
Ο ΚΥΑΝΟ S*

* Ίδί «Λ. 499,

,.s f e' fc x w #**άπηντησεν η δεσποινίς B.
Ή μήτηρ μου έμενε πάντοτε σκεπτική. Αί αποκαλύψεις αύται. τήν

έτάρασσον. . . . ' - .; .,.■
«Φράντζ [/.ου, παιδί [/.ου, μο'ι είπε .μετά γλυκύτητος, θά σ’ έρωτήσω 

άκόμη κάτι τι. Φαντάσου, Sv ή δεσποινίς Ρενέ ήτο^κόρη κτημ.ατίου κβά, 

■σοΰ τήν έδιδαν ώς σύζυγον, είς γάμον!» ... : :·,
Ή Ρενέ κ’ εγώ έξερράγημεν εις γέλωτκ τόσφ φυσικώς,καί τόσφ ^γ- 

καρδίως, ώστε και ή μήτηρ μου καί ή Αύγούστα μας έμιμήθησαν.
«'Ως σύζυγον!... είπεν ή Ρενέ, άλλ’,δ Φράντζ εϊνε άδελφός μου- ;
— Είς γάμον !. . προσέθηκα έγώ, θά ήπο-άναησία !, . :
Ή Ρενέ έθηκε τήν χεϊρα έπι τοΰ στόματός μου.
«Χωριάτη !» είπε γελώσα.—Έγώ δέ έφίλησα τούς δακτύλους της.·

ΈΙ Ρενέ ήτο πλήρης χαράς· ώθησα ύπδ τούς πόδας της κάνιστρον πλή· ΐ>

ρες ένθεων. ... ' <
«Πόσον σάς άγκπα δ υιός μου, εϊπεν ή μήτηρ. μου συγκεκινημέ.νη-,'Η, 

ίδική μου ζωή δέν θά $νε τόσον μακρά ώστε νά έχη δ Φράντζ πάντοτε 
τήν άγάπην μου-· άφοΰ όμως εϊν’ ευτυχής μαζί σας, λάβετε τον, σάς τύν l·
δίδω.'Υποθέσατε άπο τοΰδε δτι δέν υπάρχω· καί άγαπάτέ τον πολύ,, Υ
ώστε κατόπιν νά μην μεταβάλετε τίποτε εις .τήν μεταξύ σας . φιλίαν., 
φαίνεται χονδροκαμ.ωμένον παιδί, άλλ’έχει καρδίαν .εύαίσθητον ήμπο- 
ρεϊτε νά τον φονεύσητε. ... ώ μή τρομάζετε! έννοώ Sv παύσετε νά τδν

αγαπάτε».. ......
'Η Ρενέ έλαβε τδν βραχίονα τής μητρός μ.ου καί κατέβημεν δλοι δμοΏ

είς τον κήπον. Ή Αύγούστα έπίσης είχε γείνει. εύθυμος, . , _ ;;
. «Είξεύρετε, μοί εϊπεν, οτι ή άπόκρισις τήν όποιαν έδώσατε προ δλίγου.

είς τήν μητέρα σας ήτο πολύ χαροποιά , . . . Δεν θέλετε, λοιπόν, νά γί
νετε σύζυγος της Ρενέ ; , . . Έν τούτοις θά ήτο τύχη διά σάς, δπως λέ- 
γουσιν οί χωρικοί.—Τή άληθεί<γ δεν θέλετε σύζυγον ώς αυτήν ; ι . εϊσθ® 
πολύ δύσκολος... πιστεύετε άρα δτι ύπάρχουσιν ώραιότεραι γυναίκες;...
, Έσιώπων.

«Είμαι περίεργος*  είπατε μοι. Είδατε άλλην ώραιοτέραν τής Ρενέ ;

, — Μάλιστα ! ; ....
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—· Kai ποιαν ;
■— Σάς !
— Είνε κολακεία ;
— Προς τίνα σκοπόν ;
— Το λέγετε λοιπόν Αληθώς ;

-—Πώς είνε δυνατόν ν’Απατώμαι ; μάλλον διατί σας φαίνεται πχ~ 
ράδοξον ; δεν είσθε πράγματι ωραιότατη ! . ..

—· Δεν γνωρίζω . .. νομίζω να-ί · . . λοιπόν, μ’ ευρίσκετε ώραίαν ; ’Ιδού 
κ’ έγώ, εις Ανταμοιβήν 1»

Άφγρεσε ρόδον -ημικεκρυμμένον μεταξύ τοϋ φορέματος και τοϋ στήθους 

της και μοί τδ έ'ρριψε* ηρπασα τδ άνθος εις τον αέρα.'Ή Αύγούστα ηρυ- 
θρίασε μέχρις όφθαλμών.

«Τί κάμνετε σείς έκεϊ κάτω ; ^ρώτησεν η Ρενέ μακρόθεν.
— ”Ω τίποτε, Απηντησεν η Αύγουστα, όμιλοϋμεν διά τδ ποταμάκι 

αύτδ που κρύπτεται και φεύγει ύπδ τά χόρτα ώς νά μάς φοβείται —Κρύ
ψατε τδ άνθος μου, έπανέλαβε Απευθυνόμενη ζωηρώς πρδς εμέ και ώσεί

. όχι, δότε μοι αύτδ, δίνε

ποτέ ?

μετανοοϋϊα διά τδ πραχθέν. θρύψατε το 
καλλίτερον.

— Νά σάς τδ δώσω ;
’Ήγειρε τούς Οφθαλμούς μεθ’ ύπεοοχης Αλλά τούς έταπείνωσεν Αμέσως 

Απαντησασα τδ βλέμμα μου.
Τδ άνθος είνε μία φράσις ερωτική μεταξύ φυσεως καί Ανθρώπου. ΛΑν 

ίσαι μακράν Απών, φέρει κεκρυμμένον *έν τγί καρδίγ του τδ φίλημά σου 
πρδς τδ Αγαπώμενον πρόσωπον. ”Αν ησαι παρών εκφράζει περισσότερα 
τοϋ λόγου. Τούτου ένεκα είνε προσφιλή τά άνθη και εις έραστάς και εις 
φίλους.— Μοι έδωκε λοιπόν καί ή Αύγουστα έν άνθος, όπως μοι είχε 
δώση καί ή Ρενέ ! . . 'Οποία όμως η διαφορά !. . Ό υγρός ύπδ της εσπε
ρίας δρόσου κύανος έκλείετο σιωπηλώς έν τω σκιόφωτι οτε η Ρενέ τον 

έδρεψε και μοι τδν προσέφερε μέ την αυτήν ηρεμίαν μέ την οποίαν καί 
η φύσις παρεϊχεν αύτδν εις εκείνην. Τδ ρόδον όμως τοϋτο, θαλερόν, επί-’ 
χνουν, διηνοίγετο λαμπρώς ύπδ τδν ήλιον τ^ς μεσημβρίας καί η Αύγούστα 
μοι τδ έ'ρριψε θερμόν έ'τι Απδ τοϋ στήθους αύτ^ς.

Ούτως αί δύο αύται παρθένοι μέ κατέκτησαν όλοσχερώς. "Ο,τι όμως 
έλαβεν έκάστη τοσούτφ ύπηρχεν Αντίθετον πρδς τδ άλλο, ώστε πάσα 

■ ζηλοτυπία έξηφανίζετο, επομένως εγώ Ανήκαν όλος τού λοιπού εις τάς 
εύγενεΐς ταύτας δεσποινίδας, των οποίων την παρουσίαν κατ’Αρχάς άπέ- 

φευγον,
’Ήδη έσκεπτόμην.—"Ας Αγαπ£ τις καί Ας ύποφέργ. Ή ζωη τδν αναί

σθητων θά γνε τιμωρία τις έπιβληθεϊσα έκ των άνωθεν.

7/
Είν’ εδβπλαγχνος ό εύτυχή’;»

βεβιασμένης ψυχρότητος είς νευρικήν τινα κατάστι
ηγνόουν πώς νά δικαιολογήσω. Άπευθυνομένη πρός με έφαίνετο· 

Μέ έπεζη- 

’Ήμην πε- 
συνάμα ένόμιζαγ 

έ προξένησε το-

Μετά την έπίσκεψιν τοϋ Blaue Blumen, η Αύγούστα μετέπεσεν Απδ 
της προτέρας βεβιασμένης ψυχρότητος εις νευρικήν τινα κατάστασιν, την 

δποίκν : 
ώσεί ομιλούσα, δτέ μέν πρδς ύπηρέτην, ότέ δέ πρδς τύραννον, 
τει περισσότερον διά νά μοί έπιβκλτ) βκσάνους η ταπεινώσεις, 
πεισμένος ότι επέσυρον τδ ενδιαφέρον αύτης πλήν και 
ότι έγινόμην αντικείμενου ειρωνείας. Ή ιδέα αΰτη μοί 
σοΰτον πόνον, ώστε ημην έτοιμος νά τγ Απευθύνω πικρά παράπονα επί 
τγ κακεντρεχείς ταύτ-ρ, οτε Απροσδόκήτόν τι συμβεβηκδς Απέσπασεν δ- 
λόκληρον την διάνοιάν μου, δεσπόσαν καί αύτης της καρδίκς μου.

Εσπέραν τινά, έπιστρέφοντες έκ τ$ί; έργασίας ci έργκται, Ανεκάλυψαν 

κοιμώμενον όπισθεν θημωνιάς ΑχύροΟ άγνωστόν τινά, τδν« όποιον καί σύν- 
έλαβον ώς κακοποιόν. Διά τούς χωρικούς άνθρωπος κεκρυμμένος έν τοΐς 
Αγροΐς είνε κλέπτης" επομένως οδηγείται Αμέσως ένώπιου τοϋ δημάρχου’ 
καί ένίοτε ξυλοκοπεϊται. Έπετέθησαν λοιπόν και ηδη κατά τοϋ Αγνώστου 
έκείνου καί Αφοϋ τινάσσοντες Αρκετά βιαίως τδν ηνώρθωσαν, ηρξαντο νά 

τδν ώθωσι βαναύσως πρδς τδ χωρίον.
Ό κ. 'Γοκών κεκμηκώς ών και μη βλέπων σπουδκϊόν τινα κίυδυνου, 

έξηκολούθησε την πορείαν του καί μέ Αφ^κε μόνον δπως εξετάσω τά 

συμβαίνοντα.
Έπλησίασα, καί έν τω μέσφ των Ανθρώπων τ·ης έπαύλεως διέκρινα 

μικρόν τι καί μέλάν σώμα. ’11το δ φωραθείς άγνωστος. Είχε νεαράν φυ
σιογνωμίαν καί η ενδυμασία του, καίτοι Ανάπλεως ουσα κονιορτοϋ, έφαί-- 
νέτο μη Ανηκουσα εις λωποδύτην. Έπενέβην Αμέσως καί τδν Απέσυρά 
έκ τών χειρών τών έργατών, έρωτών συνάμα τδν ί'διον τίς ητο καί τί 

έ,ζητεί έν τ$ έπαύλει. . . ■ . .
Έψιθύρίσε διά φων^ς λίαν έξησθενημένης λέξεις τινάς εις γλώσσαν ά- 

κάτάληπτΟν" έγώ δέ βλέπων δ'τι καί μόνος ηδυνάμην νά καταβάλω . τδ 
μικρόν εκείνο όν, δπερ μοί έκίνει τδν οίκτον καί συνάμα την περιέργειαν: 

■ «Παιδ’ά, είπον πρδς τούς έργάτας, είνε περιττόν νά μένετε έδώ περισ

σότερον. Αύτδς ο άνθρωπος δέν είνε επίφοβος, ώστε σείς πηγαίνετε εις 
την έ'παυλίν, καί έγώ θά τδν όδηγησω μόνος πρδς τδν Δήμαρχον.»

- /'Αμα Απεμακρύνθησαν αλοι οί έργάται έπλίφσίασα πρδς τδν ■ ύποτιθέ* 
μενον κλέπτην, δστις πάλιν είχε καταπέσει επί τών χόρτων. ΎίΙτο ημι
θανής" ιδών δέ ότι θά ητο σκληρόν νά τδν Αναγκάσω νά περιπατησγ, έ
στρωσα κατά γ·ην τδν έπενδύτην μου καί τδν έξηπλωσα έπ’ αυτόν. Δέν

* ■
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ποσώς. Προσεπάθησα τότε νά ένθυμηθώ φράσιν τινά γερμανική» 
ή ιταλικήν, ΐνα επιτύχω την συνεννόησιν, δτε :

«'Ομιλώ την γλώσσαν σας. κύριε, μοί είπε μόλις άκουόμενος, Τί ζη« 
τεϊτε. άπδ εμέ; Άφήτέ με πρδς Θε.οΰ νάποθάνω εν ήσυχίκ. Οί χωρικοί, 
άύτοί θά . μέ έφόνευ.αν, διατί νά φύγουν; εγώ δεν παρεπονέθην.»

—— Έπρόκειτο νά σάς πκραδώσουν είς την άστυνομίάν καί επομένως 
νά σάς φυλακίσουν, καθ’ δ μη γνωρίζοντες ποιος είσθε . ....

·— Αυτό ούτε. θά τδ μάθουν ποτέ.—-Ποιος είμαι; εγώ; Είμαι μηδέν» 
Δεν έχω τδ δικαίωμα νάποθάνω;—Άφετέ με, σάς λέγω, άφετέ με! έ« 
πανελάμβανε μετ’απελπισίας. ' : 1 j .... ;.
- ’Άρχισα νά π’-'ί-τεύω δτι εύρίσκετ-ο έν κκ.ταστάσει πα.ραλογισμρϋ, οτο 
τδν είδον προσπαθοΰντα νά έγερθή καί λέγοντα μετά, φωνής διακόπτου 
μήνης ύπδ τοϋ πόνου! καί τοϋ καμάτου.

κΠρδ. πέντε ημερών, είμαι νήστις,:καί όμως άκόμ.ή δέ.ν άποθνησκω·—■« 
*ρ·! είνε. χίλια έτη άφότου υποφέρω.
.. ’βλυποθύμησε. .....

' ’Αγνοώ πώς η είκών τής 'Ρενέ'μοί ένεφανίσθη. κατ’έκείνην τήν στιγμή» 
και ήσχύνθην διά τήν βραδύτητα καί τδν δισταγμόν μου τοϋ νά παρά
σχω βοήθειαν ;?ίς τδν δυστυχή εκείνον νέον. — .Τδν έλαβον άμέσως ε(ς 
■ίους βραχίονας μου καί άκουμβήσας τδ στήθος του εις τδν ωμόν μου.δις^ 
θύνθην πρδς τήν οικίαν.

Η', - -

Δόο τινα υπάρχου» 8ια τδν Πολωνόν: 
Ίίρως. καί Ιίατρίς,.

- ’Ητο ήδη πολύ άργά· ευτυχώς όταν έξέρχωμαι λαμβάνω πάντοτε με·?
τ’.έμΟϋ την κλείδα τοϋ δωματίου μου. ΕίσήλθΡν ακροποδητί διά νά μή 
θορυβήσω τινά*; οί κύνές άναγνωρίζοντες τδ βήμά μου δέν υλάκτησαν, 
ώστε έφθασα μέχρι τοϋ κριτώνός μου χωρίς νά επισύρω τήν προσοχήν oy- 
δενός. Άπέθηκα τδ φορτίον μου έπί τής κλίνης, μικρόν άλλως φρρτίον, 
δπερ. δεν μέ είχε κουράσει* άνήψά κηρίον καί έ'δραμον πρδς άνκζήτησιν 
δλίγρυ γάλακτος* έστάλαξα σταγόνας τινάς μεταξύ τών όδοντων τοϋ ά-* 

σθενοΰς, έβρεξα τδ πρόσωπόν του διά ψυχροϋ ύδατος, καί είδον τέλος τούς 
οφθαλμούς του άνοιγομένους.—■ Κατεπλάγην ύπδ τής ώροιότητος τών 

κανονικών χαρακτηριστικών του* άνω. τοϋ μικροϋ μελανού μύστοζκρς,: δσ» 
τις έκάλυπτε τδ άνω χεϊλός τοϋ, θά τδν έξελάμβανον ως γυναίκα* ή έ- 
πίδερμίς του ήτο λευκή καί λεία’ άί χε?ρές του, άπδ τών όποιων ένιψος 
τδν βόρβορον, ήσαν λεπταί καί ρόδινοι., ; . . .

- .. Μ’· έθεωρει έπί μακρδν δι’άπλανρ.ϋ; βλέμματος ήναλαμβάνων κατά μι» 
’/-ρδν τάς δυνάμεις του.

.. «Τί. ζητεΤτε παρ’ έμοϋ, κύριε ; είπε τέλος. Τί. μΐ θέλετέ-;,:· Αίατί μ? έ·ί 

φέρατε έδώ ; Τί σάς έμελλε οίν άπέθνησκον ;»
— Δεν ήδυνάμην νά σάς άφήσω νάποθάνετε.
— Σείς 0’ άποπείραθήτε νά μεταβάλετε τήν άπόφασίν μου Άλλ’

φ,οϋ ή?ευτυχία μέ άποφεύγει, διατί νά μή άποφύγω καί εγώ τήν ζωήν 
άνέυ τής εύτυχίας .;—"Οταν κανείς μέθυσος .ή πτωχός έκπνευσν) τής πεί·? 
νης έν μέση δδφ, μόλις έπίσύρει τήν προσοχήν τών διαβατών' μεχρισοϋ 

ταφή* άν δμως εύγενής αύτοκτονήσγ, α θάνατός. του θεωρείται μέγα συμ·» 
β.εβηκός,—’Ά.φετέ με, λοιπόν, νάποθάνω, άγνωστος.; .. ... ·.: :

— Είσθε εύγενής, λέγετε, καί όμως έπιθυμείτε ν’ άποθάνετε ώς κλέ*
πτης: καί δολοφόνος έπί σωροϋ άχύρων, ένθα, σάς πρρπηλακίζουσι χυδαίοι 

άνθρωποι; ......... ■ . ή '.μ
"Ηγειρε τήν κεφαλήν, . : . ' -·
—-· Τις έίσθε, όεϊς ; με. ή ρώτησε . μετά τινα: σιωπήν. c:
— Μαθητευόμενος'γεωπόνος. ^Σπουδάζω.. πρακτικως ..τήν -γεωργίαν, είς 

τήν έπαυλιν ταύτήν^ ^νθκ <π^ή?ύνω; άκ^ιβάήάαί δίάιτώμαι: κάκιστα .'ώς 

βλέπετε.. ' ■ -

■— Που εύρισκόμεθα.; ;
— Εις τδ Βράίν. -7

. — Είς τδ-Βράίν ! έπανέλαβε καί. οί οφθαλμοί ? του . έμειναν ανοικτοί 

Ακίνητοι. .γ
Μετ’όλίγον προσεπάθησε.νά έγερθή.. . . ... ." :

< «Ά ·’ πρέπει νά φύγω άμέσως, νά φύγω! Δεν δύναμαι νά-μέ^ω έδώ 

ούτε στιγμήν ! ■ .. .. . ,· - ; -.···"
— Σας δηλοποιώ δτι τδ δωμάτιον τοϋτο, ένθα σάς απαγορεύεται νά 

μεταχειρισθήτέ τι ώς οπλον κατά τής ζωής σας, θέλει σάς χρησιμεύσει ώς 
προσωρινή κατοικία,καί οτι δεν θά έζέλθετε δΐυτοϋ πριν ή καταστήτε έντε- 
λώς ύγιής κατά τε τδ σώμα καί τδ πνεϋμα. Κατόπιν, είσθ’ ελεύθερος νά 

πράξετε δ,τι θέλετε. Έπί τοϋ παρόντος ούδρίς γνωρίζει ότι εύρίσκεσθέ έδώ 
καί ουδείς θά τδ μάθγ άν είσθε φρόνιμος, διότι ούδείς έρχεται παρ’ έμοί’ 
κύτ.δ σάς τδ υπόσχομαι* άλλα νά σάς άφίσω^ά έξελθετε, ύχι !»■ / , >

; 'Q ταλαίπωρος νεανίας έπεσεν έξηντλημένοςζ έκ..νέου έπί τής κλίνης.
_αΕίσθε δ ιάριστος τών, Ανθρώπων, μοί. είπε :.μεθ’. ύφους ύπομονητικαϋ,. 

Τδήύνομά μου θά σβεσθή μεταξύ τών δυο ημών. Θά ήμην δμως άχάριτ 
στος νά. μή; φανερωθώ είς υμάς, τουλάχιστον το ό'νομκ.. τούτο» ΙΙρεπει .νήρ 

μάθετε ποίον εύηργετήσατε.»
; Σχίζων τότε συρραφήν τινα τοϋ ένδύματός'του έ.ξήγαγεν.,έπισκβπτη- 

0ον έ.πί τοϋ. δποίαυ άνέγνωσα. ΚΟΜΗΣ ΜΑΗΙΝΣΚΗΣ, .. ■. .. - .
Τδν άφήκα νά άναπαυθή διελθών τήν νύκτα έπί άνακλίντρο.υ. παρά τρ;
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:«λβυρόν του, τήν δ’ έπιοϋσκν, ένφ άκόμη έκοιμάτο, ή'μην παρά τώ Ία- 

τρω [ζου.
Ό ιατρός όφείλει νά ήνε άφωνο.; ώς πνευματικός. "Ηκουσε την διήνη- 

σιν μου καί την επιθυμίαν τοϋ νά διατηρήσω άγνωστον την παρ’ έμοί δια
μονήν τοϋ ξένου, μ’ έβεβαίωσεν δτι ήδυνάμην νά βκσισθώ εις την έχεμυ- 
Οικν του καί με ηκολουθησεν. Εισήλθεν είς τδ δωμάτιόν μου, τοΰ οποίου 

θυρα εκλεισθη άρ.εσως· δσοι δέ μάς εϊδον ένόρ-ισαν δτι πρόκειται νά τδν 
συμβουλευθώ δι’ έμαυτόν. Ό ίκτρδς άφοΰ έπεσκέφθη τδν άσθενή και τώ 
εδωκε συμβουλάς τινάς περί της δικίτης, ήν ώφειλε ν’ άκολουθήσή, έξ- 

ήλθε υ.ετ’έμοΰ.
, «Ουδεις κίνδυνος, μοί εϊπεν. ’Οργανισμός λεπτός πκήν ή ζράσις υγιής.
Ο άσθενής αύτδς θ’ άνήκγ είς άριστοκρκτικήν γενεάν. ..... Δυσκόλως 
δυνκται ν’ άπατηθη τις' ή χειρ μόνη άρκεϊ νά δείξγ την καταγωγήν τοϋ 

άνθρωπου. Παρ’ αύτφ δλη ή οικονομία εϊνε τεταραγμένη ύπδ εκτάκτου 
τΊνδς καί άπροσδοκήτου συμβεβηκότος η ύπδ σφοδρού τίνος πάθους. Αί 
τοιαΰται ταραχαι εϊνε μ,κλλον επικίνδυνοι είς τούς πλουσίους, διότι συμ- 
βαίνουσι σπανιωτερον. Τά ήθη >των κατκπνίγουσι τάς βιαίας τάσεις τής 
ψυχ^ς καί κκθιστώσι την ζωήν αυτών δμοιόμορφον' ουτω δέ οσάκις η 

φυσις εζανισταται παρ’ αύτοΐς εϊνε τρομερόν τι’ δ νεανίας ούτος άγει τδ 
έικοστον τέταρτον ή εικοστόν πέμπτον έτος' η υγεία του δέν εϊνε βε- 
βλαμμένη ύπ’ ούδεμιάς καταχρήσεως' έκ τοϋ τόνου τής φωνής τδν θεωρώ 

Πολωνόν. ’Ίσως λοιπόν ή πολίτικη, πιθανόν έρως τις νά τδν έτάρκξεν . . . 
"Αλλο τι έπι τοΰ παρόντος δέν φαίνεται.— Τώρα, όλίγη άνάπαυσις, κα
τόπιν, όλίγη ευτυχία, καί δ άσθενής ίάται όλοτελώς.»

Ή νεότης καί άλγοΰσα μειοια.

Οί λόγοι τοϋ ίατροΰ μοί έπέφερον άπορίαν.
Τδ εσπέρα; έδήλωσα είς τδν κύριον καί την κυρίαν Τόκων δτι, κακο- 

διαθετών, ήθελα δειπνήσει εις τδ δωμάτιόν μου. Άνεβίβζσα λοιπόν τδ 
δεϊπνόν μου καί έ'στρωσα την τράπεζαν παρά την κλίνην τοϋ νέου Μα- 

ςινσκη.—Εκείνος μέ παρεκολούθει διά τοΰ βλέμματος και παρατηρών 
μετά προσοχής δλας μου τάς κινήσεις.

«Εϊσθε εξαίρετο; σείς, κύριε, μοί είπε. Βλέπω δέ δτι αί χειρές σας εϊνε 

πολύ πεφρδντισμέναι διά γεωργόν. Είς τί κεταγίνεσθε ; προσέθηκεν έπΤ 
μάλλον καί μάλλον εκπλησσόμενος.

— Τρώγω, άπήνΐησα χωρίς νά εννοήσω πόθε? προήρχετο η απορία ταυ»
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? —■ Ουτω συνήθως τρώγετε ; . . . μέ άπατάτ'ε λοιπόν, δέν εϊσθε χωρικός.

- —■ ’Αλλά τί είμαι λοιπόν ;
— Δέν γνωρίζω τί είσθε, άλλ’ είσθε άφεύκτως καλώ; άνατεθραμμένος 

άνθρωπος — εϊν’ εύτύχημα τοϋτο.—’Ήδη αισθάνομαι έμαυτδν καλλίτερα, 
έπομένως έγείρομαι και δειπνώ μαζί σας. "Επειτα θά σπάσω την κεφα- ~ 

λήν μου. ......
«’Ίσως νομίζετε, κρίνων έκ τής ευθυμίας, μεθ’ ής βαίνω πρδς τδν θά* 

να τον, δτι είμ.αι Παρισινός' όχι! άλλ’ οί Πολωνοί ομοιάζουν κατά τι με 

τούς Παρισινούς...............Μέ περιγελάτε ί'σως;»
■ Ένθυμηθεΐς τότε τά μαθήματα δσα έ'λαβον παρά τφ Δουκί Β*** 

είπα προσκλίνων' ;
«Ό κύριος κόμης, βλέπω, δέν μέ κολακεύει π;οσώς.»
Νάί, ή ’Ρενέ είχε δίκαιον. Ύπάρχουσι πρόσωπα άποδίδοντα μεγάλην · '

σημασίαν είς τάς λεπτομέρειας ταύτας, αίτινες φαίνονται τοσούτφ μη- 
δαμιναί.

ϊ’Ηννόησα δτι εΐχετε γένναίαν καρδίαν καί ’πριν ή σάς ί’δω, κρατόϋντπ 
τδ πηρούνιον, εϊπεν ό κόμης. 'Υπάρχει δμως πάντοτε δυσκολία συνεννοη* 
σεως μεταξύ ανθρώπων έχόντων διαφορικόν είδος ζωής καί ένεργείας. .. . 
Βλέπων ήδη δτι είσθε μέλος της κοινωνίας, είς 'ήν άνήκω, σάς ομολογώ 
οτι αισθάνομαι μείζονα εμπιστοσύνην καί άνεσιν.

— Σάς βεβαιώ καί πάλιν δτι είμαι άγρότης.
- — 'Ο Βατώ είσθε λοιπόν ! . . .. Άλλ’ άς ήνε, δέν επιμένω' στοιχη
ματίζω δμως δτι η δέσποινα τής καρδίας σας δέν εϊνε βοσκοποΰλα. .. . » ;
Πλήν τί λέγω; Δέν εϊσθε σείς, δστις δφείλετε τήν ιστορίαν σας, 

άλλ’έγώ. , ;
«Έγεννήθην είς Βαρσοβίαν . . . . .. Πρδς τί δμως νά σάς άπασχολώ μέ 

μακράς διηγήσεις ; Παραλείπω τά έξ άρχης. Πρδ ενός έ'τους έγκατέλειψα 
τήν πατρίδα μου, Ίνα περιηγηθώ, καί ήλθα πρώτον είς Γαλλίαν. "Εν τινι 
χορώ τοϋ Δουκδς δέ Αουέ συνήντησα τήν δεσποινίδα Β * * *. Παρέκάλεσα “
νά μέ παρουσιάσωσι πρδς αύτήν καί άντηλλάξαμεν.όλίγας λέξεις.» -!

«Τοιαύτην έντύπωσιν παρήγαγεν είς τήν ψυχήν μου ή κόρη εκείνη, !
ώστε άπεφάσισα μετ’ ολίγον νά τήν ζητήσω είς γάμον. Κατ’ επιφάνειαν ι·ί
ρυδέν ύπήρχεν έμπόδιον είς τοιοϋτο συνοικέσιον. "Ημην εύγενής, πλούσιος. ’ 
Τδ ζήτημα ήτο άν ήγαπώμην. Δυστυχώς δέν έ'λαβον καιρόν νά τδ μάθω, 
διότι μόλις ένεφανίσθην είς τήν οικογένειαν τοϋ Δουκδς Β ** *, προσεκλή- 

θην άμέσως είς Πολωνίαν παρά τοϋ πατρός μου. Υπόκωφοι ταραχαι προ* 
εμηνύοντο καί δέν έπεθύμει κατά τήν στιγμήν εκείνην τοϋ κινδύνου νά i

διατρίβν; μακράν τής πατρίδος ό μονογενής υιός του. ΐ
- Είνε^ μοί φαίνεται, περιττόν νά σάς περιγράψω τά δεινά δσα ύπεστη* ν

ί.Ίλ 
' !Γ'
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σάν οί συμπατριώταί μου. Οί καταπίπτοντες lit* αύτών κτύποι άντηχουν 
μέχρι περάτων τοϋ κόσμου, Καί σήμερον άκόμη, Sv σάς εί'πγ κάνείς δτι 
η. Πολωνία κατεβληθη δλοσχερώς, σάς άπκντγ. Άπό καιρού εις καιρόν ύ- 
φίστκτζι είσέτι κρίσεις, τελευταίους τινάς σπασμούς άγωνίκς' διότι ποτέ 
δεν θά έκλείψωσι παρ’ άμών οι έξαλλοι εκείνοι πατριώται, οίτινες δίδουσι 
και την τελευταίαν σταγόνα αίματος πρδς άπόδοσιν τοΰ τόπου μας είς 
την βασιλίδα του και παρθένον Μαρίαν J — Τδ έπ’ έμοί τουλάχιστον, ά- 
γαπώ την Πολφνίαν μου, καί ουδέποτε θά παραδεχθώ ότι δύναται ν’ά- 
ποθάνγ.d

«'Ο_ πατήρ μου ?iv$ άκέράιος, εύγενης καί πατριώτης έί'περ τις καί άλ
λος. Έγευματίσαμεν δμοϋ κατά την άφιξίν μου μετά καί δύο $ τριών 
άλλων φίλων. Ένθουσιασθέντες ώμιλησαμεν' τολμηρώς καί φων^ γεγωνυίφ 

κατά τδ δεΐπνον. Την έπιοϋσαν δ πατήρ μου συνεληφθη. Μεθ’ ολας τάς 
διαμαρτυρίας μου καί την προσφυγήν μου έίς την δικαιοσύνην δ πατήρ 
μου έξώρίσθη εις την Σιβηρίαν καί ή περιουσία του έδημεύθη.»

«Έν μι^ στιγμή άπώλεσα πάν στοίχεΐον ευτυχίας. Πατέρα τρυφερώς 
άγαπώμενον καί μόνον άπομένονταέκ Τίίςδλης του οικογένειας' περιου
σίαν, ης άνευ ητο άδύνατος ή έκπληρωσις τών ελπίδων τηςκαρδίας μου» 
r—’Ή άπελ,πισία μέ.κατέστησεν έ'ω φρένων. Κραυγή μεγάλη έςηλθε τοϋ 
στήθους μου κατά πρόσ.ωπον τώ.ν .δυναστευόντων -ημάς : «Ζητώ η Πολωτ 
νίκ!», είς τγιν οποίαν έκτοτε άποκλειστικώς άφιέρωσα .· την ζωήν μου, 
άφοΰ αυτή δεν άνηκε πλέον ε?ς ούδένα. ΤΙνώθην κάγώ μέ. τδ ρεύμα τών 
μαρτύρων δσοι έπέζησαν τοϋ 186 1 καί τολμηρότερος η μάλλον άπελπις 
τών άλλων έςηντλησα τάς δυνάμ.εις. μου είς τούς αγώνας χωρίς ουδέ κάν 
μίαν νά λάβω πληγην.»

‘ «Πρδς τί νά σας άναφέρω ηδη μακράς λυπηράς διηγήσεις ; άνωφελεΐς 
άλλως. — Αίματα, φρικαλεότητες μοναδικαί..... εν συνόλφ άπαίσιόν; 
τι δνειρον ,, . ., Καί όμως δεν ειχον επιτύχει τδν θάνατον! ■— ’Επί τέ

λους κατεδικάσθην είς υπερορίαν, ως ό πατήρ μου. Με κατέλαβον συνάμα 
σωματικαί άλγηδόνες έζασθενίζουσάι καθ’ έκάστην τδ σώυ.ά μ,ου, ΤΙ έν- 
δόμυχρς θλίψις μου έμελλε τέλος πάντων νά σβεσθη :έν τω θανάτω.. . . . 

Άλλ’έφόσον ά ζωη μου έζηντλεϊτο τοσοϋτον έκρατκιοϋτο παρ’έμοί η. 
επιθυμία τοϋ νά έπανίδ.ω την δεσποινίδα Β *** καί ν’ άποθάνωένθα έ- 
κείνη άνέπνεε.— Τότε μετά μυρίους μόχθους καί προφυλάξεις, τη βοή
θεια τών όλίγων ,έναπομεινάντων χρημάτων κατώρθωσα νά. φθάσω έως 
έδώ. ...,.,»

, «Την έπανεϊδον,, .., έκ τοϋ μακρόθεν άληθώς, άλλα την έπανεϊδον, 
ηαί άπέθνησκον ευχαριστημένος. Οί έργάται σας θά μ* έφόνευον χωρίς νά.· 
ςϊδ θέλωσι* δεν άντεϊχον πλέον, καί θά έξεψύχων ωραία έκεϊ, τρία β.η-
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ματα μακράν της, χωρίς νά τδ γνωρίζη. .. . διότι ούδείς θά διέβλεπεν #ις 

τδ πενιχρόν πνεϋμά μου τδ λείψανον τοϋ Κόμητος Μαξίνσκη.»

. Έσιωπησε.
Τδν η'Λουσα χωρίς νά τδν διακδψω.—Μόνον άφότου έπρόφερεν: άγαπώ 

την δεσποινίδα Β * * * ησθανόμην την καρδίαν μου ώσεί πιεζομένην ύπδ 
βαρέως λίθου.

