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II ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΙΙΪ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟϊ. (I) 

Η'.

’Τπ 30 ’Ιουλίου τοϋ έτους 1341, τρεις περίπου 

εβδομάδας (/.ετά την στέψιν τής Αννης, Μιχαήλ 
δ Μέγας Ιίομνηνός, δευτερότοκος υιός τοϋ Ίωάν- 
νου Β', άφίκετο έν Τραπεζοϋντι. II έν Κωνσταν- 
τινουπόλει επιτροπεία ειχεν έκλέξει αυτόν ώς 
μέλλοντα σύζυγον τής Ειρήνης, άλλ’ ή ήγεμονίς 
αυτή ύπεδεχΟη αυτόν ψυχρώς, καθότι διήνυε τό
τε τό πεντηκοστόν έκτον έτος τής ηλικίας του’ 
ή εκλογή όμως αύτη ειχεν υπαγορευθή υπό ορθό
τατων πολιτικών λόγων, τούτου οντος του νο
μίμου διαδόχου τής οικίας του, καί έχοντος υιόν 
τον ίωάννην δεκαεννεαέτη ήδη οντα. ‘Ο Μιχαήλ 
άφίκετο έν Τραπεζοϋντι συνοδευόμενος υπό τριών 
πολεμικών βυζαντινών πλοίων καί υπό στρατιω- 

,τών στρατολογηθέντων έν Κωνσταντινουπόλει. 
Ακολουθούμενος υπό τοϋ γενικού αρχηγού τών 
Σχολαρίων Νικήτα, άπεβιβάσθη ανευ κωλύμα
τος, και απασαι αί φατρίαι έφαίνοντο διατεθει
μένοι νά άναγνοιρίσωσι τά επί τοϋ θρόνου δι
καιώματα του. Αλλ’ οί εΰγενεϊς Λάζοι δέν ένό- 
-ουν ν’ άπωλέσωσι τούς καρπούς τών έπιτυχουσών
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επαναστάσεων των, μή τολμώντες όμως νά βα- 
σισθώσιν επί τήν τού λαού σύμπραξιν ει άνθί- 
σταντο αναφανδόν, προσέδραμον εις τον δόλον. 
Τον Μιχαήλ ύπεδέχθη δ αρχιεπίσκοπος ’Ακάκιος 
μετά τής προσηκούσης πομπής’ οί εύγενεϊς καί 
οι μεγάλοι αξιωματικοί τοϋ κράτους έδραμον νά 
δώσωσι ποός αυτόν τον όρκον, ή δέ στέψις έμελ
λε νά λάβη χώραν τή επαύριον’ αλλά μόλις άνέ- 
τειλεν αύτη, καί τά πάντα εϊχον μεταβληθή. 
Κατά τήν νύκτα ειχον ερεθίσει τον λαόν κατά 
τών βυζαντινών τυχοδιωκτών, ώς άπεκάλουν 
αυτούς’ οί στασιασταί έδραμον καί συνέλ.αβον 
τόν Μιχαήλ έν τώ άνακτόρω αύτοϋ, εΐτα άπέ- 
στειλαν αύτόν αιχμάλωτον εις Οίναϊον, 8θεν 
ακολούθως τόν μετέφερον εις Αιμνίαν. Οι τή; 
φατρίας τών Λαζών εύγενεϊς έγένοντο ουτω μό
νοι κύριοι τής πολιτικής εξουσίας καί έκυβέρνη- 
σαν επ’ δνόματι τής αύτοκρατείρας Αννης.

‘θ Ελληνικός λαός ειχεν ίκανώς συνηθισθή εις 
τόν διοικητικόν Οργανισμόν καί ήτο εντελώς πε
πεισμένος περί τής ανάγκης κεντρική; τινδς καί 
ενιαίας εξουσίας, όπως μή μένη επί πολύ ευχα
ριστημένος εις τοιαύτην τών πραγμάτων κατά- 
στασιν, διό δ Νικήτας, γενικός αρχηγός τών 
Σχολαρίων, καί τό ελληνικόν κόμμ.α 8 έθεώρει 
τήν βυζαντινήν συμμαχίαν ώ; τήν άρίστην διά
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ττ,ν πολιτείαν, συναπεφάσισαν ν’ άποδιώξωσι τού; 
αντίζηλους των καί νά καταλάβωσι ττ,ν αρχήν. 
Τό σχέδιον τοϋτο δέν έδύνατο άλλως νά έπι- 
τύχη, εΐμή τιθεμένου έπί κεφαλής ενός τών με
λών τής οικογένειας τών Μεγάλων Κομνηνών, 
όθεν, τοϋ Μιχαήλ διαμένοντο; μακράν αιχμα
λώτου, οί Σχολάριοι άπεφάσισαν νά άναφερθώσι 
πρό; τόν υιόν του ΐωάννην, όστις κατώκει έν 
Κωνστάντινουπόλει καί ήτο τότε είκοσαέτης. ιΟ 
Νικήτα; μετά τών αρχηγών τοϋ κόμματος άπέ- 
πλευσαν έκ Τραπεζοΰντος έπί μια: ένετική; γα- 
λέρας όπως μεταβώσι καί πείσωσι τόν νέον ΐνα 
συμπράξη ύπέρ τών σχεδίων των. Δεχθεί; ού
το;, έτέθη έπί κεφαλής των, καί ή έκστρατεία 
έγένετο άνευ τής φανερής δποστηρίξεως τής βυ
ζαντινή; κυβερνήσεως. Οί συνωμόται έναύλωσαν 
τρεις γαλέρας Γενουηνσίας, όπως προσθέσωσιν 
αύτά; εις τά; έτέρα; δύο άς οί έν Τραπεζοϋντι 
αρχηγοί των «Χον εφοδιάσει, καί συνέλεξαν στρα- 
τιώτα; όπως έπιπέσωσι κατά τής αύτοκρατείρας 
Αννης. Περί τόν σεπτέμβριον τοϋ 1342 άπε- 
βιβάσθησαν εΐς Τραπεζοϋντα, όπου συνενωθέντες 
μετά τών Σχολαρίων, τών Μιζοματών καί Δορα- 
νιτών ήρχισαν ζωηροτάτην έν ταις άγυιαϊς πά
λην, μετά τήν οποίαν ’Ιωάννης ό Γ' ίχτ.ούγβτ, 
αύτοκράτωρ. ΠλεΧστοι εύγενεΐ; έκ τοϋ κόμμα
τος τών Λάζων, καί πρό πάντων οί άμυζαντα- 
ράντοι έφονεύθησαν. 11 Λννα αίχμαλωτισθεϊσα 
έν τοΐ; άνακτόροι; αύτή; έκεϊ καί κατεπνίγη 
πρό; αποφυγήν πάσης ύπέρ αύτής εΐ; τό μέλλον 
άντιδράσεως.

Ιωάννη; 5 Γ έστέφθη αύτοκράτωρ έν τή έκ- 
κλησία τής Χρυσοκεφάλου, τόσον δ’ ολίγον έμε- 
ρίμνα περί τή; τύχης τοϋ πατρός του, ώστε 
συνεχώρει τώ εύνούχω Ιωάννη νά κατακρατή αύ
τόν δέσμιον εί; Λτ,μνίαν’ άλλά πρό τοϋ τέλους 
τοϋ έτους έδολοφονήθη, καί, κατά τήν εποχήν 
αύτήν, ό νέος αύτοκράτωρ ειχεν ήδη δυσαρεστή- 
σει, διά τής μωρίας του καί τών έλαττωμάτων 
του πάντα; τού; τε πολιτικού; καί στρατιωτι
κούς, οΐτινες ειχον αναβιβάσει αύτόν έπί τόν 
θρόνον, ‘θ γενικός αρχηγός Νικήτας, όστις είχε 
διευθύνει πλείστα; επαναστάσεις, ήρχισε νά έπα- 
ναλαμβανη, καί πάλιν τάς στασιαστικά; του έπι- 
χειρήσεις. (Είναι αληθές ότι, είς τά δεσποτικά 
κράτη, ένθα πάσα νόμιμος οδέ»; πρό; άντίστασιν 
ύπάρχει χε*λεισμένη τοΐ; πολίταις, δέν ύπάρ- 
χει άλλο μέσον θεραπείας, εΐμή τό τής έκθρονί* 
σ.εω; τοϋ ήγεμόνο;.) ό Νικήτα; μετά τοϋ κόμ

ματός του έξεκίνησαν είς Λιμνίαν, απελευθέρω
σαν τόν Μιχαήλ καί άπαγαγόνίες αύτόν είς 
Τραπεζοϋντα, τόν άνεκήουξαν αύτοκράτορα περί 
τόν μάΐον τοϋ 1344. Κατά παράδοξον τινά τής 
τύχης τροπήν, διεδέχθη ούτος τόν υίόν του, καί 
Ιωάννης δ Γ' έκθρονισθείς, κατεκλείσθη έν τώ 
μοναστηρίςο τοϋ Αγίου Σάββα, κατά διαταγήν 
τοϋ πατρό; αύτοϋ.

0 αύτοκράτωρ Μιχαήλ είχε τήν θέλησιν νά 
είσαγάγη βελτιώσει; τινά; εί; τήν κυβέρνησιν, 
άλλ αί γνώσεις του δέν έπήρκουν εί; τοιοΰτον 
έργον. Οθεν κατήρξατο αύτοϋ καταδικάσα; είς 
θάνατον τού; έξοχωτέρους τών Λαζών, μέτρον 
εί; δ έπεκοότησε τό ελληνικόν κόμμα, πρός τό 
όποιον διενεμήθησαν τά μεγάλα τοϋ κράτους 
αξιώματα, δ δέ Νικήτη; ώνομάσθη μέγας δούξ.

Οί έν τή αρχή άνα^δϊχηθέντες εννόησαν τότε 
καί αύτοί ούτοι ότι ήδύναντο νά γενώσι θύματα 
αίμοβόρων πράξεων, αΐτινε; παρομαρτοϋσιν είς πά
σαν έπανάστασιν, διό άπεπειράθησαν νά κατα- 
στήσωσι τήν εξουσίαν αύτών μόνιμον διά τίνος 
δργανικοϋ νόμου έπί τής διοικήσεως τής αύτο- 
κρατορίας. Εν ένί λόγιο, οί Σχολάριοι προσεπά- 
θησαν νά ίδρύσωσιν είδος τι ολιγαρχική; πολι
τείας. ύ αύτοκράτωρ Μιχαήλ εύρέθη βεβιασμέ
νο; νά ύπογράψη καί νά δμώση έπίσημόν τινα 
πράξιν, δι’ ής ή τε νομοθετική δύναμι; καί ή 
διεύθυνσις τών πραγμάτων άνετίθεντο είς τάς 
χεϊρας τών μεγάλων αξιωματικών καί τών μελών 
τή; γερουσία;. Αύτός δ’ ώφειλε ν άρκεσθή είς 
τό αύτοκρατορικόν αξίωμα, είς άφθονον έπιχο- 
ρήγησιν καί εΐς τήν εσωτερικήν τών ανακτόρων 
του διοίκησιν. όθεν τά καθήκοντά του ήσαν κα
θήκοντα βασιλέως συνταγματικού, ώς λέγομεν 
σήμερον. Αλλ ούτε αί βιαιοπραγία; τών κομ
μάτων ούτε ή φιλοδοξία τοϋ μονάρχου σεβάζον- 
ται έπί πολύ τοιαύτας συμφωνίας, ό αύτοκρά
τωρ Μιχαήλ έδράξατο τή; πρώτης εύκαιρίας όπως 
άπαλλαχθή τής κηδεμονία;, ύπό τήν οποίαν κα- 
τεκράτουν αύτόν. ό λαός τή; πρωτευούσης καί 
οί Λάζοι εδραξαν τά όπλα, διαδηλοϋντε; ότι ήγά- 
πων μάλλον νά ύπακούωσιν εις τόν αύτοκράτορα, 
παρά εις τού; εύγενεΐ;. ‘θ ύπέρ τή; σκιάς τών 
καισαρικών τή; ϊ’ώμης νόμων ένθουσιασμό; ού
το; έπέτρεψε τώ Μιχαήλ ν’ άκυρώση τάς πα
ραχωρήσει; ά; είχε κάμει πρός τε τού; ύπουργού; 
καί τήν γερουσίαν, καί ν άνακτήσηται τήν από
λυτον έξουσίαν. 0 μέγας δούξ Νικήτα; καί άλ
λα ύψηλά πρόσωπα έρ^ίφθησαν είς τά; φυλακάς,

άλλά δέν άναφέρεται ότι έχύθη τό αΐμά των. Εκ 
τοΰ. φόβου μή δ υίός αύ,τοϋ Ιωάννη; άντιταχθή 
πρό; αύτόν έν περιπτώσει νέων ταραχών, έπεμ- 
ψεν αύτόν δ αύτοκράτωρ εί; ζίδριανούπολιν όπό- 
θεν θά ήτο δύσκολον τά συνεννοήται μετά τών 
έν Τραπεζοϋντι φατριών.

0 δεσποτισμός τοϋ Μιχαήλ ούδ έν τή πρω- 
τευούση ούδ’ έν πάση τή επικρατεί? έπέφερε 
πλειοτέραν εύημερίαν άφ όσην είχε φέρει έν αύ
τή ή κυβέρνησι; τών εύγενών. Η πολυθρύλλητο; 
μέλαινα πανώλης, ήτις κατά τήν δεκάτην τε- 
τάρτην εκατονταετηρίδα ειχεν έρημώσει τήν τε 
Ασίαν καί Ευρώπην, άνεφάνη φοβερά καί έν 
Τραπεζοϋντι τώ 1347. Οί Τουρκομάνοι, οί κα- 
τέχοντε; τήν άπό Αρσίνγη; καί Ερζερούμη; μέ
χρι τοϋ ισχυρού φρουρίου Βαιβάρτου χώραν προσέ- 
βαλλον τήν αύτοκρατορίαν, καί κατερημώσαντες 
τήν κοιλάδα τών Πυξιτών, άφίχθησαν μέχρι τών 
τειχών τή; πρωτευούσης. Ωφελούμενοι τότε άπό 
τήν έξασθένισιν τοϋ κράτους οί Γενουήνσιοι, καί 
θέλοντες νά κυριεύσωσι τινά; τών μάλλον επι
καίρων θέσεων τή; χώρας, {κήρυξαν σπουδαίως 

κατά τή; αύτοκρατορία; τόν πόλεμον.
Οθεν τώ 1348 κατέλαβον τήν πόλιν τή; Κε- 

ρασοϋντο; ήν καί έπυρπόλησαν. Δύο δέ τών με- 
γαλητέρων πολεμικών αύτών πλοίων άραντα 
άπό τοϋ λιμένος τοϋ Καφά (θεοδοσίας) κατενί- 
κησαν τήν αύτοκρατορικήν μοίραν έν τινι ναυ
μαχία, καθ’ ήν άπέθανεν δ μέγας δούξ Ιωάννη; 
Καβασίδης. Οί Ελληνες δπω; έκδικήσωσι τήν 
ήττάν των ταύτην, προσέβαλον άπαντα; τού; 
έν Τραπεζοϋντι έγκαταστημένου; Φράγκου;, έλεη- 
λάτησαν τά; οικίας καί τάς άποθήκας των, καί 
ερ^ιψαν είς τά δεσμά πάντα διασωθέντα άπό 
τή; τοϋ όχλου μανίας. Αλλά μετά τινα; εβδο
μάδας, ισχυρός στόλος Γενουήνσιος άναφανείς, 
άπήτει ίκανοποίησιν διά τά; κατά τών Εύρω- 
παίων ένεργηθείσα; βιαιοπραγίας. Κατά τήν 
στιγμήν εκείνην ή Τραπεζοΰς διετέλει έν άναρ- 
χί?. 0 Μιχαήλ κλινήρης ών ένεκα άσθενείας, 
ήτο άνίκανος νά πράξη τι, καί νέα τις έπανά- 
στασις ήτο έτοιμη νά έκρηχθή. Διό δυσχερής 
καθίστατο πάσα πρό; τήν ειρήνην διαπραγμά- 
τευσις μετά τών Γενουηνσίων, οΐτινες άληθώς 
άπέδωκαν τήν Κερασοϋντα, άλλ έπέτυχον νά 
τοϊς παραχωρηθή τό φρούριον τοϋ Λεοντοκάστρου, 
δ ειχεν επίτηδες κτίση ’Αλέξιος δ Β', δπως χα- 
λινώνη τά; αύθάδει; αύτών απαιτήσεις. Άπό τή; 
«.τιγμ,ή; ταύτης, οί Γενουήνσιοι. κατέστησαν κύ

ριοι τοΰ λιμένος Δαφνοΰς, έκτοτε δέ ή σημαν- 
τικότη; τής αύτοκρατορία; ήρχισε νά έλαττοΰ- 
ται. Εί; γέρων οίο; δ Μιχαήλ, φθειρόμενο; ύπό 
τή; άσθενείας καί στερούμενο; μεγάλων πολιτι
κών είτε στρατιωτικών γνώσεων, δέν ήτο εΐς 
κατάστασιν νά παλαίση πρός τοσαϋτα καί τηλι- 
καϋτα στοιχεία αταξίας. Τό φατριαστικόν πνεύ
μα ένεψυχώθη έκ νέου, νέαι συνομωσίαι ώργα- 
νίσθησαν, στάσεις νέαι έγένοντο εί; τινα τοΰ 
κράτους μέρη, καί τέλος, τή 13 δεκεμβρίου, 
τοΰ 13 49 έτους, κατεβιβάσθη τοΰ θρόνου δ Μι
χαήλ βασιλεύσας πέντε έτη καί μήνας επτά. 
Οί έκ τής φατρίας τοϋ Αλεξίου I' διαδόχου του 
έβίασαν αύτόν νά λάβη τό μοναχικόν σχήμα έν 
τώ μοναστηρίω τοϋ Αγίου Σάββα, καί μετά 
ταϋτα, θέλοντες νά τόν .άπομακρύνωσιν έτι μάλ
λον, έξώρισαν είς Κωνσταντινούπολή τόν αύτο
κρατορικόν μοναχόν.

VIII.

ΚατάΛηψις τής αρχής ΰ.πό μή νομίμου χ.ϊάόου 
ίχ τής γενεάς τών Μεγά.Ιων Κομνηνών. — 
Βασι.ΙεΙα 'λΛεζΙου τοΰ V. — Προχώρησις 
τών Τουρχομ&ναν. — ’ ΕχδΙχησις τοΰ Λερ- 
χαρϊου. — Π.Ιούσιαι έχχ.ΙησιαστιχαΙ ,τροι- 
χοδοτι'/σεις ('■/349—/390χ.

Οί Σχολάριοι μετά τών δημοκρατικών προσε- 
κάλεσαν έκ Κωνσταντινουπόλεως Αλέξιον τόν ΓΖ, 
υίόν τοϋ Βασιλείου καί τή; παλλακή; του Ειρή
νης, δν έστεψαν μετά μεγάλη; πομπή; έν τή έκ- 
κλησία τοΰ Αγίου Εύγενίου, μόλις διανύοντα τό 
δωδέκατον έτος τή; ηλικίας του. Τό άληθές 
αύτοϋ όνομα ήτο ’Ιωάννης, παρέλαβεν όμως τό 
τοΰ ’Αλεξίου, καθότι τό όνομα τοϋτο έπιστεύετο 
ώς καλός οιωνός διά τήν οικογένειαν τών Μεγά
λων Κομνηνών.

*0 νέο; αύτοκράτωρ ειχεν άνατραφή έν Κων- 
σταντινουπόλει, δ δ’ άρπαξ Ιωάννη; 0 Καντα- 
κουζηνός συνήογησεν εί; τήν έπί τόν θρόνον άνάδ- 
ρησίν του, δπω; έξαιρεθή δ τών Μεγάλων Κο
μνηνών νόμιμο; κλάδο;. Πρό; σόσφιγξιν μεγα- 
λειτέραν τή; ένώσεω; πράγματι καί ούχί δι- 
καιώματι τών δύω εαυτών δυναστειών δ Α
λέξιο;, δεκαέτη; έτι ών, ένυμφεύθη τήν Θεο
δώραν, θυγατέρα τοΰ Νικηφόρου, έξαδέλφου τοΰ 
αύτοκράτορος τής Κωνσταντινουπόλεως. Η τε
λετή τοΰ γάμου τούτου έγένετο έν τή εκκλησία 
τοΰ Αγίου Εύγενίου, δν δ Αλέξιο; έςελέξατο ώ;
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προστάτην τής δυναστείας tmij κα! δστις έθεω- 
ρε’.το ύ,δη ώ; ό ουράνιος προστάτης τής αυτοκρα
τορίας τής Τραπεζοϋντος. 11 κατά τδ Ί 34-0 ά- 
ποτεφρωθεϊσα αύτη. εκκλησία μετά τοϋ μοναστη
ριού, είχεν άνεγερθή μετά πολλής εξωτερικής 
λαμπρότατος, άλλ’ ή δψ'.ς τής έκκλησίας ώς σή
μερον ύπάρχει μεταποιημένη εις Τζαμίον κα
λούμενο·; Γενί-τζουμά-τζαμισί (νέον τής παρα
σκευής τζαμίον) καταδεικνύει αύτήν ύποδεεστέ- 
ραν, κατά τε τήν στερεότητα καί ‘αρχιτεκτονι
κήν καθαρότητα, τοϋ κτιρίου 8 αντικατέστησε.

Τά πρώτα έτη τής βασιλείας ταύτης παρήλθον 
έν συνεχεϊ ταραχή ώς έκ τών έπαναστάσεω·; τής 
άριστοκρατείας καί τών στάσεων τοϋ λαοϋ. Αί 
συνομωσίαι διεδέχοντο τάς συνομωσίας’ οί εύγε- 
νεΐς καί οί γερουσιασταί διά τών ραδιουργιών 
είτε τής βίας έθήρε υον τά 'ίδιά των συμφέροντα, 
ό δέ όχλος ήκολούθει καί ούτος στασιάζων. Η γε
νεά τών Δορανιτών, πανίσχυρος κατασταθεϊσα, 
ύπεχρέωσεν έπί μίαν στιγμ.ήν τδν αύτοκράτο- 
ρα ν’ άποσυρθή εις Τρίπολιν, άλλ’ ή γενεά αύτη 
έξεθρονίσθη παραυτίκα ύπδ τοΰ λαοϋ, όστις με- 
τέβαλλεν άεννάως φρόνημα, δέν κατώρθωσεν όμως 
καί νά στερεώσγι τάξιν τινα ή νόμιμον δπωσοΰν 
κυβέρνησιν.

