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ΕΙΚΟΝΕΣ.
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Α. Γάρφηλι)'. — Ή' οχυρά πόλη; Σοΰιιλα. —Το στενόν τής Βράχος. — Σαρκοφάγος 
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ΩΡΑΙΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.
(μετά είκόνος.)

II ΝΕΔΑ, ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΝ ΑΡΚΑΔΙΑι.

Ή ’Αρκαδία, ή τόσον γραφική έπαρχία τής Ελλάδος, ή τόσον 
πλούσια είς θέσεις ρωμαντικάς, περιβρέχεται και ύπδ ρυάκωυ και 
ποταμών, οΐτι- 
νες διά τών χα- 
ριεστάτωυ αύ
τών έλιγμώυ κα- 
Οωραΐζουσιν έτι 
μάλλον τήν χώ
ραν.

Είς τών πο
ταμών τούτων 
είνα καί ή Νέδα, 
ήτις έχουσα τάς 
πηγάς αύτής έν 
τω Κεραυσίω 
δρει (ύέει πλη
σίον τής πόλεως 
Φιγαλίας. Κατά 
τήν αρχαιότητα 
ό ποταμός ούτος 
διεπλέετο ύπό 
μικρών πλοια
ρίων , έθαυμά- 
ζετο δέ διά τάς 
καμπάς καί πε- 
ριστροφάς 
τοΰ. Ή σωζο- 
μένη σήμερον 
γέφυρα, ήν πα- 
ριστα ή ήμετέρα 

αύ-

Η ΝΕΔΑ, ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΝ ΑΡΚΑΔΙΑι.

εΐκών, εΐναι έργον τών τουρκικών χρόνων, αρκούντως δέ στερεώς 
κατεσκευασμένη καί ούσιωδώς τήν συγκοινωνίαν τών μερών έκείνων 
διευκολύνουσα. Έν καιρω χειμώνος καί κυρίως έν έτεσι πολυομ
βρίας ή Νέδα έχει δρμητικδν τό ρεύμα, ύπερπηδά ένίοτε τάς 
δχΟας αύτής καί κατακλύζει τά ταπεινότερα μέρη. Τό ύδωρ της 

εΐναι διαυγέστα- 
τον καί ευχάρι
στου είς τήν 
πόσιν. Είς άπό- 
στασιν μιας πε
ρίπου ώρας άπό 

τής γεφύρας 
ταύτης ή Νέδα 
δέχεται τόν μι
κρότερου ποτα
μόν Λύμακα, δ- 
στις κατά τόν 
'Όμηρον έλαβε 
τήν όνομασίαν 
ταύτην έκ τοϋ 
οτι παύσαντός 
ποτέ έν Έλλάδι 
δεινού λοιμού οί 
κάτοικοι ένιψαν 
τά μολύσματα 
τής νόσου είς 
τόν ποταμόν, β- 
πως δι’ αυτού 

διοχετευθώσι 
μακράν είς τήν 
θάλασσαν, ήτοι 
μέ άλλους λό
γους μετεχειρί-
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σθησαν τον ποταμόν ώς όχετόν τών ακαθαρσιών καί μολυσματικών 
ουσιών. Τις οΐδε έάν και τότε δέν εδρον βακτήρια, ή αχι- 
ζομόκητας εις τά πόσιμα αύτών ΰδατα;

Έν τή θέσει, καθ’ ήν οι δύο ούτοι ποταμοί ένοϋνται εόρί- 
σκετο άλλοτε ναός τής Εύρυνόμης, αρχαίος πολύ και σεβαστός. 
Περί δέ τόν ναόν τούτον υπήρχε πυκνόν δάσος κυπαρίσσων. Κατά 
τήν μυθολογίαν ή Εύρυνόμη ήτο θυγάτηρ τοΰ Ωκεανού, ώς και 
ό Όμηρος μαρτυρεί. Άπόδειξις τής καταγωγής της ήτο και τό 
άγαλμά της έν τώ ναω, τό όποιον παρίστα τήν Εύρυνόμην, έχουσαν 
τό μέν άνω μέρος τοΰ σώματος γυναίκας, τό δέ κάτω μέρος 
ιχθύος.

Σήμερον ούτε ναός πλέον ύπάρχει, ούτε άγαλμα, 
κυπαρίσσων μένει μόνον ή άνάμνησις τών αρχαίων 
και ή ώραία φύσις, ή αναλλοίωτος καί αθάνατος!

ούτε οασος 
παραδόσεων

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ.
Τή 30 11 Σεπτεμβρίου 1881.

Τό κυριώτατον ζήτημα τοΰ τελευταίου δεκαπενθημέρου ύπήρξε 
τό τής ύγιείας καί τό τής καθαριότητας τής πόλεως. Καί ή μέν 
ύφισταμένη έπιδημία όμολογεϊται δτι ύπέστη ύφεσιν σπουδαίαν, ή 
οέ πόλις διετηρήθη πως καθαριωτέρα, έσπευσε δέ κατά τό ένόν 
καί ή δημοσία καί ή ιδιωτική φιλανθρωπία πρός περίθαλψιν τών 
άσθενούντων άπορων καί πρόχειρον βελτίωσιν τών κακώς έχόντων. 
Ή δέ κυριωτέρα πρόοδος τών τελευταίων ήμερών εΐνε ή δοθεϊσα 
εις τόν περί τής επιδημίας λόγον έπιστημονικωτέρα χροιά. Η 
ύπό τοΰ δήμου καταστάσα έπιτροπεία πρός έξέτασιν τών ύδάτων 
έξέδωκε μίαν μέν πρόχειρον άπόφανσιν, προκληθεϊσα ύπό τοΰ κα- 
θηγητοϋ τής ιατρικής κ. Κ. Δηλιγιάννη, πρεσβεύοντος δτι ή τυ
φική έπιδημία μεταδίδεται διά τοΰ υδατος, έν ω ανεΰρεν, ώς λέγει, 
μικροσκοπικά βακτηρίδια, έδημοσίευσεν έπειτα μακροτέραν εκθεσιν, 
έν ή άποφαίνεται δτι δέν εύρίσκεται έν ταϊς υδασιν ό τυφικός ιός. 
Καί άλλαι δ’ εκθέσεις καί γνωματεύσεις έδημοσιεύθησαν. Καίτοι 
δέ δυστυχώς αί πλεϊσται τών εκθέσεων δέν ήσαν άπηλλαγμέναι 
αμοιβαίων αντεγκλήσεων καί πάθους καί ορμής ήρχιαε σκορπιζό- 
μενον φώς τι έπί τήν Ολιβεράν νόσον καί τάς αιτίας αυτής. Άλλ’ 
ή συζήτησις δέν πρέπει νά παύση, αί έρευναι δέον νά έπιταθώσιν, 
ούχί οέ νά έκλίπωσι, καί νά μελετηθή τό ζήτημα τών ύγιεινών 
δρων τής πόλεως τών Αθηνών καθόλου ύπό εύρυτέραν έννοιαν. 
Διότι φοβούμεθα μή έπερχομένων τών φθινοπωρινών δρόσων 
λησμονήσωμεν έν τω συνήθει άψικόρω του ήμετέρου χαρακτήρος 
τά θερινά κακά.

Ο δήμαρχος ήμών, δστις έν τή Ουέλλη τής πρώτης έπ’ 
έσχάτων κατ’ αύτοΰ κατακραυγής άπεφάσισε νάποβάλη τόν τίτλον 
του ύδραυλικοΰ, δν έπιδεικνύων άνήλθε πρό διετίας εις τήν δη
μαρχικήν έξουσίαν, καί έσκέφθη νά προτείνη εις τό δημοτικόν 
συμβούλιου τήν πρόςκλησιν ειδικού ύδραυλικοΰ έκ τοΰ εξωτερικού 
πρός έξέτασιν τοΰ άττικοΰ λεκανοπεδίου, μεταβολών, ώς φαίνεται, 
γνώμην ή έξαγοραζόμενος τόν καιρόν, ενδιατρίβει τά νΰν περί 
σκέψεις διοχετεύσεως ύδάτων έκ τοΰ μαραθωνικοΰ πεδίου. Ή αρ
χαία πηγή Μακαρία, ήν γνωρίζουσιν ήμϊν οί 'Ηράκλειοαι τοΰ 
Εύριπίδου, ακούεται καί πάλιν πεζότατα, έπ’ εύκαιρία δήλα δή τοΰ 
κοιλιακού τύφου. Ίδωμεν άν καί ταΰτα εΐνε σκέψις εμβριθής ή 
μόνον πρόχειρα τεχνάσματα πρός έξαπάτησιν τών πολλών δι- 
ψώντων.

Ή χώρα ήν κατοικοΰμεν εΐνε αληθώς οΰτω συνδεδεμένη μετά 
τών αναμνήσεων τής άρχαιότητος, διασχίζεται οΰτω πυκνώς ύπό 
τών κλασικών όνομάτων, έν αυτή διασταυροΰται οΰτω περιέργως 
τό νέον μετά τοΰ αρχαίου, ώςτε άνά έκαστον βήμα ήμεΐς οί νεώ- 
τεροί προςκρούομεν είς άρχαϊον λίθον ή άπαντώμεν άρχαϊον όνομα. 
’Εντεύθεν παν δημόσιον έργον έν Έλλάδι συνδέεται άναποσπάστως 
μετά τής άναπολήσεως ή άνευρέσεως αρχαίου τίνος μνημείου, 

παραδόσεώς τίνος αρχαίας. Τούτο συνέβη έπ’ έσχάτων καί έν 
Κορίνθω, ένθα αί μελέται πρός τομήν τοΰ ισθμού προύχώρησαν 
ίκανώς. Άπεδείχθη δέ διά τών δοκιμαστικών φρεάτων, άτινα 
έφθασαν είς βάθος μέτρων πεντήκοντα, δτι ή άρίστη γραμμή πρός 
χάραξιν τής διώρυγος εΐνε ή εύθεϊα, ήτις εΐνε ή αύτή καθ’ ήν 
καί έπί Νέρωνος έγένετο άρχή τοΰ έργου. Κατά τάς γενομένας 
λοιπόν άνασκαφάς εύρέθη μεγίστη δεξαμενή, άριστα διατηρουμένη, 
χρησιμεύουσα καθ’ § φαίνεται, πρός διημέρευσιν τών έργατών οΐ
τινες έπελήφθησαν τής σκαφής έπί τοΰ 'Ρωμαίου έκείνου αύτο- 
κράτορος.

Καί έπειδή περί αρχαιοτήτων ό λόγος, έπιτρέψατέ μοι νά 
μεταβιβάσω τόν αναγνώστην άπό Κόρινθου είς Μέγαρα καί έκεΐθεν 
δι’ ’Αθηνών είς Μήλον. ’Εννοώ δτι τά πηδήματα ταΰτα έχουσί 
πως τύπον μεταναστεύσεως, άλλ’ εΐνε, ύποθέτω, συγκεχωρημένα 
κατ’ αύτάς είς τούς Αθηναίους ήμας, οΐτινες ταύτας τάς ήμέρας 
εϊμεθα συνειθισμένοι είς τήν θέαν μετοικήσεων μή λησμονείτε 
δτι εύρισκόμεθα είς τάς παραμονά; τής πρώτης Σεπτεμβρίου, 
καθ’ ήν ό ξένος περιηγητής ό έπισκεπτόμενος τάς Αθήνας ούναται 
νά νομίση εύχερώς ότι οί κάτοικοι τής πόλεως ταύτης ζώσι σχε
δόν βίον νομάδα. Άλλ' άρχομαι άπό τών Μεγάρων. Πρό δεκα
πενθημερίας περίπου μεγάλη ζωηρότης καί δραστηριότης κατέ- 
κλυσαν τάς μεγαρικάς άκτάς- ή χωροφυλακή άφεϊσα τά όπλα ένε- 
δύθη τόν δόλον. Κατεδιώκετο άγαλμα Άρτέμιδος κεκρυμμένον 
ύπό τίνος χωρικού. Μετά πολλά άνεκαλύφθη. Ή χωροφυλακή 
έγαυρίασεν, ό τύπος συνεκινήθη, άλλ ώς ετεροκίνητος ή μάλλον 
έπαθεν δ,τι οί έν άλύσει κρατούντες άλλήλων τάς χεϊρας καί συν
δεόμενοι μετά μηχανής ηλεκτρικής. Τό άγαλμα κατασχεθέν μετη- 
νέχθη είς Αθήνας, ήχθη πρό τού ύπουργικού συμβουλίου, δπερ, 
ώς λέγουσιν αί κακαί γλώσσαι, έπ’ ίσης συνεκινήθη έπί τώ κάλλει 
καί τή εύτεχνία τού αγάλματος· τέλος έξετέθη έν τω κατά τά 
Πατήσια Μουσείω. Δέν έχρειάσθη δμως πολύ ΐν’ άποδειχθή ύπο- 
βολιμαΐον γέννημα τών καθ’ ήμας ήμερών, έργον μαθητοΰ τίνος 
τού γλύπτου Φιλιππότη, κατασκευασθέν κατά κακήν αντιγραφήν 
τού προτύπου τοΰ διδασκάλου, δπερ νΰν εΐνε έκτεθειμένον έν τώ 
Μουσείω παρά τό άρχαϊον δήθεν άγαλμα τοΰ Μεγαρέως άγρότου. 
Καί τό μέν πρότυπον παριστά Άρτεμιν, καλήν κακήν, τό δέ αντί
γραφου εΐνε άναμιξις άδεξία Άρτέμιδος καί Άμαζόνος.

Καί πάλιν άλλο άνάλογον γεγονός. Ολόκληρος ή Μήλος 
καί αύτή ή Σύρος συνεκινήθησαν έπί τή μελετωμένη αρπαγή περι
φανούς άγάλματος άναλόγου πρός τήν μηλιάν Άφροδίτην τοΰ Λού
βρου. Καταδιώξεις, περιπολία!, πάταγος, άρθρα έφημερίδων, έγ- 
κώμια! Τό άγαλμα έρχεται είς τάς Αθήνας καί εύρίσκεται ον 
έργον τών φραγκικών χρόνων, εΐνε δέ σύμπλεγμα παριστών τόν 
Άδάμ καί τήν Εΰαν. Άν δ Γαλάτης Buchon, δςτις έλθών είς 
τήν Ελλάδα έζήτει πάση μηχανή νά έπιθέση τήν σφραγίδα τοΰ 
φραγκισμοΰ είς δσα πλείω ήδύνατο οικοδομήματα καί έργα τής 
γλυπτικής, έζη τώρα θάνεκραύγαζε μέγα χαίρων έπί τώ εύρήματι. 
Καί ήμϊν δέ διαφέρει. Τίς οΐδε ποιον μέγαρον Φράγκου εύπα- 
τρίδου τής Μήλου έκόσμει. Όσον γνωρίζω, εΐνε τό πρώτον εύρεθέν 
έν Έλλάδι δλόγλυφον άγαλμα τών φραγκικών χρόνων. Δέν εΐνε 
λοιπόν άξιον περιφρονήσεως τό εύρημα, άλλά μόνον παρίσταται 
ένταΰθα ή εύκαιρία νά κακισθή ή περί τά άρχαιολογικά άμάθεια 
τοΰ τύπου καί ή αδιαφορία τών έπιτετραμμένων τήν τών αρχαιο
τήτων φύλαξιν καί διακόσμησιν.

