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όσα μεν καί οΐα τά έκ τής παιδείας αγαθά 
πολλοΐς πολλάκις διατεθρύλληται" αότη καί γάρ 
ήμϊν τήν τοΰ αγαθού καί φαύλου διάκρισιν περι
ποιεί, τά μεν έλέσθαι, τά δέ φυγεϊν παραινούσα, 
ύπ’ αυτής τά ήθη κοσμούμεθα, επαινετούς ημάς 
αυτούς παρεχόμενοι, αυτή πώς οϊκονομητέον, πώς 
πολιτικοϊς χρηστέον πράγμασι και μυρία άλλα 
συμφέροντα τώ άνθρωπίνςο βίω έκδιδάσκει τούς 
μετειληφότας, έν τή ψυχή οίον κάλλιστον περι- 
τίθησι κόσρον, καί την ωφέλειαν τήν γνώσιν 
τε τής αλήθειας περιποιούσα, και εις ευσέβειαν 
ποοάγουσα ταΐς καταλήψεσι τών θείων καί ιε
ρών έννοιών, και γραφών, καί τον άνθρωπον ή 
δυνατόν δμοιον Θεώ άποφαίνουσα. Διά ταύτα 
καί ή μετριότης ημών τούς οιακας τού οίκομενι- 
κοΰ τούτου επιτετραμμένη σκάφους, καί τής 
έκ τής παιδείας κοινής ώφελείας. αεί έπιμελου- 
μένη τοΰ απανταχού ημών εύσεβούς πληρώμα

τος, όπου άν κατίδοι κοινός συνισταμένας σχο
λάς εις παράδοσιν καί διδασκαλίαν τού θεσοδό- 
του τούτου χρήματος τής παιδείας, καί δεομένης 
εκκλησιαστικής άντιλήψεως, καί έπισυστάσεως, 
ευθέως πάνυ επιβραβεύεται την δυνατήν άντίλη- 
ψιν εις ευστάθειαν αυτών,, καί έν άσφαλεία δια
μονήν. Επειδή τοίνυν έβεβαιώθημεν συνοδικώς 
άπο ζώσης φωνής τοΰ ιερωτάτου μητροπολίτου 
Αθηνών καί Λεβαδείας, υπερτίμου καί έξάρχου 
πάσης Ελλάδος, έν άγίω πνεύματι αγαπητού 
ημών αδελφού, καί περιποθήτου κύρ Γρηγορίου, 
καί άπο ένυπογράφων γραμμάτων τών τιμιωτά- 
των αρχόντων προκρίτων τε καί προεστώτων 
έπαρχιωτών αυτού ευλογημένων χριστιανών, δτι 
ό όσιώτατος ηγούμενος τού έκεϊ έν Αθήναις ιε
ρού, καί σεβασμίου ήμετέρου πατριαρχικού καί 
σταυροπηγιακού μοναστηριού τών παμμεγίστων 
Ταξιαρχών, Πετράκη έπιλεγομένου κύρ Διονύσιος, 
ώς άνήρ φιλόκαλος, φιλόυουσός τε καί φιλόπα- 
τρις θείου ζήλου έμφορηθείς, ήβουλήθη άνακτή- 
σασθαι, καί έπισυστήσαι τήν πάλαι άκμάσασαν 
κοινήν τών ελληνικών μαθημάτων σχολήν τού 
μακαρίτου ΙωάννΟυ Ντέκα, έπί κοινή ώφελεία, 
προόδφ τε καί έπιδόσει τών πατριωτών αυτού 
ευλογημένων χριστιανών, καί τήν οΐκειοθελή αυ
τού βούλησιν άνακοινωσάμενος, ύπέσχετο έν
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άνεπιστρόφω λογισμώ διδόναι κατ έτο; τώ ήδη 
σχολάρχη κύτη; σοφολογιωτάτω διδασκάλω κυρ 
Ιωάννη Πεηζέλω πεντακόσια γρόσια λόγιο μι
σθού αυτού εί; τρεις μοίρα; τού χρόνου, έν αρχή 
δηλονότι τή; παραδόσεως καί διδασκαλία; αυ
τού, καί έν μέσω τού χρόνου, και περί τά τέ
λος τού αυτού, ωσαύτως καί δεκαπέντε κοίλα 
σίτου καί έν καντάρι τυρού, καί έξ ξηστιά κατά 
τήν τοπικήν φωνήν ελαίου’ πρό; δέ καί μαθη- 
ταϊς δυοκαίδεκα πτωχοί; καί άπόροις πατριοί- 
ταις, ε! τύχοιεν, ένί έκάστω άνά έξ κοιλά σίτου 
έτησίως, καί χαράτσιον αυτών, έπί τοιούτω μέν- 
τοι σκοπώ, κα'ι προθέσει θεαρέστω τή; αυτού 
δσιότητος, εϊ γε οί τοιούτοι δώδεκα μαθηταί 
έπιμελώνται προκόπτοντες, και έπιδιδόντε; τοΐ; 
μαθήμασι, μή φαινόμενο·, κηφήνε;, έχοντε; τήν 
τοιαύτην ετήσιον βοήθειαν μόνον κατά πραγμα
τείαν, οι; ή φροντί; μετ’ άκριβούς έξετάσεω; τή; 
έπιμελείας αύτών ή άμελεία; έπίκειται τώ σχο
λάρχη καί διδασκάλω’ ταύτην γούν τήν Οεάρε- 
στον σπουδήν ή δσιότη; αύτού έπιδίιξάμενος, 
ύπέσχετο, ώ; είρηται, τά; έτησίους ταύτα; δό- 
σει; τών τε χρημάτων, και τών πραγμάτων έκ 
τού ιερού τούτου μοναστηριού παρέχεσθαι κατ 
έτο; ποοθύμως, καί ανελλιπώς ού μόνον αύτός 
έν τοΐ; ζώσι διατελών, άλλά και μετά τήν πρό; 
Κύριον έκδημίαν αύτού οί διαδεξόμενοι τήν ήγου- 
μενείαν, κα'ι φροντίδα καί έπιστασίαν τού ίεροϋ 
τούτου μοναστηριού δφείλουσι τηρεί·/ καί ποιεϊν 
τά αύτά άπαρατρέπτως και άπαριΛάτω;, καί 
διδόναι τώ τε ήδη σχολάρχη καί διδασκάλφ εΐ- 
ρημένςο σοφολογιωτάτω κύρ ’ΐωάννη Πενιζέλου, 
καί τοϊς μετά ταύτα άποκατασταθησομένοι; σχο- 
λάρχαι; έν αύτή τή κοινή σχολή τών ελληνικών 
μαθημάτων, ωσαύτως καί τοΐ; δώδεκα εί τύ
χοιεν, πτωχοί; μέν καί άποροι; μαθηταί;, έπι- 
μελουμένοι; δέ καί προκόπτουσιν — αύτό; δέ ό 
ηγούμενο; κύρ Διονύσιο; ώ; συνίστωρ καί άντι- 
λήπτωρ αύτή; έχει καί τήν έφορείαν, προστασίαν 
τε καί έπιτροπήν αύτής, φροντίζων καί οικονο
μώ·/ τά τή; εύκαταστάσεω; αύτή;, καί εύστα- 
θεία; καί καρποφορίας, ώσπερ επαγγέλλεται καί 
δ διδάσκαλος τά τή; προκοπή;, καί έπιδόσεω;

τής έπιμελούς καί 
καί έξηκριβωμένης 
μαδημάτων, έχων 
άνακωχήν έν δλιςο 

τώ διαστήματι τού χρόνου τού μή παραδιδόναι 
μαδήματα, καθά τούτο εϊθισται έτησίως καί έν 

τών εις αύτήν μαθητών διά 
άοκνου διδασκαλίας αύτού, 
παραδόσεως τών Ελληνικών 
μόνον τεσσαράκοντα ήμέρας

ταϊ; λοιπαϊς τών έλληνικών μαδημάτων σχολαϊς* 
κατά δέ τά; έγγράφους τής αύτοϋ δσιότητος υπο
σχέσεις ώμολόγησαν αύτώ μεγάλας τάς χάρι- 
τας πάντες οί προεστώτε; καί πρόκριτοι πα· 
τριώται αύτού, καί είς άμοιβαίαν ένδειξιν τής 
εύγνωμοσύνης αύτών υπέσχοντο καί αύτοί έγ- 
γράφως διατηρεϊν τό ιερόν τούτο μοναστηριού 
τού Πετράκη αύτοί τε καί οί μεταγενέστεροι αύ
τών άσόδοτον, ανεπηρέαστου έν παντί καιρώ 
καί άκαταζήτητον άπό παντός κοινού συδοσίμα- 
τος, καί άπό τευτερίων τής πολιτείας, καί άλλων 
κοινών δαπανημάτων καί έξόδων, καί μηδόλως 
ένοχλήσαι καί έπηρεάσαι έπί τοιούτοι; προβλή- 
μασι μήτε τήν αύτού όσιότητα, μήτε τού; μετά 
ταύτα ηγουμένου; καί συμμοναστηριακού; πα
τέρα; έπί μηδεμια. αιτία καί ποοφάσει. Επί τοι- 
αύται; ούν κοιναϊζ εδχαρίστοις συμφωνίαις καί 
υποσχέσεσιν αύτών, έγένετο καί τή ήμών μετριό- 
τητι καί τή περί ημάς ιερά άδελφότητι καί άγια 
συνόδω ένθερμος παράκλησις, καί αϊτησις ΐνα 
έκδοθή καί τόδε τό πατριαρχικόν ήμών καί 
συνοδικόν έπικυρωτικόν σιγγιλιώδες έν μεμβρά- 
ναις γράμμα πρός άσφαλή διατήρησιν αύτών εύ- 
στάθειάν τε καί αίωνίαν ώ; είπειν διαμονήν τής 
ρηθείση; κοινή; τών ελληνικών μαδημάτων σχο
λή;. Τούτου χάριν εύμενώς προσηκάμενοι αύτά; 
ώ; θεάρεστου;, καί κοινωφελείς γράφοντε; συνο- 
δικώ; μετά τών περί ήμά; ίερωτάτων αρχιερέων 
καί υπερτίμων τών έν άγίω πνεύματι άγαπητών 
ήμών αδελφών καί συλλειτουργών, έπιβεβαιοϋ- 
μεν αύτά; ΐνα έχωσι τό κύρος καί τήν ίσχύν έν 
παντί καιοώ, καί τήν ενέργειαν αεί άπαοάτρε- 
πτον καί άμεταποίητον τά; άπό μέρους τού 
ιερού πατριαρχικού ήμ.ών καί σταυροπηγιακού 
μοναστηριού τών παμμεγίστων Ταξιαρχών τού 
Πετράκη έπιλεγομένου, ωσαύτως καί τάς άπό 
μέρους τής κοινότητας τών εύλογημένων χριστια
νών τής έπαρχίας Αθηνών ρηθείσα; συμφωνίας, 
καί υποσχέσεις. Καί δ ρηθείς όσιώτατος καθη
γούμενος τού αύτού ιερού καί σεβασμίου μονα
στηριού κύρ Διονύσιο; Πετράκη διδού; κατ’ έτος 
άπαραμειώτως, καί ανελλιπώς τά υπεσχημένα·/ 
χρήματά τε καί πράγματα τώ διδασκάλφ καί 
τοϊς δώδεκα μαθηταί; όπάρχη έπίτροπο; καί 

έφορο; καί προστάτη; αύτής τής σχολή;. Ω
σαύτως ποιούντε; τά αύτά, καί έκπληρούντε; 
άπαραμειώτως καί ανελλιπώς κατ’ έτο; οί μετά 
ταύτα ήγουμενεύσοντες έχωσι τήν αύτήν προ
στασίαν καί έφορείαν αύτής, ώστε είναι αυτή 

καί λέγεσθαι καί παρά πάντων γινώσκεσθαι κοι
νήν μέν καί πατριαρχικήν σχολήν διά τού τοιού- 
του εκκλησιαστικού προνομίου, συνισταμένην δέ 

καί βοηθουμένην τοιουτοτρόπως παρά τού είρη- 
μένου πατριαρχικού ήμών καί σταυροπηγιακού 
μοναστηριού τού Πετράκη’ ά δέ σχολάρχη; αύ
τής καί διδάσκαλος είρημένος σοφολογιώτατο; 
κύρ Ιωάννης ΙΙενιζέλος εχη λαμβάνειν κατ’ έτος 

παρά τής αύτού δσιότητος τά υπεσχημένα, ώς 
είρηται άπαραμειώτως καί ανελλιπώς, φροντίζη 
δέ τής άοκνου διδασκαλίας, καί έξηκριβωμένης 
παραδόσεως τών έλληνικών μαθημάτων πρός 
τούς φοιτώντας αύτώ μαθητάς, καί τή; καρπο
φορίας καί χρηστοήθειας αύτών, ποιή δέ διακο

πήν τών μαθημάτων ένιαυσίως τεσσαράκοντα 
ήμεοών ώ; δεδήλωται, καί γνωρίζη έπιστάτην 
καί έφορον τής σχολή; τόν τε ήύη ήγούμενον 
κύρ Διονύσιον Πετράκη, καί τού; μετά ταύτα 
άποκατασταθησομένους έν αύτώ ήγουμένους, ού
τω δέ καί οί διορισθησόμενοι μετά ταύτα διδά
σκαλοι καί σχολάρχαι έν αύτή τή σχολή, ώ; 
κάκεϊνοι τά αύτά καρπούμενοι, καί λαμβάνοντε;’ 
δφείλωσι δέ καί οί ήδη προεστώτε; έπίτροποί τε 
καί οί λοιποί πρόκριτοι τών Αθηνών διατηρεϊν 
τά; γενομένα; κοινά; αύτών έγγράφους συμφω
νία; καί υποσχέσεις, καί μηδέποτε έπί μηδεμια 
αιτία καί προφάσει ένοχλήσαι, καί έπηρεάσαι 
τό είρημένον τούτο πατριαρχικόν ήμών καί σταυ
ροπηγιακόν μοναστήριον τού Πετράκη, ή άπαιτή- 
σαι μέχρι καί οβολού έξ αύτού λόγω έτησίων 
κοινών συδοσιμάτων, δαπανημάτων τε καί έξό
δων διά τευτερίων τή; πολιτεία; ’Αθηνών, ή 
δι’ άλλων προβλημάτων, άλλ’ έχειν αύτό έ; αεί 
ανενόχλητου, άνεπηρέαστον, άκαταπάτητον καί 
άσύδοτον, καί πάντη πάντω; ελεύθερον καί «μέ
τοχον τών τοιούτων, φυλάττοντες ταύτα ού μό
νον εύγνωμοσύνης άλλά καί εύλαβεία; χάριν διά 
τό χριστιανικόν έπάγγελμα, μηδένα έχειν ποτέ 
τόν έναντιούμενον ή δλως άντιλέγοντα τοϊς 
κοινώς καί θεοφιλώς, καί συμφώνω; δεδογμέ- 

νοις. δστις >δ’ ούν έκ τε τού ιερού καταλόγου καί 
ί ε ρ α τικού συστήματος τολμήσει κ α θ’ ο Ιόν 
τινα τρόπον άναιρεϊν κα κοβούλως, καί 
άνατρέψαι άσυνειδήτω; καί τά έν τώ παρόντι 
εκκλησιαστικό»; έπικυρωθέντα, ή διασεϊσαι τήν 
προστασίαν καί επιμέλειαν αύτή; τ α ύ τ η ; 
τή; σχολή;, ή κολοβώσαι τά; εΐ; αύτήν γε
νομένα; εύποιΐας, καί βοήθεια;, ή τά; εί; τό Ιε
ρόν μοναστήριον τού Πετράκη οικονομία; καί αν

τιλήψεις ή έπιχειρήσει έμμέσω;, ή άμέσω; έκα- 
τέρω βλάβ ην τινα, ή ζημίαν έπενεγκεϊν μέχρι 
καί αύτού τού λεπτού άντιπράττων τοΐ; κοινώς 
δεδογμένοι;, οί τοιούτοι όποιοι άν ώσιν ώ; κοι- 
νοβλαβεϊ; καί κακότροποι, καί πολέμιοι ού μό
νον τή; σχολή;, άλλά καί τού ιερού μοναστηριού 
καί καταφρονηταί τή; έκκλησία;, άφωρισμένοι 
υπάρ/ωσιν άπό θεού καί κατηραμένοι καί άσυγ- 
χώρητοι καί μετά θάνατον άλυτοι, καί τυμπα- 
νιαϊοι καί πάσαις ταϊ; πατριαρχικά!; καί συνοδι
κά!; άραϊ; υπεύθυνοι καί ένοχοι τού πυρό; τή; 
γεέννη;. Ταύτα άπεφάνθη καί κεκύρωται συνο- 
δικώς, διό εί; τήν περί τούτων ένδειξιν καί διη
νεκή άσφάλειαν έγένετο καί τό παρόν ήμέτερον 
πατριαρχικόν καί συνοδικόν συγγιλιώδε; έν μεμ- 
βράναι; γράμμα, καταστρωθέν κάν τώ ίερώ κώ- 
δικι τή; καθ’ήμάς τού Χριστού Μεγάλη; Εκκλη
σίας καί έδόθη εΐ; τό £ηθέν πατριαρχικόν ήμών 
καί σταυροπηγιακόν ιερόν καί σεβάσμιον μονα
στήριον τών παμμεγίστων Ταξιαρχών, τού Πε
τράκη λεγόμενον, καί έν Αθήναις κείμενον.

Εν έτει σωτηρία» αωζ’ κατά μήνα Δεκέμβριον 
έπί νεμήσεως δεκάτης πρώτης.

ΡΓΗΓΟΡΙΟΣ Ελέςο Θεού Αρχιεπ ίσκοπος Κων
σταντινουπόλεως Νέα; Ρώμης καί Οικουμενικός 
Πατριάρχης.

Τ δ Καισαρείας ΦΙΛΟΘΕΟΣ 
Τ δ Εφέσου ΔΙΟΝΤΣ1ΟΣ 
Τ δ Η ρακλείας ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
t δ Κυζίκου ΜΑΚΑΡΙΟΣ 
t δ Δέρκων ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
Τ δ Ελασσώνος ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ 
i δ Νικομήδειας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Τ δ Νίκαιας ΔΑΝΙΗΛ
Τ δ Νεοκαισαρείας ΜΕΛΕΤΙΟΣ
1 δ Μελλενίκου ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
Τ δ Σοφίας ΘΕΟΦΑΝΗΣ (;)

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ. Τό άνωτέρω ανέκδοτον γράμμα 

έδόθη ήμΐν παρά τού πανοσιωτάτου Αρχιμανδρίτου 

κυρίου Βερσή δστις μετ’ άοκνου καί εύγενούς δντως 

ζήλου παρέχει τήν εαυτού συνδρομήν είς 5,τι αφο

ρά τήν μάθησιν καί ιδίως τήν πάτριον ιστορίαν. 
Εις τό προσεχές τεύχος τής Χρυσαλλίδας ίσως δη- 

μοσιεύσομεν σημειώσεις τινάς άναγκαία; πρό;

έξήγησιν τού γράμματο; τούτου. Θ. Ν. Φ.
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Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΓΠΪ ΡΟΔΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ 

SOA1MANOY (1522).

Κατά τδ έτος 1 522 ή Εύρώπη ολόκληρος έκλο- 
νίζετο υπδ πολιτικών καΐ θρησκευτικών πολέμων, 

καΐ είχε φθάσει ό δυστυχής χρόνος καθ’ 8ν ό χρι
στιανικός κόσμος έμελλε νά τρέμη πρδς τήν 
θεάν κολοσσαίου εχθρού, δστις ήτοιμάζετο νά 
εφόρμηση κατ’ αύτοΰ. Πρδ έβδομήκοντα ήδη έτών 
ο: Μουσουλμάνοι κατέκτησαν τήν Κωνσταντινού
πολή, καΐ έκτοτε οί όπαδοΐ τοϋ Μωάμεθ, ένη- 
σχ°λημένοι περί τήν τής έν Ασία δυνάμεως αύ
τών παγίωσιν, δέν είχον άποπειραθή νέας κα- 
ταδρομάς πρδς τήν Δύσιν, έωσοΰ δ τέταρτος διά
δοχος Μωάμεθ τοϋ Β . Σολιμάν, ό έπονομαζόμε- 

νος Μεγαλοπρεπής, άνέβη έπΐ τοΰ θρόνου τής 
Σταμπούλ. ό ήγεμών ούτος ήτο ό έπιτηδειότεεος 
και πολεμικώτερος απάντων τών έως τότε χρη- 
μ.ατισαντων Σουλτάνων, καΐ, έπειδή έγνώριζεν 
δτι οί χριστιανοί ηγεμόνες ήσαν διηρημένοι με- 
ταςυ των, άπεφάσισε νά έκτείνη τδ βασίλειόν 
του, κυριεύων τήν Ουγγαρίαν, ήτις ήτο ή πλη- 
σιεστέρα πρδς τήν Τουρκίαν επαρχία, καΐ ήλθεν 
επί κεφαλής πολυπληθούς στρατού νά έκπολιορ- 
κήση τδ Βελιγράδιον, μίαν τών ίσχυροτέρων πό
λεων τής χώρας ταύτης, τοϋ οποίου κατέστη 
κύριος εντός τινων ήμερων. Η φήμη τής κατα
στροφής ταύτης ένέπνευσε τρόμον είς άπασαν τήν

υπδ νίκης 
δτι έντδς 
ήθελε κυ- 
πρωτευού-

Γερμανίαν, καΐ ό Σολιμάν, μεθυσθείς 
τοσούτω εύκολου, άνήγγειλεν ήδη, 
ολίγου ή ήμισέληνος τών Γενιτσάρων 
ματεϊ έπΐ τών τειχών τής Βιέννης, 
ση; απάσης τής Γερμανικής Αύτοκρατορίας.

Μετά τάς σταυροφορίας υπήρχε τδ ένδοξον 
τάγμα τών ιπποτών τοϋ άγιου ίωάννου τής Ιερου
σαλήμ, οΐτινες, άφοϋ ίσχυρώς ΰπερασπίσθησαν 
τήν άγίαν γήν, ήναγκάσθησαν μετά τήν υπδ τών 
Σκρακηνών κατάκτησιν τής Παλαιστίνης νά άπο-
συοθώσιν είς τήν νήσον Ρόδον' άπδ τής έποχής 
ταύτης κατέστησαν τήν κυριωτέραν πόλιν τής 
νήσου ταύτης μίαν τών φοβερωτέοων τοϋ κό
σμου διά τε τής στερεότητος τών τειχών της, 
τοϋ υψους τών πύργων της καΐ τοΰ σχήματος 
τοϋ λιμένος της, ένθα μέγας άριθμδς πλοίων 
ήδύνατο νά προφυλαχθή άπδ τών τρικυμιών, καΐ 
τοϋ οποίου ή είσοδος ήτο κεκλεισμένη υπδ ισχυ
ρής άλύσεως, συνδεδεμένης άπδ τών δύο βρά
χων, έφ ών ήσαν τεθειμένοι οί πόδες τοϋ περι- 

φήμου κατά τήν αρχαιότητα Κολοσσού, όλίγον 
άπέχοντες ουτω τών παραλίων τής Ασίας, οί 
ίπποται τής ί*οδου δέν κατέπαυσαν νά ήναι φα
νεροί εχθροί τών απίστων, ώστε τά πλοϊά των 
μετ ακάθεκτου κατεδίωκον ορμής κατά πάσαν 
τήν Μεσόγειόν, καΐ ή σημαία τών ιπποτών έφό- 
βιζε περισσότερον ή τδ πλείστον τών χριστιανών 
ηγεμόνων.

