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ΥΠΟ ΚΑΡΟΛΟΥ Χ0ΠΦ10Υ.

(Συνϊχιια ί'ύί φι!.ά3· 4S. Τόμ. β"·).

φΕΛΟΣ προστίθετε σημείωσι; τών οικογε
νειών, αϊτινε; άνήκον ί; τήν Μαόναν καΐ σχεδόν 
άπασαι τώ 1362 έλαβν τό όνομα Ίοοστιπάχαι. 
Αύται ήσαν ν.χτί πρώον οί οίκοι Cando <Ji La- 
vagna, S. Teodoro, >auco, Campi, Arangio, 
Negro, Oliverie, Fonda καΐ Longo απαντε; 
ϊουστινιάναι καλούμίοι, άν καί δι’ άκαταπαύ- 
στων έπιγαμιών μεταύ των συγγενεύοντες καΐ οί 
Aderno, οίτινε; άπδ ·οΰ σχηματισμοί τών 28 
πινάκων τών εύγενώνν έτει 1 528 έκλήθησαν Ρι- 
nelli. οί Κανέτοι κα:δ- Teodoro άπεσπάσθησαν 
Υ.δη άπδ τοΰ 1369 πδ τή; Μαόνας’ καί ο: μέν 
πρώτοι έπώλησαν τοιερίδιον αύτών εί; τού; Rec
ta καί Fregoso, οί ε δεύτεροι εϊ; τού; Kicanelli 
και Φορνέτους, όΟεν ίσήλΟον εΐ; τού; πίνακα; των 
Ιουστινιανό»·/ δύο νέι ο’κογένειαι, αι τών Ρόκκων 
?-αί ί’ικανέλ.λων, εν> οί Φρέγοζοι έτήρησαν τδ 
όνομα αύτών. Σχεδ» πζσαι αύται αί οικογένεια·. 
•ΐ/Ον μέ;ο; εί; τήν Μαόναν κατά τδ μάλλον ή 

ήττον μέχρι τοΰ 1 560" καί ή έκλ.ηρονόυ.ουν τά 
μερίδια (caratti) αύτών ή τά έπώλο/ν ώ; μετο- 
χά; ότέ μέν ολόκληρα ότέ δέ κατά μέρος. Εκ τοΰ 
οίκου τών Βάΐχων έκτο; έκείνων ου; ώνομάσα- 
μεν, ήτον ιδίως γνωστό; ό Νικόλαος, δστις τώ 
1393 ύπήρχε πρόξενο; έν ΚωνσταντινουπόλεΓ έκ 
δέ τοΰ τών Κάμπων, έκτδ; τοΰ όττοβουόνου οστις 
τώ 1410 ήτο Γενουήνσιος στρατηγός κατά τοΰ 
Βεντιμίλια καί τοΰ οποίου ή ήμισβεσθεϊσα επι
τύμβιος επιγραφή εϊσέτι δείκνυται έν τζ> ορουρίω 
τή; Χίου, γνωστός είνε καί ό Νικόλαος, δστις τω 
1448 έν Γενούη αδίκως περιεπλέχ&η είς δίκην 
έπί έσχάτη προδοσία’ πρδ; δέ ό ιππότη; Φραγκί
σκος, δστις σταλ.είς ώ; πρέσβυ; πρδς τδν αύτο- 
κράτορα Σιγισμοΰνδον, ώνομάσΟη παρ’ αύτοΰ τώ 
I 7 Μαΐου 1416 κόμης παλατΐνος καί έλαβεν έπέ- 
κτασιν τοΰ Ουρεοΰ αύτοΰ δι δλον τδν οίκον τών 
Ιουστινιανών. Τών δικαιωμάτων τοΰ κόμητος πα- 

λατίνου έποιήσατο χρήσιν ου μόνον αύτός, άλλά 
καί ό υίδ; αύτοΰ Νικόλαος καί ό έγγονο; Λουκή- 
σιος. Οί Λ ράγγιοι,ο’ίτινες ελαβον διαδοχιζώς παρά 
τής Μαόνας τήν νήσον Ixapiur πρότερονουσαν 
κτήυ.α τών Βεασιανών, καί άπέκτησαν έξ αύτής 
τον κου.ητικδν τίτλον τώ 1 ί I 3’ διετέλεσαν δέ 
κύριοι αύτής μέχρι τοΰ 1 481, άλλ’ ήδη πρότεοον 
είχον πωλήσει τδ μέρος αύτών τή; Χίου είς τούς

4



4 ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ. ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ. 5

Ρεκανέλλους. Ούτως άπεσπάσθησαν καί οί Νέγροι 
καί όλιβέριοι άπό τή; Μαόνας ένωρ'ς, εισήλθον 
δμω; πάλιν εις αύτήν έξ έπιγαμιών. Εκ τοϋ οίκου 
τών Λοχ)·ωΓ άνεφάνησαν έκτο; άλλων, ό Αντώ
νιος (άποθ. τώ Ί 4 12) όστις τώ 1 390 προσεπάθει 
νά διο ρισ θ’ή δόγη; καί βραδύτερου έγένετο μεσά
ζων εις τήν ειρήνην μεταξύ Γουέλφων και Ι’ιβελ- 
λίνων’ ό Γεώργιος τοϋ όποιου οί απόγονοι διεκρί- 
θησαν διά τά μεγάλα αυτών κτήματα έπί τή; 
Χίου καί δστι; κατέλιπεν αυτόθι διαθήκην άπο ί 
Νοεμβρίου 1410' ειτα ό ήδη συχνάκι; όνομασθεί; 
Πάρις καί δ Ιωάννης Γον.ΐιί.ίμος ό ήρωϊκδ; 
πρόμαχο; τής Κωνσταντινουπόλεως, τδν όποιον ό 
έχθρδς αύτοΰ Μωάμεθ ό Β. έξετίμησεν ως ίσον 
πρδς δλον τδν Ελληνικόν στόλον. Αύτοΰ ή επι
τύμβιο; επιγραφή εΐ; τήν ήδη ΐσοπεδωθίΐσαν εκ
κλησίαν τού Αγίου Δομίνικου έν Γενούη άνήγ- 
γελλε τήν δόξαν εΐ; τού; μεταγενεστέρους. Εκ τοϋ 
οίκου τών Φορνέτωκ έξήλθεν ό ιππότης έκεΐνο; 
’Ιάκωβος, εΐ; τδν όποιον ώ; ηγεμόνα τής Χίου 
παρεδόθη τώ 14-35 ό βασιλεύ; Αλφόνσος τή; 
.Αραγωνίας καί ό Βρΐσιος, δστι; ώς Γενουήνσιος 
ναύαρχος έπλεε περί τήν όνελίαν (Oneglia) κατά 
τών πειρατών τώ 1491. Γαριΰά-ΐόος (διό τ·. ούτο·. 
ταχέως εισήλθον εΐς τήν Μαόναν), ήτον ό Φραγ
κίσκος έκεΐνο:, δστις τώ 1 387 ώς ένοχο: έσχατης 
προδοσίας μετά τών αδελφών αΰτοϋ Λεονάρδου 
καί Ραφαήλου έξορισθείς τής Γενούη:, έγένετο τώ 
1393 Δόγης τή; δημοκρατίας. Ει; Ρεκανέλλης, 

υιός τοϋ γέροντο; Πέτρου έκ τοϋ γάμου αύτοΰ 
μετά τής Μαργαρίτα; λδόρνου, ό Γαβριή.Ι ’ΐρυ- 
οτιπάνης, τδν όποιον τή 8 Δεκεμβρίου 1417 ό 
αύτοκρά-.ωρ Σιγισμοΰνδο; (ονόμασε κόμητα πχ- 
λατϊνον. Κατά πόσον δέ ο: ΐδιοκτήται τών δω
δεκάτων καί μεριδίων(caralli) ήλλασσαν δύναται 
τι; ευκόλως νά ϊδη έκ τή; σημ.ειώσεω; τών δια
φόρων κυρίων οικογενειών, αίτινες κατεΐχον αύτά 
τώ 1497. Κατ αύτήν λοιπόν κατεΐχον οί μέν 
‘Ρόκκαι, Γαριβάλδοι, Βάνκα·.,.‘Ρεκανέλλο: Λόγγοι 
άνά εν δωδέκατον (duodenum) οί δέ Κάμποι δύο 
δωδέκατα’ εΐ; έν έξ αύτών ένείχοντο οί Λδόρνοι 
μέ έκκαίδεκκ μερίδια (Karalti) οί Ίουστινιάναι 
καί Σάουλοι μέ οκτώ’ εΐ: τδ έννατον δωδέκατον 
ένείχοντο οι Λόγγοι μετ είκοσι ένδς. οί Αδόρνοι 
μεθ’ ένδς, οι,Κάμποι μετά δύο’ εΐςτδ δέκατον ένεί
χοντο οί Πατέριοι μετ εικοσιτριών, οι Ιουστινια
νό! μέ ί' εΐς τδ ενδέκατον οί Φορνέτο·. μετά δε
καοκτώ, οι Λδόρνοι μεθ ένός, οίΚίκεροιόμοίω; καί 
οί Σάουλοι μέ τέσσαρα’ εΐ: τδ δωδέκατον οί Φορ

νέτοι μέείκοσ. δ·Λ καί οί Πατέριοι μέίδύο' τέλος τό 
δέκατον τρίτιν ατελές δωδέκατον ήτο μεμερισμέ- 
νον μεταξύ τών ΙΊατερίων, τών de Fi ancci de 
Paolo καί τών όυστινιάνων.

Εί; τήν έταιρίιν όμως τών ’ίουστινιάνων προ- 
σήλθον βαθμηδδ' διάφοροι οίκογένειαι, έξ ών ή 
μέν τών Κάστρων Παγάνων, Μονεγλίων, Κιπρόκ- 
κων καί Μαρμον.γ.ίων ειχον μέρος εις τήν κτή- 
σιν τής Χίου, ή <έ τών Μαρούφων καί Ούγέτων 
εΐ; μόνον τδ όνομα.Τούναντίον προσήλθον εΐς τήν 
Μαόναν χωρίς νά μεταλλάξωσιν όνομα, κατά 
πρώτον οί Πατέρκι, οικογένεια άρχικώς Χιακή, 
πολλάς έν Κρήτη, ιδίως δ’ έν Σφακίοι; κτήσεις 
εχουσα, καί ών τδ όκογενειακδν ταμεΐον ήτον εις 
τδν έν τή αύτόθι ρητροπόλει ναΐσκον τοΰ Αγίου 
Ιωάννου τοϋ Βαπτισ·οϋ. Οί πρόγονοι αύτών ήσαν 
ένοικιασταί τή; Φ«ιαία:, προϊόντος δμω; τοΰ 
χρόνου, κατεΐχον έασημ.οτάτας έν τή κοινωνία 
θέσεις, έκπληροϋντε; ·δ πλεΐστον χρέη πρέσβεων’ 
ό δε Αντώνιος Πατέρις ένύμφευσε καί τήν αδελ
φήν αύτοΰ μετά τοΐ Αντωνίου Κρίσπου δουκδς 
τής Νάξου καί κυρίου -ή; Σύρου. Εκτος τούτων 
συγκατηριθμοΰντο τδ; Μαονεϋσιν οί Γουάνοι 
(1382) οί Πέρσιοι, ο Σκαράμποι, οί Φρεγόζοι 
(1373—1412) οΐτινεςέπώ/.ησαν τά μερίδια αύ
τών εϊ; τον οίκον τ··ν Κάμπων (έξ ού γνωρίζεται 
ήμ.ΐν ότι κατά τδν ΪΔ . αιώνα ή κατά μέσον όρον 
τιμή ένδς μικρού carali ήτο 4930 λίραι), οί 
Γρίλλοι, ών ή μετοχή έπωλήθη τή 10 Ιουνίου 
1407 -ι; τού; Λόγγου:,οι Φράνκοι-δέ-Πάολο καί 
οί Φράνκοι-δέ-Λουξάρδθ| οι Φριδερΐκοι άπδ τοϋ 
1476 δι’ αγοράς έκ τώνΛόγγων, οι Σάουλοι, οί 
Κίκεροι και οί κληρον,μ.οι αυτών, οι Φερρά- 
ροι, καί τέλος άπδτώνίρχών τοΰ ΙΣΐ' αίώνο; 
οί ’Αλλέγροι, Δομοκοΰλτα, Μεράνοι, δε-Λεβάντοι, 
Νκβάναι, Φορνάροι, δέ-Βοσιγνάνα·., Καττάνκοι, 
καί Marniucca della Tore, οΐτινες κατά μέγα 
μέρος μέχρι τής ύπδ τοΰ Πάλή άλώσεω; τή; Χίου, 
είχον μέρος έπ αύτής- Λ πλεΐσται τών οικογε
νειών αύτών μέ τήν παρέ'ευσιν τοΰ χρόνου έσβέ- 
σθησαν, πτωχοί δέ άπόγνοι τών υπερήφανων 
Μαονέων ζώσι μέχρι τοϋ \>ν έν τώ άρχιπελάγει. 
Εκ τών Λόγγων όμως καίκάμπων άζμάζουσιν 
εισέτι κλάδοι τινέ; έν Γενοη, Αγκύ .ι κα: Βολο- 
νία Οί Ρεκανέλλο:, ών τελυταΐος έπίσ/μο; άνήρ 
έγένετο ό καρδινάλιος Λλξανδρο; (γεν. τή 3. 
Φεβρ. 1778, καρδινάλιο; γνόμενο: τή 30 Σε
πτεμβρίου 1831 καί Οανώ τή 11 Οκτωβρ. 

I 1843; εισί τανΰν έν Γενούη μ.όνοι άντιπρόσω-

' ποι τή; μεγάλη; αύτή; εταιρία; έξ ής, έκτο; 
άλλων, έξήλθον καί έξ δόγαι τή; Δημοκρατίας. 
’Αρχηγός τής οικογένειας αύτών είνε ό τανΰν μαρ-1 
κήσιος Παντολέων ίουστινιάνης, κατ εύθεΐαν α
πόγονος τοϋ Πέτρου (Οανόντο; τώ 1380) έχων 
ένα μόνον υίδν, Αλέξανδρον τούνομα. Εζ τοϋ οί
κου τών Νέγρων, μετηνάστευσεν ό προμνημονεύ
εις Ιωσήφ εί; ‘Ρώμην, ένθα ήγόρασε πλούσιά τινα 
,κτήαατα καί ιδίως τδ Βασκιάνον ή Βασσάνου, έξ 
ού ό υιός αύτοΰ Βικε'ντιο; ό Α. (1603—1638) 
ίλαβε τον τίτλον μαρκησίου’ έπειδή δέ ό ίδιο: 
ήτον άτεκνος, παρήτησε κληρονόμους τού; ίδιου: 
αδελφούς, υιούς τοΰ Ιωσήφ ζαί τού; απογόνου: 
αύτών, καί μετ’ αύτούς τού; άρρενα: συγγενείς 
τή; μητρός αύτοΰ ίερωνύμ.η; Ρεκανέλλης. Δυνά
μει τή; διαθήκης ταύτη:, τδν διεδέξατο τώ I <>38 
ώ: δεύτερος μαρκήσιο; τοΰ Βασάνου, ό ’Λνδρέας 
Βάνκας, καί αυτόν πάλιν ό υίό; του Κάρολος Βε- 
νέδ.ζτος Λ. δστις τώ 16 13 έλαβε τδν τίτλον 
‘Ρωμαίου πρίγκαπος. ’Εκ τών πέντε υιών του, Βι
κεντίου, ΐωάννου Βαπτιστοϋ (γεν. τώ 1675, ά- 
ποθαν. τώ 1 751) ’Αλεξάνδρου (γεν. τώ 4 677, 
Οαν. τώ 1756) Καρόλου (γεν. 1679) καίΑνδρέου 
(γεν. 1680 καί άποθ. 1733) ό Κάρολος έγένετο 
ιππότη; τή; Μελίτη; καί άπεβίωσε τώ'Ι7">8, 
ένώ δ πρωτότοκο; Α . διεδέξατο τδν πατέρα αύ 
τοϋ εΐς τδ πριγκηπάτον τοϋ Βασσάνου καί τή; 
Κορβάρας καί απέθανεν εί; ηλικίαν 8 I έτών τώ 
1754. 1ϊ χήρα αύτοΰ Μαρία Κωνσταντία. Βουον- 
κομπάνη μετά τή; οποία; είχε νυμφευθή τώ 1 705. 
έπέζησεν αύτώ δεκατέσσαρα έτη. Διεδέξατο δε 
αύτδν κατ εύθεΐαν γραμμήν ό Ιεριόνυμ.ος (γεν. 
1714. άποθ. 1757) νυμφευθε1; τώ 1735- τή·. 
Ανναν Μαρίαν Αγγελικήν ‘Ρούσπολιν (άποθ. τώ 
1766) καί ό Βενέδικτο; Β. έκ τών τριών υίώ·. 
τοΰ οποίου έγένοντο πρίγκηπε; τοΰ Βασσάνου. 
πρώτον μέν ό Λαυρέντιο; (γεν. 1759) ει-α δ ό 
Βικέντιος Γ. Μετά τον ζνευ διαδόχων θάνατον 
τοΰ τελευταίου τούτου τώ 1826, ήγέρθη φιλο- 
νεικία μεταξύ τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ Ιακώβου Θω
μά. (γεν. τή 29 Δεκεμβ. 1769) καί τή; οικογέ
νειας τών Νέγρων, ήτι; τότε έξεπροσωπεΐτο ύπδ 
τοΰ Νικολάου καί των υιών αύτοΰ. Επειδή δη
λαδή δ Ιάκωβος είχεν έκλέξει τδ εκκλησιαστικόν 
στάδιον καί τή 2 Οκτωβρ. 1826 περιεβλήθη μέ 
τήν καιί'.ναλικήν πορφύραν ο,; επίσκοπος Λλβα- 
'*®>, δι’ αύτδ οί Νέγροι έθεώρουν τήν οικογένειαν 
®άνκ% (ή; σβεσθε'σζν, καί επομένως δυνάμει τή; 
διαθήκη; τοΰ Βικεντίου, έζήτουν τήν διαδοχήν 

τοϋ πριγκηπάτου τοΰ Βασσάνου. Η περί διαδοχής 
δίκη έξετείνετο λίαν, μέχρις ού ό λαβών τον τί
τλον πρίγκηπος 'Ιάκωβος άπεβίωσε τή 2 ϊ Φε
βρουάριου 1843. Τότε τέλος οί Νέγροι έλαβον 
πάντα τά κληρονομικά δικαιώματα αύτών καί 
Λεονάοδος ό υιός τοϋ Νικολάου, διεδέξατο ώ; όγ
δοος πρίγκηύ τοϋ Βασσάνου’ έπειδή όμως είνε ά
τεκνος θέλει σβεσθή καί η οικογένεια τών Νέ
γρων, καί τότε ό πριγκηπικδς τίτλο: μεταβήσε- 
ται εΐς τούς ‘Ρικανέλλας τή; Γενούη;.

Περιβόητο; άπαταιών, δστι; ύπδ τό ονου.α 
Φραγκίσκο: Ιουστινιάνης, πρίγκηύ τή; Χίου, έζη, 
κατά τδν παρελθόντα αιώνα εΐς Παρισίους καί 
Λιέγην, άνεκαλύφθη ώς υίό: ζυμαροπλάστου’ ήτον 
όμως κάτοχο; γνησίων χιακών νομισμάτων καί 
εγγράφων, άτινα άν σώζων-αι εΐς χεΐρα; τών α
πογόνων αύτοΰ άγνοοϋμεν.

0 αρχικό; θυρεός τών Ιουστινιάνων Χίου 
ήτο φρούρπν έπάργυρον μ.έ τρεις πύργου: έπί έρ» 
Οροΰ δαπέδου, ύ αύτοκράτωρ Σιγισμ.οϋνδο; προ- 
σέθηκε, τώ 1 4 1 3, μέλαινα πρδ; τά δεξιά βλέ- 
ποντα χρυσοεστεμμένου μονοκέφαλον αετόν τή; 
Γερμανική; αυτοκρατορία;’ ούτώ καί μέχρι τοΰ 
νΰν εξέχει ό θυρεό; ούτο; έπί μαρμάρου καί έπί 
τών ζαταρρεόντων παλατίων καί πύργων τή; 
Χίου, ώ; καί έπί τοΰ ποτέ μεγάρου τής Μαόνας 
εΐ; τήν έν Γενούη conlrada dei Jnsliiiiani.

ΤΕΛΟΣ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΙΤζχιγ^ατεί<ι ~soi AuiKirnc, ν~υ Π. -ίβα^αντι- 
νζν. Ef Iu>a< Γτοιι:, τν.ΎΟίσ I Δ’62.

Ex τώ υ.έσω τών πολλών καί ποικίλων διδα

κτικών βιβλίων καί τών μυθιστορημάτων ποϋ καί 
ποϋ δύναται σι; ν’ άπαντήση καί διατριβάς φιλο
λογικά; ούχί τέρύιν συνήθη παρεχούσα;, ούο 
άε-Όοολογίαν ΐπιδιωκούσας, άλλά πολλά ζητή- 
υ.α.-α μέχρι τινο; σκοτεινά παρ ήμ.ΐν διευκρινού- 
σα;. 1Ϊ νεωσέρα Ελλά; ειπετο μετά τήν άνεξαο- 
τηοίαν τη; να γέννηση και τοιουτου; ανύρας, ινα 
μή οί ξένοι και μισέλληνε; εύρίσκωσιν έπιχειρή- 
ματα νά ζακίζωσιν ημάς καί τήν ελληνικήν κα- 
τζ·'ωγήν ήυ.ών νά διαμφισβητώσι, υ.ηδέ νά ϊδ·.ο- 
ποιώνται έκείνοι πάντα, ένώ καί ημείς δύνάμεθα 
καί άνετώτερον καί εύστοχώτερον πολλά νά έξεύ- 
ζι·νι.ζ·ί π:δ; τοιοΰτον σκοπόν μάλιστα πολλοί τών
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ήμετέρων άπεκδύθησαν, καί δέν έξετάζομεν τώρα 
αν επέτυχαν και άν ήτο δυνατόν νά έπιτύχωσιν, 
έθηκαν δμως τον άκρογωνιαΐον λίθον καί έδωκαν 
αφορμήν άλλοι; νά έξακριβώσωσι πολλά τή 
επιστήμη χρήσιμα’ άλλ’ οί ολίγοι ούτοι δίκην 
σχολαστικών ζήρά γράμματα είδότων παραγκω- 
νιζόμενο·. ούτε καν τών προς έκδοσιν μέσων έπι- 
τυγχάνουσ·.’ καί η αιτία, διότι ή νεολαία ζοσ/ιο- 
πο.Ιιζισθεΐσα δέν άρέσκεται είς ξτ,ρά και σχολαστι
κά φληναφήματα, δέν ευρίσκει δ τι επιδιώκει τ 
τρυφερά καί άγνή άλλά κλεμμένη καρδία της, 
ούδ’ ένθουσιά και πτερυγίζει η διάνοια της, άφοΰ 
δέν άναγινώσκει επιτυχίαν ή αποτυχίαν τρυφερών 
ηρώων μυθιστορικών συγγραμμάτων. Καί άν ή 
ύλη ήτον εθνική, άν ό αληθής σκοπός τών μυθι
στορημάτων έπεδιώκετο, καί άν ή άνάγυωοι; καί 
μ.ετάφρασις αύτών δέν ήτο τό αίτιον τών τοσού- 
των περί τήν γλώσσαν ήμών ασυγχώρητων ξενι
σμών ούδείς ήθελε καταφέρεσθαι κατ αύτών, 
ά'λ.’ όταν βλ.έπη όΟνεΐα και διεφθαρμένα μετα
φραζόμενα καί πωλούμενα δέν δύναται νά σιω- 
πήση, καί άς ψυχράνη καί αθώας καρδίας, καί νά 
εύχηθή νά παρέλθη όσον τάχιον ή καταμαστίζου- 
σα ημάς έκθηλυντική άνάγνωσις. Αλλ άν ή νεο
λαία παραγκωνίζει τού; τε αληθείς συγγραφείς 
καί τά συγράμματα αύτών, έπρεπεν ή κυβέρνησι; 
καί οί ομογενείς νά τού; ένθαρρύνουσιν άν θέλουσι 
νά έπιτύ/ωσι τήν άληθή τών γραμμάτων άναγέν- 
νη,σιν. ϊσως το παρελθόν δέν υπήρξε καί ώ; προς 
τοϋτο εύτυχές, έλπίσωμεν δ’ ότι το μέλλον Οά δι- 
καιώση τάς προσδοκίας ήμών.

Εΐ: τήν χοιείαν τών οπωσδήποτε άσχοληθέντων 
καί ασχολούμενων περί τοιαΰτα εθνικά καί φιλο
λογικά ζητήματα κατατά.σσομεν καί τον έξ 11- 
πείρου κύριον II. ’Αραβαντινόν, δστις διά τής 
|·μο>·ο]·Λα</'ΐ(ΐ<· τί/c ΙΙ.τείρου, τ'ΐΛ συ.Ι.Ιογϊίς τωκ 
-.apciinC·»', -~r.' περί Λωάύ»"ης πραγματείας καί 
άλ.λων έκδοθησομένων δσον ούπω, ίθιμογραγίας 
λ~\. διευκρίνησε πολλά καί διηυκόλυνεν εις πολ
λοΰ; το περί Ιίπείρου προταθέν ύπό τοϋ έν Κων- 
σταντινουπόλει φιλολογικού συλλόγου Ζωγράφειον 
διαγώνισμα’ καί ήμεϊς οπωσδήποτε, ώ; Ιίπειρώ- 
ται, άσχολ.ούμενοι είς τά τή; Ηπείρου μετά νεανι
κού βάορους. τολμώμεν ν’ άπεκδυθώμεν εΐ; τον 
τής έπικρίσεως αγώνα τή; περί Δωδώνη; πραγμα
τείας, καί τοι άναγνωρίζομεν ότι δέν έχομεν τ’ 
άπαιτούμενα προς τοϋτο μέσα, έλπίζου.εν δέ νά 
τόχωμεν και τής εΰμενείας τοϋ κυρίου ’Αραβαν- 
τινοϋ καί τή: συγκαταβάσεων τών αναγνωστών.

Ο Φιλίστωρ τό μόνον περιοδικόν ,κατά τά τε
λευταία έτη φιλολογικόν σύγγραμμα έκάστοτε 
είς έκαστον τεύχος περιελάμβανε καί βιβ.ίιογρα- 
ylar πολλών έκδοθέντων συγγραμμάτων, μέτριο- 
παθώς επικρινόμενων υπό τών άξιοτίμων και πε
παιδευμένων συντακτών αύτοϋ, καί συσταινομέ* 
νων τοί: άναγνώσταις’ εις τό Ε . τεύχος τοΰ Δ', 
τόμου αναγγέλλει καί τήν έκδοσιν τής πραγμα
τείας ταύτης χωρίς νά έκφέρη κάμμίαν γνώμην ό 
συντάκτη; αύτής περί τής νέας γνωματεύσεως ή 
άνακαλύψεως τού Δωδωναίου μαντείου ύπό τού 
κυρίου Αραβαντινοϋ, άλλά συνευχεται αύτώ ΐνα 
κυβέρνησις τις κάμη άνασκαφάς καί λυθή όριστι- 
κώς τό σπουδαίου τούτο ζήτημα.

Ημείς δέν έξετάζομεν ενταύθα διατί ακροθιγώς 
πω; ήψατο τή; διατριβή; ταύτη; ό συντάκτη; 
-.ή; βιβλιογραφία;; παρατηρούμε·/ δέ μόνον ότ· 

| θεωρεί ώ; γνώμην τού Αραβαντινοϋ καί τήν θέσιν 
τής πόλεω; Δωδώνης έν τή Καστρίτσα (1 1/2 
ώραν μακράν τών ίωαννίνων ) γνώμην, ήν καί 
άλλοι πολλοί άπεφήναντο, καί δτι θέτει τήν θέ
σιν τοϋ ναού κατά τό αύτό που μοναστηριού τή; 

, άγια; Παρασκευής, άν καί ή θέσις αύτη απέχει 
| τή; Καστρίτσα; εξ ώρας περίπου.

Φιλολο ρκαί καί τοπογραφικαί πραγματεία·, 
μονομερώς περί αρχαίων τής Ελλάδος τοπογρα- 

| «ρικών καί φιλολογικών ζητημάτων έξεδόθησαν 
μεν μέχρι τούύε υπο τών ήμετέρων λογίων σλί- 
γαι, άφοΰ έδρεψαν τού; καρπού; πρότερον οί πε- 

! ριηγηθέντες κατά τά τέλη τή; παρελθούση; καί 
I τάς άρχάς καί μέσα τής παρούσα,; έκατονταετη- 
I ρίδος ξένοι, έσχον όμως τήν ατυχίαν ύφ’ ημών 

αύτών νά μή θεωρώνται αξιόπιστοι, καί το δή 
χείοιστον οί ημέτεροι ικανοί νά εύρωσιν, όσα ξέ
νοι άλλως μέν σοφοί η έπεχείρησαυ καί άπέτνχαν 

ί ή εΐνε άνάγκη νά έλθωσι νά μάς τά ύποδείξωσ·.’ 

