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ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ I. ΛΕΚΙΓΛΛΛ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝ
ΠΛΡΙΣ1ΟΙΣ Κ. Φ. ΛΕΝΟΡΜΛΝΛΟΝ.

'Αξιότιμε μοι Κύριε!

Tempus tcmpum docet.

Σπεύδω ΐνα γνωστοποιήσω ήμϊν τήν έν τή νή- 
σφ θτ,ρασία; άνακαλυψιν αρχαίου τίνος κτιρίου, 
λίαν ένδιαφέροντος ύπό αρχαιολογικήν τε καί γεω
λογικήν έποψιν.

Γνωρίζετε κάλλιστα δτι τό έδαφος τή; τε Θή
ρας και θ’Λρασίας καλύπτεται ύπό διαφόρων ή- 
φαιστίων στρωμάτων, πηγαζόντων έξ αλλεπαλ
λήλων εκρήξεων. Η άνωτέρω στιβά; σύγκειται, 
ώς έπΐ τό πλείστον, έξ άσπας (piperina biancaj 
πολλαχοΰ πολλών μέτρων πάχος έχούσης. Τάς 
κατά τά παράλια ταύτα; στιβάδας τέμνοντες 
κατά προτίμτ,σιν δια τό ευκολον τής μεταφοράς, 
Κατασκευάζομαι τήν πρός οικοδομήν κονίαν, το
σοΰτον έπιζήτητον διά τά υδραυλικά έργα. Εσχά
τως λοιπόν καταγινόμενοι οί έργάται τοΰ Κ. ’α- 
λαφούζου είς τοιαύτήν τινα εργασίαν, κατά τήν 

μεσημβρινήν ακτήν τή; νήσου Θηρασίας, καί προ- 
χωρήσαντε; 25—30 περίπου μέτρα άπδ τή; 
άκρα; τή; ακτής, καΐ εις βάθος 16—20 μέτρων 
άπδ τής έπιφανεία; τοΰ εδάφους, άνεκάλυψαν άρ- 
χαϊόν τι κτίριον, δπερ ό Κ. Χρηστομάνος έθεώ- 
ρησεν ώς οίκημα άγνωστου φυλή;, κατοικούσα; 
έν θτ,ράσία πρδ τή; τελευταίας μεγάλη; έκρή- 
ξεω;, καΐ επομένως πρό τή; καταπΟντίσεω; τοϋ· 
μεγάλου προϊστορικού ήφαιστίου τή; Θήρας. Χά
ριν περιεργεία; λοιπδν μετέβην εί; θηρασίαν με
τά τοΰ ιατρού Κ. Νικολάου Νομικού, τοΰ Κ. δη
μάρχου Οΐας καΐ τοΰ πατρός αύτοΰ Κ. Ξ. Άλα- 
φούζου, πρδς παρα’τήρησιν καΐ έξέτασιν τοϋ περί 
ού ό λόγος κτιρίου- Ουτω; εϊδομεν δτι τοΰτο· 
κεϊται έντδς στιβάδας συμπαγούς λευκότατη; 
άσπα; (piperina bianca) φερούση; άνωθεν εΐ; 
ύψος περίπου μέτρου άπδ τή; κορυφής τοΰ κτι
ρίου στιβάδα τινα υποκίτρινου χρώματος φυτική;,, 
πιθανώ τώ λόγιο, γής 6 — ΙΟ εκατοστών τδ πά
χος, καΐ ύπδ τοΰ χρόνου ήλλοιωμέντ,;. Επΐ δέ 
τή; κίτρινης ταύτη; στιβάδας ύπάρχει έτέρα τι; 
στιβά; συμπαγούς ωσαύτως άσπας I 5 καί επέ
κεινα γαλλικών μέτρων ύψο; έχουσα, καΐ οϋ κατά 
τό χρώμα λευκή τοσούτον, όσον ή τής κάτω στι- 
βάδος. ίΐστε τό κτίριον φαίνεται εί; βάθος πλέον 
τών 1 6 μέτρων άπό τή; έπιφανεία; τού έδάφους-

Τδ περί οϋ λόγος οικοδόμημα παριστά τετρά-
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■ γωνον σχεδδν ισόπλευρον 3 ώς έγγιστα μέτρων 
έκτάσεω; δι’ ακατέργαστων ηφαιστίων λίθων κα- 
κασκευασμένον, ώς πολλά άλλα τών τή; αύτής 
νήσου άρχαίων κτιρίων. Εκ δέ τού σχήματος αυ
τού καί τών έν αύτώ εύρεθέντων, ένόμισα δτι 
έστιν άρχαϊό; τις τάφο;" καθότι εύρέθη έν αύτώ 
χρωματισμένου τι πήλινον άγγεϊον, έμπεριέχον 
ύπομίλ^Χ0* τινα κονίαν, ήν έξέλαβον ώς κόν,ιν 
τού. τεθαμμξνο.υ άνθρώπου, έξ ή; καί άπέστειλαν 
μικράν τινα ποσότητα πρδς τήν έν Παρισί.οις Αύτ. 
Ακαδημίαν, τών επιστημών. Εύρέθησαν πρός δε 
συντρίμματα άλλων πηλίνω» αγγείων καί τεμά
χια σεσηπότων καί άπηνθρακωμένων ξύλων, έξ 

ών πάντων, ώς δέν σάς λανθάνει, άπαντώμεν πολ
λάκις έν τοϊς αρχαίοι; τάφοι;, καί ίδίω; τοϊς έν 

έν Θήρα.

(*) Τό πρόσθιον ή βόρειον είχον ήση άνορυςει οί τοϋτο 
άνακαλυψαντες ίργάται, ίνθα ιΰρίθη, ώς όνωτεροι είρη- 
ται, άγγιϊόν τι πήλινον χίχρωματισμένον έμπλεον ύπο- 
οκίου τίνος κόνεοιςκ.λ. ήν ΪΟ'ώρησα ώς κόνιν τεΟκμμίνου 
τίνος ανθρώπου.

■ Τδ ενδιαφέρον δέ δτι πλησίον τού οικοδομή
ματος τούτου καί έν τή αυτή πάντοτε στιβάδι 

καί έπιφανεία άνεκαλύψαμεν τότε τρία ετερα τού 
αύτού είδους τετράγωνα, ά δέν έπροφθάσαμεν 
ν άνασκάψωμεν, επομένως έφρόνουν δτι έν τή 
θέσει ταύτη υπάρχει άρχαϊον πολυάνδρων. Αγαθή 
τύχη ό ιδιοκτήτης τού γηπέδου τούτου Κ. Αλα- 
φούζος καί ό συγγενής αύτού Κ. Ν. Νομικός έχου- 
σιυ άρκετδν ζήλον, ώστε προθυμως έπεχείρησαν 
νέας άνασκαφά; πρδς έντελή τού ειρημένου μνη
μείου έξόρυξιν. ’Εκ δέ τών τελευταίων τούτων 
άνασκαφών εξάγεται, κατά τάς πληροφορίας, άς 
εύηρεστήθη νά μοί χορηγήση δ μνησθείς ιατρός 
Κ. Νομικός, ότι τδ περί ού ό λόγο; κτίοιον έστιν 
οικία. « Τδ τετράγωνον τοϋτο τείχος, λέγει ό 
λ είρημένο; Κ. Νομικός, διχάζεται δι’ έπιμήκου; 
» γραμμ.ής είς δύω δμο 
» τδ πρδ; δυσμάς.
»

»
»
»
» —
» μετρήσωμεν τδ ύψος αύτοϋ καί άνακαλύύωμεν,

■> βημεν εί;
» μή καταρρεύση τδ άλλως τε έτοιμόρροπον φαι-

ιια, τδ πρδ; άνατολάς καί 1 
Τδ πρδς άνατολάς διαιρείται 

δι’ ένδς μεσοτοίχου εις δύω χωρίσματα, πρό
σθιον (δηλ. βόρειον) καί οπίσθιον (μεσημβρινόν). 
Τδ μέν πρόσθιον έχει μήκος 4 μέτρων και πλά
τος 2 1/2 (* ’). ’Απεπειράθημεν ν άνασκάύω- 
μεν έκ τών έξω τήν πρδς άνατολάς επιμήκη 
πλευράν τού τετραγώνου τείχους, δπω; άνα-

εί δυνατόν, ίχνη θυρίδων" άλλά μόλις προβ- 
λ; βάθος ποδών τινών, καί φοβηθεντες

» νόμενον τούτο τείχος, άποχωρ^ζόμενον τή; υ- 
» ποβασταζούση; αύτδ Εξωθεν συμπαγούς στιβά-

»
»
»

δο; τή; λευκή; ήφαιστίου γής, ήρχίσαμεν μετά 
τή; δεούση; προσοχής τήν έκ τών ένδον άνόρυ- 

ςιν άμφοτέρων τών χωρισμάτων.
» Γή λευκή, όμοια τή άλλοτε έπικαθημένη έπ’ 

αύτών, άνασκαπτομένη μετά μεγίστης δυσκο
λίας ένεκα τής στεέροποιήσεως αύτών έκ τής 
χρονιότητο; έπλήρου τδν μεταξύ χώρΜΚ λίθοι 
δέ ύπομέλανε; ανώμαλοι παρεμπίπτον-τες ενια
χού, καί φεροντες έπ’ αύτών είδος χρίσματός 
τίνος έκ πηλού, έμαοτύρουν δτι άλλοτε άπετέ- 
λουν μέρο; κρημνισθέντος τείχους. Πλήν τού- 

έπεφαίνοντο πολλαχού καί τεμάχια κισσή- 

άπαντώμενα υπδ τήν δίκελλαν ήμών εύμεγέθη 

>
»

»
>

» του
» ρεως" τδ δέ πάντων περίεργον ήν τά συχνότατα
»
» τεμάχια ξύλων απανθρακωμένων καί σεσηπό- 
λ ■
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»
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>
» Ορακωμένην καί άνάμικτον μετά κόκκων σί- 
» του εις ποσότητα οκάδων τινων. Τδ αύτδ εΰ- 
» ρομεν καί έν τώ οπισθίω χωρίσματι εις τήν 
» γωνίαν, όπισθεν τής οποίας ακριβώς εύρέθη ή 
» τού προσθίου χωρίσματος κριθή- Βαθύτερου κα- 
" τελθόντες δσφ 3 μέτρα άπδ τής επιφάνειας τού 
» τοίχους εΰρομεν έν τώ προσθίω χωρίσματι ίγ- 
» γύς τοΰ μεσοτοίχου πήλινον άγγεϊον, κεχρω- 

. » ματισμένου γραμμοειδώς, χωρητικότητο; πε-

των, ών δμως ή διάταξις εί; πολλά μέρη έφαί- 
νοντο σαφέστατη. Δοκοί ολόκληροι. ών τδ πά
χος μόλις κατορθοΰμεν νά περιβάλωμεν μεταξύ 
άμ,φοτέρων τών χειρών, ήσαν ποΰ μεν καθέτως 
διατεταγμένοι καί διά πηλού συνεχόμενοι μετ 
αύτού, αλλαχού δέ έγκαρσίως μεταξύ τών λί
θων τού τείχους έμπεπαρμίνοι. Πλεϊστα τοι- 
αύτα ξύλα άλλοτε άλλα τήν περίμετρον εΰοο- 
μεν τεθαμμένα έντδς τή; έμπληρούσης τά χω
ρίσματα ταύτα λευκή; γής, άτινα πιθανότατα 
άπετέλουν μέρο; καταπεσούση; στέγης. Η έν
δον επιφάνεια τών τοίχων έν γένει φαίνεται 
τοξοειδώ; κυρτουμένη πρδ; τά άνω, καί πω;

1 έπηλειμμένη δι’ ασβεστώδους τίνος χρίσματος.
1 0 δέ συνδετικός τών λίθων τού οικοδομήματος 

πηλός δέν φαίνεται ένέχων άσβεστου, ούτε γήν 
ήφαίστιον λευκήν, ή κοινώς άσπαν, άλλά σύγ- 
κειται απλώς έξ όποφαίου κοινού χώματος, 
πεπλασμένου μέ ξυλώδη μόρια έξ άχυρου πρδς 
έπίτευξιν μείζονος ϊσω; τοΰ πηλού συνεκτικό
τητα;. Προχωρήσαντες εις βάθος δυο μέτρων έν 
τώ προσθίφ χωρίσματι εΰρομεν εί; τήν άνω 
γωνίαν τού μεσοτοίχου κριθήν μέλαιναν, άπην-

» ρίπου 8—I 0 οκάδων, δπερ ήν πλαγίως κεκλι- 
® μένον, φέρον περί αύτδ συμπαγείς στιβάδας 
» λευκή; ήφαιστίου γής, καί φαινόμενον ακέραιον. 
» Επεπωματίσαμεν ακριβώς τδ στόμιον αύτού, 
»άνεωγμένου ήδη όντος, καί μετά τή; δεού-
> σης προσοχή; έκθάψαντε; αύτδ, έπειράθημεν 
® πάνυ πεφυλαγμένω; νά τδ άνέλξωμεν" άλλ ά- 
» τυχώς τούτο μόλις διακινηθέν, διε^ράγη κατά 
» τδ ανώτερου ήμιμόριον τεμαχηδδν, άποληφθέν- 
» τος τοΰ κατωτέρου" ήν δέ τούτο πλήρες ούσίας
> τίνος, μάζαν συμπαγή άποτελούσης, ΰφυγρον 
» άπηνθρακωμένην, καί ής ή οψι; ένέφαινεν ώσεί 
» τδ ένεχόμενον άλλοτε ήν ουσία τις κοκκώδης, 
» πιθανώς κέγχρος.

» Είς ίσως βάθος 3 μέτρων εΰρομεν κα! έν τώ
• οπισθίω χωρίσματι παρά τήν κατωτέραν γιο
ι» νίαν τού μεσοτοίχου έγγυς άλλήλων τεμάχια 
» άγγείων πήλινων διάφορα τό τε μέγεθος καί 
« τήν ποιότητα, τά μέν κεχοωματισμένα, άλλα 
s δέ έντελώς άχροα, άτινα έμαοτύρουν δτι πίεσις 

» ισχυρά μετά βία; τά συνέθλασε, καθόσον άλλα 
» μέν εΰρομεν άπεστραμμένα έχοντα τήν βάσιν 
» πρδς τά άνω, άλλα πλαγιαστέ κεκλιμένα καί 
» άλλα ήμικεκλιμένα. Περί ταύτα ούδεμία τις
> ούσία ένεφαίνετο πλήν τής ήφαιστίου λευκή; 
’ σποδού, ήτις πανταχόθεν στεέρεώ; τά περιέ- 
» βάλλε. Πλήν τούτων εΰρομεν έν τώ ίδίω χωρί- 
® σματι καί τεμάχιόν τι δμοιάζον πρδ; αύλοειδές 
» δστούν άπολιθωμένου.

» Περιηγάγομεν άνασκάπτοντες έκ τών έξω 
» καί τδ έτερον ήμιμόριον τού τετραγώνου, τδ 

® πρδ; δυσμάς, δτε παρ’ ελπίδα προέκυψαν διά 
» τού τείχους τεμάχια άγγείου πήλινου κεχρω- 
» ματισμένα, καί τεθραυσμένα ύπδ τών πέριξ 
» λίθων και τή; γής, άτινα καί έξηγάγομεν. 
« Προχωρήσαντες έσωτέρω τού τείχους εΰρομεν 
51 σωλήνα επιμήκη, δσφ μια; και ήμισέίας σπι- 
’ θαμής. χροιά; ύποφαίου, μέ λευκά κοσμήματα
• πεποικιλμίνον, διάτρητον εκατέρωθεν, καί έ- 
” χοντα τδ μέν διάστενον αύτοϋ πέρας πρδς τά 
® έξω, τδ δέ εύρύ πρδς τά ένδον. Πειραθέντβς νά 
» έλευθερώσωμεν αύτδν τών περιβαλόντων λίθων
• καί τού χώματος άνεύρομεν έγγυς καί ετέρους
• δύο έρυθρους τήν χ:οιάν άνευ κοσμημάτων, ών 
> ό είς διπλάσιος τό εύρος, καί τεθραυσμένος εί; 
1 τά πλάγια, έδείκνυεν ότι ενέχει έν έαυτώ και 
® Ετερον μικρόν πήλινον άγγεϊον, δπερ καί έξή-
• χθη πράγματι σώον, ένώ οί σωλήνες έθραύσθη-
• σαν, άμα άρθείση; τή; περιαμπεχοόση; γής. Ού

» δέτερον δέ τούτων έφάνη ένέχον τι πλήν τής 

» περί αύτά λευκής γής. Περίεργοι ώς πρδς τήν 
» θέσιν, έν ή εύρέθησαν, άνεσκάψαμεν τδ τείχος 
» κατ’ έκείνο τδ μέρος, καί εύτυχώς προεφάνη 
5 ομαλή βάσις μετά δύο εκατέρωθεν ύψουμένων 
» τείχων είς άπόστασίν τινα άπ’ άλλήλων, δπερ 
» υποδεικνύει σαφώς τήν βασιν κρημνισθέντος 
» παραθύρου. Προέβημεν ειτα είς τήν έκ τών έν- 
» δον άνόρυξιν, καί εΰρομεν δτι καί τούτο, ώς τδ 
» παο αύτώ, διχάζεται δι’ ένδς μεσοτοίχου είς 
» δύω πλάγια χωρίσματα, δεξιόν καί αριστερόν 
» (δηλ. πρδς άνατολάς καί δυσμάς.) Τδ αριστερόν 
» (τδ πρδ; άνατολάς) φαίνεται κατά τι βαθΰτε· 
» ρον τοΰ δεξιού" συγκοινωνούσι δέ άμφότερα διά 
» τίνος Θύρας, προφαινομένης έπί τού μεσοτοίχου, 
» καί τίνος κλίμακος, έκ τριών βαθμιδών πρδς τδ 
» αριστερόν χώρισμα διηκουσών" έν τή άνασκαφή 
» προέκυπτε γή ήφαίστιος λευκή, στείροτάτη, 
» καί έν αύτή ξύλα σεσηπότα παμμέγιστα, άπο- 
» λιπόντα τδ αποτύπωμα αύτών έπΐ τής λευκή; 
» γής, δπερ μετρήσαντες είς τινα αύτών εΰρομεν 
» δτι ην 4 σπιθαμών τήν περίμετρον, καί τδ μή- 
» κος περίπνυ 4 μέτρων, άτινα ποοήρχοντο πι- 
» Οανώτατα έκ τής καταπεσούσης στέγης τοΰ οι- 
» κοδομήματος. Ετερα τοιαϋτα έφαίνοντο κα- 
» θέτως καί έγκαρσίως έντδς τών τείχων έμπε- 
» παρμένα διά λόγους φαίνεται τή; τότε τεκτο- 
» νικής. ’Εκτός τούτων κίσσηρις άφθονωτάτη, 
» χώμα κοινόν φαιοκίτρινον καί λίθοι όμοιοι έν- 
0 τελώ; πρδς τούς τών τοίχων έπλήρουν τδ δλον 
” τών χωρισμάτων. Προχωρήσαντες δσιο 3 Ι[2 
” μέτρων βάθος άπδ τή; έπιφανεία; εΰρομεν έν 
» τώ δεξιώ χωρίσματι πίθον μέγιστον παρά τώ 
» τείχει, περιεκτικόν πολλών κοιλών, καί ένέ- 
» χοντα κριθήν μέλαιναν, άπηνθρακωμένην, ή; 
» έλάβομεν άφθον-.ν ποσότητα. Ουτος, καί τοι 
» κεχωρισμένο; είς διάφορα μέρη, συνεκοατεϊ.ο 
» όμως είς τήν θέσιν του υπδ τού όμοτίμως πιέ- 
» ζοντο; αύτδν πανταχόθεν λευκού χώματος,
• δπερ ήν στερεώ; περί αύτδν συγκεκολημένον. 
» Καί τοι ιδόντε; τδ έκπληκτικδν τοΰ μεγέθους 
» αύτοϋ έδέησεν δμω; νά τδν έξαγάγωμεν τεμα-
• χηδόν. Εΰρομεν πχρ’ αύτώ καί ετερα άγγεϊα 
» διαφόρου σχήματος καί μορφή;, τά μέν έχοντα 
» θέσιν άνεστραμμέν ην, άλλα κεκλιμένα, άπαντα 
» δέ τεθραυσμένα ύπδ τδ πιέζον τοϋ βάρους τών 
» περί ταύτα. Τά αύτά ώς έγγιστα εΰρομεν καί 
» έν τώ άριστερώ χωρίσματι, χωρίς δμως κάνέν 
» τούτων νά ίνίχη τι έν έαυτώ.
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» 9 μέτρα, ένώ άπό τοΰ μεγίστου’ίψου; άφίστα- 
n ται μόνον 6 μέτρα. Περιεσκάψαμ.εν έκ τών έξω 
» τό τεϊχο; δσον ένό; μέτρου κατά βάθος, εϊτα 
» δέ εύεόντες λίθοι; ύπεστρωμμένον τό έδαφος, 
» καί ©οβηθέντε; μήπως έκστηλώσαντε; αύτό τό 
» κατα^ρίψωμεν, ήρξάμεθα ένδοθεν τήν άνόρυξιν, 
» κατελθόντες δσω 3 μέτρων κατά βάθος. Τά έ- 
» νεχόμενα καί έν αύτώ άπεδείχθησαν παράπαν 
» δμοια τοϊ; έν τοϊ; λοιποϊς χωρίσμασι. Γή ή- 
» φαίστιος λευκή, άφθονο; ποσότη; κισσήρεω;, 
» ξύλα εΐ; άφθονου ποσότητα, δγκώδει; στιβά- 
» δες άχύρων έκ σήψεως Αλλοιωμένων, καΐ πηλί- 
» νων άγγείων τεμάχια κεχρωματισμένα, παρ’ 
» οί; εύρέθη ούσία τις ύπόλευκος, μαλακή τήν 
» σύστασιν, έζ ή; ύπήρχε ποσότη; τις συγκεκολ- 

» λημένη εΐ; τήν βάσιν ένό; αγγείου, ύφ ού φαί- 
» νεται δτι τοΰτο έπληροΰτο. Δέν παρείχε δέ ού- 
η τε οσμήν τινά ιδίαν, ούτε γεϋσιν, καί ήτι; πι- 
» θανώ; νά ήτον εδώδιμο; τι; ούσία, Αλλοιωμένη 
» ήδη ( ίσως τυρό; έκ τοΰ κοινώς λεγομένου μι· 
» ζύθρα χοπαηστή). Συνελέξαμεν έκ ταύτη; πο- 
» σότητα τινα άλλ ανάμικτου μετά του πέριξ χώ- 
» ματος, ήτις φαίνεται είχεν έκχυθή έκ τοΰ άγ
η γείου θραυσθέντο; έξ άπροσεξία; τοΰ άνορύτ- 
» τοντο; εργάτου. »

«’Ενταύθα λήγει τό περιγενόμενον τών έρευ- 
» νων ήμών, εϊς ά; έν τρισίν δλαι; ήμέραις τή 
» βοηθεία έκάστοτε 13 έργατών προήλθομεν. » 

*Αλλ’ ένταϋθα γεννάται τό ζήτημα. Τίνος έ
ποχή; είσί τά κτίρια ταΰτα ; ’Εάν κρίνωμεν έκ 
τών έμπεριεχομένων άγγείων (ώ; θέλετε έκ τών 
πρός τήν αύτοκο. ’Ακαδημίαν άποστελομένων τε
μαχίων παρατηρήσει) πρέπει, φρονώ, νά Οεωρή- 
σωμεν αύτά ώ; έργον Ελληνικόν, καί μάλιστα ού 
λίαν άρχαίας έποχής- ’Αλλά πώ; εύρέθη έν τή ύ· 
ποδεεστέρ? στιβάδ&ι τής άσπας, ήτι; άναμφιβό
λω; πηγάζει έζ έκρήξεω; πολύ μεταγενέστερα; 
τοΰ σχηματισμού τή; άνω στιβάδας, τή; ωσαύ
τως γεννηθείσης πρό τοΰ καταβυθισθέντο; έν τή 
προϊστορική έποχή μεγάλου τή; θήρα; ήφαιστίου ; 
Κατεσκευάσθη άρα ύπό τών τή; ιστορική; έπο
χής Ελλήνων, ώ; πλεϊστα άλλα τή; αύτής νήσου 
κτίρια ; ή μάλλον έστιν έργον άγνώστου τίνος φυ
λής, ώ; διϊσχυρίζεται ό Κ. Χοιστομάνος, κατοι- 
κούση; έν θηρασία: πρό τών τελευταίων έκρή- 
ξεων τοΰ μεγάλου καΐ καταποντισθέντο; ύφαι- 
στίου κώνου, ή; τά έργα όμοιάζουσι τοϊ; έργο·.; 
τών μεταγενεστέρων κατοίκων τής Ελληνικής φυ
λής ; ό Κ. Νομικός, καί τοι μή παραδεχόμενος

« Τό δλον των χωρισμάτων τοΰ ημιμορίου 
» τούτου δέν προεφθάσαμεν ν’ άνορύξωμε*,  διότι 
» ή έμπληρούσα αύτό ογκώδη; μάζα τή; λευκής 
» ήφαιστίου γής, καθό πολλή τό ποσόν, καί λίαν 
» συνεκτική, ώς οί λοφοειδεϊ; σωοοι τών πεοΐ αύ- 
“ τού; λίθων, άπήτουν χρονιωτέραν καί ούχί τριή- 
» μ.ερον τήν εργασίαν. Εσκέφθημεν δθεν άντΐ τοΰ 
» άτελοΰς άποβησομένου τούτου έργου νά όρί- 
» σωμεν, εί δυνατόν, άνασκάπτόντε; τά πέριζ, την 
λ έκτασιν καί τό σχήμα τοΰ οικοδομήματος τού- 
υ> του" δθεν άνεύρομεν έτερον τετράγωνον τείχος 
» υπό τό πρώτον, μήκους μέτρων G καί πλα 
» του; 5, άλλα κατελείψαμεν καί τοΰτο δι έλ- 
■»> λειψιν χρόνου άνέπαφον. ’Επίσης άνεκαλύψα- 
» μεν προέκτασιν τείχους, άρχομενου άπό τήν 
» ανατολικήν γωνίαν τοΰ πρώτου τετράγωνου, 
-» και βλέποντο; πρός τήν ογκώδη μάζαν τής 
» διατεμνομένη; λευκής ήφαιστίου γής καθ όρι
α» ζόντειον έκτασιν 1 4 μέτρων και τό βάθος 24 
» μέτρων άπό τής έπιφανεία; τής γή; ταύτης, ή - 
■» τοι άκριβώς ύπό τό μέγιστον αύτή; ύψος· Τοΰ- 
» το διά μιά κυκλοτερούς κάμψεως κατέρχεται 
» ποό; τά κάτω (δηλ. πρό; μεσημβρίαν) είς έκτα· 
» σιν 1 8 μέτρων, καί περατοΰται είς διατομήν 
» τοΰ τείχους, σχηματίζοντο; ειδό; τι θύρας με- 
» τά βαθμιδών κλίμακο;' τήν δέ περαιτέρω πο
υ οείαν αύτοΰ δέν προελάβομεν νά παρακολ.ουθη- 
» σωμεν, άσχοληθέντε; εί; έτερα άντικείμενα πέ
η ριεργότερα τά εξής. ά) παρά τή γωνιώδει και 
» μικρόν τι κυκλοτερεϊ κάμψει τοΰ προδιαγραφέν- 
» το; τούτου τοίχου εύρέθη κυκλοειδέ; τι κοί- 
“ λωμα λιθόκτιστου, κατά τήν κατασκευήν πα- 
» ρεμφερέ; πρό; τά παρ’ ήμϊν έν χρήσει ήδη φρέα- 
“ τα, ή πρό; άποθήκα; καρπών παρά τοϊ; γεωρ- 
» γοϊ; ήμών. Τοΰτο άνορύξαντε; μέχρι ένό; περί- 
» που μέτρου έξηγάγαμεν άπ αύτοΰ Ικανήν πο
υ σότητα κισσήρεω;, διάφορα τεμάχια άγγείων 
» πήλινων, ού μικρών τό μέγεθος, ώ; μαρτυρεί 
» τό πάχος καί ή όψι; αύτών' λίθους ύπομέλα- 
» να;, καί χώμα κοινόν φαιόχρουν' β ) Επΐ τοΰ 
» αύτοΰ έδάφου;, δπερ έπεκάλυπτεν άλλοτε ή 
» άποκοπεϊσα λευκή ήφείστιος γή καΐ εϊς άπό- 
» στάσιν 24 μέτρων άπό τοΰ διαγραφέντος κυ- 
» κλοτερού; κοιλώματος, άνεκαλύφθη έτερον τεϊ- 
» χος τετράγωνον εύρισκόμενον ύπό ΰψος τής πα;
• ρακειμένη; λευκής γή; 1 6 περίπου μέτρα, έ- 
n χον δέ καΐ κατέναντι αύτοϋ (δηλ πρό; άνατο- 
» λά;) τό έλαττον τοΰ υψους τής εΐρημένη; γής, 
» δπερ είναι τρία μέτρα, καί ούτινος άφίστατα’

καθολοκληρίαν τήν δόξαν τού Κ. Χρηστομάνου, 
φρονούντος πρός δε δτι τό κτίριον τοΰτο κα
τεσκευάσθη πρό μυριάδων έτών, κλίνει νά πιστεύ- 
ση δτι είναι προγενέστερον τών τελευταίων μεγά
λων ήφαιστίων εκρήξεων. Τό κατ’ έμέ έάν ήμην 
βέβαιο; δτι τό άφαιρεθέν άνω τών οικοδομών 
τούτων μέρος τής άσπη; ήτο στιβάς πάντη ανέ
παφος, καΐ παλαιόθεν άθικτος, ώ; αί παρακεί- 
μεναι καί σωζόμεναι στιβάδες, ούδόλως ήθελα 
διστάσει νά παραδεχθώ τήν τών άνω εΐρημένων 
γνώμην' άλλ έπΐ τή άπλή μαρτυρία άνδρών ά- 
Υραμματων, καί έτι μάλλον ούδέν συμφέρον καΐ 
επομένως ούδεμίαν φροντίδα έχόντων νά παρατη- 
ρήσωσι καΐ έξετάσωσιν άν ήτο ή μή άνέπαφος ή 
άφαιρεθεϊσα γή, πώ; δύναμαι νά πεισθώ καΐ πα
ραδεχθώ τούθόπερ άπάδει τή ιστορία ; καΐ τόδε 
τοσούτω μάλλον, καθ’ δσον ή πρό; δυσμάς πα- 
ρακειμένη τώ μεγάλφ κτιρίω ά σ π ώ δ η ς στι- 
βάς, μόλις έχει ύψος ένός καί ήμίσεος μέτρου, μή 
καταλογιζομένου δηλονότι τού υψους τή; έπ' αύ
τή; έπισωρευθειση; γής. Πριν ή παραδεχθώμεν 
λοιπόν τήν τοΰ Κ. Κ. Χριστομάνου και Νομι
κού δοζαν, νομίζω άνάγκη πάσα ν’ άνεύρωμεν 
τεκμήρια πειστικώτερα, ώ; λ. χ. έπιγραφάς άγνώ- 
στων χαρακτήρων (1) ή άλλα δμοια οΐκοδομ,ή- 
ματα ύπό τάς μέχρι τοΰδε σωζομένας έκεϊ πλη
σίον άνεπάφου; στιβάδας, καί παρ’ ήμών ήδη έ- 
πισταμένως έξετασθείσας.

Αγαθή τύχη δ ιδιοκτήτης τού γηπέδου τού
του, ω; είπον, Κ. Αλαφοΰζος, έχει άρκετόν ζή
λον, ώστε καί τά έξορυχθέντα θέλει εύλαβώς δια
τηρήσει, καί νέα; άνασκαφά; προθύμως θέλει ε
πιχειρήσει πρό; όιασάφισιν μάλιστα τοϋ σπου
δαίου τούτου ζητήματο;. Επομίνω; θέλω άείποτε 
γνωστοποιεί ευχαρίστως ύμϊν, καί τή Σοφή ’Α
καδημία πάσαν άνακάλυψιν δυναμένην νά διασα

φήνισή τήν έποχήν τή; κατασκευής τού οικοδο
μήματος τούτου.

