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Συνήθως λέγεται οτι ή απρόοπτο; προσβολή 
παραλύει τά μέλη τοΰ σώματος καί εμποδίζει 
τήν κατ’ αρέσκειαν κίνησιν αύτών- εΐ; έμέ δμως 
συνέβη πάν τουναντίον, διότι οί πόδε; μου αντί 
νά παραλύσωσι, περιήλθον εΐς τοσαύτην έπίτασιν, 
ώστε, μά τόν κύνα, έπρεπε νά ηνέ τι; έκ τών εΐς 
δρόμον περιφανεςτέρων Ολυμπιονικών τών ίσθμιων 
ή τών Νεμαίων διά νά μέ φθάση. Μέ τούτο, κυ
ρία μου, δέν εννοώ ότι φεύγω πρδ τών κινδύνων"
ούχί. ’λνέγνωσα και έγώ, όπως καί 
φών ακαδημαϊκών μας, διάφορα

τινες τών σο- 
έπιστημονικά

συγγράμματα, καί πιστεύσατε δτι αί άνδραγα- 
θίαι τοΰ ήρωος τής Μάγχη; καί τά άθλα τοΰ Λο· 
χίου Παλαύρα ένεποιήσαντο εί; τό πνεύμα μου 
έντύπωσιν τοιαύτην, ώστε άν προώρισταί ποτέ
νά έκστρατεύσωμεν πρός κατάκτησιν τής έοιβώ- 
λακος Θεσσαλίας ή τής εύάνδρου Ηπείρου, δέν θά 
φανώ υποδεέστερο; αύτών. Απλώς μ.όνον κατε
λήφθην υπό τή; επιθυμία; τοΰ τρέχειν. Διατί ;
Μήπως οι πάσχοντες έκ τοΰ λεγομένου χοροϋ τοϋ 
Αγίου Βερνάρδου γνωρίζουσι διατί χορεύουσιν;

Αλλως τε είχον δίκαιον νά αισθανθώ προσβο
λήν απρόοπτον έπί τή τοιαύτη ερωτική φιλοφρο
σύνη, διότι, έν Αθήναις τουλάχιστον, εϊμεθα τών 
τοιούτων άσυνείθιστοι. Είναι αληθές ότι κατά τό 
περί έργο-Ιαϋίαο σύγγραμμα σοφού τίνος, ού δέν 
ενθυμούμαι τδ δνομα, « ή τέχνη αύτή σηκόνει 
πολλά ”, ούχ ήττον δμως ύπάοχουσι καί ίργο- 
JaGixa παραγγΙ.Ιματα, πρό; ά συμμορφούμενό; 
τις, δύναται νά διασκέδαση πάν βέλο; πονηρόν 
έν ημέρα διαπορευόμενον, πάν ρόπαλον έναγές έν 
νυκτί καταπίπτον.’Αναπολώ έπισταμένω; το πα
ρελθόν μου καί μόλις δύο γεγονότα ευρίσκω τά 
δυνάμενα νά μέ Ολίψωσι διά τόν εργολαβικόν μου 
βίον" ή δέ έςομολόγησις αύτών έν πάση συντριβή 
καί κατανύςει γινομένη, θέλει βεβαίως σάς ά- 
ποσπάσει, κυρία μου, τά δάκρυα, καί τδν έλεον 
υπέρ τοΰ μετανοοΰντο; αμαρτωλού, καθόσον μά
λιστα άμφότερα ταϋτα ύπέστην ένεκεν . . . Αλλ’ 
όχι, οψεται ό αίτιος.

Ητο περί τδ μεσονύκτιον φθινοπωρινής τίνος 
ννκτός τοΰ έτους 18 CO, καίτοι δέ ή ώρα ήν προ- 
κεχωρημένη, πού καί πού όμως έφαίνοντο εΐς τάς 
οδούς διαβάται τινές, κατευθυνόμενον είς τού; 
οίκους των, όπως κατακλινθώσι" μόνον εΐς έμε 
δέν έπήοχετο ή ιδέα τής άναπαύσεως, διότι πε- 
ριεπλανώμην ώς νυκτοκόραζ εις τήν οδόν ... Αϊ-

46

(I) Συνέχεια άπδ φυλλαδίου 77.



4 22 ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ. ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ. 123

φνης, ένώ έβάδιζον, αισθάνομαι χάσμα πρδ τών 
ποδών μου, καϊ έμέ ζαταπίπτοντα έν αύτώ. Αν 
τότε, όπως νΰν, ύπήρχε τδ ήφαίστειον τής Θήρας, 
έδυνάμην νά υποθέσω ότι αί Άθήναι καταδύου- 
σιν, ϊνα έτέρα τι; πόλις άναδύση" ευτυχώς όμως 
τδ τοιοϋτον δέν ύπήρχεν, άλλως τε ήθελον αίσθαν- 
Οή τήν θερμότητα τοϋ ηφαιστείου καταβιβρώσζου- 
σάν με, ένώ έξ εναντία; ησθάνθην εαυτόν παντα
χόθεν βεβρεγμένον. ’ΐδού τί εννόησα λοιπόν, δτε 
συνήλθαν έκ τής ταραχής μου. θί καθαίροντες 
τους δχετους τή; πόλεως ειχον ανοίξει οπήν είς 
τήν όδόν... ϊνα καθάρωσι τδν οχετόν αυτής 
μή ίδών λοιπόν έγώ έν τώ σκότει τήν οπήν κα
τέπεσα είς τδν οχετόν, καΐ κορεσθεϊς πάση; οσμής 
έξήλθον, βλάσφημων καΐ καθαριστάς καΐ αστυ
νόμους, καΐ άνδρα; καΐ γυναίκας.

Τδ δεύτερον συμβεβηζός μου εινε τής αυτής 
φύσεως μέ τδ πρώτον, μέ μόνην τήν διαφοράν 
οτι άντΐ νά πέσω εϊς χάσμα, προσέκρουσα εις 
κύνα νήδυμον ύπνον καθεύδοντα, δστις άφυπνισ- 
Οε'ις δργίλως, μέ έφιλοδώοησε διά τών στιλβόντων 
δδόντων του μέ δείγμα τοσούτω δριμύ, ώστε έπΐ 
ένα δλον μήνα έχώλαινον" άλλά καΐ έγώ, μόνον καΐ 
μόνον δπω; προφυλάξω έτερόν τινα παραπλήσιου 
συμβάντος, τδν άντήμειψα τήν έπιοϋσαν διά σφο
δρού δηλητηρίου καΐ μετά τρεϊς ήμέρας άνεγι 
νώσκοντο είς τδ όπισθεν τοΰ ανακτορικού κήπου 
κυνοταφεϊον, έπΐ τύμβου τινδς τά επόμενα.

Κυων πυ^όΟρις ένταϋτα κεϊται,

"Οστις αίφνίίιον θάνατον έσχεν, 

'Αφησα; εΐ; πόδα ένός έρωμένου 

Τήν μνήμην δοόντο; σκληρού καί όςέως. 

Συνάδελφοι κΰνες, σεϊ; όσοι ο’ζεΐτε 

Πλησίον ανθρώπων θερμώς ερωμένων. 

Φραγμού: μή εμβάλετ’ έν μέσω εκείνων, 

Διότι τόν θάνατον θέλετε είίρ’ΐ.

Τά δύο μου ταΰτα συμβεβηζότα, ώς βλέπετε, 
ούδεμίαν σχέσιν έχουσι πρδς έκεϊνο, τοϋ όποιου 
τυχαίω: πώ; έγενόμην αύτόπτης" διά τοΰτο, δ
ταν, μακρυνθεϊς τοΰ τόπου τής σκηνής έκείνης, 
είσήλθον εις τδ ώραΐον ζαΐ έπΐ τής θαλάσσης 
κείμενον καφφενεϊον τή; Κιβωτού, άπαντήσας 
φίλον τινα, τώ έδιηγήθην ο,τι εϊδον" έκεϊνος δέ 
μειδιών καΐ ώς εί έπρόκειτο περί τοΰ φυσικωτέ 
ρου πράγματος, μοΐ άπεκρίθη δτι τά τοιαϋτα γε 
γονότα συνεχώς έν Σμύρνη συμβαίνουσι, καΐ δτι 
μάλιστα πολλάκις οί γονείς μή έχοντες νά ποοι 
κίσωσι τάς θαγατέρας των ζαΐ έκδώσωσιν αύτάς 
εις γάμον, προικίζουσι διά ραβδισμών τδν μέλ
λοντα γαμβρόν των, δηλονότι διευκολύνουσι τάς 

τοιούτου είδους συνεντεύξεις καΐ έπειτα συλλαμ- 
βάνοντες μια τών νυκτών τδν εύδαίμίονα έραστήν 
έν τώ έρωτικώ οίστρφ του, τδν άναγζάζουσι διά 
ξύλων καΐ ροπάλων καΐ απειλών μαχαιροβγάλτου 
τίνος Φασουλιώτου νά νυμφευθή άμ’ έπος αμ’έρ
γον τήν θυγατέρα των, ής εξέθεσε δήθεν τά χρης-ά 
ήθη. Αλλ’ άν α: ερωτιζαΐ τών δύο νέων σχέσεις 
προέβησαν περισσότερον, τότε οί γονείς ένάγουσι 
τδν δυστροποΰντα νά έλθη είς γάμου κοινωνίαν 
εραστήν είς τήν Χώραν (ουτω δέ καλοϋσιν έν 
Σμύρνη τδ καθ’ ήμάς δημαρχείου) ζαΐ έκβιάζου- 
σιν αύτδν νά έξαγιάση διά τοΰ ίεροΰ μυστηρίου 
τήν έπιλήψιμον αύτοΰ προτέραν διαγωγήν.

— Μά τήν αλήθειαν ! έβόησα έγώ, εύκολου 
τρόπον γάμου έχετε σεϊ; ένταϋθα, καΐ έτι εύζο-
λώτερον μέσον τοϋ δίδειν προίκας" άλλ’ άν ουτω 
νυμφευθεΐς έγζαταλίπη, τήν έπιοϋσαν τοϋ βιαίου 
αύτοΰ γάμου του, τήν ζαταναγκαστιζήν σύζυγόν 
του, ή άν έκβιαζόμενος είς τήν Χώραν, άρνήται 
νά ύπακούση, τότε τί θά συμβή ;

Σπανιώτατον εϊναι, άπεκρίθη ό έμπειρο- 
πραγμων φίλος μου, νέος τι; τών ούτω νυμφευο- 
μένων νά έγζαταλίπη τήν σύζυγόν του, διότι, εκ
τεθειμένος είς τήν έκδίκησιν τών συγγενών της 
έν τόπω μάλιστα έν τώ όποίω ούδέ σκιά διοιζή- 
σεως υπάρχει, οφείλει νά έγζαταλίπη καΐ τήν 
Σμύρνην. Αλλως τε αισθανόμενος συμπάθειάν 
τινα πρδς τήν νέαν σύζυγόν του, σκέπτεται δτι 
φρονιμώτερον εινε νά ύποκύψη καΐ αύτδς είς τδν 
νόμον τής συνήθειας, είς 8ν τοσοΰτοι άλλοι πρδ 
αύτοΰ υπέζυψαν, και νά ζήση τοΰ λοιποΰ έν όμο- 
νοία μετά τή; γυναικός του, παρά νά τήν παραί
τηση καΐ ν’ άναγκασθή νά φύγη έζ Σμύρνης" διά 
δέ τήν δευτέραν απορίαν σου, προσέθηκεν ό φί
λο; μου, τί συμβήσεται δηλονότι έν περιστάσει, 
καθ ήν ό νέο; δύστροπή νά ύποβληθή εί; τήν ά- 
πόφασιν τή; -Ζοφας, ύπαγε αύριον τδ εσπέρας 
εί; τδν ναδν τοΰ αγίου Γεωργίου καΐ θέλει; έκεϊ 
διεϊ τί, τό όποϊον θά σκανδαλίση τά λίαν συν
ταγματικά σου καϊ φιλελεύθερα φρονήματα.

Προσεπάθησα παντοιοτρόπως νά πείσω τδν φί
λον μ.ου οπω; μοΐ έξηγήση τί έμελλε τής έπιού" 
σης τδ έσπέρα; νά συμβή εί; τήν ρηθεϊσαν έκκλη
σίαν, άλλ έκεϊνο;, άνοικτίρμων είς τήν περιέογει- 
άν μου, δέν μοΐ άπεκρίνατο άλλο, είμή

— Τπαγε καΐ όψει.
— Πλήν τί νά ίδω άκόμη, ύπελάμβανον έγώ 

ίζετευτιζώς" μεγαλείτερον τοΰ άθεοφόβου έκείνου 
δαρμοΰ έν τή στενή όδώ είνε δυνατόν νά ίδω ",

— Καΐ μεϊζον τούτου όψει, άπεκρίνατο ό φί - 

λος μου λακωνικώς.
— ’Αλλ εϊνε τίποτε κίνδυνος διά νά έφοδια- 

σθώ μέ κάνέν ρόπαλον, κάμμίαν μάχαιραν ή έν 
άνάγκη καΐ μέ κάνέν πυροβόλον ; ήρώτησα έγώ. 
Διότι πιθανόν νά ύπάρχη κάμμία συνήθεια εν
ταύθα, δπως διά τοΰ ξύλου γίνονται οί γάμ.οι, νά 
γίνονται καί τά θεάματα διά τών όπλων" καΐ νά 
σοΐ είπώ τήν άλήθειαν, ούδόλως επιθυμώ νά ο
μοιάσω πρδς τάς άφρονας έζείνας παρθένους, αί- 
τινες, περιμένουσαι τδν νυμφίον, δέν εϊχον ετοί
μους τά; λαμπάδας των.

— Μηδέν φοβοΰ. ίί'παγε έν πάση άφοβια.
’Ενθαύρυνθεΐς έκ τή; διαβεβαιώσεως ταύτης 

τοΰ φίλου μου, άπεφάσισα νά υπάγω οπω; ίδω 
τδ μεϊζον έκεϊνο, τδ όποϊον έμελλε νά μοΰ σζαν- 
δαλίση τά συνταγματικά καϊ φιλελεύθερα φρονή
ματα, είς τήν έκκλησίαν τοΰ άγιου Γεωργίου. Δια 
πάν έ-δεχόμενου δμω; έφρόντισα νά έχω μεθ ε
αυτού ράβδον τινα άρζούντως στιβαράν, καΐ νά 
καταλάβω στασίδιόν τι πλησίον μια; τών θυρών 
δπω; έν άνάγκη συμμ.ορφωθώ πρδ; τού; ίππου; 
έκείνου; τοΰ Ποιητού, οίτινε;. 

Άκρον έπ’ άνβερίκων Οέον ουδέ κατέκλων. 

ήμίσειαν σχεδόν ώραν έπερίμενον έν τω ναώ, 
καθ’ ήν πολλοί ώς έμέ φιλοθεάμονες εϊχον προ- 
σέλθει, εϊς πολ.υέλαιος ειχεν άναφθή, τδ αναλό
γιου είχε τεθή έν τώ μέσω ζαΐ εί; ίερεύ; ήτοιμά- 
ζετο νά έζτελέση ιεροπραξίαν τινα. Μετ’ ού πολύ 
κραυγαΐ άνθρώπων ώθούντων τινά ήζούσθησαν κα'- 
γέλω; άπλετος διεδέχετο αύτάς" αίφνης δ’ έφά
νησαν πρδ τής θύρας δύο γχιζάνια (άτακτοι άστυ- 
νομικοϊ στρατιώται) κρατούντες έζ τών βραχιό
νων καΐ σύροντες κατεξεσχισμένον καΐ ασκεπή 
άνδρα τινα, και άζολουθούμενοι υπό ετέρων δυο 
γκιζανίων ώθούντων έκ τών όπισθεν αύτδν καϊ 
ύπδ πλήθους πολλοϋ 0 δυστυχής άπαγόμενος 
δέν ήθελε νά είσέλθη είς τδν ναδν καϊ έπιπτε χα
μαί" άλλ’ άνηλεώς κτυπούμενος καϊ λακτιζόμενο; 
ύπδ τών άστυνομικών στρατιωτών, ήναγκάσθη 
νάείσέλθη μυρίας καΐ φριζώδεις άρά; καϊ βλασφη
μίας έκπέμπων. Ταύτοχρόνως σχεδόν έξ έτέρα; 
θύρας τής έκκλησίας, εΐσήλθε συνοδευομένη ύπδ 
οκτώ ή δέκα άνδρών καϊ γυναικών, νεάνίς τις, 
εικοσαετής περίπου, μελάγχρους ή μάλλον πε
λιδνή έκ τής ταραχής καϊ τής συγκινήσεως, ζαΐ 
έλθούσα εστη πρδ τοΰ αναλογίου. Εν τούτοις ό 
άνήρ δερόμενος πύξ καΐ λάξ, ώδηγήθη κακώς έ
χων καί αύτδς πρδ τοΰ άναλογίου καΐ ήναγκάσθη

νά σταθή έγγύ; τής γυναικός, πρδς τήν όποίαν 
τήν ένωσιν έπροοιμίαζε διά τοσοΰτον έρωτικοϋ 
καϊ συμπαθητικού τρόπου.

Καϊ μέχρι μέν τοΰδε τά πράγματα προέβησαν 
κατ’ εύχήν τής μελλονύμφου, άλλ’ ότε ό ίερεύ; 
ένδυθεϊ; τά άμφια αύτοΰ ήτοιμάσθη νά έπιτελέση 
τδ τοΰ γάμου μυστήριον, ό ακούσιος νυμφίος πε- 
σών χαμαί έζυλινδεϊτο, φωνάζων ότι προύτίμα 
νά τδν φονεύσωσι, προύτίμα νά άσπασθή τον 
ισλαμισμόν ή νά ένωθή β-.αίως μετά γυναικός, 
ήν δέν ήθελε. Μάταιαι άπέβησαν αί προνροπαϊ 
τοΰ ίερέως καΐ τών περί αυτόν, μάταιαι αί συμ- 
βουλαϊ τών τής νύμφης συγγενών, ύπομιμνησζόν- 
των αύτώ ότι τά τοιαϋτα έπρεπε νά προβλέπη 
δτε έθυεν είς τήν ζαλλίθρονον Κυθήρην, μάταιοι 
τέλος άπέβησαν οί λόγοι τών παρισταμένων, άπο- 
τεινόντων πρδς αύτδν τήν είρωνα παρηγοριάν ότι 
καϊ άλλοι πολλοί έπαθο-ι τδ ίδιον. 0 σκληροτρά
χηλο; μελλόνυμφος, έπέμενε χαμαί κείμενος καΐ 
άποδιοπομ-πούμενος τδν γάμ,ον, δτε πλέον είς τών 
τής Χώρας ύπαλλήλων βλέπων ότι διά τών προ
τροπών και τής πειθοΰς ούδέν αποτέλεσμα έπήρ- 
χετο, διέταξε τούς άστυνομικούς στρατιώτας νά 
δέσωσι τδν απειθή είς ένα τδν κιόνων τής έκ
κλησίας, τδ όποϊον έκεϊνοι έπέτυχον μετά πει
σματώδη πάλην. Καί τοιουτοτρόπως δεδεμένου 
τοϋ συζύγου, καθιερώθη δ μεταξύ αύτοΰ καϊ τής 
πρότερον έρωμένης του γάμος, καΐ μόνον ό Ησαΐας 
δέν έχόρευσε, διότι οί δύο συναπτόμενοι είς κοι
νωνίαν γάμου, δέν περιήλθον, κατά τά είθισμένα, 
λαμπαδηφοροΰντες τδ άναλόγιον, άτε τοϋ γαμ
βροΰ δεδεμένου πρδς τώ κιονι οντος.

ΪΙθέλησα νά μάθω πώς δ ούτω νυμφευθεΐς, 
ήθελεν ύποδεχθή τήν νέαν σύζυγόν του, καϊ διά 
τοΰτο άμα μετά τήν τελείωσιν τοΰ μυστηρίου 
λυθέντος τοϋ νυμφίου καϊ όδηγηθέντος, μεθ ής 
ήλθεν είς τήν Εκκλησίαν πομπής καί παοατά- 
ξεως, είς τά παρακείμενα κελλία δπως δεχθή τάς 
εύχάς τών παρεστώτων, ήκολούθησα καϊ έγώ. 
Καΐ κατά πρώτον μέν ό γαμβρός ήτο δύσθυμο; 
καΐ μελαγχολικός· άλλ’ δτε έκένωσε πεντε ή ές 
ποτήρια μαστίχης δπως άντιχαιρετηση τούς έπευ- 
χομένους αύτδν, έλαβεν ήθος εύχαρι καϊ λησμο- 
νήσας καϊ τάς πληγάς καϊ τά δεσμά, έστρεψε 
βλέμματα ιλαρά πρδς τήν τέως μισουμένην γυ
ναϊκά του καΐ ανταποδίδω·? τάς εύχάς, όσας οί 
παρεστώτες τώ έπεδαψίλευον, άπεκρίνατο,

— Εύχαριστώ ! Τί νά κάμω πλέον έγεινε ποΰ 
έγεινε, τά δέ γινόμενα ούκ άπογίγνονται.
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■α 
τά παρα 
καταπά- 
’έθνους, » 
ένταϋθα

Προσήλθον κα'ι έγώ κατά ττ,ν σειράν μ.ου μέ 
το ποτήριον εΐς την χεϊρα νά τον έπευχηθώ, καί 
άφοϋ τώ ειπον τάς τυπικάς λέξεις. Νά ζήσητε 
κλ. τώ προσέθηκα πονήρως,

— Δέν ήτον καλλίτερον, αδελφέ, νά σταθής 
εύμορφα καί καλά νά σέ ύπανδρεύσουν, παρά νά 
τούς άναγκάσης νά μεταχειρισθώσι ττ,ν βίαν ;

— Ε ! φίλε μου, άπεκρίθη εκείνος, όποΰ ειν’ 
άπ’ έζω άπό τον χορόν πολλά τραγούδια λέγει.

Βραδύτερου έμ,αθον οτι ό γαμβρός προσεποι- 
εΐτο τοσαύτην επιμονήν όπως δικαιολογηθώ άπέ- 
ναντι τών μή θελόντων τδν γάμον αύτόν γο
νέων του, κα’ι ότι τό υπό τοσοϋτον κακούς οιω
νούς συναφθέν άνδρόγυνον αύτό, είνε οί καλλίτε
ρο·. καί είρηνικώτεροι σύζυγοι τοϋ κόσμου.

Εάν παραπλήσιόν τι γεγονός συνέβαινεν εις 
Ελλάδα, ήλίκος θόρυβος, ήλίκος πάταγος ήθελε 
γείνει. « Αρδην κατεστράφη τό συνταγματικόν 
πολίτευμα, δ Σπόννεκ μελετά πολιτικόν τι τόλ
μημα, πολΧται γρηγορεϊτε, » ήθελε κραυγάσει ό 
Εωθινός Ταχυδρόμος. « Η Κυβέρνησις ε'δωροδο 
κήθη, δ Κουμουνδοϋρος κατέπιε τήν Κωπαΐδι 
καί δλας τάς σκωρίας τοϋ Λαυρίου μέ 
κείμενα όρη, διά νά έπιτρέψη τοιαύτην 
τησιν τών πολιτικών ελευθεριών τοϋ 
ήθελε β'.ήσει δ Εθνοφύλαξ. Καί δμως 
ούτε Εωθινός Ταχυδρόμος ούτε Εθνοφύλαξ υπάρ
χει, καί ή Χώρα διά τής έπεμβάσεώς της ταύ- 
της άπέδωσεν είς μέν τήν γυναίκα τήν προσβλη- 
θεΐσαν αξίαν της, είς τόν άνδρα δικαιοσύνην κα
τά τάς πράζεις του, καί άπό έν άθώον πλάσμα 
άφήρεσε τό ονειδο 
Επραξε κακώς ; 
ρίαι τών άτόμων 
ταϋτα. ΟΪ τύποι 
αί δέ έλευθερίαι 
τος εκείνης, ήτις 
μας έπότισαν μέ 
καί τής πνευματικής ρυπαρότητας.

