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0 ΑΛΛΟΚΟΤΟΣ ΦΟΝΕΤΣ
(  Δ ιή γ η μ α  ύ η ό  Ε<1κ « ι -  ϊ » ο ΐ> . )

Τήν άνοιξιν καί μέρος τού θέρους του έτους 
18 . . . διέτριψα έν Παρισίοις· έ/.εΐ δ’ έγνώρισα 
κύριόν τινα, ονομαζόμενο* Κ. Αύγουστον Δυπέν· 
ούτος κχτήγετο ε’ξ οικογένειας καλής καί διάση
μου μάλιστα, άλλ’ ένεκα σειράς άτυχων περιπε
τειών είς τοσαύτην περιέστη ένδειαν, ώστε ή 
δύναμις του χαρακτήρος αύτοϋ έξέλιπε τέλεον, 
καί έπαύσατο μεριμνών περί άνακτήσεως της 
κοινωνικής του θέσεως, άπέστη δέ πάσης προσπά
θειας πρός βελτίωσιν τών οικονομικών του. Έκ 
γενναιοδωρίας τών δανειστών του διετήρησεν α
σήμαντα λείψανα τής πατρικής κληρονομιάς, δι’ 
αυστηρότατης δέ οικονομίας κατώρθου να επαρ
κή είς τάς πρώτιστας άνάγκας του μόνον διά τοϋ 
γλίσχρου εισοδήματος, οπερ εντεύθεν άπελάμ- 
βανεν. Ή στέρησις τού περιττού ήκιστα έλύπει 
αύτόν. Ή μόνη πολυτέλεια έν ταϊς δαπάναις του 
ήν ή πρός άγοράν βιβλίων, άλλά καί αϋτη ευ
κόλως πληροϋται έν Παρισίοις.

Τό πρώτον συνηντήθην υετ' αύτού εν μικρή 
βιβλιοθήκη της οδού Μομμάρτρης, επειδή δέ 
κατά σύμπτωσιν έζητήσκμέν ποτε κμφότεροι τό 
αύτό σπάνιον καί περίεργον βιβλίον, ήλθομεν είς 
στενωτεραν πρός άλλήλους συνάφειαν. Έκτοτε 
άπό καιρού είς καιρόν έπανεβλέπομεν άλλήλους 
συχνάκις- μετά ζωηρού δ’ ένδεαφέροντος ήσμενιζον 
νάκούω την διήγησιν τών περιπετειών τού Δυ- 
πέν, άς ούτος άνεκοίνου μετά τής παρρησίας, τής 
διακρινούσης τόν Γάλλον, όταν πρόκειται λόγος 
περί εαυτού. ‘II εΰροια τών γνώσεων αύτοϋ ήγειρε 
τόν θαυμασμόν μου, πρός δέ τούτοις ήσθανόμην 
οτι πολύ ένεϊχον τό ελκυστικόν ή θέρμη, ή άκμή 
καί ή άνθηρότης τής φαντασίας αύτοϋ. Έμόρ- 
φωσα δέ τήν πεποίθησιν, οτι ή συναναστροφή 
μετά τοιούτου άνδρός ήν πολύτιμος καί συντελε- 
στικωτάτη πρός τόν σκοπόν, ον έπεδίωκον τότε 
έν Παρισίοις· τούτο άπροκαλύπτως ώμολόγησα 
αύτω. Έπί τέλους συνεφωνήσαμεν νά συνοικήσω- 
μεν κατά τήν έν Παρισίοις διαμονήν μου, έπειδή 
δέ τά οικονομικά μου ήσαν είς δμαλωτέρχν κατά- 
στασιν τών ίδικών του, τόν παρεκάλεσα νά μοι 
έπιτρέψη, όπως ίδια δαπανη ενοικιάσω παλαιόν 
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καί έτοιμ-όρροπον οίκημα έν τώ προαστείω 'Αγίου 
Γερμανού, ( όπερ έμενεν έρημον ένεκα δεισιδαι
μονίαν θρύλων, περί ών ημείς ουδόλως έφροντίζο- 
μεν) καί νά κοσμήσω αύτο διά σκευής συμφώνου 
πρός τά μελαγχολώδη καί στυγνά αισθήματα 
άμφοτέρων.

Άν δ κόσμος έμάνθανε τον τρόπον τού ζήν 
ήμών θά έζελάμβανεν ήμάς άφεύκτως ώς παρά- 
φρονας, ή τουλάχιστον ώς πάσχοντας έξ άβλα
βούς μανίας. Διητώμεθα έν τελείω κποκλεισμφ. 
Ούδείς έπεσκεπτετο ήμάς, έφοόντισα μάλιστα 
μετά πολλής προσοχής ν’ άποκρύψω τήν κατοι
κίαν ήμών άπό τούς προτέρους φίλους μου· δ 
Δυπέν άφ’ ετέρου άπό πολλοϋ χρόνου ούδένα είχε 
πλέον γνιύριμον έν Παρισίοις. "Ωστε είμεθα οΰτω 
κατάμονοι, καί ίδιοπραγμονούντες.

Μία τών τού φίλου μου ιδιοτροπιών ( διότι 
δέν δύναμαι νά εύρω καταλληλοτέραν ονομα
σίαν) ήτο καί ή άγάπη τής νυκτός χάριν αύτής 
ταύτης, άνευ άντιρρήσεως δέ συνεμορφώθην καί 
τή ίδιοτροπίο: ταύτη, ώς ε’ποίησα καί διά τάς 
άλλας άτοπίας καί δυσκολίας τοϋ χαρακτήρος 
αύτού. Καί έπειδή δέν ήτο δυνατόν νά κυρίαρχη 
ήμών διαρκώς ή σκοτεινή θεότης, προσεπαθοϋμ.εν 
ό’πως τουλάχιστον κατ’ έπίφασιν διατελώμεν 
ύπό τό κράτος αύτής. Άμα έφώτιζε καί αμέσως 
έκλείομεν τά εύπαγή παραθυρόφυλλα τής πα- 
λαιάς οικίας, καί ήνάπτοαεν μυροβρεχή τινα 
κηρία, διαχέοντα φώς άμυδρόν καί ωχρόν. Καί 
έβυθιζόμεθα είς όνειρα έγρηγορότων, άνεγινώσκο- 
μεν, έγράφομεν ή διελεγόμεθα, μέχρις ού δ κώ
δων τοϋ εσπερινού άνήγγειλεν, 8τι έπήλθεν ή 
αληθινή σκοτία. Τότε δ’ έξηρχόμ.εθα καί συμ- 
πεπλεγμένους έχοντες τούς βραχίονας περιεπατοϋ- 
μεν άνά τάς δοούς, έξακολουθούντες συζητήσεις 
περί θεμάτων, περί ών ένδιετρίψαμεν τήν ήμέραν, 
ή έπλανώμεθα είκή μέχρι βαθείας νυκτός, έν τή 
άτελειώτω έναλλαγή λαμπρού φωτός καί ζόφου 
έν τή πολυόχλψ πόλει, άναζητούντες άφορμάς 
μελέτης.

Έν τοιαύταις περιστάσεσι παρετήρησα και 
έθαύμασα έν τφ Δυπέν (καίτοι δέν ε'πρεπε νά 
παραςενεύωμαι, γινώσκων. τά άγχίνουν αύτού) 
ιδιοφυές πλεονέκτημα πρός τήν άναλυσιν καίπερ 
δέ μή έπιδεικνύων τούτο, έφαίνετο όμως τά μέ
γιστα άσμενίζων είς ένάσκησιν αύτοϋ, καί το
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ώμολόγει μάλιστα παρρησία. Γελών δ’ ένδομύχως 
ε'λεγεν, ότι οί πλεΐστοι των ανθρώπων έχουσι δι’ 
αυτόν θυρίδας ε’ν τφ στηθεί, καί πρός άπόδειξιν 
του Ισχυρισμού του έφερε συχνάκις αληθώς κατα
πληκτικά μαρτύρια ακριβέστατης γνώσεως του 
ίδιου j/.O'j χαρακτήρος. Έν τοιαύταις 8ε στιγ- 
μαΐς ήν απαθής και ώς έν άφαιρέσει διατελών, 
οί οφθαλμοί του έφαίνοντο ώσπερ έσβεσμένοι καί 
ή φωνή του, φωνή υψιφώνου, ύψοϋτο βεβιασμένως, 
καί θάντήχει παραδόξως αν μη έκάλυπτε το 
παράχορδον ή μεγάλη σαφήνεια καί τό καλλί- 
φθογγον τής προφοράς. Βλέπων 8’ αύτόν έν τοιαύ- 
τη καταστάσει άνεμιμνησκόμην πάντοτε τού 
παλαιού δόγματος περί τού διμερούς τής ψυχής 
καί έφανταζόμην διπλούν τι να Δυπέν, ένα δη
μιουργόν καί έτερον αναλυτήν.

Διά των μέχρι τούδε είρημένων όμως ούδαμ.ώς 
σκοπώ να προϊδεάσω τινά, όπως ύπολάβη ότι 
σκοπώ νάφηγηθώ αινιγματώδη τινά καί μυστη
ριώδη, ή να γράψω μυθιστόρημα. Τα περί ών ό 
λόγος πλεονεκτήματα τού Δυπέν προήρχοντο έξ 
ύπερβολικής έντάσεως ϊσως δέ καί έξ άσθενικού 
έρεθισμού τής διανοίας. Τό δέ είδος τών ύπ’ αυ
τού τότε κατορθουμένων δύναται ίσως να παρα
σταθή προσφυώς δι’ ένός παραδείγματος.

Μίαν εσπέραν έβαδίζομεν ήσυχή έν υ̂παρφ 
δρομίσκω πλησίον τού Βασιλικού Παλατιού (Pa
lais Royal), εις σκέψεις έμβεβυθισμένοι άμφό- 
τεροι, διότι έπί έν τετάρτου τής ώρας ούδείς ήμών 
ούδέ συλλαβήν έξεστόμισεν, δτε αίφνιδίως ό Δυ
πέν διέρρηξε την σιωπήν, είπών:

« Όμολογουμένως είναι πολύ κοντός, καί θά 
ήτο καταλληλότερος διά τό θ ε α τρ ο ν  τώ ν  Π ο ι-  
χεΜ ώ ν  !

—  Δέν ύπάρχει αμφιβολία,» άπεκρίθην άσυν- 
ειδήτως καί χωρίς να παρατηρήσω έν τή αλλο
φροσύνη μου, πόσον παραδόξως συνεφώνει ή όμι- 
λία τού Δυπέν προς τάς ίδιας μου σκέψεις. Μετά 
τινας στιγμάς κατεϊδον τούτο μετά μεγίστης 
έκπλήςεως.

« Τούτο δέν τό χωρεί ό νούς μου, Δυπέν, είπον 
έκθαμβος. ’Οφείλω νά σοι ομολογήσω, ότι μέ έμ.- 
βάλλεις εις απορίαν, καί δέν τολμώ πλέον να 
έμπιστευθώ εις τάς αισθήσεις μου. Έσυλλογι- 
ζόμην . . . »

Διέκοψα δέ τόν λόγον, όπως βεβαιωθώ αν 
πράγματι ένεβάτευσεν εις τούς διαλογισμούς μου.

« Έσυλλογίζεσο τόν Σαντιλλύ, άπήντησε. 
Διατί διέκοψας τόν λόγον ; Έσκέπτεσο, ότι ενεκα 
τού μικρού άναστήματός του δέν είνε κατάλλη
λος να ύποκρίνεται τραγικά πρόσωπα.»

Τούτο ακριβώς έσκεπτόμην. Ό Σαντιλλύ 
πρώην έμβαλλωματάς, κατοικών έν τή όδώ 
άγιου Διονυσίου, καταληφθείς έκ πάθους πρός 
την σκηνήν, ύπεκρίθη τόν Ξέρξην έν τή όμωνύμω

τραγωδία τού Κρεβιλλών, καί έπέσυρε καθ’ έαυ- 
τού άνάριθμα σκώμματα.

« Είπέ μοι πρός θεού, έπί τή βάσει τίνος με
θόδου, άν πραγματι διά μεθόδου κατορθοϊς τούτο, 
έπί τή βάσει τίνος μεθόδου δύνασαι νά παρα- 
κολουθής οϋτω πως τόν ειρμόν τών ιδεών μου; 
άνεφώνησα. Καί όντως ήμην πλειότερον ή όσον 
ώμολόγουν έκπεπληγμένος.

—  Ο οπωροπώλης σέ έκαμε νά συμπεράνης, 
ότι ό υποδηματοποιός δέν έχει τό άπαιτούμενον 
εις Ξέρξην άναστημα.

—  Ό οπωροπώλης ; αυξάνεις πλειότερον την 
έ'κπληξίν μου. Δέν είξεύρω ποιον όπωροπώλην 
έννοεϊς.

—  Τόν άνθρωπον, ό όποιος σέ έσπρωξεν, ό'τε 
είσερχόμεθα εις την όδόν ταύτην· πρό ένός περί
που τετάρτου τής ώρας. »

Άνεμνήσθην τότε, ότι συνεκρούσθη πρός με 
άνθρωπος φέρων έπί κεφαλής κάλαθον πλήρη μή
λων, ότε έκ τής όδού Κ. είσήλθομεν εις τόν δρο- 
μίσκον, έν ώ εύρισκόμεθα, άλλά δεν έδυνήθην καί 
πάλιν νά διίδω όποία σχέσις ύπήρχε μεταξύ 
τούτου καί τού Σαντιλλύ.

« Θά σοί τό έξηγήσω, είπεν ό Δυπέν, έν ω ούδέ 
ίχνος ύπήρχεν άγυρτείας. Όπως δέ κατανόησης 
πάντα καλλίτερον, θάνατρέξωμεν πρώτον εις τόν 
ειρμόν τών ιδεών σου, καί δη από τής παρούσης 
στιγμής μέχρι τής συγκρούσεως μετά τού. έν 
λόγω όπωροπώλου. Οί κυριώτατοι δακτύλιοι τής 
άλύσεως ταύτης είνε ό Σαντιλλύ, ο Ώρίων, δ 
ιατρός Νίκολς, δ Επίκουρος, ή στερεοτομία, οί 
λίθοι τού λιθοστρώτου, δ οπωροπώλης. »

’Ολίγοι βεβαίως είνε οί μή παρακολουθήσαν- 
τές ποτε την όδόν, δι’ ής εφθασαν εις τούτο ή 
έκεΐνο τό πόρισμα. Ή έργασία αδτη τού νού 
είνε συνήθως τά μάλιστα ένδιαφέρουσα, δ δέ κατά 
πρώτον ποιήσας ταύτην μένει έκθαμβος έπί τή 
μεγάλη κατάτό φαινόμενον διαφορά καί τή πλή- 
ρει ασυναρτησία τής αρχικής αφετηρίας καί τού 
τελικού συμπεράσματος. "Ωστε ήλίκος ήν δ θαυ
μασμός μου, άκούοντος τούς λόγους τού Γάλλου, 
οϊτινες δέ δύναμαι νάποκρύψω ότι ήσαν ακριβέ
στατοι 1 Έξηκολούθησε δ’ οΰτος ώς έξης.

« Άν καλώς ένθυμούμαι, μικρόν προτού νά 
καταλίπωμεν την Κ. ή δμιλία μας περιστρέφετο 
εις θέμα περί ίππων. Ότε δ’ έκάμψαμεν τήν 
δδόν έκείνην, εις οπωροπώλης φέρων έπί κεφαλής 
μέγαν κάλαθον, διήλθεν έμπροσθεν ήμών έν βία 
καί σέ έξώθησεν εις σωρόν λίθων χρησιμευόντων 
πρός στρώσιν τής όδού. Έπάτησες έπί τών λί
θων, ώλίσθησες, έκτύπησες εις τούς αστραγάλους 
καί πονέσας έφάνης καταληφθείς έξ όργής καί 
άγανακτήσεως, ύπεψιθύρισας όλίγας λέξεις, έστρε
ψες την κεφαλήν εις τόν σωρόν, καί είτα προε- 
χώρησες έν σιγή. Δέν έπέστησα ιδιαζόντως τήν 

I προσοχήν μου εις ταύτα, άλλ’ ή παρατήρησις
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κατέστη παρ’ έμοί κατά τούς τελευταίους χρό
νους δευτέρα φύσις. Προσήλωσας κατόπιν τούς 
οφθαλμούς εις τήν δδόν, καί προσεκτικώς περιειρ- 
γάζεσο τάς όπάς καί τάς τροχιάς τού λιθοστρώ
του ώστε κατενόησα, ότι ήσχολεϊσο άκόμη εις 
τήν παρατήρησιν τών λίθων δτε δ’ είσήλθομεν 
εις τόν παρακείμενον δρομίσκον Λαμαρτίνου, δ 
δποΐος πρός απόπειραν είνε έστρωμένος διά λίθων 
σφηνουμένων πρός άλλήλους, τό πρόσωπόν σου 
ίλαρύνθη καί παρετήρησα ότι τά χείλη σου έκινή- 
θησαν, ουδόλως δ’ αμφέβαλα ότι ύπεψιθύρισας 
τήν λέξιν στερεοτομίαν, ώς έζητημένως κάπως 
άποκαλεΐται το τοιούτο είδος τής λιθοστρώσεως. 
Έγίνωσκον δέ, ότι δέν ήτο δυνατόν νά κάμης 
χρήσιν τής λέξεως χωρίς νά ένθυμηθής, τάς ατό- 
μους καί σύν αύταϊς την θεωρίαν τού Επικούρου. 
’Επειδή δέ γενομένου πρό ολίγου λόγου περί τού 
αυτού θέματος είπον, ότι αί αόριστοι ύποθέσεις 
τού μεγαλοφυούς έλληνος κρατύνονται ύπο τής 
σημερινής θεωρίας περί τής έκ τών νεφελωδών 
κοσμογονίας, είχον τήν πεποίθησιν ότι κατ ακο
λουθίαν έμελλες νά ύψώσης τό βλέμμα προς την 
νεφελώδη τού Ώρίωνος. Καί όντως έστρεψας προς 
τάνω τούς όφθαλμ,ούς, οϋτω δ’ έβεβαιώθην, ότι 
μέχρι τού σημείου εκείνου παρηκολούθησα άπταί- 
στως τόν ειρμόν τών ιδεών σου. Έν τή πικρή 
έπικρίσει τού Σαντιλλύ, τή δημοσιευθείση έν τω 
χθεσινή» φύλλω τού Μ ουσείου, δ εϊρων συγγρα- 
φεύς έποίει δηκτικωτάτους ύπαινιγμούς περί του 
ονόματος, όπερ μετέβαλεν δ ύποδηματοποιος ευθύς 
ώς ύπεδύθη τόν τραγικόν κόθορνον, παρετίθει δέ 
καί λατινικόν τινα στίχον, περί ου πολλάκις 
ώμιλήσαμεν :

P e r d id i t  a u t iq u u m  l i t c r a  p r im a  s o u u m .