Άλλοτε έγραψα Ύμϊν περί έλληνικοΰ θεάτρου. Τάς ήμέρας 
ταύτας ή πόλις παρέστη θεατής άξιολόγου καί έκτάκτου διδασκαλίας. 
Παρεπιδημών ένταΰθα ό κ. Νικόλαος Λεκατσάς, ύποκριτής Ιθακή
σιος, δςτις διέμεινεν έν Αγγλία μακρά έτη καί διεκρίθη ήδη έπ’ 
άγγλικών θεάτρων, έδίδαξε πρό τών Αθηναίων έν τώ Οεάτρω τών 
’Ολυμπίων τόν Άμλέτον αγγλιστί μετά τοΰ θιάσου τοΰ κ. Ί'αβου- 
λάρη, διδάσκοντος ελληνιστί. Οι παραστάντες είς τό θέαμα άπε- 
κόμισαν τάς άρίστας τών έντυπώσεων, άναγνωρίσαντες Έλληνα 
ύποκριτήν άριστον, δυνάμενον πιθανώς νά θέση φαεινήν κρηπίδα 
τοΰ μέλλοντος έθνικοΰ θεάτρου. Μή δυνηθείς νά παραστώ είς 

τήν πρώτην διδασκαλίαν θά γράψω Ύμϊν περί αύτοΰ διά μακρών 
άμα ώς έμφανισθή καί πάλιν έπί τής σκηνής.

Λυπούμαι δτι σφραγίζω τήν σημερινήν έπιστολήν μέ λίθον 
μαυρον, άγγελλα» τόν θάνατον έπιφανοΰς πολίτου, τοΰ Γερασίμου 
Ζωχιού, δςτις άπέθανε φέρων τόν βαθμόν πλοιάρχου τοΰ βασιλικού 
ναυτικού. Ώς πολιτευόμενος, καθηγητής, συγγραφεύς καί δημοσιο
γράφος άνήκεν είς τήν ύγιά μερίδα, είς ήν οφείλονται τά όλίγα 
αγαθά τοΰ τόπου. ΈΙτο άνήρ τοΰ παλαιού κόμματος, εύθύς τομεύς 
τής αλήθειας, ύπό τήν χάριτα τοΰ λόγου κρύπτων βάθος διανοίας 
καί καλύπτων διά ρόδων αυτοφυών τοΰ πολιτικού ήμών βίου τά; 
άκάνθας.

Καλλίας.

ΑΙ ΝΈΑΙ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩι ΑΡΧΑΙΟΑΟΓΙΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ.
([*ετά  8ύω ε!»όνο»ν, δρα σελ. 153.)

Πρό τινων έβδομάδων εΐδησις διαδοθεϊσα άστραπηδόν είς τά 
πέρατα τής οικουμένης περί σπουδαίας άρχαιολογικής άναζαλύψεως 
έν Αίγύπτω, συνεκίνησε τόν έπιστημονικόν κόσμον. "Αμα τώ άκού- 
σματι ή διεύθυνσις τού Εσπέρου έσπευσε νά κάμη τά άναγκαϊα 
διαβήματα, δπως έπιτύχη πιστά; τινας εικόνας τών εύρημάτων 
καί τοΰ μέρους, έν ω έγένετο ή άνακάλυψις, καί σήμερον ασμένως 
παρουσιάζει τοϊς άναγνώσταις τάς εικόνας ταύτας, δημοσιεύει δέ 
ταύτοχρόνως καί τήν περιγραφήν ή μάλλον εκθεσιν τοΰ τάς άνα
σκαφάς έπιτηρήσαντος λογίου άρχαιολόγου κυρίου Αιμίλιου Brugsch.

"Ότε τή 2 παρ. Ιουλίου, λέγει ό Brugsch, έγκατέλιπα τήν 
πόλιν Σιούτ, τόν κυριώτερον σταθμόν έν τή άνω Αίγύπτω τοΰ δίς 
τής έβδομάδος είς Άσσουάν πλέοντος άτμοπλοίου τοΰ Νείλου, δέν 
ήδυνάμην νά φαντασθώ δτι όλίγαι μόνον στιγμαί μ’ έχώριζον άπό 
σημείου έν τώ βίω μου, δπερ όλίγοις μόνον δέδοται άνθρώποις νά 
ΐδωσι καί ού ή άνάμνησις θέλει μένει ζωηρά έν έμοί μέχρι βα- 
θυτάτου γήρατος.

Εύρισκόμην ύπό τήν έντύπωσιν μεγάλης βαρυθυμίας, δτε κα- 
θήμενος έν τώ άτμοπλοίω ύπό τάς καυστικάς τοΰ ήλιου τής 
Αίγύπτου άκτϊνας, παρετήρουν τά θολά τοΰ Νείλου κύματα, δστις 
βαθύς είς τό μέρος τούτο έρρεε μετ’ οκνηρά; βραδύτητο;. Ίίτο 
άκριβώς έν έτος, άφ’ βτου εΐχον άπολέσει τήν φιλτάτην μητέρα 
χωρίς νά δυνηθώ ύστάτην φοράν νά προσβλέψω είς τούς άγαπη- 
τούς έκείνους καί γλυκείς οφθαλμούς, οΐτινες εΐχον κλεισθή διά 
παντός.

Τή 4 ’Ιουλίου έφθασα είς Λουξώρ, δπως ήδη τήν έπιοϋσαν 
κάμω έναρξιν τής έρεύνης τών άνακαλυφθέντων αρχαίων. Πώς 
καί πότε άνεκαλύφθη τό ύπό τών ’.Αράβων μέ τόν πέπλον τής 
μυστικότητος κεκαλυμμένον μέρος, τοΰτο δέν ενδιαφέρει είμή μόνον 
τόν γνωρίζοντα κατά βάθος τήν Αίγυπτον καί τήν κατάστασιν τής 
χώρας ταύτης- τοϊς πολλοϊς άρκεϊ νά άναφέρω δτι αί πρό έννέα 
ήδη έτών έν Θήβαις πωλούμεναι μικραί, μάλλον ή ήττον πολύ
τιμοι, αρχαιότητες, έδιδον νύξιν περί ύπάρξεως μεγάλου τίνος βα
σιλικού τάφου ή μάλλον είπεϊν νεκροπόλεως, ής δμως ή Οέσις δέν 
ήτο δυνατόν νά εύρεθή. Κατά τήν μηνί Άπριλίω τρ. έτους μετά 
τοΰ κυρίου Maspero, τοΰ νέου διευθυντού τοΰ έν Βουλάκ αιγυπτι
ακού μουσείου, καί διαδόχου τοΰ Μαριέττη, έπιχειρηθεϊσαν περιο
δείαν, κατωρθώσαμεν νά εδρωμεν τόν γνωρίζοντα τήν θέσιν τοΰ 
κεκρυμμένου τάφου, χωρίς δμως νά μάθωμέν τι περαιτέρω. Μόλις 
δύο μήνας μετά ταΰτα έγένετο ή άνακάλυψις.

0 περιηγητής γνωρίζει ήδη τό έρείπιον, τό φέρον τήν νέαν 
ονομασίαν Δέρ-ελ-βαχρί, τό κείμενον πλησίον τών θηβών καί έπί 
τής άριστεράς τοΰ Νείλου όχθης. Τό έρείπιον τοΰτο προςερείδεται 
αμέσως έπί τοΰ αποτόμου όρους, τοΰ χωρίζοντος αύτό άπό τών 
βασιλικών τάφων καί σχηματίζοντος οΰτω τό δριον τοΰ αρχαίου 
ύπό τής βασιλίσσης Χαταζοΰ (τής 18,,ς δυναστείας) άνεγερθέντος 
μεγαλοπρεπούς ναοΰ. Τό όρος τοΰτο έκτείνεται είς διεύθυνσιν 
νοτιοδυτικήν μέχρι τών ερειπίων τοΰ Μεδενέ-χαβοΰ. Είς άπό- 

στασιν 150 περίπου μέτρων άπό τοΰ Δέρ-ελ-βαχρί, καί σχεδόν 
όπισθεν τής υπό πολλών τάφων κατεχομένης ύπωρείας τοΰ Γουρνά, 
στενή φυσική άτραπός άγει πρός μικράν, εξήκοντα μέτρα άνωθεν 
τής θηβαϊκής πεδιάδας κειμένην καί έντελώς ύπό τών έξεχόντων 
βράχων κεκαλυμμένην φάραγγα. Ένταΰθα ήτο τό μέρος, δθεν 
επρόκειτο ν άρχίσω τάς έρεύνας μου. Εΐχον είς τήν διάθεσίν 
μου 300 έργάτας καί έργαλεϊά τινα πρός έξέτασιν τοΰ φρέατος, 
δπερ εΐχε βάθος 46 ποδών. Στηριζόμενος έπί σχοινιού ήρχισα 
τήν υπόγειον οδοιπορίαν μου. Τό φρέαρ, τετράγωνον, πλάτος 
έχον μετρ. 1,88 ήτο ατέχνως καί παρά τούς κανόνας εντός τοΰ 
βράχου λελαξευμένον ■ έφαίνετο δέ δτι ή δλη έργασία εΐχε γείνει 
έπιπολαίως καί κατεσπευσμένως. Είς τό βάθος τοΰ φρέατος ύπήρχεν 
είσοδος, πλάτος μέν έχουσα μέτρ. 1,57 ύψος δέ 0,94 καί άγουσα 
κατ’ εύθεϊαν είς στοάν μήκους όκτώ μέτρων. Ό άήρ, ό έπί δύο 
καί επέκεινα χιλιετηρίδα; κεκλεισμένος, ήτο τόσον βαρύς καί με- 
μολυσμένος, ώστε μόλις άντεϊχεν ή λυχνία μου. Ήμην ήναγκασ- 
μένος νά έξετάζω μάλλον διά τής αφής ή διά τής δράσεως τά 
πρό τών ποδών μου κείμενα. "(Ιλη ή στοά ήτο πλήρη; λαρνάκων, 
κιβωτίων, άγαλματίων καί ποικίλων αντικειμένων. Διατρέξας ουτω 
τά όκτώ μέτρα, ένόμισα δτι έφθασα είς τό τέλος τής στοάς, δτε 
αίφνης άνεκάλυψα δτι ή στοά διηυθύνετο πρός τά δεξιά βορειο- 
άνατολικώς, καί τοΰτο, ώς άπεδείχθη κατόπιν, είς άπόστασιν έξή- 
κοντα δλων μέτρων. Καί τής δεύτερα; ταύτης στοάς τό έδαφος 
ήτο πλήρες νεκρικών λαρνάκων καί άρχαιοτήτων διαφόρων. Ή 
έκπληξίς μου ήτο τοιαύτη, ώστε δέν ήξευρα άν ήμην έξυπνος ή 
έάν ο,τι έβλεπον ήτο όνειρον άπατηλόν. Έκάθησα έπί σαρκοφάγου, 
έπί τοΰ καλύμματος τοΰ οποίου βλέπω καθαρώς τό όνομα τοΰ βα- 
σιλέως Σέτιδος Α’. τοΰ πατρός τοΰ Ραμσή Β'., άμφοτέρων άνη- 
κόντων είς τήν 191'' δυναστείαν. Όλίγα βήματα άπωτέρω έντός 
απλής ξύλινης λάρνακος, τά; χεϊρας έσταυρωμένα; έπί τού στήθους 
έχον, έκειτο τό λείψανον τοΰ μεγάλου Σεσόστριδος. Καί δσω 
προύχώρουν τόσω πλουσιώτερος έγένετο ό θησαυρός. ’Εδώ ό 
Άμένοφις A . έκεΐ ό Άμοσις, οί τρεις θοΰθμοι, ή βασίλισσα Άαμή - 
νοφέρτ-αρί, ή βασίλισσα Άαχ-χοτέπ, μόμιαι δλαι καλώς διατη- 
ρούμεναι · τό δλον 36 σαρκοφάγοι, άνήκοντες είς βασιλείς, είς τάς 
συζύγους των, είς βασιλόπαιδας καί ήγεμονίδας.

Έπί δύο δλας ώρας έμεινα έν τή ύπογείω στοά μόνον δπως 
£ίψω βλέμμα έπί τών πρό τών ποδών μου κειμένων κειμηλίων. 
"Αμα άνελθών έσπευσα νά προβώ είς άνέλκυσιν τών σαρκοφάγων, 
έργον κοπιώδες είς άκρον καί μάλιστα έν εποχή τοιούτου καύσωνος. 
Μετά τέσσαρας ήμέρας άπαντες οι άρχαϊοι ούτοι Φαραώ ήσαν 
τοποθετημένοι έν μέρει άσφαλεϊ παρά τάς Θήβας, δθεν κατόπιν 
τό άτμόπλοιον ήμών μετέφερεν αύτούς είς τό Μουσεϊον. Ούδέποτε 
βεβαίως ό Ιερός ποταμός μετέφερε φορτίον μεγαλείτερον καί 
εύγενέστερον.

Αί αίθουσαι τοΰ μουσείου έν Βουλάκ είναι πολύ μικραί δπως 
χωρήσωσι τούς άνακαλυφθέντας θησαυρούς, καί δέον νά γείνωσιν 
έπισκευαί καί έπεκτάσεις. Ή καταγραφή καί κατάταξις δλων τών 
πολυτίμων τούτων αντικειμένων άπαιτεΐ πολύν τόν χρόνον- έπί 
τοΰ παρόντος άριθμοΰντες τό εύρημα, έχομεν- τέσσαρας μέν Πα
πύρους, έπτά δέ μομίας βασιλέων, επτά έπίσης βασιλισσών· πλή
θος δέ μομιών βασιλοπαίδων καί άλλων μελών τών βασιλικών 
οικογενειών.

Έκτος δέ τούτων εύρέθη μεγάλη σκηνή έξ έρυθρού, πρασίνου, 
κίτρινου καί λευκοΰ δέρματος πρός διακόσμησιν τάφου ήγεμονίδος 
τινός. Πρός τούτοις 3700 άγαλμάτια Όσίριδος', 15 μεγάλαι φε- 
νάκαι τών τελετών, 46 ξύλινα κιβώτια μετά έπιγραφών, περιέ- 
χοντα αναθήματα, 4 όρειχάλκινα άγγεϊα διά τάς Ουσίας, μέγας 
ξύλινος πίναξ μέ κείμενα ιερατικά, καί πλήθος άπειρον μικροτέρων 
αντικειμένων.

Αί μόμιαι είσί σχεδόν δλαι άρίστης διατηρήσεως- παρά τισιν 
ή περιτύλιξις φαίνεται λαβοΰσα χώραν μόλις χθές. Πάντα τά 
πτώματα είναι κεκαλυμμένα ύπό στεφάνων άνθέων, ών τά ποικίλα 
χρώματα διατηρούνται θαυμασίως. Ότε πρό έτών ό Βελζόνης
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ήνοιξεν έν θήβαις του τάφου τοϋ Σέτιδος Α'., εύρε του μέν τάφου 
χαλώς διατηρημένου, άλλά του λίθινου σαρκοφάγου, δστις σήμερον 
εύρίσκεται έυ ’Αγγλία, κενόν. Ό πέμπτος σαρκοφάγος, δν έγώ 
άνεΰρον, ήτο ό τοϋ Σέτιδος Α. και έντός αύτοΰ ή άριστα διατηρου- 
μένη μομία τοΰ βασιλέως.

'Όλος ό τόπος, ώς φαίνεται έκ τών εύρεθεισών έπιγραφών, 
είχε παρασκευασθή ύπό τών άρχαίων Φαραώ, πιθανώς δέ ύπό 
τών 'ιερέων τοΰ "Αμμωνος τής 21Τ* δυναστείας, δπως προφυλα- 
χθώσι τά πτώματα τών προγόνων των, ίσως έν έποχαις εμφυλίων 
σπαραγμών ή ξένων επιδρομών.

Έπί 3000 περίπου έτη άνεπαύοντο ένταΰθα οί αρχαίοι Φα
ραώ, μέχρις οΰ προκύψαυτες πάλιν είς τό φώς τής ημέρας 
έγέυουτο προσιτοί είς τήν έπιστημην.”