Έν τούτοι; δίζασθε, Κύριε, τήν διαβεβαίωσή 
τή; πρός ύμάς ίδιαζοΰσης μου ύπολήψεως.

’Εν Θήρα τήν 18/30 7βρίου 18G6.

ϊ. ΔΕΚΙΓΑΔΛΑΣ.

(1) Ισως δ έν τη μικρά αρχαιολογική συλλογή μου 
ευρισκόμενος επιτύμβιος λίθος, ό καί πρό 2ά έτών άνευ- 
ρεθεις έν θηρασία, καί φέρων άγνωστους χαρακτήρας, ο&ς 
ύμεΐς νομίζετε Κάρων καΐ ού/ΐ Ελλήνων ίργον, ϊσως λέ
γω, άνήκει εϊς τήν φυλήν τήν χατασκευάσασαν τχ πεόΐ ων 
ό λόγος κτίρια !..................

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ; ΚΑΙ ΔΙΑΝΩΡΑ.

(Έπεισόόιον τής Φλωρεντινής Ιστορίας.}

’Εάν έν Φλωρεντία διαβήτε πρό έκκλησιδίου 
έπικαλουμένου. la Santa Maria sopr’ Arno, gv 
τή οδώ τών Βάρδων, θέλετε παρατηρήσει άναμφι- 
βόλως άσπίδα τεθειμένην μεταξύ δύο βίβλων 
καί τά δπλα τού φλωρεντινού λαοΰ μετά τής 
αινιγματώδους ταύτη; φοάσεω;. « Fuccio mi 
feci. » — Αν έρωτήσητε τότε τί; ώκοδόμησε 
τήν έκκλησίαν ταύτην καΐ τίνα σημασίαν έχει τό 
έξεργον έκεϊνο, θά σάς άπαντήσωσιν, δτι ή έκ
κλησία ωκοδομήθη ύπό τοΰ ' Ιππολύτου Βουον- 
δελμόντη καί θά σά; άναφέρωσι τήν έξής διήγη- 
σιν, ήτι; θέλει έξηγήσει τήν φράσιν.

Περί τό 1 22ο, δηλ. δτε τά πρώτα μίση με
ταξύ τών Γουέλφων καί τών Γιβελλίνων είχον έ- 
ξαγριωθή έν πάση τή ίσχύϊ, έζων έν Φλωρεντία 
δυο οικογένειας, αΐτινες είχον δμώσει θανάσιμου 
μϊσος' οί Βουονδελμόνται καί οί Βάρδοι.

Αλλ ω; γνωστόν, έν τώ μέσω τού οικογε
νειακού μίσους, δπερ διαχωρίζει τού; πατέρας 
συμβαίνει πάντοτε μυστικός τι; έρως νά γεν
νάται μεταξύ τών τέκνων, παρόμοιος πρός τήν 
περιστεράν τή; κιβωτού, ήτις φέρει τόν θαλλόν 
τή; έλαίας. 0 Πίραμο; καί ή Θίσβη ήσαν γείτονες, 
καΐ έγνώριζον άλλήλους έκ παίδων. ό Ρωμαίο; 
καΐ ή Ιουλιέττη άπηντήθησαν έν χορώ τινι καΐ 
τήν αύτήν ταύτην έσπέραν ώρκίσθησαν νά έρώ- 
σιν άλλήλους δι ολου τού βίου, νά άνήκη ό εί; 
είς τόν άλλον μςαί νά συναποθάνωσιν. ό Πίραμο; 
καί ή Θίσβη, ό Ϊ’ωμαϊο; καί ή ’ίουλιέττη έτήοη- 
σχν τήν δοθεϊσαν ύπόσχεσιν' δι’ δλου τοϋ βίου 
ήγαπώντο, άπέθανεν ό μέν μετά τής δέ, και— 
οπερ ωραιότερου — ό μέν ύπέρ τή; δέ.

0 Ιππόλυτο; καΐ ή Διανώρα συναπηντήθησαν 
αύγήν τινα έν τώ βαπτιστηρίω τού Αγ. ’ίωάννου. 
Ο νεανία; ειχεν ακολουθήσει άπό τής όδοΰ Ρονδι- 
νέλλη τήν νεάνιδα έκείνην, τήν έχουσαν βήμα 
έμπλεων αριστοκρατική; κομψοπρεπεία;- έκείνη 
εΐσήλθεν έν τφ βαπτιστηρίω, ουτος δ’ εΐσήλθεν ό
πισθεν ταύτη;' έκείνη άνύψωσε τόν πέπλον δπω; 
λάβη τό ηγιασμένου ύδωρ, ό Ιππόλυτος τήν εϊ- 
δεν, έκείνη είδε τόν Ιππόλυτον καί τό πάν έδόέ- 
θη. Οί νεήλυδες έγκατέλιπον έπί τών δφθαλαών 
τό αίσθημα, δπερ συνησθάνοντο, δέν ήδυνήθησαν δέ 
ή δύο μόνα; λίξει; νά είπωσι τά δύο δνόματά των. 
Η ήμέρα, καθ’ήν άπηντήθησαν, ήν ή 13Μαρ·



498 ΧΡΤΣΑΛΑΙΣ ΧΡΤΣΑΑΛΙΣ. 499

τίου, ήτις έν Φλωρεντία'καλεϊται ήμέρα.χάριτος.
’Απδ τής στιγμής ταύτης δ Ιππόλυτος ούδέν 

άλλο εσκέπτετο ή τδ νά έπανίδη την γυναίκα, 
■?,ν ήγάπα’ διέβαινε καί έπαναδιέβαινεν άνευ άνα- 
παύσεως υπδ τά; θυρίδας της, καί δπου μετέβαι- 
νεν έκείνη, μετέβαινε και ό νεανίας. Ούδέν έξι- 
σοϋτο πρδ; τήν υπομονήν του, ήρκει νά προηγή- 
ται ταύτης ή νά τήν περιμένη ώρας ολοκλήρους 
δπως τήν ΐδη μίαν μόνην στιγμήν’ καί ταϋτα ά
νευ άλλης αμοιβής έκτδς σημείου τινδς, βλέμμα
τος ή λόγου’ έπειδή η Διανώρα άνήκεν εις οικογέ
νειαν Καυστηρών ηθών καί ήν αύστηρώς άνατε- 
θ ραμμένη.

Ημέραν τινά ή τροφός’ τής Διανώρας έπληοο- 
φορήθη περί τοϋ έρωτος τών δύο νέων’ ειδοποίησε 
περί τούτου τδν πατέρα, καί ή Διανώρα έλαβε 
διαταγήν νά μή έξέλθη πλέον τής οΙκίας. Τότε 
πλέον τάς έλπίδας, τά χρυσά όνειρα διεδέχθησαν 
οί αληθείς τοϋ έρωτος σπασμοί. Έπί τινα χρόνον 
ό Ιππόλυτος ήγνόει τήν συμφοράν του' έπίστευ- 
σεν, δτι στιγμιαία άποχώρησις, οτι αιφνίδια α
διαθεσία τδν άπεμάκρυνε τής Διανώρας. Εξηκο- 
λούθησε νά διαβαίνη υπδ τά παράθυρά της, νά 
μεταβαίνη έκεΐ, ένθα ήλπιζε νά τήν άπαντήση, 
άλλά τά πάντα ήσαν ανωφελή, δέν ήδυνήθη νά 
τήν ΐδη....

Ημέραι και νύκτες παρήλθον’ διήλθε τάς ημέ
ρας διατρέχων τάς έκκλησία;, τάς δέ νύκτας πε- 
ριμένων, κεκρυμμένος όπισθεν τοίχου, δπως ά- 
νοιχθώσι τά παράθυρα τοϋ ανεξιλέωτου έκείνου 
μεγάλου, τών Βάρδων. Τέλος νύκτα τινά, χειρ τι; 
διήλθε διά τών σανιδίων τών κιγκλίδων καί έπι- 
στολή επεσεν είς τούς πόδας του Ιππολύτου’ έτρε- 
ξε πρδ λαμπάδος ήναμμένη; ενώπιον είκόνο; τινδς 
τής Παρθένου και μή άμφιβάλλων, δτι ή επιστο
λή έκείνη προήρχετο έκ τής Διανώρας τήν ήσπά- 
σθη καί τήν έπαναησπάσθη άπειράκις’ ή καρδία 
του έπαλλε τόσον σφοδρώς, οί οφθαλμοί του το
σοϋτον είχον άμαυρωθή έκ τής συγκινήσεως, ώ
στε κατά πρώτον έδυσκολεΰθη ν άναγνώση τά 
γεγραμμένα. Τέλος ϊνέγνοισε τά επόμενα :

« 0 Πατήρ μου γνωρίζει οτι άγαπώμεθα’ μοί 
άπηγόρευσε νά έπανίδωμεν άλλήλους. Χαϊρε διά

'θ Ιππόλυτος ήσθάνετο, δτι έλιποψύχεΓ έ- 
πέστρεψεν είς τδ μέγαοον τών Βάρδων καί διέ- 
μεινε μέχρι τής ήμέρας υπδ τά παράθυρα τής Ata- 
νώρας, έλπίζων δτι ή κιγκλίς ήθελεν άνοιχθή καί 
πάλιν’ άλλ’ αύτη έμεινε κλειστή. ’Επήλθεν ή ή-

μέρα’ ό Ιππόλυτος ήναγκάσθη νά έπιστρέψη οϊ- 
καδε.

Πέντε ή εξ άλλαι νύκτες παρήλθον έν τή αύ
τή προσδοκία, ύπδ τής αύτής δμως ακολουθού
μενοι άπατης, ό Ιππόλυτος καθίστατο κατηφέ- 
στερο; καθ’ έκάστην’ μόλις άπεκρίνετο είς τά; 
περί τής κατήφειας του ερωτήσεις, και άπέφευγε 
μάλιστα τήν μητέρα του. Επί τέλους δέν ήδυ
νήθη νά άνθέξη είς τήν μακράν ταύτην άλγηδόνα’ 
τών δυνάμεών του έλαττωθεισών ήσθένησεν.

Οί καλλίτεροι τής Φλωρεντίας ιατροί έκλήθη- 
σαν’ ούδείς ήδυνήθη ν’ άνακαλύψη τήν αιτίαν τής 
νόσου τοΰ Ιππολύτου. Είς δλας των τάς ερωτή
σεις άπήντα κατηφώς μειδιάν καί κινών τήν κε
φαλήν. οί ιατροί έγνωμοδότησαν έν τούτοις, δτι 
κατέτρυχεν αύτδν σφοδρός πυρετός, ένεκα τοϋ δ
ποίου ήθελεν άπολεσθή μετά τινας ήμέρας, έάν 
δέν ήθελον δυνηθή νά σταματήσωσι τήν πρόοδον 
αύτοϋ.

Η μήτηρ τοϋ Ιππολύτου δέν άπεχωρίζετο τού
του' τδ βλέμμα έχουσα πάντοτε έπ’ αύτοϋ προ- 
σηλωμένον, τδ στόμα ημιανοικτδν είς αίωνίαν 
τινά απορίαν, ικέτευε τδν υίδν νά τή έκμυστη- 
ρευθή τήν’άρχήν τοϋ πάθους του’ έπειδή ώ; έκ 
τή; λεπτότητα; έκείνη; τοΰ ένστικτου, ήν αί γυ
ναίκες κέκτηνται, καλώς ένόει δτι ή ασθένεια έ
κείνη δέν ήτο φυσική, καί δτι ύπελάνθανε μεγάλη 
τις ηθική θλίψις. 0 Ιππόλυτο; έθιγα' άλλά τα
χύτατα τοΰ πυρετού μεταβληθέντο; εϊς παραλή- 
ρησιν, ή παραλήρησις έλάλησεν. Η μήτηρ του κα
τέμαθε τά πάντα’ έμαθεν, δτι ό υίός της ήρατο 
τής Διανώρας μέ έρωτα τοιοϋτον, δστις έπιφέρει 
είς τδν άνθρωπον τδν θάνατον, δταν δέν καθιστά 
τούτον όλβιον, όλως τεθερυβημένη, άπεχώρησε 
τής κλίνης τοΰ άσθενοΰντος. Η δύστηνος γυνή έ*  
γίνωσκεν, δτι ούδέν ήδύνατο νά έλπίση έκ τοΰ 
πατρός τής Διανώρας*  έγίνωσκε τδ τρομερόν μί
σος τδ διαχοιρίζον τάς δύο οικογένεια;’ έγίνωσκε 
τδ αδιάλλακτον πείσμα τών πολιτικών κομμά
των. Ούδ’ έσκέφθη καν νά λαλήση περί τούτου είς 
τδν σύζυγόν της’ μετέβη ταχέως παρά φίλη τινι 
κοινή τών δύο οικογενειών, ήτις κόμησσα Βάρδη 
καλουμένη, κατώκει έν έπαύλει, ήμισυ μίλιον τής 
Φλωρεντίας άπεχούση, έπικαλουμένη δέ « έπαυ- 
λις Μοντικέλλη. »

II κόμησσα ένόησε τά πάντα’ αί γυναίκες, αί 
σχεδόν τόσον αδιάλλακτοι δσον άφορα τά ίδια 
μίση, έχουσι πάντοτε ανοικτήν τήν καρδίαν, ό
πως θρηνήσωσι τδν έρωτα, δταν παρατηρώσι τάς 

βασάνου; τούτου έν άλλω. ϊ'πεσχέθη λοιπδν είς 
τήν δυστυχή περίλυπον μητέρα, δτι δ Ιππόλυτος 
καί ή Διανώρα ήθελον έπανίδει άλλήλους.

Η μήτηρ τοΰ Ιππολύτου έπέστρεψεν είς τδ μέ- 
γαρον τών Βουενδελμοντών. ό υίός τη; έκειτο 
ετι έν τή κλίνη τή; θλίψεως, τού; οφθαλμούς 
εχων κεκλεισμένους ώς έκ τής άθυμίας, τδ δέ
στόμα ηνεωγμένον εις τήν παραλήρησιν. ό ιατρός, 
κεκλιμένος έπί τοΰ προσκεφαλαίου, έκίνει τήν κε
φαλήν ώς τις άπελπις. Η μήτηρ έμειδίασεν’ έπει
τα δέ, τοΰ ίατροΰ κατελθόντος, κατέλαβε τήν θέ
σιν της, έκλινεν έαυτήν έπί τής κλίνης τοΰ υίοΰ 
της, τοΰ δποίου τδ πρόσωπον περιεχέετο ύπδ πα
γετώδους ίδρώτος.

— Ιππόλυτε, είπε μέ τδ ήμισυ τής φωνής, 
θά έπανίδης τήν Διανώραν.

Ο νέος ήνοιξε τού; τεταμένους καί πυρέσσον- 
τα; οφθαλμού;’ έθεώρησε τήν μητέρα του μέ ύφος 
άνήσυχον καταδεδικασμένου, εις δν άναγγέλλεται 
ή χάρις καθ ήν στιγμήν είναι έτοιμος νά πηδήση 
έπί τής αγχόνη;’ έπειτα δέ, ρίπτων τούς βρα
χίονας περί τδν λαιμόν τή; δυστήνου γυναικός.

— Μήτερ, μήτέρ μου έξεφώνησε, πρόσεχε εί; 
δ,τι μοί λέγεις.

— Σοί λέγω τήν άλήθειαν, υίέ μου. Έρασαι 
τή; Διανώρας, είναι άληθές;

— Ω άν τήν άγαπώ, μήτερ, άν τήν άγαπώ ;
— Πιστεύεις, δτι έχοιρίσθης άπ’ αύτής διά 

παντός;
— Οίμοι ! ναι, είμαι κεχωρισμένος.
— Καί διά τοϋτο θέλει; ν’ άποθάνη; ;
0 Ιππόλυτος κατέστειλε κόμβον, σφίγγων τήν 

μητέρα του είς τδν κόλπον του.
— Καί ομω; δέν θά άποθάνη;’ είπεν ή μήτηρ, 

θά έπανίδης τήν Διανώραν, καί έάν τήν άγαπας, 
δόνασθϊ έτι νά ήσθε εύδαίμονες.

0 Ιππόλυτος δέν έλαβε τήν δύναμιν ν απάν
τηση’ έξεόράγη εις δάκρυα. Η έπί τοσοϋτον ύπδ 
τής θλίψεως καταπιεζομένη καρδία του έφαίνετο 
θραυομένη είς τήν επαφήν τής χαράς’ έπειτα διέ- 
•ηαςε τδ πάν νά λεχθή, τδ πάν νά έπαναληφθή, 
τδ πάν νά έπαναλεχθή τρίτον, χωρίς ν’ άπαυ- 
δήση ποτέ τά; ήδείας εκείνα; λέξεις ακούω», πί
νων τή» ελπίδα, ήν ή μήτηρ τώ προέχεεν, ώς τδ 
μαρανθέν άνθος πίνες τήν έσπερινήν αύραν, ώς ή 
ξηρά γή πίνει τήν πρωινήν δρόσο».

Τέλος έπαυσε τούς στεναγμούς, προσέβλεψε 
τήν μητέρα του καί ώς εί μή ήδύνατο νά πιστεύ- 
ση τοσαύτην ευδαιμονίαν,

— Καί πότε θά τήν έπανίδω ; είπεν.
— Οταν αίσθανθής εαυτόν τόσω δυναμωμέ- 

νον, ώστε νά πορευθής μέχρι τής έπαύλεως Μον
τικέλλη, άπεκρίθη ή μήτηρ.

— Ω ! μήτερ, έξεφώνησεν ό Ιππόλυτος αίφνης.
Κ-αί ποοσεπάθησε νά άνεγερθή’ άλλ' ήν ή προ

σπάθεια του παραπολύ μεγάλη’ καί έπανέπεσε 
λιπόθυμο; έπί τή; κλίνης. Η δυστυχή; μήτηρ έ- 
γονυπέτησε καί παρεκάλεσε τοσοϋτον, μέχρι; ού 
έκεϊνο; έλαβεν ύπομονήν καί έφάνη καθησυχάζων.

Τήν έπομένην ό ιατρός, δστις ήρχετο μέ φό
βον τοΰ νά ΐδη τδν Ιππόλυτο» έκπνέοντα, τδν 
εύρεν άνευ πυρετοΰ. ό άξιος άνήο ούδέν έκ τού
των ένόει’ είπεν, δτι ό ©εδς ειχεν έπιτελέσει θαύ
μα καί ότι ήν άνάγκη εύγνωμοσύνης πρδς μόνον 
τδν Θεόν. Η μήτηρ τοϋ Ιππολύτου ευχαρίστησε 
τδν Θεόν, ώς θρήσκος γυνή, τά πάντα είς τδν Κύ
ριον άνάγουσα’ άλλ’ εϊξευρε καλώς πόθεν τδ θαϋ- 
μα προήρχετο καί πώς έτελέσθη.

At δυνάμεις τοϋ Ιππολύτου βραδέως επέστρε
ψαν δ·.ά τήν άνυπομονησίαν του’ ούχ ήττον τή 
έπαύριον ήγέρθη, καί τρεις μετά ταϋτα ήμέρας ήν 
αρκούντως ένδεδυναμωμένος, όπως έξέλθη.

Ταύτοχρόνως άνηγγέλθη κατά τήν πόλιν με
γάλη τελετή έν τή έπαύλει Μοντικέλλη’ όλοι οί 
Βάρδοι, οί είς τήν ιδίαν οικογένειαν τής οίκο- 
δεσποίνης άνήκοντες προσεκλήθησαν είς ταύτην’ 
άλλά φυσικώς, έκ φόβου ταραχής τίνος, ούδεμία 
οικογένεια Γουέλφων ώφειλε νά παρευρίσκηται καί 
ίδίω; ούδείς τών Βουονδελμοντών, ώ; άρχηγών 
τή; φατρίας τών Γουέλφων.

Η Διανώρα έκ τών Βάρδων ήρνήθη τδ πρώ
τον νά παρευρεθή είς τήν συνέλευσιν ταύτην, ώς 
καί αύτή ασθενή; καί αδύνατος. Άλλ’ ή έξα- 
δέλφη τη; ή κόμησσα άντέστη καί τή ύπεσχέθη 
κατά τήν εορτήν ταύτην έκτακτόν τι δπερ ήθελε 
τήν πληρώσει χαράς, καί ή Διανώρα, ούχί χωρίς 
νά κινήση τήν κεφαλήν εϊ; σημεϊον αμφιβολίας, 
παρεδέχθη. Η Διανώρα έκοσμήθη καί έξωραίσθη, 
επειδή άν ή καρδία τής γυναικδς δύναται νά ή
ναι πλήρης, τδ μέτωπόν της πρέπει νά ήναι αιω
νίως ώραϊον. Μετέβη λοιπόν είς τήν έπαυλιν Μον
τικέλλη, δ.του λαμπρά έτελεϊτο ή εορτή. Ολοι 
οί έπιφανεϊς τών Γιβελλί»ων οίκοι ήσαν συναγμέ
νοι είς ταύτν.ν. 11 Διανώρα ήτησεν έπί μακρδν 
χρόνον διά τών βλεμμάτων τδ προαγγελθέν έκτα
κτον. Έπί τέλους, μή άπαντώσα τοϋτο, ήρώτησε 
τήν έξαδέλφη» τη; ποιον ήν τδ έκτακτον δπερ έ
μελλε νά τή προξενήση τοσαύτην χαράν.
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ή ή Διανώρα κατώκει, έκειτο έν μιά τών μάλλον 
άπεχουσών καΐ έρημικωτέροον δδών τής Φλωρεντίας' 
τδ παράθυρον τοΰ δωματίου τη; έβλεπεν άμέσως 
είς τήν όδόν' αύτη έμελλε ν’ άφήσ η άνηρτημένον 

I νήμα μετάξης, εί; τδ όποϊον ήθελε προσδέσει 
ό Ιππόλυτο; κλίμακα σχοινίνην" ή Διανώρα έμελ
λε νά προσάρτηση τήν κλίμακα εί; τδ παράθυ
ρον, καΐ διά τούτου τοΰ μέσου δ νυμφίο; ήθελε 
φθάσει παρά τί νύμφη του.

Εϊχον τδ πάν αποφασίσει δτε έπέστοεψε» ή 
Κόμησσα" ό Ιππόλυτος άκούσας βήματα πλησιά- 
ζοντα εΐσήλθεν είς τδ μικρόν δωμάτιόν, ώστε ή 
κόμησσα εύρε μόνην τήν Διανώοαν' άλλά δέν ήτο 
χρεία νά έρωτήση ταύτην έάν ειχεν έπανίδει τον 

Ιππόλυτον, διότι ή Διανώρα έουθριώσα έρρίφθη εις 
τήν αγκάλην της, ψιθυρίζουσα είς τδ ούς της— 
« Εύχαριστώ, εύχαριστώ. » — Επειτα έπανήλ- 
Οεν είς τδν χορόν, τρέμουσα έκ φόβου καΐ μεθυ
σμένη έκ χαράς.

Η νύξ τής έπαύριον ήν ή νύξ τών γάμων' δ. 
Ιππόλυτος εΰρισκεν εύδαιμονίαν πλήρη έν τώ μυ- 
στηοιώδει έκείνω υμεναίω. όντως ήγαπάτο, έπει- 
δή ή Διανώρα έξετίθετο υπέρ αύτοϋ εϊς δλας τάς 
συνέπειας τής πράξεως έκείνης' ή κορασΐς είχε τδ· 
πάν είς τδν Ιππόλυτον θυσιάσει, κα'ι δ Ιππόλυτος 
ήν έτοιμος νά θυσιάση υπέρ αύτής τήν ζωήν.

0 νεανίας Βουονδελμόντης περιέμεινεν άνυπο- 
μόνως τήν νύκτα έκείνην, καθ’ ήν, πάντων άγνο- 
ούντων τήν εύδαιμονίαν του, ούτο; ήθελε χαρή- 
τήν δλβιότητα τών άγγέλων. Τήν πρωίαν ήγό- 
ρασε κλίμακα έκ σχοινιού" καθ δλτ.ν τήν ήμέραν 
προσέβλεψε καΐ ήσπάσθη τήν κλίμακα έκείνην, 
ήτις, τήν έσπέραν, έμελλε νά τδν δδηγήστ, εϊ; 
τδν παράδεισον. Επειτα δέ, τής έσπέρα; έπελ- 
θούσης, περιέμεινε μετ’ άκρας άνηπομονησίας νά- 
σημάνη ή 11 ή όρισθεϊσα ώρα" κατά τήν 1 I 
ώραν καΐ ολίγα λεπτά η Διανώρα ώφειλε ν’ ά
νοιξη τδ παράθυρον.

0 Ιππόλυτος διήλθε τήν παλαιάν γέφυραν 
(pontp Vecchio) καΐ εΐσήλθεν είς τήν όδδν τών 
Βάρδων. ΐϊ όδδς ήν σκοτεινή καί έρημος" ζώσα· 
ψυχή δέν έτάρασσε τήν μοναξίαν, καί μόνον τδ· 
πτερνοκόπτ.μα τών βημάτων τοΰ Ιππολύτου, όπερ 
παρήγεν ή γή, διέκοπτε τήν σιγήν τής νυκτός. 
0 νένηλυς έφθασεν υπό τά παράθυρα" καίτοι δ 
ήλθε πρδ τή; ώρας, ή Διανώρα τδν περιέμενε 
πρδ ίκανοΰ χρόνου" τδ μετάξινο*  νήμα ταχέως 
κατήλθε, δεικνύον τήν ταραχήν τής κρατοούσης 
αύτό. 0 Ιππόλυτος προσέδεσεν είς τοΰτο τήν κλί

Η κόμ.ησσα τή έποίησε σημεΐον νά τήν άκο- 
λουθήση, ττ,ν ώδήγησε διά μακροΰ διαδρόμου, καΐ 
ττ,ν διέταξε νά είσέλθη είς δωμάτιόν γειτνιάζον 
πρδς τδ έκκλησίδιον Επειτα, άφοΰ τή είπε νά 
περιμένη μίαν στιγμήν, έκλεισε την θύραν καΐ 
άπεχώρησε. Τδ δωμάτιόν εϊχε δύο θύρας' μίαν 
βλέπουσαν εί; μικρόν τι δωμάτιόν, καΐ τήν άλ
λην βλέπουσαν είς την εκκλησίαν. Μίαν στιγμήν 
μετέπειτα ή Διανώρα ήκουσε μικοδν θόρυβόν’ 
έστρεψε τήν κεφαλήν ποδς τδ μέρος όπόθεν ού
τος προήρχετο" ήνεώχθη τδ μικρδν δωμάτιόν καΐ 
έφάνη ό Ιππόλυτος.

Τδ πρώτον αίσθημα της Διανώρας ύπήρξεν ό 
τρόμο;’ έξέβαλε κραυγήν καΐ ήθέλησε νά φύγη" 
άλλ ή θύρζ ήν κλειδοιμένη. Στρεφόμενη τότε είδε 
γονυπετή τδν Ιππόλυτον τόσον ώχρδν καΐ τόσον 
ίκετικδν, ώστε χωρίς νά τδ θέλη τώ έτεινε τήν 
χεΐρα. 0 Ιππόλυτος έχύθη έπΐ της πεφιλμένη; 
εκείνης χειρδς, τήν έσφιγξεν έπΐ της καρδίας, τήν 
ήσπάσθη καΐ τήν έξαναησπάσθη χιλιάκις. Επει
τα οι δύο νέοι έψιθύρισαν κενούς τινας ερωτικούς 
λόγους, οΐτινες ούδ’ έννοιαν σχεδόν έχουσιν, άλλ’ 
οΐτινες τοσαΰτα λέγουσιν’ έπΐ τέλους ένηγκα- 
λίσθησαν άλλήλους. ’Εν τούτοις γΐνεώχθη τής έκ
κλησίας ή θύρα’ ήν δ ίερεύς ταύτης κατά τύχην 
εϊσελθών είς τδ δωμάτιόν έκεϊνο, ΐνα θέση τάς 
κλείδας τοϋ παρεκκλησίου. Οι δύο νέοι, οΐτινες 
δέν περιέμενον τήν έμφάνισιν ταύτην, διέκριναν 
έν τώ ίερεϊ άπόστολον τοΰ ούρανοϋ καΐ έπεσαν 
γονυπετείς.

Τδ παρεκκλήσιον ήν εγγύς" ό ίερεύς αύτοΰ του; 
εϊχε καταλάβει έν έρωτική έναγκαλίσεΓ δ ίερεύς 
τοϋ θεοΰ έγνώριζε τδ τάς δύο οικογένειας διαχω- 
ρίζον μίσος' ένόμισεν ότι ό θεός ήθέλησε ν’ άνοι
ξη θύραν συνδιαλλαγής είς τούς γονεϊς διά τίς 
χειρδς τών υιών" διδ ότε τδν προσεκάλεσαν νά 
τούς ένωση, δέν ήδυνήθη νά άρνηθή. ’Αλλ’ δμως 
οί νέοι ύπεσχέθησαν νά μή έκμυστηρευθώσι τδ 
όνομά του είμή έν έσχάτη άνάγκη' τδ μϊσος με
ταξύ τών Βουονδελμοντών καΐ τήν Βάρδων ήν 
τόσω σφοδρόν εΐσέτι, ώστε δ ίερεύς ήδύνατο νά 
άποτίση διά δολοφονίας τήν συγκατάθεσίν του. 
Οθεν δλοι ώφειλον νά άγνοώσι τούς γάμους τού
τους, ώς καΐ αύτή ή μήτηρ τοΰ Ιππολύτου, ώς 
καΐ αύτή ή έξαδέλφη τής Διανώρας. 0 όρκος των 
έγένετο έπΐ τοΰ Εύαγγελίου. ό δέ ίερεύς νυμ- 
φεύσας τού; δύο νέους, άπήλθε.

Τότε οί δύο νεόνυμφοι άπεφάσισαν νά βλέπω- 
«ιν άλλήλους καθ’ έκάστην έσπέραν. Η οικία, έν

μακα, ήτι; ποοσηλώθη ύπδ τής Διανώρας είς τδ 
παράθυρον. Άλλά μόλι; δ ίππόλυτο; έθεσε τδν 
πόδα έπΐ τή; πρώτης βαθμίδο;, ένεφανίσθη πε
ρίπολος τής αύλή; καΐ ό άρχιπερίπολος βλέπων 
άνδρα άναβαίνοντα διά κλίμακο; είς παράθυρον, 
έφώνησε,

— Τίς εϊ ;
0 Ιππόλυτο; έπήδησε κατά γής, άπέσπασε 

ταχέως τήν σχοινίνην κλίμακα άτδ τοϋ ήλου εΐ; 
?ν τήν εϊχε προσδεδεμένην καΐ έφυγε πρδς τήν 
παλαιάν Γέφυραν. Λιφνιδίω;, έν τώ μέσω τή; 
οδού, συνηντήθη, πρδς άλλην περίπολον, άναγκά- 
σασαν αύτδν νά έπιστοέψη οπίσω’ έκρύφθη τότε 
ύπό τινα αψίδα τοΰ μεγάρου Βάρδη" άλλά με- 
ταξύ τών δύο περιπόλων ών, αΐτινες προεχώρουν 
ταύτοχρόνως πρδς τδν τόπον, ένθα έχάθη, άνε- 
καλύφθη καΐ έσταματήθη.