Σοί είχον είπεΐ, ότι τούτο άνεφέρετο εις τον 
Ώρίωνα, λεγόμενον τό πρώτον Ούρίωνα, κατά 
τινα άρχαιον μύθον, καί εϊξευρον ότι δέν ήτο 
δυνατόν νά τό έλησμόνησας. Όθεν ήτο πρόδη
λον, οτι έμελλες νά συσχετίσης τά δύο ονόματα, 
τού Ώρίωνος καί τού Σαντιλλύ. Καί ότι πράγ
ματι τό έκαμες κατενόησα έκ τού μειδιάματος, 
όπερ δεέστειλε τά χείλη σου. Έσυλλογίσθης τήν 
θυσίαν τού δυστυχούς ύποδηματοποιού. Μεχρις 
έκείνης τής στιγμής έβάδιζες έσκυμμένος, άλλά 
τότε άνώρθωσας τήν κεφαλήν ύψηλά, καί έβε
βαιώθην οϋτως, ότι άνελογίζεσο τό ταπεινόν ανά
στημα τού Σαντιλλύ. Τότε λοιπόν διέκοψα τάς 
σκέψεις σου, ότι δ Σαντιλλύ είνε πράγματι πολύ 
κοντός, καί θά ήτο καταλληλότερος διά τό θέα- 
τρον τών Ποικιλιών. »

Μικρόν μετά τόν διάλογον τούτον άνέγνωμεν 
έν τω έσπερινω φύλλω τής Έ ρ η μ ε ρ ίό ο ς  τώ ν  
ά ιχ α σ τη ρ ίω ν  (Gazette des Tribunaux) τό 
επόμενον άρθρον, όπερ τά μέγιστα έκέντησε τήν 
περιεργίαν ήμών.

« Μ υ στη ρ ιώ δ η ς  φόνος. Σήμερον τήν πρωίαν

οί κατοικούντες έν τή συνοικία Άγιου 'Ρόκου 
άφυπνίσθησαν έκ κραυγών, αΐτινες έφαίνοντο 
προερχόμεναι έκ τού τετάρτου στέγους οικίας 
τινός τής όδού Μόργκ- έν τή οικία ταύτη ήτο 
γνωστόν, ότι κατώκουν ή κυρία Λεσπαναί καί ή 
θυγάτηρ αύτής. Μετά βραχεΐαν χρονοτριβήν, 
προελθοϋσαν έκ τής άποτυχούσης προσπάθειας, 
Οπως διά τού συνήθους τρόπου είσέλθωσιν εις τήν 
οικίαν, διέρρηξαν τήν Ούραν διά μοχλού καί 
όκτώ ή δέκα γείτονες είσέβησαν έντός, συνοδευό- 
μενοι ύπό δύο κλητήρων. Έν τω μεταξύ αί κραυ- 
γαί έσίγησαν, άλλ’ ότε οί είσελθόντες άνήρχοντο 
τήν κλίμακα τού πρώτου πατώματος ήκουσαν 
δύο ή πλείονας φωνάς φιλονεικούντων, αίτινες τοίς 
έφάνη ότι προήρχοντο έκ τού άνω μέρους τής οι
κίας. Ότε δ’ εφθασαν εις τήν κλίμακα τού 
δευτέρου πατώματος, αί φωναί έκεϊναι έσίγη
σαν καί παντελής έπεκράτει ησυχία. Οί είσελ- 
θόντες έχωρίσθησαν καθ’ δυάδας καί έςηρεύνη- 
σαν μετά σπουδής όλην την οικίαν. Φθάντες δ’ 
εις μέγα τι δωμάτιον τού τετάρτου πατώματος 
καί διαρρήξαντες τήν κεκλεισμένην Ούραν αύτού, 
είδον θέαμα φρικώδες καί άπαίσιον.

« Τό δωμάτιον ήτο έν μεγίστη αταξία, τά 
έπιπλα συντετριμμένα καί τήδε κάκεϊσε έρριμ- 
μένα. Τά στρώματα μιάς κλίνης εύρίσκοντο εσφεν- 
δονημένα εις τό μέσον τού δωματίου· έπί τίνος 
καθίσματος έκειτο ξυράφιον πεφυρμένον αϊματι. 
Έν δέ τή εστία εύρέθησαν δύο ή τρεις μακραί 
καί πυκνοί αίματόφυρτοι βόστρυχοι πολιάς κό
μης, οϊτινες προφανώς έξερριζιύθησαν άπό τής κε- 
φαλής. Έπί τού δαπέδου ήσαν έσκορπισμένα 
τέσσαρα χρυσά ναπολεόνεια, ζεύγος ένωτίων κο
σμουμένων διά τοπαζίων, τρία μεγάλα αργυρά 
κοχλιάρια, τρία μικρότερα έξ άλγερίνου μετάλ
λου, καί δύο σακκίδια περιέχοντα τετρακισχίλια 
φράγκα περίπου εις χρυσόν. Τά συρτάρια ένός 
γραφείου έν τή γωνία ήσαν άνοικτά, καί κατά 
πάσαν πιθανότητα είχον διαρπαγή τά έν αύτοΐς, 
καίτοι εύρίσκοντο άκόμη άθικτα παντοειδή πρά
γματα έντός αύτών. 'Τπό τό στρώμα άνεκαλύφθη 
μικρόν, σιδηρούν χρηματοκιβώτιον ήν δέ τούτο 
ανοικτόν, καί ή κλείς εύρίσκετο έν τω κλείθρω. 
Περιείχε δέ μόνον παλαιάς έπιστολάς, άσήμαντά 
τινα έγγραφα καί ούδέν άλλο.

« Τής κυρίας Λεσπαναί ούδέ ίχνος εύρέθη έν 
τω δωμ,ατίιρ· άλλ’ έν τή έστία παρετηρήθη με
γίστη ποσότης άσβόλου, έκ τούτου δ’ όδηγηθέν- 
τες έξήτασαν τήν καπνόδόχην καί έξήγαγον 
έκειθεν ( φρικτόν είπεΐν 1 ) τό σώμα τής θυγα- 
τρός, όπερ μέ τήν κεφαλήν προς τά κάτω ήν 
έσφηνωμένον έν τή καπνοδόχε έν ίκανω ΰψει. Τό 
σώμα ήν άκόμη θερμόν, μετ’ έπιμελεστέραν δ’ 
έξέτασιν παρετηρήθησαν άμυχαί τινες έν αύτω, 
προερχόμεναι πάντως έκ τής δρμής μεθ’ ής είοή- 
χθη εις τήν καπνοδόχην καί έξήχθη είτα έκεΐ-
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θεν. Έν τώ προσώπω έφαίνοντο πολλοί βαθεϊς 
όνυχισμοί καί έν τώ λαιμώ πελιδναί κηλϊδες έκ 
πιέσεως προελθούσαι, χαΟως καί τύποι δακτύ
λων, καταδεικνύντες, ότι ή νεκρά έστραγγαλίσθη.

α Άφ’ ού ήρευνήθησαν πάντα τά μέρη τής 
οικίας, χωρίς νάνακάλυφθή άλλο τι, μετέβησαν οί 
ά ν θ ρ ω π ο ι  είς μικράν λιθόστρωτου αύλήν, έν τή 
όπισθίω πλευρά τής οικίας καί έκεϊ εΰρον το πτώ
μα τής πρεσβύτιδος. Ό λαιμός ή το κεκομμένος 
πέραν καί πέραν, ώστε οτε προσεπαθησαν νάνε- 
γείρωσι το πτώμα, κατέπεσεν ή κεφαλή. Το σώμα 
καθώς καί ή κεφαλή ήσαν φρικωδώς κχτεθλχ- 
σμένα, εκείνο μ.χλιστχ μόλις διετήρει το σχήμα 
ανθρωπίνου σώματος.

« Καθ’ θβον μέχρι τού δε γινώσκομεν, ούδέ τό 
ε’λάχιβτον υπάρχει ΐχνος, δυναμενον νά συντέ
λεση είς έξήγησιν του άποτροπαίου τούτου αινί
γματος. »

Έν τω έπομένω φύλλω τής έφημερίδος έξετί- 
θεντο αί έπόμεναι λεπτομέρειαι :

« Ί 'ο  έκ τω  ύόω Μ ό ρ γ κ  όραμα. ΙΙερί τής 
αινιγματώδους καί στυγεράς άρια ύποθέβεως 
ταύτης έγένοντο πολλαί ανακρίσεις, χωρίς όμως 
νάνακαλυφθή τι, δυνάμενον να χρησιμεύση προς 
διαφώτιοιν αύτής. Έν τοϊς έφεξής δημοσιεύομεν 
περίληψιν των σπουδαιότερων καταθέσεων.

« Ή  Π αυΛ ίκα Λυβονργ, πλύντρια, καταθέ
τει ότι έγνώριζεν άμφοτέρας τάς φονευθείσας 
άπό τριών ετών, πλύνουσα έ'κτοτε τά ένδύματά 
τ ω ν .  Ή γραία καί ή κόρη της έ'ζων έν μεγίστη 
αρμονία, καί πολλήν έδείκνυον προς άλλήλας 
άγαπην. Έπλήρωναν καλά καί τακτικά. Περί 
των τρόπων τού ζήν καί των πόρων αυτών ούδέν 
γινώσκει ή μ.άρτυς, φρονεί Ο μ ω ς , οτε ή κυρία Λε- 
σπαναί έκέρδαινε τά πρός τό ζήν ρίπτουσα χαρ- 
τία, καί είξεύρει, ότι έλέγετο περί αύτής πώς είχε 
χρήματα. 'Οσάκις έλάμβανε πρός πλύσιν ή έκό- 
μιζεν είς τήν οικίαν τά ρούχα ουδέποτε είδεν 
άλλον άνθρωπον, καί είξεύρει θετικώς, οτι δεν 
εϊχον ύπηρέτην. Εξαιρέσει τού τετάρτου πατώ
μ α τ ο ς  ή άλλ7) οικία δέν είχεν έπιπλα.

« Ό  Π έτρα ς Μ ορω, ταμβακοπώλης, λέγει, 
ότι από τεσσάρων περίπου ετών επώλεε είς τήν 
κυρίαν Λεσπαναί μικράς ποσότητας ταμβάκου. 
Ό μάρτυς έγεννήθη έν τή συνοικία εκείνη καί 
έν αύτή διαρκώς κατψκει. Ή θανούσα καί ή 
θυγάτηρ αύτής κατφκουν έν τή οικία, έν ή εύ- 
ρέθησαν τά δωμάτιά των άπό εξ καί πλέον 
έτών. Πρότερον τήν είχεν ένοικιάση εις άδαμαν- 
τοπώλης, οστις υπενοικίαζε τά έπκνω πατώ
ματα είς διαφόρους άλλους. Ή οικία ήτο κτήμα 
τής κυρίας Λεσπαναί, επειδή δέ ήτο αΰτη δυσ- 
ηρεστημένη έκ τής φθοράς, τήν όποιαν έπρο- 
ξένουν οί ένοικιασταί, κατώκησεν ή ίδια έν αύτή,, 
χωρίς νά ενοικιαση τάλλα πατώματα. II γραία 
ητο κάπως ξεμωραμένη. Τήν θυγατέρα είδεν ό

μάρτυς καθ ολην τήν εξαετίαν πεντάκις ή έξα- 
κις μόνον. Αμφότεραι εζων άπομεμονωμέναι καί 
έλέγετο πώς είχον χρήματα. Καί αύτός ό μαρ- 
τυς είχεν άκούση άπό τούς γείτονας, οτι ή κυ
ρία Λεσπαναί έρριπτε χαρτία, άλλά δέν τό πι
στεύει. Ούδέποτε είδεν άλλον άνθρωπον νά είσ- 
έλθη είς την οικίαν, άλλά μόνον τήν μητέρα, 
τήν κόρην, ένίοτε έ'να δρόμωνα καί όκτάκις ή 
δεκάκις τόν ιατρόν.

«Πολλοί άλλοι γείτονες κατέθεσαν τά αύτά. 
Ουδείς έσύχναζεν είς τήν οικίαν, ούδείς έγίνω- 
σκεν άν ή κυρία Λεσπαναί είχε συγγενείς ή μή. 
Τά φύλλα των πρός τήν όδόν παραθύρων σπα- 
νίως ήνοίγοντο· τά δέ πρός τήν αύ),ήν παρά
θυρα, έκτος τών τού μεγάλου δωματίου, ήσαν 
άείποτε κεκλεισμένα. ΤΙ οικία ήτο στερεά καί 
ούχί πολύ παλαιά.

«  Ο  Ίσ Ιό ω ρ ο ς  Λ ίυ ζέ , αστυνομικός κλητή ρ 
κατέθεσεν ότι περί ώραν τρίτην τής πρωίας I - 
κλήθη είς την οικίαν, καί έκεΐ εύρε πρό τής 
θύοας συνηγμένους είκοσιν έως τριάκοντα άνθρώ- 
πους, προσπαθούντας νά είσέλθωσιν είς αύτήν. 
Έθραυσε τήν θύραν διά τής λόγχης (ούχί διά 
σιδηράς ράβδου), όπερ ευκόλως κατώρθωσε, διότι 
ή θύρα, δίφυλλος ούσα, ούτε άνω οΰτε κάτω 
ήτο μκνδαλωμένη. Αϊ κραυγχί έξηκολούθουν 
ρ.έχρι τής διαρρήξεως τής θύρας, οτε αίφνιδίως 
έσίγησαν. Έφαίνοντο προερχόμεναι έξ ενός ή 

; πλειόνων προσώπων, εύρισκομένων έν κινδύνω 
θανάτου· ήσαν δέ μακραί καί παρατεταμέναι 

ι καί ούχί διακεκομμένα!. ’ Ο μάρτυς άνέβη
μετά σπουδής τήν κλίμακα, καί έν τώ άναβά- 
θρω τού πρώτου πατώματος ήκουσε δύο οξείας 
καί δυνατάς φωνάς φιλονεικούντων. Ή μία τού
των ήτο βαθεϊα καί τραχεία, ή δ' άλλη όξεϊα, 
διαπεραστική, μία παραξενη φωνή. Τινάς τών 
τής πρώτης φωνής λέξεων ήκουσε καθαρώς, 
καί ήδύνατο θετικώς νά βεβαιώση, οτι ή φωνή 
δέν ήτο γυναικεία. Διέκρινε δ’ εύκρινώς τάς 
λέξεις sacré καί diable. II όξεϊα καί στριγ- 
γλίζουσα φωνή ήτο ξένου, άλλ’ ό μάρτυς άδυ- 
νατεϊ νάποφανθή μετά βεβαιότητος άν ήτο άν- 
δρική ή γυναικεία. Τάς λέξεις δέν ήδυνήθη νά 
διακρίνη, άλλά νομίζει οτι ή γλώσσα ήτο ισπα
νική. Τήν κατάστασιν τών πτωμάτων περιέ- 
γραψεν & μάρτυς άπαρχλλάκτως ώς έξέθεμεν 
αύτήν έν τφ χθεσινώ ήμών φύλλω.

« Ο  Ε ρ ρ ίκ ο ς  Θυ6ά, γείτων, χρυσοχόος τό 
επάγγελμα, λέγει ότι ήτο μεταξύ τών πρώτων 
είσελθόντων είς τήν οικίαν, καί ίπιβεβαιοϊ κα
θόλου τήν κατάθεσιν τού Μυζέ. Διαρρήξαντες 
τήν θύραν, έκλεισαν αύτήν πάλιν, όπως έμποδί- 
σωσι τήν συρροήν πλήθους, οπερ είχε συναχθή, 
άν καί ή ώρα ήτο προχωρημένη. Ή όξεϊα καί 
διαπεραστική φωνή ήτο, κατά τήν γνώμην τού 
μάρτυρος, φωνη ’Ιταλού. Όπως άν ή ή γλώσσα

Ε Σ Τ Ι Α 165

δέν ήτο γαλλική. "Αν δ' ήτο ανδρική δέν δύ- 
ναται 6 μάρτυς νά βεβαιώση μετά Οετικότητος- 
πιθανόν νά ήτο καί γυναικεία. 'Ιταλικά δέν κα 
ταλαμβάνει, ούδ’ ήδυνήθη νά διακρίνη τάς λέ
ξεις, άλλ’ έκ τού τόνου τής φωνής έπείσθη ότι, 
ό φωνήσας ήτο ’Ιταλός. Έγνώριζε την κυρίαν 
Λεσπαναί καί τήν θυγατέρα της, συχνάκις συνω- 
μίλησε μετ' άμφοτέρων, καί ήτο βέβαιος ότι ή 
όξεϊα φωνή ούτε τής μητρός ήτο, ούτε τής θυ- 
γατρός.

« Ό  Ό ό ε γ χ ά φ ε ρ ,  ξενοδόχος, παρουσιάσθη αύ- 
τόκλ.ητος ώς μάρτυς. Άγνοούντος δέ τήν γαλ
λικήν έγένετο ή άνάκρισις αύτού διά διερμηνέως. 
Κατάγεται έξ Άμστελ&δάμου. Διέβαινε δέ πλη
σίον τός οικίας άκριβώς καθ’ ήν στιγμήν ήκού- 
σθησαν αί κραυγαί. Διήρκεσαν δ' επί πολλά λε
πτά τής ώρας, έπί δέκα περίπου. Αί κραυγαί 
ήσαν παρατεταμέναι καί έξέφραζον μέγαν τρό
μον καί φρίκην. Ό μάρτυς είναι καί αύτός έκ 
τών είσελθόντων είς τήν οικίαν. Έσχημάτισε δέ 
άκράδαντον πεποίθησιν, οτι ή όξεϊα φωνή ήτο 
άνδρός, καί δή Γάλλου. Άλλά τάς λέξεις δέν 
ήδυνήθη νά έννοήση. Ήσαν δυναταί, ταχείαι, 
άπότομοι καί έφαίνοντο ώς έκφερόμεναι έν φόβω 
ή έν όργή.Ή φωνή ήτο τραχεία, μάλλον πρός τό 
τραχύ άποκλίνουσα. Καί δέν δύναταί τις νά τήν 
ειπη καί όξείαν. Ή δέ βαθεία φωνή έπρόφερεν έ- 
πανειλημμένως sacré, diable καί άπαξ mon 
Dieu!

d’O  Ίο ύ .Ι ιο ς  Μ ι τ ιώ ,τραπεζίτης, διευθυντής τού 
τραπεζιτικού οίκου Μινιώ καί υιός, έν όδώΔελοραίν. 
Ή κυρία Λεσπαναί είχεν όλίγα χρήματα· άπό 
οχταετίας είχεν ανοικτόν λογαριασμόν έν τω 
τραπεζιτι/.ω οικψ. Κατετίθει συχνάκις μικρά 
ποσά καί μέχρι ττρό τριών ήμερών πρό τού θα
νάτου της ούδέν είχεν άποσύρη. Κατά δέ τήν 
ημέραν έκείνην έλαβε ποσότητα τετρακισχιλίων 
φράγκων, πληρωθέντων αύτή είς χρυσόν καί κο— 
μισθέντων είς τήν οικίαν της ύφ’ ενός ύπκλ- 
λήλου.