Ού μόνον δέ ή τοιαύτη τής Χώρας έπέμβασις 
προλαμβάνει σπουδαία κακά, άλλά καί πολλούς 
άναγκάζει νά άποφεύγωσι πειρασμούς έκ τών ό
ποιων δυνατόν είνε ποτέ νά πεοιέλθωσι καί αύτοί 
είς τήν θέσιν τοΰ δεάίμέτου γαμβρού· Τό έπ’ 
έμοί τούλάχιστον, άπεφάσισα νά μή δώσω τήν 
έλαχίστην άφορμήν κατά τήν έν τή Σμύρνη δια
μονήν μου σκανδάλων, διότι Κύριος οίδε τί συμ
βαίνει, καί προεθέμην νά διέλθω αγνότερος Δο
μινικανού ή Καπουτζίνου. ’Επειδή λοιπόν ή έπι- 

■; τοϋ νά ίνομάζηται νόθον. 
Αλλ’ οί τύποι, άλλ’ αί έλευθε- 

• ■ -Ω άς μείνωσι κατά μέρος 
μικρού δεϊν κατέστρεψαν ημάς, 
μάς άπέσπασαν τής χρηστότη- 
Οιέκοινε τούς πατέρας ήμών και 
το δηλητήριον τής κακοηθείας

οϋσα μετά τδν παράδοξον έκεΐνον γάμον ήτο 
Κυριακή ήθέλησα διά τό ήσυχον νά περιέλθω 
καί τήν συνοικίαν, ήτις κεΐται έν τή άρχαία πόλει 
καί γνωρίζεται ύπό τό όνομα ’Exira Μαγα.ΐας.

Τήν έμφάνισιν τής Κυριαζής άναγγέλλουσιν έν 
Σμύρνη οί πολυάριθμοι κώδωνες τών πολυαρίθ
μων Εκκλησιών. Περί τήν έννάτην δέ ώραν, αί 
όόοί πληροϋνται γυναικών κατ’ ούλαμούς, κατά 
λόχους, κατά φάλαγγα:, ένίοτε δέ καί κατά συν
τάγματα χωρουσών πρός τάς διαφόρους ’Εκκλη
σίας" διακρίνονται δέ κατά τήν εύλάβειαν καί 
τήν πρός τά θεία άφοσίωσίν των αί τοϋ Δυτικού 
δόγματος, αΐτινες κρατούσα·, τά τής προσευχής 
των βιβλιάρια πορεύονται ώς πεφυσιωμένα·, ίν- 
δικαΐ ορνεις. Περιττόν όέ είνε νά σας είπω, οτι 

πολλαί τώνκρατουσών τά λαμπροδεδεμένα έκεϊνα 
βιβλιάρια γνωρίζουσι ν άναγινώσκωσιν όσον έγώ 
νά κατασκευάζω ωρολόγια και δτι συμβαίνει ένίο
τε άνοίγουσαι αύτά είς τήν Έλκλησίαν καί προ- 
σποιούμεναι ότι άναγινώσκουσι νά τά κρατώσιν 
άντιστρόφως. Μετά δέ τήν άπόλυσιν τής λει
τουργίας, τότε παρίσταται έτερον στρατιωτικόν 
γυμνάσιον. Εκατέρωθεν τής δδοϋ νέοι ή κομψευό- 
μενοι γέροντες παρατεταγμένοι, άπονέμουσι ταϊς 
εςερχομέναις έκ τοϋ ναοϋ τάς στρατιωτικής τι
μάς" καί ήν ίδεϊν . ..

Αποφασίσας νά άναβώ εΐς τόν 'Exira Μαχα- 
.laf περί μεσημβρίαν, διήλθον μέγα μέρος τοϋ 
τζαρσίου, ήτοι τής αγοράς, λαβυρίνθου έχούσης 
εκατέρωθεν μικράς άποθήκας καί έργαστήρια, έν 
ο’.ς πωλούντα·. διάφορα υφάσματα καί τρωγάλια 
καί άλλα πράγματα. Ενθεν μέν βλέπεις Αρμένιόν 
τινα επί τών γονάτων σκλάζοντα καί πωλούντα 
μετάξας ή φέσια" ένθεν δέ Γραικόν τινα πω- 
λοϋντα καπνόν. Παρέχει Οθωμανόν τινα εχοντα 
επί λευκοτάτου μαρμάρου έκτεθειμένον χα.)6αν 
ή άλλα γλυκύσματα, μετ’ αύτδν μεταπράτην 
τινα ή παντοπώλην προσκαλοϋντα δι’ οχληρών 
κραυγών θαμώνας, ύστερον ΪΙπειρώτην τινα φουρ- 
νάρην έκτυλίσσοντα τά περίφημα τής Σμύρνης 
κατιμεριά του, κατόπιν Πέρσην τινα χαπνίζον- 
τα ήρεμα τήν νικοτιανήν του καί πωλούντα σά
λια καί άλλα τής Λαχώρης υφάσματα, μετ’ αύ
τδν έμπορόν τινα αθυρμάτων, έκθέτοντα πλήθος 
τοιούτων πρό πεντάδος λευκοπέπλων ύθωμανί- 
δων καί ούτως εφεξής. Διήλθον λοιπόν πιέζων 
καί πιεζόμενος τδ λαβυρινθώδες αύτδ τζαρσί, καί 
ελαβον τήν πρδς τήν ’Ιουδαϊκήν συνοικίαν άγου
σαν οδόν.

Σωτηρίω ΩΖ’, βασιλεύον- 
Ανδρονίκου καί Είρή- 

ζυρίου

ώραΐον τέμπλον αύτοϋ, δπερ τώ 1805, κατε- 
σκευάσθη, καί τδ όποιον είνε έκ ξύλου καρυάς, 
μετά μεγίστης τέχνης γεγλυμμένον. Ανθη πολυ
ποίκιλα καί εικόνες διάφοροι τής τε ένανθρωπή- 
σεως καί τοϋ πάθους τοΰ Σωτήρος είσί τοσούτω 
τεχνηέντως έπ’ αύτοϋ γεγλυμμέναι, ώστε θαυμά
ζει τις τήν χεϊρα τοϋ αριστοτέχνου εκείνου καί 
τήν υπομονήν του όπως περατώση τδ καλλιτέ
χνημα αύτό. Εν τώ έπιτροπικώ τής εκκλησίας 
ταύτης, έπέδειξάν μοι πολύτιμον Εύαγγέλιον έν 
μεμβράνη τού έβδόμ-ου μετά Χριστόν αίώνος, τοϋ 
οποίου έκτος τής ωραίας γραφής έθαυμασα τά 
χρυσοποίκιλτα διά τής γραφίδος κοσμήματα καί 
τάς έν αύτώ εικόνας τών τεσσάρων Εύαγγελι- 
στών, τήν ζωηρότητα καί λεπτότητα τών οποί
ων αδύνατον υ.οί εινε νά παραστήσω. Εν δέ τώ 
τέλει τοϋ Ευαγγελίου άναγινώσκονται τά επό
μενα. « Τδ παρόν άγιον Εύαγγέλιον πέφυκε Γερα
σίμου μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως ύπερτίμου, 
πόθω πολλώ καί έπιμελεία έξ οικείων αύτοϋ 
άναλωμάτων, μάλλον δέ τών τοΰ θεού δωρεών 
κατασζευασθέν καί ζοσμηθέν έκ χρυσού καί αρ
γύρου, γοαφέν δέ τή αύτοϋ προτροπή χειρί Δα
νιήλ Μοναχού καί τελειο>θέν μηνί Δεκεμβρίου ΙΗ. 
ίνδιζτιώνος 1Β’, έν έτει 
τος τοϋ εύσεβάστου κυρίου 
νης καί τού υίοϋ αύτοϋ τοϋ εύσεβεστάτου 
Μιχαήλ τών Παλαιολόγων καί Μαρίας Αύγού 
στης. » Δευτέρα τις σημείωσις αναφέρει 
« Τδ παρόν άγιον Εύαγγέλιον έκοσμήθη 
καλλωπίσθη τδ δεύτερον δι’ αργυρού δεσίματος 
όλον τδ έξωθεν δαπάνη τοϋ πανιερωτάτου μη
τροπολίτου τής Αγιωτάτης μητροπόλεως Εφέ
σου, ύπερτίμου καί έξάρχο-υ πάσης Ασίας κυρίου 
Μελετίου Πετροκοκζίνου τοϋ ποτέ Λουκά καί κτί- 
τορος τής άγιας ’Εκκλησίας ταύτης τοϋ μεγά
λου Βασιλείου. ’Εν έτει σωτηρίφ αψοθ’, κατά 

■' μήνα Σεπτέμβριον, ’ίνδιζτιώνος ιγ’. » Τρίτη δέ 
• σημείωσις τοϋ πρώην Πατριάρχου Κωνσταντινου- 
ι πόλεως Ανθίμου αναφέρει ότι τδ Εύαγγέλιον αύ

τό ήγοράσθη ύπό τινων ’Αγαρηνών. Εκτός τοϋ 
Ευαγγελίου μοί είπον οτι ύπάρχουσι καί έτερα 
αρχαία έπί μεμβράνης βιβλία, τά όποια δμως 
δέν έδυνήθην νά ϊδω διά τήν απουσίαν τού φυ
λάσσοντας αύτά έφορου" άλλά καί έν τώ ναί> τής 
αγίας Φωτεινής υπάρχει Παλαιά τις Διαθήκη, 
άνήκουσα, ώς έκ τής γραφής φαίνεται, είς επο
χήν αρκούντως μεμακρυσμένην, καί τής οποίας 
όμως λείπουσι καί τά πρώτα καί τά ύστατα

Ούδέν υπάρχει ρυπαρώτερον καί ο’κτρότερον < 
τή; συνοικίας ταύτης καί τοϋ βίου, καθ’ 8ν διαι- 1 
τώνται οι άθλιοι άπόγονοι τοϋ Ισραήλ. Εντδς ( 
έτοιμοόρόπων καί πεσαθρωμένων οικιών αί οίκο- : 
γένειαι αύτών κατά δεκάδας συγκατοικοϋσαι, ' 
είσι μέν πρότυπον έθνικτ; ομοφροσύνης καί αγά
πης, άλλά συνάμα είνε καί ή είκών τής άζαθαρ- ! 
σίας καί τού έξευτελισμ.οϋ. θαυμάζει τις τδν συ
νασπισμόν όστις υπάρχει είς όλα τά μέλη τής ; 
’■Ιουδαϊκής κοινότητος, άλλά ταύτοχρόνως άπο 
ρεΐ καί διά τήν ζωώδη άναισθησίαν των, ής απο
τέλεσμα εινε δ οίκτρδς αύτών τρόπος τοϋ δίαιτά- 
βθαι" διά τοϋτο ίπέστρεψα τούς έφθαλμού; άπδ 
τού; άθλίαυ; οίκίσκου; τής συνοικία; έκείνης καί 
έτάχυνα τδ βήμά μ.ου όπως έξέλθω αύτής, ότε 
διερχόμενο; έξωθεν μεγαλειτέρου τίνος οικοδομή
ματος, έξεπλάγην έκ φωνών καί κτυπημάτων 
άναμίξ άκουομένων ένδοθεν. Περίεργος διά τήν 
άλλόκοτον τα-ντην συναυλίαν γενόμενος, ήρώτησα 
διαβάτην τινα τί έσήμαινον αί φωναί καί οί κτύ
ποι εκείνοι" ό δέ μοί άπεκρίθη ότι ο! Εβραίοι έτέ· 
λουν τήν εορτήν τής επετείου άναμνήσεως τή; 
’Εσθήρ, έθος δ’ εχουσι κατά ταύτην νά Οέτωσιν 
είς τδ μ-έσον τή; Συναγωγής των μέγα ζύλον, καί 
άφοϋ άπαντες γεγωνυία τή φωνή ά»αγνώσωσι τδν 
βίον τής ϊουδαίας έκείνης ήρωΐδος, μετά ταϋτα 
πλήττουσι διά σκεπάρνης, ήν έκαστος μεθ’ εαυ
τού φέρει, τδ εν τώ μέσιμ τεθειμένου ξύλον εις ά- 
νάανησιν τοϋ σταυρωθέντος ’Αμάν.

Καταλιπών τούς Εβραίους καρφώνοντας το
σοϋτον άσπλάγχνως τδν πρδ αιώνων σταυρω- 
θέντα ’Αμάν, είσήλθον εί; τήν Γραικικήν συνοικίαν, 
ήτις αποτελεί τδν έπάπω Λίαγα./α/·, καί ήτις 
ούγζειται έκ πεντακοσίων περίπου οικιών παλαιο- 
κτίστων κατά μέγα μέρος καί σαθρών, οίζουμένων 
δ’ ώ; έπί τδ πολύ ύπδ άπορων καί χειρωνάκτων. 
’Εν τώ μέσω τής συνοικίας ταύτης κεϊται ή εκκλη
σία τοϋ άγιου Ιωάννου τοϋ Θεολόγου, ου σα ίσως 
καί ή άρχαιοτέρα τή; Σμύρνης, άλλά κατ έπιγρα- 
φήν τινα πρδ τής εισόδου σωζομένην, ή έκκλη,σία 
αύτη άνφκοδομήθη, άρχιερατεύοντος Σμύρνης *Αν 
θίμου τοϋ Ναξίου, έν έτει 1804, τή προστασία 
τών βεηζαδέδων Παναγιώτου καί Δτμ.ητρίου τών 
Μουρουζών. Οί Φαναριώται τής έποχής έκείνη; 
δέν ώμ.οίαζον πρδς τούς τής νϋν" 6,τι καλόν 
έπράττετο, αύτοί ήσαν οί πρώτοι έργάται του" 
άλλά τόραδπου μικρο^αδιουργία καί φαυλότης, 
έκεϊ πρώτοι παρίστανται οί Φαναριώται...

0 ναός τοϋ άγιου ’ΐωάννου θαυμάζεται διά τδ

ταϋτα.
καί έ"
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φύλλα, ώστε άγνοοΰμεν πότε έγράφη και ποιος 
ήν ό τοσοϋτον ύπομονητικδς αντιγράφεις εκεί
νος, δστις ύπέμεινε νά άντιγράψη τδ καί άναγι- 
νωσκόμενον μόνον απαιτούν Ιώβειον ύπομο ■ 
νήν πολυσέλιδον εκείνο βιβλίον. ’Επειδή δέ ό 
λόγος περί χειρογράφων, δέν κρίνω άσκοπον νά 
προσθέσω ένταΰθα δτι, καθ α μ’ έπληροφόρη- 
σαν, πολυτιμότατόν τι άρχαϊον Εύαγγέλιον εύρε- 
θέν πρό τίνος έν ’Εφέσω, εί; τδ σπήλαιον έν τώ 
οποίω ή παράδοσις αναφέρει κοιμηθέντας τους 
Επτά Παϊδας, σώζεται εις τδ χωρίον Κερκε- 
τζέν, μεγάλη; τιμής άπολαΰον παρά τών κατοί 
κων, ύπολαμβανόντων αύτδ ώ; αύτόγραφον 
τών Ευαγγελιστών. Βεβαίως η Σμύρνη, ούσα μία 
τών Επτά Εκκλησιών τής ’Ασίας, θά περιείχε 
πολλά καί ποικίλα τοΰ αρχαίου χριστιανισμού 
ενθύμια' άλλ’ δ κατακλύσας αύτήν βαρβαρισμδς, 
συγκατέκλυσε καί αναμνήσεις καί κειμήλια, καί 
οΰδέν άλλο άφήκεν είμ,ή ίχνη καταστροφή;' άν 
δέ περιεσώθη τι ώς έκ θαύματος, τούτο δέν έλει- 
ψαν οί καλοί Ευρωπαίοι νά παραλάβωσι καί 
μεταφέρωσιν είς τά ίδια, άδιαφορούσης όλοσχε- 
ρώς είς τούτο τής έγχωρίου διοικήσεως, ήτις μό
νον περί είσπράξεως φόρων καί περί επιβολής νέων 
τοιούτων μεριμνά, περί δέ τών άλλων καθεύδει 
ώ; ύπδ μ,ανδραγόραν.

Μετά τήν παρέκβασιν ταύτην έπανέρχομαι 
πάλιν εις τδν ναόν τού Αγίου ’ΐωάννου, τδν όποιον 
παρήτησα διά νά σάς έκθέσω πράγματα ίσως διά 
τους πολλούς δευτερευούσης αξίας καί τετριμ
μένα. Εντός τοΰ περιαυλίου τής εκκλησίας κείν 
ται τά σώματα δύο ίεοών άνδρών, τού πατριάρ- 
χου Κωνσταντινουπόλεως ’Ανθίμου, ού έμνήσθη- 
μεν ήδη καί ού ή είκών παρίσταται έν τώ έπι- 
τροπικώ, έπί τού τάφου δέ τού δποίου άναγ,- 
νώσκονται τά επόμενα.

’Ακάματος τέο κασιγνή-ιο Νικολάοιο 
Σπουδή σημ' αιών δείματο σοί, Ούτα,
Σμύρνης πριν έδραν, Άνθιμε, άγλαόναντ ’ ε’ρίτιμον, 
Πάγκοινου σκάφους εύ τ’ ίθόναντ οίακας,
Άλλ' ίρδν ύστατα μητρί λίπες χθονί γήραϊ σκήνος, 
Ναίει δή ftvsuua θύσανον ύψιφαη.

Εν ίτβι σωτηοί» ΑΩ.ΜΒ. Αύγουστου ΙΓ'.

Καί τού μητροπολίτου Πρεσπών Κυπριανού, 
έπί τής επιταφίου πλακδς τού δποίου, είσί γε· 
γραμμένα ταύτα.

Κυπριανός Σμυρναϊος, δ Πρεσπών νΰν Ιεράρχης
1 στατον ώδ’ εΰδω πυματον έγρόμενος,

Ώχετο' μοι βίος δ δραπέτης, φεΰ ! μάλλα γ’ ωκα 
Κείμαι δ’ σρ’ κωφή αυτός εγωγε κόνις,

'Γήν Θεός άνστήσει μ’ αύ πάλιν ήχή
Πνεόματι συμμίξας. 'Ο θεός^ίλάσΟω μοι.

Αί’Θ. Μαρτίου Λ ζ

Διατηρεί δέ ή έκκλησία αΰτη άξιεπαίνω δα
πάνη τών ένοριτών τη; καί σπουδή τών ’Εφόρων 
της, δύο σχολάς τών άόρένων, Ελληνικήν καί 
αλληλοδιδακτικήν, καί έν παρθεναγωγείου.

Βλέπετε, κυρία μου, είμαι πολύ ακριβής πα
ρατηρητής, ώστε καί τάς επιταφίους αύτάς έπι- 
γραφάς δέν παραλείπω, μ.’ όλον δτι πρδς τούς 
νεκρού; καί τά νεκροί; άνήκοντα, δέν έπιθυυιώ το- 
σούτον νά έχω σχέσιν. Αλλά φρονώ ότι καί τά 
επιγράμματα ταύτα δύνανται νά καθέξωσι μίαν 
ημέραν τήν οίκείαν θέσιν, δταν ή οί βίοι τών δια
φόρων άνδρών πρός οΰς άναφέρονται πρόκειται νά 
έκτεθώσιν ή καί άπλώς χάριν φιλολογικής πε
ριέργειας. όπόσα ονόματα καί πράγματα διέσω
σαν ήμϊν τά επιγράμματα τής ’Ανθολογίας, τά 
δποία ήθελον μείνει έσαεί άγνωστα, άν οί συνα- 
γωγείς τών επιγραμμάτων εκείνων δέν υπήρχον.

Εκ τού έ.τάζω Μαχα.Ιά κατήλθον διά τής 
Τουρκικής συνοικίας. Οποία νεκρώσιμος σιγή α
παντάται έν αυτή! Ούδείς άνήρ, ούδεμία γυνή .’ 
Μόλις πού καί πού φαίνεται παροδίτης τι;, σπανί- 
ως δέ καί κλαυθμηρίζον τι παιδίον διακόπτει τήν 
πένθιμου έκείνην σιγήν. Μετά τό τέλος τής συνοι
κίας έκείνης, ήτι; ούδέν τδ άξιοθέατον έχει, ύπάρ- 
χουσι τά τών Οθωμανών νεκροταφεία εί; θέσιν 
τεπρνοτάτην καί κατεσπαρμένην υπό άπειρων κυ- 
παρίσσων, μελαγχολικώς σειουσών τούς κλάδους 
αύτών εί; τήν έλαχίστην τού ανέμου πνοήν. Φεΰ! 
οί Τούρκοι, ούχί μόνον ζώντες κατέχουσι τάς ώ- 
ραιοτέραζ καί μαγευτικωτέρας θέσεις άλλά καί 
Θνήσκοντες άκόμη θάπτονται είς τοιαύτας' οί δέ 
δυστυχεί; Χριστιανοί, μή έχοντες ιδιαίτερα νε
κροταφεία, εύρίσκουσι καί αύτδ τδ τελευταίου 
των άσυλον εί; τούς κόλπους τών διαφόρων ένο- 
ριακών εκκλησιών των. Οποίαν άγάπην, οποίαν 
ευγνωμοσύνην πρέπει νά έχωμεν πρδς τήν άγαθήν 
ταύτην καί άδολον μητέρα, πρδ; τήν εκκλησίαν, 
ήτις άπδ τής γεννήσεως ημών μάς παραλαμβάνει, 
καθ όλον τδ βίον μάς ποδηγετεί, μετά θάνατον 
δέεται υπέρ ήμών, καί μή άρκουμένη είς πάντα 
ταύτα, καί αύτά τά πτώματά μα; έγκολποΰτβι 
καί έν τώ περιβόλφ της καταχωννύει;

Τά Οθωμανικά κοιμητήρια εκτείνονται έπί πο
λύ, διότι, ώς γνωστόν, οί Τούρκοι.θάπτουσι πάν
τοτε τού; νεκρούς των είς μνημεία καινά. Εκεϊ- 
Οεν δ’εκτείνεται ίκανώς εύρεία πεδιάς κεκοσμη- 

μένη ύπδ δένδρων, αμπέλων καί λοφίσκων, τήδε 
κάκεϊσε έσπαρμένων, έπί τών οποίων διακρίνον- 
ται μακρόθεν τά τοσοϋτον μαγευτικά τή; Σμύρ 
νης χωρία Βουτζάς, Βουρνόβας κτλ. Διερχόμενό; ■ 
τις τά κοιμητήρια καί μέγα μέρος τή; Άρμενι- ι 
κής συνοικία;, ήτις διακρίνεται διά τήν ώραί- 
αν εκκλησίαν της, άπαντά τδν ποταμόν Μέλην, ■ 
μικρόν καί άδοξου τόρα, άλλ ένδοξον κατά τήν ι 
αρχαιότητα. Επ’ αύτού Λ’ ενιαχού είσιν ωκοδομη- 
μένα δίκην παραπηγμάτων καφενεία, έφ ών κα 
θήμενο; δ κεκμηκώς οδοιπόρος καί ροφών μετά 
τής ’Ασιατικής εκείνης νωχελείας τδν καφέν αύ- 
τοΰ καί τδν υαργιλέν. παραδίδοται εί; σκέψεις 
ποικίλας, μέχρις ού διαπεραστικώτατος συριγμδ: 
τδν άποσπάση τών σκέψεών του αύτών. Τδ έπ 
έμ.οί καθήσας μεταξύ άλλων πολλών είς έν τών 
καφενείων τούτων, έφερα τήν διάνοιαν αμέσως 
πρδς τάς στήλας τού Ολυμπίου Διδς, δπου ενίοτε 
περιπατών, ·δχεσκέδαζον μέ τδν ξηρόν Ιλυσσδν 
καί μέ τήν θέαν τής Φαληρική; παραλία:. Εν μό
νον έλειπεν ένταΰθα ή περί τών πραγμάτων τής 
Εύρώπης έρευνα καί αί πολίτικα5, άπεραντολογίαι 
άς εϊχομεν έκεϊ. Ένταΰθα ούδείς λόγος περί πο
λιτικών, ό βάμβαξ, οί δημητριακοί καρποί, αί 
ξηραί οπώραι (γεμίσια,) ιδού τά αδιάκοπα άντι- 
κείμενα τών συνομιλιών, είς τάς οποίας ήναγκα- 
ζόμην κα5. έγώ νά λαμβάνω μέρος, ιδίως διά τδ 
τρίτον άρθρου, τοΰ οποίου κατά τήν ολιγοχρόνιον 
ένταΰθα διαμονήν μου έλαβον ικανήν εμπορικήν 
πείραν.

