβδουρ|5αχμάν κα'ι λοιπών, οί’τινε; έν σπουδή έκ- 
κενοΰσι τούς πλήρεις οπλών σάκκους.

Κυριευθέντος σχεδόν άνευ άντιστάσεως τοΰ πύρ
γου, δ Όσμάν ένασχολεϊται νά στήση ένέδραν εις 
τάς στενοπόρους τοΰ Καλδιραλ'ικ, δΓ ο5 μέλλει 
νά δεέλθ-ρ ή νύμφη. Ό άπιστος φρούραρχος φο 
νευεται. ή δέ νεαρά νύμφη Νιλουφέρ άναρπάζεται 
ΰπδ τοΰ Όσμάν, όστις δρίζει αΰτήν διά τδν δεκα- 
τετραετή τότε υίδν αΰτοΰ Όρχάν.

Πρόδηλον ότι δ Όσμάν, δ νικηφόρο; άγωνιστής, 
δ μέγας άρχηγδς τή; φυλής αΰτοΰ, έλησμόνησεν 
ήδη τδ τρυφερόν είδύλλιον τής νεότητο; αΰτοΰ. τδν 
πρδς τήν ώραίαν Μάλ χατούν έρωτα αΰτοΰ - ϊσω; 
ένόμιζεν ότι δ άμεσος ουτος τρόπος τοΰ ν’ άρπάση 
έτοιμον κατά πάντα νύμφην διά τδν υίδν αΰτοΰ, 
άπήλλασσεν αΰτδν πολλών φροντίδων, άναστεναγ 
μών κα'ι άπωλείας χρόνου. 'Αλλά κα) ή Νιλουφέρ 
ΰπέκυψεν άγογγύστως είς τήν τύχην αΰτής- δυνατδν 
δέ μάλιστα νά ΰποτεθή ό'τι ευρεν έν αΰτή τήν εΰ - 
τυχίαν, διότι βραδύτερον τδ όνομα αΰτή; συνετέ 
λεσεν είς τήν δόξαν τής βασιλείας τοΰ συζύγου αΰ
τής. Άναφέρεται ώς ίδρόσασα ένδεκα κα) έκατδν 
μνημεία κα) καθιδρόματα κοινωφελή και φιλάν 
θρωπικά καθ’ άπασαν τήν έπαρχίαν έκείνην, ων 
πλεΐστα εΰρ’σκονται έν αΰτή τή Προύστ;. Πρδ; τοϊς 
άλλοι; δέον νά μνημονευθή ή νέα λίθινη γέφυρα, 
ριφθεΐσα έπ) τοΰ ποταμοΰ, φέροντος πάντοτε τδ 
ονομα Νιλουφέρ.

Περί τδ τέλος τοΰ βίου ή Νιλουφέρ χατούν 
άπεσύρθη είς τδ φρουριον τής Νίκαιας, έν ή ίδρύθη 
ΰπ’αΰτής τδ ώραιοτερον τών τουρκικών τεμενών. 
Εκεί ειδεν αΰτήν δ περίφημος περιηγητής *Ιβν  
Βατουλλάχ κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΔ'αίώνος άποκα 
λών αΰτήν Βεϊλαλούμ χατούν, ευσεβή κα'ι έξα-ρε 
τον ήγεμονίδα. ήτιςέξετίυα κα'ι ΰπελήπτετο αΰτόν.

Γιοι τής Νιλουφέρ ήσαν δ Σουλεϋμάν σάχ κα) 
Μουράτ ό Α'.

Ό Όρχάν κατά τδν μακρδν αΰτοΰ βίον συνήψε

κα) άλλους γάμους, ών άφηγουμεθα τδν τελευ 
ταϊον μόνον

Εξήκοντα έτη μετά τήν αρπαγήν τοΰ Ωραίου 
κρίνου ό Όρχάν, δ ισχυρό; τότε έμίρης, δ σοφός 
διπλωμάτη; κα) τδδεύτερον έτι νυμφεύεται. Κατά 
τήν περΐστασιν ταύτην αί ίπποτικα) μάχαι δέν 
ήσαν έν ένεργεία (δ ταλαίπωρος γέρων δέν θά ήδύ- 
νατο νά άποδυθή είς τοιούτους αγώνα;), ή μελλό
νυμφος δέν είναι πλέον ώραία κόρη τών βουνών, 
φέρουσα όνομα νύμφης, άλλά πορφυρογέννητος, ή 
κόρη κατα^έοντος αΰτοκρατορικοΰ οίκου, ή εΰγε- 
νή; ήγεμον'ις Θεοδώρα. ΊΙ πομπώδης κα) λεπτομε
ρής αφήγησις τής λαμπρας ταύτη; τελετή; ανα 
φέρει οτι δΌρχάν άπέστειλεν εί; Κιυνσταντινοΰπολιν 
τριάκοντα πλοία, στρατδν,ιππικόν και τούς πρώτους 
τών αΰλικών αΰτοΰ, όπως παραλάβωσι τήν μνηστήν 
άπδ τών χειρών τώνγονέων αΰτής, τοΰ Καντακου- 
ζηνοΰ κα) τής αΰτοκρατείρας Ειρήνης.

Οϊ γάμοι έτελέσθησαν έν Σηλυβρίφ, παράπηγμα 
δ’έστήθη ε'ν τή πλησίον τής πόλεως πεδιάδι, κα 
λυφθέν διά λαμπρών υφασμάτων. Κατ’άρχαϊον βυ
ζαντινόν έθιμον ό-άκις ήγεμον'ις τής αΰτοκρατορικής 
οικογένειας έδίδετο γαμετή είς ξένον, ή μελλόνυμ
φο; έδει πρδ τής άναχωρήσεω; αΰτής νά παραστή 
εΐ; τδν λαόν. Ιΐλαγιόθεν τοΰ παραπήγματος ή αΰ- 
τοκράτειρα περιέμενεν ΰπδ σκηνήν μετά τριών αΰ
τή; θυγατέρων. ΊΙ ώρα τής άναχωρήσεω; τής 
μελλονύμφου επέστη, άθρόον δέ τδ πλήθος συρ
ρέει εί; τήν πεδιάδα σιωπηλόν Τοΰ σημείου δοθέν- 
το;, τά έκ μετάξης κα) χρυσοκέντητα παραπετά
σματα καταπίπτουσι περ'ι τδ σκήνωμα κα'ι έπιφαί
νεται ή ήγεμον'ις ε'ν τώ μέσω θεραπόντων έπ) γο
νάτων κα'ιδαδας είς χεϊρας κρατουντών.‘Ακούονται 
τότε τά σαλπίγματα. αί χειροκροτήσει; τοΰ πλή
θους, κα) αί ΰπέρ τή; ευδαιμονία; τοΰ γάμου εΰχα'ι 
έπ) πολλά; κατά συνέχειαν ήμερα; εΰωχίας καί 
χαράς. (Έκ τοΰ γαλλικοΰ).