« Ό  Ά όύ .Ιφ ος  Λ εμ π όκ , υπάλληλος τού άνω- 
τέρω τραπεζιτικού οίκου, καταθέτει ότι κατά 
τήν περί ής ό λόγος ημέραν, περί τήν μ.εσημβρίαν, 
συνώδευσε τήν κυρίαν Λεσπαναί είς τήν κατοι
κίαν της, φέρων είς δύο σακκίδια τά τετρακισχί- 
λια φράγκα. Έν τή θύρα εύρε τήν κόρην Λε
σπαναί, ήτις έ’λαβε τό εν σακκίδιον, έν ώ ή 
γραία κυρία άπήλλαξεν αύτόν άπό τό βάρος τού 
άλλου. ΓΙροσκλίνας δέ άπήλθεν. Έν τή όδώ ήτις 
είναι μικρά καί ήκιστα συχναζομένη, ούδένα είδε 
κατ’ έκείνην τήν ώραν.

«Ό  O v Î.L liu p  Μ ηέρό , ράπτης, καταθέτει 
οτι καί αύτός εύρίσκετο μετά τών είσελθόντων 
είς τήν οικίαν. Είναι "Αγγλος, άποκαταστη- 
μένος πρό διετίας έν Παρισίοις, άνήλθεν έκ τών 
πρώτων είς τήν κλίρ.ακα καί ήκουσε τάς φω

νάς τών φιλονεικούντων. Ή βαθεϊα φωνή ήτο 
Γάλλου. Ό μάρτυς ήδυνήθη νά έννοήση πολλάς 
λέξεις, άλλά δέν ένθυμεΐται πάσας. Τά sacré 
καί mon Dieu ήχουσεν εύκρινέστχτα. Ήκουσε 
δέ καί θόρυβον, ώς άνθρώπων παλαιόντων. Ή 
όξεϊα φωνή ήτο δυνατή, δυνατωτέρα τής βα- 
θείας. Ό μ,άρτυς δύναται νά βεβαιώση, ότι δέν 
ήτο φωνή "Αγγλου, μάλλον δ’ έφάνη αύτώ ώς 
Γερμ.ανού· ένδεχόμενον όμως νά ήτο καί γυναι
κεία. Ό μάρτυς δέν είξεύρει γερμανικά.

« Τέσσαρες τών άνωτέρω μαρτύρων κατέθεσαν 
έν δευτέρα άνακρίσει, ότι ή θύρα τού δωματίου, 
έν ψ  εύρέθη τό πτώμα τής κόρης Λεσπαναί, ήτο 
κεκλεισμένη διά κλειδός ένδοθεν, οτε έφθκσαν 
πρό αύτής. Έπεκράτει δ’ ήσυχία καί ούτε στε · 
ναγμός ήκούετο, ούτε άλλος τις θόρυβος. Διαρ- 
ρήξαντες τήν θύραν ούδένα εύρον. Τά παράθυρα 
τού οπισθίου δωματίου καί τά τού πρός τήν όδόν 
ήσαν καταβιβασμένα καί έστυλωμένκ ένδοθεν, ή 
θύρα δ ϊ ής συγκοινωνούσι τά δύο δωμάτιά κε- 
κλεισμένη, άλλ’ ούχί διά κλειδός. Ή άπό τού 
προσθίου δωματίου είς τόν διάδρομον φέρουσα 
θύρα ήν κεκλεισμένη ένδοθεν, ή δέ κλείς εύρί
σκετο έν τώ κλείθρω. Μικρόν τι έν τώ προς την 
όδόν μέρει τής οικίας δωμάτιον ήτο άνοικτον 
καί ήτο πεπληρωμ-ένον έκ παλαιών στρωμά
των , κιβωτίων καί άλλων σκευών. Πάντα 
ταύτα έξητάσθησαν έπιμελέστατα, καί ούδέ 
σπιθαμή έν τή οικία έμεινεν ανεξερεύνητος. Έ- 
ξηρευνήθησαν δέ καί αί καπνοδόκαι διά καθαρ
τηρίων έργαλείων. Ή οικία είχε τέσσκρα στέγη. 
Είς καταρράκτης φέρων είς την όροφην εύρέθη 
στερεώς καθηλωμένος καί προφανώς δέν είχεν 
άνοι/θή άπό πολλών έτών. Ό χρόνος δ διαρρεύ- 
σας άπό τής στιγμής, καθ' ήν ήκούσθησαν αί 
φωναί τών φιλονεικούντων μέχρι τής διαρρήξεως 
τής θύρας τού δωμ.κτίου ύπελογίζετο διαφόρως 
ύπό τών διαφόρων μαρτύρων. "Αλλοι ύπελόγιζον 
αύτόν είς τρία λεπτά τής ώρας καί άλλοι είς 
πέντε. Τό άνοιγμα τής θύρας ήτο δυσχερέ
στατου.

« Ό  Ά.Ι<ρόνσος Γκάρθια , ένταφιαστής, λέγει 
οτι κατοικεί έν τή όδφ Μόργκ. Είναι Ισπανός 
τήν καταγωγήν, είσήλθε καί αύτός είς την οι
κίαν, άλλά παρέμεινε κάτω, μή άνελθών είς τό 
δωμάτιον. Νευρικός ών έφοβεΐτο μή πάθη έκ 
τής συγκινήσεως. Ήκουσε τάς φωνάς. Ή βα- 
θεϊα ήν φωνή Γάλλου, ή δ’ όξεϊα έχει τήν πε- 
ποίθησιν ότι ήτο "Αγγλου. Δέν είξεύρει αγ
γλικά, άλλ’ έσχημάτισε τήν ιδέαν του, κρίνων 
έκ τού τόνου τής φωνής.

« Ό  Ά .Ιβ έ ρ το ς  Μ οκτά κη , ζαχαροπλάστης, 
καταθέτει, ότι ήτο έκ τών ςτρώτων άνελθόντων, 
είς τήν κλίμακα. Ήκουσε τάς έν λόγω φωνάς. 
ΤΙ βαθεϊα ήτο Γάλ.λου· διέκρινε πολλάς λέξεις. 
Ό όμιλών έφαίνετο ώσπερ έπιπλήττων. Αί λέ
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ξεις τής οξείας φωνής δέν ήσαν ευκρινείς- ή 
γλώσσα ταχεία καί άπότόρος- φρονεί ότι ήτο 
ίωσσική. ’Επιβεβαιοΐ δ' ώς ττρός τα λοιπά τάς 
καταθέσεις των άλλων. Είναι Ιταλός καί ουδέ
ποτε συνωρίλησε ρετά 'Ρώσοου.

«Πολλοί των ραρτύρων έξετασθέντες καί αύ- 
θις καταθετουσι Φυρπληρωρατικώς, ότι πζσαι αί 
καπνοδόκαι του τετάρτου πατώματος είναι στε- 
νώταται, καί είναι αδύνατον νά διέλθτ) δι’ 
αυτών ανθρώπινον πλάσμα. Καθαρτήρια εργα
λεία λέγοντες, έννοοϋσι κυλινδρικάς ρ.ακράς ψή
κτρας, δι’ ο>ν καθαίρονται αί καπνοδόκαι. Τοι- 
αϋται ψήκτραι είσήχθησαν ε'ις πάσα; τάς κα- 
πνοδόκας άνωθεν καί κάτωθεν, ούδαροϋ ύπήρ- 
χεν κρυφία κλΐραξ δι’ ής θά έδύνατό τις νά 
φύγγι, οτε άνήρχοντο οί άνθρωποι εις τό τέταρ
τον πάτωρα. Το σώρα της κόρης Λεσπαναί 
ήτο τόσω στερεώς έσφηνωρένον έν τη καπνο- 
δόκ·/), ώστε ρόλ-.ς κατο>ρθώθη νά έξαχθή διά της 
ηνωμένης δυνάρεως τεσσάρων ή πέντε άνδρών.

α'Ο Π αϋ.Ιος Λ ιψ α ,  ιατρός, λέγει, ότι έκλή- 
θη την αύγήν, όπως κάργ νεκροψίαν. Άρφό- 
τερα τά πτώρατα κατέκειντο επί στρώρατος 
έν τη θέσει τής κλίνης έν τώ δωρατίω, οπού 
εΰρέθη ή κόρη Λεσπαναί Το πτώρα της νέας 
είχε πολλά κατάγματα καί τό δέρρα πολλάς 
άρυχάς. Ταϋτα δρω; έξηγοϋνται έπαρκώς έκ 
του γεγονότος οτι τό σώρα έχώθη έν τή κα- 
πνοδόκη. Ό  λαιρός έφερε πολλά σημεία πλη
γών. Γπό τόν πώγωνα έφαίνοντο βαθεΐς όνυχι- 
σρ.οί καί τ.νες πελιδναί κηλΐδες, προφανώς προερ- 
χόρεναι έκ τής πιέσεως δακτύλων. Τό πρόσιυ- 
πον ήτο φρικωδώς παραμεμορφωμένον, καί αί 
κόραι τών όφθαλρ-ών έξεΐχον τής κόγχης. Έν 
τή κοιλιακή χώρα παρετηρεϊτο ρεγάλη κηλίς, 
προελθοϋσα προφανώς έκ τής πιέσεως γόνατο;. 
Κατά την γνώρην τοϋ κ. Δυρ,ά, ή κόρη έστραγ- 
γαλίσθη ύφ’ ένός ή πλειόνων άνθρώποιν. Τό 
σώρα της ρητρός ήν έπίσης φρικωδώς τετραυ- 
ρατισρένον. Πάντα τά οστά τοϋ δεξιού σκέλους 
καί τοϋ δεξιού βραχίονο; ήσαν πολλαχοϋ τεθλα- 
σρένα, ή αριστερά κνήρη συντετριρρένη, ομοίως 
δέ καί πάσα ή αριστερά πλευρά. 'Ολόκληρον τό 
σώρα ήτο αίρατόφυρτον. Τίνι τρόπω έγένοντο οί 
τραυρατισροί είναι αδύνατον νά δρισθή έπακρι- 
βώς. Τοιαϋται πληγαί μόνον διά βαρέος ξυλίνου 
ο̂πάλου, ή χονδράς σιδηράς ράβδου, ή- καθί- 

σρατος, ή άλλου τινός οίουδήποτε ρεγάλου, βα
ρέος καί αμβλέος οργάνου, ύπό ^ο/μαλεωτάτου 
άνδρό; φερορένου, ήτο δυνατόν νά προξενηθώσι. 
Γυνή είναι ανίσχυρο; νά διαπράξη τοιαϋτα. Ή 
κεφαλή τής νεκράς ήν, δτε είδε ταύτην δ ράρ- 
τυς, καθ’ δλοκληρίαν κεχωρισρένη τοϋ λοιπού 
σώρατος καί έπίσης τετραυρατισρένη δεινώς. 
Ό λαιρ.ός άπεκόπη βεβαίως δι’ έργαλείου όξυ- 
στορωτάτου, πιθανώς ξυραφίου.

« Ό  Ά Μ ζα τ -ό ρ ο ς  Έ β έ ζ ,  χειρουργός, έκλήθη 
ρετά τοϋ κ. Δυρά, δπως κάρνωσι την νεκροψίαν.
Επιβεβαιοΐ την κατάθεσιν τού άνωτέρου μάρ- 

τυρος καί συμφωνεί πληρέστατα ρέ τάς γνώρας 
αύτοϋ.

« Αί ανακρίσεις αύται ούδέν νεώτερον γεγονός 
άξιον λόγου έφερον εις φώς, καίτοι άνεκρίθησαν 
πολλοί καί διάφοροι. Ουδέποτε συνέβη έν Παρι- 
σιοις δολοφονία— αν πράγρατι είναι δολοφονία —  
τόσω ρυστηριώδης καί ανεξήγητος. Ή άστυνο- 
ρία — πράγρα λίαν παράδοξον καί άσϋνηθες έν 
τοιαύταις ύποθέσεσιν,— ουδέ ίχνος συνέλαβεν υπό
νοιας κατά τίνος, ούδαροϋ δέ διακρίνεταί τι τό 
δυνάρενον νά παράσχη τό ένδόσιρον εις κρείσ- 
σονα έξερεύνησιν καί έξήγησιν τού αίνίγμ.ατος.»

Έν δέ τή έσπερινή έκδόσει τοϋ φύλλου άνε- 
γινώσκετο, οτι έξηκολούθει ρεγάλη ταραχή εν 
τή συνοικία Άγιου 'Ρόκου· έγένετο καί άλλη έ- 
πιρελεστάτη έρευνα της οικίας καί νέοι έξητά- 
σθησαν ράρτυρες άλλ’ άνευ άποτελέσρ.ατος. Έν 
ύστερογράφω δρως προσετίθετο, δτι συνελήφθη 
καί προεφυλακίσθη δ Άδόλφος Λερπόν, καίτοι 
ούδερία κατάθεσις έπεβάρυνεν αυτόν.

Ό Δυπέν έφαίνετο δεικνύων ρέγα ένδιαφέρον 
περί τής ύποθέσεως, ώς τουλάχιστον έγώ συνεπέ- 
ρανα έκ τού τρόπου του, διότι ούδερίαν αυτός 
έκαρ-ε παρατήρησιν. Μόνον δτε άνέγνω την αγγε
λίαν περί τής συλλήψεως τοϋ Λερ.πόν ρέ ήρώ- 
τησε τίνα γνώρην είχον περί τού φόνου.

Τό έπ’ έροί ήρην συρφωνότατος ρέ την γνώ
ρην δλου τοϋ κόσρου, θεωρών τήν πράξιν ώς ρυ- 
στήριον άκατάληπτον καί φρονών δτι ήτο αδύ
νατον νά έξευρεθή τρόπος πρός έξιχνίασιν των 
αυτουργών.

« ’Επί τή βάσει τών προκειρένων ήμΐν ατε
λών διδορένων τής άνακρίσεως, δέν δυνάρεθα 
βεβαίως νάποφανθώρεν, δποίων τρόπων δύναται 
νά γίνν) χρήσις πρός διαφώτισιν τοϋ ζητήματος, 
άπήντησεν δ Δυπέν. Ή τοσοϋτον διά την αγχί
νοιαν αυτής έγκωρ,ιαζορένη παρισιακή άστυνο- 
ρία είναι ρόνον πονηρά καί ούδέν πλέον. Ούδε
ρίαν άλλην ρέθοδον ένεργείας γινώσκει, έκτός τής 
παρουσιαζορένης έκ πρώτης οψεοις. Έγκαυχάται 
διά τούς τρόπους, ών ποιείται χρήσιν, άλλ’ ούτοι είνε 
συχνάκις ακατάλληλοι πρός τόν έπιδιωκόρενον 
σκοπόν, ώστε ύπενθυμίζουσι τόν Άρχοντοχωριάτην, 
τόν ζητούντα νά φορέφ/) τόν κοινωνίτην του, διά 
νάκούη καλλίτερο·/ τήν ρουσικήν. Αί έπιτυχίαι 
τής άστυνορίας είσίν ένίοτε θαυράσιαι, άλλ’ 
αύται οφείλονται κατά τό πλεΐστον εις τήν ρε- 
γάλην δραστηριότητα καί τήν έπιρονήν αυτής. 
Όπου δέ δέν έξαρκοϋσι τά πλεονεκτήματα 
ταϋτα τά σχέδιά της ναυαγούσιν. Ό Βιδόκ 
π. χ. ήν δεινότατος περί τό ρ,αντεύειν καί πρός 
τούτοι; έπιρονώτατος άνήρ, ρ.ή τυχών δρως 
αγαθής αγωγής παρεπλανάτο πολλάκις, ένεκα
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αυτής ταύτης τής έπιρονής εις τάς έρεύνας του. 
Έφερε τάντικείρενα ύπέρ τό δέον πλησίον τών 
οφθαλμών αύτοϋ, ώστε ήδυνάτει νά έπισκοπήση 
τό σύνολον. "Ισως εν ή δύο σηρεΐα ε'βλεπε ρετά 
σπανίας διορατικότητος, άλλ’ ίσα ίσα διά τούτο 
καθίστατο αύτώ αδύνατος ή έπισκόπησις τού 
συνόλου. Είνε δρως δυνατόν νά έρβαθύνη τις εις 
τά πράγρατα καί νά ώσιν άρα αί παρατηρή- \ 
σεις του στερεαί. Τούτο τρανώς καταδείκνυται 
έν τή παρατηρήσει τών αστέρων. Θεώρενοι ούχί 
ατενώς έν τών ουρανίων σωράτων, άλλά πλα- 
γίω; έρβλέποντες εί; αυτό ούτως, ώστε νά στρέ- 
φωρεν πρός αυτό τά έξωτερικά ρέρη τού 
άρφιβληστροειδούς χιτώνος (άπερ είσίν εύαισθη- 
τότερα τών έσωτερικών εις τάς ασθενείς έντυπώ- 
σει; τού φωτός) διακρίνορεν τούτον καθαρώτερον 
καί δεχόρεθα καλλίστην έντύπωσιν τής αίγλης 
αύτού, ήτις καθίσταται βαθρηδόν άραυροτέρα, 
καθ’ δσον στρέφομεν πρός αύτό δλον τόν όφθαλρόν. 
Διότι τότε δ όφθαλρ.ός δέχεται ρεγάλην πλη- 
θύν άκτίνων, έν φ έν τή προ>Τ(ΐ περιπτώσει ή 
οπτική δύναρις αύτού ρεγεθύνεται. Έμ.βαθύνον- 
τες ύπέρ τό δέον εις τήν έξέτασιν ένός άντικειρέ- 
νου παραπλανώρεθα καί έξασθενούρεν τήν ήμε- 
τέραν άντίληψιν, ώστε δύναταί τις ράλιστα νά 
εϊπν) οτι καί αύτή ή ’Αφροδίτη καθίσταται αό
ρατος, άν ατενώς διαρκώς καί άποκλειστικώς 
έρβλέπωρ,εν εις αυτήν.