καί τήν γνώμην ταύτην έκ παντελούς άγνοια; 
καί πολλά·. έφημερίδε; ήμών δυστυχώς ήσπάσθη- 

| σαν κατά τά τελευταία μάλιστα έτη, δτε ό Γερ- 
( μανός άρχιτέκτων Strack έπεχείοησε τήν άνα- 
1 σκαφήν τοϋ Διονυσιακού θεάτρου. Δεν άρνούμεθα 
δτι Αγγλοι, Γάλλοι καί ιδίως Γερμανοί ήσχολή- 
θησαν περί τά τοιαΰτα έπιστημονικώς καί φίλο- 
πόνως, άλλά δέν πρέπει καί νά σιωπώμεν ότι τοί; 
ίίλλησι συμπαρομαρτοΰσι πολλά, ών στερούνται 

, εκείνοι, καί οτι ώς ό καιρός έδειξεν οί Ελληνες 
κατώρθώσαν ν άνασκευάσωσι πλείστας τών ξέ- 

' νων ιστορικά: ή τοπογραφικά; θέσει; καί νά έξεύ- 
ί ρωσιν ιδία:.

τήν θέσιν αύτοϋ. Αλλ’ ώς συμβαίνει 
:, ούτο> συνέβη καί εί; τό ήμέτε- 

περιεπλέχθη καί ύπό τών νεωτέρων διαιρε
ίς πολλά στρατόπεδα κα’

έπισύρομεν τήν αποδοκιμασίαν πολλών καί έκ 
τών ήμετέρων καί έκ τών ξένων.

Η ολη πραγματεία τού Αραβαντινοϋ έκ σελί
δων 5G ή κυριώτεοον έκ 45, μή συμπεριλαμβα
νομένων τών τού; συνδρομητή; καί τά εξώφυλλα 
άπαρτιζουσών, διαιρείται εις 1Γ'. κεφάλαια καί έν 
Ttpoolitt.or, καί δέν εΐνε άλλο ή άθροισμα παντο- 
δαπών άπομ.νημονεύσεων, μαρτυριών καί γνωμών 
τών άρχαίων καί τών νεωτέρων, καί τό δή χεί- 
ριστον δλω; άβασανίστων καί δέν τό λέγω μόνο: 
έγώ, ούδ έχουσι τήν ανάγκην οί αναγνώσται νά 
διέλθωσι τήν δλην πραγματείαν, άφοΰ καί ό Αοα- 
βαντινό; έν τώ προοιμίω άνακηρύττει δτι τά έν- 

I δέκα πρώτα κεφάλαια τά έκ σελίδων τριάκοντα 
καί μιά; περιέχουσι ξηρά; μαρτυρίας’ μένουσιν 

- ; ήδη δύο κεφάλαια, ή θέσις καί τό συμπέρασμα 
έκ σελίδων 13 εις ά έπιλαμβάνεται τής ευκαι
ρίας εύθΰς έξ αρχή; ν’ άποκαλέση τάς γνωματεύ
σεις τών άλλων αντιφατικά: καί αυθαιρέτου; χω
ρίς νά τά; άποδείξη τοιαύτας, οπερ αναγκαιότα
του, καί προ; ούδέν λογιζόμενο; τά; σωρείας τών 
γνωμών η μαρτυριών άποφαίνεται οίονεί βασιζό
μενος εί; δώδεκα θέσεες, ή μαρτυρία; τού Στρά
βωνος, Εύσταθίου, Πλινίου, Πολυβίου, άδιστάκτως’ 
ότι τό περίφημου Δωδωναίου μαντείου έκειτο εί; 
τό ΓΙώτερου τώυ Κατσαυοχωρίωυ. Αν πεοιωείζετο 
ει; το τελευταίον τούτο ούδ ήμεϊ; ήθέλαυιεν τό
σον τόν κατακρίνει, ούτε άλλος κάνε·:, άλλ' δταν 

I βλέπει τι; πραγματείαν «τυντεταγμένην μέ τόσον 

, κόμπον, μά τήν άλήθειαν άναγκάζεται έκών άκων 
χάριν αύτής τή; άληθείας καί τών διασυρομένων 
σοφών άνδρών νά έπιπέση βαρέω; κατ’ αύτής, 
άν καί ό συντάκτη; ήσχολήθη καί είς άλλα όπω;- 
δήποτε έθνικά έργα καί άσχολέϊται.

Παραθέτομεν ένταύθα χάριν τών άναγνωστνώ 
τά; έπιγραφάς, ή τήν έννοιαν τήν έν τοϊ; Π’’, κε
φαλαίο·.; τής ολη; του πραγματεία; περιεχομένην.

Τό πρώτον κεφάλαιον κατέχουσιν οί περί Δω
δώνη; κατά καιρόν γράψαντες, καί έγχαράττον- 
ται αύτολεξεί αί άπομνημονεύσεις τινών κατά 
χρονολογικήν σειράν, αί πλεϊσται ούδ εί; τίνα έκ 
τών πολλών βιβλίων τού συγγραφέως ώ; άναφερό- 
μεναι σημειοϋνται.

11 Ετυμολογία τή; λέξεως Δωδώνης ίυε τό I’/. 
κεφάλαιον, ή μάλλον άπομνημονεύσεις περί τής 
ετυμολογίας τών Αλεξανδρινών καί τοϋ Πουκεβίλ' 
παραδέχεται δ ώς μάλλ.ον πιθανωτέρα·· κατά 
τινα νεώτερον φιλόλογον (;) τήν έκ τοΰ όοΐναι, 
δτι δίδωσι τ’ άγαθά ή γή αύτη.

Τό Δωδωναϊον ζήτημα, ζήτημα σπουδαιότατου, 
-δικαίως εϊλκυσε τήν προσοχήν τών ξένων προσπα- 
•θούντων νά συμβιβάσωσι τάς πολλά; τών αρχαίων 
καί αντιφατικά; άλλήλα·.; μαρτυρία; καί νά ύπο- 

δείζωσι καί τη 
εί; πάν ζήτημα.

?0V’ ,
Οέντων είς πολλά στρατόπεδα και περί τής αρχή; 
τοϋ μαντείου αύτού καί τής θέσεως διαμφισβη · 

πουντών’ τούτων δ’ επισημότεροι εισιν ό Γάλλο; 
Pouqueville, καί ό Αγγλο; συνταγματάρχη; 
Leake’ οί εξής δέ καί έγραψαν είτε ιδία; διατρι- 
βάς, είτε έν περιοδικοί; φιλολογικοί; συγγράμμα- 
σιν, είτε τυπογραφικοί; καί άλλαχοϋ.

J. Sibranda de oracubo Dodonae, Francq. 
1695. F. Cordes, de oraculo Dodonaeo, Gru 
•ningae 1826. ios. Arnetb. uber das Taube- 
norakel von Dodona, Wien 1840. das Pe- 
lasgiscbe Orakel des Zeus in Dodona von 
Lrnst von Lasaulx. Wurzburg, 1840. Prel- 
ler in Pauli Encyclopadie. Klausen in Allge- 
meine Encyclopadie der Wissenscliaften und 
Kiinsle von Erscli und Gruber’ ομοίως ενταύθα 
•L. Zander καί Richter, Sluhr, Religionsystem 
der Ilellcnen. Butlman έν τώ Mythologus. 0. 
Muller, prolegomena. Creuzer, Symbolik und 
Mylhologie. Εκτός τούτων ό Leake, Northern 
Greece, καί άλ,λοι Αγγλοι’ ό Pouqueville, vo
yage en Gt See- έ Hahn, Albanesische Stu- 
dien’ τελευταίον δ’ ό Franz Dorotheus Ger
lach, Dodona, eitte Historisch-anliquariscbe 
Unlersuhung, Basel 1859.

Καί έκ τών ήμετέρων ολίγοι έθιξαν τό ζήτηυ.α 
τοϋτο είς τά περί Ιίπείρου αύτών συγγράμματα, 
ο'ύς αναφέρει ό Αραβαντινός, δστις καί υ.όνο; έξέ- 
δωκεν ιδίαν πραγματείαν έπί τώ υπόδειξα·, τήν 
θέσιν τού περιφήμου Δωδωναίου μαντείου’ έκφρά- 
ζομεν δέ τήν λύπην μας διότι εύθΰς έκ τοΰ προοι
μίου του βλέπομεν δτι ήγνόει άν έςεδόθη έκτενής 
πραγματεία περί Δωδώνη; συντεταγμένη ύπό 
τινο; τών έξ επαγγέλματος αρχαιολόγων καί σο
φών, καί άπορούμεν πώς δέν έφρόντισε νά μάθη, 
αφού άπό τά 1859 άπεφάσισε νά έκδώση τοιαύ - 
την διατριβήν, έπειδή ημείς οί Ελληνες περί τού
του πρέπει πολ.ύ νά φροντίζωμεν καί νά μή άπεκ- 
δυώμεθα είς τόν αγώνα πριν μάθωμεν καλώ; ποιοι 

"ών νεωτέρων έγραψαν καί πώ; έγραψαν περί 
τοιοΰτων ζη-ημάτων, άλλω; καταντώμεν γελοϊι 
καί άντί νά δείξωμεν δτι κάτι κάμνομεν δικαίως

.οι
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Τδ τρίτον κεφάλαιον διαιρεί είς τέσσαρα μέρη 
περιλαμβάνοντα μαρτυρίας ζαΐ γνώμας περί τής 
ίδρύσεως τοϋ Δωδωναίου χρηστηρίου' καΐ έν μέν 
τώ πρώτφ εκτίθενται αί μαρτυρία·, τοϋ Σουίδα 
παρά Στεφάνι» ζαΐ Στράβωνι, τοϋ σχολιαστοϋ τής 
Ιλιάδος, ζαΐ έζ τών πρακτικών τής έν Εφέσω συνό
δου (!) περί ύπάρξεω; Θετταλικής Δωδώνης, είς 
το β’. ότι ή έν ΪΙπείρφ προήχθη έκ τής Θετταλι- 
κής, είς τδ γ'. δτι έκ τών Θηβών τής Αίγυπτου, 
καί είς τδ δ', τδ καΐ τελευταίου ότι ίορύθη πρω- 

τοτύπως.
Τά συστατικά τοϋ ιερού, ιερά οΐχία, θξ>νς, 

ya.lxior περιέχονται κατά τδν συνήθη τώ Λρα- 
βαντινώ τρόπον είς τδ Δ. κεφάλαιον.

Τδ πέμπτου κεφάλαιον φέρει τήν εξής επιγρα
φήν. «ίερά θεραπεία τοϋ ναοϋ, τρόπος τής μετά· 
δόσεως τών χρησμών, ζαΐ χρησμοί τινες δίασω- 
θέντες.»

Διάφοροι γνώμαι ϊνε τδ Στ', κεφάλαιον περί 
τής πολιτικής ή εθνικής έξαρτήσεω; τής Δωδω- 
ναίας χώρα:.

Εϊς το Ζ. κεφάλαιο·' εκτίθενται μαρτυρία·, 
περί τών περί Δωδώνην Ηπειρωτικών έθναρίων.

Τά δέ τοπικά προςόντα κζΐ χαρακτηριστικά 
τής Δωδώνης περατοϋσι τδ 11'. κεφάλαιον.

Τδ Θ. ϊνε ή ακμή, παρακμή καΐ έκλειψις τοϋ 
μαντείου.

Ερχονται αί διάφοροι γνωματεύσεις περί τής 
θέσεως τής Δωδωναίας ‘χώρας όλαι ένδεκα τδν α
ριθμόν έκτος τής τοϋ Αραβαντινοϋ, ήτις εκτίθε
ται είς τά επόμενα κεφάλαια.

Τδ κεφάλαιο·/ΙΑ . περιλαμβάνει τήν θέσιν τοϋ 
Δωδωναίου ζητήματος κατά τδν Αραβαντινδν, 
άφοϋ έξετέθησαν αί άντιφατικαΐ ζαΐ αυθαίρετοι 
κατά τδ πλείστον γνωματεύσεις τών άλλων (1), 
έπισυνάπτονται δ’ είς τάς ανώτερα; θέσεις ·μλ 
τοπογραφικαΐ πληροφορία·, τοϋ Κατσανοχωρικοΰ 
τμήματος τής ’Ηπείρου.

Τδ 1β'. κεφάλαιον τέλος φέρει εις φώς τδ συμ
πέρασμα έν επτά σελίσι.

Καΐ τδ Η'. κεφάλαιον, ή ό έπίλογος κλείει τήν 
δλην πραγματείαν μέ τήν γνωμάτευσιν ότι οί μέ
χρι τοΰδε τών αυτοχθόνων καΐ έτεροχθόνων άπο- 
φανθέντες περί τοϋ ζητήματος τής Δωδώνης 
δέν έπεισαν εαυτούς, καΐ ότι μόνος αύτδ; φρονεί 
καΐ πιστεύει ότι η ανακάλυψές του ϊνε επαρκής 
καί πειστική.

Σημειωτέου ότι τδ ποοοίμιον τδ άφήσαμαν, 
διότι τδ άφησε καί αύτδς ό συγγραφεύς γράψας 

μέ μικρά γράμματα ζαΐ χωρίσας τής όλης του 
πραγματείας.

6 Λραβαντινδς έν τή χρονογραφία του Τομ. Β. 
έν λ. Ιωάννινα γράφουν περί Μιτσκελίου παρεδέ- 
χετο τήν γνώμην τοϋ Λειζίου καί συνεφώνει μέ 
τδν κύριον Αλέξιον Πάλλην περί τής Δωδώνης 
θέτοντα αύτήν είς τδν ανατολικόν σκόπελον τής 
άκροπόλεως τών Ιωαννίνων, έν δέ τή περί Δωδώ
νη; πραγματεία διαστρέφει τά πάντα τής χρονο
γραφία; καΐ μετατοπίζει τδν Τόμαρον ζαΐ τήν 
Δωδώνην πολύ μακράν τών ιωαννίνων, καΐ τδ πε- 
ριεργότερον θεωρεί τήν νεωτέραν άνακάλυψίν του 
επαρκή καΐ πειστικήν, διότι αύτδς καΐ μόνος κα
τόρθωσε νά πείση εαυτόν. Πραγματεία γραφεισα 
μέ τοιαύτας αξιώσεις δέν έπρεπε καθ’ ημάς νά 
έξέλθη γυμνή, άφοϋ ή Δωδώνη κεϊται είς δυςχεί- 
μερον θέσιν ένεκα τών κατά τδ θέρος διαρζουσών 
χιόνων έπί τών Τσουμεριζών όρέων, ούδέ καν τήν 
ηπειρωτικήν χλαϊναν ένδεδυμένη, άφοϋ δέν κατε- 
δέχθη ό συγγραφεύς της νά τήν ένδυση τδν γερ
μανικόν μανδύαν !

Η διατριβή τοϋ Αραβαντινοϋ ϊνε καλόν βοή
θημα είς σύνταξιν νέας περί Δωδώνης διατριβής, 
άφοϋ παντοϋ σενέλεξε καΐ έχει αβασάνιστους τάς 
περί Δωδώνης, ώς λέγει, μαρτυρίας, ζαΐ πρέπει 
διά τοΰτο νά τώ άπονέμωσι τον δίκαιον έπαινον 
όσοι έπιχειρήσουσι νά συντάξωσι νέαν περί Δωδώ
νης διατριβήν, νά προσέχωσιν όμως πολύ είς τά 
παραπομπάς καΐ αύτά; τάς μαρτυρίας, διότι ουτω 
σημειωθεϊσαι δέν εύρίσκονται είς τάς πηγάς εύ
κολα. Αντί δέ νά βασανίσωμεν τήν δλην πραγμα
τείαν ζαΐ νά ύποδείξωμεν δτι δέν έγράφη καθώς 
υπαγορεύει τδ ζήτημα καΐ αί παρουσιαζόμεναι 
άντιφατικαΐ τών άρχαίων καΐ τών νεωτέρων μαρ
τυρία·. άρκούμεθα μόνον έν τή βιβλιογραφία ταύτη 
νά έπικρίνωμεν τά δύο κεφάλαια, τήν θέσιν καις 
τδ συμπέρασμα, δι' ά έπαίρεται ό κύριος Αρα- 
βαντινδς ζαΐ είς ά στηρίζεται ή όλη πραγματεία 
του, εϊς ιδιαιτέραν περί Δωδώνης διατριβήν άφί- 
νοντες ν’ άναιετύξωμεν καΐ διευκρινήσωμεν όσον 
τδ δυνατόν τάλλα. περί Δωδώνης ζητήματα.

Είς δώδεκα θέσεις, ώς τάς άποκαλεΐ, στηριζό- 
μενος άποφαίνεται οτι ή Ελλοπία χώρα ϊνε ό πε- 
δεινδς τάπης τών Ιωαννίνων, η πόλις Δωδώνη έ- 
κειτο εις τήν Καστρίτσαν, τδ Δωδωναϊον μαντεΐον 
είς τδ Πάτερον, καΐ ή πόλις Ελλά είς τδ Ξηρο- 
βούνι, δπερ Τόμερον άποκαλεΐ.

Καΐ δτ>. μέν η Ελλοπία χώρα ούκ έστιν άλλη 
ή τερπνή καΐ εκτενής κοιλάς τών ιωαννίνων δέν 

ϊνε γνώμη τοϋ Αραβαντινοϋ, διότι πολλοί τών 
νεωτέρων περιηγητών περιγράφοντες αύτήν ευρί- 
σκουσιν όμοίαν τοΐς ύπδ τοϋ Ησιόδου έκ τοϋ σχολ. 
τοϋ Σοφοζλ. Τραχιν. 1 I 7 4 περί Ελλοπία: έκτε- 
θεΐσιν, άτινα καΐ άπογράφομεν ένταϋθα.

« Εστι τις Ελλοπίη, πολυλή'ίος ήδ’ έυλείμων
■ άφνειή μ.ήλοισι καΐ είλιπόδεσι βόεσσιν. 

έν δ’ άνδρες ναίουσι πολύρρηνες, πολυβοϋται, 
πολλοί άπειρέσιοι, φΰλα θνητών ανθρώπων. 
ίσθάθε Δωδώνη τι; έπ έσχαπή πεπόλισται, 
τήν δε Ζεύ; έφίλησε έδν χρηστήριον είναι, 
τίμιου άνθρωποι;, ναΐον δ έν πυθμένι φηγού, 
ένθεν έπιχθόνιοι μαντεΰματα πάντα φέρονται, 
δς δή ζεϊθι μόλων θεόν άμβροτον έξερεεϊνη 
δώρα φέρων έλθησι σύν οιωνοί; άγαθοϊσι ».

Καΐ ό κύριος Λραβαντινδς εις τδ ζεφ. I. λέγει 
δτι και ό Πουκεβΐλ καΐ Λείζιος τιθέασι τήν Ελ- 
λοπίαν είς τήν έκτενή κοιλάδα τών ιωαννίνων’ ή 
κοιλάς τών Ιωαννίνων (I) κεϊται εΐ; τδ μέσον τής 
Ηπείρου ζαΐ περικυζλοϋται πανταχόθεν διά συνε 
χών όρέων τοϋ Μιτσκελίου άνατολιζώς, τοϋ Δρύ- 
σκου μεσημβρινώς συνεχομένου τώ πρώτοι άλλά 
χθαμαλωτέρου σχηματίζοντος συνεχείς λόφους, 
καί άλλων οροπεδίων δυτικώ; καΐ άρκτιζώς' ή 
κοιλάς πρδς δύσμάς πετρώδης καί ξηρά ϊνε έν τώ 
μέσω καρποφόρος καΐ χαταβαίνει είς χθαμαλωτέ- 
ραν γήν πολυλήΐον ήδ’ εύλείμωνα’ λίμνη δέ τι; έζ 
τών πολλών πηγών τοϋ Μιτσκελίου εχουσα μή
κος έξ ωρών, καΐ πλάτος κατά τδ μεσημβρινόν 
άκρου μίαν καΐ ήμίσειαν ώραν σχηματίζεται όχι 
σχεδόν συνεχής άλλ είς δύο διά στενού έλους 
συνδεδεμένας' καΐ ή μέν πρδς βορρά·/, ή καΐ μι
κρότερα, καλείται έκ τίνος έκεΐ που πλησίον χω
ρίου λ.ίμνη τής Ααψίστας, ή δέ πρδς μεσημβρίαν 
μεγαλειτέρα, έν ή καΐ μικρά τις νήσος (νησί) εύ- 
ρίσζεται, άπδ τής πόλεως λίμνη τών Ιωαννίνων 
ονομάζεται' ή λίμ.νη δέν ϊνε αρχαία, πρέπει δέ νά 
ώνομάζετο Παμβώτις λίμ.νη διότι έκ τοϋ Ευ
σταθίου ίλ. γ, 189 μανθάνομεν ότι ή έν Μολοσ- 
σια λίμνη είχε τήν ονομασίαν αύτήν.

Καΐ ή πόλις Δωδώνη οτι έκειτο είς τήν Κα
στρίτσαν δέν ϊνε άνακάλυψις τοϋ Αραβαντινοϋ, 
διότι τούτο είπον πρότερον καΐ ΙΙουζεβΐλ ζαΐ Λεί
ζιος καΐ σχεδόν πάντες’ ή δέ Καστρίτσα κεϊται 
“ρδς μεσημ.βρίαν τή; λίμνης μίαν καΐ ήμίσειαν

(I) Geographic von Grieclieland yon Conrad Bur· 
siau. Erstcr Band· Leipzig 1862. ρελ. 20 ζερς. Χρο- 
ν°Τ?«?ία τη- ’Ηπείρου, II. Α. II. Το'μ. Β'. σελ. 215 
ζεφξ. 

ώραν μακράν τών Ιωαννίνων, καί ϊνε λόφος τις 
μεμονωμένος, έζ δέ τών έν αύτή φαινομένων έρεί" 
πίων αρχαίου καΐ ρωμαϊκού τείχους φέρει καΐ τδ 
ονομα.

Περί τοϋ άν ή Ελλοπία ϊνε ό πεδινός τάπης 
τών Ιωαννίνων καΐ άν ή πόλις Δωδώνη έκειτο έν 
τή Καστρίτσα, έπειδή ϊνε άλλων γνώμαι, δέν μα
κρηγορούμε·/ ένταϋθα, έρχόμεθα δέ τώρα είς τήν 
γνωμάτευσιν τοϋ Αραβαντινοϋ, οτι δήλον ότι τδ 
Δωδωναϊον μαντεΐον εκειτο είς τδ Πάτερον των 
Κατσανοχωρίων, ή πόλις Ελλά είς τδ Ξηροβούνι, 
όπερ Τόμερον άποκαλεΐ’ ζαΐ πριν προβώμεν έπι- 
στημον.ζώς ν άποδείξωμ.εν τάς γνωματεύσει; τού 
Αραβαντινοϋ έσφαλμένα;, ά; μοι συγχωρήσωσιν 
οι άναγνώσται νά τοϊ; διηγηθώ τί είς τήν νεω
τέραν μου ήλιζίαν συνέβη, διότι καΐ τοΰτο συντε
λεί ΐνα έννοήσωσι πρώτον πώς ό κύριο; Αραβαν- 
τινδς έσχ,ημ.άτισε τήν περί Δωδώνης γνώμην εϊτε 
μαγγανευθεΐς διά τή; μαγεία; τών μαγισσών τού 
Πατέρου, εϊτε θέλων διά τής έπιτηδειότητός του 
τής μεγίστη; νά φεναζίζη τούς έπιπολαίως άνα- 
γινώσζοντας τά συγγράμματά του.

Ηζουα παρά πολλών γραϊδίων ότι είς μέρος τι 
μακράν τής γώγ/«ς μου υπάρχει τόπος θαυματουρ
γός, τόπος άπότομος ζαΐ φαραγγώδη: έν ώ άνα- 
βρύει έκ μ.αρμάρων ύδωρ, όπερ έθεώρουν ιαματικόν 
παντός χρονίου νοσήματος ζαΐ έζάλουν 'ζονθχο- 
ripi έκεϊ προσήρχοντο ζαΐ προσέρχονται ασθε
νείς ΐνα ιατρευθώσιν, ή πέμπουσιν άλλους ΐνα φέ- 
ρωσιν αύτοϊς έκ τοϋ ύδατος έκείνου, ζαΐ άφοϋ έτέ- 
λ.ουν δεισιδαιμονίας τινας όμοιας ταϊς ύπδ τοϋ 
Αραβαντινοϋ περιγραφομέναις έν σελ. 40 τής 
πραγματεία; του ζατελάμβανον άν ό ασθενή; ια
τρεύεται’ ταϊ; ^αιθειαις θεωροϋσιν ώ; αέρια σώ
ματα ή μεταμορφούμενα (ΐαηχά, ~ov.Ua σοντ:Βέ- 
στατα κατοιζοϋντα είς ύψηλδν βράχον πλησίον 
τής πηγή; άνυύούμενον’ ήμ.ην μαθητής είς τδ σχο
λείου τής χώρα; μου, είχον άκούση τά περί Δω
δώνης, ( I) ζαΐ χαίρων ζαΐ άγαλλόμενος τδ έφύ- 
λαττα μυστικόν μέχρι; ού μάθω και έξετάσω περί 
αύτής καΐ προβώ είς τό μέσον νά. εϊπω τήν άνα- 
κάλυψίν μου’ πολύ εύκολον καΐ πιθανόν τδ ένό-

(l)Aen. Ill, 460 ζαΐ Servius ·. circa templnni 
quercus immanis fuissc dieitur, ex cujus radicibus 
fo n s manebat, qui suo murmureinstinctu deorum 
diversis oracula reddebat, quae murmura anus. 
Pelias nomine, inlerpretata bominibus disserebat, · 
καί δ Πλίνιο; II, <03. « in Dodone Jovis, f o ii s cum 
sit gelidus et immersas facis exstinquat, si exstin- 
etae admoventnr ·.·

ov.Ua
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λος τόπος παράξενον ! καί λοιπόν τρεις θέσεις 
τής Δωδώνης; τρέχω άνω κάτω, συλλογίζομαι, 
καί δμως δέν είπα είς κανένα τίποτε' έξηκολού- 
θησα τήν διατριβήν τοϋ Αραβαντινοΰ, τήν έτε- 
λείωσα καί τήν είδα ολως στηριζομένην είς τάς 
δεισιδαιμονία;, ήρχισα πλέον νά ύποπτεύωμαι, 
καί ή υποψία νά μέ κάμη νά εξετάσω τά περί 
τοϋ Δωδωναίου ζητήματος, τώρα έάν έλεγα τήν 
τοϋ Αραβαντινοΰ γνωμάτευσιν σαθράν, καί ή ίδι
κή μου θά ήτο σαθρά, καί όμως ό Αραβαντινδς 
μέ τά σωστά του ισχυρίζεται δτι ϊνε άληθεστάτη' 
έλαβα ύπ' δψιν τά; δώδεκα 6ίσιις του καί είδον 
ούδέν ώρισμένον, καί ότι μ’ αύτάς δύναμαι καί 
έγώ όχι μόνον έν Μπείρω, άλλά καί αλλαχού νά 
ορίσω τήν θέσιν τοϋ μαντείου τής Δωδώνης, και 
ότι είς πολλάς τούτων δύνανται νά στηριχθώσι 
καί στηρίζονται πάσαι αί γνωματεύσει; τών άλ
λων, ά; αύτδς άπεκάλεσεν αντιφατικά; καί αύθαι- 
ρέτους' ζητοΰντες νά ευρωμεν τήν Δωδώνην άγνοοϋ- 
μεν ότι ϊνε άναγκαιότατον μετά τήν Ελλοπίαν 
νά δρισθή τδ όρος ό Ί'όμαρο;' καί όμως καί αυτό 
καί άλλα όρίζουσιν όσοι επιχείρησαν νά γράψωσι 
καί έγραψαν περί Δωδώνης, άφοΰ εΰρωσί που ίχνη 
ή ερείπια αρχαίας τίνος κωμοπόλεως, καί τοιαΰτα 
έρείπια πλεϊστα άπαντα τι; ού μόνον πολλαχού 
τής ΙΙπείρου, άλλά καί είς πάσαν ελληνικήν χώ
ραν, ή μάθωσιν οτι τελούνται δεισιδαιμονία; τι
νέ;· έσπευσα, άς μέ πιστεύωσιν οί άναγνώσται, 
έσπευσα νά έκδώσω περί Δωδώνης διατριβήν, νά 
μεταχειρισθώ τά; θϊσιια τοϋ ’Αραβαντινοΰ, νά 
όρίσω τόν Ί’όμαρον, τήν Δωδώνην, νά εύρω λίθον 
υπερμεγέθη, ή καθώς λέγει ό Αραβαντινδς, πέ
τραν μεγίστην ώ; έπαλξιν tF.f γουσατ καί ύποβα- 
σταζομένην ΰπδ σκοπέλου φυσικόν, ένθα νά Οέσο) 
τδ Δωδωναϊον μαντεϊον' πρός τον σκοπόν τούτον 
άπεφάσισα νά έπισκεφθώ τούς ύπδ τών γραϊδίων 
ΰποδειχθέντα; τόπου:' άλλ’ όταν εφθασα εί; Ιωάν
νινα καί έπεσκέφθην τδ Πάτερου, τήν θέσιν είς ήν 

, θέτει ό κύριος ’Αραβαντινδς τήν Δωδώνην του, έ- 
■ στρεψα κύκλω τού; οφθαλμού; μου καί περισκο- 
. πών τούς φαραγγώδεις έκείνου; τόπου; έθαύμασα 
: πώς κατώρθωσεν ό κύριο; ’Αραβαντινδς ν’ άναβή 

καί καταβή έκεΐ, όπου αί γυναίκες ^ιψοκινδύνως 
καταβαίνουσιν' είχον εί; χεΐρά: μου τήν περιγρα
φήν τή; χώρας τών Κατσανοχωρίων, καί τδ πε
ρίεργον δέν μοι έφάνη νά περιγράφηται πιστώ; τό 
μέρος τούτο, τδ δ’ άρχαιότατον μοναστηριού τής 
αγίας Παρασκευή; ϊνε άπδ τά συνήθη παρεκκλή
σια τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, άν δεν μ άπρι- 

