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Λόγου πολλοϋ γινομένου περί Λαυρίου καί των 
Ελληνικών μεταλλείων, κρίνομεν καλόν νά παρα- 
θέσώμεν είς τούς άναγνώστα; μας τό περί αυτών 
ύπόμνημα τοϋ σοφού έλληνιστοϋ Βοικχείου, μετα- 
φρασθέν έκ τοϋ γαλλικού ύπό τής δεσποινίδος 
Κ,λειοϋς Ν. Παπαδούκα, έπαινοϋντες ένταυτώ ττ,ν 
φιλοπονίαν τής άξιολόγου ταύττ,ς νεάνιδος καΐ 
ευχόμενο·, νά τήν μιμτ,θώσι καί άλλαι έλληνίδες 
είς τήν περί τά σπουδαία ένασχόλησιν.

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-

Τά μεταλλεία τών Αθηναίων έκειντο άλλα μέν 
έντδς, άλλα δέ έκτος τής Αττικής’ τά εντός εινε 
τά άργυρορυχεΐα τοϋ Λαυρίου (α), άτινα ώφέ 
λησαν στ,μαντικώς τήν πολιτείαν, καθόσον ό Θε
μιστοκλής δι’ αύτών εΰρε πόρους καΐ ένίσχυσε 
μεγάλως τάς ναυτικάς τής πατρίδος του δυνά"

(α) ΔιεπραγματεύΟην λεπτομερώς περί τών μεταλ

λείων αύτών είς τδ ύπόμνημα τής Ά χαδημία; τών επι

στημών τοϊί Βερολίνου κατά τδ 1815. ό’που θέλει εύρεϊ 

τις τάς αποδείξεις διά παν 8,τ·. έν συντόμω άναφέρω έδώ, 

διά τούτο αποφεύγω ν’ αναφέρω καί θέλω παραλείψει τάς 

μερικο'τητας έχτιΟεμε'νας εκτενέστερα είς τδ υπόμνημα 

έχεΐνο. 

μεις. Έπεκτείνοντο δέ άπό τήν μίαν όχθην εί; 
τήν άλλην, ήτοι άπό τόν Ανάφλυστον είς τό 
Θερικόν, διάστημα ένός καί ήμίσεος μιλλίου (δύο 
λεύγα; περίπου). Λρξαμένης τής έκμεταλλεύσεως 
εγκαίρως, φαίνεται δτι ύπήρξε γόνιμος είς τήν 
έποχήν τοΰ Θεμιστοκλέους, όλιγώτερον δέ εϊς 
τήν εποχήν τοϋ Σωζράτους, καί τοϋ Ξενοφώντος 
καί έπί Στράβωνος, τέλος ήλαττώθη είς τοιοϋ
τον τρόπον, ώστε δέν έκαμναν άλλο είυ.ή ν’ α
ναλύουν ο,τι ευρισκον έρριμμένον άπδ τά πρώτα 
ορύγματα (καμινεύσεις), δηλαδή τάς σκωρίας εί; 
τάς όποιας ή απειρία τών πρώτων έργατών εϊ- 
χεν αφήσει άργυρον. Αί μεταλλικαί πτ,γαί εμπε
ριείχαν άργυρον, μόλυβδον, ζίγκον ίσως καί ορεί
χαλκον, άλλ’ ούδόλως χρυσόν ή τουλάχιστον οχι 
αρκετόν ώστε διά τών ατελών μέσων τών έν 
χρήσει παρά τοΐς άοχαίοις νά έπιχειρίσωσι τήν 
έξόρυξιν αύτού επωφελώς. Πλησίον τοΰ Θερικού 
ύπήρξε ψευδοσμάραγδος’ τό δ’ έκεΐ ευρισκόμενον 
κυνάβαρι ήτο όλιγώτερον πολύτιμον τής ώχρας, 
ύλης χρωματιστικής έν ύπολήψει’ έπρομτ,Οεύοντο 
δέ ταΰτα όρύττοντες φρέατα καί κόπτοντες με
γάλου; όγκους τής μεταλλοΰχου γής, έν ή άφι- 
νον του; οΰτω καλούμενους μεσοκρινεϊ; ήτοι στη
ρίγματα. 1ί εργασία τής καμινεύσεως έξετελεϊτ· 
καθώς είς τά άλλα μεταλλουργεία τών άρχαίων'
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ητο μέν ιδιοκτησία τής πολιτείας, άλλ’ ούδέποτε 
αυτή ένήργει ττ,ν έκμετάλλευσιν δι’ εξόδων καί 
διά λογαριασμόν ττ,ς, ούτε τά έπάκτονεν όπως 
τάς άλλας ιδιοκτησίας ττ,ς δι’ ώρισμένον χρόνον, 
άλλά τά παρεχώρει εις παντοτεινήν νομήν δυ- 
ναμένην νά μεταβή εϊς άλλους κληρονομικοί δι
καιώματα διά πωλήσεως, ή διά παντός άλλου 
τρόπου νομίμου έκχωρήσεως. θί πωληταί προέ- 
δρευον εις τήν πώλησιν τών τεμαχίων τών με
ταλλείων, δηλαδή τοϋ δικαιώματος ττ,ς έκμε
ταλλεύσεως αύτών. Η δέ πώλησις αΰτη έγίνετο 
έπΐ ώρισμένη τιμή, είσπραττομ,ένου άπ εύθείας 
παρά τής πολιτείας καί φόρου τινδς διηνεκούς 
έπί τοϋ εισοδήματος έκμισθουμένου άναμφιβόλω; 
κατά τδ είδος τών γενικών μισθώσεων’ οθεν τά 
εΐσέπραττεν ή πολιτεία άναλόγω; τοϋ άριθμοϋ 
τών πωλουμένων τεμαχίων, τοϋ πλούτου τοϋ 
μεταλλείου καΐ τής έπιμελείας τής έκμεταλλεύ
σεως· Οταν ό Θεμιστοκλής έπρότεινεν είς τούς 
Αθηναίους νά αφιερώσουν τδ εισόδημα τών με
ταλλείων πρδς κατασκευήν πλοίων, φαίνεται ότι 
τοΰτο άνέβαινε κατ’ έτος είς 30 ή 40 τάλαντα, 
μολονότι αί περί τούτου πληροφορία·, τών συγ
γραφέων εϊνε δλως άτελείς.

Μόνον είς τούς πολίτας καΐ ισοτελείς έπω- 
λοΰντο τά μεταλλεία, ό αριθμός τών άγορα- 
ζόντων αύτά ήτο μέγας" έσχημάτιζον δέ τάξιν 
ιδίαν, άνάλογον μέ τήν τών μεταλλουργών, ίΐδύ- 
νατό τις νά κατέχη Sv ή πολλά τεμάχια ή νά 
σχηματίζη εταιρίαν δι’ Sv μόνον, ή συνήθης τιμή 
τοϋ δποίου ήτο ένδς ταλάντου περίπου’ ήργά- 
ζοντο δέ έν τοϊς μεταλλείοις δούλοι, άγοραστοί 
ή μισθωτοί απειράριθμοι καΐ ένεκα τούτου ή έκ- 
μετάλλευσις ήτο μέν όλιγώτερον δαπανηρά, άλλ’ 
ή τέχνη δέν έκαμνεν ούδεμίαν πρόοδον. II τε 
άγορά καθώς καΐ τά δικαιώματα τής πολιτείας 
έξησφαλίζοντο άπδ διατάξεις πολύ αύστηράς’ 
αί δέ περί μεταλλείων δίκαι διεξήγοντο κατά 
νόμον ειδικόν, καλούμενον μεταλλικόν καί διαδι
κασίαν ιδιαιτέραν (δίκαι μεταλλικά·.), τάς όποιας 
έπί τοϋ Δημοσθένους κατέταξαν μεταξύ τών 
μηνιαίων δικών πρδς ωφέλειαν τών μεταλλουρ
γών. 11 μεταλλουργεία δέν ύπέκειτο είς φόρους 
καί δασμούς ούτε άντηλλάσσετο άντΐ κτημάτων 
ούχί χάριν ιδιαιτέρας εύνοιας, άλλά διότι τά με
ταλλεία έθεωροϋντο ιδιοκτησία τής πολιτείας, 
τής οποίας ή επικαρπία παρεχωρήθη διά προς- 
διωρισμένης τιμής άπαραλλάκτως καθώς καί τά 
έκμισθούμενα έν γένει αντικείμενα, διότι είς μό

νην τήν καθαράν καί άπόλυτον ιδιοκτησίαν έπε- 
βάλλοντο δασμοί καί έκτακτοι φόροι. Ποϋ ποτέ 
δέν άπήντησα τίνι τρόπο» ένήργουν τά τών λα- 
τομείων, τά οποία εδιδον ώραία μάρμαρα (β) 
καί τά οποία οί αρχαίοι κατέταττον μεταξύ τών 
μεταλλείων (γ). Γνωρίζοντες τάς’ συνήθειας τών 
Αθηναίων δέν παραδεχόμεθα ότι κατελάμβανον 
ούτοι τά μεταλλεία τών συμμάχων ύποτασσο- 
μένων είς αύτούς. Τά μεταλλεία ταΰτα έμενον 
παντοϋ είς τούς κατέχοντας αύτά πρίν. Τά τής 
Θράκης μόνον φαίνεται ότι έξηρτώντο άμέσως 
άπδ τούς Αθηναίους καί ένέμοντο δπως καί 
τά ίδικά των, άλλά περί τούτου δέν έχομεν 
ούδεμίαν άκριβή ιδέαν. Τά μέν χρυσορυχεΐα τής 
Θράκης καί τής Θάσσου έξεμεταλλεύοντο πρό
τερον ύπδ τών Φοινίκων είτε ύπό τών Παοισθασ- 
σίων. Τά δέ τής Σκαπτής Τλη,ς έπί τής ΙΙπεί- 
ρου έξέφερον κατ’ έτος 80 τάλαντα είς τούς 
Θασσίους. Ενώ τά τής Θάσσου έξέφερον όλιγώ- 
τερα, άρκετά όμως διά τούς Θασσίους ώστε ού- 
τοι μή συνάζοντες ούδένα έγγειον φόρον είσέ- 
πραττον άπδ τά μεταλλεία τής νήσου καί τής 
ΙΙπείρου τέλη 200—300 ταλάντων περίπου 
συμπεριλαμβανομένων είς αύτά τών τελωνιακών 
δικαιωμάτων καί τοϋ εμπορίου, ϊσως καί τών έκ- 

μισθωμάτων τών έν Θράκη "κειμένων γαιών (δ). 
Μετά τήν άποκατάστασιν τών’Αθηναίων είς Θρά
κην διηγέρθη έρις μεταξύ αύτών καί τών Θασ- 
σίων ώς πρδς τά μεταλλεία καί τά έμπόοια τής 
Ηπείρου. Διό ό Κίμων έκυρίευσεν είς μίαν μόνην 
μάχην 33 πλοία αύτών καί πολιόρκησα; έκυ
ρίευσε τήν πόλιν καί προσεκτήσατο εις τήν πα
τρίδα του τά παράλια καί τά χρυσορυχεΐα (β) 
καί ούτως εύρέθησαν οί Αθηναίοι κάτοχοι οχ'· 
μόνον τής Σκαπτής ύλης άλλά καί δλων τών έπί 
τής Ηπείρου γαιών των Θασσίων δι’ άς ώφειλον 
νά χορηγώσι ζωοτροφίας διά τδν στρατόν τοϋ 
Ξέρξου (ς·)· Αί κατοχαί αύται συμπεριελάμβα- 
νον τήν Στρύμτ.ν (ζ), εμπορικήν πόλιν τών Θασ
σίων, τήν όποίαν διεφιλονείκησαν μέ τήν Μα- 
οώνειαν, (η) όπόταν οί ’Αθηναίοι άπώλεσαν τήν

(β) Καρυάφιλος περί Μαρμάρων σελ. 4.
(γ) ‘Ο Στράβων π.χ. θ', «ελ. 275. Πολοδ. Ζ'. 100· 
(δ) Ούτω νοητέον τδν Ηρόδοτον έν βιβλ- ς'. 36·
(ι) Πλουτ. Κίμων. 14. — θουκυδ. 1, 100, 101. — 

Λιόο. ΙΑ'. 70.
(ς) ΊΙρόδ.Ζ'. 18.
(ζ) Ήρόδ. Ζ'. 1 IS. —Σουίδας ένλ. Συρύμη.
(η) Δημοσθ. έν έπιστολή Φιλίππου.

έπί τών επαρχιών τούτων δεσποτείαν των, τήν 

Γαληψδν καί τήν Οίσύμην, άποικίας τών Θασ
σίων (θ) καί τήν Δάτον (τανϋν Καβάλλα) καί 
μίαν θέσιν κειμένην μεταξύ Νεαπόλεως καί Νέσ- 
σου ποταμ,οϋ, δπου οί ’Αθηναίοι έπολέμησαν μετά 
τών Ιΐδωνών διά τά χρυσορυχεΐα (t) κατά τήν 
αύτήν έποχήν καθ’ ήν συνέβη ή μάχη μέ τούς 
Θασσίους, Ολυμπ. 72. Οί Κρηνίδες έκ τοϋ εναν
τίου ώς φαίνεται δέν άνήκον κατ’ άρχάς είς τούς 
θασσίους, μολονότι κατείχοντο παρ αύτών κατά 
τήν 105 όλυμπιάδα. Πιθανόν οί Αθηναίοι εί- 
σέπραττον άπδ αύτά τά διάφορα μέρη καθώς 
καί άπδ τά μεταλλεία εισοδήματα,όποϊα οί Θάσ- 
σιοι έλάμβανον άρχήτερα. Τά μεταλλεία πιθα
νόν νά έμισθώθησαν καί παρεχωρήθησαν είς έκεί
νους οΐτινες τά ένέμοντο. Εάν διεσώζετο μέχρι 
σήμερον τοσοϋτος άριθμδς ονομάτων έκ τών έκ- 
μεταλλευσάντων τά μεταλλεία τής Θράκης δσον 
γνωρίζομεν διά τδ τοϋ Λαυρίου ήθέλομεν ορίσει 
καλήτερον τδ πράγμα, άλλ’ δ Θουκυδίδης εινε ό 
μόνος γνωστός κάτοχος χρυσορυχείων έν Θρά
κη (ια), και είνε άγνωστον δυνάμει τίνος τί
τλου, ήξεύρομεν μόνον δτι εκειντο είς τήν Σκα
πτήν Ύλην όπου συνέγραψε καί δπου άπεβίω- 
σεν (ιβ) άφοϋ έπαυσαν ν’ άνήκουν είς τούς ’Αθη

ναίους· δέν προήρχοντο άπδ κληρονομιάν τής 
Ηγησιφίλης θυγατρός τοϋ βασιλέως τής Θρά
κης (ιγ)> έκ τής οποίας κατήγετο ό Θουκυδίδης’ 

διότι ή Σκαπτή Τλη άνήκεν είς τούς Θασσίους 
καί ούχί είς τήν Θράκην’ ϊσως προήρχοντο είς 
«ύτδν μάλλον άπδ τάς ’Αθήνας, άφοϋ ό Κίμων 
πλησιέστερος συγγενής του είχε κατακτήσει αύ
τδν τδν τόπον, άλλ’ είνε άκόμη πιθανώτερον δτι 
ό Θουκυδίδης τάς άπέκτησε διά τοϋ συνοικεσίου 
του μετά τίνος γυναικός έκ Σκαπτής Υλης τής 
οποίας οί πρόγονοι ήδύναντο νά ήνε πρδ πολλοϋ 
κάτοχοι αύτών (ιδ). Κ. Π.

(0) θουχυδ. Δ'. 107. Ε'. 6, ή Γαψυλός ένταϋθα νομί- 
ζεται έκ ψευδούς άναγνώσεως, άλλ’ ή περί τούτου ερευνά 
απαιτεί χώρον έκτενεττερον. Βλ· καί Διόδ. ΙΒ'. 68.

(ι) *Π:όδ. θ'. 75. — θουκ. Α'. ΙΟΟ. Δ'. 109. — 
Λιόο. ΙΑ'. 70. ΙΒ'. 60, - Παυσ. Α· 29. ί.

(ια) Θουκ. Δ'. 105.
(ιβ) Πλουτ. Κίμων. 4. — Μαρχελλίν. ίν 8ίο> θουκυδίδ. 

σελ. 724 —729 εκό. Λειψίας.
(ιγ) Μαρχελλίν. σελ. 722.
(ιδ) Ό αύτός σελ. 723 Ήγάγετο δέ γυναίκα άπό Σαα- 

πτης *Υλας τής Θράκης πλουσίαν σφόορα καί μέταλλα 

χεχτημένην έν τή Θράκη.

MIEN—ΥΑΟΥΝ.

ΣΙΝΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ (α)
(έχ τοϋ’Ιταλικού).

ε'.

’Αφίκετο τέλος ή ήμέρα τής αρχής τοϋ νέου 
έτους, ‘θ Μιέν Ταούν ήτο λίαν τεταραγμένος, 
άλλ’ δμως άπεφάσισε νά καταβή έν τώ κήπω.

Ετρεμε δμως — πόθεν δέ ή τόση ταραχή ;
Πάντες διείδον τήν ταραχήν, άλλ’ ούδείς ό 

δυνάμενος νά έξηγήση τδ ζϊτιον.
Ανοιχθεισών τών θυρών θυλιάς τίνος (padiglio- 

ne), ένεφανίσθη ή ώραία Tching-Ki-Pi, έμ.πλεως 
έρωτος καί ελπίδων. Ενδεδυμένη ήτο μ’ δλην 

τήν σινικήν πολυτέλειαν’ έφόρει όλοσυρικδν χ·. 
τώνα πλουσιοπαρόχως πεποικιλμένον, καταβαί- 
νοντα μέχρι τών ποδών καί άφίνοντα νά διο- 
ρώνται περικνημίδες κεντημέναι διά χρυσών άς-έ- 
ρων’ έφερε δέ έμβάδας πλούσιας περιε^ραμμένας 
διά μαργαριτών. Θόρυβος θαυμασμ,οϋ έγεννήθη 
μεταξύ τών προσκεκλημένων, άλλ’ ούδείς ήξευρε 
ποία τις ήτο καί πόθεν προήρχετο. Πρόσωπον 
άγνωστον ήτο εις πάντα εκείνον τδν εύγενή όμι
λον. Αφίκετο τέλος ό πατήρ της, δίδων τδν βρα
χίονα τή συζύγω, ήτις παρά ποτέ έφαίνετο φρι- 
κώδης. Λάμψις άληθείας ένεποίησε φρίκην είς τήν 
συνοδείαν άπασαν, καθότι πολλοί έκ τών εύγενών 
ήγόραζον πορσελλάνην καί καπνόν παρά τοΰ 
Tching-Wang, διό καί πάραυτα άνεγνώρισαν 
αύτόν. Τδ τοιοϋτον ύπήρξε κτύπος θανάσιμος διά 
τήν φήμην τοϋ Μιέν-ί’αούν. Μόλις διεδόθη δτι 
νά συζευχθή έμελλε τήν θυγατέρα ένδς έμπόρου 
πορσελλάνης καί καπνοϋ, ό βασιλεύς τοϋ συρμοϋ, 
ό εύγενής, ό μεγαλοπρεπής, ό άπαράμιλλος Μιέν- 
ί’αούν έξεθρονίσθη· Δέν διέκρινέ τις είμή βλέμμα
τα φιλοσκώμμονα, δέν ήκουέ τις είμή λόγους ει
ρωνικούς’ έφαίνετο δτι πάς τίς έζήτει νά εκδι
κηθώ κατά τής δουλείας έκείνης, ήν εθελουσίως 

έπί τόσα έτη ύπέστη.
Πλήν ό Μιέν-ί’αούν, έμπλεως τής εύτυχίας του, 

ούδέν συνησθάνετο. ’Λναγγελθέντος τοϋ συμπο
σίου, έκαστος έλήσμόνει τάς ιδίας σκέψεις, ΐνα 
έν τή τοϋ συμποσίου αιθούση δρμήση. Εύρον δ 
έκεί δσα αί συνδιασκέψεις τοϋ περιωνύμου καθη- 
γτ.τοϋ τής Ning-Po, μετά τών συναδέλφων του,

(α) Συνέχεια άπό φυλλαδ. 73.



28 ΧΡΓΣΑΑΑ1Σ ΧΡΓΣΑΑΛΙΣ.

εί/ον παράξει θαύματα. Οί συνδαιτημόνες έλα
βαν πάραυτα καί έδοκίμασαν ώ; γαστρονόμον, 

■ήπαρ χηνών, δστρεα, καί μελίπηκτα (concei ve) 
άτινα ώς προεισαγωγικά εις γεύμα σινικόν χρη- 
σιμεύουσι. Κατόπιν τούτων ήρχετο ό ζωμός έκ 
νεοσσών ορνίθων, παρατειθεμένος είς λεπτοτάτην 
πορσελλάνην έν ώ αί περόναι άς μετεχειρίζοντο 
ήσαν πεοιστόλισται έξ ανατολικών μ.αργαριτών. 
’Ακολούθως παρετέθησαν οί ιχθύς διά καρικευ- 
μάτων έξαισίων ετοιμασμένοι" εϊτα αί γλώσσαι I 
νησσών, οί μηροί έλάφων τής Ταρταρίας, αί όπώ- 
ραι, (composta) τα πάντα έν αφθονία-

Οι έκλεκτότεροι οίνοι καί τά σπανιότερα έλι 
ξήρια έν αφθονία έκυκλοφόρουν, ε’ς τρόπον ώστε, 
έν τώ τελεί τοϋ συμποσίου, ήδύνατό τις νά κα- 
λέση τούς συμπότα; πλέον παρά εύδιαθέτους. 
Μετ’ ολίγον αί τέρψεις τής μουσικής ήνώθησαν 
εις τάς ήδονάς τής γαστρονομίας, καί σύλλογο; 
νέων ψαλμωδών ηρχισε ψάλλων χαριεστάτας με
λωδίας, συνηχούμενος γλυκέως ύπό τών εαυτών 
Τάμς-τόψς. Κατά γενικήν δέ παράκλησιν, καί 
άφ’ οΰ πολλάκις Απεποιήθη, ό Μιέν-Ταούν αυ
τός έψαλλε στίχου; τινας έκ τοϋ Thee-King, 
συλλογής ωδών γραφθεισών πρό τεσσάρων χι
λιάδων έτών, καί μ’ όλα ταϋτα καί τήν σήμε

ρον τά μάλιστα τιμωμένων.
Η γενική χαρά ήτο είς τό έπακρον καί αί Αλ

λεπάλληλοι σπουδαί ήρξαντο διεγείρουσαι τήν 
αγαθοεργόν των έπιέροήν επί τών συνδαιτημόνων, 
ότε άπαντες έξεπλάγησαν έκ τή; έμφανίσεω; γέ- 
ροντος έχοντας τό βλέμμα Απηνές καί άγριον. 
Ητο ό πατήρ τοϋ Μιέν-Ταούν, ό πρώην έπικρι- 
τή; (I ex-censore), ό πρώτος σύμβουλος τή; 

αυτοκρατορίας. Οί πάντες ήγέρθησαν ΐνα τόν ύπο- 
δεχθώσιν, Αλλ’ ούτο; παρεκάλεσεν αυτού; όπως 
μή διαταραχθώσι ποσώς. Καί έν πρώτοι; μέν 
πλησίασα; τού; οίκειοτάτους, ειτα δέ στραφείς 
πρός τόν Tching-Wang έξέφρασεν αύτώ τήν 
ευτυχίαν ήν ήσθάνετο βλέπων αυτόν τε καί τήν 
οικογένειαν του εΐ; τήν οικίαν του. Παρεκάλεσεν 
ακολούθως τόν υιόν νά δικαιολογηθώ πρός τήν 
συναναστροφήν διά τήν έπί τινας στιγμές άπο- 
χώρησίν του έξ αύτής, καί νά τόν Ακολουθήσει 
εις τά δώματά του. 
πρώην επικριτή; τοϋ 
ώμίλησεν"

— Τίέ μου, έχετε αμετάθετου ιδέαν νά συ- 
ζεύχθήτά ταύτην τήν νέαν ;

— Ναί πάτερ μου, καί ούδέν έν τώ κόσμφ 

Οταν εύρέθησαν μόνοι, ό 
κράτους, ούτω πρδς αύτόντου

τό δυνάμενον νά μέ κάμη νά παραιτηθώ άπό ταύ- 

της μου τή; άποφάσεως, προσέθηκεν ό Μιέν-Τα- 
ούν μεθ’ όλης τής πεποιθήσεως.