«ΈπΙ τοϋ προκειρένου δέ φόνου, ανάγκη νά 
ποιήσωρεν καί ήρεΐς ιδίας τινάς έρεύνας, προτού 
νά έκφέρωρεν τήν ήρετέραν κρίσιν. Ή ύπόθεσις 
θά ρ.άς όιασκεδάσγι (εύρον τήν φράσιν κάπως 
άτοπον, άλλά δέν είπον τίποτε) έκτός δέ τούτου 
δ Λερπόν ροί έφάνη ρίαν φοράν ώφέλιρος, καί 
οφείλω νά τώ άποδώσω τήν χάριτα. "Ωστε θά 
ύπάγωρεν νά ίδωρεν ίδίοις δρρ,ασι τήν οικίαν 
έκείνην. Γνωρίζω τόν Γ. τόν διευθυντήν τής ά
στυνορίας καί πιστεύω, δτι δέν θά εχη κάρ- 
ρίαν δυσκολίαν νά ράς χορηγήση τήν άπαιτου- 
ρένην άδειαν.»

Λαβόντες τήν άδειαν ταύτην ρετέβησαν παρα- 
χρ-ήρα εις την οδόν Μόργκ, ρίαν τών έλεεινών 
άγυιών, τών Φυνδεουσών τήν δδόν 'Ρισελιέ ρετά 
τής δδού άγιου 'Ρόκου. Έφθάσαρεν έκεϊ περί 
δειλήν όψίαν· ή συνοικία κεΐται πολύ ρακράν τής 
ίδικής ρας. Εύκόλως δ’ ευρομεν τήν οικίαν, 
διότι πλήθος πολύ ήτο άκόρη συνηθροισρένον έν 
άπράγρονι περιεργία θεώρενον άπό τοϋ άντιθέ- 
του πεζοδρορίου τά κεκλεισρ.ένα παράθυρα αύτής.

Ήν δ’ αΰτη ρία τών συνήθων παρισιακών 

οικιών, έχουσα διάδρορον έν τή θύρα, εις ού τήν 
ρίαν πλευράν ήτο τό οίκηρα τού θυρωρού. Προ
τού δέ νά  είσέλθωρεν εις αύτήν, ο ιήλθορεν 
τήν δδόν, έκάρψ αρεν εις π λάγ ιόν  τινα δρορέ— 
Φκον, καί ρ ε τ ά  δευ τέραν στροφήν εύρέθηρεν ποό 
τής οπίσθιας πλευράς τοϋ οίκοδορήρατος, δ δέ

Δυπέν έξήτασε τά παρακείρενα πάντα καί τήν 
οικίαν αύτήν ρετά προσοχής καί άκριβείας, ών 
τόν σκοπόν δέν ήδυνάρ,ην νά διίδω.

Τέλος έπεστρέψαρεν καί στάντες πρό τής εισ
όδου τής οικίας έσημάναμ.εν τόν κώδωνα, άνοι
ξα; δ’ δ φρουρών ύπάλληλος έπέτρεψεν ήρΐν νά 
είσέλθωρεν ρετά τήν έπίδειξιν της άδειας. Άνήλ- 
θορεν εις τό δωρ.άτιον, έν ώ εύρέθη δ νεκρός τής 
κόρης Λεσπαναί, καί έν τώ δποίω προέκειντο 
άκόρη τά πτώρ.ατα τών φονευθεισών. Ούδέν 
ρετεβλήθη τών έν τφ δωρατίω καί ούδέν είδον 
πλήν όσων έγίνωσκον ήδη έκ τής '  Βφημερίάος  
ζ ώ ζ  δ ιζα σ τη ρ ϊω κ . Ό Δυπέν έξήτασε πάντα έπι- 
ρελέστατα καί αύτούς τούς νεκρούς τών δύο 
θυράτων. Είτα ρ.ετέβηρ,εν εις τά λοιπά τής οι
κίας ρέρη καί εις τήν αύλήν, συνοδευόρενοι πάν
τοτε ύφ’ ένός κλητηρος. Έν τή τοιαύτη επισκοπή 
κατετρίψαρεν πολλήν ώραν ρέχρις ού έσκότασε- 
καί τότε άπήλθορεν. Κατά τήν έπάνοδον δ Φυν- 

οδός ρου είσηλθε προς στιγρήν εις τό γραφεϊον 
ήρερησίας τινός έφηρερίδος.

[Έ π ετα ι το τέλος].
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Υποτίθεται γενικώς ότι δ κόσρος ού ρόνον 
πράγρατι είνε τοιοϋτος ώς ήρεΐς δρώρεν αύτόν, 
άλλ’ ότι καί τά λοιπά ζώα βλεπουσιν αύτόν 
όροιον ώς ήρεΐς.

Ταχεϊά τις έξέτασις άρκεΐ έν τούτοι; νά πείση 
ήράς, ότι ή γνώρη αύτη ού ρόνον δέν είνε βέ
βαια άλλά ούτε πιθανή. Είνε αϊνιγρα είσέτι δ 
τρόπος δι’ ού βλέπουσι τά έντορα. Τά πλεΐστα 
έξ αύτών Ιχουσιν εις τά πλάγια τής κεφαλής 
ρέγαν σύνθετον όφθαλρόν, καί άλλους απλούς 
τρεις τόν άριθρόν, κειρένους τριγωνοειδώς έν τω 
ρέσω τού ρετώπου. Οί σύνθετοι όφθαλροί σύγκειν- 
ται έκ πολλών όφθαλρίσκων κειρένων έν τώ άκρω 
σωλήνος, ούτινος ή βάσις συνέχεται ρετά ρ.ιας ίνός 
τοϋ οπτικού νεύρου.

Ή  κατασκευή τών άπλών όφθαλρών είνε έν- 
τελώς διάφορος τής τών συνθέτων, φαίνεται δέ 
αδύνατον νά ύποθέση τις ότι οί άπλοι όφθαλροί 
προέρχονται έκ συνθέτων, ή ότι οί σύνθετοι συνί- 
στανται έξ άπλών. 'Γούναντίον, άρ.φότεροι δείκνυν- 
ται προερχόρενοι έκ προγονικής τίνος ρορφής ήτ- 
τον άνεπτυγρένης. Έκ ταύτης, αύξανορένου 

| έκαστου στοιχείου κατ’ ίδιαν, καί τελειοποιου- 
ί ρένου τού φακού, προήλθεν δ απλούς όφθαλρός,
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ενώ αύξανομένου του άριθμού και μόνου των 
οφθαλμών, προήλθεν δ σύνθετος οφθαλμός.

Είνε βέβαιον δη, το εϊδωλον το έν τοϊς άπλοϊς ; 
όφθαλμοϊς παραγόμενον διαφέρει τού ύπό των 
συνθέτων διδομένου, έξ ού δικαίως δυνάμεθα να 
είπωμεν ότι τά δύο ταύτα όργανα εχουσι διακε
κριμένα ς λειτουργίας. "Αλλοτε διϊσχυρίζοντο δτι, 
δια τών συνθέτων οφθαλμών τα έντομα έβλεπον 
μακρόθεν, δια δέ τών ατλών έκ τού πλησίον.

Οϊ άπλοϊ οφθαλμοί βλέπουσι πιθανώτατα ώς 
οϊ -άνμέτεροι· δηλ. δ φακές έπιρρίπτει εϊδωλον τι 
έν τώ βάθει τού οφθαλμού έπί τού αμφιβλη
στροειδούς χιτώνος. Έν τοιαύτη περιπτιϋσει βλέ
πουσι πράγματι τά αντικείμενα άντεστραμ.μ.ένα, 
ώς συμ,οαίνει καί είς ημάς, άλλα μακρά συνήθεια 
μετήλλαξε τάς εντυπώσεις μας.

Δύο δέ Οεωρίαι ύπάρχουσι καθόσον άφορά τέν 
τρόπον της δράσεως διά τών συνθέτων οφθαλμών. 
Κατά την πρώτην θεωρίαν (Θεωρίαν τού μ.ωσαϊ- 
κού τού Müller) έκαστος όφθαλμίσκος δεν βλέπει 
είμη τεμάχιόν τι μόνον τού δρατού μέρους· ενώ 
κατά τήν άλλην θεωρίαν έκαστος όφθαλμίσκος 
ενεργεί ώς χωριστές οφθαλμός.

Οί έντομολόγοι τής σήμερον παραδέχονται οτι 
έκαστος όφθαλμίσκος προσδέχεται την έντύπωσιν 
δέσμ.ης φωτεινής· οϋτω τέ ύπέ συνθέτου οφθαλ
μού διδόμενον εϊδωλον είνε είδός τι μωσαϊκού.

Συνδυαζομένων τών ύπαρχουσών θεωριών, τά 
έντομ.α ταύτα βλέπουσι διά μέν τών άπλών 
οφθαλμών άνεστραμμένα τ’ άντικείμενα, διά δέ 
τών συνθέτων εύθέα. "Λν λοιπόν μετά ταύτα 
λαμ.βάνουσιν άκριβή ιδέαν τού περιβάλλοντος 
αύτά κόσμου είνε γεγονός άζιοσημείωτον.

’Εάν είνε δύσκολον νά έννοήση τις πώς βλέ- 
πουσιν οί μύρμηκες, τό βέβαιον όμως είνε οτι βλέ— 
πουσιν. Οί μύρμηκες διακρίνουσιν επίσης τά διά
φορα χρώματα, προτιμώσι δέ κυρίως τό πράσινον 
καί κίτρινον χρώμα.

Μ  χ ο ή .

Πολλοί θεωρούσι τάς κεραίας τών εντόμων ώς 
άκουστικά όργανα, ύποστηρίζουσι δέ τό τοιούτον 
διά σπουδαίων επιχειρημάτων.

Πειράμ.ατα τινά τελεσθέντα έπί τών άκρίδων 
έπεβεβαίωσαν οτι αί κεραίαι χρησιμεύουσιν ώς 
άκουστικά όργανα.

Παρά τοϊς μύρμηξιν δμως,.ταϊς μελίσσαις καί 
ταϊς σφηξί τά πειράματα απέδειξαν τουναντίον. 
Είνε όμως βέβαιον οτι άν οί μύρμηκες κωφεύωσιν 
είς τούς ήχους οϋς παράγομεν, άκούουσιν ετέρους 
ήχους προς οϋς κωφεύομεν ήμεϊς. Είνε πιθανώ- 
τατον οτι οί μύρμηκες παράγουσιν ήχους, οϋς ή 
ήμετέρα άκοή δεν δύναται νά αίσθανθή. Δέν είνε 
επίσης άδύνατον ότι τά έντομα ταύτα έχουσιν 
αισθήσεις καί αισθήματα περί ών δέν δυνάμεθα 
νά ε’χωμεν μηδεμίαν ιδέαν. Τό άνθρώπινον ούς

δέν αισθάνεται ήχόν τινα, οΰτινος οί παλμοί κατά 
δεύτερον λεπτόν είνε πλείονες τών 38,000.

Ό σφρησή.

ΙΙρός έπιβεβαίωσιν τής όσφρήσεως τών μυρμή- 
I κων έθετο παρ’ αύτοϊς δ Lubbock θύσανον άρω- 

ματώδη, πρό τού δποίου διερχόμενοι διέκοπτον 
πρός καιρόν την δδόν των. Έκ τούτου καί άλλων 
πολλών φαίνεται ότι ή όσφρησις είνε λίαν άνε- 
πτυγμένη είς τους μύρμηκας.

β'.
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ΙΙλεΐστα άνέκδοτα δεικνύουσι την έν έκτά- 
κτοις περιστάσεσιν εύφυίαν τών μυρμήκων. Ό  
Lund διηγείται την άκόλουθον ιστορίαν:

« Διερχόμενος ημέραν τινά πρό άπομεμονωμ-ένου 
δένδρου εξεπλάγην ίδών πίπτοντα έν γαληνιαίω 
καιρψ τά φύλλα. Ηϋξησε δ' ή έκπληξίς μου ότε 
παρετήρησα ότι τ' άποσπώμενα φύλλα ειχον τόν 
φυσικόν χρωματισμόν. Έπλησίασα όπως άνεύρω 
την έξήγησιν τού φαινομένου τούτου, είδον δέ 
τότε ότι έφ' έκαστου μίσχου έπεκάθητο μύρμηξ 
εργαζόμενος όλαις δυνάμ.εσι· μετ’ ολίγον δ μ-ίσχος 
έκόπτετο καί τό φύλλον έπιπτε κατά γής. Παρά 
τούς πόδας τού δένδρου ή γή έκαλύπτετο ύπό 
μυρμήκων κοπτόντων βαθμηδόν τά πίπτοντα 
φύλλα, ών τά τεμάχια πάραυτα μετεκομίζοντο 
έν τή μυρμ.ηκια. Έν διαστήματι μ.ιάς ώρας άπε- 
φυλλίσθη έντελώς τό δενδρον.»

*0  Bates διηγείται όμοιόν τι άλλ’ όλως διά
φορον κατά βάθος. « Οί μύρμηκες Sauba, λέγει, 
άνέρχονται έπί τών δένδρων κατά μεγάλας στρα
τιάς συνισταμενας καθ’ δλοκληρίαν έκ μικρών 
έργατών. Έκαστος μ.ύρμηξ έπικάθηται έπί τής 
έπιφανείας ενός φύλλου καί κόπτει έξ αύτού διά 
τών οξειών του σιαγόνων άκριβώς στρογγύλον 
τεμάχιόν.»

Την άκόλουθον δέ περίπτωσιν διηγείται δ 
Büchner.

« ’ Εν τώ άγρώ βιομηχάνου τινός υπήρχε δέν- 
δοον πλήρες φυτοφθειρών καί μυρμήκων. 'Ο ιδιο
κτήτης όπως έμποδίση τό κακόν ήλειψε την 
πέριξ τού δένδρου γήν διά ζωπίσσης. Οί πρώτοι 
μύρμηκες οί έπιχειρήσαντες νά διαβώσι ταύτην 
συνεκολλήθησαν. Μετά ταύτα όμως τι συνέβη; 
Ούτοι άνήλθον έπί τού δένδρου καί κατεβίβασαν 
τάς φυτοφθεϊρας, τάς δποίας έτοποθέτησαν μίαν 
πρός μίαν έπί τής ζωπίσσης, μέχρις οΰ δι’ αύτών 
κατεσκεύασαν γέφυραν έφ' ής διήλθον τόν κύκλον 
τής ζωπίσσης άκινδύνως.»

Τά πειράματα όμως δέν έπεβεβαιούσιν ούδ’ 
έπ’ έλάχιστον τά προηγηθέντα.
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ΜΕΛ1ΣΣΑ1
Περί τών ζώων τούτων πλεϊστα έγράφησαν, 

δ Lubbock όμως καί έπ’ αύτών νέας έποιήσατο 
παρατηρήσεις, αΐτινες μόναι άναφέρονται ένταύθα.

,Ιπ ./ ίίΐ . χ α ι  τ ρ ό π ο ς  σ ν τ ς ν τ ο ή σ β ω ς .

Ή  γενικώς έπικρατούσα πεποίθησις ότι, τά 
κοινωνικά έντομά έχουσι λαλιάν, στηρίζεται κυ
ρίως έπί τούτου, ότι άν ποτε έντομόν τι τυχαίως 
είτε θηρεύον συνάντηση τροφήν τινα, καί άλλα 
πολλά έρχονται αμέσως όπως έπωφεληθώσιν έκ 
τής άνακαλύψεως. "Αν αί μέλισσαι ή οί μύρμηκες 
άκολουθούσι μόνον τόν ευτυχή σύντροφόν των, 
δέν ύπάρχει τι τό άξιοσημείωτον άν όμως άπο- 
στέλλωνται άλλαι,τό πράγμα είνε ολως διάφορον.

"Οπως πεισθή δ Lubbock περί τούτου, ε"θηκε 
μέλι εις τι μέρος μήπω δρατόν ύπό τών μελισ
σών. Έλαβε τότε μέλισσαν καί όθετο ταύτην 
έπί τού μέλιτος· αΰτη δέ άφού έχορτάσθη, άνε- 
χώρησε καί δέν έπανήλθεν, ώς ούδ’ άλλη τις. 
"Οτε όμως έτοποθετεϊτο τό μέλι μόλις είκοσι 
βήματα μακράν τής κυψέλης, έπανήρχετο συ
χνότατα έπί τού μέλιτος. ΙΙαρετήρησε δέ οτι, αί 
μέλισσαι δέν δδηγούσι πάντοτε τάς συντρόφους 
των όπως διανείμωσι τούς θησαυρούς των.

«Λίαν δ’ έπίσης έξεπλάγην, λέγει δ συγγρα
φείς, ότε είδον ότι αί μέλισσαι δυσκόλως εύ- 
οίσκουσι τόν δρόμον των. Ημέραν τινά καθ’ ήν 
πλεϊσται μέλισσαι έσύναζον μέλι έκ τών άν- 
θέων άγοιάμπελης, εθηκα άγγεϊον μετά μέλι
τος πλησίον τών άνθέων. Λί μέλισσαι έπεσκέ 
πτοντο τ’ άνθη, ούδεμία όμως άνεκάλυψε τό 
μέλι.»