Καί τοιαύτη ή έκθεσις τοΰ Αιμίλιου Brugsch, χρονολογου- 
μένη έκ Κάιρου, τέλη Αύγούστου 1881.

ΙΑΚΩΒΟΣ Α. ΓΑΡΦΗΛΔ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.

(αετ*  είκόνος, 8ρα σελ. 149.)

Πένθος καλύπτει τήν Αμερικήν. Ό τή 2 παρελθ. ’Ιουλίου 
έν Βασιγκτώνι ύπό σφαίρας δολοφόνου πληγείς Πρόεδρος Γάρφηλδ 
άπέθανε κατ’ αύτάς μετά μακράν καί πολυώδυνον αγωνίαν. Ού 
μόνον τά πεντήκοντα εκατομμύρια τών ’Αμερικανών έθρήνησαν τόν 
προώρως άποθανόντα Γάρφηλδ, άλλά καί ή Εύρώπη σύμπασα 
συνεκινήθη έπί τω θλιβερω άκούσματι, καί ή αύλή τής Αγγλίας 
διέταξε πένθος έπίσημον, πράγμα πρωτοφανές είς τήν έθιμοταξίαν 
τής αύλής εκείνης. Μετά τόν μέγαυ Βασιγκτώνα, μετά τόν έλευ- 
Οερωτήν Λίγκολν, ό μεγαλείτερος τών προέδρων όλων τής ’Αμερικής 
ήτο ό Γάρφηλδ, ό μάρτυς ούτος, δστις μόνον μήνάς τινας κατείχε 
τήν άνωτάτην εξουσίαν. ’Εκείνο δέ, δπερ πρό παντός μάς εκ
πλήττει είς τόν έκτακτον τούτον άνδρα εΐναι δτι ήτο, ώς λέγουσιν 
οί "Αγγλοι, a self-made man, ήτοι άνήρ όφείλων τήν προαγωγήν 
του μόνον είς εαυτόν.

Ό Ιάκωβος Γάρφηλδ έγεννήθη τώ 1831 έν τινι μεμονωμένη 
έξοχική έπαύλει τής επαρχίας Ohio- ήτο δέ διετής μόλις δτε άπέ
θανεν ό πατήρ του. 'Όλη ή φροντίς περί τής ανατροφής αύτοΰ καί 
τών τεσσάρων αύτοΰ μεγαλειτέρων αδελφών, ώς καί ή συντήρησις 
τοΰ μικροΰ κτήματός των έμεινευ είς τήν εμφρονα καί δραστηρίαν 
αύτοΰ μητέρα, ήτις, έυ παρόδω είρήσθω, έπέπρωτο όγδοηκουτούτης 
νά έπιζήση τοΰ υίοΰ της, ή δυστυχής! Τήν πρώτην έκπαίδευσίν 
του έλαβεν ό Γάρφηλδ έν τω μικρω σχολείω τοΰ χωρίου του, δπου 
ή άνάγνωσις τοΰ 'Ροβινσώνος τώ ένέπνευσε μέγαυ ύπέρ τοΰ ναυ
τικού βίου ένθουσιασμόυ. Έν ήλικία δεκαοκτώ έτών μετέβη είς 
Κλεβελάνδηυ, ένθα κατ’ άρχάς μέν ύπηρέτησεν ώς ιπποκόμος, καί 
κατόπιν έγένετο πηδαλιούχος έν τινι πλοίω έκ τών μεταφερόυτων 
γαιάνθρακας καί σίδηρον. Άλλ’ ή ύγεία του δέν τω έπέτρεψε τήν 
έπί μακρόν έξακολούθησιυ τοΰ κοπιώδους τούτου έργου- πυρέσσωυ 
καί καταβεβλημένος έπέστρεψεν είς τήν μητρικήν οικίαν, πεπεισ
μένος ών δτι ώφειλε νά έγκαταλείψη τήν ιδέαν νά γείνη ναυτικός- 
’Αμέσως δμως έλαβε νέαν άπόφασίν. Μετά δύο συμμαθητών του 
μετέβη είς Chester, δπως έκπαιδευθή- πολύ πτωχός δμως ών 
διά νά είσέλΟη ύπότροφος είς τό σχολείου, ένοικίασε πενιχρόν δω
μάτων, ένθα έπί μικράς κινητής εστίας προητοίμαζε μόνος τήν 
τροφήν του. Καί δμως τοσαύτη ήτο ή έπιμέλειά του, ώστε ού 
μόνου πάντας τούς συμμαθητάς του ύπερέβη, άλλά καί μετά πα- 
ρέλευσιν έξ μόνων μηνών ήτο είς Οέσιν νά δίδη μαθήματα είς τά 
περικείμενα χωρία. Διά τής διδασκαλίας δέ ταύτης ήδυνήθη νά 
οίκονομήση αρκετά χρήματα, δπως τώ 1851 είσέλΟη είς τό έν 
'Ιράμ διδασκαλείου. Άλλά καί ένταΰθα αί δαπάυαι ύπερέβαινον τά 
περίωρισμένα αύτοΰ μέσα- διό έδέχθη θέσιυ ύπηρέτου ή κλητήρος

έν τινι τραπεζητικώ καταστήματι, δπου τήν πρωίαν έκαθάριζε τά 
δωμάτια, χωρίς δμως διά τοΰτο καί νά έκπίπτη είς τά όμματα 
τών συμμαθητών του. Έν Ιράμ εΐχε πολλάκις εύκαιρίαν τάς 
Κυριακάς νά διδάσκη τόν λόγον τοΰ θεοΰ ένώπιόν πάντοτε πολυ
πληθούς άκροατηρίου. Διά τής έπιμελείας του καί τής άκρας αύ
τοΰ οικονομίας ήδυνήθη έν έτει 1854 νά είσέλΟη είς τό λύκειον 
τής νέας Αγγλίας, είδος I Ιανεπιστημίου, έν ω έπεδόθη μετά πολλοΰ 
ζήλου είς τήν μελέτην τών άρχαίων καί νεωτέρων γλωσσών. 
Ύποστάς μετά δύο έτη λαμπράς έξετάσεις έπέστρεψε πάλιν είς 
τήν πατρίδα του καί διωρίσθη διδάσκαλος έν τινι νεοσυστάτω σχολή 
άπορων παίδων, ής μετά παρέλευσιν ένός έτους έξελέχθη παμψηφεί 
διευθυντής. Ένταΰθα καί ένυμφεύθη- ή σύζυγός του ήτο αρχαία 
τις συμμαθήτριά του έν Chester, ήν ή^αβωνίσθη έν 'Ιράμ. 
Άόκνως τό πνεΰμά του έζήτει νέαν πάντοτε τροφήν, καί ούτως 
έπεδόθη είς τήν σπουδήν τής νομικής έπιστήμης καί ήρξατο ασχο
λούμενος είς ζητήματα πολιτικά. Ότε δ’ έξερράγη έν Αμερική 
ό πεισματώδης έμφύλιος πόλεμος έξελέχθη ό Γάρφηλδ μέλος τής 
νομοθετικής γερουσίας τής έπαρχίας Οπιο- φύσει άτρόμητος έδέχθη 
τήν διοίκησιν λόχου εθελοντών σχηματισΟέντος έκ τών μαθητών 
του καί ένθέρμως άνέλαβε τήν ύπεράσπισιν τής μερίδος τών βορείων 
πολιτειών. Έν Πικετώνι ένίκησεν ώς συνταγματάρχης νίκην περι
φανή, μεθ’ ήν προύβιβάσθη στρατηγός, καί τω 1863 διωρίσθη ύπό 
τοΰ Λίγκολνος άρχηγός τοΰ έπιτελείου τοΰ στρατοΰ τής Κουμβερ- 
λάνδης. Μετ’ ού πολύ έστάλη αντιπρόσωπος τής έπαρχίας του 
είς τό έν Βασιγκτώνι συνέδρων, ένθα διεκρίθη καί ώς έμφρων πολι
τικός καί ώς άριστος οικονομολόγος. Άπό δέ τοΰ 1877 ήτο άρ
χηγός τοΰ δημοκρατικού κόμματος, τό οποίον καί τόν έθεσευ ύπο- 
ψήφιον διά τήν ύψηλήν τοΰ προέδρου θέσιν.

Τή 4 Μαρτίου έ. έτ. έγκατεστάθη ώς προέδρος, τή 2 ’Ιουλίου, 
ώς έρρέθη, έπληγη ύπό τής δολοφόνου σφαίρας καί τή 19 Σεπ
τεμβρίου άπέθανεν έυ τή παραθαλασσίω έξοχική έπαύλει τοΰ 
Longbranch, είλικρινώς ύπό πάντων Ορηνούμενος. Έν τω προ- 
σώπω τοΰ Γάρφηλδ ή Αμερική άπώλεσεν ένα τών μεγαλειτέρων 
αυτής πολιτών, ή δέ οίκογένειά του σύζυγον καί πατέρα άγαθώτατον 
καί είς άκρον φιλόστοργον.

Ό τηλέγραφος έξακολουθεί μεταβιβάζων τάς ειδήσεις περί 
τών είς τόν νεκρόν αύτοΰ άποδιδομένων τιμών, αιτινες έχουσι τι 
τό έκτακτον καί τά μάλιστα συγκινητικόν. Ήδη συλλέγονται μεγάλα 
ποσά πρός άνέγερσιν άνδριάντος είς μνήμην τοΰ μάρτυρος προέδρου. 
Έπειδή δέ άπέθανε πτωχός, οί Αμερικανοί άπεφάσισαν διά πλου
σίων έράνων νά έξασφαλίσωσι τήν οίκογένειάν του.

Ή είκών τοΰ Γάρφηλδ, ήν παραθέτομεν έν τω σημερίνω τεύχει 
τοΰ Εσπέρου, έλήφθη έκ τής τελευταίας αύτοΰ φωτογραφίας, γενο- 
μένης μικρόν πρό τής άποφράδος ημέρας τής 2 ’Ιουλίου.

ΤΟ ΑΥΤΟΧΩΡΟΝ.
("Ορα εικόνα έν τφ προτ,γουμένφ τεύχει).

Τό όνομα τοΰ Λιτοχώρου ή ορθότερου Λυτοχώρου εΐνε 
γνωστόν είς πάντας τους 'Έλληνας άπό τής μακεδονικής έπανα- 
στάσεως τοΰ 1878, δτε ή γενναία αύτη κωμόπολις προςεφέρθη 
όλοκαύτωμα είς τόν βωμόν τής έλευθερίας.

Έπί τοΰ Άλή-πασά μόνη ή κωμόπολις αύτη διά τών αντι
προσώπων αύτής κατώρθωσε ν’ άποφύγη τήν έξουσίαν τοΰ σατρά
που, έμεινε δέ λυτόν χωρίον ήτοι κεφαλοχώριον, κατορθώσαν 
ουτω ν’ άπαλλάξη τής δεσποτείας τοΰ τυράννου καί τά πέριξ 
χωρία, Λεπτοκαρυάν, Σκοτίναν, Παντελεήμονα κτλ. Τών γενναίων 
δ’ έκείνων αντιπροσώπων, πολλά παθόντων, μνημονεύεται ό Γερω- 
θεοχάρης καί οι άδελφοί Αναγνώστου, έλκοντες τό γένος άπό τοΰ 
μεγαλομάρτυρος 'Ρήγα. Τούτων ό τελευταίος, ό καλούμενος Νάσιος, 
έπέζη μέχρι τοΰ 1877.

Άλλά καί καθ’ άπάσας τάς έθνικάς κινήσεις έπί 
άγώνος καί μετά ταύτα τό Αυτόχωρον μετέσχεν έ- 
τοΰ άγώνος καί σπουδαίας προςήνεγκεν 
υπηρεσίας. Οί άρματωλοί, οΐοι ό ΙΙε- 
τσιάβας, ό Άθανάστος Ζήσκας, ό Κυ- 
παρίσσης, ό ΓΙαληαηλιάς, ήσαν οί πρό
δρομοι τών άγωνισθέντων άργότερον 
έπί τής λεγομένης ρομούλας, δτε 
οί Ζεϊμπέκαι έπέδραμον έρημοΰντες καί 
δηοΰντες, οί προκάτοχοι τών έπί Κα- 
ρατάσου ύπέρ τής μεγάλης ιδέας προ- 
κινδυνευσάντων.

Πόσου 
οΐτινες δέν 
ΐδωσι τήν 
τω 1877- ' 
δτι δέν εΐδι. 
καταστροφήν 
κωμόπολις αύτη ένεκα τής προσφόρου 
αύτής θέσεως, κείμενη κατά τήν άνα- 
τολικήν υπώρειαν τού Όλύμπου, μίαν 
μόλις καί ήμίσειαν ώραν άπό τής θα
λάσσης, καί διά τήν άκμήν αύτής καί 
φιλοπατρίαν έγένετο τό 
κέντρον τής έπαναστά- 
σεως, δείξασα προθυμίαν 
άπαραδειγμάτιστον εις 
τε τήν τοποθέτησιν τών 
έφοδίων τοΰ πολέμου 
καί είς τήν δεξίωσιν 
τών άποβιβαζομένων συ- 
ναντιληπτόρων τού έθ- 
νικοΰ άγώνος. Άλλ’ 
έγκαταλειφθείσα μόνη 
ύπό τών έξελθόντων 
ελευθερωτών έπέσπασε 
τήν θηριωδίαν τών Τούρ
κων, οΐτινες καί άπετέ- 
φρωσαν τή 3 Μαρτίου 
τά δύο τρίτα τών οι
κιών, έν αΐς καί τά λαμ
πρά έκπαιδευτικά κατα
στήματα, άτινα διετήρει 
δ εθνισμός καί ή φιλο- 
μάθεια τών κατοίκων.

Τό Αυτόχωρον εΐχε 
τής καταστροφής 
τάς έξακοσίας λαμ- 
οίκίας, άριστα σχο- 
πλήρες έλληνικών, 

καί νηπια- 
καί δεκατέσ- 

σαρας έκκλησίας, αΐτι- 
νες πάσαι έβεβηλώθη- 
σαν καί έπυρπολήθη- 
σαν. Ή κυριωτάτη τού
των, ή τοΰ αγίου Δη- 
μητρίου, έν ή ένυπήρ- 
χον πάντα τά πολύτιμα 
σκεύη καί πράγματα τών 
κατοίκων, ούσα στερεωτάτη 
υιοβολισμών,

εύτυχείς ύπήρξαν έκείνοι 
έπέζησαν ώς ό Νάσιος ϊνα 
έπιδρομήν τών Γκέγκιδων 

πόσον δ’ εύτυχής καί ούτος 
:ήν έπελθοΰσαν τώ 1878 
τής πατρίδος. Τότε ή

:οΰ ιερού 
νεργητικώτατα

έκκλησιαστικήν κυριότητα τοΰ έπισκόπου Πλαταμώυος, ού καί 
ώς έδρα έχρησίμευσε

ΕΔΟΤΑΡΔΟΣ 1ΩΑΝΜ1Σ ΤΡΕΛΛΩΧΊ1Σ.

