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Θ .Β ι ηταάνον.

(συνέχεια χα ί τέλος)

Σύμεας ό αυτοκρατορίας αύτοΰ β·ο; ΰπήρςε 
γόνιμος αγαθοποιού πνεύματος κα! χαρδίας· αυτός 
Ξαντός άλλον» συμπαθώς έπεβλίψϊν έπί τήν σ?α- 
ίίίζουσαν ΰπό τους πό ϊχς άνοιχτίρμονος έχΟροΰ με
γαλοπρεπή Γαλλίαν αυτός περ'.ήλΟεν πάσαν τήν 
Ευρώπην, οπως τη συμπράςει χαί άπο^άσει τών ε

θνών χροληφθώϊΐν, 2ν οΰχϊ οί άνΟρωποφάγοι πόλε
μοι, τά έχ τούτων έπακολουΟοΰντα άδιχαιολόγητα 

δεινά.
Ά λλ ά  πολΰ μεγαλείτερα έχέγ^υα έίωχεν ό αυ- 

τοχράτωρ άπό τή ; ένάρξεως τοΰ άνατολίχου ζητή
ματος· διότι ένώ είχε τό μεγαλήτερον ένδια^ρον 
ώς πρός τήν έπιτυχή χαί αίίίαν αΰτοϋ λύσιν, ήχο- 

λούΟει όπισθεν τήν Ευρώπην.
Τό πρώτον ίργον τή ; Εΰρωπαϊχή; συνεννοήσεως 

έξήλθε τών χειρών τοΰ αΰστριαχοΰ διπλωμάτου 
π*ρι?ανοΰς Άνδράση- τοΰ έν Κωναταντινουπόλει *ΰ-
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ρωπαϊκοϋ συνεδρίου, προηγείτο πάντοτε καί παντοΰ , 
διά τήν έπί της Τουρκίας επιρροήν της ’Αγγλίας, 
δ άντιπρόσωπος αυτή;· είς αΰτήν τήν Α γγλ ίαν καί 
ΰπό τήν έπίδρασιν τοΰ Δ·ρβυ συνετάχθη χαί τό 
διπλωματικόν έκείνο έξάμβλωμα, δπερ Αονδίνειον 
πρωτόκολλον ειτωνο μάσθη.

Αλλά πλήν τούτων, χαΐ πριν ή ξιφουλκήση χαί 
άποδυθη ίίς  άγώνα άκαταγώνισιον, ώς έκ τών συ
νεχομένων συμφερόντων χαί τών ένεχομένων έ - 
θνών, ιό άναχτοβούλιον αΰτοϋ Ιγραφε πρός τό 
τοϋ αγίου ’Ιακώβου. Καταλάβετε σείς διά τοϋ στό
λου σας τήν Κωνστάντινούπολιν έξαναγκάσαιε, ί -  
λεγεν είς τήν Ευρώπην, σείς τόν Σουλτάνον νά σε- 
6ασθη τήν άπόφασίν σας, χαί πραγματοποίηση, τη 
έπιβλέψει χα! συνδρομή σας, τάς δρισθείσας μεταρ
ρυθμίσεις, έπ’ άγαθω τών χριστιανών καί πρός τό 
συμφέρον αΰτοϋ χαί τοϋ δυστυχούς έπίσης τουρκι- 
χβϋ λαοϋ.

Ούτως έπολιτεύετο έ αΰτοχράτωρ χαί τό άνακτο- 
δούλιον αΰτοΰ, μή δυνάμενος νά έγκαταλείψη είς 
τήν έχδίκησιν τοϋ δυνάστου τοΰς έχαναστάντας ίμ ο - 
δόξους καί ομοφύλους του, άλλά χαί μή θέλων νά 
προσκρούση είς υποχρεώσεις έπιβεβλημένας διά συν
θηκών, ωντινων τήν ίσχΰνθά έπεκαλείτο ή Εΰρώπη 
καί μάλιστα ή ’Α γγλία,ή παντί σθένει προσπαθούσα 
δπως διατηρηθώ τό χαθεστός έν Τουρκία.

‘Ο αΰτοκράτωρ, χα! μϊλον τόν καταλαβόντα τό 
κράτος του έρεθισμόν — μετά τάς έν Βουλγαρία ιδί
ως σφαγάς,— θά άπέφευγεν ’ίσως τόν πόλεμον, έάν 
έ προκλητικός λόγος τοΰ Δισραέλη δέν άπέσπα 
τόν χειλέων αΰτοΰ έν Μόσχα λόγον, τόν όποιον 
ώς μονάρχης δέν ήδύνατο νά άθετήση,χωρίς νά έξ- 
(υτελίση τό Ιθνος του, καί διακινδυνεϋση τήν αΰ- 
τοκρατορικήν δπαρξίν του. Ά λ λ ά  χαί τότ« καί πριν 
9ΐ έκστρατεΰση δ.εκήρυξεν έν δλη αΰτοϋ τή μεγα- 
λειίτητι, δτι ό αγών έσεται υπέρ τών δεδουλωμένων 
τη Τουρκία χριστιανικών λαών ανεξαιρέτως άνευ οΰ- 
δεμιας υστεροβουλίας.

Ταϋτα κ*ί τά τοιαϋτα έπηγγείλατο δ αΰτοκράτωρ 
Χαί τό άνακτοβοϋλιόν του, καθ' δν καιρόν οί ρωσσι- 
κοί στρατοί κατήρχοντο, οί δέ ‘Ρουμοϋνιοι, Σέρβιοι

καί Μαυροβούνιοι, οί μέν προσήρχοντο, οί δέ ina . 
νήρχοντο είς τήν πάλην.

’Εν τών πολλών,άτινα συνέδαλον είς τόν οποίον 
ή'Ρωσσία μονομερώς άνέλαβε νά διεξαγάγη πόλε
μον,ητο ή ηθική ίσχΰς, ήν συνεπέφερον αί συμμε- 
τασχσΰσαι αΰτοΰ υποτελείς ήγεμονίαι. Ή  Πρωσσία 
έχαιρεν άναλογιζομένη, δτι δ συγγενής του αΰτο- 
κράτορος Γουλιέλμου ήγεμών τή; ‘Ρωμουνίας 6ά 
εστέφετο βασιλεύς. *Η Αυστρία ένωχλεΐτο έχ τής 
πιθανής αΰξήσεως τής Σερβίας, άλλ’ εΰρίσκετο με
ταξύ ‘Ρωσσίας χαί Γερμανίας,είχε τοΰς έσωτερικούς 
της περισπασμού;, προ παντος δέ ειχεν αΰτόν τον 
εΰσυνείδητον αΰ-ιο ιρά ορά της καί τον έντιμον Ά ν - 
δράσση. Μόνη ή Α γγλ ία , μάλλον δε ή κυβίρνησίς 
της, ήρέσκετο χαί έπέμενεν είς τό νά μή έπέλθη 
άλλοίωσις είς τόν χωρο^ραφικόν τής Τουρκίας χάρ
την, καί μένουσιν άθικτα τό τε μεγαλεϊον καί ή α
ξιοπρέπεια τοΰ Σουλτάνου Ά λ λ ά  ταΰτης τάς χ ε ι

ρ®?,— πλήν τής έπιφόβου συμπνοίας τών τριών αΰ- 
τοκρατοριών,— ειχε εγκαίρως j δεσμεύση ή κοινή τού 
άγγλικ. έθνους γνώμη,ΰποχρεώσασα αΰτήν ν’αναγνω
ρίσω τό δίκαιον τών έπαναστασεων, καί νά διαχηρΰξ/j, 
δτι δέν θέλει έξέλθει τής οΰδετερότητος, είμή μόνον 
δπως ΰπερασπί ση ώρισμένα τινά μέρη, άτινα καί 
μόνον τήν ένδιέφερον, έάΫ ήθελον ταΰτα άπει- 
ληθή υπό τή; ‘Ρωσσίας.

Στενοχωρουμένου τοϋ Άνδροίση ΰπό τών αδιαλ
λάκτων πρός τήν ‘Ρωσσία» Ούγγρων, ό εΰγενής 
πολιτικός έπανειλημμένως άπεφήνατο, δτι δέν θά 
στέρξη ποτέ νά ΰποκΰψωσι καί πάλιν οί έπανα- 
στατήσαντες ΰπό δυναστείαν άδιόρθωτον· ΰπό τό αΰ
τό πνεύμα διετϋπωσε καί b Δέρδυ τό πρόγραμμα τή; 
πολιτικής του κατ’ ανάγκην, ίσως καί κατά πεποί- 
θησιν άτομικήν, οπερ άπέδειξεν ή παραίχησίς του. 
Ά λ λ ’ ή μάλλον βαρύνασα έπί τήν πορείαν τών 

πραγμάτων πολιτική ή το ή τοϋ χρησμοδότου Β ί- 
σμαρκ, ουιινος ό αληθής πόθος καί τό ίδιάζον ενδια
φέρον έξεδηλώθη μετά τήν κάθοδον τής ‘Ρωμουνίας 
είς τόν άγώνα.

Ούτως έχόν των τών περί τήν ανατολήν καί τών 
διά τό δυσδιάλυτον αύ-ή; ζήτημα άσχολουμένων έ- 
θνών, οί ΰ,-*ράλπειβι έπεβουλεύοντο τήν Γαλλικήν
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δημοκρατίαν, καί έξώθουν τήν Ιταλίαν πρόν τήν 

Γερμανίαν χ α ΐ  Φ ω σ σ ία ν .

Έ ν  το 'οώ τη  τώ ν  ε υ ρ ω π α ϊκ ώ ν  μ ε γ ά λ ω ν  κ ρ α τώ ν  

συγχύσει, ήοξατο ό μεταξύ ‘Ρώσσων καί Τούρκων 
φοβερό; πόλεμος, διά τήν θρησκευτικήν ίδιότ,,τα, 
τήν δπΛαν καί Τούρκοι καί ‘Ρώσσοι, ώς μή ώφει- 

λεν,ϊδωκ αν.
Τόν κλονισμόν, 3ν δπέστη σιν οί ρ'.'7"(.«οί στρα

τοί παρά πάσαν προσδοκίαν Ιν τε τή Ευρώπη καί 
τή Άσία, συνησθάνθη άπας δ πρός εΰόδωσιν άγώ - 
νος τοσοϋτον ίεροΰ εΰ/όμενος κόσμος· ή δέ έντεϋ- 
Οεν αγωνία τών ‘Ρώσσων ΰπήρξεν άγω ν ία  τήςπλειο- 
νότητος· ημείς αΰτοί οί παρηγκωνισμένοι καί οΰδέν 
καλόν διορώντες έκ τής έπιτυχίας τών ρωσσικών 
δπλων έλαυνόμενοι ΰπό τοΰ πρός τοΰς σφαζομένους 
καί άτιμαζομένους πόνου, έθεώμεθα χατηφεις καί 

περίλυποι.
Καί μ δλα δσα άπήγγειλε τό άναχτοβούλιον 

τής Πετρουπόλεως, μ’ δλα τά έχέγγυα, απερ δ 
χαραντηρ, αί πράξεις καί οί λόγοι αΰτοϋ τοΰ αΰ- 
τοκράτορος παρεΐχον, πάντες παντα ταϋτα έδεχοντο 
μετ’ έπιφυλάξεως, είναι άληθές.Ά λλά πάσαν ΰστε- 
ροβουλίαν διεσκέδαζεν ή ύπό πάντων τών εθνών ά - 
ναγνωρισθείσα ανάγκη τοΰ νά τεθή τέρμα ει; τα 
έν τή άναίολή έπιδρώντα καί άνησυχοϋντα τήν Εΰ- 

ρώπην.
Ά λ λ ω ς δέ, πλήν τών άλλων καθησυχαστικών 

ΰπό τής ‘Ρωσσίας διαβεβαιώσεων, δ Γορτσαχωφ δι 
έγκυκλίου του διεκήρυξεν, δτι οΰδενα τρέφει ιδιοτε- 
λή σχοπόν ή ‘Ρωσσία.’Επιτρέψατε ήμιν, έγραφεν 
οΰτος είς τήν εγκύκλιόν του, τόν κοι/όν νοΰν, είς 
τό νά γινώσκωμεν τόν καθ’ ήμών συνασπισμόν τής 
Ευρώπης, άμα ώςήθίλαμεν καταχρασθή τής ισχύος 
τών δπλων μας καί τής έμπιστοσύνης τώ ; έθνώ·<. 
‘Ο αΰτοκράτωρ,—  έγραφον τα δργανά του έν τω 
μεσω τού πολέμου, — θέλει μετα το π-ρας αυτου, 
**ν άποβή νικητής, καταπλήςει τόν κόσμον διά τής 
H-τριοπαθείας του. Καί δμωο, παν άλλο ει)'εν b 
Ίίσμ,ος ή τήν ΰπισχνουμένην αφιλοκέρδειαν, πολλου 
γε καί δει τήν μετά πεποιθήσεως προσδοκωμένην 
μετριοπάθειαν.

Αί ΰπό τώ» άτάχτων ορδών τής Τουρκίας δια-

πραχθεΐσαι ώμότητες τη ανοχή, έξ αδυναμίας π ι -  
στεΰομεν, τής έξουσίας, δέ* παρέχουσιν ήμιν τό 
θάρρος, ινα εϊπωμεν δτι ένδειξις μετριοπάθειας και 
άφιλοκερδείας ^,θελεν είσθαι, έάνώς δρια τού πο
λέμου κατά αέν τήν Ά σίαν 9)το ή Έρζεροΰμ, 
κατά δέ τήν Εΰρώπην δ Αίμος, ώς άλλοτε δημο
σία άπεφάνθημεν, δτι δριον άνυπέρβλητον είς τάς 
γερμανικά; στρατιάς ητο τό Σεδαν.

