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1ΙΡΩΙΑΙ ΑΦ0ΡΜΑ1 ΕΙΣ A M K A A V T O  
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΤΟΠΩΝ.

(Συνέχ. jcit τέλος iSe Τ»ΰ'/.ος *«·)

‘ Η τράπεζα τοϋ μεγάλου μονάρχου δειπνουντο. 
εξέχει τών άλλων κατά τό ΰψ>ς Κάθηται δε αυτός 
μεν lya>v έίτραμμένον τό πρόοωπον πρός μεσημβρίαν 
έκ δέ των συνδαιτυμόνων ή μέν πρώτη των γυ»αι*ών 
ούτοΰ ϊχ δεςιώ ', oi δέ υίοί καί άνεψεsi καί λοιποί 
συγγενείς έξ αριστερών, αλλα τοσοΟτον κα-ωτερω 
πάντες, ώστε η κειρλή αυτών φθάνει μονον εις του; 
«όδας τοΰ δυνάστου Έ ;ω  δέ τής άμουσης τρίτης 
δειπνοΰσιν επέκεινα των τεσσαράκοντα χιλιάδων αν 
δρωποι, μεταξύ των όποιων υπάρχουσι και πολλοί 
ξένοι μακρόθεν μετά δώρων πλουσίων ερχόμενοί Εν 
μέσω δέ τοΰ εστιατορίου πλησίον ·οΰ ήγεμόνος κείχαι 
φιάλη χρυσή πλήοης οίνου1 κατά διάφορα δε άλλα μέ
ρη τής τραπέζι;·,· Γστανται ετεροι κρατήρες χρυσοί πε- 
ριεχοντες όσον οίνον δύνανται να πιωσι* o ktco  τούλα1· 
χωστόν άνθρωποί' έξ οΰτών δέ έκαστος των όμοδαί- 
ΐων λαμδάνων ν υ ν »  τό ποτόν ε£̂  y su"ijv κύλικα. A* 

Τόμ. A

?ΰ-ατον εις τον μή ίδόντα »ά πιστεύσ*) τό πλήόος των 
χριισ»ν καί άργυρών σκευών, ό;α περιέχει τό μεγα 
λοπρεπές εκείνο άνάκτςρον. Οί ιτροσφέροντες τα εδέ
σματα καί τά πο;ά μεγιστάνες σκεπάζομαι διά Λε
πτού όδονίβυ το στόμα καί τούς ρώθωνάς των διά νά 
μή μιά*η αυτά ή πνοή τω ν  όταν δέ πίνη ό μέγας 
μονάρχης, παιανίζει μέν όίπασα ή μουσι*ή συνισταμε·η 
εκ πολυιρίβμων οργάνων, απαντες δέ οί Είρεοτώτες 
υποκλίνονται μέχρις έοάφους.

Κατά την εορτήν των γενεθλίων ίου ό ριέγας Xάν 
περιβάλλεται στιλπνότατο* μανδύαν χρυσήλατον, δω 
?ε/.α δέ χιλιάδες ^Κ.:υ«ζιτάμ) επιτελών ένούονται καί 
αυτοί άναλόγως περίεζωσμένοι y ρυσοΟν χεστόν. Εκ 
τώ ν  ίματίων δέ τού~ων άνηκόντων πάντων εις τον αε- 
γαν X ιν  κολλά ώς καταστερισμίνα ύι-,ό μαργαριτών 
καί πολιτίμων Λίθων ε’χουσι μεγίστην άςίαν, ώστε ου. 
δεις άλλος έκ τώ» δυνατών χοΰ κόσμου έναμιλλαται 
κατά τοΰτο.

Διότι .εις εκαϊτον των εΐρημένω» αξιωματικών I- 
δωκε δεκατρείς τουύτας έσθήτας διαφερούσας κατά τε 
τό χ ίώ μ α  καί τήν πολυτέλειαν, προσέτι δέ καί ζώνην 
και πέδιλα έκ καλάμου έξειργασμένα τεχνίκώταχα διά 
συομάτων αργυρών. Ουτω «κοσμημένοι φαίνονται 
οί θαλαμηπόλο; ουτοι ώς αυτόχρημα βασιλείς Ύτιάο-  
χει Ιπ ίΐτα  κανον,σμένον όποιον έκ τών λαμπρών τούτων 
ενδυμάτων αρμόζει νά φερωσι καθ έκαστη» εορτήν· 
αυτός δέ 6 Χάν έχει δεκατρείς τοιαύτας στβλάί, 
αλλά πο/ύ λαμπροτέρας.

Έκ τών εορτών εξέχει μάλιστα ή πρώτη τοΟ »έου
7 'ί^ · . ΚΒ\



ϊτους συμπιπτοϋσα κατά τδν Φεβρουάριον μήνα. Γό- 
τε πάντες el περιστοιχοΰντες τον μέγαν μονάρχην, ή 
βοιροΐ (μανδαρίνοι;) φαίνονται λευχειμονοϋντες, καθώ; 
καί αΰιάς δ υπέρτατος αρχηγός. Τότε προσφέρουσι 
πανταγόδεν πράς αυτόν παμπληθή δώρα έκ χρυσοΰ 
καί άργΰριυ, μεταξύ δέ ιών άλλων καί λευκοϋφή σά- 
για . Τότε έπέκιΐνα τών έκαιόν χιλιάδων λευκοί 
καί χρυσοφσλαροι ίπποι διαβαίνουσιν εμπροσδέν του, 
καδώς καί ίλέφαντες ώς πεντακισγ^ίλιοι κεκαλυμμένοι 
ωραία σάγη, βαστάζοντε; δέ έπι τών νώτων ε*αστος 
άνά δυο εύπρεπεστάτας κιβωτούς πλήρεες τών άργυρω- 
μάτων καί φαλάρων του1 καί καμηλοι δέ δμοίως σκεπα
σμένα! καί φορτωμέναι διάφορα άλλα πράγματα ά»αγ 
καία είς τήν μοναδικήν εκείνην τελετήν. Δυσκόλως δυ- 
ναταί τις νά φαντασθίί τήν μεγαλοπρέπειαν τοιούτου 
θριάμβου. "Εωδεντής λαμπρας καί ί-:ρα; ταύτης η
μέρας, πριν παρατεδώιιν αί τράπεζαι, πάντες οί έπι 
τελεί; καί δ.ΰκες xai κόμητες καί βαρώνοι καί ίππά- 
ται καί αστρονόμοι καί ίατρο! καί θτ,ρευταί (ίεοα 
κοτρόφοι) καί διοικΐταί τών επαρχιών καί τοϋ στρα 
τοΰ έρχονται μετά μεγίστης πομπής εις τή* εύρύχω- 
ρον αίθουσαν τοΰ μονάρχου' άφοϋ δέ πάντες σταδώσι 
κ ιτά  τάξιν, έμ®ανιζόμ*-ος εις το μέσον έξοχός τις 
άο·/ιεο=-ύς λέγει μεγαλοφώνως' ύποκ.Ι ίνατβ χα'ι .Ια 
τρεύε ιε .  "Αμα δέ αύτοΰ είπόντβς ταΰτα, άπαντες κλί* 
νουσ: μέχρις Ιδάφνυς τάς χεφαλάς προσχυνοΰντες τόν 
μονάρ·/ην τετράκις' έπειτα έρχονται εις δυιιαστήριον 
λαμπρότατα εύτριπισμέ.ον, φέρον δέ τράπεζαν χρυ 
σήν, όπου φαίνεται γραμμένον τό όνομα τοΰ μονάρ
χου* εκτός δέ ταύτης και κομψότατον δυμιατήριον, 
διά τοϋ όποιου έκαστος εΰλαβώς δυμιασας τήν τρά 
πεζαν έπιιτρεφει είς τον τόπον του.

’Αναφέρονται έπειτα υπό τοΰ περιηγητοΰ καί άλλαι 
έορταί, όπου διατηοοΰνται τών Γαρτάρων αι παρα
δόσεις. Τότε γίνονται μεγα'λα κυνήγια τίγρεων καί 
λεοπαρδάλεων, καί λυγκών έξησκημένων είς τήν ά γ 
ραν τών μονιών καί κάπρων καί όνάγοων καί βονάσων 
ή έλάφων, δορκάδων καί τοιουτων άλλων1 οιλλαι όε Οή- 
pat γίνονται διά κίρκων καί ίεράκων καίπλ,ήδους κυνών, 
ώ ϊτ ε  άριδμοΰνται πολλάκις δέκα καί είκνσιν ενίο
τε χιλιάδες κυνηγών ό δέ μονάρχης φέρεται επί τεσ 
σάρων ελεφάντων, εις τά νώτα τών όποιων στηρίζον
ται ωραίοι θάλαμοι έκ ξύλων κατισκευασμένοι καί I- 
σωδεν μέν διά σαγίων χρυσηλάτων έστρωμένοι, έξωδεν 
δέ διά δέρματος τίγρεων κατοίσκεποι. Ό ταν δέ φδά- 
ση είς τόπον τινά Κατσάρμονδον λεγόμενον ευρίσκει 
έστηριγμένας τάς σκηνάς έαυτοϋ καί τών υιών καί τών 
φίλων του’ ένείνη δέ, όπου αυτός δέχεται τους αυ 
λικού;, έχει τοσαυτην εκτασιν, ώστε χωρεί χιλίους 
ιππείς, ή δέ δύρα αυτής βλέπει πρός μεσημβρίαν’ άλλη 
δέ σκηνή έστραμμένη πρός δυσμάς υπάρχει προ- 
ωρισυένη ως ενδιαίτημα ιδιαίτερον τοΰ μονάρχου. 
Καθ’ έκαστον δάλααον τών σκηνών τούτων δψβΰνται 
τρεις στήλαι έκ ξύλών αρωματικών γλαφυρώτατα έ- 
ξειργασμέ*αι. Ουδέποτε ούτε άνεμος, ουχε βροχή είσ- 
δύ«υσιν εις αυτάς. Αί σχηναί αϋταί έξωτιριχώς μέν 
σκεπάζονται ύπό δέρματος τίγρεων, έσωτερικώς δέ 
λεο*οϊκτίδων καί σαρδερίων καί λαμπρών υφασμάτων

φερόντων ^αβδώσεις μελανός, λευκοΰ καί χρυσοει*οϋς 
χρώμίτος τέλ»ς μεταξωτά ayoivi* άσ^ίλίζουιΐν αύ. 
τάς πανταχόδεν.

'Αλλά κρίνβμεν φορτικόν χαι χοπώδες νά *αρακο- 
λουδήϊωμεν τόν περιηγητην είς πάσα; τάς κυνηγετικά; 
ταύτας και πρός ψυγαγωγίαν γινομενας έίτρατείας- 
όθεν έπανερχόμεδα είς τον τρόπον τής διοιχήϊίως τών 
πολιτικών πραγμάτων.

Αώδεχα μεγάλοι πα^αδυνάσται (Σέϊεν) έπαγρυπνοΰ- 
ιιν  είς τήν χυβε'ρνησιν τ ώ ' τριάκοντα πέντε έκϊρχιών* 
ουτοι διατρίβουσιν είς τήν πόλι< C am bala εντός λαμ- 
προτάτου καί πολυτελούς πκλατίου1 εις αΰτοϋ; ανή
κει νά έκλέγωσι του; κ ιτά  μέρος τών επαρχιών δι- 
οικητάς, ό δέ μονάρχης περιορίζεται είς τήν βγκρισιν 
μόνον τής προτάϊεώς τω ν- αότοί ομοίως χινοϋσι κα
τά τά δοκοΟν τά στρατεύματα καί διατάττουσι πάντα 
τά καδήκοντά των.

Εις τήν οδτήν πόλιν C am bala κεϊται τά νομισμα
τοκοπείο·/ τοϋ αονάρχου, όπου έχτάς τών άλλων κα
τασκευάζεται καί άλλόκοτόν τι «Ιδος νομισμάτων, έκ 
τών κοινών συκάμινων, παραλαμβινομενης επ ι
τηδείους τής μεταξύ τοϋ έςωτεριχοϋ φλοιού καί τοϋ 
ξυλου τών στελέ'/ων λεπτή; λεπίδος, ητ:ς χρησιμεύει 
ώς χάρτη: (χαρτονομισμάτων). Γίνονται δέ νομίσμα
τα έξ αΰτοϋ διαφόρου αξία; φέροντα πάντα τήν σφρα
γίδα τοϋ μονάρχου. Διά το ούτων χιρ^ίνων χρημάτων 
μισδοδοτοϋνται οί υπάλληλοι, έκτιλοΰνται δέ καί τά 
συναλλάγματα-διότι οΰδε’ς τολμά >ά τά άποποιηδή έπί 
ποινή δανάτου' ώστε τοιουτοτρόπως ό μονάρχη; ύ- 
πίρβϊίνει πάντας τού; λοιπούς ηγεμόνας τής οίκουμέ- 
νης κατά τούς θησαυρούς καί τόν πλούτον. Δ\ά τοϋ. 
το δικαίως ονομάζεται Cublai Khan δηλ. μέγας 
χόριο;, ή δεσπότης· έλαβε δέ  ̂τήν έξουσίαν άπά τοΰ 
1 25 6  μετά Χριστόν διά τής άνδρίας ένταδτω καί τής 
φρονήσεως του, άντιιιαλαίσας πράς πολλούς αδελφούς 
καί συγγενείς άλλους’ βασιλεύει δέ ηδη τεσσαράκον
τα δύο έτη μέχρι τοϋδε 1298 (1) Ιχων ηλικίαν 85 
ε’τών. Α φ’ οτου άνηγοριύδη απαξ μόνον έκυβερνηιεμό
νος τόν πολυάριθμονστρατόν του, δηλ. οτε ώρμησε κατά 
τοϋ δείου του Ναγίάν, και αίχμαλωτίσας αυτόν έ- 
φό/ευσεν. Ουτω κατεστάθη κύριος καί τεσσάρων «λ- 
λων νομών C iorcia, Zanli, Barscol, S ich in tingu i.

Ιδού πώς εικονογραφεί τόν fjpioa των τοΰτον ό 
Μάρκος Πόλος.

« ‘Ο μέγας μονάρχης έχει μέτριον άνάστημα χαί 
πάχος σώματος, πρόσωπον δέ λευχόν, οπου έπανδει 
τά ^όδινον χρώμα’ όφδαλμούς μέλανας καί μεγάλους, 
ρίνα δέ εύσχημον. »

‘Ο πρωτότοκος έκ τών τεσσάρων υιών του λεγό. 
μένος Cbinchin δεωρεΐται ώς ό έπίδοξος διάδοχος 
τής βασιλείας. Έκ δέ τών αύτοχρατορισσών εκάστη 
εχει ιδιαιτέραν δεραπείαν συνισταμένην έκ τριακοσίων 
εύειδεστάτων άμ^ιπόλων, εξ ών έχάοτη υπηρετεί*

( ί ) Ά η ΐ θ α η ν  h '  h o c  /«ra άνα ,χώρηοιν
τον ΙΙό.Ιον.

*rat παρά πολλών άλλων. Έκτος όμως τών νο
μίμων αΰτου γυναικών δ μονάρχης ουτος Ιχει κ»ί 
ίυχνάς παλλακίδας, έξ ών άπέκτησεν είκοσιπέντε άλ
λους υιούς, έκ δέ τών νομίμων επτά ήδη βασιλευουσι 
σοφώς καί δικαίως εις μεγάλας έπαρχίας.

ΙΙερίεργο» ^το νά άναφέρωμεν πώς ό κραταιος ου̂  
τος μονάρχης προδυμιίται πάντοτε νά έοηδή και να 
έλεή τούς πάσχοντας δπηκόους του(κερ.193) και πώς 
αποταμιεύει τον σίτον διά νά έπαρκή είς την ανάγ
κην των. (κεφ, 104) άλλ’ ό Μάρκος όλιγον ένδιατρί» 
6ων είς ταΰτα σπεύδει νά όδηγήση έφιππος τόν άνα 
γνω ίτην άπο τής πόλεως Καμπαλου είς την Κατε 
διά νά δείξη καί ταύτης τά λαμπρότατα θεάματα.

Σημειωτεον ώς έν παρόδιο πρώτον πάντων Οτι εις 
τάς χώρας έκείνας έξορύσσεται καί πέτρα τις καιο- 
μένη ώς ξϋλον, διατηροΰσα μάλιστα τά πϋρ εις πε
ρισσότερον χρό/ον’ διότι άν άναψης τοιαυτας πέτρας 
άρ’ εσπέρας, ευρίσκεις τά πϋρ εως τά πρωι, προτι* 
μώνται δέ τοϋ ξύλου κατά τοϋτο καί ώς εύδηνότεραι.

Ό  Μάρκος ΙΙόλος δέν είδε πιδανώτατα τά άνθρα- 
κωρυχεΐι τοϋ Λουγόδου ^Leyden) άνορυττομενα έκ 
τών μέσων ήδη τοϋ IB. αίώνος.

"Οτε έπέμφδη παρά τοΰ αύτοκρατορος από τήν 
C am bala εις τεσσάρων μηνών άπόστασιν χάριν βα
σιλικής υπηρεσίας εύρήκε μέγαν ποταμον Πουλισσαγ- 
χίντου λεγόμενον καί έκβάλλοντα είς τον ωκεανόν γ έ 
φυρα! ϋπερμεγέθεις έκ πέτρας υψουμεναι επ αΰτοϋ εύ 
κολυνουσι τήν κοινωνίαν τών λαών· διότι το αξιοθέατον 
τοϋτο μνημείον έκτείνεται εις τριακόσια βήματα, ίχ^ν 
πλάτος όκτώ, ώττε δίχα ιππείς δύνανται νά καλπά- 
ζωσι κατά μέτωπον" στηρίζεται οε υπό είκοσιτεσσα- 
ρων ά^;δων, όπου άληδου»ι καί εικοίΐτέσσαρες μύλοι 
έκ μαύρου μαρμάρου' ένδε* δέ καί ε<θεν ευρίσχεται 
τοίχος έκ τής αυτής ύλης’ Κ,ίων μαρμάρου είς τήν 
άρχήν τής γεφύρας άνισταμενος φέρει έπι τής κεφα. 
λής μεγαν λέοντα ομοίως μαρμάρινον, υποκάτω δε 
τοϋ χίονος κεϊται ετερος λέων τεχνηέντως καί αυτός 
λελαξευμένος . . . . άπό κίονος δέ είς κίονα καθ ολον 
τά μήκος τής γεφύρας εύρισκονται μεγαλαι π< δχες 
μαρμάρου ώς κρηπίδωμα διά νά μή κινδυνιύωσιν άν
θρωποι καί ζώα νά πίπτωσιν είς τόν ποταμον.

Άναχωρήσας έκ τής γεφύρας ταύτης ό δ^οικορος 
χαί πράς δυσμάς ώ ; τριαχοιτα μίΛια κατευδυνομενος 
άπαντα ξενοδοχεία περικαλλή καί αμπέλους καί σιτο 
φύτου; πεδιάδας, έπειτα δέ φδάνει ε ί; τήν περιφανή 
πόλιν Gogui, οπου πλήδουσι τών ειδωλολάτρων τα 
μοναστήρια, τεχνουργοΰνται δε θαυμάοια σαγίϊ με
ταξωτά καί χρυσοόφαντα, καίώς καί διάφορα έργα 
έκ σαγαλήνου ξύλου (1). Πέραν τής πόλειος τ»υτη , 
ώς εν μίλίον διχαζεται ή δημόσιος όδάς καί η μεν 
φέρει είς τά Κατέ, ή δέ είς τό Cbangi, έν τώ με- 
ίοιξύ δέ άπαντώνται πολλαί άλλαι πολει; κσί £ενο. 
δογεΐα καί φρούρια καί έμποριία καί τεχνών ποικί
λων έργαστήρια.

( 1)  Ε υρ ίσχ ετα ι  είς τ η ν  l r d i a r  μέ .Ιαν , xixxivov  
xal κ ίτρ ινο r·

Όρμώμενοςέκ τοΰ Gogui »ΐς δέκα περίπου ή(«ερών 
δρόμ«ν έρχεται ό περιηγητής εις τό βασίλειον Γαγ- 
κανφοΰ, οπου μόνον γίνεται οίνος καί μεταφέρεται 
είς άλλους τόπους. Αύτόδι εύρίβκεται καί πλήδος με- 
ταξης’ διότι πλήβει ό τόπος συκαμίνεβν, αί δποίαι 
τρίφουσι τούς βόμβυκας. (1)

‘ Επτά ημέρας πράς δυσμάς καί διά τερπνότατων 
πεδιάδων όδεύων φδάνει ό περιηγητής είς τήν έμπορί- 
χωτάτην πόλιν ΓΙιανφού' δύο δέ ημέρας έπέκεινα ά
παντα φρουριον, ί| πύργον, όπου μεγάλο τ ις  οίδουιΛ 
καταγλαίζεται ύπό τεχνικωτάτων ζωγραφημάτων, 
κείνται δέ άνηρτημέναι καί αί εικόνες πάντων τών 
βασιλέων εκείνης τής χωράς.

Μετά ταΰτα είκοσι μιλιά μακράν εύρίσκεται πο
ταμός άλλος Καραμοράν λεγόμενος αγεφύρωτος διά 
τό υπερβολικόν πλάτος' είς τάςδχδας αύτοΰ ύψοΰνται 
πολλαί πόλεις καί πύργοι, φύεται ή ζιγγίβερις καί 
γίνεται πολλή μέταξα’ θαυμάζεται δέ και τά άπειρον 
πλήθος τών τ.ερίϊπταμένων πτηνών.

Πέραν τοΰ ποταιιοΰ τούτου δύο ήμερας προς δυσιν 
απαντάται άλλη πόλις Cacianfu καλούμενη, κατοι 
χεΐται δέ ύπό ειδωλολάτρων βιομηχάνων, μάλιστα δε 
ύραντουργών.

Εί; οχτώ δέ ήμέρας πρός τό αύτά τοΰ δρίζοντος 
μέρος εύρίσκονται κατά οειράν καί αλλαι πόλεις, κήποι 
τερπνότατοι καί πεδιάδες ευθαλείς· αλλ εκ τών παντο- 
δαπών δένδρων πλήθει μάλΐϊτα  ή συκαμινιά· κατοικεί- 
ται δέ ή χώρα ύπό ειδωλολάτρων. "Υστερον Ιρχεται 
άλλη πόλις, Quengianfu πρωτεύουσα βασιλείου, όπου 
άρχει είς έχ τών υιών τοΰ αύτοκράτορος.

Κκ τής Q uengianfu τρεις ημέρας πρός δύσιν έ- 
ξαχολου6οΰσιν παλιν πόλεις καί φρούρια είς τάς κοι
λάδας, ή τά βουνά. Οί άνθρωποι ζώσιν έκ τής γεωργί' 
χής καί κυνηγίας' διότι πλήθος δηριων αγρίων βό- 
σιίουσιν εις τά δάση.

Μετά ταΰτα έρχόαενοι εις τήν πεδινήν επαρχίαν 
A chalecm angi βλέπομεν καδ δδόν καί πόλεις καί 
φρούρια καί κώμα:’ αύτόδι φύονται καί ζιγγίβερις πολ
λή, καί άλλα δένδρα διάφορα’ κάτοικοι καί ένταΰδα 
είδωλολάτραι. Περί τά τέλη δδοιπορίας βουνώδου; ε ί
κοσι ®χεδόν ήμερών εύρίσκεται ή έπαρχία Σινδινφού. 
Διά τής ομωνύμου πρωτευούσης ρέει δ Κιανσούτ,ς, 
μέγιστος καί ίχδυωδέστατος ποταμός, εχων μήχος 
ώς ήμ ισυ  μίλιον, έκβάλλων δέ εϊ; τόν ώκεανόν μετά 
δγδοηκοντα ημερών δρόμον. Πολλά πλοία άναπλεουϊΐ 
καί καταπλέουσι τόν γιγαντιαίον τοΰτον ποταμόν, 
διότι δέν διαοέρει σχεδόν δαλάσσης. Καί όμως έντάς 
τής πόλεως ΰιτερβιβάζεται ύπό τερατώδους γεφύρας έ- 
χούσης κατά μήκος πλήδος κιόνων έκ μαρμάρου, σκε- 
παζομένης δ ’ άνωθεν διά στέγης φερούσης διαφόρους 
ζωγραφίας, καί παντοιους άλλου; καλλωπισμού;. Εκ-

( \ )  Ί I  Κ ί ν α  θεωρείτα ι ώς πα τς ϊς  τοΰ βΑμβυχον' 
έ χ ί ΐθ ίΥ  οί σπόρο ι τοϋ ίν τόμου  τούτου / ιιτηνε'χόησαν  
t i c  τήν Ά νατο .Ιήν  έπ ι Ί ανσ τ ια νοϋ  αύτονράτορος των 
Γραιχορω^αίων.



τ ις  όμως τούτου έπί τής γεφύρας ταύτης eustσχον- 
ται χ ιί πο/υάριθμοι οίχίαι χαί βποθϊ;>ιαι εμπορίας 
καί τεχ»ών ex ξύλων, τα οποία συναρμοζόμενα τήν 
πρωίαν διαλύονται περί την εσπέρα* πάσης ήμέρας. 
Αώιόθι χεΐιαι προσέτι *αί το τελωνείο», όπου είς 
πράττεται δ έπιβα/λόμενος εις τάς μεταφερομένας 
πραγματείας δασμός τη ; Κυβερνήσεως- κάτοικοι 
ειδωλολάτραί. ’Αναχωρών αύτόθεν ευρίσκεις Etc πέντε 
ήμερων διάστημα καί άλλας πόλεις χαί φρούρια ο «ο 
ραδην κείμενα εί'ς τε τάς κοιλάδας χαί τάς πεδιάδάς' 
έπειτα επεται επαρχία τ ις ξηρά λεγομε'νη Tebet, 
τήν δ.τοίαν χατέφϋειρεν ό Μαγγουχάν.

Θαυμάζει ένταΰδα δ ξένος βλέπω» τώ ν  καλάμων 
το< όγχο* έ ν τα ύ τώ  καί τό μήχο;· ά λ λ ’ έ ξ ίσ τα τα ι  πολύ 
μάλλον άκούων χαι τοΰτr ,  o n  ·ίς τήν γώ ραν  ταύτη» 
ουίε ίς καταδέχετα ι νά *υμφει<θή κόρην τινά ώς γ υ 
ναίκα. Κάτοικοι είδωλολάτραι καί αχαιοί τούς τρό 
πους' ζώσ ι δέ ex τής Θήρας. Δέ* γνιορίζουσι νομί
σ μ α τα ’ άλλ ’ ά ν τ ’ αυτών  μεταχε ιρ ίζοντα ι άλας χαί 
ένδΰονται πεν ιχρότατα . Πολλά βασίλεια χαί ορούρια 
χα·. πολλαί πόλεις εύρίσκονται εις αύτόν τόν τόπον, 
χα θ ώ ;  καί λ ιμναι και 5ρη, δπου συνάγετα ι πολύς you 
σ ίς  διεσπαρμένος ώς ψ ή γμ α τα '  φύο<τα! δέ αυτόθι 
πολύ κιννάμωμο» χαί άλλα αρώματα άγνω στα  ά λλα -  
χοΰ- Γό κ^ραλλιον 5μω πωλε ίτα ι  βαρυτιμότατον,διότι 
χρησιμεύει ώς όρμος τώ ν  γ υΛ ιχώ ν  καί τώ ν  ειδώλων. 
Οι άστρολόγοι καί μάγοι έχτελοΰσ; πολλά τεράστια 
δυνάμει του διαβόλου. ’Ανήκει δέ ή χώρα αυ ιη  είς τόν 
μέγαν Χάν.

Πρός δυ7μ.άς κείτα ι ετερος νομός Γκα'ίνδού λ ιν ό  
μένος, κατοικούμενος δέ καί αΰτός υπό ειδωλολατρών, 
καί υποτελών εις τον μέγαν μονάρχην. Εις λ ίμ νηντ ινσ  
της '/ώρας ταυτης  άγρ*.ύον:αι άφθόνως μαργαρίτα! 
άλλά χαί ό χρυσός υπάρχει άρδονος εις σχήμα έλα- 
σμάτων μεγάλων , καθώς ό σίδηρος, ζυγ ίζε τα ι  δέ κατά 
σάκκο;ς .  Νόμισμα Ομως κυρίως λεγόμενον ίέ* γνωρί
ζ ο υ ν  οί κάτοικοι- στερούνται δέ προσέτι καί ά μ π ε 
λ ο ί  όθεν κατασκευάζουσιν οίνον έκ σ·.του καί όρυζη< 
άναμίγνύοντες καί διάφορα άροίματα, έκ το ύ 'ω *  τό 
/αρυόφυλλον γεννάται πανταχοΰ  τής χώρας· ύτάρχει 
δέ καί δένδρον ώς δάφνη φέρον άνθη λευκά καί μιχρά(1] 
ομοίως δέ καί κιννάμωμον χαί ζίγγίβερις κ τλ  έπιχρα- 
τοΰσι δέ τά αύτά περί τόν γάμον έθιμα, οσα ανωτέρω 
διηγήθημεν.