πολλάκις.
Ή φύσις έπλούτισε τήν κωμό- 

πολιν ταύτην τού Όλύμπου διά θέσεως 
όχυρας, ύγιεινοΰ κλίματος, θέας τερ
πνής καί εύαρέστου. Τήν δ’ έντεΰθεν 
άξιολογότητα αύτής 
λοπονία τών κατοίκων, 
άνδρες εΐνε ώς έπί τό 
ται, έχοντες περί τά

Τήν δ’ 
έπαυξάνει ή φι- 

Καί οί μέν 
πλεΐστον ναΰ- 
έκατόν πεντή- 

κοντα πλοία μικρά καί μεγάλα, 
ών ή μεταφέρουσι καθ’ δλην τήν 
τήν τοΰ θερμαίκού κόλπου σίτον, 
θήν, άραβόσιτον 
ρεύονται κατά 
Ανατολήν. Οί 
εΐνε ξυλοκόποι, 
λουργοί, 
δέ γυναίκες 
σκευήν τ 
Κύπρω 
σμάτων,

■ - Τ" 
δι 

άκ- 

κρι-

προ 
περί 
πράς 
λεία,
δημοτικόν 
γωγείον

,εταφέρουσι καθ’ δλην 
τοΰ θερμαίκού κόλπου σίτον 

καί ξυλείαν, ή έμπο- 
τήν Ελλάδα καί τήν 
οέ λοιποί τών άνδρών 

μελισσουργοί, άμπε- 
κτηνοτρόφοι καί άλιεΐς. Αί 

έπιδίδουσιν είς τήν κατα- 
τών έν Τ’ωμουνία, Σερβία καί 

έπιζητήτων μάλλινων ύφα- 
, άτινα καλούνται σκοτία- ύπ’ 

αύτών δέ κατασκευάζονται καί τά σια- 
γάκια (τοιπούυια) καί οί 
ώραίαι γυάμολαι, ών 
γίνεται έπ’ ίσης έξα- 
γωγή.

Διακρίνονται δέ οί 
κάτοικοι έπί ταίς άρε- 
ταϊς τού · οικογενειακού 
βίου, τή αρχαιοπρεπείς 
τών ήθών καί εθίμων 
καί τή έμφύτω ευλα
βείς. Έυ τή άπλότητι 
δέ τών ήθών αύτών ή 
πατροπαράδοτος μου
σική καί τό κλέφτικων 
άσμα άντικαθιστώσι πά
σαν άλλην θυμηδίαν.

Κ.

ΓΝΏΜΙΚΑ.

εΐναι 
έλατ-

ΙΑΚΩΒΟΣ Λ. ΓΑΡΦΗΛΔ.

Δαπανηρότερα 
ή διατροφή ένός 
τώματος ή δύο τέκνων.

Φραγκ.λΐνος.
** *

Ό ύπνος εΐναι κλέ
πτης γενναιόδωρος, δστις 
δίδει είς τάς σωματικάς 
δυνάμεις δ,τι άφαιρεϊ 
άπό τού χρόνου.

Ελισάβετ, βασίλισσα 
τής 'Ρωμουνίας.

** *

καί άδιάτριτος κατεστράφη διά κανο- Τέλειοι δέν εΐναι είμή έκείνοι, δέν γνωρίζομεν.Ο - ους
Μαρκησία de Bouffeers.

Τό Αυτόχωρον πολιτικώς άνήκε πρότερον είς την Αάρισσαν, 
νΰν δέ είς τήν Θεσσαλονίκην έκκλησιαστικώς δέ ύπάγεται είς τήν
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ΠΕΡΙ ΜΑΚΡΟΒΙΩΤΙΚΗΣ.
(Συνέχεια καί τέλος.)

”Ας είσέλθωμεν ήδη είς τό κύριον ήμών θέμα 
καί άς συμβουλευθώμεν τήν ιστορίαν τής άνθρω- 
πότητος, έξ ής δυνάμεθα νά συλλέξωμεν παρα
δείγματα, συντελέσοντα πολύ εις λύσιν τοΰ περί 
μακροβιωτικής ζητήματος ήμών. θέλομεν δέ 
έκθέσει τά μάλλον παράδοξα παραδείγματα τής 
μεγαλειτέρας ήλικίας άνθρώπων, έξ ών θέλομεν 
ϊδει ύπό ποιον κλΐμα, ύπό ποιας εύνοϊκάς περι
στάσεις, ύπό ποιον έπάγγελμα, ύπό ποιας δια
νοητικός κ^ί σωματικός διαθέσεις ό άνθρωπος 
έφθασεν είς τό βαθύτατο-? γήρας.

Συνήθως πιστεύεται δτι έν αρχή τοΰ κόσμου 
οί άνθρωποι είχον άνάστημα γιγάντειον, δυνάμεις 
άπιστεύτους καί καταπληκτικήν διάρκειαν τής 
ζωής- ουτω π. χ. έλέγετο δτι ό προπάτωρ ήμών 
Άδάμ εΐχεν άνάστημα 900 πήχεων καί ήλικίαν 
1000 έτών. Άλλ’ ή Οξυδερκής καί βάσιμος κρι
τική τών φυσιολόγων καί γεωλόγων άπέδειξεν 
δτι τά νομιζόμενα άνθρώπινα οστά γιγάντων δέν 
ήσαν άλλο ή δστά μαμούθων καί άλλων προ
κατακλυσμιαίων ζώων, θεολόγοι δέ λόγιοι μάς 
διεσάφισαν δτι ή χρονολογία τών παναρχαίων 
έκείνων χρόνων οέν συνφδει πρός τήν σημερινήν ■ 
άπέδειξαν δέ σαφώς δτι τά έτη μέχρις ’Αβραάμ 
συνίσταντο έκ τριών μηνών · καί σήμερον άπαν
τώμεν έθνη έν τή Ανατολή, τά όποια ύπολο- 
γίζουν τό έτος έκ τριών μηνών. Άλλως μάς 
είνε δλως άνεξήγητον διατί μετά τόν κατακλυσμόν 
ή διάρκεια τοΰ βίου τών άνθρώπων έπαισθητώς 
νά σμικρυνθή. Έπίσης μάς είναι άκατάληπτον 
διατί οί πατριάρχαι ένυμφεύοντο έν ήλικία 70 
ή καί 100 έτών. Κατά τούς ύπολογισμούς τών 
νεωτέρων θεολόγων τοΰτο άντιστοιχεΐ πρός τό 
20” καί 30” έτος, τήυ άκμαίαν δηλ. πρός γάμον 
ήλικίαν. Κατά τόν υπολογισμόν τοΰτον καί τά 
900 έτη τοΰ Μαθουσάλα γίνονται 160 ή 180, 
ήλικία, ήτις καί σήμερον ίσως, έξαιρετικώς άπαν- 
τάται (;). Ό μεγαλόψυχος εύλαβής ’Αβραάμ 
έζησεν 155 έτη, δπερ δέν είνε διόλου άπίθανον, 
έάν μάλιστα λάδώμεν ύπ’ όψιν τήν άπλύτητα 
τών ηθών καί τροφών, τόν νομαδικόν, γεωργικόν, 
φυσικόν βίον τών πατριαρχών. Ό δέ φιλήσυχος 
ύιός του Ισαάκ έζησεν 160 έτη- καί ή μόνη 
γυνή, ής τήν ζωήν γινώσκομεν, (διότι φαίνεται 
δτι καί παρά τοΐς άρχαίοις τών γυναικών ή 
ήλικία ήτο μυστήριον) ή Σάρα, έζησεν 120 έτη. 
Ό μεγαλεπήβολος πολεμικός Δαβίδ έφθασε τό 
115 "’ έτος, καί δμως μέ πόνον τής ψυχής του 
άνακράζει· "ή ζωή μας 70 έτη, μέ πόνους καί 
μόχθους 80.” Ό γέρων Συμεών, ό τον Σωτήρά 
μας Χριστόν είς τάς άγκάλας του δεχθείς, ήν 
ένενηκοντούτης.

Μεταξύ τών άρχαίων 'Ελλήνων εύρίσκομεν 
πολλά παραδείγματα προβεβηκότων άνδρών- ό 
σοφός νομοθέτης Σόλων καί ό ευτράπελος μελω- 
δός Ανακρέων έν ήλικία 80 έτών έτελεύτησαν· 
ό δέ Κρής ’ Επιμενίδης λέγεται δτι έζησεν 
137 έτη. (Πρό τεσσάρων μόλις εβδομάδων άπε
βίωσεν έν Κρήτη ό Κωνσταντίνος ’Άρτος έν 
ήλικία 118 έτών, κτηματίας, ζών έσχάτως παρά 
τήν 'Ρέθυμνου). Ό ’Ισοκράτης, ό Διογένης, ό 
Πίνδαρος ύπερέβησαν τό 80"' έτος, ώς και ό 
Πυθαγόρας, ό διαιρέσας τοΰ άνθρώπου τήν ζωήν 
είς τέσσαρας περιόδους. Κατ’ αυτόν ό άνθρωπος 
μέχρι τοΰ 20"“ έτους είνε παϊς, άπό δέ τοΰ 

μέχρι τοΰ 40"“ είνε νέος άνήρ, άπό τοΰ 
μέχρι τοΰ 60"“ άνήρ ώριμος, καί άπό τοΰ 
μέχρι τοΰ 80"' εΐνε πλέον γέρων- άπό δέ 
ήλικίας ταύτης καί επέκεινα δέν λογίζεται 

μεταξύ τών ζώντων, δσον και αν ζήση. Έπίσης 
καί μεταξύ τών 'Ρωμαίων άπαντώμεν πολλούς 
ύπερβάντας τό 80” έτος τής ήλικίας.

20ου
40·'“ 
60'-" 
τής

’Εκ τών ρηθέντων λοιπόν καταφαίνεται δτι 
ή διάρκεια τής ζωής τών ανθρώπων έπί Άδάμ 
καί Μωϋσέως, έπί Ελλήνων καί 'Ρωμαίων εινε 
ή αύτή οια καί σήμερον, καί δτι ή τής γής 
ήλικία ουδόλως έπηρβάζει τήν ήλικίαν τών έπ' 
αύτής κατοίκων.

Ιδού καί ή διάρκεια τής ζωής κατά τά διά
φορα έπαγγέλματα. Καί πρώτον άρχόμεθα άπό 
τών αύτοκρατόρων καί βασιλέων. Εάν ή φύσις 
έπροίκισεν αύτούς μέ δλα τά επίγεια άγαθά καί 
τάς έγκοσμίους ήδονάς, δέν τοΐς έδωκεν δμως 
καί μακράν τήν ζωήν ούτε ή αρχαία ούτε ή 
νεωτέρα ιστορία μάς παρέχει παραδείγματα μα- 
κροβιότητος ήγεμόνων. Μεταξύ τών άρχαίων 
βασιλέων όλίγους εύρίσκομεν φθάσαντας τό 80” 
έτος τής ήλικίας των. Καί οί αρχηγοί τής κα
θολικής έκκλησία; δέν ήσαν εύτυχέστεροι κατά 
τοΰτο- έκ 200 ΙΙαπών, οιτινες άχρι τοΰδε λογί
ζονται, μόλις πέντε θέλομεν εύρει, οί όποιοι τό 
80"’ έτος τής ήλικίας των έφθασαν. Πολλοί 
μοναχοί, έρημΐται, διά τής απλοϊκής, φυσικής 
διαίτης, μακράν τών κοσμικών παθών καί περι
πετειών, διά τής σωματικής των άσκήσεως καί 
έν τώ καθαρφ αέρι έφθασαν είς γήρας βαθύ· 
ουτω π. χ. ό άγιος ’Αντώνιος, ό άγιος Ιερώνυμος 
καί πολλοί άλλοι. Καί άρχαΐοι καί νεώτεροι 
φιλόσοφοι διακρίνονται διά τήν προβεβηκυΐάν των 
ήλικίαν, ώς ό Keppler, ό Newton, ό Euler, 
ό KANT. Μακρόβιοι είναι καί οί ποιηταί καί 
τεχνΐται, Πίνδαρος, Σοφοκλής, Βολταΐρος. Συχνό
τατα δμως παραδείγματα άνθρώπων μακροβίων 
άπαντώμεν είς τάς έργατικάς τάξεις, είς τούς έργα- 
ζομένους σωματικώς καί έν τώ καθαρφ άέρι καί 
άγοντας βίον άπλοΰν καί φυσικόν- τοιοΰτοι είσίν οί 
χωρικοί, ποιμένες, γεωργοί, άλιεΐς, κυνηγοί, κηπου
ροί. Ό Άγγλος αλιεύς Jenkins τό 140"’ έτος τής 
ήλικίας του άγων ήλθεν είς τό δικαστήριον καί 
κατέθεσεν δρκον, ώς υποδεικνύεται έκ τών μαρ
τυρικών τής γεννήσεώς καί βαπτίσεώς του, άπέ
θανε δέ έν ήλικία 169 έτών. "Ετερος "Αγγλος, 
ό Θωμάς Πάρο, ενδεής χωρικός, εκατοντούτης 
τό δεύτερον ένυμφεύθη· μέχρι τοΰ 130"“ έτους 
είργάζετο. Ότε ό Πάρυ ήτο 152 έτών δ βασι
λεύς, περίεργος νά ιδη τό έκτακτον τοΰτο φαινό- 
μενον, τόν προσεκάλεσεν είς τά άνάκτορα έν 
Αονδίνφ, ένθα τόν έφιλοξένησεν- ένταΰθα έτε- 
λεύτησεν έκ δυσπεψίας, άσυνείθιστος ών είς τοι- 
αύτας τρυφηλάς καί παχείας τροφάς. Ό περί- 
δοξος άνατόμος HABVEY, ό διά τήν άνακάλυψιν 
τής κυκλοφορίας τοΰ αίματος άποθανατίσας τό 
ονομά του, έκτελέσας τήν νεκροψίαν του Πάρυ, 
άναφέρει δτι πάντα τά όργανα εύρεν έν άρίστη 
καταστάσει καί δτι βεβαίως ήθελε ζήσει έτη 
τινά άκόμη, έάν δέν έφιλοςενεΐτο έν τοΐς βασι- 
λικοΐς άνακτόροις. Ό Δανός Dbaakenbeeg ώς 
ναύτης ύπηρέτησεν είς τό βασιλικόν ναυτικόν 
μέχρι τοΰ 91"“ έτους τής ήλικίας του- έπί 15 
δέ έτη διετέλεσεν αιχμάλωτος παρά τοΐς Τούρ- 
κοις, δταν δέ ήτο ήλικίας 110 έτών τφ έπήλθεν 
ή παράλογος ιδέα νά νυμφευθή, καί πράγματι 
συνεζεύχθη εξηκοντούτη γυναίκα, ήτις μετά 10 
έτη άπεβίωσεν- έν ήλικία 130 έτών ήγάπησε 
νέαν χωρικήν, ήτις δμως τόν άπεποιήθη- διά τόν 
λόγον τοΰτον άπεφάσισε νά μείνη άγαμος πλέον, 
εΐχεν δμως πάντοτε τήν καλήν διάθεσιν νά νυμ
φευθή καί πάλιν· ήγε τό 146"’έτος δτε έτελεύ- 
τησεν. Ό Πρώσσος Mittelstedt ύπηρέτησεν 
δλα 67 έτη ώς στρατιώτης, παρευρεθεις είς 
πλείστας μάχας, πολλάκις πληγωθείς καί μετά 
τόσα δεινά, γέρων 110 έτών, ένυμφεύθη τό τρί
τον, καί άπεβίωσεν έν ήλικία 116 έτών.

Καί ταΰτα τά ολίγα μεταξύ τών πολλών. 
Δικαίως έπρεπε καί οί ιατροί, οί τοΐς άλλοις 
συμβουλεύοντες τά μέσα πρός παράτασιν τοΰ

βίου, νά ηνε μακρόβιοι· δυστυχώς δμως συμ
βαίνει τό εναντίον, και δι’ ήμας αρμόζει όρθώς 
τδ “aliis inserviendo consumantur, aliis me- 
dendo moriuntur”; ή τό παρ’ ήμϊν δημώδες- 
"Δάσκαλε ’ποΰ δίδασκες και νόμον δέν έκράτεις.” 
Τουλάχιστον οί πρακτικοί ιατροί σπανίως φθά- 
νουσι τό 80” έτος τής ήλικίας. Μικρόβιοι εινε 
και οί μεταλλουργοί και οί υπό τήν γήν εργα
ζόμενοι, ών δλίγοι ύπερβαίνουσι τό 40''’ τής 
ήλικίας έτος.

