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0 πρωτεύουσα αΰτη τοΰ Ισπανικού βασιλείου, 
οποίαν Φίλιππο; δ Β'. άνέδειξε πρώτος τοιαύτην 
διά τδ κεντρικόν τής θέσεώς της, κεΐται παρά τήν 
άριστεράν όχθην τής διώρυγος Μανζανάρες, έν τώ 
[/.έσω ξηρά; καί αμμώδους πεδιάδος, περικυκλωμέ- 
νης άπό ορη δύω περίπου χιλιάδας ποδών έξέγοντα 
ύπερ τήν επιφάνειαν της θαΰάσσης. Τό νεώτερον 
μέρος της πόλεως, πλέον έκτεταμένον τοΰ άλλου, 
δύναται μόνον νά θεωρηθώ ώς πόλις ωραία, διά τε 
τούς περικαλλείς οίκους της, τάς εύθυτάτας καί λι
θοστρώτου; ώγυιάς της, τούς πλατείς παροδίτας, 
(trottoirs) καί τήν καθαριότητά της. Τε'σσαρες ά· 
γυια'ι είναι αϊ πλε'ον αξιοσημείωτοι, αϊ τοΰ Α.ίχά.ία. 
^χάχα, άγιου Βερνάρδου, χαϊ ΦουεγχαράΛ.

Εκ των τεσσαρακονταδύω άγορών της ή πλατειών, 
ϊόού αϊ μάλλον άζιαι λόγου· ή Plaza-major (μεγά- 
λη άγορά) τής οποίας τήν ωραιότητα καί τό μέγε- 
®°· υπερύψωσαν όλοι οΐ γεωγράφοι· ή Plaza ilel sol

ΜΑΔΡΙΤ.
τήν (άγορά τοΰ ήλι'ου) ό'που άποπ

πτουσιν αΐ πέντε 
καί όπου συνήθως

ερατοΰνται καί συμπί- 
ώραιότεραι άγυιαί τής πόλεως, 
συναθροίζονται οί άργοί, οί έμπο

ροι καί οΐ ξένοι· ή άγορά όπου γίνονται αϊ ταύρο- 
μαχίαι, καί ή άγορά των άναχτόρων, τήν οποίαν 
περικαλλύνει τό μεγαλόπρεπες καί με'γιστον τούτο 
κτίριον. ,

Εκ τών δημοσίων οικοδομών αίτινες στολίζουσι 
τό Μαδρίτ, ή περικαλλεστέρα καί δεασημοτέρα είναι 
τά νδα άνάχτορα, ίσως δέ καί ή ωραιότερα όλων 
τών κα,τά τήν Ευρώπην βασιλικών παλατίων θαυ
μάζεται δε ε’ξαιρέτως ή μεγαλοπρεπής αίθουσα τών 
πρέσβεων καί δ ναός. Αξιόν είναι προσέτι νά ση- 
μειώσωμεν τό παλάτιον τού Bifen retiro, πολλά 
μέν βλαφθέν κατά τόν ύπερ ανεξαρτησία; πόλεμ.ον, 
περιέχον δέ λαμπρούς κήπ'υς· τό παλάτιον τών 
σνμβουΧίο'ν (tie los Consejos)· τό ε’ξαίσιον 6α- 
oi.lt.xcv μουοεΐον τών ωραίων τεχνών' τό επίσης
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λαμπρόν μουσείο? τών φυσικών επιστημών τό τα
χυδρομείο?' τότελωνεΐον την Παναδερία* όπου συ
νεδριάζει ή ακαδημία τής ίςορίας· τήνΒουένα-βίστα 
όπου εΰρίσκεται τό βασιλικόν μουσείο·/ τοΰ πυροβο
λικού, είς τάς αίθουσας τοϋ οποίου υπάρχει αξιόλο
γος συλλογή προτύπων μηχανών, σχεδίων οχυ
ρωμάτων, πόλεων κτλ.τήν οπλοθήκην, είςήνφυλάτ 
τονται μέγα πλήθος πέριεργοτάτων αντικειμένων· 
τό νομισματοκοπείο?' τήν ειρκτήν τής αυλής' τόμο- 
ναστήριον τοϋ άγίου Φιλίππου καί τά μέγα ?υσο· 
χομεΐον ύπάρχουσι δέ καί τρία θέατρα.

Είς τό ΜαδρΙτ δέν υπάρχει κανείς σχεδόν ναός, ί 
δστις νά ήμπορώ νά συγκριθή κατά τήν αρχιτεκτο
νικήν μέ τάς λαμπράς τοιαύτας οικοδομάς τής άλ
λης Εύρώπης, ή καί μέ πολλάς τών επαρχιών αύτής 
ταύτης τής Ισπανίας. Αναφέρομεν έν τοσούσφ ώς 
τούς μάλλον περιέργους· τό? ναόν τοΰ μοναστη
ριού τοϋ Σαλεζιέν, όστις θεωρείται καί ώς ό με
γαλήτερος τής πόλεως· τόν τοϋ άγίου ’Ισιδώρου 
τών ’Ιησουιτών καί τούς τής άγιας ’Ισαβέλλας, 
άγιον Πασχάλ, άγίου Μαρτίνου, άγίου Φραγκί
σκον , καί τόν τώ? δομινικανών.

Ανεπιμέλητος είναι επίσης καί τών ιδιωτικών οι
κιών ή αρχιτεκτονική· άλλ’ ό,τι έλκύει πρός αύτάς 
τήν προσοχήν τοΰ περιηγητοϋ είναι ή έκτασίς των, 
καί αί πολύτιμοι συλλογαί επιστημονικών καί τε
χνικών αντικειμένων, αί όποϊαι είς πολλάς έξ αύτών 
εύρίσκονται. Αί κυριώτεραι τούτων είναι τά παλά
τια τών δουκών τοϋ Βέρουικ, Αλβα, Ινφαντάδο, 
Μεδίνα-Τσέλη καί τοΰ όσσούνα.

Αν καί κατηγορώνται άκαταπαύστως οί Ισπανοί 
ότι παραμελοΰσι τάς έπιστήμας, τό Μαδρίτ περιέ
χει άπειρα έπιστημονικά καταστήματα, τών όποιων 
τά άξιόλογον συγκαταλέγει τήν πόλιν ταύτην με
ταξύ τών έπισημοτέρων μητροπόλεων τής Ευρώπης. 
Πρό πάντων δέ άξια σημειώσεως είναι· τό μου
σείο? τώ? φυσικών έπιστημώ?, όπου σοφοί καθηγη- 
ταί διδάσκουσι δημοσίως ορυκτολογίαν, ζωολογίαν, 
μαθηματικήν, γεωργίαν καί βοτανικήν, καί είς τά 
όποιον άνήκουσι τό ταμείο? τής φυσικής ιστορίας, 
ή συλλογή τώ? ορυχτώ? άριθμουμένη μεταξύ τών 
πρωτίστων καταστημάτων τοΰ είδους τούτου, καί ό 
βοτανικός κήπος, ό πλουσιώτατος όλων τών κα
τά τήν χερσόνησον έκεΐ διασώζεται ή Flora de 
Bagota, πολύτιμος συλλογή αδημοσίευτος άζρι I 
τοΰδε, καί ή ‘Ισπανική δήμητρα'—ή σχολή τώ? 
τεχνώ? καί τών εργόχειρων, συστηθεΐσα διά τόν 
αύτόν σκοπόν ώς καί ή τών Παρισίων, οπού διδά
σκεται γεωμετρία, σχεδογραφία μηχανών, φυσική, 
μηχανική καί χημεία ε’φηρμοσμένη είς τάς τέχνας· ή 
διεΰθννσις τών μεταλλείων όπου δίδονται μαθήμα
τα χημείας ιμαστικής· τά σχολείο? τής φαρ- 
μακείας, δπου παραδ,ίδονται έν έκτάσει ή χημεία, 
ή φυσική, ή ορυκτολογία, ή ζωολογία, ή βοτανική, 
ή πειραματική φαρμακεία, καί ή ύλη τής ιατρικής· 
ή μεγαλοπρεπής άχαδημία τοΰ άγίου Ισιδώρου, 
είδος πανεπιστημίου μέ δεκαεξ καθηγητάς· τό σχο
λείο? τής πρακτικής ιατρικής. Μετά δέ τά κατα
στήματα ταϋτα, είναι δίκαιον νά άναφέρωμεν τά 
γυμνάσιο? τής ιατρικής χειρονργίας τοϋ άγίου Κα
ρόλου· τή? σχολήν τών γεωγράφων τοΰ μηχανι
κού' τό βασιλικόν γυμνάσιο? τώ? εύγενών, περιέ-

χον είκοσιτρεΐς καθηγητάς καί διδασκάλους· τό 
σχολεΐον τής ιππιατρείας καί τό τών χαρακτών, 
συμπεριλαμβανόμενον είς τό νομ ισματοκοπεΐον. Τά 
Μαδρίτ περιέχει σήμερον δεκατρείς ακαδημίας ή 
σοφών έταιρίας, τήν βασιλικήν βιβλιοθήκην, πλου- 
σιωτάτην μεταξύ τών λοιπών τής Εύρώπης, τήν τοΰ 
άγίου Ισιόώρου, τήν ιδιαιτέραν βιβλιοθήκην τοΰ 
βασιλέως 'καί τήν λαμπράν τοΰ ίδιου συλλογήν 
χαλκογραφιών, τά άστεροσκο.- ιϊον, καί τήν σπά
νιάν πιταχοθήχην τήν είς τό μουσεϊον τών οπαίων 
τεχνών, μίαν τών πλουσιωτάτων καί ώραιοτάτων 
τοΰ κόσμου, περιέχουσαν δύω χιλιάδας περίπου ει
κόνας.

Τό Μαδρίτ έχει πρός τούτοις πολλούς άξιολόγους 
περιπάτους, τών όποιων έξοχώτεροι είναι· τά Prado, 
δυνάμενον νά συγκριθή μέ τού; ώραιοτέρους τής Εύ
ρώπης περιπάτους· τό Paseo de las delicias μέ 
μακράς συδενδρία; καί μέ μέγα λιβάδειον παρά τήν 
διώρυγα Μανζανάρες,καί τούς κήπους τοΰ Buenretiro, 
είς τούς οποίους συχνάζουσιν οί επισημότεροι κάτοι
κοι τής πόλεως. Αέν πρέπει ν’ άποσιωπήσωμεν ούτε 
τήν μεγαλοπρεπή αψίδα τήν έπί τής πύλης, είς ήν 
περατοΰταιήώραία τοΰ Αλκάλα άγυιά, ούτε τήν έξαι- 
σίαν γέφυραν τοΰ Τολέδου έπί τής Μανζανάρες. Οί 
κάτοικοι του Μαδρίτ άριθμοΰνται περί τάς διακοσίας 
πεντήκοντα χιλιάδας, συμπεριλαμβανομένων καί εί
κοσι περίπου χιλιάδων ξένων.

ΠΕΡΙ ΔΥΤΩΝ (Βουτικτών).

Υπήρξαν τινα παραδείγματα, αληθώς σπάνια, 
ανθρώπων ούτως ώργανισμένων, ώστε έδύναντο νά 
διαμενωσι πολύν χρόνον ύπό τό ύδωρ, καί νά άνα- 
πνέωσιν έκεΐ μέ τήν αύτήν ευκολίαν, ώς είς τόν αέ
ρα. Η ανατομία έςηγεϊ τό φαινόμενον τούτο, τό ό
ποιον πρός τοΐς άλλοις απαντάται είς όλα τά ζώα, 
τά λεγόμενα αμφίβια, έντούτοις, έκτός αύτών τών 
έξαιρέσεων, είναι άδύνατον είς τόν άνθρωπον νά μεί- 
ν/) ύπέρ τά δύο λεπτά ύπό τό ύδωρ, χωρίς νά πνιγή.

Εδέησε λοιπόν νά έξεύρ·/) τά μέσα, δι' ών νά πα
ρατείνει τήν εις τούς πυθμένας τής θαλάσσης ή τών 
ποταμών διαμονήν του, πρός έρευναν καί έκτέλεσιν 
έργων, τά όποια άνευ τούτων ήθελον είσθαι άδύνατα.

Οί αρχαίοι είχον δύτας. Ιδού δέ τί διηγείται ό 
Πλούταρχος περί τούτου.

» Ο Αντώνιος διεσκέδαζεν ένίοτε άλιεύων μετά 
τής Κλεοπάτρας, καί έστενοχωρεΐτο μή άγκις-ρεύων 
παρούσης τής Ηγεμονίδος αύτής. Θέλών δε νά ικα
νοποιηθώ, διότι ένόμιζε τήν τιμήν του διακινδυ- 
νεύουσαν, προσδιώρισεν ημέραν τινα πρός αλιείαν, 
δώσας μυστικώς διαταγήν είς δύτας, νά έλθωσιν 
ύπό τό ύδωρ καί κολλήσωσιν είς τό άγκιστρόν του 
ίχθΰς προηγρευμένους. Τό στρχτήγημα έπέτυχεν, 
άνασύρας δίς καί τρις τό άγκιστρόν του πεφορτω- 
μένον ιχθύων. Π Κλεοπάτρα παρατήρησε τό τέχνα
σμα, άλλά προσποιουμένη ότι θαυμάζει τήν είς τήν 
αλιείαν έπιδεξιότητα τοΰ Αντωνίου, διηγείτο αύτήν 
είς τούς φίλους, καί παρεκάλει αύτούς νά γείνωσι 
τήν ύστεραίαν θεαταί. Εύροΰσα λοιπόν δύτην έτι 
έπιτηδειότερον καί ταχύτερον τών άλλων, διέτα- 
ξεν αύτόν νά υπέλθή καί κολλήση είς τό άγκιςφο*

τοΰ Αντωνίου ίχθΰν ταριχευτόν, ό Αντώνιος αισθαν
θείς τό άγκιστρόν του βεβαρυμένον, έσυρεν αύτό 
πάραυτα. Είναι εΰκολον νά φαντασθώμεν πόσον 
κατεπλήχθη, βλέπων τήν άγραν αύτήν, καί τούς γέ
λωτα;, τούς όποιους προύξένησεν είς όλην τήν όμή- 
γυριν τό τοιοΰτο συμβεβηκός. »

Είναι γνωστόν, ότι έξ άμνημονεύτων χρόνων, ή 
τών μαργαριτών αλιεία γίνεται διά δυτών, είθισμέ- 
νων άπό τής νηπιότητος αύτών είς τό έργον τοϋτο· 
άν καί δέν δύνανται νά μείνωσιν ύπέρ τά δύο λεπτά 
ύπό τό ύδωρ, ό χρόνος δμως ούτος τοΐς αρκεί πρός 
συλλογήν μιάς έκατοστύος μαργαριτίνων όστρέων.

Τούς μαργαρίτας άλιεύουσιν είς τήν Μεσόγειον, Σκω
τίαν καί Νορβηγίαν, λέγεται μάλιστα, ότι ευρίσκον- 
ται καί εις τινας τής Βαυαρίας ποταμούς, άλλά 
κατά τό άκριυτήοιον Κορμόρινον καί κατά τάς όχθας 
τής Ταπροβάνης νήσου εύρίσκονται οί τελειότατοι.

Βμέρας τινάς πρό τής αλιείας οί δύται παρα
σκευάζονται είς τό έπίπονον τούτο έργον, άλείφοντες 
συχνά τό σώμα δι’ ελαίου. Ααυβάνουσι τροφήν θρε- 
πτικωτέραν καί παραδίδονται εϊς τινας συνηθείας 
δεισιδαιμονικάς, δι’ ών, νομίζουσι, προφυλάττονται 
άπό τών θαλασσίων θηρίων. Πάντων τούτων προ- 
παρασκευασθέντων, τό σημεΐον τής ένάρξεως τής α
λιείας δίδοται περί τήν έω διά πυροβολισμού. Μετ' 
ού πολύ ή άκτή καλύπτεται ύπό απείρου πλήθους 
Ινδών. Οί δύται άναβαίνουσιν έπί τών λέμβων καί 
διευθύνονται είς τά τών όστρέων στρώματα, τά ό
ποια έφρόντισαν προηγουμένως νά γνωρίσωσι. Φθά- 
σαντες δέ είς τόν σκοπούμενον τόπον, πληροΰσι τό 
στήθος έξ άέρος διά πλατείας αναπνοής, θέτουσι τούς 
πόδας έπί μεγάλης πέτρας, δεμένης είς μακράν 
σχοινίον, καί βυθίζονται είς τόν τής θαλάσσης πυθ
μένα. Αφ’ ού θ’ έγγίσωσι τήν άμμον, σπεύδουσι νά 
συλλέξωσι μεγάλην ποσότητα όστρέων, τά όποια 
ρίπτουσιν είς δίκτυον, έπί τοΰ λαιμού αύτώνάπηω- 
ρημένον. Αμα δ’ αίσθανθώσι τήν χρείαν τοΰ ν’άνέλ- 
θωσιν, όπερ συμβαίνει πάντοτε πρό δύο λεπτών, 
προειδοποιοΰσι τούς μένοντας έπί τής λέμβου συν
τρόφους των, οϊτινες άνέλκουσιν αύτούς όσον τάχιον. 
Παρατηρεϊται, ότι τό πρώτον, ότε ό δύτης άναπνέει 
έξερχόμενος τοΰ ύδατος, κατέχεται άπό αιμορραγίαν, 
ήτις, ώς λέγεται, ανακουφίζει αύτόν.

Οί δύται ύπόκεινται είς μεγάλους κινδύνους. Είναι 
δέ τινες, οϊτινες πηρώνται πίπτοντες έπί βράχων, 
άλλοι δέ καταβιβρώσκονται ύπό τών καρχαριών. 
Διηγούνται περί τούτου, ότι δύτης, έτοιμος ν’ άνα- 
βή άπό τά βάθη τής θαλάσσης, είδε καρχαρίαν, 
όστις ένέδρευεν αύτόν κατά τήν διάβασιν, καί, ώ; 
τά σαρκοφάγα όρνεα, περιέστρεφε βραδέως έπάνωθεν 
τής λείας του πριν έπιπέση κατ’ αύτής. ’Εάν έμενεν 
ύπό τό ύδωρ ό δύτης ούτος έν λεπτόν περισσότερον, 
έπνίγετο· έάν ανέβαινε, παρεδίδετο είς τό θηρίον. 
Πάραυτα ξιφίας, θανάσιμος τοΰ καρχαρίου έχθρός, 
προσβάλλει τούτον. Μάχης δέ συγκροτηθείσης με
ταξύ τών θαλασσίων θηρίων, ό δύτης έλαβε καιρόν 
νά φθάστι είς τήν περιμένουσαν αύτόν λέμβον.

Πάντοτε έπρότεινον πρός έλάττωσιν τών κινδύ
νων, είς οΰς έκτίθενται οί δύται, καί τοΰ κόπου, δν 
δοκιμάζουσι, διαφόρους επινοήσεις μάλλον ή ήττον 
άγχίνους. Αί έπινοήσεις δ’αύται είναι αρχαιότατοι.

Παρά τοΰ Αριστοτέλους μανθάνομεν, ότι κατά

τού; χρόνους αύτού μετεχειρίζοντο τόν ασκόν 
τόν θαλάσσιον κώδωνα. «Παρέχουσιν ούτοι, λέγει, 
είς τούς δύτας τήν εύχολίαν τοΰ νά άναπνέωσιν, κα- 
ταβιβαζόμενοι είς λέβητα ή είς άλλον χάλκινον 
καδίον, τό όποιον μένει κενόν ύδατος καί διατηρεί 
τόν αέρα, έάν βυθίζεται κατά κάθετον άλλ’ έάν άπο- 
κλίννι, εισέρχεται τό ύδωρ. » (Αριστ. Προβλ.)

Συγγραφείς τινες προσέθηκαν μάλιστα, ότι δ Α
λέξανδρο; έναυπήγησεν είδύςτι υποθαλασσίου πλοίου· 
άλλ’ αί μαρτυρίαι, έφ’ ών στηρίζονται, είναι πολύ 
αβέβαιοι.

Φαίνεται αναμφίβολον, ότι περί τά τέλη τοΰ ΙΣΤ'. 
αίώνός οί κάτοικοι τής Ούκραΐνης μεταχειρίζοντο 
μονόξυλον, ύποδυόυ,ενον είς τήν θάλασσαν, ϊνα δια- 
φύγωσι τήν τών πλοίων τοΰ Σουλτάνου τών Οθω
μανών καταδίωξιν.

Απαντάται έπίσης εις σύγγραμμά τι τοΰ Μαρ- 
σίννου, έκδεδομένον έν έτει 1344, ή περιγραφή 
πολλών τοιούτων συσκευασμάτων, προωρισμένων εϊς 
αύτήν τήν χρήσιν.

Οπως ποτ’ άν η, πρό τινων μόνον έτών πολλαί 
βελτιώσεις έφερον αύτάς τάς μηχανάς είς μεγάλην 
τελειότητα, έξ ή; προκύπτουσι πολλαί ώφέλειαι. 
Μεταξύ δέ τών μηχανών τούτων είναι ό θαλάσσιος 
κώδων, έφευρεθείς ύπό τίνος Αγγλου.

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΟΛΩΝ.

6 κωδων ούτος είναι σιδηρού; μονοκόμματος, ί- 
γων σχήμα πυραμίδος τετραγωνοειδοΰς- ή κάτω 
βάσις αύτού έχει δύο μέτρων μήκος καί περίπου έν 
καί τέταρτον μέτρον πλάτους· τό έσωθεν ΰψος είναι 
ένόςΔ.αί,ήμίσεως μέτρου, καί έχει δώδεκα κυκλοτερείς 
όπάς διαπερώσας τήν άνωτέραν έπιφάνειαν· έν αύταΐς 
δέ είναι έγκεκολλημένα ύαλία |ρρτοειδή. Δι’ αύτών 
εντός οκτώ μέτρων ύπό τό ύδωρ βλέπει αρκετά κα
θαρά, ώστε νά έκτελέση έργα χρήζοντα ακρίβειας, 
Εσωθεν τοΰ κώδωνος ύπάρχουσι ά.) δύο θρανία, έφ’ ών 
κάθονται οί έογάται, β'.) κρίκοι, φέροντες σχοινία,
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είς τά όποια είναι δεδεμένα τά εργαλεία, οσα οί 
εργάται (ργαζόμενοι δύνανται νά άφήσωσι νά πέσωσι 
χωρίς νά χάνωνται. γ'.) σχοινιά δεδεμένα είς άλ
λους κρίκους πρό; τά άνω τοΰ κώδωνος, διά νά ά- 
ναρτώσιν έζεΐθεν τά βάρη, τά όποια θέλουσι νά (ξα- 
γάγωσι τΰΰ υδατος. Οΰτω παρεσκευασμένος ό κώδων 
άναρτάται είς τήν πρώρην τοΰ πλοίου, τό όποιον 
μεταφέρει αύτόν κατά τό δοκοΰν. Καταβιβάζουσι 
δ’ αύτόν διά τροχαλίας, και ό εμπεριεχόμενος αήρ 
(μποδίζει, ώς πασίγνωστου, τά ύδωρ νά άναβη επί 
πολύ.

