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ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΝΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

τά μέσα τού 1ΣΤ* αΐώνος ‘Εβραίο; τις 
τοσούτον είχε σαγηνεύσει τήν καρδίαν τού Σουλ
τάνου Σελίμ, ώστε πράγματι έκεΐνος διηύθυνε 
τό απέραντου έκεΧνο κράτος, καί κατ’ αρέσκειαν 
άπεφάσιζε περί ειρήνη; ή πολέμου. Τά κατά τήν 
ΙΣΤ εκατονταετηρίδα δύο σπουδαιότερα τή; 
Τουρκικής ιστορίας γεγονότα, ή αλωσι; τής Κό
πρου καί ή έν Ναυπάκτω ναυμαχία, καθ ύπαγό- 
ρευσιν τού ’Ιουδαίου τούτου έγένοντο, τιτλοφο- 
ρηθέντος καί βασιλέως τής Νάξου καί τών Κυ
κλάδων.

<> έν λόγφ Εβραίος Ιωσήφ Νάζης έγεννήθη έν 
Ισπανία κατά τήν πρώτην δεκαετηρίδα τού ΙΣΤ 
αΐώνος. H ίσραηλιτική οικογένεια Νάζη, (έβραϊ- 
στί N'toi = ήγεμών) ήτο έκ τών καλουμένων 
Μοράνων, τάξεως Εβραίων καί Μαύρων διά τής 
βίας κατ έπιφάνειαν άσπασθείσης τόν χριστιανι
σμόν, όιακρινομένη διά τόν πλούτον, καί τάς 
τραπεζητικάς της έπιχειοήσεις. Ενεκα τού τότε έν 
Ισπανία διωγμού ή οικογένεια αΰτη άποτελουμέ- 

νη έκ τριών αδελφών, (τού πατρός καί τών θείων 
τού Ιωσήφ), μετέβπ εί; Πορτογαλλίαν, καί εκεί· 
θεν εις Ανβέρσην υπό τό πλαστώνυμον Ενρικέζ, 
ένθα συνέστησε τραπεζητικόν οίκον έχοντα εις 
πολλά μέρη τής Ευρώπης διακλαδώσεις.

Επειδή δέ όσημέραι έπετείνετο έν ίσπανία ό 
κατά τών Εβραίων φανατισμός, ήλθε μετ’ ού 
πολύ εί; τήν άνω Φλανδρικήν πόλιν καί δ νεα
νία; Ιωσήφ, υπό τό μορανικόν πλαστώνυμον Δον 
Ζουάν Μικέζ (I), μετά τής πλουσιωτάτη; θεία; 
του δόνας Γράτζιας Νάζη έπονομασθείση; Βεα
τρίκη; Δελάνα. Αμα έξεδόθη τό από 14 Αύγου
στου 1532 έν Φλανδρία κατά τών αλλόπιστων 
δρακόντων διάταγμα, ή έν λόγω χήρα μετά τής 
ωραία; μονογενούς θυγατρό; της Ρεύνα; ήλθεν εί; 
Βενετίαν υπό έτερον πλαστώνυμον Μενδέζ, καί 
μετά πολλά; περιπετείας κατέφυγεν εις Κωνσταν
τινούπολή (1552), όπου και δμολογήσασα τόν 
ίουαδαίσμόν έλαβε τό αρχικόν όνομά της δόνα 
Γράτζια Νάζη. Η δ’ έτέρα θεία τού Ζουάν, χήρα 
επίσης καί δμώνυμος τή πρώτη, κατέφυγεν εις

(I) Ό Αντώνιο; Γουαρνέμιος (de Bello Cypm, Ber
gamo 1597; λέγει «Erat loll. Miches vir praedives, 
progenies ejus judaeorum gentis, quos Maranos 
Dominant.
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Φεόδάοαν, αφού πρδ; σφετερισμον τής κολοσσαιας 
περιουσία; τή; συνωνύμου πολλά αισχρά μετε- 
χειρίσθη μέσα (I)·

0 Ιωσήφ, πβπροικισμένος ύπδ τή; φυσεω;, ως 
οί πλεϊστοι τών ομοθρήσκων του, μ’ έπιχειοημα- 
τικδν καί |£αδιουργικδν πνεύμα, περιήλθε τα; πε
ρισσότερα; τή; Ευρώπη; πρωτεύουσα;, ύπδ τδ 
πρόσχημα μέν εμπορία;, καί έξομαλύνσεω; τών 
εκκρεμών ύποθέσεων τοΰ διαλυθέντο; τραπεζιτι
κού οίκου τών θείων του, πράγματι δμω; πρδ; 
κατασκοπευτικήν στάθμισιν τών πνευμάτων διά 

μέλλοντα; σκοπού;, οΰ; έν τή Οερμουργώ κεφα
λή του είχε συλλάβει (2). Διελθών τήν Μασσα
λίαν, Σικελίαν, καί τήν Ρώμην, ίνθα έστενοχω- 
ρήθη πρδ; έπιβημοτέραν ομολογίαν τού χριστια
νικού δόγματος, ήλθεν ε?; Βενετίαν ϊνα συμφω- 
νήση μετά τή; Γερουσία; περί άποικισμοΰ τών 
έκ τή; Ισπανία; διωκόμενων όμοπίστων του εί; 
τινα τών άνηκουσών τή Δημοκρατία νήσων (3) άλ
λ’ ούδέν έν Βενετία κατορθώσας ήλθεν εί; Κων
σταντίνου πολιν (1553) μετά συστατικών επιστο
λών τοϋ έν ί’ώμη πρέσβεως τή; Γαλλία; Δελαν- 
σάκ (4).

’Εκεϊ εύρε τήν θείαν του, παρ’ ή; τά μέγιστα 
περιεποιήθη, καί αφού, κατ’ άπαίτησίν τη;, ώμο- 
λόγησε τδν ιουδαϊσμόν καί πεσιετμ.ηθη, μεταλ- 
λάζας τδ τέως ψευδώνυμον Ζουάν Μικέζ, εις το 
Ιωσήφ Νάζης, ένυμφεύθη τήν ώραίαν καί πλού
σια» έξαδέλφην του Ρεύναν (5).

'Εκ Κωνσταντινουπόλεως μεταβά; παρά τώ έν 
Κιλικία ήγεμονεύοντι Σελΐμ, υ'.ώ τοϋ σουλτάνου 
Σθυλεϊ·*άνου. διά γενναίων προσφορών χρυσού, 
πολυτίμων λίθων, καί ιδίως Κυπριακού οί.ου, ον 
9 βασιλόπαις ύπερηγάπα (6), άπήλαυσεν άπα-

(♦) Don Joseph Nasi, von Levy. Breslau I8.’>9. 

σελ. 10—43·
(2) Mezerav, Ilistoire Generate de. la Turqnie, 

4662, tom <, σιλ 685.
(3) «I bi (έν Βενετία) ausus cum Senatu agere de 

attribnenda Judaeis sede, in aliqua insularum Vc 
netis abjacentium, rejectusque· (πιφά Levy σελ. 43.)

(4) Chesnau, voyage en Turqnie. — Charriere, 
Negotiations du Levant, ii, σελ. 403.

(5j Chesnau. - Levy. - ‘0 Mezcray, λέγει, δτι 
ώμολόγησε πρότερον τδν ισλαμισμόν.

(6) ‘Ο Antonio Erizzo (1557) λέγει περί της οινο
ποσίας τοϋ Σελΐμ· »Νοο multo amato da quelli popoli, 
perche dicono non esser homo d’onore, moito de- 
bito al vino κλπ. Καί δ Barbarigo (1558) «Selim 
lussurioso e gli piace il vino assai.»

ραδειγμάτιστον παρ αύτώ εύνοιαν, ής έπωφελού* 
μένος έλαβε τήν άδειαν ϊνα κτίση πόλιν εί; τά 
πέριξ τή; Τιβεριάδος πρδς συνοικισμόν τών έκ- 
διωχθέντων όμοπίστων του, αναγορευόμενος άμα 
και βασιλεύ; αύτών (1).

Αφού δέ ό Σελΐμ έλαβε τδν πατρικόν θρόνον, 
ή έπι^ροή τοϋ Νάζη κατέστη παροιμιώδής. Εξγε, 
λέγει ό Χάμμερ, περισσοτέρου επιρροήν παρ’ ό- 
.Ιονς τούς βιζύρας. (2) Η δέ παράδοξο; έκείνη 
εύνοια έγέννησε παρά τώ όχλςο τήν φήμην, 8τι 
ό Σελΐμ δέν ήτο υίδ; τοϋ Σουλεϊμάνου, άλλ’ ίου- 
δαϊο; λάθρα νηπιόθεν είσαχθεΐς εΐ; τδ χαρέ- 
μιον (3). Απδ τή; έποχή; εκείνη; ό Νάζη; δέν 
έπαυε κολακεύων τάς κλίσεις τοϋ σουλτάνου, δα- 
ψιλεύων αφειδώς δουκάτα τή; ένετίας, καί Κυ
πριακόν άνθοσμίαν, καί παριστών πόσον ήτο εύ
κολος ή κατάκτησι; τής άμφότερα παραγούση; 
έλληνικής νήσου. Έν μεθυστική παραφορά ένηγ- 
καλίσθη ό Σελΐμ περιπαθώ; τδν εύνοούμενον, άνα- 
κράζων, « Εάν αληθώς έκπληρωθώσιν οι πόθοι 
» μου, θά γίνη,ς βασιλεύ; τής Κύπρου. » Η έν 
μέσςο κραιπάλη; δοθεϊσα αύτη ύπόσχεσις έπλη- 
ρωσε τδν Ιουδαίον φιλοδόξων έλπίδων, άναρτή- 
σαντα έκτοτε έπί τοΰ οίκου του τά έμβλήματα 
τής Κόπρου μετ’ επιγραφής « ’Ιωσήφ ΒασιΑεής 
τής Κύπρου » (4). ό δδν Ιωσήφ έλαβε τδν τί
τλον βέη (5), καί κατετάχθη εΐ; τήν τιμητικήν 
φρουράν τοΰ Σουλτάνου (μουτεφερίκη;) (6).

Κατά τδν χρόνον τή; έν Ευρώπη περιπλανή- 
σεώ; τΟυ είχε συνάψει συναλλαγά; καί μετά τοϋ 
βασιλέω; τής Γαλλίας δστις τώ καθυστερεί περί 
τάς I 50,000 σκούδων(7).’Αφοϋ'δέ εΐ; μάτην έζή- 
τησε τά όφειλόμενα, κατέπεισε τδν σουλτάνον "να 
στείλη έκτακτον άπεσταλμένον εις Παρισιού; πρδ; 
άπαίτησίν τοϋ χρέους. Η Πύλη έστειλε τδν Τζα" 
ούς-Μουσταφαν, συλληφθέντα έν Βενετία, ύπδ τών 
Γάλλων πρακτόρων έπί προφάσει ότι έστερεϊτο 
Γαλλικού διαβατηρίου’ διά δέ τήν σύλληψιν έκεϊ·

(1) Charriere, Negotiations du Levant, 11, σ.735
(2) Ilistoire de l’Empire Ottoman, VI, σελ. 383.

3) Charriere — Hammer.
4) Αυτόθι.

(5) Φιρμάνιον υπέρ τοϋ Νάζη πρδς την ένκιχήν Γ*- 
ρουσίαν άρ/ετα·.· κιτβέε έρμπαμπιλ βακσρ φρϊγγ μπέγι 

Γαζΐφ Νάζι γιντάτ ιταατουχού· (Τδ πρότυπον τών σημαι
νόντων ατόμων,"ό φράγγοι 3εης Ιωσήφ Νάζης, ου οώςην- 
όείη ή υπακοή.) Hammer.

(6) Levy. — (7) Creditor del cristianissimo re di 

circa 150,000 seudi (Barbara.)

νην άπεάητικαΐ εστάλησαν πρδ; τδν βασιλέα τής 
Γαλλίας Κάρολον θ', διακοινώσεις, μέχρ'-ί ου 5 
τελευταίο; έξευτελιστικώς ικανοποίησε τδν άπε

σταλμένον (1).
Κατά τή» εποχήν έκείνην οί κάτοικοι τή; Νά

ξου βαρυνθέντε; τήν τυραννικήν διοίκησιν του 
'Ιακώβου Κρίσπου, μετά πολλάς μυστικά; συζη 
τήσεις, άπεφάσισαν ϊνα πέμψωσι δύο απεσταλ
μένους είς Κωνσταντινούπολή καί αίτήσωσι παρά 
τής κυριάρχου Πύλης τήν αλλαγήν τοϋ δουκός. 
Αμα ό Κρίσπο; έπληροφορήθη τά κατ’αύτοϋ τε- 
κταινόμενα μετέβη και αύτδ; έκεϊ ϊν’ άποτρέψτ. 
τήν έπικειμένην θύελλαν, φέρων καί δώδεκα χι 
λιάδας σκούδων πρδς έξώνησιν προστατών έν τή 

Πύλη (2).
Ενώ ταύτα έγίνοντο ό Νάζης, κϊθ’ έκάστην ά- 

πολαυ-βάνων τών μεγαλοδωριών τοϋ σουλτάνου, 
δέν έπαυεν ονειρευόμενο; καί τδ ύποσχεθέν βασι
λέων τής Κύπρου. Αμα δ Σελΐμ έπέστρεψεν έκ 
Βελιγραδιού, ό εύνοούμενο; έλθών έέρίφθη είς τά 
γόνατά του, καί τώ ύπέμνησε τήν ύπόσχεσιν' δ 
σουλτάνο; τδν άνήγειρε, καί άφοΰ τδν ένηγκα- 
λίσθη περιπαθέστατα, εύρε πρόσφορου τήν περί- 
στασιν ίνά έκπληρώση τδν λόγον του, διορίζων 

αύτδν έν τή θέσει τοϋ Κρίσπου, όσ-ι; παραχρήμα 
έ^ρίφθη εί; τά; φυλακάς, και καθηρέθη τοΰ άξιώ- 
ματο; (3). Μόλι; οί Νάζιοι εμαθον τδν διάδοχον 
τού Κρίσπου, και έκίνησαν πάντα λίθον πρδ; μα- 
ταίωσιν. Ητο όμω; άργά. ‘θ Εβραίο; Ιωσήφ Νά
ζη; ώνομάσθη ύπδ τοΰ Σελΐμ Βασι.ίεύς τής Νά
ξου χαί τής Λωδεχανΐήσου (ί).

0 Νάζη; ούδέποτε μετέβη εί; τδ βασίλειόν του. 
Κατώκει εί; τδ έν Πέρα τή; Κωνσταντινουπόλεως

(1) Τδ ύπδ τοϋ Καρόλου Θ' σταλέν πρδς τδν άπεσταλ
μένον οιαβατήριον έπεγράφετο «Α notre tres cher et ame 
Mustapha Cliaoux. (N. L. σελ. 707.'

(2) Trait6 sur les abeilles, par l’abbe della Rocca, 
Ticaire de Syra, Paris 1770, tom. 1. - Fere Sau 
ger. Ilistoire. σελ. 300. (Ιίαρά Κουρτίω).

(3) Sauger, Ilistoire des dues de l’Archipel- — 
«11 povere duea di Naxos arrivato a Constantinopoli 
per dir le sne ragionc contra quel Ebreo ; per esser 
statosolemnamente. (’Αναφορά τοϋ Ένβτόϋ πρέσβεως 
πρδς τήν Γερουσίαν.)

(4) Δωδεκάννησος παρά τοϊ; Βυζαντινοί; αί Κυκλάδες. 
Παρά Κωδινω (de offieiis), ώς Κυκλάδες φέρονται αί δώ
δεκα αύται νήσοι, ‘Ρόδο;, Σάμος, Χίος, Κέα, Να-ία, 
Ηηρα, Πάρος, Λέρος, Άνίρος, Τήνος, Μήλος, Πισόνη. 
(Βλ. Tafel Geographia Byzantina.)

δουκικδν παλάτιόν του (Belveder), έξερχόμενος 
μετ ένοπλου συνοδίας, και έκδίδων διατάγματα 
ύπδ τδν τίτλον Ιωσήφ Νάξης, άούξ τοΰ Αιγαίου 
ΠεΛάγους, Κύριος τής "Ανύρου χΑπ. Αντιπρό - 
σωπόν του είχε διορίσει έν Νάξφ τδν Φραγκίσκον 
Κορονελλον, τοΰ όποιου ό πατήρ καταγόμενος έξ 
Ισπανία; καί χρηματίσα; διοικητής τή; Σεγοβία- 
ύπδ τήν βασιλείαν τοϋ Φερδινάνδου καί τή; Ισα
βέλλα; έφυγεν έκεϊθεν καί έλθών άποκατέστη είς 
τήν Νάξον, ένθα διηύθυνε τδ Γαλλικόν προξενείου. 
‘Ο Κορονέλλο;, άνθρωπο; εύθύς, δραστήριος, καί 

τίμιο; ευηρεστησε τά μέγιστα τού; ύπαγομένου; 
εΐ; τήν δικαιοδοσίαν τοϋ βασιλείου τοϋ Νάζη, 
όστι; έκτιμών τά; πρδς αύτδν καί τού; ύπηκόου; 
του υπηρεσίας, τώ έδωρήσατο γαία; τινα; διά 
τοϋ επομένου διατάγματος του, δπερ δ Κούρτιο; 
παρέλαβεν άπό τινο; τών έν Νάξω απογόνων τού 
Κορονέλλου.

Josephus Naci.dei gratia dux Aegei Pelagi, 
doiuinus Andri etc. Uuiversis et singulis 
uiinistris el officialibus nos tris has partes 
inspecluris nolum sit,—qualmemle havendo 
risguarda alia buona diligeDte e fidel ser- 
vilu <li Fr. Coronello 1. U. D. e luogotenente 
nostro nell’administralione di tutte le isole 
nostre sia nelle cose di giuslicia come nol
le altre dfservilio nostro volcndo in parte 
gralificario,—e avendone il predetto nostro 
luogolenecle supplicalo a volerli conceder 
li infrascritti terreni e pascoli della Signo
ria esislenli alle isole di Naxia . . .

Datum in Palatio Ducali Belveder prope 
Perain Constantinupolis 1577, xv juli.

Joseph Naci.
De mandalo ducis Joseph Cohen Seer' el 

ammanuensis (I).
‘θ Ιωσήφ έπλήρωνεν είς τδ σουλτανικδν θησαυ

ροφυλακίου 2,000 σκούδων, ένώ δ έπί τών οί
νων τοϋ βασιλείου του φόρος τώ έχορήγει 1 5,000 
σκούδων κατ €τος’ συγχρόνως δέ έλάμβανεν ώς 
μουτεφερίκη; παρά τοϋ σουλτάνου εν δουκάτου 
καθ έκάστην.

Μάτην δ μέγα; Βιζύρης Μωχαμμέτ Σόκολης, 
καί ό δεφτερδάρης παρίστων εί; τδν Σελΐμ τό 
άτοπον τή; ύπερβαλλούση; πρδ; τδν Νάζην εύ
νοιας' ούτο; τοϊ; έπέβαλλε σιωπήν λέγων, δτι

(1) Naxos, von Curtins, Berlin 1846, σελ. 46· — 
Levy, σελ. 52.
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ούδεν έτερον έπραττε* ή συμμορφούμενο; προς 
τά; τελευταία; θελήσει; τού πατρός του.

ό τέως δούξ τής Νάξου Κρίσπο; άποφυλακε- 
σθεί; κχτέφυγε μετά τών υιών του εις Βενετίαν, 
ένθα ή δημοκρατία τδν περιεποιήθη χορηγήσασα 
ζ.ζΙ άξιόλογον σύνταξιν. Μετ' οΰ πολύ δ’ άπεβίω- 
σεν υπδ τδ βάρος τών οδυνών διά ,τήν απώλειαν 
τού θρόνου, 8ν έπί τριακόσια έτη κατέσχεν ή οι
κογένεια του. (*)

'Από τής βασιλείας τοΰ Σελιμ δ Ενετός πρέσ- 
βυ; ήοχισεν ΐνα συλλαμβάνη, δικαίου; φόβου; περί 
τών κατά τή; Κύπρου σχεδίων τής Πύλης, τά 
όποια μάτην κατεπολέμει ό μέγας βεζύρης. Μό
λις ή ησυχία κατέστη έν Ουγγαρία καί Αραβία, 
και δ δον Ιωσήφ διήγειρεν έκ νέου τά πάθη τοΰ 
Σελιμ μεταχειρισθεί; πάν μέσον ραδιουργίας προς 
κατάληψιν τού υποσχεθέντο; βασιλείου.

Πυρκαϊά κατά τήν κρίσιμο* εκείνην ώραν έζρα 
γείσα έν τώ ναυστάθμω τής Ενετίας, διά τών 
έκείσε μυστικών αποστόλων τοΰ καταχθονίου 
’Ισραηλίτου, έπέφερεν άποθά^ρυνσιν εί; τήν Δη
μοκρατίαν, και ζέσιν εις τδ έν Κωνσταντινουπό- 
λει κόμμα τοΰ Νάζη. ’Εν μέσφ τής νυκτδ; τής 
13 Σεπτεμβρίου 1559 τρομερά έκρηξις ήκούσθη 
έν Βενετία' κατά τά; πρώτα; στίγμα; τή; τα
ραχή; οί εύγενεί; έδραμον εις τά όπλα, καί ό τε- 
ταραγμένε; λαός, έπλανάτο τήδε κακεϊσε, δταν 
ή ούρανομήκης λάμψις τή; πυρκαϊά; κατέδειξε 
τδ μέγεθος τής συμφοράς. Τδ δπλοστάσιον έπυρ- 
πολήθη, καί ή πυριταποθήκη άνετράπη. ‘Ο Νά- 
ζης περιχαρή; διά τδ κακοΰργόν του κατόρθωμα 
εδραμε παρά τώ Σελιμ ΐνα άναγγείλη τδ άπαί" 
σιον γεγονός. (2) Οί έν Κωνσταντινουπόλει υπέρ 
τοΰ πολέμου κεκκρυγμένοι ειχον έπί κεφαλής τόν 
Νάζην, του; δύο βεζίρα; Πιαλέ, τδν πρώην κα- 
πιτάν-πασσάν, καί τδν πρώην παιδαγωγόν τοΰ 
Σουλτάνου Λαλά Μουσταφάν. Ό μέγας βεζύρης 
Σόκολη; έκλινε πρδς τήν ειρήνην έχων συνεργδν και 
τδν μουφτήν ’Εμπουζούδ' έπί τέλους όμως καί ό 
τελευταίος έρωτηθείς ίιπδ τοΰ Σουλτάνου άπεφάνθη 
δι’ άκατονομάστου φετφά υπέρ τοΰ πολέμου (3).

(1) Rocca, σελ. 24.
(2) «Onde con mi.rabil prestezza essendo il Mar 

zanno (δ Νάζης) in Constantinopoli dalli Ebrei le- 
vantini, cbe in Venezia abitavano, avvisaio del in- 
cendio deli’Arsenale, e molto «naggiore di quello 
che in effeto era seguito- . . non manco di portarne 
con alegrezza la nuova a Selim· (Sereno.)

(3) Ίδον δ παρά τδ διεθνές δίκαιον, καί ΰπδ πνεύμα

Αμα έλαβε τδν φετφάν τούτον ό Σελιμ έστει- ■ 
λεν εις Βενετίαν κατ’ άρχάς μέν τδν διερμηνέα 
Μαχμούτϊνα παραπονεθή εί; τδν Δόγην,έπειτα δέ 
τδν Τσαους-Κουβάδ ΐν απαίτηση τήν παραχώ- 
ρησιν τής Κύπρου ώς τίμημα τή; ειρήνης, Η γε
ρουσία άπήντησεν άρνητικώς, ό δέ λαός μανιω- 
δώς ώρμησε κατά τοΰ απεσταλμένου, δστίς ί- 
ςήλθε διά τής οπίσθια; θύρας ΐνα μή έκθέστ, τήν 
ζωήν του.

Μάτην προσεπάθησεν ό μέγας βεζύρης ΐν’ ά- 
ποτρέψη τήν κατά τής δημοκρατίας θύελλαν. 
At αλλεπάλληλοι παρακινήσεις τοΰ Νάζη τοσοΰ- 
τον ειχον καταπείσει τδν Σελιμ, ώστε ακράτητο; 
άπεφάσισε τήν εκστρατείαν ( ·), ανατιθέμενος αυ
τήν εί; τούς φιλοπολέμους εκείνου οπαδού;.