Ιίδη έπλησίαζεν δ ήλιος περί τήν δύσιν αύτού 
καί οί διάφοροι Οαμώνε; τοΰ καφενείου άπεσύρον- 
το, ώστε άπεφάσισα καί έγώ νά τούς μιμηθώ. 
Ελαβον λοιπόν τήν πρδς τδν σιδηροδρομικόν 
σταθμόν άγουσαν οδόν, καί ίδών αναχωρούσα; 
τάς διαφόρους άμάξας (wagons) ών τήν άναχώ- 
ρησιν προαγγέλλει πάντοτε ό διαπεραστικός έ- 
κεϊνος συριγμδ;, ού ανωτέρω έμνήσθημεν, είσήλ
θον είς τήν πόλιν διά τοΰ λεγομένου Λε^ασογω- 
fioo, συνοικίας, ήν άλλοτε έπλήρουν κήποι έκ 
κεράσων, καί ήτις κατά παραφθοράν ούχί το- 
σούτφ έπίζηλον μετεμορφώθη είς ΑΓερατογώρι, 
καί διά τή; περιφήμου συνοικίας τού Φασου.Ιΰ η· 
τι; εινε β,τι τού Ψυοί ή ή βρύσις τού Καλ.αμιώ- 
Του τής Σμύρνης.

Τοιαϋται εϊνε αί αναμνήσεις τή; ένξΣμύρνη δια
τριβής μου, φίλη έπέραστος. Αύριον διά τού σι
δηροδρόμου αναχωρώ, καί άν κατάρα τις άγριας 
ψυχής δέν μέ έμποδίση τού νά φθάσω είς τδν

πρδς βν ορον μου, θέλω καί έκείθεν σάς έκθέσει 
τά κατά τδ νέου τούτο ταξείδών μου. Φευ ! αμ
φιβολία τις μέ τήκει μή αί ’Αναμνήσεις μου αύ- 
ται δέν εΰρον χάριν παρ’ ύμΐν. Εξαγάγετέ με τή; 
αμφιβολίας ταύτης, καί δεχθήτε αύτάς ώς εξο
μολογήσεις ανθρώπου μακράν μέν τώ σώματι ύ
μών οντος, άλλ’ έπιθυμοΰντος τώ πνεύματι νά 
συνδιαλέγηται πάντοτε πρδς ύμάς.

V
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Βασι.Ιεία. Ματουη.Ι τοϋ Γ · Αί μετά τοϋ 
ΤαμεμΙάτον σχέσεις της αϋτοχςατο- 

ρέας//390—1417,1.

Μανουήλ ό Γ’, δν ό πατήρ αυ-.ού Αλέξιος είχε 
προςλάβει συνεταίρον εί; τήν κυβέρνησιν κατά τδ 
έτο; 4 376, δωδεκαέτην έτι όντα, έκληρονόμησε 
τήν διπλωματικήν εκείνου ικανότητα προσθείς 
μάλιστα καί πλειοτέραν φρόνησιν. Διήλθε δυςκό- 
λου; αληθώς έποχάς, άλλ’ ή τύχη ύπεβοήθησε 
τήν σύνεσίν του. Η κατερημ.ώσασα τήν Μικράν 
Ασίαν μεγάλη τών ’Γατάροιν εισβολή έφείσθη τού 
μικρού κράτους του. Εί καί ήναγκάσθη νά γεν^ 
υποχείριο; τού ισχυρού Τιμούρ καί νά τελή φό- 
ρον είς τδ κράτος τών Μογγόλων έπί τινα έτη, 
ή κυβέρνησίς του δμως δέν ύπέστη σπουδαίας 
πολιτικάς μεταβολάς. Τδ μόνον διαφέρον δ πα
ρουσιάζει ή βασιλεία του έπί είκοσι καί επτά έτη 
οφείλεται είς τά; πρόσκαιρου; αύτού μετά τών 
ανδραγαθημάτων τού Τιμούρ σχέσεις.

Αλέξιος δ Γ’, κατέλιπε τήν αύτοκρατορίαν τή; 
Τραπεζοΰντος περιωρισμένην είς μακράν τινα κα1. 
στενήν 
άπδ 
σης 
άπδ

(1) Συνέχεια άπδ φυλλαδ. 77.

ταινίαν παραλίων χωρών έκτεινομένην 
Βατουμίου μέχρι Κερασοΰντος, περικλειού- 
τήν χώραν τοϋ Οΐναίου, καί χωριζομένη; 
τής λοιπή; επικράτειας ύπδ τών κτήσεων 

τού Αρδαμ.ίρ, υιού τού Ταζεδδΐν, έμίρου τή; Λι- 
μνίας. Τδ εύρος αύτή; μ.εταξύ τή; θαλάσσης καί 
τών ορέων σπανίω; ύπερέβαινε τά; δεκαπέντε 
λεύγας, ύπήντα δέ τις εκεί χριστιανούς αύθέντας 
ών ή εις τήν αύτοκρατορικήν έξουσίαν ύποταγή 
ήτο λίαν άμφισβητήσιμος. Π πόλις τοΰ Οΐναίου 
καί ή περίχωρος αύτού έκυβερνώντο ύπό τίνος 
Ελληνος Μελησσινοΰ καλουμένου, δστις κυρίως 
διήγε σχεδόν άναξάρτητος καθόσον αί κτήσεις 
τοΰ έμίρου τής Λιμ.νίας έκειντο μεταξύ ύατοΰ καί
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τής αύτοκρατορικής φρουρά; τής Κερασοΰντοτ. ό 
έμίρης τίς Αιμνία; ’Αρσαμίρ ητο στενώ; συνδε- 
δεμένο; μετά τοϋ Μανουήλ δνά τοϋ πολιτικοΰ 
συμφέροντος, συνάμα δέ λμ διά συγγενικών δε
σμών, διότι ητο υιός τίς ωραίας Εύδοξίας, αδελ
φής τοϋ Μανουήλ.

Λέων δ Καβασίδης, αρχηγός μιάς τών είς τό 
Κράτος πλείστην έχουσών έπιόροήν οικογενειών, 
διώκει εύρύχωρόν τινα χώραν έπί τών όρέων καΐ 
κατείχε πλεϊστα οχυρά φρούρια δι’ ών καθίστατο 
κύριος της πρός μεσημβρίαν τής πρωτευούσης λεω
φόρου τών καραβανίων, καΐ τώ συνεχώρουν νά εισ
πράττω φόρους άφ δλων τών δδοιπόρων οίτινε; 
διερχόμενοι τήν χώραν του διευθύνοντο είς τε 
τήν Περσίαν κα'ι Αρμενίαν.

Ο ΐσπανός περιηγητής Γονζάλε; δέ Κλαβϊγος, 
άποσταλεΐς ύπό Ερρίκου τοϋ Γ. βασιλέό>; τής 
Κκστίλλης, ώς πρεσβευτής παρά τώ Τιμούρ, κα- 
τέλιπεν ημϊν περίεργον άφήγησιν περί τής ισχύος 
τοϋ Λέοντος Καβασίδου καί περί τοϋ τρόπον καθ’ 
βν έξήσκει τήν δικαιοδοσίαν του ο>; δούξ Χαλδίας. 
0 ΐσπανός περιηγητής είχε μεθ’ έαυτοϋ καί τινα 
απεσταλμένου πρός 8ν ό Τιμουρ, άναλαβών τήν 
όδόν τής Σαμαρκάνδης, είχεν αναθέσει αποστολήν 
τινα παρά τω Ερρίκω τής Καστίλλης. Αμα εί- 
σελθόντας έν τή έπικρατεία: τοϋ Λέοντος Καβα
σίδου, συνέλαβον αύτούς άπαιτοϋντες πληρωμήν 
τελωνιακών δικαιωμάτων ή τήν διά δώρων εξα
γοράν των. 0 απεσταλμένος Μογγόλος διεμαρτύ- 
ρετο λέγων δτι, ό πρεσβευτή; τοϋ μεγάλου Τι- 
μουρ δέν ώφειλε νά ύποβληθή εις πληρωμήν τε- 
λωνιακών δικαιωμάτων ώς τις έμπορος, ύπεστή- 
ριζε δέ δτι είχε τό δικαίωμα νά διέρχηται έλευ- 
θέρως τόπον τελοϋντα φόρον εις τδν μέγαν Μογ- 
γόλον, καί δτι ό Λέων υποχείριος ών τοΰ αύτο
κράτορος τής Τραπεζοϋντος, δέν είχε λόγον ούδ' 
άφορμήν ήν τινα δήποτε δπω; φορολογήση τδν 
αντιπρόσωπον τοϋ έχοντος κυριαρχίαν έπΐ τοϋ ί 
διού ήγεμόνος. Είς ταΰτα πάντα β Λέων άπεκρί
νατο δτι είς αύτδν ήτο ανατεθειμένη καΐ έμενεν 
εις βάρος του ή τε διατήρησις καΐ ασφάλεια τής 
όδοΰ, ή υπηρεσία δ αΰτη τώ έδιδε δικαίωμα νά 
λαμβάνη διόδια άφ’ δλων τών οδοιπόρων’ άν, έ
λεγε, δέν έτήρει έπΐ μισθώ στρατιωτικόν τι σώμα 
πρδς άπόκρουσιν τών επιδρομών τών Τουρκομά
νων, αί κλεισώρεια·, τών όρέων θά έγίνοντο μετ’ 
ού πολύ άδιάβατοΓ καΐ τέλος πάντων ή επαρχία 
του ήτο τόσι.» πτωχή, ώστε πολλάκις ήναγκά
ζετο νά είσβάλλη είς τάς γονιμωτέρας τοϋ κρά

τους επαρχίας όπως προμηθεύηται χρήματα καί 
τρόφιμα δταν ύπήρχε σπάνις όδοιπόδων. Οΰτω ό 
μέν Κλαβϊγος τώ προσέφερε έρυθροΰν ύφασμα καΐ 
άργυράν τινα συσκευήν, ό δέ Μογγόλος πρεσβευ
τής έδωκεν ωραίας δθόνας καί ερυθρά ένδύματα, 
άλλ ό Λέων δέν ήρκέσθη είς αύτά, διδ οί δύ<$ 
άπεφαλμ-ένοι ήναγκάσθησαν ν’ άγορά σωσι διάφορα 
δέματα εμπορευμάτων παρά τίνος καραβανιού, δ

πως τά προσθέσωσιν είς τά άνωτέρω δώρα. Τότε 
ό Λέων Καβασίδης έπεριποιήθη αύτούς ώς ίδιους 
ξένους, καί εύρε τδν τρόπον νά έπωφεληθή έτι έκ 
τί; διαβάσεώ; των ένοικιάζων αύτοΐ; έσαγμένους 
ίππους πρδ; μεταφοράν τών εφοδίων των εί;’λρ- 
σίνγην.

0 Τιμουρ είχε καταστή κύριο; τής Ασίας, ό 
δέ Γίββων νομίζει δτι δ κατακτητής ούτος, ένώ 
έστρατοπέδευεν υπδ τά τείχη τής ϊμύρνης με
λετών τήν κατάκτησιν τή; Σινικής πρδς έκτέλε" 
σιν τών μεγάλων σχεδίο>ν του, έπηξίωσε νά κα
τάχτηση τήν μικράν αύτοκρατορία·/ τής Τραπε
ζοϋντος. Λαλών ό ιστορικός ούτος περί τή; φυ
γή; τοϋ Μωάμεθ, υίοΰ τοϋ Βαγιαζήτου, μετά τήν 
άτυχή μάχην τής Αγκύρας, λέγει’ α ύ Τιμούρ 
φαίνεται, δτι έν τή έσπευσμένη αύτοΰ πορεία, ού
δόλως έσυλλ.ογίσθη τήν αφανή ταύτην τή; Ανα
τολή; γωνίαν. » Αλλά τοΰτο δέν είναι άκριβές’ 
ό Τιμούρ ούτε τήν κατάκτησιν τή; Τραπεζούντο; 
ώλιγώρει, ούδ’ έλησμόνει τδν Μωάμεθ, άλλ’ ούτε 
ή Ελληνική αύτοκρατορία, ούτε ό Οθωμανός ήγε
μών είχον σημαντικότητά τινα απαιτούσαν τήν 
προσωπικήν αύτοΰ παρουσίαν. Τδ μεγαλεϊον τών 
έργων τοϋ Τιμούρ, θεωρούμενου εϊτε ώ; πολεμι- 
στοΰ, εϊτε ώς πολιτικού, κατ’ ούδέν έλαττοϋται 
έκ τοϋ δτι ή αύτοκρατορία τή; Τραπεζοϋντος έπέ- 
ζησεν εί; την έν τή Μικρά Ασία κυριαρχίαν τών 
Τατάρων, ή έκ τοΰ δτι Μωάμεθ δ λ'. έγένετο ό 
δεύτερο; ιδρυτή; τοϋ δθωμανικοΰ κράτους, ‘θ Τι- 
μούρ δέν συνήλθεν εί; αποφασιστικήν κατά τοΰ 
Βαγιαζήτου μάχην είμή άφοΰ έλαβε πάν προφυ- 
λακτικδν μέτρον δπω; στρατό; άφορμώμενο; άπδ 
τών παραλίων τή; Μαύρης θαλάσση; μή δυνηθή 
νά τώ διακόψη τήν μετά τών οπίσω αύτοΰ κει
μένων χωρών συγκοινωνίαν. Απαντες οί ηγεμό
νες, χριστιανοί εϊτε Μωαμεθανοί, οι μεταξύ τοΰ 
κόλπου τή; Αλεξανδρέττη; καΐ τοϋ όρμου τή; 
Τραπεζοϋντος, είχον ύποχρεωθή νά χορηγώσιν, 
αριθμόν τινα στρατιωτών πρδ; ένίσχυσιν τών τά
ξεων τοΰ ταταρικοϋ στρατού καί νά συσταίνωσιν 
άποθήκα; πρδ; προμήθειαν τροφίμων, ‘θ βασι

στενή συμμαχία ήτι; ύπήρχεν άναμέσον τοΰ έμίρη 
τή; Ερσίνγη; Ταχάρτίνου, τοΰ χάίροντο; μεγίστην 
εύνοιαν περά τή αύλή τοΰ Τιμούρ, καί τοΰ γαμ
βροΰ του Μανουήλ, μόνη ήθελεν άρκέσει δπω; έμ- 
ποδίση τδν πανούργου Μονγόλον τοΰ νά παρα
γνώριση τήν σημαντικότητα τή; Τραπεζοϋντος. 
Ή προσοχή τοΰ Τιμούρ, ώ; πρδ; πάσα; τάς πε
ριστάσεις αΐτινες ήδύναντο νά τώ χρησιμεύσωσιν 
έν τή τρομερά κατά τών οθωμανικών δυνάμεων 
πάλη αύτοΰ, τοσοΰτον είχε διεγερθή, ώςε είχεν α
ποφασίσει νά στερήση τδν Βαγιαζήτην πάσης άπδ 
τών εύρωπαϊκών κτήσεων του προερχόμενη; βοή
θειας, έπιπίπτων κατά τής πλευρά; καί τής ού- 
ραγία; τοΰ τουρκικού στρατού. Πρδς τδν σκοπόν 
τούτον διέταξε τήν συγκέντρωσιν στολίσκου τί
νος έν Τραπεζοϋντι, ώ; άποδεικνύεται έκ τινο; 
έπιστολή; τού Τιμούρ διευθυνομένη; πρδ; ’ΐ- 
ωάννην τδν Παλαιολόγον, αύτοκράτορα Κωνσταν
τινουπόλεως καί ανεψιόν Μανουήλ τοϋ Β*. Τδ έγ
γραφον τοΰτο, γραφέν δύο μήνα; πρδ τής έν 
Άγκύρα μάχης, άποδεικνύει τήν άξίαν ήν έδιδεν 
ό Τιμούρ εις ναυτικόν τινα άντιπερισπασμδν καθ’ 
ήν περίπτωσιν παρετείνετο ή έν τή Μικρή: Ασία 
εκστρατεία του. Οθεν διέταξε τδν Ιωάννην Ιϊα- 
λαιολόγον νά έχη ετοίμους είκοσι γαλέρας δπως 
τά; συνένωση μετά εϊκοσιν άλλων ά; έφώπλιζεν 
ό αύτοκράτωρ τή; Τραπεζοϋντος. ’Αληθώς ούδεμία 
έγένετο χρήσις τών στόλων τούτων καί ότι δ Τι- 
μούρ ούδόλως διέπλευσε τδν Βόσπορον ούδ’ ύπήγε 
νά κυριεύση έξ έφόδου τήν ’λδριανούπολιν ή τδ 
Βυζάντιον, άλλά τδ γεγονός τούτο δέον ν’άποδοθή 
εί; τήν παντελή καταστροφήν τών οθωμανικών 
δυνάμεων, τά; όποια; δέν είχε λόγον νά φοβήται 
μετά τήν έν ’Αγκύρα μάχην, ούχί δέ, ώ; υποθέ
τει δ Γίββων, είς τδ δτι στενή μέν άλλ' άδιάβα- 
το; θάλασσα έκύλιε τά κύματά τη; μεταξύ Εύ-· 
ρώπης καΐ Ασίας καί δτι δ κύριο; τόσων μυριά
δων τομάνων (περσικόν νόμισμα) και τόσων μυ- 

: ριάδων ιππέων δέν είχεν εί; τήν έξουσίαν του 
μίαν καν γαλέραν. ‘Ο λόγο; είναι έτερος- Τά πο
λιτικά σχέδια άτινα έμπόδισαν τδν Τιμούρ νά έ· 

' πισκεφΟή τήν Τραπέζοΰντα καΐ Προύσσαν, ύπε- 
, χρέωσαν έπίσης αύτδν νά δλιγωρήση τήν ’Λδρια- 

νούπολιν καΐ Κωνσταντινούπολή.
1 Ό Τιμούρ έκυβέρνα τδ άπέραντον κράτος του 
■ μάλλον ώ; στρατηγό; ή ί>; βασιλεύς. Ό άνήρ ού- 
• τος ήτο νομά; τις έχων καταπληκτικήν μεγαλο- 
, φυΐαν, άλλά καΐ θεωρών ένδοξον τδ νά μένη νο- 
ί μάς. Τδ στρατόπεδόν του ήτο ή τακτική του δια-
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λεύς τής Γεωργίας είχε βιασθή είς άρνησιν τή; 
χριστιανική; θρησκείας, καΐ ήναγκάσθη νά πα- 
ραδώση τώ Τιμούρ τδν πολύτιμον άλυσιδωτδν 
θώρακα 8ν οί οπαδοί τοΰ Μωάμεθ ένόμιζον φι- 

•λοτεχνηθέντα ύπδ τών χειρών τοΰ προφήτου 
βασιλέω; Δαβίδ, ό έμίρης τή; ’λρσίνγη; 'Γαχαρ- 
τήν καΐ ό Καρά Γιουλούκ, αρχηγό; τή; τών 
Τουρκομάνων λευκής όρδής, είχον γενή υπήκοοι 
τού Μογγολικού κράτους. 0 Καρά Γιουσούφ, ό 
τρομερό; έκεϊνο; αρχηγό; τή; μαύρης ορδής είχεν 
έκδιωχθή άπδ τών έκτεταμίνων του κτήσεων καΐ 
είχε προσφύγει ύπδ τήν προστασίαν τής οθωμα
νικής αύλής. 0 Βαγιαζήτης είχε προεκτείνη τά 
όρια τοϋ όθωμανικοΰ κράτους μέχρι τού Θερμώ- 
δοντος, τδ όποϊον έφήπτετο οΰτω τή; αύτοκρα
τορίας τή; Τραπεζοϋντος. Η Λμάσια, ή Τόκα καΐ 
ή Σιβάς άνήκον εί; τδν σουλτάνον τούτον, 0;τι; 
κατεϊχεν οΰτω στόλον ίκανδν δπω; δυνηθή νά έ- 
πιτεθή ποτέ διά θαλάσση; κατά τή; Τραπεζούν
το;. Εί; τοιαύτην όντων θέσιν τών πραγμάτων, 
θά ήτο πολύ άφρων ό Τιμούρ άν άπηξίου τήν Τρα 
πεζοϋντα καΐ άφηνε τώ Μανουήλ άνεξαρτησίαν 
τινά έστω καί κατ’ όνομα. II έποχή καθ’ ήν άκρι
βώς κατέταξε τήν Τραπέζοΰντα μεταξύ τών υ
ποτελών κρατών, δέον νά όρισθή κατά τδ έαρ τού 
4400, δηλαδή μετά τήν κατά τή; Γεωργία; έκ- 
στρατείαν του. 0 Τιμούρ άπέσπασεν άπδ τοϋ πρδ; 
άρκτον ς-ρατοϋ του μίαν μοίραν, καθ’ ή; οί μισθω
τοί τοΰ Μανουήλ στρατιώται δέν ήδυνήθησαν νά 
φυλάξωσι τάς κλεισώρεια; τών όρέων. ό Μανουήλ 
ώφελήθη πλειότερο·/ έκ τή; διπλωματικής του ί- 
κανότητος, καθότι έπέτυχε διά διαπραγματεύ
σεων, ών άγνοοΰμεν τά καθέκαστα, ν άποτρέψη 
τήν πορείαν τών Τατάρων, ώμολόγησεν δμω; έ- 
αυτδν ύποτελή είς τδν κυριάρχην τών Μογγόλων 
καί έθεσεν άπάσα; αύτοΰ τά; δυνάμεις, τής τε 
ξηρά; καί θαλάσσης, ύπδ τάς διαταγά; τού Τι- 

μούρ.
Οταν ό μέγα; ταταρικδ; στρατό; έκινήθη κατά 

τοΰ Βαγιαζήτου, ό Τιμούρ διέταξε τδν αύτοκρά- 
τορα τή; Τραπεζοϋντος νά μεταβή αύτοπροσώ- 
πω; εί; τδ στρατηγεΐόν του, δπω; λάβη τήν διοί- 

κησιν τών ύπ’ αύτοΰ χορηγηθέντων στρατιωτών, 
άλλ’ ό Μανουήλ έξεΰρε προφάσεις όπως άπαλ
λαχθή τή; υπακοής, καί είναι μάλιστα βέβαιον 
δτι δέν παρευρέθη είς τήν μάχην τής ’Αγκύρας. 
Αί περιγραφαί τή; περιφήμου ταύτης μάχη; ύπδ 

τών συγχρόνων μωαμεθανών τε καί χριστιανών, 
ούδεμίαν άφίνουσι περί τούτου αμφιβολίαν. Η
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μονή κχί τό κυνήγιον η μόνη του διασκέδασις" 
είχε δέ άποφχσίσει ότι ποτέ αύτοϋ ζώντος ή έν 
ταΐς πόλεσι διατριβή νά μή έξασθενίση τήν πει
θαρχίαν τών άνικήτων θωρακοφόρων λόχων του. 
Κατ’ αυτόν, ή τε φρόνησις καί άρετή μόνον ύπό 
τήν σκηνήν ύπήρχον" ή κακία δέ και ή άσυνεσία 
κατωκουν εντός τών τειχών τών πόλεων καί τών 
μονίμων οικιών. Πρό τής έν Αγκύρφ μάχης, ό 
Τιμούρ είχε φρονίμως παρασκευασθή είς μακρόν 
πόλεμον, ύπολογίζων δτι άπασαι αί δυνάμεις τοϋ 
έκτεταμένου κράτους τοϋ Βαγιαζήτου έμελλον νά 
τώ άντιταχθώσιν. ’Αλλά νικητής γενόμενος άπαξ, 
καί μετά τήν πλήρη διάλυσιν τοϋ τουρκικού στρα 
τοϋ, ουδόλως παρετήρησε τήν ζωτικότητα τών 
διοικητικών θεσμών έφ’ ών έβασίζετο ή οθωμα
νική δύναμις, ήν έσφαλμένως ένόμισεν ώς έχουσαν 
μόνην βάσιν τήν στρατιωτικήν ανδρείαν φυλής 
κατ’ αυτόν έςολοθρευθείσης.