Δ. Β.

11 ΓΓΝΙΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ιθ' ΑΙΠΝΑ.
("Ex iwr τον Ευγενίου Πε.Ι.Ιετάν).

Έν τώ καθ' όν ζώμεν χρόνω τδ περ'ι ίσότητος 
άνδρδς κα) γυναικδ; ζήτημα ύπδ συζήτησιν έτέθη- 
όπως δέ πάντοτε συμβαίνει, 
συγκεκαμμένη κατά φοράν 
αΰτήν κατά την έναν 
άποκατατάστασιν έπι 
θα. 
και

/.?■·X τον 
τή; γυναικδ; ύπέρ τδν άνδρα παραδεχόμενοι ύπε

ό'ταν ράβδος τις τύχη 
τινα, άνακάμπτουσιν 

τίανέςιν, τής ισορροπίας την 
διώκοντε;· ούτω κα'ι ένταΰ- 

Νεωτερισταί τινες σύγχρονοι άνδρες πνεύματος 
πλεονεκτημάτων εΰμοιοοΰντες, προέβησανμέ- 
τοΰ διισχυρισθήνχι τήν τής γυναικδ; ύπέρ 
άνδρα υπεροχήν. Άλλ’οΰχ ουτω; ! Ούδεμίαν

I

4
• ε
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ροχήν, ούδεμίαν δέ τοΰ άνδρδς ύπέρ την γυναίκα, 
άρκεσθώμεν εϊς την άναμέσον αυτών ισότητα.

ΊΙ ίσότης συνιστα την δικαιοσύνην, εγώ δέ κα'ι 
πέρα τούτου προβαίνω λέγων οτι ή στοργή είναι 
ίσότητος άπεργαστική, την φυσικήν δέ μεταξύ άν- 
δρός και γυναικός σχέσιν, ή αμοιβαία αποτελεί 
στοργή.

’Αλλά τούτου δοθέντος, δύναται τις αρα είπεΐν 
οτι άνήρ χα'ι γυνή ίν κα'ι το αύτδ τυγχάνουσιν 
ον ; Άνθρωπίνως νοοΰντες τδπραγμα συμφάσκομεν, 
επειδή άμφότεροι εις τήν άνθρωπίνην άνήκουσιν 
οικογένειαν, τήν ανθρωπότητα συνιστώσι. θεία 
ίμως οικονομία και όμοιοι άλλήλοις και ανόμοιοι 
συγχρόνως ύπάρχουσιν, όμοιοι μεν καθόσον πρδς 
τδν αύτδν συμπορεύονται προορισμόν, ανόμοιοι δέ 
καθοσον έν τώ προορισμοί τούτω τήν ποικιλίαν 
εΐσάγουσιν- οϊ βουλόμενοι αρα σήμερον τήν γυναί
κα εις άνδρα να μεταβάλωσιν, ούδέν άλλο άλλ ή 
παραδοξολογίαν πα'ντη εναντίαν τή φύσει πρεσβεύ 
ουσιν· ή γυνή οε’ον να με’νη γυνή, ώσπερ ό άνήρ 
τδ καθ’έαυτδν οφείλει νάμένη άνήρ· έάν δέ μεταξύ 
αύτών ύπάρχωσι διαφοραέ, ά !, πιστεύσατε' μοι, 
δέν είναι α?ται τυχαίας ιδιοτροπίας απόρροια.

Τήν κατά τδν ΙΘΖ αιώνα ανατροφήν τής γυ- 
ναικδς συχνότατα δυστυχώς άναλαμβάνομεν πρδς 
τδ τέταρτον τής ώρας, S~tp προηγείται τοΰ γά
μου, αφορώντες,ένώ έξεναντίας χάριν τής έπιουσης 
τοΰ γάμου ήμέρας δφείλομεν ν’ άνατρέφωμεν αύ
τήν, χάριν τοΰ χρόνου δηλονότι εκείνου, καθ’ ίν 
κα’ι ό προορισμός καέ ή μείζων αυτής άςιοπρέπεια 
έκδηλοΰται, καθόσον άπδ τής υστεραίας τοΰ γά
μου άρχεται αυτή άσκοΰσα τήν εύγενεστάτην έν 
τω κόσμω λειτουργίαν, τήν λειτουργίαν τής τοΰ 
ανθρωπίνου γένους διαπαιδαγωγήσεως, άπό τής 
νηπιώδους άρχομένη ηλικίας. Άνυψώσωμεν άρα 
τήν ψυχήν αύτής μέχρι τοΰ τοιούτου προορισμοΰ. 
Οΐαδήποτε τωόντι κα’ι άν ή τοΰ άνδρός ή λει 
τουργία, έστω ή έξοχωτε'ρα, ή «άλλον πεποιχιλ- 
μένη, ή μάλλον περιτετεχνημένη. ούδεμίαν γι- 
νώσκω έν τώ κόσμω μεγαλειοτέραν τής λειτουρ
γίας γυναικός, ήτις ού-χ απλώς έν τώ βίο» τό ίαυ - 
τής τίκτει τέκνον, άλλ’ ήτις τδν έαυτής παρατεί 
νει τοκετόν, άδιαλείπτως χορηγούσα ού μόνον τδ 
τής φιλοστοργίας γάλα. <ΰς έν τή πρώτη ώρα. 
άλλά κα’ι τής ψυχής αύτής τδ γάλα, έμπνέουσα 
αύτώ τήν αρετήν. Ούδέν έν τώ κόσμω μεγαλουρ- 
γότερον τοΰ διαπλάττειν μίαν ψυχήν.