Δέν θέλομεν παρακολουθήσει τδν ξηρόν χρονο
γράφον Πανάρετον είς τήν έξιστόρησιν καί τήν ο
νοματολογίαν τών έν Τραπεζοϋντι επαναστά
σεων, απλώς μόνον θίλομ.εν άοκεσθή είς τδ νά μνη
μονεύσομε·/ γεγονότα τινά. ‘θ Μέγας Δουξ Νι
κήτας είχε τεθή έπ1. κεφαλής τών πραγμάτων 
μετά τήν καταρρίψασαν τούς Δορανίτας έπανά- 
στασιν, άλλά δύο έτη μετά ταΰτα, τοΰ νέου 
αύτοκράτορος κυριεύσαντος τά δύο τής Αιμνίας 
φρούρια, Τρανίσαν καί Κεγχρινήν, ά κατεϊχον οί 
στασιασταϊ, καί δείξαντος βούλησιν καί ίσχύν τοϋ 
κυβερνήσαι δι’ έαυτοΰ, δ Μέγας δούξ μετά τών 
συμφρονού’των αύτώ άπεσύρθησαν είς Κερασοϋντα, 
έλπίσαντες ότι διά τής έπί τής πολιτοφυλακής 
έπιρίοής των καί τής παρά τοϊς έν Τραπεζοϋντι 
δημοτικότητός των Οά κατελάμβανον καί πάλιν 
τήν εξουσίαν. Οθεν έξαρτύσαντες πλοία τινά πα 
ρουσιάσθησαν πρδ τής πρωτευούσης κατά τδ έαρ 
τοΰ 1355. Καί ή μέν άφιξίς των προύκάλεσε 
μεγάλας αταξίας, άλλ’ ή εξουσία τοΰ νέου αύ
τοκράτορος ύπήρχεν έδραίως στερεωμένη, διό οί 
-στασιασταϊ ήναγκάθησαν νά έπανέλθωσιν είς Κε
ρασοϋντα μή δυνηθέντες νά έπιτελέσωσι τούς 
σκοπούς των. Έκ τής αποτυχίας των ταύτης (1) Πανάρετος σελίς 366.

άποδεικνύεται ότι ή αύτοκοατορική άρχή είχεν 
άνακτήσει τήν κυριαρχίαν της, άλλ’ άπασαι αί ά·1 
πόπειραι αύται άποδε>κνύουσιν έπίσης ότι έν πά- 
σαις ταϊς τάξεσι τής κοινωνίας είχε σβεσθή 
πάσα πρός τε τούς νόμους καί τήν δικαιοσύνην 
πιστις. 1\Ιή οντων τών Ελλήνων τδ παράπαν ά- 
ρηϊφίλων, καί στερούμενων πειθαρχίας άμα καί 
θάρρους, ή πρδς τήν βίαν έκκλησίς των ουδόλως 
έσωζεν αύτούς άπδ τής πεοιφρονήσεως, καί ούτως 
έφεραν ταχέως τήν έξουθένωσιν τοΰ έθνους των. 
Ιΐαρ αύτοΐς δ μήν δεσποτισμδς ήτο αμέτοχος α
σφαλείας, αί στάσεις άμέτοχοι δόξης.

‘θ Αλέξιος έδειξε κάπως δραστηριότητα τινά 
καταδιώξας τούς στασιαστάς μέχρι Κερασοΰντος 
ήτις μετά τινα μάχην διωμολόγησε συνθήκας. 
Κατά τδ εύτυχές αύτδ διά τήν αύτοκρατορίαν 
έτος, δ Ιωάννης Καβασίδης, δούξ τής Καλδίας, 
άνέλαβεν άπδ τών Τουρκομάνων τά φρούρια Χε- 
ριανήν καί Σοριγιανήν. ‘θ έκθρονισθείς Μιχαήλ, 
άποδράσας έζ. Κωνσταντινουπόλεως, ήλθε νά έ- 
έπωφεληθή άπδ τ-ήν αποστασίαν τοΰ αρχαίου του 
φίλου .τοϋ μεγάλου Δουκδς Νικήτα, άλλ’ ήτο πα- 
ραπολύ γνωστός έν Τραπεζοϋντι, ό’πως εύρη ύπο-' 
στήριξιν, διδ ύπεχρεώθη ν’ άποσυρθή μή δυνηθείς 
νά υποκίνηση στάσιν τινά. ό μέγας δομέστικος 
Μεϊζομάτης καί δ μέγας στρατάρχης Σαμψών 
έθεσαν τέρμα είς τδν έμφύλιον πόλεμον κυριεύ- 
σαντες τήν Κεγχρίνην, τδ τελευταίου άσυλου 
του μεγάλου δουκδς Ν ικήτα. Ούτος, ού αί διοι
κητικά! γνώσεις έξετιμώντο λίαν, δέν έβράδυνε 
νά έπανακτήση τήν εύνοιαν τοΰ αύτοκράτορος, 
ότε δέ άπέθανε, τώ 1361, ό Αλέξιος, έπιδει- 
κνύων τήν Θλίψιν του διά τήν απώλειαν τοιούτου 
ίκανοΰ άνδρός, παρηκαλούθησε τήν κηδείαν του 
λευκά ένδεδυμένος ίμάτια, καθότι τδ λευκόν 
χρώμα ήν τδ πένθιμου τών αύτοκρατόρων. Η 
κυριαρχία ’Αλεξίου τοϋ γ'. άποκατέστη εις άπα- 
σαν τήν παραλίαν, άπδ Οίναίου μέχρι Βατουμί- 
νου, άλλ όμως εϊς τινα άπδ τών λιμένων τής 
θαλάσσης άπόστασιν, ή τάξις ούδόλως έξησφα- 
λίζετο έν τώ έσωτερικώ. Τά κτήματα τοΰ με< 
γάλου μοναστηριού τής Παναγίας έν Σουμελά, 
δέκα λεύγας άπέχοντος τής πρωτευούσης, ήσαν 
εκτεθειμένα εις συνεχείς τών γειτόνων Μωαμεθα
νών επιθέσεις. Μεγάλοι κτηματία·, έζων ώς αύδέν- 
ται μή διανοούμενοι νά ύποταχθώσιν είς ούδένα, 
καί ούτω παρέτειναν έν τώ τόπ^> κατάστασιν 
προσεγγίζουσαν τή άναρχία. Συνέβη μάλιστα ώσ
τε ήμέραν τινά ύ αύτοκράτωρ αύτδς παρ’ όλίγον

των. όπως αύξήσωσιν, ώφειλον ή νά έξολοΟρεύ-ι 
σωσι τάς έτέρας νομαδικάς φυλάς, ή νά έκδιώ- 

ξωβιν είς τά πρόσω τούς πεπολιτισμένους γεωρ
γούς. Παραπλήσια αίτια ώθοΰσι σήμερον τούς 
άποίκους τής Βορείου Αμερικής, τής Αφρικής καί 
Αύστραλίας νά διώκωσι τάς νομαδικάς φυλάς 
τών έπαρχιών έκείνων.

("Επεται ή συνέχεια.)

Ο BASIAEY3 ΠΙΝΕΙ. (<)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ.
(Έκ τοΰ γαλλικού.)

III.
Τό πράπυΛοζ τοΰ Αγίου Πέτρου.

ό άγνωστος δέν ειχεν είσέλθει είς τδν οίκον 
τοΰ ’ΐορδαένς, άλλά μετά δειλής μετριοφροσύνης 
είχε καθίσει έπί τίνος εδράνου, παρά τήν θύραν, καί 
έπερίμενε, πρδς τδ έδαφος τδ πρόσωπον κλίνων.

— Σύγγνωτέ μοι, είπεν δ Ιάκωβος, εξέρχο
μαι τοΰ οίκου τοΰ διδασκάλου μου, έν ώ πολύ 
μ.’ έκράτησαν’ ή εύτυχία μοί είχεν άφαιρέσει τήν 

μνήμην.
Λάμψις ήστραψεν είς τά ό'μματα τοΰ άγνω

στου. — ΙΪ εύτυχία ; έπανέλαβεν’ υπάρχει άρά 
γε έπί τής γής; — Αναμφιβόλως, δι’ δν τινα 
έκπληροϊ τδ καθήκον αύτοΰ κα! ύπέρ πάν άλλο 
ζητεί τάς εύχαριστήσεις τής συχειδήσεως.

— όμιλεΐτε ορθότατα, κύριε I . · — Είσέλθω- 
μεν, είσέλθωμεν ταχέως’ έμείνατε άρκετήν ώραν 
έκτδς, είπεν δ νέος δδηγών τδν πρεσβύτην είς τδ 
έργαστήριόν του, έν ώ διέλαμπον σχεδιογραφίαι 
τινες τών εικόνων τών παθών. — ϊδού, προσεθη- 
κεν, δ ’ΐορδαένς, ιδού πρόσωπον, δπερ οφείλω 
πολλάκις νά παραστήσω’ είναι δ άγιος Πέτρος, 
κα! θά μοί χρησιμεύσητε πολύ διά τήν μορφήν 
ταύτην.

— Είμαι είς τήν διάθεσίν σας, κύριε. Πώς πρέ
πει νά τεθώ ;

— Α ! βλέπω, δτι δέν είσθε συνηθισμένος νά 
προτίθεσθε ώς πρότυπον.

— Αληθώς, πρώτην σήμερον φοράν μοί συμ
βαίνει τούτο.

0 καλλιτέχνης παρετήρησε μετ’ ένδιαφέροντος 
τδ πρότυπόν του, άφίνων δέ μετ’ ού πολύ τάς 
γραφίδας του, έπλησίασε τδν γέροντα καί λαβών

(1) Συνέχ. ά-δ φυλλ. 75.

-νά περιπέση είς τάς χεΐρας συμμορίας τ.νδς άνη- 
χούσης είς τήν φατρίαν τών Καβασίδων, οΐτινες 
άπεπειοάθησαν ν’ άρπάσωσιν αύτδν κατά τινα έκ- 
δρομήν του έν τή γραφική κοιλάδι τοΰ Αγίου 
Γρηγορίου, ολίγα βήματα μακράν τοΰ άνακτόρου 
του καί τής άκροπόλεώς του. Τδ σχέδιόν των συνί- 
σσατο είς τδ νά αιχμαλωτίσωσιν αύτδν καί πα- 
ραλάβωσι μεθ’ εαυτών είς τά όρη. Τδ τολμηρόν 
τούτο ληστροκόπημα, 8 έλαβε χώραν περί τδν 
Οκτώβριον τοΰ I 363, παρ’ ολίγον νά έπιτύχη-

‘θ αύτοκράτωρ ’Αλέξιος έφάνη όλιγώτερον 

εύτυχής έν τώ κατά τών Τουρκομάνων πολεμώ, 
άφ’ όσον έν ταϊς κατά τών υπηκόων του μάχαις. 
‘θ χρονογράφος Πανάρετος, δστις συνώδευεν 
αύτδν εϊς τινα κατά τών φυλών τής Χεριανής 
εκστρατείαν του, διαβεβαιοϊ ότι ή ιδέα τής εκ
στρατείας τώ ύπηγορεύθη υπδ τών τοΰ διαβόλου 
μηχανευμάτων- ‘Ο αύτοκοατορικδς στρατός προέ- 
βαινεν άνευ πολεμικού τίνος σχεδίου, καί μόνον 
κάτεγίνετο είς τδ νά λεηλ,ατή και αίχμαλωτεύη. 
Προσβληθείς δέ έξαπίνης ύπδ έχθρικοΰ ιππικού 
σώματος, ό στρατός ούτος, μετά τε τών στρα
τηγών καί τοΰ αύτοκράτορος έδόθη είς φυγήν, κα
ταλιπών τετρακοσίους νεκρούς έν τώ πεδίςο τής 
μάχης, άπαντα τά λάφυρά του, τά σκεύη του, 
τδ ταμεΐον τοΰ στρατοϋ καί αύτάς τάς τοϋ αύτο
κράτορος σκηνάς. ‘θ Αλέξιος έθεάθη έν τοϊς πρώ- 
τοις τών φυγάδων, καί τούτον παρηκολούθει εγ- 
γύθεν δ Πανάρετος. 0 ιστορικός ούτος άποφαί- 
νεται δτι ά.νευ τής ιδιαιτέρας βοήθειας τοΰ Θεοΰ 
τών δυνάμεων, δστις έδωκε δύναμίν είς τδν 
ίππον του νά καλπάζη οπίσω τοΰ αύτοκράτορος 
έπί τρεις δλας ήμέρας καθ’ άς διήρκεσεν ή φυγή, 
θά άπώλλυτο δ αύτοκρατορικος γραμματεύς, αί δέ 
έπερχόμεναι γενεά! Οά ήγνόουν τά χρονικά τής 
Τραπεζοϋντος (1).

Αί τήν αακράν Ζώνην τής χώρας έξ ής άποτε · 
λεΐται ή αύτοκρατορία τής Τραπεζοϋντος προσ- 
βάλλουσαι τουρκικαί όρδαι, άνήκον είς φυλάς α
νεξαρτήτους άπ’ άλλήλων κα! πολέμιας μάλι
στα μεταξύ των. ΙΪ μεγάλη ώθησις ή σπρώχνουσα 
αύτάς είς τά πρόσω ήν άποτέλεσμα τής άνάγ- 

• κης τοΰ νά καθέξωσι νέας χώρας πρδς διατροφήν 
τοΰ καθεκάστην αύξομένου πληθυσμού των, τών 
βοών καί τών ποιμνίων των. Οί νομάδες ούτοι 
Τούρκοι ώρμώντο ούτω κατ’ έτος δπως αύξήσω- 
«t τήν χώραν τοΰ μετακινουμένου στρατοπέδου



ΧΡΤΣΑΛΑΙΣ. ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ.

αύτοϋ τάς χείρας,—Πιστεύαατέ με, εϊπεν, αγνοώ 
διατί ή θέα σας μέ συγκινεΐ τοσοϋτον, διατί δι
στάζω νά δεχθώ τήν προσφοράν, ή.ν μοί έκάμετε. 
Εστέ μετ’ έμοϋ ειλικρινής’ δμολογήσατέ μοι τίς 
εισθε καί τίνες αί λυπηραί αΐτίαι, α’τινες σάς 
ήνάγκασαν νά προσφέρητε εις τάς γραφίδας μου 
τούς σεβασμίους χαρακτήρας σας. Θά προσεβάλ- 
λετε τήν καρδίαν μου, καρδίαν καλλιτέχνου, εάν 
ήσθάνεσθε ενώπιον μου σκιάν τινα έντροπής.

— 1ϊ μεγάλη υμών άγαθότης, κύριε, μ’ ενθαρ
ρύνει, εϊπεν δ πρεσβύτης άπομασσόμενος τούς 
υγρούς Οφθαλμούς του. Εταξείδευσα πολύ, άλλ 
εϊλικρινώς δλίγους εύρον ώς τον ’ίορδαένς’ το ύψος 
τών αισθημάτων συμφωνεί κάλλιστα παρ αύτώ 
τώ μεγέθει τή; ευφυΐας. ’Ακούσατε λοιπόν, άφοΰ 
θέλητε εντελή έξομολόγησιν. Εγνώρισα τόνπλού
τον, άλλ’ εγνώρισα αυτόν πολύ ενωρίς, κατά τήν 
άπειρον ηλικίαν’ παράφρονες δαπάναι, άτακτος 
πολυτέλεια, άπατηλαί φιλίαι παρέσυρόν με εις 
δλέθριον δρόμον, είς τό πέρας τοϋ όποιου υπάρ
χει ή καταστροφή. Εϊχον πρωτότοκον άδελφόν, 
έμοϋ φρονιμώτεοον, άλλά δέν ήθελον ν’ άκούσω 
τών συμβουλών του, παρωργιζόμην διά τάς 
παρατηρήσεις αύτοϋ, μέχρις οΰ έκλεισε μοι τήν 
καρδίαν του καί έπαυσε νά με βλέπη. II ημέρα, 
ήν είχε προείπει, έφθασεν’ εύρέΟην άνευ μέσων. 
Τί νά κάμω, φεϋ ! δεν εϊχον άποκτήσει τήν τό- 
σω πολύτιμον συνήθειαν τοϋ έργάζεσθαι, μηδε- 
μίαν δέ βλέπων διέξοδον προσηνέχθην στρατιώ
της είς τό τάγμα τό προωρισμένον διά τάς άνα- 
τολικάς ’Ινδίας, και μ' εδέχθησαν. Τήν πανο
πλίαν επί τών ώμων έχων άνεχώρησα. Περιττόν 
νά σάς είπω τί ύπέφεοον επί μεμακρυσμένης καί 
διακεκαυμένης χώρας, εν ή ουδέ καν ένα συγγε
νή, ούδέ καν ένα φίλον εϊχον. ’Εναλλάξ υπήρξα 
στρατιώτης, ναύτης, εϊτα βιομήχανος, έλθών δέ 
έν τέλει εις σύννοιαν μετά τόσα; κακουχίας, κα- 
τήντησα επί τοσοϋτον οικονόμο;, έφ’ όσον ήαην 
κατασπαταλιστή;· Βιομήχανος ών τελευταϊον, τό 
παν άνέστρεψα, κατέβαλα όσου; κόπους ούδεΐς 
άλλος ήδύνατο ίσως νά καταβάλλη, καί δεν άνε- 
παύθην είμή άφοϋ άπέκτησα χρήματά τινα, ϊνα 
εξιλεωθώ είς τά ό'μματα τή; οικογένειας μου, 
καθότι αυτήν εϊχον άκαταπαύστως έν τφ νώ 
μου, δι αυτήν εΐργάζετο τό άσωτον παιδίον.

Λοιπόν δεν εισθε πτωχός, ώ; ή ενδυμασία 
σας δίδει ύπόνοιαν ; εϊπεν δ ’ίορδαένς μετά τί
νος εύχαριστήσεως.

;— Χάρις τώ Θεώ, δχτ κύριε, άλλ’ ένεδύθην 

ούτω, Ινα μή άναγνωρισθώ είς Αμβέρσην. Τήν 
πρώτην φοράν καθ’ ήν έπανήλθον, δέν εϊχον είμή; 
μίαν μόνον έπιθυμίαν, νά έπανίδω τόν άδελφόν 
μου, σήμερον δέν θέλω ν’ άπομακρυνθώ, άν δ πε- 
φιλημένος ούτος άδελφός δέν μέ περιπτυχθή καί 

μέ συγχωρήση. — Κάλλιστα’ άλλά τώρα είς τί 
δύναμαι νά σάς ώφελήσω ;

— Πώς ! δέν έμαντεύσατε, ότι δ άδελφός 
περί ού σάς δμιλώ είναι δ τοϋ ' λδάμ Βάν ’Οόρτ ;
— Θεέ μου ! εισθε ίσως εκείνος δ Σαμουήλ, ούτι- 
νος τ’ όνομα πολλάκις ενώπιον μου έπρόφερε ; ..
— ίί ! δέν μ’ έλησμόνησεν ! . . έφώνησεν ό πρε
σβύτης έν συγκινήσει. ’Αλλ’ όχι, προσέθηκε Θλι- 
βερώς, ή άνάμνησις εκείνη θ άνεμιγνύετο μετά· 
πικρίας, μή μοί τό κρύπτετε, κύριε.. — Τώ οντι, 
το δμολογώ.

— Καλά, ιδού ποιον ήτο τό σχέδιόν μου καί 
διατί πρός υμάς έπαρουσιάσθην. ’Εσκόπουν νά 
σάς δμολογήσω τού; πόνου; μου, ευθύς ώς άπέ- 
κτων τήν εμπιστοσύνην σας, ήν χάρις τώ Θεώ, 
επί πολύ δέν έπερίμενα. ’Ελεγόμην λοιπόν ότι ή 
φυσική γενναιότης τή; ηλικίας σας θά σάς κατέ- 
πειθε νά μέ ύπερασπισθήτε πλησίον τοϋ ’λδάμ, 
δστις άναγνωρίζει υμάς τόν καλλίτερόν του μα
θητήν.

— Καί έτι πλεΐον, μέ ονομάζει υιόν του ! — 
Δύναται τούτο ! . .

— Μάλιστα, κύριε, καί ιδού δποία ή ευτυ
χία μου, δι’ ήν πρό ολίγου σάς ώμίλουν. ’Αλλά 
δέν θέλω νά τ,μαι μόνος ευτυχής, καί θά μοί ήτο 
γλυκύτατου, εάν ή είσοδός μου έν τή οικογένεια 
Βάν ’οόρτ υπήρχε τό σημεΐον τής μεταξύ τών ύ- 
μετέρων έπανόδου σας. — Πώς νά κάμωμεν ; — 
Αύτό ζητώ καί έγώ. ό μύστωρ Βάν ’θόρτ δυσ- 
κόλως άφίνει τά- προλήψεις του’ έν τούτοις θέλω 
δοκιμάσει, θέλω βολιδοσκοπήσει τό έδαφος. — 
Ομολογήσατε ότι θά ήναι δύσκολον.

— Τί άξίζει ν’ άποπειραθή τις πράγματος εύ
κολου κατά πολλά ; είπε μετά ζέσεως δ Ιορ- 
δάενς καί περιπτυσσόμενος τόν γέροντα, ·— Πι- 
στεύσατε, προσέθηκεν, ή καρδία μου μοί προμη- 
νύει νίκην. Μή άνησυχήτε, θά ήμαι φρόνιμος. 
Αποφύγετε τήν συναπάντησιν τοϋ άδελφοϋ σας, 
καί επάνελθετε αύριον ένταϋθα νά μάθητε νέα.

Ο Ιάκωβος έπέστρεψε παρά τώ μέλλοντι πεν- 
θερώ του, παρ’ ώ άνυπομόνως περιεμένετο.—A ! 
πα ! εϊπεν δ μύστωρ Βάν Οόρτ, μοί άρέσκου» τά 
στρογγυλά πράγματα. Συνέλαβον λοιπόν τήν 
ιδέαν νά τελέσωμεν τούς αρραβώνας τήν έρχομέ- 

νην πέμπτην, ήμέοαν τών θεοφανείων. Θά έορ- 
τάσωμεν οίκογενειακώς τήν εορτήν ταύτην, καί 
«περέίδομαι έπί τοϋ γαμβρού μου, διότι επιθυμώ 
νά μοί δείξη εάν ήναι δυνατώτεοός μου·

At λέξεις αύται ήλάφρυναν τόν Ίορδαένς, καί 
έν στιγμή έσχημάτισεν έν τώ νώ τό σχέδιόν του. 
—ΪΙέ κατευφραίνεται, εϊπεν’ άλλ’ έχω νά σά; ζη
τήσω μίαν χάριν.

— ‘ο-οίαν ; δμίλει’ έάν δυνατόν νά γίνη, χο
ρηγείται.

— Ευκόλως δύναται νά γίνη’ άφήσατέ με νά 
φέρω μετ’ έμοϋ είς τήν εορτήν μας ένα φίλον, 
ένα οδοιπόρον.

0 Βάν ’θόρτ συνωφρυώθη καί ήρώτησεν. — 
Επιμένει; πολύ εις τούτο ; — Πολύ.

— *Εν τοιαύτη περιπτώσει, κάμε όπως αγα
πά;. Καί τί είναι αυτός δ δδοιπόρος;

— Κάλλιστος άνθρωπος καί άξιος συμπά
θειας.

— A ! οί μακρόθεν ερχόμενοι έχουν πάντοτε 
πολλά νά διηγώνται.

— 0 ευνοούμενος μου είναι αυτή ή τιμή, αυ
τή ή ειλικρίνεια.

— Θά τό ίδωμεν.

IV.

Το6ίας ΚρΙχεχ.

Λ πέμπτη έφθασε, τράπεζά τις δέ μεγαλο- 
πρεπώς έστρωμένη περιέμενε τούς συνδαιτυμό
νας. 0 Ίορδάενς έφάνη παρά τώ Βάν ’Οόρτ μετά 
τοϋ ξένου, είς ούτινος τήν θέαν δ καλλιτέχνης 
έσκίρτησεν, άναγνωρίσας έν αύτώ τόν γέροντα 
τοϋ οινοπωλείου δ Μέγας Κύχχος. ό ξένος έ
κλινε σοβαρώς καί χαιρετών τούς συνδαιτυμόνας 
δι εύγνώμονος έκφράσεως, εϊπεν’

— Εύχαριστώ υμάς μυριάκις, υμάς, οιτινες, 
επί τή άπλή τοϋ καλού 'ίορδαένς συστάσει, έδέ- 
,χθητέ με εύμενώς είς τήν οικογενειακήν ταύτην 
εορτήν.