‘Η κατατρόπωσις τοϋ κατά τήν Άσίαν Τούρκου 
στρατηλάτου Μουχτάρ πασα, χαι ή αιχμαλωσία έ; 
Πλεΰνα τοΰ Ό σμάν, τών δύο στΰλων τού κράτους 
τών Τούρκων, ήρχει, δπως πραγματοποιηθώσιν αί 
προχαλέσασαι τόν πόλεμον άπαιτήσεις, φαντ} σννε- 
πής δ αΰτοκράτωρ, περιάψϊ) είς τά δπλα αΰτοϋ δό
ξαν αληθή, καί κέρδη πάγια *ίς τοΰς δεδουλωμένους 

λαούς.
Περιστέλλοντες τάς ένεργείας τών ‘Ρώσσων ίνδον 

τοϋ Αίμου, άπαρεσκόμεθα, Γσως, εις τήν έκ τών τουρ  ̂
χικών βιαιοπραγιών έρεθισμένην πλειονότητα, άλλ 
άρέσκομεν είς ήμάς αΰτοΰς, οΰ μόνον διά τήν^ δποί- 
αν έ'.νοοΰμεν άδιαίρετον φιλανθρωπίαν, αλλα καί 
πρός άσφαλεστέραν χαι ταχυτέραν περάτωσιν τοΰ 
άνθρωποφάγου πολέμου.

Φρονοϋμεν δτι, έάν b αΰτοκράτωρ Αλέξανδρος 
’ίστατο πρό τοΰ Αίμου, καί έκεϊθεν πρώτος ετεινε 
τήν μέν μίαν χεΐρα πρός τόν νενικημένον πατισάχ, 
τήν δέ άλλην είς τήν άνήσυχον Εΰρώπην, καί είς 
τόν μέν ελεγεν έγείρου, είς τήν δέ δίκαιον, δ πόλε
μος θά έπερατοΰτο, καί τά έξ αΰτοϋ άτιοτελέιματοι

θά ησαν δίκαια καί άνεκτα
Ά λ λ ’ ώ μυσαρά φιλοδοξία 1 ποΰ ποτέ έπέτρεψες 

νά καρπωθή ή άνθρωπότης τά καλα τής μετριοπά
θειας I "Ανευ Σοΰ, ή κοσμοπολιτεία τών ‘Ελλήνων 
δέν θά έξηφανίζετο· ή κοσμοκρχτορία τών ‘Ρωμαίων 
δέν θά χατεποντίζετο, χαί ή φοβερά ισχύς τών 
Όσμανλίδων δέν θά συνετρίβετο 1

Έ άν ή Πλατωνισμού χροιάν φέρουσα μετριοπα
θής πρός τοΰς ‘Ρώσσους άπευθυνομένη αυτη άξ(ω- 
σίς μας, προηγεΐιο ΰπό τοΰ βασιλέως τών Πρώσων 
καί τών συμμάχων αΰτοΰ. Έ άν δεχόμενος τήν σπά
θην τοϋ άξιου τή ; τύχης του Ναπολέοντος τοΰ 3οι> 
διά της μιας χειρο?» έτεινε τήν έτέραν πρός φ



84 ΒΙΩΝ.

«βρίδοξον Γαλλίαν,— θά έπαναπαύετο καί δέν Οά 
έταράττετο εις τό γήρας αΰτού ό 'ύπνος του, εξ ελέγ
χου καί φόβου.

'Α λλά, πώς άλλως θά διαιωνίζωνται τά μίση, 
πώς Οά περιθαλπηται τό άναδεικνύον τους ήρωας 
φιλοπόλεμον πνεύμα; «τώς 6ά άλληλοσφάζηται ή 

χοΰφος άνθροπότης, χαί έγείρωντα; αντί ικριωμά
των, τρόπαια,1* άπερ ή ιστορία μνημεία δόξης, χ α -  
ριέντως άποκαλεΐ;

‘Η πολιορκία τών Παρισίων καί ή έν αΰτοΐς 
υβριστική τών Γεομανών είσοδος, ύπήρξεν ΰπόθεσις 
χαθαρώς προσωπική, βαρύνουσα τόν υβριστήν άλλ’ 
ή  είς Κωσταντινούπολιν } προέλασις τού ρωσσικοΰ 
στρατού, άφοΰ ή ’Τουρκία προσέπεσεν, οΰδένα πρός 
τόν υπό τοΰ πολέμου δρισθέντα σιοπόνείχε λόγον· 
ήτον έπίδειξις άκαίρου ισχύος, ϊνα μή άλλως έκ- 
φρασθώμε»·— ήτο ή παρέμβασις τής επίβουλου φιλο
δοξίας, δπως αμαύρωση 'έν γ^ο νό ς  τόσον μέγα, 
δημιουργήση νέας φοβερωτέρας έτι πε^νπλοχάς, καί 
έγείρη τρικυμίας έν αΰτώ τω λιμένΐ.

Ά λ λ ά  τά τής προελάσεως χαί κατοχής τοϋ ά 
γίου Στεφάνου ΰπερέβησαν τά τής συνθήκης,

Έάν"παραγνωρίζη τις τάς προσπαθείας,τάς έχ,άςο- 
τε θυσίας τής ‘Ρωσσίας,καί μάλιστα τά': έν τω πα- 
ρόντι πολέμω, χαί δέν άναγνωρίζη τά ύπ’ αΰτής 
ή έπ’ έλπίδι αΰτής προκύψαντα πρός τους δούλους 
τής Τουρκίας χριστιανούς εΰεργετή*ατα, κοινωνι
κά τε καί έθ'ηκά, ά ; έπιτραπή ήμΐν νά εΐπωμεν 
δτι άγεται ύπό προκαταλήψεως-

‘Η ‘Ελλάς, καί μεθ’ ολα δσα λέγονται έπ’ αΰ
τήν έλπίσασα άνέσιη. ‘II αΰτονομία τής Σερβίας, 
τοΰ Μαυροδου/ίου κ /ί αΰτής ’ίσως τής ‘Ρωμουνίας 
ηθελον είσθαι προβληματική, άνευ τοΰ υπέρ τής 
Τουρκίας ρωσσικοΰ κολοσσοΰ Δέν πισιεύομεν δέ, δ ;ι 
αί δια^ρηςασαι t/ίη  τά δυ υλικά δεσμ,άτων τρεις 
αύται ήγεμονειαι,θα άποδώσωσι τό τοιοϋτον είς  τάς 
ιδίας αΰτών δυνάμεις, καί οτι ήλπιζον έπ’ άλλην 
δύναμιν. Ά λ λ ά  καί μολα ταΰτα, θελουσιν ίίπει 
ήμΐν, ή συνθήκη; ή άνισος χαι μεροληπτική δια
νομή τών λαφύρων τοΰ πολέμου πρός τους συμμά
χους ; αί φ’,λετικαί διακρίσεις, καί ή ένιεύθεν γ ε -  
νομένη πρός ιοΰς Έ λλη να ς αδικία;·

Συνομολογοΰμεν δτι, τά παρά τό διεθνές δίκαιον 
διαχαραχθέντα ορια τής Βουλγαρίας* ή έπέκτασις 
αυτής υπέρ τό δίκαιον καί τών όπο'ων προσεκτή- 
σατο δυνάμει τοΰ πολέμου δικαιωμάτων. Τό είσα- 
γόμενον διά λαόν μη δέοντας παρασχευασμένον καί 

άνεπτυγμένον έν αΰτή πολίτευμα. ‘II τή έγκρίσει 
τής ‘Ρωσσίας εκλογή τοΰ ‘Ηγεμόνος· ή έπιφυ- 
λασσομένη αΰτή δικαιοδοσία έπί τής χώρας, ή έ -  
πιρροήτης,ώς έκ τής έπίπολΰέν αΰτή διαμονής τοΰ ρωσ- 
σικοϋ στρατού, καί τά τόσα ίλ λ α  τά έκ τής συνθή- 

άπορρεοντα, οΰδενα δυστυχώς άφίησι δισταγμόν 
περι τής υστεροβουλίας τής ‘Ρωσσίας.

Τά άντι χρηματικής άποζημιώσεως παραχωρη- 
0*;.α εν Ασία, εχτός τής αμέσως ένδιαφερομένης 
Αγγλίας, ολιγην εκαμεν αΐσθησιν είς τάς λ:ιτιάς 

δυνάμεις, και τοι και ταύτης τής εις γαίας άποζη- 
μιώσεως, μή συναδούσης πρός τάς άφιλοκερδεΐς 
τοΰ Γορτσακώφ διακηρύξεις. ΣυνεκινήΟη ομως π ά . 
σα η Ινύρωπη δια την έπ αΰτήν παρασκευασθεΐσαν, 
δυνάμει τών ΰπό τής συνθήκης πλεονεκτημάτων, 
ρωσσικήν έπικράτησιν.

Ή  ιδιάζουσα πρός τήν Βουλγαρίαν στοργή,ή μ ει- 
ωσασα την άφοσιωσιν χαί εΰγνωμοσύνην τών συμ
μάχων ηγεμονιών, καί περιαγαγοΰσα τόν ελληνι
σμόν ε’ς άπόγνωσιν, έξώπλισε τους στάλους τής 
Αγγλίας, και συνήνωσε τό διηρημένον Α γγλικόν 

έθνος-

’Εντεύθεν δ λόρδος Βήκονσφιλ, 6 ΰπό τών άλλων 
εθνών καί λαών, ΰπ’ αΰτοΰ τίΰ λαοΰ τοΰ άγγλικοΰ 
έθνους, σφόδρα έπιτιμηθείς, έπί τή άπανθρώπω 
κερΟοσκοπική δοξασία του· δ έςευτελίσας καί άπομο- 
νώσας τής διεθνούς εΰρωπαϊκής οίχογενείας, τήν 
μ -χρι τινός >υβερνώσαν τήν Εΰρώπην Α γγλίαν· ό 
περιδεής πρωθυπουργός ανακτά θζρρος, καί μέ τόν 
νέον χωρογραφικόν τής Βουλγαρίας χάρτην, εις 

προσελκύει τα έθνη, εγείρει τήν Α γγλίαν, 
ifjV ε,οπλίζει, άνθυταται αγε~ώ/ο>£, άΟετΐΤ διε- 
Ονεϊς υποχρεώσεις, παραβιάζει τά ΰπό τών συνθη
κών περιφρουρούμ,ενα στενά, καί αντιμετωπίζει τάς 
ναυτικάς τής Α γγλ ία ς  δυνάμεις πρός τάς έν Κων- 
στανιινουπολει ρωσσικάς στρατιάς. Διά τής iniar,- 
μοτέρα; δε γλώσσης αμφισβητεί πάντα τά έκ τοΰ
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πολέμου έπελθόντα, άπαιτών ϊνα ή θυσιάσασα τό 
άνθος τής αριστοκρατίας της καί μυριάδας άνδρών 
‘Ρωσσία έπανέλθη Ιχεΐθεν άφότου ήλθε, κομίζουσα 
θησαυρούς με κενάς τάς χεΐρας. Τό δέ θαυμαστδ- 
τεοον άπο άπομεμον ωμένος, χαί άχολούθως παρί- 
σταται συνηνωμένος μετά πάντων τών ενδιαφερο
μένων εθνών χαί προπορευόμενος.