Γενικώς παραδέχονται οτι ού μ.όνον αί μέλισ- 
σαι τής αύτής κυψέλης άναγνωρίζονται. άλλά 
καί ότι προσβάλλουσι πάραυτα πάντα ξένον προ- 
ερχόμενον έξ άλλης κυψέλης. "Ισως αί μέλισσαι 
έκάστης κυψέλης έχουσιν ιδιαιτέραν τινά όσμήν. 
Ό  Langstroth, λέγει, « ότι τά μέλη τών δια
φόρων κοινοτήτων φαίνονται ότι άναγνωρίζονται 
διά τής όσφρήσεως.» Υπάρχει όμ.ως μεγάλη 
διαφορά, μεταξύμιάς μελίσσης έπανερχομένης είς 
την κυψέλην μετά τού φορτίου τών προμηθειών, 
καί τής πεινώσης κλεπτρίας. Λέγεται οτι μέλισ
σα φορτωμένη δύναται νά είσέλθη ατιμωρητί είς 
οίανδήποτε κυψέλην, δ δέ Langstroth, προσθέ
τει, οτι « αί κλέπτριαι μέλισσαι έχουσί τι, τό 
δποϊον διά τόν πεπειραμένον είνε έπίσης χαρα
κτηριστικόν, ώς αί κινήσεις λ.ωποδύτου διά καλόν 
κλητήρα. Τό προσπεποιημένον βλέρ.μ.α της, καί 
την ένοχον ταραχήν, δέν είνε δυνατόν νά ρ.ή πα
ρατηρήσει τις όταν άπαξ την είδε.» Ψυσικώτατα 
όταν μέλισσά τις τυχαίως είσέρχηται είς ςένην 
κυψέλην, έκπλήττεται, ταράσσεται, καί οϋτω 1 
προδίδει αύτή έαυτήν.

Καί τοι αί κεντήσασαι καί άπολέσασαι τό 
ΤΟΜΟ— ΙΖ'.—  ΐ88 ^

κέντρον των μέλισσαι άπόλλυνται πάντοτε, δέν 
άποθνήσκουσιν άμ,έσως, έν δέ τώ μεταξύ δέν φαί
νονται ύποφέρουσαι έκ τής φρικιόδους πληγής.

Καθώς καί πολλά άλλα έντομα αί μέλισσαι 
είνε λίαν εύαίσθητοι είς τό φώς.

Ή  μεγάλη πρός τό μέλι λαιμ-αργία δύναται 
μάλλον ν’ άποδοθή είς τόν υπερβολικόν αύτών 
ε’ρωτα πρός τήν περιουσίαν των, παρά είς έγωϊ- 
στικήν τών ορέξεων των πλήρωσιν Ό  Langst
roth διηγείται τό έξής, οπερ δέν δεικνύει με- 
γάλην εύφυΐαν παρά ταϊς μελίσσαις. α ’Αδύνατον 
νά έννοήση τις μέχρι τίνος βαθμού έξικνεϊται ή 
άνοησία των, άν δέν είδε ζαχαροπλαστείον κατα- 
ληφθέν ύπό πεινασμένων μελισσών. Είδον χιλ.ιάδας 
άνασυρομένας έκ τών σ  ροπ ίω κ , έν οίς έπνίγησαν 
είδον χιλιάδας έπιπιπτούσας έπί θερμ.οτάτων σι- 
ροπίων είδον τά πατώματα κεκαλυμμένα καί 
τάς ύέλους έπισκοτισθείσας ύπό τών μελισσών, 
άλλων μ.έν συρομ.ένων, άλλων ιπταμένων, άλ,λων 
έπικεκολλημ.ένων έπί τοσούτον άστε μ.όλις έκι- 
νοϋντο. Μήτε μ.ία μεταξύ δέκα εύρίσκετο ίκανη 
ίνα μ.εταφέρη είς την κατοικίαν τά κακώς κτη- 
θέντα πλούτη, έν τούτοις τό ρ.!ρος έπληροϋτο ύπό 
νέων έπισκεπτών έπίσης άνοήτων, ώς καί οί σύν
τροφοί των.»

Ί Ι Θ ι χ α  α ι σ θ ή μ α τ α  κ α ι  φ ι Λ ΐ a t .

’Εάν ήθελέ τις ν’ άποδώση ταϊς μελίσσαις 
ίχνος τι ηθικής συναισθήσεως, κατ’ αύτού θά 
έξηγείροντο πάντες οί μελισσοτρόφσι, οίτινες γνω- 
ρίζουσι κάλ.λιστα ότι αύται λεηλατούσι τάς 
άσθενεστέρας συντρόφους των. « Έάν, λέγει δ 
Langstroth, κακόν τι στρατόπεδον μελισσών 
ώρέχθη άπαξ τής κλοπής, δέν παύει πριν ή έπι- 
πέση κατά πασών τών κυψελών. Πολλοί μελισ- 
σουργοί άμ.φιβαλλουσιν άν μέλισσά τις έθισθεϊσα 
είς την κλοπήν δύναται νά έπανέλθη είς τάς 
καλάς έξεις.»

Τά ζώα ταύτα φαίνονται άναίσθητα καί άδια- 
φοροϋντα πρός άλληλα· πολλάκις φονευομ.ένης με
λίσσης αί λοιπαί ούδόλως άνησυχούσι διά τούτο.

Ό  πρός τήν βασίλισσάν των έρως γενικώς 
προβάλλεται ώς άξιοθαύμαστον παράδειγμα, έν 
τούτοις εινε λίαν περιωρισμένος.

Αί τεθνηκυϊαι μέλισσαι συνήθως φέρονται 
έκτός τής κυψέλης· ούδεμίαν όμως προσοχήν δί- 
δουσιν αί έντός αύτής, όταν θέση τις τοιαύτας έπί 
τού έξώστου τής κυψέλης.

" Ο σ φ ρ η σ ις .

Αί μέλισσαι φαίνονται κάτοχοι όσφρήσεως λίαν 
άνεπτυγμένης. "Οταν άρωμά τι ριφθή πρό τής 
κυψέλης, έρχονται άμέσως πολυάριθμοι ίνα ιδωσι 
τί συμβαίνει, μετά τινα όμ.ω» χρόνον δέν προσέ- 
χουσι πλέον.

Ά χ ο η .

Αί μέλισσαι ούδόλως άνησυχούσιν ούδέ προσέ-
22
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χουσιν εις πάντα θόρυβον τελούμ,ενον παρ’ αύταΐς- 
φαίνονται ώς οί μύρμηκες αναίσθητοι πρός τούς 
διαφόρους ήχους.

Καθ ’ οσον δ ’ άφορα τούς χρωματισμούς, κατά 
τά πειράματα, αΐ μέλισσαι φαίνονται προτιμώσαι 
το κυανούν χρώμα.

Σ Φ Η Κ ΕΣ
Ευφυΐα ζΖτ σφηχΆν.

Πειράματα τινά έτελέσθησαν καί επί των σφη
κών. Αί σφήκες όταν άνακαλύψωσι τρόφιμόν τι 
πράττουσιν ιός καί αί μέλισσαι. Σπανιώτατα 
όμως είδοποεούσι τάς συντρόφους των όπως κοινή 
διανείμωσι την λείαν.

Έν συνόλω αί σφήκες φαίνονται έπιτηδειό- 
τεραι προς άνεύρεσιν τής όδοΰ των η αί με'λισσαι.

Αί σφήκες διακρίνουσι τά χρώματα, αλλά 
δέν οδηγούνται άποκλειστικώς ύπ’ αύτών ώς αί 
μέλισσαι.

Ν. X. Αποςτολιδηγ

ΠΕΡΙ ΠΕΝΘΟΤΣ
Γ'·

Π ε ρ ί Λ ά θους έ>· ’ Λ φ ρ ιχρ .

Φιλόστοργα πρός τούς θανόντας αισθήματα 
τρεφουσι καί οί Αφρικανοί, καί αύτών τών ύπο- 
δεεστάτων φυλών. Έχουσιν άρα οί Βουσμενοί έν- 
νοιάν τινα περί μελλούσης ζωής; καί άν έχωσιν 
οποία τις έστιν ή έννοια αϋτη; Αύσκολον νά 
μάθωμεν- όπως άν γ όμως, θλίβονται επί τφ 
θανάτΐ]» τινός τών οικείων, καί την λύπην αύ
τών έκδηλοΰσιν άγρίως, άποκόπτοντες μίαν φά
λαγγα τού μικρού δακτύλου των. ’Ολίγοι τών 
άνδρών ύφίστανται την όδυνηράν ταύτην έγχεί- 
ρησιν, ή Βουσμενία γυνή όμως είναι εύαισθητο- 
τέρα τού άνδρός, δι ο καί πολλοί συχνότερον 
ακρωτηριάζει τούς δακτύλους. Άλλως δ’ αί γυ
ναίκες τής φυλής εκείνης ύπολαμβάνουσι τον 
ακρωτηριασμόν τών φαλάγγων, ώς έξιλαστήριον 
τρόπον τινά θυσίαν, εις την όποιαν άποδίδουσι 
διάφορα άποτελέσματα· διότι συμβαίνει ενίοτε 
νάκρωτηριάζωσι καί τάς φαλαγγας τών δακτύ
λων τών Ιδίων τέκνων, πρός αποτροπήν τού θα
νάτου.

Οϊ Βουσμενοί σχεδόν δέν θάπτουσι τούς νεκρούς· 
άλλ’ οί Οττεντότοι, μάλλον τούτων ημερωμέ
νοι, άποθέτουσι συχνάκις τούς ίδιους νεκρούς εις 
λάκκους άβαθεις. Ώς πολλοί τών Μελανησιών, 
θέτουσι τό πτώμα όκλαδόν, πεοιβάλλοντες αύτό 
διά τού κροι; ήτοι τού μανδύου του, ον όμως 
ε’κ φειδωλίας φροντίζουσι νά έκλέξωσιν εκ τών 
εύτελεστάτων.

Τπό την έποψιν τών κατά τάς τελευτάς νο- |

μίμων εξεταζόμενοι καί οί θανάσιμοι τών Ότ- 
τεντότοιν εχθροί, οί Κάφροι, δέν φαίνονται δια- 
φέροντες μεγάλως τών γειτόνων των. Ή κα- 
φρική φυλή δέν έχει εύαίσθητον τήν καρδίαν, 
καί διά τούτο αί διάφοροι πατριαί αύτής ήκιστα 
μεριμνώσι περί τών νεκρών. Οί κοινοί τών Κά
φρων ¡ίίπτουσιν άπλούστατα τά πτώματα τών 
οικείων είς άνοικτον λάκκον, κοινον εις άπασαν 
τήν πάτριάν, έσκαμμένον δέ πλησίον τού χραά.Ι 
ή χωρίου αύτών. Περί δέ τών περαιτέρω φρον- 
τίζουσιν αί ϋαιναι καί οί θώες. Ούχί σπανίως δέ 
ό υιός σύρει άνευ πομπής τιννς τόν νεκρόν τού 
πατρός ή τής μητρός είς τόν κοινόν λάκκον. Μό
νους τούς άρχηγούς θάπτουσι μετά τίνος πομ
πής έν τή δημοσία πλατεία, έν αύτφ τφ πε
ριβόλι·) ένθα συνέρχονται έκάστοτε πρός σύσκε- 
ψιν οί άνδρες τής πάτριάς, καί καλύπτουσι τό 
πτώμα διά σωρού λίθων.

Οί μαύροι της πρός τόν Ισημερινόν ’Αφρικής 
τηοούσι τάς αύτάς περίπου πάντες συνήθειας έν 
ταΐς ταφαΐς. Αί ταφαί είναι κκνονικαί, ό δέ 
νεκρός τίθεται όκλαδόν έν λάκκω, έχοντι σχήμα 
φρέατος. Ό Κλάππερτον εύρε τήν συνήθειαν ταύ
την κρατούσαν έν Γιουρρίβα, Κούλφα, Βοργκού 
κλπ. Ό δέ Σβάιμφουρθ παρετήρησεν, 0Tt ταύτά 
ποιούσι καί οί Βούργοι τού άνω Νείλου, άλλά 
μετά τίνος περιέργου διαφοράς· δήλον ότι όρύτ- 
τουσιν έν τφ τοίχω τού φρεατίου τάφου κόγχην 
εύρεϊαν, έν ή ένθέτουσιν όκλαδόν τόν νεκρόν· 
διότι μετά φιλοστόργου μερίμνης ζητούσι νά- 
παλλάςωσιν οΰτω τόν νεκρόν άπό τής πιέσεως 
τού χώματος, δι’ ού πληρούται έπειτα ό βόθρος- 
τήν εύσεβή δέ ταύτην φροντίδα ύπηγόρευσε προ- 
δήλως ή πίστις, ότι ό νεκρός έξακολουθεΐ νά 
αίσθάνηται τούς πόνους. Παρόμοιας ιδέας, περί 
πιέσεως τού νεκρού ύπο τής γης, άπαντώμεν 
παρά πλείστοις λαοϊς. «Γαϊαν έχοι έλαφράν», 
είναι φράσις συνηθεστάτη έν έπιταφίοις λόγοις 
καί αύτών τών Εύρωπαίων. Έν βεδικφ όμνω 
πρός τόν θάνατου άπαντά επίσης ή αύτή έν
νοια, ποιητικώς εκπεφρασμένη: « Ώ  γή, κά- 
»λυψον αύτόν, ώς καλύπτει ή μήτηρ τό τέκνον 
» της διά τής ποδιάς τής έσθήτος αύτης. »

Τούτο δέ διότι, ώς καί ανωτέρω εΐπομεν, οί 
κατά φύσιν ή οί άμόρφωτοι άνθρωποι ύπολαμ
βάνουσι τόν θάνατον συχνότατα ώς άλλο είδος 
ζωής. Έν Κούλφα τής πρός τόν ισημερινόν ’Α
φρικής, άφίνουσιν άνοιγμα είς τήν κορυφήν τού 
τάφου, όν ένίοτε όρύττουσι παρά τήν θύραν τής 
κατοικίας τού θανόντος. Πλησίον δέ τού ανοίγ
ματος εκείνου καταθέτουσιν ύφάσματα καί άλλα 
πράγματα, παρακαλούντες τόν νεκρόν νά τά εγ
χείρισα) είς τούτον ή εκείνον τών πρό αύτού θα- 
νόντων. Οί Νιάμ-Νιάμ, οΐτινες συχνάκις θά
πτουσι τούς νεκρούς των όκλαδόν, φροντίζουσι 
προηγουμένως νά στολίζωσιν αυτούς ώς πρός έορ-

Ε Σ Τ Ι Α . 171

τήν, διά δερμάτων ζώων καί πτερών, καί νά 
τούς βάφω σι δΓ έρυθρού χρώματος, τού τιμιω- 
τάτου τών χρωμάτων κατά τήν καλαισθητι
κήν τών πλείστων άγριων φυλών.

Πρός δυσμ.άς τής ’Αφρικής τών τροπικών, οί 
Τιμαννοί έχουσιν έν ταΐς πόλεσι νεκροθήκας, έν 
ταΐς όποίαις έναποθέτουσι τά λείψανα τών βα
σιλέων καί τών αρχηγών. Αί νεκροθήκαι αύται 
ουδέποτε άνοίγονται, άλλ’ έν τοΐς τοίχοις έ- 
χουσι στενάς όπάς, δι’ ών έν ήμέραις τακταϊς 
είσάγουσι τροφάς καί φοινίκινον οίνον. Προτού δέ 
νά φάγωσι καί νά πίωσιν οί Τιμαννοί φροντίζουσι 
πάντοτε νά χωρίζωσι μερίδα τών τροφών διά τούς 
νεκρούς, ήν ρίπτουσι κατά γής. Τά αύτά ποιούσι 
καί οί Φαντίς, οί Άσάντιοι κλπ·. ανάλογα δ’ 
έθιμα άπαντώσι σχεδόν απανταχού τής γής. Διότι 
τούτο είναι ό αρχικός τύπος τής περί έπιβιώσεως 
δοξασίας. Άλλά πόρρω άπέχει ή δοξασία αϋτη 
τού αιθέριου δόγματος τής άθανασίας τής ψυ
χής, όπερ πρεσβεύουσιν ή ύποκρίνονται ότι πρε- 
σβεύουσιν οί πλεΐστοι τών Εύρωπαίων. Εκείνο 
όπερ έν άπλότητι ύποθέτουσιν, οτι μένει μετά 
θάνατον, έχει πάσας τάς άνάγκας, πάντα τά 
έλαττώματα καί πάντα τά προτερήματα, άπερ 
είχεν ό νεκρός έν όσω ε"ζη.

Είναι βεβαίως άθωόταται καί άβλαβέσταται | 
αί προσφοραί τροφών, όπλων, κοσμημάτων καί 
τών τοιούτων άλλά δέν δυνάμεθα νά είπωμεν 
τό αύτό καί περί τών επικήδειων θυσιών, αϊτινές 
είσιν άπόρροια τής αύτής ύποθέσεως περί μελ
λούσης ζωής, τής όποιας τά σωτήρια άποτελέ
σματα ού παύονται έξυμνούντες οί ιερείς, οί ήθο- 
λόγοι, οί φιλόσοφοι ημών.

Αί έπικήδειοι θυσίαι θεωρητέαι ίσως έν τισι 
περιπτώσεσιν ώς έπέκτασις καί ούδέν πλέον τής 
συνήθειας τών έν ταΐς κηδείαις ακρωτηριασμών, 
τής έπικρατούσης παρά πολλοΐς λαοϊς κατά τό 
μάλλον ή ήττον άγρίοις, οΐτινες τό ειλικρινές η 
προσπεποιημένον πένθος αύτών έκδηλούσι τραυ- 
ματίζοντες ή άκρωτηριάζοντες εαυτούς. Έπί τω 
θανάτω συγγενούς οί Μελανήσιοι, οί Όττεντότοι 
κλπ. άποκόπτουσι συνήθως μίαν φάλαγγα τού 
μικρού δακτύλου. ’Αλλαχού περιορίζονται είς 
άμυχάς τού δέρματος, ή είς έντομάς έπιπολαίους 
ή βαθείας. Έν τοΐς χρόνοις τού Bruce, οί Α- 
βυσσινοί είς έκδήλωσιν πένθους έν τή άπωλεία 
συγγενούς ή, έρωμ,ένου ήμυσσον έλαφρώς την ε
πιδερμίδα τών κροτάφων, διά τού όνυχος τού 
μικρού δακτύλου, ον μάλιστα πρός τον σκοπον 
τούτον δέν άπέκοπτον.