— Ναι, ναι, ύπετονθόρισεν δ Βάν ’θόρτ, εν
νοείται’ περιττά! αί εύχαριστήσεις.

. — Αύτή ή μνηστή ; . . προσέθηκε βαθέως ό
γέρων’ είθε δ Τψιστος φανή εύνους είς τήν ένω- 
σίν της.

0 Βάν ’θόρτ ήσθάνετο μεγάλην διάθεσιν ν’ ά- 
παντήση διά τίνος έκφράσεως ήκιστα φιλόφρονος 
είς εκείνην τήν συγκινητικήν εύχήν, άλλά δέν 
έτόλμησε τούτο, ίδών τήν Αικατερίνην καί τόν

'ίορδάενς κύπτοντας υπό τήν χεϊρα τοϋ πρεσβύ
του. — Είς τήν τράπεζαν, έκραξεν.

’Επί δίσκου υπήρχε πράσινος στέφανος προω- 
ρισμένο; νά στέψη τό μέτωπον τοϋ βασιλέως τής 
εορτής. Κατά τό έπιδόρπιον τό πλακούντων έφά
νη, — Αί! αϊ ! περιμείνατέ με, ήκούσθη χονδρή 
τις φωνή.

Ητο δ Τοβίας Κρίκεν, ό παράφρωτ τής Άρ- 
βέρσης δ φέρων ράβδον μεγάλην είς τήν χεϊρα 
καί τό κάλυμμά του έστολισμένον κατά τά άνω 
δι' ειδών τινών κεράτων, έχων δέ τήν όψιν φωτει
νήν. 0 Τοβίας ειχεν ένεκα τής -πρόσχαρους πα
ραφροσύνης του, τό δικαίωμα νά είσέρχηται ό
που τώ ήρεσκεν. 0 Βάν ’θόρτ, δστις ηύχαριστεϊ- 
το άκούων τάς άπαντήσεις του, έδέχθη αύτόν 
γελ.ών.

— 'Ελθέ, Τοβία, ιδού τό μερίδων σου έκ τού 

πλακουντίου.
— Καλά, τό έπερίμενα, εϊπεν ό παράφρων. 

Δέν ύπάρχει καλή διασκέδασις άνευ τοϋ Τοβίου, 
καί μάλιστα είς τούς ζωγράφους, οιτινες είναι 
κατά τι πρώτοι μου έξάδελφοι· A 1 Θά ήτο εύ
μορφον πράγμα νά εύρισκα τό νόμισμα είς τό 
κομμάτι τούτο.

Η τύχη ίσως κάμη τήν αστειότητα ταύτην,' 
εϊπεν δ Βάν ’θόρτ’ άλλά ποιαν Θά λάβης διά βα
σίλισσαν ; — A ! μά τούς χιλίους διαβόλους ! 
τήν Αικατερίνην.— Πολύ ολίγον έζήτησε; ■' Καί 
θά δώσης είς τήν βασίλισσαν σου ;

— Δύο ούγγίας υπομονής διά νά είσέλθη είς 
τόν οϊκόν της.

Θορυβώδη; γέλως διεδέχΟη τάς λέξεις ταύ- 
τας. ύ πρεσβύτης μόνος έμενε σοβαρός καί σιω
πηλό;· 0 Βάν ’θόρτ παρετήρει αύτόν άνησύχως, 
καθώς καί ό Τοβίας μετά προσοχής.

— Πά ! πά ! εϊπεν ούτος, ιδού πάππος, 8ν 
δέν έγνώριζον’ είναι πρέσβυς τις τοϋ Μεγάλου 
Σουλτάνου ; ή τίμιός τις Ιουδαίο; τοϋ ’Αμστε- 
λοδάμου ; ή κάλλιαν έκλαμπρόν τι μέλος τής οι
κογένειας ;

— Ισως ήλήθευσα; κατά τό τέλος, εϊπεν δ 
πρεσβύτης.

Είς τά; λέξεις ταύτα; δ Βάν Οόρτ έσκίρτησεν, 
ένώ δ ’ίορδάενς ήτο έπ άκανθων.

— Είς ποϊον τό νόμισμα ; ήρώτησεν δ παρά
φρων. Τί αμαρτία, έάν δέν το επιτύχω ! . . ’Αλ
λά θά παρηγορηθώ πίνων είς ύγείαν τής Αύτοϋ 
Μεγαλειότητος. Είς ποιον υπάρχει τό νόμισμα ; 
— Είς εμέ, εϊπεν δ γέρων καί έδειξε τό νόμισμα 
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Αικατερίνην. — Πολύ 
τής Αμβέρσης, άφοϋ 
θά κάμετε ε’ς τήν κυ-

έν μέσφ τών χειροκροτηροτημάτων τής Αικατερί
νης, τής μητρός της χαί τοΰ ’Ιορδάενς" λαβών δέ 
-τδν στέφανον, έστέφθη, ποοέτεινε τα πότη· 
ριόν του.

— ‘θ βασιλεύ; πίνει ? . . έφώνησαν οί συνδαι
τυμόνες·

— ’Εκλέξατε την βασίλισσαν, εϊπε μειδιών ό 
Ιάκωβος.

‘Ο γέρων ύπέδειξε τήν 
καλά, εϊπεν δ παράφρων 
μ έξεθρόνίσατε, τί δώρον 
ρίαν ;

— Τήν ζωηροτέραν αγάπην μου. — ίί ! ώ ! 
παρά πολύ ισχνόν πράγμα.

— Και έπί πλέον.. . Σύρων τότε έκ τοϋ μεγά
λου θυλακίου τοΰ ποδήρους ένδύματός του χαρ
τοφυλάκων, καλώς πεπληρωμένον μεγάλων πο
σοτήτων, καί άνοίγων αύτό προσέφεοεν είς τον 
Ιάκωβον λέγων-

— ’ΐδού, τέκνον μου τί ό βασιλεύ; τής εορτής 
ταύτης δίδει είς τήν μνηστήν. Δέχθητε τδ 
φιλικόν τοϋτο δώρόν μου’ γνωρίζω οποίαν κα
λήν χρήσιν Οά κάμητε τούτου, ‘θ πληρών διά 
τής δόξης τοΰ όνόματό; του τήν Ευρώπην δλην, 
Οά γνωρίση βεβαίως νά φανή άξιος και τοΰ πλού
του, ώ; είναι τή; δόξης. Το κατ’ έμέ οφείλω 
ν άποσυρθώ" είμαι ευχαριστημένος, άπολαύσας 
δ,τι έπεθύμουν. Ιορδάενς, Αικατερίνη, μή λησμο
νείτε είς τάς προσευχά; σας τον Σαμουήλ Βάν 
’Οόρτ.

•— Σαμουήλ ! . . τοιαύτη ύπήρξεν ή κραυγή 
ή άφ’ δλων τών στομάτων έξελθοΰσα. £Ο ζωγρά
φο; έδίστασεν ολίγον, άλλά το συγκρατήσαν αύ
τδν αίσθημα άστραπής μόνον έσχε τήν διάρ
κειαν- δ’λδάμ ήγέρθη, ίνα ριφθή είς τάς άγκά- 
λας τά; αύτώ ήνεωγμένας. — Πτωχέ μου αδελ
φέ ! · . Είς τδν διάβολον αί έριδες *

II Αικατερίνη έκρέματο ήδη έκ τοΰ λαιμοΰ τοΰ 
θείου της.

Ευχαριστώ σε, ’ΐάκωβε, εϊπεν ό Βάν ’θδρτ, 
σέ, δστις μοι δίδει; υίδν καί μοί αποδίδεις ά” 
δελφόν.

Καί διασταυρουμένων τών ερωτήσεων, ό παρά
φρων είπε μετ άνυπομονησίας.

— Ελάτε δά, έπανακαθίσωμεν είς τήν τράπε
ζαν. Η συγκίνησις άποξηραίνει τδν λάρυγγα.

— Εχει δίκαιον, άπήντησε γελών ό Ιορδάενς.. 
-Εσο ήσυχο;, Τοβία, Οά γράψω εικόνα τής οικο

γενειακής μας σκηνής, καί δέν θέλω σέ λησμο
νήσει.

— Εύγε ! ιδού έγω άσφαλής νά φθάσω ad 
saecula !’

‘θ Σαμουήλ ήτο εί; τήν θέσιν του, καί προέ- 
τεινε ποτήριον είς υπηρέτην πληρώσαντα αύτο, 
δπερ ό πρεσβύτη; έφερεν εϊτα είς τά χείλη. Και 
ή δμήγυρις άπασα έν μια φωνή κα'ι έν έκλύσει 
χαρά; άνέκραξεν'

— Ό βασιλεύς πίνει !
— ‘G Βασιλεύς πίνει! . . έπανέλαβεν ο καλ

λιτέχνης ’Ιορδάενς- ούτω Οά ονομάσω τήν εικό
να μου.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ I. ΠΑΠΠΑΖΟΓΛΟΤΣ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΚΙΝΑΣ.

Τήν εσπέραν τής Παρασκευή; 10/22 Δεκεμ
βρίου λήξαντος έτους οί Παρίσιοι έπανηγυρί- 
σαντο τήν έπέτειον μνήμην τής γενέσεως τοΰ 
Εύριπίδου τή; Γαλλίας, ’Ιωάννου Ρακίνα. Ούτως 
έν μέν τώ Γαλλιχοι θεάτρφ έδιδάχθησαν δ τε 
Μιθριδάτης καί οί Αιχασται άναμεταξύ άνα- 
γνωσΟείσης και ωδής τίνος ύπδ τή; Δεσποσύνη; 
Φαβάρτου, έν δέ τώ ’Ώδείω ?) ’Ανδρονίχη χαί 
οί ΑιχασταΙ (Plaideurs), πάντα ταϋτα δράματα 
τοΰ αύτοϋ Ποιητοΰ.

‘θ ’Ιωάννης ί*ακίνας έγεννήθη τήν 9/21 Δε
κεμβρίου 1639 έν Φερτεμιλώνη, ένθα ό πατήρ 
αϋτοΰ ήν λογιστής τών άλαταποθηκών, έσπού- 
δασε δέ έν τή Μονή Port-Royal έν Κήποι;.

Πρώτη αύτοϋ τραγωδία χρονολογείται κατά 
τδ 1664, Θηβαίο ή οί Αδελφοί 'Εχθροί. Μετά 
παρέλευσιν διετίας έξέδωκε τδν 'Αλέξανδρον 
έρανισθεΐς αύτδν ύπδ πολλών ιστορικών, ίδίω; 
έκ τοΰ ογδόου βιβλίου τοΰ Κοϊντίου Κουρτίου. 
Ημέραν τινα άνέγνωσεν αύτδν πρδς τδν Κορνή- 
λιον, ούτο; δ’ άπήντησεν αύτφ ώς εφεξής" « ή 
» τραγωδία σου αύτη δείκνυσι καθαρώς δτι κέ- 
» κτησαι σπουδαία προσόντα διά τήν Ποίησιν 
» άλλ οΰχί καί προσόντα διά τήν Τραγωδίαν. ” 
Κρίσις τοσοΰτον αύστηρά άπεθάρουνεν εύθύς τδν 
πρωτόπειρον δραματοποιδν, άλλ’ οί φίλοι του 
Μολιέρος καί Βοαλώ άνεζωπύρωσαν αύτδν καί 
τδν προέτρεψαν νά παραστήση τδ δραμά του.

£Ο Θίασος τοϋ Μολιέρου έκ κωμικών συγκείτ

μένος προσώπων παρέστησε τδν 'Αλέξανδρον 
καί έντελώς άπέτυχεν, αύθι; δέ παρασταθείς ύπδ 
τοΰ θιάσου τοΰ βουργουνδικοΰ ξενοδοχείου επέ
τυχε καί τδ κοινδν ύπεδέχθη αύτδν μετ’ εύνοιας.

Εν τή ’Ανεχδοτιχή 'Ιστορία, περί τοΰ 'Αρ
χαϊκού έν Γαλλίφ θεάτρου, δ κ. Δουκάσσιο; 
αναφέρει τδ έξής έγγικτικδν ανέκδοτον περί τοϋ 
δράματος τούτου. — λββάς τι; παρευρίσκετο εί; 
έκφώνησιν λόγου τίνος κάμνων διάφορα τρομακτι
κά σχήματα καί έπαναλαμβάνων άεννάω; τού; 
έξής λόγου; « ώ Ρακίνα ! ώ Ρακίνα ! — Θεέ μου 
εϊπεν αύτώ φίλο; τις, τί έχετε καί πάντοτε τδ όνο
μα τοΰ Ρακίνα έκφέρετε ; — Λ’ί φίλε μου, άπεκρί
θη ό λββάς, δέν παρατηρείτε δποία ταύτότης τής 
θέσεως καί εκείνη; τοΰ συγγραφέα»; τοΰ Αλεξάν
δρου ; — Ποία; ήρώτησεν έκ νέου δ φίλος—Τδν 
λόγον τοΰτον, άπήντησεν ό λββάς, έγώ τδν συ
νέγραψα .... είναι αξιοθαύμαστο; 1 άλλ’ ό αλι
τήριο; ούτο; τδν καταστρέφει καθώς δ θίασος 
τοΰ Μολιέρου άπέτυχεν εί; τήν παράστασιν τοΰ 
Ρακινείου δράματος- έά» έδιδον τδν λόγον είς 
άλλον ρήτορα, θά έπετύγχανον ίσως, δπω; δ 'Αλέ
ξανδρος έν τώ Βουργονδικώ Ξενοδοχείφ.

Κατά τδ 1667 έξέδωκε τήν 'Ανδρομάχην 
έρανισθεΐς τήν ύπόθεσιν έκ τοΰ 3 βιβλίου τή; Αί- 
νειάδο; τοΰ Βιργιλίου. Μετά τοσαύτη; τέχνης 
καί άπαραμίλλου ένεργείας δ ηθοποιός Μοντ- 
φλερΰ παρέστησε τήν μανίαν καί τάς παραφορά; 
τοΰ ’Ορέστου, ώστε άπέθανεν. Ετερο; δέ ηθο
ποιός Μουδόργος δνόματι, έγένετο ωσαύτως θύμα 
τής τέχνης του πρδ τούτου, παριστάνων έν τώ 
δράματι Μαριάννης δέ Τριστάν. Έν τή έποχή έ- 
κείνη οί ηθοποιοί δέν έχαιρον τήν ύπόληψιν ήν 
καί σήμερον, ώστε φιλόλογό; τις τή; έποχής έ- 
χείνη; έλεξεν δτι «Ούδέποτε έν τοϊς εφεξής Οά 
«ύπάρξη πλέον ποιητής μή έπιθυμών τήν θυσίαν 
»ένδς κωμικού άπαξ τούλάχιστον έν τή ζωή 
του.»

Η ’Ανδρομάχη ύπερηύξησε τήν φήμην τοΰ 
Ρακίνα, δστις έσχε καί του; θαυμαστά; καί τού; 
φανατικού; έχθρούς.

Εσπέραν τινά, πρωτόπειρός τι; νεάνις ήττον 
έπιδεξία καί δύσμορφος ύπεκρίνετο τήν Άνδρο- 
μάγην ίν τώ Γαλλικά θεάτρω, ένώ δέ έλεγε 
τούς έξής λόγους

Seigueur, que faites vous el que dira 
la Grece

θεατή; τις έκ τή; κονίστρας (πλατεία;) έφώναζεν 

βυτως"

Que vous eles, madanie, une laide boug.... 
Παρατηρήσατε τήν λέξιν ήτις ομοιοκαταληκτεί 
μέ τήν Grece. Σημειώσεω; άξιον δτι πρώτη ή 
Ανδρομάχη έγένετο αιτία Παρωδίας, έπικληθε,- 
ση; Μανιώδους "Εριδας, τ; έ-εκα δ Ρακίνα; ή- 
σθάνθη άφατον λύπην καί συνήθως έλεγεν «Μο
β λονότι αί χειροκροτήσει;, ά; άπέσπασα μ εκο- 
βλάκευσαν άρκετά, ή ελάχιστη έπίκρισις, δσον ά- 
»θλία καν η, άείποτε μέ προζενεϊ λύπην, λύπην 
«ύπερτέραν καί τή; ηδονή; ήν έγέννηοαν οί έπαι- 

»νοι».
‘θ Ρακίνα; είχε Οεϊόν τινα θρησκομανή δστις 

λίαν έλυπεϊτο βλέπων τδν ανεψιόν του έπιρ^ε- 
πή περί τά θεατρικά. Οπως άποσπάση δέ αύτδν 
έκ τή; ακάθεκτου ταύτης δρμή;, άφιέρωσεν αύτώ 
μετόχων τι τοΰ τάγματος έπί συνθήκη νά γίνη 
μοναχό;, ‘θ Ρακίνα; έκειρε τήν κόμην πλήν δέν 
επέσπευσε νά γίνη μοναχός. Ετερός τι; θρησκομα
νή; διεφειλονείκει περί τής κυριότητος τοΰ μετο
χιού καί τδ έκέοδησε μετά παρατεταμένην δια

δικασίαν.
Δωδεκαετίαν διήλθε μονάζων άποκτήσας με- 

γάλην περί τά θεία εύλάβειαν, άποβαλών δ ω
σαύτως τήν στιχομανίαν καί τήν φιλοδοξίαν (ή- 
τις δυστυχώς παρ’ήμΐν έπιπολάζει), ή δέ έν τή 
μονή μακροχρόνιο; ένδιαίτησις ούδόλω; ήδυνά- 
τησε τδν περί τά δράματα οργασμόν του.

Ημέραν τινα τοΰ έτου; 1668 δ Ρακίνα; εύρί- 
σκετο μετά τοΰ Βοαλώ, Λαφονταίνου, Σαπέλλου, 
Φουρετιίρου, έν τή οικία περιφήμου τίνος ξενο
δόχου δνομαζομένου Τό άρτιον. Κατά τδ επι
δόρπιου, δτε αί κεφαλαί των ήσαν έξημμέναι καί 
αί έκρήξεις’τής εύθυμίας ταχέως ηύξησαν δ Ρακί
να; διηγήθη τοΐ; φίλοι; αύτοϋ τήν ιστορίαν τή; 
διαδικασία; του1 καί συμβουλίου γενομένου άπεφα- 
σίσθη νά συντάξη κωμωδίαν σκώπτουσαν τού; τε 
αύλικού; καί τδ λογεΐον τών δικηγόρων, οϊτινε; 
έσχον τήν θρασύτητα ν άποφανθώσιν έναντίον 
τοΰ Ρακίνα ύπέρ τοΰ θρησκομανούς.

1Ϊ Κωμφδία Αιν.ασταί έντεϋθεν έσχε τήν γέν- 
νησίν της. καί τδ κοινδν άπεδέχθη αύτήν μετά 
δυσαρέσκειας- πλήν μετά παρέλευσιν ένδς μηνδς 
έκ νέου παρασταθεϊσα έμπροσθεν τής αύλής, 
έν τώ λγίω Γερμανό», διεσκέδασε τδν βασιλέα 
έπί πολύ καί έκτοτε αί διαθέσεις τών έν τή κο
νίστρα, συγκειμένη κατά τήν έποχήν έκείνην ύπδ 
μεγάλων άνδρών αίφνης μετεβλήθησαν. Μειδία
μα βασιλικόν διέδωκε τοΐ; πάσι φαιδρότητά 

τινα.
11
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Τά έν τοϊς Λιχασταΐς πρόσωπα είσί τύπο·, τής I 
έποχής εκείνη;, αί δέ σκηναί είσιν επεισόδια ά- 
πειράκις παρουσιαζόμενα απέναντι τών δικαστη
ρίων. Παρ. χάριν οί στίχοι τοΰ Πεφφίνοο davzl- 
νου πρός τόν θυρωρόν Μιχρογιάννην.

«Καί σύ έρχεσαι είς τό προκείμενον, λέγε τήν 
ουσίαν.» 

είσιν ύπαινιγμός ανεκδότου τινό; τής αύλή;’
Δικηγόρος τις, έπιφορτισθείς νά διεκδίκηση ύ- 

πόθεσιν ανθρώπου τίνος, είς δν ήθελον νά έπιρρί- ί 
ψωσι τήν γέννησιν ενός παιδιού, επίτηδες εκαμνε 
παρεκβάσεις άλλοτρίας τής δίκης, ό Δικαστής 
δέν έπαυε νά τοϋ λέγη «Είς τό προκείμενον, έλ- 
θέ είς τό προκείμενον». Απολέσας τήν ύπομονήν 
του δ δικηγόρος τελειόνει άποτόμ,ως τήν συνη- 
γορίαν του κράζων ώς έξης « Η δπόθεσις είνε ή 
γέννησις ενός τέκνου, άλλ’ έκεϊνος είς 8ν έπι^ρί- 
πτουν τό βάρος άρνεϊται αυτό, ιδού ή ύπόθε- 
σις. Παραθέτομεν τό γαλλλικόν κείμενον ϊνα ϊδη 
τις καί τήν λέξίν fait ποσάκις επαναλαμβάνεται 
άστείω; πως’ « Le fait esl un enfant fail, 
»celui qu' on (lit I’ avoir fail nie le fail, voi- 
»la le fait » At τραγωδίαι τοϋ Ρακίνα διεδέχθη- 
σαν άλλήλας ώς εξής Βρεζανιχός κατά τό 1669, 
Βερενίκη 1670-71, κατά τό 1672
Μιθριύάτης κατά τό 1673, 'Ιφιγένεια κατά τό 
1674.

Εν τινι τών παραστάσεων τοϋ Βρεζζανιχον ή 
παριστάνουσα τό πρόσωπον τής ’Αγριππίνης η
θοποιός ήπατήθη καί αντί νά είπη

« Εθηκε μέν τόν Κλαύδιον είς τήν κλίνην μου, 
τήν δέ Ρώμην είς τά γόνατά μου», εϊπεν, εθηκε 
τήν Ρώμην είς τήν κλίνην μου τόν δέ Κλαύδιον 
είς τά γόνατά μου, τό δέ τοιοϋτον έπί πολύ έφαί- 
δρυνε τό άκροατήριον.

‘11 Βερενίκη εσχεν επιτυχίαν μετά δακρύων. 
Εσπέραν τινά ή Γωσσίνη παριστάνουσα τό κύριον [ 
πρόσωπον κατέστη τόσον περιπαθής, τόσον συγ- ■ 
κινητική, ώστε καί αυτή ή φρουρά διεέράγη είς 
δάκρυα άφήσασα νά καταπέσωσι τά πυροβό
λα της.

‘θ Μιθριύάζης παρήξε μέγαν ένθουσιασμόν. 

Εκ τών παριστανόντων τό δράμα τοϋτο δ ηθο
ποιός Βωβοϋργος ήτο δυσειδέστατος είς άκρον, ή 
όε δεσποσύνη Λεκουβραϊ παριστάνουσα έτερόν τι 
πρόσωπον τοϋ δράματος τώ είπε τούς έζής 77ους.

A! Κύριε μεταβάλλεσθε τό πρόσωπον. . . Κα
κολόγος τις χειρώναξ έφώναξεν έκ τής κονίστρας, 
’Αφήσατέ τον νά τό κάμη’ τό δ’ όξυέπημα τοϋτο 
διέχυσε τόν φόβον έν τή έκ νέου παραστάσει.