Α .

Σολιμάν ό Μεγαλοπρεπής, πριν ή έξακολου- 
θήση τάς κατακτήσεις του έν Εύρώπη, άπεφά- 
σισε νά μή υποφέρη πλέον έπΐ πολύ, ώστε ή 
αξιόλογος αυτή νήσος νά χρησιμεύη ώς κατα- 

φύγιον εις τούς άκαμάτους έκείνους εχθρούς τού 
Ισλαμισμού’ άλλ’ έπειδή δέν ήγνόει, δτι ή δράξ 
αυτή τών πολεμιστών ήν απτόητος, συνήθροισεν 
έν Συρία στρατδν ύπέρ τάς 200,000, καΐ μέ
γιστος στολος έπεφορτίσθη νά μεταφέρη αύτδν 
είς ϊ·όδον, δπως έκπολιορκήση αύτήν. Κατά τήν 
εποχήν ταύτην ό μέγας μάγιστρος τοϋ μονα
στικού καΐ στρατιωτικού τούτου τάγματος έκα- 
λεϊτο Villiers de Γ i I e A d a m, τού 
οποίου ή άνδρία καΐ έπιτηδειότης ήσαν γνωσταϊ 

πάσι τοϊς χριστιανικοϊς έθνεσι. Μόλις 5 άνδρεϊος 
ούτος πολεμιστής ήνόησε τούς σκοπούς τούς 
όποιους ό Σουλτάνος εϊχε συλλάβει κατά τής νή
σου καί τδν άριθμδν τών στρατιωτών, τδν όποϊον 
συνήθροισεν δπως πολιορκήση ταύτην, έγραψε 
πρδς τδν πάπαν, πρδς τδν αύτοκράτορα τής Γερ
μανίας καΐ πρδς τούς βασιλείς τής Γαλλίας καΐ 
Αγγλίας, πληροφορών αύτούς περί τοϋ κινδύνου, 
οστις ήπείλει τδ τελευταϊόν προτείχισμα τής 
χοιστιανωσύνης έν τή Ανατολή, καΐ ίκετεύων αύ
τούς νά πέμψωσι στρατιώτας καΐ πλοία πρδς 
βοήθειαν τής άπειλουμένης πόλεως’ άλλ’ απαν- 
τε: οί ηγεμόνες ούτοι ένησχολοϋντο είς τά ίδια 
συμφέροντα καΐ τάς διαφοράς, καί ή Ρόδος ήθελε 
περιορισθή είς λίαν αδυνάτους δυνάμεις, αν είς 
τήν πρόσκλησιν τοΰ μεγάλου αύτών μαγίστρου 
(grand-mailre) άπαντες οί ίππόται, οΐτινες ευ- 
ρίσκοντο διεσπαρμένοι έν Εύρώπη δέν ήθελον τρέ- 
ξει έπιποθοϋντες νά άπαθάνωσι πρδς υπεράσπισιν 
τής χριστιανικής θρησκείας κατά τδν δρκον, τδν 
όποϊον ειχον δμόσει εισερχόμενοι είς τδ τάγμα. 
Καΐ αύτοΐ μάλιστα έκ τών άνδρείων έκείνων, οΐ
τινες ένεκα τής ηλικίας ή τών άσθενειών ήδύ- 
ναντο νά άπαλλαγώσι τής θυσίας ταύτης, έσπευ- 
σαν νά υπάγωσιν είς τήν έπικίνδυνον ταύτην θέ-

.,.ν καϊ πλεϊστοι άπωλέσθησαν έν τώ μέσφ τών 
τοικυαιών τής Μεσογείου, υπακούοντες είς τά 
χρέη κα· τούς όρκους τω». Εν τούτοις ό μέγας 
μάγιστρος είς τήν προσέγγισιν τοϋ άπειλοΰντος 
αύτδν κινδύνου, ούδέν ειχεν άμελήσει όπως πω- 
λήση ακριβά είς τδν Σουλτάνον κατάκτησιν, τής 
•οποίας έκεϊνος σφοδρώς έπεθύμει. Ινα δέ δύνα

ται νά φέρη τούς στρατιώτας έπΐ μακράν πο
λιορκίαν είχε συνάξει μεγάλας προμήθειας ζωο
τροφιών παντδς είδους κα1. είχε περιβάλει τήν 
Ρόδον διά τριπλού περιτειχίσματος, ώπλισμένου 
διά πολυαρίθμων πυροβολώ·', άτινα έδύναντο νά 
καταστήσωσιν αύτην άπρόσβλητον. Πρδς τούτοις 
είχε διατάξει νά διανείμωσιν όπλα είς άπαντας 
τούς κατοίκους τής νήσου τούς δυναμένους νά 
όπλοφορήσωσι, καΐ τόσφ μέγα θά^ος τοϊς ένε- 
ποίησεν, ώστε αί γυναίκες φοροϋσαι ένδύματα 
άνδρών ήγωνίζοντο πλησίον τών συζύγων καϊ 
αδελφών των. Δυστυχώς, οτε δ μέγας μάγιστρος 
έπεθεώρησε τά στρατεύματά του, ευρεν ότι δέν 
ύπερέβαινον τούς έξακισχιλίους μαχητάς, έν οίς
άριθμοϋντο μόλις εξακόσιοι ίππόται παντδς έθνους· 

■Οί τουρκικοί στόλοι δέν έβράδυναν νά καλύψωσι 
•τήν θάλασσαν καΐ νά άποβιβάσωσιν έπΐ τής άκ- 
τής σμήνος στρατιωτών, περικυκλωσάντων μετ’ 
ού πολύ τά τείχη τής ϊ’όδου. Αλλά μόλις ό οθω
μανικός στρατός είχεν άποβή, τά πυροβόλα τών 
πολιορκουμένων έσκόπευσαν έπ αύτών μετά το
σαύτης όρμής ώστε άπειρον πλήθος Τούρκων έκε- 
ραυνώθη, καΐ αύτοΐ οί Γενίτσαροι καταπληχθέν- 
τες έκ τής άπροσδοκήτου ταύτης άμύνης έζήτη- 
σαν μεγαλοφώνως νά έπαναβιβασθώσι διά νά φύ 
νωσι τήν συμφοράν, τήν όποίαν έπαθον οί συ- 
.στρατιώταί των.

Β'.

Τήν στιγμήν ταύτην άκριβώς δ Σολιμάν άπε- 
βιβάζετο έντώ μέσω τσϋ έκπεπληγμένου καϊ τε- 
ταραγμένου στρατοϋ του. Καταληφθείς ύπ δρ- 
γής διά τήν ανανδρίαν τών Γενιτσάρων, διέταξε 
νά στήσωσι τήν αύτήν στιγμήν θρόνον έν τω 
μέσφ τοϋ πεδίου καΐ ποοσκαλέσας πολλάς μυ
ριάδας τούτων νά παρουσιασθώσιν άοπλοι ένώ- 
πιόν του έδωκε διαταγήν νά περικυκλωθώσιν υπδ 
τών σωματοφυλάκων του, οΐτινες μέ τδ γιατα- 
γάνιον είς τήν χεΐρα ήσαν έτοιμοι νά έκτελέσωσι 
τήν πρώτην διαταγήν, ήτις ήθελε τοΐς δοθή. Εις 
τήν θέαν τής τρομεοάς ταύτης ετοιμασίας, οί δυ

στυχείς ούτοι δέν άμφέβαλλον πλέον, ότι δ Σουλ~

ο
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»

»
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»

»

»

»

»

τάνος τοϋ δποίου έγνώριζον τήν αύστηοότητα, 
τούς ειχεν οΰτως αθροίσει, δπως τιμωρήση αύ
τούς αύστηρώς, διότι έφυγον πρδ τών χριστια
νών. Πανταχόθεν ήκουέ τις παράπονα καϊ στε
ναγμούς, καϊ ή φρίκη ετι μάλλον έπεβεβαιώθη, 
δτε δ Σολιμάν άναβάς έπί τοϋ θρόνου καί ψίπτων 
έπΐ τοϋ τρέμοντος τούτου στρατεύματος βλέμ
ματα έμπλεα δργής,

« Εάν έπρόκειτο νά δμιλήσω προς αληθείς ς-ρα- 
τιώτας, είπεν αύτοΐς δι’ ώργισμένης φωνής, ή
θελον σάς συγχωρήσει νά έμφανισθήτε έμπροσθέν 
μου ένοπλοι’ άλλ’ έπειδή δέν είσθε πλέον ή 
άθλιοι δούλοι δέν είναι δίκαιον νά φέρητε ξίφη, 
τά όποϊα άνήκουσι μόνον είς ανθρώπους έλευ- 
θέρους καί ανδρείους’ έάν δμως ήσθε τόσον 
άνανδροι, ώστε ν’ άδυνατήτε νά πολεμήσητε 
δράκα χριστιανών, ή αισχύνη αΰτη δέν είναι δί
καιον ν άντανακλασθή έφ δλων τών Μουσουλ
μάνων, καϊ τδ αίμά σας τούλάχιστον θά χρη
σιμεύσει ώς άπειλή κατ’ έκείνων, οΐτινες ήθε
λον δρεχθή νά σάς μιμηθώσι· »
Περαίνων τούς άπειλειτικούς τούτους λόγους ό

Σουλτάνος έκαμε σημεΐον είς τούς φύλακάς του, 
οΐτινες ύψοϋντες συγχρόνως τά σπινθηροβολοϋντα 
γιαταγάνιά των έμελλον νά σφάξωσιν άσπλάγ- 
χνως τούς έσκυμμένους γενιτσάρους, δτε δ Αγάς, 
δ αρχηγός τούτέστι τοϋ στίφους τούτου τοϋ 
τόσον τεραστίου συνήθως είς τάς μάχας, ριπτί- 
μενος είς τούς πόδας του τδν παρεκάλεσε νά συγ- 
χωρήση ν’ άποθάνωσι τούλάχιστον είς τήν υπη
ρεσίαν του πολεμοϋντες τούς χριστιανούς, ΐνα 
καλύψωσιν ουτω διά τοϋ αίματός των τδ αίσχος, 
δι’ ού ήμαυρώθησαν’ δ Σολιμάν οστις ύπεκρίθη 
τδν θυμόν τοϋτον δπως τρομάξη μόνον τούς ενό
χους διά τοϋ φόβου τής τιμωρίας, έφάνη μόλις 
ένδίδων είς τάς δεήσεις τοϋ Αγά, δστις ήτον είς 
τών άνδρειοτέρων στρατηγών τοϋ στρατοϋ του, 
άλλά τέλος συνεχώρησε νά τοΐς άποδοθώσι τά 
όπλα των έπί τώ δρςο, δτι ήθελον έπιστρέψει είς 
τήν μάχην κατά τήν αύτήν στιγμήν, καί δτι μάλ
λον ήθελον άπολεσθή πάντες μέχρι τοΰ τε
λευταίου παρά νά έπαναπέσωσιν είς τοιοϋτον 
σφάλμα. Απδ τής στιγμής ταύτης ούδεμία ήμέρα 
παρήλθε καθ’ ήν τά τείχη τής Ρόδου δέ υπήρξαν 
τδ θέατρον χιλίων αιματηρών καί δρμητικών 
άγώνων, είς οΰς οΐ τε Χριστιανοί καί οί Μουσουλ
μάνοι έπέδειξαν δμοίαν άνδρείαν. Επί πολλούς 
μήνας δ Villiers de Γ ile-Adam καί οί ίππόται 
του, τών όποιων οί πλεϊστοι άπωλέσθησαν μα-

L
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χόμενοι έπί τών τειχών, δεν άνεπαύθησαν ούτε 

ημέραν ούτε νύκτα άκαταπαύστως φέροντες τάς 
πανοπλία; των καί ετοιμαζόμενοι εις ένδοξον 
θάνατον, 8ν ήψηφουν διά τής προσευχής και 
τών θυσιών, τάς οποίας ή χριστιανική θρησκεία 
χορηγεί εις τούς άποθνήσκοντας. Ούτως ήόυνη- 
θησαν διά τής δυνάμεως τοΰ ήρωϊσμού καί τής 
άφοβίας των ν’ άποκρούσωσιν επέκεινα τών εκα
τόν εφόδων τών ’Οθωμανών, άς δ Σουλτάνος 
ένεψύχωνε διά τής παρουσία; του, τοποθετούμε
νο; εις τά; κινδυνωδεστέρα; θέσεις.

Άποκαμών έκ τών τοσούτων προσπαθειών άς 
η άνδρία τών πολιορκουμένων έφαίνετο καθι- 
στώσα ανωφελείς, δ Σολιμάν διέταξε νά μετα- 
χειρισθώσιν υπόνομον όπως άνατινάξωσι μέρος 
τοΰ τείχους καί είσδύσωσιν εις τήν Ρόδον. Διά 
τοϋ φρικώδους τούτου μέσου κατόρθωσε τωόντι 
ν’ άνοιξή μεγάλην οπήν εις το πρώτον τείχος’ 
άλλ’ οποία ύπήρξεν ή έκπληξις καί ή άποθάρρυν- 
σις τών Τούρκων, όταν είδον έμπροσθεν αύτών 
νέον προτείχισμα, το όποιον οί Ρόδιοι ανόρθω
σαν καί τό όποιον αυτός ό μέγας μάγιστρος ήτοι- 
μάζετο νά το ύπερασπισθή έπί κεφαλής τών αν
δρείων του ιπποτών. Εί; τήν θέαν ταύτην ό
Σολιμάν κυριευθείς υπό θαυμασμού άπώλεσε πά
σαν ελπίδα τοΰ νά νικήσΐ) ποτέ όμοιους έχθρούς. 
Εν τούτοις έξ δλόκληροι μήνες ειχον παρέλθει 
άφ’ ότου ή Ρόδο; έπολιορκεϊτο, και πολλαΐ μυ
ριάδες άνδρών έξ άμφοτέρων τών μερών άπώλε- 
σαν τήν ζωήν εις τάς διαφόρους μάχας, δτε ό 
Σουλτάνος έμαθε διά τής προδοσίας Ελληνος δού
λου όστι; έλειποτάκτησε τής Οέσεώς του, ότι η 
δυστυχής αυτή πόλις σωρός πτωμάτων πλέον 
ήτο καί ότι οί ύπερασπισταί αυτή; τό πλεϊστον 
πληγωμένοι ή καταβεβαρημένοι υπό τών κόπων 
ειχον μείνει τόσον ολίγοι, ώστε μακροτέρα αντί· 
στάσις θά άπέβαινεν αδύνατος. 0 μέγας μάγι
στρος συγκινηθεΐς έκ τής δυστυχίας όλου τούτου 
τοΰ λαού οστις δεν είχε πλέον οικίας πρός κατοι
κίαν, καί εις 3ν ήοχισαν νά έλλείπωσι τά άναγ- 
καιότερα πρός τό ζήν, ένέδωκεν εις τάς παοα- 
κλήσεις τών Ροδίων ιερέων καί έμπόρων, οΐτινες 
κλαίοντες ειχον παρακαλέσει αυτόν νά μη μηκύ - 
νη έπι πλέον ανωφελή άντίστασιν, ένώ όλα τά 
χριστιανικά έθνη έφαίνοντο έγκαταλιπόντα αυ
τούς. ‘Ο Villiers de 1’ lle-Adam άν καί άκου- 
σίως, εύρέθη όμως ήναγκασμένος νά ζητήση άπό 

τόν Σουλτάνον τήν άδειαν νά έγκαταλίπη τή» 
νήσον ταύτην ·?,ν δέν ήδύνατο πλέον νά όπερα- 
σπισθή. Λαμβάνων τήν αγγελίαν ταύτην ό Σο
λιμάν δεν ήδυνήθη νά κρύψη τήν χαράν ήν έπρο- 
ξένησεν αύτώ ή παράκλησις αύτη εις ·ην ουδόλως 
έδίστασε νά ένδώση’ άλλ’ επειδή ήν μέγας καί 
μεγαλόψυχος ήθέλησε νά ϊδη αυτοπροσώπως τόν 
άνδρεϊον έκεϊνον πολεμιστήν, όστι; ήναντιώθη 
επί τοσοΰτον χρόνον πρός ένα τών ίσχυροτέρων 
οθωμανικών στρατών, οΐτινες ειχον έως τότε απει
λήσει τήν Ευρώπην.

Πλήρη; Θαυμασμού πρός τήν άνδρίαν τού έν
δοξου έκδικητοϋ τού χριστιανισμού, ό Σουλτά
νος προσεφέρθη πρός τόν μέγαν μάγιστρον, όπως 
παράσχη εις αυτόν όλος τάς τιμάς, όλα τά αξιώ
ματα, όσα ήθελεν έπιθυμήσει, έάν συνήνει νά 
καταταχθή εί; τήν ύπη ρεσίαν του’ άλλ’ ό Vil
liers ε'χεν αρκετήν μεγαλοψυχίαν, όπως μή 
προδώση ουτω τήν θρησκείαν, υπέρ ής ώρκίσθη 

νά χύση τό αίμά του, μέχρι καί αυτής τής τε
λευταίας ρανίδος, καί ή μόνη χάρις, τήν οποίαν 
έζήτησεν από τόν νικητήν, ήτο νά φέρη έπί 
τών πλοίων άτινα τώ άπέμειναν δλας τάς χρι
στιανικές οικογένειας, αΐτινες ήθελον νά τόν 
άκολουθήσωσιν. Ολίγα; ήμέρας μετά τήν συν
θήκην ταύτην υπό τήν θέαν άπαντος τοΰ οθω
μανικού στρατού οι ολίγοι ίππόται οΐτινες ειχον 
έπιζήσει μετά τοσαύτας μάχας, κατέλιπον τήν 
νήσον Ρόδον, ένθα απέκτησαν δόξαν αθάνατον’ 
ό μέγας μάγιστρος μετέβη εις Ρώμην όπου δ 
Πάπας Ανδριανός ό Σϊ'. τόν ύπεδέχθη μετά τού 
άνήκοντος σεβασμού καί τών τιμών τών όφειλο- 
μένων εις τόν ευγενή υπερασπιστήν τής χρι
στιανικής θρησκείας’ καί μανθάνοντες τήν δόξαν, 
τήν οποίαν οί ίππόται τής Ρόδου απέκτησαν, οί 
διάφοροι μονάρχαι τής Ευρώπη; μετενόησαν διότι 
έγκατέλιπον ούτως εις τάς ιδίας αυτής δυνάμεις 
τήν δράκα ταύτην τών άνδοείων πολεμιστών, οϊ- 
τινες ειχον άναστείλει επί 8ξ μήνας έμπροσθεν τής 
έρειπωμένη; αύτών πόλεως δλας τάς τής οθω
μανικής αυτοκρατορίας δυνάμεις. Ετη τινά άρ- 
γότερον Κάρολος δ Ε θέλων νά τιμήση τήν άν
δρίαν τών ιπποτών τού αγίου ίωάννου παρεχώ- 
ρησεν εις τόν μέγαν μάγιστρον Villiers de Γ 
lle-Adam, οστις έζη είσέτι εις μικράν τινα νήσον 
δνόματι Μελέτην, ήτις κατέστη μετ’ ού πολύ 
τόσον δλεθοία εις τούς Μουσουλμάνους τής Αφρι
κής, όσον ή ‘Ρόδος εις τούς τής Ασίας. Επί δύο 
αιώνας οί ίππόται τής Μελίτης, άξιοι διάδοχοι

-τών τή; ίερουσαλήμ, έξηκολούθησαν νά προσ- 
ζάλλωσιν έπί τής θαλάσσης τά πλοία τών Μου
σουλμάνων, καί ή νήσος αύτη ήθελε τοϊς άνήκει 
καί νύν έτι, έάν τό τάγμα τούτο δέν διελύετο 
τή συναινέσει τών κυριωτέρων μοναρχών τής Ευ
ρώπη; (1798)

(’Εκ του Γαλλικού.)

Σ. ΛΑΜΠΡΟΣ.

4 ιήγηοις όποΰ εόειζεν ύ πανά
γαθος θεός διά ώγέ,Ιειαν τών ανθρώπων, και 
μάΛιστα διά εάς Αμαρτίας τών κάτοικού ντων 
iv τι'/ νήσω Σαντορήνη.

Αί έορταί καί αί πανηγύρεις τής έκκλησίας 
μας, ευλογημένοι χριστιανοί, διά άλλα δέν γί
νονται, είμή μόνον διά ψυχικήν ώφέλησιν’ επειδή 
πολλήν ωφέλειαν δίδουσιν εις τήν ψυχήν ήβήκ (οί 
βίοι) τών φιλοθέων άνδρών’ διατί οΰ μόνον μάς κά- 
νουσι άπό τό κακόν νά άπέχωμεν, αλλά πολλώ 
μάλλον καί εις τό καλόν νά προκόπτωμεν. Τοι- 
ούτων λοιπόν τών αγ . . . . εύμορφα, καί ψυ
χωφέλιμα ..................κινήσου κάθεν χρισ[τιανόν] .
.... σλπίζω πώς καί οί.....................φέρει πρός
τήν.................παρακινήσει νά μισήσετε πάσα
αμαρτία καί νά προσέλθετε τώ Χριστώ έν δά- 
κρυσι μετάνοιας. ’Αλλά πριν παρά νά κινήσω 
τήν διήγησιν παρακαλώ τήν άτ νειά σας νά 
άκοοάζεσθε αυτά μετά πολλοΰ πόθου, έπειδή 
σά; ομνέγω εις τόν θεόν, πώς δέν Θέλω είπεϊ 
κανένα ψώμα, αλλά όλα εκείνα όπου δ παντο
δύναμος θεός μάς έδειξεν εις τόν καιρόν έτούτον, 
όδιά νά έπιστρέψωμεν πρός μετάνοιαν.

Αρχομαι λοιπόν τήν διήγησιν λέγοντας πώς 
ερχησαν οί πόλεμοι καί ή μεγάλαις άκαταστα- 
σίαις καί τό περισσότερον άστοχίαις έν παντί 
πράγματι καί πάλιν έκεϊνον τό ολίγο .... ήθε- 
λεν μα; στείλειν δ................. έπερναν ή άρμά-
δαις καί................. ηχίαν αλλά τί τό...............
όντας ό μεγαλοδύνα|μος}................... κ[αρδίαν,
οπού μέ πολέμους καί μέ πείναις δέν έπιούμαν 
καρπούς μετανοία;, ήθέλησε νά μάς δείξη άλ
λον πράγμα φοβερόν καί έξαίσιον, όπου εγώ δέν 
θέλω δυνηθή νά τό αναφέρω πρός τήν ύμετέραν 
αγάπην’ πλήν παρακαλώ τόν έλεήμονα θεόν νά 
μού στείλη έξ ύψους βοήθειαν νά τό γράψω διά 
νά φαίνεται εις πάσαν καιρόν.

