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Ό ττίς  περ'.οριζομενος είς το ένεστώ; δέν στρέ 
ρ,ται χαΐ cl; τ* όπίσω δ.ά νά έριυνήίη καί τάς μ -  
ρελθούσας γε»«άς, φαίνεται ώς νά πιστευΐ) οτι δεν 
Ινει τίποτε νά Βη, οδτε νά μάβγ αύτόθεν ότι τά 
ποάγματα ύπήρχον έκπαλαι δποΐα καί νΰν φαίνονται, 
αί αΰταί δέ ίδέαι καί γνώσεις κα! χυβερνήσεις έπε 
κράτησαν πάντοτε Ά λ λ ’ άνάλογόν τ ι ήθελε συμβή χαί 
i f ;  τόν μηδέποτε έξιλΟό»τα τής πατρίδος του· έ 
πείδή καί αύτός £μ*λλε νά νομιίη ότι παντοΰ ύπάρχει 
ή αΰτή γή *αί δ αύ»4; ουρανός, ότι πάντες οί αλλό
φυλοι καί έτερόχθονες λασί φρονούσε χαί δοξάζουσιν 
Sja οί άνθρωποι, εν μέσω τών όποιων «ύτες ίτυχε νά 
ζή· ώβτε ό μέν πρώτο; ή^ελεν έχλαμβϊ'νει τά πα- 
ρόντα ώς αιώνια, δ δέ t o w o ;  τά έπιχώρι* ώς παγ
χόσμια- _ .

Τοιαύτη ισ τορ ική  κα ί γ εω γρ α φ ική  άμ α β ε ια , μαΛλον
δέ εΐπεΐν τοσαύτη αβελτηρία καί ήλιθ ότης παραλύει 
βεβαίως πάσαν πρόοδον, εμποδίζει διά παντός τήν 
άνάπτοζι* τών δ ιανοητκών  δυνάμεων τοΰ άνθρωπου 
χαί υποβιβάζει τά )ογιχά ?ντα «ίς τών ά>όγων τ̂ήν 
τά ξ ιν  άλλά δέν πρέπει νά τήν θεωρήσωμιν ώς άπί- 

Τ όμ . Λ'.

θανον, ουτε αδύνατο». Διότι υπήρξαν αιώνες όλόκλη-
ρσι, καθ’ ου; ή Αρησχευ^χή χαΐ ή στρατίωτιχή, είτε 
πολιτιχή δύ»*μις ήταν τόσω συνισφιγμέναι χαί συμ- 
παν ιΐς , ώ?τε τά πλήθη ακοινώνητα διατελοΰντα, καδώ; 
εΐς τήν κεντρώαν Άφριχήν (Τομπουχτοΰ) δέν διέφερον 
τών υποζυγίων κτηνών, χά owsia οΰτε έχ πλαγ;ων, 
«υτε εις τά όπίσω δύνανται νά βλέπωσιν" εΰρέθησαν δέ 
χαί τίποι πσνταχόθεν.ώ; νήτο , μεμονωμένοι, χαδώ; ή 
χ»τά τό 1818 ανακαλυφθίΐσα παρά τοΰ ώχιανοπλίύς·:υ 
Ross υπερβόρειο; χώρα ^Arctic— highland) τή ; ό 
ποιας οί κάτοικοι έπίστιυον σπουδαίως ότι ατασα ή 
γή ήτο π ά γ ο ; ,  κατοΐκημίνη δέ μόνον όπου αύτιί έγ ιν - 
ιήθησαν.

Βαθμηδόν όμως πανταχόθιν καί παντοδέχτείνετ*1. ή 
διδασκαλία τή ; γιωγραφίας χαί Ιστορίας. Τά μνημεία, 
τά νομίσματα, τά αγάλματα εί>ο4ζουσιν, ώ ; τά β ι
βλία, τήν κατάστασιν τών παρελθόντων χρόνων, οί δέ 
πιριηγηταί, xat τά μεταφερομενα άπο τάς ισχατιας 
τή ; γή ί προϊόντα άναγγέλλουσι 'ή ν  υπσρξιν άλλων 
χλιμάτοιν, ά»λων έθνών, άλλων έθίμων χαί θρησκευ
μάτων καί Κυβερνήσεων* οδ^ω δέ ή γεωγραφία χαί ί* 
ς-ορία έρνάζονται δμοιως υπερ τη ; άνθρωποτητος, ενα- 
μιλλώντάι νά πλατΰνωσι μάλλον χαί μάλλον τής δια- 
νοίας τόν δρίζϊντα, νά άφανίσωσι τάς προλήψεις χαί 
δεισιδαιμονία;, νά συνάψωσι διά δισμών ήθιχής ομο
φροσύνη; χαί συμπαθείος, χα^ώ; χαί δΐ άμο.βαίω» ή κοι
νών συμφερόντων τάςδια φόρους τοΰ ά>9ρ«*ινου γένους 
οίχογενεία;.

Έχ τών δυο τ·-6τω» ίπιστη>ώ«ή γεωγραφία μάλι^*
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πλεονεκτεί χαί εκτείνεται χατά τού; νεωτέρου; χρόνους * 
έπειδή ουδέποτε ίσως έπεχειρήθησαν τοσαΰται περιη- 
γήσει; tt ; «γνώοτου; τόπους, ουτε απόπλοι ei; άχα- 
νεΐ; καί άνεξερευνήτους δαλάοσας· ούδείς δέ κίνδυνος 
εκφοβίζει πλέον τοΰς γενναίους κοσμοπολίτας, άλλά 
πανταχόθιν σπουδαίως συναθροίζεται ή όλη της Ι 
στορίας, σποοδάζονται ξέναι χαί ανήκουστοι διαλεχτοί, 
άναδιφώνται γραφαί συμβ'ολιχαί χαΐ μεθερμηνεύονται 
αίνίγματεοδη χειρόγραφα τέως θεωρούμενα ώς ακατά
ληπτα.

‘Η χατά τό 1295 περιπλάνησις τοΰ Βενετοΰ Μάρ- 
χουΠόλου είς τήν Άσίαν έχρημάτισεν ούχί μό»ον πρό 
δρομος, άλλά καί πρώτη αιτία τής μετά ταΰτα γενο- 
μένης άνακαλύψεως άγνώστιβν τόπων.

Ό  Νικόλαος Πόλο; χαί Ματθαίο; Πόλος ίλθόντες 
ε ι; Κωνσταντινούπολή τώ 1252, βασιλεύοντος τοΰ 
Γάλλου Baudonin Β’. χαί άνταλλάξαντες τά εμπο
ρεύματα των είς κοσμήματα και άλλα κειμήλια άνε- 
χώρησαν ε ϊ; τήν Ταοταρίαν προς βορρά/ τή ; Κασπίας 
θαλάσση; παρά τά ; έμβολά; τοϋ ‘Ρά,εΐτε Βόλγα, όπου 
πωλήσαντες τά άγοίγιμά των εις τόν Χάν Βάρκαν κα- 
τέβηταν είς τήν Περσίαν' άλλ’ αύτόθι έτυχε νά γ»ω 
ρίσωσι πρέσβυν τινά απερχόμενον πρός τόν μονάρχην 
τής Ταρταριας Cliblai Χάν, καί παρεκι-ήθησαν νά 
συνοδοιπορήσωσι μετ’ αΰτοΰ, διότι 6 ήγεμών ουτο; 
ήθελε τοΰς δεχθή εΰμενώ; χαί γενναίως ώς μηδέποτε 
{ίων χριστιανού; Λατίνους. Τοΰτο δέ πραγματικώ; 
συνέβη' έπειϊή καί υποδοχή; ήξιώθησαν φιλάνθρωπου 
καί περί τής τώ/ Ευρωπαίων καταστάσεως έν γένει 
διάφορα ήρωτήθησαν παρ αΰτοΰ, οίον περί τής στρα
τιωτικής κοί πολιτικής τάξεως, περί τών διαφόρων 
έκαστη; βαθμών χαί αξιωμάτων, περί τή; Λατινικής 
εκκλησίας, τοΰ Πάπα κτλ. Ά λλ ’ δ μονάρχη; εις ταΰτα 
μή άρκούμενος παρεκάλεσε τού; ξένου; νά συνοδεύσωσι 
πρεσβει;του τινάς πεμπομένους πρός τόνΆπό~ολον,είτε 
τόν Πάπαν, παρά τοΰ οποίου έζήτει τότε εκατόν σοφού: 
ώ ; διδασκάλου; τής χριστιανική; πίστεως πρός τού; 
κατά τήν Ταρταρίαν είδωλολάτρας- παρηγγέλθησαν δέ 
οί άΐίες-αλμένοι νά φέρωσι πρός αΰτόν χαί έλαινν έκ τοΰ 
λύχνου τοΰ καίοντος έπί τοΰ τάφου τοΰ Χριστοΰ. Οί δέ 
Βενετοΐ πειθόμενοι είς τόν ήγεμόνα άνε'/ώρησαν’ νοοή 
σαντος ομως καθ όδόν τοΰ πρέσβεω;, κατήντησαν μόνον 
μέχρι λιμένος τινο; (Laias) τή; ’Αρμενίας, οθεν άπο- 
πλεύσαντες εφθαοαν είς Πτολεμοίδα τώ 1269 .

Ά λλ ’ δ πάπας Ιίλήμης Δ. ίτυχε τότε άποθανών 
τω 1268 ' διάτοΰτο μέχρι τής ά/αγορεΰσεως άλλου οί 
περιηγηταί έπανέστρεψαν είς τήν ιδίαν αύτών πατρίδα, 
ο,του χαί εμαθον οτι τοΰ μεν Νικολάου ή σύζυγος 
ετελευτησεν η3η πρό πολλοΰ, άφήχε δέ υίόν έχοντα 
σχεδόν 17 — 18 έτών ήλιχίαν Μάρκον τοΰνομα’ επειδή 
δέ ματαίως περιεμειναν ε ΐ; πολύν χρόνον τοΰ νέου 
πάπα τήν άνά^ρησιν, άπεφάσισαν νά έπανέλθωσι πράς 
τόν πέμψαντα αυτούς ήγεμόνα· διό παραχολουθού* 
με<οι καί ύπό τοΰ νέου Μάρκου μετέβηταν είς τήν 
Εύβοιαν, έχείθεν δέ είς τήν Πτολίμα'ί'δα καί τήν 
‘Ιερουσαλήμ.

Εν τώ μεταξύ τούϊων άναγορευθένιος Πάπα τοΰ 
χατά τήν Συρίαν ίπισχόιιου μετεχλήδησβν νά επανιλ

,θωσι πρός έντευξιν αΰτοΰ, μετά δέ ταΰτα παραλαβόντες 
8ύο ιεροκήρυκας καί αποστόλους πρός τόν Χάν άνε* 
χώρησαν αύθις όριστικώς τω 1271 .

Αλλά τής ’Αρμενίας τότε πολεμουμενης παρά τοΰ 
σουλτάνου τής Βαβυλωνίας, οί μέν ιεραπόστολοι άνε - 
πόδισαν, αύτοί δέ διανύσαντες μακρόν δρόμον ιίςτρ ία  
καί ημίσυ έτη έπέστρεψαν πρός τόν Χάν διατρίβοντα 
τότε είς πόλιν τι>ά μεγάλην καί άφνειόν λεγομένην 
Chominfu. Αρόωστήσαντος όμως τοΰ Μάρκου έχ ρονο- 
τρίβησαν εν ειος είς Βάλκ* ύπερβάντες δ’ έπειτα τά 
ορη Belour καί διαβανιες τήν πόλιν K ascbgar διήλ- 
θον ένιό; τριάκοντα ήμερων τήν έρημον τοΰ Lop καί 
Cobi, έπειτα δέ προγώρησαν εί; τά βόρεια τή; Κίνας. 
‘Ο μέγας Χάν μαθών τ/,ν άφ'.ξίν των έ’πεμψεν είς 
προϋπάντησιν, τούς έδέχθη ύστερον εύμενώς, καί είς 
τό έξής δέν έπαυσε νά τού; εύνοή,

‘Ο Μάρκο; δέ αύτός έξεπαιδεύθη χαΐ συνοιχειώθη 
τοσοΰτον μετά τών Ταρτάρων μιμούμενος τά έθιμα 
αΰτών, λαλών δε χαί γράφων τήν γλώσσαν, ώστε ήγα* 
πήθη ιδιαιτέρως παρά τοΰ μονάρχου.

"Επειτα δ’ άπεστάλη ώ ; πρέσβυς εις χώραν τινά εξ 
μήνας άπέχουσαν, οπου καί ύπέρ πάντα άλλον εύδο- 
κιμησε, καθώς καί είς όποιανδήποτε άλλην υπηρεσίαν 
προεχειρίσθη· όθεν τοσοΰτον εΰηρέστει, ώστε άπέβη 
πρός τους λοιπούς μεγιστάνας τοΰ δυνάστου επίφθονος.

Οί τρεΐς Πόλοι έβοήθησαν τόν Cublai Χάν είς 
τήν έκπόρθησιν τής μεσημβρινή; Κίνας. Μια μάλιστα 
πόλις ματαίως πολιορκουμε'νη πρότερον έπί τρία Ιτη 
έχειρωθη μόνον διά τής περί τά τοΰ πολέμου εμπει
ρίας των. Έκτός τούτου δ Μάρκος άνέλαβε χαί τήν 
διοίκησιν όλοκλνίρου ένός έκ τών κυριευθέντων πάλιν 
νομών.

Μετά δεκαεπταετή ύπηρεσίαν οί Πόλοι έπεθύμου» 
νά έπιστρέψωσιν είς τήν πατρίδα τω ν  άλλ’ δ μονάρχης 
κατ’ οΰδένα τρόπον .δέν ένέδιδεν ε ί; τάς παρακλή
σεις των. Συνέβη δέ τότε κατά τύχην νά ζητήση ό βα
σιλεύς τής Περσίας ’Αργών παρά τοϋ Cublai γυναίκα 
έκ τής οίκογενείας τής άποθανούσης βασιλιοσης. Μόλις 
κατ αύτήν τήν περιστασιν ο μονάρχης συγκατετέθη 
νά τούς παραπέμψη μετά τών τριών πρέσβεων, οΓιινες 
ήλθον ώς νυμφοστόλοι. Διά τοΰτο μέλλοντες ήδη νά 
άναχωρήσωσι διά θαλάσσης είς τήν Ινδίαν, όδεν 
έφθασε πρό όλίγου δ Μάρκος, προσεκλ/,ίησαν καί οί 
τρεις παρά τοΰ αύτοκράτορος, οστις έγχειρισας είς 
αυτούς τρεΐς χρυσοΰς πίνακας διέταττε νά διέλθωσίν 
έλευδέρως διά πάσης τής έπιχρατείας του τρεφόμενοι 
χαί φιλοξενούμενοι πανταχοΰ' έπέμποντο δέ προσέτι 
καί ώς πρέσβεις πρός τε τόν ’Απόστολον (τόν Πάπαν) 
καί τούς βασιλείς τή ; Γαλλίας καί ‘ Ισπανίας κα! τούς 
λοιπούς τών χριστιανικών λαών ηγεμόνας' χάριν δέ 
τούτου ήτοιμάσδησαν ύπέρ αΰτών καί άλλα πολλά και 
δεκ«τέ»σαρα πλοία φέροντα τε'σσαρας ιστούς έκαστον. 
'Αποπλεύσαντες δέ κατέλαβον μετά τριών μηνών θα- 
λασσοποριαν τήν πλουσίαν καί άξιοδέατον νήσον Ιάβαν 
μόλις δέ μετά δεκαοκτώ μήνας εφθασαν είς τόν σχ«- 
πόν· άλλ έχίνδύνευσαν τοσοΰτον, ώστε μόνον αΰτο! 
κα! 15 άλλοι έκ τών συνεπιβατών διεσώθησαν άδλα-

6«ΐ<, «άντίς i i  oi λ«πβί icipt τούς ίξαχοσίους άπεθα-ι 
Μβν καθ’ δδόν. , 9

Ά λλά  τέλος άπίβησαν είς τήν πόλιν Ormus, άφ ου 
*αρέπλε#σαν τά παράλια τής Κίνας, διέβησαν δέ μεταξύ 
Χουμάτρας χοί τ?5ς χερσοννήσοκ Μαλάκας, έξήλθον είς 
ιήν Τασπροβάνην, «αί Ικαμψαντό άχρωτήριον Comorin 
xai χήν παραλίαν απασαν τοϋ Μαλαβάρ.

’Εντούτοις δ Βασιλεύς τής Περσίας ’Αργών ^το 
ήδη άποδαμμένος’ όθεν παραδόντες τήν νύμφην είς τόν 
υίόν του Κ ιζάν άνεχώρησαν διά νά έπιστρέψωσι- 
χαθ’ όδόν δέ παρέμειναν οχτώ μήνας εις τήν Γαυρίδα 
πρός δυσμάς τής Κασπίας, όπου φιλοξενηθέντες παρά 
τοΰ ήγεμόνος Ά χατοΰ (Achatu) ε'λαβον έν εΐδει δια- 
διτηρίου άλλους τρεις χρυσοΰς πίνακας φέροντας διά
φορα σύμβολα· δυνάμει δέ τούτων έλάμβανον παντα 
χοΰ χαι Γππους καί πολυάριδμον συνοδιαν καί τήν 
λοιπήν άποσκευήν. Ουτω δέ όδοιπ-ιροΰντες κατήντησαν 
είς Τραπεζοΰντα, είς Κωνσταντινούπολή, είς Εύβοιαν 
χαι τέλος εις τήν Βενετίαν, όπου έ’φδασαν τώ 1·295 
άπό Χριστού,

Ά λ λ ’ άπόντες αύτόθεν 26  έτη ύπ ούίενος σχε?&* 
άνεγνωρίσδησαν' χαί πραγμα παραδοξον ! ουτε εις 
αας οικίας των αύτάς εγειναν δεκτοί· διότι ουτε δ 
νεοφανής ιματισμός των, ούτε τό χρώμα τοΰ προσοτ 
*ου των χαί ή δμιλία, είτε ή φω-ή των έδύναντο νά 
βεβαιώσωσι τήν ταύτότητά των είς τούς κληρονόμους 
των. Όδεν ή<αγκάσθησαν νά προσκαλέσωσιν εί; συμ- 
πόσιον τούς έπιζώντας πχλαιούς των φίλους, χαΐ οτε έ- 
χάλυψαν τήν τράπεζαν διά σμαράγδων καί άδαμάντων 
καί άνθράχων, τούς δποίου; Ιφερον κεχρυμμενους με
ταξύ τοΰ έσωπανίου τής ενδυμασίας των.

Έ κτοτε δ Μάρκος Πόλος έζητεΐτο πανταχόδεν δί 
ερωτήσεων διαφόρων ένοχλούμενος· έπειδή δέ διηγού
μενος τόν πλοΰτον χαί τήν πολυτέλειαν τών ασιατι
κών τόπων μετεχειρίζετο άναλόγως πομπώδεις φράσεις 
παρωνομάσθη κύριος των έχατομμνρίων. Συγγραφεύς 
δέ τις ‘ Ρ ιμούησ ; λεγόμενο; μαρτυρεί οτι έσώζετο καί 
ίπ ' αύτοΰ έν Βενετία κατά τήν δδόν τοΰ αγίου Ιωάννου 
χοΰ χρυσοστόμου ο οίκος τών Πόλων, αυλή τών εκατομ
μυρίων επικαλούμενος.

Μετά τινα όμω; χρόνον έφάνη είς τον Αδριατιχον 
χόλπον Γε»ουηνσιαχό; ς·όλος, οί δέ Βενετοι εκπλευσαντε; 
κατ' αύτοΰ μετά έν/ενήκοντα τριηρεων ενικηθησαν, δ 
Μάρκος δέ αΰτός τραυματισδείς χατά τήν ναυμαχίαν 
τιχμαλωτίσδη μετά τοΰ ναυάρχου Ανδρέου Δανδολο 
καί άπήχθη είς Γένουαν.

Τέσσαρα έτη διήρκε3εν ή αίχμαλωοια του Μάρκου 
®ί δέ Γενουήνσιοι ή<ουον πάντοτε εκστατικοί τα δαυμα· 
σια, όσα διηγείτο περί τών μυστηριωδών καί αγνώστων 
εκείνων τόπων έν γένει,όσου; ειδε, καί μαλιστα περί τών 
πβλυτίμων δένδρων, τών οποίων τόν φλοιόν, ή τόν καρπόν 
μόνον έγνώριζον προσωχδημένος όμως νά άπαντα είς 
τούς τυχόντας έπαναλαμβάνων άπειράκις τά αυτά με- 
τέπεμψεν έκ τ ϊς  Βενετίας τάς σημε ώσεις του χαί έντός 
τής φυλαχής υπηγόρευσε τώ 1298 είς Πεισαϊον, η Γε- 
νουήνσιόν τινα, ώς λέγεται, τής περιηγήσεώς του την 
ιστορίαν. Τ ίς οίδεν άν δ Κολόμ,βο; δέν έξηντλησεν έχ 
τών άπό πατρός είς υίόν τοιουτων παραδόσεων τήν πε-

ποίβησίν του καί καρτερίαν πρδς έξέλεγξιν τών διηγη
μάτων τοΰ Μάρχου Π ό λ ο υ ;

‘Ο Μάρκος Πόλος άφήχε καί δ-.αδήκην φέρουσαν 
χρονολογίαν 1328 ' στερούμεδα όμως τής ειχόνος 
αύτοΰ, άλλ’ ούτε τό τέλος του γνωρίζομεν ή δε διη- 
γησίς του χατασκιάζεται ύπό πολλοΰ σχοτους περι 
τε τά δ/όματα χαί τά πράγματα' αμφισβητείται δε 
παρά πολλώ/ χαί είς τινα γλώσσαν Ιγράφη. Πλήθος 
μεταφράσεων καί επίτομών καί αντιγράφων αύτής έξί- 
δόθησαν' έπειδή όμως ή δευτε'ρα αύτών τύπωσις συνέ
βη μετά 200  έτη τής πρώτης, πολλαί πιθανώς καχαί 
αναγνώσεις καί προσθήκαι παρεισέφρησαν καί διέφθει- 
ραν τό κείμενον. Μόνον είς τήν εθνικήν βιβλιοθήκην 
τών Παρισίων ύπάρχουσι τρία μέν Λατινικά χειρό
γραφα, δύο δέ Γαλλικά τό μέν τοΰ ΙΔ. αίώνος, τό δέ 
έτι άρχαιότερον περιέχον μαλιστα χαί 24 κεφαλαία 
υπεράριθμα μή ευρισκόμενα εις οΰδιμίαν τών άλλων 
έχδόϊεων, δεωρούμενα όμως ώς γνήσια τοΰ Μάρκου 
παρά τοΰ Στεφάνου Quatremere.

Ά ν καί τοσαύτην έδίΐξαν σπουδήν οί μεταφραςαι και 
έκδότσι περί τό σύγγραμμα τοΰτο τοΰ Ενετοΰ Οδυσσεως, 
άλλ’ όμως τά λεγόμενα ένομίζοντο παρά τών πολλών ώς 
άπλοι σχεδόν μύθοι, κ»ί αΰτοί δέ οί φίλοι τοΰ Μάρκου 
εδίς-αζον περί τής αλήθειας των f "Οδεν πάντες πνέοντα 
η3η τά λοίσθια τόν παρεκάλεσαν νά μή άνέχηται πλέον 
βλέπων τό κοινόν έμπαιζόμενον καί ά^ατώμενον παρ 
αΰτοΰ, άλλά νά παλινωιήτη άναιρών όσα είπεν αΰτός 
όμως τούς έβεβαίωσεν on οΐί:ε τό ήμισυ τών θαυ’ 
μάτων, όσα είδεν, έφθασε νά όιηγηθή.

*0 Μάρκος Πόλος Ιπραγματεύετο πάντοτε περί 
τών Ταρτάρων* άλλ έν* ω σι>νή?ως οΐ Ευρωπαίοι έκ- 
λααβάνουσι τούτους ώς λαού; βαρβάρου;, αύτό; παρί* 
ς-ανε βασίλειον εύρύχωρον, έθ»ο; πολιτισμένον, αϋλήν 
πολυτελή, βαθμολογίά λειτουργών δημοσίων, σύστημα 
εκλογή; αΰτών, στρατιάν τακτικήν, μονάρχην δέ πορ
θητήν ένταυτώ καί εΰπειθή εί; τού; νόμους τών χ ε ι-  
ρωθέντων, ποτέ μέν άρχηγόν φονικών ταγμάτων, ποτέ 
δέ πρόεδρον τών δώδεκα σο®ών καί Ιν γένει ώς δι- 
πρόσωπόν τινα Ίανον, ένθεν μεν ζηί.ωτην και προστά
την τών λόγων καί τών τεχνών τής ειρήνη;, έ-θεν δέ 
φίλον τοΰ πολέμου καί τών μ α χώ ν έπειτα δέ διέγραφε 
πόλεις, τών δποίων ή έλαχίστη ήτο πολυπληθής όσον 
ή υεγίστη των μητροπολεων τής Ευρώπης όηι/οσιοι 
δέ 'έργα διάφοροι ύπερβαίνοντα καί τά τών Αιγυπτίων 
αΰτών καί ‘Ρωμαίων. ‘Η αύτή δέ αμφιβολία προέχυ- 
ττε καί ώς πρός τούς θησαυρού; τοΰ ήγεμόνος αύτοΰ, 
έξέπληττον δέ ομοίως καί αί απέραντοι άποστάσεις 
τών δρόμων καί τά εξαίσια φυτά, τά όποΐα έκοιλλω* 
πιζον τάς μαγικάς έχείνας χώρας, χαθώ; καί τάπ ο ι- 
κιλόπτερα πτηνά τοΰ άέρος των.  ̂  ̂ .

Μετά ταΰτα όμως άνεφά/ησαν κατ'δλίγον Οπό τό» 
διαφανή πέπλον τοΰτον ή Κίνα καί ή Ίαπονία. Ά ρα
βες καί 'Ιουδαίοι έξεθείαζων ώσαύτως τά πλεονεκτή
ματα τών αποκεντρών τούτων τοΰ παλοιοΰ χοσμου 
μοναρχιών, εως ου έφθασαν’ νά χαταχε*ρισθώσι χαί 
είς γεωγραφικόν χάρτην ύπό τοΰ Fra Mauro τφ  
1457 χαί 1459 σχεδιαοθέντα όπέρ τοΰ μοναστηριού 

|τ*ΰ άγιου Μιχαήλ de Μurano πλησίον τής Βενετίας,



διατηρούμενο» δέ μέχρι τοΰδε εί, τήν βιβλι,θή«η>. τη ;ι 
ζόλϊως ταύτη ;.

Επί τ?5 Κολόμβου, δςλ. περί ίο  1484 ήμφισβη· 
τοΰ»το μέ» χά τερά^τ.α χη; διηγήσ.ως τοϋ Μάρκου 
Πόλου· άλλ’ ούδιίς πλέον έδισταζε ότι καιά τά σύνο
λο/ αδιη ήτο άληδής, έζητεϊτο ίέ  μάλιστα καί χάρ ν 
τοΰ χριστιανισμού αύτοΰ »ά έξελεγχδή, διαφωνία δί 
μόνον ύπήρχεν ώ ; πρός τήν έκλογήν τοΰ δρόμου. Καί 
ό μέν το} Mapxoj Πόλου ητο ή$η άδιάβχτο; δ.ά τού; ό 
παδού; τοΰ Μω^μέτ,τό δέ δλιβιρώτατον πάντων ή Κων 
σταντινούπολις έδού/,ιυεν ήδη ιίς βύιού:, μαθημα οδυ
νηρόν ταπεινώ ιεως, ή μάλλον οιωνός απαίσιο; είς τήν 
π:ωτότοχον αύτή.; ά§«λφήν τήν άγέρω/ον ‘Ρώκην. 
τό » δέ διά δαλάσσης δρόμο» ήτο προο;ρισμένο» νά 
άνεύρωσι πρώτοι οί Ιίορτογάλλοι Γχαμα, Μαγελάν, 
καί Περέζ διά »ά άνα ζητήσω·» τά παράλια έχεΐ η ,  59ϊν 
άδωρμήδηιαν τά δίχατίσσαρα πλίΐχ  τού Μάοκου 
Πόλου.

Τίλεσρορησάση; δέ τής πρώιης ταύτης απόπειρα;, 
ο μαγνήτης έφάνη άποχρώνχως ισχυρός, άστε νά έλ- 
κύση έπειτα άλΛηλ'-,διιίόχω; καί πολκών άλλων έδνών 
τολμηρούς δα/.ασσοπόρου:, τούς όποιους ήχον.ούθησαν 
αμέσως κατόπιν καί οί ιεραπόστολοι.