Οί ε’ργάται δύνανται νά διαμένωσιν εκεί πολύν 
χρόνον, έν όσφ ό (σιυτερικός αήρ δέν διαφθαρή, όιτερ 
δέν βραδύνει, άν διά καταθλιπτικής αντλίας, επί 
τοΰ ύδατος κινούμενης, σωλήν κεκλεισμένος πρός τό 
ύψηλότερον μέρος τοΰ κώδωνος διά στρόφιγγος δεν 
ανανέωνε άδιακόπως τόν αέρα.

Οταν εργάτης αισθάνεται την χρείαν τοΰ ν’άνα- 
πνεύση, κοινωνεϊ μετά τίνος των αποθηκών τοΰ άέ- 
ρος διά σωλήνος βραχυτάτου καί άφίνει νά (ξέλθη ό 
διεφθαρμένος αήρ άπό τά άνωθεν τοΰ κώδωνος. Δύ- 
νανται δ’ επίσης διά τοΰ αύτοΰ μέσου νά πέμψωσιν 
είς τόν εργάτην ΰλας αναγκαίας. 0 κώδων είναι (ρ- 
ματισμένος ούτως, ώστε τό βάρος αύτοΰ νά ηναι 
μικρότερον άπό τόν αντίστοιχον όγκον τοΰ υδατος.

Κατά την άνακάλυψιν τής Αμερικής ό Μοντε- 
ζούμας, Αύτοκράτωρ τοΰ Μεξικού, ερριψεν είς λίμνην 
όλους τούς θησαυρούς του, τά χρυσά καί αργυρά 
σκεύη τής τραπέζης του, ινα διασωθώσιν άπό τής 
των Ισπανών άπληστίας. Εσχηματίσθη, λέγεται, 
έν Λονδίνου, εταιρία ήτις έμελλε ν’ άνερευνήση, βοή
θεια τοΰ θαλασσίου κώδωνος, τόν πυθμένα τής λί
μνης εκείνης, διά νά άνασύρη τούς έν τή ιλύϊ περιε- 
χομένους θησαυρούς. Είναι άγνωστον, άν ε’ξετελέσθη 
τό σχέδιον τούτο, πρό ολίγου όμως διά τοΰ κατα
δυτικού κώδωνος άνέσυρον άπό τόν πυθμένα τής 
θαλάσσης τό φορτίον αγγλικής τίνος φρεγάτας, ή 
όποια φέρουσα πολλά (κατομμύρια διστήλων, (ναυά
γησε κατά τά παράλια τής Βρασιλίας· όλον σχεδόν 
τό φορτίον άνευρέθη, άν καί τά συντρίμματα αύτοΰ 
κατακεκομμένα καί διεφθαρμένα εύρέθησαν κατά 
μέγα μέρος κεχωρισμένα εις τριάκοντα ποδών βάθος. 
Μετεχειρισθησαν τόν αύτόν κώδωνα είς τήν Γαλλίαν 
διά τάς ύποθαλασσίους οικοδομά; τών λιμένων, και 
κατώρθωσαν προσέτι δι’ αύτών καί τής πυρίτιδος νά 
καταστρέψωσι βράχους ύφάλους, επικινδύνους είς τήν 
ναυτηλίαν.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ.
ΠΕΣΤΑΛΟΤΖΗΣ.

Πεσταλότζη; Ερρίκος, παιδαγωγός περίφημος, 
έγεννήθη είς Ζυρίχην τήν 12 Ιανουάριου 1715 άπό 
οικογένειαν εύγενή αύτή; τής πόλεως. Από τής 
νηπιότητός του έδειξε πνεύμα δραστήριον καί ενερ
γητικόν, καί πολλήν κλίσιν είς τάς διαλέκτους. 
Εν τούτοις, όκτωκαιδεκαετής ων, έγκατέλειψεν αύτήν 
τήν σπουδήν καί παρεδόθη είδικώς είς τήν Θεολο
γίαν. Η αποτυχία του είς διδαχήν, ήνάγκασεν αύ

τόν νά παραίτηση τοΰ σταδίου τούτου, διά νά άκο
λουθήση τήν Νομικήν, τήν όποιαν επίσης παράτησε 
μετ’ού πολύ διά τήν φιλολογίαν, καί πρό πάντων 
διά τήν άνάγνωσιν τοΰ Ρουσσώ. Μετά τινα καιρόν 
καίει τάς σημειώσεις του, τά άποσπάσματά του, τάς 
χειρογράφους συλλογάς του περί τοΰ δικαίου καί τής 
Ελβεπικής Ιστορίας καί κφιεροΰται εις τήν αγροτικήν 
οικονομίαν. Εκποιεί τήν κληρονομιάν του, διά νά άγο- 
ράση εις τόκαντόνιον τής Αργοβίας μικράν εξοχήν, όπου 
άρχίζει κατά τό είκοςόν δέυτερον έτος τής ηλικία; του 
ςάδιον αγροτικόν· αποκτά αύτόθι θεωρητικά; καί 
πρακτικά; γνώσεις καί μέλλον μόνιμον έφαίνετο τέλος 
πάντων αναπτυσσόμενου ενώπιον αύτοΰ. Εκ γάμου, 
τόν όποιον συνήψε μετά θυγατρός εμπόρου τής Ζυ
ρίχης, έλαβεν μετοχήν είς έν βαμβακουργεΐον, 
είς τό όποιον άφωσιώθη κατ’ άρχάς με ζήλον άλλά 
συγκινηθείς άπό βαθύν οίκτον, βλέπων τήν δυστυχή 
νοητικήν καί ηθικήν κατάστασιν τοΰ λαού, τήν οποίαν 
έλαβεν εύκαιρίαν τά παρατήρηση είς τό νέον τούτο ε
πάγγελμα, (σύστησε κατά τό 1775 είς τήν μικράν 
του ιδιοκτησίαν κατάστημα παιδαγωγικόν, διά τά 
πτωχά καί (γκαταλελειμένα παιδία. Είσήγαγεν είς 
τό περί άνατροφή; σχέδιόν του, τήν γεωπονικήν καί 
τήν χειροτεχνικήν βιομηχανίαν, ώ; ύποσχομένην
στάδιον επωφελές είς παιδία προωρισ μένα είς τήν 
επαιτείαν. 0 Πεσταλότζης μετ’ ού πολύ ειδεν εαυ
τόν περικυκλούμενον ύπό (ξήκοντα παιδιών, τών ό
ποιων έγινεν ούχί μόνον ό παιδαγωγός, άλλά τό υ
ποστήριγμα, ό πατήρ, έδύνατο διά μεγάλη; επι
μέλειας καί φειδωλίας, νά εύρη είς τήν εργασίαν του 
πηγήν πρός τήν εύδοκίμησιν τοΰ καταστήματος του· 
άλλά θύμα τής καλωσύνης του, τή; εύπιστίας του, 
τή; ελευθεριότητός του, τής άφροντιστίας του, κα- 
τηνάλωσε τό πλεΐστον μέρος τή; περιουσίας του, μ’ό- 
λον τόν λιτόν βίον, τόν όποιον είσήγαγεν είς τό κα
τάστημά του, καί τοΰ όποιου αύτάς ούτος ύπήρχε 
τό παράδειγμα. Η άποτυχία αύτη καί οί σαρκασμοί, 
τούς όποιου; πρός (αυτόν (φείλκυσε, δέν άπεθάρρυ- 
νον αύτόν παντελώς. Πεποιθώς περί τής εύθύτητος 
τών θεωριών του, καί μή δυνάμενο; ν’ άκολουθήση 
αύτάς διά τήν ελλειψιν κεφαλαίων, έπεχείρησε νά 
διαδώση αύτάς διά τών συγγραμμάτων του, καί τάς 
άνέφερεν είς δημώδες καί ηθικόν μυθιστόρημα, τυ- 
πωθέν εν Λειψία κατά τά 1781, μετατυπωθέν καί 
μεταφρασθεν πολλάκις. Αί επιτόπιοι άρχαί δέν εϊχον 
βοηθήσει είσέτι τό κατάστημά του. ‘Η νέα κεντρι
κή Κυβέρνησις παρεδέχθη τέλος πάντων τάς θεωρία; 
του κατά τό 1798. Ενια τών μικρών έλβετικών 
καντονίων, ήρημωμένων ύπό τών καταστροφών τοΰ 
πολέμου, περιεΐχον πολυάριθμα ορφανά παιδία, τά 
όποια έμενον άνευ ασύλου· ταΰτα ένεπιστεύθησαν είς 
τήν φροντίδα του, καί τό πρώτον τούτο παιδαγω- 
γεϊον συνεστάθη είς Στάνζ κατά τό 1798 είς μονα
στήρια ν διαλελυμένον. Τό Ελβετικόν διευθυντηρίου 
τώ έδωκεν ώς συνεργάτην οίκονόμον, καί (πεφόρτισε 
τόν ύπάλληλόν του νά βοηθήτά σχέδια αύτοΰ. Μετ’ού 
πολύ ό Πεσταλότζης είδε μέ λύπην πίπτον τό κα
τάστημά του, είσβαλόντων τών ξένων στρατευμά
των άλλ’ όμως δέν άπώλεσε τήν ύποστήριξιν τής 
Κυβερνήσεως, καί ένοικίασεν είς πολλά μετρίαν τι
μήν τήν οικίαν τοΰ Βερθούδ καί τό υποστατικόν αύ- 
τής. Αύτόθι ώργάνισεν (κ νέου τό παιδαγωγεϊον,

τό όποιον έπειτα μετετέθη 
είς Ούερδούν, όπου έφθασεν 
είς μέγαν βαθμόν ευτυχίας. 
Κατόπι συνταραχθέν ύπό ε
σωτερικών ερίδων, προερχο- 
μένων πάντοτε ύπό τής ά- 
γαθότητος καί τής εύπιστίας 
τοΰ Πεσταλότζη, (κλονίσθη 
καί τέλος πάντων κατεςρά- 
φη ύπό τών ελαττωμάτων 
διοικήσεως, ήτις δέν είχε 
τάξιν καί (παγρύπνησιν. Ο 
Πεσταλότζης άπεσύρθη είς 
τήν (ν Αργοβία εξοχήν του 
καί διωρίσθη πρόεδρος τής 
Ελβετικής (ταιρία; τοΰ Ολ- 
τεν. Αλλ’ίξηντλγμένος ύπό 
τών ύπερβολικών έργων, είς 
τά όποια κατηνάλωσεν όλον 
τόν βίον του, καί ύπό τών 
θλίψεων, τάς όποιας τώ (- 
προξένησενή καταστροφή τών 
καταστημάτων, τά όποια 
περί αύτόν είδε κρ/μνιζό- 
μενα, άπέθανε μετά άσθέ- 
νειαν ολιγοήμερον είς Βρού- 
ζην τής Αργοβίας τήν 27 
Φεβρουάριου 1827. Πολλοί 
βιογράφοι έκαμον τό μέγι- 
στον (γκώμιον τοΰ άξιου 
τούτου φιλανθρώπου, ιδίως 
δέ ό Ελβετό; Σχαβάννης. 
Ολοι οί βασιλείς τής Αρκτου, 
συνέδραμον είς πολλά άντί- 
τυπα τήν εκδοσιν τών συγ
γραμμάτων τοΰ Πεσταλότζη, 
ό αύτοκράτωρ μάλιστα Αλέ
ξανδρος, τώ άπένειμε τά πα
ράσημου τοΰ άγιου Βλαόι- 
μήρου.

--------  —g-τττ

ΦΥ21ΚΗ ISTOPIA.

ΠΕΡΙ ΕΑΕΦΑΝΓΟΣ.
Η φύσις δημιουργούσα τά ζώα, ήθέλησε νά ποι- 

κίλλη τά έργα της καί νά πλουτίση τήν επικράτειαν 
αύτής άπό πάν τό δυνατόν γενέσθαι. έδωκε λοιπόν 
είς μέν τόν αετόν τήν δύναμιν τοΰ νά ύψοΰται είς 
τόν ούρανόν, διέταξε δέ τόν όφιν νά ερπη ύπό τού; 
θάμνους, τόν ίχθΰν νά κρύπτηται ύπό τά ύδατα, 
καί τά τετράποδα νά σκιρτώσεν επί τής χλόης. Η 
παντοδύναμος δέ χειρ αύτής έπλασε στρογγύλον τόν 
κολοσσαϊον όγκον τών φαλαινών καί ελεφάντων. Είς 
τό βασιλείαν τών φυτών (δημιούργησε τήν άδανσω- 
νίαν (1) καί τά άόρατα βρύα· πανταχοΰ όρέγει τήν 
προστάτιδα αύτοΰ χεΐρα επί τοΰ άδυνάτου καί θέτει 
χαλινόν (πί τής ισχύος τών ισχυρών ειδών. Δεν έπι-

(1) Δενδρον τερατώδες τής ’Αφρικής, εχον έννινήκοντα 
ποδών περίμετρον καί ζών πολλούς αιώνας.

ΠΕΣΤΑΑΟΤΣΗΣ.

τρέπει δέ είς τά πλάσματα αύτοΰ νά κατακυριεύσω - 
σι τής γής, (πιφυλαττόμενο; είς (αυτόν μόνον τά 
τοΰ παντός σκήπτρον.

ίΐς μεσαϊόν τι είδος μεταξύ τών μεγίστων καί 
σμικροτάτων ζώων είναι ό άνθρωπος. ‘11 φάλαινα 
καί ό (λέφας άπρακτοΰσιν (πί τής γής, καί αί γε- 
νέσεις αύτών διαδέχονται άλλήλας χωρίς νά άφήνω- 
σιν άλλα ίχνη τής ύπάρξεως αύτών, είμή τά χονδρά 
λείψανα, δι’ ών επιβαρύνεται ή γή, τά δέ ζωύφια 
γεννώσι καί άπόλλυνται καθ’ (κάστην, ώς νά μή ύ- 
πήρχοχ· τά μεσαία όμως ζώα τών δύο τούτων άκρων 
τής ζωτικής άλύσου, φαίνονται ότι παρέχουσι γενι- 
κωτέραν ώφέλειαν είς τήν φύσιν καί έργα άξιολογώ- 
τερα. Ο άνθρωπος, προϊστάμενος αύτών, ζή όχι μό
νον ώς άτομον, άλλά καί ώς είδος καί κατά πάντα 
χρόνονι

Πρός τούτοι; ό αριθμός τών ατόμων είς τά κο- 
λοσσαΐα καί μεκροσκοπικά είδη είναι κατά λόγον αν
τίστροφον τοΰ μεγέθους. Ας ύπάρχωσιν (πί τής γήι
νου σφαίρας 60,000 ελεφάντων καί 100,000 φα
λαινών, ώς εικότως δύναταί τις νά υπόθεση, άλλά
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ρανίδες τινες σεσηπότος ύδατος παρέχουσι μεγαλήτε- 
ρον αριθμόν μικροσκοπικών ζωυφίων.

Η νόησις δέν είναι παντάπασι κατά λόγον τής 
σωματικού μεγέθους, διότι ό μύρμηξ έχει περισσοτέ 
ραν ίσως νόησιν τής φαλαίνης, ό δε νους τοΰ κυνός 
δέν είναι κατώτερος άπό τόν τοΰ ελέφαντος.

Οί ελέφαντες είναι γενικώς τά μέγιγα τών τετρα
πόδων, καί ύπερβαίνουσι μάλιςα κατά τό άνάς-η- 
μα τόν ρινόκερον καί τόν ιπποπόταμον. Έχουσι συ
νήθως 8-12 ποδών ύψος, τά θήλεα όμως αύτών είναι 
σμικρότερα. 0 νεογνός ε’λέφας έχει τριακονταπέντε 
δακτύλων ύψος· αύξάνει δέ τό πρώτον έτος τής ηλι
κίας αύτοΰ κατά ένδεκα δακτύλους, τά δεύτερον κατά 
οκτώ, τό τρίτον κατά εξ, τό τέταρτον καί πέμπτον 
κατά πέντε καί έπομένως κατά τρεις καί δύο. Τέλος 
πάντων λαμβάνει τήν εντελή άνάπτυςιν άπό τοΰ δέ
κατου όγδόόυ μέχρι τοΰ εικοστού τετάρτου έτους 
τής ήλικίας του. έπειδή δέ είναι σχεδόν γενικός

κανών μεταζύ τών ζωοτόκων τετραπόδων, ότι ή 
διάρκεια τοΰ βίου αυτών, είναι έξάκις ή επτάκις μα
κροτέρα τής αύξήσεω; αυτών, έπεται ότι ό έλέφας 
ζγ υπέρ τά έκατόν είκοίιν έτη.

Τά ζώα ταϋτα ζυγίζουσι πέντε ώς οκτώ δισεκα
τομμύρια λιτρών· ή κεφαλή αυτών είναι υπερμεγέ
θης καί βαρυτάτη, καί όμως ό εγκέφαλος είναι πο
λύ μικρότερος άναλόγως πρός τό σώμα των, διότι 
μόλις αποτελεί τά πεντακοστημόριον τοΰ βάρους 
των. Με'ου ελέφαντος έμπρησθέντος ε’ν Δουβλίνω, ά 
εγκέφαλος μόνον έζύγιζεν εξ λίτρας. ’Επειδή δέ είναι 
βαρυτάτη, μακρός λαιμός δέν ήδύνατο νά στηρίξη 
αύτήν· ώφειλε λοιπόν ή φύσις νά συντέμη τόν μο
χλόν, δι’οΰ υποστηρίζεται. Αλλ’επειδή δέν Αδύνα
το έπομένως ό έλέφας νά χαμηλώνη τήν κεφαλήν 
εις τήν γήν διά νά βόσκη, εδέησε νά τφ δώσγ τήν 
προβοσκίδα του. Η προβοσκίς αύτη είναι άντί χει- 
ρός, καί εις τήν άκραν αύτής παρατηρεϊται είδός τι

-λωσσιδίου, τό όποιον είναι άντί δακτύλου. Βοή
θεια λοιπόν τοΰ οργάνου τούτου, ό έλέφας δεικνύει 
τήν έζαίοετον αύτήν έπιδεξιότητα, ήτις άμιλλάται 
πρός τήν χεΐοα τοΰ ανθρώπου.

0 έλέφας ζή άπό φυτών, χόρτων, φύλλων, κλά
δων, καρπών καί ριζών, Μέ -ούς χαυλιόδοντας αύ
τοΰ, έκριζόνει τά νέα φυτά καί διασχίζει τά τρυ
φερά δενδρίδια. Επειδή διαιταται εις υγρούς τόπους, 
ό οργανισμός αύτοΰ είναι μαλθακός, χαύνος, επίπε
δος, ή δέ κράσις φυσικώς φλεγματική, καί διά τούτο 
τό βάδισμά του, αί κινήσεις του, έχουσι περιβριθε'ς τι 
-καί άχαρι, εκτός τής προβοσκίδος του. Ανευ αύτοΰ 
τοΰ θαυμαστού οργάνου, ό έλέφας ήθελεν εΐσθα ζώον 
ηλίθιον καί άναίσδητον, ώς ό ρινόκερως. Ολη ή νοη- 
τικότης αύτοΰ υπάρχει είς τήν προβοσκίδα του, καί 
εις ταύτην οφείλει τάς λαμπροτέρας ιδιότητάς του. 
11 προβοσκίς είναι λίαν ευαίσθητος, ή δέ μεγίστη 
αύτής εύκαμψία, εφαρμοζομένη ικα ·ά ακριβώς επί 
πάντων τών αντικειμένων, καθιστά τήν άφήν έντε- 
λεστέραν. ’Εν αύτη λοιπόν ε’νοικεϊ ό νοΰς καί τό 
αίσθημα τοΰ ζώου, τό δέ λοιπόν σώμα είναι όγκος 
άκομψος, άμορφος, παχυμερής καί άχθος άνωφελές. 
Καλύπτεται τό όργανον τούτο ύπό δέρματος παχέος, 
σκληρού καί τραχέος, ώς δ φλοιός δένδρου· τό δέ 
χρώμααύτοΰ είναι μέλαν καί ρυπαρόν, διότι κυλιέται, 
ώς οί χοίροι, εις βορβορώδη Ιλη.

Οί ελέφαντες διάγουσι πάντοτε αγεληδόν περί 
τάς οχθας τών ποταμών πλησίον τών δασών, .τών 
Ιλών, όπου ύπάρχουσι βρύουλα. Δέν είναι κακοί, 
ούτε ζητοΰσι νά βλάψωσι, ώς ένασχολούμενοι πάν
τοτε είς τό τρώγειν. 'Ενίοτε βαδιζοντες καταστρέ- 
φουσι τάς καλύβας τών Μαύρων, ώς ήμεϊς κατα-ρέ- 
οομεν μυρμηκιάν, άλλα δέν βλάπτουσι τόν άνθρω
πον, τουλάχιστον, έάν δέν έρεθισθώσι. ’Εν τοιαύτη, 
όμως περιπτώσει μεταχειρίζονται τήν ίσχύν των, 
καί προσβάλλουσι διά τής προβοσκίδος καί τών χαυ
λιοδόντων όσους ανθρώπους προφθάσωσιν άλλ’ ε
πειδή δέν είναι εύκαμπτοι, πολλοί πολλάκι; σώ
ζονται .

Τά ζώα ταΰτα είναι μνησίκακα καί επί πολύν 
χρόνον ένθυμοΰνται τάς κατ’ αύτών ύβρεις. Αν καί 
δέν είναι δειλά, στερούνται όμως τής τών σαρκο
βόρων ζώων μεγάλης γενναιότητος· μαίνονται μέν, 
άλλά μετ’ ού πολύ άποκάμνουσι, διότι τό ύπερμέ- 
γεθες αύτών σώμα, άπαιτεϊ πολλήν μυώδη ίσχύν. 
όσον ζώόν τι είναι όγκωδέστερον, τόσον σχετικώς 
καί όλιγωτέραν δύναμιν έχει.

Οί άγριοι ελέφαντες ζώσιν άγεληδόν καί κολυμ- 
βώσι κάλλιστα, διότι τό σώμα των είναι ογκώδες, 
όταν έμβαίνωσιν εις βαθέα ύδατα, ύψόνουσι τήν 
προβοσκίδα διά νά άναπνέωσιν ευκόλως, έν ω τδ 
λοιπόν σώμα είναι όλοκλήρως υποβρύχιον.

Οί χαυλιόδοντες τών ελεφάντων παραλλάσσουσι 
κατά τό μέγεθος καί κατά τήν ποιότητα. Εύρίσκον- 
ταί τινες έχοντες βάρος έκατόν εΐκοσιπέντε λιτοών, 
άλλά σπανίως. Οί τής Αφρικής ελέφαντες, παρέχουσι 
τούς ωραιότερους καί μεγαλητέρους χαυλιόδοντας· 
οί πολυτιμότεροι όμως είναι οί λεγόμενοι πράσινοι.

Η πατρις τοΰ έλέφαντος είναι όχι μόνον ή με
σημβρινά Ασία, άλλά καί όλη σχεδόν ή Αφρική, ή 
Αιθιοπία, Α,βυσσινία, μέχρι τοΰ Εύέλπιδος ακρωτη
ρίου. Είς τινας δέ τόπους ύπάρχουσι τόσον άφθονοι,

ώστε είναι θαυμασμού άζιον νά βλέπτρ τις εκεί κα- 
τοικοΰντας ανθρώπους. Γέρων τις, τό όγόοηκοστόν 
πρώτον έτος τής ηλικίας άγων, δεινός θηρευτής, έ- 
βεβαίου ότι έφόνευε καθ’ έκάστην τέσσαρας ή πέντε 
ελέφαντας, άπαξ δέ εϊκοσιδύω.