— Ούδέν! Καί ή όργή μου, προσείπεν ό πρώην 
έπικριτή; τοϋ κράτους. — Δέν θέλετε τήν συ- 
ζευχθή.

0 Μιέν-Ταούν έμεινεν ώς κεραυνόπληκτος. Δέν 
προσεδόκα τοιαύτην προσβολήν. Εκλαυσε, έδεήθη, 

έκραύγασε, κατέστη μανιώδης, έτιλε τήν κόμην, 
αλλά πάντα ούδέ κατ’ έλάχιστον συνεκίνησαν τόν 
άκαμπτον γεννήτορα.

Ηύχαριστήθη δ’ ούτος έξηγών αύτώ τού; λό
γους τούς καθ’ ολοκληρίαν άντιτασσομένους ε’ς 
τοϋτο" δτι αύτός, ή υπερηφάνεια καί ή χαρά τών 
Tse, δέν ήδύνατο νά συζευχθή θυγατέρα έκ τών 
Kung. Ταϋτα είπών, έλαβε τόν δύστηνον νέον 
έκ τής χειρός,καί ώδήγησεν αύτόν είς τόν κήπον.

— Φίλοι μου, προσέθηκεν ΰψηλοφώνως ό υίός 
μου μοί έξηγήθη τέως τούς λόγους τής άκατα- 
νοήτου τρέλλας, ήν έμελ.λε νά πράξη" ούτος πα
ραινείται διά παντός πάσης ιδέας συζεύξεως μετά 

τής μελαγχροινή; θυγατρός τών Kung.
0 πρώην επικριτής χαιρετήσας, ώδήγησε λίαν 

εύγενώς μέχρι τής θύρας τήν οικογένειαν τοϋ 
Tching-Wang.

0 σύζυγος καί ή σύζυγος έμεινον άμφότερο; 
αναίσθητοι·

0 δυστυχή; Μιέν-Ταούν παρεδόθη εις πάσαν 
τήν ορμήν τή; απελπισία; κλεισθείς εντός τοϋ· 
θαλάμου του καί ούδένα πλέον θέλων νά ϊδη. 
Ουτω δέ τουλάχιστον άπέφυγε τήν λύπην τοϋ 
νά ϊδη τήν ερωμένην του δακτυλοδεικνυομένην 
ύπό τής κοινής περιφρονήσεως, ούχί μόνον μεταξύ 
τή; υψηλής κοινωνίας, άλλ’ έν ταΐς μυθιστορή- 
μασι καί έπί αύτοϋ τοϋ θεάτρου, ένθα παρεστάθη 
τό συμβάν τοϋτο, γραφέν ύπό περιφήμου δραμα
τουργού, ύπό τον τίτλ.ον «ή κρίσις τοϋ Τάολι, % 
ή τιμωρηθεϊσα ματαιότης.»

Τέλος μετά τινα; μήνα; άπεφάσισε νά έξέλθη 
δπω; μάθη τι καί παρηγορηθή μετά τινο; έκ τών 
φίλων του. Πλήν παράδοξον, πάντες όσου; συνα- 
πήντα καί οΐτινες άλλοτε ήσαν περιποιητικοί, 
καί ώς είπειν ύποκλινεϊ; αύτοϋ, νϋν προσεποι- 
οΰντο μή γνωρίζοντε; καί ούδέ προσβλέποντες 
αύτόν. Θέλων δέ νά βεβαιωθώ περί τής άληθείας, 
έσταμάτησεν ένα εκείνων τών νέων, ύπάρξαντα 
ποτέ στενότατόν του φίλον. Πλήν ούτο; βλέμ-

χειριασθή, δτε ευτυχώς Αγγελιοφόρος έρχόμενος 
παρά τού Tching-Wang ήγγειλεν αύτώ δτι 
ούτος κατόπιν τών ένθερμοτάτων παρακλήσεων 
τής θυγατρός του, συνεχώρει είς τούς νέου; νά 
έπανίδωσιν είς απαξ άλλήλους.

‘θ Μιέν-Ταούν, παράφορο; έκ τής χαράς, έ- 
δραμεν είς τάς άγκάλας τής Tching-Ki-Pi. Επί 
μακρόν αναμεταξύ των συνωμίλησαν, καί άπει
ρα έσχεδίασαν σχέδια άφορώντα τήν εί δυνατόν 
έπιθυμουμένην αυτών ένωσιν" άλλ’ όμως άπερρί- 
φθησαν πάντα ώ; Ακατόρθωτα.

‘θ Μιέν Ταούν ήτο έμπλεο; θάρρους καί ήρωϊ- 
σμοϋ. Μέχρι μέν τούδε ή έκπαίδευσις, η υψηλή 
καταγωγή καί τά πλούτη αύτοϋ, είχον παρα
ποιήσει τήν μεγαλόψυχον αύτοϋ φύσιν, Αλλ’ήδη 
έπεθύμει νά κατασταθή τώ δντι μέγας δι’ εαυ
τού καί μόνου, ήθελε νά έπαναποκτήση τά πλου- 
τη καί άπολαύση μεγαλπτέρας φήμης τής πρώ
της" ταύτοχρόνως δ’ έπίστ.ς καί ή Tching-Ki- 
Ρί προσεπάθει νά ώφελιμοποιήση τά ίδιά τη; 
προτερήματα ΐνα μή κατωτέρα τοϋ έραστοϋ της 
φανή. Καθότι αύτη έζωγράφει λίαν καλώς, έψαλ
λε μέ πολύ πάθος καί έγνώριζε τήν βοτανικήν 
κάλλιον τού περιφήμου βοτανολ.όγου Chin-Nang, 
τού άνακαλύψαντος έν μια καί μόνη ήμέροι υπέρ 
τά έβδομήκοντα ίσβόλα φυτά, καί τά τούτοι; 
ίβδομήκοντα αμοιβαία αντίδοτα.

Η'.

Ούδέποτε πλέον ύπέστρεψεν ό Μιέν-Ταούν 
εΐς τό πατρικόν μέγαρον, ένθα μέχρι; ώρας έζη- 
σεν, αλλ’ ένοικίασε θάλαμόν τινα εί; μικράν οι
κίαν τή; έμπορική; συνοικία;. Εκεί ήρχισε γρά- 
φων στίχους" αί ποιητικαί ίδέαι ήρξαντο έκρέου- 
σαι τή; διανοία; του, ταύτα; δέ έπί τού χάρ
του άντέγραφεν. Η πείρα,’αί καρτερήσεις, ό έρως, 
ύπηγόρευον αύτώ τούς στίχους, καθ δλην δέ τήν 
διάρκειαν τής νυκτός, ώ; καί ολόκληρον τήν έπι- 
ούσαν ημέραν έγραφε, χωρίς ποσώς νά γευθή 
ούδέ νά κατακλινθή............ καί ούτως έποίησε
ποίημα λαμπρόν.

Εγερθείς λοιπόν, έβρέςατο τά χείλη διά τινων 
σταγόνων έκ τού Hyson, ποτού δπερ κατά τόν 
μέγαν Kian Zung (ύπάρξαντα ταύτοχρόνως ποιη
τήν καί αύτοκράτορα) διασκορπίζει καί άποδιώ- 
κει τά πέντε αίτια τών τής Ανθρωπότητος θλ.ί · 
ψεων.

Τήν δέ έ-αύριον έδρασε πρός έκδότην τινα

•μάτι περιφρονητικώ άκοντίζων αύτόν, τώ ειπβν, 
δτι, ναί, έγνώριζε Μιέν-Ταούν τινα, ποτέ βασιλέα 
τοϋ συρμού, άλλ’ δτι αύτός κατέστη μηδέν, κα
τόπιν τοϋ περιστατικού τοϋ γέροντος Tching- 

Wang καί τή; θυγατρός του, καί δτι, αληθώς, 
δέν ήδύνατο έπί πλέον νά συνδιαλέγηται είς τό 
κοινόν μετά ατόμου άπωλέσαντος πάσαν φήμην 
παρά τή υψηλή περιωπή- ‘θ Μιέν-Ταούν, έκτός 
εαυτού γενόμενος, συλλαβών τόν αύθάδη εκείνον 
τόν ώθησε, ειτα μανιώδη; ύπέστρεψεν οΐκαδε, 
ένθεν ούδείς πλέον κατώρθωσε νά κάμη αύτόν νά 
έξέλθη, έως τής ημέρας καθ’ ήν Αξιοσημείωτου 
συμβάν χώραν έλαβεν.

Ζ'.

0 Μιέν-Ταούν ήφζνισμένο; έκ τής λύπης είς 
βαθμόν ώστε καί ή ζωή του ή-ειλεϊτο, αίφνης 
άπεσπάσθη ύπό είδήσεως δεινού περιστατικού 
συμβάντος εί; τόν πατέρα του.

Εμαθεν δτι ό πρώην επικριτή; απετόλμησεν, 
ούδέν ήττον — φρίξατε ! νά πτερνισθή έπί πα
ρουσία τού αύτοκράτορος. Ενεκεν δέ τοιαύτη; 
έλλείψεως πρό; τούς αύστηροτάτου; νόμους τής 
έθιμοταξίας, όργισθείς δ Μονάρχης διετάξατο 
ν’ Αποκεφαλίσωσιν αύτόν, τά δ’ άπειρα αύτοϋ 
πλούτη έδημεύοντο πρός συμφέρον τού κράτους. 
Μείνα; ό δύσμοιρος Μιέν-Ταούν αίφνης ορφανός 
καί δυστυχής, κατεπλήχθη . . ·. και όμως έν τώ 
μέσω τοιαύτη; φυσικωτάτης λύπης λάμψι; χα
ράς έπέλαμψε ενώπιον του, είς τό εξής σκεπτό- 
μενος δτι άπεκόπτετο πάν πρόσκομμα πρός κα
τοχήν τής Tclling-Ki-Pi. Επιστατήσα; αυτο
προσώπως είς τήν τελετήν τή; έκφροράς τοΰ μα
καρίτου, έκλείσθη ακολούθως έντό; τής οικίας 
έπί επτά ημέρας.

Παρελθουσών δέ τούτων έξήλθε πρωίαν τινα 
ένδεδυμένος ώ; απλούς έργάτης, καί παρουσία- 
σθη εις τόν οίκον Tching-W ang, ένθα εύρε μό
νον τήν γραίαν" πλήν αυτή δίκην κεραυνού έπιπε- 
σοϋσα κατ’ αύτοϋ δι’ έπιπληκτικών λόγων, τοΰ 
ειπεν, δτι τών πραγμάτων λαβόντων άλλην φά- 
σιν, αύτός δέν έπρεπε έπί πλέον νά συλλογίζηται 
τήν νέαν, άφ’ δ του κατέστη πτωχός, άτιμάσθη 
καί δέν ήτο πλέον πλούσιο; καί βασιλεύς τού 
συρμού. Ταϋτα είποΰσα, ώδήγησεν αύτόν εύγε
νώς πρός τήν Ούραν, καί ύποκλινομένη, έκλεισε 
ταύτην κατά τοϋ προσώπου του.

‘θ δύστηνος νέος ύπέστρεψεν οΐκαδε μέ τόν 
θάνατοί, εις τήν ψυχήν, ήτο δ’έτοιμος ν’ αυτο-
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διά τδ ποίημά του. Πάραυτα άνεγνώσθη καί 

μετ ενθουσιασμού ύπεδέχθη. Μετά τινας δ' ημέ
ρας είδε τδ φώς τής δημοσιεύσεως, ύπδ τδν πέ

πλον τού ανωνύμου, καί μ’ δλα ταύτα δι’ ούδένα 
τδ όνομα τού συγγραφέως ήτο μυστήριο*.

ής είχε προειπεϊ, ό Μιέν-ίαούν αύτδς, ημέ
ραν τινα άφιπνίσθη ένδοζος, κατόπιν εντελούς ε
ξαμήνου σκότους.

Εν ολίγα1.; ήμέραις τρεις έξεδόθησαν εκδόσεις, 
τή; τελευταίας συνακολουθουμένης υπδ βιογρα
φίας τού συγγραφέως, έν ή άπεδεικνύετο δτι αϋτδς 
έτύγχανεν ό άνθρωπος τής εποχής, ό τά μάλιστα 
αδίκως περιφρονηθει; ύπδ τής κοινής γνώμης, καί 

δτι τδ Πεκϊνον ειχεν άτιμασθή, μή γνώρισαν τδ 
μεγαλήτερον δαιμόνων δπερ έμπεριεϊχεν.Η τετάρ 
τη έκδοσις έστολισμένη ήτο υπδ τής είκόνο; τού 
συγγραφέως. Ταχέως δ’εκαστο; έννόησεν δτι ούδέν 
άλλο ήτο τδ ποίημα ή ή διήγησις τών περιπε

τειών του, γεγραμμένης εις θείους στίχους, δπερ 
ηύξησεν έτι τήν δημοτικότητα τού έργου, ένεκα 
τού όποιου έν διαστήματι μηνδς έξηντλήθησαν 
εκδόσεις δέκα. Καί αύτδς δέ ό αύτοκράτωρ ήθέ- 
λησε ν’ άναγνώση τδ αριστούργημα έκεϊνο. Επί 
τοσούτο δ’ εύχαριστήθη, ώστε έπεθύμει νά τώ 
παρουσιασθή ό συγγραφεύς, δώσας είς τιμήν αύτού 
μεγάλην εορτήν.

Ταύτα μαθούσα ή γραία Tou-Che-Yan, έ- 
μάνη έκ τού θυμού.

Μεγαλοπρεπής υπήρξεν ή εορτή, ής τίνος ήοως 
έγένετο δ Μιέν-Ταούν. Οί εύγενεΐς πάντες, οί ι
σχυρότεροι τής αύλής πάντες έπλήρουν αύτδν 
φιλοφρονήσεων, άλλ ούτος εϊς ούδέν έλογίζετο 
αύτούς, διατηρώ* μετριοφροσύνην, ώστε, άπδ τού 
αύτοκράτορος αύτού μέχρι τοΰ τελευταίου τών 
αύλικών, οί πάντες έμεινον έκπληκτοι.

Περί τδ τέλος τής εορτής, ό αύτοκράτωρ κατε- 
δέχθη νά έρωτήση τδν Μιέν-Ταούν τίνι τρόπφ 
ήδύνατο ν’ άποδείξη αύτώ τήν εύχαρίστησίν του 
διά τήν θαυμαστήν άγχίνοιαν τήν ύπ αύτού άνα· 
δειχθεϊσαν έν τώ άπαραμμίλω αύτού ποιήματι.

« Τίέ τού ουρανού, προσέθηκεν δ Μιέν-Ταούν, 
παραχώρησόν μοι τήν χείρατή; ωραίας Tcliing- 
Ki-Pi. ϊδού ή μόνη μου φιλοδοξία.» Εκπληχθεις, 
ό αύτοκράτωρ, έκ τής μετριοφροσύνης τού νέου, 
είς δν έθελουσίως ήθελε δόσει διά σύζυγον μίαν 
τών ιδίων του θυγατέρων, δέν ήδυνήθη είμ.ή νά 
είσακούση τής δεήσεώς του.

Η οικία τού Μιέν-Ταούν καί τής Tching-

Ki-pi, τυγχάνει μετρία κειμένη έπί τών δχ- 

θών τοΰ Πέί-Χό. Εν αΟτή ή πολυτέλεια δέν έχειο 
είσοδον" βασιλεύει ή μεγαλητέρα κοσμιότης. Ου- 
δεις άλλος θόρυβος άκούεται ειμή τδ ασμα τών 

πτηνών καί ό μορμυρισμδς τών ύδάτων. II θύρα 
αύτών άνοίγεται μόνον ενώπιον τών τιμίων καί 
κλείεται πρδ τών πονηρών’ή αγνότερα άρετή οδη
γός τών πράξεων των ύπάρχει, ή δόξα δι’αύτούς 
ούχί θελκτικωτέρα τού πλούτου, ούδεμία κοσμική 
ηδονή ύπάρχει δι’ αύτούς" μόνη αύτών επιθυμία 
είναι ν’ άπολαμβάνωσιν έν ειρήνη τής άναπαύσεως 
και τής μονιμότητος. Δέν γνωρίζουσι τί έστιν ή 
διχόνοια, ζώσιν ώς έν ίδανικώ κόσμω, έν ειρήνη δέ 

περιμένουσι τήν τελευταίαν ώραν καί τήν αιώνιον 
άνάπαυσιν, άφ’ ού ζήσωσι — πράγμα σπανιώτα- 
τον — ό είς διά τδν έτερον έν τούτω. τώ γηίνω· 
κόσμω.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΑΠΠΑΖΟΓΛΟΪ.

ΟΠΟΙ Α. ΤΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ

ή

iiEPinrmsis του μαρκελαου μπονπ. (ί >-

Τού Νεοβοράκου αί διάφοροι συνοικίαι παρέ- 
χουσιν είς τδν θεατήν, ώς καί τών άλλων μεγα- 
λοπόλεων, περιέργους αντιθέσεις" ουτω, φερ’ εί- 
πεϊν, ή Wall Street άντιπροσωπεύει τδ άκρον 
άωτου τής ένεργητικότητος τού αμερικανικού 
έμπορίου. Εν αύτή κατοικοϋσιν οί τραπεζΐται καί 
οί αργυραμοιβοί τού Συναλλακτηρίου (Bourse), 
ύπδ τούς Οόλους τοΰ οποίου έκυοφορήθησαν καί 
κατόπιν έξετελέσΟησαν τοσαύται καί τοιαύται 
γιγαντιαϊαι επιχειρήσει;" είς δέ τήν Nassan 
street βλέπει τις έναργεστάτην μεταβολήν είς 
τήν έμπορικήυ ταύτην δψιν τοϋ Νεοβοράκου, πρδς 
τδ δποϊον μόνον τδ Λονδϊνον ομοιάζει.

Συνελόντι εΐπεϊν τδ Νεοβόρακον, ή νέα αύτη 
αμερικανική Βαβυλών, διαιρείται είς δύο κοινω
νικές ζώνας τήν τού Bowery καί τήν τού Broa
dway χωριζομέυας άπ’ άλλήλων διά τού Ca
nal-street" τούτων δέ ή μέν πρώτη είναι τών 
χειρωνάκτων, ή δέ δευτέρα τών εύγενών. Περί τδ 
Union-Square καί Madison-Square, ιδίως δέ 
είς τήν πέμπτην πάροδον άναφαίνεται ό πλούτος, 
οί κομψοί καί μεγαλοπρεπείς οίκοι τού Νεοβορά
κου. Εκεϊ έντδς μεγάρων όντως, ηγεμονικών ζώσιν

(4) Συνέχεια άπδ φυλλαδ. 73. ·'*

ή εζησαν οί ηγεμόνες τού αργυρίου, έν οίς κατα- 
λογιστέο; καί ό δόκτωρ Townsend ί φημκθείς 
διά τής εύρέσεως τής σαλσαπαρίλιας. ‘θ 
πονηρότατος ούτος ιατρός, έπωφεληθεί; έκ τής 
υπέρ τών άσθενών έξαιρέσεως τοϋ περί έγκρατεία; 
νόμου, ίσχΰοντος είς πνλλάς Αμερικανικά; πόλεις 
καί άπαγορεύοντο; αύστηρώ; τήν χρήσιν τών 
μεθυστικών ποτών, κατεσκεύασε καθαρτικόν δή
θεν τού αίματος, άναμίξας αφέψημα σμίλακος ι 
μετ’ άρκετής ποσότητο; ρακής άρίστης ποιότη- 
τος. Καί ιδού μέγα θαύμα ! οί τέως εύρωστότα- 
τοι καί ύγιέστατοι άνδρες οί κατοικοΰυτε; εις πό
λεις, ένθα άπηγορεύετο ή χρήσις τή; £ακής, διά 
μιας ήρχισαν παραπονούμενοι κατά τή; ύγεία; 
των καί λαμβάνοντες μεγάλα; δόσεις σαλσαπα- 
φίλιας! Τοσαύτη δέ κατανάλωσις έν βραχεί χρό- 
νω έγένετο, ώστε ό οξύνου; ιατρός διά τής πα
νουργία; του ταύτης έσύναξε μεγαλώτατα κέρδη.

Τδ μεσημβρινόν μέρος τής πόλεως ένθα τδ 
παλαιόν άστυ, είναι άσχημον, αί οδοί στεναί, 
οφιοειδείς καί ακάθαρτοι" τδ δέ πρδ; βορόάν, 
■ένθα ή νέα πόλις, έχει οδούς ευθεία;, καθαρά; 
ευρείας καί δρθογωνίως διατεμνομένας. ΤΙερίεργον 
όμως είναι δτι τοιαύτη ωραία πόλις δέν εχει, 
κυρίως εΐπεϊν, ούδέ ένα περίπατον, ώστε οί Νεο- 
βορακινοί κατά τάς ώρας τού καύσωυος, άναγκά- 
ζονται νά μεταβαίνωσιν είς τδ έν Brooklin 
κοιμητηρίου τού Greenwood διά νά άναπνεύσωσι 
καθαρόν καί ζωογόνο* άέρα. Αλλ’ όμολογητέο* 
ότι τδ άσυλου τοΰτο τών νεκρών είναι, ένεκα τή; 
τερπνότητό; του, τό μάλλον έπίζηλον μέρος παρά 
τοϊς ζώσι. To Greenwood είναι τςαόντι κήπος 
λαμπρότατος, άνθηρδς, χλοώδης, κομψότατος, 
•οθεν βλέπει τι; ολόκληρον τδν όρμον, καί τδ άχα- 
νέ; πέλαγος έχει δι’ ορίζοντα.

