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ΥΠΟ ΠΑΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ.

’Εν τή σειρά τών έν Ελλάδι ίδρυθέντων τυπο
γραφείων, ώς τρίτον καταλογιστέον τδ περί τά 
μέσα τής παρελθούσης έκατονταετηρίδος έν Κων- 
σταντινουπόλει ύπαρχον' αγνοείται όμως τό τε 
δνομα τοϋ ίδρυτοΰ καί ό άκριβής τής συστάσεως 
αύτοϋ χρόνος. *Εν τώ καταλόγςο τοϋ Κ. Βρετοϋ 
τρία καταγράφονται βιβλία άπδ τών πιεστηρίων 
τοϋ έν λόγφ τυπογραφείου έξελθόντα, ών τά δυο 
είναι τοϋ αύτοϋ πονήματος δύο διάφοροι έκδόσεις.

4. « Βιβλίον καλούμενον ^αντισμοϋ σττ,λίτευ-
* σις, έν ώ περιέχεται κεφαλαίων αριθμός όγδοή- 
» κοντά ένδς, έν (sic) έκαστον ταΐς άκτϊσι τής 
» γραφής ώς ίστδν αράχνης φαίνεται διαλύον ραν- 
» τισμάτων τδ σκότος. Τότε μεν πρώτον τύποις
* έζεδόθη, δτε ό οικουμενικός θρόνος έκοσμεϊτο
* παρά τοϋ παναγιωτάτου κυρίου κυρίου, Κυρίλ-

(α) Συνέχεια άπδ φυλλαδίου 61. 

» λου, έτει αψμς·. Εν τί} Κωνσταντινουπόλει 
» τυπογραφία » Εις 4ον (α).

2. « Βιβλίον καλούμενου ^αντισμοϋ στηλίτευ- 
» σις, έν <ρ περιέχεται κεφαλαίων άριθμδς όγδοη- 
» κοντά ενός, ών έκαστον ταΐς άκτϊσι τής γραφής 
» ώς ίστδν αράχνης φαίνεται διαλύον ραντισμάτων 
» τδ σκότος. Τότε μεν πρώτον τύποις έζεδόθη, 
» οτε ό οικουμενικός έκοσμεϊτο θρόνος παρά τοϋ 
» παναγιωτάτου κυρίου, κυρίου Κυρίλλου. Διά 
» άναλωμάτων τών ευσεβών και όρθοδόςων χρι- 
» στιανών, ών τά ένόματα γράψον, Κύριε, έν βί- 
” βλω ζωής, μνησθείς πάντων αύτών έν τή βα- 
» σιλεία σου. Σωτηρίω έτει φψνς·Χ (β). Εις μι
κρόν σύγκειται δέ έκ σελίδων ρος·', έκτδς άλ
λων 20 έν τή αρχή, άπαρτιζουσών τδν πίνακα 
τοϋ βιβλίου καί ετέρων 4 μή ήριθμημένων, αϊτινες 
άποτελοϋσι τδ προοίμιον.

3. « 'Εγχειρίδιου περί βαπτίσματος καλούμε- 
» νον χειραγωγία τών πλανωμένων' συντεθέν πα- 
» ρά τοϋ ιατροφιλοσόφου κυρίου Ευστρατίου ’Αρ- 
» γέντου Χίου, θείςο ζήλφ κινηθέντος τρανώ; έν 
» αύτώ άποδεϊξαι, δτι αδύνατον άλλως πως έκτε- 
» λεϊσθαι τδ θεόθεν τοϊς άποστόλοις δοθέν βά-

(α) Βρετοϋ κατάλογος. Τόμ. Α'. σελ. 72, άρ· 97.

(6) Βρετοϋ Κατάλογος. Τόμ. Α'. σελ. 75, άρ. 209·
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» πτισμα, εί μή έν τρισί ταϊς καταδΰσεσιν ώς παρ’ ι 
» έκείνων δογματικής ή άγια τοΰ Χριστού καθο- ■ 
» λική, άποστολική καί άνατολική ορθόδοξος Εκ- ι 
» κλησία διεδέζατο καί μέχρι τοΰ νΰν ποιεί. | 
» Ηδη δέ τύποι; έκδοθέν δι’ άδειας τοΰ πανα- ι 
» γιωτάτου οικουμενικού πατριάρχου κυρίου, κυ- : 
» ρίου Κυρίλλου. ’Εν Κωνς-αντινουπόλει, τω αψνσ 
» σωτηρίφ ετει, .Μαρτίου ά. » Είς μικρόν 80ν, ι 
σύγκειται δέ έκ σελίδων 87 (α). ί

’λντίτυπον της ύπ’ αριθμόν 1 έκδόσεως τής . 
Ραντισμοΰ στηλιτεύσεως ούδέποτε ίδών, δέν δύ- . 
ναμαι νά βεβαιώσο) έάν ό ύπδ μόνου τοΰ Κ. Βρε- 
τοΰ φερόμενος τίτλος, καί ιδίως το έτος τής έκ- , 
τυπώσεως (1746), εχωσιν ακριβώς, ή παρεισέ
φρησε άντιγραφικόν τι παράπτωμα. Τής έκδό
σεως δμως του 1756 σώζεται αντίτυπου έν τή 
βιβλιοθήκη μου, έν η, ώς είδομεν καί έκ τής 
ύπ’ αριθμόν 2 καταγραφής τού τίτλου, δέν ση- 
μειούται 5 τόπος τής έκτυπώσεως. Επομένως 
αγνοώ πόθεν ό Κ. Βρετδς όρμώμενος άποφαίνεται, 
δτι έν τώ πατριαρχική τυπογραφείφ τής Κων 
σταντινουπόλεως έξετυπώθη' ίσως τεκμαίρεται 
τούτο άπό τίνος σημειώσεως κειμένης έν τή όπι
σθεν τής προμετωπί.δο; σελίδί, διαλαμβανούση; 
τάδε: α Επειδή νΰν έν τή Κωνσταντινουπόλει τυ- 
» πογραφία πρώτον έγένετο, θρηνήτωσαν κάτω- 
» Οεν οί δαίμονες' άπερ γάρ μέχρι τοΰ νΰν έτυ- 
» πώθτ, έτι δέ καί τυπωθήσεται βιβλία, καιρίαν 
» βάλλει πληγήν τώ Σατανά, μή δυναμένω άντι- 
» στήναι τή άληθεία, ούτε μήν βοηθήσαι τούς 
» τά εναντία τούτων φρονοϋσιν. » ’Αλλ ώςθέλο- 
μεν υποδείξει κατωτέρω ή σημείωσις αύτη άνήκε 
πιθανώς είς προγενεστέραν τινα έκδοσιν. Οτι 
δ’ έτυπώθη έν Κωνσταντινουπόλει και ή έκδοσις 
τοΰ 1756 γίνεται δήλον έκ τής δμοιότητος τών 
χαρακτήρων τή; ‘Ραζεισμοί στή.Ιιτεύσεως προς 
-εκείνους τού ’Εγχειριδίου περί Βαπτίσματος 
τού Ευστρατίου ’Αργέντου, καί ετέρου βιβλίον 
/Ιιαταγα'ι Γόμων έπιγραφομένου, δπερ κατω
τέρω θέλομεν περιγράφει.

’Ερευνήσωμεν ήδη πότε άρα έγένετο ή πρώτη 
έκδοσις τής 'Ραντισμοΰ σζη.ίιτεύσεως. Εκ τής 
έπιγραφής τής βίβλου διαδηλοΰται, δτι και ή 
τοΰ 1746 έκδοσις είναι μετατύπωσις, καί δτι 
τότε μεν πρώτον τύποις έξεδόθη, οτε ό οϊχου- 
μενιχός θρόνος έχοσμεΐτο παρά τοϋ Παναγιώτιι- 
του χυρίου Κυρί.Ι.Ιον· Προ τοΰ 1746 τέσσαρες

(τ) Βρετοϋ Κατάλογο;. Τόμ. Α'. σελ. 75, άρ. 209·

πατριάρχαι ίθυναν τά τής Εκκλησίας, φέροντες 
τδ όνομα τούτο, Κύριλλο; Α.', ό Λιούκαρις, Κύ
ριλλος ΒΖ, ό Κονταρής, δ διαδεχθείς τον Λούκα- 
ριν, Κύριλλος Γ', ό πατριαρχεύσας τώ μέν 1654 
ημέρας είκοσι τώ δέ 1 655 δύο μόλις εβδομάδας, 
καί Κύριλλος Δ', δ έπί τδν θρόνον άναβάς τώ 
1712 καί δεκαοκτώ μήνας πατριαρχεύσας. Διε- 
ξελθόντες δμως τήν έκδοσιν τοΰ 1756 ευρομεν, 
δτι έν σελ. λγ’ γίνεται μνεία τού Τόμον ΚαταΛ- 
Λαγης τυπωθέντος τώ 1690, καί έν σελ. λβ’ τής 
Λογιιατιχ'ος Πανοπ,ϊίας, τυπωθείσης τώ 1710, 
τέλος δέ πάντων έν σελ. λς- άναφερόμενον τδ λε
ξικόν Φραγκίσκου τού Πιβάτη τυπωθέν έν Ενε- 
τία, τώ 1750 (a). Εντεύθεν άριδύλως καταφαί
νεται, δτι ή βίβλος συνεγράφη μετά τδ έν τώ 
προμετωπίιρ σημειούμενον έτος (1746), καί ούδέ 
συμπίπτει ή έν λόγω χρονολογία τή πατριαρχεία 
Κυρίλλ.ου Ε, τώ 174S έπί τδν πατριαρχικόν θρό- 
νύν άναβάντος. Επί τίνος λοιπόν Κυρίλλου έξε
δόθη τδ κατ άρχά; ή Ραντισμοΰ στηλίτευσις ;

0 γεραρός καί άοίδιμος Οικονόμος εξιστορεί, 
δτι έπί Κυρίλλου τοΰ Ε. τώ 1750, βουλωμένων 
τινων Λατίνων, έκ τών πέραν τή; Κωνσταντινου
πόλεως οίκούντων προσελθεϊν τή όρθοδόξω έκ- 
κλησία, καί το βάπτισμα μή καταδεχομένων, έ- 
κινήθη ζήτημα παρά τής ίερεΰ.σι τοΰ Γαλατά, 
εί μόνον μύρω χοιστέον, ή καί βαπτιστέον τούς 
έκ Λατίνων προσερχομένους. ’Ανενεχθέντος δέ τοΰ 
ζητήματος τώ Πατριάρχη, καί έξετασθέντο; συ
νοδικής, έπετάχθη τοϊς ίερεΰσι βαπτίζειν αύτού;" 
μετά τινα έτη συνελθόντων καί τών δύο πα
τριαρχιών ’Αλεξανδρείας καί Ιεροσολύμων, έκυ- 
ρώθη τδ ψηφισθέν καί έξεδόθη τώ 1756, Ο
ρο; τή; έκκλησίας συσταίνων μέν τό θεόθεν ά
γιον βάπτισμα, χαταπτόων δέ τά ά.Ι.Ιως γενό- 
μενα των αιρετικών βαπτίσματα. Τότε δέ προ- 
σεπιλέγ.ει δ κλεινός Οικονόμος, έκυρώθή τδ περί 

' ού δ λόγο; Ραντισμοΰ στη.Ιίτευσις έπιγεγραμ- 
• μόνον έγχειρίδιον υπό τού σοφωτάτου Εύστρα- 

τίου τού ’Αργέντου (καίτοι άνωνύμως) συγγρα- 
< φέν, δπερ έξεδόθη τδ πρώτον έν Κωνσταντίνου-

Λόλει έν τή Αρμένική τυπογραφίρι, τώ 1756 
(β). ’Αλλ’ οί φερόμενοι είς μαρτυρίαν ’Αθανάσιος

(α) Nuovo Dizionario scientifico e curioso, sacro 
e profano del dottor Cian-Franccsco Pivati. Vene
zia, 1750.

(β). Βλ. Τά σωζόμενα Εκκλησιαστικά συγγράμματα 
Κωνσταντίνου Πρεσβυτέραν χαί Οικονόμου τοϋ έξ Οικο
νόμου. Τόμ. Α'■ σελ. 477. 

ό Πάριο; (α), Νικόδημος δ Άγιορίτης (β), καί 
δ Βενδότης (γ), άναφέρουσι μέν τδ ’Εγχειρίδιον 
περί βαπτίσματος τοΰ ’Αργέντου, ούδιμίαν δ- 
μω; μνείαν ποιούνται τή;' Ραντισμοΰ στη.Ιιτεύ- 
σεως. Ωστε τά δύο ταύτα πονήματα, είναι διά
φορα καί άπ άλλήλων άσχετα.

0 Κ. Σοφ. Οικονόμος έμβριθώς έξετάσας τδ 
έν λόγςο ζήτημα, συμπεραίνει ώς έξής: α) δτι 
έπί τοΰ Κυρίλλου (τού Ε") πρώτον κινηθέντος τοΰ 
ζητήματος περί βαπτίσματος τών Λατίνων, τότε 

καί ή τού Ραντισμοΰ στηλίτευσις συνεγράφη' β) 
πάντως ή χρονολογία αψμς·' έσφαλται, καί ίσως 
γραπτέον αψνς-, εί μάλιστα τύχοι έχοντα κά- 
κεϊνα τά άντίτυπα τδν όρον' καί τότε αί δύο φαι- 
νόμεναι εκδόσεις (ά; ούδ’ οί τότε καιροί, ούδέ τά 
τής έκκλησίας πράγματα άνεδέχοντο) άποδεί 
κνυνται μία, διορθωθέντος έν τής ύστέροις άντι- 
τύποις τού ήμαρτημένου έν τοΐ; πρδ αύτών τί
τλοι;, καί αντί τών « έν τή Κοινσταντινουπόλει 
τυπογραφία αψμ^’ » τεθέντων των « διά άνα- 
λωμάτων τών εύσεβών καί ορθοδόξων χριστια
νών, . , . σωτηρίφ ετει αψν^. » ’Ελλείποντος δέ 
τοΰ όρου, έσονται μέν αί έκδόσεις δύο, άμφότε- 

ραι μέν τοι γεγενημέναι μετά τήν τώ αψμή γε- 
νομένην άνάβασιν είς τδν Οικουμενικόν θρόνον 
Κυρίλλου τού Εζ βν ο τίτλο; έκατέρας δηλών 
φαίνεται έκ τε τών προειρημένων καί άλλων, ών 
καί ή εύρεσις εύχερής, καί ή ένταϋθα συμφόρησις 
φερτικοτέρα. Τδ δέ «νύν πρώτον τυπογραφία 
έν Κωνσταντινουπόλει έγένετο » μ.νημονικδν πα
ράπτωμα τών τή έκδόσει έπιστατησάντων λο- 
γιστέον, παρεισβυσάντων τδ παρέλκον πρ&τον 
άπδ υπερβολής ίσως πρδς τήν λέξιν αγάπης, οίαν 
μαρτυρεί και ή έν τώ « Τότε μέν πρώτον » πα- 
ρολκή αύτής (δ).

’Εάν παραδεχθώμεν τήν γνώμ.ην τού σοφού 
φίλου μας, πρέπει καί νά δεχθώμεν, δτι κατά 
λάθος έτέΟη τδ έτος 1746 άντί 1756, δτι άνα- 
καλυφθέντος τού λάθους και διορθωθέντος, άλλαι 
μέν λέξεις άφηρέθησαν, καί άλλαι προσετέθησαν' 
δτι τδ τότε πρέπει νά έκληφθή άντί τού νΰν' καί 
τέλος πάντων πρέπει νά έλέγξωμεν τούς ίδρυτάς

(α) -Επιτομή είτε συλλογή τών θείων τής πίστεως 
δογμάτων, σελ. 351.

(S) Πηδάλιον. Σημείωσις εΐς τον μς' χα-ωνά τών α
γίων Άποστόζ .ων.

(γ) Τόμος Δ ' τή; Μελετίου εκκλησιαστικής Ιστορίας, 
σελ. 222.

(δ) § Ητής πρό; με άπευύυνύείσης .επιστολής.

τής δευτέρας έν Κωνσταντινουπόλει τυπογραφίας 
καί του; διευθύνοντας αυτήν, ώς διατελούντας 
έν παντελή άγνοια περί τή; έν τή βασιλευούση 
πόλει συστηθείσης τδ πρώτον υπδ τοΰ πολυπα- 
θοΰς Κυρίλλου τού Λουκάρεως έντελεστέοας τυ
πογραφία;. Ισως δλα ταύτα είναι πιθανά, τότε 
δμως Οέλουσ·. βεβαιωθεί, δταν εύτυχώς ανακαλυ
φθώ άντίτυπόν τι τής έκδόσεως τοΰ 1746. Εάν 
δέ νΰν, έλλείψει τοΰ βιβλίου, έπιτρέπεται ήμϊν 
έπί εικασιών βασιζομένοις νά έκφέρωμεν κρίσεις, 
τΰλμώμεν ν άντιπαραθέσωμεν πρδς τήν τοΰ Κ. 
Οικονόμου καί τήν ήμετέραν γνοιμην. Καί έν 
πρώτοις παρα-ηροΰμεν, δτι τδ έπί Κυρίλλου τού 
Ε άναφανέν περί βαπτίσματος τών Λατίνων ζή
τημα ειχεν άναφυή έκ παλαιών χρόνων' διότι 
βλέπομεν, δτι άπδ τοΰ 1621 έν Ρωσσία, πα- 
τριαρχεύοντος τού Φιλαρέτου, είχε ύηφισθή συνο
δική; βαπτίζειν τούς έκ Λατίνων προσερχομέ
νους τή ήμετέρα Εκκλησία' ό δέ Κωνσταντινου
πόλεως πατριάρχης Ιερεμίας Γ' έν τώ πρδ; τδν 
Μέγαν Πέτρον γράμματι (1718) μόνου; τούς 
Λουθηρανούς καί Καλβίνου; μύρω χοίειν (ώς καθ’ 
εαυτού; βαπτιζομένου;) διατύπωσα; έξέκλεισε 
τού; ραντιζομένους Λατίνους (α). Τούτων ούτως 
έχόντων ούδόλως διστάζομεν νά πιστεύσωμεν, 
δτι ή ϊ’αντισμού στηλίτευσις είναι άρχαιοτέρας 
έποχής συγγραφή, ΐδού δέ καί τ· περί τούτου 
φρονούμε·/' α) οτι ή πρώτη έκδοσις έγένετο έπί 
Κυρίλλου τού Λουκάρεως έν τή τυπογραφία τοΰ 
Μεταξά" β) δτι ή τοΰ 1746 έκδοσις είναι απλή 
μετατύπωσις τής προτέρας' καί γ) δτι, άνακινη- 
θέντο; τοΰ περί βαπτίσματος ζητήματος έπί Κυ
ρίλλου τοΰ Έ', ν.ατ αϊτησιν τού πατριάρχου 
έγράφη υπδ Εύστρατίου ’Αργέντου τδ εγχειρίδιο/ 
περί, βαπτίσματος, άλλά θεωρηθείση; ίσως τής 
Ραντισμοΰ στηλιτεύσεως, ώς ισχυροτέρας κατά 
τά έπιχειρήματα, έκυρώθη αυτή υπδ τής έκκλη
σίας καί συνεξεδόθη μετά τού ψηφισθέντος Ορου, 
διε^υθμισμένη τή προσθήκη κεφαλαίων τινων 
καί νέων μαρτυριών. Τήν ιδέαν μας ταύτην ένι- 
σχύει καί τδ εξής' έν τή προμετωπίδι τοΰ συν- 
ταγματίου τού ’Αργέντου, καί τοι γραφέντος 
κατ’ αϊτησιν τοΰ πατριάρχου, άναγινώσκομεν 
« ήδη τύποι; έξεδόθη δι άδειας τού Παναγιω- 
» τάτου οικουμενικού πατριάρχου κυρίου Κυρίλ
λου. » Τδ δέ δλον σύνταγμα τή; Ραντισμοΰ στη-

(χ) Βλ. τά σωζόμενα εκκλησιαστικά συγγράμματα τοϋ 

Οικονόμου. Τόμ. Α'. σελ. 476.
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λιτεύσεως συν τώ Ορω, δείκνυται ώς ύπ αύτής 
τής εκκλησίας έζδοθέν. ’Εάν ένεβατεύσαμεν είς 
τήν πραγματικότητα, ευχερέστατα έξηγείται και 
τδ έν τώ τίτλω « τότε μέν το πμώεοχ τύποις έ 
» ξεδόθη οτε ό οικουμενικός θρόνος έκοσμίϊτο 
» παρά τοϋ Παναγιωτάτου κυρίου, κυρίου Κυ- 
» ρίλλου, » αίνιττόμενον τήν έπι Κυρίλλου τοϋ 
Αουκάρεως γενομένην πρώτην έκδοσιν' καϊ ή ό
πισθεν δέ τοΰ προμετωπίου σημείωσις « έπειδή 
νΰν έν τή Κωνσταντινουπόλει τυπογραφία πρώ
το»· έγένετο » αναγνωρίζεται ώς άνήκουσα είς 
τήν πρώτην έκδοσιν.

Μετά τινα έτη διευθυντής τοϋ τυπογραφείου 
τούτου τής Κωνσταντινουπόλεως φαίνεται Πα 
ναγιώτης τις Κυριακίδης, ού τίνος τδ όνομα ση· 
μειοϋται έν τώ έξής βιβλίφ.

4. Διαταγαϊ Γάμων. ’Εν έτει σωτηρίω αψξζ’, 
έν μηνϊ Φεβρουαρίφ.»

II έπιγραφή κεϊται έντδς ξυλογραφίας παρι- 
στώσης αρχιτεκτονικόν τι θύρωμα, έν ω πρόζειν- 
ται κίονες κορινθιακοί έπΐ στηλοβατών ένουμέ- 
νων διά θωρακίων κεκοσμημένων δι ανθεμίων' έν 
τώ διακεκομμένα» δ’ έπιστηλίω παρίσταται έν 
άκτϊσι προτομή τοΰ Παντοκράτορος, εύλογοΰν- 
τος διά τής δεξιάς καϊ κρατοϋντος διά τής α
ριστερές τήν υδρόγειον σφαίραν' άντΐ δέ αετώμα
τος ύπέρκειται άψϊς, εκατέρωθεν τής οποίας πλη
ρούσε τάς γωνίας δύο άγγελοι. Κάτωθι τοϋ θυ
ρώματος άναγινώσκεται « παρά Παναγιώτη Κυ- 
ριαζίδη τώ Βυζάντιο). »

Η βίβλος αύτη, μικρού σχήματος 4ου, συγκεί
μενη έζ σελίδων πή, περιέχει δύο λόγους τοΰ πε
ριφανούς πατριάρχου Σαμουήλ κατά τών έπΐ χρή 
μασι γυναίκας λα/βανόντων, καί οΰς μετέπειτα 
« συνόδου συναθροισθείσης άγιωτάτων αρχιερέων 
» έπΐ τοϋ διαληφθέντος πατριάρχου, γνώμη καϊ 
» τών λοιπών άγιωτάτων πατριαρχών, όρους και 
» κανόνας έξέθετο ή τοϋ Χριστού Μεγάλη ’Εκ- 
» κλησία. »

Εκτδς τών ανωτέρω τεσσάρων μνημονευθέν- 
των βιολιών, ούδέν άλλο γινώσκω άπολυθέν έκ 
τών πιεστηρίων τής τυπογραφίας ταύτης, καί 
τοι ούκ ολίγα διαρζεσάσης έτη' έξ ού καταδεί- 
ζνυται, ότι όλίγον είργάζετο- Παρά δέ τοϋ άββά 
Τοδερίνη περιηγούμενου τήν Κωνσταντινούπο
λή, τώ 4 786, μανθάνομεν ότι έρωτήσας ού- 
τος περί τοϋ τυπογραφείου, ηκουσεν δτι έν έ
νεργεία ον πρδ τοΰ πατριάρχου Σαμουήλ, έκτοτε

διά τήν απορίαν έκειτο ήμελημένον καΐ νεκρόν (α).