Ή  διήγησις τοΰ Μάρκου Πόλου λέγει ό Abel Re 
musat δεωρηδεΐσα κατ άρχάς ώ ; μυθιστορία άπε 
δίίχδη έχ τών πραγμάτων σπουδαιοτίτη διά τε τή» 
άχρίβϊΐα» κσί τήν ποικιλίαν τών συμβ; βη<ότων (Nou- 
veaux Melanges asiatiques Tom. 1. 1 8 2 9 )  com 
κατά τοΰτο φαίνεται ώ ; ομοιοπαθή; δ Έ ετό ς-το ΰ  
ήμιτέρου ‘ Ηροδότου. (I ) ‘Ο Μάρκος διαστρέφει 
?σω; πολλάκις τών τόπων χά δνόματα ώ ; μή 
δίΐνός άναμφ βόλως εΐς χήν Σηρικήν, είτε Κινεζι
κήν γλώ ίσ*ν, ότω ήτο εις τήν Ταρταριχήν χοΟτο 
τούλάχιστον φρονεί ό Ποριογαίλλος Ιηιουίτης Γα 
6„ιήλ Magahaeens (Nouvelle relativa de la Chine 
άλλ’ b σχολιαστή; τοΰ Μάρκου Ά γγλος MariJen 
διατρίψα; έπ! πολϋν χρόνο» ει; Σουμάτρκν άναγνω- 
ρ’ζει τήν ά^ήδεια* τών περιγραφών του' έπειτα καχά 
τ ;,ν ‘Ρϊμουζάτ τά δ/όματχ αΰχά παρήλλαςαν πο/ύ 
άτο τών χρόνων τοϋ Μάρχου άντικατασταδέντα πσ^ 
άλλω*, εις δ£ τή* Ταρταρία» ού μόνον αύτά έξέλι- 
π :ν , άλλά χαί πόλεις πολλαί όλοτελώς κατηδαφίσδησαν.

Έν πρώτοι; ή μικρά Αρμενία, οπου είσάγιι ήμας 
ό περηγητή;, ύ.τόκειται νΰν εί; τούς Ταρτάρους· αΰ- 
τόδίν διέρχονται τά έμποριύμαχα τής Άσίας. Έ χει 
δι παράλιον πό^ιν τήν Αντιόχειαν, Lagas τόπον 
«μπορικώτατο», αύτόδι η:οαηδ£υονται οί Ιμπο. 
pot της Γενούις χαί Βενετίας· επεται μετά ταΰτα 
ή ‘ Γρχανία τουρκομανία· αύτόδι δέ εΰρίσκονται τρία 
ίΐδει άνδρώπων, οί διασώται τοϋ Μωαμέτ, κατοικοΰ»- 
τες χά ορη καί τάς έρημους καί τά ; βοσχησίμου; π ε
διάδας, οί 'Αρμένιοι καί οί Γραικοί ζώντες ιίς  τάς

(1) Πόσα τωόντι τον 'Ηροδότου έθεωρϊήβησαν 
άλλοτε ώς ψεύδη, η προλήψεις, τά όποΐα δμως red  
τιραι πληρυφορίαι (ζήλεγζαν ώς άλη ίή .

πόλιις ώ ; έμκ.-ροι κο'ι ίιομήχα>9·, έργαζόμινοι δε 
τάπητας χαί ύφάσματα μετάξη; ‘Ρ;δόχρβα ύστερον 
δκρχόμεδα τήν μεγάλη» Αρμενίαν όπου στρατοπι- 
δεύουσιν δμοίω; Ταταροι έν μέοω τώ» έπιτηδιιοτάτων 
υφαντουργών τής μετάξης αύτοΰ μαλλία.

Πρός 6:ρόά» δέ τή; μεγάλης Άρμε ίας εύρίσκομι» 
τή» ( Αλ6α»ιχή» Κολχί3α) Πωργίαν ύποκειμένην ό- 
μοίως εΐς χού; Ταρτάρους δπου κατασκευάζονται τά 
λιπτοϋφέστατα χρυσά σάγη χαί σηιίχαί έσθήτις, ή 
χώρα ύπάρχει δουνώίη;, έχει δέ αύλώνας πολλούς 
χαί φρούρα συχνά δημείναντα άπόρθητα καί έπί 
ι ί ;  καταχτήσιως. Κατοιχεΐται δέ ύπό χριστιανών τοΰ 
άνατολιχοΰ δόγματβ;.

Πρός νότον χαί άνατολάς τής μ ιγάλη; Ά ρμ ινία ; 
έκτεί»εται τύ βασίλειος Μοσούλ, (Μόσουλον ή Νινιδή) 
του οποίου μέρος μέν πρυδεύει τά του Μωαμέτ, μ έ. 
ρος δέ τόν Ίησοΰ» Χριστό», άλλοι Νεστοριανοί χαί 
Ιακαβίται· ύφαίνουσι ό'έ και ουτοι χρυσά σάγη κοί 

μεταξωτά υφάσματα' αύχόδεν προέρχονται οί πλούσιοι 
έμποροι λεγόμενοι μιζουλίν (1) οί μεταφέρονχες παμ- 
πληδώς τά άρώματα. Τά ίρη κατοιχοΰνται άπό χρι
στιανών καί Σαρακηνών.

Αχολουδοΰνχες τό ρεύμα χου Τίγρητος (ή Τίγριδος) 
ποταμού έρχομεδα ιίς  τήν πόλιν (Σελεύκειαν) Βαγδάτ, 
οποιι ίϊρευει ο χαλΰφης τών Σαραχηνών, χαδώς δ 
πάπας δ αρχηγός τών δυτικών χριστιανών ιίς  τήν 
‘ Ρώμην. Διά τοΰ ποταμού, δστις τή» διασχίζει δύνα- 
ταί χις νά καταβή μέχρι τή; Ινδικής δαλάσσης, τοΒ* 
τον τό» δρόμον άχολουδοΰσιν οί ίμποροι διαρχοϋντα 
δεχαοκτό) ήμέρας.

Ένταΰδα δ περιηγητής δ.ηγεΐται έ» παρόδω τή» 
αλ&>3ιν χής Σελιυχαιας υπο τών Ταρτάρω», τούς αύ* 
τόδι εύρεδέντας δηταυρούς, καί τόν βάνατον τού Κα- 
λύφη χαταδικασδέ»τος εις άποκαρ-έρησιν έπειτα μ«- 
τ ιο ϊΐ*ε ι εις την Γαυρίδα, πολιν μεγάλη» του νομού 
(ΊΓρκανίμη) ‘ Γρχάν πιριέχοντος πολλάς άλλας πόλεις 
πιρικυκλουμενας υπό τερπνίτάτων καί πολυκάρπων 
κήπων κα! χλοερών πιδιάδων· έπιφοιτώσι δέ αύτόθι 
πολλο! χριστιανοί έμποροι άγοράζονχις καί άλλα έμ- 
πορεύματα προσέτι δέ καϊ τιμαλφείς λίθους· εύρί- 
σχονται δέ Αρμένιοι, Νιστοριανοί, Ίακω^ίται, Γεωρ
γιανοί καί Πέρσαι παμπληθείς καί ύφ,αντουργιΓα 
χρυσών κα! μεταξωτών έοθητων.

'Η δέ Περσία πόσω τό πάλαι πολυθρύλλητος κατε- 
ρημώθη ύπό τών Ταρτάρων αύτόδι χεΐται ή πόλις 
Σάβα, δδιν «νεχώρησαν οί τρεις μάγοι πρός προσχύ- 
νησιν τού νεοστί τεχδεντος Ιησού Χριστοΰ. Διαιρείται 
δέ ή Περσία εΐς νομού; δκτώ 1) τή» Περσίδα (Φάρη) 
2) Σουσιανήν (Χουτιστάν). 3) Καρμανίαν (Κ ερμάν). 
4) Γιδρωσ’αν (Μαχεράν). 5) Άραχωσίαν (Κανδαχάρ) 
6) Δραγγιανή  ̂ ( Σ ιγιετά»). 7) Άριαν (Χορασέν). 
8) Παρδιαίαν (’Hpatxj. φέρει ίππους άλχίμους καθώς 
χα! δ»ου; σίτον, όουζο», βαμδάχιον, οίνον χαί χαρικύς, 
έμπορευεται δέ πολύ μιτά τή ; Ινδία;.

(1) Ισως xai ιό Λεγόμενον νφασμα jμουσελίνα.

Έκ τής πόλεως Γ ια σ δ ί  άν^χωρών δ δδοιπόρβς 
διαβαίνιι δάση χ α ΐ  πεδιάδας, μετά δέ επτά ήμέρας 
έρχεται είς τό Περσικόν βασίλειο» Κρέμαν, όπου 
εξορύττονται έχ τών βράχων καί τώ» όρέων πολύτιμοι 
λίθοι λεγόμενοι χαλά'ιδες (1) εύρίσκεται δέ καί πολυ; 
χα/χός. Οί κάτοικοι χαιασκευάζοΜσ: τεχνικώτατα 
λέπαδνα, προσέτι δέ έφίππια καί ξίφη και φσρέστρ*;- 
αί γυ»βϊκ«ς επιτηδεύονται κομψότατα ποικίλματα έπί 
τών υφασμάτων ποριστάνοντα άνθη χ α ί  ζώα χαι 
πτηνά χαί ιΐχό»ας άλλας δ'αφόρους. Είς τά όρη τή ; 
χώρας ταύτη; πέτονται καί οί θηριυχικώτατοι ιέραχες 

Είς έπτά ήμιρών δρόμον πέραν του Κρέμαν άπαν- 
τώνται φρούρια χαι πόλεις καί άγροιχίαι' πλήΟιι δέ ο 
τόπ3;  πολλαχοΰ 6ή:ας και περδίχων έπειτα άπαν

διά κλωστής ίμαντώδοας τοΰ φλοιοΰ Ινδικών τΐ»ω» 
δένδρων χινίυνεύουσι «υχνάκις χαί συντρίδονται. Οί 
κάτοιχοι έχουσι χρώμα μελανό», δοξάζουσι δέ τά τοΰ 
Μαωρέτ, καί σπείρουσι μέ» κατά Νοέμβριον, θερί- 
ζουσι δέ κατά Μάρτιον. Ούδέν χόρτον φύεται έπί τής 
γ ί ; ,  έκτός τών φοινίκων διαρχούνχων μέχρι Μαίοι». 
Πνέει δέ ένίοτε άνεμος τοσοΰτον κουματηρός έχ τών 
πίριξ αμμωδών έρήμων, ώστε οί άνθρωποι κίνδυ- 
νεύουιιν υπό πνίγους.

Πέραν του Κρεμάν είς έπτά ήμερών διάστημα 
ύπάρχ» ίλλειψ ι; παντελής ποτίμου ΰϊατος* διότι το 
εύρισχόμενον χλοώδις πικρίζει καί κινεί τήν κοιλίαν 
ώς καθαρσιον έπειτα επ ιται έρημος, όπου μόνο* όνοι 
έκ πάντων τώ» άλλων κτηνών άπαντώ»ται. Μ ιτά

y - j / L i e  ' ταΰτα έρνεται Ο όύοιπορος εις την πόλιν Lobinan,•χϊχαι δρος. του οποίου η αναβασις και καταο*σιςρ·, “1"* >
διαρκεΐ τρεΐς ήμέρας, ήσα» δέ άλλοτε έπ ’ αύτοΰ χατοι 
κίαι άνθρώπων, άλλά σήμερο* βόσχουσι μόνο» κ τ η ν η  

Έ ρχεται κατόπι* εύρυχωροτάτη πεδιάς, είς τήν 
άρχήν όέ ταύτης φαίνεται πόλις Couradi ένδοξος μέ»

δπου κατασκευάζονται κάτοπτρα έκ χάλυβος λαμπρό
τατα χαί μεγάλα, ή οφθαλμική πομφόλυξ, καί ή πλα- 
χΐτις σποδός (τό σπόδιον) οί δέ κάτοικοι άχολουθοΰσι 
τά τοΰΜαωμέτ.

Επ«ται δέ πάλιν καί άλλη έρημος πέραν τής πό.
τό πάλαι χαί^ αξιοθέατος, καταστραφεΐσα δμως άλλη Co|)inaa ^  α ^  ίχ ^ μ, ρών ^  |π„ .
Λοοιαδοχως ύστερον υπο των Ιαρταρων. Ια  προΐ 1 . . .
όντα της έπαρχίας ταυτης (Reobarle) υπάρχου: 
φοί*ΐκες, παραδείσια μή^α, χαί πιστάχια, ό δέ όδοι 
κόρος άποντα συχ»άχις άτταγήνας (λιβαδοπέρδιχας) 
μαλένας καί λευκού; βόας έλικόκίρω; χαΐ μιχρόποδα;
φ,ροντας μεταξύ των νωτων υβ,ν δυο παλαμών τοL  , α χαί navToSai!oi χ« ρποι. —  Κάτοικοι
μήχο;, κλίνοντας δε, χαδω; α χαμηλοί, δια να̂  S«y_6cooij _  Έπ6χ|{νβ τώϊ τόπων „ ύτων (l)pi

κα! πρόβατα, τών οποιω»

τα έμβαι»ομε< εις χήν επαρχίαν Tonocain, μεδόριο» 
τή; Περσίας πρός β^ρρά», περιέχουια» πόλεις καί 
φρούρια· γυναιχες ιύμορφοι· θρησκεία τοΰ Μαωμέτ.

Έκεΐδε» δέ έρχόμεθα είς εΰδαλείς πεδιάδας καί 
κοιλάδα; καί λόφους, δπου πλήδουσι* αί νομαί καί τά

Μαω·

το ος* ευρισκονται 
ιόσον ι 

τριάκο<τα λίτρας

Ιμετανοι. — Επέκεινα τών τόπων 
πόλις κατά πάντα εύδηνοΰσα Σαπουργάν

εύρίσκεται
(Πασαργα'-

ούρα εχει τόσον πλάτος και ογχος, ω στ. ζυγίζει ^  S)teu ,ύο ί^οντα ι άφθονα τά εύχυλότατα
Αι πο «ΐς χουσι τείχη ια μβ>,tηδέβταtα πεπόνια τού κόσμου, τά όποΐα κο.

άποσοβώσι τους λ ^ τα ς  έξανδραποδίζοντας τους αν-Ι , ίς τ , ^ χ(9 ξηρ, [ νοντΛ1 ε{;  τέν ^ .ο ν , πλήθει
θρωπους. Καταγονται 84 αυτοί άπό μητρ ς μ ν ν τ,ς Κ» ή 7<*>Pa Χ«ι Οηοας χαι πτηνών ποικίλων,
πατρός δέ Ταρχάρου, διά δέ τών έπωδών και τής δια- T‘eXo. 5$εύ5ντες |τ( δΛ̂ ον §λί π9μ|ϊ * "  
βολικής μαγείας τω» μεταβάλλουσι την ημέρας είς BijCTfa>  ̂ Ζ ϊ?[ά3π*, μεταξύ Β.οχαρίας >
νύκτα διά νά λαιυραγβ»γώσ ν άνετωτίρον ! Παρ αυτώνΙ ,, ,   : ^

άλλην πόλι» 
κα! Καβούλ,

πάλαι μέν ποτε μεγάλην χαί πιριφανή, άλλά παδοΰ- 
’,Ισαν χαΐ έπ^ρ*«σθίΐσαν πολλαχώς ύπό τών Ταρτάρων.αΐχμαλωτίσθείς καί δ Μάρκος διεσώθη κατ ’ ευτυχίαν

έν’ δ  τινές έκ τών τής συνοδίας του έπωλήδησαν, ή Γ β ',«ο θ  J  δΓ « λ ε υ τα  καί ή^πίρσία πρός άνατο'λάς
ίφονεύδηοα»

Μετά δέ πέντε άλλω* ημερών δρόμο» άπαντατα 
άλλος κατήφορος πλήρης ληστών1 κατόπιν δέ αύτου 
έχτείνεται είς δύο ήμερών δρόμον πεδιάς λεγομένη Φ«Ρ;|,£;  πολλών ημερών δρόμον δέν άπανταται 
μόζ, δπου έχτός τώ* άτταγήνων νέμονται^ ψιτταχοί ,’πει5ή 0\ ά»θρωποι άπό τοϋ φόβου τών ληο
καί άλλα πτηνά τώ» ήμετέρων διάφορα· uitesov δέΙ /------  __ι    . ι .  Ζ—
φαίνεται δ Ωχεανος,

και προς άρκτον.
Μετά ταΰτα άκολουθιΐ ή χώρα λεγομένη Dogana
Έ ντός τών όρίων τής Μογγολίας xai Κ ίνας.

κατοικία,
  ̂ ( στών κατα*

ύστερον δέ j ^γ0υ7( Χα| χρύπτονται είς τά δρη καί τά φρούρια* ή 
εΐς δέ τάς άκτας αύτοΰ σχόλις|γ^ -χ-ρέφει άφθονα βοσκήματα καί άγρίμια’ πρός νότο»

«αντοδαπών. Ή  γή υπάρχει νοσώϊης αύτοΰ, δ δέ άήρ τ0),^ς Χα[ άρκτου εύρίσκομε» άλλην εΰφορωτάτην έπιιρ- 
θερμότατος· άν δέ ξένος έμπορος άποδάνη ό βασιλεύς L j av ^Σογδια»ήν;) τής οποίας οί κάτοικοι έξέχοοσιν εΐς 
σφιτερίζεται τή» περιουσία» του. Γίνεται δέ καίL j  κυνήγιον- φέρουσι δέ άντί πίλου είς τή» κιφαλήν 
οίνος έκ φο’.*ί*ων άρίστη; ποιότητος· τά αχατια των π(ρ1χυλιγμένον μαχρόν οχοινίο» έκ δέκα παλαιστών 
ώς μή γομφούμε»α δί ήλων, άλλά συρραπτόμεναΙ^στρόφιον).

Είς άλλη» επαρχίαν Seasen λεγομένην, άπέχουσοιν 
Ιδέτριώ» ήμερών δρόμο* οί άνθρωποι κατοικουσιν έντός

(1) Κνανοπράσινοι λ ίθο ι λεγόμενοι το υ ρ χ ισ τ '\ ^ ν ·ώ ν , ,ίτ ε  φωλεών, τούς όποιους 
περονζές ' “ ς τ 'ν ς γίΐτονα αυτής Balascian



γεννώνται πολύτιμοι λίθοι καί λαμπρότατοι κυανοί,ιΓτι 
γαλάζον χρώμα έχοκτις ώ ;  φλέδις ι ίς τάς πέτρας τών 
βράχων μεταλλιύ ιτα ι δ* xat άργυρος άφθονος' άλλ» 
χαΐ οί ίπποι τοΰ τόπου τούτου διβδρυλλοΰνται ώς τα* 
χύτατοι xai απετάλωτοι’ άίπασα δέ ή χώρα ύιιάρχιι 
όχυρά xai δύσβατος.

Είς έπτά δέ ήμιρών δρόμον ΐπέχιινα ζώσι λαοί 
είδωλολάτραι χαϊ έχδοτοι ιίς  τάς μαγιίας· οί άνδρω. 
ποι φέρουσι κρίκους έχ χρυσοί, ή αργύρου xai μαργα 
ρώδιις ώς Ινάτια· τρέπονται δέ διά xpswv xai δ^υζης 
(ώς οί Κινέζοι).

‘ Η δέ έπαρχια Κισμους (ισ. Κβσιμίρ, Χωρασμίβ) 
χατοιχιΐται xai αυτή ά π ό  «ίδωλολάτρας xai μάγους 
δυναμέ*ους νά μιταβάλωσι τούς καιρούς xai τήν ήμέ- 
pav είς νύχτα" ιύρίσκονται δέ ίξ  αΰτών πολλοί έρημί 
ται ώς άσχηται.

Ή  έπαρχία Bouar έχ ιι τριών ήμιρών δρόμου πιρί 
μ ι τ ρ ο ν ,  χ α τ ο τ χ φ α ι  δέ ύπό M a ω μ ι τ a v ώ v ·  πρός τα  
δορειανβτβλικά αύτής ύττάρχουαιν i/ψηλότατα όρη· με 
τ β ξ ύ  δέ δ ύο  όρέων έκτεί*εται μιγά/.η x a i  λιπαρωτάτη 
Χ Ο ίλ ά ς , ω σ τ ι  έντός 10 ήμερώ» τό ϊσγνότατον ζώο< 
γ ί ν ε τ α ι  παχύτατον* τά δέ αυτόθι πρόβατα φι'ρουσι τά 
χ έ ρ α τ α  πλατέα ώς 6 παλάμας’ όθεν οί βοσκοί κατα- 
« ι υ ά ζ ο υ σ ι ν  έξ αΰτών πινάκια, ιίτε  πατέλλια (πια 
τ έ λ λ α ς ) .  Περαιτέρω ?έ εύρίσκιται δώδιχα ήμερών δρό
μ ο υ  ύψωμα, όπου τά ψύχος γ ίν ιτβ ι δριμύτατον, ώστε 
ο υ τ ε  τ ό  πΰρ έχει αύτόθι τό σύνηθις λαμπρόν χρώμα, 
ο υ τ ε  τ ά  έδώδιμα βράζονται ώς άλλου. (1)

Εις τήν έπαρχίαν Belor ο! άνθρωποι κατοινοΰσιν 
υψηλά όρη, υπάρχουσι δέ ιίδωλολάτραι και άγριοι 
ζώ ντις άπό χυνηγίας καί περιβεβλημένοι δέρματα 
ζώων.

Έ< τώ* δρέων τούτων μιταδαι'νομεν είς τήν ‘Γρ- 
κανίαν (Τουρκεστάν) ή μιγάλην Τουρκίαν διά τοϋ βασι 
λείου τοΰ Κασκάρ, όπου ύπάρχουσι πολλαί πόλιι:, 
πρωτούουσα δέ α !τώ ν ή Κασκάρ κατοικιΐται ύπά Μ ι 
ωμετανών έμπορων, ε’ν μέριι δέ χαί χριστιανών Νε
στοριανών.

Ex τ ις  C ascar δ πιριηγητής μιταβαίνει ε ’ς τήν 
Μαράχανδαν τής Σογδιανή,-, ιίτε Μπουχαρίας, πόλεως 
εΰρυχωροτάτης, κατοιχουμένης ύπά χριστιανών Νε
στοριανών χαι Σαραχηνώ». ’Επιιτα επεται ή έπαρχία 
Charcam Ιχουσα ίκτασιν πέντι ήμιρών δρόμου, κα
τοίκους δε Μαωμετβνούς και τινας χριστιανούς 
Νιστοριανοΰς' κατόπιν δέ αΰτης ή έπαρχία Cotaa 
μήκους όκτώ ήμιρών, άνήκουσα ιίς  τόν μέγα» 
Χάν καί κατοικουμένη ύπό Μαωμετανών. ‘ Η έπαρ- 
χ ία  Ρ&η μακρά πέντε ήμιρών δρόμου. Αύτοΰ' ρι'ιι 
ποταμός, όπου εύρίσκονται λιδοι ’Ιάσπεως καί χαλ- 
χηδονίου- εγχώριοι Μαωμετανοί. Ά λλη  ίπαρχία ή 
Clarcian έχουσα ποταμούς σύροντας Γασπίν καί χαλ- 
κηδονιον λίθον Απαντες ουτοι oi τόποι ύπάρχουσιν

(1 )  Τοΰτο .-rafcztjpr)otr ό Χουμβο.Ιδ ε ίς τήν  
χοp v c r f r  τών 'Ardeo>r. ΰπερυψήΛων όρέων τής 
Λμεριχής.

αμμώδεις, οί κάτοικοι πολιμούμειοι άποχωροΰσιν 
ιις  τας έρημους, οπου μόνον ιδρίαχονται £πότιμα δ· 
δατα ιίς  αύτούς γνωστά.

A <ρ ου διέλδ^ ό διαβάτης πέντι ήμιρών δρόμου 
αμμώδη χωράν Χατβντα ιίς πόλιν χιιμένην χατά τη» 
«ίσοδον τής μιγαλης ιρήμου διαρκούσης τριάκοντα ή- 
μέρας' έπιοιτιζεται δέ αύτοδιν έπί £<α μήνα’ ιίς  τό 
τέλος αύτής έπειτα φαίνεται ή πόλις Sacion . υπο- 
τιλής ιίς  τόν μέγβν Χά* χατοικο#μένη ύπ» ιίδω- 
λολατριών, Σαρακηνών καί Ναστοριανώ» χριστιανών. 
Ή  έπαρχια λέγεται Ταγγούτ (Βορ. Αν.) Μ ιτ αύτήν I . 
ιιιιτα (Β.Δ.) άκολουθιΐάλλη ή Καμούλ μεταξύ δύω έρη
μων κιιμένη, τής μιγάλης χαί μίκράς (όκτώ ήμιρών)· οί 
ά-δρωποι λατριύουσι τά είδωλα, ύποίρχουσι φαιδροί και 
έκδοτοι ιίς τήν μουσικά,5διν (J?ouot, ψάλλουσιν όργανα 
χορευουσι, καί κατά διαφόρους άλλους τρόπους εύθυ- 
μοΰσι, διαπριπουσι δέ περισσότερον καί κατά τήν φι 
λοξε»ία».

Απαριθμώ» δέ τάς παρά τήν έρημον έπαρχίας^δ 
Μαρκ;ς IIόλος φέρει τον αναγνώστην άπό Β. Δ. 
πράς Β. Ρ. Δ. είς τάν νομόν Γκι»σιντάλας (ghinchin* 
talas)· έχ ιι δέ γέγιθο; αυτη δεκαές ήμερών δρόμου 
ίΐιτεΐίουσα ιίς τάν μέγαν Χάν και κατοικουμένη 
Οπό Μαωμιτανώ», ιΐδωλολατρών καί χριστιανών Νε* 
στοριανών. Κατά τά μεθόρια δέ ούτής πράς Βορ^άν 
κίΐται όρος πλήθον χάλυβος και αμιάντου (σαλα- 
μάνδρας κατά τόν πιριηγητή») έπέκεινα δέ είς δε<α 
ήμερων δρόμον πράς Αν. xai Β. Αν. ό τόπος ύπάρ- 
χ ιι ακατοίκητος. Μετά δέ ήυίρας δέκα ιΐσιρχόμιθα 
εις άλλην επαρχίαν τήν Suetu ir πλήρη πόλεων καί 
ipojpiuiv· Απασα ή χώρα αυτη άνήκιι ιίς  τόν μέγαν 
Χά»' ιύρ'σχιται δέ χατά πάντα τά όρη τό ριΐον (ή 
ραβαρβαρ^ν) άρθονωτατον, έκίϊδιν δέ οί έμποροι τό 
μιταφέρουσι παντοΰ.

‘Η πρωτήουσα τοΰ Ταγγούτ Campicion, μεγάλη 
<αι περιφανής, κατοικεΐτβι ύπά Μαωμετανών, έν μέριι 
δ» και χριστιανών έχόντων τρεΐς μεγάλας καί λαμ· 
πράς έκκληιιας' υπάρχουσι» ομως κα! πολλοί ιίδω - 
λο/.άτραι, τών οποίων τινά είόωλα ΐκ  πηλοΰ, λίθου, 
ή ξύλου έχουσι δέκα βημάτω» μέγεθος, καλύπτον
ται δέ υπό χ:υσοΰ, ή άργύρου. Οί ίεριις τών ιίδώλων 
τούτων^ δια^έρουσι κατά τή* κοσμιότητα καί έπιιί· 
κιιαν ικ δέ τών άλλων πολλοί πλούτιοι νυμφεύονται 
^ε/Ρι τριαχοντα γυναικών, οί δέ άνδρις προσφέρουσι» 
ιίς τάς συζυγούς των ώς ά»τίφιρνα κτήνη κα! άνίρά- 
ποδα καί χρήματα κρο ιίιι κατά τήν δ^ναμί» του έκα
στος. Πολλά ϊκ τών καθ’ ήμας αμαρτημάτων αΰτοί 
διωροΰσιν ή ;  νομίμου; καί συνήθεις πράξεις.

Αύτόθι, είς τήν πόλιν δηλ. Campicion, ό Μάρκο* 
Πόλος νοσήσας διεμεινεν εν έτος,

Πιραν δέ τής πολιως ταυτης δωδιχο£ ήμερών όδόν 
ιυρισκιται άλλη λιγομένΤ) Εζίνα ιίς τά άκρα τής έ
ρημου, ανηχιι δ* ιίς τόν νομόν τοΰ Ταγγούτ. Οί κ ά 
τοικοι αυτής είοωλολατραι ζώσιν έκ τών καρπών καί 
τώ* ζωων· αύτόθιν ό οδοιπόρος λαμδάνιι έρόδια έπί 
τισσαράκο*τα ήμέρας* διότι ή ακολουθούσα έρημος ύ- 
παρχεί λιαν έκτιταμενη και ούτι χ ατ ο ι χ ί α ν  έχει, ο υ ιι 

,ξε»οδοχιια, μό»ο» δι εν καιρώ τοΰ θέρους ιύρίσχονται

ά»9ρωποί ι ίς τάς κοιλάδας x«i τά όρη. Βόσκουοι δέ ιίδοιλολατρών ( δηλ. τών Κινέζων) οι δι πράς άνατο- 
πανταγοΰ θηρία οιάρορα και ιδιαιτέρως δναγρ·ι* λάς μιμούνται ήδη τούς Σαρακηνους. ^

ΈφΟάσαυεν ήδη είς τήν μεγάλην πόλιν Καραχοοάν Έ * « δ  Καραχβράν πρός βορραν «δρίσχομιν τή» 
έ-,ουσαν τριών μιλιών περίμετρον, πρώτον σταθμόν ««^ιαδα B aigu  διαρκουσον τισσαρακοντα ημέρας, 
τών Τβοτάρων1 έξερχομένων έκ τη ς πατρίδος των Κατοιχιΐται δέ αυτη ύπά άγριων λεγομινων Μεερι 
χαΐ όρμωντων κατα τών ήαιτέρων τόπων, στρβτό- θηρ.υόντω» μαλιστα τάς Ιλάφους* δμοαζουσι δέ αυτοί
πε3ο» γενικόν, όπου συνήρ^οντο τά στίφη του Τσήν- 
γχίσχάν, τοΰ ίποίοο ό Μάρκος Πόλος άναφέριι τάς 
άλληλοίιαδόχους έπί 6 έτη κατακτήσεις.