Εν τώ νεκροταφείο» τούτω μήτηρ δύσμοιρος, 
ή γαλλίς Κάντα άνήγειρεν έπί τοϋ τάφου τή; 
θυγατρό; τη; λαμπρόν μαυσωλείου άναγλύφοις κε- 
κοσμημένον, δαπανήσασα πρδ; τούτο πεντήκοντα 
περίπου χιλιάδας φράγκων. Η θυγάτηρ τής δυ
στήνου ταύτης μητρδς ήτο δεκαεπταετής, περι
καλλής ώ; άγγελο; άθώα ώς τά χερουβείμ καί 
είχε πρδς τούτοις σπανίαν διανοητικήν άνάπτυξιν 
μορφωθεϊσαν έπί εδραία; βάσεως αύστηρά; αγω
γή;" έν ένί λόγφ ήτο πλάσμα καθ’όλα άζιολά- 
τρευτον. Εν μιά λοιπόν τών ημερών προσκαλεί
ται είς τινα συναναστροφήν καί αυτή μέν άρνεϊτχι 
ή δέ μήτηρ τη; τήν παρακινεί πολύ νά ύπάγη' 
τελευταίο* καταπείθεται καί τήν έννάτην ώραν

τή; εσπέρας έρχεται δ πατήρ της διά νά τήν 
παραλάβη. ό καλλωπισμός αύτή; εις τδν όποιον 
έπανθεϊ ή χάρις καί ή άβρότης τήν άναδεικνύει 
υπέρποάε ώραιοτέοαν" είναι καθ δλα έτοιμη, καί 
όμως προσπαθεί καί πάλιν νά λάβη τήν άδειαν 
παρά τή; μητρό; τη; Ινα μή έξέλθη.
—Περίεργον πράγμα, μήτέρ μου, δέν αισθάνομαι 
διάθεσιν διά νά υπάγω είς αύτδν τδν χορόν.

— Οχι, κόρη μου, δέν αρμόζει, διότι ύπεσχέ- 
θης, οί οίκοδεσπόται σέ περιμένουν καί, άφού μά
λιστα ήλθε καί ό πατήρ σου διάνά σέ συνοδεύση, 
πρέπει νά υπάγης.

— Ας ήναι, μήτέρ μου, επειδή τδ άπαιτεϊτε 
θά ύπάγω" άλλά θά ύπάγω στανικώς, σάς τδ όμο 
λογώ.

Μετ’ ολίγον ή νεάνις άναβαίνει εις τδ όχημα·
Ως είπομεν ανωτέρω ήτο τότε ώρα σχεδόν έν- 

νάτη" τήν έννάτην λοιπόν καί ήμίσειαν, δχι βρα
δύτερου, έπανέφερον εί; τήν κ Κάντα τήν θυγα
τέρα της νεκράν.

’ϊδού τί συνέβη.
0 κύριος Κάντα σκοπεύωννά συμπαραλάβη καθ’ 

οδόν καί μίαν άλλην νεάνιδα, άφησε τήν θυγατέ
ρα του μόνην έντδς τού οχήματος καί είσήλθεν 
εί; τήν οικίαν τής νέα;" άλλά μ.όλις αύτδς άνέβη 
τήν κλίμακα, δ ίππο; τού οχήματος έξαίφνη; 
απέρχεται καλπάζω*, ό ηνίοχος προσπαθεί νά 
τδν αναχαίτιση άλλ’ έκεϊνο; άφηνιάσα; τρέχει ώ; 
μαινόμενος, πάν τδ προστυχδν άνατρέπων. Τότε 
η δεσποινίς Κάντα όλη περίτρομος γενομένη, α
νοίγει τδ θυρίδιον τή; άμάξης καί έλπίζουσα νά 
σωθή πηδά κατά γής" άλλά τδ πήδημα αύτδ ύ- 
πήρξε θανατηφόρου διότι έν τή πτώσει έθλάσθη 
ή σπονδιλική στήλη καί ό θάνατο; έπήλθεν ακα
ριαίος. Εν τούτοι; ό ίππο; άνεχαιτίσθη καί ό 
αμαξηλάτη; άγνοών τδ τραγικόν συμβάν, ώδή- 
γησε τδ όχημα ήσύχω; εΐ; τήν προτέραν του θέσιν.

Μετά παρέλευσιν ολίγων λεπτών τή; ώρας ό 
κ. Κάυτα συνοδεύων τήν φίλην τής θυγατρό; του 
νεάνιδα ανοίγει τδ θυρίδιον τοΰ οχήματος διά νά 
είσέλ.θωσι καί βλέπει αύτδ κενόν.

Ητο σκότος καί κατέπιπτε χιών" άνάπτουσι 
λαμπάδας καί άνακαλύπτουσιν τδ σώμα τής άτυ
χούς νεάνιδος εκτάδην κείμενον έν μέσςο τοϋ λι
θοστρώτου !

Δέκα παρήλθον εκτοτε έτη καί δμως οί Νεο- 
βορακινοί άναπολοΰσι πάντοτε μετά άλγεινής 
συγκινήσεως τδ λυπηρόν αύτδ συμβάν.

Εν έκ τών αναγλύφων τοϋ μνημείου παριστά
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τήν στιγμήν καθ’ ήν ή νέα κόρη πίπτει νεκρά έπί 
τοΰ χιονοσκεπούς λιθοστρώτου.

Εις τδ προάστειον έν ω κεϊται τδ κοιμητηρίου 
τοΰ Greenwood, ύπάρχει όπλοστάσιον οχι ευκα
ταφρόνητου καί 2ν άρκετά άηδές ναυτικόν μου- 
σεϊον, έντδς τοΰ δποίου είναι έκτεθειμέναι εικόνες 
έλεεινοτάτων ζωγράφων. 11 Αμερική απέκτησε 
μέν άγαλματοποιδν διάσημον τδν Powers έργον 
τοΰ δποίου είναι ή ΕΛ.1η>Ί<; ύούΛη, άλλά ζω
γράφον άξιον τοιαύτης προσηγορίας εΐσέτι δέν 
είδε.

Εν τούτοις άπεφασίσαμεν, έπειδή πλέον έγνω- 
ρίσαμεν αρκούντως τδ Νεοβόρακον ώς άπλοϊ πε- 
ριηγηταί, νά έ/.τείνωμεν τάς έκδρομάς μας πορ- 
ρωτέρω.

— Αρθροϋρε, είπεν ό ταγματάρχης πρδς τδν 
άκάματον δδηγδν, τώρα δέ καί φίλον άμφοτέρων 
ήμών, αύριον άναχωροΰμεν. Είπέ μοι λοιπόν άν 
έτελείωσες τάς σκέψεις σου καί άν άπεφάσισε; νά 
μάς συνοδέυσες είς τάς έν ’Αμερική περιηγήσεις 
μας, καί νά συμμερισθή; τάς ένδεχομένας αύτών 
περιπετείας.

— Οχι, άπεκρίθη δ ’Αρθούρος.
— Πώς όχι ! άκό μη δέν έσκέφθης εντελώς ;
— Άκόμη.
— Οπερ έστΐ δέν θέλεις νά μάς συνοδεύσζ,ς;
— Τούναντίον, ύπέλαβεν δ Αρθούρος, θά σάς 

συνοδεύσω πανταχοΰ.
— Άπεφάσισα; λσιπδν νά παραδεχθή; τάς 

προτάσεις μου ;
όχι, ταγματάρχα, άλλ’ ίδου τί συνέβη. Χθές, 

βλέπων ότι διά τών σκέψεών μου δέν θά έλθω είς 
κάνέν συμπέρασμα, άνέλαβον τήν έξής άντίθετον 
άπόφασιν, «έωσοΰ δεχθής ή άποποιηθ^ς, είπον 
είς έμέ αύτδν, τάς τόσον φιλόφρονας προτάσεις 
τοΰ ταγματάρχου δστις £ν μόνον έλάττωμα ίοως 
έχει, ότι δηλαδή σκοπεύει λίαν ταχέως καΐ λίαν 
εύστόχως, συνόδευσί τον. Εάν δέ κατόπιν, άφοΰ 
συσκεφθείς μέ τδν εαυτόν σου ευρης ότι είναι 
προτιμότερον, έπ’ έλπίδι νά συλλαβής τδν κα
κούργου συυεταϊρόυ σου, υά έλθης είς Νεοβόρακον, 
τότε ζητείς συγγνώμην άπδ τδν σίρ Ιάκωβον καί 
επανέρχεσαι. » ίδοΐ» πώς άπεφάσισα, άν καί δέν 
παραδέχομαι τάς προτάσεις σας, νά σάς συνο
δεύσω άφοΰ τδ επιθυμείτε.

Γελάσαντες ούκ ολίγον διά τήν άναποφάσιστον 
άπόφασιν τοΰ καθ’ ύπερβολήν άμφιβόλου Αρθού
ρου, έπεδόθημεν είς τήν παρασκευήν τών τής ά
ναχωρήσεώς μας' άπεφασίσθη δέ νά μεταβώμεν 

είς τήν Καναδικήν διαπλέοντες τΙ>ν Οΰδσωνα^ 
δστις διά τδ μεγαλοπρεπές και ποικί'λον τών πα
νοραμάτων αύτοΰ δικαίως συγκρίνεται πρδς τδν 
Ρήνον.

ιΓ.

Δέν ύπάρχουσιν ατμόπλοια ώοαιότερα, μεγαλο
πρεπέστερα καί άνετώτβρα τών διαπλεόντων τδν 
Οΰδσωνα. Είναι όντως πλωτά ανάκτορα φωτιζό
μενα τήν νύκτα διά τοΰ γάζ, καΐ μεταφέροντά 
σε άπδ τοΰ Νεοβοράκου είς Αλβάνην άπέχουσαν 
150 μίλλια άντΐ πέντε μόνον φράγκων έντδς 
οκτώ η εννέα ωρών. Κατά τήν στιγμήν τοΰ από
πλου τδ θέαμα εΐναι έξαίσιον. Τδ κατάστρωμα 
δηλαδή τοΰ πλοίου καί οί περιζάνοντες αύτδ πλα
τείς έζώσται πλζροΰνται τακτικώς ύπδ τετρακο- 
σίων ζ πεντακοσίων έπιβατών άποχαιρετώντων 
εύθύμω; τούς έπί τής προκυμαίας φίλους, οΐτινες 
άναγκάζονται ύπδ τών ύποθέσεών των νά μένωσιν 
εις Νεοβόρακον. Σημείου δέ δοθέντο; τδ πλοϊον, 
ώς κύκνος κολοσσαϊος, ούτινος έχει καί τήν χάριν 
καί τήν άσπιλον λευκότητα, άπομακρύνεται, 
κατ’ άρχάς μέν βραδέως, έμμέτρως δέ καί μετά 
προφυλάξεως τύπτον τήν θάλασσαν διά τών με
γάλων καί σιδηρών αύτοΰ πτερύγων, έωσοΰ ή 
κίνησις επιταχύνεται, καί τότε πλέον ολισθαίνει 
ώς φάσμα έπ1. τοΰ ώραίου καί βαθυροείθρου ποτα
μού, διανύον δεκαέξ έως είκοσι μίλλια άνά πάσαν 
ώραν. Εκατέρωθεν τοΰ ποταμοΰ πολλοί περίεργο: 
παρατηρούσε διά τηλεσκοπίου τήν διάβασιν τοϋ 
άτμοπλοίου, τοΰ οποίου ή πρώρα μετά τοσαύτης 
ίρμή; διασχίζει τδ ύδωρ, ώστε σχηματίζει στή
λην ύδάτινον ύψηλήν έως οκτώ ή δέκα μέτρα, 
©ά έλεγέ τις δτι είναι δ λαμπαδοφόρος όδηγδς 
τής νηχομένης έκείνης νύμφης.

Είπομεν άνωτέρω δτι θέλουσι τινες τδν Οΰδ
σωνα έφάμιλλον τοΰ Ρήνου' άλλοι τινες δμως εύ- 
ρωπαϊοι λέγουν δτι δ έπαινος είναι ύπερβολικδς 
καί δτι παρέχει μέν καί ό Οΰδσων ποικιλίαν θεά
ματος καί πολλήν τής φύσεως καλλονήν, άλλά 
λείπουσιν άπδ αύτδν τά μεσαιωνικά λείψανα, τά 
όποϊα βλέπομεν είς τδν Ρήνον, καί τά φεουδα- 
λικά έκεϊνα έρείπια, τών οποίων ή θέα άναπο- 
λεϊ τοσαύτα έρωτικά καί τραγικά γεγονότα. Εις 
τούτους δμως ήμεϊς άποκρινόμεθα δτι ή Αμε
ρική εΐναι χώρα νέα καί ή ιστορία αύτής δέν 
συνέχεται τωόντι μετ’ έοειπίων, ούδέ διήλθεν έπ’ 
αύτής ό ζοφερός καί στυγερός φεουδαλισμός, ‘θ 
νέος χόσμος τέκνον ών τοΰ παλαιού, έλαβεν έκ

τής Εύρώπης τήν πρόοδον καί τδν πολιτισμόν ; 
τά όποϊα είς έκεϊ»ο τδ ημισφαίριου άνεβλάστησαν ι 
μετά πολλούς άγώνας καί άπηύγασαν ώς ή αύγή ι 
λαμπράς ήμέρας μετά τάς μακράς καί σκοτεινάς 

νύκτας τοΰ μεσαιώνος.
Καί ναί μέν ό Οΰδσων δέν μαρτυρεί ίπποτικήν 

πράξιν, άναπολεϊ όμως τους τεραστίους πνευμα
τικούς άγώνας τοϋ Φούλτωνος, όστις έδάμασε τήν 
οικουμένην διά τής εύφυεστέρας τών έφευρέσεων, 
τής άτμοπλοΐας. Τίς περιηγητής δέν συνεκινήθη 
διαπλέων τά υδατα ταΰτα, ένθα πρώτος ό Φούλ- 
των, ύπερνικήσας τάς άντενεργείας τών άνοήτων 
η τών φθονούντων καί άπιστούντων είς τά έργα 
του, έπέβη έπί τοΰ πρώτου άτμοπλοίου καί άπέ- 
δειξεν άριδήλως τδ άληθές τής έφευρέσεώς του ! 
Τδ πρώτον τωόντι πείραμα τής είς τήν ναυτιλίαν 
έφαρμογής τοΰ άτμοΰ έγένετο είς τδν Οΰδσωνα 
άπδ Νεοβοράκου μέχρις Άλβάνης, και παρετηρή- 
παμεν μετά μεγάλης συγκινήσεως τδ μέρος ένθα 
καθαυτό έγένετο ή πρώτη περιστροφή τών τρο
χών τοΰ πλοίου, τοΰ οποίου ή άκαταλόγιστος έ- 
πι^οή έπέπρωτο νά έπενεργήστ, τοσοΰτον δρα- 
στηοίως έπί τοΰ μέλλοντος ολοκλήρου τής άνθρω- ' 

πότητος.
‘Οποία ήμ,έρα έκείνη, καθ’ ήν ό Φούλτων έκα

με τδ πείραμα τοΰτο ένώπιον δλοκλήρου τού λαοΰ 
τού Νεοβοράκου συ^ρεύσαντος έπί τή; προκυ
μαίας ! Ταύτης εφάμιλλος άλλη δέν ύπάρχει έκτδς 
έκείνης καθ’ ήν δ Γουτεμβέργης έξέδωκεν έκ τού 
τυπογραφείου του τδ πρώτον έντυπον βιβλίον, 
τήν περίφημου παλαιάν διαθήκην.

Αί περιπέτεια-, τής άξιομνημονεύτου έκείνης 
ήμέρας έξιστορήθησαν έν αύτογράφφ έπιστολή 
τοϋ Φούλτωνος πρός τινα τών φίλων σου.

« ότε κατά πρώτον έπεχείρησα, λέγει δ έ- 
φευοετής, τήν ναυπήγησιν τού πρώτου μου άτμο
πλοίου, ό λαός τού Νεοβοράκου έθεώρησε τδ σχέ- 
διόν μου μετ’ άδιαφορίας καί ψυχρότητος, καί 
τινες μέν έ/. τών σοφωτέρων έπιστημόνων μέ έ- 
κάλεσαν φαντασιοσκόπον, άλλοι δέ άσυστόλως 
μέ έξύβρισαν ώς αγύρτην. Μόνοι οί φίλοι μου μέ 
ένεψύχουν άν καί έφαίνοντο δυσπιστούντες κάπως 
καί αύτοΐ, διότι ήκουον μέν μεθ’ ύπομονής τάς 
εξηγήσεις μου, άλλά μέ τρόπον άπρόσεκτον δη- 
λούντα ότι οί λόγοι μου ούδόλως κατέπειθον 
αύτούς. Συνεχώς άνεμιγνυόμ.ην μετά τοΰ καθ’ όδόν 
συνομιλούντος λαοϋ, καί έκεϊ ηκουον τάς διαφό-
ρους περί τοΰ άτμοπλοίου μου γνώμας. Καί τινες 
μέν ήρώτων άλλήλους άν δύναται σπουδαίως νά

χρησιμεύση ή νέα αΰτη καί άλλόκοτος μηχανή 
είς άλλο τι παρά είς διασκέδασιν τών άέργων, 
άλλοι δέ έλάλουν περί αύτής μετά περιφρονή- 
σεως’ πολλοί τήν έχλεύαζον καί όλοι έν γένει 
ώνόμαζον τήν έφεύρεσίν μου εξημμένης φαντα
σίας άποκύημα. Μεθ’ολα ταΰτα τδ πλοϊόν μου 
έναυπζ.γήθη, έφθασε δέ καί ή ήμέρα τή; απόπει
ρας. Φαντάσθητι δπόσον έπαλλεν ή καρδία μου ! 
Παρεκάλεσα πολλούς τών φίλων μου νά μέ συ- 
νοδεύσωσιν έπί τοΰ άτμοπλοίου διά νά παραστα- 
Οώσιν ώς μάρτυρες τής επιτυχίας τοΰ πρώτου μου 
άπόπλου. Καί οί πλεϊστοι μέν έδέχθησαν, άλλ’ 
έβλεπον φανερά ότι έδέχθησαν μόνον χάριν φιλίας 
καί δτι μετά δυσαρέσκεια; άπεφάσισαν νά συμ- 
μερισθώσι τήν άποτυχίαν μου, διότι ούδ’ έφαντά- 
σθησαν κάν ότι έμελλον νά θριαμβεύσω. Καί έκεϊ- 
νοι μέν άμφέβαλλον περί τή: έπιτυχίας, έχοντες 
εύλόγους όπωσούν άφορμάς, διότι καί ή μηχανή 
ήτο νέα καί πολλά αύτής μέρη κατεσκευάσθησαν 
ύπδ έργατών έντελώ; άπειρων περί τά τοιαϋτα 
επομένως ύπήρχε φόβος άποτυχίας' έγώ όμως 
εϊχον μεγίστην πεποίθησιν είς τήν έπιτυχίαν τού 

έργου.
«Ηλθεν έν τούτοις ή ώρα, καθ’ ήν έπρεπε νά 

δοθή ή διαταγή τοΰ άπόπλου. θί φίλοι μου ήσαν 
συνηγμένοι έπί τοΰ καταςτρώματος άδημονοΰντες, 
φοβούμενοι καί σιγώντες καί είς τά πρόσωπά των 
έφαίνετο οΰτως ειπεϊν έζωγραφισμένη ή λύπη, έγώ 
δέ βλέπων αύτούς μετενόησα σχεδόν δτι έπεχεί
ρησα τοιοϋτον έργον’ άμα δμω; έδωσα τδ σημεΐον 
τή; κινήσεω; τοΰ πλοίου, άνέλαβον έξ ολοκλήρου 

τδ θάρρος.
« Τδ πλοϊον τςοόντι έκινήθη, άλλά μετά πα- 

ρέλευσιν όλίγων στιγμών διά μιάς έστάθη.
« Τότε τδ πλήθος τδ όποϊον έως τότε έσίγα 

ηρχισε νά ψιθυρίζη, καί ήκουσα τοιούτου; ώς 
έγγιστα λόγους « Σάς τδ είπον έγώ ότι αύτδς 
ό άνθρωπο; εϊναι ζφρενοβλαβής ! » 11 στιγμή
έκείνη ήτο στιγμ.ή τρομερά, στιγμή κρίσιμος. 
Αποταθείς τότε πρδ; τδν λαόν έζήτησα τδν λό
γον, γενομένη; δέ σιωπή; « Γνωρίζω, είπον, τδ 
αίτιον τής αιφνίδια; στάσεως, καί έάν μοί πα- 
ραχωρήσητε ήμίωρον προθεσμίαν ύπόσχομαι νά 
έξακολουθήσω τδν πλοΰν ύπδ τδν όρον, αν άπο- 
τύχω, νά παραιτηθώ διά παντδ; τής έπιχειρή- 
σεώς μου » Η προθεσμία μοί παρεχωρήθη. Οθεν 
καταβάς είς τήν μηχανήν άνεκάλυψα άμέσως ότι 
ή στάσις αύτή; προήλθεν έκ τή; κακή; προσαρ
μογή; δύο σιδήρων. Εγένετο λοιπόν ταχέως ή 

5
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διόρθωσι;" τδ άτμόπλοιον έκινήθη πάλιν καί 
έφθασε τέλος πάντων είς Αλβάντ,ν 1 . . . Ουχ 
ήττον ή έπιμονή τοϋ λαοΰ καί προ πάντων τών 
επιστημόνων δέν έπαυσε’ μή δυνάμενοι δέ ν’ άρ· 
νηθώσιν δτι τδ άταόπλοιόν μου έπλευσεν έκ Νεο 
βοράκου εις Αλβάνην, διετείνοντο δτι δέν θά δυ- 
νηθή και νά έπιστρέψη. Μεταξύ δέ δλων τών 
άλλων αντιλογιών έτέθη καί τδ έξής ζήτημα: 
Είς τί αρά γε Οά ώφελήση τοιοϋτον πλοίου ; . ·» 

Φρικιά τις άναλογιζόμενος δπόσου; κινδύνους 
διέτρεξε τδ πείραμα τοϋτο τοΰ Φούλτωνος καί 
μάλιστα δτι άν δέν παοεχωρεϊτο ύπδ τών άντι- 
πραττόντων ή ήμίωρος προθεσμία, ήθελεν ίσως 
διά παντδς παραδοθή είς λήθην ή έφεύρεσις.