Η τέταρτη τυπογραφία συνεστήθη’έν τή έμπο- 
ρικωτάτη καϊ καλλίστη πασών τών τής ’ίωνίας 
πόλεων Σμύρνη' άλλ’ ούτε περί τοΰ ίδρυτοΰ αύ
τής, ούτε πόσον διήοκεσεν ήδυνήθην νά εξι
χνιάσω τι. Πιθανώς ύπήρξε βραχυχρόνιος, διότι 
Sv μόνον βιβλίον γινώσκω έξελθδν τών πιεστη
ρίων αύτής, τδ ακόλουθον.

» Ακολουθία τοϋ οσίου καί θεοφόρου πατρδς 
» ήμών Συμεών, τοΰ νέου καΐ θαυματουργού, 
» τοϋ καΐ ανυπόδητου, ψαλλόμενη τή δέκατη 
° εννάτη τοΰ Απριλίου μηνδς, συντεθεϊσα παρά 
” Γερασίμου ίερομονάχου. Νΰν πρώτον τύποις έκ- 
» δοθεϊσα καΐ μετ’ έπ-.μελείας διορθωθεϊσα. ’Εν 

» Σμύρνη, 4 764. Παρά Μάρκφ.» Είς 4ον σελ. 33.
(“Επεται ή συνέχεια.)

ΑΠΟ ΣΜΥΡΝΗΝ ΕΙΣ ΕΦΕΣΟΝ.

ΤΗ ΚΥΡΙΑ “ *·
ΟΤΕ σάς άπέστελλον τάς Αναμνήσεις μου 

τής Σμύρνης, ούδέποτε ήλπιζον τοιαύτην έκ μέ
ρους σας προδοσίαν, ώστε νά δημοσιεύσητε τάς 
ατελείς έκείνας και αύτοσχεδίους έντυπώσεις μου 
περί τής Σμύρνης, αΐτινες ήσαν προωρισμέναε νά 
μένωσι παρ ύμϊν ώς έπισφράγισις δοθείσης ύπο· 
σχέσεως έκ μέρους μου, ώς ένθύμησις άπόντος 
φίλου_εκ μέρους σας. Και όμως σείς έσπεύσατε 
νά τάς δημοσιεύσητε διά τής Χρυσαλλίδος, ϊσως 
άπδ γυναικεία? χαιρεκακίαν δπως μ' έκθέσητε εί; 
τά βέλη λογιωτάτου τίνος, δστις, εύρίσκων είς 
τά γραφόμενά μου γραμματικήν τινα παράλειψιν 
ένδς κόμματος ή μιάς περισπωμένης, ήθε),ε δη
μοσιεύσει σειράν σχοινοτενών άρθρων είς τήν 
Κλείω ή είς τήν 'Ημέραν διά νά άποδείξη πώς ό 

Ερλάγγιος καϊ δ Χαρτούγγιος έστιξαν ή έτόνισαν 
τήν δεϊνα περίοδον ή τήν δείνα λέξιν.

Ηδη λοιπόν εννοώ καϊ έγώ πόσον δλίγην έμπι- 
στοσύνην πρέπει νά έχη τις είς τάς κυρίας. Εύ- 
τυχώς τδ πάθημα, έξ ού ήρύσθην τδ μάθημα 
τοΰτο, εινε μικρόν καϊ δύναμαι νά σάς συγχω
ρήσω, καθόσον (καϊ τδ λέγομεν μεταξύ μας) οί 
φωστήρες τοϋ έθνους μας διαπληκτίζονται ά- 
σπλάγχνως ένθεν μέν άπδ τοϋ 'Αδρία ένθεν δέ

(α) Toderini, Lctteralura Turcbesca Τ. 3 pag. 5 
Venezia, 4787. Σ· Οικονόμος, § ή τής πρός μ: διευβυν- 
θείσης επιστολής.

δμως φροντίζει νά ρίπτη τδ δή λεγόμενον στά- 
κτην είς τά δμματα τοϋ κόσμου, καϊ διά τοΰτο 
παρεχώρησεν άπό τίνος προνόμια είς διαφόρους 
εύρωπαϊκάς εταιρίας, διά νά άνοΐξωσι διώρυγας, 
νά κατασκευάσωσι σιδηροδρόμους νά έξορύξωσι 
μεταλλεία κλ. Τί δέ πράττει ή ημετέρα; Εν μό
νον μέλημα έχει, πώς καθ’ έκάστην νά κατάδειξη 
έναργέστερον είς τήν Εύρώπην τήν γύμνωσιν καϊ 
άθλιότητα τοϋ έθνους, πώς νά μάς καταστήση 
γελοιωδεστέρους είς τδν κόσμον.

Δύο έταιρίαι άσχολοϋνται άπδ έτών έν Σμύρνή 
περί τήν ένωσιν τής μεγαλοπόλεως ταύτης διά 
σιδηροδρόμ-ου πρδς άλλας πόλεις τοϋ κράτους. Η 
μία ’Αγγλική προτίθεται νά συνδέση τήν Σμύρ
νην μέ τάς Τράλλεις (’Αϊδίνιον), ή άλλη Γαλλική 
άνέλαβε νά τήν ένώση διά Μαγνησίας, Κασαμπά 
καϊ Προύσης μέ τήν Κωνσταντινούπολή' ή τε
λευταία αύτη φαίνεται δτι έπιτυχέστερον προ
βαίνει είς τάς έργασίας της, διότι πρδς τδ παρόν 
μέχρι Κασαμπά προβάσα, άπολαμβάνει, ώς μ’ 
έβεβαίωσαν, μέγιστα κέρδη. Τούναντίον ή ’Αγ
γλική, άρξαμένη άπδ τήν κατασκευήν πολυτε
λών οικοδομημάτων καϊ δαπανηρών μεγάρων ύπέ
στη μεγάλα; ζημίας, ώστε ή νΰν έταιρία διεδέ- 
ξατο δύο έτέρας χρεωκοπησάσας, καί δμως μέχρι 
τοϋ ήμίσεως δρόμου έφθασεν έως τώρα.

'Απεφάσισα λοιπόν καϊ έγώ νά ταξειδεύσω τδ 
μέν χάριν διασκεδάσεως, τδ δέ δπως έπισκεφθώ 
τά έρείπια τής πάλαι ποτέ ενδόξου και ίσχυράς 
μητροπόλεως τής 'Ιωνίας ’Εφέσου, νΰν δέ άκλε- 
οΰς καϊ μόλις δλιγίστας καλύβας έχούσης Άγιο- 
σλούχ, δπως οί Τούρκοι τήν δνομάζουσι, καϊ με_ 
ταβάς εϊς τδν σταθμόν τής Γέφυρας περιέμενον 
τήν έλευσιν τή; ατμοκίνητου μηχανής ΐνα λάβω 
θέσιν έν τινι τών αμαξών (wagons) καϊ άπέλθω 
εις τδν πρδς δν δρον μου.

0 σταθμός τοϋ είς Εφεσον άγοντος σιδηροδρό
μου, δστις ανήκει εί; τήν ’Αγγλικήν εταιρίαν, 
υπάρχει κυρίως είς Πούνταν, δπου καϊ κατά
στημα πρδς τοΰτο μεγαλοπρεπέστατου έκτίσθ-η' 
άλλά συντομίας χάριν οί οδοιπόροι μεταβαίνουσιν 
είς Γέφυραν, ένθεν έκβιαζόμενοι, μεταβαίνουσιν 
έκαστος είς τούς ύποδεεστέρους σταθμούς κατά 
τδν σκοπόν του. Εν τή Γεφύρα εύρον ύπέρ τούς 
διακοσίους συνοδοιπόρους, ών οί μέν ησαν Γραικοί, 
οί δέ ’Αρμένιοι, οί δέ Τούρκοι καϊ άπετέλουν σύμ
πλεγμα φυσιογνωμικόν άξιοπερίεργον. Επηύξανε 
δέ τήν ποικιλίαν ταύτην μέγα πλήθος καμηλών 
όκλαζουσών καϊ έμπορευμάτων χαμαί έκτεθειμέ'-

άπδ τή; λεωφόρου τοϋ Πανεπιστημίου ώς άλλοι 
Τιτάνες, καϊ δέν έλπίζω έν τώ μέσςο τής πάλης 
των νά άτενίσωσι πρδς τδν τήν Ασίαν ταξειδεύ- 
οντα έμέ' άλλως δ Κύριος γενέσθω μοι ϊλεως. Επΐ 
τή έλπίδι δέ ταύτη καϊ έπΐ τή πεποιθήσει δτι 
πολύν έτι χρόνον δ περί τής λέξεως φιλολόγος ή 
φιλόλογος αγών των θέλει διαρκέσει, τολμώ νά 
σάς άποστείλω τήν εκθεσιν τής άπό Σμύρνην είς 
Έφεσον περιηγήσεώς μου, παρακαλών ύμάς νά 
μή διαπράξηται έκ δευτέρου τδ έγκλημα τής 
προδοσίας, τδ δποΐον καϊ οί πολιτικοί καϊ οί έρω- 
τικοϊ νόμοι τιμωροϋσι.

Πρδ πολλών έτών ήκουον νά γίνηται λόγος 
περί σιδηροδρόμων, ότι ούτοι εϊνε άμαξαι συρό- 
μεναι ύπδ άτμοκινήτου μηχανής, ότι διασχί- 
ζουσι τάς άποστάσεις μετ’ άπιστεύτου ταχύτη- 
τος, άνέγνωσα δέ καϊ ότι έν ταϊς άμάξαις ταύ- 
ταις πολλά έπισυμβαίνουσι τά περίεργα. Ηκουσα 
προσέτι ort σιδηρόδρομος έμελλε νά ένώση τάς 
Αθήνας μετά τοΰ Πειραιώς καϊ έφανταζόμήν ότι 
έντδς ολίγων μηνών έτι, έμελλον καθήμενος είς 
μίαν τοιαύτην άμαξαν ή, δπως οί Τοϋρκοι τήν 
δνομάζουσιν, είς έν τοιοϋτον άτμόπλοιον τής ξη
ρός (καραβαπορουν) νά φμαι δ ήοως δράματός τί
νος Σαιξπιερίου ή Γολδονείου. ’Αλλά φεϋ! τούς 
μήνας διεδέχοντο έτη, τά έτη Ολυμπιάδες, τάς 
Ολυμπιάδας Ίουβιλαϊα καϊ δμω; δ άπδ Πειραιώς 
εις Αθήνας σιδηρόδρομος ούτε ήρχισε καν. ϊσως 
ή τρίτη μεθ’ ήμάς γενεά παρασταθή είς τήν ήμέ
ραν τών εγκαινίων του.

Αί έφημερίδες τής ίοστεφάνου πόλεως; έκκω* 
φαίνουσιν ήμάς καθ έκάστην περί τών γιγαντιαίων 
προόδων, τάς δποίας κάμνομεν, πληρούσι τάς 
στήλας των μέ φιλιππικούς τοϋ Δεληγεώργη καϊ 
τοϋ Κατζικαπή, δλιγίστην δμως προσοχήν δίδου- 
σιν είς τήν πραγματικήν πρόοδον καϊ άνάπτυξιν 
τοϋ έθνους, είς τήν βιομηχανίαν, εις τήν άνάπτυ- 
ξιν τής συγκοινωνίας, εις τδν πρακτικόν έν γέ- 
νει βίον. θί πλεϊστοι τών συντακτών αύτών, ού
δέποτε έξελθόντες πέραν τοΰ έλαιώνος τών Αθη
νών, κρίνουσι κατά τήν φαντασίαν των τά πράγ
ματα καΐ βατραχηδδν κοάζουσι, χωρίς ούτε τί 
αίτοϋσι νά γνωρίζωσιν. Α; έξέλθωσι μικρόν τοΰ 
περιωρισμένου έκείνου δρίζοντος καϊ θέλουσιν ίδεϊ 
δτι ή πρόοδος έκάστου λαοΰ έγκειται ούχί εις 
τας γλωσσολογικάς επιδείξεις, ή είς τούς ρητορι
κούς κοασμούς, άλλ’ εί; τήν τή ήθική ένουμένην 
υλικήν άνάπτυξιν. Η Τουρκία βεβαίως πό^ρω 
απέχει τοϋ νά εύημερή ύλικώς' ή κυβέρνησις της
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νων καϊ προορισμένων νά άποσταλώσιν είς τά 
ενδότερα τίς ’Ασίας. 'Ανεμίχθην λοιπόν καϊ έγώ 
έν τώ μέσω τών λογικών καϊ αλόγων έκείνων 
ζώων καϊ έπιφωνών τδ τοΰ προφητάνακτος «Αν
θρώπους καί κτήνη σώζεις, Κύριε » έλαβον άντϊ 
τριάκοντα δύο- γροσίων είσιτήριον δευτέοας θέ· 
σεως μέχρι; Εφέσου, καί έπερίμενον τήν τεταγ- 
μένην πρδς άναχώρησνν ώραν.

Μετ’ ού πολύ συριγμδ; όζάτατος ήκούσθη καϊ 
ό κώδων τοϋ σταθμού’ άνήγγειλε τήν προσέγγι- 
σιν τών άτμ.αμαξών. Εκαστος τότε τών επιβα
τών ήρξατο παρασκευαζόμενος δπως καταλά- 
βη τήν ιδίαν αύτοϋ θέσιν, αχθοφόροι ήρξαντο με- 
τακινοϋντες τά εμπορεύματα δπως διευθετήσω- 
σιν αύτά έν ταϊς πρδς τούτο άμάξαις, καϊ οί κα- 
μηλαγωγοΐ, περιερχόμενοι τάς σειράς τών όκλα - 
ζουσών καμηλών, έξήγειρον αύτάς, φωνάζοντες 
ξΐ-ξϊ, δπερ εις τήν έκείνων διάλεκτον σημαίνει 
EZc πα,ράταξίΐ ! Δεν παρήλθον δέ δέκα λεπτά 
καϊ ίδομεν μακρόθεν μετά μεγίστης ταχύτητος 
έρχομένας τάς άτμαμάξα;’ μετ’ όλίγον δέ ό κώ
δων τοϋ σταθμού καϊ ή έξάτμισις τού φρικωδώς 
συρίζοντος άτμού μάς ανήγγειλε τήν άφιξίν των, 
καϊ μας προσεκάλεσε νά λάβωμεν έκαστος τήν 
θέσιν του. Τεσσαράκοντα εννέα ήσαν αί άμαξαι 
αίτινες έμελλον νά μεταφέρωσι τούς ανθρώπους, 
δεκατρείς τά εμπορεύματα καϊ έπτά τάς χαμη
λούς και τούς ίππους, ώστε τδ δλον ή συνοδεία 
ημών άπηρτίζετο έξ εξήκοντα έννέα αμαξών, κα · 
ταλαμβανουσών πλέον τών διακοσίων μέτρων 
μήκους έκτασιν, πόσον δέ βάρος έφερον, τοϋτο 
δέν δύναμαι νά υπολογίσω, ύποθέτω δμως ότ, 
ήτο μέγιστον, διότι έδέησε νά μάς ρυμουλκήσωσ, 
δύο άτμοφόροι άμαξαι (wagons) ή μεν έμπρο
σθεν, ή δέ όπισθεν ώθούσα πρδς τά πρόσω. *£ν- 
τδς είκοσι λεπτών έπιβάται, ζώα και έμπο- 
ρεύματα έτο-οθετήθησαν προσηκόντως καί τήν 
7 4/4 πρωϊνήν ώραν άπήλθομεν έκ Σμύρνης, τά 
βέλτιστα τοϊς πάσιν εύχόμενοι.

]'ί άμαξα έφ’ ής έτοποθετήθην, ώς και αί λοι- 
παϊ, διηρεϊτο είς δύο μερίσματα, έκαστον δέ μέ
ρισμα υποδιηρε’.το είς έκτώ κεχωρισμένας θέσεις, 
αίτινες έδόναντο νά περιλάβωσιν υπέρ τούς δεκα
πέντε ανθρώπους. Ευτυχώς είς το διαμέρισμά 
μου δέν εϊχον είμή έννέα συνοδοιπόρους, δύο Τούρ 
κους, τέσσαρας Γραικούς, δύο ’Αρμενίους καϊ μίαν 
γυναίκα παρήλικα, κατά δυστυχίαν, ώστε έκα- 
θέσθημεν έν πάση αναπαύσει. ’Επειδή δέ κατά 
τάς οδοιπορίας ημείς οί Ελληνες δέν διαφέρομεν 

πολύ τών Γάλλων, εϊμεθα δηλονότι λαλίστατοι, 
πρώτος έγώ τών συνοδοιπόρων μου 4)ρξάμην τήν 
ομιλίαν καϊ ήρώτησα περί τού έθνους και τού 
μέρους πρδ; δ κατηυθύνοντο ο! παρακαθήμενοί 
μου. ΖΕκ τούτων οί μέν δύο Τούρκοι έστέλλοντο 
ύπδ της Διοικήσεως τίς Σμύρνης είς Δωμάτια, 
κωμόπολιν παρά τδν Μαίανδρον ποταμόν, δπως 
προσαγάγωσι χρεώστας τινας είς τδν σατράπην 
της Σμύρνης, οί Γραικοί μετέβαινον είς Σώκια, πό- 
λιν ού μακράν τών Δωματίων άπέχουσαν, ή γυνή 
μετέβαινεν εις Βουτζά όπως νυμφεύση ένα υίόν 
της, και οί λοιποί τέλος έμελλον μετ’ έμοϋ νά 
μείνωσιν είς Εφεσον. Μετά τάς προκαταρκτικά; 
ταύτας ερωτήσεις, άντηλλάξαμεν τάς ιδέα; μας 
περί της εφευρεσεως τών σιδηροδρόμων, καί ό είς 
τών Τούρκων., έξελθών τής Πυθαγορικής σιγής 
του, έκραύγασε τουρκιστί « Φρένκ-μιλλετϊ σεϊ- 
τάν Tip η (οί Φράγκο-, εϊνε διάβολοι).

Οτε κατά πρώτον κατεσκευάσθη ό σιδηρόδρο
μος έν Σμύρνη, οί Τούρκο-, δέν ήθέλησαν νά εί- 
σέλθωσιν είς τάς άτμαμάξας, διότι τάς έθεώρουν 
ώς όργανα διαβολικά. Κεχηνότες μάλιστα έβλε
πον τούς έμβαίνοντας είς αύτάς, /.αϊ καταρώ- 
μενοι, ήπορουν πώς οι άνθρωποι τοσοϋτον ευκό
λως συγκατετίθεντο νά παοαδώσωσιν εαυτούς είς 
τοϋ Σατανά τάς μαγείας. Είς μάλιστα, παρορ- 
μηθεις ύπδ ένθεου ζήλου, τδν όποιον ε’πηύξησεν 
ίκανή δόσις ρακής, προέβη μια τών ημερών εις 
τδ μέσον της όδού, καϊ έπειράΟη διά της χειοός 
του νά άπωθήση τά έν μεγίστη ταχύτητι ερχό
μενα τότε διαβολικά τεχνάσματα’ δυστυχώς δ 
προφήτης δέν έδωκεν αρκετήν πρδς τοϋτο είς τδν 
πιστόν οπαδόν του ρώμην, καϊ ό τολμητίας έκεϊ- 
νος Ζατεκερματίσθη ύπδ τούς τροχούς τών αμαξών.

Αλλοτε είσελθών τι; εΐ; τινα τών αμαξών δ
πως μεταβρ κατά πρώτον διά τού σιδηροδρόμου 
εί; Εφεσον, ένθα άλλοτε διά ίππων έντός δεκαο
κτώ) ώρών είχεν υπάγει, καϊ διανύσας έντός δύο 
μόνων ώρών τδ μεταξύ διάστημα, δέν έδύνατό 
ποτέ νά πιστεύση δτι έφθασεν είς ίίφεσον καϊ 
νομίζων ότι έμπαίζεται, έ^άπισέ τινα, δστις τώ 
έλεγεν ότι έφθασε καϊ πρέπει νά έξέλθη τής ά- 
μάξης. Πολλά τοιαΰτα γεγονότα άναφέρονται ώς 
συμβάντα’ βαθμηδόν δμως οί Τούρκοι, ίδόντες 
δτι ό Σατανά; δέν αναμιγνύεται τοσοϋτον είς 
τάς υποθέσεις τών σιδηροδρόμων, έτόλμ.ησαν νά 
είσέλθωσιν έλευθέρως, καϊ νΰν καθ’ έκάστην ό- 
μολογοϋσι χάριτας είς τδν έφευρόντα τδ μέσον 
αύτδ τοϋ συντέμνειν τάς αποστάσεις.·

Επϊ ημίσειαν ώραν διετρέχομεν μεταξύ δύο δ- μεθ’. έτέραν δέ ήμίσειαν ώραν έφθάσαμεν είς 
ρέών έν κοιλάδι καταφύτφ άπό ελαίας καϊ σίτους. μικρόν χωρίον έξ ολίγων, καλυβών.
Οί πεζοί παραπορευόμενο: έθεώρουν κεχηνότες Μόλις δμως αί άμαξαι έσταμ.άτησαν, διαταγαί 
τήν μακράν ημών συνοδείαν, αι δέ βραδυποοού- έδόθησαν δπως μηδεϊς τών επιβατών έξελθη, καί 
σαι κάμηλοι καί τά λοιπά ζώα είς τήν θέαν τοϋ 
ταχυκινήτου αύτοϋ όγκου, κατελαμβάνοντο υπό 
τρόμου καϊ έφευγον τήδε κακεΐσε. II εταιρία, δ
πως συντάμη τήν οδόν ήναγκάσθη νά κόψη μικρόν 
βουνόν, διά μέσου τού οποίου διέρχεται ό σιδηρό 

•δρυμός’ καμάραι δέ τινες άοχαϊαι χρησιμεύουσιν 
-.όπως μ.εταφέρωσι τδ ύδωρ. Μετ ολίγον ε’φθάσα- 
■μεν είς τόν σταθμόν τοϋ Βουτζά καί έκεΐ έμεί 
ναμεν ημίσειαν περίπου ώραν, μέχρις ού έξέλθω- 
σιν οί νέοι οδοιπόροι καϊ τά έμπορεύματα.

