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Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΝΤΟΣ.^ I) 

γ'.

ΒασιΙεία 'Α.Ιεζίου τοΰ Α'. ΜεγάΑου 
Κομνηνοΰ.

ΜΕΣΑΙΩΝ έγέννησε ττ,ν κλίσιν εϊς τούς πομ
πώδεις τίτλους' οί Τάρταροι έσχον τδν μέγαν 
αυτών Χάνην, οί Τούρκοι σελγουσίδαι τδν μέγαν 
Σουλτά·ον, οί Φράγκο·, τδν μέγαν αύθέντην τών 
Αθηνών, καί οί Ελληνες γενόμενοι πάλιν κύριοι 
τής Κωνσταντινουπόλεως καί τών πρόαστείων 
αυτής ώνόμασαν τδν ηγεμόνα αυτών μέγαν αυ- 
τοκράτορα. 00εν δέν πρέ πει νά έκπληττώμεθα 
βλέπ'ντες τδν Αλέξιον φέροντα τδν τίτλον τοϋ 
μεγΑου Κομνηνού, δτε έν ηλικία είκοσι κα'ι δύο 
έτώ· στέφεται αύτοκράτωρ είς Τραπέζοΰντα. Έ- 
πίστς έλαβεν ούτος τδν τίτλον τοΰ πιστού αύτο- 
κράορος τών Ρωμαίων, τίτλον 8ν έφερον οί τής 
Κωνσταντινουπόλεως αύτοκράτορες μέχρι τής 
ώρις εκείνης, καθ ήν τδ σκήπτρον των συνετρίβη 
υπ> τής σπάθης τών σταυροφόρων. Οί αύτοκρά- 
τφες τής Τραπεζοϋντος έτροποποίησαν βραδύτε
ρα τάς δνομασίας ταύτας άφοϋ έπήλθεν ή ά-

(I) Συνέχεια άπδ φυλλαδ. 71. Το'μ. Γ'.

νάγκη νά διευθύνωσιν οί Παλαιολόγοι, κατακτή- 
σαντος έκ νέου τήν Κωνσταντινούπολή Μιχαήλ 
τοϋ II', και καταλιπόντες τδν τίτλον τοϋ αύτο- 
κράτορος τών Ρωμαίων ώνομάσθησαν αύτοκράτο
ρες τής Ανατολής, Ίβηρίας κα'. τών ύπερθαλασ- 
σίων επαρχιών.

Τά κατορθώματα τοϋ Αλεξίου υπήρξαν κατ’ 
άρχάς λαμπρά καί ταχέα. Τών πλείστων πόλεων 
οί κυβερνήται μή αισθανόμενοι έαυτούς ύποζ-ηριζο- 
μένους υπδ τής κεντρικής έξουσίας, καί μή έχον
τες πεποίθησιν εις τήν συνδρομήν τοϋ πλήθους 
άνεγνώρισαν αύτδν ώς ήγεμόνα των. Ονειρα δό
ξης και διαρ-αγής έφείλκυσαν τούς βυζαντινούς 
στρατούς ύπδ τήν σημαίαν του. 0 φόβος τοϋ 
ζυγού τών Μουσουλμάνων ώθει έπίσης τούς Ελ
ληνας χριστιανούς ίνα έναγκαλισθώσι τδ σχέδιόν 
του. 11 δυναστεία τοϋ Αγγέλου είχεν άμελήσει 
τήν ύπεράσπισιν τών ανατολικών επαρχιών τής 
Ασίας, καί οί Τούρκοι σελγουσϊδαι ώφελήθησαν 
έκ τούτου, ένώ πρδς δυσμάς οί Λατίνοι έκώλυον 
πασαν υποχώρησιν εις τούς ορθοδόξους Ελληνας, 
‘θ μέγας λοιπδν Κομνηνδς ό Αλέξιος ειχεν εύρεΐ 
κατάλληλον τήν στιγμήν δπως έμφανισθή είς τά 
πλήθη ώς προστάτης έναντίον τής μάστιγος τής 
διττής ταύτης ξένης έπιδρομής.

Εις βραχύτερου τοϋ ένδς μηνδς διάστημα ό
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Αλέξιος έγένετο κύριος τών φρουρίων τής Τριπό- 

λεως, Κερασοΰντος, Τασονίας, Μεσοχαλδαίας' 
κατέκτησι αμαχητί δλην την χώραν τήν με
ταξύ Φάσιυος καί Θερμόδοντος. Αφ’ ής δέ στιγ
μής παρετήρησεν δτι ή ΚολχΙς δέν Οά άνθίστα- 
το, ό αδελφός αύτοϋ είσέβαλεν εις τήν Παφλα- 
γονίαν ήγούμενος σώματος μισθωτών ’ΐβήρων 
καί εθελοντών Λαζών’ τά κατορθώματα αύτοϋ 
έξισώθησαν πρδς τά τοϋ Αλεξίου καί ήλπισεν δτι 
πάραυτα ήθελεν υποτάξει είς τδν αδελφόν του 
ολην τήν χώραν, ήν οί Ελληνες ύπερήσπιζον έτι 
εναντίον τών σταυροφόρων.

Η θέσις τών Ελλήνων τής Νικαίας ητο ευνοϊκή 
»ρδς τδ σχέδιον τοΰτο. Θεόδωρος ό Λάσκαρις 
έκυβέρνα τότε τήν Βιθυνίαν, άλλ’ ήρκεϊτο τέως 
μέ τδν τίτλον τοϋ δεσπότου καί είχε τήν δυ
στυχίαν νά ενεργή ώς άντιβασιλεύς τοϋ αναξίου 
αύτοϋ πάππου ’Αλεξίου τοϋ Γ . Διά τών τυραν
νικών αύτοϋ πράξεων καί τής έκ τής Κωνσταν
τινουπόλεως φυγής, μετά τήν πρώτην έφοδον τών 
σταυροφόρων, ό ’Αλέξιος έφείλκυσεν εις εαυτόν 
τδ γενικόν μίσος, ‘θ Δαυίδ πλήρης εμπιστοσύ
νης είς τήν δημοτικότητα τών συγγενών του καί 
εις τήν £ώμην τών θωρακωτών ίβήρων του, ήλ- 
πιζε νά είσέλθη εις τήν Νικομήδειαν χωρίς άντι- 
στάσεως, άλλά Θεόδωρος ό Λάσκαρις ήτο άνήρ 
πολεμικός καί πολιτικός άνώτερος τοϋ τε Δαυίδ 
καί τοϋ Αλεξίου, όπως αναχαίτιση τήν ένωσιν 
τών δυνάμεων τών δύο άδελφών συνωμολόγησε 
συνθήκην συμμαχίας έπιθετικής καί αμυντικής 
μετά τοϋ Σουλτάνου τοϋ ΐκονίου, δστις καί αύτδς 
ως εκείνος έφοβεϊτο τήν επιτυχίαν τών σταυροφό

ρων τής Κωνσταντινουπόλεως καί τοϋ Ελληνας 
αύτοκράτορος τής Τραπεζούντος. Ενώ ό Θεόδω
ρος προέβαινεν εναντίον τοϋ στρατού τοϋ Δαυίδ 
εις τήν Βιθυνίαν, ό Σουλτάνος έξες-ράτευσεν εναν
τίον τοϋ Αλεξίου πολιορκοϋντος τήν πόλιν τής 
Αμισοϋ. Οί δύο αδελφοί ύπέστησαν ήτταν, διότι 

ουδέτερος τούτων έλαβεν αγωγήν στρατιωτικήν, 
ή δέ φύσις δέν έχάρισεν είς αύτούς τό σπάνιον 
έκεϊνο πνεύμα, δπερ ένίοτε άναπληροϊ εϊς τινα 
νέον πολλάς στρατιωτικά; γνώσεις, αϊτινες δέν 
αποκτώνται ειμή διά μακρας υπηρεσίας έπί τών 
πεδίων τής μάχης.

θ', στρατοί τοϋ Δαυίδ οδηγούμενοι υπό τοϋ 
Συναδηνοϋ, νέου καί άπειρου στρατηγού, έτράπη- 
σαν είς φυγήν, ό δέ στρατηγός έγένετο αιχμά
λωτος, άλλ’ ό Δαυίδ είχε δυνάμεις τοσοϋτον πολ
λάς, ώστε καί μετά τήν καταστροφήν ταύτην

ήδυνήθη νά διατηρήση τάς πρότερον γενομένας 

κατακτήσεις, ό Αλέξιος προσεβλήθη και αύτδς 
ύπδ τών Τούρκων ύπ» τά τείχη τής Αμισοϋ, μό

νης.* ελληνικής παραλίου πόλεως ήτις ήρνήθη νά 
αναγνώριση τήν κυριαρχίαν αύτοϋ. Οί Τούρκοι 
είχον οικοδομήσει πύλην εις τδν λιμένα τής Σαμ- 
ψοϋντος, ολίγα μόνον βήματα μακράν τής Αμισοϋ. 

Εκεϊ εύρίσκετο ή άποθήκη καί δι’ αυτής έγί- 
νετο ή εξαγωγή τών προϊόντων τοϋ κράτους τών 
σελγουσίδων’ή έχυρά αΰτη πόλις ήτο πραγματικώς 
εμπορική τράπεζα καί ώμοίαζε πρός τήν μετά ταϋ- 
τα γενομένην)πόλιν τοΰ Γαλατά είς τδν λιμένα τή; 
Κωνσταντινουπόλεως' τά δέ έμπορικά συμφέροντα 
είχον συνάψει στενώς τούς Ελληνας τής Αμισοϋ 
καί τούς Τούρκους τής Σαμψοϋντος. II ένεστώσα 
πρόσοψις τής μικράς όχυράς πόλεως Σαμψοϋντος 
δίδει πιθανώς ιδέαν έτι σαφεστέιαν τής καταςά- 
σεως έν ή ήτο κατά τάς άρχάς τώ δέκατου τρί
του αίώνος, ενώ ή Αμισδς, πόλις μεγαλητέρα, 
πλουσιωτέρα καί ίσχυροτέρα τοσοϋτον έξολοκλή- 
ρου ήφανίσθη, ώστε ό περιηγητής δέν ανακαλύ
πτει σήμερον έκεϊ ειμή τειχών τινον τά ερείπια,

Π ’Αμισδς είχε τότε διά κυβερνήτην βυζαν
τινόν τινα ονόματι Σάββα, δστις έννργει ώς ανε
ξάρτητος σχεδόν ήγεμών. Ό Αλέξ ος προσεκά- 
λεσεν αύτδν ίνα παραδώση τήν πόλιν, καί έπειδή 
έκεϊνος ήρνήθη, έπολιόρκησεν ούτος ταύτην. Οί 
Τούρκοι τής Σαμψοϋντος πεπεισμένοι άτες ότι ή 
αλωσις τής ’Αμισοϋ ήθελε συνεπαγάγει τήν προσ
βολήν τής ιδίας αύτών πόλεως συμμάχησαν 
μέ τούς Ελληνας, καί ή ύπεράσπισις τ1ς θέσεως 
ήτο ίκανώς ισχυρά, ώςτε νά δώση καιρδι είς τδν 
Σουλτάνου τοϋ ΐκονίου νά φθάση έπί κεφαλής 
τοϋ στοατοϋ αύτών. Μία μάχη έγένετο καί ή 
ήττα τών στρατών τής Τραπεζούντος ύπήρξε 
σχεδόν παντελής, ώστε ό ’Αλέξιος έιόμισεν 
εαυτόν εύτυχή δυνηθεις νά διαφύγη μετά τί
νος υπολοίπου στρατιωτών.

11 τύχη τής πόλεως ’Αμισοϋ κατά τήν ιτοχήν 
ταύτην £(πτει ολίγον φώς έπί τής άλλοκότοι κοι
νωνικής καί πολιτικής καταστάσεως ένδς j/έροος 
τής Μικράς ’Ασίας κατά τάς τελευταίας ήιέρας 
τής βυζαντινής αύτοκρατορίας. ό Σάββας φάνε- 
ται κατέχων μέσον τι αξίωμα μεταξύ άνειαρ- 
τήτου ήγεμόνος καί δημοτικού αρχηγού. Ο δέ 
κάτοικοι τής Αμισοϋ διατηρούσε τήν ιδίαν ε
λευθερίαν έν τώ μέσω εχθρών καί ισχυρών »α- 
τών μάλλον ώ; έκ τή; εύτυχοϋς συνδρομής 'ών 
περις-άσεων ή τής πραγματικής δυνάμεως όφειλι-

&

τοΰ τού Δαυίδ, ί’ίφεληθείς έκ τής θρασύτητος 
αύτών δ Ανδρόνικος, στρατηγός τοϋ Λ»>σκάρεως, 
περιεκύκλωσεν αύτού; έν τινι έκτεταμέ-μ; πεδιά- 
δι, ήν οί Τούρκοι κατά τήν ποιητικήν αύτών 
γλώσσαν δνομάζουσιν ώ*«ι>·ό>· ίέ»·<>ρω>·, καί ήτις 
έκτείνεται μεταξύ ΐϊρακλείας καί Νικομήδειας. 
Οι σταυροφόροι ίππόται ύπέστησαν έκεϊ παντελή 
καταστροφήν" έκ τούτων δέ οί φυγόντε; τδν θά
νατον άπήχθησαν αιχμάλωτοι είς Νίκαιαν, αί δε 
ελπίδες τά; όποια; ειχεν άποθέσει ό Δαυίδ είς 

αύτού; έματαιώθησαν.
Περί τδ έτος 12!ί, Θεόδωρος ό Λάσκαρις 

συνήψεν ειρήνην μετά τοϋ Ερρίκου τή; Φλανδρίας, 
χωρίς νά συμπαραλάβη τδν Δαυίδ είς τήν συνο
μολόγησα, ειτα δέ ήκολούθησε ζωηρώς τήν έ- 
χθραν αύτού κατά τοϋ ήγεμόνος τούτου, καθ’ 8ν 
χρόνον ό Σουλτάνο; ’Αζεδδϊνο; (υίδς καί διάδο
χο; τοϋ Γαγκισεδδίνου Σουλτάνου τοϋ ’ΐκονίου) 
προσέβαλεν αύτδν καί έγένετο κύριο; τή; Σινώ
πης, τή; πλουσιωτέρα; τών πόλεων τοϋ Δαυίδ, 
δστι; άπέθανεν έπιχειρών νά υπεράσπιση αύτήν. 
Τά τοΰ ’Αλεξίου έν Τραπεζοϋντι έγένοντο τότε 
έτι σκοτεινότερα. ?Αφ’ ότου άπώλεσε τήν μάχην 
έν Αμισώ, αί διά ξηρά; συγκοινωνία·, αύτοϋ με
τά τοϋ άδελφοϋ αύτοϋ Δαυίδ διεκό'ησαν, τδ δέ 
κράτος αύτοϋ, ούτως άπομονωθέν, κατελήφθη 
πολλαχόθεν. Κατ εύτυχίαν τού νέου αύτοκρά
τορος τής Τραπεζούντος οί Γεωργιανοί καί οί 
ίβηρες, οί τότε άριστοι στρατιώται τή; Ασίας, 
διηύθυνον κατά τδν χρόνον, έκεϊνον τάς κυριωτέ· 
ρας αύτών δυνάυ.ει; έναντίφν τών μουσουλμάνων 
τή; Αρμενία;- χωρίς τής. περιστάσεω; ταύτης, 
ό αύτοκρατορικός οίκος τών μεγάλων Κομνηνών 

| θά κατεπνίγετο έν τή κοιτίδι του·
Μετά τήν πτώσιν τής Σινώπης καί τήν υπό 

τών Τούρκων κατάκτησιν τής ανατολικής χώρας 
τοϋ Θερμόδοντος, οί στρατοί τοϋ σουλτάνου τοϋ 
ΐκονίου καί οι τοΰ αύτοκράτορος τής Τραπεζοϋν- 
τος συνεπλάκησαν τδ δεύτερον, ‘θ ’Αζεδδϊνο; 
ήτο έχθρδς δραστήριος καί επικίνδυνο;' ή φιλο
δοξία αύτοϋ ούδόλως έκωλύθη ύπδ τών δεισιδαι
μονιών τών ομοθρήσκων του' ένομίζετο εύνους 
τών χριστιανών, ϊσω; δέ καί μυστικό; χριστιανός' 
είχε διαδοθή ή περί τούτου φήμη ύπό τών Τούρ
κων, οίτινες έφοβοϋντο τάς έπιδρομάς αύτοϋ καί 
τήν εί; τδν χριστιανισμόν κλίσιν του μετεχειρί- 
ζοντο άντικείμενον κατηγορία; καί υποψίας έκ 
μέρους τοϋ όχλου. Κατά τδ παράδειγμα τών 
καλιφών τοΰ Βαγδάτ καί τού Καίρου, δ Λζεδδϊ-

μένης είς τά .πλούτη αύτών καί τάς ώφελείας 
τής θέσεώ; των’ ύποτάσσονται είς ξένον λει
τουργόν έπειδή εύρίσκουσιν αύτδν συνετόν διοι
κητήν- δ δέ Σάββας αύτδς μεταβαίνων άπδ 
τής θέσεως τοϋ επιτρόπου είς τδ αξίωμα 
αύτοϋ τοϋ ήγεμόνος , χωρίς δμως μεγάλων 
στρατιωτικών βοηθημάτων καί μετά περιωρισμέ- 
νης τίνος προσόδου, δέν ήδύνατο νά διατηρήται είς ι 
τήν υψηλήν αύτοϋ θέσιν,ειμή δυνάμει τής δημοτι- 
κότητος καί τής εμπειρίας. Ούδόλως έφάνη κατώ
τερος τής διττής ταύτης άπαιτήσεως τής θέσεως 
του. ’Απέκρουσε τάς έφόδους τοϋ χριστιανού αύ
τοκράτορος τής Τραπεζούντος καί μετεχειοίσθη 
τήν βοήθειαν τών Τούρκων τής Σαμψοϋντος χωρίς 
νά προσθέση τδν ς-ρατόν τού σουλτάνου τοϋ Ικό
νιου «ίς τά τείχη τής Αμισοϋ. Πεποιθώ; δτι δέν 
θά έδύνατο νά διατηρήση τήν ιδίαν ανεξαρτησίαν, 
εί μή έξασφαλίζων ισχυρόν τινα σύμμαχον έναν- 
τίον τοϋ ’Αλεξίου καί τοϋ σουλτάνου τοϋ ΐκονίου, 
έγένετο έκουσίως ύποτελής τοϋ ελληνικού κράτους 
τής Νικαίας άφ ού Θεόδωρος ό Λάσκαρις έσχε 
τδν τίτλον τοϋ αύτοκράτορος. 0 Θεόδωρος ήτο 
λίαν άπομεμακρυσμένος, ή ώστε νά λάβη μέρος 
εις τήν διοίκτ.σιν τής Αμισοϋ, ήτο δμως είς θέσιν 
νά υπεράσπιση τήν πόλιν ταύτην εϊτε εναντίον 
τοϋ μεγάλου Κομνηνοϋ, εϊτε τοϋ σουλτάνου τοϋ 
ΐκονίου.

0 Δαυίδ εύρέθη τοσοϋτον έξησθενημένος διά τής 
απώλειας τών ’ΐβηρικών αύτοϋ στρατών καί διότι 

ήτο αδύνατον νά εύρη βοήθειας έκ τής Τραπε- 
ζοϋντος μετά τήν ήτταν τοϋ αδελφού αύτοϋ, 
ώςτε ώφειλε νά ζητήση νέου; συμμάχους εναν
τίον τοϋ Θεοδώοου καί τοϋ σουλτάνου τοϋ Ικό
νιου. Ενώ ό αύτοκράτωρ τή; Νικαίας ήτο παρα- 
τεταγμένος μετά τών Τούρκων, ό Δαυίδ συνωμο
λόγησε συνθήκην μετά τών λατίνων τή; Κων- 
σταντινοπόλεως' δπω: άγοράσγ, τήν βοήθειαν αυ
τών, συνήνεσε νά αναγνώριση εαυτόν υποτελή 
τοϋ λατινικού κράτους τή; Ρωμανίας καί νά κρα 
τήση εϊς φέουδον τοϋ αύτοκράτορος Ερρίκου τής 
Φλανδρίας τήν πόλιν τής ΐϊρακλεία; και τά περί
χωρα αύτής’κζί τούτο δπως χωρισθή τοϋ κράτους 
τοϋ αδελφού αύτού Αλεξίου, ό Δαυίδ έλαβε τότε 
παρά τοϋ Ερρίκου εί; βοήθειαν σώμα τι ιπποτών 
σταυροφόρων ακολουθούμενων ύπδ τή; ένοπλου 
αύτών δυνάμεως. ΟΪ υπερήφανοι ούτοι έπίκουροι 
περιφρονοϋντε; τούς Ελληνας τούς όποιους είχον 
εχθρούς δεν κζτεδέχθησαν νά συνδυάσωσι τάς κι
νήσεις αύτών μετά τών άλλων σωμάτων τοϋ ς·ρα·
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νος έσχημάτισε φρουράν μισθωτών, έφ’ ών έδύ
νατο νά έλπίζη, αί δέ περιστάσεις καθίστων αύτώ 
εύκολοτέοαν την μίσθωσιν χριστιανών στρατιω
τών, ή τήν αγοράν δούλων, όποιοι οί μαμελοΰ- 
κοι τής Αίγύπτου, ή τήν συλλογήν νεοφύτων καί 
άρνησιθρήσκων, καθώς έποίουν μετά ταϋτα οί 
ηγεμόνες μουσουλμάνο·.’ τοιαύτη φρουρά συγκεί
μενη έξ ανθρώπων μή δυναμένων νά περιμένωσιν 

εΐμή παρά μόνου τοϋ Σουλτάνου τιμάς καί χρυ
σόν, ήτο πάντοτε έτοιμη εις έκτέλεσιν τών δια
ταγών αύτοϋ οίαιδήποτε καί αν ήσαν, ολιγωρού
σα παντός νόμου καί πάσης θρησκείας. Η ’Ανα
τολή δέν έστερείτο, κατά τήν εποχήν ταύτην 
τυχοδιωκτών εύρωπαίων, οΐτινες χωρίς τύψεω; 
τοϋ συνειδότο; καί άναιδώς έπώλουν τό ξίφος εις 
σχισματικού; Ελληνας, ή εις Τούρκους άπιστους, 
ό Ελλην αύτοκράτωο τής Νίκαιας Θεόδωρος ό 
λ’ ίσχεν εις τήν υπηρεσίαν αύτοϋ έως όκτακο·» 

σίους τών τυχαίων τούτων στρατιωτών, ό δέ 
Αζεδδϊνος περιεβλήθη ύπό όμοιων μισθωτών.