’Αποσοβήσατε λοιπόν τήν ανατροφήν τής πο 
λυτελείας, τής ματαιοφροσύνης, διδόντες άντ’ 
αύτής τή γυναικ’ι άνατροφήν άρμόζουσαν αύτή. 
κα’ι ής άνταξια έφάνη, οσάκις τυχαίως έλαβε 
τοιαύτην.

Άπό τής αγωγής δέ ταύτης ούδολως έννοοΰ
μεν, άπαγε! τών καλλωπισμών τάς τέχνας ν’ά- 
ποσκυβαλίσωμεν ! Άς μανθάνη ή γυνή τήν αι
σθητικήν, τήν έπιστήμην δηλονότι τοΰ καλοΰ καέ 
τής αρμονίας· δόξα τής άνΟρωπίνης καρδίας είναι ή 
τέχνη- ό άνθρωπος δέ τότε είναι έντελής, όταν ή 
κάτοχος τής δευτέρας έκείνης άξίας τής ζωής, δΓ 
ής θαυμάζοντες τδ ιδανικόν κάλλος, τήν μεγαλο
πρέπειαν τής αλήθειας, ώς ό Πλάτων έλεγεν, ύ- 
περάνω ήμών αύτών ανυψουμεθκ είς τήν ύπερ- 
τάτην, ώς είπεΐν τής άνΟρωπίνης ψυχής οροφήν 
μετεωριζόμενοι. Ναι! ’Ενδελεχής έστω ή πρδς 
τούς μεγάλους ζωγράφους κα’ι τούς μεγάλους γλύ- 
πτας τής γυναικός οίκειότης, έπίμονος ή σχέσις, 
μανΟανέτω παρ’ αύτοϊς νά σέβη ο,τι θειότερον έν 
τή άνθρωπότητι υπάρχει

Πλήν δέν άρχει μόνον τό γινώσχειν τήν τέχνην, 
δέν άρκεΐ προσέτι τό άσκεΐν τήν μεγίστην τοΰ 
παρόντος χρόνου τέχνην, σύγγνωτε δέ μοι άν ά- 
μύητος ών περ'ι αυτής λαλώ, τήν τέχνην λε'γο» 
τήν μουσικήν, τήν τέχνην ταύτην τοΰ δεκάσου 
ένάτου αίώνος, τήν πάσας κραδαίνουσαν τάς άν- 
θρωπίνους δυνάμεις, άλλ’ άνάγκη και νά συναι- 
σθάνηται τήνμεγάλην ταύτην τών ήχων αρμονίαν, 
ήτις ούδέν άλλο φαίνεται πως ουσα, ή ή έςωτε- 
ρϊκή έκφρασις τής έν ήμΐν ένούσης ένδομύχου αρ
μονίας, δι’ ής μείζονας ήμας αύτούς συναισθανό- 
μεΟα, κα’ι μέχρι τινός και βέλτιον έμπεπνευσμέ- 
νους. ’Επιτρέψατε' μοι δέ πρός τούτω όντος τοΰ 
λόγου, νά ύπομνήσω ύμϊν εύφυοΰς τίνος γυναι- 
κδς λόγον Αγνοώ διατί, έλεγεν, οσάκις ασμα 
τοΰ Mozart παίζω, κραταιότερον αισθάνομαι τδν 
πρδς τδν άνδρα μου έρωτα.

Άλλ’ ύπέρ τήν μουσικήν κα’ι έπέκεινα ταύτης 
αιωρεϊται ή ύψίστη τών τεχνών, ή ποίησις ή εξ
αιρούσα, ή έξευγενίζουσα, ή ιδεώδη πάντα τοΰ 
ανθρώπου τά αισθήματα άπεργαζομένη κα’ι μέχρι 
τής ύψιστης αύτών έκφράσεως ύπερτείνουσα αύτά. 
Α ! δίχως τινός αμφιβολίας, ώς ύπάρχει βιβλίον 

κα'ι βιβλίον, ού'τως ύπάρχει ποίησις και ποίησις. 
Άλλά τήν ίεράν ποίησιν,τήν λυρικήν ποίησιν αφει
δέστατα δφείλομεν είς τήν νεαράν κόρην νά μεταδί- 
δωμεν.διότι δι’αύτής διδαχθήσεται τοΰ ανθρωπίνου 
προορισμοΰ τήν έννοιαν, δι’ αύτής άκούσεται άν- 
τηχοΰσαν τήνμεγάλην τής φυσεως φωνήν. Οιμοι! 
Έξέλιπεν ό ποιητής τοΰ ίδανικοΰ ! Πρό μικροΰ 
ε’τελεύτησεν- ήμεϊς οί φίλοι αύτοΰ ούδέποτε πλέον 
Οά συναντήσωμεν αύτόν έν τή τρίβω τοΰ βίου. 
Ειδον αύτδν τό τελευταΐον έπι τής νεκρικής κλί
νης κατακείμενον ό θάνατος είχε μεταβαλών τήν 
μορφήν αύτοΰ,έφ’ής αθανασίας διέλαμπε στέφανος.

Ώ Λαμαρτΐνε, ώ διδάσκαλέ μου, ώ πάντων ή
μών διδάσκαλε! ’Εντός τοΰ μεγάλου άγνοίστου, 
είς δ είσέδυσας, άγνοώ τίς ποτέ είναι ό ύπνος σου, 
η τίς έσται ή άφύπνωσίς σου· άλλ’ ό,τι τολμώ 
είπεΐν, είναι ότι ώς πρός ήμας δέν άπέθανες, ότι 
τό πνεΰμά σου έν μέσω ήμών διατελεϊ παρόν, ότι 
πασαι αί νεάνιδες, πασαι αί άνθηραέ ψυχαέ, αί 
ύπό τής ίερας τοΰ ιδεώδους καλοΰ κατεχόμεναι 
νοσου, Οέλουσιν άναγινώσκει τάς ποιήσεις σου έν 
ώρα έαρος ύπδ τήν βαλσαμικήν τής άτραποΰ λευ- 
κάκανθαν, άφίνουσαι δέ κατόπιν τρεμούσας ύπό 
τούς δακτύλους των τάς σελίδας,καέ τούς οφθαλ
μούς πρδς ούρανδν αϊρουσαι, Οά δύνανται νά λέ- 
γωσιν ώς ό φιλόσοφος, ου τδ όνομα έπελαΟόμην, 
αισθάνομαι είσοΰσανένέμοέ τδ άπειρον 
'Ημέραν δέ τινα αί έρώσαι καρδίαι, άναλαμβάνου- 
σαι τήν πρός τό Saint Point εύσεβή οδοιπορίαν, 
Οά έξακολουΟώσιν αύτήν έπι τοσοΰτον, έ»’όσον ή 
γαλλική θά όμιλήται γλώσσα, έκδιχοΰσαί σου τήν 
άπομόνωσιν, τδ γήρας τδ λυγρδν, τήν έκφοράν 
καέ τήν άγνωμοσύνην τών συγχρόνων σου.