Τό λοιπόν, ευλογημένοι άκροαταί, εις τούς

1650, ήγουν εις τούς χιλίους έξακοσίους πε
νήντα, Σεπτεμβρίου δεκάτη τετάρτη, ήμερα 
σάββατο, οπού έωρτάζομεν τήν ύψωσιν τοΰ τί
μιου Σταυρού" τήν αυτήν ημέραν λοιπόν εις πέντε 
ώοαι; άρχησεν νά κάμη σεισμούς, καί κάνοντας 
δλημερής έθαυμάζαμεν, καί πάλιν ξημερόνοντας 
ή κυριακή δέν έπαυαν.............. έπλήθυναν καί
έδυνάμ[οναν] καί έξέστ[ημεν]..................βλέπον-
τες τούτο τό................... άπό τόν φόβον τών
[σεισμών έβγήκαμεν] όλος δ λαός τών πέντε κα- 
στελίων δμάδη μέ τούς ιερείς καί έπήγαμεν εις 
τή; πλέα αλάργα έκκλησίαις, δπού ήθελεν κάθεν 
καστέλιον οδιά νά κάμ,ωμεν δεήσε; καί ίκεσίαι;’ 
δέν κατέχοντας τί είχε νά μάς άπανέβη’ πολ
λοί έλεγαν νά γίνωται οί σεισμοί άπό ταϊς μπο- 
νάτσαις’ άλλοι πάλιν έλεγαν πώς νά γίνων- 
ται καί εις τά άλλα νησία. Καί άλλοι γέροντες 
είπαν πώς μέλει νά μάς έπανέβη κανένα μέγαν 
κακόν, καθώς ήτον καί ή αλήθεια, καί έτσι έστέ- 
καμεν μέ μεγάλον λογισμόν.

Εις δέ τάς είκοσιέξη τού αυτού μηνός, δπού 
εΐχαμεν τήν μνήμην τού άγιου ίωάννου τού Θεο
λόγου, ήοθεν μία βρώμα δυνατήν, καί ήτον ημέ
ρα πέμ.πτη ... ή βρώμα ταχυτέρου, δέν κατέ
χοντας .................καί π[άλιν εις] ολίγον διάστημα
μάς . .................. οϋ Κουλούμπου φαίνεται ένα .
..................τες τινάς.

Ετσι λοιπόν έπήγαμεν εις τήν μέραν έκείνην 
καί ΐδαμεν καί ήτον έτσι ή αλήθεια καί έφαί- 
νουντον μίαν άλωνάδα καί ήσπριζεν ιόσάν χιώνι 
δπού έπαραξενίστημεν. Πολλοί έστοιχιμάτιζαν 
καί έλεγαν νά ήναι εις τήν μπονάτζιαν’ αλλά 
όσοι είχαν γροικιστά πώς καί άλλοτε ήψε φωτία 
εϊς τούτον τό ταλαίπωρου νησί έποφάσισαν καί 
εΐπασιν, πώς τό σημάδι έκεϊνον δέν φανερόνει 
άλλο παρά πώς έχει νά άψη φωτία, καί μέ τόν 
λόγον αύτόν μάς έπερίλαβεν άπαντας δειλία.

Καί έτσι έπήγαμεν εις τήν εκκλησίαν τού μέ- 
γα Θεολόγου οδιά νά άκούσωμεν λειτουργίαν, καί 
έκεϊ δπού έλειτουργούσα 'έκαμε έναν σεισμόν φο
βερόν, δπού έτρομάξαμεν όλοι μας λογιάζοντας 
πώς έχει νά χαλάση ή έκκλησία νά μάς πλακώση 
έκεϊ όλους, δ[μω; μέ τήν βο]ήθειαν τού αγίου 
έγλυτώσαμεν καί...................λειτουργίαν έπήγα-
αεν................... εις τό καστέλι έκεϊ δπού είναι δ
μύλος, καί πάντες έβλέπαμεν εί; τήν γυάλινη 
έκείνην δπού έφάνηκεν’ καί ή βρώμα καθόλου 
δέν έσκόλαζε, καί ήρχουντο άπό εκείνην τήν 
γυαλινήν’ διατί καθώς μάς είπαν πολλοί δπού
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έξέμειναν έξου τήν πέμπτην ξημερόνοντα; πώς 
έκεϊ ιδαν κα'ι έφάνη ωσάν καπνός, μά έτότες 
έμεϊς δέν τδ ήξεύραμεν, μόνον έξ ύστερου μάς τδ 
είπασι.

Ετσι λοιπόν έμαζεύτημεν πολλοί καί έξα- 
νοίγαμεν είς εκείνο τδ σημάδι- καί περάσοντας 
τδ μεσημέρι, ώ τών θαυμασίων σου Χριστέ βασι
λεύ ! ϊδαμεν καί έσήκωσε άπδ εκείνην τήν γυαλι- 
νήν καπνδν μεγάλον ωσάν νέφος- καί όπόταν 
έβγαινε έφάνη καθολικά ωσάν πύργος τοϋ ανεμο
μύλου, καί πάλιν παρευθύς ..... περάσοντας 
μίαν ώραν έσήκωσεν πάλιν [ωσάν άλλα νέφος] 
πλέον μεγαλήτερον άπδ τδ πρώτον.................[άρ-
χησα]ν έτότες νά συνοπάβγουν οί σεισμοί, κα'ι 
έκαμεν ολίγους καί ελαφρούς. Καί ξημερόνοντας 
ή παρασκευή έβγήκαμεν άπδ τδ καστέλι μας 
τδν Πύργον ολος ό λαδς μέ τους ιερείς καί έβα- 
στοϋμαν τάς άγιας εικόνάς, κάνοντας αρχήν πα- 
ράκλησις, οδιά νά ύπάμεν άπάνω είς τήν Απάνω 
Μεράν εις τήν Κερά Παναγιά. Καί εκεί δποΰ 
έκινούμαν ϊδαμεν καί έσήκωσε ένα νέφος μεγα- 
λήτερον άπδ τδ καστέλι μας, καί τόσον έφοβή- 
θημεν όποΰ έβουλήθημεν νά μήν ύπάμεν επάνω 
στήν Παναγιά" άμή οί Ιερείς μάς έπαραζίνησαν 
καί έπήγαμεν, καί ώστε νά πάμεν καί νά έρθω- 
μεν έσήκωσε πλέον παρά δέκα φοραΐς. όμοίως 
καί τδ σαββάτου έσήκονεν έτσι καί έφαίνουνταν 
πέτραις καί χώματα καί έπήγαιναν είς τδ ύψος 
έως τδν ούρανδν, καί δπόταν έκατέβαιναν άκού- 
οντα κτύ[ποι ωσάν πο]μπάρδες.

’Αλλά παρακαλώσας ευλογημένοι χ[ριστιανοί] 
. . . . καί τά επίλοιπα νά μοΰάκούσετε..............
όπου ό πανάγαθος θεδς μάς έδειξεν διά τήν σκλη- 
ραν μας ζαρδίαν. Καί άγκαλά καί νά κατέχω πώς 
δέν θέλω δυνηθή νά τδ γράψω ώς καθώς τδ ϊδαν 
τά μάτια μου, πλήν τδ δσο δυνηθώ δέν Οέλο> άμε- 
λήσει νά τδ γράψω νά τδ άκούση ή έντιαότης σας. 
Πράγμα ϊδαμεν, χριστιανοί μου, φοβερδν καί 
έξαίσιον, διατί ξημερόνοντας ή κυριακή όποΰ εϊ- 
χαμεν είκοσι εννέα τοΰ αύτοϋ μηνδς ϊδαμεν καί 
έσήκωσε ώσάν καπνδν, μά πράγμα μέγα καί 
έξαίσιον, τολμώ είπειν πώς καθολικά ήθέλησεν 
νά πάγη παράνω άπδ τδν ουρανόν- καί άπάνω 
είς τήν κορυφήν τοΰ αύτοϋ καπνοΰ έφάνησαν φω- 
τιαίς, καί έβγαιναν ώσάν λάντζαις ή νά είπώ
άστραπαίς καί έσοναν έως τήν γήν καί φοβόντας 
έκεΐνον τδ...............μυστήριον νά μήν μάς κα-
τακαύσκ, [έπήγαμεν] μέσα είς ταΐς έκκλησίαις 
καί έλειτουρ[γοΰσαν]............... [πολ]λοί άπδ τούς
λαϊκούς έκαινώνησαν άπδ τδν φόβον των.

’Αλλά αύτδ όποΰ έσήκωσε, χριστιανοί μου, δέν 

έπαυσε πλέο, ώς καθώς έκανε τήν άλλην ημέραν, 
άλλά τόσον καί έπλήθυνε- καί έδυνάμονε, καί 
έσήκονε πέτραις καί χώματα ύψηλά, καθώς άνω
θεν εϊπαμεν, καί άλλα άνέβαιναν καί άλλα έκα- 
τέβαιναν, καί έγροικοΰνταν κτύποι περισσοί καί 
άκούστησαν άλάργα έως τής Πόλις τά καστέ · 
λια, καί έθαβροΰσαν πώς είναι άρμάδαις καί πο- 
λεμοΰσι, καθώς υστέρα μάς άνήγγειλαν.

Καί άπδ τδν τόσον κτύπον καί ταραχήν έσυγ- 
χύστη ή θάλασσα καί έπερικύκλωσε δλον τδ νησί 
καί όσον έμεσημέργιαζε τόσον καί έπλήθεναν όλα 
τά κακά είς εμάς. Τί νά είπώ καί τί νά άφήσω 
δέν κατέχω- ποϊο νά άρχήσω πλέον γληγορώ ■ 
τέρα- τήν βρώμαν όποΰ εϊχαμεν ή τούς σεισμούς 
όποΰ ήκανε, [ή τήν φω]τιάν όποΰ έθωροΰμαν, 
τήν θάλα^σσαν όποΰ έφούσκονε], έκείναις ταις 
λάντζαις ταΐς φοβεραίς όποΰ έκτυποΰσαν έμπρο- 
στά είς τά μάτια μας- είς τόσον όποΰ έπαντονά- 
ραμεν τήν ταλαίπωρον ζωήν μας, καί έπαντέχαμε 
τδν αίφνήδιον θάνατον.

Τοΰτα όλα θεωρόντας, χριστιανοί μου, έβγή- 
καν ολα τά καστέλια καί δέν έκατέχαμεν ποϋ 
νά ύπάμεν- κα'ι θωροΰμεν τούς Καστρινούς καί 
έκατέβαιναν καί αύτοί πρδς ημάς μικροί καί με
γάλοι- καί θωρόντας αύτούς έπήραμεν καί ημείς 
τάς αγίας εικόνας, καί έκλούθησεν όλος ό λαδς, 
πλούσιοι καί πένητες, άνδρες καί γυναίκες, νέοι 
καί γέροντες, μικρά παιδιά βυζανιάρικα- καί 
έχαναν τά παιδιά ταις μάναις καί ή μανάδες 
τά παιδιά έκεϊ όποΰ έπερπατοΰσαν, καί έφωνά- 
ζαμεν όλοι μεγαλοφώνως τδ κύριε έλέησον, καί 
έκλέγαμεν καί έθρηνοΰμαν, καί έζη[τούσαμεν 
με]τά δακρύων ό εΐς υπέρ τοΰ άλλου συγχώρε- 
σιν. Καί έτσι έπήγαμεν καί ένταμώσαμεν τής 
Καστρινούς είς τδν άγιον Ανδρέα, και έπήγαμεν 
άπ έκεϊ είς την αγίαν Μαρίνα, καί έπήγαμεν έκεϊ 
όποΰ ήτον τόπος πολύς οδιά νά πάρωμεν δ εΐς 
ύπέρ τοΰ άλλου συγχώρεσιν.

Τδ λοιπόν σώνοντας είς τήν αγίαν Μαρίνα άρ- 
χησαν οί ιερείς καί έκαναν δέησες καί ίκεσίαις 
πολλήν ώρα- καί έκεϊ έκούγαμεν τής σεισμούς 
τής φοβερούς καί βρονταίς τρομεραίς είς τόσον, 
όποΰ ούδεμίαν ψυχήν ήλπιζεν πώς έχει νά γλυ- 
τώση τήν ώραν έκείνην. Και έτσι άνάμεσα είς 
τά κακά όλα όποΰ εϊχαμεν έ^ψιξε δύο αστροπελέ
κια, καί τδ ενα έφθασε είς μίαν πέτραν, άλάργα 
άπδ ημάς ώς έμισδ μίλι- καί ήτον ή πέτρα έκε?- 
νη μεγάλη ώσάν σπήτι, καί εκαμέν τη έως έκα- 

τδν κομμάτια, καί τήν έσκόρπισε άλάργα τά 
κομμάτια άπδ ημάς, τά όποια φαίνουνται εως 
[τήν | σήμερον. Τοΰτα έμεϊς [θωρόντας έκάμαμεν] 
μέγαν θρήνον καί δδυρμδν, καί έποιήσαμεν τδν 
τελευταϊον άσπασμδν, καί έιυγχωρούμεσταν άλ- 
λήλοις. Τί καρδίαν λογιάζετε, χριστιανοί μου, 
καί είχαν έτότες οί ταλαίπωροι γονείς πρδς τά 
παιδιά, θεωρόντας νά άποχωρίζωνται δ εΐς ύπέρ 
τδν άλλον. Ετρεχαν ώς ποταμοί τά δάκρυα, 
έτυπτον τδ στήθος, έβοοΰσαν έλεεινώς, άλλά είς 
μάτην έκοπίαζον, έπειδή, καθώς άνωθεν εϊπαμεν, 
έπήγαν οί καστρινοί είς τδν Αρχάγγελον μέσα 
είς τδ Ακροτήρι, καί εμείς οί ταλαίπωροι ένέβη- 
μεν εδώ είς τδν Πύργον, δέν δλπίζοντας πώς θέ 
λομε σώσει άπδ ταϊς τόσαις φοβεραϊς άστραπαίς 
δποΰ έ^ρικτεν, καί άπδ τδν φόβον μας έπέφταμεν 
πίμυτα είς τήν γήν, λογιάζοντας πώς έκεϊ έχει 
νά μάς κατακαόση όλους. Αλλά μεγάλη ή εύ- 
σπλαγχνία τοΰ μεγαλοδυνάμου θεού, ούμή θέλω 
τδν θάνατον τοΰ άμαρτουλοΰ ώστε έπιστρέψαι 
καί ζήν αύτόν.

Ερχόμενοι εδώ είς τδν Πύργον μέ τδ καλόν 
μάς άνήγγειλαν πώς ή θάλασσα ένέβη άπδ τήν 
τόσην ταραχήν όποΰ ειχεν έπάνω υψηλά έως δύο 
μίλια, καί έπερικύκλωσεν δλον τδ νησί, καί έξε- 
ρίζωσεν άπδ τήν Εξω Μεράν πέτραις μεγάλαις 
άπδ μέσα άπδ τήν θάλασσαν, καί τής έδριξεν έξω 
είς τήν γήν, καί δέν άφήκεν βάρκα είς κάμμίαν 
ρίβα τοΰ νησίου εϊμητα μό'Ον άπδ τήν μέσαν 
Πάντα, ήγουν άπδ τδν Πάλον έως τδν Σκάραν, 
όποΰ έκεϊ δέν άνέβη έτόσον ύψηλά ή θάλασσα 
νά πάρη βάρκα. Είς δέ τήν άλλην μερεά δέν 
άφήκεν κάμμίαν, καθώς άνωθεν εϊπαμεν. Επή- 
ρεν ή αύτή θάλασσα χιλιάδων μουζουριών χω
ράφια- έπήοεν συκίαις, άφάνισε έκκλησίαις άπδ 
θεμελίων, κα'ι έξέχωσεν είς τδ Καμάρι καί εΐς 
τήν Περίσα κτίσματα ελληνικά, όποΰ δέν τά ήξευ 
ρε τινάς άπδ μάς, ού[τε άπδ τούς] γονέους μας.

Καί εύρέθησαν μνήματα μέ κόκκαλα ανθρώ
πινα γεμάτα- καί έμεϊς εϊχαμεν άπάνω συκιαίς 
φυτεμέναις, καί έσπέρναμεν καί κριθάρι καί έζού* 
σαμεν- καί έτώρα είναι έρημα παντάπασις, καί 
δέν θωρεϊς άλλο έκεϊ παρά μόνον τοιχιά μέ άσβέ- 
στι κτισμένα, καί μάρμαρα μεγάλα καί περισσά. 
Ετσι λοιπόν έλέγαμεν πώς θέλομεν τδ πάθει καί 
έμεϊς νά χαθοΰμεν ώσάν καί έκείναις ταϊς χώ 
ραις, δποΰ άπδ καιρόν έβούλησαν καί τώρα έξε- 
χώστησαν.
u Τδ λοιπόν τήν κυριακήν τδ βράδυ έπήγαμεν 

πάλιν εΐς ταΐς έκκλησίαις, καί έπαρακαλοΰμαν 
τδν φιλάνθρωπον θεόν νά κάμη είς έμάς τίποτης 
έλεος, διατί ούδείς δέν ήλπιζεν πώς θέλει ίδεϊν 
πλέον τδν ήλιον, διατί δέν έφάνηκε καθόλου τήν 
κυριακήν, καί δέν έκατέχαμεν πότες βραδιάζει. 
[Αλλά μεγά|λη ή εύσπλαγχνία τοΰ μεγαλοδυνά
μου θεού ! μεγάλη καί άπειρος ή άγαθότης σου, 
κύριε, ώ τών μεγίστων σου δωρεών μακρόθυμε 
Χριστέ βασιλεΰ ! Τί άνταμοιβή νά σοΰ αποδώ- 
σωμεν, κύριε διά έκεΐνον τδ τόσον καλόν όποΰ 
μάς έδειξες τήν ώραν έκείνην · καί ποία γλώσσα 
νά είπη ή νοΰς νά λογιάση τήν άπειρόν σου κα· 
λωσύνην, φιλανθρωπότατε Κύριε; Ακούσατε άμαρ- 
τωλοί νά τδν φοβηθήτε- ακούσατε δίκαιοι νά τον 
δοξάσετε, νά τδν ύμνήσετε τδν έλεήμονα θεόν, 
όποΰ άν καί εϊμεστε αμαρτωλοί, πάντοτε μάς 
άπακούει καί μάς έλεημονά, ώς πατήρ φιλό
στοργος όποΰ είναι. Αύτδς καί τήν σήμερον μάς 
έπάκουσε, επειδή άπ έκεϊ όποΰ εϊχαμεν ολομερής 
βρώμαν καί δυσωδίαν, τότες· μάς εύσπλαγχνί- 
σθη, και μάς έστειλεν είς δύο ώραις τής νυκτδς 
μία εύωδία ώραιοτάτη, μεγάλη καί θαυμαστή, 
καί έγέμισεν όλα τά καστέ[λια] .... Αχτα 
τί εύωδία λογιάζετε καί νά ήτον, εύλογημένοι 
άκροαταί, δέν κατέχω νά σάς τήν είπώ- καί άν 
είπώ πώς ήτον σάν κάμμιάς λογής μυρωδιά, 
επίγειος, θέλω ψευστή, διατί αύτήνη άπό μερ- 
τζουβί ή καί μόσχον δέν ήτον τίποτης. Καί είς 
κοντολογία τοϋτο μόνον θέλω είπή ταϊς αφεν
τιάς σας, πώς ήτον μία μυρωδιά άπεσταλμένη 
άπδ τοΰ έπουρανίου βασιλέως ’Ιησού Χριστού 
είς όλίγην άνεσιν πρδς ημάς τούς αμαρτωλούς. 
Επειδή μέ έκείνην τήν ευωδίαν έγνωρίσαμεν πώς 
ό πολυεύσπλάγχνος θεδς μάς έλευθέρωσεν άπδ 
τήν κόλασιν. Ολοι έκλαίγαμεν άπδ τήν χαράν μας 
καί εΰχαριστοΰμαν τδν μεγαλοδύναμον θεόν, 
όπου έδειξεν είς έμάς τοιαΰτα σημεία φοβερά, 
ένδοξα καί εξαίσια.

Τότες λοιπόν έπαυσαν τά νέφη, όποΰ άπδ τήν 
[γυαλιν]ήν έβγαιναν, όμοίως καί ή βρονταίς και 
άστραπαίς, καί έγένετο γαλήνη καί εύωδία, καί 
ένεπαύθην ολίγον ή καρδία μας. Αλλά περάσον
τας μίαν ώραν έχάθην ή μυρωδιά, καί ήρθεν 
πάλε βρώμος ώσάν πρώτα, καί έβρώμη ώς τιάφι 
καί ώς μπόλμπερη, ή νά είπώ σάν τζεντήνα τοΰ 
καραβιού. Καί άγκαλά καί νά ήρθεν δ βρώμος 
άμή τά άλλα κακά έπαυσαν άπδ ημάς, καί έφαί" 
νουντο ξαστεριά. Και τά μεσάνυχτα πάλε έσή
κωσε ώσάν καί τήν ημέραν μέ φωτιαίς χαί μέ 
βρονταίς, καθώς άνωθεν έγράψαμεν.
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Τό δέ ταχύ τήν δευτέρα έπήραμεν πάλι τάς ; 
αγίας εικόνας καί έπήγαμεν μέσα είς τήν Περίσα ■ 
είς τήν κιαρά τήν Κατεφιανή, καί ίδαμεν έκεϊ ■ 
τά δσα άνωθεν έγράψαμεν πώς έςέχωσεν καί έξέ- ; 
στημεν. Καί ερχόμενοι έδώ είς το καστέλι μας, | 
εύρήκαμεν πάλε άλλα θαύματα. Πριν παρά νά · 
εμπωμεν μέσα είς τό καστέλι μάς ανήγγειλαν | 
πώς δλα τά γρόσια έμαύρισαν, [καί] παρευθύς 
δσοι είχαν απάνω τως άσπρα τά ίδαν καί ήτον 
έτζι ή αλήθεια. Καί έπήγαμεν μέσα είς τά σπή 
τια καί ηυραμεν δλα τά ασήμια καί χρυσάφια 
άλλης λογής. Πράγμα έξαίσιον ! μέσα είς ταϊς 
κασσίλαι; κλειδωμένα'.; νά έμπη τό κακό έκεϊνο, 
νά φαίνωνται τά ασήμια ωσάν χαλκώματα, καί 
τό χρυσάφιον έγινε μαϋρον ωσάν σίδερον σκουρ 
γιασμένον, ομοίως καί τά εικονίσματα έγιναν 
ωσάν καμμέναν. Τό χάλκωμα κα! ό μ.προϋντσος 
έγιναν ωσάν μολύβιν, καί δπου ήτον τοιχιόν και 
νούριον έγινεν πράσινον ωσάν τάφιν. Πράγμα 
φοβερόν καί είς μερικούς άπίστευτον.