μιζα, διότι ουτω συμβαίνει νά θεωρώσιν ολα πι
στευτά καί ά'ληθή οί νεώτεροι, δσα οι πρεσβύτεροι 
και οί γέροντες απίθανα ολως πιστεύουσ·. και την : 
αρχικήν αιτίαν άνευρίσκουσΓ μετ ολίγα ε-η επα- ι 
θα οφθαλμίαν, γραίδια έξ άλλων χωρίων τυχαίω: 
ευρεθέντα είς τον οίκον μου καί αφορμήν λαβόν- > 
τα έκ τής οφθαλμίας μοί διηγήθησαν μεγαλεί- 
τερα πράγματα, καί μέ ήνάγκαζαν ίδίοις ποσί νά 

έπισκεφθώ τδν θαυματουργόν έκεϊνον τόπον' τοΰτο 
τδ ήθελα όχι μά τήν αλήθειαν χάριν τή; οφθαλ
μίας, άλλ’ ένεκα τής δέσεως εκείνης, τοΰ ίεροΰ 
έκείνου τόπου' ύπείκων είς τά; παρακλήσεις άλ
λων, ’ίνα μή δώσωμεν χώραν είς δαιμόνια πνεύ

ματα καί ίσκιωθωιιεν ανέβαλα τδν καιρδν άλλά 
δέν <>' άφινεν ή ιδέα ότι έκεΐ έκειτο τδ Δωδωναϊον 
μαντεϊον' ερωτώ νά μάθω ποϋ εύρίσκεται ό τό
πο; έκεΐνος, καί παρά πκσάν μου προσδοκίαν υπήρ
χαν δύο τόποι πολύ άπ’ άλλήλων άπέχοντες καί 
ολως εις άντίθετον θέσιν' ΰπώπτευσα, καί τήν υπο
ψίαν μου ταύτην διεσκέδασεν ί. έλπ-.ς δτι δέν ύπάρ
χουσι μέν δύο τόποι, ή δέ σύγχυσις προέρχεται 
έκ τών γραϊδίων άγνοούντων ίσως τδ μέρος άφοΰ 
δέν ήσαν και άπδ τδ αύτδ χωρίον' έβλεπα δμως 
καί διαφοράς τινας ώς πρδς τδ δεύτερον, διότι 
κατά πάσαν πρώτην Μάί'ου έξ δλων τών γειτνια- 
ζουσών χωρών τοϋ τόπου έκείνου, πολλάκις δέ 
καί έκ πολύ μακρινών ασθενείς οίουδήποτε χρό
νιου νοσήματος ή θνησιτεκνίας ή άλλου τινδς τών 
τοιούτων σωρηδόν τρέχουσι νά μάθωσιν άν θά ία- 
τρευθώσι, καί τδ μυστήριον τοΰτο μόνον σλίγαι 
γραϊαι πατροπαραδότως γνωρίζουσΓ τδ πλήθος 
συνωθεϊται, άλλ.’ ούτε φωνή, ούτε άκρόασι;' όλοι 
οίονει φιλευλαβώς προσέρχονται είς τδ μέρος εκεί
νο, ένθα έγκαταλείπουσι τρίχα; τή; κεφαλής τοϋ 
ασθενούς, όνυχας, παλαιόν τι ένδυμα, ίδια δέ κατά 
τήν διάφορον χώραν άλλοϊα' παρήλθον έτη καί 
δέν είπον ούδενί τήν υποψίαν μου, δέν ήδυνάμην 
πώς άλλως νά εξηγήσω τά όμολογούμενα, νά πι- 
στεύσω τά; γραίας μά τήν άλήθειαν μοί έφαίνετο 
άτοπον, νά υπάγω μόνος μου νά ίδιο έμποδιζόμην' 
καί δμω; δέν είξευρα ότι ό κύριο; Αραβαντινδς 
άλλα μελετά έξέδωκεν είς φώς τήν περί Δωδώνη; 
πραγματείαν του' ανυπομονώ: καί διαφερόντως 
τήν άνεγίνωσκα καί φθά; είς τήν άί'σιτ τοϋ Δω- 
δωναίου ζητήματος, πρδ πάντων δ είς τήν περι
γραφήν τοϋ Κατσανοχωρικοϋ τμήματος καί εί; 
τάς προλήψεις καί δεισιδαιμονία; τών κατοίκων 
έσταμάτησα, ένόμισα δτι ονειρεύομαι, καί άλλη 
άνακάλυψις, λέγω, ώ; ή ίδική μου' άλλά καί άλ

τά ή μνήμη. Εξήλθον είς Ζαγόριον, συνήντησα λο
γίους άνδρας, ώμίλησα περί τοϋ Δωδωναίου ζητή
ματος, καί ήκουσα παρά πάσάν μου προσδοκίαν 
ότι κάποιος Γούλα: Σελιώτης ή Σουλιώτη; τρα
πεζίτης εί; Ιωάννινα έπερειδόμενο; είς δεισιδαι

μονίας τινα; τών γυναικών άπεφήνατο πρδ πολ" 
λ.οϋ ότι ή θέσις τοϋ Δωδωναίου μαντείου ήτο πλη
σίον τοϋ χωρίου του Σελ(λ)ιδ εΐς τδ Πάτερον ; εί; 
μίαν έπαλξιν' παράξενον είς τδ Πάτερον; είπα 
πρδς στιγμήν, καί άλλη θέσις καί άλλος τόπος' 
άλλ’ άρά γε άλλη θέσις ήτο, άλλη δεισιδαιμονία, 
άλλος τόπο;; ποϋ είξευρα, ποϋ τδ έφανταζόμην, 
που τδ ήλπιζε κάνεις ότι ϊνε αύτδ τδ Πάτερον 
τοϋ κυρίου ’Αραβαντινοΰ, αύτή ή υίοθετηθεϊσα 
γνωμάτευσι; ή άνακάλυψις' καί ό μέν κύριος Σε
λιώτης είχε δίκαιον νά θέτη τδ Δωδωναϊον μαν
τεϊον πλησίον της χώρας του καί είς τάς δεισι
δαιμονίας εκείνα; στηριζόμενος καί είς τδ έπώνυ- 
μόν του Σελλιώτης=Ελλιώτης, ΐίλλός,Πελασγός' 
άλλά τούτο μόνον μάς φαίνεται παράξενον, πώ; 
ήθέλησε νά δώση τήν άδειαν νά οίκειοποιηθή τήν 
ιδίαν του γνωμάτευσιν καί νά έκδώση διατριβήν 
άλλος μέ τήν ιδίαν του περιγραφήν; ύποπτεύο- 
μεν δτι κάτι ένόησεν ό κύριος Σουλιώτης καί δέν 
ήθέλησε νά γείνη Θύμα τή; δεισιδαιμονίας τών 
γυναικών' ουτω πως κατά τύχην άνεκαλύφθη καί 
διατί ό κύριο; ’Αραβαντινδς έν τή χρονογραφία 
του άλλοΰ έθετε τήν Δωδώνην καί τδν Τόμαρον, 
καί διατί εις τήν πραγματείαν περί Δωδώνης τδ 
Πάτερον ϊνε δ τόπος ένθα ήτο ή Δωδώνη' ήξιζεν 
όντως τδ Πάτερον μιά; τοιαύτη; πραγματείας 
καί τδ Κατσανοχωρικδν τμήμα μιά; τοιαύτη; 
περιγραφής ! άλλ’ άφοΰ έμαθα ταύτα δέν έκρινα 
άσκοπον νά έπισκεφθώ καί τούς τόπους ένθα τε
λούνται τοιαΰται δεισιδαιμονία1.' οί τόποι οί ύπο- 
δειχθέντες παρά τών γραϊδίων είς έμέ ήσαν είς 
τά χωρία τοϋ Ζαγορίου Βιτσκδ καί Βωβούσαν ών 
σήμερον σύντομον περιγραφήν τοΰ πρώτου δίδο- 
μεν τοϊς άναγνώσται;.

(1) Είς ολίγα χωρία τοϋ Ζαγορίου Καλείται καί ή κ ο υ- 
τ ’ο 6 λ ν. χ ι χ ή (Κουρτσοβλαχική) γλώσσα, ήτις αι- 
“Ρ^'ρος σαικρον διά της συστάσεως σχολείων ήρχισε 
ν’ “ποσχοραχίζηται.

Τδ Βιτσκό ή Βοβιτσκδ χωρίον τοΰ Ζαγορίου 
κείμενον πρδς τδ δυτικώτερον μέρος αύτοΰ κατ'.ι- 
κεϊται, ώς δλον τδ Ζαγόριον, υπό Χριστιανών ορ
θοδόξων λαλούντων τήν απλοελληνικήν γλώσ
σαν (1) ωυγκεκομμένως μέ ολίγα; ξενικά;. Εχει 
βρύσεις' πλησίον αύτοΰ διέρχεται μικρό; ποταμός' 

πρδ αύτοΰ κεϊται ή Αρτσίστα και αντίκρυ τδ χω
ρίον Πάπιγκον, κάταντες δέ τούτων έπικρέμαται 
βουνόν τι μέγα καί υψηλόν, ‘Ραδόβολη ονομαζό
μενο·/ έκτό; δέ τούτου καί άλλα μικρά βουνά 
υπάρχουσιν, είς τήν υπώρειαν τών οποίων συνη- 
θέστατα κεϊνται τά χωρία τοΰ Ζαγορίου' ήαίσειαν 
ώραν μακράν τοΰ Βιτσκού εις θέσιν απότομον και 
φαραγγώδη δμοιοτάτην τή ύπό τού Αραβαντινοΰ 
περιγραφομένη είς Πάτερον άπαντά τις τόν τόπον 
ένθα τελούνται αί δεισιδαιμονία', τών γυναικών' 
τό μέρος μόλις διαβατόν καί είς τούς πεζή προσερ- 
χομένους' βράχοι γλωσσοε.δεϊς καί μάρμαρα με
γάλα πάντως κυκλώπεια περικαλύπτουσι τό δλον 
έκεΐ μέρος' έκεΐ νομίζουσιν ότι κατοικοΰσιν αί 
’ξουΰειαίς, ά; άκούουσιν έστιν ότε λαλούσας, χο- 
ρευούσας καί πυρολαμπούσας' καί αί μέν δειλότε- 
ραι τών γυναικών πρηνείς πίπτουσαι περιμένουσι 
τήν στιγμήν τής άποδιοπομπής τού κακού, αί δέ 
γενναιότερα! καί πρεσβύτεραι τολμώσι νά λέγωσι 
τάς πράξεις αύτών καί νά δείχνωσι τοϊς ζητοΰσι 
Ορησκευτικώς απαγορεύεται όχι μόνον τδ νά δεί- 
ξωσι τώ ζητοϋντι τόν τόπον τούτον, άλλά καί να 
όμιλώσι περί αύτοΰ (άναβάνωσι), ούχ ήττον δμω; 
ύπάρχουσι πτωχαί γυναίκες καί γραϊαι όδηγοΰσαι 
τδν πάσχοντα ή θεατήν είς τόν τόπον τούτον' ή 
όδηγήσασα έμέ γραία συνεβούλευσεν έν τή οικία 
τής, άμα έξέλθωμεν καί βαδίζωμεν πρδ; έκεΐ νά 
μή όμιλώμεν, διότι μάς ,τφΓουχ τη γω-τή, θέλο
μεν δέ συνεννοεϊσθαι διά σημείων μέχρις στου έπι- 
στρέψωμεν' συνηθέστατα τούτο γίνεται άπδ πάν
τα; καί πάσας τάς έπισκεπτομένας τδ μέρος εκεί
νο' έβαδίσαμεν καί φθάσαντες έκεΐ ειδον τήν πη
γήν έν σχιστώ τινι μαρμάρω άναβλύζουσαν άεν- 
νάως ώς μ’ ειπεν ύστερον ή γραία' εις τά μάρμαρα 
εκείνα ύπάρχουσι φύλλα τινα, αγνοώ τίνος φυτού, 
πλαταϊα καί στρογγυλά, καί ούχί τά έν μαρμά- 
ροις συνήθως φυόμενα" ταΰτα καί λαμβάνουσιν οί 
προσερχόμενοι σπουγγίζοντες ή έπιθέτοντες είς 
πληγάς ή άλλα πάθη, χρησιμεύουσι δέ καί ώς 
μαρτύρια τοϋ άληθοϋ; ΰδατος είς όσους έκ μεγάλης 
άσθενεία; δέν δύνανται νά υπάγωσιν' έφανταζόμην 
έκεΐ ότι εύρίσκομαι είς Πάτερον, καί άν κάτο> τής 
φάραγγος δέν βλέπω τδν ’Αραχθον, βλέπω δμως 
άλλον μικρόν ποταμόν' είς τδν κρημνώδη τούτον 
τόπον είδον καί επάλξεις καί σκοπέλους, όχι δμω; 
καί κρίκον σιδηροϋν έπί πέτρα; κολοσσιαία; προσ- 
κεκολλημένον, ώς εΐς Πάτερον, <Jv ίδίοις δμμασιν, 
ομολογώ, δέν είδον, άμφιβχλλω μάλιστα άν καί 
ό ’Αραβαντινδς ήδυνήθη νά κταταβή εΐς τόπον
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σχεδόν απρόσιτον, ή ήρκέσθη είς τάς διαβεβαιώ
σεις τών χωρικών, οίτινε; πολλάκις ώς ϊνε γνω
στόν, διηγούνται καί πιστεύουσι πολλά’ έπέστρεψα 
έκ τοΰ μέρους εκείνου καί ήρώτησα τήν γραίαν τί 
είξεύρει άπό τους γονί'ίονς τη; περί τοϋ τόπου 
τούτου, μ’ είπε δ όσα καί ό ’Αραβαντινδς διηγεί
ται έν σελ. 44γ, τής πραγματείας του προσθέσασα 
καί τούτο ότι άχ· τό .Ιά.ΐιια τώ>· ςουθχιων χα- 
ταΛα.6αΙ>'θμεχ dr θά γνρέύ ύ άρρωστος’ τό χω 
ρίον Βιτσκό κατά τήν πρώτην Μαίου έκαστου έ
τους βλέπει σωρείαν καμνόντων καί άλλων συνο- 
δευόντων τούτου; ποοσερχομένου; έκεΐ, καί ή θέ 
σι; αύτη περικαλύπτεται άπδ τά λύτρα τών δώ 
ρα φερόντων συν οιωνοί; άγαθοϊσιν' ολίγον μακράν 
τοϋ Βιτσκοΰ καί πλησιέστεοον τοΰ Παπίγκου κεΐ- 
ται μοναστηριού κεκαλυμμένον, ώ; συνήθως, ΰπδ 
δένδρων τής Κοιμήσεως τής ύπεραγίας Θεοτόκου, 
ένθα τήν 15Τι* Αύγουστου γί·.νεται μεγάλη πα
νηγύρι;· άνω σχεδόν τοϋ Βιτσκοΰ κεΐται τό βουνον 
τής Βίτσας (Βεζίτσας), καί εΐ; τδ βουνδν τούτο 
υπάρχει θέσις τι; καλούμενη '.ιισχο'.τη, και ολίγον 
κάτωθεν Δουρόπλη, καί έτι χθαμαλώτερον Βου- 
δίνον’ ό δέ περίφημο; Βίκος πλησιάζει εί; τό Βιτ- 
σζό’ τά τελευταία ταΰτα παρεθέσαμεν χάριν τών1 ση 
θέσεων τοΰ 
τοπογράφον, και έθιμογράφον τή; Ιίπείρου νά ή, τος. Οΰτω δέ πω 

ώστε άμα 
κλίνης, ι 
συζύγου, 
τή; ίσορί 
διά

άναγνώστα; μας. 
αύ τη διαβεβαίωσις, έγραφεν 

τοΰ ιππότου Λανζεκουδρα, 
διότι άπερχόυ,ενος έκ ί’ωβίλ- 
----------Λ... gTt άνθρωπΟς ξ£- 

:ύργον, καί τοϋτο έπληρο- 
.ν κατά τδν εξής τρόπον, 

ι, δέν ενθυμούμαι άκρι- 
δυστυχώς εις ο'αν έγώ 

τώρα εΰρίσκομαι λυπηράν περίστασιν καί νυμ.φευ- 
θεί; σύζυγον νέαν καί ώραίαν έζηλοτύπει, ώς άν
θρωπος συναισθανόμενος ότι ύπερέβη τήν κατάλ- 

γάμον ηλικίαν’ ύποψιασθείς δέ τήν 
καί θέλων νά μάθη τήν αλήθειαν 
μηχάνημα παράδοξον. Κατεσκεύασε 
τήν κλίνην τής συζύγου του κινητόν 

ωμ.α συγκοινωνούν μετά τροχαλία; παρεντεθει- 
.κρύ τοίχου καί ύποβασταζού- 

ΐ; μεγάλην εικόνα κρεμμαμ.ένην άνωθεν στενού 
Αραβαντινοϋ άπορον εΐ; χρονογράφον, άνοίγματο; κατασκευασθέντο; έπί τοΰ οροφώμα-

; ήτο διατεθειμένη ή μηχανή, 
προσετίθετο μεγαλήτερον βάρος έπί τής 

παρ όσον εχε τδ λεπτοφυές σώμα τή; 
, τδ κινητόν πάτωμα, διαταραττομένης 

εχώρει ολίγον καί ταύτοχρόνως 
ταύτη; κατέπιπτεν άψοφητί ή 

.αί έκάλυπτεν έξ ολοκλήρου 
,ίχου υπάρχουσαν ζωγρα- 

έχόντων, ό σύζυγο; προ- 
ίχεν υποθέσει; έκτο; τοΰ πύργου 

ήν έπιστροφήν του ευ- 
τήν δευτέραν εικόνα καταβιβασμένην καί έν- 

,δοσίαν, προσεκάλεσε 
εΐ; μονομαχίαν καί 
έφονεύθη υπό τοΰ

άγνωστο; ή δεισιδαιμον'α αύτη, αί θέσεις πάσα·., 
διότι πρδ πολλοΰ ήθέλαμεν έχει τήν Δωδώνην εις 
τδ Βιτσκό καί όχι είς τό Πάτ-ρον’ καί όντως χω 
ρ ς νά αστειεύομαι κατά τά ύπδ τοΰ Αραβαντινοϋ 
έκτεθέντα ορίζεται και άλλη θέσις τής Δωδώνης, 
καί δχ_ι μόνον ενταύθα, άλλά καί εις Βω'οοΰσαν, 
Βελτσίσταν, Λαμίαν, εΐ; πολλά; νήσου; καί άλλα 
■χοϋ, ώ; συνέ'-εε ν άκούσωμεν καί μά; 'βεβαίω
σαν φίλοι μα;, πρδς ους εκφράζω δημοσία τήν εύ- 
-,-νωμοσύνην μου διά τή· χάριν ταύτην.

(«χο.Ιαθεΐ^.
Γ. ΧΡ. Χ4ΣΙΆΤΗΣ.

Ο Μ Υ3Ί ΙΠΊΟΔΠΐΣ ΘΑΑΑΜΟΧ
' i'l r.’j; ι«ι< :ji ifvl.ZaS. 43. Τϋμ β".) 

προτεραίαν τή; ημέρας καθ’ήν συνέβησαν 
ταΰτα, ό Δε Ζ'ωκούρτ, αναχώρησα; έκ τή; συνανα
στροφή; τοΰ πρίγκηπο; Λέοντο;, έγραψε πρδ; τήν 
σύζυγόν του επιστολήν λίαν σχοινοτενή, έν γ, τέ
λος πάντων έξηγεϊτο, χωρίς ομω; πάλιν νά υπέρ 
£ή τά όρια τή; συνήθους αύτώ φιλοφροσύνης. Εν

τή επιστολή του άνέφερε τήν πρόσφατον ύβριν, 
ήτις ώς δύστομο; μάχαιρα διεπέρασϊ τήν καρ
δίαν του, μετά δέ τήν περιγραφήν τή; οδύνης 

του έπανήρχετο εί; τδ παρελθόν. Τήν τελευταίαν 
ταύτην περικοπήν νομίζομεν έπάναγκες νά πα- 
ραθέσωμεν εις τού;

« Η υβριστική
έννοών τήν διήγησιν 
ήν πάντη περιττή, διότι 
λη; ήμ.ην έντελώ; πεπεισμένος 
νο; έκοιμήθη είς τον π· 
φορήθην ίδιοι; όμμ.ασ; 
Εί; έκ τών προγόνων μου, 
βώς ποιος, περιπεσών

ληλον πρδς 
σύζυγόν του 
έμηχανεύθη 
δηλαδή ύπδ

"*'·· ,
I αένης έντδς τοΰ άν

ιοπίας, ύ 
ή; κινήσεω; 

άπό τής οροφή; είκών 
τήν έπί τοΰ αντίκρυ 
φίαν. Οθεν, τούτων ούτως 
σεποιήθη οτι εΙ_ 
καί άνεχώρησε, μετά δέ 

I ρών τ z,--------- _............
νόησα; έκ τούτου τήν ποο 

[ τον εραστήν τή; συ,υγου του 
| εΐ; τήν μονομαχίαν ταύτην 

έραστοΰ.
« Επανήλθαν λοιπόν καί έγώ εις τδν πύργον 

μετά φόβου πάντοτε, άλλ’ ούδέν υποπτευόμενο;, 
διότι εΐχον πρδ; υμάς, κυρία, απεριόριστον εμπι
στοσύνην. Καί εύρον μέν τήν εικόνα καταβιβα- 
σμένην, άλλ έκ τούτου έσυμπέρανα απλώς οτι ξέ
νο; τι; διενυκτέρευσεν έν τώ πύργω καί ούδεμία 
άλλη υποψία μοί έπήλθε κατά νοΰν’ δταν όμως 
σ-/; ήρώτησα και ήρνήθητε καθ’ ολοκληρίαν τό 

ι

γεγονδ;, τότε κατενόησα έναργώς δλην τήν συμ

φοράν μου.
«Μοι ύπελείπετο νά μάθω τδ όνομα τοΰ αν

θρώπου τούτου, ί, δέ τύχη μέ εφερεν έπί τά ίχνη 
του καί αυριον μέλλω νά μονομαχήσω μετ αύτού 
εως Οανάτου’εύχομαι δέ εί; τόν Θεόν νά μέ άξιώση 
τοΰ τέλους, δπερ έλαβε καί ό άπατηθεί; προπά- 
τωρ μου!°

Εύκόλω; δύναται τι; νά συμπεράνη όποιαν αλ
γεινήν έντύπωσιν έπροξένησεν εί; τήν κυρίαν Δέ 
Ζωκούρτ ή άνάγνωσι; τής επιστολής ταύτης. II 
αιφνίδια άναχώρησις τοΰ συζύγου τη; καί αί σπά- 
-νιαι καί ψυχραί έπιστολαί του ένέβαλον αύτήν 
εΐ; σπουδαίους φόβους, ούχ ήττον ομω; δέν έτόλ 
μα ούδ ήθελε νά πιστεύση ότι τήν ύπωπτεύετο ό 
σύζυγό; τη;’ άλλ’ ήδη πάσα έλπίς άπεπτη καί οί 
πριν φόβοι μετετράπησαν εις λυπηράν Οετικότητα 
ήρχισε λοιπόν νά κλαίη απαρηγόρητος καί έν σιγή 
καί ήρνήθη νά άποκριθή εΐ; τάς ερωτήσεις τή; 
κυρία; δ’ Ώτεμέρ, ήτις κινηθεΐσα εις τδν ύπατον 
βαθμόν τή; περιεργεία; προσεπάθησε πλήν εί; μά
την νά καταλάβη τδ μυστικόν τών δακρύων της, 
εως ού άποκαμοΰσα άπεσύρθη. 11 δέ Κλαίρη άπαλ- 
λαγεΐσα τών οχληρών ερωτήσεων τής θεία; τη; 
κατέπεσεν έπί ένδ; ανακλίντρου καταβεβλημένη 
ύπό τή; λ.ύπης, καί εμεινεν ει; τήν θέσιν ταύτην 
μέχρι τής εσπέρας. II λύπη έπέφερεν εΐ; αύτήν 
τόσην ατονίαν ώστε ούδέ καν έσκέπτετο πλέον, 
καί άν ποτέ έβρέχοντο τά βλέφαρά της ΰπδ δα
κρύων, τούτο προήρχετο έκ τοΰ αορίστου έκεί-ου 
αισθήματος τοΰ εμφύτου εΐ; τά; μ.εγάλα; λύπας, 
Οσάκις άποκοιμίζωνται έπί τινα καιρόν. Περί τήν 
ένδεκάτην ώραν ή Ούρα τή; αιθούσης ήνοίχθη ή
ρεμα καί ό Ραΰμόνδος έπαρουσιάσθη έπί τοΰ κα
τωφλιού, ΐδών δέ δτι δέν έπαρατηρήθη ή έλευσί; 
του επροχώρησεν άθορύβω; προ; τήν έξαδέλφηντου.

Πρδ τριών ήδη μηνών δέν τήν εϊχεν ίδεΐ, άλλ’ 
οι τρεΐ; ούτοι μήνες διελθόντε; έν άεννάιο αγωνία 
επέφερον θλιβερήν άλλοίωσιν εί; -.ήν νεαράν γυ
ναίκα αι παρειαί της έκοιλώθησαν και τήν πριν 
άνθηρότητα τοΰ προσώπου της διεδέχθη καχεκτι- 
κ7) θ Ραύμόνδο; τήν έκύτταξε σιωπών
καί ήσθάνθη τήν ώραν έκείνην έλεγχον συνειδότος 
και ειλικρινή μετάνοιαν.

—- Κλαίρη ! έψιθύρισε μετ’ ολίγον.
Η κομησσα άκούσασατήν φωνήν ταύτην έσκίρ- 

•ησεν, άνήγειρε τούς οφθαλμού; καί έξέβαλε κραυ- 
,γ.ν τρόμου. Ταύτοχρόνω; ήκούσθησαν βήματα 

τδν παρακείμενον άντιθάλαμον.

— όλα τά γνωρίζω, εΐπεν ό ϊ’αΰμόνδος μετά 
σπουδής, σοί έπροξένησα μέγα κακόν, διότι ό 
κόμη; σέ θεωρεί ένοχον, άλλ άν θέλη ό θεός θά 
τδν έξάξωμεν τή; άπατης.

— Αθλιε ! άνέκραξεν ή Κλαίρη, πνιγομένη ύπό 
οργής, έξελθε αμέσως!

— Σιώπα ! είπεν ό Ραύμόνδο; έντρομος.
II δεσποσύνη Ολίβα ποοέτεινε το πανάρχαιον 

πρόσωπον τη; διά μέσου τής ήμιανεωγμένης 
θύρας.

— Κυρία, ΰπέλαβεν ό νέο; μετ’ επισήμου φι
λοφροσύνης προσποιούυ.ενος τδν αδιάφορου, εΐσήλ- 
θον ένταύθα έπ έλπίδι ότι Οά ευρώ τήν θείαν μου, 
τήν κυρίαν Δ ίΐτεμέρ, άλλ. ήπατήθην καί έξαιτοΰ- 
μαι συγγνώμ,ην

— Καλέ άνεψιέ μου, άνέκραξεν ή Ολίβα ει- 
σερχομένη, τί έπαθες καί δέν γνωρίζεις πλέον τήν 
έξαδέλφην σου τήν κόμησσαν Δέ Ζωκούρτ ;

0 Ραύμόνδο; έκύτταξε τότε μετά πλείονος 
προσοχής τήν νέαν, ήτις είσελθούσης τής Ολίβας, 
έκρυψε πάλιν τό πρόσωπον έντός τών χειρών της, 
καί ώ; άν τότε πρώτον τήν έβλεπε.

— Τινόντι, εΐπεν άδιαφόρως, ποΰ εΐχον τόν 
νοΰν μου ; A?j. ά; ήναι, δέν πρόκειται τώρα περί 
τούτου. Επιθυμώ, φιλτάτη θεία, νά σάς έμιλ,ήσω 
ιδιαιτέρως ει; τδ δωμάτιόν σας.

— ιδιαιτέρως εΐ; το δωμάτιόν μου ! έπανέλα
βεν η Ολίβα μετά τρόμου Δέν συλλογίζεσθε άνε
ψιέ μ.ου ότι δέν είσθε πλέον παιδί, και οτι είναι 
ολίγον τι σκανδαλώδες μία νέα, μόνη . . .

Ο Ραύμόνδο; ήλθεν εις τον πύργον τής Ρι-ζβίλ- 
λη; δ.ά νά παραττήοη άστειοτάτην κωμωδίαν, 
τήν υποίαν έλ.ησμ.όνησε πάραυτα άμα είδε τήν 
Κλαίρην ζ\λλ’ ένθυμηθεϊ; π. λιν έγ-καίρω; ότι ή 
αποστολή του άν καί κατ έπιφάνειαν γελ.οία, ήτον 
όμως ιερά καί σπουδαία, καθόσον δι’ αύτής ή/.πιζε 
νά έπανορθώσ-η μίαν ανοησίαν, ή; τάς όλεθρίας συ
νέπεια; έβλεπεν ίδιοι; όν.μασιν, άφησε κατά μέ
ρος τήν τρυφεράν είκό α τή; έξαδέλφη; καί ώπλί* 
σθη δι’ όλη; τή; άταραξίας- Οτε δέ είσήλθεν εΐ; 
τδ δωμάτιόν τή; Ολίβας έκείνη τόν παρεκάλεσε 
νά καθίση, άλλ’ ό ‘Ραϋμ-όνδος εμεινεν όρθιος.