Οί Τ άΓταροι διοτρίβουσι κατά μέν τόν χειμώνα 
είς θερμούς, πεδινούς καί νομαδικούς τόπους, οπου εύ 
ρίσκουοι καί τά κτήνη των άφθονον τροφήν, τά δέ 
θέρος ιίς τά όρη καί τάς κοιλάδάς* κατισχευάζουο 
τάς οίχίας των έκ ξύλων τό σχήμα στρογγύλας καί 
ποριφο:ήτου;(ό)ς φερέοικοι) όσάχις δέ ςηρίζουσιν αύτάς, 
άνοίγουοί πάντοτε πράς νότον τάς θύρας. Αί αμαξαί 
των σκεπάζονται ύπά μέλανος πιλήμαιος, ώστε οΰδέ 
ποτε τό υδωρ τής βροχής διαχωρεΐ «ίς τά έ':ω τοϋ 
όχήματος· ελκοϋσΐ δέ αύτάς χαμηλοί, ή βόες, καί έπ' 
αύ .ών κάθηνται αί γυναίκες xai τά τέκνα των (άμα- 
ξάβΐίΐ). Οΐ άνδρις καταγίνονται μόνον ιίς τό κυνη
γιού, οί δέ γυναίκες άγαθαί καί φίλανδροι άνασχο- 
Χοΰνται είς πάντα τά οίκιιακά έργα’ έκαστος δέ αύ· 
τών δύ»αται νά λάβη πολλάς γυναίκας.

"Εχουσιν ίδιον θρησκείαν όνομάζουσι τάν Θεάν 
N acygay αύτάς περεσβεύεται ώς θεάς τής γής, αύτό: 
φρουρεί τά τέκνα, τά κτνίνη καί τά ληΐατων' εθε- 
πά»τες τάν λατρεύουσι μετ’ άκρας ιΰλαβιίας, καί I 
χουσι τά άγαλμά του είς τα οικίας των, κατεσκευ 
αιμένον έκ πιλήματος· άποδίδουσι δέ είς ούτάν καί 
γυναίκα καί πιιδ ία ' καί ή μέν γυνή κεϊται έξ αριστερών 
αύτοΰ, τά δέ παιδία είς τά έμπροοθεν· οταν παραχά 
θωνται είς τράπεζαν, άλείφουσι τά στόμα τοΰ Θεοΰ 
τής συζύγου xai τών τέκνων του διά λιπαροΰ κρέα
τος, έπειτα χύνουσίν «ίς τά έξω ζωμόν, λέγοντες 
ότι δ Θεάς και ή οικογένεια του έλαβον το μέρος 
των, καί τοτε άρ^ιζουσι το ιππειον γάλα (ιππακην) 
Οί πλούοιοι ένδύονται έσΟήτας χρυιουρεΐί, ή λαμ^ 
πρά δέρματα άρκτου χαί λευχοϊκτίδος (κακοΰμι), τα δέ 
λέπαδνά των ύπάρχουσι πολυτιλίστατα' φέρουτιν ώ; 
όπλα τόξα, ξίφη και ρόπαλα, πανοπλίαν δέ ΐκ δέρ
ματος βουβάλου κτλ. άναδείκνυνται άλχιμώτατοι ιίς 
τάς μάχας, προσέτι δέ καί καρτερικοί· διότι πολ- 
λάκις άντέχουσιν ιίς τήν πείναν, περιοριζομενοι^ είς 
(χόνην τγιν ίπτΐάκην xat τώ ϊ «γριιχίνον,
τώ^ ?7C7C(»)v xai τών κυνων αλλoc χλ» οι tit7cot των αυτο*· 
έξασκοΰνται είς τή* νηστείαν διότι ουτε κριθήν, ουτε 
άχυρον τρώγουσιν* πιιθονται δέ εξαιρετως εις του, 
κυρίους των, οΓτινις μενουσι πολλάκις έφιπποι δλο 
κλήοους νύκτας' άλλ’ όσω ταλαιπωρούνται και κατα

Μ ιταξύ δέ τών ή9
νιτα ι μάλιστα καί τό πρός τή» μοιχιίαν μίσος

Κατά δυστυχίαν (λ ιγ ιι ό Μάρκος Πόλος) οί Τάρτα· 
ροι ίξεφυλίσθησαν πολύ' διότι οί κατοκ°2»τις τήν έπαρ 
y ία» Catai «αριλαβον τού; τρόπους *αι τ “ Τ“ ν

κατά τά ήθη πράς τούς Ταρταρους, στερούμενοι σιτη
ρών καί οίνουάποιουδήποτι- τόν δέ χειμώνα ουτι πτη· 
νάν, ουτε τετράπουν ζώον φαίνεται κ«θ' όλην βύτών 
τήν χώραν διά τά ύπερβάλλον ψύχος.

Είς τεσσαράκοντα δύο ήμέρβς άπόσταπν έκεΐΐε* 
ιύρίσχεται ό Ωκεανός.

Έκ τής επαρχίας δέ πάλιν Canpicion πρός άνβ- 
τολάς όδεύοντες πέντι ήμέρας εύρίσκομεν τό βασί- 
λιιον Erginut ύποτελοΰν, χαθώς \α άνωτέρω, ιίς 
τόν μέγα» Χάν. Μεταξύ δ’ αΰτοΰ χαί τοΰ νομοΰ 
Catai κιΐνται πολλαί πόλιις, έξ ώ* μια λέγε
ται Fingui. Οί κάτοικοι ύπάρχουσιν είδωλολάτραι, 
Μαωμετανοί καί Νιστοριανοί. Βόσχουσι δέ ιίς  τάς 
πιδιάδας άγριοι βόες μιγάλοι, ώς έλέφαντις, φέροντες 
τρίχας τριών παλαιστών τό μήχος (βόνασοι;) Εν
ταύθα δέ εΰρίσκεται καί δ ήδύπνους μόσχος έντός 
κύστιων πιρί τά αίδοιά τίνος ζώου. Οί άνθρωποι ζώ 
σιν ώς έμποροι καί τεχνίτα ι, εχουσιν άφθονίαν σι
τηρών, ύπάρχουσιν εύτραφεΐς, φιρουοι ρίνα μικραν, 
τρίχας μιλαίνας καί μύιτακα, άλλά τοΐ, λείπει τά γέ- 
νειον αί γυναίκες διαπρέπουσι κατά τήν καλλονήν.

Στρεφόμενοι δέ πράς άνατο/άς έμβαινομεν μετά 
όχτιο ήμέρας είς τάν νομόν E g r ig a ia ,^  όποιου ή πρω- 
τεύίυσα λέγεται Cabacian· οι κάτοικοι είδωλολάτραι’ 
ύτάργουσίν ομως καί Νεστορινοί χριστιανοί, εχοντις 

ριϊς έκκλησίας.
Έξακολουθοϋντες τάν δρόυ,ον προς τά αυτό τοΰ 

οριζοντος σημιΐον ιίσιρ'/όμεθα είς τή» επαρχίαν 
Sendne, πρωτιύουσα Jendue, Αύτόθι είρευιν ό 
Τ nakhan δισπόζων τών ταρτάρων ή χώρα ονομα- 
,εται Ung καί Mungul, εί’τε Μογγόλ (τά Ο^καί 
Μαγώγ της ίιρας γραφής κατά ιόν περιηγητή».)

Έ πτά δέ ήμέρας πράς άνατολάς διιυθυ»όμενοι είς 
τό Catai εύρίσκομιν πλήθος πόλιων καί φρουρίων, 

κάτοιχοι Μαωμετανοί, είδωλολάτραι και Νεστορι* 
ανοί, έμποροι καί τεχνίται* κατασκευάζονται αΰτόθι 
μεταξύ' τών άλλων χρυσαΐ Ισθήτις nascisi λεγόμεναι 
καί πολυποίκιλλα ματαξωτά ύφάσματα.

Έταϋθα έπαινεϊ 5 Μάρκος Πόλος τήν πολιν Σιν· 
δάστου’ί καί τά άργυριΐον, είτε άργυρωρυχιΐον τοΰ 
?difu, έπειτα λέγει ότι μιτά τριών ήμερών^ δρόμον 
κεϊται ή πό^ις Ciaquanor, ό*ου ύπάρχουσιν άνάχτορα 
τοΰ μεγάλου Χάν· ό δέ τόπος τρέφει διάφορα ζώα’ 
έχ τούτων δέ διαγράφει δ Μάρκος πέντι είδη γερα
νών, ένός δ’ αύτών τά πτέρωμα φέρει χρυσοίς όφθαλ- 
μούς στιλπνοτάτους, ώς τοϋ ταώ.

.’Εκ τής πόλεως Ciaquanor π:ός άρκτον καί άνα· 
ολάς βαδίζοντες εύρίσκομεν άλλην λεγομένην Ciandu 
'.ισθ*ΐσαν παρά τοϋ αύτόθι μοναρχοΰντος μεγάλου 

Χάν Κούβλα· θαυμάζιται δέ δικαίως ούχι μονον ήπο-
λυτέλεια τών βασιλείων του, άλλά και ή εκτασις 
τοΰ περιβόλου των' διότι περιλαμβάνει βεβαίως δ*-



χαίξ μίλια γης. Sit ου εύρίσκονται ποτϊμο! xai πηγαί 
λειμώνες* καί βόσκουσι διάφορα ζώα’ ούχ’ ητιον δι 
άξιοθέατον φαίνεται ιίς  πά»τας xat τό έντός αύτοΰ 
κείμενον άγροτικόν παλάτιον· ίπειδή κατεσκιπάσθη 
μέν ίξωτεριχώς δλόκληρον ίιά  χβλαμώ», έσωτερικώ; 
3μως υπάρχει χατάχρυσσν xai διά πλήθους ζωγρα 
φημάτων χαταγλ^ϊζόμενον άλλά xai ή όρσφή αύτοΰ 
ίχ τήο αύτής δλης συμπεπλεγμένη χατιχρίσδη τ·σοΰ. 
τον στερεώς, ώ ίτ*  βύδαμώς διαχωρει τό υδωρ· οί 
χαλαμοι δί αύτοί ίχουσι πάχος μέ* τριίς παλαιστάς, 
μήκος δίδέχα ώ ; δεκαπέντε βήματα όλος δέδοιχος ου 
τος ςηρίζεται ΰπο διαχοσίων μεταξωτών σχοινιών, χαί 
διαμένει τρεις μόνον μή*ας, τόν ‘Ιούνιον, ’Ιούλιον χαί 
Αδγονστβν, δτι χατοίχιΐ δΧάνης, διότι τά χιιμερίνά 
άνα*τορα κιϊνται ι ί ;  τήν πρωτεύουσαν Cambalu, δπου 
διατρίβει τρεις μόνο» μήνας Δικέμβρο», Ίαννουάριο» 
χαί Φεβρουάριο».

Αλλ άπό χο3ου καιρού ήδη όδο’.ποροΰμεν καί άκα- 
ταπαυστως περιηγούμεδα! πόσα βρη, πόσας κοιλάδα; 
xai έρημους, πόσου; δί ποταμού; διήλθομεν ! πόσοι 
λβοι νομάδε; κ ι ί  φθοροποιοί, άλλοι δέ πολιτισμένοι 
ίμπορκοί καί βιομήχανοι καί πολιμιχοί ! πόσα στρα- 
τ ίπ ιδα  καί ίδιμα ποίκίλι καί δρητχεύματα ιιίομ ίν 
Χ « ΐ  γλώσσας ήιούσαμιν παραδόξου; !  Η δ:ήγητι; αυτη 
τ·»ων παραδόξων φαίνεται ώς γέφυρα συ-άπτουσο 
*·ύς μυώ δεις έχείνουί τόπους μιτά τώ* ήυετε'ρων 
Μ< τό παριλδόν τόσων έθνών μετά τοΰ ένεστώτο; τής 
Β ίας ήμών ύπά-ρξιως.

Αλ^ά μίνουσίν Ιτι καί άλλα πολλά νά πΐριιργα- 
•θώμεν κα! νά μαδωμεν έμπροσθεν τών μαγιχών άνα 
χτόρων του μεγάλου Χ ί* , λέγει ό περιηγητή; ήμών, 
υπάρχει μέγας τετράγωνος τοίχος ένάς μιλίου· χαδ 
έχαττην πλε^ο-ΐν £-/ει πάχος μέν όγκωδέοτατον, υψο; 
οε ω ; όεχα βήματα, οτιφανοΰται δί άπά επάλξεις 
καθ όλην του τήν περιφέρειαν είς έκάστη* τών τεσ
σάρων γωνιών υπάρχει μέγα παλάτιο* κομψότατο», 
όπου κεΐνται άποτεταμιευμένα τά φάλαρα καί άλλα 
σκεύη τοϋ αύτάρχου, κατά δί τά μέσον τών πλευρών 
ε'γείρεται πάλιν άλλο παλάτιον, ώστε συμπληροΰνται 
τά  πάντα όχτώ' περίεργον δέ ότι έντός έκαστου αύ
τών εύρίσκεται εν μόνον ιΐδος πραγμάτων δηλ. ή τόξα, 
η εφιππια χτλ. προ; νότο; δέ τοΰ προχιιμένου τοίχου 
υπάρχουσι πέντε πύλαι, ίξ  ών ή μεσαία ούδέποτε άνοί 
γεται είμή δταν ό μέγας Χάν έμβαίνη, ή έκβαίνι; 
Ε*τός δέ πάλιν αύτοΰ τοΰ τοίχου κ(ΐτα ι ετιρος ε/ων 

πλειότερον μήκος, ή πλάτος· καί αΰτόδι δέ φαί*ο*"ται 
ετερα όκτώ παλάτια καί πέ»τε όμοίως πυλαι πρός 
νοτον. Ε* μέσω δέ αύτώ* πάντων ύψοΰτβι τό κυρίως 
λεγόμενον ανακτορικόν ενδιαίτημα, ή τό μέγαρον τοΰ 
Μονάρχου. Ουδέποτε εΐδον άλλο δμοιον κατά τό μέ
γεθος’ ύπάρχει δέ μονόροφο»· άλλά τό φάτνωμα ούτοϋ 
υψουται πολύ, οί δέ τοίχοι τών βαλάμω* καί τών αί- 
βουσών, κβδώς καί αύτό, καταστίλβουσι» ύπό χρυσοΰ 
xai αργύρου, φέρουσι δέ πολυειδιΐ; γραφάς δρακόντων 
xat ζώων άλλων χα! πτηνών χβί ίππων. ‘Η πρώτη 
αίθουσα Ιχει τοιαύτας ϊιαστάσε ς ώστε δύ»αται νά 
περιλάβ5 παρακαθημένους εΐς διΐπνον έξακισχιλίου; 
άνδρώπους. Δύσχολον *ά άπαριθμήσ» τά δωμάτια

άδυνατον δέ νομίζω νά οι’κοδομηθΐ] καί να εδτρεπισΟ? 
γλαφυρότερον τοιοδτο κτίριο»* άλλά καί ή σκέπη φέρει 
κατά μέρος πο κίλα χρώματα, οίον τό έρυθρά* καίχυχ- 
νοΰν καί πράσινον καί κίτρινον,τά ίποΐα λάμπου*ι μα· 
κρόδεν διά τήν στιλπνότητα ώς κρύσταλλος. Μ«ταξΰ 
δέ τώ* τοίχων υπάρχουσιν ίκτεταμ ίναι πεδ άδες φέ- 
ρουσβι υψηλότατα ίένδρα, ε* μέσω τών όποίω* βόσχουβι 
διάφορά ζώα, οιον ή λευκή Ιλβφος, ή μοσχοίορκάς, ό 
δόρκων, έ δασύπους καί άλλα τοιαΰτα, ίκτόι μόνον 
τών όδώ», δ5εν δαβαίνουσιν οί άνθρωποι· πρός βο£- 
£αν δέ xai δυσμάς ίχτείνιται μεγίστη λίμνη τρέφσυσα 
παντοδαπών ιχθύων είδη, μέγας δί ποταμός είσέρ* 
χεται καϊ εξερχεται αύτοδεν μή παρασύρω* ομως 
αυτού; είς τά £εΰμα. Πρός άρκτο* δέ ώς ' είς τόξου 
βολήν φαίνιται βουνόν έχατάν μίν βημάτων τά υψος, 
επέκεινα δέ τοΰ μιλίου έχων περίμετρον, κατάφυτον ύπό 
άειδαλώ* δάμνω* χαί δένδρων* ίπ ί τή ; κορφή; δί 
αυτοΰ υψοΰται άλλο παλάτιο* πράεινο* χατά τήν 
χροιάν, διαφερόντως δί άξιοδέατον* πλησίον δέ τοΰ 
παλατιού τουτου κεΐται καί ετερον έξιϊιασμενο* είς 
τόν uiiv τοϋ μονάρχου. Ή  πόλις οδτη C ata i, δπευ 
συσσωρεύονται πάντα τά δσυμάσια ταΰτβ, ε’χει 24  
μιλιών περιφέρειαν, άλλ’ ιίς τετράγωνον σχήμα* τά  
τιίχη τη ;  σύγχ<ι*ται έξ όπτώ* πλίνδων ε’χοντα *ά· 
χ ° ί μέν 3έκα βημάτων, υψο; δέ είκοσι πανταχόδιν 
κροσσωτά καϊ λευχοχροα' έχει δώδεκα πύλας, καθ’ 
έ<*στην δέ αύτών^ ύψοΰταη ύπεραέγιδ.ς χα: εύπρεπέ- 
στατο> μέγαρον, ώστε καθ’ έχαστην πλιυ,άν τώ ν  το ί
χο)* ύπάρχουσι τριίς πύ>.αι, καί πέντε παλάτια’ διότι 
χαί αί γωνίαι φε'ρουσιν άνά ε ν  πά*τα δέ ταΰτα έξε'. 
χουσι κατά τή* ευρυχωρίαν τών αιθουσών, δπου κεΐν· 
ται άποδιτα τα οπλα τών φρουράρχων τή; πόλεως. 
Αί ίδοί τής πόλεω; εκτείνονται ιύδύταται, ώστι άπ" 
άχροο εως άχρου βλέπει δ θεατής καθαρώ; τάς πύλας. 
Ευρισχονται δέ πληθο; αλ^ων παλατίων κ^ί^ενοδοχείων 

καί οίχιών ιδιωτικών. Έν μέσω δέ τή ; πόλεω; ύπαρ·/ιΕ 
άλλο παλάτιον φεοον ύπερύψηλο* κώ5ωνα ήχοΰντα 
τή* νύχτα. Ούδείς τολμά νά περιέλβ5 τή» κόλι*. άφ'οϊ 
13Χ.1Ι37Τ3 Tf l i  δ κώδων ουτος, έχτάς μόνον α> πρόχηται 
νά βοηδή^ ώδίνουσαν γυναίκα, ή νοιοΰντα άνθρωπον 
αλλα καί τοτι οι πορευομενοι φωταγωγοΰνται ύπό 
φανού, έκάστη δέ πύ 'η  φυλάττεται ύπά χιλίων στρα
τιωτών. Καβόλου δέ είπιίν έντός τής πόλεως ταύτης 
ύπάρχει τοσουτος άριβμός οίκιών, περιπο^εΐ δέ το . 
σοΰτον πλήθους ά.θρώπων, καθώ; καί εΐς τά δώδεκα 
προάστεια, ώστε αδύνατον νά πβρβστήσ»; τις ακριβώς 
την άλήδειαν τών πρβγμάτων.

Ούδείς νεκρός δάπτιται έντός τή ; πόλεω;· εί δέ ί  
άποθανών τύχοι ειδωλολάτρη;, φέρεται είς πυράν 
καιβμένην έξω τών προαστειων, οί δέ άλλοι ένταφιά- 
ζονται πέραν τούτων. Ούδιμία προσέτι οίσχρόβιο:, ή 
παλλαχευομένη χαί μαχλάς γυνή διαμένει έ*τός τής 
ίετροπρεποΰς καί εύδαίμονος ταύτης πόλιως· αλλ’ 
ά^βσαι αί τοιβΰται μέχρις ,Γκοσι χιλιάδων εέρίσκον- 
ται άπωκισμε'ναι είς τά προάστεια (1).

(V ) Καθΐύς σχεύόν eic τήν Πρωσσιχηγ πό .Ιη .

Ούϊαμοδ ru^p««ysi πα*ταχό9εν τό»ον πολύτιμα 
χαί <κλ*»»ά χατά ·»ίΐν χομψότητα ίμπορεύμιτα, όσον 
«ίς τή» (Cambalu) «ύτβχρατοριχήν ταύτην χβθϊ?ραν, 
«Τον τίμαλφιΐς λ ίίο ι χαί μαργαρίχαι τ^ς 1»δι*ί xai 
«β'ντβ ιά  «ροΐί»τα τής **αρχίβς ιοΰ C atai.  ̂ Δ οτι 
χ ίβ ’ έκάστην μίν εισέρχονται ύ ς  »fxoii χιλ. αμαςών 
φορτωμένων μέταξβν πρό; χρήσιν τών διαφόρων ύφαν- 
τουργείων* πλήβος δί άγοραστώ/ *υμφορ3ΰνται άπό 
8ι«χοσίων πόλεων, τών ίποίων κ ιϊτα ι ΟΚ κέντρο* ^η 
Combaiu. αΰτόδε* δί εκτείνονται πάμπολλαι όδοί 
δημόσιαι δενδρόφυτοι στιχηδό* xax άμφοτερας τάς 
πλευράς άγουσαι εί; πσλλάς ίπβρχία:,  ̂ τών δπο'ων 
ίκάστη φέρει χαί τό όνομα. Οτα* δέ άγγελιαιρορος 
τοϋ μονάργου άναχωρή διά τι*ος τών δδώ* τούτων, 
ευρίσκει καθ' έκαστον βταδμά» 2 5  μιλιών, ουχί μόνο» 
τοΰς αναγκαίους ίππου; (400) xai τας αμάξας, αλλά 
χαΐ ξενοδοχεία λαμπρώς εύτρεπισμένα και βασιλέω* 
τφόντι άξια" έά* δέ αι έδοί συχναζωντβι δ^ιγότεριν, 
οί σταθμοί χεΐνται άπώτιροι, δηλ. χατά 3 5  μίλια 
ώ στι 2 0 0  μίν χ ιλ . ?ππων τρίφ»»ται έξιπίτηδε;, επέ
κεινα δί τώ« δεκακισχιλίων οίχω» χρηιιμεύουσιν ώ; 
ξενοδοχιΐα.

’Από δί τριών είς τρία μίλια ιΰρίσκιται χαί χω- 
fiov ώς 4 0  οικιών, δπου διαμένουσι ταχυδρόμοι 
ίτοιμοι πάντοτε εΐς τάς διαταγάς τής Κυβερ 
νησιως* φέρουσι δέ αύτοί ζώνην, ίξ  η ; χρέμανται 
χωδώνια διά νά άχοΰωνται μϊχρόθεν ίρχομινοι, καί 
τρέχουσι πάντοτε καλπάζοντες' αμα δέ φδάσωσι το 
τέρμα τοΰ δρόμου, ιούς διαδέχονται άλλοι παραλαμ- 
βάνοντες τά ίγγραφα καί δποιου;δήποτε άλλους φα 
χέλλους. Τοιουτοτρόπως δ μονάρχης έ*τάς 24 
ώρών μανίάνει ό,τι συνέβη, ή γίνεται είς δέκα ημερών 
άπόστασιν, έντό; δί δέκα ήμιρών καί νυκτών φδάνουσιν 
οί άγγελίαι άπό έχατόν ήμέρας άπιχόντων τοπων.^

‘Ο αΰτοκράτωρ (μέγας Χάν) περιφρουρεεΐται υπό 
ϊωδεκαχισχιλίων «ωματοφυλάκων Ιππέων, οίτινες διαι- 
ροΰνται εΐς τέσσαρας μοίρας τριών χιλιάδων έκαστη», 
ουτοι όε φυλάττουσι τά βασίλεια ίπ ί ιρεϊς ήμ*ρ®ί 
νύχτα;.

(άχο λο υδ ιΐ) .

1. Ν. J t t i t i t v t ; .

J ir z f f t* ' txxpviaiaxoc σώφρογοζ χαϊ χρηστοήθους 
χβδερτήσιας τρόπος διά r a  πίριστιίλ\\ τήτ άχοΛα’  
a la r  xai rd  κατασζήστ) ύαχτνΑοδεΙχζονς (ους άχο- 
Χέοτονς.

ΟΟΙΒΣΙΣ ΚΑΙ Γ Α Γ Π Ι Ι Κ Β . Π

Μία* δλόχληρον ώρα» ίξέταζον χαί Ιίεμελβύμη*
νά αισθανθώ τά κάλλη τοΰ συμπλέγματος τοϋ Ααβ- 
κόοντος.

Πώ; έγραψαν τινε; δτι ό θάνατος τοΰ Λαοκόοντος 
παριιτάνεται έπ ’ αύτοΰ τοΰ μαρμάρου, καβώς είς τή» 
Αι’νειάδα τοΰ Β ργιλίου ;

Ή  δίν άνέγνωοαν τ ;ύ ;  στίχους τοϋ άδανάτου ποιη- 
τοΰ, ή δέν εΤ3ον τωόντι τά προχιίμενον άγαλμα.

Ε ί; τάν Βιργίλιο* ή πραξις έχτελεΐται άλληλοδια
δόχως· έ*τα^θα δέ φαίνιται χαθάπαξ ολόκληρος.

Είς το* Βιργίλιον οί δρεις έσπάραςαν τά παιδία, 
πριν ί  πατήρ φδάση είς βοήδειάν των* ένταΰδα δί 
τά παιδία καί ό πατήρ των προσβάλλονται συγχρό>ως.

Διά τών στίχων τοΰ Βιργιλίου ό Λαοκόων ολολύζει 
φρικτώ;· έπί δέ τοΰ γλυπτικού έργου σιωχα.

Τέλος δ Βιργίλιο; πιριορίζεται είς τήν εκφρασίν 
τοΰ φυσικςϋ πόνου, ό δέ Άγήσανδρος, (Πολύδωρος, ή 
’Αθηνόδωρος) παριστάνει τάν ήδικόν* ίν μέ^φ δέ 
τούτων Τών δύο πόνων ίζωγράφησε τήν άνδρίαν, ήτις 
ανταγωνίζεται χαί τάς *ιχδ άμφοτερας.

Έ κ τών δύο τούτων τεχνιτών δ άγαλματοποιός 
φέρεται ώς Βιργίλιος, δ δέ ποιητής ω ; Άγήσανδρος.

‘Ο πρώτο; διηγήδη τά *υμβιβηκό;, δ δεύτερο; δμως 
τό έξειχόνίσεν* δ Βιργίλιος ιίχ ε  σκοπόν νά κίνηση πά
θη, ό δέ Άγή*ανδρος ήίελε καί νά εΰαριστήση.

Διαλογιζόμενος τοιουτοτρόπως πόσον ώφελεΐ ή 
άνάπτυξις τοΰ πνεύματος καί πό>ον διακρίνει έπί τώ» 
χαλών τεχνών τήν μεταφράζουσαν μηχανικήν επιτη- 
δειότητα καί τή» δημιουργούσαν εύφυίαν εΐδον νέον τινά 
σχεδιάζοντα τάν Ααοκόοντα πλησίον μου.

Παρατηρήσας τότε εύρηκα τό ιχνογράφημά του ί -  
δλίο», καί όμως ίσιώπησα.

Τί νομίζεις, μοί ιίπεν δ νέος ;
Ό τι απέχει πολύ τοΰ πρωτοτύπου, άπεχρ'δην.
Οΰδ’ έγώ εύχαριστοΰμαι, έπανέλαβι. Δεκάκις ήϊη 

έπεχείρησα τα αύτό τοΰτο Ιργον καί πάντοτε όμοίίβς 
άπέτυ'/ον* xat όμως μεταγράφω πιατώς, άνίσως δέν 
λα»δά»ωμβι.

Ά ν  μετέγραφες, ειπα, άκριβώς,τό «χ έδ  όν σου ήδελε 
παριστάνει τό πρωτότυπον ώς καδρέπτης* άλλ’ ή 
μετάφρασίς σου δέν γίνεται κατά γράμμα, διότι παρα
λείπεις πολλά,άλλα δέ προφανώς παριμβάλλεις οίκοδεν, 
Γσως παρερμηνιύων τήν έννοιαν* προσέτι ή μιτάφρασίς 
σου δέν ίκτιλεϊτβ ι κατά λέξιν, διότι δέν δύνασαι είς 
τόσφ στενόν τόπο* νά συμπεριλάβης out* μικρογρα- 
φικώς άπαντα τά μέρη τοϋ πρωτοτύπου σοι»' πολλά 
τωόντι συνίστανται έ» στιγμάτων, τά δποΐα δέν συν
τέμνοντα!. Ανάγκη άρα νά έκλεξης τινά μεταξΰ αύτών, 
τό δέ ΰπολειπόμενο» νά φαντασθής* άλλά σύ χαχώς



χαί έκλεξας xat έφαντάσθης" Ιπειδή έλαβες μόνον τά 
καδ’ εχαστα, όσα ζωγραφοΰσι τό σώμα, άπέβαλες Si 
τά είχονίζοντα τή ' ψυχήν. Καί είς με» τό σχέδιόν 
σου βλέπω σώμα γέροντος £ιχνό» χαΐ δύσμορφο» ύκό 
ιώ ν  πόνων, ek Si τό σύμπλεγμα τβΰ Άγησάνδρου 
βλέπω άπαδή καρδίαν πατρός, καρτερικήν δέ ψυχήν 
φρονίμου ανθρώπου.

’Αλλά το άποτίλεσμα τοΰ σχεδίου δεν σοί ραίνεται 
φυσικώτερον ;  μέ έρώτ»(σε» ό τεχνίτης.