ύ Βουτζάς, ίτζίγν) μικρόν τού σταθμ.οϋ, εϊνε 
χωρίδιον κείμενον είς τούς πρόποδας λοφίσκων έν 
τώ μέσω κύπαρίσων,, έλαιών καϊ άλλων δένδρων, 
καί πρό αύτοϋ εκτείνεται μαγευτικώς τό όροπέ- 
διον’ μακρόθεν έχει άποψιν μαγευτικήν καί πε; 
ρ,ιλαμβάνει περί τούς διακοσίούς πεντήκοντα οί
κους καθ’ ολοκληρίαν σχεδόν Γραικικούς-

Αραντες έκείθεν, κατηυθύνθημεν είς τόν στα
θμόν τοϋ ;Σε6άΙχιοϊ,· χωρίου κειμένου είς τήν υ
πώρειαν ενός-όρους μεταξύ κήπων καί δένδρων, 
καί περιλαμβάνοντας περί τοΰ; πεντακοσίους οί
κους, τούς· πλείστους Γραικικούς’

παραχρήμα ηοξατο καθ’ άμάξας έρευνα, τής ό
ποια; ακολούθως έπληοοφορήθημεν τό αίτιον. JI 
αστυνομία τής Σμύρνη; καταδιώκουσα φαυλό- 
βιόν τινα καϊ πληροφορηθεισα ότι εϊχεν άναχω- 
ρήσει διά τοϋ σιδηροδρόμου, δπως, καταφεύγων 
είς τά ένδότερα τής ’Ασίας, διαφυγή τάς κατα
διώξεις αύτής, ειδοποιήσει τηλεγραφικώς δλους 
τούς σταθμού; (διότι εί; πάντας τούτου; ίιπάρ- 
χοϋσι ήηλ,εγραφεϊα), δίδουσα συγχρόνως καϊ τό 
όνομα καί τά χαρακτηριστικά τοϋ καταδιωκο- 
μ.ένου. Τό τηλεγράφημα έφθασεν ημάς εις Τουο- 
βαλή, δπου πραγματικώς, έρεύνη; γενομένης, 
εύρέθη ό ζητούμενος καί εί; Σμύρνην άπεστάλη.

Η άπδ Τουρβαλή όδό; υπάρχει διά μέσου 
βαλτωδών τόπων, ένθα πλεΐσται νήσσαι άγριαι 
διημερεύουσι, μετά ένδ; δέ τετάρτου πορείαν ά- 
φικόμεθα εί; τδν σταθμών τοϋ Τζί,Ιάΐ χαφΐ, ήτοι 
καφενείου τοϋ δημίου, ουτιο κληθέντος, διότι αύ- 
-τόσε κατά τού; παρελθόντα; χρόνου; πολλά προ- 
σεφέρθησαν θύματα ει; τήν αίμ.οχαρή πλεονεξίαν 
Ασιανού τίνος", όμέρ αγά, δστις παραμένων αύ- 

έπειδή δέ ή τόσε, έ,λήστευε καϊ έφόνευε τούς διαβαίνοντας.
•μέχρι; αύτοϋ άπδ Βουτζά οδός εϊνε επίπεδος καϊ| Μετά ημίσειαν δέ ώραν, αραντες έκείθεν, έφθά-

ομαλή, έδιπλαστάσαμ.εν σχεδόν ταχύτητα, καί 
μικρόν εί; Σεβδίκο'ί παραμείναντε; άνεχώρησα 
μεν κάκεΐθεν; ’Από τοϋ σταθμού τούτου ή κοι- 
λάς, εύρυνομ.ένη βαθμηδόν, απολήγει εί; αληθή 
πεδιάδα, ήτις, είς τόν σταθμόν τοϋ ζ/ζου/ιά Ο- 
£ασϊι (πεδιάδο; τή; Παρασκευής), χωριδίου πε- 
-ριλαμβάνοντο; εκατόν πεντήκοντα τουρκικούς οί- 
κίσκους, γέμ.ει άπίων.

Μετά £ν περίπου τέταρτον άφικόμεθα είς τον 
σταθμών τοϋ dtGs.h'ixto'i {-fbizwi καμ.ηλαγωγών) 
χωριδίου οΰτω κοΛουμένου, διότι κατςοκεΤτο πρό- 
τερον υπό καμ.ηλαγωγών’ περιέχει δέ νΰν δλι- 
γίστους αθλίους χριστιανικούς οίκους. Μετά εί
κοσι δέ λεπτά έστάθημεν όλίγον είς τόν σταθμόν 
Καγιάς, χωρίου επίσης χριστιανικού, ένθα δμως 
ένεκα τών λιμναζόντων ΰδάτων, πιστεύιο δτι ή 
κινίνη θά εχη μεγίστην υπόληψιν.

Πμίσειαν ώραν μακράν τοΰ Δεβελήκιοϊ εϊνε ό 
σταθμό; τοϋ Τριάντα, χωρίου έξ εύτελών τινων 
οίκίσκων, άπέχοντος όλίγον τοϋ σταθμού. Αι 
γαϊαι αύτόσε εϊνε δλω; ακαλλιέργητοι διά τήν έλ- 
λεψν χειρών, καίτοι φαίνονται πολύ παχείαι’

σαμεν εις τδν σταθμόν τοϋ Κός-μίτοΰνάρ υπερ- 
θεν τοϋ οποίου έπϊ όρους κρημνώδους σώζεται 
άρχαιον φρούριον, Κεζ^.χαΛί όνομαζόμενον (ήτοι 
φρούριον αιγών, διότι αύτδ πραγματικώς είς αίγα; 
χρησιμεύει ήδη), τό όποιον οί μέν εγχώριοι Οεω- 
ροΰσιν ώς ύπδ τών Γενουηνσίων κτισθέν, έγώ δέ 
,εί; πολύ μεταγενεστέρων έποχήν αποδίδω. ’Ανα- 
χωρήσαντες έκείθεν, διεκρίναμεν μετά είκοσι πε
ρίπου λεπτών πορείαν τά τείχη τής άκροπόλεως 

:ίς τήν 
έκείνην

τής Εφέσου καί μετ’ ολίγον έφθάνομεν ει 
πάλαι ποτέ λαμπράν καί εύδαίμονα 
πόίιν.

11 Εφεσος υπήρχε πολύ πριν τής έν Μικρμ Α
σία έγχαταστάσεως τών Ίώνων, άνάγουσα τήν 
αρχήν καϊ τδ όνομα αυτής είς τάς'Αμαζόνας’ 
τά δέ διάφορα ονόματα, άτινα έφερε μέχρις ού 
έπεσεν ύπδ τήν έξουσίαν τών Ιώνων μαρτυροΰσιν 
δτι πολλοί άλλήλόδιαδόχως λαόϊ έδέσποσαν αύ
τής. Οί Λέλεγες καϊ οί Λυδοι φαίνεται δτι κα- 
τεϊχον μέγα μέρος τή; πόλεως, δτι Ανδροκλος ό 
υίδς τοϋ Κάδρου, έλθών μετά πολυαρίθμων άποί- 
κων, έδιωξε τους Λέλεγας καϊ τούς Λυδούς καί 
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συνεννοτϊθείς μεθ' έτέρων λαών, ο'ίτινες κατώ- 
κουν είς τά περίχωρα, κατέλαβε ττ,ν πόλιν καί 
διήοεσεν αύτήν είς πέντε φατρίας, τών δποίων οί 
κάτοικοι, διακρινόμενοι δι’ ιδιαιτέρων όνομάτων, 
ίσχυρίζοντο ότι άνήκον είς διάφορον καταγωγήν. 
Τδ λαμπρότερον οικοδόμημα τής ’Εφέσου ήν ό 
ναδς τή; Άρτέμιδος, τδν όποϊον πρώτος μέν δ 
Χερσίφοων ήρχιτεκτόνησε, μετά δέ τούτον έτε
ρός τις άγνωστος έποίησε μείζω’ πυρπολτ,θέντος 
δέ αύτοΰ ύπδ τοΰ 11ροβτράτου, οί ’Εφέσιοι κα- 
τεσκεύασαν άλλον πολυτελέστερου, έξοδεύσαντες 
πρδς τοΰτο τά κοσμήματα τών γυναικών των 
και τάς ιδίας των ουσίας. Λέγεται οτι δ 'Αλέ
ξανδρος έπρότεινεν ίδιοι; άναλώμασι νά κτίση τδν 
ναδν, άπαιτώυ όμως νά έγγραφή έπ αύτοΰ τδ 
όνομά του' άλλ’ οί ’Εφέσιοι άπέόόίψαν τήν πρό- 
τασιν ταύτην, τή εύσχήμω προφάσει οτι ού πρέ
πει Θεώ θεοί; αναθήματα κατασκενάζειν. Περί 
δέ τή; λοιπή; πολυτελείας τών Έφεσίωυ δ Δη
μόκριτος παρ’ ’Αθηναίοι περιέργως έκτίθησι ταύ- 
την ώστε βεβαίως ή πόλις αυτή έπρεπε νά ή 
πηγή πλούτου καί εύπορίας.

ότε κατά πρώτον εύρέθην μεταξύ τών έρει- 
πίων τής ’Εφέσου, ένόμισα ότι άνεγίνωσκου έπ’ 
αύτών τήν φρικώδη απειλήν τοΰ αγγέλου τής άπο- 
καλύψεως «Ερχομαι σοι ταχύ καί κινήσω τήν 
λυχνίαν σου έκ τοϋ τόπου αύτής. » ’Αντί τοϋ 
αρχαίου πλούτου, δποία έρήμωσις σήμερου, δποϊο; 
νεκρικός πέπλος έξηπλωμένος παντοΰ ; Συντρίμ
ματα λίθων, άνηκόυτων άλλοτε είς οικοδομάς, 
κιονόκρανα καί σπόνδυλοι κιόνων τήδε κάκεϊσε 
έ^ιμμένοι, έπΐ δύο λοφίσκων δύο κατερειπωμένα 
φρούρια, ιδού τά μόνα πράγματα, άτινα περιεσώ- 
βησαν έκ τή; άρχαιότητος. Πλεϊστοι έρείψιμ,οι 
μιναρέδες άποδεικνύουσι τδ πλήθος τών τζαμιών, 
δπερ ύπήρχεν έν τή πόλει ταύτη, έν δέ τζαμίον 
έκ μαρμάρων άρχαίου κτιρίου ώκοδομημένον καϊ 
περιέχον έντδς κίονας έκ γρανίτου καΐ άλλας γλυ- 
φάς, άνευ δμω; σκέπης, είνε τδ μόνον άξιοθέατον 
οικοδόμημα τής πόλεως. Κοινώς θεωρείται ότι 
τδ τζαμίον αύτδ κεϊται είς τήν αύτήν θέσιν, είς 
ήν άλλοτε ήτον δ ναδς τής ’Αρτέμιδος ή τούλα- 

Επιγραφάς είς Εφεσον τρεις μόνον έδυνήθην νά εύρω’ άλλ’ αί δύο αύτών ήσαν τοσοΰτον έφθαρ- 
μεναι ώστε ούδόλως τάς έκρινον άξίας αντιγραφή;’ ή μία μόνον ύπάρχει ακέραιος και έχει ούτω' 
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χιστον ό τοϋ Αγίου 'ίωάννου τοϋ Θεολόγου· άλλά 
ή δοξασία αυτή φαίνεται μοι δλω$„ έσφαλμένη, 
διότι, ώς γχωρίζομεν, οί αρχαίοι έξέλεγον τάς έ- 
πιφανεστάτας θέσεις διά νά οίκοδομήσωσι ναού;, 
τούναντίον δ έκείνη, έν ή κεϊται τδ τζαμίον, εινε 
χαμηλή καί οίονεί κεχωσμένη’ άλλά καΐ δι’ έκ
κλησίαν τοΰ Αγίου Θεολόγου δέν φαίνεται, διότι 
εινε έστραμμένον μάλλον πρδς δυσμάς.

Εκεϊθεν τής πόλεως πρδ; τδ πεδίον, τδ όποϊον 
διαβρέχει ό Κάϋστρος, εκτείνονται κατά μήκος 
ένδς όρους, τοϋ Πρίωυος, πολλά έρείπια, έκ τών 
όποιων τινά φαίνονται άνήκοντα ώ; εις αμφι
θέατρου’ ού μακράν δ' αύτών σώζεται τδ σπή- 
λαιον, έν τώ δπόίφ, κατά τήν παράδοσιν, έκοι- 
μήθησαν τδν ’Επιμενίδειου ύπνον των οί έν Ε- 
φέσφ έπτά παϊδες. ’Αύτόσε πρό τινων έτών εύρέθη 
άρχαϊον έν μεμβράνη Εύαγγέλιον, τδ όποϊον οί πε
ρίοικοι θεωοοϋσιυ ώ; ύπ’ αύτοΰ τοϋ Εύαγγελιστοϋ 
ίωάννου γραφέν.

Τδ πεδίον τοϋ Κάϋστρου, τού; κύκνους τοϋ όποιου 
δέν έλησμόνησε καΐ δ Ομηρος, έκτείνεται εί; πλά- 
το; δύο σχεδόν ωρών μήκους και μιάς καί ήμισείας 
πλάτους, καΐ άλλοτε φαίνεται έκαλόπτετο ύπδ 
τή; θαλάσσης, δπως οΐ τε άρχαΐοι μαρτυροϋσι συγ 
γραφεϊς, καΐ έξ αύτής τής όψεως φαίνεται. Εδύ- 
νατο δέ καλλιεργούμενον νά παραγάγη λαμπρός 
άμπέλου; καϊ αγρούς, άλλ’ ή γεωργία τοσοΰτον 
παοημελήθη ή μάλλον έγκατελείφθη διά τάς 
πολλάς φορολογία; ύπδ τών κατοίκων, ώστε τό
ποι άλλοτε κατάφυτοι καϊ παραγωγικότατοι, 
ήδη μένουσι χέρσοι καϊ ακαλλιέργητοι. Εσχάτως, 
ή Τουρκική κυβέρνησις έπέβαλε φόρον δώδεκα 
γροσίων κατ’ όκάν είς τδν καπνόν, ώστε συμπε
ριλαμβανομένων τών έξόδων καΐ λοιπών αγγα
ρειών δ καπνό; άπήτει δαπάνην είς τδν γεωργοϋν 
τα είκοσι γροσίων κατά όκάν. ’Επειδή λοιπόν ή 
καλλιέργεια τοϋ είδους τούτου ούδόλως συνέφερε, 
παοημελήθη καϊ αί πεδιάδες, αΐτινες άλλοτε πα- 
ρήγον τοσοΰτον καπνόν, ήδη άπεχερσώθησαν καϊ 
ή Κυβέρνησις ούχϊ μόνον έκ τής νέας φορολογίας 
ούδέν ώφελήθη, άλλά καϊ τάς πρώτας εισπρά
ξεις της άπώλεσεν.

παρά πάντων 
ήν πρδ; τδν 

αί γυναίκες δλαι 
φύλου των, οί δέ 
συζύγους των (δ

ω; τύπον
Κατά κακήν

Αυταί είσιν αί περί τής άρχαίας ταύτης πό- 
λεως, νΰν δέ ύπδ ολίγων γεωργών ούκουμένης καϊ 
Άγιοσ.Ιούγ (κατά παραφθοράν έκ τοΰ Αγιος Θεο
λόγος) καλουμένης έντυπώσεις μου, πικραϊ καϊ 
όδυνηραί. Απήλθον έκεϊθεν αυθημερόν διά τοϋ 
σιδηροδρόμου, ώστε δύναμαι και έγώ νά είπω, 
ήλθον, εϊδον, άπήλθον.

Η είς Εφεσον έπίσκεψίς μου μοΐ ένεθύμισε διή- 
γησίν τινα τοΰ Σατυρικού Πετρωνίου, δστις, πλεϊ
στα, φαίνεται, παθών ύπδ τών γυναικών, ήθέ- 
λησε νά τάς έκδικηθή διά πικροϋ σατυρισμοϋ, ά
φορμήν τοιαύτην λαβών. Τώ καιρώ έκείνω έζη 
είς Εφεσον γυνή τις, θαυμαζομένη 
διά τήν σύνεσιν, τήν αρετήν καΐ 
σύζυγον άφοσίωσίν της, ώστε 
τήν έθεώρουν ώ; καύχημα τοϋ 
άνδρες τήν προσέφερον είς τάς 
ταν, έννοεΐται, άφορμή τοϊς έδίδετο) 
καΐ ύπογραμμδν συζυγικής άρετής. 
τύχην ό άνήρ τής πολυτίμου ταύττ,ς γυναικός νο- 
σήσας, άπέθανεν’ έκείνη δέ, μή άρκεσθεϊσα νά ά- 
ποδώση τώ φιλτάτω νεκρώ τάς νενομισμένας έ- 
πιζηδείους τιμάς, ηθέλησε νά τώ άκολουθήση καϊ 
είς τήν αιωνιότητα. Αμα λοιπόν κατετέθη τδ 
πτώμα είς τδν τάφον, είσήλθε καΐ έκείνη είς αύ ■ 
τδν καϊ άπεφάσισε νά άποθάνη τή; πείνη;, δ
πω; μή μ.ένη μακράν τοΰ αγαπητού συζύγου τη;. 
Μάτην οί οικείοι καϊ οί τή; πόλεως άρχοντες έ- 
πειράθησαν νά τήν πείσωσιν δπως παραιτηθή τής 
αύτοκτονίας’ ή πιστή σύζυγος έμεινεν άκαμπτος, 
καϊ μόλις συγκατετέθη νά δεχθή συγκάτοικον 
αυτής εί; τδν τάφον πιστήν τινα υπηρέτριαν, δ
πω; τή δανείζη τήν συνδρομήν τών δακρύων της 
καϊ τή; άνάπτη τδν λύχνον οσάκις έσβέννυτο. Ολη 
ή Εφεσο; ύπερύμνει τήν άπαραμίλλητον ταύττ,ν 
γυναίκα, ήτι; πέμπτην ήδη ήμέραν δ'.έτριβεν άσι- 
το; παρά τδ σώμα τοΰ συζύγου της.

Κατά σύμπτωσιν, ό διοικητής τής έπαρχία; 
συλλαβών τέσσαρα; κακούργους, άνεσταύρωσεν 
•αύτούς πλησίον τοΰ μέρους, ένθα εκειτο τδ μνη
μείου’ τήν δέ νύκτα ό πρδ; φρούρησιν τών σωμά
των αύτών ταχθεί; στρατιώτης, ένόμισεν δτι εϊ" 
δεν άμυδρδν φώς έξερχόμενον τοϋ μνημείου καΐ 
ότι ήκουσε γόους ‘γυναικείους έν αύτώ. Πλήρης 
θάμβου; κυλίει τδν έπιστόμ.ιον λίθον καϊ βλέπει 
γυναίκα διατηρούσαν, μ.’ δλην τη; τήν λύπην καϊ 
«σιτείαν, ικανά έτι ίχνη καλλ.ονής, παρ’ αύτή δέ 
πτώμα νεκρού. ’Εννοεϊ άμέσως τί συμβαίνει, καϊ 
βέρων είς τδν τάφον τδ λιτόν δεϊπνον του, έ-

ξορκίζει τήν πιστήν γυναίκα νά άναστείλη τήν 
φρικώδη άπόφασιν τη; καϊ νά προτίμηση τδν 
βίον, δστις τοσαϋτα έχει θέλγητρα, Η γυνή, ού- 
δόλω; πειθομένη, σχίζει έπΐ μάλλον τδ στήθος 
καϊ τίλλει τήν κόμην, 'θ στρατιώτη; διπλασιά
ζει προσπάθειας, καϊ ή ύπηρέτρια, τής όποία; ό 
κενό; στόμαχο; δέν διετέλει είς εύάρεστον κα- 
τάστασιν, ύποβοηθεϊ Θαυμασίως τά; προσπάθεια; 
του. « Κυρία, τής λέγει, πίε όλίγον οίνον διά νά 
άναλάβης τά; κεκμηκυίας δυνάμει; σου. Τί όφε
λος νά άποθάνη; τή; πείνη; καΐ νά ταφή; ζώσα ; 
Μή άπαιτώσιν οί νεκροί τδν θάνατον τών ζών- 
των ; η

Id cinerem aut manes credis curare sepultos?

Τέλος ή γυνή κάμπτεται καΐ συγκατανεύει νά 
πίη όλίγον οίνον, έπειτα νά φάγη όλίγον άρτον, 
καΐ κατόπιν νά καταβροχθίσει δλον τδ δεϊπνον 
τοϋ πτωχού στρατιώτου- 'Οποία άποζημίωσις έ- 
δόθη είς έκεΐνον, τούτο ό Πετρώνιος δέν άναφέ- 

ρει, λέγει μόνον δτι ό στρατιώτη; πλήρης ευ- 
χαριστήσεως έφερε καθ’ έκάστην έσπέραν τδ 
δεϊπνον του εις τδ μνημείου καϊ διευυκτέρευε μετά 
τή; πιστή; γυναικός, ήν οί έν Εφέσςο ένόμιζον 
Οανούσαν. Εν τούτοι; είς τών συγγενών τών 
σταυρωθέντων, παρατήρησα; τάς νυκτερινά; ά- 
πουσία; τοΰ φύλακος, μεταβά; έξεκρέμασε καϊ 
παρέλαβε τδ πτώμα τού συγγενούς του ΐνα τδ 
ενταφίαση. Τήν έπιοϋσαν ό στρατιώτης ίδών 
τούτο καϊ τρέμων τήν τιμωρίαν, έσπευσε νά έ- 
ξαγγείλη τήν κλοπήν τού σώματος είς τήν χή
ραν, καΐ επειδή ήτο βέβαιος δτι έμελλε νά θα- 

νατωθή, τήν παρεκάλεσε νά έπιτρέψη δπω; τεθή 
τδ σώμα τού έραστοΰ της έγγύ; τοΰ συζύγου τη;’ 
άλλ ή άφωσιωμένη χήρα λίαν εύαϊσθητος « ό 
Θεδς νά μή δώση, έκραύγασεν, άφοϋ έχασα τδν 
σύζυγόν μου, νά χάσω και άνδρα τδν όποϊον τό
σον αγαπώ. Καλλίτερου νά σταυρωθή νεκρός υπέρ 
ζώντος ή νά σταυρωθή ζών ύπέρ νεκρού. » Καϊ 
δραξαμένη τδ πτώμα τοϋ πολυαγάπητου άνδρός 
της, έκείνου δι’ δν καΐ ν’ άποθάνη συγκατένευσε, 
τδ έσταύρωσεν άντΐ τοΰ κλαπέντος κακούργου, 
καΐ πολλοί τήν έπιοϋσαν έθαύμασαν πώ; ό θα- 
νών άνήλθεν εί; τήν θέσιν τοΰ κακούργου. Γνωρί
ζετε τόρα τί λέγει περί τή; σταθερότητος τών 

1 γυναικών δ Πετρώνιος έξιστορών τδ συμβάν αύτό; 
• Δέν μεταφράζω τούς στίχους του, άλ.λ απλώς 
’ τούς παραθέτω είς τδ πρωτότυπον διά νά μή 

σκανδαλισθήτε.
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Crede ratem vends, animum ne credepuellis; 

Namque cst feminea tutior unda fide.

Femina nulla bona est; vel si bona contigit ulla 

Ncscio quo fato res mala facta bona est.

Σ.

Η ΑΡΓΥΡΑ ΦΙΑΛΕΣ. (1)

Τότε δλίγον κατ δλίγον θεωρών τδ άγγελικδν 
τοϋτο μειδίαμα, τδ διαυγές μέτωπον καί τδ εκ
φραστικόν βλέμμα, έφάνη εις τδν όκτάβιον δτι ή 
ομίχλη ή εκτεινόμενη έπί τής μνήμη; του διε- 
λύετο · . .

Εκαμε τελευταίαν τινα κα1. μεγίστην προσπά
θειαν, ένθυμήθη ... IIτο πρδ δύο έτών.

(1) Συνέχεια άπδ φυλλαδ. 79,

0 κόμης δέ Σουβράν είς τήν άκμήν ών τότε 
τών παθών του καί συνηθεισμένος νά έκπληρή 
δλα; τά; ιδιοτροπίας του τά; πλέον αχαλίνωτους, 
είχε συνάντηση ύποκρίτριαν τινα πολύ φημιζο- 
μένην κατ έκείνην τήν έποχήν, ήτις άν καί μέ
τρια τήν ωραιότητα ουσα καί θεατρική; ικανό- 
τητος αμφισβητησίμου, ούχ ήττον ένεκα τών έοω- 
τικών συμβάντων της τά οποία δλα τά Παρίσια 
έγνώριζον κατήντησε γυνή τοϋ συομοϋ.