1ί θήρα τών ελεφάντων είς Βενγάλην γίνεται ώς 
ακολούθως. Σχηματίζουσι περίβολον έκ πασσάλων, 
ληγόντων είς άδιέξοδον διάβασιν. Τά θήλεα έκ τών 
εξημερωμένων έπί τούτω ε’λεφάντων, ύπάγουσιν πρός 
ζήτησιν τών εις τά δάση άχειρώτων, καί τού; έλ- 
κύουσιν εντός τοΰ περιβόλου. ’Εκεί δένουσιν αύτούς 
δυνατά καί δέν τοΐς δίδουσιν τροφήν· ούιω δέ δα- 
μάζουσιν αύτού:, καθιστάμενους ύποκλινεΐς καί πει
θήνιους. Ο πρός τά εξημερωμένα Θήλεα ερως βοη- 
Οεϊ τήν ύποδούλωσιν τών άγριων ελεφάντων, οί ό
ποιοι αμέσως έξηΐΛεεοννται. Εάν δέ φύγωσι καί έπα- 
νακάμψωσιν εις τά δάση, συλλαμβάνονται πάλιν 
διά τής αύτής παγίδος· πολλάκις μάλιστα άρκεΐ, 
ινα ό έλεφανταγωγός άπέλθη, πρός άναζήτησιν αύτών 
εις τά δάση καί τ'ύς όμιλήση προστακτώς καί άπει- 
λητικώς, ώστε έρχονται πάλιν ήσύχως ύπό τον τοΰ 
ανθρώπου ζυγόν, Συγγοαφεύς τις βέβαιοί, ότι είς 
τήν τοΰ Σιάμ επικράτειαν, οί άγριοι έλέφαντες συλ- 
λαμβάνονταε ύπό τών θηλέων. Μίαν (ώραν μετά τήν 
σύλληψίντων γίνονται προσηνείς, καί άναβαίνουσιν 
οί άνθρωποι έπί τής ράχεώς των, έντός δε δεκαπέντε 
ήμερων έζημεροΰνται παντάπασι. ’Ενίοτε στέλλουσι 
πολυαρίθμους θηρευτά; είς τά δάση, διά νά τρομά- 
ξωσι τούς έλέφαντας διά κραυγών, λαμπάόων, πυ
ροβόλων, πυροτεχνημάτων κλπ. Περικυκλόνουσι δά
σος τι, έπειτα συμπλησιάζουσι καί πεοικλείουσι τούς 
έλέφαντας ούτως, ώστε άναγκάζουσιν αύτούς, νά 
έμβωσιν είς τόν περίβολον, όπου δένονται καί δα
μάζονται. Διά τών πασσάλων τοΰ περιβόλου, ό άν
θρωπος διέρχεται εύκόλως, χρείας τυχούσης, έν ώ ό 
έλέφας έμποδίζεται. Είς τήν Αφρικήν οί πτωχοί 
Μαύροι άνορύττουσι λάκκους, τούς όποιους σκεπά- 
ζουσι μέ φύλλα, όπως συλλάβωσ» διά τοΰ μέσου 
τούτου τούς ελέφαντας· έκεΐ δέ φονεύουσεν αύτούς 
διά βελών καί ακοντίων. Παρά τοΰ Βρούκου μαν- 
θάνομεν, ότι εύρίσκονται είς τήν Α,βυσσινία ν άνθρω
ποι μελανόχροες, ζώντες είς δάση έκ τοΰ κρέατος 
τος τών ζώων τούτων, τά όποια φονεύουσιν. Οί έλε- 
φαντοφάγοε ούτοι είναι επιδέξιοι θηρευτοί, ζωηροί 
καί εύκίνητοι, ονομαζόμενοι ϊγτνοχόκοι (coupe 
jarrets), διότι άποκρατοΰσιν οΰτω τούς έλέφαντας 
έφιπποι, καταδιώκοντες αύτούς, γυμνοί καί ξιφή
ρεις. Οταν ό έλέφας εφορμα κατ’ αύτών, ψεύγουσι· 
στρέφοντες δέ εύθύς, κόπτουσι τούς τένοντας τοΰ 
ποδός αύτοΰ· έπειτα άποοονεύουσιν αυτόν δι’ ακον
τίων, άφαιροΰσι τούς χαυλιόδοντας, καί κόπτουσι 
τό χρέους είς κομμάτια, τά όποια ξηραίνουσιν είς τόν 
ήλιον καί τρώγουσι.

Οί Πρίγγιπες τών Ινδών δεικνύουσι κυρίως τήν 
πολυτέλειαν των διά τοΰ πολλοΰ αριθμού τών ελε
φάντων, τούς όποιους διατρέφουσι πρός τήν ύπηρε- 
σίαιΛτωτ ϊπάρχουσι δέτοιοΰτοιέξημερωμένοι 20,000 
είς τό βασίλειον τοΰ Σιάμ. Πρό άμνημονεύτων χρό
νων οί Ινδοί εξημέρωσαν τό ζώρν τούτο καί μετεχει- 
ρίσθησαν αυτό, διά νά κομίζη· είς τόν πόλεμον 
ξυλίνους πύργους, γέμοντας τοξοτών καί άλλων μα
χητών. Οί Βασιλείς καί ήγεμόνες άπήρχοντο &ί£
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μάχην εποχούμενοι έπί τών ζώων αύτών, ατινα 
είσδόοντα έμμανώς είς τάς τών πολεμίων τάξεις 
κατέστρεφον καί έθανάτωναν αύτάς. Ο Πύρρος εφερεν 
έκ τούτων είς τόν κατά Ρωμαίων πόλεμον, ώς καί 
ό Αννίβας, δστις διεβίβασεν αύτά διά τών Αλπεων. 
Οί εμπειροπόλεμοι όμως στρατοί τών Ελλήνων και 
Ρωμαίων καταφρόνησαν μετ’ ού πολύ τό δπλον τούτο 
προσε'χοντες νά φονεύωσι τούς έλεφανταγωγούς. 
Οταν Αλέξανδρος ό Μέγας ένίκησε τόν Πώρον, εφε
ρεν έν Εύρώπη τούς πρώτους ελέφαντας καί τούς 
πρώτους ψιττακούς. 0 Ομηρος, δστι; πρώτος μνη
μονεύει τού ελεφάντινου οστού, δέν λέγει τίποτε καί 
περί τού παράγοντος αύτό ζώου, άλλ’ δ Ηρόδοτος 
πρώτος ώνόμασεν αύτό. ό Κούριος Δεντάτος, ό τόν 
Πύρρον νικήσας, έδειξε πρώτος τούς έλε'φαντας εις 
Ρώμην. Αλλά σήμερον, δτε τά πυροβόλα αντικατέ
στησαν τά βέλη, μένουσιν άχρηστοι οί έλέφαντες, 
ώς φοβούμενοι τόν κρότον καί τό πύρ, καί διά τών 
κροτάλων (τών τρακών) καί άλλων πυροτεχνημάτων 
τρομάζουσιν αύτά τά ζώα τόσον, ώστε φέρουσι τήν 
κατάπληξιν, τόν τρόμον καί την αμηχανίαν είς τάς 
ιδίας αύτών φάλαγγας' δέν μεταχειρίζονται αυτού; 
αυτούς πλέον, είμή εις οικιακά έργα η πρός έπίδει- 
ξιν δυνάμεώς τε καί πολυτελείας. 0 Μέγας Μογό- 
λος έτρεφε πολλούς, ώς καί οί βασιλείς τού Σιάμ, 
τού Πεγού, τού Τουκίνου κτλ. Σκεπάζουσιν αύτούς 
μέ πλούσιας σκηνάς, κάμνουσιν έπ’ αύτών ζωγρα
φιάς, θέτουσι χρυσούς δακτυλίους έπί τών χαυλιο
δόντων των, άναρτώσιν άδάμαντας έπί τών ώτίων 
των καί προσφέρουσιν είς αργυρά καί χρυσά σκεύη 
τήν τροφήν των. Εξημερωμένος έλέφας πωλείται 
συνήθως χίλια ώς χίλια διακόσια φράγκα, ένίοτε 
όμως εις τάς Ινδίας πέντε καί δέκα χιλιάδας κατά 
τήν ώραιότητα καί τό μέγεθος. Αλλ’ή τροφή αύτού 
απαιτεί ικανήν δαπάνην 6-7 φράγκα καθ’ ίκάστην, 
διότι τώ δίδουσιν, έκτός χόρτου καί φύλλων, όρύ- 
ζιον, καρπούς, ρίζας, άρτον, ζάκχαρι, καί θερμαν
τικά ώς πέπερι, γιγγίβερι, μοσχοκάρυον καί πρό 
πάντων ρακήν έξ όρυζίου, τήν οποίαν ύπεραγαπά. 
0 έλέφας χρησιμεύει είς τάς Ινδίας πρός μεταφοράν 
φορτίων, ή είς άνάβασιν. Αί γυναίκες τών μεγάλων, 
έγκλειόμεναι είς είδη τινά κλωβίων κιγκλιδωτών, 
φέρονται ύπό τών έλεφάντων είς τάς όδοιπορίας. Τό 
ζωηρόν αύτών βάδισμα είναι άνώμαλον καί άποτε- 
λεΐ κίνησιν όμοίαν τοΰ σαλευομένου πλοίου. 0 έλε- 
φανταγωγός, καθήμενος έπί τού λαιμού αύτού μέ 
αιχμηρόν καί άγκύλον σίδηοον, νύττει καί διευθύνει 
αύτόν, ώς θέλει. Μακροβατών ά έλέφας δύναταί νά 
άκολουθή άλκιμον καί καλπάζοντα ίππον σπανίως 
δέ τρέχων, έκτυπόνει διά τό μέγα αύτού βάρος τά 
ίχνη του είς τούς ύγρούς τόπους.

Τό ζώον τούτο άγαπά πολύ τόν οίνον, τά πνευ
ματώδη ποτά, τόν καπνόν καί τό φυτόν τού ταβά- 
κου, ένίοτε δέ μεθύων, κλονεΐται καί φαίνεται εύθυ- 
μότατος. Τό σύνηθες αύτού ποτόν είναι τό ύδωρ, τό 
όποιον καταπίνει, άφ’ ού προηγουμένως Θολώση. 
Εκπωματίζει έπιτηδείως διά τής προβοσκίδος 
του φιάλην οίνου· δύναταί τά στρέψη κλείδα, νά 
ώθήση όχέα (σύρτην), νά λύση πόρπην καί σχοινιά 
καί νά έκτελέση σχεδόν δ,τι ήμεΐς πράττομεν διά 
τής χειρός. Αναβιβάζει πάντοτε έπί τών ώμων δ,τι 
επιφορτίζεται, χωρίς νά θραύση ή νά βλάψη τό πα

ραμικρόν, μανθάνη νά φορτώνηται καί νά άποφορ- 
τώνηται διά τής προβοσκίδος μόνος του· έν γένει 
εργάζεται μέ πολλήν έπιδεξιότητα. Οταν ό οδηγός 
θέλη νά άναβη έπί τού λαιμού του, ύψώνει ένα τών 
έμπροσθίων ποδών, διά νά τώ χρησιμεύση ώς κλί- 
μαξ. Καταλαμβάνει ένίοτε παιδίον ή άνδρα διά τής 
προβοσκίδος καί θέτει αύτόν έπ’ αύτού χωρίς νά τόν 
βλάψη. Αγαπά πολύ νά λούεται, έπειτα δέ νά κα
λύπτεται έκ κονιορτού· ήξεύρει νά διώκη τάς νυτ- 
τούσας αύτόν μυίας, μετάχειριζόμε\ος πρός τούτο 
κλάδον δένδρου ή άλλο τι.

Τό μέγιστον τούτο ζώον φοβείται πολύ τήν τίγριν, 
τής οποίας μόνη ή οσμή προξενεί είς αύτό τρόμον 
καί φεύγει μ’ δλας του τάς δυνάμεις. Βασιλεύ; τις 
Ινδός έβαλε τίγριν \ά πολεμήση πρός τρεις τεθωρα
κισμένους έλε'φαντας, οΐτινες δυσκόλως ήμύνοντο 
πρός τό τόσον τρομερόν, σκληρόν καί εύκαμπτον 
ζώον. ό έλέφας, όταν υπάρχει κίνδυνος, προφυλάτ- 
τει πολύ τήν προβοσκίδα, συστέλλων αύτήν τοξο- 
ειδώς, καί τότε προβάλλει τούς χαυλιόδοντας· ε’άν 
κόψωσι τήν προβοσκίδα του, αποθνήσκει συνήθως. 
Δέν υποφέρει τού χοίοου τόν γρυγμόν, καί άποστρέ- 
φεται τό ζώον τούτο. Λέγεται δέ, δτι φοβείται καί 
τού; μύς, υποπτευόμενο; μή είσέλθωσιν είς τήν προ
βοσκίδα του, έν ώ υπνώττει.

Αί τοΰ έλέφαντος φωναί εΐναι είδος τι γρυγμού 
μάλλον ή ήττον ζωηρού, κατά τό όποιον δοκιμάζει 
πάθος. .Οταν οργίζεται έκβάλλει φωνάς όξυτάτας καί 
δυνατωτάτας, αί φωναί όμως τοΰ έρωτος άποδει- 
κνύουσι τόν διακαή πόθον αύτού. Η μουσική ήδύνει 
τού; έλε'φαντας, δεικνύοντας τήν χαράν, τήν έκπλη- 
ξιν, τήν εύχαρίστησιν, τήν οποίαν αισθάνονται, διά 
μικρών φωνών καί δι’ αρμονικών κινήσεων. Είς τούς 
έν τώ θηριοτροφείο) τών Παρισίων έδόθη συμφωνία 
μουσική καί παρετηρήθη τούτο.

Οί αρχαίοι ήςίουν, δτι δ έλέφας ήνόει τήν τού 
ανθρώπου γλώσσαν, δτι έλάτρευε τόν ήλιον, τήν σε
λήνην καί έδέετο τείνων τήν έκ φύλλων έστεμμένην 
προβοσκίδα του πρός τόν ήλιον. Ελεγον, δτι είναι φι
λόδοξος, δτι είχεν ήθη καί άρετάς, ώς τό φιλοδί- 
καιον, τήν φρόνησιν, τήν έπιείκειαν καί θρησκευτι
κόν αίσθημα- δτι έκαθαρίζετο συχνά, δτι ένεταφίαζε 
τά τών συμπατριωτών του πτώματα, τά όποια έκά- 
λυπτε μέ χώμα καί φύλλα, έκλαιε διά τόν θάνατον 
αύτών, έξήγαγε τού σώματος εύτών τά βέλη, (θε
ράπευε τάς πληγάς των, ώς οί έπιτηδειότεροι χειρούρ- 
γοι κτλ. Απέδωκαν πρός τούτοι; είς αύτόν τήν 
σωφροσύνην καί άλλα υψηλά καί εύγενή αισθήματα. 
Οί Ινδοί, προκατειλημμένοι άπό τά τής μετεμψυ- 
χώσεως δόγμα, νομίζουσιν δτι αί ψυχαί τών ηρώων, 
τών μεγάλων βασιλέων μεταβαίνουσιν είς τά τών 
έλεφάντων σώματα’ διά τούτο δέ σέβονται καί τι- 
μώσιν αύτούς. Οί λευκοί έλέφαντες, οΐτινες είναι 
σπανιώτατοι, ύπολαμβάνονται ώς όντα θεία, αν 
καί αί ιδιότητες αύτών είναι πολύ κατώτεραι άπό 
τάς τών άλλων έλεφάντων, καί οί είδωλολάτραι θεω- 
ρούσιν αύτά ώς ζώα ιερά, ώ; δντα προνομιούχα, 
δπερ συμφωνεί θαυμασίως πρός τά θρησκευτικά αι
σθήματα τών Ινδικών έθνών. Εν τούτοι; άπροκατα- 
λήπτω; έξετάζοντες τόν έλέφαντα, εύρίσκομεν αύτόν 
κατώτερον τού κυνός· διότι ή έπιδεξιότης αύτού 
έςαρτάται μάλλον άπό τόν τής προβοσκίδος του σχη-

• έλέφας τις έξεδικήθη τόν όδηγόν του, φονεόσαζ 
αυτόν ή σύζυγός του θεάτρια τοΰ λυπηρού τούτου 
συμβάματος. λαμβάνει τά δύο τέκνα της καί ρίπτει 
αύτά είς τούς πόδας τού ετι μανιώδους ζώου, λή

γουσα αύτώ. ’Επειδή έγώ'ευσας ti>r σύζυγότ μου, 
άγαίμεσε έπίσης την ζωή? έμοΰ τε χαί τΰχ τέχνων 
σου. Ο έλέφας σταματά εύθύς, καταπραΰνεται, καί 
ώς μεταμεληθείς λαμβάνει διά τής προβοσκίδος τό 

πρεσούτερον τών παιδιών, θέτει αύτό έπί τού λαιμού 
του ώς όδηγόν, μή θελήσας τούντεύθεν νά δεχθη 

άλλον ώς τοιούτον. »
0 έλέφας πίπτει ένίοτε είς είδος τι παραφροσύνης, 

ήτις άφαιρεϊ τήν εύπείθειάν του, καί καθίσταται έπι- 
φοβώτατος· άλλ’ ϋγιαίνωυ, αί όξύταται άλγηδόνες 
δεν είναι ίκαναί νά πείσωσιν αύτόν νά κακοποιήση 
τινα, οστις δέν έ'βλαψεν αύτόν. Φαίνεται δτι κατα
λαμβάνει τούς χλευασμούς καί ένθυμεΐται τούτο, 
διά νά έκδικηθή. Ζωγράφος ήθέλησε νά ζωγραφίση 
λέοντα έν τώ θηριοτροφείω τής Βερσάλης είς θέσιν 
έκτακτον, μέ τήν προβοσκίδα ύψωμένην καί τό στό
μα άνοικτόν ό υπηρέτης τού ζωγράφου, ερριψεν είς 
τό στόμα του καρπούς καί πολλάκις προσεποιείτο, 
δτι ρίπτει, διά νά μείνη είς αύτήν τήν θέσιν. ό έ
λέφας ήγανάκτησε διά τούτο, καί αντί νά δυσαρε- 
στηθή κατά τού υπηρέτου, απευθυνόμενος είς τόν 
κύριον, ερριψεν έπ’ αύτού διά τής προβοσκίδος ποσό
τητά τινα υδατος, θεωρών αύτόν ώς αίτιον αύτής 
τής απάτης.

Συγγραφεύς τις λέγει, δτι ό άγριος έλέφας εχει 
άρετάς, διότι είναι γενναίος καί έγκρατής. Αγαπά 
νά τιμάται καί λυπήται περιφρονούμενος. 0 αυτός 
συγγραφεύς προσθέτει, δτι άθυμεΐ ήττώμενος, δτι 
προφυλάττει πολύ τήν προβοσκίδα, καί δτε τό φυ
σικόν του είναι ήμερώτατον. Αλλος, δτι τό ζώον 
τούτο έχει περισσοτέραν κρίσιν καί γνώσιν τών άλλων 
ζώων, ώστε δύναταί τις νά εϊπη, δτι έχει χρήσίν 
τινα λογικήν, καί δτι είναι εύπειθέστατον. Αλλος 
δέ, δτι στερείται μόνον τού λόγου, δτι είναι υπε
ροπτικός καί φιλόδοξος, δτι θέλει νά έγκωμιάζηται, 
δτι έννοεϊ πάντοτε τούς χλευασμούς καί τά; ύβρεις. 
0 συλλαμβάνων έλέφαντα θηρευτής πλησιάζει καί 
χαιρετά αύτόν, ζητεί συγγνώμην, διότι τόν έδεσε, 
διαμαρτυρόμενο; δτι δέν έπραξε τούτο πρός έξυβρι- 
σμόν του, άλλά πρός ώφέλειαν καί πρός πολιτισμόν 
του. 0 έλέφας κατενυγμένος καί πεπεισμένος είς τήν 
φιλοφροσύνην αύτήν, ακολουθεί τόν θηρευτήν ώς ή
μερώτατον άρνίον. ό τελευταίος ούτος προσθέτει, ότι 
ό έλέφας εύκολώτερον δαμάζεται διά λόγων, ή διά 
ραβδισμών. ό Μογόλο; έχει έλε'φαντας δημίους τών 
είς θάνατον καταδικασμένων, καί δταν δ έλεφαν- 
ταγι^γός τού; διάτάξη νά σπεύσωσι νά φονεύσωσιν 
τού; άθλιους αύτούς, τούς καταπατούσιν καί τούς 
φονεύωσιν άν δ’ έξ έναντίας διαταχθώσι να βασα- 
νίσωσι τούς έγκληματίας, τότε θραύουσι τά όστά 

των κατ’ όλίγον.
• Φαίνεται, δτι οί πλείστοι έκ των νϋν άπελιθωμε'- 

νων έλεφάντων ήσαν χονδρότεροι καί μεγαλήτεροι 
τών ζώντων, ώς αί φάλαιναι ήσαν άλλοτε όγκωδέ- 
στεραι. ό πόλεμος όμως, τόν όποιον ό άνθρωπος 
έκήρυξε κατ’ αύτών, εμποδίζει αύτούς νά φθάσωσιν 

ί είς βαθύ γήρας. Τά όστά καί οί όδόντες τών άπε- 
λιθωμένων έλεφάντων μάς δεικνύουσι ζώα είκοσι καί

ματισμόν παρά άπό τήν νοημωσύνην αύτού. Είναι 
πράος, προσκολλάται καί άγαπά τόν άνθρωπον, καί 
βμως φονεύει πολλάκις τόν έλεφαντοδηγόν, κατά 
τόν καιοόν μάλιστα τής οχείας. Αναμφιβόλως δέν 
είναι άτίθασσος, ώς χορτοφάγος, καί αί ιδιότητες 
αύτού έξαρτώνται έκ τής κράσεως, έκ τού οργανι
σμού, καί δχι έκ τής αρετής του. ή χαυνότης τού 
χαρακτήρος έμφαίνεται είς τόν τρόπον, μέ τόν ό
ποιον έξημερούται. Η πείνα δαμάζει αύτόν καί έν 
τή αιχμαλωσία λησμονεί τούς συντρόφους του- υπα
κούει άγογγύστως είς τήν θε'λησιν τού άνθοώπου, τού 
οποίου ή φωνή τόν τρομάζει, κύπτει τόν λαιμόν αύτού 
ύπό τόν ζυγόν, τόν όποιον τώ έπιβάλλουσι, καί δεν 
τολμά νά έναντιωθή, έν ώ ό προβεβηκώ; λέων μενει 
αδάμαστος καί βλέπει τόν άνθρωπον ώς τύραννον 
αύτού. ‘Η όργή δ’ αύτού είναι έφήμερος, διότι δέν 
είναι τοΰ χαρακτήρός του, ώς καί όλων τών χορτο
φάγων ζώων.