Πόρισμα, 
ποριζόμεθα τά 
Α'.

Β'.

Γ'.

’ Εκ τών μέχρι τοΰδε λεχθέντων 
ά έξής·

Ή τής γής ήλικία ούδεμίαν ποτέ εΐχεν 
έπιρροήν έπί τής διάρκειας τής ζωής τών 
άνθρώπων. Ο σημερινός άνθρωπος δύναται 
έπίσης νά γείνη γέρων ώς οί άνθρωποι τών 
άρχαίων καί παναρχαίων χρόνων.
Μόνον ό άνθρωπος έκ πάντων τών ζώων, 
ώς εΐδομεν, σχεδόν ύπό πάσας τάς ζώνας 
τής γής δύναται νά φθάση είς βαθύ γήρας. 
Σχετικώς είς τάς ύψηλότερον κειμένας πό
λεις καί χωρία άπαντώμεν συνηθέστερον 
τούς ύπεργήρους ανθρώπους. Έν γένει δέ 
είς τά ψυχρότερα κλίματα ό άνθρωπος γί
νεται γεροντότερος παρά είς τά μάλλον 
θερμά- δέν έννοοΰμεν τάς παγετώδεις καί 
διαρκώς χιονοσκεπάστους έκείνας χώρας τής 
Γρενλανδίας κ. τ. λ.

Κατ’ εξοχήν συντείνει είς τήν παράτασιν 
τής ζωής, ό άήρ νά μή ηνε ούτε λίαν ψυ
χρός ούτε λίαν θερμός, ούτε λίαν βαρύς ούτε 
δέ καί λίαν έλαφρός. Διό καί αί χώραι, 
έν αΐς γίνονται αίφνήδιοι καί ταχεΐαι μετα- 
βολαί τής άτμοσφαίρας, δέν εΐνε ευνοϊκά! 
είς τήν παράτασιν τής ζωής. Μέγας βαθμός 
ύγρασίας ή καί ξηρασίας τοΰ άέρος εΐνε 
λίαν έπιβλαβής είς τήν υγείαν- τουναντίον 
δέ άήρ -ηνωμένος μετά μέτριας καθαρός 
ύγρασίας εΐνε ό καταλληλότατος. Διό άνέ- 
καθεν καί μέχρι τής σήμερον αί νήσοι ήσαν 
ή κοιτίς τών μακρόβιων. ΙΙάντοτε οί νη- 
σιώται έζων περισσότερον παρά οί ήπειρώται 
ύπό τό αύτό γεωγραφικόν πλάτος. Ουτω 
π. χ. οί κάτοικοι τών νήσων τοΰ Αρχιπε
λάγους καί τοΰ Αιγαίου ΓΙελάγους είσί μα- 
κρυβιώτεροι τών έν Άσία γειτόνων των.

Όσφ μάλλον ό άνθρωπος μένει πιστός είς 
τήν φύσιν καί εις τούς νόμους αύτής, τόσφ 
μακροβιότερος γίνεται, καί τούναντίον. Ού
τος εινε ό γενικώτατος νόμος τής μακρο- 
βιωτικής. Είνε παρατηρημένο-? δτι έφ’ δσον 
οί κάτοικοι χώρας τινός έζων ώς άπλοι 
ποιμένες, γεωργοί, έφθανον είς γήρας βαθύ- 
άμα δμως έπολιτίσθησαν, έξηυγενίσθησαν καί 
επομένως ύπέπεσαν είς τήν πολυτέλειαν, 
τήν χαυνότητα, τήν ακηδίαν, καί ή διάρκεια 
τοΰ βίου έγεινε μικρότερα· Διό ούχί οί 
πλούσιοι καί οί έπί τοΰ θρόνου καθήμενοι 
είσίν οί φθάνοντες είς βαθύ γήρας, άλλ’ οί 
έργατικοί γεωργοί, οί ναΰται καί έν γένει 
οί άνθρωποι, οιτινες ουδέποτε έσκέφθησαν 
τί πρέπει νά κάμωσι οιά νά γηράσωσιν.

Τό άξίωμα τής μακροβιωτικής είνε “Omnia 
mediocria ad vitam prolungandam utilia.” 
Τό δέ “aurea mediocritas’’ εΐνε τό άριστον 
πρός παράτασιν τής ζωής παράγγελμα.

Ένταΰθα άναφύεται τό ζήτημα- έν γένει πόσα 
έτη δύναται νά ζήση ό άνθρωπος; Έάν διά τά 
ζώα ηνε ώρισμένος ό χρόνος τής ζωής, καί διά 
τόν άνθρωπον πρέπει νά ηνε ώρισμένος. Οί φυ
σιολόγοι καί ώς πρό; τοΰτο δέν συμφωνοΰσιν. 
Έν γένει ώς κανόνας μακροβιωτικής δέν πρέπει 

Ε'.

I»

Στ'.

Ζ'.

νά λάβωμεν έκ τών αγρίων άνθρώπων, ώς τινες 
τών φυσιολόγων διατείνονται, άλλά τούναντίον 
έκ τής τάξεως τών άνθρώπων, οιτινες διά τής 
παιδείας καί ανατροφής καθίστανται αληθώς λο
γικά πλάσματα. Πρός εύκολωτέραν δέ λύσιν 
τοΰ σπουδαίου τούτου ζητήματος άς δρίσωμεν 
πόσα έτη δύναται νά ζήση ό άνθρωπος. Έν 
γένει πάν ζώον καί ιδίως ό άνθρωπος ζή δκτάκις 
περισσότερον παρ' δσον αύξάνει. Έξηγόύμεθα- 
δ άνθρωπος αυξάνει μέχρι τοΰ 25"“ έτους τής 
ήλικίας του, έπομένως δύναται νά ζήση 200 έτη. 
Ή δέ διάρκεια τής ζωής έκαστου άνθρώπου 
έξαρτάται έκ τή; καλή; ή κακής κράσεως τών 
γονέων του, έκ τοΰ τρόπου τής ζωής, έκ τοΰ 
κλίματος, έκ τοΰ έπαγγέλματος και έξ απείρων 
άλλων περιστατικών. Κατ' εξοχήν δμως έπη- 
ρεάζουσιν αί άμαρτίαι γονέων, αιτινες κατά τήν 
Ίεοάν Γραφήν μέχρι δευτέρας καί τρίτης γενεά; 
μεταδίδονται.

II Ο I Η Σ ΙΣ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΑΡΙ1Γ0ΡΙΑ.

θάρρος, ώ φίλε- βλέπε με καί βλέπε τά έμπρός 
μου.

Κ’ έγώ προχθές τά πένθιμα Ορηνών περιεδύθην-
Άπέκαμε δακρυρροών πικρώς δ οφθαλμός μου- 

Τοΰ κράτους τοΰ νούς μου
— Άν τοΰτο δέν έξέλιπε — σχεδόν πλήν έστε- 

ρήθην.
-><>

Κ’ έγώ προχθές έθρήνησα αγαπητόν πατέρα, 
Σφοδρόν δεχθείς τό ράπισμα τής άνιλέου μοί

ρας .. .
Περί Οδύνας στρέφεται τής γής αύτή ή σφαίρα, 

Καί δέν πέρα ήμέρα
Νά μή κενώμεν πικριών καί θλίψεων κρατήρας.

Μαΰρον κρατήρα στεναγμών κα

Μέχρι τρύγος έπίομεν καί εΐμεθ'
Σκοτίαι

πόνου καί πι
κρία;

έτι νέοι- 
ίας μάς έκάλυψεν απαίσιος μανδύας. 

Ύπό τάς δυστυχίας
Δενδρύλλια έκύψαμεν, κ’ ή ήβη μας έκπνέει!

Εξέπνευσεν ή ήβη μας! ιδού ψυχρόν τό γήρας, 
Διώκον τά ινδάλματα, τούς πόθους, τάς έλπίδας, 
Κατασυντρίβον τάνθη μας καί τασματα τής λύρας, 

Έκ τετριμμένης πήρας
Μοιράζον ρυτιδώματα καί τέφρας καί φροντίδας . .

-><;«-

Οίμοι! έδώ δ άνθρωπος θά κλαύση αιωνίως ■ 
Ό σπαραγμός τοΰ βίου του ουδέποτε θά παύση- 
"Άδου φρικώδες βάσανον εΐναι αυτός δ βίος!” 

Βοά διαπρυσίως-
Μάτην· βελτίωσιν τινά ουδόλως θ’ άπολαύση!

Μάτην οί τόσοι στεναγμοί, ή τόση μας οδύνη... 
Ούτως έγράφη · ούδαμώς μαλάσσεται δ νόμος.
Μάτην δεήσεις ή ψυχή πρός τάνω άποτείνει... 

Ή πεπρωμένη κλίνη
Φίλας ύπάρξεις θά δεχθή άγρίως, άποτόμως!

"Οπου άν στρέψης πεδιάς νεκρόσπαρτος, εύρεΐα, 
Συμπλέγματα δακρύοντα καί τέκν’ ώρφανευμένα,

Πενθηφορούσα θάλασσα έν κυματομαχία, 
Φαιδρά ήμέρα μία

Καί αιωνίως βάσανα καί μνήματ’ ανοιγμένα . . .
->Ο

Ώς εύθρυπτον πλοιάριον δπερ ζητεί λιμένα, 
’ Αφ’ ού έν μέσ ωκεανού ύπέστη κακουχίας, 
Ό άνθρωπος είς τά δεινά τά μτ^ήριθΐιήμένα

Μ’ άπεγνωσμένην φρένα
Τέρμα ζητεί καί σταλαγμόν μικρας-'παρηγορίας.

-Ο

Άλλ’ ώς έκεΐνο άπαντα συχνά φρικτάς ύφάλους 
Κ’ αίφνης κατασυντρίβεται, τόν δρόμον του πε- 

ρ αίνον, —
Ουτω κι’ αυτόν έκ συμφορών είς σπαραγμούς με

γάλους 
Απροσδόκητους σάλους.

Μέχρι τοΰ τάφου άπαυστα ώθεϊ τό πεπρωμένου!

Τύχη σκληρά καί άπηνής! — ψυχρά φιλοσοφία, 
Λόγους άνακουφίσεως έφεύρισκε ποικίλους, 
’Αλλά μή λέγε στεναγμούς νά παύση ή καρδία.

Ποτέ ή τρικυμία
’Αστραπηδόν δέν έπαυσε στροφάς της τάς οργίλους.

Τόν (>οΰν αύτών τά κύματα θά κάμωσι βοώντα· 
Θά τελειώση ή όρμή, ή ταραχή, ή πάλη ■ 
Θά έκλιάνη δ καιρός τοΰ πόνου τόν δδόντα,

Καί τόν άποθανόντα
Ήρέμα ένθυμούμενος ό βίος θ’ άναθάλη! —

->s«.

Θάρρος, ώ φίλε · βλέπε με καί βλέπε τά έμπρός μου · 
’Απέκτησαν■ θρηνήσωμεν πικρώς τούς άκριβούς 

μας!
Ό ουρανός σου θολερός, πενθεί ό ίδικός μου. 

Πτηνά έντός τοΰ κόσμου
Τραυματισμένα, άγωμεν πρός άλλους φωλεούς μας!

Κλεάνθης Παππάζογλης.

ΕΚ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΤΟΥ ΚΡΙΛΩΦ.

ΤΑ ΔΙΌ ΒΑΡΕΛΙΑ 

μ,ετάφρ. Π. Α. Άξιώτου.

Βαρέλια δυό κυλούν- κρασί γεμάτο 'vat τό ενα 
Τό πλιό μεγάλο, 
Άδειο τό άλλο.

Τό πρώτο δίχως ταραχή καί 
Εμπρός κινιέται· 
Τ’ άλλο έδώ κ’ έκεϊ

θόρυβο κανένα

πετιέται, 
Καί τρομερά κροτεί στο δρόμο, καί σηκόνει 

Σύννεφο σκόνη · 
Καί ό διαβάτης γρήγορα μέ φόβ’ άποτραβιέται 

Άκούωντας τόν κρότο. 
Άλλά τύ άδειο άς κροτή κι άς σκοόζ’ άν δέν 

βαρυέται · 
Δέν έχει αξία καί τιμή καθώς έχει τό πρώτο.

Διά τάς ύποθέσεις του δποιος συχνοφωνάζει 
Άνόητον δμοιάζει·

"Οποιος τά έργα αγαπά, λόγια πολλά δέν έχει. 
Εΐναι μεγάλου ίδιον είς έργα νά προσέχη. 
Μεγάλα έχει κατά νοΰν, διανοείται ύψηλά, 

Δίχως φωναΐς, σιωπηλά.

ΕΔ0ΥΑΡΔ0Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΛΑΩΝΗΣ.

(μετά είκόνος, ορα σελ. 149.)

Έν ήλικίφ όγδοήκοντα καί δκτώ έτών άπέ
θανεν έσχάτως έν ’Αγγλίφ εις τών άρχαίων έκείνων 
καί άκραιφνών φιλελλήνων, οιτινες καί βίον έγ- 
καταλείψαντες αναπαυτικόν καί στάδιον πρόχειρον 
καί φίλους καί συγγενείς, έσπευσαν εί; τήν άγω- 
νιζομένην ' Ελλάδα, δπως παραστώσι μάρτυρες καί 
συμπράκτορε; εί; τήν λαμπράν αύτή; άναγέννησιν, 
ή συναποθάνωσι μετά τοΰ ύποκύπτοντος Ελλη
νισμού, έάν μοίρα κακή κακόν ήθελε δώσει τέλος 
είς τόν ήρωϊκόν αγώνα.

Τοιοΰτος φιλέλλην ήτο ό άρτι άποβιώσας 
γέρων Τρελάωνης, ό έπιστήθιος τών Άγγλων 
ποιητών Βύρωνος καί Shelley φίλος, δ έν- 
θουσιώδης τής έλευθεριας οπαδός, ό άμείλικτος 
παντός τυράννου καί πάση; τυραννίας έχθρός, 
Ό I ρελάωνης μετά τόν θάνατον τού νέου Shelley, 
τελευτήσαντος έν Ιταλία, παρηκολούθησε τόν 
Βύρωνα είς τήν Ελλάδα, ένθα ένυμφεύθη τήν 
άδελφήν τοΰ ήρωο; τής Γραβιάς Όδυσσέως, ταχ
θεί; παρ’ αύτοΰ φρουρό; τοΰ έπί τού Παρνασσού 
σπηλαίου, έν ω δ Όδυσσεύς εΐχε μεταφέρει ·τά 
ύπάρχοντά του.

Έν τή ιστορία τή; 'Ελληνική; έπαναστάσεως 
τοΰ Σπυρίδωνος Τρικούπη ευρηνται τά πλήρη 
περιπετειών έπεισόδια τού φιλέλληνος τούτου 
Άγγλου κατά τήν έν Έλλάδι διαμονήν του.

Άναχωρήσας δ Τρελάωνης έξ'Ελλάδος περιη- 
γήθη τήν βόρειον καί νότιον Αμερικήν, διέμεινε 
κατόπιν έπί τινα έτη έν 'Ιταλία καί τέλος έπέ- 
στρεψεν είς τήν πατρίδα του.

Καί ώς συγγραφεύς ό Τρελάωνης έγένετο 
γνωστός. Έν έτει 1830 έδημοσίευσε τάς 'Τύχας 
ένός δευτεροτόκου υίοΰ”, καί τφ 1858 '"Ανα
μνήσεις έκ τών τελευταίων ήμερών τοΰ Shelley 
καί τοΰ Βύρωνος.” Τοΰ δευτέρου τούτου βιβλίου 
έγένετο δευτέρα έ'κδοσις έπιθεωρηθεΐσα παρ’ αύ
τοΰ τού συγγραφέως έν έτει 1878.