0 Οκτάβιος ήθέλησε λοιπόν νά τήν τιαήση 
δι’ έφηυ.έρου τίνος φαντασίας. Είτε δμως άπδ 
έπιτηδειότητα, είτε άπδ άλλην τινά αιτίαν, έκείνη 
τώ άντέτεινεν ..

Η άπόκτησίς τη; άλλως έφαίνετο περικυκλω
μένη άπδ έμπόδια, τά δποία προσέβαλλαν τήν 
φιλαυτίαν τοΰ Οκταβίου, διότι τότε συνέζη μετά 
τίνος άνδρδς ύπερμέτρως πλουσίου καί ζηλοτύ- 
που είς τρόπον γελοϊον. όθεν δ κόμης εύρεν εύ- 
χάριστον νά τοϋ τήν άφαιρέση" καί έπείδή παρ’ 
αύτώ έκ τοϋ σχεδίου είς τήν έκτέλεσιν δέν υπήρ
χε διάστημα, πρωίαν τινα άνεχώρησεν εί; Ιταλίαν 
μετά τής ύποκριτρίας τήν δποίαν είσήγαγε γε- 
λώσαν καί Ουμόνουσαν, έν μέρει μέν μέ τήν θέ- 
λησίν της, έν μέρει δέ διά τής βίας.

Αλλά δύο ώρας μετά τήν άναχώρτ,σίν των δ 
Οτέλλος παρηκολούθησε τά ίχνη των' έφθασε τδ 
ζεύγος πλησίον τοϋ Φοντενεβλώ, έπροκάλεσε τδν 
όκτάβιον καί τοϋ έδωκε σπουδαϊον διά τοϋ ξί
φους κτύπημα εΐς τδ μέσον τοϋ σώματος" άφη
σα; δέ αύτδν ήμιθανή έξηκολούθησε τδν δρόμον 
του μετά τής κυρίας, ό κόμη; έμεινεν έπί ένα 
μήνα κατάκοιτος είς τήν κλίνην ξενοδοχείου τι-

νος κυμαινόμενος μεταξύ ζωής καί θανάτου καί 
παραδεδομένος εί; τρομερόν παραλδγισμόν.

Νύκτα τινά έξύπνησεν ήσυχώτερος καί ήδυνή- 
θη νά έννοήση τδν τόπον είς τδν δποϊον ευρίσκετο. 
Τδ κανδύλιον έ^διπτεν άμυδράν λάμψιν καί δύο 
μόνον δαυλοί ήμίκαυστοι έθέρμαινον τήν εστίαν. 

Η υπηρέτρια ήτις τδν έπεριποιεϊτο έρογχάλιζε 
θορυβωδώς εί; Sv κάθισμα.

Αίφνης, (ήτον άρά γε όραμα τοϋ πυρετού ή 
πραγματικότης ; ) ή θύρα ηνοιξεν έν ησυχία καί 
γυνή τι; ώς σκιά έπλησίασεν είς τήν κλίνην του
έσκυψεν είς τδ ποόσωπόν του καί τον παρετήρη 
σε μέ έκφρασιν τρυφερά; εύσπλαγχνίας" λευκ 
τις χεϊρ αβρά καί ανθηρά έδιόρθωσε τδ προσκε 
φάλαιον ύπδ τήν πυρέσσουσαν κεφαλήν τοϋ άσθε
νους καί έφερε ποτήριόν τι είς τδ άπεξηοαμένον 
στόμα του . . . 0 όκτάβιος ήθέλησε νά δμιλήση. 
II άγνωστος εθεσεν τδν δάκτυλόν της είς τά χεί
λη της και αύτός έσιώπησε καί άπεκοιμήθη.

Τήν έπαύριον έζήτησε πληροφορίας περί τής 
οπτασίας μετά τόσης ζέσεως, ώστε άπέδωκαν τάς
άσυναρτήτους ερωτήσεις του είς υπόλοιπον τοϋ 
παραλογισμοϋ. Αλλως τε δέν έννόουν τί έλεγε καί 
ένόμιζον άνωφελές νά τώ άποκριθώσιν.

’Ενόσω εντούτοις δ κόμης ευρίσκετο έντδς κιν
δύνου, έβλεπε καθ’ όλας τάς νύκτας τήν Ουράν 
του άνοιγομένην μυστικώς καί ούρανίαν τινα μορ
φήν περιπλανωμένην περί αύτδν, προσεκτικήν είς 
τδ έλάχιστον νεϋμά του, τρέχουσαν εί; κάθε άνα" 
στεναγμόν τδν όποιον τοϋ έπέφερον οί πόνοι" 
άλλ’ έπί τέλους, είτε διότι ή νεότη; έθριάμβευσεν, 
είτε διότι ή ενδόμυχο; πεποίθησις τήν όποιαν εί- 
χεν δ όκτάβιος, δτι άφωσιωμένη τι; ψυχή ήθελε 
νά τδν σώση άπδ τοϋ τάφου, ήλθεν ημέρα καθ’ 
ήν ό ιατρός έκήρυξεν δτι έγγυάτο περί τής ζωής 
τοϋ κόμητος.

"Από έκείνης τής στιγμή; μάτην δ όκτάβιος 
περιέμενε καθ έκάστην νύκτα, ή θύρα τοϋ κοικώ- 
νός του έμενε πάντοτε κεκλεισμένη καί ή άγνω
στος δέν έπανήλθε πλέον.

Ημέραν δέ τινα καθ’ ήν ήσθάνετο εαυτόν καλ
λίτερα διέταξε καί έσυρον τήν κλίνην του πλη
σίον τοϋ παραθύρου διά ν’ απόλαυση τάς θερμά; 
άκτΐνας τοϋ ήλιου. Παρετήρησε τότε εί; τήν αύ
λήν τοϋ ξενοδοχείου ταχυδρομικήν άμαξαν, τήν 
οποίαν ήτοίμαζον δι’ οδοιπορίαν" ειτα έφάνη θα
λαμηπόλος φέρουσα πληθύν χαρτοθηκών καί δε
μάτων τά δποϊα έτοποθέτησεν είς τήν άμαξαν.

Χείρ τις έστηρίχθη έπί τοϋ ώμου του καί τδν 
έκαμε ν' άνασκιρτήση.

— Τί κάμνετε αύτοϋ κόμη ; εϊπεν ό λόρδος 
Βεϋμούθ έπανερχόμενος.

0 ’Οκτάβιος προσεπάθησε νά άναλάβη τήν ά- 
ταραξίαν του.

— ’Εθαύμαζον.......... τήν ζωγραφιάν ταύτην,
είπε.

— Τωόντι ; εϊπεν δ Αγγλος, ιδού τερπνόν καί 
θελκτικόν πρόσωπον" δέν είναι άληθές ότι οί 
όφθαλμ.οί αύτοί είναι πλασμένοι διά νά σπινθη
ροβολούν είς τήν εύτυχίαν, καί όχι νά σβύνωνται 
είς τά δάκρυα ;

—· Βεβαίως, εϊπεν δ ’Οκτάβιος θεωρών τδν 
λόρδον Βεϋμούθ, τοϋ οποίου ή φωνή ήτο θλιβε
ρά καί τδ μειδίαμα πικρόν. Η είκών αΰτη μυ
λόρδε, είναι συγγενούς σας τινδ; άναμφιβόλως ;

0 Αγγλος έθεσε τήν μίαν τών χειρών του είς 
τούς οφθαλμούς του.

— Είναι ή είκών τής γυναικός μου, είπε, μετά 
στενοχώριας.

— Τής γυναικός του ! διενοήθη δ κόμης. 
Καί ώχρίασε.

V,
Τό έπικήδειο? γεϋμα.

0 λόρδο; Βεϋμ.ούθ ήτο καί αύτδ; άπησχολη- 
μένος, όθεν δέν ήδυνήθη νά παρατηρήση τήν τα
ραχήν τοϋ ’Οκταβίου" άλλως δέ οί ύπηρέται οΐτι- 
νε; κατ’ εκείνην τήν στιγμήν είσήλθον φέροντες 
τδ γεϋμα, έφερον άντιπερεσπασμδν είς τά; ιδέας 

των.
Αν καί έκαστος τών συνδαιτημόνων προσε- 

πάθη παντοιοτρόπως νά φαίνηται χαοίεις, τδ 
γεϋμα κατ’ άρχά; ύπήρξε λυπηρόν καί σιωπη
λόν, άλλ’ ολίγον κατ' ολίγον άπδ τήν θερμήν ε
πιρροήν τών παντοίων οίνων, τά μέτωπά των έ- 
καθαρίσθησαν, ή στενοχώρια έξέλειψε, καί ή ζωη- 

ροτέρα .αγάπη έφάνη.
0 όκτάβιος πρδ πάντων τοϋ δποίου τδ κύριον 

ελάττωμα ήτο ή άλαζονεία, καί δστις έφοβεΐτο 
μήπως ή λύπη του παρεξηγηθή διά τήν στέρησιν 
τή; ζωή; του, έπανέλαβε παρευθύς τήν ζωηράν 
δμιλίαν του. όθεν δτε οί ύπηρέται άπεσύρθη- 
σαν, δ δέ καμπανίτης άφριζεν είς τά κρυστάλλινα 
ποτήρια, δταν τά σιγάρα έξέτεινον τούς κυα
νούς έλιγμού; των έπί τής κεφαλής τών δύο μελ - 
λόντων ν’ αύτοχειριασθώσιν, δ λόρδος Βεϋμούθ 
ήγέρθη καί σφίγγων διά τής μιάς χειρδς τήν 
χεϊρα τοϋ κόμητος, διά τής άλλης δέ συγκρούων

0 νέος ασθενής ήσθάνετο παρά τήν Οέλησίν του 
παλμού; είς τήν καρδίαν.

Επί τέλους ήλθε βραδέως γυνή τις κομψή καί 
κεκαλυμμ-ένη.

0 όκτάβιος άνετριχίασεν.
Οτε δέ ή γυνή αύτη ήτοιμάζετο ν’ άναβή είς 

τήν άμαξαν άνέσυρε τδ ζάλυμμ-ά της καί ύψωσε 
τούς δφθαλμ,ούς πρδ; τδ παράθυρον τοϋ ασθε
νούς" θλιβερόν τι μειδίαμα περιεπλανάτο εί; τά 
χείλη της. Τδ μειδίαμα έκεΐνο ήτο δμ-ολογία 
συγχρόνως καί άποχαιρετισμός.

ύ κόμη; εξέβαλε κραυγήν. Ειχεν αναγνωρίσει 
τδν παρήγορον άγγελον τών νυκτών τών οδυ
νών του.

Η άμαξα άνεχώρησε καλπάζουσα.
0 Οκτάβιος έπεσεν άποκαμωμένος" τώ έφαί

νετο δτι ή γυνή αΰτη έφερε μεθ’έαυτής τδ μέλ
λον του..........................................................................

Ημέρας τινα; μετά ταϋτα, δ κόμης δέ Σου
βράν έπανήλθεν εί; Ιίαρισίους, έν μέρει ίατρευ- 
μένος, δύστροπος καί ερωτευμένος· Αί πληρο
φορίαν τά; δποία; είχε λάβει παρά τών υπηρε
τών τοϋ ξενοδοχείου, δέν τοϋ έξιχνίαζον τίποτε 
περί τής άγνωστου" έμαθε δέ μόνον ότι φθά- 
σασα εί; Φοντενεβλώ δύο εβδομάδα; μετ αύτδν, 
ίμενεν έκεϊ μ.ή βλέπουσα κανένα καί μή εξερ- 
χομ.ένη ποτέ. Τδ όνομα δπερ είχε δώσει εί; έαυ- 
τήν ήτο προφανέστατα πλαστόν. ΙΙόθεν ήρχετο ; 
ποϋ έπήγαινε ; ούδείς ήξευρεν.

0 Οκτάβιο; ματαίως τήν έζήτησεν έπί τινα και
ρόν. Είπομεν δέ πώς παρασυρθεί; είς τδν λαβύριν
θον τών ήδονών κατήντησε νά τήν λησμονήση 
καθώς καί τήν μονομαχίαν του, τήν πληγήν του 
καί τήν ύποκρίτριαν, τήν πρώτην αιτίαν τοϋ μι
κρού τούτου ιστορήματος.

’Αλλά σήμερον ένώπιον τή; λαμ.πράς αύτή; εί 
κόνο; ήτις έμειδία είς τδ'επιχρυσωμένου περιθώ- 
ριόν της, ώ; άλλοτε ή άγνωστος ε’ς τδ δωμάτων 
τοϋ άσθενοΰς, αί άποκοιμισμέναι άναμνήσει; τοϋ 
κόμητος τδν κατεκυρίευσαν μετά ζωηροτάτου 
πάθους.

■— Ποία είναι αυτή ; Τί κάμνει έδώ ; ήρώτα 
εαυτόν πλήρης θλίψεως. Μήπως είναι ή άδελφή, 
ή θυγάτηρ, ή ανεψιά τοϋ λόρδου Βεϋμούθ ;

Καί έβάδιζε μέ μεγάλα βήματα κατατηκό- 
μενος άπδ μυρίας συγκινήσεις, άπδ χίλια σχέδια 
αντιφατικά, σταματών είς κάθε στιγμήν μέ 
βλέμμα πύρινον καί καρδίαν έξωγκωμένην διά νά 
παρατηρήσ-θ τδν μυστηριώδη πέπλον.
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τδ ποτήριόν του πρδς τδ εκείνου, έκαμε την έξής 
πρόποσιν.

— Είς την φιλίαν μας!
— Είς την φιλίαν μας, έπανέλαβεν ό όκτά- 

βιος’ Είθε νά διαρκέση μέχρι θανάτου !
— Τότε δέν Οά έχη μεγάλην διάρκειαν, είπεν 

ό Αγγλος.
Είθε νά διατηρηθή καί πέραν τοΰ τάφου ! . . · 
Τά ποτήρια κενωθέντα έτέθησαν έπί τής τρα- 

πέζης.
— Τώρα, κόμη, εϊπεν ό λόρδος Βεϋμουθ, διη- 

γήθητέ μοι, έάν δέν εϊναι μυστικόν, διατί θέλε*. 
τε ν’ άποθάνητε.

— ’ΐδου είς δύο λέξεις, αγαπητέ λόρδε’ απο
θνήσκω διότι είμαι ό ευτυχέστερος τών ανθρώπων.

— Νομίζω τδ αίτιον ανεπαρκές. I
— *Εν τούτοι; είναι τδ αληθές. Ούδέν μονο ■ 

•ονώτερον, σάς βεβαιώ, τής διαρκούς ευτυχίας, 
ήτις άπδ είκοσιν οκτώ έτών ούδέ στιγμήν μ.’ έγ- 
κατέλιπε. Νά ζήσω περισσότερον, θά είναι έκ μέ
ρους μου μία κατάχρησις.

— Πώς;
— Αναμφιβόλως’ αφού έγώ αναχωρήσω .... 

ή εύτυχία ήτις είναι προσκεκολλημένη εις τδ άτο- 
μόν μου, Οά έιφθή αναγκαίος είς άλλα όντα, τά 
όποϊα ματαίως καθ έκάστην τήν προσκαλοΰσιν. 
Εκαστη ώρα τής ύπάρξεώς μου εϊναι κλοπή, τήν 
οποίαν διαπράττω κατά τών δυστυχών αύτών 
οντων.

‘θ λόρδος Βεϋμουθ ήρχισε νά γέλα.
Ας όμιλήσωμεν σπουδαίος, είπε, διατί φονευε- 

οθε ;
— ’Αλλ’ έγώ σπουδαίως σάς ομιλώ, έξηκο- 

λούθησεν ό κόμης. Δέν είναι φυσικόν νά ήναί τις 
ευτυχής μέχρι τόσου βαθμού' ταχέως λοιπόν ή 
αργά θά πληρώσω τήν εύτυχίαν μου, καί προσ
μένω εις τδ μέλλον μου τρομεράς καταιγίδας.... 
Μά τήν πίστιν μου ! φοβούμαι, καί σώζομαι.

— Αφετ’ αύτά ! έπανέλαβεν ό λόρδος, κυτ- 
τάξετε καλά .... είμαι βέβαιος δτι έχετε πα- 
ράπονόν τι κατά τής τύχης.
,. — Εγώ, ποσώς, είπεν ό κόμης. 'Εκτός τής 
πράξεως, ότι μ’έκαμε νά γεννηθώ, πράξις άλ
λως τε, ήτις δέν έχει καμμίαν έννοιαν, διότι 
πρέπει καί ν' άποθάνω, τί άλλο έχω νά μεμφθώ 
κατά τής λαμπρής αύτής τύχης ; Ούδέν. Εί
χε τδ δικαίωμα νά μέ κάμη υίόν ενός κουρελ- 
λΐάρη ή ένδς καταδίκου, καί έχαιρετήθην είς 
τήν έμφάνισίν μου εί; τδν ήλιον ώς ό μ,όνος

βλαστός μιας τών εύγενεστέρων καί τών πλου- 
σιωτέρων οικογενειών τής Γαλλίας ..... Ιΐδυ- 
νάμην νά γεννηθώ έμπαθής, δυσειδής, βλάξ 
καί κακός .... καί όμως έχω ίξαίρετον υγείαν 
εξωτερικόν............... πρόσφορον, αρκετόν πνεύ
μα διά νά τδ έκτιμήσωσιν άλλοι, καί καρδίαν 
ανοικτήν είς παν δ,τι καλόν αληθές ή ώραϊον.

— Μαντεύω, εϊπεν ό λόρδος Βεϋμούθ .... με
γάλην τινα λύπην. . . .

— Πώς; έπανέλαβεν ό όκτάβιος. Δένγνωρίζω 
τί έστί λύπη παρά έκ φήμης, ‘θ θάνατος τής μη- 
τρός μου, τδ μόνον δυστύχημα τδ δποϊον μάς 
λυπεϊ δλους ανεξαιρέτως μ’ άφησεν απαθή...........
ήμην τόσον νέος δτε τήν έστερήθην, ώστε δέν 
τδ ένθυμούμαι ποσώς.

— 'Απάτη ίσως.
— Ποσώς ποτέ δέν έκυοιεύθην άπδ τά καλού

μενα ονειροπολήματα, δηλαδή τήν έπιθυμίαν τοϋ 
ν’ άπαιτώ άπδ τδν έρωτα καί άπδ τήν φιλίαν πε
ρισσότερον τών όσα τά δύο ταύτα αισθήματα 
ήδύναντο νά μοί προσφέρωσιν.

— Τότε, φίλτατε κόμη, δέν βλέπω άλλην 
αιτίαν είμή δτι πάσχετε άπδ ανίαν.

— Οχι άκόμη .... άλλά φοβούμαι πολύ μή
πως ή πλήξις μοί έλθη συγχρόνως μέ τδν κόρον. 
Η ύπαρξίς μου υπήρξε μεγαλοπρεπής τις εορτή’ 
ούδεμία τών επιθυμιών μου έμεινεν άνεκπλήρω- 
τος, ούδεμία τών θελήσεών μου εύρεν έμπόδιον.....
Δέν εϊναι αρκετή αιτία τούτο ν’ άηδιάση ένα τί
μιου άνθρωπον; ιδού Sv παράδειγμα μεταξύ χι- 
λίων τή; άσπονδου τύχης μου.

Τρις κατεστράφην καί τρις μεγάλαι κληρονο- 
μίαι μοί έπεσαν έκ τών νεφελών ώς άν ήξευρον 
τήν στιγμήν’ ή δέ τελευταία διά νά μ’ άπελπίση 
περισσότερον υπήρξεν ή μεγαλειτέρα’ ήτο εί; κόμ
βος άπδ έςακοσίας χιλιάδα; φράγκων.

— Τριάκοντα χιλιάδων φράγκων εισόδημα ! 
εϊπεν ό λόρδος Βεϋμούθ.

— Ακριβώς. Τοϋτο, φίλε μου, νά τ’αποδώσω 
είς τδ δαιμόνιον τδ όποιον μ ευνοεί διά τών δω
ρεών του, υπερβαίνει τδν αστεϊσμόν. Δέχομαι καί 
δι’ αύτήν τήν φοράν τήν άνανέωσιν ταύτην’ άλ
λά δι’ όνομα Θεού ! άς τελειώσωμεν εϊπον δια- 
λογιζόμενος. Η τύχη είναι γυνή..........επομένως
άπιστος ώς τδ κύμα’ αύτη δύναται νά στραφώ 
τόσον καί τόσον καλώς, ώστε νά μετανοήσω π··-’ 
κρώς δτι τόσον τήν άπήλαυσα...........Λ; κάμω-
μεν χρήσιν αύτής ούχί δμως καί κατάχρησιν, λέ
γει ή σοφία τών εθνών................Επειτα ιδού 

ανατολικά; ’ίνδίας χωρίς κατευθείαν κληρονόμους’ 
ώς έκ θαύματος δέ έν τή κλίνη τού θανάτου του 
μ’ ένθυμήθη έμέ δστις ούτε τδν έφανταζόμην. Ας 
τδ έξηγήση αύτδ άλλος· Εγώ έχω άπάντησιν 
έτοίμην, α ή τύχη » Τδ βέβαιον είναι δτι ό δυ
στυχής ούτος μ άπεκαθίστα καθολικόν κληρο
νόμον του’ άλλ’ υπό όρον τινα, δρον τόσον άλλό- 
κοτον, τόσον παράξενον, τόσον φαντασιώδη καί 
πρόξενον ναυτίας ώστε έπί Sv τέταρτον κατειχό- 
μην ύπδ άτελευτήτου γέλωτος.

—- Ποϊος ήτο δ όρο; ούτος ;
— Νά νυμφευθώ τήν χήραν αύτοϋ. 0 δυστυ

χή; έκεϊνος διαφθορεύ;’ άναμφιβόλως έκ τών 
κωμωδιών τοϋ Κ. Scribe έφαντάσθη δτιτά είδη 
αύτά τών γάμων έκτελούνται καί είς τδν πραγ
ματικόν βίον καί εκτός τού θεάτρου. ’Αφού λοι
πόν έγέλασα άοκούντως, έπήδησα έκ τής κλίνη; 
μου καί έγραψα εί; τδν συμβολαιογράφον στέλ- 
λων εύγενώς εί; τδν διάβολον αύτδν, τού; ρουπϊέ- 
δέ; του, καί τήν γραίαν χήραν.

— Γραίαν ; πώς τδ ήξεύρετε ;
— ύ έξάδελφός μου ήτο εξηκοντούτης' είμαι 

λοιπόν πολύ γενναίος ύποθέτων πεντηκοντούτιδα 
τήν γυναίκα του. ’Εν συντόμφ, είκοσι τέσσαρας 
ώρας μετά τδν δυσάρεστου αύτδν άστεϊσμδν, μέ 
συνηντήσατε, μυλόρδε, έτοιμον ν’ άφήσω τήν γήν, 
τδ εύχάριστον τούτο κατοικητήριον, τδ οποίον 
ο: ποιηταί, οί αιώνιοι αύτοϊ θρηνολόγοι, επι
δένουν ν άποκαλώσι κοιλάδα τών δακρύων.

‘θ όκτάβιος έσιώπησε καί έγέμισεν έκ νέου 
τδ ποτήριόν του.