0 Πιαλέ-π«σά;, δργανβν τοΰ Νάζη, άναχω- 
ρήσας μετά τοΰ στόλου έλοξοδρόμησε καί άπε- 
βιβάσθη εις Τήνον, ΐν’ άποσπάση ταύτην άπδ τών 
Ενετών, καί τήν πρόσθεση εις τδ βασίλειον τοΰ 
Ιωσήφ. (2) Ενεκεν δμ.ω; τής δραστήριότητος του

αγρίου φανατισμού έκδοθείς φετφάς. « Έρώτησις. Όταν 
εις ένα τόπον, άλλοτε περιλαμβανόμενον εις τδ κράτος 
τοΰ ισλαμισμού καί διά τής βίας άφαιρεΟέντα, οί άπιστοι 
μεταβάλλωσι τά τσαμία εις έκκλησίας, καταθλίβωσι τού; 
πιστούς πληρούντε; τδν κόσμον ατιμίας, καί ό ήγεμών 
τών μουσουλμάν&ιν παρακινούμενος άπδ άγιον καί διάπυ
ρο* πρδς τήν αληθή πίστιν ζήλον, θέλει ν' άποσπάση τδν 
τοπον τούτον άπδ τούς άπιστους, δ νόμος έμποδίζει τήν 
διά^ηξιν τών ϋπαρχουσών συνθηκών ; Άπόκρισις. Κανέν 
έμπόδιον τού νόμου δεν δύναται νά ύποτείή. Ό ήγεμών 
τού ισλαμισμού^ δεν δύναται κατά νόμον νά συνομολογηση 
ειρήνην μέ τούς άπιστους παρ’ όταν μόνον προβλέπεται 
ωφέλεια διά τδ γενικόν τών μουσουλμάνων. ’Εάν δ σκο
πός ουτος δεν πληρούται, ή ειρήνη άκυροϋται ΰπδ τού νό· 
μου. Είνε μάλιστα λυσιτελές νά διαββηχθή έν καιρώ, 
όταν τδ μέτρον τούτο δύναται νά έπιφέρη ωφέλειαν διαρ
κή ή καί έφήμερον. *0 Προφήτης (δν σώζοι δ θεός) 
ύπεγραψε κατά τό ίχτον ?τος τής έγίρας συνθήκην είοή- 
νης μέ τού: άπιστους, μέλλουσαν νά διαρκε'ση επί δέκα 
ετη, τής όποιας τδ κείμενον έγρσφη άπδ τού Άλή (λάμποι 
ές άεί τδ πρόσωπόν του', έκρινε» δμως ωφέλιμον νά τήν 
διαλύση άπδ τού εβδόμου έτους τής εγίρας, διάνάποοσ- 
βάλη τού; άπιστους καί κατακτήση τήν Μέκκαν. ‘II 
Μεγαλειότης σου, χαλίφης τού θεού έπί της γης. πάν
τοτε κατεδέχθη, έν τη ύ'ύηλή καί αύτοκρατορική αυτής 
βουλήσει, νά μιμηθή τάς εΰγενεϊς πράξεις τοΰ προφή
του. — Έγράφη δ παρών φετφάς υπό τού πτωχού ’Εμ
πουζούδ. > (Hammer.)

(1) Reinhards,Geschiclite des Konigreichs Cypern. 
Erlangen I7C8. σελ. 127—137.Memoires de Claude 
Halen.

(2) Paruta, Guerra di Cipro- Siena, 1827. σελ.85- 

•^ιλοπολέμΛυ διοικητοϋ αυτή; Ιωάννου Παρούτα, 
«νεχώρησεν άπρακτος, άφού παρέδωκε τδ πλεί- 
-στον τή; νήσου εί; τδ πυρ καί τδν σίδηρον.

Η Κύπρος, μετά τριών έβδ ομάδων πολιορκία*, 
καθ’ ήν διεκρίθη ή Ελληνική καρτεροψυχία (1), ή- 
λώθη τήν 9 Σεπτεμβρίου 1570, καί οί κάτοικοι 
διήλθον έν στόματι μαχαίρα; At γυναίκες ίνα δια- 
φύγ'ωσι τήν άτίμωσιν έκρημνίζοντο άπδ τών στε
γών, καί έφόνευον τά; θυγατέρα; των.Μίχ τούτων 
έμαχαίρωσε τδν υιόν τη; άνακοάζουσα « όχι, δέν 
» θά κορέση; ώ; δούλος,τά άτιμα πάθη τών Τούρ- 
» κων ! » μετά δέ τούτο ηύτοκτονήθη καί ή νέα 
Σπαρτιάτι;. Είκοσι χιλιάδες έσφάγησαν, καί δύο 
χιλιάδες νέων άμφοτέρου τοΰ φύλου έξηνδραπο- 
δίσθησαν. Επί οκτώ ημέρα; δ φόνο; καί ή διαρ- 
παγή έμαίνοντο. Αλλ’ ή ήρωϊκή .πράξις μιάς Ελ 
ληνίδος έστέρησε τδ* νικητήν τού κυριωτέρου 
καρπού τή; κατακτήσεω;' υπδ εύγενοΰ; έκδική- 
σεως δομωμένη έθηκε πΰρ εις τδν στόλον, καί εις 
δύο έτερα πλοία πεφορτωμένα μέ τά πολυτιμό
τερα λάφυρα. Διά τρομερά; έκρήξεω; άνετινά- 
χθη ή ναυαρχί;, καί χίλιοι άνδρε; έγένοντο πα· 
ρανάλο/μα τοΰ πυρό;· (2)

Η άλωσι; τής Κύπρου, καί αι συνεχεΐ; παροο- 
μήσει; τοΰ Νάζη έπέφερον, μετά έν έτο;, τήν 
περιβόητον έν Ναυπάκτφ ναυμαχίαν, ήτι; έχά- 

^ραξε τήν παρακμήν τοΰ τέω; τρομερού κολοσ
σού τή;’Ανατολή;

Τήν παρά τώ Σελιμ εύνοιαν τοΰ ίωσήφ έφθό- 
νησαν χριστιανοί καί τοΰρκοι, καί αί Εΰρωπαίκαί 
κυβερνήσεις, παντοιοτρόπω; προσεπάθησαν ΐνα 
τήν μειιόσωσιν. II Γαλλία έόβαδιούργησε τδν ια
τρόν τού Σελιμ Δαούτ, αρνησίθρησκου Εβραίον 
Άύμδν τδ πριν καλούμενον, άλλ ούδέν ήδυνήθη 
ΐνα κατορθώση (3)- άπεναντία; μάλιστα δ Νάζη; 
άντεκδικούμενο; κατέσχεν έν Αλεξανδρεία τά γαλ
λικά πλοία καί έμπορεύματα, άπαιτών τά προο*
φειλόμενα αύτω.

ό Νάζη; μέχρι τού θανάτου τού Σελιμ ήτο δ 
επίσημος σύμβουλο; τού Σουλτάνου,’πράγματι 
■οδτο; διοικών τήν ίκτεταμένην έκείνην αυτοκρα
τορίαν. Πάσχων δμω; ύπδ χρονία; λιθιάσεως, ά- 
πεβίωσεν άτεκνο; τήν 2 Αΰγούστου 1579 (4).

(1) ‘Ο Παρούτας άναφίρκ μετ' επαίνων τους Ελληνας 
ριοικητάς καί στρατκότας.

(2) Hammer,
(3) N0gociations du Levant.
(ί) Αυτόθι. — Levy.

Ό ίχθρός του μέγα; βεζύρης Σόκολη; μή δυνη- 
θεί; ζώντα νά τδν έκδικηθή, έξετέλεσε μετά θά
νατον τδ άγριον πάθος του. Διέταξε τήν κατά- 
σχεσιν τής περιουσία; του έπί τώ λόγφ, ότι ώ- 
φειλεν εί; τδ κράτος μεγάλα; ποσότητα;- καί μ.ό- 
λι; ή χήρα του ϊ*εδνα ήδυνήθη νά περισώση μέ
ρος άπδ τής μεγάλη; προικό; τη;. Τότε δέ καί ή 
Γαλλική κυβίρνησι; έζήτησεν ίκανοποίησιν διά 
τάς έν ’Αλ εξανδοεία ζημίας τών υπηκόων της, 
πλήν ουδεμίαν έλαβε.

Η χήρα του Ρεδνα έπέζησεν είκοσιν έτη μετά 
τδν θάνατον τού άνδρός της, συστήσασα καί
εβραϊκόν τυπογραφείου εις τδ έν Πέρα μέγαρόν 
τη;, δπερ έν ετει 1 597 μετήχθη εΐ; Κουρου-Τζε- 
σμέ' έν αύτω έτυπώθησαν πολλά συγγράμματα, 
βαρύτιμα νΰν διά τδ δυσεύρετου. (1)

’Αποθανόντο; τού Νάζη, τδ βασίλειον τών Κυ
κλάδων διεμελίσθη. Ό Κορονέλλος έμεινε διοι
κητή; τή; Νάξου μέχρι τοΰ θανάτου του. 1ί 
Ανδρο; παρεχωρήθη εις τδν Σομμαρίβαν, καί μετ’
ολίγον εί; τινα Σουλεϊμάν Τσαους, άναδεχθέντα 
τήν εί; τδ θησαυροφυλάκιον πληρωμήν 40,000 
σκούδων περιπλέον τών υπδ Σομμαρίβα διδομί- 
νων (2).

II Γαλλική κυβέρνησί; πολλά ένήργησε πρδς 
έπανόρθωσιν τών έκπτώτων Κρίσπων εί; τδν δου- 
κικδν θρόνον τή; Νάξου, άνευ όμως επιτυχία; (3).

’Επειδή δέ περί Νάζη ό λόγος, δημοσιεύομ,εν

(1) Levy, σελ. 29. Έν τώ Καραϊτικώ τοΰτω τυπογρα
φεία) δπηρχον καί ίλληνιχά στοιχεία.

(2) Hammer· — N6g. du Lev.
(3) Ό Charriere (HI, σελ. 809,804—42) καταχω

ρεί τά; περί τούτων έκθε’σεις πρδς Έ^ίκον Γ'. τού τότε 
έν Κωνσταντηιουπόλει πρε'σβεως της Γαλλίας Gcrminv, 
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τδ άνω ώραΐον νομισματόσημον τή; Δόνας Γρά- 
τζιας Νάζη, χαραχθέν ύπδ τοϋ τότε διάσημου 
χρυσοχόου και σφραγιδογλύπτου Παύλου Ποιζίνη, 
καί άποδοθέν ύπδ τοϋ πρώτον δ-ημοσιεύσαντος, 
πεοιπύστου νομισματογνώμονος Κ. Αδριανοϋ 
Λογγπεδόιέ (I), εί; τήν σύζυγον τοϋ έν λόγω 
ίωσή® Νάζη, έπί τή μαρτυρία τοΰ Ισραηλίτου 
’Εμμανουήλ ’Αμποάμπ, δστις διηγούμενος τά με
ταξύ τοϋ 1537—1564 συμβάντα λέγει : .« έπί 
» τοϋ δουκδς τής Τοσκάνης, τοΰ μεγάλου Κό- ■ 
» σμου, τδ ήμέτερον έθνος άπήλαυσε τής έλευ- 
» θεριότητο; γενναιόδωρου γυ-αικδς, τής περι- 
» φανούς δόνας Γράτζια; Ναζη, περί τών έξαι- 
* σίων αρετών καί τών εύγενων τή; όποιας πρά- 
» ξεων δύναταί τις νά γράψη βιβλία. Δεν ηθέλησε 
» νά παραχώρηση τήν περιφανή καί μονογενή 
» της θυγατέρα εϊς πλουσιωτάτους κόμητα; καί 
» μαρκεσίους αλλοεθνείς, οΐτινες έπανειλημμέ- 
» νως τήν έζήτησαν. ό Κύριος τή έδωκε γαμ- 
» βρδν τδν ίδιον της άνεψιδν, τδν ενδοξότατου 
>’ καί άθανάτου μνήμης σενιδρ δον Ιωσήφ Νάζη, 
» άξιώτατον δοΰκα τής Νάξου, στέμμα έντι- 
» μότατον τών πορτογάλλων Εβραίων. » 11 
μαρτυρία αύτη τοϋ ’λμποάμπ, τήν όποίαν ακο
λουθών ό Longperrier αποδίδει τδ νομισματόση- 
μ.ον ε’ς τήν δόναν Γράτζιαν Δελάνα, πενθεράν τοΰ 
’ίωσήφ, δέν φαίνεται αληθής’ καΐ ό Κ. Λεβύς 
πειστικότατα ισχυρίζεται, δτι τοΰτο ανήκει εις 
τήν δόναν Γράτζιαν Βενβενίσταν τήν έν Φε^δάρφ 
άποκατασταθεϊσαν έτέραν αδελφήν τής ομωνύ
μου πενθεράς τοΰ Ιωσήφ, καί Οείαν αύτοΰ, τής 
όποιας τήν θυγατέρα ένυμφεύθη πρδ τοΰ 1532 
ό έκεϊκε διαμένων άοελφδς τοΰ ’ίωσήφ, Μωύσής, 
ό· ύπδ τδ μαρανικδν ψευδώνυμον Σαλομών ύπο· 
κρυπτόμενο; (2).

ΚΏ.ΝΣΤΛ ΝΤΙΝΟΣ ΣΛΘΑΣ.

(I) Revue Numismatiqne, 1858, σελ. 89 χαί έπ.
(1) Τδ άνω χαλχοΰν νομισματόσημον ήγόρασεν έν ετει 

1838 έν Φλωρεντία δ Κάρολο; Αενορμάν, και παριστά 
έν τη μονομερϊΐ αύτοΰ θύει τήν προτομήν νεαρα; γυ- 
ναιχδς, χομψω; ένδεδυμένη;· να! ή μέν έδραϊστί επι
γραφή είνε τδ όνομα της Γράτζιας Νάζη, δια δέ της 
συντετημμένης λατινικής σημειοΰται ή ’δοιδεκαοκταέτις 
ήλικία αυτής, Λ (nno) ΑΕ (tatis) xviii" τδ δέ κάτωθεν 
τη; χειρός Ρ, τδ όνομα τοΰ σφραγιδογλύπτου Poggini.

ΟΠΟΙΑ ΤΙΣ- ΕΕΝΑΙΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

ή

ΠΕΡΙΗΓΒΣΊΣ TO Υ ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΜΠΟΝΩ. (ί)

Εςελθόντες τής έκκλησίας ταύτης άνεπνεύσα- 
μεν καθαρόν αέρα μετά μεγάλης, ομολογώ, α
πληστίας, διότι έμ.οΰ· τούλάχιστον ή κεφαλή- 
είχε τοσοΰτον ζαλισθή έκ τής άποφοράς τών 
μαύρων, ώστε έφοβήθην μή τοι ή ζάλη διαρ- 
κεση δι’ όλης τής ήμέρας. ύ Αρθούρος τότε προέ- 
τεινε νά μεταβώμεν εις Slaten-lsland διά τί
νος τών έν τή Κανονοστοιχία (the Battery) σταθ- 
μευόντων άτμ,οπλοίων, έπειπών ότι ούτω καί 
τά αναπνευστικά όργανά μας θά δροσίσωμεν καΐ 
τδ ύποληφθέν μέρος τής ήμέρας εύαρέστως θά 
διανύσωμεν. Αλλ’ ό σίρ Ιάκωβος άμα ήκουσε 
ατμόπλοιου καί διάπλουν έμόρφασεν έλεεινώς.

Δέν εΐναι άρά γε δυνατόν, εΐπεν άστεϊζό- 
μενος πρδς τον Αρθούρον, νά έκτελέσωμεν τήν 
είς τήν νήσον ταύτην έκδρομήν διά ξηρά;;

— Ταγματάρχα, άπεκρίθη έκεϊνος, έά7 ό στό
μαχός σας άποδειλιά, ένθα^ρύνατέ τον, διότι τδ 
Slaten-lsland μόλις απέχει μιάς ώρας πλοΰν 
άπδ τής Κανονοστοιχία;, τδ δέ ατμόπλοιου δια
πλέει τδ μικρόν τούτο διάστημα ώς άν έκυλίετο 
έπΐ πάγου.

— Αν έχη ούτω τδ πράγμα, εΐπεν ό σίρ ’Ιά
κωβος, άγωμεν καϊ είς Slaten-lsland.

Ενώ δμως ήμεϊς έφθάνομεν εϊς τήν Κανονο- 
στοιχίαν, έν έκ τών ατμόπλοιων ύπερπληρωμένον 
ύπδ επιβατών, άπεμακρύνετο τής ακτή; απερ
χόμενον εί; Slaten-lsland. οθεν ήναγκάσθη- 
μεν νά περιμείνωμεν μίαν ώραν, διότι μόνον άνά 
πάσαν ώραν εκπλέει άτμόπλοιον. Διά νά χρησι- 
μοποιήσωμεν δέ τδ χρονικόν τούτο διάστημα 
έπεσκέφθημεν τήν συνοικίαν ταύτην τοΰ Νεοβο- 
ράκου, ήτις είναι ή άξιολογωτέρα ώς πρδς τήν 
ιστορίαν.

Εί; τήν Κανονοστοιχίκν τωόντι, ή μάλλον εις 
τδν αριθμόν 1 τοϋ Broadway διασώζεται μέχρι 
σήμ.ερον ή παλαιά Kennedy bouse (οικία τοΰ 
Κεννεδή), φημισθεϊσα διά τούς ενδόξους άνδρας, 
οΐτινες διαδοχικώς έν αύτή κατώκησαν. Και 
πρώτον μέν έπί τοϋ ύπέρ ανεξαρτησία; πολέμου 
κατελήφθη ύπδ τοΰ άοχηγοΰ τοΰ αγγλικού στρα-

(I) Συνέχεια άπδ φυλλαδίου 69.

■τοΰ λόρδου Κορνουάλλη, τού στρατηγού Κλίν- 
τωνο; καί τοϋ λόρδου Χώβε. Κατόπιν δέ η 
-επαναστατική λαίλαψ άποδιώξασα έκεϊθεν μετά 
βίας τούς ήττηθέντας τούτους τής αγγλικής 
-δεσποτίας ύπηρέτας, ένεθρόνισεν έν θριάμβω τδν 
αθάνατον τής Αμερικανικής δημοκρατία; ιδρυ
τήν, τδν Γεώργιον Βασιγκτώνα. Μετά τόν Βα- 
σιγκτώνα έκατοίκησεν 5 Ταλλεϋοάνδος έπί τινα 
χρόνον εί; τήν οικίαν ταύτην τήν οίκοδομηθεϊσαν 
έν έτει 1760 ύπδ τοΰ αξιωματικού Κεννεδή. Από 
τών παραθύρων τή; περίφημου ταύτη; οικίας 
πολλοί πατριώται παρεστάθησαν είς τήν ανα
τροπήν τοϋ εφίππου ανδριάντας Γεωργίου τοϋ Γ 
βασιλέως τής Αγγλίας, ό άνδρίά; ήτο μολύ- 
βδινος καί άπ’ αύτοΰ οί ύπέρ άνεξαρτησίας μα- 
-χόμενοι στρατιώται έχυσαν σφαίρας, αΐτινες έ- 
πλήγωνον όχι μόνον τδ σώμα άλλά καί τδ φρό
νημα τοϋ μισθωτού στρατού τού βασιλέως τής 
Αγγλίας. Από τινα παρακείμενον πενιχρόν οί- 
κίσκον έξήλθεν ή νεκρική έκφορά ένδς τών εν
δόξων άνδρών τής Αμερικής, τοΰ Φούλτωνος. 
’Εκεϊ δέ που πλησίον κατά τδν ύπέρ άνεξαρτη
σίας αγώνα κατωκουν ό ’Αρνόλ.δος καί ό ’Ανδρέας, 
Ονόματα άπαθανατισθέντα ύπδ τής ιστορίας.

Πλησίον τής οικίας τοΰ Φούλτωνος συνέστησε 
τώ <765 τδ στρατοπεδαρχεϊόν του δ στρατηγό; 

"Γάζα;. Καί έκεϊ πάλαι ποτέ έκειτο ή ειρκτή 
ενώπιον τή; οποία; έστήθησαν τά εμβλήματα 
σκληρού δεσποτισμοΰ, δηλαδή ό κύιρω·' έφ’ ού 
έστηλίτευον ή έδερον τού; καταδίκους, αί «λύ
σεις δι’ ών έδέσμευον τού; πόδα; των καί η αγ
χόνη δι’ ή; τούς έθανάτωνον. Κατά παράδοξον 
δέ καί όντως θαύμα σίαν άντίθεσιν, ύπδ τδ περι
στύλων τής αύτής ειρκτή; ΐσ-ατο ό Βασιγκτών 
δτε μι? φωνή άνεκηρόχθη πρόεδρος τή; ’Αμερι
κανικής δημοκρατίας.

Είς τδ αύτδ μέρος έγένετο ή αξιομνημόνευτο; 
όρκομωσία ένώπιον άπειροπληθοϋς καί ένθουσιών- 
το; λαοΰ. Παλαιά δέ εϊκών τής έποχής έκείνη; 
παριστά τδν Βασιγκτώνα δπως ην τότε ένδεδυ- 
μένος μέ μελανά έκ βελούδου ένδύμκτα, τήν κό
μην έχοντα άλφιτωμένην καί περιεζωσμένον τό 
ξίφος τή; έλευθερία; τδ χαλυβδίνην λαβήν έχον, 
άπδ τού οποίου ούδέ στιγμήν άπεχωοίσθη άφ’ ής 
ώρα; τδ έγύμνωσεν ύπέρ τής άνεξαρτησίας τής 
φίλης πατρίδος του.

Προσειρήσθω δ’ έν έπιλόγω, δτι είς τδ αύτδ 
έκεϊνο μέρος τής Κανονοστοιχία; οί Νεοβαρακι- 
νοί άνήγειραν αψίδα πρδς υποδοχήν τού στρατη

γού Λαφαγέτου, δτε τδ τελευταίου έπεσκέφθη 
ούτος τήν ήγεμόνα πόλιν.

0 ταγματάρχης Κλίντον άν καί προσεβάλλετο 
η εθνική φιλοτιμία του δέν ήδυνήθη νά ύποκούψη 
τδν θαυμασμόν του, ίδών τά εύτελή ταΰτα μαρ
τύρια τοϋ μεγαλείου ένδς έθνους, τδ δποΐον έχει 
μέν τινά άξιόμεμπτα εί; τά είθη καί τά έθιμα 
καί είς τούς κοινωνικού; τε καί πολιτικούς θεσ
μούς, έχει δμως καΐ πολλά; έμφύτους άρετάς 
παρορμώσας αύτδ είς έπιχείρησιν μεγάλων καί 
γενναίων έργων.

0 Αρθούρο; έξήγαγε τδ ώρολόγιον του — τδ 
έσχατον δυστυχώ; έναπολειφθέν λείψανου τοϋ ώ- 
ρολογοπωλείου του — καί ειδεν δτι έπρεπε νά 
περιμείνιομεν εϊκοσιν έτι λεπτά τής ώρα; μέχρι 
τής άναχωρήσεω; τοΰ άτμοπλοίου. Οθεν μετέβη- 
μεν πρδ; θέαν τή; πύλη; του Νεοβοράκου, ήτις 
εΐναι κτίριον όλοτελώ; ακατάλληλον πρδς τοιαύ- 
την χρήσιν, διότι προηγουμένως ητο δλλανδικ’Ί 
εκκλησία’ άλλ’ ημάς προσείλκυσεν εϊς τδ ασή
μαντου τούτο οικοδόμημα άλλο; τις ίδιάζων λό
γο;. Απδ τή; κορυφή; δηλαδή τοΰ παλαιού τού
του ναοϋ έξετέλεσε τά πρώτα έπί τοϋ ηλεκτρισμού 
πειράματα κατόπιν τών όποιων εφεύρε τδ αλε
ξικέραυνου δ Βενιαμήν Φραγκλϊνος, δ μεγαλοφυής 
έκεϊνος καί μετριόφρων άνήρ, δστι; τά; ώρα; τής 
σχολή; του κατέτριβεν είς τήν πνευματώδη καί 
ώφελιμ-ωτάτην συγγραφήν τοϋ « Ημιφο-Ιογίου 
τοϋ κα.1οΰ Ριχάρδου «.