Τό ΰπουργεϊον Δισρχέλη, τό άπαρεσχόμενον καί 
άποδοχιμάσαν πάν τό δυνάμενον νά τροποποιήση τό 
τουρκικόν καθεοτός. Τό πιέσαν πάση δυνάμει τήν 
‘Ελλάδα καί τήν Σερβίαν. Τό άπό σχοποΰ άπλοποι- 
ήσαν καίδιαψεϋσαν τάς έν Βουλγαρία φρικαλεότητας 
δπως πολεμήση καί ΰπερισχύση τοΰ άναπτυχθέντος 
έν Α γγλ ία  φιλανθρωπικού αισθήματος. Τό χαιρε

κακούν ίσως, διά τά ;κα τά  τών ‘Ελλήνων διενεργη- 
θείσας σφαγάς καί ατιμώσεις ΰπουργεΐον τής ’Α γ
γλίας, συνηγορεί ήδη ΰπέρ τών δικαιωμάτων τών 
έθνικοτήτων, χαί απαιτεί τίποτε περισσότερον τί
ποτε δλιγώτερον, ή νά σφετερισθή άμαχητί τήν έπί 
τών χριστιανικών έν τή ανατολή φυλών τ ή ‘Ρωσσία 
άνήκουσαν επιρροήν. Προφάσει δέ, δτι διά τής έ -  
πικρατήσεως τής ‘Ρωσσίας απειλείται ή Ευρωπαϊκή 
ισορροπία έγκαλεΐ αΰτήν ένώπιον διεθνούς μεγάλου 
κριτηρίου,

‘Ως επιχειρήματα ισχυρά δε πρό παντός άλλου,ο 
νΰν ΰπουργός τών έξωτερικών Σαλισβουρής, προ
βάλει τήν ΰπό τής συνθήκης καθιερουμένην ανισον 
διανομήν· τό προσγινόμενον είς τόν ελληνισμόν 
άδικον,τόν κίνδυνον,δνπερδιατρέχειοΰ μόνον τό κράτος 
τών Τούρκων, άλλά πάντων τούτων, τό ΰπαγορεΰσαν 
τήΦωσσία ίδιοτελές καί διά τήν Εΰρώπην έπικίνδυνον 
πνεύμα, κατά τήν χωρογραφικήν τής Τουρκίας δι

ανομήν.
Ά λλ ά  δίκαιε υπουργέ ! σεις ώς μέλος τής έν 

Κωνσταντινουπόλει Συνδιασκέψεως, πώς έπολιτεύ- 
θητε; Τίνα παρηγορίαν έξηνέγκατε ΰπέρ τών δια- 
μαριυρουμένων έλλήνων κατά τοΰ οποίου, τό συνέ- 
δριον σας έξύφανε, χωρογραφικοϋ χάρτου διά τήν 
Βουλγαρίαν ; ΙΙώς τότε δέν συνεκινήθητε, διότι ή 
αίματόφυρτος Σερβία καί τό ήρωϊκόν Μαυροβούνιον 
έ’μενον καί πάλιν ΰποιελή καί μικρά; Π ώ; ϊλ η -  
σμονήθησαν αί ένδοξοι Ιστορικοί παραδόσεις χαί τά

απαράγραπτα έθνικά τών έλλήνων δικαιώματα; Πώς 
δέν έσκΐφθητε τότε δτι ή ανοχή σας θά παράσχη τή 
'Ρωσσία έπιχε'.ρήματα;

Δυνα τον τά συμβάντα νά ήλλοίωσαν καί μετέ- 
βαλον καί τά αισθήματα τών υπουργών τής ’Αγγλίας, 
άλλά πώς νά πιστεύσωμεν, ίτ ι ή φαινομένη τροπή 
δεν υποκρύπτει υστεροβουλίαν, καί δτι ή μεταξύ 
τών ετοίμων νά συγκρουσθώσιν εθνών μεσολαβούσα 
θεότης, εΐναι ή άγαθοποιός Νέμεσις ;

Πώς, άφοΰ αΰτή ή 'Ρωσσία ,ή μετά τών χριστια
νικών τής άνατολής εθνών και λαων συνδεομένη, 
οΰχϊ δι’ έμπορικών συμφερόντων, άλλά διά δεσμών 
ιερών ύπό τής φιλοδοξίας πιϊραφερθεισα, παρεγνωρισε 
τήν άληθή δόξαν,· Πώς,λέγομεν, θέλομεν έπαναπαυ- 

Οή είς τάς ήδη έκφερομένας συμπαθείας έθνους ά - 
συμπαθοΰς πρός παν δ,τι δέν συναδει, κατά την ιδί
αν α^τοΰ δμολογίαν, * πρός τά ιδια αυτοϋ συμφέ

ροντα ;
Ά π ό 'τό ν  τιμιώτερον ίσως τών μοναρχών βασιλέα 

τής Πρωσσίας, δπως δεσπόση τής Γερμανίας, έπε- 
κτείνη τήν δυναστείαν του καί στεφθή αυτοκρατωρ, 
δέν Ιλειψεν ή τής προστασίας τών γερμανικών 
χρατών αφορμή.

‘Ο εΰγενέστερος χαί φιλανθρωπότερος παντός 
άλλου αΰτοχράτωρ τής ‘Ρωσσίας, δπως κράτηση 
τήν δυναστείαν τών βασιλέων έπί τών συνταρασομέ- 
νων λαών, παρίσταται b άντιλήπτωρ χαί σωτήρ τών 
καταδυναστευομέν ων. Ά λ\  αμφοτέρων παραδοξωτε- 
ρον πρόσωπον παρέστησεν ή φιλελεύθερος και συνταγ
ματική Α γγλ ία , άντίστρατευομένη νΰν κατά τών 
δυναστικώ* τής ‘Ρωσσίας ιδεών4 χαι ΰπερασπιζομέ- 
νη λαούς και έθνη δι’ απ?ρ, δπως έπαναφέρη αΰτά 
ΰπό τήν προτέραν αΰτών κατάστασιν, φοβούμεθα μή 
καί νΰν έτι προθύμως θά προοέφερε πολύ πλέον ά -  
φθονον αίμα καί χρήματα,τών δσων διά τήν απαλ
λαγήν των προσέφερεν αΰτή ή ‘Ρωσσία.

Δύστηνοι λαοί! Σεις, οΐτινες άπό κτίσεως κόσμου 
ποτίζετε μέ τό α ίμ ά σ α ςκα ί  παχύνετε μέ τους ιδρώ
τας σας τούς κρατεροΰς τής γής ! Σείς, τών ότοίων 
αί μαρτυρικαί κεφαλαί άπετέλεσαν τά τρόπαια, έφ’ 

ών ή ιστορία ήγειρε τούς ανδριάντας τών ηρώων 
της ! Σεΐς τών όποιων τά άκρωτηριαομένα σώματα



^σχημάτισαν τήν κλίμακα, 8,’^ς 0ί ημίθεοι άνήλθον 
εις τδν ουρανόν! Σείς τών οποίων οί πρωταθλη τα! 
κατεκάησαν ζώντες έτοιμασθήτε, διότι ή φιλοδοξία 
εςώπλισε χατ άλλήλων τά έθνη, τά ύφ’ ήμών α ΰ - 

τών συγκροτούμενα, δπως άλληλοσφαγήτε! έτοιμα- 
σθήτε ϊνα καί πάλιν πλεύσητε εις τδ αίμά σας, δπως 
Χ9ρεσθώσι δόξης οί άπληστοι ήγέται Σας. (α)

JSff — ..... — ·
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Α δα μ α ντ ία ν  Κορ&ή

«ρδς Cliardon de la Rochette.
ΙξελληνισΟεΓσαι Οπο Γ. Κ. Γ,

ΣΤ.

Σάς ευχαριστώ, φίλτατέ μοι φίλε, διά τάς άπο- 
χρώσας απαντήσεις, ά’ς ποιείτε είς τάς αιωνίους έ -  

ρωτήσεις μου. Τό χωρίον τοΰ Πλινίου, δπερ είναι 
μετάφρασις τοΰ Άριστοτέλους, έπιβεβαιοΐ τήν ήν 
άπδ πολλοΰ έποίησα εικασίαν. ‘Ο Αριστοτέλης λ έ 
γει, τομ. Α . σελ. 8 4 0  Ικδ. Δ υβάλ: « δ άρρην 
παρακολουθών καταφυσά (τδν θόλον) και γίνεται 
στιφρά, δπερ δ Πλίνιος παρά Γεσνέρω σελ, 1028  
μεταφράζει: masculos prosequitur afllatu, a l i a s  
sterilesaunt. Εστι λοιπδν προφανές δτι άνέγνωσεν 
έν Άριστοτέλει. . .«καταφυσά,ή γίνεται στιφρά.» Δεν 
αγνοείτε δτι τδ η παρά τοΐς Έ λλησ ιν ίσοδυναμεΐ 
συχνά τώ si δk μή^ δπερ δ Πλίνιος ήθέλησε νά 
έκφράση διά τοΰ afias, καί περ μή εχοντος τούτου 
τήν σημασίαν ταύτην έν τοΐς χαλοΐς λατινικοΐς.

Καν ταυτ’ άνύση, τετταράκοντα βούλεται, 
ή φΐ]σιν, οΰ βιωτδν αύτω τδν βίον.

’Αοιστοφ. Πλοντ. 196.

έν τη σημασία τοΰ: εί δέ μή (λάβοι),φησίν ου βιωτδν 
κ. τ. έ. Τδ δέ σ τιφ ρά  είναι έν τή σημασία τοΰ 
steriiia, ωπερ χρήται ‘Ιπποκράτης έν τω περί ‘Αε'ρ.

α) Έξεφωνήθη έν τω ένταΰΟα φιλεχιταιδευχικώ 
Συλλόγα> «Όμήρω.»

τ· Α . Ικδ. Lind. σ. 3 3 3 , δμιλών περί τών ψυχρών 
θέσεων: «πρώτον μέν στιφραι πολλαί γίνονται διά 
τα ύδατά δντα σκληρά τε καί άτέραμνα καί ψυ
χρά,, κ. τ . έ . Διότι καί τοι τδ κείμενον φέρει 
σνριιγναι, ό Φαίσιος δμως σημειοΐ δρΟώς χατά τόν 

Γαληνόν δτι πρέπει νάναγνωσθή στιφ ρα ι, γραφή, έ -  
πιδοκιμαζομένη και 6*6 τοΰ ‘PuvxevioufRuhnkemus) 
έν ταΐς έπί τοΟ Τιμαίου σημειώσεσιν αύτοΰ λ. σ τ ρ ι 
φνόν καί ήν δ ‘Ιπποκράτης αΰτός τίθησιν έκτδς αμφι
βολίας (σ. 3 3 3 ), άναφέρων κατωτέρω τήν λέξιν έ ·  
ναριχνμο reg. Βλ. ‘Ησύχιον καί Φαίσιον λ. Ά ρικύ- 
μων. ‘Η έπ ι^οή  α&τη τών ύδάτων έπί τής συλλή- 
ψεως καί μάλιστα τοΰ τοκετοΰ παρετηρήθη βεβαιό
τατα ύπδ τών άρχαίων, καθ’ δτι Οά εύρητε παρ’ Ά -  
θηναίω τ. Β .  σ. 41  «δδατα πολύγονα, παιδύγονα  
και άγονα„  ‘Ο Εμπεδοκλής ίάτρευσέ ποτε τδ 
χακδν τοΰτο συγκεράσας τά δδατα τού ένδς ποτα- 
μοΰ μετά δυο ά λλω ν: “ τοΐς δέ Σελινουντίοις έμπε -  
σδντος λοιμοΰ διά τάς άπδ τοΰ περικειμένου ποταμού 
δυσωδίας, ώστε καί αΰτοΰς φθείρεσθαι, καί 
γνναϊχα; δ υ σ το χύ ιν , έπινοήσαι τδν Έμπεδοκλέα, 
χαι δύο τινάς ποταμούς τών σύνεγγυς έπαγαγεΐν 
ιδίαις ϊαπάναις κα ί καταμίξαντ* γλυκάναι τά ρεύ
ματα*. Διογ. Λαέρτ. έν βίω Έμπεδοκλ. Φαίνεται 
οτι δ Εμπεδοκλής ήν πολΰ άνόητος, τοιαύτην δα 
πάνην έπιχειρών, έν ω ύπήρχεν άπλούστερον μέσον, 
δι δπερ δέν θά έςώδευεν ή τινα μόδια άλατο;· άλ
λά δυστυχώς δ ’Εμπεδοκλής δέν ύπήρ;ε προφήτης, 
*31 τοι ήξίου νά έκληφθή ώςίθεός. Ίδοΰ τ ι έν 
τοιαυτη περιστάσει δ προφήτης ’Ελισαιέ έποίησεν : 
“ και ειπον οί άνδρες τής πόλεως ( ‘Ιεριχώ) προς 
Ελισαιέ· ίδου ή κατοίκησις τής πόλεως άγαθή, κα

θώς ό κύριος βλέπει, καί τά ΰδατα πονηρά, καί ή 
γη άτεχτονμένη- καί ειπεν ’Ελισαιέ, λάβετε μοι 
ύδρίσκην καινήν, καί θέτε έκεΐ άλα· καί έλαβον, 
Χαί ηνεγχαν προς αυτόν* καί έξήλθεν ’Ελισαιέ είς 
τήν διέξοδον τών ύδάτων, καίίρριψεν έκεΐ άλα, καί 
ειπε, τάοε λέγει κύριος, ίαμα τά υδατα οΰκ ειτα ι 
Ιτ ι εκειθεν θάνατος καί άτεκνουμενη· καί ίάθησαν 
τά 'ύδατα ε'ω; της ήμέρας ταύτης.» Βιβλ. Δ'. Βαιιλ. 
χ . Β'. 19 χαί 2 2 .

Είπατε μοι, σάς παρακαλώ, έάν έν τή ΰμετέρα
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γλώσση ή λέξις foireux λαμβάνει Ινι δτε τήν ση
μασίαν τοΰ peureux. Γνωστόν δτι δ μέγας φόβος 
παράγει Ιστιν δτε έχκίνησιν άκούσιον χαί αίφνίδιον 
τής κοιλίας. Ήκούσατέ ποτε έν Ιτ α λ ία  νά όνομά- 
ζωσι το'υς ψοφοδεεις caca-braghe ή άλλως πως π α - 
ρεμφερώς ; Ευρίσκω έν Ή ουχίω : “ Κίναρχος, άψυ
χος». Οί κριτικοί θεωρήσαντες τήν λέξιν ταύτην, 
(ήτις φαίνεται ληφθεΐσα έκ τίνος κωμικού ποιητοΟ), 
ώς έφθαρμένην, διώρθωσαν αυτήν είς χίναργος 
vacuus a motu τ. I. mortuus* πιστεύω δμως δτι 
δέν πρέπει ποσώς νά μεταβληθή, άλλά πρέπει μό
νον νά έΙηγηθή, άναλυομένη είς τά έξ ών συν- 
ετέθη : «ου δ άρχδς (ραϊίως) κινείται,, cojus anus 
facile movetur τ . S. soW itur, '/4 ·φ ν χ ο ς ,  ώς λέγει 
δ ‘Ησύχιος αΰτδς, σημαίνει δαλός· τδ δέ χινεΐσθα1 
έν τή σημασία τοΰ «χ*»» χίνησιν τής κοιλίας, είιρη- 
W  οί) μόνον παρά τοΐς άρχαίοις, ώς δύναταί τις 
νά ΐδη παρά Φαισίω λ. χινίειν, άλλ’ Ιτι καί παρ’ 
ήμιν τοΐς πτωχόΐς νεωτέροις Έ λλη σ ιν , οί τινες 
χρώμεθα τή λέξει χίνησις, άντί τής διάρροια , 
λέγοντες: τά σταφύλια τδν έκίνησαν.