— ’Ετελειώσατε ; ήρώτησεν ό Αγγλος.
— Μάλιστα.
— Φίλε μου, εϊπεν ό λόρδος Βεϋμούθ, συγχω- 

ρήσατέ με νά σάς εϊπω Sv πράγμα.
— Είπατε.
— Δέν έχετε τδν κοινόν νοϋν,
— Πιθανόν.
— ’Ακούσατε, έπανέλαβεν ό Αγγλος, άν καί 

έχω δώδεκα ή δέκα πέντε έτη περισσότερον άπδ 
σάς, ποτέ δέν θά λάβω πατρικόν ύφος διά νά σάς 
άποτρέψο» τής άποφάσεώς σας’ θά είναι ανωφε
λές καί γελοϊον, τδ γνωρίζω.... Δέν σάς λέγω 
ποσώς ότι θά πράξητε αμάρτημα.... διότι καί 
έγώ αύτδς επιθυμώ νά τδ ποάξω .... άλλ’ 
απλήν τινα έρώτησιν σάς κάμνω’ πριν άποχαι- 
ρετήσητε τήν ζωήν παρετηοήσατε πέριξ σας ; εί- 
σθε καθ’ δλα βέβαιος ότι δέν έχετε κανένα νά ύ- 
περασπισθήτε, νά ύποστηρίξητε ή ν’ αγαπάτε;

δποΰ γηοάσκω’ αί άγουπνίαι μέ κουράζουν, καί 
τδ θέατρον μέ πλήττει’ δέν κατορθώνο» πλέον νά 
διασκεδάζω δλας τάς ημέρας.............. μετά δέκα

ετη θά καταντήσω εύήθης καί θά φορέσω φλα- 
νέλαν . , .

’Εμπρός ! άκόμη Sv βάλς ζωηρόν καί ά; έξέλ- 
Ο.ωμεν τού χορού πριν τ’ άνθη μαρανθώσιν, αί γυ
ναίκες άρχήσωσι νά χασμώνται, καί τά κηρία 
νά σβύνουν.

— Αγαπητέ μου, διέκοψεν ό λόρδος Βεϋμούθ, 
αύτη είναι μία άσθένεια τοϋ έγκεφάλου πολύ 
κοινή παρ’ ήμϊν τοϊς Αγγλοι;, τήν άποκαλούμεν 
δέ σπλήνα (spleen). Εχετε πολύ πεπωρωμένας 
τά; αισθήσεις, φίλτατε κόμη !

— Εγώ ; έχετε λάθος! . . . . τοϋτο συμβαί
νει εί; τήν εικοσαετή ηλικίαν καί είναι άσθένεια 
νέου δοκίμου τή; φιλολογίας............Εχώρισα λοι
πόν τάς έξακοσίας χιλιάδας φράγκα μου είς δύο 
μέρη καί ώμοσα είς δύο έτη νά τά; κοκκαλίσω 
μέχρι τού τελευταίου οβολού καί μετά ταύτα νά 
υπάγω εί; συνάντησιν τών προγόνων μου............
Τά δύο λοιπόν αύτά ετη παρήλθον άπδ προχθές, 
καί τήν όγδόην ώραν τή; πρωίας, ό τραπεζίτης 
μου είσήλθεν είς τδ δωμάτιόν μου καί μοί άνήγ- 
γειλεν δτι έκ τής περιφήμου κληρονομιάς, δέν έμε

νε πλέον ούτε Sv τάλληρον.
— Κατεστράφητε λοιπόν ;
— Εύαρέστω; κατεστράφην. ’Αγροκήπια, τρα

πεζικά γραμμάτια, ιδιοκτησία·, καί μετοχαί σι
δηροδρόμων ........... όλα εϊχον έξαντληθή.

— Τί έκάμετε τότε ;
— Ετριψα τά; χεϊράς μου μετ’ εύχαοιστήσεως· 

Εστερήθην τάς εύτυχίας καί δέν μοί έμεινε είμή 
νά γευθώ τήν δυστυχίαν ; Εννοείτε ; . . . . στέ
ρησες διά τδ παρόν καί έσχάτη δυστυχία διά τδ 
μέλλον ! Ημην δμως κύριος τού πεδίου. Αλλ’ ίδέ- 
τε τήν κατηραμένην ! ένώ έκ τής μια; Ούρα; έξήρ- 
χετο δ τραπεζίτη; μου, έκ τή; άλλης είσήρχετο 
ό θαλαμηπόλος μου, φέρων έκτεθειμένην έπί τί
νος αργυρού δίσκου χυδαίαν τινα τετράγωνον επι
στολήν, τής όποιας ή θέα μόνη μ’ έσύγχυσεν . . . 
.. Εφαίνετο δέ δτι ήτο έγγραφον συμβολαιογρα
φικόν .. .

— Α ! Α ! είπεν ό λόρδος Βεϋμούθ, τετάρτη 
κληρονομιά ;

— Παρ’ ολίγον τωόντι! Εξάδελφός μου τις 
λίαν μεμακρυσμένος, λίαν άγνωστος, πλουτήσας 
έκ τοΰ έπαγγέλματός του, φαίνεται, καί καταβε- 
έαρημένο; άπδ εκατομμύρια, άπέθανεν είς τάς
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‘θ κόμης αίφνης σκυθρωπάσας έξέπεμψεν α
κούσιον αναστεναγμόν.

— Ν’ αγαπήσω ! είπε τοξεύων, λαθραίου τι 
βλέμμα πρδς τήν εικόνα, ν’ άγαπήσω ! έπανέ
λαβεν, όχι.... ούδένα.

Είσθε βέβαιος, φονευόμενο; ότι δέν θά ώ- 
θήσητε ύπέρ τδ δέον παραδοξολογίαν τινα τής 
φαντασίας σας.

Ναί! είπεν ό όκτάβιος, είμαι βέβαιος. ’Εάν 
πρέπη νά τδ ομολογήσω, έ λοιπόν ! ναι, κατεσπα- 
τάλησα τήν ζωήν μου’ Τί νά κάμω ; έχω .. . . 
Η μάλλον είχον .... Τήν κεφαλήν καϊ τήν καρ
δίαν μου τόσον κενάς !..........εις τοιαύτην κα-

τάστασιν άποκτηνοΰται τις ταχέως............. προ
τιμώ ν αναχωρήσω.

— Είχον, είπατε ; Βλέπετε λοιπδν ότι τώρα 
αγαπάτε;

— Ε ! τδ ήξεύρω έγώ; ή γυνή αυτή άλλως, 
δέν μ’ αγαπά, δέν δύναται καί δέν πρέπει νά μ’ 
άγαπήση;

— Εϊναι ύπανδρευμένη.
‘θ όκτάβιος έρυθρίασεν έλαφρώς’
— Μέ άνθρωπον καθ ολα αντάξιον τής άφο· 

σιώσεως και τοϋ αισθήματος της.
‘θ λόρδος Βεϋμούθ έχαμήλωσε τήν κεφαλήν.
— Τότε φονευθήτε, έχετε δίκαιον, έπανέλα

βεν αύτδς μετά τινα σιωπήν. Είς τδν βίον ύπάρ- 
χει εϊς σκοπδς, άνευ τοΰ δποίου αποβαίνει άδύ ■ 
νατος. Οταν δ σκοπδς ούτος είναι δ έρως, όταν 
έπαιζέ τις τδ μέλλον καϊ τδ παρελθόν του έπΐ τοΰ 
εύθραυστου τούτου χάρτου τδν δποΐον άποκαλοΰ- 
σιν άφοσίωσιν μιάς γυναικός — και όταν ίδη τις 
ανατρεπόμενο·? τδν σκοπόν του συγχρόνως δέ καΐ 
τάς ελπίδας του,— τδ φρονιμώτερον εϊναι... ν’ 
άποθάνη.

— Τοιαύτη είναι ή Ιστορία σας ; άνέκραξεν δ 
κόμης, σφιγγών τήν χεϊρά του.

— Μάλιστα είπεν δ Αγγλος, καΐ ίδέ, κόμ.η, 
προσέθηκε κτύπων τδ στήθος του, υπάρχει έκεϊ 
8ν μυστικόν, τδ όποϊον μέ βαρύνει, μία ιδέα ή- 
τις μέ κατατρώγει.... θέλω σάς είπει όλα ... 
Τοΰτο ίσως μ. ελαφρώσει όλίγον... Οά γελάσητε 
μ’ έμέ κα'ι Οά μέ χαρακτηρίσητε παράφρονα. Καΐ 
κρύπτων τδ πρόσωπόν του μέ τάς χείράς του έ- 
πανέλαβε διά σιγαλωτάτης φωνής.

— Κόμη, κ’ έγώ έπίσης αγαπώ μίαν γυναί
κα μέχρι λατρείας, μέχρι παραλογισμοΰ! Τήν 
άγαπώ μέ τήν θηριώδη έκείνην δρμήν τοΰ τε
λευταίου πάθους.... τήν αγαπώ καΐ θυσιάζο

μαι δι εκείνην...........ά ί είναι άνόητον, είναι

γελοίου τώ δντι, άνθρωπος τής ήλόςίας μου νά 
επιβάλλη το οχληρόν βάρος τοΰ έρωτός του είς 
ερατεινόν πλάσμα ακτινοβολούν άπδ τρυφερό
τητα καΐ νεότητα......... ναι, ή γυνή αυτή είναι
ή ίδική μου, καί σοΐ έκμυστηοεύομαι τοΰτο ..... 
τό όποιον ούδείς είς τδν κόσμον πρέπει νά μάθη . 
. . . διότι μέλλεις ν’ άποθάνη;, κόμη, καΐ δ 
θνήσκων εΐναι δ ασφαλέστερος τών εμπιστευμέ
νων.

Ακούων τούς λόγους τούτους ό όκτάβιος κα- 
τελήφθη ύπδ παραδόξου τίνος αισθήματος μίσους 
καΐ ζηλοτυπίας, τδ μέτωπον του έβράχη υπδ ί- 

ύρώτος καΐ άπεκρίθη μετά βεβιασμ.ένου τίνος μει
διάματος.

Καΐ σεϊς τώρα, μυλόρδε, δέν είσθε είς τά 
καλά σας. Τί γελοίου ή παράξενου εύρίσκετε είς τδ 
ν άγαπάτε τήν γυναϊκά σας; Δέν πιστεύω νά πει- 
ράζεσθε άπδ τούς μάλλον ή ήττον πνευματώ
δης άστεϊσμούς τού; όποιους ήθελον κάμει έπΐ 

τούτου τοΰ αντικειμένου, καΐ έπειδή, ώς δέν αμ
φιβάλλω, τήν άγάπην σας συμμερίζεται..........

— Δέν μ αγαπά έκείνη, διέκοψεν δ λόρδο; 
Βεϋμούθ, άλλ άγαπφ άλλον.

Εκείνη ! Ανεκραςεν δ όκτάβιος άνασκιρ- 
τών, είναι άδύνατον !

— Εχω άπόδειξιν.
Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν, έάν ό λόρδος Βεϋ

μουθ ήτο όλιγώτερον κυριευμένος άπδ τήν λύ
πην του, θά έβλεπε κινούμενου σφοδρώς τδ έκ 
βελούδου παραπέτασμα, τδ όποϊον έκλειε τήν θύ- 
ρον τής αιθούσης.

— Δέν δύνασθε νά έννοήσητε, έξηκολούθησε» 
έκεϊνος, πόση δύναμις καί γενναιότης απαιτείται 
διά νά καταστείλω, δπως καΐ τδ κάμνω, τδν έρω
τά μου κα'ι τήν φρικτήν ζηλοτυπίαν μου. Βε
βαίως δέν θέλω νά καταβώ μέχρι τής έξευτελι- 

στικής κατασκοπείας .... άλλά, παρά τήν Οέ- 
λησιν μου, έκαστου νέου προσώπου τδ δποΐον διέρ
χεται τδ κατώφλιον τής οικίας μου, έξετάζω 
μετ άκριβείας τήν φυσιογνωμίαν, παρεξηγώ μίαν 
λέξιν ή Sv κίνημα, ή έν βλέμμα, καϊ ύπδ τδ 
πρόσχημα ψυχρότητος καΐ άπαθείας ύποφέρω 
φρικτάς βασάνους λέγων: ίσως είναι αύτός !

— Είναι τρομερόν, τωόντι είπεν δ όκτάβιος.
— Τόσον τρομερόν, ώστε άπέκαμον άπδ τάς 

βασάνους μου .... Καϊ έπειδή αύτή πρέπει νά 
μέ μισή, πρέπει δέ συγχρόνως ν’άποστρέφηται καί 
τδν άνθρωπον έκεΐνον δστις δεσμεύει τήν καρδίαν 

της καϊ τήν νεότητά της! .. Αχ ! δταν δέν θά 
υπάρχω πλέον, ίσως τούλάχιστον μοΐ παρέξει 
άνάμνησίν τινα οίκτου . · . ή ιδέα αΰτη μέ πα- 

ρηγορεϊ.
— Ούτως, είπε βραδέως ό όκτάβιος, άφίνετε 

τδ στάδιον έλεύθερον είς μίαν γυναίκα ήτις σάς 
άπατά άνάνδρως ; ’Εγκαταλείπετε τήν ζωήν χω

ρίς νά τιμωρήσητε τούς ένοχους ; ... .
— ‘θ μόνος ένοχος είμαι έγώ, εϊπεν δ "λόρδος 

Βεΰαούθ μετά θλιβερού τίνος μειδιάματος. Η 
Εμμα είναι εικοσαετής . . . καϊ έγώ είμαι τεσσα
ράκοντα πέντε έτών.

Μετά τινας στιγμάς σιωπής έπανέλαβε διά λυ

πηρά; φωνής :
— Ω ! τήν ήμέραν καθ’ ήν πρώτην πρώτην 

φοράν τήν συνήντησα άτάραχον, μελαγχολικήν 
καΐ αγνήν, ώς τήν παναγίαν τοΰ Ραφαήλου, καϊ, 
ώς αύτή, επίσης τδ μέτωπον έχουσαν περιεζω- 
σμένον δι’ ένδς κύκλου άκτινουβολούσης σωφρο
σύνης' τήν ήμέραν καθ' ήν έγώ ό σκεπτικός καϊ 
παρακαίρως γηράσας διπλωμάτη; ήσθάνθην άνα- 
βαϊνον είς τδ στήθος μου τδ βαθύ υπόκωφου καϊ 
ασυμβίβαστον πάθος ... τήν ήμέραν καθ ήν ή- 
ρίθμουν φρικιών τά έτη τά δποϊα μέ χωρίζουσιν 
άπ’ αύτήν . . . τήν ήμέραν έκείνην έπρεπε δικαίως 
νά έξέλθω τής ζωής ! . . . Αλλ οχι έπροτίμησα 
νά κηλιδώσω τδ νέον τοΰτο μέλλον . . . έγωϊστή; 
δπου ήμην, έδέσμευσκ τήν άπλήν καϊ εΰελπιν 
ταύτην καρδίαν μέ τήν διεφθαρμένην, άποκαμω- 
μένην καΐ άπεξηραμένην καρδίαν μου . . . συνέ
δεσα Sv σώμα ζών μέ Sv πτώμα’ έκαμα δύο 
δυστυχείς.

0 όκτάβιος δέν ήκουε πλέον' ιδέα τι; ήτις έκο 
λάκευε συγχρόνως καΐ τδν έρωτά του καϊ τήν φι
λαυτίαν του ένεφόη έν αΰτώ . . « έάν ήμην έγω 
έκεϊνος τδν όποϊον αύτή αγαπά ! » έλεγε καθ έ 
αυτόν. Καϊ ή υπόθεσις αύτή ήτις δέν είχεν ούδέν 
τό άπίθανον, όταν άνεπόλει τάς μυστικά; νύκτα; 
τοΰ Φονταινεβλώ, τδν έκαμνε νά μειδιά εύχα- 
ρίστως.

— Η Εμμα ήτο πτωχή έξηκολούθησε» ό λόρ
δος Βεϋμούθ καϊ έγώ ήμην πλούσιος. Ηλπιζον 
ότι άποδίδων είς τήν ζωήν της δλας τάς απο
λαύσει; τής πολυτελείας, όλας τάς μαγείας τοϋ 
πλούτου, θά κατώρθουν νά κατασιγάσω αργότερα 
πάς άπαιτήσει; τή; ψυχή; τη;' άλλως δέ αΰτη 
μοί έφάνη ψυχρά, σκεπτική καΐ όλίγον παράφορος' 
δ χαρακτήρ της εχθρός τοΰ μυθιστορικού μέ κα
θησύχασε' τήν άπήλαυσα παρά τής μητρός της, (1) Συνέχεια άπδ φυλλαοίου 79.

καϊ δταν τήν ήοώτων ωχρός καΐ σχεδόν λυποθυ- 
μημένος έκ τής εύτυχία;, έάν έπίστευεν δτι θά 
δυνηθή νά μέ άγαπήστ, μίαν ήμέραν · . — Ω ! 
ναι μοΐ άπεκρίθη έκείνη μέ τδ ώραΐον άπλοΰν 
βλέμμα της, θά σάς αγαπήσω ώς πατέρα !

0 λόρδος Βεϋμούθ ήγέρθη καΐ παρατηρών τήν 
εικόνα τής νέας γυναικός έψιθύρισεν, ένώ δύο δά
κρυα ελαμπον είς τούς οφθαλμούς του . .

— Νά έκδικηθώ σέ, άγαπητδν τέκνον ! καϊ 
διατί; διότι έκράτησας τήν ύπόσχεσιν σου ! διότε 
ώς έίς πατέρα παρέσχες τδ σέβας σου καϊ τήν 
αγάπην σου ! διότι εύρες έν άλλφ τήν νεότητα, 
τήν ώοαιότητα, τήν ποίησιν, τά όποϊα μοΐ λεί
πουν ; Ω ! αγαπητή μου Θύγατερ δέν έτιμωρή- 
θης άρκούντως; -η καρδία σου περιορισμένη είς 
τάς ψυχράς πραγματικότητας τοΰ καθήκοντος 
αίμοσταζει κάθε στιγμήν έξ αιτίας μου ! ’Αλλ 
ιδού ! δέν δέχομαι πλέον τήν θυσίαν σου' τδ 
όνειρόν μου διελύθη. έξυπνώ . . . αΰριον θά ήσαι 
έλευθέρα καΐ παρευθύς θά δυνηθή,ς άνευ εντροπής 
καϊ μέ κεφαλήν υψωμένην νά στηριχθής έπΐ του 
άνδρός τδν δποΐον η καρδία σου έξέλεξεν.

Λυγμό; τις ήκούσθη έκ τοΰ παραπετάσματος 
καί ΰψωθέντος αύτοΰ, γυνή τις είσήλθε καϊ έπέ- 
πεσεν είς τάς άγκάλας τοΰ λόρδου Βεϋμούθ.

(‘Έπεται ή συνέχεια.)

Ι2ΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Τοϋ κατά τήν Νήσον Κρήτην εϊς τε Χανΐα καί 
'Ρέ&υιινον συμβάντος πο.Ιεμου, κτ.Ι. (I)

'Γή 14 έπατήθη έξαίφνης ή έπισκοπή είς Ρέ- 
θεμνον άπδ τδν αρχηγόν Ροΰσον Μπουρδουμπάν, 
έκ τής χώρας τών Σφακίων καταγόμενου, άνδρα 
καΐ τούτον τίμιον καΐ φιλογενή' έφονεύθησαν 
έχθροΐ 16 οί σημαντικότεροι" ελαβον οί μετ αύ
τοΰ στρατιώται Κώμηθιανοϊ 200 πρόβατα, 26 
βόδια, καΐ άπειρα λάφυρα έκ τών όσπητίων, τά 
όποϊα κατέκαυσαν, όμοϋ μέ τδ έκεϊ τζαμίον, καϊ 
τά έκεΐ συνηγμένα βιβλία δλων τών Μουλάδων 

τών πέριξ χωρίων, τά όποια έτιμώντο, ώς έλε
γον 200,000 γρ. άλλά περικυκλωθέντες έ
ξαίφνης παρά τών έχθρών άπδ Sv άγνοιστον μέ
ρος έκινδύνευσαν' οθεν έτράπησαν είς φυγήν.

Τή αύτή ημέρα ήλθεν Sv πλοϊον Γαλλικόν είς 
τά Θεοδωροΰ.
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Τή 15 ηλθεν άλλο πλοΐον εί; ζήτησιν το» 
Κονσόλου, πλήν άνεχώρησεν άπρακτον, με τδ νά 
μήν τδν εδωκεν δ εκεϊσε Βεζύρης.

Τή αύτή ήμερα έστράφη είς Χανία ό άργηγδς 
Τζελεπής μετά τοΰ 'Ανδρέου Φασούλη, καί τού ' 
του άργηγοϋ, και έκοψαν τδ είς τήν χώραν δέον 
νερδν, φονεύσαντες και 3 εχθρούς. Τδ έργον τούτο 
εδωκεν είς τούς Χανιώτα; τήν μεγίστην στενο
χώριαν ! Ελαβον κα'ι τά όπλα τών φονευθέντων 
εχθρών.

Τή 1 6 έξελθόντες έκ τών Χανίων οί εχθροί, 
εκαυσαν, οί άσπλαγχνοι, τδ ίερδν Μοναστήριον 
τής Χρυσοπηγής, άρπάσαντες και όσα εΰρον μι
κρά σκεύη.

Τή αύτή ημέρα έβεβαιώθημεν παρά τινων 
χριστιανών, οτι οί εχθροί λογαριάζουσι τούς στρα 
τιώτας τών Σφακίων 30,000, συνισταμένους άπδ 
Αλβανίτας και Κοήτας.

Τή 17 έστειλαν γράμματα όλοι οί άρχηγοί, 
γράφοντες, δτι όλοι οί Σφακιώται έδόθησαν είς 
τάς άοπαγάς και κλοπάς, καί λειποτακτοϋντες, 
άφήκαν μεμονωμένους τούς Ριζίτας (λακιώτας, 
Θερισιώτας καί τούς λοιπούς δηλαδή) καί άντι- 
πολεμοΰσι τούς εχθρούς’ ούτως έξηκολούθουν άπ’ 
αρχής τοϋ πολέμου, άχρι τής δευτέρας είς Σφα
κία εισβολής τών εχθρών, οί περίφημοι εΐς τήν 
άνδρείαν Σφακιώται, τδ έργον των !

Τή αύτή ήμερα άνεχώρησε κρυφίως άπδ Λου- 
τρδν κάποιος X. Παναγιώτης Γαλατιανδς Τουρ- 
κολά-ρης, καί υπήγεν είς Χανία, φανερώσας τήν 
άδυναμίαν καί αταξίαν τών Σφακιωτών’ τδ δ
ποϊον μαθών δ εκεϊσε βεζύρης, έγραψεν εύθύς είς 
Ρέθεμνον πρδς τδν βεζύρην τοΰ κάστρου, νά 
στείλη τδν βαλήν τοΰ ί’εθέμνου νά δομήση άνευ 
αναβολής, καί άφόβω; είς τά Σφακία’ τδν δποϊον 
έπρόσταξε σφοδρρώς, λέγωντάς τω, ότι άν δέν 
εμβή νά κατακαύση αύτδ τδ Καστέλιον τών ά- 
ποστατησάντων. Σφακιωτών, θέλει τοϋ κόψη τήν 
κεφαλήν έξ άποφάσεως.