«Τί έχετε; ...» μέ άρώτησεν άνησυχως, βλέπων. δτι έσιώπων.
. Αγαπάτε λοιπόν τάν δεσποινίδα Αύγούσταν ; εΐπόν αύτώ, άνα- 

λαμβάνων δλίγην ψυχραιμίαν.
— Την δεσποινίδα Αύγούσταν! Ποιος τδ λέγει; . . . άνέκραζεν. -

' —- «’Αλλά .... Την 'Ρενέ, λοιπόν;» Τδ δνομα έσταμάτησεν έπί τών 
χειλέων μου.

Όσονδηποτε καί δν νομίζεται καρδία τις περιφραγμένη κατά του έγωί- 
σμοϋ, δ. τύραννος οδτος εισδύει πάντοτε δι’ αοράτων πόρων.—Οί πατέρες 
καί οί αδελφοί καταλαμβάνονται ύπδ έπωδύνου τινδς ταραχές όταν έζ 

άπροόπτου δέχωνται πρότκσιν γάμου περί άδελφης ·η πεφιλημ.ένης κόρης.
Ή έκμυστηρευσις αυτή μ’ έπίεζε. Μετέπεσον καί έγώ άπό αιφνίδιας 

τινδς έδύνης είς άκατανόητον ζηλοτυπίαν παιδιού’ άλλ’ έν τίί ζηλοτυπία 
εκείνη ύπαρχε καί η παρηγορία. ’Ίσως έμελλον νά χρησιμεύσω κατά τι 
είς την φίλην μου Καθ’ηκόν μου ύπηρχε τδ νά θεωρήσω τδν Μαξίνσκην 
ώς τδ ημισυ έκείνης. Καί ούδόλως περί τούτου έδίστασα.

«Άγαπατε την δεσποινίδα 'Ρενέ καί άποπειράσθε νά θανατωθείτε β?7 
,πον. Δεν έχετε τδ δικαίωμα τοΰτο. Σεις άνηκετε είς εκείνην καί μόνη 
έκείνη δύναται ν’ άποφασίση περί τίίς ύπάρξεώς σας, βεβαιώ δέ ύμάς δτι 
δεν θ’ άποθάνετε πριν η έγώ μάθω την θέλησίν της. :

Αλλά καί σεις, κύριε, μέ τί δικαίωμα έπεμβαίνετε ούτως είς την ζωήν 
μου, ώς δεσπότης; είπεν δ κόμης. —’Εννοείτε δτι έπιθυμώ νά μάθω τί 
δικαίωμα: έχετε.... .»

Τδν διέκοψα πλησιάσας καί λαβών την χεϊρά του· » ι
«Αί ύπάρξεις ημών είνε στενότατα συνδεδεμέναι, τζ> εΤπον, διότι μία 

γ-υνη μάς ένόνει!—Δέν γνωρίζω την οικογένειαν Β * * * είμη άφότου κα- |{

«τοικ’ρ-'είς την έπαυλιν ταύτην άλλ’ ή δεσποινίς 'Ρενέ μοί ένέπνευσε κατά if
■τδ διάστημα-τοϋτο τοιαύτην φιλίαν, ώστε είμαι πλέον $ άδελφός της.» ί·

; — Ό Κόμης έφρικίασε. «
- «Μη φοβήσθε, έζηκολούθησα. — Ή φιλία αυτή ούδέν έχει τδ κοινόν

μέ τά αίσθηματά σας καί δέν πρέπει νά σάς άνησυχώ. Άν η 'Ρενέ σάς is
άγαπ^, έγώ δέν θά κλίνω κεφαλήν ά'συχον πριν η εύτυχησητε άμφότεροι.
—- Τώρα, ιδού, κυττάζατέ με καλά, είς τά έμματα, καί είπέτε άν δότ
■ναίθε νά-ζηλοτυπ·?τε!:.....»■ ■ · - !
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Αί χεΐρες ημών έμειναν έπί. μίαν στιγμήν γινωμένα;'.. Τδ βλέμμα τοί» 
έβυθίσθη έντδς του ίδικοΰ μού.

«Μοί εϊνε άκατανόητον τδ αίσθημά σας, είπε. Ουδέποτε ήγάπησα' ώς 
φίλην γυναίκα νέαν καί ώραίκν- ■—Άλλ’ ούδέν υπάρχει έςοχον δι’ έκέΐνον, 

&βτις θαυμάζει μόνον δ,τι γνωρίζει καί τδ αληθώς ώρκϊον εϊνε άρρητον ! 
Σας πιστεύω, διότι πονώ ήδη όλιγώτερον καί τείνω πρδς την ελπίδα.»

Τδ μέγα έκράτησε του εντελούς έν 'τί) ψυχή του.
. «’Ελπίζετε! τώ εϊπον. —Ό έρως σας δέν εϊνε πλέον μόνος· έ'χει τοΰ 

λοιπού ύπέρμαχον, δστις δέν 0’ άπαυδήση ευκόλως. Πρώτον ποέπει νά 
μάθω άν ή 'Ρενέ σας άγαπη, καί αν δέν ύπάρχη δέ τοιοΰτον αί'σθημα 
παρ’ αύτή, θά προσπαθήσω νά δημιουργηθή τώρα. — Γνωρίζει τδν έ
ρωτά σας ;

— Τίς ηδύνατο νά τδν φανερώση ;

— Τδ πάν ! — Ή κρυφίως λαλοϋσα σιγή, φωνή τις μυστική έν τγ 
καρδίρρ.. , · . ’Άλλως καί άν δέν γνωρίζη τι, θά μάθη τώρα δι’ έμοΰ. —- 
Έπί τοϋ παρόντος πρέπει νά κρυβήτε" ούδείς νά ύπονοήση τήν παρουσίαν 
σας. Άμα βελτιωθή ολίγον ή κατάστασίς σας θά υπάγετε είς τήν πόλιν 
καί τότε μόνον έγώ θά ενεργήσω ύπέρ,ύμών’ έκεϊ δέ θά μανθάνετε τά 

συμβαίνοντα. — Άν ΰχς άγχπη:, σάς ύπόσχομαι πάσαν επιτυχίαν.
— Πλήν έγώ είμαι ήδη πένης ! πώς θά ζήσωμεν ;
— Εϊμ’ έγώ πλούσιος. .... δηλαδή τοϋτο εϊνε δευτερευον ζήτημα* 

Σείς ύποσχεθήτε μόνον νά ύπακούετε καί νά έλπίζετε.
— ’Ώ ! ’Ελπίζω ! άνέκραζεν δ Μαξίνσκης μετά χαριεστάτης διαχύσεως 

τής ψυχής. — Βλέπετε δτι δέν σάς ερωτώ περί τών μέσων, τά όποια θά 
μεταχειρισθήτε. Σάς εμπιστεύομαι τήν ζωήν μου’ υπακούω* ιδού .’ φεύγω 
άμέσως.

—— Ποϋ πηγαίνετε ; . . . . Σείς εϊσθε άσθενής !
— Είμαι λαμπρά. Μή χάνωμεν καιρόν. Έδώ βλέπω δτι σάς ενοχλώ, 

χαίρετε’ .....
---- Σταθήτε, εϊπον, κρατών αύτδν άπδ τοΰ βραχίονός. Δέν εϊνε τόσον 

εδκολον νά έζέλθητε, διότι ή θύρα τής έπαύλεως εϊνε κλειστή καί διά νά 
τήν άνοίςωμεν είς τοιαύτην ώραν πρέπει νά έξυπνήσωμεν τδν κ. Τοκών. 
•—-Είς τδν κήπον δυνάμεθα νά καταβώμεν άπδ τδ παράθυρον, άλλ’ ΐνα 
φθάσωμεν είς τήν δδδν πρέπει νά διέλθωμεν τδ έλος, σείς δέ είς. ήν εύρί- 
σκεσθε κατάστασιν εϊνε άδύνάτον νά είσέλθητε είς τδ ύδωρ .... Έν τού- 
τοις, άς δοκιμάσωμεν’ θά σάς σηκώσω είς τούς βραχίονάς μου.

— Μέ μεταχειρίζεσθε ώς γυναίκα, βλέπω. *
., —'■ 'Όπως τήν 'Ρενέ μου!

Προσεδεσα σχοινίον είς τδ παράθυρον, δι’ ού κατέβημεν είς τδν κήπον
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καί έτράπημεν πρδς τήν κατά μήκος τή; οικοδομής δενδροστοιχίαν, —- 
Άμα έφθάσαμεν ύπδ τδ παράθυρον τής'Ρενέ.

«Έδώ κατοικεί», τώ εϊπον.

Έσταμάτησε.
— Δέν ήλθατε ποτέ τδ έσπέρας ύπδ τδ παράθυρον τούτο ; μέ ήρώτησε.,
— Ουδέποτε!
— Έγώ θά διηρχόμην τάς νύκτας έδώ ! · . . Τί αύρα γλυκεία ! . * . . 

έδώ αναπνέει τις ζωήν !....»
'Ροδωνιά έπανθής έκάλυπτε τδ τείχος.

— «Άφοΰ μοί ύπόσχεσθε τά άδύνατα, άφετέ με τουλάχιστον ν’ άπο- 
λαυω άπδ τοϋδε μικράς τίνος ευτυχίας!»

Λέγων ταΰτα προσεπάθει νά διανοίςη τδ φύλλωμα τής ροδωνιάς, ΐνα 

προσέγγιση πρδς τδ παράθυρον, κινών δέ τούς κλάδους διεσκόρπισεν έφ’ 
ημών εύώδη χιόνα.

Φοβηθείς παιδικόν τι διάβημα έκ μέρους του, τδν ήρπασα έντδς τών 
βραχιόνων μου , καί διηυθύνην πρδς τδ τέλμα. — ΤΗτο τδ μόνον μέσον, 
όπώς τδν άποσπάσω του τόπου εκείνου.

*Ότε άπεχωρίσθημεν είς τήν πόλιν μοί ύπεσχέθη νά περιμένη ήσυχος 
τήν επάνοδόν μου.

- r

Χρήσιμος ή φιλία.

Ό Δούξ Β*’ ' * έζήρχετο σχεδόν καθ’ έκάστην είς μακρδν περίπατον 
μόνος ή μετά τής Αύγούστας. — Πρώτην ήδη φοράν έΧαιροφυλάκτησα 
τήν στιγμήν έκείνην καί είσήλθον παρά τή 'Ρενέ, όπως τήν συναντήσω 
κατά μόνας. ’Ήμην δέ άποφασισμένος νά μή άπολέσω είς άνωφελή προοί
μια την πολύτιμον ταύτην περίστασιν, άλλα νά τή ομιλήσω άμέσως 
περί τών διατρεχόντων. ’

«Εϊμαι λυπημένη, μοί εϊπεν άμα ίδοΰσά με. — Ύπήρχεν έδώ ύπδ τδ 
παράθυρόν μου έν ώραΐον λευκδν ρόδον, τδ όποιον καθ’ έκάστην μέ έ'βλε* 
πεν έζυπνώσαν καί τδ όποιον χθές τήν νύκτα έζηφανίσθη. Τδ έζήτησα 
είς μάτην............άνεμος Θά διεσκόοπισε τά φύλλα του . . .. . Αύτδ μέ έ'-
καμε νά ρεμβάζω.
- — Νά ρεμβάζετε ;. .. καί είς τί άρά γε; .... είς έ'ρωτα ί'σως;

— Είς έ'ρωτα έγώ !... . πώς σάς ήλθε τοιαύτη ίδέα;
Λέγουσα τοϋτο ήγέρθη, διήλθεν ολόκληρον τήν αί'θουσαν καί έ'στη πρδ 

τοΰ παραθύρου πλανώσα μελαγχολικώς τδ βλέμμα είς τήν πεδιάδα.
«Μέ συγχωρεϊτε, εϊπον., — Ένόμιζα δτι ποτέ δέν ήθελα θεωρη,θή άδιά·
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κριτος-παρ’ ύμών. 'Όταν ή φιλία 'έρωτ$ θέλει νά καταστώ χρήσιμός $ ν£ 

ΐέαρηγόρη.γ.».
Στιγμαί σιωπής διέδεχθησάν τούς λόγους άούτόυς. — 'Μ 'Ρενέ αίφνης 

ίίλθε καί έτοποθετηθη απέναντι μου, λέγουσα διά φωνίς διαπεραστικές, 
βεβιασμένης. . ’ -. . ■ .

«’Έχω άδικον. Άφοϋ κέκτημαι την ίδίκ-ην σας εμπιστοσύνην δεν ποεπέι 
νά φείδωμαί της ίδικές μου,.—’ Φράντζ, ναί, ηγάπήσά $ μάλλον αγαπώ 
έν πρόσωπόν παρά τοϋ οποίου δέν άγαπώμαι. Διά τοϋτο μέ ηκούσατε λέ.· 
γουσαν ότι δεν θά ύπάνδρευθώ ποτέ.—Ιδού λοιπόν, είσθέ ευχαριστημένος'

— Μοί δμιλεΐτε ώςενώπιον άνακριτοϋ. , . : ‘
— ’Όχι, άλλά τό μυστικόν τοϋτο ουδέποτε είχεν έξέλθή της καρδία^ 

μου" έρρίγησα δέ η'δη αισθανόμενη αυτό άνερχόμενον μέχρι τών χειλέων 
μου' ώ ’ ημην πολύ δυστυχής. Ένεκα τούτου η φιλία σας ύπηρξέ μέγά 
ευεργέτημα δι’ εμέ. Πόσον είχα ύποφέρη ! . . . *Ητο ευφυής, άγαθός, νέος, 

ώρκΐος και. . όπως σέΐς ένεφάνίσθητε εις την καρδίαν μόυ ώς φίλος, όυτω
μαί εκείνος ένεφκνίσθή ώς σύζυγος» ’ίδού τό πάν. -—Θέλετε ^δη νά σας 
πέριγράψω πώς μία όπαρξις φθίνει βαθμηδόν, καί έπί τέλους έξαφανί* 

ζετάι; Φαντάσθητε μίαν ώραίκν πρωίαν λαμπρός άνατέλλων ό ήλιος καί 
ζωηφόρος ύψοϋται πρός τον κυανόϋν ουρανόν. Αίφνης επέρχεται νέφος καί 
δ ήλιος άμαυροϋται, τά πτηνά σιωπώσι, τά φυτά έπικλίνουσι καί πάσα η 
έν τ$ φύσει ποίησις πνίγεται ύπό τά δάκρυα τοϋ ούοανοϋ. .. Τετέλεσται.

Ή πρωία εκείνη δέν θ’ άνατέίλν) πλέον. .. 'Γην επαύριον ο ήλιος θά φανίί 
έκ νέου λαμπρός, εύ'θυμος, χαρωπός, άλλ’ η πρωία θά ηνε άλλη.

Μία πρωία ύπάρχέι έν αύτγ : εκείνη, καθ’ ην 
£γαπ$. Άλλοίμονον άν η πρωία ηνε σκοτεινή ! .. ..,»

’Έθηκα την χεΐρά μου έπί τών χειρών τ·ης 'Ρενέ καί η'θάνΟην δάκρυον 
πίπτον έντός τών δακτύλων μου. Εύρισκόμην είς άφόρητον ταραχήν. Μία 

λέζις, έν όνομα προφερόμενον ηδύνατο νά μοί άφαιρέση διά παντός την 
ελπίδα τοϋ ν’ αποδώσω την ευτυχίαν είς τ^ν φίλην μου καί νά σώσω την

έκ νέου λαμπρός, εΰ'θυμο 
καί η ζωη τίίς γυναικός.

Τοιαύτη

ζωήν ενός ανθρώπου. — ’Άν δεν ηγάπα τόν Μαξί,νσκην, ηδη βεβαίως δέν
•ήθελε τον άγαπησεί, άφοϋ ειχεν άφιέρώσει αλλαχού την ψυχήν της.

. «Εύρίσκομαι είς άγωνίαν, έίπον αύτίΐ. -—- Άλλ’ είπέτε μου . . .,. $ 
ίσως θέλετε νά παυσω , .
.; —— Τί άλλο μ.ένόι νά μάθετε. .

—........... Τό όνομα του !» ' /
Χωρίς -νά προφέργι -λέξιν διηυθυνθη πρός τινα τράπεζαν: καί., λκβοϋσκ 

λεύκωμα φωτογραφιών, έπανηλθε πρός με. :: - -
«Δύναμαι νά σάς δείξω την εικόνα του. Ιδού.. . . ιδού αυτός !-ό είπε 

καί έ'φτρεψε-τό λεύκωμα άνοικτόν πρός με.
’Γπέστην.είδος,σκοτοδίνης, την,δποίαν'ύπερνιμησας διά μεγάλης προ-

σπαθείας, έτεινα τούς Οφθαλμούς καί είδα . . .. τόν Κόμητα! — ’Ήρχισκ 
νά γελώ, νά κλαίω, νά εκτελώ κινήσεις παράφρονος.

«Γί έχετε; άνέκρκξεν ή 'Ρενέ..— Έγνωρίζατε λοιπόν τίποτε; ί'σως · 
γνωρίζετε τόν ίδιον, μήπως τόν εί'δατε ; .. . Φράντζ, την αλήθειαν ! .. . 
θέλω την αλήθειαν. Ακλησατε λοιπόν ! .. .. Άπέθανε! . . ..

— Σκς άγαπφ!
’Εξέφερε κραυγήν καί έπεσεν είς τάς άγκάλζς μου. Αίγλη φωτός δίε» 

χύνετό περί τό πρόσωπόν της.
Έξηκολουθησα. χαμηλοφώνως' · . .

«Ό Κόμης Μαξίνσκης θά γείνη σύζυγός σας η θ'άποθάνη. Τά ρόδά, τά 1- 
ποια έφυλλορρόησαν τί)ν παρελθοϋσαν νύκτα ύπό τό παράθυρόν σας,αυτός...»

’Αλλά, η προ τών οφθαλμών μου *Ρενέ δέν άτο πλέον ·η συνήθως πρμεΐκ' 
καί. μελαγχολικη κόρη' ή το άλλο πκιδίον φρίσσον ύπό τί?ς συγκινησεως 
καί τοϋ πάθους. Λάμψεις έξέπεμπον οί οφθαλμοί τη; και τά χείλη έπα- 
νειλημμένως έφεροντο έπί τ·ί)ς είκόνος τοϋ Κόμητος. fH καρδία έ'παλλεν 
ύπό της ευτυχίας, ή άναπνοη κατεπνίγετο.

«Μέ άγαπ^ ! . . . . Τόν είδατε λοιπόν; ^λθ’ έδώ ; .. . ηγγισε τά άνθη 
ταϋτα;» έλεγε διακόπτουσα τάς φράσεις.

Τ·?ί διηγηθην τά συμβάντα. Μέ τίκουεν άπληστως. Τη ύπεσχέθην νά 
μεταβώ είς Βαρσοβίαν, ίνα ΐ'δω άν ητο πράγματι άδύνατος ή έπανόρθωσις 
τοϋ Κόμητος. Αί ίδικαί του πρασπάθειαι πρός. άνάκτησιν τ^ς ελευθερίας 
καί τ$ίς περιουσίας: βεβαίως δέν θά ησκν τοσοότω επίμονοι οσω αί μέλ- 
λουσαι ίδικαί μου. Έρευνας, μηχανορραφίας, υποσχέσεις, όύδέν νίθελον πά- 
ραλείψει. — Ή'Ρενέ ουδόλως έμερίμινα περί τ^ς περιουσίας, άλλ’ δ Μα- · ’
ξίνσκης ουδέποτε θά τη επέβαλλε την πενίαν του καί ό.Δούξ Β*** θά 
είχε την αύτην βεβαίως γνώμην. ’Έπρεπε τουλάχιστον η δυσκολία αδτη 
νά έκλείψρ. Ύπό πάσαν όμως έ'ποψιν έγγυώμην περί τοϋ μέλλοντος, 
, «Αγαπητέ μοι Φράντζ, εισθε δ καλός μου άγγελος, δ μόνος μου φίλος», 
μοι έ'λεγεν ή 'Ρενέ περιβαλλουσκ τόν λαιμόν μου διά τών βραχιόνων της, 
ώσεί επιθυμούσα νά μέ άσπασθγ.

Καί εκείνην την στιγμήν ένεφανίσθη ή. Αύγουστα. Ειχεν εισέλθει χω- 
ρίς νά την άκουσωμεν καί είδε, τό κίνημα καί την στάσιν-τ^ς 'Ρενέ. ι>

«'II φιλία σας, βλέπω, γίνεται, πολύ τρυφερά, είπε θεωρούσα ημάς με
τ’ οργής. — Δίδετε φιλήματα!............

”θχι, άπεκρίθη απλώς η δεσποινίς Β ** *, την οποίαν ή άπότομος if
αύτη φράσις δέν έθορύβισε ποσώς. — Δέν δίδομεν φιλήματα, άλλ’ άπο- I'
χαιρετίζομεν άλληλαυς. 'Ο Φράντζ αναχωρεί.» '

'II Αύγούστα ώχρίάσε.
«’Αναχωρώ είς μακρόν ταξείδιον, είπον έγώ. «— ’Ελπίζω δέ ότι καί f

σείς θά μέ αποχαιρετίσετε δι’ ευχών έπίσης ειλικρινών.»
Τόμος ST' 8.—-Αύγουστος 1882 3» ι;
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Τή έτεινα τήν χεϊρα, την δποίαν δέν ελαβε.
«Καί ποΰ πηγαίνετε ; ήρώτησε δι’ύφους Αγέρωχου μή προκαλοΰντος 

. τήν εμπιστοσύνην.
—— Εις- Πολωνίαν και ί'σως είς 'Ρωσσίκν.

κωλύουσα, ούτως είπεΐν, την

αύτη δέν λυπεί ούτε σας ούτε

— Πότε δέ σκοπεύετε νά επάνελθετε ;
— Δέν γνωρίζω.»
"ίστατο έπι τοϋ κατωφλιού της θύρας 

διάβασίν μου.
«’Οπωσδήποτε βλέπω δτι ή αναχώρησις 

την 'Ρενέ. Μοί δμιλεΐτε γελώσαι.
— Διατί νά μάς λυπήσν) ; εϊπεν ή 'Ρενέ. — Διά τούς φίλους δ χωρι

σμός εϊνε θλϊψις, δέν εϊνε πένθος.
'Η Αύγούστα έμενε σκεπτική ένφ ή 'Ρενέ μ,άτην προσεπάθει νά κατά- 

στείλγ κινήματα χαράς.— Πόσον μετεϊχον καί έγώ τής εύτυχίας ταύ- 
της, της δποίας ήμην δημιουργός!

«Πότε Αναχωρείτε;» μέ ήρώτησεν αίφνης ή Αύγούστα.
— ’Απόψε. '
— ’Απόψε ! Καί ποιαν ώραν ;
—’ ’Από τοΰ στάθμου θ’ Αναχωρήσω διά τής αμαξοστοιχίας τδν οκτώ 

την έπαυλιν όμως θά έγκαταλείψω είς τά επτά.
— ’Αναχωρήσατε Απ’ έδώ ήμίσειζν ώραν πρότερον, ειδεμή άλλως κιν* 

δυνεύετε νά βραδύνετε πολύ. — Βλέπετε οτι σας δίδω καί συμβουλάς, 
ώστε δέν δύνασθε νά μέ θεωρήσετε μοχθηράν.

— Έξέφρασα ποτέ τοιαύτην ιδέαν ;
— Την έσκέφθητε.

—-- Ούτε! ' .
— « Καλήν έντάμωσιν !» εϊπεν, Αφίνουσα τέλος την έξοδον έλευθέοαν.

.'Ο κ. Δούξ β*** ήτο ε£ς κυνηγιον. Πζρεκάλεσα λοιπόν τάς δε
σποινίδας νά τφ έκφράσωσι την λύπην μου διότι άνεχωρουν χωρίς νά τον 
Αποχαιρετίσω, άλλά δέν ηδυνάμην νά χάσω ούδέ στιγμήν.

’Έσπευδον άλλως νά φθάσω είς την πόλιν, 'ίνα αναγγείλω τφ Μαξίν- 
σκγ, την ευτυχίαν του, συνάμα δέ συλλέξω τάς Αναγκαίας πληροφορίας 
περί τοϋ ταξειδίου μου καί των μέσων έπιτυχίας τοΰ σκοποΰ αύτοΰ.

ΙΑ'

Μεταςϋ εύτυχίας και Ανθρώπου ύπέρ- 
χουσιν οί φθονεροί: πάντεε, ούδείςI

Πρώτον έσπευσα νά Αποχαιρετίσω τούς Τοκέν. Τοϋτο μοί έπροξένησε 
εύχαρίστησιν, διότι αφότου ανεπτύχθησαν αί σχέσεις μου μ.ετά της οίκσ-

: Λ ·■■ < ' · : ·
■) ' ' . ■ ■ " . Λ ■ λ ■ ' 
Ζ ν,>< . 'ί.
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γ&Οείχς Β * * *, ύφιστάμην έκ μέρόυς των Αδιάκοπους ειρωνείας^ τών δ- 

ποίων η πηγή καί ή σημασία ήτο εύληπτος.
Είσήλθον είς την αί'θουσαν, ένθα έγίνοντο οέί συνήθεις σκυθρωπαί συν

ομιλίας μετά το δεΐπνον, τοϋ κ. Τοκέν κεκυφότος έπί κυπέλλου ζύθου 
μέ τήν καπνοσύριγγα είς τά χείλη* τής κ. Τοκέν μόλις κατορθούσης νά 
πλησιάσφ τούς βραχίονάς προς έκτέλεσιν εργόχειρου.

"Οταν τοΐς Ανήγγειλα δτι άνεχώροϋν Αμέσως την αυτήν εσπέραν* ή 
κυρία Τοκών ηγειρεν έπ’έμέ οφθαλμούς, έπί τών δποίων έλαμψεν αίφνιδίά 
δργή. ’Ητο Αστραπή προαγγέλλ.ουσα ταχεΐκν έ'κρηξιν τϋς θυέλλής.

Έν τούτοις, ϊνα καλύψω την ζημίκν, την δποίαν έπέφερεν αύτοΐς ή 
πρόωρος Αναχώρήσίς μου έκ της έπαύλεως, Απέθηκα έπί τής τραπέζης 
έν χαρτονόμισμα.

«Τούλάχιστον πριν η Αποχωρισθώμεν, εως ο5 έτοιμαίθη καί δ σάκκός 
σας, θά πίωμεν το τελευταίου ποτήριον παλάιοΰ οίνου», εϊπεν δ κ. ϊοκέν 
έφαρμόζων τήν καθιερωμέ ην συνήθειαν είς.τά χωρία τοϋ μη Αποχωρίζε- 
σθαι άνευ τοιαύτης σπονδές. —· Δέν ηδυνάμην επομένως ν’ Αποποιηθώ.

«Ταλαίπωρε Φράντζ, ή'ρξατο λέγουσα η κυρία Τοκών Αμέσως άμα ό 
σύζυγός της έξήλθεν ϊνά έκλέξνι δ ■ ί'διος την φιάλην έν τφ> ύπογείφ. — 
Πώς καταστρέφετε το μέλλον σας! Εϊμαι βέβαια δτι τό ταξείδιόν σας 
γίνεται χάριν τών μεγάλων τούτων προσώπων. ’Εγκαταλείπετε το πάν 
δι’ εκείνους» . » . Και ή Ανταμοιβή σας ποία θή ήνε ; 4 . Αχαριστία ! —- 
Σας λέγω ταϋτα πρδς το συμφέρον σας, διότι δέν έχετε κάνένα δπως σάς 
συμβουλεύσνι.

— Πώς δέν έχω ; καί η μητήρ μόυ ; ι . . ;
Καί έγώ έχω μητέρα, πλήν. ούδέποτε μέ Ανέ^άίτισεν Απο τάς Ανο

ησίας, είς τάς δποίας ύπέπεσα κατά τήν ζωήν μου" μεταξύ άλλων καί 
Από το νά ύπανδρέυθώ ι . . <»

Εύτύχώς δ κ. Τοκέν είσήλθέ. _ - ■
«Ίί σύζυγός μου σάς έπιπλήττεί ί'σως διότι φεύγετε καί έχει· δίκαιον, 

εϊπεν. — Εϊσθε Αξιόλογος νέος καί κάτοχος ικανής περιουσίας* έλευθέρας 
μάλιστα παντός χρέους. Γνωρίζω έδώ είς τά περίχωρα πολλά κοράσια 
πλουσίων γονέων, ωραιότατα, τά όποια θά έδέχόντο ευχαρίστως τάς πε
ριποιήσεις σας., Τίποτε δέν σάς λείπει διά νά γείνετε έύτυχής. Άφοΰ δμως 
σείς, Αντί ν’ Απολαύσετε τής βεβαίζς τούτης εύτυχίας, θέλετε νά αναμι- 
γνύεσθε μέ τούς εύγενεΐς, καλά νά πζθετε ! Ποτέ οί άνθρωποι αύτόί δέν 
λησμονοϋσι τήν Απόστασιν μεταξύ αυτών καί τών μή χα,Ιογεϊγηρέχων, 
όπως τούς δνομάζουσιν.»

Ή ύπομονή μου ή'ρχιζε νά έξαντλήται.
«Δέν πρόκειται περί φιλοδοξίας έδώ, διέκοψεν Αποτόμως ή κυρία Το- 

κεν. ■—Ό κύριος εϊνε ερωτευμένος!
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— ’Ερωτευμένος ; έπανέλαβεν ό ζ. Τοζέν. --- Καί αύτδ είνε δυνατό».
— Διάβολε! ·— Τότε δμωςτδ σφάλμα δέν είνε ίδιζόν του. ’Όταν β'Χε-τΤ'/Ι 
κάνεις' καθ’ ημέραν τάς κυρίας αύ.τάς μέ τά ώραιά των φορέματα, μέ τδ 
γλυκύ πρόσωπον, μέ τά μεγάλα μεγάλα δμμχτα, έρχονται κάτι συλλο
γισμοί! .... · ’Εγώ τουλάχιστον ομολογώ ότι, άν δέν ημην έγγαμος, θά 
έ'χανα τδν νοΰν μου. Έχουν ' ένα ύφος! . .. · νομίζεις δτι δέν πατούν τδ 

Χώ^··-............
Κύριε Τοκέν ! » έφώνησεν -αύστηρώς η σύζυγος τοϋ ένοικιαστοϋ.

Άλλ’ έ κείνος έξηκολούθει:
«Λοιπόν, πτωχέ μου Φρκντζ, τδ εννοώ . . . συνεληφθητε ! Έν τουτοις 

ομιλήσατε περί γάμου και βλέπετε. Τώρα, δέν λέγω τούναντίον, είν’ εν

δεχόμενον νά σάς άγαποΰν ολίγον ...
—' Αυτόν ! Ανέκραξε πάλιν ή κυρία Τοκέν γελώσα.— Νομίζεις δτι 

προσέχουν διόλου είς αυτόν !
■ — Αύτόν, μάλιστα . . . αυτόν ! Είνε ωραίος νέος. Σύ η ιδία δέν μοΰ 

τδ είπες τοσάκις ;
— Ποτέ!! !
— Χιλιάκις! — Καί άύταί λοιπδν αί κυρίαι -βλέπουν καί βλέπουν μά

λιστα μέ ωραία δμματα, καί ακούουν εύχαρίστως μέ πολύ μικρά ώτα 

δ,τι λέγει ό Φράντζ, δστις έχει πνεϋμα,
— Σας βεβαιώ δ.τι Απατάσθε αμφότεροι, διέκοψα επί τέλους Θά ητο 

δέ κακοηθεια έκ μέρους μου _μά σάς αφίσω είς τοιαύ.την τινα ιδέαν.
Ποία τάχα νά τδν Αγαπ^ ; ύπετονθόρυζεν ή κυρία Τοκέν εξακολου

θούσα τάς σκέψεις της.—Δεν είν.ε η λεπτή, .φέρεται πολύ έλευθέρως και 
Αφελώς πρδς αύτόν. Θά ηνε η άλλη, η Ανεψιά ποϋ. Δουκός, είμαι βέβαια. 
Την είδα μίαν ημέραν νά τδν παρατηρώ όπισθεν τοΰ παραθύρου. Είνε' 
υπερήφανος καί δέν θέλει νά τδ φανερώσγ . .,. άλλ’ είνε εκείνη ! ώ ! εί

μαι βεβαιοτάτη.
— Καθώς βλέπω, Κυρία Τοκέν, φροντίζετε, πολύ περισσότερον νά μκν- 

θάνητε δ,τι συμβαίνει μεταξύ τών άλλων παρά δ τι Ανάγεται είς την ερ
γασίαν μας. Έν τουτοις επειδή ή ύπόθεσις αύτη δέν μάς άφορ^ παρα
καλώ νά μή γείνν; πλέον λόγος.»

’Άν έπεδείκνυον την δυσαρέσκειαν, την οποίαν, μέ έκίνησαν αί Αθλιό- 
τητες αυται θά έκρατύνοντο αί ύπόνοιαι αμφοτέρων. Προετίμησα έπομέτ 
νως νά μείνω Αδιάφορος καίτοι περιφρονών ένδομύχως μέχρις άγανακτη- 

σεως τάδύο εκείνα εύτελ-η όντα, είς· τών οποίων τά χείλη κατεσπηλοϋντο 

προσφιλή ονόματα.
«Δέν βλάπτει, εϊπον.—Είσθ’ ελεύθεροι νά σκέ,πτεσθε δ,τι θέλετε.· Καί 

η'δη, σάς Αποχαιρετώ.»

’Ομολογώ δτι μετά πόνου έγζζτέλιποντην έπαυλιν ένθα τοσούτφ 
ισχυρός δεσμός προσείλκυε την καρδίαν μου. Ούχ ^ττον η Αναμνησις τ·?ίς 
'Ρενέ μ’ ένεθάρρυνε καί ηρχισα. την πορείαν Αποφασιστικώς. . . < .·;;.

Ή νύξ μέ κατελαβεν άμα εισερχόμενου είς τδ μικρόν δάσος. Τά φύλλα 

έφαίνοντο Αργυρά ύπδ την σελήνήν καί ανθρακώδη έν τη σκι^' ό ψίθυρος 
αύτών ομοίαζε πρδς τδν θόρυβον Αφιπταμένου πτηνού. Τδ πάν άπετέλει 

ύπόκωφαν τινά λαλιάν της φύσεως. Ή άτραπδς λίαν εύρεϊα δι’ ένα δια
βάτην, ίτο ίκανη νά περιλάογ δύο βαδίζοντας παραπλεύρως. Ή γη Απέ
πνεε χλιαρότητά τινά, γενομένην έπαισθητήν πριν η συγκερασθόϊ μετά 
τ·ης εσπερίας δρόσου. Είδος μέθης μέ κατελάμβανε βαθμηδόν, διότι ή 
φύσις επιδρά πολλάκις επί της ψυχίίς, δπως ό οίνος επί τοϋ σώματος. 
Ούδόλως θά ηπόρουν άν έ'βλεπον διολισθαίνουσαν μέσφ τών δένδρων νύμ
φην τινά δρυάδα. Ουτω δέ, μεταξύ τών διαφόρων μυστηριωδών ήχων, 
οΐτινες ηκούοντο εκεί, δπως καί είς πάν δάσος, ένόμισα δτι διακρίνω κρό
τον τινά διάφορον τών άλλων. Έστην, .προσεχών,τδ οδς · . ..Δέν νίκουσα 
πλέον τίποτε. Έβάδισα έκ νέου καί ό κρότος έπανεληφθη, έξασθενούμε- 
νος βαθμηδόν μεχοισοϋ έπαυσεν όλοτελώς άμα έγώ έστχμάτησα.