0 ’Αλέξιος άπομεμονωμένο; έν τή ίδια αυ
τοκρατορία τής Τραπεζοΰντος, τής όποιας τά 
συμφέροντα, αί συμμαχίαι καί οί πόλεμοι άπε- 
χώριζον αυτήν τών Ελλήνων τής Νίκαιας καί τών 
Λατίνων τής Ρωμανίας, καί έπιλαθόμενος τών 
λοιπών χριστιανών, εύρέθη ανίκανος όπως άντι- 
στή εις ηγεμόνα ισχυρόν, πλούσιον καί πολεμι
κόν, οίος ήτο ό Αζεδδϊνος. όπως κερδίση τήν 
ειρήνην καί θέση τέρμα εις τήν λεηλασίαν τής 
χώρας του ήναγκάσθη νά όμολογήση εαυτόν υπο
τελή τής μοναρχίας τών σελγουσιδών, νά πλη- 
ρώση ετήσιον φόρον καί άνάλογον μέρος στρα
τιωτών όπως χρησιμεύσωσιν εις τόν στρατόν τοΰ 
’Λζεδδίνου. Τά γεγονότα ταϋτα βεβαιοΰνται ύπό 
τοϋ χειρογράφου Λαζάρου τοϋ Σκευοφύλακας, 
δπερ άνεκαλύφθη έν τή μονή τοϋ αγίου Διονυσίου 
έν τώ Αθω, πλήν άγνοοϋμεν ύπό τίνων πεοιστά- 
σεων καί ιδιαιτέρων δυστυχημάτων κατήντησεν ό 
μέγας Κομνηνός εις τήν έσχάτην ταύτην τα- 
πείνωσιν.

Ούδέν ύπαρχε·, γνωστόν έκ τής άποκρύφου 
ιστορίας τής Τραπεζοΰντος ύπό τήν βασιλείαν 
’Αλεξίου τοϋ λ', έάν ό αΰτοκράτωρ καί οί ύπουρ- 
γοί αύτοϋ δέν ήμέλησαν τά συμφέροντα τής πό- 
λεως ταϋτης, καί ήσχολήθησαν εις τήν άνάπτυ- 
ξιν τοϋ έμπορίου αυτής κατά τήν Μαύρην θάλασ
σαν. Ολαι αί βυζαντιναί κατακτήσεις αί κείμε- 
ναι έν τή Τουρκική Χερσονήσςο ηνώθησαν εις 
τήν νέαν αυτοκρατορίαν,καί ή Τραπεζοϋς ειδεν αύ-

Εάν έπρόκειτο νά ζωγραφήσωμεν 
>ς τούτου, ήθέλομ.εν 
ίς ποιήσεω; καί τή; 

ολίγον είναι γνω-

ξυνθεϊσαν τήν έπι^ροήν αύτής καί τά πλούτη 
άφ’ δτου κατέστη η έδρα ανεξαρτήτου δυνάμεως. 
Ηδυνήθη νά άπολαύση τήν ήδη καλουμένην αυ
τονομίαν της’ τοϋτο έξηγεϊται καί διά τής αύξή- 
σεως τής χώρας καί τής εις δημοσίας δαπάνας 
χρήσεως τών προσόδων της, αΐτινες προγενέ
στερον έξωδεύοντο σχεδόν εις τήν τρυφήν τής έν 
ίίωνσταντινουπόλει αυλής τών διεφθαρμένων Και- 
σάρων.

Αλέξιος ό Α* άπέθανεν έν Τραπεζοϋντι κατά 
τό έτος 1223.
τόν χαρακτήρα τοϋ ήγεμόνο; 
άντιποιηθή τό δικαίωμα τή- 
μυθιστοριογραφία;’ τοσοϋτον 
στός εις ημάς. Εμφανίζεται οϋτος εις τήν ιστο
ρίαν τή; Τραπεζοΰντος ώς σκιά ήρωος μυθώδους 
καί ώς θεμελιωτής κράτους, τοϋ όποιου τήν πλά- 
σιν ήθελέ τι; αποδώσει εις τά; ιδίας αύτοϋ ιδιό
τητας, ένώ πιθανώς ύπήρξεν ούτος κοινός τις 
άνθρωπος, τον όποιον ή τύχη έν τώ μέσω πε
ριστάσεων οΐτινες παρήχθησαν έκ τής κοινωνικής 
διοργανώσεως τοϋ αΐώνος, έξελέξατο αυτομάτως 

όπως παραστήση πρόσωπον έξοχον. Γεγονότα 
ανάλογα παρετηρήθησαν έν τή ακολουθία τών 
αιώνων, καί έπειδή ούδέν νέον ύπάρχει υπό τόν 
ήλιον, έδυνήθησαν καί ταϋτα νά λάβωσι χώραν 
εις Τραπεζοϋντα. Επιτρέπεται νά ύποθέσωμεν ότι 
ό Αλέξιος Α.' είχε τά εύγενή χαρακτηριστικά, 
τήν καλλονήν, τό υψηλόν ανάστημα καί τήν ί’ώ- 
μην, άπερ ήσαν κληρονομικά τοϋ γένους του, καί 
πλεονεκτήματα σωματικά, άπερ τό γένος τοϋτο 
οφείλει άναμφιβόλως εις τούς έκ τής Γεωργίας 
προγόνους του.

Ελληνική αύτοκρατορία, κατά τόν όέκατον 
τρίτον αιώνα, δέν έδύνατο νά στερηθή ενός νέου 
αγίου, καθώς ελληνική τις αποικία κατά τούς 
ηρωικούς χρόνους δέν έδύνατο νά στερηθή ενός 
ημιθέου, ‘θ απαραίτητος καί νέος άγιος εκλε
χθείς ύπό τοϋ αύτοκράτορος καί τοϋ λαοϋ τής 
Τραπεζοΰντος, όπως γίνη συνήγορο; αυτών έν 
τώ ούρανώ καί προστάτη; έπί τής γης ύπήρξεν 
ό άγιο; Ευγένιος. Ί ό όνομα αύτοϋ καί ή λα
τρεία συνετέλεσαν, όπως χωρίσωσι τούς Ελληνας 
τής αυτοκρατορίας τής Τραπεζοΰντος έκ τώ ’ 
άλ.λων χριστιανών τής Ανατολής καί ουτω κα- 
ταστώσι ιδιαίτερον έθνος. 4Ο άγιος Εύγένιος έγεν- 
νήθη έν τή χώρα εκείνη καί ύπέστη τό μαρτύ
ρων έπί Διοκλητιανοΰ συντρίψα; αύθαδώς τό 
εϊδωλον τοϋ Μίθρα, έπί πολύν χρόνον λατρευο- 

μέν ου έπί τοϋ όρους Μίθριος, νΰν δέ Μποζτεπέ. 
Εν τώ αύτω τόπω, όπου παρεδόθη ό άγιος εις 
τούς φονεΐς, ό ’Αλέξιος άνήγειρε περικαλλή ναόν 
καί μοναστήοιον άφιερωμένον εις τόν προστάτην 
τής πόλεω; καί τοϋ κράτους. Τά εις τόν άγιον 
Ευγένιον άφιερώθέντα ταϋτα οικοδομήματα πολ- 
λάκις κατεστράφησαν κατά τάς επαναστάσεις τής 
Τραπεζοΰντος, άλλ’ έκκλησία τις χριστιανική 
μετά βληθείτε εις τσαμίον ύπό τών δσμανλιδών 
είσέτι ύ πάρχει. 11 εΐκών τοϋ άγιου Ευγενίου, πα- 
ρισταμένη ότέ μέν πεζού, ότέ δέ ίππέως, έτέθη 
έφ’ όλων τών έν Τραπεζοϋντι κοπέντων αργυρών 
νομισμάτων’ αί έορταί τοϋ άγιου Ευγενίου ήσαν 
αί ημέρα·., αΐτινες έπλησίαζον τόν αύτοτράτορα 
πρός τούς υπηκόους του’ ή βιογραφία τοΰ άγιου 
Ευγενίου άπετέλει τήν βάσιν τής έθνικής φιλολο
γίας, κ«ί οί έπαινοι αυτών έζήσκουν τήν ευ
γλωττίαν όλων τών ρητόρων’ ούδεμία οικογένεια 
ύπήοχεν, εις ήν δέν άπεδόθη τό όνομα τοΰ Ευγε
νίου εις έν τών μελών της’ δ άγιος ούτος κατέστη 
τό άντικείμενον τής λατρείας όλων τών τάξεων 
καί δ έμπνευστής τοΰ πατριωτικού ένθουσιασμοϋ. 
Εν ένί λόγω όσον χρόνον διήρκεσεν ή αύτοκρατο
ρία τής Τραπεζοΰντος, ή θρησκεία, ή φιλ.ολογία 
καί ή πολιτική τών κατοίκων αύτής συνεδέοντο
καί έξωμοιοϋντο μαλλο ν πρός τήν λατρείαν καί 
τά συναξάρια τοϋ αγίου Ευγενίου, ή πρός τό πρα
κτικόν τοϋ χριστιανισμού καί τάς διδασκαλία;

τοΰ Εύαγγελίου.

MIEN—ΎΑΟΥΝ.

ΣΙΝΙΚΟΝ ΔΙΙΙΓΙΙΜΛ 

ίέκ τοϋΙταλικού).

Λ'. 

Από δύω καί επέκεινα έτών δ νέο; Mien-Yaun, 
τυγχάνει δ πολικός άστήρ τών άριστροκρατικών 
κύκλων τοϋ Πεκίνου. Είναι δ στρόφίγξ πέριξ τοΰ 
όποιου στρέφονται τά κοινωνικά κινήματα τής 
ημέρας, αυτός τό ζωικόν στοιχεϊον τοϋ συρμ.οϋ, 
δ άκτινοβολών ήλιος δ φωτίζων τά πέριξ αυτοΰ. 
Αυτός δ καθιδρύωνκαί έξαφανίζων τάς ύπολήψεις. 
Κατέχει δέ τά πρωτεία έφ’ όλων τών ανθρώπων 
ένεκα τοΰ θάρρους καί τής άφοβίας του, καί αί 
γυναίκες παραφρονοΰσιν ένεκα τής άπαραμίλλου 
αύτοϋ ώραιότητος’ έχει δέ σπανίαν ευφυΐαν καί

έννοεϊ τήν διπλωματικήν ώς άλλος τις Κομφού- 
κιος. Ω; πρός τήν φιλολογίαν, κατά βάθος γνω
ρίζει τούς συγγραφείς πάσης εποχής, άρχόμενος 
άπό τοΰ πονήματος τοϋ Shee-King, γραφέντος 
πρό ί χιλιάδων έτών, μέχρι τών τελευταίων έρ
γων τών νεωτέρων ποιητών. Καταγωγής δέ ών 
ταταρικής, έχει πνεύμα ζωηρόν καί λαμπρόν. 
*Α.δει ώς δ Pan-0-Pei, καί δμολογεϊται ότι πολ- 
λα! ευαίσθητοι κυρίαι προσεβλήθησαν άπό σπα
σμούς, ένεκα τής προξενηθείσης εις αύτάς συγ- 
κινήσεως, άκούσασαι άδόμενον ύπ’ αύτοϋ τό πε
ρίφημων εθνικόν ασμα Moo-lee-wha. ’Εκτός δέ 
τούτου είναι πρό πάντων ώραιότατος καί ακατα
μάχητος οσάκις παρουσιάζηται ύπό πλουσίων ό- 
λοσυρικών ένδεδυμένος, φέρων τό παράσημου τοϋ 
μεγάλου τάγματος τοϋ πτεροΰ τοϋ Ταοΰ καί μέ 
τά έρυθρά κομβία τοϋ χιτώνο; του, μεμιγμένα 
διαφόροις ελεφάντινοι; καί κυανοϊς (lappis-laz- 
zoli) κοσμήμασι. Η οικογένειά του κατέχει μίαν 
τών λαμπροτέρων θέσεων τής αύτοκρατορία;, οί 
δέ συγγενείς του άπαντε; άνήκουσιν εί; τήν Tse, 
τάξιν τών σοφών καί τών αρχόντων. 0 πατήρ αύ
τοϋ ύπήρξεν ό Too-fche-Y uen (πρώτος επικρι
τής), ήδη δέ μέλος τών μανδαρίνων τυγχάνει’ δ 
θειο; αύτοϋ εύγενής καί ποίγκηψ, κατέχει θέσιν 
ύψηλοτέοαν τήν τών πρώτων μανδαρίνων. Αύτός 
ούτος προεδρεύει τό συμβούλιον τοϋ PlDg-Pu 
υπουργείου τοϋ πολ.έμ.ου. Η καταγωγή τοϋ γένους 
του παρέχει αύτώ έλευθέραν τήν είσοδον εις τήν 
ύψηλοτέραν κοινωνίαν, αί θύραι δέ άπασαι τών 
σημαντικωτέρων αρχόντων ανοίγονται ένώπιον 
τοϋ Μιέν Ταούν, καί πανταχοϋ μετ’ ένθουσια- 
σμοϋ ύποδέχεται.

Πλήν, μ.’ όλα ταϋτα τά πλεονεκτήματα, ούτος 
δέν άπατάται ώς πρός τό εύμετάβολον τοϋ άν- 
θοωπίνου ένθουσιασμοϋ, καί διά τοϋτο παρεδέ- 
χθη τρόπον τινά διπλωματίας, Οαυμασίως λελο
γισμένης, ΐνα ούτος ό ενθουσιασμός διαρκέση όσον 
τό δυνατόν πλειότερον’ συνίσταται δ δ τρόπο; 
ουτος εις τό νά έμφανίζηται όσον τό δυνατόν 
σπκνιώτερον. Επί πεντήκοντα επισήμων προσ
κλήσεων, δέχεται ώ; έπί τό πλεϊστον μίαν’ εις 
τούς κοινούς περιπάτου; δίς μόνον τή; ίβδομάδος 
συγχνάζει, αλλά τότε προσπαθεί νά προξενήση 
τήν μεγαλητέραν έντύπωσιν. Χπα ; ένεδύθη όλως 
άπό νανκίνην κιτρίνην, πράγμα παράδοξον καί 
σχεδόν ένοχον εις Σινικήν. Πάραυτα δέ τό τε ύ
φασμα καί χρώμα παρά πάντων παρεδέχθη ώς 
συρμός. ! Τό συμβάν τοϋτο ύπήρξεν αιτία τοιού-
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του σκανδάλου, ώστε αύτοχρατορικόν διάταγμα 
ήπείλει νά τιμωρήση έκείνην την παράδοξον υπερ
βολήν, έάν ποτέ άνενεούτο.

Αλλοτε δέ πάλιν διηυθέτησε την ουράν της 
κόμης του κατ’ ιδιαίτερον τρόπον, καί ϊνα κα
τορθώσω τοΰτο έπΐ δύο νύκτας άϋπνος έμεινεν' ώ
θησε δέ τρεις νέους είς αυτοκτονίαν, μή δυνη- 
θέντας νά μιμηθώσιν αύτόν. Επίσης δ’ άλλοτε 
έτόλμησε μέ μεγάλην άποστροφήν τών μανδαρί
νων, νά περιδιάβαση δημοσ’ως μέ κεκομμένους 
τούς όνυχας, δπερ ολίγου δεϊν διήγειρε στάσιν’ 
εναντίον δέ πάσης απειλής, δέν ηθέλησε ν άφή- 
ση πλέον ν’ αύζήσωσιν, έ/εκα τοϋ οποίου έκοινο- 
ποιήθη νέον αύτοκρατορικόν διάταγμα απειλούν 
δ> άτιμου θανάτου οίονδήποτε εύγενή τής αυτο
κρατορία; έχοντα τό Θάρρος ν’ ακολουθήσω πα· 
ρομοίαν συνήθειαν

Φαντάσθητι δθεν έάν τοιοϋτος νεανίας δέν έ- 
πεζητεΐτο δι' οίουδήποτε μέσου ώς σύζυγος. Μη
τέρες, θυγατέρες καΐ κηδεμόνες τών εύγενεστέρων 
τάξεων, έκυνήγουν αύτόν, ώς ειπεϊν, έκαστος κατ’ 
ίδιον τρόπον. Καΐ πολλαΐ αί έλπίζουσαι νά έξέλ- 
Οωσι νικήτριαι, διότι κατά τούς σινικούς νόμους 
πάς τις δύναται δσας θέλει νά λάβη συζύγους, άρ
κεϊ μόνον νά δύναται διά τής καταοτάσεώς του 
νά επαρκή είς τάς άνάγκας αύτών.

δΐ’ δλα ταΰτα ούτος δέν παοεπείσθη θέλων νά 
μείννι έγαμος.

0 Μιέν-ί’αούν πρός τοϊς άλλοις, σέβεται τήν 
ύϊκήν άφοσίωσιν είς τόν υπέρτατου βαθμόν, διότι 
ή αρετή αυτή έν τή Σινική θεωρείται ή αρχική 
βάσις τής πολιτικής, τής θρησκείας καί τής φι
λολογίας. ό μέγας πολιτικός άνήρ Key-Kiug, 
τελευταίος άποθανών, έμύησε τόν ήρωά μας τήν 
εσωτερικήν πολιτικήν τής Σινικής. Ϋπερμέτρως 
δ ωφεληθείς, προώρισται νά διέλθη ένδοξον στά- 
διον.

Πρός τοϊς άλλοις ήτο ποιητής, φιλόσοφος, ηθι
κολόγος και ζωγράφος ώσαύτως’ άλλ’ ήοξατο 
πλειότερα έργα άτινα ούδέποτε έπέρανεν.Εν τέλει 
τά πάντα έγκατέλιπεν ίνα άποκλειστικώς έναγ 
καλισθή τήν φιλοδοξίαν καί τυραννίαν, ‘θ περίδο 
ξος ρήτωρ ό Pchi-tu-lei, έγραψε τόν πανηγυρι
κόν τοϋ Μιέν-ί’αούν, ούτινος έδώκαμεν ιδέαν, καί 
άπήγγειλεν αύτόν ένώπιον πολυπληθούς καί περι- 
δόξου ακροατηρίου τής αριστοκρατίας τοϋ Πεκί

νου τρεις μήνας πρό τών συμβεβηκότων άτινα διη- 
γήθημεν.

Πρό τίνος καιροϋ, άπαυδήσα; ό Μιέν-ί’αούν Ικ 
τών συνεχών τούτων θριάμβων, και θαυμασίων 
επιτυχιών παντός είδους, ήοχισε σκεπτόμενος τόν 
τρόπον δι’ ού νά σχηματίση λαμπράν θέσιν έν 
τώ κόσμοι.

Τούτου δ’ ένεκεν έγκατέλιπε πάντα τά παι4 
δαριώδη τής ενδυμασίας, καΐ παοαλείψας έν τού- 
τοις, πράγμα άνήκουστον, νά καλλωπίζηται διά 
τοϋ παρασήμου τοϋ τττερ^ΰ τοΰ Ταον, τοϋ παρά 
πάντων ποθουμένου, άπεσύρθη είς μονήρες μέρος 
παρά τήν θάλασσαν’ διαμείνας δ’ έκεϊ έπί τινα 
χρόνον καί παραδοθεΐς είς μελετάς, υπέστρεψεν 
είς Πεκϊνον έξ δλου άλλος παρ’ δ,τι ήτο. Εν τή 
πόλει εισερχόμενος, διήλθε διά τής συνοικίας τών 
Kung, κλάσιν τών έργατών καί τών έμπορων, 
καί έξεπλάγη, άπό τάς κραυγάς γυναικός ζητού- 
σης βοήθειαν. Εόραμε καί είδε γοαϊαν σφοδρώς 
δέρουσαν ώραιοτάτην νεάνιδα διά βααβοΰ.