Δέχα ημέρας μακράν τής Γκαϊνδού, έχτός τώ> με
ταξύ φρουρίων καί πόλεων, εύρίσχεται χαι ποταμός 
άλλος μέγας Brins λεγόμενος, όστις παρασύρει δα 
ψιλώς ψήγματα χρυσοΰ, εκβάλλει δε είς τόν ωκεανόν. 
Διχβάντες τον ποταμόν τοΰτον έμβαίνομεν είς με 
γαλήν χώραν περιλαμβάνουσα» επτά βασίλεια, χείται 
δέ πρός δυσμάς καί έχει είδωλολάτρας τούς κατοι 
κους της καί ύποτελεί είς τον μέγαν Χάν ίιοικουμένη 
παρ ενός τών υιών του. ‘ Η μητρόπολις τής χώρας

( I J  Αύχά φέροντα ι e t c  το έμπόρ ιυν  ώςχάΙ^χεο ,  
(τε μ π ο υμ π ο ύκ ια  Μ γ ό ιη ν α  γαρούφαΛα.

ταύτης Ja e i κειται πέντε ήμέραςμαχράν. ‘Ο λαός αυ
τής βιομήχανος χαί τεχνίτης διαιρείται είς πολλάς θρη
σκείας, επειδή εΰρίσχονται και Μαωμεταν·ί κβί ειδω- 
λολατραι και Νεστοριανοί χριστιανοί, τρώγβυσιν o iii*  
τό κρέας ήοτυμένον μετα εκορόδου, έχουσι ίέ ώς 
νόμισμα κογχόλια θαλάσσης (χοιρίνας).

Μακράν τής Ja e i ώς δεκα ημέρας εύρίσκομεν τή» 
επαρχίαν Κσραγιάν, έχει δέ ώς πρωτευουοαν ομώ
νυμον πολίν. Οί κάτοικοι αύ-ής ύπάρχουσιν είδωλο- 
Λατραι καί κυβ<ρνώνται ύπό τίνος τών υιών τοΰ 
μεγάλου αύτοκράτορος· δ χρυσός πλήδει αύτόδι κατά 
τε τού; ποταμούς καί τά δρη. Εύρίσκονται δέ καί 
οφεις τερατωδε'.ς μακροί μέν δέχα παλάμας, έ^οντες 
δε μακρά σκέλη πλησίο» τής χ .φα'ής, ένα όνυχα ώς 
ιιραχος, ή λεοντος χαί στόμα ίχανόν νά χαταβροχθήσ»! 
διά μιας όλόχληρον άνθρωπον. Διαγράψας το'ουτοτρό· 
πως τόν κροκόδειλον εξακολουθεί ό περιηγητής τον 
δρόμο·» του, οθεν λέγει δτι είς διάστημα πέντε ημε
ρών πρός δυσιν κεϊται επαρχία Ardadan χαλουμένη, 
έχει δέ κατοίκους είδωλολάτρας έκδοτους είς τήν 
μαγείαν, ή δέ πρωτεύουσα λέγεται Nocian. Διά τριών 
κεφαλαίων έπειτα εξιστορείται ή καθυπόταξις τών 
βασιλείων του Mien καί Bengale είς τον μέγαν ού- 
τοκράτορα. ‘Ο βασιλεύς αύτών εί'/ε 20 0 0  ελέφαντας 
μεγάλους, έπ αυτών δέ άνήγειρε ξύλίνον φρούριον 
οθεν έπολεμουν δώδεκα άνθρωποι . . .

Αναχωρών έκ τής Αρ?αδάν δ περιηγητής χατα- 
βαίνιι άδιακόπως επί δύο σχεδόν ημέρας καί ίπέχεινα· 
τότε άπαντα πρός νότον καί χατά τά μεθόρια τής 
Ινδίας άλλον νομόν λεγόμενον Μ··έ», χιόοαν κατ’ εξο
χήν δασώδη, πλήρη μονοκέρων, ελεφάντων καί άλλων 
δηρίων άγριων, έρημον ομως παντελώς ανθρώπων.

Μετά δώδεκα δέ ημέρας φαίνεται ή Μιέν, πόλις με- 
γ ϊλη  και ένδοξος καθέδρα τοΰ βασιλείου,έ'/ει κατοίκους 
είδωλολάτρας ύποιελοΰντοις καί αύτυύς είς τον μέγαν 
μονάρχην. Αύτόδι φύοντοι πολύ βιμβάκιον, τά άοώ- 
ματα ακορον χαι ζίγγίβερις χαί σακχαροκάλαμος. 
Αύτόδεν διασκορπίζονται είς τούς άλλου; τόπους οί 
περιστοιχοΰ-τες τούς δυνάστας ευνούχοι, πωλοΰντας 
ίε  καί μεταφέρονται ως τα λοιπά άνδοάποδα χάριν 
εμπορίας.

Αλλη επαρχία πρός άνατολάς ή Cangigu έχει 
βασιλέα, χατοιχείταί οπο ειδωλολάτρων λκλουντων 
ιδίαν γλώσσαν, καθώς χαί οί πλεΐστοι τών ανωτέρω, 
υποτελουντων δέ όμο'.ως εις τόν μέγαν αύτοκράτορα. 
Ό  «ίρημένος βασιλεύς έχει τριακοσίας παλλακίδας· 6 
χρυσός καί τά αρώματα εύρίσκονται καί αύτόδι δαψι- 
λώς. Άνδρες xtt\ γυναίκες καταστίζονται καί ζωγρα- 
φοΰνται χαθ' Ιδλον το σώμα χα’ριν κομιΐ/ότητος.

Αίλη επάρχία, -η Αμου, κείμενη πρός άνατολάς 
χατβικείται υιό  ειδωλολάτρων ύπακουει δε ωσαύτως 
είς τόν μέγαν Χάν. Αι κυρίαι αύτοδι καί οί κύριοι 
φέρουσι ψέλλια χρυσά καί άργυρα περί τε τάς κνήμας 
και τους βραχίονας. Γά πρός ζωήν επιτήδεια ύπάρ- 
χουσιν αφθονα. ’Από τής Άμού ώς τήν C angigu δ 
δρόμος έχτείνεται δεκαπέντε ημέρας, ά«ό δέ τής C an
g igu  ως τό Bengale τριακ^ντα' ή δέ Τολεμάν κεί
μενη πρός άνατολοί τή; Αμού έχει χατοί«ο«ς είδ«-

λολάτρας (ώραιοτάιους ανθρώπου; μιλαγχρίνούς) καί 
γ/ώισαν ιδίαν.

Δώδεχα ημέρας μακρ4ν τού Τολομάν εύρίσκονται
πόλεις χαί φρούρια είς τάς δχθας τινός ποταμού. 
Μεταξύ δ αύτων διαπρέπει μάλιστα ή Sinugut, χα- 
τοικουμένη υπό ειδωλολατρών καί ύποτελής τοΰ με
γάλου Χάν. Αύτόδι κατασκευάζεται σαγίον λεπτό- 
τατον καί ώραίον έκ ολοιοΰ τίνος δένδρου, χρησιμεΰον 
είς θερινήν ενδυμασίαν. Οί λέοντες καί at τίγρεις 
πλήθουσι τοσοΰτον, ώστεούδείς τολμά νά κοιμηθή Ιξο» 
τής οικίας του.

Αύτόθεν έρχεται τις μετά πολλών ήμερων δδοί- 
πορίαν εις τήν πόλιν Σινδιφού, επειτα δέ εις τήν 
G uingui. Μετά δέ τέσσαρας ήμέρας πρός νότον είς 
τήν Cacianfu, χαί μετά τρεις άλλας εις τόν C ianglu 
πόλιν διάοημον τοΰ C alic i διά τάς άλυχάς της μάλι 
στα, μετά δέ πέντε άλλας είς τήν C inagti, οθεν 
διέρχεται πλατύτατος ποταμός, οπου χιτάνονται 
πολλά πλοία μεταχομίζοντα διαφόρους πραγματεία:, 
οίον αρώματα, μέταξαν κτλ.

Ή  Κινδινφού έξεχει κατά τόν πλοΰτον καί τήν 
βιομηχανίαν αύτής τής χώρας· τρεις δέ ήμέρας πρός 
νότον εύρίσχεται ή S ingu im alu , κέντρον τεχνών και 
έμπορείου. ‘Ο αύτόθεν διερχόμενος ποταμός διηρέδη 
είς δύο διώρυγας υπό τών κατοίκων· έξ αυτών δέ ό 
μέν φέρεται πρός άνατολάς, ό δέ πρός δυσμάς χρησι- 
μεύοντες είς τήν μετακομιδήν τών πραγματειών.

Οχτώ ημέρας μακράν πρός νότον άπαντώνται πά
λιν πόλεις καί φρούρια, μεταξύ δ’ αύτών ή P ingu i 
έμπορικωτάτη χαί βιομήχανος διά το πλήδος τή: 
μετάξης. Δύο δέ ήμέρας πρός νότον διέρχεται δ 
έδοιπόρος χαταφυτευς καί παμφόρους τόπους, καί δά
ση, οπβυ πλήδει τά κυνήγιον, καί τών πτηνών τό γ έ 
νος' έπειτα δέ τήν πόλιν C ingui. Τρεις δέ ήμέρας 
πρός νότον εύρίσχει πεδιάδας καί άγροιχίας καί τε- 
λευταΐον τόν πλατύτατον ώς εν μίλιον καί ναυσίπο- 
ρον ποταμόν Καραμοράν, οπου εύρίσκονται ώς 15000  
πλοία τοΟ μεγάλου Χάν διά νά μεταφέρωσι τά στρα 
τεύματά του. Διαβά; δέ τόν ποταμόν τοΰτον μετα
βαίνεις είς τήν επαρχίαν Mangi.

Τήν χώραν ταύτην έπόρθησεν δ μέγας Χάν άρ 
Ηάμενος από τοΰ 1268  μέχρι τής έποχής, οτε διέ- 
τριβεν δ Μάρκος είς τήν αύλήν του. Ούδεμία πόλις 
υπάρχει αυτόθι-μή περιχυκλουμένη υπό τάφρου σχεδόν 
πλατείας, ώς τόξου βολήν, καί δπου τό υδωρ λιμνάζει 
είς πολύ βάθος. Ούτως εχουσα ούδέποτε βιβαίως 
έχυριεύετο, άν ε?χεν ανδρείους τούς πολεμιστάς καί προ* 
μάχο ς της. Ό  μέγας μονάρχης έπήλθε μετά μεγάλων 
δυνάμεων, δ δΙ βασιλεύς τής χώρας Ιφυγε πρός τόν 
ωκεανόν. Μό»η ή βασίλισσα ετόλμησε τότε νά άντι- 
σταδή, άλλά τέλος ήναγκάσθη νά υποχωρήση είς τή* 
βίαν, άφ’ ου μαλιστα έμαθε τοΰ πολιορνητοΰ to Svo- 
μα. Σπουδαία χατ’ εξοχήν καί λόγου τώ  5ντι ά· 
ξία έχρημάτιπεν, εί’πέρ τις άλλη, ή χατάκτησις αυ
τή· έπειδή ούδέν βασίλειον άλλο έδύνατο νά συγχρι 
θή προς τοϋτ»· δ άρχηγός αΰτοΰ ΰπερέβαινε πάντας 
τού; λοιπούς κατά τόν πλοΰτον, άνέτρεφεν ίχ τοϋ τα 
puiou του κατ’ Ιτος υπέρ τά είκοσακισχίλια παιδία

τών υπηκόων του' διόrt 0? πτωχά! γυναίκες τών ε 
παρχιών αύτών συνειδίζουσι νά έκθέτωσι τά βρέφη 
τω* άμα γεννηθώσιν ϊδεν ό βαοιλεύς αυτός έγίνετο 
ιότε κοινές πατήρ άναλαμβάνων τήν πρόνοιαν τής 
διατηρήσεώς των. Διείπε δέ καί χατά τά άλλα τόν 
λαόν τοσοΰτον δικαίως, «σ τε  ούδείς έτόλμα νά κακο
ποίηση, ή όπωςδήποτε βλαψη τόν άλλον, οί δέ οιχίαι 
ίμενον άνοιχταί δί ολης νυχτός, καί άφόβως πας τις έ- 
δυνατο κατα πάντα καιρόν νά περιπατήση χαδ’ όλην τήν 
χώραν.

Ευτυχείς οί λαοί, οΐτινες διοικοΰνται υπό τοιού 
των ηγεμόνων ! άλλά μακάριοι καί αύτοί ούτοι· διότι 
ή εύημερία καί ασφάλεια τώ* υπηκόων των πολλα
πλασιάζει τήν ίδιαν αύτών ευζωίαν, καί έφ’ οσον μέν 
ύπάρχουσιν είς τόν επίκηρον τοΰτον κόσμον αίσδά' 
νονται ένδύμυχον τήν γλυκυθυμίαν τής συνειδήσιως 
τών αγαθών πράξε«ν, μετά θάνατον δέ τά ονόματα 
των εύλογοΰνται παρά τών λαών, ή δέ μνήμη των δια
μένει άειθαλής καί ένδοξος είς τήν ιστορίαν.

Διατί ό Κουβλε Χάν έγύμνωσε τοιοΰτον αγαθόν 
βασιλέα; Ποιους ειχεν εις τοΰτο λόγους; Πόθεν έχι»· 
νήθη είς τοιαύτην αδικίαν ;  ‘Ο Μάρκος Πόλος ούδέν 
περί τούτων αναφέρει . . λέγει δέ μόνον Ετι κατά δια
ταγήν του ή νικηθεΐσα δυστυχής βασίλισσα έτιμή- 
δη χαί έθεραπεύθη ώς ήγεμονίς . . . Αύτός δέ έξακο- 
λουθεί πάλιν κατά τό συνηθες νά δίατρέχη τό έκπορ·· 
δηθέν βασίλειον- εισάγει δέ καί τόν άναγνώστην αύ- 
τόθ: διά τής «όλεως Κο'ίγάγγη.

Έξεοχόμενος ταύτης δ περιηγητής οδοιπορεί πρός 
νότον μίαν ήμέραν δί όδοΰ λιθοστρώτου καταβρεχομέ- 
νης υπό πβμπόλλων δδάτων ένθεν καί ένθεν. Δί αυ
τής μόνης δ ύ ν ά  εισχώρηση είς τήν επαρχίαν 
έπειτα φθάνει είς διάσημον καί ώραίαν πόλιν τήν Παγ- 
κίν χατοιχουμένην ύπό ειδωλολατρών, οιτινες ζώσιν 
έκ τών τεχνών καί τής εμπορίας, εργάζονται δέ μά
λιστα άφθόνως τήν μέταξαν, καί κατασκευάζουσίν έξ 
αύτής πλήθος υφάσματα καί χρυσοπαστα· πορίζον
τα ι άφθονώτατα τά πρός εύζωιαν επιτήδεια, άνταλ- 
λάττουσι δέ χάρτινα νομίσματα.

’Επί μιας ήμέρας όδόν εύρίσκομεν άλλην πόλιν 
εύδαίμονα χαί αύτή*, τήν Καιού, έπειδή δί όλίγ«*ν λε-> 
πτών άγοράζει τ ις τρεις φασιανούς λιπαρωτάτους.

Έχεΐδεν δέ διερχόμενοι πύργους καί αγροικίας καί 
καταφύτους πεδιάδας χαταντώμεν είς άλλην πόλιν 
τήν Τ ιγγί έξ εύωνύμων χαί πρός άνατολάς τοΰ ώκεΛ- 
νοΰ- αύτόδεν έρχεται καί διασκορπίζεται εις πάσας τάς 
έποιρχίας ταύτας τό άλας.

“Αλλη δέ πόλις πάλιν ακολουθεί λεγομένη Τουίγ- 
γ ι, πολυάνδρωπος καί αύτή καί πλούσια χαί δί* άλ
λα προϊόντα, μάλιστα δέ τοΰ άλατος τήν έξαγωγήν, 
ήτις έπιφέρει χαί είς τό βασιλικόν ταμείον μεγάλην 
πρόσοδον.

Πρός νότον τοΰ Τ ίγγι άπαντώμεν πύργους καί 
χώμας πολυαρίδμους εως οδ φθάσωμεν είς τήν μεγά
λην καί εύδαίμονα πόλιν Γ ιάγγ, τήν δποίαν διοικεί είς 
έκ τών δώδεκα σοφών, είτε παραδυναστών τοΰ μεγά
λου Χάν, έκυβέρνησε δέ καί αυτός ήμών ό περιηγητής 
Μάρκος Πόλος. Αύτόδι κατασκευάζονται μάλιστα λέπατ



δνα χαί φάλαρα πολύτιμα καθώς xal λαμπρότατβ δπλα.
‘Η δέ έπαρχία Ναγκίν κειμένη πρός δυσμάς τ ίς  

Μ άγγι φημίζεται κατά τον εμπορικόν πλοΰτον, οθεν 
βφδόνους z ί μ it ε! δασμούς βίς τό οωτοχρατορικάν γαζοφυ 
λδχεΰν. ’Αλλά καί ή Σαγιανφού διαπρέπει χατά τας τέχ- 
νας καί τήν δόξαν’ είς αυτής μάλιστα τήν αλω κν συν- 
ήργηαν πολύ οί Πόλοι, Νικόλαος, Ματθαίος καί Map 
κος διά τής περί τά ; πολεμίκάς μηχανάς εμπειρίας τω/

Διευθυνβμενος εκ τοΰ Γιάγγη πρός μεσημβρίαν etc 
άπόστασιν δεκαπέντε μιλλίων ευρίσκεις τήν πόλιν 
ΣαγγΙ μετρίαν μέν κατά τό μέγ«θος, άλλ’ εμπορικήν 
καί ναυτικήν, διότι κεΐται είς τάς οχδας τοϋ μεγίστου 
ίσως τών π ο τα μ ώ ν  της γης τοΰ Quian ώς έχοντος 
ενιαχού δέκα μιλίων πλάτος, άλλου δέ εξ χαί τεσσά 
ρων, μήκος δέ ώς εκατόν ήμίρών. Διά του κοτοιμοΰ 
τούτου διιρχομένου πολλάς (16) έποιρχίας καί (200) 
πόλεις γίνεται πλειοτέρα έμποριχή ναυτιλία παρό 
εις τήν χριστιανικήν Ευρώπην διά τών πρώτων πο 
ταμδν καί «ΰτής τής θαλάσσης’ έτ.ειδή δ περιηγητής 
ειδεν αύτόδι ώ : πέντε -χιλιάδας πλοίων έχόντων ε»α 
ιστόν, άλλά χωρούντων 4 0 0 0 — 120090  κεντηνάρια 
βάρους. Συμπεραίνεις δέ πόσον πλϋότερον ναυτικόν 
εχουσίν άλλαι πόλεις μεγαλήτεραι τοϋ Σαγγι.

‘Η C a igu i, μικρά πολίχνη, κεΐται παρά τόν ποτα
μόν τοΰτον, εύθηνεϊ δε κατα τόν σίτον καί τήν ίρυζαν, 
τά όποια μετακομίζονται διά διωρύγων του ποταμού 
και λιμνών μέχρι τής C am baiu αυτής είς τήν πόλι» 
τοΰ μεγάλου αύτοκράτορος’ άλλ’ ή κοινωνία αυτή τής 
Μ άγγι μετά τή ; μοναρχικής καθέδρας γίνεται όμοίω; 
και διά της κατά ξηράν όδοΰ, ήιις εκτείνεται παράλ
ληλος τών διωρύγων.

Έ ν μέσα) τοϋ ποταμού τούτου καί απέναντι τή; 
είρημένης πόλεως υπάρχει νήσος βραχώδης περιέχουσα 
μοναστήοιον είδωλολατρών (ώς άρχιεπισκοπιιον άλλων( 
ο;;ου ζώσι* ώς 200  μοναχοί, πλήθουσι δέ τά είδωλα.

Είς τήν C ingh ianfu εύρίσχονται δύο έκκλησίαι 
Νεστοριανών χριστιανών, τάς όποιας άνήγε·ιρε κατά 
τά 1278  από Χρίστοΰ Νεστορια«ός τις διοικητής 
διωρισμένος παρά τοΰ μεγάλου αύτοκοάτορο:.

Τρεις ήμέρας μακράν τής πόλεως ταύτης πρός με- 
οημβρίαν εύρίσκεται ή C m gh ingu i, πόλις λαμπρά, 
οπου όμως δ Μάρκος δέν ένδιατρίβη παρ όσον έχριιά 
ζετο διά νά διηγηδή έπανάστασίν τινα τότε συμβα^αν 
καί τόν έξ αυτής γενόμενον φόνον.

‘Η Τ ίγγ ι, άλλκι πόλις πολυανθρωποτάτη καί πλου' 
σίν, έχει τεσσαράκοντα μιλιών περίμετρον’ αν οί κά 
τοικοί της ήσαν άνδρεΐοι και μάχιμοι, έδυναντο νά 
καταχτήσωσι πάσας τάς λοιπός χώρας’ άλλά κατα 
γίνονται είς τά γράμματα, τήν φιλοσοφίαν, τάς 
τέχνας καί τό έμπόριον. Είς τήν πόλιν ταύτην ευρί
σκεις ώς 60 0 0  γεφύρας έχ λίθου, υποκάτω τών 
οποίων διαβαίνουσιν ευκόλως εν κ«! δύο πλοία’ έκει 
δί ολίγων λεπτών αγοράζεις τεσσαράκοντα λίτρας άρί- 
στης ζιγγιβέρεως.

’‘Αλλη πόλις άπέχουσα ήμέρας δρόμον λέγεται Βουγ- 
χη, κατόπιν δέ αυτής επεται άλλη όμοίως διάσημος ή 
Β ϊυγίν.

ΆναχωρβΟντες έκ τής Κιαγγαν διαβαίνομεν διά

πολλών πόλεων καί πύργ*»ν ίω ς  ou φθάσωμεν είς τήν 
περιώνυμον Q uinsai δηλ. τήν Οΰρανόπολιν καθ’ ήμδς 
ώς πρωτεύουσαν πασών τών κατά τήν οικουμένην 
«πάσαν.

Ηρίν ή βασίλισσα τοΰ Mangi παραδώση τήν πόλι/ 
ταότην εις τόν πορθητήν αυτοκράτορα έ:πεμψε πρός αύ· 
τόν διαγραφήν τών περιεχομένων μνη^είω», έλπίζοατιΛ 
δί αύτής νά τόν δυσωπήση καί νά τόν άποτρέψη τοΰ νά 
τήν βλάψι). Τήν διήγησιν ταύτην εύρηκα άκριβεστάτην 
αύτός έγώ έξ αυτοψίας τών άνα?ερομένων πραγμάτων, 
λέγει ό Μάρκος Πόλος. ‘Η περιφανής αυτη πόλις 
Ιχεί ΙΟΟμίλια περίμετρον, 12000  γεφύρας μεγάλας 
έκ πετρών, ύποχάτω τών όποιων διέρχεται πλοίο·', 
περιβρέχεται δέ πανταχόδεν υπό τών υδάτων ώς νή
σος. ^Ητο τό κέντρον τών τεχνών, τών όποιων έκαστη 
ειχε συστημένην συντεχνίαν ιδιαιτέραν, ή δέ συντεχνία 
περϊελάμβανε 12000  οικίας, είς έχάστην δέ τούτων
,ραν  ποΰ μέν 10, ποΰ δέ 15 , άλλου δέ 3 0  και 4 0  
τεχνίται εργαζόμενοί κατά τήν οδηγίαν καί τάς κλ- 
ραγγελίας τοΰ πρωτοτεχνίτου’ υπάρχει δέ αυτόθι τόσος 
εμπορικός πλοΰτος, ώστε δυσκόλως ευρίσχεται ή άλή* 
δεια. Οί μεγάλοι καί δυνατοί με'νουσι διά παντός έν 
πλήρει άργία άνδρες τε καί γυναίκες. Κατά τούς έπι- 
χωρ'ους νόμους έκαστος ό ιε ιλ ίΐ >ά έξασχή τό έπι- 
τήδευμα τών προγόνων του, καί άν l);tj δέ μυριάδας 
χρημάτων, τω απαγορεύεται αύστηρώς νά παρεκ
τροπή έκ τοΰ πατρικού επαγγέλματος.

ίΐρός νότον υπάρχει λίμνη έχουσα τουλάχιστον 
τρ άκοντα μιλίων περίμετρον, πέριξ δέ αύτής ανα
φαίνονται πλήθος παλατίων καί λαυιπροτάτων οικιών, 
«αθώς καί μοναστικά καταγώγια παλαιά καί είδωλεΐα. 
Εν μέσω δέ τής λίμνης εύρίσκονται δύο νήσοι, είς 

έκάστην τών όποιων ύπάρχει άνάκτορον πολυτελέστα
το·/· άλλά καί κατά τήν λοιπήν πόλιν πλήδουσιν αί 
χομψα! οίκίαι. Θαυμάζεται δέ μεταξύ τών άλλων καί 
ό έχ πέτρας μέγας πύργος, άσυλον δημόσιον, οπου οί 
κάτοικοι φέρουσι τά Ιπιπλ* καί σκεύη των, όταν κιν- 
δυνίύωσι νά άηοτεφρωθώσιν έκ τής πυρκαΐας αι οίκίαι 
των ώς κατεσκευασμέναι πολλαί έκ ξύλων μόνον. 
Λέκα α»δρωποι έποπτεύουσι νυχτός και ήμέρας έκά- 
στην τών δεκαχίσ^ιλίων γεφυρών τής πόλεως. Πολυά
ριθμος στρατιωτική φρουρά κατέχει αύτήν ώς λόγου 
άξιαν καί άποφε'ρουταν μεγάλας προσόδους είς τό 
ταμεϊον. Απασαι αί ρύμαι φαίνονται πετρόχτιστοι, ή 
έστρωμέναι διά πλίνθων όπτών, καδώς καί αί όδοί 
έν γένει τοΰ M angi, ώστε πεοιπατει δ οδοιπόρος ευ
κόλως είτε έφιππος, είτε πεζός τύχη. Εύρίσκονται 
είς τήν πόλιν ώ ; τεσσαρες χιλιάδες λοντρών, όπου 
συχ»άζουσιν οί άνδρωποι πολλά*ις τοΰ μηνός, ώς 
ζώντες άνέτως καί φιλοκάλως.

‘Ο ωκεανός άπέχει είκοσιπέντε μίλια τής πόλεως 
τούτης μιταξύ άνατολών καί άρκτου· έχει δέ χειται 
άλλη πόλις Ganfu εύλίμενσς καί έμπορικωτάτη, ώς 
έιτίνειον τής 1»δίας· έκβάλλει δέ εις τόν ώχεανόν καί 
ναυσίπορος ποταμός μέγας ρέων διά μέσου τής πό
λεως.

Αΰσόδι έδρεύει ε?ς έκ τών εννέα βασιλέων τής με
γάλης χώρας Mangi διοιχών έπέχίΐνα τών 140 πόλε-

« ν , άπασ» δΐ ή χ·?<* Mangi περιλαμβάνει βεβαίως 
1 200 πόλεις, «ίς έκάστην δέ τούτων σταθμεύει φρου
ρά τ·ΰ «εγάλου αυτοκράτορος συγκειμένη έκ χιλιων 
τοϊλάχιετον στ ρατιωτών’ί πολλαχοΰ δέ καί έκ δέκα 
καί είκοσιν, ή καί τριάκοντα χιλιάδων κατά λόγον 
τή; άνκ^χης καί τής ίπισημότητΟς τών τόπων. Οί 
άνθρωποι οΰτοι κατάγονται πάντες έχ τοΰ Catai καί 
πολλοί έχ τής 'Γαρταρίας.

Εις τήν προχειμένην πόλιν C u insay χεΐται^το πε- 
ριφανεστατον καί κομψότατον τοΰ βασιλεως παλά- 
τ ιο ν διότι έχει δέκα μιλίων γΰρον, όχυρούμενον υ 
πό υψηλών κροισωτών τοίχων, έντος δέ αυτοΰ έχ 
τείνονται τερπνότατοι καί πολύκαρποι κήποι. Πλήθος 
λιμνών κα1. πηγών λάμπουσι παντοΰ’ έν μέσω δέ 
τούτων πάντων άνεγείρεται τό άνάκτορον ώς κυπα- 
ρισσος’ ή εύρυχωροτάτη αύτ·ΰ αίθουσα χαταγλαίζε- 
ται ύπό ποικίλων χρυσών ζωγραφημάτων καί αγαλ
μάτων καί ώδιχώ' πτηνών. Έκτος όμως τή; χεν. 
τριχής ταυτης ΰπάρ'/ουσι καί είκοσιν άλλαι εύρ^χω- 
ρόταται αίδουσαι, χίλιοι δέ τουλάχιστον θάλαμοι . .

‘Η πόλις ατασα περιέχει 160 τομέν οικιών, έ- 
κάστη δέ τομέν διαιρείται είς 10000 οικιών, ωττε 
1 6 0 0 0 0 0  άνθρωποι κατοικοΰβι τήν πόλιν. Εύρίοκον- 
ται δέ πάμπολλα πολυτελή παλάτια καί μνημεία’ 
μεταξύ τών όποιων μία μόνη Εκκλησία χρι»τιανική 
Νεστοριανών.