Αποχωρών άπό τών ανατολικών τής Ασίας ε
παρχιών, δ Τιμούρ κατέστησε τόν ανεψιόν του, 
Μιρζά Χαλίλ, άμεσον κυριάρχτν τών υποτελών 
κρατών Τραπεζοΰντος, Γεωργίας, ’Αρμενίας καί 
τών ορδών τών Τουρκομάνων. Καί έν τώ Μογ
γολικά» κράτει έξεγερθεϊσαι ταραχαί μετά τόν 
θάνατον τοϋ Τιμούρ, καί ή άναχώρησις τοϋ Μιρζά 
Χαλίλ πορευομένου δπως καθέξη τόν θρόνον τής 
Σαμαρκάνσης, συνεχώρησαν τώ Μανουήλ ν α
πόσειση έξ ολοκλήρου τόν ζυγόν τών Τατάρων 
καί ν’ άπαλλάξη τήν χώραν του άπό τοϋ φόρου δν 
άπέτιεν αυτοϊς.

Μανουήλ δ Γ’άπέθανε τώ 1417. Είχε νυμφευ- 
θή τό πρώτον, τώ 1377, τήν Ευδοξίαν έκ Γεωρ
γίας, έξ ής ένα υίόν άπέκτησεν, ’Αλέξιον τόν λ', 
μετά ταϋτα ένυμφεύθη Ανναν τήν Φιλανθρωπινήν 
έκ Κωνσταντινουπόλεως, έξ ής δέν έλαβε τέκνα. 
Ό Αλέξιο; παρέσχεν υποψίας δτι δήθεν ειχεν έ 
πισπεύσει τόν θάνατον τοϋ πατρός του.

("Επεται ή συνέχεια)

II ΑΓΓΥΡΑ ΦΙΑΛΙ2.

I.
Πώς ό Οχτάβιος ε.1α6ε τρεις ενχάς ίιπιθά/τους.

0 δίφρος τοϋ κόμητος Οκταβίου δέ Σουβοάν 
ώς βέλο; διήρχετο μ’ δλον τό πλήθος τών αμα
ξών, αϊτινες πεοιέτρεχον τήν μεγάλην λεωφόρον 
τών Ηλυσίων πεδίων.

ΐϊτο περί δυσμάς θερμής ημέρας τοϋ Μαίου.

‘Ο κόμης όκτάβιος, νέος ώραϊος είκοσι επτά 
ή είκοσι οκτώ έτών περίπου' μέ τή ομματοϋά- 
λιον είς τόν οφθαλμόν καί τόν μύστακα έστριμμέ- 
νον, μέ εύοσμον σιγάρον είς τά χείλη, μέ πρόσω- 
πον φαιδρόν καί ούτως είπειν βεβυθισμένον είς τάς 
μαγευτικάς φαντασίας τοϋ έαρος καί τής νεότη
τας, ώδήγει τδν ’Αγγλικόν ίππον του μετά κομ- 
ψότητος καί έπιδεξιότητος τελείου εύπατρίδου" 
πλησίον αύτοϋ άκουμβισμένος καί υ,έ έσταυρω- 
μένους τού; βραχίονας έκάθητο ό υπηρέτης του 
σοβαρός, προσεκτικός καί πρόθυμος είς τάς δια- 
ταγάς του. Καθ έκάστην στιγμήν ό κόμης διε- 
σταύρου άλλοτε μέν παρασημοφόρον τινά άμα
ξαν, άλλοτε μικρόν δίφρον χαμηλόν περικλείοντα 
φιλικά πρόσωπα . . . τότε, καί άναλόγως τοϋ 
προσώπου τό δποϊον συνήντα είτε κατοικών είς 
τά; έρημίας τοϋ προαστείου Αγίου Γερμανού ή 
εί; τούς έρωτολήπτους τόπου; τής συνοικίας 
Breda, προσέκλινε χαριέντως ή άπέτεινε διά 
τοϋ άκρου τών διά χειροκτίων περιβεβλημένων 
δακτύλων του άπλοϋν οίκειότητος χαιρετισμόν.

‘θ όκτάβιος δέ Σουβράν ήτο πολύ κοινωνικός, 
καί ειχεν άνατρέξει όλα; τάς τάξεις τής Παρι- 
σιανής κοινωνίας διά νά έπιτύχη τήν φλέβαν έκεί
νην τοϋ άργύρου, ή τοϋ κασιτέοου, τήν όποιαν δνο- 
μάζουσι τέρψιν. Μή έκπλήττεσθε λοιπόν έάν 
κατά τήν δίοδόν του συνέλεγε τόσην πληθύν έκ- 
φραστικών βλεμμάτων, τερπνών μειδιαμάτων 
καί τρυφερών χαιρετισμών.

Είχε σχεδόν διέλθει τήν αψίδα τοϋ Θριάμ
βου’ διπλασιάζων δέ τήν ταχύτητα τής ίππου 
τ ,υ έφθασεν εί; τήν Ούραν ^Ιαϊλλίδτ καί είσήλ- 
θεν είς τό δάσος τής Βουλωνίας" έκεϊ έφάνη ώς νά 
έσκέφθη πρδ; στιγμήν, μετά ταϋτα £ίψας τούς 
χαλινού; είς τάς χεϊρας τοϋ υπηρέτου του έπήδη- 
σεν ελαφρός έπί τής γής, ψάλλων άσμάτιόν τι 
τοΰ Ροσίνη.

— Θά περιμένω ένταϋθα, κύριε Κόμη ; ήρώ- 
τησεν δ υπηρέτης.

— θΖζ» Ιωσήφ, όχι, μή μέ περιμένεις, διότι θά 
άργήσω πολύ, εϊπεν δ όκτάβιος μετά μειδιάμα
τος τδ δποϊον άπεκάλυψε λαμπρούς όδόντας"

Η έξησκημένη μύττη τοϋ Ιωσήφ ώσφράνθη 
ερωτικήν τινα συνέντευξιν. Οθεν ύπέλαβε μέ τρό
πον λίαν κακεντρεχή,

— Αοιπόν νά έπιστρέψω είς τδ μέγαρον ;
— ’Ανωφελές, παιδί μου. Τδ μέγαρον δέν μοί 

άνήκει πλέον.
— Τδ μέγαρον ... τοϋ Κυρίου κόμητος . . «

έχων πλέον τήν άνάγκην σου σέ ειδοποιώ νά ζη- 

τήσης άλλαχοϋ τύχην.
— 0 κύριος Κόμης έχει καμμίαν αφορμήν νά 

παραπονήται διά τήν υπηρεσίαν μου ;

— Ποσώς, φίλε μου. Σέ έγνώρισα πάντοτε μέ
θυσον, ψεύστην καί οκνηρόν, τοϋτο είναι άληθές' 
άλλά τά έλαττώματά σου ταϋτα έμειναν έν σοι 
εις στάσιμον κατάς-ασιν, ούτε ηύξησαν ούτεήλατ- 
τώθησαν καί διά τοϋτο δέν υπέφερα ύπέρ μέτρου" 
έπί τέλους σύ έχεις καλόν τρόπον καί δέν μοί 
κλέπτεις πολλά, καθώς οί συνάδελφοί σου.... είσαι 
άκόμη καλό; ύπηρέτης καί ούτως ύπέγραψα τό 
πιστοποιητικόν σου’ μ.ή φοβοϋ λοιπον και κα
λήν τύχην!

— Αλλά, εϊπεν ακόμη δ Ιωσήφ, όστις έτραυ- 
λιζεν ύπδ λύπης, τί σκοπεύει νά κάμη δ κύριος; 
ποϋ θά κατοικήση ;

— Διά τί έρωτας, κύριε Ιωσήφ ; εϊπεν δ κύ
ριος δέ Σουβράν διά τής άγερώχου φωνής του.

0 ύπηρέτης τόσον κατεπτοήθη ύπδ τών ύψη - 
λοφρόνων βλεμμάτων τοϋ κυρίου του, ώστε άφοϋ 
προσέκλινε μέχρις εδάφους άνέβη ταχέως είς 
τδν δίφρον, έστρεψε τούς χαλινούς καί άνελήφθη 
χωρίς νά προφέρη ούτε λέξιν.

0 κόμης μείνα; μόνος έκύτταξε τδ ώρολό- 

γιόν του.
— £2! είπε μετ’ άνυπομονησίας, πολύ έβιάσθην 

πρέπει νά περιμείνω ακόμη μίαν ώραν . . . . 
καί δέν έχω πώς νά περάσω τδν καιρόν ! . . . Έ- 
χασμουρήθη καί μέ βήματα βραδέα είσήλθεν 
είς έρημόν τινα δενδροστοιχίαν. Η διαυγής καί 
ευώδης άτμοσφαϊρα ύπεβοήθει τήν βλάστησιν 
τών άνανεουμένων δένδρων, δ άήρ ήτο δροσερό
τατος.

Αί άόριστοι αύται άναθυμιάσεις τοϋ έαρος έ
χουν μεθυςτκάς τινας δυνάμεις" εμβάλλουν είς τάς 
νέας ψυχάς ζύμην άνησύχων επιθυμιών καί άνα- 
ζωογονοϋν τάς τέως άποκαμωμένας" δλίγον κατ 
δλίγον άνέκφραστός τις ίλαρότης διεπέρασε τήν 
καρδίαν τοϋ ’Οκταβίου, ήτις έβυθίσθη εις έκστα- 
σιν καί είσέδυσεν είς τήν γλυκεϊαν κατωφέρειαν 
τής άναμνήσεως.

Έν άκαρεϊ άνεμνήσθη όλης του τής ζωής καί 
άναμφιβόλως ή έξέτασις αΰτη τώ ένέπνευσεν εύα- 
ρέστους ιδέας" διότι πτωχή τις, ήτις κατά τύ
χην διήρχετο τότε μέ άδύνατόν τι βρέφος κρε- 
μάμενον είς τούς άπεξηραμένους κόλπους της 
έπλησίασεν έλκυσθεϊσα έκ τής ιλαράς έκφράσεως

■δέν άνήκει πλέον ... είς τδν κύριον κόμητα ; έ - I 
ψέλλισεν δ ’Ιωσήφ μετ’ έκπλήξεως μετριασθείσης 
-ύπό σεβασμού.
,- — Τό έπώλησα, εϊπεν δ κύριος δέ Σουβράν.

Καί έπρόσθεσε γελών καί δμιλών ούτως είπειν 
χαθ’ εαυτόν. « Επρεπε νά πληρώσω τούς δανει- 
στάς μου! . .» 0 ’Ιωσήφ έξέτεινεν είς τδν άέρα 
τού; δύο βραχίονάς του τρέμ,οντας άπδ έκπληξιν. 
- — ό κύριος κόμης πληρώνει τούς δανειστάς
του ! εϊπε στρέφων τούς μεγάλους τεθορυβημέ- 
νους οφθαλμούς του, οΐτινες έλεγον καθαρώς. — 
0 άφανισμδς άρά γε έπίκειται ;

’Αλλ’ αυστηρόν τι βλέμμα τοϋ κυρίου του έπέ 
βάλε σιγήν είς τάς άδιακρίτους ερωτήσεις του, 
όθεν δ πιστός θεράπων έπανέλαβεν έν τώ άμα,

— Ποϋ νά οδηγήσω τδν δίφρον καί τήν ρι'ις 
'Array ;

— Είς τήν οικίαν τοϋ Δουκδς δέ Βιλλεοουα. 
Αύτός ήγόρασε τά έπιπλά μου καί τάς άμά- 
ξας μου.

— Καί τδν δίφρον ήγόρασε; . . . καί τήν μις 
'Array έπίσης; έψιθύοισεν ή άδύνατος φωνή 
τοϋ ύπηρέτου ετοίμου νά λειποθυμήση άπδ έκ- 
πληξιν.

Μετά ταϋτα αίφνιδίως :
— Καί έγώ, κύριε ; έκέκραξεν αυτός μετά 

θλίψεως.
— Σύ Ιωσήφ;

— Ναί κύριε καί έγώ j · . . ποϋ νά υπάγω;

— Ε ! μά, δπου θέλεις φίλε μου.

— Οπου θέλω . . . .; έψιθύρισεν δ ύπηρέτης 

όστις έφοβεϊτο νά έννοήση.
— Βεβαίως δέν έλαβες τούς μισθούς σου σή

μερον τδ πρωί ;
•— Μάλιστα, δ κύριος κόμης μέ τήν συνήθη 

γενναιότητά του μοϋ τούς έπλήρωσε τριπλού; 
χαί τετραπλούς, διά τδ δποϊον τδν ευχαριστώ 
ταπεινώς, άλλά .. .

— Ε λοιπόν;
— Αλλά .... τοϋτο δέν θά ειπή τολμώ νά 

τδ ελπίσω . . .
— Μήν έλπίσης τίποτε, Ιωσήφ. Τοϋτο θά ειπή 

ότι είσαι έλεύθερος.
— Ελεύθερος, κύριε, έγώ ;
—- Ελεύθερος ώς μία χελιδών.

. 0 ύπηρέτης έγεινε χλωμός.
— Τότε δ κύριος μέ άποπέμπει;
— Δέν σέ αποπέμπω ποσώς, ’Ιωσήφ, άλλά μή
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τής φυσιογνωμίας του καί τώ έτεινε σιωπηλώς 
τήν χεϊρα.

0 Οκτάβιος έσπλαγχνίσθη τήν ισχνήν καί 
χλωμήν αύτήν μορφήν, ίζήτησεν είς τά θυλάκιά 
του καί εύρε μέ μεγάλην του έκπληξιν είς γω
νίαν τινά τοΰ γελεκιού του λησμονχθέν τι λουδο- 
βίκιον.

— Ιδού, καλή μου γυναίκα, τή είπε δίδων 
αύτδ είς τήν πτωχήν- είναι το τελευτάϊόν μου...

— Θά παοαζαλέσω τον Θεδν διά σάς, έψιθύ- 
ρισεν ή πτωχή πλήρη; χαράς, καί θά σάς δώσή 
πλούτη.

0 κόμης, δστις ήδη έξηκολούθει τδν περίπα
τόν του, έστράφη μέ άνεσταλμένας δφρΰς.

— Κράτησε δι’ έσέ τάς άνοήτους αύτάς εύχάς 
σου, ανέκραξε μετ οργής.

II πτωχή γυνή τον ένόμισε τρελλδν καί έφυ
γε ταχέως, ό Όκτάβιος έξηζολούθησε τόν δρό
μον του μέ ανυψωμένους τούς ώμους καί προσε- 
πάθει νά έπανεύρη τήν διακοπεϊσαν ονειροπόλη- 
σίν του. 'Γήν φοράν ταύτην άνεκάλει είς τήν μνή
μην του τά; εικόνας τών γυναικών, τάς οποίας 
ειχεν αγαπήσει, καί δλαι αϋται αί άκτινοβόλοι 
νύμφαι τής νεότητό; του, φάλαγξ ροδόχρους καί 
μειδιώσα, κατάλογος ατελείωτο; ώ; έκεϊνο; τοΰ 
Don Juan, ήρχ-.σαν νά έξέρχωνται έκ τοΰ κι
βωτίου τή; μνήμης του.

II μέν μετά θορυβώδους χάριτος, εύθυμος, μέ 
λευκούς δδόντα; καί μέλακάκϊα- μέ οφθαλμούς μέ
λινος άδάμαντο; άφελεϊ; καί σκωπτιζού; συγχρό
νως καί μέ φωνήν κορυδαλοΰ μεθυσμένου υπό τοΰ 
ήλίου. Η άλλη, μεγαλοπρεπή; ώ; σκυθρωπόν άγαλ
μα, ακίνητος, χωμένη εί; βελούδα καί τρίχαπτα 
καί παραδίδουσα μ.ετ’ άμεριμνησία; μεγάλη; κυ
ρία; τού; μαομαροειδεϊς ώμου; τη; είς τάς ακτί
νας τών φώτων τοΰ χορού, καί μέ πρόσωπον ά· 
γέρωχον ε'ί "°ύς περιέργους οφθαλμού; τή; κα- 
κολογίας.

Αλλη, ήτις εΐργάζετο πλησίον τής μητρό; της 
ενώπιον τή; ήούχου εστίας, εί; τήν λάμψιν έργα- 
τικοΰ φωτό; είναι ή κατά φαντασίαν νέα κόρη, 
ή μέ πρόσωπον καθαρόν καί γαληνιαϊον ωραία 
παρθένο; . . . Ούδείς ήξεύρει ότι τό σώμά τη; 
ανατριχιάζει εί; τόν έλάχιστον έξωθεν κρότον, 
δτι τά μεγάλα χαμηλωμένα βλέφαρά της άπο- 
κρύπτουσιν οφθαλμούς κοζκίνους έκ τή; αγρυ
πνία; καί κοίλου; έκ τών ελέγχων τή; συνειδή- 
σεως, καί δτρ έκαστη ραφή τή; βελόνη; της είναι

ή συνένοχο; καταστρεπτικών ιδεών καί μυστικών 
θλίψεων.. .

Εκατόν ίσως άλλαι όψεις, εκατόν μορφαί γυ
ναικών άκτινοβόλων ή άπηλπισμένων διήοχοντο 
ένώπιόν τοΰ Όκταβίου, χωρίς νά τοΰ διεγείρωσιν 
ούδέν άλλο ή ένθύμησίν τινα κολακευτικήν, έγω’ί- 
στικό» τι αίσθημα ίκανοποιηθείση; ματαιότητος. 
Ούδεμία ϊ; του έταοάχθη, ούδεμία λύπη διήγειρε 
τό στήθό; του, ούδέ ίν τών γλυκέων τούτων δνΟ- 
μάτων, τά όποια ώς μαργαρϊται έπεσαν είς τήν 
άβυσσον τοΰ παρελθόντος, έτάραξε τό εί; τάς αρ
τηρία; του αίμα.

Τότε καί διά πρώτην φοράν παρατήρησεν δτι 
δέν ειχεν αγαπήσει, ό αληθής έρως ομοιάζει πρός 
λέοντα τή; ερήμου- έχει άγροίκου; υπερηφάνειας- 
καθώς αύτός δέν συχνάζει είμή μόνον τά; ερη
μιά; καί φεύγει τά; καρδία; τά; υπό τών άνοή- 
των καί έφημέοων φαντασιοπληξιών καί τοϋ πα- 
ρακολουθοΰντο; αύτάς κόρου μαρανθείσας.

— Ελεημοσύνη, καλέ μου κύριε, τόν διέκο
ψε λυπητερά τι; φωνή.

Ητο τυφλό; τις έπαίτης, δστις καθήμενο; έπί 
τοΰ χείλου; μιας τάφρου συνέλεγε μετ’ εύχα- 
ριστήσεω; τά; ακτίνα; τοΰ δύοντο; ήλίου. Τά 
λευκά μαλλία του έκυμάτουν είς τήν γυμνήν κε
φαλήν του, καί εύζωΐα τι; δλω; υλική έλάμπρυνε 
τό άπεσκληρυμένον καί μαυρισμένον έκ τοΰ ήλιο- 
καύματο; πρόσωπόν του.

0 κόμης τόν έθεώρησε μετά περιεργείας. Μετά 
ταϋτα, άφοΰ ματαίω; έξήτασε τά Οηλάκιά του 
έξέβαλεν άδάμαντά τινα άκτινοβολοΰντα έπί τοΰ 
δακτύλου του καί τόν έθεσεν είς τήν χεϊρα τοΰ 
γέροντο;.

— Εν δακτυλίδιον, άνέκραξεν δ γέρων έκπλα- 
γείς.

— Μάλιστα, άπεκρίθη ό όκτάβιος. Δέν έχω 
τίποτε άλλο νά σοΰ δώσω.

— ‘θ θεό; νά σ’ εύλογήση ! άνέκραξεν ό τυ
φλός, καινά σέ κάμη νά ζήση; εύτυχή; καί νά 
φθάση; τού; χρόνου; μου.

— Πάλιν! είπεν δ κόμη;. Τί είδος εύχών 
έχουν οί άνθρωποι ούτοι ; ... Τί ήλικίαν έχεις, 
καλέ μου άνθρωπε ; ήρώτησε τόν τυφλόν.

— Εβδομή'.οντα έτη, κύριε !
— έβδομήκοντα έτών δυστυχίαν καί βάσα

να, έμουρμούρισεν δ όκτάβιος. Αθλιέστατον Χά
ρισμα ζητεϊ; δι’ έμέ παρά τή; θείας Προνοίας. 
Ευρίσκεις λοιπόν ΰποφερτήν τήν ζωήν αύτήν, κα
λέ μου άνθρωπε;

— Εχει καί στιγμάς καλά;, είπεν δ πτωχό; 
0 όκτάβιος τόν έκύταξε μετά θαυμασμοΰ.
— ΙΊγχπησας, δταν ήσουν νέος ; . .. Εννοώ 

βέβαια μέ έρωτα;
— 0 γέρων έμειδίασε μελαγχολικώς καί αί 

■άχροοι παρειαί του έχρωματίσθησαν ώ; απαύ

γασμα παρελθούση; εύτυχίας.
— Μάλ.ιστα, έψιθύρισε, χαϊδεύων χάριν δια- 

σκεδάσεως τόν σκύλον του, μάλιστα, ήγάπησα... 
καθώς δλοι οί άνθρωποι.