Η νεάνις στρέψασα τό ευειδές αυτής πρόσωπον 
πρός τόν Μιέν-ί’αούν, ύπεμειδίασεν αύτώ, έν τώ 
μέσω τών δακρύων άτινα εχεεν,άπευθύνουσα συγ
χρόνως καί φίλημά τι. Εκθαμβος έμεινε παρατη
ρών τάς δύο γυναίκας. 11 νεάνις ήτο λίαν ώραία 
—οφθαλμοί μικροί, χείλη παχυμελή καί έρυθρά 
ώς κεράσιον, κόμη αβρά καΐ μέλαινα, πόδες μικροί 
ώς ωτίτης — ιδού τέσσαρα χαρακτηριστικά ση
μεία τής ώραιότητος πρό τών οφθαλμών ένός Σί- 
νου' δθεν δέν είναι παράξενον άν ό νέος έμεινεν 
έκθαμβος είς τήν θέαν τοιαύτης τελειότητος.

Τούναντίον δ’ ή γραϊα ήτο αποτρόπαιος τήν 
μορφήν, άνευ όδόντων, φέρουσα δμματοϋάλια, 
φαλακρά καί πόδας έχουσα έλέφαντος.

‘θ Mien-Yaun, πλησιάσας τήν γραίαν, ήρώ
τησεν αύτήν ποϊόν τι τό έγκλημα τής νέας, δς 
δπερ έδερεν αύτήν ουτω’ πρός τούτον άποκριθεϊσα 
ή γραϊα είπεν'

«Αρά γε δ νόμος τής Σινικής εμποδίζει ήδη 
τούς γονείς νά δέρωσι τά τέκνα των, δσον καΐ ο
πότε θέλουσι;*

Καί τώ δντι ή μεγάλη άρχή τής ύϊκής φιλο
στοργίας παραδέχεται ίνα οί γεννήτορες έχωσι 
δικαίωμα ζωής καί θανάτου έπί τών τέκνων των. 
Εάν ποτέ τέκνον τι φονευθή υπό τοϋ πατρός ή 
τής μητρός, αί άοχαί άρκούνται νά έπιβάλλωσιν 
αύτοΐς ευτελές πρόστιμον.

Η γραϊα δθεν ούδόλως υπόχρεως ήτο νά ευ
χαρίστηση τήν περιέργειαν τοϋ νέου' συγκινηθεϊ- 

πέση μέρος τι τού βράζοντος τεΐου έπί τής χειρός 
τής γραίας, ήτις εξέβαλε τοιαύτην δξεϊαν φωνήν, 
ώστε ήκούσθη παρ’ δλων τών γειτόνων, ‘θ Μιέν- 
ί’αούν δργισθείς έτριψε τό κύπελον κατά γής, κα- 
τέθραυσε τούτο διά τών ποδών, εϊτα δέ έξακον- 
τίσας §ν έρωτικόν βλέμμα πρός τήν νεάνιδα, ά- 
νεχώρησε.

Γ'.

Τοσοΰτον δ Μιέν-ί’αούν διεταράχθη ύπ’ εκείνης 
τής συναντήσεως, ώστε διήλθε τήν νύκτα απασαν 
άϋπνος. Την δέ πρωίαν ένδυθεί: μεθ’ δλης τής ε
πιμέλειας, πρό πολλοϋ μή πράξας τούτο, μετά 
πολλούς δισταγμούς,έξήλθεν ένδεδυμένος ώς πρίγ- 
κηψ διά μ.ηλωτής τής Ρωσσίας καί σαλίου έκ 
Κασμίρης, έκ τών πλουσιωτέρων τής Βομβάης, 
φέρων έπί τοϋ στήθους τά σημεία τής μεγαλη- 
τέρας εύγενείας καί έπί τού πίλου έχων τό .πτε- 
ρόζ τοϋ Ταοΰ' άκολόυθούμενος υπό δύω υπηρε
τών, ©ερόντων μεγαλοπρεπή δώρα, άνεχώρησε 
διευθυνόμενος πρός τήν διαμονήν τοϋ Tching- 
Wang. Πρό τής θύρας φθάσας, έπεμψε τό έπισκε- 
πτήρϊόν του (φύλλον χάρτου ερυθρού) καί ση- 
μείωσιν τών δώρων, άτινα προσέφερε τή οικογέ
νεια. Η ύποδοχή ύπερευλαβής ύπήρξεν' άν καί 
προσωπίκώς δέν έγνωρίζετο είς τό μεμακρυσμέ- 
νον μέρος τού Kung, μ’ δλα ταΰτα ή φήμη αύ- 
τοϋ είχεν άφιχθή καί έκεϊ.

Η δυστυχής Tching-Ki-Pi καί αύτή ώσαύ
τως εϊχε διέλθει νύκτα έπίσης τεταραγμένην, 
τήν δέ επαύριον πρός δλας αυτής τάς φίλας ώ- 
μίλησε περί τής ώραιότητος καί τής άκρας χάρι- 
τος τοϋ νέου εύπατρίδου, ούτινος δμως τόν άλη- 
θή βαθμόν ήγνόει εΐσέτι.

όποία δθεν υπήξεν ή εκπληξις καί ή χαρά της, 
δποϊος δ θαυμασμός τής γραίας, μή εΐσέτι ίαθεί- 
σης έκ τοϋ καύματος, βλεπούσης τήν οικίαν των 
τιυ.ωαένην υπό άληθούς Πτερού Ταού !

‘θ πατήρ υπεδέξατο αύτόν δι’ δλων τών τι
μών, έδέζατο τά δώρα καί δέν ήδύνατο νά συ- 
νέλθη έκ τής έκπλήξεώς του.

Τό πρώτον δ Μιέν-ί’αούν άπετάθη πρός τήν 
γοαϊαν, δικαιολογούμενος ταπεινότατα διά τό 
άκούσιον συμβάν τό ύπ’ αύτού προξενηθέν, καί 
έπιδαψιλεύων αύτή μυρίας φιλοφρονήσεις, ίνα ά- 
ποκαταστήση αυτήν εύμενή.

Τοσούτον αυτή έξεπλάγη, ώστε δέν ήδύνατο 
ούδέ καν λέξιν νά προφέρη’ άλλ’ ή νεάνις άνε-, 
κτήσατο πάσαν τήν ευφυΐαν της, καί άπεκρίθη
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σα δμως έκ τοϋ εύγενοϋς εξωτερικού καί τών 
χαριέντων τρόπων αύτού, άπεκρίθη, «Πρό τίνος 
καιρού μή δυναμένη νά γυμ,νάζωμαι ποσώς, ήθέ- 
λησα νά έξασκήσω τόν δεξιόν μου βραχίονα»

11 άπόκρισις ήτο, ώς φαίνεται, άποδεκτική, μ 
δλα ταΰτα δ Μιέν-ί’αούν δέν έθεωρήθη ήττημένος, 
καί ήρξατο δμιλών περί τής βροχής, τοΰ ώραίου 
καιρού, καί περί χιλίων άλλων άνοησιών, δπως 
αποπλάνηση έκείνην τήν Μέγειραν, ήτις, κατ’ ο
λίγον συγκινουμένη, προσεκαλέσατο τόν νέον οϊ* 
καδε νά λάβη κύπελον έκ Gean-tchen, τό ισχυ
ρότερου έκ τών συνηθιζομένων έν τή Σινική έλι- 
ξήριον’ έδέχθη μέν ούτος, προσθέτων δμως δτι 
έπροτίμα κάλλιον κύπελον τεΐου.

Η γραϊκ εύχαριστημένη έόραμε πάραυτα νά 
έτοιμάση τό ποτόν, μείνας δέ μόνος δ Μιέν-ί’αούν 
μετά τής νεάνιδος έσπευσε νά τήν ερώτηση χα
μηλοφώνως, «Είπέ μοι, κόρη, τίνος ένεκεν μοί ύ- 
πεμειδίασας καί μοί άπέστειλας γλυκύτατον φί
λημα έκ τών χαριέντων σου χειλέων;»

Η νεάνις τεταραγμένη, άπεκρίθη έρυθριώσα’
«Κύριε,ή λαμπρότης τών κειμηλίων άτινα έπΐ 

τοΰ πίλου σας φέρετε, μ.’ έθάμβωσεν... ΐϊπατή- 
θην έκλαμβάνουσα υμάς ώς ένα τών συντρόφων 
τής νηπιότητός μου—ιδού ή μόνη αιτία.

Ενόησεν δ νέος καλώς δτι τά λεχθέντα δέν ή
σαν ή αληθής αιτία, πλήν προσεποιήθη οτι εύχα 
ριστήθη, καί άποσπών τά κειμήλια άπό τοΰ πί
λου του, προσέφερε ταύτα τή νεάνιδι, ήτις προ
σεποιήθη μέν τήν δύσκολον τό κατ' άρχάς, άλλ’ 
έπί τέλους τά έδέχθη έναποθέτουσα ταύτα έν τώ 
κόλποι της.

Τότε δ Mien-Yaun έμαθεν δτι ή νεάνις ώνο- 
μάζετο Tching-Ki-Pi καί ήτο θυγάτηρ τού 
Tching-Wang, ιδιοκτήτου μεγάλων εργοστα
σίων πορσελάνης καΐ έκτεταμένων φυτειών κα
πνού, κειμένων είς τά βόρεια τής αύτοκρατορίας' 
ούτος ήγάπα αύτήν ϋπερμέτρως' ή δέ γραϊα ή 
μεταχειριζομένη αύτήν τόσον σκληρώς, δέν ήτο 
μήτηρ της, άλλά ταύτην συνεζεύχθη είς δεύτερον 
γάμον δ πατήρ ένεκα τού πλούτου αύτής καί 
μετεμελήθη μέν, πλήν πολύ αργά, τών συνικών 
νόμων μ.ή έπιτρεπόντων τό διαζύγιον, είμή δτε ή 
σύζυγος έχει συγγενείς δυναμένους νά δώσωσιν 
αύτή άσυλον. Ηδη δέ, δέν ήτο ή περίστασις νά 
πράξη ούτω πρός τήν γραίαν τήν τό εκατοστόν 
ώς έγγιστα έτος της άγουσαν.

Εν ώ συνωμίλουν ή γραϊα υπέστρεψε κομίζου- 
σα τό βράζον τέϊον, ό δέ Μιέν-ί’αούν, άφηοημέ- 
νος καΐ έκδοτος εϊς τάς σκέψεις του, άφησε νά
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μετά τοσαύτης χάριτος καί διά τρόπων τόσων 
εκλεκτών καί έροιτικών, ώστε έπηύξησε τδν έπι- 
τεταμένον έρωτα, ον ήδη δι αύτήν ησθάνετο ό 
νέος ευπατρίδης· τελευταίου δέ διελύθη ό χαλινός 
τής γλώσση; καί αυτής τής γραίας, όμιλησάσης 
έκτενώς περί διαφόρων οικογενειακών πραγμά
των, μετά παοαχωρήσεως έμφαινοΰσης τήν αλ
λαγήν τών πρδς αυτήν αισθημάτων της.

Ακολούθως, ό Tcliing-Wang, κατορΟώσας, 
πλήν μετά πολλής δυσκολίας, νά έπιβάλή σιγήν 
εις τήν σύζυγόν του, είσήλθε καί ούτος είς συνο
μιλίαν, καί μετ’ ολίγον, έπετράπη τώ νέω νά 
μείνη μόνος μετά τής ωραίας του ερωμένης. Τόν 
τε εμψυχωμένου διάλογον ώς καί τά ωραία σχέ
διά των, παραλείπομεν νά διαγράψωμεν ύμϊν.

Τδ εσπέρας έπιον όμοΰ τδ τέϊον καί ακολού
θως άπεχωρίσθησαν, άφ’ ου οί νέοι έπισήμως ήρ 
^αβωνίσθησαν, μ’ δλας τάς διαρκείς διακηρύξεις 
έρωτος καί αιώνιας αγάπης, ‘θ Μιέν Ταούν υπέ- 
στρεψεν οΐκαδε έξαλλος έξ έρωτος.

δ'.

Απαν τδ Πεκϊνον διηγέρθη. Οι τρεις χιλιάδες 
έξοχοι άνδρες, οί άπαρτίζοντες τήν αριστοκρα
τίαν, ώργίσθησαν’ τδ δ έπίλοιπον Sv καί ήμισυ 
έκατομμύριον τδ σχηματίζον τδν πληθυσμόν, 
διενοείτο τί; άρά γε ή εύτυχής ήγεμονίς, ήν το
σοϋτον ηυνόησεν ή τύχη, καί ποιαν τινα προίκα 
εφερεν. Ούδείς ούδέν έγνώριζε.

Επανελαμβάνοντο άπειρα Ονόματα τής μελ
λονύμφου, ή προσδιορισθεΐσα ήμερα τών γάμων 
κτλ. άλλ’ δμως τδ μυστικόν έμενε τεθαμμένον, 
τοϋ Mien-Yatin μένοντος οΐκαδε, διατηροΰντος 
αλληλογραφίαν μετά τής ερωμένης του, καί μό
νον έκπληττομένου καί δντος άνησύχου τίνος ενε 
κα ό άξιασέβαστος αύτοϋ πατήρ έσιώπα, ούδέν 
ήτοίμαζε διά τήν τελετήν, καί τήν παραμικρο- 
τέραν 
ουπω τελεσθησομένου γάμου του !

Εν 
έτους 
πτά σταματώμεν έπ’ αύτής τής εποχής τής το
σοϋτον σπουδαίας διά τούς ϊίνας.

Η αριστοκρατία τοϋ Πεκίνου εθίζει κατά τρό
πον δλως ιδιαίτερον νά έορτάζη τάς τοιαότας 
έσρτάς. At γυναίκες υπόχρεοι είσί νά μένωσιν 
οΐκαδε. ίνα έτοιμάσωσι τά εκλεκτότερα ήδύσ- 
ματα διά τού: άνδρας. Ούτοι δ’ εγειρόμενοι λίαν 

δεν έπέφερε παρατήοησιν έπί τοϋ δσον

τούτοις αί ήμέραι τής πρ&ιτης τοΰ νέου 
ήγγιζον καί έπιτραπείτω, έάν έπί τινα λε-

πρωί άρχίζουσι σειράν έπισκέψεων παρατεινομένων 
μέχρι μεσονυκτίου. Νά μείνη τις πλέον των 
τριάκοντα δευτερολέπτων είς έπίσκεψιν, ταύτδν 
τδ παραβαίνειν τούς νόμους τής εύγενείας. Νά 
κάμφ έλιγώτερον τών εκατόν έπισκέψεων έν 
μια ήμέρρι, είναι έλλειψις σεβασμού πρδς τούς 
κοινωνικούς νόμους. Είς πάσαν δ’ έπίσκεψιν οφεί
λει τις νά γευθή .ταχέως Sv ζακχαρωτδν νά πίη 
Jam-slu, καί είτα ν’ άπέλθη’ είς τρόπον ώστε 
τήν εσπέραν σχεδόν πάντες είσίν οινοβαρείς. Φαν- 
τάσθητι νά πίη τις, τδ έλάχιστον, εκατόν κύμ- 
βας ές εκείνου τοϋ πνευματώδους ποτοϋ έν μια 
ήμερα, είναι θαύμα!

At διασκεδάσεις τοϋ νέου έτους είσίν άφίερω” 
μέναι τώ Βάκχςο, ή δ εορτή τών Φανών, ούτως 
Ονομαζόμενης ταύτης τής ένιαυσίου εορτής, ούδέν 
άλλο, τώ δντι, είμή όργια έθνικά. .

Η μεγάλη παιδεία τοϋ Μιέν-Ϋαούν τώ έδείκνυε 
πόσον έξευτελιστικδς ήτο δ τρόπος ούτος τοϋ 
έορτάζειν τδ νέον έτος, καί διά τούτο ήθέλησε 
να μεταχειρισθή πάσαν αύτοϋ τήν δημοτικότητα 
καί τήν προσωπικήν έπι^ροήν, δπως άποτρέψη 
τούς ομοεθνείς του άπ’ έκείνης τής·μ.ωράς συνή
θειας.

Αλλ’ ό μωρότερος πάντων ήτο αύτδς, Οέλων 
νά καθυποβληθή είς τοιαύτην έπιχείρησιν. Δυ
στυχής καί άφρων νέε, ήδύνασο νά όποθέσης δτι 
θά κατώρθονες σύ μόνος ν’άποσπάσης τάς κοσμικός 
προλήψεις ολοκλήρου λαού ;

Μ’ δλα ταύτα εκείνος ήλπιζε, καί ούδόλως 
αμφέβαλλε περί τής επιτυχίας.

Τρεις ημέρας πρδ τή; εορτής τών Φανών, καθ’ 
?,ν στιγμήν τδ Πεκϊνον άπαν ήτοιμ,άζετο νά πα
νηγυρίση τήν εορτήν κατά τδν αύτδν συρμόν, ό 
Μιέν-Ταυύν έπέστειλε τάς προσκλήσεις τών γά
μων του. Δέκα γραφείς όιήλθον τήν νύκτα γρά- 
φοντες τάς προσκλήσεις έπί φύλλων έρυθροϋ χάρ
του, κεκοσμημένων δι’ έπιχρύσων άραβουργιών. 
Πλείονες τών χιλίων προσεκλήθησαν, καί βεβαίως 
ούδείς ό μή δεχθείς τήν πρόσκλησιν.

Η τελετή έμελλε νά λάβη χώραν είς τούς 
λαμπρούς κήπους τής διαμονής τοϋ πατρός τοϋ 
Μιέν-Ϋαούν, ένθα έπανηγυρίσθησαν τόσαι πάνδη
μοι έορταί, αύτη δ’ έμελλε πάσας νά υπερβή. 
ί’πήρχον απειράριθμοι φανοί, πλούσια καί άνα- 
παυτικά ανάκλιντρα διατεθειμένα πέριξ. Είδος 
συνόδου έκ μαγείρων συνήλθεν, ής τίνος προή- 
δρευε καθηγητή; τής μαγειρικής,προσκληθείς έπί- 
τηδες έκ τής Nign-Po, πολυκλήτου καί ένδόξοο

πόλεως καθ’ δλην τήν Σινικήν ώς πρδς τήν μα
γειρικήν της εντέλειαν. Οί δέ ράπται καί αί κω- 
μότριαι τοϋ Πεκίνου ευρίσκοντο είς μεγάλας καί 
αέναους ανησυχίας καί περισπασμούς ένεκα τών 
στολισμών (toilettes) τών τής υψηλής περιω
πής. Ούδέν συμβάν πρδ έπέκεινα ήμίσεως αίώ- 
νος δέν είχε διαταράξει τόσον τδ Πεκϊνον.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ.

Θ ( ε ο ) ί
Εκ τοϋ μητρ(ωίου. Επί.............. )ωνος άρχον-
τος έν Δελφ(οϊς, Πυλαίας έ)αρινάς, ίερομνα- 
μονούντων Θ(εσσαλών .)οδά(μ)α, Δέοντος, Α(ί- 

5 τωλών Λυκέα, (...................... ... Β)οιωτ(ών) ’Ασώπωνο(ς,
Διονυσίδου, .....................................ρέα, X..................εδοξ(εν
τοϊς ’Αμφικτ(ίοσιν καί τοϊ)ς ίερομν(άμοσ)ιν κα(ί 
τοϊς άγορατ(ροϊς..........................)ς παντ(...................ασυ
λία καί άτέ(λεια......................................)ιστ...........................

10 καί μή ηι άγώγιμ(ος................................................... μήτε πολέ
μου μήτε ειρήνης μήτε.................................................
αύτοϊς άτέλεια καί άσφάλε(ια.............................  . ή συγ-
κεχωρημένη υπδ πάντων τών 1£λλ(ήνων .,...............ειμεν
δέ τούς τεχνίτας άτελεϊς στρατε(ίας πάσας, πεζάς τε 

1 5 καί ναυτικας, δπως τοϊς θεοϊς αί τιμα(ί πάσαι, έ
φ ας είσι τεταγμένοι οί τεχνϊται, συντ(ελώνται έν 
τοϊς καθήκουσιν χρόνοις, δντων αύτώ(ν άπολυπρα- 
γμονήτων καί ιερών πρδς ταϊς τών θεών (λατρεί- 
αις’ μή έξέστω δέ μηδενί άγειν τδν τ(εχνίταν μήτε 

20 πολέμου μήτε είρήνας μηδέ συλάν . ......................
οςεχων πόλει ηι υπόχρεως καί έαν ίδ(ι ..........................
ου υπόχρεος δ τεχνίτας’ έάν δέ τι(ς παρά ταΰτα ποι- 
ηϊ, υπόδικος έστω έν Αμφικτίοσιν, (ώσαύτως δέ καί α πό
λις, έν αί άν τδ άδίκημα κατά τοΰ τεχνίτου συντελεσ- 

25 θηϊ, ειμεν δέ τάν άτέλειαν καί τά(ν άσφάλειαν τάν 
δεδομέναν υπδ Αμφικτιόνων τ(οϊς έν ’Αθήνας; τε- 
χνίταις είς τδν αεί χρόνον, οΰσι(ν άνεπιβαρή·?
τοίς’ τούς δέ γραμματείς άνα(γράψαι τόδε τδ δόγμα 
είστήλαν λιθίναν καί στήσαι έν (τωϊ ίερωϊ, πέμψαι 

30 δέ καί ποτί ’Αθηναίους τοϋ δόγματο(ς τοΰδε άντίγρα- 
φον έσφραγισμένον, tva είδώντι (..................................... δτι
Αμφικτίονες πλείσταν εχοντι πρόν(οιαν τής..............
πρδς τούς θεούς εύσεβείας καί κατα(ινοΰσιν ?
τοϊς παρακαλουμένοις υπδ τών τεχν(ιτών, προαιροΰν-

35 ται δέ καί είς τδ λοιπδν ταΰτά τε φυλάσ(σειν τδν 
πάντα χρόνον καί άλλο δ,τι άν έχωντι (αγαθόν ψηφί- 
ζ)ειν δπέρ τών περί τδν Διόνυσον τ(εχνιτών. Πρέσ
βεις’ Άστυδάμας ποιητής τραγωι(δίας, λριστόδη-? 