II Φλωρεντία δέν ήτο κατά τούς χρόνους έκεί
νου; ή Φλωρεντία τοΰ 1ΣΤ . αίώνος, βεβυθισμένη 
έπΐ 1 00 ετη υπό τών Μεδίκων εί; τήν διαφθο
ράν καϊ τήν τυραννίαν" ήν ή άρχαία Φλωρεν
τία, άγνή καΐ αύσττρά ώς 
Λουκρητιών καΐ Κορνηλιών. 
τΐ νά έλευθερωθή, ώς 
ρεντίου τών Μεδίκων 
δρου, προσήχθη πρδ 
διετάχθη νά είπη, τί 
κατά τοιαύτην ώραν τή; νυκτδς, καΐ πρδς τί εϊχε 
μεθ έαυτοΰ τήν σχοινίνην κλίμακα, δι’ή; τδν 
είδον άναβαίνοντα πρός τι παράθυρον τοΰ μεγάρου 
Βάρδη. 0 Ιππόλυτος άπεκρίθη δτι έν τώ μεγά- 
ρω Βάροη ύπήρχε τεμάχιον τοΰ άληθοΰ; σταυροΰ, 
τοΰ δοθέντος πρδς τούς προγόνου; τή; οικογένειας 
Κάρολου τοϋ Μεγάλου. ’.Δποδίδων δ’ εις τδ πε- 
ρίαμμα έκεϊνο τήν υπεροχήν τών Βάρδων έπΐ τών 
Βουονδελμοντών κατά τοσαύτα; συμπλοκάς, ήθέ- 
λησεν, ώ; έλεγε, νά γείνη κάτοχο; του παλλα
δίου έκείνου.

— Ηθελε; λοιπόν νά είσέλθη; εΐ; τδ μέγαρον 
όπως διαπράξης κλοπήν ; ήρώτησεν ή εξουσία.

— Ναί, άπεκρίθη ό Ιππόλυτος, κλίνων τήν 
κεφαλήν εί; ένδειξιν διπλής ομολογίας.

— Αλλ εϊναι άδύνατον, έφώνησεν ή εξουσία.
— Οΰτω; έχει τδ πράγμα.
— Αλλά γνωρίζει; είς τί έκτίθεσαι διά τοι

αύτη; δηλώσεω; ;
— Ναι, άπεκρίθη ό Ιππόλυτος, κατηφώς μει- 

διών" ναι, τδ είξεύρω' έν Φλωρεντία ή κλοπή τι- 
μωρεϊται διά θανάτου.

ή ϊ*ώμη  έπί τών 
0 ίππόλυτο;, άν- 

ήθελε γίνει έπΐ τοϋ Λαυ- 
ή τοΰ δουκδς ’Δλεξάν- 
τής έξουσίας.
έπραττε άνά τήν πόλιν

’Εκεϊ δέ

— Κα'ι επιμένεις;
— Επιμένω.
— ’λπαγάγετε έντεΰθεν τδν κατηγορούμενον, 

εϊπεν ή εξουσία. Καΐ οί φύλακες οί συλλαβόντες 
τδν Ιππόλυτον, τδν ώδήγησαν είς τήν ειρκτήν.

11 πράξις τοΰ ίππολύτου λεπτομερώς διεδό- 
Οη, πρδ; μέγαν θαυμασμόν πάντων τών πολι
τών" ούδείς ήδύνατο νά πιστεύση, ότι άπδ μιά; 
εί; άλλην ημέραν 5 άγαθδς καΐ γενναίος έκεϊνο; 
νεανία;, τοΰ όποιου πάντε; έγίνωσκον τόν ακέ
ραιον χαρακτήρα, παρεφέρθη έκουσίως εί; άτιμον· 
πράξιν" άλλ. έχρειάσθη και οί άπιστότεροι νά πι- 
στεύσωσιν, δταν, τή; δίκης άρχομένης, δ Ιππόλυ
το; ΒουΟνδελμόντη; έπανέλαβεν ένώπιον πάντων 
ο,τι ειχεν ήδη εϊπει εί; τήν έξουσίαν, δτι δηλαδή 
ήθέλησε νά είσέλθη είς τδ μέγαρον Βάρδη, δπως 
αύτόθεν ύπεξαιρέση τδ πολύτιμον έκεϊνο τεμά- 
χιον τοΰ άληθοΰ; σταυροΰ. Ούχί πολλώ πρότε
ρον παρόμοιόν τι εϊχε συμβή έν Ρώμη" γ'υνή τι; 
παροτρυνομένη έξ υπερβολικού αισθήματος εύλα
βείας, ειχεν έκκλέψει τδ θαυματουργόν Νήπιον 
έκ τοΰ ναοΰ A.ra Coeli (ούοάνιος βωμός)· ό πό
θος τοΰ νά έξασφαλίση τήν νίκην είς τήν οίκογέ- 
νειάν του ήδύνατο νά χρησιμεύση ώς εύσχημος 
πρόφασις είς τήν άπόπειραν τοΰ ίππολύτου, μά
λιστα κατά τού; χρόνους έκείνους τοϋ μεγάλου 
μίσους καί τή; βαθΐίας πίστεως. Διό ήρχισαν έν 
Φλωρεντία νά πιστεύωσιν, ότι δ Ιππόλυτος Βου
ονδελμόντης ειχεν επιχειρήσει νά διαπράξη τήν 
κλοπήν έκείνην" έπειδή δ έξ άλλου άντΐ ν’ άρνή- 
ται ούτος έπεκύρου, καΐ έπειδή δλαι αί έρωτή- 
σει; τοϋ δικαστού τήν αύτήν παρ’ έκείνου έλάμ
βανον ά.τάντησιν, έδέησε νά τδν Θεωρήσωσιν ένο · 
χον. ό ϊππόλ.υτο; Βουονδελμόντης κατεδικάσθη 
είς θάνατον.

Καίτοι δέ πάντες έγνώριζον τδ κείμενον τοΰ 
νόμου, τδ συναίσθημα υπήρξε βαθύ. ΙΙλπιζον ότι 
οι δικασταϊ ήθελον αθωώσει τδν κατηγορούμενο»" 
καΐ αύτοΐ δέ οί δικασταϊ έδίστασαν έπ ολίγον" 
άλλά μετά τάς διαδηλ.ώσεις τών μαρτύρων, δεν 
ήδύναντο νά μή τδν καταδικάσ,ωσιν. Οντως, έάν 
ήθώουν αύτδν, πώς νά έφαρμόσωσιν έν τώ μέλ- 
λοντι τήν αύτήν ποινήν εί; κλέπτην άρνούμενον 
τήν κλοπήν ;

Επίστευον οτι ό Ιππόλυτος ήθελε φανερώσει τι
είς τδν ιερέα, τδν έπιφορτισθέντα νά τδν προε
τοιμάσω είς τδν θάνατον" άλλ’ ούδέν εϊπεν άλλο
έκτδς τοϋ δτι έπραξε πολλά αμαρτήματα καΐ οτι
τδν ικέτευε νά δέηται υπέρ αύτοΰ.
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των ήρχετο ό δήμιος γυμνόν έπίιτοΰ ώμου έχων 
τδ ξϊφο;' έπειτα ό Ιππόλυτος, μέλανα όλος εν
δύματα φέρων, τήν κεφαλήν δ’ έχων γυμνήν καϊ 
ανοικτόν τδν λαιμόν, ώδευε δυνατός καϊ θαρρα
λέος. μέ βήμα βραδύ καϊ σταθερόν, στρεφόμενο; 
όπισθεν έκ διαλειμμάτων δπω; δμιλήση τώ πνευ
ματική. όπισθεν τοΰ Ιππολύτου ωδευον οί με- 
τανύοϋΓΐες, φέροντε; τδ φέρετρον, έφ’ ού, μετά 
τήν γέλεσιν τής καταδίκης, έμελλε νά τεθή τδ 

σώμά του.
Ολη ή οικογένεια Βάρδη ήν συνηγμένη έπϊ τοϊς 

όδοϋ τοΰ μεγάρου δπως λάβη τήν συγχώρησιν 
τοΰ Βουενδελμόντη καί δπω; άπευθόνη τούτω 
λόγους ειρήνης. Η Διανώρα, μελάγχροα ένδεδυ- 
μένη, οίς τις χήρα, ΐστατο μεταξύ τοϋ πατρός 
καί τής μητρός της. Οταν δ κατάδικος έπλησία- 
σεν, δλοι οί Βάρδοι έγονυπέτησαν. Μόνη ή Δια- 
νώρα έμεινεν όρθια, άκίνητο; και ώχρά ώ; ά

γαλμα.
’Εν τούτοι; δ Βουονδελμόντης φθάσας πρδ τοΰ 

μεγάρου Βάοθη έστάθη, καί διά φωνή; ήδείας καί 
πραεία; είπε τδ Πάτερ ήμών άπδ « τοΰ Πάτερ 
ήμών δ έν τοϊ; ούρανοϊς » μέχρι τοΰ « καί άφες 
ήμϊν τά οφειλήματα ήμών, ώ; καί ήμεϊ; άφίεμεν 
τοϊς οφείλεται; ήμών. » Οί Βάρδοι άπεκρίθησαν 
’Αμήν καί άνηγέρθησαν. Ό Βουονδελμόντης έξ 
έναντίας έγονυπέτησεν. 'Αλλά τή στιγμή ταύτη 
ή Διανώρα άπεσπάσθη άπδ τοΰ πατρός καί τής 
μητρδς αύτής καί έγονυπέτησε παρά τώ Βουον- 

δελμόντη.
— Τί πράττεις, θύγατερ ; μια φωνή έξεφώ- 

νησαν δ πατήρ καί ή μήτηρ τή; Διανώρας.
— Περιμένω τήν συγχώρησιν ύμών, εϊπεν ή 

νεάνις.
— Καί τί δφείλομεν νά σοί συγχωρήσωμεν ; 

ήρώτησαν οί γονείς.
— Οτι έλαβα σύζυγον έκ τή; οικογένειας τών 

έχθρών σα;' δ Βοουνδελμόντη; είναι σύζυγό; μου.
Πάντε; οί παρόντες έξέβαλον φωνήν έκπλή- 

ξεως.
— Ναί, έξηκολούθησεν, ή Διανώρα ύψοϋσα τήν 

φωνήν' ναί, ά; τδ μάθωσι πάντε; οί ένταΰθα 
παρόντες. ό Ιππόλυτο; ούδέν άλλο παράπτωμα 
διέπραξεν ή έκεϊνο εί; 3 είμαι συνένοχο;. Οταν 
άνεκαλύφθη ετοιμαζόμενο; νά πηδήση εί; τδ δω
μάτιόν μου, ήτο σύμφωνο; μέ έμέ. Ηρχετο νά 
εύρη τήν σύζυγόν του, καί έγώ περιέμενον τδν σύ
ζυγόν μου. Εϊμεθα ένοχοι; Διατάξατε νά συνα-

■Η μήτηρ του έζήτησε νά τον ίδη” η τάλαινα 
γυνή άπελπις, έβεβαίωσε πάντοτε, δτι ό υίός της 
•δέν έρδεπε πρδ; κλοπήν καί δτι άν ήθελε τδν 
έπανίδει, Οά εϊξευρε νά έξαγάγη τδ μυστικόν έκ 
τής καρδίας του· ’Αλλ’ ό Ιππόλυτος έδυσπίστησε 
■πρδς τήν ύϊκήν του αδυναμίαν, κα1. διέταξε νά εϊ 
πωσι πρδς τήν μητέρα του δτι ήθελε τήν έπανί- 

• δει έν τώ ούρανώ.

(I) Συνέχεια άπδ ,υλλαι. 91.

Εν μόνον ήτησεν δ Ιππόλυτος, άντ1. νά ύποστή 
τδν άτιμον τών ληστών θάνατον, αντί ν άπαγ- 
χονισθή, έζήτησε νά τάμωσι τήν κεφαλήν του. 
Η κυβέρνησες (signoria) παρεχώρησεν είς τδν κα- 
ταδικασθέντα τήν τελευταίαν ταύτην χάριν.

Τήν πρδ τής καταδίκη; ημέραν ή όλεθρία είδη· 

σις τώ έκοινοποιήθη κατά τήν 11V τής νυκτος. 
Ευχαρίστησε τδν δικαστήν, δστις μετέβη νά τώ 
τήν άναγγείλη' και βλέπων όπισθεν τοΰ δικαστοΰ 
άνδρα, δστις ήν υψηλότερος αύτοϋ καθ’ δλην τήν 
κεφαλήν, ήρώτησε, τίς ήτο, καί μάθουν δτι ήν ό 
δήμιος έξέβαλεν έκ τοΰ λαιμοΰ του χρυσήν άλυσ- 
σιν καί τώ έδώρησε ταύτην ευχαριστών αΰτδν, 
δτι έσώθη άπδ τής ατιμίας διά τής τοΰ ξίφους του 
σφαγή;. Επειτα, είπών ολίγους λόγους, άπεκοι- 

μήθη.
Τή έπαΰριον έγερθείς ό Ιππόλυτος έκάλεσε τδν 

δεσμοφύλακα, καί τδν παρεκάλεσε νά μεταβή 
παρά τή εξουσίες δπως αίτήση παρ’ αύτής μίαν 
χάριν, δηλ. ή επικήδειος ποοπομπή νά διέλθη πρδ 
τοΰ οίκου τών Βάρδων. Η πρόφασις, ήν έπρότει- 
νεν, ήν ό πόθος νά έπωφεληθή τών τελευταίων 
στιγμών τοΰ βίου του, δπως συγχωρήση τούς 
εχθρούς του καί συγχωρηθή ύπ αύτών. Η αλη
θής αιτία τής αϊτήσεως ταύτης ήν ή επιθυμία νά 
ίδη τήν Διανώραν τελευταϊον πριν ή άποθάνη. Οι 
λόγοι οδ; έπρότεινεν δ Ιππόλυτος έδιδον είς τήν 
αϊτησίν του σοβαρώτατον χαρακτήρα, ώστε νά 
μή άποκρουσθή. ό Ιππόλυτος έλαβε τήν άδειαν 
νά διέλθη πρδ τοΰ μεγάρου τών Βάρδων.

Τή 7 ώρα τής πρωίας, ή προπομπή έκίνησε*  
τό πλήθος συνωθεϊτο άνά τάς οδούς, τάς όποιας 
έμελλε νά διέλθη δ κατάδικος' ή δέ πλατεία έφ’ 
ή; ήν έστημένον τδ ικρίωμα έγεμε θεατών άπδ 
τή; προλαβούσης εσπέρα; ένώ αί άλλαι συνοικίαι 

τής Φλωρεντίας έφαίνοντο έρημοι.
II συνοδία διέβη τήν παλαιάν γέφυραν, ήτις 

μικρού δεϊν κατέπιπτεν έν τώ Αρνω*  τόσω ήν πε- 
φορτισμένη λαού' έπειτα δ’ είσήλθεν εί; τήν οδόν 
τών Βάρδων. Φρουροί τινες προηγούντο ταύτης, 
δπως ζάμωσι δίοδον διά τοϋ όχλου' όπισθεν τού

ποθάνωμεν. Εϊμεθα άθώοι; Συγχωρήσατε άμφο- 
τέοους.

Τδ πάν είχεν έξηγηθή' ό Ιππόλυτος είχε προ 
τιμήσει νά προσάψη είς εαυτόν άτιμον αμάρτημα 
καί ν άποθάνη άπαγχόμενος παρά νά δμολο- 
γήση καί τήν Διανώραν. Δεκακισχίλιαι φωναί 
έφώνησαν χάριτα. Τδ πλήθος έσπευσε πρδ; τούς 
δυο νέους, διεσκόρπισε τού; στρατιώτας, έτρεψεν 
είς φυγήν τδν δήμιον, κατέθραυσε τό φέρετρον' 
έπειτα άνυψοΰν έπί τών βραχιόνων τδν'Ιππόλυ
τον καί τήν Διανώραν, έφερε τούτους έν θριάαβςο 
παρά τή έζουσία, ένθα εύρίσκετο ή ταλαίπωοο; 
μήτηρ, έπικαλουμένη τήν χάριτα τοΰ υιού.

Δέν είναι άνάγκη νά είπωμεν ότι ή καταδίκη 
ταχέως ήκυοώθη. II κυβέρνησις, συνελθοΰσα άπέ- 
στειλε συγχρόνως δύο μέλη της είς τού; Βάρδου; 
καί τούς Βουονδελμόντας, δπω; ίκετεύση τούτου; 
έπ ονόματι τή; δημοκρατία; νά είρηνεύσωσι καί 
συναινέσωσιν εις τήν ευδαιμονίαν τών δύο νέων εί;
ένέχυρον δμονοίας. Καίτοι θανάσιμοι έχθροί, οί 
Βάρδοι καί οί Βουονδελμόντοι δέν ήδυνήθησαν ν’ 
άρνηθώσιν είς τήν δημοκρατίαν, ήτι; μάλιστα 
έδέετο, ένώ είχε δικαίωμα νά έπιτάξη. Ούτω δέ
κατηυνάσθησαν, έπί τινα χρόνον τούλάχιστον, τά 
μίση, τά διαχωρίζοντα τά; δυο οικογένειας.

Πρδς μνήμην τοΰ γεγονότος τούτου, δ Ιππόλυ
τος Βουονδελμόντης διέταξε νά οίκοδομήσωσι τήν 
μικράν εκκλησίαν Santa Maria Sopr’ Arno.

(Έκ τοΰ Ιταλικού.)

ΣΠΤΡ. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ (1)

ΥΠΟ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Σ. ΚΑΡΜΙΤΣΗ

ΑΧΡΙΔΗΝΌΥ
(φοιτητοΰ τής ’Ιατρικής Σχολής)

8. Η Πέ.Ι.Ια ή ΠέΛΛη, ή περιβόητο; πατρίς 
τοΰ Φιλίππου καί ’Αλεξάνδρου καί πρωτεύουσα 
τοϋ Μακεδονικού κράτους έξ Εδέσσης ύπδ τοΰ 
Αρχελάου ώ; προείρηται μετενεχθεϊσα, ύπδ Φι
λίππου δέ καλλωπισθεϊσα καί αύξηθεϊσα. Τίθεται 
έπί πεδιάδος μεταξύ τής Εδέσσης δυτικώς καί τής 
Θεσσαλονίκης 'Ανατολικώς, 28 τής Πύδνης άπέ- 
χουσα μίλια κατά τδν Αίβιον. Τών θετόντων δ 

αύτήν εις τάΓενιτζά, περί ών κατουτέρω, ή γνώ
μη φαίνεται έσφαλμένη, άληθεστέρα δέ ή τών 
φρονούντων οτι έκειτο εί; τά νΰν λεγόμενα Πα- 
Λάτια, έν οίς είς καί ό Μελέτιος, μ.’ δλον δτι δ 
Goijsin^ry άναφέρει δτι ΒιχέΛας τις κάτοικο; 
τή; Βερροία; κατά τήν έν Μακεδονία περιήγησίν 
του έξήγαγεν αύτδν τή; πλάνη; αύτής βεβαιώ- 
σα; αύτδν δτι ή Πέλλα έκειτο κατά τήν άνατολι- 
κήν Πιερίαν ένθα σώζονται καί ερείπια μαρτυ- 
ροΰντα τοϋτο. ’Από τής Θεσσαλονίκης δδεύων 
τι; πρδ; Πέλλαν διά πεδιάδος, τής δποίας φυσι
κόν πέρα; πρδ; ’Ανατολά; είναι ή Θεσσαλονίκη, 
διότι δ έφ’ ού η πόλι; άνατείνεται γήλοφος είναι 
τδ μόνον σημεϊον, είς τδ δποϊον τδ όρος αμέσως 
επιψαύει '.δν κόλπον, άπαντά γαιώδη τινά άπδ 
άποστάσεω; ει; άπόστασιν εξάρματα, φέροντα χα- 
ρακτήρά τινα μάλλον φυσικόν ή τεχνητόν. Περί 
τούτων παράδοσίς τις ύπάρχει, ήν παρά χωρι
κών τινων ήκούσαμεν, δτι έπί ’Αλεξάνδρου έχρη- 
σίμευον ώς σζο.τιαί τή; πρωτευούσης, περί τή; 
άληθεία; ή μήτή; δποίας άλλοι κρινάτωσαν,οί κα
τάλληλοι ιδίως πρδς τοϋτο ΓεωΛόγοι' είναι δέ 
σήμερον δλως άσημον χωρίον λεγόμενον καί *Α-  
ΛαχΛίζι. Αί γυναίκες αύτοϋ φημίζονται ώς λίαν 
καθαραί' άλλά ποΰ τέλος Οετέα ή Πέλλα ; Μετά 
καιρόν θά συμφωνήσωσιν ίσως οί ιστορικοί περί 
τή; θέσεω; αύτής.

’Επί τών τοίχων τής νέα; εκκλησίας τή; νομι- 
ζομένη; ταύτης Πέλλα; καί περί αύτήν άνεκα- 
λύφθησαν λείψανά τινα αρχαία, παριστάνοντα 
μνημεϊόν τι επιγραφήν Διονύσιος Μεγα- 
χΛέους φέρον, Λέοντα έπιτεθειμένον κατά floot; 
κα! άλλα εϊδη έπιγραμμάτων.

9. Τά ΓενιτΓ.Ο, [/Vrtri» πόλις κειμένη εί; 
τδ κέντρον εκτεταμένης πεδιάδος, ήτις διατερμα- 
τίζεται είς τήν τή; Πέλλα;” έν ταύτη κατώκει 
δ Βρενέζη- ε'.ς τών μεγιστάνων τοΰ Σουλτάν 
Μεχμέτ υίοΰ τοΰ Βεγιαζίτον. Φαίνεται δέ πολύ 
πιθανή ή δοςασία τινών παραδεχομένων τήν ένί- 
δρυσιν αύτής έπί τών Τουρκικών εισβολών, καθ’ 
δσον δέν ύπάρχουσι τεκμήρια δυνάμενα νά άναγά- 
γωσι τήν ύπαρξίν τη; εις άοχαιοτέρου; χρόνους. 
Περίφημο; καί αύτη διά τού; οίνου; της καί διά 
τά καπνά τη; καί γνωστή διά τήν έπετείως γε- 
νομένην άξιόλογον πανήγηρον. Οί κάτοικοι αύτή; 
είναι τδ πλεϊστον έλληνες μεταξύ τών Τούρκων 
καί Βουλγάρων.

10. Τά Βοόετά, ή πάλαι καί νΰν έτι 'Eieoca 
καλουμένη, χατά τούς πχναρχσίους δέ χρόνους x«l
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ΛίγαΙ, κείμενα έπΐ τή; ύπδ τών Ρωμαίων βρα
δύτερου κατασκευασθείση; 'Εγνατίας ύόοϋ καί ι
δίως είς τδ τμήμα αύτής τδ άπδ Λυχνιδοΰ εις 
ΙΙέλλαν καί Θεσσαλονίκην διά τοϋ Βερμίου όρου; 
φέρον, είναι αρχαιότατη πρωτεύουσα τής Μακε
δονία; καί τδ καθιερωμένου ώ; μαυσο>^εΐον τών 
Μακεδονικών βασιλέων κέντρον τοΰ κράτους. Η 
άξιολογότη; καί ή κατά πάσαν έποψιν έξέχουσα 
τή; πόλεως θέσις παρέχει ήμΧν ήδεϊαν και τερπνήν 
τήν εύχαρίστησιν νά ένδιατρίψωμεν ολίγον έπί 
τή; περιγραφής τής τοποθεσίας ταύτης, άρυόμε- 
μενοι αύτήν άπδ τή; μέχρι Φιλίππου ιστορία; 
τοΰ Αβελ, παρά τοϋ Λήκ καί τούτου άποσπάσαν- 
το; ταύτην- Οί άναγνώσται ήμών πιστεύομεν δτι 

-θά έχωσι τήν υπομονήν νά μα; παρακολουθήσω- 
-σιν εΐ; τήν περιγραφήν τής γραφικωτάτη; ταύτης 
πόλεως έάν όχι καί τήν εύχαρίστησιν ζωηράν, ώς 
μή ένδιαφέρουσαν ίσως τόσω αύτού;.

Μεταξύ τών ορέων ΤοϋρΛα καί Νίτσου, τά 
,όποΧχ διίστανται συνήθω; εί; άπωτέραν καμπήν, 
πετρώδε; ή φύσι; έθηκε χώμα, δπερ άπδ τοϋ έ- 
νδ; μέν μέρους εί; τήν τελματώδη χάθηκε*.  τοϋ 
ρείθρου τή; Βόάας κοιλάδα, άπδ δέ τοϋ ετέρου 
εί; 30 άναβαίνει ύψος έκ τή; κατώτερα; κοι- 
λάδο;’ έπί τούτου τοϋ βραχώδους χείλους κεΐνται 
τά Βοδενά' Οί άφθονοι διακλαδισμοί τή; Βόδα; 
διαοοέοντε; διά καθαοοΰ ΰδατος απασαν τήν πά
λιν, καταπίπτουσι διά μεγαλοπρεπών καταρ
ρακτών είς τήν βαθεΧαν πεδιάδα, καθορώμενοι 
μακρόθεν ώ; άποστίλβουσαι άργυραΧ ταινίαι. Πρδς 
τούτοι; ή άφθονία άειθαλοϋ; φυτοκομίας, οίον ρο- 
δόδε<δρα, συκαμινόδενδρα καί δαφνόδενδοα συμ- 
πεπλεγμένα μετά συκεών, άμπέλων καί κισσών 
παρέχουσι τήν αειθαλή εί; τήν χώραν εύκοσμίαν 
καί καλύπτουσι τδ πετρώδε; αύτδ έδαφος καί 
τά πώρινα αύτοϋ σπήλαια. 11 κοιλάς, έν μέσω 
τή; όποια; ή πόλις, έξαπλουμένη ύπ αύτήν σχη
ματίζει τδ λαμπρότατου αμφιθέατρου περικε 
κλεισμένου ύπδ τοϋ κύκλου μεγάλων Αλπείων 
ύρέων, μεταξύ τών οποίων ό Νίτσο; μεγάλω; ά- 
νυώοΰται αιωνίως χιονοσκεπή; έπί τών κορυφών 
ώ; υπερμεγέθης ηγεμών. Οταν τι; τήν πρωίαν 
άναβλέψη άπδ τοϋ δρθοϋ βραχώδους χείλους έπί 
τών καταπιπτόντων καταρρακτών, τότε ό οφθαλ
μός απαντά έπικρατεστέραν τή; φύσεως τήν καλ
λονήν. Κάτω είναι οί θαλεροί κήποι καί ,τά συ- 
καμινώδη άλση μεταξύ τών οποίων ή Βάάα 
έκλάμπει ίτι πλήρης άφροΰ καί έν άπειροι; 
βυστροφαΐ; καταθορυβεϊ τήν κοιλάδα ήτις εκατέ

ρωθεν στενώ; πεοικυκλοϋται ύπδ τών κορυφών 
τών λόφων, περιβαλλόντων εσωτερικόν τι ύλωδες 
καί ορεινόν κράσπεδου περί τδ υψηλόν τών Βο
δινών έπίπεδον, έπί τοϋ χείλους τοϋ δποίου κα- 
θοράται σήμερον ή μητρόπολις, καί οΰτω προχω
ρεί δύο ώρα; είς τήν πεδιάδα, ΐπεράνω δ’ άμφο- 
τέρων τών πλουσίων γηλόφων έξέχουσιν αριστε
ρόθεν μέν δ υψηλός Παΐχος τών Γενιτζά, δεξιό- 
θεν δέ λίαν πλησίον δ άποτόμω; έσχηματισμέ- 
νο; Τούρλας καί απώτερου δ 'YZ/iy/.’toc μετά τών 
έρημων χιονοσκεπών κορυφών, έν τώ μέσω δε 
παρέχει ή κοιλάς άπειρον λαμπρότητα. 11 μικρά 
καί εύφορο; πεδιάς έκτείνεται έντεύθεν μέχρι 
τή; θαλάσσης. Εκ τή; Χαλκιδική; προέχουσι τά 
μακράν κείμενα όρη’ εί; ευδιον δέ καιρόν καθαρό: 
τις τούς μιναρέδες τής Θεσσαλονίκης καί τδ ά
γιον Ορος.

Ενταύθα εύλόγω; θέτουσι τούς κήπους τοΰ 
Μήόου, ίι οί; φύονται αυτόματα ρόδα, £ν έκα
στον τών όποιων έχει εξήκοντα φύλλα καί κατά 
μέν τήν οσμήν έξέχοντα τών άλλων κατά δέ τήν 
τρυφερότητα ούχί καί τά τών Αργείων.

Ητο δέ καί είναι ή Εδεσσα περίφημος διά τήν 
αφθονίαν τών ύδάτων της καί διά τδν έζαίσιον 
πλατανώδη περίπατόν της — ΤσιναρΛίχι,— τον 
όποιον ό Χατζή Καλφά; Οθωμανός συγγραφεύς 
μεταξύ τών καλλίστων συγκαταριθμεΧ τοϋ κόσμου. 
Υπδ ενα τών πολλών πλατάνων της ό Cousiuery 
διηγείται οτι έφαγε Λαμπρόν άρνάχι, έ.τιε χρύο 
νερό, τίΛος πάντων χατευχαριστήθηχεν ϋ πε
ριηγητής μας, δστις εί; τήν έκθεσιν τοιούτων έν- 
τρυφήσεων κχθιεροΧ πολλάκις ολοκλήρους σελί
δας. Τοϋτο φαίνεται θά είναι ή Γα.ΙΛιχή <ζω^- 
ρότης !

Σήμερον κατοικεΧται ύπδ 10 χιλ. κατοίκων 
Τούρκων, Ελλήνων καί Βουλγάρων έχουσα έλλ· 
σχολεΧον όπωσοΰν καλώς κατηρτισμένον καί σι
μωμένη μέ θρόνον μητροπολίτου.

I 1. II Καστόρια, τδ ipj^aiov Κε,Μρον, πρω
τεύουσα τή; όρεστίδο; είναι πόλι; περιέχουσα 
περί τάς 9 χιλ. κατοίκων, Ελλήνων καί ολιγο- 
στοτάτων Τούρκων. Η Αννα Κομνηνή δίδει σύντο
μον μέν άλλ’ ακριβή τή; πόλεως περιγραφήν οΰ
τω α έστι δέ ή Οέσις τοϋ τόπου τοιαύτη. Λίμνη 
’> τις έστιν ή τή; Καστόρια;, έν ή τράχηλος άπδ 
» τή; Χέρσου εισέρχεται και περί το άκρον εύρύ- 
• νέτα; εί; πετρώδεις βουνού; άποτέλευτών" περί 
» δέ τδν τράχηλον καί πύργοι καί μονοπύργια 
» ώκοδόμηνται κάστρου δίκην, διόπερ κα1. Κα-

» στορία ονομάζεται. · Ενταύθα έπί ’Αλεξίου 
Κομνηνοϋ εύρεν ό αύτοκρατορικδς στρατό; άντί- 
«τασιν ίσχυράν κατά τής πορθήσεως τοϋ τείχους, 
τό όποΧον κατεΧχον οί Λατίνοι*  άλλά τέλος έξε- 
πορθήθη- ό δέ Βρυέννιος τότε κατά τήν μαρτυρίαν 
τής αύτής ήττηθεί;’ « καί γενναίος ών άνήρ προ- 
η σεληλυθέναι μέν τώ βασιλεΐ ούδαμώς ήβούλετο, 
» έπώμνυτο δέ μηδέποτε κατ’ αύτοϋ όπλα κινή- 
» σαι, εί μ,όνον δοίη τούς τούτον μέχρι τών όρίων ( 
» τής τών Ρωμαίων βασιλείας άκινδύνως διασώ- 1 
λ σοντας καί ουτω πρός τήν ιδίαν άπολϋσαι χώ- 
» ραν’ ό δέ αυτοκράτωρ ταχέως έπλήρου τδ αί- 
» τηθέν" αύτδς δέ τής πρός τδ Βυζάντιον είχετο 
» νικητής επιφανέστατος. »

Εχει Ελλ. σχολείου καλώς κατηρτισμένον. θί 
κάτοικοι αύτής είναι λίαν φιλόμουσοι φημίζονται 
δέ ιδίως έπί τή έξεργασία τοϋ σαρθερίου — τής 
σαμούρας. — Είναι πατρίς τού εύπαιδεύτου κ. Δο- 
σίου πολλάκις ως ύπουργοϋ έν Ελλάδι διαπρέψαν-
τος, τού σοφού τής άνατομία; έν τώ έθνικώ Πα

τισταν άλλ’ δχι καί είς βαθμόν, ώστε κατά τό 
αίσθημα νά μήν ύπερέχη καί πάλιν πολλών τών 
πέριξ κωμοπόλεων.