Πιστεύω, άπεκρίδην άλλά σ σχοπάς τών καλών τε 
χνών δέν υπάρχει ή μίμησι; άπλώς τής φυσεως, άλλ ή 
μίμησις τής καλής φύσεως ώστε ούχί νά κίνηση μόνον 
τή» αίσδησιν, άλλά νά τήν κίνηση έπ άγαδώ.

Είπε μοι λοιπόν, Σέ παρακαλώ, ε ιιε» ό τεχνίτης, 
ποΰ ευρίσκεις τήν εύφυία» δαυμαζομένην παρά σοϋ έπί 
τοΰ αγάλματος τούτου ;

ιΟ Άγήσανδρος διετάχδη νά ι»αραστήση επί τοΰ 
μαρμάρου τήν συμφοράν τοΰ Λαοχόοντος. "Οδεν είπε 
βεβαίως χαδ’ εαυτόν άέκλέξω  τό κυ:ιώτατον, ή σπου 
δαιότατον μέρος, τό όποιον πραγματςχώ; εΰίύ ; άφαρ- 
πάζει, αύτό δέλει προξενήσει φρίκη», ά» μάλιστα έκτε 
λεσδϊ) έ*τέχ»ως· άλλά τις υποφέρει νά ιδί) δύο παιδία 
μετά τοΰ γέροντος παιρό; των ύπό δύο όφεων κατα 
σπάραττόμενα ; Kat όμω; πρέπει ούχί μόνον νά ίιζο 
φέρ5 ό δεατήςτό είκονίζόμενον, άλλά καί νά τό ζητήση 
μάλιστα. Ουτω Si σκεπτόμινίς ό τεχνίτης χατέβη ει. 
τ ιύς μυχούς τής καρδίας του διά ν» έρωτήτη έναΑ/1» ;  
την φαντασίαν έντσύτώ καί τό λογικόν του. Εύρηκα άνε 
βόησεν έπειτα τό μυστήριον, δφείλω νά κολάσω τό φρι- 
καλέον τοϋ δράματος διά τοΰ εύαρέστου τών συμπληρω* 
μάτω /Οδεν δέλω μέ» παραδώσει τό σώμα τοΰγέροντο; 
εις τού; όοόντπς του οφεως,άλλά παρις·ά»ων συγχρόνως 
τινά μεγαλοπρέπειαν· επειδή δέλω παραστή-ει μέρο; 
μόνον τής φυσικής όδύνης έμπνέων είς τον πάσχοντα 
ήρωΐχήν καρτερία», είς Si τήν οψιν δέλει άναφαίνε 
σδαι καί τοΰ πατρός ή δλίψις. Τά παιδία όμω; αύτά 
νά παραστήσω διασχιζόμενα άνωφελώ; ύπό τουορεω;, 
όποία αηδής μονοτονία και κατάχρησις τής συμπα- 
δείας ! Συμφέρει μάλλον νά έξεικονίσω τά παιδία έχ 
διαφόρων δέσεων πρός τόν πατέρα ερχόμενα” οί όρεις 
θέλουσι μέν περιπλέξει άμφότερα, άλλ’ εν μόνον κυ
ρίως δέλει φονευδή, τό νιώτερον, διά νά κινήση καί 
πλειότερον οίκτον, τό δέ ετερον δέ^ει φαίνεσδαι άπλώς 
πιριεσπειραμένο» ύ no τοΰ πελωρίου θηρίου, δ Si φό_ 
νος του άναβάλ'εται- ίσως τοιουτοτρόπως έξαλειφθή 
έν μέρει τό φριχαλίον θέαμα κατασπαραττομένου πα 
τρός ι’άν έπικρατή τό πάδος τής συμπαθείας.

Ίδέ μετά ταΰτα,J είπα είς τόν νέον, πώς ό Ά γή- 
σανδρος έξετέλεσε τά λογιχόν ένταυτώ κα! υψηλόν τοΰ 
το σχέδιόν του.

Αληθώς, υπεΛαβεν ό τεχνίτης, θαυμάζω τήν συστο
λή» τώ» μυώνων βασανιζομένων υπό του άλγους.

Τωόντι περί συστολής μυώνων πρόκειται! Σείς οί 
τεχνίται δέν βλέπετε ποτέ άλλο παρά τήν μηχανικήν 
έκτέλεσιν, δαυμάζετε δέ πάντοτε τής χειρός τά έργον 
οθεν διαφεύγει παντελώς τήν προσοχήν οας τό Ιργον 
τής εύφυίας. Έπαίνεσον τό οχήμα, καί τήν σύν- 
δίσιν, άλλ’ όπου πρέπει, xai i f '  ου ηροηγηθώσι τά

ουσιωδέστερα άλλα. Τ ί βλάπτει ώς πρός τό όλον, άν 
φλέβες τ ιν ε ;,η  σάρκες παρας-αθώσιν έλιγότερον έμφα»· 
τ ικώ ς ; Πόσο» δ εξεναντιας άτεχνον άπέβαινε τό έργον 
άν δ εΰαίσδητος θεατής μή εΰρίσχων τ ί νά δαυμάση είς 
τό συνολον ήναγκαζετο νά βοσχη τήν περιέργειά» τ*υ είς 
τά καθ’ εχαστα! Τότε μόνο» τέ  άγαλμα, ή καί τό 
ποίημα υπάρχουσι πραγματικώς εντελή, όταν κυρίως 
πρώτον ή αίσδησις, έπειτα δέ ή σκέψις άνΐυρίσχη όλην 
τήν αξίαν του.

Γο κατ εμε δαυμϊ,,ω κυρίως ένταΰδα τήν καρδία* 
τοΰ δυστυχοΰς πατρός,τή» καρτεριχήν ψυχήν τοΰ συνε
τού καί τήν άςιοθρηνητοί τύχην τοΰ γέροντος' τελευ- 
ταΰν δέ πάντων τού, τρομερούς πό/ους του άνδρώπου.

Οταν δέ έπειτα αναζητώ τή» τεχνική» αξίαν, ευ
ρίσκω παντοΰ άγχίνοιαν καί xpistv xat μεγάλο φι/ιαν 
συνάμα.

Ο αγαλματοποιο; θέλω» να δεις») αντίπαλαίουσαν 
τή» σωματική» οίύνην, τή» φ'λοστοργίαν καί τήν αν. 
οριαν έπί τοΰ Λαοχοοντος εύρήχε τήν άρίστην θέσιν 
τοΰ σώματος· επειδή προϋβαλλόμενος έκ τώ» λαγόνων 
ό Ααοχόων άναγκαζιται νά ά»ορ6ώση ολον τό σώμα 
διά νά φύγη τούς λυσσώδεις τοΰ θηρίου δδόντας· 
ειτειτα περιτυλισσόμενος χαί έπί τών ώμων βιαζεται 
νά άνοιξη τους βραχίονα»-, νά χλίνξ δέ καί τήν κε* 
φαλήν είς τά έμπροσθεν έπιδυμών να διάρρηξη τήν 
σπείρα» ταύτην.

Αλλα την προχειμενην δεσιν ηΟελον ταράξει» οί σπα
σμοί τοΰ τόπου' S ia  τοϋτο ό τεχνίτης τήν κατέστησε 
σχεδόν άχίνητο» περιπλέκω» ολα τά κάτω τοϋ σώ
ματος μέρ<] δι αλλεπαλλήλω» γύρων τοΰ ίιβόλου 
πέλωρος.

Ένταΰδα μάλιστα αναφαίνεται ή πάλη τών πόνων 
**' *'όρίας' ή φωνή τοΰ παδου; εύρίσχεται έτοιμη 
είς τά ές ήμισε:ος ή/οιγμένα χείλη· άλλ’ ή άνδρία 
τά κλείει, καί δε» δύναται πλέον νά έξέλδ/,· ολη ή 
έπιφανεια τοΰ βασανιζομέ-ου τούτου σώματος δμοιά- 
sti θάλασσαν ταραττομένην xat βράζουσαν υπό τών 
χυματων, Βλέπεις τού; όφδαλμούς κλα οντας ύπά τών 
κόιων, δλιβομένους be έτι μάλλον διά τήν πατρικήν 
φιλοστοργίαν.

Αλλ ό αριστοτέχνης έφέλκει τόν δεατήν ύπέρ τοδ 
νεωτέρου παιδιού’ έτρεχε τά δυστυχές εις τάς πα- 
τρικας  ̂ άγκάλας! έξαίφνης 4έ φοβερός όρις όρμδ 
κατ αύτοΰ καί άφ’ ου τό προρδάνει, περιπλέκει διά 
μιας σπείρας τάς χνήμας του, έπειτα δέ τά ύψόνει 
χαί τό κρατεί μετεωρον είς τό» άέρα I έν’ ω δί έτέρας 
σπείρας τανύζει τοΰ; βραχίονας του! Μετά ταΰτα δέ 
καταβαίνω# μέχρι τοΰ στήδους τά συσφίγγει τοσοΰ
τον, ώστε τό πνίγει, τά δέ παιδίο» έχπνέει άποβλέ. 
πο» είς τάν πατέρα του" όποία δέα παθητική! νά 
άποδάνΐ) τοσοότφ μικρόν καί κατά τοιοΰτον τρόπον 
τό^τρυφερόν αύτά σώμα άγχόμενον ύπά όφεως ! 'άλλά 
τούλάχιστο» δέ» έβα«α»ίσδη είς πολύ» χρόνον !

‘Η τραγωδία δέν έ'τελιίωσεν έπειδή ή τύχη τοϋ 
πρωτοτόχου είσέτι δέν άπιφασίοδη- πώς ! ουτε άνθρω
ποι, ουτε θεοί δέν θέλουσιν επιφανή ένταΰθα διά νά 
λυσωσιν εκ τών μυσαρών τούτων έρπετών τά 
« ί λ η  τοΰ παιδιού τούτου! Ματαίως «τρέφεται πράς

τδν πβτίρβ τβυ, ματαίως δέ χαί αί χιΐρές του σπου· 
8άζου« »ά|δια^ήξωσι τούς δισμούς τούτους τοΰ θα- 
νάτοκ' αί χβΐρες τον, φευ ! ύπάρχουσιν άδύνατοι. Ιεως 
όμως οί δφεις χορεσδώσιν, άφ’ ου χα^αφάγωσι τόν 

Ααοκόνβντα, χαί ροφήσωσι τήν ζωήν τοΰ νέου αδελφού. 
Τό άθλιον ! πόιον χαί αυτή ήέλπίς άπέβη μάταια !

‘Οποία τέχνη Spa γε έχρειάζετο διά να καταστήσι; 
Λαδητιχή» σκηνή» συμβεβηχός τοσούτω φρικαλέον 
καί άποτροπαιον ! ‘Η χαρδία ιχ,ου χατεληφδη τοιουτο
τρόπως ύπό τών δλιβιρώ» περιστάσεων, ό δε νοΰς μου 
ύπό του θεάματος άντικειμένων σπουδαίων καί τά 
όμιχατα ύπά τοΰ πλήδους τών κατά μέρος καλλονών, 
ώ :τ ε  μόλις εϊδον τού; οφεις.

Τεχνίται, όσοι έχετε μόνον άιδαλμού;, ά»τιγράφετε 
μό»ον τήν υλην καί τά πτώματα, καδώς οί ευήθεις 
καί άβδηριτίζοντες «νατόμοι, οΓτινες περιορίζουσι τήν 
ιατρικήν είς τήν κρεουργίαν ! Μόνον εί; τούς έχοντας 
φαντασίαν άνήκει νά άντιγράψωσι τήν ζωήν, τάς κι 
νήσεις χαί τά πάδη.

Ά λλά  πώς δύναμαι νά κατασταθώ μέγας ζωγρά
φος; μέ ήρώτησεν δ νέος σχεδιαστής.

Γινόμενος πρότερον ποιητής, ιστορικός, φυσικό:, 
φιλόσοφος* επειδή τό μηχανικόν μέρος υπάρχει καί 
τό τελευταίο» τής τέχνης, οθεν τελευταΐον πρέπει νά 
σ’ ενασχόληση. Ούδεμία» έχει αξίαν, ή χάρι» άνευ 
τών άλλων. Ά ν  δέν έννοώμεν, ούτε κρίνωμεν, ουτε 
αίσδανώμεδα, τ ί ώρελεί νά γνωρίζωμεν νά λαλώμε» ; 
τ ί ώφελεΐ νά συναρμολογώμε» όμοιοχαταλήχτους, ή 
χατά μέτρον βαί»ο»τας στίχους, ότα» δέν έκφράζωσι 
γενναϊάν τινα ιδέα», ή είκό»α καί υψηλόν πάθος ; Τά 
τρί» τέταρτα τώ» ποιητώ» καί ζωγράφω» καί άγαλ* 
ματοποιών λαλοΰσι μό»ον, ή ψιτταχιζουσι», άπευδύ 
νονται δηλ. μόνον είς τά αισθητήρια* διότι ούτε τά 
πνεΰμα δέλγουσι διά τών γνώσεων, ούτε τήν καρδίαν 
διά τοΰ πάδους.

Ά ν  λοιπόν θέλης νά θαυμασθής ά ς τεχνίτης έξά- 
«τχησον προηγουμένως τά πνεΰμα καί τήν καρδίαν (1).

Διατί, νομίζομεν, κατεστράφησαν αί καλαί τέχναι; 
έπειδή τάς μετεχειρίσθημεν ώ ; βιοποριστικά έπιτη 
δεύματα, ή ώς μηχανικά έπαγγέλματα.

Δεινολογοΰνται οί τεχνίται ότι οί άνθρωποι δέν 
Ιχουσι φιλοκαλίαν ! Ά λ λ , ώ τεχνίται, διατί και σείς 
μιμεΐσθε πάντοτε τά κοινά, ούτε τά έκφράζετε τούλα- 
χιστο* χατά καινόν τρόπον ; Διατί περιπατεΐτε πάν
τοτε τήν λεωφόρον xai βασιλική» οδό», ώς ό αγελαίος 
δχλος ; Προσφέρετε είς ήμας νέαν τινα φύσι», έπι - 
δεξίως μάλιστα έκλελεγμένην. Δείξατε εις ήμας π. χ. 
τούς τρεις υιούς του Ώρατίου όμνύοντας τήν κατα* 
βτροφήν τής Άλβας και τήν σωτηρίαν τής ‘Ρώμης. 
Παραστήσατε εις ήμόίς τόν Σωκράτη» έντός τοϋ δε
σμωτηρίου κρατούντα εις τάς χ*ϊρ*ς τ ® θανάσιμον 
τοΰ κώνειου ποτήριον, συνδιαλεγόμενον δέ γαλήνια ίως 
μ ιτά  τών μαδητΰν, ώς άν^παρεχάδητο είς συμπόσιο*

(1) Καθώς οΐ άΛηθιΙς ποιηται\χαΙ ά γρ α φ ο ι χαϊ 
άγαΐματοποιοί χολ άρχαΐοι χαι τ ιώ τιρο ι.

Ιχων στεφανωμένην τήν κεφαλήν μέ άνθη (1) ή ένα- 
μιλλώμενοι πρός τό» Κορέγισν ζωγραφήσατε γυμνόν, 
δλόγυμνον τό» Έ ρωτα, (δ όποιος πάντοτε άρέσχει,) 
προσφέροντα στέφανον δάφνης χαί μυρσίνης, άξιον 
τοϋ τεχνίτου, όστις ουτω τάν έξειχόνίσε.

Ποιηταί και μυβιστοριογράφοι τής Ελλάδος εις τό 
ένες-ώ;, ή είςτό μέλλον, άν θέλητε καί σεις νά βαδίσητε 
είς τά ίχνη τών καλλιτεχνών,θησαυρίσατε γνώσεις καί 
μάθετε|νά αίσθάνησθε· έπινοήσατε καί λόγου τι άξιον κ*ί 
εύγενίς καί ήθ’.κόν, πριν γράψητε- ή παύσατε νά μι- 
μήσθε κ ιτά  γράμμα χαί χακοζήλως, άναμηρυχίζοντες 
τά συνήθη καί τριοδικά.

Καταλαμβάνω ότι εχαστο; θέ^ει νά άρέσχη είς τό 
πλήθος, τά όποιον εύχόλως εύχαριστεΐται· άλλ' όπου 
τελευτά ή φιλοκαλία τοΰ χυδαίου, έκεΐ apyεται ή του 
λογίου καί τοϋ χαρίεντος. Βεβαίως δέ σεις έχετε 
περισσοτέραν φιλοτιμίαν καί γενναιότερα φρονήματα, 
ώστε δέ» νομίζετε άξιον τών άγώνων σας τοιοΰτο» 
Ιπαθλον.

/.  Ν. s/e£adevc.

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Είς τήν πολυάριθμον τάξιν τών σαυρών δ υπάρ
χων γνωστός καθ’ ήμάς κροκόδειλος κατέχει τόν 
πρώτον τόπον. Είς τή» Αμερικήν όμως εύρέθη τό 
σκελετόν καί άλλου κροχοόείλου έχοντος τερατωδέστατον 
μέγεθος' διότι ώς έκ τή; κατασκευής του φαίνεται έ τι 
καί b βοΰς αΰτός ήτο μικρόν θή,οαμα είς τόν αχανή 
φάρυγγα τοΰ ζώου τούτου1 έπειδή καί μόνη ή κεφαλή του, 
ώς εικάζεται, εΐχε πεντήχοντα μέτρων μήκος.

Καί σήμερον δέ έτι οί κροκόδειλοι τοΰ νέου κό
σμου ύπερβαίνουσι τούς τοΰ παλαιού κατά τά» όγκο», 
προσέτι δέ χαι κατά τό πλήθος. Ά λλ ’ είς τή» άρχαίαν 
ήμώ» ιστορίαν διαθρυλλεΐται δ κροκόδειλος τής Λ ι
βύης.

Τά πάλαι οί ιερείς τής Αίγυπτου έτρεφον τούς τι. 
θασσευθέντας κροκοδείλους, τούς έστόλιζον διά ποικίλων 
κοσμημάτων, τούς Ιφερον μάλιστα καί είς τάς δρησκευ- 
τικάς τελιτάς· ένχεΰδεν 8έ γίνεται πρόδηλον ότι οί Αί-

(1 )  Τ ά  όύο ταΰτα αριστουργήματα eUor e ic tr ir  
εικονολογική? c tip ar τοΰ Λονβρ τώτ Παρισίωτ, 
χαθώΐ τ dr Βροΰτοτ, τά< Σα6ίγας χλ\ τ6τ  A w r i$ a r  
cic ra« θ ι ρ μ ο π ΰ χ τ Λ ·  εργα πάντα θαυμάσια τον 
δοστυχοϋc J a 6 i i ,  τοϋ όποιον ι ί ς  τώ>· v iS r η.ΙΘsr 
ίσχά ιω ς τά  ίύ$ τό ΜιβοΛύγγιοΥ.



γύπτιοι hiSaito  τά ζώον τούτο' τούναντίον §έ αήμ«· 
ρο» οί εύριικάμί»ο! «ί; τάν Νείλο» κροκόδειλοι χα- 
ταδιώχονχαι xat φονιύονται άιπόνδως ύπό  χώ* άνθρώ 
πων, έπειτα Si παραιίθινται xat εΐς τήν τράπιζαν ώ ; 
άγρίμίον «ύάριστο/ « ΐ; τή» γεϋιίν των. Ιδιαιτέρως 
δέ «ίς τήν Νουβιαν to κυ»ήγιον τών χροχοδείλω» χα
τά τάν χειμώνα άποφέρ«ι ικανά» οφιλβς ι ί ;  τοΰ; χα- 
■*οΐ**ι>ς' τούς εύρίιχουοι δέ χό ιε χοιμωμένους έπί τή; 
ψάμμου, χαθώ; xat χατά το ίαο, δτε οί θήλει; 
καταθέχουσι cre’ αύτής τά ώχ των. "Αμα δέ ό κυνηγό; 
γνωριτη τά* τόπον, ύποικάπχει πλησίο» κρυψώνα (χα 
τάδυ it») οθεν ενεδρεύει το δήοαμα μή φχι»0μεν0ς· 
οπλίζεται δέ συ»ήΟω; διά χάμακος όξυτάτου χαί στι 
ρ ιοΰ, τόν δποΐον ϊμπήγει tt; το» θώρακα ιοΰ θηρίου' 
ά» δε τοΰτο τύχη χο μώμ«»ον, πλησιάζει ό άνθρωπο; 
βαδριλαιόχερο* διά »ά τό πληγώ ιη μ^χρις 7 χαί 8 
όαχχύλω» βάθους, ώίτ* κιχ ’ ούδένα τρόπον νά μή 
άπο^παϊθή τ» όπλο» σφαδάζο/τος μι*ιακώς τοϊ ζάυυ 
χαι β·ι5ιζομέ*ου (Ϊ; -jsO ποχαμοΰ τά uaottof αλλά το

χιον χοιρινού κρέατος, μάλιστα δέ έχ της β ίχ ιω ς . 
Οΰτω δί προπαρασκευάσα; τήν δρμιάν, δ θηριυτής 
κοί έχων πλητίον του γρυλλίζο» χοιρίδιο*, ΐφρό*τιζε ν’ 
άνασύρη τό σχοινίον τοΰ άγκιστρου άίΐα τά έδάγκανιν 
ό κροκόδειλος διόχι τά γρυλλίααατα τοΰ χοιριδίου προς · 
είλχυβν τά άδδηφχγο* θηρίο», ορμών δέ πράς τήν άγρα» 
αυτοΰ ευρισχε χατά τύχιν τά έπίβουλον άγχυτρον, τά 
όποιον άμέοως χατέπι»**, οδτω δέ συρομενος deepeio 
ιίς τήν γην άνευ τι»άς μεγάλνις άντυτάοεων- έξιλθών 
όμως ήδη τοΰ υδατος άνχιπάλαιε πάλιν καρχιρώς ιίς  
πολΰ» καιρό* χατά τοΰ άνθρώπου διά τώ* τρομερών σια- 
γόνω* του χαί τής φοβεοωχερας έχη ουράς, ώ ϊτε 
χατ’ αυτή» τήν πιρίστατιν έχρειάζιτο ίκα»ή 8ε- 
ξιότης πρός ά*»πλήρωιι» τής αδυναμίας τοΰ θηριυ- 
τοΰ. Διά τοΰτο ^υτος λαμβάν«»ν ίκ  τοΰ ιδάφους πη
λόν έράιπτιν ιίς  τά όμμάχια χοΰ θηρίου, καί άν μέν 
ιύτύχ ιι νά τό τυφλώιη δ: αΰτοΰ, έγένετο νιχητής, ά* 
δέ τούναντίον άπιτύγχανί», ΰπίκΐιτο tt; μίγα» κίν?ι»- 
νο* χαί αυχνάχις έλιεινώς καχαοπαράχτιτο.

Κροκόδειλος.

75ρο;διδ*μέ*ον είς το* χάμακα σχοινίον άναιυρει ευ
κόλως ϊκεΐθί* ούτό, ά©' «υ έξανχληθώσι* αί δυνάμει; 
■κυ κοί εντελώς άποχάμη' τότε δυο άνθρωποι άνε'Λ* 
X \)ΐ ν «ύχόλως κάτ’ αΰτάν τά» τρόπον δεκατριών ποδών 
μήκους κροκόδειλον* έπιιχα δέ συίφίγγονχις διά φιμβΰ 
τό στόμα τάν *Tpiifojsi* ΰπτιο* χατά γής καί άφαι- 
ροϋντες τού; πόδας τάν φονεύουσιν.

’Επειδή οι Άφριχανοί άγαπώτι τή» δομή* τοΰ μό 
oyou, νοστιμιύοντοι χαί το κρέας τοΰ κροκοδείλου' 
διόχι ιά ζώον τοΰτο φέρει τοια^ιην ύ*.ην εΐς χέσοαρας 
χύττιι;, μεχαδίδουσα* τήν ευωδίαν εις πάσας τάς 
οάρχας· τή» μεταχειρίζονται δέ εις μυρισμόν τής κό
μ η ;  των.

‘Ο Η:όίοχος περιηγούμενος τή» Αίγυπτο* 450  
έτη πρό Χριττοΰ ειδιν άλλότροπόν τινα άγρα* τών τυ* 
ρά»»ω» τούτων τοΰ Νείλου ασυνήθη σήμερον έπιιδή ή- 
λίσχοντο τότε διά τοΰ ά,χλού άγκιστρου, φέροντος τιμά-

Γϊολλάκι; ίν χα! πολλοΓς δ ‘Ηρόδοτος κατηγορήθη 
παρά τών νεωτε'ρων ώς εύπιστος χαί μυθώδη; - ο3τω καί 
i  καλλωπισμός τών κροκοδιίλων παρά τών ί»ρέω* 
τής Μ ;μφίω ;, εθεωρεΐτο με'^p,t τιΰδε ώς υπερβολή 
καί ψιΰδο-· άλλ’ εσχάτως δ σοφάς Geoffuy de Saint 
Hilaire εΰρήκε 5κελετά» χροχοδείλου ταριχιομένοι*' 
φέρον ενώτια· ώ ϊτε άπεδείχθη άρχουντως χαί κ«- 
τά τοΰτο τοϋ πατρός τή; ιστορίας ή φιλαλήθεια · . 
ή ακρίβεια.

Εξ άίάγχη; μόνο* δ κροκόδειλος γίνεται φονικός" 
διότι ταυιης μή δπαρχούσης, ότα» δηλ. τά ζώο» τυ- 
χη κεχορεσμένον, ουδέποτε σχεδόν βλάπτει τάν άν* 
θρωπον, εουναντίο» μάλιστα τάν άποφεΰγει. Κατά δέ 
τάν Brucc π ο λ λ ά * ι ς  εις τήν Αβυσσηνίαν τά παιδία 
αναβαίνουοιν εηί ιώ* »ώτων τοΰ ζώου τούτου, ώς επί 
ίππου, αυτο δέ φαίνεται οχεδο* άρισχόμενβ* ιίς τά 
παίγνιον τοΰτο. £π;ιδή δέ άγαπα τήν κοινωνίαν, ϊ-

ο ως ίπ ιδ ίχ ιτα ι καί τι*α Ιγ·γή»· όθε» κιβτιΰομ»» δτι 
καί βί ίεριίς τής Α ΐγύπτιυ έζήσκ·υ* τ«* κροχόΐειλο* 
«si χοήμετά τι»α έπί νών ίεροτιλιβτιφ* τής θρηακιί- 
ας των.

‘Ο κροκόδειλος τής ’Ασίβς λέγεται ει’δικώτ·ρο» Γα 
βιάλ παρά τώ* ζωολόγων κβριστά*ετα( δέ ώς μι 
χρότιρος, ιΰχβμκότερος χαί άγριωτερος τοΰ A i Suxju 
Τινές όμως έκ τοΰ είδους τοκτου άποφασίζουσι νο 
βυγκατοιχήεωσι μετά τώ* άνβρωπων, πρί,σερχονιαι 
ει; αύτούς διά τίνος συνθήμαιος προακαλούμε«οι, όε 
χο*ται «αρ αΰτών τροφή*, χωρίς να βΛαψιβσι τή* 
προσφίρουσα* εύιργιτιχήν χειρα.

Είς δέ τήν Αμερικήν υπάρχει άλλο είδος κροχο 
δείλου λεγόμενο* ελλιγατωρ· κερί αΰιοϋ μάλιστα έχο
με/ άχριβεοτέρας πληροφορίας* όιότι ί  δι·6όητος ζωο 
λόγος τώ* Όμοοπόνδων έπαρχιώ* Audubon έξέτασι 
χ ψ  φύσιν χαί τά ήθΐ] του. Κ.α6ώς 6 &Λλ«ς κροκόδειλος, 
ω ί 4 έλλιγάτωρ *ήχεται μα^λο*, ή «εριπατεΐ, »πα 
νίως δέ άπβπλα.αχαι (ΐς τά μεοόγεια ενεβχολούμενος 
(ΐς τήν άγραν τώ» αρμοδίων προς τροφήν του ζωων* 
έπειδή όμως υπάρχει βραδυκίνητος, τα πλεισχα αύτώ* 
(ύκόλως διαφεύγουσι τοΰς ίέόντας του, διότι είς μίαν 
ώρα» μόλις περιπατεϊ τά τεταρτημόριον τοϋ γαλλιχοΰ 
σταδίου (τήςλεύγης)· οθεν ένίβτ( τόν πλησιάζουσι» 
άποινί*» άρχει μό*ον >ά (ύρίσκω*ται μακρον τής οΰρας 
τ ο υ ,ϊιότι αΰτη κινείται τόοβν ταχέως, όοον βραόέως 5λον 
το λοιπά» οώμα. ‘Η χομνότης αυτη χαρακτηρίζει τή* 
ώ ρ ιμ ο*  ηλικίαν του ζώου- διότι έπί τής νεανικής υπάρχει 
τ*χ«κί»»1” ί ι  ώς αί σαΰραι τής Ευρώπης, αί δποΐαι οιω- 
χοοσι τάς μυίας είς τοΰς τοίχους τών χήεων. Φίλος 
ί ΐς  τοΰ A u d u b o n  κάτοικος τής Αουησιανής έχω» άλ 
λιγάτοράς τινας, τοΰς δποίους μόλις έχλεπυθέ»τας έχ 
χών ώών έσκόχευι νά πέμψη εις Νεοβόραχον, ήθι/η78 
διατριβής χάρι» νά δείζ® εΐς κυρίας τι*άς οτι χαί έπί 
δύσμορφων ζώων ή νεότης, είτε ή ποιδιχή ήλιχία έχει 
χάριν· όθε* άνοιζ» τά κιβώτιο» όβουζια» περιχλιισμίνοι 
οί αιχμάλωτοι οΰτοι έ»τάς δωματίου* τότε δέ πά*τις 
διείκορπ'σθησα» τρέχοντες πανταχοΰ, ώ»τε μόλις έδυ- 
νήθη b έεΐτετραμμένος τήν φυλακήν των νά τοΰς βυ»ά 
ξη· άλλ' έξ αύτώ» είς έμεινε κιχρυμμ(ν0ς έ*χός σα»- 
δαλίου έπι ολόχληρο* ίχος, διαμέ*ων πάνιιρ 
ά Τίτος, οοτε ήυξη®* καχά χά μέγεθος έ*' φ  οί άλλοι 
τριφόμενοι εντός χαδδιοκου έξετάθησα* πολλούς δα
κτύλους.