μος τραγωιδός.

Εν τώ μεταξύ δέ τούτφ ένώ έξοχοι έτοιμα- 

σίαι έγίνοντο, ό εύγενής πατήρ τοΰ ήρωός μας 
διεφόλαττε τήν βαθυτέραν σιγήν, ό δέ Μιέν-Τα- 
ούν συναισθανόμενος τά υϊκά του καθήκοντα, δέν 
έπεζήτησε τήν προσοχήν τοϋ γέροντος εύπατρί- 
δου έπί τών ιδίων του συμφερόντων.

(άκολουθεϊ.)
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Εκ τοΰ μητρωίου. Επί Δημοστράτου (άρχοντος, μηνδ; Βοη- 
δρομιώνος. Το κοινδν τών ’Αμφικτιό(νων ’Αθηναίων τηϊ 
βουλεϊ κα'ι τωϊ δήμωι χαίρειν. Πρεσβε(υσάντων πρδς ή- 
μάς παρά τών τεχνιτών τών μετέχ(όντων τής παρ’ ύ- 
μϊν συΟνόδου Διονυσίου τοϋ Νυμφι(. . . τραγικοΰ ύ- 
ποδιδασκάλου, Θυιλοτέλου του Φιλο(κλέους ((τραγωιδίας ? 
ποιητού, Ελπινίκου τοϋ Επικράτου τραγ(ικοΰ ύποδιδασ- 
κάλου, Φιλίωνος τοΰ Φιλομήλου τραγικού (ύποδιδασκάλου, 
*Αρίστωνος τοΰ Ζήνωνος τραγικού ύποδι(δασκάλου, καί 
ήν ελαβον άπόκρισιν παρ ημών οϊηθέντω(ν δεΐν πέμπειν 
καί πρδς υμάς, δπογεγράφαμεν ύμϊν τοΰ έ ? (ψηφισμένου 
ύ©’ ημών δόγματος τδ άντίγραφον.
Αρχοντος έν Δελφοϊς ’Αριστίωνος τοΰ ’Ανα(ξανδρίδα, μη- 
νδς Βουκατίου, Πυθίοις, έδοζέν τοϊς *Αμφικτ(ίοσιν συνελ- 
θοΰσιν, ίερομνημονούντων παρά μέν Θεσσ(αλών...................τοΰ
Κλεΐππου ’λτραγίου, Πολλίχου τοΰ Φρύνου 1’(..............., παρά δέ ’Α
χαιών Φθιωτών Μνασάρχου τοΰ Αέοντ(ος] Λα(μιέως ,..............
μάχου τοΰ Πολίτου Μελιταιέως, παρ(ά δέ’Ακαονάνων ?...................
τοΰ Ξενολάου ’Εχιναίου, παρά δέ Δολό(πων...................... τού
Κλεωνύμου ’λγγει ά τ ο υ, παρά δέ Δελφώ(ν , . . . . . τού .... 
ωνος, λβρομάχου τοΰ Μαντίου, παρά δέ Φ(ωκέων . ..................
καί Φαόλλου τών ’Επινίκου Αιλ,αιέων, πα(ρά δέ Βοιωτών ((ΐσμη- ? 
νίου τοΰ ’Οφέλτου Θηβαίου, Δημοκρίτου το(ΰ.............................................. ,
παρά δέ Μαγνήτων θεοδ(ό)του τοΰ Διογένο(υ· καί......................τοΰ . . .
αίου, Δημητριέων, παρά δ(έ) Αίνιάνων Μοσχ.......................

[έδώ ώς 5 στίχων άγραφο; επιφάνεια.] (παρά δέ Δωριέ- ?)

70

75

80

ων τών έγ Μητροπόλεως Τ ε ι σ έ ο υ τοΰ ’Λλεξάνδρο(υ.................. ,
παρά δέ Πεέραιβών Χαριδήμ(ο)υ τοΰ Φιλοκράτου Γον(νίου), παρά 
δέ Δωριέων τών έκ Πελοπόννησου Διοίτα τοΰ Νικο(..................Σι·
κυωνίου, παρά δέ Εύβοέων Αντιλέοντος τοΰ Πολία (Χαλκι- 
δέως’ έπειδή οι περί τδν Διόνυσον τεχνϊται οί έν (Αθήναις ψή
φισμα καί πρεσβευτάς άποστ(εί)λαντες Δ·.ονύσ(ιον Νυμφι . . . 
τραγικόν ύποδιδάσκαλον, Θυμ(οτέ)λην Φιλοκλέου(ς ((τραγωιδίας)) ποι-) 
ητήν, ’Ελπίνικον ’Επικράτου τρα(γι)κδν ύποδ·.δάσκ(αλον, Φίλιωνα 
Φιλομήλου τραγικόν ύποδιδάσκά(λ)ον, ’Λρίστωνα /.(ήνωνος τραγι
κόν ύποδιδάσκαλον, άνανενέων(ται) τήν δεδομέν(ην τοϊς τεχνί- 
ταις τοϊς έν ’Αθήναις πρότερον ύπδ (τ)ών ’Αμφικτιόνω(ν ασυλίαν καί ασ
φάλειαν κατά τδ δόγμα καί παρακαλοΰσιν τους Άμφ(ικτίονας, ακόλου
θα πράττοντας τηϊ τών προγόνων αίρέσει, ,συντηρήσα(ι τά ψηφισθέν- 
τα έαυτοϊς φιλάνθοωπα’ όπως ρύν κα'ν οί ’Αμφικτίονες (φαίνωνται τά 
πρότερον δεδογμένα βεβαιοϋντες, δεδόχθαι τοϊς ί’Αμφικτίοσιν’ εί
ναι τοϊς έν Αθήναις τεχνίταις τήν τε ασυλίαν καί τή(ν ασφάλειαν εις τδν λοι
πόν άεί χρόνον, καθ ά καί έξ αρχής ύπήρχεν, καί είναι αύ(τούς.......................
ά)τελεϊς καί μή έξεϊναι μηθενί άγειν τδν τεχνίτη(ν τδν μετέχον- 
τα τής έν ’Αθήναις συνόδου μήτε πολέμου μήτε ε(ίρήνης μηδέ συ- 
λάν μηδέ ρυσιάζειν, άλλ’ είναι αύτούς ιερούς καί (άπολυπραγμο* 
νήτους, έάν μή τις άγη τινά τούτων πρδ(ς) ίδιον χρέ(ος’ έάν δέ τις πα-

ρά ταΰτα ποιηϊ, υπόδικος έστω έν ’Αμφικ(τί)οσιν κα(...................ή πό
λις, έν ηί άν τδ αδίκημα κατά τού τεχνί(του) συντ(ε)λε(σθηΓ ίνα τού
των γινομένων ύπάρχηι τε ασυλία καί ασφάλεια τ(οϊς τεχνίταις 
τοϊς έν ’Αθήναις καί οί ’Αμφικτίονες φαίνωνται άκόλου(θα) πρά(ττον- 

<10 τ)ες τηϊ τών προγόνων αίρέσει' άναγράψαι δέ τδ δόγμα έ(ν Δ/ελφοϊς, ό- 
μ)οίως δέ καί διαποστείλασθαι τοΰ δόγματος τοΰδε άντί(γ)ραφον πρδ; 
τδν δήμον τδν ’Αθηναίων, δπω; παρακολουθηϊ τά δεδογμέ(ν)α φιλάν- 
θρωπα παρά τών ’Αμφικτεόνων τοϊς έν ’Αθήναις τεχνίται(ς, ε,ιναι δέ 
ταύτα τοΐς έν Α θήναι; τεχνίταις, έάν μή τι ί’ωμαίοις ύπε(ν)αντίον ηι.

άλλα τινά, είμή πάντα τά ποθούμενα, τής ς-ήλης 
τεμάχια έν τή έξακολουθούση καί έπιμελώς έπι- 
τηρουμένη άνασκαφή.

’Εν ’Αθήναις, τή 8 Ίανουαρίου 1866.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λ. ΚΟΤΜΑΝΟΤΔΠΣ.

Η άνω επιγραφή, περιέχουσα δύο δόγματα Αμ· ι 
φικτυονικά, παλαιότερον καί νεώτερον, καί μίαν 
πρδς τούς ’Αθηναίους έπιστολήν, δι’ ών χαρίζον

ται προνόμια σημαντικά είς τούς ύποκριτάς τού 
’Αθήνησι θεάτρου, είναι γεγραμμένη έπί μεγάλης 
στήλης, άνασκαφείσης πρδ ημερών τινών νοτίως 
τής σκηνής τοΰ έδώ Διονυσιακού θεάτρου, καί θεω- 
ρητέα ώς Sv τών άξιολογωτάτων εύρημάτων τής 
άπό τίνος χρόνου έπαναληφθείσης άνασκαφής έπι- 
μελεία τής αρχαιολογικής ήμών Εταιρίας. Λυπη
ρόν μέν, ότι δέν εύρέθη άλώβητος ύπδ τού χρόνου 
ή στήλη, διότι λείπουσι μάλιστα τά πρδς δεξιάν 
τώ όρώντι μέρη τοΰ πλάτους της καθ’ δλον σχε
δόν τδ μήκος άπδ άνω έως κάτω, έτι δέ καί τινα 
μέρη μεσαία άνωτάτω' άλλά καί ούτως έχουσα 
περιέχει πολλά τά περίεργα καί τά διδακτικά, 
καί τινα δέ όλως πρωτοφανή, ά ημείς έδώ καί 
μόνον νά καταδείξωμεν άν έπεχειροΰμεν, έπρεπε 
νά γράψωμεν πολλά, πολύ δέ πλείονα, άν καί νά 
τά διασαφήσωμεν έπεβαλλόμεθα, δι’ 8 άπητεϊτο 
μελέτη πλείονος χρόνου. Ημεϊς δέ ήθελήσαμεν νά 
μή άναβάλωμεν τήν έκδοσιν τής έπιγραφής έπί 
πολύ, φιλοτιμούμενοι νά παράσχωμεν ώς τάχιστα 
καί κάλλιστα τδ κείμενόν της είς τούς φιλάρχαι
ους, καί άς λάβωσιν άλλοι τήν εύχαρίστησιν νά 
γίνωσιν έρμηνευταί αύτής άξιοι. Αρκούμεθα δέ νά 
εϊπωμεν τώρα, ότι τδ πλήθος τών είς έκαστον 
στίχον περιλαμβανομένων γραμμάτων δέν είναι τδ 
αύτδ παντού, άλλ’ άνω μέν άρχεται άπδ 33 πε
ρίπου γραμμάτων, κατά μικρόν δέ αύξάνει καί 
λήγει είς 54, ό δέ 80’; στίχος έχει περί τά 61. 
— Τόσα λέγομεν’ έκ δέ τών συμπληρώσεων μας 
είς τά χασματώδη μέρη, άς περιεκλείσαμεν είς 
παρενθέσεις, ένίοτε καί διπλάς, προσθέντες κάπου 
καί έρωτημαν.κά αμφιβολίας, θέλουσιν ίδεϊ οί 
έπαΐοντες, άν περιεσκεμμένως ή Ορασέως μετεχει- 
ρισάμεθα τδ αντιγραφήν κείμενον. Τέλος, δέν άπο- 
ίάλλομεν τήν ελπίδα, οτι θά εύρεθώσιν έτι καί

λ ΠΕΡΙ ΖΑΓΟΡΙΟΥ. (1)

Μετά τά περί έκπαιδεύσεως έλθωμεν είς τά 
περί τοΰ γάμου καί τών έπιχηόΐΐων ztJtz&r. 
λ~Κ\'ι τοΰ περί γάμου πρώτον έπιλαμβανόμενοι 
δέν δυνάμεθα εύθύς έξ ύπαρχής νά μή άποδοκι- 
μάσωμεν καί ψέξωμεν τούς Ζαγορισίους, ών οί 
πλεϊστοι θύμα γινόμενοι τών τε γυναικών καί ι
δεών τινων ούδεμίαν ύπόστασιν έχουσών, ώς θέ- 
λομεν ίδεϊ παρακατιόντες, νυμφεύουσι τά τέκνα 
των είς μικράν ηλικίαν. Νέος δεκαπενταετής, ίνα 
μή εϊπωμεν καί μικρότερος, καί κόρη δωδεκαετής 
ύπδ τών γονέων των καί συγγενών άνευ ούδεμιας 

ένίοτε συγκαταθέσεως συνέρχονται είς γάμον, καί 
πρδ τής ηλικίας ταύτη; συνήθως γίγνεται ό άρ- 
οαβών. κάλλιστα δέ δυνάμεθα περί τών μεμνη- 
στευμένων νά εϊπωμεν όσα ό Ευριπίδης λέγει (Ίφιγ 
έν Αύλ" στίχ. 743) διά στόματος τής Κλυται
μνήστρας περί τών ’Αθήνησι παρθένων ότι «όχυ- 
ροϊσι παρθενώσι φοουροΰνται καλώς,» καί ότι 
αύται παραδίδονται έκοΰσαι άκουσαι τώ άνδρί 
ξέναι «ξένους πρδς άνδρας, είς άήθη δώματα καί 
έπίρροθα.» ή αιδώ, ή κατοφρύωσις, καί τδ έρύ" 
θημα χαρακτηρίζουσι τόν τε νυμφίον καί τήν 
νύμφην, μάτην προςπαθεϊ τις νά άκούση παρ’ αύ
τών μίαν κάν λέξιν. έκθαμβος ό παρατηρητής 
βλέπει αύτούς νά μή όμιλώσι, γελώσι καί τδ 
όνομα τοΰ συζύγου ή τής νύμφης ένίοτε νά λέ- 
γωσι. σιγή τις έπικρατεϊ άκατανόητος, έχει άρά 
γέ τι τδ καλόν; ϊνε αύτδ τοΰτο μυστηριώδης τις

(I) Συνέχεια άπό φυλλαί. 72. Τόμ. Γ'.85
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έρως καί άγάπη ανέκφραστος.;, ή ηλικία των δύ
ναται νά μάς πείση περί τούτου' καί όμως θεω
ρείται τδ μέγιστον κατόρθωμα καί τδ δραστικώ- 
τατον άντιφάρμακον τοΰ νά μή μένωσιν εις την 
ξενιτείαν οί νέοι δελεασθέντες άπδ τά καλά αύ
τής, ένώ δύναται καί τούτο νά συμβή καί έτερον 
νά προςτεθή, ή τοϋ γάμου διάλυσις καί ή τής γυ
ναίκας εις τάς περιπετείας τής τύχης έγκατάλει- 
ψ'.ς. δέν δυνάμεθα δέ καί νά μή εϊπωμεν, ότι 
τινές τούς τοιούτους γάμους ήρχισαν ν’ άποδοζι- 
μάζωσιν, εντεύθεν τδ κακδν τούτο ήρχισε νά ό- 
λιγοστεύη' ϊνε δ’ αληθές δτι πολύ ολίγαι συνέ- 
βησαν τοιούτων γάμων κακαί συνέπεια·., καί ό- 
λίγιστα άκούονται παράπονα. Σημειωτέον δτι δέν 
λείπουσι καί γάμοι μεταξύ μικροτέρου νυμφίου 
καί μεγαλειτέρας νύμφης, ώς και γάμοι εις ώρι
μον ηλικίαν.

ΙΪ ένδυμάσία τής νύμφης ίνε δχι ευκαταφρόνη
τος. έξ υφάσματος μεταξωτού ποδήρης έσθής πε- 
ριδεδεμένη περί τήν όσφύν διά ζώνης μεταξωτής 
καί έρεάς, μετ έπενδύτου δίκην χλαίνης έρεοϋ καί 
ένδοθεν κροκιδωτού, ώς τοΰ τών άλλων γυναικών, 

πεοικεκεντισμένου μέ ποικίλα κατά τά άκρα καί 
τούς ώμους ενίοτε δέ καί σχεδόν ολοκλήρου κοσμή
ματα κατά τήν εξωτερικήν επιφάνειαν (κλεισμένο 
φλοκκοτδ, γαϊτανένιο) καί τιμωμένου ούκ δλί- 
γον ϊνε τά πρώτιστα ίμάτια (πρώτη άλλαξιά). δ 
άνάδεσμος τής κεφαλής (γκάτσπας) ε’ίς τινας μέν 
ϊνε πίλος τουρκικές (φέσι) περί τήν κορυφήν του 
θυσάνου περικεχυμένου καί περιδεδεμένου διά μαν
τηλιού πρδς τά όπισθεν έξοχάς σχηματίζοντος, 
εις άλλας δέ άπλοϋν μαντήλιον έντέχνως περιδε- 
νόμενον καί όπισθεν οίονεί ώτία σχηματίζον (πο
λίτικος γκάτσπας). Παρατηρητέον δτι άμφοτέ- 
ρους τούς άναδέσμους συνηθίζουσιν αί νέαι γυναί
κες μέχρι τίνος ήλικίας έπί πολύ καί κατά τάς 
έορτάς ώς έπί τδ πλεϊστον νά φέρωσι. κοσμούν
ται δέ πρδ πάντων δ πρώτος καί όλιγώτερον δ 
δεύτερος μέ πολλάς πόρπας καί χρυσας ένίοτε 
(καρφοβέλονα). υπάρχει δέ καί τρίτος τις άνά
δεσμος έν χρήσει ών εις τά άπολίτιστα χωρία ένω 
περί τδν πϊλον ή εις δύο στελέχη περιπεπλεγμένη 
κόμη (κόσα) υπερισχύει καί περί ά δ κρήδεμνος 
(φακιόλι) ή κόμη συνήθως ϊνε χρωματισμένη (ά
χνά)' τραχηλαία φέρουσα νομίσματα ένετικά τδ 
πλεϊστον καί έκ δώρων προερχόμενη τοϋ νυμφίου 
καί τών συγγενών περικοσμεϊ τδν λαιμόν της ή 
τδ στήθος διά πορπών στηριζομένη έπί τά άκρα 
τοϋ έπενδύτου. είς τινα χωρία τά νομίσματα (κε

ράσματα) κοσμοϋσι τδ έμπρόσθιον τοϋ πίλου μέ

ρους περικεκαλυμμένου τού λοιπού μέ (ΐαττή.Ιιοκ. 
διαφανής δ’ έρυθρά καλύπτρα (μαχραμάς) περικα
λύπτει μ.έχρι τού στήθους τήν κεφαλήν.