‘ Εκάστη οικία τής πόλεως ταύτης φέρει άνω τής 
θύρας γεγρααμένον τό δνομα τοΰ οικοδεσπότου, τή; 
βίχοδεσποίνης, τών παιδίων καί τών λοιπών μελών 
τής οίκογενείας πάντων, καδώς χαί τών δούλων οη- 
μειοΰται δέ προσέτι καί δ αριθμός τών ίππων’ ά- 
φαιρείται δέ, ή προστίθεται ονομα Οταν τις άποδάνι;, 
ή γεννηθή1 ώστε τοιουτοτρόπως δ κύριος τής πόλεως 
γνωρίζει ιυθύς τόν αληθή τ ώ ν  κατοίκων αριθμόν ά λ
λά τό έθιμον τοΰτο έπιχρατεΐ καθ’ όλην τήν χώραν 
τοΰ M angi και τοϋ Catai. Οι δέ πανδοχιις σημει- 
ουσι τό όνομα τών ξενοδοχουμενων, καθώς καί την 
ήμεραν και τόν μήνα κτλ.Τοιουτοτρόπως ό μέγας αΰτο- 
χράτωρ μανθάνει έκ τοΰ προχείρου τις έρχεται, ή απέρ 
χεται κατά ξηράν.

Τό άλας μόνον τής πόλεως ταύτης άποδίδει κατ 
ετος όγδοήκοντα τομέν χρυσοϋ, τό δέ τομέν ισοφα
ρίζω πρός έβδομήκοντα σάχκους χρυσοΰ’ ώστε τό 
όλον τής προσόδου άναβαίνει είς 56 0 0 0 0 0  σακκου; 
γρυσοΰ, ό σάκκος δέ αΰτος αναλογεί πρός το χρυσού* 
δουκάτον.

Οόδεμία άλλη χώρα παράγει τοσοϋτον σάκχαρ, ό
σον αυτη· όθεν προέρχεται καί έξ αύτοΰ μεγάλη ω 
φέλεια είς τό τααεΐον άλλά καί τά αρώματα, κα 
θώς χαί αί λοιπαί πραγματεΐαι, δασμολογούνται άνά 
τρία καί ήυασυ τοΐς έκατόν κα! ό όρκζίτης δέ προσέτι 
οίνος καί οί άνθρακες καί τά παντοδαπά χειροτεχνή 
ματα τελωνίζονται άναλόγως" ή δέ μέταξα άποδίδει 
10 τοϊς 100 κτλ.

Πρός νότον τής Q uinsay ώς μίαν ήμεραν μετά 
πολλάς αγροικίας καί κήπους καί πύργους καθ’ οδόν 
ίρχεται δ περιηγητής μετά τριήμερον δρόμον, είς τήν 
καλήν καί μιγάλην πόλιν T anpingu i όπου ά

παντώνται πάλιν τά αυτά, φθάνει είς τήν V u lgu i, ύ 
στερον δέ μετά δύο ήμέρας εύρίϊκει τήν Chnegui 
άκολούθως δέ τήν C iancian, καί τελευταΐον μετά 
τρείς ήμέρας τήν C iogni.

Αλλά μεταξύ τούτων ΰπάρχοι,σι καί τόσαι άλλαι 
μιχρότεραι, ώστε φαίνεται δ περιηγητής ότι μεταβαίνει 
άπό συνοικί#ς είς συνοικίαν μιας καί τής αύτής πό
λεως.

Έχ τοΰ C iogni έρχεται δ δδοιπόρο; είς τό β * ' 
σίλειον F ugu i, Ιννατον μέρος τοΰ M angi. Είς εξ δέ 
ημερών δρόμον έπι βουνών καί κοιλάδων συνεχίζονται 
αί πολί/ναι, αί πόλεις, οί πύργοι καί τά χωρία, £- 
πειτα φαίνεται ή πόλις Quentifu έχουσα τρεις ώ- 
ραίας γεφύρας έχ μα ρμάρου.^Αί γυναίκες αύτόδι έξέ. 
γουσι κατά τό κάλλος’ εύρίσκεται δέ χαί ε!?ός τ ι ορνί
θων, «ί όποίαι δέν εχουσι πτερά, άλλά δέρμα καί 
τρίχας ώς ή γαλή, γεννώσι δέ ώα ώς τά τ ώ ν  κοι
νών χαί συνήδων παρ’ ήαΐν ορνίθων, άλλά καί αΰτών 
τό κρέας Ιχει ήδυτάτην γεΰσιν.

Είς τριών έπειτα ήμερών δρόμον, όπου δέν λειπου- 
σι πύργοι και άγροικίαι καί πόλεις, εύρίσκεται ή 
πόλις Ungen, παράγουσα μ εγάλην  ποσότητα σάκχα- 
ρος. Δεκαπέντε δέ μίλια μακράν ή F ugu i πρωτεύ
ουσα τοΰ βασιλείου, όπου ς-αθμεύουσι ς·ρατεύματα διά 
τό επαναστατικόν ήθος τών κατοίκων τής χωράς. 
Αί αυτής διέρχεται ποταμός εν μίλιον πλατύς’ δ 
τόπος παράγει πολλύ σάκχαρ, γίνεται δέ καί μέγ* 
έμπόριον μαργαριτών καί άλλο>ν πολυτίμων λίθων.

Διαβάς τόν ποταμόν πρός νότον τοΰ F ugu i ευρί
σκεις πόλεις καί κώμας χαί φρούρια καί πεδιάδας 
εύφορωτάτας,θαυμάζεις δέ καί τά δάση, όπου θάλλουσι 
πολλαί χαφοροφόροι δάφναι, χαί έπειτα καταλαμβά
νεις τήν παράλιον τοΰ ωκεανού πόλιν Ζάίτον, έπινειον 
περιλάλητον τής Ινδίας’ διότι αυτόθι γίνεται τά 
μέγιστον έμπόριον τών αρωμάτων κα! υφασμάτων καί 
τιμαλφών λίθων. Πάντα τά διάφορα προϊόντα ταΰτα 
άπο?ί?ουσι 10 τοις 0](), ό δέ νοΰλος των λογίζεται 
30 τοίς 0|θ ίδιαιτέροις δέ λαμβάνουσιν οί τελώναι 40  
τοΐς Of Ο διά τά πέπερι, τήν ξυλαλόην κτλ.

Είς αύτήν τήν επαρχίαν κεΐται ή πόλις T onagui, 
όπου κατασκευάζονται τά ώραΐα καί άργιλλόπλαστα 
ίκεΐνα σκεύη τά λεγόμενα τζινιά, εί'τε φαρφουρία- 
ούδαμοΰ φιλοτεχνοΰνται κομψότερα’ έκεΐδεν δέ μ* - 
ταφέρονται είς τά λοιπά του κόσμου μέρη.

Μέχρι τοΰδε εύηρεστήδη νά διαγράψη ό περιηγη
τής τινά μόνον έκ τοΰ βασιλείον του M angi δηλ. τοϋ 
yan qu i, Q uinaay καί F ugu i, παραιτούμενος δέ τών 
άλλων χάριν συντομίας αναλαμβάνει τήν διήγησιν 
καί άλλων τόπων τής ’Ινδίας ώς δμοίως άξιακού* 
ίτω ν κα*. περιέργων ’Αλλά πόσας πόλεις, πόσους θη
σαυρούς, πόσα έθνη παρέδραμε διά τής τοιαύτης άπο· 
σιωπήσεως !

’Αγαθή τύχη δτι δέν μας Ιπαναφέρει είς τήν π τω 
χήν Ευρώπην, περί τής ό«οίας πρό πολλοΰ ήδη ούδείς 
γίνεται λόγος, ‘ Η άπέραντος ’A sia, τήν έποίαν δλι. 
γωροΰσιν άπεριοκέπτως οί δυτικοί, δίδει έτι πολλήν, 
ή μάλλον άνιξάντλητον δλην λόγων. Ά φ ’ ου είδομεν



τά κεντρικά χαί τά βόρεια χαί άνατολιχά βύτής μέρη 
6 Μάρκο; Πόλο; φιλοτιμείται νά μα; δβίξη χαί τά 
μεσημβρι·*.

‘Η 1 απονία, λέγει δ Μάρκο; Πόλο:, υπάρχει νήσο; 
μϊγάλη άπέχουσα 1500  μιλλίων τών β ίγιαλώ ν έχει 
κατοίκους /ευκοΰ; χαί ωραίοι»;, είδ«>λολάτρας τήν 
θρησκείαν’ διατελοΰσι δέ ουτοι αύτονομούμενοι χβί 
πλβυτοΰσι κατά τόν χρυσόν, διότι ούδείς έμπορο; ή 
άλλο; άνθρωπο; υπάγει έχει έν τη ; ήπειροι».

*0 ί)γεμών τή; χώρα; ταύτης ey et μέγιστον πα 
λάτιον κεκαλυμμινον υπό έλάσματος ypuioS- άλλά καί 
τό έδαφος τών πολυαρίθμων θαλάυ.ων του ύπάονει/ CS Κ 4 4
χατεττρωμενον δια χουτβυ ούο δάχτυλου; το πάχος, 
χαθώ; καί ή αίθουσα καί αί Θυρίδες.

Πλήθουσιν αυτόθι οί μαργαρίτα!' πολλοί μάλιστα 
ερυθροί διαπρέπουσ: χατά τήν στιλπνότητα' άλλά και 
αί άλλοι τιμαλφείς λίθοι υπάρχουσιν άφθονοι. Έκ τών 
διηγημάτων τής τοιαύτης πολυτελεία; χαταγοητεαό. 
μενο; 5 Cullai Chan άπεπειράθη νά *αθυποτάξη τήν 
νήσον ταΰτην’ άλλ’ ό στόλο; του κατεναυιιαχήθη' 
δθεν καί αύτό; έκσρατόμησ» του; δύο ναυάρχου; του' 
ώ ; άποτυχόντα;.

Οί είδωλολατραι τοΰ C atai καί το'ι Mangi χαί 
τή ; νήσου ταότη; δμοιάζουσι' τά είδωλά των φίρου· 
σι κεφαλήν βοό;, χοίρου, κυνός και προβάτου κατά 
τύχην' τινά φέρουσι τέσσερα πρόσωτα, άλλα τρία' καί 
τά μέν τέσσαρα; χεϊρας, τά δέ δέκα, άλλα δέ χ ίλια ' 
αυτά μάλιστα λατρεύουσι διαφερόντως οι κάτοικοι. Οί 
χριστιανοί (οί Πόλοι πιθανώ;) τοϋ; ήρώτων διατί έποί 
χιλον τά ξόανά των ; Οί πρόγονοι ημών τοιαΰτα το 
άφήκαν εΐ; ήμα;,άπεχρίνοντο, τοιαΰτα λοιπίν κ*ί ημεΐ; 
δέλομεν τά άφήτει εΐ; τοΰ; απογόνου;.

‘Ο ωκεανό;, οπου χεΐται ή προκειμένη νή^ος λέγεται 
ώκεανός τή; Κίνας· χατά ϊέ τοΰ: ά'.ιεΐς καί σο^ού; 
θαλασσοπόρου; τοΰ; ίπισχοποΰντ»; τού; αίγιαλού; 
εκείνου; υπάρχουσι 1448 νήσοι συσσωρευμέναι -πλη 
σίον άλλήλων Πάντα τά αΰτοθι φυόμενα δένδρα εύω- 
διάζουσι καί χρηοιμευουσι παντοιοτρόπω; είς τάς 
τέχνα ;. Εύρίσκονται προσέτι καί παντοδαπά αρώματα- 
μεταξύ δ αυτών γίνεται καί ειδο; πεπέρεως λευχο* 
τάτου ώ ; ή χιών. Τεράστια φαίνονται προσέτι καί τα 
θρυλλούμενα περί τών πολυτίμων μετάλλων, οιον του 
•χρυσού καί αργύρου κατά τήν χώραν ταΰτην· άλλ’ 
αϋτη απέχει τόσον, ώστε τά αναγόμενα ε’κ τή ; Ζα'ι'ιον 
χαί Κουϊ*σε πλοία καταναλίσχουσίν ολόκληρον έ'τος 
επειδή άναχωροΰντα κατά τόν χειμώνα, έπιστρέφουσι 
κατά τό θέρος' διότι δύο κυρίω; άνεμοι πνέουσι» αντί
ξοοι κατά τοΰ; αντιθέτου; τούτους δύο καιρού; τοΰ 
έτους. . . .

Ε111 ΣΤΡΟΦΗ.

‘Ο Μ άρκο; Πόλος επαναφέρει ήμα; εΐ; τόν λιμέναj 
τοΰ Ζαΐτόν. Έκείθεν μέλλομεν νά έπανακάμψωμεν διά 
δαλάσσης εί; τήν Ευρώπην Κατά τόν διάπλουν οαως 
τοΰτον πρός νότον καί δυσμάς ούδέν άπαντώμεν άξιά· 
xoj- xo'i έπί 1500 μίλια, έκτό; μόνον χώρας τίνος 
όλβίας καί μεγάλης Λ*ρμένη; C iam ba- οί κάτοικοι

αυτή; εΐδωλολατραι τήν θρησκείαν ΰποτελοΐσίν ilc τά* 
μέγαν μονάρχην προσφέροντες ε?χ«αιν ελέφαντας. Κατά 
τό 1285  υπήγεν αυτό; ό Μάρκο; Μόλο; «ί; τήν χώραν 
ταΰτην τότε δέ ό βασιλεύ; αύτή; είχε 326  υιού;, εξώ» 
σχεδόν οί ήμίσει; έδυναντο νά όπλοφορήσωσιν. Εύρι- 
σχονται έχεΐ πολλά δάση έβενου, ξύλου συνήθους εί{ 
τήν κατασκιυήν τών μελανοδοχείων καί ιώ ν πεττευ- 
τηρίων.

Ναυτιλ/όμενος πρό; Ν. Ν. Α. έπί 1500  μίλλια 
φθάνει ο θαλασσοπόρο; ε ΐ; άλλην νήσον τήν ’Ια ίιν , 
μεγίστην πασών κατά τούς πλωτήρας, δ;ότι Ιχει π ε
ρίμετρον επέκεινα τών 30 0 0 . ’Ανήκει ε ί; δονατό» 
τινα βασιλέα, χατοικεΐται δέ υπό ειδωλολατρών οια- 
μενόντο>ν ασύδοτων. Δια5ρυλλιΐιαι δέ καί ούτη ή ν ϊιο ς  
κατά τόν πλοΰτον· επειδή έχτές τών άλλων φέρει καί 
πεπερι καί μοσχοχάρυα άρίστηςποιότητος κ«ί μυρ- 
τίδανον καί χαρυόρυλλον χαί κιννάμωμον καί άλλα 
τοιαΰτα· όθεν καθορμίζονται ούτόθι έτησίως πάμ- 
πολλά παvta/oQsv πλοία· ιδιαιτέρως ομω; οί έμπορο: 
τοΰ M angi έξή^αγον μεγάλου; θησαυρού;, χαί μέχρι 
τοΰοε έτι έξάγου^ι πο/ύ χρυσίον.

Αναχωρών έκ τή ; Ίαδας και θαλασσοπορών μ ε 
ταξύ Ν. xai Ν. Δ. μετά 700 περίπου μαλλιά άπαντα 
τις δυο νήσους, τήν μέν μεγάλην, τήν δέ μετρίαν 
καλούμενα; Sandur χ^ί Candur άν δέ αύτόθεν χατ- 
ευθυνθ^ έτι μάλλον πρό; Νότον επί 500  μίλλια, ευρί
σκει χαί άλλην πλουσίαν χαί »6μ«γεθ>; λεγομέ-ην 
Lachar. Οί λαοί αυτή; Οιαμενουσιν αυτόνουιυι χλ! 
άτελεΐ; ω : άπρόίβ/ητοι. Έ*εΐ φύεται παμπληθώ; τό 
Βρασιλιανόν ξυλον (μπαχάμι) υπάρχει δέ άοίονος καί 
ό χρυσό;.

Μαχ;άν δέ τή ; L ocliar ώς 500  μίλλια πρό; νό
τον κε*·.αι άλλη νήσος ή San tain , τόπο; έξαιρέτως 
άγριος η πόλις λέγεται Μίλανίρ· φύονται δέ χαί έ^ει 
πολλά ξύλα εύοσμα, οϊον τό άγάλλοχον.

Πρός νότον δέ τής Μαντάμ ώ ; 100 μίλλια π ίρ ί- 
που κεϊται ή μιχρά λογοαένη Ιάβα Ιχουσα 2000  μίλλια 
περίμετρον, οαο-j ό 5Ι·»ρχο; .1 ί όλος διέτριψε πέντε 
μήνας. Αυτόθι εύρίίκονται ό<τώ βασίλεια, ct οέ β ισ ι- 
λει; των λατρευουσι τα ?Γίωλα εχοντςς γ/ώσσαν χ ω 
ριστήν, καθώ: καί οί πλεϊστοι τών άν<οτ='οω εΐρημέ- 
νων λαών π/ήθουσι δέ καί εκεί τά άοώματα. Είς 
εν δε έκ τών όχτώ βασιλείων αύτών τό Φερ/έκ 
σταθμεύουσι πολλοί Σαραχηνοί έμποροι, βίτινε; χαί 
μετέβαλον τούς xaioixcu; τή; πόλεως είς Μαωμετα'- 
νούς, διότι οι ορεινοί δ;ά;ουσιν ώ ; άγρια κτήνη καί 
άνθρωποφαγοΰσι μάλιστα.

Ε ’;  άλλο βασ λειον τό Bosnian εύρίσκονται άγριοι 
ελέφαντες καί ρινόχεροι σχεδόν ισομεγέθεις, καί π ί
θηκοι πολυειSet;, έξ ώ» τινέ; δμοιάζουσι πολύ πρό; 
τόν άνθρωπον.

Εί; άλλο βασίλειον τό Σίμάρου πάλιν άποβά>τες 
οι περί τόν Μάρκον Πόλον ώ ; μή δυνάμενοί να πλίύ 
σωσι διά τού; άντιπνέοντας άνεμου; χατε^κευασαν 
πύργον ξύλι«ον άπό φόβον τών άνθρωπίφάγων κατοί
κων. Λείπει έκεΐθενό σίτο;,χαθώ; καί ή άμπελο:, άλλά 
φύεται τοΰνανιίον όρυζα πολλή, κόπτοντε; δέ τούς

*λάδ&υς δένδρου τίνος βάλλβυσιν υποκάτω δοχείον 
δπου άποιτάζει υγρόν ήδύποτον άναπληροΰν τόν οίνον.

Είς άλλο βασίλειον τό D asgraiam  οί άνθρωποι 
ύπάρχουσιν άγριοι χ»ί εΐδωλο'ατραι' φονεΰουσι δέ 
ιο ύ ; ανιάτου; υπολαμβανόμενου; ά^ώ»τους, μή ανε 
χόμενοι νά τεύ ; βλέπωσιν άποθνήσ<οντας, επειτα 
ά.ταντες οί συγγενεϊ; συ·.εργόμενοι ώ ; είς πανδαισία* 
τού; χατατρώ ;·ουϊΐν άπορρορώνχκ μέχρι καί τοΰ μυε
λού τών οστέων, διά νά μή γεννηθώσιν έξ ούτοΰ 
δρίλοι (σκώ'ηκες)' άλλ’ ώμοφαγούσιν όμοίω; χαί άλ
λους ά θΓώπου;, όσους συλλάβωσι , άν δεν δυνηθώίΐν οι 
οίχεΐοίτων νά τού; λυτρώσωοι.

Τά L andri, άλλο καί τοΰτο βασίλειον, κατοικε'ται 
ύπό ειδωλολατρών' φύονται καί αυτόθι πολλά άρω 
ματα χαί to Βρασιλιανόν ξάλον, τό όποιον σπείρουσι 
καί φντεύουσιν· όθεν έχ τοϋ σπόρου μετέρεραν καί 
ci περί τόν Μ. Πόλον εί; Βενετίαν, οπου καί τό» 
Ιϊπειραν· άλλά τό ψΰχος τοϋ τόπου έμπόδισε τήν 
βλάστησιν. Έχεΐ εύρίσκονται καί άνθρωποι (πίθηχοι;) 
φέροντε; ούράν μεγαλητέραν τή; παλάμη;, διαιτών. 
ται δέ ε ί; τά όρη.

Τό πέμπτον βασίλειον λέγεται Φανσούρ· αύτόθι 
άποστάζει ή άρίστη καφουρά.καί είδό; τ ι οίνου αύτίτου' 
έξαγεται δέ όμοίω; καί άμυλο* έκ τινο; ογκώδους χαι 
μεγάλου δένδρου (1), δί αΰτοϋ δέ σκευάζονται έδέ 
σματα ήδύτατα, χαθώ; καί ήμεΐς αυτοί (λέγει ό Μάρ
κος Πόλος) έπληροφορήθημεν πολλάχις ραγόντες.

Περί τών άλλων βασιλείων τών κατά τήν αντί
περαν τής νήσου πλευράν κειμένων, ούδέν σκοπεύει νά 
etrcij δ περιηγητής έπειδή δέν υπήγε.

11 p i; βορρά* θαλασσοποροΰντες εύρίσκομεν ώ ; 150 
μίλλια άλλην νήσον τήν Νεκουβεράν οί κάτοιχοΐ α υ 
τής ζώ ιιν ώ ; άγριοι, γυμνοί δηλ. άνδρες χαί γυναί
κες· τουναντίον άπαντα οιύτών τά δάση γέμουσι πο 
λυτίμων χαί έξαιρέτων δένδρων.

νΑλλη μεγάλη νήοο; λέγεται "Αγγαμα- οί κάτοικοι 
αύτή; λατρεύουσι τά είδωλα, εχουσι δέ κεφαλήν καί 
οδόντα; καί ίμματα ώς τών χυνών (κυνοκέφαλοι) άν· 
δρωποι σκληροί καί ώμοφάγοι. Πλήθουσι καί αύτόθι 
ιά  αρώματα.

Πρός δυσμά; δέ κα! νότον ώ ; χ ίλια  μίλλια εδρί- 
οκεται ή νήσο; Ταπροβάνη, ή εΰφορωτάτη καί μεγί 
στη τών νήσων· Ιχει περίμετρον 2 4 0 0  μίλλια, άλλοτε 
ομω; ητο μεγαλητέρα, καθώς βεβαιοΰσιν οί ναυτικοί 
έχείνων τών θαλασσών. Ό  βασιλεύς τής νήσου ταύ
της λέγεται Σένδεμαιν. Οί εγχώριοι διαιτώνται άνε- 
ξάρτητοι καί περιφέρονται γυμνοί, εκτός μόνον κατά 
τό ύπογάστριον. Αυτόθι εύρίσκονται οί στιλπνότατοι 
άνθρακε; (^ουβίνία) καί ίάπφειροι και άμέθυστοι καί 
τοπάζια χαί πλήθος άλλων ποικίλων τιμαλφών λίθων. 
“Οθεν χαί 5 ήγεμών τή ; χώρας ταύτης Ιχει τόν 
μέγιατον καί λαμπρότατον άνθρακα τοΰ κόσμου, διότι

( \ )  Ai π ώ τ ε ρ α ι  π ερ ιη γήσ ε ις  έβεβαιωσα* χ α ί  
τοΰτο , χαθώς χα ι τ ά  Λοιπά, π ά ντα .  ’E r r o e i  ό£ i r -  
ταΰΟα τό σαγοϋ  χα ί  τ α π ιό ζα  τών φαρμακοπο ιών .

λάμπει ώς τό πδρ, οθ«ν οδτε έκτιμαται x a t ' «ξίαν.
Ε ΐ; τή* νήσο» ταύτην εύρίσχεται βου*όν τοσούτιο 

δΰσοατο», ώστε αδύνατον νά άναβή τ ις, άν δέν 
κρατή  άλΰσου; έκ τής χορυφής μέχρι τής ύπωρείας 
κρεμαμένας. Έ πί τοΰ όρου; τούτου δοξάζουσιν οί 
Σαραχηνοί ότι εύρίσκεται 5 τάφος τοΰ Άδάμ, οί δέ 
είδω/.ολάτραι δ τοΰ Σάργαμον Βόρκαμ. ‘Ο Μάρκος 
Πόλο; διηγείται διεξοδικώ; ενταύθα τήν ιστορίαν τοΰ 
άγίου τούτου Ινδοΰ, προστιθεί; οτι ei είδωλολάτραι 
και τών περικειμένων τόπων προσέρχονται εΐ; προς* 
κΰνησιν αύτοΰ, καθώς οί χριστιανό! ημείς ύπάγομεν 
ε ί; τόν τάφον τοΰ άγίου ’Ιακώβου.

‘Εξήχοντα μίλλια πρός δυσμάς τή; Ταπροβάνης 
κεϊται ή μεγάλη έπαρχία M aabar (Μαλαβάρ) λεγο· 
μένη καί μεγίστη Ίνδια, χεροόννηιος πάμφορος καί 
πλουσ.ωτάτη Βασιλεύουσι δέ αύτόθι πέ<τε αδελφοί· 
έξ ώ< δ είς λέγεται Senderbandi D avar. Εις 
τό βασίλειον αύτοΰ παρά τινα νήσον B atta llar 
καΑουμενην άγρεύονται οί μέγιστοι καί στιλπνότατοι 
μαργαρίται. Οί έμποροι έκμισθοΰσι τούς έπιτηδείους 
κολυμβητά; διά νά βυθισθώσι μέχρι τεσσάρων καί 
δώδεκα βημάτων υποκάτω τής θαλάσση;, οθεν άπο- 
σπώοι τά μαργαριτοφόρα δστρεα (όστριίϊια) διότι οί 
μαργαρίται ΐμφωλεύουσ:ν εΐ; τάς σάρκας τοΰ ζώου 
τούτου. ’Εκτός τής είρημένης δαπάνης οί έμποροι 
άγοράίουσι χαί τού; μάγους διά νά έμποδίσωσι τά 
θαλάσσια θηρία άπό τοΰ v i βλάάωσι ηούς άγρευτάς· 
άλλ’ οί μάγοι συμφωνοΰσι μόνον περί τής ημέρα;· διότι 
τήν νύκτα διακόπτουσι τάς έπωδάς των. Οί κάτοικοι 
τής επαρχίας ταΰτη; μένουσι γυμνοί περιτυλισσόμενοι 
μόνον τα αιδοία διά σαγίνου περιζιοματος. Ό  βασιλεύ; 
φέρει όρμον λιθοκόλλητον, δηλ. συγκείμενον έξ αν
θράκων, σαπφείρων, σμαράγδων κοί άλλων τοιουτων' 
προσέτι δέ καί θώμιγγα μεταξωτήν ενός βήματος 
μήκους κρατοΰσαν Ικατόν τέσσαρας ό/κωδεστάτους 
καί στιλπνοτάτους μαργαρίτας καί άνθρακας. Οφείλει 
δέ καθ’ έχάστην πρωίαν καί έσπέρας νά προσεύχηται 
είς τά είδωλα, διότι τοΰτο απαιτεί ή έπιχωριάζουσα 
θρησκεία. ’Εκτός τούτων ό ήγεμών ουτος περικοσμεϊ- 
ται καί διά τριών βραχιονίων έκ μαργαριτών καί πο
λυτίμων λίθων βαρυτάτων,εί; δέ τά σκέλ/; καί τάς κνή- 
μα; έχειψελλια χρυσά έκ τών αύτών πραγμάτων. Έ ν 
συντόμω δ βασιλεύ; ουτος φέρει τόσα κειμήλια, ώστε 
ή άξία των άναλογεϊ πρός τόν πλοΰτον δλοκλήρου 
πόλεω ;- τρέφει δέ πρό; το ΐ; άλλοις και πεντακόσια; 
γυναίκα;.

Οί καταδικαζόμενοι είς θάνατον εχουσι τό δικαίω
μα νά θυσιασθώσιν άφ’ εαυτών εις τούς εφεστίους, ή 
πολιούχους θεούς.’Επικρατεί δέ καί άλλο έθιμον· άφ’ου 
τις άποθάνη, ή σύζυγός τοο ^ίπτεται εις τήν πυράν, 
όπου καίεται τοΰ άνδρός τό σώμα καί τιμώντβι πολύ 
αί γυναίκες αί προθυμούμεναι νά έκτελέσωσι τό κα
θήκον τοΰτο. Πολλο! εκ τών έγχωρίων λατρεύουσι 
καί τούς βόας αύτοΰ;, ώστε ούδείς τολμά νά φάγη 
τά ; σάρκα; των. Βασιλεύ; δέ καί αξιωματικοί πάντες 
κάθηνται κατά γη ;, οδτε ζώόν τ ι σφάζουσιν, άλλ’ 
οταν θέλωσι νά φάγωσι κρέας προβάτου π. χ . ή πτη
νού καί χαθεξής λαμβάνουσι τά ζώα ταΰτα έσφαγ-
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μίνα ΰπά Σαρακηνών, ή αλλοθρήσκων άπλώς ανθρώ
πω ν Ιπιιτα άνδρες καί γυναίκες πλύνονται καθ ολον 
τά σώμα δίς τής ήμέρβίς, δηλ. άνατέλλοντος χαί δυο- 
μένου τοΰ ήλιου, outs τολμώσι νά φάγωσι πριν κα· 
δαρισθώσι διά τής Ιεροτελεστίας ταύτης, δ δε παρα
βατών τον ορον τοΰτον περιφρονεΐται ώς αιρετικό;.