Τδ δέ περιεργότερον είναι δτι πολλοί επιστή

μονες τής έποχής έκείνης, παραδεχόμενοι άφ’ ένδς 
ώς πιβακητ τήν χρήσιν τοϋ άτμοΰ είς τδν έν 
τοϊς ποταμοί; πλοΰν, ένώ ήδη εκατοντάδες άτ 
μοπλοίων διέπλεον αύτούς κατά παντοία; διευ
θύνσεις, διεκήρυττον άφ’ έτέρου δτι ουδέποτε 
άτμόπλοιον θά δυνηθή νά διαπλεύση τδν Ωκεα
νόν ! Επί τοϋ ζητήματος τούτου έγράφησαν πολ- 
λαί νοστιμώταται έκθέσεις, άλλ’ έν τώ μεταξύ ό 
Σαβαννάχ πλοίου τριακοσίων ογδοήκοντα τόνων 
κινούμενον διά τοϋ άτμοϋ άνεχώρησε τή 26 ϊΐαΐου 
1819 έκ Σαβαννάχ κατευθυνόμενον είς Λιβερ· 
πούλην. Μετά δέ είκοσιπενταήμερον πλοϋν, διαρ- 
κοϋντος τοϋ οποίου ή μηχανή είργάσθη μόνον έπί 
1 8 ήμερα;, έφθασεν είς τά παράλια τής Αγγλίας. 
Τότε ό πλοίαρχο; βλέπων δτι ειχεν άρκετήν καύ 
σιμόν ύλην, διέταξε νά συστείλωσι τά Εστία καί 
νά αύξήσωσι τήν δύναμιν τοϋ άτμοϋ. Φαντά- 
σθητε οποίαν έντύπωσιν έπροξένησε τδ θέαμα εις 
τήν Αγγλίαν ! ‘θ ναύαρχος αγγλική; μοίρας 
ήγγυροβολημένη; έξωθεν τή; Λιβερπούλη;, βλέ 
πων κατευθυνόμενον πρδς αύτού; πλοΐον μή έχον 
ιστία καί έκπέμπον νέφη καπνοϋ έκ τών σπλάγ
χνων του, ένόμισεν δτι έκαίετο καί ίπεμψεν εις 
βοήθειάν του δύο πλοιάρια, αναγνώρισα; δμως 
κατόπιν τήν άπάτην του έπλησίασεν εγγύτερον, 
διά νά παρατηρήσω προσεκτικώτερον τδ Οαΰμα. 
Το άτμόπλοιον είσεοχόμενον είς τδν λιμένα τής 
Λιβερπούλη; ύπεδέξαντο οί κάτοικοι μετ’ ένθου- 
σιωδών άνευφημιών, ό δέ πλοίαρχο; αύτοϋ έλαβε 
πολλά; περιποιήσεις παρ’ δλων τών σωματείων 
τής πόλεως.

Οι δέ έπιστήμονε; τί είπον τότε; ίσως 
έρωτάτε.

Ο,τι συνήθως λέγουσιν. Δέν έταράχθησαν παν- 

ταπασιν έςηκολούθησαν τάς διατριβάς των κατά 
τής άτμπλοία; καί μόλις πρδ δέκα έτών διετεί- 
νετο εισέτι είς τών έπιστημόνων τούτων δτι ή 
χρήσις τοΰ άτμοϋ είναι άδύνατος είς τάς μεγά- 
λας θαλασσοπλοΐας.

(έπιται συνέχεια.) 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.

Η ύπδ τής αρχαιολογική; ήμών Εταιρίας τε- 
λουμένη άνασκαφή τών έξωθεν τοϋ κοίλου καί 
τή; σκηνή; τοϋ Διονυσιακού θεάτρου έξακολουθεϊ 
δίδουσα είς φώς πολλά καί περίεργα, τά όποια, 

αν και έπί τδ πλεϊστον είναι τών Ρωμαϊκών χρό· 
νων, όμως εχουσι ποικίλας αναφοράς πρδς τδν 
παλαιότερον Ελληνικόν βίον, καί πολλαχώς τήν 
τέχνην καί τήν ιστορίαν καί τήν μυθολογίαν δια· 
φωτίζουσιν. Εκτός τών ήδη έν τή Παλιγγενεσία 
μνημονευθέντων ή έκδοθίντων καί τής μεγάλη; 
Λμφικτυονική; έπιγραφής, ήτις έτυπώθη έν τώ 
προηγουμένφ τεόχει τοΰ περιοδικοΰ τούτου, ευρέ- 
θησαν πρδ ήμερών τινών καί τά έξής άξια λόγου 
άντικείμενα"

πλάξ λίθινη παχεϊα καί ευμεγέθης, έχουσα 
κατά δύω σειράς άνά τρεϊ; άναγλύπτους προσω
πίδας, όρθίω; σχεδόν έξεχούσας, τέχνης δέ λίαν 
καλής. Πιθανόν νά ειχεν ή πλάξ καί πλείονας 
κατά μήκος, έπειδή είναι κολοβή κατά τδ έτερον 
τών άκρων της, τδ πρδ; δεξιάν τώ όρώντι.

μοναί προσωπίδες άλλαι τέσσαρες πέντε, έξ ών 
ή μία άρίστη; διατηρήσεως.

Σειληνών κολοσσιαίων κορμοί δύω, καθ’ όλου 
είπειν τοΰ είδους έκείνων τών προτέρων δύω, τών 
άπεικονισθέντων έν τή τελευταία έτησίω εκθέσει 
τή; άρχαιολογική; Εταιρίας, μόνον δέν έχουν ούτοι 
δπισθέν των συμφυή τετράγωνον στήλην, έφ’ ή; 
νά έρίίδωνται, άλλά φαίνονται καί κατά τά νώτα 
περιφερείς. Ούτω τώρα γίνονται τέσσαρες οί μέ
χρι τοϋδε άναφανέντες τοιοϋτοι κορμοί, ίπεβά- 
σταζον ούτο-. πάντες πιθανώς έπιστύλιον στοάς 
τίνος, καί ίσως οί μέν πρότερον εύρεθέντες δύω 
ήσαν τών γωνιών, οί δέ νϋν άνήκον είς τού; διά 
μέσου.

Τδ δέ άξιολογώτατον εύρημα, δπερ καί πολλοί 
τών έν Αθήναι; κατοικούντων συχνάζοντε; έπι- 
τοπίω; περιεργάζονται καί τινες τών δήθεν κομ- 
ψοτέρων τεχνογνωστών θίγουσι μέ τά ευρωπαϊκά 

I των ραβδία δχι πολύ μαλακώς, είναι βωμός μέγας

μαρμάρινος, κυλινδροειδής, μέ άρχιτεκτονικά 
πλούσια-κοσμήματα άνω τε καί κατά τήν βάσιν, 
ίχων δέ κύκλω κκτά τδ κύριον σώμα έν συμμέ- 
τρφ άποστάσει άνάγλυπτα Διονυσιακά πρόσωπα 
τέσσαρα βαθνπώγωνα, δύω ειδών, καί ρόδακα; 
τέσσαρας εναλλάξ, καί τά λεγόμενα έγκαρπα 
(guirlandes) «ερικρεμάμενα μετά ταινιών έχου- 
σών, ώς μοί φαίνεται, καί νερά, ί'.ανώς διά τής 
γλυφής αποδεδειγμένα, άπαντα ταϋτα τέχνης 
λίαν εύφυοΰς καί έπιδεικτικής, άλλ ολίγον ξηρά;, 
ίν δέν σφάλλω. Εχει δ βωμός ούτος άνω που 
έπιγραφήν γράμμασι τών Ρωμαϊκών χρόνων τήν 
δε’

Πιστοκράτης καί Απολλόδωρος 
Σατύρου Αύρίδαι πομποστολήσαντε; 
καί άρχοντες γενόμενοι τοϋ γένους 
τοΰ Βακχιαδών άνέθηκαν.

Τδ πομποστολήσαντε; υποθέτει πομποστόλους. 
Νέον καί τδ Βακχιαδών γένος διά τάς ’Αθήνα;

Είς τδ κάτω μέρος είναι κάπου μέρος έπιφανεία; 
τοΰ λίθου έπίτηδες άπεξεσμένον, δπερ ίσως ήτό 
ποτέ ένεπίγραφον. ’Αλλά καί δ τόπος, δπου τδ τής 
άνω έπιγραφής άνέθηκαν καί δλίγον παρέκει, είχε 
ποτέ πιθανώς άλλα γράμματα, διότι είναι ολίγον 
βαθύτερου καί σώζει τινά ίχνη έξιτήλων γραμμών. 
— ό βωμός ούτος άνεσκάφη έξω τής σκηνή; πρδς 
νότον. Επεθύμησάν τινες νά ήτο ούτος ή θυμέλη 
τοΰ θεάτρου, άλλά τοϋτο θεών έν γούνασι κεϊται, 
θεών δηλ. τών δύω Διονύσων, οΐτινες είχόν ποτέ
ναούς πρδς τώ θεάτρφ.

Εκ τών άλλων αρχαίων τών άναφανέντων άνα- 
φέρομεν τούς έξής ένεπιγράφους λίθους"

ζ ........ ε Λυσίμαχος
.... ακοντα

. . . Σαλαμινίαις

. . . θίσιν
. . . ιλ(ω?)ν ένίκα 

. . . ού)κ έγένετο
.... έγινε) το

Ούτοι οί επτά στίχοι άναγινώσκονται έπί πλα- 
κδς ίμηττείας, κολοβής κάτω καί πρδς τ’άριστερά 
τώ όρώντι, γράμμασι γεγραμμένοι τών Μακεδονι
κών χρόνων, καί φαίνονται άντε; λείψανου διδα
σκαλίας θεατρικής. Παράβαλε τάς έυ Corp. Inscr. 
Gr. τοιαύτας, τάς ύπ’ άρ. 229—231. — Σαλα- 
μινίας δράμα Αισχύλου άναφέρουσιυ οί παλαιοί.

............................ ν
................ιεύς 
.... ηύλει.

Ταϋτα έπί βάθρου Τμηττείου κολοβοΰ όντα, 
είναι ποοδήλως λείψανα χορηγικής έπιγραφής, 
δποϊαι καί άλλαι έν ταύτη τή άνασκαφή εύρέθη
σαν καί έξεδόθησαν πρδ καιροΰ έν τε τή Αρχαιο
λογική ’Αθηνών έφημερίδι, Β' περιόδου, καί έν τώ 

Φιλίστορι.
Η δέ εφεξής έπιγραφή, ουσα τιμητική, άναγι- 

νώσκεται έπί βάθρου ‘Τμηττείου πάντοθεν κολο
βοΰ, εύρεθέντος έξω τοϋ κοίλου πρδς δυσμάς,ένθα 
τδ πρόσωπον τοϋ έξωτερικοϋ τοίχου καθαρίζεται 
καί άναφαίνεται δσημέοαι άξιον λόγου"

ό δήμος
. . .ον Φάβιον

Μάξιμον.

Μήπως δέ δηλοΰσι τά γράμματα τδν Φάβιον 
Μάξιμον, τδν έταϊρον τοΰ Αύγούστου, τδν παρά 
Τακίτφ Χρον. 1, 5 μνημονευόμενον; Εν C. I. Gr. 
άρ. 370, b είναι έκτυπωμένη μία έκ τή; Αθη
νών άκροπόλεως έπιγραφή λέγουσα" ό δήμος 
Παΰλον Φάβιον Μάξιμον αρετής ένεκεν κτλ. Καί 
δέν είναι άτοπον νά ύποθέσωμεν, δτι καί έν τή 
άνω καί τή κάτω πόλει ίδρύθη τιμής χάριν δ 
άνήρ ούτος, ώ; καί άλλοι τών μεγαλοδυνάμων τοϋ 
Αυγούστου έταίρων,οίον δ έκ τοΰ Δίωνος Κασσίου 
(54, 23) καί τοΰ Τακίτου (Χρον. 1,10) κακή 
φήμη γνωριζόμενος Ουήδιο; Πωλλίων όντως δε 
τδ πρώτον δνομα Παΰλος άποδίδεται ύπδ πολλών 
άρ/αίων είς τδν ύπδ Τακίτου μνημονευόμενον 
Μάξιμον, 8ν καί δ Πλούταρχος έν τώ περί άδο- 
λεσχίας κεφ. 1 < άναφέοει μέ γραφήν Φούλβιος 
όχι Φάβιος, διά τήν αύτήν δέ δι ήν καί δ Τά- 
κιτο; αιτίαν, ούσαν λίαν περίεργον, δι’ 8 καί δέν 

δκνοϋμεν ένταΰθα νά άναγράψωμεν τδ τοΰ Χαι-
ρωνέως κείμενον, έχον ούτως"

« Φούλβιος δέ δ Καίσαρο; έταϊρος τοΰ Σεβα- 
ς-οΰ, γέοοντος ήδη γεγονότος άκούσας δδυρομένου 
τήν περί τδν οίκον έρημίαν, καί δτι τών μέν δυεϊν 
θυγατριδών αύτοϋ άπολωλότων, Ποστουμίου δέ, 

8ς έτι λοιπός έστιν, έκ διαβολής τίνος έν φυγή 
δντος, άναγκάζεται τδν τής γυναικδς υίδν έπει- 
σάγειν τή διαδοχή τή; ήγεμονία;, καί περ οί- 
κτείρων καί βουλευόμενο; έκ τής ύπερορίας άνα- 
καλέσασθαι τδν Ουγατριδοΰν’ ταϋτα δ Φούλβιο.·
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αχούσα; έξήνεγκε πρδς. τήν. εαυτού γυναίκα, πρδς 
δέ Λιβίαν έκείνη' Λιβία δέ καθήψατο πικρώ; Καί- 

σαρος, εί πάλαι ταύτα έγνωκώς, ού μεταπίμπεται 
τδν θυγατριδοϋν, άλλ’ εί; έχΟοαν καί πόλεμον 
αύτήν τώ διαδόχφ τής αρχή; καθίστησιν. Ελ- 
θόντος ουν έωθεν, ώ; είώθει, τού Φουλβίου πρδ; 
αύτδν καί είπόντο;' χαϊρε Καϊσαρ' ί'γίαινε, είπε, 
Φούλβιε. Κάκεϊνος άκούσα; φχετο ευθύς άπιών 
οΐκαδε καί τήν γυναίκα μεταπεμψάμενος' Εγνω- 
κεν, έφη, Καϊσαρ, δτι τδ άπό^ητον ούκ έσιώ- 
πησα' καί διά τούτο μέλλω άναιρεϊν έμαυτόν' ή 
δέ γυνή' Δικαίως, είπεν' δτι μοι τοσούτον συνοί

κων χρόνον, ούκ έγνω; ούδ’ έφυλάξω τήν άκρα- 
σίαν' άλλ’ εασον εμέ προτέραν. Καί λαβούσα τδ 
ξίφος, έαυτήν προανεΐλε τού άνδρός. »

Τά δέ έξής ολίγα γράμματα άναγινώσκονται 
έπί έτέρου μεγάλου βάθρου λίθου Πεντελησίου, 
λίαν κολοβωμένου, άνασκαφέντος πρδ; νότον τή; 
σκηνή;,

ΜΑΙ.................

ΔΙΣ . . . . 
ΔΗΜ ....

. . ίερεύς 1 . . . .

Η γραφή εμφαίνει τούς Ρωμαϊκούς χρόνους, ό 
τόπος δέ δπου είναι οί τρεις πρώτοι στίχοι φαί
νεται βαθύτερου έξεσμένο; ή ή λοιπή επιφάνεια 
τού λίθου.

Προσεχώς θέλομεν έκδώσει τάς δχι όλίγας επι
τύμβιου; έπιγραφάς, τά; αύτόθι ευρεθείσας, άν 
δέν έλθωσιν είς φώς άλλαι σπουδαιότερα·., άπαι- 

τούσαι προτίμ.ησιν.
'Εν Άθήναις, τή 21 'ίανουαρίου 1866.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΚΟΤΜΑΝΟΤΔΗΣ.

II ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ. (I)

Δ'.

Η Τραπεζοΰς ύποτε.ΐής των σουλτάνων σε.Ιγιου- 
σεδωΓ καί τών μεγάΛων μογγόΛων χάνων— 
ΒασιΑεΙα, Ανδρονίκου τοΰ Α', (Γίδος) καί 
Ίωάννον τοΰ Α'. ί’Αξοΰχος), 1222—1238.

Οί Βυζαντινοί έλληνες ούδόλως έθεώρουν ώς 
κληρονομικόν δίκαιον τήν τού αύτοκοατορικοϋ 
θρόνου διαδοχήν, άλλ’ ή νέα ελληνική αύτοκρα-

(1) Συνέχεια άπδ ουλλαδ. 73.

τορία τή; Τραπεζούντος άπέστη παραχρήματών 
περί τών Καισάρων παλαιών τούτων ^ωμαϊκών 
ιδεών καί ετεινεν εις τδ νά κατισχύση τδ κληρο
νομικόν σύστημα. Αλλ’ έν τούτοι; τδ σύστημα 
τούτο δέν ειχεν είσέτι έφαρμοσθή εί; τδν θάνα
τον Αλεξίου τού Α', δ Ανδρόνικος δέ δ Γίδο; 
γαμβρό; τού ήγεμόνος τούτου, άποκλείσας τδ; 
Ιωάννην, τδν πρεσβύτερον αύτού υίδν, άνέβη εί; 

τόν κενόν καταστάντα θρόνον (α).
‘θ Ανδρόνικος, εί καί ίμεινεν υποτελής τών 

σελγιουσιδών, (ύφελήθη τοσούτον έμπείρω; άπδ 
τάς περίπλοκά;, αίτινες Ακολούθησαν τδν θάνα
τον τού σουλτάνου τού ΐκονίου, ώςτε κατώρθω- 
σεν, ΐνα, κατά τδ δεύτερον έτος τής βασιλεία; 
αύτού συνομολογήση συνθήκην επωφελή μετά 
τού Αλαδίνου, διαδόχου τού άδελφού αύτού 
Αζεδίνου. II συνθήκη αύτη περιείχε τδν όρον 

συνεχούς ειρήνης μεταξύ τών δύο ηγεμόνων καί 
απαραβίαστου σεβασμόν τών δρίων τής χώρα
έκατέρου. Τοιαύτη συνθήκη μεταξύ τού δεσπό
του καί τού υποτελούς ήτο λίαν ευνοϊκή πρδ; 
τήν άνεξαρτησίαν τού δευτέρου, ή ώςτε νά μή 
μεταμεληθή άμέσως δ Αλαδϊνος. Θέλομεν ϊδει 
ώς έξής τδν τρόπον μεθ’ ού διελύθη ή συνθήκη 
αυτή.

Πλοϊόν τι, Οαλασσοπορούν ύπδ τήν αύτοκρα- 
τορικήν σημαίαν τής Τραπεζούντος καί φέρον 
μετά τού γενικού θησαυροφύλακο; τής Χερσώνος 
καί πλείστων άρχόντων τής Περατείας μεγάλην 
ποσότητα χρημάτων, ώρισμένων διά τδ γενικόν 
ταμεΧον τού κράτους έξώκειλεν είς τήν ξηράν πλη
σίον τής Σινώπης. Πάραυτα Εύτων δ διοικητή; 
τής Σινώπης, κατέσχε τδ πλοϊον, έγένετο κύριος 
τού θησαυρού τού ’Ανδρονίκου,, καί έκράτησε τούς 
άρχοντας πρδ; άπότισιν λύτρων. · Μαθών ό-αυ- 
τοκράτωρ τής Τραπεζούντος τήν είδησιν τή; πει
ρατεία; ταύτη;, άπεφάσισε νά τιμωρήση τδν 
Ευτωνα καί έξώπλισε στόλον μετά στρατού, 
δςτι; άπεβιβάσθη είς Καρούσαν καί έλεηλάτησε 
τήν χώραν μέχρι τών τειχών τής Σινώπης. Συγ
χρόνως δ στόλος προσέβαλε τά πλοία τού λιμέ' 
νος τής Σινώπης μετά τού αύτού άποτελέσματο;.' 
‘θ δέ Εΰτων άπελπισθείς άπέδωκε τδ πλοϊον 
έκεϊνο μετά τού θησαυρού, καί άπέλυσε τούς 
αιχμαλώτους χωρίς λύτρων, έν ω οί στρατιώται

(α) Τινές κατέφυγον εις άπλας εικασίας, όπως κρίνωσιν 
έάν ούτος δ αύτοκράτωρ ’Ανδρόνικος δ Α' ήτο δ αύτδ; 
’Ανδρόνικός δ Γίδος, δστις είχε κυβερνήσει τδν στράτόν 

θεοδώρου τοϋ Λασκάρεως. ,

του, ήτις έπήνεγκεν έσχάτην ταραχήν μεταξύ 
τών προσβαλλόντων. Οι Τούρκοι άποκρουσθέντες 
μετ’ άπωλείας, Αρίθμησαν μεταξύ τών νεκρών 
των τδν Εύτωνα, διοικητήν τή; Σινώπη; καί 
τδν Τιασεδΐνον έξάδελφον τού άρχηγοϋ των Με
λίκ. Δευτέρα τις προσβολή, νύκτωρ καί πρδ; 
τδ μεσημβρινόν μέρος γενομένη, δπως ληφθή έξ 
εφόδου ή Τραπεζούς, έσχεν έτι καταστρεπτικά» - 
τέρα άποτελέσματα διά τε τδν Μελίκ καί τδν 
στρατόν αύτοϋ. Φοβερά καταιγΐς έξε^ράγη έν 
τώ σκότει τής νυκτδς, ώς έάν δ ούρανδς έλάμ- 
βανε μέρος έναντίον τών μουσουλμάνων. Η ατα
ξία διεδόθη είς τά; τάξεις των' ολόκληρα τάγ
ματα έκρημνίζοντο προςπαθούντα νά άναβώσι 
τούς βράχους διά κλιμάκων' ραγδαιοτάτη βροχή 
μετέβαλε τού; τάφρου; εί; χειμάξου;, οίτινες 
συμπαρέσυρον άνθρώπου; τε καί ίππους, καί έν 
τώ μέσω τή; ταραχής ταύτης ή φρουρά, ώφε- 
λουμένη έκ τής γνώσεω; τήν οποίαν είχε τών 
τόπων, έπεχείρησεν έξοδον άπδ βοέρα καί ευρέθη 
έν τώ μέσω τοϋ τουρκικού στρατοπέδου. ‘Ολό
κληρος ό στρατός τών σελγιουσιδών έτράπη είς 
φυγήν έγκαταλείψας δπλα καί σκεύη. Καί αύ
τδς δ Μελίκ παρασυρθείς είς τήν φυγήν έγένετο 
αιχμάλωτος εις Κουράσιον υπδ τών δρεινών τού 
Ματσούκα. Η δόξα τοΰ θριάμβου τούτου άπεδόθη 
είς τδν άγιον Ευγένιον, ουτινος δ βίος έπλουτίσθη 

δι’ ένδς έτι θαύματος.
0 Ανδρόνικος έγίνωσκε νά μεταχειρισθή συνε- 

τώ; τήν νίκην του' προσηνέχθη φιλοφρονώ; εί; 
τδν Μελίκ καί άπέστειλεν αύτδν είς τδ ’Ικόνιου 
χωρίς λύτρων καί συνωδευμένον μετά καταλλή
λου ένοπλου δυνάμεως. At μετά τού σουλτάνου 
Αλαδίνου διαπραγματεύσεις αυτού έτελείωσαν 
διά νέας τίνος συνθήκη;, ήτις άπήλλαττε τήν αύ- 

; τοκρατορίαν τή; Τραπεζούντος παντδς φόρου, 
• τής υποχρεώσεω; προσφοράς στρατιωτική; δυνά- 

I μεω; καί τού σεβασμού τή; ύπεροχή;.
Η άνεξαρτησία αυτή δέν διήρπεσεν έπι πολύ. 

> 0 μέγας σάχης τού Χοαρχίου Γελαλδϊνος, καί ό 
; μέγας σουλτάνος Αλαδϊνος διεφιλονείκουν τήν κυ

ριαρχίαν τή; δυτικής Ασίας. Εν τή συγκρούσει 
Π ταύτη δ Ανδρόνικος ένόμισεν εαυτόν άπολωλότκ 
·. εί μή έξησφάλιζε τήν συμμαχίαν ένδς τών δύο
- τούτων δυναστών, ό σάχη; ήτο δ πλέον έπι-
- κίνδυνο; γείσων' δ δέ αύτοκράτωρ τή; Τραπε-
- ζοΰντος άνεγνωρίσθη υποτελής τού Γελαλεδίνου 
έ καί παρέσχεν έν σύνταγμα στρατιωτών εί; τδν 
ν στρατόν αύτοϋ. Εν ετει I 229, κατά τδν Αμμε-

Χαί οί ναύται τού ’Ανδρονίκου έφύλαττον τά λά
φυρα άπερ είχον συνάξει.