Ό Τρελάωνης ήτο άνήρ μέ θέλησιν σιδηράν, 
άπλοΰς τά ήθη καί τήν συμπεριφοράν, άληθής 
Στωϊκός φιλόσοφος ’ ήτο δέ γενναιόφρων, γενναιό
δωρο; καί εύπροσήγορος- έκτός δέ τούτου έφημί- 
ζετο ώς εις τών ώραιοτέρων άνδρών τής έποχής 
του. Ουδέποτε εΐχεν άσθενήσει, καί αύτό; δ 
θάνατος αύτοΰ δέν προήλθεν έκ νόσου, άλλ’ 
απλώς έκ γήρατος.

Ή φυλή τώ ν Άπαντσών. Ή άγρια φυλή, 
ή πρό τίνος έν ’Αμερική κατακρεουργήσασα δλό- 
κληρον στρατιωτικόν άπόσπασμα, εΐναι ή τών 
Άπαντσών, τμήμα τής μεγάλης χαλκοχρόου φυ
λής τών Όζηβαίων. Κατοικεί ή φυλή αυτή τήν 
μεσημβρινήν όχθην τοΰ ποταμού Κολοράδου 
μέχρι τών μεταξύ Μεξικοΰ καί Τέξα συνόρων. 
Οΐ Άπάντσαι εΐναι έκ τών άγριωτέρων Ινδών, 
καί διατηροΰσιν άλλόκοτά τινα έθιμα, ών ίσως 
τό περιεργότερον εΐναι δτι τάς βολάς τών τηλε
βόλων των κατασκευάζουσιν έκ πολυτίμων μετάλ
λων. Αμερικανοί τινες άξιωματικοΐ, έπιχειρούντες 
κατόπτευσιν, άνεκάλυψαν τυχαίως σπήλαιον, έν 
ω εύρον γυναίκας Άπάντσας καταγινομένας είς 
χύσιμον σφαιρών έξ άργύρου. Έκεϊ που πλησίον 
είχον οί άγριοι άργυρωρυχεΐον, έξ ού μετά με
γάλης εύκολίας καί δι’ άπλουστάτων έργαλείων 
έξήγαγον τόν άργυρον.
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ΤΟ ΣΤΕΝΟΝ ΤΗΣ ΒΡΑΚΑΣ.

ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ ΡΑΜΣΗ Β'. ΑΓΑΛΜΑ ΡΑΜΣΗΒ'. ΕΝΤ2< Μ0ΤΣΕΙ2< TOT ΒΟΤΛΑΚ. ΛΑΡΝΑΞ ΚΑΙ ΜΟΜΙΑ ΤΟΤ ΒΑΣ1ΑΕΩΣ ΑΜΟΣΙΛΟΣ.
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.
(Συνέχεια.)

(μετά εικόνων, Ζρα σελ. 152. 157.)

Σήμερον παραθέτομεν τοϊς άναγνώσταις ήμών τρεις νέας 
εικόνας έκ Βουλγαρίας, ών ή μέν παριστα τήν όχυράν πόλιν 
Σοΰμλαν, ή δέ έν τών στενών τοΰ Αίμου, τό στενόν τής Βρά
κας, καί ή τρίτη τήν συλλογήν τών ρόδων έν τή ροδοφόρω πε- 
διάδι τοΰ Καζανλίκ. Μικρά έπεξηγηματική περιγραφή συνοδεύει 
τά; εικόνας. Ή άφθονος ύλη, ής διαθέτομεν, δέν επιτρέπει ήμϊν 
άρθρα εκτεταμένα- διό περιοριζόμεθα είς σύντομον μόνον μνείαν.

A'. II ΣΟΪΜΛΑ.

’Ανέκαθεν, και πρό τής τουρκικής κατακτήσεως άκόμη, ή 
Σοΰμλα ήτο θέσις οχυρά· έπί Τουρκοκρατίας έγένετο έν τών 
ίσχυρωτέρων βορείων προπυργίων τής όθωμανική; χώρας. Η 
σημασία τής Σούμλας ώς φρουρίου κατεφάνη και κατά τοΰ; νεω- 
τέρους καί τοΰ; καθ’ ήμας χρόνους, καθότι εις δλου; τούς μεταξύ 
'Ρωσσίας και Τουρκίας πολέμους ή Σοΰμλα εμεινεν άπόρθητος. 
Τρεις έκ τών γνωστοτέρων ρώσσων στρατηγών (ό Ρουμιανκώφ έν 
έτει 1774, ό Καμίνσκης τω 1810 καί ο Βίτγενσταϊν έν έτει 
1828) έπετέθησαν μέ ισχυρά; δυνάμεις κατ’ αύτής χωρίς νά δυ- 
νηθώσι νά τήν κυριεύσωσι. Τω 1854 κατά τήν έποχήν τοΰ κρι
μαϊκού πολέμου νέα πάλιν οχυρώματα προσετέθησαν και ή άντί- 
στασι; τής Σούμλας ύπήρξεν έν τών σπουδαιοτέρων επεισοδίων 
τοΰ πολέμου έκείνου. Τέλος δέ και έν έτει 1878 οί Ί’ώσσοι πο- 
λιορκήσαντες πάλιν αυτήν ήναγκάσθησαν νά άναγνωρίσωσι τό 
δυσπόρθητον αύτής. 'Ο 'Άγγλος στρατηγός Μάκιντος, ό τω 1854 
περιηγηθείς τήν ανατολικήν Βουλγαρίαν, ούτως έκφράζεται περί 
τής οχυρά; ταύτης πόλεως- "Ή Σοΰμλα, λέγει, κειμένη κατ’ 
εύθεϊαν έπί τής πρός τήν Κωνσταντινούπολή άγούσης όδοΰ, ύπήρξε 
μέχρι τοΰδε τό σύνηθες κέντρον τών τουρκικών δυνάμεων οσάκις 
έπέκειτο πόλεμος τής Ρωσσίας κατά τής Τουρκίας. Πρός δορράν, 
πρός δυσμάς καί πρός νότον περικυκλούται ή πόλις ύπό εκτετα
μένου ήμικυκλίου αποτόμων βράχων, πρός άνατολά; δέ ύπό ελώδους 
φάραγγος. Ή πόλις περιέχει έξακιςχιλίας περίπου οικίας καί 
διαιρείται είς τήν άνω καί κάτω πόλιν. Τά ταπεινότερα μέρη 
κατοικοΰνται ύπό τών Χριστιανών, τά δέ ύψηλότερα ύπό τών 
Τούρκων. Έκ τών άρχαιοτέρων οχυρωμάτων ολίγα σώζονται, 
διότι ταύτα κατεδαφίσθησαν συνεπεία τής συνθήκης τής Άδριανου- 
πόλεως- ούχ ήττον δμως τό φρούριον ύπάρχει άκόμη καί δύναται 
νά θεωρηθή ώς ή καρδία, ώς ό πυρήν τοΰ μεγάλου τούτου «οχυ
ρωμένου στρατοπέδου.” Σήμερον βεβαίως ή σημασία τής όχυράς 
ταύτης θέσεως δέν εΐναι πλέον ή αύτή, τό μέν διότι η Σοΰμλα 
διά τής συνθήκης τοΰ Αγίου Στεφάνου δέν εύρίσκεται πλέον είς 
χεΐράς τών Τούρκων, τό δέ διότι ή νεωτέρα στρατηγική άπέδειξεν 
δτι δέν ύφίσταται άπόλυτος άνάγκη τής άλώσεως τών οχυρωμάτων 
τούτων πρός έλευθέραν καί άνενόχλητον είς τά πρόσω πορείαν. 
Κατά τόν τελευταϊον ρωσσο-τουρκικόν πόλεμον ή Σοΰμλα άφέθη 
κατά μέρος ύπό τών 'Ρώσσων, οΐτινες δι’ άλλη; όδοΰ είσέβαλον 
εί; τήν Βουλγαρίαν. 'Υπό έ'ποψιν δμω; ιστορικήν ή Σοΰμλα θέλει 
εξακολουθεί έλκύουσα τό ενδιαφέρον τοΰ έΟνογράφου καί τοΰ 
περιηγητοΰ.

Β'. ΤΟ ΣΤΕΝΟΝ ΤΗΣ ΒΡΑΚΑΣ.

° Εν τών γραφικωτέρων στενών τοΰ Αίμου εΐναι τό στενόν 
τής Βράκας, ού τήν εικόνα παραθέτομεν. Εΐναι στενόν άγριον καί 
φαραγγώδες, καθιστάμενον έτι άγριώτερον ώς έκ τής παραδόσεοις, 
ήτις συνδέεται μέ τό στενόν τοΰτο, διό καί οί εγχώριοι μετά δει- 
σιδαίμονος φόβου εισέρχονται είς αυτό. ΤΙ παράδοσις λέγει δτι 
ό θεός τών χριστιανών όργισθείς κατά τοΰ τελευταίου ήγεμόνος 
τών Βουλγάρων, τού Ίωάννου έκ τοΰ οίκου τών Σισμανιδών, παρα- 

δόσαντος άνάνδρως τήν χώραν του είς τοΰ; Τούρκου;, άπελίθωσεν 
αύτόν κατά τήν φυγήν. Μετά τοΰ έστεμμένου προδότου άπελιθώ- 
θησαν καί ή θυγάτηρ του, καί ό ηνίοχός του, καί ή αμαξά του 
μετά τών τεσσάρων ίππων. Τό αίμα δέ τών ύπό τή; θείας 
Δίκη; τιμωρηθέντων έβαψε τοΰ; πέριξ βράχους. Βεβαίως άπαι- 
τεϊται δόσις τις ποιητικής φαντασία; δπως άνεύρη τις είς τά; 
διαφόρους τών βράχων έκείνων φυσικά; μορφώσεις άποτύπωσιν 
άνθρωπίνων προσώπων καί σωμάτων άλλ’ αί παραδόσεις, εισχω- 
ρήσασαι ά'παξ είς τό πνεύμα τοΰ λαοΰ, μένουσιν άνεξάλειπτον 
αύτοΰ κτήμα, καί στενώ; μετά τοΰ χαρακτήρας τοΰ λαοΰ διατελούσι 
συνδεδεμέναι.

Γ’. II ΣΥΛΛΟΓΉ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ.

Μία τών ώραιοτέρων κοιλάδων τής ύφηλίου εΐναι άναντιρ- 
ρήτως ή παρά τήν πόλιν Καζανλίκ κοιλάς τών ρόδων. Έπί 
έκτάσεις, άς αδυνατεί νά περιλάβη ό άνθρώπινος οφθαλμός, έξα- 
πλοΰται ή καλλιέργεια τοΰ ώραίου τούτου άνθους.

Ήδη κατά τούς χρόνους τοΰ Ηροδότου ήτο τό ρόδαν γνω
στόν παρά τόν Τίγριν καί τον Εύφράτην, καί οί κάτοικοι τής 
Βαβυλώνος άπένεμον αύτω θείαν λατρείαν. Αύτοί ήσαν καί οί 
πρώτοι οί χρησιμοποιήσαντες τά φύλλα αύτοΰ πρός παραγωγήν 
τοΰ εύώδους έλαίου, τό όποιον έξήγαγον κατά μέθοδον δλως ιδιαι
τέραν καί άγνωστον μείνασαν καί τοϊς άρχοίοις Έλλησι καί τοϊς 
'Ρωμαίοι;. Καί σήμερον ακόμη τό ροδέλαιον άποτελεϊ τό άγα- 
πητότερον τών-αρωμάτων έν τή μεσημβρινή ’Ασία· καί σήμερον 
έτι παράγεται αύτό είς αρκετήν ποσότητα παρά τόν Γάγγην, άλλ’ 
ή τιμή αύτοΰ εΐναι τόσον ύψηλή, ώστε οί πτωχότεροι άναγκά- 
ζονται νά ποιώσι χρήσιν μόνον τό εύθυνοΰ ροδοστάγρ.ατος.

Καί τό μέν ροδέλαιον τών ’Ινδιών, τής Αίγύπτου καί τής 
Περσίας έπαρκεϊ μόλις διά τήν κατανάλωσιν τής ’Ανατολής- τά 
μεγάλα δμως ποσά, τά όποια μεταχειρίζονται τά ευρωπαϊκά καί 
κυρίως τά άγγλικά μυροπωλεία, παράγονται άποκλειστικώς έν ταϊς 
ρωμαντικαϊς τοΰ Αίμου ύπωρείαις.

Τό Καζανλίκ εΐναι σήμερον τό κέντρον τοΰ ροδοφόρου δια
μερίσματος. Ή θέα τής κοιλάδος ταύτης κατώρθωσε νά ένθουσιάση 
καί αύτόν τόν πεζώτατον καί μαθηματικώτατον άρχιστράτηγον τής 
Γερμανίας Moltke, δστις περιγράφων τά μέρη έκεϊνα, τά όποια 
κατά τό 1837 έπεσκέφθη, ανακράζει έν ποιητικω ένθουσιασμω- 
"Αύτή εΐναι πράγματι ή χώρα τών ρόδων! Τό άνθος τοΰτο δέν 
καλλιεργείται, ώς παρ’ ήμϊν, έντός κήπων ή έν άρδανίοις, άλλ’ έν 
τή άνοικτή πεδιάδι είς έκτάσεις άπεράντους, δπως τά ήμέτερα 
γαιώμηλα. Ούδέν ώραιότερον ένός τοιούτου ροδώνος · έάν ζωγράφος 
τίς έπεχείρει νά ζωγραφίση τοιαύτην εικόνα, ήθέλομεν δλοι τόν 
κατηγορήσει έπί ύπερβολή. Εκατομμύρια έκατομφύλλων ρόδων 
έξαπλοΰνται έπί τοΰ πρασίνου τής γής τάπητος. Κατά τό Κορά- 
νιον τά ρόδα έφύησαν τό πρώτον τήν νύκτα, καθ’ ήν ό Προφήτης 
άνελήφθη είς τούς ούρανούς, καί τά μέν λευκά ρόδα εΐναι αί στα
γόνες τοΰ ίδρώτος αύτοΰ, τά δέ κίτρινα τοΰ ίδρώτος τοΰ ίππου 
του, καί τά έρυθρά τοΰ ίδρώτος τοΰ άρχαγγέλου Γαβριήλ.”

Εκατόν είκοσι πέντε πόλεις καί κωμοπόλεις τής Θράκης 
είσίν αί άποκλειστικώς τά £όδα καλλιεργοΰσαι καί τό ευώδες έλαιον 
παράγουσα'.. Πρός άπόδειξιν δέ τής καταπληκτικής παραγωγής 
άρκεϊ ν’ άναφέρωμεν δτι κατά τά εύνοϊκά έτη, καθ’ ά τά ρόδα δέν 
ύπορέρουσιν έκ τοΰ ψύχους ή τής χαλάζης, ή παραγωγή τοΰ έλαίου 
ανέρχεται είς τρεις χιλιάδας χιλιογράμμων. 'Οποία δέ εΐναι ή 
άπαιτουμένη προς καλλιέργειαν τών ρόδων έκτασις καταφαίνεται 
έκ τοΰ δτι 3200 χιλιόγραμμα ρόδων παράγουσιν έν μόλις χιλιό
γραμμων έλαίου. Τό θρακικόν ρόδον (£όδον δαμασκηνόν ή λιβυκόν) 
φύεται κυρίως είς τάς αμμώδεις καί είς τάς άκτϊνας τοΰ ήλιου 
έκτεθειμένας ύπωρείας. Ή φυτεία γίνεται τό έαρ καί τό φθινό- 
πωρον, ή δέ συλλογή κατά Μάϊον μέχρι τών μέσων τοΰ Ιουνίου. 
'Ο τά (όόδα καλλιεργών χωρικός εΐναι συνήθως καί ό τό έλαιον 
παράγων ύπάρχουσιν δμως καί χωρικοί πωλοΰντες τά ^όδα μόλις 

συλλεγέντα είς μεγάλα έργοστάσια, τά όποια συνήθως πληρόνουσι 
40—60 παράδες δι’ έκάστην όκαν.