1ι νκ vjro ;
. Έτρεξα αιφνιδίως καί τότε διεϊδον λευκήν τινα μορφήν, ,φαινομένην 
καί κρυπτομένην κατά τάς στροφάς τοϋ μονοπατιού. ΎΗτο γυναικεία έσθης^ 
της οποίας αί πτυχαί έκινοϋντο έλκφρώς έν τγ ,αΰρφ. Τρέχων πάντοτε, 
διέκρινα δύο γυναίκας, αϊτινες επί τη προσεγγίσει μου έξηφανίσθησαν. 
’Απορών, έξηκολούθησα τδν δρόμ,ον, Αλλά μόλις ειχον προβ-η έ'τι ολίγα 

βήματα, η λευχείμων γυνή, έξελθοϋσα βιαίως έκ τίνος συστάδος δένδρων, 
έ'στη απέναντι μου.

Έτο ή Αύγούστα.
Ή φυσιογνωμία της ύπδ τδ φέγγος της σελήνής ^το σοβαρά καί με- 

λαγχολικη.
«Βεβαίως Απορείτε πώς εύρίσκομ’ έδώ, είπε.-—Θά θά σάς τδ είπώ βα· 

δίζουσα μεθ’ ύμών μέχρι τ^ς άκρας τοϋ δάσους.

— Και έπειτα πώς θά έπιστρεψετέ ;
— Μετά της θαλαμηπόλου μου, ητις μέ περιμένει έκεϊ-.
— ’Αλλά .... προσέθηκα σταματών.
— ’Έλθετε, κύριε, έλθετε ! έξηκολούθησε ταπεινοΰσα την φωνήν καί 

θέτουσα την χεΐρα έπί τοΰ.βραχίονός μου. — Τδ θέλω !»
Πρώτην φοράν έλάμβανε τδν βραχίονα μου.
«Δέν πιστεύω έξηκολούθησεν, νά έπανεπαύθητε μέ την ιδέαν δτι -έθε- 

λον σάς Αφήσει νά αναχωρησητε χωρίς νά σάς ζητησω .εξηγήσεις τινάς 
περί εκείνων, τα όποια είδον προ δλίγου. ΤΙ φιλία βεβαίως επιτρέπει 
πολλά πράγματα" Αλλ’ η ίδικη σας στοργή πρδς την δεσποινίδα Β***

ί
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εϊνε Ανεξήγητος προχωροϋσα έν πάσγι άφεΤχίςσ μέχρι θωπειών.—Βλέπουσα 
την 'Ρενέ ριπτομένην είς τον τράχηλόν σας ήναγζάσθην νχ συμπεράνω 
ή ότι άπεδώκατε είς αύτήν μεγάλην τινά ύπηρεσίαν —καί έπί τούτου δέν 
σΖς ερωτώ διόλου—ή οτι τρέφετε προς αύτήν άλλο τι αί'σθημ.α $ τδ τής 
άπλής φιλίας.

·«- Πλήν σείς, τί ενδιαφέρον έχετε νά μάθετε πάντα ταϋτα ;
— Εϊνε τί» μυστικόν μου !
-— ’Έστω" σας δρκίζομαι λοιπόν . . ,
■— Μή όρκίζεσθε, εϊνε ανωφελές, δέν θά μ.έ πείσετε δι’ όρκων. ’Ίσως 

και σείς αγνοείτε τί συμβαίνει έν τή ψυχή σας. Τό κατ’ έμέ θέλω νά 
γνωρίσω πώς άγαπΧτε την ’Ρενέ καί θά τό μάθω εντός πέντε λεπτών.»

Έστηρίχθη περισσότερον έπί τοΰ βραχίονάς μου, προσήλωσε λοξόν τό 
βλεμ,μα επ’ εμε και διδουσα είς την φωνήν τη; θωπευτικόν τινα τόνον, 
άγνωστον μέχρι τοΰδε είς έμέ, εϊπεν ένθύμως:

■τ— 4έν μ’ εννοείτε, λοιπόν, διόλου ;
Δέν σ2ς έννοώ,

—’’^εΧΡζ τουδε τοϋτο μ.’'εύχαρίστει, ή'δη όμως μετέβαλα γνώμην καί 

εςηγοϋμαι. Σείς καί έγώ έ'χομεν αισθήματα δλως διαφορετικά. Σεϊς 
κλαίετε ακουων μουσικήν, έγώ ψάλλω. Σεϊς ένειροπολεϊτε όταν έκ τοί} 
μακρόθεν βλεπετε το φώς τοϋ ήλίου παϊζον έπί τής κορυφής τών δέν- 
δρων, εγω σπεύδω νά ζητήσω δρόσον ύπό τήν σκιάν τών δένδρων εκεί

νων. Άγαπατε τον ήλιον διά τό φώς του, έγώ διά τήν θερμότητα ήν 

μ.οι παρεχει. Προκειμενου περί συμπάθειας προσώπων ζητείτε νά έμβαθύ- 
νετε εις τδ πνεϋμα, έγώ δέ κατ’ εύθεΐαν έντδς τής καρδίας. Τέλος πάν- 
των εϊσθε εις τα νέφη, έγω βαδίζω έπί τής γή;.»

Έσιγησεν. Ή Ατραπός καθίστατο βαθμηδόν στενωτέρα, ώστ’ έβαδίζα- 
μεν πλησιεστατα αλληλων. Τό φάρεμ.ά της, ωθούμενου ύπό τών παρό
διων θάμνων έτυλίσσετο περί τούς πόδας μου. Οί μακροί πλόκαμοι τής 
ξανθής αυτής κόμης έφεροντο ύπό τής αύρας έπί τών ένδυμάτων καί τοϋ 

προσώπου μ.ου, ’Ησθανομ,ην πολύ διαπεραστικών τό σόνηθες άρωμα, δπεο 
αποπνεουσιν αι ταινιαι, ή μουσσελίνη καί τά τρίχαπτα, δι’ ών κοσμοϋσιν 
εαρτας αι γυναίκες. Έφρικιων. Δέν ήδυνάμην ν’ αρθρώσω μίαν λέξιν, μ.ίαν 
μόνην λεξιν. Ποτέ δεν θά λησμ.ονήσω τήν στιγμήν εκείνην.

Ή Αύγούστα βλεπουσα τήν ταραχήν μου ταύτην, άφήκε τον βραχίονά 
μου, προσηλοϋσα δέ Ατενώς τούς οφθαλμ,ούς έπ’ έμέ ;

«Πτωχέ Φρκντς, εϊπε, γνωρίζω ήδη δ,τι έπεθύμουν νά μάθω. Δέν μέ 
Αγαπάτε, μέ λατρεύετε .... ’Αληθώς δέν ανήκετε είς τήν 'Ρενέ, άλλ’ 

εις εμε καί μόνην. — Προέβην είς τό διάβημα τοϋτο λόγω τής Αναχω- 
^ησ§ως σας, βπειδη δςν συνειθιζφ νά θλιβωμαι Ανωφελώς, ήθέλησα νά 

βεβαιωθώ άν θά έπιστρέψέτε. ’Ήδη είμαι ήσυχος,. . .. θά επάνελθετε 

πολύ ταχέως.»
Έγένετο άφαντος.
Ή έξομολόγησις τοϋ ίδίου έ'ρωτός μ.ου γινομένη κατά πρόσωπον ύπό 

τής νεαρές εκείνης κόρης, ή τόλμη αυτής, εϊχεν άνδρικόν τι καί άγριον 
μεγαλεϊον, δπερ μέ κατέπληξε. Μάτην άνεζήτουν παρ’ έμοί τά ί'χνη τοϋ 
συνήθους χαρακτήρες μου, μάτην έσεκαλούμην τήν φρόνησιν. Τό λογι
κόν μ’ έγκατέλιπε. Ζωηρόν πυρ διωλίσθαινε διά τών φλεβών μου καί συ- 
νε'σσωρεύετο έντδς τής καρδίας μου. Π2σα έννοια έπνίγη έν τή παραφορά 
ήτις μέ είχε καταλάβρ. —Τίς άνθρωπος, δσφ υπέρτερος καί Αν ή, θά 
δυνηθή ποτέ κκυχώμενος νά εί'π·ρ : είς πάσας τάς περιστάσεις τής ζωής 
μου ύπήρξα οϊο; ήθέλησα νά ύπάρξω, καί ουδέποτε άνεκκλυψα έν έμκυ- 
τφ τήν παρουσίαν άλλου τίνος «έγώ» τό οποίον ηδύνατο νά ύποκύψη είς 
πάθη Αποκρουόμενα ύπό. τοϋ συνήθους «έγώ,» Τδ δποϊον γνωρίζετε !

Ανεξήγηταν μένει δι’ έμέ, συνεπ-iy τί ων ποοσπαθειών κατώρθωσα 
τότε νά κρατήσω έμαυτοϋ, καί 
Αδγούστκς, ή προβώ είς άλλο τι άπονενοημένον κίνημα.

νά μή επανέλθω πρδς Αναζήτησιν τής

Μετά δύο ώρας εύρισκόμην παρά τφ Μαξίνσκη καί άπελάμβανον με
γάλου μέρους τής εύδαιμονίας τήν οποίαν τφ παρείχαν. Ή κυρά του, έν 
τή έκδηλώσει τής οποίας ύπερέβαινε παν μέτρον, μοί ένέπνευσε τδν φό
βον μήπως, μενών ήδη πλησίον τή; 'Ρενέ καί γνωρίζων δτι Αγαπάται, 
πράξή ανοησίαν τινά δυναμένην νά χειροτερεύση τήν θέσιν του. Ές έτε
ρον Αν ήρχετο μετ’ έμοΰ, λαμβοςνομένης πάσης προφυλάξεως πρδς διατή- 
ρησιν τοΰ Αγνώστου αύτοΰ, ήδύνατα νά μοί χρησιμεύσή τά μέγιστα. Είς 
τοϋτο έπέμεινα κόεί απεφασίσθη νά άναχωρήσωμεν δμοϋ. Πκρκστήσ.κς.αύ
τδν ως αδελφόν μ.ου νεώτερον κατώρθωσα νά πω προμηθεύσω ιδιαίτερον 
διαβατηρίων πρδς μείζονα ελευθερίαν.

Επικαλούμενος τήν εύνοιαν τής τύχης, στηρίζων δμως τάς περισσότε
ρα; ελπίδας εί; την προσωπικήν μου άφοσίωσιν έπελήφθην τοΰ ταξειδίρυ 

έ'μπλεως αγαθών προαισθημάτων.
Ό Μαξίνσκης, δστις είχε μ.αντεύσει κατά τδ ήμισυ τδν μυστικόν πρδς 

τήν Αύγούσταν έρωτά μου, μοί Απέσπασε καθ’ οδόν πλήρη τήν έξομολό- 
γησιν, ίσχυριζόμενος δτι ώς γνωρίζων τά μ,υστικά του ώφειλον νά τφ Ανα
κοινώσω τά έμά. Παρ’ έμ.οί δ νεανίας ούτος έταυτίζετο μετά τής 'Ρενέ. 
Τφ ένεπιστεύθην τδ παν, μηδέ τή; σκηνής τοΰ δάσους εξαιρούμενης.

«Φράντζ, μοί εϊπεν, έκαστος έξ ημών εϊνε κακός κριτής τών έρώτων 
του. ’Έχεις ανάγκην τών συμβουλών μου, όσον κ’ έγώ τών ίδικών σου. 
Άκουσέ με λοιπόν. Ποοσπάθησε νά ήσ/.ι πάντοτε κύρως σεαυτοΰ, διότι 
ή παραφορά θά ήτο εγωισμός ίδικός σου έπικίνδυνος διά τήν Αύγούσταν,
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όποίχζ ή έύτυχία επίσης σαλεύεται. Άν καλώς έυ.χντευ’ΐχ, δ έρως 
•τον όποιον έξήγειρον έν τή καρδίρι της αί τοϋ θέρους έκπνοαί, έφθασεν 
ήδη μέχρι τοΰ πνεύματός της. Πέποιθα δτι σέ ήγάπησε μή έχουσα νά 
πράξη άλλο τι. Πλήν σέ Αγάπησε.»

Μόνη ή ίδέχ οτι ήτο δυνατόν ν’ Αγαπώμαι υπό τής Αύγούστας μοί 
παρέλυε πάσαν δυναμιν χαρακτήρος προς τό Ανθίστασθαι. Έν τούτοις, 

Ακολουθών την συμβουλήν τοΰ νέου φίλου μου, Απεφάσισα νά εξαντλήσω 
πασαν Απόπειραν προς έξάκρίβωσιν τών αισθημάτων της καί κραταίωσιν 
των ίδικών μου, οσφ καί Αν έπρόκειτο νά υποφέρω ®κ τής δοκιμασίας 
Τούτης, (Ακολουθεί)

ΡΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΑΝΛ ΤΗΝ ΤΡΩΑΔΑ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΑΙΟΝ ΤΟΥ 1881

> ‘Γλο τοϋ διδάκτορθί

ΕΡΡΙΚΟΥ SXAIESIAN* VII

VII

ΑΠΟ ΑΔΡΑΜΥΤΤΙΟΥ ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΙΔΗΣ

Επειδή προύτιθέμην νά Αναβώ την ’Ίδην και νά έπιστρέψώ εις τό πέ- 
δίον τής Τρωάδος, διά τοΰτο έθεώρουν ενδιαφέρον εις την επιστήμην νά 
πορευθώ δι’ εκείνης της δδοϋ την οποίαν κατά τον καθηγητήν Βιρχώφι 
καθώς και κατά την έμήν γνώμην πρέπει, νά έλαβεν δ στρατός τοΰ Εερ- 

ξου, Ό ‘Ηρόδοτος (VJI, 42) Αναφέρει περί τούτου τά εξής· «’Εποιέετο δέ 
«την δδον έκ τής Λυδίης δ στρατός επί τ® ποταμόν Κάϊκον καί γην την 
«Μυσίην, από δέ Κκίκου δρμεόμ,ενος, Κάνης οδρος έχων έν Αριστερή, διά 
«τοΰ Άταρνέος ®ς Καρίνην πάλιν, Από δέ ταύτης διά ©ήβης πεδίου έπο- 

«ρεύετο, Άτραμύττειόν τε πόλιν καί "Αύτανδρον την Πελασγίδα πΧρχ- 
«μειβόμ.ενος, την "Ίδην δέ λαβών ές αριστερήν χεϊρα ήϊ®/ές την Ίλιάδο® 

«γήν. d Άν όμως δ περσικός στρατός ήλθε διά τής συνήθους δδοΰ καί 
διέβη τό όρος τό έκτεινόμενον από της ’Ίδης πρός δυσμάς καί περατού- 

μ$νον είς τό Ακρωτήριου Δεκτόν, τότε πρέπει νά έμεινεν η καθ’αυτό ’Ίδη 
πολύ δεξιά. Διά τοΰτο γενικώς πιστεύεται δτι εί'τε συμβαίνει παρ’ Ίϊρς- 

;(*) “Ιξ5 «ιλ.. 467,

’Ίδην τούς λόφους οϊτινες κλείουσι την κοιλάδα το5 
δυτικώς και νοτίως του Βουνάρβάσί. -Έν

f
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δότ<ρ παρέννόησϊς εί'τε ουτος, ώς πλήν άλλων εικάζει. δ Γεώργιος *Ρώ- 

. λινσον,' ώνόμκσεν
Σκαμάνδρου πρός τά Αριστερά,
τούτοις φαίνεται ήμϊν ή θεωρία αΰτη απαράδεκτος έξ ίσου καί η τοΰ Π. 
Βάρκερ Βέββ,1 δστις Αποπειράται νά πείση ιόν Αναγνώστην, ότι δ στρα
τός των Περσών ερχόμενος διά τής συνήθους οδοΰ πράγματι ήδύνατο νά 
εχη αριστερά την Αληθινήν ’Ίδην. Λέγει δηλαδή·· «δυτικώς τοϋ ακρω

τηρίου Λεκτοϋ προσκλίνει ή παραλία Αμέσως Ανατολικώς καί βορειοανα
τολικές καί σχηματίζει μετά τής απέναντι κε·.μένης. παραλίας, τόν κόλ
πον τοΰ Άδραμυττίόυ. Έκ τούτου δέ τοϋ σχηματισμού τοΰ κόλπου, δστις 
επ’ ούδενός νέου χάρτου Αποδίδεται Ακριβώς, εξάγεται ότι δ Γάργαρος 
Αντί νά κειται, ώς παραδέχονται γενικώς, είς τό μέσον της Φρυγίας πλη
σιάζει πολλω μάλλον πρός τόν κόλπον τοΰ Άδραμυττίόυ καί σχεδόν 

φαίνεται κείμενος άνωθεν αύτοΰ. Εντεύθεν προκύπτει δτι ή Αφήγησις τοΰ 
'Ηροδότου περί τοΰ Εέρξου δστις κατά την έκ τών Σάρδεων πορείαν του 
πρός σόν Ελλήσποντον Αφήκε τόν Γάργαρόν. προς τά/.Αριστερά, ήτις πά- 
ράδοσις εις πολλ.ούς φαίνεται παράδοξος, Αληθεύει ένεκα τής' πραγματι
κής θέσεως τοΰ δρους.» Λύτη ή παράστασις καθ’ ολοκληρίαν αντιφάσκει 
πρός τά πράγματα. Ώς μόνην δ’ δρθήν δύναμαι ν’ Αποδεχθώ την έξήγη- 
σιν τοϋ καθηγητοθ Βιρχώφ. Ούτός μοι έγραψε περί τούτου τά εξής· «δ 
‘Ηρόδοτος λέγει ρητώς δτι ή ’Ίδη έμεινεν Αριστερά. ’Εξάγω εκ τούτου 
δτι.δ Εέρξης έπορεύθη Από τοΰ Άδραμυττίόυ βορείως καί έξ ανατολών 
είσεβαλεν είς την πεδιάδα τοϋ Μπεϊραμίτσ. Αμφίβολος δέ ήδύνατο νά 
φάνή μόνον ή μνεία περί τής Άντάνδρο.υ ήτιςώς φαίνεται έ'κειτο ,δυτι- 

κώτερον, έν ώ ή έ'κφρασις παραμειβόμενος παρέχει την σημασίαν δτϊ. 
διέβη πλησίον τής Άντάν.δρου, τουτέστιν Αφήκεν αυτήν. Αριστερά. ’Άλλως 
έπρεπεν ουτος νά λάβη την οδόν πλαγίως διά των μεγάλων ύρέων. Έπί 

τής ανατολικής οδοΰ περιήλθε την ’Ίδην, ήτις. έμεινεν αριστερά, καί ήλ- 
θεν άνωθεν είς την κοιλάδα τοΰ Σκαμάνδρου, »

’Ίίμην πληρέστατα πεπεισμένος δτι τοκκύτη Ανατολική δδός υπάρχει 
περί την ’Ίδην, Αλλ’ έν τούτοις ούδένα εύρον δυστυχώς είς τό Άδρκμύτ- 
τιον γνωρίζοντα αυτήν, διότι ούδεμίκ συγκοινωνία υπάρχει μετά τώνέπΐ 
Ικείνης- τής πλευρΚς εις τούς πρόποδας τής Ανατολικής διόδου κειμένων 
χωρίων Όβά-κιοϊ και Έβγιλάρ’ μόνον δ’ υπάρχει συγκοινωνία μετά τοΰ 
Μπεϊραμίτσ. Φέρει δέ ή πρός αύτο Αγουσα πάντοτε κατ’ ευθείαν διεύθυν- 

σιν άνωθεν τοΰ Άβγιλάρ έκείνου τοϋ πλησίον τής ’Αυτάνδρου, περί δι» 

ήδη Ανέφερον. Τέλος έπέτυχον νά εύρω Κιρκάσιόν τινα όστις έλεγεν ατι 
γνωρίζει Ακριβώς την Ανατολικήν οδόν καί τήν διήλθε πλειστάκις. Μ4“

1 History of Herodotus Vil, 42, Ίν σήμευίσιι.
2 «Topographie de la Troade· σιλ· 134'.
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τού;
Άλλ’

λί; όμως αφησαντες τδ Άδραμ.υττιον εί'δομ,εν τά Spy ένώπιόν μας καί 
απγτησα πχρχ τοΰ οδηγοϋ μου νά μοι δείς-ρ τήν διεύθυνσιν την δποίαν 
σκοπεύει να λαβωμεν. Προς εκπληξίν μου είδον πάοαυτα δτι ούδεαίκν 

γνωσίν είχε περί ανατολικής τίνος όδοΰ και μόνον την τω αναγνώστη 
ή'δη γνωστήν δυτικήν διεύθυνσιν άνωθεν τοΰ Άβγιλάρ ήδυνήθη νά μοι 
δείξ’ρ. "Οθεν φδν άπεχαιρέτισα καί έ'λαβον την διεύθυνσιν τοϋ Καδή-κίοϊ 

ρπερ κεΐται εις ύψος 31,6 μέτρων ύπέρ την έπιφάνειαν τής θαλάσσης, 
εις αποστασιν ημισείας ώρας άπδ τοϋ Άδραμυττίου, σχεδόν εις 
προποδας τής ’Ίδης, διότι ή'λπιζον νά ήμαι εύτυχέστερος αυτόθι, 

υπήρςαν ,αι. ερευναι μου καί ενταύθα μ.άταιαι. Έπί τέλους δμ,ως έπέτυχον 
νκ ευρώ Τ.οϋρκόν τινα δνόματι Μεχμετ δστις πάραατ.ά μοι είπεν δτι γνω
ρίζει ακριβώς την ανατολικήν δδδν καί ήτο πρόθυμος νά με δδηγήσ*^ 
αντί δυο μετζιτιων ήτοι εννεα φράγκων. Τω ό'ντιήτο έξκίοετοςόδηγδς καί 

είχεν άκριβεστάτην τοπογραφικήν γνώσιν των δρέων τής ’Ίδης έξ ής πολύ 

με ωφελησεν. Ώς είκδς ή πρώτη μου έρώτησις ήτο περί αρχαίων τοπο
θεσιών. Αλλ ο Μεχμετ μοί. ώρκίσθη δτι άπδ τών υπωρειών τών δρέων 

κατα ,ταυτην την πλευράν μέχρι τοΰ Όβα-κιοϊ και κατά τάς ύπωρείας 
τών αυτών δρεων άπο της έτέρας πλευρά; ούδέν ύπήρχεν ί'χνος άρχαίων 

ούτε νέων οικήσεων, καί οτι μάλιστα είς εκείνην την τοποθεσίαν μ,όνον 
ίλιγα Γενουήνσια τείχη έπί λόφου τίνος πλησίον τοϋ ’Οβά-κιοί εύρίσκον- 

ται. Προσεθηκε δέ δτι ούδεμία ανθρώπινη κατοικία δυναται νά ύπάρχή 
επι τούτων τών δρέων ενεκα τοΰ άπλουστάτου λόγου δτι ταΰτκ έπί έξ 
μήνας τοΰ έ'τους είσίν άδιάβατα, καί δτι ούτε 'ίππος ούτ? δνος, αίξ η 
πρόβατον δυναται νά φάγν) τήν έπ’ αύτών φυομένην χλόην προ μεσοΰν- 

τος τοΰ ’Ιουλίου’ άλλ’ δτι τότε οί ποιμένες έξ δλων τών μερών προστρέ- 
χουσι μετά τών ποιμνίων αύτών και διατρίβουσιν εκεί μέχρις ’Οκτωβρίου. 
Έπί τή έρωτήσει μου διά τί δέν δύνανται νά τρώγωσι τά ζώα τήν γλόηυ 
ήν είδον φυομένην έν άφθονίΐ}! επί τών δρέων, μοί είπε κατ’ άρχάς- δτι 

προ τών μέσων τοΰ ’Ιουλίου δέν είνε .ώριμος. ''Οτε δμως τον έβάρυνον μέ 
ερωτήσεις μοι έξήγησεν δτι μεταξύ τής χλόης φύεται δηλητηριώδες χόρ- 
τον καλουμενον άγ'ί.ί, πχ δέ ζώα τά έξ αύτοΰ τρώγοντα άποθνήσκουσιν 
έντδς ολίγων ωρών’ τδν ’Ιούλιον δμως ωριμάζει καί τότε είνε δλως αβλα
βές. Πάν τα ταΰτα έπεβεβαιώθησάν μοι ύπό τε τοΰ υπηρέτου μου κα- 
θώςκαί ύπδ τοϋ ιδιοκτήτου τών 'ίππων καί τών δύο χωροφυλάκων, ο'ίτι- 
νες δλοι ειχον έ'λθει μετ’ έμοϋ έκ Δαρδανελλίων. Μάλιστα δ φόβος των 
μήπως οί 'ίπποι φάγωσιν έκ τής χλόης τών δρέων ήτο τόσον μέγας ώστε 
τοϊς έ'θεσαν είδος καλάθου έπί τοΰ στόματος, καί έ'λαβον μεθ’ έαυτών 
δι’ δλην τήν ήμέραν άρκετήν ποσότητα κριθής προς τροφήν αύτών. Ό 

Μεχμέτ έφαίνετο έ'χων γνώσίν τινα περί φυτών, διότι μοί έ'φερε το στέ- 
Μ/.ος ενός εί'δους άλεξηλιοειδοϋς δπερ έχει γεΰσιν δμ.οίαν προς τήν ζιγγί- 
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βεριν καί δπερ έξέσπασε λίαν έπιτηδείως έκ τής γής’ άλλά τοΰ δηλη

τηριώδους άγιλ ούδέν δείγμα ήδυνατο νά μοι φέργ. "θτι δμως πράγματι 
ύπάρχει τοιοΰτο δηλητηριώδες φυτόν καί έντκΰθα εύρίσκεται έν -άφθο- 
νία είνε βέβαιον, διότι ή'κουσα τήν έπομένην ημέραν έπιβεβαιούντων 
τών δύο έκ τοϋ Έβγιλάρ συνοδευσάντων με οδηγών ο'ίτινες τήν αυτήν πρό
νοιαν έλάμβανον περί τών ήμιόνων, Καί άλλαχοΰ δέ ύπο πάντων έν 
Τρφάδι έπεβεβαιοϋντο ταύτά- Τδ μόνον δπερ έθαύμασα είνε,δτι τοΰτο το 
σπουδαιότατον γεγονος άκόμη ουδέποτε παρετηρήθη ύπό τίνος τών πε
ριηγητών, καί ούτε κζν ύπο ούγω περίφημου βοτανικού ώς δ Π. Βάρ- 
κερ Βέββ* άλλ’ ούτος ήλθεν άλλως ένταΰθα μόλις τδν ’Οκτώβριον δτε 
ή βοσκή είνε αβλαβής καί έξαίρετος, και έκτος τούτου δέν γνωρίζόυσιν οξ 
περιηγητκί ώς έπί τδ πλεϊστον ούτε τουρκικά ούτε ελληνικά, ούτως 
ώστε δέν δύνανται νά συνομιλήσωσι μετά τών οδηγών.

Ώς συνεθίζομεν νά σχηματίζωμεν ένδιαθέτως εικόνα τινά έκάστου 
άγνώστου άντικειμένόυ, καί ιδίως τοΰ ένδιαφέροντος ήμϊν, τοιουτοτρόπως 
ειχον πάντοτε φαντασθή τήν ομηρικήν Δαρδανίαν καθώς καί τήν μεθο- 
■μηρικήν Παλαίσκηψιν κειμένας έπί υψηλών δροπεδίων πλησίον τής κο
ρυφής τής ’Ίδης, πιθανώς δέ καί άλλοι τδ αύτδ έφαντάσθησαν. Τοιαΰ- 
ται παραστάσεις δμως πρέπει τώρα νά έξαλειφθώσι’ μάλιστα αύται αί 
πόλεις ούτε δύνανται νά έκειντο τόσον υψηλά δσον τδ Έβγιλάρ’ πρέπει 
δέ νά φας άναζητήσωμεν περαιτέρω καί θά λάβω εύκαιρίαν νά έπανέλθω 

είς τδ ζήτημα τοΰτο έν ταΐς έπομέναις σελίσι.
Μετά τδ Καδή-κιο’ί μετέβην εις τδ χωρίον Τσιλενλί-κιοϊ, παρά τω ό- 

ποίφ δ ποταμ,δς 'Γσιλενλί καταρρέει έκ τών δρέων’ εκβάλλει δ’ ούτος είς 

τδ Τσαϊτουνλί-τσάϊ.
Τδ τελευταϊον χωρίον δπερ διήλθον πριν άναβώ είς τά δρη ήτο τδ 

Τσεϊτουνλί-κιοϊ παρά τω δποίω καταρρέει δ ποταμδς Τσεϊτουνλί-τσαϊ άπδ 
τής ’Ίδης. Είτα άνήλθομεν έφιπποι τούς άποτόμους κρημ.νούς έπί στενής 
έλικοειδοϋς άτραποΰ καί έφθάσκμεν έντος πέντε ώρών άπδ τοΰ Άδρκμυτ- 

τίου είς πηγήν δνομαζομένην «πηγή τοΰ Τουρκομάνου», ή'τις κεΐται 
είς ύψος 763,1 μέτρων ύπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης. Έκεΐθεν άν
ήλθομεν έντδς 1]4 ώρας είς τήν έπί τήν κορυφήν τοϋ ό'ρους (Πύλην δνο- 
μαζομένου) στενοποριάν, έ'χουσαν μήκος μέν 20 περίπου μέτρων, ύψος δέ 
480 καί ήτις φαίνεται δίοδος τεχνητή λελαξευμένη έντδς τοΰ βράχου, 
έ'χει δέ 1 306,5 μ. ύψος ύπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης. Τριακόσια 
περίπου βήματα άπώτερον έφθάσαμεν είς δευτέραν δίοδον επίσης δνομα- 
ζομένην «Πύλην”, ήτις,ώς φαίνεται,έπίσης τεχνητώς έλαξεύθη έντδς τοΰ 
βράχου καί έ'χει περίπου τδ αύτδ Φψος καί πλάτος ώς ή πρώτη, κεϊται 
δέ 1310, 8 μ. ύπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης. Ό βράχος αποτελεΐται 
>κ λ^υκοΰ μαρμάρου καί είνε κατάφυτος ύπδ θάμνων καί ελατών. ’Απδ
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τής δευτέρας διόδου άνωφερή; ατραπός ^γει είς τδ Κοζδάγ (δρος των χη
νών), ώς καλείται τουρκιστί ή ’Ίδη. Είς την κορυφήν αυτής φθάνει τις εν
τεύθεν έντδς τεσσάρων ωρών* άλλ’ έπειδή όμως μετά την άνάβασιν εν
τεύθεν ώφειλον έπί της κορυφής νά σταθμεύσω, διά τοϋτο προύτίμησα, 
καθ’ χ καί έξ άρχής έσκόπουν, νά μ,εταβώ είς τδ Άβγιλάο. Ό "Ομηρος 
έχει δίκαιον περιγραφών την ”1δην ώς πολυπίδακα, διότι επ' αυτής υ
πάρχει άφθονία πηγών μάλιστα καθ’ έκαστον βήμα ύπάρχει πηγή. Άπδ 
τής δευτέρας ®Πύλης» άγει η άτραπδς ολίγον κατ’ ολίγον κατωφεοώς καί 
στρέφει βορειοδυτικώς, ούτως ώστε έχει τις λαμπράν θέαν πρδς τούς πρό- 
πόδας, την πεδιάδα τοΰ Μπεϊραμίτσ, τήν Τροίαν, τδν 'Ελλήσποντον, τήν 
’Ίμβρον, τήν Σαμοθράκην και τδ ό'ρος ’Άθω, τδ όποιον ημείς άν και ήτο 
μόλις 1 ώρα μ, μ.’έβλέπόμεν ώς μεγάλην πυραμίδα.Άπδ δέ τοΰ Ίσσαρλίκ 
μόνον κατά τήν δύσιν τοϋ ήλίου φαίνεται τοϋτο τδ ό'ρος.

Κατά τήν κατάβασιν άπδ τοϋ ό'ρους διήλθον τρεις ποταμούς, οίτινες 
δλοί έκβπλλουσιν είς τδ Τσεϊτουνλί-τσάί* καί ο μέν πρώτος εϊνε ό Άλ- 
τσάντουρέν-τσάϊ, δ δεύτερος δ Τσεϊσδερεσέ, δ τρίτος δ Βζζαρερέκ-τσαι.Έν- 
τεΰθεν δψν εί'δομεν πλέον μάρμάρον' ό δέ βράχος άποτελεϊτζι έκ στιλπνού 

σχιστόλιθου,οστις έχει χρώμα πρασινωπόν καί καλύπτεται μέ πολύ πέρισ- 
βότερον χώμα, ώς έκ τόϋ όποιου και τδ δάσος καθίσταται δλως πυκνό
τερων καί ποικιλότερον’ έκτδς τών έλατών εί'δομεν έν πρώτοις μόνον ά- 
γοιοδάφνας, πλήν τούτων ολίγον κατ’ ολίγον παρουσιάζονται και δρυς και 
πλάτανοι, φιλύραι και βαλανιδέαι.

Είς τάς 6 1)4 ώρας τής εσπέρας έφθάσαμεν είς τδ χωρίον Όβά-κιοϊ, 
δπερ κεΐται είς ύψος 406,6 μέτρων ,ύπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης, . 
ίίς δέ τάς 8 1)4 είς τδ χωρίον Έβγιλάρ, δπερ κεΐται είς ύψος 208 μέ

τρων. Τδ Έβγιλάρ κεΐται παρά τδν Σκάμανδρον, είς τδν οποίον έκβάλλει 
ί Άτσικούρ, τδν οποίον πρδ ολίγου εί'χομεν διαβή.