0; μητρόπολις έχει υπό τήν εκκλησιαστικήν 
αύτής δικαιοδοσίαν τέσσαρα οθωμανικά χωρία 
κατοικούμενα ύπδ Κονιάοων (άποίκων ’ΐκονίου), 
τήν Κλεισούραν καί τά Καοαγιάννια καλούμενα. 
Ολίγον μεσημβρινώτερον χριστιανικόν τι χωρίον 
τοΰ Στέμματος ( Ιμλιάκ), τήν Δραβουνάνισταν έκ 
35 οικογενειών Ελληνικών, Θετταλών βεβαίως, 
ώ; έκ τής προφοράς των εικάζεται, συνιστάμενον" 
άμέσως δέ δυτικώτερον ύπδ τάς υπώρειας τών 

τριών μαστών τοϋ Βερμίου άλλο χωρίον έκ 50 
σχεδόν οικογενειών Οθωμανών καί Ελλήνων, τήν 
Ι'ιάνκοβην' ολίγον τι πρδς άρκτον τούτου καί 
εύθυγράμμως πρδς τήν Σιάτισταν εί; τά; ύπωρεία; 
τοϋ όρους τδ Τορίσσινον (Τσιρούσινον) άλλο Ελλ. 
χωρίον πιθανώς προάστειόν ποτέ ή χωρίον τή; 
άρχαία; άποτελοΰν Τυρίσση;’ καί έτι άρκτικώτε- 
ρον τά Βρόγχιστα, έπί δύο άληθώ; κείμενα βρόγ
χων, τού μέν άλιακμωνείου, τού δέ προκύπτοντος 
άπδ τών Μυρίχων, καί πλεϊστα άλλα άπαντα ελ
ληνικά χωρία.

Λπα; δέ ό άριθμ.δς τών έν αύτή καί περί αύτήν 
κακοίκων άναβαίνει είς 26—27 χιλ. ψυχών Ελ
λήνων καί Οθωμανών 2—2500. Πέρα δέ τής Σια- 
τίστης μέχρι Καστόρια; άρχοντα; Βουλγαρικά χω
ρία, τών οποίων ό πληθυσμός δλος δλος άναβαί- 
νεε εις 700 οικίας καί 1700 οθωμανικά;.

Η Σιάτιστα έχει άξιόλογον Ελλ. σχολεΧον μέ 
έπίσημον βιβλιοθήκην, ήτι; έπλουτίσθη διά τής 
τού μακαρίτου Μανούσου, τοΰ σοφού καί μελιρ- 

I ρύτου έκείνου καθηγητού τή; ιστορία; έν τώ έθνι- 

κώ Πανεπιστημίςο, τήν οποίαν μετά θάνατον έδώ- 
ρησεν είς τήν πατρίδα του Σιάτισταν. 6 αεί
μνηστος Μανοϋσος διά διαθήκης πρδ; τούτου; διέ
θεσε καί χρήματα, έκ τοϋ τόκου τών όποιων ύπό- 
τροφοι νέοι έκ τή; πατρίδο; του άνέτω; έκπαι- 
δεύονται έν Αθήνα·.;.
I 3. Η Κ,Ιεισοΰρα αξιόλογο; έμπορική πόλι; ωκο- 
δομημένη έπί τών πλευρών δενδροφϋτου καί τερ

πνού γηλόφου ούχί μακράν τού Βερμίου όρου;, 
τού δποίου καί τδ όνομα διασώζεται παρά τήν 
Σιάτισταν καί Γεράνειαν, Μποϋρνο; βαρβαρικώ- 
τεοον έπικληθέντο;, καί έχουσα πολλά καί ψυχρά 
υδατα παριστάνει σταυρού σχήμα, τοΰ οποίου ή 
μέν μία χειρ έκτείνεται πρδ; Βορράν καί τήν είς 
Καστορίαν άγουσαν, ή δ’ έτέρκ πρδ; τδν ί*οϋγ-  
γον καί τδν πρφήτην ΙΙλίαν, ή δέ κεφαλή π^δ;

νεπιστήμιο» καθηγητού κ. Δαμιανού Γεωργίου καί 
άλλοιν πολλών λογίων.

ίίραϊον κτίριον ειχεν ή πόλις τά παλάτια διοι- 
κητοϋ τίνος Σιαχίμπεη τά όποΧα δμως μεγάλη 
πυρκαϊά τήν 21 Φεβρουάριου τοϋ <849 περί τήν 
3Ίνώραν τής «υκτδς έκραγεΧσα άπετέφρωσεν αύτά 
μετ’ άποθήκης τίνος πολεμεφοδίων, έκεΧ που πλη
σίον κειμένης, ήτις έκπυρσοκροτηθεΧσα έγένετο 
αιτία φόνου ικανών ανθρώπων καί καιοίας βλάβης 
πολλών πλησιοχώοων οικιών, τής ζημίας ύπέρ τδ 
έν άναβάσης εκατομμύριου .

12η Σιάτιστα, πόλις έπί τών 3 τοϋ Βερμίου 
κείμενη μαστών αν καί άρχαιολογικήν ούδεμίαν 
χαίρη σημασίαν ούδ’ εύρίσκεται εί; αρχαίου; Πί
νακα; έκτο; τή; Τυρίσση; μεσημβρινώτερον αύτή; 
κείμενη;, κέκτηται δμως σύγχρονον καί ολίγον τι 
άοχαίαν επισημότητα δ·.ά τόν όλοσχεοώ; έξ Ελ 
ληνών εμπορικών οικιών συνοικισμόν τη;, διά τδ 
άοειμάνιον τών κατοίκων ίσχυσάντων, ίσως καί 
ώ; έκ τή; θέσεω; τή; χώρα;, καθ ικανών στιφών 
κακούργων, τά όποια κατά καιρού; έφώρμησαν 
κατ’ αύτή; διά νά τήν λεηλατήσωσι. Πάντοτε 
άνέδειξε τέκνα διαπρέψαντα έν τε τώ έμπορικώ 
καί φιλολογικώ κλάδω καί είς τήν Φιλικήν εται
ρίαν άκόμη. Εκ τών τελευταίων ύπήρξαν ό καί 
άνωτέρω μνημονευθείς Αργύριο; Π. Ρίζου, ό αοίδι
μος Θ. Μανοϋσος καί δ Δούκας, είς τών τριών επι
στήθιων συνεταίρων τοΰ πρωτομάρτυρος Φερραίου. 
Η δ’ εποχή τοΰ 1821 ήμαύρωσιν άληθ.ΰςτήν Σιά
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τδν έπΐ τής κορυφής τοΰ γηλόφου Λ γιον Αθα
νάσιον καϊ οί πόδι; πρδς άνατολά; καΐ τήν πε
διάδα. Η τοποθεσία τη; είναι ύψηλή και βλέπει 
πρδς άνατολά; είς άχανή πεδιάδα πρδς τήν Εδεσ
σαν και τήν Θεσσαλονίκην καΐ έπ αύτής δύο ρε
γάλας λίμνας τήν τοϋ ’Οστρόβου καί τήν τής 
Ράπτσιν έγχωρίω; καλουμένην καΐ πρδς τά έκεΐσε 
δρω. Η έποψις αυτή είναι ώραία καΐ μαγευτική’ 
καΐ άπδ μ,έν τοϋ προφ. Ηλιου καταφαίνεται πρδς 
Ν. Α. ό γεραρδς Ολυμπος, άπδ δε τοΰ άγ. Αθα
νασίου βλέπει δ θεατής πρδς τήν Λίμνην τής 
Καστοριάς καΐ τήν παρά ταύττ,ν πεδιάδα μετά 
τών πρδς Δυσμάς ύπερκειμένων δρέων. Πρδς Βορ- 
ράν δέ κλείεται ή πόλις υπδ όρους καλουμένου 
Σιούμπρετη, πρδς δέ μεσημβρίαν υπδ τοΰ κατά 
τδ Μπλάτσι βουνού Μουρίκη, έχουσα καΐ εξοχήν 
τινα ί’οΰγγον καλουμένην κα1. βρύσεις ψυχρού 
υδατος- Τοιαύτη ουσα ή πόλι; μόλις έχει χιλίας 
οικίας καΐ περί του; χιλ. κατοίκους Ελλήνων καΐ 

(I) Β6λ. Δ'. S ’28.

(*) Παρελείψαμεν καΐ πολλάς άλλας κωμοπο'λεις τας 

μέν Βουλγαρικά; τάς δέ Ελληνικά;, τάς δέ Τουρκικά; ώ; 

δλως ασήμαντου; ενεκα τοϋ μικρού πληθυσμού των. Καΐ 

έκ τών έν τω Τμήματι δέ τούτω έκτεΟέντων εύχολον νά 

συμπεοάνη τις κατά πόσον οί ^σγυριτυ.οΐ τών Βουλγάοων 

καϊ Σλάβων δέν στηρίζονται έπ’ αύτοϋ τούτου τοΰ ΐαχυ 

ρισμοϋ των καΐ κατά πόσον διά τούτο αί αξιώσεις των δύ

νανται νά έχωσι σημασίαν ! . . 'Υπολείπεται ήμϊν καΐ τδ 

τελευταϊόν άκόμη τμήμα, όπου τέλο; έλπίζεται νά εΰρω

μεν τάς ακτίνα; τοϋ Φωτοβόλου Βουλγαρισμοϋ ! ■ ■ Προ- 

€«ίνομεν.

Βλάχων.
II πόλις τή; Κλεισούρας προήγαγεν άξιολόγους 

άνδρα;, οίοι οί παρά πάσι γνωστοί αΰτάδελφοι 
Δαοβάρεις πολλών καΐ καλών συγγραμμάτων Ελ
ληνικών έκδόται, δ σεβάσμιο; καΐ άοίδιμο; άρχι- 
μανδρίτη; Σωφρόνιος Μπαρτζούλας, δ καθιδρυτής 
ούτως ειπεϊν τή; Σχολής ώ; διαθέσας 30 χιλ. 
γροσίων κεφάλαιον πρδς τοΰτο, πρδς αιώνιον τοΰ 
δποίου μνημόσυνου ή προτομή έτέθη διαφυλατ- 
τομένη έν τή αιθούση τή; βιβλιοθήκης, δ υίδς αυ
τού Μιχαήλ Στ. Μπαρζούλας όστις έξέδωσε Γαλ
λικήν Γραμματικήν, δ φιλόμουσος Παπα-Κώστας 
Νταούλης, όστις διά προσφοράς πολλών βιβλίων’ 
έν οίς καΐ τά άπαντα τοΰ Χρυσοστόμου καΐ Βα
σιλείου, έπλούτισε τήν βιβλιοθήκην, παραλειπο
μένων καΐ έκ τών έπιζώντων πολλών λογίων καΐ 
φιλομούσων άνδρών της.

14Η Σέλιτσα ή Σελάτεια πόλις Ελληνική δια
τηρούσα ελληνικόν καΐ άλληλοδιδακτικδν σχο
λεΐον μετά μαθητών 30 εί; τδ πρώτον καΐ 200 
είς τδ δεύτερον καΐ έν ιδιοσυντήρητου άλλοτε 
αλληλοδιδακτικόν, εις τδ δποΐον περί του; 70 
παΐδα; καί τινα κοράσια έφοίτων. II Ελληνική 
σχολή διητηρεΐται υπό τών κκ. άδελφών Κοτοΰ" 
λα μεγαλεμπόρων έν *ιβραΐλα  χορηγούντων 6600 
γρόσια κατ’ έτος. II παλαιά Σελάτεια έκειτο 20
λεπτά μακράν τή; νΰν Σελίτσης.

Τδ Βλΐιτσι ή Μπλάτσι, κατά παραφθοράν ϊσως 
τοΰ Βλάστη είναι κωμόπολις Ελληνική μέ 500 
οικία; κειμένη δύο ώρας νοτιώτερον τής Κλεισού

ρα; έπΐ μικρά; λοφοζώστου λεκάνης, αξιομνημό
νευτος ώς πατρΐς τοΰ βαρώνος Κωνσταντίνου Βελ- 
λίου καταστάντος ευεργέτου τής Μακεδονίας διά 
τίνος κληροδοτήματος, όπερ είς πολλούς αύτής 
νέους χορηγεί τά μέσα τοΰ έκπαιδεύεσθαι έν λθή- 
ναις, καί Εύρώπη δοιστικώς είς τήν φιλολογίαν 
πρδς όφελος τή; ιδίας αύτών πατρίδος. Τδ Μπλά- 
τσι έχει ανθούν άλληλοδιδακτικδν σχολεΐον μετά 
260 περίπου μαθητών καϊ Ελληνικόν διατηρού
μενου συνδρομή άδελφών Λούμπα, Γεράνη κα: 
λοιπών Βλατσιωτών μέ έπίσημόν τινα βιβλιοθή
κην. Οτι δέ Βλάστη θά ώνομάζετο ή κωμόπολις 
αύτη ούδεμία σχεδόν δύναται νά ύπάρχη αμφιβο
λία καθόσον περιστοιχεΐται ύπδ λειβαδιών, τά 
δποΐα παρομοιάζουσιν έπανθοΰσάν τινα βλάστησιν.

15 Τδ Σισάνιον αρχαιότερου ’ Λλείφουσα καί 
άλλοτε μητρόπολις έν τή τοΰ Μυρίχου ποταμού 
Λεκάνη είναι σήμερον χωοίον έκ 40 περίπου οι
κογενειών έλλ. συνιστάμενον, 5 άπδ τή; Σιατί- 
στη; καΐ I τής Βλάστη; ώραν άπέχον.

Τδ Βουγατσικόν, Boeiaror κατά Θουκυδί- 
δην (1) είναι πόλις έξ 600 οικογενειών Ελλήνων 
Βαρδαρίων κατά Pouqueville έν οχυρός θέσει μέ 
άλληλοδιδακτικδν καΐ έλλ. σχολεΐον. Διέπρεψαν 
έκ ταύτη; άνδρε; σπουδαίοι, ώς δ επιζών κ. Δρα- 
γούμης συντάκτη; τοΰ άξιολόγου Περιοδικού συγ
γράμματος « ή Πανδώρα » καΐ πολλών άλλων 
συγγραφέων καϊ δ κ. ’Αθανάσιος Ρουσόπουλος κα
θηγητής τής Φιλολογίας έν τώ έθνικώ τής Ελλά
δος πανεπιστημίω καΐ άλλοι.

1 6 Τά Γρεβενά πόλι; έλλ- άξιόλογο; μέ 7 χιλ. 
κατοίκους έξ εξωμοτών Ελλήνων — Ιϊαλάδων— 
συνισταμένους μέ άλληλοδιδακτικδν καΐ έλλ. σχο
λεΐον. είναι περίφημο; διά τά κλέφτικα βουνά 
τη; καΐ διότι οί κάτοικοι αύτή; και οί περί αύ
τήν τδ 1 854 ύψωσαν πρώτοι καϊ μόνοι τήν ση
μαίαν τής έπαναστάσεω;, ήτι; δμω; κατά δυστυ
χίαν ούδέν αποτέλεσμα έσχεν ώς ητο επόμενον 
έκεκα τής άπερισκεψίας τών ύποκινησάντων αύ
τήν.

17. Η Κοζάνη νεωτέρα πόλι; Ελληνική παρά 
τδν Αλιάκμωνα ποταμόν 4 ώρας πρδ; άνατολάς. 
τής Σιατίστη; κειμένη καΐ πανταχόθεν ύπδ Ελλη
νικών καΐ Οθωμανικών μικρών χωρίων περικυκλου- 
μένη πλήν τού πρδ; Βορράν αύτή; μέρους, κατοι- 
κουμένου ύπδ Βουλγάρων, έχει έλλ. καί αλληλο
διδακτικόν σχολεΐον αξιόλογα άμφότερα μέ β'.τ 

βλιοθήκην καλήν καΐ κατοίκου; περί τά; 8 χιλ. 
Ελληνα; όλου;. Πατρί; τοΰ κ. Νικοκλέους σοφού 
καθηγητού έν τω β'. έν ’Αθήναις γυμνασίω καΐ 
άλλων πολλών.

’Ανέκδοτόν τι ύπάρχει περί τής έπισκοπής τή; 
Κοζάνης ότι Μ ε λ έ τ ι ό ; τι; έκ Θεσσαλονίκη; 
ποούκχλεσε τήν σύστασιν αύτή; ώς άκολούθως. 
Ούτος διετέλει άλλοτε ίερεύ; παρά τώ Α,γίο· Θεσ
σαλονίκη;. Σ’υγχισθεΐ; δέ μετ’ αύτοΰ, άγνωστον 
διά τίνας λόγους μ.ετέβη εις Ρώμην, ένθα καΐ 
άσπασθεΐ; τδ δυτικόν δό)μα έχειροτονήθη κατ’ 
άρχάς πρωτόπαπας Ρώμη; κατόπι δέ καϊ Καρδι
νάλιο; ώ; πεπαιδευμένος καϊ εγκρατής τή; Λατι
νικής γλώσσης. Υστερον δέ κολακεύσα; αύτδν ή 
Μεγάλη έκκλησία τδν έπανήγαγεν είς τδ ’Ανατο
λικόν θρήσκευμα χειροτονήσασα αύτδν καΐ μητρο
πολίτην Κοζάνης. Εντεύθεν προκύπτει ή γέννησις 
τής έπισκοπής. 0 δέ Μελέτιο; έξηκολούθει πάν
τοτε νά φέρη κατά τδ Δυτικόν έθος δακτύλιον’ 
άπέθανε δ’ ενταύθα τδ 1750, ό τάφο; τοΰ όποιου 
σώζεται καϊ τήν σήμερον έν τώ νάρθηκι τή; έκ
κλησίας.

18. Τά Δ'έρΛαπόλι; άοχαία άπέχουσα τρεις πε
ρίπου ώρα; τής Κοζάνη; μεσημβρινώ; ύφ’ Ελλήνων 
κατοικουμένη μέ σχολείου έλλ. καΐ αλληλοδιδα
κτικόν.

Η Βελθενδός κωμόπολις απέναντι τή; Σα- 
ριγκιδλ έπαοχία; συνισταμένη; έκ κο>μών Ελλη
νικών έχουσα ωσαύτως έλλ. σχολεΐον καΐ αλλη
λοδιδακτικόν. ( )

Δ'. Χώρα! ενδότερα! πρδς τά Βορείο-Δυτικά.
1. ΙστΙπ, οί άοχαΐοι Στόβοι, πατρΐς τοΰ 

Ίωάννου Στοβαίου, συγγραφέως άκμάσαντος περί 
τήν δ’, μ. X. εκατονταετηρίδα, είναι ή πρωτεύ
ουσα τή; Παιονία; καΐ αποικία Ϊ’ωμαίων. Σήαε- 
ρον είναι κωμόπολις έκ Βουλγάρων καΐ Τούρκων 

• συγκεκροτημένη, κοινώς καϊ Σαρακΐνο καλουμένη.
2-3 Κρηστάνια η πάλαι Κρηστών, πόλι; καϊ 

αύτή άλλοτε τή; Παιονία;, σήμερον δέ κωμόπο- 
λις κατοικουμένη υπό Βουλγάρων καΐ ολίγων 
Τούρκων.— Τδ Τεκφέστ χωρίον Βουλγαρικόν κεί
μενον έν τή θέσει πιθανώς τή; άρχαίας ’Αντιγο· 
νείας παρά τδν Αξιόν.

4. Τά Βελεσσα παρά Τούρκοι; Κιουπρουλΐ, 
εΐναι πόλι; περιέχουσα κατοίκων 10—11 χιλ. 
καί κατοικουμένη ύπδ τών φανατικωτέρων Βουλ
γάρων καΐ Τούρκων. Ενταύθα ύπάρχει καΐ Βουλ
γαρικόν σχολείου πρός θρίαμβον της κλασικής 
Βουλγαρικής γλώσσης ίδρυθέν καί συντηρούμε
νου διά πάση; θυσίας.

5. Τδ Πρίλλαπον ή Ιίερλεπές καΐ Αεμίρ- 
καπί( Σιδηρά-Πόρτα) καλούμενου εϊναι πολι

χνών ο’.κούμενον καϊ τοΰτο ύπδ Βουλγάρων, με- 
ταςύ τών οποίων όχι ολίγοι οί έλληνομάχοι, καΐ 
Τούρκων, κακούργων τών πλείστων, μέ έλλ. σχο
λεΐον καΐ αλληλοδιδακτικόν. Διδάσκονται δέ καΐ 
ένταϋθα στοιχεία Βουλγαρική; γλώσση;' καΐ κα
τόπιν Οά έμβουν εί; ενέργειαν οί Ομηροι, Πίνδα- 
ροι, Θουκυδίδαι, Ξενοφώντες, Πλάτωνες κ.λ. κλα
σικοί Βούλγαροι πεζοί τε καΐ ποιηταΐ καί φιλόσο
φοι (sic) διά νά προκόψουν καΐ προοδεύσουν 
καΐ οί φτωχοί χριστιανοί ούτοι. Εϊνε γνωστή διά 
την κατ έτος περί μεσοΰντα αύγουστον γινομέ- 
νην αξιόλογου εμπορικήν πανήγυριν.

(Έπεταιή συνέχεια.)

Ο Κ. 2ΕΒΑΣΤΙΑΝΩΦ
ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ.

Κατά τδ 1843 έτος δ κ. Μινωίδη; Μηνά; άνε- 
κάλυψεν έν τώ Αθωνι συλλογήν άπολόγων, φέρου- 
σαν τοϋ Γαβρύου τό όνομα. Τούτου τοΰ συγγρα
φέως, δν διά τδ καθαρόν καϊ χάριεν τής φράσεω; 
παραβάλλουσι πρδ; τδν Βίωνα καϊ τδν Μόσχον, 
έγινώσκοντο ποιητικά τινα τεμάχια, τά δποΐα ό 
λεξικογράφο; Σουΐδα; διέσωσεν άπομνημσνεύσα; 
αύτά ώς μαρτυρίας. Ητον δήλον οτι τού; μύθου; 
τοΰ Αίσωπου έποίησεν δ Γαβρύα; είς χοριαμβι- 
κδν μέτρον’ άλλ’ η απώλεια τοΰ πονήματος αύτοΰ 
έγένετο πρόξενο; έπαισθητή; λύπης. Διά τοΰτο τά 
πανεπιστήμια καϊ οί θαυμασταΐ τής άρχαώτητος 
συνεκινήθησαν σφόδρα, ότε αί εφημερίδες ανήγ
γειλαν δτι τδ πόνημα, δ δ Ερασμος έπεσκέφθη 
τώ 1506 έν Βουών ία, και δ ματαίως έζητεΐτο 
έν ταϊς δημόσιοι; καϊ ήγεμονικαϊ; βιβλιοθήκαι;, 
άνεκαλύφθη ήδη έντδ; τών σκητών τοΰ Αγίου
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διελθόντα κύριον δέ Σεβαστιανώφ, τανϋν σύμβου
λον τής επικράτειας τοϋ Αύτοκράτορο; τής Ρωσ- 
σίας. Ουτος, ώς ό Κουρίερος, άπδ ανδρείου μα- 
χητοϋ κατά τδν Καύκασον, έτοάπη είς τδν σχο
λιαστήν, τδν σοφόν άρχαιολόγον καί άκάματον 
εραστήν παντδς δυναμένου νά διάχυση φώς είς 

τδ σκότος τοϋ παρελθόντος.
Εδιδάχθη προηγουμένως τήν φωτογραφίαν είς 

τά χημεία τής Γαλλία;" έπρομηθεύθη άξιόλογον 
επιστημονικόν υλικόν, καί πεντακόσια; ύάλους μέ 
κολλόδιον, καί πρδς τούτοις παρέλαβε καί τδν 
Γερμανόν Ζωγράφον Κ. ’Ιάνσενον ΐνα αντιγραφή 
τούς χρωματισμούς. 0 κ. δέ Σεβαστιανώφ οϋ φει- 
δόμενος ούτε χρόνου, ούτε πλούτου, άπήλθεν εί; 
τδν Αθωνα, διατεθειμένο; ΐν’ άναζητήση τήν δια
θήκην τών αιώνων όχι πρδς προσωπικήν καί άγο
νον εύχαρίστησιν’ άλλ όπως έξορύξας τούς αρ
χαιολογικούς θησαυρούς, μεταδώση αυτούς άνε- 
πάφου; είς τε τήν πατρίδα αύτοϋ καί τήν λοι
πήν Ευρώπην.

’Εξ απλής έπινοήσεως ώς πάσαι αί καλαί ε
πινοήσεις, έλάμβανεν ώς κύριον βοήθημα τών ε
ρευνών του τδ δαγερεότυπον, καί διά τής μεγε
θυντικής ύέλου καί τής έταστικής εστίας έφερεν 
είς φώς χειρόγραφα, ά θέλουν φωτίσει πολύ τδ 
σκότος τοΰ τε μεσαιώνος καί τής άρχαιότητος. Τά 
έπιτυχηθέντα άποτελέσματα έγιναν λαμπρά διό
τι μόνος αύτδς ήδύνατο νά τά έπιτύχη, καθδ γι- 
νώσκων δλα τά ιδιώματα φιννικά τε καί Ρουνι
κά, καί δλα; τά; σλαβικά; διαλέκτου;. Θεωρεί 
τις εΰσεβάστω; τά λευκώματά του (album) εί; 
ά φαίνονται μυστηριώδη ώς τά γνωμικοφόρα 
φυλακτήρια, τά όποια οί Φαρισαίοιπροσέίραπτον 
είς τδ άκρον τή; έσθήτο; αύτών, οί έκ μεμβρά
νη; κιτρινώδεις κύλινδροι, έφ ό>ν είκονίζονται 
εύαναγνώστως οί μικροσκοπικώτατοι χαρακτήρες, 
αί εξηγήσεις τών ηθικών Θεολόγων, αί σημειώ
σεις, αί παρατηρήσεις, τά δάκρυα τών αναγνω
στών, αί κηλϊδες τών υγρών δακτύλων, αί στα
γόνες τών κηρίνων λαμπάδων, οί λειχήνες καί 
οί σφάγνοι τοΰ εΰρώτο;, όλαι αί ρυτίδες τοϋ χρό
νου όλα τά ούτιδανά σημεία τού δνυχος, έτι δέ 
καί αύτά τά έργα τών σιλφών καί τών σκωλήκων 
τοϋ τάφου, οίτινες ένασχολοϋνται είς τά έγκατα- 
λειφθέντα νοερά έργα τοΰ ανθρώπου, όπως εί; τδ 
νεκρόν σώμά του. ύ Κ. δέ Σεβαστιανώφ, φυλάτ- 
των τ’ αρνητικά, δύναταί νά προστυπώση δι αυ
τών άπειρα νέα ποόστυπα, έξ ών θέλουν έφοδια- 
σθή δλαι τής Ευρώπη; αί βιβλιοθήκαΓ ίλπίζει δέ

όρους· Δυστυχώς δμως τδ ύπδ τοΰ κυρίου Μι- 
νωΐδου εύρεθέν δέν είναι τδ πρωτότυπον τοϋ Γα- 
βρύου, άλλά περίληψίς πως αυτού ξηρά, άχαοις, 
καί άμοιρος τής πρωτοτύπου ποιητικές ιδέας. 
Καλόγηρό; τις τοϋ μεσαιώνος οΰτω κακώς ύπη- 
ρέτησε τδν χοριαμβικδν ποιητήν, όπως ό έκ Νι
κομήδεια; διάκονος Πλανούδης τδν Αίσωπον.

Είναι γνωστόν ότι ό συλλέκτης ούτος άφήκεν 
έκ τοϋ μυθογράφου Φρυγδς πεζογραφημένην επι
τομήν, καί ότι ένησχολήθη μόνον ΐνα συνάθροιση 
τούς παραλόγους πεζούς τε καί εμμέτρους μύθους 
τής εποχής του, όπως σύνθεση βιογραφίαν τοϋ 
δούλου τοϋ Ξάνθου, παιδαριωδώ; διασκεδάζουσαν.

Καίτοι ή απάτη υπήρξε μεγάλη, εϊλκυσεν 
δμως τών ελληνιστών τήν προσοχήν πρδς τά αρ
χειοφυλακεία τοϋ Αγ. Ορους. Διό πολλοί παλαιο- 
γράφοι Οηρεόοντες σπανιότητας έπλευσαν είς τδν 
κόλπον τής Κοντέσσης, άλλ at έρευναί των ύπήρ
ξαν ανωφελείς.

0 Πκπετής, ό λάτρης τοϋ ιδανικού 8ν ή Γαλ
λία προώρως έστερήθη, είς τάς έν τή ’Ανατολή 
περιηγήσεις αύτοϋ, παρετήρησεν ότι οί τύποι τής 
λατινικής εικονογραφίας παρήγοντο δι’ άνεξαλεί- 
πτων παραδειγμάτων (patrons indelebiles), δι- 
κτυωτών σκιαγραφιών (Silhouettes a grilles- 
και αναλλοίωτων στνκτογραφιών (poncis invaria 
l)les), καί ίτι πάντες οί κάτοχοι τούτων τών 
έκτυπωμάτων άγιογράφοι κατήγοντο έκ τοϋ Α*  
θωνος. Πορευθύς είς τδν Αθωνα συνέλεξε δι’ αν
τιγραφής πολύτιμον συλλογήν εικόνων, καί συ
νάμα έσπούδασε τούς τρόπους τής έφαρμογή; καί 
τά ολίγον προχωρημένα τεχνικά μυστήρια τών 
τεχνητών τής ιερατικής τοιχογραφίας.

(α) Κατ’ άρχάς ’Απριλίου 4858. Σ. Σ.

(?) 'Ο Μαντιχώρα; ή καί Μαρηχώρα; ιϊνιι ζώον μυ- 
Οώσις, εχονπρόσωπόν ανθρώπου καί σώμα λίοντο;. Σ. Μ.