Μετά περιεργίας βλέπει τις ούτως ένδεδυμένην 
τήν μικράν Ζαγορισίαν προσερχομένην εις τήν .οι
κίαν του νυμφίου καί παρακολουθουμένην ύπδ πολ
λών άλλων νυμφών καί νεανίδων άδουσών άσμα
τα τδ σεμνδν δλως άπεικονίζοντα καί τά κατά τδ 
Ζαγόριον καθήκοντα τοϊς συζύγοις άναμιμνήσκον- 
τα, μεταξύ δέ τών ασμάτων τούτων διακρίνον- 
ται βουκολικά τινά ή κωμικά ύπ’ άνδρών ένίοτε 
καί γυναικών άδόμενα.—

ό Γάμος συνηθέστατα γίγνεται μετά πολλής 

τής μεγαλοπρεπείας καί ουκ ολίγης άκολουθίας 
(φικι). II αρχή πολλών εθίμων του γάμου φαίνε
ται προελθοϋσα έξ αιτίων ιδίων τοϊς μήπω έκπο- 
λιτισθεϊσι καί έκ τής φύσεως καί έπιρροής τού 
Χριστιανισμοϋ, ών ένεκα έπικρατοΰν τά αυτά 
σχεδδν έθιμα παρά πολλοϊς μέ μικράς διαφοράς καί 
ταύτας τοπικάς. ϊνε αληθές δτι ενιαχού φαίνονται 
κάπως έχοντα άρχήν ελληνικήν, άλλ’ ίνε γελοϊον 
εΐμή άλλο τι εϊπομεν, νά ζητή τις νά ευρίσκη 
πάντα ελληνικά καί μάλιστα πρδς τά τών’Α
θηναίων ίδια, διότι δύνανται νά συμφωνήσωσι 
κατά τι, ώς έπιχειροΰσι πολλοί νϋν νά κάμωσι 
τούτο, ή προθυμία τών οποίων ϊνε αληθώς άξιέ- 
παινος·

Η Ζαγορισία ήλικιωθεϊσα αναπτύσσει τήν συ
ζυγικήν της άγάπην, ήν κατορθοϊ νά διασκεδά- 
ζη ή νά έπαυξάνη ένίοτε κρατούσα είς τάς μη- 
τρικάς άγκάλας τδ μικρόν της τέκνον καί άναμι- 
μνησκομένη φιλτάτου συζύγου μακράν αύτής ευ
ρισκομένου πολλά έτη. δι’ αύτδ τοϋτο οϊκτείρο- 
μεν άπδ καρδίας τδν συζυγικόν βίον τών Ζαγο- 
ρισίων καί νομίζομεν ότι δέν σφάλλομεν έάν εϊ
πωμεν δτι δέν υπάρχει παρ’ αύτοϊς άληθής συζυ
γικός βίος, έντεϋθεν συχνότατα οί πατέρες ά- 
γοοϋσι τά τέκνα των καί ταϋτα τούτους, μόλις 
δέ άν δέν έπιστρέψωσι μετά πολλά έτη δπάγουσι 
καί τούς εύρίσκουσιν, ή ένεκα τής έν ξενιτεία 
θανής των τοϊς μένουσιν ολως άγνωστοι, άμφό- 
τερα ταΟτα ϊνε τώ δντι δι άμφοτέρους στέρησις 
τού μεγίστου τών φίλτρων, δσα ποτέ δ άνθρω
πος δύναται νά αίσθανθή.—

Μετά τά άνωτέρω έρχόμεθα είς τάς έπικηδείους 
τελετάς, άφοΰ εϊπωμεν έλίγα τινα περί άπορ- 
φανισθείσης Ζαγορισίας συνδέοντες οΰτω ταϋτα 
μέ τά προηγούμενα. Απορφανισθεϊσα ή Ζαγορι-

σία δέν άναχαιτίζεται. ή χήρα, ή αδελφή, ή μή- 
τηρ τοϋ άποθανόντος βλέπουσα τό φέρετρον υπερ
πηδά, μαίνεται, έκ τής φλεγομένης καρδίας έκ- 
φέρει λιγυράς φωνάς ποτέ μέν κύκλωθεν τοϋ νε
κρού περιφερομένη, ποτέ δέ τά λεπτά καλύμ
ματα τή; κεφαλής της άποβάλλουσα καί τήν ώς 
έκ τούτου άμελώς καταπίπτουσαν κόμην της κα- 
τατίλλουσα,άλλοτε δέ τό καλλιπάρειον πρόσωπον 
διά τών ονύχων της φοινίζουσα άπό τά ένδότατα 
τής καρδίας της άνασπγ. χύνουσα πικρότατα δά
κρυα καί διά τοϋ ψυχρού στόματος έκφέρει άσμα- 
τα θρηνητικά (μυρολόγια) αυτοσχέδια εύμοι-
ροϋντα ποιητικής καί έξαγριωμένης ψυχής αισθη
μάτων. τό μαυροφορεϊν ώ; έπί τό πλεϊστον ϊνε 
τό τελευταίου τής χήρας καταφύγιου'

Αί επικήδεια·, τελεταί ϊνε δμοιόταται ταϊς πολ- 
λαχοΰ τής Ελλάδος τελουμέναις' αφού οί συγγε
νείς οί πλησιέστεοοι κλείσωσ·. τούς οφθαλμούς καί 
πλύνωσι καλά μέ ΰδωρ καί οίνον τόν νεκρόν έν- 
δύουσιν μέ τά λαμπρότερα ίμάτια, πέριξ δέ τοϋ 
νεκροϋ έν τή οΐκίφ καθήμεναι αί τής χώρας γυ
ναίκες μυρολογοϋσιν άλληλοδιαδόχως κατά σειράν, 
ών ηγείται ή άριστος θρηνωδός, ανάλογα τοϋ 
προκειμένου νεκροϋ καί τών αύτοϋ συγγενών, ό
ταν σημάνη ή ώρα τής κηδείας καί τοϋ ενταφια
σμού καί τό φέρετρον έν τώ ναώ φέρεται παρα 
κολουθούντων τών άνδρών αί γυναίκες παραπέμ- 
πουσι τίϋ θρήνίρ καί περί τόν τάφον (μνήμα) τά 
έν τώ οϊκω γιγνόμενα έπαναλαμβάνουσι, προςτί- 
θενται δέ καί άλλαι, ών έκάστη τόν ίδιον συγγε
νή περιστάσεως τυχοϋσα θρηνεί. Μετά τήν τα
φήν συνεστιώσιν οί συγγενείς καί οί γείτονες προ- 
σερχόμενοι έν τή οΐκίρ· τοΰ άποθανόντος, μετ 
ολίγα; δέ ημέρας ή καί περισσότερον γίγνεται 
κοινή τών έν τή χώρα συνεστίασις, άφοϋ ιεροτελε
στία καί διανομή μερίδος άρτου είς παν άτομον 
(κομά άτι, σχόργιο) προηγηθή (κοινό).—

Καί ταϋτα μέν περί τοϋ χαρακτήρος τών άν
δρών καί γυναικών, έζπαιδεύσεως, ηθών καί έ- 
θίμων έν μέρει καί καθόλου λαμβανομένων' έρ
χόμεθα δέ νϋν νά δώσωμεν τοϊς άναγνώσταις ή
μών σύντομον περιγραφήν τών χωρίοιν τοϋ Ζαγο- 
ρίου έν εϊδει μικράς καί άνεπιτηδεύτου έκδρομής.

’Εξ Ιωαννίνων τέσσαρες οδοί αί κυριώτεραι 
περιάγουσςν ημάς είς τδ καλόν Ζαγόριον" ή πρδς 
άνατολάς διά τής μεγάλης λίμνης καί τοΰ Ντρί- 
σκου παραρτήματος τοϋ Μιτσκελίου, δι ής φθά- 
νομεν είς κοιλάδα, ένθα συνέρχονται οί δύο πο- 
ταμοί δ έκ Μετσόβου καί Ζαγορίου καί άποτελεϊ-

ται τδ καλούμενον Διπόταμο, όπόθεν πρδς άρ
κτον ειςερχόμεθα είς Ζαγόριον' καί αί τρεις άλλα·, 
κοινήν έχουσαι μέχρι τίνος οδόν άρχομένην άπδ 
Ιωάννινα διά τής πεδιάδος, ένθα ή τής Λαψί- 
στας μικρά λίμνη καί τά λιμνάζοντα υδατα, ών 
ή διάβασις γίγνεται διά γεφύρας ούχί άψιδοει- 
δοϋς άτε χρησιμευούσης μόνον πρδς τδν σκοπόν 
τοϋτον (I), χωρίζονται ή μέν άνωθεν τοϋ Λυ- 
κοστόμου διά τοϋ Μιτσκελίου φέρουσα είς τδ άμέ- 
σως όπισθεν αύτοϋ χωρίον (Τσοντίλα κτλ.), αί 
δέ άλλαι δύο πρός τά πρόσω καί πρδς άρκτον 
μέχρι τίνος όμοϋ βαίνουσαι άποχωρίζονται ευθύς, 
άφοϋ ημείς άφίνοντες τήν κάτωθεν πρδς τήν Αο- 
τσίσταν καί άλλα χωρία λάβωμεν τήν διά τοϋ 
Μιτσκελίου έλικοειδή (Ρουντοβάη) καί ανωφερή 
άγουσαν ημάς εις Δοβρκ μετά πεντάωρον έξ 
’Ιωαννίνων οδοιπορίαν, έν τώ διαστήματι τούτω 
ούδέν δύναται νά έπισύρη τήν προςοχήν ήμών, 
διότι έκτδς ολίγων θάμνων καί δένδρων αειθαλών 
εν τινι προςκεκολλημένφ τώ Μιτσκελίω λόφω, οϊον 
άλσει, ένθα μικρόν μοναστήριον τής ύπεραγίας 
Θεοτόκου (Ασπραγγέλι) ύψοϋτσι, τά λοιπά είσι 
γυμνά έκτεθειμένα είς τήν διάκρισιν τών σφοδρών 
πνεόντων ανέμων καί τών διασχιζόντων πολυα
ρίθμων έρυθροβαφών Ουακίων.

Δέν έχει ούτως όμως τδ πράγμα καί άν Οε- 
λήσωμεν νά άναβώμεν κορυφήν τινα τοϋ Μιτσκε- 
λίου πριν φθάσωμεν εις Δοβράν' όντως παρίστα- 
ται ένώπιον ημών μεγαλοπρεπέστατου θέαμα' έμ
προσθεν ήμών διαχύνεται μέγα μέρος τοϋ Ζαγο- 
ρίου, Οπισθεν δέ ή κοιλάς τών ’ΐωαννίνων μέ τάς 
δύο λίμνας της καί πολλούς λοφίσκου; μέχρι τών 
έπικρεμαμένων έντεϋθεν καί έκεϊθεν ύψηλοτάτων 
τής Ηπείρου δρέων. Π έντεϋθεν δέ προκύπτουσα 
άντίθεσις δέν διαφεύγει καί τδν αγύμναστου πα
ρατηρητήν διότι ένθεν μέν παρίσταται τδ Ζαγό-

(·|) Ή γέφυρα αύτη τδ πρώτον οΰσα ταπεινή καί σχε- 

δδν ετοιμόρροπο; άνυψιύθη καί άνωχοοομήΟη προ όλίγων 

έτών δαπάνη τοϋ γνωστού διά τήν πρό; μεταφρασιν τών 

παραλλήλων βίων τοϋ Πλουτάρχου εί; τήν νεο-ελληνιχήν 

γλώσσαν ΰπδ Α. Ί’αγκαοή δαπάνην καί ές ούλων αγα

θοεργών πράξεων καί ε« ’Οδησσόν παρεπιδημούντο; Ζαγο- 

οισίου ομογενούς Γ. Βίχα· ενεπίγραφος δε στήλη τουρκιστί 

καί ίλληνιστί περί τδ τέλος άνυψωΟεΐσα μνημεΐον εστμι 

αιώνιον τοΰ Ονόματος αύτοϋ. Παρατηρητέον ότι μ’ ίλην 
τής γέφυρας τήν ανύψωση· κατά τδ ;φελθδν έτος ένεκα 

πολυομβρίας κατε'κλυσαν τά ΰδατα και έσκέπασαν τήν γέ

φυραν 5λως· ή δε πρδς τδ Ζαγόριον καί Ιωάννινα πρβςε- 

λευσι; έγίνετο ή διά μικρού άκατίου ή δι' άλλης όϊοϋ ά-δ 

τδ όπισθεν μέρος πρδς τά δυτικά (γύρα).
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ριον άποτελούμενον άπό οροπέδια διακοπτόμενα 
διά ^υακίων και μικρών ποταμών καί οίκούμενα 
τδ πλεϊστον, ένθεν δέ ή εύλείμων καί πολυλήϊος 
άφνοιή δέ μηλοισι καί είλιπόδεσι βόεσι κοιλάς 
τών ’Ιωαννίνων, ήν άνδρες πολυβοΰται καί πολύρ- 
ρηνες νέμονταΓ δικαίως άρα αί περί τό Μιτσκίλι 
ύψηλαί τινες θέσεις έφείλκυσαν τήν προςοχήν καί 
περιέργειαν τών ξένων περιηγητών.

Εκ τή; θέσεως ταύτης καταοαίνομεν εις Δο- 
βράν, χωρίον μεταξύ τής δευτέοας καί τρίτης τά- 
ξεως κατατασσόμενον, άν θέλωμεν τά χωρία τοΰ 

Ζαγορίου εί; τρεις τάξεις, καθ’ όσον έξιπαιδεύ- 
θησαν καί έπολιτίσθησαν, νά διακρίνοιμεν* ή Δο- 
βρά αύτή καθ’ έαυτήν έν είδει αμφιθεάτρου πα- 
ρισταμένη έχει έν τώ μέσφ μικράν τινα πλα
τείαν κατακλυζομένην ένίοτε τόν χειμώνα υδατι. 
Ταύτην έγκαταλείποντε; καί δι οδού στενωπή; 
διερχόμενοι μετά μικρόν πρδς τά δεξιά βλέπομεν 

είς τήν υπώρειαν τοϋ πρός τό Ζαγόριον έστραμ- 
μένου Μιτσκελίου τήν Μπούλτσην όμοιον τώ 
προμνημονευθέντι σχεδόν χωρίο», καί πέραν ολί
γον μεταξύ λόφων, οίον παραφυάδων τοΰ Μιτσ- 
κέλ, τό Σιουποτσέλι περικαλυπτόμενον ύπδ δέν
δρων καί θάμνων καί πλησίον αμπελώνων κείμε- 
μενον’ ή μεγαλοπρεπής εκκλησία καί τό ύψη- 
λότατον καί λαμ.πρότατον σχολεϊον άνεγερθέν 
καί διατηρούμενον υπό τοΰ φιλομούσου Αναγνω- 
στάκη κοσμοΰσιν αληθώς τδ καλόν τοΰτο χωρίον, 
δπερ δικαίως κατατάσσεται είς τά τής δευτέρας 
τάξεως, άτε καί τών γυναικών άναπτυχθεισών 
όπωςδήποτε καί άναπτυσσομένων.

Εν δέ μικρόν ουτω βλέμμα ρίψαντε; ά; άκο- 
λουθήσωμεν τήν οδόν ήν βαδίζομε·/, μετά μικρόν 
φθάνομεν εί; μαγευτικήν τινα θέσιν, ένθα ερεί
πια όχι πολύ αρχαία τών χωρίων τής Βίτσης 
βλέπομε·/, καί δπου παρεκκλήσιον τοΰ Αγ. Νι
κολάου καλυπτόμενου υπό δένδρων ύψικόμων έπι- 
βεβαιοϊ έτι μάλλον τά; παραδόσεις καί τά έρεί- 

πια. Ενταύθα κατά τήν 2()ην Μαϊου συνέρχον
ται οί κάτοικοι τών τριών ώς έπί τό πολύ πλη
σίον κειμένων χωρίων καί γίνεται μεγάλη πανή- 
γυρις’ τοιοΰτον τι συμβαίνει καί είς τά άλλα χω
ρία’ πρός τά πρόσω προβαίνοντες βλέπομεν κά
τωθεν πρός τά αριστερά πεδιάδα χλοάζουσαν καί 
αγρού; καρποφόρους περί τδ τέλος τών οποίων 
σχεδόν είς τά;^σωρεία; λόφων εκτεταμένων εν
τεύθεν καί έκεπΙεν τά Κάτω καί Ανω Σουδενά’ 
προχωροΰντες δέ περαιτέρω φθάνομεν είς τά τρία 
χωρία ή κώμας τή; Βίτσης έλίγον άπ’ άλλήλων 
άπεχούσας.—

‘Η υψηλότατη τών κωμών Μαναδένδριον πρδ· 

ετών όχι πολλών κληθεϊσα ϊνε τδ· διά τήν παι
δείαν καί τήν ωραιότητα διακεκριμένον χωρία? 

τοΰ Ζαγορίου καί κατατάσσεται άναμφιλέκτως 
είς τήν πρώτην τάξιν, δικαίως δέ δύναται ώς 
πρωτεύον τών άλλων χωρίων νά θεωοηθή. ϊνε αλη
θές δτι πρδς τό άνατολικώτερον μέρος πέραν μι
κρού τίνος ποταμού διακλαδισμοΰ τής Βωβούσης 
εις όροπέδιον έκτεταμένον ύπάρχουσι διεσπαρμένα 

καί τινα άλλα χωρία, όλίγα τών οποίων ύπεοτε- 
οοΰσι τούτου κατά τδν πολιτισμόν καί τήν προ- 
σπεποιημένην ευγένειαν τών γυναικών, άλλ’ δ
μως ταΰτα ϊνε πολύ κατώτερα τούτου ώς πρδς 
τήν παιδείαν καί τήν πληθύν τών πεπαιδευμένων 
καί επιστημόνων άνδρών. Τό Μαναδένδριον ή πα- 
τρίς τών άοιδίμων Ριζάρων καί τόσων άλλων εκ
τός τών εκπαιδευτικών καταστημάτων καί τινων 
ώραιοτάτων καί ζωγοαφικωτάτων θέσεων θεωρεί
ται άκόμη άξιου μεγίστης προςοχή; διά τδν πλη
σίον αύτοϋ Βίκον, τδ φρικωδέστατον τοΰτο καί 
μέγιστον χάσμα τών δσα ύπάρχουσιν ϊσως έπί 
τής Εύρώπης. λέγουσι μέν τινες δτι καί περί τά 
Πυρρηναϊα όρη υπάρχει παρόμοιόν τι, άλλ’ δμως 
οί ίδόντε; άμφότερα ισχυρίζονται δτι ό Βίκο; υ

περτερεί αυτού κατά πολλά, δπως ποτ’ άν η, 
άρκούμεθα νά εϊπωμεν δτι ό Βίκος φαίνεται χώ
ρισμα όρους προξενηθέν, καθά τινές πιστεύουσι 
καί ϊνε φυσικώτατον, υπό τίνος φυσικού συμβάν
τος καταστρεπτικού, ϊνε τρόπον τινα διάσχισις 
ολοκλήρου όρους. Τδ ολον βάθος τοΰ Βίκου ϊνε 
2000 μέτρων, καί τδ μήκος τεσσάρων λευγών, 
ώς παρ’ άλλων έμάθαμ.εν. ’Εκ τής ύψηλοτάτη; 
κορυφής βλέπων τις αύτδν έκθαμβος γίγνεται διά 
τό όντως εκπληκτικόν καί φοβερόν θέαμα, ποΰ 
καί ποΰ πλατύνεται, άλλαχοΰ στενοΰται, έσοχαί 
καί έξοχαί δίκην πρίονος είς άμφοτέοας τάς κλι- 
τύας φαίνονται, πλεϊστα μέρη καλύπτονται ύπδ 
δένδρων ύψικαρήνων, άτραποί στενώταται πολ- 
λαχοΰ διακρίνονται. δι’ έλλειψιν καυσίμων ξύλων 
τινές τών κατοίκων τών τριών χωρίων άναγκά- 
ζονται νά καταβαίνωσιν ή κρεμών-at, δπου μό,- 
λι; δύναται τις νά τού; διακρίνη’ διά τοΰτο καί 
δέν κατώρθωσαν πολλοί νά διαφϋγωσι τής άπερι- 
σκεψίας των τά αποτελέσματα’ οίονεί ετήσιος 
φόρος άποτίεται είς τό μέγα τοΰτο χάσμα, άξιοι 
οίκτειρμοΰ άλλά καί κατακρίσεω; ϊνε οί διακιν- 
δυνεύοντε; έν σταθερό, μεσημβρία τήν πολύτιμόν 
των ζωήν. Εϊς τινας άτοαπούς βλέπει τις τε
θειμένα; καί δοκούς, άλλά καί αύται ούκ ολίγον

ίνε έπικίνδυνοι, ώ; στηριζόμεναι έπί παραπηγ
μάτων κάτωθεν τών οποίων ϊνε άληθής άβυσσος.