Σάς ευχαριστώ διά τάς παρηγορίας &ς μοι δίδε
τε άκαταπαύστως, παραινοΰντές μοι τδ ιν ιλ π τ ύ ι .  
Δέν έπιθυμώ δμως νά έκληφθώ παρ’ ύμών ώς χ ΐ -  
να?Ζ°ί) διδ καί θά έπαναλάβω σχεδδν παν δ,τι 
εγραφον άπδ πολλοΰ χρόνου τω Κλαβιέρφ. Αί άρ- 
Χ«ί μου δυνατδν νά ώσιν ΰπερβολ'καί, άλλά πράττω 
άϊίποτε κατά σκοπόν.Έθεώρησα άείποτε τήν δσον δι- 
έν τε καλλίονα χυβέρνησιν ώς άναγκαΐον χακδν, ω 
ύπόκεινται οί άνθρωποι, δπως δια^ύγωσι μείζονα Ιτι 
*»κά, S περ ή μωρία των χαί ή Ιπάρσίς των δέν 
έπέτυχον νά καταβάλλωσιν. Έθυσίασα ταΐς άρχαΐς 
ταύταις τήν πατρίδα μου, τήν υγείαν μου καί τήν 
περιουσίαν μου ίσως αΰτήν· αί άρχαί μου αδται ά -  
παύστως στενοχωρουσαι τήν ψυχήν μου διά τής ά -  
ν*ζητήσεως καί τής έλπίδος άπολύτου ανεξαρτησίας, 
Χίμαιρας ου-ης πιθανώς, διετύπωσαν έφ’ άπαν το 
νευρικόν μου σύστημα υπερβολικήν τινα έρεθιστικό- 
^ τ α , ήτις *αταβιβρώσκει καί καταναλίσκει τάς ή -  
Η·έρας μου. ‘Η έλαχίστη στενοχώρια έστί δι’ έμέ 
άληθής τιμωρία, τδ έλάχιστον έμπόδιον έν τή έξα- 
^ήσει τών φυσικών χαί ηθικών μου ιδιοτήτων έστί

φοβερά τυραννία. Ενεργών κατά τάς άρχάς ταύτας, 
ί ς  ίχω  χαθ’ δπασαν τήν ζωήν μου, άποφεύγω δση 
μοι δύναμις τάς περιστάσίΐς, α ί τινες θά ήνάγκα- 
ζόν με νά παρουσιασθώ πρδ δικαστοΟ ή άρχοντος 
ή οίουδήποτε άλλου δημοσίου υπαλλήλου. ‘Η υπε
ροχή αΰτών, άναγκαία άναμφιβόλως έν τοΐς κοι
νωνικούς θεσμοΐς, καί τδ δικαίωμα δ Ιχουσι του δ ι- 
ατάττειν καί μέμφεσθαι μάλιστα τοΰς πρδ αΰτών, 
μέ παρώξυνον άείποτε. Αί άρχαί μου αυται ήνάγκα- 
σάν με νά έγχαταλείψω τδ έμπορικδν στάδιον μετ’ 
έξάσκησιν §ξ έτών καθ’ δτι μέ εθετεν είς χύκλον 
σχέσεων καί πολυπληθών υπεξουσιοτήτων λίαν δ -  
χληρών τή έμή άκοινωνήτω ψυχή χαί αϊτινες έξέ · 
θετόν με είς βποθέσεις άμφισβητισίμους μετ! άνθρώ- 
πων, οΐ τινες θά μέ έστενοχώρουν ίσως. Έ νηγκα- 
λίσθην τδ τοΰ λογίου άνδρδς στάδιον ώς τδ μόνον 
έν ω περ έδυνάμην νά φυλάξω τήν έμήνάνεξαρτησίαν. 
Ά λ λ ’ δποία ΰπήρξεν ή λύπη μου, δταν, φθάς είς 
Παρισίους, ειδον έμαυτδν ήναγκασμένον νά έπ ιλη- 
φθώ τήν διδασκαλίαν τής έλληνικής χάριν χρημά
των / ‘Η  ήμέρα καθ’ ήν Ιλαβον τήν πρώτην εκτισιν 
ήν δι’ έμέ ήμέρα θλίψεως· μοί συνέβη άκριβώς 
τδ αΰτδ, δ άναφέρει περί Ίσοκράτους δ Πλού - 
ταρχος. ‘Ο ρήτωρ ούτος, λίαν διάφορος τών Ά θ ή - 
νησι δημαγωγών, ίδών τόν μισθόν άριθμούμινον  

lifts  δαχρύσας , intyvm v έμαυχόν v fv  τού το ι; π»- 

πραμένο·*.
(ϊπ ίΤΛ ΐ συνέχεια)

 r»<sses*c!!*cji*----------

ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
( συνέχεια άπο σελιδ, 53. )

ΑΙΓΪΠΤΟΣ.

’Ολίγα τινά εθνη δύνανται νά καυχηθώσιν, δτι 
ή ιστορία αΰτών φθάνει μέχρις αΰτής τής άρχής 
πάντων τών φραγμάτων.’Εκ τών δλίγων δέ τούτων, 
τών έχόντων τοιαύτας άξιώσεις, τινά, ώς παρ. χάριν 
τδ Σινικδν χαί τδ Ινδικόν καταδεικνύονται έκ τών 
ερευνών δτι πράττουσι τοΰτο άνευ καταφανών μαρ
τυριών, διότι ή ίστορία αΰτών άρχίζει οΰχί βΐς πο-
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λύ μ*μακρυσμέ'*ην εποχήν ποο τής χριστιανικής 
χρονολογίας. Έ τερα, ώςτό Αιγυπτιακήν κα! τό Βα- 
βυλωνιακόν δύνανται ίσως βασιζόμενα έπί τών οι- 
ασωθέντων κτιρίων αύτών ν’ άξιώσιν δτι ή ιστορία 
των άρχεται πολύ πρωϊμότερον τής τών άλλων ί -  
Ονων τής γής. Λ

Έ ν τώ παρόντι ημών ap Opto θέλομεν έξετάσε; 
ποία είναι ή πιθανή χρονολογία τοΰ έν Αιγύπτω 
καί Δυτική 'Ασία, των κοιτίδων τούτων τής ανθρώ
πινης γενεάς, αρχαίου πολιτισμού, περί ου πολλαί 
παράδοξοι γνώμαι έδημοσιεύθησαν έπ’ έσχατων ύπό 
διακεκριμένων προσώπων.

Έξετάζοντες τήν Αίγυπτον οΰδέν σημεΐον άρχαί- 
ας τίνος περιόδου άγριας καταστάσεως ή καί βαρ
βαρότητας άνευρίσλομεν διότι άπασαι αί σωζόμεναι 
μαρτυρίαι συμφωνοϋσιν, δτι δσον καί άν οπισΟοδρν- 
μήσωμεν πρός τήν άρχαιότητα, δέν θέλομεν εύρει 
έν Αιγύπτω έποχήν άμέτοχον πολιτισμού, Έ ξ  αΰ- 
τής τής αρχής τοϋ βασιλείου τής Λίγύπτου βλέπο- 
μεν τ'ον πρώτον βασιλέα αύτής μεταλλάσσοντα τον 
ροϋν τοΰ Νείλου, χατασκευάζοντα μεγάλην δεξαμε
νήν καί ίδρύοντα έν Μεμφιδι τον ναόν τοϋ θεοΰ 
Φ θάχ (Ί ) . Μετ’ ολίγον ό υιός καί διάδοχος αΰτοϋ 
"ΑΟωΟις ή Τόσορθμος οίκοδομεΐ τ ’ άνίκτορα τής 
Μέμφιδος καί ιατρός ών συγγράφει βιβλία τινά περί 
ανατομίας (2).

Ή  περίοδος τών πυραμίδων είναι πολ'υ άρχαία 
έν τή Αιγυπτιακή ιστορία καί αί έπί τών τύμβων 
τής έποψής ταύτης είκονιζόμεναι σκηναι δεικνύουσι 
δτι οί άρχαϊοι Αιγύπτιοι ε’χον ήδη τά αΰτά έθιμα 
καί τάς αΰτάς τέχνας, άς καί οί απόγονοι αΰτών, 
Τά έπί τής μεγάλης πυρααΐδος ιερογλυφικά κατα-

1)  ‘Ω; δέ τώ Μήνι τούτω τώ πρώτω γενομένω 
βασιλέϊ χέρσον γεγονέναι τό άπεργμένον τούτω μέν 
έν αΰτώ πόλιν κτΐσαι ταύτην, ήτις νΰν Μέμφις κα- 
λέεται, έξωθεν δέ αΰτής περιορύξαι λίμνην έκ τοϋ 
ποταμοΰ πρός βορέην τε καί πρός έσπέρην (τό γάρ 
πρός τήν ήώ αΰτός ό Νείλος άπέργει) τεΰτο δέ τοΰ 
‘Ηφαίστου τό ιερόν ίδρύσασΟαι έν αΰτή, έόν μέγα τε 
καί άξιαπηγητότατον. ‘Ηρόδοτ. II 9 9

2) Μανέθων παρ’ Εΰσεβίω Χρονικ. 120  § 4.

δεικνύουσιν οτι ή γραφή ήτο πρό πολλοί έν χρήσει, 
Εν Αιγύπτω δέν βλέπομεν άρχαΐκού; τρόπους ζω

ής, οΰτε βάρβαρα έ'θιμα, οΰτε αΰτό τό τόσον βρα

δέως ύφ’ άπα'ντων τών λαών έγκαταλειφΟέν έ'Οιμον 
τοΰ δπλοφορεΐν έν καιρώ ειρήνης. Έ π ί τών τύμβων 
τής περιοδου τών πυραμίδων παρίστανται αί αΰταί 
κυνηγητικαι καί αλιευτιχαι σκηναι, αΐτινες έτύγχα- 
νον καί άργότερον, οί γραφεί; μεταχειριζόμενοι τοΰς 
αΰτούς μέ τοΰς τών μετέπειτα καλάμους, ϊνα γρά- 
ψωσιν έπι τοΰ παπύρου χρονικόν τι τοΰ κράτους, τά 
αΰτά πλοία καί περ έξώπλισμένα διά δύω ιστών
άντι τοΰ ενός τών μετέπειτα χρόνων, 5 αΰτός τρό
πος παρασκευή; πρός υποδοχήν ξένων, ή αΰτή μου
σική καί ό χορός, τά αΰτά έπαγγέλματα, ώς τά 
τών ΰελοποιών, έπιπλοποιών καί τέλος αί αΰταί
άγροτικαί σκηναι, τά αΰτά έργαλεια καί οί αΰτοί
σιτοβολώνες. Έ κ  τοΰ φαινομένου τούτου πολλοί π α - 
ρεκινούμενοι πολλάς έξέφερον γνώμας περί τοΰ 
άρχαίου πολιτισμοϋ τής Λίγύπτου, δι’ δ καί ήμεΐς
θέλομεν προσπαθήσει να έκΟεσωμεν έν τω παρόντι 
άρθρω Α'. τήν ε*τασιν τής διαφοράς, ήτις ύφίσταται 
είς τάς γνώμας τών πρωτίστων κριτικών Αιγυπτι
ολόγων έπί τοϋ αντικειμένου τή ; άρχαιότητος τοΰ 
πολιτισμοϋ έν Αιγύπτω, Β '. νά έξετάσωμεν τάς 
βάσεις έπί των δποίων οί διάφοροι συγγραφείς βασί- 
ζουσι τας γνο»μας των και ουτω ν ’ άνακαλύψωμεν 
τάς αιτίας τής διαφοράς καί Γ'. νά έλθωμεν είς 
συμπέρασμά τι έπί τοΰ ζητήματος τούτου.

‘Ομοφώνως άπαντες οί περί Αίγυπτου συγ- 
γράψαντες συνδέουσι τήν έν Αιγύπτω άρχήν τοϋ 
πολιτισμοϋ μέ τό ονομα Μνά ή Μήν ή Μήνη (3) 
τίνος, δστις πιστεύεται, δτι ύπήρξεν δ πρώτος βα
σιλεύς τής Αίγυπτου.