(γ) ’Εν Κόπροι τδ σκομβρίζω λέγουσι σκουμπρώ,— Sc, 
ο ενίοτε είναι έν χρήσει καί άντί τοϋ γογγύζω, ο κογγώ,— 
α; προφέρουσι. Συνήθως όμως τό μεν σ»ουμπρώ λέγεται 
επί ήθιχοϋ πάθους ή άχθουτ, ώς « εϊντά χεις τσαί σκουμ
πρί; 5ταν μοϋ λαλής ; » — τω παρ ’ άλλοι; δμογενε'σι λε
γόμενοι, ■ τί ?/_ει; καί μοΰ κάμνεις σκουντουφλάω, ή μοΰ 
μιλ8; σκουντουφλιασμένα ; · Τούτος ό άνθρωπος πού τό 
πολύ γομάρι έσκοόμπρησεν ή έσκούμπρα=’σκουμπροϋσε. · 
Τό χτηνον (κτήνος) ή τ’ άλοον (άλογον) £νι πολύ φορτω
μένου, γιατί ίλον σκουμπρί. » Οί Κύπριοι λέγοντες κτη- 
νόν ή άλοον έννοοϋσι κυρίως μίν ή ίππον, 3ν αππαρον λέ- 
γουσιν. ή ήμίονον, ον θηλυκόν ίντα μούλαν λέγουσι, αρσε
νικόν δε βάρδον (vordOS), έκ τοϋ δρεύς, ή όνον, δν γάαρον, 
γάδαρον καί βονικόν (τό) δνομάζουσι, τήν δέ θηλυκήν 
γαάραν, γαδάραν καί βονιτσήν (ίταλ. VOnicin), έν γίνει 
δέ καί παν άλλο ζώον. Διά τοϋτο παρά Κύπριοι; νομίζεται 
πολύ βαρεία δ?ρις, έάν τις είπη μέ περιφρόνησιν είς τινα 
τό ί ζώον άλοον · ή, είσαι ενα άλοον (άλογον). · Έπό- 
τισες τ’ άλοα ή τά κτηνά ; Τό δέ κογγώ κυρίως λέγεται 
έπί σωματικού πάθους- ώς τούτος ό άρωστος (άντί άρρω
στος διότι οί κύπριοι προφέρουσι διακεκριμμένως τά επάλ
ληλα ίμοια σύμφωνα, ό>; ό ίταλός προφέρει τό <"ΙΓΓΟ. 
bello, canna, assai, animaccato, cappa) ίλην τήν νύ
κταν έκόγγα, άντί ταϋ έζογγΛσεν, ον σχηματισμόν πολύ 
σπανίως μεταχειρίζονται. ΕΤντά ’χες τσ’ έκόντζησες 
(econtgises) έτσι;

Τό έτσι πιθανόν νά έσχηματίσθη έκ τοϋ τή=ουτω, τρο
πή τοΰ τ εις κ, καί τούτου είς τσ προ τών φωνών < καί ι, 
προσθέσει δέ τοϋ ε, η έκ τοϋ τήδε μεταθέσει τοϋ μέν ,- 
είς τήν αρχήν, τοϋ δέ δ μετά τό τ τραπέντος εις ζ. Τος- 
αϋται διαφθοραΐ λέςεων παρατηρούνται καί έν άλλαι; ιίις 
είς τό άναθρήκα=νάρθηξ (φυτόντι), άροοάφνηππβοοοοά- 
φνη. πιρικλοχάοιν—περδικοκλάδι, κιρτάρι=κριθάρι, ο καί 
κλιθάοι λέγουσιν έν άλλαις έπαρχίαις τής νήσου, σκουρου- 
μάθι=κυρ6εσία (crtHe de COq), τσαέρα=καθέδρα, παρα- 
κτώρινπππαρέκτρωμα πλέον ή έκτρωμα, σηληντροϋνα = 
σαλαμάνδρα, κολόσταυρο; ό έν άγροϊς, δ δέ έν δωματίοις 
ένίοτε άπαντώμενος μυσαρός Ιδίως ονομάζεται έν Κύπρω, 
δν οί αρχαίοι άσκάλαδον καί άσκαλαβώτην, οί δέ άλλοι-

0 λίαν δηκτικός Παύλος Λουδοβίκος Κουρίε- 
ρος είχε φήμην Ευρωπαϊκήν. Είναι γνωστόν ότι 
ούτος ό λοιδορογοάφος, είς τών μάλλον διακεκρι 
μένων αξιωματικών τοϋ πυροβολικού, εύρε κατά 
τά πνευστιώντα τρόπαια τής αύτοκρατορικής επο
χής, τδ μέσον τοϋ νά ύπερβή τδν Φρόβενον καί 
λδ. Κοραήν, τού; σοφωτάτους έλληνιστάς. Διώρ- 

Οωσε τά πονήματα τοϋ Ξενοφώντος, τδν χουσούν 
Ονον τού Λουκίου Πατρέως, συνεπλήρωσε τήν 
έπίχαριν εκλογήν τοϋ Λόγγου, Δάφνιν καί Χλόην, 
καί οϋδείς ήρισε πρδς αΰτδν περί τε τοϋ τολμη
ρού οίστρου καί τοϋ άμεμπτου αττικού ύφους, 
ίΐς πρδς τήν τλησίπονον πολυμάθειαν καί τήν δύ- 
ναμιν τοϋ πνεύματος τολμώ νά παρχβάλω πρδς 
αΰτδν τδν εσχάτως (α) διά Κωνσταντινουπόλεως 

δτι, γενικευθέντος τοΰ συστήμπτός του, τά χίι- 
ρόγραφα καί τ’ αότόγρπφπ τών κατά τόπους συλ
λογών θέλουν κοσμήσει δι ανταλλαγών δλας τάς 
έπιστημονικάς εστία;.

Εν βραχυλογία οί βιβλιογραφικοί θησαυροί του 
είναι ούτοι. Εν βουλγαρικόν εύαγγέλιον τοϋ δε- 
κάτου πέμπτου αίώνος, φέρον έν τή επιγραφή 
κεφαλήν τοΰ Αγίου Ανδρέου, τής όποιας έξοχώτε- 
ραι δέν ήθελον φα»ή αί δημοσιευθείσαι παρά τοϋ 
εκδότου Κουρμέρου είκονογραφίαι είς τδ πολυ
τελές λευτουογικδν βιβλίον αύτού. Ο ακτινοειδή; 
στέφανος τού Αποστόλου είναι είργασμένο; μέ 
χάριν, 8ν ό Κελλίνη; ήθελεν έποφθαλμιάσει ώς 
χρυσουργικόν τι κόσμημα. Εν ελληνικόν εύαγγέ
λιον τού δωδεκάτου αίώνος μέ μικρούς χαρακτή
ρα;, γραφέντα; μετά γραφικών εμβλημάτων υπδ 
τοϋ πρωτοπαπά Ιω. Κουσχνίκου. Εν βιβλίον άρ- 
χαιότερον τής υπδ Κυρίλλου καί Μεθοδίου εισα
γωγή; τής έλληνικής γραφής, μέ γράμματα γλα- 
γολιτΓκά (άλφάβητον σκαπτόν ώ; τδ τή; σανσ- 
Χοίτης, τής ζένδη; καί τή; πελχούης), τδ μόνον 
φιλολογικόν ίχνος γλώσση; ού λαλουμένη; πλέον 
εί μή έπί τινων βράχων τή; τε Δαλματίας καί 
τών Καθάρων (Cattaro). Μία σκυτάλη έκ μεμ
βράνης, περιέχουσα μετάφρασιν τής λειτουργίας 
τοϋ άγιου Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου. Δύο χρυσό 
βουλλα γεγραμμένα ελληνιστί μετ’ έμφαντικών 
φράσεων, άξιων τή; Αννας Κομνηνής, έξ ών τδ 
μέν φέρει υπογραφήν Ανδρόνικος ό πρεσβύτερος, 
τδ δέ Ιω. Παλαιολόγος. Εξ άλλα σλαβιστί γε
γραμμένα διατάγματα παοαχωρούντα κτήματα, 
δέκατα καί προνόμια. Ταϋτα εύρέθησαν εί; τδ 
μοναστήριον τού Ζωογοάφου, καί φέρουν υπογρα
φήν Λέων, Τζάρο; Βουλγαρίας, ΐω. Καλλιμάχης, 
’Ανδρόνικος ό πρεσβυτερος, Βασίλειο; Βοϊβόδας 
Μολδαυΐας, ’Αλέξανδρο; ό Δικόρος τζάρο; Βουλγα
ρία;.

11 Δύσις θρησκευτικώς έκυπτε προσεκτική πέν
τε αιώνας είς τδ συναξάριον τοΰ Δομινικανού 
Ιακώβου τοϋ Βορογόνου" άλλά καί ή ’Ανατολή έ

χει τδ συναξάρών της, εύρεϊζ βυζαντινή επίνοια, 
έν ή οί έβδομήκοντα, τδ ταλμούθ καί ή νέα δια
θήκη ανελίσσονται μεταξύ γραφικών έμβλημά 
των (vignettes) αγροίκων, απλών, πάλαι δέ άκτι 
νοβολοΰντων έκ κοβαλτίου, άμμίου καί χρυσού, 
ύλα ταϋτα τά λείψανα τοϋ μοναστικού βίου έν- I 

σημαίνουσι τήν θαυμασίαν χάριν τών διηγήσεων, 
δι ών αί αύχμηραί τοϋ τιμαριωτισμού φαντασίαι 
ίνέμοντο. ’Επί τών εικόνων τούτων, ίσων θήλυ- 

κωτηρίω ψαλτηρίου, νομίζει τις δτι βλέπει τδν 
κόσμον, διασαφηνιζόμενοςέκ τοΰ χάους. Τερα
τώδη πλάσματα εΐκονίζονται έρποντα έπί τών 
πηλών τού κατακλυσμού" ώς ό Βεεμούθ τινάσ- 
σων τήν χαίτην αύτοϋ καθ’ όλους τούς ρυμούς 
(rhumbs) τού κατακορύφου, καί τρώγων τδν 
βλαστάνοντα χόρτον έκ τών κατακλυσμών’ ό Αε- 
βιαθάν συρόμενος έπί τών σειρών τών ορέων, ά. 
δέν συνεπάγησαν έτι ώς μάρμαρον ή ώς γρανίτη;" 
τδ Ορνεον (Vinateyna) έπωάζον τήν σφαίραν ή
μών, ώς κέλυφο; ο>οΰ ετοίμου νά εκκόλαψη. Οί 
Εφιάλται καί οι Μαντιχώραι (β) τής *Αποκαλΰ-  
ψεω; περιστρέφονται σκομβρίζοντε; (γ) ένώπιων-
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τΛ'/ δώδεκα χιλιάδων δικαίων. Η Παρθένος νίπτου 
σα τό παιδίον Ιησού» _ μέ τό γάλα τη;, δπως είς 
τάς εκστάσεις τοϋ-άγ. ’ΐω· Βοναβεντούρχ, ή είς 
τά τρίπτυχα τοϋ Φρά Αγγέλου έκ Φερσούλω» 
(Ι· iesoli), -ά δέ χερουβίμ ρυθμίζοντας τούς στί
χου; τοΰ Δαυίδ έπί τή; κιθάρας καί τή; κινάρας. 
Ο Στυλίτη; κηρύσσω» και νηστεύω» έπί τοΰ στύ
λου του. ό άγιό; Γεώργιος φονεύω» τό» δράκοντα, 
καί οί Μάρτυρες άμβλύνοντε; τήν ρομφαίαν τών 
•δημίων έπί τοϋ κατεσκληκότο; σώματός των ί- 
νίκχ σκληραγωγία;. όλα ταϋτα είναι πλήρη δια 
πύρου πίστεως καί βαθεία; φρίκη; (δ). Η φωτο-

γραφία τά έξεικονίζει μετά δραστικής δξύ.τητ 
τος, ήτις άναμιμνήσκει τά διά τοΰ νιτρικού όξέος 
έκτυπώματα τοϋ Γεμβράνδου, καί τάς χαλκογρα
φία; τοΰ Δε-Λακροΐου.

•Τό· μάλλον πολύτιμον ευρήμα μεταξύ δλων εί
ναι τό τοϋ άτλαντος, δστις περιλαμβάνει μέγα» 
αριθμόν γεωγραφικών πινάκων τοϋ Πτολεμαίου^ 
τοϋ Στράβωνος καί τοϋ περίπλου τοϋ Εύξείνου ύπό 
τοϋ Λδόιανοϋ. Λί διαγραφχί αύται δέν στερούνται 
τοσχύτη; ακρίβεια; όσην ήδύνχτό τις νά εΐκάση, 
διότι παριστώσιν αρκούντως εκτεταμένα; γεω» 

γραφικά; γνώσεις» Διά τά; δημοσιεύσει; τά; γενο- 
μίνας υπό τοϋ Χαρτώνο; καί τοϋ Λκχευαρδιέρου, 
ή περί τού; αρχαίου; περιηγητά; σπουδή έλαβε 
πρό τινων ετών έν Γαλλία τιμήν έξαίοετον καί 
τούτου ίνεκεν ό γενικός θαυμασμός προσηλώθη 
είς τον άτλαντα τοϋ Κ. δέ Σεβαστιανοιφ. Η Ακα
δημία τών έπιστημών έχειροκράτησε τό περί τής 
υποθέσεως ταύτης άναγνωσθέν υπόμνημα παρότ 
τοϋ Κ. Μομμερκουή' έν ταύτη δέ τή περιστάσει 
είναι άξιον μνείας τό επόμενον γεγονός, ώς εΐκο- 
νίζον τον ενθουσιασμόν τών σοφών. Διδάκτωρ, έ
λεγεν είς τινα φίλον ό Κ. Ιομάρδος, προτείνω» 
αύτώ τήν χεϊρα, άφ’ δτου δ Πτολεμαίος ούτος έ- 
τέθη έπί τής τραπέζης, ό σφυγμ.ός μου σφύζει 
ταχύτερο».

Επί τών σκαιώς κεχρωματισμένων τούτων γεω
γραφικών πινάκων, τά ονόματα τών πόλεων καί 
τών έθνών εϊναι εγγεγραμμένα έν τετραγώνοις 
κοσμήμασι. Είναι γνωστόν ότι αί διαγραφόμενα; 
σχεδογραφίαι μέχρι τής έποχής τοϋ Στράβωνος,' 
ήσαν άπλαϊ χωρογραφικαί διαγοαφαί, αί όποϊαι 
έγίνοντο, συναρμοζόμενων άπειροκάλω; τών οδο
μετρικών γραμμών καί τής σχετική; διαθέσεως 
τών ακτών τών διαφόρων τόπων υπό κλίμακα' 
άνευ τής εις μοίρας γεωνρμική; διαίρεσε»;, ή» έ- 
πενόησεν ύστερον ή 'Αλεξανδρινή σχολή. Λέγεται 
οτι ό Καλλιτέχνης Λγαθοδαίμων, δστις υπήρξε 
τρεις αιώνα; μετά τόν Πτολεμαίον, έπενόήσε τό 
υλικόν σχέδιο» τώ» μέχρι; ήμών έλθόντων γεω
γραφικών πινάκων. Οθεν εί; αύτόν πρέπει ν άπο-

τελεταί, τάίέρά αμφία, τό σχήμα τών ιερέων τής φιλο- 

•χρίστου 'Ρωσσίας. ήτις ήάπάσόη τόν χριστιανισμόν ενα 

σχεδόν αιώνα πρό τοΰ χωρισμού τών έκκλησιών. ΛΑρα ή 

Ελληνική 'Εκκλησία δέν είναι σχισματική’ διότι όπως 

φαίνεται οϋ καινοτομήσασα εϊ; τά όρατά, ούτως Ζμεινε 

φταύερά καί εί; τά πνευματικά δόγματα· καί διότι εί μέν 

ήτο τοιαύτη ήθελεν εϊναι ήδη κεχωρισμενη καί τής φιλό

θρησκου 'Ρωσσίας, ώς συμφωνούση; μαλλόν μετά τής 

Λατινική; εκκλησίας.

ΧΡΤΣΑΛΑ7Σ.

δοΟώσι τά σημεία τοΰ πλάτους τά δποία ό μονα

χός τοΰ άτλαντος αντέγραψε, χωρίς νά τά κα- 
ταλαμβάνη, καί τά μετέδωκεν όπως ήδυνήθη, 
στερούμενος δ δυστυχής καί κανόνος έκ'κοινού ξύ
λου. Ως ήδη άνηγγέλθη, δ κ. δέ Σεβαστιανώφ έ- 

■πανήλθεν (1858) είς τόν Αθωνα, ένθα έμελλε νά 
εξακολούθηση τό στάδιον τών έξιχνεύσεών του. 
Εΐ μέν τρίμηνοι έρευνχι τώ έπέτρεψαν νά συλ- 
λέξή τοσαύτην θαυμασίαν συλλογήν αυθεντικών 

πονημάτων, πόσα άλλα έλπιζε» τις άπό τών οξυ
δερκών καί υπομονητικών εξερευνήσεων αύτοϋ ; | 

Απάντων τών σοφών αί εύχαί τό» συνώδευσαν 
εί; τοϋτο τό ιερόν έργο».

ΟΠΟΙΑ ΤΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ
f.- * ν

όμογενιΐ; σαμίόι και σαμαμίοι λεγουαι. Έν Κύπρο) προ- 

φέρουβιν έν πολλαί; λεςεσι τό τ, τραπεν εί; κ, ώ: οί ’Ιτα

λοί τό ce, ci, ZU, zi. 'Ο παίργεω; (παίοιιο,—νίοε) για 

τήν μαργουτζ^άν (niarglieian έκ τοΰ μαργότη;) έύόρα 

τη; κρυοτη; (κρύου;}. Παροιμία έπί τηφιδτητος, έξτις οια 

νά ένούηται χαριέντω; καταφρονεί τό ψϋχοι. Τσιλλαργά 

άντί τσιλλαρχά (zillarga)=rO^„ τίλημα, κόπρος πτηνού.

Τεράτσιζπ/αροϋπι (tciazi), κεράτων. τερατσιά (tera 

•zii»), κερατία, χαρουπιά. Πιτσυχλίζω καί πιτσυκλώ (ρϊ- 

ΖΪθ1ύ),=πιτυλίζω (eclaboussci-,) 5 οί άλλοι όμογενεϊςπι- 

τσυλίζω λέγουσιν. "Οθεν φρονώ ότι τό μετά ι γραφόμε

νων έτοι πρε’πει νά γράφηται έτοη, οηλαοή όιά η μετά 

υπογεγραμμένου ι. Ίο οέ μαζή ή μαζί πιθανόν νά ελαβε 

την γίννεαίν του έκ τοϋ όμαοόν ή έκ τοϋ όμαοι, σχημα

τισμού ούκ άπαντωμενου έν λεςιχοϊς.

Τόεισιπαρά Κυπρίοις λέγεται πολλάκις καί τσά (za 

ϊταλ.)· ό·;τοά κάμε το, τσά κόψε το, τσά θέλω νά τό κά- 

μης, νά τό πής., “ΐίττε άν τό ετση καί στά έγινιν έκ δια- 

οΟορα; τοϋ τή, φαίνεται περίεργο; ή τροπή τον τ είς τς 

πρό τοϋ α διότι έν Κύπρω τό κ ή τό τ τραπεν εις κ μό

νον πρό τών φωνών ε καί ι τρέπεται είς τς, καθ' όσον ήδυ- 

νήϋην νά άνιχνεύσω διά τοϋτο. Ό μεταφραστής

(δ) Ί'ό γαλλικόν κείμενον, συνταχΟέ» ό>ς φαίνεται ύπό 

θρήσκου παπιστοϋ, ιστορούν όλα τ' άνω εϊρημίνα οάκνιι 

έπί τέλους, έπιλέγον Οτι ταϋτα ίζουσι μανιχαιϊσμυϋ καί 

ουλακτηρίου. Τινες τών Λατίνων γραφοντες, οσάκις τύχη 

νά άναφίρωσί τι περί τής 'Ελληνικής ’Εκκλησίας, είναι 

αδύνατον νά διέλθωσι χωρίς νά τή προβάψωτι μομφήν τινα 

■όεωροϋντες αύτήν σχισματικήν. Τό κατ’ έμέ ούτε πά · 

σχω ύπό Ορησκομανίας, ούτε τολμώ νά μέμφωμαι ώς Ορή - 

σκο; τήν έκκλησίαν χριστιανών έτεροδοςούντων, οΰ; πίς 

αληθής χριστιανός οφείλει ώς μαθητής τοϋ Χριστού ν' ά- 

γαπα, άλλ' ούτε θεολόγος είμαι ίπως δεόντως άποφα»Οώ 

ύπέο τής πατρίου μου ’Εκκλησίας. Τοϋτο μόνον άρκοϋ 

μαι νά είπω, ίπερ κεϊται έναργέστατον πςότώνδτθαλ- 

μών παντός «δεκάντου νοήμονος κριτοϋ. "Ολων τών χρι

στιανικών ναών ή κατασκευή, ίσοι ώκοδομήΟηοαν πρό τοϋ 

χωρισμού τών έκκλησιών καί ύπάρχουσιν άχρι σήμερον 

και α ζτών τών Ιερών βημάτων μετά τών όυσιαστηρίων 

των, είναι σχεδόν διόλου άσύμφωνος μέ τήν κατασκευήν 

τών ναών, οΰς ή λατινική έκκλησία μετά τόν χωρισμόν 

φκοδόμησεν, ώς είναι έπίσης άσυμφωνα μετ’ αύτής αί ίεραί

ΠΕΡΙΗΓΙΙΣΙΣ ΤΟΥΜΑΡΚΕΑΛΟΥ ΜΠ0ΝΠ fl)

Καί οί μέν ένωτικοί μετά πυρετώοόυς ένθου- 
σιασμοΰ ούτως έξοπλίζοντο, οί δ’ ανθενωτικοί 
κατ’ ούδέν δπολειπόμενοι, ϊνα έκκαύσωσι τδν ζή

λον τών όπερμάχων τής δουλείας συνεκρότουν 
συμπόσια καί λόγους αυτοσχεδίους έξεφώνουν. Εν 
άλλοις δέ ό αντιπρόεδρο; τών ανθενωτικών Στέ- 
«ενς απήγγειλε τά έξής λόγια έν τινι δμηγύρι.

« Οί Νότειοι δύνανται έν ^ιπή όφθαλμοϋ νά 
έξοπλίσωσιν 8ν έκατομμύριον άνδρών. Έάν δέ οί 
έκατοντάκι; μύριοι ουτοι μαχηταί πέσωσι, δύ
νανται νά έξοπλίσωσιν ισαρίθμου; άνδρας, καί τού
του; πάλιν φονευθέντα; ν' άστικαταστήσωσι διά 
τρίτου εκατομμυρίου, μέχρι; ού καί ό έσχατο; 
•πολεμιστής μαχόμενος κυλισθή είς ποταμού; αί
ματος. Ναί, μυρικάκι; προτιμότερα ή μέχρις ενός 
έξόντωσι; τών Νοτείων άμερικανών, τοΰ δβρι- 

στικοϋ θριάμβου τών Βορείων καί τή; μισητής 
αυτών δικτακτωρία; διά τή; δποία; μα; έπαπει- 
λοϋσιν ! Ανδρε; τοϋ Βοδρχ, αδιάλλακτοι ήμών ε
χθροί, άσπονδος πόλεμος έστω άνά μέσον υμών 
Χαί τών Νοτείων λαών ! »

’Ενώ δέ ή πεζική δύναμι; κατηρτίζετο και 
έγυμνάζετο, οί βόρειοι ’Αμερικανοί έξώπλιζον έπί 

το πολεμικώτερον όλα τά διαπλέοντα τόν Ωκεα
νόν ατμόπλοια καί έπεσκεύαζον άπαντα τά πο
λεμικά αύτών πλοία τά άπό πολλώ» ένιαυτώ» 
Χαθεύδοντα έν τοϊ; νεωρίοις, ώ; τά έ» τοϊς μου- 
σείοις υποδείγματα. Ενεκα δέ τής καλής διευ-

■ (1) Συνέχεια άπό φυλλαδίου 91.

ίί-Τ

θύνσεως τών ναυτικών έγένετο μετά Οαυμασίας 
ταχύτητο; μετατροπή τοΰ έμπορικοΰ ναυτικού 
είς πολεμικόν στόλον, ώστε έν διαστήματι ολί

γων μηνών οί Ενωτικοί άντιπαρέταξαν κατά τοΰ 
έχθροϋ στόλον σχετικώ; άξιόλογον. Εν τούτοι; 
καί οί έφευρεταί ήργάζοντο άόκνως είς άμφότερα 
τάέχθρικά -γρατόπεδα, καί μετ’ ού πολύ έφερον εί; 
τό μέσον τοιαΰτα πλοία ή μάλλον τοιαΰτα πλω
τά φρούρια, ι-ίστε έπήλθε ριζική ανατροπή είς τό- 
πολεμικόν ναυτικόν καί επομένως εί; τόν τρόπον 
τοϋ κατά θάλασσαν πολέμου, έν έκ τών διαβο
λικών τούτων πλοίων ολίγου δεϊν κατέστοεφεν 
όλοσχερώς σύμπαντα τόν ωραίο» εκείνον στόλου 

τών Βορείων' άλλ’ εύτυχώς τό θηρίον δέν έγεννή- 
θη μοναδικόν, έφάμιλλος αντίπαλος έπαρουσιά- 
σθη, καί αί δύο αύται πόλεμικαί μήχάναί συναν- 
τηθείσαι εί; τά ΰδατα τοΰ New-Porl-N’ews ήλ
θον εί; μονομαχίαν πρωτοφανή, εκπληκτικήν, γι
γάντων, άνήκουστον τέλος πάντων εΐ; τά χρο
νικά τή; ναυτιλία;.

Πριν όμως περιγράψωμεν τήν μάχην, έπιτρα- 
πείτω ήμϊν ν’ άναδράμωμεν μέχρι τής γεννήσεως 
τοϋ πρωταθλητοΰ τής άπαραμίλλου ταύτης μο
νομαχίας.

ύ Ιωάννης Έοιξών μηχανικός Σουηδός πρό 
πολλοΰ άποκαταστημένος έν Αμερική καί γνωστός 
γενόμενος διά πολλών έπιτυχών έφευρέσεων, έμφα- 
νισθείς ένώπιόν τής ’Αμερικανικής συνόδου προέ- 
τεινε νά ναυπτ,γήση πολεμικόν άτμόπλοιον έχον- 
δύο μόνον τηλεβόλα καί ικανόν νά καταναυμα— 

χήση και καταποντήση ολόκληρον στόλον. Έζή
τησε δέ πρός εφαρμογήν τοΰ σχεδίου του I 800, 
000 φράγκα καί εκατό ήμερών προθεσμίαν. Η 
σύνοδος όμως άπέ^ριψεν επί τέλους τά; προτά

σεις τοΰ μηχανικού, θεωοήσασα ώς μή φρόνιμον 
νά δαπανήση είς άπλοΰν, ούτως είπεΐν, πείραμα 
τόσω μεγάλα χρηματικά ποσά.

’Αλλ’ έπειδή αί ίδέαι άγοράζονται έν ’Αμερική, 
ό Έοιξών εύρεν άλλαχόθεν τά άναγκβιοΰντα πρός 
τόν σκοπόν χρηματικά κεφάλαια, κα1. έπρότεινε» 
είς τήν σύνοδον νά προκαταβάλη μέν αύτό; τήν 
δαπάνην τής κατασκευής τοϋ πλοίου του, αΰτη 
δέ νά τόν άποζημιώση έάν ή έφεύρεσίς του επι
τυχή, ώς υπέσχετο. Παραδεχθείση; δέ τής συ
νόδου τήν τελευταίαν ταύτην πρότασιν, υπε- 
γράφη τό συμφωνητικόν καί μετά πάρέλ.ευσιν 
εκατό ήμερών ό φοβερός Λίονότωρ έξελθώ» τού 
ναυπηγείου Bushnell et C>e κατέσχεν ώς άλλο; 
Ποσειδώντό κράτος τή; θαλάσσης, τρόμον έμποιώ*
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δύο αύτοϋ τεραστίας πεοόνας, δι'ών ή πρώρα αύ
τοΰ ήν ώπλισμένη, μεθ’ 8 άποχωρήσας μικρόν 
έκανονοβόλησεν αύτό φονικότατα, καί εύθύς πά
λιν επιτεθείς κατά τοΰ θύματός του τώ κατέφερε 
πληγάς νέας διά τών περονών. Ουτω δ δυστυχής 
Cumberland αύτανδρος έβυθίσθη' έν τώ μεταξύ 
δέ τούτρ» τό ετεοον δίκροτον Congress ανδρείως 
έμάχετο κατά τών δύο κανονοφόρων, άλλ*  οτε 
είδε τόν όλεθρον τοϋ Cumbrelnnd >.αί τό άδύ
νατον τής άντιστάσεω; κατά τών οβελών τοΰ 
Μεριμάκ, κατεβίβασε τήν σημαίαν είς σημεΐον 
υποταγής. Τότε μία τών κανονοφόρων παρέλαβε 
τούς παοαδοθέντας αξιωματικού;' άφού δέ τό 
άλλο πλήρωμα έσώθη έντός τών λέμβων ό Μερι
μάκ καί οί δύο αύτού σιδηρόφρακτοι ύπασπισταϊ 
πυοπολήσαντε; τό αίχμαλωτισθέν πλοϊον προσέ- 
βαλον τάς κανονοστοιχίας τού New-POrt-News, 
έκείνων δέ γενναίως άνταποκριθέντων, ή μάχη δι

άρκεσε μέχρι νυκτός.
’Επελθούσης δέ τή; νυκτός ό Μεριμάκ »νε- 

παύθτ, έπί τών δαφνών τΟυ, άναμένων τήν ελευ- 
σιν τής ήμέρας ϊνα έξακολουθήση τά άθλα του' 
άλλ’ ή δλως απρόοπτος έλευσις τού Νονύΐορος 
περί τήν δεκάτην ώραν ένέπλησεν άγαλλιάσεως 
τούς ενωτικού;, οΐτινες έθεώρησαν τό γεγονός 
τοΰτο έργον θείας προνοίας. Τωόντι δ Μονύτωρ 
έκπλεύσας άπό Νεοβοράκου έφθασε κατά τύχην 
περίεργον εί; New-Port-News, άμα δ’ έλθών 
παρεσκευάσθη είς ναυμαχίαν.

Τήν επαύριον άπό πρωίας, έννάτη Μαρτίου 
καί ημέρα κυριακή, δ Μεριμάκ καί οί δαφνοστε
φείς ύπασπισταί του παρετάξαντο ώς εί; ναυμα
χίαν άπέναντι τοϋ ακρωτηρίου SeWall. Καί τό 

Γ κατ’ άρχάς μέν πυκνή ομίχλη εμπόδιζε τά; κι
νήσεις τών πλοίων, μετ’ ού πολύ όμως, διασκε- 

; δασθείσης αύτής, ό Μονύτωρ καραδοκών νά έπα- 
ληθεύση τάς περί αύτού προσδοκίας καί πνέω» 
έκδίκησιν κατά τών έχθρών, άντεπεξήλθε καί πα- 
ρετάχθη έπί κεφαλή; τών ενωτικών δικρότων 
Minnesota καϊ Saint-Laurent καί τών κανονό- 
φόρων, αΐτινες, διαρκοόσης τής νυκτός, προσήλθον 
είς βοήθειαν κατόπιν τών δύο δικρότων.

Περί τήν όγδόην ώραν δ Μεριμάκ περιφρονώ» 
τόν Μονύτορα, τοϋ δποίου ή τωόντι ήγνόει, ή 
προσεποιέϊτο δτι αγνοεί τήν ισχύν, προσεπέλασε 
πρός τόν Minnesota, ό δέ Μονύτωρ. άφοΰ δ αντί
παλός του έφθασεν εί; μιλίου άπόστασιν άπ’ αύ
τού, μιμούμενο; τούς φοβερού; έκείνου; πυγμά
χου; οίτινε; καταφέροντες κατά τοΰ αντιπάλου 

α’ς τά ξύλινα πλοία, τά όποία άπό τής ωοας ί- I < 
κείνη; διεγράφησαν άπό τοϋ καταλόγου τών ζών- 

των. 1
’Εντούτοις πολλοί εΐσέτι άμφίβαλλον περί τής 

ικανότατος τοΰ Μονύτωρος καί έπεθύμουν Si’ Βρ- 1 
γων νά πεισθώσιν, έάν τιρόντι ό διπλούς αύτοΰ 
σιδηρού; θώραξ ήτον απρόσβλητος ύπό τών σφαι
ρών, έάν ήτον άπόοθητον, καί έάν τό μέγα αύτοΰ 
βάρος καί τό άβαθές τοϋ σκάφους δέν Οά καΟίστων 
αύτό άργόν καί δυσκυβέρνητον έν πελάγει.

II προσδοκωμένη δοκιμασία έγένετο σύντομο;' 
■ μέν, άλλ’ ίπίσημος καί τελειωτική. Ττ,ν 8 Μαρ
τίου 1862 περί μεσημβρίαν άπό τής σκοπιάς τοϋ 
Monroe έστ,μάνΟτ. είς τάς δύό ενωτικά; φρεγά
δας Minnesota καί Roanoke δτι Οάλασσιόν τι 
τέρας βραδέως πλέον κατηυθύνετο πρός τό New- 
Port-News, συνοδευόμενον ύπό δύο κανονοφό- 
ρων. Τό θαλάσσιον τυΰτο τέρας ήτο τό θωρακο- 
φόρον πλοϊον Μίριμάχ είς τό οποίον οί άντάρται 
ανθενωτικοί είχον άναθέσει μπάσας αύτών τάς 
ελπίδας, ό Μεριμάκ λοιπόν καταπλεύσας είς New 
Post-News κατευθύνθη εύθύς έπί τά δύο πολε
μικά πλοία Congress καϊ Cumberland τά όποια 
ετυχον άγκυροβολημένα έκεΐ που πλησίον. Αί δέ 
φρεγάται Minnesota καί Roanoke ίδοΰσαι τόν 
κίνδυνον έδραμον είς βοήθειαν’ άλλά δυστυχώς 
μ.όνον τό έν έκ τών πλοίων τούτων εύρέθη έπί 
άτμοϋ, καί επομένως ήναγκάσθη νά ριμουλκήστ, 
καί τό έτερον, ώστε άμφότερα έφθασαν δτε πλέον 
ό άγων είχεν αρχίσει μεταξύ· τού Μεριμάκ δόρυ· 
φοσουμένου ύπό τών δύο κανονοφόρων καί τών 
Cumberlande καί Congress.