Εν τέταρτον περίπου τή; ώρας άπό Μαναδέν- 
δριον πρδς άνατολά; διά κατωφερούς καί άνωμά- 
λου οδού καταβαίνει τι; είς μικρόν μοναστήριον 
τή; Αγία; Παρασκευή; έπί βράχου ίστάμενον πλη 
σίον τοΰ Βίκου. Τό μοναστήριον κατοικεϊται ύπδ 
βλίγων καλογραιών, ών επάγγελμα ϊνε ή ύφαντι- 
κή δι’ ή; πορίζονται τά πρός τό ζήν, καί διά μι
κρών άλλων εργασιών τάπρδς διατήρησιν τοΰ μο
ναστηριού. Τοΰτο διευθύνει ή πρεσβυτέρα αύτών, 
ίερεύς δέ μισθωτός ιερουργεί βοηθούμενος ύπδ τών 
μελιφθόγγων καλογραιών, ών ή διαγωγή ϊνε όν
τως παραδειγματική" ταπειναί, σεβάσμιαι, έν- 
δεδυμέναι μοναχικά καί ευτελή τών ιδίων χειρών 
ενδύματα καί άποτροπιαζόμεναι πάσαν πολυτέ
λειαν άξίω; άπολαύουσι παρά τών κατοίκων τών 
άπαιτουμένων τιμών’ ή πτωχεία καί ή έργασία 
ϊνε σύντροφό; των καί δέν άπαντά τις έν αύταϊς 
τά είς άλλα συνήθως μοναστήρια γιγνόμενα’ ζώ- 
σιν όντως μοναχικόν καί έρημητικδν βίον. ενταύθα 
τελείται ή θεία μυσταγωγία κατά τήν 26 Ιου
λίου συνερχομένων τών είς τήν πανήγυριν τοΰ 
Μαναδενδρίου πολυαρίθμων ξένων. Πρδ τοΰ ναού 
αριστερόθεν τώ είσερχομένω διά μικρά; κλίμακος 
άναβαίνει τι; τήν άτραπδν δι’ ής οί πλεϊστοι πε- 
ριηγηταί βαίνοντε; βλέπουσι τδν Βίκον, ή άτρα- 
πδς άρχομένη όμαλώς συνάπτεται πρδς τδ μ.έσον 
διά δοκών, τό μέρο; μόλι; διαβατόν, διότι ού 
μόνον κάτωθεν βλέπει τι; άβυσσον άλλά καί πρδ; 
τδ πλάγιον βράχοι έξέχοντε; στενοΰσι καί έμπο- 
δίζουσι τήν έλευθέραν δίοδον’ διερχόμενό; τις 
διά τής στενωπού ταύτη; φθάνει είς άληθώς μέ
γιστα σπήλαια (σπιτάκια), όπου κατά τάς έκδρο- 
μά; τών 'Αλβανών έθηκαν πολλοί καί έκρυψαν τά I 
πολύτιμά των σκεύη καί έπιπλα, καί άλλαχοΰ 
τοΰ Βίκου ύπάρχουσι τοιαΰτα σπήλαια. Κάτωθεν 
διέρχεται ό προρρηθείς ποταμός, διακλαδισμδς 

τή; Βωβούσης, δστις πρδς τδ Πάπιγγο καί Βιτο- 
κό λαμβάνει τδ όνομα Βοϊδομάτη;’ κατά τδ 
καλοκαίριον ώ; έπί τδ πλεϊστον ξηραίνεται, ώς 
ολοι σχεδόν οί ποταμοί τοΰ Ζαγορίου. Τοιοΰτος 
φαίνεται καί .ϊνε ό Βίκος έκ τή; Αγία; Παρα

σκευή;
Αλλ’ εντεύθεν άναχωρήσαντες ά; έπιστρέψωμεν 

είς τδ Μαναδένδριον, τοΰ οποίου ή τοποθεσία 
ώς έρρέθη, ϊνε ώραιοτάτη’ μεγαλοπρεπείς οίκίαι 
καί έκκλησίαι, λαμπρά έκπαιδευτικά καταστή
ματα συντηρούμενα γενναίω; διά κληροδότημά-

των Χριστοδούλου ’Γωαν. Κόνιαρη, άδελφών ίι· 

ζάρη, Διονυσίου ίερομονάχου καί Κωνστ. Γ. Σε- 
ρεμέτη κοσμοΰσιν άληθώς .τδ Μαναδένδριον καί 
άπαν τδ Ζαγόριον· τριμελή; εφορία έκλεγομένη 
δημοσία καί κοινή εφορεύει έπί τών τής σχολής 
έν ή μέχρι τοΰδε έδίδαξαν άνδρες διαπρέποντες 
έπί παιδεία καί νΰν πλεϊστοι κατέχοντε; μεγά
λα; θέσεις έν ΙΙπείρφ καί άλλαχοΰ. είς τό Μα- 
ναδένδριον μχτέφερον άξιόλογοί τινες νέοι είς Α
θήνα; σπουδάζοντε; ααί τήν Γυμναστικήν, καί 
ήδη οί παΐδε; του Μαναδενδρίου έξασκοΰνται εύ
γε ποιοϋντες καί είς ταύτην.

Τό Μαναδένδριον άφήσαντε; άς έλθωμεν πεζή 
βαίνοντε; καί περιδιαβάζοντες εί; τδ μοναστήριον 
τοΰ Προφήτου Ιίλιού’ έπί λοφίσκου υψηλού έν 
τώ μέσω ολίγων θάμνων καί δένδρων κεϊται τδ 
μοναστήριον ούτινο; ή άνέγερσις έγένετο κατά τά 
μ.έσα τής δεκάτης πέμπτης Μ. X. έκατονταετη- 
ρίδος. ή ζωγραφικωτάτη θέσις του έξ ής ό βρι
ζών εκτείνεται πρδ; μεσημβρίαν μέν πέραν τού 
Μιτοκέλ, πρδ; άνατολά; δέ καί βοόράν καί δύσιν 
μέχρι τών υψηλότατων κορυφών Ηπειρωτικών δ- 
ρέων, τδ μαγευτικώτατον τοΰτο θέαμα καί ό κα
θαρός άήρ ήνάγκασαν ϊσως τδν 'Αθανάσιον Στα- 
γειρίτην (πραγμ. περι'Δωδ. Π.Α. σελ-34) νά θέση 
τδ Δωδωναϊον μαντείαν καί τήν πόλιν Δωδώναν έν- 
ταΰθα.καί βεβαίως οί άρχαϊοι Ελληνες, ίδίφ δέ οί 
οδτω καλούμενοι Πελασγοί, έξέλεγον τοιαύτας θέ
σεις πρδ; τοιοΰτον σκοπόν, άλλά καί οί Xpir-iavol 
μάλιστα είς εκκλησίαν τού Προφήτου Ηλιού, ώς 
τοΰτο πολλαχοϋ δείκνυται, έπεζήτουν τοιαύτας. 
έπειτα κατά τάς σωζομένας περί Δωδώνης μαρ
τυρίας τών αρχαίων δέν δυνάμεθα νά ζητήσωμεν 
ή καί νά πιστεύσωμεν δτι ενταύθα έκειτο ή πό
λις Δωδώνη καί τδ μαντείαν’ όμολογοΰμεν δέ 
δτι τήν αύτήν σημασίαν έχει καί ή γνώμη τοΰ 
Λθ. Σταγειρίτου, οϊαν καί τινων νεωτέρων προ- 
σπαθησάντων νά ευρωσι καί πιστευόντων μέ τά 
σωστά των δτι εύρον τδ μαντεϊον. Τό μοναστή
ριον άνήκει καί εί; τάς τρεϊς τής Βίτσης κώμας 
καί διευθύνεται υπό ήγουμένου άξιοσεβάστου καί 
προβεβηκότος τήν ήλικίαν. ϊνε δέ πτωχότατον 
καί μόλις δύνανται διά τής καλλιεργίας τών ίερών 
κτημάτων νά πορίζωνται τά πρδ; τδ ζήν. Κατά 
τήν 20 Ιουλίου γίγνεται μεγάλη πανήγυρις, έν
θα συνέρχονται πολλοί τών πλησιόχωρων’ κατα 
τδ καλοκαίριον συνηθέστατα ένταύθα γίγνονται 
τά διά κοινών εράνων συμπόσια (ζιαφέτια). πρδ; 
τοΰτο υψηλόν τι οίκημα έπί τούτω ωκοόομηθέν 
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χρησιμεύει. κα'ι οίκογέ/ειαι έξ ’Ιωαννίνων τήν θέ
σιν ταύτην προτιμώσι κατά τήν έν Ζαγορίω -δια 
μονήν των πάσης άλλη;· —

’Εκ τοΰ μοναστηριού άκτίνων δίκην όδοΐ περι- 
άγουσιν ήμάς εις άλλα τοΰ Ζαγορίου χωρία, καϊ 
άνατολικώτερον μέν κεΐνται τά καΐ περισσότε
ρον τών άλ.λων ώς πρδς τδν πολιτισμόν καΐ τήν 
πολυτέλειαν άναπτυχθέντα, άν καί τινα περί τδ 
τέρμα τοΰ Ζαγορίου διαμένουσιν ακόμη είς όχι 
άνθηράν κατάστασιν, μεσημβρινώτερον δέ καΐ 
δυτικό)τερον τά είς τήν δευτέραν τάξιν ώς έπΐ τδ 
πλείστον κατατασσόμενα. Καταβαίνοντες δέ τδν 
λόφον τοΰτον καΐ πρδς τά ανατολικά διευθυνό- 
μενοι διερχόμεθα διά τών δύο πλησιεστάτων κω
μών τής Βίτσης, ών ή ευθύς είς τά δμματα ήμών 
πίπτουσα άς έπισύρη τήν προσοχήν ήμών διά 
τινα έν τώ μέσω σχεδδν τής χώρας λοφίσκον, έν
θα τδ κωδωνοστάσιον καί μικρόν τ·. περίπτερον 
δώμα (κιόσκι) ϊστανται. Τδ δέ πλησίον μικρόν 
σχολεΐον άνεγερθέν καΐ διατηρούμενον πρότερον 
μέν διά κληροδοτήματος ’Αναστασίου Μίσογλου 

καΐ συνειςφοοάς τών κατοίκων, νΰν δέ ύπδ τής 
εΰγενεστάτης κυρίας ’Αγγελικής Λ.Παππάζογλ.ου, 
καΐ αί παρακείμενα: έκκλησία: δίδουσιν ήμϊν 
ιδέαν τής έκεϊ κώμης. Σημειωτέου δτι αΰτη ϊνε 
ή πατρΐς τοΰ πρδ ολίγων έτών άποθανόντος καΐ 
μεγίστην ίσχύν ποτέ έχοντος εις Ηπειρον Αλεξίου 
Παππάζογλου. πατριώτης δέ τις καλδς κάγαθδς 
έν ’Οδησσώ πρό πολλών έτών άποδημών καϊ τώ 
όνόματι τής πατρίδος του κοσμούμενος (’ΐωάνν. 
Βιτσινδ;) παρέχει ήμϊν χρηστάς ελπίδας άγαθοϋ 
μέλλοντος, καΐ νΰν κατά πάν έτος εϊς περίθαλψιν 
πτωχών οικογενειών έξαποστέλλει χρηματικόν τι 
ποσόν. Τό γε νΰν έχον εύχόμεθα νά ίδωμεν τάς 
δύο κώμας τής Βίτσης ηνωμένα; καΐ ίν σχολεΐον 
καΐ μίαν έκκλησίαν έν τώ μέσ<ρ* άμφοτέοων δια- 
τηρούσας γενναίος πρδς κοινήν καΐ ιδίαν ωφέ
λειαν.—

’Εκ τής κάτω Βίτσης πάλιν άνατολικά βαίνον- 
τες καταβαίνομεν διά μικράς κλίμακο; είς τδ προ- 
μνημονευθέν ποτάμιον, όπόθεν άναβαίνομεν τήν 
πρδς τδ Κοκούλιον άγουσαν όδόν. Τδ Κοκούλιον 
έξαπλοϋται πρδς τά πλάγια καΐ ένδον λοφίσκων, 

περικυκλοΰται ύπδ ολίγων δένδρων καΐ έχει ούκ 
όλίγας 'βρύσεις^ ό αμπέλων δέ πλησίον κείμενος 
καΐ μικρά τινα δάση στολίζουσι τήν μικράν ταύ
την χώραν, διατηρείται μικρδν σχολεΐον καΐ οί 
κάτοικο; φιλοτιμοϋνται μάλιστα αί κυρίαι νά φθά- 

σωσι κατά τήν πολυτέλειαν καΐ τάς περιποιήσεις 

| τάς είς τάς πόλεις, άν ή φιλοτιμία αυτή ϊνε ά- 
| ξιέπαινος ό καιρός θέλει δείξει’ τδ έφ’ ήμϊν, κα- 

τακρίνομεν πάσαν τοιαύτην καΐ παραπλησίαν φι
λοτιμίαν τών έν Ζαγορίφ κατοικουσών. εύχόμεθα 
νά άπΟιτώμεθα ή τά πράγματα νά μάς άποδείξωσιν 
ήπατημένου; ! Πρδς τά δεξιά καΐ κάτωθεν διά 

μικρού περιπάτου φθάνει τις είς Μπάγιαν κει- 
μένην άνωθεν όλίγον τοΰ ποταμού’ ελληνικόν καϊ 
άλληλοδιδακτικόν σχολεΐον, έκκλησία καΐ οίκίαι 
ούκ ευκαταφρόνητοι έμποιοΰσι καλλίστην ιδέαν 
περί τής χώρας ταύτης τώ παρατηρητή’ καΐ όν
τως οί κάτοικοι ϊνε καΐ φιλόμουσοι καΐ πεπολιτι- 
σμένοι. πέραν τής Μπάγιας διατείνονται εκτε
ταμένα δάση, ών τινων ή πρδ ολίγων έτών δι αμ
φισβήτησή μεταξύ επτά χωρίων γειτνιαζόντων 
έπέφερεν ούκ όλίγας βλάβας καΐ ζημίας τοϊς έ- 
νοικοϋσι ταΰτα.

Ανωθεν τού Κουκουλίου καΐ πρδς τά αριστερά 
κεϊται τδ Καπέσοβον τερπνόν χωρίον, ή πατρΐς 
τού ύπδ τή; συζύγου τοϋ Σουλεϊμάν πασσά Άησέ 
δολοφονηθέντος προεστώτος τοΰ Ζαγορίου Νού- 
τσου Κοντοδήμου καϊ τού γνωστού είς τήν ελλη
νικήν έπανάστασιν υίοΰ αυτού Αλεξίου Νούτσου, 
τοΰ έπΐ τών τοϋ *Αλή πασσά ή μερών μέγα ίσχύον- 
τος καΐ πολλάς τών Αλβανών καΐ τοϋ τυράννου 
έκείνου ωμότητας καΐ καταπιέσεις καΐ άρπαγάς 

τών περιουσιών και τών τιλμαφεστέρων πραγ
μάτων τών κατοίκων τοϋ Ζαγορίου έμποδίσαν- 
τος, πολλά δέ καί 'ίδια αύτού ατοπήματα πρά- 
ξαντος. Πλησίον τοΰ Καπεσόβου είς θέσιν κα- 
ταλληλοτάτην άνηγέρθη μέγα καΐ λαμπρόν σχο- 
λεϊον ύπδ τών αδελφών Πασχάλη, έπιτροπευόν- 
των άλλων τε πεπαιδευμένων άνδρών καΐ τής α
δελφής αυτών Χρυσής μεγίστην προςκτησάσης ύ- 
πόληψιν διά τήν ήν έδειξε προθυμίαν καΐ δεικνύει 
ύπέρ τή; έκπαιδεύσεως τών κατοίκων τή; πατρί
δος της. Κατά τήν διαθήκην τών αειμνήστων ι
δρυτών σκοπός τή; ίδρύσεως τού σχολείου ήτο δ
πω; προςέρχωνται έν αΰτώ μαθηταΐ πρδς περαι
τέρω σπουδήν καΐ έκ τών πλησίον χωρών, ώστε 
αυτοτελές τι Γυμνάσιον μέ τρεις γυμνασιακός τά
ξεις νά άποβή άν όχι σχολαρχεΐον ή ελληνικόν 

σχολεΐον έχον τήν τών έν Ελλάδι διοργάνωσιν. 
καΐ άληθώς τούτο έπεδ ίωξεν είς τήν ϊδρυσιν τού 
σχολείου ή επιτροπή, έλπίσωμεν δτι έντδς μι
κρού διαστήματος θά έκπληρωθώσιν, δσον ϊνε δυ
νατόν, οί πόθοι κα; αί έλπίδες τών ιδρυτών’ άλ
λος δ λόγος άν είς ίδ Ζαγόριον ϊνε δυνατόν και 
πρέπη νά διατηρήτο ι οϊον καλώς κατηρτισμένον 

Γυμνάσιον, καΐ τούτου λυομένου καταφατικώς - 
πού συμφορώτερον ήδύνατο νά ίδρυθή τοιοϋτον.— < 

‘Ημεϊς έγκαταλείποντες τδ Καπέσοβον ά; άν- ( 
έλθωμεν διά κλίμακας ού σμικρας έπΐ τοΰ όρου; ι 
έλικοειδοϋς καί δυσβάτου εί; τδ ύψηλότατον χω' ■ 
ρίον τού Ζαγορίου καΐ ώ; άπδ σκοπιά; άς ίδωμεν 
τά έν τώ Ζαγορίω διαδραματιζόμενα. Καΐ περί 
μέν τής έξ άντιθέτου πρός τήν κοιλάδα τών Ιωαν
νίνων παραστάσεως τή; περιοχής τού Ζαγορίου ευ
θύς έξ άρχή; άμα άνέβημεν υψηλήν τινα τή; 
Δυβράς κορυφήν έπΐ τοΰ Μιτσκελ'.υυ είπομεν, νϋν 
δέ πρσθέτομεν καΐ τοΰτο δτι δλη σχεδόν ή πε
ριοχή τοϋ Ζαγορίου/ξαπλουμένη είς τού; οφθαλ
μού; ήμών φαίνεται κλίνουσα τδ γόνυ ένώπιον 
τοΰ Βραδέτου καΐ ίνα μεταχειρισθώμεν ξένου τί
νος περιηγητοΰ ευνοϊκήν τινα έκφρασιν τδ Βραδέ

τον έξουσιάζει διά τής θίσεώς του δλον τδ Ζα· 
γόριον’ καΐ τώ δντι έντεϋθεν δύναταί τις νά 
κατασκοπεύση καΐ δλον τδν τοϋ Ζαγορισίου έ- 
ξωτερικόν βίον σύν τή προςγινομένη θέα τών έκ 
τοϋ Μιτσκελίου διαφόρων λοφωτών παραφυάδων 

διακλαδομένων πολλαχοΰ τών μερών τοϋ Ζαγο
ρίου καΐ κεκαλυμμένων τδ πλείστον ύπδ χόρτων 
θάμνωνκαΐ δένδρωνπερΐ τδ τέρμα τώνόποιων άνυ- 
ψοϋνταιδίκην προφυλμκτικών μέσων άγερώχως όρη 
τινα ιδιαίτερα ονόματα φέροντα’ έν ταϊς δπωρείαις 
του ή μεταξύ τών λόφων καΐ έπΐ τών λόφων διε
σπαρμένα χωρία φαίνονται. Αλλ άν έκ τή; θέσεώς 
του καθίσταται άξιοζήλευτον δέν έχει δμως ουτω ' 
καΐ ώς πρδς τήν έκπαίδευσιν. μικρόν τι σχο- 
λεϊον, ένίοτε δέ κα'ι ούτε αυτό, ϊνε τδ μόνον 
κόσμημα, ϊνε άληθές δ.ιτδ Βραδέτον ϊνε ή πα- 
τρΐς τοΰ έπΐ πολλά έτη εύδοκίμως γυμνασιαρχή- 
σαντος τής Ζωσιμαία; σχολής ’Αναστασίου Σα- 
κελλαρίου, καΐ δτι ό κακώς έννοούμενος πολιτι
σμός τών γυναικών μόνον είςήχθη ένεκα τής πρδς 
τά πλησίον χωρία έπιμιξίας, άλλά ταύτα δέν 
άρΧοϋσι,νομίζομεν,νά καταταχθή τδ Βραδέτον είς 
τά μεταξύ τής πρώτης καΐ δευτέρας τάζεως τών 
χωρίων τοϋ Ζαγορίου. ϊσως τήν ελλειψιν ταύτην 
ήδύνατό τις νά δικαιολογήση φέρων είς τδ μέ
σον ώς αιτίαν τήν έξ ολίγων κατοίκων ένοικου- 
μένην κώμην καΐ τήν είς άλλα έπαγγέλματα 
τροπήν αυτών, πλήν άλλ’ δμως είς ταΰτα άν- 
τιπαρατηροϋμεν δτι καΐ άλλαχοϋ τοϋ Ζαγορίου 
άπαντά τις τοιαϋτα, καΐ δμως οί κάτοικοι φιλο- 
τιμοΰνται καΐ άνθαμιλλώνται πρδς πολλά τυχόν
τα ευνοϊκών περιστάσεων. Ταΰτα δέ λέγοντες δέν 
άρνούμεθα δτι καΐ είς άλλα τινα χωρία οί κά-

τοικοι δεικνύουσιν αφροντισιάν, άν συγχωρηθή 
αΰτη ή λέξις, περί τήν παιδείαν, αί δέ παρατη
ρήσεις ήμών άποβλέπουσιν ένταϋθα γιγνόμεναι καΐ 
είς τά όμοιας φύσεως χωρία. Τοσαΰια δέ είπόν- 
τες περί τούτου ήθίλαμεν αδικήσει ήμάς αύτού; 
καΐ δλον τδ Ζαγόριον άν δέν άνεφέραμεν ότι έκ 
τού Βραδέτου ήτο ό περί τά μέσα τής δέκατης 
όγδοης έκατονταετηρίδος ύπδ τοΰ διοικητοΰ'Ιω
αννίνων Καλιό πασσά πεσών θύμα τοΰ πατριω
τισμού του προεστώς τοϋ Ζαγορίου Νοϋτσος 
Μπαλαδήμος. Τοιαϋτα κατά τούς χρόνους έκεί
νους έπασχον οί προπάτορες καΐ πατέρες ήμών δι’ 
ών έγκατέλιπον ήμϊν έν τώ μέσφ δυσχερεςάσεων 
περιστάσεων τό Ζαγόριον άπολαμβάνον δλων τών 
καθιερωθέντων προνομίων ! ‘ίΐ; έκ τής θέσεώς του 
τδ Βραδέτον ίνε τόπος ξηρότατος, ενεκα δέ τοΰ 
καθαρού άέρος καΐ τών ποσίμων ύδάτων οί κάτοι
κοι αυτού ϊνε εύρωστοι καΐ ύγιεϊ;.