0 άγελασμός τών έλεφάντων είναι άόριστος καί 
ασύνδετος, τουτέστι συνέρχονται καί άποχωρίζονται 
όταν θέλωσι. Συνέρχονται δ’ δχι άπό φιλίαν, άλλά 
διότι αισθάνονται τήν ατομικήν των άδυναμίαν καί 
ανικανότητα τού νά ύπερασπίσωσιν έαυτούς, έάν δέν 
είναι πολυάριθμοι· ώς οί τήν Αφρικήν περιηγούμενοι 
ξένοι συνέρχονται είς συνοδείαν, καίτοι άγνώριστοι 
πρός άλλήλους καί ούδεμίαν σχέσιν εχοντες, άλλά 
χωριζόμενοι, άφ’ου ό κίνδυνος παρέλθη. ‘Η εύπείθεια 
λοιπόν καί υποταγή τού έλέφαντος άποδεικνύουσι 
τήν άδράνειαν τής φύσεώς του· άν καί μέγας καί 
ισχυρός, γίνεται τό ερμαιον τού λέοντος, τής τίγρι- 
δος, τούς οποίους φοβείται ύπερβολικά.

Εκ τών αισθήσεων τού έλέφαντος τήν πρώτην 
θέσιν κατέχει ή δσφρησις ώς μάλλον άνεπτυγμένη, 
τήν δευτέραν ή άκοή, τήν τρίτην ή τής προβοσκίδος 
άφή, τήν τετάρτην ή ορασις, καί τέλος πάντων τήν 
τελευταίαν ή γεύσις, ώς ή κτηνωδεστέρα· ενεκα δέ 
τούτου ή δυνατή γεύσις τής ρακής, ήτις απαρέσκει είς 
τά άλλα ζώα, αρέσει πολύ είς αύτόν.

0 έλέφας είναι, λέγεται, εύγνώμων καί έκδικη- 
τικός· άναφέρονται δέ συμβεβηκότα πολλού λόγου 
άξια, έάν έχωνται άληθείας. Εκδικείται, δταν δυ- 
νηθή, άλλά πραύνωσιν αύτόν εύχερώς, προσφέροντες 
τροφήν. Τα θηλεα αύτών είναι πραότερα καί φιλο- 
στοργώτερα, ώς όλα τά άλλα είδη. Ολοι σχεδόν οί 
περιηγηταί άποδίδουσιν είς τό ζώον τούτο ιδιότητας 
έξοχους, άναφέροντες συγχρόνως παραδείγματα έκ- 
δικήσεως και θηριωδίας· ή φυσική όμως διάθεσις 
αύτού είναι πραεΐα, έν όσιο δέν έρεθισθή. Διδάσκου- 
σιν αύτόν νά χαιρετά τόν κύριόν του, νά γίνεται ΰπο- 
κλινής καί πειθήνιος, καί νά πράττη δ,τι άπαιτούσι 
τταρ’ αύτού, άρκεϊ μόνον νά μεταχειρίζωνται αύτόν 
μαλακώς. Μανθάνουσιν έπίσης αύτόν νά σημειώνη 
τόν τής μουσικής ρυθμόν καί νά κινήται έμμέτρως. 
Οτι δ έννοεϊ τούς λόγους τού κυρίου του δεν άπε- 
δείχθη. Αληθώς §σον ζώόν τι δαμάζεται εύκόλως 
καί διδάσκεται ύπό τού άνθρώπου, τόσον μάς φαί
νεται νοήμον, άλλά τούτο είναι έπίκτν.τόν τι καί 
νοημωσυνη προερχομένη διά πολλών φροντίδων.

Αναφερομεν έν τούτοις γεγονότα τινα, μνημονευό
μενα οπό τινων συγγραφέων πρός άπόδειξιν της φυ
σικής όρμής (instinc) τού έλέφαντος, τά όποια ούτι 
έξασθενούμιν, οΰτε έπιβεβαιοΰμεν.
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είκοσιπέντε ποδών υψου;, και α
ναλόγιο; παχέα καί μακρά, έν ω 
τοιαΰτα δένεύρίσχονται σήμερον.

Κ. !

ΕΡΩΔΙΟΣ.

ΕΡΩΔΙΟΣ.

Το πτηνόν τούτο έχει τριών 
ποδών καί τριών δακτύλων μή
κος άπό τής άκρας τοϋ ράμφους 
μέχρι τών ονύχων, δύο ποδών 
καί δέκα δακτύλων μέχρι τής 
άκρας τής ούράς, τό δέ πλά 
τος τών άνεφγμένων πτερύγων 
αύτού πέντε ποδών· καί όμως 
δέν ζυγίζει, είμή τρεις λίτρας 
ώς έγγιστα. Τά πτερά αύτοϋ εί
ναι γενικώς κυανόλευκα στα
χτερά, τό μέτωπον καί ή άκρα 
τής κεφαλής λευκά, τό δέ ίνίον 
κοσμείται άπό λόφον μέλχν συγ · 
κείμενον έξ εύκάμπτωνκαί εύ 
κινήτων πτερών. Τό έμπροσθεν 
τοΰ λαιμού είναι λευκόν καί πε- 
ποικιλμένον άπό μέλανα μίγμα
τα, τό δέ κάτωθεν στολίζεται 
άπό πτερά λευκομέλαινα καί 
στενά.

0 ερωδιός ζητεί πανταχοΰ 
τήν γεντονίαν τών λιμνών, πο
ταμών καί τελμάτων πάντοτε
σχεδόν μονήρης, μένει κατά ώρας ολοκλήρους ακίνητος 
έπί τής αύτής δέσεως, δταν ένεδρεύ/ι τοϋ; έκ τοϋ σύ
νεγγυς διαβαίνοντας βατράχους καί ϊχθύας,οϊτινες ά- 
ποτελούσι τήν πρωτίς-ην αύτού τροφήν, έμβαίνειεΐς τό 
ύδωρ μέχρι τών γονάτων, έχων τήν κεφαλήν μεταξύ 
τών ποδών, -καί άφ’ ού περιμείν?) μέ υπομονήν τήν 
στιγμήν, διά νά καταλάβφ τήν λείαν του, εξαπλώ
νει έξαίφνης τόν μακρόν αύτού λαιμόν καί διατρυπά 
αύτήν διά τοϋ ράμφους. Πολλάκις άπόλλυται έξ 
ασιτίας, ή υποφέρει μακράν πείναν ένεκα τοΰ κα- 
τακαλύπτοντο; τά ύδατα πάγου, άλ.λά τότε κινεί
ται περισσότερον, διά νά εύρη, ρύακας άπαγώτου; ή 
θερμά; πηγάς, όπου καταπίνει κατ’ άνάγκην τήν 
λεγομένην υδατώδη φακήν, καί άλλα μικρά φυτά. 
Τό σκυθρωπόν και μονάζον τοϋτο ζώον δέν ζητεί 
ποσώς τήν σκεπήν τών δένδρων, καθώς τά άλλα 
πτηνά, άλλά μένει πάντοτε ασκεπές έπί πασσάλου 
ή έπί λοφίσκου έν μέσω λειμώνος κατεκλυσμένου.

Λι ερωδιοί δέν περιιπτανται συνήθως, είμή κατά 
τήν νύκτα, απερχόμενοι είςτά πλησίον ύψίκομα δάση, 
δθεν έπιστρέφουσι πρό τή; ήμερα;. Τότε ακούεται 
εί; τόν αέρα φωνή ξηρά καί όξεΐα, ήτις δύναται νά 
παραβληθή πρός τήν τοϋ χηνός, έάν δέν ήτο μελαγ- 
χολικωτέρα καί βραχύτερα. Κατά τήν ημέραν άπο- 
φεύγουσι τόν άνθρωπον, όταν προσβάλλωνται ύπό 
αετού ή ίέρακος, δέν ύπεκφεύγουσι τάς προσβολάς 
των, είμή ύψούμενοι εϊς τόν αιθέρα καί προσπαθοϋν- 
τες νά άρθώσιν ύπεράνω έκείνων· ώς τελευταίαν δ’ ά
μυναν, όταν πλέον δέν δύνανται ν’ άποφύγωσι τήν 
προσβολήν τοϋ σαρκοφάγου πτηνού, θέτουσι τήν κε- 
οαλήν των ύπό τήν πτέρυγα καί παρουσιάζουσι τό

όξύ αύτών ράμφος πρός τόν άρπαγα, όστις επιπίπτω* 
κατ’ αύτού μετά μεγάλης ορμής, τρυπάται ύπό τοΰ 
ράμφους.

Τά πτερά τών ερωδιών είναι κατ’ αναλογίαν με- 
γαλήτερα παντός άλλου πτηνού καί πολύ κυρτά· 
πλήττουσ; δέ τόν αέρα διά κινήσεως όμαλής καί 
κανονικής, καί ά ομοιόμορφος πτερυγισμός υψώνει καί 
φέρει τό τόσον ισχνόν και λεπτόν σώμά των είς 
τοιούτον ΰψος, ώστε δέν θεωρούνται πόρρωθεν, είμή 
πτέρυγες άνευ φορτίου, έωσού είσδύσωσιν είς τά 
σύννεφα.

Τά πτηνά ταύτα οίκοδομούσι τά; φωλεάς των 
επί τών υψηλότερων κορυφών τών δένδρων, σπανίως 
δέ καί έπί τών θάμνων. Διά τούτο καί ό ψαλμωδός 
λέγει «χορτασθήσονται τα ξύλα τού πεδίου, αί κέ
δροι τού λιβάνον, ά; έφύτευσας* έκεΐ στρουθιά ένοσ- 
σεύσουσι, τοΰ ερωόιο'ϋ ή κατοικία ηχείται αύτώκ. ·

Οί αρχαίοι έσφαλμένως ένόμιζον, ότι τό πτηνόν 
τοϋτο υποφέρει άλγηδόνας κατά τόν καιρόν τοΰ γά
μου του- Οί νεώτεροι παρατηρήσαντε; μετά περιέρ
γειας τόν βίον αύτοϋ, άπέρριψαν τήν περί τούτου 
γνώμην τού Αριστοτέλους, τού Πλινίου καί Θεο- 
φράστου.

Αν καί οί έρωδιοί ζώσι μονάζοντες καί εύάριθμοι 
εύρίσκονται εί; τού; ύπ’ αύτών οΐκουμένους τόπους, 
κάνέν όμω; είδος πτηνού δέν άπήλθε τόσον μακρμ 
είς τά αντίθετα κλίματα, όσον αύτό.

όταν συλληφθή τό πτηνόν τούτο έφηβον, ούδε- 
μίαν τροφήν δύναται νά δεχθή, έξερεύγεται μάλιστας 
εκείνην, τήν οποίαν έπειράθησαν νά τό κάμωσι νά 
καταπίνι, καί ή μελαγχολία νικώσα τήν φυσικήν τής

έξιν χαί της ε’ρωτήσεως καί τής άποκρίσεώς, ά ύπνος 
άρχισε νά καταλαμβάνη τούς πάντας, καθώς είς τήν 
οικίαν τοΰ άπλουστερου τών πολιτών.

Καί μολαταύτα, άπό τό δώμα τούτο τοΰ νέου 
βασιλέως, καί ή μουσική τής έορτής ήκούετο, καί τά 
λαμπρώς φωταγωγημένα παράθυρα τής μεγάλης αι
θούσης έφαίνοντο.

Δέκα λεπτά μετά τήν είσοδον αύτοϋ είς τόν κοι
τώνα του, ό νέος Λουδοβίκος, άπό κίνησίν τινα με- 
γαλ-^τέραν παρά τήν γενομένην εις τήν έξοδον αύ- 
τοΰ, διέκρινε τήν έξοδον τού καρδιναλίου, όστις 
διευθύνετο έπίσης είς τήν κλίνην του, δορυφορούμενος 
άπό μέγαν αριθμόν εύγενών άνδρών τε καί γυναικών.

Επειτα, καί άν ήθελεν άκόμη νά ϊδή τήν κίνησιν 
ταύτην, έφθανε νά κυττάξή άπό τό παράδυοον, τοϋ 
οποίου τά φύλλα δέν είχαν κλεισθή.

II Εξοχότης Του διέβη τήν αύλήν, ουνοδευόμενος 
άπό τόν ίδιον Δεσπότην κρατούντα φανόν είς τάς 
χεΐρας· μετά ταϋτα διέβη ή βασιλομήτωρ, κράτους 
μένη μέ οικειότητα άπό τόν βραχίονα τής Δεςποι- 
νης, καί έπορεύοντο αί δύω, όμιλοΰσαι σιγαλά ώ- 
παλαυιΐ φίλαι.

όπισθεν τών δύω τούτων ζευγαρίων, ήρχοντο άρ- 
χόντισσαι μεγάλαι, ακόλουθοι, αξιωματικοί· τά 
φώτα έλεγες καί έκατάκαιαν τήν αύλήν ολην ώς πυρ- 
καϊά, τής όποιας κινητή ήτον ή άντανάκλασις. 
Μετά ταϋτα, ό ήχος τών βημάτων και τών φωνών 
έχάθη είς τά έπάνω δώματα.

Τότε κανείς πλέον δέν έσυλλογίζετο τόν βασιλέα, 
όστις, άκουμβών περίλυπος είς τό παράθυρόν του, 
είχεν ίδεΐ διερχόμενα όλα εκείνα τά φώτα, είχεν 
άκούσει άπομακρυνομένους όλους έκείνους τούς ή
χους· κάνεις! εξαιρούμενου μολαταύτα τοϋ αγνώ
στου εκείνου τοϋ μεδικείου ξενοδοχείου, τόν όποιον 
εϊδαμεν έξερχόμενον τυλιγμένον είς τόν μαΰρον μαν
δύαν του.

Ο άγνωστος ουτος είχεν άναβή άπ’ εύθείας εϊς τό 
φρούριον, καί έπεριφέρετο μέ τήν μελαγχολικήν 
μορφήν του εις τά πέριξ τοΰ παλατίου, τό όποιον 
ό λαός έπερικύκλονεν άκόμη· βλέπων δέ ότι κάνεις 
δέν έφύλαττε τήν μεγάλην πύλην, ούτε τά προπύ
λαια, διότι οί στρατιώται τού ΔΕΣΠΟΤΟΥ καί οί 
βασιλικοί στρατιώται έφιλοφρονοϋντο άμοιβαίως, έ
πιναν δηλαδή άφθόνως άπό τά κρασία τού παλατίου, 
ό άγνωστος έσχισε τό πλήθος, έπειτα διέβη τήν 
αύλήν, έπειτα ήλθεν έως τήν κορυφήν τής κλίμακος, 
ήτις έφερεν είς τοΰ καρδιναλίου.

Διευθύνθη ίσως πρός τό μέρος τούτο, διότι εδώ 
είδε τά φώτα τά πολλά, καί τήν μεγάλην κίνησιν 
τών ακολούθων καί τών υπηρετών.

Αλλά τόν άνεχαίτισεν αίφνιδίως τά σταύρωμα 
τού^ τουφεκίου, καί ή κραυγή τού σκοπού.

— Πού πηγαίνεις, φίλε ; ήρώτησεν ό σκοπός.
— Είς τοϋ βασιλέως, άπεκρίθη ήσυχα καί υπερή

φανα ό άγνωστος.
δ ό στρατιώτης έφώναξε τότε ένα τών αξιωματι
κών τής Αύτού Εξοχότητος, όστις, μέ τό δφος έκεί- 
νο μέ τό όποιον γραφεύς ύπουργικός άπαντά εις 
τάς /ρωτήσεις Ικετεύοντας τίνος πολίτου, μόλις 
έκαταδέχθη ν’ άποκριθή τά έςής·

— Είς τήν απέναντι κλίμακα.
Καί ό αξιωματικός, χωρίς νά δώσνι περαιτέρω

διατηρήσιώς του όρμήν, παραδίδει αύτό είς νέκρω- 
σιν. Αλλά νέον προμηθευθέν, τρώγει τά έντόσθια 
τών ιχθύων καί ωμόν κρέας, συνειθίζει όλίγον κατ’ ό
λίγον είς τήν έξημέρωσιν, διαίτάται μετά τών δρ- 
νίθων καί γίνεται μάλιστα επιδεκτικόν κινήσεων 
τινων διδακτών, ώς παραδείγματος χάριν, τοΰ νά 
περιτειλίσση τόν λαιμόν του περί τάς χεΐρας τοϋ 
κυρίου του.

Τό κρέας τών έρωδιών δέν είναι καλόν φαγητόν, 
άν καί άλλοτε άπετέλει βασιλικόν κυνήγιον· άλλ’ ή 
Θήρα του παρέσχε λαμπρότατα πτερά καί (χρησίμευε 
πρός διασκέδασιν τών ηγεμόνων.

0 ΪΠΟΚΟΜΙΙΣ ΤΗΣ ΒΡΑΖΕΑΟΟΗΣ.
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΝΕΩΤΑΤΟΝ

(Συνέχεια. Ιδέ φυλλάδιον ΚΓ'.)

θ'.
ΕδΩ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ TOT ΜΕΔΙΚΕΙΟΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟΣ.

έν τούτοις, 6 κοιμώμενος ουτος ή ετοιμαζόμε
νος νά κοιμηθή αξιωματικός, άν καί άφροντις κα
τά τό φαινόμενον, έφερεν εϊς τούς ώμους του βα- 
ρείαν εύθύνην.

ϊπολοχαγός ών τών δορυφόρων τού βασιλέως, έ- 
χυβέρνα όλον τόν λόχον, όστις, έλθών τότε άπό Πα
ρισιού;, έσύγκειτο άπό έκατόν είκοσιν άνδρας· εξαι
ρούμενων όμως τών είκοσι, περί τών οποίων άνε- 
φέραμεν, οί λοιποί έκατόν υπηρετούν ώς φρουρά τής 
βασιλομήτορος, καί κατ’ εξοχήν τοϋ κυρίου καρδι

ναλίου.
Ο εξοχότατος Ιούλιος Μαζαρϊνος, έπιθυμών νά 

οΐκονομήση τά οδοιπορικά έξοδα τής φρουράς του, 
έμεταχειρίζετο τήν φρουράν τοΰ βασιλέως, καί μέ 
πολλήν έλευθεριότητα,διότιέλάμβανε πεντήκοντα διά 
τόν έαυτόν του, πράγμα, τό όποιον θά εΰρισκαν 
πολύ άτοπον οί μή γνωρίζοντες τά έθιμα τή; αύ- 
λής ταύτης.

ό,τι δμως θά έφαίνετο ιδίως, άν όχι άτοπον, 
τούλάχιστον έκτακτον είς πάντα ξένον, είναι ότι 
τό μέρος έκεΐνο τού παλατίου τό προσδιωρισμένον 
διά τόν κύριον καρδινάλιον ήτον λαμπρόν, πολύφω- 
τον, πολυάνθρωπον. Οί δορυφόροι έφύλατταν εϊς ό
λα; τάς θύρας, καί δέν έπέτρεπαν τήν είσοδον εις 
κανένα, έκτός τών ταχυδρόμων οϊτινες, καί είς τό 
ταξείδιον ακόμη, ήκολούθουν τόν καρδινάλιον διά 
τάς ανταποκρίσεις του.

Εκ τών λοιπών πεντήκοντα, είκοσι μέν ήσαν εις 
τήν ύπηρεσίαν τής βασιλομήτορος, οί δέ τριάκοντα 
άνεπαύοντο, διότι έμελλαν νά μεταλλάξουν αΰριον 
τούς συντρόφους των.

έίς τό μέρος άπ’ έναντίας τό προσδιωρισμένον 
δια τόν βασιλέα, ήτον σκότος, σιωπή, καί έρημία. 
Αφού έκλείσθησαν άπαξ αί θύραι, όλα τά σημεία 
τής βασιλείας έξελιπαν. Οί ύπηρέται όλοι είχαν άπο- 
συρθή όλίγον κατ’ όλίγον ό κύριος Πρίγκιψ έστειλε 
νά έρωτήσν; άν ή Μεγαλειότης Του είχεν ανάγκην 
τής υπηρεσίας του, καί άφού τοΰ έμήνυσε τόσύνηθες 

ζ|·« ό ύπολοχαγός φών δορυφόρων, όστις είχε τήν

ί
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προσοχήν είς τόν άγνωστον, έπανελαβε τήν διακο- 
πείσαν συνομιλίαν τού.

0 ξένος, χωρίς ποσώς ν’ άποκριθτί, διευθύνθη πρός 
άήν δειχθεϊσαν κλίμακα.

Πρός τδ μέρος τούτο ούτε φωνα'ι ούτε φώτα.
Αλλά σκότος, έν μέσω τοΰ δποίου έφαίνετο σκο

πός περιπλανώμενος ώς σκιά.
Αλλά σιωπή, ήτις έκαμνε ν’ ακούεται δ ήχος τών 

βημάτων του, συνοδευύμενος άπδ τδν κρότον τών 

πτερνιστήρων του είς τάς πλάκας.
0 σκοπός οδτος ήτον είς τών είκοσι δορυφόρων 

της ιδιαιτέρας υπηρεσίας τού βασιλέως, έκτελών τό
έργου του μέ τήν ακαμψίαν καί την εύσυνειδησίαν 
ανδριάντας.

— Τίς ει ; είπεν δ σκοπός.
— Καλός, άπεκρίθη δ άγνωστος.
— Τί θέλεις ·,

— Νά δ μιλήσω τού βασιλέως.
— Ω ! ώ ! φίλτατέ μου κύριε, αύτδ δέν είναι 

δυνατόν.

— Καί διατί;
— 0 βασιλεύς έπλάγιασε.
— έπλάγιασεν άπό τώρα ·,

— Ναί.
— Δεν πειράζει, πρέπει νά τού όμιλήσω.
— Καί εγώ σού λέγω δτι δέν είναι δυνατόν.
— Εν τούτοις ....
— Μακράν !
— έχεις τοιαύτην παραγγελίαν ·,
— Δέν θά σού δώσω λόγον. Μακράν!

Καί τήν φοράν ταύτην δ σκοπός συνώδευσε τούς
λόγους του μέ άπειλητικδν κίνημα· άλλ’ δ άγνωμος 
δέν έσάλευσε ποσώς άπδ τόν τόπον του, ώς νά εί

χαν ριζώσει οί πόδες του εις τό έδαφος.

— Κύριε δορυφόρε, είπεν, είσαι εύγενής ·,
— Εχω τήν τιμήν αύτήν.
— Τά λοιπόν ! Καί εγώ εύγενής είμαι, καί με 

ταςύ εύγενών άπαιτεΐται φιλοφροσύνη.
0 σκοπός έχαμήλωσε τό δπλον του, νικηθείς άπό

τήν άξιοπρέπειαν μέ τήν όποιαν έπροφέρθησαν οί 
λόγοι ούτοι.

— Λέγε, κύριε, τού είπε, καί, άν μού ζητγς
πράγμα τό όποιον είναι είς τήν εξουσίαν μου ....

