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Τ δ  έθνος των Τούρκων είναι πχλαιότατον. ο ί  ιστορικοί του ονο
μ ά ζου ν  Τοϋοκον τόν πατριάρχην άπδ τδν οποίον υποθέτουν δτ» τδ 
έθνος ετούτο κατάγεται. Τ ά  βουνά τοϋ Αλτάη τοποδεμένα είς. τδ 
κέντρον τ ις  Ασίας έστάθ/ικαν ή πρώτη  κατοικία τους. Απδ εκεί έ- 
σκορπίσθ/τκαν είς ταΐς πεδιάδαις τής άνω Ασίας, όποϋ είναι τδ ση
μερινό Τ ου ρ κ εστά ν , τόπος πλούσιος άπδ βοσκαΐς. Ενας αρχηγός τοι> 
ονομαζόμενος ό γ ο ύ ζ - Χ ά ν  με τάις κατάκτησαίς του καί μ έ τους 
νόμους του έβαλε τά θεμέλια της δύναμις του. ’Ετούτος ό πολε- 
P-“fX0i καί νομοθέτηί, όποϋ είναι ίσως σύγχρονος με τόν Αβραάμ, 
έκαταστάθη είς τήν Ιαση, μιαν άπδ ταΐς περιφημότεραις χώραις τοϋ 
Τ ου ρ κ εστά ν , καί τή ν  έκαμε μητρόπολιν τοΰ . βασιλείου του. Διηγούν
ται δ τ ι  αύτός είχε εξη  υιούς, όποϋ ονομαζόντανε, δ Χάντ,ς της Η
μ έρ α ς , τοϋ  Φ εγγαριού , τοϋ Α σ τ ρ ο υ , τοΰ Ουρανού, τοΰ Βουνοϋ, καί 
της © α λ α σ σ α ς , κ α ί οί όπ οιοι άλλο δέν είναι παρά εζη ύποδιαίρεσαις 
το ΰ  Τ ουρκικού έθνους. Κατά μίαν παλαίήν παράδοσιν οί Ηγεμόνες έ
τοϋτο:, έγύρισαν μίαν ημέραν είς τόν πατέρα τους άπδ τδ κυνήγι, 
δπου αύτός τούς είχε στείλει, φέροντές του ενα δοξάρι καί τρεις 
σ α ΐτ α ις , όποϋ εύρηκαν εις τόν δρόμον τους, 'θ  Ογούζ έχάρισε τάΐς 
σαιταις είς τους Χανηδες τού Ούρανοΰ, τοϋ Βουνού, καί της Θάλασ
σ α ς , καί τδ δοζαρι είς τούς άλλους τρεις, οί δπο’ίοι τδ έτσακίσανε 
διά νά τό μοιρασθούνε, καί διά τοϋτο ό ’Ογούζ τούς ονόμασε Βό- 
ζουκ, δηλ. χαλαστάδαις, καί τούς άλλους τρεΈς όκτσό* δηλ. τρεις 
σαιταις. Ο πατέρας τους έδωκε τδ αριστερό μέρος τοϋ στρατεύμα
τος του είς τούς χαλαστάδαις καί τδ δεξιόν είς ταΐς τρεις σαΐται;.
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ίατερα «πό τόν δάνατόν του οί υιοί του έμοίρασαν τά βασίλειον, 
και γ  σαιταις ελαβαν ταϊς άνατολικαις φυλαΐ;, καί οί χαλας·άδαις 
τά ΐ; ώυτικαΐ;.

Οί χαλας-άδαι; ό'ντε; πάντοτε εί; κίνη,σι κατά τά μέρη τή ; δύ- 
CTi;, έκατατρόπωσαν διαφόρου; λαοΰ; πλέον πολιτισμένου;, καί επά
νω ε ι; αύτου; εςν,σαν τρεΐ; μεγάλοι; μοναρχίαις, τήν μοναρχίαν τών 
Ογουσων, τ·/)ν μοναρχίαν τών Σελτζουκιδων, καί τήν μοναρχίαν τών 
Οθωμανών. Οι ιστορικοί τή ; Ανατολή; θέλουν ότι οί όγούζοι κατ
άγονται άπο τον Χάνη τοϋ Βουνοΰ, οί Σελτζουκίδαις άπό τόν Χάνη 
τή ; Θαλασσας, καί οί Οθωμανοί άπό τόν Χάνη τοϋ Ούρανοϋ, Τό βα
σίλειο τών Ογουσων, τό όποιον έπεριλάμβανε τα ΐ; χώραις τή; Καν- 
γκάρ καί τή ; Βουχάρα;, καί έξαπλονότουν εως τά σύνορα τή ; Ινί- 
να ;, άρχισε τον οεκατον αιώνα* Εκείνο τών Σελτζουκιδων έαπερι- 
ϊΐχ ε  τοΰ; τόπου; όποΰ εύρίσκονται ανάμεσα τή ; Κασπία; καί Με
σογείου θάλασσα;, καί έβάς-αξε άπό τό τέλο; τοϋ δεκάτου έ'ω; ταϊς 