Άφού τό Βραδέτον κεϊται είς τδ έτερον καΐ 
αντικείμενον όροπέδιον τού διασχισθέντος όρους 
μή λησμονήσωμεν δτι άπ’ έκεϊ που πλησίον ό 
Βίκος φαίνεται, πρδς έξήγησιν δέ τοϋ φυσικού, 
ώς είπομεν, συμβάντος προςθέτομεν καΐ τά έξής. 
Μακράν τοϋ Βραδέτου δύο ώρας ή καΐ περισσό- 

, τερον ύψοϋται βουνόν τι μέγα καΐ ύψηλδν Ρα- 
; δόοολη όνομαξόμενον έν τή άρχή τού όποιου 

άπαντφ τις πηγήν ύπολανθάνονσαν, ής τά υδατα 
; άπορροφώμενα έκρρέουσι καθά παραδίδουσιν είς 

τήν πλησίον τοϋ Παπίγγου γέφυραν κάτωθεν τοϋ 
όρους’ μετά τούτο μικράν τινα λίμνην καΐ όπι
σθεν αυτή; λιμνάζοντα υδατα, όπόθεν άναβαί- 
νοντες ύψηλότερον άπαντώμεν μεταξύ βράχων 
άποτόμων καΐ φαράγγων άποτελούντων τόν Εί- 
κον μεγάλην τινα λίμνην Δρακολίμνην καλου- 
μένην, ήτις έχει οΰκ όλίγον βάθος, καΐ έν ή δέν 
ζώ ν υδρόβια ζώα' περί τή; λίμνης ταύτης διη
γούνται πλαστόν τινα μύθον (I), ό όποιο;, κα
θώς λέγουσιν, άνερρ.ίπισε τήν φιλοπεριέργειαν τοΰ 
περιβόητου Αλή πασσά άφήσαντος τά αυτού μέ-

(I) Ώ; γνωστόν παρά τώ λαώ δ Δράκος θεωρείται 

προςωποποίησις δπερφυσικοϋ θηρίου (στοιχειό) καΐ άπαντα 

τά μάλιστα εί.· τά παραμύθια, πιστεύουσι λοιπόν οί 

εγχώριοι ίτι έν τη λίμνη ταύτη ύπήρχε τοιοϋτον υπερφυ

σικόν ή φανταστικόν όν, οπερ εϊχε διηνεκή πόλεμον μέ 

άλλο τοιοϋτον, ον έντώ κάταντι δρει τώ οιασχισμένω εν6α 

όμοια τις, λέγεται, λίμνη- δ οέ πόλεμος έγένετο άφ’ ένός 

μέν διά μεγάλων πετρών, άφ’ έτέρου δέ διά πεύκων ώς 

δεικνύεται έν τη φύσει τοΰ τόπου διότι ένταϋθα μέν ύπάρ- 

χουσιν όπισθεν τοϋ χάσματος πεϋκαι, έκεΐΰεν δέ πέτραι. 

εντεύθεν δήλη και ή τοϋ μύθου έςήγησις.
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γαρα καί παντοδαπα χαρέμια καί έςελθόντο; εν

ταύθα ΐνα άποπειραθη ττ,ν κατασκόπευσιν τών 
μερών αυτών καί καταμέτρησιν τής λίμνης· αλ
λά χάλαζα έξαισίου μεγέθους καταπεσούσα έπε- 
τάχυνε τήν είς Ιωάννινα επάνοδον τοϋ αγέρωχου 
καί άτιθασσεύτου Φαλάριδος τις Ηπείρουπρδ τής 
άποπερατώσεω; τών προθέσεων του. Εκτός τών 
λιμνών κάτωθεν πλησίον τοϋ Βιτσκοϋ καί Παπίγ- 
γου υπάρχει, ώς νομίζομεν, είς όχι μεγάλην πο
σότητα Οειοϋχον ύδωρ (τδ ξωθκονέρι) ιαματικόν 
πολλών άσθενειών, ένθα προςέρχονται κατά τήν 
α'. Μαΐου συνήθως πολλοί τών πλησιόχωρων έα 

πολυχρονίων νοσημάτων πάσχοντες' έπεστήσαμεν 
δέ τήν προςοχήν φίλου μας τίνος χημικού, ΐνα 

κάμη χημικήν άνάλυσιν, καί άλλαχοϋ όπου Οέ- 
λομεν αναφέρει καί άλλα τινα θειούχα της Η
πείρου ΰδατα θα προςθέσωμεν και τάς περί τού
του έρεύνας.

Πρδς τά δεξιά τοϋ Βραδέτου βαίνοντες καί κά
τωθεν αύτοϋ φθάνομεν έντδς μικρού διαστήματος 
εις Τσπέλοβον χωρίον διακρινόμενον ώς πρδς 
τήν άνάπτυξιν καί τδν πολιτισμδν τών γυναικών 
δλων τών χωρίων τοϋ Ζαγορίου" εις τοϋτο είςή- 
χθη πρδ πολλοϋ καί ή τών πόλεων ένδυμασία, αί 
δέ γυναίκες περιοοισθείσαι είς τά τοϋ οίκου ώς 
έπί τδ πολύ καί ετι μάλλον καλλωπιζόμεναι κα
τόρθωσαν συν τή ευαισθησία των νά συμμορφω- 
θώσι καί ώς πρδς τδ έπιτηδεόεσθαι καί προςπε- 
ποιημένως διαλέγεσθαι, υπερτερούσε δέ κατά 
πολύ πολλών άνδρών, ών οί πλείους ταξξίδεύου- 
σιν εις Βλαχίαν και Κωνσταντινούπολή" τδ Τσο- 
πέλοβον έχει καί καλόν σχολεϊον διατηρούμενον 
γενναίω; ύπδ τών έν όδησσω παρεπιδημούντων 
άξιοτίμων πατριωτών Γ. Βίκα καί 1. Δούμα, οϊ- 
τινες καί ούκ ολίγα προςέφερον και προςφέρουσι 
χρηματικά ποσά πρδς περίθαλψιν πτωχών οικογε
νειών. άφθονα καί καλά ΰδατα, πλατεία ούκ 
ευκαταφρόνητος, ώραϊοι κήποι, εκτεταμένος καί 
εΰσκιος τόπος διά περίπατον ϊνε καλά συστατικά 
τοϋ χωρίου τούτου. Πλησίον αύτοϋ κεϊται τδ 
Σκαμνέλι μ'κρδν διαφέρον τούτου, ή δέ καλή 
διαχείρισις τών διά τά έκπαιδευτικά καταστή
ματα εί;οδημάτο>ν θά καταστήση αύτδ έντδς 
ολίγου έν τών ώραιοτέρων χωρίων τού Ζαγορίου. 
Καί ένταϋθα τινές μετά τής χαρακτηριζούστ.ς είς 
τσιαϋτα ζητήματα ευκολίας ύπετόπασαν δτι έκει- 
το ή πόλις Δωδώνη καί τδ μαντείαν διότι σώ
ζονται έρείπια τινα αρχαία, οϊον Πελασγικά πλη
σίον τοϋ μοναστηριού καί πλησίον που πηγή τις"

πρδς άναίρεσιν τής γνώμης ταΰτης ίσχύουσιν δσα 
εϊπαμεν έν τοϊς έμπροσθεν περί τή; γνώμης το» 
Αθ. Σταγειρίτου.

Είς τήν αυτήν σχεδδν χορείαν κατατακτίπ 
καί ολίγα ακόμη χωρία διεσπαρμένα μεταξύ λό
φων και καλυπτόμενα ύπδ πυκνόφυλλων δένδρων 
τά Νεγάδες, Φραγγάδες, Λιασκοβέτσι, καί Δό- 
λιαη' ή μαγευτική Οέσις των τά καθιστά ζωγρα
φικό) τατα, ούχ ήττον καί επιτήδεια είς τάς 
έπιδρομάς τών ληστών, έξ ών μέχρι τοΰ νϋν 

πλεϊστα υπέστησαν, τδ δέ πρώτον διέπρεπεν άλ
λοτε δλων των χωρίων τοΰ Ζαγορίου, παλαιικέ 
δέ λαμπραΐ οικία·, δεικνύουσιν έτι καί νΰν τήν 
προτέραν του κατάστασιν αλλά καί νΰν αί Νε
γάδες διά τά σχολειά των ευδοκιμ,οΰν χάρις είς 

τους Δ. Καραστάθην, Αγγελικήν Τσιουλάκη καί 
τδν έν ί’ωσσία παρεπιδημ,οΰντα Στ. Κάσσον, δ- 
στις καί πρδς διατήρησιν πτωχών οικογενειών 
καί πρδς διακόσμησιν τής έκκλησίας ούκ ολίγα 
προςέφερε καί προςφέρει. ένί δέ λόγω εις όλα 
ύπάρχουσιν ελληνικά και αλληλοδιδακτικά σχο- 
λεϊ.

Εκ τών Φραγγάδων μετά μίαν ώραν οδοιπο
ρίας φθάνει τις είς Στολοβδ, έντεϋθεν δέ είς τά 
περί τδ Μιτσκέλι χωρία Καμνιά, Καβαλάρ Μιγ- 
κλίους, Καλωτά, Μανασή, Τσοντίλα καί τάς είς 
τδπρδς ’ΐωάννινα'έστραμμένον μέρος τοΰ Μιτσκε- 
λίου άνωθεν όλίγον τής μεγάλης λίμνης πλησίον 
τή; νήσου (νησί Ιωαννίνων) κείμενα; Αιγκιάδες. 
Τούτων διακρίνεται ή Τσοντίλα καί Καλωτά είς 
ά άπαντά τις ελληνικά σχολεϊα, ένώ είς τάλλα 
μόνον αλληλοδιδακτικά. Πάντα τά χωρία ταϋτα 
οϋ πολύ άπ’ άλ.λήλων άπέχοντα ολίγον διαφέ- 
ρουσιν έκτδς μικρών έξαιρέσεων μάλιστα τοϋ τε
λευταίου, καί κατατάσσονται είς τά τή; δευτέ- 
ρας καί τρίτης τάξεως χωρία. 1

(ακολουθεί) .
Γ. ΧΡ. ΧΑΣΙΩΤΠΣ. \ 

hfbM0 I Ν i I % ££>

Ο1ΙΟ1Λ ΤΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ

ή

1ΙΕΙΊΠΓΠΪΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΔΑΟΥ ΜΠΟΝΠ. (!)

Αφού έμάθομεν παρά τοϋ Αρθούρου τίνος ένε
κα γρονθοκοποϋνται οί Αμερικανοί ’πυροσβέσται, 
τδν ήοώτησα έγώ πώς συμβαίνει ώστε τήν κ«-

(1) Συνέχεια άπδ φυλλαδ. 70, τόμου .Γ'·

Μετά τά ξενοδοχεία μετέβημεν είς τά θέατρα, 
άρχίσαντες άπδ τοΰ New-Bowery theatre, 
όπερ είναι έκ τών ωραιότερων καί δύναται νά πε- 
ριλάβη έξακισχιλίους θεατάς. Τό Οέατρον Laura 
Keeu συχνάζεται ύπδ τοΰ κομψού κόσμου.

Τό Bowery theatre είναι άλλο Cirque im
perial ( I). Εν αύτώ παριστάνουσι μεγάλα στρα
τιωτικά δράματα ώς οϊόν τε πρακτικώτερον. Τρίς 
δέ συνέβη ώστε έκ τή; έκπυρσοκροτήσεω; τών 
όπλων τδ πΰρ μετεδόθη είς τάς αυλαίας καί 
έκείθεν είς τδ θέατρον, όπερ εντελώς κατεκάη" 
άλλά καί τρις άνωκοδομήθη έκ θεμελίων δαπάνη 
τών πυρασφαλιστικών εταιριών, όθεν, Θεοΰ εϋδο- 
κοΰντος, είναι έτοιμον νά καή. καί τετάρτην φο
ράν.

Η μουσική ακαδημία κειμένη είς τήν γωνίαν 
τής πλατείας Irving είναι τδ μεγαλήτερον τών 
έν Νεοβοράκςυ θεάτρων,κατέχον χώρον είκοσι τεσ
σάρων χιλιάδων τετραγωνικών ποδών. Π μεγα
λοπρεπής είς κοσμήματα και είς ζωγραφιάς αί
θουσα αύτοϋ περιέχει τέσσαρας χιλιάδας άριΟμη- 
μένας έδρας" έδαπανήθησαν δέ ύπδ μετόχων είς 
άγοράν τοϋ γηπέδου καί είς οικοδομήν αύτοϋ Sv 
έκατομμύριον έπτακόσιαι πεντήκοντα χιλιάδες 

φράγκων.
’Εκτός τούτων ύπάρχουσι πολλά άλλα μικρά 

καί μεγάλα περίεργα καί καλά θέατρα.
Μετά ταύτα δέ έρχονται ό xrj.roc τοϋ γεΐ[ΐϋ>- 

roc Winter garden,τδ Βάρνιον μουσεϊον καί τε
λευταίου τδ μουσεϊον τδ περιέχον τάς Αίγυπτια- 
κάς άρχαιότητας, συλλογήν μωμιών κτλ. ’Εν 
τοϊς άλλοις άξιοθεάτοις τοϋ Βαρνίου μουσείου, Sv 
πρδ πάντων έφελκύει τήν προσοχήν τοΰ ξένου, 
τοϋτο δέ είναι παμμέγιστος κλωβός έπονομαζό- 
μενος ή Κιβωτός του Νωε. ’Εν αύτή συνδιαι- 
τώνται φύρδην μίγδην πολλά ετερογενή ζώα, 
φύσει άσχετα καί πολέμια πρδς άλληλα. 
Οδτω φερ’ είπεϊν βλέπεις τδν ποντικόν άνα^ι· 
χώμενόν είς τά νώτα τή; γάτας, τδ κυνάριον 
καθήμενον φιλοσοφικώτατα έπί τής ούράς τοΰ δ- 
φεως, τδν πετεινόν συντρώγοντα έν τώ αύτώ δο- 
χείςο μετά τοϋ αίγωλιοΰ καί τοϋ καναρίου" πα
ρέχει τήν άλώπεκα κοιμωμένην, ή ύποκρινομένην 
δτι κοιμάται, πλησίον τη; δρνιθος, καί έδώ τδν 
πίθηκον άναπηδώντα άπδ τών νώτων τοΰ προ
βάτου είς τήν κεφαλήν ενός λέοντος, δστις έντε- 
λώς άπεβλακώθη βλέπων καί άκούων τά περί αύ-

(4) °Εν τών έν Παρισίως ιπποδρομίων. Σ. Μ.

«ιαχήν έξαιρετικώς έκρήγνυνται αί πλείσται πυρ· 

καϊαί.
— Είπον ότι συμβαίνουσιν αί πλεϊσται πυρ- 

καϊαί, άπεκρίθη, άλλ’ είς τάς οικίας τής κάτω 
πόλεως, διότι έν αΰταϊς δέν κατοικοΰσιν οΐκ.ογέ- 
νειαι,'άλλά μόνον έμπορικά γραφεία ύπάρχουσιν. 
όσοι λοιπδν έμποροι άποφασίσωσι νά κηρυχθώσιν 
είς κατάστασιν πτωχεύσεως, θέτουσι πΰρ είς τά 
κατάστιχά των τήν εσπέραν τοϋ σαββάτςυ καί 
έπειδή τήν κυριακήν τά έμπορικά γραφεία δέν 
ανοίγονται, τδ πΰρ έν τώ μεταξύ διαδίδεται, 
έξαπλοΰται, καί τήν ημέραν έκείνην έκρήγνυται 
μεθ ορμής, χαροποιούν τούς πυροσβέστας καί 
τοΰ; άέργους τούς άποροϋντας τίνι τρόπο» νά 
κατατρίψωσι τδν χρόνο».

Μετά τδ τέλος τής διηγησεως ταύτης, ήτις 
τδν μέν σίρ Ιάκωβον έκίνησεν είς άγανάκτησιν 
έμέ δέ είς σφοδρόν γέλωτα, έπεστρέψαμεν είς τδ 
ξενοδοχείον διά ν’ άναπαυθώμεν μετά τους κό
πους καί τάς συγκινήσεις τής ημέρας.

Ο σίρ Ιάκωβο; άποχαιρετών τδν ’Αρθούρον 
είπεν,

— Εσκέφθη; 'τέλος^πάντων άρκετά, (καί συγ
κατατίθεσαι νά μάς συνοδέυσες είς τήν περιο
δείαν μας;

— ϊσως αΰριον, 'άπεκρίθη δ Αρθοΰρος, δυνηθώ 
νά άποκριθώ είς τοϋτο δριστικώς.

— Εξαίρετα, είπεν δ σίρ Ιάκωβος" σκέφθητ1 
λοιπόν έπί τών σκεφθέντων, καί προσπάθησον 
ώστε ή σκέψις τών σκέψεων σου νά άποβή εΰ- 
νους πρδς ήμάς.

— όπως άν εχη, ταγματάρχα, άπεκρίθη δ 
Αρθούρος, άπεφάσισα καί έπιθυμώ πολύ νά σάς 
δείξω ο,τι άξιοπερίεογον έχει τό Νεοβόρακον.

Καί τωόντι άπδ τής έπαύριον έπί τρεις δλας 
κατά συνέχειαν εβδομάδας ηρχετο τακτικώς ό 

• Αρθούρο; άπό πρωίας καί έξηρχόμεθα μετ’ αυτού 
πρός έπίσκεψιν τών άξιοθεάτων τής πόλεως. Τοι
ουτοτρόπως έπεσκέφθημεν διαδοχικώ; τά λαμ
πρότερα ξενοδοχεία" παρετηρήσαμεν δέ μετά 
θαυμασμού ότι τά περισσότερα καί μεγαλήτερα 
έξ αυτών, δχι μόνον έν Νεοβοράκω, άλλα καί είς 
τάς άλλα; Αμερικανικά; πόλεις διευθύνονται ή 
καί δευθύνοντο ύπό ταγματαρχών. Τόσφ δέ ή 
συνήθεια αΰτη είναι διαδεδομένη ώστε δέν αμαρ
τάνω, νομίζω, πιστεύων ότι οί Αμερικανοί στρα- 
τιώται ζηλοϋσι τόν βαθμόν τοΰ ταγματάρχου 
μάλλον διά νά διευθύνωσι ξενοδοχείον παρά νά 
διοικήσωσι στρατόν.
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—όσιο πρωτότυπον, 
ώς οίόν τε έγγύτε-

μετήρχετο τδ διδασκαλικόν επάγγελμα διδάσκω* 

αντί μηνιαίου μισθού είκοσι φράγκων !
Εκεΐθεν μετέβημεν είς τήν ειρκτήν τών Toombs, 

δπερ έστΐν οικοδομή αιγυπτιακού ρυθμού, όγκό>- 
δη; καί άχαρι; οίος καί δ προορισμός αυτής. 
Ενώ είσερχόμεθα ό ’Αρθούρος έμειδίασε μειδίαμα 

άγαλλιάσεως.
— Εχω δν τι προαίσθημα εύχάριστον, είπε, 

καί άφήσας ήμά; διευθύνθη πρδς τδν διευθυντήν 
τής είοκ.τής. Μετά παρέλευσήν δ ολίγων στιγ
μών επανήλθε κατηφή; καί απελπισμένος.

— Α,είπεν, ήπατήθην εϊς τδ προαίσθημά μου! 

Δέν είναι ούτε έδώ δ άπιστος συνέταιρός μου.
Εγώ δέ και δ ταγματάρχης υπεμειδιάσαμεν 

ίδόντες τήν λύπην τού ταλαίπωρου αυτού Αρθού
ρου, δστις καί τοι νοημ.ονέστατος, έφαντασθη εν 
τή μεγίστη αύτού άπλότητι δτι δ κλέπτης του 
έπρεπε νά ήναι είς τήν φυλακήν.

’Εν τή είρκτή ταύτη είδον νεανίαν τινα κλέ
πτην, δστις έφεϋρε νέαν μέθοδον κλοπής, τήν διά 
τού χλωροφορμίου. Εισερχόμενοι δηλαδή οι κλέ- 
πται άθορύβως εϊς τάς οικίας χλωροφορμίζουσι 
τούς κοιμωμένους οϊκοδεσπότας, καί τότε έν άνέ- 
σει άνάπτουσι φώτα, περιφέρονται είς τά δω- 
αάτια καί αφού έκλέξωσι τά πολυτιμότερα 
πράγματα απέρχονται έν άκρα ασφαλεία.