— Δέν αρμόζει νά κάθηται, είπε, πρέσβυς ερ
χόμενος νά ίκετεύσν, δπως έγώ σήμερον . . . Γνω
ρίζετε, φιλτάτη θεία, τόν ιππότην Λανζεκουδραν ;

— Πρδ; τί, παρακαλώ άνεψιέ μου, τοιαύτη 
έρώτησι;;

— Σά; καθικετεύω μέ δλην τήν ταπείνωσιν, 
αγαπητή θεία, νά μοί άποκριθήτε.



4ί ΧΡΤΣΑΑΛΙΣ ΧΡΤΣΑΑΛΙΣ. 15

αύτδ; εραστής περιήοχετο νυχθημερόν ύπδ τά πα
ράθυρα τοϋ πύργου αύτοΰ νήστις καΐ ’άΰπνος ; ό 
δυστυχής έτρέφετο μέ τδν έρωτά του . . .

— Αληθινά / είπε στενάζουσα περιπαθώς ή 

όλίβα.
— Πιστεύετε, έξηκολού&ησε λέγων δ Ραϋμ.όν- 

δο; επωφελούμενος έκ τής συγκινήσεως της, οτι 
κατόρθωσε νά είσέλθη έως καΐ έντδς αύτοΰ τοϋ 
πύργου . . . μή τρομάξητε, κυρία, διότι ίσον σάς 
άγαπά τόσον καΐ σά; σέβεται . . . Πιστεύετε δτι 
νύκτα δλην διήλθεν έντδ; τοϋ φοβερού μυστηριώ

δους θαλάμου ;
— Καΐ τί ειδεν έκεΐ μέσα ; διέκοψεν αύτδν ή 

Όλίβα Δί'ΐτεμέο, ής ή περί τοϋ αντικειμένου τού
του περιέργεια πρδ τεσσαρακονταετία; άποκοιμη- 
Οεΐσα, άφυπνίσθη αίφνης τώρα διά μιάς.

— Ο,τι είδε θά σάς τδ είπή δ ίδιος, καΐ Οά 
πεισθήτε τότε δτι δσα σάς λέγω έν σνόματί του 
είναι ή μόνη καΐ καθαρά αλήθεια.

— Δέν θά μέ άφήσητε τούλάχιστον ολίγον νά 

σκεφθώ;
— Ελεος/ κυρία, έλεος! Δέν ήξεύρετε δτι δταν 

ή Αφροδίτη σκέπτεται, δ δυστυχής δ λδωνι; 
πνίγεται είς ποταμούς δακρύων ;

Η ’Ολίβα έμειδίασε, τουτέστιν εις άλλους λό
γου; ένικήθη, καΐ δ ιππότης δστις άνέμενε μετά 
παλμών τήν έκβασιν τής διαπραγματεύσεως εί; 
τδ παρακείμενον ξενοδοχεϊον ηύτύχησε νά παρου- 
σιασθή ένώπιον τή; παρθένου .... Αλλ’ άμα 
κατά πρώτον τήν ειδεν έτοόμαξε, φρίκη τδν κα- 
τέλαβεν, ή δέ ’ολίβα καΐ αύτή άπώλεσε μέρος τοϋ 
ενθουσιασμού καΐ τής πριν ποιήσεως. Η στιγμιαία 
δμως αύτη έντύπωσι; παρήλθεν έν άκαρεΐ.

-— Καλόν πράγμα είναι, διελογίσθη ή δεσπο
σύνη δ’ Ότεμέρ, ή σύζυγος νά ήναι ωραιότερα 
τοϋ άνδρός’ είμαι τώρα βέβαια δτι ποτέ δέν Οά 

μέ άρνηθή.
— Αν ήναι άσχημος, θά ήμαι τούλάχιστον ή

συχος, διελογίσθη δ ιππότης, διότι θά την υπερέ
χω κατά τήν σωματικήν καλλονήν.

Συνεπεία τής ορθότατης ταύτης σκέψεως άμ- 
φότερα τά συμβαλλόμενα μέρη έμειναν λίαν ευ
χαριστημένα καΐ ή αμοιβαία συμπάθεια ύπερηύ- 
ξησεν. 0 δέ Ραΰμόνδος, ΐνα μ.ή παρέλθη καιρό; 
έπί ματαίω, άνεβίβασε τού; δύο έραστά; πάραυ- 
τα εί; τήν ταχυδρομικήν άμαξαν καΐ τού; προέ- 
τρεψε μάλιστα νά νυμφευθώσι κρυφίως. Π δέ δε
σποσύνη δ’ Ότεμέρ άκούσασα τήν ρωμαντικωτά- 
την ταύτην ιδέαν περί κρυφίου γάμου έτρελλάθη;

— Εννοείται, τδν γνωρίζω, εΐπεν ή όλίβα μέ 
•τόνον φωνής δυσηρεστημ.ένον, διότι τδ παρελθόν 
έτος μίαν εσπέραν είς την οικίαν τοϋ δουκδς Αρι- 
κούρ, κατεσκεύασεν δ άχρεΐος μέ τά παλαιοψάλιδά 
του μίαν γελοιογραφίαν επάνω είς ένα χαρτί καί 
εΐπεν δτι μοί ώμοίαζεν. Είναι άνθρωπος διεστραμ

μένος, σας λέγω.
— Αλλά . . . άντέταξεν δ Ραΰμόνδος.
— Μάλιστα οί χαρακτήρες ήσαν ασχημότα

τοι, ανεψιέ μου.
— Τοΰτο δέν μέ εκπλήττει ποσώς, εΐπεν δ 

νέος σοβαρώς καί μόλις κρατούμενό; άπδ τοϋ νά 

γελάση.
■— Πώς, κύριε ! . . .
— Ακούσατε με σάς παρακαλώ, αγαπητή μου 

θεία, μή λησμονήτε δτι καΐ δ άριστος ζωγράφος 
είναι καΐ αύτδ; άνθρωπο;, υποκείμενο; εΐ; δλα τά 
πάθη καΐ επομένως άλλοτε άπδ οργήν, άλλοτε 
άπδ έρωτα συαβαίνει ώστε νά τρέμη ή χείρ του. 
καΐ μάλιστα άπδ έρωτα ! . . άχ ! ωραία μου θεία 

δέν καταλαμβάνετε τί τρέχει;
Η όλίβα ήρπασε τδ άνεμιστήριόν της καΐ κρα- 

τήσασα τήν αναπνοήν τη; προσεπάθησε νά κοκ· 

κίνηση.
— Τέλος πάντων μέ καταλαμβάνετε, άνέ

κραξεν ό Ραΰμόνδος γονυπετήσας, ή εντολή 
μου έξετελέσθη’ δ άξιότιμός μου φίλος ό ιπ
πότη; Λανζεκουδράς μέ έτίμησεν έκλέξας με 
διερμηνέα τών αισθημάτων του, καΐ έγώ έκπλη- 
ρών τήν επιθυμίαν του καταθέτω είς τούς πόδα; 
σα; τδ όνομα, τήν περιουσίαν καΐ τήν καρδίαν του.

II δεσποσύνη δ’ ί’ΐτεμέρ κατείχετο άπδ άπε 
οίγραπτον ταραχήν, διότι θέλουσα νά επίδειξη 
παρθενικήν σεμνότητα, προσεπάθει παντΐ σθένει 
νά άρνηθή τούλάχιστον επί τοϋ παρόντος τήν συγ- 
κατάθεσίν τη;, ένώ ένδομύχω; δέν έβλεπε τήν 
ώραν πότε νά τήν δύση

— Δέν ήξεύρω . . . δέν δύναμαι . . . φοβού

μαι ! . . έτραύλισεν.
— Θέλετε λοιπδν νά προξενήσητε τδν θάνατον 

τοϋ φίλου μου; ανέκραξε τοαγικώς δ ϊ’αϋμόνδ’ος.
— Αλλά πάλιν νά δώσω αμέσως τήν συγκα- 

τάθεσίν μου εί; ένα άνθρωπον, τδν δποΐον μόλις 
γνωρίζω, καΐ δστις ποτέ δέν μοί έξεφράσθη. .. .

•— Μή προς Οεοϋ ! θεία μου, μή τδν συκοφαν- 
τήτε, διότι δέν γνωρίζετε πόσα και πόσα ύπέφε- 
ρεν δ ταλαίπωρος ούτος ιππότης άφότου σά; ήοά- 
σθη. Πιστεύετε οτι έν μέσφ τοϋ χειμώνο;, ένώ 
έ-άγονεν ή αναπνοή τοϋ ανθρώπου, δ αμίμητο;

— Καΐ ή ιστορία τήν οποίαν διηγήθητε ; είπε 
πάλιν ό κόμης.

Τήν μετέπλασα έπίτηδες, διά νά δώσω εις 
τδ συμβάν μου τήν χροιάν τού μύθου.

εντελώς άπδ τήν χαράν της και τόσον, ώστε έλη- 
σμόνησεν αναχωρούσα ν άποχαιρετήση τήν άνε 
ψιάν της·

Δεκαπέντε ημέρας μετά τά γεγονότα ταΰτα ό 
πύργος τή; ‘Ρωβίλλης είχεν όψιν έορτάσιμον καΐ 
πλήθος ξένων συνωθεΐτο είς τά; εύρυχώρου: αί- 
θούσας του. Τήν εσπέραν έκείνην ή Κυρία Όλίβα 
Δε Αανζεκουδρά είχε προσκαλέσει τούς οικογε
νειακούς φίλους διά νά άναγγείλη αύτοϊς καί δη- 
μοσιεύση τρόπον τινά τόν έν τώ κρύπτω συναφθέν- ' 
τα γάμον της. Η δέ ανωφελής αύτη προφύλαξις 
καΐ μυστικότης. έτι δέ μάλλον ή θέα τοι συζυγι 
κοΰ ζεύγους, άνεζωπύρει τά μέγιστα τήν φαιδρό- 
τητα τών προσκεκλημένων.

Είς μίαν τών γωνιών τής αιθούσης τρεις άν
θρωποι συνωμίλουν χαμηλοφώνως’ ήσαν δέ ούτοι 
δ κύριο; καΐ ή κυρία Αανζεκουδρά καΐ ό κόμη; Δέ 
Ζωκούρτ.

Εΐ; τού τελευταίου τούτου τδ μέτωπον ενυπήρ
χε* εΐσέτι νέφος μελαγχολία; καΐ έκ διαλειμμά
των έρριπτε βλέμματα λαθραία πρδς τήν σύζυγόν 
του, ήτι; παρά τήν εστίαν παρακαθημένη έδεξιού- 
το βιβιασμένως πως τού; προσκεκλημένου; φίλους. 
0 δέ‘Ραΰμόνδος έ'.εϊ πλησίον ίστάμενος κατεσκό-

πευεν άνησύχως τάς κινήσεις καΐ τήν όψιν τοϋ I 
αντιστράτηγου.

— Η δεκαπενθήμερος προθεσμία ήν σάς πάρε ■ 
κάλεσα νά μοί παραχωρήσητε, κύριε κύμα, έλε- 
γεν δ Αχνζεκονδ,άς, έληξεν ήδη καί ελπίζω ότι 
ή δοθεΐσα έξήγησις σάς εύχαοίστησεν άρκού-τως

— Ο Δοριμών λοιπόν είσθε υμείς; ήρώτησεν 
ό κόμης διά φωνής προδηλούσης λείψανον αμφι
βολίας.

— Αύτή; ήτο, μάλιστα, προέ'αβεν είποΰσα ή 
κυρία Δ«νζε».ουδρά ήτο ό σύζυγός μου, προσέ- 
θηκε μετ’ άλαζονίας.

— Αλλά πρός τί τότε τόσαι ΰπεκφυγαΐ, άν- 
τεϊπιν ό Ζωκούρτ, διατί δέν μοί ώμολογήσατε 
ίΰθύς έξ αρχής την αλήθειαν ;

— Διότι δέν είχον εΐσέτι λάβει τήν συγκατά- 
θεσιν τή; κυρίας μου, άπεκρίθη ό ιππότης. Ιΐδυ- 
νάμην άρα νά Ομολογήσω τήν λαθραίαν καΐ διά 
Ίυκτδς παρουσίαν μου είς τήν οικίαν γυναικός, 
ήτις δέν ήτο ίδική μου ;

— Επραξεν ίπποτικώτατα, προσέθηκεν ή νεό
νυμφος.

Ό ‘Ραϋμ.όνδος έν τούτοις ηρχισε νά σκέπτηται 
μετά φόβου ότι τδ στρατήγημά του δέν έπέτυχεν 
όσον ήλπιζε’ καΐ τωόντι δ κόμη; αείποτε μελαγ
χολικός άπεσύρθη πλησίον ενός παραθύρου καΐ πα- 
ρεδόΟη είς σκέψεις. « Εάν ό διανυκτερεύσας εί; 

τόν πύργον ήτο αληθώς αύτός, διελογίζετο, ή 
Κλαίρη δέν ήτο δυνατόν νά γνωρίζη, τήν παρου
σίαν του καΐ δέν έψεύσθη άρνηθεϊσα τό πράγμα’ 

| επομένως οφείλω νά τή έξαιτήσω συγγνώμην διά 
τά; κατ’ αύτής άνυποστάτους ίιπονοίας μου. Αλλ’ 
ήτο άρά γε πραγματικές αύτός; »

— Κατ’ ολίγον, προϊούσης τής νυκτδς, οί προσ
κεκλημένοι βαθμηδόν άπεχώρησαν καΐ έπί τέλους 
δ κύριος καΐ ή κυρία Δέ Ζωκούρτ έμειναν μόνοι. 
Τότε δ κόμης έπλησίασε πρός τήν εστίαν, έκεΐ όπου 
έκάθητο ή σύζυγός του,

— Σάς παρακαλώ, κυρία, είπε, νά λησμονή- 
σήτε καΐ νά Οεωρήσητε ώς μή γραφεΐσαν τήν έπι
στολήν έκείνην, τήν όποιαν σά; έγραψα έν ώρα 
σφοδρά; θλίψεως’ ομολογώ οτι περιέπεσα είς 
πλάνην.

‘II Κλαίρη έσίγα, άλλ’ οί οφθαλμοί τη; ένε- 
πλήσθησαν δακρύων.

— Μόλις πρδ ολίγου τήν έσπέραν ταύτην μοί 
έξήγησαν . . .

— Τήν έσπέραν ταύτην σά; ήπάτησαν, κύριε, 
είπε διακόψασα αύτδν ή Κλαίρη.

Ό κόμη; τήν έκύτταξεν έκπεπληγμένος. ‘ί! δέ 
Κλαίρη διηγήθη τότε έν πάση τή ειλικρίνεια καί 
ούδέ- παραλείψασα τά συμβάντα τή; πολυθρυλ- 
λήτου εκείνη; νυκτός. 0 Ζωκούρτ τήν ή/.ουε σιγών 
καΐ βαθμηδόν τδ πριν σκυθρωπόν μέτωπόν του 
έφαιδρύ-ετο

— Τοιαύτη είναι ή αλήθεια, εΐπεν ή νέα, καΐ 
όσοι σάς παρέστησαν τά πράγματα ύπδ άλλην 
οψιν έπραξχν τούτο κινηθέντε; άπδ γενναίαν πρό- 
Οεσιν, άλλ’ έγώ δέν ανέχομαι νά ανακτήσω τήν 
εμπιστοσύνην σας διά τού ψεύδους καΐ τής απάτης.

— Κλαίρη, είπεν ό κόμης Ζωκούρτ, ουτινος τδ 
άλλοτε ψυχρόν πρόσωπον άνεζωπυρώθη τότε διά 

' μιά; ύπδ τρυφερωτάτης συγκινήσεως, πιστεύω εί; 
τούς λόγου; σου καί σοΐ ευγνωμονώ, καΐ έκ βά
θους καρδίας, τώρα πλέον, σέ ικετεύω νά μέ συγ
χώρηση,;.

Ή κόμησσα έτεινε τήν χεΐρα καΐ δ σύζυγο; ή- 
σπάσθη τήν χεΐρα έκείνην μετά μεγάλης τρυφε
ρότατος.
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*0 δέ ‘Ραϋμόνδος άνήτυχος και άμφιβάλλων 
wcpl τίς έπιτυχίας τίς δολοπλοκίας του άντί ν’ 

άναχωρήση ώς οί άλλοι ζατέβη είς ττ,ν αυλήν, και 
άπό τών παραθύρων τίς αιθούσης κατεσκόπευε, 
χωρίς δμως νά άκούτι, τήν σκηνήν, ήν ανωτέρω 
περιεγράψαμεν. ίδών δέ ττ,ν εύχάριστον λύσιν τοΰ 
δράματος, προσέτριψε τάς χεΐράς του εύθύμως, 
χαί είπε καθ’ εαυτόν,

— Μά τήν αλήθειαν δέν ήλπιζον τόσην επι
τυχίαν. ίδού τί έστί νά ήξεύρη τις νά έπανορθώ- 
vr, προσφυώς καί έπιδεξ’ως τά; ανοησίας του !

*0 κόμης Ζωκούρτ είχεν έν έαυτω αβροφροσύνην 
άνεξάντλητον καί μεγαλοψυχίαν άπαράμιλλον’δθεν 
διά τίς επιμόνου καίίχυράς αύτοΰ προστασίας 
ό ‘Ραϋμόνδος προήχθη έν βραχιΐ είς τούς άνωτέ 
ρους στρατιωτικούς βαθμούς. Μόνον δέ μετά τόν 
θάνατον τοΰ κόμητος, έπισυμβάντα τώ 1789 ό 
‘Ραϋμόνδος, συνταγματάρχης ών τότε, άνεκάλυ- 
ψεν οτι κακώς έπίστευεν ότι κατόρθωσε ν’ άπα- 
τήση διά τοΰ στρατη-ηματός τ υ τόν σύζυγον τής 
Κλαίρτ,ς, δπως έως τότε έπίστευ-ν. Εν έπι'όγω δέ 
λέγομεν δτι ό κύριο; καί ή κυρία Λανζεκουδρά έ- 
ζησαν βίον πανόλβιον, καί ό μέν Ιππότης έξηκο- 
λούθησε δρέπων τάς δάφνας τη; ιστορικής καί καλ
λιτεχνικής αύτοΰ δόξης, η δέ Ολίβα προϊόντος 
τοΰ χρόνου έπείσθη εντελώς, οτι όντως ητο έξο
χο; καθ δλα γυνή. Πιστεύομεν δέ δτι ούδέποτε 
ή πολυθρύλλητο; εΐκών τοΰ μυστηριώδους θα.Ιά- 
[ίου, διετάραξε τήν συζυγικήν αρμονίαν τοϋ χα- 
ριτοβρύτου καί επιτυχούς τούτου ζεύγους.

Pacl Feval.
θ.

Π0ΙΗ2Ι2.

JUtrcfpoi.'iiig τον li'. Είϋνλλίον τον 
OtOXQlTOV.

Π ΦΛΡΜΑΚΕΥΤΡΙΛ.

ΊΙ δάφνες πούνε, Θεστυλαώ, καί πουν καί τά βοτάνια ; 
"Ελα καλή μου, γλήγορα, καί βάλε στο ποτήρι 
Προβάτου μαλλί κόκκινο- θεστύλω, νά μαγέψω 
θέλω τόν άνορα τόν βαρύ, τόν -χολιασμένο φίλο, 
ΓΙοϋ μέρες πάνε δώδεκα κι’ άκόμη δέν έφάνη, 
Μηδ’ άν εΐμάσ-ε ζωντανοί γή πεΟαμμένοι ξέρει, 
Μηδέτήν πόρτα μ’ δ σκληρός έκτύπησ’ άπό τότες. 
Ώϊμένανε ! κί 6 έρωτας κι’ αυττ,νη ή ’Αφροδίτη 
θεναφυγαν καί πήρανε μ.αζή τους καίτό νοϋ του. 
Μά χώρις άλλο αύριο Οά πάγο» στην Παλαίστρα 
Τοϋ Τιμαγητου νά τον διώ καί νά τόν άγναντέψω, 

Καί νά τόν πώ τά μ’ έκαμε καί τά κακά μέ κάνει, 
Ώς τόσο τώρα, θεστυλιώ, τά μάγια θά τοϋ '£ίξω. 
Φέγγε, Σελήνη μου, καλά κ ’ έγώ σέ προσκυνάω 
Κι ’ άπ’ τήν 'Εκάτη πλειότερο ποϋ τά σκυλιά τήν τρέμουν 
“Οντις πέρνα πό τών νεκρών τούς τάφους καί τό αίμα. 
Κάμε, Κυρά μου, δυνατά τά βότανά μου τούτα 
Σάν τής ΓΙερμίδας τής ξανθής,της Μήδειας καί τής Κίρκης. 
"Αχ ! φέρε τον, Σεισούρα μου, στο σπήτι φέρε με’ τον ...

Άς κάψω πρώτα στή φωτΛ κουρκούτι, θεστυλιώ'μου. 
'Ρίχτε, χαμένη, τί έπαθες ; μήν έχασες τό νοϋ σου; 
Τί ; μ’ έκαμες περίγελο τή μαυοοκακομοίρα ; 
'Ρίχτε καί λέγε· «κόκκαλα τοΰ Δέρφι πασπαλίζω.» 

“Αχ, φέρε τον, Σεισούρα μου, οτό σπήτι φέρε μέσον. 
'Ο Δέρφις μ’ έξιλάγιασε, στο Δέρφι δάφνη καίω. 
Ώς τσιτσιρίζει ή δάφνη αύτή καί καίγεται ’ς τή φλόγα, 
Κι’ όπως 'κόρωσε μέ μιας χωρίςνά μείνη στάχτη, 
Έτζη τοΰ Δέρφι τό κορμί μές τή φωτιά νά λυώση, 
Ώς λυώνει τοΰτο τό κερί, μέ τοΰ Θεού τή χάρι, 
“Ετση κι’ δ Δέρφις μονομιάς νά λυώση τήν αγάπη. 
Κι’ ιος ότροχός αύτός γυρνδ άπό τήν Αφροδίτη, 
Έτση κ’ εκείνος νά γυρνά ’ς τήν πόρτα τοΰ σπητιου μου.

Άχ ! φέρε τον, Σεισούρα μου, στό σπήτι φέρε μέ τον. 
’ Εγώ τώρα τά πίτυρα Οά ριξιό μές τή φλόγα 
Καί σύ θά κάμης, Άρτεμι, τές πέτρες νά δκγίσουν 
Κι’ S,τι άλλο πλειό σκληρότερο θέ νά τό μαλακώσης. 
Άκου;, θεστύλω ; τά σκυλ.ιά οξου στή χώρα σκούζουν· 
Στά τρίστρατα κατέβηκεν ώ; φαίνετ ’ ή Εκάτη ! 
Τόν κάκκαβο, τόν κάκκαβο κτυπα γοργά, θεστύλω ! 
Μά σώπασεν κ’ ή θάλασσα, μά σώπασαν κ’ οί άνεμοι, 
Μόνε στά δόλια στήθη μου δέν σώπασαν οί πόνοι, 
Κ’ ή δόλια κατακαίομαι γιά κείνον ποϋ μ’ έπήρε 
Τήν παρθενιά μου, κ’ έμεινα κορίτσι ντροπιασμένο.

Ώ φέρετον, Σεισούραμου, στό σπήτι φέρεμέ τον, 
Τρις χύνω τό ποτήρι μου καί τρις αύτά φωνάζω.
Άν εΐν’ γυναίκα π’ άγαπα, μ’ άν ειν·’ καί κανείς άνδρας, 
'Εκάτη μου, παρακαλώ νά τήν άλησμονήση, 
Σάν άλλοτε κι’ ό ξακουστός λησμόνησε θησέας, 
Στή Νάξο τή μακρομαλλοϋ τήν όμορφη Αριάδνη.

Ώ φέρε τον, Σεισούρα μου, στό σπήτι φέρε μέ τον. 
Τής ’Αρκαδίας ενα φυτό τ’ άλόγασ" οντες φάγουν 
Μανιώνουν άπό έρωτα καί περνούνε τά ορη· 
Έτση νά διώ τό Δέρφι μου νά τρέχη μανίωμένος 
Κι’ όχ τήν παλαίστραγλήγορα στό σπήτι μου νά τρέχη. 
Διέ, τό κουρέλλι τοΰτο δω δ Δέρφις τοχε χάσει, 
Τό ξέφτισα καί ρίχνω το στήν άγρια τή λαμπάδα. 
7Λ ! τρισκατάρατ’ έρωτα, τό μαύρο μου τό αίμα 
Γιατί, γιατί, μού ’ρούφιξες σάν Βδέλλα’πό τή λίμνη ;

Ώ, φέρετον, Σεισούρα μου, στό σπήτι φέρε μέ τον. 
Μιά σαύρα γιαύριο νά πιή θέ νά τού κοπανίσω, 
Ώ: τόσο τώρα, θεστυλιώ, νά πάρης τά βοτάνια 
Καί αετ’ αύτά τού Αέριοι μου ν άλείψης τή φιλία 
δπου γι’αυτήνη λαχταρώ, μάκειός όέ μέ λογιάζει. 
Καί πέ σάν φτύσης- «κόκκαλα τοΰ Δέρφι πασπαλίζω.· 

Ώ φέρε τον, Σεισούρα μου, στό σπήτι φέρε μέ τον.
Τώρα ποϋ μένω μοναχή, ποΰθε ν αρχίσω ή δόλια 
Τόν έρωτά μου νά θρηνώ ; ποώς τάχα νά μέ φταίγη· 
Στό λόγγο, οιϊμέ, τής Άρτεμι; ή Άναξώ ή παρθένοι 

Έαστώνταςήλθε τ’άγιο κανίστρι στό κεφάλι

ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ.

Κι’ όπίσω της άκλούθαγαν θεριά κι ’ ενα λιοντάρι.
Σελήνη, λέγε τότεδά πώς μ’ έπιασ’ ή αγάπη. 

Μιά τότενες γειτόνισσα, ή θρίΖκα παραμάνα 
Τοϋ θειοχαρίλου έτρεξε, καί, γιά τό θειό, μέ λέει, 
Νά βγω λιγάκι δά κ ’ έγώ νά διώ τό πανηγύρι· 
Κ’ έγώ κι’ έγώ ή βαρυόμοιρη τήν άζλουθώ ζαί πάγω. 
Φορούσα κι’ έσερνα μακρύ μεταξωτό φουστάνι 
Καί τής Κλαρίτσαςτό πλατύ καί τ’ ώριο πανωφόρι.

Σελήνη, λέγε τότε δά πώς μ’ έπιασ’ ή αγάπη. 
Κι’-όντ’ έφτασα καταμεσής, στοϋ Λύκωνα τά σπήτ>α, 
Μέ τόν Εύμάδιππο θωρώ τό Δέρφι νά πηγαίνη. 
Ήσαν ή τρίχες τους ξανθές σάν άμαράντου χόρτο, 
Καί πλείο τά στήθια τους λαμπρά άπό τά σέ, Σελήνη, 
Καθώς άπό τό πάλ.αιμα όταν γυρνούν τ’ άγόρια.

Σελήνη, λέγε τότε δάπώς μ’ επ»ασε ή αγάπη. 
“Οντες τους είδα έμάνιωσα, κ·.’ έζάγη κ’ ή καρδιά μου, 
Κ’ ή ομορφιά μου ανέλυσε, κι’ουδέ τό πανηγύρι 
Ξαναθυμήθηκα, μηδέπώς γύρισα παντέχω. 
Μόνε ’πό τότες άββωστιά μ’ αφάνισε τή δόλια, 
Καί έκοίτομουν μερόνυχτα δέκα σωστά ’ς τήν κλίνη. 
ΤΙ oi>·. μου κιτρίνισε, καί τά μαλλιά μου πέσαν, 
Κι’ έμεινα σκέλεθρο, πετσί καί χόκκαλο μονάτο. 
Καί πού δέν τρέχω τότενες, σέ ποιά γρηά δέν πήγα 
Γιά νά μοΰ κάμη μαγικά, μά παν ολα τοϋ κάκου.

Νά πώ τότε; τόν πόνο μου ιδιάστηκα στή δούλα. 
Καϋαένη, λέω, θεστυλιώ, ευρε κανένα μέσο 
Νά μέγλυτώσης άπ’αύτή τήν τρομερήν αρρώστια .’ 
Εις τήν παλ-αίστρα νά τόν βρής τρέξε τοϋ Τιμαγήτου, 
Έχει πηγαίνει ό μορφονεώς, κ’ εκεί γλυκά καθίζει, 
Καί σάν τόν ϊδτ,ς μοναχόν, άνάγνεψε καί πέ τον, 
Πώς ή Σιμαίθα κράζει τον, κι’ έδώ κουβάλα μού τον. 
’Ετση τήν είπα, κ’ ή λωλή πηγαίνει καί μοΰ φέρνει 
Ίσια στό σπήτι τόν καλό τόν όμορφο τόν Δέρφι. 
Καθώς τότες τόν έννοίωσα, τής πόρτας τό κατώφλι 
Που πάτησε μέ τ ’ άλαφρύ καί γλήγωρό του πόδι, 
Έγεινα πλειότερο ijo-χρή κι' άπό τό χιόνι ή δόλια. 
Κι’ έχυνετον δ ίδρωτας άπό τό μέτωπό μου 
Σάν της νοτιάς τή δροσερή και τήν ψιλή βροχοϋλα, 
Καί δέν μπορούσα νά ’μιλώ μικρό παιδί μητ’ όσο 
Ποϋ νανουριέται καί ζητϊ στόν ύπνον του τή Μάνα, 
Παρί σάν κούκλα ’πέμεινα βουβή, μαρμαρωμένη. 
Σάν μ είδε τότ ό άσπλαχνο; στή γής τό Βλέμμα fyytt 
Κι’ έκάθισε σ’ ένα σοφά, κι’αύτά μέ λέγει δ δόλιός.