Οί Έ λληνες συγγραφείς καί τά Αιγυπτιακά οι
κοδομήματα συμφωνοϋσιν είς τήν απονομήν τής 
Οέσεω; ταύτης είς τόν Μήνην. ’Αλλά κατά ποίαν 
έποχήν δ βασιλεύς Μήνας άνέβη είς τόν Α ί^υπτι-

3) Μνά είναι δ έγχώριδς τύπος τοΰ δνόματος, 
Μήν δνομάζεται ύπό τοΰ ‘Ηροδότου (II 99 ) καί 
Μήνης ύπό τοΰ ΜανέΟωνος.
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« δ ν  θρόνον ; Ίδοΰ τό μάλλον ιιολύπλοκον μέρος ‘Ο διευθυντής το* νομισματικού διαμερίσματος 
τοΰ παρόντος θεματο:. ‘Η άρχαιοτάτη χρονολογία έν τω Βρεττανιχώ Μουσείω -κύριος Reginald Stuart 
τήν οποίαν έχφέρουσι νεώτεροί τινες συγγραφείς ώς Poole έν τω περί «Χρονολογίας». άρΟρω αυτου το 
πρΧς τδ παρόν ζήτημα είναι 5 0 0 4  π. χ . Ί Ρ Φ  * *  Λ  «Λεξικόν τή ; Βίβλου» κατα το 18 6 0

Τήν χρονολογίαν ταύτην προετίμησε και δ διευ- παραδεχεται τό βιος 2717  π. χ . «αί τό πρώ*ο> 
θυντήο τής έπί τής διατηρήσεως τών Αιγυπτιακών έ'τος τής βασιλείας τοϋ Μήνη, άλλά συγχρόνως ο- 
άρχαιότήτων έπιτροπής καί ιδρυτής, έπιμελητής καί μολογεΐ δ«  έπιθυμεί ϊνα ή χρονολογία αυτη θεωρη- 
έομηνευνή; τοΰ ’Αρχαιολογικού Μουσείου τού Κ αί- θή ώς απλώς παραπλήσιος. ^
ρου, κύριος Mariette. Έ τ ίσ η ; παρεδέχθη αΰτήν καί ‘Ο σιρ Gardner W ilkinson, δστις έν παρόδω ε ι-
δ μάλιστα διακεκριμένος δπαδό; του Mariette, F ran · ναι δ ά'ριστο; των έν ’Αγγλία Αιγυπτιολόγων, διε- 
ς-ois Lenormant έν τω ΰπ’ αΰτοϋ έκδοΟέντι συγγράμ- κήρυξε κατά τό 1862  δτι συαφων ει έν συνόλω μέ 
ματι «Εγχειρίδιο» τής άοχαίας’Ανατολικής ιστορίας» τ ο ν  R. Stuart Pool, άλλα μεταβάλλων κατα τι 
οπερ έγένετο παραδεκτό; εις τά σχολεία τή ; Γαλλίας, τινά; των άριθμών αΰτοΰ, ώρισε τό ετος 2 6 9 ί π. χ .

‘Ο διευθυντής τοΰ ’Αρχαιολο-]ικοΰ μουσείου τοΰ ώ , την παραπλήσιον χρονολογίαν τής eij ιό ; θρό 
Βερολίνου καί συγγοαφεΰ; τή ; άξιολ£γου “ ‘Ιστορίας νον άναβάσεως του Μήνη.
τής Αίγυπτου» θέτει τήν ε ί; τόν θρόνον άνάβασιν Αι γνώμαι αΰται πασαι άξιοΰσιν δτι είναι το έ -
τοΰ Μήνη κατά τό ετο; 5 4 5 6  π. χ .  δηλ. πέντε καί ξαγόμενον πρωτοτύπων έρευνών καί άνήκουσιν ε ι; 
ήμίσειαν εκατονταετηρίδα άργότερον τοΰ ύπό το5 πρόσωπα κατά μάλλον καί ήττον γινώσκοντα τα 
Lenormant καί M arietta δρισθέντος χρόνου Αιγυπτιακά μνημεία καί ικανά νά έξηγήσωσι καί

‘Ο i.epsius έν τή «C hrono log ic  der E gypter»  έρμηνεύσωσι τάς ίερογλυφικάς έπιγραφάς. 
δπερ έδημοσίευσε κατά τό 1819 χρονολογεί τόν Ηρίν ή προβώμεν ε ί; τήν ίξέτασιν των διαφόρων 
Μήνην ώ ; άκμασα/τα 3 8 9 2  έη  πρ. χ . έν ω δ τούτων γνωμών καί έξηγήσωμεν πω ; είναι ουνατον 
βαρώνος Bunsen θέτει τήν είς τόν θρόνον άνάβασιν νά γεννηθη τοιαύτη μεταξύ αύτών διαφορά πισ:εύ- 
τοΰ Μήνη κατά τό έτο ; 2 6 2 3  π  χ .  Ά λ λ ά  νεώτε- 0μεν δτι θέλομεν βοηθήσει τόν άναγνώστην, ϊνα κά
ρα ι ανακαλύψεις καί υπολογισμοί έπεισαν μετέπειτα τανοήση τήν μεγάλων μεταξύ τών διαφόρων γνωμών 
τόν συγγραφέα νά μεταβάλη τάς πρώτας ιδέας του διαφοράν, έάν κατατάξωμε; έν πίνακι τάς διαφόρους 
καί νά δρίση έν τω τελευταίο» τόμω τής «Αίγυπτου» χρονολογίας καί έξηγήσωμεν δι’ αριθμών τήν Sta— 
ώς πρώτον έτος τής βασιλείας τοϋ Μήνη τό φοράν αΰτών.
έτος 3 0 5 9  π. χ .

Χ ρονηλογίαι τής β η σ ά ιία ς  τοΰ Μήνη.

έγγραφείφεΓ; |*ΈΊίτη π. X. υστερώτέρ ον 
τού Mariette

ΰστερώτεοον της 
του Brugscb

υστερώτερον τής
τ;ϋ Lepsins

ΰστερώτερον τή 
τοΰ Bunsen

j; I ΰστερώτερν τής 
|To5Stuart Poole

Mariette ι 
Lenonnant j 
Brugsch 
Lepsius 
Bunsen J
ηρώτη γνώμη I
Bunsen »
διυτ. γνώμη |
Stuart Poole 
G.Wilkinsou

5004 — —

4)55 549 — — —
3892 1112 553 — —
3023 1381 833 "*· 269 —

3059 1945 1396 833 —

2717 2287 1738 1175 342

2691 2313 176i 1201 368
(επεται συνίχ^εια)

26
ϊ ,  Σολομωνίϊης.
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( σΐ'νήτεια)

Ή τον «ί; τών μάλλον ιοβόλων Sftutv, είδος 
x iip a , καί ώ ; μέ «αρετήρησεν ύρβωΉ  τήν κεφα
λήν, Ιτοιμος νά έπιπέση χατ’ έμοϋ, χα! έξήγαγε 
ουριγμόν έξακοντίζων τήν όςεϊαν αΰτοϋ γλώσσαν. 
‘Ορμεμφυτως πω* όπισθώρμ/·,σα· είτα δέ έσκόπευσα 

τ '° 6,ί?ίον πυρ;βολή ιας έφόνευσα αΰ;ό, οχτώ 
«οδών μήκος έχον. Άπέχοψα δέ τήν κεφαλήν «ΰ- 
του x«i είτα ή>έωξα τήν κοιλίαν. Ιν η ευρον π τη - 
νόν άρκούντως εΰμέγεθες ακέραιον. ‘Ο συνοίεύων 
μβ Άνδεχές έθεσε τό τε έρπετόν χ ι!  τό πτηνόν έν
τός φύλλων δένδρων χα! έπεστρέψαμεν προς τήν 
σχήνωσιν, ένθα πάντες έ/άρησαν μεγάλως ίδόντες 
τά λάφυρα ταϋτα, r.pb πάντων δέ τον S?u ,  δι’ ου 
έποίησαν το έσ,τέρας ζωμόν χα! Ιφαγον αΰτόν μεθ( 
ήϊονής.

‘Εγώ δέ έδείπνησα κομψόν τινα σκίουρον, δν με
τά λύπης μου προηγουμένως εί/ a  φονεύσει.

Τήν αυτήν Ισπέραν, ένω έχαθήμην παρά τόπϋο 
θεωρών χαιόμενον κορμόν ξύλου, είδον φρι*ώδη 
βχορπιον μέλανα διαφεύρντα έχ τών σχισμάτων 
α’υ το ί Έ ρ ρ ’.ψα έπ! τής ράχεώς του ραβδίον τι, δ
περ έκράτουν άνά χεΐρας· τότε δέ ούτος άνορΟώ, 
τήν μακράν ουράν του χα! πλήττων το ξύ^ινον 
τοΰτο τεμάχιον διετρύπησεν αυτό πρός μεγ,',την 
ίμου ??ίκην, άναλογιζομίνου δτι ήίύνατο κ ά λ λ ια  
οοθείσης *ΰχαιριας, τό αΰτό νά πράξη είτε ε ί; τάς 
χειράς μου, ειτε εί; τοΰ; πόδας μου. Ο! Αίθίοπες 
Ι«! ειπον δη  οί σχορκίοι ούτοι είναι συνηΟέστατοι

Ι?#* τ ι : pi™ τίί ν*« Η  δααχις λ βμ£ίϊ£ ί 4νά χ , ψ β ί ξύλβ? δ ( ,τι τ ,

!°3 ίλα  ταϋτ* 8«ι«βντ«. ώς έπί τό πλεΐστον 
υπό τόν^φλοτόν ή έντός τών ρωγμών αΰτών.

‘Ωραίος τόπο; άνελβγίίθ^ν, είς δν φονεύει τις 
τήν αΰτην ημέραν ένα οφιν χαί ενα σχορπίον ! Μ ε- 
ταβαίνων δέ δπως χατακλιθώ έξήτασ* πρότερ'ον 
με*® 1'.00Ι»χήί τό προσκεφάλατόν μου. δπερ απο
τελεί το έχ χονδρού τίνος ξύλου, φοβούμενος μή ύ - 
π*ρχουσιν έν αΰτώ ay.cprj.oi xa! τήν νύχτα πάσαν
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ίβλεπον έν τρομακτιχοΐς ίνείροις τά άπεχθή ταΟτ* I

ζώα περικυκλοΰντά με άπειλητιχώ; χαί φονεόοντοί I 
με διά τών κέντρων.

Πλησίον τοϋ παραπήγματος υπήρχε χλοερός τις I 
λειμών, έν ώ παριτήρησα ί'χνη ά γ ρ ιο ί  βάλων I 
ειπον λοιπόν »ίς τόν Ά νδεχέν να κυνηγήσαμε* |  
αυτούς,

Μετα τούτου λοιπόν, ίκανωτάτου άλλως Οηρευτοΰ I 
μετέβην εις τόν μικρόν λειμώνα χαί έτέθημιν έκά- |  
τερος έχατέρωθεν έν ένέδρα, παραυτά δέ παρετήρτ- I  
σα υπερμεγέθη βούβαλον, εις άπόστασιν βολής άπ’ I 
έμοϋ διερχόμενον, καί μηδόλως τήν παρουσίαν μου 
ΰποπτευόμενον, διότι ό άνεμο; έπνεε ν άπό μέρους 
του. ΣχΜπ.υσα; έπυροδόλητα, άλλ’ ή σφαίρά μου I 
συναντήσασα άνέρπον τι φυτόν άπέ<λινε μικρόν τοΰ 
σχοπου, ώστε άπλώς έιραυμάτισα τό θηρίο*, δπεο 
μανιώδες έστρίφη, μέ είδε χαί έπεπεσε ’ χατ’ έμοϋ 
μεθ ορμή?· Έγενόμεν ίξω  φρενώί, άπειρος χυνη- I 
γό ; ών έτι, χαί ετράπην είς φυγήν, χαίπερ άθικτον 
τήν δευτέραν μου βολήν έχων- άλλ' ένω εφευγον 

ο που; μου περιεπλέχθη έντό; άγριων τινων θίμνων 
χαί προσηλώθ/) έκεΐ ώ ; έν π α γίϊ:, ένω ό βού5αλος I 
προυχωρει πάντοτε θραύω ν τάς πρό αΰτοΰ βατούς 
καί ά/.άνθου;. Νόμισα; έπιστάσαν τήν έοχάτην μου 
ώραν έστράφην εΰτόλμως κατά του έχθροϋ" χ«! ή - 
σθάνΟην πάσαν μου τήν δύναμιν έπανερχομένην έ '  
στην, άν δε καί νΰν άτετύγχανον τοΰ βουβάλου, ή -  
μην άπολωλώ;, διότι άιχέσ,«ς ήθελε μ ’ έκκίίλιάσει,
«Λλ ή βοΛή μου έπί τής χεραλής αΰ.όν ε·ύροΰσα 
ε,ηπλωσε αυτόν νε/.ρόν πρό τών ποδών μου σχεδόν. 
Τοτε δε μόνον ό Άνδε».έ; έσπευδε προς βοήΟειάν 
μ,ου

. ‘0 π ^ α ^ ή ρ ξεν  ή χαρά τών ιθαγενών, όπό:αν 
α.ηγγειλαμεν αΰτοΐς o n  έφόνευσα έ'να βούίαλον ! 
Πάντες μετά βοών καί ά/ μάτων φέροντες μ α χιίρα ; 
κα: ξιφη μετέβησαν δπω; διαμελίσωσιν αΰτόν,' έφ’ 
ης θέσίως έφονευθη, ϊνα μετενέγχωσι τήν σάρχα 

του, ένω έγώ άπηυδηχύς έχ τοΰ δρόμου χαί τοΰ 
άγώνος έ'μενον έν τή σκηνώσει.