0 κόμης άπεμακρύνθη σκεπτόμενος
— Καθώς δλοι οί άνθρωποι! έπανέλαβε χα· 

μηλοφώνως. Μήπως είμαι έξαίρεσις έγώ ; μή
πως έχω μίαν αίσθησιν δλιγωτέραν τών άλλων 
ανθρώπων ; έν τούτοις μοί φαίνεται ότι έάν τήν 
άνεύρισκον, * έκείνην ”...

— Εν σολδίον, έάν εύαρεστήσθε ! τόν διέκο- 

ψεν Sv παιδίον, τό δποϊον άπό πέντε λεπτών 
τής ώρας πεοιετριγύριζε τόν όκτάβιον.

— Α * είπεν δ κόμης, τοϋτο δέν ύποφέρεται, 
δέν είμαι έν ασφαλεία, ένταΰθα" είς κάθε βήμά 
μου βλαστάνουν καί πτωχοί . . . Δέν έχω τίπο
τε πλέον .. . άφησε με ήσυχον.

Τό παιδίον άπεμακρύνθη δυσαρεστηθέν, δ δέ 

όκτάβιος μετενόησε διά τόν άπότομον τρόπον του.
— Εμπρός είπεν έχω άκόμη τούτο. — Καί 

τά βλέμματά του έδρίφθησαν έπί μάστιγος τίνος 
έκ μηλέας τετορνευμένης, διά τής οποίας έρράπιζε 
τόν άέοα βαδίζων. — Τό άντικείμενον τοϋτο τής 
τέχνης δέν θά μέ χρειασθή ποσώς είς τό νέον τα- 
ξείδιον τό δποϊον έπεχείρησα. Μικρέ ! έφώνα- 

ξε. Τό παιδίον έτρεξεν εί; τόν ήχον τή; γλυ
κείας αύτή; φωνής.
— Λάβε τήν ράβδον ταύτην, τώ είπεν δ όκτάβιος. 

0 μικρό; ένόμιζεν δτι τόν περιέπαιζε καί 
ύψωσε τού; μεγάλου; κυανού; δφθχλμ.ού; του πε· 
φοβισμένω; έπί τοΰ νέου.

— Λάβε λοιπόν, έπανέλαβεν ήδέω; ό κόμης- 
Δέν βλέπει; δτι είναι άπό χρυσόν ;

Τό παιδίον μέ ύφος πεφοβισμένον έλαβε τό 
ραβδίον καί έμεινεν ακίνητον εΐ; τήν ιδίαν θέσιν, 
θεωρών τόν όκτάβιον άπομακρυνόμενον μέ βρα
δέα βήματα. Μετά.ταϋτα αίφνιδίως τώ έφώναξε 
διά τής άνθηρά; καί λυγηράς φωνή; του.

— Είθε νά σταθή; εύτυχή; είς τόν γάμον 
σου ! . . .
. 0 κόμης έγέλασεν.

— ’ΐδού άκόμη μία εύχή, είπεν, ήτις ποτέ δέν
Οά έκπληρωθζ. Είς τόν γάμον μου ! . . τφόντι' των

έχω μίαν μνηστήν, ήτις μέ περιμένει καί Ονο
μάζεται θάνατο;- άλλά πρέπει νά περιμένη άκό
μη έω; είκοσι λεπτά μέχρι; δτου πίω τό τελευ- 
ταϊόν μου σιγάρον καί ετοιμάσω τά τής άναχω- 
ρήσεώ; μου.

Ηναψε σιγάρον άβάνης ξηρόν καί εύοσμον.
— Διάβολε ! είπεν αίφνης, μοί φαίνεται ότι 

βλέπω έκεϊ κάτω τό ^ακενδυτοειδές σκιαγράφημα 
τετάρτου τίνος πτωχοΰ . · . Ας άφήσωμεν τόν 
δρόμον τοΰτον. Δέν είμαι ποσώς δεισιδαίμων, 
άλλ* δ χείμαρρος τούτων τών εύχών δστις άπό 
ενός τετάρτου ρέει έπί τή; κεφαλή; μου αρχίζει 
νά μέ τρομάζη . . . άλλως τε έπί τέλους θά εύ· 
οεθώ έπίση; γυμνό; ώ; δ πνευματώδη; Χασάν 
Musset, καί εί; τήν έκτεταμένην έξιστόρησιν τή; 
ζωής μ.ου δέν θέλω άσεμνον τέλος.

Οΰτω; ό κόμη; δέ Σουβράν διασχίσα; τό δάσος 
είσήλθεν είς τά ενδότερα αύτοϋ.

11
Ο Κύμης ύί Σου6ρά·ι όίόιι &■ τί.Ιος.

’Εν τούτοι; δ ’Οκτάβιος έπανελάμβανε παρά 
τήν Οέλησίν του τού; τελευταίους λόγου; τοϋ μι- 
κροΰ επαίτου. .. Οί λόγοι ούτοι τώ ένέπνευσαν 
νέαν τινά ιδέαν, ήτι; τώ έφαίνετο παράδοξος.

— Τόν γάμον μου ! διενοεϊτο. Πώς δέν έσκέ- 
φθην διά τοϋτο προτήτερα- ίσως είναι ποικιλία 
τι; εύτυχία;, ήτις διέφυγεν άπό έμέ, δστις καυ- 
χώμαι ότι τά; έγνώρισα δλας, άπ’ έμέ τόν δποϊον 
ονομάζουν άνθρωπον κατ έξαίρεσιν εύτυχή. Τί; 
ήξεύρει ! .·. . Εσωτερική τι; γαλήνη, ειρηνική 
καί ένησχολημένη ζωή, ώραϊα τρυφερά τέκνα, 
τά δποϊα κρέμονται εί; τόν λαιμόν σου, νέα καί 
ωραία γυνή σεμνή καί σώφρων. . . καθώ; «εκεί
νη» ..’Εμπρό;, άκόμη εξακολουθεί ή πείσμων 
αύτή φαντασία. . . έπαθα τό πάθημα τών πολυα- 
ναγνωστών έκείνων οΐτινε; διαφυλάττουσι μέν 
εί; τήν μνήμην των άξιοσημείωτόν τι χωρίον, ή 
έντεχνον τινά φράσιν, ή εύφυέ; τι απόφθεγμα, 
δέν δύνανται δμως καί νά ένθυμηθώσι πότε καί 
ποΰ τό άνέγνωσαν !

Ουτω και άνθρωποί τινες έπιπόλαιοι. Μορφή 
τι; τούς έκπλήττει ή τού; συγκινεϊ ; σταματώσι, 
τήν Οαυμάζουσ. καί τήν έμβάλλουσιν έν άγνοια 
των είς σκοτεινήν τινα θήκην τοΰ εγκεφάλου 
των. Μετά παρέλευσιν δέ χρόνου ήμέραν τινά ή 
στιγμήν καθ’ ήν ούδόλως σκέπτονται περί αύτής, 
ή αύτή φυσιογνωμία φανερόνεται είς τό πνεΰμά 

καθαρά καί φανερά, χωρίς νά δύνωνται νά
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τή δώσωσιν Sv δνομα ή νά δρίσωσιν ακριβώς είς 
ποιαν περίστασιν εύρέθησαν μετ’ αύτής. Αύτδ 
τοΰτο συνέβαινε καί είς τδν Οκτάβων. Τπήρχεν 
εϊς τι μέρος, — ποΰ ; δέν τδ ήξευρεν, — τερπνόν 
τι πρόσωπον γυναικός τδ όποιον έκρςνεν άξιον 
νά άγαπήση. Ενίοτε είς τάς σπάνιάς στιγμάς τοΰ 
ρεμβασμού καί τής αγρυπνίας του ωραία ξανθά 
μαλλία περιτριγυρίζοντα ωοειδές πρόσωπον αρ
χαγγέλου, δυο μεγάλοι οφθαλμοί γλαυκοί περι- 
κοσμοόμενοι άπδ μεγάλα; μαύρας βλεφαρίδας 
καί προσηλωμένοι έπ αύτοΰ μετ’ ανέκφραστου 
τρυφερότητος εκλινον έπί τοΰ προσκεφαλαίου του. 
Τοΰτο δέν ήτο ποσώς ονειρον τής φαντασία; του' 
ήτον άνάμνησις πραγματική. Ί ήν γυναίκα αύτήν 
τήν ειχεν ίδεϊ, τής είχεν ομιλήσει, είχεν αίσθανθή 
διαβαίνων πλησίον της μυστικήν τινα ταραχήν, 
έρως ή αίσθημα κατέλαβε τά βαθύτερα μέρη 
τή; καρδία; του. — Μετά ταΰτα έχωρίσθησαν, 
ό καθείς έπανέλαβε τδν δρόμον του καί δ όκτά- 
βιος έν τώ μέσω τής καταστρεπτικής ταύτης 
συγκινήσεως καθ’ ήν αι ώραι του διήρχοντο έξατ- 
μιζόμεναι είς όλα τά ζωηρά χωνευτήρια τής Πα- 
ρισιανής ζωής, δ όκτάβιος είχε λησμονήσει τήν 
γλυκεϊαν καΐ πετώσαν ταύτην δπτασίαν, ήτις 
δέν τοΰ έπανήρχετο πλέον είμή κατά σπάνια δια
λείμματα καί τότε πάλιν αμέσως έγίνετο αόρατος.

Καί ιδού σήμερον είς τήν τελευταίαν ταύτην 
στιγμήν καθ’ ήν ισοστάθμιζε τδ παρελθόν του, 
ένώ έξεπλήττετο καί δυσηρεστεϊτο διά τδ κενόν 
τής καρδίας του, ένώ άνεκάτωνε τήν τέφραν του, 
ιδού άνευρε τεμάχιον χρυσού λησμονηθέν . . . 
ΙΙσθάνετο ότι τήν γυναίκα αύτήν τήν είχεν άγα- 
πήσει’ καί τίς ήξεύρει ; τήν άγαπά ϊσως άκόμη . . 
άλλ’ είς ποιον τόπον, κατά ποιαν έποχήν τήν 
εϊχε συναντήσει ; τοΰτο άδυνατεϊ ή μνήμη του 
νά τδ ένθυμηθή’ ήσθάνετο μόνον ότι τήν είχεν 
ίδεϊ είς περιστάσεις όλεθρίας' διότι μετά τή; εί
κόνος του προσεκολλάτο εί; τδ πνεύμα τοΰ 0- 
κταβίου άόριστός τις ιδέα σφοδρά; δοκιμασίας φυ
σικών πόνων.

— Εξ άπαντος, άνέκραξεν έπί τέλους μετά 
λύπης, είναι καιρός νά δώσω Sv τέλος, διότι έ 
διάβολος νά μέ πάρη ! νομίζω ότι παιδιακίζω.... 
Δέν λατρεύω « ενα άγγελον, μίαν άγνωστον γυ
ναίκα » ώς νέηλύς τις, ή μάλλον δέν πλάττω 
ιδανικόν τινα έρωτα δμοιον τών οίκοτρόφων νεα- 
νίδων, αΐτινες δνειροπολοΰσι σύζυγον μέ μύστακα 
καί χωρίς χιονίστρα; ;

Ηρχι σε νά γελάβεβαισμένως καί έκύτταξε

πέριξ του’ ευρίσκετο είς άδενδρόν τι μέρο; τοΰ 
δάσους έρημον καί σιωπηλόν, όπου βεβαίως ού- 
δένα κίνδυνον έτρεχε νά διαταραχθή. Βοηθείσι 
τής φαντασίας, ήδύνατο νά πιστεύση ότι ευρί
σκετο είς άπάτητον δάσος τή; Αμερικής.

Χλιαρός άνεμος έκίνει τδ άνθηρδν φύλλωμα 
καί έξύπνα εί; κάθε του £ιπήν τδ ζωηρόν κελάδη
μα τών λάλων πτηνών, ένώ αί τελευταία; άκτϊ- 
νε; τοΰ ήλιου διερχόμεναι άπό κλάδου εί; κλά- 
όον έν σχήματι σμικροτάτων πορφυροειδών ται
νιών έπιπτον έπί τής χλόης. Μικρά νέφη λευκά 
καί κόκκινα διέτρεχον είς τά βαθύτερα μέρη 
τοΰ ούρανοϋ.

— Τί ώραία ήμέρα ! είπεν ό κόμης αναπνέω·» 
μέ πλήρη έλευθερίαν τά; τρυφηλά; εύωδία; τής 
εύόσμου ταύτης άτμ.οσφαίρας- νομίζω ότι είναι 
επίτηδες δι έμέ. Ω φιλόσοφοι ! άπειροι τοΰ κό

σμου, ο'ίτινες έν τή αύτοχειρία υποθέτετε ταρα
χήν εγκεφάλου ! διατί νά μή δύνασθε ταύτην 
την στιγμήν νά πιάσητε τδν σφυγμόν μου ! Βε
βαίως δέν είμαι ούτε τρελλδς, ούτε άπηλπισμέ- 
νος· αισθάνομαι άκμαίας δλας τάς δυνάμεις μου, 
καί έν τούτοις αισθάνομαι πραγματικήν χαράν 
σκεπτόμενος ότι μέλλω νά κοιμηθώ διά παντδς 
έν τώ μέσφ τούτων τών ευωδιών καί τών ά
κτίνων.

όμιλών έστρεψε τούς δφθαλμούς του δλόγυ- 
ρά του, ώς άν έζήτει τι, καί είδε παμμεγέθη τι- 
νά δρΰν ήτις ήμικεκυφυϊα έπί τοΰ άδένδρου μέρους 
εκινει τά φύλλα της μέ εύχάριστον κρότον.

Ιδού δ,τι μοί χρειάζεται, είπεν δ ’θκτά- 
βιος πλησιάζων.

Καί ένώ έξήταζε τό δένδρον μετά τίνος μει
διάματος παρετήρησεν έπί τοϋ φλοιού του χαρα
κτήρας έσκαλισμένους διά τή; άκρα; μαχαιριδίου. 
‘θ κόμης έθεσε τάς διόπτρας του καΐ άνέγνωσε’ 

« 30 Μαΐου 1846 »
Περίεργον ! άλλά σήμερον, είπεν, είναι ή 30 

Μαΐου 1846 ! Τί σημαίνει αυτή ή ήμερομηνία ς 

Μήπως ή ειμαρμένη τήν δποίαν υπέθετον πάντοτε 
ώς άνάδοχόν μου έξέτεινε τήν χάριν της διά νά 
μοί δείξη τήν δρΰν έπί τής οποίας μέλλω νά κρε
μάσω τό θνητόν σώμα μου; .... Αν έχη οΰτως, 
άς δυσπιστήσωμεν, διότι άναμφιβόλως δ κλάδος 
θά σπάση.

Ανέβη μετ’ εύκινησίας είς τδ δένδρον καί έκρε- 
μάσθη έκ τών δύο βραχιόνων άπδ τοΰ κυριωτέοου 
κλάδου όστις έξετείνετο μέλας καί τραχύς έπί 
τού άδένδρου μέρους τοΰ δάσους.

'θ κλάδος ούτε καν έλύγισε. |
— Καλά I είπεν δ όκτάβιος, άφιέμενος καί : 

«ίππων κάτω, ή άνάδοχός μου δέν άναμιγνύεται · 
ποσώς ένταϋθα .... Δύο έρωμένοι έλθόντες έν 
ταύθα σήμερον τδ πρωί ήθέλησαν ίσως νά διαιω- . 
νίσωσι τήν ένθύμησιν τή; συνεντεύξεώς 
των. Τοΰτο ταιριάζει είς τήν ήλικίαν δέκα 
οκτώ ή είκοσιν έτών, πόσον θελκτικόν είναι.... 
Δυστυχή τέκνα ! έάν έπανέλθητε αΰριον, άμφι- 
βάλλω πολύ άν θά έκλέξητε αύτδ τοΰτο τδ μέ
ρος διά ν’ άντκλλάξητε τάς έκμυστηρεύσεις σας. 
, . . . έν τούτοις, είναι καιρός διά τδ έργον !

’Εξέβαλε τδν λαιμοδέτην του καί ηρχιζε νά 

έτοιμάζη τδν βρόχον.
— Καί όμως, έξηκολούθησε, ιδού στιγμή κα

τάλληλο; διά νά συνθέση τις Sv έλεγεϊον είς άλε- 
ξανδρινούς στίχου; μέ διεσταυρωμένην δμοιοκα- 
ταληξίαν .... Πας άνθρωπο; άξιοσέβαστος πρέ
πει ν' άπολαμβάνη τήν τελευταίαν ταύτην εύ- 
χαρίστησιν .... Αλλ’ δ καιρός μοΐ λείπει, καί 
οΰτω πεζογραφικώς θ άποχαιρετήσω τδν βίον.

Στιγμαί τινες τδν έχώριζον άκόμη τής ώρα; 
τήν όποίαν είχεν δρίσει διά τόν θάνατόν του" ά- 
κούμβ.ησεν είς τήν δρΰν καΐ έπερίμενεν. Οστις 
δήποτε ήθελε παρατηρήσει τήν ήσυχον φυσιο
γνωμίαν του καί τδ σκωπτικδν μειδίαμά του 
ήθελε τδν έκλάβει ώ; οκνηρόν τινα ποιητήν, όστις 
έμπνέεται έκ τοΰ ήλιου καί ζή μετ εύφρο Βύνης.

— Ούρανέ καί γή, σά; αποχαιρετώ, διενοήθη 
q όκτάβιος. Ούδέν νέον έχετε νά μοΐ προσφέρη- 
τε, οθεν σάς άφίνω πρ ν ή δ κόρος μ’ εκνευρί
σω, καί ή πλήξις μέ κατακυριεύση. Αναχωρώ 
νέος, άκμάϊος, υπερήφανο; καί χαρίεις ! δέν θά 
ίδω πίπτοντας ούτε τού; όδόντα; μου, ούτε τά 
μαλλία μου, ούτε τά; εντυπώσεις μου, έάν μ’ έ
μειναν τινες' περιφρονώ τά γηρατεϊα μέ τούς κα- 
τάρρους καί τούς ρευματισμού; των. Τγ ιαίνετε, 
αγαπητά λαμπρά Παρίσια, ποίησι; υλοποιηθεϊσα, 
όν ιδανικόν! Είς άνταμοιβήν τών χαρίτων σου, 
ώ μεταγενεστέρα Δανάη, σοί πρέπει δχι βροχή, 
άλλά καταιγΐς χρυσή .... Μετεμορφώθην είς 
κατακλυσμόν καί σύ μέ κατεχόρτασα; διά τών 
θωπειών σου . · . υγιαίνετε, Παρίσια ! Αυριον 
θά στολίσω τήν τρίτην σελίδα τών έφημερίδων 
σου.................. μεταξύ δυστυχούς τίνος μαθητου
καί έγκαταλειφθείσης τίνος ^απτρίας .... Πολ
λά θά είκάσωσι περί τής « άποτροπαίου, άπο* 
φάσεώς μ.ου, .... 8 μεθαύριον θά λησμονήσουν 
2τι υπήρξα. Γυναίκες μέ καθαρόν μέτωπον, ώ-

ραϊαι φαρμακεροί άγγελοι, θυγατέρες τής Ευας 
καί τοΰ δφεως, σεϊ; οΐτινες τόσον έρασμίως μέ 
ήπατήσατε καΐ είς τά; όποία; έγώ τόσον εύσυνει- 
δήτω; άνταπέδωκα τήν άπιστίαν, υγιαίνετε Σεϊς 
όλοι τέλος, ώ φίλοι μου, έχθροί μου, χρεώσται 
μου, τοκογλύφοι μου, τετρά; παριστάνουσα Sv 
καΐ τδ αύτδ άποτρόπαιον πράγμα, σά; άφίνω 
άνευ έντροπή;’ δέν Οά μέ ϊδητε βαδίζοντα πεζόν, 
φέροντα πίλον λυγδωμένον καί ενδύματα έμβαλ- 
λωμένα ή τοΰ παρελθόντο; αίώνος........... Δέν θά
έχητε τήν μεγίστην ίκανοποίησιν ν’ άνακράξητε' 
« ό πτωχό; ούτο; κόμης . . . . τδ προεϊπον έγώ ! 8 
. . . . Προσφιλείς συμπαίκτορε;, τό παιγνίδιον 
δέν μέ διασκεδάζει πλέον, μιμούμαι τδν Κάρο- 
λομάγνον .... καί πηγαίνω νά εξετάσω έάν τά 
άδόμενα περίχαλλιτέρου τίνος κόσμου έχουν υπό- 
στασιν.

Η θηλειά είχε γείνει.

0 όκτάβιος έμεινε στιγμάς τινας σκεπτόμε
νος, ή δέ σαρκαστική μορφή του έλαβεν έκφρα- 
σιν άβ^ήτου ήδύτητος, σχεδόν συννοίας.............
Είδος τι στεναγμού έξέφυγε τών χειλέων του, 
καί δάκρυ έλαμψεν είς τούς δφθαλμούς του.

Εδίσταζεν ;

Οχι. Αλλά χαρίεσσά τις εϊκών γυναικός τώ 
ήλθε κατά νοϋν καί τώ έφάνη ότι ή άγνωστος 
αύτή γυνή προσήλου έπ’ αύτού βλέμμα θλιβερά; 

μομφής.
Ητο παροδική λάμψις.

0 όκτάβιος δέ Σουβράν έκίνησε τήν κεφαλήν 

του διά νά δίωξη τήν έπίμονον οπτασίαν καί 

τδ άμέριμνον μειδίαμά του έπεφάνη έπί τών χε 
' λέων του.

’Ετίναξεν έλαφρώ; τά σκονισμένα υποδήματά 

του, διεπέρασε τήν χεϊρά του είς τά μαλλία του 
καί έδεσε στερεώ; τδν λαιμοδέτην του είς τδν 

κλάδον τής δρυός.
Μετά ταΰτα άφοΰ παρετήρησεν ότι δ ώροδεί- 

κτης τοΰ ώρολογϊου του έδείκνυεν άκριβώς τήν 

εκτην ώραν, έδριψε τδ σιγάρον του, έπέρασε τδν 

βρόχον περί τδν λαιμόν του καί ίτινάχθη είς τήν 

αιωνιότητα.
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ.

Musettes et Clairons, Paris 1865, ποιήσεις 
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΜΑΛΛΙΑΝ.

ϊπδ τοιαύτην έπιγραφήν ό γάλλος ποιητή; 
Αχιλλεύ; Μαλλιά? έδημοσίευσεν εσχάτως έν Πα 
ρισίοι; διάφορα ποιημάτια, τά όποια, μετά γαλ
λικής δλως αβροφροσύνης, άπέστειλεν είς τήν 
διεύθυνσιν τής « Χρυσαλλίδας. » Εί καί θεωροϋ- 
μεν ημάς αύτούς ήκιστα αρμοδίους είς τδ νά κρί- 
νωμεν ποιήσεις άνηκούσας είς ξένην φιλολογίαν, 
οΰχ ηττονδμως έπιχειροϋμεν νά δώσωμεν τοϊς ή- 
μητέροις άναγνώσταις βραχε’.άν τινα έννοιαν τών 
περί ών δ λόγος ποιήσεων. ύ ήμέτερος άοιδδς δέν 
παρουσιάζεται πρώτε,ν ήδη φοράν είς τό δημόσιον 
καθότι καί προηγουμένως είχον έκρευσει άπδ τής 
γραφίδός του έναρμόνιοι στίχοι, ους έστεφάνωσε 
μετ’ επαίνων ή Γαλλική ακαδημία. Εν τή συλ
λογή ταύτη δ κύριος Μαλλιάν ένεπνεύσθη άπδ 
τής μελέτης τής φύσεως, ώς δ ίδιος έν τώ προ- 
λόγω του αναφέρει’ άλλοτε δέ αντλεί ιδέας κα'ι 
υποθέσεις έκ τών δημοδών παραδόσεων ή έκ τών 
ζητημάτων τής κοινωνικής ζωής. Βεβαίως, δπως 
διακριθή τις έν τώ γαλλικώ Παρνασσώ, άπδ τών 
δειράδων τοϋ δποίου ήκούσθησαν πρδ ολίγου 
αί γλυκείς μολπαί τοϋ Λαμαρτίνου, τοϋ Βί- 
κτωρος Ούγώ, τοϋ ’Αλφρέδου δέ Μουσσέτ, Βε- 
ρανζέοου καί λοιπών, δέν είναι εύκολον πράγμα, 
καί δ δυνηθείς, έστω καί μικρόν, νά έφελκύση τήν 
προσοχήν κοινοΰ κεκορεσμένου, ούτως είπειν, 
ποιήσεως, κατόρθωσε, τή άληθεία, μέγα τι, τοϋτο 
δέ καθ’ ημάς είναι τεκμήριον δτι ένοικεϊ έν αύτώ 
πνεϋμα άληΟοϋς ποιήσεως.