Τό είς τάς ύπωρείας τοΰ Αίμου φυόμενον ρόδον περιέχει 
κατά 50° 0 πλειότερον έλαιον παρά τό ρόδον τής πεδίαδος- εΐναι 
δέ ώς έκ τούτου καί άνώτερον τήν τιμήν καί μάλλον περιζήτητον, 
εΐναι δμως άφ’ ετέρου καί τό όλιγώτερον άφθονον. Τό έν Ευρώπη 
πωλούμενον ώς καθαρόν ροδέλαιον εΐναι άνάμιξις έκ ρόδων τοΰ 
όρους καί τής πεδιάδος. Έπειδή δέ άπαιτεϊται πείρα μακροχρό
νιος πρός διάκρισιν τοΰ έντελώς γνησίου καί τοΰ νενοθευμένου 
έλαίου, δέν ύπάρχει άλλη έγγύησις σχεδόν ή ή τιμιότης τού παρά
γοντος αύτό έργοστασίου. Τά Ελληνικά έργοστάσια είσί τά 
μάλλον αξιοσύστατα κατά τοΰτο.

Κατά τήν συλλογήν τών ρόδων, ήτις κατ’ έτος γίνεται πανη- 
γυρικώς, αί γυναίκες καί αί παρθένοι κοσμοΰσι τήν κεφαλήν των 
διά στεφάνων έκ ρόδων καί συλλέγουσαι αδουσιν άσματα. Ή 
γλυκεία τών ρόδων εύωδία εΐναι διαδεδομένη καθ’ δλην τήν έκτε- 
ταμένην κοιλάδα.

ΜΥΘΟΣ.

Κατά τήν ήμέραν τών γενεθλίων τοΰ Goethe ή εφημερί; 
τής Φραγκφούρτης δημοσιεύει τόν έξής χαρίεντα μύθον ·

II ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΘΕΙΣΑ ΛΥΡΑ.

Μακράν τή; τύρβης τοΰ κόσμου έν μονήρει τινι δάσει εύρί
σκεται βαθεϊα λίμνη καί έν τω πυθμένι αύτής κεϊται χρυσή 
λύρα. Ό άνακομίζων αύτήν καί δυνάμενος νά τήν κρούση, έλκύει 
τήν προσοχήν άπάσης τής άνθρωπότητος καί έχει ίσχΰν μεγαλει- 
τέραν καί αύτών τών βασιλέων τή; οικουμένης. Πολλοί μεταβαί- 
νουσιν είς άναζήτησιν τοΰ δάσους καί έξαγωγήν τής λύρας, ολίγοι 
δμως εύρίσκουσι τόν δρόμον καί οί ολίγοι ούτοι, φθάσαντες παρά 
τήν όχθην τής λίμνης, βλέπουσι μέν τήν λύραν λάμπουσαν διά 
τών κυμάτων, άδυνατοΰσιν δμως νά τήν λάβωσιν. Έάν δέ θαρρα
λέος τις διίτης τήν άνασύρη, μετά στεναγμών πάλιν τήν καταρ
ρίπτει, μή δυνάμενος ν’ άποσπάση τόνον τινά έκ τών χορδών της. 
Μόνον καθ’ έκάστην έκατονταετηρίδα εύρίσκεται τις άνελκύων τήν 
λύραν καί δυνάμενος νά τήν κρούση.

Συνέβη ποτέ δύο νεανίαι, ών ό μέν ώνομάζετο Βολφάγκος 
(Goethe) ό δέ Φριδερϊκος (Schiller) νά συναντηθώσι παρά τήν 
όχθην τής λίμνης καί νά ΐδωσιν ύπό τό δελεαστικόν κύμα τήν 
μυστηριώδη τής λύρας μαρμαρυγήν. Οί ώραϊοι τοΰ Βολφάγκου 
οφθαλμοί έσπινθηροβόλησαν άναρρίψας δέ τήν κόμην του πρός τά 
όπίσω έπήδησε μετά χαράς είς τά κύματα. Ό δέ Φριδερϊκος 
έκτείνας μετά πόθου τάς χεϊρας, κατήλθε καί αύτός, δπου έβλεπε 
τήν χρυσήν λάμψιν. Άνελθόντες άμφότεροι έκράτουν τήν λύραν. 
Πρώτος έκίνησε τάς χορδάς αύτής ό Βολφάγκος καί έπειτα ό Φρι- 
δερϊκος. 11 θεία αύτη μουσική έξήλθε τοΰ δάσους, άντήχησεν έπί 
τών μακράν κειμένων βράχων καί διεδόθη πανταχοΰ. Έκπληκτοι 
ήκουον οί άνθρωποι, ούδείς δμως ήδύνατο νά εΐπη τίς έκ τών δύο 
έψαλλε καλλίτερον. ’Άφ’ ού οί νέοι έτελείωσαν τήν λυρωδίαν των, 
άνεπέταξαν έπί τών έκπνεόντων τόνων είς τοΰ; αστέρας- ή οε 
λύρα πάλιν κατεβυθίσθη έν τω πυθμένι, τής λίμνη; έν τω μυστη- 
ριώδει έκείνω δάσει. Τίς νΰν πρώτος θά τήν έξαγάγη; Σχεδόν 
παρήλθε μία έκατονταετηρίς.

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΕΚ ΤΗΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 0 Κ0ΜΝΠΝ0Σ.

(συνέχεια- Ζρα προηγούμ.. άριΟμ.)

Καί τή έρρίψε τό τεμάχιον τοΰ άρτου, τό όποιον έκράτει, 
ώς ρίπτεται ή τροφή είς τούς κύνας.

— Παΰσε τούς αστεϊσμούς σου, άπήντησεν ή βασίλισσα δει- 
κνύουσα είς τον φύλακα τήν θύραν, καί άπελθε.

— Πώς; εΐπεν ούτος καί σταυρώσας τάς χεϊρας έστάθη ένώ
πιόν της- δέν χαίρεσαι δτι σοΰ φέρω τό φαγί σου; Καί ή τίγρις, 
τό άγριώτερον δλων τών θηρίων, αγαπά κάπως έκεΐνον, όποΰ τήν 
τρέφει, καί σΰ μήτε τής τίγρεως τήν καρδιάν δέν έχεις;

— Φύγε, σοί λέγω! άπήντησεν ή Μαρία έγειρομένη πλήρης 
άγανακτήσεως- δέν έχω άνάγκην τών παρατηρήσεών σου, άθλιε.

— Αί, βέβαια, εΐπεν ό φύλαξ μέ αναιδές μειδίαμα- άθλιον 
μέ λέγεις τώρα, έπειδή έλαβες τό ψωμί σου; άλλ’ ας ίδοΰμεν άν 
μίαν ήμέραν δέν σοΰ τό φέρω, πώς θά μέ ζητής καί θά μέ φω- 
νάζης, καί πόσον θά μέ χάρης δταν έλθω.

— ’Αξίζει τω όντι νά σ’ εύγνωμονήσω διά τό έλεεινόν τοΰτο 
τεμάχιον τοΰ άρτου! εΐπεν ή Μαρία μετά μειδιάματος απελπισίας.

— Καί δμως άν έλειπε καί τοΰτο; εΐπεν ό δεσμοφύλαξ. 
Δέν ’ξεύρεις τήν παροιμίαν- "Είς τήν άνεβροχιάν καλό ν’ καί τό 
χαλάζι;”

— Άν έλειπε καί τοΰτο, άπήντησεν ή βασίλισσα, θά ήμην 
εύτυχεστέρα!

— Αύτά εΐναι πολύ βαθειά διά ’μένα- δέν τά έννοώ. Έγώ 
κάνω δ,τι μέ προστάζουν έκείνοι όποΰ μέ πληρόνουν καί δέν ’ρωτώ 
παρακάτω.

— Σέ πληρόνουν οί κύριοί σου καί διά νά μέ ύβρίζης;
— Μή μ έρωτα;- δέν ’μπορώ νά ’πώ τίποτε.
— Άρκεϊ λοιπόν άπάλλαξέ με τής παρουσίας σου.
— Καλήν άντάμωσιν αύριον! εΐπεν ό φύλαξ μετά ειρωνικού 

μειδιάματος- έλπίζω νά σ’ ευρώ πλέον φρόνιμη καί ήσυχη.
Καί ρίψας έν τελευταϊον βλέμμα είς δλας τάς γωνίας τής 

σκοτεινή; ειρκτής δ φύλαξ άπήλθε, καί ή βαρεία θύρα έκλείσθη 
μετά κρότου άπαισίου όπισθεν αύτοΰ.

— Άθλιοι! εΐπεν ή Μαρία, πίπτουσα πάλιν έπί τής ψάθης- 
θριαμβεύετε τώρα; Πλήν ή ώρα τής νίκης μου πλησιάζει καί 
τότε άλλοίμονόν σας!

Καί ήρ/ισε νά τρώγη τόν μέλανα αύτής άρτον.
Μικρόν μετά τήν άναχώρησιν τοΰ βαναύσου φύλακος ή βαρεία 

θύρα ήνεωχθη έκ δευτέρου, καί ό ’Ανδρόνικος είσήλθεν είς τό σκο
τεινόν ύπόγειον. Έτο μόνο; καί έν τή δεξιά χειρί έκράτει μικράν 
λυχνίαν, ήτι; άμυδρώ; έφώτιζε τό θολωτόν δωμάτιον.

— Βασίλισσα, εΐπεν ό ’Ανδρόνικος αμα είσελθών, καί ποιών 
βαθεϊαν

τηθεΐσα

ύπόκλισιν.
Σΰ ένταΰθα; άνεβόησεν ή Μαρία άνατινασσομένη ώς κεν- 
ύπό όφεως.
Καί πώς; Λησμονείς τούς παλαιούς φίλου;; ήρώτησεν 

ό ’Ανδρόνικος πλησιάζων.
— Σΰ, φίλος; Σύ; είπε μετά πικρού μειδιάματος ή Μαρία.
— Έρχομαι ώς φίλος, καί ώς φίλος πιστός, άπήντησεν ό 

’Ανδρόνικος. Δέν μέ πιστεύεις- έλπίζω δμως δτι θέλεις πεισθή 
περί τής ειλικρίνεια; τών αισθημάτων μου καί θέλεις μέ ανα
γνωρίσει ώς φίλον άμα μάθη; τήν αιτίαν, ήτις σήμερον μέ φέρει 
πρός σέ.

— Ποιαν ανάγκην έχω νά πεισθώ; άπήντησεν ή Μαρία. Ο 
σκοπό; σου εΐναι φανερός. Ήλθες, ’Ανδρόνικε, να τέρψης τό 
βλέμμα σου είς τήν θέαν τοΰ θύματός σου.
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— Άπατάσαι, άνασσα, εΐπεν ό ’Ανδρόνικος μέ τόνον φωνής 
τοσοΰτον αποφασιστικόν, ώστε καί αύτή ή Μαρία, καίτοι προκα
τειλημμένη, τον προσέβλεψευ έπί στιγμήν ώς προσδοκούσα τι. 
Άπατάσαι. Άκουσόυ με πρώτον καί έπειτα καταδίκασε με. — 
Μαρία, μ.’ έπολέμησας, σ έπολέμησα- έν τώ άγώνι τούτω εξήλθον 
νικητής. Καί δμως, άν καί νικητής, έρχομαι σήμερον πρώτος 
πρός σέ καί τείνω τήν χεΐρα είς τόν ήττηθέντα άντίπαλόυ μου. 
’Ιδού ή χειρ μου, βασίλισσα- σοί τείνω αύτήυ ώς φίλος.

— Καί τί ζητείς είς αντάλλαγμα τής τοιαύτης γενναιοδωρίας 
σου; ήρώτησεν ή Μαρία προσβλέπουσα αύτόν άσκαρδαμηκτί. Τις 
ό δρος τής τοιαύτης μεταξύ ήμών συνθήκης; Είπε.

— Ό ορος μου δέν είναι βαρύς- δ,τι ζητώ σοί είναι εύκολου 
τοσοΰτον, ώστε άμα τό μάθης θέλεις εννοήσει δτι πλείω λαμ
βάνεις παρ' δ,τι δίδεις.

— Δέν σ’ έννοώ, Ανδρόνικε.
— Ύπεράνω τών κεφαλών ήμών εύρίσκεται θρόνος, θρόνος 

περίβλεπτος καί ένδοξος. Έπί τού θρόνου τούτου κάθηται σήμερον 
παϊς άπειρος καί ανίσχυρος, τοΰ όποιου ή χειρ δέν έχει τήν δύ- 
ναμιυ νά κρατήση τάς ήνίας κράτους, όποιον τό βυζαντινόν.

— '() άπειρος ούτος παΐς, διέζοψέν άγερώχως ή Μαρία, 
είναι ύιός μου.

— Ναι, είναι ύιός σου. Αλλά τό βασιλικόν στέμμα είναι 
διά τήν κεφαλήν του φορτίου βαρύ, καί ή χώρα πάσχει δεινώς.

— Έννοεΐς λοιπόν; . . .
— Μή μέ διακόπτης. Έννοώ νά φέρω τήν δέουσαν θερα

πείαν. Ή νομίζεις, δτι ήλθον έκ τής άποκέντρου ’Ασίας, δπως 
παραστώ μάρτυς τής καταρρεύσεως τοΰ κράτους; Ήλθον νά έπου- 
λώσω, νά θεραπεύσω τάς πληγάς τής πατρίδος μου. Καί είς 
τήν θεραπείαν ταύτην, θέλω σέ, Μαρία, συμπράκτορα καί βοηθόν.

— Καί ζητείς; ήρώτησεν ή βασίλισσα σταυροϋσα τάς χεΐρας 
καί προσβλέπουσα αύτόν μέ άγέρωχον βλέμμα.

— Ζητώ νά καταλάβης πάλιν τόν θρόνον, δν κατείχες ζώντος 
έτι τοΰ αειμνήστου Μανουήλ- ζητώ νά γείυης σύ τό μέσου, δι’ 
ού ή θεραπεία θέλει ένεργηθή ■ ζητώ ν’ αφαίρεσης τό στέμμα 
άπό τής κεφαλής τοΰ παιδός, καί . . .

— Δι’ αύτοΰ νά κοσμήσω — τήν κεφαλήν σου; Τοΰτο έννοεΐς;
Ό Ανδρόνικος έσιώπησεν.
— θέλεις δηλαδή, έξηκολούθησεν ή Μαρία έξαπτομένη έπί 

μάλλον καί μάλλον, θέλεις, έγώ, ή μήτηρ νά ληστεύσω τόν υιόν 
μου- έγώ, ή βασίλισσα, ή σύζυγος τοΰ Μανουήλ, νά γενώ έπίορκος 
καί νά δολιευθώ τον βασιλέα μου; θέλεις νά σοί προσφέρω τό 
βασιλικόν στέμμα — έγώ;

— θέλω, άπήντησεν ό ’Ανδρόνικος καί οί οφθαλμοί του 
έλαμπαν, νά έζτελέσης σήμερον τό σχέδιον, δπερ έμελέτας άλλοτε 
μετά τοΰ πρωτοσεβαστοΰ ’Αλεξίου · θέλω νά συγκαθήσης μετ’ έμοΰ 
έπί τοΰ θρόνου ώς σύζυγός μου καί βασίλισσα.