‘ Η έπικρατοΰσα θερμότης κατ’ εκείνο τό κλίμα 
δπάργει σχεδόν άπίστευτος’ βρέχει δέ μόνον τόν 
Ίοόνιον καί Αύγουστον. Εύρίσκονται είς τήν χώραν 
ταύτην σοφοί τινες τόσον επιτήδειοι, ώστε διακρίνουσιν 
έκ τής φυσιογνωμίας τάς άοετάς καί τάς κακίας αν- 
δρών τε καί γυναικών αγνώστων- συμπεραίνουσι δέ 
προσέτι καί τό μέλλον έκ τής οΐωνοσκοπίας' οί δέ λοιποί 
κάτοικοι λατρεύου σι πολλά και διάφορα είδωλα αρσενικό 
καί θηλυκά, καί προσφέρουσιν εις αυτά ώς ίιρείας πολ* 
λάς παρθένους,αί δποιαι ψάλλουσι καί χορεύουσιν εορ ■ 
τοίζουσαι. Τέλος είς την επαρχίαν ταύτην εύρίσκονται 
ζώα καί πτηνά .τολλά πάντη τών ήμετέρων διάφορα.

Χίλια δέ μίλλια πρό; βορραν τοΰ M aabar κεΐται 
τό βασίλειον Μουφτια, κυβερνώμενον ύπό συνετωτά- 
της γυναικός" διότι άφ’ ου πρό τεσσαράκοντα ήδη 
έτών άπέθανεν ό σύζυγός της άνεδείχθη κατά πάντα 
άξία τή ; υψηλής θέσεως, ττιν δποίαν κατέχει. Οί 
εγχώριοι λατριύουσι τά είδωλα1 εις τά δρη (καί μόνον 
αύτόθι) έξορύσσονται πλήδος άδαμάντων άλλ’ δ τό 
πος βρύε: όφεων, ώστε μόλις περίφοβοι ύπάγουσιν 
εις αυτά οί άνθρωποι, γεμει δέ προσέτι κτηνών καί 
προβάτων μεγάλων.Κατασκευάζουσιν αύτόδι καί λεπτό, 
τατα ύφάσμκτα. ’Εκεί έτάφη καί ό απόστολος Θωμάς, 
ή κατά τούς Σαρακηνούς άγιός τ ις Άνεΐράν λεγόμενος- 
οθεν οί χριστιανοί ερχόμενοι λαμβάνουσι πέριξ τοΰ 
τάφου έκ ττς έρυθρα; γης (1) καί έπιστρέοοντες ιίς τά ς  
πατρίδας των τήν δίδουσιν ώς ιατρικόν ιίς τού; πά 
σχοντας, μάλιστα δέ πυρετόν τριταιον, καί ΐατρίύουσι 
τήν νόσον.

"Οταν οί άνθρωποι έκστρατεύωσι, φερουσι μεθ 
εαυτών τρίχας βονάσου (άγριου βοός) τάς όποιας 
βαλλουσιν έπι τής κεφαλής τών ίππων των, περ^υλίσ 
σουσι δέ καί εις τόν λαιμόν ώς φυλακτήριον, διότι 
σίβονται διαφερόντως τό είρημένον ζώον, οθεν αί τρί
χες του πωλοΰνται β:ιρυτίμως.

Πρός δυσμάς τοΰ τάφου τοΰ αποστόλου θω μα 
εύρίσκεται ή έπαρχία Αάρ* αύτοΰ γεννώνται, ή εύρί- 
σκονται οι φιλαληδέστατοι καί τιμιώτατοι τών έμπό 
ρων, μηδέποτε σαρκοφαγοΰντες, μήτε οίνον πίνοντε;, 
λατρεύουσι δέ καί αύτοι τά είδωλα. Οί ίερεΐς αυ
τών (C uignij γίνονται μακροβιώτεροι τών «λλων, 
διότι ζώσιν έπέκεινα τών 150  κ π  200 . ^ ίς τοΰ μη
νάς ουτοί πίνουσιν υδράργυρον καί θειον μεμιγμένον. 
’ Αλλοι δέ ίερεΐς σχληραγωγοΰνται ετι μάλλον, διότι 
περιπατοΰσιν ολόγυμνοι καί άπέχουσι πάσης αμαρτίας. 
Γυμνητεΰμεν, λεγουσιν, έπειδί) οΰδεμίαν Ιχομεν άνάγ-

( 1 )  Έχτύς τής εύΛαδεΐας χε ι τής π ιπ ο ιθ ή ο ιω ς  
τον άρρωστου ,  ή γή  αϋτη  ώς σ ιδηρούχος  ε'χει xal 
ε ί δ ι χ ή ΐ  τ ιν α  d v r a p i r .

κην τών πραγμάτων του φθαρτού τουτου κόσμου. 
Δέν αΐσχυνόμεδα δέ νά δείξωμεν τήν γύμνωσιν ήμών, 
διότι οΰδεμίαν πράττομεν αίσχράν καί εγκληματι
κήν πραξιν διά τών μορίων, τά δποΐα άλλοι ουγ- 
καλύπτουσιν. Ουδέποτε οι τοιοίτοι τολμώσι νά φο- 
νεύσωσιν ούδέν ζώον μικρόν, «υτε φθείρα, ουτε ψύλ
λον, ούτε μυΐαν, ουτε σκώληκχ· κοιμώνται δέ χα - 
μεΰναι (κατά γης) καί πάντη ασκεπείς- έπειτα νη- 
οτεύουσι δΐ όλου τοΰ Ιτους καί ίδροποτοΰσι μόνον.

Cuel πόλις περιφανής- αύτύθι καταπλέουσι τά 
έκ τής δύσεως έξιρχόμενα πλοία δηλ. έκ τοΰ Cor- 
most (Ormus) έκ τοΰ Gisci καί τοϋ Aden τής ’Αρα
βίας. ‘Ο βασιλεύς αύτής πλουτεΐ κατά τάς τιμαλφείς 
λίθους καί άλλους δησαυρούί, επαινούμενος προσέτι ώς 
αγαθός καί δίκαιος. Διά τοΰτο έμφιλοχωρονσι» είς 
τό κράτος του οί μακρόδεν εμπορευόμενοι, έχει δέ καί 
αυτός τριακοσίας γυναίκας καί επέκεινα.

Coilum (Κόϊλουμ) βασίλειον πρός Ν. Δ; καί μα
κράν 500  μίλλια τοΰ M aabar έχει κατοίκους είδω- 
λολάτρας- εύρίσκονται όμως καί Χριστιανοί καί Ίου* 
δαϊνι. Γίνονται αυτόθι άφθονον τά βρασιλιανάν ξύλον 
καί τό πέπερι, τι·ΰ όποιου τό δίνδρον φυτεύεται καί 
ποτίζεται είς τάς οικίας ώς τά άλλα- φύεται δέ 
αυτομάτως ώς χόρτον καί τά Ινδικόν. Προσορμίζονται 
είς τους βίγιαλούς καί δλκάδες έκ τοΰ Mangi καί τής 
Αραβίας καί τής Ανατολή;· «ΐς δέ τους δρυμοίις καί 
τάς πεδιάδας βόσκουσι πολυάριθμα ζώκ καί φυτά 
διαφέροντα τών κατά τοί>; ήμετερους τόπους· ευρί- 
σκο»ιαι π. χ . μελάνες λέοντες, λευκοί δέ ψιττακοί, 
Ιχοντες μόνον τούς πόδας κϋί. τά ράμφος έρυθοά. 
Ά παντώνται όμως καί λευκοκόρακες αξιοθέατοι, καί 
άλλοι μιχρότστοι κατά τό σώμα- πλήδουσι προσέτι 
χαί οί ταώς (παγώνια) άλλά ποικιλότεροι καί στιλ- 
π»οτίροι χατά τό πτέρωμα τών συνήθων. Οί ί γ γ ώ ρ ιοι 
μετσχείρίζονται οίνον τόν σακχαροκαλαμίτην, κατα- 
σκευ*ζόμενον έκ τοΰ σάκχαρος (^οΰμ) 3*τις καί με* 
θυσκει υπέρ πάντα άλλον. ’Αστρολόγοι πολλο! προ- 
μαντευουσι τό μέλλον, οι δέ ίατροί διατηροΰσι τήν 
υγείαν τών ανθρώπων. ‘Τπαρχουσι δέ πάντες μέλανες 
άνδρες τε κα! γυναίκες περιφερόμενοι γυμνοί, έκτός 
τοΰ περί τά αί?οϊα μέρους.

Gomari (Γκομαρί) άλλη έπσρχία τής ’Ινδίας. Εύ- 
ρίσκονται καί αότόθι ζώα καί φυτά διάφορα, μάλιστα 
δέ πίθηκοι, έκ τούτων τινες φαίνονται σχεδόν αν
θρωπόμορφοι (Όράγκ οϋτάν).

Έ λ ι, άλλο βασίλειον πρός δυσμάς τοΰ Γκομαρί 
ώς τριακόσια μίλλια, κάτοικοι είδωλολάτραι· εχου- 
σιν ίδιον βασιλέα καί χωριστήν γλώσσαν. Φύεται 
καί αυτόθι πέπίρι καί ζιγγίβερις' άλλά τά κατά 
δυστυχίαν προσονρμιζόμβνα πλοία είς έκοϊνα τά πα
ράλια δημεύονται άνοσίως υπό τοΰ βασιλέως. « Ή - 
Θέλετε λέγει, πρός τούς έμπορους νά υπάγετε άλλοΰ, 
μόνον δέ ή καλή μου τυχη σας έφερε» άκουσίως είς τό 
βασίλειόν|μου. »

Melibar, μεγίστι πόλις πράς δυσμας· αΰτόθεν καί 
Ικ τίνος πλησιοχώρου άλλης Ιπαρχίας τής Guzurat· 
ίξερχονται κατ' έτος επέκεινα τών έκατών πειρατι- 

'κών πλοίων γυμνουντα καί λ5στεύονχα τους ναυτι-

λομένβυς. Ίνδοχάρυα, τυρπίδβν, ζιγγίβερις καί κιννά-ίρωυ.αλαίων καί ευτραφών, ώστε φαίνονται ώς γίγαντες, 
μ»μον γΰνονται παμπληθώς. όθεν τρωγοι»σΐν ?χαστος 5σ·ν πέντε άλλοι. Αί τρίχες

Guzurat μέγα βασίλειον κατοϊται υ.τό είδωλολα» τής κεφαλής των ύκάργουσιν ουλαι, δυσκόλως δέ κα' 
τρων· κεΐται δέ πρός δυσμάς, φωλεά τών πε ρατών- βρεχόμενοι εκτείνονται· τό στόμα των άνοιγε' 
πέπερι, ζιγγίβερις, ινδικόν (έρυδρόδανον, ριζαρι) φυον- μέχρι σχ£?όν τών αΰτίων, τά δέ παχέα χείλη τ ω ' 
τ α ι  άιοδόνωι:· αάλιστα δέ βααβάκιον, τοΰ οποίου ό καί οί βοώπιδες όφθαλμοί προξενοΰσι τρόμον, ώς κ α 1ται άφθόνως* μάλιστα δέ βαμβάκιον, 
καυλος ΰψοΰται ώς *; βήματα καί άκμά,ει ζωσιμος 
ώς είκοσιν έτη· άλλ’ όταν γηράστ; παΰ» φέρων κα 
λάν βίμβάκιον. Πλήθουσι δέ αύτόδι καί τά δέρματα 
(βύρσαι) οθεν κατασκευάζονται ««ί ώραιότατοι ψηαδοι 
έκ δέρματος έρυδροΰ φέρουσαι διάφορα ζωγραφήμα- 
τα ζώων καί πτηνών, συρ^απτόμεναι δέ κομψότατα 
διά οόρματος χρυσοϋ, ή άργυροϋ. ’Επί τοιουτων σρω 
μάτων κατακλίνονται οί Σαρακηνοί' άλλά χαί προ- 
κεφάλαια κατά τόν αύτδν τρόπον φιλοτεχνημένα έξά· 
γονται έ* τής χώρας ταύτης πολύτιμα.

Τανέ, άλλο βασίλειον, όπου συλλέγεται μόνον θυ
μίαμα είτε λιβανωτός, οΰχί όμως λευκοΰ χρώματος, 
έλ λ ’ υπέρυθρον.

Καμπάκτ, άλλο βασίλειρν όπου π)ήδει τό μαλ- 
λίον καί τά βαμβάκιον, τόπος έμπορικός κατοικου* 
με<ος υπό χρηστών άνδρώπω», καθώς καί το παρα
κείμενον άλλο βασίλειον Σεμενάτ.

Κεσμακοράμ, τελευταία τής Ινδίας έπαρχία μεταξύ 
δυσεως καί νότου, κατοικουμίνη υπ > είδωλολατρών.

Είς τόν κατάλογον τοΰτον άπηριδμήσαμεν έν πα 
ρόδω μόνον παραθαλασσίους χώρας, παραλειψαντες 
τάς ήπείρωτικάς.

Ένταϋθα ό Μάρκος Πόλος ήκο^σε διηγούμενων 
άλλων περί δυο) νήσων κειμένων 5(Ό μίλλια πρός 
νότον τοΰ Κεσμακοράμ' έπειτα 5 0 0  ετερα πράς νοτον 
οΰτών λέγει οτι κεΐται ή Σκότρα, ή Σοκοτορβ κατοι- 
κουμένη δπά χρ ισ ιια  ών μή άναγνωρίζόντων τάν 
πάπαν, έξεχόντων δέ κατά τήν μαγείαν, άν καί έχω- 
βιν αρχιεπίσκοπον διότι μεταβάλλουσιν, ώς δελουσι 
τούς άνεμους, άναποδίζουσίν, ή άναστέλλουιι τάν δρό
μον τών πλοίων, χοκάζουσι τήν τρικυμίαν τής θα
λάσσης κ ΐλ . πλήδει αύτόθι τά άμβαρι καί τά τάριχος 
Οί άνθρωποι περιπατοΰσι γυμνοί, καταπλέουσι όέ εις 
τάνάλτας πολλά πειρατικά πλοία προς πωλησιν τών 
λαφύρων.

Τέλος έκ τής Σοκοτέρας ό περιηγητής φέρει ήμα; 
βίς τήν νήσον Μαδαγασκάρ, εχουσαν περίμετρον 40 00  
μίλλια' οί κάτοικοι αύτής ύπάρχουσιν εί^ωλολατραι, 
άλλοι δέ πρεσβεύουσι τόν Μαωμέτ. Οϋδζμοΰ άλλοΰ 
πωλείται καί αγοράζεται τοσοΰτοι έλεφάντινοι οόοντες 
καθώς αύτόδι καί είς τήν νήσον Zanghibar. Συλλέ- 
γεται αύτόδι πολύ άμβαρί έκβ.αζόυενον εκ τής 
βαλάσσης, άγρεύο*ται δέ καί φάλαινα'.. 1ά έρχόμενα 
Ικ τής Μαλκβάρ πλ'.ΐα φθάνουσιν εντός εικοσιν ημε 
ρών, έπιστρέφ-ντα όμως βοαδύνουσι τρεις μήνας, διότι 
1 5  ρεΰμ» τής θαλάσσης φέρεται β'.αιον προς μεσημβρίαν. 
’Ε κίί βίσκουσι κάπροι, τών όποιων οι όίοντες βα 
ρυνουσιν ώς 14 λίτρας, και καμηλοπαρδαλεις καί 
οναγροι, έν γένει δέ ζώα καί πτηνά πα/τελώς τών 
κοινών παρ ήαΐν παραλλασσοντα.

Zanghibar, μεγάλη καί αυτή νήσος, έχουσα 2000  
περίμετρον, κατοικειταί ύπό είδιολολατρών τοσουτφ

τοιχθόνιοι δαίμονες, λέγει δ Μ. ΙΙόλος' ύπερβαίνουσ 
δέ τούς άνδρας αί γυναίκες κατά τήν τοιαύτην άσχη 
μίαν. Καί αύτόδι πλήδος ελεφάντων και ζώων άλλων 
διαφερόντων, μάλιστα δέ είδός τι έρυθρολεύκου παρ* 
δάλεως, διότι έν ω έχει τά οπίσθια σκέλη κοντά, ή 
μικρά κεφαλή της μετεωρίζεται ώς τρία βήματα υπε* 
ράνω τοΰ εδάφους, οπου πατεΐ.

Ά φ ’ ου είπομέν τινα περί τών 10 εκ τών 12 βα
σιλείων τής μείζονος ’Ινδίας δηλ. τοϋ Μααβάρ μέχρι 
Κεσμακοράν κα! τής έλάσσονος δηλ. του Zinaba μέχρι 
Μοντεφι, διηρημένης είς ηγεμονίας, πρέπει νά άναφέ- 
ρωμεν καί περί τ'ίς μέσης.

‘Ο μέγιστος βασιλεύς τής Abarce πρεσβεύει τήν 
χριστιανιχήν θρησκείαν, έκ δέ τών εξ υποτελών ηγε
μόνων τρεις μόνον ύπάρχουσι* δμόδοξοι, οί δέ τρεις 
τρεις έτεροι Σαραχην-ί. Οί χριστιανοί τής χωράς 
ταύτης διαχρίνονται ίιά  τριών στιγμάτων, τοΰ μεν 
κατά τήν μέσην τής ρινός, τών δέ ετέρων δυο κατά 
τούς γνάθους· τοϋτο άναπληοοΐ παρ αΰτοΐς τά βάπτι- 
σμα. Εύρίσκονται αύτόθι καμηλοπαρδάλεις καί στρου- 
θοί καί ψιττακοί πολυποίκιλοι.

Εις δέ τήν Adem τής ’Αραβίας δ ήγεμών λέγεται 
Soudau· οί κάτοικοι προσκυνοΰσι τόν Μαωμέτ, καί 
καταδιώκουσι τούς χριστιανούς. Αύτόθι προσορμίζον
ται τά  έκ τής Ινδίας έρχόμενα εμπορικά πλοία, αί 
δέ πραγματεΐαι μεταβιβαζόμε-αι είς μικρότερα άλλα 
μεταφέρονται διά τοΰ ποταμοϋ είς επτά ημερών όδάν, 
έπειτα δέ αποβιβαζόμενοι έπιφορτίζονται είς χαμη
λούς καί διασκορπίζονται είς διαφόρους τόπους, ώστε 
μετά τριάκοντα ήμέρας φθάνουσιν ιίς τήν 'Αλεξάν
δρειαν, οπου τάς δέχονται οί Σαρακηνοί, πέμποντες 
είς τήν 1.δ;αν ωραίους ’Αραβικούς ίππους κτλ.

Έπισφραγίζων τήν περιήγησίν του δ Μάρκος Πό
λος άναφέρει τήν μεγάλην καί μουσουλμανικήν πόλιν 
’ Εσσιέρ κειμένην 4 0  μίλλια πράς Β. Δ. τοΰ Adena καί 
τήν Δουφάρ ώς 50  μίλλια, οπου φύονται τά λιβανο- 
φόρα δένδρα ώς μικραί έλάται, ο9εν έκρέει τά θυμίαμα, 
άφ’ ου γείνωσί τινες έντομα! έπι του στελέχους, ή κα! 
αυτομάτως άνευ αύτών ένίοτε διά μόνης τής !π txpa- 
τουσης θερμότητος. ‘Ομοίως δέ μνημονεύει καί τής 
Καλατού, άλλης παραλίου πόλεως κατά τήν είσοδον 
τοΰ ’ Αραβικού κόλπου.

Ό  δέ Κόρμος (Cormos) μεγάλη καί αύτή ίπιδα- 
λάσσιος πόλις κατακαίεται ύπό ύπερβολικής θερμό
τητος.

’Εντεΰδεν δ Μάρκος Πόλος άναβαίνει μέχρι τής 
Λαπωνίας διά τής μεγάλης Τουρκίας και τής ‘Ρωσ 
σίας, περί τής όποιας ιδιαιτέρως λέγει, 
χώρα μεγίστη, έχτείνεται πρός βίρρα 
αύτής ύπάρχουσι χριστιανοί τοΰ δόγματος τών Γραι
κών. Διαπρέπουσι δέ κατά τήν ωραιότητα τοΰ χρώ
ματος άνδρες καί γυναίκες, καθώ; καί κατά τήν

‘ Η ‘ Ρωσσία 
οί κάτοικοι



αγαθότητα τοΰ χαραχχήρος. Εις ούδέ»α ύποτελοΰσι 
εκτός βασιλέως τινός Ταρτάρου λεγομένου Τρακτα- 
τά ϊ' έμκορεύοντβι τά δέρματα τών ζώων' ίχουσι δέ 
■κολΰν άργυρον" άλλ’ 5 ξένος μόλις άντέχει είς τό 
αύτόδι επικρατούν ψύχος. »

’Αλλ’ είς τήν υπερβόρειον ταΰτην Ικδρομήν δέν 
δυνάμεδα νά παρακολουθήσωμεν τόν άκάματον ήμών 
περιηγητήν, τόσω μάλλον οσω άποχρώντως καί προ 
ολίγου μάλιστα διήλδομεν Εστοριχώς τήν άπέραντον 
έκείνην χώραν. "Οθεν χαταπεπο»ημένοι σπεύδομεν νά 
Ιπιοτρέψωμεν είς τά ίδ α1 «ύτυχεϊς άν δέ* έβλέπο- 
μεν τή* πατρίδα ημών, άρ’ ου μόλις.χθες έγεννήθΓ,, 
γηραιάν καί παρη-.μακυΐαν ώς πρός ποΛλίΰς τών τό
πων, δσοος εΐδομεν. Πόσον τωόντι ή μέλλουσα τύχη 
συνδεόμενη μετά 4της τών άν*το\ι<ώ* τόπων φαί
νεται εΐσέτι αμφίβολος ! πόσον δέ ή όδός τήν οποίαν 
βαδίζει ώς σκολιά καί άνώμαλο; άπομακρύ-ει ίσως 
έκ τοΰ φυσικοΰ της προορίσου. Καί όμως ή ‘ Ελλάς 
κινείται προφανώς εχουϊα πεποίθησιν εις τάς άναμνή- 
σεις της χαί ελπίδας εις τάς ανεξιχνίαστους βουλά; 
τής Θείας πρόνοιας. Δέ* φέρει βεβαίως ού’ ε άδάμαν* 
τα ;, ουτε μαργαρίτα:, διαμένει δέ πτωχή ώς έκ
παλαι τήν έξεικόηβεν ο άκριβέστατος καί φιλαληθέ 
στατος τών ιστορικών της· άλλά σεμνύνεται δικαίως 
εις τά διανοητικά τής προόδου πλεονεκτήματα, δεν έ 
χει ί»Λΐκάς δυνάμεις· άλλ’ έπληρώθη τόν νοϋν, όσχις τά ; 
έφευρίσχει καί τάς κινεί' θέλει δέ ωρεληθή έπειτα καί 
οπό τώ ν  μαδημάτων τη; δυσ τυχ ία ; καί τής πολ ίτ ικη : ,  
ίσως τοτε καί έκ τών άκανθων αυτών άναφανή ό στέιια 
νος τής δόξης της, τόν όποιον έπρεπε νά φερη αειθαλή 
καί άμάραντ3ν (1). /, Λ7. Αεδα$(νς .

ΕΚ ΤΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΣ Τ Ο ί ΙΙΟΓΚΕΒΙΛΛ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Τ Α  Θ Ε Π Α Α Ι Κ Α .

(Σ υ ν έ χ ε ια  <Vt« ι ι ϋ χ ο ς  Κ Α ')

‘ ϋ  ελπίς τής εΰρέσεως χειρογράφων είς τά Μετέω 
ρα ατινα ή φύσις φαίνεται οιι έδεην όπω; χρησιμεύ- 
οωσιν ώς αρχεία τής κλασσικής γης. έπέσυρεν εις αύ- 
τα κατά τό 1779 το* Σουηδόν περιηγητήν |}ί0ρ»στάλ. 
τόν πρώτον όσχις έπεσκέφθη τόν τόπον ώ ; ερευνητής. 
Μεταξύ δέ τών μοναστηριω* άτινα επεσκέφθη ά-αφέ- 
ρει καί τινα μή σωζόμενα ήδη, άλλά δέ-* άνεκάλυψεν 
είς τάς βιβλιοθήκες των παρά τεμάχια εγνωσμένα

( 1 )  Σ ν η ρ α ν ί σ θ η  ή Ιστορική ϋ.ΐη έχ τής β ω γ ρ α -  
γ .α ς  χα ί π ίμ ιη γησε ιο ι  τοΰ Μάρκον Π,όΛον.

tou ’Ησιόδου και Σοφοκλίους, διδαχά;, όμιλίας καί 
τινα χειρόγραφα ασήμαντα. Αί μάταιοι άναζητήσεις 
ανθρώπου πεπαιδευμένου ο?ας έκεΐνος, χαί τά δίκαιο· 
λογήματα ατινα τώ απέδωσα έδύναντο νά μέ έμπο- 
δίσουν τοΰ άνοοήναι εις τά μοναστήρια. Έν τούχοις 
έταλαντευόμην, ότε μο: έδιηγήδησαν ou χαλόγηρός τις 
εκ τών υπηρεχουνχων ε’ς τό μονασχήοιον ει^ε καύσει, 
μικρόν χατά μικρό», αναπτων τόν κλίβανόν του, πο * 
σόχητα σηυαντικήν χειρογράφων, αιινα έκράτουν κε- 
κλεισμενα εντός κιοωχι<ον· ή όέ περίστασις ουτη ήτις 
δυστυχώς άληθευει, μέ ώθησεν πρός τους Σχαγούς.

, Εξέτασα καιαβαινων ουθις πρός τήν κοιλάϊα τοΰ 
Πηνειού, τήν δεοίν τών μοναστηρίων α ιινα ΰψοΰνχαι 
’πί υψηλότερων Μετεωρων. Αί δυσβαχότεροι πυ
ραμίδες τά επιστύλια, καί αύχαί οί φαγάδες ιών βρά
χων, φέρουσι κελλία, εύ*τ·/ίρια καί βωμούς, ώκοδομη- 
μένα υπο τών άναχωρητών oTttv*ς καθηγίασαν ολα 
τά μέρη τής εναερίου ταύτης κατοικία;, η„ κατέστη
σαν πατρίδα εαυτών κειμένην μεταξύ τοΰ χόιμου κο ί  
τής αιωνιότηιος. , ’Αλλά διατί αί κατοι*ίαι αυτ-ii, τά 
ά;υ.λα αγνών ψυ^ών, μετεβ^-^ησαν εί; είρκτάς τοϋ 
κράτους,εϊς άς οί μοναχοί ε ι ι ί ν  δεσμοφόλακες αΰςηροί;

Εμαθα οτι τ α  εισοδήματα τώ» μοναστηρ ίων , πα- 
ρεκτός τή; ελεημοσύνης τών πιστών χαί τών κερδώ* 
xoj οιτηρεσιου τών καταδεδικασμένων, άναβαίν^υν τά 
40 π ο υγγ ϊα  (ακτ :χή ;  προσόδου, άπό τά όποια ]2  δί
δουν εϊ; τόν σατράπην τών Ιω ϊννι.ων καί 10 εις τό» 
πατριάρχην. Ιό έ π ιΛ ο ιπ ο ν  είναι προσδιωοισμένων ιίς 
την συντήρησιν^ τεσσαράκοντα μοναχών, ώς ενε'η διά 
να δέχωνται δϊ αύιών τοΰ; όδοιπόρου; καί Άλβα-ούς, 

IοΓτινες είναι αδηφάγοι παράσιτοι κα 'ι μάοτιξ τών άνά 
ιήν ‘Ελλάδα διεσπαρμένων μοναχών.

11 φυσική ιστορία των Μετεώρων, μεμί'ετημένη εις 
ιά καδεκα^τα αύτή;, ηίύ··ϊτο να παρές/, ιδιαίτερα χ α 
ρακτηριστικά επιτήδεια είς τό νά εκτείνωτι τίν τής 
Γεωλογία; κύκλον. Αί -.υραμίδις ουγκεΐνΓαε άπό τε
μάχια ολίγον ογκώδη; μεταξύ ,ών όποιων παρατη
ρούνται γρανιτα; έρυδροι και λευκοραιοι, οχιστό/ιθίΐ 
(άρδωσίαι) κεχρυσωμένοι, χλωρίτιδες, καί συηνΐται. 
■Η γενική θέα τοϋ οασ.υς τών έξ ολοκλήρου ήοανυμέ 
vu/v τούτων όρέων παροοοιοζει θέαν υπόφαιον. Είναι ε5- 
*ολο* να άρι&μηση τι; τά στρο>ματα αύτών άπ<ρ είσΐν 
όριζόντειοι, τα δε άξιολογώτατα τούτων δύναται νά 
οπουδάση εί; κρημνόν τινα παρά τοΰ; Σταγ^ύ;.

At ο ιιβάοε;  ·ιή; μ : ν α ; ικ ή ς  ταυτης δημιουργίας  π α .  
ρουοιάζουν έν γ ε ·ε ι  σχ ή μ ο τα  άπεστρογγυ/.ωμενα καί 
η να  τμήματα  ^σφαίρας. Έ κ  τούτων λοιπόν εύχό/ως 
κατανοεί τ ι ς  S t i  το.αύτη χώ ρ α  σχρρεϊια ι πάον,ς s u -  
τε ίας , κα ί δ ικαίως ό Εύστά’διος όμ ιλε ι  περί α ύ τ ή ; 'ώ ς  
περί τόπου άκαρπου, ένθα μόνοι οί καλόγήίο ;  ήδύναντο 
•Λ κτ ισωσ ι νεαν Θι^βαίδα οπω ς  ζω σ ιν  8vTaji/a μακοαν 
τοΰ κόσμου καί τοΰ δ ,ω γμοΰ  τ ώ .  Μ ω αμεθα νώ ν .