Άπό τής ιδέας όμως τού έπιβάλλειν πόνους 
είς εαυτόν εύχερής ή μετάβασις είς τήν ιδέαν 
τού έπιβάλλειν πόνους ή θυσιάζειν άλλους. Όθεν 
διά τούτο έν τή Άσαντία, κατά τόν θάνατον 
τού βασιλέως, οί υιοί, οί άδελφοί, οί ανεψιοί τού 
θανόντος, ύποκρινόμενοι παραφοράν άκράτητον,

έξορμώσι τών βασιλικών μεγάρων καί αδιακρί
τως πυροβολούσι πάντας τούς έντυγχάνοντας. Συ- 
χνότερον όμως τά τοιαύτα γίνονται μεθοδικώτε- 
ρον, έπισημότερον, δός δ’ είπεΐν καί λογικώτερον. 
Οί δοξάζοντες ότι ό θανών μεθίσταται άπό τού 
κόσμου τούτου τού ύφηλίου, είς άλλον αόρατον, 
άλλά καί άνάλογον, εύρίσκουσι φυσικώτατον νά 
τώ παρέχωσιν, ώς συντρόφους, τά προσφιλέστατα 
αύτω έν τή γή όντα. Διότι ύπολαμβάνουσιν, 
ότι ό νεκρός, αν έπιφανή κατείχε θέσιν έν τω 
κόσμω τούτω, πρέπει νά μή μ.εταβή είς τόν άλ
λον, έστερημένος τών τιμών, τής αγάπης, τής 
θεραπείας, ών έτύγχανεν έν τή γή. "Οθεν θυσιά- 
ζουσιν επί τού τάφου του ήτοι ζώα προσφιλή, 
ώς τόν Ιππον η τόν κύνα αύτού, ήτοι τάς γυς 
ναΐκάς του, τούς πλησιεστάτους συγγενείς, τού- 
δούλους του.

Τό βάρβαρον τούτο, άλλά καί λογικώτατον 
εθος, έπικρατεΐ έν πολλαΐς χώραις τής πρός τόν 
ισημερινόν Αφρικής. Έν τή Άσαντία ό βασιλεύς 
άκολουθεΐται ύπό εκατομβών δούλων. Διότι άτο- 
πον όντως ύπολαμβάνουσι μονάρχης τών Ασαν- 
τίων νά μ.εταβή είς τήν μέλλουσαν ζωήν, άνευ 
τής έμπρεπούσης είς τό έπιφανές άξίωμα αύτού 
συνοδίας. Έν Κατούγκα, έν Γιουρρίβα, θνήσκον- 
τος τού βασιλέως ύποχρεούνται ναύτοκτονηθώσι 
διά φαρμάκων ό χα μ π οχ ίρ  ή ό αρχηγός τού 
Τζανάχ, τρεις άλλοι μ.εγάλοι καμποκίραι, τέσ- 
σαρες τών γυναικών τού θανόντος μονάρχου καί 
πλεΐστοι τών εύνοουμένων δούλων του. Τό φάρ
μακου προσφέρεται αύτοΐς έντός ώού ψιττακού, 
άν δέ τυχόν δέν φέργι αποτέλεσμα, τότε όφεί- 
λουσιν ούτοι ν’ άναπληρώσωσι τήν έλλειψιν, ά- 
παγχονιζόμενοι έν ταΐς οίκίαις των. Εν Γέννα 
έπί τού Νίγηρος, κατά τόν θάνατον διοικητού, 
δύο ή τρεις τών γυναικών του έχουσι καθήκον 
ναύτοκτονώσιν αύθημερόν, ΐνα ό θανών ε”χη ευ
χάριστου συντροφιάν έν τφ μετά θάνατον κυβερ- 
νείω, ού μ.ετέβη νάναλάβγ, τήν διοίκησιν. Έν 
ταΐς αύταΐς χώραις, έν Κατούγκα, όταν άπο- 
θάνη ό βασιλεύς, επιβάλλεται ύποχρέωσις απα
ράβατος είς τόν πρεσβύτατον υιόν, την πρώτην 
σύζυγον καί τούς έπισημοτάτους άρχοντας τού 
βασιλείου του, νά πίωσι φάρμ-ακον έπί τού τά
φου, Ϊνα συνταφώσιν αύτφ. Τό έθος τούτο έχει 
καί σκοπόν πολιτικόν, διότι ουτω προλαμβάνον
ται τά ολέθρια συνήθως άποτελέσμ.ατα τής κλη
ρονομικής μοναρχίας. Ένεκα δέ τούτου ό μο
νάρχης εκλέγεται πάντοτε έν Κατούγκα καί 
ούδέποτε μεταβαίνει διαδοχικώς τό άξίωμ.α είς 
τον υιόν.

Μετά τό πέρας τών έπικηδείων τελετών, 
όπου γίνονται τοιαύται, μεριμνώσι συχνάκις και 
περί τάφου οίουδήποτε. Τκύτα δ είσιν άνάλογα 
τής ήμερώσεως έκάστης φυλής, καί βαθμιαία 
τις διαφορά παρατηρεΐται έν πάσιν. Οί Βουσμενοί
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άοένουσι σννήΟως άταφου; τούς νεκρούς. Οί Ότ- 
τεντότοι θάπτουσιν αυτούς εις λάκκον έ-ιπόλαιον, 
καί καλ.ύπτουσιν αυτούς <ΪΓ ολίγης γης η ιϊιά 
|«κροΰ οωρού λίθων. Οί Κάφροι, ώς είοοριεν, 
τούς |Μν εκ του όχλου νεκρούς ρίπτουσιν εις λάκ
κον άσκε—ή, θάπτουσι 5ε μόνους τούς αρχη
γούς, οωρεύοντες επί τού τόπου τής ταφής κω
νοειδείς λίθους. Έν τή προς τόν ισημερινόν 'Α
φρική Οάπτουσιν επίσης τούς επιφανείς των νεκρών 
έν φρεασι κυλινδρικοΐς, βάθος έ'χουσιν έ’ς ποδών 
περίπου. Ούχί σπανίως προσέτι εις ένδειξιν του 
τόπου τής ταφής έγείρουσι τύμβον, ή έπιθέτουσι 
λίθον, ύψους πεντήκοντα ή εξήκοντα ύφεκατο- 
μέτρων, παραπλήσιον δέ τοις κελτικοίς καλού
μενοι; μ ε η 'ρ .  Οί Νιάμ-Νιάμ καί οί Βογκοί φρον- 
τίζουσι προς τούτοις νά ΟΙσωσι τόν νεκρόν έν 
καταλλήλω πρός τόν ήλιον θέσει· οί μέν πρώτοι 
θάπτουσι τούς νεκρούς, έστραμ.μένον έχοντας τό 
πρόσωπον πρός άνίσχοντα ήλιον, αν ηναι άνδρες, 
πρός τήν δύσιν δέ άν ηναι γυναίκες, διότι άτο- 
πώτατον ύπολαμβάνουσι νάτενίζη τόν ήλιον νε- | 
κρά γυνή. Οί δέ γείτονες αυτών Βογκοί όλως 
τάντίθετα ποιοϋσι· παρ’ αϋτοίς μόναι αί γυναί
κες κέκτηνται τό προνόμιον νά έχωσι τό πρόσ- 
ωπον έστραμμένον προς τάς άνατολάς τού ήλιου.

Ό ήλιος, ό λαμπρός ήλιος, εις ον ό άνθρωπος 
οφείλει την ύπαρςεν, εξοχον κατέχει θεσιν έν 
πάσαις ταίς μυθολογίαις, πλείστοι δ’ οσοι λαοί 
παντοίων φυλών μεγίστην άποδίδουσι σημασίαν 
εις τήν θεσιν του νεκρού απέναντι τού ήλιου.

Εϊδομεν οτι τό σχήμα τών κελτικών μ ε ν ί ρ  

εύρηται καί έν τή κεντρική ’Αφρική. Εϋρηται 
δέ καί αλλαχού, ίδια ο έν τω Ίνδοστάν, έν 
ταίς Φιτζίαις νήσοις κλπ. ούχί δ’ άσύνηθες εί
ναι καί έτερον σχήμα τάφων, τό κελτικώτατον 
σχήμ.α τών δ ύ . Ι μ ε ν .  Οί Χοβαίοι τής Ταναναρί- 
βης, έν Μαδαγασκάρ, καταθέτουσι τούς νεκρούς 
αύτών έν τάφοις άπαραλλάκτοις τοϊς ύ ό . ί μ ε κ ,  

άποτελουμένοις έκ πέντε πλακών, τών τεσσάρων 
καθέτως καί τής μ.ιάς οριζοντίου· καλύπτουσι 
δ’ αϋτάς διά χαλίκων, σχηματίζοντες οϋτω τύμ
βον. II έπιτεθειμένη πλαζ είναι πολλάκις τερά
στια τόν όγκον. Ό κ. Δυπρέ είδε μίαν μήκος 
έχουσαν δεκατριών μ.έτρων καί όγκον ένεννήκοντα 
κυβικών μέτρων.

Ό νούς τού ανθρώπου τήν αυτήν ακολουθεί 
πάντοτε οδόν. Ή δμοιότης τών ένταφίων μνη
μείων τών Χοβαίοιν καί τών προϊστορικών κατοί
κων τής Ευρώπης τών χρόνων τού λείου λίθου, 
σχεδόν μόνη ήρκει πρός άπόδειςιν τούτου, άν 
μή άριδήλως άπεδείκνυτο έκ μυρίων άλλων 
ομοιοτήτων, μή προερχόμενων βεβαίως έκ μι- 
μήσεως. Τούτο δέ διότι έν πλείσταις περιστά- 
σεσι τοιούτου είδους πλείστοι άνθρωποι διαφόρων 
φυλών σκέπτονται ομοίως. Τό γεγονός τούτο είναι 
ένθαρρυντικώτατον τοίς έθνολόγοις, καί δικαιο

λογεί τήν προσδοκίαν, οτι τό εύρύ θέμα εις ο 
ασχολούνται θά παράσχη ποτέ τά στοιχεία α
ληθούς έπιστήμης.

(ΟΙι. ίβ ίο ι ιπ ιε ί ΐ ι )  ‘ ·Π .

ΤΑ ΝΙΑΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ

Πολλοί ταίς έτραγούδησαν, καί τόση χάρι έχουν 
'Η χειμωνιάτικα'.? νυχτιαίς που τά παιδάκια τρέχουν 
Τριγύρω ’ς άσποομάλισσα καί πρόσχαρη κυροΰλα 
Γιά νά τ' ακούσουν μέ χαρά καί πότε μέ τρεμούλα 
Τά παραμύθια πού Οά πή. Έξω χιονιά?, μαυρίλα,
Και μέσα λάμπουν στριμωχτά μέσ’ τή γωνιά τά ξύλα 
Καί με ταί? φλόγες του? μαζή προτού νά γίνουν Οράκια 
Τριζοβολούνε, λυώνουνε γλυκά μέ τραγουδάκια. . 
Όμω? ή νύχτα ή σημερνή όέν έχει παραμύθια 
"Οπω? τό Οέλ ουν τά παιδιά καί τά παληά συνήθεια, 
Ουτε 0’ ακούσουν, 'σάν ¿ψές, άπ’ τη? γιαγιά? τό στόμα 
Τί έκαναν 'σάν ήτανε πολύ μικρούλι’ ακόμα,
Καί τί ρουχάκια είχανε, καί τ! λογάκια έλεγαν,
Καί πώς, καΟί.»? τά χάϊδευαν, τόσω μέ κάκια έκλαίγαν.

’-άν κόρη πού καμαρωτά νά τά κρυφοκυττάξη 
Βγάζει άπ’ τά βάθη τού κομού πνιγμένα '? τό μετάξι 
Τ’ αγαπημένα τη? προικιά γιά νά τά κρύψη πάλι,
Μέ τέτοιον τρόπο κι’ ή γιαγιά ’μπροστά τη? έχει βγάλει 
Μέ τά τρεμουλγασμένα τη? τά χέρι’ άπ’ τήν κασέλα 
Βαρειά φλοκάτα, φέρμελη χρυσή, καί φουστανέλα.
Τή? φέρμελη? τό μάλαμα, γερό, άκόμα λάμπει,
Μά λυώνουν τ’ άλλ’ άπ’ τόν καιρό, ’σά’ φύλλ’ άπό τήν

[κάμπη.
Κι’ ή χαρακιαί? πού έκαμαν σφιχτά διπλαρωμένα 
Τά δείχνει άπό γηρατειά πώ? είνε ζαρωμένα·
Τή στρογγυλή σακκούλα του μήν τύχη κι’ είνε τρύπια 
Λέν ψάχνει ό φιλάργυρος μέ τόσα καρδιοχτύπια,
’’Οπω? αυτή τά ψηλαφά καί τά κρατεί καί τρέμει, 
Κυττάει πώ? τά κατάντησαν καιροί, καημοί, πολέμοι. 
Καί λησμονιέτ’ απάνω του? βαθειά συλλογισμένη. . 
Γιαγιά ζαχαρομίλητη, γερόντισσα γραμμένη!
Τά χρόνια όέν τήν έγυραν, καί στέκετ’ άλοίση- 
θά σπάσ’ ή ξεροκαλαμιά, μά δέ 0έ νά λυγίση.
Πριν φύγη άπό τήν οψι τη? ή ¿μορφιά τή? νιότη?
Τή? άφησε τό γέλιο τη?, ρουφώντα? τό δροσό τη?·
Πλγό άξια γεράματα δέν είδα 'σάν έκείνα,
Κι’ άπ’ τή ματιά τη? πώ χλωμή κι’ εύγενική άκτίνα, 
Κι’ άπ’ τά μαλλιά τη? πιό λευκό καί τιμημένο άσήμι, 
Άγνό χρυσάφι μιά φορά ’? τά χρόνια τού Μπραίμη. 
’Σά’ μέσ’ τό χιόν’ ή μυγδαλιαί?, τά πιό καλά τη? χρόνια 
Χαθήκαν μέσ’ τόν πόλεμο καί μέσ τά καταφρόνια.
Μά πάλι ’βρίσκει τό δεντρί καινούριαις πρασινάδε?.
Καί νά I τή? πρώτη? νιότη? σου ’σά νάνε αντηλιάδες, 
Έχει?, γιαγιά, τό σπήτί σου μέ τά μικρά σου άγγόνια, 
Χαίρεσ’ άπρίλι δεύτερο, γεμάτο χελιδόνια.

Τήν τρών’ έκείνα μέ ματιαίς, μέ λόγια τή ρωτάνε 
Τί θέλει αυτά τά τρίμματα, τί κρύβουνε, τί νάνε!
ΚΓ εκείνη τό κεφάλι τη? σιγοκουνά κι’ αρχίζει·
— Παρέκ’ ή μάνα τό μωρό ’? τήν κούνι’ αποκοιμίζει 
Καί τή? γιαγιά? τό μίλημα γλυκό ’? τ’ αυτιά του?

[φτάνει.
Είνε ’? τήν κούνια τού μικρού, νομίζει?, νάνι νάνι.—

(Παιδιά μου, νά μ’ ¿βλέπατε δροσάτη κοπελούλα. 
Είκοσι χρόνων φρόνιμη Μισολνγγιτοπούλα !
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'Όταν σέ ψάΟαι? έπλεκα τά μακρυά μαλλιά μου 
Φορώντας τό φλωρόφεσο καί τό χρυσό σαγιά μου,
1’}ά νύφη μ’ ωνειρεύοταν τό κάθε παλληκάρι·
’Σ τά χρόνια μα? έλέγοταν ή φρονιμάδα χάρι.
Μ’ άνάΟρεφ’ ό πατέρα? μου άκριβοΟυγατέρα 
ΚΓ ό δόλιο? ¿λαχτάριζε γιά μένα νύχτα ’μέρα,
Άπ’ τόν καιρό πού ’πέθανεν ή μάνα μου ή καύμένη 
Καί μ’ εβλεπεν αχνή άχνή καί μαυροφορεμένη.
Μά νά ! ξεσπάει ό πόλεμο?, πλακοινουν τά μαντάτα 
Πώ? ξεκινούν άπάνου μα? τού Τούρκου τά φουσάτα,
Καί σειέται κι’ ανταριάζεται τό μαύρο Μεσολόγγι·
’Εδώ άντρίκειο χούγιασμα, έκεΐ γυναικείοι βόγγοι, 
Μπαίνουν ’? τήν πόλί άπότή μιά τ’ άρματωμέν’ ασκέρια, 
Μιλιώνι’ άλάβευτα βροντούν, άστράφτανε μαχαίρια,
ΚΓ ή κλεφτουριά μέ τό Μακρή, ό Μάρκο? μέ τό Σούλι 
’Εδώ γερά στυλιίινονται καί στέκουν καραούλι,
Κι’ άπό τήν άλλη τή μεριά ’? τό ήσυχο ακρογιάλι 
Στοιβάζονται μέ κλάιίματα κι’ άλάφιασμα καί ζάλη 
Γυναίκε? μέ ανήμπορα παιδιά καί γηρατεϊα·
Μπροστά του? στέκετ’ ό χαμό? καί πίσω ή άτιμία !
Είδε? σταφίδ’ άραδιαστή μέ προσοχή ’? τ’ άλώνι,
"Οταν βροχή αυγουστιάτικη προδοτικά πλακώνη,
Πώς τή χωρίζει σέ κλωνιά καί πώ? τή διασκορπάει 
Καί πέφτει μέσ’ τά ρέματα καί χάνεται καί πάιι ;
"Αχ, φαμελιαί? άρχοντικαί? καί μοσχαναθρεμμένοι?, 
Τέτοια φουρτούνα Ιχάλασε καί σά?, δυστυχισμέναι? !
Γιά νά γλυτώστε άπ’ τού οχτρού τά δόντια τά σκυλίσια 
Μέσ’ ταΐ? σπηλιαις σκορπίσατε καί μέσ’ τά ξερονήσια, 
Καί μέσ’ άπό τόν Κάλαμο διωγμέναις ’σά’ Οηρ’.α, 
Ζητούσατ’ άπ’ τή θάλασσα γονατιστά εύσπλαγχνία 
’Σ τό χώμα τής πατρίδο? σα? καί πάλι νά σά? φέρη· 
ΚΓ δσαι? δέ’ ’μάρανε σκλαβιά, δέν έφαγε μαχαίρι, 
Παρθένα·.? πού δέν ήξερε τού ήλγου ή ακτίνα,
Ταί? έρριξε ’? τό θάνατο ή γύμνια καί ή πείνα.

