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έκατοστυας έκάλυπτον τό κυανοΰν άρχιπέλαγος 
καί τον ύπο λόφων περιεστεμμένον κόλπον. 
Ναυτίλοι έκ πάντων τών μερών τοϋ τότε 
γνα>7 θΰ κόσμου: άγριο: Ηνίοχοι, άντρες τής
άπωτάτης Κολχίδος, Φοίνικες μετά γαμψών ρινών 
καί κυανομελανής κόμης, ναϋται έκ Κιλικίας καί 
Αίγυπτου, έμποροι, λεμβούχοι, όπωροπώλαι και με- 
σΐται, πάντες οϋτοι συνωθοΰντα ένταΰθα ύπο τάς 
μαρμαιρούσας ήλιακάς ακτίνας 9| κατέφευγον ύπο 
την σκιάν της μακράς τών οικιών σειράς, ήτις πα- 
ρουσίαζεν ένταΰθα θαυμασίαν μϊξιν έξόχου πολυ
τελείας καί επιχωρίου άφελείας, αβροδίαιτοι οικοι 
πλουτισάντων μεγαλεμπόρων παρά τά  κεκαπνισμέ- 
να ίφθοπώλια καί ιχες-ά θαμώνων καπηλεία· Ανά
κτορα παρά τά  οΐκίδια τών κολυβις-ών.

‘Ο ’Ακόντιος παρηκολούθησε τό πβικίλον έκεΐνο 
θέαμα μετά της περιεργείας ;τοΰ νεήλυδος· διότι 
έν 'Αθήναις ό λιμην έκειτο μακράν τοΰ ά^εος 
και έπόμενως άλλοΐα ήσαν τ ά  αντικείμενα τά  
προσελκύοντα τοΰ θεατοΰ τήν προσοχήν.

Προέβη περαιτέρω.
Ή 1 κίνησις έγίγν»το ήσυχωτέρα και ήττον θο

ρυβώδης. Κάθετος όδός, είς τό έσχατον άκρον της 
όποιας έφαίνετο ή μία έπιμήκης τοΰ ναοϋ τοϋ 
Διός πλευρά, έφαίνετο οίονεί χωρίζουσ* τό πολυ- 
Τάραχον μέρος της όδ·ΰ τοΰ λιμένος άπό τοΰ έτε- 
ρου, τοΰ ήσυχωτέρου καί εΰγενες-έρου. Ί ϊ  όδός μι- 
κρόν τ ι παοακάμπτουσα πρός τά  έσω κατέλειπε 
μείζονα χώρον μεταξύ αύτης καί τ ί ς  άκτής, πρό 
της οποίας ένταΰθα ήγκυροβόλουν μεμονωμένα τινά 
όλίγ« μεγάλα πλοία, περί τά  όποια, ώς μικροί 
νάνοι παρά τό  πλευρόν γιγάντων, διέσχιζον τά  
υδατα σχεδίαι μικραί διά την έντός τοϋ κόλπου ακτο
πλοΐαν χρησιμεύουσαι. Σειρά πλατάνων καί σχεδά- 
μνων έσκίαζεν ένταΰθα τόν έκτενή τοΰτον χώρον.

Ό  ’Ακόντιος ένταΰθα κατά πρώτον εσ/ε τήν εύ- 
καιρίαν νά γνωοίση τήν έξέχουσαν νεολαίαν τής 
Μιλήτου.

Πολύ μακράν της άνειμενης κομψότατος τών 
συμποτών, ου  ̂ χθες ειδεν ύπό τάς δενδρος·οιχίας 
τοΰ Κονωνος, οί νεανίοι ουτοι έδείκνυον έπιμεμελη- 
μένον τ ι  έν |τώ  έξωτερικφ των, μεμετρημένον τι 
έν τοϊς τρόποις, μετέχόν πως τοΰ θεατρικοΰ.

Έκατος-ύν περίπου βημάτων έκεϊθεν της καθέτου 
όδοΰ είδεν ό ' ’Ακόντιος εξ παιδίσκας μετά κεχρω- 
ματισμένων ενδυμάτων καθημένας έπί τών βαθμί- 
δων μαρμαρίνου μνημείου καί περιε70ΐχισμένας ύ
πό δωδεκάδας περίπου νεανιών έκ τοΰ ύψους της 
«ολοκρατίας των καταδεχόμενων νά ποοσβλέπωσι 
τά  ταπεινά εκείνα πλάσματα. ’Ησαν δε αύται

αί *’ ά ν δ ο π ω λ ιδ ε ς  τ ο ΰ  ά ν δ ρ ιά ν τ ο 'ς  -ΡοΟ Κ ρέον- 
τ ο ς .  Το μνημειον τοΰτο παρίς-α’ τόν πάλαι ποτέ 
αοχοντα Κρεοντα, 071 ς κατά τό δ ιάτημα τής 
15ε.οΟ, διοικησεως του ωκοδόμησε τό μέγΐ7 ον 
μ&ρος της ανατολικής όδοΰ τοΰ λιμένος.

Ο γλυπτής άνεγνωρισε μεταξύ τών νεανιών τόν 
λεπτοφυα, άλλ εύφυα Ολορον, ός·ις ττί χθες δ ι’ 
ουτω ευφυών σκωμμάτων ,ήνόχλησε τόν ξενίζοντα 
Κονωνα και προύκαλεσε τάς έπακολουίησάσας ά- 
τερπεΐς σκηνάς.

“Οτε ό ’Ακόντιος έπλησίασεν ινα Τδη, μή τυχόν 
μία τών άνθοπωλίδων ήτο κ α ί ή Νεαίρα, ήτις έντού- 
τοις δεν ειχεν έλθει άκόμη, ές-ρεψεν ό ‘Ολορος πρός 
αύτον τήν κεφαλήν, ίδιάζον τ ι μειδίαμα «πιχυθέν 
έπί τώ* χειλέων αύτοΰ προέδιδεν δτι καί ό Ό λο- 
ρος έμνησθη τής χθεσινής συναντήσεως, τό βλέμ
μα του δέ ούχί δυσμενές έπλανάτο έπί πολύ έπί 
τοΰ έουθροΰ ές αΐδοΰς προσώπου τοΰ ’Ακοντίου,

Ό  'Ακόντιος έξηκολούθησε τήν όδόν αύτοΰ. 
Μετά δέκα λεπτά  έφθασεν είς τήν ς-ρογγύλην 
πλατείαν, ένθα κατά τάς διαβεβαιώσεις τής Κο- 
ρωνίδος διέμενον τά  πρότυπα τών καλλιτεχνών. 
Αλλ ειτε διότι αί ώραΐαι Μιλήσιαι, ας ώνειρο- 
πώλει ό 'Ακόντιος, έν εύτραπέλα» καί εύθύμω μ ε τ ’ 
άνδρών οίος ό Κόνων έπιμιξία πρακτικώτερον τόν 
καιρόν αύτών έχρησιμοποίουν, είτε διότι παοεισ- 
ηλθε και είς τας τάςεις τών προτύπων τούτων, 
ή παρα τή  εκλεκτή τής Μιλήτου κοινωνία έπι-
κρατοϋσα ίόεα δτι ή έπί πληρωμή καλλιτεχνική
αύτών υπηρεσία ή παρεχομένη τοϊς γλύπταις καί 
ζωγράφοις ήν άξιόμεμπτος, ό αριθμός τών θυ γα 
τέρων τούτων τής Εύας, αϊτινες άπό τής χειρός 
έχόμεναι έπλαίώντο παρά τάς δάφνινους αιμασιάς 
ήν λίαν περιωρισμένος, καί αΐ όλίγαι αυται, άς 
συνήντησεν ένταΰθα ό 'Ακόντιος ουδόλως τω σκο
πώ αύτοΰ ήρμοζον. Αυται ήσαν η οί άβροί, δι
ψαλέοι τών Μικρασιατίδων χαρακτήρες, ή αύς·ηραί· 
ώραιότητες, άρμόζουσαι ώς πρότυπα δ ι’ εικόνα 
"Ηρας ή καί Παλλάδος. Τό ζωηρόν, θάλλον και 
σφριγάν, ου τίνος ό ’Ακόντιος έδέΐτο, ούδαμοΰ υ
πήρχε. Τέλος μετά ήμίσειαν περίπου ώραν εφθα- 
σε ςανθή Λάκαινα, ητις είς τό είδός της ήτο
όντως μοναδική· αύτη ητο καταλληλοτάτη ξδιά 
τόν Ακόντιον έκαλεΐτο Φυλλίς, είχε δέ άκρι- 
βή συνείδησιν τών προτερημάτων της, δθεν άπή- 
τησεν ΰπέρογκον ποσόν. Ό  'Ακόντιος δέν έτόλ- 
μησε νά προσοέρη αυτ/ί όλιγώτερον, διότι τό δυ- 
νατώς όλιγώτερον τοΰτο, ήτο πολύ έτι τών δυνά- 
μεώ; του άνώτερον.

—  Εισθί αΐ μόναι διαθέσιμαι*, ήρώτησεν είτα 
ώχραν καί ισχνήν 'Ροδίαν.

— Αί μόναι βεβαίως, άπεκρίθη ή παιδίσκη, έ- 
νόμιζον όμως δτι εΐμεθα ίκαναί.

Ό  ’Ακόντιος, βεβυθισμένος είς τάς σκέψεις αΰ· 
τοΰ, διέμεινεν έπί τινας έτι ςιγμάς άκούων τάς 
συνομιλίας αρχαίων τινών καλλιτεχνών μετά τών 
έκεΐ παιδισκών καί είτα σύννους ανέκαμψε την όδόν.

Ού πολύ πέραν τοΰ άγάλματος, έπί τών βαθ
μιδών τής βάσεως τοΰ όποιου ειχεν ίδέϊ καθη
μένας τάς έξ άνθοπώλιδας, είδε νϋν πυκνήν νεα
νιών συρροήν. Λί Εξ άνθοπώλιδες αϊτινες πρότερον 
τόσους έφαίνοντο έχουσαι πελάτας, ήδη έκάθηντο
δλως άπρακτοΰσαι* μόνον προβεβηκώς καλλοπιςτις 
έχαριεντίζετο μετά  τής ώραιοτέρας έξ αύτών. Αί 
λοιπαί σκυθρωπφ βλέμματι προσεβλεπον προς το
μέρος έκεΐνο, ένθα εύάρε70ν τ ι ώς έφαίνετο κέντρον
προσείλκυε πέριξ αύτοΰ πάντας τους πανταχόθεν
έκεΐσε έρχομένους άνδρας.

Ό  Άκοντιος, 07ΐς ειχε τό πικρόν συναίσθημα 
δτι ούδέν βιάζει αύτόν, διότι άνευ φυσικοϋ προ
τύπου δέν ήδύνατο νά προχωρήστι είς την έρ·
γασίαν, έπλησίασε πρός ττν  έπί μάλλον αϋξανο- 
μένην όμάδα καί διά μέσου τών κεφαλών τοΰ 
συνωθουμένου πλήθους διέκρινεν έν μέσφ αύτοΰ την 
Ν εα ίρ α ν , ητις διά τής άρΐ7 εράς πιέζουσα έπί
τοϋ 7 Τ,θους της τό ίτέϊνον χάριεν I κάνΐ7 ρόν της,
διά τής δεξιάς διένειμεν άντί κεκανονισμένης ά- 
μοιβής τεχνικωτάτας άνθοδέσμας καί 7 εφανους. Η 
Νεαίρα έφαίνετο χαριε7 άτη ύπό τό ροδόχρουν 
ένδυμά της, ουτινος τό ύπερκείμενον κράσπεδον 
πλουσίως άργυροΰφαντον κατήρχετο τών άβρών νώ
των της καί ά π ’ άμφοτέρων τών ώμων διά λαμ
πρών πορπών έξηοτάτο.

— Καί είς έμέ, καί είς έμέ, Νεαίρα ! ήκούοντο 
πανταχόθεν πολλαί φωναί.

Έν άκαρεί τό ύπερπληρωμένον άνθέων κάνΐ7 ρον 
έκενώθη, αργυρά δέ κεομάτια άντεκατέτησαν τάς 
πολλάς άνθοδέσμας καί τούς 7Ε<ράνους, ή δέ εύει- 
δής άνθοπώλις μειδιώσα ηύχαρί7 ει ένθεν καί ένθεν 
τούς προθύμους άγορα7 άς της.

Ό  τελευταίος κατωρθώσας νά τύχη άνθοδέσμης 
ην ό Κόνων. Τό τής παρελθούσης ατύχημα δέν 
άφήκε τόν διεφθαρμένον άρΐ7 οκοάτην νά κοιμηθή. 
Μέχρι τότε ή Νεαίρα ήτο δι’ αύτόν άδιάφορος· 
τδ·« τρξατο νά ένδιαφέρηται δ ι’ αύτόν. Δυο ώρας 
μετά τήν άνατολήν τοΰ ήλίου άνεβη το δχημα 
αύτοΰ. Παρά τοΰ Όλόρου έμαθεν δτι ή νεω7ΐ 
άνατείλασα καλλιτέχνις, ήτις ούτως αίφνιδίως κα- 
τήλθεν έκεΐ έκ τής νήσου Δρομίσκου, έπωλει πε

ρί τήν μεσημβρίαν άνθη παρά τόν ανδριάντα τοΰ 
Κρέοντος. ΤΗτο ή καταλληλοτάτη ευκαιρία νά τή
δμιλήσνΐ.

Ό  Κόνβν έπλησίασε πολύ την παιδίσκην. Λα
βών τήν Ανθοδέσμην δέν έρριψεν είς τό κάνι- 
7 ρον, δπως οί λοιποί τό άργυροΰν κέρμα, τής 
άνθοδέσμης τό κεκανονισμένον άντίτιμον, ά λλ’ έν- 
εχείρισεν αύτη χρυσοΰν περσικόν νόμισμα. Ά ντι-
θέτως πρός τόν άνειμένον τρόπον, δν χθές έπί 
τής δημοσίας όδοΰ έξωθεν τοϋ κήπου του μετε- 
χειοίσατο, έδείκνυε νΰν ίπποτικήν μετριότητα.

— Νεαίοα, ε’ϊπεν αύτη, λυποΰμαι σπουδαίως διά 
τό χθεσινόν γεγονός, δπερ πρέπει ν’ άποδώσης· 
είς άπρεπή οίνοφλυγίαν. Θέλεις νά μοί δώσης ευ
καιρίαν νά σοί άποδείξω πόσον μεγάλη καί ειλι
κρινής εινε ή μετάνοιά μου Δύναμαι νά σοί έκ-
θέσω άνενοχλήτως......

— Πρός Θεοΰ, διέκοψεν αύτόν γελώσα ή Νεαί
ρα, δέν είμαι διόλου μνησίκακος ! Διαβλέπω βε
βαίως, δτι έκ τής καρδίας σου έξέρχεται τό 
θειον τοΰ Λυαίου φρόνημα. Έ ν τούτοις λάβε ά- 
πέναντι τοΰ χουσοΰ σου νομίσματος ώς ύπόλοιπον
τής πληρωτέας άξίας τής άνθοδέσμης μου τήν 
δράκα ταύτην τών άργυρών μου δραχμών.

.— ·Όλως διόλου! άπηντησεν ό Κόνων άποκρού- 
ων τά  προσφερόμενα. Θά μοί έπιτρέψϊΐς νά π λ η 
ρώσω τήν τέχνην σου δπως έγώ θέλω. Νΰν δμως
άποκρίθητί μοι, θ έλεις ..............;

— Κύριε, δέν σέ έννοώ, διέκοψεν ή Νεαίρα άνα 
σπώσα τούς ώμους. Το πράγμα έτελείωσε καί δέν γνω . 
ρίζω τ ί θ ά  είχες περίπλεον νά μοί εϊπης.

— Ίδέτε  τόν Κόνωνά μας ! ΉκούσΘη νΰν ήχη- 
ρά ή φωνή τοΰ νέου Όλόρου, 07ΐς ήκουσε τάς 
τελευταίας έκείνας λέξεις. Δεν ύποχωρέϊ ό άκό- 
ρες-ος ! Π άνιοτε φιλόφρων πρός τήν καλλονήν, πάν
τοτε φιλόφρων πρός τήν θάλλουσαν χάριν.

Ε ίτα  πλησιάσας έπί μάλλον τόν Κόνωνα εί
πεν αύτώ χαμηλή τη φωνή,_ άλλ’ ούτως 
ήκούσθη παρά τοΰ 'Ακοντίου.

.— Ένθυμοΰ τήν Κυδίππην !
— Μπά ! άπεκρίθη ό Κόνων.
— Είσαι τόσον βέβαιος διά τήν ύπόθεσίν σου; 

ήοώτησεν ό ’ Ολορος.
— Τελείως άσφαλής.

{ι — 'Ηκουσα τό έναντίον.
— Σέ ήπάτησαν, αληθώς σέ ήπάτησαν, διότι 

μόνον κακόβουλος διάθεσις δύνατκι όρΐ'Γίκ.όν γεγο
νός νά θέλϊΐ άνοήτως νά παραμορφώση. Ό  άρχων 
Χαρίδημος ενώπιον μαρτύρων έδωκέ μοι τήν τυπι
κήν του συγκατάθεσιν, καί άν ζτ,ς μέχρι τοϋ



χειμώνο;, έλπίζω ότι θέλω  ίδεΐ μεταξύ τών 
κεκλημένων εί; την έορτήν των γάρων μοι» καί 
τον όξυνου7 «τον Ό λοίον.

Ό  Όλορο; άνασχών τού; ώμου; του; είπεν.
— Ό  Χαρίδημο; καί ή θυγάτηρ του Κ υδίππη, 

φίλε μου, είνε δΰο τινά διάφορα πράγματα. Έ κ 
το; τούτου καί δ Χαρίδημο; αύτά; δέν θέλει έμ- 
μείνει έν τ?ί άττοράσει «του, έάν ό μέλλων γαμ- 
βρύ; του έν δημοσία όδέ» προσφέ3·ϊΐ τον έ'οωτά 
του εί; μίαν άπέλπιδχ.