Τά μεσονύκ ιιον άφιχθην εις Σ ’.αγοΰ; IS-JAyiixa, 
καί τό άλεξιβροχιόν μου ΰπήρξεν ή στέγη 6τ’ η- έχρι- 
μήθην, άφοΰ είειπνη^α εί; τήν μελαγχολικήν αιγ/η* 
της σελήνής. Ιήν επαύριον έπανε/αβ^ν τός περιγρα* 
φά< μου φέρων τά βλέμματά μου έπί τής πόλε'ως, 
«ής έξ ένος μέν επ, μιλίου εχτισμ:νης άπό τήν αρι·

οτεράν τοΰ Πηνιιοΰ δχθην, έξ ετέρου δέ εις τήν βάσιν 
τή; σειράς τών Μετεώρων. Εγνώριζον όχι δ πλη
θυσμό; χης συνέχειτο έχ διακοιίων χριστιανικών οί 
χεγενειώ», διοικουμένων νουνεχώς ΰπο χοΰ μηχροπο 
At tou τή ; Λαρίσσης ουχι<ος ιά είσοδήμαχα μ ό / 1 c 
φθά.οον τάς τέσσαρας χιλιάδας γρόσια. ‘II πολιτική 
τιύτης διοίκησις είναι Οιαμεμ«>ισμένη μεταξύ ένό; 
μουσσελίνου καί ένός Καδή, έπιχετραμμέ/ων νά 6α· 
οα/ίζωσι καί νά δικάζωσι έκόνχας ά-ιονχας τούς κα

Έκ τοΰ δψου; χών Σχαγών ά*ακαλύπχει τις τό 
Φανάρι, πόλιν χοΰ τμήματος τών Άγραφων, καί τήν 
είσοδον χοΰ σχενοΰ τοΰ άγονχος είς Αιτωλίαν· χό μέρος 
τοΰτοώς καί χό χοΰ Κ)·ΐνόβου,συνδέεται χά μέ μεσημβρι
νά μέρη τής ’Ηπείρου. Ή δέ οδός ή άπολήγουια είς 
ιήν γέφυραν χοΰ Κοράκου, ή ' δά κάμωμε·* γνω7τή» 
•τεριγραφονχες χήν Άγρ»ί5α. διέρχεχαι διά χοΰ φανα
ριού, διαβαίνει διά τής Αιιωλίας καί λήγει είς τόν 
Λμβρακικον χόλτ.ον. Τοιουτοτρόπως εύρ^κεται ό πλά-

Τά Με\

τοίχους χοΰ τμήματος τούτου, ουχινος τό έπικερδέστε' 
ρον έμπόριον είναι μέταξα και βαμβάκιον, τά πλεΐσχ» 
τών όποίω» αγοράζονται άπό τας έν Λαρίίση εμπορικές 
εταιρίας τών έβραίων. Πέριξ τώ* Σταγών παρειή 
ρησα συκομωρέας διατεταγμένος κατά τάξιν τινα, 
καί άγρους καλώς καλλιεργημένους, ώστε παρέχουσιν 
είς τόν τόπον τοΰτον τερπνήν θέαν τοσοΰτον μάλλον 
χαριεσχέραν, χαθ’ όσον άνχίκειχαι είς τό τραχύ καί 
αυστηρόν θέαμα του ορούς Πίνδου.

έωρα.

γιος ουτος δρόυο; δ ύ σ β α τ ο ς  χαί τ ρ α χ  ΰ ς. οστ , ;  
συντέμνει τή* λοξ^δρομί^ν χ<;ν μ ετα ξύ  I ^ μ ιώ ν  καί 
Ά υ ι έ ρ α κ ία ;  (<).

"Αμα είσηΑθομεν ε ϊ ;  τά όροπέδιο» χής Θ ττα/ι-7- 
ειδον τούς χω ρ ικούς  όδνιγοϋντας, ώ ς  καί ε ί ;  ’ ήν Λμ

(1 /  Est iter a  Gomphis Ambraciura, si cut 
im pedituui e l d ittic ile . ita spalie  derfarevi
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φιλοχίβν, μιχρά δίτροχα, άτινα χαλοΰσιν α μ ά ξ ι α  ή 
χ ά ρ α, καί τά όποια χρώνται πρός τό μετακομίζει» 
ιά  σιτία των. ‘Ως λεύγη* έχ Σταγών, διεβημεν είς τό 
χωρίον Κα^τράκι, πρωτεύουσαν τοΰ χ 6 λ ι τοΰ Πετ
χούρι, oitip έστί διαίρεσις τοΰ νυμοΰ τών Χασσιών. 
Τά χωρίον τοΰτο φέρει δνομα δί ου οί Έλληνες ση 
μαίνουσι τάς αρχαίας πόλεις, ήρώτησα λοιπόν τούς 
χατοίκους, οιτινες μέ έπληροφόρησαν ότι εύρίσκονται 
τωόντι εις άποστασίν τινα πρός άνατολάς ερείπια όνο 
μαζόμενα Κλεισούρα. ‘ H όμοιότης τοΰ δνόματος μέ 
τό τών Γομφών, δπερ σημαίνει κλείδα, μέ έ- 
χαμε νά εικάσω ότι άνεκάλυφα τήν θέσιν της πόλεω; 
Ικείνη; ητις έθεωρήθη πάντοτε ώς τό προπύργιον τής 
Θεσσαλίας πράς τό ιιέρος της Ήπείρ»υ (1), ‘ Η θέσις 
της ήιο τοιαύτη, ώστε άνυψουμένη, δύναται νά γ ι ίνγ  
ε ιι και νυν ή χλείς της κυρίας άτραποΰ τοΰ Πίνδου καί 
τών στενών τών αγόντων είς τήν Μαχεδονίαν.

’Επειδή δέν έδυνάμην νά χρονοτριβήσω ιερός εξέ- 
τασιν τοΰ περιβόλου όστις νομίζω οτι εϊ<αι δ ιών Γόμ
φων, Ιλαβον τήν Sis69uvcyiν τών πρωτ3υό»των χο>ρίων 
τοΰ Πετχούρι (2), οπερ συγκατατάττει εις τάς χατα 
σχροφας τσυ τόν χυκλώπειον περίβολον τοΰ Πάλι η 
κατά τούς αρχαίους Πιαλίχ (3). Έκαμα τούς συμ
περασμούς μου περί της πόλεω; τ=·6χης της κείμενη; 
ε ί; τήν σειράν τών ορέοιν τών Χασιίον, οτε είχον εμ- 
προσδίν μου τό όρος Κερκειόν (4), όπερ οί αρχαίοι 
ιστορικοί μνημονεύουν, δμιλοΰντες περί αύτοΰ είς τάς 
κατά τήν Θεσσαλίαν εκστρατείας τών ρωμαϊκών ς  ρατών.

Ώ ς ήμίοειαν λεύγην έκ τοΰ ξενοδοχείου τοΰ Κα* 
στράκι διέρχεται ποτϊμός έρ·/όμενος άπό τά υψη τοΰ 
Αιβότσοοου (5), οστις νομίζω νά ηναι δ Άσκουρις (6

( 1 )  Γόμφοι. Ι ί λ ι ν .  Β ιβ λ ,  j y .  Στρα.6. β ιβ λ .  IX. 
(1C 437  και π λ ι ΐ σ τ ο ι  ά.Ι.Ιοι.

( 2 )  Τά χ ω ρ ία  τοϋ χύ.Ιι τούτον ,  π ρ ο σ α ν α το λ ι  
ζόμενα  άπό  τό Κ ασ τράκ ι ,  ε ίν α ι  τ<) Π ετχούρι, κα ι  
ετερα τ ρ ία  ά σ ή μ α ν τ α  τών Κ λ επ ιο χ ω ρ ίω ν .  Ή μ ί -  
σ ε ια ν  δε S p a r  ά να το λ ιχώ ς  τον Π ετχούρ ι , ευρ ίσκε ι 
τ ις  τά  ερ ε ίπ ια  της Π ιαλ ία ς ,  εις τό δπ ισ θ ε ν  ύγ ηλοΰ  
ορούς' μ ία ν  δε S p a y  άνατολίΛ,ώτερα τοΰ Π ετχούρι 
τ η ν  Π ερβεύδαν  κ α ί  μ ί α ν  ώ ραν  πρός ά ν α τ ο λ ά ς τ ο ΰ  
Κ ασ τράκ ι ,  την παρασκευή ν  έπ ι της δ ε ζ ια ς  δχθης  
τοΰ Πηνειόν.

( 3 )  Π ιαλ ία" π λ η σ ίο ν  τοΰ χ ω ο ίο ν  Πά.Ιι. ‘// π ό 
λ ι ς  αυτη  α π ο δ ίδ ε τα ι  είς την  Θ εσ σ α λ ία ν  ύπό τοΰ 
Σ τεφ άνου  Β υζαν τ ίο υ ,  δστ ις  τήν  θέττει ύπό τό Κ ερ -  
τ ι ό ν  δρος. Μ ία ν  ώραν πρός τά  Μ. Α. των ερε ιπ ίω ν  
των, έπ ι  τών όχ#ών τοΰ π ο ταμού  ιΡασχά" ν μ ίσ ε ια ν  
δε πρός Α. τό Σ ιν οχ έρσασα '  χ α ί  μ ί α ν  πρός Α . τον 
Κ υκ λοχ ω ρ ίο υ ,  κ α ί  τ ινω ν  ά ζ ιοπ αρα τηρή τω ν  δασών.

ί Ό  Κερχετ ιό τ ,  ( τ ή ν  σήμερον  δρη τής Κ α σ -  
a i a c j ,  μ νημ ον εύε τα ι  ύπό τον Τ ίτου  Α ιβ ίου , β ιβ λ .  
XXXIII. χεψ· 14. Π λίν. β ι λ .  j y .  χ. 8 . Πτολεμ. 
III. 13, Στεψ. Βυζ.

( 5 )  Τό Λ ιβότσοβο κ α ι  τό μ ο ν α σ τ ή ρ ιό ν  του χ ε ϊν '  
τα ι  δύω λ ε ύ γα ς  πρός Α. τών Σ ταγών .

( 6 )  Α σκβυρ ιν  ό Τ ίτος Α ίβ ιος ό μ ι λ ε ΐ  π ερ ί  τού 
του ώς π ερ ί  λ ίμ ν η ς  τ ίνος β ιβ λ .  Χ |γ. χ. 2.

εάν ά ;  βεβαιοΰσιν (πραγμα οπερ 8ίν ήδυν>{0ην νά β ϊ“ 
βιιωβώ) έξήλβεν άπό λίμνην ΰπάρχουταν είς τό όρος 

^ερκειιόν. Άρίνων τάς δχδας του, βαίνει τις ίν πε" 
δ ω , έγκαταλείπων δεξιόδεν το χωρι'ον ‘ Ραξά και εν 
τιΐφλίκιον καί εως δύο περίπου μίλια διαβαίνει τόν 
ποταμόν τοΰ Βϊίοοδα, οττις οχηματίζει τήν γραμμήν 
τής δροδετια; μεταξύ τής επαρχίας τών Χαοοιών ή 
Έ ϊτιαιώτιδος, καί τήν τοΰ Μοιιλαλικίου, τοΰ μέρους 
τοΰ μετημβρινοΰ τής κοιλάδος ταύτης. ‘Ο ποταμός 
ον πρό ολίγου ώνόμαοα λαμβάνει τάς πηγάς του τέο~ 
σαρα μίλια Β Α. μεταξύ τής Τουλουπόσια καί τοΰ 
Κατίρι, χωρία γειτονεΰοντα μέ ελληνικόν περίβολον 
θεωρούμε*ον ώ ; ή αρχαία Καλλιτέρα. (1) ‘ Η τελίυ- 
ιαία αυτκι πόλις ηνωμένη μέ τήν τής Πιαλίας, και μέ 
τήν Θέσιν τών Μετεώρων, παρά τά δποϊα b Στράβων 
τίδησί μίαν κωμόπ^λιν άσήμαντον, συντείνει είς τέ νά 
έπιβδβτιώσϊ) τήν δέπν τών Γόμφων κατά τή* περιφέ
ρειαν τοΰ Κα:τράκη χαί νά προσδιορίσω τήν μίαν Οέσιν 
διά τής άλλης τών τεσσάρων πρωτευουσών πόλεων τής 
‘ Εστια:ώτιδος. ‘Ο πληθυσμός τοΰ μέρους τοΰ τμήματος 
οπερ Ισχιαγράρησα είνχι 5 ,7 1 5  χριστιανοί πάσης ήΛΐ- 
κίας καί παντός φύλου.

‘Ηυ,ίσειαν λεύγην έκ του Βοίβοδα, άρίνει τις άρι- 
στ«ρό5εν τό χωρίον τοΰ Ίάρι καί άλλην ήμίσειαν μα- 
κρύτερ», τό χανι Μέρτσί" καί άροΰ διέλθη ποταμόν 
τινα ερχόμενον βορειανατολικώς άφιχνεΐται έντός τριών 
λεπτών εις Τρίκαλα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV.

Κ τ ίσ ις  τώ ν  Τ ρ ικ άλω ν .  —  Ε π ιγραψ α ϊ  εύρ εθε ϊσα ι  
είς τά έρ ε ίπ ια  του  φρουρίου της. —  Σ ημ ε ιώ 
σε ις  έπ ί τ ι νω ν  Αρχαίων' ν ομ ισμάτω ν .  —  Έ νε-  
στώ σα  χατάστυ&κ ζής πόλεως ταύτης .  —  Νο
μός Μ ουλαλ ίχ ·  —  Ό δός  άπό  Τ ρ ίκ α λ α  μ έ 
χ ρ ι  τον Κοντσόχερο .  —  Κοίτη  τοΰ Π ηνε ιόν .  
—  ‘Ο δη γ ία ι  μ έ χ ρ ι  Λ αρ ίσσης .

Τοιουτοτρόπως τά Μετέωρα καί τό Καστράκι μας 
άναμιμνήσκουσιν κατά ούμπτωσιν τήν Ιθώμην καί 
Γομφούς, διότι έν τώ μέσω τών έπαναστάσεων αίτινες 
συνετάραξα· τήν Θ-:σσαλίαν, δέν δόναταί τις ή νά ουμ 
περαίνη· τό δέ δέ δ*ομα Τρίκαλα καί ή θέσις τούτων 
έκ πρώτη; οψεως κάμουν γνωστήν τήν άρχ«ίαν 'Γρίκ- 
κην (2).

‘Η πόλις αυτη, Ικ της δκοίας οί μυθολόγοι πα*

f l j  Κ α λ λ ι τ έ ρ α ι '  ό T i i o c  Α ίβ ιος τοποθετε ί  ί ή ν  
π ό λ ιν  ταύτην  είς τή ν  Μ ακεδον ίαν ,  β ι β λ .  X X X II. 
κεφ. 13. Κ α ι  Π τολεμ . β ι β λ .  III. κεφ. 13. 4 9 . 
30. 41 . 10 .

( 2 )  Τρ ίκκη , π ό λ ις  Θ εσσαλ ία ς ,  Στεφ. Βυζ.

ρήγαγον τή* Τρίκκην τήν δυγατε'ρ* τοΰ Άσωποϋ,| 
δέ* η tov δλιγώτερο* ίνδοξος χατ’ αυτούς, διά τήν | 
γέννησι* τοΰ ’Ασκληπιού υίοΰ τοΰ μονάρχου τών 
Π £?Ρ* ιβων ’Απόλλωνος (1). Ιΐίδε προσέτι β5τη γεν<η- 
θεντας τόν Ποδαλείριον καί τόν Μαχάωνα έπιτηδεί· 
ου; εις τή* τέχνην τοΰ καταπαυειν τάς λΰπας καί ί-  
ατρεύειν τάς άσθενιίας. ‘Η Λήθη διέβρεχε τά τείχητης 
(2), χαί ή γη της, τρορός γενναίων Γππων, ύπήρξεν 
«ερΐώίυμος παρά τοΐς άρχαίοις. ‘Η θέσις τής πό
λεως ταύτης τής κείμενης πλησίον τών Δολόπων καί 
εις τήν είσοδον τοΰ στενού τής Ιΐίνδου, είλκυεν απαν- 
τας τούς στρατούς όσοι διέ^ρεχον τήν Θεσσαλίαν πρός 
ΰπεράσπισι* ή πρός έρήμωσίν της (3)μέχρι τής συστά 
οεως τ:ΰ Γραικορωμαϊ<οΰ βασιλείου, οτε παρισιαται 
άκόμη ύπό τό αρχικόν της ονομα είς τούς καταλό 
γους τοΰ Κωνσταντί<ου τοΰ Πορρυρογεννή του [4). 
Μετά τήν εποχήν ταύτην ραίνεται καταστα:α ύπό τών 
Τούρκων πρωτεύουσα τοϋ σανγιάκ τοΰ Μουλαλίχη [5 
νομα δι* ου σημαίνουσι τ!»ν έπαρχίιν τήν ύπά^ξζταν 
ώς λίκνον τής Ελλάδος), ή δέ ανατολική - εκκλησία 
διέμεινεν ίιπό επίσκοπον έξαρτώμενον άπό τοΰ μητρο. 
πολίτου τής Λαρίσσης.

Οΰδεμία πόλις δέν έδύνατο νά |*αι μδίλλον άρμοδία 
ως πρωτεύουσα τής Θεσσαλίας. Ήτο πράς τούτοι; 
αυτη καί μητρόπολις τής γενικής κυβερνήσεως τής κά 
τω Αλβανίας, διότι, πριν τής κατακτήσεως τοΰ Αλί 
πασα, τό οανζιάκι τών ’Ιωαννίνων έξηρτατο άπό τό 
βεζυράτον τών Τρικκάλων. ‘Ο σατράπης, ή μάλλον δ 
δπέρτατος τής ‘Ελλάδος άπάσης άρχων, εΰρίσκετο ώ- 
οαύτως εί'κβσι καί πέντε λεύγας βορειοδυτιχώς τών 
’Ιωαννίνων τών όποιων εξούσιαζε τά στενά, δέκα μένκαί 
τρεις λεύγας άπό Λαρίσσης, πόλεως τότε χατοιχουμενης 
άπό τόν στασιαστικόν λαόν τών γενιτσάρων τών ε
χθρών τής εξουσίας, δώδεκα δέ ώρας κατ’ ευθείαν γραμ 
μήν άπό τά Φάρσαλα, ένδα οί προύχοντες τής πεδιά- 
δος ελληνες συνίχρότουν καθ’ έκαστον έτος συνέδριον, 
πρός διανομήν τών φόρω* καί κ.ατάταξιν τών λογα
ριασμών των. Τοιοϋτος ην πρό τεσσαράκοντα Ιτών ό 
όργανισμός τοΰ μέρους τούτου τής ‘Ρούμελης, καί τής 
«ρωτευούσης της, τήν φυσιογνωμίαν τής όποιας μόλις 
άρχεταί τις νά άναγνωρίζη.

Τά περίχωρα τών Τρικάλων, ή θεωρία των δασω
δών μερών των, ώς καί εκείνη τσΰ μεγαλοπρεπούς 
ποταμού τοΰ ήσύχως διαρρέοντος πεδιάδα καλώς καλ-

( \ )  Ό  Σ τράβω ν  λ έ γ ε ι  δ τ ι  εδώ ύπήρχεν  ναός τοΰ  
‘Α σκληπ ιόν  τά  μ έ γ ι σ τ α  σεβώμενος, β ιβ λ ί ο ν  I X  σ.
4 3 7 .

( 2 )  ι Ο Σ τράβων τοποθετε ί  ι έ σ σ α ρ α ς  ποταμοΰο  
υπό τό δνομα  τοϋτο, i t .< μ ε ν  ενα  π α ρ ά  τη Μ α γ νη 
σ ία ,  τόν ά λ λ ο ν  π ί η σ ί ο ν  τής Γορτώνος, τόν τρ ίτον  
ε ίς  τήν  Τρίκκην, κα ι τόν τέταρτον είς τούς δυτ ικουο  
’Α φρικανούς .

( Ζ )  Τ ιτ .  Α ιβ. β ι β λ .  X X X V ] κ. 13 .
( 4/ Κ ω νστα ν τ ίνο ς  Πορφυρογέννητος,Θέμα. β ιβ λ .  

11, χ. 2.

λιιργημένην, απαντα ταΰτα καταγοητεύουν τόν δδοιπό· 
ρον. ‘Ο οφθαλμός του φέρεται, έκ τής κατεστραμμέ
νης άχροπόλεως χαί άνοικοδομηθείσης ύφ’ ολων τών 
καταχτητών τών καταρημοσάντων τή» Θισσαλίαν, έπι 
τής βωρείας τώ< δένδρων ητις περικυκλοι δέκα εκκλη. 
σίας, βϊετά τσαμία, καί μίαν συναγωγήν Ικτισμένην 
είς τό βάθος τής ρύμης τών ‘ Εβραίων. Ά λ λ ’ αμα εί- 
σέλθη τ ις εις τήν πόλιν τή* έπερίίομένην έπ! τοΰ 
πρανοΰς λοφίσκου τίνος, τό δέαμα μεταβάλλεται, καί 
ή αγορά της έσκεπασμένη μέ σκιάδας α'τν'ες παρέχουν 
δροσερότητα υγιεινήν ύχό ουρανόν περιφλεγή, εΐναι ή 
μόνη αιτία ενεχα της όποιας διαφέρει τών ά λ λ ω ν  με
ρών τής Τουρκίας, τών οποίων ή δμοιότης πανταγό- 
δεν ή αυτή είναι, ενεκα τής άκαθαρσίας καί τής ανω
μαλίας εις τάς οικοδομάς.

ΔιευΟύνθην πρός τό φρούριον, Ινθα μέ έβεβαίωσαν 
οτι ύπΐρχον άρχαιότητος· άλλά δέν εΐδον έχει μηδέν 
άςΐίσημείωτον,καί άνευδερβίσου τίνος γνωρίμου μου, ο- 
στίς μέ έκαμε νά παρατηρήσω επιγραφήν έπιτύμβιον, 
αφίερωμενην £Ϊς τήν 'έχφρασιν γυ να ιχ ό ς  ά παρηγορή -  
ι ο ν  δ ιά  τήν  α π ώ λ ε ια ν  τοΰ συ ζύγου  τόν ό π ο ιο ν η ρ π α -  
ΐ!εν ν Μ οίρα  (1) θά παρητοόμην άπό παν είδος άνα* 
ζητήσεως. ‘Ο άνθρωπος οδτος χωρίς νά ^ναι πεπαι· 
δευμένος, μοί έδειξε τήν άληδή θέσιν τής άρχαίας 
Γρικκης, η ιις εύρίσκεται πρός δυσμάς τής πόλεως, 
καί μοί έπρομήδευσε μέγα πλήδος νομισμάτων τών 
αύτονομων πόλεων, τά άξιολογότερα τών δποίων φέ- 
οουσιν επιγραφήν βουατροφ ιδόγραφον  (2)

'Αν καί μοί Ιπροξένησαν πολλήν εύχαρίιτησιν αί ά· 
νακαλύψεις «ΰται, κατεδέλχδην ομως καί άπό τό γοη- 
τευτικώτατον πανόραμα τοΰ δρίζοντος. Έθαόμαζον, έξ 
ύψους τής άκροπόλεως τής αφιερωμένης εις τόν υιό» 
τοϋ Φοίβου ’Απόλλωνος, τόν δίσκον τοΰ ήλιου, δστις, 
κλίνων μεταξύ τών κορυφών τής Πίνδου, λαμπρύνει 
τήν σειράν τοΰ Γούρα, ουτινος δ περίβολος, μεγεθύνε*1 
ται δι οπτικής άπατης, υψών τάς κυανέας κορυφάς του 
επ! τών έκλαμπόντων νεφών. Τό παν ανήγγειλε λαμ.· 
πραν τήν επαύριον, προηγειδείσης καί εσπέρας τερπνό
τατης ητις ηρχιζεν ηδη, δτβ έπανήλθομεν είς τά κατα
λύματα μας.

Εγεύθημεν εις τό ύπαιθρον, καί είς τών ’Αλβανών 
μου, άφοΰ προανέκρουσε τήν λύραν του τήν άγροτικήν, 
έτο*ισε πρός αύτήν τό άσμα <5 Μ πουχοβάλας ,  καί 
τινα άλλα π ο λ ε μ ι κ ά  ά α μ α τ α, δί ών οί "Ελλη · 
νες άνταποχρίνονται, έχτελοΰντες χορούς ζωηρούς καί 
αρειμαννίους. Τοιοΰτον ψ  τά τέλος τών συναναστρο
φών μας· άλλ’ έν τώ μεταξύ ή συνομιλία μας ερριψε 
καί είς έχχλησιαστικά ζητηματα, περί α καί δ έλά- 
χιστα σπουδάσας ένομίζετο είδήμων. Ουλεμάς τις ηρ-

f l y  ΦΜΤΑΘΕΟΐαΐΚΕΛΟΝΟΤΥΓΕΡΜΝΙΗΠΟ- 
PAIOYC1N: ΜΟΙΡΗΠΙΑΤΡΕΙΙΠΜΚΙΜΒΕΡΑΤ' 
ΥΜΒΟΒΒΧΕΙ : ONllINYTEnAPAKOlTICANIU- 
ΡΟΝΠΟΟΙΡΑ : ΘΑΨΕΝΑΚΟΙΜΗΓΟΙΟΔΑΚΡΥ^ 
CINANOAOMAC.

(2) ΝΩΙΑΚΚΙΡΓ.



χισε φιλονεικία» tut τοΰ Soyuxχος τή; γ£φύρ«ς Σιρά- 
τη ;, « ητις είναι λεπχοχΐρα χοΰ ξίφους, σχηριζομένη 
i t ;  Τ7 χείλη άκαχανοήιου άβύυου, καί διά χή; bit οί*; 
ιτά; ά-θρω-.ο; ώοείλει νά ίι*6?5. Οί με», eAeys, 6ά 
τή* δίαοώΐί μέ τάχο; «στρατή;, οί δέ, κϊλπάζονχε;· 
ouxot, ·αέ χό σύνηθες βήμχ άλογου, έκεΐνοι μέ χάς α 
μαρτίας έicc χοΰ χρϊχήλου αύτών· χαί άλλο: θά πέσωσίν 
st; χό βά5ο: χλ; καταχθονίου άβύσσου. » Καί επειδή 
ύπήρχον eu i μόνο» χριστιανοί καί μωαμεδ»*οί άπέ· 
οτειλλον όλους χού; ’Ρβραίου; είς χήν χόλαο';ν. ‘U 
μωαμβδανός δόχχ-,ίο έπρόίθεσε. χά δό·μ·«χα χοί προ
φήτου ακολουθών, καδ’ ά με:α τόν θα»ατό» των, θά  
μ ε τ  αμομφωθώσιν  ι ί ς  ο r o v e  ι ν χ  άπάζ·,>σιν είς το 
π υρ  τής γεέννη ς  τάς  ψυχ-άς τών χακών μω α μ εθ α  
νώ ν  Μέχρι τοΰδί τά πάνι» καλώς εΐχον, άλλ’ ύπο 
λαβώ' ’Αλβανό; τ ς οτι εί; τή» τοιαύτη» περ:σια:ιν 
βά μ ε ταψ ερθώ ο ιν  έχε ι  ο ί δ ερβ ίσσα ι  ά ξ α ν τ ε ς  όπως 
γ ί ν ω σ ι  β ο ρά  τ ύ ν  ερπετών, ά τ ιν α  ε ί ν α ι  άΛρά ώς ύ 
Λαιμός τής χαιιήΛου, χαι τών σκορπ ιώ ν  ο ΐτ ιν ες  ε ί 
ν α ι  π α γ ε ΐ ς  ώς ο ί  έ π ισ ε σ α γμ έ ν ο ι  οι οι, εηειδή ευρί- 
σκεχο είς τή» συνομιλία» χα· s i; δερβίσσΐ];, προέχυψε* 
Ιρις δειλή, ήχις w . i t t i j ιε διά τή; έλεύσεω; τατάρου 
τι»ο; του ’Αλή πα :α  νδτινος ή απειλητική μάστιξ κα 
θησύχασε χά; αντιλογίας τών δι^πληχτιζομένων. Τ έ
λος έκεΐνοι μέν εΐπο» χό’ χα-ιή ά ν τάμω σ ις ,  εγώ δέ κα 
τεκλίδην έπί τοΰ δαπέδου.