• Μ’έπρόλαβες, Σιμαίθα μου, στό σπήτι νά μέ κράξης, 
Καθώς κ’ έγώ στό τρέξιμο πέρασα τό Φιλΐνο.»

—εληνη, λεγε τότε δά, πώς μ’ έ’πίκσ’ ή άγάπη.
«I ιατί κι’ έγώ, μά τόν γλυκό τόν έρωτα, Σιμαίθα, 

Ηθελα νάλθω άπόψε ’δώ μέ τρεις, τέσσαρου; φίλους, 
Βαστωντας μές τόν κόρφο μου τά μήλα τοΰ Διονύσου, 
Καί στό κεφάλι στέφανο άπ αγιασμένη λεύκα, 
Τθιγυρισμένο όλούθενε μέ κόκκινες κορδέλες»

Σελήνη, λέγε τότε δά, πώς μ’ ζπιασ ’ ί άγάπη.
«Κι' αν μα; δεχόσαστε, καλά ! γιατί κ’ έγώ θωριοϋμαι 

■Στήν ομορφιά σάν κάθε νειό καί στή γληγοροσύνη· 
—αλλοιώ; άνέξωμ’ ίφινες καί μ’ έκλειες καί τήν πόρτα, 

τότε μέ φωτιά καί κοφτερά πελέκια.»
—*λή»η, λίγε τότε δά, πώς μ’ ειςιμσ’ ή άγάπη.
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«Τή χάρι τώρα τή χρωστώ στήν ’Αφροδίτη πρώτα, 
Καί δεύτερα σ" εσέ Κυρά, κορίτσι πλουμισμένο, 
Που μ’ άρπαξε; ζαί μ’ έφερες όχ τή φωτιά ’δώ μέσα. 
Γιατί κι’ ό Έρως, μά τό θειό, πολλές φορές φλογίζει 
Πολύτερο κι’ οχ τό βουνό τής φλογερής Λιπάρας.»

Σελήνη, λέγε, τότε δάπώς μ’έπιασ’ ή άγάπη, 
«Αύτός τρελλαίνει μονομιάς τ’ άπάρθενα κορίτσια, 

Κ·.’ άπό τήν κλίνη τή ζεστή σνκώνει τές νυφάδες.»
Ετση μ έμίλιε ό πονηρός, κι’ έγώ ή καλοβολούλα 

Τόν άφησα καί μ’ έγειρε στό μαλακό κρεββάτι. 
Ε· θύς τότενες εγειναν φωτιά τά πρόσωπά μας. 
Κι’ έχαδευόμαστε γλυκά, γλυκά χρυφομιλοΰμε. 
Μά γιά νά μήν πολυλογώ, αγαπητή Σελήνη, 
Τήν όίρα έκείνη πράμματα μεγάλα συνεβήκαν. 
Καί ούτε κείνος όίς τά χθες μ’ έμάλωσ δλωσδιόλου. 
Ούτε τό Δέρφι πάλι έγώ έμάλωσα ή χαϋμένη. 
Μά σήμερα πρωί πρωί νά χ’ έφθασε στό σπήτι 
Τής Ί’ραγουοίστρας Φιλιστοϋς ζαί Μελιξοϋς ή μάνα, 
Καί μουπε μέσα σέ πολλά πώς αγαπάει δ Δέρφις. 
Δέν είπε γι’· νά νοιώσωμε σάν ποιάναν άγαπάει, 
Άλλά πώς έρωτας πολύς, τόσο μδ; είπε μόνε, 
Τόν χύριεψε, χι’άπ’έφυγε καί πάγει’ς τή δουλιά της,. 
Κ’ είπε κι’ άκόμη στέφανα στό σπήτι του πώς είδε. 
Αύτά μας είπεν ή γρηά, κι’ αληθινά ‘σαν δλ.α, 
Γιατί άλλοτες έφχότουνε στό σπήτι κάθε λίγο, 
Κ’ έδώ συχνά μά; άφινε τό δωρικό βοί του. 
Μά τώρα δώδεκα σωστές νά τόνε διώ “χω μέρες, 
Κάτι ευρε βέβαια καλό κι’ έμας ’λησμόνησέ μας. 
Μά τώρα μέ τά βότανα θέλω νά τόν μαγέψω 
Κι’ άν μέ πικραίνη κι ’ έπειτα, τό λάκκο του νά σχάψη , 
Τέτοια, κυρά Σελήνη μου, κακά κί έγώ βοτάνια 
Φυλάγω ποϋ μού τίμαθεν ένας χαρδαεος μάγος. 
Άλλά, Σελήνη μου, εχε γειά, καί γυρνά τ’ άλογά σου 
Στή θάλασσα, καί μοναχή τόν πόνο μου άς κλαίω. 
Καλή Σελήνη, έχε γειά, καί σείς π’ άκολουθατε, 
Τ’ άαάξι, άστέρια, τής νυκτός έχετε ’γειά γιά πάντα.

Γ. Μ.

ΟΝΕ1ΡΟΝ.
(1823).

Ξαναπές μου ωραία μου κόρη 
τ’ όνειρό σου αν α’ άναπα;'

Ετζι πάντα στήν ζωήν σου 
καλή μοίρα νά απαντάς.

«Είς μίαν έρημο έκαθομουν 
μαζή μέ τόν άϊΐλφδ 

κ·.’ απ’ άστέρια φωτισμένον 
ήβλεπα τόν ουρανό-

Άλλ’ ό αιθέρας άστροφέγγει 
μόνο άπ τήν άνατολή 

μαζρά μόνον όργυιαϊς δέκα 
τ’ άστρα έφαίνοντο άπ’ τήν γή.

J
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Χλομιασμένο τό φεγγάρι 
μ-.σοακτίνιαζε βαθειά 

λέ, ?' ή ωρζ του σιμόνει 
νά σβυσθή παντυτεινά.

’Από ένα άστρο είς άλλο έπηαίναν
Αρχαγγέλ-οι φωτεινό· 

ζ’ εις τό κάθε πάτημά τους 
άρπας’έβγαινε φωνή.

Αλλ’ αγνάντια μέσ’ στήν δύσι 
άκούς βρόντο ποταμού, 

ήβλεπες φυσομανούσαν 
νέφη ολόμαυρα παντού,

Καί μιά ζώνη αίματωμένη 
έσχιζε τόν οΰρανσ 

ακούε; άλογα νά τρέχουν 
μέ χλιμίντρισμα συχνό’

Τών ανέμων στά πτερούγια 
δριμαΐ; έοχοντο φωναΐς 

καί σπαθιά έλαμποκοπούσαν 
σταΐς ούράνιαις συγνεφιαΐ;» . .■

—■ Εσύ τότες τρομασμένη 
είπες είς τόν αδελφό, 

αδελφέ μου. τί είναι τούτα 
ποΰ στά μάτια μου θωρώ ;

Είς τόν κόρφον σου χυμένα 
τά ξανθά σου τά μαλλιά 

μέ τόν κτύπον τή; καρδίας 
έκυμάτιζαν κι αύτά.

Κόρη ωραία μου. μή φοβάσαι 
τούτα δέν είναι κακά

ακούσε νά σοϋ ξη-ήσω 
της νυκτός τήν δπτασιά.

"Οσα φώτα σοϋ έφανήκαν 
ολοστόλιστα χρυσά 

είναι ή δόξα πού θά λάμψη 
στήνάγνάντικ γειτονιά.

Κ αί όσα έςάνοιξες μαυράδια 
είναι οί ίσκιοι τών εχθρών 

πού θά πέσουν σκοτωμένοι 
τού πολέμου εις τόν χορόν.

Και δσαις ήκουσες στήν σφαίραν

άρμονίαις άγγελικαΐς, 
ειν’ τίς λύρας τού Διονύσιου ■· 

η ολόχρυσα·.; χορδαΐς’

Μελφ^ία-.ς πάντα λαλούνε, 
κι' οτι στέκει έκεΐ έμπροστα 

βρύσαις, δένδρη καί τά ούράνια 
γέμονται όλα μελωδίά’

Στά πτερά της αρμονίας 
θά ’χουν άσβυστη ζωή 

οί γενναίοι, διά τήν πατρίδα 
οπού έχουν Ουσιασθή.

Κι’ ή ψυχαΐς τους ανεβαίνουν 
είς τόν εύμορφο ούρανό 

κι’ άναβαίνοντας, ώς είδες, 
πέρνουν σχήμα αγγελικό.

Λοιπόν κόρη μήν φοβάσαι 
είδες όνειρο καλό, 

είδες όνειρο ποΰ φέρνει 
στούς εχθρούς άφανισμό.

ΣΗΜ. ΧΡΤΣ. Ευχαρίστως δημοσιεύομεν τό πα
λαιόν τούτο όνειρον ςιχουργημένον τότε παρά τοΰ 
Κ.Γ.Τερτσέτου. Τό όνειρον είδε νέα δεκαοκταετής 
έν Ζακύνθω κατά τό έτος 1 823, Τασοΰ καλούμενη, 
θυγάτηρ τοΰ εύγενοΰς Κ. Δ. Μάτεση. Τό ονείρου 
τούτο δύναται νά θεωρηθή ώς επιχείρημα τής ει; 
τά όνειρα πίςτως,τόσα; εχει άληθείας καί μαντείαν 
τοΰ μέλλοντος’ ή έρημος φυσικώ τώ λόγω όπου ευ- 
ρίσκετο ή νέα είκονίζει τήν απελπισίαν το έθνους 
κατά τάς άρχάς τής έπανασάσεως απέναντι ισχυ
ρού πολεμίου καί τής εχθρικής πολιτικής τών χρι
στιανικών δυνάμεων, συνάμα όμως οί φωτισμένοι 
ούοανοΐ μαρτυρούν τήνβούλησιν τής θείας Ιίρονοίας 
πρός βοήθειαν καί άντίληψιν των χριστιανών, καί 
τάς νίκα; τών Ελλήνων, μάλι<7Χ **τ·ά τήν έποχήν 
έ -είνην πριν τών διχονοιών καί τού κατηραμένου 
εμφυλίου πολέμου μεταξύ Πελοποννησίων, νησιω
τών καί ‘Ρουμελιωτών. Τό σκοτάδι τή; σελήνη; 
δέν έχει άνάγ/.ην έζηγήσεως. Οί ποταμοί άφρισμέ- 
νοι τής δύσεως, τά μαύρα σύννεφα, παρασταίνουν 
φανερά τον κρότον τών πυροβόλων και τούς κα
πνούς τής πυρίτιδας τής ναυμαχίας εί; τόν κόλπον 
τοΰ Νεοκάστρου.

Οί άγγελοι είναι αί ψυχαί τών Ελλήνων καί 
φιλελλήνων τών πιφονευμένων είς τόν ιερόν αγώ
να. Αί άρμονίαι τοΰ ονείρου αρμόζουν είς τό κάλ

λος τής ποιήσεως τοϋ Σολωμού, είς τόν ύμνον του- 
τέστι τή; έλευθερία; καί είς τήν ωδήν τοΰ Βύρωνος.

‘Ο τότε εξηγητής τοΰ ονείρου δέν έδύνατο παρά 
νάέξηγήση γενικώς τήν ουσίαν τής οπτασίας, ό 
καιρός έμαρτύρησε τά καθέκαστα.

ΠΕΡΙ THGS ΥΛΗ3
Ε1Ι1 TIIS ΟΠΟΙΑΣ ΕΓΡΑΦΟΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ.

Οι ΠΙΛΑΙΟΙ μετεχειρίζοντο πολλά; υλας πρός 

γραφήν^ άλλ’ είναι δυσδιάγνωστον ποία έξ αυτών 
ήτον ή πρώτη καί αρχική’ τό βέβαιον δέ είναι 
ότι άλλω τρόπω έγραφον δημοσίως και άλλω ί- 
διωτικώς. Καί δημοσίως μέν έγραφον έπί λίθων, 
μετάλλων καί ξύλων, ιδιωτικώς δέ έπί φύλλων, 
φλοιού δένδρων, βραδύτερου δέ έπί δερμάτων, έν- 
τέρων ζώων, πανιών καί ελεφάντινων καί ξύλινων 
πινάκων δτε μένκηρώ ήλειμμένων, ότέ δέ καί μή, 
Επήλθεν ύστερον ή έφεύρεσις τοΰ αιγυπτιακού 
παπύρου καί τών διφθερών, άλλά διά τό δυσώ- 
•νητον ένεκεν τής υπερόγκου τιμής των, οί πλεΐ- 
στοι έπσίουν χρήσιν τών φλοιών τών δένδρων καί 
τού έκ βάμβακος χάρτου’έκ τού τελευταίου δέ τού
του έπήγασε κατά τούς νεωτέρους χρόνους ή άπό 
παλαιά καί άχρηστα ράκη κατασκευή τού χάρτου.

Μαρτυρίας περί τής ' αρχαιότατης έπί λίθων 
καί μετάλλων γραφής εύρίσκομεν είς τήν παλαιάν 
γραφήν’ αί δέκα έντολαί τού Μωϋσέως ήσαν έπί 
λίθου γεγραμμίναι καί δ ’Επιφάνιοι λέγει ότι τά 
δνόματα τών δώδεκα φυλών τοΰ ’Ισραήλ ήσαν 
γεγραμμένα έπί Σαπφείρου, δ δέ Ίωβ εύχεται νά 
γ'ραφώσιν οί λόγου αυτού εις π.Ιάκας jio.lvCdi- 
rouc. Φαίνεται δέ οτι μετά τούς λίθους επήλθεν 
η χρήσις τοΰ γράφειν έπί μετάλλων, καί κατά 
πρώτον έπί μολύβδου, τοϋτο δέ μαρτυρεί καί δ 
Πλίνιος καί δ Παυσασίας λέγοντες ότι εΐδο/ πολ
λοί τό σύγγραμμα τοΰ ’Ησιόδου "Εργα και Η- 
ρέραι γεγραμμένον έπί μολυβδίνων πλακών. Με
τά τόν μόλυβδον έγένετο χρήσις τοΰ χαλκού καί 
τοιαΰτα μνημεία σώζονται μέχρι τής σήμερον 
είς διάφορα ευρωπαϊκά μουσεία. ’Εν τούτοις καί 
ή τού ξύλου χρήσις πρός γραφήν ήν αρχαιότατη, 
^ιότι παραδείγματος χάριν, καί οί νόμοι τού Σό- 
λωνος ήσαν γεγραμμένοι έπί ξύλινων πινάκων έκ 
πύςουκαί διασώζονται έτι καί νΰν σανίδες άλειμ- 
μέναι με κηρόν ενεπίγραφοι, οί δέ πλούσιοι αντί 
ξύλινων μετεχειρίζοντο ελεφάντινους πίνακας.

Αλλ’ όχι μόνον τό ξύλον καί οί φλοιοί τών 
όένδρων έχρησίμευον πρός γραφήν, άλλά καί τά 
φύλλα των, καί δ Πλίνιος μαρτυρεί ότι τά τής 
δάφνης φύλλα ήν ή παλαιοτάτη χρήσις’ οί δέ Συ- 

ρακούσιοι μετεχειρίζοντο τά φύλλα τών έλαιών 
είς τούς έξωστρακισμούς, όπως οί ’Αθηναίοι τά 
όστρακα καί τούς κεράμους, -.ό δέ τοΰ Ελβίου 
Κίννα γνωμικόν μάς πιστοποιεί οτι έγραφοζ 
καί έπί φύλλων μαλάχης. ύ Βιογίλιος λέγει ότι 
καί ή Σίβυλλα έπί φύλλων έγραφεν, αν καί ό Σύι/.- 
μαχο; μαρτυρεί ότι οί χρησμοί τής Σιβύλλης 
ήσαν-έπί πανιού γεγραμμένοι, όπως καί τά χρο
νικά τών Ρωμαίων, κατά τόν Λίβιον.

Καί τά ζώα παρείχαν ύλην είς τό γράφειν, τά 
δέρματα δηλαδή αύτών καί τά έντερα. () Ισί
δωρος λέγει ότι έγραφον έπί τών εντέρων τοΰ ελέ
φαντας, εις ένα δε εμπρησμών τής Κο>νσταντινου- 
πόλεως έπί Καίσαρος Βασιλίσκου κατ.-κάη τό έν
τερου ενός δράκοντας έχον εκατόν είκοσι ποδών 
μήκος, έπί τοΰ οποίου ήσαν γεγραμμένα·. χρυσοί; 
γοάμμασιν ή ϊλιάς και Οδύσσεια τοϋ Ομήρου. Πριν 
δ έφευρεθώσιν αί διφθέραι ή μ.εμβράναι μετεχει
ρίζοντο άκατέργαστζ τά δέρματα τών ζώων, ά- 
ποξέοντες μόνον τάς τρίχας’ έπί τοιούτων δεοιχά- 
των γεγραμμένα βιβλία σώζονται καί άλλα καί 
τά δύο βιβλία τού Εσδρα έν τή βιβλιοθήκη τή; 
Βολωνίας.

Αρχαιότατη είναι καί ή χρήσις τού παπύρου 
παρά τής Αιγύπτιοι;. Ο πάπυρος ούτος είναι εί
δος καλάμου φυομένου είς τά ελώδη μέρη τής 
Αίγυπτου καί ιδίως παρά τάς όχθας τοΰ Νείλου’ 
φθάνει δέ εις ύψος ολίγων σπιθαμών, έχει τό στέ
λεχος αύτού σχήμα τριγωνικόν καί συνίσταται έζ. 
πολλών συνεχών λεμμά.των. Εκ τοΰ καλάμου 
τούτου κατεσκευάζετο ό προς γραφήν πάπυρο; 
οΰτω πως,

Τά λέμματα τοΰ καλάμου διά βελόνης άπ 
άλλήλων διαχωοίζοντες είς πολλά: λεπτάς ται
νίας ή φύλλα παρέθετον επάνω είς σανίδας βρέ- 
χοντες αύτά μέ ύδωρ τοΰ Νείλου, τό’ όποιον έχε-, 
τι κολλώδες, μετά ταΰτα έλάμβανον καί άλλα 
τοιαΰτα φύλλα καί άφοΰ τά έβρεχαν κατά τον 
ίδιον τρόπον τά έπέθετον σταυροειδώς έπί τών 
πρώτων, όίστε έσχηματίζετο έν μέγα τετραγωνι
κόν φύλλον. Τά τοιαΰτα δέ φύλ.λα έπίεζον ύστε
ρον είς πιεστήρια καί κατόπιν τά έξήραΐνον διά 
τοΰ ήλιου καί τά έστίλβονον ένίοτε μέ στιλπνού; 
όδόντας ή όστρακα’ συνθέτοντες δέ συνήθως εί- 
κοσιν έξ αύτών τών φύλλων έσχημάτιζον σύνδε-
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σμον, 8ν έκάλουν δέσμην ί) βιβλίον. Παρά τώ> 
Πλινίω καΐ ΐσιδώρω εύρίσκονται διάφοροι τρόποι 
τής επεξεργασίας τοϋ παπύρου, άλλ ή άπόκτησί; 
του ήν λίαν’πολυδάπανος καΐ διά τό όχι πάντοτε 
πρόσοορον τοϋ καιρού πρός βλάστησιν τοϋ παπύ- 
εου καί πρό πάντων διότι οί Αιγύπτιοι είχαν μο- I 
νοπώλειον αύτοΰ.

Τήν καλλιτέραν ποιότητα τοϋ ούτω παρασκευα 
ζομένου χάρτου έκάλουν οί Αιγύπτιοι ιερόν πά
πυρον, καθότι τόν μετεχειρίζοντο άποκλειστικώ; 
πρός γραφήν θρησκευτικών πραγματειών καΐ ήτο 
άπηγορευμένη ή πώλησις διά τόν φόβον μή γίνη 
άλλη τι; χρήσι; ασεβής. Οί δέ πλούσιοι 'Ρωμαίοι 
έπιθυμούντες ν’ άποζτήσωσι καλόν χάρτην ή· ό- 
ραζον θρησκευτικά βιβλία έκ τών Αιγυπτίων, τά 
όποια ύστερον πλύνοντες καΐ άπαλείφοντες ούτω 
τά πριν γεγραμμένα, μετεχειρίζοντο έκ νέου πρός 
γραφήν, άποκαλοϋντε; αύτόν χάρτην Αύγούστιον

Επειδή όμως ί πάπυρος ήτο διά τούς ανωτέρω 
λόγους δυσεύρετος καΐ δυσώνητος, οί άνθρωποι 
τών γραμμάτων κατέφευγον είς τήν χρήσιν τών 
δερμάτων ή μεμβρανών, τών όποιων τήν κατερ
γασίαν προήγαγον βαθμηδόν είς έντέλειαν, ιδίως 
οί Περγαμηνοΐ έξ ών καΐ έκλήθη περγαμηνή. Λέ
γεται δέ ότι εις τελειοποίησιν τής μεμβράνη; 
παρέσχεν αφορμήν ή μεταξύ Πτολεμαίου βασι- 
λέως τής Αίγυπτου καΐ Ευμενούς βασιλέως τής 
Περγάμου αντιζηλία καΐ άμιλλα περί καταρτή- 
σεω; πλούσιας βιβλιοθήκης, καΐ ή τοϋ Πτολε
μαίου άπαγόρευσις τής έκ τής Αίγυπτου έξαγω I 
γής τοϋ παπύρου.

Τήν μέθοδον ήν μετεχειρίζοντο οί Ρωμαίοι πρό; 
πορισμόν χάρτου, άπαλείφοντες δηλαδή τά πρώ
τα γράμματα τών ιερών αΐ-'υπτιακώ·/ βιβλίων, 
μετεχειρίσθησαν κατόπιν οί καλόγεροι τών μ.ονα- 
στηρίων. ο: εύσεβεϊ; ούτοι άνθρωποι καταγινόμε- 
νοι νυχθημερόν εις συγγραφές καΐ αντίγραφά; τρο
παρίων καί δυσκολευόμενοι εί; πορισμόν μεμβρα
νών, έλάμβανον όσα είς χείρά; των
συγγράμματα άρχαϊα, πολυτιμότατα πολλάκις, 
ζαΐ άπαλείφοντες άπ αύτών διά τοϋ ύδατος καΐ 
άποζέοντε; τά γράμματα, έγραφαν αύτοΐ τά 
τροπάριά των. Καΐ πολλά μέν ατίμητα συγγράμ
ματα ούτω πω; έξηφανίσθησαν, τινά δέ άνευρέθη- 
σαν, ύπό λόγιων άνδρών, οΐτινες δι άοκνου ύπο- 
μ.ονή; καί έξησκημένου οφθαλμού κατώρθουσαν ν’ 
άναγνώσωσι τά ύπό τών καλογήρων σβεσθέντα. 
Μεταςύ τών τοιουτοτρόπως άνευρεθέντων συγ
γραμμάτων καταλέγοντζι καί αί Εισηγήσεις τον

I’atov. Επί τών σελίδων τοϋ πολυτίμου τούτου 
νομικού συγγράμματος εις καλόγηρο; κατά τόν 
μέσον αιώνα εί; έποχήν δηλαδή βαρβαρότητας 
καΐ άμαθείας έγραψε, ξέσας τά προϋπάρχοντα 
γράμματα, τάς «ειστο./άς· τον άγιου'Iερωνϋμον. 
Τώ δέ 1818 δύο σοφοί γερμανοΐ ό Νιεβούρ καΐ ό 
Σαβιγνύ ίδόντες τήν ίεράν ταύτην βίβλον εϊ; τι 
μοναστηριού τής Βερόνης άνεγνώρισαν ότι ενυπήρ
χε·/ έν αύτώ ανεκτίμητος θησαυρός, καΐ τωόντι 
διά πολλών κόπων καΐ μεγάλης υπομονής κατόρ
θωσαν έπί τέλους νά άναγνώσωσι τά παλαιά 
γράμματα καΐ ν άποδώσωσιν εί; τόν επιστημο
νικόν κόσμον σχεδόν αλώβητου; τά; εισηγήσεις 
τοϋ Γαΐου

θ. Ν. Φ.

Γ Ρ Α ΦI ΚII.

ΠαΕΙΣΤΠΝ ηδονήν αΐσθανόμεθα οσάκις λαμβά- 

νομεν αφορμήν, έστω καΐ έλαχίστην, ΐνα γράψω- 
μέν τι περί τής έν ΐίλλάδι τέχνης καΐ τής προό
δου αύτής. Εχομεν πρό τών οφθαλμιών ήμών φω
τογραφικόν άπομίμημα σχεδιογ-αφήματός τίνος 
τοϋ έκ Κεφαλληνίας Κ. Ν. Ξύδια, καλλιτέχνου 
σπουδάσαντος έπί πολλά έτη τάν ζωγραφικήν 
είς διαφόρους τή; Ευρώπη; πόλει;, νΰν δέ διατρί- 
βοντος έν Κωνσταντινουπόλει. Τό σχεδιαγράφημα 
τούτο είναι άλληγορική τι; παράστασις, ή Λ π ο- 
θ έ ω σ ι ; ώ; καλούνται συνήθως αι τοιαϋτα·. πα
ραστάσεις. Π γραφή άπασα διαιρείται κυρίως είς 
τρία μεγάλα συστήματα, περιλαμβάνοντα άπαντα 
πλείονα τών έβδομήκοντα προσώπων- Εί; τό άνω 
μέρος τή; είκόνος, έν μέσω νεφέλης, παρίστατα·. 
έπί θρόνου ό πατήρ ά ν δ ρ ώ ν τ ε θ ε ώ ν τ ε, έχων 
σύνθρονου αύτοΰ τήν Ηραν. Περί τόν θρόνον δέ 
αύτοΰ, ένθεν καΐ ένθεν, ϊστανται οί λοιποί θεοί. 
Κάτωθι τοϋ πρώτου τούτου συστήματος, άρχεται 
τό δεύτερον σύστημα, έχον διάθεσιν ημικυκλίου 
ού τά δύο άκρα έρείδονται εΐ; τάς δύο παρά τήν 
βάσιν γωνίας τοϋ Πίνακο;. Εν μέσω τοϋ ημικυ
κλίου τούτου καΐ ύπό τόν Δία, ϊσταται έπί απο
τόμου καΐ σκληρού Βράχου, τοϋ Παρνασσού ίσως, 
ό Ομηρος, βαστάζω·/ είς τήν άριστεράν λύραν. Δε- 
ξιόθεν τοϋ μεγάλου ραψωδού ή άπό τή; κεφαλή; 
τοϋ Διός έξελθοϋσα Αθηνά, κράνος έπί τής κεφαλής 
έχουσα, αγορεύει πρός μεγάλο·/ θίασον σοφών καΐ 
άλλων τής Ελλάδος νομοθετών. Ενταύθα φαίνεται 
καΐ ό Ολύμπιος Περικλή; καΐ ή πολυθρύλλητο; Λ-

•σπασία καί ό δημιουργός τής ελληνική; τέχνη; 
•Φειδία;' προσέτι δ ’Απελλής, ό Δημοσθένη;, ό Ικ
τίνο; καΐ άλλοι, άπαντες έν ποικίλοι; καί γραφι- 
χωτάτοι; σχήμασι. Ολίγον άνωθι τοϋ θιάσου τού
του παρίσταται έν μέσω τών Πιερίδων ό θεό; τή; 
καλλονή; βαστάζων λύραν, α·. δε κύκλω αύτοΰ 
εννέα παρθένοι φαίνονται προσέχονται άκορέστως 
είς τήν άπό τή; λύρα; τοϋ θεού άποπεμπομένην 
αρμονίαν. Οπίσω τοϋ συμπλέγματος τούτου καΐ 
ει; τό άκρον τής είκόνος ή ταχύπτερος φήμη άνοί- 
γει ήδη τάς πτέρυγα; καΐ έρμα, είς τό άπειρον 
διάστημα.

Αριστερόθεν τοϋ όμηρου,ή Ποίησις, μορφήν λαμ- 
βάνουσα θελκτική; νεάνιδος, παραδίδει διά μιάς 
χειρός τήν λύραν τώ νέω Ησιόδω, ότι; ένθου; πα- 
ραλαμβάνει αύτήν' πολλοί δ’ έτεροι δαφνοστεφείς 
ποιηταΐ, έτερον άποτελοϋντε: θίασον, προσβλέ- 
πουσι τήν διά τής έτέρα; χειρός τού; Θεούς δει- 
κνύόυσαν νεάνιδα. Κάτωθι τοϋ θιάσου τούτου φαί
νονται πολλ.οΐ ένδοξοι στρατηγοί, έν οί; καΐ ό Ε- 
παμινώνδα; συνδιαλεγόμενο; μετά τοϋ ’Αλεξάν
δρου. Εσχατο; πάντων φαίνεται ό Φωκίων' μ.ή εί

ναι άρα ούτο; καί ό τελευταίο; τών Ελλήνων; Ανω 
δέ τοϋ ίδιου θιάσου, έν έτέρω άμυδρώς φωτιζομέ- 

ν<-> συμπλέγματι, άντιστοίχφ τοϋ τών Μουσών, 
ϊστανται οί Πρωες καΐ όπισθεν αύτών ίρις ιπτά
μενη.