Εκ τών έν τή συλλογή ταύτη ποιήσεων τδ φέ- 
ρον έπιγραφήν « La Lutle » (ή πάλη) έφελκύει 
τήν προσοχήν τοϋ άναγνώστου διά τδ άφελές τής 
ποιήσεως καί τήν χάριν τών στίχων. ΙΙθελεν είπη 
τις δτι είναι τοϋτο 8ν εΐδύλλιον άπεσπασμένον έκ 
τών βουκολικών τοϋ ήμετέρου Θεόκριτου, ής 
παρ’ έκείνςο, δ Κομάτας ήγωνίζετο περί μουσικής 
πρδς Λάκωνα, καί άμνάς ήν τδ γέρας τοϋ νικητοϋ, 
ή ώς Μενάλκας καί Δάφνις είς τδν αύτδν ήλεί- 
φοντο άγώνα, έπαθλον δ’ ήν έννεάφωνοι σύριγ
γες, ουτω καί έν τώ ποιήματι τοϋ ’Αχιλλέως 
Μαλλιάν, παρά τδν ψιθυρίζοντα £ύακα, άναμέσον 
λειμώνων ένθα βόσκουσιν άγέλαι βοών, καί περί 
δύσιν ήλιου διαγωνίζονται περί μουσικής αύλη
σής καί σαμβυκιστής. θ’, κριταί κάθηνται έπί 

τής χλόης, είναι δέ ούτοι δύο ποιμενίδες έκ 
τής περιχώρου, ή μέν ξανθή, ή δέ ρίελάγχρους. 
Αφ’ έκάστης δ νικήσω? περιέμενε τδ βραβεϊον, 
άπδ μέν τής ξανθής μυόσωτον, άπδδέ τής μελαγ- 
χρόου κυνόρροδον, θεαταί δέ τοϋ άγώνος παρ(- 
σταντο νέοι ποιμένες, έπελθόντες άπδ τοϋ πυκνού 
δάσους τών πεύκων άμα τής πάλης άρξαμένης. 
Αμφοτέρων τδ προανάκρουσμα ήν τρυφερόν, άλλ’ 
είς τούς έξεις τοϋ σαμβυκιστοϋ ήχους καί αύτοί 
οί χωλοί πηδοϋσι, τά δέ δένδρα, ώς έν μέθη, 
χορεύουσιν έν άπος-άσει έντδς τής κοιλάδος. Ουτω 
τούλάχιστον άναφέρει δ ποιητής, ήμεϊς δέ δέν δι
καιούμεθα νά μή πιστεύσωμεν τά θαύματα ταϋ
τα, ένώ άπασα ή άρχαιότης έπίστευσεν είς τά 
έτι άπιθανώτερα θαύματα τής λύρας τοϋ όρφέως. 
Αλλά μετά τδν σαμβυκιστήν άρχεται τοϋ άγώ·' 
νος ό αύλητής, καί άντικείμενον τοϋ άσματός του 
είναι τά δυστυχήματα έραστοϋ τινός. ‘θ γλυκύς 
τής μουσικής του ήχος είχέ τι γοητευτικόν είσ- 
δϋον μέχρις αύτής τή; καρδίας, καί οί δικασταί, 
οΐτινες δέν είχον βεβαίως τήν καρδίαν σκληράν 
δσον δ Ρωμαίος δ δικάσας τούς ίδιους υίούς, συνε- 
κινήθησαν καί έδάκρυον. ’Αλλά καί ή αύρα έπνεεν 
έμμούσως, καί τά ψιθυρίζοντα νάματα τής πηγής 
έρ^ύθμως πώς έκανονίζοντο ... ‘θ άγων έτελεί- 
ωσε’ τίς έλαβε τδ γέρας ; Παοαδόξως πως αί 
καλαί μας δέν ήδυνήθησαν ν’ άποφανθώσι, κα ■*  
θότι είς μέν τήν μελάγχρουν ήρεσε πλειότερον 
δ σαμβυκιστής, ή δέ ξανθή ήγάπα πλειότερον 
τδν άντίζηλόν του, διό έσυμβίβασαν τδ πράγμα, 
κηρύξασαι άμφοτέρους ίσους κατά τήν τέχνην.

(·) Συνέχεια από φυλλάο. 76.

Τδ άνωτέρω ποίημα έφέραμεν ώς δείγμα τής 
άφελείας τοϋ ποιητοϋ’ έν άλλοις όμως δ ποιητής 
μεταρσιοϋται είς τά ύψη τής φιλοσοφίας, δπου 
καί ιδέας ύψηλάς καί εύγενή αισθήματα άπαντά 
άφθονα δ άναγνώστης. Εν τώ ποιήματι τώ έ- 
πιγραφομένω La decedcnce (ή παρακμή) εύ- 
ρίσκεται άνεπτυγμένη ή έννοια τής τρομεράς 
ταύτης λέξεως καί περιγράφονται τά χαρακτη
ριστικά τής άσθενείας ταύτης, τής προδρόμου τοϋ 
θανάτου τών λαών. «Ανδρε; λέγει δ ποιητής, φέ- 
ροντες ταπεινόν τδ μέτωπον καί κενήν έχοντες 
τήν καρδίαν, στερημένοι εύγενοϋς φιλοδοξίας’ 
ούτε τήν έλπίδα έχοντες οδηγόν ούτε τδν έρωτα, 
ούτε τήν πίστιν, πορεύονται άνευ πάθους, τυχαίως 
ούτως είπεϊν καί άσκόπως. Επί τινα στιγμήν κα· 
ταβιβρώσκονται ύπδ άχαλινώτου επιθυμίας, καί 
τότε δή σκοτοδίνη τις καταλαμβάνει καί πόλεις 
καί χωρία. Χρυσίου καί πάλιν χρυσίου έχουσιν

άνάγκην ! Περί Θεοϋ, περί δόξης ή έλευθεοίας ού- 
δόλως μεοιμνώσιν !» Καί δυστυχώς τοιούτοι είναι 
οί άνθρωποι έν εποχή παρακμής. Τελευταϊον ό 
ποιητής έν τή μεστή υψηλών ιδεών ταύτη ώδή, 
υπενθυμίζει τούς έφιεμένους ν’ άποκτήσωσι τδ 
δικαίωμα τοϋ νά όνομάζωνται ποιηταί, δτι πρέ
πει πρώτοι αύτοί νά πιστεύωσι, ν’ άγαπώσι, νά 
προσεύχονται καί νά πάσχωσι. Τότε, άλλά τότε
μόνον τδ έργον των εσεται τέλειον, καθότι τότε 
είναι άληθώς έμψυχον καί άείποτε θέλει τηρή ά- 

παστράπτουσαν μαρμαρυγήν. »
Τοιαϋται είναι ώς έγγιστα αί ποιήσεις έφ’ ών 

έγράψαμεν τάς ολίγα; αύτάς λέξεις, ‘θ ποιητής 
έν τώ προλόγω του μέμφεται, καί δικαίως καθ 

ημάς, τούς πιστεύοντας οτι κατά τδν αιώνα τού
τον είναι αδύνατος ή ποίησις. Η ποίησις ούδέ
ποτε άποθνήσκεΤ άείποτε δ’ είναι άναγκαϊον τής 
κοινωνίας στήριγμα καί παρηγοριά, ώς είναι, ά; 
μάς συγχωρηθή η σύγκρισις, καί αύτή ή θρησκεία, 
λμφότεραι σκοπόν προτίθενται τήν άνύψωσιν τοϋ 
ανθρώπου είς τι ιδεώδες, έν άλλαις λέξεσι, τήν 
τελειοποίησιν αύτοϋ. Εύδαίμονες δσοι τών μου
σών ίεροφάνται καί μύσται, συντελώσιν είς τδν 

σκοπόν τούτον.

ΠΕΡΙ ΘΗΡΑ2. (1)

Τήν πρωίαν τά ύδατα τής θαλάσσης τοϋ κόλ
που ήρχησαν νά γίνωνται διαυγέστερα καί νά έπα- 
νέρχωνται είς τδ φυσικόν αύτών χρώμα, ή δέ 
ένέργεια τής έκδύσεως έφαίνετο βραδεία.

Η προξενούσα τήν άνάδυσιν δύναμις, ήτις τήν I 

πρωίαν έφαίνετο δτι ένήργει βραδέως, περί τήν 
9ην ή <0 Π. Μ. ήρξατο παλιν νά ένεργή μετά ' 
δραστηριότητος, επομένως τήν ώραν 4 Μ Μ. τδ 
μήκος τοϋ άναφυομένου άκρωτηρίου έφθασεν είς 
440 πήχεις, πλήν δέν ηύξησε τοσοϋτον κατά 
τε τδ πλάτος καί ύψος’ διότι μόλις είχεν ύψος 
40—45 πηχών καί πλάτος 60—65.

Τδ υποβρύχιον τοϋτο ηφαίστειο? ένήργει διά 
τής υγρά; οδού άπαραλλάκτως ώς γαλβανική 
στήλη, καί μ’ δλα ταϋτα ούδέ ηλεκτρική ένέργεια 
ύπήρχεν έπί τοϋ ηλεκτρομέτρου, ούδέ ή μαγνητι- 
χή βελόνη ποσώς διεταράττετο. Η έπ’ αύτοϋ 
Ισχύς ήν τήν προτεραίαν παρετήοησαν οί ναϋται, 
προήρχετο έκ τοϋ άνυψωθέντο; πυθμένο; τής βορ-

βορώδους λίμνης, καθώς οί έρυθροί καί τεφρόχροες 
λίθοι έκ τών λειψάνων τών καταβυθισθεισών οι
κοδομών.

Η θερμοκρασία τών έξ ών συγκειται λίθων ή- 
λαττοϋτο έκ τής βάσεως πρδς τήν κορυφήν, διότι 
οί άναδύοντες έκ τής θαλάσσης καί προσαρτώ- 
μενοι είς τήν βάσιν ήσαν θερμότατοι, άναβαί- 
νοντες δμως ύψηλότερον ώς έκ τής άλλεπαλλή- 
λου προσαρτήσεως νέων, έψυχραίνοντο’ πλήν διε- 
τηοοϋντο πάντοτε χλιαροί, διατελοϋντες έντδς 
άτμοσφαίρα; θερμών άτμών’ ούτοι καί δ έξερχό- 
μενος άτμδς ένώ παρά τήν βάσιν είχε θερμότη
τα 40ο Ρ. έπί τής κορυφής μόλις 22ο. Είς δέ 
τά παρά τήν βάσιν μικρά ρήγματα, δπου συ- 
νεκροτοϋντο, είχεν 60ο, τούθ δπερ άποδεικνύει, 
δτι ή αυξησις έγίνετο δι’ έπιθέσεως, καί ώς έκ 
τούτου οί άναβάντες έπ’ αύτοϋ ούδεμίαν ήσθάν- 
Οησαν δόνησιν, καί τοι ευρισκόμενον άπδ τής 
25ης είς συνάφειαν καί συνθλιβόμενον μετά τής 
προϋπαρχούσης ξηράς δέν έπροξένει δονισμούς.

Η άνάδυσις έτελεϊτο μεθ ύποκώφου θορύβου 
καί δ άτμδς ένίοτε έξήρχετο μετά συριγμοϋ. Η 
έπί τής έπιφανείας τής θαλάσσης βράσις τών υ- 
δάτων μετ’ άνυψώσεως άτμοϋ προηγουμένου τής 
άναδύσεως τοϋ άκρωτηρίου ώς κόμη πρδς κομή
την, είχε πλειοτέραν ή τήν προτεραίαν έκτασιν, 
έν τούτοις τά ύδατα τοΰ κόλπου άν καί κατά τήν
πρωίαν έφαίνοντο καθαρά, τδ εσπέρας έχρωμα- 
τίσθησαν καί έθολώθησαν.

Τήν 27 ή ύφίζησις τοϋ παρακειμένου εδάφους 
έξηκολούθει ήττον βραδέως ώς καί ή άνάδυσις 
μετά τής αύτής ώς καί τήν προτεραίαν δραστη
ριότητος, μόνον ό καπνός ήτον λευκοτέρου χρώ
ματος.

II ταινία ή συγκειμένη έκ τών άτμών τών προ
ηγουμένων τής βαθμιαίας άναδύσεως τοϋ άκρω
τηρίου ήρξατο νά διευθύνεται πρδς Ευρον, καί ι
δίως πρδς τήν κατά τήν Θήραν θέσιν τής Πλάκας 
ή ’Αθηνιοϋ λεγομένην, έν ή υπάρχουν δρυκτά θει

ούχα ύδατα.
Η θάλασσα τοϋ κόλπου έθόλωσε πλέον παρά 

ποτέ καί έχρωματίσθη πέραν καί αύτοϋ τοϋ κόλ
που. 0 περί τδ άναφυόμενον άκρωτήριον άναβρα- 
σμος ηΰξησεν ώς καί ό άτμδς δστις έλαβε καί 
πάλιν βαθύτερον χρώμα. Εξήρχετο ήδη μεγάλη 
θειώδη; άποφορά, ή θάλασσα κοχλάζουσα μεταξύ 
τοϋ λιμενίσκου τοϋ Βουλκάνου καί τοϋ διαπο- 
ρίου τή; παλαιός Χαμμένη; έντδς έκτάσεως 25 

1 —30 τετραγωνικών πηχών ήρξατο νά περιφέ-
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ρηται κυζ.λοειδώ; ές ανατολών πρδς Βο^ράν και ! 
Δύσιν σχηματίσασα χωνοειδή κοιλότητα, έκ τοΰ 
βάθους τή; όποια; άνεπήδων κρουνη.δόν έω; δύο 
πήχεων άπό τής ίπιφζνεία; τή; θαλάσση: μικραί 
κισήρει;, έπί δέκα ώς έγγιστα λεπτά τή; ώρας.

Η υφίζησι; έξηκολούθει έπαισθητώ; καθ’ δλην 
τήν ημέραν, ιδίως δέ τοΰ ανατολικού πρδς τδν 
Βουλκάνον παραλίου’ έξηκολούθει ωσαύτως καί 
ό πρδς Δυσμά; τοΰ αύτοϋ Βουλκάνου καί παρά 
τδν λιμένα αγίου Γεωργίου αναβρασμό; τή; θα
λάσση; μετά θειωδών και φωτεινών αναθυμιά
σεων. Περί τήν εσπέραν τή; αύτής ήμερα; πάρε- 
τηρήθη δτι ή θάλασσα έχρωματίσθη καί έκ τοΰ 
ανατολικού άκόμη παραλίου τής νήσου Θήρας, 
πρδ πάντων δέ κατά τήν θέσιν λεγομένην τοΰ 
Κουλούμπου, δπου ύπάρχει καταβυθισμένη μία 
τών άρχαιοτάτων τή; Θήρα; πόλεων, καί όπου 
και άλλοτε άκόμη έχρωματίζοντο τά τής θαλάσ
σης υδατα.

Τήν 28 τοΰ αύτοϋ μηνος Ιανουάριου, τήν νύκτα 
δλην ϋπήρχεν έπαισθητή άποφορα όμοιάζουσα 
ποτέ μέν καπνώ γαιανθράκων, ποτέ δέ καπνιό 
πυρίτιδα; καί πολλάκις τεταραγμένω άντλφ. ό 
άτμδς μακρόθεν έφαίνετο φαεινός, ένώ ούδόλω; 
ήτο τοιοΰτο; έκ τοΰ εγγύς μή υπαρχουσών φλο
γών ή έκ διαλειμμάτων’ ή ένέργεια τής τε άνα- 
δύσεως καί ύφιζήσεω; κατ αύτήν τήν ημέραν έ- 
ξηκολούθει μετά πολλής δραστηριότητος, μά 
λίστα άπδ τή; 3ης ιόρα; Μ Μ. διότι τδ μέν 
άκρωτήριον έπεξετάνθη σχεδόν μέχρι τοΰ λιρε
νός τοΰ Ιίουλκάνου τό δέ ανατολικόν πρός τον , 
αύτόν Βουλκάνον παράλιον ούδέ κατα τδ ήμισυ 
έσώζετο πλέον.

Την τετάρτην Μ. Μ. ό ατμό; αύξησε πλέον 
παρά ποτέ εί; τρόπον ώστε έφαίνετο είδους 11- 
φαιστείου κάπνης.

'Γήν 29ην τοΰ αύτοϋ μηνος Ιανουάριου πρό; 
τό εσπέρα; φλόγες έρυθραΐ καί υπέρυθροι είρπον 
έπί διαφόρων τής επιφάνειας τοΰ άναδυομένου 
ακρωτηρίου μερών.

Τό άκρωτήριον κατά τήν νύκτα έκαμε γιγαν- 
τιαία; προόδους, ύπερέβη δηλονότι τδ στόμιον 
τοΰ Βουλκάνυυ, τό όποιον κατά τδν Αγγλικόν 
ύδρογραφικόν χάρτην έχει έκτασιν 200 πηχών 
εί; άς προσθετέα·, και πή/εις 60 τής προΰπαρ 
χούση; έν τώ πυθμένι βορβορώδου; λίμνης. Κα
τά τδ ΰψο; δέ έφθασε περί τό ήμισυ τοΰ κωνο
ειδούς λόφου, όστις κατά τάς καταμετρήσει; τών 
άγγλων έχει ύψος 351 ποδών, τδ δέ πλάτος υ

πολογίζεται κατά τό ευρύτερου αύτοϋ μέρος είς 
70 πήχει;. Ελαβεν ήδη σχήμα τοξόειδές κατά 
τήν κορυφήν έξ άρκτου πρδς μεσημβρίαν’ φαίνε
ται ότι ή τή; νυκτδς ταραχή τή; ατμόσφαιρας, 
έπενεο· οΰσα έπί τής θαλάσσης, συνετέλεσεν είς 
τήν έπέκτασιν αύτού.

Τήν 30 κατά τήν 9ην ώς και τήν 1ην Μ. Μ. 
ώραν ήκούσθη υπόκωφος κρότος καί συγχρόνως 
κατά τό αύτδ μέρος άνέκυψε διά μιας στήλη ε
ρυθρά; φλογός έν είδε·, πεταλίδος υπό μίλανος 
καπνού παρακολουθουμένη. Τό άκρωτήριον έξηκο- 
λούθει νά άναδύεται διευθυνόμενον πρός 'Ανατο- 
λάς καί Εύρον.

ύ Κ. Δεκιγάλας καταμετρήσας τδ βάθος τή; 
θαλάσση; είς τό μεταξύ Βουλκάνου καί παλαιάς 
Καμμένης μέρος καί ίδίω; κατά τήν θέσιν καθ’ 
ήν τήν 27 λήξαντο; άνεπήδων κισύρεις έκ τή; 
θαλάσση; εΰρεν άντί όργυιών 70 μόνον 12 καί 
συγχρόνως περιδονουμένην τήν θάλασσαν καί με
γάλα αποτελούσαν ρεύματα. Πανταχοϋ δπου ή 
θερμοκρασία τή; θαλάσση; ήτον άνωτέρα τών 30 
Ρ. εκεί καί τά βάθη τών ϋδάτων ήσαν ήλατ- 
τωμένα.

Κατά τήν 31 Ιανουάριου ή έκ τή; άναδύσεω; 
ζ.αι καταδύσεω; ένέργεια έφαίνετο είς μεγίστην 
έπίτασιν.

Κατά τήν 3 Φεβρουάριου πρό; τό δυτικόν μέ
ρος τό μεταξύ Νέα; καί Παλαιάς Καμμένης καί 
κυρίως προς τδν Αγιον Γεώργιον άνεφάνη προ- 
κύπτουσα νέα νήσος.

Την 4 καί 3 τοΰ ίδιου μηνός ή μεταξύ τών δύο 
Καμμένων άναφανεΐσα νήσο; άνυψούτο βαθμη
δόν' είς δέ τδν πυθμένα τή; προΰπαρχούσης βορ- 
όορώδου; λίμνης έσχηματίσθη λάκκος.

Τήν 6 κ«ι 7 τοΰ ίσταμένου δέν συνέβη τι έκ
τακτον. Τήν 8 ή ήμερα ήτον εύδιο;, καθαρός ό 
όρίζων καί έν μέσφ αύτού άνυψοΰντο ώς λευκά 
νέφη οί ατμοί τών άναδυομένων έδαφών. Κατά 
τήν 8 ώραν π. μ. ήκούσθησαν έκ Νέας Καμμέ
νη; τρεις έπόκωφοι κρότοι ώ; εκπυρσοκροτήσεις 
τηλεβόλου' τήν δέ 9 1/2 ήκούσθη συριγμδ; ύ- 
πόκωφος έξερχόμενος έκ τοΰ βάθους τού άκρωτη- 
ρίου Γεωργίου λ'. Τούτον μετά έν μόλις λεπτόν 
τής ώρα; διεδέχθη μυκηθμός φρικτδ; ή μάλλον 
κρότος φοβερός, όμοιο; ισχυρά βροντή έπί επτά 
κατά συνέχειαν λεπτά τής ώρας άντιβοώση διά 
τής έπαναλήψεω; τοΰ γοερού αύτής ήχου' συνάμα 
δέ άνυψώθη έκ τού πρδς τδ άρχαϊον έδαφος 
πυθμένο; τοΰ νέου ακρωτηρίου φλδξ, συνοδευομέ- 

τού κωνοειδούς λόφου, όπου υπήρχον αί πρός δια
μονήν τών λουσμένων οικία·, καί ιεροί Ναοί! . ..

11 νήσο; ή δνομασθεϊσα Αφρόεσσα, άπεϊχεν 
ήδη ώ; έγγιστα 100 βημάτων τής Νέα; Καμ- 
μένης πρδ; τδ νοτιοδυτικόν μέρος τοΰ λιμένο; άγ. 
Γεωργίου. Εφάνη τήν I τοϋ τρέχοντος έπί τής 
επιφάνειας τή; θαλάσσης, καί τήν 2 άνυψωθεϊσα 
ή κορυφή αύτή; έπί τινα; σπιθαμάς κατέπεσε τρις 
ή τετράκις έν τοϊ; υδασι· Κατόπιν είχε σχήμα ελ
λειψοειδές έκ βορρά πρός μεσημβρίαν καί υπελο- 

. γίζετο ή έκτασις αύτής εί; 25'» περίπου μέτρα 
κατά περίμετρον καί 10 — 12 καθ’ ύψος. Επί 
τής έπιφανεία; αύτή; έφαίνοντο διάφορα θαλάσ
σια φυτά καί άλλα τούτοι; όμοια, άποδεικνύ- 
οντα τοανώτατα τήν δι άνυψώσεω; γέννησιν 
αύτής.