0 Μεριμάκ διά νά πλησιάση τά δύο ταΰτα 
εχθρικά πλοία ήναγκάσθη νά πλεύση εντός τής 
βολής τών τηλεβόλων τοΰ φρουρίου τά όποια ήρ
ξαντο σφαιροβαλοϋντα' τό θαλάσσιον δμως τέρας 
ούδ’ ήξίωσεν αύτά άπαντήσεως, άλλά προχώρη
σαν έφθασαν έν μέσω τών δύο εχθρικών δικρό- 
των, τά όποϊα τότε έκένωσαν κατ’ αύτοΰ διά μιάς 
δλας αύτών τάς κανονοστιχίας είς άπόστασιν ε
κατό μέτρων' άλλ αί σφαΐραι βαλλόμεναι κατά 
τοϋ σιδηρού θώρακας άνεπήδων ώς ή χάλζζα έπί 
τών κεραμίδων.

0 Μεριμάκ, ώς άθλητής συναισθανόμενος τήν 
ισχύν του καί ούδόλως πτοούμενος ύπό κενών ά- 
πειλών, άφοϋ έπ όλίγον έσκέφθη ποΰ έπρεπε κατά 
προτίμησιν νά ριφθή, έπέπεσε τέλ.ος κατά τοΰ 
Cumbreland, καί έφορμήσα; μέ δλην τήν δύνα- 
μιν τοϋ άτμοϋ τοϋ ένέπηξεν είς τά πλευρά τάς

αύτών πυγμήν ικανήν καί βούν, νά καταβάλη, 
τούς θεωρούσιν ύστερον προσμειδιώντες ώς άν έ
λεγον, //έ γτωρίζιις ; διεύθυνε κατά τού Μεριμάκ 
μίαν σφαίραν, ή σφοδρόττ,ς τής οποίας άνέστειλε 
τόν δρόμον αύτού. Ούτος δέ, ώπλισμένος ών διά 
δύο τηλεβόλων 100 λιτρών όλκής καΐ οκτώ άλ
λων ένδεκα δακτύλων διαμέτρου, άνέμει»&ν άτα- 
ράχως τόν άνταγωνιστήν του, παραιτηθεί; πρός 
ώραν τής έπιθυμίας τοϋ νά καταβύθιση τά; δύο 
ξυλίνας. φρεγάτας.

Οτε τά δύο σιδηρόφρακτα κήτη έπλησίασαν 
ώστε δέν άπεϊχον άλλήλων πλέον τετάρτου μιλ- 
λίου, έσφαιροβολήθησαν μετά μεγίστη; άγαλλιά- 
σεως.

0 Μεριμάκ έκανονοβόλει τετράκις πρός ένα κα- 
νονοβολισμόν τού Μονύτωρος. — 'Αλλά τί πρό; 
τούτο! 0 Κ. Εριζών μή γαρ δέν είπεν δτι τό τέ
κνον του είναι άτρωτον καί φοβερόν ; Αί ελπίδες 
τοΰ Σουηδού μηχανικού έπαλήθαυσαν. ό Μεριμάκ 
έννοήσα; δτι τά τηλεβόλα του ήσαν άνίσχυρα 
κατά τοΰ άντιπάλου του άπεφάσισε νά δοκιμάση 
καί τήν ισχύν τών κρατεών περονών του. Οθεν 
μικρόν άποστά;, έφώρμησε μανιωδώ; μέ δλην τοϋ 
άτμοϋ τήν δύναμίν κατά τοΰ Μονύτοοος, έλπίζων 
ή νά τόν σουβλίση ή τούλάχιστον νά τόν κατα
πόντιση. Η σύγκρουσις άντήχησε φρικαλέα ώς 
κεραυνός. Αλλ αί περόναι τοΰ Μεριμάκ ήμβλύν- 
θησαν έπί τού σώματος τού Μονύτορος, δστι; 
παρ’ έλπίδα δέν κατεποντίσθη.

’Ανευφημίαι φρενητιώδεις ήκούσθησαν, καί ό 
τέως νικητής νικηθείς τώρα, έτράπη είς φυγήν' 
ο δε Μονύτωρ ούδόλως παθών έκ τής συγκρού- 
σεως κατεδίωςεν αύτόν κανονοβολών ένταυτώ. 
’Αλλ’ δ Μεριμάκ έτράπη μέν είς φυγήν, άλλ’ έ' 
πραξε τούτο ϊνα άναπαυθή στιγμιαίο»;, καί τω- 
όντι έφώρμησεν αύθις κατά τοΰ άντιπάλου του, 
καί ό άγων έπανελήφθη πεισματώδης.

Επί μίαν ώραν έκανονοβολοϋντο άμοιβαίως 
άλλ άνευ τίνος έπαισθητή; βλάβης' περί τήν έν- 
δεκάτην φόβοι ήγέρθησαν περί τού Μονύτοοος, 
διότι καί αύτός τότε ύποχωρήσας έτοποθετήθη 
όπισθεν τής φρεγάτα; Minnesota' τότε δέ ή 
λύσσα τού Μεειμάκ έςερράγή κατά τού άτυχου; 
δικρότου, τό όποιον κατετρυπήθη ύπό σφαιρών 
καί όβουζίων καί έπί τού καταστρώματος αύτοΰ 
έπεσον πολλοί φονευμένοι καί πληγωμένοι.

Αλλά μετ’ όλίγον ό Μονύτωρ, δστις ευτυχώς 
α-εχώρησε προσκαίρως διά νά ψυχρανθώσι τά τη
λεβόλα του, άνεφάνη είς τό στάδιον τοΰ άγώνος 

δστις προοιωνίζετο αποφασιστικός. Μετά ήμι- 
σειας ώρας κανονοβολισμόν δ Μονύτωρ κρινας με
γάλην τήν διαχωρίζουσαν αύτούς άπόστασιν έπλη
σίασε τοσούτον, ώστε τά στόμια τών τηλεβόλων 
εκατέρων τών μαχητών σχεδόν έψαύοντο.

Θέαμα μοναδικόν είς τά χρονικά τών ναυμα
χιών παρίστη τότε! τά δύο θηρία έκανονοβολούντο 
στήθος πρός στήθος, πεποιθότα εί; τό πανσθενέ; 
τού θώρακό; των.

Αλλ δστις δήποτε θώραξ έχει καί τό τρωτόν 
αύτού μέρος.

0 Μεριμάκ ήτο έξάκις μεγαλήτερος τοΰ Μο- 
νύτορος' άλλ ουτος έν άλλοι; ύπερεϊχε τοΰ άν
τιπάλου του καί κατά τό εύκίνητον. Οθεν ίδών 
τό τρωτόν μέρος τού -Μεριαάκ διευθύνθη μετά 
ταχύτητος πρό; τά νώτα αύτού καΐ σκοπέυσα; 
κατεσύντριψε διά σφαίρας τόν έλικά του.

Τούτο ήτο καί τό τέλος τού άγώνος' διότι τό 
θηρίον θανασίμω; τρωθέν μόλις ήδυνήθη νά κατα
φυγή πρό; τήν νήσον Craney, δπου καΐ άπέδωκε 
τήν έσχάτην τοϋ άτμοϋ αύτοΰ πνοήν.

Εν οόρρα ενθουσιώδες έκκραγέν άπό τών οχυ
ρωμάτων τής παραλίας έχαιρέτησε τήν περιφανή 
ταύτην νίκην.

Ο Μονύτωρ δέν κατεδίωξε τόν ήττηθέντα" 
φαίνεται δτι τά τηλεβόλα αύτού είχον πολύ θερ-
μανθή.

Ολα τα πλοία τών δουλοφρόνιον ανθενωτικών 
περιεκυκλωσαν τότε τόν ταλαίπωρου Μεριαάκ. δζ-ις 
άνευ τής συνδρομής των παρ’ όλίγον έβυθίζρτο 
έκ τού είσρέοντος έν αύτώ υδατος, διά νά τώ έκ- 
φράσωσιν ίσως τά συλλυπητήριά των, μεθ’ 8 α
μοιβαίοι; ^ιμουλκούμενα καί κακώς εχοντα έγέ
νοντο βαθμηδόν άφαντα άπό τοϋ όρίζοντος, άφέν- 
τα τόν Μονύτωρ» σώον καί άβλαβή.

Αλλ ήτο πεπρωμένο» ό τροπκιοφόρο; ούτος 
άθλητής νά καταβληθή όχι ύπό τών έχθρΛών 
τηλεβόλων, άλλ’ υπό τής άγριόττ,τος τών κυμά
των' διότι κατεποντίσθη έπί τέλους ύπό φοβερά; 
τρικυμία; αύτανδρος, καταλιπών πένθος μέγα είς 
τό ναυτικόν, όχι δμω; καί άπρθά^ρυνσιν εϊς τόν 
Κ. Εριξώνα, δστις ίδών τά ελαττώματα τού Μο- 
νύτορο; έτελειοποίησε κατόπιν τήν έφεύρεσίν του 
εί; βαθμόν ώστε, οί διάδοχοι τοϋ Μονύτορος δέν 
θά δαμασθώσι βεβαίως ούδέ υπό τών άνθρώπων, 
ούδέ ύπό τών στοιχείων τής φύσεως.

■ (“Επεται τό τέλος.)
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ.

ΜΟ1ΡΟΛΟΓΙΑ. (1)

"Οταν ύ νιχρδς εΰρίσχιταε είς την ίχχλησιαν. 
Καράβι πρωτοτάξειδο βγαίνει νά ταξειδέψη (δΐς) 
Κ’ εχει τήν πρύμην του χρυσή τήν πλώρη του ασημένια 
Καί τά κουπιά του διμησκιά καί ναύτας άνδρειωμε’νου;- 
Γυρεύει άπάνεμο νά βρή λιμιώνα γιά ν’ άράξη 
Καί πήγε καί περίκατζε τής εκκλησίας στή Λύρα, 
Έκεϊ ποϋ παν οί νηο'ι κ’ οί νηαϊς, ποϋ παν τά παληχάρια 
ΙΙοϋ παν οί νηοί οί άνύπανδροι χ’ οί άραβωνιασμένοι 
Ποϋ παν παιδιά μονάχριβα τών άδερφών τ’ αδέρφια, 
Ποϋ παν οί άνδρε; οί καλοί οί χαλασοσπητάδες 
"Οσοι χαλούν τά σπήτιά τους κι’ αφήνουν τά παιδιά τους 
Παντέρημα κι’ δλόρφανα γιά νά χαταφρονηώνται.

"Ozar ύ νεχρύς χιΐται ir τω μνήματν 
Παιδί μου τι μοϋ πόνεσε νά Ιδώ τό πρόσωπό σου (δίς) »

__ . Μάνα μου καί άν σοϋ πόνεσε νά ίδής τό πρόσωπό μου 
Έσΰ τό δρόμο ξεύρει; τον, τήν έκκλησιά γνωρίζεις, 

Κίνα νάλθής στό μνήμά μου χαί στήν ξαπλωταριά μου’ 
Κάμε τά νύχια σου τζαπί, τήν άπαλάμη φτιάρι, 
Βάλε τό χώμα σέ μεριά και τό λιθάρι σ’ άκρη. 
Σήκωσε τό σεντόνι μου καί Ιδές τό πρόσωπό μου. 
Κι’ άν ημαι μαύρος άπ’ τή γή, άσχημος άπ’ τό χώμα, 
Γύρισε τό σεντόνι μου καί πάλαι σκέπασέ με- » 
Κ’ έκείνη τ’ άπεκρίθηχε. Μέ χείλι πικραμένο 
__ Έγώμορφόνε θέλω σε κι’ άσχημον αγαπώ σε 
Κάνω λουτρό και λούζεσαι φορέματα σ’ αλλάζω »

’Ομοίως.
"Ένας αητός έξε'βγαινεν από τόν κάτου κόσμο. 
ΕΪχε τά νύχια κόκκινα και τά φτερά βαμμένα 
’Από τών νηών τά αίματα από τών νηών τά νηάτα. 
Μήδε σέ δένδρο έχάΟισε μήδε σ’ έληα; χλονάρι 
Έπήγε κ’ έπερίκατζε στης εκκλησίας τή Ούρα 
Καί τρε'/ουν μάνες γιά νά ίδοϋν αδέρφια γιά νά μάθουν, 
Γυναίκες τών καλών άντρών νά πάρουν τήν αλήθεια. 
Ή μάνες παν τή ζάχαρι, τάδέρφια παν τό μόσκο 
Γυναίκες τών καλών άντρών μ" αμάραντο στά χέρια
— Φαγε πουλί μου αμάραντο καί χόρτασε τό μόσκο 
Καί πες μας καί μολόγησε τί φέρνεις άπ’ τόν αδη ; 
Κ’ εκείνος άποκρίθηκε κι’ δ αητός τους λέγει-
— Τ’ είδα μωραϊς κακότυχαις καί νχ σας μολογήσω- 
Μανάδες μήν παντε'χετε, ’δε'ρφια μήν καρτερείτε. 
Γυναίκες τών καλών άντρών τό δρόμο μή τηράτε 
Γιατί 8σοι παν στή λησμονιά, άλησμονοΰν τόν κόσμο.

(I) Τα δημοσιευόμενα, ώ; καί τα προεκοοθέντα δημο
τικό μοιρολόγια, άποσπώμεν έκ της ανεκδότου συλλογής 
τών Αευχαδικών ασμάτων, ήν έδωρησατο ήμΐν ό εθνικό; 
ποιητής Κ. Βαλαωρίτης. περί ής λόγον ποιησόμεβα έν τοϊς 
έπομίνοις.

Κ. ΣΑΘΑΣ.

’’Otar οί συγγενείς πεμπουσι τήν 
λειτουργίαν.

’Αφέντη σήκου νά γεφτής, άδειπνε νά δείπνήσης 
Καί διψασμένε γιά νερό νά πιής νά σέ δροσίση.
—· Άκοϋτε ταΐς βαρυόμυραις τί ταϊς πλανάει ό νους τους; 
Έδώ νερό δέν βρίσκεται, έδώ νερό δέν είναι,
Κ ’άν ευρεθη καί πουθενά είναι πικρό φαρμάκι. 
’Από τών νηών τά αΐματα, άπό τών νηών τά νηάτα.
’Από καλαϊς νοικοκυραΐς καί καλοχουοεντιάστρα'ς 
Άπό τοόςνηου; τς’ άνυπανδρους μέ τά μονά στεφάνια
Από μιχρουτζιχα παιδιά, κορίτζια άπό δασκάλα.

Όταν έπιστρΐφουσιν ex της ΐχχ.ίησίας 
την Λαμπάδα.

Άνοιξε χείλι κρίνε μου χαί στόμα μίλησε' μου
Καί γλωσσά μου παραγλυκειά, γλυκέ κουβέντιασε' μου; 
Καί πες μου πώς έπε'ρασες αύτοϋ στον κάτου κόσμο. 
Κ’ έχεΐνος άποχρίβηκε μέ χείλι πικραμένο.
— Μή δαδρα νηούς καί γέροντες καί νηαϊς να καμαρώνουν 
Μή δαύρα τήν πρωτομαϊό ψ-ηλά να τραγουδήσω ;
Έδωυρα νηούς ξαρμάτωτους χαί νηαϊς ξεστολισμέναις, 
Έοωΰρα χαί νοιχοζυραϊς σά βύραις γκρεμισμένα:;
’ Εδωΰρα πλούσιους χαί άρχοντες σα δένδρα κουφωμένα 
’Εδωΰρα καί βαρυάρρωστους σα μήλα μαραμένα.
Ηυρα μικρά τρανά παιδιά νά χλαΐνε γιά τήν μάνα.

'Ομοίως.
—» ’Αφέντη, τί έπολυάργησες, στήν ώραν σου δέν ήλθες; 
Μή τά ποτάμια σέ κρατούν μή τά βουνά μέ χιόνια ; 
Μή καί τά δέντρα έπέσανε χαί σώφραξαν το δρόμο;
— «Στάμβαμου ηυρηχα ανοιχτό χαί σταΰβγα μου κλεισμένο 
» Κ ’ έχεΐνος πώχει τά κλειδιά πάγει μακρά ατά ξένα. 
ΙΙάει στήν Πόλι γι’ άλογο, στήν Βενετιά γιά σέλλα 
Κι’ ώστε να πάη κι’ ώστε ναλθή καί πίσω νά γυρίση 
Έπιασα μούχλα άπό τήν γή ραχνάδα άπό τό χώμα, 
Έθέλησα νά σηκωθώ κ’ έκόπηχα στή μέση· 
Χώρισε τό κεφάλι μου χώρια άπό τό κορμί μου, 
Χωρίσανε τά χέρια μου άπ’ ταϊς όργυαϊς καί κάτου, 
Χώρισαν τά ποδάρια μου άπό τά γόνατά μου.

■ Μήοε Ποτάμια μέ κρατούν ικήδί βουνά μέ χιόνια
« Ό Χάρο; έχει τα χλειώά κι*  ό υιό; του τ’ άντιχλείόια, 
Κ’ ή σκύλλα ή Χαρόντισα στέκει κρατεί τήν Ούρα’

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΧΗΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΡΑΣ.

0 αρχαιότατος τών έντδς τή; Ελλάδος σωζο- 
μένων ναών κεϊται έπΐ τής άκρα; τή; ύχη;, είτε 
τοϋ νύν Αγίου ’Ηλία καλουμένου όρους, όπεράν» 
τής Καρύστου, έμεινε δέ μέχρι τοΰδε σχεδόν 
άγνωστος. Μεταβάς πρό τινων εβδομάδων είς τήν 

Εύβοιαν, καί άναβα; έπί τού όρους, εξέτασα ακρι
βώς τό εκεί περίεργον οικοδόμημα, καί νομίζω 
χρέος μου νά έκθέθο) ίν συντόμω τάς ανακαλύψεις 
μου.

" θΖϋ Elve'- τό υψηλότατον όρος τής νοτίου 
Εύβοιας, ή δέ κορυφή απέχει τής Καρύστου τρεις 
περίπου ώρας. Πλησίον τής κορυφής υπάρχει μι
κρά τις εκκλησία τοϋ Αγίου 'Ηλία, άφ’ ού έλα- 
βεν δλον τό όρος τό σημερινόν όνομα. Ο: δέ πέριξ 

κάτοικοι έπιτελοϋν εκεί κατ’ έτος εορτήν εις τι
μήν τοϋ Αγίου, ϊπεράνω τής έκκλησίας ύψοϋνταί 
τινες απόκρημνοι καί δύσβατοι βράχοι. Τπερβάς 
καί τούτους, έμβαίνεις είς μικρόν τι επίπεδον, 
πεοικεκλεισμένον πρό; βορδάν καί νότον άπό 
κρημνούς, κάί παρέχον πρδς άνατολάς μόνον α- 
ποψιν πρός τήν θάλασσαν Πρός δέ δυσμάς άπο- 
φράττεται διά τείχους υψηλού, κτισμένου μέ λο- 
γάδας λίθους (κατά τόν τρόπον τόν κοινώς ξερο
λιθιά καλούμενου), ό δέ ναός, κτισμένος κατά’τόν 
Κυκλωπειον τρόπον, ισταται εντός τοϋ μ.ικοοϋ 
τουτου τεμένους παρά τόν πρός βορράν κρημνόν, 
και εκτείνεται κατά τό μήκος άπό δυσμών πρός 
άνατολάς, ή δέ Ούρα αύτοϋ ευρίσκεται εις τό μέ
σον τής νοτίου πλευράς, πράγμα ϊσυνείθιστον εις 
τούς ναούς τών ιστορικών χρόνων. όλον τό οικο
δόμημα είναι μικρόν καί χαμηλόν, άνευ κ·.όνων 

κα1. πασης άλλης αρχιτεκτονική; διακοσμήσεως' 
προξενεί όμως έκπληξιν διά τό γιγαντιαϊον μέγε
θος τών λίθων καί τό έντεχνον τής κατασκευής. 
Τό μήκος τοϋ ναού είναι 40 ποδών, τό^δέ πλάτος 
25 ποδών, τό δέ ύψος 15 μόνον. Οί τοίχοι είναι 
σχεδόν πέντε ποδών τό πάχος, καί σύγκείόται 
άπο μ,εγάλου; ημιέργου λίθους, συναρμοσμένους 
άνευ άσβεστου ή σιδήρου. Τό δέ πεοιεργότατον εί
ναι ή στέγη, ήτις ωσαύτως σώζεται σχεδόν άκέ-
ραιος, καί σχηματίζεται άπό τέσσάρα στρώματα 
μεγάλων πλακών, τών δποίων έκαστη όχι μόνον I 
σκεπάζει εντελώς τήθ /.άτώθεν αυτή; κειμένην | 
πλάκα, άλλα και εζεχει ώς δύα πόδας πρός 
------ .-οιουτοτρόπως, ώστε έκαστη τών τεσσάρο»ν ί ένδον Τ'

πλευρών τής οροφής άπό τό ένδον Οεωρουμένη δ- 'θ'1 *ό?ύφή;
μοιάζει μέ άναβάθραν άνεστραμμένην. Τό δέ θαυ- 1 
μαστότατον είναι, ότι αί δύο μεγαλήτεραι πϊευ- ] 
ραί τή; στέγη; δέν άνακλίνονται άμφοτέρωθεν εις 
άλλήλας, άλλά άφίνΟυν εις τό μέσον στενόν τι ύ
παιθρον 20 ποδών τό μήκος καί ήμίσεως ποδός | 
τό πλάτος, δι’ οΰ εισέρχεται τό φώς εί; τόν ναόν. 
0 μέγιστος λίθο; κεΐται είς τό μέσον τής στέγης 
άνωθεν τής θύρας, καί είναι 14 ποδών τό μήκος,
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καί έπτά ποδών τό πλάτος, καί. ώς δύο ποδών το 
πάχος, όλη δέ ή κατασκευή τή; στέγης δεικνύει 
ακριβή γνώσιν τή; ίσορβοπίας τού βάρους, καί 
μολονότι οί μεγάλοι λίθοι αύτής φαίνονται ωσάν 
κοεμάμενοι καί έπαπειλούντες νά πέσωσι, μ.’ ό- 
λον τούτο έμειναν σχεδόν ακίνητοι διά τόσων 
αιώνων. Ενδον τοϋ ναού έξέχει έκ τοϋ δυτικού 
τοίχου τετράγωνος πλάξ είς σχήμα τραπέζης, ή- 
τις πιθανώς έβάσταζε τό πάλαι τά αγάλματα 
τών λατρευομένων θεών, ή άλλα άναθήματα.----
Τόσον περί τή; κατασκευή; τοϋ ναού. Μένει δέ 
τώρα νά έξετάσωμεν. πότε καί άπό τίνα έκτίσθη, 
καί εί; τιμήν τίνων θεών.

Τά αρχαιότερα τή; έλλάδο; οικοδομήματα, 
τά τείχη τής Τίουνθος, τών Μυκηνών, καί τοΰ 
Αργους, οί περίφημοι θησαυροί καί άλλα τοιαϋτα, 
αποδίδονται κατά μέν τήν μυθολογίαν είς τούς 
Κύκλωπας, παρά δέ τών νεωτέρων αρχαιολόγων 
μέ πλειοτέραν πιθανότητα είς τούς Πελασγούς. 
Μία φυλή τών Πελασγών, οί Δρύοπες, έκβληθέν- 
τε; παρά τοϋ Ηρακλέους έκ τής περί τήν Οίτην 
καί τόν Σπερχειόν κατοικίας αύτών, μετέβησαν 
μέρο; μέν είς τήν Αργολίδα, δπου έκτισαν τήν 
Ερμιόνην, μέρος δέ είς τήν Εύβοιαν, οπού έκτι
σαν τήν Κάρυστον. Οί Πελασγοί έλάτρευον κατ’ 
εξοχήν τήν Ηραν, τήν οποίαν έθεώρουν ώς θεμε- 
λιώτριαν τοΰ γάμου καί τής πρώτης τοϋ άνθρω,- 
πίνου γένους πολιτεύσεως, καί ώίόμαζον αύτήν 
Ηραν Τελείαν, Ζυγίαν, είτε Γαμηλίαν. Η είς τι
μήν ταύτης ετήσιος εορτή έλέγετο ιερός γάμος, 
καί ήτο μιμική τι; εϊτε θεατρική παράστασις τοϋ 
πρωτοτύπου γάμου τών άνωτάτων θεών. Στέφα
νος ό Βυζάντιος λέγει, "δτι ί Οχη τής Καρυστίας 
έχει τό όνομα άπό τής οχείας, εϊτε τοϋ γάμου 
τοΰ Διό; καί τή; Ηρας, ώστε είναι πιθανόν, δτι 
καί δ έπί τοϋ δρους τούτου ναός είναι τών θεών 
τούτων. Τήν πιθανότητα τής εικασίας μου ταύ
της αυξάνει έτι ή διήγησις τοϋ Παυσανίου και τοϋ

| σχολιαστοϋ τοϋ Θεόκριτου, ότι καί οί έν Εραΐόνη 
Δρύοπες, οί σύμφυλοι τών Καρυστίων, έλάτρευον 

τοΰ Κοκ- 
κυγίου όρους πλησίον τή; Ερμιόνης. Καί είς άλ
λους τής Ελλάδος τόπου; έωρτάζετο ή τού ίεροϋ
γάμου τελετή έπί κορυφή; όρους, καθώς διηγούν
ται περί >τών Πλαταιών ό Πλούταρχο; είς τά περί
Δαιδάλων, καί ό Παυσανίας εί; τά Βοιω.τικά. ’Εκ
τών τεκμηρίων τούτων συμπεραίνω, ότι τό σωζό-
μενον. έπί τής, Οχης οικοδομήνα ανήκει εί; τόν
Δία καί τήν Τελείαν. Ηραν, καί έκτίσθη άπό τού;
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Πελασγού; ήδη προ τών Τρωικών, συγχρόνως πε
ρίπου μέ τά τείχη καί τού; θησαυρούς τών Μυ
κηνών, καί μέ άλλα τής αυτής γιγαντιαίας αρχι
τεκτονικής έρείπια. Οί χωρικοί δνομάζουν αύτό 
τού Δράκου τό Σπίτι, νομίζοντες, δτι ούδείς είμή 
ανδρειωμένος τις ή γίγας ήτον είς κατάστασιν νά 
σηκώση τοιούτου βάρους πέτρας. Η δέ μεμονω
μένη καί δύσβατος θέσις διέσωσε τό μοναδικόν 
τούτο οικοδόμημα άπό τόν γενικόν τών πλείστων 
αρχαιοτήτων άφανισμόν, Δέν δύναμαι δμως νά ά- 
ποσιωπήσω, δτι ήκουσα παρά κατοίκων τινών 
τής Καρύστου τήν γνώμην, δτι ήθελεν εϊσθαι κα 
λόν νά μεταβληθή δ Εθνικός ναό; είς εκκλησίαν 
Προφήτου. Φανερόν είναι, δποία βλάβη ήθελε 
προκύψειν έκ τής τοιαύτη; μετασκευής’ οθεν καί 
έλπίζομεν, δτι τό θαυμαστόν τούτο τών άρχαιο- 
τάτων χρόνων λείψανον, άφού διεπέρασεν εύτυ- 
χώς τήν καταστρεπτικήν τόσων αιώνων δύναμιν, 
θέλει μένειν άκέραιον καί άθικτο» καί είς τάς ση
μερινά; ήμέρας, καθ’ άς μάλιστα αυξάνει παντα 
χοΰ τής Ελλάδος ή φροντί; διά τήν διατήρησιν 
τών αρχαιοτήτων.

Έν ’Αθήναις τή 6 Νοεμβρίου, 1842.
ΕΡ. ΟΤΑΕΡ1ΧΟΣ.

(Έκ της ’Αποθήκης τών ωφελίμων γνώσεων)

ΠΟΙΚΙΛΑ.

Μΰθος Σιαμιχός. Εζη ποτέ εϊς ΒαΟαοάθ ισχυ
ρός τις βασιλεύς καλούμενο; Χουμαγιούμ, τοΰ 
όποιου ή δόξα, ή μεγαλοπρέπεια καί ή ευδαιμο
νία εϊχον φθάσει εις τον ΰψιστον βαθμόν. Πο- 
ρευόμενος μιά τών ήμερών έπί κεφαλές τοΰ στρα
τού του κατελήφθη υπό σφοδροτάτης δίψης ένε
κα τή; οποίας ήναγκάσθη νά τρίςη ένθεν κακεϊ 
θεν πρδς εΰρεσι» ΰδατος, διότι ό τόπο; έκεϊνο; 
έστερεϊτο. Τέλος μετά πολλά; έρευνας δ Χουμα- 
γιουμ έφθασεν εις κήπον πλήρη ροιών, καί καλέ- 
σα; τόν κηπουρόν, τόν ήρώτησεν άν έχη ύδωρ. 
< Οχι, άπήντησεν έκεϊνος, άλλ’ έχω άφθονα ξό
δι*  κα'ι δι αύτών άναπλήρώ τήν έλλειψιν τοΰ 
υδατος- Είσελθε παρακαλώ εί; τήν καλύβην καί 
έγώ θέλω σοί ετοιμάσει ποτόν λαμπρόν διά νά 
δροσίση τήν δίψαν σου. »

Είσελθόντο; τοΰ βασιλέω; δ κηπουρός ελαβεν 
Sv ρόδιον, τό έθλιψε καί Οέσα; τόν ζαζχαρώδη 
καί ψυχρόν ζωμόν του είς ποτήριον προσέφεοεν 
αυτό εί; τόν ξένον του’ δ βασιλεύς ευρών τό πο
τόν θαυμάσιον « Φίλε μου, τώ εϊπε, πληρώνεις 
φόρο» διά τά δόδιά σου ;---- όχι, άπεκρίθη εκεί
νο;, άλλ έδώ πλησίον ύπάρχουσιν έτεροι κτημα- 
τίαι ήττον ευτυχεί; οι όποϊοι πληρώνουσεν. » 0 
Χουμαγιούμ ήρώτησε τότε ποιαν πρόσοδον φέρει 
δ ώραϊος έκεϊνο; κήπος, είπόντος δε τοΰ κηπου
ρού δτι κατά τό παρελθόν έτος εΐσέπραξε τρια
κόσια σαΛονγγ (χρυσά νομίσματα) καί δτι τώ 
έμενον καί Ικανά ^όδια διά νά φάγη « Καλά,

έσκέφθη καθ’ εαυτόν δ βασιλεύς, άμτός δ κήπος 
είναι πρώτη; τάςεως, ώστε δύναμαι νά τώ επι
βάλλω φόρον καί νά ωφεληθώ άρκετά καί έγώ. » 
Ταύτα διανοηθείς έζήτησε παρά τοΰ κηπουρού καί. 
έτερον ποτήριον ζωμού. Εκεϊνος δέ λαβών ρό
διον έπίεσεν αύτό, άλλ’ ώ τού θαύματος ! δέν 
εξέβαλε ζωμόν, καί μόλις διά δέκα ροδίων ήδυ
νήθη νά πλτ,ρώση τό ποτήριον, δπερ δι’ ενός τήν 
πρώτην φοράν έγέμισε.

“ Παράδοξον πράγμα, εϊπεν δ βασιλεύς, πρό 
ολίγου τά £όδια ειχον τόσον ζωμόν, καί τώρα 
βλέπω δτι διά μιά; έξηράνθησαν. » 'Ο κηπουρό; 
σείσας τήν κεφαλήν άπεκρίθη.