τοϋ δέκατου τέταρτου αιώνος. Εκείνο τών Οθωμανών, άπό 
τόν δέκατον τρίτον αίώνα, καί εί; τόν δίκατον εκτον έφδασε είς 
την ακμήν τή ; δύναμις του. £ ί; τό διάστημα τοϋ δε:;άτου τρίτου 
αίώνο; νί κατάκτησαις τοΰ Γεγγισχάν εί; τήν ’Ασι'αν, έπαρακίνησαν 
μιαν άπό τα ΐ; Τούρκικαι; φυλαΐς νά άφνίσουν τό Κοράσνά, όποΰ έ~ 
ζοΰσαν ήσυχα βόσκοντας τά κοπάδια του;, καί νά τοαβίξουν κατά 
τά  μέρη τή ; Αρμενία;. Α ποδένοντας ό Γεγγισχάν έτούτη ή φυλή έ
χοντας έπί κεφαλή; τόν Σουλείμάν-Σάχ, άπό τήν φαμελίαν τοϋ Καλή, 
μιαν άπό τα ΐ; πλέον λαμπραΐ; τών όγούζων, έξεκίνησε πεοπατώντα; 
είς τά παραπόταμα τοϋ Ευφράτη διά νά γυρίση είς τήν πατρίδα τη ;. 
Αλλ άφοϋ ό Σουλεϊμάν έπνίγηκε μέ τ ’ ά'λογό του ε ί; τά ποτάμι, ή 
φαμελιαΐς όποΰ ένομέναις τόν άκλουθοΰσαν έδιεσκορπίσδησαν, καί δύο 
άπό τά παιδιά του έγύρισαν εί; τό Κορασάν μέ ενα μέρος τή ; φυ
λή ;, καί οί άλλοι δύο οί νεώτεροι ό Δουνδάρ κ* ί Ερτογρούλη; έχον-
τα ; μαζύ του; τετρακόσιαι; μόνον φαμελιαΐς έφβασαν εί; τοΰ; πρό-
ποδα; τών ψηλών βουνών όποΰ είναι κατά τό Ερζεροΰν άναμεταξΰ 
τή ; ’Αρμενία; καί τή ; Γεωργία;. ’Από εκεί έπήραν τόν δρόμον πρό; 
δυσμάς ζητούντες καλήτερου; τόπου; διά νά κατοικήσουν, καί έλπί- 
ζοντε; νά εΰρουν προςασίαν είς τό βασίλειο τοΰ ’Αλαδίν, σουλτάνου 
τών Σελτζουκιδων ΐίξακολουδοϋντες τήν οδοιπορίαν τους μίαν ήμέραν 
εζάνοιξαν στή πεδιάδα δύο στρατεύματα έτοιμα νά έλθουν είς τά 
χέρια, άλλά έξαιτίας τοΰ μακρυνοΰ διαστήματος δέν ήμποροϋσαν νά 
γνωρίσουν τοΰ; πολεμις·άδαι; καί ταΐ; δύναμαι; τοΰ καδενός. 0  Ερ-
τογρούλη; έ'μως άποφάσισϊ παρευδΰς νά βοηδνίονί τά «δυνατότερο μέ-
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ρο;, καί ή βαη'δειά του εδωκε τέλος εί; τδν πόλεμον. Οί νικημένο»
ήταν Ταοτχ.ο-Μογγόλοι, καί νικητή; αύτό; ό ίδιο; ’Αλαδίν ό οποίος 
ϊύγνωμονόντα; διά τήν έκδούλειισι ποΰ τοΰ έ'καμε ό Ερτογρούλη; τοΰ 
έχίρισε ενα φόρεμα λαμπρό καί τοϋ έδωκε διά καλοκαιρινήν κατ
οικίαν τά βουνά τοϋ Ερμανή, τών. όποιων τά νερά χύνονται είς τό 
μεσημβρινά περιγιάλι τής Μαύρης θάλασσας, καί διά χειμαιρινή τήν 
πεδιάδα όποΰ εύρίσκεται όλόγυρα τοΰ Σεγίδι. Ο Ερτογρούλη; βοη« 
δησα; ακόμη τόν ’Αλαδΐνον καί είς άλλαις περίστασαις όποΰ τόν έ- 
κτύπησαν οί Ρωμαίοι καί οί Τάρταροι, έλαβε άπά αύτόν τόπον πολΰ 
πλέον έκτεταμένον άπά έκεΐνον όποΰ τοϋ έδωκε προτητερα, καί τοΰ 
έπροσδιώοισε διά χειι/,αιοίνήν κατοικίαν τήν γήν όποΰ είναι άνάμεσα 
εί; τά δύο φρούρια Βιλνετζίκ καί Καραχισάρ. Ετούτη ές·άβη ή μικρή 
φυλή, καί ό μικρό; τόπο;, όποΰ έδωκαν άρχήν εί; τό μεγαλείο τών 
όδωμανών,

'θ  ’Ερτογρούλη; ελαβε τρεις υίοΰς, τόν ’Οσμάν η ’Οτδμάνη, τδν 
Γουνδουζάλπ, καί τόν Σαρανγάτη· Ο ’Οτδμάνη; ό πρωτότοκο;, άπά 
τον όποιον ώνομάσθηκαν ότδμανλίδε; $ όδωμανοί, καί πρώτος τής 
βασιλείας, έγεννήθη εί; τά 125 8

Οί Τούρκοι ιστορούν ότι ό Οτδμάνη; όλίγαι; ήμέραι; πριν τοΰ 
γάμου του μέ τήν ώρα’αν ΑΙαλχατοΰμ τήν θυγατέρα τοΰ Σεήχ Ιϊδα- 
βαλή είδε έ'να όνειρό, τά όποιον, κ»6ώ; αύτοί ςοχάζονται, έπρομη- 
νοϋσε τά μεγαλείο τού βασιλείου του;. Λέγουν λοιπόν, ότι ό Οτδμα- 
νη; είδε στον ΰπνο του οτι άναπαυότουν κοντά εί; τάν ’Εδαβαλή, 
’Απά τά ς·ήδο; τοΰ κδχβαλή έπρόβαλε τό φεγγάρι, τά όποιο μεγα- 
λόνοντα; έσίμωσε ε ί; τάν Οτδμάνη, καί όταν έφΟ^σε νά γέννι τέλεια 
μισοφέγγαρο έμβήκε μέσα ε ί; τοΰ; κόλπου; του. Μετέπειτα είδε νά 
ξεφυτρό»η άπά τά νεφρά του ένα δένδρο ό~ού όλίγο κατ’ όλίγο αύ- 
ξαίνοντα; έγίντ,κε μεγάλο καί ώοαΐο. Με τοΰ; κλόνου; του καί τά 
φύλλα του έζαπλόδηκε επάνω ε ί; τήν γήν καί τήν Θάλασσαν, καί έ- 
σκέπασε τά τρία μέρη τοϋ κόσμου. ’Αποκάτου εί; τήν σκέπην του 
ές·έκονταν ωσάν τόσοι ς·ήλοι τοΰ ούρανού, βουνά υψηλότατα, ό Καύ
κασο;, ό Ατλας, ό Ταύρος, καί ό Αίμος, καί άπά ταΐς ρίζαι; τους 
Ιτρεχαν ό Τύγρις, ό Εύφράτη;, ό Νείλος, καί ό Δούναβι; ώσάν τό
σοι ρύακε; όποΰ έπότιζαν τά πόδια τούτου τοΰ δένδρου τοϋ παρα
δείσου. Καράβια άρίδμητα αρμένιζαν εί; τά ποτίμ ια , στόλοι τρομε
ροί έσκέπαζαν τά πέλαγα, σπαρτά πλούσια έ^όλιζαν τα'ις πεδιάδαις, 
λ.όγκοι έστεφάνοναν τά βουνά άπά τά όποια έτρεχαν βρύσαις όπου 
ίποτίζανε χόρτα, λουλούδια, καί λόγκους ανακατωμένους μέ τριαν
ταφυλλί;»; καί κυπαρίσσι». ’Εφαινόνταν μακροδιν ανάμεσα ι ί ;  ταΐς