Ανυψούτο δέ έν μέσω ζεούσης θαλάσση;, κε- 
καλυμμένη υπ ατμών φαεινών ο>; έκ τή; έν υ.έσω 
αύτών φλογερά; λάμψεως. II δέ μεταξύ αύτή; 
και τή; Νέα; Καμμένη; θάλασσα είχε κατα τάς 
καταμετρήσεις τοϋ Κ. Παλάσκα 17 όργυιών 
βάθο;.

Η παράτα; άκτάς τοϋ έν τή παλαιά Καμμέ
νη λιμένο; τού άγ. Νικολάου θάλασσα, όπου ε
νίοτε άνέβλυζον πομφόλυγες έκ τού πυθμένο; αύ
τής, διετέλεσεν έπί τινα; ώρα; θερμή καί μετά 
πλειοτέρου αριθμού άναβλυζόντων πομφολύγων. 
Συγχρόνως δέ άπέναντι καί πρό; βοόράν τοϋ λ·.- 
μένο; τούτου είς άπόστασιν 1 50 ώς έγγιστα μέ
τρων ήκούετο εί; τόν βυθόν τής θαλάσσης υπόκω
φος συριγμδ; όμοιος άτμώ έξερχομένω έκ μετάλ
λινου σωλήνος.

Τήν δέ 9 ό μυκηθμός έξηκολούθει έκ διαλειμ
μάτων, άλλά σχεδόν άνεπαισθήτως. Κατά τδ 
μεσονύκτιον έγένετο μικρά τοΰ έδάφους δόνησις, 
ήτις έπανελήφθη έπαισθητότερον τήν 2 ώοαν 
μετά τό μεσονύκτιον. Εν τέταρτον τής ώρα; μ. 
μ. καί τήν 2 ώσαύτω; ώραν έπανελήφθη τδ τής 
χθες φαινόμενου μετά πλειοτέοας ίσως έντάσεως, 
άλλά δέν διήρκεσε πλέον τών ί·—5 λεπτών τής 
ώρας έκάστοτε, καί τήν τελευταίαν μάλιστα φο
ράν δέν έξεσφενδονίσθησαν μύδροι.

Τήν δέ 10 περί τήν 4 1/2 μετά τό μεσο
νύκτιον ώραν ήκούσθη βροντώδη; κρότος. Φλό
γες τηλαυγείς έξερχόμ.εναι έκ τής νήσου ’Αφρο- 
έσσης καί έκ διαφόρων άλλων μερών τοΰ ακρω
τηρίου Γεωργίου, ιδίως δέ έκ τοϋ μεταξύ τή; 
δυτική; αύτού πλευρά;, καί τού σωζομένου εί
σέτι δυτικού βραχίονο; τοΰ πρώην λιμενίσκου τοϋ

νη ύπδ στήλης μέλανος καπνού η μάλλον πυκνού 
ατμού, έχούσης ώ; έγγιστα 200 πηχών έκτασιν 
κατά τήν βάσιν. II έξ ατμού στήλη αύτη εκτυ- 
λισσοωένη καί περιδονουμένη βαθμηδόν μέν, άλλ 
όρμητικώς, άνέβη εί; ύψος 2,500 περίπου πο ■ 
δών’ όμοϋ μετά τοΰ άτμού τούτου έζεσφενδονι" 
ζοντο καθ’ όλα; τά; διευθύνσεις χαλαζηδόν τέφρα 

καί μύδροι’ καί ή μέν τίφρα έφθασε μεχει τή; 
Θήρα;, ίσως καί τών παρακειμένων νήσων, οί δέ 
μύδροι μέχτι τοϋ τών δύω νήσων λιμέν.ς, οπού 
•ύσίσκοντο Αγκυροβολημένα τό φέρον τήν επιστη
μονικήν ίπιτροπήν ατμόπλοιου καί μία εντόπιος 
βομβάρδα, έν ή, πεσόντε; οί μύδροι ώ; τηλεβό
λου πεπυρωμέναι σφαίραι έπυρπόλησαν αύτήν 
φονεύσαντες καί τδν πλοίαρχον, οί δε έντρομοζ 
ναϋται πεσόντε; εί; τήν θάλασσαν διεσωθησαν 
κολυμβώντες είς τήν άπ-’ναντι νήσον. Επεσαν 
μύδροι ωσαύτως καί έν τώ άτμοπλοίω, άλλ ευ
τυχώς μικράν βλάβην προύξένησαν αύτώ, τραυ- 
ματισθέντων συγχρόνως ελαφρώς καί δύω ναυτών. 
Τήν αύτήν τοΰ κρότου ώραν τά μέλη τή; έπιστη- 
μονική; επιτροπή; ϊσταντο έπί τή; κορυφή; τοΰ 
κωνοειδοΰ; λόφου συμπληροΰντες τά; παρατηρή
σει; αυτών. Καί ευρέθησαν μέν έν μέσςο άναβαι- 
νουσών φλογών καί καταπιπτόντων μύδρων, άλλ 
εύτυχώς ούδείς αύτών έβλάβη καιρίως.

Αξιόν δέ σημειώσεω; ότι ούδείς κλονισμός 
τοΰ έδάφους έγένετο ούδ’ είς αύτήν άκόμ,η τήν 
Νέαν Καμμένην.

Εκ τής στιγμή; έκείνη; ό μυκηθμός έπανελαμ- 
βάνετο συνεχώς άλλ’ ούχί ίσχυρώς, ίδίω; έπανι- 
λήφθη μετά τίνος έντάσεως κατά τήν 3 καί 8 
μ. μ. ώραν.

Μέχρι τοΰδε ούδεν δήγμα ή άλλο τι ήφαίστει- 
ον σημείου έφάνη κατά τό βόρειον μέρος τή; Νέ
ας Καμμένη; καί τή; παρακείμενης Μικρά; θαμ
μένης’ μάλιςα τδ μεταξύ τής τε Νέα; καί Μικρά; 
Καμμένη; έδαφος τοΰ πυθμένο; ουδόλως έστίν 
Αλλοιωμένου καί ή θερμοκρασία τής έν τή θέσει 
ταύτη θαλάσσης ήτο τήν πρωίαν κατά τήν πα· 
ρατήοησιν τοϋ Κ. Σμίθ 12ο Ρ· ένώ κατά τά; άκ- 
τά; τοϋ νέου άζ.ρωτηρίου ήτον 68ο.

Τδ άκιωτήοιον τούτο έξηκολούθει νά έπεκτεί- 
νηται πρδ; αεσημβρίαν καί ανατολής άλλά λίαν 
βραδέως, καθότι τήν εσπέραν τή; 6 τρέχοντος 
είχε κατά τά; καταμε-ρήσεις ’ή; επιτροπής 
1,200 μέ τρων περίμετρον καί νΰν μ.όλις Ι2-0 Η 
δέ πρδς άνατολά; αύτού ζέουσζ θάλασσα ήκολού 
θει δίαβιβρώσκουτα τοΰ; μεσημβρινού; πρόπυδας
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Βουλκάνου, δηλαδή κατ’ έκείνην τήν θέσιν έν ή 
άνέβλ υζον τά σιδηροθειοΰχα υδατα, άνυψούντο ί 
έν μέσω πυκνού καΐ γαλακτώδους ατμού εις τδν 
αιθέρα· ό δέ άτμδς, έκτυλλισσόμενος καΐ περι- 
δονούμενος έφαίνετο ώ; χρυσσοέρυθρα νέφη υπδ 
■ποικίλας καΐ διαφόρου; μοοφά; παριστανόμενα- 
φθάνων δέ είς μέγιστον ύψος διεστέλλετο έν εί- 
δει χειμερίου νέφους. ’Εκ δέ τών φλογών τούτων 
άνεπήδων μύδροι έρυθροτέρου αυτών χρώματος, 
οΐτινες απομακρυνόμενοι τοΰ κέντρου καΐ σχημα- 
τίζοντες ελλειψοειδή καΐ πυρά τόξα καθ’ δλα; 
τάς διευθύνσεις έζωπύρουν έτι μάλλον τήν λάμ- 
ψιν ταύτην, καΐ οΰτω; άντανακλωμένη αΰτη έπΐ 
τή; έπιφανεία; τής ήρεμούσης ώς έκ τής νηνε
μίας θαλάσσης παρίστα άπαντα τδν κόλπον τής 
Θήρας ώς έν λαμπρά φωταψία. Ο: δέ έν μέσω 
άνεφέλου ουρανού στίλβοντες αστέρες, και ή βα- 
θεΐα τής νυκτδς σιγή διακοπτομένη μόνον ύπδ 
τοΰ ηφαιστείου μυκηθμού συνετέλουν έτι μάλλον 
είς τδ μεγαλοπρεπές τοΰ θεάματος ! Τδ άξιοθαύ- 
μαστόν τούτο θέαμα, βαθμ-ηδδν σμικρινόμενον, 
διήρκεσεν έπΐ ήμίσειαν περίπου ώραν, πλήν τής 
έκσφενδονίσεως τών μύδρων, οίτινε; έφάνησαν κα
τά τήν πρώτην μόνον δομήν δτε ήκούετο καΐ ό 
μέγα; κρότος.

Λπδ τής στιγμή; έκείνη; τδ πλειότερον μέρο; 
τοΰ ατμού έζηκολούθει νά έξέρχηται έκ τής αϋ 
τή; πάντοτε θέσεώς.

Επαναληφθέν τδ αύτδ φαινόμενου κατά τήν 
ώραν 3 15]60 μ. μ. διήρκεσε κατά τήν πρώτην 
αύτοΰ ορμήν 3]60 τή; ώρας, καΐ ακολούθως έ 
τέρα 35)60. Εκάστοτε δέ έξήρχετο συν τώ άτ- 
μ.ώ, έκτδς τών μύδρων, καΐ ικανή ποσότης τέφρας

Καίτοι δέ νηνεμίας οΰσης καΐ βορείου άνέμου 
πνέοντο; ή θάλασσα άπασα τού κόλπου ήτο λίαν 
κεχρωματισμένη καΐ θολή' ή δέ ένέργεια τής 
ηφαιστειογαλβανικής στήλης ύπήρχεν εί; έπίτα- 
σιν. Εμεγεθύνετο ώσαύτως βαθμηδόν καΐ ή νέα 
νήσο; Αφροεσσα, κεκαλυμμένη πάντοτε ύπδ λευκού 
ατμού καΐ χρυσίζοντος κατά τήν βάσιν.

Οι έκ τών τριών στομίων έξεσφενδονιζόμενοι 
μύδροι έπεσαν εί; άπόστασιν 1350 ώ; έγγιστα 
μέτρων κατά τδν ύδρογραφικόν χάρτην Αγγλου 
τινδς άς·.ωματικού. Αί δέ φλόγε; ήσαν τοιαύται 
ώστε ή λάμψι; αυτών ήτον ορατή είς άπόστασιν 
40 μιλίων δηλαδή εί; τήν νήσον Ιον.

(“Επεται ή συνέχεια)

ΜΕΧΜΕΤΟΥ Β'.
ΤΟΤ ΠΟΙ’ΘΙΙΤΟΤ ΦΙΡΜΑΝΙΟΝ.

Επΐ κεφαλή; τού 384 φυλλαδίου τής Πανδώ
ρα; έδημοσίευσε διατριβήν έπιγραφομένην ώ; ανω
τέρω δ γνωστός διά τήν πολλήν ίδμοσύνην αυτού 
περί τά ελληνικά γράμματα έλλόγιμος I. Σακ· 
κελιών, θέμα έχων ίν τουρκικόν φιρμάνιον ώ; 
λέγει, τού όποιου έδημοσίευσε συγχρόνως πανο- 
μ.οιότυπον, αύτδ τούτο καΐ τουρκιστί ελληνικοί; 
γράμμασι, καΐ μετάφρασιν αύτοΰ κατά λέξιν, ήν 
όφείλει είς τήν φιλότητα τού έλλογιμωτάτου Κ. 
Κωνστ. Φωτιάδου, καθηγητού τών ανατολικών 
γλωσών έν τή τοΰ γένους υ.εγάλη Σχολή.

Εί; τδ έγγραφον τοΰτο έδωκεν δ καλδ; Σακ- 
κελίων πιστεύσας είς τους λόγους τού Καϊμα
κάμη τής νήσου Κώ σημασίαν μεγάλην, καΐ έπε- 
ρειδόμενος είς τήν άνάγνωσιν καΐ μετάφρασιν τοΰ 
Κυρίου Κ. Φωτιάδου έξύφανε διατριβήν σπου- 
δαίαν μέν άλλ’ δλως καταστρεφομένην έ'νεκεν 
τής έσφαλμένη; καΐ ψευδούς αύτής ύποθέσεως, 
πρδς άπόδειξιν τούτου παραθέτομεν τό τε ελλη
νικοί; γράμμασι τουρκικόν κείμενον, μή δυνάμε- 
νοι δι έλλειψιν τουρκικών γραμμάτων νά κατα- 
χωρίσωμεν καΐ τδ πρωτότυπον, καΐ τήν μετάφοα- 
σιν αύτού ώ; έχει ή Πανδώρα, αύτά δέ ταΰτα 
καΐ καθ ήμετέραν άνάγνωσιν καΐ μετάφρασιν.

Σουρέτι χόκμι σερΐφ μερχουμ βέ μαγφούρου 
λέχ φατήχ σουλτάν Μοχαμμέτ Χάν γαζή. 

Πάτνος κΐοουνούν ’λγοστδς έββελιντέν σενέ 
σεπ ά βέ χαμσΐν βέ σεμάνι μιγέτιν Κωνστένη 
Δουναν μανδ; τεβκίη χουμαγιούν βασήλ ολίτζακ 
πιλεσιν κι μεζκίουρ κίογίουν Κωνσταντίν ούζε- 
ρινδέ μουκα^ρέρ κήρκ φλουρινί δαρεντέϊ μισάλ 
βιρδζήπ ούλ έμσάλ κουλούμ :Αλή βαρδουγή κεπΐ 
οζρ-ου-πε χανέ ϊτγεγίουπ πι κουσούρ τεσλΐμ ίδέ- 
σιν φιλτζούμλε πι βέτζχιν μΐν έλβουτζουχ τε’ 

τεζζβούν κηλουπ μεζκίουρ κουλουμού έϊλε- 
μέγεσιν σοϊλέ πιλέσιν πενΐ ταχκήκ πιλούπ άλά- 
μέτι σερΐφ ούζρέ ίτμάτ- κηλουπ ίνκιγιάτ' ίτέσιν 
ταχριρεν ©ΐ έ βάϊλι Ραμαδάν ούλ μουπαρέκ λι· 
σένε σεμάνιν βέ χαμσίνε βέ σεμάνι μιγίάτ. »

« πουγιουρουλτΐ
Σοφία ».

Μετάφρασες.

* Ισον ίερά; διαταγή; τού αοιδίμου πορ- 
θητού σουλτάν Μωχαμμέτ Χάν. »

“ Τού χωρίου τής Πάτμου, άπδ τής άρχή;

Αβγσύστοβ τού 857. Κωνστένη (ή Φωστένη) Δου
ναν μανό; Οταν φθάση τδ αύτοκρατορικόν μου 
διάταγμα, νά ήξεύρης δτι τά διά τδ ειρημένον 
χωρίον έπΐ τοϋ Κωνσταντίνου προςδιωρισμένα 
τεσσαράκοντα φλωρία, τώ φέροντι τδ παρόν μου 
πρόσταγμα δούλω μου ’Αλή άμέσως είς τήν ά 
φιξίν του (άυ.α φθάση), χωρίς νά κάμης προφά
σεις, σωστά νά παραδώσης, ούδόλως άναβολάς 
ποιων τδν ειρημένον δούλόν μου νά μή κάμης νά 
μείνη. Οΰτω νά ήξεύρης, έμέ αναγνωρίζω* άλη- 
θή καΐ τώ ίερώ μου σημείω δίδων πίστιν νά ύπο- 

ταχθής. »
« ’Εγράφη τάς άρχάς τοΰ ‘Ραμαζάν τοϋ 858 

έτους.
’Εξεδόθη δέ έν Σοφία ».

Ενταύθα έν μέν τώ κειμένφ φαίνεται δτι διέ
φυγε τήν οξυδέρκειαν τοΰ Κ. Φωτιάδου ή δρθή 
άνάγνωσις, οθεν καΐ έπλασεν Κωστένη ή Φωστέ
νη, Δουνάν μανδ; καϊ Κωνσταντίν ούζεριντέ, ένώ 
ή ορθότερα άνάγνωσις κατ’ έμέ έχει ώς έξη;

Πάτινος κτογιουνουν Αγοστδς έββελιντέν σενέ 
σεμπά βέ χαμσΐν βέ σεμάνι μαγετήν κηστηνή πίστιν w'c τδ ίερδν σημεΐον, άλλά νά πιστεύσης 
ντουτάν Πάνος (ή Γιάνος), τεβκήϊ χουμαγιούν βα- ; 
σήλ δλούτζακ μπιλέσιν κι μεζκίουρ κιογιουν κη- ■ 
στηντάν ούζεριγγτέ μουκαρρέρ όλάν κήρκ φλου- | 
ριγΐ νταρεντέϊ μίσλι βατζήπ ίλιμσάλ κουλουμ 
Αλή βαρτηγή γκιπΐ, δζουρ μπεχανέ ίτμεγιουπ 
μπΐ κουσουρ τεσλΐμ ίτέσιν, φιλτζούμλε μπΐ βέτζχ 
μΐν έλβιτζουτ τεεχΐρ βέ τεχαουν κηλουπ μεζ- 
κιουρ κουλουμού έγλέμεγέσιν, σοϊλέ μπιλέσιν. 
μπενΐ ταχκήκ μπιλουπ, άλιαμέτι σερΐφ ούζερέ 
ίϊτιμάτ κηλουπ, ίνκηγιάτ ίτέσιν. Ταχρίρεν φΐλ 
έβάϊλ ραμαζάν έλ μουμπαρέκ, σενέ σεμάν βέ '/αμ- 
σΐν βέ σεμάνι μιγέτιν. μπουγιονλτΐ Σοφία.

χατά .Ιέζιι
(Συ) Πάνος (ή Γιάνος) δ έχων τήν (τρίμηνον) 

έκμίσθωσιν (ή τήν φορολογίαν) τού χωρίου Πάτ
μου άπο ά. Αύγούστου 857, όταν φθάση ό βα
σιλικός όρισμος, γνωστόν έστω σοι, δτι οφείλεις, 
τά έκ τή; φορολογία; τοΰ είρημένου χωρίου είς 
σέ έναπομείναντα τεσσαράκοντα φλωρία νά πα
ραδώσης ανελλιπώς καΐ άπροφασίστως όταν φθά
ση δ κομιστής τού ίσου άπαραλλάκτου (4) δού
λος μου Αλή;’ μηδόλως χοονοτριβήσης τδν είρη- 
μένον δούλόν μου, οιασδήποτε προφάσεις καΐ

(I) Ίσου άπαραλλάκτου τοϋ φιρμανίου, ή ό αντιπρό
σωπό; μου.

άναβολάς ποιούμενος, πρόσεχε καλώς ν’ άναγνω- 

ρίζης έμέ άληθινδν, οΰτω πίστευσον κατά τδ ίε
ρδν σημεΐον καΐ υπάκουσαν. Γέγραπται έν άρχή 
τού ^αμαζανίου τού 858.

Εκ τής άναγνώβεως ταύτης έξάγεται δτι οΰτε 
δ καϊμακάμη; τή; νήσου Κώ εΐχε λόγον τινα νά 
θεώρηση ώς κειμήλιον τδ έγγραφον τοΰτο, οΰτε 
σχέσιν τινά έχει πρδς τήν έκούσιον ή άκοΰσιον 
υποταγήν τή; νήσου Πάτμου, οΰτε τού Κων
σταντίνου τδ όνομα φαίνεται που, ώστε αδίκως 
διεταράχθη ή κόνις τοΰ δρθοδόξου Βασιλέως.

Τδ ειρημένον έγγραφον δέν φέρει τδν τύπον 
τοΰ φιρμανίου, τοΰ δποίου πρώτον χαρακτηριστι
κόν εΐναι δ τουρά; Ιήτοι δ τίτλο- τού Σολτάνου·, 
ή μονοκονδηλίά αύτού) έπΐ τού μετώπου τού 
έγγραφου, συνήθως χρυσοί; γράμμασι κεχαραγμέ- 
νο; κατά τά Βυζαντινά χρυσόβουλλα' δεύτερον τδ 
χάττι, ήτοι ή γραμμή ή ή μονογραφή τοϋ σουλ
τάνου, δπερ καΐ ίερδν σημεΐον (άλιαμέτι σερΐφ) 
λέγεται, καΐ άμέσως τούτω έπεται τδ δδς πί
στιν είς τδ ίερδν σημεΐον- φέρει μέν τδ έγγραφον 
έν λέξεσι τδ ίερδν σημεΐον, άλλά δέν λέγει δδς 

πατά τδ ίερδν σημεΐον έμέ ώς άληθινδν (άντι- 
πρόσωπον τοϋ σουλτάνου)- τδ δέ κάτωθι φερό- 
μενον « έξεδόθη έν Σοφία », δέν δύναται νά ήναι 
άληθινδν, πρώτον διότι είς τδ τουρκικόν δέν φαί
νεται τοιαύτη γραφή, καΐ δ τόπος 8ν κατέχουν 
δύο δυσανάγνωστοι λέξεις εϊναι μάλλον υπογρα
φής τού γράψαντο; αύτδν τδν τεζκερέν ή μπου- 
γιουρουλτή, τάς όποιας δυστυχώς δέν ήδυνήθην 
νά μαντεύσω, διότι καΐ κακώς εϊναι γεγραμμέ- 
ναι, καΐ πιθανόν παρεφθαρμέναι.