— Εύχαριστώ. έχεις άξιωματικόν, δέν είναι ά- 
λήθεια ·,

— Τόν ύπολοχαγόν μας· μάλιστα, κύριε.
— Πολύ καλά· επιθυμώ νά δμιλήσω μέ τόν ύ

πολοχαγόν σας.
— Α! τότε άλλάζει. Ανάβα, κύριε.·
Ο άγνωστος έχαιρέτησε τόν σκοπόν μέ μεγαλο

πρέπειαν, καί άνέβη τήν κλίμακα, ενώ ή φωνή· ”1πο- 
,Ιοχαγέ, σέ ζητονν, άπό σκοπόν εις
σκοπόν, έπροπορεύετο τοΰ άγνωστου, καί έπήγαινε 
νά διαταράξνι τόν πρώτον ύπνον τού άξιωματικού.

Σύρων τά ύποδήματά του, τριβών τούς οφθαλμούς 
καί θηλυκόνων τόν μανδύαν του, δ άξιωματικός έ- 
προχώρησε τρία βήματα έμπροσθεν τού άγνωστου.

— Τί επιθυμείς, κύριε ; τόν ήρώτησεν.
•— Είσαι ό άξιωματικός τής ύπηρεσίας, δ ύπο- 

λοχαγός τών δορυφόρων;

— Εχω τήν τιμήν αύτήν, άπεκρίθη δ άξιωμα- 
τικός. *

— Κύριε, πρέπει άφεύκτως νά λαλήσω μέ τδν 
βασιλέα.

0 άξιωματικός έκύταξε προσεκτικώς τδν άγνω
στον, καί είς τό βλέμμα τούτο, δσον ταχύ καί άν ή- 
τον, είδε πάν δ, τι ήθελε να ϊδή, δηλαδή άνδρα 
πάντη διακεκριμένον ύπό κοινότατου ένδυμα.

— Δέν υποθέτω βέβαια δτι είσαι τρελλός, άπε
κρίθη· καί έν τούτοις βλέπω, κύριε, δτι είσαι είς 
κατάστασιν νά γνωρίζγς δτι δέν έμβαίνουν κατ’αύ-
τόν τόν τρόπον είς βασιλέα χωρίς τήν συγκατάθε- 

| σίν του.
— Θά συγκατατεθή, κύριε.
— Συγχώρησέ με, κύριε, ν’ άμφιβάλλω· ό βασι

λεύ; πρό ένός τετάρτου τής ώρας έμβήκεν εις τόν 
κοιτώνά του, καί τήν στιγμήν ταύτην πρέπει νά έκ- 
δύεται. Επειτα, ή παραγγελία έδόθη.

— δταν μάθη ποιος είμαι, άπεκρίθη δ άγνωςος 
άνυψώσας τήν κεφαλήν, θά δώσνι άλλην παραγ
γελίαν.

0 άξιωματικός έπί τό μάλλον έξεπλήσσετο, έπί 
τό μάλλον ύπε τάσσε το.

— Αν άπεφάσιζα νά σέ άναγγείλω, ήμπορώ τού-
λάχιστον νά γνωρίζω ποιον όνομα έπρεπε νά εϊπώ, 
κύριε *,

— Ανάγγειλε τήν Αύτού Μεγαλειότητα Κάρο
λον τόν Β', βασιλέα τής Αγγλίας, Σκωτίας καί Ιρ
λανδίας.

0 άξιωματικός άφήκε κραυγήν έκπλήξεως, ώπι-
>δρόμησε, καί έφάνη είς τό ωχρόν πρόσωπόν του 

μία τών διαπεραστικωτέρων συγκινήσεων, δσας ποτέ 
ΐσχυράς ένεργείας άνθρωπος έπάσχισε νά καταπνί- 
ξη, εις τό βάθος τής καρδίας του.

— Ω! ναί, Μεγαλειότατε· τώ δντι, είπεν, έ
πρεπε νά σέ γνωρίσω.

— Είδες βέβαια τήν εικόνα μου ;
— Οχι, βασιλεύ.
— 0 μέ είδες τόν ίδιον άλλοτε είς τήν αύλήν, 

πρό τού νά μέ διώξουν άπό τήν Γαλλίαν ;
-— Οχι, βασιλεύ· ούτε τούτο.

Το'τε πώς θά μ’ έγνώριζες, άν δέν είδες ούτε 
τήν εικόνα μου, ούτ’ εμέ τόν ίδιον j

— Βασιλεύ, είδα τήν Αύτού Μεγαλειότητα τόν 
βασιλέα πατέρα σου είς φοβερωτάτην στιγμήν.

— Τήν ήμέραν . . .
— Ναί.
Νέφος ζοφερόν διήλθε τό μέτωπον τού βασιλέως; 

έπειτα, άπομακρύνων αύτό μέ τήν χεϊρα'
— Δυσκολεύεσαι άκόμη νά μέ άναγγείλιρς·, είπε.
— Βασιλεύ, ζητώ συγχώρησιν, άπεκρίθη ό άξιω

ματικός· άλλά πώς ήτον δυνατόν νά γνωρίσω βα
σιλέα ύπό τοιαΰτα άπλά φορέματα, καί μολαταύτα, 
καθώς έλαβα τήν τιμήν νά τό είπώ πρό ολίγου είς 
τήν Μεγαλειότητα Σου, είδα τόν βασιλέα Κάρολον 
τόν Α . . . πλήν, συγχώρησέ με, τρέχω νά είδο-- 
ποιήσω τόν βασιλέα.

Επειτα, στραφείς πάλιν
— έπιθυμεΐς βέβαια, Μεγαλειότατε, είπεν, ή 

συνέντευξις αύτη νά φυλαχθή μυστική ;
— Αέν τό άπαιτώ· πλήν, άν $ναι δυνατόν νά, 

φυλαχθή . . .
vi JD*

----- Δυνατόν είναι, βασιλεύ, διότι ήμπορώ νο
μήν ειδοποιήσω τόν πρώτον εύγενή τής υπηρεσίας^

πρέπει δμώς διά τούτο νά συγκατατεθής, Μεγα
λειότατε, νά μού παραδώσης τό ξίφος σου.

— Τώ δντι. Είχα λησμονήσει δτι κάνεις δέν 
έμβάίνει ένοπλος είς τόν βασιλέα τής Γαλλίας.

— Διά τήν Μεγαλειότητά Σου ήμπορεϊ νά γείντρ 
έξαίρεσις, άν θέλης· άλλά τότε πρέπει νά σκεπάσω 
τήν ευθύνην μου, ειδοποιών τήν υπηρεσίαν τοΰ βα- 
σιλέως.

— Ιδού τό ξίφος μου, κύριε. Θέλεις τώρα νά 
μέ άναγγείλτς είς τήν Αύτού Μεγαλειότητα ·,

— Παρευθύς, βασιλεύ.
Καί ό αξιωματικός έτρεξεν αμέσως καί έκρουσε 

τήν συγκοινωνούσαν Θύραν, τήν όποιαν τού άνοιξεν 
ό θαλαμηπόλος.

— Η Αύτού Μεγαλειότης ό βασιλεύς τής Αγ
γλίας· έφώναξεν ά άξιωματικός.

— Η Αύτού Μεγαλειότης ό βασιλεύς τής Αγ
γλίας ! έπανέλαβεν ά θαλαμηπόλος.

Τάς λέξεις ταύτας άκούσας, είς τών εύγενών ί- 
■tivctoet τά δύω φύλλα συνάμα τής θύρας τού βα- 
σιλέως, καί έφάνη τότε δ ΙΔ' Λουδοβίκος, άσκεπής, 
χωρίς ξίφος, μέ τόν υπενδύτην άνοικτόν, καί προ- 
βαίνων μέ μεγίστην έκπληξιν.

— Σύ, άδελφέ μου ! σύ, είς Βλουά .' έφώναξεν ό 
Λουδοβίκος, προσκαλών διά νεύματος τδν εύγενή καί 
τόν θαλαμηπόλον ν’ άναχωρήσουν, οιτινες καί άπε- 
σύρθησαν εις τό πλησιόχωρο* δωμάτων.

— Βασιλεύ, άπεκρίθη δ Β' Κάρολος, έπήγαινα 
είς Παρισίους μέ τήν ελπίδα νά ίδώ έκεΐ τήν Με
γαλειότητά Σου, δταν έκ φήμης έμαθα δτι έμελλες 
νά έλθ·ρς είς τήν πόλιν ταύτην. Παρέτεινα τότε 
τήν διαμονήν μου, έχων ιδιαίτερόν π νά σού κοι
νοποιήσω.

—- Θε'λεις νά μού λαλήσης είς τόν κοιτώνα τού
τον, άδελφέ μου ;

— Μάλιστα, βασιλεύ, διότι πιστεύω δτι κάνείς 
δέν μάς άζούει.

— ’Απέλυσα τόν εύγενή μου καί τόν θαλαμηπό
λον μου, οιτινες είναι είς τό πλησιόχωρου δωμάτων. 
Εκεί, όπίσω άπό τόν ξυλότοιχον έκεΐνον, είναι δωμά
των άπομονωμένον, κοινωναϋν μέ τόν προθάλαμον· 
καί είς τόν προθάλαμον τούτον ένα μόνον άξιωμα- 
τιζέν είδες, δέν είναι άλήθεια ·,

— Ναί, βασιλεύ.
— Πολύ κα>ά ! Λέγε λοιπόν, άδελφέ μου, σέ 

άκούω.
— ’Αρχίζω, βασιλεύ, καί άμποτε νά λάβτ,ς οί

κτον είς τά δυστυχήματα τού οίκου μας !
0 βασιλεύς τής Γαλλίας έκοκκίνισε, καί έπλησία- 

σε τό θρονίον του είς τό θρονίον τού βασιλέως τής 
’Αγγλίας.

— Βασιλεύ, είπε Κάρολος ό Β', δέν έχω άνάγ- 
κην νά έρωτήσω τήν Μεγαλειότητά Σου άν γνωρίζη,ς 
τά περιστατικά τής θλίβε ράς μου ιστορίας.

0 ιΔ' Λουδοβίκος έκοκκίνισε τότε άκόμη περισ
σότερον· έπειτα, άπλώσας τήν χείρά του είς τήν χεϊ
ρα τοΰ βασιλέως τής ’Αγγλίας·

— ’Αδελφέ μου, είπεν, έντροπή είναι νά τό λέ
γω, άλλά σπανίως ό καρδινάλιος όμιλεί περί πο
λιτικής έμπροσθέν μου. Αλλο περισσότερον. Αλλοτε 
μού άνεγίνωσκεν ιστορικά τεμάχια ό θαλαμηπόλος 
μου Λαπόρτας· αύτύς δέ έπαυσε τάς. άναγνώσεις
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ταύτας, καί μού άφήρεσε τόν Λαπόρταν- διά τού
το παρακαλώ τόν άδελφόν μου Κάρολον νά μού τά 
είπή δλα, ώς είς άνθρωπον δστις δέν γνωρίζει τί

ποτε.
— Ας ήναι, βασιλεύ. Αρχίζω λοιπόν μακρόθεν, 

καί τόσον περισσότερον έλπίζω νά κατανυχθή ή χαο- 
δία τής Μεγαλειότητός Σου.

— Αέγε, άδελφέ μου, λέγε.
— ΐϊξεύρεις, βασιλεύ, δτι, προσκληθείς κατά τό 

1650 εις ’Εδιμβούργου, διαρκούσης της έκστρα- 
τείας τού Κρόμβελ είε Ιρλανδίαν, έστέφθην ένώ 
είς Στών. έν έτος μετά ταΰτα, πληγωθείς είς μίαν 
τών έπαρχιών τάς δποίας ήρπασεν, ό Κρόμβελ 
έπανήλθε καθ’ ήμών. Νά έζέλθω είς άπάντησίν του 
ήτον ό σκοπό: μου* νά παραιτήσω τήν Σκωτίαν ήτον 
ή επιθυμία μου.

— Εν τούτοις, άπεκρίθη ό νέος βασιλεύς, ή 
Σκωτία είναι σχεδόν πατρίς σου, άδελφέ μου.

— Ναί· πλήν οί Σκώτοι ήσαν δι’ έμέ σκληροί 
συμπατριώται ! Μέ ήνάγκασαν, βασιλεύ, ν’ άρνηθώ 
τήν θ:ησζείαν τών πατέρων μου· έ κρέμασαν τόν λόοδ 
Μοντρόζ, τόν πιστότατου τών υπηρετών μου, διότι 
δέν άνήκεν είς τήν Κοβεναντικήν αΐρεσιν· καί επειδή 
ό δυστυχής οδτος μάρτυς, άφοΰ τού ύπεσχέθησαν νά 
κάμουν δ,τι ζητήση τήν ώραν τού θανάιου του, έ- 
ζήτη,σε νά διαμελισθή τό σώμα του εις τόσα κομ
μάτια, δσαι ήσαν αί πόλεις τής Σκωτίας, ώστε νά 
διαδοθούν παντού τής πίστεώς του τά σημεία, άδύ- 
νατον ήτον νά έβγώ άπό μίαν πόλιν ή νά έμβώ είς 
άλλην, χωρίς νά περάσω άπ’έμπροσθεν μέλους τίνος 
τού σώματος εκείνου, τό όποιον ε’νήργησεν, έπολέ- 
μησεν, άνέπνευσε δι’ ε’μέ.

Δνήλθα λοιπόν, διά τολμηράς πορείας, τόν στρα
τόν τού Κρόμβελ, καί έμβήκα είς τήν Αγγλίαν, ό 
Λ·ροσΓαΓης ϊρχεσε "^Τε τΡεΖ? *«τόπιν τής πα
ραδόξου ταύτης φυγής, τής όποιας βασιλικόν διάδη
μα ήτον τό άθλου. Αν ήτον δυνατόν νά φθάσώ είς 
Λονδίνου πρό αύτού, βέβαια τό άθλου τού δρόμου 
θά τό έκέρδαινα έγώ· άλλά μ’ έφθασεν είς Βορ- 
σέστερ.

0 δαίμων τής Αγγλίας δέν ήτον πλέον μέ η
μάς, άλλά μέ αύτόν. Βασιλεύ, τήν 3 σεπτεμβρίου· 
1651, ήμέραν έπέτειον τής άλλης εκείνης μάχης 
τού Δουμπάρ, τής όλεθριωτάτης εις τούς Σκώτους, 
ένικήθην. Δύω χιλιάδες άνδρών έπεσαν περί εμέ 
πρίν άποφασίσω νά οπισθοδρομήσω ούτε έν βήμα. 
Τέλος πάντων έβιάσθην νά φύγω.

Εκτοτε ή Ιστορία μου έγεινε μυθιστορία. Κα- 
ταδιωκόμενος μανιωδώς, έκοψα τάς τρίχας τής κε
φαλής μου καί ένδύθην ώς ύλοτόμος. Επειδή έμεινα 
κρυμμένος μίαν ολόκληρον ήμέραν μεταξύ τών κλά
δων δρυός, ή δρύς αΰτη ώνομάσθη δρύς βασιλική, 
καί τό όνομα τούτο σώζεται μέχρι τής σήμερον. Τά 
συμβάντα μου είς τήν Κομητείαν τού Στραφόρδ, άφό- 
που έφυγα φέρων όπίσω μου έπί τού αύτοΰ ίππου 
τήν κόρη,ν τού ξενοδόχου μου, γίνονται μέχρι τούδε 
διήγημα έσπερινόν τών οικογενειών, καί θά δώσουν 
ύλην είς πολλά εθνικά τραγούδια. Θά γράψω ποτέ 
δλα ταϋτα, βασιλεύ, ώς μάθημα τών άδελφών μου 
βασιλέων.

Θά είπώ δτι, φθάσας είς τού κυρίου Νόρτων, άπή>· 
τησα έφημέριόν τινα τής αυλής, δστις
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παίζουν τσύς κώνους, καί γέροντα άλλον ύπηρέτην, 
δστις έπρόφερε τά όνομά μου χύνων θερμά δάκρυα, 
καί όλίγον ελεεψε νά μέ φονεύσνι διά τής πίστεώς 
του, μέ τήν αύτήν σχεδόν βεβαιότητα μέ τήν οποίαν 
θά τά έκαμνεν άλλος διά τής προδοσίας, Τέλος 
πάντων θά διηγηθώ- τους φόβους μου- ναι, βασιλεύ, 
τού; φόβου; μου, όταν είς τήν οικίαν τού συνταγ
ματάρχου Βε'νδαμ, πεταλωτής ίππων, ε’πισκεπτόμε- 
νο; τούς ίππους μας, ώμολόγησεν ότι είχαν πέτα- 
λωθή εΐ; τά; βορείους επαρχίας.

— Παράδοξον πράγμα! έμουρμόύρισεν ό ΙΑ' Λου
δοβίκος, τίποτε άπ’ αύτά δέν έγνώριζα. Ηξευρα 
μόνον ότι έπεβιβάσθης είς Βριγελμστέτ καί άπεβι- 
βάσθης είς Κορμανδίαν.

— ίί! είπεν ό Κάρολος· άν τά συγχωρά,;, ώ 
θεέ μου! ν’αγνοούν οί βασιλείς τήν ιστορίαν ά είς 
τοΰ άλλου, τότε πώς θέλει; νά βοηθούνται !

— Αλλ’ είπε'μου, άδελφε'μου, ήκολούθησεν ό 
ΙΑ' Λουδοβίκο;, πώ;, ενώ ηύρες τόσον κακήν υποδο
χήν είς τήν Αγγλίαν, ελπίζει; τι ακόμη άπά τον
δυστυχή εκείνον τόπον καί τάν άποστάτην εκείνον 
λαόν j

— ίΐ! βασιλεύ! Ελπίζω, διότι, μετά τήν μάχην 
τού Βορσε'στερ, μεγάλη μεταβολή εγεινεν είς τάν τό
πον εκείνον ! Ο Κρόμβελ άπε'Οανεν, αφού ύπεγραψε 
μέ τήν Γαλλίαν συνθήκην, είς τήν άποίαν έγραψε 
τά όνομά του επάνω τού έδικού σου. Απε'θανε τήν 
3 σεπτεμβρίου 1658, νέαν έπέτειον ήμέραν τών δύω 
μαχών τού Βορσε'στερ καί τού Δουμπάρ.

— Καί ό υιό; του τάν διεδε'χθη.
— Είναι όμως τινές, βασιλεύ, οΐτινες έχουν μέν 

οίκογε'νειαν, άλλά δέν έχουν διάδοχον. Η διαδοχή ί 
τού ’Ολιβιε'ρου ητον βάρος δυσβάστακτον διά τόν 
Ριχάρδον. 0 Ριχάρδος ούτος δστι; δέν ήτον ούτε ' 
δημοκρατικός οΰτε βασιλικός, ά Ριχάρδος οστις ά- 
φινε τήν φρουράν του νά τρώγη τά γεύμά του, καί 
τού; στρατηγούς του νά κυβερνούν τήν πολιτείαν, 
ά Ριχάρδος, λέγω, παρητήθη τής προστατικής άζίας 
τήν 22 άπριλίου 1659. Παρήλθεν έκτοτε, βασιλεύ, 
πλέον τού έτους.

Εκτοτε ή Αγγλία παρουσιάζει στάδιον ευρύχωρου, 
όπου καθείς παίζει είς τούς κύβους τά στέμμα τού 
πατρός μου· οί δέ μανιωδέσεροι τών κυβευτών τούτων 
είναι ό Ααμπέρ καί ά Μώγκ. Καί έγώ λοιπόν, βα
σιλεύ, επιθυμώ νά παίζω τά παιγ'νίδιον τούτο, τού 
όποιου τό καταβαλλόμενο» άργύριον έρρίφθη είς τόν 
βασιλικόν μου μανδύαν. Βασιλεύ, ή έν έκατομμύριον 
φράγκων, νά χρησιμεύση είς διαφθοράν τών κυβευ
τών τούτων, καί ν’ αποκτήσω δι’ αύτού σύμμαχον· 
ή διακοσίους τών εϋγενών σου, μέ τήν δύναμιν 
τών όποιων νά τούς άποβάλω άπό τά ανάκτορά μου 
τού Χάϊτ-Χάλ, καθώς ά Ιησούς, άπέβαλεν άπά τάν 
ναόν τού; κολλυβιστάς.

— Λοιπόν, άπεκρίθη 6 Λουδοβίκος, έρχεσαι νά 
μοΰ ζητήσης............

— Τήν συνδρομήν σου, βασιλεύ· τήν συνδρομήν 
δηλαδή έκείνην, τήν όποιαν όχι μόνον οί βασιλείς, 
άλλά καί οί άπλοι χριστιανοί χρεωστούν ύ είς πρός 
τόν άλλον· τήν συνδρομήν σου, βασιλεύ, είτε είς 
χρήματα είτε είς άνδρας· τήν συνδρομήν σου, βασι- 1 

~ £yL όνος μηνάς, είτε μεταχειρισθώ τόν' 
ικός. τού Μώγκ, είτε τάν Μώγκ κατά τού I
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Ααμπέρ, θά κατακτήσω τήν πατρικήν μου κληρονο
μιάν, χωρίς νά χάση οΰτε γκινέαν ή πατρίς μου, οΰτε 
^ανίδα αίματος οί υπήκοοί μου, διότι είναι σήμε
ρον μεθυσμένοι άπά έπανάστασιν, πρρσταττίατ καί 
δημοκρατίαν, καί άλλο τι δέν ζητούν, παρά νά πέ
σουν κλονούμενοι καί ν’ αποκοιμηθούν είς τάν κόλ
πον τής βασιλείας· τήν συνδρομήν σου, βασιλεύ, 
καί θά γνωρίςω περισσοτέραν χάριν είς τήν Μεγα
λειότητα Σου, παρά είς τάν πατέρα μου. Αθλιε πά- 
τερ ! πόσον άκριβά ε’πλήρωσες τήν καταστροφήν τού 
οίκου μας ! Βλέπεις, βασιλεύ, άν ήμαι δυστυχής, άν 
ήμαι άπηλπισμένος, διότι, ιδού, κατακρίνω τάν πα
τέρα μου.

Καί τά αίμα άνέβη είς τά ώχράν πρόσωπον τού
Β' Καρόλου, μείναντος όλίγον μέ τήν κεφαλήν είς τάς 
δύω του χεϊρας, ώς τυφλωθέντο; άπά τό αίμα έ- 
κείνο τά όποιον έφάνη ότι έπανεστάτησε κατ’ αύτού 
διά τήν υίϊκήν βλασφημίαν.

, 0 νέος βασιλεύς δέν ήτον όλιγώτερον δυστυχής
τού πρωτοτόκου αδελφού του· έταράττετο όλο; εις 
τά θρονίον του, καί δέν εΰρισκε λέζιν ν’ άποκριθή.

Τέλος πάντων, Κάρολο; ά Β', οστις, πρεσβύτερος 
ών κατά δέκα έτη τού Αουδοβίκου, είχε καί δύνα- 
μιν άνωτέραν νά καταβάλη τήν συγκίνησίν του, ηύρε 
πρώτος τόν λόγον.