κοιλάδαις χώραις στολισμέναις άπό Ναούς, κούμπαις, πυραμίδαις, ο
βελίσκους, ςτήλαις μεγαλοπρεπείς, πύργους είς τδν όποίων ταϊς κορ- 
φαΐς έλαμπε τό μισοφέγγαρο. Κάθε λογής πουλί έπετούριζε καί έ- 
κυλαϊδούσε άποκάτου είς έκείνη τη δροσερή καί εύωδιασμένη σκέπη, 
σχηματισμένην άπδ περιπλεγμένα κλαδία όποΰ τά φύλλα τους ομοί
αζαν μέ σπάδαις. Είς έκείνην την ώραν άσηκώθη ενας δυνατός άνε
μος καί έγύρισε ταις άκραις των φύλλων πρός ταϊς διάφοραις χώραις 
της Οικουμένης, καί ξεχωριστά πρός τήν Κωνσταντίνούκολι, ή όποία 
κτισμένη έκεΐ όποΰ ένώνουνται δύο δάλασσαις καί δύο μεγάλαις ς·ε- 
ριαϊς, κα6ώς ένας άδάμαντας κλεισμένος ανάμεσα είς δύω ζαφύρια 
καί δύω σμαράγδια, έσχημάτιζε τήν πλέον πολύτιμη πέτρα ενός δα
κτυλιδιού όποΰ έπερίζονί δλον τόν κόσμον. Ο ότδμάνης, είς τήν 
στιγμή όποΰ έζητοΰσε νά φορέση τό δακτυλίδι, έξύπνησε.

Τό όνειρο τοΰτο η άληδινά τό είδε ό ότδμάνης, όποΰ δέν είναι
αδύνατο, ^ υστέρα άπό τά συμβάντα έπλάσδηκε άπό τήν ποιητικήν
φαντασίαν τών ιστορικών, είναι μία παράς-ασις συμβολική τής οθω
μανικής αυτοκρατορίας. Τοΰτο έκαμε τόν Εδαβαλί νά δώση τήν θυ
γατέρα του είς τόν ότδμάνη, καί άπό τούτην τήν ένωσι έγεννήδηκαν 
δλοι έκεΈνοι οί φιλοπόλεμοι ήγεμόνες οί όποιοι διά τόσο πολΰν και
ρόν έκατατρόμαξαν ό'λον τόν Κόσμον καί έδωκαν είς τό μισοφέγ
γαρο μίαν μεγάλην δύναμιν πολιτικη'ν.

( ’Ακολουδεί).
- § ^ § -  

ΔΑΒΙΔ Ο ΚΥΝΗΓ0 3 .
ΔΙΗΓΗΜΑ.

§ Ε'·
(Συν·’χ*ια* &ρα Τεύχος Θ '. Σ ελίδα  1 3 1 ) .

Οσον έπροχωρουσεν ή συνοδία τόσο περισσότερο ή γη ύψονότουν, 
καί ό άέρας έπνεε ξηρός καί ψυχρός. Τ’ άλογα δέν είίρισκαν άλλην 
Οροφήν παρά ένα είδος άψιθίας ζαρομένης, όποΰ οί άγριοι καί οί 
κυνηγοί όνομάζουν αλιφασκιά. Η ζωοτροφίαις παρομοίως όλιγός-ευαν, 
καί ητον ανάγκη νά προμηθευθούν άπό άλλαις. 0  άρχηγός Σαβλέτας 
άργοπορήσας τήν πορείαν τής καραβάνας έστειλε άπό έκείνους τούς 
κυνηγούς όποΰ είχαν καλήτερα άλογα, διά νά ζ/τήσουν είς τά βουνά 
άγριόγιδα καί άλλα ζώα.

Ο Δαβίδ ακολούθησε τόν Πέτρον εί; μίαν άπό αύτ*ϊς ταϊ; Ικ-
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στρατείαις, άλλα έτρέξανε ένα καλό μέρος τής ημέρας είς ταϊς π ί-  
διάδαις χωρίς ν’ απαντήσουν άλλο κυνήγι παρά γέρικα μοσκοπόντικα 
(ζώον τής Αμερικής) τά όποϊα δέν ήθέλησαν νά σκοτώσουν. 0  ήλιος 
έβασίλευσε, καί δυσαρεστημένοι είχαν πάρει τόν δρόμο τοΰ ς-ρατό- 
πεδου, οταν κάμνωντες τό γύρο ένός λόφου, ό Πέτρος σταματά έ
ξαφνα τό άλογό του.

— Τί ε ίνα ι; έρώτησε ό Δαβίδ.
Οί Κοκκινοδέρματοι, έμουρμούρισε δ γέρο κυνηγός.

— Πώς τό έκατάλαβες \
— ίδού . . . .
0  Δαβίδ έκύτταξε χάμου, και είδε πραγματικώς πρόσφατα πα

τήματα τυπομένα είς τή γή.
— Αλλά ήμποοεϊ, έπαρατήρησε ό Δαβίδ, νά έπέοασε κανένας κυνηγός.
— Αύτδς ήθελε περάσει καβελάοης, καί ετούτα τά πατήματα δέν 

ήμποροϋν νά είναι άλλων παρά τών κοκκινοδερμάτων, επειδή αύτοί 
μόνοι κάμνουν πεζοί ταϊς πολεμικαϊς έκδρβμαϊς τους, διά νά κρύ- 
βωνται καλήτερα, καί διά νά κλέφτουν μέ μεγαλήτερη εύκολιά τ
άλογα τών εχθρών τους. Αλλά δέν πρέπει νά ηναι πολλοί, διότι τα  
σημάδια είναι πολύ όλίγα. Μ* όλον τούτο πρέπει να πάρουμε ολαις 
ταϊς άναγκαίαις προφύλαξαις, επειδή θά εύρίσκονται κάπου έδω κοντά.