—  Εκαμον έγώ τοιοΰτόν τ ί ,

— ’Ολίγον τι.
— Μπά ! έπείπεν δ Κόνων, καί εί; το νέον 

τοΰτο Μ πά, ένυπήρχεν ή εκφρασι; τή ; βεβαιό
τατο;, δτι τό παν ητο συγκεχωρημένον εί; αυ
τόν, τδν έςοχον άρΐ7 οκράτην Κόνωνα, παν δπερ
ύπο άλλου τινδ; θνητού πραττόμενον τθελεν εΐ-
σθαι έπιμεμπτον. Έν τούτοι; ήκολούθησε τδν βρα- 
δέω; πρδ; τά  πρόσω χωρήσαντα Όλορον.

Ό  Ακόντιο; ις-ατο πολύ πλησίον. Ούδεμία λέ- 
ζ ι; του διαλόγου τών δύο φίλων διέφυγεν αύτόν.
«’Ε ν θ υ μ ο δ  τ η ν  Κ υ δ ί π π η ν » .  Αί λέξει; 
αύται ένεΐχόν τ ι τδ προφητικόν. Ό ποία  ιδιόρρυθ
μο; κόρη ητο ή θυγάτηρ αΰτη τοϋ Χαριδήμου,
αί άποφχσει; τη ; έποία; ούτω σπουδαίω; ύπ’δψει 
έλαμβάνοντο ; Παρά τοϋ Μβλανίππου έμαθεν ό 'Α
κόντιό; οτι δ Χαρίδημο; ητο άνήρ αύ^ηρά; καί 
άκαμπτου θελησεω;. Μονο'ν λο'.πον ασυνήθη; χα- 
ρακτήρ κορασίδο; ήδύνατο ν’ άντιτάςη τήν γνώμην 
αύτή; απέναντι τοιούτου πατρό;. Έ κ  τών λόγων 
τοΰ Όλόρου διεΐδεν δ ’Ακόντιο; δτι ή Κυδίππη 
εμελλε ' νά πράξη τοΰτο, δτι μάλις-α δέν ί,Θελε 
δεχθή τήν μνητείαν τοΰ προκρίτου έκείνου άνευ 
δρων καί συνθηκών, ώ ; έφρόνει δ μάταιο; Κόνων. 
Ήγνόει δ ’Ακόντιο; τ ί  συνέβη τότε έν έαυτώ· άλ
λ ’ ή Κυδίππη έκείνη, ην έξ δνόματο; μόνον ού
τω  μοιραίω; έγνώρισεν, τγειρεν έν αύτώ μυς-ηριώ- 
δη τινά συμπάθειαν, καί διά τή ; ζωηοά; τοϋ 
καλλιτέχνου φαντασία; έπλασσε τήν ίπποτικήν εύ- 
γενή μορφήν τη ;, τ» ήπιον καί έν τούτοι; έπι- 
βλητικάν βλέμμα τη ;, τδ γοητευτικόν τη ; μειδία
μα, ή άνάμνησι; τοϋ όποιου τρκει καί αύτον ά
κόμη τδν ύπερήφανον Κόνωνα παρά τ ά ; φαινομέ- 

■ γικά; διαμαρτυρία; του νά ύποτάσση.
Τπο τών σκεψεων τούτων κατειλημμένο; δέν 

ίκουσε τήν Νεαίραν κ α τ’ δνομα καλοΰσαν αύτόν. 
Ταχεΐ βήματι έτράπη τήν πρό; τήν πόλιν άγουσαν: 
ή ζωηρότη; -ττ,ς όδοΰ τοϋ [λιμένος έτάρασσε τδ 
ρεμβώδε; τών σκέψεων αύτοΰ. Καί νΰν ή φαντα
σία αύτοΰ προσεκολλήθη κβζί αύθι; εί; τδ άπό

καιροϋ διαγεγραμμένον έν αύτφ καλλιτέχνημά τον, 
ττο ι τήν έπι^ρέφουσαν οίκοι ποιμενίδα, ή ; εζήτει 
τό πρωτότυπον. Έν τούτςι; άπεφάσισε νά έπανέλθη 
οίκαδε καί έκεΐ έν τή σιγή τοΰ δωματίου του έ- 
πεξεργασθή τ ά ;  ποικίλα; τή ; πεοιπλανήσεώ; του 
εντυπώσει;.

Μίαν μετά  μεσημβρίαν ώραν εφθασεν εί; τόν
οίκονί τή ; Κορωνίδο;. Ε ί; τ ά ; διεξοδικά; έρωττσει; 
αύτή; διά βραχέων άποκρινόμενο; είσήλθεν εί; Ιτά 
ίργχς-ήριον αύτοΰ, ενθα ή π αχεΐα  μαρμαρίνη δο-ι 
κό; περίλυπο; καί σιγηλή προσέβλεπεν αύτόν. ώς 
διαμαρτυρομένη δήθεν |δ ιά  τδ άκαρπον τών πρώτων 
τβύτων ί τοΰ καλλιτέχνου κόπων. Παρά πάντα  τά  φι~. 
λοσοφικά αποφθέγματα, άτινα αύτό; έαυτώ ύπεμί-, 
μνησκεν, ήσθάνετο έαυτδν λίαν άθυμον. Κατέβη 
εί; τ  όν μικρόν τή ; |  οικία; κήπον ένθα ή Κορω
νί; έκαλ>ιέργει |λαχανικά  τινα καί καρπούς. Ή το  
μικρά εκτασις 7 0  εω; 8 0  τετρ. πήχεων, περι- 
βαλλομένη έκ τών τριών μερών διά τοίχου,κατ^ 
δέ τήν τετάρτην έχωρίζετο άπό έτέρου κήπου 
διά φυσική; μυρσινών αιμασιά;. Συκαΐ, άμυγδαλέ- 
αι καί ροιαί εθαλλον εί; τδ δπισθεν μέρο;. ’Α
πέναντι τών μυρσινών ητο γαγγρώδη; σε·ρά κυδω-
νεών, τού; χνοώδει; τών όποίων καρπού; έμα- 
γείρευεν ή Κορωνί;. Έν τψ  μέσω τοΰ κήπου η
το μικρόν τ ι ύψωμα. Έ π ί τούτου θ ά  1<-χτο άλ
λοτε πήλινόν τ ι άγαλμα . Νΰν ή θέσι; καί ή 
πλινΘόκτΐ7 ο; βάσις ησαν ϋπό θάμνων περικυκλω
μένα μέχρι 7 ενή; άτραποΰ, ή τι; ώδήγει πρό; τά  
άνω τοϋ κήπου. Τήν πλινθόκτΐ7 ον βάσιν είχε 
μεταβάλει ή Κορωνί; τή  βοηθεία καλοϋ τινο; έρ*. 
γατικοϋ γείτονο; εί; κάθισμα καί έκόσμησε τήν 
άνάκλισιν αύτοΰ |δ ι ’ έσφαλμένω;! γεγραμμένου δι- 
7 ίχου, άναφεοομένου εί; τού; φιλοθεάμονα; τής 
ρα7 ωνης φίλου;.

(ακολουθεί)

Σ Κ Ε Ψ Ε ΙΣ

Ή  χάρις, ή έπί Ιδιοτελεια γενομένη, 
δέν εΐ i t  πλέον χάρις· εΐνξ δάνειον έπί 
τόκω.

Ήμπορει ένίοτε νά φαίνεται ανόητος 
ό εχων πνεΰμα· ά λ λ ’ ούδέ*οτ$ θά ?αν$ τοι“ 
οΰτος ό εχων κρίσιν.

Ό  κόλαξ ούτε περί έαυτοΟ Ιχει καλήν 
γνώμην ουτ* περί τώ\ι άλλων.

ΜΙΧΑΗΛ. ΑΓΓΕΑΟΣ

(συνέχεια δρα φυλ. προηγ)

‘Η Φλωρεντινή Ακαδημία αίτήσατο παρά 
Λέοντος τοϋ Γ. τά όστα τοϋ Δάντου, πρό 
διακοσίων έτών έν δεινή έξορία έκμετρήσαν- 
τος τόν βίον έν Ραβεννη. ‘Ο Μ. Ά γ γ ε λ ο ς ,  
έν άργία καί άτυχία διάγων τήν ζωήν του, 
άνεγίνωσκε τά αίματα τοΰ άθανάτου Ποι- 
ητοϋ, σημειώνων διά τοΰ καλάμου έπί τών 
άκροσελίδων τά άντικείμενα άτινα μάλλον 
άφήρπαζον τήν φαντασίαν του καί διεκί- 
νουν τόν νοΰν του- έξαίσιον Ιργον δπερ 
τήν σήμερον θά ήτο άνεκτίμητον έάν ύπό 
τών κυμάτων δεν κατεπίετο. Καί τις τω
όντι καταλληλότερος τοΰ Βωναρόττη νά 
ύπομνηματίση τήν θοίαν Τριλογίαν ·, Μαθώ'* 
έν τούτοις τήν τών Φλωρεντινών πρότασιν 
περ ί. τών όστών τοΰ Δάντου συνεκινήθη 
καί ήθέλησε νά μετάσχη τοϋ δικαίου καί εύ- 
σεβοΰς έργου. Έ ν τοϊς ’Αρχείοις τής Φλωρεν
τίας σώζεται είσέτι ή αίτησις παρ’ αϋτοϋ 
γεγραμμενη έν ή τάδε άναγινώσκονται· 
«Έγώ Μιχαήλ ’Ά γ γ ελ ο ς  γλύπτης απευθύ
νω πρός τήί ‘Γμ. ‘Αγ. τήν α ύ τ ή ν  δέησιν, καί 
προτίθεμαι νά ιδρύσω τώ Θείω Ποιητή τά
φον άζιον αύτοΰ».— Ά λ λ ά  Αέων ό 1 . περί
φημος Μαικήνας, δστις έλαβε τό καύχημα 
νά δώση τώ αίώνι τό 'Ονομα αύτοΰ, άπε- 
ποιήθη νά συμπράζη τώ τεχνίτη, διό ό κό
σμος έστερήΟη μεγίστου μνημείου· καί άπαν- 
τήσεως αύτόν άπα;ιώσας, τόν διέταξε νά 
τόν συνωδεύση είς τήν πορείαν το« εις 
Φλωρεντίαν, καί νά άσχοληθή εις τήν πρόσο- 
ψιν τής Εκκλησίας ‘Αγίου Ααυρεντίου. ‘Ο 
Μιχαήλ Ά γ γ ε λ ο ς  υπήκουσβ’ πλήν παρου- 
σιάσας τό σχέδιον αύτής διετάχθη νά μετα
βή είς Κ,αρράραν δπως άναλάδη άλλην έ- 
πιχείρησιν, καί ώς συνέοη τό πρώτον, οι- 
αρχούσης τής απουσίας αύτοΰ, άνθρωποι α
ναιδείς προσέκρουσαν τή τιμιότητι αύτοΰ. 
Έπί Ιουλίου τοΰ Β'. έξετιμήθη άπειρος τής 
τέχνης· έπί Αέοντος κατηγορήθη σφετερΝ 
σμοΰ. Ήπάτησαν τόν Ποντίφηκα λέγοντες  
αύτώ δτι ό Μιχαήλ 'Α γγελος ένεκεν πλεο
νεξίας προετίμα τό μάρμαρον Κ,αρράρας τοΰ 
τής Serravezza· διό άποτόμως διετάχθη νά 
πορευθή άλλαχόσε. ‘Ο Μ. Ά γ γ ε λ ο ς  παρά τό 
σύνηθες υποτεταγμένος έγκατέλειψε τήν 
Καρράραν καί διευθύνθη εί; Pietra Santa- δι-

ήλθε πολλά ετη έκεΐβε καί σκληρώς έ- 
μόχθησε δπως έξαγάγη νέα μάρμαρκ, καί 
νά τέμη οδούς καταλλήλους είς μετακομισιν 
αύτών μέχρι τής θαλασσής, καί αφοΰ μετά 
άναριθμήτ.ους πόνους άοίκετο είς Φλωρεντί
αν, ό ΙΙοντίφηξ διελογιί,ετο άλλα έργα. 
Τότε ό Βωναρόττης άγανακτήσας άπήλθε 
τής αύλής αύτοΰ όπως ού6εποτε έπανέλθη. 
Κατ’ αύτόν τον χρόνον παρεισεφρησεν η με
γίστη μεταξύ Μ. Α γγ έλο υ  καί Ραφαήλ δι
χόνοια, άνδρών τήν εύφυιαν θεσπεσιων? η -  
τις άμαυροϊ τό διαλάμπον φώς τοιουτων 
ένδοξων άντιπάλων καί ήν πονηροί άνθρω
ποι ετι μάλλον ήρέθισαν διά σκευωριών 
αϊτινες τ* κατευνάζοντα παθη άδιαλλακτως 
διήγείρον.

Οί βιογράφοι Μ. Α γγ έλο υ  είπον δτι έ- 
ξαφθείς κατά τοΰ Ραφαήλ άνεκραςεν δτι ή 
έλαιογραφική ήτο τέχνη ταϊς γυναιξί ^πρέ
πουσα καθώς καί τοϊς πλουσίοις καί όκ.̂ νη- 
ροϊς.—  Εν τή έξάψει τοιουτων παθών Λέων 
ό Γ. έτελεύτησεν δν διεδέχθη Αδριανος ό 
Σ Τ . ούτος δμως ταχέως t άπεβίωσε καί ανε- 
δείχθη ΙΙάπας Rλήμης ό Ζ'. Μετά τινα έτη 
έν οις διά παντοίων θλίψεων διήλθεν ενε- 
κεν τών έμ<ρυλίων διχονοιών, ο Μ. Α γγε
λος άνέλαβε τό γλυφεΐον καί άνευ δισταγ
μού ήρχισε τό μαυσώλειον Ίουλιανοϋ καί 
Ααΰρεντίου τών Μεδήκων αύτός έν τώ 
σκευοφυλακίω τής Εκκλησίας τοΰ Α γίου  
Ααυρεντίου, ώς είς παν άλλο έργον του ύπε- 
ρέσχε τών συγχρόνων αύτοϋ. Έ ξοχος εύ- 
ωυΐα', παραμελεί τών κανόνων, περιφρονεΐ 
τάς παραδόσεις, υπερτερεί τών δυβχερειών· 
στερρά αύτοΰ άπόφασις έν τή γλυπτική, 
ζωγραφία καί άρχίτεκτονική έστι νά μή μι- 
μήται ούδενός καί νά μή τύχη μιμητών.—  
Τά δύο μνημεία κεΐνται τό εν έκ δεξιών 
τό δέ έξ αριστερών τοΰ Παρεκκλησίου· έπί 
τών σαρκοφάγο>ν εγείρονται οι άνοριαντες 
τών ήγεμόνω ν ού δ έν  ταράττει έν τή ήρε— 
μαία έκείνη δι&μονή τήν μελέτην καί τήν 
δέησιν δεξιόθεν φαίνεται ό Ιουλιανός, η 
δραστηριότης, ή παρρησία καί ή ισχύς' είς 
τούς πόδας αύτοΰ άναπαύονται ή ή’̂ -ρα καί 
ή νύξ· αριστερόθεν ό Λαυρέντιος, ή μελετη, 
ή ήρεμία καί ή σκέψις, έξ ού ό θαυμαστός 
ούτος άνδριάς έκλήθη ό σ ύ ν ν ο υ ς.

Τά δύο άλληγορικά πρόσωπα στηρίζό- 
αενα έπί τοΰ τάφου Ααυρεντίου είσί τό 
λυκόφως καί ή ήώς· δεν σχολιαζομΐν ούοε



άναλυομεν ταϋτα τά εργα· άρχει νά εΐπωμεν 
ότι είσί ε; έμψυχοι ανδριάντες. ‘ ίπ ό  τό τής 
Νυκτός άγαλμα εύρέθησαν γεγοαιχίλένοι οί 
εξής στίχοι·
La notte che tu  vedi in si dolci atti 
Dormire, fu da un angelo scolpita 
In questo sasso, e perche dorme ha vita, 
Destala se non credi, e parleratti.

‘Ο Μιχαήλ Ά γ γ ελ ο ς  άπήντησε τω ά- 
γνώστω ποιητή·
Grato m i b il Sonno,e piu l ’esser di sasso^ 
Mentre che il danno e la vergogna dura  ̂
Non veder, non sentir, mi 6 gran ventura·, 
Pero non mi destar, deh parla basso! 
οργίλος πλήν μελαγχολική άπάντησις, γρά
φει ό Δανοολος, ητις οιαδηλοΐ δ,τι ό τεχνίτης 
έφρόνει περί ιών νέων Κυρίων τής Φλωρεντίας.

Ο ΜΩΫΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΓ

Μεταξύ τών ανδριάντων οΰς δ μέγας Βω
ναρόττης ειχεν αρχίσει διά τδ μνημεΐον Ι 
ουλίου τοϋ Β \  εκείνος όστις σώζεται εισέτι 
άς'ος αύτοΰ έστιν ό Μωϋσής.— Οΰτος όά ν- 
δριάς άν και αξιοθαύμαστος καί τρομερός, 
άποσπασθείς τής θέσεως δι’ ήν έπλάσΟη ό- 
στις έμελλε νά άποτελέση μέρος έκείνου τοϋ 
όλου παρά τοϋ γλύπτου σχεδιασθέντος, καί 
μη συντελεσθείς ενεκεν τής κακεντρεχίας 
τών φθονερών, δέν διεγείρει τδν θαυμασμόν έ- 
κεΐνβν όν ήθελε παρέχει ίδρυθείς είς έκατδν 
πδοας ύψους, έπί ύπερμεγέθους μνημείου, 
περικυκλο^μενος ύπό ομίλου σιβυλλών καί 
προφητών, καθώς ειχε συλλάβει αύτόν ή ύ- 
περάνθρωπος φαντασία τοϋ μεγίστου τεχνί
του. ‘Η  αξία τοΰ αγάλματος δέν δύναται νά 
περιγραφή, οφείλει τις νά αίσθανθή αύτήν  
είναι ύψηλή Ιοέα έν τώ μαρμάρω έκφρασθεΐ- 
σα εν νυκτί φρικαλέα. Θεόπνευστόν έστιν έρ
γον τής μεγίστης διανοίας καί δυνάμεως. 
Γό παν έστιν ύπεράνθρωπον καί τρομερόν 
είς τοΰτο τό έργον ύπερέχον εκατόν §πή·/εις 
τούς ήρωας τών μυθολογικών αιώνων. Είσελ- 
θών καί έγώ είς τόν Ναόν τοΰ ‘Αγίου Πέ
τρον in  Vincoli έν Ρώμη καί άτενίσας είς 
τδ άμυδρόν φώς τοΰ δύσαντος ήλίου είς 
τόν άρχαΐον Νομοθέτην τήν αύτήν φρίκην 
ήσθάνθην ύφ’ ής πολλάκις καταλαμβάνομαι 
έν τή ήρεμία σιωπηλής νυκτός άναγινώσκων 
τάς πυρεκβόλους εκφράσεις βιβλικού τινο-

χωρίου.· Ώ στε έάν δ μέγας Φειδίας έκ τών 
‘Ομηρικών έκείνων στίχων οΰς ούδεμία 
γλώσσα ουναται νά μεταφράση

Η  και κυανε/,σιν έ - ’ ονρΰσι νεΰσΐ Κρονίων κτλ. 
την ιδέαν τοΰ Διός αύτοΰ ήοήσατο, ό tM . 