Ώς άναφέρει δ "Ομηρος τήν έλλειψιν τής αγοράς παρά τοίς Κύκλωψιν, 
όπως πεοιφοονητικώς καταδείξη τδν βάρβαρον αυτών βίον1, οΰτω περιεφρό- 
νουν οί άνθρωποί μου την πτωχείαν τών δύο χωρίων Όβά·κιοϊ και Έβγι- 
λάρ κράζοντες μετά δυσαρέσκειας «έκεΐ ούτε καφενεΐον ού'τε άρτος εόρί* 

σκεται». Τώ δ'ντι ή κατάστασις τούτων τών χωρίων εϊνε λίαν κρίσιμος, 
έπειδή ολον τδ χόρτον καταστρέφεται ύπδ τών άκρίδων, αϊτινες καί τούς 

σιτοφόρους άγρούς κατέστρεψαν, ούτως ώστε οί πτωχοί άνθρωποι ούδέν έ- 
χουσι πρδς τροφήν τών ποιμνίων των. Καί εύρηται μέν ένώπιόν των ή 
χλοερά ’Ίδη, άλλ’ δμως τά ποίμνιά των δέν δύνανται νά βόσκωσιν έπ’αύτής 

πρδ τών μέσών τοϋ ’Ιουλίου. Τδ Έβγιλάρ εϊνε Τουρκικόν χωρίον εχον 
έκατδν οικίας,

1 Όδνσ. IX, 112.
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VIII
Η ANABASIS ΤΟΥ ΓΑΡΓΑΡΟΥ

Καίτοι τήν πρωίαν της 8 Μα'ίου έ'βρε.χεν, εϊχον ούχ ήτταν άπόφασιν 
ν’ άναβώ έπι τήν Ίδην. Άφήκα έν Έβγιλάρ πρδς φύλαξ,ιν. τών αποσκευών 
καί τών ίππων ένα τών χωροφυλάκων καί τδν ιδιοκτήτην τών ίππων καί 
άνέβην άνά τδ ό'ρος έν συνοδείγ τοΰ ύπηρέτου, τών άλλων χωροφυλάκων μ

καί δύο δδηγών. Ίππεύσαμεν έφ’ ήμιόνων, τούς δποίους έ.ν.ταΰθα μόνον, 
άντί 4 1)'ι φράγκων διά μίαν ημέραν μετά κόπου δύναταί τις νά ένοικι- ,;1
άση. Έπί τ'ης δδοϋ πρύς τδ ό'ρος εϊδον τούς χωρικούς διά βοών άροτριώ,ν- “ί
τας’ τδ άροτρον ήτο δλως έκ ξύλου καί μόνον ή ύννις, ή'τις εχει δακτύ- β

λων τινών μήκος, ήτο έκ σιδήρου. *Η γεωργία εϊνε ένταϋθα τφ ό'ντι είς ε
κείνην τήν, αρχικήν, κατάστασιν είς τήν οποίαν ήτο πρδ τρισχιλίων.έτών, 
και τδ σημερινόν τρωικόν άροτρον. εϊνε τδ.-άκριβές άντίτυπον. εκείνου τ.αϋ 
αρότρου, τδ όποιον βλέπομεν νά μεταχειρίζηται δ άροτρ,ιών τήν γην έπί ϋ

τής άσπίδος τοϋ Άχιλλέως. ,ί
Έν δ’ ετίδει νειόν μαλακην, πίειραν άρουραν, ■
εύρεΐαν τρίπολον· πολλοί δ’ άροτήρες έν αυτή ι1
ξιυγια δινεύοντες έλάστρεον 'ένθα καί ενθα.1

: Ό πρώτος κρημνός εϊνε τόσρν άπότομας ώστε καί αυταί .αί ήμίονοιμετά a
μεγίστου κόπου άνέρχονται αύτόν.' Έντδς δύο ώρών άπδ τοΰ Έβγιλάρ, 
διηλθομεν τάς πήγάς τοϋ προμνημονευθέντος ποταμού Άτσικούρ κειμέ- ·,
νας είς ύψος 839,2 μετρ, ύπερά/ω τής έπιφανείας τής θαλάσσης, Έν. πρώ- 
τοις διηρχόμεθα διηνεκώς έντδς πυκνοϋ δάσους έλατών, δρυώ,ν, φιλυρών., 
βαλάνων, καστάνεών, πλατάνων κτλ. άλλ’ δσφ υψηλότερα άνηρχόμεθα, 
τοσόΰτο μάλλον ήλαττοϋντο τά εί'δη τών δένδρων, καί έπί μακρόν: διά

στημα- εί'χομεν ‘μόνον έλάτας. Μεθ’ ιππασίαν τεσσάρων. ωρών έφθάσαμεν. 
εις τούς πρόποδας τοϋ κωνοειδούς λόφου έπί τοϋ όρους τοΰ ό,νομαζαμέναυ 
Σαρική, είς οροπέδιον όπου φύεται παχεϊα χλόη καί ύπάρχουσι . πηγαί ,*
αίτινες διά μακρών ξύλινων οχετών διοχετεύονται είς. διαφόρους, ,μεγάλας 
σκάφας, επειδή ένταϋθα διαμένουσιν οί ποιμένες μετά τών: ποιμνίων, αΰ- .*
τώ> άπο τών μέσων ’Ιουλίου, μέχρι τοΰ ’Οκτωβρίου. Τδ ύψος ταύτης τής ::

ορεινής κοιλάδος ύπεράνω τής έ.πιφανείας τής θαλάσσης εϊνε 14 V 0,8 μετρ., , :ί;
ή δέ θερμοκρασία τών πηγών έν ή θέ.σει άνέβλυζε τδ. ύδωρ, έκ τοϋ βράχου 
ήτο 6θ Κ. Μ-έχοι ταύτης τής ορεινής κριλάδος εϊνε αΓπεΰκαι πυκναί'άλλ’ 
εντεύθεν ζνεζχ τοϋ αποτόμου ζρημ.νοϋ· καί τής. φόσεως τοϋ έκ στιλπνόν 
σχιστόλιθου συνισταμέν.ου. βράχου, όστις μόλις έντδς. τών χαραδρφν εχει.
ολίγον χώμα, αί έλάται, άπομειοΰνται καί βαθμηδόν σμικρύνονται μέχ,ρ.ις ,

1 Ίλώί XV1U, Μ1-5ί3.
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δτου εις ύψος 1678,5 μετρ, ύπεράνω τϋς επιφάνειας της θαλάσσης έύρισκέι 
τις την τελέυταίάν μόνον δυο πόδας ύψήλην κυρτήν έλάτην.Είςύψος 1692,ί 

μέτρων έ'φθασα την πρώτην χιόνα κόέι την 1 ώραν μ μ. άφίχθήν εις την 
ύψίστήν κορύφην τοϋ Σόέρικνί, δστις σχηματίζει όροπέδιον διαμέτρου 100 

μέτρων εις ύψος 1766,8 μετρ, ύπεράνω της επιφάνειας της θαλάσσης. Έ- 
χρέιάσθνΐν τρία τέταρτα τ·ης ώρας ϊν* άναβώ επί τούτον τον κώνον πεζγ. *0 

καιρός είχέν ολίγον κατ’ ολίγον. γείνεε αίθριος καί είχομεν επί τ·ης κορυ
φές του Σαρίκι άνέφελονούρανδν και ώραϊον ηλιόν. Τδ πανόραμα τδ όποιον 
παρουσιάσθη ένταϋθα εις τά όμματά μου άντημέιψε πλουσίως πάντας τούς 
κόπους και τάς δυσχερείας της άναβάσεως. Ώς έπί πινακίου τίνος έβλε
παν ένώπιόν μού δλην την Τριόαδα μετά τών λόφών καί ποταμών της 
συνορεϋομένην προς βορρόΕν ύπδ της θαλάσσης τοϋ Μαρμαρά, βορειοδυτι
κών ύπδ τοϋ 'Ελλησπόντου, πέραν τοϋ οποίου έβλεπον την θρ^κικην Χέρ- 
σόννησον, καί δπισθεν τδν Μέλανα κόλπον, έΐτχ την θρ^κικην θάλασσαν 
μετά της νήσου ’Ίμβρου, ύπεράνω τ^ς δποίας μεγαλοπρέπώς ήγείρετο τδ 
δρος Σαόκη της Σαμοθράκης, η έδρα^τοϋ Ποσειδώνος έξ ης έ'βλεπε τάς 
πρδ της Τροίας μάχας, δυτικώς ύπδ τοϋ Αιγαίου πελάγους μετά τ·ης νιώ

σου Λήμνου, ύπεράνω τ·ης. οποίας ηγείρετο'ύπερηφάνως τδ γιγαντιαϊον πυ- 
» ράμιδοειδές δρος Άθως, νότιοδυτικώς δέ καί δυτικώς ύπδ τοϋ κόλπου τοϋ

Άδραμυττίου, τοϋ Αιγαίου πελάγους καί της νήσου Λέσβου.
Μετ’ ιδιαιτέρου ενθουσιασμού ΐστατο τδ ό'μμα μου. επί τοϋ πεδίου τ-ης 

Τροίας, έν ω ηδυνάμηννά διακρίνω τδ Ίσσαρλίκ καί τδν ροϋν τοϋ Σκα- 
μάνδρου ώς καί τούς καλόυμένους τάφους των ηρώων’ έφαντάσθην όμως 
οτι δ Ζευς έπρεπε. νά είχε πολύ ισχυρούς οφθαλμούς ίνα διακρίννί εντεύ
θεν τάς κινήσεις τών στρατευμάτων και τάς προ τ'ης Τροίας μάχας, διότι 

τδ Ίσσαρλίκ έφαίνετο μόνον έ'χον μέγεθος κομβίου. Διάφοροί περιηγηταί 
οϊτινες άνέβησαν την ’Ίδην βεβαιοΰσιν οτι είδον έντεΰθεν καί αύτην την 
Κωνσταντινούπολή’ άλλα τοΰτό μοι φαίνεται φυσικώς αδύνατον, τδ όποιον 

ού'τε αύτδς δ Ζεύς θά ηδύνατο νά κατορθώση.
Βεβαίως δεν ύπάρχουσιν επί της κορυφής τοϋ Σαρικη αρχαία τείχη, άλλά 

διάφοροι κύκλοι λίθων έπ’άλληλων συνεσωρευμένοι οΰς οί ποιμένες κα- 
τεσκεύασαν ώς θεμέλιον τών καλυβών των καί ούς μεταχειρίζονται δταν 
έρχωνται αύτόσε κατά τά μέσα τοϋ ’Ιουλίου. Άλλά προ τούτου τοϋ χρό
νου ούδέποτε βλέπει τις ποιμένα τινά η καί πρόβατον εις ταϋτα τά όρη. 
Έκτος τούτου βλέπει τις επί ταύτης τ·ης κορυφ-ης ένα μεμονωμένον τουρ
κικόν τάφον πιθανώς ποιμένος τινός. Ή κορυφή ητο έλευθέρα χιόνος’ η 
φυτεία, παρεΐχεν εις την γην την δψιν ώς άν έξύπνησε προ μικρού μόλις 
έκ τοϋ χειμερινού μακροϋ αύτ·ης ύ'πνου’άλλ’ή'δη έβλεπέ τις χιλιάδας 

μικρών εαρινών άνθέων τά όποια κατωτέρω περιγράφω.

ΠΕΡΠΙΓΗΣΙΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΤΡΩΑΔΑ 815

Κατά τδν *Ομηρον εΐχεν δ Ζεύς επί τίίς ’Ίδης βωμόν μ.ετά τεμένους κα
θιερωμένου αύτω, άλλά ματαίως έζητησα τά ίχνη τοι&ύτου βωμού.

’Επειδή είδον βορείως τοϋ Σαρίκι; καί κατά τδ φαινόμενον πολύ πλη

σίον έκεϊ άλλην τινά κορυφήν άνυψουμένην -ητις έφαίνετο πολύ ύψηλοτέ- 
ρα, διά τούτο ηρώτησα περί τοϋ ονόματος της καί ή'κουσα προς μεγίστην 
μου έκπληζιν οτι τδ όνομά της· έίνε Γαργουΐσσα’ τοϋτο δέ ούδέν άλλο 
δύναται νά είνε η παραφθορά τοϋ Γάργαρος. Ταχέσι βημασι καί σχεδόν 
άδιακόπως τρέχων μετέβην έκεΐσε, άλλ’ δμως, επειδή η δδδς βαίνει άδια- 

κόπως άνωφερώς καί κατωφερώς, έχρειάσθην 55 λεπτά τ^ς ώρας 'ίνα φθά- 
σω την κορυφήν. "Οτε παρετ^ρησα δπισθέν μου, μοί έφαίνετο δτι τδ Σαρι-' 
κη τδ όποιον πρδ ολίγου άφ^κα ύπερέχει πολύ τοϋ Γαργάρου. Ή τελευ-' 
ταίκ κορυφή λοιπόν'μόνον δι’ οπτικής άπάτης μοί έφάνη πολύ ύψηλοτέ- 
ρα της πρώτης. Τδ βαρόμετρόν μου έδείκνυεν δτι η κορυφά τοϋ Γαργάρου 
έχει ύψος 1769,8 μέτρων ύπεράνω της έπιφανείκς της.θαλάσσης καί επο
μένως είνε κατά 2 '/2 μέτρα ύψηλοτέρα τοϋ Σαρικ’η. Ώς η κορυφή τοϋ 

Σαρικ-η, εινε καί ή τοϋ Γαργάρου κεκαλυμμένη ύπ’ άνθέων εαρινών. Έκ πάν
των τών εύρεθέντων εκεί φυτών έφερον δείγματα εις’Αθήνας, άτινα ώρί- 
σθησαν ύπδ τοϋ έν Άθηναις καθηγητοΰ Θ. Χελδράίχ τ·ρ συμπράζει τοϋ 
έν Χάλλγ διδάκτορος Κ. Μυλλερ, τοϋ έν Γενεύη καθηγητοΰ I. Μύλλερ καί 
τοϋ έν Βερολίνφ Π. Άσσερσον ώς έξ·ης’

Έκ τών τάζεων τών

1 ΚΛειδωνΙα ή άΛκήχερως, ποικιλία μικροφυλ- 
λοειδης (Anzi).

Άώτατιχώκ, 2 ΊουγγτρμανΙα, ή πεντόδους (Thed).
Βρύων, 3 "Tirrov τό ρεταζώδες (L) ποικιλία μεσημβρινή.
Σιτηρών, 4 Πόα η βοΛΰώδης' είδος ζωοτόκος·

Κρινοειδών,
5 Φεστούκη, είδος (άνευ άνθους).
6 ΌρνιθόγαΛον τό νάνον (Sibtb. καί Sm.?)
7 Μουσκάριον τό βοτρυωδες (L) Medik.

θιψεΛαιοεζδων, 8 νίάιρνη ή έΛαιοειδης (Schreb) άνευ άνθους.
Συνθέτων, 9 Ταραζακόν τό ιατρικόν Web., ποικιλία τών 

Άλπεων. Koch.
Προαωπιδα νθων, 10 ΣκροφουΛαρΙα ή τοϋ ΌΛύρπου (Boiss).
ΙΙαχυφύΛΛων, 11 Σέδον είδος άνευ άνθους.
Βατραχιοέιδ&ν, 12 Βατράχιον είδος.
Σταυρανθών, 13 ΈροφΙΛη ή κοινή (D. C.)
Ίοειδων, 14 'Ίον τό Λεπτοφυές (Sibth καί Sm.)·
ΚαρυοφύΛΛων 15 ΣκΛήρανθος ό χρόνιος (L) ποικιλία πυκνανθης 

(Boiss). —16 Κεράστιον του Rieux (Desm).
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Ό Καθηγητής κύριος' Π, ’Άσσερσον -Jfcpo Λέτει /τήν ακόλουθον σημείω- 

cw περί τών έπί του Γαργάρου ευρισκομένων είδώι του κρόκου.
Κατά τδ έ'αρ άνθουντα (Φεβρουάριον και Μάρτιον)

jEi'ch; κρόκον, 1 Κρόκος ο τοΰ Γαργάραν Herb, (κίτρινος).
2 Κρόκος ό όιανΟης Mill, ποικιλία νεφελογενής 

(Herb) Baker (κυανοΰς).

3 Κρόκος ό Λευκότατος Clarke (λευκός).
Κατά τδ φθινόπωρου άνθοΰντα Σεπτέμβριον καί ’Οκτώβριον.

4 Κρόκος <5 όπωριτός Webb (πιθανώς κυανοΰς)!
, Ό "Ομηρος1 2 άναφέρ,ει έπί της κορυφής του Γαργάρου τδν λωτδν, τδν 
κρόκον καί τδν υάκινθον, δ δε καθηγητής. Χελδράίχ ύποθέτει δτι ό λω- 
τδς είνε είδός τι τρκρυλίου δπερ ι'σως δεν φύεται πλέον’ άπ’ εναντίας δμως 
δ κρόκος δεν εινε σπάνιος επί των μεγάλων δρέων τής Ελλάδος καί τής 
μικρΧς ’Ασίας, άλλά καί επί τοϋ Γαργάρου φύεται (ί'δ. άνωτέοω) καί ί'σως 
ήδη βϊχβν άπανθήσει. Οί ύπ’ έμοΰ συλλεχθέντες σταφυλοϋάκινθοι έκλαμ-. 
βάνονται ύπδ τοΰ καθηγητοϋ Χελδράϊχ ακριβώς οί αύτοί καί δ δμηρικδς 

υάκινθος. 1

1 Πρίλ. Σχλιίμαν Ilios βιλ. 735.
. 2 Ίλιας XIV, 384. - .

3 Ίλώς XIV, 229-351.

Έπί του έροπεδίου τής κορυφής τοΰ Γαργάρου ύπάρχει άπορρώξ στιλ
πνού σχιστόλιθου περίπου 30 μετρ, μήκους καί 4-6 πλάτους, ήτις δμόιά- 
ζει προς γιγαντιαΐον βασιλικόν θρόνον. Τώ δντι φαίνεται δτι επεσκέφθη δ 
"Ομηρος ταύτην την κορυφήν καί δτι ακριβώς ένεκα τής θρονοέιδους ταύ- 
της παραφυάδος. άπεκάλεσαν τδν κώνον τοΰ ορούς έδραν τοΰ Διάς. Αί 
ρωγμαί ταύτης τής βραχώδους έδρας είσί πλήρεις άνθέων, ιδίως έξ εκεί
νων των κυανών υακίνθων καί ί'ων, άτινά μοι ύπενθύμισαν ζωηρώς τήν 
γαμήλιον εύνήν τοΰ Διδς καί τής. "Ηρας. Τδ. λαμπρδν χωρίον τής Ίλιάδος, 
έν ω περιγράφεται ή σύζευξις τών δύο μεγάλων θεών, είχε πάντοτε δι’ 
εμέ σπουδαΐον ενδιαφέρον, άλλ’ ενταύθα έπί τής θέσεως δπου δ ποιητής 
περιγράφει δτι έτελέσθη δ γάμος.ήτο τδ ενδιαφέρον ισχυρότατου καί επα
νειλημμένος μετ έκστάσεως απήγγειλα τούς θείους έκείνους στίχους.3

Ή Επιφάνεια τής κορυφής τοΰ Γαργάρου δεν εινε τόσον εύρεϊα όσον ή 
τοΰ Σαρική,-καί επειδή-απέχει δύο ώρας μακράν, τής προμνημονευθείσης 
ορεινής κοιλάδος, έν ή αί δύο πηγαί, διά τοΰτο δεν στήνουσιν οί ποιμένες 
τάς καλύβας των ένταΰθα. Ώς έκ τούτου δεν έχει ή κορυφή αυτή λίθους.

Είς μικράν άπόστασιν νοτίως καί βορειοδυτίκώς άπ’ έμοΰ είδο.ν άκόμη 
πολλήν χιόνα έν ταϊς κλιτύσ.ι τοΰ ό'ρους, άλλ’ έν τούτοις ή κορυφή ήτο 
έλευθέρα.

’Επειδή ύπάρχουσι κατά τδν κλιτύν τούτου τοΰ δρους, τοΰ Γαργάρου,
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'καί περί τά 1350 ρ.έτρ'ά κάτωθεν τής κορυφής αύτοΰ αί πηγαίτοΰ Σκα- 
μάνδρου, δσ.τις Ονομάζεται ύπδ τοΰ Όμηρου1 διϊπετής καί υίδς τοϋ Διδί»2> 
καί επειδή έκτος τούτου ή κορυφή έχει τήν θρονοειδή έκείνην άπορρωγα . 
κάί τδ ιερόν δ/ομά Γάργαρος, διά τοΰτο ούδεμία αμφιβολία υπάρχει δτι ’ 
δ 'Όμηρος ταύτην τήν κορυφήν άποκαλεϊ έδραν τοΰ Δώς. Τουναντίον δ 
βώμδς βεβαίως δεν εινε δυνατόν ,νά ύπήρξεν ένταΰθα, διότι ούτος περιε'· 
βκλλετο ύπδ. ίεροϋ τεμένους καί έγίνοντο θυσίαι έπ’αύτοΰ ώς φαίνεται έκ 
τών ομηρικών λέξεων β τέμενος βωμός τέ θυήεις·»3 '

Διά πάν'τα ταΰτά δμως. δεν ύπάρχει χώρος έπί τής κορυφής καί μοι 
έφαίνετο έκ τών προτέρων πιθανδν δτι τδ ίερδν τέμενος μετά τοΰ.βωμόΰ 
ύπήρξεν έπί τής κορυφής τοΰ πλησίον, κειμένου Σαρίκή, έφ’ ής άναβαίνει 
τις εύκολώτερον, καί δπου ύπάρχει εύρύς χώρος δι’ άμφότέρα’ έφερε-δέ 
αυτή τδ δνομά Γάργαρος-κάταχρη<£τικώς»'

"Οτε δ’έντεΰθεν έπέστρεψα εις τδ Σζρική, όδεύσας έπί μίαν καί ήμίσειαν 
ώραν, έπόίήσα έρευναν έπιμ.ελή περί τήν ύψηλοτέραν αύτοϋ κορυφήν καί 
ευρον έκεϊ πράγματι κατά τούς πρόπο'δας τής βορείου καί καθέτου-προσό- 
ψεως τοΰ βράχου έχοντος ύψος 33,1 μέτρων έντδς μικράς φάραγγος έντε- 
τοιχισμένήν τινά πλάκα έκ λευκοΰ μαρμάρου έχουσάν 0,7 4 μέτρ μήκος 
0,60 μέτρων πλάτος καί 0,35 μέτρ. πάχος. Έπί τής έτέρας πλευράς, ήτΐ; - 
φαίνεται ουσα ή κατωτέρα, .ύπάρχουσι δύο στρογγύλαΐ έπαί έχουσαι διά
μετρον 0,12 μέτρα καί βάθος 0,10 τοΰ μέτρου αϊτινες βεβαίως θά έχρησί- 
μευσαν ϊνά στερεώσωίι τήν πλάκα έπί ύποβάθρου ξυλίνόυ ή λίθινου. Μετά 
κόπου άνέστρεψα τήν πλάκα βοηθούμενος ύπδ τοΰ υπηρέτου μου, καί ύπα* 
θέτω οτι τδ βάρος αύτή.ς ε?νε ούχί ολιγώτερον τών τεσσάρων στατήρων. 
Έπί τής άλλης πλευράς ύπάρχει κοιλότης έχουσα 0,68 τοΰ μέτρου μήκος, 
,0,40τοΰ μέτρου πλάτος, 0,75 βάθος μετά δύο Απών έχουσών διάμετρον 
0,10 τοΰ μέτρου καί βάθος 0,09. Επίσης .παρετήρησα δτι εις δύο τών 
στενών πλευρών ύπάρχει κοίλωμα περίπου τριών δακτύλων τδ πλάτος καί 
ένδς δακτύλου τδ βάθος. Μοι έπήλθε πάραυτα ή .ιδέα, δτι αυτή ή πλάξ 
πολύ πιθανώς εινε ή μαρμ.αρίνη πλάξ τοΰ βωμού τοΰ Διδς τής ’Ίδης, καί 
δτι έκρημνίσθη ένεκα τοΰ εύσεβοΰς ζήλου τών πρώτων Χριστιανών άπδ 
τοΰ κάθετου βράχου τοΰ Σαρική. Επειδή τοΰτο τδ ίερδν τοΰ μεγίστου τών 
θεών έκειτο έπί θέσεως ούτως ίεράς,'ή'τις ε*νε ορατή εις περιφέρειαν με- 
γαλειτέραν τών έκατδν αγγλικών μιλίων καί μόνον έπί έξ μήνας κατ’ 
έτος επιβάτη, διά τοΰτο είχε μεγάλήν ιερότητα καί ήτο τόπος μεγάλης 
πανηγύρεως. Αί δύο μεγάλαι βαθεϊαι όπαί τής άνω πλευράς τής μαρμά
ρινης πλακδς φαίνονται άποδεικνύουσαι δτι εΐχεν επίθεμα, Όύχ ήττόν δ^ώς

1 Ίλι’α; XXI, 268,326.
2 ΑίιτόΟ. XIV, 434. XXI, 2. XXVI, 693.
3 Αδτ<59. VIII, 48.
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θά .κατεσκευάσθη έπί τής κορυφής τού όρους, διότι ή μεταξύ τού Σαρική 

καί τού Γαργ,άρου ευρισκόμενη μικροτέρα κορυφή τού βράχου συνίσταται 
έκ λευκού μαρμάρου, ■ xed διότι πλήν τούτου ένεκα τού μεγάλου αύτής 
βάρους ήθελεν εϊσθαι δόσκολον νά συρθή έκ τής πεδιάδας εις την κορυφήν;,

Συνιστώ ΐαύτην την περίεργον πλάκα τού. βωμού τή ιδιαιτέρά προσοχή 
πάντων των μελλόντων περιηγητών· Ευρίσκει τις αυτήν ευκόλως, διότι 
κεϊται εις τούς πρόποδας τής βορείως κείμενης καθέτου χαράδρας της άνω 
κορυφές τού Σαρική, εις ύψος 1 733,7 μέτρων ύπεράνω της επιφάνειας τής 
θαλάσσης καί επομένως 33,1 μέτρων κάτωθεν τής βάσεως.τής κορυφής. 
’’Ηθελεν ,^ΐσθαΐ λίαν δόσκολονκαί πολυδάπανου νά την καταβιβάσγ τις έ» 
τώ>ν ορέών, διότι τούτο δεν θά ηδύνατο νά γίνη άλλως πως ή διά βοη- 
■θείας στρογγυλών δοκών. ’Εάν όμως η πλάξ έφέρετο μέχρι των προπόδων 
των δρέων, τότε ηδύνατο νά μεταφερθή ευκόλως επί της ράχεως καμηλού 
μέχρι τή; παραλίας.

Ό "Ομηρος ονομάζει τό όρος τής ’Ίδης μητέρα^θηρών.1 ’Εντεύθεν δ 
έπρεπέ τις νά εικάσγ ότι ταϋτα τά όρη κατφκοΰντό ποτέ ύπό πολλών 
αγρίων- ζφων. Κάπροι ύπάρ^ουσι .καί τώρα βεβαίως εκεί διότι ούτοι δύ- 
νανται νά τρέχωνται μέ· βαλάνους’ δτι δμως ηδύναντο νά ύπάρξωσιν εν
ταύθα λύκοι, άρκτοι, τίγρεις, λέοντες ή πάνθηρες μαί φαίνεται τώρα έν- 
τελώς Αδύνατον διότι πάντα ταϋτα τά ζώα πρέπει νά τρέφωνται μέ 
ποηφάγα ζώα’ τοιαΰτα δέ τουλάχιστον επί εννέα μήνας τού έτους δεν 
δύνανται νά: ζώσιν ενταύθα. Ούδέν πτηνδν είδον ενταύθα επί του όρους 

έκτύς τού κόκκυγος τοϋ,όπαίο.υ την κραυγήν ακούει τις πανταχοϋ της

Ή κατάβασής γίνεται ταχύτερα ή η άνάβασις' έχρειάσθην σχεδόν πέν
τε ώρας όπως φθάσω από Έβγιλάρ μέχρι τής κορυφής τού Σαρική, έν ω 
η επάνοδος εγένετο έντός τριών μόνον ώρών,

Όί έκ ξύλου ρητίνης πυρσοί τούς οποίους μεταχειρίζονται έν τοϊς χω- 
ρίοις τής Τρφήδος μας όπενθυμίζουσι ζωηρώς τάς δμηρικάς δ^δάς.

Έν. δέ δύω ποίησε πόλεις μερόπων άνθρώπων 
καλάς· έν τη μεν ^αγάμοι τ’?σαν είλαπινςατε, 
νόμφας δ’ έκ θαλάμων δαΐδων ύπο λσμπομενάων 
ήγίνεον άνά &τυ, πολύς δ’ ύμεναιος όρώρειν. 2

ιχ . .
ΑΠΟ ΕΒΓΙΛΑΡ ΕΙΣ ΒΟΤΓΙΟΥΚ ΒΟΥΝΆΡΒΛΣΙ

Κατέλιπον το Έβγιλάρ την 9 Μαίου περί τάς 5 '/4 ώρας τής πρωίας 
καί έφθασα την 8 ώραν καί 45 λεπτά εις το πτωχόν τουρκικόν χωρίον

1 Ίλώί XIV, 283. XV, 151. ,
2 ’Ιλι«ς XVIII 490-493.
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Κόυρσουνλοϋ, ήτι,ς λέξις σημαίνει «μολυβδινος» καί παράγεται άπό του 
κουρσούν ήτοι «μόλυβδος». Τό ύψος τούτου τού χωρίου υπέρ, την έπιφά-· 
vetav τής θαλάσσης είνε 243,8 μετρ, κεΐται δέ επί τής δεξιάς όχθης τοϋ 
Σκαμάνδρου. Ύπάρχουσιν έκεϊ δύό κωνοειδείς τύμβοι, ών δ μεν κεϊται πρό 
του χωρίου, ό δέ έντός αυτού. Έν τοΐς τοίχοις τών οικιών τοϋ χωρίου βλέ
πει τις καλ,ώς γεγλυμμένα μάρμαρα καί τεθρκυσμενα τεμάχια έκ τής όρο— 
φ’ής δωρικού ρυθμού. Μέγιστον ένδιαφέρον διά την αρχαιολογίαν έχει δ 
ύψήλδς Κουρσουν λοϋ-Τεπέ Ονομαζόμενος λόφος, κείμενος άμέσως πλησίον 
του χωρίου καί επί τής βορείου πλευράς αυτού. 'Η κορυφή αύτοΰ ύπερεχέΐ;' 
344,8 μετρ, τής έπιφανείας τής θαλάσσης, καί επομένως κεϊται 101 μετρ, 
υψηλότεραΆοϋ χωρίου. "Οτε κατά τάς Αρχάς τούτου τού αίώνος έπεσκέ- 

φθη δ Κλάρκ τούτο τό όρος, ήτο τούτο κεκαλυμμένον έτι ύπ’ ερειπίων 
Αρχαίων οικοδομών, άν καί αυτή ή οικοδομήσιμος ύλη προ πολλών χρόνων 
έκτοτε ήτο τό μέγα λατ,ομεϊον τού Μπεϊραμίτς, ένθα φκοδομήθησαν έξ 
αύτου έν τζαμίον, δ τάφος έν«>ς δερβίση, μία γέφυρα έχουσα τρία τόξα καί 
πολλαί μεγάλαι οίκίαι.

"Ολα τά ερείπια άτινα ηδύναντο νά χρησιμοποιηθώσι προς οΐκοδομήσι- 
μον σκοπόν είχον έξαφανισθή, δτε δ Π. Βάρκερ Βεββ έπεσκέφθη τό όρος έν 
έτει 1819.1 Ούχ ήττον βλέπει τις Ακόμη καί σήμερον εις πολλά; θέσεις 
αρχαία λείψανά. Τό πρώτον Αντικείμενον δπερ προσπίπτει εις τούς Οφθαλ
μούς τού άρχαιολόγου ενταύθα είσί τά ερείπια μεγάλου τείχους δπερ έχει 
2,80 μετρ, πάχος καί Αρχιτεκτονικήν δμοίαν προς τά τείχη τής ’Άσσου, 
διότι έχει κατ’ πμφοτέρας τάς πλευράς κωνοειδή τεμάχια λίθων μεταξύ 

τών οποίων ώς καί έν τφ έσωτερικώ δ χώρος είνε διά μικρών λίθων πε- 
πληρωμένος. Έπί τής κορυφής διατηρείται τό κάτω μέρος, ΐ'σως μόνον τά 
θεμέλια, δωματίου 3 μέτρων μήκους καί 2 μέτρων πλάτους, τού οποίου 
οί τοϊχοι έχουσι μόνον 0,66 μετρ, πάχος’ άλλ’ εκτός τούτων βλέπει τις 
μεγάλα χονδρώς γεγλυμμένα '.τεμάχια λίθων’ μεταξύ δε τούτων κβά τών 
μικρών τειχών είνε δ χώρος διά λιθαρίων πεπληρωμένος. Ή θέσις τών με
γάλων λίθων φαίνεται σημαίνουσα δτι τό κτίριον είχε σχήμα ωοειδές καί 
έκ τούτου φαίνεται πιθανόν δτι ήτο πύργος. Βορειοδυτ.ικώς έκεΐθεν βλέ· 
πομεν ευρύχωρου κοίλωμα εντός τοϋ βράχου δπερ ίσως σημαίνει τό έδαφος 
μεγάλου οικοδομήματος’ βορείως δέ βλέπει τις τά Θεμέλια οικοδομήμα
τος έχοντος μήκος 18 μέτρων καί πλάτος 11 μέτρων. Τά θεμέλια ταϋτα 
έχουσι πάχος 0,50 τού μέτρου. Βορειοδυτικώς τούτου, ευρηνται λείψανα μι
κρότερου τίνος οίκοδομ.ήματος,καί πάλιν βορείως τούτου έπί τίνος 12 περίπου 
μετρ, ύπό την κορυφήν ευρισκομένου ίσοπέδου ύπάρχουμι τά ερείπια μεγα- 
λειτέρων οικοδομημάτων.'Ομοίως βλέπει τις τά ί'χνη διαφόρων μεγαλει- 
τέρων οικοδομημάτων έπί άλλουίσοπέδου κειμένου κατά τήν νότιον πλευράν„

1 Ρ. Ρ, Barker Webb «Topographie de la Troade» σ. 80.
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Εις δλας ταυτας τάς θέσεις ύπάρχει μικρά τις έπισώρευσις χωμάτων,έν Tod- 
τοις αύτη μόλις δύναται νά είνε πλέον τοϋ ένδς μέτρου, ώς φαίνεται άπο- 
δείκνυαν καί τδ σχήμα τοΰ βράχου. ’Άλλως τε πανταχοϋ ή έπίχωσις είνε 
μικρού λόγου.. Περιηγηταί άναφέρουσιν εις την άνατολικί)ν καί δυτικήν 
πλευράν δύο κύκλους λίθων ο'ίτινες δμ.οιάζουσι πρδς τά κρομλέχ τών Δρυ’ί- 
δών, άποδίδουσι δέ τούτους εις την άπωτάτην αρχαιότητα. Και εγώ εί

δον τούτους τούς κυκλικούς λίθους, άλλ’ άνεγνώρισα αυτούς ώς τάς ύπδ 
τών σημερινών Τούρκων ποιμένων κατασκευαζομένας βάσεις διά την ποι- 
μενικην των καλύβην. Εις την επιφάνειαν βλέπει τις μόνον θραύσματα χον
δρών αγγείων; κατά τά φαινόμενα μεγάλων υδριών.