Τδ αποτέλεσμα τής ύποθέσεως ταύτη; λίαν 
δυσηρέστησε τδν σουλτάνον Αλαδΐνον, ο;τι; έ
σκέφθη ότι δ Ανδρόνικο; υποτελή; ών, έπρεπε νά 
άναφέρη τδ πράγμα είς τδν δεσπότην αύτού πρίν 
ή ποοσβάλη τήν Σινώπην καί λεηλατήση τδ τουρ
κικόν έδαφος. Εύρε λοιπδν έν τούτω άφορμήν , 
δπως διαλύση τήν συνθήκην τήν μετά τού Ελληνος 
ήγεμόνος καί πορευθη είς κατάκτησιν τής Τρα
πεζούντος. At δυνάμεις τών Σελγιουσιδών ήσαν 
άνώτεοαι τών εχθρικών, ‘θ ’Αλαδϊνος ένεπι- 1 
στεύθη τήν άοχηγίαν τής έκστρατεία; ταύτης ί 
είς τδν υίδν αυτού Μελίκ, διατάξας αύτδν νά πο- ι 
λιορκήση τήν Τραπεζοϋντα, τήν όποιαν ένόμιζεν · 
ανίκανον είς τδ νά άντιτάξη έπί μακρώ δύναμιν ι 
σπουδαίαν. ‘θ νέος Μελίκ έσπευσε τήν πορείαν ι 
του, έστρατοπέδευσεν έπί δύο ημέρα; εΐ; Βαιβέρ- ■ 
την δπω; λάβη τά άναγκαϊα μέτρα καί (οδήγησε 
τδν στρατόν αυτού πρδ; τά κάτω διά τών κλει
σωρείων τών δασοφύτων όρέων τών περικυκλούν 
των τήν Τραπεζοϋντα. ‘θ Ανδρόνικο; ούδεμιάς 
δυνάμεως έφείσθη πρδς άπόκρουσιν τοϋ κινδύνου 
δςτις έμελλε νά έπιπέση εναντίον του. Παρασκευά- 
σας τά μέσα πρδς άμυναν τής τε πόλεως καί 
τών κατοίκων, έτέθη έπί κεφαλής τών άριστων 
πολεμιστών τοΰ κράτους, τούς οποίου; προσεκά- 
λεσεν έκ τών όρέων τής Μιγγρελία; καί τής χώ
ρας τών Χαλύβων' άλλά τδ πλεϊστον τών στρα
τιωτών αύτού, άποθα^ρυνθέν έκ τής όψεως τών 
πολυαρίθμων Τούρκων, έγκατέλιπεν αυτόν εί- 
σελθδν είς τήν Τραπεζοϋντα καί έπικαλεσθέν 
βοήθειαν έν τοϊς θυσιαστήριοι; τοϋ άγιου Ευγε
νίου καί τή; Παναγίας τής Χρυσοκεφά.Ιου. ‘θ 
’Ανδρόνικο; έκάλυψε τήν φυγήν ταύτην μετά 
πεντακοσίων έκλεκτών Ιππέων, ώπλισμένων μέ 
λόγχας καί ασπίδα;, οίτινες διεκρίνοντο είς τήν 
δυσχερή ταύτην έπιχείοησιν καί είτα έκλείσθη 
εις τήν πόλιν. ‘θ στρατό; τών Σελγιουσιδών ήρ 
χισε νά πολιορκή, καί αί σκηναί του έχωρίζοντο 
άπδ τών τειχών τή; άκροπόλεως μόλι; διά τινο; 
βαθεία; χαράδρα;, ήτις ορίζει αύτήν άνατολικώς.

Η πρώτη έπίθεσις τών Τούρκων διηυθύνθη 
έναντίον τού μέρου; εκείνου τών τειχών οπερ 
κεϊται πρδ; βο^ράν καί παραλλήλω; τή; θαλάσ
ση;. Ό μεταξύ τών προμαχόνων καί τή; θαλάσ
ση; ς-ενδ; χώρο; δέν έπέτρεπεν εί; αύτού; νά ώφε· 
ληθώσιν έκ τοΰ άριθμοϋ τού στρατού των, δ δέ 

Ανδρόνικο; έπεχείρησεν έξοδον μετά τών ιππέων
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ρον, κατά δέ τον Φαλμεράϋρον καί Ερβελότον 
4 230, δ Γελαλ,εδϊνος ένικήθη ύπό τοΰ Αλαδί
νου κατά τήν αίματηράν μάχην τοΰ Αχλά. Τό 
επόμενον έτος νέα ήττα τοΰ Γελαλεδίνου υπό τών 
Μογγόλων κατέστησε τόν Οκτάν μέγαν χάνην 
τής 'Γαρταρίας, τόν άμεσον αντίζηλον τοΰ σουλ
τάνου τοΰ ’ΐκονίου. ό ’Ανδρόνικος ώφειλε καί 
δεύτερον νά Ουσιάση τήν αύτοκρατορικήν αλαζο
νείαν του. Δεν είχε καιρόν νά χάση, διότι ό σουλ
τάνος σελγιουσίδης ειχεν αποπερατώσει τήν κα- 
τάκτησιν τής Μικράς ’Αρμενίας, ό Ανδρόνικος 
έγένετο καί πάλιν υποτελή; είς τόν άρχαΧον αυ
τού δεσπότην καί ύπεχρεώθη νά τηρή σταθερώ; 
είς τήν υπηρεσίαν του στρατόν διακοσίων λογχών, 
άποτελουσών σώμα χιλίων άνδρών (α).

‘θ σουλτάνος ’λλαδϊνος, θρασύς μέν, άλλ’ 
έμπειρος ήγεμών, δέν ήμέλησε τά έμπορικά συμ
φέροντα τών υπηκόων του. Ειχεν ικανόν διο
ρατικόν νοΰν, όπως έν νόηση, δτι οί έμποροι, μου
σουλμάνοι ή χριστιανοί, τοΰ κράτους αύτοϋ ή 
τών γειτόνων κρατών ένόμιζον τό έμπόριον αυ
τών μάλλον έξησφαλισμένον, έάν ή Τραπεζοΰς 
έμενε τόπος ουδέτερος καί ανεξάρτητος, ή έάν 
αύτός έλάμβανεν τήν ματαίαν ίκανοποίησιν τοΰ 
νά κατακτήση τήν πόλιν ταύτην καί κυβέρνηση 
δι’ ενός τών ταραχωδών έμίρων του. Ανευ τής 
συνετής ταϋτης σκέψεως τοΰ ’Αλαδίνου ή αυ
τοκρατορία τής Τραπεζοΰντος δέν Οά ήδύνατο 
νά έχη, εϊ μή βραχεϊαν τήν ΰπαρξιν, καί ούδέν 
ίχνος Οά άφηνεν είς τά χρονικά τής ιστορίας. Καί 
έπέζησε μέν είς τήν κρίσιν ταύτην, άλλ’ ή ίβηρία, 
μία τών καλλίστων αυτής έπαρχιών ώφελήθη 
έκ τών περιστάσεων, όπως άποσπασΟή καί άπο- 
τελέση κράτος άνεξάρτητον. Άφ’ ού οί Μογγόλοι 
έζωσαν τής Τιφλίδος τήν Ρουσαδάνην, βασίλισ
σαν τής Γεωργίας, έξελέγη βασιλεύς ό υιός αυ
τής Δαυίδ ύπό τών φυλών τών ϊβηρών καί Λά
ζων. Επί τινα χρόνον ό Δαυίδ ύπήρξεν ό μόνος 
χριστιανός ήγεμών τών μερών τούτων, δςτις δέν 
έγένετο υποτελής τών μουσουλμανικών δυνάμεων 
υφ’ ών περιεστοιχεϊτο. Η μητρόπολις αύτοϋ ήτο 
τό Κουτάσιον έν τή χώρα ΐμιρέττης.

‘θ ’Ανδρόνικος έβασίλευσε δεκατρία έτη. Διά
δοχος δ’ αύτοϋ έγένετο ό αδελφός αύτοϋ Ιωάν
νης ό πρώτος, έπονομαζόμενος Άξοϋχος, δςτις 
τρία μόνον έτη κατείχε τόν θρόνον. Ιωάννης δ 
Λ άπέθανε πεσών άπό τοΰ ίππου είς έπικίνδυνόν

(α) Έκαστη λόγχη περιείχε πέντε άνορας.

τινα παιγνιάν δνομαζομένην τρουχάποκ, παι- 
γνιάν έπικρατοϋσαν είς τούς εύγε-είς βυζαντι
νούς (α). Αφήκε δέ υίόν ’ΐωαννί/.ιον καλούμε
νου δςτις έξωρίσθη είς μοναστήριον, Εμμανουήλ 
δέ ό Αζ δεύτερος υίός ’Αλεξίου τοΰ Λ έγένετο 
κύριος τοΰ διαδήματος. 

’Ερρανουή.Ι ό X. ύ ρίγας στρατηγός — 

Αrfρόπχος ύ β— Γτύργιος 
({238-4 280/

’Αγνοοϋμεν ποία στρατιωτικά κατορθώματα 

κατέστησαν τόν Εμμανουήλ α' άξιον τοΰ τίτλου 
τοΰ μεγάλου στρατηγού. Δύναται τις *ά συμπε- 
ράνη δτι ήτο άξιοσημείωτον τό θάδρος αύτοϋ, 
αί δέ πολεμικαί αυτού γνώσεις παρεϊχον αύτώ 

πολιτικήν έπιέδοήν δυσανάλογον πρός τά δρια τοΰ 
κράτους αύτοϋ.

‘θ θάνατος τοΰ’Αλαδίνου, έν έτει 4237, υ
πήρξε καταστρεπτικός διά τό κράτος τών Σελ- 
γιουσιδών. ‘θ υίός αύτοϋ Γαγιασεδΐνος Καίκο- 
τρού β’, δςτις κατηγορήθη δτι έφαρμάκισε τόν 
ένδοξον αύτοϋ πατέρα, ήτο ήγεμών άσθενής και 
άσωτος. Κατά τό έτος 4 244 ύπέστη παντελή 
ήτταν είς Κουοκδάκ, πλησίον τής ’Αρσίνγγη;, 
ύπό τοΰ μογγολικού στρατοΰ τοΰ μεγάλου χά
νου όκτάϊ. Τό σύνταγμα τοϋ Εμμανουήλ συμ- 
μετέσχε τής μάχης μετά τών είς φυγήν τοα- 
πέντων στρατών, ή πολιτική ύπηγόρευεν είς 
αύτόν νά άποκτήση δσον τάχιστα τήν εύνοιαν 
τών νικητών, καί ό μέγας στρατηγός παρουσιά- 
σθη ικέτης είς τήν αύλήν τών Μογγόλων είς τόν 
Καρακόρον, όπου έγένετο δεκτός μάλλον ώς προϊ
στάμενος έμπορικής τραπέζης ή ώς αύτοκρά- 
τωρ ισχυρού κράτους. ‘Ο μέγας χάνος συνδιηλ- 
λάγη μετ’ αύτοϋ γενομένου ύποτελοΰς μέ τούς 
αύτούς δρους μέ τούς δποίους έγένετο τοΰ σουλ
τάνου τού Ίκονίου. Είς τούς δφθαλμούς τοΰ 
όκτάϊ ή Τραπεζοΰς ήτο τόπος έμπορικής μεσι
τείας μάλλον ή ή πρωτεύουσα κράτους άξιου νά 
προκαλέση τήν φιλοδοξίαν αύτοϋ.

(α) ‘Η παιγνια αότη έγίνετο έπί τοϋ ίππου καί συνί- 
στατο είς τήν άπώΟησιν δερματίνης τίνος σφαίρας καί δια
μάχην μετά ξυλίνων κοντακίων. ‘Π σφαίρα αδτη ήτο 
μεγέθους ίνός μήλου ή μιας βόμβας. Φαίνεται δμοιότης 
τις προς τό παρ’ ήμΐν λεγόμενον τόπι· ιΤχον δέ καί αί 
μεγάλαι πόλεις της ’Ανατολής τά τρουκανισ-άριά των, 
καθώς αί πόλεις της Ευρώπης τά τόπι των.

θειαι αυτού δπως αύξήση τήν δύναμίν του κα
τέστησαν αύτόν μισητόν είς τούς εύγενείς καί 
άνωίάτους στρατιωτικούς, τών δποίων συνέστειλε 
τά προνόμια. Ούτοι έξύφαναν τήν έπιβουλήν τοΰ 
νά έγκαταλείψωσιν αύτόν είς τινα τών έκστρα- 
τειών του. II προδοσία αυτή παρέδωκε τόν Γεώρ
γιον είς τούς τουρκομάνους αιχμάλωτον, δπότε 
ηλπιζε νά έκδιώξη αύτούς έκ τής άλύσεως τοϋ 
δρους Ταυρεσίου, δπου ειχον άοχίσει νά σκηνώσι.

ΣΤ'.

ΛηΡ.αρτησία της Τραπεςοϋι-τος. —Έσωτερι- 
xai τιιραχαί. — Ιωάννης ό Β'. — Σνρρα- 
χία ριτά τής αυτοκρατορίας τής Κωνσταν
τινουπόλεως (1280—J297J.

Ιωάννης δ Β*, τρίτος υίός τοΰ Εμμανουήλ 
άνέβη έπί τοΰ θρόνου έν έτει I 280, άμα τή άγ- 
γελία τής αιχμαλωσίας τοΰ άδελφοΰ αύτοϋ Γεωρ
γίου. ίΐ Τραπεζοΰς τότε ήτο έλευθέρα τής κυ
ριαρχίας τών Μογγόλων, καί ή ιστορία αύτής λαμ
βάνει νέον χαρακτήρα, ό Ιωάννης ήτο νέος καί 
άσθενής, οί δέ πρώτοι τών αριστοκρατών τοΰ 
τόπου ήλπιζον νά μεταχειρισθώσιν αύτόν ώς δρ- 
γανον. Κατά τόν δέκατον τρίτον αιώνα ή κατά- 
στασι; τής κοινωνίας, όχι μόνον είς Τραπεζοϋντα, 
άλλά καί πανταχοΰ άπήτει, ώςτε δ ήγεμών νά 
ήναι άνθρωπος ένεργητικός. Μτο καιρός, καθ’ 8ν 
νόμ,οι δυσκόλως έδύναντο νά δεσπόζωσιν έπί τών 
άνθρωπίνων πράξεων, ή δέ θρησκεία έπαυσεν ύπο- 
στηρίζουσα τήν πρόσκαιρον δύναμιν τών ηγεμό
νων. Ητο χρεία νοός καί θελήσεως σταθεράς δε
σπότου τίνος προς παντελή κατάθλιψιν τής αύ- 
θαδείας τών εύγενών καί τών αναρχικών κλίσεων 
τοϋ όχλου. Οί ικανοί καί δραστήριοι ηγεμόνες δέν 
εύρίσκονται πάντοτε, ή δέ οικογένεια τών μεγά
λων Κομνηνών ελάχιστα άνέπτυξε τάς ύψηλάς 
αύτών άρετά; άπό τής βασιλείας Τωάννου τοϋ 
Β μέχρι τής καταλύσεως τής αυτοκρατορίας. 
Πρέπει όμως νά διεολογήσωμεν ότι δ ήγεμών 
ουτος καί οί διάδοχοι αυτού περιεπλέχθησαν είς 
δυσχερείας, αίτινες ούχ ήσσον έπήγασαν έκ τών 
περιστάσεων καί τοΰ πνεύματος τή; έποχής αύ

τών ή έκ τής ιδία; άνικανότητος.
Τά χρονικά τής βασιλεία; Ίωάννου τοΰ Β’ είναι 

λίαν συγκεχυμένα' άνηγορεύθη αύτοκράτωρ τών 
Ρωμαίων, δ τίτλος δ’ ούτος ούδεμίαν πολιτικήν 
σημασίαν ειχεν. Εκτός τών έν Κωνσταντίνου-

*0 μοναχός ί*ουβρούκιος σταλείς πρέσβυς είς 
τήν αύλήν τοΰ Καρακόρον ύπό τοΰ αγίου Λοδοβί- 
κου, έν έτει 4 253, δίδει σπουδαίας λεπτομέρειας 
περί τής κατά ταύτην^ιήν έποχήν πολιτικής τής 
Μικράς ’Ασίας, άλλ’ άρκεϊται νά είπη δτι ή Τρα
πεζοΰς έκυβερνάτο ύπό τίνος ήγεμόνος έκ τή; οι
κογένειας τών αύτοκρατόρων τή; Κωνσταντινου
πόλεως, δνομαζομένου Κομνηνοΰ καί ύποτελοΰς 
τών Ταρτάρων. Είναι ζήτημα περί τοϋ Εμμα
νουήλ είς τάς διηγήσεις τοΰ Ζοανβίλλ, καί δ άν- 
δρεϊος δικαστής (senecli.il) ιστορεί δτι κατά τό 
έτος 4 253 δ άγιος Αοδοβίκος, ένασχολούμενο; 
εις δχύρωσιν τή; Σιδώνος, έδέχθη έκεϊ πρέσβεις 
τοΰ κυρίου τής Τραπεζοΰντος, δςτις έλάμβανε τόν 
τίτλον τοΰ μεγάλου Κομνηνοΰ. Εκόμιζον ούτοι 
πλούσια δώρα καί ηρχοντο [να ζητήσωσιν είς γά
μον διά τόν ηγεμόνα των ήγεμονίδα τινα τή; 
Γαλλίας. ‘θ άγιος Λοβοβίκος δέν συνωδεύετο είς 
τήν έκστρατείαν αύτοϋ ύπ’ ούδεμιάς ήγεμονίδος 
τοΰ οίκου του, καί ή αϊτησις αυτή δέν έξετε- 

λέσΟη.
‘θ Εμμανουήλ άπέθανε τώ 1263 μετά μα 

κράν καί εύτυχή βασιλείαν είκοσι καί πέντε έτών. 
Τπήοξεν δ θεμελιωτής τής μονής καί τής μεγα
λοπρεπούς εκκλησίας τής Αγίας Σοφίας, είς θελ
κτικήν θέσιν παρά τήν θάλασσαν ήμίσειαν λεύ
γαν πρός άνατολάς τοΰ φρουρίου τής Τραπεζοϋν- 
τος. Οί κάτοικοι τής πόλεως έξακολουθοΰσι νά 
έορτάζωσιν έκεϊ, ή δέ είκών τοΰ Εμμανουήλ κα
τά τό ήμισυ έφθαρμένη φαίνεται είσέτι έπί τών 
τειχών. Παρίσταται χωρίς διαδήματος άλλά μέ 
τήν κεφαλήν περιεζωσμένην διά ταινία; κεκοσμη 
μένης ύπό διπλή; σειράς μαργαριτών. Αετοί μο- 
νοκέφαλοι κοσμούσε τόν μανδύαν αύτοϋ. ’Επί τοΰ 
στήθους αύτοϋ /.είται μέγα νομισματόσημον δια
μέτρου £ξ δακτύλων, δπου φαίνεται δ άγιος Εύ- 
γένιος έφιππος. H ζωγραφίκ αυτή φαίνεται σύγ
χρονος τού Εμμανουήλ, καί ή έπιγραφή τόν τι
τλοφορεί αύ-οκράτορα τών Ρωμαίων.

’Ανδρόνικος ό ΐί, πρωτότοκος υίός τοϋ Εμ
μανουήλ έβασίλευσε τρία μόνον έτη καί άπέθα- 
νεν άτεκνος. Διεδέχθη δ’αύτόν δ άδελφός αύτοϋ 
Γεώργιος δςτις έβασίλευσε δεκατέσσαρα έτη. 
Επειδή ή δύναμις τών Σελγιουσιδών καί Μογγό

λων ήτο έξησθενημένη, δ Γεώργιος απέκτησε κα
τά μικρόν άνεξάρτητον κυριαρχίαν καί έτόλμησε 
νά πολεμήση έναντίον τών Τουρκομάνων έστρα- 
τοπεδευμενων επί τών μεθορίων τοϋ κράτους 
του. Είς τό εσωτερικόν τοϋ κράτους αί ποοσπά-

senecli.il
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•πόλει θρησκευτικών διχονοίων δέν ήρκει νά γίν/ι 
αντίζηλος τοΰ βυζαντινού αύτοκράτορος Μιχαήλ 
τοΰ Η.' (Παλαιολόγου). ό Μιχαήλ έ/ωθείς μετά 
τής λατινικής εκκλησίας κατέςτί έχθρδς τοΰ λαοΰ. 
Οι Ελληνες καί δ κλήρος αυτών ‘συγχώρησαν τδν 

Μιχαήλ έκθρονίσαντα τδν κηδεμονευόμενόν του 
αύτοκράτοραΊωάννην τδν Δ’, καί έξορύξαντα τους 
δφθκλμούς αυτού, πλήν δέν συνεχώρησαν αύτδν 
θελήσαντα ΐνα παραδεχθή τδ αύτδ σύμβολον καί 
τήν αύτήν διδασκαλίαν διά τε τους Ελληνας καϊ 
λατίνους, τούς δύο κλάδους τής μεγάλης χριστια
νικής οικογένειας. Ισχυρά τις μερίς τοΰ ίδιου 
αύτοΰ κράτους, καί πληθύ; Ελλήνων τών έκτδς 
τοΰ κράτους έθήρευον ίνα άφαιρέσωσιν άπ’ αύτοΰ 
τδ διάδημα. Κατ’ ευτυχίαν τοΰ Μιχαήλ οί ε
χθροί αύτοΰ δέν συνεφώνουν διά τδν διάδοχον. Οί 

Ελληνες τής Εύρώπης είχον ^ίψει τά δμματα έπι 
δύο Κομνηνών, ένδς δεσπότου τής ΙΙπείρου, τοΰ 
δ’ έτέρου ήγεμόνος τής Θεσσαλίας, έν φ οί τής 
’Ασίας καί μεγάλη μερίς τής Κωνσταντινουπό
λεως προσεκάλουν Ιωάννην τδν Β’ έκ τής Τραπε- 
ζοΰντος, όπως τεθή έπί κεφαλής τών ορθοδόξων, 
ώς άμεσος κληρονόμος τοΰ αύτοκρατορικοΰ οίκου 
τών Κομνηνών, καί ήδη άνηγορευμένος αύτοκρά
τωρ τών Ρωμαίων, ‘θ Μιχαήλ έθεωρεΐτο ώς σφε
τεριστής διά τδν μόνον λόγον οτι έπαυσε τοΰ νά 
γ,ναι όρθόδοξος. ‘θ Ιωάννης έστερεΐτο τοΰ αναγ
καίου πνεύματος όπως ώφεληθή έκ τής θέσεώς 
του, καί ούδείς τών συμβούλων αύτοΰ δέν έδύνατο 
νά παλαίση κατά ήγεμόνος τοσοΰτον πανούργου 
καί έμπειρου, όποιος ό Μιχαήλ, δστις άριστα ύπε- 
λόγιζε τούς κινδύνους τούς οποίους έτρεχε. Τήν 
αύτήν στιγμήν, καθ’ ήν ό Ιωάννης δ β’ έκηρύχθη 
αύτοκράτωρ τών Ρωμαίων είς Τραπέζοΰντα, ό 
άδελφδς τοΰ αγίου Λουδοβίκου Κάρολος, βασιλεύς 
τής Νεαπόλεως καί υποτελής τοΰ Πάπα, ήπείλει 
νά είσβάλη είς τδ βυζαντινόν κράτος, ύπδ τήν 
πρόφασιν τοΰ νά υποστήριξή τά δίκαια τοΰ Φι
λίππου Κουρτεναΐ κληρονόμου τών λατίνων αύ
τοκρατόρων τής Ρουμανίας. Κατά τήν κρίσιμον 
αύτήν περίστασιν ό Μιχαήλ, δστις έπρεπε νά 
φοβήται τήν προδοσίαν τών υπηκόων του δσον 
τήν ξένην εισβολήν, έπεθύμησε νά έξασφαλίση τήν 
συμμαχίαν τοΰ νέου αύτοκράτορος τής Τραπε 
ζοΰντος.