Α γ γ ε Λ ο ς  εκ των φλογερών έκφρασεων τοϋ 
Δαντου περίγράφοντος τό άλαζονικδν πνεϋ- 
μα τοΰ Φαρινάτα καί τοϋ Καπανέως ζωήν 
καί λόγον ένέπνευσεν είς τό άψυχον μάρ
μαρον διά τής πλάσεως τοΰ έαυτοϋ Μωΰσέ- 
ως. ΙΙερι τοϋ άνόριάντος τούτου πραγμα
τευόμενοι δέν δυνάμεθα νά παραλείψωμεν τό 
έξης τοϋ Zappi περιβόητον

S ο η θ 11 ο

Chi 6 costui, che in  si gran pietra Scolto 
Siede Gigante, e le piu illustri e conte 
Opre d ell’arte avanza; e ha vive e pronte 
Le labbra si, che le parole ascolto ?

Questi 6 Mos6 ; ben m el diceva il  folto 
Onor del mento,e'l doppio raggio in fronts 
Questi e Mos6, quando scendea dal Monte, 
E gran parte del Nume avea nel volto.

Tal era allor, che le sonanti e vaste 
Acque ei sospese a s& d’intorno·, e tale 
Quando il mar chiuse, e ne fe’tomba altrui

E voi sue turbe un rio vitello alzaste ! 
Alzata aveste Immago a questa eguale ; 
Ch’era men fallo l'adorar costui.

‘Ωραΐοί είσι καί οί έξης στίχοι τοϋ ά- 
ξιοτίμου καθηγητοΰ τής έν ‘Ρώμη ’Ακα
δημίας Francesco Marri έν τώ ποιήματι αύ
τοΰ uNotti Vaticane>j.
M ichelangel con atto imperioso ^
Dava forma ad un sasso il piu. g igan te  
Che tag li da suoi monti il carrarese·,
E volto a me dicea : Giulio m ’impone 
Ai suoi splendidi gesti erger trofei.
Qnesti 6 Mos6, legislator che adombra 
Del Pontefice il senno e la possanza.
Vuoi che viva e favelli ? E di6 col picchio 
Dello scarpel su ll’accigliata fronte.
Poche schegge volaro, e tosto apparve.

L’acceso sguardo, il labbro che rampogna 
L’idolatria del popolo incostante,
E la legge da Die scritte promulga.

cc‘0  Μωϋσής, οΰτω πως έκφράζεται δ πο
λύς Τ. Dandolo, (II Secolo i Leone. Decimo 
Vol. I. pa 193) διεγείρει έν τή καρδία 
κατήσειαν καί σέβας* άπό τοΰ άτομου και 
τοΰ προσώπου τοΰ Νομοθέτου τών ‘Εβραί
ων διααιαίνεται μεγαλοπρεπές τι καί άσύνη- 
θες, όπερ ό πρακτικώτερος είδήμων τής τέ
χνης δέν ήδυνήθη ν ’ άποκαλύψη, νά διδάξη· 
τό αύστηρδν καί συννουν βλέμμα τοΰ άνδρδς 
τούτου ύπνόντοςτώ Αίωνίω, συλλαμβάνει ά- 
νέκφραστον δύναμιν, ύπερήφανον άγανακτη- 
σιν κατά τοϋ στανιάζοντος όχλου καί έν 
ταύτώ άπειρον ύποταγήν τή Θεία βουλήσει. 
’Εκπλήττει ή άπλότης τών μεταχειρισθέντων 
μέσων, τό έμφανές τών γραμμών, τό αύτόμα- 
τον τών κινήσεων· οδτός έστι προφήτης ο- 
στις σκέπτεται, προβλέπει, έρευνα άνά μέσον 
τών γεγονότων τών παρελθόντων αίωνων,τήν 
τύχην τών μελλόντω ν- διάνοια συνεΐόυΐα τά 
άλλότρία παθήματα πρός άνακούφισιν* ούδέ
ποτε παραφερόμενος έν τώ στροβίλω τών πα
θών ούδέ καταβαλλόμενος ύπό τών δυστυ- 
γιών τής άνθρωπότητος· αί κοΐλαι κόγχαι, 
τά βλέφαρα έκεΐνα άφ’ ών έξακοντιζεται τδ 
βλέμμα όπως είσδύση είς μελλούσας συμ
φοράς, ώφειλον νά χύσωσι γενναία δάκρυα 
έπί άνεπανορθώτων άτυχημάτων· ό άνεμος τώ 
κινεΐ τήν άπεριποίητον κόμην· ή κατήφεια 
τοϋ προσώπου δέν παράγεται έν αύτώ έκ τής 
δυσαρεσκείας δυστυχημάτων θρηνεί έπί τή 
άπωλεία τής έλπίδος ότι τά άμαρτήματα τών 
πατέρων αύστηρώς τιμωρηθέντα θά άποβώσι 
τοϊς τ.έκνοις διδασκαλίας καί χαλινοΰ...

« ‘ Ο  Β ω ν α ρ ό τ τ η ς  ε ίν ε  δ ιά  τ ή ν  ν ε ω τ έ ρ α ν  
γ λ υ π τ ι κ ή ν  ό , τ ι  ό Φ ε ι δ ί α ς  δ ιά  τ ή ν  ά ρ χ α ί -  
α ν . . .  ‘ Ο  Φ ε ι δ ί α ς  δ η μ ιο υ ρ γ ώ ν  τ ό ν  Ό λ ύ μ -  
π ιο ν  Δ ία  τ ο υ  έ ν ε π ν ε ύ σ θ η  ύ π ό  τ ο ϋ  ‘ Ο μ ή ρ ο υ ,  
ό Β ω ν α ρ ό τ τ η ς  ε υ ρ ε ν  έ ν  τ ή  Γ ρ α φ ή  τ ό ν  Μ ω ϋ -  
σ ή ν  τ ο υ ·  ά μ φ ό τ ε ρ ο ι  π ρ ο έ θ ε ν τ ο  ν ά  τ ύ χ ω σ ι  
τ ή ν  κ υ ρ ια ρ χ ία ν  τ ή ς  σ κ έ ψ ε ω ί  έ π ί  τ ο ΰ  σ χ ή 
μ α τ ο ς  ό " Ε λ λ η ν  έ ξ ο χ ο ς  ε ίδ ή μ ω ν  τ ο ϋ  σ χ ή μ α 
τ ο ς  δ ιώ ρ θ ω σ ε , π λ ά τ τ ω ν  α ύ τ ό  π α σ α ν  μ ικ ρ ο 
π ρ έ π ε ια ν  τ ή ς  ά λ η θ ε ί α ς ,  τ ό  κ α τ έ σ τ η σ ε ν  Ιδ α 
ν ικ ό ν ,  κ α ί  έ ρ ε υ ν ώ ν  έ ν τ ό ς  τ ο ΰ  ά ν θ ρ ώ π ο υ  ά -  
π ε κ ά λ υ ψ ε  τ ό ν  θ ε ό ν  δ ’ Ι τ α λ ό ς  ά π ε ικ ό ν ισ ε  
τόν ά ν θ ρ ω π ο ν  ά ν υ ψ ω θ έ ν τ α  είς τόν ό σ ο ν  έ -

νεστι υψηλόν βαθμόν μεγαλοπρεπείας έμ- 
ποιών αύτώ διά χαρακτηριστικής έκφράσεως 
τήν θρησκευτικήν μ ελα γχολ ία ν τής καρ
δίας του.»

Μετά τδν θάνατον Κλήμεντος τοΰ Ζ ■ 
άνηγορεύθη Πάπας Παϋλος ό Γ . όςτις με
τά τδν ένθρονισμόν του άκαλουθούμενος ύ
πό τής πομπώδους συνοδίας δέκα Καρδινα
λίων έπαρουσιάσθη πρός τόν Βων?ρόττην 
καί τώ εΐπε· Τεχνίτα, τό λοιπόν τής ζωής 
σου έλπίζω μοίάνήκει. Ένθυμοΰ τοΰ τοΰ Βα- 
τικάνου Παρεκκλησίου έν ω εύρύς χώρος 
υπάρχει άναμένων τήν χεΐρά σου. ‘Ο Μιχα
ήλ ’Ά γ γ ε λ ο ς  παρεδέχθη τήν πρόσκλησιν 
και ήρξατο τοϋ μεγάλου έργου τής δευ- 
τέρας παρουσίας έν ω έδαπάνησε οκτώ ώς 
έννέα έτη. Αΰτη ή μοναδική εΐκών, άπει
ρος έν ή ό άνθρωπος παριστάνεται είς πάντα
τά σχήματα, έν η πάντα τά πάθη καί αι 
κινήσεις τής ψυγής άπεικονίζονται μετ’ άμι- 
μήτου έντελείας όέν εχει παραοειγμα νά 
έξισωθή πρός αύτήν. Έν αύτή ή τοΰ Μ. ’Α γ
γέλου * εύφυΐχ άπευθύνθη είς τό ’Άπειρον. 
‘Η ύπόθεσις τοϋ έξαισίου τούτου έργου, δ 
τρόπος δι’ ου συνελήφθη καί έξετε>νέσθη, ή 
θαυμαστή ποικιλία καί ή διάταξις τών προ
σώπων, ή άντίθεσις τοϋ φωτός κ ίί τών σκι- 
κών, αί δυσχερειαι ως έκ θαύματος ύπερ- 
τηρηθεϊσαι, ή έντελής ένότης καί ή τελειότης 
δι’ ής πάντα τά μέρη άνταποκρίνονται είς 
τό όλον καθιστώσι τήν έσχάτην κρίσιν τήν 
μεγίστην εικόνα έν τώ κόσμω ύπάρχουσαν.

‘Ο ζωγράφος δέν ήδύνατο νά απεικόνιση 
είμή μίαν μόνην σ κ η ν ή ν  τοΰ φρικαλέου 
δράματος όπερ θά έδωσε έν τή κοιλάδι παρι- 
στανόμενον πάντα τά έθνη τής ύφηλίου· ούχ 
ήττον όμως διά μιας καί μόνης περιστά- 
σεως, έν στενώ διαστήματι, διά τής μόνης 
έκοάσεως τοΰ άνθρωπίνου σώματος, ο τε- 
γνίΚης ήδυνήθη νά διεγείρη τόν θαυμασμόν 
καί τδν τρόμον καθιστών ήμας θεατάς τής 
τελευταίας καταστροφής.

Τό γιγαντιαΐον τοΰτο έργον έ^αρουσια- 
σθη τήν ήμέραν τών Χριστουγένων τοϋ έτους 
1541. ‘Ο Μιχαήλ Ά γ γ ε λ ο ς  ήτο τότε 67 
έτών καί μετά τήν δημοσίευσίν τής ζωγρα- 
φίας τάδε συνέβησαν. Διηγείται ότι ό ζω-



γραφος B iagio  συνωδεύσας τόν Ποντίφηχα 
«ο ευομενον 5πβς παρατηρήση φ
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λ ο ς  ά φ ιχ ν ε ΐτ α ι  έμ π ρ ο σ θ ε ν  το ϋ  Μ . ’Α γ ν έ ,  
ου  ̂ π α ν τ α  οέ κ ιν ε ϊ  λ ίθ ο ν  δ π ω ς  τό ν  χ α -  

τ α π ε ισ η  νά  ύ π ο σ τ ή  τ η ν  ά ν α γ χ α ία ν  θ ε ρ α π ε ί-  
ν . · _ °  τ ε χ ν ί τ η ς  ένδ ίδω ν  ε ίς  - ά ς  δ ε ή σ ε ις  

α υ το ύ  TCO ε π ιτ ρ ε π ε ι  νά  ά ν α λ ά β η  α υ τ ή ν ,
•  γ ν » . τ 4 ς  Α » α η π , « η { !α τ ρ - L  , ή ν  o j -  
α τ ο ν / π λ η γ η ^  το ΰ  φ ίλ ο υ  το υ , δ σ τ ι-  έν έ -  
ν α ν τ ια  π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ί ή θ ε λ ε  β ε β α ίω ς  ά π ο θ ά ν ε ι.

Καιρός εστι νΰν νά θεωρήσωμεν τόν Μ.
Α γγελον εις τό τρίτον μέρος της τριπλής 

εκείνης ^ευφυΐας ήτις συζευχθεΐσα έν ένί μό- 
νω άνθρωπω άπέδειξεν αύτόν τόν μέγιστον 
τεχνίτην δν ή ‘Γπερτάτη Αρετή διά τής Ιΐαν- 
τοδυναμιας αύτής επλασεν έπί τής γ ή ς .  0 έ -  

V ιΙ“ΰλο? ό Γ . νά οίκοδομήση έν Ρώαη 
φρούρια τινα πρός όχύρωσιν τών συνόρων', 
ηΟΛοδετησε τό σχεδιον αύτώ. καί οί μέγιστοι 
αρχιτέκτονες τής Ιταλίας προσήνεγκον τό 
σχεοιασσεν wap’ αύτών Ιργον. Μεταξύ τού
των ηριθμοϋντο S. Gallo καί ό Βωναρόττης 
και τό  ̂ σχέδιον τοΰ τελευταίου έβραβεύδη 
και υπο τοΰ IΙοντίφηκος προύτιμήθη, τοΰθ’ 
οπερ τά μέγιστα ήρέθισε τόν S. Gallo.

, ? 6έ απ , εκείνης τής ήμέρας ό Βωνα- 
ροττης οιωρίσθη άρχιτέκτων καί πρώτος δι
ευθυντής τής οικοδο'μής τοϋ ‘Αγίου Πέτρου. 
J1 του μεγίστου τούτου μνημείου ‘Ιστορία, 

το μέγιστο ν θαΰμα τοΰ νέου κό-τμου, ήθελε 
μά , παρζ,γει ύλην έκτενοΰς περιγραφής

μ ε θ Γ  aUVT^ !0:? Τά2ε έ ιη γ η σ '6 -

(επεται το τέλο;)

Φ. ΔΙ MENTOS

Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ

‘Ίπαρχουσιν άνθρωποι, τών οποίων δλη 
η εύφυΐα συνίσταται είς τό νά διορθώνωσι 
τας ανοησίας των.

— ’Ά ν  ήούνασο νά είξεύρης δσα λέγονται 
περι σοϋ άπόντος, ήθελες άναμφιβόλως 
γενη κοσμιώτερος καί επιεικέστερος είς τάς 
περί τών άλλων κρίσεις σο3 .

Σ . τ . Δ. ’Εκ τ·ΰ  ανεκδότου καί λίαν ενδιαφέροντος ποιήματος τοΰ συνεργάτου ίι^ών ποιητοΰ κ. Ά·»δρέου 
Μαρτζώκιη, u 'O  ΓΟΓΜΕΝΟ^ ΤΗΣ ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΑΣ,» ΰπόθεσιν £/οντο; μίαν τών εςοχωτέρων πράξεων του 
' Αγίου -Λαών ΔΙΟΝΤ2ΙΟΤ, καί μ ετ ’ ολίγον έκδιδομένου, δημοοιεύομεν ϊτ,ΐΛερον χάριν τών συνδρομητών της αΚ υ- 
ώέλης5) τον ίπίλογον αύτοΰ» φέροντα τον κατωτέρω τίτλον, δν ό ποιητής, κατόπιν αΐττ,βεως μας, εύγε- 
νώ; ήμΐν παρεχώρησεν.

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΦΟΝΗΑ

( Έ κ  τοΰ ανεκδότου ποιτματος u ‘0  ‘Γούμενος τής ’Αναφωνήτρας^)

‘Η βάρκ’ άπομακρύνεται,,. φεύγει, τό κΰμα σχίζει- 
Μέσα εΐνε μόνος ό φονηάς· λάμνει, τό ξύλο τρίζει,
*Σά νά τοϋ (5ί'/νει άνάΟεμα, ‘σά νά τόν καταριέται.
‘Η άντάρα μόνο τοϋ κουπιοΰ ’ς τή σιγαλιά ’γροικιέται... 
Ά πώ να βράχο άξαφνα μία πέτρα ξεκολλάει,
Κ αί ροβολώντας, ’ς τό νερό μέ ταραχή βουτάει·
Έτρόμαξε· λαφιάζεται· τό αίμα του παγώνει·
Ά ο ίν ε ί κάτου τά κουπιά, καί πάλι τά φουχτώνει.
’Σ τήν πέτρα, ποϋ ροβόλησε, κ’ έβούτησε ’ς τό κΰμα,
Μιας κεφαλής τοΰ φαίνεται όπως θωρεϊ τό σχήμα,
Ποϋ γωρισμένη άπ’ τό κορμί φεύγει, κοίλα καί τρέχει· 
θανάτου κρύος ίδρωτας τό μέτωπό του βρέχει*
Φ εύγει, βυθίζει ’ς τό νερό, κ’ ύψώνει τά κουπιά του, 
‘Οποϋ θαρρείς τά ’κόλλησε ’ς τούς ώμους γιά φτερά του. 
Κυττάει ζερβιά, χυττάει δεξιά, όπίσω του γυρίζει*
‘Ο ‘Γούμενος δέ φαίνεται· ή βάρκα πάντα τρίζει... 
Ένέκρωσαν τά χέρια του, τοϋ φεύγουν τά κουπιά του· 
Τρεις ’μέραΐς έμειν' άγρυπνος... σφαλεί τά βλέφαρά του, 
Καί γέρνει τό κεφάλι του... κοιμάται, ροχαλιάζει.