Λοιπόν τήν αύτήν δευ τέραν έκαμνεν έκεΐνον 
τό κακόν πάντα, περό δλίγαις φοραϊς, καί μέ 
δλίγην φόρτσια. Αλλά παρακαλώσας, ευλογημέ
νοι χριστιανοί, νά άκού[σετε καί] τί άλλο μάς 
άπανέβην τήν αύτήν δευτέραν. Καί οχι μόνον, 
χριστιανοί μου, νά τό άκούσετε, άλλά νά συμ- 
πονέσετε, καί νά κλαύσετε εμάδη μετ’ έμέ. Ναί, 
εύλογη,μένοι μου χριστιανοί, είς θρήνον χριστια
νοί μου, είς θρήνον' διατί έγώ έπ’ αλήθειας θυ- 
μόντας τα τρέμει ή χείρ μ,ου, ή γλωσσά μου γί 
νεται άλαλος, καί τό αίμα ψυχρόν' οί οφθαλ
μοί μ.ου σταλάττουσι δάκρυα, καί δέν ήμπορώ 
νά τό γράψω. Εκστηθι ουρανέ, ή γή τρόμαξαν 
ώσάν καί έτότες' έπειδή όλα τά αισθητά καί 
αναίσθητα έδάκρυσαν είς έκείνην τήν δικαίαν κρί- 
σιν τοϋ παντοδυνάμου θεοΰ. όλοι μας έτυφλά- 
θημεν μικροί τε καί μεγάλοι, ιερείς καί λαϊκοί, 
γυναίκες καί παιδία. Τίς νά διηγηθή τόν κλαυθ
μόν έκεΐνον όποϋ έγινεν τήν ημέραν έκείνην ! Ολοι 
έκλέγαμεν θέλοντας καί μή θέλοντας, διατί έτρε 
χαν τά ομμάτιά μας δάκρυα πολλά. Εις τόσον 
όποϋ έπαντονάραμεν δλοι μας τήν ζωήν καί έπα> 
ρακαλοϋμ.αν τόν θεόν, λογιάζοντας πώς δέν θέ
λομεν ίδεϊν πλέον τόν ήλιον ούδέν τον κόσμον. 
Δέν έχρειαζούμεστεν πλοϋτον ούδέν έψηφοϋμαν 
χωράφια καί αμπέλια' τήν ψυχήν μας μόνον έκλέ· 
γαμεν' τά παιδιά μας έλυπούμεστε δέν βλέπον
τας νά τά ίδοϋμεν' τής άπεθαμένους έμακαρίζα- 
μεν, λέγοντας πρός αύτούς" ώ μακάριοι εσείς καί' Νιόν μέ τά άρμενά του καί έλέγαν

καλότυχοι όποϋ δέν έτύχετε είς τάς ήμέρας τού- 
ταις ! ώ καί νά ήτον μπορετόν νά ανοίξετε τούς 
τάφους νά μάς δεκτήτε καί έμάς ! ε'ντα τόν θέ
λομεν τόν πλοϋτον, δέν βλέποντας νά τόν θω- 
ροΰμεν! άνμποτες, Χριστέ μου, νά έκαμες έλεος 
νά έξανοίγαμεν μονάχα τήν αγίαν σου εικόνα, 
μά αμαρτωλών θεός ούκ εισακούει.

Ετσι έπεράσαμεν οί ταλαίπωροι τυφλοί κα'ς 
όδυρόμενοι έως τήν τρίτην καί [ήκολού]θει έως 
τήν τετράδην" καί δποιος ήθελεν έβγει άπό τό 
σπήτιν του δέν έβλεπε πλέον νά εύρη, καί έπερ- 
νε άλλ.ον όποϋ τοϋ ήτονε συνεπερασμένον τό κα
κόν, καί τόν έπερνε καί τόν έπήγαινεν είς τό 
σπήτιν του. Καί τήν αύτήν ήμέρα άκόμη δσοι 
έσήμωσαν σιμά είς τόν γιαλόν είς τήν μεράν τοϋ 
Κάσρου έωςτήν ’Απάνω Μεράν, δπου έπήγαν πολ
λοί οδιά νά ίδοϋν ταϊ; ξέραις όποϋ έβγήκαν όξω 
στήν στεοεάν λογιάζοντας πώς νά ήναι τίποτις 
άλλο, καί άλλοι έπήγαν οδιά νά ευρουν ψάρια 
όποϋ έβγήκαν δξου εί; τήν παραβραχιάν, άλλα 
ζωντανά, καί άλλα ψοφισμένα, καί όσοι έσίμω- 
σαν κοντολογής χαμηλά είς τήν άμμον, δλοι 
άπόθαναν- καί δσοι ήταν παράνω, όποϋ καί αύ· 
τοί έπήγαιναν, έραθύμησαν’ καί έψόφησαν τήν 
ήμέραν αύτή πολλά πρόβατα καί βόδια, καί 
πάσα άλλης λογή; ζώον, όποϋ νά εύρίσκετον 
τήν ήμέραν έκείνην άκόμη καί [τά] ορνίθια καί 
πέρδικες, καί άλλα πολλά πουλιά άγρια καί 
ήμερα έψόφησαν. Καί άκόμη είπαν πώς έπίασαν 
καίκουνάδια καί ήτον τυφλωμένα άπό τήν βρώμαν, 
καί είς δλίγην ώραν πώς έπέρνα ή τυφλάγρα, καί 
έφήναν καί έφευγαν.

Καί έτζι τήν έρχομένην τετράδη, όποϋ ήτον 
δεύτερη τοϋ Οκτωβρίου έφάνησαν δύο ξύλα ίδικά 
μας, καί ήρχουντα άπό τήν Αμοργόν, καί τήν 
πέμπτη ταχύ ήρθεν τό ένα είς τήν Απάνω Με
ράν, καί είπασί μας πώς τήν νύκτα έπεσαν σημά 
είς τό κακόν έκεϊνο, καί τό άλλο ξύλο, καί έρα· 
Ούμησαν δλοι τος, καί παρ’ όλίγον έχάνουντα. 
μά ή χάρις τή; Παναγία; έθέλησεν καί έβοήθη- 

ι σεν τοϋ ένός ξύλου, καί έσηκώθην ένας, καί έτζι- 
μάρησεν καί έτσι έλαργάρησαν άπό τό κακόν, 
καί έβαλε καί κρασί τών άλλονών είς τά ρουθού
νια καί έσυνήφεραν. |Αύτοΐ] δέν έκατέχασι τινά 
έγινεν ή κονσέρβα τος, καί έλεγαν πώς νά έξορί- 
στησαν είς κάνέναν νησί. Αλλά ακούσατε, χρι
στιανοί μου, τί επαθαν οί ταλαίπωροι. Περάσον- 
τες ώς τρεις τέσσαρης ήμέραις τό ίδαν άπό τήν 

πώί είναι

καλά οί άνθρωποι μέσα, άμή άπό τήν μπονά- 
τζια δέν μπορεί νά σημώση είς κάμμίαν γήν' μά I 
έτσι πάλιν ωσάν τό ξαναΐδαν καί μία καί δύο μέ 
τά άρμενα, καί νά μήν κάμνη δρόμον έλόγιασαν 
πώς νά μήν έχη άνθρώπους μέσα, καθώς ήτον 
καί ή άλήθεια, έπειδή ήτον δλοι νεκροί. Λοιπόν 
ίπήραν οί Νιόταις μίαν μικρήν βάρκα καί έπή
γαν οδιά νά ρεκουπεράρουν τό ξύλο, τό όποϊον 
έκάθουντον άπάνω είς τόν άκίσσηοα, ώσάν νά 
ήτον στήν στερεά. Καί έτζι σημόνοντας δέν έπο- 
κοτοΰσαν νά έμπουν μέσα, πλήν έποφάσισαν καί 
έσήμωσαν' καί πηγαίνοντας νά έμπουν μέσα, τί 
λογιάζετε, χριστιανοί μου, καί ίόανε; ώ τών 
θαυμάσιων σου δέσποτα ! έννέα νομάτη...............
καί ήτον δλοι άποθαμμένοι μέ φοβερόν θάνατον. 
Εύρέθησαν οί ταλαίπωροι καϋμένοι, ποοισμένοΓ 
τά κεφάλια τους ήτον χοντρά ώσάν σταμνία, αί 
γλώσσαι; τους ήτον όξω πετασμέναις μίαν σπι
θαμή, καί καθένας άπό έκείνου; έβάσταν τό άρ- 
γάνι τοϋ ξύλου ποΰ έκανε, ήγουν άλλος τό τι
μόνι, καί άλλος τό ξάρτι, καΐ έτσι τούς έπήραν 
τούς ελεεινούς, καί έπήγαν της έξων είς τήν Νιόν, 
καί τής έθαψαν, καί τό γομάρι τους, τό έπούλη- 
σαν έκεϊ, καί ύστερα έφεραν τό μαντάτο είς τά 
σπήτιά τους.

Τό λοιπόν, εύλογημένοι μου άκροαταΐ, έκα- 
ταλάβετε τί κακά ίδαμεν έμεϊς οί αμαρτωλοί' 
διατί τό τόσον κακόν όποϋ έγινεν έδώ έλόγια
σαν είς τά άλλα νησία πώς μονηταροϋ νά έχά- 
θημεν' καί μάλιστα θεωροϋντας τόν τόσον κίσ- 
σηοα όποϋ ήβγεν άπό έκεϊ καί έπήγεν είς δλον 
τόν κόσμον, έλόγιασαν πώς τό νησί μας νά έβού- 
λησε, καί έπλευσε ό κίσσηρας. όποϋ κατέχουν πώς 
ευρίσκετο άπάνω στό νησί μας.

Καί έτσι καί είς τήν Κρήτην άκούγοντας τό 
τόσον κακόν, καί θεωρόντας καί έκεϊ τήν θά
λασσα όποϋ έπλήθυνε καί μάλιστα είς τήν Τία. 
καθώς μας είπαν, έδριξε έναν καράβι έξω μέ τά 
σίδερά του. Τό λοιπόν περάσοντας άπό τήν τοο 
μερήν κυριακήν τρεις ήμέραις ήρθεν μία βάρκα 
άπό έκεΐ άπό τήν Κρήτην, καί έμαθε κάθε υπό
δεσι δίδοντάς τας διά γράψου οδιά νά τά ίδη 
αυτός δ γενεράλες, τά δσα καί ό,τι έγιναν, καί 
έτσι ντελόγκο έστρέψασι οδιά νά υπάν τό μαν
τάτο, καθώς ή ύψηλότη του ώρισε.

Η δέ φλέγα αύτή δέν έσκόλαζε, μά πάντα 
έβγαζε ώς δέκα δώδεκα φοραϊς τό μερόνυκτο" 
καί έφερνε καί κάθεν ποΰ ήθελε φυσά άγεράκι 
άπ' έκείνην τήν πάντα, ήγουν βοράς ή γρεγα-

λάκι, ήφερνε τήν βρώμα ώσάν πρώτα. Καί είς 
τής τέσσερης τοϋ Οκτωβρίου, ήμέρα παρασκευή 
έπήραν πάλε οί ιερείς μας τάς αγίας εικόνας, καί 
έκλούθησεν δλος ό λαός καί έπήγαν μέσα στό 
άκροτήρι εις τόν ’Αρχάγγελον, καί άπ’ έκεϊ έπή
γαν είς τόν άγιον Νικόλαον είς τό Μαϋοο ί’αχίδι, 
καί έκεϊ είδαν τής κισσήρους, όποϋ είχεν ή θά
λασσα είς τήν ρίβα φερμένους, έβγαρμένους άπ’ 
έκείνην τήν φλέγα, καί έπιάναν της, καθώς μ.οϋ 
είπαν, καί τής έσκιζαν, καί έβρωμοϋσαν μέσα 
ώς τιάφι καί ώς μπόλμπερη, και έθαυμάζουντο 
άπαντες είς τήν άσπράδα όποϋ αύτοΐ εϊχασι. 
Εϊπασίν μου πώς ήτον κίσσηρας μεγάλος ώσάν 
έμισή βαρέλα, καΐ πώς τόσον ήταν στιβασμέ- 
νος μέσα είς τόν γιαλό, όποϋ ερρικταν άπάνο; 
πέτραις καί δέν έβουλοϋσα' καί είς κοντολογία, 
κατά ποϋ μοϋ παν, καί ήθελε δοκιμάσει τινάς 
νά πέση άπάνω, λογιάζω πώς δέν είχεν βου- 
λήσει, άλλά νά περιπατή άπάνω ώσάν στήν 
στερεά.

Περισσά πράγματα ίδαμεν έμεϊς οί άθλιοι, ευ
λογημένοι μου άκροαταΐ, όποϋ έγώ όποϋ τά ίδα 
δέν κατέχω νά τά είπω, καί πώς μάλλον ή 
άφεντιά σας νά τά πιστεύσετε' πλήν παρακαλώ 
σας νά μοϋ δώσετε άκόμη δλίγην άκρόασι διά νά 
είπω καί τά έπίλοιπα.

Καί λέγω τής άφεντιάς σας πώς ήκανε τόσαις 
μπονάτζαις όποϋ δέν τό θυμοϋντο ούδέτινας, 
δέν κατέχοντας έμεϊς τήν αιτίαν άπό τι ήτον. 
Είς τόσον όποϋ μάς έπανέβη καί έτοϋτο ένα κακό 
μεγαλώτατον' έπειδή έδώ δέν έχομεν μήτε άλο- 
γομύλους, μήτε νά άλέθωμεν χωρίς άνεμ.ον. Τό 
λοιπόν κάνοντας τόσαις μπονάτζαις, καί μήν 
ήυιπορόντας οί μύλοι μας νά άλέσουν έπέσαμεν 
εί; μεγάλη πείνα, καί έπερνοϋμαν μέ μαγέρεμα 
μόνον καί μέ δ,τι άλλο ήθέλαμεν έμποοεϊ, δσον 
όποϋ ό θεός ήθέλησεν καί ήκαμεν άνεμον, καί 
έλέσαμεν καΐ έχορτάσαμεν καί τό ψωμί. Καί 
έπαρακαλοΰμεν τόν μεγαλοδυναμον θεόν νά κάνη 
δλο γαρμπίνους, έπειδή τίνα ήθελεν κάμει, ώς 
άνωθεν εϊπαμεν, ή τραμουντάνα ή γρεγαλάκι έ
φερνε βρώμα περισσή, καί έχαλοΰντα καί τά 
γρόσια, καί έγίνουντον, ώς άνωθεν εϊπαμεν, καί 
μόνον τόν κόπον τος έχαναν έκεϊνοι όποϋ τά 
έσπριζα κα! τά έπάστρευαν καί δλα τά άλλα, 
καί τήν βρώμα έγίνουντα ώσάν καί πρώτα.

Καί έπέρνα δ Οκτώβριος καί πάντα ήβγαζε 
ή φλέγα όλίγον καί έλαφρόν’ καί έσυνέπαυσαν 
οί σεισμοί, καθώς προείπαμεν. Εις δέ τάς είκ·-
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σιέξη τοΰ Οκτωβρίου έρχησαν πάλι οί σεισμοί, 
και οσον έπέρνα δ καιρός, τόσον έκρεσέρασι. Καί 
ακούσετε πάλιν, χριστιανοί μου, τί μάς έπα 
νέβη τών αμαρτωλών, επειδή καθώς ειπαμεν, 
καί έπέρασε τόσος καιρός καί νά μήν σηκώση 
πολλά υψηλά, καθένας έλεγεν πώς όσον πάγε·, 
ό καιρός, τόσον ολιγοστεύει καί έπήγαιναν έκεί
νην τήν ημέραν οί άνθρωποι, καί έζευγάριζαν 
τά χωράφια τος χωρίς καμμίαν έγνοιαν. Καί 
εις τάς τέσσερη; τοΰ Νοεμβρίου ήμέρα δευτέρα. 
άνατέλλοντος τοΰ ήλιου οϊμοι / οϊμοι ' χριστιανοί 
μου, καί πώς νά τό είπώ; άλλοίμονον, χριστια
νοί μου, καί πώς νά τό ακούσετε; βαβαί εις 
εμάς τούς αμαρτωλούς! ώ θεέ, αληθινά σου τά 
έργα, και δίκαια ή κρίσις σου, καί εΰθεϊαι αί 
οδοί σου, καί ανεξιχνίαστα τά κρίματά σου’ 
άλοίμονον, χριστιανοί μου καί τι ημέρα εξημέ
ρωσε διά τ’ εμάς! ημέρα οργής, ήμερα θλίψεως 
καί στενοχώριας καί ανάγκης, ήμερα σκότους 
καί γνόφου. ’Αδυνατεί παν στόμα ανθρώπου νά 
είπ?, καί νά φανέρωση τόν κλαυθμόν καί οδυρμον 
όπου εις μάς έγινεν.

Τότες λοιπόν έσήκωσε ένα νέφος μεγάλ.ον καί 
υψηλόν ωσάν καί τής κυριακής καίπάραυτα έπε- 
σεν κάτω. Εκραζαν μεγαλοφώνως όλοι οί χρι
στιανοί τό, κύριε έλέησον. Πάραυτα έπλήθυνεν 
ή θάλασσα καί όλοι μας έτρομάξαμεν. Επεσεν δ 
καπνός ωσάν άνέφαλον εις τήν απάνω Μεράν καί 
έως τόν Κλοϋμ.πο, καί άπόθαναν εις τήν μεράν 
έκείνην έως είκοσι άνθρωποι, οί δέ έκεϊνοι όπου 
έραθύμησαν ούκ έξεστι δυνατόν διηγήσασθαι· 
Επεσαν πίμυτα εις τήν γην' έχωναν τά ρουθού
νια τος μέσα εις τά χώματα. Λφνίδια τών έπα- 
νέβη τό τόσον κακό, έκεϊ όπου έκάναν τά χωρά- 
φιά τους καί έσπερναν κριθάρι οδιά νά ζήσουσι 
τόν ερχόμενον χρόνον' άφνω άπόθαναν οί τα
λαίπωροι, καί όχι μόνον οί άνθρωποι, άλλά καί 
βόδια όπου είχαν ζεμέναν, καί έκαναν ζευγάρι, 
καί αυτά έξέψυξαν, καί όσα άλλα ζώα λιανά καί 
χοντρά έκεϊ εόρέθησαν' όλα έκεϊ ίχάθησαν, ομοίως 
καί τά άγρια πουλιά, καθώς πρώην πάμπολλα 
καί περισσά έψόφησαν, καί έπερίλαβεν απαν- 
τας φόβος καί τρόμος εις τόσον μέγα κακόν, 
όπου έγένηκε εις μίαν ώρα μά φόρση καί δλιγώ- 
τερη.

Τούτα όπου έγιναν έκεϊ απάνω, τά έμάθαμεν 
έμεϊς υστέρα, καί πολλά έπικραινούμεσταν, μήν 
τύχη καί κάμυ-ίαν φοράν εις εμάς. Έφήκαν τους 
τούτους λοιπόν έως τό βράδυ, καί τότες έπή· 

γαν οί ίερεϊς καί τής έθαψαν, καί πολλοί άπό 
τόν φόβον όπου ϊδαν έτρελάθησαν καί διαβά- 
ζοντάς της οί ίερεϊς. έγιναν ωσάν πρώτα καί 
έδόξασαν τόν μεγαλοδύναμον θεόν τδμποιοϋντα 
τοιούτα παράδοξα.

Καί έτζι έπέρασε ή αυτή ημέρα, καί πλέον 
δέν έβγαλε, καί τήν τρίτην ϊδαμεν καί έφάνη 
ολίγον καί έτσι έκανε καί έπέρασεν ό αύτός μή
νας, καί έμπαίνοντας ό Δεκέμβριος άρχησαν πάλε 
καί έδυνάτοναν οί σεισμοί' καί τό άποσπέοα τοΰ 
αγίου Νικολάου είπαν πώς νά έσήκωσεν πάλι, 
επειδή είδον τήν θάλασσα όπου έπλήθυνε, καί 
τό ταχύ έθαυματοϋργησε ή χάρις τοΰ αγίου, 
ωσάν καί πρώτα όποΰ έθαυματοΰργα, καί ϊδαμεν 
τήν θαλασσα καί έμέοωσε καί έγινεν ωσάν πρώ
τα' επειδή άποστάν ήψεν αϋτή ή φλέγα έφαίνουν- 
τον ή θάλασσα τριγύρου εις τό νησί πότε κόκ
κινη, πότε πράσινη καί μελανή, καί μάλιστα έκεϊ 
σιμά εις τό κακό έφαίνουνταν ή θάλασσα εκατόν 
λογιών.

Τό λοιπόν άπό του άγιου Νικολάου τήν ήμέ- 
ραν έμέρωσεν καί ή θάλασσα, καί έπαυσαν καί 
οί σεισμοί, καί ένεπαύθη ή καρδία μας ολίγον άπό 
τά τρομερά πράγματα όποΰ ϊδαμεν καί ελέγαμεν 
πώς νά έσκόλασε ή φλέγα και δέν θέλει έβγάλει 
πλέον, άμή πάλε εις τής είκοσι τοΰ αυτού Δε
κεμβρίου έξανάρχισεν καί έσήκωσε ολίγον καί 
ελαφρό, καί έτσι έκανε κάμποσον καιρόν, καί 
πάλιν έσκόλασε, καί έγροικοϋντα καί σεισμοί 
πότε καί πού καί ολίγον καί έλαφροί' καί άλλοι 
τής έγροικοΰσαν, καί άλλοι δέν τής έννοιόθασι.

Καί έτσι έπέρνα δ καιρός, καί ήρθεν καί δ άλ
λος χρόνος, άμή τό κακό δέν έφορτζάρησε άλλά 
έπαυσεν' μόνον ότι πού τό θωροΰμαν ολίγο καί 
ήφειζε. Λοιπόν τόν αύτόν χρόνον όποΰ έγύρισεν 
εγινεν δλιγοστό- κριθάρι, καί είπαν πώς δέν έγινε 
άπό τήν βρώμα όποΰ έπεφτε εις τό νησί έτοϋτο 
καί εύχαριστήσαμεν τόν μεγαλοδύναμον θεόν εις 
τά πάντα.

Τούτα όλα τά έγραψα, ευλογημένοι χριστια
νοί μου, διά νά φαίνουνται εις πάσαν καιρόν εις 
πολλών άνθρώπων ωφέλειαν. Καί παρακαλώ 
πάντας υμάς μικρούς καί μεγάλους νά έχετε πάν
τα εις ένθύμησι όλα τούτα δπού έγιναν διά τάς 
αμαρτίας πάντων τών κατοικούντων έν τή νήσω 
Σαντορήνη, καί υ,ηδέν σάς πλανέση δ διάβολος, 
χριστιανοί μου, νά λέγετε, ωσάν καί τώρα τό 
είπαν μερικοί, πώς δέν έγινεν έξ αμαρτιών, άλλά 
πώς είναι φλόγα καί ηύρεν έκεϊ άχάμνη καί

«ξεθύμανε. Μηδέν πλανηθήτε, χριστιανοί μου, 
-νά πέσετε εις τοιαύτην άπόγνωσι, άλλά παρα
καλώ νά ένθυμάσθε πάντα πώς τούτα τά θαύ 
ματα τά έδειξεν δ θεός μέ οικονομίαν καί εύ- 
σπλαγχνίαν οδιά νά μάς καλέση εις μετάνοιαν, 
επειδή δέν θέλει τόν θάνατον τοΰ αμαρτωλού, 
άλλά τήν έπιστροφήν καί μετάνοιαν. Αύτός, χρι
στιανοί μου, μάς έδειξεν τόν βρώμον τής κολά- 
σεως αύτός έδειξεν καί τήν ευωδίαν τού πα
ραδείσου. Καί έμεϊς τό λοιπόν άς ΐδοΰμεν ποϊον 
είναι καλόν καί άς τό άγαπήσωμεν' άς ΐδοΰμεν 
δέ καί ποϊον είναι τό κακόν νά τό ξεφύγωμεν. 
’Ας ΐδοΰμεν, ευλογημένοι άκροαταί, έκείνους τούς 
μάρτυρας πόσα αίματα έχυσαν, άς ΐδοΰμεν έκεί
νους τούς δσίους πόσον έκακοπάθησαν καί έβα- 
σανίσθησαν όχι διά άλλο παρά μόνον οδιά νά άπο- 
λαύσου τήν ευωδίαν τοΰ παραδείσου. Καί έμεϊς 
άν θέλωμεν τήν άπολαμβάνομεν έν εύκολία, επει
δή δέν ζητά δ θεός άπό μάς άλλο παρά μόνον ' 

νά πιστεύωμεν καί νά πράττωμεν όλα έκεϊνα 
δπού έδίδαξαν καί ένουθέτησαν οί διδάσκαλοι 
τής έκκλησίας μας' νά μήν φθονούμε? τούς όμό- 
πιστούς μας χριστιανούς" νά έχωμεν τήν αγά
πην άλλήλος μας, ότι δ θεός άγάπη έστί καί δ 
μένων έν τή άγάπη έν τώ θεώ μένει καί δ θεός 

έν αυτώ. Καί άν τύχη καί καμμίαν φοράν καί 

πέσωμεν εις αμαρτίαν πάραυτας νά τρέχωμεν εις 
τούς πνευματικούς νά έξομολογούμεστεν, καί δέ

χεται δ θεός τήν μετάνοιάν μας' καί μήμπα νά 

λέγωμεν, χριστιανοί άδελφοί μου, ότι άς κάνω 

μεν άμαρτίαις, καί εις τά ύστερά μας θέλομεν 
μετανοήσει' δχι παρακαλώ σας, άδελφοί μου χρι

στιανοί, διότι δέν γνωρίζομεν τήν ώραν τοΰ θα

νάτου μας' δέν έξεύρομεν πότε μάς θέλει έπα- 

νέβη δ θάνατος ωσάν άγριος λέων. Δέν θυμάστε 

πόσοι άπέθανον έξαφνα ; πόσοι έξεψύχησαν ανέ

τοιμοι, πόσοι συντυχαίνοντας καί λέγοντας έκοι- 

μήθησαν θάνατον αιώνων ; Διά τούτο λοιπόν 

χρεωστοΰμεν καθημέραν νά μετανοούμεν, καθ έ- 

κάστην ημέραν νά έτοιμαζόμεστεν διά νά τύ- 

χωμεν και τής βασιλείας τών ουρανών, ής γέ- 

νοιτο πάντας ημάς έπιτυχεϊν έν Χριστώ Ιησού 
τώ Κυρίω ημών, ω εϊη δόξα εις πάντας τούς 

αιώνας, αμήν.