Α
Εν καΐ μόνον σύμπλεγμα κατέχον τήν βάσιν 

τοϋ πίνακος, εϊτε τό κέντρον αύτοΰ, άποτελεί τό 
τρίτον σύστημα Τό σύμπλεγμα τούτο σ·ΰγκειται 

εκ τριών προσώπων. Εν μέσω δύο καθεζομένων 
γερόντων, τοΰ Προδότου καί τοϋ Χρόνου, ευειδή; 

ΐρθία, προσβλέπει ίλαρώς τόν ά- 
γυμνόν Χρόνον, τά; πτέρυγα;

; ώμ.ους, καΐ δρέπανον βασταζον- 
ό·.ά κινήσεω; δέ μεστής χάριτο; 

δεικνύει συνάμα τόν πατέρα αυτής Ηρόδοτον, έ7'·; 

κρατεί εις τάς χεΐρα; χάρτην, ού ή άνάγνωσι; το- 
σαΰτα άπέσπασε δάκρυα άπό τών όφθαλν,ών 
νέου Θουκυδίδου.

Εν τώ άπλώ τού: 
καλ.λιτέχνη; άμ.υδρώ 
σου, δέν δυνάμεθα βεβαίως 
“άσι τήν περί τ: * ’ 
^ω; είσί τινα τ, 

’^ένα, καΐ ιδίως
σής Ιστορίας, 

βεατή. Αλλως τε καΐ ή κατάταξις 

"“«ρχει μετά τέχνη; καί τή; προσηκούση; εύρυ-

γερόντων, 
νεανΐ;, ίσταμένη 
ναφαλαντίαν καΐ 
ε/οντα είς τούς 
σα ταϊ; χερσί’ <

το-

τοϋ

ω σχεδ·.ογ;αφήματι, h 
; πω; διέγραψε τήν ΐδι 

ν άπαιτήσωμεν έν 
το διάγραμμα τελειότητα. Καΐ 

ών προσώπων κάλλιστα έσχεδια- 
τό τοϋ Ηροδότου, τοϋ χρόνου 
άτινα και πλησιέστερα είσί τω 

•ών προσώπων

ω 5 

εαν

ι* e·-9 -· 
υστυχεί; καλλιτέ- 
τού; ίδιους αύτών 

_ιϋς έπί τό πολύ καί άνε- 
συνθάπτονται πολ.λάκι; μέ τάς ιδέας 

■οϋ καλλιτέχνου όμ.οιάζει πρό; τόν 
όμενον εί; τήν γήν, 

ιοτισθή ύπό τής βροχή; καΐ δέν 
ις ύπό τοΰ ήλιου, ούδ’ άνα- 

ιαράπαν άποφέρει. Εν 
καΐ παρ’ήμ-ϊν Κροίσοι, 

συνδρο ·

των.

όστις £·,

Ομίας, ώς έπίσης καΐ ή τοϋ φωτός έν τώ πίνακι 
διανομή.

’Αλλά έτερος άγων, επίσης επίπονο; τοϋ καλ
λιτέχνου, άρχεται κατά τήν έκτέλεσιν. Τότε α
παιτείται καΐ μελέτη τή; φύσεως συντονωτέρα, 
καΐ χρόνου πολλοϋ καΐ χρημάτων πολλών κατα- 
νάλωσις όπως τό έργον άποβή άξιον ύπολήψεω; 
καΐ τιμής. Δυστυχώ; οί Περικλεΐς τή; Ελλάδο: 
σέτι δέν έγεννήθησαν, καΐ οί δ·. 
χναι, έγκαταλιμπανόμε/οι εΐ; ■ 
πόρου;, τού; γλίσχρου; 
παρκεΐς,

1Ϊ ιδέα

σπόρον τοϋ γεωργού τόν ρι· 
δέν π<

θερμ.ανθή άκολούθω: 
βλαστάνει ούδέ καρπόν τό π: 

τούτοις εύρίσκονται πολλοί 
οΐτινες ήδύναντο νά ένθαρρύνωσι διά τή; 

μής των τήν έκτέλεσιν έργων, άτινα θά έφερον 
τιμ.ήν είς ολόκληρον τό έθνος. Τό σχεδιαγράφημα 
τοϋ Κ. Ξύδια, δπερ ανωτέρω περιεγράψαμεν, τοι- 

οΰτον έργον προαναγγέλλει, ημείς δέ έγζαρδίω; 
εύχόμεθα όπως φιλόκαλό; τις τών ήμετέρων πλου
σίων ένθαρρύνη τήν γραφίδα τοϋ νέου καλλιτέχνου 
είς τό νά δώση ζωήν καΐ σώμα είς ό,τι μένει ήδη 
απλή καλλιτεχνική ιδέα.

Γ. Μά ΥΡΟΓΙάΝΝΗΣ.

ΙΙΕΡ1ΗΓΗΣΙΣ

EES ΜΕΚΚΑΝ ΚΑΙ ΜΕΛΙΝΑΝ.

ο ΝΩΞΤΟΝ ύπάρχει ότι ή προσκύνησι; τής Μέκ
κας,τή; πατρίδος τοϋ Μωάμεθ,είναι ιερόν καθήκον, 
το όποιον πά: πισ’ος Μουσουλμάνος οφείλει άπαξ 
τούλάχιστον έπί ζωή; νά έκπληρώση, ώ7χ τ. Μέκκα 
έγένετο μετά τόνθάνατον τοϋ Μωάμεθ ό πολικός 
ά -ήρ τή; Ανατολή;’πέπλος όμω; πυκνός καλύπτει 
τήν πόλιν άπό τά βλέυ.ματα τών άσεβών καΐ οί νό
μοι τοϋ κορανίου άπαγγέλλουσι θάνατον κατά τοϋ 
άπιστου τοϋ τολμήσαντο; νά θέση τον πόδα εντός 
τοϋ ιερού περιβόλου. Μολαταύτα περιηγηταί τινες 
αρνησίθρησκοι ή τούλάχιστον προσποιούμενοι άρ- 
νησιθοησκίαν κατώρθωσαν νά είσχωρήσωσιν εί; 
τήν ίεράν πόλι·/ καΐ νά ύπεγείρωσι τόν πέπλον τόν 
καλύπτοντα τά μ.υστήρια τή; Μωαμεθανική; λα
τρείας. Εί; τών περιηγητών τούτων ό Ελβετός
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δύναται νά περιλάβη άνέτως δλον τδ μουσουλμα
νικόν γένος. Τδ βέβαιον δμως είναι ότι χ,ωρεϊ του
λάχιστον 35 χιλιάδας προσκυνητάς, καί παρεμ- 
φέρει όχι τόσον πρδς κτίριον· αρχιτεκτονικόν δσον 
προς μεγάλην τετράγωνον πλατείαν περικυκλου- 
μένην ύπδ 500 καί επέκεινα στηλών τών μέν έκ 
μαρμάρου, τών δέ έκ λίθου κοινού κομισθέντος έκ 
τών πλησιόχωρων ορέων. Οί κίονες ούτοι συνδέον
ται δι’ αψίδων ύποβαστζζουσών 152 θόλους, 
άπδ δέ τών αψίδων κρέμανται λυχνία·., τινέ; μέν 
τών όποιων άνάπτονται καθ’ εσπέραν, όλαι δέ 
ανεξαιρέτως καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ ραμα- 
ζα>'ίου,·ο-ζρ έστίν ή κορυφαία εορτή τών μου
σουλμάνων, τελούμενη πρδς άνάμνησιν τοΰ μηνάς 
καθ δν κατήλθεν ούρανόθεν τδ Κοράν.ον. Ολό
κληρος ό ναδς είναι έστρωμένος διά μεγάλων πλα
κών καί που άπδ τών τοίχων κρέμανται ποικι- 
λόχροοι ταινία·.. Θύραι δέ ύπάρχουσι πλέον τής 
μιά; είς έκάστην τών πλευρών, καί τά έκ τούτων 
σχηματιζόμενα ρεύματα τοΰ ανέμου άποδίδουσιν 
σι ευλαβείς εί; τδν πάταγον τών πτερύγων τών 
φυλασσόντων τά; θύρας αγγέλων.

Εν μέσω τοΰ ναού κεϊται άλλο οικοδόμημα ετι 
άγιώτερον, ό Κιαμπετ, κτισμένος έκ κολοσσαίων 
λίθων εντοπίων έπί βάθρου περιφανούς, καί μίαν 
μόνην θύραν έχων, εις ήν ανέρχονται διά κλίμακος 
ξύλινης τετορευμένης καί φυλασσόμενη; είς τό 
σκευοφυλάκων τοΰ ναού. Η περί ής ό λόγος Ού
ρα είναι πεπλακωμένη διά πετάλων αργυρών καί 
κεκοσμημένη χρυσοί? ποικίλμασι, καθ εσπέραν 

I δέ καίουσι πρδ του κατωφλιού αυτής λαμπάδας 
καί αρωματικά 0 ;μ·.άματα, καί δέν ανοίγεται 
παρά τρις τοΰ έτους, κατά τρεις επισήμους έορτάς.

0 Κιαμπέ; είναι κεκαλυμμένος ύπδ τρισμεγί
στου έκ μελανοχρόου μεταξωτού παραπετάσμα
τος μέχρι γής διήκοντος, ώστε τδ μόνον ορατόν 
μέρος είναι ή οροφή Τδ παραπέτασμα τούτο κα
λούμενου χιζούα άνανεοΰται έτησίως δαπάνη τοϋ 
Σουλτάνου, καί έπ’ αύτοϋ ύπάρχουσι κεντημένα 
χουσοΐς γράμμασι χωρία εκλεκτά τού κορανίου’ 
δταν δέ φθάση τό νέον παραπέτασμα έκβάλλουσι 
τδ παλαιόν καί τδ διανέμουσι τεμαχηδδν είς του: 
προσκυνητάς καί τού; κατοίκους τής Μέκκα:, οί 
ευσεβέστεροι μάλιστα συνάζουσιν άπλήστως καί 
τδν έπί τών τοίχων τοϋ κιαμπέ συσσωρευμένον 
κονιορτδν καί πωλοϋσιν αύτδν αντί πολλών φλω- 

ρίων.
0 Λίαμπέ·,, κατά τήν δόξαν τών Οθωμανών,, 

j ωκοδομήθη έν τώ ούρανώ δισχίλια έτη πρδ τής

Βυρχάρδος έδημοσίευσε λεπτομερή καί αξιόπι
στο-/ περιγραφή,ν τή; εις Μέκκαν καί Μεδίνην με- 

ταβάσεώ; του.
Παραλείπαντες τήν έξιστόρησιν των δυσχερείων 

δσας ό Βυρχάρδρί ούτος κατώρθωσε νά υπερνικήση, 
θέλομεν τδν ακολουθήσει φθάσαντα πού τών πυ

λών τής Ζεράς πόλεως.
Πριν είσέλθο) είς Μέκκαν, λέγε·., έτυλίχθην καί 

έγώ εΐ; τό Ζ,γρά/ζιοΓ οπερ επιβάλλει ό νόμος νά 
ένδύωνται οί τδ πρώτον εί; προσκύνησιν πορευό- 
μενοι. Καί τδ μεν εί; του; άνδρας ώρισμένον ί- 
χράμιον είναι δύο τεμάχια υφάσματος λευκού ώς 
έπί τδ πλεΐστον, αποίκιλτου καί ούδεμίαν ραφήν 
έχοντος, ών τδ μεν περιβάλλει τδ ήμισυ τοϋ σώ
ματος άπδ τής δσφύος καί κάτω, τδ δε καλύπτει 
τους ώμους μόνον, διότι ή κεφαλή καί οι ταρσοί 
πρέπει νά μένωσιν ασκεπείς. Τδ δ’ε γυναικείου ί- 
χράμιον συνίσταται έξ ένδ; έπενδύτου περικαλύ
πτοντας ολόκληρον τδ σώμα καί ένδ; πέπλου -α- 
ποκρύπτοντο; εντελώς τδ πρόσωπον, ώστε μόνα 
ορατά μέρη τοΰ σώματος μένουσιν αί χεΐρε; καί 

τά σφυρά.
II Μέκκα, κειμένη έντδς κοιλάδος περιοριζομέ- 

νη; ύπδ απροσίτων βράχων, δέν έχει τί τδ μεγα
λόπρεπες, ούχ ήττον όμως ή εσωτερική ό'ψι; τής 
πόλεως είναι χαριεστέρα τή; τών άλλων ανατο
λικών πόλεων, αΐτινες συνήθως είναι τόσον άηδει; 
καί σκυθρωπά! ένεκα τών στενών καί ακαθάρτων 
βγυιών των. Τουναντίον αί άγυιαί τή; Μέκκας 
είναι αρκετά εύρεϊαι, ώστε δέν παρέχουσι στενο
χώριαν εις τδ άμετρον πλήθος τδ παρακολουθούν 
τάς περιδρομικάς λιτανείας, τά δέ παράθυρα τών 
οικιών είναι επίτηδες μεγάλα καί λαμπροστόλι- 
στα, διά νά ίφελκύητα; ή προσοχή των προσκυ
νητών, διότι οί κτηματίαι τής πόλεως ταύτης τδ 
μέγιστον μ.έρος τών εισοδημάτων των πορίζονται 

έκ τής ένοικιάσεω; δοψ,ατίων.
Η Μέκκα έκτος τοΰ τζαμιού, δπερ καί αΰ-.δ 

δέν είναι έκ τών αρίστων, ούδέν άλλο άξιόλογον 
οικοδόμημα περιέχει καί τούτο ίσως παρέρχεται 
έκτήςεύλαβοϋς προλήψεως τών Αράβων,θεωρούντων 

έγκλημα νά οΐκοδομήσωσι πλησίον τοΰ ναού των 
άλλο κτίριον ίσης ή καί μεγαλητέρας λαμπρότη- 
τος. Τδ μέγα τούτο τζαμίον καλείται Βα’ΐταλ- 
λάχ, τουτέστιν οίκος θεού, καί είναι τδ εύρυχω 
ρότατον πάντων τών θρησκευτικών μνηαείων, οί 
πιστοί μάλιστα φρονοϋσιν οτι χειρ αόρατος εύρυ
νε·. τδ εμβαδόν του άναλόγως τής πληθύος τών 
ϊ’οσερχομένων προσκυνητών, καί ότι έν ανάγκη

κοσμογονίας καί φυλάσσεται ύπό έβδομηκοντάκι; j 
χιλίων αγγέλων επιταγήν έχόντων νά έπαναγά- 
γωσιν αύτδν εις τον παράδεισον έν ήμερα κρί- 
σεως. Δεξιόθεν τής Ούρα; υπάρχει έγκτιστο; έν
τδς τού τοίχου ό λίθος μέλας άτσγάρ ά,Ι.Ιασουάτ ] 
τδν όποιον ό. άγγελος Γαβριήλ, πεσόντα έκ τοΰ , 
ούρανοϋ μετά τοϋ Αδάμ, οτε ουτο; εζεβλήθη του 
παραδείσου,· έφ.ύλαξε καί παρέδωκεν είς τδν Ι
σμαήλ τδν υιόν τοΰ Αβραάμ. διά νά τδν μεταχε·.- 
ρΛθή, έν ελλείψει άλλου καταλλήλου λίθου εις 
επισκευήν τοϋ κιαμπέ. Εχει πάχος πέντε ή έξ δα
κτύλων καί συνίσταται έκ πολλών συν,τριμμ.άτων 
φαιοχρόων, συνη ρμολογημένων καί συνδεδεμένων 
δι’αργυρού πλαισίου’ οί μουσουλμάνοι λέγουσιν 
ότι ό λίθο; ούτος (ό πιθανώς αερόλιθος) άρχήθεν ήν 
λευκότατος, άλλ’ ότι βαθμηδόν διά τής επαφή; 

χειρών αμαρτωλών άνθρώπων ήμαυρώθη’ δέν επι
τρέπεται δέ νά άσπασθή τις αύτδν παρά κατά 
τά; τρεις επισήμους έτησίας έορτάς.

Εντδ; τοϋ ναού ύπάρχει καί έτερος λίθος έπί 
του οποίου διατείνονται οί εύσεβεϊς δτι φαίνονται 
τά ίχνη τών ποδών τοΰ ’Αβραάμ, καί Ισαάκ ο’ίττ 
νε; ίσταντο έπί τοϋ λίθου έκείνου, διαρκούσης τής 
επισκευής τοϋ κιαμπέ. Υπάρχει δ’ έκεΐ πλησίον 
καί φρέαρ Ζεμζέμ καλούμενου, τού όποιου τά 
θαυματουργά υδατα έχουσι τήν δύναμιν ν άπο- 
πλύνωσι τδν ρύπον τών αμαρτημάτων καί νά 
θεραπεύωσι πάν είδος νόσου. Πλήθος ευσεβών μου- 
σούλμάνων άντλοΰσι διά δερμάτινων ασκών έκ τοΰ 
ίεροΰ δδατος καί άπλήστως ποτίζονται, τινέ: 
μάλιστα είς τοσαύτην κατάχρησιν εύλαβείας φθά 
νουσιν, ώ,στε ένεκεν τή; κατά κόρον πόσεω: πί 
πτουσι κατά γή ς αναίσθητοι. Τδ ύδωρ τοΰ Ζεμ- 
ζέμ φυλάσσεται εΐ; φυάλας, άίτινε; αγοράζονται 
αδρότατα ύπδ τών απανταχού Μωαμεθανών.

.11 ακμαία εποχή τοΰ τζαμιού είναι ή έποχή 
τοϋ ραμαζανίου’ :ότε ολόκληρον απαστράπτει 
καί μάλιστα τήν ώραν τή; εσπερινή; προσευχή:, 
οτε φωτίζεται ύπδ χιλιάδων φιότων καί έν μέσω 
τοϋ φωτεινού έκείνου ωκεανού άνυψοΰται ό αέ 
λας κιαμπέ; μετά τοΰ πολυπτύχου παραπετάσμα- 
"ός του’ τφόντι τδ θέαμα είναι μεγαλοπρεπές. 
Οοχ ήττον δμιο; έχει καί τά κακά επεισόδιά του 
διότι ό πολύ; κάματος, ή ρυπαίότη; καί ή άθλια 
δ'-αιτα προξενοΰσι συχνούς θανάτου; είς τούς προσ- 

Ζυνητάς,καί πολλοί τούτων μετακομίζονται κλι- 
'7'?1'·;περ·.ς τοΰ κιαμπέ έπ’ έλπίδι θεραπείας ή 

‘■"ίθυμοϋντες ν’ άποθάνωσιν εί; τού; κόλπου; τοϋ 
προφήτου.

’Επειδή ο>ς έν αρχή εΐπομεν ό Μωαμεθανικός 
νόμο; επιβάλλει ώς καθήκον ιερόν τήν εί; Μέκ

καν προσκύνησιν άπαξ τουλάχιστον τοΰ βίου, 
άμα φθάνη ή έποχή τοΰ ραμαζανίου, καταφθά- 
νουσιν ώ; έκ συνθήματος, εί; τήν αγίαν πόλιν 
πανταχόθεν τοϋ μωαμεθανικού κόσμου πολυάριθ
μοι συνοδεία·, προσκυνητών, ών τέσσαρες είναι αί 
διασημότεραι, τ Συριακή, ή Αιγυπτιακή, ή Περ
σική καί ’Αφρικανική ή τών Μόγρ$61νωτ έπι- 
καλουμένη.

Καί ή μέν τή; Συρίας άρχίζουσα έκ Κωνσταν- 
τινουπόλεω:, δθεν παράλαμβάνοντα: καί τά διά 
-ήν Μέκαν σουλτανικά δώρα, καί καθ’ όδόν ά- 
παύστω; αύξανομένη, κέντρον εχει τήν Δαμασκόν 
καί έκεΐ διοργανίζ»τα·. καί εφοδιάζεται μέ καμη
λού; καί μέ τά άλλα αναγκαία διά τήν διά μέ
σου τής έρημου οδοιπορίαν μέχρι τή; Μέκκας. 
Οσω δέ μικρά καί άν τύχη ή συνοδεία αί κάμη- 
λοι ούχ ήττον είναι πάντοτε πολυάριθμοι, διότι 
δι αύτών μετακομίζονται τά ενδύματα και τά 

τρόφιμα τών προσκυνητών καί . τών συνοδευόν- 
των αύτού; στρατιωτών καί τών ίππων των. Πο- 
λυαριθμότατοι πρδ πάντων ήσαν δτε αύτοπρο- 
σωπως οί Σουλτάνοι ηγούντο τά; συνοδείας τών 
προσκυνητών, διότι *:ότε 1,000 κάμηλοι μόλις έ- 
ζήρκουν πρδς μεταφοράν τών ένδυυ.άτων καί τών 
τροφίμων τοϋ σουλτάνου καί τών αύλικών του. 
II συνοδεία οδοιπορεί άπδ τή; 3 ώρας μετά με
σημβρίαν έκάστη; ήμερα; μέχρι τή; επαύριον μίαν 
ώραν μετά τήν ανατολήν τοϋ ήλιου, καί πολλοί 
έξ αύτή; κρατούντες μεγάλα; λαμπάδα; φωτίζου- 
σι τήν όδόν έν καιρώ νυκτός. Υπάρχουσι δέ κατ’ 
αποστήματα σταθμοί οπού αναπαύονται καί πο
τίζονται αί κάμ.ηλοι.

11 δέ συνοδεία τών προσκυνητών τή; Αίγυπτου, 
όρμητήριον εχουσα τό Κάϊρον, είναι ή όλιγανθρω- 
ποτέρα καί πτωχότερα, ένεκεν τοΰ έπιπόνου καί 
κινδυνώδους τή; όδοΰ, διότι πορευομένη διά μέ
σου ξηρών καί αγόνων ορέων καί πολλών αγρίων 
φυλών είναι εκτεθειμένη είς διηνεκείς επιθέσει; 
καί κακώσει;.

Η Περσική συνοδεία σχηματίζεται ει; Βαβυλώ
να ή Βαγδάτιον καί απαρτίζεται έζ όχι πολλών 
προσκυνητών.

Η τών Μογραβίνων τέλος έχει τήν αρχήν αύ
τής έν Τύν.δι, διέρχεται κατά μήκος τό βαρβα- 
ρικόν κράτος καί καταντά είς τό αύτό σημ.ε’.ον 
μετά τής Αιγυπτιακής.

’Αλλ’ έκτο; τών τακτικών τούτων συνοδειών
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γων ΒισμιΜαχι (apart, ραχίρ ! ’Λ.Παχοΰ ίχ- 

6άρ ! τουτέστιν «έν όνόματι τοΰ πολυελέου καί 
παντοδυνάμου Θεού.» μετά τήν τελετήν τής Ου
σίας ό χατζής μέρος μέν τοΰ προβάτου τρώγει, 
μέρος δέ διανέμει τοϊς πτωχοί;' ύστερον προσκα- 
λεΐ τόν κουρέα διά νά τώ ξυοίζη ολόκληρον τήν 
κεφαλήν, καί άπεκδυόμενος τδ ίχράμιον ένδύεται 
καθάρια ένδύματα καί έπανέρχεταςεί; Μέκκαν διά 
νά έοοτάση τδ ραμαζάνιον.

Μετά τδ τέλος τής έορτής τοΰ ραμαζανίου αί συ
νοδεία: τών προσκυνητών, άποχαιρετώσι τήν Μέκ
καν καί απέρχονται δε’ ή; ήλθον όδοΰ, συσσωμα
τωμένα! ως καί τδ πρώτον, εις τάς εστίας των. 
Η δέ εΐς Μεδίναν προσκύνησις ώ; έπί τδ πλεϊστον 
παοαλείπεται διά τδ επίπονον τής οδοιπορίας καί 
διότι θεωρείται μάλλον ώς έργον περιεργείας καί 
υπερβολή εύσεβεία;' ό μεταβάσεις Μέκκαν είναι 
τέλειος χατζής καί δέν έχει ανάγκην να μεταβή 
και είς Μεδίναν. Η: Μέκκα είναι ή πόλις, τού Κυ
ρίου, ή δέ Μεδίνα τοΰ προφήτον.

Ούχ ήττον τινες, τών προσκυνητών έςάλλω· 
θρησκευτικό» ζήλω κινούμενοι μεταβαίνουσι πρδς 
προσκύνησιν καί τοΰ τάφου τοΰ προφήτου εΐς Με
δίναν, άπέχουσαν τής Μέκκας δεκατριών ημερών 
δρόμον. Τό καύχημα τής Μεδίνης είναι τδ τζα
μίον Ελ-χαράμ καλούμενου τδ περικλεϊον τδν 
τάφον του Μωάμεθ. Τδ τζαμίον τοΰτο είναι μέν 
μικρότερο·» τοΰ τής Μέκκας, ωκοδομημένον δε 

έπί τή βάσει τοΰ αύτοΰ σχεδίου' καί τοΰτο περι- 
κυκλοΰται ώς έκεΐνο ύπδ σειράς· κ ιόνων ύποβα- 

σταζόντων μικρούς θόλους. Επί τής έσωτερικής 
πρδς μεσημβρίαν πλευράς τοΰ ναοΰ ύπάρχουσιν- 
έγκεκολλημένοι μαρμάρινοι πλάκες έπί τών ο
ποίων ύπάρχουσι πολλαί έπιγραφαι·. χρυσοί; γράμ- 
μασι' παρά τήν πλευράν δέ ταύτην κεϊται καί ό 
περίφημος τάφος τού Μωάμεθ είς τδ κέντρον με
γάλου καί ωραίου ψηφιδωτού, περικυκλοΰται δέ 
ύπδ κυγκλίδων σιδηρών θαυμασίως επεξεργασμέ
νων,. έπί τών όποιων ύπάρχουσι συμ.πεπλεγμέναι· 
τόσςο πολλαί έπιγραφαί όρειχαλκίνοις γράμμασι, 
καί τόσα κοσμήματα, ώστε μετά δυσκολίας δια
φαίνεται διά μέσου αύτών ό τάφος. Τδν τάφον 
τού προφήτου δωρεάν βλέπουσι μόνοι οί πασάδες 
καί άλλοι ισχυροί προύχοντες, πάντες δέ οί λοι
ποί λαυ,βάνουσι τήν πρδς τούτο άδειαν άντί έ
δρας αμοιβής Διά τδν· λόγον λοιπόν τούτον καί 
διότι, καί τήν άδειαν έχοντες πάλιν δέν βλέπου- 
σι σχεδόν τίποτε, οί πλεϊστοι τών προσκυνητών 
παραλείπούσι τήν εΐς Μεδίναν οδοιπορίαν.

πάμπολλοι άλλοι προσκυνηταΐ μεταβαίνουσιν εις 
Μέκκαν διά τής Ερυθρά; θχλάσστς. Τδ επίπονον 
ϊ,υ.ως έν γένει τής οδοιπορίας και ή δσημέραι 
αύξουσα θρησκευτικά αδιαφορία ήλάττωσεν έπαι- 
σθητώς τδ πλήθος τών εΐς προσκύνησιν πορευο- 
μένων,καί τήν σήμερον οί πλεϊστοι τών μουσουλ
μάνων πάνυ προθύμως. παραιτούνται τής έκπλη- 
ρώσεω; τού δυσχερούς τούτου καθήκοντος.

Αί διάφοροι αύται συνοδεία: τών προσκυνητών 
παλλαχόθεν, ώς ειδομεν, έρμώμεναι, εισέρχονται 
έν μι£ καί τή αύτή. ημέρα είς Μέκκαν μετά με
γάλης πομπής καί παρατάξεως κροτούντων τών 
πυροβόλων καί παιανιζούσης τής στρατιωτική; 
μουσικής. Πρώτον δ’ έργον τού προσκυντ,τοΰ τ. 
χατζ^ι άμα φθάστ, είς Μέκκαν είναι νά έπισκεφθή 
τδν Βε'ίτ-άλλάχ δηλαδή τδ τζαμίον καί νά εύχα- 
ριστήση τδν Θεόν δτι τώ ίπέτρεψε νά πατήση 
τήν ίεοάν ταύτην γήν, μετά τήν ευχαριστίαν έρ
χεται ή περί τδν κιαμπέ ^ε^ιύρομΐι Τοουάγ η- 
γουμένου ένός τών ΐμάμιδων (««ρέω»·). Η περιδρο- 
μή αΰτη γίνεται επτάκις έκ δεξιών πρδς αριστε
ρά, βραδέως τδ πρώτον, ύστερον δέ τροχάδην καί 
συνοδεύεται διά προσευχών καί πολλών κινήσεων 
τών ώμων και άλλων αστείων χειρονομιών, ών 
τήν τάξιν καί τον τρόπον διδάσκει ό προηγούμε
νο; ιμάμης. ’Αφού δέ τελείωση καί ή προσκύνησις 
τού κιαμπέ οί προσκυνηταΐ μεταβαίνουσιν είςτδ 
ιερόν όρος ’Αραράτ διά νά άσπασθώσι πολλά έκεΐ 
ευρισκόμενα μνημεία. 0 Αβραάμ έπανερχόμενος 
έκ τής προσκυνήσεως τού όρους ’Αραράτ, λέγει ή 
Μωαμεθανική παράδοσις, συνήντησε καθ’ όδόν τδν 
δαίμονα E.lGqr, δστις ήθελε νά τώ έμποδίση 

τήν διάβασιν, τότε ό Αβραάμ προτροπή του συ- 
νοδεόοντος αύτδν αγγέλου Γαβριήλ, έτριψε κατά 
τού Σατανά έπτά λίθους και τδν έτρεψεν εις φυ
γήν' ή αύτή σκηνή έπανελήφθη μετά παρέλευσιν 
ολίγων ωρών έν μέσω τής κοιλάδος Μασυνά, άλλ’ 
ό ’Αβραάμ μή λησμ.ονήσας τδ μάθημα τοΰ Γα
βριήλ διεύθυνε κατ’ αύτοΰ χάλαζαν λίθων καί 
τδν ήνάγκασε νά φύγ-ρ κακώς έχων. ό Μωά
μεθ λοιπόν εΐς άνάμνησιν τής νίκης εκείνης τοΰ 
Αβραάμ άνήγειρεν έν μέσω τής κοιλάδος τρεις 
λίθινους στόλους, παρά τούς οποίους φθάνων ό 
προσκυνητής οφείλει νά ρίψη καί αύτδς έπτά καί 
ύστερον δεκατέσσαρας πέτρας πρδς ένθύμησιν τής 
νίκης εκείνης, ύστερον λαμβάνει ενα έκ τών 
αμνών τούς όποιους φέρει μεθ’ έαυτού καί γυρίζω* 
τήν κεφαλήν πρδς τήν διεύθυνσιν τοΰ κιαμπέ έμ
πηγε: εΐς τδν λαιμόν τού ζώου τήν μάχαιραν λό

01 ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΙΗΟΥ.
(Σννίζιιαν He φνλλάδ. 48. Τόμ. β.)