‘Ο Audubon εικάζει οτι δεχάπους, ή έ^διχάπους 
άλλιγάτωρ έχει ηλικία* τουλάχιστον ένά; Ιτοίς, οί δέ 
έχκαιδεκάποδες ΰπάρχουσιν έκατονχαετε'ις καί έπέχει»α.

Ο ιΐρημένος ζωολογος έφόνευσεν ελλιγάτορα πλη 
σίον τοΰ ΈρυΟροΰ ποιαμοΰ πληγώυας αυτόν έπ: τοΰ 
δφθαλμοϊ. "Αν ή δολη τοΰ πυροβόλου 3έν ηχ» τόσον 
εύστοχος, δυσχολώτατα άλχιμον καί εαμβόρο* τοιοΰτον 
θηρίο» ήθελε χατατροπωθή. Λιχνεύειαι δέ ώς τρο®ή* 
χοΰς ίχθεΐς* οθεν διαιταταί «ίς τούς ελώδει; τόπους· 
πλήθει δέ τά είδος τοΰτο ιίς τάς έκβολάς τοΰ Μισισιπή 
τά δέρμα του πωλείται ιίς  τούς οανδαλοποιούς.

Οί Ευρωπαίοι κατά πρώτον έλθό»τες εί; τή* ’Αμε 
ρική» έΒαύμαζο* ότε ά»απλέοντες τοΰς πίχαμοΰ* ?βλε- 
*ο» ίλαδά» τούς κροκοδείλους τούτους 4ς στελέχη

δένδρω» ιίς  τήν επιφάνειαν τών ύδάτω* έπιπλέοντας. 
‘Η θέα τώ» πλοίω» δέ* τοΰς φοβίζι:, έξέλιπο» όμως 
πα*τοΰ, ίπου διαπλέουσι» άτμοχί»ητα.

Ό  θήλυς άλλιγάτωρ άποθέτιι τά ώά του «ίς πέντ(, 
ή έξ χευθμώνα;, ή χά διιυθετιΐ έπι ξηρας στοιβάδος, 
τα χαλυπτιι διά ξηρών φυλλω», έπειτα δέ έπΐίωρευιι 
ικανόν πηλάν, χάν όποιο* ξηραίνιι ό ήλιος. Έ κάιχη τών 
τρυπών πιριέχει 1 0 — 12 ώά, ώϊχε εχα»το» θήλυ 
γεν*ά κατ έχος ώς 60  τέχνα. "Απαντα χής αύχής τρώ· 
γλης τά ώά έχλεπιζονται συγχρόνως, ή δέ μήτηρ 
έλλοχώσα δδηγιΐ τά νεογνά «ίς τάν παροχιιμενο» λάκ
κον (6υθά») ή ρύαχα. Τότε οί νεοφα»»ΐς ουτοι κρο
κόδειλοι χινδυνευουσι μέγα* κίνδυνον ώς κατατρωγόμινοι 
ΰπά τών γερόντων" άλλά καί τά «'υδρα πχηνά έπιβου- 
λεύονται αύτούς, καθώς χαί οί μεγάλοι ίχθύις· ά» δέ 
Ιλιιπον τοσοΰτοι εχθροί, οι κροκόδειλοι πολλαπλα»ια- 
ζόμενοι τεραιτίως, ήδελον ίσως χαταιρώγι^θαι συναλ- 
λήλως, μή εΰρισκονχες ίκα/ήν τροφήν, ουχ* *αχά γήν, 
outi χαχά θαλαοοα».

ΕΚ. ΤΗΣ ΠΕΡΙ8ΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΥΚΕΒΙΛΑ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Τ Α  6 Ε Π Α Λ Ι Π .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

θεσσαΜ α. —  Λρχαίαι διαιρέσεις αύτής 

xai re a i.

‘Η Θεσσαλία, άνέχαθιν θεωρουμένη ώς χο λίχνον 
*·ών χρωχευό*χων έθ*ών τής Έλλλάδος δέν έφιρι* ί 
διον ίνομα χατά τούς ήρωϊχούς α?ώ»ας (1). ’Εν τού- 
τοις χά ίρ«ι»ά αύτής μέρη φαίν«ται πιθανώ; χαχοι- 
χηθένχα, πρ/» ή Άργος ό τοΰ ’Ινάχου υίός, δδηγήσΐ} 
εκεί xcu; Πελαογους (2 ), βιχίνις καχέβησαν ιίς  ΐήν 
μεγάλη» κοιλάδα της, μετά τή» διέξοδον τώ» κατα- 
«λυζόνιων αΰτήν ύδάτων εις τάν θιρμοϊχά» κόλπο»,συμ- 
βασαν διά σεισμοΰ δί ου άπεχωρισδη καί ό Όλυμπος 
τή; Ό ισης. Τότε άνχί χοΰ πρί» ϊνόμαχός της Παν
δώρα (3) καί Πι>$αία, άτινα ήοαν ό όμαχα τών άπα

βι6Λ. 6 176,
( 2 )  Οόυασ. β ιβλ. 19 , 177. Ό  ‘Ηρόδοτος τονς 

όνομάζιι, tftroc κο.ΙνχΛάη\τογ.
(Ζ ) Ιΐανδώρα, Στρα6. βι6.1. 9 , 444 ,



όροπεδίων, ίλαβε τό χη; Πιλ»σγ[ώχιδος, δανεισθεΐσα 
αύτό άπό χοΰς νέους κατοίκους της, ύ* τά σμήνη διι- 
σκορπίσθησαν είς τά Τέμπη, χαί έπί τών λόφων χής 
Μαγνησίας. Τότε το έπώνυμον Αίολίς (1), χό δποΐον 
εφερε πιθανώς άπασα ή σειρά χής Οίτης, xat Ε «*ία τ ό 
όποιον xat νΰν διασώζεχαι ώς δνομα τής πλησιοχωρου 
χοιλάδβς τής ,Ξεινίας λίμνη; (2), άπεσβειθησα* διά 
χοΰ ονόματος Θεσσαλία, έκιβληθένχος αύτή ΰπό τοΰ 
Θεσσαλοΰ, άρχηγοϋ σχιφους Θίσπρωχώ» *Jb π ιιρ ω χ ώ ν ,
(3) ούδεν ητχον όμως διεφύλαξεν εις χάς υποδι^ιρε- 
°*t< * ΐ ί ι  χά ό'όματα τής Φίιωχιδος, χής ‘ Κσχιαΐ 
ώχιοο; χή; Θίσσιλιώχιδίς χαί χής Πελασγιώτιδος.

‘Ο Λουχανός, ΐμφυσών τήν επικήν σ ά λ χ ιγγά χου 
εξαμνεΐ χήν μυθολογικήν καταγωγή* χής Θεσσαλίας 
περιλαμβάνω» εί; τ ή ν  e x t ασίν τ η ; ,  έ χ τ ό ς  χοΰ Πη 
νειού, τάς 5ε8ΐνάς χώρας χοΰ ’Αχελώου, τοΰ Κϋή 
νο υ  καί χά; { ε ε χ ρ ι χ ώ ν  Θερμοπυλών ε κ τ ε ι ν ό μ ε ν α ;  
χ ο ιλ ά δ α ς ,  Α λ λ 'ή  π ε ρ ιγ ρ α φ ή  χου ποιηχιχή μδΜονή 
ά * ρ ιβ ή ς  δεν σ υ μ φ ω ν ε ί  μ έ  χ ά ς  χών γεωγράρων, ο" 
τ ι ν * ς  θέτουσιν όριο»* χ ή ς  επαρχίας ταύχης, πράς βορ 
£ δν μ έ ν  χό όρο; Ό λ υ μ π ο ν ·  χήν Πίνδον πρά; δυομας· 
π ρ ο ς  μίσημβρίαν χά όρος χής Οίτης, τής οκιαγρ* 
φ ο ύ σ τ ,ς  ΚϊραΑλήλως μέ τάν Όρθρυν τήν κοιλάδα τή; 
‘Υχβιη;, η< δ:ββρεχει ο Σπερχειός μέ τά διαυγή υδαχά 
χου, x a i  π?άς άνατολά:, τήν σειράν χοΰ Πηλίου. 
Μεχά τ ο ΰ ;  ηρωικούς δέ χρόνους, Ικ χών όρ«ων χούτων 
εξήλθον οί ’Αχαιοί, οί 3ώσανχες τά όνομά χων 
είς τούς Έλληνας χοΰς <ξυμνησβέντας ύπά χοΰ ‘Ομή 
f ου' οί Λίτωλοί, υίοί χοΰ Έλλη/ο; xat άδελοοί χών 
Δωριέων έξ ών κατήγοντο οί αέριοι Λακεδαιμόνιοι 
χαί άλλα ισχυρά τ ή ;  Ελλάδος εθνη.

Κατά τήν εποχήν χαύχην ή Θεσσαλία έσχημάτιζε 
πέντε τμήματα, ων χά πρωτεΰον ήτο έπώνυμον αυτής 
καί συνώριυε πράς δυσμάς μέν μέ τήν ‘Εσιιαιώτιδα- 
■πρά; άρκτον δέ μέ χήν ΠάλασγιΐϋΧίδα xai πρός με
σημβρίαν μέ χήν γραμμήν τής Οίτης. ‘Ο Νιχη 
φόρος Γρέγορας μετά μεγίστης άχριβείας δμιλεΐ 
περί χής χώρας ταύτης λε'γων, . ΑΓ:ε γάρ δυσχω- 
ρίαι τών ορών, οί; ή φώτις πολλαχόθεν τήν χώραν 
ώχύρωσεν, άσφάλειάν χε κα! θάρσος χοϊς εχουσι δί4 
οωτι’ τά χε φρούρια έφ’ ύψηΛών ιδρυμένα χών χόπων, 
άμήχανον ήμϊν παρέξει χήν πολιορκίαν* » καί χωό*τι 
βλέπων χις χάν χόπον χοΰχον κατανοεί πώς έχά- 
ίχη τών χωρών χου, διά χήν φύσι» τής θέσεώς της, 
Ιμελλε νά σχημαχίστ) πλυδύν αύχονόμων πολιτειών 
Οδχω οί καχοικοΰντες χάς χατωρεριίας τοϋ Όρθρυος 
και χοΰ Άχίβα, ήταν διηρημένοι είς 14 χώρας άνε- 
ξαρχήχους άλλήλων. Οί Φθιώχαι, εΐ Μυρμιδόνες, οί 
Μαγνήτες χαί πολλοί άλλοι είχον χωριστούς νόμους 
καί έθιμα τόσον δέ ^xav άποχεχωρισμένοι άλλήλων 
ώστε οί βασιλείς χής Μακεδονίας ύπεδούλωσαν άπο- 
νηχΐ χάς αύχονομίας χαύτας, αι’χινες, ούδεμίαν £χ#υ-

/ I J  Ή ροδ .  βι6Λ. I. χ. 56.
( 2 )  Στράδ. β ιβ . Ι  IX . σ. 4 3 0 ,  4 3 7 . 
i 3 J  Ό  αύτός.

σαι συγχίνχρωσιν ίμενον ι ίς  χήν Sta'xpmv τοΰ πρώ
του καχακχηχοΰ.

Έξαχολουθοΰ»τ«ς χή» ιστορίαν χ ή ς  Θεσσαλίας φ  
βλέπωμε» χατα»χήσασα» 'Ρωμαϊκήν έπαρχία» μεχά 
χήν πχώσιν χοΰ Περσέως χαί άποτίλέσαβαν «ροϊόνχος 
τοΰ χρόνοι» ίο 17ον θι'μα χής αύχοχρατορίας χώ» 
Βυζαντινών Καισαρων, ύπό χή* ίξουσία» ένός έπαρ
χου. Α»τί δε τών βενχήχονχα χαί πέντε πόλεων ας 
είχεν έπί χοΰ χαιροΰ χοΰ Πλινίου, μόλις 17  χη ί -  
μιινα» χαχ’ εκείνην χήν εποχήν, ών τά ονόματα άνα· 
ρερει είς χά» κσχάλογό* του Κωνσχανχίνος έ Πορ- 
φορογέν-ητο,'. Τέλος κατασχραφιΐτα &ιτά χών βαρβά* 
ρων, έρημωθιιια ύπά χ ώ »  συμμοριών χοΰ Μάρκε* 
ϊίβυ Μοντ Φιρράτου και χών Γάλλων σχ»υροφορων, 
ίδε'χθΐ) άπό τούς χελευχαίους χαχακτητάς χης, χούς 
Τούρκους, χάν χίχλο» σανγιαχ τοϋ ΜουΜιΜχη ή 
Γρίχχα.Ια δ^μένουσα ύπά χό κράτος ένός βιζυρου.

Περιγράφων χήν Θεσσαλίαν, ιή* τιθϊΐνηχή.ρα χώ» 
ΐιτπω»· χήν Φθιώτιδα, χάν προσφίλή χόπο* χου Ά δ 
μητου· χήν Μαγνησίαν, χήν διαμονήν τώ> κενταύρων’ 
κ»ί τήν περιοχήν τοϋ Όλυμπου, όστις έκαυχατο 2χ» 
«ϊχε χά χή; Δωϊώνης μαντιΐον, άν δέν «ιριγράψω αυ
τή» μετ’ άχριβοΰς έρευ-ης ώς χήν 'Ηπειρον, εχω 
άικαιολογημα χά κωλύματα ατ;να πολλάκις ή αντιώ- 
δησαν είς τάς άναζητήτεις μου. ·0  αναγνώστης, καί 
χωρίς νά τάν ειδοποιήσω, θέ>εε διακρίνει ευκόλως τό 
ά.ήκον είς χάν παρατηρητήν, άπά τά άμορφον σχέ
διο» οχερ μοί ^έχορηγήθη άπά άνθρώπους νοήμονας 
μέ· άλλά τών οποίων αί ίδέαι δέν έσυμφώνουν με χάς 
(διχάς μου. Καχά βάθος εξέταζα, ώς' Βατέ, τά ά- 
πόχεντρα μερη, ίια  νά έξιχν(ά5ω χάς πηγά; τοΰ Α 
χελώου' xai θά συμπληρώσω ήδη τήν εικόνα μου, 
εισερχόμενος άπό τά σχόμιον χοΰ Πηνειού ει’ς χή* 
Θεσσαλίαν, τήν όποιαν δ ποταμός ουτος καθιστά γό» 
νιμον μέ χά ίλυώδη υδαχα του. Διά χάς άκτά'ς τάς 
πλησιοχώρου; τοΰ θερμαικοΰ κό'που, διέταξα νά 
σ^εδ’,ογραφησωσι τήν χώραν xat ήρχέσθην είς χάς 
παρά τών άλλων ειδήσεις, διόχι ή δποπχος πολιχιχή 
μοί άπέχλειεν έπιμόνως χήν *ίς χήν γώραν χαύτχι» 
είσοδον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II.

‘ iW/C άπό Μέζσοδον fi’c Σταγοΰζ Κα.Ιαίάχα. —  
‘Opiaubr τών πηγών τοΰ 'Ινάχου.— Jlodoc διά 
τβΰ όρουf Ζνγός .—  Ζ νγο -Χ ά κ . — ΠηγαΙ τοΰ 
Πηνειόν η Σα.Ιαμβριά. —  Γενική έπιθιώρηοι* 
τής Θεσσα-iiac. —  Κατ ιίχασ ίαν θέσ ιις τής 
Ίρεσίαζ χαί τοΰ Εόθυδρίου. —  ’‘Λ γ ιζ ις  ι ί ς  
Σταγούς ΚαΛαβάχα.

Δι ίδιας σπουδής χών υψηλών τοΰ Πίνδου χόπων 
ίδιδάχθ»* νά γνωρίζω, ύπό τά νέα 6 όμαχα χα! διά 
χής ίδιαζουσης φυσιογνωμίας χων, χάς διαφόρους χο· 
ρυοας χοΰ όρους χούχου, αίτινες παρέχουν γέννεσιν είς

του; «οταμού; χής σχιρεα; ‘Ελλάίος, χαί ουxto έπε οε* άπειρον σχιφος άεχών χαί γυπών- δπερ μιχα it- 
χείρησα νά διερευνήσω χόν £οΰ* χοΰ Πηνειοΰ. Ού· να άμφίβολα διαπτώματα, διευθύνθη βfαδεως κρός χο
δεις δέ» είχεν έπισχεφθή τά όρη τής Έσχια ώτιδος, 
μήχε χάς κοιλάδας άς δ ποταμός διατρέχει μέχρι 
χών Τριχκάλων, καί άπεφάσισα νά συμπληρώσω τά 
•/άσμα τοϋτο είς τή* περιγραφήν τής κλασικής γή ;, 
ήτι; ή?ο καχά χήν έποχήν ταύεην όλιγώτερον εντε
λής ή ή τοΰ Νέου Κόσμου (1).

Τρίχη* ηίη φοράν μεχέβην είς Μέτσββον προτιθέ- 
μινος νά ίκτελέσω χήν τελευταίαν χαύχην έπιχείρηστν 
μου- χά άμφιβολον λυκαυγές μόλις διέχυνε άχρουν 
φώ ; έπί χής κοιλάο’ος χοΰ Ινάχου, καί έγώ ειχον κα 
ταβεΐ ήδη είς τάν αειθαλή της περίβολον. Δύο χίλιά 
δας έβαδίσαμεν βήματα όπως δι«βώμεν χού; δύο 
κλάδους τοΰ ποχαμοΰ καί έφθάσαμεν έπΓτής άτραποΟ 
χοΰ Ζ^γοΰ, ήτις αποτελεί μέρος χού όρους Ποιου (2 
ή ώ ; τά ονομάζουν σήμερον Πολιοιά.

Διέβημεν δάσο< ελατών όπιρ κατιιχεν εως λεύγη; 
διάιτημα, ΰπερπηδοΰνίς πληίύν χε'μαρ’^ω» καί χα 
σμάτων «χημχτιζομίνων έπί χών ύδάτων τών άπο 
κβλυπτόντων χάς πλακώδεις στιβάίας χοΰ Πίνδου, 
χαί οΰτω έφδασ»μεν χήν κυριωχέραν κορυφήν χ»υ, 
{ιθα παρετήρτ,σα θριγκόν έρπύλλων έκτεινόμενον χυ 
κληδόν. Τά χρώμα του ήτο παρεμφερές χώ χή; ρη 
τίνης, θολόν μέν κατά χό ένδον, σπινθηροβολούν δέ κα 
χά xi εξώτερο*.

Άφιχθένχες εί; χά υψος χοΰχο, μια; ώρας έδεήθημεν 
δρόμου, οπως άναβώμεν έπί χή; κορυρή; τοΰ Ζυγοΰ, 
l·* οί νίώτεροι Άνή^ιον καλοΰσι, καί έφθ^σαμ!» χβθ 
ην στιγμή* δ ήλιος ήρχισε νά χρυ:οϊ τά όρη. ‘Ο 
Όλυμπος, προσβληθείς άπό τάς πρώτβς άχτινας τοϋ 
ήίίου, άπεπ-εε διαρανή νέρη, ατινα ή’ροντο πράς τά- 
ούβσνόν ώ ; χό προσφερόμενον εί; χού; άθανάχους ολο
καύτωμα. Τά παν άνήγγπλεν ημέραν φαιδράν τής ά 
νοίξεως, Αι άρωματισμένβι δΐναι τοΰ άέρος αίτινες 
άνήρχοντο Ικ χοΰ βαθου; χών κοιλάδων, έκυμάχιζον 
πράς ήμά; χάς ήδύπνου; όσμά; χώ» άνθισμένων πεύ
κων καί χαμοδένδρων. Τά πχηνά ^3ον, καί χά φύλλα 
χών φηγών ή^έω; έδονουντο1 οί δέ ποιμένες ύπό τάν 
ήχον τής φλογέρα; και χοΰ άγροτικοΰ αύλοΰ χων, ώ 
δήγουν χά ποίμνιά των σταλίζονχα εί; τά ύπαιθρον, 
είς χάς νομάς τάς κεκαλυμμένας είσέτι άπά δρόσον. 
Ήκούαμεν χά άντηχοΰνχα βήματα κερβανίου χινος ί· 
ξερχομένου έ* Χοΰ χανίου χοΰ Ζυγοΰ καί διευθυνο- 
μένου πρός χήν Ή πειρον ένώ έψηλαφοϋμεν γραμ
μήν χινα βράχων έκ τών άποκλειόντων τήν είσοδον 
χής Θεχχαλία;, χαί σχηματιζόνχων προχείχισμα έξα* 
κοσιων περίπου ποδών. Οί δδηγοί θελοντες νά μοί έκ- 
πλήξωσι, έπυροβόλησαν, ή δί έκπυρσσκρόχησις έςήλα-

( I  j  ‘Ο περίφημος γεωγράφος Γοσσε.Ιΐνος Λέγει' 
—  >ί γεωγραφία, ως *αϊ ά,ΛΛαι έπιστημαι, π.Ιανα 
τα ι είς τάς άιαζητήσεις της, άμεΛήσαμεν τό πΛη~ 
οίον ήμών όπως ένασχοΛηβώμεν είς ετερον ήμι~ 
σφαίριον, xai ή βόρειος Άμεριχή είνα ι μαΛΛυν 
εγνωσμένη τήν σήμερον η ή ΈΛ.Ιάς καί ή πεΛο- 
πόν νήσος.

( 2 J  ΙΙοϊοχ , Στραβ . βιβΛ, γ ι| . <r, 3 27 ,

Κοπα»έσιον όρος.
Έ^οξοδρομ-ιίσαμεν έπί χής χατεσκεοασμένης διά 

χούς δδοιπόρους άτρβποΰ, έγχαταλίπονχες άριστερόθε* 
χό χάνι χοΰ Ζυγοΰ, χά καταρύγιον χώ* χερβανίων, 
oxav 4 λβίλαψ έπαπειλη τό άπόκρημνον τοΰτο μέρος. 
’Eπαpaxήpoυv όλόγυρά μου στιβάδας γυμνά; πιχρω- 
μάτων πρωτογενώ», καί άνβγνώρησα μετβξύ τινών ί· 
διαζόντων κατακαθισμάτων, σχρώμαχα θαλασοίων κογ- 
χυλίων παριμβείλημένων είς πλάκας εύθραυσχων τι- 
xavoλίθωv. Και οΰχως έπανεΰρον είς χά βασίλειον τής 
άπολιθώσεως χαί συσσωμαχώιεως χούς αύτούς καρ- 
τούς χής θαλάσσης, οδς εϊδον μεμονωμένως άπολι- 
θωθένχας κ»ί έπί χοΰ όρους Κοπανεζίου. ΤΙμεθα επί 
όρ»πεδίου μεμονωμένου, ένθα οί αίπόλοι δυσχόλως ά- 
«aSaivouatv, όχαν ό βορέας σηχώνη στροφάδος y ιόνος, 
άς oiva; καλοΰσιν. Κΰτυχώ; είς τάς σχηνάς ταύτας 
εύρισχόμην μόνον διά τής φαντασίας’ διότι ;} νεότης 
τον ετονς οπως μ*χ·αχειρ!®Θώ τήν Ικφρασιν χών ποι* 
μιένων τοΰ Πίνδου, οίτινες δίδουν τάόνομα τοΰχο είς χή* 
ά νο ιίιν  χαθίατησι τερπνά χά όροπέδια xauxa, έρ" ών οί 
άνεμοι θραύοντες τά δεσμά τω» παραδίδονται είς χρο· 
μεράς μβχας, οταν, χατά τάς ισημερίας, ό Νότος και 
δ Βορέας φιλονειχοΰ' πιρί τοΰ χράτους χών άνεμων.

’Ιί^νερχόμενο! πρά; Ιί. διέβημεν χάν Ζυγάν xai 
εως μιλίου άναρ^ιχώμενοι «ν ά^ωμάλω άτρακω, κατέ- 
β^με» δά  προοκλινοΰς πρανοΰ; είς τά πεδία τής 
Θεσσαλίας. Ότον είοέτι ή πέμπτη καί ήμίιεια χής 
πρωίας ώρα’ ai κοιλάδες έστιλβο», ai τερπνϊί θέσεις 
ένεψυχοΰντο, οί έξοχαί οκιεοώς οκιαγραοημέναι ύπά 
τών κορυφών τοΰ όρου; τών συσχι^ζομένων άπό κέ
δρους καί έλάχας, έφαίνοντο έξυπνοΰσαι μεχά τών βο
τάνων. Εντούτοις δ άήρ άραιωθείς άπά τήν επιστρο
φήν τής αύγή:, κατέστη ένοχλητικάς έπί τοσοΰτον ώ- 
5χε μας ήνάγκασε νά βιίνωμεν, οιτως θερμανθώμεν* 
Λ δέ δίηγοί μας, ώρελη&έντε; άπό τήν περίοτασι* 
ταύτην, έστρεψαν πρός χήν πρωτεύουσαν χοΰ Πηνειοΰ 
πηγήν, όπως είς ταύχην άγνιοθώσιν.

Καί άφοΰ έλούίθησαν κατά χήν θρησχευχιχήν χω< 
συνήθειβν, έπροσχύνησαν πράς χά μέρος χής άρχεγό· 
νου νής, είς ψ  απασαι αί θρησκεΐαι άπευθύνουν το σέ
βας των- Έ γώ  δέ, καθ/,μένος έπί τοΰ δοχείου, 
οθεν ό Πηνειό; ρέει διά ξυλίνου δχεχοϋ έν τώ μέσω 
άκοχειχίσμαχος κατασκευαστοΰ, χά βλέμμοχά μου έπί 
χής Θεσσαλίας περιεπλάνουν. Τά ορη χης έφ»ίνθντβ 
τότε άνυψούμενα καί ά ήλιος έφώχιζε χούς αυχένας 
των* ουχω θά έφάνησαν καί εις χά* Δευκαλίωνα καί 
τήν Πΰρραν, οχαν χά υδατα όλιγοστεύονχα άπεκάλυ- 
ψαν αύτοΐς διά χοΰ ροΰ χων, γαίας καί νέους χόπους. (1)

( 1 )  Με τ ά  τ ή ν  εικόνα τοΰ χαΐαχΛυαμον, ό Ό 6ί· 
διος οΰτο) περιγράφει την γέννεσ ιν τήο  ΘεσσαΛίας ;

Flam ina rubsidunt; colies exire videntur. 
Surgit humus, crescunt leca decrescentibus undis 
Postque diem logam, nudata cacumina rilvae
O s te n d u n t .................................

Metamorph, lib. 1.



Ε ίς το ΐς άρχαίους χρόνους, οί συ*οδεύοντίς μ ι θ εσ σ α - 
λοΐ θά μοί ώνόμαζον Πιρραιδία», τή* διαδαί*ομιν 
χώραν, xat άρμόζο*τος τήν λύραν πρός τήν φωνήν 
τ«βν, ήθελον ψάλλει τήν νίκην τβΰ ’Απόλλωνος χατά 
“Mu Πύθωνβς (2) τον £ρ«τα του πρός τή» δάφνην, η . 
τ ι ;  έστιζάνωσε τόν θεόν, βδτινος δέν ήθιλ ι νά 
γείνη σύζυγος (3)* τήν Δάφνην, ητις διακοσμεί είσέτι 
τάς δχθας τοϋ Πηνίιοΰ, έφ’ ών έπιθομεί ί  δδοιχόρος 
νά ψάλλϊ] τά ίρωτικά όί»μαεα τοΰ ’Οβιδίου, κ«ί νά ίν 
θυμήται τάς μυθολβγικάς αναμνήσεις, αιτινβς ύ
ψωσαν τήν ‘Ελλάδα ίχ ί τοΰ θρόνου τής αιωνίου χ»- 
ριότητος τη; δόξης χαι τής ποιήσει»;.

Έ ω ς μιλίου ίχ τής ατραποί τής χαλυπτ»μέ*η; 
άπο  φηγοί»;, έν οίς δ Πηνειός χρύπτει τάς πηγά; του, 
διαβαίνει τις τήν χοίτην του ποταμού, δπω; βαδίση 
έπί ιώ» βάσεων τοΰ ΙΙροσιιλίου Ζυγοΰ, δστις αυξάνει 
τήν ^οήν του μ ί τόν φόρον πολλών πηγών. Κατά τινα 
ώς έγγιετα ίχτίμησιν ή άπόστασις ή μεταξύ τών δύω 
χορυφών χών ύπεοχειμένων τής Π ολυιδ; απολογί- 
ζεται εί; δύο λεύγα; χαί τέταρτον Β Α. Ν. Δ. Αί 
κορυφαι autai, at ύψούμεναι ύπεράνω τή ; συνήθου; 
θέσεως νεφών, είναι τοιουτοτρόπως διακεχομμέναι 
i n i  χάσμα ια, ώστε καί οι ποιμένες προσέρχονται 
μετά ρεγί’ της προ?υλαξε«;. Άλλου τίνος παρατή 
ρησις μοι έδωσεν Ικταπ* όχτώ μιλίων μεταξΰ τβΰ 
ίξέχοντος ί*έρος τοδ Ζυγοΰ xai τοΰ Κοπανεζίου 
πρί; τά Ν. Δ. Αί άποστάσεις αυται, τάς δποίας υπο 
λογ ί ζω, άφοΰ τάς έιύγχρι-α μέ τάς μαρτυρίας τών 
«εζοδρόμων, ησαν έχεΐναι εϊς ά ; ήναγχάσθην νά άρ 
χισθώ ωστε νά ίποιχοδομήσω εις αύτάς τάς τοπογρα 
φιχάς εργασίας μου- οιον δέ ίλλειπεΐς και άν ή<αι δέ< 
θέλ-.υν ομω; φανή ολ'»ς ά^ρηχτοι εΐς τοίις γεωγρά" 
βους, μέχρι; ου γίνωσιν άλλαι άκριβέστεοαι.