‘Ο πρώτος πρέσβυς σταλείς ύπδ τοΰ Μιχαήλ 
πρδς τδν’ίωάννην έν έτει 1281, ήτο δ δεινδς 
ιστοριογράφος Γεώργιος δ Ακροπολίτης. Τδ πρό
σωπον τοΰτο δέν έδυνήθη νά πείση τδν ’ίωάννην

δπως παραιτηθή τοΰ τίτλου τοΰ αύτοκράτορο? 
τών Ρωμαίων, καί ένώση τήν τύχην του μετά τής 
τοΰ Μιχαήλ διά γαμικοΰ συνδέσμου μετά τής 
οικογένειας τών Παλαιολόγων. ’Αλλ’ έν τούτοις 
ή αποστολή αύτοΰ έφερε τους καρπούς της. Μόλις 
ό ‘Ακροπολίτης είχε καταλίπει τήν Τραπέζοΰντα,. 

καί γενική έπανάστασι; διευθυνομένη ύπδ ένδς 
Ελληνο;| Παπαδοπούλου έπέφερε τήν πτώσιν τής 
δεσποζούσης μερίδος. θί έπαναστάται κατεϊχον 

έπί τινα χρόνον αιχμάλωτον έν τοΐς μεγάροι; 
αύτοΰ Ίωάννην τδν Β', δστις δέν έβράδυνεν δμως 
νά διαφύγη αύτούς καί νά άναλάβη πάλιν τήν 
άρχήν. Είναι άδύνατον τήν σήμερον νά άποδεί- 
ξωμεν τήν συνενοχήν τών έν τοΐς πράγμασι βυ
ζαντινών είς τά συμβάντα ταΰτα, άλλ’ δ ’Ακρο

πολίτης, πολιτικός τοσοΰτον άξιος δσον ίστορικδςΓ 
δέν ήτο τοιοΰτος, ώστε νά σλιγωρήση είς τδ 

να παρασκευάση περιστάσεως δοθείσης τά δι
καιώματα αύτοΰ. θί ηγεμόνες τής Τραπεζοΰν- 
τος καί Κωνσταντινουπόλεως εννόησαν, χάριν 
αύτοΰ, τήν άνάγκην τοΰ νά συνδεθώσιν εϊς συμμα
χίαν δπως έδραιώσωσ-.ν άμοιβαίως τους θρόνους 
των.

Μετά τινα χρόνον άπδ τής έπαναστάσεως τοΰ 
Παπαδοπούλου έφθασεν είς Τραπέζοΰντα νέος τις 
πρέσβυς. Ιωάννης δ Β' έφάνη διατεθειμένος νά 

συνομολογήση συνθήκην φιλίας πολιτικής καί οι
κογενειακής μετά τοϋ Μιχαήλ" άλλ έκφράζων 
δλως τήν έπιθυμίαν τοΰ νά νυμφευθή τήν Ευδο
ξίαν, τήν νεωτέραν τών θυγατέρων τοΰ αύτοκρά

τορος τοΰ Βυζαντίου, διεκήρυξεν δτι δέν έδύνατο 
νά παραιτήση τδν τίτλον τοΰ αύτοκράτορος, τδν 
δποΐον έφερον οί πρόγονοι αύτοΰ. Τδ όνομα τοΰ 
βασιλέως, τά πορφυρά ύποδημάτια, οί μανδΰαι 
κεκοσμημένοι μετ αετών καί άλλων παρασήμων 
τής άνωτάτης τάξεως ήσαν φροσφιλή είς τούς 
ματαίους κατοίκους τής Τραπεζοϋντος. Ούδ’ ή 
προσωπική τιμή τοΰ Ιωάννου, ούδ’ ή πολιτική 
αύτοΰ θέσις, ούδέ τά αισθήματα τοΰ λαοΰ αύτοΰ 
δέν έπέτρεπον είς αύτδν νά παραιτηθή τοΰ τί- 

1 τλου τοΰ αύτοκράτορος. Αύτδς δ ίδιος δ Μιχαήλ 

άνεγνώρισεν άμέσως δτι δέν έπρεπε νά σκέπτηται 
περί τούτου" έτι δέ σπουδαιότερου άπέβαινε δι 
αύτδν νά κλείση έντδς τοΰ κύκλου τής ιδίας οι
κογένειας τδν άντίζηλόν του διά τήν αύτοκρατο- 
ρίαν" άλλ’ αί ύποψίαι καί οί φόβοι, τούς δποίους 
ή κακή πίστις, ίκανώς γνωστή, τοΰ Μιχαήλ διή- 
γειρε παρά τώ Ιωάννη έπροξένουν προσκόμματα. 
’Αλλά τέλος δ Ιωάννης έλαβε τοιαύτας υποσχέ

πρέσβυς. ’Ιωάννης δ β' έφάνη διατεθειμένος νά

σεις διά τήν προσωπικήν αύτοΰ άσφάλειαν καί 
επέτυχε τοσαΰτα ένέχυρα τής ειλικρίνειας τοΰ 
Μιχαήλ, ώςτε μετέβη είς Κωνσταντινούπολή, 
δπου έτελέσθη δ μετά τής Εύδοξίας γάμος αύτοΰ 
κατά τδν μήνα σεπτέμβριον τοΰ έτους 1282.

ΙΪ παραδοχή τοΰ αύτοκράτορος τής Τραπε- 
ζοϋντος είς τήν αύλήν τοΰ Βυζαντίου έδειξε πα- 
σιφανώς τήν παιδικήν Υπερηφάνειαν τών Ελλή-, 
νων τής Κωνσταντινουπόλεως. Η ραδιουργία, ή 
πειθώ καί ή έκφόβισις έχρησίμευσαν, δπως άναγ- 
κάσωσι τδν νέον αύτοκράτορα νά παραίτηση τά 
πορφυρά ύποδημάτια καί τδν αύτοκρατορικόν 
μανδύαν. Η μνήμη τοΰ Ίωάννου Λασκάρεως, οϋ- 
τινος είχεν έξορύξει τούς όφθαλμούς, έκαμεν αύ
τδν νά συναινέση είς τδ νά παρουσιασθή εις τδν 
μέλλοντα πενθερόν του μετά μελανών Υπόδημα’ 
τίων καί έν στολή άπλοΰ δεσπότου (α) τής βυ
ζαντινής αυλής. ίΊθησε τάς παραχωρήσεις έπί 
τοσοΰτον, ώςτε νά μή άναλάβη τά αύτοκρατο- 
ρικά παράσημα, εί μή μετά τήν τελετήν τοΰ γά
μου του. Πιθανώς τότε δ ήγεμών τής Τραπε- 
ζοΰντος έλαβε τδν τίτλον τοΰ αύτοκράτορος τής 
’Ανατολής, αντί νά έξακολουθήση νά δνομάζη · 
ται αύτοκράτωρ’τών Ρωμαίων. Μέχρι τής σήμε-" 
ρον φαίνονται αί εικόνες τοΰ Ίωάννου καί τής 
γυναικός αύτοΰ Εύδοξίας τής αύτοκρατορίσσης 
ύπδ τδν πρόναον τής έκκλησίας τοΰ αγίου Γρη- 
γορίου Νύσσης. Εν τή τοιχογραφία ταύτη δ 
μανδύας τοΰ πρώτου κοσμείται διά μονοκεφάλων 
αετών, τής δέ Εύδοξίας διά δικεφάλων, καί είναι 
πιθανόν, δτι ή διαφορά αύτη έκολάκευε ζωηρώς 
τδν λαόν τής Κωνσταντινουπόλεως" δυστυχεί; 
ήγεμ.όνες καί δυστυχής λαός ·

Καθ’ 8ν χρόνον Ιωάννης δ Β’ ήτο απών τής 
Τραπεζοϋντος, ό Δαυίδ, βασιλεύς τής Ίβηρίας 
είσέβαλεν είς τδ κράτος αύτοΰ καί ηρχισε νά πο
λιορκώ τήν πρωτεύουσαν" άλλ.' ή έπιχείρησις έναυ- 
άγησε. Ετεροι κίνδυνοι έτάραξαν τήν βασιλείαν 
τοΰ ίωάννου μετά τήν επιστροφήν αύτοΰ. Γεώρ
γιος δ άδελφδς καί προκάτοχος αύτοΰ, έλευθερω- 
θείς άπδ τού; Τουρκομάνους, εύρε μεταξύ τών 
δυσαρεστημένων εύγενών μερίδα τινα ύποστηοί- 
ξασαν τάς προσπάθειας αύτοΰ, δπως άναβή πάλιν 
τδν θρόνον. Οί οπαδοί αύτοΰ ένικήθησαν, καί

(α) Είναι γνωστόν ότι δ τίτλο; τοΰ δεσπότου άπεδίδετο 
εις του; μεγάλου; λειτουργού; τή; ελληνική; αυτοκρατο
ρία;" ύπήρχεν δ δεσπότη; τή; ’Ηπείρου, ό δεσπότη; τή; 
Λακωνία; κτλ. 

αύτδς δ ίδιος έγένετο αιχμάλωτος, άλλ’ δ Ιωάν
νης δπως άποκαταστήση τήν ειρήνην έν τή οίκο· 
γενεία αύτοΰ καί έξασφαλίση τήν δημοσίαν ήσυ- 
χίαν, έπέτρεψεν είς αυτόν νά τηρήση τδν τίτλον 
τοΰ αύτοκράτορος, χωρίς δμως νά άφήση αύτδν 
νά συμμετάσχη τής διοικήσεως τών πραγμάτων.

Νέα τις στάσις μετέβαλεν έπι πλέον τάς τύ* 
χας τοΰ Ίωάννου. Η άδελφή αύτοΰ Θεοδώρα» 
θυγάτηρ τοΰ Εμμανουήλ ΑΖ καί τής Ρουσαδά- 
νης, ήγεμονΐς τής ’ίβηρίας,άνεβιβάσθη είς τδν θρό
νον, νομίσματα κοπέντα είς τδ όνομά της καί 
φέροντα τήν εικόνα αύτής μαρτυροΰσιν δτι αΰτη 
άνεγνωρίσθη κυρίαρχος τής αύτοκρατορίας, πλήν 
άγνοοΰμεν πώς έπέτυχε ττν αρχήν, έπί πόσον 
χρόνον έκράτησεν αύτήν, καί πώς τήν άπώλεσε. 
Γινώσκομεν δτι δ Ιωάννης έπανήλθεν είς τδν 
θρόνον του καΐ τήν πρωτεύουσάν του. Λπέθανε 
δέ, έν έτει 1297, είς τδ φρούριον Λίμνια, βασι- 
λεύσας δέκα καί οκτώ έτη, τδ δέ σώμα αύτοΰ 
μετακομισθέν είς Τραπέζοΰντα, έτάφη έν τή 
μητροπόλει, έκκλησία: τής Χρυσοκεφάλου Πανα
γίας Κατέλιπε δέ δύο υίούς ’Αλέξιον τδν Β' καί 

Μιχαήλ.
’Αγνοούνται μέν τά αίτια τών άδιαλείπτων 

έσωτερικδν ταραχών τής αύλής καί τών συνε
χών πολέμων τής αύτοκρατορίας τής Τραπε- 
ζοΰντος, πλήν είναι φανερά τά αποτελέσματα. 
Εν τούτων τών άποτελεσμάτων ύπήρξεν έπί τής 
βασιλείας Ίωάννου τοΰ Β’, ή άπώλεια τής έκτε- 
ταμένης καΐ πλούσιας έπαρχίας τών Χαλύβων, 
τής δποίας τδ έδαφος είναι τοσοΰτον γόνιμον είς 
μέταλλα, ώςτε οί κάτοικοι, αύτής, σκαλίζοντες 
τήν γήν, άνακαλύπτουσιν ικανήν ποσότητα σιδή
ρου καθαρού πρδς έμπορείαν. Οί Τουρκομάνοι 
ήρήμωσαν τήν έπαρχίαν ταύτην καΐ έξέβαλον 
σχεδόν δλ.ου; τούς άρχαίους κατοίκους, δπως κα- 
ταστήσωσι τδν τόπον έπιτήδειον είς βοσκήν χρη- 
σιμεύουσαν είς διαμονήν τών νομαδικών αύτών 
φύλων.

Ιωάννης δ Β' απέκτησε φήμην μεταξύ τών 
έθνών τής δυτικής Εύρώπης τά μέγιστα ύπερ- 
βαίνουσαν τήν πραγματικήν αύτοΰ δύναμίν. ‘θ 
πομπώδης τίτλος τοΰ αύτοκράτορος τής Τραπε- 
ζοΰντος ένιπτε κάλυμμα έπΐ τής άδυναμίας του, 
καΐ ή άπόστασις έκρυπτε τήν μικράν έκτασιν 
τών κτήσεών του όπισθεν τής μακράς γραμμής 
τών ύπδ τδ σκήπτρόν του κειμένων μερών. Ο 
πάπα; Νικόλαος δ δ’ προσεκάλεσεν αύτδν νά 
συιζμετάσχη τή; σταυροφορίας τής «ορισμένης 

6 .
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πρδς άνάκτησιν τής ΙΙτολεμαίδος. II αύτοϋ Αγιό- 

τη; έκολακεύετο ότι δ αύτοκράτωρ τής Τραπε- 
ζοϋντος θά ήκολουθεϊτο εις τήν πρόσκλησιν ταύ
την ύπδ τοϋ Αργούν Χάνου Μογγόλου τής Ταυ- 
ρίδος, καί ύφ’ όλων τών χριστιανών ηγεμόνων 
-ή; ’Ανατολής, άπδ τής Γεωργίας μέχρι τής ’Αρ
μενίας και Κιλικίας. ΙΪ πρόσκλησις αυτή έμ.εινε 
καί έπρεπε νά μείνη άνευ αποτελέσματος. Καί 
αύτδς ό Ιωάννης άν είχε τήν επιθυμίαν τοϋ νά 
συμμορφωθώ πρδς τάς προτροπάς τοϋ ρωμαίου 
ποντίφικος, ήτο λίαν ήσχολημένος έπαγρυπνών 
έπ'ι τών φατριών τών υπηκόων αύτοϋ καί άπο- 
κρούων τάς έπιδρομάς τών Τουρκομάνων τής με
γάλη; ορδής τών μελανών προβάτων, ή ώςτε νά 
σκέπτηται νά ύπάγη είς βοήθειαν τών ιπποτών 
τών πολεμούντων έν Παλαιστίνη.

(Έπεται ή συνέχεια)

X ΠΕΡΙ ΖΑΓΟΡΙΟΥ. (!)

X τα 
πρό τινων εκατονταετηρίδων τδ

Των μέχρι τοΰδε μνημονευθέντων χωρίων 
πλείω άπετέλουν 
Ζαγόριον. καί τυΰτο έξηγεϊται, διότι τά χωρία 
ταΰτα κεϊνται άληθώς περί τδ Μιτσκέλι καί 
πέραν αυτού. μετά δέ τήν είς τους Τούρκους υπο- 
ταγήν τής ’Ηπείρου έφίροντο μερικώτερον υπδ τδ μνους λόφους άπαντά τις ούκ ολίγα μεσαιωνικά
όνομα Βοϊνίκον (2). Αλλά καί τά ιδιαίτερα ονό
ματα, ώ; σήμερον φέρονται, ϊνε κατά τι διά
φορα τών παλαιών, ή δέ τοποθεσία αύτών μετε- 
βλήθη, καί μόλις νΰν όλίγιστα έρείπια φαίνονται 
πλησίον κείμενα τών άντικαταστηθέντων χωρίων. 
Σημειωτέου δέ πρδς τούτοι; ότι και τών ύπδ ’ίου 
στινιανοΰ κατά Προκόπιον έν 'Ηπείρω κτισμάτων 
ένεκα τών έπερχομένων βαρβάρων ποϋ μέν καί ί
χνη σώζονται καί έν Ζαγορίφ, ποϋ δέ μόνον τά 
ονόματα (καστρί. καστέλ.) εί; τάς δλίγας ταύτα; 
παρατηρήσει; άρκούμενοι περί τοϋ κυρίως Ζαγο
ρίου άς στρέψωμεν ήδη τήν προ;οχήν ημών πρδς 
τδ δυτικώτερον μέρος αύτοϋ, δπόθεν δυνάμεθα 
μετά ταύτα νά δώσωμεν εύκολώτερον πέρα; είς 
τήν έκδρομήν ήμών.

Ολα σχεδόν τά χωρία ταύτα συγκαταλεγό
μενων καί τινων άλλων άνηκόντων νΰν είς τήν 
τής Κονίτσης περιοχήν άπετέλουν κατά τήν δε- 
κάτην πέμπτην εκατονταετηρίδα ίδιον τμήμα φέ- 
ρον τδ όνομα τής έπισημοτέρας κωμοπόλεως Πα-

(1) Συνέχεια άπδ ουλλαδ. 73.
(2) Χρονογρ. Ήπε’ίρ. Π. Α. Π. Τομ. Β'. σελ. 33. 65.

πίγκου’ πλησίον δέ τής Αρτσίστας διασώζοντας 
νϋν ερείπιά τινα, ένθα δ Π. Α. Π. θέτει τήν κατά 
τδν μεσαιώνα άκμάζουσαν πόλιν Ρευνίκον, περί 
τής άλώσεως τή; όποιας ύπδ ’ίσαήμ διηγείται, 
δχι ολίγα (1), καί όπου νΰν έκκλησίαι άρχαιότυ- 
ποι φαίνονται.

Πρδ τοϋ Παπίγκου άπαντα τις έκ Μαναδεν
δρίου άναχωρών μετά μίαν περίπου ώραν έπί τοΰ 
αυτού έροπεδίου τά Ανω Σουδενά καί εντεύθεν 
μετά ϊν τέταρτον τά κάτω Σουδενά, πέραν δέ 
τούτων βορειοδυτικά μάλιστα τοΰ πρώτου τδ 
Τσερβάρι. Καί τά τρία ταύτα χωρία δικαίως άν' 
θαμιλλώνται πρδς τά τής δευτέρας τάξεως διά 
τε τήν παιδείαν καί τδν καλώς έννοούμενον πο
λιτισμόν. Τδ πρώτον ϊνε η πατρϊς τοΰ γνωστού 
καί περί τδν έλληνα λόγον δεξιωτάτου τών πα
λαιών διδασκάλων τής προγενεστέρας γενεάς Νεο
φύτου Δούκα, τδ δέ τελευταϊον τοϋ είς ’Ιωάννινα 
συστήσαντος διά τους πτωχούς άξιόλογον φαρ
μακείου κα'ι μέ πολλά άλλα εύεργετήσαντος τήν 
πατρίδα αοιδίμου Κ. Γούναρη.