Οί τού χλωροφορμίου ποιούντες χρήσιν κλέ- 
πται άποτελούσιν έν Αμερική ιδίαν σχολήν τήν 
τών ευγενών κΛεπζώτ ή τήν ρωραντικην σχο- 
Jqv λεγομένην, ήτις έγκαυχωμένη εις τούς ά- 
βρόφρονας κα'ι ίπποτικούς αυτής τρόπους περι- 
φρονεϊ τά μέγιστα τούς κλέπτας τής παλαιάς 
μεθόδου, ή δρθότερον εΐπεϊν τής κλασικής σχο- 
.Ιί/ς, καί εϊς τοσούτον προβαίνει ή κατ’ αυτών 
αντιπάθεια ώστε δέν ανέχονται κατ ούδέα τρό
πον νά συμ.φυλακισθώσιν είς μίαν καί τήν αυτήν 
είοκτήν. Εσχάτως τςοόντι άνθρωπός τις ονόματι 
Βέπστερ έφυλακίσθη μή πληρώσας πρόστιμου ίσον 
δύο δολλαρίων, έπειδή δέ είχε χυδαίους τούς 
τρόπους καί τόν λόγον άκομψον, οί άλλοι μετ’ 
αύτού συμφυλακισμένοι, οί πλεϊστοι τών δποίων 
ήσαν χλωροφορμιστεί, τδν έκριναν ανάξιον τής 
εύγενούς συναναστροφής των καί άπεφάσισαν νά 
τδν άποβάλωσι τής ειρκτής. Οθεν συνενεγκόντες 
δύο δολλάρια έπλήρωσαν τδ ύπ αύτού όφειλόμε-

> νον πρόστιμου καί τδν έλύτρωσαν τής ειρκτής, 
ι λυτρωθέντες ουτω καί αύτοί τής βαυναύσου
> παρουσίας του-

όσάκις δέν μετεβαίνομεν εϊς τά θέατρα, έπι_

τδν γινόμενα. ‘Οποία αρμονία καταχθόνιος! αί 
γαλα'ι νιαουρίζουσιν, αί όρνιθες κακάζουσιν. οί ό
νοι δγκώνται, οι κύνες υλακτοϋσιν, δ λέων βρυ 
χάται κα'ι δλα ταύτα τά μελωδήματα εξακο
λουθούν δι’ δλης τής ημέρας άκαταπαύστως. ‘Η 
κιβωτός τού Νώε πρδς τοίς άλλοις άναδίδει και 
μίαν οσμήν ήτις δέν ομοιάζει βεβαίως πρδς τά 
’Αραβικά αρώματα. —’Αλλ’ όπως δήποτε τδ θέα
μα είναι τόσον αλλόκοτου, 
ώστε πάντες προσέρχονται 
ρον διά νά τδ θαυμάσωσι.

Μετά ταύτα δ Αρθούρος 
τά ωραιότερα έμπορικά καταστήματα τού Νεο 
βοράκου, έν οί; τδ τού Stew.irl είναι νομίζω, 

μοναδικόν καθ’ δλην τήν ύφήλιον. Τδ έμπορι- 
κδν τούτο ανάκτορου τού συρμού κεϊται είς Bro
adway, είναι δ’ δλον ώκοδομημένον έκ λευκού 
μαρμάρου, έχει πρόσοψιν εκατόν πεντήκοντα δύο 

ποδών καί είς τδ κέντρον τού καταστήμα
τος αίθουσαν μήκους μέν όγδοήκοντα καί ύ
ψους εκατόν ποδών. Μόναι αί λεπτομέρειαι αυται 
δύνανται νά παρέξωσιν ιδέαν τινα τών κολοσ
σιαίων διαστάσεων τής μεγίστης ταύτης έμπο 
ρικής άποθήκης. Προστεθείσθω ότι οί έν αύτώ 
ύπηρετοϋντες υπάλληλοι είναι τριακόσιοι τδν 
αριθμόν, η δέ κατά μέσον όρον αξία τών έν αύτώ 
έναποταμιευομένων έμπορευματων φθάνει εις δια
κόσια πεντήκοντα εκατομμύρια φράγκων ! Εκεϊ, 
επομένως, δ,τι δήποτε ζητήση τις τδ ευρίσκει, 
καί διά τούτο αί Νεοβορακιναί κυρίαι, χάριν α
πλής τέρψεως πολλάκις, δαπανώσιν ώρας δλο- 
κλήρους είς τδ κατάστημα τού Stewart άνακυ- 
κώσαι καί ψηλαφώσαι τά διάφορα ήδη τού συρ
μού" ώς έπί το πλεϊστον δέ αφού τά πάντα έπι- 
Οεωρήσωσι καί χάριν αύτών άνελιχθώσιν απει
ράριθμα ίστάρια, σάλια, έράμμένα ενδύματα καί 
άλλα τοιαύτα, απέρχονται μέ χεϊρας κενάς, 
ούδέν άγοράζουσαι, ούδέ καν εύχαριστώσαι τους 
υπαλλήλους διά τον μάταιον κόπον. Τούτο άπο- 
καλούσιν έρπορικοπεριοόείαν, οποίας θύματα 
γίνονται οί ταλαίπωροι έμποροι !

Μετά τδν Κ. Αστορα δ πλουσιότερος άμερικα- 
νδς πολίτης είναι ό Stewart. Φαντάσθητε ότι 
μόνη ή κτηματική περιουσία του υπολογίζεται 
εϊς είκοσι εκατομμύρια δολλάρια, τοΰτέστιν εκα
τόν εκατομμύρια φράγκα καί τι πρός. ό πρίγκηψ 
ουτος τού εμπορίου είναι προβεβηκώς ήδη τήν 
ηλικίαν, έγεννήθη δέ έν Ιρλανδία καί δτε ήλθεν 
εις Αμερικήν, διά νά πορίζηται τά πρδς τδ ζήν,

σκεπτόμεθα τινάς τών έν -r5j πόλει ημύτη πολυ
πληθών συλλόγων.

If σύστασις συλλόγων παρά μέν τοϊς Αγγλοι; 
είναι ανάγκη άφευκτος, παρά δέ τοϊς Αμερικανοί; 
πάθος φλογερόν" οθεν ύπάρχουσι σύλλογοι πο
λιτικοί, κοινωνικοί, θρησκευτικοί, φιλοσοφικοί 
φιλολογικοί, καλλιτεχνικοί καί άλλοι πολλοί 
τοιούτοι" έκτος όμως τούτων έπεσκέφθημεν ετέ
ρους τινάς συλλόγους αξιοσημείωτους διά τδ αλ
λόκοτου τής ουσίας καί τού σκοπού των.

Τοιούτος κατά πρώτον λόγον είναι ό τών 
ίΛευθέρων γυναικών σύ.Ι Ιογος. ’Εν αύτώ εί 
δον πολλάς τών υπερασπιστριών τού γυναικείου 
φύλου, αΐτινες είς τδ διάλειμμα ένδς τετραχόρου 
καί μιας πόλκας έξεφώνουν λόγους υπέρ τής χει
ραφετήσει·»; τών γυναικών. At κυρίαι αδται δίί- 
σχυρίζονται δτι δ λόγος δι’ 8ν ή γυνή συνεχώς 
έςοκέλλει καί- ταπεινούται είναι δτι οί άνδρες 
διαφυλάξαντε; δι’ εαυτούς και μόνους τά έπι- 
κερδέστερα έπαγγέλματα, έγκατέλιπον είς τάς 
γυναίκας τά κατώτερα έργα τών δποίων ή έπι- 
στασία καί τδν νοΰν εκφαυλίζει και ανεπαρκή 
πρδς τάς βιωτικά; άνάγκας τής έπιχειρούσης πα
ρέχει πρόσοδον. Είς τά έπιχειρήματα ταύτα υ
πάρχει μέν άναντι^ρήτως δόσις άληθείας, παρεκ
τρέπονται όμως και είς συμπεράσματα δλως 
διόλου παράλογα, ώς φερ’ εΐπεϊν, άπαιτούσαι νά 
γίνωνται, ώς καί οί άνδρες δικασταί, δικηγόροι, 
ιερείς, ιατροί, υπουργοί, πρέσβεις, βουλευτα'ι, έτι 
δέ καί πυροσβέσται (I).

(') Ε!< ήμδ; ϊμω; σέν φαίνεται τοσω παράλογος ή 
άπαίτησις αυτή τών κυριών, ϊιότι βλέπομεν καί εκ τής 
ιστορίας καί έκ τοΰ κάθημερ'νοΰ αύτών βίου ό'τι σχεοδν 
πάντοτε «ξεπλήρωσαν μετά μεγίστη; έπιτυχία; πολλά 
τών άνω μνημονευΟεντων Επαγγελμάτων, άν ο/', ό'λα. Πά- 
σαι γυναΐκε; τωόντι «κυβέρνησαν λαούς δλοκλήρου; μετά 
μεγίστης ίκανότητος καί όόςη; ! πόσα·, Είκασαν υποθέ
σει; λίαν περίπλοκου; ' μετά θαυμασία; δ-υνοία.-, καίει 
καιοτύνη; ! πόσαι «θεράπευσαν ασθενεί; εΐ: τδν τάφον 
κατερχομενου: ! ποσαι μετ έςάλλου άνδείας έπολέμησαν 
έπί τοϋ πεδίου τής μάχης, πόσαι καλογραϊαι άπηλαυσαν 
τόν στέφανον τοΰ μαρτυρίου, ποσαι γυναΐ/.ε; έξοχοι, περί· 
βεβλημένα: πληρεςουνιότητα πρέσβεως έλυσαν σπουδαία 
πολιτικά ζητήματα ! “Εως καί εις τόν παπικόν θρόνον 
τή; 'Ρώμη; άνίλΟεν ή γυνή ! Μάρτυ; τούτου έστω ή 
Πάπισσα Ιωάννα ή εις τό δεύτερον έτος τής ποντιιικεία; 
αύτής, καύά διηγείται 4 Πλατίνας, ένω έπορεύετο εις τήν 
Βασιλικήν τοΰ Λατεράνου, κυκλωΟεϊσα άπό τάς ώιϊνας 
τοΰ τοκετού έγέννησε καθ’ δδον μεταξύ τοΰ Κολοσ- 
σ α ί ο υ κα'ι τοΰ Αγίου Κ λ ή μ ε ν τ ο ς- καί τότε 
πρώτον ό λαός τής 'Ρώμη; ένόησεν 5τ: απέκτησε καί γυ
ναικείου φύλου Πάπαν ! Σ. Μ.

Τα μέλη τοΰ συλλόγου τούτου φέρουσι τουρ
κικά σαλβάρια, κοντά έσωφόρια, περιτραχήλια 
καί πίλους στοογγύλους. Εχουσι δέ μΧσος άσπον
δον κεκτ,ρυγμένον κατά τών νυμφευμένων άν
δρών καί έν γένΐι κατα τού γάμου.

Εν Αγγλία ύπάρχουσι σύλλογοι τών καρπού · 
ριόων, τ&ν άπαγχο> ιοΰέντων, (όσοι, έννοεϊται, 
θραυσθέντος τού σχοινιού έλυτρώθησαν τού θα
νάτου) τών άτυχων συζύγων τών έκαζονταε- 

τών κτλ. Τοιούτου; άλλοκότους συλλόγους δέν 
εχουσινοί Αμερικανοί,έχουσιν δμως τδν traveller’s 
club (σύλλογον τών περιηγητών), είς τδν όποιον 
γίνονται δεκτοί μόνοι οί περιηγηθέντε; τάς τέσ- 

σαρας μεγάλα; τή; γής ήπείρους, καί τδν σύλλο
γον τή; άκρατείαο, συστηθέντα πρδς καταπολέμη- 
σιν τών περί ΙγκρατεΙας τυραννικών νόμων τών 
ίσχυόντων είς πολλά ’Αμερικανικά κράτη. Τοι- 
ούτός τις σύλλογο; συνέστη καί έν Λονδίνω έν 
έτει 1817 ύπδ τοΰ διαβόητου Kean, έν ω ούδείς 
έγίνετο δεκτός άν μή έπινε προηγουμένος είς 
μίαν δόσιν καί διά μια; εκατόν πεντήκοντα δρά

μια ρακής. Οθεν πολλοί έκ τών προσερχομένων 
άπέθνησκον άμέσω; μετά τήν φριχτήν ταύτην δο
κιμασίαν.

Είδον έν Αμερική καί έτερον σύλλογον αντί
κρυ; αντίθετον εί; τδν τή; άκρατείας, τδν σύλλο
γον τών .ίαχανο^άγων, η δρθότερον εΐπεϊν τών 
εκ τΓρ άσιτείας (ιποθνησκόντων, διότι οί τοι- 
ούτοι δέν τρώγουσιν ούδέ κρέα; ούδ’ άλλο τι έκ 
τών ζώων προερχόμενου" μόλι; εις τήν νηπια- 
κήν ηλικίαν έπιτρέπουσι τδ γάλα, δέν άλατίζου- 
σιν, ούδ άλλως άρτύουσι τά φαγητά των, δέν 
δ-.αχωρίζουσι τά πίτυρα άπδ τού αλεύρου πρδς 

κατασκευήν τού άρτου, καί έκτος τού καθαρού 
υδατος ούόε έν άλλο ποτό» μεταχειρίζονται.

Εκτός όμως τών άλλοκότων τούτων συλλό
γων, ύπάρχσυσιν έν ’Αμερική πολλαί άλλαι έται- 
ρίαι άξιόλογοι, προτιθέμεναι υψηλού; καί φι
λάνθρωπους σκοπούς. Δεν πρέπει δέ νά παρασιω
πήσω καί τινα εύφυή στρατηγήματα, δι’ ών πολ- 
λακι; οί ενόεεΐ; περιθάλπονται. Ουτω παραδείγ
ματος χάριν κυρία τι; έδωσε χορόν, είς τδν 
δποϊον οί προσκεκλημένοι υπεχρεώθησαν ύπ’αύ* 
τή; νά φέοωσιν ένδύματα άπλα και χονδρά, τά 
οποία την επαύριον τοϋ χορού ποοσέφερον είς 
του; πένητας. Καί ό μέν χορός δέν ήτο βεβαί<ος 
μεγαλοπρεπής κα'ι κομψός, άλλ’ δμως δι’ αύτού 
ένεδύθησαν τριακόσιοι περίου πτωχοί άνθροιποι.

Ενταύθα νομίζομεν εύκαιρον νά παραθέσωμεν



ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ.

όλίγα; τινας παρατηρήσεις περί τή; Νεοβορακινή; 
κοινωνίας. Η κοινωνία αυτή δέν είναι συμπαγής 
καί όμοειδής, διότι ήλλοςώθη έπαισθητώς υπο 
τοΰ έπικρατούντος ξενικού στοιχείου, έν άλλοι; 
λόγοι; είναι ιδιόρρυθμον κράμα παντοδαπών αν
θρώπων. Εν διαστήματι ολίγων λεπτών τής ώρας 
δύνασαι πολλάκι; νά ίδης εί; Broadway δια- 
βαίνοντα δείγματα δλων τών εθνών πεπολεη- 
σμένων τε καί αγρίων. Εγώ τουλάχιστον ειδον 
πολλούς Γάλλους, πολλούς Αγγλους, πολύ πε
ρισσοτέρου; Γερμανούς, Ισπανούς, Ρώσσους, Ιτα
λούς, Τούρκους, Ελληνας, Κινέζους, Βρασιλια- 
νούς, Πορτογάλλους, Κουβανούς, Χαϊτινούς, Γρε- 
ναδινούς, Χειλινούς, Περουβιανούς, Αιγυπτίους, 
Καναδινούς, Ούγγρους, Βαβαρούς, Πολωνού; καί 
πολλούς άλλου; ιθαγενείς Αμερικανούς τών βο
ρείων μερών οΐτινες άποτελοϋσιν έκτώ έθνη, οκτώ 
διαφόρου; διαλέκτου; λαλοΰντα.

Καί εί; μέν τά; ανώτερα; τάξει; τής Νεοβο- 
ρακινής κοινωνίας δέν υπάρχει έπαισθητή τι; δια
φορά ώ; πρδς τά άλλα Ευρωπαϊκά έθνη, εις τήν 
μεσαίαν δμως τάξιν ανευρίσκει τις έξεις, ήθη καί 
χαρακτήρας δλως διόλου πρωτοτύπου; καί πε
ριέργου;.

Ούτω φερ’ είπεϊν τά λεωφορεία των, μικρότερα 
δντα τών ημετέρων καί έχοντα έξωθεν έζωγρα- 
φισμένας τάς εικόνας τών έξόχων άμεοικανών, 
οδηγούνται παρά μόνου τού αμαξηλάτου, δστις 
διά μιας οπή; είσάγων τήν χείρά του λαμβάνει 
τήν πληρωμήν παρά τών επιβατών. Σταματά δέ 
τού; ίππους οσάκις ένδωθεν σύρη τις το περί 
τύν πόδα του περιδεδεμένον σχοινίον. Είναι δέ 
πράγμα συνηθέστατον καί ουδόλως άτοπον αί 
κυρία·. νά κάθηνται έπί τών γονάτων τών άν
δρών, οσάκις βρέχη καί δέν ύπάρχουσι κεναί θέ
σει; εις τά λεωφορεία. Τοιουτοτρόπως πεπληρω- 
μένα λεωφορεία ειδον πολλά έν ό>ρα βροχή;. Αλ
λά τδ περιεογότερον είναι ή εύθυμία τών κυριών, 
αϊτινες γελώσςν, όμιλοΰσι μεγαλοφώνως καί μετά 
χειρονομιών, ενώ τουναντίον οί άνδοες, έπί τών 
γονάτων τών οποίων κάθηνται, λέξιν δέν λέγου- 
σιν οΰύέ γελώσι ποτέ, αλλά μένουσι σοβαροί καί 
ακίνητοι. ______________ (ακολουθεί)

ΜΥΘΟΣ.

ΓΕΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ.
Ένας γέρων ξυλοκόπος δέν θυμούμαι πόσων χρόνων 

Έκατέβαινεν έν όρος είς τούς ώμους του σηκώνων 

“Ενα φόρτωμα κλαδιά. . .

Το βαρύ και τρέμω» βήμα νά κίνηση έπρασπάθει...

1δ κατώρθωσ’ έπί τέλους και κατάκοπες έσιάθη 

Είς τοϋ όρου; τήν ποδιά. . .

Άνεβτέναξε.-.. καΐψίψας κατά γης τδ φόρτωμά του

Ίον ίδρωτά του σπογγίζει μέ τά δυο» δάκτυλά του 

Κ" είς τούς θάμνους τδνπέτα...

Κάθηται είς μίαν πέτραν καί κινών τήν κεφαλήν του, 

Τί έκέρδισε καθ' ολην τήν μακράν αύτήν ζωήν του 

Τεθλιμμένος έρωτα...

» Είς αύτδν τδν μαϋρον κόσμον ποϋ άσπρισαν τά μαλ

λιά μου

» Τί έκέρδισα, θεέ μου;.. Έχει άλλοςτά δεινά μου 

» Και τά τόσα μου κακά ! ...

» Τώνα μου παιδί στενάζει σκλαβωμένο είς τάξένα!·· 

» Κ' έί; τήν μαύρην μου καλύβα τάλλα κλαίουν πει- 

νασμένα

» Καί κοιμούνται νηστικά !...

» Καί έγώ!!.· Τά βάσανά μου τοϋτο τδ βουνό τά ξέρει 

> Πού μέ βλέπει καθ’ί μέραν καί χειμώνα καλοκαίρι 

» Νά περνώ άπδ έδώ

» Έχων τδ κυρτόν μου σώμα πάντοτε ’ς τήν γην σκυμ

μένου !...

» Ώ Θεε μου, σαν κ’ εμένα άλλον καταδικασμένο» 

«Εύχομαι νάμήίδώ.! “

Κ’έγειρε τήν κεφαλήν του όλος συνους είς τδ στήθος, 

Έσηκώθη απ' τήν πέτραν μ’ έξηγριωμένον ήθος 

Καί τάς χεϊράς του κρότων,

» Θάνατε, φωνάζει, Θάνα. ... ! » κ’ έμεινε μέ στόμα 

χαϊνον. . .

» ΤΗλθ' 6 θάνατος άμέσω; εις τδ χέρ’ αίματωμένον 

Τδ δρεπάνι του κρατών. . .

» Τί μέ θέλεις, είπε, γέρον;» κ’ύψωσε τδ δρέπανόν του 

Ό δέ γέρων ώς τδν είδε έκρυψε τδ πρόσωπόν του 

Καί έτραύλισε «Σέ ή . . ·

» Ή..θε..λα νά μου φορτώσης μιά στιγμή τδ φόρτω

μά μου..»

...’Ενώ πρότερον έθρήνει κ’ έκραζε «τ ά βάσα

νά μου»

Τώρα πώς μετανοεί; . · 

—Έκαστος τδ εννοεί. . .

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 Φ&ΡΜΠΟΣ.

ΑΙΝΙΓΜΑ.
Ένα εξοχον 'Ρωμαϊον παριστδ τδ όνομά μου 

Μαχητήν πολύ ανδρείου· άνδρα ξίφους καί καλάμου 

Καί προσέτι έγώ είμαι τοΰ ναοϋ τού Κρόνου μία 

Στήλη έκ τής δωδεκάδας- άν κράτησης δέ τάτρία 

Τελευταία γράμματά μου τά δέ άλλα άποβάλλης, 

Εις μιάν νήσον τοϋ Αιγαίου τότε θα μέ μεταβάλλης. 

Άν τά τρία μου δέ πρώτα γράμματα πάλιν κράτησης 

Έπίββημα σχετλιασμοϋ θέλεις μέ καταντήσει·. Ν.Γ.Π.

θ. Ν. Φ1ΛΑΛΕΛΦΕΓΣ, ΝΤΕΚΑΣ ΠΑΣΧΑΑ1ΔΗΣ.