Εν τφ  λειμώνι τούτω ύπήρχεν έπίσης μέγας ά- 
ριθμός «γριοχοίρων, ών τήν σάρκα τά μέγιστα έ -  
ποθοΰμεν συνεφωνήσαμεν λοιπόν, έγώ χαί ό Ά νδε-
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χέ; νά ένεδρεύσωμεν αΰτοΰ; τήν νύχτα. ’Αναχω- 

ρήσαντες δέ έκ τής σκηνώσεω; περί δειλήν i'1/ίαν 
ήλθομεν εί; τόλειβα’διον κα- έκρύβην συνεσταλμέ

νοι όπισθεν λοφιδ^ου άποτελουμίνου εκ φΐιϊλεάς 
μυομήχων. Ένιεινα αυτοϋ έπι μίαν, δύο τρεις ωρας 
μηδέ άγριοχοίρους μηδέ βουβάλου; διεοχοιιένους 
βλέπων.έο’δ βαρυνθείς μετέδην πρός άναζήτησιν τοΰ 
Άνδ-κέ, ον και εΰρονκοιμώμενον ποόέτερας μυρμι- 
χ ιΐί . πλησιέστατά μου. Λΐρνη; ειδον ποοβαίνουσαν 
μακράν δμω: βολής άγελην χεμάδων. Ε νίοτε δε 
ασαφής τις γουλλ'.σμόί ή Ορου; τι.> ι φύλλων μοι έ -  
δήλουν τήν «ί; τά π:?·.; παρουσίαν άγριοχοίρου, άλ
λά κατίΐ'.ν σιγή πάλιν έόασίλευε περί έμέ καί έπί 
τέλου; άπεκοιμήθην. ’λ λ λ ’ οΐφνη; ήγέρθην υπό 
κοαυ-ίή; άλλου κόσμου , έκ τοϋ φρικώδου; ρόγχου 
θηρίου κινδυ«εύοντος και τρίβων τοΰς όοΟαλμοΰς 
πάντη έκπληκτος ήοώτων έμαυτόν τί άρα συμβαίνει.

Παρετήρησα περιξ μου άλλ’ οΰδεν ε'.ίον· και ο - 

μως τό δάσος άντήχει είσΙτι έκ τή ; τρομα
κτικής έ<είνη; κραυγής, της χαταπτοησάσης με 
Τίτε δέ ή/.ουσα κρότον μέγαν συντριβομένων χ λ ά -  
?ων ■/.%'[ ε'δον έ'ϊρχόμενον τοΰ δ-ίσου; βούβαλον 
«γοιον ναι έπ! τοϋ αΰχένος προσκεκολλημενον ΰ - 
πίομεγέθ»; λεόπαρδίν. Τό ταλαίπωρο-/ ζώον άνωρθίϋ-

το, άνετινάσσετο, έμυχάτο χαί άνεβόα, άλλ’ ε ι; 
1*ίτη··, διότι οί ισχυροί όνυχες τοϋ λεοπίρδου ένε- 
τυποϋντο μ=θ' όρμής έν τώ σώματι τοΰ 0!>μ*τός του, 
ενώ διά τών δδόντων ένέκοπτε βσΟεω; και έσπά- 
ρασσε τόν τράχηλον τοϋ άγωνιώντος βουβάλου. 
ΕνΟΰ; δε τό θηρίον έξεπεμψε βρυχηθμόν θριάμβου, 
ε; οΰ ΰπετρεμεν ή γή, καί τό φρικώδες σύμπλεγμα 
έςηφα-,ίσθη εις τό δάσος καί οί βρυχηθμοί καί el 
ν-Υμοί τών κλάδων έπαύσαντο άκουόμενοι χαί τό 
Γ'ά< άποκατέστη σιγηλόν.

ΕΤχον δέ άπαξ πυροβολήσει κατά τοΰ λεοπάρδου, 
άλλά μαχρίθεν λίαν ή ώστε νά τύχω αΰτοΰ.

Διετρί'ΐιαμεν έπι μίαν εβδομάδα εί; τό αΰτό μ έ- 
Ρ®ς καί με (·ίστην άπελάμβανον ευφροσύνην έν τζ) 
μέσω τών δασών συλλέγων πιηνά χαι χρυσαλλίδας 
Χαί φονεύων χαρίεντα μικρά ζωα·· έπανήλθομεν 
'ϊλ ιν  ε ι ς  τό παραθαλάσσιον χωρίον. Αλλά μόλις 
^ανελθόντα μέ κατέλαβε πυρετός πρ.σ^λώσας με

έπι τής οδυνηρά; μου κλίνης. Πόσον ΰπέφίρβν ίγ ώ , 
δ τό πρώτον ήδη είς τήν άσθενειαν ταυτην περιπί

πτω-/ ! Έ π ί] πο/Λά; ήμέρα; ήσθανίμηντήν κεφαλήν 
διάπυρον ώς κάμινον χαί 2τ* τέλος ή :;άμ η ν άναό- 
ρωνύων θεωρήσας έμαντόν h  χατόπτρω, άκέ- 
στρεψα τοΰς οφθαλμού; μου πτοηΟεί;- τοσοϋτον ίυσ - 
γνώριστος κατέστην. Οΰδέ τό έλάχιστον '.χνος αίμα
τος ένιπελείπετο ύπό τό δέρμα μου, ήμην δε κ ί
τρινος ώ ; χυδώνιον. Πλήν ό πυρετός ουτί{ S 
πρόδρομος ήτον άπλώς πάντων τών δεινών τώ* ά - 
ναμενόντω/ μ.ε έν ταΐς χωραΐς εχείνα.ς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ'.

‘Ο Χ'ίλτο,· tuv  ΚοοΙσχον. Τ ά  χω .’οφοοα. Ά -  

ν η ο ί» μ ψ α  πλήΙΙη π τψ ώ ν. Τ ι  ιΰρ/σκω iv  τω  

σ τομά χφ  πελεκάνος. Κ ηδεία  βαυιλεως·

Μ ειά τινας άλλας οδοιπορίας μετέβι,ν εις iW  
κόλπον τοϋ Κορίσκου, ένθα δύο ποταμοί έκχύνον- 
ται είς τήν θάλασσαν· ό εί; τούτων Μονδας καλού
μενο;, διέρχεται διά μέσου χθαμαλού και έλώδους 
έδάφσυ;, τής κοίτης αΰτοϋ καλυπτομένΓ,ς ΰπο π η 
λού χα! ίλύος. Ά πί'.ρα  δέ κωνοφόρα δένδρα (man- 

gliersj φύονται περί τάς ο/β*ί αυτοϋ καί πας κλώ 
νος αΰτοϋ, π ά ι έπίκλυστον κλωνάριον καλύπτειαι 

πράγματι ές όστρέων, ώστε κατά τήν άμπωτιν Β?.- 
ρατηρεί τις εί; μακράν άπ<5στασιν άπειρον πληθΰν 

σκοπέλων άπυτελουμένων έκ τών μαλακίων τού

των.
Τά χωνοφάρα ίέ  έφ’ ών τά δστρεα έμφυτεύοντ^ι 

οΰτω; άλλοκότως, είναι παραδοςώτατα δέv ϊp r δ 
άρ>· ικος μέν αΰτών χορμος αυξάνει εις υπερμέγείες 
ύψος, έκτός δε τούτου ίκόχλτρον δάσος τοιούκ^ν 
δένδρων δυνατόν νά προέοχηται έξ ένος μόνου στε
λέχους- διότι οί κλώνοι αΰτοϋ έπαναφερόμενοι ίπ ί 
τής γης προάγουσι παραφυάδας, αϊτινες πάλιν γλ-  
ζοΰνται καί καθίστανται δένδρα καί οΰτω κ?Οί-^ς, 
ώστε δλόκληρον τό δάσος είναι, ως είπεΐν, μια ρ*

μόνη φυτεία.
Οί τήν χώοαν, τήν π φ ί τάς εκβολάς τοΰ S i r t -  

μοΰ τούτου, χατοιχοϋντες καλούνται Σεχιανοΐ' <dz>. 
δέ πολεμιχώιατοι χαί οί πλ&ΐστοι είσίν ώπλ;<τμέν4ι
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τυ?ξ*ίΜν> &~z? λαμβζνούσιν 1;  εμπορικών 
πλοίων ερχομένων ενίοτε προς άγοράν έρυθροξύλου 
έλαφαντόδοντο; καί κίμμιος.

Κ α.α τήν αμπωτιν α: ελώδεις δχθαι τοΰ ποτα 
μοϋ μένουσιν άσχεπεΐς· | χεΤ δέ ζ λ φ .

πτηνών, ίποίαν Γύδαμοΰ άλλοθι εΤοον. Αί οχθα·, 
«. νήσο>, η ψάμμο-, τό ΰδωρ καλύπτονται άπό 

μυριάοας τοιουιων πτηνών καταπληττόντων χαι τόν 
νουν κ31 την δρασιν. Πυκνά: δ άγελοι τ·ελεχάνων, 
ως ζώντες στολίσκοι, έχολύμβων μεγαλόπρεπός είς 
άπάστασίν τινα άπό τοΰ μονιξύλου μου, δι’ ou εισ - 
έπλευσα είς τόν ποταμόν. Έ σ τ ι δ’ δτε τάγμα φοι- 
νικοπτέρων, πτηνών ώραιοτάτων χαί περίεργοτά- 
των, ανεπτύσσετο έπί τ?,ς παραλίας, άπαστράπτον 
χαθάπερ πύρινη γραμμή, ‘Επίσης δ’ έφαίνοντο ε 
κεί ερωδιοί, γερανοί χαί παντοΐα είδη λάρων, παντα- 
χοΰ δέ τό βλέμμα άπήντα κομψά λευκοπτέρυγα 
πτηνά, άτινα έκάλυπτον τά έ> τή παρϊλία  δένδρα 
ώσπερ στρώμα πυκνής χιόνος.

Φυσικω τω λόγω ήθέλησ* νά φονεΰσω τινά τών 
ποικιλωτάτων διποδω; τής ακτής ταύτης· λαβών 

λοιπ'ον μιχρότατόν τι άκάτιον έπεκάλυψα αύτό διά 
κλάδων, οπως νομίζωσι τά ΰποπτα ταΰτα πτηνά 
δτι είναι κορμός δένδρου ακολουθών τήν φοράν 
τοΰ ρεύματος. ’Επεδίδασα μετ' έμοΰ Σεχιανόν τινα 
κωπηλάτην, ώπλίοθην διά δύο τυφεκίων καί διευ- 
θυνΟημεν πρός τους πελεχανας, οΐτινες έφα’νησαν ΰ— 
ποπτευθέντες τόν δόλον καί έπί πολύ διέμεινον έκ
τος βολή;. Ά λ λ ά  τή υπομονή καί επιμονή τά 
πάντα κατορθοΰντα-, μετά μακράν λοιπόν δίωξιν 
κατώρθωσα νά πλησιάσω έ - ί τούτων, καθ’ ήν 
στιγμήν κατέπ'.νεν υπερμεγέθη ΐχθΰν, καί πϋροβο- 
λήσας έτραυμάτισα «ΰτόν κατά τήν πτέρυγα ούτως, 
ώστε αδύνατον ήτο νά μοί διαφύγη* άλλ’ ήδη πως’ 
νά σύλλαβο» αυτόν πληγωμένο·; μέν ο,τα, πλήν 
δυνάμενον διά τοϋ χονδρού ράμφους του νά μοί ά - 
ποκό^η τήν χεΐρα; Ά ν  έπυροβόλουν έκ νέου 
κατ’ αύτοΰ ήθελον βλάψει τό πτέρωμά του, δι δ 
μετά πολλάς μόλις πρυσπαθείας κατέφερα έπί τής 
κεφαλή - ίου σφοδρόν κτύπημα κώπης καί οΰτω 
βυνέλαβον αΰτόν καί μετήνεγκον έπί τοΰ άχβτίου.
, Παραυτά δέ είδον ίπταμένην περί έμέ αγέλην

διακοσίων περίπου ερωδιών, καθ’ ών πυοοδολήσ*. 
ϊίς  δύο έφόνευσα,

Διηυθυνθημεν πρός τήν άχτή·;· όπόταν δέ ήνίω- 
ξα τ-ν θύλακα τοΰ πελεκάνος, παροβσιάσθη ένώπι- 
όν μου δωδεκάς μεγάλων ιχθύων, οΰ; πρό μιας 
ωρας, πιστεύω, είχεν άλιεύσει- άπιφάσισα νά εΰω- 
χηΟώ έκ τούτων καί ή <α/χάσθην, μά τήν αλήθειαν, 

νά ομολογήσω δτι δ πελεκάν υπήρξε δ ι’ έμέ αξιό
λογος προμηθευτής.

Το εσπέρας τοσαυτην ήσ^ά·'θην κόπασιν, ώστε 
ταχύτατα μετέβην νά κατακλιΟώ· τοσΌ-ον δέ κα
λώς έκοιμήθην, ώστε, 2 ; οί Σεχιανοί ήθελον, ήού- 
ναντο νά με φονεύσωσι δίχω ; κ3ν ν’ ανοίξω τούς 
έφθαλμούς.