‘Ο ύπνος τόν ώνειριασε· όμπρός του παρουσιάζει 
Έ ρημαις χώραις, άγνωσταις· ’σέ μακρυσμένα μέρη 
Τοΰ φαίνεται πώς περπατεΐ' ποϋ ‘βρίσκεται δέν ’ξέρει. 
Περνάει βουνά καί πέλαγα, βράχους θωρεϊ ’μπροστά του* 
Φυσα ό βορηάς... άνάμεσα ’ς τά ξάρτια, τά πανιά του 
Σφουρίζει άναστενάζωντας· δέ βλέπει εν’ ακρογιάλι... 
Τρίζουν τά ξύλα, πέφτουνε, τά πέρν’ ή άνεμοζάλη.
Τό πλοίο ξαρμάτωτο, γυμνό, σκαφίδι συντριμμένο,
Παλεύει μέ τά κύματα τό θαλασσοδαρμένο-
’Σ τήν πρύμη στέκει ό θάνατος* αύτός τό κυβερνάει,
Καί τό φονηα κυττάζωντας, πικρά χαμογελάει*
Κ’ εκείνος, πούνε γιά πνιμμό, είς τήν άπελπισιά του, 
’Θυμήθηκε τό ‘Γούμενο, προφέρει τ’ όνομά του...
Τό κΰμα, ποϋ τ ’ άγροίκησε, ’συχάζεί, γαληνεύει*
Καί τό καράβι τ’ άτυχο, ποϋ άκόμα κινδυνεύει, 
Ά γ ά λ ι- ’γάλι σπρώχνεται μέ τόν καραβοκϋρΐ 

’Απάνου 'σέ μία ’ξέρα...
Βλέπει εναν Πύργο* καί σιμά θωρεϊ ενα Μοναστήρι...
*Ηχος καμπάνας χύνεται γλυκός είς τόν άέρα.
’Σ ε ρ η μ ο ν ή σ ι ‘βρίσκεται... ψυχή δέν άπανταίνει*
’Σ τό μοναστήρι προχωρεί... ’σέ μιά ’κλησοΰλα 'μπαίνει,



a n

Και μπαίνωντας αισθάνεται νά τοϋ χτυπά ή καρδιά του·
Τά γόνατά του τρέμουνε... κυττάζει ολόγυρά του...
Ολορθο ς τό κυβοϋρι του, ό άμαρτωλός διακρίνει 
Lv «γιο σώμα, ποϋ γλυκα'ις μοσχοβολάδ*ις χύνει ..
Αςαφν άκούσθη πώτριξε, κ’ έσείσθ’ ή ‘Ω ρ α ί α Π 6 λ  η ...

1  Αγιου Λειψάνου άνάλαμψε τ’ ακοίμητο καντήλι...
Ανατριχιάζει, στέκεται· μ ’ εΰλάβεια τό σιμώνει·
Όμπρός του κλίνει αθέλητα τό μέτωπο, τό γόνυ,
Κι ασπαζεται,... είς τό οιλί ποΰ δίνει ’ς τ ’ άγιο σώμα 
Ιίερνει εύωδιαίς τό αχείλι του, άκούει δροσιά εις τό στόμα.
Προσεύχεται... τό βλέμμα του, πώχει ’ς τή γη  σκυμμένο'

‘W A  άργ° κα'1 δειλιασμένο...
Η  θεΐα  μορφή, τό πρόσωπο τό άγιο, ποϋ κυττάζει, *

Με τοΰ ‘Γούμενου τή μορφή τοΰ φαίνεται πώς ‘μ οιάζιι...
^Ιρεμει... θωρεΐ τό λείψανο· καϊ πάλι τό κυττάβι...
Ανατριχίλ’ απόκρυφη τά σπλάχνα του περνάει... "
-  το μάρτυρα, ποϋ γύρω του ουράνιο φώς σκορπίζει, 

ώανοιγει τό σωτήρα του, καί τόν αναγνωρίζει 
« Ά γ ιε  πατέρα... ‘Γούμενε! δέ μ ο ΰ ’μιλεΐς;» τοΰ λέει—
Ινι ασπαζεται γονατιστός τ 'ά γιο  κορμί, καί κλαίει...

Ή  βάρκα, ποϋ ακυβέρνητη, ποΰ πλέει πάντοτε μόνη,
Από τό  ̂κϋμα σπρώχνεται ’σέ βράχο, καί σιμώνει- 
Ο τα ν  [/.ε μ ια ς  ά π ά ν ο υ  το υ  |/,έ δ ύ ν α μ ι χ τ υ π ά ε ι ,

Καί ό φονηάς ’ξυπνάει.

Έσώθη· κ’ είπαν πώς^ πικρά, πικρά μετανοιωμένος,
Ερημος εζησε, φτωχός, μακρυά ξενητεμμένος·

Καί ’λίγους χρόνους υστέρα άπό τό φονικό του,
Εκλεισθη, δθε τόν εφερε μια ’μέρα τ’ όνειρό του·

Καί ,αάθε, ποΰ . κατέβαινε πρωί ’ς τήν εκκλησία,
Τήν προσευχή του κάνωντας όμπρός ’ς τήν Παναγία,
^Ανήσυχο^ τό βλέμμα του στρεφότουν κ’ έκυττοϋσε

‘Α γΐ° υ Γϋ}ωργΐ°0 νάρθηκα *) κ’ έκεΐ έσταματοϋσε'
Κ. εκυτταζε, κ έπρόσμενε νχ ίδή, νά προσκυνήση,
Τόν Ά γ ιο , πώνειρεύθηκε πώς έιχ’ έκεΐ' απαντήσει.

* Γνωστόν πιστεύω,  ̂ τοϊς πολλοϊς τυγχάνει, δτι το σεπτόν τοΰ ‘Αγ. Διονυσίου λείψανον, έξανδέν άτύ 
τ Ο0 τάφου, ε,ετέθη και εμτινεν έκτεθειμένον, καθ’ όλον το διάστημα τή ; εν τή  νήσω τών Στροφάδων δ.αμονή- 
του, εντός του νάρθηκος τοϋ ‘Αγίου Γεωργίου. ' · ορμόνη,

Π. ΧΙΩΤΟΓ 
‘Ιστορική έποψις περί σεισμών έν Έ λλάδι 

καί ιδίως έν Ζακύνθω 
(ίυνέχεια καί τέλο; δρα προηγ. φύλλ. )

’ΐδού δέ ό Πίνας ό σεισμολογικός των καταστβε 
πτιχ.ω

1469. Απρίλιον. Ζάκυνθο;, Κεφαλληνία, Αευ*ά; 
•ονικός.

1 * 1 4  Ζάκυνθο; ‘Ελλάς Κωνσταντινούπολή · έβυ-

θίσθη ή άκρο—ολι; Ψωφί;.

1554 ’ίουλ. 7  ’Ιταλία, ‘Ελλάς, Κωνσταντινούπο- 
λι; καί Ζάκυνθο; καί Κεφαλλ/,νία σφοδρότατο;.

_ ^592^ Ζάκυνθο; κατεστράφη φρούριον, άπεσπάσθη 
το βουνόν τοϋ ‘Αγίου ’Ηλία.

1622  Μαίου 5 ανήμερα τ?,; - Αναλήψεως, τον 
’Ιούλιον, έπανελήφθη σφοδρ·ς έν Κωνσταντινουπόλει 
καί ’Ανατολή.

16-33 Νοεμ. δ Χ-λί τΤίς ’Αμερικής, έξετάνθη εϊ; 
Σικελίαν, Βερόναν, Μάντοβαν, Ό στιλίαν, άνέδυσεν ή

άβυσσο; έν Ζακύνθφ· έσείσθη Έ λλά ;.
•1636 Σεπτεμβρ. 31  Κεφαλληνία καταστρεπτι- 

κώτατος καϊ φονικό;· έβυθίσθη εί; τήν θάλασσαν ή 
αρχαία πόλις, όπου νΰν φαίνονται τά  Κάκκαβα.

1633 Μαρτίου 27. ‘Ο τή ; Καλαβρίας έξετάνθη 
μέχρι Τοσκάνης και διέτρεςε καταστρεπτικό; εί; Ζά
κυνθον, Κεφαλληνίαν, Κύθηρα καί Κρήτην.

1 6 6 4  Ζάκυνθο; σφοδρότατο;. ’Αχ αία, ‘Ήλις, 
Μεσσηνία, Στροφάδες, Κρήτη.

1668 Κεφαλληνία έπί 8 ήμέρας έσείετο ή γή ' συ- 
ννισθάνθη Ζάκυνθος, ’Ακαρνανία, Πελοπόννησο; καί 
ή Βαρσοβία.

1β69  Κέρκυρα, ’Ήπειρος'7
1 6 7 6 ’Απριλ. 23 Ιτα λ ία , νήσος Ζάκυνθο; δι; τή; 

έβδομάδο; έπί εν έ'τος έγκάτοικοι εί; αγρούς.
1704  Λεύκάς έσείετο ή γή άπό Νοεμβρίου μ έ 

χρι; Ίανουαρίου, συν^σθάνθη Κεφαλληνία, Ζάκυνθος, 
’Ακαρνανία.

1716  Μαίου 10 Ζάκυνθος σημειοϋται ύπό τοΰ κό
μη τος Συγούρου Δεσύλλα.

1 7 1 4  Ιουλίου 27 Πάτραι, Πελοπόννησος, Λεύκάς. 
1725 Φεβρουαρ. 8 εσπέρα; ώρα; 7 καί 1729 ’Ι

ουλίου 29 ώρα 3 Ζάκυνθο; σφοδρότατο;. Κατέπεσον 
τοεΐς πύρινα·, σφαιραι ές ούρανοΰ εί; τοποθεσίας 
Σωτήρος, Σκηναρίου, αλυκών, κλονισμοί 28  ήμέρας.

1732  Νοέμβριος, Κέοκυοα καταστρεπτικός, συνη- 
σθάνθη Λεύκάς, ’Ιθάκη, Κεφαλληνία Ζάκυνθος.

1 7 3 6  Κύπρος σφοδοός, Κεφαλληνία καί Ζακύνθω 
ασθενής.

1742 Φεβρουάριου 14 ώρ. 2 1)2 Ζάκυνθο; κατα
στρεπτικό;. Έσήμαινον μοναχαίς ή καμπάναις έκκλη- 
σίας Μόλου καί Παντοκράτορο; εί; τόν φόρον έσκοτω- 
θησαν έω; 120· δ ι’ ένα χρόνον έσείετο ή γή '(χαρ
τιά  οίκογενείας Κ αταιβάτη) φόνοι 120 τραυματίαι 
καλείται τοΰ άσωτου.

1743  Κεφαλληνία σφοδρότατος· κατά τά  βόρεια 
διερράγησαν τείχη. Συνησθάνθη έπί δύο λεπτά  ή 
Ζάκυνθος.

1752 Μάϊον Κεφαλληνία διέτρεςεν ολην την βό
ρειον γραμμήν μέχρι; ’Αδριανουπόλεως.

1756 Κέρκυρα σφοδρός.
1 7 6 6 ’Ιουλίου 24 καί 1767 κατά τόν αύτόν μήνα 

καί ώραν έπαναληφθέντες. Κεφαλληνία σφοδρότατος 
καί φονικώτατος. Ζάκυνθος, ’Ακαρνανία, Αευκάς καί 
Πελο πόν νήσος συν η σθ άν θη σαν.

1769 Λεύκάς όλεθοιώτατος καί φονικώτατος.
1773 Κέρκυρα καταστρεπτικός.

1783 Μαρτίου 26 Ζάκυνθο; Κεφαλληνία, Λεύκάς, Σι
κελία, Πάδοβα, καί Βενετία.

1784 Σεπτέμβριος. Κεφαλληνία, Λεύκάς, Ζά-

κυνθβς, ’'Αργος, Ναύπλιον.
1785 ’ίανουαρ. 30 Πάτρας καταστρεπτικός, Κ ε

φαλληνία Ζάκυνθος κατά συναίσθησιν.
1 7 8 6  ’ίανουαρ. 31 Κέρκυρα καταστρεπτικός, έφο* 

νεύθησαν 140 .
4791 ’Οκτωβρίου 23 τοϋ άγίου ’Ιακώβου 9

ώρας έσπέρας. Ζάκυνθος κατέστρεψε φρουρίου τείχη , 
οικήματα πόλεως καί χωοίων, το Παλάτιον τοΰ 
Προβλεπτοΰ έν τω φρουρίω, φόνοι 22· έκλονίσθη 
Πελοπόννησος, Καλαβρία, -’Απουλία, Σικελία, Νεά- 
πολις· διάρκεια 2 λεπτών, άναβρασμοί πισσασφάλ
του, ορύγματα, όσμαί θείου, έσείσθη ή γή  καί 
πολλάκις δι’ όλον τά ετος 1S 0 4 , καί έςετάνθησαν 
οί κλονισμοί μέχρι- Πετρουπόλεως.

1 8 0 4  ’Ιουνίου 8 Λεύκάς καταστρεπτικός.
1809 Μαίου 3, 4  καί 5. Κέρκυρα σφοδρός. 2 ’Ι

ουνίου Ζάκυνθος, ’Έκρηξις τρομερά Αΐτνης. ’Ατμό- 
σφαϊραξβαρέϊα. Όρίζων Ζακύνθου ζοφερός, καί όσμής 
θείου, έβρεςε κοκκινοπήλι έρχόμενον έζ Αΐτνης διά 
πνοής άνεμου.

1819 Σεπτ. 4 Κέρκυρα σφοδρότατος. Έσήμαναν 
μόναι αί καμπάναι, οίκοι διερράγησαν, συνησύάνθη- 
σαν αί μεσημβριναί νήσοι.

1820 Δεκεμβρ. 17. ώραι 3 μετά μεσονύκτιον καί . 
λεπτ. 4$. Ζάκυνθος, Πελοπόννησος, διάρκεια 25  
δευτερόλ,πτα περιστροφικός καί καταστρεπτικός· 
κλονισμοί 5 ήμέρας· πύρινα μετέωρα, ατμόσφαιρα 
βαρυτάτη, όσμαί θείου, ορύγματα |γή ς , χάλαζα , 
τρικυμία, καταποντισμός. Έ π ί τέσσαρα έτη έβλέπον- 
το εισέτι ξύλινα ύποστηρίνματα είς τούς τοίχου;· φό
βος μέγας, λιτανέΐαι εικόνων, μετάνοια καί απελπισία' 
καλείται τοϋ άγίου Διονυσίου, έπανελήφθη μετα 8 
ήμέρας τό έσπέρας τών Χριστουγένων, καί άπεκρη- 
μνισε καί τά  επίλοιπα φόνοι 6.

1825s Ίαννουαρ. 7. . Λεύκάς καταστρεπτικώτατος 
όλεθοιώτατος καί φονικώτατος· Έ κ  θεμελίων επεσον 
οίκίαι, ναοί, κωδονοστάσια, βροχαί καί κλονισμοί α
διάκοποι- άπωλέσθ/ισαν άποθήκαι οίνων, έλ.αίων, σι
τηρών,. άλεύοων γυμνοί κατέφυγον είς τούς ϋπονο- 
μους τοΰ φρουρίου- καμπάναι μεγάλαι πεσοΰσαι διερ- 
ράγησαν, φόνοι πάμπολλοι. ’ Εκτοτε οίκοδομοΰνται 
αί,οικία μέ τοίχου; θωοακωμένους μέ σανίδας έξω
θεν, ώστε φαίνονται ςύλινα.

1826— 1839 σεισμοί Σικελίας ζημιώδεις δχι τό
σον έίς τάς ’ίονίους νήσους.

1840 ’Οκτωβρίου 18 ώρα 9  1)2 π . μ. καλείται ό 
τοΰ ‘Αγίου Λουκά σφοδρότατος καί καταστρεπτι
κός έν Ζακύνθω διέτρεξεν 12 μ ίλια- τό ύδωρ τό υ
πόγειον τής ’Αβύσου άνέβη έπάνω τής έπιφανείας 3 
πόδας- αναθυμιάσεις τής γή ,, κόνις άμμου θαλάσσης



άν^δυσε ε:; τα  ώρύγμχτα τών παραλίων' αναβρα
σμό; πϋρσχσφάλ.τ.ου' ? * ω  12· τραυματίαι πολλοί, έττΐ 
9 [/.ίνα, οί κλονισμοί. Τείχη φρουρίου διερράγησαν. 
Βουνοΰ ακρωτηρίου Κριονεροΰ μέρη κχτέπεσον· λίθοι 
αεγαλοι κχτακοπεντες άπεσφενδονίσθησαν μακράν. 
Ί π έ ρ  τά ; 6 ,000  οϊκίαι κωμών κχί πόλεω; έζημιώ- 
Οησαν. Συνησθάνθη Κεφαλληνία, Λευκά;, ’Ιθάκη, ’α - 

χαία , ‘Ή λι;, Μεσσηνία, Στροφχδες.
4858  Φ*ο. 41 λεπ. 3 εσπέρχ;. Κ.όρινΘο; κχτχς·ρε- 

πτικά; καί φονικός· κλονισμοί διεδόθησχν περί ’Α
χ  αίαν, Κορινθίαν, ’Αργολίδα, Μϊσολόγγιον, Γαλα- 
ςείδιον, ’Αθήνα;. Ζάκυνθο; καί Κεφαλληνία συνη- 
σθάνθησαν.

1867 Ιαν. 22 έορτή τοϋ άγίου ’Αναστασίου. 
Κ .φχλληνιχ σφοδρότατο; κχτχστρεπτικώ τχτο; καθ’ 
ολην την νήσον. Οϊκίαι πόλεων Αηςουρίου ’Αργος-ολίβυ 
καί κωμών κατε-εσον, καί στέγαι ναι λίθοι κατεπλά- 
κωσαν του; οΐκητορα; φονο; πολύ;, τοχυματίαι ΰπερά 
ριθμοι. Με σκύλων όσμην διέκρινον καί έξέ^α.ττον τούς 
πλχκωθεντχς, φονευμένου; τραυματισθέντας καί ά- 
κρωτηριχσθεντχ;· ώρύγμχτχ εϊ; πολλά μέρη άνχβρύ- 
οντα ύδωρ θερμόν, βουλοκώδϊ; καί θείου όσμην. 
Γ° άγαλμα τοΰ Μετλάνό περιεστράφη· έφυγον κά
τοικοι εϊ; τα  ξένα γυμνοί, έντρομοι κχί πεινώντες* 
βοηθϊΐαι βασιλεω; Γεωργίου,. Κυοερνήσεω;, αλλοδα
πών καί Κεφαλλήνων εί; τά  ξένα βιούντων πάμπαλλαι. 
Συνησθάνθη έν Ζακύνθω Λευκάδι ’Ιθάκη.