Επιβάς έπί τοΰ άτμοπλοίου τοΰ Slaten-lsland 
εξεπλάγην έπί τώ δλως Αμερικανίζω αύτοΰ 
σχήματι, πρδ; τδ δποΐον ούδόλως δμοιάζουσι τά 
Εύρωπαϊκά. Απαντα τά αμερικανικά ατμόπλοια 
καί αύτά έτι τά τετράπατα τά διαπλέοντα τδν 
Οχιον, τδν Μισσισιπήν καί τον Ούδσωνα 
ούτω πω; κατεσκευασμένα, ώσ 
τίον δέχονται έπί τοϋ καταστρώματος’ δλον δέ 
τδ έσω κατέχει ή τερατώδης ατμομηχανή. Μι
κρά ατμόπλοια έν ’Αμερική δέν ύπάρχουσι, διότι 
όγδοήκοντα ίππων δύναμίν έχουσι καί τά μι
κρότερα έκεϊνα άτμόπλοια τά δίκην πορθμείων 
χρησιμεύοντα είς όλου; τούς ποταμούς, άγνώ- 
στου, ουτω; ειπεϊν, ουσης τή; χρήσεω; τών γε
φυρών έν ταϊ; Ηνωμέναι; πολιτεία·.;.

Τό άτμόπλοιον έφ’ ού εύρισκόμεθα ητο τρις 
έκείνων μεγαλείτερον. Μετά τερπνότατου δέ διά- 
πλουν ποικιλθέντα διά τής θέα; πολυαρίθμων 
πλοίων δλων τών εθνών, έφθάσαμεν εί; τήν γρα- 
φικωτάτην νήσον Staten-Island, ήτι; είναι τδ 

είναι
τε δλον τδ φορ-
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σύνηθες έντευκτήριον τών κατοίκων τού Νεοβο- 
ράκου,δσοι τήν κυριακήν προτιμώσι νά διασκεόά- 
σωσιν άλλως, παρά διά μόνης τής άναγνώσεως 
τών Γραφών.

Εντεύθεν παρέχεται θέαμα μεγαλοπρεπέστα 
τον. ’Αφ’ ενός μέν ό όρμος εκτεινόμενος μέχρι 
τού πέλαγους' άφ’ ετέρου δέ τά έν αύτώ πλοία 
άτινα δτε μέν ώς θαλάσσια πτηνά άνοίγοντα τάς 
πτέρυγάς των δλνσθαίνουσι, πλαγίως φερόμενα, 
έπί τή; ύγρδς έπιφανείας, δτε δε παρόμοια πρδς 
ώκεάνεια κήτη κινούνται μετά πατάγου φλο
γέράν πνοήν έξερεύγοντα άπδ τά πύρινα στέρνα 
των, καί τήν όδδν αύτών χαράιτοντα δι' άφρών 
καί νεφελών καπνού.

Καί άπδ τοϋ μέρους τής ξηράς ή νήσο; είναι 
οΰχ ήττον πολυθέλγητρο;. Πανταχού ύπάρχουσι 
μεγαλοπρεπείς έπαύλεις, οίκίσκοι ξύλινοι τόσον 
ελαφροί, τόσον αβροί, ώστε φαίνονται παίγνια 
μάλλον τής φαντασία; παρά έργα άνθρώπινα. Τήν 
θυμηδίαν τής έπιγείου έκείνης *Εδέμ έν μόνον 
διαταράττει, καί επαναφέρει τήν πετώσαν φαν
τασίαν εις τήν θλιβεράν τού βίου πραγματικό
τητα, ή κίτρινη σημαία τής καθάρσεως,άναγγέλ- 
λουσα ότι έπί τής νήσου κεϊται τδ λοιμοκαθαρ
τηρίου, τδ όποιον είναι έξαίρετον κτίριον ούδέν 
άλλο κακόν έχον ειμή τδν προορισμόν του.

Εγευματίσαμεν έν τή νήσω.
Εισερχόμενοι δέ τή εσπέρα: είς τήν πόλιν ήκού- 

σαμεν τδν κώδωνα τού δημαρχείου σημαίνοντα 
τδ διεγερτήριον' εις τδν πένθιμον δέ τούτον ή
χον προσετέθη μετ’ δλίγον καί άλλος καταχθό
νιος θόρυβος' έτρεχαν αμάξια βαρέα έπί τού 
λιθοστρώτου, ήκούοντο τρομεραί βλασφημίαι, δ 
λαός συνέ^εε πανταχόθεν μετά βοής, ήμεϊς δέ 
δέν διεκρίναμεν τί συνέβαινεν ένεκατής έπελθού- 
σης νυκτός.

— Τί τρέχει; ήρώτησεν δ ταγματάρχης.
— Τίποτε, άπεκρίθη δ ’Αρθούρος μετά μεγί

στης άταραξίας. Τδ σήμαντρον τδ δποϊον ήκού- 
σατε είναι τδ σήμαντρον τής πυρκαϊάς, καί ιδού 
οί πυροσβέσται τρέχουσι μετά τών αντλιών πρδς 
τδ μέρος ένθα τδ πύρ έφάνη. Τήν Κυριακήν κα
τά τοιαύτην ώραν συνήθως άρχεται έν Νεοβαρά- 
κω ή άπόσβεσις τών οικιών, διότι τήν ήμέραν αυ
τήν συμβαίνουσι κατά προτίμησιν, παρά κατά 
πάσαν άλλην ήμέραν, αί πυρκαϊαί.

— Πώς, ειπον έγώ τότε, αί οΐκίαι τού Νεο- 
βοράκου, έχουσι λοιπόν ήμέρας ώρισμένάς, καθ’ 
άς καίονται;

— Ναι, καί μή άπορήτε παντάπασιν, αΛκρί-· 
θη ό ’Αρθούρος, διότι αί οίκίαι ώς πρός τούτο εί
ναι λίαν νουνεχείς’ άλλ’ άς ύπάγωμεν τώρα διά 
νά ίδήτε πώς τάς σβένουσι, μετά ταύτα δέ θά σάς. 
είπω καί πώς, ώς έπί τό πλεϊστον,τάς άνάπτουσι.

— Παραδέχομαι τήν πρότασίν σου, είπεν ό 
σΐρ Ιάκωβος.

— όμοίως καί έγ·ώ.
— Αγωμεν, λοιπόν, υπέλαβεν ό Αρθούρος, 

καθόσον μάλιστα δέν δυνάμεθα νά εΰρωμεν άλλον 
ώοαιότερον επίλογον τή; ί,μέρας ταύτης.

Πνζ,οσΰίσται, hrrJllai καί πνρκαϊαΐ 
ir Λμιριχΐ)·

Μόλις έβαδίσαμεν έπί δέκα λεπτά τής ώρας 
πρός τό μέρος τού Canal street, δπερ πρδ όλί- 
γων μέν έτών ητο πεδίον βαλτώδες συχναζόμε- 
νον υπό άγριων νησσών, σήμερον δέ τό πολυαν- 
θρωπότερον καί κεντρικότερου μέρος τής πόλεως, 
έμποδίσθημεν άπδ δύο άποσπάσματα πυροσβε" 
στών, τά όποϊα έςώρμησαν έν τή αυτή οόώ, έκ 
δύο άλλων όομηθέντα, μετά βοής καί 'κρότου- 
έπαυξανομένου υπό τών προσταγμάτων τών άν- 
τλιαγών, οίτινες έκραύγαζον στεντωρίως διά τών 
τηλεφώνων (porte-voix) διά νά έκκαύσωσι τον 
ζήλον τών πυρανθρώπων firemen καί νά άπο- 
μακρύνωσιν έκ τοΰ μέσου τούς διαβάτας.

Αμα τά δύο άποσπάσματα συνηντήθησαν ήκού- 
σθησαν πανταχόθεν άπειλαί καί βλασφημίαι δια
βολικά!. At άντλίαι διά μιάς έστάθησαν καί or 
πυροσβέσται έφορμήσαντε; κατ άλλήλων ήρχισαν 
νά γρονθοκοπώνται μετ άκρατήτου ενθουσιασμού. 
Η πάλη υπήρξε φοβερά καί άναμίξ ήκούοντο δ 
δούπος τών χαλαζηδδν καταφερομένων πυγμών, 
αί κραυγαί τών άρχηγών, καί τού παρεστώτο; 
όχλου αί ώρυγαί.

Μετά τό πέρας τής πυγμαχίας, ής δέν ήδυνά- 
μ.ην νά κατανοήσω τδν λόγον, έσήκωσαν τούς βα- 
ρέως πληγωθέντας, έκείνους, δηλαδή, τών όποιων 
ή ό βραχιών έθλάσθη ή ή πλευρά ή τδ κρανίον, 
οί δέ άλλοι ot μώλοπας μόνον λαβόντες, έδραζαν 
πάλιν τάς άντλίας των καί ώρμησαν μετά πλεί- 
ονος εί ποτέ ζέσεω.ς διά ν’ άνακτήσωσι τδν άπο- 
λεσθέντα χρόνον, πρδς τήν καιομένην οικίαν, ής 
αί φλόγες έφώτιζον άπαισίως τδν ουρανόν.

— Τί έσήμαινον ταύτα ; ήρώτησα τδν Αρ
θούρον.ι

— Τί άλλο, άπεκρίθη μεθ’ όσης ενεστιν άφε- 
λείας, ειμή δτι δύο σπεϊραι πυροσβεστών, συναν- 

σηθεϊσαι, άντεχαιρετήθησαν, χάριν φιλοφροσύνης, 
διά ^αγδαίων γρονθοκοπημάτων !

— Καί πρδς τί ή τόση φιλοφροσύνη;
— Διότι έθος έπεκράτησεν ένταύθα ώστε, οσά

κις συναντώντας δύο σπεϊραι πυροσβεστών διά 
τοιούτου τρόπου νά άντιχαιρετώνται.

— ’Αστεί'ζεσθε, ’Αρθούρε;
—Παντάπασιν' ομιλώ μάλιστα σπουδαίως, καί 

δ,τι τώρα σάς φαίνεται άπορον, θά σάς φανή κα
τόπιν φυσικώτατον, άφού διαμείνετε καιρόν τινα 
έν Αμερική. Καί έγώ αύτδς φρονώ σήμερον ότι 
οί πυροσβέσται πράττουσιν άριστα δέρόμενοι δσά- 
κις, σπεύδοντες εις τινα πυρκαϊάν, συναντηθώσι 
καθ’ δδόν.

— 'Αλλά πόθεν έλαβεν άρχήν ή βάρβαρος αυ
τή συνήθεια;

— Αλλοτε οι πυροσβέσται δέν ήσαν ώς τούς 
σημερινούς, οίτινες έθελονταί άφιλοκερδεϊς δντες 
καί άνήκοντες είς τάς πλο υσιωτέρα; τής πόλεως 
οικογένειας, σβένουσι τάς πυρκαϊάς μόνον καί μό
νον χάριν απλής διασκεδάσεως, άλλ’ ήσαν άνθρω
ποι τού συμφέροντος, διά τούτο ειχεν δρισθή 
βραβεϊον άξιόλογον υπέρ τής σπείρας έκείνης ήτις 
πρώτη ήθελε καταφθάσει είς τδ μέρος τού κινδύ
νου. όσάκςς λοιπόν δύο σπεϊραι συνηντώντο έ- 
γεννάτο φυσικώ τώ λόγφ έν αΰταϊς άμιλλα περί 
πρωτείων, καί συνηθέστατα ήρχοντο είς χεϊρας. 
Καί ή μέν αφορμή τών πυγμαχιών πρδ πολλού 
χρόνου έξέλιπεν, αί πυγμαχίαι όμως διατηρούν
ται άν καί δέν ύφίσταται ούδέν ίχνος έχθροπα- 
θείας ή μνησικακίας μεταξύ τών πυροσβεστών 
τών διαφόρων εταιριών. Εν ένί λόγω δέρονται 
οχι δι’ άλλο, ειμή μόνον διότι τοιαύτη έπεκρά- 
τησε συνήθεια.

— Αλλόκοτος τή άληθεία συνήθεια ! Καί πάν
τοτε δέρονται οσάκις συναντηθώσιν ;

— όχι πάντοτε, άλλά κατά τάς περιστάσεις. 
Εάν φερ είπεϊν, ή όδό; έν ή συναντηθώσιν ήναι 
στενή, υπάρχει ■ μεγίστη υποψία ξυλοκοπήματος, 
διότι άν είς πυροσβέστης παραγκωνίση ή άπωθή- 
ση έτερον, πάραυτα ή συμπλοκή γενικεύεται. Αλ
λοτε γρονθοκοπούνται άποκλειστικώς διά νά έπι- 
ταχύνωσι τήν κυκλοφορίαν τού αίματός των καί 
έπομένως νά δράμωσι μετά μείζονος ζήλου πρδς 
τήν πυρκαϊάν. Αλλοτε πάλιν δέρονται ένεκεν ά- 
ποτυχίας, όταν δηλαδή προσδοκώντες τεραστίαν 
πυρκαϊάν άπαιτούσαν μεγάλην δραστηριότητα 
καί τόλμην, εύρωσι παρ’ έλπίδα άσήμαντον οί- 
κίδιον, τοΰ δποίου ή άπόσβεσις καί εύκολος είναι 

καί άκλεής. Εάν δέ συμβή τδ εναντίον, καί ευ- 
ρωσιν άντί μιάς καπνοδόχου πολλάς οικίας κάιο- 
μένας, τότε πάλιν αί κεφαλαί των έξάπτονται υπό 
ενθουσιασμού καί γρονθοκοπούνται ένεκα υπερβο
λικής χαράς 1

II διήγησις τοΰ Αρθούρου μέ κατέπεισεν εν

τελώς ότι ενυπάρχει έμφυτος είς τδν άνθρωπον ή 
θηριωδία, τήν οποίαν ουδέ ή ηθική, ουδέ ή θρη
σκεία, ούδέ ή έκπαίδευσις, ούδέ τδ φόβητρον τού 
νόμου εντελώς άποπνίγει.

Εν τούτοι; ζητήσα<τες τδν σιρ Ιάκωβον Κλίν* 
τον διά νά πορευθώμεν είς τήν δευτέραν παρά- 
στασιν τήν διά τών αντλιών γενησομένην, ε'ίδο- 
μίν αύτδν έξετάζοντα έκεϊ που πλησίον ένα τών 
μαχητών ουτινος τήν σιαγόνα έθλασε ρωμαλέα 
πηγμή. Μετά τήν έξέτασιν τού έσφιγξε τήν χεϊ- 
ρα καί επανήλθε πρδς ημάς.

Ωραίο ν κτύπημα! είπε μετ’ έζφανού; ά- 
γαλλιάσεως. Μέχρι τούδε δέν ένόμιζον 'τή άλη
θεία τους Αμερικανούς τόσον δεξιού; είς τήν εύ 
γενή άσκησιν τής πυγμής, άλλά τδ κτύπημα τδ 
όποϊον είδον σήμερον είναι όντως άγγλικόν' διά 
τούτο καί έγώ μή δυνηθείς νά συγχαρώ έκεϊνον 
δστις τδ κατέφερε, συνεχάρην τουλάχιστον τδν 
λαβόντα. ό σίρ Ιάκωβος ειχεν, ώ; βλέπετε,καλ
λιτεχνικήν δλως εμπειρίαν περί τήν πυγμαχίαν, 
διότι δσα άνεφέραμεν τά είπεν δχι γελών, άλλά 
σπουδάζων.

Φθάσαντες είς τδ πεδίον τής πυρκαϊάς, εϋρο- 
μεν τήν καιομένην οικίαν περιεζωσμένην ύπδ πολ
λών πυροσβεστικών εταιριών, αιτινες προσέδρα- 
μαν μετά θαυμασίας ταχύτητος, άμα άκουσθέν- 
τος τού σημάντρου. Επειδή δ έν Νεοβοράκφ τδ 
ύδωρ είναι άφθονώτατον, χάρις εί; υπογείους οχε
τού; διακλαδιζομένου; καθ’ δλην τήν πόλιν, οί 
πυροσβέσται ποιούσι μεγίστων αύτοϋ χρήσιν, ή 
μάλλον κατάχοησιν, διότι κατακλύζουσι τάς 
καιομένας οικοδομάς μετά τοιούτου ζήλου καί 
τοιαύτης χαράς, ώστε φαίνονται φρενιτιώντες. 
Πριν παρέλθωσιν ολίγα λεπτά τή; ώρας ή καιο- 
μένη οίκία έπνίγη κατά λέξιν έντδς τού δδατος, 
καί δμω; αί άντλίαι έξηκολούθουν τήν εργασίαν 
των μετ’ άκατασχέτου ένθουσιασμού. δσαι δε 
έκ τών πυροσβεστικών συνοδειών, έφθασαν ένε
κεν τή; μεγάλης άποστάσεως, κατόπιν εορτής, 
δέν έμειναν ούδ’ αύταί μέ χεϊρας εσταυρωμένα;' 
άπ’ εναντία; μάλιστα, επειδή ήλθον διά ν άντλή- 
σωσιν, ήντλησαν, εί; τρόπον ώστε ο,τι διεσώθη 
έκ τού πυρδ; κατεστράφη ύπδ τής πλημμύρας.
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Εμαθον δέ δτι τούτο συμβαίνει πάντοτε καί ότι 
έν ταϊς πυρκαίαίς φοβούνται, ώς επί τδ πλεϊστον, 
όχι τόσοντδ πυρ, δσον τδ ύδωρ, διότι απ’ έκείνου 
μέν ενίοτε διασώζονται αί ο’κίαι άπδ τούτου δ- 
μως ουδέποτε·

0 αμερικανικός πυροσβέστης είναι πρωτότυπος 
καί μοναδικός έν τή οικουμένη. 6,τι οί άλλοι 

πράττουσι κατά χρέος, αυτός τδ πράττει χάριν 
απλής διασκεδάσεως καί είναι άνεκδιήγητος ή 
ηδονή τήν οποίαν αισθάνεται εις τήν άπόσβεσιν 
τών πυρκαϊών. ίπάρχουσιν ένταύθα νεανίαι τών 
οποίων ό πρδς τάς πυρκαϊάς έρως φθάνει εις τοί' 
ούτον βαθμόν, ώστε θέλουσι νά παρευρίσκωνται 
εις δλας ανεξαιρέτως’ δθεν άναβαίνουσιν εις τάς 
στέγας τών οικιών των, ένδεδυμένοι πάντοτε τήν 
πυοοαβεστικήν στολήν, καί έκεΐθεν κατασκοπεύ- 
ουσι νύκτας δλας καί ημέρας άμιλλώμενοι τίς 
πρώτος ν’ άνακαλύψη πυρκαϊάς. Εις δέ τάς αν
τλίας των προσφέρουσυ» άληθή λατρείαν’ τάς 
στολίζουσι δι’ άνθέων, τάς καλλωπίζουσι ποικι- 
λοτρόπως, τάς δνομάζουσι διά τρυφερών επιθέ
των καί τάς περιφέρουσι πολλάκις μεθ’ έαυτών 
εις τούς δημοσίους περιπάτους, χάριν απλής έπι- 
δείξεως. Moi έτυχε νά ΐδω άντλίας κατασκευα- 
σμένας έκ καθαρού αργύρου. Εν Αμερική οί πλού
σιοι νεανίαι καταστρέφουσι πολλάκις κολοσσαίας 
περιουσίας εις πυροσβεστικάς αντλίας, καθώτ έν 
Αγγλία εις ίππους και ιπποδρόμια. ’Εκτός τού
του έν Αμερική καλή πανήγυρις ή άλλη τις εορτή 
δεν γίνεται άνευ πυροσβεστών καί επομένως άνευ 
αντλιών, διότι οί πυροσβέσται συμπαραλαμβά- 
νουσιν αείποτε μεθ εαυτών τάς άντλίας των. 
Διαφόρων δέ πόλεων πυροσβεστικαί έταιρίαι άν- 
τεπισκέπτονται άλλήλας πρός έπίδειξιν τών άν- 
τλιών των, χάριν τών όποιων γίνονται καί μεγά
λα συμπόσια. Ολους δέ ανεξαιρέτως τούς μεγά
λους άνδρας τούς έξ Ευρώπης ερχομένους υποδέ
χονται πάντοτε οί πυροσβέσται μετά τών αν
τλιών αύτών. Τοιουτοτρόπως καί τδν Κοσσούθ καί 
τήν Αλβώνην άμα άποβιβασθέντας έν Νεοβοράκφ 
πεοιεκύκλωσαν άπαντες οί πυροσβέσται τής πό- 
λεως μετά τών προσφιλών αυτών αντλιών.

Τδ δέ πρός τάς πυρκαϊάς πάθος έν Αμερική με- 
τεδόθη άπδ τών πυροσβεστών και εις όλους τούς 
άλλους πολίτας. Οΰτω φερ’ είπεϊν ένδύουσι τά μι
κρά παιδία στολάς πυροσβεστών καί οί άθυραα- 
τοπώλαι κατασκευάζουσιν έπίτηδες μικράς άν
τλίας και μικρούς οίκίσκους, οίτινες πυρπολούν 
ται καί μετά ταύτα σβένονται υπό τών παιδίων. 

Οί γονείς Υπόσχονται ώς βοαβεΐον έπιμελείας 
εις τά τέκνα των νά τά συμπαραλάβωσιν εις τάς 
μεγάλας πυρκαϊάς. Καί αύτοί δέ οί ίδιοκτήται ή 
ένοικιασταί τών οικιών έγείρονται άπδ πρωίας 
καί, είτε χάριν καθαριότητος, είτε έξ έμφύτου 
έρωτος πρδς τάς άντλίας, κατακλύζουσι τάς οι
κίας των άνωθεν έως κάτω διά ψυχρού ύδατος 
ίνα μή άπολέσωσι τήν έξιν.

— Σάς υπεσχέθην, είπεν ήμίν δ Αρθούρος, νά 
σας δείξω, τίνι τρόπω σβένουσι τάς πυρκαϊάς, καί 

κατόπιν νά σάς είπω πώς τάς άνάπτουσι. Καί 
τδ μέν πρώτον έξεπλήρωσα, ακούσατε δέ τώρα 
καί τδ δεύτερον. Ενταύθα, ώς καί εις τά λοιπά 

μέρη τού κόσμου, αί πυρκαϊαί κατ’ έπιφάνειαν 
μέν συμβαίνουσι ταχέως, πράγματι όμως τδ πύρ 
τίθεται ώς έπί τδ πλεΐστον έκ προμελέτης.
— Δέν υπάρχουσ·. λοιπόν έν Αμερική νόμοι τιμω- 
ροϋντας τούς έμπρηστάς; ήρώτησεν δ σίρ’ΐάκωβος.

— Τιμωρούνται καί τιμωρούνται μάλιστα αυ
στηρότητα, διά τής θανατικής ποινής, άλλά. ...

— Τί άλλά ;
— Αλλά, έξηκολούθησεν δ Αρθούρος δ νόμος 

ορίζει ότι τότε μόνον θεωρείται τις ένοχος έμπρη- 
σμοϋ, όταν συλληφθή έπ’αύτοφώρω μεταδίδων τδ 
πύρ Λ’ όαυ.Ιοΰ, επειδή δέ τδ ορκω
τόν δικαστηρίου έξετάζει μάλλον τδ γράμμα ή 
τήν έννοιαν τού νόμου, δ έμπρηστής κηρύττε
ται άθώος καί απολύεται, άμα άποδειχθή δτ 
δέν έθεσε τδ πύρ εις τήν οικίαν του δι’ άνημμέ- 
νου δαυλού, άλλ’ έμεταχειρίσθη άλλην τινά εύ
φλεκτου χημικήν ουσίαν. 0 δέ λόγος δι" 8ν πολ
λοί τών πολιτών πυρπολούσι τάς οικίας των εί
ναι ευεξήγητος’ τάς πυρπολούσι διά νά λάβωσι 
τδ άντίτιμον αύτών, δπεο είναι πάντοτε μεγα- 
λήτερον τής πραγματικής αξίας, άπδ τάς ασφα
λιστικές εταιρίας. Αί δέ έταιρίαι αύται άνεξε- 
τάστως σχεδόν πληρώνουσι τδ άσφαλισθέν ποσδν, 
χωρίς τής ελάχιστης αντιλογίας.

— Αλλά τότε αί έταιρίαι αύται,είπον πρδς τδν 
Αρθούρον, έργάζονται κατά τού συμφέροντός’των.

— Απατάσθε. Ηξεύρω μάλιστα δτι τινές τών 
έταιριών, άμα παρέλθη πολύς καιρός καί πυρ
καϊά δέν συμβή, θέτουσιν αύται πύρ διά τών 
υπαλλήλων των εις τάς άσφαλισμένας οικίας, διά 
νά κεντήσωσι τον ζήλον τών τ,ε εμπρηστών καί 
τών πυροσβεστών, καί οΰτω νά άναγκάσωσι τούς 
φρονίμους άνθρώπους, οίτινες πάντοτε είναι οι 
περισσότεροι, ν’ άσφαλίσωσι τάς οικίας των.

("Επιται συνέχεια.)