"Οτε κατέβην άπδ τοϋ Κουρσουνλοΰ-Τεπέ εις την βορείαν πλευράν τοϋ 
Σκαμάνδρου, εδρον έκεϊ τδ έπί της επιφάνειας της θαλάσσης ύψος τοΰ πο
ταμού 115,4 μετρ, ούτως ώστε τδ ύψοςτοϋτο τοΰ όρους ύπεράνω τοϋ πο
ταμού ύπολογίζεται εις 229,4 μετρ, ώστε είνε πολύ σπουδαϊον.

Ώς νίδη είπον, πάντοτε έσκεπτόμην δτι η Όμηρικη Δαρδανία ώς και η 
τφ ποιη,τη άγνωστος Παλαίσκηψις πρέπει νά έ'κειντο άμφότεραϊ εις δρει- 
νάς κοιλάδας πλησίον της. κορυφής τοΰ ορούς τ^ς ’Ίδης, Νΰν ιξξέύρΟμεν δτε 
εκεί ούδεμία άνθρωπίνη κατοικία εΏε δυνατή. Έν τούτοις ούδαμοΰ άνα- 
φέρει δ "Ομηρος οτι ή Δαρδανία έ'κειτο ύψηλά έπί όρους'

Δάρδανον αύ πρώτον τέκετο νεφεληγερέτα Ζεύς 
κτίσσε δέ Δαρδανίην, δπει ουπω ’Ίλιος ίρη 
έν πεδίω πεπόλωτο, πόλις μερόπων ανθρώπων, 
άλλ’ εθ’ ύπωρείας ώκειον πολυπίδακος ’Ίδης. 1

Ενταύθα κατά την πεποίθησίν μ.θυ ούδεμία ύψηλοτέρα Οέσις δύναται νά 
έννοηθγί παρά τδ Κουρσουνλοΰ-Τεπέ,’ διότι ή πόλις μόνον εις τοιαύτην θέσιν 
αδύνατο νά οικοδομηθη της οποίας η περιφέρεια νά εινε άρκετα καρποφό
ρος, ώσ-ε νά τρέφη τούς κατοίκους Τούτο δμως δεν συμβαίνει εις τά πολύ 
υψηλά κείμενα χωρία Όβα-κιοί καί Έβγιλάρ, τών οποίων η γη μόλις 
παράγει άρκετά ίνα διατηρησγ την ζωήν τών πτωχών αύτης κατοίκων. 
Προσέτι πρέπει νά λάβωμεν ύπ’ δψιν δτι η Δαρδανία έκειτο έν τ·ρ Δαρ- 
δανίη χώργ, έντδς τοϋ βασιλείου τοΰ Αίνείου, δπερ κατά τδν Στράβωνα 
(XIII, 596) νοτίως μέν ώρίζετο ύπδ της στενής κοιλάδος ητις έξετείνετο 
μέχρι τών περιχώρων της Σκηψεως, βορείως δέ μέχρι τών Λυκίων τών περί 
την Ζήλειαν. "Οθεν εικάζω, δτι έπί τόΰ Κουρσουνλοΰ-Τεπέ έκειτο κατά 
πρώτον ή Δαρδανία της οποίας την θέσιν δ Στράβων (XIII, 592) δεν ηδυ- 

νηθη νά δρίση καί περί της δποίας μόνον λέγει δτι πιθανώς έκειτο έν τ$ 
Δαρδανία χώροι.’Επειδή προσέτι κατά την ημϊν ύπδ τοΰ Όμηρου 2 διασω- 
θεϊσαν παράδοσιν οί κάτοικοι της Δαρδανίας μέτφκησαν καί έκτισαν τδ 
’Ίλιον, διά τούτο εικάζω δτι η έγκατχλειφθεϊσα πόλις έπί τοΰ Κυρσουνλοΰ-

1-2 Ίλιας XX, 215-218. : ’ '
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Τεπέ έλαβεν άλλους άποίκους ώνομάσ'θη Σκηψις, διότι ώς-λέγει δ Στράβων 

(XIII 607) είχεν ύψηλην θέσιν καί έφαίνετο πολύ μακρόθεν. -
“Όπως ητο κατά τδν "Ομηρον η Δαρδανί1* η πρωτεύουσα τών άρχαίων 

βασιλέων, ούτω πως έμεινε κατά τδν παρά Στράβωνι Δημητριον (XIII, 
607) ή άρχαία Σκηψις ή πρωτεύουσα τοϋ Αίνείου. ’Έκειτο άνωθεν της Κε· 
βρηνης, δηλ. πλησιέστερα της ’Ίδης, καί έχωρίζετο άπδ ταύτης διά τού 
Σκαμάνδρου (XIII, 59"). Ό Στράβων εξακολουθεί άναφέρων βτι οί κά
τοικοι της Σκηψεως ίδρυσαν εις άπόστασιν εξήκοντα σταδίων άπδ της άρ- 
χαίας πόλεως την έτι κατά την εποχήν του ύπάρχουσαν Σκηψιν, ή'τις ζτο 
δ γενέθλιος τόπος τοΰ Δημητρίου. Επειδή λοιπδν η άπόστασις άπδ τοΰ 
Κουρσουνλοΰ-Τεπέ εις Μπεϊραμίπς είνε άκριβώς δύο ώρών, καί επομένως 
Υπολογίζονται περίπου εξήκοντα στάδια καί επειδή προσέτι τδ Μπεριαμίτς, 
ώς φαίνεται, εινε η τοποθεσία άρχαίας τινδς πόλεως καί εκεί εύρίσκονται 
πολλά νομίσματα της Σκηψεως, διά τούτο εικάζω δτι άμφότεραϊ, είνε έν 
καί τδ αυτό. Τδ ύψος τοϋ Μπεϊραμίτς ύπεράνω. της επιφάνειας της θα
λάσσης είνε 94,7 μετρ, κεΐται δέ παρά τφ Σκαμάνδρφ" είνε δμως άθλίώς 
έκτισμένη,-ρυπαρά πόλις συγκειμένη έξ 620 οικιών έξ ξύλων ·?, μη Απτών 
κεράμων κατεσκευασμένη, Έκ τούτων κατοικοΰνται 120 ύπδ Ελλήνων, 
αί δέ λοιπαί ύπδ Τούρκων" ύπάοχουσι δ’ ενταύθα καί 1 5 Έβραϊκαί οικο
γένεια'.. ’Ενταύθα βλέπει τις εις τούς πήλινους τοίχους τών οικιών άπειρα 
θραύσματα άρχαίων άγγείων.

Νοτιοανατολικώς της πόλεως ύπάρχει ώραϊον δάσος πιτύων. Εντεύθεν 
ίππεύσαμεν εις την άρχαίαν τοποθεσίαν έπί τοϋ όρους Χαλί-Δκγ, δπερ ση
μαίνει «όρος μετά θάμνων». Καλός δρόμος άγει έπί την μικράν άκρόπα- 
λιν ητις έχει 120 μέτρ. μήκος καί 49 πλάτος, καί συνίσταται έκ βρά
χου άποτόμου πεφυτευμένου δι’ δλίγων πευκών. Τδ υψιστον σημεΐον είνε 
544;4 μέτρων ύπεράνω της έπιφανείας της θαλάσσης" τδ δε ύπδ την πόλιν 
ύψος παρά τούς πρόποδας της άκροπόλεως 515,1 μετρ. Θεμέλια οικιών 
έντδς τού βράχου λελαξευμένων καί δεξαμενή λελαξευμένη έντδς ’τού 
βράχου, έχουσα δέ 6 μέτρων μήκος, 5 ι/^ πλάτος καί 4 βάθος είνε τά 
μόνα άξιοθέατα αυτόθι. Ούδεμία έπισώρευσις χώματος ύπάρχει, καί ούτε 
Γχνος τειχών, άλλ’ ούδόλως ύπηρχεν άνάγκη τών τελευταίων διότι δ βράχος 
πίπτει πανταχόθεν εκτός μιας θέσεως καθέτως. Καί αύτη η κάτω πόλις 
έχειμ.όνον πολύ μικράν έπισώρευσιν χωμάτων, άλλ’ δμως βλέπει τις εν
ταύθα πλεϊστα θεμέλια άρχαίων οικιών έκ μεγάλων καλώς πελεκητών 

•λίθων.Τά τείχη άτινα έχουσι πλέον τών δύο άγγλικών μιλίων περιφέρειαν 
καί διακρίνονται καθ’ δλην αύτών την έκτασιν έπί τού λίαν άνωμάλου

■ έδάφους, έχουσι κατά πάντα τδ αύτδ είδος κατασκευής ώς τα της’Άσσου,
■ καθότίπυνίστανται έπ’ άμφοτέρων τών πλευρών έκ μεγάλων σφηνοειδών 
λίθων μεταξύ των δποίων δ χώρος πληοοΰται διά λιθαρίων. Άναγνωρί-

I
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ζοντα.ι δέ πέντε πύλαι, Εις το άνω μ.έρος της κάτω πόλεως εινε όρχτχ τά 
θεμέλια μεγάλου τίνος οίκοδόμηματος εκ μεγάλων πελεκητών τετοανωνι- 
κών λίθων.’Επίσης φαίνονται πολλά τείχη εκ μεγάλων «πελεκητών λίθων 
καί χρησιμεύοντα μόνον όπως ύποστηρίξωσι τάς προεξοχάς-' δια του το δέν 
δύναται νά έκληφθώσιν ώς κυκλώπεια τείχη. Γενικώς είνε παραδεδεγμένου 

ότι ένταϋθα ευρήται ή αρχαία Κεβρηνη, περί της ιστορίας της οποία; 
ούδέν εΐνε,γνωστόν πλην $ ότι δ ’Αντίγονος ήνάγκασε τού; κατοίκους, τϋς 
Κεβρηνη; νά έγκατασταθώσιν έν τ$ Άλεξανδρείά τηςΤρφάδος. Ή τοπο
θεσία της Κεβρηνης κατεληφθη τώρα έν μέρει υπό τοϋ χωρίου Χαλδά δπερ 
κατοικεϊται υπο Τούρκων, παρ’ ών ηγόρασα διάφορα χάλκινα νομίσματα της 
Σκηψέως καί τ·ης Κεβρηνης. Ταϋτα τά τελευταία έχουσιν έπί μέν του ενός 
μέρους κεφαλήν του’Απόλλωνος, επί δέ τοϋ ετέρου κεφαλήν κρίοΰ καίέν Κ.

"Εμεινα λίαν συγκεκινημένος διά τά πατριαρχικά η'θη, την ειλικρίνειαν, 
ευγένειαν και την απεριόριστον φιλοξενίαν των Τούρκων τούτων, οιτινες 
πάρ’ δλήν την πενίαν των έφιλοξένησαν τού; ανθρώπους μου καί εμέ με 
άφρόγαλα (γιαούρτιον),απεποιηθησαν δέ παντελώς οίανδηποτε πληρωμήν.

Κκτΐΐλθον έκεϊθεν εις τό χωρίον Βουνάρβασι οπού έφθασκ μόλις τό 

εσπεράς κατα την 7 ώραν και 40 λεπτά. Τούτο τό χωρίον όνομ.άζεται 
συνήθως Μπουγιουκ-Βουναρβασι προς διάκρισιν του έν τγ πεδιάδι της 
Τρωαδος Βουναρβασι. Το ύψος τουτου τοϋ χωρίου υπέρ την επιφάνειαν 
τ^ς θαλασσής είνε 147,3 μετρ, Τό μ,όνον έξ 80 Τουρκικών οικιών συγ

κείμενον χωριον ε'χει τό ονομά του από τών τριών μεγάλων ωραίων βρά
σεων δι ων κοσμείται, επειδή η λεξις ΜΛονγιονχ-Βουί'άρβασι σημ,α,ίνδΐ 
ptya xfyaMpwr, Αύται. αί πηγαί διοχετεύονται έξ άποστάσεως αγνώ
στου διά μεσου τριών άρχαίων ύπογείων υδραγωγείων έκτισμ.ένων έκ με
γάλων πεπελεκημένων λίθων άνευ άμμοάονίας. Έκρέ υσι δ’ αί πηγαί έξ 
ώραιου. τειχίσματος πωρώδους λίθου, δπερ κοσμείται διά τριών ίξέων τό
ξων και τεσσάρων στυλών τοϋ αύτοΰ λίθου' έφ’εκάστου δέ τούτων τών 

στυλών ίσταται στύλος έκ γρανίτου λίθου. Αύται αί πηγαί σχηματίζουσι 
μεγάλην τινά διά τειχίσματος τεθωρακισμένην λίμνην, έξ ^ς τό ύδωρ ρέει 

περαιτέρω ως ρύκξ· κατά δέ τό άκρου τνί; λίμνης υπάρχει ευρύχωρου, 
πλυντηριαν. ’Επισκιάζεται δέ ή λίμνη ύπό τριών γιγαντιαίων πλατάνων’ 

δ κορμός τν]ς μιας τούτων έχει εις ύψος ενός ποδδς ύπέρ τό έδαφος περι
φέρειαν 13,10 μέτρων. Πλησίον τών πηγών καί επί τ·£ς νοτίου πθ.ευράς 
αύτοΰ εύ'ρηντάι τά έρείπια μεγάλου αρχαίου οικοδομήματος, πιθανώς 
ναοϋ, τοϋ οποίου τό κατωφλιού έχει 1,67 μετρ, μήκος,, καί. 0,84 πλά
τος και. κεΐται άκόμη κατά χώραν. Μέγα γεγλυμμένον τεμαχίου, μαρ
μάρου, πιθανώς έξ οροφές ναοϋ κεΐται επί τοϋ τείχους. "Αλλα τεμά
χια μαρμάρου ευρηνται έν τφ τοίχφ της λίμνης, έν τγ δποίφ βλέπο- 
μεν και μαρμαρίνην τινά πλάκα έχουσαν. 2,6 μέτρα μήκους, καί 0,5 
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μετρ· πλάτος, επί της δποίας ΐστκνται αί γυναίκες δταν άντλώσιν ύδωρ. 
Πολλά γεγλυμμένα τεμάχια μαρμάρου χρησιμεύουσιν ώς μνημεία επί τών 
νεκροταφείων, άλλα πάλιν βλέπει τις..εντός της γέφυρας. Πάντα τ.αϋτα 
άποδεικνυουσιν οτι το Μπουγιούκ Βουνάρβασι εμφαίνει την τοποθεσίαν 
ούχί ασημάντου άρχαίας πόλεως, εγώ δέ εικάζω ότι ένταϋθα πρέπει . νά 

έκειτο η Αένεια.
Έν τούτοις ένταϋθα έλλείπει πασα έπισώρευσις χώματος, δθεν θά ητο 

ανωφελές νά άποπειραθ·ρ τις άνκσκαφάς.

X

ΑΠΟ ΜΠΟΤΓΙΟΓΚ-ΒΟΓΝΛΡΒΑΣΙ ΕΙΣ ΤΑΑΙΑΝ-ΚΙΟΓ.

Τππευσαμεν έντεϋθεν πρός το Ίνέ η Έζινέ καί δΐηλθομεν μετά τρεις 
ώρας τόν ρύακα Καρκαφιδερεσί, όςτις σημαίνει «ρύαξ του Κυρίου», Δύο 
ώρας άργότερον έφθάσαμεν εις το Ίνέ (Έζινέ) δπερ κεΐται παρά τάς όχθας 
τοϋ Σκαμάνδρου καί έχει μετά την πόλιν τών Δαρδανελλίων τό μάλλον 
έκτεταμένον έμπόριον έν τΰ) Τριράδι.
• Μόλις είχον άφιππεόσει περιεκυκλώθην πανταχόθεν ύπό πωλητών : άρ- 
χαίων νομισμάτων οιτινες άπετέλουν μεγάλους σωρούς περί εμέ.

Τό πρώτον προσφερθέν μοι νόμισμα, ητο ωραίου άργυροϋν τετράδραχμόγ 
της Τενέδου τό.-όποιον έφερεν έπ'ι τοϋ ενός μέρους την διπλήν κεφάλην 
τοϋ Διός καί της/Ηρας, έπί δέ τ·ης άλλης τόν διπλοϋν. πελεκυν, γλαϋκά 
καί σταφυλην μετά τΰίς επιγραφές. ΤΕΝΈΔΙΩΝ. Έζητησαν δέ: διά τοϋτρ 
εΐ'κοσι φράγκα. Πριν όμως προφθά.σω νά το πληρώσω άπώθησαν τόν πω- 
λητην άλλοι καί τόν έκράτησαν έπί τινα χρόνον μακράν, Έπέιδη δέ ου- 

■τος είδεν οτι έπεθύμουν πολύ ν’ άπο,κτησω τό νόμισμα χωρίς νά διαπραγ- 
μκτευθώ την αξίαν αύτοΰ ένόμισεν δτι είχε μ.εγαλειτέραν,άξίαν καί έζη- 
τησε τεσσαράκοντα φράγκα άτινα πάραύτα έπλ^ρωσα διότι τό νόμισμα 
έχει άξίαν 1000 φράγκων. Εκτός δέ πολλών άργυρών ρωμαϊκών αύτό- 
κρατορικών νομισμάτων, ιδίως Γορδιανοΰ τοϋ Γ’, Φιλίππου, ’Αλεξάνδρου 

τοϋ Σεβηρδυ κτλ., άτιυα ηγόρασα αντί ενός φράγκου έκαστον, έπετυχο-ν 
ν’ άποκτησω πολλά ένδιαφέροντα χαλκά νομίσματα δηλ. της Νεάνδρίας» 
-άτινα έχουσιν. έκτετυπωμένον έπί μέν τοϋ έ.νος μέρους ίππον, τρώγαντα 
χλόην ·η ώς φαίνεται; ίχθϋν μετά τ·?ίς επιγραφές .ΝΕ, έπί δέ τ^ϋ ετέρου 
κεφαλήν τοϋ .’Απόλλωνος' προσέτι νομίσματα τοϋ Άδραμυττίου-φέρρ^τα 
κέρας Άμαλθείας καί την έπιγραφην ADPAMUT' νομίσματα τίίς Αα- 
ρίσσης άτινα έχουσιν έπί μέν τοϋ ένός μέρους άμφορέά μ.έτά τ^ς έπιγρα- 
φ·ης ΛΑ, έπί δέ τοϋ ετέρου μ.ίαν κεφαλήν πιθανώς τοϋ ’Απόλλωνος' καί
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τέλος νομάσματα της Σκέψεως, φέροντκ άφ’ ένδς μέν φοίνικκ ·λχϊ τ-ά 
γράμματα ΣΚ ή Διόνυσον μετά σταφυλής έν χερσί καί καθήμενον έπί 
•πάνθηρας, άφ’ ετέρου δέ ίπποζάμπην ή κεφαλήν 'Ρωμαίου αύτοκράτορος' 
μ.οί προσήχθησαν δέ τοιαΰτα πάμπολλα. ‘Ρωμ,αϊζά αύτοκρατορίκα νομί
σματα. τής ’Αλεξάνδρειάς της Τρφάδος φέροντα άφ’ ένδς μ.έν ίππον νε-· 
μόμ,ενον ή λύκαιναν θηλάζουσαν τδν 'Ρωμύλον καί 'Ρώμον μετά τής επι
γραφής <OLAVG καί TROIA άπετέλουν ίσως τδ τρίτον μέρος πάντων 
των προσαχθέντων μοι νομισμάτων καί έπωλοΰντο πρδς δέκα λεζτά έκα
στον, Ήγόρκσα δέ και νομίσματα της ’'Ασσου, Σάμου, Περγάμου, Nit 
καίας κτλ,1

1 Κατά την έπάνοδώΐ μου ε’ί ’Αθήνας ΐ'σχε τήν χαλωσΰνην ό πεπαιδευμένος φίλος μου 
Κύριος Α. ΓΓοστολάκας διευθυντής τοΟ ΈΟνικοΰ Νομισματικοί μουσείου ν? κατατάξη πάντς, 
φ®5τ? τά νομίσματα, iy’-φ ίχφράζω αύτώ τήν εδγνωμοσύνηϊ μου,

’Επειδή ή Ίνέ είνε I μόνος τόπος έν τφ έσω.τερικφ ένθα δάνανται νά 
έλπίζωσιν οί χωρικοί δτι δύνανται νά πωλώσι τά νομίσματα άτινα ευρί- 
σκουσι, διά τοϋτο φέρουσιν αυτά έκ πάντων τών μερών ένταϋθα καί απ’ 

αύτοϋ τοϋ Μπεϊραμίτς. Ή Ίνέ είνε μικρά πολίχνη συγκειμένη έκ 250 
μόνον ελεεινών οικιών Sv α£ 1 50 .κατοικοΰνται ύπδ Τούρκων, αί δέ λοι- 
παί ύπδ 'Ελλήνων καί Εβραίων’ ύπάρχουσι δ’ενταύθα καί τινες ’Αρμέ* 
νιοι. ’Ενταύθα υπάρχει μικρά έπισώρευσις άρχαίων χωμάτων καί βλέπει 
τις έν, τοΐς τοίχοις τών οικιών πολυάριθμα τεμάχια άρχαίων άγγείων 
έξέχοντα. *Όθεν παοαδεχόμεθα μετά βεβαιότητος οτι ενταύθα έκειτο 
ποτέ άρχαία τις πόλις ήν εκλαμβάνω μετά τοΰ Κάλβερτ ώς την Σκαμάν- 
δρειαν. Ώς δηλαδή φαίνεται έκ τοϋ δνόματος, έκειτο αυτή παρά tqv 
Σκάμανδρον έπί το,ΰ οποίου δέν ύπάρχουσιν άλλαι άρχαϊαι τοποθεσίας 
παρά τδ Κουρσουνλοΰ-Τεπέ καί τδ Μπεϊραμίτς ών έπειράθην νάπο- 
δείξω τήν-ταύτότητα μετά της Δαρδανίας, Παλαισκήψεως καί τής μετα- 
γενεστέρας Σκέψεως* άλλά ρητέον οτι την Σκαμανδρίκν γνωρίζομεν μό

νον έκ της ύπδ τοΰ Πλινςου μνείας τής πόλε.ως.
Εις άπόστασιν δύο ωρών άπδ τής Ίνέ έ'φθκσα εις τδ άνθηρδν χωρίον 

-Κεμανλί-κιοϊ, δπερ επίσης άκριβώς βρίζει την τοποθεσίαν άρχαίας τινδς 
πόλεως, επειδή βλέπομεν τούς κήπους κεκαλυμμένους ύπδ θραυσμά

των άρχαίων ελληνικών άγγείων καί τγδε καζεϊσε κίονας έκ γρα
νίτου λίθου.

' Έν τή βράσει υπάρχει μέγας σαρκοφάγος έκ λίθου βασανίσου καί άλλο 
γεγλυμμένον τεμάχιον γρανίτου λίθου. Ύπάρχουσι δ’έκεϊ καί πολλά γε- 
γλυμμένα τεμάχια μαρμάρου έν τή κλίμακι τοϋ τζαμιού καί μαρμάρινοι 
στΰλοι ύποστηρίζουσι τδ προαύλιου αύτοϋ. ’Από τίνος τεμαχίου μαρ
μάρου 1 μ, μήκους καί 0,88 μ. πλάτους Αντέγραψα την έπομένην, επι
γραφήν’ -
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Παρά τί! είσόδφ τοΰ τζαμίου κεΐται μαρμάρινου τι άνάκλιντρον δμοιον 
ςτρδς τά έν τφ Θεάτρφ τοΰ Διονύσου έν Άθήναις. Έν δέ τφ τζαμίφ ευ- 
φηται μαρμάρινός τις. πλάξ μετά δύο δπών, ητις *έπιστέγει πάράθυρόν τι* 
αυτή έχει λατινικήν έπιγραφήν ητις δμως είνε δυσανάγνωστος. ’Υπάρχει 

δέκαί κιονόκρκνόν τι έκ μαρμάρου.
Μετά πάσης πιθανότητος εκλαμβάνω τοϋτο τδ χωρίον. ώς τήν τοποθε

σίαν τής άρχαίας πόλεως Άμαξιτοΰ, τίίς οποίας οι κάτοικοι ήναγκάσθησαν 
ύπδ τοΰ ’Αντιγόνου νά έγκατασταθώσιν έν τίί ’Αλεξάνδρειά της Τρφάδος, 
διότι ή θέσις συμφωνεί πληρέστατα πρδς τάς διηγήσεις τοΰ Στράβωνος · 
(XIII, 605) δστις σημειοΐ τήν άπόστασιν της Άμαξιτοΰ άπδ τοΰ ’Ιλίου είς 
200 στάδια καί λέγει δτι κεϊτατ κάτωθεν της Νεανδρίας (XIII, 606). 
Τοϋτο δ’ εύρίσκω συμφώνως τφ Κάλβερτ έν τί) άρχαί^ι πόλει έπί τοϋ 
έρους Χιγρή, δπερ· κεΐται έγγύτατα τοΟ Κεμανλί-κιοϊ καί φαίνεται ύπερ- 

έχον τούτου.
Έκεϊθεν έπεσκέφθην τά ούχί μακράν κείμενα άρχαΐα λατομεία παρά 

•τφ χωρίφ Κοχ-Άλί-Όβασί. Έκεϊ εύρίσκονται επτά σώοι κίονες οιτινες 
έκόπησαν κατά μήκος άπδ βράχου έκ γρανίτου. ’Έχει δ’ έκαστος τών 
κιόνων μήκος 11,55 μέτρων καί ή διάμετρος αυτών εινε 1,35 μέτρων, 
κάτω δέ 1,65. Φαίνεται δ’ δτι ήσαν προωρισμένοι διά τήν ’Αλεξάνδρειαν 

της Τρφάδος, επειδή ύμοιάζουσι κατά πάντα πρδς τούς τρεις κίονας οϊτινες 
κεΐνται έκεϊ έπί τής άκτής, καί πρδς τδν ένα έκεϊνον 8ν βλέπει τις κατά 
μήκος κείμενον έπί τίίς ώραίας οδοΰ, έχούσης πλάτος επτά μέτρων, ητις 
είνε έπεστρωμένη διά μεγάλων πελεκητών λίθων. Ή δδδς αυτή έ'φερεν 
έντεΰθεν πρδς τήν ’Αλεξάνδρειαν τής Τρφάδος, διατηρείται δέ είςπόλλάς 
θέσεις καί έπί μεγάλων διαστημάτων εξαίρετα* πιστεύω μάλιστα δτι δια

τηρείται καλώς καθ’ δλον αυτής τδ μήκος καί μόνον εις έκείνας/τάς 

ξέρεις οπού δέν’φαίνεται καλύπτεται ύπδ χώματος.
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Καθ δδον ευρισκονται πολλοί [Λεγάτοι τάφοι ών τινες συνίσταντάι έκ 
μεγάλων πελεκητών λίθων έκ γρανίτου, άλλοι δ- έκ μικρών λίθων δι’ 
άσβεστου συγκεκολλημένων. Τα τείχη της ’Αλεξάνδρειάς τ^ς Τρφαδος 

έχουσιν εντελώς τον αύτόν τρόπον . κατ'ασκευ·ης, 6ν περιεγράψαμεν περί 

τών τειχών τέί ’Άσσου, Παλαίσκηψεώς και Κεβρηνης. Όμοιάζουσι προσέτι 
εντελώς προς τά τές Νεανδρίας έπί τοϋ όρους Χιγρη. 'Εντεύθεν φαίνεται 

οτι τείχη συγκείμενα άμφοτερωθεν έκ μ.εγάλων τετραγωνικών ·η σφηνοει
δών λίθων καί ων ο εν τώ μεταξύ καί εσώτερος χώρος τ)το πεπληρωμένος 
δια μ.ικρών λιθαριων ησαν καθ’ δλους τούς ιστορικούς χρόνους έν Τρωάδι 

εν κοινέ χρίσει. Τα τείχη τέ? Άλεξανδρείας της Τρωάδας έ’χουσι μήκος 
ουχι ολιγωτερον τών έξ αγγλικών μιλίων, έχουσι δέ κατά διαστήματα 
πύργους, οϊτινες έν τισι θέσεσι διατηρούνται καλώς. Ό δέ ύπ’ αυτήν περι
λαμβανόμενος απέραντος χώρος καλύπτεται διά θρυμμάτων άρχαίων οικο- 

δομ.ών, ών ο διερχόμενος επί άτμ,οπλοίου έβλεπεν έτι προ δεκατριών έτών 
πλειστας εςεχουσας έκ τοϋ δρυμωνος. ’Αλλά τά δένδρα τόσοϋτον ηυξησαν 
έ'κτοτε,. ώστε τώρα άπο της θαλάσσης ούδέν μέρος τών οικοδομών εινε 
δρατόν. ■ ,

Το μεγαλειτερον ερείπιου τό όποιον άπέχει περίπου έν αγγλικόν μ.ί- 
λιον άπο τές παραλίας καί ονομάζεται Βαλ-Σεράϊ (άνάκτορον τοϋ μέλιτος) 
φαίνεται νά ητο λουτρόν μεθ’ οδ συνηπτετο καί γυμνάσιον· ύπ^ρξε δ’έκεϊ 
μεγάλη, άλλά νϋν κεκρημνίσμένη άψίς όπισθεν της όποιας υπάρχει με- 

<» γάλη καί εύρεΐα στοά έχουσα μ·ηκος σχεδόν εκατόν σταδίων καί πλάτος 
τριάκοντα μέτρων, ητις έκτείνεναι καθ’ ολον το μήκος της οικοδομής. Ό 
δέ θόλος έστηρίζετο πιθανώς επί τοϋ λιθοστρώτου εδάφους, δπερ βλέπο- 
μεν κά-τ’,.άμφοτέρας τάς*πλεϋ?άς. ’Εν τφ μέσω ησαν τέσσαρες τετραγω
νικοί θάλαμοι κεκοσμημένοι διά μαρμάρινων κιόνων. Κατά την βορειοα
νατολικήν γωνίαν τοϋ οικοδομήματος φαίνονται τά ερείπιά υδραγωγείου.. 
Ερείπια δ’ άλλων μεγάλων κτιρίων πιθανώς νά εύρίσκωνταιέν τώ περι- 
χώρω. Έν τώ λιμένι βλέπομεν δύο λεκάνας π,εριβαλλομένας υπό προ
χωμάτων.

Αδτη η τοποθεσία άίτις έξελέχθη. ύπό τοϋ ’Αλεξάνδρου τοϋ. μεγάλου, 
κατά τον Στράβωνα (XIII, 604) ώνομάζετο Σιγία, δθεν και ητο πιθανώς 

η τοποθεσία άρχαιοτέρας τίνος πόλεώς. Ό ’Αντίγονος φαίνεται δτι έκτισε 
τηνπόλιν μόλις μετά τόν θάνατον του Αλέξανδρού· την ώνόμασε δέ Άν~ 
τιγόνειαν, δπερ όνομα βραδύτερο-ν μετε'βληθή ύπό τοϋ Αυσιμάχου-εΐς τιμήν 
τοϋ ’Αλεξάνδρου εις’Αλεξάνδρειαν. 'Υπό την ρωμαϊκήν κυριαρχίαν ύπέρξεν 
ί πόλις πολύ ανθηρά, έπί δέ Αύγουστου έ'λαβε ρωμαϊκήν τινα άποικ-ίαν. 

Ό άπόστολος Παύλος την έπεσκέφθη δίς. 'Ως βλέπει τις. έκ τών ερειπίων 
τών τειχών και τών οικοδομημάτων, η έπισώρευσις τών χωμάτων έν- 

- τοιϋθα έν γένει είνε πολύ μικρά καί δεν υπερβαίνει τά 0,30 τοϋ μέτρου.

’Αλλά παρετηρησα πολλάς Θέσεις δπου δύναται νά ηνε η έπισώρευσις αυτή 
καί τριών μέτρων και δπου ή έρευνα ηδυνατο ν’ άμειφθνί δι’εύρέσεως 

ωραίων έργων της γλυπτικής. Περί προϊστορικών έρειπίων φυσικά δεν δύ
ναται ένταϋθα νά γείνη λόγος.

Διενυκτέρευσα δ’ έν τ<ρ χωρίφ Ταλιάν-κιοϊ εγγύτατα τίίς βόρειας 
πλευράς της ’Αλεξάνδρειάς παρά την παραλίαν. Προ δεκατριών έτών εν
ταύθα μόνον μία οικία $το· άλλ’ έ'κτοτε δμως έσχηματίσθη άξιον λόγου 
χωρίον δπερ Γσως γείνη ποτέ μεγάλη πόλιςί

Άνευ πάσης αμφιβολίας κεΐται το Ταλιάν-κιοϊ έπί Τΐ!ς τοποθεσίας τ-ης 
άργαίας πόλεως Άχαιίου, διότι κεϊται άπενάνΐβ της Τενέδου, παραπλεύ- 
ρως τών τειχών τ·ης ’Αλεξανδρείας· τοΰτο δέ συμφωνεί πληρέστατα προς 
τάς παραδόσεις τοϋ Στράβωνος (Kill, 596, 603, 604). Παρετηρησα δ’ έν 
τοΐς φρέασίν δτι η συσσώρευσις τών χωμάτων έχει ένταϋθα 4-6 μέτρών 
βάθος, αλλά συνίστατζι αυτή ως είκός κατά μέγα μέρος έκ Οαλασσίας
άμμου. ’Επειδή δέ πλην τούτου τό Άχαιϊκόν δέν υπήρξε σπουδαία 
δεν θεωρώ άνασκαφάς ενταύθα ώς άξίας λόγου.