4869 Δεκεμβρ. 46. Λευ^ά; σροδρώτατο; κχί κα- 
τχστρεπτικώτατο;· συνηκούσθη εΐ; ’Ακαρνανίαν, Κε
φαλληνίαν, Ζάκυνθον, Αχαίαν. Περίεργον δτι ή Φ ρί- 

νη περιοχή Λευκαόος ούόεποτε ε ~ χ Ο ε ν  ύπό σεισμού.
1872 Ό κ τ . 10  ζημιώδη; έν Ζακύνθφ, ’Ή λιδ ι. 

Δονήσει; είς ύπωρειαν ά.τΐ Κηρίου μέχρι Σκουλικά- 
δου καί τών πεόινών κωμών, Έολάβησαν κχί έπε- 
σον α£ πλεΐσται οϊκίαι τμήματο; άπό ‘Αγία; 'Α ν -  

ν/;; εω, Ποχαλης και περι' τοΰ φρουρίου. Έγεινεν ή 
σάλευσι; μεταξύ τών χνατρλικών παραλίων Ζακύν
θου κχί τών δυτικών ’Ηλεία;.

1883  Απρίλιο; έν Χίω και τοϊς άπένχντι πχοχλί- 
οις Μικρά; Ασίχ;, κχταστρεπτικώτατο; καί φονι- 
κωτατο;' συνησθάνθη ‘Ελλά; κχί νήσοι Αιγαίου καί Ί 
ο/ίου, Κρήτη.

1888 Αύγούστου Ιδ ώ ρ χ  11 κχί 32 λεπτό?· σφο
δρό; καταστρεπτικός καθ’ ολην τήν ’Ή λιδχ κχί Μεσ- 
σσνίχν. Α χχιχ  καί απχσχ ή Πελοπόννησος έσείσθη, 
Στερεά ‘Ελλάς μέχρι Ααρίσση;. Θεσσαλία, "Ηπειρος, 
Αττική, Βοιωτία, ’Ακαρνανία, κχί αύτή ή Κέ3κυ- 

ρχ. συν^σίανθησχν έν Ζχκυνθω, Κεφχλληνία, μα
κρύ; μεν ό κλονισμός κχί οί κυματισμοί έπί 52 δευ
τερόλεπτα διχρκεσαντε;- ούχι μεγάλην ζημίαν συν-

ετελεσαν οσον καταστρεπτικήν καί πανόλεθρον είς 
Πύργον, Φιλιατρά, Μαρχθούπολιν, Γαργαλιάνους, Λι~ 
γούόιτσαν, Πυλον, Καλάμας, Ναυαρίνους, Κορώνην, 
Μεθωνην, *. χ  περιξ αύτών χωρία. Στροφάδων το 
κτίριον μονής διεοράγη καί τά  κελία κατήντησαν ά
χρηστα, φόνος ούδείς· διότι ώς λέγεται καλόγηρός τις 
βοσκός είδε μακρόθεν φώς καί ειδοποίησε τούς κ α - 
λογηρους και άπεσυρθησαν. Προηγουμένως ήκούοντο 
έν Ζακύνθα) έπί πολλούς μήνας βοαί καί ταραχαί 
περί τό Κηοίον καί τήν Λιθακιάν. Πλοΐον δε ’Α γγλι
κόν πλέων έν Κρήτη είδεν εις άπόστασιν 100 μι
λιών απο Ματαπαν νά ύψωθΐ) φλόξ μέ ταραχήν 
4 θ θ  μέτρχ ανω τής θαλάσσης καί άφιχθείς είς Μάλ
ταν ειδοποίησε τόν Ναύαρχον, δστις άπέστειλε πλοία 
να πληροφορηθή. ’Εσείσθη ζημιωδώς ή Μ άλτα, καί 
ού μακραν αύτής έπί 60 μίλια άνέδυσεν νήσος. Συνη- 
σθχνθηό σεισμός εί; Τεργέστην, Μασσαλίαν, ’Αλεξάν
δρειαν, Καυρον. Οί περί τάς πυραμίδας *Αραβες είδον τήν 
άμμον να ύψωθή είς τόν άέρα· ’Εν γένει δλα τά  
τπο  έντος τοΰ Γιβραλτάρ παράλια τής Μεσογείου τα  
μεταξύ Εύρωπης, ’Ασίας καί ’Αφρικής συνησθάν
θη σαν. Εκ Αονόίνου έτηλεγραφήθη οτι 6 σεισμός συ
νέβη και εις τήν ’Αγγλομερικανήν συμπολιτείαν, καί 
κατεστράφησαν τά  3 ,4  τής πόλεως Τσέλστρου· έν 
‘Ελλάδι φονευθέντες καί τραυματισθέντες ύπέρ τούς 
600 ύπολογίζονται. Βοήθειαι έπέμφθησαν αύτοΐς 
πχνταχόθεν, καί|συνάγονται πλούσιαι είσφοραί. ‘Η 
‘Εταιρία τοΰ ’Ερυθροΰ Σταυροΰ συνέδραμεν μέ ιατρούς 
φάρμακα, σκηνάς, καί άλλα χρειώδη θεραπείας. Οί 
έπισυμβαίνοντες έπειτα κλονισμοί άπεκρήμνισαν καί 
κατέστρεψαν τά  3πίλοιπα. ‘ϊπ έρ  τά  20 έκατομμύ- 
ρια δραχμών συμποσοΰται ή ζημία. Ε ιχε δέ κέν- 
τρον είς τήν θάλασσαν εις άπόστασιν 3 0  μιλίων άπό 
τοΰ νοτιοανατολικού τής Ζακύνθου, καί άκριβώς 
μεταςυ Κατακωλου καί Στροφάδων. Είς Γαργαλιά- 
νους όιεοράγη περί τό ακρον τής πόλεως ή βραχώδης 
γή  εις εύρέα χάσματα. ’Επίσης είς τήν παραλίαν 
Μαραθουπόλεως έγειναν ρήγματα βράχου, καί άνέ- 
βλυσε γλυκυ ύδωρ. Τά καθαρά υδατα τοΰ ποταμοΰ 
Βύηνου ρεουσι ήδη θολά. Λέγεται δέ δτι τοΰ σεισμοΰ 
προηγηθη λάμψις από τά  βορειοδυτικά ώς αστραπής, 
βοή δε μεγάλη καί οσμή ώς νά έκαίετο πυρίτις 
κ χί θειον. Περίεργον δέ δτι κ α τ’ αύτήν τήν ώραν κάί 
με μονήν διαφοράν ολίγων λεπτών συνέβη καθ’ δλην 
την ’Ιταλίαν άπό Σικελίας μέχρι Βενετίας.

Αλλά λάμψεις καί φλόγες πυρός, άναπετάσματα 
μύδρων,πετρών, στάκτης, κισσήρεως, άναβρασμοί θαλάσ 
ση;,καταπτώσεις όρέων, βυθίσματα καί ώρύγματα πε
δίων, καταβυθίσεις είς τάς αβύσσους, βουνών, πόλεως, 
κατακλύσεις ύδάτων καί άέρος όσμαί θειχφώδει; δέν

είναι πρωτοφανή μόνον κατά  τούς γινομένους νϋν 
σεισμούς έν ‘Ελλάδι. ‘Ο Στράβων λέγει οτι έκ 
τοΰ πελάγου; μεταξύ Θήρας καί Θηρασιας έξηρχον- 
το φλόγες έπί τέσσαρας ήμέρας, καί πάσα ή θάλασ
σα έφλέγετο καί έζεε· άνεφύη έγειρομένη όλίγον ι
κατ’ όλίγον νήσος συντιθεμένη έκ μύόρων, και έπε- 
χουσα έξ σταδίων περίμετρον ταύτην κατέλαβαν οί 
Ρόδιοι καί έκαλεΐτο ‘Ιερά. ‘Ό τε  δέ έγένοντο οί σει
σμοί Συρίας, έξετάνθησαν εί; τάς Κυκλάδας καί την 
Εύβοιαν, εί; ήν δέν έπαυσχν πριν άνοιχθή χάσμα έν 
τφ  πεδίω Ληλάντων, καί έξήμεσε ποταμός δια- 
πύοου πηλοΰ. ‘Ωσαύτως καί περί Μεθώνην άνε
φύη πΰρ καϊον καί θειώδες την οσμήν, και λχμ<*ον 
μακράν. Έ ζε?ν ή θάλασσα έπί πέντε σταδίου;. 'Ύ
στερον προςεχώθη μέ πέτρας, άπορρώγας οχι μικρο- 
τέρου ύψ·υς πύργων. ’Επί πολύ μετεβλήθη ή γή  
έν Ρόδω, δτε κατέπεσεν ό Κολοσσός. Κ ατά τήν Σι
κελίαν,' τάς Αίόλους Νήαους καί τάς Πιθηκούσας έ- 
ξέρρευσαν κρατήρες πυρό;, διέροεε χείμαρρος φλεγου- 
ση; υλης, άνεπετώντο μύδροι, κισσήοεις και στα- 
κται, κατεκλύσθησαν πεδιάδες, κατεβυθισθησαν γεαι 
καί νησίδοια είς τάς αβύσσους τής θαλάσσης. Εν δε 
Κύπρω κατεκρημνίσθησαν όλόκληροι πόλεις, έφονευ- 
θησαν πληθύς άνθρώπων, έξεεριζώΟησαν δένδρα, κα- 
τ ε β υ θ ίσ θ η σ α ν  πεδιάδες. Ταΰτα άπαντα χρονολογούν
τα ι πριν Χρίστου 400 έτη.

Πομπόνιος ό Μέλας άκμάσας μέτά τόν Στράβω
να διηγείται τά  έπακολουθήσαντα κατά τας ηφαι
στειώδεις υποθαλασσίους έκκρήζεις είς Θήραν. Περι τα  
19 μ . X. μετά τά  συνήθη φαινόμενα φλογών καί 
καπνοΰ είς τά  πέριξ άνεφύη τό νησίδριον Θεία. Κατα 
τά  726 έξηγέοθησαν πυκναί καί βαρεΐαι άναθυμι- 
άσεις έξαπτόμεναι εί; φλογερά κράσπ3δα. Έ κ το υ  
κέντρου τοΰ νησιόρίου με σφοόοοτητα άπ^σφενδο- 
νίζοντο κισσήρει; καί στάκται· ώστε έκαλυφθησαν 
δλον τό Αιγαΐον καί τά  πέριξ απέναντι πλησιό
χωρα μικρας ’Ασίας καί Έλλαδος. Μετά πολυη- 

. μερον σύγκρουσιν καί πάταγον θαλάσσης άέρος και 
πυράς ήνώθη μετά Σκάρας άλλου πλησίον νησιδρίου.

Γράφει ό Κέρκερος, τω  1 5 2 0  νέος σκόπελός άνε- 
φάνη έν τώ  μέσω τοομεροΰ πατάγου θαλασσίου. Πΰρ 
ύψοϋτο έκ θαλάσστ,ς πρός τόν ούρανόν, καί έφλεγεν έ
π ί έν έτος. Έ ν τω  μέσω άνεφύη βράχος κονικός, δστις 
έως τοΰ νϋν διατηρεί τάν κρατήρα άναρρίπτδντα 
πέτρας κισσήρεις φλόγας καί καπνόν. Τρομερωτέρχ 
ή τΐυρκαϊά καί ό υπόγειος πάταγος τοΰ πυρός^ κα- 

τήν έκκρηξιν των Ι6 ο 0  πλησίον της Θήρα,. 
Αί φλόγες έξερράγησαν μεταξύ τών κυμάτων, καί ύ
ψωσαν τά  υδατα τοΰ Αιγαίου είς ΰψος 30 πήχεων. 
Είς Σαύρνην, Κωνσταντινούπολή ή θάλασσα έγεμε

κισσήοεων καί μύδρων, τα  όποΤα ερριψε το ήφαι- 
στειον, καί έφθασαν είς 80 μιλίων άπόστασιν. 
Έ ξ  αύτών έθραύσθησαν πλοία έν τω  λιμένι τής 
Κρήτης. Τό πΰρ έξερρεύγετο άπό 24  Σεπτεμβρίου 
μέχρις 9  ’Οκτωβρίου. Κ ατά τά αύτο μέρος 3 μιλιά 
μακράν τής Θήρας έπανεληφθη ή Εκκρηξις καπνοΰ 
καί φλογών άπό τοϋ 1650 μέχρι τοΰ 1656. Τώ 
δέ 1707 Μαρτίου 13 , άναττέλλοντος τοΰ ‘Ηλίου, 
ώφθη κατά τόν κόλπον τής θτρας ώς θραΰσμα 
μεγάλου πλοίου ναυαγήσαντο; νά έπιπλέη της θα
λασσίου έπιφανείχς νήσος βραχώδης. Οί δοαμόντες 
Θηράΐοι είς περίεργειαν έβλεπον ν’ αύςάνη δ βράχος 
γεμάτος άστρειδίων, όψαρίων, κι*σήρεων καί άλλων ή- 
φαιστειωδών υλών. Εξετανθη εως 2 μιλιά και ώ- 
νομάσθη Καϋμένη. Μετά δύω ήμέρας ή νήσος Θή
ρα διερράγη ύπό σεισμοΰ κατά τά  πλάγια  μέρη 
τά  άπέναντι τής Καϋμένης καί τά  άποκοπέντα 
άπετέλεσαν άλλο νησίδριον. Τας 16 Ιουλίου κατεθό- 
λωσεν ή πέριξ θάλασσα καί άνυψώθη ύπέρ τούς 
2 5  πόδας. Ταραχή καί ύπόκωφος βοή υποθαλάσσιος 
ή·κούετο μεχο'., 20 μιλιών. Εν δε tco μεταςυ άνε- 
φύησαν 17 ύφαλοι διαφόρου σχήματος καί με
γέθους. ’Ανεφύη στήλη καπνοΰ πυκνωτάτου καί πυ
ρός. ‘Ο πάταγος ώμοίαζε ώς 100 κανόνια νά κα- 
νονοβολώσι διά μιας. ‘Τψώθη έν τώ μέσω καί δι- 
έδιδε δυσωδίαν καί βρόμαν είς τάν άέρα. Έμολύνθη 
ή ατμόσφαιρα καί δυσκόλως άναπνέοντες οί άνθρω
ποι έξεψύχουν εξ ασφυξίας. Οι κάτοικοι Θήρας έν
τρομοι έφυγον. Οί 17 σκόπελοι έπανξάνοντες μέ- 
χρι τών 1708  συνέμιξαν άλλήλοις, καί συνετέλεσαν 
τά  νΰν τέσσαρα νησίδρια Μίκροκαϋμένη, Νεοκαϋ- 
μένη, Παλαιοκαϋμένη καί Αύτομάτη ή ’Ασπρονήσι. 
Τφ 1 8 3 6  σεισμός έβύθισε μικρόν μέρος τής Θήρας. 
‘Ολίγους δέ χρόνους πρό του νυν άλλοι σεισμοί και 
ηφαιστειώδεις ύποθαλάσσιοι έκκρηξεις άπετελεσαν 
περί τήν Θήραν τάς νεοφανείς νήσους ’Ανάστασιν 
καί Γεώργιον. Ταΰτα δέ τά  γενόμενα ύπό ηφαι
σ τ ε ιω δ ώ ν  υποθαλασσίων έκκρήξεων έν ‘Ελλάδι πριν 
καί μετά Χριστόν.

Φ Ω Τ Ε Ι Ν Η

(διήγημα)

Τό σπίτι μας ήτανε παλαιό καί είναι ά- 
ποκάτω άπό τήν Άκροπολι, έκεΐ ποϋ νε και αλλα 
σπητάκια. Έ δίναμε, έτσι άκουγα τή  μητέρα μου νά



λεγτι δεκαπεντε δραχμαίς. ‘'Ap.sc ’φάγαμε έμεΐς τά  
δυο μικρά, άφοΰ είχαμε κι’ όλας κουρασίΙή έπέσα- 
Ρ-ε νά κοιμηθούμε γ ια τί εξημέρωνε κχί Κυριακή καί 
Οά πηγαίναμε καί ’στην εκκλησία. Ε μένα  ομω; δέν 
μοΰ ερχότανε ύπνος καί έτσι καθώς ήμουνα ξαπλω- 
μενη χάμου στο οτρώμά μου άκουγα καί το 
λεγανε. Μιλούσανε γιά  τον αυριανό γάμο της Φρό
σως και γ ια  της έτοιμασίαις, άν λείπη τίποτις.

Εξαφνα ’κεί πέρα ’ποΰ ’μιλούσανε βλέπουαε και 
αστράφτει μιά μεγάλη άστραπή καί υστέρα άπ’ 
ολίγο ακοΰμε καί τη  βροντή. Δεν ’πέρασε πολλή ώ
ρα κι αρχίζει ή βροχή νά πέφτη ’σάν άπό τουλοΰμι, 
θεούλη μου ! Τοτε σηκωθήκαμε όλβι κ ’ έτρέξαμε 
να κλεισωμε της χαραματίδες καί νά μαΓέψωμε τό 
νερο ποΰ επεφτε άπό τη  σκέπη, τ ί άνησυχία με
γάλη ποΰ είχαμε ! ’Εμείς ελπίζαμε πώς σέ ’λίγο 
®*/ πάψη ή βροχή, μά έκείνη οσφ πήγαινε καί τό- 
σί  ̂ περισσότερη έγινότανε. ‘Π μητέρα μου έλεγε 
ακακο ποΰ παθαμε μέ τοΰτο τό παληόσπιτο' τώ
ρα θα μας γεμίση όλο νερά.)) Καί δέν έλεγε 
ψεμματα γ ια τί το πατω μα ήτανε όλο νερά. Δεν περ- 
να παλι ’λίγος καιρός καί βλέπουμε όλος ό τοίχος 
άπο μεσα να ήναι βρεμμένος καί νά πέφτουν άπό τή 
σκέπη μερικαις πετραις καί μία ά π ’ αύταίς μ ’ έπή- 
ρε στο ποδι. ‘ Ολοι τότε ’φοβηθήκαμε. Καί δέν 
είχαμε άδικο διότι υστερ’ ά π ’ ολίγο άρχίζουν νά 
πέφτουν δλοενα πετραις άπό τή σκέπη ·καί τό 
σπίτι νά τρίζη.