‘II κώμη. είς ήν ήλθον, έμελλε νά έκλέξη νέον 
βασιλέα· διότι ό - ;ώ η ν , Γλάς καλούμενο;, εΐχεν 
άποθάνει. ΤΙΙτο δέ δυσαρεστότατος γέρων, γενόμε- 
νος περι τα τέλη τ}; ζωή; του ευλαβέστατος· δι
ότι το ειϊωλον του άρτιως πάντοτε ήτο κεχρωμα- 
τισμένον καί λαμπρώ; κεκοσμημένον. Ή ρχοντο δέ 
χάριν αΰτών καθ’ έκάστην έ/. τοΰ έσωτερικοΰ οί 
διαπρεπέστεροι τών ιατρών, ών πλουσιωδώρως έ- 
-νλί^ροίνε τας συμβουλας, Έφοβειτο δέ πρό πάντων 
τοΰ; βασκάνους καί έπίστευεν 5τι πάντες έζήτουν 
να απαλλαγώσιν αύτοΰ διά μαγγανειών, ώστε πρό 
πάντων χατεγίνετο πώ ; ν’ άποδ'.ώχωσι τού; μαγγα- 
νευτας καί νά δ'.ατηρώσι τήν μακροβιότητα τοΰ 
βασιλέως- οσον δε πλέον εν τ·ον διαβεβαιώσεων 
αύτών εύηρεστεΐτο, τοσοϋτον πλέον άντήμειβεν αΰ-
TC'J ν

Οταν τό πρώτον ήσθένησε πάντες έφάν'ησαν λυ- 
πούμενοι τά μέγιστα, άλλά πολλοί τών φίλων μου 
μοί είπον μυστικώς, δτι τά μάλα θά εχα ’ρον ά; 
απεθνησκεν. Μετ ου πολύ δέ παρέσ)·εν αΰτοΐς τήν 
χαράν ταυτην και ποωίαν τινά ήγέρθην ΰπό γόων 
καί θρήνων καί χλβυμάτων, άπερ είσί παρά τοΐς 
Αίθίοψισημεία λύπης προσποιητή; μάλλον, ή έχφρα- 
σις λύπης αληθούς. Πασαι αί γυναίκες τής κώμης 
ποταμούς διέχε:ν δακρύων, Είναι δέ έκ τών περι- 
εργοτάτων ή ευχέρεια αΰτη τών άφρικανών γυναι
κών περι τό εύρίσκειν πηγάς δακρύων διά σμικρό- 
τατα ai;ta , συχνά^ι; δέ μάλιστα ά’νευ ούδενός αϊ-
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τίου Καί ένώ καγχάζουσιν ήδη. μετά στιγμήν π α - 
σαι όμοΰ άρχονται χραυγάζουσαι δια κηδείαν τινά 
ούδαμώ; έχουσαι χρείαν λύπης διά νά κλαίωσι, 
διότι ποιοΰ?ι τοΰτο οσάκις θελουσιν.

Έν τή περιπτώσει ταύτη τό πένθος καί τα δά
κρυα διήρκεσαν έπι ήμίρας έξ. Τήν επαύριον δέ 
τοΰ θανάτου του δ βασιλεύς έτάφη κρυφίως υπό 
πιστών άνδρών λίαν πρω’ί, νύκτα σχεδόν, άγνωςον 
ποϋ. Ή  μυστηριώδεις δ’ αΰτη συνήθεια προήρχετο 
in τή; ιδέας, ήν εχουσιν οί βα’ρβαρ« οΰτοι, o tc 
δν αί γειτονικαΐ φυλαί μάθωσι ποΰ κρύπτεται ή 
κεφαλή τοΰ βασιλέως των, θέλουσιν άφαρπάσει αύ- 
τήν, δπως κατασχευάσωσι διά τοΰ έγκεφάλου της 
παντοδύναμα είδωλα, άηττήτους καθιστώντας αύ- 
τούς.

(επεται συνέχεια) Σ. I. Π,

Η ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.
( Δ ι ή γ η μ α . )

(συν ε̂ια)
Τήν έπομένην ήμέραν έγευματίζομεν μετά δύο 

άλλων προσκεκλημένων παρά τώ φίλω μου, ε ι; 
τόν δποΐον είχον στείλει δστρεα έκ Παρισίων. "Α - 
παντες εΰρισκόμεθα έν τώ έστιατορίω έκτός τοΰ 
Όχταβίου καί ήρχίσαμεν τοΰ γεύματος. Μετά πεντε 
λεπτά έρχεται δ Ό κτάβιο; καί απευθυνόμενος πρό; 
τόν υπηρέτην τόν διατάσσει νά τω φέρη οστρια.

—  «Μή τω φέρεις», ειπεν δ πατήρ διά τόνου 
σοβαροΰ καί συντόμου. ‘Ο νέος ώχρίασε. ‘Η προσ
βολή αΰτη γενομένη έμπροσθεν τών υπηρετών καί 
τών ξένων τον ήγρσε μέχρι τής καρδιάς καί έ -  
πανέλαβε μετά φωνής τρεμούσης «Τί σημαίνει 
τοΰτο, πάτερ ;»

—  Σημαίνει, είπεν δ πατήρ άκολουθών τάς 
συμβουλάς μου, δτι δέν έχεις τό δικαίωμα νά έ γ -  
γίσης πινάκιο·; το δποΐον ήθελεν Ελθει πρό σ οΰ εις 
τό έστιατόριον, δθεν σήμερον σο: στερώ τά οστρεα. 
‘Ο νεανίας ήγέρθη καί ήτοιμάζετο .ν ’ άναχωρήστ)

—  Σέ διατάσσω >ά μεινης είπεν έπιτακτικώς 

δ πατήρ.
—  Ώ .' εΐσθε πολυ σκληρός, είπεν ή γραία συγγε

νής, νάτω  άποστερήτε τά τόσονώραΐα δστρεα.
—  Τόσον τό κιλλίτερον.
—  Έ κ  τούτου ή οργή τοϋ νέου έκορυφώθη ού

τως, ώστε, δτε δ υπηρέτης τώ παρουσίασε δεύτερον 
πινάκιο-;,

—  Δέν θέλω, είπεν, δέν θέλω τίποτε.
—  "Οπως άγαπάς, άπήντησεν ψυχρώ; δ πατήρ.

—  Ώ ! άλλ’ είναι άδΰνατον, άνέχραξεν ή γ ρ 'ΐα  
συγγενής δλως συγκίκινημένη, είναι αδύνατον νά 
καταδικάσητε τό παιδίον τοΰτο είς τόν διά πείνης 
θάνατον.

—  Μή φοδεΐσθε, άπήντησεν δ παιήρ ψυχρώς.
Καί έν τούτοις τά πινάκια διεδέχοντο άλληλα

πρό τοϋ νέου άναπέμποντα εΰάρεστον εύωδίαν, άλλ’ 
ουτος ούδαμώς τά ήγγιζε· διότι ή ίργή του τόν 
βπνιγεν. ’0 :ε ϊμ ω ; δπαντες έξήλθον τοΰ έστιατορίοο 
ήρπασε βιαίω; τεμάχιον άρτου τό δποΐον κατε- 
βρόχθισε καί άπεσύοθη πλή ιη ς οργής είς τό δωμά
τιό·; τοι·. Τό μάθημα ήτο σκληρόν και έπενήργησε 
πολυ έιΰ τοΰ’Οκταβίου,άλλά δέν ήδυνήΟη νάτόν θερα- 
πεύση εντελώς· διότι Ιδοΰ τί συνέβη μετά τινά 

χρόνον.
Αί διακοπαί είχον άρχισε ι καί πλήθος νέων ήλθον 

είς τάς πίριξ έξοχι/άς οικίας, Ot νέοι οϋτοι χαριν 
διασκεδάσεως άπεφάσισαν v i  πάραστήσωσι δράμα 
τι είς τό δποΐον καί δ Οχταβιος έ'λαβε μέρος μ ι
κρόν μέν, άλλά διά τό δποΐον ή φωνή αύτοΰ ήτο 

ή μόνη κατάλληλος.
—  Τό δράμα έμελλε νά παρασταθή είς γ ε ιτο 

νικήν τινα επαυλιν μόλις άπεχουσαν ες χιλιόμετρα 
τής οικίας τσϋ φίλου μου, δστις, δτε έφθασεν ή ή
μερα τής παραστάσεω:, είπεν εις τό ; υιόν του: «Θά 
άναχωρήσωμεν άκριβώ; fU τάς ί=ο έιοιμος».

Δέκα λεπτά πρό τών εξ άγοραία άμαξα ειοήλθεν 
είς τήν επαυλιν χαι άκριοώς εις τάς έ ,  ο φιλο-, 
μου, ή γραία συγ,ενής τά παιδία καί έγώ έ λα θή μ έ 
θα έντός τή ; άμάξης. Μόνο; ο Όκτάβιο; έλειπεν.

  Άναχωροΰμ,εν, είπεν ό πατήρ, οστις ήλαυνε
τήν άμαξαν.



01 ΒΙΩΝ.

—  ΊΩ πρός χάριν μου άς μείνωμεν είσέτι δέκα 
λεπτά, άνέχραξεν ή γραΐα συγγενής,

—  Δέν υπάρχει χάρις, είπε» δ πατήρ καί έμα- 
στισε τβΰς ίππους. Μόλις έξήλΟομεν τοΰ κήπου 
και ιδου δ Οκτάβιος έπί τοΰ κατωφλιού τής έξωθύ- 
ρα; κράζων δΓ ολων τών δυνάμεων αΰτοΰ καί ποι
ώ·; σχήματα άπηλπισμένου.

—  Πολύ αργά, έ'κραξεν δ πατήρ χα ί πάλιν £ - 
μαστίγωσε τοΰς ίππους, οΐτινες άνεχώρησαν καλπά- 
ζοντες.

Τοΰτο είναι θηριώδες, είναι σκληρόν, είπεν 
ή γραΐα.

—  Τόσον το καλλίτερον θά τδ ένθυμήται έπί 
μακρότερον, άπεκρίθη δ φίλος μου.

—  Αλλά τί Οά είπήτε είς τον βίΛοδεσπότην ;
—  Την άλήθειαν δηλ. δτι ά/εχω^ήταμεν άνευ 

τοο Όχταδίου, διότι δέν ή -a έτοιμες.
- - Ώ !  δχι δέν Οά το κάμητε.

—  Θά τδ χάμω, χαί έςηχολούθει μασπγόνων 
τοΰς ίππους.

—  ’Λ λλ’ οϋτω τιμωρείτε κάντας, καταστρέφετε 
ΐήν παράστασιν.

— Δέν τήν καταστρέφω, έστέ ήσυχο;.
—  Ποΐο; λοιπδν θά λάβη τδ μίρο; τ:υ ,*
—  ‘Εγώ, άπεκρίθη ιαιδρώς δ πατήρ, δέν είναι 

μέγα τδ μέρος του, μόλις σειραί τι·/=ς! ’Ολίγον εί
ναι αληθές νεάζον δι’ έμέ άλλά...

—  Λοιπδν σείς θά ψάλλητε τδ μέρος του; ά - 
πηντησεν ή γραΐα, κρίμα! τδ έψαλλε τόσον ώ - 
ραΐα.

—  Έστέ ήσυχος, είπεν δ πατήρ, θά τδ ψάλλη 
αΰτόο, θα έ'λθη έγ/αίρ .><· διότι έξ χιλιόμετρα δέν 
είναι μεγάλη ύπόθεσις εις τήν ηλικίαν του, Ί -  
δοΰ έφθάσαμεν. ‘Η άμαξα έστάθη χαί ήμεΐς χατέ- 
βημ-ν.

—  Καί δ κύριος Ό χτάβιος, εχραξεν δ ity.o- 
δεσπότης.

— · Θ'ϋ έλθη μετ’ ολίγον, είπεν δ φίλος μου, μή 
άνησυχήτε.

‘Η ώρα τής παραστάσεως ήγγιζε καί πάντες ά - 
νυπομόνω; περιέμενον τδν Ό κτάβ’.ον άλλ’ δ Ό -  
χράβιος δε» έφαίνετο. Πάντες οί συνηλίχιώται του

σανήλθον είς δωμάτιον τι χαι τδν περιέμενον, εν ίι 
συγχρόν»; καί τδν κατηγορούν- διότι « τδν χρόνον 
τδν όποιον διερχόμεθα άναμενοντές τινα τδν μ*- 
ταχιιριζ(όμίθα ίνα χαχολογώμεν αΰτόν». Τέλος 

δ Όχτάβιος ήλθεν. ‘Ο χώϊων χρούεται, ή σκηνή 
ΰψοΰται, ή παράστασις άρχίζει. Ά λ λ ά  ή συγκίνηοις, 
δ δυσαρεσκεια,δ κόπος όν έίοκίμασε τρέχων,ίνα φθά- 
ση έγκαίρως, τά πάντα συτέτεινον ϊνα μ-:ταβληθή δ 
τόνος τής φωνής του και έψαλλε κακώς καί έσφαλ- 
μένως. ‘Ο Όχτάβιος ώχ^ίασεν' άλλά καί δ πατήρ 
Τώυ ήτον έπίσης ώχρός. Τδ εσπέρας, δτε έπεστρέ- 

φ»μ-:ν θανάσιμος σιγή έβασίλευεν έντός τής άμάξης, 
διότι οΰδείς ήνοιξ· τδ στόμα του.

Ό τ ε  έφθάσαμεν είς τήν οικίαν έλαβον τδν φίλον 
μου κατά μέρος καί τώ είπον: «Μή λυπήσαι, ή 
δεύτερα αΰτη δοκιμασία ητο ίσως σκληοά, άλλά θά 
φερη καλούς καρπούς· ά ; θέσωμεν έπί τω έργω 
καί τρίτη ν τινά καί πιστεύω δτι δ ιίός σου θά θε- 
ραπευθή έντελώς.

Μετά τινας ήμέρας ήμεΟα συνηγμένοι έν τή β ι
βλιοθήκη :ού φίλου μου, δστις τήν προηγουμένην 
ήμέραν ειχε παραγγείλει είς τδν υιόν του νά υπά- 
γη παρά τινι γείτονι γαιοκτήμονι χαί ζητήση ένδι- 
αφεροίσας τινάς πληροφορίας.

—  Προ πάντων, τω είχεν είπεΐ, πρέπει- νά ευ- 
ρεθή εις τδν οίκον του άκριβώς κατά τάς έννέα, 
τήν ώραν τοΰ γεύματος αΰτοΰ, άλλω ς ίσως δέν τδν 
εύρη·» δ νεανίας έπανήλθεν, άλλά δέν έφερε τάς 

έπιθυμτ,τάς πληροφορίας, διότι, είπεν,δ γαιοκτήμων 
είχεν έξέλθει.