Είς τήν άκραν τοΰ τοίχου ή συνοδεία 
έστράφη προς αριστερά.

Αίφνης διά τοΰ ανοίγματος, τδ όποιον 
εύρίσκετο τότε μεταξύ τοΰ κήπου και τής 
μεγάλης αγοράς, ό Μοργάν παρετήρησε τήν 
λαιμητόμον, ήτις ύψου πρδς τδν ούρανδν τά 
δύο πέταυρα αυτής, ερυθρά, ώς δύο ανθρω
πίνους ήματωμένους βραχίονας
— 11α ! είπεν, ούδέποτε είδον λαιμητόμον, 
καί δι’ αύτδ δέν έγνώριζον πόσον αηδής είνε.

Καί χωρίς νά προσθέση άλλο τι, σπασά- 
μενος έκ' τής ζώνης αύτοΰ έν μαχαίριον, τδ 
έβύθισε μέχρε τής λαβής είς τό στήθος του.

Ό μοίραρχος τής χωροφυλακής είδε τδ 
κίνημα τοΰτο χωρίς νά δυνηΟή νά προλάβη, 
άλλά κεντήσας τον ίππον του ώρμησε πρός 
τόν Μοργάν, δστις ΐστατο όρθιος, πρός με- 
γίστην έκπληξιν όλου τοΰ κόσμου καί αύτοΰ 
τοΰ ίδιου άκόμη.

’Αλλά τότε έκεΐνος έξαγαγών τής ζώνης 
του έν πιστόλιον καί διευθύνω·» αύτδ πρός 
τόν αξιωματικόν
—Σ’τδν τόπον, είπεν.Έσυμφώνήσαμεν νά μή 

μέ έγγίση κάνεις·Ο’άποΟάνω μόνος ή θ’άπο- 
Οάνωμεν τρεις. ’Εκλέξατε όποιον σδςάρέσκει.

'Ο μοίραρχος έκράτησεν άμέσως τόν ίπ
πον του.

—Άς ύπάγωμεν! είπεν ό Μοργάν.
Καί πραγματικώς ήρχισε νά περιπατή.
Φθάσας πρδ τοΰ ικριώματος, ό Μοργάν 

έξαγαγών άπδ τήν πληγήν του τήν μάχαι- 
ραν, έκτυπήθη και δεύτερον μέ τήν αύτήν ώς 
τδ πρώτον ορμήν.

Άλλ’ άφήκεν άμέσως κραυγήν λύσσης 
μα/.λον ή πόνου.
— Βεβαίως, είπεν, ή ψυχή μου είνε κολλη
μένη είς τό σώμά μου.

Καί επειδή οι βοηθοί τοΰ δημίου ήλθον νά 
τον βοηθήσωσιν δπως άναβή έπί τδ ικρίωμα, 
ένθα τδν περιέμενεν ό δήμιος,
— Ω ! έκραύγασε. Κάνεις μή μ’ έγγίση.

_ Καί άνέβη τάς έξ βαθμίδας χωρίς νά 
κλονισθή. Φθάσας δέ είς τό άνώγαιον, έξή- 
γαγε τό μαχαίριον έκ τής πληγής του, καί 
έκτυπ-ήθη καί τρίτον ήδη είς τό στήθος του.

Τότε φρικώδης καγχασμός έξήλθεν έκ 
τοΰ στόματός του, καί ρίπτω·» είς τούς πό- 
*κς τοΰ δήμιου τήν μάχαιραν, ήν άπέσπασεν 
«πό την τοίτην πληγήν του, έπίσης άνω- 
?ελή ουσαν ώς καί τάς δύο πρώτας, 

— Μά τήν πίστιν μου .' είπεν, έγώ έκαμα τδ 
χρέος μου· κάμε καί σύ τδ ίδικόν σου δπως 
δυνηθής.

Καί μετά μίαν στιγμήν ·η κεφαλή τοΰ 
άτρομήτου νεανίου έπεσε·» ύπδ τήν λαιμη
τόμον, καί συμφώνως πρδς τήν μεγάλην 
ζωτικότητα αύτοΰ, έπήδησε κυλινδουμένη 
έκτος τοΰ σάκκου τής λαιμητόμου.

Υπάγετε δ’ είς Βοΰργον, καθώς έγώ ύπή- 
γα, καί Οά σας είπωσιν ότι πηδώσα ή κε
φαλή έκείνη έπρόφερε τό όνομα τής Αμα
λίας.

Οι νεκροί άπεκεφαλίσθησαν μετά τδν ζών- 
τα, είς τρόπον ώς-ε οί Οεαταί άντί νά χάσω- 
σί τι έκ τών γεγονότων, ά διηγήθημεν, άπή- 
λαυσαν διπλοΰν θέαμα.

Κ ΕΦ A A Α ΙΟΝ ΔΩΔΕΚ ATOM.

Ιί ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

Τρεις ήμέρας μετά τά συμβάντα άτινα 
διηγήθημεν, περί τήν έβδόμην ώραν τής 
έσπέρας, έν όχημα κεκονιαμένον καί συρό
μενο·» ύπδ δύο ταχυδρομικών ίππων λευκών 
έκ τοΰ άφροΰ έστάθη πρδ τών κιγκλίδων του 
Πύργου τής Μαυροκρήνης· πρδς μεγίστη·» 
δ’ έκπληξιν έκείνου δστις έφαίνετο τόσον κα
τεσπευσμένος νά φθάση, αί κιγκλίδες ήσαν 
ήνεωγμέναι, πτωχοί έπλήρουν τήν αύλήν 
αύτοΰ καί τδ πόδιον έκαλύπτετο ύπ’ άνδρών 
καί γυναικών γονυκλιτούντων.

Ό νεωστί έλθών ήνοιξε τήν θύραν τής ά
μάξης, κατήλθεν αύτής, διέβη ταχεΐ βήματι 
τήν αύλήν καί είδε τήν πρδς τδ πρώτον δρό- 
φωμα άγουσαν κλίμακα πλήρη άνθρώπων.

Άνέβη τήν κλίμακα καί τώ έφάνη ότι ή- 
κουσε θρησκευτικάς δεήσεις γινομένας είς τδ 
δωμάτιον τής Αμαλίας ..

Έπροχώρησε λοιπόν πρός τδ δωμάτιον 
έκεΐνο, δπερ ήτο άνοικτόν.

Παρά τδ προσκεφάλαιον τής κλίνης ήσαν 
γο'ζυκλιτεΐς ή Κ. δέ Μοντρεβέλ καί ό μικρός 
Έδουάρδος, ολίγον δέ παρέχει ή Καρλόττα, 
ό Μιχαήλ καί ό υιός του.

Ό έφημέριος τής Αγίας Κλαίρης μετέ
διδε·» είς τήν Αμαλίαν τά άχραντα μυστή
ρια, τ-ήν δέ πένθιμον ταύτην σκηνήν, καθι
στά πενθιμωτέραν ή ωχρά λάμψις τών λαμ
πάδων.

Ό εΐσελθών νέος, ό καταβάς ώς προεί- 
πομεν έκ τής άμάξης, ήτον ό 'Ρολάνδος. 
Έκαμαν τόπον πρδς αύτόν, είσήλθεν άσκε-
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πης τήν κεφαλήν καί έγονυπέτησε πλησίον 
τής μητρός του.

Ή θνήσκουσα, κεκλιμένη έπί τών οπι
σθίων, μέ χεΐρας συνδεδεμένας, μέ κεφαλήν 
ύψωμένην έπί τοΰ προσκεφαλαίου, μέ οφθαλ
μούς άσκαρδαμυκτεί ατενίζοντας πρός τόν 
ούρανόν, ώς έν έκστάσει, ούδόλως παρετή- 
ρησε τήν έλευσιν τοΰ Τολάνδου. Έδύνατο 
τις ειπεϊν περί αύτής οτι τό μέν σώμά τής 
ήτον έν τω κόσμω τούτω, άλλ’ ή ψυχή της 
έπέτα μεταξύ γής καί ούρανοΰ.

Ή χείρ τής κυρίας δέ Μοντρεβέλ έζή- 
τησε τήν τοΰ Τολάνδου, καί ή πτωχή μή-
τηρ εύροΰσα αύτήν, άφησεν όλολύζουσα νά ί 
πέση ή κεφαλή της έπί τοϋ ώμου τού υίοϋτης. |

Ή Αμαλία καθώς δέν παρετήρησε τήν 1
παρουσίαν τοΰ Τολάνδου, έπίσης ούδέ τούς ; 
όλολυγμούς τής μητρός της ήκουε, διότι 
έτήρει πάντοτε τήν αύτήν ακινησίαν.

Μόνον δταν μετέλαβε τών άχράντων μυ
στηρίων καί ή αιώνια μακαριστής τή έπηγ- 
γέλθη διά τοΰ παρηγόρου στόματος τοΰ ίε- 
ρέως, τά μαρμάρινα χείλη της έφάνησαν 
λαμβάνοντα ζωήν και έψιθύρισε μετ’ εύδια- 
κρίτου, άλλ’ άσθενύΰς φωνής. 
— ’Αμήν !

Τότε ό συνοδεύων τούς ιερείς τής δυτι
κής εκκλησίας κατά τοιαύτας περιστάσεις 
κωδωνίσκος ήχησε, καί έξήλΟον οί άνθρω
ποι τής εκκλησίας, δηλονότι πρώτος ό οέ 
ρων τον κωδωνίσκον παΐς, μετά τούτον οί 
δύο κρατούντες τάς λαμπάδας, τρίτος ό φέ
ρων τόν σταυρόν καί τέλος ό ίερεύς ό φέρων 
τήν αγίαν κοινωνίαν.

Όλοι οί ξένοι παρηκολούθησαν την συνο
δείαν, ώστε έμειναν μόνοι έν τή οικία οί άν 
θρωποι αύτής καί τά μέλη τής οικογένειας, 
τ, οέ τέως πλήρης θορύβου καί κόσμου οικία 
εκείνη, έμεινε σιωπηλή καί σχεδόν έρημος.

Ή θνήσκουσα δέν είχεν αλλάξει Θέσιν, 
τά χείλη της ήσαν κεκλεισμένα, αί χεΐρές 
της ηνωμένα·., καί οί οφθαλμοί της ήτένιζον 
πρός τόν ούρανόν.

Μετά τινας στιγμάς, ό Τολάνδος έκλινε 
πρός τό ούς τής Κ. δέ Μοντρεβέλ, καί τή 
είπε χαμηλή τή φωνή, 
— Ελθετε, μήτέρ μου, έχωνα σας ομιλήσω.

'11 Κ. δέ Μοντρεβέλ ήγέρθη καί ώθησε 
τόν μικρόν Έοουάρδον πρός τήν κλίνην τής 
αδελφής του· τό δέ παιδίον ύψωθέν εϊς τά 
άκρα τών ποδών του, ήσπάσθη τήν ’Αμα
λίαν εις τό μέτωπον ί μετά τοΰ μικρού υίοΰ της. Τότε ό έτερος

Μετά ταΰτα ή Κ. δέ Μοντρεβέλ έλαβε 
τήν θέσιν της, καί κλίνασα έπί τής Ουγα- 
τρός της, άπέθηκεν όλολύζουσα έπί'τοΰ με
τόπου αύτής πένΟιμον άσπασμόν.

Κατόπιν ήλθε καί ό.Τολάνδος μετά καρ
διάς συντετριμμένης, μέ οφθαλμούς ζωη
ρούς. Πολλά βεβα ως πράγματα ήθελε προσ
φέρει άν έδύνατο νά χύση τά δάκρυα, άτινα 
έπλυμμήρουν τήν καρδίαν του.

Ιίεριεπτύχθη λοιπόν τήν ’Αμαλίαν καί 
| ήσπάσθη αύτήν ώς ή μήτηρ καί ό έτερος ά- 
I δελφός της. ’Αλλά ή δυστυχής κόρη έφάνη 
αναίσθητος καί εις τούς τρεις έκείνους άσπα- 
σμούς.

Τοΰ Έδουάρδου βαδίζοντος πρώτου, τής 
οέ Κ. δέ Μοντρεβέλ καί τοΰ Τολάνδου έπο- 
μένων, έπροχώρησαν πάντες προς τήν θύ
ραν· άλλά πρίν ή πατήσωσι τήν φλιάν αύτής, 
καί οί τρεις ήσΟάνθησαν φρικίασιν καθ’ δλον 
των τό σώμα.

Είχον άκούσει προφερόμενον εύδιακρίτως 
τό όνομα τοΰ Τολάνδου ύπό τής άσθενοΰς... 
Καί λοιπόν ό Τολάνδος έπέστρεψεν.

Ή ’Αμαλία, δεύτερον ήδη έφώνησε τό 
όνομα τοϋ αδελφού της.
— Μέ φωνάζεις, ’Αμαλία ; ήρώτησεν ό Το
λάνδος.
— Ναι, άπεκρίθη ή φωνή τής Ονησκούσης.
— Μόνον ή μετά τής μητρός μου ;
— Μόνον.

Ή ©ωνή αύτη ή άνευ τόνου, a/j' εύδια
κρίτως έκφερομένη, ειχέ τι τό παγετώδες, 
ώμοίαζε μάλλον πρός ηχώ τοΰ άλλου κό · 
σμου.
— Υπάγετε μήτέρ μου, εΐπεν ό Τολάνδος, 
βλέπετε ότι μόνον προς έμέ επιθυμεί νά όμι- 
λήση ή Αμαλία.

*<> ! θεέ μου ! ύπετονθόρισεν ή Κ. δέ Μον
τρεβέλ, ύπάρχει ακόμη κάμμία έλπίς ;

Όσω χαμηλοφώνως καί άν είπε τούς λό
γους τούτους, ή θνήσκουσα δμως τούς ή- 
κουσεν.
— Όχι, είπε, μήτέο μου. Ό θεός έπέτρεψε 
νά έπανίδω τόν αδελφόν μου, άλλά τήν νύ
κτα ταύτην θά ήμαι μετά τοΰ Θεοΰ.

Ή Κ. δέ Μοντρεβέλ έξέπεμψεμύχιον στε
ναγμόν.
— Τολάνδε, Τολάνδε, είπε, δέν πρέπει νά 

, ειπωμεν ότι άπό τοΰ νΰν εινε μετά τοΰ θεοΰ ;
Ό Τολάνδος τή ένευσε νά τόν άφήση 

μόνον, ή δέ Κ. δέ Μοντρεβέλ άπεμακρύνθη 
ι · - - · -  nrz— : Ζ____  

κλείσας την θύραν, έπανήλθε μετ’ άπεοιγρά- 
πτου Ολίψεως πρός τήν κλίνην τής’Αμαλίας.

Όλον τό σώμα αύτής είχε τήν παγετώδη 
έκείνην ψυχρότητα τοΰ θανάτου, μόνη δέ ή 
ασθενής πνοή, έδείκνυεν δτι έζη άκόμη τό 
πτώμα έκεΐνο· καί οί οφθαλμοί δέ αύτοΰ ή- 
νεωγμένοι ύπερμέτρως έλαμπον λάμψιν έξαλ
λον,ώς εΐ πάσαι αί δυνάμεις τοΰ ώραίου έκεί
νου άλλοτε πλάσματος, καί πάσα ή ζωή 
αύτοΰ είχεν είς μόνους τούς όφθαλμούς συγ- 
κεντρωθή.

Ό Τολάνδος ήκουσε πολλάκις νά όμι- 
λώσι περί τής έπιθανατίου έκείνης έκστά- 
σεως, ήτις καλείται παρά τοΐς χυδαίοις άγ- 
γέλευμα, άλλά ούδέποτε είδε καί τήν τοιαύ
την κατάστασιν. ένόησε λοιπόν δτι εις 
τοιαύτην θέσιν ευρίσκετο ή άγαπητή άδελ
φή του.
— Ιδού έγώ, είπε τέλος, άδελφή μου, λέ
γε τί θέλεις.
—Έγνώριζον ότι έμελλες νά έλθης, άπεκρί- 
θη ή νέα κόρη πάντοτε ακίνητος, καί έπε- 
ρίμενον.
— Πώς έγνώριζες δτι έμελλον νά έλθω ; 
εΐπεν ό Τολάνδος.
— Σ’ εβλεπον έρχόμενον.

'Ο Τολάνδος έφρικίασε.
— Καί, ήρώτησεν, έγνώριζες διατί ήρχόμην;
— Καί· καί παρεκάλεσα τόν θεόν έκ βάθους 
τής καρδίας μου νά μοί έπιτρέψη νά έγερθώ 
καί σοΐ γράψω.
— II ότε;
— Γήν παρελθοΰσαν νύκτα.
— Καί ή έπιστολή ;
— Είνε ύπό τό προσκεφάλαιόν μου, λάβε 
την καί άνάγνωσε.

Ό Τολάνδος έδίστασε πρός στιγμήν, μή 
ή άδελφή του 
τάστασιν.
— Δυστυχής ’Αμαλία, έψιθύρισε.
— Δέν πρέπει νά μέ λυπήσαι, εΐπεν ή νέα 
κόρη. Ύπάγω νά τόν ευρώ.
— ΙΙοϊον ; ήρώτησεν ό Τολάνδος.

Εκείνον τόν όποιον ήγάπων, καί δν σύ 
έφόνευσες.

θ Ι’σλανοος έξέπεμψε κραυγήν σπαρα
ξικάρδιου, μή γνωρίζων τί λέγει ή άδελ
φή του.
" Αμαλία, εΐπεν, ήλθα νά σ’έρωτήσω. 
7~ Ιίερί τοΰ λόρδου Τάνλεϋ, τό ήξεύο», 
«^κρίθ-η ή νέα κόρη.

1® ήξεύρεις ! καί πώς ;

διατελή εις πυρέσσουσαν κα

ί — Δέν σοΐ είπον ότι σέ είδον έρχόμενον καί 
ότι έγνώριζον διατί ήρχεσο ;
— Λοιπόν άποκρίθητί μοι.
— Μή μέ άποστρέφης άπό τόν Θεόν καί άπ’ 
αύτόν, Τολάνδε. Σοΐ έγραψα, άνάγνωσε τήν 
έπιστολήν μου.

Ό Τολάνδος έθηκε τήν χεΐρά του ύπό τό 
προσκεφάλαιον, πεπεισμένος οτι ή άδελφή 
του έπύρεσσεν· άλλά-πρός μεγίστην του έκ 
πληξιν, ήσθάνθη χαοτίον τί ύπό τό προσκε- 
φάλαιον.

Ητο δέ πραγματικώς έπιστολή τις μέ 
περικάλυμμα, έπ’αύτοΰ δέ ήσαν γεγοαμμέ- 
ναι αί λέξεις αύται,

« Πρός τόν αύριον έρχόμενον Τολάνδον.»
Καί έπλησίασε πρός τήν λυχνίαν, ΐν’ άνα- 

γνώση εύχερέστερον. Καί άνέγνωσε ταΰτα· 
α ’Αδελφέ μου, έχομεν άμοότεοοι κάτι τί, 

διά το όποιον πρέπει νά συγχωοήσωμεν άλ 
λήλους ».

Ό Τολάνδος παρετήρησε τήν αδελφήν 
του, ήτις έμενεν εϊς τήν αύτήν ακινησίαν. 
Καί λοιπόν έξηκολούθησεν.

«Ήγάπων τόν Κάρολον δέ Σαίντ Έομίν, 
μάλλον δέτόν έλάτρευον, ήτον έραστής μου»
— Ώ ! ύπετονθόρισε μεταξύ τών όδόντων 
του ό Τολάνδος, 0’ άποθάνη.
—Άπέθανεν ! εΐπεν ή ’Αμαλία.

Ό Τολάνδος άφήκε κραυγήν φρίκης, διό
τι είπε τοσοΰτον χαμηλοφώνως τούς λόγους 
έκείνους εις ους άπήντησεν ή 'Αμαλία, ώστε 
μόλις καί ό ίδιος τούς ήκουσεν.

Οί οφθαλμοί του λοιπόν έπεσαν αΰθις έπί 
την έπιστολήν.

« Ούδεμία ένωσις δυνατή ύπήρχε μεταξύ 
τής άδελφής τοΰ Τολάνδου δέ Μοντρεβέλ, 
καί τοΰ άρχηγοΰ τών όπαδών του Ίηού. 
Τοΰτο ήτο τό τρομερόν μυστικόν τό όποιον 
δέν έδυνάμην νά έξομολογηθώ, καί τό όποιον 
μέ κατεβίβρωσκεν.

« Εις μόνος έπρεπε νά τό μάθη καί τό 
έμαθεν, ούτος δ’ είνε ό σίρ ’Ιωάννης Τάνλεϋ

« Ό Θεός νά εύλογήση τόν εύγενή καί 
αγαθόν αύτόν άνθρωπον, δστις μοί ύπεσχέ- 
θη νά διαλύση τόν άδύνατον αύτόν γάμον, 
καί έτήρησε τόν λόγον του.

« Ή ζωή τοΰ λόρδου Τάνλεϋ, άς σοΐ ήνε 
ίερά, ώ Τολάνδε, αύτός ήτον ό μόνος φί
λος, δν είχον έν πή δυστυχία μου, ό μόνος 
άνθρωπος, ού τά δάκρυα έμίχθησαν μετά τών 
έμών.

« Ήγάπων τόν Κάρολον δέ Σαιντ-Ερ-
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— Ποίαν ;
— Μή λησμονήσης δτι ό λόρδος«,,Τάνλεύ 
ήτον ό καλλίτερος μου φίλος.
— Έσο ήσυχος, είπεν ό 'Ρολάνδος, ή ζωή 
τοϋ λόρδου Τάνλεϋ μοί είνε 'ιερά

Ή ’Αμαλία έστέναξεν είτα δέ μετά φω
νής άσΟενεστάτης,
—,Χαΐρε, 'Ρολάνδε, είπε, χαΐρε, μήτέρ μου. 
Άσπάσθητε τόν Έδουάρδον έκ μέρους μου.

Καί μετά κραυγής έξελθόυσης έκ τής 
καρδίας, έν τή όποια έζρύπτετο χαρά μάλλον 
ή λύπη, έβόησε
— Κάρολε! ιδού έγώ ! ιδού έγώ !

Καί επεσεν έπί τής κλίνης της σύρουσα 
πρός έαυτήν διά τής κινήσεως ταύτης τάς 
δύο χειρ ας, αίτινες ήνώθησαν έπί τοΰ στή
θους της.

Ό 'Ρολάνδος καί ή μήτηρ του έγερθέντες 
έκλιναν έπ’ αύτής έκαστος έκ τοΰ μέρους 
του Ή ’Αμαλία είχε λάβει τήν πρώτην αύτής 
θέσιν τά 3).έφαρα δμως αύτής έκλείσθησαν 
ζαί ή ασθενής πνοή, ήτις έξήρχετο τοΰ στή
θους της έσβέσθη ... ΊΙ ’Αμαλία ήτον ήδη 
νεκρά.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

E/V6M ΑΙ ΕΑΠΙΛΕΣ ΤΟΥ ΡΟΛΑΝΛΟΥ, 
ΚΛΙΤΟΙ ΚΑΛΆΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΑΙ ΜΑ

ΤΑΙΟΥ ΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ.

Ή ’Αμαλία άπέθανε τήν νύκτα τής Δευ
τέρας πρός τήν Τρίτην, ήτοι τήν 2 πρδς 
τήν 3 Ιουνίου 1800.

Τήν έσπέραν τής Πέμπτης, ήτοι τής 5, 
υπήρχε πολύς κόσμος είς τό Θέατρον τοΰ 
Μελοδράματος, ένθα έπαιζον τήν δευτέραν 
παράστασιν του Όσσιανοϋ ή τών Βάρδων.

Γνωστός ύπάρχει ό βαθύς θαυμασμός 
τον όποιον ό πρώτος ύπατος έπρέσβευε πρδς 
τά ύπδ τοϋ Μακφερσώνος συναχθέντα πονή
ματα, ζαί δτι ή βασιλική ’Ακαδημία τής 
Μουσικής έκ κολακείας μάλλον ή έξ έτέρας 
φιλολογικής ή μουσικής αξίας, είχε συνθέ
σει έν μελόδραμα, τδ όποιον είχε τελειώσει 
ένα μήνα έπειτα άφοΰ ό στρατηγός Βονσ- 
πάρτης άνεχώρησεν έκ ΙΙαρισίων, δπως ύπά- 
γη παρά τώ στρατώ τής επιφυλακής.

Γνωστόν έπίσης ύπάρχει τι ό στρατός 
ούτος, τόν όποιον άφήσαμεν μεταξύ Καζάλε 
καί Τουρίνου, έγένετο.

Έπί τι θεωρεϊον τοϋ αριστερού μέρους, 
φίλος τις τής μουσικής διεκρίνετο, προσέχω? 
ατενώς είς τδ μελόδραμα, όταν ό θεατρικός

μίν, ήμην έρωμένη του. ’Ιδού τό πράγμα 
δπερ έχεις νά μοί συγχωρήσης.

» Άλ'Λά σύ είσαι ή αιτία τοΰ θανάτου του, 
ιδού τό πράγμα δπερ έγώ σοί συγχωρώ.

» Καί ήδη έλθέ τάχιστα, ώ'Ρολάνδε, διότι 
δέν Οά άποΟάνω, είμή όταν έλΟ/ς σύ. Θά 
άποΟάνω διά νά τδν έπαναίδω. Θά άποΟάνω 
διά νά ήμαι πάντοτε πλησίον του * Ώ πόσον 
είμαι εύτυχής άποΟνήσκουσα .»

Τά πάντα ήσαν καθαρά έν τή έπιστολή 
ταύτη, ούδ’ έδύνατό τις νά τήν ύπολάβη ώς 
αποτέλεσμα πυρέσσοντος πνεύματος· δι’ ο ό 
'Ρολάνδος τήν άνέγνω κατ’ έπανάληψιν, ζαί 
έμεινεν ακίνητος, σιωπηλός, πνευστιών,·πλή
ρης αγωνίας· τέλος ό οίκτος διεδέξατο έν 
τή καρδία του τήν άγανάζ.τησιν. Έπλησίασε 
λοιπόν πρός τήν ’Αμαλίαν, έτεινε τήν χεϊρά 
του πρδς αύτήν ζαι μέ φωνήν γλυχεϊαν,
— ’Αδελφή μου, είπε, σέ συγχωρώ.

Λεπτή φριχίασις έτάραξε τδ σώμα τής 
Ονησχούσης.
-ΙΙρ οσχάλεσον τώρα, είπε, τήν μητέρα 
μας, διότι είς τούς κόλπους αύτής οφείλω 
ν’ άποΟάνω.

Ό 'Ρολάνδος ύπήγεν είς τήν θύραν ζαί 
έχάλεσε τήν Κ. δέ Μοντρεβέλ, ήτις έπερί- 
μενεν έξωθεν, και έτρεξεν είς τήν πρόσκλη- 
σιν ταύτην.
— Τί νέον ; ήρώτησεν ή δυστυχής μήτηρ.
— Τίποτε, άπεκρίθη ό'Ρολάνδος· ή ’Αμα
λία θέλει ν’ άποθάνη είς τούς κόλπους σας.

Ή Κ. δέ Μοντρεβέλ είσελΟοϋσα έγονυπέ- 
τησε πρδ τής κλίνης τής Ουγατρός της, ήτις 
τότε έγερΟεΐσα βραδέως, ώς εΐ χειρ τις αό
ρατος τήν ύπεβάσταζεν, έτεινε τήν χεϊρά της 
πρδς τήν τής μητρός της ζαί είπε,
— Μήτέρ μου, μοί έδώσατε τήν ζωήν, μοί 
τήν άφηοέσατε, έστέ ευλογημένη. Αύτό ήτο 
τδ μόνον δπερ έδύνασΟε νά πράξητε δι’ έμέ, 
άφοΰ δέν υπήρχε πλέον διά τήν θυγατέρα σας 
ευδαιμονία δυνατή έν τώ κόσμω τούτω.

Έπειτα δε στραφεϊσα προς τδν 'Ρολάν- 
δον, δστις είχε γονατίσει είς τδ έτερον μέ
ρος τής κλίνης, ώς ζαί ή μήτηρ του, ζαί 
τείνασα πρδς αύτήν τήν έτέραν της χεϊρα, 
— Έσυγχωρήθημεν ζαί οί δύο, άδελφέ, 
είπε.
— Ναι, δυστυχής ’Αμαλία, άπεκρίθη ό ’Ρο
λάνδος, καί πιστεύω, έσυγχωρήθημεν έξ ό- 
λης ψυχής καί καρδίας.
— Μίαν μόνην τελευταία? σύστασιν έχω νά 
σοί κάμω.