—  Παναγία μου! καλέ τ ί κακό πάθλμε ! έφωνά- 
ζαμε όλοι καί έφοβούμαστε νά μή πέση τό σπίτι 
ν.%\ |aoc; ttXooccogt] ο λο υ ;. *0  Δη jag; |aovov |α χ ; 

έλεγεν οτι δεν ητανε τίποτα  καί νά μήν έχουμε φόβο.
‘Κ  βροχή έπεφτε πάντα καί ίξω  άκούγαμε νά 

τρέχουν τά  νερά ’σάν ποτάμι καί νά βουίζουν. Τό 
σπίτι ολοένα έτριζε καί ό μικρός μου άδελφός ό Τά
σος εκλαιγε καί έφοβώτανε καθώς καί έγώ φοβώμουνα.

Νά εςαφνα πέφτει ή μισή σκεπή καί κτυπάει τήν 
μητέρα μου ’στό κεφάλι καί τήν αδελφή μου. Τότε 
βαλαμε της φωναΐς καί φωνάζαμε βοήθεια. Α λ 

λά ’ποΰ βοήθεια. ‘Η μητέρα μου είχε λιγοθυμήση 
άπο τους πονους, μονονε ή άδελφή μου ’νοούσε 
άλλ ητανε σακατεμενη άπό τό κτύπημα. ‘Ό λη  ή 
βροχή επεφτε μέσα 'στό σπίτι μας καί έγέμιζε νε
ρό. Ό  Δήμος είχε τρέξη κ ’ είχε σηκώση τά  χώμα
τα  άπο πανω άπο την μητέρα μου καί άπό τήν 
άδελφη μου ή όποίαις έβογκοΰσαν. ί ’Εγώ έκλαιγα 
γ ια τί κι έμενα μ ’ είχε κτυπήστι μία πέτρα σ τ’ 
αριστερό μου πόδι καί έκανα ολοένα τό σταυρό 
μου, και ό Τάσος μέ είχεν άγκαλιάση μέ τά  γ ε 
ράκια του καί ευγαζε φωναΐς δυναταίς. Ή  μητέρα

μου άφοΰ τήν εΰγαλεν δ Δήμος άπό ’κεϊ ’ποΰ ί τ α ν ί  
πλακωμένη ξελιγοθυμησε καί πρώτος τις λόγος τ τ χ -  
νε ί<τα παιδια μου !»  Έ τρέςααε κοντά της καί τήν 
έφιλουσαμε. Ητανε καταιματωμένη καθούς καί ή 
άδελφη μου ! Ά χ  ! μητέρα μου !»

Και το κοράσιον ^έπαυσε τήν διήγησίν του, καί 
εκλαιε, καιτοι κατά τήν διήγησίν της πολλάκις οί ο
φθαλμοί της έπλημμύριζον έκ τών δακρύων. Ή μην 
καθ’ υπερβολήν |συγκεκινημένος έκ της διηγήσεως 
τοΰ φρικτοϋ και αίματηροΰ έκείνου δράματος ουτινος 
άμυδραν μόνον εικόνα ή άτυχής παιδίσκη μοί έδιδεν.

Αφοΰ ήσυχασεν ολίγον, έπανέλαβε τήν διακοπεΐ- 
σαν διήγησίν της :

« Ή  βροχή έτρεχε πλειό περισσότερη άκόμη. Ή 
μαστε όλο: καταβρεγμένοι καί έκρυώναμεν. Έφωνά- 
ζαμεν άλλα κάνεις δέν ήρχετο έκεΐ νά μας σώση δι
ότι όεν τολμούσαν οί άλλοι νά έβγοΰν άπό τά  σπίτια 
τους. Ή  πετραις πεφταν άπ ό τή σκέπη περισσότε- 
ραις άχι το σπίτι ολο ετριζεν. Έ πεφταν καί άπό 
τούς τοίχους μερικά κομμάτια. Έ γώ  ένόμιζα πώς 
πλέον πάει 'χαθήκαμε. Δεν 'μπορούσαμε κι’ όλα; 
να. βγοΰμε έςω άπά τό σπίτι μας γιά  νά πααε 
άλλοΰ. Εςαφνα ’κεΐ πέρα βλέπουμε καί πέφτει ό
λη ή σκέπη ’κείνης τής κάμαρας 'ποΰ καθόμα
στε και μας πλακόνει όλους. ‘Η  φρόσω μας έμει
νε ςερη ’στον τόπο. Ή  μητέρα μας τά ίδιο, έ- 
προφθασε μόνον νά πη : « Τά παιδιά μου ! Φρόσω 
μου ! Δήμο !...?} καί 'ξεψύχησέν, έτσι μοΰ ’φάνηκεν. 
Ό  Δήμος προσπαθούσε νά σηκωΟη για τί ήτανε βα
ρεία στο δεςιά χέρι νομίζω χτυπημένος καί είχε 
πεση χαμω. Τα κομμάτια άπά τούς τοίχους όλο 
πεφτανε. Εγω έφώναζα όσο ’μποροΰσα καί παίρνω 

και τον Τασο άπό το χέρι ποΰ ήτανε κι’ αυτός 
χτυπημένος και ετοεςα να φυγω γ ια τί ’πήγα  νά 
τρελλαθώ πεια. Ηταν» όμως θεοσκότεινα καί έκεΐ 
ποΰ νόμιζα οτι ητανε ή θυρα κτυπα ’στόν ~y.yο 6 
Τάσος καί μ'ένει ξερός· ούτε ώχ ! δέν είπε ! Έ γώ  
άνοιξα τήν θύρα καί σάν τρελλή βγήκα έξω. Τότε 
άκουω ένα φοβερο κρότο καί βλέπω νά πέφτη ό 
ει/ας τοίχος τοΰ σπιτιού. Εςω βροχή, κατακλυ
σμός- τοσο φοβήθηκα ώστε άρχισα νά φωνάζω καί 
νά Τ?εχω  χωρίς νά ξέρω ποΰ πηγαίνω. ’Φοβούμου- 
να μήπως πνιγώ κι’ όλας για τί τά νερό στους 
δρομους έτρεχε ’σάν ποτάμι. Έ τρεχα , έτρεχα ώς 
ποϋ άποστασα πλειά καί δεν ’μποοοΰσα καί νά περ
πατήσω γ ια τί με πονοΰσε και τά πόδι μου καί 
σάν ξερή έπεσα έπάνω σ’ εκείνες τής σκάλαις. Ε 
κεί ήμουνα κάμποση ώρα εως ότου μ ’ ηύ^ατε πλέ
ον καί σείς.!?

Γ '.

Καθησύχασα τά άτυχες κοράσιον καί τώ ΰπε- 
σχέθην νά εύρω τούς οικείους του τήν έπιοΰσαν.
Τή είπον νά ύχάγν] νά κατακλιθη άλλ’ έκεΐνο έπε- 
μενε νά κάθηται είς τήν έδραν της x.xf νά κλαιη. 
Ειδον ότι ούδέν θά επραττον έπιμένων καί τήν ά- 
φήκα. Μετ’ ολίγον τά  δάκρυα της έπαυσαν νά ρέω- 
σι καί κατελήφθη ύπό ύπνου. ‘Η ώραία κεφαλή
της έκλινεν έπί τοΰ ερεισίνωτου τής έδρας και 
άνεπαύθη έκ τών τόσων κόπων καί άγωνιών τής 
νυκτάς έκείνης.

Τήν πρωίαν της έπιούσης ήμέρας μόλις ήγερ-
θην μετέβην νά ΐδω τήν Φωτεινήν. Είχεν έξυπνήστ, 
άλλ’ έπύρεσε καί παρελήρει. Έκάλεσα τόν ιατρόν ό- 
στις μ ’ είπεν ότι δέν είχε σχεδόν τίποτε καί ότι 
μ ετ’ όλίγας ήμέρας θα έθεραπϊυετο.

Τήν αύτήν ήμέραν είχον ϊδη καί είς τάς έφημερί- 
δ« ; ότι κατέοοευσαν οΐκίσκοι τινες ύπό τήν Ακρο- 
πολιν. Μετέβην έπί τοΰ τόπου τής καταστροφής 
διά νά ΐδω καί μάθω τά  περί τής οίκογενεία ς τής 
Φωτεινής. Είδον τόν καταπεσόντα οίκίσκον τής ά
τυχου; παιδίσκης. Τρία π τω μ «τα  ειχον άνευρεθη. 
τά τής μητρός τής Φωτεινής, τά της άδελφής της 
Φρόσως καί τά τοΰ μικροΰ Τάσου. ‘Ο Δ7,μος *-/_- 
σωθϊί, ώς έμα9ον. Τά πτώ μ ατα  τών άτυχών εκεί
νων ε ί/  ον με'τα'ρερθη είς έτερον οίκον ενθα τα 
ήτοίμαζον νά ταφώσιν, έν τώ μεσω τών θρήνων 
πλείστων γυναικών καί τών δύο αδελφών τής δυ
στήνου Φωτεινής.

’Ανησύ/ουν λίαν περί τ?,; Φωτεινής άγνοοΰντες τί 
άπεγινε. Τούς καθησύχασα είπών αύτοΐς ότι εύρί- 
σκετο έν τφ  πατρική) μου οικ^ και οτι κακοδιαθε -oj- 
σα θά τρχετο μετά τινας ήμέρας. Μή εύρων τον 
Δήμον παρήγγειλα νά τω εΐπωσι νά ελθνι παρ 
έμοί διά νά τω  ομιλήσω.

Μ ετ’ όλίγας ήμέρας ή Φωτεινή ήτο καλλίτερον 
ώστε ήδύνατο νά βαδίση. Ένώ έκαθήμην είς το 
γραφέΐόν μου— όπερ είχε πβράθυρον πρά; τήν 6-
§όν ή ύπηρετριά μου μοί άγγέλλει ότι μέ ζητεί τις
καί μετ’ ολίγον παρουσιάζεται νέος ύψηλοΰ άνα- 
στήματος φορών πενθίμην έργάτου ένδυμασίαν καί 
δεδεμένην έχων τήν δεξιάν χεΐρα. Ένόησα ότι 
ούτος θά ήτο ό Δήμος-, καί όντως δέν ήπατηθην.

Ή ρ /ε το  νά συμπαραλάβη τήν Φωτεινήν. Επειδή 
δ’ είχε μάθη ότι τά κοράβιον δεν ητο πολυ καλα 
είχε "φέρη καί άμαξαν. Έκάλεσα τήν Φητε’.νήν, ή -  
τις εύθύς ήλθε μέ ώχράν τά πρόσωπον. Μόλις είδεν 

αύτόν :
— -Δήμο μου, σύ είσαι j ζνεκραξεν ορμώσα και έ--

ναγκαλιζομένη αύτον τοΰθ’ βπιρ καί εκείνος έπραξ{ν. 
Έσώθηκες λοιπόν - Οί άλλοι πώς είναι }

 "Οταν θά παμε σπίτι θά τά  μάθης, ταλαίπω
ρο παιδί, ‘τή είπεν εκείνος θλιβερώς.

Ή  Φωτεινή ήτοιμάσθη ν’ άναχωρήσνι και μ  άπε- 
y «ιρέτησε δακρυρροοΰσα. ’Ησπασθη είς ενδειςιν εύ- 
γνωμοσύνης τήν χεΐρά μου καί μ  ειπε με τήν 
παιδικήν της ζωηρότητα χιλιάκις «ευχαριστώ??.

Ή μ ην λίαν συγκεκινημένος διότι ή τύ χη  τοΰ 
άτυχοΰς έκείνου κορασιού μ ’ είχε κίνηση μεγάλως 
τά ένδιαφέοον. Διά μέσου τών ύάλων τοΰ παρα
θύρου μου τούς ειδον εισερχόμενους είς τήν άμαξαν. 
Ή  Φωτεινή ήρώτα πάλιν :

—  Αοιπόν τ ί θά μάθω σπίτι ;
Καί ό Δήμος θεωρών αύτήν με τεΟλιμμένον ύφος 

έπανελάμβανε :
—  Ταλαίπωρο παιδί ! . ! . .  .
‘Η Φωτεινή με είδ» και μ ’ έκαμε διά της χει-

ράς στ,μεΐον αποχαιρετισμού. Έστήριξα τίτ,ν κεφαλήν 
έπ: τών ύάλων τοΰ παραθύρου μου καί έθεωρουν
μελαγχολικω  τώ βλέμματι τήν άναχωροΰσαν ά
μαξαν ! Έ μεινα έπί πολύ είς την αύτήν θέσιν 
κατεχόμενος ύπό μυρίων σκέψεων καί ότε άνήγειρα 
τήν κεφαλήν δύο δάκρυα έρρεον έπί τών παρειών 
μου είς ' τήν σκέψιν τοΰ τ ί θά έμάνθανεν ή άτυ
χής Φωτεινή είς τόν νέαν οίκόν της καί έπανελαβον
ώσεί μηχανικώς καί έγώ :

 Ταλαίπωρο παιδί ! !...
Έν Άθήναις, Μάρτιος 1884. ^

Γ . Α. ΒΑΔΑΒΑΝΙΙΣ.

Η ΕΝ ΖΑ.ΕΛΊΝΘΩ ΠΑΝΩΥΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤ Ο Σ  1728  

ύπό ·

Σ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗ

Τήν πανώλη ταύτην Οελομεν ιστορήσει τη 
βάσει ανεκδότων επισήμων εγγράφων ευρι
σκομένων έν τω ένταΰθα άρχεωουλακειω, 
έξ’ ών τά κυριώτερα, θέλομεν δημοσιεύσει 
μετά ποιηματίων άγνωστων ετι, άπερ  ̂ τότε 
έγράφησαν. ΙΙρΐν ή άοχίσωμεν ^τήν έςιστό- 
ρησιν ήμών, νομίζομεν καλόν ϊνα, διά τοΰ 
τύπου, γνωστόν ποιησωμεν άνεκόοτον περι 
τής πανώλους έκείνης, χρονικόν, όπερ τοτ* 
έγράοη. ’Ιδού αύτό.



Διηγηαις ττερι της Πανούκλας της Ζακύνθου 
στούς 1723.

« Ε ϊ; του; 1726 Φεβρουάριου 46 —  Τόν αυτόν 
χρόνον είχαν κλέψουν τα ΐ; κάτωθεν έκκλησίαι'; καί 
έγδισαν και πολλά αγια καί θαυματουργά κονίσμα- 
τα, τγουν τόν Αγιον Εύστάθειον, τόν Ά γιον Σπυρί, 
οωνα, τόν Ά γιον  Κωνσταντίνον καί έβγαλαν καί 
το πουκάμισο τη ; Θεοτόκου Μηρακουλόζα;, την 
Αγίαν Μαρίνα τοΰ Κουλουρά, τήν Κυρίαν την Π α- 

/.αν.Τϊ, τ/,ν Παναγοΰλ.α εϊ; τό Μπανάτο καί τόν 
Αγιον Παντελεήμονα, πέρνωντα; τά  ναντίλια, λα μ - 
πάδα ι; πουκάμισα, τροπάρια, κορόναι;, θυμιατά καί 
ολα τά  αγια σκεύη τών άνωθεν εκκλησιών, εϊ; 
τήν^ Κυρίαν την Παπαντη ώ ; καί τόν άγιον άρτον 
έριζαν χαμού. Μην ήζεύρωντα; τινά; τού; αυτού; 
κλέ,.τα; έβαλαν άφορεσμού; πολλοτάτου; μέ προτζε- 
σιονε; με τα  αυτά άγια καί έγδυμένα κονίσματα 
ά,.ό τοπον ει; τόπον σημαίνοντα; όλαι; ή έκκλησί- 
α ι; νεκρικάτα όποΰ ό κόσμο; έφρισσεν καί πολλότα- 
'*  δάκρυα έχυνοντο, άμή δέν ητο τρόπο; νά φα
νερωθούν αύτοί οί κακότροποι δαίμονε;, έω; όπου ό 
Θεο; έφανέρωσε τά  πάντα μέ μεγάλον θυμόν καί 
ό-γτν του, και ακούσατε τά  πάντα ώ; κάτωθεν.

««Ενα; Γ ...  Π ... λεγόμενοί Σ μ ... υιό; τοΰ 
ποτε Αντρία κάτοικο; εί; τό ποτάμι τθελεν έχει 
πολυν έρωτα δια μίαν κορασίδα - όνόματι Μαριε- 
τούλα θυγάτηρ ένό; ίεοέω; Ηέ... όνόματι, κάτοικος 
εί; την σκοντράδα τοϋ άγίου ’Λνδρέου τοΰ Άβούρη, 
καί εί; τ ά ; 7 Νοεμβρίου 1726 τό κοντόβραδο ό 
άνωθεν Σ μ ... συντροφιασμένο; μέ άλλου; δύω ό ένα; 
λεγόμενο; Κ α... άπό τό ποτάμι, καί ό άλλο; Κο... ά
πό τόν Αγιον Λάζαρον, αρματωμένοι καί οί τρεΐ; του; 
εισεοηχαν εί; το σπίτι τή ; άνωθεν κόρη; καί εύ- 
ρισκοντάστην εί; τόν άργαλιόν όποΰ έφενε άρπαζε την 
δυναστικά»; τοαβωντά; την άπό τά  μαλιά, καί σκού- 
ζωντα; αύτή διά βοήθειαν τρέχει ή τεΟλιμένη μη- 
τ.ρα τη ;, αύτοί δέ οί κακότροποι δίνωντά; τη ; 
κλοτζίαις τη ; τήν έπήραν άπό τά  χέρια τη ;. 
Τήν έβαλε λοιπόν ό άνωθεν Σ μ ... είς τόν νό
μον του καί έφυγε μ.έ αύτήν έξω της πόλεω;, ό 
όε πατήρ αύτη; έπρόσδοαμε εί; τόν Προσβλεπτήν 
ονοματι Ανδρεαν Μαρτζέλον, διηγούμενο; τήν συμ- 

. φοράν του, ό δέ Προβλεπτή; έθυμώθη πολλά έ- 
.ναντίον αύτών, καί έπραζε μέ μεγάλη ριγοροζιτά 
διά νά τού; πιάση. Έ πιασε όλα τά  καΐκια, έ- 
οαλε βάρδιαι; εί; ταϊς ρίβαι; έβαλε προκλαμ,α- 
τζιόναι; ριγορόζαι; ότι δποια βάρκα ήθελε το ύ ;'ά - 
σηκώσει νά καίεται, καί ό καραβοκύρη; μέ τού; συν
τρόφου; του στό κάτεργο, και όποιο; τού; δώσει

ρικουπερο να τοΰ ρίχνει τό σπίτι καί νά παντάρε- 
ται. Εμπασε τα  καπίκια καί έκαμε τζέρκαι; 
ει; πολλότατου; τόπου; άμη ήτο άδύνατον νά 
πιασθοΰν, διατι είχαν μερικού; άρχοντα; τιφενσό- 
ρου; κ,αί του; έδιναν ρικουπερο. Καί περνώντα; καμ-- 
ποσαι; ήμεραις έφυγαν κρυφίω; πηγενάμενοι εί; τόν 
Μωρέα, και κανωντα; έκεΐ κάποιον ολίγον καιρόν 
έω; όποΰ άλλαξε ό Προβλεπτή; καί ήλθε άλλο; 
όνομ^τι Μαρία Αντώνιο; Τολφήν, καί έτότε; έστράφη- 
σαν εί; τήν πατρίδα του;.