Ετσι όαιλώντας δ γέρο κυνηγός έξαπέζευσε, καί άφού έβεβαιώθη 
ποϊον δρόμον έπήραν οί κοκκινοδέρματοι, έβαλε τδ αλογο άνάμεσα 
τοΰ έαυτού του καί τών εχθρών είς τρόπον ώστε νά σχηματίζη ένα 
σκουτάρι, και άπηθόσας τήν καραβίνα του είς τόν λαιμόν τού ζώου, 
άργοπατώντας εξακολούθησε τόν δρόμον του. Μέ παρομοιον τρόπο 
ακολούθησε όλίγα πατήματα δπίσω καί ό Δαβίδ, καί περάσαντες
τόν λόφον έμβήκαν είς μίαν λαγκαδία γεμάτη έτίαις. Αλλά μόλις 
ήσαν καταμεσής, ό Πέτρος, τού όποιου τδ μάτι δέν άφηνε τίποτες 
απαρατήρητο, ές·αμάτησε έξαφνα τό άλογό του άναπηδόντας. όλίγο 
μακρότερα μέσα είς ένα λογκαράκι έλαμποκοποΰσε μία φωτιά, τρι
γύρω τής όποιας ήταν έως δώδεκα ’ίνδοί, καί ολίγον παρακάτω 
τρία άλογα τά όποϊα ό Πέτρος έγνώρισε παρευθύς ότι ήταν τής
συντροφιάς τού αρχηγού Σαβλέτα.

Οί άγριοι ομιλούσαν δυνατά καί έφαίνονταν παραπολύ ένασχολη- 
μένοι. 0  Πέτρος καί δ Δαβίδ έμειναν μερικά λεπτά άκίνητοι πα- 
ρατηρούντές τους μέ σιωπή' τέλος πάντων δ γέρο κυνηγός είπε είς 
τόν σύντροφό του.

— Αδύνατο είναι νά περάση κάνεις χωρίς νά τδν καταλάβουν, καί 
άπδ τδ άλλο μέρος έτούτος είναι δ μοναχός δρόμος όποΰ έμπορου-
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μεν νά πάρομεν διά νά φθάσουμεν άπόψε ς·° τρ“τ,$πεδο τ!>ϋ άρχηγοΰ μας.
-—Λοιπόν τ ί Sx κάμουμε; έρώτησε ό Δαβίδ.
— Στη τιμή μου, το καλήτερο ήτουν νά κτυκήσουμε με μι&ς ε

τούτου; τού; λ^στάδαις, καί νά τού; ξαναπάρουμε τά άλογα όποΰ 
έκλέψανε τών συντρόφων μα;· άλλά πρέπει κάνει; νά ξεύρ·/; πόσot 
καί πώς είναι αρματωμένοι.

— Καί δεν μποροΰμεν τάχατε; νά τού; πλησιάσουμεν;
— Χωρίς άλλο, άν 5ελ/ς νά σταθίι; φρόνιμο; καί επιδέξιο;.
— Θέλει το προσπαθήσω.
— Πρώτο άπ δλα νά κρυψουμε τά άλογά μας μέσα εί; έτούταις 

τα ΐ; βουρλιαΐς, καί έπειτα νά κάμης καί έσύ δ,τι ίδής κάμω καί έγώ.
Αφοΰ έκρυψαν τά άλογά του; ανάμεσα εί; πυκνά δένδρ /, ό γέρο 

κυνηγάς έκρέμασε τήν καραβίνα τον» εϊ; τού; ώμου;, καί περπατών-
τα ; μέ τά χέρια καί τά γόνα*α έπλησίασε χωρίς νά τον καταλά
βουν εω; εϊ; τό λόγκο. 0  Δαβίδ καί 6 Πέτρο; ήταν κοντά κοντά 
νά φτάσουν όταν κραυγαΐ; μεγάλαις άπό το μέρο; τών άγριων τούς 
έκαμαν νά σταματήσουν, βάνοντε; χέρι εί; τά τουφέκια τους άπό
φόβο μήπω; καί τούς έξεσκέίτασαν. Παρευθύ; δυω ; ησύχασαν άφοΰ 
είδαν τού; κοκκινοδέρματου; νά πλησιάζουν εί; ενα δένδρο, εϊ; τοΰ 
όιτοίου τή ρίζα ητο ενα; ίνδός πολεμιστή; μέ τά χέρια δεμένα. 
Αύτός έσηκώθη εύθύ; όποΰ τού; είδε νά τόν σιμώνουν καί τού; έ- 
πρόφερε καταφρονητικά λόγια.

— Ποιο; είναι αύτός; καί τ ί θέλουν νά τοΰ κάμουν; έρώτησε
σιγά δ Δαβίδ.

— Είναι ενα; πολεμιστή; Κόζα;, τόν όποιον θέλουν νά βασανίσουν.
— Αλλά πρέπει νά τού; έμποδίσουμεν, άπεκρίθη δ Δαβίδ μέ ζω

ηρότητα.
— Αφησε τού; λύκους νά φαγωθούν άνάμεσό τους, είπε ό Πέτρο; 

μέ αδιαφορία.
Είς τον ϊδιον καιρόν Ινα; άπό τού; άγριου; κρατώντας ε α δαυ

λόν άναμμένον έπλησίασε τόν αιχμάλωτον, καί τόν ακούμπ/.σε είς 
τό στήθός του. 0  πολεμικής Κόζα; δέν έκινήθη διόλου, μόνον κα
ταφρονητικά χαμογελώντα; είπε-

— Η καρδία μου είναι δυνατή- κανένα κακό δέν μοΰ κάμνει;.
Ενα; δεύτερος άγριος τόν έκτύπησε μέ τό μοχαΐρί του.
— Τίποτες, είπεν ό απαθής αιχμάλωτος, τό μαχαίρι σου δεν κόφτει
Καί δσον περισσότερον τόν έκτυποΰσαν τόσον ή φωνή του έγενό- 

τουν δυνατότερη.
— Δέν αισθάνομαι κάνένα τιόν&ν! έκραόγαζς έτοΰτος, δέν ήξεύρετ®’
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νά βασανίζετε καλά. Ξ,αναρχηνήσετε πάλι. Ημείς δέν τυραννοΰμεν τέ
τοια; λογη; τού; αδελφού; σα;, έπειδή τού; κάμνουμε νά σκούζουν 
σάν τά μικρά παιδιά. Εσείς οί Μαυρόποδαι; είσθε άνανδροι. Η κα
λύβα μου είναι γεμάτη άπό τα ΐ; πλεξίδαι; σα;.