Απδ Κάτω Σουδενά μετά δύο περίπου ώρας 
φθάνομεν είς Βελλ.ά, νϋν μοναστήριον κείμενον 
κάτωθεν τοϋ Ζαγοριακοϋ οροπεδίου μεταξύ λόφου 
τίνος καί τής αριστερά; όχθης τοϋ ποταμού Κα- 
λαμά (Θύαμις)’ περί τούς έκεϊ δέ πλησίον κει- 

ερείπια’ δ δέ κατά τήν δεκάτην όγδόην εκατον
ταετηρίδα ζήσα; γεωγράφος Μελέτιος άναφέρεε 
ένταύθα μικράν τινα κώμην, ή;, φαίνεται, οί 
κάτοικοι μετά ταύτα διεσπάρησαν καί καθά νϋν 
μανθάνομεν έκ παραδόσεως άπετέλεσαν τά Ανω 
Σουδενά. ’Αλλ’ έκ τής έπισκοπή;, ήτις μέχρι μέν 
τοΰ 1 833 διετηρεϊτο ώς τοιαύτη, ύστερον δέ είς 
αρχιεπισκοπήν προύβ'βάσθη και μετά ταΰτα συ- 
νεχωνεύθη τή τών Ίωαννίνων μητροπόλει, τέλος 
δ’ έπ’ έσχάτων άπετέλεσε καί νϋν άποτελεΐ μετά 
τής Κονίτσης ιδίαν αρχιεπισκοπήν, καί έκ τών 
σωζομένων ερειπίων, όπου άνευρέθησαν καί αγάλ
ματα κολοσσιαία (2) εικάζεται ότι έκειτο ένταΰ- 
θα αρχαία τις πόλις άκμάζουσα έπί Βυζαντινών, 
οί κάτοικοι τής οποίας, τίς ο'δε τίνων αιτίων 
ένεκα μετώκησαν κατά τινα σωζομ.ένην παράδο- 
σιν εί; Ιωάννινα. Τίς ή πόλις αυτή ; ό Pouque
ville είς τά ύπδ Προκοπίου λεγάμενα περί Εύροίας 
καί Φωτικής (3) στηριζόμενος παρεδέχθη ότι

(ί) Χρονογρ. Τόμ. Β'. σελ. 141.
(I) Pouqueville, Voyage d. 1. Grfice I, σελ. 339. 
(3; Προκ. Ίουστ. κτισμ. βιόλ. Δ,Ι.
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μάλιστα δέ πάντων τδν οίνον. Αλλ’ άν βορειώ- 
τερον τούτων διευθυνθώμεν θέλομεν άπαντήσει ού 
πολύ μακράν άπέχοντα άπ’άλλήλων καί τά χωρία 
Αρτσίτα, Πάπιγκο'καΙ(Βιτσκδ.Περϊ τών δύο πρώ
των εύθύς έν άρχή τοϋ πρδς τδ δυτικώτερον μέρος 
τοϋ Ζαγορίου εϊπομεν’δλίγιστα’νϋν δέ λίγομεν ότι 
διαφέρουσι κατά τι τών προμνημονευθέντων χω
ρίων και κατατάσσονται μεταξύ τή; δευτέρας καί 
τρίτης τάξεως’ είς τά δύο πρώτα διατηρούνται 
καί ελληνικά σχολεϊα. αί δέ γυναίκες μόλις ήρ- 
χισαν νϋν νά έκπολιτίζωνται. ένεκα τών πολλών 
έργασιών άναγκάζονται πολλάκις πρδ; ούδέν νά 
λογίζονται τδν εύτρεπισμ.δν καί καλλωπισμόν, 

■ ένίοτε δέ νυμφεύουσαι τά τέκνα των νά λαμ- 
βάνωσιν ώς έπί τδ πολύ νύμφας μεγαλειτέρας 
ηλικίας τοϋ νυμφίου’ τδ αύτδ ήδύνατο τις νά 
είπη και διά τδ Τσερβάρι. Περαίνομεν δέ τά περί 

τοϋ τμήματος τούτου τοϋ Ζαγορίου άναφέροντες, 
ότι πλησίον τοϋ Παπίγκου ύπάρχουσι τοποθεσίαι 
τινες φέρουσαι ονόματα χωρίων τινων μάλιστα 
τού άνατολικωτέρου μέρους τοϋ Ζαγορίου είς 0 

νϋν μεταβαίνομεν.
Ας άκολουθήσωμεν λοιπδν πάλιν τήν όδδν, 

ι ήν πρώτον έλάβομεν άνατολικώτερον βαίνοντες. 
ουτω δέ φθάνομεν είς χωρία δπου καί ή βλάχικη 
γλώσσα νϋν όμιλεϊται έκτδς ολίγων έξαιρέσεων, 
και εϊς τινα ύπδ τών γυναικών μόνον ή βλαχική. 
Αλλά καί τδ τμήμα τούτο συμπεριλαμβανομέ- 

ί νων τοΰ Τσοπελόβου, Σκαμνελίου καί Νεγάδων, 

άπετέλει μετά τοϋ Μαλακασίου καί τών περί 
αύτδ μίαν τών τεσσάρων περιοχών τών Ιωαννί- 
νων. ώς φαίνεται δέ τά χωρία τοϋ τρίτου τού
του Ζαγοριακοϋ τμήματος κατφκήθησαν τδ μέν 
ύπδ τών κυρίως Ζαγορισίων, τδ δέ καί ύπδ τοϋ 
Βλαχικοϋ στοιχείου, άν καί ύπάρχουσι τινες διϊ- 

σχυριζόμενοι δτι άλως ύπδ Βλάχων, ών τινες 
προϊόντος τοϋ χρόνου πάντως έξελληνίσθησαν, οί 

δέ καί μένουσιν άκόμη.
’Εκ Τσοπελόβου φθάνει τι; μετά δλιγόωρον 

διάστημα εις Μακρινού, ένθα πρδ δλίγων ετών 
ώμιλεϊτο ή Βλαχική γλώσσα, νϋν δέ καί ύπδ τών 
γυναικών ή ελληνική, οί κάτοικοι φιλοτιμοΰνται 
νά είςάξωσι καί τδν πολιτισμ-δν, άφοϋ σχολεϊα 
διατηροΰσι. Πλησίον τού Μακρινού καί άπέναντι 
κεϊται τδ Τσερνέσι εις δύο τμήματα διηρημένον, 
ών τδ μικρότερο·? λέγεται κα'ι Sesclii. ένταύθα 
όμιλεϊται κα'ι νϋν η βλαχική γλώσσα’ μόνον δέ 
άλληλοδιδακτικδν σχολεϊον άπαντά τις. Πρδ 
τούτου έρχεται τδ Φλαμπουράρι κατά τετρά-

ενταύθα έκειτο ή αρχαία πόλις Φωτική ’Ιουστι
νιανού κτίσμα. δ δέ κύριος Δ. Σεμιτέλος (1) τώ 
ονόματι τής Βελλάς τεκμαιρόμενος πάνυ ένδοια- 
βτώς άπεφήνατο γνώμην ότι ένταύθα έκειτο ή 
Ελλά, τδ Δωδωναϊον μαντεϊον, ή δέ Δωδώνη είς 
■τήν πλησίον κειμένην κώμην Δολιανά, ήτις πρώην 
άπετέλει μέρος τοϋ Ζαγορίου, νύν δέ άλλης πε
ριοχής τής Ηπείρου, τών Κουρέντων. εντεύθεν 
ήλεκτρισθέντε; καί άλλοι προσεπάθησαν νά έφαρ- 
μόσωσι πάσας τά; περί Λωδώνης σωζομένας μαρ- 
τυρίας. ή τόση τών Ηπειρωτών καί άλλων ξένων 
περιηγητών προςπάθεια πρδς εύρεσιν τή; πόλεως 

Δωδώνης,άφοϋ ώς εϊδαμεν μόνον έν τή μικρά πε
ριοχή τοϋ Ζαγορίου τρία μέρη έρίζουσιν, έχει τι τδ 
καλόν καί ϊνε εύεξήγητος' καί μά τήν αλήθειαν 
λυπούμεθα διότι δέν άναφέρονται πολλαΐ πόλεις 
Ουτω καλούμεναι ϊνα εύαρεστήσωσιν αύτούς καί 
κορέσωσι τήν έπιθυμίαν των. Ταΰτα δέ λέγοντε; I 
δέν άρνούμεθα ότι καί νϋν, ώς προσεπαθήσαμ.εν 
άλλοτε νά δείξωμεν τοίς άναγνώσταις τής Χρυ- 
σαλλίδος (2) ένεκα παρανοήσεως χωρίων τινων 
τών αρχαίων ιδίως τοΰ Ησυχίου άπδ Pouqueville 
μέχρι τοϋ τελευταϊον έκδώσαντος περί Δωδώνης I 
ιδίαν πραγματείαν ή Δωδώνη έτετραχοτομήθη, 
άν έπιτρέπεται ούτω νά εϊπωμεν, δπερ κάπως 
εύαρεστεϊ τούς ύπδ τή; φύσεως προικισθέντας μ.έ 
ανακαλύψεων διάθεσιν καί μετά θάρρους είς δημ.ο- 
σίευσιν προαγομένους. δέν είξεύρω δέ τί μάς είχε | 
βάλει τότε δ διάβολο; νά θέλωμεν ν’ άποδείξω- 
μεν ότι ή Δωδώνη, έν ή τδ ιερόν, ήτο μία καί ή 
αύτή, και ούδέ Ελλά πόλις ήτο, ούδ άλλο τι’ 
δπως ποτ’ άν ή όμως έκ τής έξετάσεως έκείνης 
έδείχθη, νομίζομεν, άρκούντως ότι καί έν τή Βελ· ι 
λά δέν πρέπει νά ζητήσωμεν ή καν νά πιστεύ- 
σωμεν ότι έκειτο ή πόλις Δωδώνη καί τδ μαν

τεϊον.
Οχι πολύ μακράν τής Βελλάς κεϊνται τά χω

ρία Ανω καί Κάτω Ραβένια, Μαυροβούνι, ’Αληζδτ 
Τσοφλίκι καί Αγιος Μηνάς, τά δποϊα ώς άληθώς 
δύναται Tt; νά κατατάξη είς τά τής τρίτης τά
ξεως χωρία, εί; ά μόλις άπαντά τις άλληλοδιδα- 
κτικά σχολεία, αί δέ γυναίκες δέν διαφίρουσι 
παντάπασι τών χωρικών, ώ; καί οί άνδρες, άμφο- 
τέρων δέ ή ένδυμασία ϊνε αύτδ τοΰτο χωρική, 
ούχ ήττον όμως τά δύο πρώτα διακρίνονται πολ
λών χωρίων τοϋ Ζαγορίου ώς πρδς τά προϊόντα,

(1) Ήπειρωτ. Δ.|Σεμιτ. βιβλ. Α. σελ· 57.

(2) Χρυσαλ. Β. Τόμ. σιλ.



(5ΧΡΪΣΑΑΑΙΣ.Η ΧΡΪ1ΑΑΛΪΣ.

γωνοειδή σειράν όμοϋ μέ τά Γρεββενίτη, Μον«- 
στήοιον τής Βουτσάς, Δόλιανη, Δραγάρι, καϊ τδ 
όπισθεν τοΰ πρώτου Ντοεστενίκου. βυάκια έκ τών 
χωρίων αύτών κατερχόμενα καϊ σμικρά ποτάμια 
ένοΰνται τώ άπδ τοϋ Φλαμποράρι Βάοδα, δστις 
σχηματίζει τδ τοϋ Δρίσκου Διπόταμο. Εζ δλων 
τών χωρίων τή; σειράς ταύτη; εΐ; α άλλοτε μεν 
εϊ; τινα (Δόλιανη- Δραγάρι) ώμιλεϊτο ή βλάχικη 
γλώσσα, εις τά περισσότερα δε ακόμη και την 
σήμερον όμιλεϊται, μόνον τδ Ντρεστενίκου φαίνε
ται δτι είχε κατοίκους δμιλοϋντα; πρόπαλαι τήν 
ελληνικήν,διότι έξ ούδεμιάς παραδόσεως ήδυνήθη- 
μεν νά μάθωμεν άνώμιλ,εΐτό ποτέ ή βλαχική.όλίγα 
χωρία εις κ ύπάρχουσιν ίλληνικά και αλληλοδιδα
κτικά σχολεία,’φαίνονται κάπως άνΟαμιλλώμενα 
πρδς τά τής πρώτη; κα'ι δευτέρας τάξεως.οί κάτοι
κοι αύτών ώς έπΐ τδ πολύ ταξειδεύοντες είς πολ
λά μέρη κα'ι έξευγενιζόμενοι κατορθοϋσι νά γίνωσιν 
ωφέλιμοι τί) πατρίδι των κατά πολλούς καϊ δια
φόρους τρόπους κα'ι ή ενδυμασία ηρχισε νά μετα- 
βάλληται. ΤΙιστεύομεν δτι καϊ τά λοιπά χωρία έν 
τδ; μικροϋ διαστήματος Οά μιμηθώσι ταΰτα ώς 
πρός τε τήν παιδείαν καΐ τδν πολιτισμόν. Τδ μο
ναστηριού τή; Βουτσά; ίδρυθέν περί τά; άρχάς 
τής δεκάτης πέμπτης έκατονταετηρίδος και εΐ; 
ζωγραφικωτάτην θέσιν κείμενον άνήκει εις δλ.α 
τά χωρία ταΰτα, κυριωδέστερον δέ εις Γρεββε- 
νίτα, Δόλιανη, Ντραγάρι και Φλαμποράρι.

Εκ τοΰ Τσερνεσίου άναχωροϋντες καΐ ανωφερή 
όδδν λαμβάνοντες βλέπομεν μικρόν πρδς αριστερά 

πλησίον κείμενα τήν Λισνίτσα, Λάϊστα καϊ Ντο- 
πρίνοβο, καΐ μετά τετράωρου οδοιπορίαν φθάνομεν 
εις τήν παρά τδν ομώνυμον ποταμδν(Ι) Βωβοϋσαν 
τελευταϊόν χωρίον τοΰ Ζαγορίου. ύψίκομοι έλάται 
καΐ μεγαλοπρεπείς πεϋκαι καθιστώσι τά μέρη 
ταΰτα ζωγραφικώτατα. δάση ού σμικρά καϊ πρδ 
τής Βωβούση; καϊ μετά ταύτην έκ τοιούτων δέν
δρων διακατέχουσι τδ δλον εκείνο μ.έρος. έξ αύ 
τών ή ξυλεία διά τδ Ζαγόριον καϊ άλλας τής 
’Ηπείρου περιοχά; καΐ ή δά; (δαδί), τά καλά 
ταΰτα καΐ ωφέλιμα προϊόντα τών χωρών τούτων, 
προέρχονται’ ένταϋθα κατά τδ θέρο; ολόκληρα

(I) Ό ποταμό; ούτος ίνε εϊ; τών μεγίστων της Ηπεί
ρου, έκ τοΰ Πίνδου καϊ άλλων μερών λαμβάνων τάς πη - 
γα; του και χυνομενο; πλησίον τή; Λΰλώνος εί; τό ‘Αδρια- 
τικόν πέλαγος. ’ Εκ τοΰ Στράβωνος (7,316) μανθάνομεν 
άτι χατά τού; αρχαίου; χρόνου; ό ποταμός ούτο; εκαλείτο 
Άωο;, ύπό δέ Στεφάνου τοΰ Βυζαντίου κατά 'Ριανόν 
Λύος, καΐ κατ' άλλου; Αίας.

καραβάνια άνδρών και γυναικών προςτρέχουσιν 
δπως μεταφέρωσιν είς τάς πατρίδας τωντδ άναγ- 
καϊον αύτοΐ; δι’ έκαστον έτο; ή καϊ περισσό ■ 
τέρα δαδίον. αί συνοδίαι αύται συνήθεις είς τούς 

Ζαγορισίους, άτε στερουμένου; καϊ άλλων αναγ
καίων εΐ; οικογενειακήν χρήσιν, έχουσι τι τδ 
ιδιαίτερον, παρά τά ποικίλα καθ’ όδδν άσματα 
άρχίζουσιν άφοϋ τελειώσωσι τδ έργον νά συγ- 
κροτώσι ποικίλους χορούς αί γυναίκες. ’Αλ
λ’ ένώ τοσοΰτον τήν προςοχήν ήμών διήγειραν 
τά εί; τά χωρία ταΰτα συμ.βαίνοντα τά τοσοϋ- 
τον ύπδ τής φύσεως κεκοσμημένα, δέν φαίνον
ται δμως τά χωρία ταΰτα αντάξια τής φύσεως 
τοϋ τόπου. Εκτδς δτι έλλείπει ό άπλούστερος 
πολ,ιτισμδς καΐ αί γυναίκες δέν δεαφέρουσι παν- 
τάπασι τών χωρικών, ώς καϊ οί άνδρες, άλλά 
καϊ ή ελληνική γλώσσα δέν όμιλεϊται, άν πρέπει 
νά λάβωμεν ύπ’ όψιν τδ θήλυ γένος, διότι, οί 
άνδρες γνωρίζουσι καϊ ελληνικά. Σχολεία δέν 
ύπάρχουσι καϊ μόλις εί; μικρά τινα οικήματα ίε
ρεύς τι; διδάσκει τά κοικά γράμματα. Τών χω
ρίων τούτων διακριτέα ή εις δύο συνοικίας δο
μημένη Λάϊστα μέγιστον χωρίον τοϋ Ζαγορίου, 
άφοϋ οί καλοί Λαϊστινο'ι φιλοτιμοϋνται κάπως 
νά είςαγάγωσι τήν ελληνικήν γλώσσαν, διατη
ρείται δέ καϊ καλόν άλ.ληλοδιδακτικδν σχολεΐον. 
Μεγίστη δέ νΰν φροντϊς ηρχισε νά καταβάλληται 
και ύπδ τών άλλων πρδς σύστασιν σχολείων.

Έκ τοϋ τρίτου τούτου καϊ τελευταίου τμήμα
τος τοϋ Ζαγορίου λαβόντες άφορμήν δέν δυνά- 
μέθα νά παραλείψωμεν τά περί τής τών Βλάχων 
καταγωγής, περί ών έν άρχή μόλις ολίγα εϊ- 
παμεν, έπισφραγίζοντες ούτω τδ μέρο; τοΰτο 
τή; διατριβής μας. άλλ’ έπειδή οί έν Ζαγορίω 
Βλάχοι ϊνε οί αύτοΐ μέ τούς εις Ηπειρον, Θεσσα
λίαν καϊ Μακεδονίαν διεσπαρμένους καϊ έχουσι 
συγγένειαν τινα μεθ’ δλου τοϋ Βλαχικοϋ στοι
χείου αναγκαζόμενα νά κάμωμεν γενικότερου 
λόγον περί αύτοΰ συντόμως ύποτυποϋντες έν- 
ταϋθα τήν καθ’ ήμάς έπικρατεστέραν γνώ
μην (1).

Τδ καταρχά; τήν νΰν καλουμένην Βλαχίαν 
κατώκουν Λάκες, Γετικδν φϋλον καθά οί αρχαίοι

(1) Περί Βλάχων Γιε έν έκτάσει τήν ύπό Γ· Γ. Πα- 
παδοπούλου εκθεσιν περί τοϋ έλλην. έχπαιδ. τοΰ έτους 
<858 - 1859. Περί δέ Βλαχίδων τό περ'ι τών έν ανατολή 
γυναιχών σύγγραμμα της Δωρ. Ίστριάδο;· μεταφρασ. 
Αιμιλίας Γ. Σχονζέ Τόμ. Α βιβλ. Α

τσόβλαχοι (1), έκ τής Αύρηλιανής ώς φαίνεται 
Δακίας μετά ταΰτα άπφκίσθησαν ή ένεκα άλλων 
βίαιων μετακινήσεων διεσπάρησαν περί τήν Μα
κεδονίαν καϊ έντεΰθεν καϊ έκεϊθεν τοϋ Πίνδου εις 
Ηπειρον καϊ Θεσσαλίαν οί πλεϊτοι τδν νομαδι
κόν βίον μετερχόμενοι, ώς έκ τούτου δέ φερέοι
κοι' είς τά μέρη δέ ταΰτα ζώντες πρδ οκτώ, ώς 
είπομεν, εκατονταετηρίδων καΐ μεθ Ελλήνων 
συναναμιχθέντες καϊ άναμιγνύμενοι έκτδς τής 
προτέρας πρδς τδ Ελληνικόν έθνος συγγένειας συ- 
νεχρωτίσθησαν τά μέγιστα. Τυϋτο δέ δεικνύει 
καϊ ή γλώσσά των, ής αί πλεϊσται λέξεις ϊνε έλ- 
ληνικαϊ μέ κατάληξιν βλαχικήν, μάλιστα δέ τό
νε; άρχαιόταται μή άπαντώσαι εί; τήν καθομι
λουμένην γλώσσαν. Ταΰτα δέ λέγοντες δέν δυ- 

νάμ.εθα καϊ νά παραλείψωμεν δτι μεταξύ τών 
ύπδ Βλάχων κατοικουμένων χωρών ύπάρχουσι 
χωρία εΐ; ά ή ελληνική γλώσσα όμιλεϊται καθα
ρότατα, παραδόσεις δέ έγχώριοι έπιμαρτυροϋσιν 
δτι ούδέποτε έν ταϊ; χόραις έκείναις έλαλεΐτο ή 
βλαχική γλώσσα, ώς τοΰτο εϊδομεν καϊ έν τοϊς 
έμπροσθεν. Αλλ’ δσον τοΰτο άξιον μεγίστης προς- 
οχής καϊ έρεύνη; φαίνεται τοσοΰτον καϊ τδ περϊ 
Βουλγάρων ζήτημα, διότι εϊδομεν μεταξύ Βουλ
γαρικών χωρίων τής Θεσσαλονίκης, έμάθομ.εν δέ 
καϊ άλλαχοϋ δτι χώραι μεμονωμέναι διατηροϋσι 
τδν έλληνισμδν άκρατον. Φαίνεται δτι τινές μέν 
τών Ελλήνων, καταβάντο; τοϋ Βουλγαρικού, 
Σλαυϊχοΰ καϊ Βλαχικοϋ στοιχείου, άπερροφήθη- 
σαν δπου ολίγοι εύρέθησαν, έτεροι δέ πρδς £ν 
συναθροισθέντες καϊ συνασπισθέντε; διετήρησαν

(1) Πρός τοϊ; ϊστορικώ; π«ραδ'δομένοις καϊ τοϊ; δνο'- 
μασι τεκμαιρόμενοι δυνάμεθα οχι απίθανοι; νά παραδεχθώ- 
μεν ότι οί Μπρουτσο'βλαχοι άπιρχίσθησαν είς Δακίαν χαι 
έντεΰθεν εί; Ήπειρον, Θεσσαλία», Μακεδονίαν έχ της 
ιίς τήν Κάτω Ιταλίαν Βρεττία;, ή Βρυττία; χώρας, έν ή 
ή νυν Άμβρΰΰσα. ώς γνωστόν ή Κάτω Ιταλία έχαλεϊτο 
Μεγάλη ‘Ελλάς καϊ χαιωκεϊτο ύπό Δωριέων ώς έπΐ τό 
πολύ. 5τε δέ οί "Ρωμαίοι έγένοντο κοσμοκράτορες έπο'μενον 
ήτο νά έπιβάλωσιν]αδτοϊ; τήν 'Ρωμαϊκήν γλώσσαν, ονχ ήτ
τον όμως και παρά τισι οιετηρήθη ή ‘Ελληνική καϊ μέχρι 
του νΰν άπαντα τι; ίλληνικα δμιλιϊΰντας παρεφθαρμένα καϊ 
■Ρωμαϊκοί; γράμμασι γράφοντας εΐ; τά μέρη ταΰτα (Σπ. 
Ζαμ.πραγ.Ίτ.). ή Βρεττία (Bruttium) φαίνεται ότι έςερ- 
ρωμαίσθη, ώ; τοΰτο δείκνυται κάπως καϊ έκ ,τοϋ έξής. ό 
φίλο; Λ. ΙΙοστολάκα; νομισματογνώμων τοΰ ’Εθνικού νο- 
μισμ. Μουσείου έπλούτισε μέ πλεϊστα χαλκα καί άργυρα 
νομίσματα τών Βρεττίων τό μέν ‘Ελληνικοί; γράμμασι, 
τό δέ ‘Ρωμαϊκοί;, εΐ; πάσα; δέσχεδόν τά; έκδοθείσα; νο
μισμάτων συλέ.ογά; ευρίσκει τι; Βρεττίων τοιαϋτα νομί

σματα.

Ελληνες παραδίδουσιν, έπομένως δμόφυλον τώ 
έλληνικώ, άν τού; Γέτας εις τήν θρακοπελασγι- 
κήν δμοφυλίαν άνάξωμεν. Τά πρδ τών Μακεδο

νικών χρόνων σαφώ; δέν γνωρίζομεν, άναμφίλε- 
κτον δέ ϊνε δτι μετά ταΰτα οί Δάκε; καϊ οί Γέ- 
ται, ώς καϊ άλλα βάρβαρα έθνη έπηρεάσθησαν 
ύπδ τών έλλήνων πολύ καί κατά τι εξελληνίσθη
καν. δτε δέ οί κοσμοκράτορες Ρωμαίοι καθυπότα
ξαν Μακεδονίαν καϊ Ελλάδα, οί Δάκε; ού μόνον 
δέν ύπέκυψαν εί; τδν ζυγόν τοϋ τον, άλλά καϊ 
πολλάκις έλεηλάτουν καϊ έπόρθουν Ρωμαϊκά; 
επαρχίας, τήν Ιλλυρίαν καϊ Θράκην, καϊ τότε 
μόνον παρητήθησαν τών επιδρομών τούτων.δτε 
ή Ρώμη ύπεχρεώΟη ν’ άποτίη τώ βασιλεϊ τών 
Δάκων φόρον. άλλά τών φιλοδοξών Ρωμ.αίων 
όλονέν κραταιουμένων καϊ μεγαλεπηβόλων βασι
λέων έπιτυγχανόντων πρώτιστον μέλημα εΐπετο 
δτι θά ητο τοϋ ν’ άπαλλαχθώσι τοϋ φόρου τού
του καϊ έκδικηθώσιν αύτούς. Καϊ τφ δντι, ό 
αύτοκράτωρ Τραϊανός ό έπικληθεϊ; δικαίως Δα- 
κικδς, δϊς έπελθών κατ’ αύτών καθυπόταξε τήν 
χώραν, δτε πολλοϊ άπεσφάγησαν καϊ άλλοι κα- 
τέφυγον παρά τοϊ; Σαρμάται;’ άλλά δέν ήρκει 
τοΰτο μόνον, μετά τήν θριαμβευτικήν ταύτην 
νίκην πλεϊστοι έκ ϊ’οιμης στρατιωτικοί άπφκί- 
σθησαν καϊ έπΐ πολλά έτη άπωκίζοντο. ουτω δέ 

ή χώρα πάσα έγένετο Ρωμαϊκή καϊ μέχρι σήμερον 
Ρουμανίαν καλοΰσι ταύτην οί έγχώριοι καϊ εαυ
τού; Φωμούνους. έπόμενον δέ ήτο καϊ ή τή; ϊ’ω- 
μαϊκή; γλώσση; ύπερίσχυσι;, άφοϋ έπαθε φυ 
σικώ τώ λόγω πολλάς μεταβολά; έ’νεκα τής πρώ
ην εγχωρίου, άλλ’ οί άποικοι ούτοι, ώ; δύναται 
πάς τις νά είκάσή έξετάζων τήν ί’ωμαϊκήν ιστο
ρίαν, δέν ήσαν αύτδ τοΰτο Ρωμαίοι άλλά κράμα 
διαφόρων φύλων, πρδ πάντων δέ Ελλήνων εϊτε 
τήν κάτω Ιταλίαν κατοικούντων καϊ κατά τι 
έκλατινισθέντων, είτε είς τον στρατόν κατατα" 
χθέντων.