Ο ΒΑ2ΙΛΕΥ2 ΠΙΝΕΙ.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ.

(Έκ τοΰ γαλλικού.)

I.

//ώ<· Jer ύύΐαταϊ τις rd ύηηρηήση ύύο 

χυρίους συγχρόνως.

— ’Αληθεύει, Ίορδαένς, ότι θέλεις νά μ’ εγ

κατάλειψης, "να καταταχθής μεταξύ τών μαθη
τών τοΰ Ρούβενς ; Η φήμη αύτη έφθασε καί μέ
χρι τής άκοής μου καί, νά σού εϊπω τήν άλή- 
θειαν, δέν εξεπλάγην ποσώς' ή επιτυχία κολα
κεύει τούς ανθρώπους :ιαί πάντες τρέχουσι πρός 
τό κροτούν μέρος, λησμονούντες τούς γηράσαντας 
διδασκάλους. ’Αλλά τί είναι δ Ρούβενς άλλως τε ; 
’Αρχαίο; μαθητή; μου. Τά πάντα έξ έμοΰ γνω
ρίζει, καί σήμερον δτε έφείλκυσεν έφ εαυτού τήν 
δημόσιον γνώμην, δτε οί εύσαρκοι έμποροι τής 
’Αμβέρση; οΰδέν έκτιμώσι τόσον, οσον τόν παρά
δοξον χρωματισμόν του καί τό δρμητικόν ύφος 
του, ουδέ καν εί; πρωτόπειρο; ζωγράφο; εύρί- 
σκεται, όστι; νά μή φαντάζηται εαυτόν δφείλον- 
τκ ν’ άκολουθήση τά ίχνη τοΰ νέου διδασκάλου, 
ής προ; σέ, ’Ιάκωβε, δέν ήθελον πώποτε πιστεύ- 
σει, ότι ήθελες πρός με προσενεχθή διά τή; ιδίας 

λησμοσύνης, διά τή; αυτής άχαριστίας.
— Αυστηρά ή λέξις, διδάσκαλε, άπήντησεν δ 

Ιορδαένς, όστι; ήσθάνετο τρέμουσαν τήν τήν 
γραφίδα κρατούσαν χεϊρά του.

— Είναι δίκαια, είπεν δ Βάν Οόρθ παρωργι- 
σμένο; και διασκελίζων τό έργαστήριόν του. Κα
τηγόρησα πάντοτε εκείνους, οΐτινες ήλλαζον σχο
λάς' παροργίζομαι λοιπόν καί κατηγορώ περισ
σότερον, όταν πρόκηται περί μαθητου, 8ν έθώ- 
πευσα καί μετεχειρίσθην ώς υίόν. Αλλως τε, 
προσέθηκε σταματήσας αίφνης καί άλλάξας τόν 
τόνον τή; φωνής του, ούδεμίαν έχω έπί σού ε
ξουσίαν υπάτου ή δημάρχου' συνεφωνήσαμεν έ- 
κουσίω; συμβόλαιον' δύνασαι νά διαέρήξης αυτό. 
Υπαγε δθεν άλλαχοΰ, έάν νομίζης, ότι θά εύρη; 

ωφέλειαν τ·.να.
— Σύγγνωτε, διδάσκαλε, άπεκρίθη δ νέος έν- 

θαρρυνθείς έκ τή; έπανερχομένης γαλήνης εΐ; τό 
πρόσωπον τού Βάν οόρθ' δ,τι υμείς λέγετε ώφέ- 
λειάν μου, θεωρώ έγώ πράγμα μικρά; αξίας. Ε-
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χω θάρρος καί καιοδν ενώπιον μου, επομένως εί
μαι σχεδόν βέβαιος, δτι θά φθάσω. ’Αλλ’ δ,τι 
πλειότερον μέ συγκινεί, είναι ή τέχνη, και νομί
ζω, είναι άσυγχώρητον ν’ αμελή τις τών μέσων, 
άτινα δύναται νά εύρη, ΐνα βελτιωθή. Εκρινα ί- 
ξιον νά μαθητεύσω παρά τώ Ρούβενς, διότι άνε- 
κάλυψα έν αύτώ ομοιότητά τινα τή έμή φύσει, 
κα'ι ελπίζω, άν δυνηθώ νά συλλάβω τούς μυστη
ριώδεις τρόπους του, ν αναπτύξω ημέραν τινά 
δ,τι ό Τψιστος ήξίωσε νά θέση έν έμοί.

— ΐδού η φιλοδοξία ! πρό ολίγου, ώς μαθη

τής έσκόπει νά σπεύσ^ πρός τόν Ρούβενς, τώρα 
δμως ώς αντίζηλος.

— Οχι τόσω ταχέως, βραδύτερου δμως διατί 
®Χι >

— ί’περοψία ! . . — όχι, διδάσκαλε, άλλ’ ά
μιλλα . . . Αλλως τε αί λέξεις σας αύταΐ, τήν 
υπεροχήν τοΰ Ρούβενς δμολογοϋσαι, δικαιολογοΰσι 
τήν άπόφασίν μου. — Κάλλιστα, εϊπε μετά πι
κρίας δ Βάν Όόρθ, μηδέν εΐς έμπόδιόν σου, τέ- 
κνον μου . . . Είσαι ελεύθερος. ’Αλλ ·η εσπέρα 
επέρχεται καί σέ άφίνει, διότι οφείλω νά υπά
γω εΐς τό ο’νοπωλεϊον τοϋ Μεγά.Ιου Κύχτου. 
Cl! ζη τω εΐς κώθων άφρόεντος ζύθου ΐνα φέρη ' 
τήν λήθην τών θλίψεων τοϋ βίου ! Σκέφθητι έν 
τούτοις πριν άπομακρυνθής. Είσέτι άπαξ, δέν σέ 
κωλύω’ ή κρίσις σου θέλει σ’ οδηγήσει. .. ίσως 
δέ και ή φιλία σου.

*Ώ ! ή φιλία μου, ή μάλλον ή πρός υμάς 
ευγνωμοσύνη μου Οά ήναι αιώνιος ! είπε μετά ζέ- 
σεως ό Ιορδαένς προσφέρων τώ ζωγράφω τόν μαν
δύαν του, τά χειρόκτια καί τόν πίλον.

Εμενε μόνος, βεβυθισμένος είς αληθή στενο
χώριαν, καί έπαναλαμβάνων έν τώ νώ τάς λέξεις 
τάς μετά τοϋ διδασκάλου του άνταλλαγείσας, 
δτε πλαγία τις Ούρα ήνοίχθη, γυναίκες δέ δύο 
είσήλθον, ή μέν ηλικιωμένη, ή δ’ άλλη νεανις, ής 
η ωραιότης έκαλλύνετο έτι ύπό σεμνοπρεπούς χά- 
ριτος. 'θ Ιορδαένς εξέβαλε φωνήν χαράς, ένώ ταυ- 
τοχρόνως -η δειλία του έκράτει αυτόν ακίνητον. 
Ή κυρία Βάν Οόρθ καί ή θυγάτηρ αύτής Αικατε
ρίνη δέν είχον κάμει πώποτε αύτώ τήν τιμήν 
νά έλθωσιν είς τό έργαστήριον χάριν αύτοϋ, καί 
ήόυνάτει ν άμφιβάλλη, δτι ή έπίσκεψις έκείνη 
δέν ήτο δι’ αύτόν.

Ιάκωβε, εϊπεν ή Κ. Βάν Όόρθ μετά μη
τρικού ενδιαφέροντος, ή ταραχή τής «οργισμένης 
φωνής τοϋ συζύγου μου μάς εϊλκυσεν ένταΰθα.

Λυπούμαι γνωρίζουσα τήν αιτίαν τής συζητήσεων 
ταύτης’ έφαίνεσθο τόσφ φίλος δι’ ημάς !

— Αφού ήκούσατε τάς έπιπλήξεις, άπήντησεν 
ό Ιορδαένς κλίνων τούς οφθαλμούς, βεβαίως, κυ
ρία, Οά ήκούσατε και τήν άπόκρισίν μου, και πι
στεύω δέν θ άγνοήτε τά πρός τόν διδάσκαλόν 
μου αίσθήματά μου. Βραδύτερον Οά μέ δικαιώση" 
άλλ ύμείς, ήτις εισθε έν γαλήνη, κρίνατε κάλλιογ 
τήν διαγωγήν μου. Θεωρώ έμαυτόν ώ; τον μαθητήν 
τού άξιου διδασκάλου, τοϋ τήν γραφίδα μου χει- 
ραγωγήσαντος, πρός τόν Ρούβενς δέ πορευόμενος 
ύπακούω μόνω τώ καθήκοντί μου, δπερ συνίστα
μαι είς τήν δυνατήν άναζήτησιν τής έντελείας.— 
Λναμφιβόλως, άλλά. . .

— Σφάλλω, ναι ή. όχι;—Δέν λέγω δτι σφάλ
λετε, έν τούτοις. . .

— Καλή μου μήτερ, είπε ζωηοώς ή Αικατε
ρίνη, μ.οί συγχωρείς νά ε’ίπω τήν ιδέαν μου ; — 
Δι ατί όχι; άπεκρίθη, ή κ. Βάν Όόρθ κατά τι έκ
πληκτος.

— Φαίνεται μοι, δτι δ Κ. ’ΐορδαένς οφείλει, 
πρό παντός άλλου, νά σκεφθή διά τό μέλλον του, 
καί κακόν είναι ν’ άπαιτή τις παρ’ αύτού τήν 
θυσίαν τής έλευθερίας του. ’Εάν δ Θεός ένέπνευ- 
σεν αύτόν ούδείς δύναται νά τώ ζητήση λόγον 
τών άποφάσεών του.

— ίσως, εϊπεν ή μήτηρ, άλλ’ ό Βάν Όόρθ δέν 
θά έννοήση ποτέ τούς λόγους τούτους. Η Ουγά- 
τηο μου πρώτη γνωρίζει δποία επιμονή υπάρχει 
είς τάς ιδέας του, καί μετά πόσης δυσκολίας θά 
κατώρθου τις τήν παραδοχήν άλλων. Τριάκοντα 
έτη παρήλθον άφ’ ού □ Σαμουήλ άνεχώρησε, κα· 
τασπαταλήσας τό κληρνομικόν μερίδιόν του, καί 
δμως δέν θέλει άκόμη ν' άκούση νά δμιλώσι περί 
αύτοϋ’ αί παρακλήσεις μου καί αί ίκεσίαι είς ού
δέν συνέτειναν.

— Καλά, εϊπεν ή Αικατερίνη, διαβλέπω μέσον 
τι συνδιαλλαγής δλων.

— Ομιλήσατε, ώ ! δμιλήσατε ταχέως, δεσποι
νίς, άνεφώνησεν δ Ιορδαένς περιχαρή έχων τήν 
καοδίαν.

— Ιδού’ ήδύνασθε νά μοιράσητε τόν καιρόν 
σας, άφιεροϋντες μέρος είς τόν Ρούβενς καί μέ
ρος εΐς τόν πρώτον σας διδάσκαλον, καί στοιχη
ματίζω, δτι ή διόρθωσις αυτή δέν θ’ άπαρέση είς 
τόν πατέρα.

Εϊσθε ουράνιος άγγελος ! εϊπεν δ νέος χει- 
ροκροτών καί έτοιμος νά έξέλθη. — Ποϋ τρέχε-

τε; ήρώτησεν ή μήτηρ. — Νά ευρώ τόν Βάν 

Όόρθ.
— 'Επί τίνι σκοπώ; — Θά μάθητε αύτόν 

έντός μικρού.
Μετά τινας στιγμάς ό ’Ιορδαένς ήτο πρό τοϋ 

■οινοπωλείου, έν ω δ ζωγράφος τικτικώς έσύχνα- 
ζεν έχων πίπαν μεταξύ τών χειλέων και χαρ- 
τία είς τάς χεϊρας. ό νέος έπλησίασεν αυτόν 
ύπογελών, δ δέ καλλιτέχνης ηύχαριστήθη τά 
μάλα καί ήκροάσθη ήσύχως τοϋ σχεδίου τοϋ 
Ιορδαένς’ έπειτα εϊπε σείων τήν κεφαλήν.

— Καλά, καλά, δέν είναι τόσον άσχημον, 
τέκνον μου. Φέρεις τά πράγματα ουτω, ώστε νά 
ήσαι φίλος όλου τοϋ κόσμου. Ε χεις πϋρ έν σοί, 
παρά πολύ ίσως, άλλά δέν είσαι διπρόσωπος. 
Ας ίδωμεν’ άς σενεννοηθώμεν’ λοιπόν έπί τών έξ 
εργασίμων ήμερων, δίδεις τώ Ρούβενς τρεις καί 
έμοί τρεις; Δέχομαι διά τό παράδοξον τοϋ πράγ
ματος. — Καί πληρών άφρόεντος ζύθου τό κασ
σιτέρινόν ποτήριόν του, ύψωσεν αύτό δ ζωγράφος 
.δι’ ύφους μεγαλοπρεπούς.

— 0 βασιλεύς πίνει ! . . ανέκραξε ζωηρώς δ 
Ιορδαένς-

— 'Εάν τήν βασιλείαν τής τέχνης μοι άποδεί- 
ξης, εϊπεν δ Βάν Όόρθ, δέχομαι. Α ! ναι, προσέ- 
θηκε χαμηλών τήν φωνήν του καί κύπτων πρός 
τόν μαθητήν του καί τόν δήμαρχον Κόππελτ 
μετ’ αύτοϋ συμπαίζοντα, τί έχει δ γέρων εκεί
νος ό κάτω καί μέ παρατηρεί τόσον άσκαρδαμυ- 
κτί; Δέν άγαπώ παντάπασι τά άγρια ταϋτα 
πρόσωπα. Τόν γνωρίζεις, άκριβέ μοι Κόππελτ ;

— Ποσώς διδάσκαλε. — Καί σύ, Ιορδαένς ;— 
Τό αύτό.

ό νέος άπαντών ούτω ειχεν ί,μ.ιστραφή καί 
θεωρήσει τό μυστηριώδες πρόσωπον, δπερ έφόβει 
τόν Βάν όόρτ. — όραία κεφαλή ? εϊπεν δποία 
λαμπρά γενειάς!

— Ιδού δ ένθουσιώδης, ποοσέλεξεν δ ζω
γράφος, έθαύμασεν αμέσως. Τό κατ’ έμέ, άγνοώ, 
διατί μ.’ έμβάλλει εί; ανησυχίας, μέ στενοχωρεί 
a άνθρωπος ούτος. Οί δφθαλμοί του, άμα είσελ- 
θόντος, δέν μ’ άφήκαν παντάπασιν.

— Ισως έχει άνάγκην βοήθειας . . .
— Μάλιστα, ναί, άν ήναι πτωχός τις ή οδο- 

μ.έτρης, άς μέ πλησιάση.
— Εν τούτοις . · . — Μή γενοΰ τώρα γεν

ναίος καί μή τόν φέρης έγγύς μου. Οί οκνηροί 
ποτέ δέν μ’ εύηρέστησαν.

Ηκουσέ τινα τών σκληρών τούτων λέξεων δ

γέρων ; Τό άγνοοΰμεν, άλλά μετά τιια λεπτά 
ήγέρθη σοβαρώς καί έκαθέσθη παρά τήν τελευ- 
ταίαν τράπεζαν έν τώ βάθει τοϋ οινοπωλείου. 
0 Βάν όόρθ άνέπνευσεν, ώσανεί το στήθος του 
ήλαφροϋτο μεγάλου βάρους, ένώ δ ’Ιορδαένς, 
αισθανόμενος άβεβαίαν τινα συμπάθειαν διά τον 
άγνωστον έκεΐνον, παρηκολούθησεν αύτόν διά 
συμπαθητικού βλέμματος.

Π.

Ευτυχίας orttpor.

Μετ' ούχί πολλά έτη δ ’ΐορδαένς άπό μαθη- 
τοϋ έγίνετο καί αύτός . . μήστωρ περίφημος. 
Εάν δ Ούρανός δέν έδιδε τόν ί’ούβενς είς τήν 
Φλανδρίαν, δ Ιορδαένς ήθελεν έπαρκέσει ν άνα- 
πληρώση τόν μέγαν εκείνον καλλιτέχνην, καθότι 
έκέκτητο τήν αύτήν άφθονίαν, τήν αύτήν εύχέ- 
ρειαν, τήν ιδίαν ορμήν. Πλήν τής λεπτότατης 
διακρίσεως, ήν τώ ύπήρξεν αδύνατον νά ύπάγη 
νά σπουδάση παρά τοϊς ’ΐταλοΐς, κατείχε πάσας 
τάς άρετάς μεγαλοφυούς άνδρός. Ούδεμία δυ
σκολία έκώλυε τήν γραφίδα του’ έν δλίγαις μό
νον ημέραις έπλαττεν έντελέστατον έργον. Οί 
ξένοι βασιλείς έγνώριζον ήδη καί έξετίμων τ’ όνο
μά του. εί καί μεθ’ άπλότητος έλεγεν « Είμί δ 
μαθητής τοϋ Βάν όόρτ καί τοΰ ί’ούβενς, » δ δέ 
βασιλεύς τής Σουηδίας Κάρολος Γουστάβος έζή- 
τει παρ’ αύτοϋ δωδεκάδα εικόνων παριστασών 
τάς σκηνάς τών παθών.

Είχε φθάσει εΐς τήν εύδαίμονα έκείνην στιγ
μήν, καθ’ ήν παν βήμα άποτελεϊ τόν πρός τήν 
δόξαν καί τόν πλ.οϋτον οδηγόν, δπόταν δ ί’ού
βενς εϊπεν αύτώ ημέραν τινα.

— Αναχωρώ είς Γαλλίαν, φέρων μετ’ έμοϋ 
τάς πρός τιμήν τής Λ. Μ. τής βασιλίσσης Μαοίας 
τών Μεδίκων συνθέσεις. Θά χρειασθώσιν άναμ- 
φιβόλως διορθώσεις καί σκοπεύω νά μή σ’ ά
φήσω.

ό Ιορδαένς έκλινεν, συνηθισμένος ών είς το 
σέβας καί τήν ύπακοήν. ’Αλλ’ ήτο καί άλλος 
τις ον έσέβετο καί ήγάπα, καί έπορεύθη ζητών 
συαβουλήν παρά τώ Βάν όόρτ. Διασχίζων τήν 
δδόν ‘Ρένδερς, ήν κατώκει δ αρχαίος διδάσκαλός 
του, δστις αίφνης έκπληκτος προ γηραλέου πρε
σβύτου, 8ν άμέσως άνεγνώρισεν’ ήτο δ τοσούτω 
δυσάρεστου έντύπωσιν τώ Βάν όόρτ προξενήσας. 
Πριν ή συνέλθη τής έκπλήξεώς του. δ πρεσβύτης 
έχων τήν χείρα έπί τοϋ πίλου αύτοϋ προσήγ-
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γισε καϊ έζήτησεν αύτφ μετά τίνος δειλίας στιγ
μής τινας άκροάσεως.

— Λέγετε, εΐπεν ό Ιορδάενς μέ τόνον ειλι
κρινούς αγαθότητας, δύναμαι νά σάς φανώ ωφέ
λιμος εϊς τι; — Μάλιστα κύριε. Δέχεσθέ με νά 
σάς χρησιμεύσω ώς πρότυπον ;

— Λίαν ευχαρίστως, καθότι θά μοΐ ήτα άδύ
νατον νά έπιτύχο) αλλαχού κεφαλήν κάλλιον άρ- 
μόζουσαν είς τάς παραγγελθείσας μοι έργασίας. 
Έν τούτοις ϊσως παρουσιασθή έμπόδιόν τι.. ·

— Ποιον ; ήρώτησε θλιβερώς ό γέρων.
— Έάν ήαην ήναγκασμέ'ος ν’ αναχωρήσω αΰ 

ριον διά τήν Γαλλίαν. . . Ο ’ Ιορδάενς έσπευσε νά 
πρόσθεση. Δέν γνωρίζω τι ακόμη’ έχω άνάγκην 
νά ζητήσω τάς συμβουλής τού αγαπητού μοι δι
δασκάλου Βάν ’θόρτ. Έν πάση περιπτώσει μά
θετε, δτι τδ βαλάντιον μου είναι εϊς τήν διάθε- 
σίν σας, και σάς παρακαλώ νά μέ περιμΐίνητε εϊς 
τδν οικόν μου.

Τώ έδειξε τήν διεύθυνσιν, καΐ άφήκεν αύτδν, 
ενα είσέλθη παρά τώ Βάν Οδρτ πλησίον τής συ
ζύγου αύτού καΐ τής θυγατρδς ευρισκομένω.

— Α ! ιδού ό άξιός μου μαθητής ! άνέκραζεν 
ό ζωγράφος’ έχω ειδήσεις σου, παλληκαρά μου. 
Εύγε ! μία μικρά παραγγελία τού βασιλέως τής 
Σουηδίας ! Α ! μά τδν Θεδν, άν έξακολουθήση 
οΰτω τδ πράγμα, έντδς ολίγου θά περιέλθης ό
λους τους βασιλείς. Ελπίζω τώρα, δτι δέν είσαι 
δυσηρεστημένος διότι ήκολούθησας καί τάς συμ
βουλής μου’ ό Ρούβενς μόνος βεβαίως δέν σ’ ώδή- 
γησε τόσω μακράν.