Μόλις είχε τελειώσει νά όμιλη καί ενα κτύπημα τσεκουριοΰ τόν 
έκαμε νά γονατίση. 0  Δαβίδ δέν ήμπόρεσε πλέον νά κράτηση τόν 
εαυτόν του.

— Αν είχα νά χάσω τή ζωή μου δέν άφηνα νά σφάξουν είς τέ
τοιο τρόπο έτοΰτο τόν ταλαίπωρο, είπε έτοιμαζοντας τή καραβίνα του.

— Φυλάςου, τοΰ λέγει ό γέρο κυνηγός.
Εί; καιρόν όποΰ ενα; άγριος άσήκωσε τήν τσεκοΰρά του διά νά 

άποτελειωσγ) τόν αιχμάλωτον, δ Δαβίδ έκαμε φωτιά καί τόν εξά
πλωσε σκοτομένον. Οί Μαυρόποδαι; βγάνοντα; δυναταϊ; φωναΐ; έ- 
γύρισαν πρό; τό μέρο; οπου ήλθε ή τουφεκιά, άλλά πριν φθάσουν 
νά καταφύγουν όπίσω άπ4 τά δένδρα μία δεύτερη τουφεκιά έρριψεν 
καί άλλον πολεμιστήν. Τρομασμένοι έχύθησαν έξω άπό τό δάσο;, 
καί έσκορπίσθ/;καν εί; ταΐς φράκται;.

ό  Δαβίδ έτρεξε κχί έκοψε τά δεσμά τοΰ πολεμιστή Κόζα, καί
τόν εβ*λε εί; ε<α από τά άλογα όποΰ δ γέρο κυνηγός είχε λύσει-
έγύρισε μαζύ με τόν σύντροφό του εί; ταΐς βουρλιαΐ; δποΰ άφισαν 
τά ζώά του:, έπήδησαν επάνω εί; αύτά, καί άνεχώρησαν άντιποδώντας.

όλα ετούτα έγιναν με τέτοια όγληγοράδα ώστε οί Μαυρόποδαι; 
σκοτισμένοι, δέν ήμπόρεσαν νά ξαναμαζωχθοΰν, καί άλλην άντίς·ασιν 
δέν έκαμαν παρά νά βγάλουν κραυγαΐ; δυναταϊ;, καί νά ρίψουν 
τουφεκιαΐ; εί; τόν άέρα.

Ο Δαβίδ δ Πέτρος καί δ ’Ινδιάνο; έβγήκαν άπό τήν λαγκαδία, 
άπέρασαν δίο λόφου;, καί γυρίζοντα; πρός άνατολά; έξάνοιξαν εί; 
τήν άκρη τή ; πεδιάδα; τό στρατόπεδο τοΰ άρχηγοΰ Σαβλέτα εί; τό 
όποιον εφθασαν έπειτα άπό όλίγα λεπτά.

Η πρώτη φροντίδα τοΰ Δαβίδ έστάθη νά φέρη τόν πληγομένον 
σιμά εί; μίαν φωτιά, οπου έπιοκέφθη ταΐς πληγαΐ; του ενα; τυχο
διώκτη; τοΰ Μίσσισιπί δ όποιο; είχε σταθ?ί μία φορά ύπηρέτη; ε- 
νό; φαρμακοπώλου. Μερικαΐ; άπό αύταΐ; ηταν βαθείαι;, άλλά κάμ-
μία S'zv ητον θανατηφόρος. 0  ψευτοΐατρό; τα ΐ; έπλυνε τα ΐ; έδεσε
καί έγνωμοδότησε δτι δ Κόζα; ήθελε ίατρευθϊί. Αλλ’ εκείνο τό ό
ποιον έσύγχιζε περισσότερο, ήτο τό τ ί έμελλε νά γένη εω; δποΰ 
νά ίατρευΟη, διότι ή πληγαΐ; του δέν τοΰ έσυγχώρουν ν άκλουθή- 
ση πεζό; τήν συντροφιά τοΰ άρχηγοΰ Σαβλέτα, καί δέν έμενε κα
νένα άλογο άδειο διά νά δοθη είς αύτόν. Από τό άλλο μέρος αν
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τδν παραιτοϋσαν εκεί ητον τδ ιδιο ώσάν νά τδν a<ptv«v είς τά
χέρι* τών έχθρών του. 0  Πέτρος έπαράς-'Λ,σε εις τδν σύντροφό του 
ολαις έτούταις ταϊς δυσκολίαις, άλλ’ αΰτδς ήτον αποφασισμένος να
δεχθγ) δλα τά αποτελέσματα τ5ίς καλής πράξεώς του καί νά μ/ιν 
άμελήση τίποτες εως όποΰ νά τελειώσγ) τδ εργον του. Τέλος πάν
των έφανέροσε δτι αΰτδς ό ’βιος έδινε τό άλογό του είς τδν Σόχον 
(τοΰτο ητο τδ δνομα τοΰ ίνδοΰ), καί ήτον έτοιμος ν’ άκολουθήσιρ 
πεζός, καθώς και εκαμε.