ΑΝΤΙΠΑΡΛΤΠΡΙΙΧΕΙΧ

Εις τάς ύπό τού Ιστοριογράφου Κ. Χιύτου 

παρατηρήσεις.

0 ιστοριογράφος Κ. Χιώτης, defensor palriie | 
honoris, έπέκρινεν εσχάτως τήν έν τή Χρυσα.Ι- > 
Λίύι δημοσιευθεϊσαν συνοπτικήν πρδς τδ υπουρ
γείου τής Παιδείας εκθεσιν περί τού αποτελέ
σματος τής άποστολής μου, έπί τώ λόγω ότι 
δέν άνέφερον λεπτομερώς τίς έν Ζακύνθφ μ’ έξέ* 
νισε, τίς μέ ώδήγησε, τίς μοί έδειξε χειρόγραφα, 
τίς μέ περιεποιήθη κλπ. κλπ. 0 Ιστοριογράφος Κ. 
Χιώτης έπρεπε νά λάβη Υπ’ όψιν ότι έν συνοπτι
κή έκθέσει δέν ήδυνάμην νά έκφράσω καταλλή
λως τούς αρμόζοντας έπαίνους υπέρ τών φιλο- 
μούσων Ζακυνθίων, ών ζωηράν διατηρώ τήν 
άνάμνησιν τής φιλοξενίας, άφού μάλιστα ένεκεν 
έλλείψεως χώρου διά τδ κατεσπευσμένον τής ά- 
παιτήσεως, καί τ άναφερόμενα χειρόγ-ραφα εικό
τως δέν περιεγράφησαν, και άλλα υπ’ έμού άνα- 
καλυφθέντα δέν έμνημονεύθησαν. Προτιθέμενος 
ίνα δημοσιεύσω έκτεταμένην εκθεσιν τής περιο
δείας μου, παρέλειψα έν έκείνη νά έκφράσω τάς 

ευχαριστήσεις μου πρδς τδν ιστοριογράφον Κ. 
Χιώτην, τδν Κ. Μπονσυνιδο, Κ. ϊ>αφτάνην, Κ. 
Φαραδν, οίτινες όντως μοί έχορήγησαν φιλικω- 
τάτην συνδρομήν, έπιφυλαχθείς ίνα τούτο πραξω 
έν τή δευτέρα.

Εκτός τούτων ό ιστοριογράφος Κ. Χιώτης ισχυ
ρίζεται ότι πάντα τά υπ’ έμού άναφερόμενα χει
ρόγραφα ήσαν γνωστά αΰτώ καί τοΐς ένδιαφερο- 
μένοις Ζακυνθίοις. Καί πρώτον εις τά τώ περι- 
πύστω ιστοριογράφε» γνωστά δέν έδωκα σπουδαιό- 
τητα’ διότι τδ μετά κόμπου άναφερόμενον άτε- 
λές παρ’ αΰτώ άντίγραφον τού χρονικού τής Μο- 
νεμβασίας πληρέστερου έδημοσιεΰθη υπδ Παζί- 
νου έν τώ καταλόγω τών Ταυρινιανών χειρογρά
φων, καί άπδ 'Γάφελ έν τώ περί Βυζαντινή; Γεω 
γφαφίας συντάγματί του. Τδ περί τών δώδεκα 
άρχοντοπούλων τής Κρήτης χρυσόβουλλον τής 
οικογένειας Βλαστού, δπερ ό Κ. Χιώτης έν άγνοια 
ώς άνέκδοτον έδημοσίευσεν έν τώ Β' Τόμο» τή» 
ιστορίας τής Ζακύνθου, πρδ πολλού είχε τυπωθή 
υπδ τού ιατρού Βερνάρδου έν τοίς Κρητικοί;, καί 
πλαστόν ελέγχεται.

‘θ ιστοριογράφο; Κ. Χιώτης, δστις περιήλθε 
τάς βιβλιοθήκης τής Πάδοβας, Γένοβας, κλπ. 
κλπ. πρδς άναζήτησιν τών χειρογράφων τοΰ συμ

πολίτου του Παχωμίου ‘Ρουσάνου, καί έν τώ Β’ 
τόμςο τής ιστορίας άπλώ; άντιγοάψα; τδν κατά
λογον τοΰ Μιγγαρέλη, Μουστοξύδου καί Φιλτ,τά, 
άν έκαμνε δύο βήματα έντδς αυτή; τής πατρίδος 
του, έπρεπε νά ίδη ότι εί; τδ έν τή Ζακύνθω 
μοναστήοιον τού αγίου Γεωργίου τών Κρημνών 
ύπήοχον κώδικες ιδιόγραφοι τού Ρουσάνου περί- 
λαμβάνοντες άγνωστα συγγράμματα τού Παχω
μίου, τά δποϊα ούδείς τών άνω, επομένως καί ό 
ιστοριογράφος Κ. Χιώτης, αναφέρει εις τήν έν τώ 
Β τόμε» άπαρίθμησιν τών έργων τού συμπατριώ
του του, οίον σχόλια εί; Διονυσίου Περιήγησιν 
κατ’ έπιτομήν τού Ευσταθίου, Υποθέσεις εις Πίν
δαρον, πρδς δέ διάφορα γραμματικά πονημάτια’ 

καί τδ περιεργότερον ’ΑχοΛουθίαν τών έν τι} 
Νήσω τών Στροφάλων φονιυάίντων ύπό τώ»· 
Ί'ούρχων Μοναχών περί τά μέσα τού ΙΣΊ’’ αί- 
ώνο;’ τδ δέ σπουδαίου τούτο γεγονός τής Ζακυν- 
θίου ιστορίας, δπερ δ Παχώμιος συγκινητιχώτατα 
έκτίθησιν, δ Κ. Χιώτης παντελώς άγνοεί, διότι 
μήτε λόγον ποιείται έν τή ιστορία του.

Παρά τώ αύτω Κ. Χιώτη εύρον άντίγραφον τού 
Χρονικού τού ’Αθηναίου Γεωργιλά’ άλλά εις τδ 
άντίγραφον τούτο ένεκα τής άδεξιότητος τού γρά- 
ψαντος, παρεισέφρυσαν λάθη διαστρέψαντα τήν 
έννοιαν τού πρωτοτύπου, π. χ. δ Γεωργιλάς δμι- 
λών περί τής έλεύσεως τών Ποταμιάνων έκ Κε
φαλληνίας λέγει « Οι Ποταιιιάνοι από
τήν Κεφαλλονιά », τδ δέ παοά τώ Κ. Χιώτη άντί
γραφον « Από τή Μάνη ήλθαν εις τήν Κεφαλ- 
λονιά. » Μετέβην όθεν μετά τού φίλου Κ. ϊ’αφτά- 
νη εί; τδ χωρίου Βολίμαις όπου ευρών τδ πρωτό
τυπον πιστώ; άντέγραψα, άνακαλύψας καί έτερον 
όμοιοειδές παρά τινι Γκούσκω, καί έπιστολάς τού 
Γεωργιλά έκ Βενετίας περί τά; άρχάς τού ΙΣΤ’ 
αΐώνος, άπερ ό Κ. Χιώτης ήγνόει, διότι ούτε μνείαν 
ποιείται έν τή ιστορία του-

Τήν διαθήκην τού Χαριτοποϋλου άληθώς προε- 
γνώριζεν δ Κ. Χιώτης, καί δτε πρώτον ήλθον 
εις Ζάκυνθον μοί άνέφερε μέν περί αύτής, άλλά 

; μήτε τδν τόπον ένθα ευρίσκετο, μήτε άντίγραφον 
: ταύτης μοί έδειξαν’ έκ πληροφοριών δέ άλλων 
; μαθών ότι ύπήρχεν έν τή Μονή τού Προδρόμου, 
ί μετέβην μετά τού Κ. ‘Ραφτάνη, καί μετά πολ- 
! λάς δυσχερείας ήδυνήθην ίνα τχ,ν άνεύρω μεταξύ 

τών κατερριμμένων καί σεσηπότων άρχείων τής 
ι μονής.
. όσον άφορά τδ χειρόγραφον τού Μπούα άνα- 
• φέρω τά εξής. Πρώτος δστις άνεκάλυψεν αύτδ
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ητο δ Κ Παύλος Λάμπρος, γνωστοποιήσας τδν 
Αύγουστον τοΰ 1857 ίχ. Τουρίνου μετ άλλων 
άξιολόγων ειδήσεων τώ Κυρ. Σπύρ. Ζαμπελίφ, 
δστις διεκοίνωσεν αύτώ τήν άνακάλυψιν. ‘θ Κ- 
Χιώτης διαβά; έκ Τουρίνου τδ παρετήρησε' κατά 
πόσον έπέτυχον αί έπ’ αύτοΰ έρευναί του δ όψό- 
μενος κρίνει. ’Εν τή πρώτη αελίδι δ Κ. Χιώτης 
γράφων τινά περί του πολυτίμου εκείνοι» χειρογρά 
φου, μετά κόμπου επαναληπτικό»; υπογράφεται 
ίταλιστί· και ελληνιστί, ιστοριογράφος, islorio- 
grafu. Δέν άναιροϋμεν τήν ιδιότητα ταύτην τοϋ 
Κ. Χιώτου, άλλά έπρεπεν δ Κ. ούτος, δ τοιοΰτον 
τίτλον αύτοπεριβληθείς, νά ήτο προσεκτικώτερος 
περί τά γρ αφόμενά του’ τί Οά εϊπη δ εΰρωπαΐος 
βλέπων τδν περίπυστον ιστοριογράφον, γράφοντα 
Νιχώ./aoc, άναγινώσκοντα Τ'ζατέτου τοΰ Κοηω- 
ταίου, αντί Τζάτετοϋ tiopuracou, έχ Ζατχύτθου 
αντί Κ'ή έχιοϋ.Καί ταΰτα συν τοΐς άλλοις έν όλι- 
γοστ’χω επιβεβαιώσει χειρογράφου άνήκοντος είς 
τήν βιβλιοθήκην τοϋ Βασιλέως τή;’Ιταλίας, όπερ 
έγώ έχω ύπ’ όψιν έν πρώτο τύπιρ, ένεργεία τοϋ 
φιλομούσου Κ. Π. Λάμπρου.

Πρδς άρσιν πάσης παρεξηγήσεως άναφέρω, 
ότι έκ τών άνακαλυφθέντων ύπ’ έμοΰ τριάκοντα 
χειρογράφων, τών εϊκοσιν οκτώ ούδεμίαν γνώσιν 
έχει δ Κ. Χιώτης δύο δ’ έξ αύτών (τδ Ρεμπελιδν 
των ποπουλάρων, καί Ημερολόγιον Μάτεση) έπειδή 
είχον δανεισθή ύπδ τών κατόχων τώ Κ. Χιώτη, 
ελαβον άπ’ αύτοΰ ώς ανεκδότων αντίγραφα. Τής 
δέ πολιορκίας τής Κερκύρα; ύπδ Ιίουκίου, καί 
άλώσεως Κορώνης ύπδ Νερουλή, ελαβον ένεργείιχ 
φίλων πλήρη αντίγραφα άπδ τών πρωτοτύπων, 
καθότι δ κύριος ούτος άτελεΐς σημειώσεις μοί έ" 
δειξεν" άς έχη δέ ύπ ομονήν μέχρις ού τά ίδη, δη
μοσιευόμενα ΐνα κατανόηση ότι ούδόλως τδν ήδί- 
κη σα.

‘Ο περίπυστος ιστοριογράφος δύναται νά περι
έρχεται δλην τήν Ευρώπην μετά τοσούτων καί 
τηλικούτων βιβλιοθηκάριων σχετιζόμενος, έγώ 
δμως, αφανή; φοιτητής τοΰ Πανεπιστημίου, δέν 
ελαβον τοιαύτην τύχην. Αν δ’ έγενόμην εύτυχή 
άνακαλύψας έν διμήνω περιοδεία, ήν τδ ύπουργεΐον 
διηυκόλυνε, τριάκοντα περίπου χειρόγραφα, σπου
δαίας ιστορικής ύλης, άς αίτιάται δ Κ. Χιώτης 
τήν μειδιάσασαν έμοί τύχην. ’Ακόμη δέν είδον 
τδ αποτέλεσμα τών φημιζόμενων μακροχρονίων 
έν Ευρώπη ερευνών τοΰ Κ. Χιώ του, όστις συν τοΐς 
άλλοις λανθάνεται διακηρύττων δτι άνεκάλυψε τά 
τέως άγνωστα συγγράμματα Νικολάου Μαυρομ-

μάτου τοΰ Κερχυ ραίου,καθότι έγώ τδν πληροφο
ρώ ότι ταΰτα έδημοσιεύθησαν έν τώ Κερκυραϊκώ 
Ερανιστή, καί έν Ιταλία, τινά δέ ίσως σώζονται 

έν Κέρκυρα, καί ότι δ έν λόγ<ρ> Μαυρομμάτης δέν 
ήτο Κερκυραΐος, άλλ’έκ Κατούνης τής Ακαρνανίας.

Καί ταΰτα μέν έπί τοΰ παρόντος, αϊτών συγ
γνώμην παρά τοΰ φίλου Κ. Χιώτου, πρώτου άλ
λως τε προκαλέσαντος τήν ίσως δι’ άμφοτέρους 
όχληράν ταύτην συζήτησιν.

Κ. ΣΑΘΑΣ.

II ΠΛΜΙΓΥΡΙΧ

Τοΰ Σ1ΐτ-?,1-Μπΐτε6η Τίντα της 

Αίγύπτου.

Βαρύ φορτίον εικοσιπέντε ημερών έφερεν έπί 
"ών γηραιών ώμων του ό Αύγουστος, ή ^οδοδά- 
κτυλος Πώς έπί τοΰ· άρματός της ήνιοχοΰσα διέ- 
τρεχε τάς έκτάσεις, ΐνα άναγγείλη ότι μετά 
μικρόν άνοιχθήσονται αί τοΰ ούρανοϋ πύλαι, δπως 
τδ μεγαλήτερον τοΰ Θεοϋ δημιούργημα έπιχύση 
τδ άπλετον αύτοΰ φώς ύπδ τήν ύδρόγειον, σιγή 
δέ διακοπτόμενη ύπδ τής έξεγέρσεως έργατών 
τινων έβασίλευε καθ’ ολην τήν πόλιν μας, όπό· 
τε λύσαντες τά κοϋφα τοϋ άδελφοΰ τοΰ θανάτου 
δεσμά έγώ τε καί δ φίλος μου Π. Δ. ήγέρθη μεν 
εύνήφιν.

Είματα δέ καλά έσσάμενοι, ,
λαβόντες τάς βακτηρίας μας, νεύσαντες δέ καί 
εις τδν Πούραν (τδν κύνα) νά μάς άκολουθήση 
έζήλθομεν τής οικίας, έφόδιον έν νώ έχοντες τήν 
είς Τάνταν μετάβασιν μας. Επονεύσαντες δέ δύο 
έκ τών πλημμυρούντων τήν Αλεξάνδρειαν ύποζυ- 
γίων, τών έγειρόντων έκ τοϋ ληθάργου τους δια
βάτης διά τών εις τδν τράχηλόν των κρεμαμέ* 
νων κωδωνίσκων, ήχούντων αενάως κάθ’ δδδν, έ" 
φθάσαμεν είς τδν σιδηρόδρομον, τδ μέγα τοΰτο 
τοΰ νοδς άποκύημα τοΰ 1©’ αίώνος. ’Επιβάντες 
δ’ έπΐ ένδς φορείου (wagon) ίκ τών έλκυομένων 
ύπδ τής άτμαμάξης τοΰ δράκοντας τούτου, τοΰ 
πΰρ καί ύδωρ έξερεύγοντος, φλόγας δ’ έν τοΐς 
στέρνοις αύτοΰ τρέφοντος, τοΰ ώς άστραπή τάς 
εκτάσεις διασχίζοντος δρόμον ήγομεν. Ο< Αρα
βες τδ πρώτον ίδόντες τδν σιδηρόδρομον έπαθον 
ο,τι ή λέοντα ίδοϋσα άλώπηξ' ήτοι έλεγον ότι, 
είσεχώρησεν έντδς αύτοΰ ό Δαίμων (Αφρίτ) περί" 
τρέχων τάς άβύσσους, είωθότες δμως είς τήν συ
χνήν αύτοΰ θέαν έξήχθησαν τής απάτης'?,ού μήν

ρύπον τών αμαρτιών πάσης ψυχής τε καί σωμα
τικής νόσου ίώμενοι. Πρδ τής όκταημέρου ταύ
της πανηγύρεως κήρυζ έκ τζαμίου κηρύσσει γεγω- 
νυία τή φωνή) ότι « ΤΙροσεγγιζούσης τής πανηγύ* 
» ρεως νά προσέχουν οί πολϊται μή τυχόν τοϊς 
» κλαπή τι, καθότι δέν έρχονται πάντες ίνα προ- 
» σκυνήσωσιν, άλλά πολλοί καί διά νά κλέψωσιν ». 
Ή πεδιάς περί ής διελάβομεν έπληροΰτο ύπδ 
πληθύος παραπηγμάτων, ξυλοδμήτων οικημάτων 
καί σκηνικών καφφενείων, άντηχούντων άπδ τάς 
έντδς κραυγά; καί έπευφημία; είς τούς χώρους τοΰ 
θήλεος γένους, άπδ τδ όποϊον έβριθαν όλα τά 
καφφενεϊα.

Ό κάλαμος αδυνατεί όντως νά παράσχη πλή
ρη άφήγησιν τών λαμβανόντων χώραν καθ δλον 
τδν χορόν. Εβλεπέ τις ένθεν μέν πληθδν ’Αράβων 
περιστοιχούντων Αγιόν τινα άνδρα, τήν κεφαλήν 
τοΰ οποίου πράσινη έκάλυπτε τολύπη (οί πράσι
νον σαρίχιον έχοντες θεωρούνται απόγονοι τοΰ 
Μωάμεθ), οΐτινες κεχηνότι τώ στόματι ήκουον αύ
τοΰ διηγούμενου τάς περιηγήσεις καί περιπετείας 
τοΰ Μεγάλου Προφήτου (Νεμπίλ Κιμπίρ),παρεισά
γονται δέ που καί κωμικά τινα κινοΰντα τδν γέ
λωτα καί τάς έπευφημία; τού ζωώδους τούτου 
άκροατηρίου. ’Εκ διαλειμμάτων δέ έπαυε καί 
τότε τώ έ^ριπτον πρδ ποδών χαλκά τινα καί αρ
γυρά νοαίσματα καί αύθις έξηκολούθει. Τούτον 
ζώντα μέν τιμώσι μεγάλως, άποθανόντα δέ τώ 
έγείρουσι τάφον, 8ν έμπερικλείουν διά κιγκλίδων 
πρδς ποοσκύνησιν τών πιστών' άνδρών δέ τοιού- 
των τάφοι ύπάρχουσιν ούκ ολίγοι καθ’ ολην τήν 
Αίγυπτον. Ενθεν δέ εβλεπέ τις 25 ή 30 άνδρα; 
συμπλέγδην κρατουμένους,οΐτινες ύψουν καΐ έχα- 
μήλουν άλληλοδιαδόχως τήν κεφαλήν έπαναλαμ- 
βάνοντες άκαταλήπτους τινάς τοΰ Κορανίου φρά
σεις, διαφοροτρόπως καμπτόμενοι δπως άγωνί- 
σωσι διά τής άσκήσεως ταύτη; τά σώματά των 
χάριν τοΰ ‘Αγίου'τοΰ.το έγίνετο διαρκώς έως οΰ είς 
έξ αύτών έκ τής άγωνίας ταύτης άφρίση, τότε δέ 
έκ τοΰ άφροΰ τούτου μεταδίδουσιν είς τά χείλη 
των οί έτεροι καί πίπτουσιν έξηντλημένοι έκ τής 
άγωνίας, κατά τδ διάστημα τή; οποίας ένθαρ- 
ρύνονται ύπδ άλλων άδόντων τροπάριά τινα τοΰ 
Κορανίου.

Τούτου; περιεργαζόμενοι ήκούσαμεν ήχον τυμ
πάνων καί δεφίων,καί στραφέντες ΐδομεν άρκετήν 
συνοδείαν. ’’Ητο δέ δ άρχων τοΰ χωρίου (Σάχ) 
έφιππος μετά τοΰ χαρεμιού καί τών τέκνων του 
έπί καμήλων, έπιστρίφων έκ τοΰ Τζαμίου, ον τινχ

άλλά έξίσταταί τις, καί έκπεπληγμένος μένων 
απορεί τί νά εϊπη περί τοΰ ανθρωπίνου νοδς φθά- 
σαντος είς τόσον νά συντάμη τάς αποστάσεις" συ- 
ριγμδς άτμώδης άνήγγειλεν ότι πλησιάζομεν είς 
σταθμόν,καί τφόντι μετά μικρόν ηλθομεν είς Σα- 
μανχοδρ (χωρίον ένθα έκειτο τδ πάλαι ή Ερμού- 
πολις^δετδ Αιγ.Βυζ.). Διαμείνοντες δ’ίν τέταρτον 
περίπου τής ώρας άράμενοι έκεϊθεν διηνύομεν" ήδη 
■δ’έκπυρωθεΐσα έπί μάλλον ή ατμάμαξα διίσχιζεν 
ώς μαινομένη τάς άβύσσους. Εβλεπέ τις ένθεν 
χαί ένθεν ώς άστραπή νά φεύγουν τα αντικείμενα, 
νέα δέ πρδ τών οφθαλμών νά παρουσιάζονται καί 
έν άκαρεΐ νά εξαφανίζονται. Διά τής άκατανοή- 
του αυτής ταχύτητος δέν ήδύνατο τις νά δια
κρίνει καλώς τά άκαριαίως διερχόμενα αντικείμε
να, πάραυτα άπδ τής βψεως ολισθαίνοντα. Διά 
δευτέρου συριγμοΰ, ώς συρεγμοΰ οφεως, άντηχή- 
σαντος κατά τής αιγυπτιακής πεδιάδας έννοήσα- 
μεν ότι πλησιάζομεν καί αύθις είς σταθμόν, κατά 
μικρόν δ’ έλαττουμένης τής δυνάμεως τοΰ άτμοΰ 
προσηγγίσαμεν είς Κάφρ-έλ-Ζαγιάτ (κώμην τοΰ 
έλαιεμπόρου) σταθμόν είς 8ν άφικνοϋνται πάσαι 
τών χωρίων αί άτμάμαξ αι καί έκεϊθεν λαμβάνει 
τήν διάφορον έκάστη πορείαν της. Εντεύθεν άρά- 
μενοι διηνύομεν τήν πρδς Τάνταν, ής έντός ήμι- 
σείας ώοας διεκρί νομεν τά πολυπληθή τζαμία 
ώς καί τάς πελώριας τών βαμβακομηχανών ύφ 
ών βρίθει ή Τάντα καπνοδόχας. Εξελθόντες δέ 
δέν ή δυνάμεθα νά προχωρήσωμεν ένεκα τής πλη- 
■θύος τοΰ λαοΰ, άδιαβάτων ένεκα τούτου γενομέ- 
νων τών οδών, τέλος ουθοΰντες καί ωθούμενοι 
προεχωρήσαμεν εις μεγάλην τινα καί εύρύχώρον 
πεδιάδα. Η ημέρα ήτο γαληνιαία, ό ούρανδς αί
θριος, ό καιρός εύδιος, ψύλλον κατά τδ δή λεγό
μενον δέν έσείετο, μόνον ό ιστορικός Νείλος ολί
γον έφλοίσβιζεν ύπο ζεφυρείου αύρας ταραττόμε- 
νος. ©ά έλεγέ τις ότε ή φύσις ηθέλησε νά φανή 
έν όλη αύτής τή μεγαλοπρεπείς, έπιδαψιλεύουσα 
τάς χάριτάς τη; καί παρέχουσα τάς έκδουλεύσεις 
της χατά τάς άγιας έχείνας ή/ιέρας, συμπαθούσα 
άλλως τε ύπέρ τοΰ Σέϊτ-έλ-Μπέτεβη.