Άλλ’ούτε ή τέχνη, ούτε ή ποίησις πρδς τήν τής 
γυναικός άρκοΰσιν έκπαίδευσιν- ύπάρχει τις πρός 
ταύταις άνωτέρα διδασκαλία, ήν δφείλομεν νά με- 
ταδώσωμεν αύτή, ή διδασκαλία τοΰ όρθοΰ λόγου.

Έν Άρτάκη, 187....
*_________ X. Κ. Λ.

ΤΑ ΑΧΘΗ. 
αΡΛΙΟΤΒΖ ΑΪΤΟΝ.

Τί τό ώραΐον έν τοϊς άνΟεσιν ;
Πώς ήθελε δυνηΟή τις νά όρίση αύτό, χα'ι διά 

ποίων χαρακτηριστικών θά ήδύνατο νά τδ ανα
γνώριση ; Υπάρχει άρα γε βάσις ήν δύναται νά 
διατυπώση. ή ή ιδέα τοΰ ώραίου κολάζεται κατά 
τόν καιρόν καέ τάς περιστάσεις;

Ώραΐόνέστι π α ν ό,τι άρ έσ κ ει.
’Ιδού είς δρισμός- άλλ’ άράγε λύεται δι’ αύτοΰ 

τδ ζήτημα ; Τδ ένταΰθα άρέσκον, πιθανόν νά 
τ,ναι πάντη άδιάφορον άλλαχοΰ· δέον λοιπόν νά 
ληφΟή ώς ύπόθεσις ή δύνϊμις τής ύπεροχής, ή τδ 
άρέσκον εϊς τινας μόνον είναι ώραΐον, άν καέ ύ- 
πάρχουσι πολλοέ μηδέν αισθανόμενοι εις την Οεαν 
αύτοΰ ; . . .

Κυρίως ώραΐον δέον νά λέγηται έκεΐνο τδ 
όποιον πάντες όμοφώνως ώς τοιοΰτο παραδέχον
ται. Άλλ’ είς τά άνθη ούδέν σχεδόν ύπάρχει 
δύσμορφον άρα τό παν έν αύτοϊς έστιν ώραΐον. 
Καέ μεθ'ό'λα ταϋτα έν ταϊς τών άνθέων περιγρα- 
φαΐς, διάφορα μεταχειριζόμενοι επίθετα οι περέ 
αύτών γράφοντες ούδέποτε έγενίκευσαν τήν λέξιν 
ώραΐον.

Καέ τοΰτο διατί ;
Διότι όντα τινά, πολύ τών άνθέων ώραιότερα, 

έκ τοΰ πολλοΰ έγωϊσμοΰ οΐκειοποιοΰνται τήν 
προσωνυμίαν ταύτην, χ.ωρές νά θεΆοίσε νά παρα- 
χωρήσωσιν αύτήν είς άλλα.

Σύμπας ό κόσμος άπεκάλεσεν αύτά διά τής 
προσωνυμίας τοΰ ώρα ίου.

Τό ώραΐον τοΰτο έάν δέν ήναι τ δ άν θος εί

ναι όμως τδ φΰλο ν! ! . .

Τδ προνόμιον τοΰ ώραίου δοθέν άπ’ άρχής είς 
τό ώραΐον μόνον φΰλον, δηλαδή τήν γυναίκα, κα
τέστη προϊόντος τοΰ χρόνου ό άχώριστος αύτής 
σύντροφος.

Ούδε'ις ήδυνήθη νά άντείπη είς τοΰτο.
Αύτδς ό έξοχος Μίλτων, άποκαλών τάς γυναί

κας λάθη τής φύσεως, έπιπροσθέτει· ώραϊα 
λάθη!

Ίδωμεν όμως έκ τοΰ πλησίον καέ τδ άνθος, τδ 
φυσικόν τοΰτο σύμβολον τών αισθημάτων μας, 
ό'περ άπδ τής μικράς ηλικίας μέχρις αύτοΰ τοΰ 
εσχάτου γήρατος παρέχει ήμϊν ούκ ολίγα θέλγητρα!

Τδ παν δέν είναι ώραΐον καέ άξιοθκύμαστον καέ 
έν αύτώ ;

Ύπδ τοΰ έαρινοΰ ήλιου ζωογονούμενου τό άνθος 
άπονέμει ήμϊν τάς τεοπνοτάτας αύτοΰ εύωδίας. 
Ακολουθήσατε τούς διαφόρους έξελιγμούς, δι’ών 
διέρχεται πρέν ή φθάση είς τήν στιγμήν τής άνθή- 
σεως ! Κατ’άρχάς μικύλος κόκκος εμπεριέχει τό 
μέλλον μεγάλου όντος. Έμπεπηγμένος είς τήν γήν 
ό άδύνκτος ουτος κόκκος ζυμοΰται, έκρήγνυται 
καέ προάγει φότρον,όπερ άνατινάσσον τήν γηίνην 
μάζαν ήτις καλύπτει αύτδ βλαστάνει ίν στέλε
χος. Τδ στέλεχος τοΰτο όσημέραι στολίζεται μέ 
φύλλα καέ λήγει είς κάλυκα, ήτις ύπερηφάνως 
γέννα άνθη εύώδη, ών τά ζωηρά καέ ποικίλα 
χρώματα θαμβοΰσι τούς οφθαλμούς ήμών ! Είναι 
τόσω θκυμάσιον καέ ώραΐον, ώστε μετέχει άνεξη- 
γήτου τινός, όπως τόσα άλλα τής γηίνης ώραιό- 
τητος συμπτώματα, άναμιμνήσκοντα ήμϊν ότι 
τδ παν έν τώ σύμπαντί έστιν έργον μιας ανώτα
του καέ άκαταλήπτου νοός! . .