Εκ τούτων δλων εξάγω δτι τδ έγγραφον δέν 
εϊναι φερμάνιον, πολύ δέ όλιγώτερον τοΰ πορ- 
Οητού Μοχαμμέδ τοΰ Β', δέν εΐναι έκδεδοαένον 
έν Σοφία, καθότι δέν συμβιβάζεται οΰτε πρδς τδν 
χαρακτήρα αύτοΰ τοΰ μεγαλεπηβόλου Οθωμανού, 
οΰτε πρδς τάς περιστάσεις του, ούτε πρδς τήν 
θέσιν είς ήν ευρίσκετο τότε έκστρατεύων κατά 
τοΰ ανδρείου Σκενδέρμπεη ώ; λέγει ό Κ. Σακκε- 
λίων" είς τδ ΰψος τοΰτο τή; δόξης καΐ τή; υπε
ροχή; του, έν τή αγωνία τού πολέμου, νά πέμ- 
ψτ, τον δούλόν του Αλήν άπδ τήν Βουλγαρίαν διά 
νά εΐσπράξη τά 40 φλωρία τοϋ χωρίου Πάτμου ! 
τδν φόρον 8ν έπέβαλεν ό κατατροπωθεί; γκίαουρ 
Κωνσταντίνος ! Αλλ εικάζω δτι δ διοικητής τών 
ύποτεταγμένων τώ Σουλτάνω νήσων διορισθεΐς 
βεβαίως διά βασιλικού φιρμανίου ίδών τδν κύριον 
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Πάναν τ, Γιάννον, ενοικιαστήν τοΰ χωρίου Πάτ- 
μου (κήστ θέλει νά εΐπη έκμίσθωσι; προσόδων, 
τρίμζνος ώ; έπί τό πολύ, έν τώ καιρώ τής εσο
δείας) κατακρατούντα τά 40 φλωρία έπεμψε 
πρός αύτόν τόν δούλάν του Αλήν μετ’ αύστηοάς 
παραγγελίας, φέροντα πιθανότατα καί αντίγρα
φου τοΰ φιρμανίο > τοΰ διορισμού του, διά νά 
•πεισθή ό δύστροπος ΓΙάνος είς τήν καταβολήν τών 
χρημάτων, τόν δποϊον ίσως δεν είχε κα'ι δίκαιον ή 
δύναμιν ν’ άναγκάση άλλως, καί τόν λέγει νά τόν 
αναγνώριση ώς αληθινόν κατά τό ιερόν σημεϊον 
ή τήν υπογραφήν τοΰ Σουλτάνου προϊστάμενόν 
του ή είσπράκτορα, καί νά τώ παραδώση ανελ
λιπώς καί άπροφασίστω; τά 40 φλωρία. Τό δέ 
έπί κεφαλής τοΰ εγγράφου σουρέτι χόκμου σε- 
ρίφ κτλ. ήτοι ίσον Ιερά; διαταγής τοϋ ήλεημέ- 
νου καί Οεομακαοίστου πορθητοΰ σουλτάν Μοχαμ- 
μέδ Χάν γαζή, ή ώς φόβητρον έτέθη πρός τόν 
ίσως καί αδαή τοΰ τουρκικού ιδιώματος Πάνον, 
ή αναφέρεται είς τό φιρμάνιον τού διορισαού τού 
τοόρκου διοικητού.

Τοιούτου δντος τού έγγραφου τούτου, ή τής 
έπιταγής πρός πληρωμήν τοΰ όθωμανοΰ άρχον- 
τος, πίπτει άχειροτμήτω; ολόκληρος ή ωραία έκ- 
Οεσις τοΰ Κ. Σακκ-λίωνος, δι’ ήν δμολογουμένω; 
κατέβαλε πολύν κόπον προσπαθών νά συμ.βιβάση 
τά ασυμβίβαστα άλλ’ εΐς τοϋτο έπταισεν ό Κ. 
Φωτιάδη; έπιπολαίω; άναγνού; τό έγγραφον, καί 
διεστραμμένα»; μεταφράσας αύτό, έάν μή ήθέλη- 
σεν δ Κ. Σακκελίων νά παραβίαση αυτήν ολί
γον τάν σπάρτον ποτϊ τάν λίθον άγων.

X. Ν. φιλαδελφετς.

ΔΙΑΤΑΓΜΑ
ΧΑΖΠ-ΧΑΣΑΝ, πεγ-ι πολτκανδροτ.

Τό επόμενον έγγραφον τοΰ διαβόητου Οθωμα
νού ναυάρχου Γαζη-Χασάν τοΰ ’λλβανοκτόνου, 
διοοίζον εγχώριον διοικητήν είς Πολύκανδρον, 
εύοον έν τινι χειοογράφω συλλογή έπιστολών (σελ. 
406) άποτεθησαυρισμένη παρά τώ Κ. Παύλω 
Λάμπρω.

Κ. ΣΑΘΑΣ.

Προεστώτες καί έπίτροποι, καί όλος δ κοινός 
ραγιάς τής νήσου Πολυκάνδρου, βλέποντες τό 
παρόν ημέτερον υψηλόν καί ηγεμονικόν πουγιοίτ 
ρουλδί, έστω είς είδησίν σας, δτι τό ίλτιζάμι 
τοΰ νησίου σας τοΰ παρόντος χιλιοστού διακο
σιοστού έτους, άπό πρώτης μαρτίου μέχρι τέ
λους τού έλευσομένου φευρουαρίου, χρόνον έχ 
ολόκληρον, τό έδώσαμεν πρός τόν Λεονάρδο·· Βα- 
λέτα, τόν όποιον θέλετε γνωρίζει διά βοεβόδα 
καί ζαμπίττν σας, παραδίδοντες αύτώ μετά προ
θυμίας τά χαράτζιά σας, κομέρκι, δεκατιαις, καί 
εΐ τι άλλλο κανονισμόν καί σνειθισμένόν κατά 
τόπον τοΰ βοεβοδαλικίου είναι δικαίωμα, προσ- 
φέροντες πρός τόν ρηθέντα βοεβόδα, καί τήν 
προσήκουσαν υποταγήν ω: πρός ζαμπίτην σας 
καί εΰπείθειαν. Σύ δέ, ω βοεβοδα, πρόσεχε κα
λώς άπό νεωτερισμούς, καί άπό κάθε άλλο ζή 
τημα εναντίον τής βασιλική; άγιας κρίσεως, καί 
τών τοπικών συνηθειών, επιμελούμενο; πάντοτε 
διά τό συμφέρον του πτωχού ραγιά, καί διευθύ" 
νων αύτόν άφιλοπροσώπως καί έν δικαιοσύνη^ 
Τινά; λοιπόν νά μή φανή έναντίο; τοΰ παρόντος 
υψηλού καί ηγεμονικού μπουγιουρλουδίου, οτι 
παιδεύεται αυστηρώς’ άλλ’ ουτω ποιήσατε ώς 
προστάζομε·?, καί μή άλλως έξ άποφάσεως- Εςεδό· 
θη άπό τό διβάνιον τού βασιλικού τερβανέ (τερ- 
σανέ;)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
Τοϋ κατά τήν Νήσον Κρήτην είς τε Χανία καί 

Ρίθυιινον συμβάντος πο.ίέμου, ύπό των 
Σφακιωτων, Χακεωτών, Θερισιωτών, καί 
ά.Ι.Ιων συμμάχων, κατά τό 1821 έτος τό 
Σωτήριον.

Συγγραφ-ΐσα ί>πό τοϋ Ταπεινού Ζαχτφίου τοϋ εκ Χάν

σάκος τη; Κρήτη’;, τοϋ εις Σφακία κατά τήν Ίεράν 

Μονήν τη; υπεραγί^ Θεοτόκου, Θυμιανης 

έπιλεγομένη c σχ ολαρχ οϋντο;.

Περί τάς άρχάς τοΰ Σεπτεμβρίου τού πα
ρελθόντος 1820’ έτους, έστάλη είς Χανία Καλ
λίνικός τις ίεοοδιάκονος, Διδάσκαλος τή; αλλη
λοδιδακτικής Μεθόδου, δπου συστήσας τήν σχο
λήν του, συνήθροισεν δγδοήκοντα παϊδας, διαί
ρεσα; αυτού; εί; κλάσεις τέσσαρας’ δ μισθός του 
ήτον διωρισμένο; νά τώ δίδεται άπό τού; άπο- 
στείλαντας αύτόν εκεϊσε φιλογενεϊ; Πατριώτας. 
ευδοκιμεί ούτος είς τό έργον του μέ μεγάλην τών 

έντοπ’.ων ευχαρίστησιν’ έσύστησε δέκαί αδελφού; 
τή; φιλική; Εταιρία; τού; σημαντικωτέρου; τή: 
πόλεως, μετά τοΰ επισκόπου των άγιου Κυδω

νιάς Κύρ Καλλινίκου, δστι; καί ύπερηγάπα τόν 
Διδάσκαλον τούτον, καί διά τήν όποιαν παρέ 
διδεν είς τούς παϊδας νέαν μέθοδον τών Γραμ
μάτων, άγρύπ-ω; τοΰ έργου του επιμελούμενος, 
καί διά τήν σωφροσύνην, ήτις, μάλλον τή; προ
κοπή; έστόλιζε τό υποκείμενόν του. Αλλ δ τά 
καλά πάντα άνατρέπων κάκιστο; φθόνος, έλαβε 
συνεργον καί εί; τήν ανατροπήν τοΰ ίεροΰ τού
του χρήματο; τόν διερμηνέα τή; Πόλεως Απο- 
στολάκην, δστι; φύσει μισοχσιστιανό; ων, καί 
αΐσχροκερδέστατος, έζήτει νά εύρη μικράν αιτίαν, 
εί; τό νά έκτελέση τού: κατά τή; σχολή; έκεί
νη; καί τοϋ Διδασκάλου, καί τών υπερασπιστών 
του επαράτου: σκοπού; τον, τή; όποια; καί επε- 
τυχεν, ώς κατωτέρω δηλωθήσεται·

Περί τάς άρχά; τοΰ Μαρτίου τοϋ παρόντος έτους 
ήλθεν εί; Σφακία Νικόλαός τις Πατριώτη:, Κα- 
ρατζάς τό έπώνυμον, απόστολο; τής φιλικής έ 
ταιρίας. τόν όποιον ύπεδέχθησαν 
ταΰθα Ιίρούχόντων, τού; όποιου; 
εί; τήν εταιρίαν, άποκαλύψα: 
πολλοΰ απόκρυφου υπέρ τής
νους εγχείρημα, μέ βεβαίαν πληροφορίαν τοΰ, 
δτι ήτονέτοιμ.ον τό πλοΐον νά σταλθή έπίτηδε; 
έφωδιασμένον άπό κάθε είδος πολεμικών έφοδίων, 
είς βοήθειαν τών Σφακίων’ αυτή ή ΰπόσχεσι; ένε- 
ψύ/ωσε τά μάλιστα τού; Σφακιώτκς, οί όποιοι 
έζή-ονν νά ευρωσιν όσον τάχιστα τόν επιτήδειον 
καιρόν, εί, τό
τυράννων, καί νά 
γόνων των.

'Αγαθή τύχη 
τοΰ Απριλίου εις 
έφερον έκ 
μέ μολύβι αρκετόν’ τ 
μεγίστην τήν χαράν καί έμψύχωσιν εί; 
κιώτα;’ όθεν διά τή; προτροπή·

τινέ; τών έν- 
καί έσύστησεν 

; εί; αύτούς τό πρό 
έλενθερί*;  τού γέ-

*1σον τον μπουγιουρου.Ιάΐου.

1’αζή Χασάν πασάς, ελέω θεού βεζυρης καί 
Καπουδάν- πασά.;, καί τών λοιπών.

κινήσωσι τά όπλα κατα 
έκδικήσωσι τό αίμα τών

να τών
προ-

μέσαέλιμενίσθησαν περί τά 
Σφακία καί δύω πλοία τά όποια 

Σμύρνη; βαρούτην βζρέλλια 200 όμού 
τούτστό τυχηρόν έπροξέντ.σε

, τοΰ διαλη- 
φθέντος Νικολάου, άρχησαν νά κατασκευάζωσιν 
εύθύ; και φυσέκια, όμού καί άλλα; μικρά; άπο- 
σχευάς τοΰ πολέμου, περιμένοντες καθημέραν καί 
το δποϊον δ ’Απόστολος τοϊς υιτεσχέθη πλοΐον, 
όποΰ έπίτηδε; τοΐ; ήθελε σταλθή παρά τοΰ ΰψη- 
λοτάτου Αϋθέντου Κυρίου ’Αλεξάνδρου Τψηλάν 
του, τοΰ δποίου ή λαμπρά φήμη ήκούετο τότε, 
ότι είχεν έκστρατεύση κατά τής Ρούμελης, προ- 
χωρών κατά τών τυράννων τά μέγιστα !

•ον; Σφα-

0 είς Ρέθυμνον έςουσιάζων όσουμάν Πασσάς, 
μαθών, δέν ήξεύρω πόθεν, περί τοΰ εΐ; Σφακία 
έλθόντο; βαρουτίον, άρχησε νά λαμβάνη υπο
ψία; κατά τών Σφακιωτών. Οθεν έστειλε που- 
γΐουρτοΰ νά τώ σταλθή όσον καί άν ήτον’ οι Σφα- 
κιώται προφασ.σθέντε; δτι ήτον μόνον 30 βα~ 
ρέλλια, τώ έστειλαν 20 καί ουτω; έδειξεν οτι 
κατεπραΰνθη πρό; καιρόν’ πλήν αείποτε εμελέτα 
τόν έξολοθρευμόν των.

Τή 17 Μαϊου διαβληθείς πρό; τόν βεζύρην 
τών Χανιών δ Διδάσκαλος Κύρ Καλλίνικος, μετά 
τοΰ αγίου Κισσάμου κύρ Μελχισεδέκ, δτι δ μέν 
παρέδιδε τήν εύρωπαϊκήν τάξιν τοΰ πολέμου 
εις τού; παϊδας, δ δέ περιήρχετο τήν επαρχίαν του, 
πινών τόν λαόν τών Χριστιανών εις αποστασίαν, 
ώς καί τούς ΓΙελοποννησίου; οί έκείνων Προύχον
τες (τότε γάρ ήρχισε νά ψιθυρίζηται έδώ ή εκεί - 
νων αποστασία) έγιναν καί οί δύω παρανάλωμα 
τής κακίας τοΰ καλού Διερμηνέως Αποστολακη, 
κρεμασθέντες εί; τόν τόπον τή; καταδίκης μέ 
άνεκδιήγητον καταισχύνην τήν ημέραν τής Ανα- 
λήψεω; τού Κυρίου. Μετ’ αύτών δέ διεβλήθη ύπό 
τού ίδιου καί ή ευλογημένη Μανολάκενα Κυρία 
Μαρία, ή δεύτερα Σάρρα είς τήν φιλοπτωχείαν, 
ότι ύπερασπίζετο τόν διδάσκαλον καί διά νά 
τή δοθή ή άφεσι; τού εγκλήματος έπλήρωσε μετά 
τοΰ υίοΰ τη; Κωνσταντίνου 10,000: γρ. ώ; παρά 
τινων εντοπίων έμάθομεν.

Τή 10 Ιουνίου έλιμενίσθη είς Λουτρόν, λιμένα 
τών Σφακίων, τό παργαντίνο τοΰ Καπεταν Θεό
δωρου κ ανταρτζόγλου Κασσίο··, μέ σημαίαν τής 
ελευθερίας, καί 70 στρατιώτας, διά τοΰ οποίου 
έστάλησαν εί; βοήθειαν τοΰ γένους παρά τής 
εκεϊσε Καγγελτρίας, δύζι καί κουκκία, καί τινα 
τόπια πανί άσπρον, γρ. 5,2 I 6: τά δπρία παρα- 
λαβόντες οί ενταύθα προύχοντες μετά μεγάλη; 
χαράς, τώ εδωκαν ομολογίαν έσφταγισμένην μέ 
τήν κοινήν τού Καστελιού σφραγίδα είς ασφά
λειαν’ ουτο; ελαβε παρά τών ίδιων καί 30 βα
ρέλια βαρούτην λόγςο φιλοτιμίας’έδωκεν έπει-α 
-πόσχεσιν έγγραφον, ότι εύθύ; θέλει έπιστρέψη 
είς Κάσσον, καί νά άποστείλη ικανά πλοία, διά 
πλοκον τών Χανίο.ν καί Ρεθύμνου, λαβιον έτε- 
οον ενσφράγιστον παρά τών ιδίων προύχόντων, 
μετά τήν έλευθερίχν τή; Κρήτης νά λάβωσιν οι 
Κάσσιοι εί; τήν εξουσίαν των τά μέρη τοΰ Κά
στρου’ είπεν ότι δ Ελληνικό; ήμών στόλος έκαυ- 
σεν έκ τοΰ εχθρικού Sv δελίνι’ τά δέ λοιπά κ.α- 
τέφυγον είς Κωνσταντινοΰπολιν.
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Τή 4 4 τοΰ ίδιου έσυστήθη είς τδ αύτδ λου- 
τρδν ή Κοινή Καγγελαρία, τή; οπαία; Προύχοντες 
διωρίσθησαν μέ κοινήν ψήφον ό Κ. ’λνδρέα; Κρια- 
ρά; X. Ιωάννη; Πολάκη;, (άνδρε; παλίμβουλοι 
καί φιλάρπαγες) Γεώργιος Κουλέτο;, καί Νι
κόλαος ’Ανδρεολάκη;, άνωπολϊται άπαντες. Γραμ
ματικός δέ Δημήτριός τις έκ Χάνδακο; X. Α
θανασίου Φλαμπουριάρη, άνήρ φιλογενή;, οςτις 
είχεν έλθη πρδ ολίγων ημερών έκ Σπετζών είς 
ζήτησιν τών αύταδέλφων του.

Τή αύτή ήμέρα διωρίσθη αρχηγός τοΰ στρα
τού ό Καπετάν ’λναγνωστάκη; Παναγιώτου, άνήρ 
τίμιος, καί πολύ διαφόρων τών άλλων κατά τήν 
φιλογένειαν, καί ζήλον τής ελευθερίας τή; Πα 
τρίδος’ άνέβη εύθύς είς τήν Μαδάραν (όρη ούτοι 
καλούμενα τών Σφακίων) μέ 50 στρατιώτας όχι 
διά έκστρατείαν πολέμου, άλλά νά γράψη πρδς 
τού; εχθρούς μέ τρόπου; πολιτικούς, ίσως δυνηθή 
νά τού; καθησυχάση πρδ; καιρόν, διά προτροπής 
τών αγάδων τών Χανίων, έω; ού ήθελε φθάση 
ή διά ξηρας καί θαλάσσης δύναμις τών σπετζού- 
δραίων, κατά τάς πρδ ολίγων ημερών σταλείσα; 
εγγράφου; υποσχέσεις των. ’Εξελέγη δέ μετ’ αύ- 
τοΰ αρχηγός καί ό τιμιότατος Κύρ Γεώργιος Δα
σκαλάκος, ό καί τζελεπή; λεγόμενος, άνήρ ούτος 
ύπερέχων πάντων τών άλλων Αρχηγών κατά τε 
τήν ανδρείαν, καί τά λοιπά προτερήματα, όσα 
τοϊς άοχηγοϊς είσί προσήκοντα, καί άνέβη είς τδ 
χωρίον του Ανώπολιν μέ 70 στρατιώτας, διά νά 
προετοιμάζηται. Ούτος είχεν έλθη είς Σφακία 
κατ’ έκείνας τάς ημέρας έκ τής Κάσσου, έχων 
μαζή του καί στρατιώτας, έν οί; ήτον καί ό Γεν
ναίος Νικόλαος Πελοποννήσιος, τοΰ οποίου τά 
άνδραγαθήματα είς τά; διαφόρους όρμάς τών 
εχθρών έδωκαν κρότον μέγαν ούχί μόνον εί; τήν 
Κρήτην, άλλά καί απανταχού. Ούτος (άν θέλη 
τις νά δμολογήση τήν άλήθειαν, ώ; καί ή φήμη 
κηρύττει) άνέδειξε τζελεπήν, τδν άρχηγόν του 
τζελεπήν ! Αν ή δυστυχής Πατρίς Κρήτη ήξιούτο 
ν’ άπολαύση τοιούτους ήρωας (άς προστεθή μετ’ 
αύτού καί ό εύλογημένος ήρως Μιχαήλ ό Κουρμού- 
λης τδ έπώνυμον) (1) δύω μόνα; χιλιάδα;, ήλευ-

Οεροΰτο τοΰ τυραννικού ζυγού εΐ; πφλλά όλίγου 
καιρού διάστημα!

Τή 4 5 εστάλη γράμμα κοινόν είς τάς Νήσους 
τοΰ Αιγαίου πέλαγους, καί πρδ; τού; έκεϊ κα
τοίκους, καί πρός τού; ευρισκομένους πατριώτας, 
είς ζήτησιν παντός είδους βοήθειας.

Τή 4 6 έξελέγη άρχηγδς τρίτος ό Κ. Αναγνώ
στης Ί'αρουδάκης, είς τά χωρία Λιβανιανά καί α
γίαν Ρουμέλην διά νά λάβη τού; έκεϊ έγχωρίους 
Σφακιώτας, καί ν άνέβη εί; τδν Ομαλόν, σύνορο* 
τού Σέλινου, εί; φύλαξιν τών Σφακίων' μετ αύ
τού δωρίσθη καί δ°ί άρχηγδς τοΰ στρατού, ό 
Ιωάννη; Κουλέτο;, όστι; έλαβεν υπό τήν εξου
σίαν του τού; έγχωρίους τοΰ άγιου Δημητρίου 
καί Αράδενα;.

Τή 17 έκλέχθησαν έτερος δύο άρχηγοί, Κα
πετάν Θεόδωρο; Καρνάλης άνωπολίτης, είς τά 
έπεισε χωρία, Γύρον καί Λιμνίά, καί ό Καπε
τάν ’Ανδρέας Παπά Μιχαήλ έπί τών εγχωρίων 
του άγιοϊωαννιτών' δστις καί κατέθεσεν εύθύς 
είς τήν Καγγελαρίαν, εί; βοήθειαν τού γένους 
4 647 γρ. διαμερίσα; καί εις τούς άοπλους στρατιώ- 
τα; του 4 7 σολτάτους, έξ ών είχεν είς τδ πλοϊον 
του, καί είς τάς κατά καιρόν περιστάσεις ικανήν 
βαρούτην είς φισέκια διαμερίζων εις αύτού;, τά 
όποϊα ποοηγόρασεν έξ ιδίων γροσίων’ ούτος μόνας 

1 0 ή μέρας έκ διαλειμμάτων έλειψε* έκ τοΰ πο
λέμου, είς έπίσκεψιν τοΰ πλοίου του, κοπιάσας 
μάλλον τοΰ συναρχηγοΰ του © ...

Κατ’ αύτάς τά; ημέρα; έγινεν έκλογή καί άλ
λων άρχηγών εί; τήν χώραν τών Σφακίων, οϊτι- 
νες ήσαν καί πρότερον προύχοντες, ύστερον δέ έ
γιναν καί μέλη τή; φιλική; εταιρίας. Τούτων δέ 
πρώτος ήν ό γενναίος Ροΰσο; Μπουρδουμπάκης, βο; 
δέ ό Μιμικός, καί τρίτο; ό Γεώργιος Πολογιαν- 
νάκη;' ούτοι διεσπάοησαν είς διάφορα μέρη μετά 
τών στρατιωτών των, εί; φύλαξιν τής άπδ Ρέθε- 
μνον υποπτευομένης είς Σφακία ορμής τών έχθρών.

Τή αύτή ήμερα, ήτοι τή 4 7 μετά τδ προσκύ
νημα τού μπαϊραμιού των, έξώρμησαν έκ τών 
Χανίων 300 εχθροί, καί φθάσαντε; έξαίφνης είς 
έν χωρίον, Λούλου λεγόμενον, ήτοιμάζοντο νά 
κατακαίωσι τά πλησίον χωρία. Αλλ’ ό γενναίο; 
τζελεπή; προλαβών τήν ορμήν των, καί φονεύ- 
σα; 4, έφυγάδευσε τού; λοιπού;.

(“Επεται ή συνέχεια.)

Η. Ν. Φ1ΛΑΔΕΛΦΕΥΣ, ΝΤΕΚΑΣ ΠΑΣΧΑΑ1ΔΗΣ.

(1) Ούτος ήτον Τούρκο; μετά τοϋ αύταδέλφου του και 

άλλων έγχωρίων του εις τδ φαινόμενον. Τυχών δέ τοΰ πο 

Οουμένου καιρού, κατέφυγε μετά πάντων εις Σφακία, στε

ρηθείς τών ύπαρχόντων καί μαλικιανέδων του διά τδν ζή

λον της πίστεως, ώς 500_πουγγείων τιμής.