*Η πανήγυρις αύτη, ή πρδ; τιμήν τοΰ είρημένου 
άγιου γιγνομένη, συναθροίζει έπί τδ αύτδ λα
τρείας χάριν ύπέρ τάς 800 χιλ. ψυχών, οίτινε; 
έοχόμενοι έκ τής Ανω, Κάτω καί Μέσης Αίγύπτου 
ώς καί έκ τή; Βαρβαρία; τρίμηνον καί δίμηνον 
όδδν διανύοντες, προσκομίζουσι μεθ’ εαυτών διά
φορα δώρα. Πιστεύουσι δέ ότι πλυνόμενοι διά τοΰ 
ΰδατος τοϋ Αγίου τούτου καθαίοονται άπδ τδν
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συνώδευον μέχρι τοίς οικίας του έν δργάνοις καί 
κυμβάλοις άλλαλαγμοΰ, ήγουμίνη; καί έπομένης 
δμάδος άνδρών κρατουντών έρυθράς καί κυανάς 
σημαίας,πεπληρωμένας από £ητών τού Προφήτου. 
Προχωροΰντες είς τήν βρίθουσαν εμπορευμάτων 
χώραν έκείνην, παρετηρήσαμεν διαφόρους πωλη- 
τάς χειρογράφων, οίτινες έξαπατώντες τόν κοΰ- 
φον όχλον, έλεγον ότι είναι γεγραμμένα υπό δια
φόρων ‘Αγίων άνδρών" έξ ενός τούτων λαβοντες 

tv τεμάχιον άποκτήσαν τή; πολυκαιρίας το χρώμα 
καί άστειευθήναι θέλοντες, ήρωτη,σαμεν πόσον τι 
μάται, άλλά μέ τρόπον άπότομον άρπάσας έκ τής 
χειρός μας τούτο δ πωλητή,ς ίσπευσε νά μάς άπο- 

κοιθή, ότι ταΰτα πωλοϋνται μόνον τοίς πιστοΐς 
ζγι δέ τοίς άπίστοις Χριστιανοί; (>ασάρα). “

όπισθεν ήμών στραφέντες ίδομεν όμιλον άν
δρών έν τώ μέσω τών όποιων ήσαν τρεις Βεδουί- 
ναι έξαρτώσαι έκ τής ρινός των αργυρούς, τινές 
δέ καί σιδηρού; όγκώδεις κρίκους, καί α’τινες ρί· 
πτουσαι κατά γή; κογχύλας τινάς τής θαλάσσης 
έμάντευον τά μέλλοντα, πάντοτε καλά προοιω- 
νίζουσαι, πλεϊστοι δ’ όσοι Αραβες τίς πρώτος νά 
προχωρήση έτρεχον πρός αύτάς ώς είς Πυθίαν 
ινα τοϊ; άποκαλυφθή τό σκοτεινόν καί αόρατον 
μέλλον, τυφλώς πάν τό παρ’ αύτών φραζόμενον 
παραδεχόμενοι. Τό έν Τάντα μαντεϊον τούτο τοΰ 
’Απόλλωνος σχολιάζοντες έσπρώχθημεν ύπ’άνδρός 
κραυγάζοντος ούα (προσοχή). Διήρχοντο έκεϊθεν 
δύο κάμηλοι ερυθροί; ύφάσμασι τήν γήν άπτο- 
μένοις κεκοσμημέναι, ή’ μέν φέρουσα εκατέρωθεν 
δύο λέβητας πεπληρωμένους άπό τό άγαπητόν 
καί προσφιλές τοίς πιστοί; πιΛάφιον, ή δ’ έτέρα 
δύο κοφφίνους έκ τοΰ προϊόντος τή; Αίγύπτου, 
ήτοι φοινίκων, εϊπετο δ’ αύτή; πληθύς ρακενδυ- 
τών άλλαλαζόντων. Μάς έπληροφόρησαν δέ ότι 
έξεμέτρησε τό ζήν μέγας τις άρχων τοΰ χωρίου" 
είς τοιαύτας δέ περιπτώσεις συνειθίζουσι νά άνταλ- 
λάττωσι μέ tv δράγμα πιΛαφίου καί φοινίκων 
καί τό alurla, ήμτήμη, δπερ άναπέμπει τό άκο- 
λουθοΰν τάς καμηλού; σκυλολόγιον είς τόν ’Αλλάχ.

* ’Αδύνατον νά φαντασθη τις πόσον κατά τών Χριστια
νών μίσος τρέφουσιν οί Μωαμεθανοί ούτοι, ήκούσαμεν νά 
λέγωσιν δτι είς τήν δευτέραν παρουσίαν δπότε ο&τοι θά 
κάθηνται έπι τοΰ ορούς τοΰπηλαφίου τερπο'μενοι ή
μεϊς θά χαταρώμεθα τήν τύχην μας (οντες είς τήν κόλασιν) 
δτι δεν ε'μεθα χώμα διά Α πατώμεθα ύπ’ αύτών. Τόση 
υπάρχει διαφορά μεταξύ τής χριστιανικής καί τής αυτών 
θρησκείας !

Μάς έξέπληξαν άμα δέ καί άηδιάσαμεν τά φα
γητά τών ελεεινών τούτων ανθρώπων. Φχντα- 
σθτ,τε αυτούς τρώγοντας ϊχθύας 20 -ημερών (φι- 
σίχα) από πεντήκοντα βημάτων άπόστασιν άπό- 
ζοντας ίκ δυσωδίας, μη δι’ άλατος πεπασμένους, 
πρός δέ σύκα νωπά καί τυρόν παλαιόν άφ’ ου νά 
έξέρχωνται σκώληκες, ίσθίοντες ταΰτα μετά τοΰ 
ελαίου, μή συνειθισμένοι δέ εις τά εύρωπαϊκά καί 
τουρκικά φαγητά, βλέποντες αύτά τόϊς προξενούν 
αηδίαν. ’Εκ τών διαφόρων εμπορευμάτων, διεκρί- 
νετο έν ποσότητι προ πάντων τό τοΰ κατεργα
σμένου χαλκού είς διάφορα σκεύη, καθότι τό πο- 
λυτιμότερον τών ’Αράβων κόσμημα θεωρείται δ- 
χαλκός, δι’ δπερ καί ούδαμοΰ τών οικιών αυτών 
απαντάται τι τών ψευδευρωπαϊκών κοσμημάτων, 
έκτος λεβήτων, χυτρών καί άλλων τής χρήσεώς 
των ειδών, συνεπεία. δθεν τούτου γίνεται άρκετή 
τοΰ χαλκού κατανάλωσις. Επελαθόμεθα έν οίκείω 
τόπω ν’ άναφέρωμεν ότι έκ τών 800 χιλιάδων 
περίπου έπί τώ αύτώ τών μέν χάριν λατρείας 
τών δέ χάριν έμπορίου συνερχόμενων, συναθροί
ζονται καί υπέρ τάς 10 χιλ. κακοήθων γυναικών 
(Σαραμίτ), α’τινες από λαιμού μέχρι κοιλίας είναι 
γυμναί σχεδόν (καθότι περιβάλλονται λεπτώ τινι 
υφάσματι διαφανεστάτςο, πεπληρωμένφ διαφόοοες 
νομίσμασι) έχούσας τά μέν άνω καί κάτω τών 
οφθαλμών βεβαμμένα διά βαθέος μέλανος χρώ
ματος, τήν παλάμην τής χειρός δι’ έρυθροΰ, τήν 
πέζαν δέ τοΰ ποδός καί τούς όνυχας ’ δι’ υπερύ
θρου, κρατούσας είς τάς δύο χεϊρας χαλκοκοϊλα 
κρόταλα έντεθειμένα έντός τοΰ λιχανοΰ καί τοΰ 
μεγάλου δακτύλου, περιφερομένας κατά τήν πανή,- 
γυριν, κροτούσας αύτά και άδούσας διάφορα έμ- 
παθή άραβικά άσματα. ’Απορεί τις βλέπων την 
περί τό σώμα τών γυναικών τούτων εύκαμψίαν 
χρωμένων ταύτη έν χορω. Οί ’Αραβικοί χοροί 
μέ ούδενός τόπου τοιούτους δύνανται νά παραβλη- 
θώσιν, εχοντες ίδιάζον τι καί εξαιρετικόν, άλλως 
τε δέ καί περί τά άφροδίσια πάντες άποβλέπον- 
τες, όθεν δικαίως δύναταί τις νά τάς άποκαλέση 
Αιρρούισιακάς ορχήσεις.

ϊίδη φέρε εϊπωμέν τινα περί τοΰ θαυματουρ
γού τούτου ‘Αγίου,όσα οι "Αραβες διηγούνται καί 
όσα παρ αυτών πληροφορηθέντες έμάθομεν. ‘Ο 
περικλεής ούτος άτήρ ώρμάτο τό γένος έκ τών 

, αρειμάνιων καί άρήΐφίλων Βεδουϊνων ώς δει-

κνύει η έπίκλησίς του (Μπέτεβη)'πρίν ή τόν φέοη
είς τό φώς τής ήμέρας ή μήτη? αύτοϋ τή έφάνη 
κατ δναρ ό αρχηγέτης τής πλάνης ·των, ό μέγας 
Προφήτη; λέγων ότι, τέξεται υιόν, ϊς γενήσεται 
περιφανής καί άποβήσεται άγιος, αρκεί νά μή λη* 
σμονή,ση νά δδηγήση αυτόν είς τό ιερόν του Τέ
μενος Μέκκαν πρός προσκύνησιν αύτοΰ.ή τοΰ παρα
δόξου θαύματος ! άμ’ έπος άμ’ εργον" δέν παρέρ
χεται tv έτος καί ώ; άλλη Σάρρα ή άμαζών μή · 
τηρ του ηΰτύχησε ν άπολαύση tv Εεδουϊνίδιον 
(σημειώσατε δέ ότι ήτο χήρα καί συνέλαβε μέ
μόνον τόν λόγον τοΰ Προφήτου, πράγμα, όχι 
βέβαια πρωτοφανές παρά τοίς Μωαμεθανοί;). Αύ- 
ξηθεί; λοιπόν και κραταιωθείς έστάλη παρά τής 
μητρός αύτοϋ, περί πολλοΰ ποιουμένη,ς τήν α
νατροφήν τοΰ τέκνου της, είς τόν ύποδειχθέντα 
καθ’ ύπνους τόπον, καί αύθις δ Προφήτης, αΰ- 
τώ παρουσιασθείς ένετείλατο ν άπέλθη καί κα- 
τοικήση είς Τάνταν τής Αίγύπτου, διότι τούτον 
τόν τόπον εξέλεξε δι’ αυτόν" τυφλώς ύπακούσα; 
ό Βεδουΐνος τώ Προφήτη, καί κατανεύσας τοίς 
προστάγμασί του άπέδρα έκ Μέκκα; καί έλθών είς 
Τάνταν άποκατέστη εκεί. ’Αλλ’ δ τάλας οΰδεμίαν 
ήμέραν ήσθάνθη εύτυχή καθ’ έκάστην άσκών τό
σώμα του χάριν τοΰ λόγου 8ν έφθέγξατο δ Προ
φήτη; δτι «άποθήσεται άγιος ο διήγε βίον δλως 
σκηνικόν’καΐ φρενίτιδα, ράκη διαφόρων χρωμάτων 
περιβεβλημένος, έκοιμάτο είς τά; δδούς, είς τάς

τέλο; ή πανήγυρις, κατά τό διάστημα τής δ- 
ποία; διαπράττονται τά αίσχιστα όσα ποτέ είδε 
οφθαλμός, καί άτινα φοβούμενοι μή έξελεγχθώμεν 
ύπό τή; αίδοΰς άπεσιωπήσαμεν. Τό κατ’έμέ άνα- 
πολών τό άρχαίον τή; Αίγύπτου κλέος άπορώ πώς 
τά φώτα έκείνα τά δποϊα πάντα τά έθνη διά τών 
λαμπηδόνων αύτών φωταγωγήσαντα ήδη έκάλυψε 
σκότος" ούδέν ίχνος ούδαμοΰ άπαντά τις τής έ- 
κείνων εύκλειας, άλλά πανταχοΰ, μωρίαν, πλάνην 
δεισιδαιμονίαν, αμάθειαν καί περί τήν θρησκείαν 
φανατικότη,τα. Πού νΰν οί Ψαμμίτιχοι καί οί 
Φαραώ ; πού οί νόμοι καί τά πολιτεύματα ά πρό
τυπον είχον οί πρόγονοί μας; πού τά μυστήρια 
τών Αιγυπτίων εκείνων ιερέων, πρός οΰς Πυθα- 
γόραι, Σάλωνες, ‘Ηρόδοτοι, Διονύσιοι, Αλικαρνασ- 
σεϊ; καί άλλοι τή; άρχαιότητος δαιμόνιοι άνδρες 
έτρεχον ϊνα πληρώσωσι τό δοχεϊον τή; διανοίας 
αύτών διά τών πνευματικών έκείνων ναμάτων ; 
πάντα ό χρόνος καί δ κατακτητικό; πούς, τά 
δύο ταΰτα ολέθρια διά τήν ανθρωπότητα στοι
χεία διά πέπλου έκάλυψαν" ήδη δέ αί Πυραμίδες, 
τά αιώνια ταύτα τής ματαιοδοξίας τών Φαραώ 
μνημεία, διδάσκουσι τά έθνη ότι «δ υψών εαυτόν 
ταπεινωθήσεται. »

’Εν Αλεξανδρεία, Σεπτέμβριος I 865.

I. Π. γεωργαντοποτλος.

δροφάς τών οικιών καί είς τάς έξοχά;, (όντως μ.έ· 
γας άνήρ ! καί βεβαίως, τί περιπ&ΟΓ ίκαμκε 
Αιογέκης ό ήμέτερος), έθαυμάζετο δέ δι’ αύτήν 
του τήν άγίακ ζωήν καί άπελάμβανε θεία; παρά 
τών έγχωρίων τιμή;" πιστεύουν μάλιστα ούτοι, 
δτι έποίησε πλεϊστα όσα θαύματα δι’ άπερ καί 
ζώντα έτι τόν έπεκαλοΰντο. ’.Αποθανόντα δέ (ά-

II Ο I Η Σ I Σ.

Η ΛΥΔΙΑ.
Ύπδ

ΑΧ1ΛΛΕΩΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ.

Α'.

* Τδ βάμμα συνειθίζεται άς γνωστόν χαί παρά ταΐς 
Όθωμανίσι, περιοριζο'μενον δμως είς μόνον τους όνυχας.

γνοούμεν πότε, καθότι πλείστους έρωτήσαντε; οϋ- 
δεί; μάς άπεκρίνατο) καθηγίάσαν άνεγείραντες 
αύτώ περιφανές καί μεγαλοπρεπέστατον τζαμίον 
ούτινος αί έκ τή; έτησίας συ^οή; άποδοχαί άνα- 
βαίνουσιν είς τάς 700 χιλ. τάλληρα.

Η πανήγυρι; αυτή διαρκεϊ ήμέρας δκτώ, τη δέ 
τελευταίφ δ μέγα; τοΰ Προφήτου λειτουργό; (ου
λεμά) έφιππος, προηγουμένου καί έπομένου άρκε- 
τοΰ πλήθους φέροντος έπί κεφαλής ση,μείόν τι τοΰ 
επαγγέλματος του, εισέρχεται είς τό τζαμίον τοΰ 
αγίου καί ουτω κηρύττεται ή διάλυσις λυομένων 
τών σκηνών, κατεδαφιζομένων τών ξυλοδμήτων 
οικημάτων καί απαντος τοΰ συ^ρεύσαντο; πλή
θους άναχωραΰντο; δθεν ήλθεν. Ουτω λαμβάνει

Ποό τοϋ κάτοπτρου ΐσταται μέ κόμην λελυμέντ(ν, 
Κρατούσα ε’ς την χιϊρά τη; λαμπάδα άνημμένην, 

Καί Βλέπει, βλέπει ίαυτην μέ άμμα θολωμένον 
Ώ; όταν άτενίζωμεν μορφή* Αποθαμένων. 

'Οποία φιλαρέσκεια! εί; τη; νυκτό; τα σκότη 
’Εγκαταλείπει τή» εννην ένφ το πϊν ύπνώττει, 

Κ’ εί; τόν καθρέπτην νά ιδη μέ κοϋφον βήμα φθάνει 
'Αν ή νυκτερινά, στολή τό κάλλο; τη; αύξάνη ; 

Τόσον λοιπόν περικαλλή; έπλάσθη ή Λυδία, 
Ή άλλη είς τό κάτοπτρο* τήν εϊ)κυσεν αιτία ;

Ναι, άλλη- πόνου θέλγητρου εί; τούτο τή,ν έκίνει· 
Τό ηξευρε τό κάλλο; της, τό ηξευρεν έκείνη, 

Άλλ’ είς βιαίαν έξαψιν ψυχής καί διανοίας 
Έζήτει την παράδοξον τρυφήν τη; αγωνίας, 

Κ’ έζήτει τή* πληγήν αύτη; σκληρως νά αίματόνη.
Φευ . . είναι τόσον τρυφηλοί ένίοτε οί πόνοι ! . · ·
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Έλθετ’ εδώ, ώ μάρτυρες και ήρωε; προπέται!

*Αμ τήν μορφήν της είχατε, είπέτε μοι, ειπετε, 

Εις τδν καθρέπτην, ώς αυτί), τίς ήθελε τολμήσει 

Τοιοΰτον · γνώθι σεαυτόν » ποτέ νά θεωρήση ;. . · 

Οιμοι· δέν είναι θελκτική ή τεθλιμμένη κόρη·

Δεν εϊναι, όχι· έάν τις ποτέ τήν έθεώρει, 

Τά βλέφαρά του ήθελε μετά σπουδής σφαλήσει

Μήπως έκ νέου κεφαλήν Μεδούση; άπαντήοη. 

Τοιαύτην δστις έπλασεν αυτήν, έκεΐνο; πρέπει

’Ενώπιον του σύσσωμον τδ έργον του νά βλέπη !

Ή ατυχής· φανατικόν ’Ινδόν δέν δμοιάζει,

“Όταν εις τάς βασάνου; του δδυνηρώς κοαπάζη ; 

Σβύσε τδ φώς, ταλαίπωρος· τδ κάτοπτρόν σου θράϋσε,
’11 καν νά βλέπης σεαυτήν τοιουτοτρόπως παυσε!. 

Φεΰ' ό καθρέπτης σου πιστώ.' θά σέ άπεικονίση·

Δέν είναι, Οχι, άνθρωπος νά σέ έξαπατήση.— 

Τίποτε τήν άπόφασιν αύτή; δέν μετατρέπει,

Καί βλέπει, βλέπει πάντοτε καί αιωνίως βλέπει ! 

Άλλ’ αίφνης ίντρομον κραυγήν τδ στόμα·της άφίνει,

Και ώς εχθρόν της ν’ άπωθή τήν δεξιάν εκτείνει. 

ΤΙ κόμη της δρθόνεται, καί φρίττουσα προσέχει. . . 

Τί επαθε ; τί- έχει;

’Ακίνητον είδε μορφήν εμπρός της Έριννύος,

"Ητις τήν ένητένιζεν, έν σιωπή, άγρίως, 

Καί λησμονήσασα αυτή πώς ήτον ή ιδία,

Τρόμου άνέπεμψε κραυγήν καί φρίκης ή άθλία. 

« Φεΰ, πόσον έχει δίκαιον ’Εκείνος I » ανακράζει.

Σέ, "Υψιστε, δ έλεγχος αυτός καταδικάζει 1

Είς β,τι μετά εύγενοΰς έπρόφερε γαλήνης

'Υπήρχε κόλασις πυρδς και πέλαγος οδύνης· 

Τρόμου ίδρώ; καί δλακή σπαιροΰσης άγωνίας,

Και ψυχορβάγημα μακράν καί ρίγος τής καρδίας ! 

Πόσα ΰπέφερεν αυτή άφ βτου έγεννζθη·

Κανείς δέν τήν ήγάπησε, παρ' όλων έμισήθη, 

Καί τοΰ πατρός έδέχετο ή άπειλήν ή σκώμμα.

Μέ φρίκην τήν ήτένιζε κ’ λ μήτηρ της ακόμα’ 

Ποτέ δέν είπε πρός αυτήν ο θυγάτηρ μου, » κ’ έκείνη

Μητέρα δέν τήν έλεγε νά μή τήν καταισχύνη . . .

Κ' οι ϋπηρέται της αύτοί τήνύοριζον άγροίκως·

—’Αχρεία μήτηρ, βδελυρδς πατήρ, φρικώδη; οίκος ! — 

Ποτέ διά τους χρόνους της τους είκοσι καμμία

Έσθής. ή κόσμημα μικρόν ή φιλική θωπεία· 

Πάντοτε βάκη, πάντοτε απόβλητα έφόρει,

Καί δμως ήτο κ’ ή πτωχή Λυδία νέα κόρη.

Καί εις εκείνην όνομα έχάρισεν ή Πιστις,

Πλήν τί σημαίνει; εις αυτό δέν στέργουν οί γονείς της, 

Καί ή Αυδία ή μικρά Κυφή μετωνομάτθη,

Καί ν’ άπαντά εις τ’ όνομα αύτδ κατεδικάσθη.

"Οτε δέ πάλιν ήοχοντο εις τήν οικίαν ξένοι,

Τήν εκλειεν ή μήτηρ της, αθέατος νά μένη.

Φεΰ, ήτον αίσχος δι' αυτούς ή δυστυχής έκείνη !

Άν ή μικρά της αδελφή ενίοτε έθρήνει,

Πρός τήν Κυφήν τήν έφερον κ’ έξέλειπεν δ θρήνος . . . .

Τήν είχε διά φόβητρον τδ απεχθές των σμήνος.

Μίαν ήμέραν τήν μικράν ύπνώττουσαν έφίλει,

Πλήν βάπισμα τή έδωκεν ή μήτηρ της όργίλη.

Δέν είχε τδ δικαίωμα νά τήν φιλή έκείνη-

Ό ασπασμός της ήθελε τήν αδελφήν μολύνει. . . 

Τότε, διά νά τήν φιλή, κατέφευγεν εις δόλου;.

Καί ολους τη,υς έλάτρευε καί τούς ήγάπα όλους. 

Άλλ’ 0τ’ έφάνη έπειτα, Sv ελαμψεν έκεΐνος

Τής αδελφής της δ μνηστήρ, τών καρδιών δ κρίνοςΤ 

‘Ο Οωπευμένος Ποιητής, τδ άστρον τοο αίθέρος,

Ώς ό Απόλλων θελκτικός, περιπαθής ώς Έρως,

Και κατεδέχθη συμπαθώς εις ταύτην νά-λαλήση·

"Οτε κρυμμένην έτρεχε νά τήν άναζητήση

Καί τήν έκάλει αδελφήν ό ΰψηλόφρων νέος,

Ώ, τότε άγαπήσ'ασα έμίσησε βαθέως

Κ έξέπεμψεν άρδς κραυγήν ή άφωνος καρδία !

'Οπότε βράχον εκρουσε Προφήτου βακτηρία, 

Θεόθεν ύδωρ έξ αϋτοΰ καλλίρβοον έχύθη

Κ’ έπότισε τοΰ Ισραήλ τά διψαλέα πλήθη-

'Ομοίως ή καρδία της ήνοίχθη, κ’ ή Λυδία

’Αγάπης αιμα έπιε κ' ήράσθη’ή άθλία!

Αύτή νά έρασθή ποτέ ; έκείνη ν' άγαπήση ;

Λυτή ανθρώπου έρωτα καί π'στιν ν' απαίτηση !

Αύτή, κυφή, έπάρατος, παντός θελγήτρου στείρα.

Τής άδελφή; της τδν καλόν ν' άμφισβητη μνηστήρα ; 

Τδ μυστικόν της έθαψεν εις τή. ψυχής τά βάθη,

Νά μή τό μάθη άνθρωπο.-, ψυχή νά μή τδ μάθη ! 

Αυτά ή μνήμη τήν στιγμήν αυτήν τή ενθυμίζει·

« Ώ, έάν έπλαττον κ' έμέ ώραίαν, ψιθυρίζει,

« Άν είχαν σώμα λυγηρδν καί λαλιάν σειρήνα.-,

« Θά ή τον εις τους πόδας μου γονυπετές Έκεΐνο;·

« Τί πρδς αυτόν άν καλλονήν τδ σώμα τοΰτο σκέπη ;

« Ποιος τδ κάλλος τής ψυχής τδ κεκρυμμένον βλέπει

σ Άγάλλου, υψιστε Θεέ, καί άν περιφρονήσαι,

« Διότι Συ ή καλλονή τών ένδομύχων είσαι·

α Άγάλλου εις τδ κυανοΰν αίθέριόν σου δώμα,

σ Όπόταν δέν σέ εννοούν καί προτιμούν τδ χώμα . . . 

«Ώ άλλοι άς έχαίροντο τδ κάλλος τοΰτο, άλλοι,

« Κ’ςέγώ άς ειχον τής σαρκδς, τοΰ χ ώματος τά κάλλη ! 