‘ Η περιφέρει* τοΰ Μουλαλίχ, ή καχέχουσα τάς 
βάσεις χή; ‘Εσχιώτιδο;, περικλείει εκαχό» Γ .εν χή · 

κοντά χωρία κατοικούμενα άπό χ ω ρ ίο υ ; έργάιας 
Ήδυνήθη» νά συλλάβω μίαν ίίέαν περί τή; ευφορία; 
τοΰ χωρίου, καί μάλιστα μετά τους λίγους τοϋ ιατρού 
t<o» Τρικκάλων, os τι; μο! εδοσε» άκριβή περί χούχω» 
εκθε^ΐν. Ο/το; Θεσσαλοϋ, έμαθον παρ αύχοΰ χα! χά; 
δυ ;ιυχ ίας τής τεατρίδος του χαχα τλν έπα»άσχ«ΐιν 
τή; Πελοπο»»ήοου· χαιόχι ή πόλις, ήρίδμΐΐ κατ’ εκείνην 
την έποχήν πλειονας τών 2 5  χιλιάδων κατοίκων, ήτο 
αο αντικείμενο» τοΰ μίσους τών Τούρκων, εΓτινες εχα 
τηγόρησα» τοϋ; Τρικχαλιώχα;, 4 ;  συμμεδέξαντα;, χα 
τά τό 1770 , εϊ; τήν έπανά^τΒΤίν τών Μωρ^ίτω/ 
‘Γιχέδεσαν προσέτι όχι αυ^ννοοϋνχο μεχά τών ‘Ρωσ* 
σω». ‘Η κατηγορία ουχη, ητις είναι έ» Τουρκία ή 
χοινή πρόρασι; τών πολιχιχών δ:ε»ίξεω», έχρησίμευσεν 
καί έδώ εις τήν κυρίευσιν τών Γρικκάλων, καί είς τήν 
καρατόμησιν ή έςανδραπόδησιν τοΰ πλείστου μέρου; 
τώ» χαχοίχω» των. Έκτοχε άφα*ισ9έντα ύπό πολλών 
λοιμών, έξαδυνατιζόμενα κατά πα» έτος άπ4 πυρετούς 
προερχομε»ονου; άιχό τοϋ; ορυζώνας, μάλιστα δσάχις δ 
Μ. Λ. άνεμος ( I )  φυσήσξ, τά Τρίκκκλα μόλις άρι- 
θμοΰν ήδη επτά χιλιάδας άτο'μω» άχινα ήαέραν έξ ή 
μέρας έλαιχοϋνχαι μέ τρόπον έχπληχχικί».

Πριν άφήσω χά "Γρίκχαλα ιίθέλησα νά έξευρενήσω

( 1 ) · 0  έπ ίγοβος  ούζος άνεμος ε ίν α ι  ό Μ. d  ο 
σ τ ις  φέρει τάς  Αναθυμ ιάσεις τών βάΛτω> τής .τε- 
diditriς, χα ί εκτε ίνετα ι δ ιά  τών ΤριχχάΛων χα ί Φαρ~ 
σά . ίω ν .

χα; ο/δα; του Πηνιιου,  ̂ Σαλαμβρια, όστις γειινιά* 
ζει με τήν περιφεριιαν τών Άγραφων. Οδτω; ήμί·
σεια- λεύγην Μ. λ. χή; πόλιω;, διέχρινα ιό -/ωρίον 
‘ Αγία Μονή, χαί εις υην απόστασι», τή» συμβολή» 
xoj ΙΙηνειοΰ εν τώ ποχαμώ Β-τερνίχω, όστι; νομίζω 
ότι εl ναι b άρ/aio; Φοΐ,ιζ. Έ ω ; μιλίου πρό; Δ. τής 
• Αγια; Μο*ή;, έσχείία ια  επι τοϋ σχεδιογραφήματός 
ΐλ'ιυ τό Βε^εχσι, και ε ϊ; όμοιαν άπόσχαί!» τήν Λε* 
’ τίν.α Λναχωρών δια μέσου τών δυο τ&ύχων χωρίων, 
μέ ωδήγησαν, μεχά πορείαν, μια; ώρας ι ϊ ;  ερείπια 
σχιδά* κα^εσχραμμενα, αιινα φαίνονται πιθανώ; νά 
ήν-Ji τά τ/,; Μηχοοπόλεώς (1 ), ‘ Η δέοις τοΰ «/ωρίου 
τούτου, οπ«ο Etvat s% τών προτειχισμοίτων τή; Θ»7* 
ΐΛλ'.ας, εκλ*ιε τιροζ xi Β. Δ. το στενήν χών opsα>» 
χώ» χαχοιχουμένων άπό AtviS/ας, όπιρ άκολουδιΐ τις 
οπω; φδάσ^, ώς προειιχον, διά τών ’Αγράφτον χαί τής 
γέφυρας χού Κόραιιος είς χή» ’Ακαρνανίαν (2 ), Οδχως 
βλέπομεν εϊ; χό φρούριον χοΰχο σχρατιωτικήν δυ»αμιν 
*α0 όλους τού; πολέμους, όπως καί εις τού; Γομ- 
φοΰ; καί χά Γριχαλα. Αφοΰ άνεζήχησα έπιγραφάς, 
λα' έπροσπαδησα ανω^ελώ; να γνωρίσω ιήν διαγραφήν 
τοϋ περιβόλου τούτου, ηύχαρισχήδην ι ϊ ;  £y άρχαΐον 
ινόμισμα ο̂ -ερ ο! χωρικοί μοι έπώλησαν (3), xai έπ- 
Βνήλδον ε ί; ΤρίχΛίαλα.

Μεχ’ αηδίας έπανηρχόμην ε ί; τήν πόλι» ταύτ/)ν, 
δ ιό τ ι b λοιμό;, όστις έςωλόδρευε τά ανατολικά τής 
Θεσσαλίας, έπαπείλει άπό ίχιγμής ιίς στιγμήν οτι δά 
εαφανισδη χαί ε ί; ταύχην ά ; φύγω λοιπόν *αί έγώ 
αακοάν, πολύ μακράν ! άλλ’ ύφ’ οποίους οιωνούς ; 
Έπροχώρουν πρός τήν έσχίαν τοΰ μιασμαχο;, καί I- 
προεχοιμα'όμε9α ώσεί έμέλλομε» νά είσελδωμεν είς 
έ'^δρική» χώραν. Ε :χ ι» διατρεξιι ολίγους μήνας 
πρόχερο». χήν Θεσπρωτία», τήν έρημωδιΐσαν υπό τής 
μάσχιγος χαύχη;, εν η εισερχόμενος έπανεύρισκον δλο- 
νέν νέα; ερημώσεις,νέα δύματα. Ό  Τούρναβος παρίστα 
ευρύ κοιμητήριον· ή Αάρισσα ήτο λεία τοΰ φοβερού 
τούτου θανάτου, καί. τό μείζο» μέρος τών πεδινών 
χωρίων έ^ενεν έρημον φευγόνχων τών χωρικών ε ί; τά 
δρη. Βενετικό» φλωρίον προσέφε;/θν ά-τί ήμεροκαμάτου’ 
άλλ ό φ ο β ο ; τοϋ δα«άχου χαχέπνιγε τήν φιλοκέρδειαν 
των. Τά γεννήματα έχά'οντο διότι δέν υπήρχο» βρα
χίονες νά τά συγχομ’σωτι· εί; μάχην δ χρυσοΰς, άστά* 
χυς επεκαλεΐχο τό δρεπα^ον τοΰ δεριστοϋ, οί κόκκοι 
του Ιπιπτο», έζανέπ:πτον έπί τοΰ αΰλακος όστις τά 
είχε γεννήσει- οί γεω,ογοί ο?τινις έσπειρον τά ώραΐα 
χαΰχα πεδία δέν ύπήρχον πλέον, καί ή ελπίς τοΰ ε'χους 
εχάθη. ‘ U τρόμος, διαβάς άπό τάς καλύβας τών μ ι
κρών είς ιά  ανάκτορα τών μεγάλων, κατέβαλε καί

( Υ )  ΜητρόποΛις , Σ τραβ .  1 X I, σ . 4 3 7 . Τίτος  
Λ ιβ ιος  β ι62 .  X X X V I· Κ ωνστ .  Πορψνρογ. θ ? μ .  
2, βιβΛ. I I .  ΚεΛΜριος, βι6,1, I I , *, 13, σ, 1056 .

( 2 )  l d i  τη ν  ά νά  τή ν  Α καρναν ία ν  π ε ρ ιή γ η σ ίν  
μ ο ν .

( 3 )  Tb ν όμ ισ μ α  τοϋζο υπάρχ ε ι  τή ν  σήμερον  χα} 
ε ίν α ι  τό έ£ής.

ιόν βεζυρην Βελή πα ια , όσχις «* χούτου άπεσύρδη,ϊ Ό  Πηνειό; *ληίΐάζ«ι επί μάλλον τήν υπώρεια» 
|«τά τής βίκογενείας κβί άκολουδίας t^u, εί; τκ όρη τώ- όρέων κάιωδεν τοΰ Λιβερύΐίου· κα! α ίίχ θ α ι του, 
t ij; Μαγ»ησίας ενδα άσφαλισθείς, δέ» έπ^τρεπεν εί, 
οΰδένα τή» προσπέλασι» βύχώ. Γουρχοι μόνο* τινε;τη» προ
ι ’ς ιό πεπρωμένο» πιστευοντες έμεινα» εις χή» Λάρισ 
οα» μετά τινω» ‘Εβραίων, οιτινε;, εμπορευομενοι τά 
οκΰλα τώ» λοιμοβλήχων, διέδοτα» τόν λοιμό», <̂ ιά τοΰ 
ίεροσυλου τούτου lunopiou, μέχρι ιής Θιοϊολο»ικη; 
{νθα ιιλειον|; τών δέκα καί πέντε χιλιάδων ανδρώπω» 
άπέθανον ι ί ;  τό άπαίιΐον τοΰτο διά την ‘ Ελλάδα ειος 

Άφοΰ διεχρέξαμεν, κατά χήν έωδινήν εκδρομή» μα;, 
μίαν καί ήμίσειαν λεύγην, «αραπλέονχες χο» ^οΰ» xoj 
ΙΙηνειοΰ, ά^ήχαμεν χ ίλια βήμαχ* άρισχερόδε» ήμών, 
τά χωρία Κουραλή καί Ιΐυριόχο. Δ:αβαί»ων χι; χό 
Κουραλή, όπ?ρ κεϊται δύω λεύγας μακράν χών Ιρικ- 
κάλων, π*ρ*χηρ«.ί δεξιόδεν, χωρία καί μέγαν βάλτον” 
βηματίζων δέ δυω «ρας, διαβαίνει ιό Κλουκ5υτον, 
χωρίο* όνομαζόμενον Βαλδούχ υπό τώ» Γουρχων ει; 
τέταρτον δέ λευγης μακρύτερα έσχαμΐχί^αμ*» πρό 
χοΰ χανίου τοΰ Πλωχόβου, καί τρία τέχιρτα λεύγη; 
έχεΐδε», άφήχαμεν άρισχερόδεν ήμώ» χό ελλη*ιχό» χ ω 
ρίο» Τσιόχιον. Ό  Αλβανός ο3τις εβαόι,ε» ω ; προ 
οκοπος τοΰ κερβανίου μ»?, διέταχχε χους χωρικού; 
νά άπομακρύνονται καί ουτοι χώ ϋιτήίουο» μετα με 
γίστου σεβασμ,οΰ. Ή<ολουδώμεν χή» όχδην χοδ πο 
ταμοΰ, ου τι νος ή καμπή συσφίγγει τά; υπώρεια; τών

γυμνοί δέ-δρων, είναι μελαγχολικαί και μονότονοι. 
‘ Η πεδ.άς, ήιις ά»ελίσσεχαι πρό; μεσημβρίαν, δε» 
παρουσιάζει ή χωρία τινα κείμενα είς μεγάλας ά- 
ποστάσει;, έ« ί μεμονωμένων λοφίσκων τοΐ; δισί πα· 
ραπΑησίοις. Τά πληοιέστερα τούτια» εΐχομε» πρό 
όφθαλμώ» άπό τό χωρίο» Πλώχοβον Ιμπροοδιν τοΰ 
δποίου ό Σαλαμβριάς δέχεται έκ τής δεξιά; όχθης 
του ποταμό» τίνά, όιχις ί ιω ;  ε!*αι i  Πάμισος.

Έσημείωσα έξ ίσου χήν θέσιν τώ< πρό; τήν ά* 
ρισχεράν όχθη» χωριδίων, μέχρι χή; συμβολή; του 
"'Αχρακο; έπί τόν Πηνειόν καί εί; χά υψη χοΰ Ζάχου, 
έπεράχωσα χήν σειράν χή» διαχωρίζουσα» τό κόλι 
Γρίτσιάνο άπό τή* περιφέρ3ιαν τή; ΑαρισσΓ,ς.

Είς λεύγης άπόσιασιν άπό τό Λυβέρισσον, έπα- 
ραχήρη^α τάς άχρωρείας τοΰ Όλυμπου, ων αί κο
ρυφή μεγαλοπρεπώ; σχίαγρβφοϋνχαι άνωθεν τών χ ι-  
ό*ων. Ειχον πιδανώ; αριστερόθεν τήν άλυσσον τοΰ 
όρους Φαίστου (1) όπερ οί γεωγράφοι τίθηοιν επ! 
ιή ; 0χδη; ταυτη; τοΰ Πηνειού, οστις δέχεχαι, δύω 
μίλια κατωτέρω χό» ποταμό» του Μυκρόν Ζυγόιου, 
χόν όποιον ονομάζω 'Αχραχα (2), τόν ποταμό» δη
λαδή δσχις ήτον συνώνυμο; μέ βασιλέα τινα τώ» 
Λαπίδων (3). “Ανωθεν χή; κωμοπόλεω; χαύχης, εδ· 
ίΐσκον τά θεμέλια άρχαίας πόλεως, ηχις ώς λέγουν

έρέων Άρδάμ, τώ» πρό; άρκτο* ΰψουμένων (1), όχε υπήρχε, δέχα μίλια πρός άρχχον καί τρία τέχορχα 
έφθάσαμε» είς όδό» λιθόσχρω<ον έχουσαν πλάχος δώ |άπό χόν ποχαμό* -τοΰτον. Δύω μίλια άπό τάς ίχθας
δικα, ή δεκιπενχε Γ.οδώ», καί κατεσχει.·ασμένην είς χοίτου άρήχαμεν αριστερόθεν ήμών, χή» Ζ^βλονια 
χ ιίλη εύρέω; βάλχου, όσχι; σχημαχίζεχαι άπό τά ; άφοΰ διεβημεν λευχόραιό» τινά τοΐχον,,^ώς χά 
άφθό»ου; πιιγάς, έκ τώ» θεωρειώ* χώ» ίρέων πηγα χυώνια όρη, μας έμειναν δύοο αίλια νά διατοέΕο 
ζούσας. ‘Η πάροδο; αυτή, ηχις σχημαχίζει χήν μόνην! όπως φθάσωμε» εί; 
όλίγιν βαχήν οδό», εχει μόλις χεχραχοσίων ή πεν μεσαιώνα υπό χό όν 
τακοσίιβν βημάτων έχτασι». Τό παν μέ ήναγκαζε ναΙμών. (3)

ωμεν εί; Ζιρκόν, θέσιν γνωστήν εις τόν 
ομα όπερ διεφύλαξεν μέχρις ή

πιστεύσω οχι ήοιεθα όλίγον άπομεμαχρυσμέν.ι της Ιίελ Ά χωμόπολις αυχη, ηχις απέχει άπό μέ» τά Τρί- 
λ ινα ; (2) ήιις έξουσίαζ» χή» κλεισώρεια» τήν άπό καλα όκτώ λεύγας καί ήμίσειαν, άπό δέ τήν Αάρισσα» 
Τρίκχα είς Αάρισσαν, διότι πιθανόν ε?»αι οχι αχολου-Ι
Δ * ; - .  _  Λ .  ________Σ . .  ί . .  β   Γ Ι ν « . . < ι » Π  ν Λ ΐ Ί ΐ  i t n n t f  · Ιθώσι τή» άρισχερά* όχθη* χοΰ Πηνειού, καχά ιχροτι- 
μησιν β/ρβορώδοιις πιδιάδος, όπως κοινωνησωσι μετ&Κ e l y a l  τό μέρος τής ό ια μ
τής άνατολ-.κή; χαί δυτικής Οεσσαλία;. Τέλος έλαυ \%Τινα ά έονσ ιν  ε ίς τον Πηνειόν χα ίΆτινα ρ έ ο ν σ ιν  ε ίς τόν  Πη*

τνής τών ύόάτων  
! ε ίς τό Σ α ρ α ν τ ά -

νοντες διά πρ»»οΰ; χινο; δια*οπχομέ»ου, άπό άγρουςJ_TOf,o y  ή Τ ιταρήσ ιον .
ι / ί 0 -..£ >»> ^ ^  Η ρόδοτος  να ι ό ΠΛίνιος τ ίθ η σ ι  π ο τα μόνέσπαρμένου; άπό βαμβάκιο», άπό αμπελώνας χοι δεν
δρώνα; συκομωρεώ», έφθάσαμε» εις -τό» ποταμό» Αι· τό ^ τοϋτο ( .ς φ  Qf a o a ,Ua v.
βέρυασον, οστι; λαμβάνει τάς πηγά; του, ?ύο λ»ύγαςΙ J y  QhtelillS.
πρός άρκτο», πλησίον τοΰ Μεγάλου Ζυγόχου (3 ) . J ( \ J  *0 Τ ίτος Λιβιος ό μ ιλ ε ι  π ερ ί  αύτοΰ ώς περ ί

πόΛεΐύς ΘεσσαΛιχΰς , βιβΛ. XXXII. χ. β .
„ . ( 2 )  "Ατραί, ποταμός  χα ί πόΛις ί ή ς  ΘεσσαΛίας

( 1;  Τό χω ρ ίο ν  Ά ρ δ ά μ  εύρ ίσχετο  τρε ις  ώρας\ ^  ^ y Π> ^ γ ^ α δ α ,  Τ ίτος Λ ίβ ιος, βιβΛ. XXXII.
Α. Β. Α. ή μ ίσ ε ια ν  ωρα> χατά  τήν αύ τήν  ό ιεύθυν-\  15_ η $ λ  χ χ χ ν ί »  10> 1 3 · Πτ0·1Ψ · β ιβ  1Ι1·
e i v ,  φ α ίν ε τα ι  ή Κ η ράχ α  χα ί  πΛηθνς τ ις  χ ι ο ρ ίω Α ^  ^  Στραβ . βιβΛ. XI. σ. 4 4 0  χα ί  673. Ι τ ε ψ .  
ά τ ι ν α  δ ΰ ν α ν τ α ι  ν ά  τοποθετηθούν  μ ο ν ο ν  έπ ί  ά χ ρ ι -| Qi γόητες τής πόΛεως ταύτης η σαν ,  χατά  τόν
βοΰς πΐ>αχος. ,1 Stace έξαχβυστο ί π ερ ί  τήν τ έχ νη ν  τής μ α γ ε ία ς .

( 2 )  Αύω πόΛεις ύπήρχον  εν ΘεσσαΛ,α υπό το\ g nubil(j phoebus
όνομα  τοϋτο, ών ή μ ί α  εύρ ίοχετο π ιθ α νώ ς  προς τ·\ rubet ar(e  labor
ι ιέοοτ τής Μ αγνησ ία ς  επ ί  τής όδου της Β ο ιω τ ία ι . Iμέρος  τής Μ αγνησ ία ς  ί π ϊ  τής

Στεφ . Βυζ.
(3 /  ΜεγάΛον Ζυγότο , χ ω ρ ίο ν  δ ια χ οσ ίω ν  έΛΛηΛ ('&) 

ν ικώ ν  ο ικογενε ιώ ν .  Τό ΰρος δε έφ ευ ε ίν α ι  ώχο“ I . IV· (,·

Theb βιβΛ. 1.
(%) ΒιΛΛ. 'ΑποΛΛοδώρου. \. 11. χ. 7 , 57. Α ω ί.

3 .



τέσσαρας xa i  ή μ ίσ ε :** ,  x a t o t x i u a t  ά to  έξαχοσίας  £λ·: 
ληνιχάς cfjto/«ν*ίις, έκδοτους *?ς τήν γ εω ρ γ ία ν  χαί 
» ΐς  τήν επ ιμέλε ια*  τ ώ ν  ποιμν ίων τω<. “Ο πω ς  τό Ζάρ- 
χο ευρίσχεται επ ί  τής StoSou τών οδοιπόρων χαί τών  
χ·^δανίν»ιν, οδχ.-ύ χαί έδω κατοιχοΰσι πάμ πο λλα ι  οίχογέ 
νειαι β λ ά χ ω * ,  αΓτινες π ω λ ο ΰ ί ΐ ν  έρεσχρίδας, χαί έβραίων 
οιτ ι»ες  μ ϊ γ ά λ ω ς  χερδίζουσιν εμπορευόμενοι α κ α τ έ ρ γ α 
στο» μ έτα ξαν  ‘ Ο φόβο; τοΰ λοιμού μέ εμπόδισε* τοΰ 
νά έ π ισ χ ε ι θ ώ  τήν άγοοάν, ώ ;  κ·>ί τού νχ άγοράσω 
ά ρ χ α ΐχ  νομ ίσματα ,  χαί ηΰχαρ ι^ ιήθ ιιν  νά π = ρ ιγ ρ ιψ ω  
άπό όδη ' ία ς  άλ/,ων t i c  θέσεις τών  πρωτευόντων χ ω ·  
ρ ίων ( 1 )  τής περιφερείας της ' ένταϋθα και οί β λα χ ο  
π ο 'μ έ ν ε ;  τό έου συνέοχονται καί αγεληδόν ο υ τ ω ;  ει-  
π ί ΐ ν  συμπορ ίυαντα ι  είς τήν Κ ω νσ τα ν τ ιν ο υ Λ λ ιν  οπως 
π ω λή σ ω σ ιν  έκε ϊ τά π ο ;μν a ,  όίτινα δ ΐ ίθρ ιψαν  εις τας  νο· 
μά ς  κα ί  τά όρη τής Θ εσσαλ ίας ;

Άνεχωρήτιμεν έ< τοΰ Ζάρκου, ε’ροδιαϊθεντίς μέ 
τρόφιμα, xai Eicapeuou-iQx βιρειανα^ολιχώς τοΰ ά» 
δήρου τοΰ ΙΙηνειοΰ ώδεόσαμε» δέ c5■ co, εις διάστημα 
2ξ χιλιάδων βημάτων όπως φθάσωμεν εις τό χωρίον 
Κουτ^ό^ερον, ίό κείμενον έπι υψώματος διασώζοντος 
έρείπια άκροπόλεω;.

‘ Η όδός ή άγουσα άπό Έλασίώνα εις Μακεδονία», 
διέρχεται διά μέσου τοΰ Κουτσιιχωρίου. Ή  δΙ πεδιά; 
τής Θεσσαλίας σχηματίΓε’. ά-ό τό άλλο με'ρος τοΰ ποτά 
μοΰ, σειοάν λόφων οιτινες περιζώνουν', τόν ’Απίδανον, 
ιόν ποταμόν δηλαδή τών Φαρσάλων, καί τούς ρυαχα; 
τοΰ; φορολογοΰντας τήν ροην του. Κα· άνοαθ«ν τή; 
συμβολής toy ένθα διέβημεν επί σχεδίας τόν Σαλαβριάν, 
ε:ος όκ ιώ μίλια άπό τής Λαρίσσης, έμπροσθεν τοΰ χ ω 
ρίου Ά λή» Αγά, κρεμώ τή» οδοιπορικήν μου βίβλον, 
όπως χάμω γνω~τά τά άνατολιχά με'ρη τής Θεσσαλί- 
ας, όίτινα θά συμπληρώτωσι τ ις  περιγραφάς μου.

1ίΕΦ\ ΛΑΙΟΝ VX·

Λ άρ ισ σ α .  —  0 ί «  τοΰ  οροπεδ ίου  της. —  θ ί'α  τοΰ 
Τουρνάβου .  —  ‘Ρ οή  τοΰ Τ ιταρησ ίου ,  η Σ ά ρ α ν  
τάπορο . —  Α ρχα ία ί  πΰ.Ιεις χ ε ίμ ενα ι  είς τήν  
π ε δ ιά δ α  της. — Λ αιμός  τών Τ εμπώ ν . —  Πώς 
οδο ιπορούν  τ ά  σμήνη  τών μ ε λ ισ σ ώ ν .  —  Θέσις  
τών Γύννων χα ί τών Κ ραννών .  —  'Εκβολή τοΰ 
Πηνειοΰ.  —  Ό δός  άπό  Α άρ ισσαν  είς Θ ε σ σ α 
λον ίκην .

Ή  Λάρισσα κτισθεΐσα υπότοΰ Τευτανίου(2),ή μαλλο»

( \ )  Τ ά  χ ω ρ ία  τα ΰ τα  ε ίν α ι  Τ σαπ ούρ ν ια ,  Σ ιν ί ζ ιο  
xai h  ούρσοβον, π λ η σ ίο ν  τοΰ σ τ ε ν ο ί  τοΰ λήγοντας  
εις τό δρ»ς Μ ηΙωνας.

( 2 )  Ο ί άξ>γαίοι γεωγράφο ι ήρΙΑμων ίν δ ε κ α  κ ό -  
J ’ t c  ΰ-to τό δνομα τούτου , ή δέ πύΛ^ τοΰ Πη 
r t t oS  νπηρξεν  ή δευτερεύουσα τ ijc Θ εσσα -Uac, 
καθόσον  κα ί  ό ά ρ ι  ιεπ ίσκοπός  γτ/( Λαμβάνει τόντίτΛι ν 
τής Λ Ε ΥΓ Ε Ρ Λ Σ  Θ ΕΣΣΑ Λ ΙΑ Σ.

ίιπό τοΰ Λαρίϊίου, υίου τοΰ Π«λ«ιγο5, ύπήρξ·  ̂ ϊιι*-  
τε'ρα πόλι; ή άνθήϋασ* επί τή; Θ«ϊ5»λίας, Ένδοξος 
δια τήν χαταγω'(ή» τη;, πε-ίρημος ίπειτ* διά τοΰς 
Θβ7ΐ<ούς της, άναμιχθεΪ2β ιίς τους πολέμου; τής ‘Ελ- 
λαδο;, χλιναοα τόν αυχένα ύπί τό ο*ήπτρο» τοΰ δήμου 
τών ’Ρωμβίω» (1 ), καταχτηθεΐια χοιτά τό 1205 δπό 
τώ» Γάλλων, «ρημωθιίΐϊ ύπό τών Γούρχων, ή Λάριτ- 
ια. διε^ύλαξ» τό όνομά της, τά όποιον ματαίω; οί 
Ί’ούρχοι ήθέλ^σαν νά ά<τιχαταιτήτωοι διά του Jl«* 
νίτσαήρι οπερ μόνον είς τους χαταλο'γους των έγράιρη. 
Ίίχτός τής πρώτης όνομοπίας της, ητις όπερί^χυιε, δύ- 
ναταί τις νά τήν άναγνωρπη xat έχ τών άρχαίων χτι
ρίων χαί τών νομιομάτων της, ατινα φέοουοι τό εμ- 
β η^α τον Λιός, χαί τους οφρ γόντας τής Θ εΐϊαλίας χέ- 
λητας, είς τήν θέαν τοΰ Όλυμπου, τή; Όασης xai τοΰ 
με [ΐϊλοπρεποΰς ΙΙηνειοΰ.

Διαπερών τις τόν ποτ»μόν τοΰτον χάτωθε» τοΰ Κου- 
τιοχωρίου, επαναβλέπει τήν γήν, τήν ότοίαν οί μέ ί· 
ιτοιιχοί περιέγραψαν, οί δέ ποιηταί εξύμνησαν. ‘Η 
ΙΙίΑαιγιώτις περιζώνει γραμμήν καλλιεργημένων λό- 
®ω», οίτΐ/ες διακόπτουν τόν ^οΰ* τοΰ παλαιοΰ χαί άπό 
πλείστους χειμά^ους γέμοντος Άπιδάνου (2), προ- 
χωροΰντες πρός τήν Μαγνητίαν. Περιχυκλωμένος άπό 
νεας τοπ ί^σ ίας, ό όδοιπόρος διακρίνει τους γαρακιή- 
ρας τή; μυθαδους τούτης χοιλάδος. Πάλιν τά βλέμ
ματα του έπα»έρχονται είς τόν Πηνειόν, τόν φευγον- 
τα μ ετϊίί) τών Ιτεών xai πλ/ιτάν-«», μέχρι τών προ*- 
ιτείων τής Λαρισσιιι;. Ά λλ  ουτος δέν είναι πλέον μεταξύ 
τών γυμνασίω», τώ* ναών τών ιπποδρομίων |νθα έ* 
γένοντο αί ταυρομαχίαι (3) χαί οπου έξέλυσοε άλλο
τε τά υδατά του (4). ‘ Ηγε,υών μέν διαμένει πάντοτε, 
ά λλ ’ ήγεμών χώρας έρημωθείσης· είοδόει διά τών βορ- 
βορωδών ^μώ ν et; τήν πόλιν χαί ώ ιε ί βιαζόμενοί 
νά έςέλ^5 ταύτη:, εισέρχεται είς τά Τέμπη, ένθα τά 
υδατα ή»οι;αν διέξοδον.

‘Η Λάριστα, γυμνωθησα τών πομπών καί τών μνη
μείων της, υπερήρανος ομως διότι κέχτηται τόν ιάφον  
τοΰ ‘ Ιπποκράτους, τοΰ ιελευτήσαντος παρά τήν Τρίκχνιν 
χαί τό λίχνον τοΰ Άιχληκιοΰ (5), έδέχθη τά δώρα τοΰ

( 1)  Τ ίτος ΛΙβιος, β ιβ .Ι .  XXXI κ. 48 Στηαβ .  
βιβ.Ι .  IX. σ. 4 4 0

( 2 )  . . . . Ά π ίδ α ν ό c  τε μ έ γ α ς  κ α ί  δίας Έ ν ιπ ευς  
Λμγώ συμψορέοντεc άπόπροσθ εν  είς t v  iόrτεc·

'Αργοναυτ. I V. 3 9 ,3 9 .
.................... Irrequ ietus Enipeus,

Apidanusque renex, lenisquc Amphrysos et Aeas.
Ό βιδ . Μεταμορφ. β ιβ.Ι .  I. 2 . 5 8 0 . 