«Ο μ ω ς στού; 1727 ’Οκτωβρίου 28 ειχε τζακι- 
σθή στον Λαγανά μία ταρτάνα Παρμπαρέσικη μέ 
παντιέρα φραντζέζικη φορτωμένη λινάρι, πανιά, γνέ
μ ατα  και άλλαι; πραγματίαι; καί είχε καί 6 0  μπαρ- 
μπαρέσου;. Εκεΐ λοιπόν έστειλε ό Προβλεπτή; κου
στωδία και έφυλαγαν μά τ ί; έδύνατο νά κράτη 
τον λαον, οποΰ έκεΐ έτρεζαν χωρία καί χώρα 
και έπερναν άπο αύτα καί έ σκότωσαν καί έκεί- 
νην την νύκτα και ενα Τοΰρκον. ‘'Ομω; ό άνωθεν 
Σ μ... συντροφιασμένο; μέ τού; άνωθεν Κ α... καί Κο... 
και με εταίρου; άλλου; έστεκαν εί; τήν στράτα καί 
οσοι άπερνοΰσαν μέ πραγμα τού; τά έ'περναν, όχι 
μονόν τών τοπικών άλλά καί τών αύθεντικών 
σολταδων, ώ ; καί τόν ^σπενδαδόρο τοΰ Πρεβεδούρου 
έγδυσαν, και μιαν ήμέραν όποϋ εύρίσκετο έκεΐ ό 
Κονσεγιέρη; ί  Μπον διά φυλαξιν, έρχόμενο; μ.έσα έπέ— 
ρασε άπο τον τόπο όποΰ αύτοί οί κακότροποι έςχ- 
καν καί έγδεναν τού; διαβάτα; καί ό αύτά; Σ μ ... 
ασηκωσε το αοκουμποΰζο εναντίον τοϋ Κονσεγιέρη, 
και ό άφεντη; έγυρισε όπίσω καί έστειλε κουστωδία 
να του; πιασουν, άμή ήτον φευγάτοι. Έρχόμενο; έ
πειτα  μ.έσα είπε τα  γινόμενα τοΰ Πρεβεδούοου 
και ό Πρεβεδοΰρος έθυμώθη περισσά καί έβαλε προ— 
κλάμο πενάλε. Έ μ π α σ ε  τά  καπίκια εκανε περισσαίς 
τζερκαι;, άμή ήτον άδύνατον νά πιασθή στάντε 
τήν προτετζιόν τών μεγάλων.

«  Εκείναι; τα ΐ; ήμέραι; έλαβαν ύποψίαν οί προ- 
κουρατοροι τοΰ ‘Αγίου Κωνσταντίνου διά τά γδίσιμο 
τη ; εκκλησία; του; εναντίον εί; ένα κάποιον Δημήτοη 
Κ ... Αύτό; προτήτερα έκανε τόν φούρναρη καί έφα- 
ληρησε και επειτα έκανε τόν γεωργό, καί μίαν 
ήμεραν οί προκουρατόροι τοΰ άγ. Κωνσταντίνου καί 
με εταίρου; άλλου; άπά τήν σκόλα, έμπασαν μέ 
μοόο τον αυτόν Κ ... εϊ; τά σπίτι τοΰ μαστρο 
Τιμοθέου, καί έκεΐ τόν έδεσαν καί έφεραν τήν κου
στωδίαν καί τόν έ'δωκαν στήν άφεντίαν καί τόν έφυ- 
λακωσαν δια κακοποιον. Επειτα ή δικαιοσύνη ερεύ
νησε τον μέ τιμωρίαι;, καί αύτό; έβεβαίωσε πώ ; 
αύτό; μέ τον Δανίλη Γ ...  καί μέ τά  παιδία τοϋ 
Γιάννη Κου... είχαν κάνουν τά  άνωθεν κλεψιμία καί

τά  λοιπά ώς άνωθεν. ‘Έ να; Λάζαρο; Κ ομ... άπά χω- I 
ρίο Χουρχουλίδι μά εί; τά παρόν κάτοικο; εί; τήν 
χώραν εΐ; τήν σκοντράδα τοΰ ‘Αγίου Γεωργίου τοΰ 
Πετρούτσου, είχε μίαν θυγατέρα καί όρεχθεί; να κα~ 
μη διά ρισπέτο γαμπρόν ενα άπά τού; άνωθεν ά- I
δέλφια Κ ... όνόματι Θοδωρη, έκαμεν άρεσκειάν καί 
τήν έταξε. ‘Ό μ ω ; μανθάνωντα; τά  άνωθεν άδέλφια 
Κ ... πώ ; ό άνωθεν Κ ... ώμολόγησε, πώ; τά  άνω
θεν κλεψημία τά  έκαμε άντάμα μέ τά  άνωθεν άδελ- 
φια Κ ... τά  όποια διά νά έλευθερωθοΰν άπά τα ΐ; 
τιμωρίαι; τη ; δικαιοσύνη; καί άπά τα ΐ; κατάκρισαι; 
τοΰ Κόσμου, έσκόπευσαν καί έκαμαν τήν κάτωθεν 
ποοδοσίαν καί ακούσατε.

Αύτοί είχαν μ.ίαν άδελφΐκήν αγάπην με τον 
άνωθεν Σ μ ... καί έβαλαν μεσίτην εί; τόν Προβλε
πτήν καί εί; τόν άνωθεν κονσεγιέρη Μπόν λέγον
τ α ; τ ί θέλετέ μοι δοΰναι, κάγώ παραδώσω αύτόν, 
Τοΰ έταξαν είκοσι τζεκίνια καί νά μή του; κοτ** 
ρουν εί; τ ά  άνωθεν κλεψιμία όποϋ ό άνωθεν Κ ... «ο
μολόγησε, καί έτσι ύποσχέθησαν νά κάμουν τήν αύ
τήν προδοσίαν, καί έλαβαν καί τά  είκοσι τζεκίνια 
όμπροστά. Σκοπιζόμενοι λοιπόν αύτοί μέ τ ί τρόπον 
νά φανερώσουν καί νά προδώσουν τον άγαπημενον 
του; φίλον εύρηκαν τήν μικράν μέθοδον ώ; κά
τωθεν φανερώνω.

α ‘0  αύτό; Σ μ ... ήτον πολλά πεθυμησμένος οιά 
νά εύλογηθη τήν άνωθεν κόρη όποΰ δυναστικώ; έκλε- 
ψεν, άλλά ό Άρχιερεύ; δέν τού; έδιδε θέλημα νά 
εύλογηθοΰν διατί ό γάμος δέν ήτον μέ τά θέλει; 
θέλω, άμή αύτό; τήν έλαβε δυναστικώς. Ομω; 
ρ,ά αύτά αδέλφια ένέμπεξαν αύτόν λέγω ντα; του 
πώ ; έβαλαν μεγάλα μπρόγια καί έστρεξε ό Αρχ_ιε- 
ρεύ; νά δώση τήν άπόδειζιν, καί πώ ; τοϋ έταςανε 
δύο τζεκίνια, καί ό Σ μ ... τούς τα  έδωκε, και εδωκέ 
του; άλλο ενα διά νά άγοράσουν κερί κορδέλα καί 
διά τά  λοιπά. ‘Ό μ ω ; έκαμαν τά  στεφάνια καί 
τοϋ είπαν οτι τά βράδυ νά τόν παρουν εί; το σπίτι 
τονι; νά τό» στεφανώσουν κρυφίω;. Ά φόντη; λοιπον 
έβράδιωσε έπήγαν αύτοί καί ό Λανιλης Γ ...  οί 
κομπάνοι τους καί έπηραν τον είς τοϋ Γ „ . το σπίτι, 
καί έζτ.ττ,σαν νά πάρουν έκεΐ καί τήν νύμφη, άλλά 
ή μητέρα τη ; δέν ήθέλησε μόνον τού; είπε πώς 
τήν νύκτα εί; καιρόν τή ; εύλογήσεω; αύτή τήν παη. 
‘Ομω; άφόντα; έδείπνησαν καί τθελαν να κοιμη
θούν έστειλαν μήνυμα στοϋ κουβερναδουρου τή ; 
Π ιάτζα; νά στείλη τήν κουστωδία καθω; είχαν 
σταμπιλίδο, καί ουτω έστειλε δύω κουστοδίαι;, ή 
μία έστάθη εί; τά  μακελιά τοϋ Δ.ρ Σουμάκη καί 
ή άλλη έστάθη στήν άπάνου μερία τοΰ σινιόρ 
Μουτζά, καί όποιο; διαβάτη; έρχότουν νά περάση

τοϋ έσκουζαν ίν τ  ρ ι ο κα  ν ά γ  ι α, καί τόν έγύρι- 
ζαν όπίσω. ‘Ό μ ω ; τήν αύτήν νύκτα ό άνωθεν 
Γ ... μέ ένα τζεκοΰρι δίνει του μία τζεκουρία εί; τόν 
άκούτη καί οί άνωθεν άλλοι έτοιμ.οι με τα  χ α 
τζάρια καί έφόνευσάν τον, αύτό; έβελαζε ώ; βόϊ- 
δι, καί ολη ή γειτονιά άκούωντά; του;, έφοβήθη- 
καν, μ.ήν ήξεύρωντα; τ ί είναι, και κάποιοι ά..ο 
αύτού; έκύτταζαν άπό τήν τροΰπαν τή ; πόρτα; και 
ουτω; είδαν τά  γινόμενα. Ά φόντα; τον εθανάτωσαν, 
τόν έγδυσαν καί έπηραν. του τά  αρματα καί ροΰχα του 
καί παπούτζια του μέ τού; άσημένιου; γατζου;, καί 
έκατέβασάν τον κάτου καί έδωκάν τον τή ; κουστω
δία; νεκρόν καί έριξαν καί τρία σμπάρα, καί τήν 
αύγή έξημερώθη ό αύτά; Σ μ... άποκάτου στήν μ.περ· 
λίγκα στόν μόλον φυλάγωντά; τον ή κουστωδία· έλ- 
πίζω ντα; λοιπόν οί άνωθεν κακοποιοί πώ; τινα; δεν 
θέλει καταλάβει τά  γινόμενα αύτοί οί κακότρο
ποι έλεγαν πώ; άπάντηξαν τήν κουστωδίαν και 
έσπαραριστήκανε καί ετζι έσκοτώθη, άμή ή κουστω
δία έφανέρωνε τήν αλήθειαν, καί ουτω; άγραβαρίστη 
όλη ή χώρα έναντίον τών άνωθεν κακοτροπων 
καί μερικοί έρισόλβεραν νά τού; σκοτόσουν. Εκειναις 
τα ΐ; ήμέραι; εύρίσκετο πιασμένο; ένα; λεγόμενο; 
Δεμ... άπό τού; κήπου;, δέν ήξεύρω δια τ ί αιτία, 
καί ό Προβλεπτής έταξέ του τήν ελευθερίαν του 
μέ τά νά κατέβη μέ κουστωδίαν νά κόψη τήν κε- 

■ φαλήν του αύτοΰ Σ μ ... καί αύτός έμουντζουρώθη^ό
λος καί έγεινε ώσάν άράπη;, και άκομ.πανιαόο, 
μέ τήν κουστωδία έκατέβη εί; τόν^μόλο και έ
κοψε τήν κεφαλήν τοΰ Σ μ ..., και τήν έπήγε τοϋ 
Προβλεπτοΰ. Ήτον στά; 24 Νοεμβρίου 1727 καί i  
Προβλεπτής έπρόσταξε καί έβαλάν την εί; ένα ζυλο 
ό'χπρός εί; τό μουράγιο τοΰ κάστρου και εκαμε ήμε- 
ρ'αις πολλαΐ; έκεΐ. Ό μ ω ; ή τεθλιμμένη μητέρα τοϋ 
αύτοΰ Σ μ ... έφυλάχθη εί; ένα σπίτι όμπρό; ει; 
τόν ‘Άγιον Παΰλον έω; ποΰ έκατεβηκαν έκεΐ οί ά
νωθεν Κ.». καί Γ ... ,  καί έβγήκε καί τού; έκτρυξε 
όλα τά  γινόμενα καί τού; έγεβεντησε και γυ· 
ρεύοντα; του; καν τά  τρία τζεκίνια όποϋ τοϋ έ- 
πήραν διά τά στεφάνωμα καί επίλοιπα ώ; άνωθεν, 
λέγω ντά; τ*.υ; καί τά  άρματά του, καί αύτοί τήν έ- 
βοισαν καί έφυγαν έκεϊθεν έντροπιασμενοι, καί εγεινε 
πολύ σουσούρο έκείνην τήν ώραν έκεΐ και νά μήν- 

I είχαν φύγει τά όγληγορώτερον ήθελαν του; λιθοοολή-
σουν. Αύτοί λοιπόν οί κακότροποι διά να καταπραϋ- 

I νουν τόν λαόν έβαλαν άφορεσμού; με τον Πρω.ο-
π α πα  Κατήφορον καί μερικού; ίερεΐ; κατα τον άγιον 
Παϋλον καί άφορέστηκαν άνίσω; καί αύτοι ή,ευρουν 
τίποτε; άπά τόν αύτόν φόνον, ή άπό καμμίαν προ
δοσίαν, καί ό αύτό; αφορεσμό; τού; έξολόθρϊυσε



παντάπας ώ; κάτωθεν θέλω γράψει τά  γινόμενα.Καί 
ααΰτα ποιήσας αύτοί τόσον περισσότερον έθυμώθη 4 
κόσμος εναντίον τους και ό σινιόρ Νικολ/ίς 11... μέ 
τόν έξάδελφόν του τόν Δ ρ ’Αντζουλέτο Κ ... έπιασαν 
τόν Γ ...  καί τόν έδειραν καί έξέσχισάν του τά  
ροΰχα καί μετά βίας έγλύτωσε την ζωήν του. 
Αύτοί δέ έδραμαν είς τόν Προβλεπτήν καί τοϋ έδιη- 
γήθησαν τά  γινόμενα, καί ό Προβλεπτής έστειλε 
καί τόν έκοαξε καί αυτοί έφοβήθηκαν, κα!. δέν έπνι
γαν, μόνον έκαλόπιασαν τόν Γ ...  καί έπλήρωσάν του 
τά  ροΰχά του διά νά μην ρικορέρη άλλο, καί έ
πειτα. έγύρεψαν (οί Κ ...)  τοΰ Προβλεπτοΰ διά χ ά 
ριν καί έκαμε καρτέρι είς τόν 'Αγιον Παύλον, διά 
νά τούς έχουν βοήθειαν είς κάθε χρείαν όποΰ τους λά
χει καί όπόταν έπήγαιναν πούποτες τους ακόλουθα 
ή πατούλια διά φΰλαξίν τους, έχοντας καί εξουσίαν 
νά βαστοΰν καί άρματα, καί έπήγαιναν ·καί είς 
τό κάστρο αρματωμένοι.

ι^Ομως έκεΐνον τόν καιρόν ό Εύγενής Δ,ρ Μπερ- 
τοΰτζος Καπνίσης ειχε μία κοπέλα τοϋ κορμιού 
του πολλά ώραία εις τό κάλος, όνόματι Κατερίνα, καί 
έκείναις ταΐς ήμέραις ή αύτή Κατερίνα ε’ϊχε χύσει 
αστόχαστα άπό τό παραθύρι κάτι νερό καί έβρεξε ά
πό αυτούς, καί αυτοί τήν έβρισαν καί την έφαβέ- 
ρ'.σαν σέρνοντας καί τό δνομα τοΰ άφεντός της.
Αφόντης λοιπόν ό Σινιόρ Μπερτοϋτζος έμαθε την 

ύπόθεσιν έσκανδαλίσθη έναντίον τους, καί έμανε^γι- 
αρίστη μέ τό ρεγιμέντο, των οποίων κριτών τούς έδω- 
κε ίνφορματζιόνες τό τί άνθρωποι είναι, καί όλαις 
τους ταίς πράξαις, καί ό Προβλεπτής τούς έμήνυσε 
νά πάγουν τό βράδυ άπάνου είς τό κάστρο μυστι
κά διά κάποια χρεία, καί αύτοί έλπίζωντας πώς τούς 
θέλει διά κανένα επιχείρημα, καί έτζι έδραμαν μ ε
τά  χαράς σπουδαίοι, καί μπένοντας είς τό κάστρο 
τούς έκλεισεν άποκάτου άπό τό βόλτο όποΰ είναι 
άπό πάνου ή καμπάνα, καί ή κουστωδία τούς έπ ια - 
σε, ό δέ θοδωρης τούς έφυγε καί έσαλτάρησε τά  
μουράγια καί έγλύτωσε, καί τούς επίλοιπους έφυ- 
λάκωσαν μέ ταϊς καδίναις.