— Βασιλεύ, είπε, περιμένω τήν άπόκρισίν σου ’ 
τήν περιμένω, ώς ά κατάδικος τήν κατ’ αύτού ά- 
πόφασιν. Πρέπει νά ζήσω ; πρέπει ν’ άποθάνω ;

— Αδελφέ μου, άπεκρίθη ό βασιλεύς τής Γαλ
λίας πρός τόν έκπτωτον βασιλέα τής Αγγλίας, ζη
τείς έκατομμύριον άπ’ εμέ! άλλ’ έγώ δέν απέκτησα 
ποτέ οΰτε τά τέταρτον τής ποσότητος ταύτης ! Αέν 

I είμαι έγώ περισσότερον βασιλεύς τής Γαλλίας, πα- 
ρότι είσαι σύ τής Αγγλίας βασιλεύς. Είμαι άπλούν 
όνομα, είμαι γράμμα ένδυμένον μέ βελλούδον φέ- 
ρον άνθη κρίνου, καί τίποτε περισσότερον. Κάθημαι 
έπί θρόνου άρατού, καί κατά τούτο μόνον υπερέχω 
τής Μεγαλειότητό; Σου. Δεν έχω τίποτε, δέν δύνα
μαι τά παραμικρόν.

— Αληθινά! έφώναξεν ά Β' Κάρολος.
— Αδελφέ μου, ειπεν ό Λουδοβίκος χαμηλόνων 

τήν φωνήν, ύπέφερα δυστυχίας, τάς οποίας δέν ύπέ- 
φεραν οί πτωχότεροι τών εύγενών μου. Αν ά πτω
χός μου Λαπόρτας ήτον πλησίον μου, θά σού ελεγεν 
ότι έκοιμήθην είς σχισμένα σινδόνςα, καί έβγαι
ναν οί πόδες μου άπό τάς τρύπας· θά σού έλεγεν 
ότι αργότερα, όταν έζήτουν τά όχήματά μου, μοΰ 
έφεραν άμάζια μισοφαγωμένα άπά τούς ποντικούς 
τών άμαζώνων· θά σού έλεγεν ότι, όταν έζήτουν τό 
γεύμά μου, έτρεχαν νά πληροφορηθούν εις τά μαγει
ρεία τού καρδιναλίου άν ήτον φαγητόν διά τόν βα
σιλέα. Καί, άκουσε, σήμερον, σήμερον άκόμη, ενώ 
είμαι είκοσιδύω ετών, σήμερον, ένώ έφθασα τά έτος 
τής μεγάλης ένηλικιότητος τών βασιλέων, σήμερον, 
ενώ έπρεπε νά εχω τά κλειδιά τού ταμιείου, τήν δι
εύθυνσή τής πολιτικής, τήν ύπεροχήν τής ειρήνης 
καί τού πολέμου, ρίψε τούς οφθαλμούς σου όλόγυρά 
μου, ίδέ τί μοΰ άφίνουν. Κύτταζε άποία έγκατά- 
λειψις, όποια περιφρόνησες, άποία σιωπή περί έμέ, 
ένώ έκεϊ πέραν, ίδέ, ίδέ έκεΐ πέραν, κύτταζε πόσον 
πλήθος,. πόσα φώτα, πόση λατρεία ! £λ»ϊ, έκεΐ,

βασιλεύ, καρδία άπά τόν θεάν πλασμένη ! Μέ σώζεις, 
άδελφέ μου, καί, όταν λάβης ανάγκην άπά τήν ζωήν 
τήν άποίαν μού δίδεις, ζήτησέ μου την !

— Σιωπή! άδελφέ μου, -σιωπτη είπε' σιγαλά ά 
Λουδοβίκος. Πρόσεχε μή σε ακούσουν ! Δέν είμεθα 
άκόμη εις τά τέλος. Νά ζητήση κάνεις αργύρων άπά 
τάν Μαζαρϊνον! είναι περισσότερον παρά νά περάση 
τά μαγευμένον δάσος, τού οποίου έκαστον δένδρον 
περιέχει δαίμονα ! είναι περισσότερον παρά νά πη- 
γαίν/ι νά κατακτήση ολόκληρον κόσμον !

— Εν τούτοις, βασιλεύ, όταν ζητής . . .
— Σού είπα οτι όέν ζητώ ποτέ, άπεκρίθη ά Λου

δοβίκος μέ υπερηφάνειαν, ήτις έκαμε τάν βασιλέα 
τή; ’Αγγλία; νά κιτρινίση.

Καί επειδή ούτος, ώς άνθρωπος πειραγμένος, έκι-
νήθη Οέλων ν’άναχωρήση.

— Συγχώρησε με, άδελφέ μου, άπεκρίθη· έγώ δέν
έχω μητέρα, δέν έχω αδελφήν νά πάσχουν, ό θρό
νος μου είναι τραχύς καί γυμνός* κάθημαι όμως ςτρεά 
είς τον θρόνον μου τούτον. Συγχώρησε με, άδελφέ μου· 
μή μέ καταδικάζης διά τάν λόγον τάν όποιον είπα· 
είναι λόγο; περιφιλαυτίας, καί διά τούτο θά τάν ε
ξαγοράσω μέ θυσίαν. Πηγαίνω νά εΰρω τάν κύριο-, 
καρδινάλιον. Περίμενέμε, σέ παρακαλώ. ’Επιςφέφω. 

ι ■ ■ · - ' ■. . · . . . ,
I.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΟΤ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΖΑΡΙΚΟΥ.

ένώ ό βασιλεύς διευθύνετο δρομαίος πρός τήν 
άλλην πτέρυγα τών ανακτόρων, όπου κατέλυεν ά καρ
δινάλιος, καί συνωδεύετο άπά μόνον τάν θαλαμηπό
λον του, δ αξιωματικός τών δορυφόρων, άναπνέων 
ώς άνθρωπος άναγκασθείς νά κρατήση ώραν πολλήν 
τήν αναπνοήν του, έξήρχετο άπά τά είρημένον μικρόν 
δωμάτων, τά όποιον ό βασιλεύς ένόμιζεν έρημον. Τά 
δωμάτων τούτο άπετέλει άλλοτε μέρος τού βασιλικού 
κοιτώνος, τότε όμως έχωρίζετο άπά μικράν μεσότοι
χον. 0 χωρισμό; ούτος, ώ; ήτον έπόμενον, εμπόδιζε 
μέν τήν όρασιν, έπέτρεπε δε καί εις τήν όλιγώτερον 
περίεργον ακοήν ν’άκροασθή όλα τά λεγόμενα είς τάν 

κοιτώνα.
Δεν ήτον λοιπόν αμφιβολία ότι ά ύπολοχαγάς 

ούτος τώ» δορυφόρων ήκουσεν όλα τά συμβάντα πλη
σίον τής Αύτοΰ Μεγαλεώτητος.

Ειδοποιηθείς όμως άπά τούς τελευταίους λόγους 
τού νέου βασιλέως, έςήλθεν έγκαίρως ώστε νά τάν 
χαιρετήση διαβαίνοντα καί νά τον συνοδεύση μέ τό 
βλέμμα, έωσότου εγεινεν άφαντος είς τάν διάδρομον.

όταν δέν τάν έβλεπε πλέον, έσεισε τήν κεφαλήν 
εις τρόπον ολωσδιόλου ίδιον είς αύτάν, καί, μέ φω
νήν ήΐις, μετά τεσσαράκοντα έτη τά όποια διήλθε 
μακράν τής Γασκωνίας, δέν είχε χάσει ποσώς τήν
γασκωνικήν τη; προφοράν, είπεν

— Ελεεινή ύπηρεσία 1 ελεεινά; κύριο;! . . . . 
άέπειτα, τού; λόγους τούτους είπών, ό ύπολοχα- 

γος έκάθησε πάλιν είς τά θρονίον του, {τέντωσε τά 
σκέλη του καί έκλεισε τού; οφθαλμούς, ώς άνθρωπο; 
κοιμώμενος ή σκεπτόμενος. · ·

Διαρκούντων τοΰ βραχυτάτου τούτου μονολόγου 
καί τής μετ’ αύτάν σκηνής, καί ένώ δ βασιλεύς, δια- 
τρέχων τούς μακρούς διαδρόμους τού παλαιού φρου
ρίου, διευθύνείο είς τοΰ κυρίου Μαζαρίνου, σκηνή

βλέπεις·, έκεΐ είναι ά αληθινός βασιλεύς τής Γαλ

λίας, αδελφέ μου,
— Είς τού καρδιναλίου;
— Είς τοΰ καρδιναλίου, ναί.
-— Τότ’ ή καταδίκη μου, βασιλεύ, είναι βεβαία.
0 ΙΑ' Λουδοβίκος δέν άπεκρίθη ποσώς.
— Λέγω καταδίκη, καί λέγω αλήθειαν, διότι 

ποτέ δέν θά ζητήσω τήν συνδρομήν έκείνου, όστις 
θ’ άφινε ν’ άποθάνουν άπά τά ψύχος τήν μητέρα 
μου καί τήν αδελφήν μου, τήν θυγατέρα δηλαδή καί 
τήν ένγόνην τού Α' Ερρίκου, άν ό κύριος Ρέτζ καί 
τά συνέδρων δέν έστελλαν εις αύτάς ζύλα καί ψω- 

F*·— Ν’ άποθάνουν ! εμουρμούρισεν ό Λουδοβίκος.
— Πολύ καλά ! ήκουλούθησεν ό βασιλεύς τής 

’Αγγλίας, ά πτωχά; Κάρολος ά Β', ό έγγονος τού 
Δ' Ερρίκου, καθώς σύ, βασιλεύ, μή έχων μήτε συν
έδριο», μήτε καρδινάλιον Ρέτζ, θ’ άποθάνη άπό 
τήν πείναν, καθώς όλίγον έλειψε ν’ άποθάνουν ή α
δελφή του καί ή μήτηρ του.

0 Λουδοβίκος καταίβασε τά όφρύδια, καί έστριψε 
μέ βίαν τά τρίχαπτα τών χειριδών του.

Η άτονία, ή ακινησία αΰτη, καλύπτουσαι τόσον ο
ρατήν συγκίνησίν, έζέπληζαν τόν βασιλέα Κάρολον 
όθεν καί έλαβεν εύθύς τήν χεΐρα τού νέου.

— Εύχαριστώ, ειπεν, άδελφέ μου· μ’ έκλαυσες· 
τούτο μόνον ήδυνάμην ν’ απαιτήσω άπό σέ είς τήν 
θέσιν είς τήν όποιαν εύρίσκεσαι.

— Βασιλεύ, ειπεν αΐφνιδίως ό Λουδοβίκο; ανύ
ψωσα; τήν κεφαλήν, είπε; ότι σού χρειάζεται ή έν 
έκατομμύριον φράγκων, ή διακόσιοι εύγενεϊς ;

— Βασιλεύ, έν έκατομμύριον φθάνει.
— Πολλά όλίγον είναι.
— Προσφερόμενον είς ένα μόνον άνθρωπον, είναι 

πολύ. Συχνάκις έπληρώθησαν όλιγώτερον άκριβά πε
ποιθήσεις· έγώ έχω νά κάμω με συνειδήσεις διε

φθαρμένα;.
— Διακόσιοι εύγενεϊς, συλλογίσου, είναι όλίγον 

περισσότεροι ένός λόχου· τίποτε άλλο.
— Βασιλεύ, ή οίκογένειά μου φυλάττει τήν έζής 

παράδοσιν ότι τέσσαρες άνδρες, τέσσαρες εύγενεϊς 
γάλλοι, άφωσιωμένοι είς τόν πατέρα μου, όλίγον έ- 
λειψε νά σώσουν τόν πατέρα μου τούτον, δικασθέντα 
άπό κοινοβούλιον, φρουρούμενον άπό πολυπληθή <"ρα- 
τάν, περικυκλωμένον άπό ολόκληρον έθνος.

— Λοιπόν, άν ήμπορέσω νά σού λάβω έν έκα
τομμύριον φράγκων, ή διακοσίους εύγενεϊς, θά μει- 
νΐί εύχαριστημένος, καί θά μέ νομίζης αγαπητόν α
δελφόν σου ·,

— θά σέ νομίζω σωτήρά μου· καί, άν άναβώ είς 
τόν θρόνον τού πατρός μου, ή ’Αγγλία θά ήναι, τού 
λάχιστον έπί τή; βασιλείας μου, αδελφή τής Γαλ
λίας. καθώς έγώ θά ήμαι αδελφός σου.

f Ας η»αι, άδελφέ μου! είπεν έγερθείς ό Αου- 
οουϊκος, ο,τ·, διστάζεις νά ζητήσης ό ίδιο; θά τό 
ζητησω έγώ· ό,τι ποτέ δέν ήθελησα νά κάμω διά 
τόν εαυτόν μ,ου, θά τά κάμω διά σέ. Θά πηγαίνω 
νά ευρώ τάν βασιλέα τής Γαλλίας,—τάν άλλον, τον 
πλούσιον, τόν ισχυρόν,—καί θά ζητήσω, έγώ, τά έ
κατομμύριον αύτά, ή τούς διακοσίους εύγενεϊς· καί 
βλέπομεν !

— ή! έφώναξεν ό Κάρολος, είσαι εύγενή; φίλος,
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άλλου είδους παριστάνετο ίΐς τού κυρίου καρδιναλίου.
0 Μαζαρϊνος είχε πλαγιάσει, βασανιζόμενο; ό

λίγον άπό τά ρευματικά. Επειδή δμως ήτον άνθρω
πος πολλά -τακτικός*.-^ί ήθελε νά ώφελήται καί 
άπ’ αύτούς τού; πόνους του, έβίαζε τήν αγρυπνίαν 
του νά γίνεται ταπεινότατη τής φιλεργίας του δού
λη. Οθεν διέταζε τόν θαλαμηπόλον του Βερνουΐνον , 
νά πλησιάση μικρόν οδοιπορικόν άνάβαθρον, ώστε νά 
γράφη έπί τής κλίνης.

Επειδή δέ πάλιν τά ρευματικά είναι έχθρός δστις 
δέν καταβάλλεται τόσον εύκολα, καί έπειδή, όσάκις 
έκινεΐτο, ό πόνος έγίνετο όξύτερος. εϊπεν εϊς τόν 
Βερνουΐνον

— 0 Βριέννης δέν είναι έδώ ;
— όχι, έζοχώτατε, άπεκρίθη ό θαλαμηπόλος. 0 

κύριος Βριέννης έλαβε τήν άδειάν σου καί έπήγε νά 
κοιμηθί,. Αν έπιθυμής δμως, έζοχώτατε, τόν έζυ- 
πνοϋμεν θαυμάσια.

— όχι, είναι άνάγκη. Ας ίδοΰμεν μολα
ταύτα. Κατηραμένοι άριθμοί!

Καί ό καρδινάλιος άρχισε νά συλλογίζεται, άριθ- 
μών μέ τά δάκτυλά του.

— Ω! πάλιν άριθμοί! εϊπεν ό Βιρνουΐνος· πολύ 
καλά ! Αν άρχίσν,ς πάλιν, έζοχώτατε, τούς λογα
ριασμούς, σου ύπόσχομαι δι’ αυριον τήν ώραιοτέραν 
χεφαλαλγίαν τού κόσμου ! Καί μάλιστα νά μήν ήναι 
καί ό κύριος Γκενώ έδώ.

— Εχεις δίκαιον, Βερνουΐνε. Ας ήναι! Λάβε σύ, 
φίλε μου, τήν θέσιν τού Βριέννου. Τώ δντι, έπρεπε νά 
φέρω μαζί μου τόν κύριον Κολμπέρ. ό νέος ούτος 
πηγαίνει καλά, Βερνουΐνε, πολύ χαλά. 1’αχτιχώτατον 
παιδίον!

— Δέν ήξεύρω, εϊπεν ό θαλαμηπόλος, έγώ δμως 
δέν αγαπώ τά μούτρά του καί άς πηγαίνη ό νέος 
πολύ καλά.

— Καλά, καλά, Βερνουΐνε! Είναι περιττή ή γνώ
μη σου. Κάθησε αύτού, λάβε τό κονδύλιον καί γράφε.

— Εκάθησα, έζοχώτατε· τί πρέπει νά γράψω.
— Αύτού, πολύ καλά, είς τήν σειράν τών δύω 

χαραγμένων γραμμών.
— Ετοιμος.
— Γράφε. Επτακόσιας εξήκοντα χιλιάδας φράγ

κων.
— Εγραψα.
— Από Λυών. . . .
0 καρδινάλιος έφαίνετο διστάζων.
— Από Αυών, έπανέλαβεν ό Βερνουΐνος.
— Τρίαέκατομμύριαέννεακοσίαςχιλιάδ. φράγκων.
— Πολύ καλά, έζοχώτατε.
— Από Βορδώ, επτά έκατομμύρια.
— έπτά, έπανέλαβεν ό Βερνουΐνος,
— ΑΪ ναι, είπε θυμωμένος ό καρδινάλιος, έπτά. 

Επειτα, μετανοών, έπρόσθεσε- Καταλαμβάνεις, Βερ
νουΐνε, δτι αύτά δλα είναι χρήματα νά έζοδευθούν.

— Αϊ ! έζοχώτατε, είτε έζοδευθούν, είτε ταμιευ- 
θοϋν, όλίγον μέ μέλει, άφού δλα αύτά τά έκατομ
μύρια δεν εϊναιέδικά μου.

— Τά έκατομμύρια αύτά είναι τοΰ βασιλέως· 
λογαριάζω τά χρήματα τού βασιλέως. Ας ΐδούμεν, 
τί έλέγαμεν; . . . μέ διακόπτεις πάντοτε, Βερ
νουΐνε !

— Επτά έκατομμύρια άπό Βορδώ.

— Α ! ναι, άλήθεια. Από ΜαδρΙτ, τέσσαρα. Σού 
έζηγώ τίνος είναι αύτά τά χρήματα, Βερνουΐνε, διότι 
δλος ό κόσμος έχει τήν άνοησίαν νά μέ νομίζη πλού
σιον μέ έκατομμύρια. Εγώ άποκρούω τάς άνοησίας. 
Ο ύπουργός δέν έχει τίποτε έδικόν του· άς ΐδούμεν, 
ακολουθεί. Γενικά έσοδα, έπτά έκατομμύρια' κτήμα- 

' τα, έννέα έκατομμύρια. Εγραψες, Βερνουΐνε ;
— Μάλιστα, έζοχώτατε.
— Συναλλακτήριον, έζακοσίας χιλιάδας φράγκων 

αντίτιμα διάφορα, δύω έκατομμύρια. Α ! έζέχασα· 
έπιπλα τών διαφόρων φρουρίων . . .

— Νά προσθέσω τοϋ στέμματος ; ήρώτησεν ό 
Βερνουΐνος.

— όχι, όχι, είναι περιττόν αύτό έννοεΐται. έ
γραψες, Βερνουΐνε;

— Μάλιστα, έζοχώτατε.
— Καί οί άριθμοί ;
— Είναι κατά τάζιν, ό είς έπάνω τού άλλου.
— Αθροισε, Βερνουΐνε.
— Τριάκοντα έννέα έκατομμύρια διακόσιαι έζή- 

κοντα χιλιάδες φράγκων, έζοχώτατε.
— Α ! είπε μέ πείσμα ό καρδινάλιος, δέν είναι 

άκόμη τεσσαράκοντα έκατομμύρια !
0 Βερνουΐνος έπανέλαβε τήν άθροισιν.
— όχι, έζοχώτατε· λείπουν έπτακόσιαι τεσσα

ράκοντα χιλιάδες φράγκων.
Ο Μαζαρϊνος έζήτησε τόν λογαριασμόν καί τόν 

έθεώρησε μέ πολλήν προσοχήν.
— Τό ίδιον είναι, είπεν ό Βερνουΐνος, τριάκοντα 

έννέα έκατομμύρια διακόσιαι έζήκοντα χιλιάδες 
φράγκων, δέν είναι άσχημον ποσόν.

— Α ! Βερνουΐνε, ιδού τί ήθελα νά είχεν ό βα
σιλεύς.

— Δέν μού είπες, έζοχώτατε, δτι τά χρήματα 
αύτά είναι τής Αύτού Μεγαλειότητος;

— Αναμφιβόλως, πλήν τά ήθελα καθαρά, τά ή
θελα έκκαθαρισμένα. Αύτά τά τριάκοντα έννέα έκα
τομμύρια είναι υποχρεωμένα, καί περισσότερα πο- 
σότης άκόμη !

Ο Βερνουΐνος έμειδίασε χατά τόν ιδιαίτερον αύτού 
τρόπον, δηλαδή ώς άνθρωπος όστις πιστεύει μόνον 
οσα θέλει νά πιστεύση, ένώ ήτοίμαζε τό νυκτικόν 
ποτόν τού καρδιναλίου καί τού διώρθονε τό προσ- 
κέφαλον.

— 0 ! εϊπεν ό Μαζαρϊνος, άφού έζήλθεν ό θα
λαμηπόλος, νά μή φθάνουν άκόμη τεσσαράκοντα έ
κατομμύρια ! Πρέπει μολαταύτα νά φθάσουν τήν 
ποσότητα τών τεσσαράκοντα πέντε έκατομμυρίων, 
τά όποια έβαλα είς τόν νούν μου. Τίς ήζεύρει δμως 
άν θά λάβω τόν καιρόν ! Εγήρασα, έζέπεσα, δέν θά 
προφθάσω. Μολαταύτα, τίς ήζεύρει άν δέν θά ευ
ρώ δύω ή τρία έκατομμύρια εις τά βαλάντια τών 
καλών μου φίλων Ισπανών ; Αύτοί οί κύριοι άνε- 
κάλυψαν τό Περού, καί, τί δαίμονα ! Πρέπει κάτι 
νά τούς έμεινε.

Ενώ έλεγε ταύτα, ένασχολούμενος μέ τούς αριθ
μούς του, καί μή συλλογιζόμενος πλέον τά ρευματικά 
του, διωκόμενα άπό τήν ένασχόλησιν εκείνην ήτις 
διά τόν καρδινάλιον ήτον ή ισχυρότατη τών ένασχο- 
λήσεων, ό Βερνουΐνος είσήλθεν είς τόν κοιτώνα δρο
μαίος καί έζω φρένων.
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ό Μαζαρϊνος έπήδησεν είς τήν κλίνην του, ώς νά 
είχεν έγγίζει τήν λουγδουνικήν λάγηνον, ή τήν βολ
ταϊκήν στήλην, ένώ συγχρόνως έκπληζις, ή μάλλον 
φανερά αποτυχία, έφώτιξε τό πρόσωπόν του μέ τοίαύ- 
την λάμψιν οργής, ώστε ό ΙΔ' Λουδοβίκος, δσον ό
λίγον διπλωμάτης καί άν ήτον, ένόησεν έντελώς 
δτι ό ύπουργός του άλλο πράγμα ήλπιζε ν’ άκούση.

— Κάρολος ό Β'! έφώναζεν ό Μαζαρϊνος μέ 
φωνήν βραχνώδη καί περιφρονητικόν τών χειλέων 
κίνημα. Σ’έπεσκέφθη Κάρολος ό Β' !

— 0 βασιλεύς Κάρολος ό Β', έπανέλαβεν ό 
Λουδοβίκος, δίδων έπίτηδες είς τόν ϊγγονον τού Δ' 
Ερρίκου τόν τίτλον εκείνον, τόν όποιον ό Μαζαρϊνος 
έλησμόνει νά τού δώση. Ναι, κύριε καρδινάλιε, ό 
δυστυχής ούτος ήγεμών έσυγκίνησε τήν καρδίαν μου 
διηγούμενος τάς δυστυχίας του. Η ένδειά του είναι 

1 μεγάλη, κύριε καρδινάλιε, καί έφάνη αλγεινόν πράγ
μα εϊς έμέ, δστις είδα άλλους αντιποιούμενους τόν 
θρόνον μου, δστις έβιάσθην είς ημέρας ταραχών νά 
έγκαταλείψω τήν πρωτεύουσάν μου, είς έμέ τέλος 
πάντων, δστις γνωρίζω τήν δυστυχίαν, ν’ άφήσω 
άβοήθητον αδελφόν έκπτωτον τού θρόνου καί φυ- 
γάδα.