Προς έξέτασιν τής άληθοΰς τών άνθέων ώραιό- 
τητος, λάβωμεν δύο διαφορετικά παραδείγματα.

Φυτόν τι κομίζεται έκ λίαν μεμακρυσμΛων τό
πων· έπειδή, μέχρις ου φθάσν) είς τδ προσδιωρι- 
σμένον αύτώ μέρος χρήζει μεγάλων καέ πολλών 
εξόδων, άρα έχει καέ μεγάλην αξίαν. "Οστις λοιης^Ν 
άποκτήση τδ πολυδάπανου τοΰτο φυτόν θέλει 
διισχυρίζεσθαι οτι κατέχει τι ςντω; ώρ?ΐον αδιά
φορου άν τςΰτς μετέχει ώραιότητός τίνος·
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όμως ουτο; νά βεβαιωθή προηγουμένως, ίν τό 
φυτδν τοΰτο θέλει διατηρήσει τήν πραγματικήν 
αυτοΰ άξίαν, κα’ι δια τής σπανιότητος και τοΰ 
παραδόξου αύτοΰ Οε'λει τφ δοθή έπισημότη; τις· 
έάν όμως άνεξετάστως και μόνον διότι τιμαται 
πολλοΰ, ό εραστής αύτοΰ ήθελε νομίζει ότι κατέ
χει τι ώραϊον, άναμφιβόλως θά ηπατατο.

Φυτοκόμος άνεκάλυψε δια πολλών αύτοΰ κόπων 
νε'ον είδος καμελίας. Τδ είδος τοΰτο διαφέρει αρ
κούντως τών άλλων· τδ άνθος αύτοΰ είναι διπλοΰν 
και κανονικόν κα'ι άρε'σκει εις τήν πρώτην θέαν. 
Άλλα Οε'λει άραγε καταλάβει τήν αύτήν Οε'σιν, ήν 
άπδ ήμίσεως αϊώνος κατέχει έτερον τοΰ αύτοΰ γέ
νους ε’ν τή συλλογή ένδς ε’ραστοΰ ; Ένταΰθα βλέ- 
πομεν ό’τι απαιτείται ού σμικρά είδημοσύνη όπως 
μήτις άπατηθή ε’κ τής πρώτης ταύτης όψεως.

Έκ τών δύο απλών τούτων παραδειγμάτων 
συμπεραίνεται ότι ύπάρχουσι κανόνες και βάσεις 
τής έκτιμήσεως.

Ούδένάπλούστερον δύναται τις νάμοί άπαντήση. 
'Π ζωηοότης τοΰ χρώματος, ή έκτασις τοΰ σχή
ματος, ή κομψή διάταξι; κα'ι συναρμογή τών πε
τάλων, πάντα ταΰτα είναι χαρακτηριστικά δι’ών 
τά καλλίμορφα άνθη διακρίνονται.

ΊΙ ίδε'α αυτή είναι παραδεκτή διά τινα μόνον 
γένη· άλλ’ αρα τδ παν τοΰ ωραίου ές αύτών 
τών όρισμών συνίσταται ;

Εισέρχομαι εν τινι θερμοκηπίω σατυριομόρφων 
(orchidees). ’Οσμή παράδοξος μάλλον ή εύχάρι- 
στος μέ άναγκάζει νά βίψω τδ βλέμμα έπ’ι βαθμί- 
δος, ένθα ανακαλύπτω σειράν μεγάλων εντόμων 
χρώματος μελανοΰ σχεδόν μαύρου. Είναι τά άνθη 
τής γογγόρας τής πορφύρας (gongora 
atropurpurea). Τδ άνθος τοΰτο ούδέν έχει τδ 
ώραϊον κατά τήν κοινήν ίδε'αν, άλλ’ενδιαφέρει 
λίαν, κινεί τήν περιέργειαν, προκαλεϊ τήν μερικήν 
αύτοΰ έξέτασιν, προκαλεΤ τδν θαυμασμόν, επισύ
ρει τήν προσοχήν και δύναται νά όνομασθή .... 
ώραϊον τδ φυτδν τοΰτο !!

Έάν σας ηρώτων έκ τών προτε'ρων τινα ίδε'αν 
Οά έσχηματίζετε περί φυτοΰ, τοΰ όποιου τδ άνθος 
είναι μικύλον, χρώματος ώχρολεύκου, καθ’ όλα 
ομοιόμορφον, και άνευ εύωδίας τινδς, είς άπάντη· 
σιν Οά ήκουον- θά ήναι βεβαίως άσήμαντόν τι. 
Και όμως τδ νημ ατ οε ι δέ ς δενδρόκοιλον 
(dendrocliillum filiformis), ου τήν περιγραφήν 
πρδ ολίγου ήκούσατε είναι έ/ τών περιφημότερων 
σατυριομόρφων, πάντοτε περιζήτητου, και άρκετά 
μεγάλης αξίας

Έν τή γογγόρα παρατηρεϊται τδ παράδοξον 
τοΰ σχήματος κα'ι χρώματος, ή άγρια αύτήςευω

δία, άτακτόν τι και έν γε'νει ή έπικρατοΰσα γενι
κή και ζωηρά σύγχυσις.

Έν τω δε νδ ρ οκο ίλ ω έπίσης τδ άλλόκοτον 
τοΰ σχεδίου, άλλά πρδ πάντων μία άπαράμιλλος 
καί άνεξήγητος χάρις, ήτις άνυψοϊ τήν αξίαν τοΰ 
άβροφυοΰς τούτου φυτοΰ.

Έάν παρουσιάσητε τά δύο άνωτε'ρω φυτά εις 
πολυπληθή όμματα, θέλετε ΐδεϊ γνώμας πολύ δια- 
φερούσας άλλήλων· οί δίδοντες τδ προνόμιον τοΰ 
ώραίου τώ ένί θέλουσιν άκουσίως δείξει άπο- 
στροφήν τινα πρδς τδ έτερον. ΊΙ άποστροφή όμως 
αδτη τοΰ ένδς δέν δύναται νά έχη μογαλειτέραν 
σημασίαν τοΰ συστηματικοΰ Οαυμασμοΰ τοΰ έτε'ρου.