S 3 )  Π.1ίν.βι6.\\\\, κ. 45 . Suet, in C laud, κ. 21 . 
^4)  Ό  T ic o c  s i iG ic c  τω ά π οδ ίδ ε ι  τόν τ ίτ .Ιον τοΰ 

nobilis civ itas βιβ.Ι. XXXI, κ. 46- xai ό Solin 
τόν τοΰ egregium  oppidum.

( ό )  Ό  Ί π  Ίοκρατης γ ε ν ν η θ ε ί  ε ίς Κώ, χα ί  
διaτpί\jfac t i c  τήν αύ.Ιήν τοΰ Π ερδ ίχχα  βασ ιΑ ίως  
τής Μ ακεδον ία ς ,  άπ έθανεν  ετών  104 κα ί ένεταψ ιά·  
σθη ii’c τι)κ Α άρ ισ σ α ν  τή c Q toaa . l la c·  Στεψ. Βυζ .  
V· Κώ. Σ ου ίδ .  γ· *Ιπ π οκ ρά τη ς . —  Tzetz. Chil. 
VIII. *. 115.

χριστιανισμού, πολϋν χαιρό* πριν τή; έ θρο-.ητεως τοΰ 
πρώτου βύτής έπιιχόπου ’Αχίλλειου, εί; τό* ο^Χ.ί ο 
αΰτοχράτωρ Κωνοταττϊνο; {νίπυτευθη τήν ρροντ'.δχ  ̂τή, 
εχχλησίας του (2)·| κατά τόν πέμπτον 6ε αιώνα ε ΐνε 
μητρόπολις· χαί ό αρχιεπίσκοπός της. όστις έπρο^δε- 
σεν ε ΐί τόν νέον τοΰτο» τίιλον χαί τόν του έςάρχου, 
εσχεν ώς ψηφοφόρους δεχαιέισαρας αρχιεπισχ?ποι·ς, 
μητροπολίτης, ή επισκόπους, οΰινες μέχρις σήμ«ρο» 
ίιπάρχουν.

'Εναντίον τώ ' μεγάλων του προνομίων, ο άρ^η j O, 
τής έκκλη3ΐας τών χριστιανών βεσσαλών^ η<αγχά-0/;, 
χοτά τό έτος 1770 , νά μετϊχομΰη τή» έδραν του εις 
τον Τουρναβίν. Οί χριστιανοί οί ίδιοι ή^αν όλι\υτοι 
είς τήν Αάρισσαν, ά®’ ή ; έποχης το λ οί β <χ ρ ο ν τή, 
σεβαστής Αικατερίνης II έφάνη κατά πρώτον «ις τή/ 
θάλασσαν τοΰ Αιγαίου. Οί Τούρκοι, τή» αδυναμίαι τω» 
οποίων άπεκάλυψεν είς τήν Ευρώπην η ήττα η περ 
Τσε^αέ, ή καταδρομητων περί τάς όχθβς τοΰ Αανουβ^υ, 
χαί ή άποδίωξίς των έκ τή; 1 αυρικΐς χερσονήσου, ια 
νά έχδιχήσωπ τάς ήττας των, έστρεψαν τό μένος 
πρός τους αόπλους χριστιανούς, σφάζο»τες  ̂ τόν Λει
τουργόν τοΰ θεοΰ, καί άνατρέποντες τη» μητροπο Uv τ*,ν 
άφιερωμένην είς τόν άγιον ’Αχίλλειον. οίτινος το o^oua 
συνώνυμον τώ τοΰ υίοΰ τής Ο^τιδος, ητο τό παλλάδαν 
τώ* καταδυναστευομέ*ων. ‘Ο εΕαρχος άπεμαχρυ'θ^ =«· 
τοτε τής μητροπόλεως του, ιίς η» πάλιν έπεοτρεφεν, ο 
τε Βελή πασσάς,ό υίός τοΓ» 'Γεβελενίου Ά'/ή, σ υ ν έ τ ρ φ  
ζο ΰπερήψα>ον τών γ ε ν ισ τσά ρω ν  xpay io v

( 2 )  Ο ί προεστώτες ούτο ι π α ρ ίσ τ η σ ιν ,  ά ρ χ ο μ ιν ο ί  
άπό  τοΰ  ά γ ιο υ  ΆχιΛ.Ιε ίο»  τοΰ παρευρεθέντος  είς 
τήν έν Ν ιχα ία  σύνοδον , ά.Ι.ΙηΛοδιάδοχυν χ.Ιηρονο. 
μ ί α ν  τ ρ ιάκ ον τα  χα ί έννέα  έπ ισχόπω ν  καί ά ρ χ ιε π ι  
σχόπων .

LEGUIEN, O rieas Christianus.

Ο l l l t f t Π  Φ Ο Ν » '!.

λ ι β γ η μ λ .

( Έ χ τοΰ Γα.Ι.Ιιχον J

ΚΕΦ. Α'.

Είς Σωφωνταίν C liaudfontaine, τόν πολλά δ^χαίως 
ε.εχα τών γραφιχωτάτων θέιεών του θαυμαζόμενον 
καί μέ ®υσιχά δώρα έστολισμένο* τοΰτον τόπον, ί- 
ιραίνετο ότι ήτο μίαν φοράν γενική πανηγυρις, διότι 
έτελέοθη γάμος, συνοδευθ.ίς άπό άουνήθς π ιρ ι- 
ίτατικοί.

Ό  Έδουάρδας Δουμδς, vise αξιωματικός τοΰ γαλ
λικού τάγματος τών λο γ ισ τώ ν , ει^ε πρό ολίγου φθά· 
σει έ«εϊ διά ν’ άναλαβη άπό τάς πληγάς του, καί 
ίίχ ε  τελευταϊον άποφασίσει νά έπανέλθη είς τό σύν
ταγμά του, δτε έγνώρισε τή» δεσποινίδα Σαμβερή, 
Ί εννηθεΐσβν έν Έ/βίτία καί χατοιχοϋσαν είς Σωφων 
ται» δ.ά ν’ απόλαυση τάς διασκεδάσεις οοα; ή έχει 
συρροή τών άνθΓώπων παρείχε, καί διά νά ωρεληθή 
άπό τά όνομαστά ταΰτα λουτρά

Πασίγνωστος είναι ή ευκολία μέ τήν όποιαν σχε
τίζεται τις ε ί; τοΰ; τόπους εκείνους οπου  ̂ συνέρχον
ται οί άνθρωποι χαριν τών λουτρώ ν , και η ευκαιρία 
τήν οποίαν άπαντα είς τό νά ουνάψη - είς δλίγον 
καιρόν οικειότητα μέ πρόσωπα τά δποΐα συνήθως πο
τέ π:ότερον δέν έγνώριζε». ^

Άφοΰ χατί πρώτο» άλλάξ«οι φιλοφρονητικούς τ ι-

Τ  έμπη.



να; λόγους περί της βροχές ή τής καλής ίμιέρβς, 
περί τής εκ τών λοκτρών προ«ρχομένης ωφέλειας, περί 
τών ώραίων θέσεων χαί διαφόρων άλλων άντικειμέ- 
νων, xai νομιμοποιήσω» ν ουτω τούς χαιρετισμούς, 
βλέπονται συχνά, αρχίζουν νά συ»ουιλώσι, κοί, 3ν 
έκ τούτου γεννηθή συμπάθεια, αισθάνονται παραχρή 
μα τήν ά-άγχην συ^νοτέρας συναπαντήιεως. Κατά 
συνέπειαν τοιούτου τι»άς συμβεδηκότος, ό ’·ϊ5ουάρ* 
δος . Δουμας εΤχεν δρίστιχώς άγαπήσει τήν Μαρίαν 
Σαμδιρή, χαί μετά τρεις εβδομάδας ο̂ /ι μόνον τά αί 
βθήματά του ευρό» άνταποκρισιν, β?λλά χαί ή προσφο 
pa τη ; χειρός του εγεινε δεκτή· διότε ή νέα ούτ’ αύ 
στηρόν τινα θϊΐον, ούτ όχληρόν τινα επίτροπον, ούτ 
απώτερους καν συγγενείς ή άλλον τινα είχε δια νά 
συμβουλευθή. Ενήλιξ χα! βορινή πρό πολλών έτών 
ευσα, εζη ήσύχω; μέ μιχρόν -.ι εισόδημα περεουτίας 
τήν όποιαν, χαθώ; εκείνη έλεγε, τή ; είχεν αφήσει ό 
παχήρ τη ; ώ ; κληρονομιάν.

’Ενώ δ’ εγίνετο ή περί τοΰ γάμου διαπραγ^ά 
τευσις, μητέρες μεν άφ’ ένος έχουσαι θυγατέρας 
προς ύπανδρείαν, τεσσαροκονταετή δ i f  έτέρου χο 
ράσια, les dem oiselles de 4 0  aus, χαί πολυπράγ- 
μο·ες φίλοι, άπαντώμενοι πάντοτε βις τοιαυτα; πε- 
ριστάσεις, ένήργησαν τά κατά δΰναμιν, βέλο-τες νά έμ- 
«οδίσωσι τόν προκείμενο» γάμον. Πολλάχις ε!χον έχ 
τοΰ πλαγίου παρατηρήσει είς τόν άςιωματικόν μας 
οτι ήθελε< εισθαι καλόν, πριν νυμιευθή, νά πληροφο- 
ρηθή περί τοϋ πατρός χαί τή ., μετά τάν θάνατον τού.* 
του, ζωή; τής νέας’ γραία δέ τ ις , Βαρονίς, εΐχε κα. 
κοήθως διαδώσει οτι ή δεσποινίς Σαμβερή Ιφερε πάν 
τοτε φορέματα μέχρι τοΰ πώγωνος διά νά κρυπτή 
άϊθένειά» τινα τοΰ ό'ερματος, καί φθονίρός τις άλλος 
t iy εν άποκαλύύει ώ ; μυστιχώτατον ότι ήτο χήρα 
καί δέν μετε/ειρίζετο τό αληθινόν τη; όνομα. ‘Ο Ε 
δοιιάρδος έγέλα δί όλα ταΰτα τά άόόμενα, χαί ήγάπα 
μάλιστα περισσότερον τήν μνηστήν του ενεχα τοΰ φθο 
νου τάν όποΐον διήγειρε» δ γάμος τόν όποιον «ιχεν ά* 
ποφασίσει. E!vat μέν άληθές OTt πολλάχις έπεθύμησε 
σαφεστέραν, άπό μέρους αυτής, έξήγησιν ώ ; πρός τά, 
μετά τον θάνατον τοϋ πατράς, συμβεβηχότα της, χα 
συχνάχις εΐχεν άπορασίσιι νά ζητήση τήν περί τού
του δι·»σάφησ{ν, άλλ' δσάκις συνωμίλει μετ’ αύτής 
έλησμόνει τήν άπόφασιν ταύτην βλέπων μάλιστα την 
επί τή; μορφή; τη ; λάμπουσαν ειλικρίνειαν και άθωό- 
τητβ, έθεώρει τή* έρώτησίν ώς προσβολήν.

Έν υυντόμω ό γάμος τών δύω εραστών έτελέσθη 
κατά τήν είς τήν έ'ναρξιν τής παρούσης διηγησεω; 
μνημονευθεΐσαν ήμεραν, καί 5 Έδουάρδος, άφοϋ πρώ 
τον έπροσχάλεσεν εις πολυτελεστάτην τράπεζαν, ό
σους ένόμιζε φίλους του, άνεχώρησε μετά τής νέας 
συζύγου του διά νά ύπάγ$ εις φρούριόν τ ι πλησίον 
τών Φούρν κείμενον χαί ύπό τίνος θείου του έξουσια. 
ζό^ενον, άποφασίσας νά διέλθη προς τόν σκοπόν τοΰ· 
τον τάς Βρυξέλλας, τόν Γάνδ, καί τούς Βρούζ. Φθά- 
σανιες δέ τήν τρίτην ήμέραν ιίς  Γάνδ, έξεπ=ζευσαν 
εις τό ξενοδοχεΐον τών χάτω χωρών, καί επειδή ή 
τράπιζβ ηιον ετο:μος έκάθησαν αμα ίξήλθον τής ά 
μάςης. Οι παραχαθήμενοι ^σαν μαζή μέ αύτούς τρι.

άκοντα περίπου, χαί ίχειδή αυτοί έίτρωγον οί νέοι ξένοι 
μας δέν έπαρατηιήθησαν ύπ ’ οΰδενός μέ προσοχήν. 
Ε*ώ δέ δ Εδουάρδος, άφοΰ πρώτον έπεριποιήθη τήν 
σύζυγόν του, έλαλει φ λοφρονητιχώ; πως μέ τόν πλη . 
σιέστατον όμοτράπεζόν του, ειδεν ότι κύριός τις, αν
τίκρυ αύτοΰ χαθήμενο;, είχε πρό όλίγου άποθέσει τήν 
μαχβιροπερόνην έπι τής πβροψίδο; του καί ήτενιζε 
προσηλωμενως τήν χυρίαν Λουμα. Κ ατ’ άρχά; μέν έ- 
φαντάσθη ότι δί δμοιότητά τίνβ ή τυχαίως πως πε- 
ριειργάζετο ταύτην άτόπως· άλλά δέν είχεν οδτω τό 
πραγμα" τά βλέμμα του άγνωστου έμεινε προοηλω- 
μένον έπι τής Μαρίας, τό δ’ αίμα τοΰ νέου άξιωμβ. 
τικοΰ ήρχισε νά τρέχη βιαιότερον είς τά ; φλέβας του. 
Πας άνθρωπος είναι ζηλότυπο;, b δ’ άντίτείνων 
άπαταται ή ψεύδεται.. Τό αίσθημα, πιθανόν, τοΰτο 
παρέσυρι τόν Έδουάρδον νά έρωτήσ») άποτόμως τόν 
άγνωσ-ον. Γνωρίζετε τήν κυρίαν ; —  Νομίζω βέ
βαια, άπεχοίθη αύτός σοβ»ρώς, ότι τήν γνωρίζω. ‘ Η 
άπάντησις αυτη ούδόλω; ησύχασε τόν σύζυγόν μας, 
χαθόσον μάλιστα ό αδιάκριτος ξένο; έξηχολούθιι κατά 
καιρόν νά p-TCTirj παράδοξα ίπ ί τής συζύγου του βλέμ
ματα. "Οθεν στενοχωρούμενο:, ηρχισιν U νέου νά 
έρωτα. Εισθε βέβαιος, κύριε, ότι ει’ίιτ ε  τήν κυρίαν 
ταύτην άλλοτε ; —  Τόσον βέβαιος όιον καί περί τής 
ύπαρ;εω; μου. Σπανίως λ^σμο^ώ πρόσωπον τά όποιον 
απαξ ιιίον. —  Καί ποΰ τήν έγνωρίσατε —  Χάριτι 
θεία ποτέ δέ τήν έγνώρισα, άνέλαβεν ένθέρμως καί 
τρόπο» τινά φρίττων ό ξένος. Ή  άλλόκοτος αυτη ά- 
πάντησις παρώργπε μέν τόν άξιωματιχάν, ή/αγχά- 
σθη όμω; νά χρύψη τήν όργή, του έπειδή έσυλλο- 
γίσθη ότι κατ’ αύτόν τάν τρόπον δέν ήθίλεν έπ ιτύ- 
χεί τήν έξήγησιν τοΰ μυστηρίου καί ειπιν. —  ‘ Η 
έρωτησι; μου Σας ένθύμισεν ?σω; δυσάρεστόν Tt' 
άλλά μή λείψετε διά τοΰτο νά μ ’ έξηγηθήτε, αν 
εΰαρεστήσθε, σαφέστερον. —  Ά ίοΰ τό απαιτείτε, ά- 
πεκρίθη ήσύχως δ άγνωστος, ε?μαι πρόθυμος νά σας 
έξηγηδώ, μολονότι έπεθύμουν νά παύσωμεν τήν περί 
τούτου συνομιλίαν. Έσιώπησι πρός στιγμήν δ Έδου
άρδος, μολονότι μύρια αισθήματα χατεσπάραττον τήν 
άνήσυχον ψυχήν του.

Αφοΰ δέ κ α τ ’ όλίγον εχαστος άπεγευσμάτισε xat 
παντε; άπεσύρθησα», ό αξιωματικό; εχαμε νεΰμα είς 
τήν σύζυγόν του ν’ άναβή είς τό δώμα χαί μείν*] έχει 
μέχρι τής έλεύσεώ; του, αυτός δέ μετ’ ού πολύ «υ- 
ρέθη εντός τοΰ κοίτώνος μετά τοΰ μυστηριώδους μό
νον ύποκειμένου.

Τώρα, κύριε, είμεθα μόνοι καί περιμένω άνυπομό- 
νως νά μ έξηγηθήτε. ‘Ο ξένος έσυλλογίσθη μίαν 
στιγμήν, έπειτα ώμίλησεν ούτως. Νομίζω ότι σφάλ
λω μεγάλως, θεραπεύων κατ’ αύτόν τόν τρόπον τήν 
περιέργειαν ανθρώπου τόν όποιον ποτέ άλλοτε δέν 
ειδον, καθότι μάλιστα ή διήγησις τοΰ προκειμένου 
ανέκδοτου προσβάλλει οΰσιωδώς τήν τιμήν τ ί ς  πρό 
μιχροΰ άποσυρθείσης κυρίας. Ό λόγος ουτος έπρο- 
ςενησεν είς τόν Έδουάρδον περισοοτέραν φρίκην παρ 
όσην ό θάνατος αύτός ήθελε τοΰ προξενήσει. Αί άρ- 
τηρίαι τών κροτάφων του έχτύπων βιαίως, ή άνα- 

Ιπνοή του f(xo ίύιχολος, ή ώχρότης έχάλυπτι τούς

χαρακτήρας τοΰ προσώπου του, καί μόλις μετά 
μ ιγάλη; δυσκολία; ή$υνήθη ν άρθρωση τάς λέξεις 
ταύτα;· Έστάθητε ίσως έραστής της ; —  ‘Ο Θεό; 
νά φυλάξΐ)! έπανέλαδεν δ άγνωστος μέ επίσημόν Ttva 
τρόπον. Εξωτική μόνον ραδιουργία δέ» ήθϊλι μέ 
βιάσει νά λαλήσυ κατ’ αύτόν τόν τρόπον περί τής 
σιροκειμένης κυρίας· θέλω δέ σα; διηγηθή έν όλίγοίς 
τά διατρέξαντα, διότι σα; βλέπω μέγα μέρος λαμ* 
6ά>οντα. Ε^χ* πολυαγάπητόν τινα φίλον, ο<ομαζό- 
μενον Βικτώριον Μαρεσάλην συνανατραφέντες δέ ε?· 
χομεν πράς άλλήλους άπερ.όρυτον έμπιστοσυνην. 
’Αναγκασθεί, ουτος πρός διευθέτησή έμποριχών του 
τίνώ* υποθέσεων νά μιταβή εί; Γενεύην, έσχετίσθη, 
φαίνεται, μέ τήν ’Αδελαίδα Μοργάν, θυγιτέρα ένός τών 
έκεΐ έμπορων, ητις, δ:ά τών χαριέντων τρόπων και 
τής ώραιότητό; της, εΓλχυσεν έντός ολίγου τήν χαρ· 
δίαν τοΰ νέου χαί ένθουσιώδου; φίλου μου, χαί, χα 
ίώ ;  έκεινος μ ’ έγρ ίψ ;, συνεμερίσθη μετ’ ού πολυ 
καί τό πάθος του. ’Αργότερα εμαθον ότι, κατά /α- 
λήν ή κακήν, άν θέλετε, τύ·/ην, δ φ λος μου έβ; 
βαιώθη ότι Ιχείνη τήν όποιαν αύτός έ»όμιζε στχίεραν 
καί άθώαν είχε πρό πολλοΰ άθετήσει τά ίερώ:ερα 
της καθήχοντα. ι0  Β.κτώριος ηιθά·θη τοσαύτην άδη 
μονίαν ώστ’ έκυριεύθη άπό φλογερόν πυρετόν δστις 
τόν ήνάγκασε διά πολλάς ημέρας νά μείνη κλινήρης 
Ήσθάνετο μέν ότι, καίτοι ύποπεσοΰσα είς έγχληαα, 
ή Αδελι'ίς τοΰ ητον είσέτι άγαπητή, άλλ’ άρ έτεριυ 
ή τιμή άπ^τει νά τήν λησμονήση. ”09εν μέ χατεσπα' 
ραγμένην χαρδίαν τή ; έγραψεν ότι, ενεκα τοΰ πρα- 
χθέντος έγκλήματος, άποχαδίστατο τοΰ λοιαοΰ άδυ 
νατος πασα μεταξύ αύτών σχέσις. Μετά τοΰτο άνε- 
χώρησεν άμέσως διά τήν Γαλλίαν, οπου ή ΑδελαΙ. 
τόν ήχολούθησεν· παρεκαλεσεν, ώρχίσθη, ήπείλτσε διά 
να χαταπραΰ/η ύπέρ αυτή; τόν νέον φίλον μου, άλλ 
ολαι αύταί at προσπαθειαι άπέβησαν μάταιαι. 'Γί 
λευταΐον επαυσε νά τόν βιάζη ώστε νά τήν νυ^φευθϊί, 
καί δικαιωματιχώς άπητησε μόνον τήν φιλίαν του. 
‘Ο Βιχτώριο;, θεωρώ» τήν άπόφασίν τη; ώ ; μεγάλη» 
πρό; αυτόν άροσίωσιν, έπεσχέφθη ώ ; άπλοΰς φίλο; 
διά τινα ; ήμέρας τήν άλλοτε έρωμένη» του. ’Ολίγον 
κατ’ όλίγον ή υγεία τοΰ Β χ-ωρίο.» έχιι.οτέρευσιν, ή 
δέ αδυναμία του χαθ’ ημέραν ηΰξανε, χωρίς ποσώς 
αί προσπάθειαί τή; δεσποίνίδο; Μοργά» νά δυνηθώσι 
να έ/ίσχύσωσι τήν υγείαν του Μ’ έγραψε τότε, άλλά 
πολύ αργά' δ θάνατος τόν είχε πλησίασε. Αμα 
λαβώ» τήν επιστολήν του, άνεχώρησα διά νά τάν 
προφθάσω' άλλά φθάσας εις τήν Δτ/ίόνην, όπου είχε 
προσωρινώς μείνει, ευρον αύτόν ήλευθερωμένον άπό τά 
δεινά του.

ΚαταπληχθεΙ; άπό τάν έξαονιχόν τοΰτον θάνατον 
ανθρώπου άν;ηρας ήλίκ α ; καί τακτικωτάτης δια 
γω γή :, ένήργησα νά γεί»η άνατομία τοΰ νεκροΰ με 
γάλη δέ φρίχη μέ κατέλαβεν όταν μ’ ειδοποίησαν ότι 
•λα τά τιχμήρια συνέτρεχον ιίς τό ν ’ άποδείξωσιν ότι 
ειχ ιν άποθάνει διά δηλητηρίου. Επειδή δέ δ μόνος 
άνθρωπος όστις τάν «ιχεν άδιακόπως περιποιηθή κατά 
τήν βραχιΐαν αύτοΰ ασθένειαν ήτον ή ’ ΛδελαΙ; Μορ- 
γάν, ήγέρθησαν ϊιά  τοΰτο κατ’ αύτής ύπόνοιαι, ενεχα

τών όποιων φυλαχισθιΐσα έφερθη *ίς άνακρισιν, εις 
τήν δποίαν ομως τόσον έπιτηδείω; ή^νήθη τήν κατη
γορίαν της, ώστε ίσως ίσως οΰτ’ ε ί; τό διχασ-ιήριον 
τών Συνέδρων ή5ιλε /Ιν παραπεμφθή, έναντίον τής 
γενικής καί ισχυρά; περί τούτου προλήψεως, άν ή 
άνάχρισις δέν άνεχάλυπτε πλαστήν τι^α διαθήκην, έν- 
τάς τή ; όποιας έκείνη έγχαθίστατο καθολική τοϋ φίλου 
μου κληρονόμος. Αποδιι^θειοης δ’ έ»ταΰθα τής ένο
χης τη ;, κατεδικάσθη είς πολλών «τών δεσμά καί 
»ίς τόν στιγματισμόν. ’Εγώ παρευρέθην, έχτελουμί- 
νης τής άποφάσεως είς τό φοβερόν πήγμα, καί δέν 
θέλει ποτέ λησμονήσω τούς κανονικού; καί ωραίους 
προσωπικού; χαραχτήράς της, οΓτίνες όμως έφερον 
τά ίχνη τής βαθυτέρας τοΰ συνειδότος τύψεως. Φαν- 
τασθήτε λοιπόν όιχοϊος θαυμασμός επρεπε οήμερον 
άμέσως νά μέ χυριεύση όταν είδα αύτήν τήν ίδ/αν 
γυναίκα, ητις έδολοφόνησε τάν καλλίτερον φίλον μου, 
χαθημέ/ην ε ί; τήν τράπεζαν πλησίον οας.

Ό  Εδουάρδος άνεπήδησεν άτ.ά τήν θέσιν του μέ 
β*έμμα πλήρες φρίχη:, έπλησίασε τόν διηγηθέντα καί 
με νεχρικήν φωνήν τοΰ ειπε. Τυχαία δμοιότης σέ 
ήπάτησεν· ή κυρία ουτη ούτε Μοργάν, ούτε ΑδελαΙς 
Ονομάζεται’ οθεν δμολόγησον τήν απάτην σου, άλλως 
θέλεις ΰποστή τάς φριχτά; συνεπείας τών λόγων σου.

—  Μά τον παντοδύναμον Otiv, είπα τήν άλήθβιαν! 
άλλά διατί τόσον πολύ ταράττεσαι, ώχρια ; καί σύγ
χρονοι; έρυθρ α; ;

  Δυστυχή,! μεΐν’ «δώ πέντε λεπτά, χαί όλα
ταΰτα άμέσως τά μανθάνεις, λέγων ουτω ;, δ Έδου
άρδος ώρμησεν εξω τοΰ κοιτώνας άφίνων τόν άγνω
στον ε ί; μεγάλην άπορίαν διατί τόσον πολύ ένδιεφε- 
ρετο b αξιωματικός ύπέρ μια ; ωραίας μέν έκφύσεως 
γυναικός, άλλά τή ; όποιας ή ψυχή ητο μοναίικώς 
β^ελυρά.

ΚΕΦ. Β'.

’Ολίγα λεπτά είχον μόλις διατρέξει όταν υπηρέτης 
τις έπροσχάλεσε τόν κύριον Δοΰκλον, (ούτως ώνομά* 
ζετο δ ξένος) ν’ άναβή είς τά δώμα τοΰ κυρίου Έδου- 
άρδου Δουμδ. Δεχθεί; εκεΐ-ος τήν πρόσκλησιν, έμβήχε 
γαληνίαίως έντός τή ; μεγάλης αιθούσης όπου έχάθητο 
δ εις ον είχε πρό μικροί διηγηθή τό τραγικόν του 
έπεισόδιον. Έ πι τής τρβπέζης έφαίνετο άπλωμένον έπι 
τινων πραγμάτων $ί ρινόμακτρο», πρός δέ τουτοις 
ησαν εκ ’ αύτής ε» φύλλον χαρτιού μέ ύγρούς Ιτι χ α 
ρακτήρας, εν μελανοδοχεΐον, μερικά κονδύλια, ε» ά* 
ν:ικτόν χαρτοφυλάκιον έπιστολαί δέ τινες, άτάκτως 
έρριμέναι, ήσαν εις τό επίλοιπον τής τραπέζης μέρος.

‘Ο Έδουάρδος εδιιξιν εν κάθισμα είς τόν ξένον, 
ήγέρθη, έκλεισε καλά τήν θύραν καί εβαλε τήν κλείδα 
είς τό θυλά*ιόν του. ’Ακολούθως προσπαθήσας νά 
φανή μέ κρυον οϊμα καί σηκόνων τά ρινίμακτρον 
δποΰ έκάλυπτε δύω πιστόλια, ειπε βραδέως Κύριε, 
ttvai άνάγχη ώστε είς έκ τών δύω μα; νά μην ξέλθη 
τοϋ χοιτώνος πλέον τούτ:υ, καθότι τά πρόσωΐιον περί 

[του δποίου μοΰ έλαλήσατι είναι ή ούζυγό; μου.