‘θ Ιάκωβος ύπεμειδίασεν ευχαρίστως, αλλά 
καϊ συγχρόνως έστέναξε.

— Σάς ευχαριστώ πολύ, είπε, διά τήν καλήν 
ιδέαν, ήν περ>. εμού έχετε' δέν έλησμόνησα ό
ποιον πρδς υμάς οφείλω χρέος, και δέν θά λη
σμονήσω αύτδ ποτέ. ’Αλλά κάμετε μου τήν χά
ριν, και έστέ προσηνέστερος πρδς τδν Ρούβενς.. .

— Καλά, καλά, γνωρίζω τί σκέπτεσαι. Έν 
τέλει, ή έπίσκεψίς σου εχει σκοπόν τινα ; τί νέον 
έχεις νά μού είπης ;

'Ο ’Ιάκωβος άπήντησε μετά τίνος ταραχής.— 
Νέον ; . . Ναι, αγαπητέ μου διδάσκαλε’ δ Ροό- 
βενς αναχωρεί είς Γαλλίαν, όπου προσκαλεΐ αύ
τδν ή Μαρία ή τών Μεδίκων’ μ’ έχει άνάγκην καϊ 
μέ παρεκάλεσε νά τδν συνοδεύσω.

Βεβαίως τήν εϊδησιν ταύτην έμελλε νά δια- 
δεχθή τρικυμία, άλλ’ ό Βάν Οδρτ παρετήρησεν, 
ότι ή θυγάτηρ του είχε σκιρτήσει. — ©εέ μου ! 

•. τδ τέκνον μου κλαίει! .. τί συμβαίνει ; Αι
κατερίνη, Αικατερίνη . . . μή κρύπτεσαι, δέν θέ
λω νά κλαίγ,ς, έγώ, δστις, ούδεμίαν σοΐ έπροξέ - 
νησά ποτέ λύπην.

■— Δεσποινίς Αικατερίνη, εϊπεν δ ’ΐορδάενςΤ 
συνενοούμενος τώ ζωγράφφ ... τούτο μοΐ προξενεί 
έπίσης λύπην... Αί λέξεις μου έπίκοαναν ϊσως 
υμάς, υμάς, ήτις τόσω καλή υπάρχετε, δι’ ήν το
σαύτην τρέφω φιλίαν ,·..

Η Αικατερίνη ήγειρε τήν κεφαλήν, ένώ μειδία
μα χάριεν έφαίδρυνε τήν τεθλιμμένην μορφήν 
της- — Εμπρός, εΐπεν, δ ©εδς νά προστατεύση 
υμάς, κύριε Ιορδάενς’ καϊ έάν πρέπη νά μείνητε 
έν Γαλλία. . .

— Εγώ, άνεφώνησεν δρμητικώς ό Βάν όόρτ, 
έγώ θά τδν εμποδίσω ν’ άναχωρήση !

0 Ιορδάενς παρετήρησεν αστόν μετ’ έκπλή
ξεως ένταυτώ καΐ ύπακοής, λέγων,

— Ιΐλθον ν’ άκούσω τήν γνώμην σας, καϊ γνω
ρίζετε, διδάσκαλε, δτι είμαι άοκούντως συνετισμέ
νος νά σάς υπακούω, ώστε δέν αντιτείνω εις τάς. 
διαταγάς σας,’καί άν ήθελον άκόμη μοΐ φανή αύ
ται βλάβης πρόξενοι εϊς τήν πρόοδόν μ,ου.

— Ακούετε, πάτερ; εϊπεν ή Αικατερίνη, 'θ 
κ Ιορδάενς Οά εύρη μεγάλην ωφέλειαν είς τδ τα- 
ξείδιόν του τούτο’ εύλογήσατέ τον καϊ άς ανα
χώρηση.

— θΖ'» όχι, επαναλαμβάνω, δέν θ’ άναχω
ρήση. Α ! πά ! άκριβόν μοι τέκνον, νομίζεις, 
οτι είμαι φοβερός τις δεσπότης, θέλων νά σέ κρα
τήσω εϊς Αμβέρσαν, ήτις τιμάται διά τής άξίας 
σου, χωρίς νά σοΰ προσφέρω άνταμοιβήν τινα ;

— Ανταμοιβήν εϊς έμέ ; έμορμύρισεν δ ’Ιάκω
βος εκπληττόμενος καϊ τρέμων έκ συγκινήσεως.

— Μά τον |μύς·ακά μ.ου ! νομίζω ότι αρχίζει νά 
έννοή. Ακουσον’ ή Αικατερίνη έξ δλων τών άγα- 
θών μου έν τούτω τώ κόσμω εϊναι τδ πολύτιμό- 
τερον- . . Τέκνα μου δότε μοι τάς χεΐράς σας, ίνα 
ενώσω αύτάς.

θί δύο νέοι δέν ήδυνήθησαν ν’ άρθρώσωσι λέ- 
ξιν, άλλά δι’ δρμεμφύτου κινήματος έγονυπέτη- 
σαν άμφότεροι ένώπιον τού γηραιού ζωγράφου, 
δστις έμνήστευσεν αύτούς, τούς οφθαλμούς του 
έχων πρδς ούρανόν υψωμένους.

Εύτυχής ήμέρα ! γλυκεΐαι συνομιλίαι καθ’ άς 
μυρία έσχεδίαζον σχέδια έργασίας, ήδέα όνειρα, 
ένώ δ Βάν ’θόρτ έλεγε πρδς τήν σύζυγόν του.

— Πολύ καλά, ειμ’ ευχαριστημένος, ένίκησα 

τδν Ρούβενς. ό Ιάκωβος θά μένη πλησίον μας, 
καϊ θά εχω έν τέκνον περισσότερον !

’Αλλ’ έξαίφνης, έν μέσφ τής γλυκερά; έκείνης 
γαλήνης σκέψις τις κατέλαβε τδν ’Ιορδάενς- ένεθυ- 
μήθη τδν πτωχόν γέροντα, δςτς περιέμ.ενεν αύτόν.

— Θεέ μου ! έφώ·>ησε.—Τί εϊναι ; ανέκραξαν 
πάντες λίαν έκπεπληγμένοι.

— Είχον λησμονήσει . . δυστυχή τινα πλη- 
σιάσαντά με έν τή όδώ, καϊ παρακαλέσαντά με 
νά δεχθώ αύτδν παρ’ έμοί. — Ουφ ! έψιθύρισεν δ 
Βάν ’θόρτ, πρέπει ν’ άφίνη τις τήν ήσυχίαν του 
διά τδν καθένα ;

— Συγγνώμην, πάτερ μου, εϊπεν' φαίνεται 
μοι οτι άν δέν κρατήσω τήν δοθεΐσαν εις τόν δυσ
τυχή έκεΐνον ύπόσχεσιν μ,ου, θά φέρη τούτο κα
κόν εϊς τδν γάμον μου.

'Π Αικατερίνη ύπήρξε τής αύτής γνώμης, καϊ 
δ μνηστήρ της έξήλθε ταχέως.

(άκολουθεΐ).

II ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΙΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΝΤΟΣ. (1)

Ζ'.

Ba.ui.lt ία. Ά.Ιεζίου Β'. ’Εμπορική σηματ- 
τικότης τής Τραπεζοϋπος. Έμπόριοτ 
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Αλέξιος δ Β', υίδς ίωάννου τού β’, άνεβιβάσθη 
έπΐ τδν θρόνον μόλις άγων τδ δέκατον πέμπτον 
έτος τής ηλικίας του. Κατά τάς τελευταίας τού 
πατρός του βουλήσεις έτίθετο ύπδ τήν κηδεμο

νίαν τού έκ μητρός θείου του, τού αύτοκράτορος 
τού Βυζαντίου, Ανδρονίκου τού Β’, άλλ οί αύλι- 
κοϊ καΐ οί εύγενεϊς τής Τραπεζοϋντος κατέπεισαν 
αύτδν εύκόλως ν’ άπαλλαχθή άπ’ αύτού. Αλλως 
τε δέ, δ ’Ανδρόνικος εϊχε δυσαρεστήσει αύτδν, ά
ξιων νά ρυθμίζη καϊ αύτάς τάς μάλλον άδιαφό- 
ρους τών πράξεων του- 0 όρθοδοξότατος ούτος, 
άλλά καΐ ήκιστα νουνεχής ήγεμών, εϊχε διατάξει 
τδν νέον τής Τραπεζοϋντος Αΰτοκράτορα νά νυμ- 
φευθή τήν θυγατέρα άπλοΰ τίνος Ελληνας έκ Βυ
ζαντίου, τοΰ Χούμνου, εύνοουμένου του καϊ εφό
ρου τού Κανικλείου, ήτοι φύλακος τής εϊς τάς 
«ύτοκρατορικά; ύπογραφάς χρησίμου μελάνης. II 
Ιδέα τοιούτου γάμου έθεωρήθη ύπό τε τοΰ ’Α-

(1) Συνέχεια άπδ φυλλαο. 74.

λεξίου καϊ τοΰ λαοΰ τή; Τραπεζοϋντος δεινή υ- 
βρις’ τούτου ένεκα, δτε δ ’Αλέξιος, άθετών τάς 
διαταγάς τοΰ κηδεμένος του, έλαβεν είς γάμον 
τήν κόρην ήγεμόνος τινδς τών Ίβήρων, διά τής 
ποάξεώς του ταύτης κατέστη λίαν δημοτικός 
παρ’ απασι τοΐς ϋπηκόοις αύτοΰ.

ό ’Ανδρόνικος, δστις ήρέσκετο νά θεωρή εαυ
τόν ώς τδν κατ’ εξοχήν ορθόδοξον ηγεμόνα, έ- 
νόμισεν δτι ήδύνατο πάντοτε νά μεταποίηση τήν 
ελληνικήν έκκλησίαν είς ευπειθές δργανον τών έ- 
πιχειρήσεών του. Οθεν εθεσεν αύτήν δλόκληοον 
είς κίνησιν κατά τήν περίπτωσιν τοΰ μετά τής 
θυγατρδς τού Χούμνου μελετωαένου γάμου, ώς 
έάν τδ ζήτημα τούτο εϊχε διά τήν έκκλησίαν 
ταύτην τήν σπουδαιότητα ήν εσχε τδ περί τής 
κυριαρχίας τού Πάπα ή τδ περί τών άζύμων δόγ
μα. Συνεκάλεσε σύνοδον έν Κωνσταντινουπόλει καί 
άπήτησεν ΐνα δ γάμος τοΰ κηδεμονευομένου του, 
τού αύτοκράτορος τής Τραπεζοϋντος, ή τοΰ ήγε
μόνος τών Λάζων, ώς αύθαδώς προσωνόμαζεν 
αύτδν, κηρυχθή άκυρος έπί τώ λόγω δτι συνήφθη 
άνευ τής συγκαταθέσεω; τοΰ τρισεβάστου καϊ 
ορθοδόξου αύτοκράτορος κηδεμ όνος του. Αλλ’ δ 
πατριάρχης καϊ δ κλήρος τοΰ Βυζαντίου, μ’ ολην 
αύτών τήν συνήθη δουλοφροσύνην, δέν ηθέλησαν 
νά ένδώσωσι μέχρι τούτου, καί ήρνήθησαν νά ίκα- 
νοποιήσωσι τήν επιθυμίαν τοϋ Ανδρονίκου.

'Αλέξιος δ Β' έδωκε ·δείγμ ατα σταθερότητος 
άμα δέ καϊ δραστηριότητος έν τή μικρά αύτού 
αυτοκρατορία καϊ τώ I 302, έκέρδισε σπουδαίαν 
τινά κατά τών Τουρκομάνων μάχην. Κίνδυνός τις 
ούχί όλιγώτερον δι’ αύτδν επίφοβος άπδ τδν έκ 
τε τών Τουρκομάνων κάϊ τών Μογγόλων προερ- 
χόμενον ήπείλει αυτόν’ ό κίνδυνος ούτο; προήρ- 
χετο έκ τών τολμηρών απαιτήσεων τών Γενουην- 
σίων, οΐτινες έπεθύμουν νά έξασφαλίσωσιν εϊς έ
αυτούς τδ μ.ονοπωλεΐον τοΰ εμπορίου τοϋ Εύξεί- 
νου Πόντου καϊ τής Μαιώτιδο;. Εϊχον ήδη κα- 
τασταθή κύριοι δλοκλήοου σχεδόν τοϋ μεταξύ 
τής Εύρώπης καϊ τών ακτών τοϋ Βοσπόρου, τοΰ 
Εύξείνου καΐ τής Μαιώτιδο; τελουμένου εμπο
ρίου. Αί γενουήνσ'.αι άποικίαι τοϋ Γαλατά καϊ 
τή; Θεοδοσίας καθίστων αύτούς επίφοβους 
ώς πρδς τδ ναυτικόν κράτος, οίον ήτο τδ τής 
Τραπεζοϋντος. Η έκ τών εισβολών τών έμπορικών 
τής Συρίας πόλεων, οί κίνδυνοι εί; οΰς έξετίθεντο 
αί έμπορικαϊ συνοδίαι έν τοΐς κράτεσι τών μαμα- 
λούκων Σουλτάνων, καϊ τδ άδύνατον διά τούς 
Ευρωπαίους εμπόρους τοϋ νά διέρχωνται τότε 
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την τε Συρίαν καί Αίγυπτον, συνηνοΰντο πάντα 
ταΰτα όπως διευθύνωσι τδ έμπόριον τής ανατο
λική; Ασίας διά τών εκτεταμένων επικρατειών 
τοΰ μεγάλου Χάνου τών Μογγόλων, οστις έξη 
σφάλιζε τάς εμπορικά; συνοδίας άπδ τών ορίων 
τής Μανσούρης καί τοΰ ίνδοστάν μέχρι τών α
κτών τής Κασπίας καί τής Μαύρης θαλάσσης. 
Οί μεγάλοι Χάναι Μονγλού και Κουβλέ έπροστά- 
τευον τήν βιομηχανίαν, καί έπί τής βασιλείας 
αύτών, ή ισχυρά διοίκησις τοΰ Χουλακοΰ έν τή 
Περσία, τή Αρμενία καί τή Μικρά Ασία, είχε 
συγχωρήσει τοϊς έμποροι; νά περιφέρωνται ά 
κινδύνως μετά τών εμπορευμάτων αύτών άπδ 
τής Θεοδοσίας, Τάνης καί Τραπεζοΰντος μέ
χρι τής Σαμαρκάνδης, Βοχάρας καί τών λοι
πών αποθηκών τών τής Σινική; καί ’Ινδίας 
προϊόντων.

Εν Ταυρίδι Ακαβάς, ό υίδς καί διάδοχος τοΰ 
Χουλακοΰ έδεικνύετο φίλος τών χριστιανών- ήτο 
δέ δ σύμμαχος τών αύτοκρατόρων Μιχαήλ τοΰ 
11 έν Κωνσταντινουπόλει καί ίωάννου τοΰ Β 
έν Τραπεζοΰντι. Η υπδ τών μεγάλων Χάνων επι
δοκιμαζόμενη αυτή πολιτική είχε δημιουργή
σει συνεχείς σχέσεις μετά τής Ταταρικής αυτο
κρατορίας καί υπαγορεύσει τοϊς χριστιανοί; τήν 
ελπίδα τοΰ νά προσαγάγωσι τους Μογγόλους η
γεμόνας εις τήν ρωμαϊκήν εκκλησίαν. Μοναχοί
άποστελλόμενοι συνεχώς ώς πρεσβευταί εί; τήν 
αυλήν τοΰ Καρακοοούμ, κατέλιπον ήμϊν λίαν εν
διαφέρουσας πληροφορίας περί τής καταστάσεως 
τής κεντρική; ’Ασία; κατά τήν δεκάτην τρίτην 
εκατονταετηρίδα. Τό έμπόριον τών άπωτάτων 
τή; Ανατολής έπαρχιών είχεν έπανέλθει εί; τήν 
όδδν ήν ήκολούθει καί έπί τών πολέμων οΰ; οί 
Ρωμαίοι έκίνησαν κατά τών Πάρθων καί οί τοΰ 
Βυζαντίου αύτοκράτορες κατά τών;.Σασσανιδών 
καί τών αρχαίων Καλιφών.

Διά τίνος περί συμμαχία; συνθήκης, συναφθεί- 
σης μεταξύ Μιχαήλ τοΰ Η’, καί τών Γενουην- 
σίων, παρεχωροΰντο τοϊς δημοκράταις τούτοι; με
γάλα έμπορικά προνόμια. Μεταγενέστεραι δέ 
παραχωρήσεις παρέδωκαν αύτοϊς τήν κατοχήν 
τοΰ Γαλατά και μέρους τινδς τοΰ τής Κωνσταν
τινουπόλεως λιμένος. "Γδ έμπορικδν τοΰτο γρα
φείων μετεσχηματίσθη εις οχύρωμα ύπδ τού; 
ίδιους οφθαλμούς τοΰ αύτοκράτορος τοΰ Βυζαντίου 
καί βήματά τινα μακράν τοΰ ανακτόρου τοΰ Βου- 
κολέου. Νέα πρακτορεία ίδρυθέντα εί; τάς ά- 
κτάς τή; Μαύρη; θαλάσσης, ιδίως δέ ή Θεοδο·

σία καί ή 'Γάνη, έγένοντο διά τούς Γενουηνσίους 
έτι σπουδαιότερα τής έν Γαλατά άποικίας των. 
Απαντα τά καταστήματα ταΰτα συνεχώρουν αΰ- 
τοϊς νά προμηθεύωσι τάς αγοράς τή; τε ’Ασία;, 
Ευρώπης καί Αφρικής, ταχύτερον καί εύθηνότερον 
τών αντιζήλων των Πισαίων, Καταλανών καί Βέ
νετων. Η μεγάλη αυτή επιτυχία έμεγάλυνε τήν 
προπέτειάν των έπί τοσοΰτον, ώστε ήθέλησαν νά 
λάβωσε καί τδ μονοπωλεϊον τοΰ έν τή Μαύρη 
θαλάσση εμπορίου. Πρδ; τοΰτο άπητεϊτο νά 
έπιτύχωσιν έν τή επικρατείς τής Τραπεζοΰν- 
τος τά προνόμια ών άπήλαυον καί έν τώ κρα
τεί τοΰ Βυζαντίου. ’Εν Δάφνοις καί έν τώ 
δρμω τής Τραπεζοΰντος ήχον ήδη ιδρύσει ί'ν 
κατάστημα διά τής δχυρώσεως τοΰ δποίου ή
θελαν καταστή επίσης ανεξάρτητοι όσον ήσαν 
καί-έν Γαλατφ. Προς έπιτυχίαν τοΰ σχεδίου 
τούτου ήγειραν συζητήσεις έν αϊς ήλπιζον νά εύ- 
ρωσι πρόφασιν όπως, παρουσιαζομένης ευνοϊκή; 
ευκαιρίας, προσδράμωσιν εις τά όπλα. Ούτως ήρ- 
νοΰντο νά λύωσι τά δέματα τών έμπορευμάτων 
των έν τώ τελωνείω τή; Τραπεζοΰντο; καί διε- 
φιλονείκουν άπαύστως τά; πληρωτέας ποσότητα; 
έπί τών τή; διαμετακομίσεως δικαιωμάτων. Διά 
τούτου έφρόνουν νά πείσωσι τδν αΰτοκράτορα ό
πως μεταβάλη τά τής διαμετακομίσεως ταΰτα 
εις πάγιον ετήσιον φόρον, οπερ θά ήτο τδ πρώ-
τον βήμα πρδς τήν ΐδρυσιν ανεξαρτήτου άποικίας, 
Τά παράπονα ταΰτα διήρκεσαν έπί πολλά έτη.

’Επιτέλους πρεσβεία τις τής Γενούη; άφί χθη 
όπως αίτήση άπδ τδν Αλέξιον τήν συνομολόγησιν 
εμπορικής συνθήκης έπί τοϊς αύτοϊς δροις έφ’ οί; 
συνήφθη καί ή μετά τοΰ τής Κωνσταντινου
πόλεως αύτοκράτορος, θν οί Γενουήνσιοι έπροσ- 
ποιοΰντο οτι έθεώρουν ώς κυριάρχην τής Τραπε· 
ζοΰντος. Οί πρεσβευταί ήθελον ν’ άπαλλαχθώσιν 
οι Γενουήνσιοι έμποροι άπδ τή; έπί τών έμπο
ρευμάτων των γενομένη; έρεύνη; καί όοίσωσιν ά· 
μεταβλήτω; τήν οφειλομένην πληρωμήν τών έπί 
τής διαμετακομίσεως δικαιωμάτων' έν περιπτώσει 
άρνήσεως, θά ήναγκάζοντο νά μεταφέρωσιν άλλα- 
χόσε τά έμπορικά αύτών καταστήματα. Εί έγί" 
νετο δεκτή ή άπαίτησις αυτή, θά ήλαττοΰντο λίαν 
τά εισοδήματα τοΰ κράτους, καί οί Γενουήνσιοι 
θά κατεϊχον ούτως άπεράντους άποθήκας έν αί; 
αί αύτοκρατορικαί άρχαί δέν θά ειχον τδ δικαίω-1 
μα τοΰ εισέρχεσθαι, επομένως αί άποθήκαι αύ- 
ται θά μετεποιοΰντο μετ’ ού πολύ εις ώχυρωμέ’ 
νην συνοικίαν.

0 Αλέξιος άπέρ^ιψε τάς προτάσεις τών Γενου- : 
ηνσίων οΐτινες, λυσσώντε; διά τήν άποτυχίαν ταύ- ι 
την, έλαβον μέτρα βίαια καί κατεσπευσμένα. Οί ί 
έμποροι ούτοι ήσαν οί ταραχωδέστεροι τή; τά- · 
ξεώς των, διετέλουν δ’ αείποτε έτοιμοι νά διευ- 
θετήσωσι τάς υποθέσεις των μέ τήν σπάθην άνά 
χεϊρας. Οθεν ήρχισαν αμέσως νά έπιβιβάζωσι τήν 
περιουσίαν των καί τά παντοδαπά έμπορεύματά 
των χωρίς νά πληρόνωσιν ούδέν δικαίωμα" οί τε- 
λωνιακοΐ υπάλληλοι άντέστησαν εί; τοΰτο, καί ή 
σύγκρουσις αύτη έγένετο άφορμή άληθοΰ; μάχης. 
Οί Γενουήνσιοι, βιαζόμενοι υπό τοΰ άριθμοΰ τών 
επιτιθεμένων, έθεσαν πΰρ εις τά; ελληνικά; οι
κίας τή; τοΰ ιπποδρόμου συνοικίας, όπως φέ- 
ρωσιν άντιπερισπασμδν καί έμποδίσωσιν ούτοι 
τήν άπδ τή; άκροπόλεω; άφιξιν στρατοΰ. Το άπε- 
χθές τοΰτο στρατήγημα έστράφη κατ αύτών ’ 
καθότι, άναστρεψαμένου έξαπίνη; τοΰ άνέμου, 
έξεχύθησαν αί φλόγες πρδς τδν λιμένα όπου υπήρ- 
χον συσσωρευμένα τά έμπορεύματά των καί ουτω 
μετεβλήθησαν εί; κόνιν αί άποθήκαί των. Τδ 
ατυχές τοΰτο τής οργής των εξαγόμενον εδωκεν 
αύτοϊς νά νοήσωσι τήν μωρίαν των, καί ησθάν- 
θησαν ότι διά τής διαγωγής των ήνοιγον εις 
τούς αντιζήλους αυτών, τούς τών λοιπών ιτα
λικών δημοκρατιών πολίτας, όδδν, εις ήν τελευ
ταίοι ούτοι θά εσπευδον νά τούς άντικαταστή- 
σωσι.ν όθεν κατεπραόνθησαν, καί άποθίσαντες 
τήν άλαζονείαν των, συνωμολόγησαν μετά τοΰ 
Αλεξίου ειρήνην, δυνάμει τής οποίας τοϊς έπετρέ- 
πετο ν’ άναλάβωσι τδ έμπόριόν των έπί τοϊς προ- 
τέροις δροις.