"Ο Πέτρος ό όποιος έγνώριζε τά πράγματα της έοήμ,ου εσεισε 
τδ κεφάλι του. Αύτό όποϋ κάμνεις, είπε, είναι βέβαια εργο χρι
στιανού, όχι ομως και φρόνιμου ανθρώπου, επειδή είναι τόσο σπάνιο 
ν’ αΰργ,ς ευγνωμοσύνη είς τή καρδιά ένδς Ινδοΰ, ό'σο είναι δύσκολο 
νά ευρνις ενα παχιδ σολομδ εις τδν Νεβράσκην. (")

— Ας τύχν) ο,τι καί άν τύχν;, άπεκρίθη ό Ραμψέϊς, εγώ κάμνω 
ei; τοΰτον τδν κοκκινοδέρματο ο,τι ήθελε κάμει ενας κοκκινοδέρ-
ματος είς έμέ.

0  γέρο κυνηγός άσιίκοσε τούς ώμους καί έπηγε παρεμπρός. Τότε 
6 Κόζας, ό όποιος είχε ακούσει ολα με σιωπή, άσήκοσε τδ κε
φάλι καί γυρίζοντας πρδς τδν Δαβίδ; τοΰ λέγει με αδύνατη φωνή*

— Ω αδελφέ μου, άς μην άνησυχάζη:, ενας Κόζας δεν είναι Ινα 
σκυλί, δ άνθρωπος όποΰ τδν έγλύτωσε είναι δ^ αύτδν ό Θεός. Αν 
ήμπορέσω ποτέ νά ρίψω μία τουφεκιά ?) νά κόψω μία πλεξίδα,
έτοΰτο <9ά τδ κάμω δι αγάπη ένος ασπροπρόσωπου, καί $ά ήααι 
είς αύτδν δ,τι είναι τδ γυμνασμένο άλογο είς τδν αφέντη του.

(Ακολουθεί).

Λύσις τοΰ 2 Αινίγματος.
ΠΟΤΣ—ΟΪΣ—ΪΣ .

.  ΑΙΝ ΙΓΜ λ 3 .

Υπάρχει ζώον μονοσύλλαβον 
Κάθηταί έπί δένδρου μονοσυλλάβου 
Καί τρώγει Θήραν μονοσύλλαβον.
Dotov είναι αύτό, τό ζώον,
Τό δένδρον, καί ή Οήρα;

Αυγουστίνος Λιβαθυνόπουλος.
- - ------

( #) Οί σολομοί οί οποίοι άναβαίνουν τ ά  π ο τά μ ια  τ ί ς  Α μερατ,ς ί ΐν α ι  κ α τα π ο λλ α  λυγνο ί 
ί ξ  α ιτ ία ς  tow κοπου όπου κάμνουν 8ιχ να  π£ράσ9«ν το

ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΪΜΟΝΛΟΓ ΜΟΝΤΕΚΟΥΚΚΟΛΙ.

Έ γώ  δδϊΐγήθην ό'που Γσώς , ή  έπιθυμ'α σας προ πολλοΰ μέ άνήμενιν" ε ί{  
έκείνην την άξιομνημόνευτον έποχήν, καθ’ ήν ή Ευρώπη σχεδόν έπιλήσμ<ον 
παντός άλλου στοχασμού, εστη έκστατική κα ί μετέωρος, θεώροΰσα την είς  
ίσον άρετήν άμφίβολον τύχην μεταξύ δύω μεγίστων στρατηγών τοΰ βΐώνος 
Μοντεκούκκολι κα ί Τοορέννα.

Ή  πολεμική τέχνη πώποτ» ΐσώ ς δεν προήξε, ούδέν τοσοΰτον άςιολογοτερον, 
ουτε γόνιμον διδασκαλιών όσον την έκστρατείαν έκείνην, καί έγώ δέν θέλε·, 
αμφιβάλλω νά τήν νομίζω θαυμάσιον, ό'ταν έφάνη τοιαύτη ε ις τδ ει'δωλον 
τή ς στρατιωτικής τέχνης, τδν Φριδερϊκον, τον μέγαν Ικείνον, δςτις έξευγενίζει 
τδν θρόνον καί τήν Ιποχήν μας, ή έάν διά τοΰ ξίφους έξασκεϊ τήν πολεμικήν 
τέχνην, ή έάν τήν διδάσκει διά τής λύρας καί γραφίδος. Δύ/αμαι έγώ νά 
σιωπήσω, πώς αύτδς, παρομοιάζων τδν 'Ραϊμόνδον μέ τδν τοΰ Πομπη'ίου νι
κητήν, προσκαλεΤ τους νεανίας πολεμιστάς νά τδν θεωρώσι έπ ί τοΰ 'Ρίνβυ, 
ή έάν δι’ έκλογής τοΰ στρατοπέδου αύτός διασώζει τήν Γερμανίαν, ή ίά ν  άλ -  
λάτω ν συχνά θέσεις, ό'που είναι παρών εις τους Γάλλους, πάντοτε άποκαθι- 
στα ανωφελή τά προχώρήματά των* ή έάν προνοών πάντοτε, διαλογι'ζει τάς 
πράξεις του μέ τάς τοΰ έχθροΰ προαιρέσεις, έάν τολμηρός πλησιάζει, έάν 
περισκεπτικός οπισθοχωρεί, έάν άνακαλύπτων πάντοτε νέα σχέδια, αδυνατεί 
καί διακόπτει τά  τοΰ αντιπάλου;