Έν £οπή όφδαλμοΰ εΰρέδησαν oXcc in i/to,  «ίσήλβονΑν μέ* με ήιτατήσατι, θέλετε διά τοΰτο μέ το αίμά 
σας άπολογηθή! ί ι  άπ  εναντία; (χαί έ?ώ ή φωνή 
του εξηοθενησ* χαί ελαβε πένθιμόν τινα ηχο*) αληθώς 
έλαληιατε, όμ ·ύω «ί; τήν τιμήν μου ότι τό παραμι 
χρον δέν δελω σα; βλάψει. Είναι περιττόν >’ άπο- 
χριδήτε κ ι ί  νά λαλήσιτι, χαθότι είς μίαν βτιγμήν 
βίλει μονη άποφασιιει π*ρ! τής τύχης της. Ταΰτα 
ιίπω ν, ο αξιωματικός έτροχώρησε* είς μίαν ίύραν, 
ητις έσυγκοινωνοϊσε μέ π ;ησίον τρά κοιτώνα, τι;ν 
ηνοιξε, χαί, έξαγαγών έκείθεν τήν νέαν του σύζυγον, 
έχπλαγίΐσαν ιίς το φερσιμον χαί τβύ; τρόπους τβΰ 
συζύγου τη,-, είπε· Κυρία, σάς προκαλώ »ά ξεοκε 
πάσίτε άμεσω; τού; ώ *ουςσας! ‘ 1:1 γυ»ή, εις τήν 
όποιαν άπηυδόνετο ή αλλόκοτος αΰιη ομιλία, ιίτε 
ενικά τή ; i,ιστάσεώ; της, ε ίτ ι διότι ήτο πιπεισμένη 
περί τοΰ αποτελέσματος τοιούτου ζητήματος, ώχρία 
a n ,  ΐχλονίβδη χαί έδοκίμαϊε νά ψελλίσν; λόγου; 
άπρεπείας, παραφροσύνης, παραδόξου προτάσεως.

—  Σιωπή! άνέκραξεν 5 Εδουάρδο; μέ φοβιρίν φω 
νήν, δέν βιλει; ποσώς υπε*φύγει τήν εκτέλεσιν τή; 
διλήσεώ; μου.

—  Αλλά δέν δ;ναμα·, δέν πρέπει ε ί; αύτή* να 
έποταχθώ, άνέλαβεν εκείνη ίκ ετε^ ιχώ ;.

—  Καλά, δέλω λοιπόν μόνος σαφηνίσει τάς ύπο 
ψίας μου' έβρύχησεν ό νέος, καί μέ μανιώδη χειρ» 
ξ ισχ ίια ς τήν άκραν τής έσίήτος τής Μαρίας, έγύ- 
μνωσε τούς ώμους της.

*Εν βλι'μμα μόνον έφδασε, καδότι ή τρομερά ουλή 
πολύ καθαρά έφχ'νετο. ‘ Η y*is τοΰ δημίου είχε μο 
λύνει εκείνους τούς λευχοτάτους ώμους, και είχεν έχει 
χαράζιι τήν αίωνίαν άνάμνησίν τοΰ έγκ/ήματο;.

Είς τήν θέαν ταύτην ό Είουάρδος ΐφάνη ou άνέ- 
λαβε τήν συνήθη αύτοΰ γαλήνην. Έ βγαλιν άπό το 
ίυλάχιό' του τήν κλείδα τή ; θόρας, καί, έγγεφιζων 
αυτήν είς τόν θεατήν τής σχηνίς, φύγε ταχέως ! τοΰ 
είπε, πριν ή λύσσα μέ παροξύνη ώστε \i σοΰ κλείσω 
διά παντός τό στόμα. Κάλλιον ίιω ς βά ήτο τοΰ1"ο, 
καδότι χατ αυτόν το/ τρόπον ήθΐλα σ’ έμποδ’υ ε ι νά 
έπαναλάβης άΛλοτε ταύτην τήν πλήρη αίσχους καί 
ιγχλημάτων ίβτορίοεν* άλλ’ έπειδή άπαξ σοΟ έδωκα 
τόν λόγον μο-ι, δέν επιθυμώ, οΰδ’ εις τόν άφανισμόν 
μου αύτόν, νά τόν παραβιάσω. Άπελδε τ ’ όγλιγωρό 
τερον, 5ιότι άλλως θέλεις γείνει μάρτυς αΰστηρα: 
μέν, αλλά σκληρά,·, δικαιοσύνης !

Εϊν’ ανωφελές νά προσδεαωμεν ότι b Κ. Δοΰχλος 
έξήλδε χαι έδραμε νά ζη-ήτη βοήθιίαν, δε'λω* νά έμ. 
TtoSiaij τήν εκτέλεσιν τής άπηλπισμένης πράξεως, τήν 
δποίαν cl αόριστοι τοΰ νεου αξιωματικού λόγοι ήπεί- 
λουν. "Αμα δέ κατέβη τήν κλίμακα, χρότος πιστολιού 
προσέβαλε τήν άχοήν x jU, καί, μόλι; έπρόρδασε νά 
φωνοίξη ώ ιτ ε  νά σπεύσωσιν ύπηρέχαι, δεύτερος κρό. 
τος ή<;ύσθη· σώμα 6ε τι, βαρέως καταπεσόν, ίχλό- 
νισε τάς χιγκλιδας τής κλίμαχος όποΰ αυτός έστη 
ρίζετο.

Τόν περιεχύχλωσαν αμέσως πολλοί περίεργοι άν- 
δρωποι, έπί κεφαλής τών όποιων ήτον 5 κύριος τοΰ 
ξενοδοχείου. Μή δυνάμενος νά προφέρω λέξιν τού; 
έκαμε σημεΐον ν’ άναβώ:ιν.

είς το δώμα οθ;ν εζίλθον οί κρότοι τών πιστολιων 
χαί τό όποιον 5 έχεΐδεν έξερχόμενος καπνός τού; 
εδειξεν. ‘ Η νέα αίματωμένη, καί τό οτήθος έyoυsa 
μέ βολήν διαπερασμένον, έκειτο έπί τοΰ ίδάφους· δ 
Εο^υαρδος δί ΐ|νι ρέρει τό όΐϊλον είς τό στόμα, χαί 

κατ ατόν τό* τρόπον είχε συντρίψει τήν *εραλ«)* του.

Σ . Π. B e r έζης.

Μ Π Γ Ι Α  ΠΕΡΙ m  ΣΠΙΤΣΒΕΡΓΠ\.

Η ΦΑΛΑΙΝΑ.

‘ Η βόελλα διήρκισεν ες ημέρας κατά τό διάστημ* 
τών οποίων ή;ο αδύνατον νά δέσ^ τις τόν πόδα έςω 
ιής xa/,υβης· διότι η7αν άρχοί τοΰ Μαρτίου. Τιλος 
ο ουρανός έκαΘαρίαδη, χα; ή σελήνη μέ τό δρεπανοει- 
ίες σχήμα της ένεφανίσδο όαισδεν ιών βράχων.

‘Ο Ιβάν καί ό Αλέζις ώφεληθεντες άπό τάς πρώ· 
τας σιιγμάς τής γαλήνης τάς διαδεχθεισας τρομεράς 
6υέ*λας, έσπευσαν είς τόν κόλπο* όπως ζηιήαωσι» 
έχει ίυλ  κήν. ‘Η βχθη τή; θαλάσσης παρίσια κατ’ 
εχεινην τήν στιγμήν τό μελαγχολικώτατον καί τρο- 
μίρωτατον θέαμα· τά τεμάχια ιών πάγων, αιινα ζ- 
σαν έρριμμένα έπ’ αύ ιή ;, συ»τ;τριμμένα καί έπισεσω- 
ρευμενα ύπό τής δυναμεως τών άνεμων, παρίστων 
σχήματα αλλόκοτα, καί τά λυκόφως δπερ έφώ ίΐζε 
ιάς γιγαντιαίας μορφάς των καί φαντασιώδεις ένεψΰ- 
χ ου ιίς αϋτά τρομερόν τι.

Πλητ ιάζοντες τήν 2/θην οί δΰω νεανίαι παρατήρη
σαν εν τώ μ?σω τών όϊίων πάγων oyxov τινα ύπομε- 
λαΐνα όπερ έςε/.αβον χατ’ άρχάς διά τρόπιδα πλοίου 
α*ατετραμμένου. Βαθέω; συγκινηθεντες ιίς τήν θέαν 
ταΰτην, δέν ^ίυ-ήδησαν νά μη συλλογιτδώσι πάραυτα 
Τΐύ; συντίό^ους τω», καί ετριμον μή τό λείψανο» 
τοΰτο τοϋ ναυαγίου τοϊ; διαχοινωσ^ τό δυστυχέ; τε- 
λ ο ;  τοΰ ‘Αγγλου πλοιάρχου και τοΰ πληρώμαιό; ιου. 
Απεφάσισαν πάραυτα νά προγωοή:ωοι πρός αυτό καί 
»ά άναγνωρίσωσι τήν φύσιν του τήν οποίαν μακρόδε* 
ματαίως έπροσπάδου* νά μαντεύσωσι. ‘Η δδός ήτο 
δύσκολος χαί επικίνδυνος ένταυτώ' οί πάγοι οί τόσον 
σφοδρώς ταρα,χΟέντες ύπό τώ* κυμάιων τών άνεμων, 
έσχημάιισαν άναριβμήτους ανωμαλίας, άφησαν μάλι* 
σια είς τινα μέρη καί έπιφανείας δαλάσίης μή κα* 
ταψυχθείσας. ’Αλλ’ οί νέοι μας συνειδισμένοι εις με- 
γαλίΐτέρους κίνδυνους δέν έδειλίασαν χαί εδώ' άλλως, 
ό όρμηιικός Ίβάν δέν έτταμάια ποτέ καί πρό πάντων 
5τε ή φαντασία του ήτον εξημμένη, ό δέ Άλεξης, ά
φοΰ έκαμε τάς παρατηρήσεις του, ήχολούθη5ε τόν σύν
τροφόν του, άποφασίσας νά μή τόν έφήσζ νά διατρέ-

ζΐ) μόνος τάς πιρ ίκετιίας τοιαύτη; κινδυνώδους ίχ - 
δρομής.

”Οσω δέ επλησίαζο* τό ζοηρώς χινήσα* τάς αίσθή. 
σεις των άντιχειμενον, τόσω περισσότερον ιρσδάνονχο 
όσμήν τινα άγνωσιον εις αυτού; πνιγηράν χαι δυσά
ρεστο*· έξηκολούθησαν έν τοΰτοις τήν όδόν των avaji 
ριχώμενοι έπί τών όξιων κορυφών τών βράyωv, είς 
τοΰτο βοηβοΰμενοι ύπό τών λισγων χαί πτΰων αιινα 
έφερον μεβ εαυτών οπως έκριζώσωσι τά δέ<δρα. 
’Α λλ’ όποίι ύπήρξιν ή έχπληξις των οτε άνεγνώρισαν 
ότι εκείνο οπερ έ;έ>αβον διά ναΰν δέν ήιον άλλο ή ύ 
περμιγέδης Φάλαινα έξοκείλχσα εν μέσω τών πά
γω ν ! i0  υπερμέγεθε; τοΰτο xr,τος, όπερ ιΐχεν εως 
έςηκοντα ποδών μήκος, έφαινετο άποδανών πρό τινων 
ήμερων καθόσον άπέδιδεν όσμήν άνυπόφορον. Κατά 
πρώτον όέ* έι;λησία5αν τό τέρας τοΰτο, έπειτο όμως 
ίπροχώρησαν, καί θαυμάζοντε; παρετήρησαν τήν γι- 
γαντιαιαν κατασκευήν του καί τά μέγεθος ιής κεφα 
λής to j, ήτις έσχημάτιζε σχεδόν τό τρίτον τοΰ ο/,ου 
όγκου. Έθιξαν τά δέρμα τη; τό μελανόν χα: λισσόν 
ώς τά νοϋ έγχέλυος xn  τό ευρον μυελώδες, τήν δέ 
πιμελήν τή* περι*αλύπτουσαν βΰτό άρκειά άπαλήν ο- 
πως ή χειρ δΛόκίιηρος εί;0ύσ») είς τούτην, παρειήρη 
ρησαν ωσαύιως π/,ηθύν τινα μιλακίων χαί όσιράκω* 
χεχολλημένων έπί τοΰ δέρματο; τή; Φαλαίνης. 'Γέ 
λος έσυλλογίσδηοαν χαί το χαταφύγιον των, καί άκε- 
μακρυνθησαν μέ τού; αήού; κόπους χαί προφυλάξεις 
όποιους είχον λάβει όπω; προχωρήσωσι μέ/ρι τιύτης 
’ Εσπευσαν λοιπόν νά διακοι»ώσωσι τήν άνακάλυΑιν χαι 
ιίς  μείναντα έν τή καλύβι) σύντροφόν των.

Ά λ λ ’ ουτος δέν έξεπλάγη ποσώς άχούων τήν διή- 
γησίν τοϋ Ίβάν χαί τοΰ ’Α/έξι, διότι ε!ς«υρε ότι δέ» 
είναι παράξενο* νά ί'δη τ ι; τά χήτη ταΰτα έ^ιμμένα 
ίπ ί τής παραλίας, είιε πριν άποθανόντα, και έιι:με- 
νω ; ή άμπωτι; τών πάγων χαί ό συνωθισμός τών 
κυμάτων νά ρίψη αυτά εξο> Οί κάτοικοι τής Καμ- 
τσίάτιχα; δεωροϋσι τά συμβάντα ταΰτα ώς ωφέλημα 
τα, παρέχοντα αύτοις διά πολϋν καιρόν ά φθόνον τρο 
®ήν. Οί λαοί ουτοι, τωόντι, κάμνοοσι έξαίρετον δ«ΐ 
πνον μέ τό δυσμάσσητον χρίας τής Φαλαίνη., χαι 
μάλιστα μέ τήν ελαιώδη πιμελή» της. Πολλάίΐ; όμω; 
τά δώρα ταΰτα ατινα ή δάλασσ» τοϊς έξαποστέλλει si 
ναι ένίοτε δλεδρια -^ ίντι, διάφοροι παροχθΐιαι φο 
νεύουσι τάς Φαλαίνας σφενδονίζοντες χατ αύτών έΐ 
στούς έμβίβαμμε'νους εις ίόν ά< λοιπόν εκείνη :<;ν 
όποιαν τρώγουσι τοιουιο-.ρόπω; έφονεΰδη, ή τροφή η. 
έξάγουσι» Ιχ ταύτης δύ»αται νά προξενησ») δυστυχή
ματα. Πολλάκις εί5ον πλήθος χατοί<ων συγχρόνως 
άποδανόντων ώς γευδέντις τήν μεμολυσμέ*ην ταΰτην 
τροφήν. ‘Ο σύντροφός των, όστις είχε πολλάς γνώ 
σεις έπί του άνιικειμέ/ου τούτου, ενεκα τών πολλών 
ταξιιδίων ατινα έχαμεν έπί πλοίων προσδιωρισμε'νω» 
διά την άγραν τοΰ είδους τούτου τοΰ κήτους, τοΐς έδω
σε πλείστας πληροφορίας διά ταΰτα.

• ‘ Η φάλαινα, τοΐς είπε, είναι έκ τών τιρατωδε. 
«τε'ρων ιχθύων ους άπαντφ τις έν τή θαλάσση, καί 
χατατάττεται εις τά εΐ'δη τών φυσητήρω/. Ό  δέ χα- 
ρακτήρ της είναι ελλειψις τών δδόντων. ‘Η κεφαλή ή

υπερμεγε'θης, ώς τό παρετηοήσατ?, είναι σχεδόν δλό- 
κληρος έσχισμένη, ενεκα τής μεγάλη; κοιλότητος του 
στόματος, ένθα δε«.α ή όώ5εκα άνθρωποι θα 3jvi;iiuaiv 
ευκόλως νά ίσ ιανια ι όρθιοι. Ή  ιύοεΐα αύ’.η δεςααενή

• Τ  λ « ,  % * . '  / Cιχηματι^,δται ααο σιαγονιια ο αία παχυτζια* ταυτα 
δέ είναι τά τής άνω σιαγώνος άιινα ύποστηρίζουαι 
τήν χερατώίη ταύχην ί5λην διτ,ρημένη, είς πέταλλα τά 
όιχοϊα τελαμο.ώϋη γέ»εια ή κοινώς πλ.υρά τής φ α 
λαίνης προσαγορεΰουJiv' τά είδη αΰτά τών όιτέων, 
άιινα άντιχαθισιώσι τ^ύ; όοόντας τοΰ ζώ ιυ, ιίναι 
χρώματος φαιοΰ, μελανού καί Χ'.ιρίνου, μέ πολυειδεΐς 
γραμμάς. Εύρίσκονται φάλαιναι οιιΐνες έχουσι πλευ
ρά; καθαροΰ γαλανοΰ χρώματος, χαί αυχα: είναι αί 
νέαι. ‘ t! σκληρά αΰιη υλη κοσμίΐται άπό τρίχας μα- 
κράς καί τραχείας, ή μάλλον « ύ tat είναι τά τελαμο* 
νώ3η γένεια συντεθε^ένα άπό νήμαχα παραλυόμενα 
καί λήγοντα είς λεπτότατα σωμάιιχ ταΐς θριξί παρα
πλήσιο.ς. ‘Εχάσιη πλευρά τής άνω σιαγόνος κοσμείται 
άπό διαχόσια πεντήχοντα πλευριδια, τά ισχυρότερα 
τών όιχοίων εύρίσκονται έν τώ μέσω έχοντα έω ; δώ- 
δεχα χαί δεκαπίνχε π-δών μήκος" ή χάτω σιαγών πε- 
ριχυχλοΰται άπό μεγάλας όστιωδιι; πλιυράς χρώματος 
λευχοΰ χαί χοατοΰσι τήν γλώσσαν, ήχΐ; έσιί σωρός 
άπαλή; πιμελής καί σπογγώδους, χρώματος λευχοΰ, 
άλλά ^τιδωμένου άπό μαύρα; κηλίδα;.

’Επι τής κεφαλής τή; φαλαίνης, άνωθεν τών οφθαλ
μών καί τών σιαγόνων, ίιψοΰται ισχυρόν τι κύρτωμα 
εχον δύω όπάς έΐ ών τά ζώον έχπέμπίΐ τά υδωρ μετά 
πλείστης όυνάμεω;. Ό  θόρυβος τοΰ κινήματος τούτου, 
όστις άχούεται πολύ μακράν, ό μ ο ιο ι τόν τοΰ άνεμου 
τοΰ καταδυομένου εί; οίονδήποτε ά»τρον. ‘ Η ΐάλαινα 
μόνον όχ» είναι πληγωμένη σφενδονίζει τά υ:ωρ ισχυ
ρότατο* χαί τόιε ό θόρυβος τόν όηοίον προξενεί όμοια'· 
ζει τόν τής ταραττομένης 6αλάσσ»ς. "Ανωθεν τοΰ 
κυρτώματος τούτου, είς τήν γωνίαν σχεδόν τοΰ στό
ματος, εύρίτΑονται οί οφθαλμοί, οΐιινε; δέν εί'α ι μ ι .  
γαλήτιροι τών τοΰ βοό;, κοσμούνται δέ καί ουτοι ύπό 
τριχών. Αμέσως οπιιθεν τών όφθαλμών κα! έπομ? 
νως πλησίον τή; γωνίας τοϋ στόμαχο;, ίύρίσκονχαι 
αί πτέρυγες, ανάλογοι τή μεγαλείο ιητι τοΰ ζώου, καί 
χεκα· υμμε'ναι άπό χονδρόν δε'ρμα, μελανόν καί πεποι- 
χιλμένον άπό άχχΐνας λευχά;. Κόπτων τις τάς π τέ 
ρυγας ευρισχιι χάτωδεν τοΰ δέρματος όοια ανθρώπι
νης χειρός ή/εωγμένη; παραπλήσια, Τά μεταξύ ιών 
αρμών όιαστήματα συνδέονται διά νεύρων σκληροτάτων. 
Η φάλαινα έχουσα μόνον δύω πτέρυγας μεταχειρίζε

ται αΰτάς ώ ; κώπας χαι κολυμβα ώ ; δίκωπος λέμβος. 
‘ Η κεφαλή είναι άμέσω; ηνωμένη μετά τοΰ σώμιτος, 
οπερ σχημαχ’ζει καμπύλωμά τι όμοιον τή τρόιτι?ι τοϋ 
πλοίου, στενοΰμενον καί λήγον εί; όριζόντειον ουράν, 
πεπροιχισμενην μέ μεγίστην ισχύ* m i διιρρημένην εις 
δύω όμοιους λοβούς.

α Τό χρώμα τών ζώων τούτων είναι ώραιότατον έν 
τώ ή λ ί ω ’ διότι οί μικροί σπιιοοέΐδεΐ; ελιγμοί ΰφ ών 
τό δέρμα των είναι κατάσιιχτον τοΐς δίδουιι τήν λοίμ- 
ψι* τοΰ αργύρου.

Κολυμβώσι μετά μεγίστης τα/ύτητος· ή δέ «ίνητίς 
των συνίσταται εις παραβολάς γεγραμμε-ας επί τοΰ



υδατος δια τοΰ αποτελέσματος τών κτυπημάτων τής 
δριζοντείου ούρας των επί τοί ίίδατος. Οχαν ή φα 
λαινα φεύγη, βλέπει τις εναλλάξ τήν κεφαλήν, τήν 
β ίγ ΐν  καί τήν εδράν της, έπειτα τό παν χάνεται οπω; 
άναφίνή μακρύτερα Ιπί τής έπιφανείας μέ τά βΰτά 
κινήματα.

’Αν χαί άςιοδαυμάστου δυνάμεως τά δαυμάσιον 
τοϋτο τέρας, {-.ολοντοϋχο Ιχει επίφοβους έχδροΰ;· ό 
ίπιφοβώχερος πάνχων είναι δ ξ'.ρία; ειχε σπαδίτη;. 
Ποτέ ή συνάντηοί; των δέν γίνεται ά»ευ μάχης' χαί 
συνήθως δ προχαλών χαύτην είναι δ Ξιφ:ας. Ενίοτε 
δύω τώ» ζώων τούτων ένοϋνται κατά μιας Φαλαινης, 
xai επειδή οδτη δεν εχει ούδέν δπλον άμυντικίν ή τήν 
ουράν της, επιπίπτει μέ τήν κεφαλήν, προ:παδοϋσα 
διά ταύτης >ά κτυπήση το» έχδρόν της, τάν δποΐον 
καταβά*λη διά τοΰ τοιούτου χτυπήματος' αλλ δ πα
νούργος Ξιφίας εύχόλω; αποφεύγει τήν πληγήν, xat, 
έπιπίπτων κατ’ αυτής τή έμπήγιι τά οιτλον του « ret 
τή; ράχεώς τη;. Πάντοτε δέ δσάχις ε’φορμα κατ’ αύ- 
τής, έχεΐνη καχα?ύεχαι, μολοντούτο τήν κατιδιώ/ει 
χαί χήν αναγκάζει »ά άναφανη' τόχε παλιν αργεχοι έχ 
νέου ή μάχη μέχρις ου χή* χάση άπδ τού; οφίαλμούς 
του. At Φ ά λ α ι ν ο ι  δσαι φονεύονται άπό τού; Ξιφίας 
τόσον άπόζουσιν, ωσχε ή όσμή των διαδίδεται μα«ρό- 
βεν. Λέγουσιν δτι οί Ξιφίαι xai άλλοι τινέ; ι’χβύε; 
τοϋ βΰτοΰ γένους είναι άπληστότατοι τή; γλωσση; τή; 
Φαλαίνηο, μάλισχα προσπαίοΰσι νά τήν υποκλεψωσι 
ζώντος τοϋ ζώου. Πράς τοΰτο είς έξ αΰιών ζηχεΐ νά 
είσάξη πρώτος τήν κεφαλήν του έν τω  στόματι τής 
Φαλαίνης, οχβν δέ χαταληφβή μετβξύ τών σιαγόνων 
της, μένει έχεί, άποτελοϋν τρόπον τινα γωνίαν, έ«ώ 
οί άλλοι μ«γεδύνοντες τά χάσμα είσϊύουσιν έ* βύτώ 
καί χαιειδίουσι τήν γλώσσαν. Καί τότε ή Φάλαινα 
άποδνήσκει έν σπαραγμοις.

Μετά τάς πληροφορίας ταύχας δ σύντροφός των 
έπρόσδεσι· « Αΰρεον δά πορευδώμεν δμοΰ ?ιά νά ΐοω* 
μεν άν ϊυνάμεβα νά έξάξωμεν τεμάχιόν τι τής Φα 
λβίνης ταύτης πριν τής διαλύσεώ; της· καί τότε δά 
δυνηδώ νά σας δώτω τινάς πληροφορίας περί τής 
αλιείας της. ·

* Α λ ιε ία  Φαλαίνης.

Τήν επαύριον οί τρεις δυστυχείς σύντροφοι προμη 
δευδέντες μέ όσα εργαλεία εκρινον έπιτήδιια, έπορεύ- 
βησαν πράς τά νικρδ* τέρας. Μή δυνάμενοι δέ νά δια- 
μελίσωσι τό ύπερμέγεδες τοΰτο ζώον, ήρκέοδησαν νά 
διατρυπήσωσι μόνον τδ παχύ δέρμα του εις πολλά 
μέρη, xai βυδίζονιε; όξε’α δργανα εις τήν στιβάδα τής

,πιμελής της «ύρισκομέ»ης μεταζύ του δέρματος χαί 
τής σαρχος, Ιχαμον νά ριύσΐ) μεγάλη ποσότης έλβίοι» 
χήν δποίαν έσύναξ*ν είς μικρούς χαδίσχους ους ιιχον 
φέρει έπι τώ σκοπώ τούιω' ώσαύτω; άφ»ρεσαν, διά 
τοΰ πίλέχυο;, μεγάλα τεμάχια πιμ ιλή ; οπω; τά ά να -' 
λύσωσι χαί χαχασκευάσωσι διά τούτων έξαίριτον ύλην 
διά τήν λυχνίαν τ ω ν .  Αί ζωοτροφίαι ας ιιχον ήδη μέ 
αφθονίαν, τούς άπέτρεπον άπά τοί νά γευδώη τβ 
άνοστον χρέας τοΰ ζώου τούτου' άλλως άρκβχον φορ- 
τίον εχονχες δέν έπεδύμουν νά λαφυραγωγήσωβι χαί 
άλλο άπά τοΰ ζώου. ’Ιίγκατέλειψαν λοιπάν τά έπίλοι. 
πον είς τά άγρια θηρία καί είς τά μεγάλα άρπακτιχά 
πτηνά τά όποια χατ έχείνην τήν στιγμήν περιεπλα- 
νώνχο άνωθεν τής χ»φαλτ5; των

Έ -ώ  όμως διήρχει ή έκχέλετις τοΰ £ργου τω*, καί 
δχε άχομη έπέστρεψαν είς τήν χαλύβην, δ σύντροφός 
των τοΐς ISοσε πολλά; πληροφορίας περί τ ΐ ;  αλιείας 
χής Φαλαίνης, χαί ταύχας μεχαφέρομεν xai ημείς έδώ.

Οί Βάσκοι, ή μάλλον ο{ δαλασσοπόροι τής Βι- 
σχαίις χαυχώνται γενι/ώ; ώς πρώτοι πολεμισταΙ τοΰ 
δαλασσίου τούχου βασιλέως· τουλάχι«τον ή έηιτη- 
διιότη; ήν άιιέκχησαν εί; τήν χινδυνώΒη ταύτην αλιείαν 
καί ή τόλμη ήν έχρώντο έν αύτή τοί; εδοσεν έπι τοϋ 
αντικειμένου τούτου φήμην μεγάλην. Πρώχοι οί ‘Ολ
λανδοί xai οί “Αγγλοι έ-εψύχωσαν διά μεγάλων άνχι- 
μισδιώ» τδ είδος Tsiixo χή; αλιεία;· μετά τούχου; ήλδον 
οί ’Αμερικανοί χαί τελευταίοι πάνχων οί Γάλλοι, χαί 
δμω;, άπδ τδ 1 7 85 — 1793 , έχαχόν δεχατέσσαρες 
νήες είίήλδον είς τήν Γ^λλίϊν μέ χιλίους τριάκοντα 
τόνους ελαίου. ’Απά τήν εποχήν ταύτην, α  φορτωταΐ 
τών Γαλλικών λιμένων δέν επαυσβν άπδ τοΰ νά ού- 
ξάνωσι τδ είδος «οΰτο τής εργολαβίας.

‘Ο έχτεταμενο; ουχος κινδυνώδης πλοΰς απαιτεί 
πλοία καλώς χατεσχευασμίνα, μέ δπλισμδν ίσχυράν 
καί άποσχευήν πολυάριδμον. "Αμα παρατηρήσωσι χήν 
Φάλαιναν, ή μακρόδεν άκούσωσι τδν φυσητήρα αυτής 
άνυψίϋνχα χά ΰ8ωρ, άπανχες οί άλιεΐς ^ίπτονχαι είς 
χάς λίμβου; χων. ‘ Εκαστη λέμβος συνήθως περιλαμ
βάνει !ξ  ά>δρώ*ου;, ενίοτε όμω; κβί επτά, χατά τδ 
μέγεδός της. Πλησ:άζουσι τήν Φάλβινβν βοηδούμινίΐ 
άπδ τά χωπία τω», χαί δ καμαχευτή; ootic ΐσταται 
ίμπροσδεν τή ; λέμβου, ριπχει κατ' αύχή; τάν κάμβχά 
του. Συνήδω; προσπαδοϋσι νά εϊσάξωσι τάν σίδηρον 
πλησίον «ών ώτων χαί τών σιαγόνων ή Ιν τώ μέσω 
τής ^άχεω;. ‘Ο σίδηρος τοί κάμακος χβτά μέν τδ 
έμπρόσδιον μέρος του δμοιάζει τδ βέλο;, αλλά μέ 
δύω άχμάς· τά οπίσθιον δέ είναι γονδράν, διά νά μή 
δύναται ή Φάλαινα νά τδ συντρίψη ή άποσπάσΓ,.