Τή αύτή ημέρα έμβήκε καί δ ’λληδιάκη; είς 
Χανία, τδν δποϊον υποδεχθείς δ βεζύρης τών Χα
νίων τδν έφόρεσε καπότον, δίδωντάς τς» καί 1 5 
χιλ. γρ. διά τήν ζημίαν τοϋ πύργου του, τδν ό
ποιον έκαυσε τήν αύτήν ήμέραν δ άρχηγδς ’Ιωάννης 
Κουλέτος, πέρνωντας καί 3 κανόνια προύντζινα, 
όποΰ ήσαν είς αυτόν’ δ πύργος ούτος ήτον δυνα- 
τώτερος τοϋ τειχοκάστρου είς τήν οικοδομήν’ τδ 
μέν ύψος είχε δργυιών... τδ δέ πλάτος τοϋ τοίχου 
ποδών 1 4 ώστε ήτον άδύνατον νά κυριευθή άπδ

τούς Σφακιώτας, εΐμή μέ μίαν αδιάκοπου χρονι
κήν πολιορκίαν, δια τδ πλήθος τών αποσκευών, 
τάς οποίας μετά τήν πυρκαϊάν ήρπασαν οί κα
λοί Σφακιώται. Ετιμώντο, ώς έλεγον, 50,000 γρ. 
Αύτά κατά τήν διαταγήν τών αύθετικών νόμων 
έπρεπε νά φυλαχθώσιν είς μέρος χωριστόν, καί 
νά διαμερισθώσιν είς όλους τού; άγωνιζομένους 
στρατιώτα; άναλόγω; τής έκάστου έκδουλεύσεως’ 
άλλ οί φιλοδίκαιοι νόμοι τών Σφακιωτών δέν 
έθέσπισαν τδ πράγμα ούτω πως, άλλ’ όστις ήδύ
νατο νά έπιστηριχθή είς τά όπλα του, ήρπασεν 
δσα ήρπασεν’ οί δέ λοιποί έθήρευον άνεμους. Καί 
έκ τούτων οί ξένοι μάλιστα.

Τή αύτή ημέρα ώρμησε πλησίον τής χώρας 
τών Χανίων δ γενναίος Τζελεπής μέ τού; ύπ’ 
αύτδν στρατιώτα:, καί έκαυσεν 8 Μετόχια τών 
εχθρών.

Τή αύτή ημέρα έφθασεν είς Χανία έν αγγλικόν 
πλοΐον έκ τής Κωνσταντινουπόλεως, καί έφερε 2 
Ταταραίους, καί τδν παγκάκ.ιστον υίδν τοϋ Καλ- 
καντζή. Εγίνη ντονανμάς, δτι ή ’Αδριανούπολις 
σώζεται είσέτι άβλαβης’ δέν ήνοιξαν δμως τήν 
πόρταν τοϋ τείχους άπδ τδ μέρος τής στερεά; 
δλην τήν ημέραν’ τδ αίτιον άδηλον.

Τή 1 9 έφθασεν είς τήν ιδίαν χώραν έν πλοΐον 
γαλλικόν, εις ζήτησιν τοϋ Κονσόλου, πλήν δέν 
επέτυχε τοϋ ζητήματος,καί άνεχώρησεν άπρακτον.

Τή αύτή ήμερα έγίνη μία μικρά μάχη άπδ 
κάποιον πεντηκόνταρχον Νικόλαον Σουλιώτην είς 
χωρίον Γερίπαν, είς τήν δποίαν έμεινε φονευμέ- 
νος εις άπδ τούς εχθρού:, καί έπληγώθησαν 8 
χωρίς βλάβην τών ίδικών μας.

Τή αύτή ημέρα έψηφίσθη πεντηκόνταρχος δ 
Κύρ. Αναγνώστη; Πρωτοπαπαδάκης, κατά τήν 
ζήτησιν τών 5 δεκάρχων, Πόλου τοϋ αδελφού 
του, Μάρκου Μιχαλιδιάκη, ’Αναγνώστου Πιτζι* 
κούλ,η, Μανούσου Γεροπολάκη, καί Στεφάνου ’av- 
δράκη, ’λσκηφιωτών εγχωρίων του.

Τή 20 ώχυρώθη τδ λεγόμενον Κάστρον (έρεί- 
πιον) είς Λουτρδν, δνομασθέν άγιος Χαράλαμπος 
διά τον έκεϊ νεοοικοδομηθέντα Ναδν τοϋ αγίου, 
διά δαπάνης τοϋ τιμιωτάτου καπετάν ’Αναγνώ

στου Παναγιώτου’ εΐς τδ δποϊον έστησαν 4 κα
νόνια, έχοντες καί βόλια.......... μέ χαρτούτζια
βαρούτην.

Τή αύτή ημέρα έδιωρίσθησαν φύλακες είς τήν 
καμάραν τοϋ Πετρέ, νά φυλάττωσι τήν έκεϊθεν ορ
μήν τών /.άστρινων εχθρικών στρατευμάτων.

Τή 21 έκαμαν είς Χανία μαντείαν οί ’ΐσραη-

λϊται, καί ειπον είς τούς ’Αγαρηνούς νά μήν 
έκστρατεύωσιν είς πόλεμον κατά τών χριστιανών 
άλλας ημέρας τή; εβδομάδας, εΐμή τήν τρίτην 
καί τετράδην.

Τή αύτή ημέρα άπηρίθμησεν ό γενναίος Τζε

λεπής
αριθμόν τών 500, όλοι ζενοχωρϊται, όχι Σφακιώ
ται· τού; έπήρεν εύθύς, καί καταβάντες είς 2ν 
μετόχιον, Κουκουνάράν λεγόμενον, πλησίον τών 
Χανίων, τδ δποϊον ήτον τοϋ περιφήμου Αλλη αγά 
Σοφτά δγλοϋ, τδ κατέκαυσεν.

’Απδ τής ημέρας ταύτης, μέχρι τής 26 τοϋ 
ίδίου έγιναν μάχαι μικραί είς μέρη διάφορα, εις 
ύμαλδν δηλαδή, Θέρισον, Επισκοπήν καί άλλα, 
πόσοι δέ άπδ τούς εχθρούς εις αύτά; έφονεύθη- 
σαν δέν έδηλώθη είς ημάς.

Τή 27 έφθασεν είς Αουτρδν δ καπετάν Παϋ 
λος X. ’ΐωάννου μέ τδ Περγαντίνο του, ονομα
ζόμενου δ Χαράλαμπος, άπδ Μονεμβασίαν, όστις 
εφεοε τ 
στόλος εύγήκε συνιστάμενος εις 30 πλοία, έξ 
ών ήσαν ντελίνια 4, φεργάδες 3, ίμπρίκια 2 τά δέ 
λοιπά ήσαν καμπανίσα. Εκ τούτων τά μέν 22 
άραξαν είς τάς Κολόνας, τά δέ 8 είς τδ τζαγλί, 
καί Ξάνδασι διά νά έμβάσωσιν έχθρούς καί τρο- 
φάς’ έτρεξεν εύθύς δ ελληνικός ήμών στόλος, άφ’ 
ού έλαβε τήν είδησιν, καί φθάνοντες είς τδ τζα- 
γλί, έκαυσε τά 8 δποΰ εύρεν έκεϊ’ άπδ τά δποϊα 
ήσαν 2 ίμπρίκια μπεϊλίτικα, καί 6 καμπανίσα’ 
τδ δποϊον ίδόντες οί άράξαντες είς Κολόνας, κό- 
ψαντες ευθύς ταις γούμενα·.; εΰγήκαν είς τά πα 
νΐά, καί έτράβηξαν κατά τήν Κώ’ άπέστειλε μέ 
τδν ίδιον καπετάνον γράμμα πρδ; τούς Σφακιώ
τας καί δ εκλαμπρότατο; Πρίγκιψ Κύριος Αλέ
ξανδρος Καντακουζηνδς, άπδ Μονεμβασίαν, ση
μειωμένου τή 25 τοϋ ίδίου μηνδς, μέσα είς τδ 
όποιον έπήνει πρώτον τήν άνδρείαν τών Σφα" 
κιωτών (ότι οί φέροντε; τήν επιστολήν τής 
έκλαμπρότητό; του ειχον πληρώσει τάς έκλάμ- 
πρους άκοάς του άπδ τάς ψευδοανδραγαθίας δ- 
ποϋ έκαμαν, λέγοντες οτι μέ δλην τήν δλιγότη- 
τά των άπέκλεισαν πλέον τούς έχθρούς είς Χανία 
καί Ρέθεμνον !) παρακινών αύτούς νά άκολουθώσι 
τδ έργον των μέ τήν ιδίαν προθυμίαν καί ζήλον, 
άγωνιζόμενοι ύπέρ τής ελευθερίας καί εαυτών, 
καί τών λοιπών κατοίκων Χριστιανών τής Κρήτης. 
(Τάλαινα Κρήτη, εί; ποιους είχες έπικειμένας τάς 
ελπίδας τής έλευθερίας σου ! ) άπέστειλεν ή έκλαμ- 
πρότης του διά τοϋ ίδίου Κ. Παύλου τότε βα

τά; άκολούθους ειδήσεις’ οτι δ εχθρικό;

ρούτην βαρέλλια 1 5 δκ. 660 καί ένα σάκκον δκ. 
91, όλη ή βαρούτη έκ· 751’μπάλας κανονιών 
76 μολύβι λάμας 2 δκ. 246, τουφέκια 70, χάρ- 
μπας 5 καί φισέκια 5,110 άπδ Μονεμβασίαν, 
γράψας ότι λυπεϊται διά τήν ολίγην αύτήν βοή- 

τούς στρατιώτα; του, καί έπλήρωσαν τδν θειαν δποΰ στέλλει είς Κρήτην, μέ τδ νά εύρε 
τδ κάστρον έκεΐνο αδειανόν άπδ μονατζιόνας’ 
πλήν άφοϋ παραδοθή καί ή Τροπολιτζά θέλει 
στείλει και άλλας μονατζιόνας καί στρατιώτα;. 
11’ υπόσχεται, ότι μετά τήν αίχμαλώτευσιν τοϋ 
εχθρικού στόλου θέλομεν ίδή τήν νήσον μας πε- 
ρικυκλωμένην άπδ ελληνικά πλοία, τά δποϊα θέ
λει τρομάξουσι τούς άνάνδρου; Τούρκους. Γ* 
συμβουλεύει τού; ανδρείους Σφακιώτας νά έχωσι 
μεταξύ των άγάπην καί ομόνοιαν* ότι δι’ αύτών 
ήμποροϋσι νά κατορθώσωσι κάθε καλόν’ καί νά 
έκλέξωσιν έν τών δύο, ή ίλευθέραν ζωήν, ή θά
νατον ένδοξον. Εστειλε καί γράμμα ιδιαίτερον 

; πρδς τούς προύχοντας τής νήσου Μήλου, σημειω- 
; μένον τή 25 ϊουλ ίου, διά τοϋ δποίου παρεκίνει 
, αύτού; ώ; καλοκάγαθος πατήρ, νά στείλωσι 

πρδς τούς άδελφούς Κρήτας τροφά; ή δωρεάν, ή 
μέ πολλά δλίγον τιμήν. Οί εύχάριστοι καί έντι
μοι προύχοντες τής έν Λουτρώ κοινής καγγελα- 
ρίας, άντί ευχαριστιών δποϋ έπρεπε κατά χρέος

1 άφευκτον νά έκφωνήσωσιν είς τδν ευεργέτην των, 
μετά τήν περιλαβήν τή; είς αύτούς άποσταλθεί- 

: ση; βοήθεια;, καί τής άλλης φροντίδος δποϋ έ- 
’ χει υπέρ τής έλευθερίας τοϋ γένους, έξεφώνουν 
• έκτοτε άκαταπαύστους γογγυσμούς, δυσφημοϋντες 

σύμπαντε; καί τδ έκείνου καί τοϋ υψηλότατου 
καί φιλογενεστάτου αύθέντου Κυρίου Κυρίου Α
λεξάνδρου ϊ’ψηλάντου πανέκλαμπρον όνομα, ότι 
δέν έστάθη άλλ.ος τις αίτιος τής άπωλείας τοϋ 
γένους μας, εΐμή μόνον έκεΐνο;, θέλων νά βασι- 
λεύση άνοικείω; καί άλλα μυρία, τά δποϊα δεν 
συγχωρεΐ η συνείδησι; νά περιγράφωνται έν μέ- 
ρει, ώς άηδίας παραίτια.

Τή 28 ήλθεν άλλη εϊδησις άπδ Μοναμβασίαν 
μέ τήν γουλέταν τοϋ Κ. X. Νικολάου Μαλενδρή, 
δνομαζομένην άγιος Νικόλαος, μέ σημαίαν τής έ
λευθερίας, είδοποιήσαντες αύτήν δ ηγούμενος τής 
Ζωοδόχου πηγής Κύρ. Ανθιμος, μετά τοΰ πανο
σιολογιοτάτου Οικονόμου τή; άγια; Τοιάδος τών 
Σιναϊτών Κύρ. Νεοφύτου, διά γραμμάτων, ση
μειωμένων τή 22 τοϋ ίδίου, άπδ Αστρο; τής Πε· 
λοποννήσου, οτι. ευρίσκονται μ,ετά τοϋ εκλαμ
πρότατου Πρίγκιπος Κυρίου Δ. ϊ’ψηλάντου, πε- 
ριμίνοντε; νά λάβωσι τήν βοήθειαν δποϋ τοϊς 

24
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υπεσχέθη, μετά τήν παράδοσιν τής Τροπολιτζας. 
Εγραφε δέ τότε ιδίως και ό Κύρ. Γεώργιος Πα- 
παδάκη; ήμέτερος πατριώτης έκ Χανίων, δια
τριβών είς Σπέτζας, δτι τή 21 τοΰ ίδιου εφυγον 
έκ τών τριών έκείνων νήσων (Σπετσών δηλ. Αδρά;, 
και Ψαρών), τέσσαρε; άπδ τούς σημαντικωτέρους 
άρχοντας, διά νά υπάγωσιν είς τον ελληνικόν 
στόλον, καί νά έμψυχώσωσι τούς άποσταλέντα; 
είς τό νά καταδιώξωσι τόν έχθρικόν μέ δλας τάς 
δυνάμει; των, και νά τόν κατακαύσωσιν, έπαυ- 
ξήσαντε; καί τού; μηνιαίους μισθούς τών άγωνι- 
ζομένων στρατιωτών.

Τή αύτή ήμερα εστάλη έτερον γράμμα άπό 
Σιγγιλίους παρά τοΰ Κύρ X. Τζανάκη, χανιώ- 
του, γράφοντο; δτι τή 16 τοΰ ίδιου έφθασαν 
είς Κωνσταντινούπολιν 3 καράβια Ρώσσικα πο
λεμικά, έχοντα και ένα αξιωματικόν Ρώσσον, 
δστις έπρόβαλεν είς τόν Σουλτάναν τά άκόλουθα 
ζητήματα, τών οποίων τήν υπογραφήν έζήτει είς 
8 ήμερα;' άν δμως δεν ήθελε στέρξη νά τά υ- 
πογράψη τοΰ κηρύττει τόν άφευκτον πόλεμον 
μετά τής Ρωσσίας' α0" ό ΛΙωρέας, ή Κρήτη, τά 
Δωδεκάνησα, ή Κύπρος, ή Ρόδος και άλλα νά δο- 
θώσιν είς τούς Γραικούς διά Πριγκιπάτου' &ον ή 
Βλαχομπογδανία, ή Στένη, δμοΰ μέ άλλα μέρη 
νά δοθώσιν είς τήν εξουσίαν τής Ρωσσίας, ή όποια 
νά εύγάλη εύθύς 34 καράβια πολεμικά νά πε- 
ριέρχωνται τήν άσπρην θάλασσαν, πρός διαφέν- 
δευσιν τοΰ γένους μας' γ0’’ νά μήν ήμπορή είς τό 
έξής νά θανατώνη χριστιανούς, έκτος έκείνων ό 
ποΰ ήθελον φονευθή είς τόν πόλεμον' τί δέ άπό- 
κρισιν έλαβαν, άδηλον' έγραφε» έτι, δτι είς τήν 
aVv τοΰ Αυγούστου θέλει γίνη συνέλευσι; παρά 
τών συμμάχων βασιλέων είς Βιένναν, και δτι δ 
σουλτάνος ζητεί νά στείλη έλτζήν ίδικόν του, 6 
αύτοκράτωρ τής Ρωσσίας δέν είχεν άπόφασιν νά 
παρουσιασθή άκόμη κατά τοΰ άπεινοϋς Σουλτά
νου, πλήν α: περιστάσεις τόν υπεχοέωσαν’ δτι δέν 
ήδύνατο δ εύσεβεστατος βασιλεύς νά άκούη πλέον 
τού; καθημερινούς φόνου; τών χριστιανών, τού; 
οποίους έκαμνεν δ άσπλαγχνος τύραννο; .’ έσημεί- 
ωνεν έτι, ότι τό Κάστρον τή; Τροπολιτζας καί 
Κόρινθου λαμβάνουσι τέλος έως τήν 31 τοΰ 
ίδιου, διά τά λαγούμια όποΰ κατεσκεόασαν εκεί 

οι φυλάττοντε; γενναίοι Σπαρτιάται (ϊ'ζάκονες)' 
δμοίω; καί δ λοιπός Μωρέα; έντό; ολίγου έλευ- 
θερωθήσεταΓ ή Κρήτη τότε θέλει λάβη ικανήν 
βοήθειαν καί πλοίων, και στρατιωτών. Τά ελλη
νικά πλοία δποΰ ήσαν είς πλόκον τή; Μονεμβα- 

σίας, θέλουσιν έλθει είς πλόκον τών £ανίων. Με
τά δέ τόν άφανισμόν τοΰ εχθρικού στόκου θέλουσι 
σταλθή πολλά άπό Τδραν και Σπέτζαις, κατά 
τα; εγγράφου; υποσχέσεις τών προύχόντων' έλε- 
γεν έτι, δτι μία φεργάδα εχθρική έκίαμάρησεν 
είς Χίον 2 πλοία ίμπεριάλικα, καί άφ’ ου έφόνευ· 
σεν δλους κατεβύθισε τά πλοϊα. Ταϋτα έγραφεν 
δ διαληφθεί; X. Τζανάκη;, είτε δέ άληθή ήσαν, 
ή ψευδή, άδηλον.

Αλλαι ειδήσεις Σμύρνης, σταλεϊσαι εί; ήμας τή 
I 6 τοΰ ίδίου άπό Τζηρίγο.

Γράφουσιν δτι βέβαια δ τής Ρωσσίας Πρέσβυ; 
εφυγεν άπό Κωνσταντινούπολιν' επειδή δ Αύτο
κράτωρ του ζητεί τήν Βλαχίαν, Μπογδανίαν, 
Σερβίαν, Βουλγαρίαν, καϊ νά άπεράση τήν άρμί- 
δα του τήν α’ί” τοΰ Αύγόύστου άπό τήν Κων

σταντινούπολή. Τά πραγματευτάδικα πλοία του 
να μη πληρώνωσι ζάνέν δόσιμον, ή κουμέρκι εί; 
δλην τήν επικράτειαν του Σουλτάνου δπου ήθελον 
ταξιδεύσει, δι’ δποιονδήποτε πράγμα δποΰ ήθε

λον πωλήσει ή άγοράσει, τό δποϊον δ σουλτάνος 
δέν έδέχθη δλοτελώς' οθεν . . . βον δτι οί Κάσ- 
σιοι έκαυσαν μίαν φεργάδα τοΰ έχθρικοΰ στόλου 
48 κανονιών' γον δτι ή ί'δρα, Σπέτζαις, καί Ψαρά 
αρμάτωσαν Ί 8 πλοϊα, μέσα εί; τά δποϊα έμβή- 
καν κκϊ οι περισσότεροι άρχοντες, διά βοήθειαν 
τών λοιπών, μέ άλλο πλάνον, (;) πρός άφανισμόν 
τοΰ έχθρικοΰ στόλου. Ετι δτι εΰγήκαν Νέμτζικα 
καράβια τιλίνια καϊ φεργάδες ! 2, ίγγλέζικα 4 6 
καϊ φραντζέζικα 42, ατινα συμποσούνται 70 διά 
τόν Λεβάντε.

Τή 28 τοΰ ίδίου έγίνη ή αίματωδεστέρα μάχη 
πλησίον τοΰ Θερίσου παρά τοΰ γενναίου αρχηγού 
Τζελεπή, συντροφευμένου άπό τού; άνδρείου; Λα- 
κιώτας, είς τήν οποίαν έπεσον εχθροί 180 τών 
όποιων δλα τά δπλα έκέρδισαν' έλαβον δέ καϊ 
μουλάρια 146, κανόνια 2, φυσέκια κασέλα; 8 τά 
δποϊα ήσαν 6,800' εφυγον δέ καϊ πληγωμένοι, 
ώς είπον, ώ; 200. Είς αύτήν τήν μάχην έφο
νεύθη ό λζήζ μπέη:, καϊ ίν τών Γερλιαγαδακίων, 
οί περιφημότεροι τών Χανιωτών εί; τήν άνδρείαν' 
0 στρατός τών εχθρών είς αύτήν τήν μάχην συ- 
νίστατο άπό 4000, οί δέ περί τόν Τζελεπήν 4 800 
χωρίς νά βλαφθή μηδέ είς. Σφακιώται εδώ δέν 
ευρέθησαν. Οτι δ Τζελεπή; δέν συγκατένευεν εί; 
τό άρπάζειν, καϊ ούτοι άντε; φύσει φιλάρπαγες, 
δέν υπέκλινον τόν αυχένα των υπό τήν εκείνου 
διοίκησιν' οί εχθροί έτρεφον ελπίδα; νά άπερά- 
σωσιν έκ τούτου τοΰ μέοου; τόν Αποκώρονα, καί

δ εχθρικός στόλος έφθασεν είς Ρόδον, δπου έσυν- 
τροφεύθη άπό 1 6 πλοϊα τοΰ Μεχμέταλη Πασσα, 
καϊ πηγαίνουσι διά τά μπογάζια.

(Ή συνέχεια εις το προσεχές)

έκεϊθεν ν’ άνέβωσιν είς τά Σφακία, άπό τό μέρος < 
τή; Άνωπόλεω;, άλλ’ άπέτυχον τοϋ σκοπού οί ■ 
αλιτήριοι. Είς τήν φυγήν των ώρμησεν εΐ; έκ τών ; 
Λακιωτών, ’Αντώνιος Σαριδάκης ονομαζόμενος, 

δςτις άφ ού μόνος έφόνευσεν εχθρούς 5, εμεινε και 
αύτό; φονευμένος δ γενναιότατος γίγα; ! 0 ένθου- 
σιασμό; ούτο; τών γενναίων Λακιωτών ήκολούθει 
έκ τών όποιων τοϊ; έστέλλοντο έγκωμιαστικών 
γραμμάτων, καϊ μάλιστα έξ ενός, τό δποϊον είχε 
γράψει πρό; αύτού; δ τιμιώτατο; γραμματικό; 
τή; έν Λουτρώ καγγελαρίας Κύρ Δ. Φ. διά τοΰ 
δποίου τού; παρεθάρρυνεν δτι θέλουσι λάβει παρά 
τοΰ υψηλοτάτου αύθέντου τά; μέγιστα; καϊ πρώ 
τα; τιμάς έν καιρώ τή; έξετάσεω; τής ενός έκά· 
στου προθύμου καϊ πιστή; έκδουλεύσεω; εις τόν 
παρόντα πόλεμον' δτε οί Σφακιώται θέλουσι λάβει 
τάς άνυπίστους παιδείας, διά τάς αταξία; των. 
Οΰτω; ένθουσιάσθησαν κατά τών εχθρών, ώστε 
άν δέν ήτον νύξ, ήθελον δρμήσωσιν εΐ; Χανία !