πόλις

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΤΑΑΙΑΝ-ΚΙΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΑΙΝ 
ΤΩΝ ΔΑΡΔΑΝΕΛΑΙΩΝ

’Εντεύθεν ίππεύσας ποός βορράν της παραλίας εΐδον εις άπόστασίν Τινα 
πληθη μεγάλων σφαιρών πυροβόλων έκ γρανίτου λίθου, αϊτινες ειχον ά- 

ποκοπη υπό τών Τούρκων έκ τών στηλών τ^ς Άλέξανδρείας. ’Επέστρεψα 
δέ εις τά Ίσσαρλίκ διά τοϋ Κεσκλέ Κιδϊ καί Ούγέκ Τεπέ όναμάζομένου 
τύμβου- όυτος έξελάφθη σφαλεοώς ώς δ ύπό τοϋ Όμηρου άναφερόμενος 
τάφος τού Αίσυητου, 1 άπεδείχθη δε διά της ύπ’ έμοϋ έν έτει 1879 γε- 

νομένής έπιμελοϋς άνασκαφάς ώς κενοτάφιον, δπερ δ αύτδκράτωρ Καρα- 
κάλλας (2 11-216 μ. X) είχεν άνεγείρει προς τιμήν τοϋ πιστού αυτού φίλου 
Φηστόυ, τον ό.ποϊόν έφόνευσεν δπως έχη Πάτροκλόν τινα καί εύρίσκητάι 
εις θέσιν ν’ άπόμιμηθ·ίί την κηδείαν την οποίαν ό Άχιλλεύς ,έτέλίεσεν εις 
τον φίλον του 2· Ή ύπ’ έμοΰ έν τω .τύμβω σκαφεϊσα σηραγξ βάθους 30 
μέτρων ώς καί αί παρεκβολαί αύτής διατηρούνται καλώς. ’Επειδή δμως 
οί χωρικοί ύπεξγρεσαν τάς ξυλίνους δοκούς, διά τών όποιων εγώ είχον 
στερεώσει τάς τέσσαρκς πλευράς τίίς έκ τών άνωθεν τού τύμβου σκαφεί
σης όπ^ς έχούσης βάθος δεκατεσσάρων μέτρων, έκρημνίσθη έν μέρος τόϋ 
μεγάλου τετραγωνικού πύργου δςστις ειχεν άνέγερθη αύτόθι πρός σ'ΐίρέ- 

ωσιν τοϋ γηλόφου.

1 Ίλ·.ϊ{ II, 792-793.
2 Πρ6λ την σνγγραφόνμονίΐίοδ σιλ 732-739.
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Ούτος ό τύμβος όχει κατά την Ανατολικήν πλευράν 25 μέτρων ύψος 
καί διάμετρον ούχί μεκροτέραν τών 130 μέτρων.

Έκ τούτου τοϋ τύμβου επιβλέπει τις καλλίτερου Αφ’ οΐουδηποτε 
Αλλου σημείου τάς τοποθεσίας των Αρχαίων πόλεων διά των οποίων έκο- 
σμεΐτό ποτέ τδ Τρωϊκδν πεδίον. Καί έμπροσθεν μέν προς τα βορειοανα

τολικά κεϊται η νϋν ολως Ακατοίκητος τοποθεσία τοϋ ’Ιλίου όπερ συμφοθ- 
νωςτγί έκτάσει του και τφ μεγέθει τοϋ θεάτρου πρέπει νά είχε τούλάχιστον 
έβδομηκοντα χιλιάδας κατοίκων, καί έν ώ δ διά των ερειπίων έξ-προη- 
γουμένων πόλεων τεχνητως κατασκευασμένος λόφος 'Ισσαρλίκ έχρησίμευεν 
ώς Ακρόπολις καί ώς ίερδν τέμενος των ναών του. Σχεδόν δέ καθ’ όμοίαν 
διεύθυνσιν πρδς τδ'Ισσαρλίκ έν τ·^ πεδιάδι τοϋ Σιμόεντος εύρίσκετςι επί 
της υψηλές όχθης τοϋ 'Ελλησπόντου, η Ανωτέρω Αναφερθεΐσα τοποθεσία 
τοϋ Όφρυνείου. Τδ ολίγον βορειότερου καί εις τδ μέσον της μεγάλης πε
διάδος κείμενον μικρδν χωρίον Κούμ-κιοϊ,. όπερ σύγκειται νϋν έξ δλίγων 
ελεεινών καλυβών καί μόνον έν καιρφ τοϋ θέρους κατοικεΐται, άλλοτε δέ 
ένεκα τ^ς νοσηρας θέσεώς του ητο δλω,ς Ακατοίκητου, εμφαίνει την τοπο
θεσίαν Αλλης αρχαίας πόλ,εως ην εκλαμβάνω την αυτήν καί την ύπδ τοϋ 
Στράβωνος ' άναφερθεϊσαν πόλιν Πόλιον ητις βραδυτερον ώυομάσθη βό
λισμα. Μέρος τοϋ τείχους της πόλεως ταύτης ως καί τινες κίουες γρανί
του λίθου είνε δρατοί μεταξύ των καλυβών, όλη δέ η θέσις καλύπτεται 
διά θραυσμάτων Αρχαίων ελληνικών Αγγείων. Εις την αυτήν διεύθυνσιν 
βορειότερου τδ μετά Αρχαίων λειψάνων κεκαλυμμένον ύψωμα τοϋ Ακρωτη
ρίου 'Ροιτείου εμφαίνει την τοποθεσίαν της ομωνύμου πόλεως,ητις πολλά- 
κις Αναφέρεται ύπδ τών Αρχαίων συγγραφέων 2 καί έσώζετο Ακόμη καί 
κατά τούς χρόνους τοϋ Πλινίου.’Επί μιας χαμηλη; αποφυάδος τούτου τοϋ 
Ακρωτηρίου κεϊται δ μεταγενέστερον μόλις ύπδ τοϋ άύτοκράτορος 'Αδρια- 

νοΰ3 έγερθείς τύμβος τοϋ Αί'αντος τού οποίου δ Αρχικδς τάφος περί τά 600 
μέτρα βορειότερου Αμέσως παρά την Ακτήν τοϋ 'Ελλησπόντου δεικνύε
ται ύφ’ ένδς όλου χαμηλού γηλόφου. 4 Δυτικώς, Ανατολικώς καί μεσημ- 

βρινώς τούτου τοϋ τάφου έκτείνεται η τοποθεσία τ·ης αρχαίας πόλεως 
Αίαντείου ίξτις δεν·· Αναφέρεται μέν ύπδ τοϋ Στράβωνος, Αλλ’ Αναφέρετάι 
ύπδ τοϋ Πλινίου 5 όστις λέγει περί αύτ·ης οτι αύτη δεν ύφίστατο πλέον 

έπί τών χρόνων του.
. Πρδς βορράν βλέπομεν έπί γλώσσης τινδς γ·ης έντδς τοϋ 'Ελλησπόντου 

τδ χωρίον Κουμκαλέ μετά ημικατεστραμμένου ελεεινού τουρκικού φρου
ρίου οπερ φαίνεται νά κεϊται έπί της τοποθεσίας της. ύπδ τού Ήροδό- 

. 1 Στράβων XIII, 6Q1.
2 'Ηρόδοτος VII, 43. Σχύλαξ Ζελ. 35. Στ/φχνο; Βυζάντιο; Σελ. 577· Μ Λα; 18, 5. Πλί

νιο; V, 33. Θουχυδίδη;. IV, 52, VIII, ΙΟΙ.
3-4 Πρβλ. llios σελ. 725-727.
5 Πλίνιο; V, 33, . .
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ΐδυ4 καί Στράβωνος2 Αναφερδμένης πόλεως ’Αχίλλειου ητις και αύτνΐ ύπδ 

τοϋ Πλινίου 3 μνημονεύεται ώς πόλις μη ύπάρχουσα έπί τ·ης εποχές του. 
’Ολίγον τι βορειότερου κεϊνται δυο τύμβοι έξ ών δ είς αποδίδεται κατά την 
παράδοσιν όλης τ.·ης Αρχαιότητο; τφ Άχιλλεΐ, δ δ’ έτερος τφ Πατρόκλώ* 
’Ολίγον βορειότερου βλέπει τις έπί τοϋ ύψώματος τοϋ. Ακρωτηρίου Σιγείου 
τδ χωρίου Γεν‘η -Σερ (τουτέστι νέα πόλις) μετά τών πολλών Ανεμομύλων 
του, όπερ κεΐται έπί τ^ς τοποθεσίας της πολλάκις ύπδ τών Αρχαίων κλα
σικών Αναφερθείσης και νίδη κατά την εποχήν τοϋ Στράβωνος πλέον μν| 
ύπαρχούσης αρχαίας πόλεως Σιγείου, ητις έπί πολλά έτη έπολέμει πρδς 
τίιν γειτονικήν, πόλιν Άχίλλειον 4 καί σίτο τόσον πλούσια, ώστε ανηγειρέ 
τφ βασιλεϊ Άντιόχφ έν τφ εαυτης ναφ τ·ης Παλλάδος ΆθηνΚς χρυσοϋν 
Ανδριάντα αύτοϋ έφ’ίππου. 3 Στρέφοντες έκεΐθεν τού; δφθαλμούς πρδς νό
τον κατά την διεύθυνσιν τών πρδς τδ Αιγαίου πέλαγος ύψωμάτων βλέ
πομεν εις Απόστασιν μόλις ι/^ γερμανικού μιλίου μακράν τοϋ Σιγείου έπί 
της τεχνητώς.έπιπεδωθείσης δρειν^ς πεδιάδος την τοποθεσίαν Αρχαίας 
Αγνώστου ημϊν πόλεως της οποίας πόλεως λείψανα τειχών διατηρούνται. 
*Έν τέταρτον μιλίου έτι περαιτέρω πρδς νότον βλέπομεν πλησίον σφηνο
ειδούς βράχου φέροντος τδ όνομα τοϋ 'Αγίου Δημητρίου τά λείψανα με
γάλου ναού έκ λευκού μαρμάρου πιθανώς τ·ρ Δημητρι καθιερωμένου ώς 
και εμφανή ί'χνη αρχαίας τινδς οίκησεως. *Ετι περαιτέρω νοτίως εμφαίνει 
τδ χωρίον Γενί-κιοϊ Λ Νεοχώρι πάλιν την τοποθεσίαν αρχαίας τινδς πό
λεως ητις πιθανώς είνε τδ ύπδ τού Πλινίου 6 άναφερόμενον Oppidum Nea. 
Είτα εύρίσκομεν περαιτέρω νοτίως έπί τού τεχνητώς έξομαλυνθέντος έπί 
τού βράχου πεδίου Ανατολικώς καί βορείως τού ύπ’ έμού Ανασκαφέντος 
τύμβου τοϋ καλουμένου Βεσίκια-Τεπέ την τοποθεσίαν προϊστορικές τίνος 
πόλεως, όπου εύρον κατά την Ανασκαφην ρ.ου·πλεϊστα περίεργα Αγγεία»7 

Έπί τές νοτίου πλευράς της πεδιάδος βλέπομεν τδ χωρίον Βουνάρ βασι, 
καί όπισθεν τούτου έπί Αποτόμου ύψώματος τά λείψανα πόλ,εώς τίνος, 
τών μακεδονικών χρόνων, ητις κατά περίεργον τρόπον έξεληφθη σχεδόν 
άπδ ένδς αιώνος καί εντεύθεν Αντί της ομηρικές Τρφάδος, άλλ’ έν ,τούτ 
τοις τώρα φαίνεται ότι έπηνώρθωσαν ταύτην την πλάνην γενικώς συνε
πείς τών έν 'Ισσαρλίκ Ανακαλύψεών. μου. Έγώ έκλαμβάνω την τοποθε
σίαν ως την Γέργην. ’Απέναντι ταύτης έπί τού βράχου εις την Ανατολι-

1 'Ηρόδοτο; V, 94.
2 Στράβων XIII, 600, 604.
3 Πλίνιο; V, 33.
4 Μίλα; 1, 18, 3. Πλίνιο; V, 33. 'Ηρόδοτό; V, 65, 94. θουχυδίδή; VIII, 101. Σίράβϊβί 

VIII, 595, 603. Πτολεμαίο; V, 23. Στίφανος Βυζάντιο; Σελ. 577. Έχαταίο; Σελ. 208. 
Σχύλαξ. Σελ. 36.

5 Πρβλ. τήν συγγραφήν μου llios Σελ. 704.
6 Πλίνιο; V, 33.
7 Πρβλ. llios Σ;λ. 740, 741. . . · 
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κήν πλευράν τοΰΣκαμάνδρου εύρίσκεται πάλιν ή τοποΟεσίχ προϊστορικής 
τίνος πόλεως, της οποίας τά τείχη πολλαχοΰ διατηρούνται»’Άλλην 
προϊστορικήν οί'κησιν άνεκαλυφαμ.εν ό Κύριος Κάλβερτ καί εγώ δτέ άνεσκά- 

ψαμεν τον βορειότερου έκειθεν κκί έπί του κτήματός του Βκτάκ ή Θυμ- 
βρις παρά τον ποταμόν Θόμβριον κείμενον λόφον Χκνάϊ-Τεπέ 2 δστις κατά 
μέγα μέρος είνε τεχνητός. ’Επίσης εκτείνεται άνατολικώς έκειθεν ή ήδη 

ύπδ τοΰ 'Ομήρου άνκφερθεΐσα πόλις θύμβρα, ήτις έχει ναόν τινα. τοΰ ®υμ- 
βρίου. ’Απόλλωνος ? και πρέπει νά ήκμαζε μέχρι των εσχάτων χρόνων τής 
κλασικής άρχαιότητος.'’Επί. τέλους υπολείπεται νά άν.άφέρω την περί τά 
1000(βήματα βορειότερον έκοϊθεν,.καί έπι τοΰ αυτού κτήματος κειμένην 
τοποθεσίαν άρχαίας τίνος οίκήσεως, ή'τις ώνομάσθη ύπδ τοΰ Στράβωνος 

ΊΛίέων χάψη καί ύπ’ αυτού εκλαμβάνεται κατά την θεωρίαν Δημητρίου 
τοΰ .άπδ τής Σκέψεως ώς ή αυτή προς τήν ομηρικήν Τροίαν. 5

Έκτος των πέντε προϊστορικών πόλεων καί τής Αυδικής πόλεως ών 

τά ερείπια φαίνονται κάτωθεν των ερειπίων τοΰ Ιλίου τής κλασικής επο
χής επί τοΰ Ίσσαρλίκ καί έκτος τών μνημονευθεισών τριών πόλεων (παρά 
τδν τύμβον Βεσίκια Τεπέ, κατά τήν δεξιάν όχθην τοΰ Σκαμάνδρου αντί
κρυ τοΰ Βουνάρβασι καί έπί τοΰ Χανάϊ-Τεπέ) ύπήρχόν ποτέ έν τούτφ 

τφ τρωϊκφ πεδίφ, τφ έχοντι μήκος μέν μόλις δεκατεσσάρων χιλιομέτρων, 
πλάτος δέ ώς έπί τδ πολύ έξ χιλιομέτρων, δύο χωρία καί ένδεκα άκμά- 

ζου.σαι πόλεις, αϊτινες κατά μεγάλην πιθανότητα ήσαν άπασαι αυτόνο
μοι, καί ών πέντε, τουτέστι τδ ’Ίλιον, ,τδ Ό.φρύνειον, τδ 'Ροίτειον, ή Γερ- 

γη. και τδ Σίγειον, έκοπτον ΐ'διον νόμισμα. Έάν λοιπδν. σκεφθώμεν δτι τά 
δύο χωρία καί αί ένδεκα πόλεις ύπήρχον ένταΰθα κατά τήν κλασικήν Αρ
χαιότητα έν τοΐς, αύτοΐς χρόνοις καί. δτι ή μία των τελευταίων είχε 
τουλάχιστον 70000 κατοίκους, τότε θαυμάζομεν πώς ήτο δυνατόν νά 

διατηρηθή ένταΰθά ποτέ .τόσος πληθυσμός, άφοΰ τώρα οί κάτοικοι των 
σημερινών επτά πτωχών χωρίων τής πεδιάδας μόλις καί μετά βίας δύ- 

νζνται νά συντηρήσωσι τήν έλεεινήν υπαρξίν των. Αί άρχαΐαι όμως πό
λεις ειχον ούχί μόνον αφθονίαν τροφίμων, άλλ’ ήσαν ουτω κατφκημέ- 
ναι καί πλούσιαι, ώστε ήδύναντο καί νά πολεμώσι, πρδςδέ, ώς άποδει- 
κνύουσι τά έρείπια αυτών, νά έγείρωσι ναούς καί άλλα δημόσια οικοδο
μήματα έκ μαρμάρου" μάλιστα τδ ’Ίλιον πρέπει νά υπήρχε κεκοσμημέ- 

νον ύπδ πλείστων τοιούτων λαμπρών οικοδομημάτων.
Τούτον τδν πλούτον τών άρχαίων κατοίκων τοΰ τρωικού πεδίου δεν 

δυνάμεθα. άλλως νά έξηγήσωμεν ή παραδεχόμενοι μεγάλην παρ’ αύτοΐς

1 Πρ6λ. Ilios Σιλ, 72.
2 Πρβλ. Ilios Σελ. 782-797.
3 Ίλιας X, 430.
4 Στράβων ΧΙΠ, 598.
5 Στράβων XIII, 597. ΠΡ6λ. Ilios Σελ. 92, 126, 201,214, 215.
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δραστηριότητα. Βεβαίως κατειργάζοντο ούτοι τά εγγύτατα κείμενα ύπδ 

τοΰ .Όμηρου 1 καί Στράβωνος 2 άναφερόμενά μετελλεΐα χρυσού, άργυρου 
καί χαλκού, καί άνε.υ αμφιβολίας ένεκα τής δραστηοιότητός των εϊχον 
κατορθώσει νά άποξηράνωσιν έντελώς τήν νΰν ελώδη πεδιάδα τής Τρωά- 
δος καί νά μεταβάλωσιν αύτήν εις λαμπρόν κήπον. Τδ δ έ ’Ίλιον είδικώς 

έχρεώστει πιθανώς ώς τδ πλεΐστον τδν πλούτον του εις τδν έν αύτφ 
ναδν τής Ίλιάδος Παλλαδος ’Αθήνας δστις καθ’ ολην τήν κλασικήν άρ- 
χαιό.τητα ύπήρξε πεφημισμένος χώρος πανηγύρεως καί άφεύκτώς ειλκυε 
πολυαρίθμους προσ. υνητάς.. ,

Καί αύτδς δ Ηέρξης καίπερ ών βάρβαρος. είχεν Ακούσει περί τής ιερό
τητας τούτου του ναο.ϋ καί Ανέβη, ώς διηγείται ήμϊν ό ‘Ηρόδοτος,? κατά 
τήν διάβασίν του διά τής πεδιάδος τφ 480 π. X. έίς αύτδν και έθυσίκ- 
σε, τή θέα χιλίους βόας, "Οτι δέ τοΰτο. τδ ίερδν έμεινεν έτι τόπος πανη
γύρεως έπί τινα χρόνον, οτε ή πίστις εις τά ελληνικά εΐ'δωλα είχεν ήδη 
Απδ πολλοΰ άπαγορευθή. καί εϊχεν Αποφκσισθ,ήή καταστροφή πάντων τών 
έθνικών ναών,4 τοΰτο βλέπομεν έξ επιστολής τίνος τοΰ αύτοκράτορος ’Γου
λιανού 5 (361-362 μ. X.) δστις έπεσκέφθη τδ ’Ίλιον πριν γείνη αύτοκρά- 
τωρ έν έτει 354 ή 355. ‘Ως δέ προσέρχονται τώ περιηγητή έν Βερολί- 

νω πάραυτα δδηγοί, ίνχ δείξωσιν αύτφ τά Αξιοπαρατήρητα ταυτης τής 
πρωτευούσης, ουτω προσεφέρθησαν καί τφ Ίουλιανφ πάραυτα οδηγοί ΐνα 
τφ δείξωσι τά τοΰ Ιλίου άξιοθέατα" ούτος δ’ έξέλεξε μεταξύ αύτών Πη- 
γάσιόν τινα δστις ένδομ-ύχω; μέν είχε μείνει πιστδς λάτρης τών άρχαίων 
θεών, έν φανεοφ δέ ήτο Χριστιανός, μάλιστα δ,έ ένεκα τοΰ προσποιητού 
αυτού ζήλου είχε γίνει καί Χριστιανός επίσκοπος, αλλ’ ούδένα άλλον 
σκοπόν πρδς τοΰτο είχεν ή νά δυνηθή νά διαφυλάττη καλλίτερου τδν· 
ναόν τών θεών καί ιδίως τδ ίερδν τής Παλλαδος Άθηνάς.

καί έτερον στρώμα ελληνικών θρυμμάτων έχοί»
) τή Τρφάδ.ι μεταξύ τοΰ 'Ελλησπόντου, τοΰ

Έπέστρεψα άπδ τοΰ τύμβου τοΰ Ούγέκ-τεπέ διά τοΰ .Γενή-κιο'ί· καί τοΰ 
Γενή-σέρ εις τδ Ίσσαρλίκ καί έπειτα διά τής πόλεως τών Δαρδανελ- 
λίων εις ’Αθήνας, Είμαι λίαν ευχαριστημένος έκ τών άποτελεσμάτων τής 

κοπιώδους μου περιηγήσεως, διότι τώρα ήξεύρω θετίκώς,. δτι, ένφ έν τφ 
Ίσσαρλίκ ύπδ τήν 14 μέτρων βάθος έ'χουσαν έπισώρευσιν προϊστορικών . 
θρυιιμιάτων ύπόκειται 
βάθος δύο μέτρων, έν δλγ) ' Κ - . .
κόλπου τοΰ Άδραμ.υττίου καί τοΰ όρος τής ’Ίδης ούδεμία υπάρχει τοπο
θεσία, ή'τις νά έμπεριέχγ, προϊστορικά έρείπια έκτδς ίσως τοΰ ΚουρσουνλφΦ

1 Ίλι’ας Π 856, 857.
2 Στράδων XIII, 591. 603. 606. 610.
3 Ήροϊό-ο; VII 43. ·" . '
4 διε τών διαταγμάτων κατα το ΐϊος 324, 326 κώ 341 μ. X.
5 Πρβ. τήν συγγραφήν μου Ilios σελ. 206-209.
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Τεπέ, δπου η έπίχωσίς έχει έν τισι θέσεσι περίπου ενός μέτρου βάθος κάί 
δπου δυνανται νά υπάρχω?', τεμάχιά τινα άγγείων προϊστορικών. Ήξεύρω 
δέ καί τοϋτο δτι ί'σως εξαιρέσει τ^ς ’Άσσου, ητις .νϋν ανασκάπτεται υπό 
έξοχων Αμερικανών λογίων, ούδ’ άνασκαφαί αρχαιοτήτων τής κλασικής 
εποχής είνε δυνκταί ούδαμοΰ τής Τρωάδος έκτος τής.’Αυτάνδρου και της 
Αλεξάνδρειάς τής Τρωάδος, οπού η έπίχωσίς έχει ίσως έν τισι θέσεσι βά
θος τριών μέτρων.

Πκσαι αί ένταύτη τή έκθέσει περιλαμβανόμενα! σημειώσεις περί ύψών 
ύπέρ την επιφάνειαν της θαλάσσης ύπελογίσθησαν διά τών βαρομετρικών 
και θερμομετρικών μδυ παρατηρήσεων ύπδ'τοΰ επιφανούς άστρονόμου καί 
διευθυντοϋ τοϋ έν Άθηναις ’Αστεροσκοπείου διδάκτορός Ιουλίου Σμίτ, 
δστις έκανόνισε και τδ θερμ.όμετρόν μου καί τφ όποίφ έκφράζω την θερ- 
μοτάτην μου ευγνωμοσύνην. 'Ομοίως εκφράζω τάς εύχαριστίας μου τφ έν 
Άθηναις καθηγητή Έρνέστφ Τσίλλερ και τφ κυρίφ Χάίζε χαρτογράφε» 
παρά τώ βασιλικώ πρωσσικφ χωρογραφείω έν Βερολίνφ, οΐτινες έσχον 
την καλωσύνην όπως χαράξωσι και τον χάρτην της Τρωάδος.

' ' Μετάφρ««ΐ{ Π. Καστρομένου.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΝ ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΗΑΟΪΤΗ

ι’Ότε τδ θέρος τοϋ 1879 εόρισκόμεθα έν Τυβίγγή της Βυρτεμβέργης εί- 
ρωμ.εν τδ χε ρόγραφον τοϋτο έν τή βιβλιοθήκη της πόλεως εκείνης* Ή βι
βλιοθήκη της Τυβίγγης σημειωτέου είναι πλουσιωτάτη μέν εις βιβλία πα* 

λαιά τε και νέα^ πτωχότατη δέ εις χειρόγραφα, &ν τον κατάλογον διηλ- 
θομεν άπ’ αρχής έως τέλους. Έν τώ περιθωρίω τοϋ χειρογράφου άναγινώ- 
σκεται ή εξής σημέίωσις τοϋ δνομαστοΰ Μαρτίνου Κρουσίου έκ Τυβίγγης. 
«Ταϋτα έγραψέ μοι ϊδιοχείρως ό έκ Πάτμου κύριος ’Ιάκωβος ό Μηλο'ίτης, 
έν Τυβίγγη τη 16 ’Ιανουάριου αφπη’, άνήρ άριστος καί φιλογερμανδς Μαρ- 
τίνφ τφ Κρουσίφ». "Ωστε τδ χειρόγραφον χρονολογείται άπο τοϋ 1588. 
Περί τοϋ Μηλο'ίτου ούδέν άλλο γινώσκομεν η δτι $το Πάτμιος. Φαίνεται 
ό άνθρωπος αμαθέστατος κατά την εύρυτάτην της λέξεως σημασίαν έκ 
τών άνορθογραφιών αύτοΰ. Ούχ ηττον ητο ευφυής λίαν και παρατηρητι
κός ως τδ οδοιπορικόν του δεικνύει. Έν Κωνσταντινουπόλει συνεληφθη καί 
έφυλακίσθη' την.αιτίαν τής φυλακίσεώς αποσιωπά, λέγων μόνον βύπδ 
τών πολλών μου αμαρτιών». Δύσκολον δμως νά ύποθέσωμεν OTt διέπρα- 

ξεν έγκλημα, διότι αύτδς δ Κρούσιος τον έτίμα καί τον έλεγε αριστότ. 
Φαίνεται έπίσης δτι έσχε την γνωριμίαν τοϋ ονομαστου γερμανοϋ θεολό
γου Νεάνδρου. Περί τοϋ Μηλο'ί'του τού του ,εί’περ τίνος άλλου δυνάμεθα λά

φϊθτωμέν. τδ δμηρικδν έθς .μάλα πολλά πλά^χθη*' πολλών δ’ άνθρώπων 
ε?δεν άστεκ καί νόον έγνωτ. Θαυμάζει τις τη άληθείγ πώ· 
άνθρωπος κατά τά φαινόμενα αγράμματός νά περιέλθη τοσαύτας χώραξ", 
ΐην· 'Ελλάδα -άπαταν, ,Μικρασίαν, Παλαιστίνην, 'Αίγυπτον^' ’Αλγερίαν, πα- 
ράδουναβίους χώρας, Ί’ωσσίαν, Πολωνίαν, Πρωσσίαν καί άπασαν την Γέρ- 
μανίαν, ’Ιταλίαν καί Δαλμ.ατίκν, Θράκην καί Μακεδονίαν. Δέν φαίνεται δ 
Μηλοί'της νά ήναι οδτέ έμπορος, διότι δέν ·ητο άνάγκη’: νά περιέλθη δλο'ν 
,τδν κόσμον χάριν εμπορίου, ,ού'τε κδινδς τυχοδιώκτης, άλλ’ εϊς έξ έκ.είνων 
τών σπανίων χάρακτηρω λ, οΐτι.νες υφιστάμενοι πάσαν κακουχίαν,: έπιχει- 
ροϋόι νά ταξειδευσωσιν εις πάσαν γην,· πλάνησες φερόμενοι άπδ τόπου εις 
τόπον άνευΑνάγκης κάί σκοποϋ... Πιθανώτατα έν πή περιπλανήσει αύτοδ 
έκράτει· σημειώσεις, διότι άλλως αδύνατον νά ένθυμήται τοσαύτας άπο-

; και λεπτομέρειας;. Περίεργον καί πώς -άνήρ αμαθής έγνωρίσθή 
ς οπωσδήποτε έθαύμασε τδν άνδρα καί .παρεκά-

f

στάσεις

ς κκτώρθωσεν

>.__,... >> #

. μετα; τοϋ Κρουσίου, δστις
αταγράψη τδ. οδοιπορικόν αύτοΰ. Τοϋτο άντεγράψαμεν τη

ύσεως πρώτον διότι περιεχει πολλάς περιέργους ειδήσεις
/ -

δαιότατον έν 

σης.
τινάς,

»ος

λεσε ν·ά τώ κα
ρησαντες την ορθογραφίαν η μάλλον την άνορθογραφίαν αύτοΰ καί · κρίνο - 
μεν άξιον δηκοσ

περί τών έλληνικών πόλεων καί Ελλήνων τής εποχής αύτοΰ (1588). 
’Ίσως καί υπό γλωσσικήν έποψιν δέν στερείται ενδιαφέροντος· κατά τοϋτο 
είναι αξιοσημείωτοι πολλοί όροι καί πολλά ονόμ.ατά πόλεων ξένων καί 

Έλληνικών. Καί τέλος εις τδ οδοιπορικόν τούτο, έδωσε τινα. σημασίαν καί 
αύτδς ό Κρούσιος κατατάξας αύτδ έν τοΐς χειρογράφοις- τήςτυβιγγιανής 
βιβλιοθήκης Αξιοσημείωτα 'ευρίσκομεν πλην πολλών άλλων έν "τφ Όδοι- 

πορικφ καί τά εξής, Την'ημέραν· τής έλευσεως· αύτοΰ ·εις Κώνσταντινού- 
πολιν σημειοΐ ακριβέστατα· · τδ γεγονός- έκέΐνο έθεώρισέν ώς "Ελλην οπού?

τφ βιφ του τοϋ νά πατηση τδ έδαφος της αίχμαλώτισθεί- 
2ιΦγτοϋ δουλου έλληνισμοΰ. Ένφ περί άλλων πόλεων γράφει ειδήσεις 

περί ’Αθηνών άρκεϊται μόνον εϊς τδ ό'νομ,α αυτών* ούδέν περί αύτών 
εδρεν άξιωσημείωτον. Αξιοσημείωτα δέ ’δσα πέρί ’ίώαννίνων γράφει. Πα- 

ρατηρητεον δέ καί.τοϋτο δτι η ελληνική γλώσσα καί S'έλϋ.ηνισμδς έξε- 
τε.ινοντο μέχρι Αύλώνος καί Δυρραχίου τά τέλη τοϋ ιςλ αϊώνος.
, -Τινας λεξεις, προ πάντων πόλεων ονόματα, ών ή προφορά πολύ απείχε 
της πραγματικής· έν τφ χ&ιρογράφω, ηρμηνεύσαμεν - έν .ύποσημειώσεσι, 
άφησαντες την ερμηνείαν τών λοιπών ευκόλως νοουμ.ένων, τώ άναγ 

Το 'Οδοιπορικόν τελειόνει άποτόμώς διά σημειώσεων πινών .περί Αύλώνος· 
άλλα δέν έχομεν, διδόμενα νά πιστέυσωμεν, ότι,είχε συνέχειαν.

Γο κείμενον άποκατεστησαμεν έν δυνατή ορθογραφία, δ.ότι ένομίσαμον 
ασκοπον την εκτυπωσιν πάντων τών .σφαλμάτων. 'Ως δείγμα ό'μω'ς τής 
αμαθειας καί τής ορθογραφίας-τοΰ συγγραφέως παραθέτομεν έντχΰθα μι- 

,κρον τι. μέρος τοΰ χειρογράφου.,
Τό,Λος si- 8.—Αύγουστος 1882

V
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’£γϊί> ίάκώδας jit’iioijroc γενημα νήσου πάτμου, εκ της Auob ί.ίικεΐας (ΐ) 

έζενητεύβηκα ίχ τήν ίμοΰ Αατρίδά Λρότον μεν εις την μποΰΛια’επορεύ· 
βήκα νίως $'ω<: 20 δτων. Χάί ύΆήγα ίίς χωρά τής πού.Ιιας ύνόματι δτροντω, 
μετύπιτα εις ε'τερι χώρα ύνόματι Λέτζη (Lecce) χωρά μεγάΛη μετύπιτα είς 
χωρά δνόματι τάρανδο (tarfinlo) καί αυτή χωρά ριεγάΛη καί πλούσια κατά 

ποΛΛά. μείέπίτα Ιπίγα εις χωρά ονομαζόμενη Βρονδήσημετέπιτα εις χωρά 
δνόματι πάρη, καί εκεί εις την πάγην εστη το Μ} faro του αγίου νικοΛάου 
οώο καί άκερεω, μιζΐπιτα ϋπόρ^ρέ/α ίκ της πούΛιας είς την πατρίδα μου 
καί έπορεύδεικα είς την ά.ίεζάνδρια δκ της αΛεζανδρίας έταζΐδεδα πάττα 
εν τη νήσο κύπρο καί ενήσΰυ κρήτα. καί aΑο νήσου κρήτα εις αΛεζανδρία 
καί εις έγύπτω καί εις εκείνουσ τους τόπους της αγαβΐασ εταζήδεδα εις δα· 
μιάτη καί ες βεροϋτΐ} οπού δ μέγας μάρτης του χρήστου γεωργιοσ ισχύ- 
τοσε με το κοντάρη του τύν δράχον tr τη Λήμνη, καί άπε τω βέρύΰτη εις 
τω γιίίγα ίκτω γι&ιγα ετι το διάστημα μία ήμύρα και ήμιση εως την -πό- 

2ηυ Ιίρονσα.Ιήμ, καί άποτο γιίίρα πορεύονται ή προσκηνητάδαισ έις την 
ΙίρουσαΛήμ τω π2εο μέρος δι ατη εστη έ'υκοΑη ή οδόσ εκ της νήσου κόπρου 

μετά κ'αράδια εις το γιάγα, άπο τον γιάγα εις χωρά ταρσω απο την ταρσών 
εις την τρίποδη η τρΐπϋΛης ποιή ε.Ιεω πο2ή καί γίνεται πο22ή σαπούνη 
καί γωρτόνουσι τα πΛοία καί γερνούσε εις την κωνσταντίνουπό.Ιη, και είς 
σα.Ιονήκει, καί ενάΛης τ όποια εκ τής τρίπο.Ιης την χωρά εν τη στερεά είς 

χωρά δαμασκό και είς αντιόχια καί εις χα.Ιέπι.

Έν τελεί σημειοϋμεν ό'τι αί κατωτέρω διά κυρτών ρ^νμγΑτω-ι λέξεις 
φέρουσι την βρβογραφίαν τοϋ συγγραφέως.Τάς λέξεις αύτάς έτηρήσαμεν ώς 

είχον, διότι είναι όνομασίκι πόλεων καί χωρών.
ϊπυρίδων Κ. Παπαγεωργίου

«’Εγώ, ’Ιάκωβος Μιλοίτης, γέννημα νήσου Πάτμου, έκ τής ερίου ηλι
κίας (;) έξενητεύΟηκα έκ την ερίου πατρίδα πρώτον μέν εις την Λ/.πούάια1 

έπορεύθηκα νέος, έως 20 ετών’ καί έπήγα εις χώρα τήςϊΙού.Ίιας ονόματι 
*Οτροντω. Μετέπειτα είς έτερη χώρα βνόματι Λίτζη, χώρα μεγάλη. Με- 
τέπειτα είς χώρα όνόμκτι Τάρανδο, και αυτή η χώρα μεγάλη καί πλού

σια κατά πολλά. Μετέπειτα έπηγα είς χώρα βνομαζομένη .Bpordί)οη, με~ 
τέπειτα είς χώρα ένομαζομένη Πάρη'2 καί έκεϊ είς την Πάρη έστι τδ 
λείψανο τοϋ άγιου Νικολάου σώο καί άκέραιο. Μετέπειτα ύπ.έστρεψά έκ 
τής Πούλιας είς την πατρίδα μου, και έπορεύθηκα είς την Άλεξάδρεια. 
Έκ τής ’Αλεξάνδρειάς έταξείδευα πάντα έν τγ νήσω Κύπρο και έν ifaip

1 Άπουλη'σ της ’Ιταλίας. — 2 Bari. — 3 Παρα την ίκδολήν τοί Νείλου είς την Μεσό

γειο» θόλοσσεν άνχτολιχώς.— 4 Ίόππη. — 5 Τρίπολις τής Συρίας.