όλίγον μετά ταΰτα καΐ κατά τούς χρόνου; 
τοϋ Αύρηλιανοϋ, δτε ήρχισαν αί βαρβαρικαϊ έπι- 
δρομαϊ καΐ κατέκλυσαν τδ ύωμαϊκδν κράτος, καί 
ή Δακία ύπέστη ούκ όλίγα,· ών ένεκα οί μέν τήν 
μεταξύ τοϋ Αίμου καϊ ϊστρου Μοισίαν κατώκη- 
σαν, τήν κλ.ηθεϊσαν Τραϊανήν, οί δέ τήν έν Μοι- 
σία Δακίαν, τήν Αύρηλ.ιανήν. οί δέ Γότθοι έδω- 
καν αύτοΐ; τδ όνομα Βλάχοι, δπερ σημαίνει ξέ
νους, όποιοι κατά μέγα μέρος ήσαν.

Οί ήμέτεροι Βλάχοι ή Κουτσ-βλήχοι ή Μπρου-
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την ελληνικήν γλώσσαν καί κατόρθωσαν συνερ
γεία: καί άλλων μέσων νά έξελληνίσωσι καί πολ
λούς. Οπως ποτ' άν η, εις τδ περί τών Βλάχων 
επανερχόμενοι λέγομεν, δτι οί έν ’Ηπείρφ, Θεσ
σαλία καί Μακεδονία Βλάχοι προςπελάζουσι τά 
μέγιστα τοϊς Ελλησι διά τε τήν αρχικήν αύτών 
καταγωγήν καί διά τήν ύστερον συγχρώτισιν, διδ 
καί ή εντελής αυτών έξελλήνισις ίνε καί δικαία 
καί εύκολωτάτη. άν οί Βλάχοι ούτοι ήσαν άλ- 
λοΐοι τήν καταγωγήν και άν ή νϋν γλώσσά των 
ή έπιβληθεϊσα αυτοί; άλλοτε ήδύνατο νά μορ
φωθώ καί άποτελέση γλώσσαν έπιτηδείαν πρδς 
τάς τής παρούσης εκατονταετηρίδας άνάγκας πρδς 
μόρφωσιν, διανοητικήν άνάπτυξιν καί υλικήν 
προαγωγήν αυτών ούδείς ήΟελεν επιζητεί τδν 
έξελληνισμόν των· άλλ’ δταν ουτοι έχουσι πλεί- 
στας ομοιότητας τοϊς νϋν δμιλοϋσι τήν ελληνι
κήν καί διετήρησαν ήθη καί έθιμα ών ή αρχή 
φαίνεται κάπως ελληνική, δύνανται δ’ ίσως καί 
τινας καλούμενους Ελληνας νά ύπερτερώσι κατά 
τοϋτο, ώς Θέλει δειχθή ποτέ, δταν άμφοτέρων 
έξετασθή δ βίος άκριβέστερον καί επιστημονικό - 
τερον συγκριτικώς, τότε τίς ίνε ό μή έπιδιώκων 
καί έπιποθών τήν έπικράτησιν τής ελληνικής 
γλώσσης; Τδ καθ’ ημάς, οΐτινες πρδς ούδέν λο- 
γιζόμεθα τάς κατά τά νϋν έτη άναφυείσας πο- 
λιτικάς έριδας μεταξύ τών έν Δακία Βλάχων, 
καί έκ τοϋ σύνεγγυς γνωρίζομεν καί έσπουδάσα- 
μεν ούκ ολίγους τών έν Ηπείρω, Θεσσαλία και 
Μακεδονία Βλάχων κατά τε τά ήθη και έθιμα, 
γλώσσαν καί φρόνημα, έκ δέ τής έν. Ζαγορίω 
καί άλλοις μέρεσι έξελληνίσεως τών πλείστων 
χρηστά; έλπίδας εχομεν, πεποίΟαμεν δτι Sv τών 
καλών μερών τοϋ Ελληνικού έθνους θέλει εισθαι 
καί τδ Βλαχικόν. Τήν αλήθειαν δέ ταύτην και 
νϋν τά πράγματα άνακηρύττουσι. Χάριν τούτων 
καί τών τοιούτων μεγίστων επαίνων άξιοι ίνε οί
συστήσαντες καί συνιστώντες ελληνικά σχολεία 
δι’ άμφότερα τά γένη εις τά μέρη ταϋτα και οί 
μετά πλείστου ζήλου έπιδιώκοντες τήν όσον τδ 
δυνατόν ταχυτέραν έξελλήνισιν αύτών.

Τών δλιγίστων χωρίων έξελληνιζομένων τδ 
Ζαγόριον Θέλει έντελώς άφομοιωθή καί καθ’ έκά- 
στην άληθώς έκπολιτιζόμενον θά έπισύρη τήν 
προςοχήν καί τών άλλων τής ’Ηπείρου περιοχών, 
ών οί κάτοικοι φιλοτιμούμενοι καί άνθαμιλλώμε- 
νοι πρδς παν δ,τι καλδν Θά καταστήσωσι τήν 
Ηπειρον άληθές πρότυπον έπαρχίας έν τή Ευρω
παϊκή Τουρκίγ. Διά τή; ηθικής ανατροφής, έκπαι- 

δεύσεω; καί καλώς έννοουμένου πολιτισμού προά- 
γονται τά έθνη, αί έπαρχίαι. δταν ταϋτα ευρί- 
σκονται εις άνθηράν κατάστασιν είς πάσας σχεδδν 
τάς χώρας καί ή φύσις τοϋ Ζαγορίου θά μετα- 
βληθή καί ό νϋν φαινόμενος ξηρδς καί άγονος 
τόπος Θά έπαρκή εις τούς κατοίκους αύτοϋ, διότι 
άν ή πετρώδης καί ορεινή γή δέν φέρει ανταξίου; 
τών κόπων καρπούς ύπάρχουσι καί άλλα μέσα 
τούτων εύγενέστεοα δι’ ών καί έαυτοϊς θά περι- 
ποιήσωσι τιμήν καί άνέτως ουτοι Οά πορίζωνται 
τά πρδς τδ ζήν καί προαγωγήν αύτών συντεί- 
νοντα. Ενόσφ δμως ή έν ξενιτεία: τών άνδρών δια
μονή καί ή τών γυναικών εργασία έν ού δέοντι 
παρατείνεται, δσον τδ Ζαγόριον καί άν φαίνηται 
δτι πολιτίζεται δέν δύναται νά εύαρεστή καί τούς 
κατοίκου; αύτοϋ καί πάντα άμερόληπτον παρα
τηρητήν. Μάτην άς έπιζητώσιν αί γυναίκες καί 
τινες τών άνδρών διά τοϋ γάμου νά προςελκύω- 
σιν είς τήν πατρίδα τά τέκνα των, διότι καί 
τοϋτο όέν κατορθοϋται καί έτερον προςτίθεται. 
Οταν δέ ή ανατροφή τών τέκνων έμπιες-ύηται εις 
χεΐρα; δεισιδαιμόνων γυναικών καί γραϊδίων διδα
σκόντων αυτά πάσας τάς εαυτών προλήψεις, ποιον 
έθνικδν φρόνημα αναπτύσσεται και τίνι τρόπω 
τά έξ αύτών έλαττώματα άποσοβοϋνται ; όταν 
συζυγικός βίος δέν υπάρχει τίς έλπίς υπολείπεται 
δτι δύνανται νά έπιστρέφωσιν οί έν ξενιτεία άπο- 
δημοϋντες είς τδ Ζαγόριον,άλλ’άς μή εϊμεθα απαι
σιόδοξοι καί άς έλπίσωμεν δτι αί ύποδειχθέϊσαι 
έλλείψεις θά διορθοΟώσι καί τδ Ζαγόριον Οά προς- 
ελκύη πάντα τά οπουδήποτε άποδημοϋντα τέκνα 
του. Καί οί ξένοι περιηγηταί περισσότερον θά έπι- 
σταίνωσι τήν προςοχήν των καί μετά μεγαλει- 
τέρων έπαίνων θά περιγράφωσιν έν ταϊς έκδρομαϊς 
αύτών ή περιηγήσεσι τδ όρεινδν μέν, άλλά μαγευ
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τικότατου Ζαγόριον.
Εν Αθήναις, κατά Μάϊον τοϋ 1865. |

Γ. ΧΡ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ. X 
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^ΕλΕΓΕΙΟΝ

ή ή πικρά τοΰ παρελθόντος άνάμνησις.
Πρός τό>· φΙΛταχοΐ άηύιόκ Μ. Μ.

Είς Κωνσταντινούπολιν.
« On the tree of Life Eternal
Man ! let all thy hopes lie staid, 
■which alone, for ever vernal,
Bears a leaf which ne’er shall fade.»

Τπ’ αύραν τερπνήν γαληναί’ Ούοανοΰ, 
ί'πδ στάλαγμα δρόσου,

Ροδόχρουν μειδίαμ* Αγγέλου φαιδροϋ 
Απηύγαζες, φίλτατ έγγύς τής Μητρός σου.

Εγγύς κελαρύζοντας ρείθρου στοργής, 
Διαυγών αισθημάτων, 

Απέπεμπες νέκταρ, ώς άνθος ροδής, 
ili έαρος κρίνον μεστόν αρωμάτων.

Πλησίον-αύτής καθ’ έκάστην σοφάς 
Συμβουλές ήκροάσο,

Κ’ εις πέλαγος πλέων άπλετου χαρας 
Είς ένδεκ' Ανοίξεις φαιδρώς έπετάσο.

ιΠλήν αίφνης θυέλλης λοιμώδους φορά 
Μετ’ άγριων άνεμων,

Επέρχετ’, έκεϊσ έμμανής, παγερά,
Ως δράκων άλάστωρ, ώς βάσκανος δαίμων !

Κ’ έκρήγνυται φεϋ 1 άργαλέος σκηπτδς 
Ως θανάσιμον βέλος,

Κ’ έν μέσω πατάγου μοιραίας νυκτός . . . 
Τιτρώσκει άσπλάγχνως πολύδακρυ μέλος !

•ΐΌινόπωρον, τήτες, λυγρδν καί ώχρδν 
Είχε φεϋ ! άνατείλει,

Κ’ έγγύς πολυκλαύστων θυμάτων πολλών . . . 
Ηνοίχθη άώρως νεκρότητος πύλη !

Κ’ άπέπτ’ ή φιλτέρα τών πόθων έλπίς, 
Εκ τής γης, τοϋ θανάτου, 

Σκιρτώσα είς έαρ άπαύστου τρυφής 
Εν μέσω χαράς καί μολπής άκηράτου.

s’ τήν κλίνην δ’ υστέρως κειμένη ώχρά, 
Μετ’ οδύνης μυχίου

Σ’ ήσπάζετο πόθφ σ’ τά χείλη ψυχρά, 
Είς ένδειξιν φίλτρου άγνοϋ κ’ έγκαρδίου.

Σ’ τήν μνήμην αυτής πενΟηροί στεναγμοί 
τήν καρδίαν δονοϋσι,

Καί θρόμβοι δακρύων ώσεί ποταμοί
Τά πύρινα βλέμματ’ άπαύστως Οολοϋσι !

Επέπρωτο δέ νά γευθής τών λυπών, 
Τών βασάνων, τών τρόμων,

Κ’ είς ώρας ζοφώδεις πικρών σπαραγμών 
Τίά φέρης αύτών τδ φορτίον έπ’ ώμων !

Ωχρόλευκος έστης ώς δάς νεκρική 
Καιομέν’, είς τού; τάφους, 

Τά στήθη σπαράττων είς γόους έκεϊ 
Καί γόνυ δεήσεως κλών έπ’ έδάφους.

Εκεϊ πλάξ καλύπτει λευκή καί ψυχρά 
Τής Μητρό; σου τδ μνήμα, 

Καί δύ’ ή Σελήνη είς νέφη ώχρά, 
Είς άλγους πυρώδους πολύστονον κϋμα !

’Εκεϊ ροδοδάφνη δέν βρύει τανϋν 
Ούδ’ ασφόδελος θάλλει, 

Αλλ’ άγγελος φεϋ! άοράτως παρήν 
Θανάσιμου πόμα κιρνών έν φιάλη !

’Εκεϊ άνυψοϋνται οξείς όδυρμοί
Είς τάς πέριξ ιτέας,

Καί πνεϋμα βορρά άπαισίως ήχεϊ
Εις δώματα έρημα σκηνής φρικαλέας ! —

Πλήν θάρρει γενναίως σ’ τδν Πλάστην Θεόν 
’Εν έλπίδ’ ήδυτέρα,

Ος, ύπεράνω σφαιρών φαεινών, 
Αμείβει τοϊς πάσχουσιν άφθονα γέρα.

Καί είθ’ ή καρδία οίμώζουσ’ αεί 
Ιλαρά άνανήψει,

Κ’ ήρέμα τό Τραϋμα ημών ΐαΟή, 
κ’ έξ άλγους λυγροϋ μειδιώσ’ άνακύψει,

Καί Σύ έν τώ βίς·> άλύπως χωρεϊς 
Τοϋ λοιποϋ κ’ άταράχως,

Κ’ έν μέσφ άθώας χαρας κ ηδονής
Εν πάσιν ακμάζεις οργών κατά τάχος.

Τδ δ’ άγρυπνον βλέμμα πρδς σέ μειδιών 
Εκ τοϋ ύψους, θεώρει

Καί αίνεσιν άδων στωμύλων ώδών, 
Παρήγορον στέμμα εις μέτωπον φόρει.

’Εν Αθήναις, τήν 1 Ιανουάριου 1 866.
Γ. ΜΙΧΑΠΛΙΔΙΙΣ ,

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΚΑΕΠΤΟΙΙΑΓΙΣ.

Κυρία τις διάσημος ήτις συχνάκις έταξείδευεν, 
έλαβε τδ δυστύχημα τοΰ νά άπολέση είς έν αύ
τής ταξείδιον τδ χρηματοφυλάκιόν της καί άλ
λα πράγματα χρήσιμα διά τδ ταξείδιον, άτινα 
έκλάπησαν αύτή έκ τοϋ θυλακίου τοϋ φορέματός
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της. ϊνα μή πάθη τδ αύτδ κα'ι έκ δευτέρου συ- 
νεννοήθη μετά τίνος διάσημου μηχανικού δπως 
κατασκευάση εις αύτήν έπιττ.δείως έντδς τούξφο- 
ρέματός της θυλάκιόν τι έξ έλαστικού κόμμιος 
καί συρμάτων, εις τρόπον ώστε ή χείρ νά έμβαίνη 
μεν ευκόλως νά μή δύναται δέ νά έςαχθή, διότι 
συσφίγγεται και συγκλείεται έντδς τού θυλακίου- 
Τδ θυλάκιον τούτο δηλαδή, έχει τήν ιδιότητα 
δταν έντεθή ή χείρ νά συσφίγγη αύτήν τόσον 
ισχυρώς ώστε νά μή δύναται νά έξαχθή χωρίς 
νά ξεσχίση ή νά απόσπαση ολόκληρον τδ θυλά
κιον έκ τού φορέματος. *0 φέρων δμως τδ θυ
λάκιον τούτο δύναται ευκόλως νά έξαγάγη τήν 
χεΐρά του, διότι γνωρίζει νά συσφίγγη τδ κατάλ
ληλον πρδς τούτο έλατήριον.

Η ώφέλεια τού έπινοηθέντος μηχανήματος τα
χέως έγνώσθη. ΙΪ περί ής λόγος κυρία μετ δλί- 
γον καιρόν έταξείδευε διά τοϋ σιδηροδρόμου’ δτε 
λοιπόν κατέβη έν τινι σταθμώ καί ευρέθη μεταξύ 
πλήθους ανθρώπων συσσωρευομένων, κύριός τι; 
πλησίον αύτή; Ιστάμενος κάλλιστα ένδεδυμένος 
ένέχωσε τήν χεΐρά του έντδς τού θυλακίου έπί 
σκοπώ νά κλέψη τδ χρηματοφυλάκιον. Αλλ ώ 
τού θαύματος ! ή χειρ συσφίγγεται, προσπαθεί νά 
τήν έξαγάγη, άλλ’ εις μάτην. Η κυρία πονηοία 
φερομένη καί έκδίκησιν κατά τού κλέπτου πνέ' 
ουσα προσεποιεΐτο δτι δέν ένόησε τίποτε" δ δέ 
κλέπτη; προσπαθών όλονέν νά έξαγάγη τήν χεΐ- 
ρά του ήναγκάσθη νά συμπεοιπατή μετ’ αύτή; 
έν τή αιθούση κομψευόμενος καί διηγούμενος αύ
τή διάφορα νέα. Αλλ’ή κυρία προσεποιεΐτο αδια
φορίαν, μεχρισού φθάσασα είς τδ άκοον τής αι
θούση; τδν παρέδωκεν είς τάς χεϊρας τών παρι- 
σταμένων χωροφυλάκων. Απαντε; οί παριστά- 
μενοι βλέποντες τήν εύστοχον ταύτην έπινόησιν 
έπέπεσον κατά τού αναιδούς κλέπτου περιυβρί
ζοντας καί περιγελώντες αύτόν. Αφού ούτος με- 
τηνέχθη είς τήν Αστυνομίαν καί έγινεν ή προσή
κουσα άνάκ,ρισις κα'ι έξέτασις άνεκαλύφθη δτι ήτο 
είς τών διασημοτέρων κλεπτών τής πόλεως, δστις 
πολλάκις έφωράθη έπί διαφόροις διαπραχθείσαις 
κλοπαΐς^' . - · - -* ·< <■ 2ι ’ΛΑΝΔΕΡΕΡ.

ΠΟΙΚΙΛΑ-
‘Ο αρχιεπίσκοπος ΙΙλίας Μηνιάτης ό κλεινός 

τής Κεφαλληνίας γόνος, έκτδς τών άλλων έπ- 
ικτήτων καί φυσικών αρετών είχε καί μνήμην 
εύρεϊαη, περί ής πολλά ανέκδοτα διηγούνται καί 
έν άλλοις τδ έξής. Παρευρεθείς ποτέ εις στρα

τιωτικήν παράταξιν μετά τού ‘Ενετού άρχιστρα- 
τήγου τών έν Πελοποννήσφ δυνάμεων καί άκούων 
τήν άνάγνωσιν τοΰ καταλόγου τών Ιλλυριών 
στρατιωτών, ήρώτησε τδν αρχιστράτηγον άστεϊ 
ζόμενος, έάν ήθελε νά έπαναλάβη έκ στήθους τά 
ήδη έκφωνηθέντα δνόματα. ’Αλλ’ έκεΐνος καί τοι 
έκ πολλών προλαβουσών περιστάσεων πληοοφο- 
ρηθείς δτι ούτος,ό Μηνιάτης, έιχε σπάνιον χάρισμα 
μνημονικής δυνάμεως, δέν προσεδόκα δτι ήν δυ
νατόν νά φθάση είς το'-ούτον βαθμόν. Διό καί 
έμεινεν έκθαμβος άκούσας αύτδν έπαναλαμβά- 
νοντα τόσω δυσμνημόνευτα βαρβαρικά δνόματα 
μέ τήν αύτήν σχεδόν τάξιν τού καταλόγου. !

* Κατά τινας κριτικούς ή ‘Αγία Γραφή δι^ρεΐτο 
ώς έξής. Είς βιβλία 66, είς κεφάλαια 1,189, 
είς στίχους 31,173, Είς λέξεις 773,636, είς 
γράμματα 3,566,650.

*7’ό Hrojia, τοΰ Θίοό.Παρετηρήθη, δτι έν ταϊ; 
πλείσταις τών γλωσσών τδ όνομα τοΰ Θεού συνί- 
σταται έκ τεσσάρων γραμμ,άτων. Ούτως εν μέν 
τή ελληνική Θεός, έν τή λατινική Deus, έν τή 
γαλλική Dieu, έν τή γερμανική Goll, έν τή 
σκανδιναυϊκή Odin, έν τή σουϊδική Codd, έν τή 
‘Εβραϊκή ’λδδν, έν τή περσική Σύρα, έν τή ταρ- 
ταρική ϊδζα, έν τή ισπανική ’λδδί, έν τή αιγυ

πτιακή Ζέντ, έν τή ιαπωνική Ζαίν, έν τή περου
βιανή Λίαν, έν τή βλαχική Ζίνο, έν τή ’Αραβική 
Αλλα.

* χαι ^ηιχες των νεκρών. ’Ενίοτε αί 

τρίχες καί οί όνυχες τών νεκρών αύξάνουσι καί 
μετά τήν τού σώματος διάλυσιν. Τδ ήμερολόγιον 
τών Σοφών αναφέρει γυναίκα, τής οποίας αί τρί
χες ευρέθησαν τεσσαράκοντα τρεις χρόνους μετά 
τήν ταφήν τού σώματος τόσον ηύξημέναι, ώστε 
έξήρχοντο άπδ τάς σχισμάς τή; μαρμάρινης λάρ
νακας. Αλλ αί τρίχες αύται έθρυβόλισαν άμα 
έγγιχθεϊσαι. Κατά τδ διάστημα τού μεσαιώνος 
τά τοιαύτα φαινόμενα έλογίζοντο υπερφυσικά και 
ώς έκ μαγείας προερχόμενα, διδ έξωρόσσοντο τά 
σώματα τών τοιούτων νεκρών καί αφού έκαίοντο 
τά ύπολοιπόμενα λείψανα, ή στάχτη έσκορπίζετο 
είς τού; ανέμους.

Λύσι; τού έν τφ προηγουμένω φυλλαδίφ αι
νίγματος. — ΙΟΥΛΙΟΣ.

θ· Ν. ΦΙΑΑΔΕΔΦΕΤΣ, ΝΤΕΚΑΣ ΠΑΣΧΑΑ1ΔΗΣ.