’Εμένα ό πατέρα? μου μ’ ίκράτησε κοντά του.
Άν ήμουνα γιά γλύτωμα, ’? τόν ίσκιο τ’ άποκάτου 
Ήταν γραμμένο, έλεγε, γιά νά σω’Ιώ μονάχα.
Κι’ αν χάνομουν, στερνό φιλί τό φίλημά του νάχα. 
Ήταν κεφάλι μέ μυαλό, καί ήταν άπό γένο?, 
Καραβοκύρη? ξακουστό? καί κοσμογυρισμένο?,
Καπετάν Φίλιο? ’κράζοταν, παντού Καπετάν Φίλιο? 
Τή? λ.ίμνη? τ’ αρμυρά νερά, τά μαϊστράλγα, ό ήλιο?, 
Δυνάμωσαν κι’ έψήσανε κι’ άργάσαν τό κορμί του,
ΚΓ ή Θάλασσα, ή νεράιδα του, ή άγαπητική του 
[Ιού κάθε τόσο έσχιζε μ’ ένα μικρό καΐκι,
’Σ τά χέρια ζευγαρώνοντα? τρομπώνι καί σταλήκι,
Τόν προίκισεν απίστευτα μέ ζώρη λιονταρίσσα,
Καί τήν καρδιά του χωριστά μέ τή? σκλαβιά? τή λύσσα. 
Ήταν άπό τού? Φιλικού? καιρό κουβεντιασμένο?,
Καί μέ τόν πρώτο άλαλαγμό πού ’σκόρπισε τό Γενο? 
Πρώτο? ’τινάχθη μιά βραδιά μ’ ένα καλό μπουρλότο, 
Κι’ άκούσθη τ’ άστραπόβροντο τή? λευτεριά? τό πρώτο 
Άκόμα πριν άκούσουμε τή δόξα τού Κανάρη.

Σέ λίγ* όχειά δικέφαλη μά? έζωσε κουβάρι 
Καί τό καταραμένο τη? φαρμάκι μά? ξαμώνει 
Ή λιαπουριά τού Κιουταχή καί τού Όμέρ Βριώνη. 
Άλλ’ 5ν τό φεϊόι ¿σφύριζε τριγύρω άπό τή πόλι, 
Σφυρίζει πλιό πικρότερα τ’ άλάθευτό μα? βόλι·
’Σ ταί? πολεμίστρα·.? ξενυχτούν, άντρε?, παιδάκια, όλοι· 
ΚΓ δσαις γυναίκες μένουνε μαζή μα? ’? τήν πατρίδα, 
" Ο λ α  τ’ άφίνουν ■/.’ έχουνε μονάκριβη φροντίδα 
Χά τρέχουν νά μοιράζουνε ρακί, νερό, φουσέκια·
Καί λέ? πώ? είνε άγγελοι όπού φορούν γυναικεία.

— θέλω νά μάθης μιά φορά δική μου κόρη νίσαι, 
Μοΰ είπεν ό πατέρας μου· θέλω νά μή φοβάσαι,

Άν τό καλέση, νά βαστά? '? τό χέρι τό πιστόλι,
Καί ’? τή φωτιά δταν ρίχνεσαι, νά μή σέ ρίχνη βόλι! 
Μού είπε, καί μού κρέμασε ’? τόν κόρφο Τίμιο ξύλο,
Κι' έκεί πού έγώ ’κοκκίνιζα ’σάν τής μηλιάς τό μήλο, 
Μοΰ φέρνει φέρμελη χρυσή καί μαλλιαρή φλοκάτα 
Καί φουστανέλα κάτασπρη, κιντυνεμένα νιάτα 
Νά κρύψω μέσα σέ στολή άντρίκεια καί καμάρι,
ΚΓ ή κόρ’ ή τόσω 'ντροπαλή νά γίνη παλληκάρι.
Μέ ήθελε ’? τήν τάπια του, νά φαίνομαι κοντά του,
Νά τού δροσίζω μέ νερό τά χείλη τά στεγνά του 
Κάί μέ τά δυό μου μάγουλα· φουσέκια νά μοιράζοι,
Νά πλύνω άπό τά αιματα τό φοβερό του λάζο,
Νάχω τά βόλια γιά φλωριά, φκιασίδι τή μπαρούτη,
ΚΓ δλοι νά λέν : τού Φιλιού μα? ή θυγατέρα ¿τούτη I 

j Ήταν ’? τόν κάμπο αμέτρητα τά Τούρκικα τ’ ασκέρια 
! ΚΓ ήταν χρυσά κι' άξίζανε καί τά δικά μα? χέρια. 

Ήτανε γνώμη γνωστικιά ή γνώμη τού πατέρα·
Καί πώς μιά κόρη άφοβα νά τρέχη νύχτα ’μέρα 
Σέ τόσον κόσμο άνάμεσα, όλοΰθε μαζεμμένο,
Άγριεμμένο ’? τή φωτιά, ’? τό αίμα μεθυσμένο ;
Καλά ή ντόπια λεβεντιά, καλά οί πατριώται?,
"Ομοις οί ξένοι. . .έξαφνα, νά πούμε, οί Σουλιώται?, 
Πρώτοι, αλήθεια, ’? τή φωτιά, σωστοί παλληκαράδε?, 
Μά πάλι κι’ άνυπόταχτοι, γεμάτοι άγριάδε?,
Δέ’ Οά τό είχαν τίποτε σιμά ’? ταίς άλλαι? τρέλλαις 
Καί λόγι’ άκόμη άπρεπα νά ρίξουν σέ κοπέλα1.?.
Καί ή τιμή καί ή ζωή μέ δλα των τά κάλλη
'Σ τή φουστανέλα ήταν ή μιά, ’? τό Τίμιο ξύλο ή άλλη.

Τού Φίλιου ή κόρη έμαθε τού Φιλιού ή κόρη νάνε ! 
Παιδιά μου, δσοι μ’ ¿γνώρισαν καί ζούν, μέ ’μολογάνε. 
Ή κόρη μέ τά χάΐδια τη?, πού έτρεμε ’σά ’ φύλλο, 
Ζωντάνεψε σάν εννιωσε τό Τίμιο τό ξύλο,
ΚΓ έκεί π' άσημοβρόντησαν ’? τή μέση τ’ άρματά της 
Άντάμ’ άσημοβρόντησεν άντρίκια κι’ ή καρδιά τη?, 
Καί ’σά’ νά τήν ¿μάγεψε κανείς τή φουστανέλα,
Κύθύ? πού τήν εζώσθηκα, οέν ήμουν πιά κοπέλα !
Ά ! όχι, δεν άπόμεινα μέ χέρια σταυρωμένα.
Έκεί πού αγωνίζονται τ’ αδέρφια μ’ ολοένα,
ΙΙού πέφτουνε ολογόφτερα όρνια τού Χάρου ή μπόμπα·.?, 
Καί τά γιουρούσια χύνονται’σά’μανιωμέναις τρόμπαι?, 
Καί ή καπνούρ’ άπλώνεται μαύρη, σάν καλιακούδα,
Καί σβεί τή δίψ' αντί νερό τού μολ.υβιοΰ ή φλ.ούδα,
Ή ίδια πού καί τή ζωή τού 'Αρβανίτη σβύνει,
Έκεί κι’έγώ ανταριάζομαι, πετώ σάν τό σαΐνι.

Μού κόβουνε τό δρόμο 
θωριαίς αίματοβούτηχται? πού προξενούνε τρόμο,
Πού τρίζοντας τά 'δόντια τους πεινούνε γιά σφαχτάρια, 
Καί πάλι κάτι αμούστακα τής λεβεντιά? βλαστάρια· 
Κρατούν κι’ έκεϊν’ ανήμερα τήν πάλα μέ τό χέρι,
Μά έχουν όψιν ήμερη, σάν τής αυγής τ’ αστέρι.
Τό κάθε μάτι ’? τό δπλο του σπιθοβολά σκυμμένο,
Καί δέ’ γυρίζει νά μέ ίδή, καθώς συχ_νοδιαβαίνω.
Καί μόνα μάτι’ άλλοίμονο ! μέ βλέπουν ολοένα 
Δειλά, παραπονιάρικα, θολά, καί καρφωμένα,
Τά μάτια εκείνοιν πού γυρτοί ’? τό αίμά τους γιά στρώμα, 
"Εχουν σβυστή, μά τή ζωή κρατούν ’? τά ’δόντι’ άκόμα.

| Τόρα ’? τό νοΰ μου δέ' μπορώ καλά νά τ’ άραδιάσω 
Χωρίς ν’ άνατριχγάσω. . . 

j Μά τότε πώς ΰπόμενα, μέ τί καρδιά, θεέ μου !
Τή φρίκη τού πολέμου ! 

j Καί τάχα ή άπελπισιά κι’ ή φουστανέλα τάχα 
I Τόσω νά τ’ άντρειεύανε τά σπλάγχνα μου μονάχα; 

Μπορεί.
Μά περισσότερο άκόμα κάτι άλλο.

Μέ ’? τήν καρδιά μας νιώθαμεν ένα καύμό μεγάλ.ο 
Πού έχει σβύσει σήμερα 'σάν άστραπή π>ΰ πάει,
Πού γοργοχάνεται, άφού τόν κεραυνό γεννάει. . .
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ΙΙαιόιά μου. τδν παληδ καιρό ή γνώσι κι’ ή σοφία 
Ι'.ύρίσκονταν ’ς τ’ άραενικά μονάχα· τα βιβλία 
Δέν ε:ν', έλέγαν οί παληοί, καλά γιά κοριτσάκια,
Καί δε’ μαθαίνουν απ’ αύτά παρά τά ραβασάκια !
Ο αργαλειός μας ητανε τό μόνο μας σχολείο.
Μά εΐχαμ’ ενα μάθημα, —"εν ήταν σε βιβλίο—
ΙΙοΰ δλα τ’ άλλα γράμματα 'μεριάζανε μπροστά του: 
ιόν Τούρκο νά ¿γτρευομαστε με τήν πικρή σκλαβιά του 
Κι’ αρσενικοί καί θηλυκοί! Καί είχαμε δασκάλους 
Κι’ έδώ κι’ έκεί, γύροι, παντού, όλους, μικρούς, μεγάλους. 
'Σ τής μάνας τό νανούρισμα, 'ς τής νόνας τήν κατάρα, 
Είς τού πατέρα τήν ευχή, ’ς τής κόρης τήν τρομάρα. 
’Στά παραμύθια τής γρηας, ’ςτά χωρατά, ’ςταίς’παίνιας, 
Καί ’ς τής γιορτής ταίς ξεγνιασιαίς καί 'ς τής δου-

[λειϊς ταίς εννιαις 
'Γ άκούγαμε τό πύρινο αλφαβητάρι αιώνια,
Τούς Τούρκους τούς ’ξορκίζαμε μαζή με τά δαιμόνια, 
Καί τά κορίτσια 'ς τό χορό ’σάν πιάνοταν άράδα, 
Τέτοια τραγούδια τού χορού ’φτερώναν τή γλυκάδα:

« ΚΛΛΛιη ’χ·ω ’γώ τδ αΤμά μου τη  γη rd  xoxxiria t) 
ΙΙαρά ra idSi r« μάτια  μου Τοΰρχος νά τά φ ιλήσ ¡|.»

Μιά ’μέρα πού ξεκίνησα γιά ναύρω τόν πατέρα 
Μ|ά καταχθόνια βοή μ’ αντάριασε από πέρα.
Μήν έξαφνα ¿λύσσαξε τό άπατο κανάλι
Καί μέσ' τή λίμνη ¿χύθηκε νά 'ρθή νά μάς ξεβγάλη ;
Τέτοια βοή ώσάν κι’ αυτή ποτέ δέν είχ’ ακούσε·.·
01 Τούρκ’,οΙ Τούρκοι κάνουνε’ς τό κάστρο μας γιουρούσι I 
’Απ' άκρη 'ς άκρη ’ς τό φτερό αστράφτει κάθε τάπια 
Καί τά νερά τού χαντακιού τά κόκκινα, τά σάπια, 
ΙΙλαντάζουνε γιομίζοντας από κορμιά χιλιάδες,
Μά πνίγεται τό πλάνταγμα μέσα ’ς τούς μπαλαρμάδες, 
Μολύβια π' όσους βρίσκουνε τούς κόβουν πέρα πέρα, 
Καί κάνουν ενα σφύριγμα πού σχίζουν τόν άέρα 
’ Σά ’ νά τούς περιπαίζουνε αυτούς πού θά σκοτώσουν. 
Μέσ’ τό ποτάμι τής φωτιάς άγρίευες, χανόσουν.
Νά! κι’ ά'λλο ακόμα μούγκρισμα πλιό φοβερού θηρίου, 
Κόλασι, κόσμου χαλασμός, σεισμός, όργή Κυρίου!
Ενα λαγούμι ¿ξέσπασε ’ς των Τούρκων τά ποδάρια 

Καί μαύρο απλώνει σύννεφο μέ τρίψαλα κουφάρια.
. Μαρμαρωμένη άπόμεινα γιά μιά στιγμή, καί πάλι 

Ξυπνώ, άντρειεύομαι, τραβώ πρός τήν άνεμοζάλη. 
Φτωχό πουλί μ’ έξάφνισε τής μάχης ή φοβέρα,
Καί τή φωλιά μου αναζητώ, καί θέλω τόν πατέρα.
Σί ’λίγο τόν ξαγνάντισα ’ς τήν Τάπια τή μεγάλη 
Μέ τό ’ψηλό του τό κορμί, τό ξέσκεπο κεφάλι,
’Σ τή μέση, άρχιπαλλήκαρο· σκορπά κάθε ματιά του 
Γύρω του σπίθαις λεβεντιάς, πέρα φωτιαίς θανάτου. 
Άπάνου ’ς τό κανόνι του μέ τό δαυλί του γέρνει,
Κανόνι πού καμμιά φορά 'ς τά χέρια του τό πέρνει, 
’Σαν άπαντάη ’ς τού Ιΐασά μ’ ¿κείνα τά κετάπια. 
Λυσσομανούνε τά σκυλιά μέ τή δική του τάπια,
ΙΙλατειά χαλάστρ’ άνοίγοντας σκαλώνουνε ’ς τό κάστρο 
Καρφώνοντας τήν κόκκινη σημαία μέ τό άστρο,
Καί τό κανόνι τ’ ακουστό άντάμ’ άναταράζεται 
Κι’ άπό τό τό στύλο του γλυστρφ καί πέφτει καί ντρο

πιάζεται.
Βόηθα, Χριστέ, μάς πήρανε, μάς ’φάγαν οί δαιμόνοι I 
Έξαφνα — τόσω έλαφρά ποιά μάν’ άνασηκώνει 
Νά βάλη τό παιδάκι της σέ κούνια πουπουλένια,
"Οπως τά χέρια εκειά τά δυό, — τί χέρια σιδερένια ! — 

II’ αρπάζουν τό κανόνι;
'Σ τήν αγκαλιά τό ’γιόμισε, ’σάν πρώτα τό στυλώνει, 
Καί μ’ ένα βροντοβόλημα, μ' ένα καλό σημάδι 
Σωρό μέ τή σημαία των τούς ϊστειλε τού αδη,
Τσακεί τούς άλλους ’ς τό φευγιό, τούς ρίχνει άπ’ τή

[ χαλάστρα,
Καί μιά περιγελάστρα

Καί μιά φωνή άκούεται μονάχα! Τουρκαλάδες! 
Καί: Τουρκαλάδες! γύρω του οί λαμπροί παλλη-

[ καράδες
Άντιβοούνε καί γελ.ούν, έκεί πού άπό πέρα 
Τήν ίδιαν ώρα φτάνοντας ψιθύριζα: πατέρα! 
Έγύρισε, μ’ ¿κύτταξε μέ ξαφνισμένο ’μάτι,
ΚΓ ένψ 'ς τό χέρι τό δαυλί τού κανονιού του έκράτει 
Μ’ αγκάλιασε γιά μιά στιγμή μέ τ’ άλλο τό ζερβίτου· 
Τό χάρο ’ς τό ’να χέρι του, καί 'ς τ’ άλλο τή ζωή του. 
Τότε κοντά μας νιός ςανθός, θρεφτάρι τού πολέμου,
Μέ κύτταξε . . . δέν ξέχασα τό μάτι του ποτέ μου.
Τά μακρυά μου τά μαλλιά ’ς ταίς πλάταις είχαν πέσει,
Χρυσόζωνη επρόβαλλεν ή λιγερή μου μέση
Καί άσπριζεν ολόγυμνος ό παχουλός λαιμός μου.
’Σ τό καρυοφύλλι του γυρτός ξεχάστηκεν ¿μπρός μου 
Καί ντροπιασμένη έρριξα κι’ έγώ τά ’μάτια χάμου. . .  
Ό νιός αύτός έγίνηκε — παπούλης σας, παιδιά μου.

Σάς άγαπώ, στολίδια μου, γεμάτα περηφάνια,
Τιμή καί δόξα, φέρμελη μέ τά χρυσά γαϊτάνια,
Μέ τών πολέμων ταίς βολιαίς φλοκάτα, φουστανέλα, 
Σάς άγαπώ ή γερόντισσα μ’ όλη τής νιάς τήν τρέλλα. 
’Σά’ μωβαναν τά στέφανα τού γάμου 'ς τό κεφάλι 
Τόση χαρά δέν ένιωθα καί τόση παραζάλη 
’Σάν τή χαρά πού σάς κυττώ ριγμένα έδώ μπροστά μου . 
Καί μέ τό κοντογούνι μου, μέ τό χρυσό σαγιά μου 
Δέν ¿καμάρωσα, ξανθή πού ήμουν μαυρομάτα,
"Οσω καμάρωσα μ’ ¿σάς, καμάρια μου φευγάτα.
Μ' ¿σάς, ρουχάκια μ’, άνοιξε καλό τό ριζικό μου,
Μ’ άγάπησαν, αγάπησα, καί ηυρα τόν καλό μου, 
Γλύτωσ’ απίστευτα μ’ ¿σάς άπ’ τής σκλαβιάς τά πάθη 
Τή νύχτα πού ή πατρίδα μας ¿κάηκε κ.Γ έχάθη 
Καί τόν πατέρα μου κακή λαβωματιά πεθαίνει.

I Μ’ ¿σάς ’ς τά όρη έφτασα νεκρή, ξεψυχισμένη,
Μά 'ς τόν ξανθό λεβέντη μου, ’ς τή φλογερή μου άγάπη 
Δέν έπαράδωκα κορμί βρισμένο άπ' τόν Άράπη.

Τόρα ’σάν δρΟ’ ή ώρα μου καί φύγω καί πεθάνω,
Εσείς νά τ’ άπιθώσετε ’ς τήν κάσα μου ¿πάνω.
ΙΙαιδιά μου, δέ’ μου φαίνεται κακός ό χάρος τόσω 
’Σά’ συλλογιέμαι πώς έκεί μαζή μ’ αύτά θά λυώσω.»