Δ ιά τοιούτων μέσων, άσυγκρι'του ®ρονήσε(υς, δδηγεΐτο ό άγχινούστατος Ι 
ταλός, ό'ταν ό άωρος καί στιγμιαίος τοΰ Τουρέννα θάνατος μετήλλαξεν τά πράγ
ματα- καί ή κοινή γνώ μη ή τ ις  έξήρτατο έκ τής έκβασεάις μιας μά^ης, ϊ -  
μεινεν αμφίβολος τ ις  έκ τών δύω συνεριστών ώφειλεν νά προτιμηθή. Ό  ‘Ραϊ- 
μόνδος βεβαιωθείς περί τοΰ θανάτου τοΰ αντιπάλου του, τδν εκλαυσεν μέ ει
λικρινή κα ί γενναία δάκρυα, γινώσκων δτι ουδέποτε έδύνατο αρκούντως νά 
κλαυτή τήν απώλειαν τοΰ μεγίστου τών άνδρών, καθάπερ αΰτδς Ιδήλωσιν, και 
έκείνου δ’ςτις έγεννήθη πρός τιμήν τοΰ ανθρωπίνου γένους· λέξεις είς τάς ό
ποιας ένυπάρχει ή  έννοια τοΰ εύγλώττοτέρου καί εΰφραδεστέρου έγκωμιου, καί 
έξ ών δύναται ν ’ άναφυϊ) αμφιβολία έάν δπερτιμώσι τδν έπαινεθέντα τοΰ έ- 
παινέσαντος, λέξεις πλήρης δικαιοσύνης αΤτινες ουδέποτε άντεμείφθησαν τοιου- 
τοτρόπώς δπδ τών γάλλων συγγραφέων. Προσέτι έκεΐνοι, οΐτινες δέν έφοβή- 
θησαν νά διαδηλώσωσι δτι τότε ό ΤουρΙννας ώφελήθη καί ό'τι δ θάνατός του 
Ιπροφύλαξεν τδν Μοντεκούκκολι δπό τής αίδοΰς τοΰ νά δποπέση, έλησμόνησαν 
τδν Μοντεκούκκολι είς τδ πρωτεΰον στρατόπεδον, πολιορκητήν, τής έ αντίον 
τών έχθρών, λεπτομεροτάτης πόλεως Βόνης, τήν έπί μακροΰ έπερειδομένην 
αλλά λαμπρώς δπερβασαν τοΰ 'Ρι'νου διάβασιν, καί τόν ίφάμιλλόν του έπ- 
ηναγκασμένον είς μάχην" έλησμόνησαν δτι δ Γάλλος. Ιπελάτης, καί άπο*««
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σισμίνος νά περιπλάνησή δαψιλώς περι τήν Γερμανίαν, κατεστάλλη είς τή» 
προβολήν, και περιεκλείσθη είς τήν στενόχωρον εγκύκλιον όλιγών λευγών* έ- 
λησμόνησαν πρός τούτοις, δτι ό Ιταλός Ιπεσττ’ριξεν έξόχ(ος τά τή ς δπερα- 
σ π ’.σεως μέρη, 2τινα τότε ΰπ ’ αύτοϋ έδιοικούντο, έξ ών δήλον παρίσταται οτι 
αύτός ήδυνήΟη εικότως νά είδοποιηθή τόν τίτλον ηκητοΰ, άομόζοντος ε ίς έ- 
κεΐνον, δςτις ικανοποίησε τό ποθούμενον δι’ δπερ αύτός έπολέμει.

Παραλείπων δμως, δσον τό κατ’ έμέ, τάς ίριδας ταυτας, δέν θελει Ιναν- 
τιωθώ παντάπασιν είς τήν γνώμην τοΰ νομίσαντος δτι ύπήρχον μεταξύ τών 
δΰώ τούτων περιωνύμων στρατηγών δείγματα τής καθαρίυτέρας όμοιότητος. 
Άμφότεροι εκγονοι κα ι μαθηταί δύω μεγίστων ηγεμόνων, (ο μεν τοΰ πρ'γ- 
γ ιτο ς  Μαυριτσίου, ό δ’ ετερος τοϋ ’Ρρνέστου}· άμφότεροι Ικ τοΰ κατωτάτου, 
φθάσαντες είς τόν δπε'ρτατον βαθ,-ιόν· άμιρότεροι δψηλής ευφυΐας, όρθοτάτης 
κρίσεως, κα ι δι’ ούδέν πάθος μεταβλητικοί, λίαν άνδρεΐοι "να μή τυυς μολύντι 
ούδέν αίσχος δειλίας, καί υπέρ τό δέον σώφρωνες, ί'να μή ουδέποτε είς αυ
τούς όνειδισθή, ύπερβολή προπετείας. Συνηθισμένοι νά πολεμώσι και νικώσι 
διά τής σπουδής· κυβερνώμενοι ύπό τής χρηστότατης αύτών κρίσεώς, ούχι 
δε ύπό τής τύχης" πρόθυμοι είς τήν Ι’κβασιν πα·<τός πράγματος, καί είς τήν 
κοινήν σωτηρίαν, πολύ περισσότερον τής ιδιαιτέρας αύτών δόξης, πρόθυμοι 
ε ίς to νά φείδωνται «α ι άνταυε'βωσι τό αΤμα τών στρατιω τώ . των, καί ά- 
ξιώτατοι τοΰ έξοχου τίτλου, πατέρων τοΰ στρατεύματος. Τοιαΰται είσίν αί 
κοι α ί ενδείξεις, έν αίς ας μοί έπιτραπή, χάριν άληθείας, νά συμπαραβάλλή* 
άνομοιότητάς τινας. Ή  είς τόν Μοντεκούκκολι μετριόφρων προςφιλεία τών 
στρατιωτών, πολλάκις είς τόν Τουρέννα, άποκαθίστατο ΰττέρμε-ρος, είς τόν 
όποιον ητον σύνηθες νά χαροποιή και εύφραίντ^ τόν στρατόν διά τάς τών 
άοπλων τε καί αθώων λαών δποσ τάσεις. Ή αύστηρότης, ολέθριος άρετή, άλ
λ ’ άναγκαία μεταξύ τών όπλων, είς τό» Τουρέννα, ένίοτε μετηλλάττετο είς  
άπανθρωπ'αν, καί δέν είναι, ούτως είπεϊν, παντελώς έσουμέναι αί τοΰ 11α- 
λατινάτου, τής Ά λ σ α τσ 'α ς  κα ι τής Λ·ορένας, φλόγα·.· συνεχώς δε άκούονται 
μέ φρίκην τής Ιστορίας, οί χλευασμοί με τούς όποιους αύτός, είς τά τών  
πριγγίπων παράπονα καί είς τάς τών λαών κραυγάς άπεκρίνετο. Τέλος 
πάντων ό Τουρέννας, άφ’ δτου άπεβίωσεν, επαυσεν κ* ί τοΰ νά ώφελή την 
πατρίδα, 6 δέ Μοντεκούκκολις άναμέσον τών αείμνηστων εκείνων άναμ ήσε- 
ύιν, διαιώ ίζών τήν όποιαν, τοσούτου επαίνου καί ώφελείας έχράσθη έπ ιστή- 
μην, ήδυνήθη ψυχρός καί σιωπηλός, έκ τού τάφου νά νίκα είσέτι και έ- 
τοιμάζ^ τή  Αυστριακή Αύτοκρατορίφ τήν μέλλουσαν αύτής Μεγαλειότητα.