Π^ρε-ετράπη» τής συνήθους όδοΟ τών περιηγητών 
οπως διαγνώσω οσον τό δυνατόν μεγαλητέραν εχτα 
βιν συνή»τησαδέ τούς οδηγούς μου είς τό χάνι τοϋ Μα- 
λακάσση, οπερ άβέχι εω ; τετάρτου λεύγης ίχ τ ί ς  
•πόλεως Μετσόβου. Τά ξενοδοχεΐον τοΰτο παρά τά ; 
δχθας τοΰ Πηνειού κείμενον, είναι περικυκλωμένον 
άπό πομπώδη σχηνήν δρέων καλυπτόμενων άπο δάση 
ατινα περιχλείουσιν ήμίσειαν λεύγαν πρός Β. τοΰ 
Μαλαχάσση, χωμοπόλ'ιν 50 0  οίχιών. ‘Ο φιλόπονος οΐ 
τος λαός τών Βλάχων εργάζεται τήν αύτήν βιομη. 
χανίας τή» δποίαν χαί αί άποιχίαι τών Καλαριτώ», 
τοδ Καλιχίου, καί τών Άσπροταμητών, μέ τοΰ; ο
ποίους συμφωνεί είς τήι ίδέαν δτι ή καταγωγή των 
είναι ’Ιταλική.

Άναχωρών άπδ τδ χάν ι του Μαλαχάσση, διέρ
χεται τις τόν Πηνειόν διά γεφύρας λίθινης, εχτισμέ- 
νης ίπ ί τής ουμβολής αύτοΰ μετά τίνος χοταμοΰ ίρ-

(2) Delius . . .  nuper vieta serpente superbus.
(3) Primus amor Phoeli Daphne Peneia . . . 

. .  . .  Conjux quoniam mea non pote· esse, 
Arbor eri9 certe, d ix it, mea, sempes babebunt 
Te coma, te citharae, te nostrae, pharetrae. Ibid.

άπδ τοΰ Προ«ΐ)λίου Ζυγοΰ. Ήχολουθήσαμεν 
μετά ταΰτα εως λεύγης, τήν άριοτεράν δχθην τοδ 
χοτομ*! αειαζομένην ά*ό «λατάνους, και ίφ ίά*  
βαμεν ιίς  τδ χάνι τοΰ Μοχόσοη ζιιμενβυ εως ενός 
χ«ί ήμιοιως μιλίου ia l χωρίο» χα»οι*ημί»ου ύχδ 
δλάχων xat 2ν μίλιβν πρδς Ν. Α . έφθάσαμεν είς τ#* 
μεγαν χοταμδν tou Προσήλιου Ζυγοΰ.

Μέ ϋειξα» τά χωρία Γλιζά»ι χαΐ Γοίοβίατα, κεί
μενα ι ίς  τήν κοιλάδα τβΰ Γοδοβάσδα , «βταμοΰ πε- 
)ΐκυ*λωμένου άπδ δάση εκτεταμένα, χαΐ όβτις πί
πτει είς τόν Πηνειόν διαχοπτώμενον ίν  τω  ρω του 
άπδ άπειρου; θορυβώδεις χατα^άχτας. Βλάχοι ποι
μένες χαταχαλύπτουσι τά μέρη ταΰτα τά παρέχοντα 
τροφήν είς πολυάριθμα ποίμνια, χαί άτινα ο] νομάδες 
χαλλιεργοΰν ίπείροντες βρίζαν, η ; ή συγχομιδή I- 
παρκιι είς τάς άνάγχας των. Κατά τόν αύτόν τρόπον 
είς τά χατιφ ίγ ι*  ταΰτα νήθουν είς τήν άτραχτον τά 
οίσυπώδη ερια χαι τάς τρίχα; τών αιγών, άμφότερα 
χρησιμιύοντα πρό; κατασκευήν τών ί-δυμάτων τών 
χωρικών, ών ή άπλότη; δεν ύπέστη είιέτι τήν ανάγκην 
τή; χρήσεω; όθίνών ξ-:νων ίργοστισίων.

Ένώ παρεπορευίμεθα' τόν Πηνι.δν έπαρατήρουν είς 
τήν κοίτην του τά ρήγματα τά δρυκτολογιχά. Δύναται 
τις δέ νά ίδο εί, τού; χείμαρρους τοΰ; αρδεύοντας τά 
περίχωρα τον ορούς, χαί οΓτίνες άοχονται άπό τό Μέ». 
τσοβ^ν, τεμάχια συ»)»ίτω/, πορφυριτών, δφίτων, σ χ ι
στόλιθων, πρωτογενή στρώαατα χρυσίτιδος, xat ια* 
σπιν διαφόρου χροιά;. Έθεώρουν διά τώ» άλυσσιδω- 
τών φανών τών 8ασών τάς χιόνας τοΰ Κοπανεζίου ί »  
ρου;, τά καταπληκτικά ά<τώματχ τοϋ Κιάστρα Ό μ - 
6 ;ό ιτ« , χαί μετά μια; λεύγη; χαΐ ήμισίίχ ; δρόμον, 
όιεπεοάσαμεν πολλοΰ; βραχίονα; τοΰ ποτομοΰ. Κ α 
τά τήν άπόστασιν ταύτην, εύρέδημεν εΐς τήν βυμβολην 
τ^ΰ ποταμοΰ τοΰ Κλινοβου, οστις νομίζω δτι είναι 
ό Άναΰρος, επανερχόμενοι εί; τόν Πηνειόν, Τά διαυ
γή υ3ατά του ατινα οί άνεμοι δέν ταραχτούν ποτέ, 
λαμβάνουν τά; πηγάς των εξ λεύγα; πρό; δυσμάς, 
εΐς τά ορη τών Β/αχων άνωθεν τοΰ Βεντίσχα χαί 
τής χωμοπόλεως Κλινόβης, Είς τάς κοιλάδας α ; δια- 
τρέχουν εύρίσκονται ερείπια, τά όποια νομίζω δτι εΐ- 
ναι δ περίβολος τοΰ Παλαιφάτου; καί δύω χιλιάδας 
ύπεράνω, άχρόπολίς τις έπί χυχλωπείων βάσεων, και 
αύτή ίσως εΐναι ή τής ’Ερέτριας. Είναι δυνατόν νά 
άναζητήσοον είς τήν κλεισώριαν ταύτην, ήτι; υπήρξε* 
ή συγκοίνωνοΰσα δδός τήν Ήπειρον μέ τήν Θεσσαλίαν, 
τ ίς  ώρισμένας θέσεις τών πόλεων τούτων, αίτινες μό
νον δί ενδείξεων μοί είναι γνωσταί' άλλ’ at δυσχο- 
λίαι και τδ άσήμαντον δπερ ίπαρουσίαζον, 2έν χρή- 
ζουσι* τής έπιχειρήσεως μιας τοιαύτης κατοπτεύσεως. 
Τά όρη ατινα υψοΰντο πρός τό μέρος τοΰτο, παρου- 
ρουσιάζουν τομάς σχεδόν καθέτους, κεκαλυμμένας ά
πδ μεγαλοπρεπή χαΐ πυκνά δάση.

Αί δχθαι τοΰ Πηνειού σχηματίζουν βάλτους έντδς 
τών δποίων οί παροχθιται καλλιεργοΰ» δρυζαν χαί εΓς 
τινας αγρούς αραβόσιτον. ‘Υπέρ τά τενάγη ταΰτα ή 
χοιλάς ευρύνεται, καί εχεΐθεν εισέρχεται τις είς ί -  
πασαν τήν Θεσσαλίαν, Έν τούτοις μεγάλα άχρω- 
τήρία ύπερπηδώσι τήν ιειρά» τών δρέων μέχρι τβΰ

κάτω μέρους τής Κηράχας, χωρίου κειμένου σχι 
δόν παραλλήλως μέ τδ Μεργάλι, ϊχχισμένον εί; χήν 
ivTtxpi δχθην τοΰ ποταμού. Έχ τοΰ χανίου της Κη
ράχας, δπερ έστι ώχοδομημένον είς τά χείλη τή; 
ίδοΰ, άπέχει εως δύο χιλιάδα; βημάτων ή γέρυρα τοϋ 
Λοζέστι, ύπό τής δποία; διαβαίνει δ ποταμός Χ αισία;, 
όστις εΐναι κλάδος τοΰ Πηνειοΰ, χαΐ δ δποιος δλίγον 
κάτωθεν φέρει τό όνομα Σαλ»μβριάς. ‘ Ο Χασσίας 5 
στις νομίζω νά ήναι δ 'Ιων (I )  καχαβαίνει έχ τοΰ ά
γριου όρους Φλαμουρίστι, πρό; άνατολά; τοΰ όπο:ου 
άρ·/εται ό τόπος τών Κ,Ιβπτοχωρίωτ.

‘Ο τόπο; ουτο; χατωχήθη πολύν χαιρόν άπό συμ 
μορίας κλεπτών, οιτινε; διημφισβήτουν μέχρίς ήμών 
μέ χά οπλα είς τάς χεΐρας τά λείψανα έλευθερίας, ή« 
ό σατράπη; τή; ' Η πείρου τοΐς ήρπασε. Ά ν  καί 
δ?ΰλοι, έψαλλον ομως τά άνϊραγηθήματά τω ν ή δέ 
•^χώ τοΰ Όλυμπου επαναλάμβανε τά δνόματα τοΰ 
Νικολάου Κοζάνι, τόν όποιον ή Γερμανία ήριθμει εΐ; 
τούς ταγματάρχας τοΰ στρατοΰ τη;, τοΰ Μπουχουβά- 
λ ϊ ,  τ*ϋ τρόμου τών Μωαμεθανών Αλβανών· του 
Ζίτρου, δστις υπεραοπίσθη ίπ ί εικοσαετία τήν ελευ
θερία :ών χ ρ ισ τ ια ν ώ ν  τή; Έλασσώνος· τοΰ Τόσκα 
τόν όποιον εΐδον νά ?ίώ*η τού; Τούρκου; εκ τή; άκ- 
μαζούσης πόλεως τοΰ Γριβέν'υ, είς πΰρ καί οίίη . 
ρον παραδιδιον αύτούς· τοΰ Καράλη, όστις έβασί- 
λευεν έπ! τοΰ Όλύπμου, τοΰ Βλαχάδα, τοΰ άλλοτε 
ήγεμόνος τών Χασσιδν τοΰ Μακροθανάση καί τοΰ 
Μακοοπουλίου, οΐι; έούγκριναν μέ τόν Λεωνίδαν, 
καί οίτινες έμαρτύρησαν διά τό άγιον εύαγγέλιον. ‘ Μ 
y ώρα αυτη ήτι; είδε χά τελευταία τή; Θεσσαλία; τέ
κνα, τά; δυνάμει; τών οποίων χό τυφλόν πειτρωμένον 
χατεδίκασε, καιοικεΐχαι ειιέτι άπό ανδρείους ορεινού;' 
άλλά τά ονόματα χου ‘ Αρμοδίου χαί Αριστογείτωνος 
ατινα εδρίσχονται εΐς τόν ευψυχία; βρυοντα δανον τοΰ 
Μ πουχουβάλα, (2) έμελλον έπί τέλου; νά^χλείψωσιν 
ή έν τή όιανοία νά ψάλλωνται, διότι ή πατρίς χων 
έστερήθΐ) τοΰς δπερασπισχάς της, ήρημουμένη ήμέρα τή 
ήμερα υπό τών βαρβάρο)ν.

ΑΣΜΑ ΤΟΥ ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑ.

Τ' e i r  ά χός  ποϋ γ ίνετα ι xai ταραχή αεγά.ίη, 
Μ ήνα  βουβάλια σφάζονται ;  μήνα θεριά μα.Ιόν ου ν ;

ί \ )  Στραβ . βιβ.Ι. y j j ,  σ, 327.

( Ί )  Ή  χρονολογία τοΰ νμνου τούτου άναΰαί 
r i i  it’c τό έτος 1730 , xai οί στίχοι του cidor~ 
ται etc ολην τήν 'Ρούμελην, μέχριC αυτής τήί 
Κωνσταντινουπόλεως. Ό  de Μπουχουβάλας άπί~ 
θανεν είς τήν Ιερουσαλήμ, ώς προσκυνητής, ά 
ψοϋ προηγουμένως είχε γ ίνε ι ταγματάρχης έν
*Ρωσσία. ι Τπάρχεί χαί ειερον άσμα ωσαύτως 
κοινόν τοϋ Χρήστου Μ ηλιύϊη , δστις άπέθανε πρό 
τοϋ τέλους τοϋ X P H  αίώνος.

Κί ούδέ β ο υ β ά λ ια  σφ ά ζο ν τα ι  χ ι  ·ύΜ θερ ιά  μ α '
(λύνουν

Ό  Μπουχοβάλας πολέμα μέ χ ιλ ιο νς π ενιαχ ι’σ ιο ις, 
Σ ’ τήν μ ί σ η ν  ς τό Κεράσσοβον, χαί ’c τήν Καινού·

(ρ ια ν  χώραν, 
Κόρη ξανθή έχούϊα ίεν άπό τό παραθύρι.
« ΙΙάψε, Ίαννή  τόν πόλεμον, Ttdijrt xai τά τονφέχια, 
» Νά χατακάτσ ό κορνιαχτός > ά σηχωθή ή αντάρα, 
» Νά μετρηθή τ' άσχέρι σου, νά  ίδοΐμεν πόσοι λ ε ί-

( πουν. »
Μετροννται οί Τυϋρχοι τρεις φοραϊς χαι λ ε ίπ ο υ ν

( πεντακόσιοι, 
Μετροϋνται τά χλεφτόπουλα, τους λείπουν τρεις

( λεβέντες,
Έ πή γ  ό 'ένας σ τό νερόν, χί άλλος ψωμί νά  φέρη, 
Ό  τρίτος ό χαλήζερος σιέχεται σ’ τό τουφέκι.

ΑΙΜ Α ΤΟ Ϊ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΗΛΙΟΝΗ.

Τρία πουλάκια κάθονταν ς’ τήν ράχη ς’ τό λιμέρι' 
Ε να τηράει. τόν Αλμυρόν, χί άλλο χατά τόν Βάλτον, 
Τό τρίτο, τό χαλήτερον, μυρολογάει xai λ έ γ ε ι .
« Κύριέ μ ι υ, τ ί εγίνηχεν ό Χρηστός ό Μηλιόνης ;
* Ούόέ σ’ τόν Βάλτον φάνηχεν, οΰόέ σ τήν Κρύαν

• ( βρύσι. ι>
ι> Μάς ε ίπ α ν , πέρα πέρασε χαΐ επήγε πρός τήν

(  Αρταν,
» Κ' έπήρε σχλάβον ιό ν Κατήν μαζί με όνο Ά ·

(  γάΰαις.
d Κ ί ό Μουσελίμης τ ' αχ< υσε, βαρεά τοΰ χαχοφάνη, 
» Τόν Μανρομάτην εχραζε χαί τόν Μουχτάρ Κ λ ε ΐ'

( σούραν s —
» Εσείς άν θέλετε ψωμ'ι, άν θέλετε πρωτάτα, 
d Τόν Χ ρ ίστον νά σκοτώσετε, τόν χαπετάν Μη-

(  λιόνην,
ι> Τοΰτο προστάζει ό βασ ιλ ιάς χαι έστειλε ψερ-

( μάνι. ϊ
» Παρασκευή ξημέρωσε (ποτέ νά  μ ' είχε φεζη ! )
» Κί ό Σουλεϊμάνης βάλθηκε νά πάγη νά τόν εΰρη 
» Σ’ τόν Α λμυρόν τόν εφθασε, χ ί ώς φ ίλοι φίΛη·

(  θήχαν.
β Ό λονυχτϊς ίπ ίνα νε , οσον νά ξημερώση,
» Καί δταν ίφ<\νη ή αύγή, πέρασαν σ' τά λιμέρια. 
» Κ ίό  Σουλιϊμάνης φώναξε τοΰ χαπετάν Μηλιόνη , 
» Χρήετο, σε θέλ ό βα σ ιλ ιά  ς, σέ θέλουν χ οί ά-

( γάύες. » —  
ο "Οσο V ό Χρηστός ζωντανός, Τυύρχους όέν προ·

( σχι νάει. »
» Μέ τά τουφέχία ετρεζαν ό ενας πρός τόν άλλον.
» Φωτιάν έόόσαν σ τήν φωτιάν, χ ίπ εσαν ι ίς  τ ίν

( τόπι ν . » ( * )

ί* J  Σ. Μ. Ό  περιηγητής τής 'Ελλάδος άπά· 
σης Κ· ΙΙουκεβϊλ χαχώς εκφράζεται περι τοϋ πρώ
του άσματίυυ, άποχαλών αύτό β  ά ρ β α ρ ο ν ρ α-
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‘Ο Χασσι'ας πηγα'ζιι έκ τής μεσημβρινές πλβορας | 
τής Πίνδου, εις τήν αύτήν σειράν, ήτις συνοδεύει τήν
δεξιάν όχθην τοΰ ‘Ρεδίου, τή» σχηματίζουσαν τά μεταξύ M «0 c  τώ ν Χ ασσ ,ώ ν. —  Σττ,γοΙ-Κα.Ιαβάκα. —
λ !  u M I  ··> ! ■ χ  .  ?  .  .  X? · .  _ J. .   . 1  Ί* X 1 Λ  Ί · · - -------Μακεδονίας καί Θιτταλίας όρια. Ε ι; τας αποτόμους 
δέ ταύτας πλευράς του, όχι μαχράν τοΰ Γιερακάρη έν
θα εύρίσκονται τά ερείπια τής Ίρίυίας καί χοΰ Εύθυ- 
δρίου (1), τοποθετώ χατ’ εί*ασίαν ταΰτα πλησίον του 
Zsupavtou. Σύμφωνα μέ τάς περί των τόπων υποθέ
σεις, χαΐ άνακεφαλαιών τις οσα έρ^έδησαν εις τόν 
πρώτον τόμον τής περιηγήιεως ταύτης (2), καί εις 
τήν περιγραφήν τής Μακεδονίας (3), δύναται νά άχο- 
λουδήση χήν πορείαν τοΰ Φιλίππου, μετά τή» εις τά 
στενά τών ορεων Άσ»αοΰ καί Αέρώιιης ήττα- του (4j. 
Θελει τόν ίδή άφί»ο»τα τό ορος A.vjOv, είσερχόμ«»ον 
εις τή» Θετταλιαν, καί έξολοδρεύοντα όσας πόλεις τη; 
δεν ήδύνατο »ά όιαφυλάττη. Και άφοΰ παρεκτραπή προ 
τών Φέρω», θά άκολουθήοΐ) τήν όδόν τή/ όποιαν Ιλαβε 
όπως έπιστρέψη βις τήν Μακεδονίαν διά τής λεωφόρου 
ητις άγει άπό Σταγών είς Γρέβενο. ‘Ο τόπος όστις 
περιτριγυρίζει τό στενόν τοΰτο, έντός τοϋ όποιου στρα- 
τός τοΰ αίώνος μας δέν θα δυνηθή νά προχωρηαη ά· 
κινούνως, διαττ,ρεΐ είσέτι διαχοσίας τεσσαράκοντα οί 
κογενείας ‘Ελλήνων καί Βλάχων, οίτινες χαλλιερ- 
γοΰτνες τά άπομεμονωμένα μέρη διατρέφουν άπειρά 
ριθμα ποίμνια.

Σταγούς—  Καλαβάκα. Θά έχη δέ έμπροσθεν του 
κοιλάδα καλώς χαλλι? ργημέ^ην, ητις ποτίζεται μέ χά 
υδαια τοϋ ποταμοί! 8ν ϋπιδείζϊμεν. Έκ τοΰ άλλου μέ
ρους τοϋ Πηνειοΰ, ό οφθαλμός τοΰ πεοιηγητοΰ θά ά 
κολουθί) τον έξελιγμόν τής Π ινδιχής άλύσσεως ητις 
σχηματίζει εΰρύχωρον καμπύλωμα, τά κατώτερα μέ 
ρη τοΰ οποίου διαβρέχει ό Πηνειός άκομα*ρυνόμενο' 
εις τάς πεδιάδας τών Τρικάλων.

ψ ω δ ί α ν  ψ α Λ Λ ο μ έ ν η ν  x α θ'  ο Λ η ν  τ ή ν  
‘ Ρ  ο ύ μ  ε Λ η ν μ  ί  χ  ρ ι τ ή ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ι '  
ν  ο b π ό Λ ε ω ς. ’Ισως δέν έγνώρισε τό κυρίως ασ
μ ά τω ν δπερ έδώ χαζαχωροΐμεν, διότι άναφέρει 
άΙΧο ήμιτεΧές' την αύτήν ιδέαν έ'γει και ό νυΛΛέ- 
ζας τά δημοτικά Άσματα Faubriel, οστις μάΛισζα 
νπερεπα ινεΐ το άσμάζιον τοΰτο.

ί \ )  Ίρεσία χαί Εύθύδριον. Τίτος Λ ίβιος, βι6.1 
XXXIII, * . 13.

( 2 )  I. τόμος τής ηεςιηγήσεως ταύτης, β ι62 . III 
χ. ιν -

Τά i r  θεσσα,Ιία  Μετέωρα. —  Τό μέρος τοϋ 
>ομ.οΰ τό όνυμαζόμενον Πετχούρι. —  Ερείπια  
τών Γόμφων.—  Όδός μέ^ρι Τρικά.Ιων.—  *0- 
δηγιαι π υ ΐ, ΐώ ν  ποταμών οίτη ες ε ΐνα ι φόροι ν · 
ποτε.Ιεϊς είς τόν Πηνειόν.

‘Ο νομός τών Χασυιών περιορίζεται, ιίς μ|» χή» 
περιφέρειαν τών πρό; τά Β. Δ. καί Β. Α. ip im , μέ 
έχεϊνα τοΰ Μαλακασσίου καί Γρεβένου Μ. Α. δέ, πε· 
ρατοΰται είς τήν περιφέρειαν χών Τρικάλων, κ ϊί εις χήν 
του Άσπροποταμοΰ τής περιγραφή; ταύτη;, αί ύπο- 
όιαιρεσεις είναι, τά Βλαχοχώρια, τών οποίων χά χω- 
ρίδια ήρίθμησα, και τό Πετχούρι, τό όποιον μοί μένει 
νά περιγράψω.

Μακρόθεν πριν Ιτι φθάσω εις Σταγοΰς, τούς όποιους 
οί Βυζαντινοί '■Αγίους (1) καλοΰσιν, παρετήρν;σα τά 
Μετέωρα. Τά βλέμματά μου ήλχύσθησαν άπό τάς 
ύψηλάς πυραμίδας των, τας μέν όμοιας όίελίσχοις 
τής Αίγυπτου, τάς δέ κώνοις κεκολωβωμένοις καί άλ
λας κολοσσαιοις αγάλμασι παρατλητίοι;,. καί ων τό 
συ*ολον παριστησι» αοχιχικτονίχήν I* μνημείων ίπ ι-  
οεσωρευμένων ή γιγαντιαιων προπυργίων, όμοιων τοίς 
Γιτανίοις, οτε διά κλιμάκων ε’πεχείρηιαν νά άναβώσι 
τόν Όλυμπον. Άμφίβαλλον άνηά πρό ιών όφδαλμών 
μου ήσαν πραγματικά ή έκ τών μαγικών εκείνων κα- 
τοπτρισμώ» οίτι.ες προσφέρουίΐν εϊ; τόν οδοιπόρον 
απατηλά; εικόνας άλλ’ εις Σταγού; εισερχόμενος αί 
αμφιβολία! μρυ διεσκεδα'σθησαν, χωρίς ομω; νά έλ»χ- 
τωθή καί τό μεγαλείο» τοΰ θεάματος. ’Επί πολΰ τούς 
κρηιχνου; έδαυμαζον, τήν κατοιχίαν ταύτην χών στυλι
τών χώ» άπαρνν,θέντων τόν κόσμον, καί στησάντων 
έ*ει τά ερημητήριά τω», ώς φάρους έπί έπικίνδύνου 
παραλίας, δεικνυοντε; εις τοΰς δϊλασσοποροΰντα;, περί 
τούς σκο γ. έλους τή; κοινωνίας, τό» λιμένα τής σωτηρίας. 
Επεθυμου» νά προσελθιο (ίς την νέαν ταύτην Θηβαίδα, 

έ» ή οί βωμοί τοΰ άληδινοΰ Θεοΰ καθημερινώς ιτρος- 
χαλοΰσι τούς εΰσίβεις προσκηνυτάς τής άγιας Σ.ώνος, 
αφοτου, επι της βασιλείας τοΰ ’Ανδρονίκου, δ σταυρός 
υψωθη επι τών Μετεώρων τής Θεσσαλίας. (2)

Εβάδισα πρός τά καταφύγια ταΰτα, ακολουθούμενος 
απο τινας χοΰ χωρίου τους δποιους ειχα γνωρίσει

( ^)  Κ α τα χ ο νΓ ,η ν ο υ  ι σ ζ ο ρ .  β ι 6Λ. 2 . ώ ν ο μ ά σ θ η -  
σ α ν  ου τω ,  ώ ς  έκ  ζ ώ ν  έ χ ε ι  μ ο ν α χ ώ ν ,  ο ϊ ι ι ν ε ς ,  ώς  
δ.1υ ι  ο ί  έ χ κ , Ι η σ ι α σ τ ι χ ο ϊ ,  ϊ ί χ ο υ σ ι  τό  δ ν ο μ α  ά γ ι ο ι .

( 2 )  Φ α ί?  ε τ α ι ,  ο τ ι  ό  Λ α μ α φ τ ί ν ο ς  ε χ ε ι  ύ π '  o^rtv  
τ ά  κ α τ α φ ύ γ ι α  τ α ν τ α ,  ο τ α ν  . Ι έ γ η '

( 3 )  II τ ό μ .  τ ή ς  π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν  τ α ύ τ η ς , β , Μ .  V n  ?  Vfien.nent “ ourir les derniers bruit du monde; 
x, I, II, III. Nauloniers sans etoile, abordez, c’ est la port

, .  .  ,  ̂ arae se plonge en une paix profonde,
1 4/ 11 τ ο μ .  τ ή ς  π ε ρ ι η γ ή σ ι ω ς  ταύτης, x. LII. 'E t celte paix n’ est pas la mort.

(ίιότι ι{{ *οΐον μέρος τής ‘Ελλάδος δέν είχα τότε φί
λους;) άφήσας ιίς  τούς άνθρώπους μου τήν φροντίδα 
<ής iupietu^ χβταλύματος, όσον δυ»ατόν καλλίτερου, 
Δέν έδραδύναμεν νά άποπλα»ηδώμεν έ» ά»ωμά\ω τόπω, 
ωσχε ίκάμαμεν εν τέταρτον λεύγης μεταξύ τών κρη- 
μνισμα'των τών στυλίδων, ας διατρέχουν χείμαρροι 
χωρίς νά δ:ακρί»ωμέ» τι έν τώ μέσω τών άνωμάλω» 
χιονοστοιχιών. Έθαύμαζον τά αετώματα ταΰτα, ών τα 
μέ» είσα» ίστιμμέ»α διά δενδρυλλίων, τά δέ γυμνά, 
εως όχβυ εΰρέθημε» άνχικρυ τοΰ μεγάλου μοναστηριού.

Εις τήν δέα» τοΰ σεβαστοΰ σημείου χοΰ σταυρού 
καί τοΰ μοναστηριού, είς τών όδηγώ» άνέχραξεν : Ό  
ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΙνΑ. ‘Η έπιφώνησις αυτη τοΟ Θίττα- 
λοΰ ραϊά, μέ Ιχαμε νά τρέμω άπό χαράν όποιαν δο 
κίμαζει δ άποκαμωμένος επιβάτης έχ τών σάλων τή; 
θαλάσσης, άπόταν φωνάζουν γ ή ! Έδίγομεν ήδη τήν 
ήγιασμένην ταύτην γήν έν τοΐς κόλποις τής είόωλολα- 
τρείας ένθα ό Χριστιανός τοΰ Ιΐίνδου ύψοΐ τήν φωνήν 
του έν τώ μέίω  τών ανέμων διά νά ψάλ/vj τή» αίω>ιό 
τητα τοϋ θεοΰ. Το θά^ος μας είιπλασιάζετο ώςτε 
διακινδυνεύοντες έπί τών κλιμακηδόν -έ^ριμένων περι
στυλίων, ων τό υψίς είναι 80  εως 30U ποδών, έφθά- 
σαμεν είς τούς πρόποδας τών Μετεωρων, απερ άρχουν 
τής χοιλάδος ταύτης τών κρημνών, τών μέν άκατοι- 
κήτω», τών δέ κεχαλυμένων άπό μοναστήρια, άπάντω» 
όμως άξιοπαρατηρήτω» διά τη» φυίικήν συμμετρίαν 
τών τομών των. Αλλά τά βλέμματά μου προσηλώθη- 
σαν ιδίως έπί τοΰ μοναστηριού Ί ω σ α φ ά τ .  Ή  κλί- 
μαξ καί ή έώρα έρριφθη διά »ά μα; άναβ.βασ^ 
ηΰχαρίστησα τοΰς μο»αχούς διά τήν φίΛοξενία» ή» μοι 
προοέφερον, άλλά φόβω μή ταραξω τήν ήιυχίαν των, 
παρά τώ σατράπη τών Ίωαννίνων, οστις ύπόπτευε χαί 
τά άθωότε;α διαβήματα μου, δέν άπεφάσίσα νά ευχα
ριστήσω τήν περιέργειαν μου, διά τοΰ xivSjvou τώ» ευ
σεβών τούτω» μοναχών.