Τδ απολύτως ώραϊον ούτε ύπήρξεν, ούτε υπάρ
χει δι’ ήμας· ό'Οεν εύχαριστηθώμεν έκ τής σχετι
κής ώραιότητος, έξ έκείνη; μάλιστα ήτις άντα- 
ποκρίνεται είς ίν τών αισθημάτων ή μίαν τών 
άναγκών ήμών, διότι, ώς είπε σοφός τις, τδ 
καλόν, τδ ιΰραϊον καί τδ έπωφελές, ούδέποτε 
πρέπει καθ’ ολοκληρίαν ν’ άποχωρίζωνται.

Καί έπειδή ώμολογήσιμεν ότι έν τώ άνθει εύ- 
ρίσκομεν σχετικήν καί ούχί άπόλυτον ώραιότητα, 
γενικεύσωμεν καί έπί τών άλλων ώ ρ α ί ω ν τήν 
ίδε'αν ταύτην.

'Όπως έν τώ ανθεί .ουτω καί έν τή γυναικί δέν 
δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν έντελή ώραιότητα, ά 
δυνατόν άλλως, άλλά σχετικήν.

Καί ό'μωςτδ γυναικεϊον φΰλον παρ’όλων ώνομά- 
σθη ώραϊον, ένώ τά άνθη πρδς αύτδ σχετιζόμενα 
δέν έκοσμήθησαν ύπδ ταύτης τής προσωνυμίας.

'Οποία ή διαφορά μεταξύ γυναικδς καί άνθους I 
Έν πολλαϊς περιστάσεσιν δέν είναι σοβαρά καί 

σπουδαία. . . .
Συγκρίνοντες τδ ίν πρδς τδ έτερον, θέλετε ΐδεϊ 

οτι πολλά τών προσόντων τοΰ άνθους στερείται ή 
περιζήτητο; γυναικεία καλλονή.

Παραβάλλοντες τήν γυναίκα πρδς τδ άνθος θέ
λετε ΐδεϊ διίο ώραϊα έν συγκρίσει.

Τδ εν ώραϊον καί ζηλότυπον, τήν γυναϊκα.
Τδ έτερον ώραϊον καί άγνδν, τδ άνθος !

Τδ άνθος έν τή άγνότητι αύτοΰ δέν φαίνεται 
έπιζητοΰν τδ λεπτόν λογικόν, δι’ου έπροίκισεν ό 
Θεός τήν γυναίκα.

Ή γυνή έν τή άπείρω ζηλοτυπία ζηλεύει καί 
αύτδ τδ άψυχον άνθος!

Τδ άνθος έκ φυσεως εύωδια, μεθύσκον ήμας διά 
τοΰ λεπτού αρώματος αύτοΰ.

ΊΙ γυνή άπομιμουμένη τδ άνθος, θέλουσα μά
λιστα νά ύπερτερήση αύτδ, κοσμείται άπδ δια
φόρους τεχνητάς εύωδίας.

τδ σύνολον τοΰτο θελκτικόν καί άρμονικώτατον. 
Μικρός δέ φλοισβίζων ρύαξ καταρρέων άπδ τής 
κλιτύο; λοφίσκου διεσκορπίζετο είς τδ ίν μέρος 
τοΰ κήπου. *Η  υγρασία ή μεταδιδόμενη έξ αύτής 
τής τών ύδάτων διακλαδώσεως. ήρκει όπως δια
τήρηση τά άνθη χλοερά καί στίλβοντα, άν καί ό 
μεσημβρινός ήλιος κατετόξευεν έπ’αύτών τά; καυ
στικά; αύτοΰ άκτϊνας. Ευρισκε δέ τις βεβαίως 
πλειότερα θέλγητρα εί; τήν μεγαλοπρεπή καί 
άγρίαν κάπως άταξίαν τή; μαγευτική; ταύτη; 
δάσεως, ή εϊ; τήν συμμετρικήν όμαλότητα κήπου 
περιποιούμενου ύπδ ανθρώπινης χειρός» ! !............

Διά τδν σχηματισμόν τών άνθέων, τδν μάλλον 
τήν προσοχήν τοΰ παρατηρητοΰ έπισύροντα, άρ- 
κούμεθα είς τά παραδείγματα άπερ άνωτέρω άνε- 
φέραμεν. Έάν όμως θελήσωμεν νά λάβωμεν ώς 
παράδειγμα, άπλούστατον άνθος εχον πέντε μό
νον, μικρά, στενά, καί λεπτά πέταλα, έπαναλαμ- 
βάνομεν έκεϊνο τδ δποϊον καί άλλοι άνθοκόμοι εί- 
πον οτι όσον καί άν μεγεθυνθή τδ άνθος τοΰτο δέν 
θά γείνη άλλ’ ή άτελέστερον καί έλλιπέστερον. 
Εννοείται οτι όπως καλλιτερεύση, χρίζει πρώτον 
πλατύνσεως τών πετάλων του ή πολλαπλασιασμού 
αύτών εΐτα, όπως έκαστον αύτών λάβη σχη
ματισμόν χαριέστερον τοΰ προηγουμένου- έπειτα, 
όπω; τά διαχωρίσματα σμικρύνωνται κανονικώς 
έκ τή; περιφέρειας πρδ; τδ κέντρον έν ένί λόγω 
όπως τδ σύνολονλάβη σχήμα ήμισφαιρικδν, στρογ- 
γύλον, χάριεν, καί πεποικιλμένον. Καί πάλιν 
όμως τδ μικρόν έκεϊνο άνθος άπολέσαν άπαξ τδν 
αρχικόν αύτοΰ τύπον, συναπώλεσε καί παν ό,τι 
εΐχεν άβρδν καί κομψόν.

Είναι λοιπόν πασιφανές, καί άναμφισβήτητον 
ότι ή τακτική καί κανονική ώραιότης δέν είναι 
έκείνη ήτις θέλγει πλειότερον. . . .

“Ηδη εύρισκόμεθα πολύ μακράν εκείνου, 0περ 
πρδ ολίγου έφαίνετο οτι συνεκρότει τδ ώραϊον 
έν τοϊ; άνθεσιν. Έξ όσον ειδομεν ούδέν θαμβεϊ, 
ούδέν έκπλήττει, ούδέν ζωογονεί τδ αίσθημα. . . 
καί μόλα ταΰτα όταν άπαξ θαυμάση τις αύτά, 
σημαίνει ότι τά ήγάπησε.