( Έ κ  τοϋ 'Iz a .h x o v .)  Δ. Τ .
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ΟΙ Α Υ ίΐ ΑΓΕΤΎΧΕΕΒ ΕΡΑΣΤΑΙ.
Είναι νύξ ί τό παν κωφεύει! τό πάν εΐναι σιωπή.
Ο άήρ ήσύχως πνέει, καί ό Ζέφυρος ή/.ε̂ ·
Είναι νύξ ! καί ή Ιελήνη κρυπτομένη 'α -.άς νεφέλος, 
Κρύπτεται καί πάλιν φεύγει άπαντώσα τούς αστέρας.
Ούδείς κρότος, σύδείς κτύπος τήν σιγήν δίαταράττει, 
Είμή φλοίσβος τών ύδάτων. Κ’ ένας νέος έπερπάτει
Είς τήν παραλίαν τρένων, μέ τήν χειοα ’στήν χαρδίαν, 
Καί τούς όφθαλμούς ύψώ ων ’στ’ ούρανοΰ τήν άχανίαν.
Αίφνης, αίφνης, ιδού νέα θελξικάρδιος πολύ.
Οποία χαρά! οποία δόξα! δέν υπήρχε στήν αύλή
Οταν αΰτη ώς θ ε ά ,  μέ άσπ ίζχ  ’σ τ ή ν  μ(£ χεϊρα 
Καί μέ βέλος εί; τήν άλλην έΕη-ιόνίξ·; τήν Μοίρα I
— τήν αυλήν τοΰ Βασιλέως τοϋ πντρός της τοϋ σοφοΰ 
Οςτις χόβμ ΐα έφρόνεί, ώς χαί έμπροσθεν μωροΟ.

Ά λ λ ’ ιδού ό πρώην νέος ίσταταί καί σταματά 
ΙΙάλιν όλα του τά μέλη κ’ ή καρδια του βροντά.
Η Θεά λε?ποθυμεΠ καί ό νέος δςτις τρέχει 
ΙΙρός βοήθειαν ούτής, οίμοι! φεύ! ώ ! δέν αντέχει.
^ 7 3  τρέχει! πάλιν στέκε! ή καρδία του χτυπά 
Αυτός μένει! ώ Θεέ μου! πάλιν δέ λειποθυμα!
Η εράστριά του τρέχει! τί νά ίδή ή δυστυγής 
Αγαθόν τόν εραστήν της δςτις έπεσε πρινής!
Αποθνήσκει! φεΰ! ό ενχς,  άλλ’ όποια δυστυχία 
Οτε ή Θεά τόν βλέπει! ’βρίσκεται σ’ αμηχανία!

Πίπτει πίπτει έπ αύτοΰ! κλαίει τόσον δυνατά,
Τόν άσπάζεται μέ σέβας! γίνεται καλογραιά!

Ληξούριον Κεφαλληνίας. Τί) 28 Νοεμβρίου 1858. Έ. Έλλ.

Α υγο υστ ίνο ς Α ίΟ α,θψύαονΛος,
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II A  A  Μ Ο I
Η Τ Ο Ι

Ε Ρ Ω  T I K A  A I M  Λ T I A .

A

Τήν άνοιξιν τοϋ βίου μου 
Μέ άνθη τήν στολίζεις,

Καί μέ τήν τερψικάρδιον 
Πνοήν σου τά δοοσίζεις,
Καί θάλλουν, ώς τά κάλλησου 

Θεά τά δροσερά.
Ά γ γ ελ ε  έπ ουράνιε 

Εις τί μέ ανταμείβει 
Ό  Ύ ψιστος, καί σ’ έστειλε 

’Εδώ όποϋ έκρύβη 
Παν θελγητρον τοϋ βίου μου, 

'Γπό δεσμά σκληρά;
Εις τοϋ Θεοϋ τό οίκημα 

Σέ είδα χατά πρώτον 
'Ομολογώ τ ’ αμάρτημα,

Μέ τής καρδίας κρότον,
Τούς ύμνους πρός τόν Ύψίς-ον 

Δέν ή'κουσα ποσώς!
Καί τήν καρδίαν μ' ηρπασας, 

Ώ ς κρύος λίθος μείνας!
Τοϋ νοϋ, καί τών βλεμμάτων μου 

‘ Εζωσα τάς ακτίνας 
’Επάνω σου, ώ ς πλέκεται 

Είς δένδρον ό κισσός.
Τής Θεοτόκου τ ’ ονομα 

Παρθένε σέ καλλύνει,
Καί μόλις ήμιάνοικτοι 

OS άφροβόλοι κρίνοι 
Είναι έκεϊ ποϋ κρύπτονται 

Παλμοί ερωτικοί.

Τήν μοσχοβόλον αΰραν τους 
Οταν Ιίαρθένε πνέω,

Μοί φαίνεται είς πέλαγος 
Γλυκύτητος πως πλέω,
Κ’ είς έρωτοπαράδεισον 

Ό  νους μου κατοικεί. 
Τά άστρα τοϋ προσώπου σου, 

Δυο μαγικαί είναι βρύσεις! 
Κι’ όλας θεά τοϋ σώματος 

Σαλεύουν τάς αισθήσεις, 
Οσάκις διαχύνονται 

Σ’ έμέ παθητικά!
Τόσα νά ηχα στόματα

"Οσ’ άστρα είς τάν αιθέρα! 
Νά σοϋ φιλώ τά μάτια σου 

Χρυσή μου περιστέρα, 
’Επάνω κυλιόμενοι,

Είς ρόδα μαλακά.
"Οτε γλυκύ μειδίαμα 

Μοϋ τό έπικυρόνει,
Έ κεί νά λάβω φίλημα 

"Οπου λεπτό χιόνι 
Καλύπτει τριαντάφυλλα,

Κ’ εξέρχονται όσμαί, 
Τότε πη5α τό στήθος μου 

Ά π ’ αριθμητούς κτύπους, 
Κ’ εύθύς αναβιβάζομαι 

Είς ουρανίους χήπους,
"Οπου ψυχαί άγάλλονται, 

Ά λ λ ’ όχι ώς έμέ! . .