« Τί πρός αύτόν άν καλλονή μ' έδάθη ουρανία ;

« Καί είναι, λέγουν Ποιητής . . ,! · Είπε καί ειρωνεία 

’Οργίλη έρβυτίδωσε τδ πελιδνόν της στόμα

Κ' έφάν’ εις τδν καθρέπτην της, ή ατυχής, ακόμα 

Δυσειδεστέρα . . . Σκωπτιχδν πικρόγελα τδ χείλος·

Τοξεύει εις τδ κάτοπτρου τδ βλέμμα της δργίλως,

Καί κατά τής μορφής αυτής, ήν τούτο τη δεικνύει,

’Εγείρει χεΐρα έμμονή κμί εις πυγμήν τήν κλείει . . . 

Τδ άπειζόνισμα αύτής έξαίφνης άγριοϋται,

Κ’ έκεΐνο άνυψοΐ πυγμήν, κ’ έκεΐνο άνορθοΰται,

Καί θέαμα παρίσταται δδυνηρας μανίας,

’Αλήθεια κατά σκιάς, σκιά κατ’ αλήθειας!

Ό οφθαλμό; τη; απειλεί κ’ εί; φλόγα φωσφορίζει.

Καί μίσους εί; τό κάτοπτρου σπινθήρας ακοντίζει.

Πώς δέν κατέθραυσεν αυτό τό φλογερόν τη; όμμα,

Πώ; άπειρα τεμάχια δέν εγεινεν ακόμα ! . . .

Φεΰ· τήν σκιάν σου απειλείς, άθλία κόρη, στάσου-

Νά ήσο καν αναίσθητος ώς είναι ή σκιά σου! !

Β'.

Πλήν ποιον εί; τδ δώμά της ύπνος ήδύς κοιμίζει, 

’Εν ώ αυτήν παραφορά καί πυρετό; μαστίζει ρ 

Ποιος κοιμάται ήσυχος έν ώ αύτή στενάζει;

Εί; τδ αύτδ δωμάτων, ίδέτε, ήσυχάζει

Παρθένος αβροδίαιτος ώ; ή ζωή γλυκεία, 

Ώς ή άγάπη συμπαθής, χρυσή ώ; ή πρωία.

Ό εΐ; τών βραχιόνων της έκτος τή; κλίνης πίπτει, 

Καί μετ’ αίδοΰ; ή κόμη της στήθος αγνόν καλύπτει- 

Κόμη μακρά, κατάμαυρος καθώς ή νίιξ, τδ σκέπει, 

Ουδέ δ φύλαξ άγγελος τήν γύμνωσίν του βλέπει !

Οί όφθαλμοί της οί κλειστοί αστέρας όμοιάζουν, 

Οίτινες τάς ακτίνας των μέ σύννεφα σκιάζουν.

Ά, πώς νά λάμπουν ανοικτοί, τί φέγγος νά σκορπίζουν 

"Οταν εί; όλβιον θνητόν μ’ αγάπην ατενίζουν !

Κλειστοί τοιοΰτοι οφθαλμοί! θεέ, τοιοϋτοι πόσοι 

Έκλείσθησαν διά παντός καί μέλλουν νά κλεισθώσι !

.. . Έλθετ ’ εδώ, ώ δλισταί, πτωχοί πεπλανημένοι, 

Εϊδωλολάτραι τής σαρκδς, νεκοοί γαλβανισμένοΓ 

Έλθετ’ ένώπιον αύτή;· στιγμήν άν τήν ίδήτε,

Μαζή της θ' άναζήσητε, ψυχήν θά έμπνευσθήτε- 

θά δνειροπολήσητε σεμνώ; ώ; τά παιδία,

Καί φώς ή σηπομένη σας θά αίσθανθή καρδία !

Είν ’ άφεσι; άμαρτιών άγνή; παρθένου θέα.—

Άλλά τίς είναι ή αβρά, ή κοίμωμένη νέα ; 

ΐίν’ή ‘Ελένη, άδελφή τής δυστυχούς Λυδίας,

Νεάνις ήδη ανθηρά καί άγγελο; αγνείας'

Είν ή 'Ελένη, ή μνηστή τοΰ Ποιητοΰ, ή μόνη 

"Ητις τήν έπροστάτευε κ’ ένθέρμως τήν έπόνει.

Κοιμάται τώρα ήσυχο; τδν ύπνον τών παρθένων, 

Ώς τής σελήνης ή άχτι; εί; κρίνον ανθισμένου.

Τδ χείλος της, άνθος βοιας ήμίκλειστον, ανοίγει·

Μή ή γλυκεία της ψυχή ώ; άρωμα θά φύγη ;

Ά, όχι, όχι· μειδιά ώς Χερουβείμ έκείνη, 

"Εν ψιθυρίζει όνομα καί τήν αγκάλην τείνει . . ·

Έν όνομα ! τόνομ’ αύτδ ευδαίμων δστις φέρει,

Τ ’ όνομα 5περ τρυφερώς τδ στόμά της προφέρει ! 

Πλήν ή Λυδία διά τί δργίλη, πτοημένη

Κλίνει ν’ άκούση ; άρα τί εν όνομα σημαίνει;

Τρέμει μή ονομα γνωστόν τήν ακοήν της κρούση. 

Δίδει τδ πάν ν’ άκροασθή, τδ παν νά μή άκούση . . .

Τό πελιδνόν τη; μέτωπον Ιδροί; θανάτου λούει· 

Δέν αναπνέει, άφωνος, ακίνητος ακούει . . .

Ώ, άς άκούση- όνομα άνδρός δέν ψιθυρίζει, 

Ούδ’ έρωτος μειδίαμα τά χείλη της στολίζει-

Ή κόρη ή άγια

Θοιπευτικώς έπρόφερε το όνομα . . . «Λυδία.·

Τό ήκουσε ! ποία χαρά καί ποια ευφροσύνη !

Τήν ατενίζει ένδακρυς καί ενδακρυς άφίνει 

Ευγνωμοσύνης φίλημα εις τδ γλυκύ τη; στόμα . . .

. . . Αιφνη; κιθάρας αντηχεί χορδή ύπό τό δώμα, 
Καί μετ’ εκείνης άσματος ήκούσθη μελωδία,

Δειλή το πρώτον, τολμηρά κατόπιν καί βαθεΐα.

Τδ άσμα πότ’ έστέναζε καί πότε παρεκάλει-

Αγγέλων γλώσσαν καί πυρές πάς φθόγγος άντελάλει. 

’Εκείνου ήτον ή φωνή κ’ ή ποίησι; έκείνη·

Ώ, πόσον τήν καρδίαν της τδ άσμα καθηδύνει !

Πώ; άκροάται πάλλουσα τοΰ Ποιητοΰ τούς στίχου; ! 

Εί; τδν άέρ’ άπορβοφα τους λατρευμένους ήχου;.

Μίαν στιγμήν ή άτυχή; ψυχή τη; άπαταται,

Καί πείθεται πώ; δι’ αύτήν Έκεΐνος δέν κοιμάται 

Καί ψάλλει- ή καρδία της σκιρτά εύφραινομένη,

Πλήν τί άκούει ; ήκουσε τό όνομα « 'Ελένη !» 

Οϊμοι· τδ όνομα αύτδ τάς φρένα; τη; σζ^χύζει,

Εξ ούρανοΰ εί; άβυσσον οδύνης τήν κρημνίζει, 

Καί τέλος τήν άλήθειαν τή λέγει τήν μεγάλην 

— Λυδίαν τήν κατέστησεν άπδ 'Ελένην πάλιν !— 

Λυδίαν ; όχι, λύκαιναν αιμοχαρή· λαμβάνει

Εν έγχειρίδιον, πήδα, τήν κοιμωμένην φθάνει, 

Κ' ύψόνεται ή χειρ αυτής άμείλικτος, ταχεία·

— Προστατέυσε την, Ουρανέ’ βληθεί Παναγία ! — 
Δέν μένει ή έν κίνημα, εν κίνημά της μόνον

Πλήν τίς τδν άποτρόπαιον παρεμποδίζει φόνον ; 

Σωτήρ αλλόκοτος, έ/.εΐ ίστάμενο; πλησίον

Καί βλέπων· όχι άνθρωπο; ή άγγελο;, — εί; κύων. 

Έν κτήνος, καθώς λέγουσι μετά υπεροψίας

Τά κτήνη τά ανθρώπινα ! — ό κύων τής Λυδίας. — 

Καθ'ήν στιγμήν κατέβαινεν ήχείρτη-, πήδα, φθάνει,

Μέ του; δδόντα; τήν μακράν έσθήτά της λαμβάνει, 

Τήν σύρει, καί μέ δφθαλμδν περίλυπον τήν βλέπει,

Οίμώζων ώ; άν έλ.εγεν ίκετικώ; « δέν πρέπει! · 

Ή άτυχή; ύπήκουσεν εί; τδν πιστόν της φίλον,

Πέτα τδ έγχειρίδιον καί τρέμει ώς τδ φύλλον . . .

Αναγνωρίζει έκθαμβο; τί έμελλε νά πράξη·

Εκείνη τήν Ελένην της, έκείνη νά σπαράξη ; 

Αύτή ; Τάς χεΐρα; ένδακρυς ίκετικώς ένόνει,

Τήν κοιμωμένην θεωρεί κ’ εμπρός της κλίνει γόνυ· 

Ζητεί συγγνώμην, έλεος ή τλήμυιν έξαιτεΐται !

Πλήν πώς εις τόσον θόρυβον έκείνη δέν κινείται ;

Φεΰ· είχε κουρασθή πολύ, καί νύκτας τρεις ή κόρη

Νοσοκομοΰσα τήν πτωχήν Λυδίαν έγρηγόρει. 

Έκ τούτου εΐ; τήν κλίνην τη; ύπνον βαθυν κοιμάται.

Καί ή Λυδία ; εις πικρού; συλλογισμούς πλανάται. 

Μένει ακίνητο; εκεί ώς στήλη μαρμαρίνη,

Κ’ ή κεφαλή της θλιβερά έπί τοΰ στήθους κλίνει. 

Τδ βλέμμα εις τό κάτοπτρον ενίοτε βυθίζει,

Καί τήν Ελένην έπειτα λαθραίως ατενίζει . . .

Μέ πένθιμον μειδίαμα τολμά νά παραβάλη

Τό κάλλος της κολάσει»; μέ τής Έδέμ τά κάλλη. 

Έστάθη· μέ περίσκεψιν τδ μέτωπον συστέλλει.. .

’Λλλοίμονον ! τί σκέπτεται καί τίνά πράξη μέλλει ; 

Τήν κεφαλήν της τρις κινεί καί τρις αναστενάζει,

Καί τρις Εκείνου τ’ ονομα έν άπογνώσει κράζει, 

Κ’εγείρεται σιωπηλή καί αποφασισμένη.

ΕΪν’ ήσυχος, άλλ’ ήσυχον έπίσης διαμένει 

Μετά φρικώδη συμπλοκήν τής μάχης τδ πεδίον.

Ανήσυχο; τήν θεωρεί κ' εγείρεται ό κύων,

Καί άπαισίαν οίμωγήν άφίνει ώ; εκείνην

Ήν έντρομοι άκούομεν εις άσθενοΰντος κλίνην . . .

Τί νά έμάντευσεν ή τί δ κύων νά ώσφράνθη ;

Μή τοΰ θανάτου τήν δομήν πλησίον του ήσθάνθη 

Κ’ εκπέμπει τήν κραυγήν αύτήν νά τήν ειδοποίηση ;

Ή κλαίει μή δυνάμενος νά τήν υπεράσπιση ;

Τί; όίδε μόνον ό θεό; κ έκείνη τδ γνωρίζει ! 

Έστράφη, κ’ εί; τήν προσφιλή αντίζηλον βυθίζει

Βλέμμα μακρδν, πλήρε; ψυχής καί πλήρες άγωνίας,

Καί όμοιον τοΰ βλέμματος έκείνου τής καρδίας,
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ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ

"Οπεσ εϊς καλυπτόμενου ήγαπημένον πτώμα

Άφίνομεν, καί φεύγοντες το βλέπομεν άχο'μα . . . 

Φιλεϊ τάς χεϊρά? της, φιλεϊ τάς παρειάς, τά χείλη,

Φεύγει καί πάλιν έρχεται, καί ϊσταται ώς στήλη.

Τ?, βίπτει βλέμμα ύστατον, τους στεναγμούς της πνίγει,

Καί πάλιν τήν άσπάζεται- άδύνατον νά φύγη-

Α δύνατον καί νά σταθή- αναχωρεί καί με'νει,

Και ύπνον ετι σιΣηροΰν κοιμάται ή Ελένη.

Αίφνης τό βλέμμα της στραφεν άμήχανον καί χλαΐον

Βλέπ’ εις είκόνα τόν Χριστόν περίλυπον, ώραΐον

Πρό τής ’Ελαίας τής φριχτής τήν κεφαλήν νά χύπτη . . .

Ά ! κράζει καί προ τοϋ Χριστοΰ γονυπετοΰσα πίπτει. 

Και ήδη δέονται δμ.οϋ οί δύω τεθλιμμένοι,

Κ’ οί δύω άπό έρωτα έπίσης πληγωμένοι’

Τήν άνΟρωπότητα δ είς ήγάπησεν, ή άλλη

Ενός ανθρώπου κάλλη.

” Θεέ, θεέ, ανέκραξε μετά περιπαθείας,

a Τοϋ κρίνου εύοσμε υίέ καΐ τής αγνής Μαρίας !

« Ώ, νά μέ σώσης θέλησε τήν κεφαλήν σου χλίνων

« Λέν σοΰ ζητώ τόν ούρανόν, δέν σοΰ ζητώ Έκεΐνον·

" Γονυπετής, μέ δάκρυα, μέ χεΐρας ήνωμένας

η Νά μ’ άφαιρέσης δέομαι διά παντός τάς φρένα? !

" Ώ, θέλησε φρενοβλαβής, φρενοβλαβής νά γείνω,

« Αύτός νά έρχηται, κ εγώ νά μή τόν διακρίνω.

“ Εΐναι πολύ 8,τι ζητώ, πολύ 8,τι ελπίζω ;
• Ά, είς τό γάλα τής σεπτής Μητρο’ς σου Σ’ έξορκίζω, 

« Κ ’ εις τοϋ Εύαγγελίου Σου τάς τρισάγιας βήσεις,

« Μέ ύδωρ λήθης θέλησε τήν φλόγα μου νά σβύσης.

Ή, άν αύτό δεν δύνασαι, δποταν άποθάνω,

a Όλίγην δός με καλλονήν τούλάχιστον επάνω ! . . .» 

Είπε, φιλεΐ τόν Ιησοϋν μετά περιπαθείας,

Κ’ εγείρεται μακράν, μακράν νά φύγη τής οικία,. 

Τής αδελφής της τρέμονσα μή τήν κλονίσ ή θέα,

Δέν στρέφεται νά τήν ΐδη χ’ εξέρχεται δρομαία. 

Ήδη έκτος τοΰ οίκου της εύρίσχεται, πλήν ποίαν

Μεθυστικήν αισθάνεται άνθέων ευωδίαν ;

Νωθρόν ύψόνει βλέμμα,

Καί βλέπ- εϊς τήν έξώθυραν κρεμάμενον έν στέμμα

Μέ άνθη αιγοκλήματος κατάλευκα, ώραία·

Αιγόκλημα ! τό σύμβολον τοΰ γάμου . . . ποια θέα !

Έ κ είν ο ς θά το εφερε, και πρίν άνα/ωρήση

Ηθέλησε τό έμβλημα τοΰ πόθου του ν’ άφήση.

η Ά, λέγει μειοιάσασα χλευαστικώς, βεβαίως

« Διά τήν νύμφην στέφανος ύπήρχεν άναγκαΐος. * 

Και μέ το νκώμμα τό πικρόν πικρότερου στενάζει, 

Τόν στέφανον δρπάζει,

Καί στέφει, στεφ εις τής όδοΰ τό μέσον ή Λυδία

Τήν κεφαλήν της — δυστυχής, ταλαίπορος νυμφία !

Καί φεύγει’ τής άφήρπασε τάς φρένα; ή όδύνη·

ΙΙόσον ταχέως ό θεός εις τάς εύχάς μας κλίνει !

Καί φεύγει σχίζει τούς δρυμούς, άναοβιχαται ορη,

Κ’ εκπέμπει γοεράς κραυγάς ή μαινομένη κύρη !

Πλήν δέν έσβέσθη εντελώς τό πΰρ της διανοίας·

Εΐσέτι εις τήν κεφαλήν τής δυστυχοΰς Λυδίας

Μένει σπινθήρ, φώς σκοτεινόν, χαιρέκακου άφίνον

Καί μέ την άμυδρότητα τά πάντα μεγαλύνον.

Έκείνου δέν άπώλεσε τήν μνήμην ή Λυδία·

Χάνει τήν μνήμην του δ νοϋς, άλλ’ δχι κ’ ή καρδία !

'Η τλήμων· τήν παραφοράν εντός τοΰ στήθους έχει’ 

Ιΐαν δένδρου εϊν' ό Ποιητής καί νά τόν οθάση τρέχει’

Πας ήχος τήν άρρ-νωπήν φωνήν του ένθυμίζει, 

Τόν ατενίζει πάντοτε καί δέν τόν ατενίζει.

Καί τώρα τί άπέγεινεν ή δυστυχής νεάνις ;

Τήν λήθην εύρε τών νεκρών ; συνήλθεν έκ τής πλάνκς· 

Εις τήν πολύφλοισβον ακτήν έκείνην τήν άγρίαν,

Ανωθεν βράχου, ίχοντος τήν κορυφήν τραχεΐαν, 

Φαίνεται σχήμάτι λευκόν ώσεί λευκή νεφέλη’

Έκείνη εΐναι- φεϋ, χα’ι τίς δέν έννοεϊ τί θέλει ;

Ζητή νά πίη θάλασσαν κα’ι λήθην νά βοφήση, 

Νά κοιμηθή, νά κοιμηθή χωρίς νά έξυπνήση !

Γό κϋμα εϊς τά σχίσματα τοϋ βοάχου άπο.τνε’ει, 

Φεύγει καί πάλιν έρχεται, τήν προσκαλεΐ καί κλαίει...

Ετοιμος είναι- ή λευκή έσθής της κυματίζει, 

Μακράν τό βλέμμα ύπ’ αύτήν καί άπληστου βυθίζει, 

Καί πνίγεται, πρίν βυθισθή, διά τής διανοίας

Ποτέ, νομίζει, θελκτικά? άκούει μελωδίας.

Πότε άπό τήν θάλασσαν τήν προσκαλεΐ Έκεϊνος 

Ει; τής θαλάσσης τόν άφρόν ύπνώττων άκινδύνως*

» Έρχομαι, κράζει, έρχομαι ! » Πλήν Ϊσταται, έστάθη’ 

Κώδων έξαίφνης άντηχεΐ εις τής νυκτός τά βάθη, 

Ί’αιδρός, γαλήνιος, γλυκύς καί πλήρης άρμονίας, 

Ανοίγων είς φαιδρότητα άγίαν τάς καρδία?.

Ω, έχει φθόγγου; μητρικού? τοΰ κώδωνος ό ήχος, 

Ώς μήτηρ κράζει καί αύτός τά τέκνα του ήσύχως · . .

* Ί” σου εις άνθρωπον μή δίδης, 8στις μένει 

Ανάλγητος καθ' ήν στιγμήν κώδων γλυκύ; σημαίνει.— 

Τοϋ κώδωνος διέσωσεν ό ήχος τήν Λυδίαν.

Προσέχει- εις άμφίβολον εύρίσχεται μανίαν . . . 

Δακρύων αίφνης πλημμυρεΐ τούς δφθαλμούς της δρόσος. 

Πραΰνει τήν καρδίαν της κ’ έξέλιπεν ή νόσος.

Φεϋ- πόσον τήν καρδίαν της παρέφερεν δ πόνος, 

Μικρόν ακόμη κ έμελλε νά γείνη αύτοκτονος !

Σεπτή θρησκεία τοϋ Χριστοΰ ! ώ Μήτερ μου αγία, 

Όποϊα πράττει θαύματα ή χάρις σου, όποια !

Ενός ναοϋ Σου κορυφή, άτλοϋ: σταυρό; Σου μόνον, 

'Ο ήχο, ένός κώδωνος κρατοϋν τόν αύτοκτόνον.— 

Εν τούτοις ήχους πάντοτε γλυκείς ό κώδων στέλλει, 

Κ ’ εις τήν Λυδίαν τόν θεόν τοϋ οίκτου αναγγέλλει.

Τόν άκροδται μ' ίεράν συγκίνησιν έκείνη, 

Τόν πόνον δέν τής άφαιρεΐ, πλήν πώς τ-ήν ιλαρύνει 

Φαιδράς εικόνας βεμβασμός άγάπης τή χαρίζει. 

Τής Παναγία; τήν λευκήν καλύπτραν ατενίζει,

Θαρβεΐ πώ; βλέπει τόν Χριστόν εϊς τ’ ούρανοϋ τό δώμα 

Με τό ωχρόν του μέτωπον, μέ τό γλυκύ του όμμα . . .

« Ούχί, ανέκραξε, Χριστέ ! ο χί, δέν αποθνήσκω- 

" Εί; τού; αγίου; κόλπους Σου τό παν έπανευοίσκω- 

α Εντός Μονής, μακράν παθών οδυνηρών, γήινων 

τ Μελλόνυμφό; Σου θά γενώ καΐ θ' άρνηθώ Έκεΐνον. » 

Ώς άπό βράχον τής Σαπφοΰ; άναχωρεΐ μέ φρίκην. 

Καί δ καλός της άγγελος τήν έστεψε μέ νίκην.

Παρήλθον χρόνοι- κάτωθεν χιονωδών όρέων 

Ύψοϋται Μοναστηριού μέ τόν καιρόν παλαιόν. 

Τήν πρόσοψίν του ευλαβής κισσός περικαλύπτει, 

Καί μέ χιτώνα πράσινον τά ψήγματά του κρύπτει. 

Πολλούς διήλθε κλύδο>νας, πολλά διήλθεν έτη, 

Άλλ’ ύπερήφανον ύψοϊ τόν θόλον του εΐσέτι.

Επίσης μέ άπόμαχον δ στρατιώτης ξίφος 

Φυλάττει έτι τό τραχύ τοϋ πολεμάρχου ύφος.

Εΐναι αρχαία ή Μονή, άλλά κατωκημένη’ 

Χορεία γυναικών έκεΐ δσίων διαμένει.

Ώς φύλλα παρεσύρθησαν τών κρύων φθινοπώρων, 

Κ’ εις τήν Μονήν συνέρβευσαν έκ τόπων διάφορων.

Κάτω τοΰ μαύρου βάσου των κοιμάται ή καρδία’ 

βϊν' ή ζωή των προσευχή καί άσκησις τραχεία.

Γονυπετείς πρό τοΰ βωμοΰ τούς δφθαλμούς των κλίνουν, 

Ύπέρ τοΰ κόσμου δέονται καί πόνου δάκρυ χύνουν, 

Πλήν διά τοΰτο άεργος ή χείρ αύτΰίν δέν μένει- 

Διά τον πένητα θερμά υφάσματα ύφαίνει, 

Έσθήτα διά τήν πτωχήν γυναίκα έτοιμάζει, 

Διακονεΐ τόν πάσχοντα καί τήν πληγήν άλλάζει.

Έάν έπήρχετο λοιμός, μέ φάρμακα παντοΐκ 

Έπέτων οπού ασθενείς καΐ ό'που άγωνία, ·

Κ’ ένφ άνάνδρω; έφευγον μή μολυνθοΰν οί άλλοι, 

Έκεΐναι έσπευδον χωρίς τό βημάτων νά σφάλη.

Έπαρηγόρουν, άπεχθεϊ; έποίουν εργασίας, 

Καί ήσαν πόνου μάρτυρες ύπέρ τής δυστυχίας.

Πόσους έπαρηγόρησε τό αφελές των στόμα, 

Κ ή χείρ των πόσων έκλεισε τό άπαυδήσαν ομμα !

Τιμής καί δόξης στέφανος εϊς σέ, ω άνθρωπότης ! 

Σέ τόση στέφει άρετή και τόση γενναιοτης.

Έάν έργάτις γίνεσαι εις άπαισίας πράξεις, 

Πλήν έχεις καί μαρτυρικάς θυσίας ν' άντιτάςης.

Έν μέσω τόσων αδελφών τοϋ μονυδρίου, μία 

Τάς άλλας ΰπερέβαινεν — ή μοναχή Σοφία.