— Αΐ! είπε μέ πείσμα δ καρδινάλιος, διατί νά 
μήν έχη πλησίον του, καθώς ή Μεγαλειότης Σου, ένα 
Ιούλιον Μαζαρΐνον! Τότε τδστέμματου θά έφυλάτ- 
τετο άθικτον.

— ΐϊζεύρω πόσα χρειαστεί δ οΐκός μου είς τήν 
έζοχότητά σου, άπεκρίθη μέ ύψηλοφροσύνην ό βα
σιλεύς, καί πίστευσέ με δτι άπό μέρους μου, κύριε, 
δέν θά τδ λησμονήσω ποτέ. Πλήν, ίσα ίσα διότι ό 
αδελφός μου δ βασιλεύς τής Αγγλίας δέν έχει πλη
σίον του τόν μεγαλεπήβολον άνδρα, δστις μ’ έσω
σε, διά τούτο, λέγω, ήθελα νά τοΰ προμηθεύσω τήν 
βοήθειαν τού άνδρός τούτου, καί νά σέ παρακαλέσω 
νά έκτείνης τόν βραχίονα σου έπί τής κεφαλής του, 
βέβαιος ών δτι ή χείρσου, φθάνει μόνον νά τόν έγ- 
γίζ/ι, είναι ικανή νά έπαναθέση είς τό μέτωπόν του 
τό στέμμα τδ πεσόν είς τόν τόπον τής καταδίκης 

τού πατρός του.
— Βασιλεύ, εϊπεν δ Μαζαρϊνος, σ’ εύχαριστώ 

διά τήν καλήν ιδέαν τήν δποίαν έχεις περί έμού- 
πλήν δέν ήμποροΰμεν τίποτε είς τούτο νά κάμωμεν. 
Οί Αγγλοι είναι μανιακοί οϊτινες άρνοϋνται τόν Θεόν 
καί κόπτουν τάς κεφαλάς τών βασιλέων των. Είναι 
έπικίνδυνοι, ήζεύρει; βασιλεύ; καί ρυπαροί άνθρωποι, 
άφού έκυλίσθησαν είς τά βασιλικόν αίμα καί είς 
τήν πρεσβυτερικήν λάσπην. Τήν πολιτικήν ταύτην 
ποτέ δέν τήν ένέκρινα, καί πάντοτε τήν αποκρούω.

— Βοήθησε μας λοιπόν ν’ άντικαταστήσωμεν 
άντ’»αύτής άλλην.

— Ποιαν;
— Τήν άποκατάστασιν, φεο’ είπεΐν, τού Β' Κα

ρόλου είς τόν θρόνον του.
— Αί! Θεέ μου! έφώναζεν ό Μαζαρϊνος- μήπως 

δ* πηωχός βασιλεύς κολακεύεται μέ τήν χίμαιραν 
ταύτην ;

— Βέβαια, άπήντησεν δ νέος βασιλεύς, τρομα- 
ζων διά τάς δυσκολίας τάς οποίας έφαίνετο δτι έ- 
βλεπεν είς νδ σχέδιόν του δ ακριβής καί διορατικός 
νους τού υπουργού του· καί δέν ζητεί άλλο διά τούτο 
είμή έν εκατομμύριον.

— Τί είναι; ήρώτησεν δ καρδινάλιός, τί τρέχει;
— 0 βασιλεύς ! έζοχώτατε, δ βασιλεύς!
— Πώς, δ βασιλεύς; εϊπεν δ Μαζαρϊνος, κρύπτων 

μέ ταχύτητα τά έγγραφά του. Ο βασιλεύς έδώ! δ 
βασιλεύς αύτήν τήν ώραν ! Τόν ένόμιζα πλαγια- 
σμένον πρό πολλού. Τί τάχα είναι;

0 ΙΔ' Λουδοβίκος ήκουσε βέβαια τάς τελευταίας 
ταύτας λέζεις, καί είδε τά άτακτα κινήματα τού 
καρδιναλίου, διορθόνοντος τά σχεπάσματα τής κλί
νης του, διότι τήν στιγμήν έκείνην εΐσήρχετο εϊς 
τόν κοιτώνα.

— Τίποτε δέν είναι, κύριε καρδινάλιε, ή, τούλά
χιστον, τίποτε τό όποιον νά σέ τρομάζη· διακοί- 
νωσίν τινα ουσιώδη είχα άνάγκην νά κάμω πρδς 
τήν έζοχότητά σου απόψε· τίποτε άλλο.

0 Μαζαρϊνος τότε ένθυμήθη πόσην προσοχήν είχε 
δώσει δ βασιλεύς είς τούς λόγους του περί τής κυ
ρία; Μαντσίνη, καί έστοχάσθη δτι ή διαχοίνωσις 
προήρχετο ίσως άπδ τήν πηγήν έκείνην. Ησύχασε 
λοιπόν παρευθύς, άνέλαβε τό έρασμιώτερόν του ήθος,

Λ ή δέ μεταβολή αυτή τής μορφής του έπροζενησε
μεγίστην χαράν εις τόν νέον βασιλέα. Αφού δέ ούτος 
έκάθησε·

— Βασιλεύ, είπεν δ καρδινάλιος, έπρεπε βέβαια 1 
ν’ άχροασθώ τήν Μεγαλειότητά Σου όρθιος, άλλ’ ή 
δριμ.ύτης τών πόνων μου . . .

— Δέν χρειάζεται έθιμοταζία μεταζύ μας, φίλ
τατε κύριε καρδινάλιε, είπε προσφιλώς ό Λουδοβίκος· 
έγώ είμαι μαθητής σου καί δχι βασιλεύς, τό ήζεύ- 
ρεις πολύ καλά, καί άπόψε ιδίως, έπειδή έρχομ-αι 
ώς αϊτών, ώς δεόμενος, καί ώς δεόμενος μάλιστα 
ταπεινότατος, καί έπιθυμών τά μέγιστα νά είσα- 
κουσθή ή δέησίς μου.

Βλέπων ό Μαζαρϊνος δτι ό βασιλεύς έκοκκίνιζεν, 
έτι μάλλον έπείσθη περί τής πρώτης του ιδέας, δτι 
δηλαδή σκοπός ερωτικός ύπεκρύπτετο εις τούς’ 
ωραίους τούτου; λ,όγους. Ταύτην την φοράν, ό πα
νούργος πολιτικός, μέ δλην του τήν αγχίνοιαν , ή- 
πατάτο. Τό χρώμα έκεΐνο τού βασιλέως δέν ήτον 
αποτέλεσμα έντροπής νεανικού πάθους, άλλά συστο
λή αλγεινή βασιλικής ύψηλοφροσύνης.

ής καλός θειος, ό Μαζαρϊνος λοιπόν ήτοιμάσθη 
νά εύκολύν/ι τήν έζομολόγησιν.

— Λέγε, είπε, Μεγαλειότατε, καί, έπειδή ευα
ρεστείσαι νά λησμονήσγ,ς διά μίαν στιγμήν δτι είμαι 
υπήκοός σου, καί μέ ονομάζει; διδάσκαλον καί παι
δαγωγόν, καθυποβάλλω είς τήν Μεγαλειότητά Σου 
ολην μου τήν άφοσίωσιν καί τήν τρυφεράν αγάπην.

— Εύχαριστώ, κύριε καρδινάλιε, άπεκρίθη ό βα
σιλεύς. Ο,τι έχω νά ζητήσω άπό τήν έζοχότητά σου 
είναι μικρόν πράγμα δι’ αύτήν.

— Τόσον χειρότερα, άπεκρίθη ό καρδινάλιος, τό
σον χειρότερα, Μεγαλειότατε. Ηθελα νά μού ζητήοης 
σημαντικόν τι πράγμα, καί μάλιστα θυσίαν .... 
Αλλ’ έν τούτοις, δ,τι καί άν μού ζητήσγς, έτοιμος 
είμαι ν’ ανακουφίσω διά τής συγκαταθέσεώς μου τήν 
καρδίαν σου, αγαπητέ μου Μεγαλειότατε.

— Ας ήναι λοιπόν· ιδού περί τίνος πρόκειται, 
εϊπεν ό βασιλεύς μέ παλμόν καρδία;, τοΰ οποίου ή 
έρμή μέ μόνον τόν παλμόν τής καρδία; τοΰ υπουρ
γού τού ήτον ίση· μ’έπεσκέφθη πρό ολίγου ό αδελφός 
μου ό βασιλεύς τής Αγγλίας.

I
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— Τίποτε άλλο, €έ£αια' εν μικρόν Εκατομμύ- 
ριον, παραδείγματος χάριν! είπεν ειρωνικής δ καρ
δινάλιος, ένισχύων έντονώτερον τήν ιταλικήν προ
φοράν του. έν μικρόν Εκατομμύριον, άν εύαρεςήσαι, 
άδελφέ μου. Τί οικογένεια επαιτών! Ακούς έκεΐ!

— Καρδινάλιε, είπεν ό ΙΔ' Λουδοβίκος άνυψώ
σας τήν κεφαλήν, ή οικογένεια τών επαιτών τούτων 
είναι κλάδος τίς οικογενέίας μου.

— Είσαι τόσον πλούσιος, Μεγαλειότατε, ώστε 
νά δίδης Εκατομμύρια; Εχεις ό ίδως εκατομμύρια;

— 01 1·κα.\εΚα£εν ό Λουδοβίκος μέ υψηλόν αί
σθημα άλγους, τό όποιον μολαταύτα διά της ισχυ
ρά; του θελήσεως εμπόδισε νά φανή είς τό πρόσωπόν 
του· ώ ! ναί, κύριε καρδινάλιε, ήξεύρω ότι είμαι 
πτωχός, άλλά τέλος πάντων τό στέμμα τής Γαλ
λίας αξίζει έν έκατομμύριον, καί, όταν πρόκηται 
περί άγαθής πράξεως, υποθηκεύω, χρείας τυχούσης, 
καί τό στέμμα μου. ©ά εΰρω έβραίους νά μέ δανεί- 
σουν έν έκατομμύριον.

— Λοιπόν, βασιλεύ, λέγεις ότι έχεις άνάγκην ένός 
Εκατομμυρίου; ήρώτησεν ό Μαζαρΐνος.

— Ναί, κύριε, τό λέγω.
— Απατασαι πολύ, βασιλεύ· έχεις άνάγκην πολύ 

μεγάλη,τέρας ποσότητος. Βερνουινε! Τώρα θά ΐδγ,ς, 
βασιλεύ, πόσων χρημάτων πραγματικής έχεις άνάγ
κην. Βερνουινε!

— Καί πώς! καρδινάλιε, είπεν ό βασιλεύς, θέλεις 
νά συμβουλευθγς τόν υπηρέτην σου διά τάς υποθέ
σεις μου;

— Βερνουινε ! έφώναξε καί πάλιν ό καρδινάλιος 
χωρίς νά δείξη ότι παρατηρεί τήν ταπείνωσή τοί 
νέου βασιλέως. Πλησίασε καί είπέ μου τούς άριθ- 
μούς διά τούς οποίους σέ ήρώτησα πρό ολίγου, φί
λε μ.ου.

— Καρδινάλιε, καρδινάλιε, δέν μέ ήκουσες! είπει 
ό Λουδοβίκος ώχριών άπό άγανάκτησιν.

— Βασιλεύ, μην άγανακτης· εγώ διαχειρίζομαι 
δημοσίως τάς υποθέσεις της Μεγαλειότητός Σου, 
Ολος ό κόσμος γνωρίζει είς τήν Γαλλίαν ότι τό 
βιβλία μου είναι ενήμερα. Τί σού έλεγα νά μού κά- 
μη,ς πρό ολίγου, Βερνουινε;

— Μού έλεγες, έξοχώτατε, νά κάμω άθροισιν;
— Τήν έκαμες, δέν είναι άλήθεια;
— Μάλιστα, έζοχώτατε.

— ίΐστε νά γνωρίσωμεν ποιας ποσότητας έχει 
άνάγκην ή Μεγαλειότης Του τήν σήμερον; Δέν σοΐ 
έλεγα αύτό; Λέγε ειλικρινής, φίλε μου.

— Μού τό έλεγες, έξοχώτατε.
— Λοιπόν; ποιαν ποσότητα έπεθύμουν;
— Τεσσαράκοντα πέντε Εκατομμύρια, πιστεύω.
— Καί ποιαν ποσότητα εύρίσκομεν, άθροίζοντες 

όλους τούς πόρους μας.
— Τριάκοντα εννέα Εκατομμύρια διακοσίας Εξή

κοντα χιλιάδας φράγκων.
— Πολύ καλά, Βερνουινε, αύτό μόνον ήθελα νά 

γνωρίζω. Αφησέ μας τώρα, είπεν δ καρδινάλιος, 
προσηλόνων τό λαμπρόν βλέμμα του έπί τού νέου 
βασιλέως, δστις έμεινεν άφωνος καί άπόπληκτος.

— Αλλ έν τούτοις . . . έτραύλισεν ό βασιλεύς.
— Α! διστάζεις άκόμη,. Μεγαλειότατε, είπεν 

ό καρδινάλιος. Πολύ καλά’ ιδού ή άπόδειζις τών 
λόγων μου.

Καί δ Μαζαρΐνος έβγαλε κάτωθεν τού προσκεφά- 
λου του τά γεμάτον άπό άριθμούς χαρτίον, καί 
τό έπαρουσίασεν είς τόν βασιλέα, δστις άπέτρεψεν 
άπ’ αύτού τό βλέμμα του, τόσον βαθύς ήτον δ πό
νος του.

— Επειδή λοιπόν, βασιλεύ, έπιθυμεΐς έν Εκα- 
τομμύοιον, τό δέ Εκατομμύριον τούτο δέν περιέχε- 
ται Εδώ μέσα, ή Μ=γαλειότης Σου έχει άνάγκην 
τεσσαράκοντα έζ Εκατομμυρίων. Δέν υπάρχουν λοι
πόν Εβραίοι είς τόν κόσμον νά δανείσουν τοσαύτην 
ποσότητα, καί μέ τήν υποθήκην άκόμη τού στέμ
ματος τής Γαλλίας.

Ο βασιλεύς, συστέλλων τού; γρόνθους του ύπό τά; 
χειρίδα ς τού φορέματός του, άπεμάκρυνε σπρόχνων 
τό θρονίον του.

— Ας ήναι λοιπόν, είπεν, ό αδελφός μου δ βασι
λεύς τής Αγγλίας θ’ άποθάνη τής πείνας.

— Βασιλεύ, άπεκρίθη μέ τόν αύτόν τόνον ό Μα
ζαρΐνος, ένθυμήσου τήν παροιμίαν έκείνην, τήν όποίαν 
σού συσταίνω ώς τήν έκφραειν τής ύγιεστέρας πολι
τικής’ « Μήν άδημονής ότι είσαι πτωχός, όταν καί 
δ γείτων σου πτωχό; ήναι. »

0 Λουδοβίκος έμεινε σύννους όλίγας στιγμάς, 
ρίπτων συγχρόνως περίεργον βλέμμα είς τδ χαρ
τίον εκείνο, τοΰ δποίου ή μία άκρα έμβαινεν ήδη 
ύπό τό προσκέφαλου.

— Ωστε λοιπόν, είπεν, είναι αδύνατον νά είσα- 
κουσθή ή χρηματική δέησίς μου, κύριε καρδινάλιε ;

— Απολύτως αδύνατον, βασιλεύ.
— Στοχάσου όμως, ότι Θ’ αποκτήσω έχθρόν με

τά ταΰτα, άν άναβη χωρίς τήν βοήθειαν μου είς τό» 
θρόνον του.

— Αν αύτό μόνον φοβήσαι, Μεγαλειότατε, ήμπο- 
ρεΐς νά ήσαι ήσυχος, είπε ζωηρώς δ καρδινάλιος.

— Πολύ καλά, δέν επιμένω πλέον, είπεν δ Λου
δοβίκος.

— Σ’ έκατάπεεσα τουλάχιστον, βασιλεύ; είπεν δ 
καρδινάλιος; θέτων τήν χείρά του έπί τής χειρός τού 
βασιλέως.

— ’Εντελέστατα.
— Ο,τι άλλο πράγμα, ζήτησέ το, βασιλεύ, καί 

θά νομισθώ εύτυχής νά τδ παραχωρήσω άφοΰ ήρ- 
νήθην τούτο.

— ό,τ; άλλο πράγμα, κύριε;
— Ω! βέβαια. Δεν είμαι ψυχή καί σώματι ά- 

φωσιωμένο; είς τήν υπηρεσίαν τής Μεγαλειότητός 
Σου; Αί ! Βερνουινε, φώτα, φρουράν διά τήν Μεγα
λειότητα Του. Η .Μεγαλειότης Του έπιστρέφει είς τά 
βασιλικά δώματα.

— Οχι άκόμη, κύριε, καί επειδή έλαβες τήν κα
λοσύνην νά θέσης τήν θέλησίν σου είς τήν διάθεσίν 
μου, θέλω νά κάμω χρήσιν.

— Διά τόν Εαυτόν σου, βασιλεύ ; ήρώτησεν ό 
καρδινάλιος, έλπίζων ότι τότε τουλάχιστον έπρόκει- 
το περί τής ανεψιάς του.

— Οχι, κύριε, όχι διά τόν Εαυτόν μου, άπεκρίθη 
ό Λουδοβίκος, άλλά διά τόν άδελφόν μου Κάρολον 
πάντοτε.

Τό πρόσωπόν τού Μαζαρίνου έσκοτεινίασε πάλιν, 
καί έμουρμούρισε μερικά; λέξεις, τάς οποίας ό β ασι- 
λεύς δέν ήμπόρεσε ν’ άκούση.

ΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΪ ΚΪΡΙΟΤ ΜΑΖΑΡΙΝΟΥ.

Αντί νά διστκζη, καθώς πρό Ενός τετάρτου τής 
ώρας, όταν έπλησίασε τόν καρδινάλιον, δ βασιλεύς 
έδειχνε τότε άπό τά βλέμματά του ότι είχε τήν 
δέλησιν έκείνην, κατά τής όποιας ήμπορεϊ μέν άλλος 
ν’ άντιπαλαίση, καί νά τήν καταβάλη ίσως διά τήν 
αδυναμίαν της, άλλ’ είναι βέβαιον ότι θά φυλάξη, 
ώς πληγήν είς τά βάθη τής καρδ ίας του, τήν ένθύ- 
μ,ησιν τής δουλείας της.

— Αύτήν τήν φοράν, κύριε καρδινάλιε, πρόκειται 
περί πράγματος τό όποιον είναι πολύ εύκολώτερον 
νά εύρεθή παρά τό Εκατομμύριον.

— Τδ πιστεύεις, βασιλεύ ; είπεν δ Μαζαρΐνος 
κυττάζων τδν βασιλέα μέ τό πονηρόν εκείνο βλέμμα, 
μέ τό όποιον άνεγίνωσκεν είς τά βάθη τών καρδιάν.

— Ναί, τό πιστεύω- καί όταν μάθης τί θά ζη
τήσω. . . .

— Καί νομίζεις ότι δέν τδ γνωρίζω, Μεγαλειό
τατε ;

—- Ω! αύτό δά!
— Ακούσε. Καί άν έκεί-.ος δ φιλάργυρος, άν ε

κείνος ό χαμένος Ιταλός, είπε . . .
— Κύριε καρδινάλιε ! . . .
— ίδού τδ νόημα, άν όχι αί λέξεις. Αϊ! Πανα

γία μου ! δέν μού κακοφαίνεται δι’ αύτό, βασιλεύ" 
καθείς βλέπει τά πράγματα κατά τά πάθη του. 
Είπε λοιπόν «Αν 6 χαμένος εκείνος Ιταλός σού άρ
νηθή, βασιλεύ, τό Εκατομμύριον, άν ήμεθα βιασμέ
νοι δι’ Ελλειψιν χρημάτων νά παραιτήσωμεν τήν 
διπλωματικήν, τότε, ηξεύρεις τί; τού ζητούμεν πεν- 
τακοσίους εύγενεϊς. ...»

0 βασιλεύς άνεσκίρτησε, διότι δ καρδινάλιος είς 
τδν αριθμόν μόνον ήπατήθη.

— Δέν είναι αλήθεια, βασιλεύ, ότι αύτά είπεν; 
έφώναξεν δ καρδινάλιος μέ υφο; θριαμβικόν. Επειτα 
έπρόσθεσεν ώραίους λόγους καί είπεν « Εχω φίλους 
πέραν τοΰ πορθμού· οί φίλοι ούτοι στερούνται μό
νον άρχηγού καί σημαίας. Οταν μέ ίδοΰν, όταν ίδοΰν 
τήν σημαίαν τής Γαλλίας, θά ενωθούν μαζί μου, 
διότι θά καταλάβουν ότι έχω τήν ύποστήρηξίν σου. 
Τά χρήματα τής γαλλικής στολής ΐσοδυναμούν δι’έ- 
μέ μέ τό Εκατομμύριον τδ όποιον θά σού άρνηθή ό 
κύριος Μαζαρΐνος. (Διότι έγνώριζε βέβαια ότι έγώ 
δέν θά έδιδα τδ Εκατομμύριον.) Μέ αύτού; τού; πεν
τακοσίους εύγενεϊς θά νικήσω, βασιλεύ, καί ή τιμή 
θά ήναι τής Μεγαλειότητός Σου. » ίδού τί είπεν, ή 
ώς έγγιστα, δέν είναι αλήθεια; ένδύων τάς λέξεις 
ταύτας μέ μεταφοράς λαμπρά;, μέ πομπώδεις εικό
νας, διότι όλα τά μέλη αύτής τής οικογένειας είναι 
φλύαρα! ό πατήρ έλάλει, ώς καί είς τδν τόπον 
αύτόν τής καταδίκης.

ίδρώς αισχύνης έτρεχεν άπδ τδ μέτωπον τού Λου
δοβίκου. ΙΙσθάνετο ότι δέν ήτον αξιοπρεπές δι’αυ
τόν ν’ άκούη ύβριζόμενον τοιουτοτρόπως τόν άδελφόν 
του* άλλ’ άκόμη δέν ήξευρε πώς νά δείξη τήν θέ
λησίν του, είς έκεΐνον μάλιστα, έμπροσθεν τού δποίου 
Εβλεπε νά κλίνουν όλοι τδν αύχένα, ώς καί αυτή ή 
μήτηρ του.

Τέλος πάντων, μέ πολύν αγώνα είπε·

— Δέν ζητεί όμως πεντακοσίους εύγενεϊς, κύριε 
καρδινάλιε, άλλά μόνον διακοσίους.