— Εγώ, σύζυγός σου, έγώ; άυέκραξεν ή Μαρία οπισθοχω
ρούσα. Έγώ σύζυγος σοΰ, άπό τάς χεΐρας τοΰ όποιου άποστάζει 
έτι τό αίμα τού πρωτοσεβαστοΰ καί συγγενούς σου;

— Καί μήπως έδίστασας νά δώσης τήν χεΐρά σου εις τόν 
πρωτοσεβαστόν; μήπως έδειλίασας απέναντι κακουργήματος, δπως 
περιβάλης τήν κεφαλήν σου διά τού στέμματος; μήπως τό δηλη
τήριου, τό όποιου έμελλε υά φέρη τήν μεταβολήν ταύτην, δέν εΐχε 
παρά σοΰ προετοιμασθή; Καί νΰν, Μαρία, διστάζεις; νυν, δτε έν 
δλη τή ειλικρίνεια έρχομαι νά σοί προτείνω συνθήκην, ής τό πρώ
τιστον σύ έχεις συμφέρον, νΰν σύ οπισθοδρομείς;

Βλέμμα πλήρες οργής και μίσους ήτο ή μόνη άπάντησις 
τής Μαρίας.

— Σιωπάς, Μαρία; έξηκολούθησεν ό’Ανδρόνικος· αποκρούεις 
λοιπόν τήν χεΐρα, ήτις είλικρινώς τοσοΰτον σοί τείνεται; Προτιμάς 
τούς ύγρούς τούτους καί ζοφερούς θόλους άπό τήν στίλβουσαν τοΰ 
θρόνου αίθουσαν; Προτιμάς τό τεμάχιον τούτο τοΰ μέλανος άρτου 
άπό τήν πολυτελή τών άνακτόρων τράπεζαν; — ν2! πόσον είσαι 
άδικος! Σύ, έν δλη τή δόξη σου καί τή λαμπρότητι εύρισκομένη,

δέν έσπευσες άλλοτε νά πράξης δ,τι σήμερον σοί προτείνω; Σή
μερον δέ, δυστυχής καί έν φυλακή, φοβείσαι νά έζτελέσης δ,τι 
άλλοτε προθύμως καί οικεία έξετέλεις θελήσει;

— θεέ μου! θεέ μου! έψιθύρισεν ή Μαρία ύψοΰσα τούς 
οφθαλμούς της πρός ούρανόυ.

— Ό,τι ύπέρ τοΰ πρωτοσεβαστού ήσο πρόθυμος νά πράξης, 
Μαρία, άρνεΐσαι σήμερον νά πράξης ύπέρ εμού, δστις έρχομαι 
κομιστής τοιούτου συμβιβασμού; II χειρ σου τρέμει τώρα; Πόσον 
εΐσαι ασυνεπής!

— Φύγε, φύγε ! άυέκραξεν ή βασίλισσα, ζαλύπτουσα διά τών 
χειρώυ της τό πρόσωπον δαίμων, μή μέ πειράζης!

— Μαρία, εΐπεν ό Ανδρόνικος ζαί άγρίως έλαμψαν οί οφθαλμοί 
του. Σζέφθητι καλώς. Άμα ό πούς μου διαβή τό ζατώφλιον 
τούτο, άμα ή χειρ μου ζλείση τήν σιδηράν ταύτην θύραυ, θά ήναι 
πλέον άργά. Ιδού. Διά μέν τής μιας χειρός σοί προτείνω δόξαν 
ζαί τιμάς, σοί προτείνω θρόνον, διά δέ τής έτέρας ζρατώ το ξίφος 
τού έζδιζ.ητοΰ. Μή έζδιώξης τήν χεΐρα τήν καλήν, διότι ή άλλη, 
γίνωσζ.ε Μαρία, είναι άμεΐλιζτος ζαί άζαμπτος!

— Εγώ, ή μήτηρ; εΐπεν ή Μαρία ώς ομιλούσα καθ’ έαυτήν, 
έγώ, τοΰ ύιοϋ μου τού μονογενούς, φονεύς νά γείυω; Έγώ, σύ
ζυγος νά ήμαι άνορός άρπαγος ζαί κακούργου, δστις κατέστρεψε 
παν δ,τι έν τώ ζόσμω τούτω ήγάπησα; Έγώ νά συγζαθήσω μετ 
αύτοΰ έπί τοΰ θρόνου; ”2! υψιστε θεέ!

— Συλλογίσου, εΐπεν ό Ανδρόνικος, δτι όλίγας μόνου στιγμάς 
σζέψεως έχεις- συλλογίσου, Μαρία, δτι παρελθουσώυ τών στιγμών 
τούτων ούδεμία δύυαμις θά έμποδίση πλέον τήν πορείαν τών πραγ
μάτων. Μή νομίσης δτι έπιμένουσα είς τήν άρνησίν σου κερδίζεις 
τί. Ο σκοπός μου θέλει έκτελεσθή ζαί άνευ σοΰ! Μαρία, σοί προ
τείνω ή τήν ζωήν ή τόν θάνατον. Αποφάσισαν. Τί έζλέγεις;

— Τόν θάνατον! μυριάκις τον θάνατον! άνέζραξεν ή Μαρία 
ρίπτουσα βλέμμα μεστόν περιφρονήσεως έπί τοΰ ’Ανδρονίκου.

— Αύτή λοιπόν είναι ή άπάντησις σου;
— Αύτή, ζαζοΰργε. Φύγε!
— Μαρία, σζέφθητι, δτι ή θύρα αΰτη άπαξ κλεισθεΐσα γί

νεται ή πλάξ τοΰ τάφου σου.
— Φύγε, άνανδρε, αισχρέ ζαζοΰργε! εΐπεν ή Μαρία. Ζωή, 

κερδιζομένη διά τοιούτων θυσιών, είναι μυρίων θανάτων χείρων. 
Φύγε! Φύγε!

— Άφρων γυνή, τήν καταδίκην της έπρόφερεν! εΐπεν ό 
’Ανδρόνικος ζαί άρπάζων τήν λυχνίαν έξήλθε τού σκοτεινού υπο
γείου·.

Μετά πατάγου έζλείσθη ή σιδηρά θύρα ζαί σκότος βαθύ έκά- 
λυψε πάλιν τήν ειρκτήν, έν ή έζρατεϊτο ή δυστυχής Μαρία, ή 
μήτηρ τού αύτοζράτορος Αλεξίου. —

Μόλις άνελθών έκ τών καθύργωυ ύπογείων ό Ανδρόνικος 
διηυθύνθη βήματι γοργω πρός τήν δυτικήν τών άνακτόρων πτέρυγα, 
ένθα εύρίσζοντο τά ιδιαίτερα αυτού δωμάτια. 'Ο πονηρός σύμ
βουλος ζαί ζηδεμώυ ούδ’ έπί στιγμήν δέν ήθελε νά μένη μακράν 
τοΰ νεαρού αύτοζράτορος, δν μετά τοσαύτης έπιτηδειότητος έκράτει 
είς τήν έξουσίαυ του.

Εκεί έν αιθούση εύρυχώρω εύρίσζοντο τέσσαρες άνδρες, 
οΐτινες έφαίνοντο περιμένοντες τήν έλευσίν του. Οί άνδρες ούτοι 
ήσαν ό Άγιοχριστοφορίτης ζαί ό Τρίψυχος, οί δύο πιστοί αύτοΰ 
ακόλουθοι, καί δύο έτεροι, δ Πτερυγιονίτης, άνήρ ύψηλοΰ άναστή- 
ματος ζαί ρωμαλέος, έχωυ τύπον προσώπου άγριον ζαί άσπλαγχνον, 
καί ό Δημήτριος Τορνίκης, άνήρ προβεβηκώς ήδη τήν ήλικίαν, 
τοΰ όποιου τό σοβαρόν βλέμμα εΐχε γλυζύτητά τινα προδίδουσαν 
αισθήματα ζαρδίας τρυφερός.

Άμα ίδόντες τόν Ανδρόνικον εισερχόμενου ζαί οί τέσσαρες 
ήγέρθησαν ζαί προσεζύυησαυ αύτόν- πρώτος δέ ό Τρίψυχος, άπο- 
τεινόμενος πρός τόν Άυδρόνιζου, τώ εΐπεν

— Έπί πολύ παρετάθη ή έπίσζεψίς σου.
Ό Άνδρόνιζος δέν άπήντησεν, άλλά ζαθήσας ζαί προσζαλέσας 

αύτούς δι’ έλαφράς τής χειρός κιυήσεως νά ζαθήσωσιυ, έμεινευ

έπί τινας στιγμάς βεβυθισμένος είς τάς σκέψεις του · εΐτα δέ ύψώ- 
σας τήν κεφαλήν καί μέ φωνήν βραδεϊαυ μέν άλλά όξεϊαυ ώς 
σύριγμα όφεως, είπε-

— Προσεζλήθητε σήμερον, ΐυα έπιφέρητε άπόφασιν σπου- 
δαίαυ ζαί σοβαράν, άφ’ ής έξαρτάται τοΰ -κράτους ήμών ή εύημερία 

υά δώσητε τήυ ψήφου ύμώυ έυ στιγμή
δαίαυ καί σοβαράν, άφ’ ής 
καί ή σωτηρία. Έζ.λήθητε 
ζρισίμω. Προσέξατε 
καλώς είς τήν έρώτη- 
σιν, 
ύμϊν, 
μως 
μέ έτοιμότητα. Τις ή 
ποινή, ήν οί νόμοι ή
μών όρίζουσικατά τών 
προδοτών τών πόλεων 
καί τών χωρών;

— 'Ο θάνατος! άπήν
τησεν ό Τρίψυχος.

•— Σήμερον λοιπόν 
ζαλεΐσθε νά διζάσητε 
τοιοΰτον προδότην, έξη - 
κολούΟησευ 
νιζος. 'Ο 
ουτος, είς 
κίνδυνος , 
ήδη έν χερσίν ήμών, 
καί ήμεΐς όφείλομευ 
νά διζάσωμεν αύτόν, 
δπως ύποστή τήν ύπό 
τών νόμων έπιβαλλο- 
μένην τιμωρίαν.

— ’Ονόμασε αύτόν, 
’Ανδρόνικε, εΐπεν ό 
Τρίψυχος μέ άγρίαυ 
προθυμίαν.

— Θέλω σάς τόν 
ονομάσει, εΐπεν ό Αν
δρόνικος, άλλά — 
ύψωσε τήν χεΐρα 
έρριψε βλέμμα 
περαστικόν πρός 
Τορνίκη ν — ούδόλως 
πρέπει υά λάβητε ύπ’ 
όψιυ ούτε τό όνομα 
τοΰ προδότου ούτε τήν 
θέσιν, ήν κατέχει. 'Ο 
νόμος είναι άδυσώπη- 
τος έν τή δικαιοσύνη 
του καί πρέπει νά έφαρ- 
μοσθή κατά παντός 
άσεβοΰυτος, οίοςδήποτε 
καί άν ή ούτος. — 
'Ο προδότης, δν κα
ταγγέλλω ύμϊν σήμε
ρον, είναι ή Κομνηυή Μαρία, ή βασίλισσα, 
τινων ήδη ήμερών έν τή ύπογείω ειρκτή.

— Άλλ’ ό νόμος, ’Ανδρόνικε, διέζοψεν 
μένος, άπαιτεΐ £ητώς, ό κατηγορούμενος νά ήναι παρών ζαί ν 
άπολογηθή διά τό αποδιδόμενου αύτω έγκλημα. Διατί ή βασίλισσα 
Μαρία δέν παρίσταται;

— Τορνίκη, άυέκραξεν ό ’Ανδρόνικος ρίπτων βλέμμα άργιλον 
κατά του γέροντος, πότε έδιδάχθης νά ένίστασαι κατά τών άπο- 
φάσεών μου;

— Ό νόμος είναι ρητός, άπήντησεν άταράχως ζαί σοβαρώς

ό πρεσβύτης. Μή ζητείς υά τεθής ύπεράνω καί τοΰ νόμου 
αύτοΰ.

— Γίυωσκε, Τορνίκη, εΐπεν άποτόμως ό Ανδρόνικος, δτι άπέ- 
ναντι τής Οελήσεώς μου πας νόμος ύποχωρεϊ. Έγώ ούτως άπε- 
φάσισα, ουτω θέλω καί οΰτω πρέπει νά γείνη. Τής ψήφου σου 
ούοόλως χρήζομεν, Τορνίκη.

ήν θέλω θέσει 
σζέφθητε ώρί- 

καί απαντήσατε

ό Άνδρό- 
προδότης 

άκρου έπι- 
εύρίσκεται

και
καί 

δ ισ
τόν

ΣΤΑΔΟΙΉ ΡΟΔΩΝ ΕΝ ΤΗι ΚΟΙΛΑΔΙ ΤΟΤ ΚΑΖΛΝΛΙΚ.

ήτις κρατείται προ

ό Τορνίκης έγειρό-

0 γέρων έστέναξε 
ζαί σιωπηλός έξήλθε 
τής αιθούσης.

— Απερίσκεπτε, εΐ
πεν ό Ανδρόνικος πα- 
ρακολουθών τόν άυα- 
χωροΰντα διάτοΰ βλέμ
ματος θά μετανοήσης 
διά τόν λόγον σου τού
τον!

Εΐτα δέ στραφείς 
πρός τούς τρεις άλλους 
άνδρας, μάρτυρας σιω
πηλούς 
ταύτης, 
σεν ·

Ή

τής σκηνής 
έξηκολούθη-

είς τόν προ- 
έπιβαλλομένη 

είναι ό θάνατος.
δότην 
ποινή
Τόν προδότην ήδη σάς 
ώνόμασα. Ακούσατε 
τώρα καί τήν προδο
σίαν. Γνωστόν σάς εί
ναι, δτι ό τής Ούγγα- 
ρίας βασιλεύς, ό άτί- 
θασσος Βελάς, γαμβρός 
τής Μαρίας έπ’ άδελφή, 
ού μόνον ό άσπονδότε- 
ρος τής χώρας ήμών 
εχθρός άπό πολλοΰ κα
τέστη, άλλά ζαί έσχά- 
τως έπί τοσοΰτον έθρα- 
σύνθη, ώστε εισβολών 
παρά τάς συυθήζας είς 
τό ήμέτερον κράτος, 
δύο κατέλαβε πόλεις, 
πιστάς τή εξουσία τοϋ 
βασίλεως ήμών. Πρός 
τήν εκστρατείαν του 
ταύτην αύτή ή Μαρία 
προέτρεψε τόν Βελάν, 
δίδουσα αύτω ύποσχέ- 
σεις καί διευκολύνουσα 
δι’ δλων τών μέσων 
τήν επιδρομήν. Έν 
χερσί μου έχω τά γράμ
ματα, τά άποδεικνύοντα 
τήν ένοχήν τής γυναι- 

τοΰ πρός τόν θρόνον όφει-κός, ήτις καί τοΰ ζαθήζουτος αύτής ζαί
λομέυου σεβασμοΰ έπιλήσμωυ, συυευοήθη μετά τοΰ βαρβάρου καί 
μοχθηροΰ έχθροΰ, άυοίγουσα αύτω τήν πρός τήν ήμετέραν χώραν 
είσοδον. Καί τόν προδότην γνωρίζετε- έμάθετε καί τήν προδο
σίαν. Περαιτέρω άποδείξεων άνάγζην δέν έχετε. Κρίνατε κατά 
τόν νόμον ■ άλλ’ άπαιτώ παρ’ ύμών άπόφασιν ταχεϊαν.

(άχολουθεϊ.)