‘Η ΦαΙύρα άνεφάνη τρία έτη μετά τήν ’Ιφι
γένειαν. Ή τραγωδία αυτή άντέβάινεν ολίγον 
είς τήν παράδοσιν τοΰ τοιούτου είδους μύθου, 
διότι έφάνη πολά υλομανής. Τά σιγάρα, αί ζΰΐι- 

ναι πίπαι, αί χειρίδες ·ντ,ς έποχής έγέννησαν αμ
φιβολίαν περί τοΰ χαρακτήρος τών προσώπων. 
Τοσοϋτον δέ δ Ρακίνας χαλεπώς προσεβλήθη έ
νεκα τών ανεπιτυχών παραστάσεων τής Φαίδρας
6>στε ώρκίσθη νά παραιτηθώ τών θεάτρων.

Εν τούτοις μετά δεκαετίαν έίέδωκεν είς τάς 
έξαιτήσεις τής Κ· Μαιντενών καί συνέθεσε τήν 
τραγωδίαν Έσ0ηρ διά τάς ύποτρόφους νεάνιδας 

τοΰ Αγίου Κύρου. ίΐ τραγωδία παρασταθεϊσα 
έμπροσθεν τοΰ βασιλέως μεγάλως έχειροκροτήθη. 
Εψιθυρίζετο μάλιστα ότι τό δράμα έβριθεν αλ

ληγοριών καί υπαινιγμών, ό Λσσουήρος ήν ό Λο- 
δοβϊκος 14, καί’ΐΐσθήρ ή Κυρία Μαιντενών, ’Α
μάν δ Κ. Σουβοά. Η κυρία Sevigne άποκαλεϊ 
τήν Εσθήρ αριστούργημα τοΰ Ρακίνα άναμιμνη- 
σκομένη τών χειροκροτήσεων ας έσχε, γράφει 
έν τινι έπιστολή ώς εξής" « ό ποιητής ύπερέβη
«εαυτόν, αγαπά τόν Θεόν ώς ήγάπα τάς φίλας 
»του, διά τά ιερά πράγματα πάντοτε ό αυτός 
«έστίν οϊος καί διά τά είδωλολατρικά, πάν έστίν 
"ώραΐον, πάν μέγα, πάν έγράφη έπαξίως». ΓΙλήν 
ή κρίσις αύτη είναι υπερβολική.

-Μετά διετίαν συνέταξε τήν Γοθολίαν, ήτις 
ζώντο; αύτοϋ δέν έτέθη έπί τή; σκηνής’ αυτή

κατά πρώτον παοέστη κατά τό 1716 ένώ δ Ρα
κίνας άπέθανε κατά τό 1699 τήν 21 ’Απρι
λίου. ό Ρακίνας αμφίβαλλε περί τοϋ δράματός 
του, βπερ άπαθανάτισεν αύτόν, καί δπερ ό Βοαλώ 
άπεκάλεσε τό αριστούργημα τοΰ Ρακίνα.

II εύνοια τής Κ. Μαιντενών άνεβίβασεν αύτόν 
καί είς τό αξίωμα τοϋ υπουργού, ό δέ Λοδοβΐκος 
I 4 έλεγεν ημέραν τινά τή συζύγφ του’ « έπειδή 
εϊνε καλός ποιητής άρα καί δύναται νά γίνη καλός 
υπουργό;; Καί τςοόντι άληθώ; ήδύνατο εύκολώ- 
τερον νά συγγράψη τραγφδίαν καί νά διασκέδαση 
τά πλήθη, παρά νά συντάξη έγγραφον έπί πραγ
μάτων άτινα ούδόλω; έσπούδασεν ή έμ,ελέτησεν. 
Εκτοτε άπεσύρθη είς τινα έπαυλιν έν Βερσαλ- 
λίαις, έκεϊθεν δέ διερχόμενος δ Λοδοβίκος 14ος 
ούδόλως τόν παρετήρησε καί έπειδή ό ί’ακίνα;, 
ώς λέγει δ Βολταιρος, δέν ήτο φιλόσοφος ώ; ήτο 
ποιητής, άπέθανεν ύποφέρων έπί έν έτος ζωήν 
έναγώνιον. Τοιοΰτος δ μέγας τής Γαλλίας ποιη
τής Ρακίνας.

| Είς τήν μελέτην ταύτην έσχον βοηθήματα τόν

Egger, ισόβιον γραμματέα τής Ακαδημίας, τόν 

Μουρασύρ, Βοαλώ καί άλλους.

I. Γ. ΧΡΤΣΟΒΡΓΙΙΣ.

ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΜΝΉΣΕΙΣ.

~ X" V

ΤΙΙ ΚΥΡΙΛι Ε. * * *·

Αναχωρών έξ· Αθηνών, ύπεσχέθην ύμϊν νά Σά; 
διαβιβάζω δπόθεν άν τό £εΰμα τής άστάτου τύ
χης ήθελε μέ £ίψει, τάς εντυπώσεις καί τάς 
σκέψεις μου έπί τοΰ μέρους έκείνου, νά σάς έκθέ- 
τω δ,τι περίεργον ήθελον ί'δει έν αύτώ, νά σάς 
άνακοινώ ένί λόγφ τήν εύθυμίαν μου, τήν δυσθυ
μίαν μ.ου, τόν κόρον μου, ή τήν νοσταλγίαν μου. 
Σείς πάλιν, ένθυμεϊσθε, άπεδέξασθε μετ’ εύχαρι- 
στήσεως τήν ύπόσχεσίν μου αύτήν και μέ διαβε
βαιώσατε άφ’ ετέρου ότι θά διεξέρχησθε μετά 
περιεργείας (φεΰ ! διατί όχι μετά παλμών ;) τάς 
εκθέσεις μου, συμμεριζομένη τήν εύθυμίαν μου, 
τήν δυσθυμίαν μου, τόν κόρον μου ή τήν νοσταλ
γίαν μου. Τούτων ούτω συμφωνηθέντων, έγώ μέν 
άνεχώρησα περιχαρή?, δσον ή στέρησίς σας μοί 
τό έπέτρεπε, διότι κατελίμπανον όπισθεν μου 
δν τι, κηδόμενον τής τύχη; μου. Σείς δμως ήδη, 
λ.αμβάνουσα τήν παρούσαν μου, συσπάτε τάς 
δφρϋς καί χαίνετε, ώςεί δεχομένη πράγμα άπροσ- 
δόκητον καί ανεξήγητου, διότι αμφιβάλλω πολύ 
δτι ού μόνον τήν ύπόσχεσίν Σας ένθυμεϊσθε πλέον, 
άλλά καί αύτόν τόν προς δν ύπεσχέθητε δλοσχε- 

ρώς έλησμονήσατε.
— Αμφιβάλλετε ; . . .
— Καί πώς όχι, κυρία μου ; Εις τόπον, έν 

τώ όποίφ τρις τούλάχιστον τή; ημέρας μετατί
θενται οί υπάλληλοι καί εννεάκις τής έβδομάδος 
αντικαθίστανται οί δπουργοί — έν τώ δποίω, δίς 
κατά λεπτόν ό έφημεριδογράφος άλλάσσει πο
λιτικήν πορείαν, καί ό μέχρι μεσημβρίας ύβοιζό- 
μενος ώ; προδότη; τή; πατρίδο; καί έξωνημένο; 
καί άξιος λιθασμοϋ, προς τό εσπέρας έγκωμιά- 
ζεται ώς πατριώτης πλήρη; αύταπαρνήσεω; καί 
χρηστότητο; ώς ύπέρμαχος τών έθνικών ελευθε
ριών, ώς άξιος χιλιοταλάντου στεφάνου — έν τώ 
δποίω, δ τέως άστεγος καί άγοοϊκος, αίφνης με- 
ταμορφοϋται είς έμπλεων εύγενείας καί συνέσεω; 
διπλωμάτην, δέν έπιτρέπεται άρα καί είς έμέ 
μετά τοσούτου χρόνου απουσίαν νά αμφιβάλλω 
μή έπέλθη καί είς υμάς, κατά τό κοινόν πάθημα,

μεταβολή τις, είς τρόπον ώστε, άναγινώσκουσα 
τάς δλίγας ταύτας γραμμάς μου, άκουσίω; πως 
νά ένθυμηθήτε τό ναυαγήσαν προ ολίγου είς τόν 
Ωκεανόν άτμόπλοιον καί νά στενάξητε (όχι βε
βαίως έκ κακής προθέσεως) διότι παραπλήσιου 
γεγονός δέν συνέβη καί είς τό Αιγαίου;

— Πολύ κακήν ιδέαν έχετε δι’ έμέ, ένώ ού- 
δεμία γυνή εϊνε τοσοϋτον αγαθή, ώ; έγώ.

— Μέ θέλγει άκρως ή διαβεβαίωσί; σας αυτή 
περισσότερον δμως ήθελε μέ θέλγει, αν πικρά τις 
τοϋ παρελθόντος πείρα δέν διετέλει είς άντίφασιν 
προς αύτήν. Αλλ όπωςδήποτε, άφοϋ φαίνεσθε 
διατεθειμένη νά έμμείνητε είς τήν ύπόσχεσίν σας, 
έγώ, έννοεΐτε καλώς, δέν θέλω φανή κατώτερος 
ύμών’ επομένως θά σάς έκΟέσω τί κατ’έμέ έν πάση, 
άληθεία καί ειλικρινείς, καθόσον αί ήμέραι άς 
διανύομεν, ήμέραι συντριβής καί μετάνοιας, δέν 
έπιτρέπουσι ψεύδος καί ύπόκρισιν. Εύχομαι δέ 
νά ευρώ καί έν ύμϊν τήν ειρήνην έκείνην, ήτις 
μοί εϊνε τοσοϋτον επιθυμητή, καί τήν αγαθό
τητα δπως εύσυμπαθήτως διεξέλθητε τάς οδοι

πορικά; μου ταύτας αναμνήσεις.
Ισως κατά τό παράδειγμα τών αναμνήσεις τοι- 

αύτας γραφόντων, περιμένετε νά σάς διηγηθώ 
τάς τοΰ πλοός μου περιπετείας, δπόσοι καί όποιοι 
ήσαν οί συμπλωτήρές μου, τις ή φυσιογνωμία 
των, πού κατηυθύνετο έκαστος, άν μεταξύ αύ- 
τών ύπήρχον νεάνιδες, ώστε τόν πλοϋν μου αύ
τόν νά συμπεράνω δι’ έρωτικοϋ τίνος έπεισοδείου 
ή εύτραπέλου τίνος διηγήματος. Μή περιμένητε 
δμως τοιοϋτό τι, διότι τάς τοιαύτας θεωρίας δέν 
μοί έπέτρεπεν ή ψυχική μου κατάστασις’ άλλως 
τε ούτε λογιστής είμαι διά νά αριθμήσω πόσοι 
καί ποιοι ήσαν οί συμπλέοντες, ούτε κατάσκο - 
πος διά νά έρευνήσω πού μετέβαινον, ούτε ανα
κριτής διά νά έξετάσω άν ήσαν άνδρες ή γυναί
κες, ούτε τέλος μυθιστοριογράφο; διά νά ασχο
ληθώ περί πράγματα σκανδαλώδη. Εγώ, ένόσω 
έφαίνετο ό Πειραιεύ; καί αί άκταί τή; Αττική; 
έμενον έπί τοΰ καταστρώματος σύννους, κατο- 
πτεύων σημείου τι τοΰ ’Αθηναϊκού δοίζοντος, 
ίσως τό Ζενίθ ύμών . . . δτε δέ άποιλεσα έκ τής 
θέας τήν ξηράν έκείνην παραλίαν, κατήλθον 
είς τόν θάλαμον, έδείπνησα, καί είσδύσας είς τόν 
κοιτωνίσκον μου παρεδόθην είς σκέψεις διαφόρους, 
μέχρι; ού δ ύπνο;, ύποβοηθούμενος καί ύπό τοϋ 
λικνιζομένου άτμοπλοίου, έλθών έκλεισε τά βλέ · 
φαρά μου. Πόσον έκοιμήθην, αγνοώ, δτε δμως 
έξύπνησα εύρέθην πρό τής Σμύρνης, ίσως μέ
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ύπολάβητε λίαν ύπνηλδν, καΐ δμως έγώ δέν I 
ησθάνθην, έγερθεΐς, την καρηβαρίαν εκείνην, ήτι; 
παρακολουθεί τδν πολύν ύπνον, πιθανώς διότι η 
φαντασία μου μοΐ έπλαττε θελκτικά αντικείμε
να, όνειρα φαιδρά. ίίνειρευόμην . . . άλλ’ όχι' δέν 
ύπεσχέθην νά σάς διηγηθώ καΐ τά όνειρά μου.

11 Σμύρνη, ή πατρΐς τοΰ όμηρου, η βασίλισσα 
τής ’ίωνίας η πρώτιστη άσιατική πόλις τοΰ 
Οθωμανικού Κράτους, ό μέγιστος εμπορικός λι- I 
μήν τής Ανατολής, κεϊται εΐ; τδ βάθος κόλπου 
τίνος αρκούντως ευρέως καΐ εκτείνεται εις τούς 
πρόποδας όρους τίνος, έπΐ τή; κορυφής τοΰ όποιου 
τείχη αρχαίου φρουρίου, έμφαίνουσιν ότι αύτόσε 
ητον ή άκρόπολις τή; χριστιανική; ετι Σμύρνης. 
II αρχαία πόλις έξετείνετο ύπδ τήν άκρόπολιν 

εκείνην' άλλά βαθμηδόν διά τή; αύξήσεως τοΰ 
πληθυσμού, αί οικία·, κατεκάλυψαν μέγιστον μέ

ρο; τή; παρακειμένη; κοιλάδος, ώστε τήν κυ- 
οίω; πόλιν κατοικοΰσι σήμερον οί όθωμανοϊ, κα- 
τέχοντε; ούτω τά; έπικαιροτέρα; θέσεις, άπδ 
τών οποίων όμως κατά μικρόν εκδιώκονται ύπδ 
τοΰ Χριστιανικού πολιτισμού, μεταναστεύοντες 
εί; τδ ένδότερον τή; Ασίας. Η Σμύρνη, περιλαμ
βάνει σήμερον εκατόν πεντήκοντα ή εκατόν έξή- 

κοντα χιλιάδα; κατοίκων, έξ ών τδ Sv τρίτον 
εϊσίν Ελληνες, οί δ’ έναπολειπόμενοί είσι Τούρ
κοι, ’Αρμένιοι, ’Ιουδαίοι καΐ Τ'ραικοφράγκοι ή 

κυρίω; Ευρωπαίοι, καίτοι οί πρώτοι γελοιωδώς 
άξιοΰσι νά καταριθμώνται μετά τών κυρίως Ευ

ρωπαίων καΐ ιδία τών Γάλλων. Εκ μέρους τή; 
θαλάσση; ή πόλις συμπετίυκνωμένη ουσα, ούδέν 
πζρίστησιν άξιον λόγου, έκτδς τών μιναρέδων, 
τών πολλών κωδωνοστασίων καΐ τών άμετοήτων 
προξενικών ιστών, έπΐ τών όποιων άναπετάννυν- 
ται αί σημαία·, όλων σχεδόν τών έθνών τοΰ 
κόσμου, διότι αγνοώ άν εϊς καμμίαν άλλην πόλιν 
τής γη; αί διάφοροι Κυβερνήσει; έφιλοτιμήθησαν 
νά έχωσι τοσούτου; άντιπροσώπου;, δσον εί; 
Σμύρνην. Εν αύτή ύπάρχουσι Προξενεία Κρατών, 
τών οποίων ύπήκοοι ούτε έπάτησάν ποτέ, ούδέ 
μέχρι συντέλεια; κόσμου Οά πατήσωσιν εί; Σμύρ
νην' έμποροι δμω; αλλοδαποί, θέλοντες νά πε 
ριβληθώσιν αξίωμά τι, δι ού εύκολώτερον νά 
διενεογώσι τά; εμπορικά; ύποθέσεις των, έπιτυγ- 
χάνουσι νά διορισθώσι πρόξενοι μικρόσκοπικοΰ 
τινο; καΐ άκατανομάστου κράτους, καΐ έκ τού
του προκύπτει ή πληθύς τώυ προξενικών έκείνων 
ιστών. Τό έπ’ έμοΐ βλέπων τοσαύτα; σημαίας, 
έζήτησα νά ΐδω τήν κυανόλευκου καΐ μετά παλ

μών παρετήρησα αυτήν κυματίζορσαν υπερηφά- 
νω; πλησίον τή; Ρωσσικής.

Μόλις προσωρμίσθημεν εί; τδν λιμένα, έκατο- 
στύε; λέμβων μά; περιεκύκλωσαν καΐ πλήθος 
ρωμαλέων λεμβούχων είσώρμησαν είς τδ άτμό- 
πλοιον καΐ έζήτουν νά μεταφέοωσι τά τών έπι
βατών πράγματα εί; τήν ξηράν. Εκ φήμη; εϊχον 

σχηματίσει κακίστην ιδέαν περί τών τή; Σμύρ
νη; λεμβούχων, διδ, πριν ή εΐσπηδήσωσιν έτι 
έκεϊνοι είς τδ άτμόπλοιον, διευθέτησα τά έπιπλά 
μου καθ’ δλου; τού; κανόνα; τή; Οχυρωματική;' 
δτε δέ είσεπήδησαν, έσπευσα νά περιχαρακωθώ 
έν αύτοΐ; καΐ ώ; ατρόμητος στρατιώτης νά άν- 
τικρούσω έμμανώ; τού; προσπαθοΰντας νά άρωσι 
καΐ μεταφέρωσιν αύτά εί; τάς λέμβους των. 
Χρεωστώ δέ νά ομολογήσω δτι ή τε έπίθεσι; καΐ 
ή άμυνα ύπήρξαν εξίσου πεισματώδεις, καΐ θύμα 
τοΰ άγώνος έκείνου έγένετο τδ πολυδάκρυτου 
άλεξήλιόν μου, πεσδν εί; χεΐρα; τών έχθρών μου 
διά νά μή φανή πλέον. Τδ δυστυχές ! είδε τδ 

φώ; εί; Μασσαλίαν, μετεπέμφθη είς ’Αθήνας καΐ 
ίζΐ έν πάση «νέσει καΐ περιποιήσει είς τδν οικόν 

μου' άλλά τώρα όποίαι άρα τυλώδεις χεϊρε; τδ 
βεβηλοΰσιν; . . . .

ότε ό σάλο; έκεϊνο; τή; αρπαγή; καί τής 
λεηλασία; έκόπασε καΐ οί πλεϊστοι τών έπιβατών 
έξήλθον (Κύριο; οΐδε πόσων περιττών πραγμά
των άπαλλαγέντε;) άπεφάσισα νά κάμω καΐ έγώ 
τήν πανηγυρικήν μου άπόβασιν, καΐ συμφώνη
σα; μέ τινα γέροντα λεμβούχον, είσήγαγον, πάν
τοτε δμω; μετά προσοχής, τά έπιπλά μου είς τήν 
λέμβον τον καΐ έξήλθον εϊ; τινα αποβάθραν δπως 
κατευθυνθώ είς τό Ξενοδοχείου Picini άλλά πε
πρωμένου μοί ήτο νά ύποστώ καΐ αύτόσε νέαν 
μάχην, πολύ τής πρώτη; πεισματωδεστέραν καΐ 
κινδυνωδεστέραν διότι πολλούς είχον καΐ ποικί
λου; τού; έχθρούς. Εν πρώτοι; παρέστη ό λεμ
βούχο; άπαιτών διπλάσια τών συμφωνηθέντων 
τά διαπορθμευτήρια" κατά δεύτερον λόγον, δύο 

τελων.ακοΐ φύλακες, άπαιτοΰντες νά έρευνήσωσι 
τά πράγματά μου, μή τυχόν ύποκρύπτηταί τι 
λαθρεμπόρων έν αύτοΐς, καΐ κατά τρίτον πλή
θος άχθοφόρων παντός έθνους, οΐτινες μήτε είς 
τοΰ λεμβούχου, μήτε είς τών φυλάκων, μήτε είς 
τάς εμάς κραυγάς δίδοντες προσοχήν, έξώρμησαν 

πανστρατιά καΐ ό μέν ήρπασε τήν στρωμνήν μου 
ό δέ τδν όδοιπορικόν μου σάκκον, ό δέ τδ κιβώ
τιόν μ.ου, ό δέ τήν κενήν πιλοθήκην μου καΐ ου
τω; ώ; δαιμονιώντε; διηυθύνθησαν ό πρώτο; πρδς

άνατολά;, ό δεύτερος πρδ; δυσμάς, ό τρίτο; πρδς 1 
άρκτον καΐ ό τέταρτο; πρδ; μεσημ,βρίαν. Εν
ταύθα, ομολογώ τήν αδυναμίαν μου, κατελήφθην 
ύπδ άπογνώσεω; καΐ, διά νά είπω δλην τήν άλή- 
θειαν, δπως έν άρχή ύπεσχέθην, καΐ ή εϊκών 
σα; αύτή έξηλείφθη άπδ τή; διανοίας μου' έδέησε 
δέ νά ικανοποιήσω τάς άδικου; απαιτήσει; τοΰ 
λεμβούχου, νά εξιλεώσω δι’ ένδ; μπαξισιού τού; 
δύο τελων.ακού; φύλακα; καΐ νά τραπώ πρδ; 
καταδίωξιν τών άρπάγων. Μή δυνάμενος δμω; 
νά φθάσω καΐ τού; τέσσαρα; όμοΰ άχθοφόρους, 
ήρξάμην βραγχνωδώς κραυγάζων « Πιτζινΐν λο
κάντα γκ.ιτετζέϊμ. » Εύτυχώ; αί φωναί μου ήκού- 
σθησαν καί οί αχθοφόροι καταλιπόντες τά; πρώ
τα; αύτών διευθύνσεις, ελαβον τήν πρδς τδ ύπο- 
δειχθέν ξενοδοχείου μόνην, τρέχοντες ώς δορκά
δες διά νά μή τού; φθάσω καΐ άποπέμψω τού; 
δυο έξ αύτών ώ; περιττούς. Εφθασα δέ καΐ έγώ 
άσθμαίνων έξ όπισθεν καΐ δοξολογών τδν θεόν, 
διότι άπηλλάγην καΐ τής νέας ταύτης δοκιμασίας 
χωρίς νά άπολέσω τί.

Τοιαΰται ύπερανθρώπινοι προσπάθεια·., τοσοΰ- 
τοι τρόμοι καΐ άγωνίαι παρέλυσαν ούσιωδώ; τά; 
δυνάμεις μου καΐ προσέβαλον καιρίως τήν υγείαν 
μου' έπειδή δέ τδ μόνον τρωτόν τοΰ σώματός 
μου είνε ό στόμαχος, άμα άπηλλάγην τών άπο- 
τροπαίων άχθοφόρων, διέταξα νά έτοιμάσωσι 
τδ πρόγευμά μου καΐ άρξάμενος αύτδ, έξήντλησα 
πάσαν τήν οργήν μου κατά σηπιών καΐ δστρέων 
καΐ πινών καΐ μ.υδίων καΐ κτενίων καΐ σωλήνων 
καΐ άλλων παντοειδών δστρακοδερμάτων, έπΐ 
τοϊς οποίοι; δικαίως έγκαυχάται ή Σμύρνη. Οτε 
δέ έκόρεσα τήν πεινάν μου καΐ ή ειρήνη έπανήλ- 
θε πάλιν εΐ; τδ πνεΰμά μ.ου, άπεφάσισα νά έζέλ- 
Οω δπω; έπισκεφθώ οικογένειας τινας, πρδ; ά; 
έφερον έπιστολά; έξ Αθηνών, καΐ τότε ελαβον 
καιρόν νά παρατηρήσω καλώ; τήν Σμύρνην καΐ 
σπουδάσω τά ήθη καΐ έθιμα τών κατοίκων αύτής.