Θαυμάζει τις ό,τι άγαπα, καί άγαπα 
ο, τ ι θαυμάζει. . .

Ό ’Αριστοτέλης είπεν- «Ούδέν έν τφ νφ ί μή 
πρότερον έν τή αίσθήσει».

Τί λοιπόν έστιν ώραϊον; !
Ούχί παν Ο,τι άρε’σκει εί; τά όμματα, και δι’ 

ώρισμένον τινά χρόνον, άλλ’ έκεϊνο οπερ έχει τήν 
ιδιότητα νά δονή ή νά θίγη αισθητικήν τινα χορ
δήν τοΰ ήμετε'ρου νευρικού συστήματος.

Αέν άρκεϊται κατακτωμένη μίαν μόνην αϊσθη- 
σιν ήμών, τήν ορασιν, άλλά ζητεϊ τήν κατάκτη
σαν καί έτέρας, τής δσφρήσεως.

Τδ άνθος υπομονητικόν άναμένει τδν εραστήν 
αύτοΰ, ήτδνάπλοΰν διαβάτην όπως έξαποστείλη 
αύτώ τήν εύωδίαν, ήν έδωρήσατο αύτώ ή φύσις.

Ή γυνή ανυπόμονος καί φιλάρεσκος, άφοΰ άπαξ 
έννοήση έαυτήν εύωδιώσαν, διέρχεται πρδ ήμών, 
όπως έξασθενήση ολας ήμών τάς δυνάμεις, διά τής 
εξ αύτής άποπνεούσης άρωματώδους αύρας!

Έάν συγκρίνητε ώραϊον άνθος πρδς γυναίκα 
σιωπηλήν, τδ ύπερτεροΰν έν μέρει θέλει εϊσθαι τδ 
άνθος.

Έάν συγκρίνητε ώραϊον άνθος πρδς γυναϊκα λά
λον, τότε. . θέλετε δώσει πλήρη προτίμησιν είς 
τδ άνθος.

Μία τών πολλών χαρίτων τοΰ άνθους είναι καί 
ή έν τή παρακμή αύτοΰ ώραιότης.

Τής χάριτος ταύτης στερεϊται τδ ώραϊον φΰλον. 
'Π γυνή όταν παρακμάση καί παραμελήση 

έαυτήν, καθίσταται δυσάρεστος είς τά βλέμματα.
Τδ άνθος καί έντή παρακμή αύτοΰ καί παρη- 

μελημένον έχει τι τερψίθυμον.

Ό άπλοΰς καί μεγαλοπρεπής συνάμα Εύγενιος 
Σύης, περιγράφων κήπον παρημελημένον. παρι 
στα αύτδν πολύ ώραιότερον τοΰ περιποιούμενου.

Ιδού ή μετάφρασις.
•................ Ό κήπος ουτος. λέγει, εΐχεν έγκα-

ταλειφθή πρδ πολλοΰ, άλλά τά βολβοειδΰ, 
καί τά διετή άνθη τής παρελθουσης ώρας 
τόσον ηύξήθησαν, ώστε αι πυκναί αύτών ομά
δες διά τής ζωηρά; άνεξαρτησίας τών ποικίλων 
αύτών χρωμάτων, κατέκτων τά πέριξ, κατακαλυ- 
πτουσαι καί μετατρέπουσαι τάς έπιμήκεις βρα
γιάς, είς μαγευτικωτάτους καί καλλιπρέμνους δρυ- 
μώνας. Ένθεν έβλεπε τις σωρόν αμαρυλλίδων 
δεικνυουσών μετ’ άπαραμίλλου χάριτος τήν πορ- 
φυροχρυσόμικτον αύτών στεφάνην, παρέκει κολ- 
χ ι κ ά μετά τώνεύθαλών, ροδοχρόων, καί εύοσμων 
αύτών βοτρύων, πλησίον αύτών κορεόψει; 
ώχράς, φερούσας τδν συνήθη άμαυρδν είς τδ κέν
τρου αύτών δίσκον, μακρότερον άφθονως έσπαρμε- 
νους άστέρας βαλσαμίνας, διανθή η 
ράνθημα καί λοιπά, άπερ μόνα των άναθαλόν- 
τα, έσχημάτιζον τάς καλλιπρεπεστέρας φυσικά; 
πρασιάς! Κληματίτιδες καί βιγνονίαι, 
μή κλαδευθεϊσαι άπδ τοΰ παρελθόντος έτους, πε- 
ριεζώννυον διά τών μακρών καί εύκαμπτων αύτών 
ταινιών, κομψότατον μικρόν πορτοκαλεώνα. ΊΙ 
χλόη αύξήσασα ύπέρ τδ δέον, εΐχεν άναμιγή μέ 
πληθύν μικρών αγροτικών άνθέων, καθιστώντων • 4

-
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Έπισφραγίζομεν πίΆ' οσα περί ωραιότητας 
είπομεν δια του ύπδ τοΰ δαιμονίου Σαιξσπήρου 
λεχθέντος.

Τδ ώραΐον έγένετοδιά τδ ώ ρ α~ ον.
Και όντως- διότι τά άνθη απερ πάντοτε υπήρ

ξαν ώ ρ α~α, φαίνεται δ'τι έπλάσθησαν μόνον δια 
τδ ώραΐον φΰλον.

Δεν ε’μεθα ε'ν καταστάσει να γνωρίσωμεν άν 
καί τδ ώραΐον φΰλον έπλάσθη μόνον διά τά άνθη

Γινώσκομεν όμως οτι ή άνθινη ώραιότης δίδει 
πλειότερα θέλγητρα τή γυναικεία καλλονή, δ'τι ή 
αξιοθαύμαστος γυναικεία καλλονή καθίσταται έ- 
παγωγοτε'ρα συμπεριλαμβάνουσα μεταξύ τών δια
φόρων αύτής κοσμημάτων κα'ι τά άνθη και δ'τι ή 
φύσις ή χαρίσασα τή γυναικί άπειρα θελκτικά 
προσόντα δεν έφείσθη νά κατασπατάληση καί έπί 
τών ενδυμάτων τών άβροφυών αύτής τέκνων, τών 
άνθέων, τά ποικίλα κα'ι αΐόλα χρώματα τοΰ 
ζωγραφικού αύτής πυξίου !