Τή 29 έγραψαν οί άπό ’.Ασκήφου Καπετανέοι 
Σήψης Κουκούτζη; καϊ Σταυριανός Πύρης δτι 
έφερον άπό τά μέρη τοϋ Ρεθέμνου, δπου περιήρ- 
χοντο πολεμοΰντες, εΐ; τό χωρίον των ’Ασκήφου 
λάφυρα ικανά, ζητούντε; τήν προσταγήν τών 
προύχόντων τή; καγγελαρίας, πώς νά τά έξοικο- 
νομήσωσι. Τούτο μο’ι έφάνη κατά αλήθειαν πα
ράδοξον ! δτι πρότερον δέν εϊχον ούδεμίαν φρον
τίδα, τοΰ νά φυλάξωσιν αύτήν τήν εύταξίαν, άλλ 
άφ’ ού κατεκορέσθησαν, ήθέλησαν νά δείξωσιν 
έαυτού; καί φιλοδίκαιους.

Τή 30 έστειλεν δ άρχηγό; Τζελεπή; εί; τήν 
είς Αουτρόν καγγελαρίαν διαφόρων ειδών μαλαγ- 
ματικά καϊ ωρολόγια, τά δποϊα έλαβε παρά τών 
Κατωμεριτών χριστιανών, διά βοήθειαν τοΰ γέ
νους' αύτά έφυλάχθησαν άπό τού; δύω προύχον
τα; Κ. ’λνδρέαν καί X. Ιωάννην μέχρι τή; δευ- 
τέρα; εισβολή; τών έχθρών εί; Σφακία' έπειτα 
φυγόντες είς τήν αντίκρυ Νήσον Γαύδον, μετά 
τήν εισβολήν τών έχθρών, έπώλουν δλα παρά 
Τιμήν' οί δέ άγοράζοντε; ήσαν όλοι οί σημαντι- 
κώτεροι τών Σφακίων, καϊ αυτοί οί ίδιοι' δακτυ
λίδια χρυσά ένα δεσμόν 26 έπώλησαν 76 γρ. 
τά δποϊα έτιμώντο έπέκεινα τών 300, ωρολόγια 
έπωλοϋντο 8, 12 καϊ 1 5 γρ. τό έν' ούτως ήφα- 
νίσθησαν τά τών χριστιανών πράγματα, τά δποϊα 
οι δυστυχείς έκ τών υστερημάτων έδιδον πρός 
βοήθειαν, μή δυνάμενοι ν’ άκούωσι τούς καθημε
ρινού; γογγυσμού; τών . ... δτι δέν βοηθοΰσι.

Τή αύτή ήμ-έρμ ήλθεν είδησι; άπό ί'δραν, ότι 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

II ΠΑΤΙΙΣΧΑ ΙΩΑΝΝΑ·
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΙΕ ‘Υπδ ΕΜ. ΡΟΙΛΟΥ.

Έν ’Αθήναις 1866.

Τό βιβλίον 8 άναγγέλλομεν έπέσυρε τής ίεράς 
Συνόδου τήν αποδοκιμασίαν, άλλά τοϋτο βεβαίως 
δέν δύναται νά κλείση καϊ πάσαν έπ αύτοϋ συζή- 
τησιν ή βιβλιοκρισίαν. Αν ή έκκλησία έθεώρησεν 
άναγκαϊον νά έκφέρη τήν αποδοκιμασίαν της έπϊ 
τοΰ βιβλίου, έξετέλεσεν ίσως 8ν καθήκον, άλλ’ έ- 
πίση; καθήκον καϊ ήμεϊ; έπιτελοΰμεν δημοσιεύ- 
οντες τά; ιδία; ημών κρίσεις έπϊ τοΰ άντικειμένου 
τούτου·

Μ- δσα καϊ άν έίδέθησαν υπέρ καϊ κατά τοΰ 
προκειμένου βιβλίου, τό βέβαιον είναι δτι άνε- 
γνώσθη υπό τοΰ κοινού, δσον ούδέν άλλο βιβλίον 
άνεγνώσθη έν Ελλάδι πρό πολλοΰ χρόνου. ’Από 
τής έκδόσεω; τού Περιπλανωμένου, ποιήματος 
ού ή έμφάνισις, διά πολιτικούς μάλλον λόγους, \ 
εκαμεν έποχήν, έκτοτε συγγραφείς τε κα1. ποιη- 
τάς, όλιγίστων εξαιρούμενων, άκούομεν άεννάως 
παράπονουμένους διά τήν απειροκαλίαν καϊ άπά- 
Οειαν μεθ’ ή; υποδέχεται τό κοινόν τά προϊόντα 
τοϋ καλάμου των. Τό καθ’ ήμάς, άν άλλα αίτια 
δέν μά; άπέτρεπον τούτου, θά εύγνωμονοΰμεν πρό; 
τόν κ. Ροίδην διότι κατώρθωσε τουλάχιστον νά 
εξαγάγη τό ελληνικόν κοινόν άπό τής νάρκης είς ήν 
κατά τού; παραπονουμένους συγγραφείς διετέλει. 
Αλλως τε δέ δέν δυνάμεθα δικαίως νά κατηγορή- 
σωμεν τό κοινόν ώ; ράθυμον καϊ ψυχρόν πρός τά 
φιλολογικά προϊόντα. Τούτου αίτιοι είσϊ μάλλον 
οί γράφοντες, οίτινες ή άδυνατοΰσι νά έλκύσωσι 
τήν προσοχήν τοΰ κοινού, ή πρός σπουδαιότερα 

, υπέρ τό δέον άποβλέποντες, άμεριμνούσι νά τό 
: τέρψωσι.

0 κ. Ροί'δης είς τό τελευταϊον τοϋτο άπέβλεψε 
διό καϊ έπέτυχε. Ούτε τήν θρησκείαν σκοπόν εί
χε νά προςβάλλη, ούτε τήν ηθικήν, ούτε κανέν 
άφ’ δσα οί ήθολόγοι καϊ οί άγιοι τών ήμερών 
μα; διεσάλπισαν. Αύτός δ βυγγραφεύς δμολογεϊ 
έν τή προεισαγωγή τοϋ βιβλίου του τόν έγκ.Ιη-
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μαζικόν του σκοπόν. « Οπου δήποτε, λέγει, ευρι- 
σκον τό δυνάμενον νά παράσχη γέλωτα έδραττό- 
μην αύτοΰ, αδιαφορών άν εις μ,οναστήριον ύπε- 
κρυπτετο ή εΐ; ακαδημίαν, υπό τό ράσον μονα
χού ζ τόν τρίβωνα φιλοσόφου. » ’Αλλά λέγοντε; 
δτι ό σκοπό; τοϋ συγγραφέω; ητο κυρίω; νά τέρ 
ψη. δέν άρνούμεθα δτι δέν διέφυγον αυτόν φρά
σεις τινέ; ηθικώς ημαρτημένοι, φράσεις αΐτινες 
αληθώς άσχημίζουσι καθ’ ημάς τό βιβλίον. II 
πολλή του μάλιστα έπιθυμία τοΰ νά φανή άρε 
στός εΐ; τό κοινόν τόν ώθησε νά ύπερβή πολλάκις 
τά όρια τή; κοσμία; ευτραπελίας, ητις καΐ είς 
τήν ήθικήν δέν προσκρούει σκανδαλωδώς, καΐ μέ 

τού; κανόνα; τοΰ καλού εύρίσκεται έν πληρεστέρα 
αρμονία. ’Αλλ’ δμολογητέον ότι άποφασίσας ό η- 
μέτερο; συγγραφεύς νά γελοιογραφηση τά έξη- 
χρειωμένα ήθη τών [ερωμένων τή; έννάτης εκα
τονταετηρίδας, τώ ητο δύσκολον, ή μάλλον άδύ 
νατον νά διαφυγή τού; σκοπέλου; είς οΰ; πολ- 
λαχοΰ προςκρούει.

Καΐ αΰτη η ηρωίνη του ούδέν άλλο είναι είμή 
έκ γενετή; σύμφυρμά τι αγοραίων κακιών. Ού- 
δεις, καΐ κατ’ έλάχιστον γευσάμενος τή; ιστο
ρίας, δύναται ν άγνοή τό λεγόμενον καΐ υπό 
πολλών μαρτυρούμενον γεγονός, δτι δηλαδή εί; 
τόν θρόνον τών Παπών άνε^ριχηθη ποτέ άσε 
μνόν τι γύναιον, 'Ιωάννα καλούμενου. Τό γε
γονός τοΰτο, ιστορικόν κατά τούς μέν, πλα
στόν κατά τού; δέ, έλαβεν ώ; βάσιν τοΰ μυ
θιστορήματος του ό Κ. Ροϊδης, καί περί αύτό έ* 
ξύφανεν έπιτηδείω; διήγημα άπλοΰν μέν κατά 
τήν πλοκήν, άλλά μεστόν εύφυία; καΐ άττικοΰ 
αλζτο; έκ τών τοΰ Αριστοφάνου; μάλιστα 
άντληθέν άλαταποθηκών· Η Πάπισσα ’Ιωάν
να εΐναι έκ τοΰ γένου; τοΰ ζ/ό>- Ζουάχ, συγ
γενεύει δε καΐ κατά τι φιλολογικώς μετά τοΰ 
νεωτέρου κατά τήν ηλικίαν βασιΛέως τών Βου
τώ?. Οί ήρωες καΐ αί ηρωί»αι, ή μάλλον ή ή- 
ρωίνη, διότι μία καΐ μόνη υπάρχει έν τώ μυ
θιστορήματα είναι άπαντες καλόγηροι, ιερείς ή 
πάπαι τρώγοντε; καΐ πίνοντε; καΐ συγκαταδαο- 
θάνοντε; ώς άληθάς έπικούρειοι, άγαπώσι δέ, 
ού μάΛοις, ούδέ ρύδω, ούδέ κιν.ίννοις, άλλ’ δρ 
ό'αΐςγιαπαις·, ώς ό Κύκλωψ τοΰ Θεόκριτου. Μάρ- 
τυ; τών λόγων μα; έ7ω η έν τή 102 σελίδι περι- 
γραφομένη κωμικωτάτη σκηνή, έν ή ή τέχνη τοϋ 
συγγραφέως άμιλλάται πρδς τό κακοήθες τών δια- 
δραματιζομενων. Εν γένει δέ άπασαι αί σκηναΐ 

αντικείμενον έχουσι τήν ηδονήν, άλλ’υπάρχει ευ

τυχώς καΐ μία, η τελευταία πασών, ήτις μαρτυ
ρεί, προ; τοΐ; άλλοι;, δτι δ συγγραφεύς, δτε τό 
ήδυνηθη, δέν έλησμόνησεν έντελώ; καί τόν ήθικόν 
σκοπόν, δστι; δέον νά ηναι ό σκοπό; παντός 
συγγράμματος.

ϊσως φανή παράδοξον είς τόν άναγνώστην 

πώ; μεθ δσα άλλοι είπαν κατά τοΰ βιβλίου, δια- 
κηρύςαντε; αύτό άνηθικον καΐ άντιθρησκευτικόν, 
ημείς ευρομεν έν αύτώ τόν ηθικόν σκοπόν, καί 
άνεκαλύψαμεν δ,τι άλλοι ούδέ καν έφαντάσθησαν. 
Αλλ ημείς δέν πταίομεν βεβαίως, άν άφ’ ενός μέν 

° συγγραφεύς εί; τού; άπανταχοΰ τοΰ βιβλίου 
του διεσπαρμένου; υπαινιγμού; καΐ είς τάς παρο
μοιώσεις έπέόειξε δαψιλώ; τήν περί τά θεία καΐ 
περί τήν ηθικήν μικράν αύτοΰ μέριμναν, άφ’ έτέ- 
ρου δέ άν οί έπικριταί του, συμπαρασυρθέντες έκ 
τών τήν δρασιν άμέσως προσβαλλόντων τούτων 
ελαττωμάτων, παρέβλεψαν τό ηθικόν μέρος το 
ένυπάρχον έν τή οικονομία τοΰ μυθιστορήματος. 
0 άναγνώστη; ά; άκολουθηση ημάς καί θέλει πει- 
σθή περί τών λόγων μας.

Τό ασελγές έκεϊνο γύναιον, ή 'Ιωάννα, ητις παϊς 
έτι ουσα συνεζητει φιλοσοφικά θέματα άνα^ρι- 
χωμένη έπΐ τραπέζης ώς τις τιθασσευμένη άρ
κτος, έλάμβανε δέ αμοιβήν λεπτά ή φιλήματα, 
ητις μετά ταΰτα ήλικιωθεϊσα κατέστη άλλη Λαΐς 
ύπό τό μοναχικόν αύτή; σχήμα, έφθασε τέλος 
εί; τό τέρμα τών αίσχρουργιών της. ’Αναβι- 
βασθεϊσα έπΐ τόν θρόνον τών Παπών καΐ έξυβρί- 

σασα τά πάντα, καΐ θρησκείαν καΐ ηθικήν, ώφειλε 
τέλος νά δώση δίκην τών αμαρτημάτων τη;' έν 
τοιαύτη φοβερά στιγμή· ούράνιος απεσταλμέ
νο; έφάνη έν οπτασία πρός αύτήν, φέρων εί; μέν 
τήν δεξιάν έρυθράν λαμπάδα, καΐ ποτηριον εϊς 
τήν άριστεράν. ’Αλλ’ άς άφήσωμεν αύτόν τοΰτον
τόν συγγραφέα νά λαλήση.

« Ιωάννα, είπε προση.Ιών πύρινο? β.ίέμμα 
έηΐ τής άΰ.Ιίας ΙΙαπίσσης « ή Λαμπάς αύτή 
σοϊ άναγγέ.Ι.Ιει τό πΰρ τό αιώνιον πρός τι-
μωρία? τώ? άνομημάτων σου, τό δέ ποτηριον 
πρόωρο? θάνατον καϊ καταισχύνην έπί τής γής. 
"Εκ.Ιεξον μεταξύ αύτών. » 'Η άγγε.Ιική έκείνη

πρότασις έρριφεν εις φοβερά? αμηχανίαν τήν 
δύστηνον ήμών ήρωίδα, ήτις έπΐ πο.Ιύ έμεινεν 
Αμφίρροπος ώς ό Λαβίδ, οτε έπρόκειτο μεταξύ 
πείνης ποίέμου καϊ πανώ.Ιης νά έκ.ίέξη. ’Ο 
φόβος τοΰ θανάτου καϊ ό τρόμος τής κο.Ιάσεως 
έπά,Ιαιον είς τά στήθη τής πτωχής Ιωάννας' ώς 
ύ Ισαΰ καϊ Ιακώβ έν τή κοι.Ιία τής 'Ρεβέκκας.

κίας δέ τοΰ βιβλίου θεωροϋμεν ακαταλλήλου; τι- 
νάς καΐ βεβιασμένα; παρομοιώσεις’ τοιαΰται εί
ναι, ώ; έπΐ παοαδείγματι, αί εξής" στρογγύ.ΐας 
περιόδους ώς οί μαστοί τής’Αφροδίτης, παρειαΐ 
κοΐΐαι ώς αί νήες τών Αχαιών καί άλλαι τι- 
νές. ’Αλλ’ είς τοΰτο περιέπεσεν ό συγγραφεύς έκ 
τοΰ πολλοϋ του πρός τάς παρομοιώσεις έρωτος, 
έν αίς κυρίω; περιέχεται άπασα ή σατυρική του 
τέχνη, διότι άείποτε προσπαθεί νά συγκρίνη δύο 
αντικείμενα διάφορα δλως μεταξύ των, έξ ού 
παράγεται πολλάκις τόν κωμικό καΐ άστεϊον. 
'Εκ τοΰ πολλοϋ μάλιστα πρός τά; παρομοιώ
σεις έρωτο; δρέπει ένίοτε καΐ άνθη τινά έξ άλ- 
λοτρίων ανθώνων’ δτι τά θέλγητρα νεάνιδο; ή
σαν φυσικά είς αύτήν ώ; ήτο τό άλα; εί; τόν 
Ωκεανόν, δτι εί; τήν άλλην ζωήν τιμωρείται εξί
σου καΐ ό προξένησα; ηδονήν εί; τόν πλησίον 
του ώ; καΐ δ προξένησα; βλάβην είς αύτόν, δτι 
οί ποιηταΐ ένδύονται δλα τά χρώματα ώς αίχεϊ- 
ρε; τών βαφέων, δτι ό ήλιο; ήν λαμπρό; ώς τόν 
ώριμάσαντα τά μήλα τής Εδέμ, είναι φράσεις 
περιεχόμεναι είς τόν Δόν Ζουάν τοΰ Βύρωνος, 
ποιητήν ον είς πολλά έμιμήθη δ ήμέτερος συγ
γραφεύς. Τελευταίαν κακίαν τοΰ μυθιστορήματος 
θεωροϋμεν τήν παντελή έλλειψιν ηθικοϋ τίνος 
χαρακτήρος, περί τόν δποΐον ν άναπαυθή δ άνα
γνώστη;, ώς δ οδοιπόρος εϊ; τινα έν μέσφ καυ
στική; έρημου δασιν.

’£r αρχή εί,έτεινε τήν χειρα πρός τήν φΐέγου- > 
οαν δάδα, θυσιάζουσα τήν μέ-Μουσαν ζωήν χά- ' 
fi? τής παρούσης, άΙ.Ιά τόσον αγρίως άνεχάγ- > 
χασαν τά πνεύματα τής αβύσσου, άτινα παρευ- : 
ρίσχοντο πάντοτε άοράτως είς τάς τοιαύτας σκη· ■ 
νάς, καϊ τοιαύτη έπεσχίασε τό πρόσωπον τοΰ ■ 
Αγγείου κατήφεια, ώστε μεζαμείηθεΐηα έξέτεινε 
τήν ά.Ι.ίην χεΐρα καϊ Ιαβοήσα τό ποτηριον τής 
αισχύνης έκένωσεν αύτό μέχρι πυθμένος. »

Μετά τήν άπόφασιν της ταύτην η Ιωάννα έν 
τινι λιτανεία: έν ή πλήθος λαοΰ παρηκολούθει, έτε- 
κε δηαοσίφ τέκνον, τόν άθεμιτουργιών τη; καρ
πόν, καΐ παρέδωκε τό πνεύμα.

Δέν πιστεύομεν ν’ άρνήταί τις δτι η σκηνή αυ
τή καΐ ύπό ηθικήν καί θρησκευτικήν έτι έποψιν 
είναι δλως άμεμπτος, καί ότι έν αυτή διαφαίνε 

ται ό τελικό; σκοπό; τοΰ συγγράμματος. Παρε- 
θέσαμεν δ’ αύτάς τάς λέξεις τοΰ συγγραφέως δ 
πω; δείξωμεν δτι η γραφις αύτοΰ ανέρχεται εί; 
Ικανόν ύψος δταν τό θέληση. Πιστεύομεν μάλι
στα δτι άν ό συγγραφεύς προσεπάθει νά φανή σε
μνότερος καΐ εύσεβέστερος περί τήν έκφρασιν, η 
θελεν ίσως προςφέρει είς τό κοινόν τελειότερου τι 
έργον" άλλά δυστυχώ; πολύ σπανίως δεικνύεται 
οϊος έφάνη έν τή άνωτέρω σκηνή, ό ήμέτερο; συγ
γραφεύς, έκθετων άνευ τινο; συστολή; τά αίσχη 
τών μοναχών τοΰ αίώνος έκείνου, μή άρα ήθέ- 
λησε νά μιμηθή τούς άρχαίους Σπαρτιάτας οίτινε; 
έβίαζον τούς Είλωτας νά μεθύωσιν, δπως έκ τοΰ 
αισχρού τοΰ θεάματος διδαχθώσιν οί παϊδέ; των ν’ 
άποφεύγωσι τήν μέθην ; όπωςδηποτε πιστεύομεν 
δτι είς τά μυθιστορήματα τής Σάνδη; καΐ πολλών 
άλλων ύπάρχουσι σκηναΐ, αϊτινε; ύπό λεκτικόν 
έκλεκτόν καΐ γλώσσαν σεμνήν περιέχουσιν άσυγ- 
κρίτφ τώ λόγφ πλειοτέραν κακοηθειαν, καΐ δμω; 
τοιαϋτα μυθιστορήματα καθ’ έκάστην δημοσιεύον
ται χωρίς ούδείς νά παραπονεθή διά τοΰτο.

Αλλως τε δέ, καλλιλογικώς έξεταζόυενον τό 
σύγγραμμα μεταξύ πολλών άρετών περιέχει και 
τινα; κακίας. ΙΪ γλώσσα αύτοΰ είναι καθαρά, ούτε 
ύπέρ τό δέον έλληνίζουσα ώστε νά γίνηται ακα
τάληπτος, ούτε χυδαΐζουσα ώ7ε νά καταντά άη 
δη;" πολλάκις μάλιςα ό συγγραφεύς καΐ αύτάς τά; 
αισχρά; ιδέα; περικαλύπτει οΰτω πως διά τής έλ- 
ληνιζούσης φράσεώ; του, ώςε χάνουσιν ικανόν μέ
ρος τή; άσχημ-ία; των. ΙΪ φράσι; αύτοΰ είναι δια- 
πεπονημένη, καΐ ό συγγραφεύς είναι λίαν φειδω
λός είς τάς λέξεις, ούδαμοΰ δέ άπαντώνται αί 
συνήθεις κομπορρημοσύναι καΐ κενολογίαι. Κα

Γ. Μ.

ΠΕΡΙ ΘΗΡΑ3. (!)

Τήν <0 — <1 Φεβρουάριου ώραν 4 1/2 μετά 

τό μεσονύκτιον ήκούσθη βροντώδη; κρότος, δν 
ηκολούθησαν φλόγες τηλαυγείς, έξερχόμεναι έκ 
τών άναδυομένων νήσων, ίόιω; δε έκ τών με
ταξύ τής δυτικής πλευρά; τοΰ κατά πρώτον ά- 
ναφανέντος νησιδίου καΐ του σωζομενου εΐσέτι 
δνκικοΰ βραχίονος, πρώην λιμενίσκου τοΰ Βουλκά- 
νου, δηλαδή κατ’ αύτήν έκείνην τήν θέσιν, έν ή 
άνέβλυζον τά θειοσιδηροΰχα υδατα, άνυψοΰντο 
έν μέσω πυκνοΰ καΐ γαλακτώδους άτμοΰ εί; τόν 
αιθέρα" δ δέ ατμό; εκτυλισσόμενο; καΐ περιδι- 
νούμενο; έφαίνετο ώ; χρυσοέρυθρα νέφη ύπό ποι
κίλα; καΐ διαφόρου; μορφά; παριστανόμενα" φθά- 
νων δέ εϊς μέγιστον ύψος διεστέλλετο έν είδε·, 
χειμερίου νέφους. Εκ δέ τών φλογών τούτων

(I) Συνέχεια «πο ψυλλαδ. 78.
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άνεπήδων μύδροι έρυθροτέρου αυτών χρώματος, 
οΐτινες απομακρυνόμενοι τού κέντρου καί σχη
ματίζοντας έλλειψοειδή καί πυ£ρά τόξα καθ’ δ- 
λας τά; διευθύνσεις έξεπύρουν έτι μάλλον τήν 
λάμψιν ταύτην, καί ούτως άντανακλωμένη αύτη 
έπί τής επιφάνειας τής ήρεμούση; ώ; έκ τής νη
νεμίας θαλάσσης, παρίστα απαντα τδν κόλπον 
τή; Θήρας ώ; έν λαμπρό: φωταψία- οί δέ έν μέσςο 
άνεφέλου ουρανού στίλβοντες αστέρες καί ή βα- 
Οεϊα τής νυκτδ; σιγή, διακοπτόμενη μόνον υπδ 
τοΰ ηφαιστείου μυκηθμού, συνετέλονν έτι μάλ
λον είς τδ μεγαλοπρεπές τού θεάματος. Τδ ά- 
ξιοθαύμαστον τούτο θέαμα βαθμηδόν σμικρυνό- 
μενον διήρκεσεν έπί ήμίσειαν περίπου ώραν, πλήν 
τής έκσφενδονήσεως τών μύδρων, οΐτινες έφά- 
νησαν κατά τήν πρώτην ορμήν, δτε ήκούετο καί 
μέγα; ό κρότο;- άπδ τή; στιγμής έκείνης τδ 
πλειότερον μέρος τοΰ άτμοϋ ήκολούθει νά εξέρχε
ται έκ τή; αύτή; πάντοτε θέσεως. ’Επαναληφθέν 
τδ αύτδ φαινόμενον κατά τήν ώραν 2 35/60 μ. 
μ. τής αύτής ημέρα; διήρκεσε κατά τήν πρώτην 
ορμήν 3/60 τής ώρα; καί ακολούθως ετερα 34°ο.