Καμμία δέν ήδύνατο τό ύψος της νά φθάση, 

Ουδέ τήν αρετήν αυτής μικρόν νά πλησιάση.

’Αγάπη ήτο, έλεος καί άγιότη; 8λη, 

Εμυροβόλει ουρανόν κ' έκεΐνον άνεπόλει.

"Οτε διήρχετο μ’ ισχνόν έκ τής νηστείας σώμα, 

Άφήρουν καί οί γέροντες τούς πίλους των άκόμα,

Καί πόντε; τήν ήτένιζον μ έκστάσεις ευφροσύνης. 

Καλόν δέν ήτον, πλήν γλυκύ τό πρόσωπον εκείνης.

Τόν τύπον είχεν αλγεινής τω οντι ασχήμιας, 

Άλλ ’ ευωδίαν έπνεεν αγάπης καί "θρησκείας, 

Καί εϊχε τι μαρτυρικόν καί συμπαθές συγχρόνως. 

Ένίοτε εϊς σιωπήν κατέφευγε δρυμώνος· 

Ώρας μακράς διέμενεν εις πεύκην ύπό κάτω, 

Καί τοϋ πλησίον βύακος τόν φλοίσβον ήκροατο, 

Άλλά ποτέ δέν έβλεπε τό διαυγές του κϋμα- 

Οί βύακες δεικνύουσι τοΰ θεατοϋ τό σχήμα . . .

Νύξ^εϊναι· λάμπει τής Μονής ή έκκλησία ολη

Κ’ εϊς ύμνον παρακλήσεω; άντιλαλοΰν οί θόλοι. 

Μονότονος, κατά στιγμάς, κώδων πικρός έθρήνει 

Άγγέλλων 8τι άδελφή τήν ύπαρξιν άφίνει· 

Είς τό ψυχρόν κελίον της ή άδελφή Σοφία 

Βραδέως ήγωνία.

Ενώπιον της ένδαχρυς ή Ήγουμένη κλίνει,

Καί τήν έκφεύγουσαν ψυχήν τής άσθενοϋς Οαρβύνει. 

« Μήτερ μου, λέγει μέ φωνήν ή Μοναχή βραδεϊαν,

« Εις οπτασίαν πρό μικροΰ τούς είδον ουρανίαν.

« Κ’ οί δύω ήλθον, μήτερ μου, νά μ’ άποχαιρετήσουν,

« Καί τής πτωχής Λυδίας των τά βλέφαρα νά κλείσουν.

« “Α, μήτερ μου, έτι καί νΰν άπό χαράν δακρύω ! . . .

« Έγνώριζον τό πάθος μου, τό ήξευρον κ’ οί δύω,

« Πλήν, μήτερ, δέν μέ ήλεγξαν, πλήν, μήτερ μου, ακόμα

« Μέ είδε και έδάκρυσε τό φιλικόν των δμμα . . . 

τ "Α, λησμονώ- σύ άγνοεϊς τί< εϊναι ή Σοφία*

« Έλθέ, έγγύτερον έλθέ, ώ μήτερ μου άγία,

σ Κλίνε ν’ άκούσης ό θεός ο,τι γνωρίζει μόνον,

« Μή μάθουν άλλοι, έκτος σοΰ τόν μύχιόν μου πόνον» 

Καί εις τό ού;. έπί τινα; στιγμάς, τή. Ηγούμενης

Τά πάντα έψιθύρισε μετά φωνής κομμένης.

Τόν βίον, τά; δδύνας της, τήν παιδικήν ζωήν της,

Τήν χλεύην τών γονέων της, τόν πάλαι Ποιητήν της, 

Καί τελευταϊόν άδελφήν ένθέρμως λ.ατρευθεΐσαν,

Καί ύπαρξιν εί; έρωτα καί πόνον μαρανθεΐσαν. 

π Ά, μή καί σύ μ' άποστραφής’ δέν ή:ο αμαρτία, 

a Έάν καί ή απόβλητος ήγάπησε Λυδία.

< Πταίει, ώ, πταίει, μήτερ μου, δ σκώληξ οστις έρπει, 

a Άν τής ήμέρα; δ άστήρ κ’ έκεΐνον έτι τέρπη ;

■ Ώ, ακούσε' στιγμαί ζωής μοί έμειναν άκόμα ....

« Εϊς τοϋ κοιμητηρίου σας τ’ άγιασμένον χώμα

« Νά μή μέ θάψητε, νεκρών χορός θά μέ κυκλόνη-

< Άλλοϋ είς τάφος άς σκαφθή, νά ήμαι μόνη, μόνη ! 

a "Οταν τό μνήμα καλυφθή ... — κ’ έπί μικρόν έςάθη—

a Άλλ' όχι, όχι· τίποτε έκεϊνος άς μή μάθη. » 

Περίαπτον έξέβαλε καί εϊπεν- « εΐναι κρίμα,

« ' Εάν μέ τοΰτο, μήτερ μου. μέ θέσουν εϊς τό μνήμα ;

« Έν άνθος τό περίαπτον αύτό διαφυλάττει-

a ’Εκείνου ήτο, καί ή χειρ έκείνου τό έκράτει.

a θέλω μέ τοΰτο νά ταφώ .... άλλ εφθασεν ή ώρα" 

a Δός με τήν χεΐρα, μήτερ μου, καί τήν εύχήν σου 

|τώρα . . ,|

a Οί οφθαλμοί μου σβύνονται . . . δυσκόλως αναπνέω . . . 

a ’Ιδού τί εϊν’ δ θάνατος . . · λησμονεί με, εκπνέω ! »

Ή Ήγουμένη έκλεισε'τής μάρτυρος τό ομμα.

Έτάφη ώ; ήθέλησεν εΐ; τό νωπόν της χώμα 

Σταυρός έτέθη άγιο; άντΐ επιτύμβιου,

Σήαα πιστόν τοΰ θλιβερού τής κοιμηθείση; βίου.

ΤΟ ΘΗ3ΕΙΟΝ
καί

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ. (1)

Τό έναντίωμα τούτο φαντάζονται οί υπέρμαχοι 
τής συνήθους δόξης, δτι αναιρείται διά διηγήσεώς 
τίνος εϊς τόν θησέα τοϋ Πλουτάρχου, είς δν μάς

(ί; Συνέχεια άπό φυλλαδίου 69.
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παραπέμπουσι 18). Και τί διηγείται εκεί ό 
Πλούταρχος, άναφέρων μάρτυρα τόν Φιλόχορον ; 
θϋδέν άλλο, είμή δτι έ θησεύς,λυτρωθείς από τοΰ 
Ηρακλέους έκτη; παρ Άΐδωνεΐ τώ Μολοσσώ αιχ
μαλωσίας, ευγνωμονών παρεχώρησεν εις τόν Ηρα- 
κλέα όσα είχε λάβει παρά τών πολιτών τεμένη, 
ήγουν κλήρους γης, 19), πλήν τεσσάρων, και δτι 
ταΰτα έκτοτε αντί Θησείων προσηγορεύθησαν ‘Η
ράκλεια 20). Τό αύτό έπιβεβαιοΐ καί δ Ευριπίδης 
21). ‘Η διήγησις αΰτη επομένως δχι μόνον δέν 
άποδεικνύβι τό άποδεικτέον, δτι ό ‘Ηρακλής καί

ό Θησεύς ήσαν σύνναοι ή σύμβωμοι 22), ούδέ δι
καιολογεί την περίστασεν τοΰ δτι παρεχωρήθη, 
έπϊ τού νομ,ιζομένου πρωτίστου ναού τοΰ Θησέως, 
ό εντιμότερος υπέρ τήν είσοδον τόπος εις τδν ‘Η- 
ρακλέα- άλλ άποδεικνύει πολύ μάλλον το έναν- 
τίον, δτι δηλαδή τά τεμένη τοΰ ‘Ηρακλέους x«l 
τοΰ Θησέως έξ αρχής ήσαν κεχωοισμένα.

Το κεφαλαίου τών μέχρι τοΰδε λεχθέντων εϊναι 
λοιπόν, δτι ή έκ τών τύπων τών μετοπών εικασία 
ούδαμώς έςαρκεΐ πρός άπόδειξιν τοΰ δτι ό έξά- 
στυλος ναός εϊναι τό Θησεΐον’ άλλ’ ουδέ καν πι
θανολογίας σκιάν μάς παρέχεται. ‘II δέ κοινή δό
ξα αναιρείται παντελώς δι’ άλλων ίτι ισχυρότε
ρων λόγων 23).

18) I.eake, Topographie S. 408-
19) Τά καλούμενα γέρατα ή τεμένη τών'βασι

λέων, έξ Sv έπορίζοντο τά; προσόδου; των. Όμ· Ίλιάδ. 
6, 194,9, 155,576, 12, 313. θουκυδ. 1, 13· ΊΙρό 

οοτ. 6, 56.
20) II λ ο υ τ. θ η σ. 35. «λυθείς δ θησεύς έπανήλ-

χ Οεν εΐ; τάς Αθήνα;.------καί δ'σα ύπήρχε τεμένη πρό-
» τερον αύτω, τήςπόλεω; έξελούσης, άπαντα καθιέρωσεν 
χ Ήρακλεΐ, καί προσηγόρευσεν άντ'ι θησείων ‘Ηράκλεια, 
» πλήν τεσσάρων ώ; Φιλόχορος ίστόρηκεν. »

21) Εύριπιδ. ‘Ιίρακλ. Μαινομ. 1331.
---------- πανταχοΰ δέ μοι χθονος 

τεμένη δέδασται* ταΰτ’ έπωνομασμένα 
σέΟεν τό λοιπόν έχ Βροτών χεκλήσεται 
ζώντο;· θανόντο; δ’ ευτ’ άν εί; Αίδου μόλης, 
Ουσίαισι λαΐνισί τ’ έξογκώμασι 
τίμιον άνάξει πασ' Αθηναίων πόλις.

Μέ τά; τελευταία; λέξεις ένόμισαν πολλοί, οτι δ Ευρι
πίδης αινίττεται τά; είρημένα; δέκα μετόπα;. Άλλά δ 
περί ου δ λόγο; ναό;, έάν ήναι τό θησεΐον, ωχοδομήθη 
ήδη Όλ. 77, 4=469 π. χρ. τοϋτ’ έστιν, Οτε ό Ευριπί
δη; ήν παΐ; ένδεκαετής καί πολλά έτη πριν διδάςη τά; 
πρώτα; του τραγωδία; Ό δέ Ηρακλή; Μαινόμενο; έδι- 
δάχθη ύπό τοΰ ποιητοΰ, άν δέν σφάλλωμεν, προ; τό τέλος 
τοΰ βίου του, 5τε ΰπήρ/ον ήδη αί έπί τοΰ Ιίαρθενώνος 
μετόπαι αί παριστάνουσαι Ηρακλείου; άθλου; (ή I, 2, 
6 καί 9 έπί τοΰ πρός Άνατολά; προσώτου, από τής νο
τίου γωνίας). Διά τί λοιπόν δ Ευριπίδη; αινίττεται μάλλον 
τά; παλαιοτερα;, τά; έπί τοΰ νομιζομένου θησείου, παρά 
τά; προσφάτως ανατεθειμένα; έπί τοΰ λαμπρού Παρθενώ
νας; Τό δέ σύνολον, διά τί φανταζόμεθα, δτι αινίττεται 
μετόπα; έπί άλλοτρίου τινός ναοΰ, έν ω δ ‘Ιίραχλής είχε 
δύο τουλάχιστον ϊδιά του ιερά εί; τάς ’Αθήνα; (παραβ. 
σημ. 17,7 έκτό; τούτων παμπλειστα άλλα « λάϊνα 
εξογκώματα » τουτεστιν είτε αγάλματα είτε ανάγλυφα εί; 
δληντήν πόλιν καίει; δλην τήν "Αττικήν; Άλλ’ ά; ίιπο- 
θεσωμεν, χάριν τών οΰτω φρονούντων, Οτι ό ποιητή; εν
νοεί τώ οντι τά έπί τοΰ άμφισβητουμένου ναοΰ ανάγλυφα" 
μήπω; άποδεικνύεται έχ τούτου, οτι δ ναός έκεΐνο; εϊναι 
ναο; τοΰ Θησέως; ΙΙαραδοξότερον επιχείρημα δέν υπάρχει. 
Πλήν τοσον έκτυφλούμεθα ένίοτε από ποοκατε·.ληυυ.ένα;

/χ ·οοςχς.

Ναόν έλεγον οί ακριβέστεροι τών παλαιών συγ
γραφέων οίκημα ή σηκόν περιβεβλημένον περιστυ- 
λίω, ή εχοντα μίαν ή δύο προστάσεις, ή τουλά
χιστον δύο κίονας έν μέσω τών ορθοστατών τοΰ 
σηκοΰ 24). Τό δέ Θησεΐον υπ’ ούδενός τών δοκί
μων συγγραφέων μέχρι τοΰ ’Αρποκρατίωνος, τοΰ 
Φώτιον καί Σουΐδα, (όνομάζετο ναός άλλ’ απλώς 
ήρώοκ, Ζερόκ, σηχός η τέμενος 25), ουδέ ήν έξ

αρχής άλλο τι ή τάφος τών οστών τοΰ ήρωος' 
Μετά τάς λαμπράς του νίκας ό Κίμων, ύποτάξας 
τήν Σκΰρον καί άνευρων τόν τάφον τοΰ Θησέως, 
μετεκόμισε τά λείψανά του εις τάς ’Αθήνας, όπου 
έκ δευτέρου έτάφησαν’ καί έκτοτε έτιματο ο Θη- 
σεύς, κελεύοντος χρησμού τίνος, ώς ήρως ευερ
γέτης καί προστάτης 26) Επί δέ τοΰ τάφου 
αύτοΰ κατεσκευάσθη δχι ναός, άλλά σηκός(ήρώον, 

2.

22) Περί μόνου τοΰ Πειρίθου γνωρίζομεν, δτι έτιματο 
δμοΰ με τόν θησέα εις τόν τόπον, δπου πρώτον συνέθεντο 
φιλίαν, πλησίον τοΰ Σαραπείου (Παυσ. 1, 48, 5) καί εί; 
τό έν Κολωνώ τώ Ίππίω ήρώόν των (Παυσ. 1. 30 4).

23) ' Επίτηδες παραλείπω ένταΰΟα τήν υπό τοΰ σοφοΰ 
Μ υ λ λ έ ρ ο υ (IIvperbor.Roem· Studien, S 276—96) 
προταθεΐσαν έξήγησιν της ύπέρ τόν πρόναον ζωφόρου ώ; 
μάχης τοΰ θησέω; προ; του; ΙΙαλλαντίδας. ‘II έξήγησι; 
αΰτη εϊναι, χαθώ; δ πολυμαθή; συγγραφεύς φαίνεται δμο- 
λογών χαΟ ’ εαυτήν ήδη ίκανώ; εύτολμο;, επειδή ποιητική 
τις ρήσις τοΰ Σοροκλέους (παρά Σ τ ρ ά β. 9, σελ. 234 
Τχν., δυσκόλω; ισχύει ν’ απόδειξη, Οτι συμβάν άπλώ; 
Ιστορικόν, οίον είναι δ πόλεμο; τοΰ θησέω; πρό; του; πο
λιτικού; ανταγωνιστώ; του τού; έκ τή; έώα; παραλία; (Φ ι
έ ό χ ο ρ. παρά σχολ. Εόριπ. ‘Ιππολ. 35. II λ ο ύτ. 
θησ. 13), έθεωρήθη ώ; μυθικόν καί οΰτω; ύπετυπώΟη 
ύπό τών περί τόν Κίμωνα τεχνιτών. Εις δέ τήν λύσιν 
τοΰ προκειμένου προβλήματος παντελώς δέν έςαρχεΐ ή 
τοιαύτη έξήγησι;, καθότι αύτή έγεννήθη έκ μόνης τής 
προλήψεως, δτι ή ταυτότης τοΰ ναοΰ μέ τό θησεΐον τών 
παλαιών εϊναι άναντιλέκτως αποδεδειγμένη. Όθεν άν 
έπιτύχωμεν ν’ άναιρέσωμεν τήν δόξαν τούτην, αναιρείται 
καί ή έξήγησι; τοΰ Μυλλέρου.

24) ‘Ο καλούμενος ναό; περίπτερος—άμφιπρόστυλο;— 
πρόστυλος — ναό; έν παραστάσει κ. έ. Ίδ. Vitruv* (1c 
Archil. 3, 1.

25) Π α υ σ α ν. 1, 47, 2. θησέω; έστιν ιερόν·.

καί παρακατιών « γέγραπται δέ έντώτοΰ Θησέως I ε ρώ·. 
καί πάλιν αυτόθι §. 5. « δ Θησέω; σηκό;. ».

_Α ρ π ο κ ρ· έ. λ. θησεΐον τέμενος έστιν άνειμένον 
τώ θησεΐ.

Φ ώ τ ι ο ς έν λ· θησεΐον· τό Θησέως ήρώον, δ 
τοΐ; οίχέται; άσυλον ήν. Έλέγοντο δέ καί δίχαι ενταύθα 

Σουΐδα; έ. λ. θησεΐον καθήσθαί μοι δοκώ έπί 
τό θησεΐον ή έπί τών Σεμνών θεών ττυτέστι, τών Έριν 
νύων εις γάρ ταΰτα τά ιερά οί οίχέται καθήμενοι άσυ- 
λίαν εϊχον* εστι δέ τό Θησεΐον τέμενος άνειμένον 
τώ θησεΐ.

Τό άναοερθέν γλώσσημα τοΰ Σουΐδα έλήφθη έχ των I 
σχολίων εί; Ά ρ ι σ τ ο φ. ‘I π. π. 1309). Άλλα; μαρ
τυρία; ίδέ εί; τήν εφεξής σημείωσιν 26.

26) Διόδω ρ. 4, 62. οί δέ Αθηναίοι μεταμελη- 
θέντες τά τε δστα μετήνεγκαν καί τιμαΐ; ίσοθέοι; έτίμη- 
σαν αύτόν, καί τέμενος άσυλον έποίησαν έν ταΐ; 
Αθήναι; τό προσαγορευόμενον άπ’ εκείνου θησεΐον-

Π λ’ο u τ. Κ ί μ. 8. Παραλαβών τήν νήσον ό Κίμων 
έσπούδασε τόν τάφον άνευρεΐν. Καί γάρ ήν’χρησμός 

Αθηναίοι;, τά θησέω; λείψανα χελεύων άναχομίζειν εί; 
άστυ, καί τιμάν ώ; ή ρ ω α πρεπόντως. Άλλ’ ήγνόουν, 
όπου κεΐται, Σκυρίων ούχ δμολογούντων, ούδ' έιόντων 
άναζητεΐν. Τότε δέ πολλή φιλοτιμία τοΰ σηκοΰ μόλις έξευ- 
ρεθέντο;, ένθέμενο; δ Κίμων εϊ»τήν αύτοΰ τριήρη τά όςα, 
καί τ’ άλλα κόσμησα; μεγαλοπρεπώ;, κατήγαγεν εις τήν 
αύτοΰ δι' έτών σ/εδόν οχτακοσιών.

Π λ ο υ τ. θησ- 36. Μετά οέ τά Μηδικά, Φαίδωνος 
άρχοντος (Όλ. 76, 1). μαντευομένοι; τοΐ; Αθηναίοι; 
άνειλεν ή ΙΙυθία τά θησέω; άναλαβέΐν δστόί, καί δεμένους 
έντίμω; παρ’ αύτοϊς φυλάττειν. ΊΙν δέ καί λαβεϊν άπορία 
χαί γνώναι τόν τάφον —. Ού μήν άλ.λά Κίμων ελών τήν 
νήσον (Όλ. 77, 4)----- άνέσχαψεν. - - - Κομισθέντων
δέ τούτων (τών λείψανων) ύπό Κίμωνος έπί τής τριήρους,
ήσθέντες οί ’Αθηναίοι πομπαΐ; τε λαμπραΐ; έοέξαντο χαί 
Ουσία·.;, ώσπερ αύτόν επανερχόμενου εί; τό άστυ. Καίχ εΐ- 
τ α ι μέν έν μέση τή πόλει παρά τό νΰν γυμνάσιου* εστι 
δέ φ ύ ς ι ο υ οίχέται; χαί πασι τοΐ; ταπειυοτέροι; χαι δε ■ 
διόσι χρείττουας ώ; χαί τοΰ θησέω; προστατικού τιυός 
καί βοηθητικού γενομέυου, καί προσδεχομένου φιλανθρώ- 
πω; τάς τών ταπεινοτέρων δϊήσςι; κτλ.

ΙΙαρατηρητέον, ίτι έκ τε τών λέξεων τοΰ Διοδώ ρου και 
έκ τή; μαχρα; διηγήσεω; τοΰ Πλουτάρχου δέν έςάγετα, 
άλλο τι είμή δτι τό θησείου ήν τ ά φ ο ς ή ήρώον. Διά 
τί δέ δ Πλούταρχος, άπαριθμών πληρέστατα δλας τάς τι
μά; τοΰ ήρωος, δέν προσθέτει, δτι έχει καί ναόν;

27)’ τουτέστιν οίκημα άστυλον 28), κεκοσμη’ 
μόνον εντός έπί τών τοίχων μέ γραφάς τοΰ Μί- 
κωνος 29) ίσως δέ καί τοΰ Πολυγνώτου 30). Τό 
δέ ιερόν τοΰτο είχε περίβολον (τέμενος) άποχοών- 
τως ευρύχωρου, διά νά σοναθροίζωνται εις αύτό 
στρατιωτικά σώματα 31), καί νά γίνωνται άλλαι 
πολυάνθρωποι συνελεύσεις, π. χ. δςά τήν άπο- 
κλήρωσιν τών κυαμευτών αρχών 32). Πρός τού- 
τοις ήν άσυλον ή φύξιον οίκετών δυσαρεστουμένων 
έπί τή πρός αυτούς ώμότητι τών δεσποτών των. 
οί τοιοΰτοι καταφεύγοντες έπί τό Θησεΐον ειχον 
τό δικαίωμα νά ζητήσωσι πςόλησιν 33) εις άλ
λον δεσπότην. 'Επειδή δέ οί αχρείοι καί απειθείς 
οίκέται συχνότερα τών χρηστών καί εύαγώγων 
έχρώντο ταύτη τή άδεια, τό όνομα Θησειότριψ 
κατήντησεν όνειδιστική προσηγορία 34). ’Εκ τού
του βλέπομεν, οτι άνώτεραι τάξεις τών πολιτών,

27) καί τά λοιπά τοΰ Θησέως έν τή Αττική Ιερά δνο- 
μάζονται μόνον (π. χ. τό έν Κολωνώ Π α υ σαν. 1, 30, 
4), ή άπλώ; θησεία, π. χ. τό έν Μακρφ τείχει 
(Ά ν δ ο κ ί δ. π. μυστηρίων σελ. . . ) ή τεμένη, π. χ· 
τό έν Πειραιεΐ (C. I. G. I. 11. 103. « τό θησεΐον καί 
τ’ άλλα τεμένη άπαντα» ).

281 Τοιοΰτο ήρώον ύπάρχει ετι εί; τήν Θήραν σχεδόν 
άολαβές (δ καλούμενο; "Λγ. Νικόλαο; δ μαρμαρίτης). Εϊναι 
δέ οίκημα τετράγωνον, έχων κατά πλάτο; 4, 25 καί κατά 
βάθος 3, 64 Γ. μέτρα* ή δέ Ούρα βλέπει πρό; Νότον.

29) 11 α υ σ α ν. 1, 17, 2.
30) ‘11 εί/.ασία αΰτη τινών αρχαιολόγων στηρίζεται 

εί; δυο λόγου;* πρώτον δτι δ Πολύγνωτος καί δ Μίχων 
καί άλλα συ<επόνησαν (τά; έν τώ ’Αυαχείω γραφάς, 
Παυσ. 1, 18, 1, καί έν τή ποικίλη, Ρ- I. ί. η. 11. Ν. 
35, 9, S- 35), δεύτερον εί; τόν Ά ρ π ο χ ρ. έ. λ. Πο
λύγνωτος, δπου αντί τών λέξεων « έν τώ θησαυρώ · ό 
‘Ρεϊνέσιο; προτείνει τήν εύλογον διόρθωσιν ί έν τώ Θησέω; 
ίερώ » Παράβ. S i 1 1 g, Catalog. Aroiif. v. Mico και 
PolygnotUS. Πλήν σκεπτέον, μήπω; δ παρ’ ‘Αρποχρα- 
τίωνι (αύτόθι) καί παρ' Ήσυχίω ( ε. λ. θησαυρό;) άναφε- 
ρόμενος θησαυρό; είναι άλλο τι οικοδόμημα. Δέν εϊναι 
παράδοξον, νά είχε καί Οπισθόδομο; τοΰ Ιίαρθενώνο; γρα- 
ϊιά; έπί τών τοίχων, καί νά Ονομάζεται ένίοτε θησαυρό;.