Οστις δέν είδε ποτέ Τουρκικήν πόλιν καΐ δέν 
περιεπλανήθη εί; τά; στενά; καΐ πλήρεις βορβό
ρου ρύμα; αύτής, αδύνατον είνε νά φαντασθή 
ο,τι ήμ.εϊ; θέλομεν νά εϊπωμεν. Στενωποί μόλι; 
τριών ή τεσσάρων μέτρων πλάτους έχουσαι, τδ 
ήμισυ τοΰ δποίου κατέχει άεννάως ό βόρβορος, 
άνευ εύθυγραμμίας καΐ είς πάν δέκατου βήμα 
άποτελοΰσαι νέαν κλίσιν. Οΐκίαι εκατέρωθεν συμ- 
πυκνούμεναι άνευ σχεδίου αί μέν έπΐ τών δέ. 
λποθήκαι παντοειδών έμπορευμάτων καΐ άντι- 
κειμένων. όχλο; πολυάριθμος συνωθούμενος καϊ
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κύνες ψωραλέοι φωνάζοντες, ιδού δ,τι άπαντά 
τι; έν ταϊ; Τουρκικαί; πόλεσιν' άλλ’ ή Σμύρνη έχει 
τδ εξαιρετικόν προνόμιον, δτι ουσα ό πρώτιστος 
τής Μικρά; Ασίας λιμήν, προσελκύει πάση; φυ
λή; καΐ παντδ; έθνους άνθρώπους, ώσιε τή άλη- 
θεία ό ξένος μένει έκπληκτος έν τώ μέσω τή; 
τοιαύτη; Βαβυλωνίας. Πολλάκις συμβαίνει βα- 
δίζων έν Σμύρνη νά έχη παραπορευόμενον δεξιό- 

θεν μέν άπο τρόπαιου τινα ξίϊμπίχηγ, τοΰ δποίου 
ή στενωτάτη άναξυρΐς, ή πλατεία ζώνη καΐ τδ 

I τερατώδες κιουλάφιον, άποτελοΰσιν εικόνα φρι - 
κώδη' άριστερόθεν υψηλόν τινα χεοιψούάη»·, ού 
τδ κυλινδροειδές κάλυμμα τή; κεφαλής, δ μά
κρος μανδύας, τά έρυθρά σανδάλια καΐ ή πανο
πλία αύτοΰ, σοΰ παγώνουσι τδ αίμα' έμπροσθεν 
ξανθότριχά τιναού ή κωνοειδής τιάρα 
ύψοΰται μέχρι τρίτου ούρανοϋ' όπισθεν κεκυφότα 
τινα pa6Zror μέ τά κίτρινά του συρτοπάπουτζα, 
τδ έρυθροΰν βρακίον καί τήν φαιόχρουν μπονί· 
rar του" παρέκει Αρμένιόν τινα μόλι; κινούμενου 
έκ τή; ύπερσαρκία;' μετ’ αύτδν δερβίσην τινα ρυ
παρόν σείοντα τδ σιδηροΰν αυτού κηρύκειον καΐ 
κραυγαζοντα τδ μυστηριώδες /1α-ι-1-αχοΰ. Εγ
γύς αύτοΰ Φασου.Ιιώτηΐ τινά ιχθυοπώλην, προσ- 
καλούντα δι’ άγριας φωνή; θαμώνας, μετ’ αύτδν 
τέλος Φραγκισκάνον τινα ή Καπουτζϊνον έξ έκεί
νων (τήν κατάραν των νά έχω) τών οποίων δ 
τράχηλο; ούχί μ,όνον τδν σταυρόν τοΰ Κυρίου 
δύναται νά άρη, άλλά καΐ δλα τά ξύλα δμοΰ 
τή; οικουμένης. Τής δέ λαμπράς ταύτη; ■ συνο
δείας συμβαίνει ένίοτε νά προηγήται μέν άχθο- 
φόρο; τις Οθωμανός φέρων έπΐ τών ώμων του 
γαιάνθρακας καΐ διά τής κόνεως των ραίνων τούς 
όπισθεν βαδίζοντας, νά έπεται δέ τετράς Ιου
δαίων φερόντων διά μακρών ξύλων μέγιστα φορ
τία καΐ έκκωφαινόντων τούς παραπορευομένους 
διά τών άλληλοδιαδόχων φωνών βάρύα. Αλλοτε 
πάλιν ένώ βαδίζεις, αίφνης εύρίσκεσαι ώς έν κοι- 
λάδι μεταξύ δύο όρέων, μεταξύ δηλονότι δύο 
σειρών καμήλων, φερουσών πεντάπηχα σακκία 
πλήρη βάμβϊκο; καΐ άκολουθουσών ή μία τήν 
άλλην μέ τδ μονότονου καί βραδύ αύτών βά
δισμα.

Οπως φθάσω κάγώ εϊς τινα τών οδών καΐ λά
βω ούτως άκουσίως μου μέρος κωφόν είς τοιαύ
την τινά συνοδείαν, έδέησεν, έξελθών τοΰ ξενο
δοχείου μου, νά διέλθω πολλούς ^ιρχανίόες, 
λαβυρινθοειδώς διασταυρουμένους καϊ δυναμένους 
νά άποπλανήσωσι πάντα παρεπίδημον' <ριρχα- 
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νίόες δέ ονομάζονται είς Σμ.ύρνην τά έν Κων- 
«ταντινουπόλει χάνια, επιμήκη δηλονότι ώς έπί 
τδ πολύ οικοδομήματα, δύο ή καί τέσσαρας σταυ- 
ροειδώς τάς εξόδους εχοντα, μέγαν αριθμόν εμ

πορικών καταστημάτων καί αποθηκών περικλείον
ται καί φρουρούμενα τήν νύκτα ύπδ αχθοφόρων 
έντδς διαιτωμένων. Εννοείται δτι οί ^ερχαχέόες 
ούτοί είσι λίαν επικερδείς, διότι πολλοί αύτών 
άποφέρουσιν έκ τών έ/ο·.:ίων των έτησίαν πρόσο
δον τετρακισχιλίων παί πεντακισχιλίων Οθωμα

νικών λιρών καί τούτου ένεκα πρώτον μέλημα 
τών ευκατάστατων δλων τών εθνών, καί ιδία 
τών Αρμενίων, εινε νά κτίσωσι τοιαΰτα οικοδο
μήματα. Ού μόνον δέ οί εύποροι, άλλά και τά 
θρησκευτικά Καθιδρύματα κέκτηνται έν Σμύρνη 
ςρερχανέδες ώς ή Λαύρα τοΰ Αγίου Αθανασίου έν 
τώ Αθωνι, καί ό Αγιος Τάφος, δστις μάλιστα 
διατηρεί αυτόσε καί έξαρχον τδν αρχιμανδρίτην 

Κ. Ιερόθεον τδν Σάμιον, άνδρα πλήρη αρετής 
καί εΰσεβείας, ού έδυνήθην έκ τοΰ σύνεγγυς νά 
έκτιμήσω τδν ευπροσήγορον καί εύγενή χαρα
κτήρα καί τήν αγαθότητα τής ψυχής. Είνε ό 
άνήρ ούτος είς έκ τών σπανίων κληρικών τής 
δρθοδόξου έκκλησίας, τιμών καί τδν άποστεί- 
λαντα αύτδν Μακαριό) ταταν Πατριάρχην Ιεροσο
λύμων καί τδ κοινδν τοΰ Παναγίου Τάφου, δπερ 
εκπροσωπεί. Τών δέ έκκλησιαστικών τούτων κτη
μάτων πολιτικός αντιπρόσωπος είνε ό έπί φιλο- 
γενεία διακρινόμενος Κ. X. Νικολής Γιαννάκο- 
γλους, έθνάρχης τών Γραικών.

Αφοΰ τέλος πάντων διήλθον τούς λαβυρίνθους 
τούτους, οΰχί δυστυχώς οδηγούμενος υπό μίτου 
νέας τίνος Αριάδνης, άλλ’ έρωτών καθ έκαστον 
βήμα τούς παραπορευομένους, κατέληξα είς τήν 
οδόν τήν άγουσαν πρδς τδν Φραγχο/ιαχα.1ΰν} 
τήν οποίαν έπερίμενον έκ τοΰ ονόματος νά ευρώ 
κάπως καλλιτέραν τής τών Μα.Ιτιζϊχων, έν οίς 
κεΧται τδ ξενοδοχεϊον μου- άλλά υπήρξα λίαν 
ήπατημένος καί ένθυμήθην τότε ούχί πλέον τήν 
οδόν τοΰ Σταδίου ή τοΰ Ερμοΰ, ούχί τήν τών 
Φιλελλήνων ή τής Αθήνας, άλλά τήν Πλάκαν καί 
έμακάρισα τούς τήν στιγμήν ταύτην έκεΧθεν 
διαβαίνοντας. 0 Φραγκομαχαλά; κατ ούδέν σχε
δόν διαφέρει τών λοιπών συνοικιών τής Σμύρνης· 
περί τήν λήξιν του δμως ή δδδς λαμβάνει άρ- 
κοΰσαν ευρύτητα, ούχί καί άπαλλασσομένη τοΰ 
συνήθους βορβόρου.

Μεταξύ τών ολιγίστων άρετών μου, καί υμεΧς 
θέλετε συνομολογήσει δτι ή περί τδ ιχνηλατεί·/

έπιτηδειότης μου δέν είνε ή τελευταία’ διά τή; 
ιχνηλασίας μου λοιπόν έπετυχον νά εύρω τάς 
οικία; έκείνων, πρδς οδς έφερον έπιστολάς, και 
επειδή οφείλω νά σάς είπω περί τών Σμυρναίων 

έν γένει, θέλω ποότεοον σάς είπει περί τών οι
κιών αύτών.

Εισερχόμενος τις είς τδν οικον παντός Σμυρ- 
ναίου θέλει άπαντήσει άμέσω; έν τώ προσγείιρ 
δροφώματι τήν αίθουσαν τής υποδοχής, διότι 
ένταΰθά δέν συμβαίνει δ,τι έν Αθήναις, νά άναγ- 
κάζηται δηλονότι δ ξένος νά άνέρχηται εικο
σάδα ή τριακοντάδα βαθμιδών ΐνα είσέλθη είς 
τήν αίθουσαν όπως μικρόν άναπαυθή. Βεβαίως ό 
κόπο; τής άνόδου είνε άσήμα··τος είς τον νέον ή 
εις τδν μή κεκμηκότα’ άλλ’ δταν ό άνερχόμενο; 
ηνε ό κύριος Κ " ή ό κύριος Τ'* ’ τότε, μά 
τήν άλήθειαν, έκάστη κλίμακος βαθμΐς είνε καί 
μία βάσανο;, έκτδς, εννοείται, άν φέρη νεωστί 
διορισθέντα υπουργόν πρδς τδ ύπουργεΐον. At 
αίθουσα·, τών υποδοχών έν Σμύρνη είσι μετά με
γίστης φιλοκαλίας κεκοσμημέναι, καί έν αύταΧς 
συνήθως καθήμεναι αί οίκοδέσποιναι ή αί οίκο- 
δεσποινίδες εργάζονται . . . τά οικιακά δηλαδή 
έργα. Τδ δέ εσπέρας αύτόσε- πάλιν, ή είς τάς 
θύρας, τδ σύνηθες, ίστάαεναι κατά δεκάδας, προ- 

καλοΰσιν ού μόνον τά βλέμματα, άλλά καί λό
γους, ένίοτε ούχί τόσφ έναρμονίους, τών διαβαι- 
νόντων. Τδ εθιμον τοϋτο άν ηνε καλόν ή κακόν 
θέλει άποδείξει γεγονός τι, ού υπήρξα αύτόπτης-

Περί οίκων καί τών τοιούτων ούδέν έχω τδ εν
διαφέρον’ έπεθύμουν δμως πρδ παντός νά πεισθώ 
(ή δ επιθυμία μου αΰτη μή πιστεύσητε, παρα

καλώ, δτι προήρχετο έκ προθέσεων πλαγίων, 
άλλ έξ έθνολογική; καί φυσιολογικής έξακριβώ- 
σεως) άν ή φημιζόμενη καλλονή καί εύφυία τών 
γυναικών τής Σμύρνης ητο πραγματική ή μή 
ήτον έωλος Διά τούτο άμα ύπδ τή; υπηρέτρια; 
εισήχθην είς τήν αίθουσαν τοΰ πρώτου οίκου έξ 
έκείνων πρδς οΰς συνιστώμην, έβηξα ώς ίεροκή- 
ρυξ άμοιρών λόγων, έκομβώθην ώς νεοσύλλεκτος 
στρατιώτης, καί άναλαβών δλην τήν σοβαρότητα 
νεοδορισθέντο; κλητήρας, έκάθησα έπί τίνος σκίμ- 
ποδος, άναμένων τήν οικοδέσποιναν ή τήν οΐκο- 
δεσπινίδα καί σφυρηλατώ·/ είς τδν νοΰν μου λό

γους εύγλωττους, καί καθ’ δλους τού; κανόνας 
τής πολυκρότου γραμματικής τοΰ Κ. Βερναρδάκη 
τετορνευμένους, τώ φόβω μή έμπνεύσω κακήν 
ιδέαν περί τών ανθρώπων τής ’Ελλάδος. Μετ’ ολί

γα; στιγμά; ήκούσθη τριγμός έσθήτος, καί, άνοι-

Πρδς ταϋτα ή μέν Ουγάτηρ ενευσε χαμαί τούς 
οφθαλμούς ώς όσια Πελαγία, η δέ μ,ήτήρ ύπέ- 
λαβε.

— Θά ήτον ίσως τδ dehole αύτής τή; nia- 
demoiselle, νά αγαπά τήν αντιλογίαν.

— Πιστεύω ότι ή κυρία Ουγάτηρ σας, ειπον 
έγώ μειδιών καί έπανερχόμενος είς τδ προκείμε- 
νον, δέν Οά τή δμοιάζη κατά τοϋτο.

— Καί εινε δυνατόν, ύπετονθόρισεν ή θυγά
τηρ, άνθρωπος;; καί μάλιστα γυνή νά εύχαριστή- 
ται εί; έοιδαςς; ;

Τίποτε, κυρία μου, άπεκρίθην έγώ, δέν εινε α
δύνατον καί άνέλπιστον εί; τδν κόσμον αύτδν, 
προκειμένου περί γυναικών.

— Εί;;;; Σσσσμύρνην δμωςςςς δέν σσσυμβαί- 
νει αύτδ, ύπέλαβεν ή Ουγάτηρ καί έέριψε πρδς 
εμέ βλέμμα πονηρόν, πρδς 8 έγώ άπήντησα δι’ ε

τέρου σημαίνοντος,
σ Κύριος οϊδε καί σύ τί διαβόλους έχεις μέσα 

σου, καί μά; κάμνει; τήν άθώαν. ».
Μετά πολλά; άλλα; άδιαφόρου; συνομιλίας, 

ήγέρθην τέλος πάντων δπως αναχωρήσω’ μετά 
νέα δέ πάλιν λακτίσματα έπί τοΰ τάπητο; έξήλ- 
θον τοΰ πρώτου οίκου, δπως έπισκεφθώ καί τούς 
λοιπού;, δπερ καί έπραξα.

("Επιται ή συνεχεία.)

χθείση; τή; θύοας, είσήλθε νεάνις δεκαεπτά ή δε
καοκτώ έτών, ξανθή, γλαυκώπις, πλήρης χαρί- ί 
των καί χαιρετήσασά με διά μειδιάματος, μοί ? 
έξέφρασε τήν ευαρέσκειάν τη; έπί τή αίσία εί; 
Σμύρνην άφίξει μου. Ηγέρθην κάγώ άμέσω; καί ι 
ώ; άλλο; Άγροιχογιάκιης τή; κωμωδία; ίφιλο- 
δώρησα τουλάχιστον μέ έκατοστύν λακτισμάτων 
τδν τάπητα, καί καθήσα; έξήντλησα δλην τήν ■ 
τοΰ περικλεούς δικηγόρου Π. *"* στωμυλίαν, 
διαδηλών τήν άέρητον ευτυχίαν μου, διότι ήξιώ- 
ιθην νά ίδω τήν Σμύρνην. Ού πολλώ δ’ ύστερον 
είσήλθε καί ή μήτηρ τη;, γυνή τεσσαρακοντοΰτι; 
περίπου, άλλ’ άκμαίαν έτι έχουσα τήν καλλονήν, 
καί μετά τήν έπανάληψιν τών λακτισμάτων κα( 
τών τυπικών φιλοφροσυνών, ήοξάμεθα συνομι- 
λούντε; περί διαφόρων πραγμάτων.

— Ηλθατε, μουσιοΰ, φοράν εδώ ; μ’

ήρώτησεν ή μήτηρ.
— Πρώτον ήδη εί; τήν πόλιν ταύτην άοικό- 

μην, άπεκρίθην έγώ ώ; ό λογιώτατο; τή; Βα- 
βυλων’ας.

•— Καί πώ;;ς σσσά;;;; φαίνεται; ήρώτησεν 
ή θυγάτηρ. Βέβαια αί ’Αθήναι εινε καλλιότεραι.

— Ούκ έχω τι πρδ; ταϋτα είπεΧν σοι, δέ

σποινα. . . .
— όσκαι, δέν ονομάζεται Δέσποινα, άλλ’ Ει

ρήνη’ διέκοψεν ή μήτηρ.
Η παρέμβασι; αυτή τή; μητρδ; μέ έλύπησε 

καιρίως, καί άπδ τοΰ νΰν ορκίζομαι νά ανεγείρω 
άνδριάντα εί; τδν μακαρίτην Κωνσταντάν, δστις 
ήθελε νά δμιλώμεν χυδαϊστί’ θά άνήγειρον δέ 
τοιοΰτον καί εΐ; τδν Σολωμδν, δστι; άπήτει’καί 
νά τήν γράφωμεν, αν δέν έφοβούμην τδν κατη- 
ραμένον αύτδν Λιβαδάν, δστι; μέ τήν Κλειώ του 
δέν παίζει. . .

— Είμαι πολύ ευτυχή; δτι ή κυρία θυγάτηρ 
σα; φέρει όνομα τοιοΰτον, άπεκρίθην έγώ, παραι- 
τήσάς πλέον τά έλληνικά μου’ πιστεύω δέ νά {ή · 

νε φερώνυμο;.
— Τί είπατε, ήρώτησε περιέργω; ή μήτηο.
—— Οτι ώς Ειρήνη τδ όνομα θά έμπνέηται 

πάντοτε ύπδ φιλειρηνικών αισθημάτων καί · θά 
αγαπά νά ζή έν ειρήνη πρδς πάντας, διότι ίγνώ- 
ρισα μίαν κυρίαν, όμοίαν καί κατά τδ όνομα καί 
κατά τήν ηλικίαν καί κατά τδ άνάστημα μετά 
τής κ. θυγατρός σας, ήτις δμως κατείχετο ύπδ 
φιλοπολέμων αισθημάτων’ ούδέποτε ήθελε νά 
διάγη έν ειρήνη καί ηύχαριστεϊτο είς τήν αντι
λογίαν καί είς τήν έριδα.

ΠΕΡΙ ΘΗΡΑ3.

Τήν διήγησιν τών έν Θήρα έν έτει 1650 συμ
βάντων σεισμών, τήν όποιαν είς τδ προηγού- 
μενον φυλλάδ-.ον τή; Χρυσαλλίδο; έδημοσιεύσα- 
μεν εύρεν ό ιατρός Κ. I. Βοΰρο; έν Νάξω καί 
έδημοσίευσε τδ πρώτον κατά τδν Απρίλιον τοΰ 
1 837 διά τής τότε έν Αθήναις έκδιδομένης Αν
θολογίας άλλ’ επειδή τδ περιοδικόν τοϋτο σύγ
γραμμα κατέστη πρδ πολλοΰ δυσεύρετον καί 
όλίγοις είναι γνωστόν, έκρίναμεν «,αλδν νά άνα- 
δημοσιεύσωμεν τήν περί ή; δ λόγο; διήγησιν σή
μερον, δτε παρόμοια φαινόμενα καί πολλώ μά
λιστα έκπληκτικώτερα παρουσιάζονται είς τήν 
πολυπαθή νήσον Θήραν τήν θυγατέρα ταύτην τοΰ 
Ηφαίστου.

Είς τδ παοδν φυλλάδιο·/ Οά έκθέσωμεν τά έν 
Θήρα συμβάντα άπδ τή; 18 τοΰ παρελθόντος 
Ιανουάριου μέχρι σήμερον, έρανιζόμενοι αυτά έκ 
διαφόρων έκθέσεων καί ίδίω; τής τοΰ ίατροΰ κυ
ρίου I. Δεκιγάλα. Πρδ τούτου δμως θά προτά-
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ξωμεν συντόμους τινας ειδήσεις περί τών έν Θήρα 
γαιολογιζών φαινομένων άπδ τών άρχαιοτάτων 
χρόνων μέχρι τοϋ νΰν.

ΐί Θήρα (1) (Σαντορίνη) ή και Καλλίστη πά
λαι ονομαζόμενη άνέδυσεν δλόκληρος : κατά τδ 
λέγειν τών αρχαίων έκ τής θαλάσσης καί άπε- 
τέλει άρχήθεν έν συνεχές σώμα μετά τής Θήρα- 
σίας καί τοϋ ’Ασπρονησίου. Καί ή μέν Θηρασία 
άπεσπάσθη τής Θήρας, άν πρέπη νά πιστεύσωμεν 
τδν Πλίνιον, τώ 235 προ Χρίστου κατόπιν φο
βερών σεισμών’ περί δέ τής έποχής καθ’ ήν άπε- 
χωρίσθη τδ ’Ασπρονήσιον (ή Αύτομάτη) δέν 
διεσώθη μέχρις ήμών ούδεμία εϊδησις. Τοϋτο μόνον 
ήξεύρομεν ότι μετά τεσσαράκοντα έτη άπδ τοϋ 
άποχωρισμοϋ τής Θηρασίας δηλαδή τώ 1 86 π. 
χ. άνέδυσεν έκ τής θαλάσσης άλλη νήσος ή Ie- 
ς>ά, ή σήμερον γνωστή υπό τδ όνομα ΠαΛαιά 
Καμένη ή Μεγά.ΐη Καμένη, ό Στράβων διηγεϊ 
ται ώς εξής τδ γεγονός τοϋτο « ’λνά μέσον Θή
ρας καί Θηρασίας έκπεσοΰσαι φλόγες έκ τοϋ πελά- 
γους έφ’ ήμέοας τέσσαρας, ώστε πάσαν ζεϊν καί 
φλέγεσθαι τήν θάλασσαν, άνεφύσησαν κατ’ ολίγον 
έξαιρομ.ένην, ώς άν όργανικώς, συντεθειμένην έκ 
μύδρων νήσον έπέχουσαν δώδεκα σταδίων τήν 
περίμετρον » (2)’ έμ.εγαλύνθη δέ κατόπιν καθά 
λέγει ό Σενέκας τώ 46 π. X. καί κατόπιν αύτοϋ 
τώ 726 καί 1457. ΙΪ έμφάνισις αυτής έσυνο- 
δεύθη υπό τόσον ισχυρού σεισμού ώστε ή μέν 
Κρήτη Ολόκληρος έκλονίσθη πολλαί δέ ’Ασιατι
κά! πόλεις τή αυτή ημέρα έκρημνίσθησαν καί 
προ πασών ή Ρόδος. Εΰρέθησαν δέ έπ αυτής άμα 
άναδυσάσης πηγαΐ θερμών μεταλλικών υδάτων. 
Οχι δέ μόνον τοϋτο άλλ ό Παυσανίας διηγείται 
ότι ένώ προέκυπτεν έκ τών κυμ.άτων ή ίερά, κα- 
τεποντίσθη έτέρα νήσος παρά τήν Λήμνον κείμε
νη καί όνομαζομένη Χρυσή.