Ίήν νύκτα περί ώραν 1,3] 4 πρδ μεσημβρία; 
τής 16 κρότος μέγιστος ανήγγειλε νέαν έκρη- 
ξιν, ήτις ήτο ή δυνατωτέρα πασών τών μέχρι 
τοΰδε, και μετ’ έκσφενδονίσεως πολλών καί με
γίστων μύδρων. Ούδέν δμως ηφαίστειου τεκμή
ριου έφάνη έπί τής νήσου Θήρας.

Τήν πρωίαν τή; 23 ύπήρχεν ύφεσι; τής η
φαιστείου ένεργείας, άλλ’ ακολούθως άναπτυσ- 
σομένη; βαθμηδόν ηύξησεν ό άτμδς, άλλ- άνευ 
ισχυρών κρότων καί μυκηθμών. Περί τήν μεσημ
βρίαν τδ βαρόμετρου ανήγγειλε θύελλαν- έν εργω 
δ ούρανδς πρδς τδ εσπέρας κατέστη κατηφής καί 
ό άνεμο; ήρξατο πνέων έκ νότου μετά τίνος 
ορμής, περί δέ τδ μεσονύκτιον ήγέρθη μετά σφο
δρό τητο;- επομένως ή βοή τοΰ άνεμου τούτου, 
ό παταγο; τών αλληλοδιαόόχω; συντριβομένων 
κυμάτων τή; θαλάσσης, οί μυκηθμοί τοΰ η
φαίστειου και ο συριγμδς, δμοιος αέρι διαυλωνί- 
ζοντι, τοΰ ηφαίστειου καί θείου άπόζοντος ατμού, 

πού άνωθεν τής πόλεώ; μα; υπδ τή; ορμή; τών 
ανέμων φεοομένου, καθίστων τήν νύκτα ζοφεράν 
καί φρικαλέαν.

Την 24 ο άνεμος έταπεινώθη όπωσοΰν καί δ 
ουρανό; ήτον άνέφελος, άν καί οί ηφαίστειο·, άτμοί 
άνεπλήρουν τά νέφη μετεωριζόμενοι είς τδν αι
θέρα. II θάλασσα άπαντος τού κολποΰ ώ; καί 
μ.ετά πάσαν τρικυμιώδη ταραχήν παρίστα ζωη

έπί 
τής 

τοΰ βορείου ακρωτηρίου τής 
συμπεριλαμβανομένου και τοΰ

ρότερα τά κοσμοΰντα τά ύδατα αυτής χρώματα 
πράσινον, κίτρινον κα'ι ιώδες, άναλόγως τών ε
πιπλεόντων ορυκτών μορίων καί τής ένεκα τού
των θλάσεως τών φωτερών ακτινών.

Τήν 25 περί τήν 3 1/2 ώραν π. μ. έγένετο 
μία λαμπρά έκπυρσοζρότησι; μεθ’ ικανών μύδρων, 
άλλ ολίγη; σπουδοΰ’ αί έπόμεναι δέ εκπυρσο
κροτήσεις υπήρξαν κατά πλεϊστον μέρος άνευ 
μύδρων καί τέφρας, άλλά μετά πολλοΰ καί πυκνού- 
άτμοϋ συνοδευόμεναι. Καθ’ έκάστην δμως έκ - 
πυρσοκρότησιν αί έκ τή; ’Αφροέσσης έκπεμπόμε- 
ναι λάμψεις καί ό άναδιδόμενος άτμδς έγίνοντο 
άσθενέστερα.

Κατά παρατηρήσεις έπιτοπίου; έπί τής Μικράς 
Καμμένης, ούδέν ίχνος ηφαιστείου ένεργείας έ
φάνη· ή ταπείνωσις του μεταξύ Γεωργίου Α , και 
τών δύω Νήσων εδάφους έξηκολούθει δράστη- 
ριώτερον- τδ νέον άκρωτήριον Γεωργίου λ', έμε- 
γαλύνετο καθ’ δλα; τά; διαστάσεις, ώ; καί ή νή
σο; Αφρόεσσα, ήτις έξετάθη πρδ; βοέραν 
40—45 τετραγωνικούς πήχεις. ’Από δέ 
Αφροέσσης μέχρι 
Νήσου Καμμένης, 
λιμένος Αγίου Γεωργίου, ή θάλασσα ήτο θερμή 
40ο — 50ο ί’. καί γαλακτώδης, άναπέμπουσα 
θειώδεις άναθυμιάσεις.

Είς δέ τδ μέρος, δπου υπάρχει ή του Γεωργίου 
Α οπή, έξ ής έξήρχετο τδ πλεϊστον μέρος τοΰ 
άτμοϋ και οί έκσφενδονούμενοι μύδροι άνεδί- 
δετο οσμή υδροχλωρικού οξέος, καί έπί τών πα - 
ρακειμένων λίθων παρετηρήθη ποσότης τι; υδρο* 
χλωρούχου σιδήρου.

Τήν νύκτα δέν έπαυσαν ούδέ στιγμήν οί μυ
κηθμοί- Εγένοντο διάφοροι εκπυρσοκροτήσεις, καί 
πρδ πάντων κατά τήν 2 1/2 μετά τδ μεσο
νύκτιον ώραν μετ έκσφενδονήσεως πολλών μύδρων.

ό Κ. La Mode, διελθών διά τού μεταξύ 
Αφροέσσης καί τοΰ σωζομένου είσέτι βραχίονος 
τοΰ Βουλκάνου πορθμού, εύρεν αύτδν λίαν, ή 
κατά τά; προηγουμένας ημέρα; στενώτερον- έπί 
δέ τοΰ μνησθέντο; βραχίονος είδεν, δτι έσχημα- 
τίσθη μικρός τις μυχδς, ού τά ύδατα έκόχλα- 
ζον. Τά τοΰ πορθμού τούτου βάθη, ά πρδ τριών 
ημερών ήσαν 10 όργυιών, ήσαν μόνον 6. Αί δέ 
περί τήν ’λφρόεσταν φλόγες συνείχοντο ήδη σχε
δόν μετά τών έκ τού μνησθέντο; βραχίονος έ- 
ξερχομένων.

0 αύτός Κ. La Motle παρετήρησεν είς διά
φορα μέρη καί εγγύτατα ακόμη τών άναδυομέ-

μων εδαφών, δτι τά ύδατα τής θαλάσση:, καίτοι 
θερμότατα κατά τήν επιφάνειαν, ήταν δμως μάλ
λον ή ήττον ψυχρά είς βάθος τουλάχιστον ήμί- 
σεος μέτρου. ’Λντλήσας δέ ύδωρ έκ μέσου τών 
έκ τή; θαλάσση; άναδυομένων φλογών, παρ’ ο
λίγον κατέκαιε τάς χεϊρα; αύτοϋ. Τήν δέ προνίαν 
τή; 26 άνέδυ καί έτέρα νήσος πρδ; δυσμά;, καί 
εις άπόστασιν ολίγων όργυιών άπδ τής ’Αφρο- 
έσσης.

Τήν δέ 27 έπανελήφθησαν αί έκπυρσοκροτή- 
«εις άνευ δμως σπουδαίου τίνος συμβάντος. Τήν 
δέ 28 ό άτμδς καί ή ένέργεια τοΰ Γεωογίου ευ ■ 
ρίσκετο είς ύφεσιν, ένώ άπ εναντίας τή; Αφροέσ
σης ύπήρχεν εί; έπίτασιν, καθότι συνεχώς έπυρσο- 
κρότει καί έντονώτερον μάλιστα ή ποίν’ ή δύνα- 
μι; δμως αυτής ήτο λίαν μικροτόοα τή; τοΰ 
Γεωργίου Α', διότι και οί κρότοι ήσαν έντονώ- 
τεοοι καί ή ποσότης τοΰ καπνού δλιγωτέρα, ούδ 
ή ύπ αύτού σχήμα τιζομένη στήλη άνέβη ποτέ εί; 
τοσοϋτον δπερμέγεθε; ύψος δσον ή τοΰ Γεωργίου.

Περί τήν 5 ό>ς έγγιστα ώραν μ. μ. άποσπασθέν 
μέρος τι τοΰ ηφαιστείου άτμοϋ άπετέλεσε στή
λην άνωθεν τής παρά τδ μεσημβρινόν άκρωτή
ριον τοΰ Γεωργίου, ήτις περιδινουμένη έν είδει 
θαλασσίου σίφωνος, διήρκεσεν έπί ολίγα τής ώ
ρα; λεπτά. Τοιαύτη τι; στήλη έσχηματίσθη καί 
άλλοτε πλησίον πάντοτε τών άναδυομένων ε
δαφών.

Τδ μεταξύ 'Αφροέσσης καί Παλαι&ς Καμμέ
νης διάστημα τή; θαλάσσης πρό τινων ημερών 
είχε βάθος 72 όργυιών καί σήμερον μόνον 51. ό 
δέ μεταξύ ’Αφροέσσης καί παλαιού έδάφους πορ
θμός καθ' έκάστην έστενούτο, ή δέ νήσος Ρέκα 
ήί'παπαντή έπλησίαζε βαθμηδόν τήν’λφρόεσσαν· 

Αί πυρκοκροτήσει; τής τε ’Αφροέσσης καί 
Γεωεργίου έξηκολούθουν σχεδόν εναλλάξ καθ' δλην 
τήν νύκτα τή; 1 καί τήν 2 Μαρτίου, άλλ άπα- 
«αι άσθενεϊς.

Οί ΚΚ. Verneuil καί Fouquel περιελθόντες 
τάς Καμμένας νήσου; παρετήρησαν δτι ή νεω- 
τέρα τών νήσων ποσηρτήθη εΐς τήν ’Λφρόεσσαν. 
Εμποδίσθησαν δέ ν άναβώσι έπί τή; ’Αφροέσσης 
καί τοΰ Γεωργίου διότι παρετήρησαν διάπυρον 
πηλόν ρέοντα έν τοΐ; πόροι; τών νήσων τούτων 
καί καταπίπτοντα ώς έφρόνουν εις τήν θάλασ
σαν, είκάζοντες τούτο έξ ου ήκουον συριγμοΰ.

Η κορυφή τσΰ Γεωργίου καθεκάστην έλάμβανεν 
έπί μάλλον κωνοεδές σχήμα καί έκ μέσου αύ
τής άνέδυεν έκ διαλειμμάτων μέλας καπνός.

II παρά τά νέα εδάφη θερμοκρασία τής θαλάσ
σης μετεβάλλετο συνεχώς και άλλεπαλλήλως.

Τήν δέ 3 Μαρτίου ή ηφαίστειο; ένέργεια διετέ- 
λει είς έπίτασιν, ιδίως ό άτμδς ήτο πάμπολυ; 
εκτεινόμενος άδιασπάστως πλέον τών 5 μιλιών, 
οί κρότοι δμως κα’. μυκηθμοί ήσαν ασθενείς. Ε
νεκα δέ τοΰ πνέοντας νοτίου ανέμου ή ώς τε- 
ταραγμένου άντλου άποφορά κατέστη περί τδ 
εσπέρας είς Θήραν λίαν ενοχλητική.

Τό ηφαίστειων υπήρχε τήν 4 καί 5 είς ύφε- 
σιν, προς δέ τδ έσπέρας άνέδ.δεν άφθονον ατμόν.

Τήν δέ 6 ή ηφαίστειο; ένέργεια έξηκολούθει 
μετά τίνος έπιτάσεως, μάλιστα ό άτμδς υπήρχε 
πολύ άφθονος, δπω; συμβαίνει οσάκις πνέει δυ
τικός άνεμος.

Τήν δέ 7 ή ηφαίστειο; ένέργεια ευρίσκετο είς 
πλειοτέραν εντασιν. Οί μυκηθμοί διεδέχοντο καθ’ 
δλην τήν παρελθοΰσαν νύκτα τούς μεταλλικού; 
ήχου; καί τάς έλαφοάς εκπυρσοκροτήσεις. II έξ 
υδροθειούχου αερίου άποφορά ήνώχλει τού; κα
τοίκους τής Θήρα;. 0 άτμδς άποτελών έλικοει- 
δέ; καί άδιάσπαστον νέφος έσχημάτιζε τόξον έ- 
πεκτεινόμενον έκ Καμμένης πέραν τής ανατολι
κή; παραλίας τής Θήρας, έχων δηλαδή μήκος 
πέντε καί επέκεινα μιλίων, καί ύψος 2,000 ώς 
έγγιστα ποδών.

Τήν 11 1/2 ώραν π. μ. άνέδυ μικρός τις βρά
χος 40 ώς έγγιστα μέτρα πρδς μεσημβρίαν τοΰ 
Γεωργίου α’, τήν δέ I ώραν μ. μ. κατεβυθίσθη 
καί ούδ’ έφάνη πλέον.

Καθ’ δλην τήν νύκτα τή; 7 καί τήν πρωίαν 
τής 8 οί βρόμοι καί μυκηθμοί ήσαν άδιάκοποι άν 
καί άσθενεϊς. Αί έκπυοσοκροτήσει; ώσαύτως έγέ- 
νοντο συνεχώς, καί τή; 'Αφροέσσης μάλιστα έντο- 
νώτερον ή τάς παρελθούσα; ημέρας- ό ατμό; δμως 
ήτον έλάχιστος καί λίαν άραιός. Π κορυφή τοϋ 
Γεωργίου έφαίνετο ολίγον τεταπεινωμένη, καί ή 

ι άνάπτυξι; αύτοϋ έτελεϊτο μετά μεγίστης βραδύ- 
ί τητος, ένώ άπεναντίας τή; Αφροέσσης έγενετο 
λίαν έπαισθητώς.

Παρά τδ στόμιον τοΰ λιμένος τού Αγ. Γεωργίου 
τά ύδατα έσχημάτιζον ρεύμα σφοδρώς περιδι- 

νούμενον-
0 πλήρης υδροθειούχου άτμοϋ αερίου άτμδς 

ού μόνον έπροξένεικαρηβαρίας, εμετούς, δύσπνοιαν 
καί εί; τινας καρδιαλγίαν, άλλά κατεξήραινε καί 
τά τρυφερά καί ευαίσθητα φυτά και δένδρα, μή 

έξαιοουμένων τών αμπέλων.
Παρετηρήθη δέ δτι εί καί δ άτμδς έπέφερεν
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είς τους κατοίκους τής Θήρας ένοχλήσεις τινάς 
πρόσκαιρους, είς την ύγείαν δμως ώφέλει μάλ
λον ή έβλαπτεν αυτούς, διότι ουδέποτε έσπάνι- 
ζον τά νοσήματα όπως νΰν, καί πρδς τούτοις οί 
κάτοικοι έφαίνοντο πλέον ιλαροί καί ζωηροί ή
άλλοτε, δπερ ίσως έπήγαζεν έκ τοΰ εμπεριεχό
μενου σιδήρου έν τοϊς ζέουσιν υδασιν, επομένως 
καί έν τώ παρ’ αΰτοΰ άναδυομένφ άτμώ.

Τήν δέ 9 δ Γεώργιος α' εύρίσκετο είς με
γίστων ύφεσιν ουδόλως έπεκτεινόμενος, ένώ ά 
πεναντίας ή ’Αφρόεσσα έπροχώρει γιγαντιαίοις 
βήμασι, μάλιστα ή κορυφή αύτής άνυψωθεϊσα 
διεκοίνετο έκ τής πόλεως Φηρών, οθεν έφαίνετο 
κάλλιστα καί ό κρατήρ αύτής ό άναπέμπων ζωη- 
ροτάτας άδιακόπως φλόγας μετά καπνού μάλλον
ή ήττον πυκνοδ, ένώ συγχρόνως πανταχόθεν τής 
επιφάνειας αύτής έξήρχετο άφθονος λευκός ατμός, 
ώς άλλοτε καί έκ τής τοΰ Γεωργίου έπιφανείας’ 
ήδη δέ δ Γεώργιος άνέπεμπεν ατμούς μόνον έκ 
τών ρευμάτων. Η περί τον Γεώργιον θάλασσα κα
τέστη χλιαρά, καί ή ταπείνωσις τοΰ παρακειμέ
νου έδάφους δέν έπροχώρει. Οϊ μυκηθμοί καί 
βρόμοι ήσαν μεμετριασμένοι, αί δέ έκπυρσοκρο- 
τήσεις συνεχείς μέν άλλ ασθενείς.

Παρατηρούμενος δ κόλπος τής Θήρας έκ τής 
κορυφής τής Παλαιάς Καμμένης παρίστα λαμ
πρόν καί μαγευτικόν θέαμα’ επομένως φωτογρα- 
φούμενος ήθελε σχηματίσει Sv τών λαμπροτέ- 
ρων τής ύφηλίου πανοραμάτων, καθότι έπί τών 
μάλλον ή ήττον μελανών καί αποτόμων ακτών, 
άνυψουμένοιν κυματοειδώς έπί 900—1000 πο
δών άπό τής έπιφανείας πολυχρώμου θαλάσσης, 
καί άποτελουσών κυκλοτερή σχεδόν κόλπον 5—6 
μιλίων διάμετρον έχοντα, έκειντο διάφορα κομψά 
πολίχνια, ούκ ευκαταφρόνητους καί λεύκάς, κατά 
πλείστον μέρος, οικοδομάς έχοντα, έν μέσω χλοε
ρών καί ανθηρών άμπέλουν’ είς τό κέντρον τοΰ 
κόλπου τούτου υπήρχον αί πυριφλεγείς νήσοι αϊ 
τινες έκ μ.έν τοΰ άφθόνως καλύπτοντο; αύτάς 
λευκοΰ ατμού, ώς χιονοσκεπείς έφαίνοντο, έκ δέ 
τών άδιαλείπτως έκ τής '.Αφροέσσης έζερχομένοιν 
ροδοχρόων φλογών καί άνυψουμένων μετά τοΰ 
άνταυγάσματος αύτών είς πολλά έπί τής έπιφα
νείας μέτρα, ζωηρώς έφωταγωγοΰντο.

Από τής πρωίας δέ τής 10 Μαρτίου έφάνη- 
σαν αύθις άτμοί έπί τής θαλάσσης παρά τάς 
άκτάς τοΰ Γεωργίου α’, ώς καί πρό δύο ημερών’

γωνικών μέτρων ή Θάλασσα διετέλφι ερυθρά ώς 
κιννάβαρις’ ή έπέκτασις τοΰ Γεωργίου ήτο άνε- 
παίσθητος, τής ’Αφροέσσης ομ.ως λίαν έπαισθητή, 

Τήν δέ 1 2 μαρτίου τά αύτά ήφαίστεια φαι
νόμενα έξηκολούθουν.

Τήν 13 καί 4 4 Μαρτίου αί ήφαίστειαι ένέρ- 
γειαι έξηκολούθουν, τήν δέ 15 μόλις πρός τδ 
εσπέρας οί μυκηθμοί ήσαν έντονώτεροι, δ άτμδς 
πλειότεοος καί μελανώτερος, αί λάμψεις τών φλο
γών όψηλότεραι, καί δ μεταλλικός ήχος ού μό
νον διήρκει έπί πολλήν κατά συνέχειαν ώραν, άλ
λά καί ίσχυρότερον ήκούετο είς τρόπον ώστε 
ώμοίαζε μεμακρυσμένω ηχω μεγάλων κωδώνων.

Τήν 1 6 καί 1 7 ή αύτή τής ήφαιστείου ένερ- 
γείας έπίτασις υπήρχε πλήν δ Γεώργιος δέν έξε- 
τείνετο πρδς τδ μεσημβρινόν μέρος άλλά μόνον 
πρδς τδ βόρειον, καί έκείθεν βραδέως, ένώ ή 
Αφρόεσσα έςετείνετο έπαισθητώς πανταχόθεν. 
Καταμετρήσεως γενομένης εύρέθη δτι ή Αφρόεσσα 
όψοΰτο έπί 104 πόδας άπδ τής έπιφανείας τής 
θαλάσσης, δ δέ Γεώιγιος έπί 185 πόδας.

Πλησίον δέ καί πρδς τα νοτιοανατολικόν τής 
Αφροέσσης άνέδυ μικρά τις νήσος έχουσα περί
μετρον 25 περίπου μέτρων, καί ύψος 1 4/2 μό
λις μέτρου. Απείχε δέ τής 'Αφροέσσης είς ά- 
πόστασιν 3—4 μέτρων. Τήν νήσον ταύτην ο
νόμασαν Άκάστασιν·

Τδ βάθος τής μεταξύ Παλαιάς καί Νέας Καμ
μένης θαλάσσης εύρέθη ήδη 47 δργυιών ένώ πρδ 
ολίγων ημερών είχεν ευρεϊ αύτδ δ κυβερνήτης τής 
εθνικής ημιολίας τής Σύρου Κ. Κουτοοΰκος 48 
δργυϊών.

Τήν δέ 18 οί μυκηθμοί καί βρόμοι ήκολού- 
Οουν άδιαλείπτως καθ δλην τήν νύκτα καί μέλας 
άτμδς άνεδίδετο έν άφθονία’ κατά δέ τήν πρωίαν 
έγένετο έκ τοΰ ψήγματος τοΰ Γεωργίου έλαφρά 
έκπυρσοκρότησις καθότι δέν έξήλθεν ή μόνον πε- 
πυκνωμένος άτμδς άνευ σποδού καί μύδρων’ ό 
έξελθών δέ ούτος άτμδς παρέστησε καί αύθις 
σχήμα κατά τδ μάλλον καί ήττον ανθοκράμβης, 
διό δ λαός άπεκάλεσεν έξ άρχής εύφυώς τδ τοι- 
οΰτον σχήμα τοΰ έξερχομένου ατμού xovror 
χίδι. ’λνυψούμενος δέ δ άτμδς είς τδν αιθέρα 
υπό τήν μνησθείσαν μορφήν έξετυλίσσετο βαθμη
δόν ώς κάλυξ άνθών διανοιγόμενος.

(“Επε-αι ή συνέχεια)

παρά τήν ανατολικήν πλευράν πλησίον τοΰ πα
λαιού έδάφους είς έκτασιν 100 περίπου τετρα
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