Κ. X. METAXAS

IIΡΟΓΛΩΣΊΤΚΟΛ
ΤβΧ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ TOY ΚΑΙΡΟΥ.

(Έξ ανεκδότου κωδικός Ίω. Πρώτου θεραπειανοΰ)

Ζ/ροχνωοτίΛ-ό»· άνεμων.

'Όταν δ ήλιος δύη με κόκκινα σύννεφα, δηλοϊ 
άνεμον.

"Οταν τδ πρωί' φαίνονται θολερά μελανά σύννεφα, 
άκολουθεΐ βορρεαες δγλίγωρα.

"Οταν ή φωτιά φαίνεται ώσάν νά φυσϊ άφ’ έαυτοΰ 
της καί κάμν-rj σπινθήρας, είναι προμήνυμα μεγά
λου άνεμου.

"Οσαις καταχνιαΐς συνέδουν τδν μάρτιον, τόσαις 
πλημμύραις ύδάτων μέλλουν νά συμδοΰν έκεΐνον 
τδν χρόνον.

Κα'ι πάλιν, δ'σαις φοραϊς δροσίση τδν μάρτιον, 
τοσαις καταχνιαΐς μέλλουν νά συνέδουν.

Γνώμη τών παλαιών είναι OTt μετά επτά χει
μώνας κακού; άκολουθοΰν επτά καλοί. "Οταν τδ 
φθινόπωρον γίνη καλόν, δχειμώνας γίνεται χνεμώδης.

IJρογνωστικον χα.Ιοϋ χαιςον.

"Οσον περισσότερον χιόνι πέση τδν χειμώνα, τό
σον καλλίτερον γίνεται τδ καλοκαίρι.

"Οταν τάς πρώτας ήμε'ρας, εις τάς δποίας έπά- 
χνησέ, βρέξη, γίνεται απαλός δ χειμώνας.

"Οταν οί βάτραχοι τήν άνοιξιν τδ εσπέρας κα-
ταπολλά βρεκκεκοάζωσι, προμηνυουσι καλόν καιρόν. 

"ί)τ«ν ή σελήνη φαίνεται λευκή, δηλοϊ καλδν 
καιρόν,

"Οταν ήκαταχνιά πάλιν πέση δπίσω, προμηνύε( 
καλοκαιρίαν, καθώς 5λοι τδ ήξεύρωσι.

Προγνωστικόν ευκαφΠας καί ακαρπίας.

Γνώμη τών παλαιών είναι δ'τι δ'ταν οί τέσσα- 
ρες καιροί τοΰ χρόνου γίνωσι κατά τδν φυσικόν των 
τρόπον, ήγουν 5ταν τδ χιόνι πέση είς τδν καιρόν 
του, και σκεπάση δ’ληντήνγήν έκείνην, κα'ιέπειτα 
ή άνοιξις γένη μετρίως θερμή, ώστε δλίγον κατ' 
δλίγον ν’ άναλύη τδ χιόνι καί ή γή νά τδ πίνη, 
ώσαύτως καί όταν αί άμυγδαλέαι έχωσε περισσό
τερα άνθη παρά φύλλα, μέλλει νά γίνη έκεΐνον τδν 
χρόνον εύκαρπία- εί δέ κα'ι συνέβαινεν τδ έναντίον, 
ε'προμήνυον άκαρπίαν. 'Ομοίως καί ό'ταν εύγαιναν 
πολλά ζωύφια, <ί>σάν κουνούπια, μίγυες, κάνθαροι, 

σκώληκες, βάτραχοι, κάμπιαι, άκρίδες και τά λοιπά.
Έτι θαυμασία φαίνεται ή πρόγνωσις τήν δποίαν 

κάμνουσί τινες άπδ τούς σκώληκας τών βαλανίδων. 
Εί μέν εύρεθοΰν σκώληκες, προμηνύουσιν εύκαρπίαν 
καί εύθηνίαν. Εί δέ μεταδαλθοΰν οί σκώληκες είς 
μυίας κα'ι εύγαίνουν άπδ τά βαλανίδια, προμη
νυουσι πόλεμον εί δέ καί εΰρεθώσι μέσα είς τά 
βαλανίδια ζωύφια τινά ώς άράχναι, προμηνύουσιν 
θάνατον μεγάλον.

Καί ταΰτα έτε'θησαν ένταΰθα γενικώς περί προ
γνωστικού, άντί τοΰ καθημερουσίου προγνωστικού.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΤ ΣΩΜΑΤΟΣ

τί άη.1ονσιν όταν παίΐ,ωαι.

"Οταν ή/ολογήση τδδεξιδν άφτί, λύπην σημαίνει. 
"Οταν δέ τδ άριστερδν, πολλά αγαθά προμηνύει. 
"Οταν παίζη τδ δεξιόν όφρύδι, δηλοϊ όγλιγωρον 

άρρωστίαν.
"Οταν δέ τδ άριστερδν, προμηνύει δόξαν, εύτυ- 

χίαν, έπαινον.
Εί μέν άλληται τδ δεξιόν μάτι, καλδν δηλοϊ.
Εί δέ τδ άριστερδν, λύπην σημαίνει.
"Οταν άλληται τδ δεξιόν κατασάγωνον, δηλοϊ 

λύπην.
"Οταν δέ τδ άριστερδν, χαράν σημαίνει. 
Μύτη έάν άλληται, νίκην καί χαράν δηλοϊ. 
Χείλη έάν άλλωνται, άσπασμδν προμηνύουσι. 
Γλώσσα έάν άλληται, μεγάλας μάχας δηλοϊ. 
’Ωμος δεξιός έάν άλληται, ωφέλειαν σημαίνει. 
Ό δέ άριστερός, έλευθερίαν άπδ κακά δηλοϊ. 
’Ωμοπλάτη έάν άλληται, κέρδος δηλοϊ.
Άγκών δεξιός έάν άλληται, χρέους πληρωμήν 

σημαίνει.
Χεϊρες έάν άλλωνται. εύχαριστίαν δηλοϊ.

Ό υπεύθυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΓΤΟΥΛΟΣ.

Τυποιχ Βουτυρά καϊ Σ“ς.