Πλησίον τής ίεράς εις δύο σταδίου; άνεφάνη 
μετά παραπλήσιων φαινομένων τδ δέκατον έν- 
νατον έτος μ. X- καθά έπιβεβαιοΐ ό Πλίνιος καί 
άλλη νήσος κληθεϊσα Θεία, ό δέ Φιλόστρατος 
ιστορεί ότι τδ εξηκοστόν μ. X. άνέδυσεν εκεί που 
πλησίον τής πρώτης καί δεύτερα νήσος. ’Αλλ’ άμ· 
φότεραι αί νήσοι αΰται κατόπιν έξηφανίσθησαν

ή καταποντισθεΐσαι ή συνενωθεισαι μετά τής 
ίεράς.

Μετά παρέλευσιν 1 16 ετών, δηλαδή τώ 4 573 
έν μέσω βροντών άστραπών καί φλογών άνέδυσεν 
ή Μικρά Καμένη. Επ’ αυτής υπάρχει μέχρι 
σήμερον κώνος ήφεστείου άπολήγων εί; κρατήρα 
έσβεσμένον’ ό κώνος ούτος έχει ύψος 50 ώς έγ
γιστα ποδών.

Μίαν δέ περίπου εκατονταετηρίδα μετά τδ 
γεγονός τοϋτο συνέβη ή υπό τοϋ άνωνύμ.ου πε- 
ριγραφεϊσα έκρηξις. ’ΐδού τί περί αύτής λέγει 
καί ό έν έτει 1658 έπισκεφθείς τήν Θήραν γάλ- 
λος Θεβενότος « Η νήσος αύτη είναι αυτόχρημα 
α.δης, ή θάλασσα είναι μελανή ώς άν είχε καή, 
καί άπό τίνος έν αυτή σκοπέλου άναφανέντος 
πρδ 60 περίπου έτών έξήλθον τρισμέγιστα! φλό
γες άπολειποϋσαι ρήγμα προεϊκον εις τοιοϋτον 
βάθος ώστε ή πτώσις λίθου ριπτομένου έν αύτώ 
δέν άκούεται παντάπασιν. ’Αλλ’ έτι μάλλον έκ- 
πληκτικώτερον φαινόμενον συνέβη πρό τινων ένι- 
αυτών, τδ οποίον θά έκθέσω όπως τδ ήκουσα 
πολλαχόσε παρά πολλών. Πρό δεκαοκτώ περί
που έτών έν νυκτί κυριακής (3) ήκούσθη άπδ 
τοϋ ορμου τής Σαντοοήνης φοβερός κρότος καί 
τοσοϋτος ώστε οί κάτοικοι τή; Χίου άπεχούσης 
διακόσια περίπου μίλλια ένόμισαν ότι συνεκρο- 
τεϊτο μάχη μεταξύ Ενετών καί Οθωμανών καί 
πολ.λοί άπδ πρωίας άνήλθον είς τά υψηλά τής 
νήσου διά νά ϊδωσι τδ γινόμενον. Ενθυμούμαι 
δέ καί έγώ ότι δ ηγούμενος τών έν Χίω Καπου- 
κίνων παπά Βερνάρδος, άνήρ άλλως σεβάσμιος 
καί φιλαλήθης, μοί έδιηγήθη ότι καί αυτός μετά 
τών άλλων συνηπατήθη, έκλαβών τήν βοήν έκεί
νην άντί κανονοβολισμών. Κατόπιν τής βοής φλό
γες μεγάλαι άνεφάνησαν έπί τής θαλάσσης καί 
άμετρος ποσότης κισσήρεως ( έλαφρ όπετρα) άνε- 
πέμπετο άπδ τοϋ βυθοϋ τής θαλάσσης μετά το- 
σαύτης ορμής καί τοσούτου πατάγου ώσεί έβάλ- 
λοντο υπό τηλεβόλων. Τότε δ άήρ έμολύνθη καί 
έκ τών Θηραίων πολλοί μέν άπέθανον πολλοί δέ 
καί έτυφλώθησαν’ οί τυφλωθέντες όμως άνέβλε- 
ύαν εύτυχώς μετά παρέλευσιν ημερών. Η άλ- 
λοίωσις αύτη τής άτμ.οσφαίρας έπετάνθη καί πέ
ραν τής νήσου, ώστε όχι μόνον έν Θήρα άλλά 
καί έν Χίφ καί Σμύρνη ό άργυρος άπδ λευκού(1) 'II Θήρα προ τών συμβάντων τη; 18 Ιανουάριου 

ε,ΖΤιμάτιζε δρέπανο·/ εί; τό εμβαδόν τοΰ όποιου εχειντο 

και χεϊνται ή Θηρασία, ή Παλαιά Καμμένη, ή Νέα Κα

μένη καί τό Άσπρονήσιον.

(2) Στράο. βιβλ. Α'. σελ, 74. έχδ. Κορ.

(3) Ώ; προ; τήν χρονολογίαν ύπάρχει μικρά διαφορά 

άλλ’ ασήμαντο;. Έκ τών έπομένων καταφαίνεται #τι πρό

κειται περί όνο; και τοΰ αύτοϋ γεγονο'το;. 

έγένετο ερυθρός είτε έκτεθειμένος, είτε έναπο- 
ταμειευμένος ήτο. Μετά τινας ημέρας τδ μίασμα 
διεσκεδάσθη, ή άτμοσφαίρα έχαθαρίσθη καί δ 
άργυρος άνέλαβε τδ άρχικόν του χρώμα. Το- 
σαύτη δέ ήτο ή έκ τής θαλάσσης άνελθοϋσα καί 
έπ’ αυτής, έπιπλέουσα κίσσηρις ώστε μέγα μέ
ρος τοϋ άρχιπελάγους έκαλύφθη υπ’ αύτής καί 
έκ πολλών λιμένων διά νά έκπλεύσωσι τά πλοιά
ρια ήναγκάζοντο νά παραμερίζωσι προηγουμέ
νως τήν συσσωρευθείσαν καί κλείουσαν τήν διά- 

βασιν κίσσηριν. »
Τήν 23 Μαίου τέλος τού 1707 μεταξύ Πα- 

λαιάς Καμένης καί Μικράς Καμένης, άλλ’ εγγύ
τερον ταύτης καί είς μ,έρος ένθα ή θάλασσα ήτο 
άβαθής, παρετήρησαν άλιείς τινες όγκον λευκόν 
χαί στρογγύλον άνυψούμενον άπδ μέσου τής 
θαλάσσης βαθμηδόν καί άθορύβως’ ούδέ φλόγες 
έφάνησαν ούδέ βρονταί ήκούσθησαν, πρδ πέντε 
μόνον ημερών ήσθάνθησαν έν Θήρα δύο ελαφρούς 
σεισμούς. Μετά παρέλευσιν δέ ημερών ναϋται έ
πλευσαν πρός τδν όγκον έκείνον τδν όμοιάζοντα 
πρδ; σπάγκον καί ένθαόρυνθέντες έκ τής άκινη- 
σίας του άνήλθον έπ’ αύτοϋ καί ήθέλησαν νά συ- 
νάξωσι τά όστρακα τά δποϊχ ευρίσκοντο έπ αύ
τοϋ προσκεκολλαμμένα- άλλ’ έν μέσφτής εργα
σίας ήρχισεν αίφνης ό βράχος, ή μάλλον είπεΐν ή 
νήσος, νά σείηται. Τότε οί ναϋται περίτρομ.οι γε 
νόμενοι, έγκατέλιπον καί όστρακα καί νήσον καί 
άπήλθον διά τοϋ άκατίου των μακράν τοΰ Θαλασ
σίου τούτου τέρατος.

*Εν τούτοις ή μικρά νήσος καθ έκάστην ηύ- 
ξανεν είς ύψος καί πλάτος, άλλά διά τρόπου ά- 
τάκτου, διότι πολλάκις ένώ ή μία πλευρά αύτής 
άνυψοϋτο ή άλλη έχαμηλοϋτο ποδς τήν θάλασσαν’ 
πλησίον δέ καί πέριξ αύτής σποράδην άνέδυον καί 
έξαίφνης πάλιν κατέδυον πολλοί βράχοι, έωσοΰ 
τήν 1 4 ’Ιουλίου ή νήσος έφθασεν είς ύψος 30 πε
ρίπου ποδών, έχουσα περιφέρειαν 4/2 μιλίου.

Ουτω τά πράγματα εϊχον καί πάντες έφρό- 
νουν ότι ό θαλάσσιος ούτος τοκετός έπερατώθη 
κατ’ εύχήν’ άλλ άπροσδοκήτως τήν I 6 Ιουλίου 
εις άπόστασιν εξήκοντα περίπου βημάτων ποδς 
βο^ράν τοϋ άναφανέντος νησιδίου άνερ^ίφθησαν 
άπδ τοϋ μυχοΰ τής θαλάσσης καπνός πυκνός καί 
ατμοί δυσωδίαν άναπέμποντες’ τά ύδατα έχρω- 
ματίσθησαν, έθερμάνθησαν καί ήρχισαν ν’ άνα- 
βράζωσι, περί δέ τδ εσπέρας προέκυψεν έκ τής θα 
λάσσης, έγγύς τοϋ νέου νησιδίου, σειρά μελανών 
βράχων καθ’ ήμέραν έκτοτε πολλαπλασιαζομέ- 

νων καί έξαιρομένων έν μέσω τοϋ άναθρώσκον- 
τος πυράς. Τα φαινόμενα ταϋτα παρετάθησαν 
μέχρι τής 23 Αύγούστου μετά βαθμιαίας έπι- 
τάσεως' τήν δέ 23 έπήλθε σφοδρά έκρηξις σχη- 
ματίσασα έπί τής νήσου μέγαν κρατήρα, οθεν 
μύδροι παμμέγιστοι άνε^ρίφθησαν μακράν είς ά- 
πόστασιν δύο μιλίων. ’Επειδή δέ ώ; εϊπομεν οι 
μελανοί βράχοι άπετέλουν έν σώμα ίδιον καί χω
ριστόν άπδ τοϋ λευκού νησιδίου, οί Θηραϊοι έκά- 
λεσαν τοϋτο μέν Ασπρονήσι, εκείνο δέ Μανρο- 
νήσι. Εν τώ μεταξύ τοϋτο ή Μικρά Καμένη ή 
έως τότε ήρεμούσα έδειξε καί αύτή σημεία ζωής, 
άνέπεμψε φλόγας, ένταυτώ δέ έπαθε καί έπαι- 
σθητήν ύφίζησιν, διότι τά εί; τούς πρόποδας τού 
έπ αύτής ήφαιστείου κώνου ώκοδομημένα μαγα- 
»εϊα είς ύψος έξ ποδών υπεράνω τή; επιφάνειας 
τής θαλάσσης, έκαλύφθησαν τότε ύπ’ αύτής σχε
δόν κατά έν τέταρτον.

Μετά τετραήμερον άναπαύλαν άπανελήφθη- 
σαν τά αύτά φαι όμενα έτι ζωηρότερον, έωσοϋ 
τήν 9 Σεπτεμβρίου τό Ασπρονήσι καί τδ Μαυρο- 
νήσι ήνώθησαν καί συγχωνευθέντα είς 2ν άπε- 
τέλεσαν τήν Νέαν Καμένην Εκτοτε δέ άπδ τοϋ 
μεγάλου κρατήρος τοϋ έπ' αύτής σχηματισθέντος 
ανεπέμποντο άδιαλείπτως διά τεσσάρων στομίων 
φλόγες καί καπνός μετά μεγάλου βρόμου. Βράχοι 
τέως μόλις έπί τής έπιφανείας τής θαλάσσης φαι
νόμενο·., άνήρθησαν είς ύψος μέγα καί άπδ τοϋ 
κρατήρος άνεφυσώντο μύδροι καί φλόγες μετά 
τοσαύτης βίας, ώστε ένόμιζέ τις ότι έπυρπολεϊ- 
το ό ούρανός’ τήν 45 μάλιστα άπριλίου οί κά
τοικοι επίστευσαν ότι ή νέα νήσο; ούτω μοχλευο- 
μένη υπό τοϋ πυρδς 0 άνατιναχθή εις τδν αέρα. 
Ούδέ·/ όμως τοιοϋτον συνέβη, άλλ’ άπ’ έναντίας 
έμεγαλύνθη 5 κρατήρ αύτής δι’ έπισωρεύσεως 
νέων υλών.

Τά έκτακτα ταϋτα φαινόμενα άπδ τής ώρας 

έκείνης ήλαττώθησαν καί βαθμηδόν ή όρμή έμε- 

τριάσθη μέχρι τού 4 714, άφ’ ής έποχής δ κρα

τήρ σχεδόν έσβεσεν.
Μία τών τότε έκδιδομέεων έφημερίδων υπό 

ημερομηνίαν 4 4 άπριλίου 1708 διηγείται ώς 
εξής τήν γέννεσιν τής Νέας Καμένης αΚατά τόν 
παρελθόντα νοέμβριον δι’ ένεργείας ήφαιστείου 
πυρδς άνέδυσεν έν Θήρα έτέρα νήσος έχουσα π»' 
ρίμετρον 2 μιλλίων, δλονέν δέ ούξάνει διά προσ- 
κολλήσεως νέων βράχων καί άλλων υλών' πριν 
φανώσιν αί φλόγες έγένοντο σφοδρότατοι σεισμοί 
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παρακολουθηθέντες υπδ πυκνού καπνού κυανού 
καϊ φοβερού υπογείου βρόμου.» (I)

0 κώνο; έφ’ ού έκειτο ό κρατήρ είχε (πρδ τών 
τελευταίων συμβάντων) ύψος 1 09 γαλλικών μέ
τρων. Η Νέα Καμένη ητο σχεδόν ίση πρδς την 
Μεγάλην Καμένην, άφ’ ή; χωρίζεται διά στενού 
πορθμού, πρδς τδ μεσημβρινόν δέ αύτή; μέρος 
υπήρχε λιμενίσκος ονομαζόμενος Bov-lxiiror. Τδ 
έδαφος τής νήσου ταύτης είναι ανώμαλον είς 
πολλά μέρη διεέρωγδς παρέχει βαθέα χάσματα" 
συνίσταται δέ έκ βράχων μελανών στιλπνών καΐ 
ενιαχού κοπτεροτάτων. ό πυθμήν τής θαλάσση; 
μεταξύ αυτή; καΐ τής Παλαιά; Καμένης μετά 
τά; άνωτέρω μνημονευθείσας έκρήξεις έπαισθη- 
τώ; άνυψώθη ώστε ήδύναντο νά άγγυρ-.βολή- 
σωσι πλοία, έκεϊ Οπου άλλοτε ό μέγα; ’Αλέξαν
δρος καταμέτρησα; ούδαμού εύρε πυθμένα.

Απδ τού 1711 μέχρι τή; 18 Ιανουαρίου τρέ
χοντος έτους δέν συνέβη ή τούλάχιστον δέν άναφέ- 
ρεται ούδεμία άλλη έκρηξις έν Θήρα συμβάσα. (2)

Θ. Ν. Φ.

Τήν δέ 1 8 τού παρελθόντος μηνδς κρότο; υπό
κωφο; ήκούετο έκ διαλειμμάτων έν τή νέοι Κομ
μένη, καΐ ιδία κατά τήν θέσιν λεγομένην τού 
Βου.Ιχάί'ου, όπου υπάρχουν θερμά λουτρά. Εν- 
ταυτώ βράχοι άποσπώμενοι έκ διαφόρων τή; νή
σου μερών κατέπιπτον άδιαλείπτως. Τήν πρωίαν 
τή; 19 διάφορα ψήγματα έφάνησαν εϊ; τινα; τών 
έπΐ τή; νήσου ταύτη; οικοδομών, έπ’ αύτού τού 
εδάφους καΐ έπΐ τή; νεόδμητου προκυμαίας. Περί 
τήν μεσημβρίαν δέ ό κρότο: ηύξανε καϊ ήκούετο 
ώςεϊ έκπυρσοκροτήσει; τηλεβόλων. Η κατά τδν 
λιμενίσκον τού Bov.lxirov, όπου συνήθως εΐσήρ- 
χοντο τά πλοία δπω; καθαρισθώσιν, ή θάλασσα 
συνεταράσσετο ορμητικά; καΐ άναρίθμητον πλή
θος πομφολύγων άνέβλυζεν άδιακόπω; έκ τού 
πυθμένο; αύτής. Συγχρόνως δέ έφαίνοντι έπΐ 
τή; έπιφανεία; καΐ τών παρακειμένων παραλίων 
λευκδ; ατμός, θειώδη όσυ.ήν άναπέμπων.

Μετά μεσημβρίαν τής αύτή; ήμέρας ηυξησεν 
ό αναβρασμό; τή; θαλάσση; καΐ τδ κατά τά πα
ράλια εκείνα έδαφος ηρχισε βαθμηδόν νά τα- 
πεινούται. Τήν δέ πρωίαν τή; 20 περί τήν 5

(1) TournefOrt Tom. I. paa. 319.

(2) Εντελή γαιολογικήν χαί ορυχτοΛογιχήν περιγρα

φήν τής Θήρα; βλέπε είς Expedition scientifiquc de 

Moree· Section des sciences physiques. Tome 11—2» 

partie· G6ologie et niineralogie. Paris 4833. pag. 

285. ets. 

ώραν έφάνησαν έπΐ τή; θαλάσσης παρά τδ δυτι
κόν παράλιον τού αύτού λιμενίσκου φλόγες, άπο- 
τελοΰσαι κωνοειδή πυράν έκτάσεω; 4—5 πη
χών καθ’ ύψος, άλλά μετά παρέλευσιν ώρας πε
ρίπου αι φλόγες αύται διεσκεδάσθηταν έξ ολο
κλήρου. Παρετηρήθη τότε δτι δλον τδ μεσημ- 
βρινοδυτικόν μέρο; τής Νέα; Χαμμένη; ητο κα
τακερματισμένου, ίήγμα δέ τι άρχόμενον έκ τού 
δυτικού παραλίου παρά τδν λιμένα τού Αγίου 
Γεωργίου καΐ έχον τήν διεύθυνσιν πρδς άνατολάς 
διεχωριζεν ει; ίσα μέρη τδν κωνοειδή λόφον τής 
νήσου καΐ σχεδόν ολόκληρον ταύτην, άπειρα δέ 
ρήγματα έξ ών τά μέν έξ άνατολών πρδ; δυσμάς 
άλλα δέ έξ άρκτου πρδς μεσημβρίαν διευθυνό- 
μενα διεχώριζον εις τόσα μέρη τδ έδαφος δλό- 
κλτρον τδ μεσημβοινοδυτικδν τή; νήσου. Τδ έδα
φος τοΰτο, τδ δποΐον σύγκειται ούχί έκ στρωμ- 
μάτων γή;, άλλ έξ έπισωρεύσεως ήφαιστείων 
λίθων καΐ άμμου ή μάλλον κόνεως βασαλτικών 
λίθων ήτο πάντοτε ξηρότατον, καϊ πάντη άνε- 
πίδεκτον βλαστήσεως καΐ φυτεία;, παρουσίασε δέ 
ήδη τέσσαρα; μικρά; λίμνα; διαυγες-άστου υδατος, 
αΐτινες ελαβον άνεπαίσθητον μέν, άλλά βαθμι- 
αίαν αύξησιν, διότι καταμετρήσαντες τήν μεγα- 
λητέραν τούτων, ήτι; έχει μόλι; 1 2 τετραγω
νικών πήχεων έκτασιν, είδον, ότι έν διαστήματι 
4 ωρών άνέβησαν τά υδατα αύτή; έπί πέντε 
εκατοστά Γαλλικού μέτρου. Προχωρήσαντες πρδ; 
τδ μέρο; τή; ένεργεία; τοΰ ηφαιστείου ήσθάνθη- 
σαν θειώδη καΐ ώ; τήν τών ύπηνεμίων ώών οσ
μήν. Ατμοί δέ λευκοί καϊ πνιγηροί έξήρχοντο τής 
ταρατομένη; θαλάσσης’ έκ διαλειμμάτων άνε- 
φύοντο έπ’ αύτής χθαμαλαϊ καϊ λευκοπρασίνου 
χρώματος φλόγες, δπερ άποδεικνύει, οτι τά έξερ- 
χόμενα αέρια συγκροτούντο έξ όδ ροθειώδους και 
ύδροφωσφορώδου; οξέος. Τδ έδαφος έκλονίζετο 
μέν συνεχώς, άλλά λίαν έλαφρώς καϊ άνεπαισθή- 
τω; κατεκάθιζε, τεινον πρδ; τδν πυθμένα τοΰ 
περί ού δ λόγος λιμενίσκου' η δέ υφεσις αυτή 
τού εδάφους έφαίνετο λίαν έπαισθητοτέρα πρδς 
τδ δυτικόν ή άνατολικδν μέρο; τοϋ λιμενίσκου, 
διότι, ένώ μέχρι τή; 4 μ. μ. ώρα; τδ άνατολικδν 
μέρος παρουσίαζεν υφεσιν μόλι; τριών πηχών, τδ 
δυτικόν είχε πλέον τών εξ' ή κατάπτωσις αυτή, 
έγίνετο άνεπαισθήτω; καί βαθμιαίω;, διότι κα- 
ταμετρήσαντε; τήν έπιφάνειαν τών ύδάτων εύρον 
ότι έν διαστήματι 4 ωρών, τδ έδαφος τού άνα- 
τολικού μέρους κατέβη έπΐ 60 εκατοστά Γαλ
λικού μέτρου.

κατά τήν ήμέραν ταύτην ούδόλος έφάνησαν. Τήν 
νύκτα τή; 24 πρδ; τήν 22 έφαίνοντο ένίοτε φλό
γε; κατά τόν λιμενίσκον, καΐ ιδίως κατά τά; δυ
τικά; αύτού άκτά;, άφ’ δπου τήν πρωίαν έφάνη 
έξερχόμενον άδιακόπω;, κα< μετά συριγμού νέφος 
λευκού μέν άλλά πυκνού καπνού. Κατά τήν έμέ- 
οαν ταύτην ή όφίζησι; τού έδάφου; έξηκολούθησε 
μετά τή; αυτής άείποτε βραδύτητος" τά ψήγμα
τα καϊ ιδίως τδ μεσημβρινώτερον τού τής κορυφής 
τού κωνοειδούς λόφου εύρύνθησαν έπαισθητώς. Τά 
υδατα τών λιμνών, πλήν μιάς καϊ μόνη;, κατέ
στησαν άρμυρόπικρα. Τά δέ υδατα τή; έν Βουλ- 
κάνω θαλάσση; λίαν θερμά ή μάλλον ζέοντα, ώ; 
καϊ οί βράχοι τών παρακειμένων αύτοΐ;, ό δέ κο- 
χλασμδς καϊ ή θερμότης έπεκτάθη καϊ πέραν τού 
λιμενίσκου, πρδς δυσμάς τού δυτικού αύτοΰ βρα- 
χίονος, ύφ’ 8ν φαίνεται δτι υπάρχει τδ κέντρο* 
τή; ένεργεία;' έξετάθη ώσαύτω; καΐ ό χρωματι
σμός τής θαλάσσης έφ δλου τού κόλπου τή; νή
σου Θήρας.