« Εννοώ τί συμβαίνει" δ πολυχρονεμένο; μα; 
βασιλεύς άπεφάσισε φαίνεται νά έπιβάλη φόρον 
εις τά ρόδιά μου καί δι’ αυτό έξηράνθησαν καί 
δέν παράγουσι πλέον δ,τι πρότερον παρήγον. » 
δ βασιλεύς άπορήσας διά τούτο άνεκάλεσε καθ’ 
εαυτόν τήν περί έπιβολή; φόρου άπόφασίν του, 
καί έζήτησεν, δπω; ίδη τό άποβησόμενον, τρίτον 
ποτήριον ζωμού. 0 κηπουρός υπήκουσε καί δ·.’ 
ενός καί μόνου ροδίου έπλήρωσε πάλιν τό ποτή
ριον λέγων — ϊδού, δ πολυχρονεμένος βασιλεύ; με
τέβαλε τήν άπόφασίν του νά έπιβάλη φόρον εις 
τά δυστυχή δένδρα μου. Ιίκουσα πάντοτε τούς 
γέροντας, οί δποϊοι τό παρέλαβον παρά τών γε- 
ροντοτέοων των, νά λέγωσιν δτι άμα δ βασιλεύς 
έπιβάλη φόρον έπί τών καρποφόρων δένδρων, δ
σον καί άν ήναι πριν καρποφόρα καί καλά, φθεί
ρονται καί ξηραίνονται, οί καρποί των χάνουσε 
τήν γλυκύτητα καί ευωδίαν των, τά δένδρα μα
ραίνονται πρό τού καιρού των καί οί κήποι με
ταβάλλονται είς έρημίαν" δ άπαιτών πολλά λαμ
βάνει ολίγα καί δ ζητώ» ολίγα λαμβάνει πολλά.”

0 Χουμαγιούμ έννόησεν δτι δ γέρων κηπουρό; 
εϊχε δίκαιον. Έν τώ μεταξύ οί αΰλικοί άπολέ- 
σαντε; τόν βασιλέα έτρεξαν είς άναζήτησίν του 
καί τόν εύρον καθήμενον είς τήν καλύβην τοΰ 
κηπουρού. Ούτος δέ έννοήσας τότε δτι δ μεθ ού 
ώμίλει ήτο δ βασιλεύς ώχρίασε, φοβούμενος μή 
αΰστηρώς τιμωρηθή διά τά; οικονομικά; του θεω
ρίας, άλλ’ δ βασιλεύ; ένθαρψόνας αύτόν, τώ έδωκε 
μέγιστα δώρα, τόν άπήλλαξε παντός φόρου καί 
τόν διώρισε διοικητήν τής έπαρχίας, έν ή είχε 
τόν κήπόν του.

Επανελθών είς τήν πρωτεύουσάν του δ Χου
μαγιούμ έξέδωκε τό έπόμενον διάταγμα’ » όλα 
τά είδη δσα μέχρι τοΰδε δέν ύπήγοντο είς φορο
λογίαν, θέλουσι καί είς τό έξής μένε·, αφορολόγη
τα, όλοι δέ οί υπάρχοντες φόροι θέλουσιν άναλό- 
γως έλαττωθή. Τοιαύτη είναι ή άπόφασίς μου τήν 
οποίαν οί υπουργοί καί ϋπηρέται μου σφείλουσι 
νά έκτελισωσιν. »

Εκτοτε αί πρόσοδοι τού κράτους ηΰξησαν xai· 
ό λαός ύπήρξεν ευδαίμων καί εύχαριστημένος, ευ
λογών τόν βασιλέα του.

— 0 ιππότης Κρουστιλλάκ.
— Τόν είδες ;
— Οχι, άλλά γνωοίζων τά σχέδιά του καϊ. 

δτι διά παντός τρόπου, καί εναντίον τών παρα- 
κελευσεων τού σεβασμίου πάτερ Γριφών ήθελε να· 
έλθη έδώ, παρεκάλεσα τόν Γιουμαλάην Καραι- 
βην νά τοΰ στείλη μίαν μικοάν προειδοποίησιν διά 
νά τόν υποχρέωση νά παραιτηθή τοΰ σκοπού του.

— Καί έδωσες αυτήν τήν διαταγήν χωρίς νο
μέ ειδοποίησης ; Καί άν ήθελον έγώ νά μήν άπορ- 
ρίψω αύτόν τόν μνηστήρα, διότι αύτός ό Κρου- 
στιλλάκ θά ήνε βεβ αίως Γασκόνος, καί μέ Γασκί- 
νους άκόμη δέν ένυμφεόθην!

— Ω, εϊνε δ περιφημότερος Γασκόνος άπό δ
σους ποτέ έγέννησεν ή Γασκονία, καί έχει μορφήν 
τήν όποιαν δέν φαντάζεσαι, πεποίθησιν μεγίστη»· 
καί γενναιότητα όχι ευκαταφρόνητου.

— Καί ή προειδοποίησες τού Γιουμαλάη ; ή
ρώτησεν ή ’Αγγελική.

—* Εμεινεν άνευ αποτελέσματος’ ώλίσθησεν είς 
τήν ψυχήν αυτού τοΰ ίππότου ώς σφαίρα έπί 
τών λεπίων ενός κροκοδείλου. ’Ανεχώρησε σήμε
ρον τό πρωί πρωί τολμηρώς διά τού δάσους μέ 
τάς ερυθρά; μεταξίνας περικνημίδα; του, τήν σπά
θην του είς τήν πλευράν καϊ μέ μίαν ράβδον διά 
νά διώκη τού; όφεις. ίσως τήν ώραν ταύτην πε
ριπλανιέται, διότι δλοι δέν γνωρίζουσι τήν οδόν 
τού Λιαβολοχωρίου.

’Ιάκωβε, μία ιδέα, άνέκραξεν ή χήρα περιχα
ρής, άς τόν άφήσωμεν νά έλθη έδώ διά νά διασκε- 
δάσωαεν, διά νά τόν βασανίσωμεν. Α, εϊν’ ερω
τευμένο; μέ τά πλούτη μου καί όχι μ έμέ . . . ά ! 
θέλε·, νά νυμφευθή δ καλό; αύτό; περιπλανώμε— 
νος ιππότης. Θά τόν ίδωμεν . . . Μή γελάση; διά 
τό σχέδιόν μου . . . Αλλά τί έχεις ’ΐάκωβε ; Έν· 
πρώτοι; γνωρίζεις δτι δέ» άγαπώ τάς αντιρρή
σεις, καϊ θέλω νά έλθη έδώ δ Γασκόνος μου, καί 
άν δέ» τόν φάγουν οί όφεις ή οί αγριόγατοι, τόν 
θέλω αΰριον έδώ ... Αύριον θά έπιβιβασθής είς 
τό πλοϊόν σου καί νά είπής είς τόν Καραίοην ή· 
είς τόν Ψυχαοπάχτην νά μοΰ τόν φέρη.

ύ ’Ανεμοστρόβιλος άντί νά συμμεοισθή τήν- 
φαιδρότττα τής Λάμιας κατά τήν συνήθειάν τον,, 
ήτο σοβαρός, σκυθρωπό; καί έφαίνετο σκεπτόμε- 
νος βαθέως.

— ’Ιάκωβε ! ’Ιάκωβε !. . δέν μέ ακούεις, ά
νέκραξεν ή Αγγελική μετ’ ανυπομονησίας, κτυ-
πώσα τόν πόδα. θέλω τόν Γασκόνον μου, έν-
νοεϊς; τόν θέλω.

ΤΟ ΛΙΑΒΟΛΟΧΩΡΙΟΝ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΎΠΟ
ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΣΥΗ (ϊ)

— ’Αφού δέν είσαι ζηλότυπος, σέ συγχωρώ· 
Πρόσφερέ μοι άπ’ αυτό τό δποϊον έχεις έμπροσθεν 
σου. Τί εινε Μιρέττα ;

— Κρέας ονάγρου τηγανισμένο» εί; πάχος 
συός.

— Ηθελεν δμως καί ολίγον λεμόνιον διά νά 
γείνη καλλίτερον, εϊπεν δ Ανεμοστρόβιλος.

— Βλέπεις τόν γαστρίμαργον . . . Καί δ μελ
λόνυμφό; μου, τόν έλησμόνησα, δός μοι νά πιω, 
Μιρέττα.

0 Καταδρομεύς, καίτοι πειρατής ών, προέλαβε 
τήν υπηρέτριαν καί έχυσεν οίνον τοΰ Ξερές παγω- 
μένον είς τό ποτήριον τής ’Αγγελικής.

— Πρέπει νά σέ άγαπώ πολύ διά νά πίνω τόν 
οίνον τούτον, έγώ ήτις προτιμώ τού; γαλλικού; 
οίνους.

Καί ή Λάμια έπιε λίαν αποφασιστικές τρεϊς 
δακτύλου; οίνου τοΰ Ξερές, δστις έδωσε νέαν 
λάμψιν εί; τά ρόδινα χείλη της, εΐ; τούς κυανούς 
οφθαλμούς της καί εκφρασι» πλείονα είς τάς θελ
κτικά; παρειάς της.

— Λοιπόν ! δ μελλόνυμφό; μου, δ μελλόνυμφός 
μου πώς είνε ; υπέλαβεν. Εινε κομψός ; είνε ά
ξιο; νά υπάγη νά εύρη τούς άλλους ;

Η Μιρέττα, καίτοι μηχανικώς υποτεταγμένη, 
δέν ήδυνήθη νά μή φρικιάση άκούουσα τήν κυρίαν 
της ομιλούσαν οΰτω, μ.’ δλον δτι ή δυστυχής υπη
ρέτρια ήτο βεβαίως συνειθισμένη είς τού; απο
τρόπαιους αύτού; αστεϊσμούς καί ίσως καί είς 
πολύ μεγαλείτερα πράγματα άκόμη.

— Τί έχεις, Μιρέττα ;
— Τίποτε, κυρία.
— Αν έχης τί ...
— θχι, κυρία.
— Θά λυπηθής ίσως άν μέ ίδη; νυμφευομένην 

πάλιν . - . Δέν θά ήμαι διά πολύν καιρόν, ησύ
χασε. Καί στραφεΐσα πρός τόν ’Ανεμοστρόβιλον, 
εϊπε.

— Καί δ ιππότης, δ ιππότης.. . πώς εϊπε; τό 
δνομά του ;

(1) Συνέχεια άπό φολλαοίου 91.
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καΐ θά ίατρεύση καΐ έκεΐνον άπδ τήν μανίαν τήν 
δποίαν έχει νά σέ γνωρίση' άλλως, έπειδή δέν έ
χεις διασκέδασιν έδώ Οά σοϋ τδν φέρη.

— Οχι ! όχι δέν θέλω, είπεν η ’Αγγελική . . 
δλαι αί ίδέαι αί δποΐαι μοϋ έρχονται τόρα είς 
τδν νοΰν, είνε θανατηφόροι; πένθιμοι' αί ανησυ
χίας μου άναγεννώνται.

Η 'Αγγελική βλέπουσα ότι δ μουλάτρος δέν 
έτρωγε πλέον ήγέρθη' δ καταδρομεύς τήν έμι- 

μήθη καΐ τή είπεν,
— Ησύχασε, ’Αγγελική μου, δέν έχεις τίποτε 

νά φοβήσαι . . . ’Ελθέ είς τδν κήπον, ή νύξ είνε 
ώραία, ή σελήνη λαμπρά .... Είπέ είς τήν Μι- 
ρέτταν νά φέρη τήν κιθάραν μου. Διά νά σέ κά
μω νά λησμονήση; τάς άνιαράς ταύτας ιδέας, Οά 
τραγωδήσω τάς Σκωτικάς έκείνας ώδάς τά; οποί

α; άγαπά; τόσον.
Ταύτα λέγων, περιέβαλε μέ τδν ένα τών βρα

χιόνων του τδ σώμα τή; ’Αγγελική; καΐ κρατών 
αύτήν οΰτω; ένηγκαλισμένην κατέβη τά; βαθμί

δα; αΐτινες έφερον πρδς τδν κήπον.
Καθ’ ήν στιγμήν έξήρχοντο τοΰ δωματίου, ή 

Λάμια είπε πρδς τήν ύπηρέτριάν της.
— Μιρέττα, φέρε τήν κιθάραν είς τδν κήπον 

καΐ άναψε τήν λυχνίαν τοϋ κοιτώνός μου' ά- 
ποσύρθητι διότι δέν σέ χρειάζομεαι πλέον .. Μή 
λησμονήση;νά είπης είς τήν Κόραν καϊ τάς δύο 

υπηρέτρια; οτι αΰριον είνε ή ημέρα τή; υπηρε- 
| σίας των .. . Καϊ έξήλθε ^ηριζομένη έπΐ τοϋ βρα- 

χίονο: τοϋ μουλάτρου.
ΙΪ τελευταία αΰτη σύστασις τή; ’Αγγελικής 

προήρχετο έκ τοΰ δτι έσυνείθιζεν άπδ τής τελευ
ταία; χηρείας τη; νά άλλάσση καθ’ έκάστην τριη- 
μερίαν τήν υπηρεσίαν τών γυναικών τη;.

II Μιρέττα έφερεν εί; τδν κήπον πολυτελή κι
θάραν έξ έβένου χρυσίω καΐ έλεφαντίνω έξειργα- 
σμένην' μετά τινας δέ στιγμάς ήκούσΟη δ κατα
δρομεύς ψάλλων μετά χάοιτο; άμιμήτου τάς 
Σκωτικάς ώδάς, άς οί βασιλικοί έψαλλον κατά 
τήν διάρκειαν τής δικτατορία; τοϋ Κρόμβελ.

Η φωνή τοϋ μουλάτρου ήτο ταύτοχρόνως γλυ
κεία, ήχήεσσα καί μελαγχολική. Η Μιρέττα καϊ 
αί δύο δούλα·, τδν ηκουσαν έπί τινας στιγμάς με
τά κατανύξεως.

Είς τά; τελευταία; στροφάς τή; φωνής τοΰ 
καταδρομέως, ούτος συνεκινήθη καΐ δάκρυά τινα 
έρευσαν άπδ τούς οφθαλμούς του ... έπειτα τά 
άσματα έπαυσαν.

ΙΪ Μιρέττα εΐσήλθεν είς τδ δωμάτιόν τής Λά-

0 μουλάτρος δέν άπεκρίθη, άλλά διέγραψε μέ 
τον λιχανδν τής δεξιάς χειρός του κύκλον κάτω
θεν τής κεφαλής του καϊ προσέβλεψε τήν νέαν 
γυναίκα μέ ήθος έμφαντικδν, έκείνη δέ έννόησε 

τδ μυστηριώδες αύτδ σημεΐον.
Τδ πρόσωπόν της άπεκόνισεν αίφνης τήν κα

τήφειαν καΐ τδν φόβον' ήγέρθη λοιπόν άποτόμως, 
ετρεξε πρδς τδν μουλάτρον, έγονυπέτησε πρδ αυ
τού καΐ άνέκοαζε μετά φωνής συμπαθητικής,

— Εχεις δίκαιον, Θεέ μου, έχεις δίκαιον, εί
μαι ανόητος τοιαύτα; ιδέας λαμβάνουσα, τδ εν

νοώ.
— ’Εγέρθητι, πραύνθητι, ’Αγγελική, είπεν δ 

μ,ουλάτρος. Δέν πιστεύω αύτδς ό άνθρωπος νά ήν 
έπινκίνδυνος' άλλ’ δπωσδήποτε είνε ξένος, ϊσως 
έρχεται έκ τής 'Αγγλία; ή τής Γαλλίας καί....

— Σοϋ λέγω δτι ήμην άνόητος ... δτι ήστει- 
ευόμην, καλέ μου Ιάκωβε .. . Έλησμόνησα δ,τι 
δέν Επρεπε ποτέ νά λησμονήσω ... είναι φοικτόν.

Καί οί ωραίοι δφθαλμ.οΐ τής νέα; γυναικδ; έ- 
πλημμύρησαν δακρύων. Ενευσε λοιπδν τήν κεφα
λήν, έλαβεν έκ τή; χειρδς τδν μ,ουλάτρον καΐ έπί 
τινα; στιγμάς έξηκολούθει κλαίουσα σιωπηλώς.

0 ’Ανεμοστρόβιλος ήσπάσθη τρυφεοώς τήν κε
φαλήν καϊ τήν κόμην τής Αγγελικής καΐ τή εί

πε περιπαθώς,
— Λυπούμαι πολύ διότι σού διήγειρον τάς 

σκληρά; ταύτα; αναμνήσεις, ωφειλον νά μή είπω 
τίποτε καΐ νά βεβαιωθώ δτι ούδείς έπίκειται κίν
δυνο; έκ τής έλεύσεως τού γελοίου αύτού άνθρώ- 
που . . . τότε δέ...

— Ιάκωβε, φίλε μ,ου, άγαπητέ μου, άνέκραξε 
Ολιβερώ; ή ’Αγγελική διακόπτουσα τδν μουλά-1 

τρον, τί λέγεις ! έξ ιδιοτροπίας απλώς, νά έκθέ- 
σω δ,τι έχω προσφιλέστερο» εις τδν κόσμον ;

— Ας ίδωμεν, ά; ίδωμεν, ησύχασε, είπεν δ 
μουλάτρος άνεγείρων καΐ καθίζων αύτήν πλησίον 
του, μή φοβήσαι. ύ πάτερ Γρίφων έπληροφοοήθη 
περί αύτού τού Γασκόνου, δτι είναι γελοίος, άλλ’ 
δμω; πρδς περισσοτέραν ασφάλειαν . .. θά ύπά
γω αΰριον νά τοϋ ομιλήσω εϊ; Μακούβαν καΐ έ
πειτα θά είπω εί; τδν Ψυχαρπάχτην, δ όποιος θά 
κυνηγά βεβαίως πρδ; αύτδ τδ μέρος, νά πεοσπα- 
θήση νά άνευρη τδν πτωχόν αύτδν διάβολον, δ 
όποιος θ άπεπλανήθη βεβαίως· Αν ήνε κινδυνώ
δης, ιίπεν ο μουλάτρος κάμνων 2ν σημεΐον είς τήν 
Αγγελικήν, διότι αί υπηρέτριαι ήσαν πάν-οτ’ ε
κεί, περιμένουσαι τδ τέλος τοΰ δείπνου, ό κυνη
γό; τών άγριων β->ώ/ θά μάς άπαλλάξη αύτοϋ 

μιας διά ν’ άνάψη τήν λυχνίαν, ητις ερριψεν έπΐ 
δλων τών αντικειμένων φώς γλυκύ καΐ σκιώδες.

Τδ δωμάτιόν τοΰτο ήτο λαμπρώς κεκοσμη- 
μένον έξ υφάσματος ινδικού λευκότατου, έξυφα- 
σμένου δι άνθέων, ύφασμα δέ άραχνώδους λεπτό
τητος έκάλυπτε μεγάλην κλίνην έκ ξύλου έπι- 
χρύσου.

Αφού έξετέλεσε τά; διαταγάς τή; κυρίας 
της, ή Μιρέττα άπεσύρθη σιγαλά και είπεν εις 
τάς δύο άλλας υπηρέτριας μετά πονηρού μειδιά
ματος,

— Η Μιρέττα άνάπτει τήν λυχνίαν διά τδν 
πλοίαρχον ... ή Κόρα διά τόν κυνηγόν .. . και ή 
Νούν διά τδν Καραΐβην... .

Αί δύο γραίαι υπηρέτριας έσεισαν τήν κεφα
λήν μέ ΰφο; σαρκαστικόν καΐ επομένως έξήλθον 
καΐ αί τρεις άφού έπιμελώ; έκλεισαν τάς θύρας, 
αΐτινες έφερον έκ τών εξωτερικών κτιρίων εί; τήν 
ιδιαιτέραν τή; Λάμια; κατοικίαν.

θ’. 
Ή νύξ.

τδν ιππότην Κρουστιλλάκ καθ’ ήν 
στιγμήν είσήρχετο είς τδ δάσος έν τώ μέσιο τών 
κραυγών δλων τών έν αύτώ οίκούντων ζώων.

Έκπλαγεΐ; έκ τή; έξάλλου ταύτης μελωδίας 
προσώραν δ Γασκόνος έξηκολούθησε κατόπιν 
τολμηρώς τδν δρόμον του, κατευθυνόμενο; πάν
τοτε πρδ; βο^άν, τούλάχιστον καθόσον ήδύνατο 
νά όδηγηθή έκ τών ολίγων αστρονομικών γνώ
σεων του.

Καθώ; δ πάτερ Γρίφων τδν είδοποίησεν, ούδε
μία ώρισμένη όδό; ηύρίσκετο διά μέσου τού δά- 
σου;' θάμνοι ποικίλα·., φυτά πυκνά, κλάδοι πε- 
πτωκότες καΐ στελέχη δένδρων, βάτοι καί άλλα 
τοιαύτα διεκώλυον τδ έδαφος. Τά δένδρα ήσαν 
τοσούτον πυκνά, ιόστε δ άήρ, τδ φώς καΐ δ ήλιος 
δυσκόλως είσέδυον είς τδν έκ φύλλων έκεΐνον Οό- 
λον, ένθα έβασίλευε θερμή υγρασία, σχεδόν πνι
γηρά, προερχόμενη άπό τήν φυτικήν ικμάδα ήτις 
άνεδίδετο άπδ τή; γής εί; μεγάλην ποσότητα. 
Αί δύναταί δσμαϊ τών τροπικών άνθέων έπηύξα- 

νον τήν πνίγη ράν ταύτην άτμοσφαίραν, ώστε δ 
Ιππότη; ήσθάνετο είδος μέθη;, καρηβαρίας. Έβά
διζε μέ βήμα νωθρόν, είχε τήν κεφαλήν βαρεϊαν, 
τά εξωτερικά άντικείμενα τώ ήσαν σχεδόν άδιά- 
φορα, δέν έθαύμαζε πλέον τά έκ φύλλων στηλώμα- 
τα, άτινα έξετείνοντο πανταχοϋ τοϋ δάσους. Ε£- 
ριπτε βλέμμα «διάφορον έπΐ τών στιλβόντων πτε· 

ρών τών ψιττακών, τών κολυβρίων καΐ τών άλλων 
πολυποίκιλων πτηνών, τά όποια έξέπεμπον μυρίας 
περιχαρείς κραυγάς, ήρπαζον διά τών ραμφών των 
τά χρυσοπτέρυγα έντομα ή συνέτριβον μεταξύ 
αύτών τούς άρωματικού; κόκκους τών Ινδικών- 
δένδρων.

Αί κινήσεις τών πιθήκων, οΐτινες έκάθηντο έπι 
τών κλάδων τών χλιορανΟέμω» ή έπήδων άπδ 
δένδρου εί; δένδρον μόλις τοΰ άπέσπων έν μει
δίαμα. Ολως άφηρημένος, δέν είχε κατά νοΰν, 
είμή πώς νά φθάση είς τδ τέρμα τού κινδυνώ
δους ταξειδίου του' μόνον άντικείμενον δπερ τδν · 
άπησχόλει ήτον ή Λάμια καΐ οί θησαυροί της.

Μετά τινων ωρών πορείαν ήρξατο παρατηρών ■ 
δτι αί μετάξινοι κνημίδες ήσαν δλως άκατάλλη- 
λος ύπόδησις διά νά διέλθη τις έν δάσος, καθόσον 
κλάδο; τι; χαμαί κειμένου στελέχους είχεν ά
νοιξε·. μεγάλην οπήν είς αύτα'ς' άλλά καί τά 
σανδάλιά του δέν ήσαν κατάλληλα, διότι πολ
λάκις περιπλεκόμενα είς τούς θάμνους, τδν έμπό- 
διζον νά προβή ταχέως.

Εϊτε έκ τύχη;, εϊτε ένεκα τών συνεχών κτύ
πων τής ράβδου του, δι’ ής δ ιππότης έκτύπα ά- 
διακόπως τά δενδρύλλια, εσχε τήν εύτυχίαν νά 
μή άπαντήση κάνένα δφιν υπό τά βήματά του.

Περί τήν μεσημβρίαν, κεκμηκώς έκ τοΰ κόπου, 
έστάθη διά νά συλλέξη ολίγους καρπούς βανανέας, 
καΐ άνέβη έπΐ δένδρου ολίγον υψηλού διά νά προ- 
γευματίση έκεΐ έν άνέσεΓ εύρε δέ πρδς μεγίστην 
του εύχαρίστησιν δτι τά φύλ.λα τού δένδρου τού
του συνεσταλμένα κυλινδροειδώς περιεΐχον ύδωρ 
διαυγές ψυχρόν και γλυκύ τήν γεϋσιν. ό ιππό
της έπιεν έκ τοΰ υδατος έκείνου, έθηκεν εί; τδ 
θηλάκιόν του τού; περισσεύσαντα; καρπού; καϊ 
έξηκολούθησε τήν πορείαν του.

Κατά τήν καταμέτρησίν του, έπρεπε νά διήλθε 
τέσσαρα; λεύγας καΐ τότε δέν Οά ευρίσκετο 
μακράν τού Διαβολοχωρίου' άλλά δυστυχώ; ή 
έκτίμησις τού ιππότου δέν ήτο πολύ ακριβής, 
τούλάχιστον ώς πρδς τήν διεύθυνσιν τήν δποίαν 
είχε λάβει, διότι ώς πρδς τδν δρόμον, 8ν διή- 
νυσεν, έμέτρα καλώς. Ευρίσκετο λοιπόν πρδ; 
μεσημβρίαν ολίγον μακρύτερον τού Διαβολοχω
ρίου, άπδ τδ δποΐον είχεν άπομακρυνθή περιπλα
νυθεί; εί; τδ δάσο;.

Διά νά μή χάση τδν ήλιον άπδ τούς οφθαλ
μού; του, δστι; μόλι; διεκρίνετο διά μέσου τής
πυκνότητος τών φύλλων, ήτον ήναγκασμένος νά
έχη πάντοτε σχεδόν τούς οφθαλμούς διηνεκώς



Ό20 ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ. ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ. 521

έστραμ.μένους πρδς τδν ούρανόν. Αφ ετέρου ή < 
ηδός ήτο δυσδιάβατος καί έπρεπε νά φυλάττε- ■ 
ται καί άπδ τού; όφεις’ ώστε διαμερισμένη με- · 
ταξύ ούρανοΰ καί γής ή προσοχή τού ίππότου, εί- ι 

χεν ολίγον λανθασθή.
Εν τούτοι;, έπειδή τώ ήτον άδύνατον νά πι*  

-στεύση ότι έν τούλάχιστον δευτερόλεπτον έσφα- ι 
λεν εί; τού; υπολογισμού; του, άνέλαβε θά^ος, ’ 
βέβαιος σχεδόν δτι έφθασεν εις τδ τέρμα τή; ' 

πορεία; του.
Περί τήν τρίτην ώραν τή; εσπέρα; ήρξατο ύ- ' 

-ποπτεύων δτι δσω αύτδ; έπλησίαζε, τδ Διαβολο
χώριον έμακρύνετο. Ο Κρουστιλλάκ ητο κεμ- 

■μηκως, άλλ’ δ φόβος τοϋ νά κοιμηθή τήν νύκτα 
είς τδ δάσος τώ έδιδε δυνάμεις. Βαδίζων πάν- 1 
•τότε έφθασε τέλος εί; εϊδός τι σχίσματος αρκούν
τως έσκαμμένου μεταξύ δύο βράχων. ό ιππότης 

-άνέπευσε.
— Δόξα τώ θεώ, άνέκραξεν, ιδού τέλος έφθα- 

σα εί; τδ Διαβολοχώριον. Μοϋ φαίνεται δτι τδ 
γνωρίζω, άν καί ούδέποτε ήλθον- άλλως τε δέν 
■ήτο δυνατόν νά περιπλανηθώ, διότι είχον τδν 
έοωτα ώς πυξίδα, καί δι’ αύτού δύναταί τις μέ- 
■ΧΡι σών άντιπόδων νά ύπάγη ασφαλώς. Αύτδ εινε 
άπλούστατον, ή καρδία μου στρέφεται πρδς τδ 
χρυσίον καί τήν καλλονήν, όπως δ μαγνήτης 
πρδ; τδν πόλον, διότι άν ή Λάμια ήνε πλούσια 
■πρέπει νά ήνε καί ώραία ... Επειτα μία γυνή, 
'ήτις απαλλάσσεται τόσον ευκόλως τριών συζύ
γων, πρέπει ν’ αγαπά τά; άλλαγάς, ώστε θά ήμαι 
-νέον φρούτο δι’ αύτήν ... Καί τί φροϋτον ! Οί 
τοεϊ; άποθανόντε; έπαθον δ,τι ήσαν άξιοι, άφού 

• μοΰ έκαμαν τόπον . .. Ο,τι μ’ ένθα^ύνει διά τήν 
•φυσικήν έποψιν τής Λάμιας, είνε ότι μόνον μία 
ώσαία γυνή δύναταί νά παραδεχθή τά; άνωμα- 
λίας, τού; τρόπου; τούτου;, οί όποιοι εινε ολίγον 
ίπποτικοί. .. νά λύη δηλαδή ούτω τούς συζυγι
κού; δεσυ.ούς. · . Εν τούτοι; θα την ιδω, θα τής 
αρέσω, θά τήν θέλξω' δυστυχή; γυνή' αγνοεί ότι 
ό κύοιό; τη; είνε προ τών Ουρών τη;' όχι, όχι ! . . 
στοιχηματίζω ότι ή μικρά καρδία τη; πάλλει δυ
νατά τήν στιγμήν ταύτην. Με προσκαλεΐ ... με 
-μαντεύει ... ή προσδοκία τη; δέν 0 άποβή μά
ταια ... θά μείνη καταγοητευμένη ... ή ευτυ
χία υπάρχει πρδ; αύτήν έπί πτερύγων έρωτο; . ..

Ταύτα είπών ό ιππότη; έρριψεν έν βλέμμα έπί 
τή; στολής του, καί δέν έδυνήθη νά κρύψη ότι 
-δέν ήτον τόσον λαμπρά. Αί κνημίδε; του, 

πρώτον

τδ

:ορφυρόχρ9ε;, καί επειτα χρώματος ρό

δου ανοικτού καταντήσασαι, είχον ποικιλθή υπί> 
τή; χλόη; καί βχισθή υπδ τών θάμνων' τδ ίμά- 
τών του δεν διετέλει εί; καλλιτέραν κατάστασιν- 
άλλ’ ό Γασκόνος έκαμε τήν σκέψιν ταύτην, ήτις 
άν δεν ήτο μετριόφρων, ήτον δμως παραγορητική.

— Μπά ! μήπως δταν ή Αφροδίτη άνέδυσεν 
άπδ τδ κύμα εϊχεν ενδύματα ωραία ; ή μήπως 
ή ’Αλήθεια δταν έξήλθε τού φρέατος δεν ήτο καί 
αύτή γυμνή; άφού λοιπδν ή ωραιότη; καί η αλή
θεια διαλάμπουν πάντοτε άν καί γυμναί ... δ·.α- 

τί καί ό έρως.. .
Αλλως τε ή Λάμια δέν αποβλέπει εις [μά

τια ... θά μέ - · ·
Ενθαόδυνθείς καθ’ ολοκληρίαν ό ιππότη; έσπευ- 

σε τδ βήμα, είσήλθεν εις τήν σχισμάδαν καί εύ
ρέθη εί; μέρος τού δάσους πολύ σκοτεινοτερον, 
καί πολύ μάλλον πεπυκνωμένον εκείνου τδ δποίον 
εϊχεν αφήσει- Αν ήτον έτερο; εί; τήν θέσιν του ή
θελε φοβηθή, άλλ’ δ Κρουστιλλάκ άνέκραξε του

ναντίον,
— Μωρέ τεχνίτρια 

οϊκον της είς τδ πυκνότερου τού δασου; ;... Γυ" 
ναϊκα μέ μυαλδν εινε ! Οσφ προβαίνω, τόσς.» 
πλησιάζω εις τήν οικίαν . .. νομίζω δτι εφθασα... 
Λάμια, χρυσή μου Λάμια, τέλος πάντων σέ κρα

τώ .
0 ιππότης διετήρησε τήν πολύτιμον ταύτην 

πλάνην έφόσω διίρκεσε τδ φώς, τδ όποιον υ
πήρξε βραχύ- άλλά μετ’ ολίγον είδε μετ έκπλή- 
ξεως τάς σπανίας λάμψεις αίτινες διά τής κορυ
φή; τών δένδρων είσέδυον, βαθμηδόν σβεννυμέ- 
νας και διδούσας τοιουτοτρόπως μεγάλην φαντα- 
σιογοαφίαν είς τά άντικείμενα τού δάσους. Επί 
τινα; στιγμάς έμεινεν είς σκοτίαν, τού δάσους 
τήδε κάκείσε μόνον φωτιζόμενου άπδ τού; άνταυ- 
γασμού; τού ήλιου, δστις ήτον ερυθρός ώς κλίβα
νος, διότι ίχοιματο είς τό>· Arejior, καθώς λέ- 
γουσιν έν ’λντίλλαις.