ΟΑΟΪΠΟΡίΚΟΝ ΪΑΚΩΒΟΪ’ ΜΐΙΑΟΐϊΗ

^Κρήτη' καί άπδ νήσου- Κρήτη· εις Άίεζάνδρία καί είς Αίγύπτω' καί έίς 

ΙκέίνΟυς τούς τόπους τής Αραβίας' έταξείδεόσα εις Ααμιάτη 1 καί είς Βε- 

ροϋτη, ο’Λου δ μέγας μάρτυς τοϋ Χριστοϋ Γεώργιος έσκότοσε μέ τδ κοντάρι 
του τον δράζον έν τγ λήμνγ. Καί άπδ τδ Βέροΰτη έίς τδ Γιάγά'^ έκ τώ 

Τιάφα έστι τδ διάστημα μία ημέρα καί ήμισυ έώς τήν πόλίν Ιερουσαλήμ’ 
καί άπδ Γιάφά πορεύονται οι προσκυνητάδες έίς την 'Ιερουσαλήμ τδ πλίό 

δι αϊτη. 3 Έστί έύκολη ή δδός. Έκπής' νήσου Κόπρου μέ τά λαρά* 
&α είς τδ ,Γιάφα* Άπδ τδν Γιάφκ είς χώρα Ταρσω^ Άπδ τήν Ταρσών έίς 
ΤρίποΤη.4 Ή Τρίπολης ποι'έϊ έλαιό πολύ καί γίνέτάι πολύ σκπόϋνι κάίφορ* 
τώνόυ'σι τά πλοία καί φέρνουσι έίς την Κωνσταντίνου πύΛιν καί έίς Σά.Ιι?· 

τήκει καί έν αλλοις τόποι;. Έκ της Χρίπο.Ιης τήν χώρα έν τή στερεγ είς 
Ααμασκό, Μάϊίζ'Αντιόχια καί είς Χά,Ιε’πι.

Ή Κύπρος έχει χώρας μεγάλας μόνο <Ην Λευκοσία καί την ^Αριόχωστω* 
άλλα έχει κ.αί μικραΐς πόλεις, Π άγω καί Χεμισί) καί Λάρνακα και Κυρή- 
νηα. Τδ κύκλος της ν^σος Κόπρου γυρίζει μίλια 600 ΐτά,Ιηκα κάΐ έχει κώ« 
μας 14,000. Άπδ την ,Λ.Ιεζανδρίά εως πρώτη γης της άνατολης μίά 
χώρα βνομάζεται Άτά,Ιια' 5 έστι πόρρω έκ τ^ς Αλεξάνδρειάς μιλιά 450. 
Κάι εις την χώρα την '‘Aca.ha z<rti πολλοί χριστιανοί ’Έλληνες^ άλλά ού 
ρνώσκουσι γλώσσα ελληνικήν' μόνον τουρκική γλώσσα’ κάί ύάάρχουσι 
καλοί χριστιανοί καί γραμματισμένοι, γράμματα ελληνικά, τυπογραφία 
έκ της Βενετήας. Καί έκ της ,ΑτάΛιας εαω τ?!ς στερεάς δύο καί Ί?μισυ 
ημέρας είς χώρα δνομάζέται Σπαρτά’ καί είς .τά Σπαρτά πολλοί χρι

στιανοί ’Έλληνες· ού γινώσκουσι γλώσσα έλληνικη. Άπδ την Αλεξάν
δρεια έως -την νήσο Κρητη μίλια 450. Ή νήσος Κρητη γυρίζει τδ κΰκλος 
μίλια 600 ίτάληκα καί έχ?ι καί έχει καί αυτή κώμας 14,000 (!), ώσπερ 

την Κϋπρο (') έχει ή Κρήτη χώραις’ ή πρώτη ή χώρα ή μεγάλη ονομά
ζεται Χάνδακας·, παλαιδ ό'νομα’ έστι ή πόλις μεγάλη ώσπερ ύι.1 Αργεντινή, 
’Έχει καί άλλας πό^ες' Χανιά καί Ρΐτεμος, 3 Γεράπετρο, Στία καί Κί- 

σαμο. Άλλα ή μεγάλη χώρα 'και τά Χανηά καί τδ Ρύτεμος έστι δυνα- 
τκίς χώραις διά τον πόλεμον. Άπδ τήν Αλεξάνδρεια έως τδ Κάΐρός μί
λια500 ίτάλικα^ 108 γερριάνικά. Καί πορευόμαστε μέ τά πλοία τά άρά- 
πικα μέ τδν ποταμόν τδν Νί.Ιον. Άπδ τδ· Κάηρος έως τήν Ιερουσαλήμ 
έστι τδ διάστημα όκτώ ημέρας’ καί άπδ τήν 'Ιερουσαλήμ έώς τδ δρυς 
Σμνά ήμέρ'ας όκτώ· καί άπδ τδ όρος Σινά έώς τήν Ιερουσαλήμ ημέρας 
οκτώ’' καί πορεύονται οί προσκυνητάδες είς εκείνου; τόύ; αγίους τόπους 
μέ τά καραβάνια μέ τα?; Καμήλαις, πολλοί άνθρώποι όμου$ δικτί έστι 
φόβος? έν τ·5ϊ ό’δφ άπδ τούς κλέπτας τούς άράπιδες, καί διά το·3το πορεύον

t Uapx την ΐχδολην τοί Νείλου ε’ς τήν Μεσόγειον θάλασσαν, άνατολιχ®;__ 2 ’ίόππη.
3 Άτι="ππο;. — 4 Τρίπολις τής Συρίας.— 5 Αττάλεια ή Όλδ’α τής Παμφιλΐας. --’6 Ρί~ 
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ται μέ καραβάνη’ χαραδάνη δηλοΙΓ πολλοί άνθρωποι δμοΰ, εως τέτράκόσιόί. 

και πεντακόσιοι δμοΰ καί χίλιοι δια τδν φόβον τών κλεπτών. Άπδ την 
’Μίεζανδρίαν εως την νήσο Ροδος μίλια 500 ίτάλικα. Ή νήσος Ρόδος έχει 

κώμας 60. Έκ της νήσου Ρόδος εως την νήσο Κδς 1 μίλια ίτάλικα 100. 
Πορευ.όμενος άπδ τήν Ρόδο την οδόν διά την Κώ εύρίσκομε μία νήσος όνότ 
μάτι Σμμι καί έ'χει ένα κάστρο καί κατοικοϋσι πάντες' "Ελληνες καί η 
τέχνη αυτών ύπάρχόυσι πάντες 2 βουτοΰσι εις τά βάθη της θαλάσσης έως 
25 εί'κοσι καί πέντε δργιαΐς, κάί έβγάνουσι τά σφογγάρια, καί άπδ εκεί
νης έρχονται τά σφογγάρια στήν Βενετίαν. Άπδ την νήσο Κως εως Την 
νήσο Πάτμος μίλια 60’ άπδ.τήν νήσο Πάτριον εως την νήσο Σάρ-ος μίλι® 
40 ίτάλικα’ άπδ την νήσο Σάμος εως την ’Έφεσο μίλι» 20 ίτάλικα' καί 
άπδ ’’Εφεσο εως της στερεας εις χώραν Σουβράσαρη’ καί άπδ. Σουβράσαρη ■ 

εις Βουρλά’ καί άπδ Βούρλα εις Σμήρνη' καί άπδ Σμύονης εις Μαγνησία, 
δπερ έ'στι ό ύίδς τοΰ Καίσαρος 3 τούρκου, του Σουλτάν Μουράτη, δνόματι 
Μ εε μέσης. Άπδ Σμύρνης εις Θύρα' χώρα μεγάλη, έμποροι πολλοί άπο Βε
νετία καί άπδ παντοίους τύπους τής ’Ιταλίας, καί άπδ Φράντζιας. Άπδ 
©ύρας εις. Κουλά. Πολλοί χριστιανοί "Ελληνες’ ού γινώσκουν γλώσσα ελ
ληνική’ πάντες τεχνίτες, ποιοΰσι ταπέδϊχα' έλληνικη γλώττα πτυφικα (;) 

Άπδ την. Σμύρνη εγγύς της θαλάσσης χώρα ονομάζεται Φώχιες παλαιαΐς, 

ααί άλλη πόλις εγγύς Φώκιες νέες.
Άπδ νήσου Σάμος εως νήσου Χίος μίλια 60. Άπδ νήσου Χίος εως νήσου 

δίητη.ΐήνης μίλια 30. Άπδ την Μιτηλήνη εως την νήσο Τένεδος μίλια 
.70. Άπδ.νήσου Τενέδος έως τά δυο Νεόκαστρα της Κωνσταντίνου Πό

λεως μίλια 30. Καί άνάμεσα τής οδοϋ της Τένεδος καί τών δύο κάστρων 
έστι η Τρωάδα. Άπδ τά δύο Νεόκαστρα τής Κωνσταντίνοπόλεως έ'στι 
χώρα, ονομάζεται ΚαλήποΛη, μίλια 30 ίτάλικα’ άπδ την ΚαΛήπο.Ιη ύπάρ- 
χει νήσος δ Μαρμαράς. Άπδ τδν Μαρμαρά έ'στι άλλη χώρα Άραχλήα^δνά~ 
μ,ατι. Άπδ τήν Άρακλία έ'στι έτερη χώρα δνόματι Ρωδοστό’ καί άπδ τδ 

Ρωδοστω εως τήν Κωνσταντίνου πόΛι ίτάλικα μίλια 100. ·
Άπδ τήν Κωνσταντίνου πάλαν θέλομε νά έξεύγωμε έ'ξωθε νά έ'λθομέ 

εις τή Μαύρη θάλασσα’καί πρώτο μέν έν τη όδφ εύρίσκομε μικρά πόλι’ 
ονομάζεται Νέω χωρίο. ’Νπο τδ Νέο χωρίο εύρίσκομαι άλλη μικρά πόλις, 
ονομάζεται Θεραπία' άπδ τά Θεραπία έξαγένομε έ'ξοθε τδ στενό καί έμ~ 
πένομε έ'σω τήν Μαύρη θάλασσα καί περιπατούμε άριστερά μέ τά πλοία, 
καί εύρίσκομε πρώτη χώρα, Ονομάζεται Μήδιά. Άπδ τήν Μίδια εύρίσκομε 
έτερη χώρα: δνόματι ΆγαθόποΜ,ν. Άπδ τήν Άγαθόπολιν εύρίσκομε έτερη 

χώρα, όνομαζομένη Σηζόπολιν* καί εις τήν Σηζόπολιν εγγύς έ'στι νήσος.
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Ύδ κύκλος τής νήσος μικρδ, εως ένα τέταρτο άπδ μίλι ιταλικό. Καί εσω 
τής νήσος έ'στι μοναστήριον ωραιότατα καί θαυμαστό, του άγιου καί εν
δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστοϋ Τωάννου, γενόμενο ύπδ τών 

παλαιών βασιλέων. Καί υπάρχου σιν πολλοί καλόγεροι "Ελληνες έως τήν : 
σήμερον, αλλά καί τδ μοναστήρι ύπάρχει. πολλά πλούσιο. Άπδ τδ μονα

στήρι εγγύς εύρίσκομε πόλι ’Μχιλδ. * Αυτή ή πόλις ποιεί-άλας πολύ καί 
θρέφεται ή Μαύρη θάλασσα και ή Κωνσταντίνου πόλις. Άπδ τδν ’Λ γη.Ιδ 
έτερη πόλις δνόματι δίεσέβρια, Άπδ τήν Μεσέδρηα είσερχομάστα καί βρί
σκομε ένα λιμιόνα δνόματι Πενταράκληα2 Έκεΐ- πορεύονται τά πλοία διά 
τδν λιμιόνα, διότι ή Μαύρη θάλασσα έ'στι κενή και ούκ έ'χει λιμιόνες. Κάί 

εις τήν Πεταράκληα τδν παλαιδν καιρδ ή'τονε χώρα μεγάλη καί κάστρο 
•δυνατό' άλανέν 3 ούκ έ'στι πόλις, μόνον δλίγοι χριστιανοί "Ελληνες, άπδ 
έ'ξωθεν του κάστρου. Άπδ τήν Πενταράκληα εις 200 μίλια εύρίσκομε χώρα 

δνόματι Πρωέιλαγο, καί αύτή ή πόλις έ'στι έ'σω τοΰ ποταμού Τονναβη^ 
εγγύς τής Μπογδανίας. 5 Καί άπδ τήν Προήλαγο εις τδν Καφά και άπδ ' 
τδν Καφά εις Τραπε(.ωντα. · ■ - ·

Ταϋτα πάντα είσίν άπδ τής Κωνσταντίνου πόλεως πάντα άριστερά. 
Άπδ Κωνσταντίνου πόλεως δεξιόν τήν μερίαν τής Μαύρης ©άλασας ούκ 
έ'χουσιν πόλε, διατί όχέχονσι 6 λιμιόνες. διά τά πλοία’ μόν,ον μία- πόλις 
δνόματι Σινόπη. Άπδ τήν Κωνσταντίνου πόλι εως τδ Σινόπη μίλια 200 
ίτάλικα, καί άπδ τδ Σινόπη έως τδν Καφάν ίτάλικα μίλια 500.

Τδ Άρτζηπέλαγως. Άπδ τήν νήσο Κρήτη άπδ τήν χώρα τών Χανίων 
έως τή νήσο Μύλο μίλια 100 ίτάλικα’ άπδ τήν νήσο Μύ.Ιο έ'στι νήσοι 
πολλαι, Κύμουλος, Σήφανος, 7 Σέρφος,' Θερμία, Τζήα, s ’Έγενα. Ή ’Έγε-να 
έ'στι εγγύς τής Κωνρήνθου ΚεχρΙες. Εις τδ Άρτζηπέλαγος εύρίσκεται μία 

δνόματι Σαντορίνη’ έ'χει τρία κάστρα’ πάντες "Ελληνες. Τώ καίόώ 
---- - nr.- .. , gv exsw.p 

ς· καί άνάμεσα"τή·ν 
ις έξύβγαινε φωτιά καί

)ε καί 
ότι πάν-

νήσος <
δποϋ έμάλονε δ Τούρκος μέ τδν Βενετσιάνον εις τάς 1572 
νήσο) Σαντορίνη υπήρχε καί έτερη· νήσος- μικρδ έγγυ! 
μεγάλη νήσο καί τήν μικρή άπδ μέσα τής θαλάσση 
καπνδς'καί πέτρες άπδ μέσα άπδ τήν θάλασσα καί έψηλώνασι άνοθ. 
βρόμος πολύς έκ τδν καπνόν καί Θερμδς μέγας. άπδ τήν φωτί’α’ 
τες ή άμπελες καί ή σπορές τής νήσος έχαλάσανε άπδ τδν πολύ θερμό’ 
καί έφύγασι οί άνθρωποι τής νήσου, καί έπορευθήκασι εις Άξιάν9 καί εις 
■άλλαις. νήσαις. Καί η πέτρες έπλέγασι άνω τής θαλάσσης καί ή'φερέ τες-. ή 
θάλασα έως τήν ΣαΛονίκη ν.ιχ\ Κωνσταντινούπολη καί εις άλλους'τόπους, 
καί υστέρα άπεύτης 10 έχάθηκε ή φωτία καί δ καπνός. Έγένηκε -άπδ.τα·ΐς 

~ πέτραις καί έκτίστη ένα νησί μικρδ εγγύς τοΰ άλλου νησίου τοΰ μικροΰ καί

-4 Άγχίαλος. — 2 ’Ηράκλεια Ποντική. —■ 3 Άλλα-νΰν.— 4 Δούναβις. — 5 Μολδοβλαχία. 
G Οδκ εχουσι.—7 Σίφνος. — 8 Κέως. — 9 Ε’ις Ναξίαν, Νάξον. — 10 Ά Π ( ο θ ΰ ;.-’ίσωί· 1

1 Κώς.— 2 ’Ενταΰθχ έλλείπει βεβαίως λέξις τις. —3 Ό συγγραφείς έγραψε -πρώτον το 
,κέσαρο.ς μΐ.», ε’ια διώρΟωαεν ,αίτδ.. εις αι. Είναι ή μόνη Ανορθογραφία ήν αότος Ινόησ»! 

4 Χωζόπολις.
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φαίνεται εω.ς την σήμερον··· καί. εις «ώ.τδ' Mvovrfi τά καράβια τά- σχοινιά*’ 

του;: εις τδ νέα νησί. . /
Άπδ την Τΐ.ήα έως την ’Αθήνας μίλια 20 άπδ την 'Γζηα έως την νήσο 

τίίς Έγ^ήπου I μίλια 40 Ιτάλικα’ άπδ. την νήσο τ·η,ς Έγρηπου έστι .ν$- 
σος δνόματε "Ανδρος. Νϋν έπιστρέφομε εις. την Μύ.Ιο, καί λαβάνομε έκ 
δεξιδ μέρος καί βρίσκομε την νησα Πάρο’ καί άπδ 'τη ν Πάρο την ’Αξία 2 

•Ο δοϋκας τ^ς άξίας εδεσπότευε. έξ νήσους, την Αξίαν,· την Σαντορίνη, 
την ’Άνδρος, την Σήρα,. την Μ χάρον καί την Μύ.Ιο. Εγγύς τίς ’Άνδρο» 

εως ένα μίλι έστι μία νήσος, δνόματι Τήκω* έστι τοϋ. Βενετσιάνου έω,ς την 
σήμερον' έχι κάστρο δυνατό καί άπεστειλε ο Γουρκος εκατό κάτεργά καί 
πολλ.ά φουσάτα τοϋ καιροϋ τ-ής Κόπρου καί έπο.λεμισε αυτή τη νήσο Γη- 
rof. Ούκ έδυνηθη λαβάνεί αύτην. Έχο,υσι καί άλλβάς νήσους πολλούς.

' ΑδουσταΜα, Αέρος, Κά.Ιημος, άπδ την ΚάΛημνο ηύρίσκομε την 
Κδ, άπδ την Κό εστι η Νίσχρος, η ΤήΛος, η Χάραις, 2 έπειτα η Ρώδος, 

η Κάρπαθος,.
Άπδ την Κωνσταντίνου πόλιν θέλομεν νά πορευθοϋμε έν τ'?! ΣάλονίκγΓ 

καί πρώτο μέν εύρίσκομε την‘Τένεδο, έπειτατην Λήμνο, την Σκήρο, τδ 
Σκόπελο-, τδ Χιλιοδρόμι, την Σκιάθο, έπειτα την Σηλονίκη. ’Εγγύς τ^$, 
Σαλονί,κης έ'στι μία πόλις δνόματι Βεργιά. 3 Ή πόλις Βέργια έστι Ηάτρηα 
τοϋ ΠαναγιωτάτΟυ Πα.τριάρχΰυ ’Αλεξάνδρειάς Κυρίου Σιλβεστρού. Εγγύς 
τίίς νήσω Λήμνος καί εγγύς τ^ς Σάλο,νίκης έ'στι τδ "Αγιο "Ορος. Έν έκείνιμ 
τφ ύρει ύπάρχουσι δώδεκα, μοναστήρια βασιλικά πάλαιά, γένόμ.ενα ύπα 
τούς παλαιούς βασιλείς, καί έ'στι θαυμαστά καί πολλοί μονάχοι εις afea 
τά μοναστήρια’ καί όλα έχουσι κάστρα, καί μπουμπάρδες 4 καί καμπάνες,.

Mopiy ηγουν Πείοπόνΐσος. Ή πελοπόνησος 'τδ-χακλης.' μίλια 600. ’'Ε
χει πόλε; εγγύς της θαλάσσης’ η ΠαΛαια, Πατρα,'<\ Μεθονι, η Λ ορώ-ε, η 
Μονοβασία, Τανάπλι, η Κόρινθος. ’Εγγύς τ^ς Μονοβ.κσίας έστι νήσος δνό-- 
ματι ΚιθηρήαΤζηρΙγο, καί έστι τοϋ Βενετσιάνου έως νϋν. Έκ ταύτης τ·^ς 
νήσος έγεννηθη η α ΕΛενα του Μενελάου κάι εκλεψε ο υιός τόϋ Πρίαμου 
καί έφερε εις την Τροάδα καί διά κείνη την αιτίαν της Ελένης τοϋ Μενε· 
λάου έγίνη δ πόλεμος τ·ής Τρόάδος καί άπολέστη ή. Τροάδα’ λέγουσιδ,τι. 

•η Τρόάδα έ γύριζε τδ κϋκλος μίλια 300·.
Κόρφος τίίς Βενετίας. Πορευόμαστε άπδ την ν^σο Κρητη, καί πρώτα 

μεν εύρίσκομε την νήσο //υάκινθο,3 ιταλικάΓζανδε, επειτατηνίΚεφα·1ο~ 
via, έπειτα τούς Κόριφαυς. Άπδ τους Κοριφους εως το Οτρανδο μιλιά 80 
άλλά ού πορευόμαστε την μέριαν τοϋ "Οτρανδο μέ τά πλοία, άλλά άπδ 
.τούς Κοριφούς λαβάνομε την δεξιά μερία τ-ής στερεά;, καί πορευόμαστε 

εις τδ Ραγούζη.6 Τδ Ραγοόζη έ'στι Πρήντζηχος, πίστη ρωμάνα καί πλε-·

1 Ευριπο; (EuSva). — 2 Ή Σάρο; ’ίσως. — 3 Βίροιά. — 4 Βορβάρδας. — 5 ΖάχυνΟο;.—- 
6 Ρψγιυν.
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,ρωνει Τρομπουτο * τοϋ Τούρκου, καί έστι Σκλκβοΰνον, χαρβάτικη γλώσσα.2 
Άπδ τδ Ραγούζη εύρίσκομε μία νήσος δνόματι Κόρτζουλα 3 καί έ'στι τοϋ 
Βενετσάνου, έπειτα την νήσο Αέζενα,4 έπειτα την πόλι Ζάρα’ πορευόμα
στε εις την ’Ίστρια καί εις Παρένττζο’ καί άπδ τδ Παρέντΐ,ο εί; Ροβίνιο' 
καί άπδ τδ Παρένζο καί τδ Ροβίνιο πορευόμ,αστε στην Βενετίαν’ έκατδ 
μίλια, 100, ίτάλικα άπδ τδ Ροβίνιο έως την Βενετίαν.

Άπο την νήσο Κρητη έως την Κωνσταντίνου χόΛη μίλια 100 ίτάλικα· 
Καί εις τας 1584 εισηλθα εγω δ ’Ιάκωβος δ Μυλοητης εί; την Κωνσταν
τίνου πόλι, ημέρα τρίτη, πρώτη ημέρα τοϋ Σεπτεβρίου μηνός’καί έΐς τάς 
δέκα ημέρας τοϋ Σεπτεβρίου παρόντος, -ημέρά χέχτρ, έβάλθηκα εις φυ

λακή υπδ τών πολλών μου αμαρτιών’ καί έποίησα δέκα καί τρεις μήνας. 
Καί μετά ταϋτα Θέοϋ έύδοκοΰντος έλυτρώθηκα άπδ την φυλακή διά έγ- 
γύης τ^ς ιδίας γυναικδς και τών τέκνων. Καί άπδ την Κωνσταντίνου πόλι 

επορευθηκά εις την Βλαχία, καί άπδ την Βλαχία έπορεύθηκα εις την 
Ρούσια, εις την ΛεόποΛη’ άπδ τ-ής ΛεόποΛης εις την Γροάινα 5 οχε ύπαρχε 
δ Στέφανος δ Βασιλέας τ^ς ΠοΛύνιας. Άπδ την Γρόδινα έπορεύθηκα εις 
την Λιτηβάνια, 6 24 μίλια γερμάνικα, ’στη χώρα δνόματι Βίλώνα 7 χώρα 
μεγάλη πόπερη 8 'Αργεντινή. ’Εν τ-ij πόλει Βίλωνα ύπάρχουσι πολλές πί

στες, ρονσοι, σο.ΐόνικοι, τατάροι, άρμένιδες καί Λουτράνον καί καΛβιγϊνον^ 
καί οβριοί, Άπδ την Βίλωνα έν τφ πόταμφ έπορεύθηκα μέ τδ πλοίο εις 
πόλιν Κουμνα49 Έκ τίίς ΚεΙμνά πολλοί Γερμανοί λ,ουτράνοι καί πολόνι- 

κοι παπιστες.Άπο την Κουμνα έπορεύθηκα εις την πόλιν δνόματι Έν ’’Ορεε 
βασιΛικω, Λατινικά Ρεγεμόντε. 11 Άπδ τηνΡεγεμόντε εις την Λάνΐ,κα’ 12 
άπδ Δάνζκα εις Τουρούνια,13 άπδ 'Γουρούνια εις Ποσνάνια 14 άπδ Ποσνά- 

νια εις Γουραντησ.Ιάβια' άπδ Γουραντησλάβια εις Γγηρληζα' 15 άπδ Γκηο- 
λητζα εις Τρέστη 16 όπου δ έκλαμπρότατος καί Χριστιανικώτατος ίγεμών 
Χριστιανός δ Σαξώνης’ άπδ εις Λήψηαν άπδ Λιιψηαν εις πόλιν ’Άλλ.
μεπέπει εις Βητεμπέργη καί εις Τζέρμιστη καί εις Μαάημπόρα 18 καί Έλ- 
μιστατ 19 καί εις Προυφηκη 20 καί εις Βουλφιμπίτλη. 21 Άπδ Βουφιμπί- 
τλη εις Κετηνκά, 22 εις ζ/οϋρερσεάτ 23 καί ε’.ς τδν κύριον διδάσκαλον τδν 
Νέανδρον’ καί εις Νορτούζα’ 24 άπδ Νορτούζα εις Φανγγοϋνοΰτι, (;) δθεν 

καί όί λήσταρχοι μέ έξέγυμνώσανε. ’Έπειτα εις Έριφωρ 25 καί εις Βεη- 
μάρη καί εις Γενα’ καί έπειτα υπόστρεψα έκ τϋς Γένας εις ’Έρφωρτ. Καί 
άπδ Εμε^ωμτ εις Λανγγισά,Ιτζι26 καί εις Μελαοϋζα (;) 27 καί εις Κάσελ.

1 Tributo φίρος. — 2 Σλα6ωνιχ»5· “ 3 Κόρζολα, ή, Μέλαινα Κέρκυρα, ίντδ; ταό ’Αδρίβ. 
4 Αεσίνα, Φάρο; Νήσο;. — 5 Γρόονο, πόλι; τανΟν ρώσσική προ; βορρδν tij; Βαρσοβία;. 
6 Αιθουανία.—7 Βίλνα. — 8 Πόβερη, povero, πτωχό;. — 9 Λουθηρανών καί Καλβινιστών. 
10 Κόβνο, ή Ntip.iv.— 11.'Ίσως η Ρίγα έν τφ δρωνύρω ζόλπω. — 12 Dantzick. — 13 
Thorn. — 14 Posen τής Πολωνία;. — 15 Goeiitz. — 16 Δρέσδη. — 17 Λειψία, γερμ. Λαϊ- 
πτσιγ. —18 Magdebourg. — 19 Helmstat. — 20 Brunswig. — 21 Wolfenbultel. ■— 22 Get- " 
tingen, — 28 Durerstadt. — 24 Nordhansen. —25 Erfurt,—26 Langensalza, — 27 Δίν δό-
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Άπδ Κάσελ ει.ς ΜαρημπόργΓ. 1 άπδ Μαρημπόργη εις Φρώνγί'φώρτε' άπδ·-· 
Φρανγρφάρτε, "ΟρΛεήρ (;) καί είς Βώρμης 2 κ,α'ι είς Σπίρα 3 καί είς

/λημ-πέρη 4 καί Χτούκα*® και άπδ Στούκκείς Τουπάγγα,® και των εξής.· 

/ Άπδ την Μοθάνι εις την ΤρΙ.ποΛη ,μπζρμπκρίαν ίτάλικα μίλια 730. 
καί άπδ την Μαθάνι εως την νήσο- Τζάνταν 7 
νήσο Τζάνταν εως ΤρΙποΛη μπαρμπαρίαν ίτάλικα 
Τρίπολη .Μπαρμπαρίαν έως τδ.Τούνεζι μίλια 90" άπδ

μίλια ίτάλικα 7 0 άπδ την· 
μιλιά 730'· άπδ την 

δ τήν 7ψ·/πο.^«/ εως 
,τή.ν Ζερμπι μίλια. 150" άπδ την Ί’ρίπα.Ιη [ΐπαρμιταρΐα, εω; τήν Μάλτα?

n.ov
,έπεται είς την άκρην τοΰ νησίου, είς την μ.εοέα τής Ρούρε^ης, καί ένε

καί

250. Ή Τρίπολη Μπαρμπαρίαν?καί ή Ζ έχριζε κάνουσι λάδι πολύ καί φορ-
• τώνουσι τά καράβια καί φέρνούσι έντ·^ Α'ωζστ.αητιηόπό.?// τδ ομοίως και 

εις τήν ’ζ/.?ίίσ,Γ^ρ<σ.
■Είπαμε. διά τών Κυκλάδων νήσων, καί πώς άπδ τήν Μέ>Λο'· άρχηνοΰμ,ζ 

καί λέγομε: ΜάΛο, Κύμαυίο, Σύγνο, Σέρφύρ Θερριά, Τζήα. Άπδ τήν 
νήσο Τζήια εως τήν Κάρι.στο απέχει μίλια 40. 'Η Κάρηστος ενε είς τήν 
άκραν τοΰ νησίου τής Έγρήπον, εγγύς τής νήσου ’’Ανάγω'·, καί άπδ τήν 
χώρα. τής. Έγρήπου άπέχει ήμέραις 2, πότε είναι μεγάλαις ήμέραις· άλλά 
πότην είναι μικραΐς ήμέραις, είναι ημέρας 2 (;). Ή χώρα τής Έγγήπον 
δΐ
ή χώρα έν τη θαλάσσγ, καί. έίε πολλά δυνατή άπδ τον καιρόν όπου ήτο.ν 
.τών Βενετιών" καί γυρίζει τδ νησί ίτάλικα μίλια 300 καί έχει κώμας 
600. Ή χώρα ώ(σ)περ είπαμε τή; Έγρήπου έχει, γιοφύρι άπδ τήν χώρα 
καί άπερνάγει είς τήν άλλη μερέα τής Στερεής’ καί ή Στερεά δνομάζε- 
.ται Ροόμίά/f καί κάτωθι τής γιόφυρα;' ένε ή θάλασσα, καί χωρίζει ή 
νήσος άπδ τήν Στερεά. Είπαμε δτι άπδ κάτωθε τής .Γιαφύρας .ένε θάτ 
λασσα καί έκεΐ. ένε μΰλο;- κάτωθι ./τής γέφυρας, καί άλέθει μέ τήν θά
λασσα’ διότι εκείνα τά υδατα τής θαλάσσης έκπαίνουν καί έβγαίνουν τδ 
πρώι έως τήν. μεσημβρίαν έμπαίνουσι τά νερά τής θάλασσας μέσα καί. δ 
μΰλος άλέθει δεξιά’ καί άπδ τδ μεσημέρη, εως τδ βασίλευμα τοΰ ήλιου 

τχ.νε-joc εςου-ε, χ,οα ο [Λ·Αος ocAsQsi αρεστερχ.· Απο την
τής 'Εγρήηου εως τήν έ'στι τδ διάστημα άπδ τδ πρωί έως τήν

. εσπέραν. Καί άπδ τήν Θήβα έως τήν Άβήνα ήμ,έρκ μία καί ήμισυ. Άλλά 
ή. χώρα τής Θήβας στέκεται είς έναν κάμπο, πολλά είς ώμορφον τόπον’ 
καί.ένε μεγάλη μητρόπολη. Καί άπδ τήν χώρα τής Έγρήπου έως τήν 
χώρα τής Άΐθήνας ημέρας δυο" καί άπδ τήν Άνθήνα έως τήν Κώρηνθο 
ημέρας δυό καί ήμισυ. Πορευόμενος είς τής Άνθήνας τήν Στράτα διά τήν 
Κόρηνθο εσω έκείνης τής όδοΰ ένε τδ μοναστήρια, δπερ έκτισε ή Μαργα- 
ρόνα ή γυνή τοΰ Ίμπερίου καί στέκεται έως τήν σήμερον.8 Πορεύονται 

νατχι νχ ήνχι τα Muhlhausen της.’Αλσατίας. — 1 .Marburg. — 2 Worms. — 3 Speira. —
■ 4 Heidelberg.— 5 Sluffgard. — 6 Tubingen. — 7 Ζάχανδος. — 8 Παρα της ’δίας γειρδς 

γέγρχπται ίντοΛίά εν τφ περιβορ'ω «illustrissimo‘11 signor mio» άλως άσχετον πρός τδ ζεί»

καί άπδ

>r

γέγράπται ίνχοΛβά εν τφ περ'.βορ'ω «illustrissimo‘11 signor miO'» όλως άσχετον πρός το ζε!» 
ρεναν. Έ'μνωσκε, φαίνετχι, ό Μηλαίτης ζαί τήνΐτχλιζήν.—9 ‘Η μονή τοΰ Δαφνίον, βεβχ'ιης.