Η πρδς τήν ναυτιλίαν έφεσις τών Ελλήνων, 
ήτις, κατά τδν μεσαίωνα, ειχεν άναδείξει αύτούς 
θαλασσοκράτορας, είχεν άποσβεσθή τότε, και ό 
λαδς τής Τραπεζοΰντος είχε καί ούτος καταλη- 
φθή υπδ τής έθνικής ταύτης παρακμής, ή δέ 

παρουσία τής αύλής τών Μεγάλων Κομνηνών 
αντί ν’ άναπτύσση καί γονιμοποιή τάς ναυτικά; 
έπιχειρήσεις, εις ούδέν άλλο περιωρίζετο ή εις τδ 
νά έξυφαίνη ραδιουργίας καί νά περιθάλπη οκνη
ρίαν έπιζήμιον. Αλλ’ έν τή μωαμεθανική πόλει 
τής Σινώπης είχεν άλλως τδ πράγμα. Εκεϊ εμί
ρης τις, οστις δέν ήδύνατο νά έλπίση κατακτή
σεις προσοδοφόρου τινδς χώρας, είχε καταστήσει 
τήν Μαύρην θάλασσαν θέατρον τή; φιλοδοξία; 
και τών άνδραγαθημάτων τών υπηκόων του- Οι 
πειραταί των έπεδίδοντο εις λίαν επικερδή πό
λεμον κατά τών πλοίων απάντων τών Ευρωπαϊ

κών εθνών, οί κίνδυνοι δέ τοΰ πολέμου τούτου 
έξηυγένιζαν αύτούς ένώπιον τών δμοεθνών των. 
Συμμορία τις τών πειρατών τούτων άπεβιβάσθη, 
τώ 13 <4, έν τοϊς πλησιοχώροις τής Τραπεζοΰν
τος, έλεηλάτησε τάς πεδιάδας, κατελήστευσε τά 
προάστεια καί κατέκαυσε τάς έξω τών πυλών 
τής πόλεως κειμένας οικοδομάς. Πρδς άπόκρου- 
σιν όμοιων εις τδ μέλλον εφόδων, Αλέξιο; ό Β’ 
διέταξε νά κτισθή νέον τι προτείχισμα μεταξύ 
τής άκροπόλεω; καί τή; θαλάσσης. Τά κατά μί- 
μησιν τών τειχών τής Κωνσταντινουπόλεως κτι- 
σθέντα ταΰτα οχυρώματα διατηρούνται είσέτι έν 
καλή κκταστάσει, πρδ πάντων έν τώ σημείο» 
όπου προήσπιζον τήν γέφυραν, τήν ίσταμένην έπί 
τή; γραφικής χαράδρας, τής χρησιμευούσης τώ 
φρουρίω άντί χάνδακας.

ό Πάπας Ιωάννη; κβ' είχε φαίνεται συλλάβει 
τήν έλπίδα οτι θά ύπεχρέου τδν Αλέξιον ν’ ανα
γνώριση τήν κυριαρχίαν τής Αγίας Εδρας. Αγνο- 
οΰμεν έπί ποίοις τισί λόγοι; έβάσιζε τήν ιδέαν 
του ταύτην, διεσώθη όμως επιστολή τις τής Λύ
του Αγιότητας, φέρουσα χρονολογίαν τδ έτος 
1329 καί άπευθυνομένη πρδς τδν αΰτοκράτορα, 
δι’ ής προσεκαλεϊτο ό αύτοκράτωρ νά σύμπραξη 
υπέρ τής ένώσεω; τών εκκλησιών, ρωμαϊκής καί 
ελληνικής, καί έσυσταίνοντο εις τήν εύνοιάν του 
ιεραπόστολοι τινές. 0 Αλέξιος άπέθανε τώ 1 330 
μετά εύδαίμονα τριάκοντα καί τριών ετών βασι
λείαν, καταλιπών ένα άδελφδν καλούμενον Μι
χαήλ, τέσσαοας υιούς καί δύο θυγατέρας, ών ή μία, 
Αννα καλουμένη, άνέβη έπί τινας στιγμάς τδν 
θρόνον τής Τραπεζοΰντος.

Αναρχία καίίμφύλιοι πόλεμοι. — Βασιλεία 
’Ανδρονίκου τοΰ Γ'Μανουήλ Β', Βασι

λείου, Ειρήνης, Άννης, Ιωάννου, 
Ι* καί Μιχαήλ (1550—15 i9).

Ανδρόνικο; ό Γ', πρεσβύτερος υίδς Αλεξίου 
τοΰ Β’, έβασίλευσε δεκαοκτώ μόλις μήνας, κα- 
τηγορήθη δέ ώς δολοφονήσας τούς άδελφού; του 
’Εαμανουήλ καί Γεώργιον. Αν τδ έγκλημα τοΰτο 
ειχεν άφορμήν πολιτικήν, δυνάμεθα έκ τούτου 
νά συμπεράνωμεν, οτι ό έτερος αύτοΰ αδελφός 
Βασίλειος καί ό θεϊός του Εμμανουήλ διέφυγον 
όμοίαν τύχην, καταφυγόντες εις Κωνσταντινούπο
λή. Μετά τδν θάνατον ’Ανδρονίκου τοΰ Γ , ό υίδς 
αύτοΰ, δεκαοκταέτη; έτι ών, έστέφθη υπδ τδ όνο
μα Εμμανουήλ Β'. Τά έγκλήματα τοΰ πατρό;



68 ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ. ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ. 69

του ειχον έντελώς διαφθείρει τήν κοινωνίαν, ήτις 
καί πρδ αύτοϋ ειχεν ίκανώς έκφαυλισθή. Ούδενδς 
μέσου έφείδοντο οί άνθρωποι τής κοινωνίας έκεί- 
νης όπως πλουτίσωσιν ή δπως άναβιβασθώσιν εις 
τήν εξουσίαν. Η αταξία έπεκράτει ίντδς τής πό
λεως, τδ αίμα έρρεεν έν τοϊς άνακτόροις, καί Οα- 
νόντος τοϋ Ανδρονίκου, οί υπουργοί, ό κλήρος, ή 
αριστοκρατία, οί διοικηταΐ τών επαρχιών καί 
οί αξιωματικοί του στρατού μετεχειρίσθησαν οί 
μεν κατά τών δέ ραδιουργίαν άμα καί βίαν.

Ο: Τουρκομάνοι έθεώρησαν τότε άρμοδίαν τήν 
στιγμ.ήν όπως εϊσβάλωσιν έντδς τής αυτοκρατο
ρίας· αλλ ένίοτε συμβαίνει, έν ταϊς έπικρα- 
τείαις έν αις αί έσωτερικαί φατρίαι φέρουσιν είς 
έσχάτην παραλυσίαν τά πράγματα, άπαντα τά 
κόμματα συμβαίνει, λέγομεν, νά έπιδιώκωσι δη
μοτικότητα διά τής έπιδείξεως έκτακτου πρδς 
άπόκρουσιν τοΰ ξένου πατριωτισμού. Τοιοϋτόν τι 
συνέβη καί κατά τήν εποχήν έκείνην. Οί Τούρκο- 
μόνοι, οΐτινες τώ 1332 είχον προχωρήσει μέχρι 
τοΰ Λσωμάτου, κατενικήθησαν έκεϊ καί διεσπά- 
ρησαν. H κατά τών εξωτερικών εχθρών έπιτευ- 
χΟεϊσα αυτή νίκη ουδόλως έπράϋνε τάς οχλαγω
γίας, δθεν, δπως θέσωσι τέρμα είς τήν αναρχίαν, 
προσεκάλεσαν τδν Βασίλειον, δευτερότοκου υίδν 
Αλεξίου τοΰ Β , νά καταλίπη τήν Κωνσταντινού
πολή καί νά έλθη ΐνα διοίκηση τδ κράτος. Λφι- 
χΟείς είς Τραπεζοϋντα κατά τδν Σεπτέμβριον 
τοϋ 1332, δ Βασίλειος άνεκηρύχθη αύτοκράτωρ 
καί έξεθρονίσθη Μανουήλ ό β', ού τδ όνομα είς 
ούδέν άλλο έχοησίμευσεν ή είς τδ νά έπιτραπώσιν 
έπ: δέκα καί οκτώ μήνας παντδς είδους αταξίας 
καί εγκλήματα (I). Μετά ταϋτα, καί ό Βασίλειος 
άναβα; έπί τδν θρόνον, συνεχώρησε τοϊς συμφα- 
τριασταΐς αύτοϋ νά δια—ράξωσιν αίσχράς παρε
κτροπής, 0 μέγας δούξ Δέκα; καί ό υίδς αύτοϋ 
Τράμβας, κατέχοντες τδ αξίωμα τοϋ μεγάλου δο 
μεστίκου, έσφαγιάσθησαν, ή δέ μεγάλη δούκισ- 
σα, ήτις ε'ίλκε τδ γένος έκ τής οικογένειας τών 
Συρικανών, μιας τών έπιφανεστέρων τής αύτο- 
κρατορίας, έλιθοβολήθη. Οι εύγενεϊς οί πλειο- 
τεραν εξασκοϋντες επιρροήν έν ταϊς έπαρχίαις 
διήγον ώ; μικροί κυρίαρχοι καί έδημιοόργουν δι’ 

εαυτούς κόμματα καί έντδς αύτής τής πρω- 
τευούσης. Ο: άποτελοϋντες τήν προνομιοΰχον 
πολιτοφυλακήν Σχολάριβοι, ύφ’ ής κατείχε-

(1) Εδολοιονήϋη ολίγον μετά τήν εκΟρο'νισίν του, Μα
νουήλ δ Β'. 

το τδ φρούριον, είχον τοιοΰτον οργανισμόν 
καί ίσχύν, ώστε καθίσταντο ολίγου δεϊν όμοιοι 
πρδς ό,τι οί Γενίσσζροι ε:χον γενή βραδύτερου έν 
τφ δθωμανικώ κράτει. 0 αύτοκράτωρ περιεστοι- 
χίσθη έν τώ άνακτόρφ, αύτοϋ ύπδ σωματοφυλα
κής άποτελουμένης ύπδ Φράγκων, ϊβήρων καί 
Βυζαντινών, ών ή αύθάδεια καί πλεονεξία κατέ
στησαν τήν κυβέρνησιν έτι μάλλον αντιδημοτι
κήν. Η ιδιωτική συμπεριφορά τοϋ Βασιλείου ήτο 
ήκιστα άρμοδία όπως τώ έπεκτείνη τήν έπιρ- 
£οήν του καί καταστήοη σεβαστόν τδ αξίωμά του. 
Ούτος είχε νυμφευθή τήν Ειρήνην, νόθον θυγα
τέρα τοϋ αύτοκράτορος τοϋ Βυζαντίου Ανδρονί
κου Γ. άλλά δέν ένόησε τίνι τρόπω ήδύνατο νά 
ώφεληθή έκ τής συμμαχίας ταύτης δπως επι
τυχή συνδρομήν τινά κατά τών Τουρκομάνων, 
οΐτινες προσέβαλλον έκ νέου τδ Κράτος του. ό 
λαδς υπήρχε όυσηρεστημένος κατ’ αύτοϋ’ κατά 
τινα δέ ίκλειψιν τοϋ ήλιου ήτις έθεωρήθη ώς ά- 
πόδειξις θείας αποδοκιμασίας, τώ έξετόξευσαν 
μυρίας δσας ύβρεις καί έβίασαν αύτδν διά λίθο- 
βολημάτων νά καταφυγή έντδς του φρουρίου. II 
αύτοκράτειρα Ειρήνη ήτο άτεκνος’ διδ ό Βασί
λειος, μή ευχαριστούμενος νά συζή δημοσία ώς 
μοιχός μετά γυναικδς Ονομαζόμενης έπίσης Ει
ρήνης καί μεθ ής είχε δύο υιούς, άπεφάσισε νά 
μεταδώση τήν είς τδν θρόνον διαδοχήν του είς 
τούς νόθους αύτοϋ υιούς, νυμφευόμενος δημοσία 
τήν παλλακήν του. Άγνοοϋμεν έπί ποια προφά- 
σει ήδύνατο νά επιτύχα τήν άκύρωσιν τοϋ 
γάμου του, άλλ’ έπί τέλους διά τής πειθοΰς 
είτε τής βίας, έπέτυχεν ώστε ο κλήρος τής Τρα- 
πεζοΰντος νά τελέση τδν νέον υμέναιον περί τδν 
Ιούλιον τοϋ 1339 έτους. ‘Ο ΐίγεμών ούτος άπέ
θανε κατά τδν άπρίλιον τοϋ έπιόντος έτους, βα- 
σιλεύσας επτά έτη καί μήνας έξ.

11 Ειρήνη Ιίαλαιολόγου, αείποτε θεωρούμενη 
ώς ή νόμιμος τοϋ Βασιλείου σύζυγος, έγένετο 
ύποπτος διότι συνεμέθεξεν είς τδν θάνατόν του.
Τδ γεγονός τοϋτο εύρεν αύτήν έτοίμην όπως 
έπωφεληθή έξ αύτοϋ, καί ειχεν όργανίση προηγου
μένως τήν διαγωγήν τοϋ κόμματος 8 καί έφερεν 
αύτήν έπί τδν θρόνον. Μή δέν ήτο τοϋτο ικανόν 
άρα όπως γεννήση δικαίας ύποψίας ; άν οί λαοί 
είσί πάντοτε εύδιάθετοι είς τδ νά παραδέχωνται 
τάς κατά τών ήγεμόνων συκοφαντίας, όφείλο- 
μεν νά παραδεχθώμεν έπίσης ότι ή έκ μέρους 
τής αυτοκρατορικής οικογένειας παντελής ελ· 
λειψις ευσυνειδησίας παρείχε πίστιν είς τάς βα- 

ρήνης καί τών Σχολαρίων έχθροπραξίαι διάρκεσαν 
έπί δύο μήνας άνευ δριστικοϋ άποτελέσματος, 
άλλ’ ο εύνοϋχος έκηρύχθη ύπέρ τής Αυτοκρατεί- 
ρας καί ούτω μόλις ό ύπ’ αύτδν στρατός έξετέλεσε 
τήν συνένωσίν του μετά τών έν Τραπεζοϋντι, τδ 
έν τώ Άγίφ Εύγενίω περιχαρακωμένον κόμμα 
προσεβλήθη ίσχυρώς. 7) κριός έπέκρουσε τά τεί
χη τοϋ οικοδομήματος τούτου καί τδ γρηγορια- 
νδν πϋο ήναψε τήν πυρκαϊάν Τδ απέραντου μο- 
νοστήριον, ή μεγαλοπρεπής έκκλησϊα, τά πλού
σια αργυρά σκεύη, αί εικόνες, τά άγια λείψανα, 
αί άρχαϊαι τοιχογραφία:, αΐτινες σήμερον θά έφαί- 
νοντο ίσως πολυτιμότερα’, και αυτών τών οστών 
τών μαρτύρων, τδ καύχημα καί τδ παλλάδιου τής 
Τραπεζοΰντος, πάντα ταϋτα κατήντησάν είς ά
μορφαν σωρόν ερειπίων ύπδ μιας ξένης Αύτοκρα- 
τείοας καί ενός αποστάτου εύνούχου. Οί αρχηγοί 
τοΰ αριστοκρατικού κόμματος καί τών Σχολα
ρίων περιέπεσαν είς χεϊρας τοΰ φιλοπολέμου εύ
νούχου, όστις παρέπεμψεν αύτού; είς Λιμνίαν, ό
που τδ έπιδν έτος έθανατώθησαν, δτε δ θρόνος 
τής Ειρήνης ήπειλεϊτο ύπδ τής άνδραδέλφη; αυ
τής, τής Αννης Ανασουτλού.

II ειρήνη ήτο αύθάδης καί άφροντις ώς δ πα
τήρ αύτής ’Ανδρόνικος Γ', διδ δέν έβράδυνε νά 
δειλιάση απέναντι τοϋ κινδύνου. Κατενόησε μ.’ ό
λα ταϋτα ότι ίιχεν άνάγκην συζύγου όστις νά 
διέτη τά τής διοικήσεως, νά άοχη τοΰ στρατού, 
καί νά καταβάλλη τάς άναγεννωμένας φατρίας, 
δθεν η,τκσε τδν πατέρα της νά τή πέμψη ένα τών 
εύγενών βυζαντινών ώρισμένον πρδς τδν σκοπόν 
τούτον, ό ’Ανδρόνικος ήτοιμάζετο τότε είς τδν 
κατά τοΰ δεσπότου τής ΙΙπείρου πόλεμον, άπέ
θανε δέ προτού σπουδαίιος έπιληφθή τής αίτή- 
σεως τής θυγατρός του. H Ειρήνη εύρε παρηγο
ριάν είς τούς μετά τοΰ μ.εγάλου δομεστίκου τοΰ 
κράτους της έρωτας’ άλλ’ ή φαντασιοπληξία αυ
τή έπέσυρε νέους κινδύνους έπί τή; κεφαλής τής 
έπιπολαίου καί απερίσκεπτου ταύτης ηγεμ.ο- 
νίδος. Ετέρα τις γυνή ήλθε τότε νά διεκδι- 
κήση τά έπί τοΰ θρόνου δικαιώματά της, βασι
ζόμενη μάλιστα έπί νομιμωτέρων τίτλων. Αννα, 
ή έπικληθεϊσα ’Ανασουτλού, πρεσβυτέρα θυγά- 
τηρ τοϋ αύτοκράτορος ’Αλεξίου β', ειχεν ένδυθή 
τό μοναχικόν σχήμα καί έζη έν τινι μοναστηρίω. 
Τήν Ανναν ταύτην κατέπεισαν νά άπεκδυθή τδ 
καλογηρικδν ράσσον, ώδήγησαν αύτήν είς Αάρια, 
καί έκεϊ τήν έστεψαν ώς δήθεν νόμιμον τοΰ ά- 
δελφοϋ της Βασιλείου διάδοχον. Οί Λάζοι, οί

ρυτέρας τών διαδόσεων. Αμα καταλαβοϋσα τήν 
έξουσίαν, ή Ειρήνη παρέπεμψε τήν αντίζηλον αύ
τής καί τούς δύο υιούς της είς Κωνσταντινούπο
λή δπως τηρώνται έκεϊ ύπδ τοϋ Ανδρονίκου ώς 
όμηροι διά τήν ησυχίαν τής Τραπεζοΰντος. ’λλ 
λά διά τοϋτο δέν έγένετο καί τδ κράτος έκεΐνο 
έπί πολλά έτη δλιγώτερον έρμαιον τών στάσεων 
καί τών εμφυλίων πολέμων, δύο κομμάτων σχη- 
ματισθέντων, τών άμυτζανταράντων καλουμένων 
καί τών σχολαρίων. 0 εμφύλιος πόλεμος δύναται 
μ’ όλα ταϋτα νά ήνε ένίοτε καί αναγκαίος καί 
δίκαιος’ ούχί οπότε έκρήγνυται πρδς κορεσμόν 
τής έκδικήσεως, τής πλεονεξίας ή τής φιλοδο
ξίας τών υποκινούντων αύτόν, άλλ’ ύπόταν επέρ
χεται πρδς στήοιξιν τών τής δικαιοσύνης αρχών. 
Ο πόλεμος είναι τότε, μ. όλας αύτοϋ τάς δυστυ
χίας, ή άπόδειξις εΰρωστίας ύπαοχούσης έν τώ 
κοινωνικώ σώματι. Αλλ’ έν Τραπεζοϋντι καί 
Κωνσταντινουπόλει δέν είχε τοιοΰτον χαρακτή" 
ρα κατά τήν δεκάτην τετάρτην εκατονταετηρί
δα, αί δέ έπαναστάσεις τών επικρατειών τούτων, 
προερχόμενα: έκ τών τοϋ εγωισμού συμφερόν
των, έξ άτοπωτάτων προλήψεων καί έκ τών χα- 
μερπεστέρων παθών, κατεμαρτύρουν διαρρήδη^ 
τήν έκπτωσιν τής ελληνικής κοινωνίας.Η

II έπί τοΰ θρόνου άνάρρησις’τήξ Ειρήνης υπήρ
ξε τδ σύνθημα τοϋ εμφυλίου πολέμου. Βοηθου- 
μένη ύπδ τών άμυτζαταράντων, κόμματος ισχυ
ρού παρά τή άριστοκρατεία, καί ύπδ τών μισθω
τών ’ΐταλών τε καί Βυζαντινών, ή αύτοκράτειρα 
κιτεϊχε τό φρούριον καί τδν μικρόν λιμένα.. df.oi- 
κοίμενοι ύπδ τοΰ εύγενοΰς Τζανιέχ, γενικού άρ- 
χη·;θϋ τών σχολαρίων ήτοι τής πολιτοφυλακής, 
ύποστηριζόμενοι ύπδ τών έχουσών έπιρροήν οι
κογενειών τών Δορανιτών, Καβασιτών καί Κα- 
μαχσιτών, βοηθούμενοι τέλος καί ύπδ άποσπά- 
σματό: τίνος τής αυτοκρατορικής φυλακής, μ.ει- 
νάση; τιστής είς τήν μνήμην τοϋ αύτοκράτορος 
Βασιλείου, οί έπαναστάται, οΐτινες ήξίουν νά r,· 
νε οί πρΟ'τάται τών έθνικών δικαιωμάτων, εί
χον κυριεύει τδ εύρύχοιρον μοναστήριον τοϋ Α 
γιου Εϋγε-ίου, παραπλήσιου άπορθήτου φρου
ρίου- Τρίτητις φατρία, διατελοΰσα ύπδ τάς δια
ταγής τοϋ μεγάλου δουκδς, τοϋ εύνούχου Ίωάν- 
νου τοϋ δολοιονήσαντος τδν αύτοκράτορα ’Εμ
μανουήλ τδν Υ, κατεϊχεν - είς τήν εξουσίαν της 
τδ ισχυρόν φρ'ύριον Λιμνία, θέσιν στρατηγικήν 
καί σπουδαιοτέαν τών τοϋ κράτους έξω τής 
πρωτευούσης. Α μεταξύ τοϋ κόμματος τής Ει
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Τσάνοι καΐ οί λαοί τών επαρχιών έπεθύμουν αυ- 
τοκράτειραν έλζουσαν το γένος άπδ της οικίας 
τών μεγάλων Κομνηνών καΐ γεννημένην έν τώ 
■τόπω, καί προύτίμων αύτην αύτοκρατείρας βυζαν
τινής, καταγομένης άπδ τοϋ γένους τών Παλαιο- 
λόγων. Η Αννα έζεκίνησε κατά της πρωτευού- 
σης άνευ ελάχιστου κωλύματος, καΐ ή Ειρήνη 
έξεθρονίσθη μετά βασιλείαν διαρκέσασαν έν έτος 
καΐ τέσσαρας μήνας.