Τήν προτεραίαν νύκτα ηύξησεν ή άποφορά 
τε καϊ ό καπνό;, καϊ ένίοτε έφαίνοντο έπΐ τής 
έπιφανεία; τή; έν Βουλκάνφ θαλάσση; φωσφο
ρικά! λάμψεις' τήν πρωίαν, 5 ώραν μετά τδ μεσο
νύκτιον, έφάνησαν φλόγες έρυθροΰ πυρδς έν τώ 
κεντριά τής ήφαιστείου ένεργεία; καϊ ό καπνός 
κατέστη πυκνότερο; καϊ μελανωτέρου χρώματος. 
Αί φλόγες αύται έλάμβανον υφέσεις καί ηύξήν- 
θησαν έπΐ 1 1 /2 ώραν, δτε διασκεδασθεισών, ά
νεφάνη έν τή αύτή θέσει ύφαλος, ήτι; βαθμηδόν 
έξετείνετο. Μετεσχηματίσθη δέ εΐ; νήσον, άλλά 
μέ τήν λέμβον δέν ήδύνατό τις νά πλησιάση εγ
γύτατα, λίαν θερμών όντων ή μάλλον ζεόντων 
τών ύδάτων τή; θαλάσσης. Τδ θέαμα ήτο λαμ
πρόν, διότι έβλεπε τις βαθμηδόν αύξάνουσαν τήν 
σχηματιζομένην νήσον άνευ έλαχίστου κινδύνου" 
καθότι ούτε τδ έδαφος έκλονίζετο, ούτε θόρυβος 
ύπήρχεν, έκτδς μικρού τίνος έκ διαλειμμάτων 
ύποψόφου κρότου' ούτε λίθους άνετίναζεν είς τδν 
άέρα, γενομένη; τής αύξήσεως έν εϊδει πομφό- 
λυγος έκ τών έσω πρδς τά έξω, καϊ άπδ στιγμήν 
είς στιγμήν έξετείνετο τοσούτον έπαισθητώς, 
ώστε διά τής όοάσεως διεκρίνετο κάλλιστα ή 
βαθμιαία αύτή; αύξησις.

Τά ηφαίστεια ταύτα φαινόμενα ούδεμίαν άχρι 
τοΰδε έπήνεγκον έπενέργειαν, χάριτι θεία έπΐ τή; 
νήσου Θήρας, έκτδς τής τών αναθυμιάσεων απο
φοράς, και έλαφράς τού έδάφους δονήσεως έπι- 
συμβασών κατά τήν 5 Μ. Μ. ώραν τής 20 Ια

Η θάλασσα ήτο λίαν τεταραγμένη καί ερυ
θρά, δμοιάζουσα υδατι έμπεριέχοντι άφθονον 
ποσότητα όπανθρακούχου σιδήρου' ή θερμοκρα
σία αύτής ήτον ή αύτή μετά τή; λοιπή; θαλάσ
ση; καϊ κατά τήν γεύσιν. έφαίνετο ολίγον πίκρα. 
0 άναβρασμδς αύτή; ήτο μέγιστο; καϊ προήρ- 
χετο άναμφιβόλω; έκ σιδηροθειούχων άφθονων 
πηγών μεθ’ ορμή; έκ τού πυθμένο; αύτή; άνα- 
βλυζουσών, οί δέ κρότοι προήρχοντο έκ τών μεθ 
δρμή; άναθρωσκόντων άεριων.

Τήν νύκτα τής 20 πρδς τήν 21, η περί τήν 
Καμμένην θάλασσα ήτο λευκή καϊ γαλακτώδης, 
έπΐ δέ τή; έπιφανεία; αύτή; καί παρά τά; άκτά; 
τοϋ λιμενίσκου έφαίνοντο έκ διχλειμμάτων φλόγε; 
έρυθρού χρώματος, ολίγα λεπτά διαρκοϋσαι, εΐ; 
δέ τδν λιμένα τού άγιου Γεωργίου εσχηματισθη 
ρεύμα σφοδρόν, μή έπιτρέπον εϊ; τά έκεΐ προσωρ 
μισμένα πλοία τήν έξοδον, μάλιστα έπικρστοΰν- 
τος νοτίου άνέμου τού κατέναντι τοϋ στομίου 

πλέοντος.
Τήν πρωίαν τής 21 ή έν Βουλκάνφ θάλασσα 

συνεταράσσετο έτι μάλλον ού μόνον δι’ ηφαιστείου 
ένεργεία;, άλλά καΐ ώς έκ τού πνέοντος νοτίου 
άνέμου' περί δέ τά; Καμμένα; νήσου; έφαίνετο 
ή έπιφανεία αύτή; χρωματισμένη μέρο; μέν έκ 
χρώματος πρασίνου, μέρος δέ έκ χρώματος ιώ
δους ! Τδν δέ σχηματισμόν τούτον διετήρησε 
διαρκώς έφ’ όλη; τή; ημέρα;' αί τήν προτεραίαν 
σχηματισθεΐσαι 4 λίμναι ε'χον έπεκταθή ολίγον 
τι, καϊ έτεραι πέντε είχον άναφανή, άπασαι 
έκ διαυγεστάτου καϊ εύχυμου υδατος" ή κατά- 
βασις τοΰ εδάφους έξηκολούθει βαθμηδόν, άλλά 
πρδ; τδ άνατολικδν τού λιμενίσκου μέρος έγίνετο 
βραδύτερον, διότι μόλις είς 10 0/0 Γαλλικού 
μέτρου υπελογίσθη ή καθ ώραν ταπείνωσις. Τά 
προ'ύπάρχοντα ρήγματα εύρύνθησαν καϊ νέα άλλα 
έγένοντο, πάντοτε δμω; προς τδ Μεσηβρινοδυτι- 
κδν μέρος τής νήσου, καϊ ούδόλως πέραν τού λι· 
μένος τού άγιου Γεωργίου. 0 υπόκωφος κρότος 
έξηκολούθει καϊ έλαφροϊ κραδασμοί τού παρά τδν 
Βουλχάνον κειμένου έδάφου; δέν έλλειπον άπδ 
καιρόν είς καιρόν. Η άναβράζουσα θάλασσα κα
τέστη χλιαρά, ή δέ ορμή αύτή; ήτο τοιαύτη, 
ώστε καθίστα άδύνατον τήν προσπέλασιν τών 
λέμβων. Η θειώδη; άποφορά ώς έκ τού νοτίου 
άνέμου έφέρετο μέχρι Θήρας, οί δέ γλάροι καϊ 
λοιπά πτηνά, ά κατά τά; πρώτα; δύο ήμέρα; εϊ
χον σχεδόν συναχθή πρδ; βοράν τών έν τώ κόλπφ 
επιπλεόντων τεθνεώτων καϊ ημιθανών ιχθύων,
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νουαρίου. Οϋδεμίαν ωσαύτως ένέργειαν έσχον 
καί τά μετεωρολογικά έπί τών ήφαιστείων τού
των φαινόμενα, διότι καί νηνεμίας οΰσης καί 
πνεόντων σφοδρώς διαφόρων άνεμων καί βροχής 
έπελθούσης, ήκολούθουν πάντοτε κατά τον αύτόν 
τρόπον τήν ένέργειαν αύτών.

Ίήν νύκτα τής 24 τοΰ αύτοϋ ό σχηματισμό; 
τής νήσου έξηκολούθει πάντοτε μετά τή' αύτής 
ησυχίας. Οί λίθοι αύτής ήσαν φαεινοί, επομένως 
ώμοίαζε πρός μέγιστον σωρόν εύμεγέθων καί πε- 
πυρωμένων ανθράκων. Φαεινός ωσαύτως ήτο καί 
ό έζ αύτή; έξερχόμενος καπνός είς τρόπον τοιοΰ- 
τον, ώστε ήδύνατο κάλλιστα νά παραβληθή τρός 
ουράν κομήτου, τά δέ ύπό τοΰ καπνού τούτου σχη- 
ματιζόμενα έν τή ατμόσφαιρα νέφη πρό; τά τής 
βροχή; προδρομικά. Τινές τών σχηματισθεισών 
λιμνών έπαρουσίαζον φωσφορικήν λάμψιν, έκ δέ 
τοϋ έπί τή; κορυφή; τοΰ κωνοειδούς λόφου με
γάλου ρήγματος έξήρχοντο έκ .διαλειμμάτων 
φλόγες υπέρυθροι·

Κατά τάς παρατηρήσεις τοΰ Κ. Δεκιγάλλα ή 
θερμοκρασία τής θαλάσσης τή; παρά τά μεσημ- 
βρινοδυτικά παράλια τής Νέα; Καμμένης διέφε 
ρεν άπό 15ο μέχρι 40ο-|-ο, Ρ ού μόνον άναλό- 
γως τή; άποστάσεως άπό τής άναφυομένης νήσου, 
άλλά καί ώς έκ τών ιδιαιτέρων κατά χώρους 
αναβρασμών. Εΐς τινα μέρη πλησίον τοΰ Βουλ
κάνου, τό βάθος τής θαλάσση; ήλαττώθη έπαι- 
σθητώς’ τό ρεύμα τό κατά τόν λιμένα τοΰ 
αγίου Γεωργίου ήλαττώθη, άλλ’ ύπήρχεν εΐς δια
φόρους άλλα; παρά τάς νήσους Καμμένα;’ ή άνα- 
φυομένη νήσος ηΰξανεν άδιακόπως, οθεν διέκρινέ 
τις τόν τρόπον τοΰ σχηματισμού αύτής, δςτις 
έγίνετο ώς εφεξής. Παρά τήν βάσιν αύτής άνε- 
φύοντο άλληλοδιαδόχω; οι τού πυθμένο; τής κο- 
χλαζούσης θαλάσσης μέλανες λίθοι, οΐτινες προ- 

σηρτώντο εί; τήν βάσιν αύτής παρακολουθούμε- 
νοι ύπδ άλλων άμέσω; κατόπιν αύτών άναφυο- 
μένων’ ή ένέργεια δέ αΰτη έτελεϊτο ήσύχω; καί 
βαθμιαίως, ούδέ ό κοχλασμδ; έγίνετο μετά βίας 
ή ταραχής. Εκ τής βάσεως δλης τή; νήσου καί 
έκ διαφόρων αύτής μερών έξήρχετο άφθονος κα
πνός, μηδόλως παρενοχλών τήν άναπνοήν ούδ’ 
αύτών τών έγγύτατα έπί πολύ ίσταμένων, καί 
δμοιο; κατά τε τό χρώμα καί τήν οσμήν τό τών 
γαιανθράκων’ συν τώ καπνώ έξήρχοντο ένίοτε 
καί φλόγες μάλλον ή ήττον έρυθραί καί μ’ δλα 
ταϋτα ούδέ θερμότης μεγάλ.η έξήρχετο, ούδέ θερ
μοί ήσαν οί λίθοι οί άποτελοΰντε; τήν νήσον | 

ταύτην. Το παρά ττ,ν βάσιν αυτής έδαφος ητο 
λίαν θερμόν καί τά περί αυτήν ΰδατα τής θα
λάσσιος ζέοντα τοσούτον ώστε έμβαπτεσθέν ώόν 
μετ’ ολίγα λεπτά τής ώρας έψήθη εντελώς. Οε 
άνω φυόμενοι λίθοι έξήρχοντο μόνον έκ τοΰ μέ

ρους εκείνου τής θαλάσσης τοΰ άναπέμποντος 
λευκόν άδιακόπως άτμόν καί λίαν θερμά τά 
ύδατα έχοντος, ώστε έκ τών σημείων τούτων 
ήδύνατό τι; κάλιστα νά είκάση οποίαν τινά διεύ- 
θυνσιν έμελλε νά λάβη έπεκτεινομένη ή περί ής ό 
λόγος νήσος. Εκ τοΰ δυτικού βραχίονος τοΰ Βου.1~ 
%ά?ου ήρχισεν ό πρώτος αναβρασμός τής θαλάσ
σης, ό υπόκωφος κρότος, ή έξοδος τοΰ άτμοϋ 
καί ό σχηματισμός τής άναφυομένης νήσου. Εις 
τό αυτό δέ μέρος, άλλα πρός δυσμάς τοΰ Βουλ- 
κάνου, έπαρουσιάζοντο νέα ούχ ήττον περίεργα 
φαινόμενα, δηλονότι ή παρά τάς άκτάς θάλασσα 
έκόχλαζε καί άναρίθμητον πλήθος πομφολύγων 
άνέβλυζεν άκαταπαύστως έκ τού πυθμένο; αύ
τής· τά δέ ΰδατα έπαοουσίαζον χρώμα πράσινον 
καί θερμοκρασίας 30.ο—40. ο ρ. έν ω έκ τών 
αύτών έξήρχοντο σχεδόν άδιακόπως λευκοί άτ- 
μοί θειώδη δσμήν άποπέμποντες καί υπόκωφοι 
κρότοι όμοιοι πυρσοκροτήσεως διάζύγου πυρός.

Τήν νύκτα τής 24 πρός τήν 25 τοΰ μηνός 
έξηκολούθη ωσαύτως ή άνάδυσις τής νήσου, ής 
ή επιφάνεια έκαλύπτετο, έξ ερυθρών χθαμαλών 
φλογών πηγαζουσών άναφιβόλως έκ τών έξατμι- 
ζομένων ©λογιστών άερίων έξ ών πιθανώ τώ 
λόγω προήλθον καί αί κονωειδεϊ; φλόγες, αί άνα- 
φανεϊσαι έν είδει κοινών πυρών, πρό τής άναδύ- 
σεως τής νήσου ταύτης’ ή δέ έρυθρότης τών φλο
γών άποδοτέα εΐς τά έν τοϊς άναβλύζουσιν ΰδασι 
σιδηρούχα μόρια, ό καπνός πολλάκι; έφαίνετο 
φαεινός ώσανεί κομήτου ουρά καί νηνεμίας προ 
τοϋ μεσονυκτίου οΰσης, άνυψώθη καθέτως έν είδει 
στήλης θαλασσίου σίφωνος πλήν λευκοτέρου 
χρώματος. Λί; ή τρις ήκούσθη ύπόκωφος θόρυ
βος συνοδευόμενος ύπό θειώδους οσμής καί πρός 
τήν αυγήν κρότος όμοιος πυρσοκροτήσεως τηλε
βόλου, ά', ώς νομίζει ό Κ. Δεκιγάλας, ειχον τήν 
άρχήν οΰχί έν τώ λιμενίσκφ τοϋ Βουλκάνου, 
άλλ’ έν τώ προμνησθέντ: δυτικώ αυτού βραχίονι.

Η άνάδυσις έτελεϊτο δραστηριώτερον τήν 24, 
5ην ώραν μ. μ. 11 θάλασσα όλου τοΰ κόλπου έξη
κολούθη ούσα χρώματος πρασίνου’ καί μόνον έν 
μέρει έν είδει ταινίας άρχομένης έκ τοΰ λιμενίσκου 
τοΰ Βουλκάνου καί διευθυνομένης πρός μεσημβρι- 
οανατολάς έχούσης δ έκτασιν ώς έγγιστα κατά 

■μέν τό πλάτος 20 — 30 πηχών, κατά δέ τό μή
κος 350—400 ήτον ιώδους χρώματος. *Η θερ
μοκρασία τών ύδάτων τής θαλάσσης διέφερε κα
τά τά; θέσεις έκ 1 4 ο δηλονότι μέχρι 45 ο Ρ. Τό 
βάθος εί; διάφορα τοΰ κόλπου τιέρη εϋρέθη κατά 
τάς παρατηρήσει; τοΰ Κ’ Δεκιγάλλα, λίαν ήλατ- 
τωμένον, διότι κατά τήν θεσιν π. χ. τήν μεταξύ 
’λθηνιοΰ καί Βουλκάνου καθ ήν ό τελευταίος ύ- 
■δρογραφικός χάρτη; Αγγλικού Ναυαρχείου σημειοΐ 
400 δργυιών είχε μόνον 30 όργυιών καί παρά τό 
μεσημβρινόν άκρωτήιιον τής νέας Καμμένης άντί 
17 όργυιών 3 μόνον. Εν τώ λιμένι τοΰ Αγίου 
Γεωργίου ή θάλασσα έκόχλαζε καί έκ τοΰ πλή
θους τών άδιακόπως άναβλυζουσών πομφολίγων 
ήκούετο ό αύτός διζύγου πυρό; κρότος έξερχόμε
νος έκ τή; ακτής, ατμών λευκών τό χρώμα καί 
θειώδη οσμήν άναδιδόντων’ ή υφίζησι; τού έδά 
φους έξηκολούθη’ επομένως τά ζέοντα ΰδατα κα 
τεκάλυψαν ικανόν μέρος τών παρά τόν Βουλκάνον 
μεσημβρινοδυτικών παραλίων καί πρό πάντων τά 
τοΰ δυτικού βραχίονος αύτού.

'Η άναφυομένη νήσο; μετετράπη είς άκρωτή- 
ριον ένωθεϊσα εκατέρωθεν τών πλευρών δηλ. 
πρός Ανατολάς καί Δύσιν μετά τή; ύπαρχούση; 
ξηρά; καί ή άντίδρασις δέν έφαίνετο μέχρι τούδε 
νά διαταράττη τήν ύποβρύχιον τή; άναπτύξεω; 
αύτής ένέργειαν, κατά μήκος δμως ήκολούθη νά 
έπεκτείνεται δραστηριότερον ή τήν προτεραίαν, 
ύπολογιζομένη; τής έκ τής πρωία; έπεκτάσεώς τη; 
είς 25 περίπου πήχεις’ τινές τολμητίαι ναΰται 
άνέβησαν έπί τής κορυφής αύτής έν μέσω πυκνού 
καπνού καί φλογών, αΐτινε; βεβαίως δέν καίου- 
«ιν, ουτοι δέ διϊσχυρίζοντο δτι έπί τή; κορυφής 
ύπήρχεν ίλύ; καί δτι οί άποτελούντε; τήν κορυ
φήν ταύτην λίθοι δέν ήσαν πολύ σκληροί’ ό κα
πνό; ούδόλως τού; ήνόχλησεν, μόνον δέ μελανοϊ 
τον άργυρον, καθώς τά ΰδατα έξαφανίζουσι τά 
χρώματα τών επιπλεόντων πλοίων.

(“Επεται ή συνέχεια.)

Ο ΛΕΠΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΟΣΤ1ΙΣ.

Τό μεσημβρινόν μέρος τή; πόλεως ’λόστης 
είναι σχεδόν έρημον, καί φαίνεται οτι ούδέποτε 
υπήρξε πολύ κατωκημένον. ’Εκεϊ βλέπει τι; ά- 
γρούς καλλιεργημένους καί λειμώνας περιβαλλο- 
μένους έντεϋθεν μέν δι’ άρχαίων προτειχισμάτων, 

τά οποία οί Ϊ’ωμαϊοι ανύψωσαν, όπως χρησιμεύ- 
σωσιν αύτώ ώς περίβολος, έντεϋθεν δέ διά τει
χών πενών κήπων. 0 έρημος ούτος τόπο; δύνα
ται έν τούτοις νά κίνηση τήν περιέργειαν τών πε
ριηγητών. Παρά τήν πύλην τής πόλεως κεϊνται 
τά έρείπεια παλαιού τίνος πύργου, έντός τοϋ ό
ποιου, έάν πιστεύση τις τάς παραδόσεις τού λαού, 
δ κόμης Rene de Chalans, ωθούμενος υπό τοΰ 
πάθους τή; ζηλοτυπίας, άφήκε νά άποθάνη τής 
πείνης κατά τόν δέκατον πέμπτον αιώνα, τήν ή- 
γεμονίδα Μαρίαν de Brugance, σύζυγόν του’ 
έκτοτε άπεδόθη παρά τών κατοίκων τής πόλεως 
τό όνομα Bramafam είς τόν πύργον τούτον (δ
περ σημαίνει οίμωγή τής πείνης). Τό ανέκδοτον 
τούτο, τοΰ όποιου ήδύνατό τις νά διαφιλονει- 
κήση τήν αλήθειαν, καθιστά αύτά τά έρείπια 
προσφιλή εί; τούς εύαισθήτους ανθρώπους, οϊτι- 
νες τό θεωρούσιν ώς αληθές.

Βήματά τινα μακρύτερον ύπάρχει τετράγωνος 
πύργος, στηριζόμενος έπί τοϋ άρχαίου τείχους 
καί κατεσκευασμένος έκ τοΰ μαρμάρου, διά τοΰ 
όποιου ήτο ποτέ περιβεβλημένος’ δνομάζουσι δέ 
αύτόν πύργον τού τρόμου, διότι ό λαός έπί πο- 
λύν χρόνον ένόμισεν αύτόν κατωκημένον ύπό 
βρυκολάκων. At γραϊαι γυναίκες τής πόλεως Αό- 
στη; κάλλιστα ένθυμοΰνται, δτι ειδον έξερχομέ- 
νην έκεϊθεν, κατά τάς σκοτεινάς νύκτας, μεγα
λόσωμόν τινα λευκήν γυναίκα, κρατούσαν φανόν 
άνά χεϊρας.

Πρό δέκα πέντε έτών ό πύργος ούτος άνεκαι- 
νίσθη καί περιεβλήθη διά περιβόλου κατά δια
ταγήν τής κυβέρνήσεως, όπως δοθή άσυλον είς 
λεπρόν τινα τόν όποιον ήθελον νά άπομονώσω- 
σιν οΰτω τής κοινωνίας, χορηγούντες αύτώ δλα; 
τάς ήδονάς τών όποιων ή λυπηρά αύτού θέσις 
ήτον έπιδεκτική. Τό νοσοκομείου τοΰ Αγίου Μαυ
ρίκιου έπεφορτίσθη νά προνοή περ: τή; διατρο
φής τοΰ λεπρού’ έχορήγησαν δέ προσέτι αύτώ 
έπιπλά τινα καί τά αναγκαία έργαλεϊα πρός 
καλλιέργειαν έ»ός κήπου. ’Εκεί κατωκει προ 
πολλού, μονήρης, ούδένα ποτέ βλέπων, έκτος 
τού ίερέως, δστι; άπό καιρού εΐ; καιρόν έφοίτα 
φέοων εΐς αύτόν τάς παρηγορία; τής θρησκείας, 
καί τού ανθρώπου δστι; κατά πάσαν εβδομάδα 
έκόμιζεν είς αύτόν τήν ζωοτροφίαν έκ τοΰ νοσο
κομείου.