Πρδ; στιγμήν ή πρασινόχρους έκείνη φυσις κα
τέστη σκιώδη; καί δ ιππότη; ένόμισεν ότι βλέ
πει τά πρδ αύτού άντικείμενα δι ερυθρά; ΰέλου, 
καθότι καί δ ούρανδ; έφαίνετο ώ; λάβα έκχυνο- 

μένη.
— Τώ βντι! έκραύγασεν δ ιππότη;, καλά το 

έκατάλαβα δτι είμαι πλησίον τοΰ καταχθονίου 
. αύτοϋ χωρίου, δ άνταυγασμδ; αύτδ; μοί τδ δεί- 
ι χνει. Φαίνεται δτι δ Εωσφόρος έπισκέπτεται τήν 
> Λάμιαν, ή δποία διά νά τδν τιμήση, διέταξε ν 

άνάψωσιν δλα τά φρουρνέλα τού μ.αγειρείου τής.

πού εινε .’ νά κρύψη τδν

Ολίγον κατ’ δλίγον δ ουρανός έσκιώθη δλοσχε- < 
ρώς, καί τά διάφορα άντικείμενα κατέστησαν ί 
ωχρά, πρασινόχροα, έπί τέλους μαύρα.

Αμα τδ σκότος κατέλαβε τδ δάσος, κραυγαί 
απαίσιοι νυκτικοράκων, υπολαΐδων καί ετέρων νυ- 
κτοδιαίτων πτηνών έπανηγύρισαν τήν έλευσιν τή; 
νυκτός. Η αύρα τή; θαλάσση; ήτις υψοϋται πάν
τοτε μετά τήν δύσιν τοΰ ήλιου, διήλθεν ώ; γι- 
γάντιο; πνοή τήν κορυφήν τών ορέων' δλα τά φύλ
λα έφοικίασαν.

• Οί μυρίοι αυτοί υπόκωφοι, μακρυνοί καί ακα
τονόμαστοι ήχοι, τού; δποίου; δέν άκούει τις εί- 
μή τήν νύκτα, ήρξαντο πανταχόθεν διαδιδόμενοι.

— Αύτδ εινε νά χάση κάνεις τδ μυαλό του .' 
φαντάσου, μωρέ άδελφέ, νά ήσαι εκατόν μόλις 
βήματα μακράν τοΰ Διαβολοχωρίου, καί ν’ ά- 
ναγκασθής νά κοιμηθή; είς τδ ύπαιθρον!

0 Κρουστιλλάκ, φοβούμενο; τούς όφεις, διευ- 
θύνθη πρδς έν ύψηλδν δένδρον, τδ δποίον είχε πα
ρατηρήσει' διά τών παρασίτων δέ φυτών, έδυνήθη 
νά φθάση είς είδος τι άνακλίντρου σχηματιζομέ- 
νου άπδ δύο κλώνους. ’Εκεί έκάθησεν άρκετά α
ναπαυτικά, έφερε τδ ξίφος του μεταξύ τών γονά
των του καί ήρξατο νά τρώγη τάς βανανέας, ά; 
εϊχεν εύτυχώ; φυλάξει είς τά θυλάκιά του.

Ούδένα ήσθάνετο φόβον έν τή τοσοΰτον κρι- 
σίμω ταύτη θέσει, όπως ήθελον άλλοι αίσθανθή' 
άλλως τε εΐ; τοιαύτα; στιγμάς δ ιππότη; είχε 
προχείρου; παντδς είδος παρηγοριά; καί έλεγεν,

— ίΐ; τόσον δά I ή τύχη έλύσσαξε κατ' έμού... 
άλλά μή τήν μέλλη . . · καλά έπέτυχεν !. . άντί ν’ 
άπευθυνθή εί; κανένα δειλόν, κανένα παλιάνθρω
πον, τί έκαμεν; ήλθεν εί; τδν ίππότην Κρου 
στιλλάκ καί λέγει, ΐδού δ άνθρωπό; μου, δστι; 
είνε άξιο; νά παλαίση μαζή μου.

Επΐ τοϋ προκειμένου ό ιππότη; είδεν άλλον 
τυχαίον συνδυασμόν, όχι όλιγώτερον κολακευ
τικόν δι’ αύτόν.

— Τόρα ή εύτυχία μου είνε βεβαία, καί οί θη
σαυροί τή; Λάμια; άνήκουν εί; έμέ. ’Αλλά θέλει 
καί τελευταίαν φοράν ή διαβολοτύχη νά μέ δο 
κιμάση ... δ ερωτευμένο; όμως άνθρωπο; δέν 
πρέπει ποτέ νά παραπονήται, διότι άλλω; δέν θά 
ήτον άξιο; τής εύτυχίας.

Εν μέσω τών σκέψεων τούτων ό ιππότης κα- 
τεπολέμει τόν ύπνον, διότι έφοβεϊτο μή κυριευό
μενο; ύπ’ αύτοϋ έπιπτεν έκ τού δένδρου, ί'πέ- 
μεινε λοιπόν, πεποιθώ; ότι ή Λάμια ήθελε τώ 
χρεωστεί χάριν δι’ δσα έπασχεν, ευαίσθητος ού-

σα εί; τήν άφοσίωσίν του. Εν μόνον έλυπεϊτο δ 
ιππότης, ότι δέν εύρεν έως τότε σπουδαίου έχθρδν 
νά καταπολεμήσει, άλλ’ ήγωνίσθη μόνον κατά 
θάμνων, άκανθων καί κορμών δένδρων. Τήν στιγ
μήν έκείνην θόρυβο; έξαλλος προσείλκυσε τήν 
προσοχήν τού τυχοδιώκτου. ’Ετέντωσε λοιπόν τδ 
ού; καί είπε,

Τί διάβολοι είνε αύτοί ; ωσάν νά φωνάζουν 
γάται . .. φαίνεται ώ; έκ τούτου δτι δέν είμα. 
μακράν τή; οικίας τής κυρίας των . . .

0 Κρουστιλλάκ ήπατατο, διότι αί περί ών ό 
λόγο; γαλαΐ δέν ήσαν οίκίδειοι, άλλ’ άγριαι καί 
έςηκολούθουν φονκωδώς ούρλίζουσαι.

Διά νά τά κάμη λοιπόν νά παύσωσιν, δ ιπ
πότης έλαβε την ράβδον αύτού καί ήρξατο κτυ- 
πών τό δένδρον- άλλ’ έκεϊναι, άντί νά φύγωσιν 
επλησίασαν μετά διπλάσιων ούρλισμών καί μα
νίας.

Από τίνος τό δάσος ήτο πλήρες τών τοιούτων 
ζώων, άτινα είχον έκτακτον μέγεθος, καί κατε- 
βρόχθιζον μικρά; δορκάδας καί μέχρι μικρών δα- 
μάλεων. Οπως έξηγήσωμεν δ’ είς τόν αναγνώστην 
τάς έχθρικάς προθέσεις τών σαρκοβόρων τούτων 
ζώων, τά οποία διά τής έσμής είχον έννοήσες 

τού ιππότου τήν παρουσίαν, πρέπει νά έπιστρέ- 
ψωμεν πρός τό σπήλαιον, είς τό δποίον έμενεν 
δ συνταγματάρχης Ροϋτλερ.

Εϊπομεν δτι τό πτώμα τοϋ Ζόν θανόντος έκ 
δηγμάτων δφεως, εκλειεν δλοσχερώ; τήν υπό
γειον δίοδον, δι’ ή; ήδύνατό τις μόνον νά έξέλθη 

τού σπηλαίου. Οί άγριόγατοι κατελθόντες εί; 
τό βάραθρον, κατεβρόχθησαν τό πτώμα, δ δέ 
συνταγματάρχης, δστις τού; ήκουεν ήγνόει τί νά 
υποθέση διά τάς άγρια; εκείνα; κραυγάς. *Εν  
τούτοι; χάρι; εί; τήν όρεξιν τών ζώων αύτών, τό 
έμπόδιον, δπερ εμπόδιζε τόν ϊ’ούτλερ νά έξέλθη 
είχε σχεδόν καθ’ δλοκληρίαν έκλίψει, καί έκ τού 
σώματος τού Ζόν δέν έμενον πλέον, είμή τά δστά 
του, τά όποια ό συνταγματάρχης ήδύνατο ευκό
λως νά μ.ετακινήση.

Μετά τήν καταβρόχθισαν ταύτην οί αγριόγα
τοι νοστιμευθέντες άλλ’ ούχί καί κορεσθέντες έκ 
τή; νέα; δι’ αύτού; τροφής ταύτης, ησθάνθησαν 
δρεξιν σαρκός άνθρωπίνης. Κατέλιπον δθεν τό βά
θος τοΰ σπηλαίου, άνήλθον εί; τό δάσος, ένέτυ- 
χον τόν ίππότην καί τό σαρκοβόρον αύτών ήρε- 
θίσθη.

' ’Επί τινα χρόνον δ φόβο; τούς συνείχεν, άλλ’
ένθαδ^υνθέντε; έκ τή; ακινησία; τού Κρουστιλλάκ,
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εις τών τολμηρότερων καί πειναλεωτέρων έξ αύ
τών, άνέβη βραδέως έπί τοΰ δένδρου, καϊ ό Γασκό
νος εϊδεν αίφνης πλησίον αύτοϋ δύο μεγάλους 
λάμποντα; καί πρασινοχρόους οφθαλμούς, οϊτ.- 
νες ήκτινοβόλουν έν μέσω τοΰ σκότους, 
χρόνω; ήσθάνθη δήγμα εΐ; τήν πτέρναν' 
πέσυρε μέν εκείνος άμέσω; τήν κνήμην, 
αγριόγατος έμπήξας τούς δνυχάς του εΐ; 

οιτι- '
Ταυτο- 
καϊ ά- 
άλλ δ 

τήν ι 
σάρκα, έκράτει, έκπέμπων υπόκωφου ούρλισμδν, 1 
δστις ήτο τδ σημεϊον τη; προσβολής. Οι προσβάλ- 
λοντες έπετέθησαν πανταχόθεν, καί ό ιππότη; 
είδε πέριξ του απειρίαν οφθαλμών άκτινοβολούν- 
των καί ήσθάνθη τά δήγματα τών ζώων είς πολ

λά μέρη τοΰ σώματός του.
ΙΪ προσβολή αΰτη ήτο τοσοϋτον άπροσδόκη- 

τος, οί έχθροί ήσαν τοσοϋτον παραδόξου είδους, 
ώστε ό Κρουστιλλάκ, μέ δλην του τήν γενναιό
τητα, έμεινεν έκθαμβος, άλλά τά δήγματα τών 
άγριογάτων καί ιδίως ή άγανάκτησίς του νά ά- 
γωνισθή πρδ; τοσοϋτον μικροπρεπείς έχθρούς, έ- 
ζείλκυσαν τήν ορμήν του.

Εδραξε λοιπδν τδν μάλλον πειναλέου αύτών, 
τδν τή; πτέρνης, άπδ τδ δέρμα τής ήάχεως, και 
στρέψας αύτδν δίκην σφενδόνης, τδν έέριψε κατά 
τοΰ κορμού ένδ; δένδρου καί τοΰ συνέτριψε τά 
οστά. 0 άγριόγατος έξέπεμψε γοεράς κραυγάς, δ 
δέ ιππότης έπραξε τδ αύτδ καί είς ένα άλλον 
δστις τοΰ έπήδησεν είς τδν ώμον καί έπροσπά- 
θει νά τοΰ καταβροχθίσω τήν παρειάν.

Ο: έχθροί τότε έδίστασαν' δ δέ ιππότης σπα- 
σάμενος τδ ζϊφός του, έφόνευσέ τινας άλλους καϊ 
έθηκε τέρμα είς τήν νέου είδους προσβολήν ταύ
την, κραυγάζων,

•— Είδες έκεΐ ! νά μάθη καϊ ή Λάμια οτι ό 
ατρόμητος Κρουστιλλάκ κατεβροχθίσθη άπδ γά
τους, ώσάν έν χιλιδόνι !

Τδ τέλος τή; νυκτδ; παρήλθεν έν ειρήνη, τού 
ίππότου μικρδν κοιμηθέντος' τδ δέ πρωί δ ιππό
τη; κατήλθεν έκ τοΰ δένδρου καί είδε κειμένους 
πρδ τών ποδών πέντε τών νυκτερινών έχθρών του. 
Εσπευσε λοιπδν νά άφήση τδν τόπον έκεϊνον, 
μάρτυρα τών κατορθωμάτων έφ’ οις ήρυθρία, καί 
πεπεισμένος δτι τδ Λιαβολοχώριον δέν απέχει 
πολύ, ήρχισε τδν δρόμον του' άφοΰ δέ εις μάτην 
έπεριπάτησεν έπί ώρας πολλάς, έπείσθη έκ τών 
νυγμών τού στομάχου του ότι Οά ήτο σχεδδν με
σημβρία. Ας κρίνη δέ έκαστος περί τής άγαλλιά- 
σεως του δτε ή πνοή τοΰ άέρος τώ έφερεν εύα- 
ρεστοτάτην οσμήν ψητού, άλλά τόσον γλυκεϊαν,

τόσον ορεκτικήν, ώστε ό ιππότης ήρξατο άναμα- 
σών.

Εδιπλασίασε τδ βήμα, μη άμφιβάλλων πλέον 
δτι έφθασε τέλος τδ τέρμα τών δοκιμασιών του. 
’Εν τούτοι; ούδέν ίχνος κατοικίας έβλεπε, καί 
ήγνόει πώς νά συμβιβάση τήν φαινομένων ταύ
την μοναξίαν μέ τήν τόσην σφοδράν τοΰ ψητοΰ 
ευωδίαν. Βαδίζων λοιπδν άκροποδητεϊ έφθασεν 
απαρατήρητος καί χωρίς νά τδν περιμένωσιν είς 
άδενδρόν τι μέρος τοΰ δάσους, ένθα έστάθη πρδς 
στιγμήν' τδ θέαμα δπερ πρδ οφθαλμών ειχεν ήτο 
άξιου τής προσοχής του.

Γ·

'Η χυ/ηγιτιχι/ χα.Ιύβη.

’Εν τώ μέσω πυκνοΰ χώρου, έφαίνετο εύρυ 
διάστημα άπηλλαγμένον δένδρων, σχήματος τε
τραγώνου έπιμήκους' είς τήν μίαν δέ τών άκρων 
αύτοϋ έξετείνετο άζούπα τις, δηλονότι είδος κα- 
λύβης έκ κλάδων δένδρου έρειδομένης έπί κορμού 
φοίνικος, κεκαλυμμένης άπδ μακρά φύλλα βαλι- 
ζιέρης καί καλιβούης.

Τπδ τδ καταφύγιον τούτο, τδ δποϊον έδύνατο 
νά έξασφαλίση κατά τών άκτίνων τοΰ ήλίου πάν
τα ύπ’ αύτδ άποσυρόμενον, έκειτο έπί φυλλώ
δους κλίνης άνήρ εκτάδην, είς δέ τού; πόδα; του 
έκοιμώντο είκοσι περίπου κυνηγετικοί κύνες.

Οί κύνε; ούτοι θά ήσαν βεβαίως λευκοί ή κι- 
τρινόχροες αν τδ πρώτιστον αύτοϋ χρώμα δέν 
έξηφανίζετο άπδ τδ αίμα ύφ’ ού ήσαν κεκαλυμ- 
μένοι' ή κεφαλή των καί τδ στήθος των ιδίως 
ήσαν δλως καθημαγμένα συνεπεία πάλης επι
πόνου.

ό ιππότης δέν έδυνήθη νά διακρίνιρ είμή πλα- 
γίω; τήν φυσιογνωμίαν τοΰ άνθρώπου οστι; έκοί- 
τετο έπί τής κλίνης τών δροσερών φύλλων.

Ούχί μακράν τής άζούχας ήναπτε πϋρ άνωθεν 
τοΰ όποιου έψήνετο βραδέως μικρά; ηλικία; δορ
κάς. Η δορκά; αΰτη κεκαλυμμένη μέ τδ δέρμα 
της έκειτο έπί τής ράχης, μέ άνοικτήν καί κενήν 
κοιλίαν' σπάρτα δέ δεδεμένα εΐ; τού; τέσσαρας 
πόδα; της, τήν έκράτουν είς αύτήν τήν θέσιν, τήν 

, δποίαν ή σφοδρότης τοΰ πυρδς έδύνατο νά πα- 
ι ραλλάξη.
, Τδ παμμέγεθες αύτδ ζώον είχε σχεδδν καθ δ-
■ λοκληρίαν ψηθή' τδ δέρμά του ήρχισε σχάζον 

καί άναλύον, δ,τι δ’ έφαίνετο έκ τής σαρκός του
■ ητο ροδόχρουν είς τδν ΰψιστον βαθμόν· Τέλος δώ

δεκα ς μεγάλων πτηνών κεκαρυκευμένων έψήνοντο 

κάτωθεν αυτού, έκπέμποντα κνίσσαν δρεκτικω" 
τάτην.

0 Ιππότης δέν έκρατεϊτο πλέον' παραφερόμε- 
νος έκ τής πείνης αύτοϋ είσήλθεν είς τδ περί
φραγμα, θλάσας θάμνους τινας. Είς δέ ή δύο 
κύνες έγερθέντες έδραμον πρδς αύτδν μέ ήθος 
απειλητικόν.

ό κοιμώμενος ήγέρθη διά μιάς, παρετήρησε 
πέριξ αύτού μέ ύφος έκπλήξεως, ένώ δλόκληρον 
τδ σκυλολόγιον έξεγερθέν έδείκνυεν έχθρικωτάτας 
κατά τοϋ ίππότου προθέσεις, βαύζον καί δεικνύον 
όδόντας φοβερούς.

0 Κρουστιλλάκ ένθυμήθη τήν ιστορίαν τοϋ 
ψυχογιού τοΰ Ψυχαρπάχτη, τδν δποϊον έφαγον 
οί κύνες, άλλά δέν έφοβήθη. Ύψωσε τήν ράβδον 
του άπειλητικώς φωνάζων.

— ’Εμένα θά φάτε, έ! εμένα ;
Οί κομπαστικοί ουτοι λόγοι ούδεμίαν ένεποίη- 

σαν έντύπωσιν είς τούς κύνας' έλαβον έκεϊνο·. 
τούναντίον στάσιν άπειλητικωτέραν, ώστε δ Ιπ
πότης ήναγκάσθη νά τοϊς καταφέρη πληγάς τι- 
νας διά τής ράβδου του.

Οί οφθαλμοί των τότε έλαμψαν άπδ άγριό- 
τητα καϊ ήθελον δρμήσει κατά τοΰ Κρουστιλλάκ 
άνευ τή; μεσολαβήσεως τού κυνηγού, δστις έξήλ- 
θε τής άζούπας, κρατών είς τάς χεϊράς μακρύ 
τουφέκιον καϊ φωνάζων

Ποϊος πειράζει τού; σκύλους μου ; Ποϊος είν’ 
αυτού;

0 ιππότης έθηκεν αμέσως τήν χεϊρα επί τοΰ 
ξίφους καί άπεκρίθη πρδς τδν κυνηγόν.

— Οι σκύλοι σου θέλουν νά μέ δαγκάσουν, 
παιδί μου, καί τού; άπομακούνω . . . θέλουν νά 

μέ κομματιάσουν, καθώς έγώ θά έκομματίαζα 
αύτδ τδ ψητδν, άν τδ είχα έμπρό; μου, διότι πε- 
οιεπλανήθην εις τδ δάσος άπδ χθές τδ πρωί καϊ 
έχω μίαν πείναν διαβολικήν.

0 κυνηγός άντί ν’ άποκριθή είς τδν ιππότην 
έμεινεν έκθαμβος διά τήν άλλόκοτον στάσιν τοΰ 
άνθρώπου τούτου, δστις κρατών ράβδον είς τήν 
χεϊρα περιεδιάβαζε εί; τδ δάσος μέ μετάξινους 

μέ ένδυμα έκ ταφιτά καί μέ αορτήρα 
κεχρυσωμένον. 'Αλλά καϊ ό Κ ρουστιλλάκ μέ δλην 
του τήν πείναν, παοετήρει τδν κυνηγόν μετ’ δχι 
δλιγωτέρας περιεργείας.

0 κυνηγός ούτος ήτο άναστήματος μετρίου 
άλλ εύκίνητος καί ^ωμαλέος’ αντί παντός ίμα- 
τίου έφερεν 8ν έσώβρακον βραχύ καί Sv υποκά
μισου τδ δποϊον ώμοίαζε μάλλον πρδς βλούζαν.

Τά ένδύματά του ήσαν τοσοϋτον βεβρεγμένα είς 
τδ αίμα τών ταύρων ή τών συών, τούς δποίας οί 
κυνηγοί έκδέρουσι διά νά πωλήσωσι τδ δέρμα των 
καί κάμνωσι καπνιστά τά κρέατά των, ώστε τδ 
ύφασμα έφαίνετο ώς μέ πίσσαν βεβαμμένον, τό
σω ήτο μαύρον καϊ σκληρόν.

Ζώνη έκ δέρματος ταύρου έσφιγγε τδ υποκά
μισου περϊ τήν δσφύν τοΰ κυνηγού. ’Εκ τής ζώ
νης ταύτης έκρέμαντο ένθεν μέν μία θήκη περιέ- 
χουσα πέντε ή 8ξ μαχαίρια διαφόρου μεγέθους 
καί σχήματος, ένθεν δέ μία ύδατοθήκη.

0 κυνηγός είχε τούς πόδας γυμνούς μέχρι τών 
γονάτων' τά υποδήματά του ήσαν άρραφα καϊ 
διά μιάς βύρσης μόνης κατασκευασμένα. ό κυ
νηγός όστις έξήταζε περιέργως τδν Κρουστιλλάκ 
έστηρίζετο έπί πυροβόλου μεγάλης δλκής έξ εκεί
νων τά δποϊα ονομάζονται βουχάτ καϊ κατε- 
σκευάζοντο είς Δέππην καί Σαινμαλόν.

Τδ πρόσωπον τοΰ κυνηγού ήτο χονδροειδές καί 
κοινόν' έφερε δέ εϊς τήν κεφαλήν κάλυμμα έκ 
δέρματος ταύρου, δ δέ πώγων του ήτο μακρύς καί 
πυκνός καί τδ βλέμμα του άγριον.

0 Κρουστιλλάκ τώ είπεν άποφασιστικώς,
— Λοιπόν, συμπέθερε, δέν Οά δώση; είς ένα 

εύγενή πεινώντα ολίγον ψητόν ;
— Τδ ψητδν δέν είνε ίδικόν μου άπεκρίθη δ 

κυνηγός.
— Καϊ τίνος λοιπδν είνε ;
— Τού Κύρ Ψυχαρπάχτη, δστις έχει τήν απο

θήκην τών δερμάτων και τών καπνισμένων κρεά
των είς τήν άκραν τών Καϊμανών.

— Τδ ψητδν είνε τού Κύρ Ψυχαρπάχτη άνέ
κραξεν δ Ιππότης χαίρων διότι έκ τύχης έπλη- 
σίαζεν ένα τών εύτυχεστέοων λατρευτών τής Λά
μιας, άν τά λεγόμενα ήσαν άληθή.

— Ναί, άπεκρίθη λακωνικώς δ άνθρωπος μέ τδ 
μακρύ πυροβόλου.

Τήν στιγμήν έκείνην ήκούσθη πυροβολισμός, 
δστις άντήχησεν έπϊ πολύ είς τδ δάσος.

— Είνε τδ άφεντικδ, είπεν δ κυνηγός.
Οι κύνες άνεγνώρισαν βεβαίως τήν προσέγγισιν 

τού κυρίου των, διότι ήρξαντο έκπέμποντες ούρ— 
λισμούς χαράς, καί ώρμησαν εκτός τών θάμνων 
διά νά τρέξωσιν εϊς προΰπάντησίν του.

Ειδοποιηθείς περί τής επιστροφής τοΰ κυρίου
του δ υπηρέτης τδν δποϊον θά δνομάσωμεν Πέ
τρον, έξήγαγεν Sv τών μεγαλειτέρων μαχαιριών
του, έπλησίασε τήν δορκάδα καί δπως έπιταχύνη
τδ ψήσιμον, έκαμε βαθείας τομάς εις τάς σάρκας
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της, χωρίς έν τούτοι; νά βλάψη ιδ δέρμα*  έκά· 
στη δέ τών τομών έξέφερε κνίσσαν τοσοΰτον άρε— 
κτικήν, ώστε δ ιππότης πνέων την μαγευτικήν 
ταύτην οσμήν, έλησμόνει σχεδόν τήν προσεχή 
έμφάνισιν τοΰ Ψυχαρπάχτου.

Τέλος έκεϊνο; έφάνη, ακολουθούμενος άπδ τους 
κύνας του, συσφιγγομένους πέριξ αύτοΰ

0 Κυρ Ψυχαρπάχτης ήτο υψηλός καΐ γιγαν
τόσωμος’ τδ δέ φύσει λευκόν χρώμά του είχε με- 
ταβληθή ύπδ τών άκτίνων τοϋ ίλίου καΐ τοϋ α
γρίου βίου, 8ν διήγεν. ό πυκνδς μαύρος πώγων 
του κατέπιπτεν έπΐ τοΰ στήθους του, οί δέ χα*  
ρακτήρές του ήσαν ομαλοί, άλλ’ άγριοι κα'ι σκλη
ροί. Τα ενδύματα του ήσαν σχεδδν ώς καΐ τά 
τοΰ υπηρέτου του’ ώς έκεϊνος, έφερεν εϊς τήν ζώ
νην του θήκην περιέχουσαν πολλά μαχαίρια, μό
νον αί κνήμαί του άντΐ νά ήναι ημίγυμνοι, ήσαν 
δεδεμέναι μέχρι τών γονάτων μέ λωρίδας δέρμα
τος κάπρου προσκεκολλημένας μέ νεύρα, καΐ έ
φερε χονδρά σανδάλια έκ βύρσης μή έξαργασμέ- 
νης. 0 πλατύς του κατά τδν ίσπανικδν τρόπον 
πέτασος έκοσμεϊτο διά δύο ή τριών ερυθρών πτε
ρών, τέλος τδ πυροβολον αύτοϋ έκοσμεϊτο διά 
διαφόρων αργυρών κοσμημάτων. Τοιαύτη ήτον 
ή διαφορά ήτις ύπήρχε μεταξύ τής ενδυμασίας 
κα'ι τοΰ οπλισμού τοΰ Ψυχαρπάχτου καΐ τοΰ ύπη- 
ρέτου του.

Οταν εΐσήλθεν είς τήν καλύβην έκράτει τδ πυ- 
ροβόλον του ύπδ μάλην καϊ άπεπτίλου ίν πτηνδν 
τδ δποΐον εϊχε φονεύσει’ τρία άλλα παρόμοια 
πτηνά έκρέμαντο άπδ τήν ζώνην του, τά δποϊα 
έρριψε πρδς τδν Πέτρον, όστις ήρξατο νά τά μα- 
δή καΐ τά καθαρίζη έκ τών έντοσθίων διά κατα
πληκτικής ταχύτητος.

Τά πτηνά ταΰτα, έχοντα μέγεθος πέρδικος, 
ήσαν στρογγυλά καΐ παχέα ώς δρτυγες’ άμα δέ 
δ Πέτρος προητοίμαζε τδ ίν, έκοπτε τδν τράχη
λον καΐ τούς πόδας, καΐ καρυκεύων αύτά, τά εθε- 
τεν είς τήν κοιλίαν τής δορκάδος. Οταν δέ δ *Ιυ-  
χαρπάχτης έκαθάρισε τδ ίδικόν του, τό έ^διψεν 
έπίσης έκεϊ.

0 Πέτρος τδν ήρώτησε.
— Αφέντη, νά σφαλίσωμεν τήν χύτραν ;
— Σφάλισέ την, εϊπεν έκεϊνος.
Πάραυτα δ Πέτρος έκοψε τά σπαρτία άτινα 

συνεϊχον τά μέλη τής δορκάδος, καΐ πληρωθεί· 
σης καΐ κλεισθείση; τής κοιλίας, ήρξαντο τά έν

τδς πτηνά νά ψήνωνται είς αύτήή.τήν νέου εί
δους χύτραν.

Καθ*  όλον αύτδ τδ διάστημα δ κυνηγός ού
δόλως έπρόσεξεν είς τήν παρουσίαν τοϋ ιππότου, 
δστις μέ τήν ρίνα διεσταλμένην και μέ τήν χεΐρα 
έπΐ τής λαβής τής σπάθης, ήτοιμάζετο νά άπο
κριθή προπετώς είς τάς ερωτήσεις, άς έδύνατο νά 
τώ άπευθύιη δ Κύρ Ψυχαρπάχτης.

— 0 τελευταίος ούτος, άφοΰ έκοψε τδν λαι
μόν καί τούς πόδας τοΰ πτηνού, 8 εϊχε μαδήσει, 
έσπόγισεν ήσύχως τδ μαχαίριόν του καΐ τό έθη
κεν είς τήν θήκην του.

Διά νά έξηγήσωμεν τήν άδιαφορίαν τού κυνη
γού πρδς τδν ξένον, δφείλομεν νά παρατηρήσωμεν 
είς τδν αναγνώστην ότι πολλάκις οί κάτοικοι έ- 
πεσκέπτοντο έκ περιεργείας τήν καλύβην αύτοϋ.

Οί κυνηγοί τών άγριων βοών εϊχον είς τάς 
συνήθειας των πολλήν ομοιότητα πρδς τούς Κα- 
ραΐβας. Καθώς έκεϊνοι ήσαν φιλόξενοι, καθώς 
έκεϊνοι έπέτρεπον είς πάντα πεινώντα καΐ διψών- 
τα νά λάβη μέρος είς τήν τράπεζάν των, άλλά, 
καθώς οί Καραΐβαι, έθεώρουν τήν πρόσκλησιν ώς 
περιττόν τύπον. Τοΰ δείπνου κενουμένου είς τήν 
τράπεζαν, όστις ήθελε προσήρχετο και έτρωγεν.

Αφού άπηλλάγη τής ζώνης καΐ τού πυροβό
λου του δ Ψυχαρπάχτης έξηπλώθη ύπδ τήνά^οό- 
nar, έπιεν όλίγον οινόπνευμα καΐ ήτοιμάσθη νά 
φάγη.

0 Κρουστιλλάκ διέμενε πάντοτε εϊς τήν αύτήν 
θέσιν μέ τούς ρώθωνας άνοικτού; καϊ τήν χεΐρα 
είς τήν λαβήν τού ξίφους’ ήτο δέ πλήρης όργής, 
διότι ούδέν έθεώρει ύβριστικώτερον τής πρδς αύ
τδν απολύτου αδιαφορίας τοΰ Ψυχαρ πάχτου.

Η Λάμια τάχα διά τού καταδρομέως διέγρα- 
ψεν είς τδν κυνηγόν νά προσενεχθή ουτω, δψέποτε 
άπήντα τδν ιππότην. ΙΪ αδιαφορία τού κυνηγού 
ήτο τάχα πραγματική ; ίδού τί δέν δυνάαεθα 
νά έξηγήσωμεν άκόμη είς τόν άναγνώστην.

II θέσις τού Κρουστιλλάκ άπέβαινεν δλονέν
δυσχερής καΐ άκοοσφαλής, καϊ μ’ δλην του τήν 
προπέτειαν ή^νόει πόθεν ν άρχίση τήν ομιλίαν. 
Τέλος έκβιάζων εαυτόν καΐ προβαίνων ίν βήαα 
πρδς τήν άξούπαχ, εϊπε πρδς τδν κυνηγόν.

— Δέν μοΰ λες, αδελφέ, εϊσαι τυφλός ;
Άποκρίσου, Πέτρο, σοΰ ομιλούν εϊπεν άδια- 

φόρως δ Ψυχαρπάχτης πρδς τδν ύπηρέτην του.
("Επεται ή συνέχεια.)
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