Ά λ λ ’ ϊδόν τί μέ εγραφεν ό δόκτωρ Ό'νλκνδιος περί 
τοΰ αντικειμένου τοΰτ.υ,

« ’Εφθάσϊμε» είς τοΰς πρόποδας του βράχου Βαρ
λαάμ, διαβάντες στενήν ατραπόν μεταξύ δύο στηριγ
μάτων, έχουσαν έπέκεινα τώ* διακοσίω» ποδών ΰψος 
είς τήν κορυφήν μιας τώ ' πυραμίδων τούτω» έπαρατη- 
ρήσαμεν άνωδεν τής κεφαλ/,ς μας τό μοναοτήρΊον τοΰ 
Βαρλαάμ, οπου χαί ήδέλαμεν νά άναβώμεν, Ειμεδί 
κάτωθεν τής καθέτου βράχου τίνος έπί τοΰ όποιου έ 
ξεϊχε προστέγισμα ξύλίνον, όπερ έχρησίμευεν όπως 
άπομαζρύνη τό σχοινίον άπό τήν έπιφάνειαν του, κα 
φδάνη άνευ προστριβής, ή έώρα είς τήν κορυφήν. Ίδομεν 
χατελθοΰσαν διά μέσου τροχαλίας τή» εναέριον ταύτη» 
έώρα/ τήν όποια* ό Τάιαρός μας άνοίςας έκότμησε 
μέ τινα φαινόλη» έφ’ ου συνοδοιπόρος μου καί έγώ έ- 
καθήσαμεν. Άνυψωθεΐσα ή έώρα συνεπτύχδη έπί το 
«ΰ ιο ν , ώστε θλιβόμινοι ό εις έπί τοΰ άλλου, άνέβημεν 
ταχέως μέν, ίχ ι δέ κα! άνευ αισθήματος στενοχώριας, 
τό διακοσίων ποδών υψο;, είς τρία τή; ώρας λεπτά 
Φθάσαντες *ίς τή» κορυφήν τοϋ προστεγί^ματος μά; 
έσυρον όπως είμεθα είς θάλαμον, έν ώ οί μοναχοί ά- 
νέλκυσαν τή» έώραν διά νά έξελθωμε» αύτής. Έκ τής 
λίρας δψτως τών μοναχών έ<ρι»ον δτι έχεΐνοι έπα-

ραχήρουν τό άερ2δες τούτο ταςιδειον ώς άκίνδυνον 
μηχάνημα. ‘Ο υπηρέτης μας όστις είχεν ά»αβή τό 
ύψος τοΰτο μεταξύ τών φαγάδων τοΰ >(ρημνοΰ ένθα υ 
πήρχαν σχοίνιναι κλίμακες, έκβήκε άπό τι υπόγειον έν 
τώ μέσω τοΰ μοναστηριού έ» ω εΰρισκόμεθα. »

‘Ο Όμηρος φαίνεται ότι ήννόιι τά Μετέωρα, δμι- 
λών περί τής ανωμάλου Ίδώμης « Οΐ τ' ειχον Τρίκ- 
χην, χαί Ίθώμην κ.Ιωμαχόεσσαν. » πλησιοχώρου τής 
’ ’ρίκκης, τήν δ ποιαν b Στράβω» τοποθετεί έπί τών ό* 
χθών τοΰ Κουραλίου, άνωθεν τής συμβολής τοΰ πο
ταμού τούτου μετά τοΰ Πηνειού καί πλησίον τής Μη 
τροπόλεως (1). Ό  γεωγράφος ουτος, δ λέγω», όμορον 
τή, Ιθώμης τή» Τρίκκην, Μητρότ.ολί», Πελιννά, καί 
Γόμφους, εννοεί άναμφιβόλως τά Μετέωρα, οταν λέγη 
Θώμη, ζην όποιαν ουτω πρέπει νά όνομάοωαιν ν ΐ 
θέ-Ιονιες νά διατηρήσωοι τό άρταϊον δνομα, χεϊ· 
ια ι είς τόπον έρνμνόν ώς ε’χ τής θέσεως αύτοΰ χαί 
πΛήρη αποτόμων βράχων. Άλλά κατά τούς χρόνους 
εκείνου; τό χωρίο» ήτο» έρημος κώμη, ό δέ Κατακου* 
ζη»ός, όστις αναφέρει Σταγοί, 0έ* κάμνει μνείαν τών 
Μετεώρων, ή μάλλον συγχέει αυτά μέ πόλιν τινα κει* 
μένην «πί τών πΛησίον λόφων. Οί μοναχοί ά»άγουσι 
τήν έαυτών καταγωγή» είς τήν άγροτικήν ταύτη* τοΰ 
Εστιαιώτιδος χα>ραν, έπέχεινα τών χρόνων τοΰ Άν* 

ορονίκου. Καί έν έλλείψει γραπτών τεκμηρίων, διη
γούνται οτι ήριθμοΰνιβ άλλοτε ένταΰδα 24  μοναστήρια· 
άλλά καταπεσουσών άλΛεπαλλήλως τών κορυφών έφ’ 
ών ήσαν ώκοδομημένα, έμειναν μόνον έπτά. Τό ά- 
ξιοσημείωτον όλων οπερ έιτ ί το τοΰ Μετεώρου, έθε- 
μελιώθη κατ αύτοΰ;, έπικλήτει τοϋ Ίωσαφατ κατά τό 
1371. ύπό Ιωάννου Πϊλαιολόγου. Προσθέτουσι δέ 
ότ; ί> ήγεμών ουτος δέν έπραξεν άλλο, εΐμή -ιτβ̂ οιέλα- 
βίν είς τόν περίβολον δν ώχοδόμησε, τά κελλία έρη- 
μητών τινων διαμένόντων άπό πολλοΰ ή3η χρόνου έπι 
τής πυραμίδρς εκείνης, ητις ε?ναί ό υψη-ότατος όλων 
τών βράχων τών Μετεώρων. Έν έτει δέ 1435 , Μα
ρία ή έκ Παλαιολόγων ωχοδόμησε διά τάς μοναχάς 
έτερόν τι μοναστήριον όπεο άφιέρωσεν είς τή* άγια* 
Τριάδα· καί κατά τήν εποχή* τής ειοβολής τών Μ ω
αμεθανών, δ Νεκτάριος καί Θεοφάνης ό έξ Ίωαν- 
νίνων έκτισαν τό 15 3 6 , τό τοΰ Βζρλοιάμ. Οί άγνω
στοι δέ ει*αι οί θεμελιωται τώ* μοναστηρ'-ω* τοΰ ά. 
γιου Νικολάου, 'Ρ^ζαρίας καί άγιου Στεφάνου, τά δ
ποΐα συγκεινται έκ τώ» ερειπίων πολλών άλλων αρ
χαιότερων μοναστηρίων, αιινα δ πανδαμάτωρ ypόνος 
εξήλειψε κ*ί κατηφάνισε.

(ακολουθεί) 

Μετάφρασις Όθ. A. Α.

(\  J  Τής Μιμροπο.Ιιτων ίσ ι ι  χώρας ή Ί  θώμη.
σ. 437 .



ΔΙΗΓΗΜΑ.

Έ πί τής άνατολικής πλευράς τοΰ έν Παρισίοις 
νησιδίου "Αγιος Λουδοβίκος, όπου πρό ένάς αίώνος 
υπήοχον Ιτι άκαλλιέργητοι ναΐαι καί συστάδες τινες 
δένδρων, τή» 10 Μαρτίου 174G, είς τάς πρώτας 
άκτΐνας τοΰ ήλίοj, καδ' ας ή σελήνη ώχρία, έ'κειτο 
έκτάδην έπί της ύγρας άμμου τό οώμα ά·δρός νεου, 
αρτίω; έκπνβύσαντος. Λεϋκαι δψοΰντο κύκλω τοΰ 
πτώματος, ώ ; εΐς τέσσαρας γωνίας τάφου- ή ατμό
σφαιρα, ί; εκτεινόμενη εί, τά πέρι;, είχε tt της ώ- 
χροτητος τοΰ θανάτου, χα' τό πινδιμον σκιαγράφημα 
ά»τΐ)*ακ)ατο ελαφρώς έπί τοϋ κιτρύου κοί 5sXoO 2. 
ίατος τοΰ ποταμού.

Οί κατα πρώτον έξέλδόντες τών ο’χ ών των κάτοι
κοι συνήγοντο πέριξ τεΰ πτώματος κα: κατήρτιζον 
διάφοροι τεκμήρια, επί τοΰ φονευμέ»ου άνδρώπου, καί 
τοϋ βιαίου θανάτου, ουτίνος υπήρξε δϋμα.

—  Ε'.ναι ζωγράφος, έλεγε» εις ιώ ν  παρεστώτω»' 
εχει κόμην μακρά·', ίσπανιστί κεκομμενην, ένδυμα 
μάλλινον © at ον, κα! κρατεί Ιτι τή·.· y_6tpa συνεσ- αλ- 
μενην έπί της χρωματοφόρου πυξίδος του.

—  Θά είναι έκ της σχολής του Νατουάρ, διότι έν- 
τεΰδεν άγ^ι ή οδός εις τό έογοστάσιον.

Μεταξΰ του όμίλου τών σταματησάντω» έκεΐ δια
βατών καί αξιωματικών τινων της χωροφυλα/.ής, ΰ - 
πήρχε καί τις μοναχός φραγκισκανός, ου ή κορδύλη 
έκάλυπτε καδ’ όλοκλυρίαν οχεδόν τόν πρόσωπον, δέν 
ελεγε τίποτε, άλλά διηρεύνι έν προσοχή τήν φυσιο
γνωμία» τών σχηματιζόντων τόν κύκλον.

—  Οί μίδηταί διανύουσιν ένίοτε τήν νύκτα ζω- 
γραφοϋντες υπό τά φώς της λαμπάδος, ειπε τις, 
οΰ:ος δέ επανερχόμενος έξώρας, άπήντησεν ίσως κα 
κοΰργον τινα.

—  Έντοσούτω δέν προσεβλήδη υπό κλέπτου· όλα 
τά όποια έφερεν αντικείμενα, έμενον έπάνω του, καί 
ίδοΰ ακόμη μία άλυσσις άργυρα, κρεμωμένη είς τόν 
λαιμόν του.

—  Είτε κλέπτης ή μή, δολοφόνος τό' έφόνευσε 
βεβαίως, διότι είναι πληγωμένος είς τόν ώμον, οιτερ 
δέν ήδύνατο νά συμβή εάν αύτοχειριάζετο.

—  Οπως ά» έχι;, ό σίδηρος τόν επέτυχε, διότι τό 
ίμοίτιόν του ε?ναι λεπτόν καί πολΰ μεταγειρισμένον.

—  Ναι, άλλ’ αύτό εχει δπερ^αμμένον δέρμα, ει* 
πεν είς τών περιεστώτων.

—  Πώς ήςεύρετε, οτι τό ιμάτιον τούτο έχει ύπερ 
ραμμ-ένον δέρμα, νέε, ειπεν ό μοναχός, προσηλών 
βλέμμα έταστιχόν έπί τοΰ ήδη όμιλήσαντος.

Τό πρόσωπον, εΐς δ άπευδύνθη ούτβς, ώ-χρίασεν 
έλαφρώς καί ειπεν ότι τό ύπέδίτεν.

—  Ά λλά , έπανέλαβεν δ μοναχός, δά άναγνωρί- 
ζητε τούς χαρακτήρας τοΰ πτώματος τούτου, χαδό- 
ίο ν ,  αν δεν άπατώμ^ι, εισδε ζωγράφος έτ,ίσης καί 
εκ τής σχολής τοϋ Νατουάρ, είς ήν ύποιίθετοι ότς 
άνήκε.

Γωο*τι, απεχρίνατο ό νέος, ή5η οτε ή ’̂ ήμέρα 
ανοίγει, μ : φαίνεται νά βλέπω τόν Αντώνιον Λαμ* 
βέρτην.

Ιόν Αντώνιον Αβμβέρτη*! ΐπεφώνησαν πάν
τες, τάν νέον εκείνον καλλιτέχνην, οστις είχεν ήδη 
τόσον καλήν φήμην, *αί έμελλεν ίσως νά λαβ5 τό ά* 
ρίστεΐον τής ζωγραφικής !

Καί όστις ήτο φίλος του Ιωσήφ Βιέν.
 ̂ Απεναντίας, ειπε ζωηρώς 6 νέος ό Ίωσή® Βιέν 

καί ουτος ησαν συγχισμένοι χαί μάλιστα ήλθον εσχά
τως εις εριν πολΰ σφοδράν.

ν »  ι ϊ  k ^
( Λ τινες, ησαν συγχΐσΐ{έ»οι, έ-χθροί,

καί ημιλλώντο διά τό άριστείον τής ακαδημίας . . . .
Καί η έξηγησις αΰτη έφάνη πειθουσά πως τοΰς πα- 

ρεστώτας.
11-βαι», εΛεγον, ο δανατος τοΰ νέου τούτου, 

δυνατόν νά ηναι έργο- άντιπάλου τίνος μάλλον, διότι 
είναι καταφανές, τωόντι, δτι τήν ζωήν του μόνον ή- 
δελησα καί ούχε τό βαλάντιόν του.

Ο ζωγράφος ύπεστήοιξε τότε ΐσχυρώς τό άμοι- 
^ ‘70ς τών &ύω σίνναμίλλων. Ηΐς τόν παρόντων 

αξιωματικών τής χωροφυλακής, ήρώτησ. τά χαρα- 
κτη.ιστικα τοΰ Ιωσήφ Βιέν κ»ί τά έσημιίωσιν εί; 
το jiioAiapiov του. Οί διαβάται άπεμακρΰνδηϊαν φέ- 
ροντες είς̂  το πνεΰμ» των τή* ύπόδεσιν τοΰ πρός ά λ-  
ληΛους̂  μίσους τών δυο καλλιτεχνών. ‘Η υπόνοια «- 
μεγαλύνΟη ταχέως x-i έντός όλίγου μετεβλήδΐ) είς 
τήν βίόαιότητα παρ’ έκάστω αύτών, οτι ό Ιωσήφ 
Βιε/ είχε όολοφονήσει τόν νέον ζωγράφον, τον άνΐ 
τιπαλον το^,

υ  μ8ναΧ®ς· ίστες αηεμαχρύνδη ώ ; χαί οί άλλοι, έ- 
βαοισε παρα τάς ερήμους ίχδας τοΰ ποταμού κατά 
την εωθινήν ταύτην ώραν, καί είοήλδεν είς τό* κήπον 
τοϋ Κίραμακοΰ.

Ιά πά* ηόη άνελάμβανε* έκεΐ ζωήν ύπό τάς πρώ- 
τας έηιρροας τής άνοίξιως' τά μάρμαρα άνέλαμπον, 
τά δένδρα άπέοειον τό βρύον τών κλώνων των διά ν’ 
άναδάλωσι μετ’ ολίγον, καί ήδη ή καστανέα, ην ε'κ- 
τοτε ώνόμασαν καστανέαν τής 20 Μαρτίου χαί ήτις 
έοεικνόετο «αστόν εντος ήγουμε,η τών άλλων είς τή* 
πρώιμον αναβλαστησιν τών φύλλων, είχε κλάδους 
τ.νας άναδάλλοντας διά τής λαμπροτέρας χλωρό- 
τητος.

Οταν ό μοναχός φραγκιτκανός έπλησίασεν αύτή*, 
είδεν εις τους ποδας τοΰ δένδρου καβήμενα δύω ά
τομα, τά όππα δέν παρετήρηααν ποοώς τή* παρου- 
σίαν^του.^ ΙΙαρειοέφρυσεν οπιοδεν αγάλματος τίνος και 
η^υνηδη ν άκούσΐ] την συνδιάλεξίν των· ήσαν νεανίας, 
γνωστός είς^τάν μοναχόν, καί γυνή κεκαλυμμένη διά 
μακροΰ μανδύου καί μικρας μαύρης προσωπίδος, άλλ’ 
οί οφθαλμοί του διέκρίνον αύτήν εντελώς ώ ; μίαν 
τών περιφημότερων καλλονών τής αύλής τοΰ ΙΔ*. Λοι>· 
δοβίκου.

—  ‘Υγιαινε, Ιλεγεν αΰτη, υγίαινε' έμεινα παρά 
πολύν καιρόν άλλά τόσω φρόνιμος υπήρξα έως τώρα, 
στερηδεΐσα τής ευτυχίας τοΰ νά σέ ίδω μοναχόν, ώ 
στε μ ' ήτον άπαραίτητος ανάγκη πρός άνακούφιαι* 
τών βασάνω» μου νά άπολαύσω τήν εύτυχίαν, τής 
οποίας αύστηρώς έοτέρησβ αύτή έμαυτήν.

—  Ώ  μή λυπεΐσΒε διά τοΰτο ! άφ’ ής έποχής ε- 
καμνα τή» εικόνα σας, ούδέ στιγμή* ήδυνήδην νά οάς 
Οιωρήσω έλευδερως . . . Κΰών εύλογημένη! ήτις μάς 
ή^ωνε συνδέουσα έπί τοΰ ύφάσματος τήν ψυχήν οας 
χοιί τούς λογισμούς μου, τούς χαρακτήρας σας κ ή  τήν 
έργασίαν μου . . . ώς ό έρως έμελλε μετ’ όλίγον να 
μα; έ ώσ>} είς μίαν μόνην ύπαρξη» άμφοτέρους.

—  ‘Υγίαινε και πάλιν1 ήίη δύναμαι να ύίταγω νά 
ένωδώ μετά τής Αύλής είς Βερσαλλίας καί νά 
παίξω πολιτικήν διον ό δεις δέλει κοί όσον τό άδυ
νατον πνεΰμα μου δύναται' έχω τήν καρδίαν εΰχα 
ρίστημένην.

Καί έ/ώ επιστρέφω είς τό έργοστοίσιον, να στ.ου 
δάσω καί νά ίχ>νογραφήτω τή* ιστορίαν, νά β ϊρύ.ω  
τόν λογισμόν μου δί όλων τ ώ ν  μεγάλων αναμνήσεων, 
διότι δά εχω παρ αϋταϊς καί την άναμνησι* τοϋ έ' 
ρωτός μου.

—  Στάσου, φίλε μου' διά νά καταστήσω τόν χ ω 
ρισμόν μας επαι-ϊδητόν είς τό βλέμμα αου, παρε αύτά 
τό μικρόν κλαδίον τοϋ δένδρου, πλησίον τοϋ οποίου 
έκαθήσαμεν.

Και δρέπουσα κλαίίον δαλερό* έκ τοΰ πρωίμου δέν
δρου τό εδωκε» είς αυτόν.

—  °Ω! ευχαριστώ, ειπεν ουτος, περικλειων τα 
φύλλα είς ε» τών σχεδίων του, όίτινα εφερε μεδ εαυ 
τοΰ, καί τιθέμενος αύτά έπί του στήδοινς του. 
Τό "χλοερόν τής καστανέας ταύτη ;, μοι φαίνεται ω 
ραιότερο» όλων τών μετ αύτήν μελλόντων νάδαλωσιν. 
Ε ί'αι τά δένδρον, τό όποιον προηγείται τής ωρας τοΰ 
(τους, τό δποΐον ήξεύρει κάλλιον νά δέχεται τας άκ 
τί»ας τοϋ ήλίου καί όδηγεΐ τα άλλα είς τήν οίον τοϋ 
εαρος.

—  Ώ ς ό Ινδούς καλλιτέχνης αποκαλύπτει τάς ό- 
δίΰς τής τέχνη; καί τάς έςηγεΐ είς τούς μετ αύτόν 
έρχομένους! προσέδτ,κεν ή έρώσα γυνή, προσηλουσα 
ερωτικούς όφδαλμούς έπί τοΰ νέου ζωγράφου.

—  Μέλω νά σέ έγκοταλιίψω, επειδή πρέπει, Μα.- 
ρία. Άλλά διά νά κατατσήσωμίν τήν λέξιν υγία ινε, 
ήττον σκληράν, εΐπέ μοι, ότι δά σέ έπανιδω.

—  ΤΩ ! Ναι' άλλ’ όχι πλέον μόνην μυίτικώς' ω 
μωσα δτι δέν εχω πράς σέ παρά αίοδημα φιλίας, και 
διά νά τηρήσω τόν όρκον τοΰτον, φρονώ, οτι πρεπει 
ν’ άποφύγω τάς εύκαιρίας του νά τάν λησμονήσω.

Τά μάλλον βέβαιον είναι τοΰτο, ειπε φωνή τις 3.τι 
σδεν τοΰ αγάλματος.

‘ Η νεαρά γυνή έξέβαλε κραυγήν, ώρμησε πρός τήν 
θύραν τοϋ κήπου καί είίήλδεν είς τό φορειον της.

—  Κάποιος civ’ έδώ ! ανέκραξε* ό ζωγράφος μα
νιώδης, σύρων τό ξίφος του' καί εύρεδείς ένώπιον τοΰ 
μο»αχοΰ

—  Πρός Θ»οΰ! τω  ειπεν, ήκροάζεσδε !
—  Όπίσω ! ώραιε μου κύριε, βάλετι τήν λεπίδα

σας είς τήν δήκην. Διότι, ο* τήν μεταχειρισθήτε, θέ
λετε πρίξενήσει άκολούδως μεγάλην λύπην καί ει; τόν 
εαυτόν σα; χαί είς έμέ.

—  1Jώς, άθλιε !
—  Ναι, είς τόν εαυτόν σας, διότι δύναμαι νά οας 

φανώ χρήσιμος· είς έμέ, διότι ειυ,α; . . .
Υψωσεν ύπερηφάνως τήν κεφαλήν, Ιφιρε τήν γεΐρα 

είς το πλάγιον καί έδειξε κίνημα ό)ς ίνα έπιληφθξ 
ξίφους, άν καί εις τήν θέσιν ταύτην, μόνον κομβο- 
λόγίο* είχε . . . ήλλαξεν έπειτα αίφνηδιως τόνον καί 
είπε Οια φωνής προσηκούσης εΐς μοναχόν.

— Διότι είμαι πτωχό; τις Ιερωμένος, ζών διά 
τής βοηδείας τοΰ θεοΰ, υπηρετών εις τόν ναόν του, 
καί δεόμενος ύπέρ τών άγαδώ» ψυγών.

—  Λοιπόν! άντί νά δέεσαι, άιταιτώ να "·ωπας δί 
εμε, άλλως δά σέ κάμω νά μάδης τ ί αξίζει εν χτύ
πημα τής λεπίδας αύιής, καί άν μέλλω νά οέ ζη-.ήσω 
είς τό βαδος τοϋ μοναστηριού σου, ή είς τό βαδος 
τοϋ αδου.

‘Ο νέος ζωγράφος, όστις ήτον ο Ί'Λσήφ Βιέν, έ
ξήλδε ταχέως τ^ϋ κήπου τοϋ Κεοαμεικοΰ διά τής πύ- 

ης τής Ιυνελεύσεως, καί περιμένων νά σημάνωσιν εξ
’ ί  \ | ; / tt <Ν>

ωρ*ι ,  i o o to iz e  τ α / ε ω ς  προ:  το  έογο^ταοιον,  οπου οε^ 
ήί/ελε νά παρατηρηθή ή βραδύτης τής έπιστροφής του.

ΤΙ σκέψις αυτη έδωκεν είς τήν οψιν του ήδος ά- 
«ησυχον καί έμφροντι. Έ γνίζοντα είς τό έργοστά- 
οιον, αξιωματικός τις τής χωροφυλακής, άκολουδού- 
με-ος παρά δύω,στρατιωτών, τον έδεώρησε προσεκτι* 
/ώ:, τώ έφραξε τήν δίοδον καί τόν διέταξε νά τόν 
άχ^λουδήσΐ] είς τά άνακριτήριον' ό ’ Ιωσήφ Βιέν έκ« 
πλαγείς καί δυμον πνέων έπίσης, ήναγκασδη όμως νά 
υπακουσ»;· τόν ώδήγησαν είς γραφιϊον δημόσιον, οπου 
έμ^δε μέ άνεξή /ητον έκπληξιν, οτι ό Αντώνιος Λαμ. 
οέριής έδολοφονήδη τήν πρωίαν έχείνη* καί ότι κατη- 
γορεΐται αύτός διά τόν δάνατό.ν του ’Αμέσω; μετά 
ταΰτα τον ύπέβαλον εΐς ά·άκρισΐ» όπως μάδωσιν άν 
εμελλον νά τάν φυλακίσωσιν.

‘11 ενεχα τής άπωλεία; τοΰ βίλου του διά β αίου 
δα» άτου απελπισία, ή αποτρόπαιος ιδέα του νά κατη. 
γορηδή διά τό έγκλημα τοϋτο, ειχον απεικονίσει είς 
του, χαρακτήρας του έν τώ  μέσω βαδείας ώχρότη- 
τος, ττιν άγανάκτησιν μεγάλης ψυχής προσβληδείσης. 
‘U ανακριτής συνεκίνήδη έκ τή ; έχφράοεως ταύτης 
καί τώ άνέφερε, μέ τόν όφειλόμενον τρόπον, τήν κα- 
ταμήνυσιν, ή; ήτο τό άντικείμενον.

—  Μέ κατηγοροΰν διά τάν φόνον τοϋ ’Αντωνίου 
Λαμβέρτη' δέν έχω τίποτε ν’ άποκρ.δώ, παρ ou τόν 
ή/άπων έξ όλης ψνγής.

—  Έν τούτοις, φαίνεται, ότι είχατε μ ετ ’ αύτοδ 
προσφάτως σφοδράς έριδας;

—  Είμεθα καί οί δύω άφοσιωμένοι μέ πάδος είς 
τήν τέχνην μας, καί οί Ιλάχισται διχογνωμίαι «ίς 
τά άντικείμενον τοϋτο έπροκάλουν σφοδρούς λόγους’ 
άλλ αί παραφοραί αυται δέν έξετείνοντο μακρότερον 
τοδ διαβατικοΰ έρεδισμοϋ τοΰ καλλιτέχνου- αί κ*ρ- 
δίαι μας ταυτοχρόνως άνταπεκρίνοντο, κα! ήμεδα 
εγγύς τής συμφιλιώσεως.

—  ‘ Υπήρχεν αντιζηλία μεταξΰ υμών' ίυνηγωνίζε-



σδε μ ιτά  τής Ιίίας ζέσεως χοί τω» ίδιων άμφότεροι 
ίλπίδων, διά τό άριστβΐον τής ζωγραφικής;

—  Εί; τοϋτο βέλα» άποκριθή διά τώ» έργων μβυ’ 
άς δεωρήσωσι τ 'ΐς  εικόνας μου, δέν βέλου» «ΰρχι τήν 
μηδαμινότητα έκείνην τής αξίας, ητις μόνη γεννά 
τήν επιθυμίαν τοΐ) φόνου' έχε'ινος μόνος, οστις δέν 
δύναται νά γεν ί άλλο τ ι, γίνεται δολοφόνο;· ό μέτριος 
άνδρωπος δέν ε^ει άλλον τρόπον νά ύψωδή παρά νά 
χαταστρέψΐ] ο,τι έγείρεται περί αΰτόν- έ καλλιτέχνη;, 
οστι; έχει έκ φύσεως το πΰρ τοϋ πνεύματος καί τήν 
δύναμιν τοΰ βραχίονο;, διά νά καταβάλη τοΰς ά»τι- 
πάλους του, έχει τρόπον εύχολώτερον άντί νά τοΰ; 
φονεύση, έργάζεται.

‘Η άλνίδεια, ή διαλάμπουσα είς τήν εύγενή ταύτην 
άπόχρισιν προσέβαλι τού; όφδαλμοΰς πάντων.

—  Ό ,τ ι λέγετε είναι όρθον, έπανέλαβιν ό άνακρι 
ιής, άλλά τό δικαστήϋον απαιτεί άπόόιιξιν περι τής 
άθωότητός Σα; θετικωτέραν. ‘Ο φόνο; έιτράχδη ι ί ;  
τ ά ; 5 1)2 ώρα; Π. Μ· χαί τούτο άπεδείχθη διά τώ» 
άχουιθεισώ» ι ί ;  τήν γείτονα οικία* κραυγώ». 11 οΰ 
ιισδε τήν στιγμήν εκείνην ;

—  Είς το» κήπον τοδ Κιραμεχοΰ.
—  Είς τοιαύτην πρωινήν ώραν, ποΐ»» αίτιο» ήδυ- 

νήδη νά σα; φ;'ρ<; έχει;
40  Ιωσήφ Βιέν έχαμήλωσε τήν κεφαλήν σιωπών· 

ή έοώτηίΐς οΰτη κιίτο ι έπαναληφδίΐσα οΰδεμιας έτυ* 
χε» άπαντήσεως. Ψιδυρισμός άποδοκιμαοίας ή;έρβη 
ιίς  τήν άμήγυριν· ό ανακριτή;, τοΰ οπ ο ίου  αί ιΰ»οϊκαί 
δΐϊδέσεις άπιδείχδησαν ανωφελείς διά τή; έπιβιρυ*- 
τικής ταύτης περιστάσεως, διέταξε νά όδηγηδή ό κα 
τηγορούμενος είς τήν φυλακήν, καί άπείύρδη.