« ‘Ό μως περνώντας καμπόσαις. ήμέραις έπιστόθη- 
καν οί Προκουρατόροι τής Παναγούλας άπό τό Μπα- 
νάτο άπό κάποια βέβαια άνταμέντα, πώς ό Παπα 
Κ ... έκαμε τό κλεψημίο της αύτή; εκκλησίας καί 
έκαμαν ίστάντζα είς τόν Προβλεπτήν καί τούς 
έδωσε την ρετεντζιόν, καί μία κυριακή ευρισκό
μενος είς τήν αύτην εκκλησίαν όποϋ ελειτουργοΰ- 
σεν έπήγεν ή κουστωδία καί έπιασαν τόν αύτόν 
Π απα καί έβαλάν τον είς τήν σκοτεινήν φυλακήν. “Ο
μως ό άνωθεν θοδωρης όποΰ εφυγε άπό τό κάς-ρο ώς

άνωθεν είπα, έγύρευάν τον διά νά τόν φονεύσουν ά·1 
κομη, και ή άφεντία, άμή αύτός έκαταχονιάσθη, καί 
είς όλίγαις ήμέραις έφυγε κρυφίως καί έπήγε εις 
τόν Μωοέα.

u  Εκείναις ταΐς ήμέραις είχε ίνφεταριστεΐ τό 
Γ αστοΰνι άπό τήν πανοΰκλα, καί μερικοί Γαστουνιό- 
τες άφοΰ άκροτζεριστήκανε πώς είναι πανοΰκλα, &- 
φηκαν τά  σπίτια τους μέ τό πραγμά τους καί έφυ
γαν απο έκεΐ, και αύτός ό Κ ... πηγαινάμενος έκεΐ 
καί βρίσκωντας τά  σπίτια δ ί/ω ς άνθοώπους έκλεψε 
άπο έκεΐ δ ,τι τοΰ άρεσε καί έστράφη έδώ είς τήν 
πατρίδα του μέ τά  αύτά κλεψημία. Έκείναις ταΐς 
ήμέραις ό Γιάννης Κ ... πατήρ τοΰ άνωθεν θοδωρη 
έβγήκε όξω διά υπηρεσίαν ιών ύποστατικώνε του καί 
ό Π απα ’Αγουςϋνος άπά^τά Σαρακίνάδο ώς δικοί |τοΰ άνω 
θεν Σ μ.,,μ ε άλλους συντροφιασμένος έπιασάν τον είς τό 
συνορον τοΰ Γαϊτανιοΰ καί έμαστίγωσάν τον είς τό ρα
βδί καί έκαμαν τον όποΰ έπεσε είς τό κρεβάτι κ α - 
τακειτόμενος. Ερχόμενοι έδώ ό άνωθεν Θοδωρης 
μέ τά  κλεφτά πράγματα άπό τήν Γαστούνη έβγαλε 
την πανοΰκλα αύτός καί όλοι τοΰ σπιτιού του, καί 
ένόμιζαν πώς είχε πανόκιαις. Έ κεΐ πλησίον τοΰ 
Κ ...  έστεκε ένας άριστος πιτόρος εις το νατουράλε 
Ονομαζόμενος Γερόλημος, ή γενιά του Στράτης ό όποιος 
έπιχειριζότουν καί τήν ιατρικήν καί ό Κ ... έκραξέ 
τον μυστικά διά νά τοϋ δώσιρ βοήθειαν εις τό βάσανο 
όποΰ είχε, λέγοντάς του πώς έχει πανόκιαις ώς ένόμι- 
ζε καί αύτός, ό δέ πιτόρος έκατάπιασέ τον νά τόν 
γιατρέψη, καί έτζι ΐνφεταρίστηκαν καί τά  δύο σπί
τ ια  τόσον όλοι τοΰ Κ ... ωσάν καί τοϋ πιτόρου καί 
άκούσατε τά  πάντα ώς κάτωθεν. Όν.ως ίν®ε-- 
ταρίστη ή βυμβία τοΰ αύτοΰ Γε.όλημου πιτόρου καί 
έπεσε μέ άναγοΰλα ξερατό κεφαλάρια καί κόψιμο καί 
είς δύο ήμέραις επεσε ομοίως ή θυγατέρα του 
μην ήξεύροντας τό τ ί έχουν, καί είς τά ; 16 Φεβρου
άριου 1728  άπέθανε ή αυτή του θυγατέρα διά τρεις 
ήμέραις, Γ καί κανείς δέν έννόησε τήν αφορμήν, 
άλλά ό πατήρ αύτης έκατάλαβε πώς ήτον κακό, 
μ ά  δέν άφιδεύτη νά είπνι κανενός τήν ύπόθεσιν, 
καί ούτως έθαψε την μετά πάσης παρρησίας. Καί 
στάς 17 τοϋ· αύτοϋ Φεβρουάριου τό βράδυ έπεσε 
τό σερνικό του παιδί μέ τά ίδιο κακό, καί έστειλε εις 
τήν Μαμάενα, καί έλαβε τήν σακοΰλα μέ ταΐς βεν- 
τούζαις καί έοιξε τοΰ παιδιού του βεντούζαις, έ
πειτα  τα ϊς έστειλε όπίσω καί είς τάς 19 τοΰ αύ
τοΰ μηνάς έξημερώθη άπεθαμένο, καί ταΰτα γινό- 
μ?να έβεβαιώθη ό πατήο της πώς βεβαιότατα έχει 
πανοΰκλα, άλλά κανενός δεν τό έφανέρωσε, δμως οί 
ίδ.κοί του καί φίλοι του ώ; Ακόυσαν καί τοϋ έτέρου

του παιδίου τόν θάνατον 'έλυπήθηκάν τον καί έδρα
μαν πβλύ πλήθος άνδρες καί γυναίκες πρός παρηγορι
άν του μή* ήξεύρωντας τινας τό άπόκρυφον.

(ακολουθεί)

I .

Η  Ε ίΚ Ω Ν  ΤΗ Σ ΕΡΩΜ ΕΝ Η Σ Μ Ο ΐ

Κ  -

Ιίαλοσυνη χ’ εύμορφία,
Τιμή, χάριτες χαι "Ερως
Τήνε κράζουν Ουρανία
Εις τοϋ κόσμου έδώ το μέρος,
Με τραντάφυλλα καί γαλα  
Είν’ πλασμένο τό κορμί της 
Καί χρυσά ’ς τήν κεφαλή της 
Τά σγουρόξανθα μαλλιά,

Πικνά πλήθος απλωμένα 
Σάν τό κϋμα κυματίζουν,
Μέ τήν αύρα άγκα7αασμενα 
ΕΙς τούς ώμους της ‘π' ασπρίζουν, 
Είναι μάρμαρο ΙΙεντελης 
Τά όλοστρόγγυλά της χέρι»,
Κρυφά Έρωτος μαχαίρια 
XIοϋ μοΰ σφάζουν την καρδία.

Στό καθάριο μέτωπό της 
Βασιλεύει ή ΕΙρήνη, ^
Καί ’ς τό θείο τό πρόσωπό της 
Τά τραντάφυλλα καί οί κρίνοι,
Ειν’ τά μμάτια της δυο πρώτοι 
Τ’ ούρανοΰ λαμπροί πλανήταις 
Ποΰ ταϊς κοφτεραϊς σαιταις 
Έ βαψ’ Έ ρωτος ’ς αύτούς.

Τόξα δυό σχηματισμένα 
Ειν’ τά φρύδια της τά μαΰρα 
Τεχνικά λιανά γυρμένα 
Ποϋ μοΰ φέρνουν κρύο καί λαύρα, 
Ή  μικρή σωστή της μύτη 
Φαίνεται κεροπλασμένη 
Κι’ άναπνέη εύωδιασμένη 
Τούς μαγιάτικους άνθούς.

Τά γλυκά της χειλαράκία 
Σάν τρανταφυλλου ομοιάζουν

Τ’ άγκιχτα τά φυλλαράκια 
"Όπου πάντα ευωδιάζουν,
Ά χ  ! τ’ ώραΐο μικρό της στόμα 
Είναι έρώτων τό κουβέλι 
Γιατ\ ρέει πολύ τό μέλι 
Γλυκών λόγι*>ν άπ’ αύτό.

Ώσάν οργάνου άρμονία 
Α ντη χεί ό στεναγμός του 
Στό χαμόγελό του θεία 
Λάμψις χύνεται εμπρός του,
Λόντια άπό μαργαριτάρι 
Και ωραιότατα προβαίνουν 
Μέ μεγάλη τέχνης χάρι 
Τό κάθ’ εν ζωγραφιστό.

Στά ροδόκρινοπλασμένα 
Στήθη της χίλιοι γελάνε 
Έρωτες καί φουσκομένα 
Λυό γλυκά μήλα φυλάνε!
Δυό καρπούς τοϋ Παραδείσου 
Ποΰ γλυκόμοσχοβολοΰνε 
"Οπου έάν τούς μυρισθοϋνε 
Άναστένονται οί νεκροί.!

‘Η  ΕΙκόνα τής θεάς μου 
Ειν’ αύτή ή χαριτωμένη 
Ποϋ τήν έχει τής καρδιάς μου 
‘Ο παλμός μέσα κλεισμένη,
Λύο τέχνες ένωθήκαν 
Ραφαήλου καί Φειδία 
Ρίά τήν φτιάσουν Ουρανία 
Ερωμένη μου ’ς τή γή .

Α ΡΙΣΤΕΙΔΗ Σ Κ ΑΨΟΚΕΦ ΑΛΟΣ

Ο ΙΑΤΡΟ*
(σκαλάθυρμα)

Έ νθυαοΰμαι ότι ότε 'ίμιτίν πα ιδ ιον  έφο- 
βούμτιν πολύ τόν ιατρόν.

Ή  παρουσία αΰτοϋ ουδόλως διέφερεν δι εμέ τ /ίς  
τοΰ περιγραφομένου ύπό τ7ις Μ αμής μου δαίμονος 
τ ί ς  κολάσεως. Έ γ ώ  έν τώ  προσώπψ τοϋ ιατρού 
δέν έβλεπον εΐμη τόν αντιπρόσωπον του δημίου *αι 
τόν επίτροπον τοϋ νεκροθάπτου- όσάκις η.κην 
άσθενής καί ·ή?χετο δύτος νά μέ ΐπισκεφθϊί,



μόλις τό ανάστημα αύΐοΰ έπληο«ίυ την θύραν 
καί τά  σοβαρά καί σπινθηροβόλα *ύ'τθΰ βλέμ
μ α τα  διεσταυροϋντο μ ετά  των ίδιχώ» μου, μέ 
κατελάμβανε τοιοΰτος φόβος ώστε κλαίων συν- 
εσπειρούμην ΰτεο τά  εφ απλώ μ ατα  τ ί ς  κ λ ίν η ς  
μου, μ ετά  βίας δέ κ α ί μ ε τ ά  παρακλήσεων ένέ- 
διδα  είς τά νά έςα γά γω  εζ αύτών τήν κε- 
φοί'.ήν καί την χ ε ΐρ χ  μου είς ιατρικήν έζέτα - 
σιν,— άφοΰ εννοείται ποότερον μοί συνεσορεύ- 
οντο επ ί τη ς  κλίνης μου π ά ντα  τά  έν τγ) οίχ ί^  
μου υπάρχοντα άθύοματβ καί αρκετή δόσις γλ υ - 
κυσματων ώς ανταμοιβή (Ττϊς θυσίας μου.

Αφ ότου ομως άρχισα κ ' ί'γώ νά φέρω π α ν- 
τ  κ  λ  ώ ν ι ο ν, νά καλλω πίζω  τήν κεοαλν,ν πρό 
τοϋ καθρέπτου μόνος μου, καί νά προσμειδιώ 
μ ετά  τρυφερότητας είς τά ς δεσποινίδας, άποκτώ ν 
την  πρακτικήν το -j κόσμου, έννόησα οτι ό ί* -  
τρός τοσοΰτον μετεβλήθη ώστε κατέστη  χαριέ- 
στατον κ α ί ευεργετικώ τατον δν, παρά πάντω ν άγ* 
πώμενον, iκτιμώμεvov καί λατρευόμενον. Παντοΰ 
καί καθ’ ολας τά ς ώρας ό ιατρός σήμερον είναι δ 
ώ σ α ν ά ε ρ χ ό μ ε ν ο ς  αί τρυφερότεραι όπο- 
δεζιώσεις, αί θερμότεραι περιποιήσεις επ ιδα ψ ι
λεύονται είς αύτόν καί μόνον. Έ ς  δλων τών 
κλάδων τών επιστημώ ν ό ιατρός μόνος είναι 
εκείνος δστις απολαμβάνει τό πλειότεοον μέρος 
τ ί ς  α γά πη ς μας κα ί είς ώραν καθ’ ην δέν 
εχομεν χρείαν αύτοΰ.

’Από τοΰ οικοδεσπότου μέχρ ι τοΰ εσχάτου υ
πηρέτου π ά ντες ϋποδεχόμεθα τόν ιατρόν μ ε τ ’ 
εύχαριστήσεως είς τόν οικον μας, έστω κα ί άν 
άποθνήσκομεν άπά υγείαν.

*·
* ♦

Πλήρης προλήψεων ό παλα ιός κόσμος, ί π ί -  
βτευεν ώς καλάν ιατρόν τόν δ ιατελοΰντ*  είς 
εχθραν μ ετά  τοΰ φ αγητώ ν καί ποτώ ν, τήν  δρο
σοβόλον αύραν καί τό φώς τ ί ς  ήμέοας, συνε- 
π ε ία  δέ τούτου έάν δυστυχής τ ις  προσεβάλε- 
το ύπό ά π λ ίς  βηχός ^  καί ύπό έλαφ ο ίς έστω 
καταρροής, πάραυτα τώ  άπηγορεύοντο ύπά τοΰ 
ιατρού πά ντα  τ ά  © αγ/,τά καί ποτά , αντικαθι
στάμενα, τά  μέν διά τ ί ς  π α ν ά δ α ς  ή νε
ρόβραστου φ ι δ έ, τ ά  δέ ύπό τής θ ε ρ μ  ο ζ α 
χ  ά ο ε ω ς.

Ό τ α ν  δ ιετέλει τ ις  ύπό την  θεοαπείαν τών 
τ ί τ ε  ιατρών εξ ανάγκης ώφειλεν νά ύποκύψη 

■< εις τη ν  τιμω ρίαν τ ί ς  πείνης $  νά μ ίτα β λ η θ η  έκ 
τ ί ς  α σ ιτίας ε ι; ο σ ί ο ν, ή νά διαμαρτηρη- 
θοΰν τ ά  οστά τών πλευρών του δ ιά  τήν άπο- 
μάκουνσιν τ ί ς  ά δελφ ίς αύτών σαρκός.

Μόνον έ θεός γινώσκει πόσοι και πόσοι κ ο ι- 
μ ώ ντα ι τάν άνεξύπνητον τον θανάτου ΰπνον

ενεκεν τ·7!ς αύστηρδς τα ύ τη ς δ ια ίτη ς , θύματα 
τοΰ συστήματος τ ί ς  θεραπείας μάλλον. ή της 
ασθένειας, οΐιι*νες άλλως τε  θά είχον περισσοτέ- 
ραν ανάγκην μ ιάς κ ο τ  ο λ έ τ τ α ς  β ω δ ιν ί; καί 
δύο δακτύλω ν οίν^υ, άπό τά ς  δόσεις τών φαρ
μάκων ά τ ινα  έπ ί μ α τα ίψ  έλαβον.

Τ ίς ήξεύρει πόσοι καί πόσοι έ σ κ α σ α ν  
άπό θυμόν σκεπτόμενοι, δτι θά Ιαωζον τη ν  υ 
γείαν τω ν &.ν μετεφέροντο άπό τ ί ς  κλίνη; εις 
τράπεζαν  έκλεκτοΰ φαγητού!

*
* *

Ε ί;  τούς σημερινούς καιρούς ή  άφιζίς τοΰ
ίατροΰ χαροποιεί τή* καρδίαν ήμών, κα ί ή χ α 
ρά αΰτη  δέν είναι αποτέλεσμα τί,ς ελπίδας 
μόνον, οτι θά έπαναφέοτ] ούτος τή ν  υγείαν ή 
μώ ν, ά λλά  καί μ ία  κρυφία σκέψις δ τ ι θά ικανο
ποιήσω τάς έπιθυμ ίας τή ς έπανερχομένης είς
ή άς υ γ ε ία ;.

Κ α ί αληθώς δ ιατρός σήμερον, δέν είναι σκλη. 
ρός ούδέ τυραννικός ώς άλλοτε* ή π α ν ά δ α  
καί  ή θ ε ρ μ ο ζ ά χ α ρ ι  έφυγαδεύθησαν δ ιά  
π αντός άπά τ ά  χείλη  του, μάς επιτρέπει τήν
σ ο ΰ π α ν  καί την ψ η τ ή ν  δονιθα, μ ά ; συ
σταίνει τή* μ π ε φ τ έ κ α ν  κα ί τόν π α λ α ι
όν ο ί ν ο ν ,  τά σ ί γ α ρ ο ν  κα ί τό π  α γ  ω- 
τ  ό ν, εΓς τ ινας δέ περιστάσεις επιτρέπει ϊμ ΐν  
κα ί τά κονιάκ.

Ε ίς τούς τό τε  καιρούς ο ασθενής συχνότα
τα  έζήτει κρυφίως παρά τοΰ Θεοΰ τήν  ά ν τ ι-  
χατάστα σ ιν  τοΰ ί*τροΰ διά τοΰ ίερέω; δστις 
τουλάχισ τον έβαυκάλιζεν αύτόν δ ιά  τών ευλο
γιώ ν του καί τόν παρηγόρει δ·.ά τ ί ς  άγ ία ς 
δ ιδασκαλίας του , σώζων τή ν  μέλλουσαν ζωήν αύ
τοΰ , χωρίς ν« βασανιζνι τά ς  ύγειεΐς σάρκας 
του  μ έ  έ κ δ ό ρ ι α  κ α ί σ ι κ ί α ς, καί νά 
πληροί τήν κοιλίαν αύτοΰ μέ κ λ  ι σ τ  ή ρ ι «!!;

*
* *

Ε ρ ω τ ώ — Θεραπεύουσιν οί σημερινοί Ιατροί πλει- 
οτέρου; άσθενεΐς άφ’ δσους οΐ τοΰ τότε  καιροΰ;

Έ γ ώ  νομίζω δ τ ι είς τοΰτο δέν ε ίμαι άρ- 
μόδιος νά απαντήσω , δύναμαι δαως νά όρκι- 
σθώ δτ ι άν ι.ί σημερινοί ιατροί δέν θαυμα το- 
ποιοΰσιν, ήςεύοουν τούλάχιστον νά αποστέλλω , 
σιν οίς τόν άδην τούς άαθενεΐς των μέ όλι- 

1 γω τέοας βασάνου; καί όλιγωτέρους σπασμούς.
Κ α ί τοΰτο νομίζω δχ ι ο λ ίγ ο ν ...
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