31) θ ο υ κ υ δ. 6,61.
32; Α ί σ χ ί ν. κ. Κ τ η σ t φ. σελ. 55 Στεφ.
33 ) Ίδέ τά άνω (σημ. 25 καί 26) άναφερθέντα τεκ

μήρια. 11 ο λ υ δ ε ύ κ. 7, 13. « Ό δέ οί νΰν φασι τού; 
οίκέτα; πρασιν αίτεΐν, έστιν εύρεΐν έν ταΐ; Άριστοφάνου; 
"Όραις* ·

» Έμοΐ

χ χράτιστόν έστιν εί; τό θησεΐον δραμεΐν, 
“ έχει δ' £ω; αν πρδσιν εΰρωμεν, μένειν. »

34) Μ, Έ τ υ μ ο λ. έ. λ. θησειότριψ* ό έν τώ θη- 
σείω διατρίψας. 'Αριστοφάνης Πολ,υιδιρ—Παράβ. Σο υΐδ. 
έ. λ. θησειότριψ.
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οί καλούμενοι καλοκάγαθοι, δεν εϊχον τδ Θησείον 

εί; μεγάλην ύπόληψιν.
’Ενώπιον δέ τοσούτων καί τόσον σαφών μαρ- 

τυριών τών άκριβεστέρων συγγραφέων ή έν ειδει 

ένδοιασμοϋ προφερομένη γνώμη τοΰ Μ. ετυμολο
γικού (35), δτι τδ Θησείον ϊσω; υπήρξε ναδς του 
Θησέως, ούδέν διαφέρει, ‘θ Ετυμολόγο; τήν έξα- 
σθενεϊ αυτός, λέγων πρότερον έπί τή βάσει αξιό

πιστων μαρτυριών, ότι τδ Θησείοα είναι τέμενος' 
καί μόνον, ώ; φαίνεται, διά νά γίνη πλέον εύκα- 
τάληπτος εί; τού; άναγνώστας του, προσθέτει έν 
έπεξηγήσει, κατά τήν συνήθειαν τή; εποχή; του, 
ότι τούτο σημαίνει ναόν. Διότι ή εκκλησιαστική 
συνήθεια τών Βυζαντινών ονομάζει ναδν κα'ι τδ 
παραμικρόν ιερόν, ‘θ μέν Ετυμολόγο; λοιπδν 
αντιφάσκει αύτδ; πρδ; εαυτόν. Εί; δέ τού ‘Ησυ
χίου τδ γλώσσημ.α, έάν ϊσω; τούτο δέν έλήφθη 
έξ αύτοϋ τού Ετυμολογικού, πεποιθότω; άντιτάτ- 
τομεν τού Φωτίου τήν μαρτυρίαν (36/’ διότι 
άπλοϋν ήρώον έδύνατο μέν έξ απροσεξία; νά συμ- 
περιληφθή ύπδ τήν tvpvtipav ονομασίαν ναός, 
άλλ’ ούχ'ι τούμπαλιν, νΚδ; δέν δύναται νά λέ- 
γηται ήρώον. Εκτδ; δέ τού ’Ετυμολόγου κα'ι τού 
‘Ησυχίου, δντων γραμματικών τού δεκάτου μετά 
Χριστόν αίώνος, άλλο; ούδείς κατεχρήσατο τώ 
ονόματι ναδς έπί τού Θησείου. (ακολουθεί) 

ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΣΠΟΓΓΩΝ KAI T1IS ΛΕΥ
ΚΑΝΣΕΩΝ ΑΥΓΩΝ.

Ο: σπόγγοι (spongiae marinae) άνήκουσιν εί; 
τήν τάξιν τών ζωόφυτων, είναι δηλ. έν μέρει φυ
τά καί έν μέρει ζώα" άλιεύονται δέ εί; διαφόρου; 
θαλάσσα; καί εϊ; τινα; νήσου; τού Ελλ. Αρχιπε
λάγους, ιδίως δέ εί; Κάλυμνον. Ούτοι εύρίσκον- 
ται πολλάκι; εί; αρκετόν βάθος, ώστε οί κατα 
γινόμενοι μέ τήν αλιείαν αύτών πολλού; ύποφέ- 
ρουσι κινδύνου;. Η δέ αλιεία τών σπόγγων γίνε
ται ώ; έφεξής' αφού προηγουμένως χΰσωσιν όλί 
γον έλαιον έπί τής έπιφανείας τής θαλάσσης, ο-

35) Έ τ υ μ. Μ. έ. λ. θησεών, τέμενος έστι τώ 
Θησεϊ,ί τοίς οίκέταις ίσυλον ήν, έλέγοντο οέ ίίχαι ένταύθα’ 
ή ν α ό ς τοϋ Θησέως, έφ’ 3ν οί άποδιδράσκοντες οοϋλοι 
προσέιευγον, κ, έ.

36) ‘ Η σ ύ χ. έ. λ. Θησείον" ν ε ώ ς Θησέως, έφ’ όν 
οί άπεοιοράσκοντες κατέφευγον· 2ηλοΐ οέ χαί φυτόν τι 
ποιόν και το δεσμωτηριον παρα Αθηναίο:;.

Φ ώ τ. έ. λ- Θησείον’ τδ Θησέως ήρώον, 3 τοίς 
οίχέταις άσυλον ήν.

πως άποκατασταθή αύτη διαφανεστέρα, οί σπογ- 
γαλιεΐς ρίπτονται ώπλισμένο·. μέ μάχαιραν είς 
τδ βάθο; τή; θαλάσσης καί έκκόπτουσι τδν σπόγ
γον έκ τών σπογγολίθων, έφ ών οδτος εύρίσκεται. 
0 βυθισθεί; σπογγαλιεύς συνοδεύεται συνήθως 
ύπδ μια; λέμβου, άφ’ ή; έξαρτάται σχοινίον μέ 
κώδωνα, δι’ ού κωδωνίζων ούτο; ανέρχεται προσ- 
φέρων είς τούς συντρόφου; τδν σπόγγον. Πόσοι 
δμως τών δυστυχών τούτων σπογγαλιέων εύρί- 
σκουσι τδν θάνατον εί; τδ έργον τούτο ! Καθότι 
συχνότατα κρατούνται ύπδ τών πλοκάμων μεγά
λων όκταπόδων διά τινα καιρόν καί άποπνίγον- 
ται, ή καταβιβρώσκονται ύπδ μεγάλων ιχθύων 
καί καρχαριών

Οί σπόγγοι άναλόγως τή; λεπτότητος και λευ
κότητα; αύτών εχουσι καί διάφορον αξίαν- οί δέ 
λεπτότεροι καλούνται σπόγγοι κοσμητικοί (spon
ges de toilette'. Ποία τών κυριών δέν επιθυμεί 
νά έχη τδν σπόγγον τη; λευκόν καί μαλακόν έπι- 
δεικνύουσα αύτδν ώς έξαισίου λεπτότητος καί 
ώραιότητος. Καί δμως οί άλιευόμενοι σπόγγοι 
είναι κίτρινοι ή μέλανε; καί πλήρεις σπογγολίθων- 
η δέ άπόκτησι; λεπτού σπόγγου έκκενόνει τδ βα- 
λάντιον πλέον τού δέοντος, καθότι οί καλοί 
σπόγγοι πληρόνονται 6 καί 8 δραχμάς.

Οθεν ένταύθα πρόκειται λόγος, φιλτάτη άνα- 
γνώστρια, νά λευκάνης τδν σπόγγον σου άνευ 
μεγάλων έξόδων. Τούτο δέ γίνεται ώς εξής.

Τδν σπόγγον έκείνον δστις είναι μετά λίθων 
συμμεμιγμένος ένθεσον είς οξο; είς 8 τδν άφίνεις 
έπί τινα καιρόν. Τδ · δξος τούτο διαλύον τού; 
έμπεριεχομένου; σπογγολίθους έπραξεν ήδη τδ 
ήμισυ τή; έργασίας. Μετά τούτο λαμβάνεις τδν 
σπόγγον τούτον καί αφού καλώ; τδν έκπλύνης 
τδν εκθέτει; είς τού; ατμού; καιομένου θείου. 
Ούτω θέλεις λάβει τήν ευχαρίστηση νά ίδης τδν 
σπόγγον σου μετ’ όλίγην ώραν λευκόν, λευκό
τατου, καί άποκτήσει; άνευ ούδεμιάς σχεδόν 
δαπάνη; λαμπρότατου σπόγγο·, 8ν θά όνομάζης 
σπόγγον κοσμητικόν (sponge de toilette).

ό σπόγγος άμα έζέλθη έκ τής θαλάσση; είναι 
σχεδόν μελανός, έμπεριέχει δέ επιβλαβείς ούσίας, 
αϊτινες άμα έλθωσιν είς έπαφήν μετά τοϋ δέρμα
τος πληρούσι τούτο έξανθημάτων. Αί ουσίαι αύ- 
ται διαλύονται βαθμηδόν ενόσω ό σπόγγος έρχε
ται είς πλείονα συνάφειαν μετά τοΰ άέρο;.

έν τών μερών έξ ου γίγνεται μεγάλη εξαγωγή 
σπόγγων είναι ή νήσο; Banama έν τώ Ειρηνικό» 
ωκεανώ. S. ΛΑΝΔΕΡΕΡ.

ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΔ ΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ.

‘ίΐ πάλαι μέν περίφημος διά τδν έπ’ αύτής 
ναδν τής Ουρανία; ’Αφροδίτη;, γνωστή δέ καί 
σήμερον διά τήν επίζηλον γεωγραφικήν θέσιν της,
νήσο; Κύθηρα, είναι ύπδ τής φύσεω; πεπροικι- 
σμένη μετά τινο; σπουδαίου μεταλλικού υδατος, 
άζίου τής προσοχή; τών παθολόγων, ένεκα τών 
άξιολόγων αύτοϋ ιαματικών δυνάμεων καί τής 
ώφελεία;, ήν δύναται νά παράσχη τοί; έκ διαφό
ρων νόσων πάσχουσι.

Εΐ; κοιλάδα τερπνήν, τέσσαρα; περίπου ώρα; 
τή; πόλεως άπέχουσαν, ύποκάτω πέτρα; μεγά
λη; άναβρύει τδ ύδωρ άφθονον καί διαυγές ώς ό 
κρύσταλλος, καί αποτελεί άκαλα^ρείτην καί σκο- 
λιοδρόμονα ρύακα, δστις καταρρέων εναποθέτει 
εκατέρωθεν τής εύρεία; μέν πρδς τά; πηγάς, βαθ
μηδόν δέ στενουμένη; αύτοϋ κοίτης, στιβάδα λε
πτήν σκωρίας, (οξειδίου τοϋ σιδήρου), δι’ δπερ 
καί τδ μέρος αύτδ ύπδ τών έγχωρίων καλείται
εύστόχως σιύΐρό.ίιμνη.

’Εκ τή; πηγής άναβλύζον τδ ύδωρ είναι ψυ
χρόν, έχει γεύσιν ύποστίφουσαν, καί άναδίδει 
ασθενή οσμήν θείου (ύδρωθειομένου αερίου) προερ- 
χομένην έκ τής άποσυνθέσεω; θειούχων αλάτων 
ύπδ τών οργανικών ούσιών. Δΐ; ύπδ δύο χημικών 
ύπεβλήθη τδ ύδωο τούτο εί; άνάλυσιν- καί τή;
μ.έν πρώτης άναλύσεως τδ εξαγόμενον, γενομένης 
ύπδ τού μακαρίτου καθηγητού Πολίτου, δέν έχο- 
μεν δυστυχώ; τώρα πρόχειρον, τής δέ ύπδ τοϋ 
φιλοπόνου Κ. Λάνδερερ, έχει ώ; εξής.

Κατά τδν Κ. Λάνδερερ δηλονότι συστατικά 
τοϋ υδατος είναι τά ακόλουθα.

I ) Χλώριον, 2) ίχνη βρωμίου έλάχιστα, 3, θειί- 
κδν οξύ, 4) ανθρακικόν οξύ έλεύθερον καί ηνω
μένου μεθ ύπωξειδωμένου σιδήρου, ώστε σίδηρο; 
έμπεριέχεται ώς διττανθρακικδς ύποξειδωμένος σί
δηρο;, 5) νάτριον, 6) ίχνη καλίου, 7) τιτάνιον, 
9) μαγνήσιον. Εί; δέ τδν έν τώ ΰδατι καθιζάντα 
σίδηρον ανακαλύπτεται καί εύρωτιώδε; οξύ, τδ 
ύπδ τών νεωτέρων χημικόν άποκρηνιχόν οξύ κα
λούμενου. Τδ κύριον δέ συστατικόν εί; 8 Οφείλον
ται καί αί άδιαφιλονείκητοι τοϋ υδατος τούτου 
ίαματικαί δυνάμεις είναι ό ανθρακικός σίδηρος, 
ού ένεκα κατατάσσεται είς τήν τάξιν τών σιδη
ρούχων ύδάτων.

Δυναται δε τδ ύδωρ, φρονεί 5 Κ. Λάνδερερ, νά

| ώφελήση έσωτερικώ; λαμβανόμενον κατά τών έ- 
1 ξή; νοσημάτων.

1) Κατά τών πλείστων ασθενειών τοϋ νευρικού 
συστήματος, νευραλγιών κλ., 2) κατά τών ασθε
νειών τοϋ ήπατος, ήπατίτιδος χρονιά; κλ. 3) κατά 
τής σπληνίτιδο; καί διαφόρων εμφράξεων τών ορ
γάνων τής κάτω κοιλίας, 4) κατ’ ατονιών τοϋ 
σώματος ένεκα απώλειας χυμών, καταχρήσεω; 
περί τά άφροδίσια κλ., 5) κατά τής χλωριάσεώς, 
τή; τών .έμμήνων έπισχέσεω;, τή; δυσμηνο^ροίας 
κλ., 6) κατ’ ατονιών τοϋ συστήματος τή; μήτρας 
καί τής έξ αύτών προεοχομένης ένίοτε στειρώσεως, 
7) εί; ατονία; τοΰ στομάχου καί τοϋ πεπτικού 
σωλήνο;, 8) κατά τών χρονιών ίκτερων.

Πρόσφορο; δέ είναι τά μάλιστα καί ή έν αύτώ 
καθιζάνουσα ίλύ; πρδ; κατασκευήν ιλυόλουτρων 
καί ίλυοκαταπλασμάτων (epillieinata ferrngi- 
nosa), άπερ ένδείκ'νυνται κατά τινων παθήσεων 
τών οστών, ώ; λ. χ. τή; ραχίτιδο;, τής σπονδυ- 
λαρθροκάκη; καί τής ουτω δή λεγομένη; γοναρ- 
θροκάκης (tumor allius).

Τοιαΰται καί τηλικαϋται τοϋ ύπατος τούτου 
αί ίαματικαί ιδιότητες- έπιφυλασσόμεθα δέ μετά 
ταύτα, Θεού άρήγοντο;, νά πραγματευθώμεν έκ- 
τενέστερον.

Εν Αθήναι; τή 20 Νοεμβρίου 1865.

ΣΠΓΡΙΔΩΝ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ.
(φοιτητής τή; ιατρικής).

ΠΟΙΚΙΛΑ.

)Τυ; τών διαφόρων τής Ευρώπης <ρέων. 
Λευκόν όρος (Σαβοΐα) 4,813 μέτρα. Πυρινναίων 
ή ύψηλοτέρα κορυφή 3.485. Αίτνα (Σικελία) 
3,237. Βουδόσχ (Τρανσυλβανία) 2,924. Σου- 
ρούλ (αυτόθι) 2,924. Λενιών (’.Απέννινα) 2,806. 
Κορυφή Λομνή τών Καρπαθίων 2,701. Monte 
d’ oro (Κορσική) 2,652. Σνεχάτην (Νοεβρηγία) 
2,500. Monte Vellino (Απέννινα) 2,393. Α
θως (Μακεδονία) 2,066. Χουδούκο (Μοραυΐα) 
1,624. Σχνεκδπ (Βοημία) 1,608, Εκλα (Ισλαν
δία) 1557. λδελάτ (Σουηδία) 1,578. Οροι τών 
Γιγάντων (Βοημία) 1,518. Μελανή κορυφή 
(Σοτψβέργ) 1,372. Φιχθελβέργη (Σαξωνία) 1, 
212. Βεσούβιον (Νεάπολις) 1,198. Ερυξ (Σι
κελία) 1,187. Σνόουδεν (οϋαλλία) 1,089. Σχε- 
χάλιαν (Σκωτία) 1,039.
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Κομηταε εριφαησθέττες &Λ& γεκκήσεοις Χρι
στού ,Κορ,Ίίτιΐί ^αραττιρτι^έιτε^ν Εύρωπηκαί Κινομ 
Κατά τδν Α. αιώνα 22, χατά τον Β . 23, κατά 
τδν Ι7. 44, κατά τδν δ'. 27, κατά τδν Ε'. 16, 
κατά τδν Σι'. 25, κατά τδν Ζ*. 22, κατά τδν 
Η*. 4 6, κατά τδν . 42, κατά τδν 1.26, κα
τά τδν Ια'. 36, κατά τδν IB'. 26, κατά τδν 
ΙΓ'. 26, κατά τδν Ιδ’. 29, κατά τδν ΙΕ*. 27, 
κατά τδν ΙΣΤ'. 31, κατά τδν ΙΖ'. 25, κατά τδν 
ΙΑ'. 64, κατά τδν Ιθ'. ά) πεντηκονταετηρις 80.

*

7/ άνακάΛοψις τοΰ καφφέ. Η ΐνακάλυψις τοΰ 
καφφέ λέγεται γενομένη κατά διαφόρους τρό
πους" εϊς τούτων είναι καί ό έζής.

Κατά τούς Τούρκους ιστορικούς ή ανακάλυψές 
τοϋ καφφέ έγένετο τδ 1258 άπδ Χριστοΰ γεν 
νήσεως κατά τδν έξής τρόπον. Εις Δερβίσης δνό- 
ματι Χοΰδσι όμ,έρ έξωρίσθη ύπδ τοϋ ίδιου αύτοΰ 
μοναστηριού ώς ειπεϊν, όπερ έκειτο έν Μέκα, και 
κατέφυγεν είς σπήλαιόν τι είς τά πλησίον όρη. 
Μετ’ ού πολύ δμως τδν κατέλαβεν ή πείνα, την 
όποίαν διά νά καταδαμάση συνέλεξε καί έψησε 
τούς κόκκους θάμνου τίνος κειμένου περί τδ σπή- 
λαιον, δστις κοινώς εκαλείτο Κάφφα. Εύρίσκων 
τούς κόκκους ού μόνον εύγεύστους άλλά καί θρε
πτικούς λίαν, τούς έβρασεν έντδς τοϋ ΰδχτος, καί 
μέ τδ ποτδν τοΰτο ού μόνον διήλθεν άρκετάς 
ήμέρας άλλά καί απέκτησε δυνάμεις, εις τρόπον 
ώστε δτε μετ’ δλίγας ήμέρας έπέστρεψαν είς τδ 
σπήλαιόν οί σύντροφοί του εύρον αύτδν μετά με
γίστης απορίας ζώντα. Εμαθον παρ’ αύτοΰ τά 
περί τή,ς τροφής του καί οΰτω διεδόθη ή χρήσις 
τής Κάφφας.

Μετάγγισες τον αίματος. Εν τή’ίατρικί) Ε- 
φημερίδι ΖΎ,ς Λειψίας εϊς χειρουργός διηγείται την 
έξής θεραπείαν. Δώσας είς δύο δόσεις δώδεκα 
ούγγίας αίματος αρτηριακού ένδς μικροϋ άρνίου 
πρδς παραλυτικήν γυναίκα άπέλαυσε τά εξής 
εξαγόμενα. Η γλώσσα έλύθη, ό δεξιός οφθαλμός 
άνέλαβε ζωηρότητα, ή αίσθησις καί ή κίνησις έ- 
πανήλθον" τδ πνεΰμά αυτής έφάνη χαριέστερον 
καί τδ σώμα αυτής ελαφρότερου. Τέλος ένώ πρό
τερον δέν ήδύνατο νά κίνηση τδν δεξιόν πόδα καί 
τδν δεξιόν βραχίονα, άφοϋ έλαβε τδ προλεχθέν 
αϊμα, ήδυνήθη νά μεταχειρισθή εύχερώς τδν πόδα 
καί νά ύψώση τδν βραχίονα μέχρι τής κεφαλής.

2Vtor είδος άεροστάτον. Εν Χομπόκεν κατα

σκευάζεται διά τήν κυβέρνησιν τών Ηνωμένων 
Πολιτειών τής ’Αμερικής νέα άερία μηχανή ύπδ 

τοϋ καθηγητοϋ Μίτσελ, δστις πρδ καιροϋ σπου
δάζει τήν άεροπορίαν. Συνίσταται δέ ή μηχανή, 
αΰτη έπί τής έφαρμογής τοΰ ελικος έπί τών άε- 
ροπόρων σφαιρών, ό έλιξ ούτος εϊναι είς είδος 
ριπιδίου κατασκευασμένος καΐ δύναται νά κινή- 
ται πανταχόθεν. ΕΪς ανώτερος αξιωματικός τής 
κυβερνήσεως έπιβλέπει τήν κατασκευήν, ήτις έλ- 
πίζεται οτι έντδς δύο τδ πολύ μηνών θέλει τε
λειώσει. Ας περιμένωμεν νά ίδωμεν καί ταύτην 
τή,ν άπόπειραν, άλλά φοβούμεθα μή άποτύχη 
όπως πάσαι αί πρδ αύτής· Μ.

Ή ’Λζία τον καιρού. — Βρούγκαμ δ έργατι- 
κώτατος τής ’Αγγλίας άνθρωπο:, τότε έγκατέ- 
λειπε τή,ν βουλήν τών Λόρδων, δτε έφθανε τδ 
μεσονύκτιον καί έξύπνα πάντοτε εϊς τάς τέσσα- 
ρας τής πρωίας.

— ‘Ο Δόκτωο Κότερ—Μουχήοος, χνωρίζων 
τή,ν άξίαν τοΰ καιροϋ, καί θέλων νά μή χάνη ούδέ 
Ιν λεπτόν, ίνα φθάση είς τδν σκοπόν του, έγραψε 
κεφαλαίοις γράμμασιν είς τήν θύραν τοΰ σπουδα
στηρίου του. «ΕΣΩ ΣΥΝΤΟΜΟΣ».

— ςΟ Ορσίνης, καθηγητής τού Πανεπιστημίου 
τής Έλδεμβέργης θέλων ν’ άπαλλαχθή άπδ φλυά- 
ρους τινάς όκνηρούς, ο'ίτινες διέκοπτον τάς πολυ
τίμους ώρας τής έργασίας του, έγραψεν είς τήν 
είσοδον τής βιβλιοθήκης του: «ΦΙΔΕ, ΟΣΤΙΣ ΚΑΙ 
ΑΝ ΗΣΑΙ, ΕΜΒΑΙΝΩΝ ΕΔΩ, ΕΣΩ ΣΥΝΤΟΜΟΣ, 
ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΓΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟ Υ ΣΟΥ»

— Ο σοφός Σκαλίγηρος έθεσε τήν φράσιν ταύ
την είς τήν θύραν τοϋ σπουδαστηρίου του: 
«TEMPOS MEUM EST AGERMEUS». (‘ο 
καιρός εϊναι κτήμα μόυ).

— ‘θ μέγας τραγικός ποιητής τής Αγγλίας 
Σακεσπήρος, ήγάπα πολύ τδ γνωμικδν τοΰτο: 
«ΘΕΩΡΕΙ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΩΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΝ, ΚΑΙ 
ΜΗ ΚΑΤΑΤΡΙΒΗΣ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΦΛΥΑΡΙΑΣ».

— «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΕΙΝΑΙΦΘΟΡΕ4Σ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ » 
έλεγεν δ μέγας Βάκων.

— Είς γέρων είσαγγελεύς τοΰ έν Παρισίοις 
έπί τών χρεών δικαστηρίου, διά νά άπαλλαχθή 
άπδ τούς φλυάρους πελάτας του, τους ούδέν ώφε- 
λοϋντας αύτδν, μέ πολύ πνεύμα τοϊς είπε « ΦΙ
ΛΟΙ ΜΟΥ, Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΚΑΙ
ΡΟΥ ΟΥΤΕ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ ·.
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