εργολάβος, προ
— Συγγνώμην,

σελθών είς αύτδν τώ είπε, 
κύριε, δέν είσθε ό λόρδος 

Τάνλεϋ ;
—Να’, άπεκρίθη έκεΐνος.^
— Τότε λοιπόν, μυλόρδε, είς νέος έχει νά 
σάς άιακοινώση σπουδαϊόν τι, καί σάς πα- 
ραχαλεϊ νά εύαοεστηΟήτε νά έξέλΟητε είς 
πον ποόδομον.
__ ’Q ι Ώ! είπεν ό σίρ ’Ιωάννης· είνε αξιω
ματικός ;
—Όχι, πολίτης, μυλόρδε, άλλά τό ήθος 
του πραγματικώς είνε στρατιωτικόν.
— Καλά ! είπεν ό σίρ ’Ιωάννης, γνωρίζω τίς 
είνε.

Καί έγερθείς έξήλθεν είς τδν πρόδομον 
έκεΐ δέ τδν περιέμενεν ό 'Ρολάνδος.

Ό Λόρδος Τάνλεϋ ούδεμίαν έκπληξιν 
έδειξε βλέπων αύτόν μόνον τδ αυστηρόν 
πρόσωπον τοΰ νεανίου έλαμπεν έκ τής λαμ- 
πηοόνος έχείνης τής βαθείας φιλίας, ένεκα 
τής όποιας έπεθύμει νά ριφθή είς τάς άγκά- 
λας τοϋ προσκαλέσαντος αύτόν.
— ’Ιδού έγώ, κύριε ! είπεν ό σίρ ’Ιωάννης.
— Έρχομαι έκ τοΰ οίκου σας, μυλόρδε, 
άπεκρίθη ό ΊΡολάνδος κλίνας, φαίνεται δέ 
ότι έλάβατε άπό τίνος τήν πρόνοιαν νά λέ- 
γητε πού ύπάγετε, ώστε δσοι σάς ζητοΰσι 
νά δύναντάι νά σάς ευρωσι.
— Τώ οντι, κύριε,
— Ή πρόνοια αυτή είναι καλή, καί ιδίως 
οι’ έκεινους, οΐτινες ερχόμενοι κατεσπευ
σμένες μαζρόθεν, έπείγουσιν ώς έμέ, καί δέν 
έχουσι καιρόν νά χάνωσι.
— Τότε, ήρώτησεν ό σίρ ’Ιωάννης,παρητή- 
σατε τδν στρατόν καί ήλθετε είς Παρισίους 
μόνον διά νά μέ ίδητε ;
— Μόνον καί μόνον διά νά λάβω τήν τιμήν 
ταύτην, μυλόρδε, καί ελπίζω οτι βλέπον- 
τες τήν σπουδήν μου, θέλετε μαντεύσει τήν 
αιτίαν καί μέ άπαλλάξει πάστς έξηγήσεως.
— Κύριε, είπεν ό σίρ ’Ιωάννης, άπδ τοϋδε 
είμαι ύπό τήν διάθεσίν σας.
— Κατά ποίαν ώραν δύο τών φίλων μου 
δύνανται νά παρουσιασθώσι παο’ ύμΐν αύ
ριον, μυλόρδε;

Απδ τής έβδομης ώρας τής πρωίας μέ
χρι τοϋ μεσονυκτίου, κύριε- έκτος άν θέ- 
Αητε ζαί αμέσως-

, θ7Λ μυλόρδε, διότι πρδ μιζροϋ έφθασα, 
Χο“ επομένως πρέπει νά εΰρω τούς δύο τού- 
^υς φίλους ζαί τοϊς δώσω τάς οδηγίας μου. 
Αεν θά σ5ς ένοχλήσωσι δέ, πιστεύω, είμή 

αύριον περί τήν ένδεχάτην ώραν τής μεσημ
βρίας- μόνον Οά σάς παραζαλέσω, άν ήνε 
δυνατόν, ή ύπόθεσις τήν όποιαν διά τής 
μεσολαβήσεώς των Οά ρυθμίσωμεν νά ρυΟμι- 
σΟή αυθημερόν.
— Πιστεύω ότι' τδ πράγμα είνε δυνατόν, 
κύριε, καί προκειμένου νά εύχαριστηθή μία 
έπιθυμία σας, ή άναβολή δέν Οά προέλθη 
έξ έμοΰ.
— Ιδού δ,τι έπεθύμουν νά μάθω, μυλόρδε, 
καί λυποϋμαι διότι σάς ήνώχλησα.

Καί ό 'Ρολάνδος έχαιρέτησεν ό δέ σίρ 
’Ιωάννης του άνταπέδωκε τδν χαιρετισμόν. 
Οτε δέ ό πρώτος άπεμακρύνΟη, ό λόρδος 
Γάνλεϋ έπέστρεψε πάλιν είς τήν θέσιν του.

Όλοι οί άνταλλαχθέντες ούτοι λόγοι ά- 
πηγγέλθησαν εκατέρωθεν μετά φωνής το- 
σοΰτον ταπεινής ζαί μετά προσώπου τοσοΰ- 
τον άπαθοϋς, ώστε ζαί οί πλησιέστερον ίστά- 
μενοι δέν έδύναντο νά υποΟέσωσι καν οτι έ- 
πρόκειτο περί συμπλοκής μεταξύ τών ουτω 
συνδιαλεγομένων.

Ήτον ήδη ή ημέρα τής ύποδοχής παρά 
τώ ύπουργείω τών στρατιωτικών ό 'Ρολάν
δος μετέβη είς τδ ξενοδοχεϊον του, ένεδύθη 
καί άναβάς έπί τίνος οχήματος, τήν δεκάτην 
ώραν, άνηγγέλθη παρά τώ πολίτη Καρνώ.

Δύο αίτια τον έφερον έκεΐ- πρώτον, προ
φορική τις άνακοίνωσις, ήν κατά διαταγήν 
τοϋ πρώτου ύπάτου ώφειλε νά κάμη είς 
τδν υπουργόν τών στρατιωτικών, καί δεύτε
ρον ή έλπίς νά εύρη δύο μάρτυρας όπως κα
νονίση τήν μετά τοϋ σίρ Ίωάννου έρ’.ν του.

Άμφότερα δέ ταΰτα έπέτυχεν ό ‘Ρολάν
δος κατά τάς προσδοκίας του- διότι καί ό 
ύπουργδς τοϋ πολέμου έπληροφορήΟη παρ’ 
αύτοΰ λεπτομερώς περί τής καταστάσεως 
τοϋ στρατοϋ, καί δύο μάρτυρες, φίλοι του, 
εύρέθησαν όπως τώ προσφέρωσι τάς ύπηρε- 
σίας των.

’Ολίγοι λόγοι ήρκεσαν όπως τοις δώση 
νά έννοήσωσι περί τών συμβαινόντων- άλ
λως τε οί στρατιωτικοί έννοοϋσιν εύκόλως 
τάς τοιούτου είδους ύποΟέσεις.

Ό'Ρολάνδος τοϊς είπεν ότι έπρόκειτο νά 
ίκανοποιηΟή διά μίαν σπουδαίαν ϋβριν, ήτις 
έπρεπε ζαί άπδ αύτούς τούς μάρτυράς του νά 
μείνη ζρυφία. Είπεν ότι έξυβρίσθη καί έζή- 
τησεν ύπέρ αύτοΰ τήν έκλογήν τών όπλων 
ζαί τδν τρόπον τής μονομαχίας, ζατά τδ δι
καίωμα τών έξυβρισΟέντων. Οί δύο λοιπόν 
μάρτυρες του είχον εντολήν νά παρουσια-
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— Μή έναντιοΰσαι, φίλτατε, τώ είπεν ο 
'Ρολάνδος· γνωρίζω τδν σίρ Ίωάννην χαί 
πιστεύω δτι Οά δυσαρεστηθή διά τήν έναν- 
τιότητά σου ταύτην.

Οί δύο μάρτυρες έξελθόντες, έπαρουσιά- 
σθησαν προς τόν σίρ Ίωάννην, δν εύρον 
προγευματίζοντα χατά τδν αγγλικόν τρό
πον, τουτέστι βιφστέχιον, γαιώμηλα καί 
πίνοντα τέιον.

Είς τήν θέαν των ήγέρθη, τούς προσεκά- 
λεσε νά συμμετάσχωσι τοΰ προγεύματος 
του, χαί άποποιηθέντων έκείνων, έτέΟη ύπδ 
τάς διαταγάς των.
— Πολύ καλά! είπεν έπί τέλους άκούσας τά 
καθέκαστα τών προτάσεων τοΰ ‘Ρολάνδου· 
δτε δέ ό λαβών τδ μέρος αΰτοΰ μάρτυς ή- 
Οέλησε νά τώ κάμη παρατηρήσεις τινάς,
— ‘Ο Κ. δέ Μοντρεβέλ, άντεΐπεν, είνε 
λίαν εύγενής, καί δέν επιθυμώ είς τίποτε 
νάτδν δυσαρεστήσω· δ,τι είπη, εΐνε δεκτόν 
παρ’ έμοΰ.

Άπελείπετο ήδη ό προσδιορισμός τής 
ώρας, άλλά καί είς τοϋτο ό λόρδος Τάν
λεΰ έτέΟη καθ’ ολοκληρίαν ύπδ τάς διατα- 
γάς τοΰ ‘Ρολάνδου.

Τοιουτοτρόπως οί δύο μάρτυρες παρήτη- 
σαν τδν λόρδον Τάνλεΰ, λίαν ηύχαριστη- 
μένοι έξ αύτοϋ. ‘Ο ‘Ρολάνδος τούς έπερί- 
μενεν, δτε δ’ έκεϊνοι εφθασαν παρ’ αύτώ καί 
τώ διηγήθησαν πάντα,
— Τί σας εΐπον; ύπέλαβεν ώσεί θαυμάζων 

. τδν αντίπαλόν του.
‘Ο ‘Ρολάνδος προσδιόρισε τήν έβδόμην 

ώραν τής εσπέρας καί ώς τόπον συναντή- 
σεως τήν πάροδον τής Μονέττης, δηλαδή 
ώραν καθ’ήν τδ μέρος έκεΐνο ήτο σχεδόν 
έρημον, ή δέ ημέρα άκόμη φωτεινή (ό άνα- 
γνώστης ένθυμεΐται δτι ό μήν είνε Ιούνιος 
ώστε οί δύο άντίπαλοι νά δυνηθώσι νά μο- 
νομαχήσωσιν έν άνέσει.

Ούδείς έγένετο λόγος περί πιστολίων, οί 
δέ δύο μάρτυρες έπρότειναν νά έφοδιασΟώσι 
τοιαΰτα παρ’ ενός όπλοποιοΰ.
— Όχι, εΐπεν ό ‘Ρολάνδος. ‘Ο λόρδος 
έχει έν ζεΰγος λαμπρών πιστολίων, τά 
όποια μετεχειρίσθην άλλοτε· άν θέλη νά 
χτυπηΟώμεν μέ αύτά, τά προτιμώ πάντων 
τών άλλων.

Ό μάρτυς τοΰ σίρ Ίωάννου μεταβάς παρ’ 
αύτώ τόν ήρώτησεν άν ή ώρα καί ό τόπος 
ήτο κατάλληλος, καί άν έπεΟύμει νά χτυπη- 
Οώσι διάτων πιςολίων του· ό λόρδος Τάνλεΰ

σΟώσι τήν επιούσαν, περί τήν έννάτην ώραν 
τής πρωίας είς τδ ξενοδοχείου Μιραβώ, οδός 
‘Ρισχελιέως, καί συνεννοηθώσιν έκεΐ μετά 
τών δύο μαρτύρων τοΰ λόρδου Τάνλεΰ, 
μετά δέ ταΰτα νά έλΟωσι καί εύρωσι τδν 
‘Ρολάνδον είς τδ ξενοδοχείου τών Παρισίων, 
έν τή αύτή όδώ.

Ό ‘Ρολάνδος έπέστρεψεν είς τδ κατάλυ
μά του περί τήν ένδεκάτην ώραν, έγραψεν 
έφ’ίχανδν χρόνον καί καταχλινθείς έκοιμήΟη· 
πεοί δέ τήν έννάτην καί ήμίσειαν ώραν οί 
δύο φίλοι του έπαρουσιάσΟησαν προς αύτόν, 
ερχόμενοι έκ τοΰ Λόρδου Τάνλεΰ.

Ό σίρ Ιωάννης εΐχεν αναγνωρίσει δλα τά 
δικαιώματα τοΰ ‘Ρολάνδου, εΐπεν δτι δέν αμ
φισβητεί ούδένα τών δρων τής μονομαχίας, 
καί δτι άφοΰ ό ‘Ρολάνδος ένόμιζεν εαυτόν 
ύβρισθέντα, τώ άνήκε νά υπαγόρευση τάς 
συμφωνίας. Έπί τή παρατηρήσει δέ, ήν τώ 
έποίησαν, δτι ήλπιζον νά συνεννοηΟώσι μετά 
δύο τών φίλων του καί ούχί μετ’ αύτοϋ του 
ίδιου, ό λόρδος Τάνλεΰ άπεκρίθη δτι άμα 
ήθελε φΟάσει είς τδ συμφωνηΟέν μέρος, εις 
τών φίλων τοΰ ‘Ρολάνδου ήθελε χρησιμεύ
σει ώς μάρτυς του ΐνα τον συνδράμη. Τέλος 
ύπδ πάσαν έπούιν ό λόρδος Τάνλεΰ έφάνη 
λίαν εύγενής.

‘Ο ‘Ρολάνδος εύρεν δτι ή αΐτησις τοΰ αν
τιπάλου του καθόσον άπέβλεπε τδν ένα τών 
μ,αρτύρων ήτον ούχί μόνον δίκαια, άλλά καί 
πρέπουσα, καί έπέτρεψεν είς τον ένα αύτών νά 
παραστή ώς έκ μέρους του σίρ Ίωάννου καί 
άναλάβη τά συμφέροντά τον έμενε δέ ήδη 
νά ύπαγορεύση ό ‘Ρολάνδος τούς όρους τής 
μονομαχίας.

Αύτη ώρίσΟη νά γίνη διά πιστολίων είς 
άπόστασιν τριών βημάτων. Είς τδ τρίτον 
κτύπημα,τδ όποιον οί μάρτυρες διά τών χει
ρών ήθελον κάμει, Οά έπυροβόλουν.

Έκ τούτου λοιπόν βλέπομεν οτι ή μονο- I 
μαχία ήτο διά θάνατον, έκτος έάν ήθελε τις 
νά μή φονεύση τόν αντίπαλόν του.

• Οί δύο μάρτυρες πολλάς άντέταξαν πρός 
τούτο παρατηρήσεις, άλλ’ ό 'Ρολάνδος έπέ- 
μεινε λέγων ότι πρόκειται περί σπουδαίας 
προσβολής ήτις τώ έγένετο, καί οτι οΰτω 
πως έθεώρει άναγκαίαν τήν ίκανοποίησιν. 
Καί ώφειλον πρδς ταΰτα νά ύποχωρήσωσιν· 
άλλ’ ό τοΰ σίρ Ίωάννου μάρτυς, έπεφυλά- 
ξατο τήν συγκατάθεσιν τοΰ δν άντεπροσώ- 
πευε, λέγων ότι άλλως δέν Οά έπιτρέψη 
τοιαύτην σφαγήν. 

έυθμίσας τότε τδ ώρολογιόν του κατά τδ 
τοΰ* μάοτυρός του, καί δούς αύτώ τό ζεύ
γος τών πιστολίων, έφάνη λίαν πρόθυμος 
είς πάν^α,
__ ,\α έλθω νά σας παραλάβω μυλόρδε;

Όσιο Ιωάννης εμειδίασε μελαγχολικώς. 
__  Είνε ανωφελές εΐπεν. Εΐσθε φίλος τοΰ Κ. 
δέ Μοντρεβέλ, καί ό δρόμος Οά σάς ήνε 
μάλλον εύάρεστος μετ’ αύτού ή μετ’ έμοΰ. 
‘Υπάγετε λοιπόν μετ’ αύτου, καί έγώ έρχο
μαι έφιππος μετά τού ύπηοέτου μου. Έκεΐ 
ίύρισκόμεθα δλοι.

Ό νέος αξιωματικός μετεβίβασε τήν ά- 
πόκρισιν ταύτην είς τδν ‘Ρολάνδον. 
— Τί σάς έλεγον ; εΐπεν αύτός.

Μεσημβρία ήδη ήτο, καί επτά ώραι έμε- 
νον μέχρι τής όρισθείσης προθεσμίας- ό ‘Ρο
λάνδος τότε άπέπεμύε τούς μάρτυράς του 
μέχρι τής έκτης καί ήμισείας, δτε ώφειλον 
νά εύρεθώσι πρδ τής θύρας τοΰ ξενοδοχείου 
μετά τριών ίππων καί δύο ύπηρετών, καί 
τούτο διότι είς ούδένα τών έν τώ ξενοδοχείο? 
έπεΟύμει νά δώση ιδέαν τών συμβαινόντων, 
άλλ’ οτι έπρόκειτο περί απλού περιπάτου.

Τήν έχτην καί ήμίσειαν ώραν ό ύπηρέτης 
τού ξενοδοχείου ανήγγειλε·? είς τδν 'Ρολάν
δον ότι τδν έπερίμενον είς τήν θύραν δύο 
έφιππε·, μετά δύο ύπηρίτών, ών ό εις έκρά- 
τει έζ τοΰ χαλινού καί ένα ίππον.

‘Ο ‘Ρολάνδος ζαταβάς, έσφιγξε τήν χει
ρ» τών δύο αξιωματικών καί έπηδησεν έπί 
τοΰ ίππου του· διήνυσαν δέ τήν πλατείαν τοΰ 
Λουδοβίκου ΙΕ', καί τών ‘Ηλυσίων μετά 
τοσαύτής αταραξίας, ώστε ούδείς έδύνατο 
νά υποπτεύση τί συνέβαινεν. ‘Ο ‘Ρολάνδος 
ίοίως έδείκνυε τοιαύτην φαιδρότητα, καθ’ ήν 
στιγμήν προσήρχετο είς βέβαιον θάνατον, 
ώστε οι δύο φίλοι του έμενον έκπληκτοι.

Εΐχον ήδη φΟάσει είς τινα άπόστασιν άπό 
τήν πάροδον τής Μονέττης, όταν ό ηγούμε
νος πάντων ‘Ρολάνδος, διέκρινεν ένα ιππέα 
περιφερόμενο·?, καί ακολουθούμενου ύπδ ένδς 
υπηρέτου. Ό ‘Ρολάνδος άνεγνώρισε τδν 
λόρδον Γάνλεΰ καί έν τώ προσώπω του 
έςεδηλώθη, πρός μεγίστην έζπληξιν τών 
παρατηοούντων αύτδν συνοδοιπόρων του, 
εκφρασις εύχαριστήσεως περιπαθούς καί ά- 
7ά^ης.

, Ολιγαι στιγμαί έξήρκεσαν ίνα ό ‘Ρο- 
Λανοος μετά τών φίλων του σθάσωσιν είς 
3° ένθα ό σίρ Ιωάννης παρέμενε. Τδν 
-χαιρέτησαν, τούς αντιχαιρέτησε καί έκείνος 

μέ ήθος άτάραχον μέν καί μεγαλοπρεπές, 
i'/jC έμφαίνον βαθεϊαν μελαγχολίαν. Ή συ- 
νάντησις αύτη, ούτω πως γενομένη, μετά 
τοΰ ‘Ρολάνδου δέντώ ήτο εύχάριστος.

Άφιππευσάντων πάντων, εις τών μαρ
τύρων έλαβε τδ κιβώτιο·? μέ τά πιστό
λια παρά τίνος τών ύπηρετών καί διέταξε·? 
αύτούς νά υπάγωσιν είς ικανήν άπόστασιν 
έν τή παρόδω ώς περιφέροντες τούς ίππους, 
καί τότε μόνον νά πλησιάσωσιν άμα άκού- 
σωσι τούς πυροβολισμούς.

Οι δύο άντίπαλοι καί οί δύο μάρτυρες 
είσήλθον τότε είς τδ δάσος, χωρούντες προς 
τά μάλλον πυκνά καί βαθύσκια μέρη, καί- 
τοι αύτδ ήτο σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν έρημον. 
Εύρόντες δέ μέρος τι κατάλληλον πρδς τόν 
σκοπόν των, οί μάρτυρες ήτένισαν πρδς τούς 
άντιπάλους, οΐτινες άμφότεροι χατένευσαν.
— Δέν μετεβλήθη τίποτε έζ τών όρων ; εΐ* 
πεν εις τών μαρτύρων πρδς τδν σίρ Ίωάννην.
— Έρωτήσατε τδν Κ. δέ Μοντρεβέλ, άπε
κρίθη ούτος. Έδώ είμαι ύπδ τάς διατα- 
γάς του.
— Τίποτε! άπεκρίθη καί ό ‘Ρολάνδος.

Τότε έξήγαγον τά πιστόλια έκ τών θη
κών καί ήρξαντο νά τά γεμίζωσί. ΙΙροσελ- 
Οών δ’ έν τώ μεταξύ ό ‘Ρολάνδος πρδς τδν 
αντίπαλόν του,
— Μυλόρδε, νομίζω ότι δικαιούμαι νάπα- 
ραπονεθώ καθ’ ήμών έπί τίνος αντικειμένου, 
άλλά τούτο δέν μ’ έμποδίζει νά σάς θεωρώ 
ώς άνθρωπον κρατούντα τδν λόγον του.
— Καί δικαίως! άπεκρίθη ό σίρ Ιωάννης.
— Δύνασθε, άν έπιζήσητε μετ’ έμέ, νά τη- 
ρήσητε καί τώρα τήν ύπόσχεσιν έκείνην, 
ήν άλλοτε μοί έκάματε είς Άβινιών ;
— Δέν πιστεύω νά έπιζήσω μεθ’ ύμάς, κύ
ριε, άπεκρίθη ό λόρδος Τάνλεΰ, άλ/.ά δύ- 
νασθε νά μέ διαθέσητε ένόσω μικοά έτι μοί 
μένει πνοή.
— Πρόκειται περί τοΰ πτώματός μου ....
— Έχετε τάς αύτάς διαθέσεις ώς καί είς 
Άβινιών;
— ΪΧαί, μυλόρδε !
— Δύνασθε νά ήσθε κατά πάντα ήσυχος.

Ό 'Ρολάνδος έχαιρέτησε τδν σίρ Ίωάν
νην καί έπανήλθε πρδς τούς δύο φίλους του.
— Έχετε έν περιπτώσει δυστυχίας Ιδιαι
τέραν τινά σύστασιν νά μάς κάμητε ; ή
ρώτησεν ό εις αύτών.
— Μίαν μόνην.
— Όποιαν ;
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— Ότι δέν Θ’ άντιστήτε είς ό,τι ό λόρδος 
Τάνλεϋ αποφασίσει περί τοΰ πτώματος και 
τής κηδείας μου. ’Ιδού, έν τή άριστερα μου 
χειρί, άν φονευθώ χωρίς νά δυνηθώ νά προ
φέρω καμμίαν λέξιν, κρατώ έν χαρτίον. Νά 
άνοίξητε τότε τήν χεΐρα μου καί νά τώ οώ- 
σητε αυτό τό χαρτίον.
— Αύτό μόνον;
— Ναι.
— Τά πιστόλια είνε πλήρη.
— Ειδοποιήσατε λοιπόν τόν μυλόρδον.

‘Ο ‘Ρολάνδος ίδών ότι ή άπόστασις δέν 
ήτον οΐα συνεφωνήθη,
— Συγγνώμην, είπε,ή άπόστασις αύτη δέν 
εινε καλή. ’Εδώ είνε πέντε βήματα. Έγώ δ’ 
είπον τρία.
— Πέντε άπεκρίθη ό αξιωματικός.
— *Οχι φίλτατε, άπατάσθε.

Καί έστρεψε τό βλέμμα του πρός τόν σίρ 
Ίωάννην, ώς δήθεν ΐνα τόν έρωτήση.
— Τρία είνε καλά ! άπεκρίθη ούτος.

Καί έπειδή, τών δύο άντιπάλων συμφω- 
νούντων οί μάρτυρες δέν έδύναντο ν’ άντεί- 
πωσιν, έθηκαν δύο ξίφη όριζοντίως είς άπό- 
στασιν τριών βημάτων, ΐνα χρησιμεύσωσιν 
ώς όρια τής διαστάσεως· λαβόντες τότε τά 
δύο πιστόλια οί διαμαχόμενοι καί έλθόντες 
είς τήν ώρισμένην θέσιν, έχαιρέτησαν άλλή- 
λως, ώς διά νά δείξωσιν ότι ήσαν έτοιμοι.

Οί μάρτυρες άπεμακρύνθησαν διά νά δώ- 
σωσι διά τών τριών κτυπημάτων τό σημεΐον 
τοΰ πυροβολισμού.

Είς τό πρώτον κτύπημα οί άντίπαλοι ή- 
τοίμασαν τά πιστόλιά των, είς τό δεύτερον 
έσκόπευσαν, καί είς τό τρίτον έπυροβόλησαν.

Άλλά προς μεγίστην έκπληξιν πάντων, 
ούδείς έπεσε, καί ή μέν σφαίρα τοΰ ‘Ρολάν- 
δου διετρύπησε τήν γήν, ή δέ τοΰ σίρ Ίωάν
νου έθραυσε κλάοον ενός δένδρου" έκαστος 
δέ τών άντιπάλων έμεινεν εκστατικός διότι 
έζη άκόμη, φεισθείς τοΰ έναντίου του. Τέλος 
ό ‘Ρολάνδος προχωρήσας είπε,
— Μυλόρδε, ή άδελφή μου δικαίως μοί έξέ- 
φερεν ότι είσθε ό γενναιότερος άνθρωπος 
τοΰ κόσμου.

Καί ρίψα; τό πιστόλιον, έτεινε τούς βρα
χίονας πρός τόν σίρ Ίωάννην, όστις έπεσεν 
εις αύτούς.
— * Α! έννοώ, είπε, ήθέλετε καί πάλιν νά 
άποθάνητε" άλλ’ εύτυχώς ό Θεός δέν ηύδό- 
ζησε νά γείνω έγώ φονεύς σας.

Οί δύο μάρτυρες προσήγγισαν· άλλήλοις.

— Τί συμβαίνει λοιπόν ; ήρώτησαν·
— Τίποτε, άπεκρίθη ό ‘Ρολάνδος, έκτος τοΰ 
ότι άποφασίσας νά άποθάνω, ήθέλησα νά 
άποθάνω τούλάχιστον έκ χειρός φίλου, τον 
όποιον άγαπώ ύπέρ πάντα άλλον είς τόν 
κόσμον. Δυστυχώς όμως καί αύτός έπροτίμα 
νά φονευθή μάλλον ή νά φονεύση. Βλέπω 
λοιπόν οτι αύτή είνε μία ανάγκη τήν όποιαν 
πρέπει ν’ άφήσω είς τούς Αύστριακούς.

Καί ριφθείς έκ νέου είς τάς άγχάλας τοΰ 
φίλου του χαί σφίγξας τάς χεΐρας τών δύο 
μαρτύρων.
— Συγχωρήσατέ μοι, κύριοι, εΐπεν άλλ’ ό 
πρώτος ύπατος σκοπεύει νά οώση μίαν με
γάλην μάχην είς ’Ιταλίαν και δέν πρέπει νά 
χρονοτριβώ, άν έπιθυμώ νά παρευρεθώ είς 
αύτήν.

Καί άναθε'ίς είς τόν σίρ Ίωάννην νά δώ- 
ση τάς εξηγήσεις τών συμβαινόντων, άς 
έκεϊνοι έζήτουν, ό 'Ρολάνδος παρήτησεν αύ
τούς, άνέβη έπί τοΰ ίππου του, καί έπέστρε
ψεν είς Παρισίους καλπάζων.

Πάντοτε κατείχετο ύπό τής ολέθριας ταύ
της μανίας τοΰ θανάτου του, εΐδομεν δ’ ό
ποια ήτον ή τελευταία έλπίς του.

Μετά τινας ημέρας έμάχετο είς Μαρέγ- 
γον άπηλπισμένως· τήν αύτήν δ’ ήμέραν τής 
μάχης, περί τήν έννάτην ώραν τής εσπέρας, 
ό Βοναπάρτης έγραφε τήν έξής έπιστολήν 
πρός τήν Κ. δέ Μοντρεβέλ.

» Κυρία,
» Σήμερον έκέρδισα τήν ώραιοτέραν μου 

νίκην, άλλ’ή νίκη αύτη μοΰ άφήρεσε τό ή- 
μισυ τής καρδίας μου, τόν Δεσσαίξ καί τόν 
'Ρολάνδον.

» Μή κλαίητε διά τό δυστύχημα τοΰτο, 
κυρία· διότι άπό τίνος χρόνου ό υιός σας ή
θελε νά άποθάνη, καί δέν ήδόνατο νά άπο- 
θάνη ένδοξότερον.

Βοναπάρτης. »
Πλεΐσται, πλήν άνωφελεΐς, κατεβλήθησαν 

προσπάθειαι όπως άνευρεθή τό σώμα τοΰ 
νέου ύπασπιστοΰ, ώς ό 'Ρωμύλος όμως, 
είχε γίνει καί αύτός άφαντος.

Ούδείς οέ έγνώρισε ποτέ όποια ήτον ή 
αιτία, δι’ ήν τοσοΰτον έπιμόνως έπεζήτει τόν 
θάνατον, τόν όποιον δμως μετά τοσαύτης 
δυσκολίας ευρεν.

XEAOS.