Τότε άνήρ τις κεκαλυμμένος διά μοναχικής καλύπ 
τ :α ς  έοάνη μεταΕυ τών έν τώ άκροατηρίω ιύρισκομένων 
έτι ανίίρώπων. Εφαίνετο φδάσας «ν οπουδή· ίζήτ^σε 
διά τών οφθαλμών τό» άναχριτήν, δίίκνΰων τήν λύπην 
του διότι δέν τάν ιυρισκε- καί ίδών τόν 1υ>σήφ Βιέν 
άιτομακουνόμενον σχεδόν μετά τών άπαγόντων αΰτόν 
φυλάκων, παρετήρησεν οτι έπρεπε νά ένεργηδ·?» έρευνα 
έπί τοΰ κατηγορουμένου καί τά «υρεθησόμενα έπ’ 
αΰτοΰ άντικε·'μενα νά παρακατατεδώσιν εί; τό διχα- 
στήριον ώς δυνάμενα νά παρέξωσιν αποδείξεις τής 
ενοχής.

—  Πάλιν έσΰ, καλόγηρε τοϋ αδου ! άνέχραξεν ό 
ζωγράφο;, βλέτων οτι είς τον άγνωστον αΰτόν διώ 
κτην ώρειλε τήν νέαν υβριν, ητις έμελλε νά τώ γ ίv»j

Έπειδή δέ πραγματικώς ή διατύπωσίς, τήν οποίαν 
έ φρανκιεκανός ΰπέμνησεν, έπρεπε νά έκπληρωδϊ), 
άφήρεσαν παν δ,τΐ ιύρέδη έπί τβΰ Ίωοήφ Βιέν χαί 
παρέδωκαν βλα είς τόν δικαστικόν γραμματέα. Έπειτα 
ό κρατούμενος άπήχδη είς τάς φυλαχάς.

Διήλδεν έκεΐ, σφοδρούς εχων ψυχικούς πόνους, έπί 
•τρεΐς ημέρας- δ έχ τής γυναικός τήν οποίαν ήγάπα 
«κλήρος χωρισμός, ή στίρησις τοΰ πιστοΰ του συμ 
μαβητοΰ, ή σκηνογραφία μιδς δίκης άτιμωτιχής, 2λα 
ταΰτα τά χαλύβδινα βέλη έδυ$ίζοντο συγχρόνως έπ’ 
αΰτοΰ ναι διέσχιζον τό στήθος του διά μυρίεβν πλη
γών. Ενα μόνον ειχε τρόπον σωτηρίας· νά λύσί) του- 
τ έ ιτ ι  τήν σιωπήν, ητις μόνη διεγείρει οικαίας κατ’

αΰτοΰ ύπονοίας, νά δημοσιεύσξ το αίτιον, όπερ τ ί»  
εφερε χατα τοιαύτην έωβι*ήν άραν εις έρημον μάλι- 
στα περίπατον αλλά διά νά καταστήσζ πιστευτήν 
τήν ομολογίαν τής ερωτική; ταΰτη ; συνεντιύξιως, 
έπρεπε νά όνομάσΐ) ΐχείνην, ητις ητο τό αντικείμενο*· 
κ«ί ή φυλακή, ή άτιμία, ό θάνατο;, ούδέν τούτων 
ήδύνατο να τόν ώ5ήση *ίς τήν αίβχράν ταύτη» πρδξΐ».

' Ω ! o n  Μ*ρ:α, έλεγεν, άναπαύδητί έν ειρήνη f 
οΰοέποτε δέλιι μολύνει τον το^ω καθαρόν έρωτά μας 
μια απρεπής δημοσιοτης. Επιδυμουν νά δυνηδώ να 
σοί δποκρύψω μάλιστα ο,τι Οά ύποφερω διά οέ, ώστε 
ποτέ μία προσβολή τώ» πόνων, τούς οποίους ύπο· 
φέρω, νά μη θραύση τήν το?ω τρυιιράν ^ψυχήν σου, 
να οβυίΐ) την χαριεσσαν λάμψιν τών όίδαλμών σου, 
χαί νά άφανίσΐ) τό γλυχύ σου μειδίαμα . . .

Παρά τοΐ; έρώσι» οταν μεγαλοπρεπής ακούεται 
κραυγή τής καρδίας, πάντοτε σχεδόν άμέσως άντα- 
ποχρινεται φωνή αύτής άνταξια, Ενώ b φολακισμίνος 
ίμονολόγει ουτω, βήματα έλαφρότερα τή ; αδρας ή- 
χούσθησαν ύκό τόν δόλον τοΰ διαδρόμου1 ή δύρα 
ήνίώγη  μικρά» δορυβοΰσα, γυνή κεχαλυμμένη διά 
μανδυου απέδηκε βαλάντιον εις τήν χεΐρα τοΰ χλει» 
δουχου, χαι εισέ'5υ»ε ταχύδρομος είς τά έσωτερικό» 
τή; ^υλαχΐς.

Σκληρέ! εΐ-εν αΰτη <{; τόν φυλαχισμε'νον, όσ- 
τις την εσφιγγεν ήδη έπί τή; καρδίας του μέ κραυγήν 
έκπληξεω; καί χαρά;, σκληρέ φίλε, ήςευρε; δτι ή$υ- 
νάμην νά σέ^σώσω λέγουσα είς τού; διχαστάς σου· 
s τήν αΰτή» ώραν, καθ' ήν τό» κατηγορείτε, οτι έξε- 
τέλεσε τό έγκλημα, ήτο μακράν τοΰ ά<ιοτροπαίου 
τουτου τόπου, πλησίον εμ.οΰ, ητις το» άγαπώ καί 
τό» έκαλ.σα . . . » Γό ήξ.υρες χαί δέν ήθέληίες!

Εχάδηιαν αμφότεροι ένηγχαλιομένοι έπί ayupivou 
οτρώματος* αί χρυσαΐ τοΰ ίύοντος ήλίου ακτίνες, 
εισερχομε*αι διά τ^ΰ παραδΰροο, δι^ρ^οντο όριζον- 
τ ίω ; τήν έρημον κ ευρυ^ωρον φυλακή» καί δί άμυδροΰ 
έχλειττο»τος φιίτος, έλαμπρυνον τό ωχρόν καί συγκε- 
κινημένον υπο τοΰ ίρωτο; πρόσωπόν τοΰ εΰτυχοϋς 
φυλακισμένου, καί τήν ώραία» oluv τής φίλη; του, 
,ωηρώ; χρωματισμένη-/ ύιιό τής ζέσεω; τοΰ ένδουσια- 
σμοΰ καί τή; περιπαθοΰ; άφω»ιώοεως.

Ω! Μαρία! Μαρία!  τ ί τολμά; νά συλλογι- 
σδής ! νά ομολογήσω ενώπιον πάντων τήν παρά σου 
ορισίεϊσαν Ιρωτικην ταυτην συνέντιυξιν! Αλλα το 
γένος σου, τό ονομα σου,  ̂ οικογένεια σου ! . . . . 
θ άτιμαϊδής χαι 8ά απωλέσ^ς τήν εύτυχία» οου.

Τήν ευτυχίαν μοι»! καί πιστεύει; δτι θά δυ« 
νηδώ νά γνωρίσω πλέον τοιαύτην, έάν σέ άπωλέσω ; 
Ημην είς Βερσαλίας, άφ’ η ; ήμέρας σέ έγκατέλειψα 

ιίς Κεραμεικον. Μόλις σήμερον ή φήμη τή ; φυλακί- 
οεως σο» και ή παραχολουδήεασα αύτήν δικαστική 
ά»άχρισις εφδασεν ε’ς τό φρούριον' ήμην εί; τήν συνα
ναστροφήν τής Βασιλίσσης καί χωρίς νά λάβω καιρό» 
4. άφήσω τό ένδυμα τοΰτο τής «διμοταξίας, έρ^ίφδη» 
εις δχημα τι καί έτριξα . . . "Ηδ«λ«ν ύπάγει ηδη νά 
ομολογήσω ιά  πάντα είς τόν ανακριτήν, έά» ή μεγα· 
λητερα μου βία δέ» ήτο νά σέ είπω οτι έσώθη;.

—  Ο χ ι ! ό χ ι! δχι μέ *όν τρόμον αύτό»" άλλ' ήδη

τουλάχιστον σ’ έ«ανεϋρον, άνίγνώρισα καδ’ Ολοκληρίαν 
τή ν  εΰγενή καί άφωσιωμένη» ταύτην καρδίαν, ήξεύρω 
ςτι b λογιομός σου μέ άχολ»υθει είς τάς έπαπειλού- 
σας με όδύνας, δύναμαι τά πά»τα νά ύπομείνω- ή 
με^αλητέρα μου λύπη, εις ταύτη» τήν φολαχήν, όπου 
έρ^ίφδην τόσο» αΐφνίδίως καί δί ά*ατα»οήιου είμαρμέ- 
νης> ήχον ή σκέψίς δτι δέν δέλω ίσω< σέ έπανίδει 
ποτε. Ήδέληοα τοΰλάχιστον νά παρηγορήσω τούς 
όρδαλμούς με« διά τοΰ σημιίου τή; τελευταίας σ τιγ 
μής τής ευτυχίας μα ;' εζήτησα είς τό στήθος μου 
τόν μικρόν εκείνον κλώνον τής καστανέ ας, τόν όποιο» 
πρό τ ι.ω ν ωρών μ’ «ιχ*ί δόσει, δέν τόν έπανευρον 
χατέοχον παν ό,τι ιυρον έπανω μου είς τήν στιγμήν 
τής συλλήψεώς μου, κα! τό πράσινον χόρτον, πιριτε· 
τυλιγμένον είς εν τώ» προοχεδιασμάτω» μου υπήγε 
μετά τών ύπολοιπων.

—  Πώς, έτόλμησαν !
  Είχβμεν άποχωριοδή αίφνιδίως ιίς  Κεραμεικό*

διά ξέ.ης τίνος φωνή;· ήτο μονάχου τίνος, όστις χατε- 
βχόπιυε τήν συνέντει-ξίν μας κρυμμένος όπισθεν τοΰ 
πλησίον αγάλματος' καδ’ ψ  στιγμήν έξήλδα. τοΰ άνα 
κριτηρίου, μετά τήν διχαστικήν άνάχρισιν, ό αύτός 
μοναχός έφάνη μεταξύ τών περιεστώτων* παρετήρη. 
σε/ είς τού; υπαλλήλου; τή; άστυνομίας, δτι ώφειλο» 
νά έπιλτ,φθώσιν όλων τών ά»τιχιιμέ»ων, τά δποΐα 
εΰρίσκοντο επί τοΰ ατόμου ένός κατηγορουμένου, καί 
έπροδυμοποιήδησα» νά έκπληρώσωσι τό» άπριπή τοΰ
τον διχαστικό» τύπον . . . .  Δέν ηξευρω ποβεν να ερ 
•χιται ό μυστηριώδης <»υτος xaj λυσσώδης έχδρός.

—  Έστω· όποία xai άν ήναι ή έχδρα, ήτις σέ 
περικυκλοϊ, δ έρως μου δέλει τήν χαταβάλει. Θέλει 
μέ δώσει τά μέσα νά σέ άποσπάσω έκ τής τύχης σου.

‘Εποίλένω; ό Θεός φροντίζει πιρί τών λοιπών.
 TQ Μαρίο ! ή άτιμία σου ή ό θάνατός μου, ή

απώλεια σου ή ή έδιχή μου ιδού λοιπόν ή α'βυσσος είς 
ί;» έπεσα μεν.

Τότε σκιά τίνος, διερχομένου τήν στοάν, ένώπιο» 
τοϋ παραθύρου, δί ου είσήρχοντο αί άκτϊνεςτοΰ ήλίου, 
άνεφάνη έπί τοΰ απέναντι λευκοϋ τοίχου, καί διέγρα
ψε τό σκιαγράφημα μοναχοΰ, γνωριξομενου προοηλω; 
διά τοΰ μοναχικού του καλύμματος καί τής χορού 
λης του.

•—  Κ ύτταξί, χύτταξε τήν σχιάν ταύτην ! άνέ
χραξεν b φυλακισμένος δειχνύων αύτήν 8ιά τοΰ δακτύ 
λου μέχρις δτου έχάθη . . . .  Πάλιν δ μοναχός, ή 
σκιά του μέχ ρις έδώ μέ παρακολουθεί!

Μόλις έτε/.είωσε τάς λέξες ταύτας, εύρέδη δρδιος 
Ινώπιο» βύτοϋ ί  φραγκισκανός, φδάσας χωρίς νά 
π*ρατηρηδή, «ιχε δέ έκ λεπτοφυοΰς δέρματος πέδιλα, 
κα! σχοτει»όχρο^» ένδυμ*.

—  Ά  ! τέλος πάντω», άδλιε ! ιΐπεν δ ζωγράφος 
ώχρός ύπό θυμοΰ, δέν δά μέ προσβάλης είς τλν φυ
λακή» μου ! φΰγι άμέσως, ή σέ κρημνίζω άπό τό υψος 
τών τειχών τούτων,

Ά ντ ί πάσης «ποχρίσεως, δ μοναχός έκάδησεν έπί 
τοϋ μόνου καθίσματος, όπερ εΰρίσκϊτο εις τό δωμά- 
τιον τοϋτο χαί ίστήριξι τό» αγκώνα το» έπί τής 
μιχρας πλησίον τραπέζης, βπ»ς ήδυνήδη χαλήτερα.

—  Τή άληδεία, νέι μοϋ, ιίπ ιν , εισθε πολλά δύσ
κολος πρός ύποχρέωσιν, κα! λίαν άτίθασσος είς τάς 
ύπηρεσίας, τάς δποίας έρχονται νά σοί προσφέρουν.

Ε’ς τόν πρώτο» παρά τοΰ κληριχοΰ άπαγγελδέντα 
λογον, είς τόν πρώτον τής φωνής του iyov, ή ώραία 
Δουκισσα Ιπεσι, καταληφθεΐσα ύπ έχπλήξεως, έπί 
τοΰ άχυρίνου στρώματος, εκρυψι τήν κεφαλή» της 
εντός τών χειρών της, χαί δέν έτόλμησε πλέον νά τήν 
άνεγείρη.

—  Πρέπει νά έχετε καταχθόνιον ψυχήν, είπεν δ 
Ιωσήφ Βιέν, έπί μάλλον όργιζόμενος, ώ^τε νά έλθητ* 

νά προοδέσηιε τήν υβρι» είς τήν καταδίωξι^.
—  Τωόντι ινησχολήδην πολύ τάς ημέρας ταύτας 

διά σα;, άπεκρίνατο δ μοναχό;, και άπώλεσα πολύ» 
ηθη χρόνον, άλλ’ έάν βα; έβασάνισα δλίγον, πρός 
άνιαλλαγήν σας φέρω τώρα τήν ειδησιν τής άπολύϊεώς 
σας, τής όποιας ή διαταγή δά υπογραφή ταύτην τήν 
εσπέραν. Θά άπαλλαγήτε χωρίς νά μένη τό έλαχι— 
στον στίγμα έπί τή; τιμής σας, καί χωρίς ν’ ά«ω - 
λεσδή ή κυρία διά νά σάς σώτη, ώ ; είχεν άνομφιβο. 
λως τή» κα)ω ;ύνην νά τό πράξη.

‘Ο ζωγράφος προσηλωσεν έπί τοϋ ουτω λαλόϋντος 
τά άπληστα όμματά του, οπου ή αμφιβολία έπάλαιε 
κατά τής χαρας;

—  Τ ί; ε!σδε, τό» ήρώτησε, διά νά δυνηδώ νά πι- 
στεύσω είς τούς λόγους οας;

‘Ο μοναχός έ^ριψεν όπίσω τή» χορδύλην του.
—  ‘Ο ’Αββα; Βέρνης, ειπε’ χδές προσκολλημένος 

ι ί ;  τά έκκλησιαστικόν συμβούλιον τοΰ Λυόν, σήμερον 
άκόμη χεχρυμμένος ύπό τά ένδυμα φραγκισκανού, 
αύριον κατέχων δέσιν έν τ^ αύλή, κατά πασαν πι~ 
δα»ότητα.

Ή  νέα Δουκισσα άφηκε νά πέσουν αί χιΐρές της έκ 
τοΰ δλως έρυδροΰ προσώπου της, καί έχίνήδη νά γο~ 
νατίση ένώπιον τοΰ Καρδιναλίου.

—  Ω διΐε μου ! θείε μου, συγχώρη:έ με ! άνέ~ 
κραξεν.

—  Θά^ει, τέ<νο» μου, είπε κρατώ» αύτή»· βε
βαίως ώργίσθην βλέπων σε είς το Κεραμβικόν είς μυ
στικήν μετά τοΰ ζωγράφου συνέντευξιν* δέ» οργίζομαι 
δμως τώρα εύρίσκων σε εις τό άποτρόπαιο» τοΰτο 
μέρος πλησίον τοΰ φυλακισμένου.

—  Πώς ! θείε μου, εισδε είς Πβρισίους, ένώ τό 
ήγνοοΰμε» πάντες καί ύπό τήν μετεμφίισιν ταύτην χε· 
κρυμμένο; I

—  Παρά τής κυρίας Πομπαδούρ, πρός ην τά ποιή* 
ματά μου ελαβον τήν τιμήν ν’ αρέσουν, έλαβον τήν 
πρόσκλησιν νά με’-αβώ είς τήν αυλήν, οπου μέλλουν 
»ά μοί προσφέρουν θέσιν είς τό ύπουργεϊον. Έφδασα 
είς Ιίαρισίους, δπότε είς τό ξενοδοχεΐον, οπου έκοι· 
μήδην τελευταΐον, Ιμαδον δτι ραδιουργίαι τινές έγί- 
νοντο είς Βερσαλλίας, καί δελησας κατ’ άρχάς νά 
προιξετάσω τό πραγμα, έκρινον φρόνιμον νά κρύψω 
τήν άφιΕίν μου ήμέρας τινάς έντός τής μονίς τώ» 
φραγκισκανών, όπου διήλθον §* μέρος τής νεότητας 
μου περιμένων νά σαφ^νισθή ή κατάστασις αυιη τών 
πραγμάτων.

—  Καί ΰπό τήν χαλύπτραν αύτή», ητις τοσω κα*



λώς ία ;  υπ ίχ ρυπ ιιν , ι ! « *  & Ί ω σ ^  Βιέν, σας πάρε*; 
γνώρισα καί οας έξυβρισα άπρεπώς !

— 'Εξελδών έχεΐδεν τά  χαράγματα διά ν’ άντιληφδώ 
τώ ν  ταραχών τής πόλεως, έιτάδην μετά των άλλων 
διαβατών ενώπιον του σώματος τοΰ 'Αντωνίου Λαμ- 
όε'ρτη, δολοφο»ηΟβντοςΤ καί υπήρξα μάρτυς τής εναν
τίον ημών γενομένης κατηγορίας’ στιγμή* τ ι ία  μετά 
ταΟτα, σόι; ευρον ε ϊ ; τόν βασιλικόν κήπο» μετά της 
χυρία;, και λίαν Ινασχολημένον νά έμπνίδσητ» τρυφε
ρά αΐίδήμαεα ε(ς χαρδίαν γυναικό;, άντι νά κατα- 
στρεψητ* τοΰ$, άντιπχ/.ους οα; διά δολοφόνου οπλου. 
Σκεφβίϊς έν τούτο<ς καλώς, βτι η υπόδεσις τής συ
κοφαντίας τ|1ελε φέρει τους κ>ρπους της, διευβυνδην 
εις τό φρ-.ύριον, χαί ά®οΰ ήρώιησα τις κατείχε τά έφ 
υμών ιυρεδέντα πιιστήιια, παρουσιάοδην ενώπιον τοΰ 
προέδρου. Άναμφιβόλως, ε’ ν̂ ή§υνάμην νά γείνω γνω 
στός ποίς αυτόν, ή πρεσβεία μου μόνη ή·>κει νά έπ ιτυ- 
χητε τήν άτεβλευδίραιβίν σας’ ά^λ’ ώρείΛον νά διαμεί 
ν(* άννώρυτος εις τό διχασιήριον ή μαρτυρία μου 
λοιπόν ειχεν ολίγη- άξίαν. Επειδή δε πρίέκειτο ν’ α 
πό ϊείξωμεν πρό πάντων, ότι ε’ σίε εις Κερ»μεικόν, 
χαδ’ ήν στιγμήν έ*ρά·/δη το έγκλημα εί; το νησίδιον 
άγιος Λουδοβίκε, ήρώτησα πώς Ονομάζεται ί> σ*ο 
πός, ό εν ύπηοεσ α διαεελών εις την Ούραν τής εΰόίου 
εις τάς 5 ιερός τ*ς 6 ώρας τής πρωίας. ‘Ο στ.ατιώ- 
της, άφοΰ ηχούσε τά χαρακτηριστικά σας, διεβεβαιωσεν 
ότι οας ε?δεν αληθώς έξελΦόντα εις τάς ε ; ώρας, ό- 
*ερ ίτο  ευχολον να παρατηρήση άφοΰ κατά τήν σ τιγ 
μή» εκείνη ό κήπος δέν περι<ΐ^εν άλ/.ον τινα. ‘ Η 
άπόδιιξ ς αυτη δέν έφάνη έ< τούτοις άρχοϋσα εις τοΰ; 
δίχαστάς* άλλ’ έπεφυλαττον άλλην, ητις ήτο άναμφι 
σβήτητος· είδο* τήν Μαρίαν νά σοί δώσ5 μ,Χρόν κλώ 
νον τη ; βασιλικής χαστανέας, εις άνάμνησιν τϋς στίγ- 
ur,;, ην ίύ,λίίαχε όμοΰ παρά t<o δένδρω τούτω1 επί 
δειξα α»τοιξύ των επί «οΰ εδρεδέντων αντικείμενων, 
καί τά όποια χατέσχον εις τό χαρτοφυλάκιόν σου, εν 
χλωρόν κλαδίον άρτίως έκκοπέν, τά όποιον έμαριυρει 
έ>τελώς τήν παρουσίαν σας εις τόν παρ ήμών όνομα- 
σδέντα τόπον, καδόσον οΰδέν άλλο δένΒρον παρά ή $χ· 
οιλική χαστανέα ή$ύνατο νά έχη φύλλα εις τοιαύτην 
εποχήν. ‘ Η απλή καί άδώα αυτη μαρτυρία σέ έσω
σε καί ιχόνοι οί δικαστικοί τύποι έβράδυνον τήν άπε- 
λευΟέρωσίν σου. Τήν ιδίαν στιγμήν προσεκλ’ βην εί; 
Βερσαλλίας, οπου Ιμαθο» ότι ή Ιπ ρροή τής εόνοουμιτ 
νης ίΤ^εν υπερνικήσει τόν έφήμερον τοΰ Μονάρχου 
0uu0v, κοί ότι ήδανάμην νά μεταβώ εις τό ουμβούλιον 
διά νά δεχθώ τάς εΰνοίας, αίτινες μέ περιέμενον. Δέν 
η9ελον πλέον νά μένω αγνω*:ο,· πριν ύ π ά γ »  όμως 
εις τό ξενοδοχιϊον νά Ιπ»ναλάβω τά  ενδύματα μου, ή- 
βέλησα νά σας φέρω τήν ε!δησιν τής σωτηρίας σας.

  ! Πανιερώτατε, πώς δύναμαι, » άξιωδώ
τόσης έχ μέρους σας άγαδότητος ;

—  Ή ξευρετε μετά πόίης προδυμίας, από τής τε 
λευταίας έν Ιίαρισίοιςδιαμονής μου, άνεζήτησα τήν χοι- 
νωνίαν των καλλιτεχνών. Έ κτοτε μάλιστα εξετίμησα 
τον χαρακτήρα σας και τήν άΕίαν σας, χαί δπότε σας 
εΐδον άναξίως χατηγορηδέντα δΐ έγκλημα, τόόποϊον δέν 
ήδύνατο νά μολύν$ τόν λογισμόν σας, βυτ* τβν βρα.

|χίονά σα ;, ώμωσα νά σας σώσω. Ά  πεχάλυψα rau- 
τοχρόνως τόν άληδή φονέα' εΒον ένώπιόν ιοΰ σώ
ματος ιού ’ λντωνίου Λαμβέρτη τόν έχδρόν του Φ ραγ
κίσκον Διδοΰργον, άνδοωπο* μαύρης ψυχής, οδονερό', 
μοναδικόν· καί ύπό τό προσωπείον τής ή ιυ χ ία ;, ά* 
πεχ//·υψα την σκλ.ηραν τοΰ στήδους του αγωνίαν, Εί* 
χε·· ά ς ιώ :ε ις  ω ; σ ι ΐ ;  χαί δ Αντώνιος Λαμδέρτη; εις 
ιό [ίραίειον τής ζωγραφικής, καί άντί άξίας προσωιιι- 
χής, ειχεν ύψηλάς προστασίας όπως τό κερδίζει. ‘Η 
δίρμη -.ής φιλοδοξίας, ή λύσσα τή; έπιδυμίας, τόν πα- 
ρεχινηιαν νά φονευση τόν |να τών ουναγωνιττώιΐ του 
διά δολοφ»νίας και τόν άλλον διά τρομεράς χατη- 
γορίας.

—  ΙΙανίερωτατε, εΐιχεν ό χτλλιτέχνης μετά σ τ ιγ 
μήν σιωτής, άπεκρουτατε μετ' εύγενοΰς εμπιστοσύνης 
τά έγκλημα, διά τό όποιον μέ έχατηγόρουν δπάργει 
ομως άλλο τ ι διά τό όποιον άναδείχνυμαι ταυτοχρό- 
νω ; Ινοχος ένωπιον τών όφδϊλμών σας. Θά συ^χω- 
ρη^ητδ ενα -,ωγραφον άσημον τολμήσαντα νά ύψώση 
τά βλέμματά του μέχρι τής Δουκίσσης τοΰ ‘Ρονσεβώ, 
μέ^ρι τή ; άνεψ'.ας σας !

—  ^ / ,1' διότι μέλλω νά σας έπιδάλω ποινήν τ:να* 
οα; εξορίζω μακράν τής Μαρίας. Ιδού ή επιστολή 
« 0  ύπουργο0, ητις σας άπονέμει τό άριστεΐον τής 
^ω'ραφίκ,ή; υπάγετε  νά διέλδηχε πέντε ε*.η εις ‘Ρ ώ *  
μην, χαί νά φέρητε τά  βέγητρά σας εις τό άλλο ά· 
κρον τή ;  Ευρώπης. Ιω σ ή φ  Β.έν, σ ϊ ί  έπε6/ομα( πόίν 
είόος *υτυχ ίας( ά λλ ’ όσον τό δυνατόν μακοότεοον τής 
ανεψιάς μου' έχ ιή ς  συνεντευςεώ ; σας εις τό Κερα- 
μειχο» εμϊδον ο τι τό χαχόν δέν ήτον Ιτ ι  πολΰ μεγά· 
ΛΟν' ή Μαρία ελ ιγ εν  ^χε?, ότι διά νά τηρήση τόν όρ
κον τ η ;  σ υ ν ε τώ ; ,  ^Ιπρεπε ν ’’ αποφυγή το ενδεχόμενον 
τοΰ να τόν δια^ύσΥ]· άπεκρίδην, ότι τούτο είναι τό 
μάλλον βέβαιον, καί εμε,να εις τήν γνώμην ταυτην.

—  Α ί πανιερώτατε ! πόσον εΰγενώς έκδικεϊσδε, 
ειπεν ό ζωγρήφος, «κιρτών υπό τής χαρας απέναντι 
τοΰ σιαδιού, o;tep ένώπιόν του ήνοίγετο.

Αλλ έπειτα ό άββα; Βερνής έξήλδε μετά τής Δου- 
χισσης ‘ Ρονσίβώ ϊχ τ ή; φυλακής, όπου πρό μικροΰ 
εφερε τήν ζωήν, τήν τιμή·· καί τήν μέλλουσαν ΰψωσιν 
τοΰ ζωγράφου. Τήν Ιπαύριον ό ’Ιωσήφ Βιέν άπελυδη 
χαί άνεχώρησεν αμέσως εις ‘Ρώμην, όπου ή ίχανότης 
του και αί έπ ιιυχ ία ι του συνεμεγαλύνδησαν, καί δδεν 
suoaiv ετη μετά ταΰτα έπέστρεψεν ώ ; Καδηγητής 
τή ; Άχαδημιας.

Τοιουτοτρόπως ή βασιλική χαίτανέα ίσωσε τότε 
μιαν ιώ ν ώραιοτερων μεγαλοφυϊών τής Γ αλλία ί. Έ κ 
τοτε πολλαΐ έβελδοΟσαι γενεαί ^λδον κ ι ί  παρετήρη- 
σαν τό γλυχΰ φαινόμενον τής πρωίμου άναβλαστήσε- 
ώς της· άγαπώμεν έκαστον έτος νά βλέπωμεν άνα* 
δάλλον τό δενδρον τοΰτο, διότι είναι επί τής πεδιά- 
δος τής φόσεως, τό Ινίου» ον, οπερ προηγείται τοΰ 
χαιροΰ, καί δδηγεΐ τά άλλα δένδρα ίπ ι τής δδοΰ τής 
άνοιξεως.

(Έχ τοΰ γαλλικού.)

Α Αλεξιάδης.