—  Δέν υπήγες άκριβώς κατά τάς έννέα;
—- "Ω βέβαια άκριβώς.

—  Έγευμάτισε λοιπδν είς τήν π ά λιν ;
—  Μάλιστα, είπεν δ νεανίας, άλλά Οά υπάγω 

πάλιν χατά τάς τρεις πρός άναζήτησιν του.

—  Τδ πράγμα άλλάσσει, είπεν δ φίλος μου, ή 
άργοπορία αΰτη μέ ζημιοϊ. Είχον άπόλυτον άνάγκην 
τών πληροφοριών τούτων- πλήν έστω θά ύπάγης 
πάλιν κατά τά; τρεΐς. Ή δη  είς τδ γ=Βμ*.

Μόλις εΐχομεν τελειώσει τδ γεύμα, δτε δ γα ι- 
οχτήμων ήλθεν.
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—  ‘ίμ ε ΐς , άνίχραςεν δ φίλος μου, χατά ποιαν 
3ρχγε ευτυχή σύμπτωσιν;

— ΙΙοσώς· δέν ήλθον έχ σ»μπτώσεως· έττιστρέ- 
ψα; εις τόν οίκόν μου κατά τάς ένδεκα καί ήμίσειαν, 
έμαθον δτι μέ έζητήσατε διά τοϋ υιόν σας. Έ ρχομ αι 
λοιπόν νά μάθω τδ αίτιον.

—  Τδ αίτιον είναι αρκετά σπουϊαΐον καί σας 
*;χαριστώ διά τήν προθυμίαν σας. Ά λλά , μέ συγ- 
χωρεΐτε διά τήν περιέργειάν μου, ποϋ εγευμα- 
τίσιτε τήν πρωίαν ταύτην;

—  Είς τδν οίκόν μου.
—  Εις τδν οίκόν σας! άνέκραξεν δ φίλος μου, 

άλλά χατά ποίαν ώραν λοιπόν;
—  Ό π ω ς πάντοτε κατά την έννάτην.
— Κατά τήν έννα'ιην; είσθε βέβαιος;
— Πώς ! άν είμαι βέβαιος 1 έπανέλαβεν γελών 

δ γαιοκτήμων, είμαι βεβαιότατος, διότι είδον τδ 
ώρβλόγιόν μου, δτε έσηκώΟην τής τραπέζης καί 
τδ οποίον ειχεν έννέα ώρας καί τριακονταπέντε 
λεπτά, δλίγαι δηλ. στιγμαί πρδ τής έλεύσεως τοΰ 
υίοΰ σας.

Μετά τοΰς λόγους τούτους θανάσιμος σιγή |_  
«κοάτησεν έντδς τής αιθούσης, διότι έ*άστ<) 
λέξις τού γαιοχτήμονος έπιπτεν έφ’ ήμών ώς βέ
λος· Τα χείλη τοΰ φίλου μου ήσαν συνεσφιγμένα 
**! έτρεμον έκ περιφρονήσεως, δ δέ νέος ώχρδς 
w; νεκρός, χαί τους όφθαλμοΰς έ’χων προσηλο- 
Μνους έπί τής γής δέν ήϊύνατο ν’ άρθρώση 
Αέςιν. Ε ίχε ψίυσθεΐ/ καί τδ ψεΰδος αΰτοΰ έγνώ-

είς πάντας.

Ό  γαιοκτήμων έκπεπληγμένος έχ τής ταραχής 
W ' ,  έπανέλαβε γελών :«ω! τίς σάς έπλασε τδν 
μϋΟβν, οτι έγευμάτισα εί; τήν πόλιν ; οΰχϊ βεβαίως 
0 β,·ός σας, διότι ή σύζυγός μου τώ είπε δτι μόλις 
ί^ρθην τής τραπέζης.»

‘Εκάστη λέςις καθίστα καταφανέστερο·; τδ ψεϋ-
τοΰ Όχταβίου· δ δέ πατήρ του ίνα τδν άπαλ- 

τής καταισχύνης, ώδήγησεν τδν γαιοκτήμονα 
6!ί  έτερον δωμάτιον, έπί τή προφάσει δα  είχε νά 
^νομιλήση ιδιαιτέρως μετ’ αΰτοΰ, άφίσας έμέ μόνον 
|^τά τοΰ υίοΰ του. Τδν έπλησίασα καί τώ ειπον 

δω ρίζεις τδν ^κύστην  τοΰ Κορνηλίου; Ά ν ά -

γνωσον χαι πάλιν τήν σχηνήν ίου πατρδς χαί τοΰ 
υίοΰ, δπου δ εΰγενής γέρων θά σοί δείξη δι’ άθα- 
νάτων στίχων, δτι ή ποταπωτέρα χαχία, ή άναξιω- 
τέρα ενός άνδρδς, είναι τδ ψεδδοο, έπειδή φέρει 
ονειδος, δπερ δέν δύναται νά εςαλειφθή ή διά τοΰ 

αίματος. ‘Ο Ό χτάβιος ειχεν αληθές αίσθημα τιμής 
δι’ S καί μεγάλη ύπήρξεν ή συγκίνησις, ήν έπροξέ- 
νησεν είς αΰτόν τδ τρίτ ον τοΰτο μάθημα, άλλ’ έ -  
δεΐτο μόλον τοΰτο τελευταίου τινδς μαθήματος, δ- 
περ νά τδν εγγίση κατ’ ευθείαν είς τήν χαρδίαν, 
ϊνα έκριζώση τήν ίλεθρίαν αΰτοΰ έ'ςιν.

(?πετ*·. τό τέλος.) X. Σολομωνίδης,

—      -

Ο ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Π 2Τ

ΚΑΙ ΤΟ £1AUPOAPOMIKON AVTOT Sr.MBAMA.

(Κ α τά  το Ά γ γ ίν / .ό ν . )
(«υνεχεια.}

—  Ά λ λ ’ δ’χ ι ! διελογίσθη, δέν υπάρχει βία. 
Πρέπει ν’ άγοράσω κάτι τι διά τήν Μαριγώ, ένα 
μάλλινο π ο σ ά » , ποΰ τόσο καιρό τδ έπιθυμοΰσε, καί 
μιά μεταξωτή ποδιά. Τά δέκα παραπάνω τάλαρα 
είναι γιά τήν Μαριγώ μου.

Τά δώρα ταΰτα ήγοράσθησαν καί έτέθησαν έν τώ
χαλάθω καί ζ ϊη  έστρα'φη μετά σπουδής πρός τδν
σταθμόν, τής τελευταίας συνολκής μετά ήμίσειαν
ώραν άναχωρούσης. Ά λ λ ά  διαβαίνων δ Πέτρος έκ
τοΰ «’Ιίρυθροΰ Λέοντος» Ιστη χάσχων πρό του ε ί-
κονιζομένου έπί τής θύρας θηρίου, οπερ έκράτει διά
τών έμπροσθίων ποδών άφρΐζον ποτήριον ζύθου κα!
έςέβαλλε τήν γλώσσαν του, ώς εί έπεθόμει νά γευ-
Οή αΰτοΰ. Τοΰ Πέτρου ή δρεξις ήρεθίσθη είς τόν υ 
πέρτατο·; βαθμόν.

—  Πόσον σέ κάνει νά διψάς αΰτό τό χοιρομέρι / 
πράγμα άπίστευτον. Καί τώρα νά μέ δή ή Μαριγώ 
μου νά γυρίσω πίσω μέσα σέ δευτέρα θίσι θά πά 
νά λ^οθυμήιη  άπό τή χαρά της. Μά νά σοΰ πώ 
και τήν αλήθεια έχείνο τό κρασί τοΰ χΰρ Μαρτίνου 
δέν ήταν τόσο χαλό.
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Τότε αίφνης τό παρχΟυρον τοΰ “Α έίντος,,ήνεώχθη 
καί ή στρογγύλη μορφή τοΰ καπήλου, δμοία πανσε
λήνιο, συνήντησε τήν τοΰ Πέτρου μειδιώσα.

—  Καλημέραν, χυρ Πώτ! άνεκραύγασεν δ ευφυ
ής κάπηλος· δέν θά μας τιμήσετε να περαιτε άπό 
μέσα. Είναι δύο φίλοι σας εδώ «si ί'σχ ίσα ή νο ίϊα - 
με τέρα βαρελλι.

Μετά δύο λεπτά δ Πέτρος Ικχθητο παρά τήν 
τράπεζαν τοΰ «Έρυθροΰ Λέοντος» κρατών είς τήν 
χεϊρα τό πρώτον άφριζον ποτήρίον ζύθου καί πίνων 
εις υγείαν τοΰ φίλοι) του Βενάρδου, μεθ’οΰ ώς Laod- 
w ehr είχε πολεμήσει είς τά πεδία τών μαχών 
κατά τών Γάλλων καί τοΰ φίλου του Κρέτζερ, τοΰ 
κουρέως, δστις δίς δπήρξεν έν Μέτζ μετά τίνος 
νοσοκομείου.

Τό πρώτον ποτήριον διεδέχθη δεύτερον, τό δεύ
τερον τρίτον, καί τό τρίτον πάλιν έτερον, δπερ καί 
έ'φερον είς διάχυσιν τους συμπότας, ούτως ώστε ήρ- 
ξατο Ικαστος νά διηγήται παντοίας ιστορίας τών 
μαχών καί τών νοσοκομείων, τοΰ χουρέως προε- 
ξάρχοντος, δστις διηγήθη τοσαΰτα ψεύδη, ώστε ό 
Πέτρος Πώτ έ'μενε μέ στόμα χαϊνον καί μέ οφθαλ
μούς άνοικτούς.

—  Καί ά'λλη μπήρα· πληρόνω έγώ! άνεκραύ- 
γασε πρός τόν κάπηλον έ ;  τω ένθουσιασμώ του δ 
Πέτρος Πώτ.

—  Ζήτω ό αΰτοκράτωρ μας Γουλιέλμος. Γεμίςε 
τα ποτήρια σας, φίλοι μου, σ’ τήν ύγειά του.

—  Καί τοϋ Φριδερίχου μας ζήτω.

—  Και σ’ του Μόλτκε τήν ύγειά!

Είτα δέ έψαλλον τό δημώδες Γερμανικόν ασμα.

’Ακριβέ μου Φαδερλάνδε 
σ’ τήν ύγειά σου τή καλή.

‘Ο Πέτρος ήτο τοσοϋτον χαρωπός καί ευτυχής, 
ώστε έλησμόνησεν άμφότερα, τόν τε χρόνον καί 
τόν τόπον, Ά λ λ ’ δτε δ κάπηλος ύψωσε τό ποτήρ:-
όν του καί άνεφώνησε, καί τοΰ Βίσμαρκ I ζήτω τοΰ
Βίσμαρκ πρώτα άπό δλους, τότε ό Πέτρος άνελο-

γίσθη τήν έν τώ οικω σύζυγόν του· διότι ή κυρά 
Μαριγώ έςήτκει εις τά οικιακά τοΰ Πέτρου τό αυ
τό υπούργημα, δποΐον καί ό Σίδηρους Κόμης έν 
τή Γερμανική αυτοκρατορία,

— Παλληκάρια μου νά σφίςωμε τόρα άλλη μιά 
καί ώρα καλή ! Πρέπει νά πάγω γιά νά μή χάσω 
τό ύστερο. Νά, έγώ πληρίνω.

—  ’Έρ^ιψε δύο νέα τάληρα έπί τής τραπέζης, 
Ισφιγξε τάς χεΤρας τών φίλων του, έλαβε τόν κά
λαθον καί τήν ράβδον του καί άκολουθούμενος ΰπό 
τοΰ Σπίτζ διηύθυνε τά βήματά του πρός τόν σταθ
μόν τοϋ σιδηροδρόμου, ψάλλων καθ' όδόν,

Ακριβέ μου Φαδερλάνδε 

σ’ τήν ύγειά σου τή καλή !

τοσοϋτον ήχηρώς, ώστε τά παράθυρα τών οικι
ών Ιτρεμον.

Εις τόν σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου μεγίστη ήρε- 
μια έπεκράτει, τό δωμάτιον, είς 3 πωλοΰνται τά ει
σιτήρια ήτο κεκλεισμένον, ή δέ αίθουσα κενή.

Ή λθον πολύ ένωρίς, διελογίσθη δ Πέτρος, καθή- 
μενος έν τή αίθούαη.

Μετά τινα χρόνον ήλθεν δ φύλαξ φέρων σάρω- 
θρον καί ήρξατο αποκαθαίρω^ τό δωμάτιον.

—  Έ λ α  βρ αδερφέ θά μέ κατασκονίσης, άνε- 
φώνησεν δ Πέτρος. Πότε θά φύγη τό βαπόρι;

—  Είναι ’μισή ώρα ποΰ εφυγε, άπεκρίνατο δ 
φύλαξ δίχως νά διακοψη τήν εργασίαν του.

.—  Κατάλαβα, μά πότε θά φύγη τό ά'λλο ;

—  Αίίριον τό πρωί, σ’ τάς εςη, άπεκρίνατο δ 
άνήρ μετά τής ύβριστικωτέρας άταραξίας. Καί τώρα 
πήγαινε, γιατί θά σβύσω τά φανάρια.

‘Ο Πέτρος έμεινεν ώς κεραυνόβλητος·

( ε-ετα ι το τέλος ) 2 .I.U .
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