Καί ’ς τής γρηάς τό μάγουλο ’κύλισεν ενα δάκρυ.
Μά εν άπό τ’ άγγόνια της κοιμήθηκε ’ς τήν άκρη,
Καί καθώς τό είδε ή γιαγιά μέ τ’ άγρυπνό της μάτι 
Τό πήρε 'ς τό μικροΰλι του γιά νά τό πάη κρεββάτι. 
Καί τ’ άλλα πού άπόμειναν πήγαιναν ένα ενα 
Καί ψηλαφούσαν κι’ έβλεπαν μέ μάτια θαμπωμένα 
Τή φουστανέλα τή λευκή καί τή βαρειά φλοκάτα 
Καί τή χρυσή τή φέρμελη, καμάρια μας φευγάτα !

Kqsthl Παλαμα;.

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
Ό αύτοκράτωρ ’Ιωσήφ δ Β' περιώδευε ποτέ 

' έν τή επικράτεια του. Συνήθειαν δ’ είχε νά 
| προτ,γήται τής ακολουθίας του είς ικανήν άπό- 
| στασιν, καί διεσκέδαζε πολύ με τάς περιέργους 
' ερωτήσεις καί τήν πολυπραγμοσύνην τών αν

θρώπων, παρ' οίς κατέλυε. Ψθάσας είς πολίχνιόν 
τι, έσταμάτησεν είς τόν ταχυδρομικόν σταθμόν 

, καί ήρχισε νά ξυρίζηται μόνος του, ότε έλθούσα 
| ή σύζυγος του ταχυδρομικού υπαλλήλου τόν έ- 
ί ρωτά μή τυχόν ήτο έκ τής ακολουθίας του αύ- 
| τοκράτορος, τόν όποιον εκείνην την στιγμήν έπε-

Ε Σ Τ Ι Α 175

ρίμενον.— «Έγώ είμαι που ξυρίζω τόν αύτοκρά- 
τορα,» άπήντησε μειδιών ό ’Ιωσήφ.

• ·
Έπρόκειτο νά άναχωρήση λόχος τις έκ Χαλ- 

κίδος. Ό λοχαγός Β* προσκαλεϊ άφ’ εσπέρας τόν 
υπηρέτην του καί τού λέγει·

—  Μιχάλη, αύριο ’ς τής έ’ξ θά κινήσουμε άπ' 
έδώ. Κύτταξε λοιπόν ’ς τής πέντε νά έΑθης νά 
μέ ξυπνήσης.

—  Ιίολ.ύ καλά, κύριε λοχαγέ.
Είς τάς 3 μετά τά μεσάνυκτα ό Μιχάλης 

κτυπά τήν θύραν του λοχαγού:
—  Κύριε λοχαγέ, κύριε λοχαγέ!
—  Τί είνε, Μιχάλη; μήπως εινε ώρα νά ση

κωθώ;
—  “Οχι, κύριε λοχαγέ, ήθελα μ.όνο νά σού 

'πώ πώς έχεις ακόμη δύο ώραις νά κοιμηθής, ; 
γιατί τώρα δά έκτύπησε τρεις απ' τά μεσά
νυκτα!

*

* *
Έν τώ κακουργιοδικείω δικάζεται τις έπί 

πολύ φυγοδικήσας. ’Αγορεύει ό συνήγορος. « Ό 
πελάτης μου, κύριοι, οστις πάντοτε ε”δειξε μέ- 
γιστον σεβασμόν πρός τήν δικαιοσύνην.............ο

Ό  πρόεδρος  (διακόπτων).— "Ω ! τό πιστεύω, 1 
γιά τούτο πάντοτε έφρόντισε νά ’βρίσκεται όσον 
τό δυνατόν πλέον μακράν άπό αύτήν!

Α Λ Η Θ Ε Ι Α Ι
Είς τούτο συνίσταται ή τιμή διά τόν άνδρα—  

είς τό νά καθιστά διά πάσάν του πράξιν έαυτόν 
καί μόνον ύπεύθυνον.

Ό φιλόδοξος λησμονεί τούς αντιζήλους οϋς 
ύπεσκέλισε, μή βλέπων ή έκείνους οϋς έχει νά 
νικήση έτι. Ή χαρά του βτι ύπερίσχυσε τόσων 
ανταγωνιστών εινε μηδαμινή απέναντι τής λύ
πης ήν αισθάνεται τού νά εύρη ένα καί μόνον 
έτι απέναντι εαυτού. Τής φιλοδοξίας ίδιον είνε 
νά μή θεωρή ποτέ πρός τά όπίσω.

Τά αγαθά τότε είνε ήμϊν ευχάριστα, όταν 
ποιώμεν καί άλλους μετόχους αύτών.

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ
“Αχρι τούδε ένομίζετο ότι ό φιλοξενώτερος τών 

λαών της γής ήτο δ τής Σκωτίας, άλλ’ έσχάτως 
περιηγητής, Σκώτος μάλιστα τήν καταγωγήν, 
τό βραβεΐον τής φιλοξενίας απονέμει είς τάς μαύ-

ρας φυλάς τών Φιλιππινών νήσων. Οί ιθαγενείς 
κάτοικοι αύτών πριν καθήσωσιν είς τήν τράπεζαν 
προσκαλούσιν ύψιφώνως, στρεφόμενοι άλληλοδια- 
δόχως πρός πάντα τά σημεία τού δρίζοντος, οίον- 
δήποτε πεινώντα νά πλησιάση καί μετάσχη τού 
γεύματος. Τό ίθιμον τούτο τηρείται μετά θρη
σκευτικής εύλαβείας, καθόσον δ παραμελήσας 
αύτό καταδικάζεται είς θάνατον.

Έν ’Αμερική εύρέθη μέθοδος νά καθίσταται 
δ οίνος π ιι.Ια ώ ς  διά τού ηλεκτρισμού. Π α .Ια ιος  
δέν είνε ή κατάλληλος λέξις, διότι καί τοι κατα
πληκτική ή δύναμις τού ηλεκτρισμού, ούδέποτε 
όμως θά κατορθώση βέβαια καί νά έπισπεύση 
τήν πάροδον τού χρόνου· ούχ ήττον εάν δέν κα
θιστά τόν οίνον πολυχρόνιον, παρέχει όμ,ως αύτω 
ολας τάς ιδιότητας παλαιού οίνου, οπερ καί 
κυρίως ένδιαφέρει ημάς. Έν Καλλιφρονία ύπάρχει 
εταιρία λεγομένη Electric Liquor Company, 
ήτοι Ί I .h x z p ix li Ε τ α ιρ ία  τ ώ τ  ο ίτο π ν ε ν μ ά το r ,

. ήτις αναλαμβάνει νά καθιστά ώριμους καί καθα- 
| ρίζη διά τού ηλεκτρικού ρεύματος οίνους καί άλλα 

οινοπνευματώδη ποτά. ’Αληθές ότι πρό πολλού 
ήδη ύπάρχουσι μέσα,δι'ών καθαρίζεται δ πρόσφατος 

1 οίνος καί τά πνευματώδη ποτά άπό ξένας ούσίας, 
άλλ’ ή διά τού ηλεκτρισμού μέθοδος, εάν πιστεύ- 
σωμεν τόν εύρέτην αύτής, άποδιώκει τελείως παν 
ξένον έν τω οίνω ύγρόν, καί παρέχει είς τον οίνον 
ού μόνον εύάρεστον γεύσιν, άλλά καί τήν ιδιότητα 
νά διατηρήται άβλαβης, ώς εί ήτο έν τώ ύπο- 
γείω έπί μακρόν έγκεκλεισμένος. Ελαφροί έρυθροί 

I οίνοι μεταβάλλονται είς παλαιούς έν διαστήματι 
ί 3— 5 ώρών καί είς x o r ia x  έν διαστήματι 60 

ώρών.

Ινατά τάς παρατηρήσεις τού έκ Βοστώνης δό- 
κτορος James, οί κωφάλαλοι είσίν άπηλλαγμένοι 

! τού πάθους τού ίλιγγου καί τής ναυτίας. Επομέ
νως δ κ. James συμβουλεύει τούς ύποφέροντας έκ 
ναυτίας νά βύωσι τά ώτα αύτών διά βάμβακος 
κατά τάς θαλασσοπορίας. Ή  περί τού Όδυσσέως 
παράδοσις, συμβουλεύοντος τοίς έταίροις αύτού 

‘ νά βύωσι τά ώτα διά κηρού όταν έπλεον έν σφο- 
I δρώς κυμαινομένη θαλάσση, φαίνεται οτι έχει 

σχέσιν πρός τήν βεβαίωσιν τού δόκτορος James, 
έπιφέρει ή τούτο άναφέρουσα έφημερίς.

ΒασΙΛ ισαα συγγραφεύς. —  Τό νέον βιβλίον 
τής Άνάσσης τής ’Αγγλίας, άφηγούμενον τήν έν 
Βαλμοράλ τής Σκωτίας διατριβήν της κατά τήν 

I τελευταίαν εικοσαετίαν, άφιερούται πράγματι, 
| ώς είχεν άγγελθή ύπό τών έφημερίδων, είς «τούς 
! πιστούς Σκώτους ορεινούς καί" είς τόν πιστόν φί

λον καί υπηρέτην Ίωάννην Βράουν». ΙΙεοί τής 
πολιτικής ούδείς γίνεται έν τω ήμερολογίω λό-
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γος. Ή βασίλισσα άφηγεΐται άφελώς περιπέ
τειας του ιδιωτικού της βίου. 'Γή 3 ’Οκτωβρίου 
1870 γράφει- «Ή ήμ.έρα αϋτη είνε σημ.αντική. 
Ή αγαπητή μ.ου Ουγάτηρ Λουίζα έμ.νηστεύθη 
τώ λόρδω Λόρν. Ότε έπανηρχόμεθα έκ του πε
ριπάτου, ή Λουίζα μ.οί είπεν ότι ό Λόρν έξωμ.ο- 
λογήθη αύτή τήν άγάπην του καί έζήτησε την 
χεΐρά της, αϋτη δέ συνήνεσεν πεποιθυΐα οτι καί 
εγώ θά συνήνουν. Ή εϊδησις «ϊέν μ.έ εύρεν άπα- 
ράσκευον μέ έθλιψεν ου.ως ή ιδέα οτι Ιμελλον 
νά χωρισθώ τής Λουιζας. Ούχ ήττον συνήνεσα 
καί έδεήθην ύπερ τής ευτυχίας της». Τάς λυ- 
πηράς ειδήσεις άνεκοίνου συνήθως τή άνάσση 
μ.ετα πολλής φειδοϋς ό ευνοούμενος ιπποκόμος 
Βράουν. Ούτος άνέλαβε ν’ άνακοινώση αύτή καί 
τον θάνατον του ποίγκηπος Λουδοβίκου Ναπο- 
λεοντος έν Ζουλανδίγ. «Έπί πολύ, γράφει ή 
βασίλισσα, δεν ήδυνάμην να εννοήσω. Άλλ’ αί
φνης είσήλθεν εις τον θάλαμον ή Βεατρίκη καί 
άνεκραξεν- «Ό αύτοκρατορικός πρίγκηψ έφο- 
νεύθη!» Καί νυν ετι μέ κατέχει φρίκη χαράσ- 
σουσαν τάς γραμμάς ταύτας. Πτωχή, αγα
πητή αύτοκράτειρα! Άπώλεσε τό παν, τό 
μονογενές της τέκνον.» Τού ονόματος του Βράουν 
γίνεται μ.νεία έν πάση σελίδι, εις αυτόν δ’ άνα- 
φέρονται καί αί τελευταΐαι τοϋ βιβλίου γραμ- 
μαί. «Ό πιστός σύντροφος, γράφει ή άνασσα, ού 
τό όνομα άπαντα τοσάκις εις τάς σελίδας ταύ
τας, άπεχωρίσθη εκείνης, ήν ύπηρέτησε μετά 
τοσαύτης άφοσιιόσεως καί αύταπαρνήσεως. Έν 
τή ακμή τής υγείας καί τής ρώμης άνηρπάγη 
μετά τριήμερον μόνον νόσον τή 27 Μαρτίου 
1883, άπέθανε δ’ άπολαύων τής ύπολήψεως καί 
αγάπης πάντων των γνωρισάντων τήν άξίαν 
του. Ή άπώλειά του, έπελθοϋσα καθ’ όν χρόνον 
ήμην μόνη καί ασθενής, υπήρξε δι’ έμέ ανεπα
νόρθωτος. ’Λπήλαυεν δλης μου τής έμ.πιστοσύ- 
νης. Τήν ε’λλειψίν του αισθάνομαι άνά πάσαν 
ημέραν, άνά πάσαν ώραν. Έκτήσατο τήν ισό
βιον εύγνωμοσύνην μου διά τής μερίμνης του καί 
της άφοσιώσειός του. "Ο,τι έγραψα περί αύτοϋ 
είνε ασθενής άπήχησις τής άληθείας. Ούδέ- 
ποτε στήθη ανθρώπινα ένέκλεισαν καρδίαν εύ- 
γενεστέραν, πιστοτέραν, θερμοτέραν καί συμπα- 
θεστέραν».

Ή πόλ.ις Δούραμ έν ’Αγγλία άνήγειρεν εσχάτως 
ανδριάντα εις τόν Αλέξανδρον Μάκδοναλδ, ένα 
των Οερμουργοτάτων υπερασπιστών τών εργατι
κών τής ’Αγγλίας τάξεων. Ό Μάκδοναλδ διά 
τής εργασίας καί τής επιμονής κατώρθωσε ν’ 
άποκτήση μεγίστην ύπόληψιν, άπό άπλοϋ δέ 
μεταλλευτοϋ έν τοίς άνθρακωρυχείοις τής Λαγ- 
κασίρης νά παρακαθήση έν τώ Βρετανικώ Κοι- 
νοβουλίω ώς αντιπρόσωπος τής πόλεως Στάτ- 

Έ ν  ’Δβήνακ, i t  του τυπογραφείου

φορδ. Έν τή νεότητι αύτοϋ ϋπέκλεπτεν ώρας 
έκ τοϋ ύπνου του άφιερών αύτάς εις τήν σπου
δήν μόλις παραιτών τήν σκαπάνην τού μεταλλω
ρύχου έπελαμβάνετο τής άναγνώσεως ωφελίμων 
συγγραμμάτων, οϋτω δέ κατά μικρόν ένβαινε μορ- 
φούμενος. Έμαθεν ού μόνον τάς κυριωτέρας τών 
όμ.ιλουμένων γλωσσών άλλά καί τήν λατινικήν 
καί τήν άρχαίαν έλληνικήν, καθ’ όλον δέ τοϋτο 
τό διάστημα έμόχθει έπί δεκαπέντε ώρας έν τοϊς 
άνθρακωρυχείοις. Μετέβη εις τό πανεπιστήμιον 
τής Γλασκόβης, όπου ταχέως σπουδαίας έποιή- 
σατο προόδους- άλλ’ ήτο πένης καί κατά τάς 
διακοπάς ύπέστρεφεν εις τό άνθρακωρυχεϊον, 
ένεδύετο τήν ποοτέραν αύτοϋ στολήν, καί άνελάμ- 
βανε τήν σκαπάνην όπως κερδήση χρήματα πρός 
έξακολούθησιν τών σπουδών αύτοϋ. Δεκαεναέτης 
ήδη ών τοσαύτα είχεν άποθησαυρίσει πορίσματα 
παρατηρήσεως καί μελέτης, ώστ’ έθεωρεϊτο ώς 
αύθεντία περί παντος εις την έργασίαν τών με- 
ταλλείων άφορώντος, οϋτω δέ πρώτος αύτός 
κατήγγειλε την χρησιμοποίησιν τών γυναικών 
έν τοΐς άνθρακωρυχείοις. Μετ’ ολίγον άνεγνωρίσθη 
ώς άρχηγός πάντων τών μεταλλωρύχων τής 
Σκωτίας, βραδύτερου δέ οί τοΐς Αγγλίας έξέλεξαν 
αύτόν βουλευτήν των.

Διά τής έπαγωγοϋ εύγλωττίας του άνεδείχθη 
εις τών ισχυρότατων παρά ταΐς έργατικαΐς τά- 
ξεσι ρητόρων. Καθηγητης γενόμενος τό πρώτον 
συνέστησεν εΐτα πρακτορείου μεταλλουργείων, ή 
παροιμιώδης δέ τιμιότης του προσείλκυσεν αύτώ 
παμπληθή πελατείαν- ό ταπεινός εργάτης κα
τέστη πλούσιος καί κατέστη συνάμα δύναμ,ις, 
ήν ήναγκάζοντο νά ύπολαγίζωσιν οί πολιτικοί 
άνδρες πάντων τών κομ.μάτων.

Συνετέλεσεν είπερ τις καί άλλος εις τήν ψή- 
φισιν τοϋ περί τοϋ κανονισμού τών μεταλλουρ
γείων νόμου, μετέσχε δέ πασών τών έπιτρο- 
πειών οσαι έξελέγησαν όπως έξετάσωσι ζητή
ματα άφορώντα είς τάς έργατικάς τάξεις καί 
ότε τό πρώτον κατέλαβε τό έδώλιον αύτοϋ έν 
τώ βουλευτηρίω τοϋ Ούετσμίνστερ θερμώς άνευ- 
φημ-ήθη ύπό πάντων ανεξαιρέτως τών συναδέλ
φων αύτοϋ φιλελευθέρων, ριζοσπαστών, ούΐγκων 
ή τόρεων προσηγόρευον δ’ ούτοι έν αύτώ τόν 
θρίαμβον τής εργασίας καί τής τιμιότητος κατά 
πάντων τών κωλυμάτων τής άφανείας καί τής 
ένδειας τών είκοσιπέντε πρώτων έτών τοϋ βίου 
αύτοϋ.

Ιίάντες συνεβουλεύοντο αύτόν, καί ήκουον μετά 
σεβασμ,οϋ τάς παρατηρήσεις καί τάς άγορεύσείς 
του, ότε δ’ ό μέγας ούτος άθλητής έτελεύτησεν, 
ή Βουλή τών Κοινοτήτων παμψηφεί έξεδήλωσε 
τόν μέγαν πρός αύτόν σεβασμόν της έπί ταΐς 
ύπηρεσίαες, άς παρείχε κατά τό μ.ακρόν καί έπί- 
πονον στάδιόν του.

Άνδρέον Κορόμηλα 1884,—  Β1 733.