άπδ τδ μοναστήρι τήν δδδν διά; τήν Κόρινθο εύρίσκομε χώοα πζλκιά, ονό- 
■ μάτι Μέγαρα.' άλλά ένε χαλασμένη κατά πάντα’ μόνον ένε χωρίο. Ή 

χώρα τής■ Κονρήρθον ή παλαιά στέκεται είς .τδ έξκμίλιο. ΈζαμΙ,.Τιρ 'όνο- ' 
μάζεται οτι άπδ τήν μία μερέα έ'στι Θάλασσα, ό κόλφος τής Έπάχτου . 
καί άπδ τήν άλλην μερέα θάλασσα, δ κόλφος τής Έγενας καί. άπδ τήν 
μία μερέα έως τήν άλλη μερέα τής άλλης θάλασσας ένε έξ μίλια ίτά- 
λικα’καί είς τήν μ.ερέκ τής Έπάχτου είς τήν θάλασσα ήτονε ή πόλις τής 
Κορήνθου τδν παλαιόν καιρόν’ άλλά νΰν έ'νε χαλασμένη μόνον έν’ μικρά 
πόλις’ άλλά έ'στι άνωθι τής χώρας, εγγύς, ό'ρος ύψηλό, καί είς τήν. κορυφή 
τοΰ όρους έ'στι κάστρο δυνατό καί ού δύναται πολιορκηθή, διότις έ'νε ό'ρος 
υψηλό καί όλο πετρώδης’ καί στήν άλλη μερέα τής θαλάσσης ε'νε γ Κε- 
χρέαις' ούκ έ'στι νΰν χώρα, μόνον λιμένας διά. τά καράβια’ άλλά μηδή 
χωρίο έ'νε. ' .· . ,”

Από. τδ ’Εζμψύ,Ιιο Kopijrflov εως tor ’Έπα,χτο μίλια 100 τής 
θαλάσσης’ καί άπδ τήν Κόρηνθο έως τήν ,πα.Ιαιά Πάτρα έ'νε τδ διάστημα 
δυό ημέρας καί ήμισυ. ’’Ενε καί άλλη χώρα έ'σω τήν στερεά τής ΠεΛο- 

πύνησος ονομάζεται ΜηζηΟράς' χώρα μεγάλη’ καί άλλαις χώραις μικραΐς 
ένε τά ΚαΛάβρητα, δπερ έδεσποτευανε οί δυό αδελφοί οί Δεσπότες, ό κυρ 

. Δημήτριος καί ό κυρ Θωμάς· τώ καιρώ έκείνφ οποΰ έδεσποτευανε εκείνοι 
οί δυό άδελφοί έ'λαβε δ τύραννος δ τουρκος τδν Mopiar, ή'γουν τήν Πελο

πόννησο. Άπδ τήν ΠαΛαΛ Πάτρα μηλιά 12 έν τή θαλάσση καί είς τήν 
μέση τής δδοΰ ύπάρχόυσι δύο κάστρα, δποΰ φυλάγουσι τήν χώρα τής . 

Έπάχτον, τδ ένα κάστρο έ'νε τής είς τήν μερέα τής Ρούμελης, καί τδ 
άλλο είς τήν μερεα τοΰ Μορέωε, τδ έν άνατολικδν καί τδ άλλο δυτικόν 
τά οποία κάστρα είναι χτισμένα ύπδ των ΒεΓετήων άπόντης έδεσπότευαν 
οί. Βενετζηάνοι τδν Μ ερέαν. Καί ή ” Επαχτος εύρίσκεται κτισμένη είς τήν 
μερέα. τής Ρούμελης’ χώρα πολλά έ'μορφη’ καί έκεΐ άπδ τδν ’’Επαχτο, 
εγγύς, τής ΚεφαΛόνήας νήσος, έπολέμησαν ή δύο αρμάδες, τών τούρκων 
τά κάτεργα καί τρΰ βενετζηάνου τά κάτεργα, καί ένίκησε ή χριστιανική 
αρμάδα τήν τούρκικη μέ τήν βοήθειαν τοΰ Σωτήρος Χρίστου.' Ά.τδ τδν 

’Έπαχτο έως τήν 'Αγία Μαύρα εσω τής στερεής πρδς τήν μερέα τής Κέρ
κυρας ηγούν πρδς τάς Κορυφάς εύρίσκομε. μίαν χώρα μεγάλη, ονομάζεται 
Γϊ&νινΛ' πάντες χριστιανοί έλληνες, πραυματευτάδε; σφόδρα έν τή. Βε~ 

.. νετία, καί διδασκάλου πολλά καί καλοί άνθρωποι. Άπδ τά Γι,άνητα ύπάρ-' 
χει ή νήσος τών Κοριφ&τ δυό ήμέραι τής στερεάς,καί άπδ τήν άλλη με- 
ρέα τής στερεάς, πορευόμενος τήν μερέαν τοΰύκόλφου. τής Δενετίας εύρί
σκομε χώρα δνόματι ΆβΛύναρ. Στέκει ή πόλις έ'σώ είς άοτκμόν καί άπδ 
τδν ,ΑύΛότα εύρίσκομε τδν Αουράτζηυ. Είς τήν χώρα τοΰ Ντουράτζηου ούκ 
έ'στι έλληνες· μ.όνον τοϋρκοι καί άλβανίτες καί πίστι ρωμάνοι* άλλά είς 
τδν Αέ,Ιόνα είόίν πολλοί έλληνες καί άλβανίτες, πάντες πίστι έλληνική.
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Άπδ τοϋ Δουράτζηο εύρίσκομε άλλη χώρα είς ποταμόν' Ονομάζεται Λίσω,χ 
καί ένε είς ποταμόν καί έκεϊ εΰρίσκονται πολλοί άλβανίτες, πάντες είς 
πίστι ρωμάνα. Και άπδ τδ Αέσο εύρίσκομε ενα κάστρο δνόματι ζ/ουάτζη- 
νιο' πρώτα ή'τανε του Βενετζηάνου καί τφ καιρφ της Κύπρου το έλαβε δ 
Τούρκος* καί είναι πολλοί άλβανήτες είς πίστι ρωμανική.

Άπδ τδ Τουλτζήνιο έως 30 μίλια εύρίσκομε εν κάστρο δυνατό τοϋ Be~ 
rerCiarov, πολλά δυνατδ και ovxar φοβήται να πάοθή διά πολέμου’ ονο
μάζεται Κάταρο’ και άπδ τδ Κάίαρο εύρίσκομε τδ Ραγονζα. Είπαμε δτι 
τδ Ραγούζη είναι μοναυθεντία, καί δίνει τροποϋτο πάντων τών βασιλέων· 
δίνει τοϋ μεγάλου αύφεντδς τής Κωνσταντινουπόλεως 12,000 κορονάτους,;) 
τδν πάσα χρόνο, δίνει καί τοϋ Σπάνια,2 και τοϋ Φ.άντζικα, και τοϋ Βε- 
νετζηάνου καί είναι πίστη ρωμάνα. Και είναι Χαρβάτοι, ήγουν vxJaSovroi 
καί έ'χουσι συνήθεια δτι πάσα μήνα ποιοϋσιν ένα Δόνζή3 ήγουν Πρήντΐ,ηπα' 
ΐ'ίζ πολλά πλούσια πόλεις· πάντες πραυματάδες" έ'χουσι εως 50 καράβια, 
μεγάλα παραπάντων''πάσα ενα κοστίζει πέντε ή'εζ ή επτά χιλιάδες 
κορονάτους και ταξειδεύουσι πάντα του Σπάνια καί Φράντζηα και Πορ
τογάλον-καί Άλεξάνδρια καί Κωνσταντινόπολι. ’Απέχει τδ Ραγοϋζι άπδ 
την Βούλια μίλια 15 ίτάλικα. Ό ΆβΛόχας ένε τούρκικος, καί άπέχει άπδ 

την ΒούΛια άπδ τδ ’Orpardo μίλια 60.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
ΠΕΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ THS ΑΙΕΣΙΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ

Ώς γνωστόν, ή Κυβέρνησις θέλοεσα νά περιορίσει τά έκ της βιβλιοκα
πηλίας κακά καί νά συντείνη είς σύνταξιν εγχειριδίων όσον έ'νεστι καλών 
ύπέβαλεν είς την Βουλήν κατά την τελευταίας αυτής σύνοδον νομοσχέ- 
διον.περί των διδακτικών βιβλίων τής μέσης καί κατωτέρας έκπαιδευ- 
σεως δπερ έγένετο δεκτόν μετά τινας τροποποιήσεις. Έξεδοθη δέ δ νόμος 
ουτος έν τή Έφημερίδι τ^ς Κυβερνησεως έν τφ. φύλλφ τής 6 ’Ιουλίου, έπ’ 
εσχάτων δ’έδημοσιεύθη καί τδ κανονιστικόν διάταγμα, δπερ άνατυποϋ- 
μεν κατωτέρω ώς διαφέρον τοϊς ήμετέροις άναγνώσταις. ’Έχει δέ τοϋτο 

ώς εξής :
ΓΕΏΡΓΙΟΣ Ά.

βασιλεύς: τον ελληνων

’Έχοντες ύπ’ό'ψιν τδν άπδ 22 ’Ιουνίου 1882 ΑΜΒ'Νόμον περί τών δι
δακτικών βιβλίων τής μέσης καί κατωτέρας έκπαιδευσεως (δημοσιευθέντα

Ι Λωσδς, βορειότιρον το! άυ^χχίον. 2 'Ισπανία. 3 Ditge—δόγης.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 643 

έν-τφ άρ,ιθμφ 61 άπδ 6 ’Ιουλίου έ. έ. της Έφημ. τής Κυβερν^, επί τή 

προτάσει τού Ήμετέρου επί τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκ- 
παιδευσεως'Υπουργού, διατάσσομεν

Άρθρον 1. Καθ’ έκάστην τετραετίαν τδ Ύπουργεΐον τών ’Εκκλησιαστι

κών και τής Δημοσίας Έκπαιδευσεως μετ’ άναθεώρησιν τοϋ προγράμματος 
τών παιδευτηριων της μέσης καί κατωτέρας έκπαιδευσεως δημοσιεύει 
προκηρυξιν διαγωνισμού, έν ή άναγράφονται άπαντα τά διδακτικά βιβλία 
δσα χρησιμεϋουσι πρδς διδασκαλίαν τών διά τοϋ προγράμματος ώρισμένων 
μαθημάτων. Ίδιος δε σημειοΰται τίνα βιβλία πρέπει νά περιέχωσιν άναγ- 

καιως πίνακας, χάρτας, σχήματα ήεικόνάς.
Αρθρον 2. 'Η προκηρυξις αυτή δημοσιεύεται διά τής Έφημερίδος τής 

Κυβερνησεως κατά μήνα Νοέμβριον, πλήν τής πρώτης τής άφορώσης είς 

Την τελεσιν τοϋ πρώτου διαγωνισμοί τών διδακτικών βιβλίων, ητις δύ— 
ναται να δημ.οσιευθή καί προ τής πρώτης Νοεμβρίου έ. έ.

Αρθρον 3. Τών βιβλίων τών ύποβαλλομένων είς τδν διαγωνισμών, τδν· 
προκηρυσσόμενον εν μ.ηνί Νοεμ,βρίιρ κατά πάσα-ν τετραετίαν, τά έγκρινό- 
μενα εισαγονται είς τά-σχολεία κατά την έ'ναρξιν τοϋ μεθεπομένου σχο
λικού έτους, ϊνα μεσολάβηση μετά την ενιαύσιον προθεσμίαν τοϋ διαγω
νισμού επαρκής χρόνος πρδς τύπωσιν αυτών.

Αρθρον 4. Τα εις τδν διαγωνισμόν υποβαλλόμενα βιβλία δυνανται νά 
εϊνε έντυπα ή χειρόγραφα, τέως εγκεκριμένα ή δλώς νέα. ’Ανάγκη δ.έ νά 
είνε πάντοτε γνωστδν τδ όνομα τού συγγραφέως' υποβάλλονται δέ τών 

μεν έντυπων τρία τουλάχιστον άντίτυπα, τών δέ χειρογράφων έν. Τά έν 
χείρογραφφ υποβαλλόμενα πρέπει νά ε?νε· γεγραμμένα είς ημίκλαστον εύα- 
ναγνωστως καί νά μή περιεχωσι μηδεμ-ίαν διόρθωσιν ή προσθήκην’ κατα
τιθέμενα δε εις το υπουργείων σφραγίζονται άνά πάν φύλλον τή σφραγΐδι 

τού Υπουργείου ύπδ. τού γενικού γραμματέως ή τού άναπληροϋντος αύτδν 
άρμοδίου τμζηματάρχου.

Αρθρον 5. Τά βιβλία τά κατά τήν προκηρυξιν τοϋ'Υπουργείου φέροντα , 
πίνακας, χάρτας, εικόνας ή μέλη παρασεσημκσμένα, ήτοι μουσικά δια·? 
γραμματα, δταν ύποβάλλωνται εν χειρογράφω, δυνανται νά έ'χωσι δείγ
ματα αυτών ή απλήν σημείωσιν περί τού τίνα έ'σοντάι ταϋτα καί έκ 
τινων άλλων συγγραφών θά ληφθώσιν ή κατά τίνα τρόπον θά σχε- 
δίάσθώσιν,

’’Αρθρον 6. 'Ο συγγραφεύς βιβλίων προωρισμένων διά τήν διδασκαλίαν 
τών θρησκευτικών μαθημάτων συνυποβάλλει δηλωσιν τής 'Ιεράς Συνόδου, 
βεβάιούσης, δτι τδ σύγγραμμα αύτοΰ ούδέν περιύχεί· άντικείμενον είς τά 
δόγματα τής ορθοδοξίας.

Άρθρον 7. Είς τά έν τφ άρθρφ 2 τοϋ _^ΜΒ' Νόμου μνημονευόμενα κεί
μενα τών Ελλήνων .ή άλλογλώσσων συγγραφέων δέν υπάγονται αί έκλ,ο- 
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γαί ύι άλλως λεγό.μεναι χρηστομάθεια;, αΐτινες άναγκαίω; ύπόκεινται έί; 
κρίσιν έν τφ διαγωνίσμώ.

’Άρθρον'8. Τά εις τδν διαγωνισμόν ύποβαλλόμενα βιβλία προσάγονται 

εις τδν γενικόν γραρματέα τοϋ Υπουργείου, δν άπόντχ 7ΐ κωλυόμενου άνα- 
πληρόνει δ αρμόδιος τμηματάρχης. Παρέχει δέ ουτος άπόδείξιν παραλαβή; 
καί υπολογίζει την έκτασιν έκάστου βιβλίου κατά τυπογραφικά φύλλα, 
&ν έκαστον λογίζεται περιέχον περίπου 18000 τυπογραφικά στοιχειά’την 
,δέ ημέραν καθ’ ην λήγει ή προθεσμία οφείλει δ συγγραφεύς νά παραδωσνς 
έπί αποδείξει εις τδ ειδικόν, λογιστηριον τοΰ υπουργείου των ’Εκκλησια
στικήν τακτικόν γραμμάτιου παραλαβής ύπδ τδν τίτλον «Διάφοροι παρα- 
καταθ^και» έκδεδομένον ύπδ τοϋ κεντρικού η τίνος τών επαρχιακών τα
μιών του Κράτους καί δηλοΰν, δτι κατετέθη πληρης η διά τού; κοιτάς 
νενομισμένη άμοιβη. 'Η έ'λλειψις η βραδύτερα προσαγωγή τοιούτου γραμ
ματίου έπάγεται την στέρησιν τοΰ πρδς συναγωνισμόν δικαιώματος. .

’Άρθρον 9. Αί έπιτροπεϊαι τών κριτών εΐνε τρεις δι’ έκαστον κλάδον 

παιδεόσεως,· τδν της μέσης καί της κατωτέρας.
Καί η,μέν πρώτη επιτροπεία της μέσης έκπαιδεύσεως απαρτίζεται έκ 

μελών εννέα τδ πολύ καί κρίνει τά φιλολογικά βιβλία, τά τε χρησιμεύ- 
οντα πρδς διδασκαλίαν τών κλασικών καί νεωτέοωνγλωσσών καί τά συν- 
τείνοντα εις γνώσιν της άρχαίας φιλολογίας καί τοϋ άρχαίου βίου, προσέτι 
δέ καί τά ιστορικά. Τγ δέ δευτέργ έπιτροπεϊαι της μέσης έκπαιδεύσεως·, 
ώπαρτιζομένν; έκ μελών επτά, άπόκειται η κ.ρίσις τών εις τάς φυσικάς και 
μαθηματικά; έπιστημ.ας άναγομένων βιβλίων, προσέτι δέ κάί τών γεω
γραφικών., Ή δέ τρίτη επιτροπεία τ·ης μέσης έκπαιδεύσεως, έκ μελών 
πέντε συγκροτούμενη, κρίνει τά εις τά; ηθικά; έπιστημας αναγόμενα βι
βλία, ή'τοι τά φιλοσοφικά και τά θρησκευτικά,

Διά δέ τά βιβλία τ^ς κατωτέοας έκπαιδεύσεως καί τά είδικώς προω- 
ρισμένα διά τά διδασκαλεία ορίζονται έπίσης τρεις έπιτροπεϊαι. Καί η μέν 
πρώτη κρίνει τά φιλολογικά, έν οΐς καί τά άναγνωστικά, συγκροτείται δέ 
έκ μελών πέντε’ η δέ δευτέρα, έκ μελών τριών συγκειμένη’, κρίνει’ τά 
φιλοσοφικά, τά παιδαγωγικά καί τά θρησκευτικά’ εις την αυτήν δ’επι

τροπείαν υποβάλλονται πρδς κρίσιν καί τά βιβλία τών τεχνικών μα

θημάτων. ■ . ■ ’ ’
’Άρθρον. 10. Τά εις τάς ίσραηλκτικάς καί τουρκικά; σχολάς 'εισακτέα 

ΐσραηλιτικά καί τουρκικά βιβλία υποβάλλονται εις την κρίσιν έπιτροπείας 
διοριζόμενης ύπδ τοΰ 'Υπουργείου,ητις δηλοϊ άν δέν περιέχωσί τι κατά του 
έθνους $ τοΰ πολιτεύματος. ’Άν δέ ύπάρχωσι πλείω τοΰ ένδς βιβλία, έγ- 

κρίνεται καί τούτων τδ άριστον. Κατά δέ τδν ορισμόν της τιμης αυτών 
ύπολογίζεται ή αξία ως περί βιβλίων περιεχόντων εικόνας, ένεκα τών 
περί την έκτύπωσιν δυσχερειών. · 

, ΛΑρθρον, 11. Οί κριταί διορίζονται διά Β. Διατάγματος έντδς δέκα ημε
ρών άπδ τ·ης ληξεως τ*ης ένιαυσίου προθεσμίας κατά τετραετίαν, έπί '(’?! 
προτάσει τοΰ κεντρικού συμβουλίου της έκπαιδεύσεως. Μέχρι δέ .τ·ης συ- 
στάσεω; τοιούτου συμβουλίου οί κριταί "διορίζονται έπί τφ προτάσει επι
τροπείας, συγκείμενης έκ τών τμηματαρχών της μέσης, καί κατωτέρας έκ- 
πάιδεόσεως, τοΰ καθηγητοΰ τοΰ διδάσκαντος την παιδαγωγικήν έν τω 

Πανέπιστημίω, τριών καθηγητών της φιλοσοφικής σχολάς, έκλεγομένων 
ύπ’ αυτής, ένδς καθηγητοΰ της Θεολογικης σχολής, έκλεγομένου ύπ’αύτ·^ς,>, 
δυο γυμνασιαρχών, ένδς διευθυντοΰ διδασκαλείου, έκλεγομένων ύπδ τοϋ 

'Υπουργείου, καί τοΰ διευθυντοΰ της σχολής τών τεχνών.'Ίνα δέ ηέπιτρο· 
πεία αυτή προβνί εις γνωμοδότησιν περί τών διοριστέων κριτών, άπαι- 
τεϊταί νά εινε παρόντα έν τη συνεδρίγ αυτής, τουλάχιστον επτά μέλη. ..

"Αρθρον 12. Τά εις τδν διαγωνισμόν ύποβληθέντα βιβλία παραδίδονται 
ύπδ τοΰ αρμοδίου τμηματάρχου πρδς κρίσιν τ.·ρ οίκείγ έπιτροπείγ, συνερ- 
χομένη έντδ; τριών ημερών άπδ τοΰ διορισμού τών συγκροτούντων αύτην 
μελών. Κατά την αύτην δέ συνεδρίαν εκλέγεται καί ό πρόεδρος έκαστη; 
επιτροπείας. · ■ .

"Άρθρον 1 3. Τδ αύτδ πρόσωπον δύναται έν άνάγκφ νά διορισθ’/ί μέλος 
πλειόνων έπιτροπειών’ άλλά δέν επιτρέπεται νά είνε κριτής έν ούδεμιίί 
επιτροπείγ δ έ'χων ύποβεβλημένον βιβλίον πρδς κρίσιν. εις τδν διαγωνισμόν 
έν γένει, -

’Άρθρον 14. Πάσα έ'κθεσις πρέπει νά εΐνε άναλυτικη, ρητώς άναγρά- 
τούς λόγους δι’ ούς έγκρίνεται τδ σχετικώς άριστον, απορρίπτονται 
λοιπά. Αί εκθέσεις αΰται, υποβαλλόμενα; εις τδ 'Υπουργεϊον. έντδ; 
μηνών άπδ της ημέρα; καθ’ ην έπερατώθη ή ενιαύσιος προθεσμία 

διαγωνισμού, δημοσιεύονται διά της Έφημερίδος τ^ς Κυβερνήσεων 
πριν παρέλθωσι,δύο μόονες άπδ της ύποβολης αυτών εις τδ Υπουργεϊον.

’Άρθρον 15. 'Η έ'κθεσις ύπογράφεται ύπδ πάντων τών μελών τών άπο- 
τελούντων την επιτροπείαν. "Οταν δέ η άπόφ.ασις γείντ) κατά πλειονοψη
φίαν, άνάγκη.νά δηλώνται έν τφ εκθέσει οί μειονοψηφοΰντε; καί ρί.λόγθ;ΐ 
τ·ης διαφωνίας αυτών. ·

’Άρθρον 16. Τδ Υπουργεϊον, άμα λαβδν τάς εκθέσεις τών επιτροπειών, 
εγγράφει τά έγκριθέντα β:βλ·ία. εϊ; ί'διον κατάλογον καί κοινοποιεί εί.ς τού; 
συγγραφείς έκαστους την επιτυχίαν αύτών έν τφ διαγωνίσμώ· ,

Οθτοι δέ ύποχρέουνται κατά την τύπωσιν τοϋ βιβλίου νά δημοσιεύσωσιν 
έν αύτφ τδ έγγραφον, δι’ού γν'ω στο ποιείται αύτοϊς η έγκρισις.

’Άρθρον 17. ’Εν ού,δενί βιβλίφ επιτρέπεται η χο^σις .στοιχείων τυπο

γραφικών μικρότερων τών 11 στιγμών.
’Άρθρον 18. "Οταν τδ βιβλίον ,έκτυπωθφ κ αί είνε έτοιμον πρδς δήμο*· 

σίευσιν, υποβάλλονται είς τδ 'Υπουργεϊον. τρία-αύτοΰ. αντίτυπα. Τότε, 

φουσα 
δέ τά 

τριών 
τοΰ δ
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συγκαλούμεναι oil έπίτροπεΐαί άποφαίνονται περί τοϋ Αν τά βιβλία δ3- 

νανται νά θέωρηθώσι VMk&$ -Λοά- κατά νόμον έκτετυπωμένά καί αν όσα 
αυτών ύπεβλήθησαν ώς χειρόγραφα έξετυπώθησαν πιστώς κατά τδ έν τφ 
'Υπουργέίφ κατκτεθέιμένον πρωτότυπον) γνωμκτέύουσι δέ και περί τής 
δικαίάς τιμής έκάδτου κατά τδ άρθρον 6 τόϋ ^.ΜΒ' νόμΟυ* λαμβάνονταί 
δέ ύπ’ έψιν ,αί δαπάναι τής έκτυπώσέως, τδ ποών τοϋ χάρτου, ή συμφώνως 
προς τδ άρθρον. 2 τΟΰ παρόντος Διατάγματος έκτασις κατά-τυπογραφικά, 

φύλλα, ή ποιότής τών πινάκων ϋάΐ εικόνων, η στά/ωπ; (δέσιμον) ή μή 
κτλ. Πέρί τούτων δέ υποβάλλεται ύπδ τών έπιτροπειών βραχεία έκθεσις 
είς τδ 'Υπουργείου,δπερ άποφαίνέται περί αυτής καί ποιεί γνωστήν εις τδν 
συγγραφέα εγκαίρως τήν άπόφασιν αύ'τόΰ, έκτυπουμένην έν τφ έξωφύλλφ 

τοϋ βιβλίου.
"Αρθρον 19» Ή αμοιβή τών κριτών πληρόνεται ύπδ τοϋ κεντρικού τα

μείου έκ τών κατά τδ άρθρ. 8 πατατεθέντων χρημάτων, επί τή βάσει 
έγγράφου παραγγελίας τοϋ 'Υπουργοϋ τών ’Εκκλησιαστικών δι’ής συνοδεύ
ονται τά γραμμάτια της παρακαταθήκης καί διανέμονται έξ ίσου μεταξύ 

τών έργασθέντων έν τή έπιτροπείβρ τά καταβληθέντα ύπδ τών συγγρα

φέων ποσά. ‘ .
"Αρθρον 20. Μετά τήν έγκρίσιν τών βιβλίων ύπδ τών επιτροπειών καί 

πρδ τής κοίνοποιησεως της άποφάσεως. περί της τιμής τοϋ βιβλίου οί συγ

γραφείς ύποχρεοϋνται νά καταβάλωσι προσέτι είς τούς κριτάς τής σχετι
κής επιτροπείας πρόσθετον άμοιβήν πέντε δραχμών κατά τυπογραφικόν 
φύλλον. Τής αμοιβής ταύτης, κατατιθέμενης κατά τά έ ν τφ άρθρφ 8 βρι
ζόμενα, τδ ήμισυ άποδίδεται είς τούς είσηγητάς, τδ δέ έτερον είς πάντας 
τούς λοιπούς τούς έργασθέντας έν τή έπιτροπεία κατά ,τάς διατυπώσεις 

τοϋ άρθρου 19.
"Αρθρον 21. Έπί τά δύο πρώτα σχολικά έ'τη άπδ τής δημοσιεύσεως 

. τοϋ παρόντος Διατάγματος γίνεται χρήσις έν ταΐς παίδευτηρίοίς τής μέσης 
έκπαιδευσεως- καί τοΐς, τής κατωτέρας τών μέχρι τοϋδε υπαρχόντων 

βιβλίων.
"Αρθρον 22. Είς τδν πρώτον προκηρϋχθησόμενον διαγωνισμόν ύποβάλ- 

λονται ύπδ τών βρυλομένων συγγραφέων ή εκδοτών τά κατά τούς πρ>- 
^ρ®υ$ νόμους εγκεκριμένα βιβλία ώς καί τά άλλα έν χρήσει έξ ών κρινο- 

^κένων μετά καί τών παρουσιασθησομένων νέων έγκριθήσεται τδ σχετικώς 

κρεΐττον. ■
"Αρθρον 23. "Αν είς τδν πρώτον διαγωνισμόν ύποβληθή μαθήματος τίνος 

έν μόνον βιβλίον, κρίνεται καί αυτό· άν δ’ άπορριφθή ώς καί Αν μηδέν βι
βλίου ύποβληθή έίς κρίσιν, προκηρύσσεται νέος διαγωνισμός διά τδ ευθύς 

, επόμενον έτος, κριτών μενόντων τών αυτών. Τδ δ’άριστον έγκρίνεται διά 

τδν χρόνον τδν ύπολειπόμενον προς συμπλήρωσιν τής τετραετίας.

^Αρθρον 24. At έπιτροπέΐαι τών κριτών κατά τδν πρώτον τελεσθησό-
μενον διαγωνισμόν ποιόϋσι γνωστόν έίς τδ ΎπουογεΐΟν δι’εγγράφου ήτιό* 

λογημένου, ενα μήνα τδ πόλύ μετά τήν έ'ναρξιν τών εργασιών αυτών, άν
• I - I « f

έινε επαρκής ή τρίμηνος προθεσμία προς κρίσιν τών ύποβέβλημένων είς 
αύτάς βιβλίων εί δέ μή, δρίζουσι πόσος χρόνος εινε ανάγκη νά προστεθή 
μέχρι πέντε τδ πολύ μηνών έν όλφ.'Γδ δέ 'Υπουργείου παρέχει έγγράφως 
τήν. άδειαν τής παρατάσεως. _

Είς τδν Ήμέτερον έπί τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαι* 
δεύσεως 'Υπουργόν άνατίθεμέν τήν έκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Έν ’ΑΟήναις, τη 4 Σεπτεμβρίου 18,82.

Έν ένόματί τοϋ Βκσιλεως τδ 'Υπουργικόν Συμβούλιου
X. ΤΡίΚοΓΠΗΣ, Γ. ΡΟΓΦΟΣ, Λ. Γ. PAAAHS, Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ, Π. ΚΑΑΛΙΓΑΣ» 

Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ.
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*Η έσχάτως έν ταΐς άνασκαφαΐς τής Έπιδαύρου εύρεθέΐσκ *Λΰ>ικα, 
ε?νε κατά τήν έκθεσιν τοϋ κ. Καββαδία, άγαλμα κολοσιαϊον, ποεηθέν έν 
ρωμαϊκοί; χρόνοις κατ’ άπομίμησιν έπισήμου ελληνικού έργου Τών μέσων 
τής Ε' π. X. έκατονταετηρίδος. 'Η θεά στηρίζεται έπί τοϋ άριστεροϋ 
ποδός καί φέρει ποδήρη χιτώνα μετά διπλοΐδος, έζωσμένον ούχί περί τήν 

δσφϋν, άλλα πολύ ύψηλότερον, ύπδ τούς μαστούς. Κατά τδ άνω τρϋ .θώ- 
ρακος μέρος φέρει τήν αιγίδα, ήτις άποτελεΐται έκ δύο πετάλων, συνερ

χόμενων κατά τδ μέσον τοϋ θωρακος, ένθα ύπάρχει ή-τής Γοργόνος-κε
φαλή, περί ήν ήταν ένθεν καί ένθεν δύο χαλκοί δφεις· ώσαύτως χαλκοί 
όφεις ήσαν καί κατά τήν περιφέρειαν τής αιγίδος.'Η κόμη δέ κατέρχεται 
άπασα κατά τά νώτα, είς μάκρους κατά τδν Αρχαϊκόν τρόπον κανονικούς 
πλοκάμους. Παραβαλλόμενον τδ έργον τοϋτο πρδς τά σωζόμενα Αγάλματα 
τής ’Αθήνας, δεικνύει ικανήν όμοιότητα πρδς τήν έν τή Villa Ludovisi 
έν 'Ρώμη ’Αθήναν τοϋ Άντιόχου, τεχνίτου άνήκοντος εις τήν νέαν ’Ατ
τικήν σχολήν, ήτις έργαζομένη κατά τά Αριστουργήματα τών προτέρών 
χρόνων καί πολλαχώς αυτά άπομιμουμένη, έπέφερεν. Αναγέννησίν τινα 
τής ελληνικής τέχνης έν τοϊς ρωμαϊκοΐς χρόνοις.

— Σπουδαία εύρήματα έγένοντο έσχάτως έν Δήλφ, έπιστέλλε·. είς τδ 
ύπουργεϊον ό κ. Καββαδίας. Έν ταΐς περί τήν ιεράν λίμνην άνασκαφαΐς 

«ύρέθησαν ώραΐον ενεπίγραφου -Μωσαϊκίικ, κολοσσιαίο? άγαλμα τής θεάς
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Ρώμης, έργον Με.Ιάνο'ΰ τόΰ Άθήναίου, καί υπερμεγέθης έγονάτισμένόξ 

^ο.Ιεμιστής, ούχί "Ελλην άλλά βάρβαρός τις, πιθανώς Γαλάτης, έργου 

ΆγασΙου τοϋ Έφεσίου,. αύτοδ εκείνου τοΰ ποιήσαντος τδν έν ΓΙαρ,ισίοιξ 
περίφημον Βοργεσιανδ'ν πολεμιστήν» ’Ήρξατο δέ και ή άνασκαφή τοΰ θεά
τρου και έν αύτφ εύρέθησαν μεγάλοι μαρμάρινοι Τρίποδες, αναθήματα 
κείμενα έν τή ’Ορχήστρα, και δύο ΤεΛαμωτες ήτοι ατ.Ιαντες ύποβαστά^ 
ζοντες το έδαφος τοΰ λόγιου ή όροφόν τινα τών οικοδομημάτων της σκη
νής. Έκ των μέχρι τουδε εργασιών κατεδείχθη ότι ή έπίχωσις είν.ε πολύ 
μικρά και δτι περί την ’Ορχήστραν υπήρχαν εδώλια μετ’ άνκκλίσεων, 
ώσπερ έν τω ένταΰθκ Ώδείω 'Ηρώδου τοΰ Αττικού»

— Πρδ: τριών ή'δη μηνών, ήρξατο ή άρχαιολογική Εταιρεία άνασκά- 
πτουσα έν Έλευσΐνι, διά τοϋ έφορου τών άρχαιοτήτων κ. Δ. Φιλιού άφ’οδ 
ίκανδς .χώρος τοΰ ιεροΰ περιβόλου δαπάναις τοΰ δημοσίου ταμείου ήλευθε- 
ρώθη άπδ τών έν αύτω οίκίσκων τών κατοίκων τοΰ χωρίου. Τά.μέχρι 
τόυδέ έξαγόμενα της τρίμηνου άνασκαφης δέν εινε άνάςια λόγου. Τά άνω 
μέρη τής μεσημβρινής καί ολόκληρος σχεδόν ή ανατολική πλευρά τών, 
λειψάνων τόΰ μεγάλου ναοΰ της Δημητρος καί Κόρης (τοΰ Μεγάρου) πρί- 
κεινται τοις δφθαλμοΐς τών επισκεπτομένων τάς άνασκαφάς* κατά δέ πά 
βορειανατολικά τόΰ περιβόλου άπεκαλύφθησκν τά λείψανα Στοάς καί τι 
οικοδόμημα, οπερ δέν έξερευνήθη μέν έΐσέτι δεόντως, ούχί δ’ άνευ λόγου 
όμως δύναταΐ νά ύποτεθή ως η άρχαία εί'σοδος είς τδν ίερδν χώρδν, Τά 
ευρήματα δέν εινε άκόμη πολλά" έν τούτοις κορμός αρχαϊκού γυναικείου 
αγάλματος, τοΐς έν Δηλώ εύρεθεΐσιν δμόίου καί έκ δύο τεμαχίων άποτε- 
λουμένου, άνευ κεφαλής καί κατά τάλλα όχι όλως, ως καί προτομή ετέρου 
άρχαίκοΰ άγαλματίου ανδρικού, αγγείων θραύσματα^ νομίσματα τινα καί 
τεσσαράκοντα περίπου ενεπίγραφοι λίθοι, ών δύο ψηφίσματα καί μία κα
ταγραφή πραγμάτων τοΰ ναοΰ (πλήν τοϋ είς τδν ιεροφάντην Χζιρήτιον 
ψηφίσματος, έκ του γένους τών Κηρύκων καί Εύμολπιδών, καί πίνων άπο- 
θεματικών βάθρων, οί πλεϊστοι άλλως κολοβοί) δέν εινε δλως.άνάξια 
λόγου ευρήματα διά τδ μικρόν χρονικόν διάστημα τής άνασκαφης. -