Γινομένου δέ τού πολέμου τών Αλπεων, τό 
έτο; 1797, στρατιωτικός τις ευρισκόμενος είς 
τήν πόλιν ’Αόστην, διήλθεν ημέραν τινά, κατά 
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τύχην, πλησίον τοΰ κήπου τοΰ λεπροΰ τοΰ οποίου η 
θύρα ήτον ημίκλειστος, καί έλαβε την περιέγειαν 
νά είσέλθη. Εύρεν εντός άνθρωπον άπλα ένδεδυμέ- 
νον, έστηριγμένον είς δένδρον καί βεβυθισμένον είς 
βαθεΐαν σκέψίν. Είς τδν θόρυβον, τδν όποιον ό ςφα 
τιωτικδς έκαμεν εισερχόμενος, δ μονήρης εκείνος, 
χωρίς νά στραφή καί χωρίς νά προσβλέψη ανέ
κραξε μετά θλιβεράς φωνής’ « Τίς εί, καί τί μέ 
ζητοϋσιν; — Συγχώρησον ξένον, άπεκρίθη δ 
στρατιωτικός, τοΰ δποίου ή ευχάριστος θέα τοΰ 
κήπου σου ήνάγκασεν ίσως νά φανή αδιάκριτος, 
άλλ’ δστις δέν επιθυμεί νά σάς ταράξη. — Μή 
προχωρή:, άπεκρίθη δ κάτοικος τοΰ πύργου νεΰων 
είς αύτδν διά τής χειρδς, μή προχωρής’ είσαι 
πλησίον δύστυχους προσβεβλημένου υπδ λέπρας 
— όποιαδήποτε καί άν ήναι ή δυστυχία σου, 
έπανέλαβεν δ οδοιπόρος, δέν θά άπομ.ακρυνθώ’ 
ουδέποτε έφυγον τους δυστυχείς’ έν τούτοις έάν 
ή παρουσία μου σέ ένοχλή, είμαι πρόθυμος νά ά- 
ποσυρθώ.

— Καλώς ώρισας, είπε τότε δ λεπρδς στρε
φόμενος αίφνης, καί μείνον, έάν έχης τδ θά^ος 
άφοΰ μέ παρατηρήσης. ό στρατιωτικός ίμεινεν 
δλίγας στιγμάς άφωνος ύπδ έκπλήξεως καί φρί
κης απέναντι τής όψεως αύτοϋ τοΰ δυστυχοΰς, 
τδν όποιον ή λέπρα δλοσχερώς είχε παραμορφώ
σει. «Θά μένω ευχαρίστως, τώ εϊπεν, έάν εύα- 
οεστήσαι είς τήν έπίσκεψιν ανθρώπου, τδν οποίον 
ή τύχη μέν φέρει ένταΰθα, ισχυρά δέ συμπάθεια

— Συμπάθεια ' . . είπεν ό λεπρός. Ούδέποτε 
διήγειρα άλλο τι είμή οίκτον.

— Ηθελον θεωρεί έμαυτδν ευτυχή, άπεκρίθη δ 
στρατιωτικός, έάν ήδυνάμην νά σοί παρέξω παρα
μυθίαν τινά.

— Μεγίστη παραμυθία είναι δι’ έμέ νά βλέ
πω άνθρωπον, καί νά ακούω τδν ήχον τής αν
θρώπινης φωνής, ήτις φαίνεται νά μέ άποφεύγη.

— Επίτρεψόν μ.οι λοιπόν, υπέλαβεν δ στρα
τιωτικός, νά συνδιαλεχθώ στιγμάς τινας μετά 
σοΰ, καί νά έπισκεφθώ τήν κατοικίαν σου.

— Λίαν ευχαρίστως, έάν τοϋτο δύναται νά σοί 
πζρέξη εύχαρίστησιν. Και ταϋτα λέγων δ λεπρδς 
έκάλυψε τήν κεφαλήν του μέ πλατύν πίλον, τοΰ 
δποίου τά κεκλιμένα άκρα άπέκρυπτον τδ πρόσω- 
πόν του. Μετάβηθι, έπρόσθεσε» ούτος, ένταΰθα 
πρδς μεσημβρίαν. Καλλιεργώ μικρόν τινα ανθώνα, 
τοΰ δποίου τά άνθη δυνατόν νά σοί άρέσωσιν, 
θά εύρης έκ τών πολύ σπανίων. Επρομσ,θεύθην 

τοδς σπόρους έξ δλων εκείνων τών άνθέων, attvoe 
γεννώνται αυτόματα είς τάς Αλπει^,. καί προσε- 
πάθησα νά πολλαπλασιάσω καί καλλύνω αυτά· 
διά τής καλλιέργειας.

Τωόντι ιδού άνθη τά όποια πρώτην ήδη; 
φοράν βλέπω.

— Παρατήρησον αύτδν τδν μικρόν θάμνον τών 
βόδων’ είναι ή τριανταφυλλιά ή άνευ άκανθων, 
ήτις δέν φύεται είμή είς τάς υψηλάς κορυφάς τών 
Αλπεων’ άλλά χάνει ταχέως αύτήν τήν ιδιότη
τα, καί φύει άκάνθας καθ’ όσον καλλιεργείται 
καί πολλαπλασιάζεται.

— Επρεπε νά ήναι τδ έμβλημα τής αχαρι
στίας ή τριανταφυλλιά, παρετήρησεν δ στρα
τιωτικός.

— Εάν άνθη τινα έξ αύτών σοί φαίνωνται 
ώραία, δύνασαι νά λάβης αύτά άφόβως, καί ου 
δόλως κινδυνεύεις φέρων αύτά έπά«ω σου, εϊπεν· 
δ λεπρδς μετά συγκινήσεως’ έγώ έσπειρον αύτά, 
καί έχω τήν εύχαρίστησιν νά τά ποτίζω καί νά 
τά βλέπω άλλ’ ούδέποτε τά έγγίζω.

— Καί διατί ;
— Θχ έφοβ.ούμην μήπως τά μολύνω, καί δέν 

ηθελον πλέον τολμήσει νά τά προσφέρω.
— Διά τίνα λοιπόν προορίζεις ταϋτα ; ήρώτη

σεν δ ξένο:.
— Οι άνθρωποι οΐτινες μοί φέρουσι τά τρό

φιμα έκ τοΰ νοσοκομ.είου δέν φοβούνται νά κάμνω- 
σιν άπ’ αύτά άνθοδέσμας. Πολλάκις τά παιδία τής 

πόλεως έρχονται ωσαύτως είς τήν θύραν τοΰ κή
που μου’ τότε άναβαίνω πάραυτα είς τδν πύργον, 
φοβούμενος μή προξενήσω φρίκην καί βλάβην είς 
αύτά, καίτά βλ,έπω έκ τοΰπαραθύρου μου παίζον- 
τα καί άφαιοοΰντά μοι τινα άνθη. Αναχωροΰντα 
άτενίζουσι τούς οφθαλμούς πρδς έμέ. « Καλ’ η
μέρα, λεπρέ, » μοί λέγουσι γελώντα, καί τοϋτο 
μέ χαροποιεί ολίγον-

— ΐϊδυνήθης βλέπω, είπεν δ στρατιωτικός νά 
συλλέξης εδώ λίαν έπιτυχώς διάφορα φυτά’ ιδού 
άμπελοι καί καρποφόρα δένδρα διαφόρων ειδών.

— Τά δένδρα είναι άρτιφυή’ έφότευσα αύτά 
διά τών ιδίων μου χειοών, ώσαύτως καί αύτήν τήν 
άμπελον, τήν όποιαν ανύψωσα μέχρι τών άνω- 
τάτων τοΰ αρχαίου εκείνου τοίχου, καί τής ο
ποίας ή έκτασις μοί σχηματίζει μικρόν τόπον 
περιπάτου’ είναι ή προσφιλής μου θέσις. . . *Α- 
νάβηθι αύτάς τάς πέτρας’ είναι κλίααξ τής δποίας 
είμί άρχιτέκτων. Στηρίχθητι είς τόν τοίχον.

— Θελκτικόν καταφύγιον! ανέκραξε μετά θαυ" 

ρασμοΰ 5 ξένος, καί πόσον καλώς κατεσκευασμέ- 
νον είναι διά τάς σκέψεις ενός έοημήτου.

— Καί διά τοϋτο τδ αγαπώ πολύ’ έντεΰθεν 
βλέπω τήν πεδιάδα καί τούς γεωργούς είς τούς 
αγρούς’ βλέπω πάντα τά διατρέχοντα είς τδν 
λειαώνα χωρίς νά βλέπωμαι παρ’ ούδενός.

— Θαυμάζω πόσον ήσυχον καί μονήρες είναι 
αύτδ τδ καταφύγιον. Ευρίσκετκί τις είς τήν πά
λιν, καί δμως ήθελέ τις νομίσει δτι εΰρίσκεται είς 
τήν έξοχή»,

— Η ερημιά δέν είναι πάντοτε έν τώ μέσω 
δασών και τών βράχων, είπεν δ λεπρδς μετά 
πης. 0 δυστυχής πανταχοϋ είναι μόνος.

— όποια σειρά συμβάντων σέ έφερε» εις
τδ τδ καταφύγιον ; ήρώτησεν δ ξένος' οςύτδς ό 
τόπος είναι πατρίς σου ;

— ’Εγεννήθην παρά τάς άκτάς τής θαλάσ 
σης, άπεκρίθη δ λεπρδς, είς τήν ηγεμονίαν τής

πέντε έ- 
έκτετα-

τών
λύ-

αυ·

;κρίθη δ λεπρδς, 
Οϋελίας, καί κατοικώ ένταΰθα πρδ δέκα 
τών. Η δέ ιστορία μου δέν είναι είμή 
μένη καί μονότονός τις συμφορά.

— Διετέλεσας ζών πάντοτε μόνος;
— Εστερήθην τών γονέων μου κατά 

δικήν μου ηλικίαν, καί επομένως ουδόλως έγνώ- 
ρισα αυτούς’ μία αδελφή μου έμενεν, ήτις άπε- 
βίωσε καί αύτή πρδ δύο έτών.

— Δυστυχή !
— Τοιαϋται είναι αί βουλαί τοϋ Θεού, είπεν 

ό λεπρός.
—Πώς ονομάζεσαι, παρακαλώ ; ήρώτησεν δ ξένος.

— Ω 1 τδ όνομά μου είναι φοβερόν ' δνομά- 
ζομαι δ Λεπρός ! ό κόσμος αγνοεί τδ όνομα τδ 
όποιον έχω έκ τής οίκογε-είας μου, καί τδ όποιον 
ή θρησκεία μοί έδωκεν είς τήν βάπτισίν μου. Εί
μαι δ Λεπρός ! ιδού δ μόνος τίτλος τδν όποιον 
μοί παρέχει ή εύνοια τών ανθρώπων. Είθε δια 
παντός νά άγνοώσι τίς είμαι!

— ΙΪ αδελφή τήν δποίαν έχασας έζη μετά σοΰ;
— Κατοίκησε πέντε έτη μετ’ έμοϋ είς αύτδ τδ 

ίδιον οίκημα, είς τδ όποιον μέ βλέπεις, άπεκρίθη 
δ λεπρός. Ουσα δέ δυστυχής όσον έγώ συμμετείχε 
τών θλίψεων μου, καί έγώ προσεπάθουν νά με
τριάζω, τάς ίδικάς της.

— Είς τί άρα ένασχολεΐσαι πρδς τδ παρόν 
εις τοσοϋτον βαθείαν μοναξίαν διατελών ;

— Τά καθέκαστα τών ένασχολήσεων ανθρώ
πων μεμονωμένου, οϊος έγώ, θά ήσαν λίαν μονό
τονα δι’ άνθρωπον τοϋ κόσμου, δστις ευρίσκει 
τήν εύτυχίαν αύτοϋ είς τήν ενέργειαν τοϋ κοι
νωνικού βίου.

— ίϊ ! δλίγον γνωρίζεις αύτδν τδν κόσμον, 
ότις ούδέποτε μοί έπροξένησεν εύτυχίαν, διέκοψε 
λέγων δ στρατιωτικός. Συνεχώς «ρέσκομαι νά μέ
νω μόνος, καί ίσως συμφωνοϋμεν εις τάς ιδέας 
μας πολύ περισσότερον παρ’ όσον νομίζεις’ έν του- 
τοις, τδ ομολογώ, αιωνία μοναξία μέ τρομάζει’ 
δυσκόλως έννοώ αύτήν.

— ό αγαπών τδ κελλίον του θέλει εύρει έν 
αύτώ τήν ειρήνην, Τδ παράδειγμα τοΰ Ιησοϋ 
Χριστού διδάσκει ήμας τούτο. Αρχίζω νά έννοώ 
τήν άλήθειαν τών παραμυθητικών αύτοϋ λόγων. 
Τδ αίσθημα τής μοναξίας μετριάζεται διά τής 
έργασίας. Ανθρωπος, δστις έργάζεται ούδέποτε 
είναι καθ’ ολοκληρίαν δυστυχής, καί άπόδειξις 
τούτου είμί έγώ. Τδ θέρος ή καλλιέργεια τοϋ κή
που μου καί τοΰ άνθώνος αρκούντως μέ ένασχο- 
λεϊ’ τδν δέ χειμώνα, κατασκευάζω ψαθας, έργά- 
ζομαι διά τήν ενδυμασίαν μ.ου, παρασκευάζω 
καθ' έκάστην δ ίδιος τήν τροφήν μου διά τών 
τροφίμων τά όποια μέ φέρουσιν έκ τοϋ νοσοκο
μείου, καί ή προσευχή άναπληοοϊ τάς ώρας τάς 
ποίας ή εργασία μοί άφίνει έλευθέρας. Επι 
τέλους τδ έτος παρέρχεται, καί δμως τότε μοί 
φαίνεται ακόμη δτι ήτο βραχύτατο».

— ’Απ’ εναντίας έπρεπε νά σοί φαίνηται αιών.
— Οί πόνοι καί αί θλίψεις υπέλαβεν δ λεπρδς 

κάμνουσι τάς ώρας νά φαίνωνται μακραί’ άλλά 
τά ετη πάντοτε μ.ετά τής αύτής παρέρχονται 
ταχύτητος. Αλλως δέ καί είς αύτδν τδν έσχατον 
βαθμόν τή; δυστυχία; ύπάρχει άπόλαυσίς τις 
τήν όποιαν οί κοινοί άνθρωποι δέν δύνανται νά 
γνωρίζωσι, καί ήτις θά σας φανή πολύ παράδο
ξος’ αυτή είναι τδ νά υπάρχη τις καί νά άνα- 
πέη. Διέρχομαι δλοκλήρους τής άνοίξεως ημέρας 
ακίνητος έπ’ αύτοϋ τοΰ προτειχίσματος, άπο- 
λαύων τοϋ άέρος καί τής καλλονής τής φύσεως’ 
τότε δλαι αί ίδέαι μου είναι άστατοι, αβέβαιοι. 
ή λύπη αναπαύεται έντδς τής καρδίας μου 
ρίς όμως νά καταθλίβη αυτήν’ τά βλέμματά 
περιφέρονται είς αύτήν τήν εξοχήν καί εις 
περιστοιχοΰντας με βράχους’ αί διάφοροι θέαι 
τοσοΰτο» έντετυπωμέναι είσιν έν τή φαντασία 
μου, ώστε άποτελοΰσιν, ούτως είπεϊν, μέρος ε
μού’ έκάστη δέ τοποθεσία είναι φίλος, τδν οποίον 
μετ’ εύχαριστήσεως καθ’ έκάστην βλέπω.

— Πολλάκις ήσθάνθην παρόμοεόν τι, είπεν ό 
, ξένος, δτε ή Ολίψις ένδιατρίβει έν έμοί, καί δέν 
' ευρίσκω είς τήν καρδίαν τών άλλων αψύχων δν- 

των μέ παρηγορεΐ’ άγαπώ τότε τούς βράχους

Ζω
μού 

τούς
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καΐ τά δένδρα καΐ μοΐ φαίνεται ότι δλα τά οντα 
τή; φύσεως είσί φίλοι ού; δ Θεό; μοι έδωκε.

— Μέ ενθαρρύνεις ώστε νά σοι εξηγήσω καΐ έγώ 
ο,τι έν έμοΐ συμβαίνει, ύπέλαβε μετά συγκινή- 
σεως προφανούς δ λεπρός. Αγαπώ τωόντι τά 
αντικείμενα τά δποϊα είναι, ούτως ειπεϊν, οί σύν
τροφοι τοΰ βίου μου, κα'ι άτινα καθ έκάστην 
βλέπω' διά τοΰτο κατά πάσαν έσπέραν πριν ά- 
ποσυρθώ εΐ; τδν πύργον μου, στρέφομαι καΐ 
χαιρετώ τού; πάγους RuilortS, τά σκοτεινά δά
ση τοΰ Αγίου Βερνάρδου, κα'ι τά; άξιοπεριέργου; 
κορυφή;, άίτινε; δεσπόζουσι τά; κοιλάδος τοΰ 
Rheme. Αν κα'ι ή δύναμις τοΰ Θεοΰ είναι τοσοΰ 
τον δρατή είς την πλάσιν τοΰ μύρμηκος, δσον εις 
τήν τοΰ όλου κόσμου, τδ μέγα θέαμα τών όρέων 
προβάλλει έν τούτοις περισσότερον τάς αισθή
σεις μου’ δέν δύναμαι νά ’ίδω αύτούς τούς ύπερ- 
μεγέθεις όγκους, κεκαλυμμένους δι’ αιωνίων πά
γων χωρίς νά αισθανθώ θρησκευτικήν έκπληξιν" 
άλλά εϊς αύτήν τήν άπειρον εικόνα ήτι; μέ περι
στοιχίζει ύπάρχουσι τοποθεσίαι, τά; οποίας ευ
νοώ καΐ αγαπώ κατά προτίμησιν" μεταξύ αύτών 
είναι καί ή ερημική κατοικία τήν δποίαν βλέ
πεις έκεϊ επάνω εις τήν κορυφήν τοϋ όρους τοΰ 
Cfaawensod. Μεμονωμένη έν τώ μέσω τών δα
σών, πλησίον έρημου τινδς άγροΰ, προσβάλλεται 
ύπδ τών τελευταίων άκτίνων τοΰ δύοντος ήλιου. 
Αν και ούδέποτε ύπήγον έκεϊ, αισθάνομαι παρά 
δοξον εύχαρίστησιν βλέπων αύτήν. Οτε ή ήμέ
ρα κλίνη, καθήμενο; έντδς τοΰ κήπου μου προση- 
λόνω τού; οφθαλμού; μου εις τήν έρημον ταύ
την τοποθεσίαν, καΐ ή φαντασία μ,ου έπαναπαύε- 
ται είς αύτήν. Αύτη κατεστάθη δι’ έμέ είδος 
ιδιοκτησίας- μοΐ φαίνεται ότι συγκεχυμένη τι; ά- 
νάμνησις μοΐ λέγει, δτι έζησα ποτέ έκεϊ είς εύ~ 
τυχεστέρου; χρόνου;, καΐ τών οποίων ή μνήμη 
μ.οΐ έξηλείφθη. Αγαπώ πρδ πάντων νά θεωρώ 
τά άπομεμακρυσμένα όρη, τά δποϊα συγχέονται 
εις τδν ούρανδν μέ τδν ορίζοντα. Καθί>; τδ μέλ
λον, ούτο» καΐ ή άπομάκρυνσις μοΐ εμπνέει τδ 
αίσθημα τή; έλπίδος, ή δέ βεβαρυμένη καρδία 
μου νομίζει ότι υπάρχει ίσως γή τι; άπομεμα
κρυσμένη, όπου είς μέλλουσαν άόριστον έποχήν 
θά δυνηθώ έπΐ τέλους νά γευθώ τής εύδαιμο- 
νίας, ήν περιπαθώς έπιθυμώ, καΐ τήν δποίαν μυ
στικόν τι ένστικτον μοΐ παρουσιάζει πάντοτε 
ω; δυνατήν.

(“Επεται τδ τέλος)

ΕΠΙΤϊΜΒΙΟΝ

ΕΙΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΙ1Ν ΘΥΓΑΤΕΡΑ Γ. ΣΟΥΡΙΑ- 
ΤΤ1Ο Δ. Σ. Κ

Σουρίεω κουρην βαιή χόνις ένθάοε χευΟη 
Πουλυχρίτην σεμνήν, λαμπομένην χάρισι·.

*Πν επινυμφιδίοις υμεναίου: ώριον ήοη
Έλβών εξαπίνης Ώμονάρων άνελε.

Τήν δ’ άρ’ άποιχομε’νην πατρώϊος οίχος εχλαυσε. 
Πένθησαν τε Χίου άμφιρύτης ναέται.

ΠΟΙΚΙΛΑ.

dvyxaior βΛέμμα.— ό Κικέρων, Ουάρων καί 
Πλίνιο; άναφέρουσιν ότι ύπήρχεν Ελλην τι; Στρά
βων καλούμενο; έχων βλέμμα τοσοΰτον ίςυδεοκές 
ώστε είς άπόστασιν 135 μιλιών διέκρινε καθαρώς 
τ’ άντικείμενα, τήν δέ Ιλλιάδα τοΰ όμήρου άν- 
τέγραψεν δλόκληρον είς φύλλον δυνάμενον νά χω- 
ρέση έντδς καρύου. Ούτω καΐ δ Καλλικράτη; καΐ 
δ Μυρμηκίδη; είχον δξυδερκέστατον βλέμμα4 
μάλιστα δ τελευταίος ειχεν έγκολάψει τέθριπ
που μετά τών ίππων τοσοΰτον μικρόν, ώστε ήδύ
νατο νά καλυφθή δλοκλήρως υπό πτέρυγα μύϊας.

Συμπάθεια/..·—Αι μεταξύ λογικών όντων συμ- 
πάθειαι αναπτύσσονται συνήθως, ούχί άναλόγως 
τή; μεταζύ αύτών δμοιότητο; άλλά μάλλον τής 
άνομοιότητο; καΐ διαφοράς' ούτως δ άρδην συμ
παθεί πρδ; τήν θύλην, ή μικρά νεάνις μάλλονπρδς 
τδν άκμαϊον νέον ή τδν νεανίσκον' τδ αύτδ καΐ δ 
νεανίσκος πρδς τήν νέαν- ή μεγαλόσωμος γυνή 
πρδ; τδν μέτριου μάλλον ή υψηλού αναστήματος 
άνδρα, ώς δ μεγαλόσωμο; άνήρ πρδς τήν μικρό- 
σωμον γυναίκα. 0 ζωηρός κα'ι οξύθυμος άνήρ 
πρδς τήν ήπιου χαρακτήρο; γυναίκα, καΐ τ ά- 
νάπαλιν.

ΣτατιστιχαΙ είθήσεις. — Επΐ 1ΟθΟ κατα
δίκων οί 563 ήσαν άγαμοι’ καΐ έπΐ 1346 φρενο
βλαβών 595 ήσαν άγαμοι και 209 χηρευόμενοι" 
καΐ μεταξύ τών αύτοχειριαζομένων πλέον τών 
3/4 εϊσίν άγαμοι. Κατά τήν ενιαύσιον έκθεσιν 
τοΰ Κοσμήτορος τής έν Παρισίοι; ιατρικής 
σχολής, καθ δλον τδ λήξαν σχολαστικόν έτος 
ένεγράφησαν είς τά βιβλία τής σχολής ταύτης 
4, 307 μαθηταΐ" εί; δέ τδ τέλος τοϋ σχολαστι- 
κοΰ έτους έξετάσθασαν ίνα λάβωσι διδακτορικόν 
πτυχίον 1,461, έξ ών 13 μόνον άπήντησαν άρι
στα (extrememenl bien), 82 κάλλιστα, 256 
καλώς. 418 μετρίως, καί 237 άποκριθέντες κα
κώς άπεβρίφθησαν.

θ. Ν. Φ1\ ΛΔΕΛΦΕΥΣ, ΝΤΕΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛ1ΔΗΣ.