(επεται συνέχεια.)

ΠΟΙΗΧΣ.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟΝ

ΤΟΪ ΜΕΝ'ΔΡΕΣΕ.
Ώ Πλάτανε ! τοϋ Μενδρεσέ στοιχιό κατηραμένο, 

Τή: τυραννίας τρόπαιο στή φυλακή υψωμένο·

Συμμάζωξε τα φύλλα σου τά δακρυραντισμένα,

Νά 15 ο κομμάτι ούρανό και τ' άστρα τά καϋμένα . . . 

Άν ήσαι δένδρο σπλαγχνικό, ανθρώπους μήν μιμείσαι,

Μή δεσμοφύλακας και συ ώσάν έκείνους είσαι !

Ναί’ άφησε καμμιά φ^ρά νά βλέπ ’ άπ’ έδώ πέρα,

Τδν ασημένιο Ουρανό, τήν άσπρη τήν ημέρα’

Κανένα σύννεφο μικρό ποΰ φεύγει ν' αν^ικρύσω,

Κανένα ταςειδιάρικο πουλάκι να βωτησω,

Νά στείλο) χαιρετίσματα στή μάνα ποΰ μέ κλαίγει,

Κ ’ έκείνης δποΰ μ' άγαπα ’χωρίς νά μοϋ τό λίγη . . .

~Ω Πλάτανε· πόσαις φοραϊς στους κλο’νους σ άποκάτοι. 

Τής αρετής τό φόρεμα έσυρθη το χιονάτο’

Πόσαις άθώαις κεφαλαίς έγύρανε σ’ έσένα,

Kat πόσα 'μμάτια αγγελικά έκλεισαν δακρυσμένα . . . 

Πόσαις φοραϊς, σάν άδελφαΐς, στή βίζα σου τήν κρύα, 

Έκάθησαν ή αρετή κ’ ή σκοτεινή κακία !

"Ολο τό έθνος σκέπασαν τά έρημα κλαδιά σου.

Και στον αγώνα σάββανο έξάπλωσ’ ή σκιά σου.

Έδώ δ Γρίβας έτρωγε τά σίδερα δεμένος, 

Κ’ έδώ γλυκομαραίνετο δ Σοΰτζος δ καϋμένος.

Έδώ δ Τουρκοφάγος μας άνταμοιβή εδρήκε,

Κι’ δ γέρο-Μακρυγιάννης μας μέ κοντακιαις έμπήκε !

Πόσα, άχ, πόσα μάντρωσες λιοντάρια πληγωμένα, 

Άκόμη άπό τόν πόλεμο καΐ τήν φωτιά βγαλμένα'

Πόσους αϊτούς τής Άμπλιανης, ποσών σπαθιών αιθέρας, 

Στήν άγκαλιά σου έβαλες σά μάνα, σάν πατέρας,

Μή σοΰ τους φάγη έννοιάζουσουν τό κρύο και ή πεΐνα,

Γιά νά τους στείλης ζωντανούς στή μαύρη 1’κιλοτίνα . .

. . . Πάρε, δεντρί, τά νειάτα μας και τ’ άνθη μας στολίσου^ 

Νά γίν’ ή βίζα σου βουνό καί σύννεφο ή κορφή σου- 

Πάρε, δεντρί, τά νειάτα μας καΐ τήν παλληκαριά μας, 

Και βύζαξε τό αίμά μας και πιέ τά δάκρυά μας,

Νά γίνης δράκος γίγαντας, τόν κόσμο νά σκεπάσης· 

Φάγε, δεντρί, τά νειάτα μας, φάγετα νά χόρτασης Γ

Όχι δέν εϊναι, Πλάτανε, Ελληνική ή σπορά σου· 

Άπό λαγκάδι σκοτεινό κατάγετ' ή γενειά σου.

Άπό τή γή τοΰ Βαυαροΰ έδώ φυτεύθης πάλι,

Κόρακας μαύρος σ’έφερε, καιροϋ άνεμοζάλη, 

Κ ’ έφούντωσες στά χώματα τά μοσχομυρισμένα,

Κ’ έχεις άπό τόν ήλιο μας τά φύλλα χρυσωμένα !

Ένα καιρόν — ώσάν αυτόν ποΰ έχομε κα’ι τώρα___

Εφυτευσ δ Άλή-Πασας στήν έρημη του χώρα, I
Τόν Πλάτανο που θερίεψε κ’ έσκέπασε τ’ άστέρια. 

Γιατί τόν πότιζ’ δ Άλής μέ τά δικά του χέρια ...

Καΐ μ’ αίμα τόν έρβάντιζε τοϋ Ζίδρου και τοϋ Γιώτη· 

— Λχ· άνατρέφεσαι καϊ συμέτήν δική μας νειότη Γ

©ά έλθη ώρα, Πλάτανε, τής χώρας μας Βαστίλλη,

Ποϋ ξυλοκόπους ή οργή τοϋ έδνους δά σοΰ στείλη,

Καί'πέλεκυς στή βίζα σου ελεύθερος θ’άστράψη·

Δέν δά σέ φαν γεράματα, φωτιά δενά σέ χάψη,

Καΐ γύρω δά χορέψαμε στή στάκ^η σου τή κρύα,

4 Έμεϊς ποΰ θάφτει σήμερα έδω ή τυραννία I 

(έγραφον έκ τών φυλακών τοϋ Μενδρεσέ, 1861).

* ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ.

r ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΑΣΜΑ.

3*-: Τό επόμενον, ώς δημοτικόν ασμα τοϋ είς 
Αλή Πασσά έλθόντος έκ Θεσσαλονίκης άλχηχι- 
στοϋ Στεργίου, έδωκεν ήμϊν πρός δημοσίευσιν 
είς τήν Χρυσαλλίδα ό φίλος κύριος Γ. Μολυβά- 
δας φαρμακοποιός εις ’Ιωάννινα. Τό ομοιοκατά
ληκτου τοΰ άσματος ένέβαλεν ήμάς τό κβτ άρ
χάς είς υποψίαν, άν ήναι δηλ. άληθώς δημοτικόν 
ή μή. Ούχ ήττον όμως καϊ άλλα τινά σοζόμενα 
δημοτικά ομοιοκατάληκτα άσματα τδν χρό
νων έκείνων, άτινα όμοΰ μέ τοΰτο συρπεριλαμ- 
βάνονται έν τή όσον ούπω έκδοΟησομέ·η ήμετέ- 
ρα συλλογή τών κατ’ ήπειρον δημοτιϊών ασμά
των, καϊ έν άλλαις έκδεδομέναις συ'.λογαϊς άλ
λων, μάς υπέμνησαν τήν έν τή Βιβλιοθήκη τοΰ 
έθνικοΰ Πανεπιστημίου έμμετρον βογραφίαν τοΰ 
Άλή Πασσά ύπό τίνος Χατζή-Σε;ρέτη έκ Δελ- 
βίνου τής ’Ηπείρου, άπαιδεύτου κιΐ άγραμμάτου 
στιχουργοΰ, ήτις ϊνε χειρόγραφονάν όχι τό καθ’ 
ύπαγόρευσιν τοΰ ποιητοΰ γραφέν ύπό Π. Τριαν- 

-«φύλλου (έζ Άμφίσσης) άλλά τό είς τόν γνω
στόν διδάσκαλον τής ’Ηπείρου Αθ. Ψαλίδαν ά- 
νήκον. Τής έμμέτρου ταύτης βιογραφίας αντίγρα
φου έλαβε καΐ δ Αγγλος περιηγητής Leake. Έν 
«ύτώ δέ περιγράφονται διά πολλών δμοιοκατα- 
λήκτων στίχων αί κυριωδέστεραι τοΰ Αλή πασά 
.μέχρι τοΰ 1814 πράξεις καϊ κατορθώματα.

Έν Αθήναις, τή 1 0 Φεβρουάριου I 866.
γ, xF.

Ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ο ΣΑΑΟΝΙΚΙΟΣ

ΚΑΙ
Ο ΑΛΗ ΠΑΣΣΑΣ.

Άναι-ε γλωσσά μ’ άνοιξε, καί συ πικρό μ αχείλι

•πε': μου δυό λόγια σπλαχνικά τοΰ Στεργίου Ταϊσίλη. 

"δ Στέργιοςδ Σαλονικιός ήταν καταραμένος, 

καί δύσις καΐ άνατολής ήταν θεοργισμένος. 

■ήταν σοφό:, μά πονηρός, ήταν καΐ επιτήδειος 

τόν δαίμον(α) είχε δάσκαλο κι’ αύτός ήταν δ ίδιος, 

ό δαίαονας σάν γάιδαρον αύτόν τόν έτραβοϋσε, 

κΓ έκεϊ ποΰ θά τόν πά(γ ενε, ποτέ δέν τό θαρρούσε, 

τοΰ είπε νά πας ’ς τά Γιάννινα νά σμίξης τό Βεζίρη, 

καϊ νά σ’ έντύση μάλαμμα, φλωρί καϊ τσιουβαίρι· 

καϊ νάτοΰπής τ’ Άλή ΓΙασσια ήρθα νά καζαντησω 

καϊ μέ τ’ αθάνατο νερό έγώ νά σέ ποτίσω, 

θά οκιάσ(ω) αθάνατο νερό νά πιγς νά μή (ά)πεθάνης, 

κα’ι μένα ποΰ είμαι σκλάβος σου σέ τί τιμή μέ βάνεις ;

— *11 Οά σε ντύσω μάλαμμα ή θά σέ ασημώσω, 

ή μ ά τριχιά μες’ ’ς τό λαιμό πεσκέσι (I) θά σοΰ δώσω, 

κι’ όποιος νά κρίνη ψεμματα σέ τοΰτο τό ζαμάνι (2) 

’ς τόν Πλάτανο τά Γύφτικα (3) τόν βάνω ’ς τό μεϊτάνι. 

Έγέλαεν Άλή πασσιας μέ τοϋτον τόν μουρντάρη 

τοϋ έλεγε θά σ(οΰ) στείλω ’γώ πεσκέσι τό τριχιάοι. 

Μαντάμ έγώ γεννήθηκα ελπίζω θά πεθάνοι 

καΐ τό δικό μου τό κορμί ’ς τό μνήμα θά τό βάνω·

^ώ σέ τέτοια πράμματα χαζνέοες (ί) δέ(ν) λυπιοϋμαι· 

μά αύτό τ’ αθάνατο νερό αδύνατο νά πιοϋμε.

Μϋ φαίνεται ίνε ψέμματα αύτά ποϋ Οά 'μιλήσης, 

κ-χ<μιά τριχιά μέσ”ςτό λαιμό αύτήν θά καζαντησης.—(5) 

’Τομάζονταν ό Στίργιος μας, άνοι'γ ε τά χαρτιά του, 

Νάδοΰμε τά κατοπινά τά υστερινά γραφτά του.

Δεκ·. παιδιά μαξούμικα (6) γυρεύει τοΰ Βεζίρη· 

καΐ πόςταξε Άλή πασσιας τοΰ τά καναν χαζίρι (7). 

Τά δίια τά μαξούμικα ποΰ βγή- ε νά γυρέψη, 

μέ κάνω και μέ ζαχαρι ό Στε'ργιος νά τά θρε'ψη, 

γιά νά οΰς πάρη τήν πυτιά νά βάλλη νά τήν βράση, 

μ αύτατ’ αθάνατο νερό ό Στέργιος γιά νά φκιάση. 

Τρεις χρνους έπαιδεύτηκε θεοΰ καταραμένος, 

καί τής Λςουνίλας νήν ιτιά έκέρδησ(ε) ό καϋμένος ».

(I) Δώρν. (2> Χρονικόν διάστημα. (3) ©έσις τις πλη

σίον Ιωανν,ων ώς κα’ι ή Μπουνίλα έν αϊς ώς έπΐ τό πολύ 

έφονεύοντο ατά τούς χρόνους τοϋ Άλή καί μετά ταΰτα 

οί εις τήν δυμένειαν τόν διοικητών ύποπεσόντες ή δι’ άλ

λας καταχρσεις καταδεδικασμένοι. (4) θησαυροί. (5) 

κερδήσης. (6 νήπια. (7) έτοιμα.

Σημείωσις Χρυσαλλίδος. Ή τοΰ Στεργίου τούτου ή 

μάλλον Σέργιου Διοκλητιανοΰ βιογραφία έδημοσιεύδη έν 

τω τρίτω τόμο τής Χρυσαλλίδος σελ· 311

ΠΟΙΚΙΛΑ.

τομήν αύτοΰ, 
ότι εΐσέτι δέν

Εσπεσιανόν,

θάνατος κατά (ραινόμενον.— Πολλάκις συνέ
πεσε νά ένταφιάσωσιν ώς νεκρούς άσφυκτικούς τι- 
νας. Ούτως δ δόκιμος ιατρός Βεσάλιος έκλαβών 
ώς νεκρόν μεγιστάνα τινά Ισπανόν, 8ν πρό πολ- 
λοΰ έθεράπευεν, έπεχείρησε τήν 
άλλά κατά τήν ανατομήν έφάνη 
ήτο νεκρός, πλήν ώς έκ τής τομής άπεβίωσε. Τό 
αύτό συνέβη εις τόν Καρδινάλιον 
δστι; ένώ έγίνετο ή τομή έτεινε τήν χεΐρα, ΐνα 
έμποδίσνΓτήν τοΰ άνατόμου, πλήν έπΐ ματαίςο 
καθότι ή τομή ήτο ήδη θανατήψόρος. Ομοιόν τι 
συνέβη έν Γαλλία κατά τήν παρελθοΰσαν έκατον- 
ταετηρίδα είς τόν διάσημον ιερέα Πρεβόστον, όσ- 
τις ώς έκ τής τομής άπεβίωσε πραγματικώς με
τά σκληρών σπασμών. Τόν δέ περιώνυμον ιατρόν 
Βινσλόβιον δϊς ένεταφίασαν εΐσέτι ζώντα, τοΰθ’ 
όπερ παρεκίνησεν αύτόν νά συγγράψη διεξοδικήν 

διατριβήν σΖ7ερϊ άΰεθαιότητος τών τοΰ θανάτου 
σημείων.

Κατανά.1ωσις καρπών.—200,000 ανανά κο
μίζονται είς Λονδϊνον κατ’ έτος, καϊ ούτοι κατά 
πλείστον μέρος έκ Βαχάλκης τών δυτικών Ιν
διών. Κομίζονται καϊ 60 περίπου εκατομμύρια 
πορτοκαλιών. Έκ τοΰ λεγομένου ήριγέρου (Si
symbrium nasturtium. L.) καταναλίσκεται 
κατ’ έτος έν Παρισίοις ποσόν τι αξίας πλέον τών 
τριών εκατομμυρίων φράγκων.

Ζάκχαρις. — Η κατασκευαζομένη κατ’ έτος 
ζάκχαρις συμποσοϋται καθ’ ύπολογισμόν είς 2 
1 ]2 εκατομμύρια πίθων ή βουτσίων, έξ ιόν τά 
μέν 2 εκατομμύρια γίνονται έκ ζακχαροκαλάμου, 
ή δέ ύπόλοιπος έξ άλλων φυτών. Πρός μεταφο
ράν διά θαλάσσης τοΰ ποσού τούτου τών πίθων 
άπαιτοΰνται 3,000 πλοία, έκαστον τόνων 400.

Τοκετός. —Έπΐ 32,173 τοκετών έπισυμ- 
βάντων έν διαστήματι δέκα έτών έν τώ έν Πα
ρισίοις μαιευτικοί νοσοκομείω, 31,644 έγιναν 
κατά φύσιν καϊ άνευ δυσκολίας’ οι δέ λοιποί 533 
ύπήρξαν μάλλον ή ήττον δύστοκοι, έπομένως 
άπεπερατώθησαν τή ιατρική συνδρομή. Ό αριθ
μός ούτος τών τοκετών έπήνεγκεν τόν θάνατον 
είς 1,647 μητέρας καΐ είς 2,250 τέκνα.

Ή.Ιήθιοι — Εκ 2,650,905 κατοίκων τής
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Σαβαυδίας καί Σαρδινίας υπάρχουν μέν ήλήθιοι 5, 
073 μετά βρογχοκήλη;, καί 2,014 άνευ βρογ
χοκήλη;' καί ές αύτών 2,165 εισί τοσούτον πε
ριορισμένοι τώ νώ ώστε δέν εΰρίσκονται εν κα- 
ταστάσει νά διακρίνωσιν τδ εαυτόν φύλον. 3,518 
ομιλούν, γινώσκοντε; μόνον τά; ονομασία; τών 
απολύτως άναγζ.αίων πρδ; τδ ζήν πραγμάτων. 
Καί 1,414 έχουν όπωσοϋν όλιγωτέρας γνώσεις 
ευρισκόμενοι προστούτοις εις κατάστασιν νά αί- 
σθάνωνται αιδώ.

Χρυσός Κα-Μιφορΐίας. — Τδ Χρυσοφόρον έ
δαφος τής χώρα; ταύτης έχει έκτασιν κατά μή- 
κο; μέν 300 μιλίο>ν, κατά πλάτος δέ 30—10. 
’Εκ τούτου έξορύττονται κατ’έτος 420 — ί50 
εκατομμύρια λιτρών χρυσού’ όθεν υπολογίζοντες 
εις 100,000 ψυχάς τους έργαζομένους εις τήν 
έξόρυξιν του χρβσοϋ τούτου, καί εις 20 τετρα
γωνικά μίλια τδ κατ’ έτος άνασκαπτόμενον έδα
φος, επεται οτι απαιτείται έξ εκατονταετηρίδων 
χρονικόν διάστημα καιρού, δπω; άνασκαφή τδ 
περί ού ό λόγος χρυσοφόρον έδαφος- καί πάλιν 
θέλουν μείνει ανέπαφα τά πέριξ χρυσοφόρα 3ρη·

Χρηματικό?. Κατά τους υπολογισμούς τοΰ 
Ούβόλδου καί Οΰάρδου τδ έν τή, ύφηλίφ ένυπάρ- 
χον χρηματικόν αναλογεί εί; 15 — 16 φράγκα 
κατ’ άτομον. Τδ κατά τήν Γαλλίαν ένυπάρχον 
χρηματικόν υπολογίζεται εί; 3 1]2 δισεκατομ
μύρια, ήτοι 100 φράγκα κατ’ άτομον, ένω τδ 
κατά τήν ’Αγγλίαν υπολογίζεται εί; 1,200 εκα
τομμύρια, ήτοι 44 φράγκα κατ’ άτομον.

Καφεχεΐα.—Ειχον καί οί αρχαίοι ειδός τι κα
φενείων έν οϊ; έπώλουν διάφορα θερμά ποτά, ’ί 
ρείπια τοιούτου καταστήματος σώζονται είσέτι 
κάλλιστα διατηρούμενα έν Πομπηία. Κατά δέ 
τούς νεωτέρου; χρόνους τδ πρώτον ίδρυθέν καφε
νείου ύπήρξεν έν Λονδίνω έν έτει 1652 καί α
κολούθως έν Μασσαλί? έν έτει 1671.

Φρενοχομεΐτοχ Βιέχχης. — Τδ έν Βιέννη τής 
Αυστρίας νέον φρενοκομείου έστίν έκ τών άξιολο 
γωτέρων τού είδους τούτου καταστημάτων τής 
Ευρώπης. Πρδ; σύστασιν αυτού έδαπάνησαν 2, 
650,000 φράγκων’ δηλ. 150,000 πρδς αγοράν 
τού γηπέδου, 2,000,000 πρδς οικοδομήν, καί 
500,000 εί; έπιπλα κλ· Πρδς συντήρησιν δέ έδα
πάνησαν κατά τδ λήξαν έτος φράγκα 411,457. 
Εχει χωρητικότητα 400 ασθενών καί κατέχει ε
πιφάνειαν 600,000 τετραγωνικών πηχών. Κατά 

τδ λήξαν έτος ένοσηλεύθησαν έν αύτφ 580 φρε
νοβλαβείς, δηλονότι 383 άρρενες καί 277 θύλεα, 

Ε-

. 400 

. 450 

. 400
1035 

. 420 
. 560 
. 500

έξ ών 308 άγαμοι, 226 έγγαμοι καί 46 χη- 
ρεύοντες.

Ποταμοί της Αμεριχης. —4 Ο λεγόμενος τού 
Αγ. Λαυρέντιου ποταμό; έχει πλάτο; έν ταϊς 
πηγαϊς αύτού 3 ώς έγγιστα λευγών’ προχωρών 
δε έπεκτείνεται τδ πλάτο; αύτού μέχρι 1 5 καί 
20 λεύγα;, ίπολογίζουν δέ οτι φέρει εί; τήν θά
λασσαν έκάστην ώραν 67,335,700 κυβικά μέ
τρα υδατο;.

0 Μισισιπή; διατρέχει. . . 1000 λεύγας
ό αυτός μετά τού Λαλουμένου

Κάτω Μισισιπή....................... 1600 »
0 όμοιους αύτοΰ Ρίο Πιάττας. 500 »
0 όχιο;.................................
0 Αρκάνσος..........................
0 Ερυθρός Ριός.......................
0 τών ’Αμαζόνων.
0 Ορεγών ό καί Κολομβίας, 
ύ Ρίος τή; Πλάτα; . . .
0 Ορενόνο;.........................

ΚραχιοαχοτιιχαΙ παρατηρητές. — Εκ δια
φόρων κρανιοσκοπικών παρατηρήσεων έξάγεται 
ότι άπδ Χριστού γεννήσεω; κατέστη εύρύτερον 
τδ άνω έμπροσθεν μέρους τσϋ ανθρωπίνου μετώ
που, ένω απεναντίας κκτεβλήθη έτι μάλλον το 
πλάγιον όπισθεν μέρος. II μεταβολή αύτη, ήτι; 
καθίσταται έτι μάλλον έπαισθητοτέρα παρά 
ταϊς γυναιξίν, ή τοϊ; άνδράσι άποδίδε ται εις τήν 
επί τού ηθικού ημών επιρροήν τοΰ X ριστιανισμού.

Αγα./ματοποιοΙ τυφ.Ιοί.— ό Γανιβάζιος καί 
τοι τυφλωθείς έξηκολούθει νά κατασκευάζη άρι
στα αγάλματα" ό δέ τυφλός Ιωσήφ ό Κλείγχαν 
σος κατεσκεύασε διάφορα ωραία ξύλινα είδωλο’ 
μάλιστα έξ αύτοΰ τού πρωτοτύπου κα τεσκεύασε 
τεχνιέντως καί λίαν έπιτυχώ; τδ άφομοίωμα <ύ· 
του τε καί ένδ; τών συγγενών του, καί έξ άλίου 
άφομοιώματο; τδ τού αύτοκράτορος Φερδινάνίου. 
ό δέ τυφλός αρχαιολόγο; Saunderson διέιρινε 
διά τής αφής τά αληθώς αρχαία νομίσματι τών 
κατά μίμησιν αύτών μεταγενέστεροι; ζ.ατα«ευα- 
σθέντων.

Η \^ος·—0 βαρύ; ήχος σύγκειται έκ 31 δονή
σεων κατά δεύτερον λεπτόν’ ό δέ όξύτερα έξ 70, 
000. Πέραν δέ τού αριθμού τούτου τίν δονή
σεων ήχος δέν διακρίνεται, άλλά γεννίται τα
ραχή.

I. ΑΕ&1ΓΑ.ΑΣ.
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