— Βλέπεις ότι έμάντευσα τί ήθελε;
— Εγώ ποτέ, κύριε, δέν ήρνήθην ότι έχεις διο

ρατικόν νοΰν, καί διά τούτο μάλισα ένόμισα ότι δέ» 
θ’ άρνηθής είς τδν άδελφόν μου Κάρολον πράγμα 
τόσον άπλοΰν καί ευκολον νά γείνη, καθώς αύτδ τό 
όποιον σού ζητώ έξ όνόματός του, κύριε καρδινάλιε, 
ή μάλλον έξ όνόματός μου.

— Βασιλεύ, είπεν δ Μαζαρΐνος, είναι ήδη τριά
κοντα έτη άφοΰ μετέρχομαι τήν πολιτικήν. Τήν 
μετήλθα πρώτον μέ τόν κύριον καρδινάλιον Ρισιελιώ, 
καί έπειτα μόνος. II πολιτική αυτή δέν υπήρξε πάν
τοτε πολλά τιμία, πρέπει νά τδ ομολογήσω· άλλά 
ποτέ δέν ήτον ανόητος. Αυτή όμως ήτις προτεί- 
νεται τώρα είς τήν Μεγαλειότητά Σου είναι καί άτι
μο; καί ανόητος συγχρόνως.

— Ατιμος, κύριε!
— Ενθυμήσου, βασιλεύ, οτι έχεις συνθήκην μέ 

τδν κύριον Κρόμβελ.
— Μάλιστα· καί είς αύτήν τήν συνθήκην ό κύριος 

Κρόμβελ ύπέγραψεν επάνω άπ’ έμέ.
— Καί διατί, βασιλεύ, νά ύπογράψης τόσον χα

μηλά ; Ο κύριος Κρόμβελ ηύρε θέσιν καλήν, καί τήν 
έπήρεν· αύτό είναι τδ ιδίωμά του. Επανέρχομαι 
λοιπόν είς τδν κύριον Κρόμβελ. Εχεις συνθήκην μέ 
αύτόν, δηλαδή μέ τήν Αγγλίαν διότι, όταν υπέ
γραψες αύτήν τήν συνθήκην, δ κύριος Κρόμβελ ήτον 
ή Αγγλία.

— Ο κύρως Κρόμβελ άπέθανε.
— Τδ πιστεύεις, βασιλεύ ;
— Βεβαιότατα, διότι ό Ρικάρδος τόν διεδέχθη, 

καί παρητήθη μάλιστα.
— Αύτό δά! 0 Ρικάρδος έκληρονόμησεν είς τόν 

θάνατον τού Κρόμβελ, καί ή Αγγλία είς τήν πα- 
ραίτησιν τυύ Ρικάρδου. ΙΪ συνθήκη άπετέλει μέρος 
τής κληρονομιάς, είτε εύρίσκετο αύτη είς χεΐρας τού 
Ρικάρδου, είτε εύρίσκετο είς χεΐοας τής Αγγλίας. Η 
συνθήκη λοιπόν είναι πάντοτε έγκυρος, καί παραποτέ 
ισχυρά. Διατί λοιπόν νά τήν παραβής, βασιλεύ; Ποια 
μεταβολή έγεινε ; Κάρολος ό Β' θέλει σήμερον ό,τι 
δέν ήθελήσαμεν πρό δέκα ετών· άλλ’ ή τοιαύτη πε- 
ρίστασις προβλέπεται ρητώς άπ’ αύτήν τήν συνθήκην. 
Είσαι σύμμαχος τής Αγγλίας, βασιλεύ, καί ό'χι τού 
Β' Καρόλου. Είναι άπρεπες βέβαια, ύπό τήν Εποψιν 
τών συγγενικών σχέσεων, ότι υπέγραψες συνθήκην με 
τόν καρατομήσαντα τόν γαμβρόν τού βασιλέως πατρός 
σου, καί ότι συνέδεσες συμμαχίαν μέ κοινοβούλιον, 
όνομαζόμενον εκεί περιπαικτικής Όρροπύροχ. Εί
ναι άπρεπες τό ομολογώ, άλλά δέν -ήτον άσύμφορονύπά 
τήν έποψιν τής πολιτικής, διότι διά τής συνθήκης αύτής 
κατώρθωσα ν’ απαλλάξω τήν Μεγαλειότητά Σου, ανή
λικα τότε ουσαν, άπό τά δεινά πολέμου Εξωτερικού, 
τόν όποιον ή Σφενδόνη . . . ενθυμείσαι βασιλεύ τήν 
Σφεδόνην; (ό νέος βασιλεύς έχαμήλωσε τήν κεφα
λήν.)'τόν όποιον ή Σφενδόνη θά έπερίπλεκεν είς 
τρόπον όλέθριον. Καί ίδού πώς αποδείχνω είς τήν 
Μεγαλειότητά Σου ότι, άν άλ*λάξωμεν δρόμον σήμε
ρον, χωρίς νά είδοποιήσωμεν τούς συμμάχους μας, 
θά πράξωμεν εργον καί άπρεπες συγχρόνως καί ά- 
σύμφορον. *Αν.έκάμναμεν πόλεμον, θά μάς Ερριπταν 
όλα τά άδικα* θά έκηρύτταμεν αύτόν άξίζοντες να
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[ί£ί τδν κηρύξουν άλλοι, θά έδείχναμεν δτι τδν 
φοβούμεθα άν καί τδν έπροκαλοΰμεν· διότι, άδεια 
είς πεντακοσίους ανθρώπους, είς διακοσίους ανθρώ
πους, είς πεντήκοντα ανθρώπους, είς δέκα ανθρώ
πους, είναι πάντοτε άδεια. Είς μόνος Γάλλος είναι 
δλον τδ έθνος· μία μόνη στολή γαλλική είναι δλος 
ό στρατός, ίπόθεσε, παραδείγματος χάριν, βασιλεύ, 
ότι, γρήγορα ή αργά, έχεις πόλεμον με τήν Ολλαν
δίαν, πράγμα τδ όποιον, γρήγορα ή άργά, θά γείνη 
βεβαίως, ή μέ τήν Ισπανίαν, τδ όποιον θά συμβή 
ίσως άν άποτύχουν οί γάμοι σου· (0 Μαζαρϊνος έκύτ- 
ταξεν ατενώς τδν βασιλέα·), καί μυρίαι άφορμαί ήμ- 
ποροϋν νά εμποδίσουν τούς γάμους σου· τδ λοιπόν, 
θά σοΰ ήρχετο καλά, άν ή Αγγλία έστελλεν είς τήν 
Ολλανδίαν, είς τήν Ισπανίαν, σύνταγμα, λόχον, 
ούλαμδν εύγενών Αγγλων ; Θά έλεγες δτι ή Αγγλία 
περιορίζεται έντίμως είς τούς όρους τής συμμαχικής 
συνθήκης ;

0 Λουδοβίκος ήκροάζετο· τοΰ έφχίνετο παράξε
νου ν’ άκούη τδν Μαζαρΐνον έπικαλούμενον τήν κα
λήν πίστιν, αΰτδν τδν αυτουργόν τοσούτων δόλων 
πολιτικών όνομασθέντων έξ αύτού μαζαρινάδων.

— Αλλά τούλάχιστον, είπεν ό βασιλεύς, χωρίς 
νά δώσω ρητήν άδειαν, δέν ήμπορώ νά εμποδίσω 
εύγενεϊς τού Κράτους μου νά μεταβούν είς Αγγλίαν, 
άν έχουν τοιαύτην ορεξιν.

— Πρέπει νά τούς ύποχρεώσης νά έπανέλθουν, 
βασιλεύ, ή τούλάχιστον νά διαμαρτυρηθής κατά 
τή; παρουσίας των ώς εχθρών εί; συμμαχικήν χώραν.

— Αλλά τούλάχιστον ά; ΐδούμεν σύ, κύριε 
καρδινάλιε, ό βαθύτατος νούς, εύρέ τρόπον νά βοη- 
θήσωμεν τόν δυστυχή τούτον βασιλέα χωρίς νά φα- 
νούμεν παραβάται τής συνθήκης.

— Αύτδ ίσα ίσα δέν θέλω, φίλτατε μου Μεγα
λειότατε, άπεκρίθη ό Μαζαρϊνος. Πληρωμένην άν τήν 
είχα τήν Αγγλίαν, καλητέρα δέν θά έκαμνεν· άπεδώ 
άν διεύθυνα τήν πολιτικήν τής Αγγλίας, αλλέως 
δέν θά τήν διεύθυνα. Κυβερνωμένη δπω; σήμερον 
κυβερνάται, ή Αγγλία είναι διά τήν Εύρώπην φωλεά 
αϊωνία κρισολογιών. Η Ολλανδία προστατεύει τδν 
β' Κάρολον άφες τήν Ολλανδίαν νά τόν προστα- 
τεύη· θά μαλώσουν, θά έλθουν είς πόλεμον. Είναι αί 
δύω μόναι θαλασσοκράτορες δυνάμεις· άφες νά κα
ταστραφούν οί στόλοι των μεταξύ των, καί ήμεΐς 
τότε θά κατασκευάσωμεν τδν έδικόν μας μέ τά λεί
ψανα τών πλοίων των, καί τούτο, δταν έχωμεν χρή
ματα ν’ άγοράσωμεν καρφία.

— Ω ! πόσον πτωχά καί ελεεινά είναι δλα οσα 
μού λέγεις, κύριε καρδινάλιε !

— Ναι, πλήν έπειδή είναι αληθινά, βασιλεύ, 
ομολόγησε τα. Καί δέν άοκεΐ τούτο- παραδέχομαι 
διά μίαν στιγμήν δτι ήχποοεΐς ν’ αθέτησης τδν λό
γον σου καί νά παραβή; τήν συνθήκην· έχομεν συχνά 
παραδείγματα τοιούτων αθετήσεων Καί παραβάσεων. 
Αλλα τούτο γίνεται δταν έχη κάνεις μεγχ συμφέρον 
νά τδ πράξη, ή δταν στενοχωρήται παραπολύ άπδ τήν 
συνθήκην. Ακούε λοιπόν ! συγκατατίθεσαι εί; τήν γε
νομένην αίτησιν; II Γαλλία, ή σημαία της δηλαδή, 
όιότι είναι έν -καί τδ αύτδ, θά περάση τδν πορθμόν 
καί θά πολεμήση; Η Γαλλία θά νικηθή.

— Αιατί τούτο ;
— Διότι είναι επιτήδειος τή άληθεία στρατηγός

ό Μεγαλειότατος Κάρολος ό Β'· καί τδ Βορσέστερ 
μάς δίδει ώραία; έγγυήσεις !

— Δέν έχει πλέον νά πολεμήση μέ τδν Κρόμβελ, 
κύριε.

— Εχει νά πολεμήση μέ τδν Μώγκ, πράγμα 
πολύ πλέον έπικίνδυνον. ό γενναίος εκείνος ζυθέμ
πορος ήτον έκ τών π£μ>ωπσμίύ'ωυ·, καί είχε ςκγμάς 
ένθουσιασμού, διαχύσεως, οίστρου, κατά τάς οποίας 
έσχίζετο ώς παραγεμισμένου πιθάριον άπδ τά σχί
σματα αύτού έβγαιναν πάντοτε ρανίδες τινές τών 
στοχασμών του, καί άπδ τδ δείγμα τούτο έγνωρί- 
ζετο ολόκληρος ό νούς του. Ο Κρόμβελ αυτός μά; 
άφησε, δεκάκις καί περισσότερον, νά είσχωρήσωμεν 
είς τήν ψυχήν του, δταν ό κόσμο; έπίστευε τήν 
ψυχήν ταύτην περιτυλιγμένην μέ τριπλούν χαλκόν, 
καθώς λέγει ό Οράτιος. Αλλ’ ό Μώγκ; Α! βασι
λεύ, ό Θεός νά σέ φυλάξη άπδ τού νά έμβής ποτέ 
είς σχέσιν πολιτικήν μέ τδν κύριον Μώγκ* αύτός 
μ’ έκαμε ν’ αποκτήσω πρό ενός έτους τάς λεύκάς 
ταύτας τρίχας! Ο Μώγκ δέν είναι πεφωτισμένος, 
κατά δυστυχίαν, άλλ’ άνήρ πολιτικός· δέν σχίζε
ται, συσφίγγεται. Πρό δέκα έτών έχει τού; οφθαλ
μούς του προσηλωμένους είς ένα καί τδν αύτόν 
σκοπόν, καί κάνεις άκόμη δέν ήδυνήθη νά μαντεύση 
ποιο; είναι ό σκοπό; ούτος. Πάσαν αυγήν, καθώς 
έσυμβούλευεν ό Ια Λουδοβίκος, καίει τδν νυκτικόν 
του πίλον. Οθεν τήν ήμέραν καθ’ ήν τδ σχέδιόν 
τούτο, βραδέως καί καταμόνας ώριμασθέν, έκραγή, 
θά έκραγή μέ δλας τάς πιθανότητας τής έπιτυχίας, 
δσαι συνοδεύουν πάντοτε τά απρόβλεπτα.

Ιδού λοιπόν ό Μώγκ, βασιλεύ, περί τού οποίου 
δέν ήκουσε; ίσως ποτέ νά γίνεται λόγο;, τού οποίου 
ίσως δέν έγνώριζες ούτε τ’ όνομα, προτού νά τδ 
προφέρη έμπροσθεν σου ό Β·' Κάρολος, δστις ήξεύρει 
τί είναι δ Μώγκ, δηλαδή τέρας βαθυνοίας καί επι
μονής, τά δύω μόνα προτερήματα κατά τών όποιων 
ή ευφυΐα καί δ ζήλο; αμβλύνονται. Βασιλεύ, ζήλον 
είχα δταν ήμουν νέος, εύφυΐαν είχα πάντοτε, Ημ- 
πορώ νά καυχηθώ περί τούτου, διότι μού τδ άπο- 
δίδουν συνήθως ώς έγκλημα. Εκαμα ώραϊον στάδιον 
μέ τά δύω ταύτα χαρίσματα, διότι, υιό; ών άλιέως 
τής Πισίνας, έγεινα πρωθυπουγδς τού βασιλέως 
τή; Γαλλίας, καί ώς τοιούτος, καθώς εύμενώς τδ 
άνεγνώρισε;, Μεγαλειότατε, υπηρέτησα έπιτυχώς τόν 
θρόνον τής Μεγαλειότητά; Σου. Καί μολαταύτα, 
βασιλεύ, άν είχα απαντήσει είς τδν δρόμον μου τδν 
Μώγκ, καθώς άπήντησα τδν κύριον Βωφδρ, τδν κύ
ριον Ρετζ, ή τδν κύριον Πρίγκιπα, τετέλεσται 
δι’ έμέ. Ανάλαβε, βασιλεύ, μέ κουφότητα τδ έργον 
τούτο, καί πίπτεις βέβαια είς τού; όνυχας αύτού 
τού πολιτικού στρατιώτου. II περικεφαλαία τού 
Μώγκ, βασιλεύ, είναι σιδηροΰν κοφίνιον, εί; τδ βά
θος τού όποιου κλείει τούς στοχασμούς του, καί τού 
όποιου τδ κλειδίον κάνεις δέν έχει. Οθεν πλησίον 
αύτού, ή μάλλον ένώπιον αύτού, έγώ, βασιλεύ, δςις 
φορώ πίλον βελλούδινον, κλίνω ταπεινώς τήν κεφαλήν.

— Τότε λοιπόν, τί νομίζεις δτι θέλει ό Μώγκ ;
— Αν τδ ήξευρα, βασιλεύ, δέν θά σοΰ έλεγα νά 

δύσπιστή; άπ’ αύτόν, διότι θά ήμουν δυνατώτερος 
άπ’ αύτόν δι’ αύτόν δμως φοβούμαι νά μαντεύσω ! 
Νά μαντεύσω! καταλαμβάνεις τήν λέξιν μου; διότι, 
άν πιστεύσώ δτι έμάντευσα, θά σταθώ εί; μιαν ι
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— Μεγαλειότατε, είπεν ό Μαζαρϊνος, ύπερευχά
ριστος δτι άπηλλάχθη μέ τόσον όλίγην θυσίαν (διό
τι έπολέμησεν ένθέρμως μέ μόνον τον σκοπόν τοϋ νά 
φθάση είς τδ συμπέρασμα τούτο), Μεγαλειότατε, 
κύπτω πάντοτε τδν αύχε'να ένώπιον τής θελήσεω; 
τοϋ βασιλέως μου· άς φυλάξη λοιπόν δ βασιλεύς μου 
πλησίον του, ή είς έν τών φρουρίων του, τδν βασιλέα 
τής Αγγλίας, καί δ Μαζαρϊνος άς τδ γνωρίζη, άλλ’άς 
μή τδ γνωρίζη ό ύπουργός.

— Καλήν νύκτα, κύ.ιε, είπεν δ ΙΔ’ Λουδοβίκος, 
αναχωρώ άπηλπισμένος.

— Αλλά καί καταπεισμένος· αύτδ μόνον θέλω 
έγώ, βασιλεύ, έπανέλαβεν δ Μαζαρϊνος.

0 βασιλεύς δέν άπεκρίθη, καί έπέστρεψε πολλά 
σύννους, καί κατεπεισμένος τώ δντε, δχι δι’ οσα τοϋ 
είχεν είπεΐ δ Μαζαρϊνος, άλλ’ άπ’ έναντίας δι’άλλο 
πράγμα, τδ όποιον έκεΐνο; βέβαια δέν τού είπε, 
διά τήν άνάγκην δηλαδή τού νά μελετήση σπου- 
δαίως τάς υποθέσεις του, καί τάς ύποθέσεις τής Ευ
ρώπης, διότι τάς έβλεπε δυσκόλου; καί σκοτεινά;.

(Ακολουθεί.)

ΠΟΙΚΙΑΑ, 1ΙΑΦ0ΡΑ.
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΡΡΑΒΩΝΩΝ ΚΑΙ ΓΑΜΩΝ 

ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ.

Είς τών σεβασμίων καί άξιων άποστόλων, οϊτινες 
μέ κίνδυνον τή; ζωής των προσπαθούσε νά διαδί- 
δωσι τά φώτα καί τάς εύιργεσίας τής θρησκείας, 
έπεμψεν άπδ τήν Φο-Κιέν είς ένα τών έν Παρισίοις 
διευθυνόντων τάς είς τδ έξωτερικδν ίεραποστολά; 
τήν ακόλουθον έπιστολήν, περιέχουσαν λεπτομέρειας 
περιεργοτάτας περί τών κατά τού; γάμους πραττο- 
μένων είς τό ουράνιον κράτος (τής Κίνας).

« Συμβαίνει πολλάκις εί; τήν Κίναν νά συμφω- 
νώσι γάμους διά τά εΐσέτι άγέννητα παιδίζ- ούτω 
δύο έγκυοι γυναίκες ύπόσχονται άμοιβαίω; νά συ- 
ζεύξωσι τά όποια φέρουσιν είς τδν κόλπον των τέ
κνα, έάν τύχωσι νά ήναι διαφόρου γένους. Διά νά 
άποκαταστήσωσι δέ τήν ύπόσχεσιν υποχρεωτικήν, 
καταθέτουσι μνήστρα έν δακτύλιον καί έν ψέλλιον 
ώρισμένα είς τήν γεννήσουσαν θήλυ, καί δύο ριπί
δια δμοιόμορφα καί όμόχροα ώρισμένα είς τήν γεν
νήσουσαν άρρεν. Απαξ γενομένη ή συμφωνία αυτή, 
είναι άδύνατον νά άναιεεθή, καί γράφεται εί; βι- 
βλίον περικεχρυσωμένον καί μονόφυλλον.

Μετά τήν γέννησιν τού θήλεω; γράφεται έπί τού 
βιβλίου τούτου τδ όνομά του, τά τών γονέων του 
καί ό τόπος τής γεννήσεώς του, καί στέλλεται τό 
βιβλίον μετά πομπή; είς τούς συγγενείς τοϋ άρρενος, 
οϊτινες, δεχόμενοι τοϋτο, πέμπουσιν έκ μέρους των 
έτερον δμοιον είς τού; τού θήλεος· Αμα οί τύποι 
ούτοι έκπληρωθώσι, πρέπει νά τελεσθή καί δ γάμος 
έκτός μόνης τής περιπτώσεως, καθ’ ήν ό έτερος τών 
συζύγων ήθελεν είσθαι λεπρός.

Προκειμένου δέ λόγου περί γάμου εί; τήν Κίναν 
δέν ζητείται παντελώς ή συναίνεσις τών συνερχόμε
νων, διότι ούτος άπεφασίσθη, δτε ούτοι δέν ήσαν έν 
ηλικία νά δώσωσιν αύτήν. έκ τούτου ύπάρχουσιν εί;

δίαν, καί, χωρίς νά τδ θε'λω, θά έπιμείνω είς αύτήν 1 
τήν ιδέαν. Αλλ’ άφού ό άνθρωπος αύτός έχει τήν 
έξουσίαν έκεΐ πέραν, έγώ κατήντησα καθώς οί κολα
σμένοι έκεϊνοι τοΰ Αάντου, τών όποιων δ σατανάς 
Εκλωσε τδν λαιμόν, ώστε, περιπατούντες έμπρδς, 
κυττάζουν όπίσω· πηγαίνω πρός τδ Μαδρίτ, καί δέν 
χάνω άπδ τήν δρασίν μου τδ Λονδΐνον. Νά μαντεύσω 
διά τδν διαβολάνθρωπον τούτον, θά είπή ν’άπατη- 
Οώ, καί ν’ άπατηθώ, θά είπή νά χαθώ. Νά μέ φυλά
ξη ό θεός νά ζητησω ποτέ νά μαντεύσω τί έπιθυμεΐ’ 
περιορίζομαι μόνον, καί τούτο είναι αρκετόν, νά κα
τασκοπεύσω τί κάμνει. Πιστεύω λοιπόν,—καταλαμ- 

' βάνεις τί σημαίνει ή λέξις πιστεύω·, πιστεύω διά 
τδν Μώγκ δέν ύποχρεόνει είς τίποτε·—πιστεύω δτι 
έπιθυμεΐ απλώς νά διαδεχθή τόν Κρόμβελ. 0 έδικός 
σου Κάρολος δ Β' τού έκαμε προτάσεις διά δέκα 
ανθρώπων αύτός δέ περιωρίσθη νά διώξη τούς δέκα 
τούτους μεσίτας, χωρίς νά τούς είπή άλλην λέξιν είμή· 
«Πηγαίνετε, ή διατάττω καί σάς κρεμούν! » Τάφο; 
τή άληθεία είναι αύτός δ άνθρωπος! Τήν ςιγμήν ταύ
την ό Μώγκ υποκρίνεται τδν άφωσιωμένον είς τδ κοι- 
νοβούλιον ’ Ορροπύγιον' περί τής άφοσιώσεως αύτής, 
μά τήν αλήθειαν, δέν άπατώμαι. Ο Μώγκ δέν θέλει 
νάδολοφονηθή· ή δολοφονία θά τδν έμπόδιζεν εί; τδ 
ήμισυ τοϋ έργου του, καί τδ έργον του πρέπει νά 
τελειώση. Διά τοϋτο πιστεύω, — ή Μεγαλειότης Σου 
μή πιστεύης δ,τι πιστεύω έγώ, — πιστεύω "λέγω 
καθ’ εξιν.—Πιστεύω δτι ό Μώγκ κολακεύει τδ κοι- 
νοβούλιον έωσότου τδ καταστρέψη. Σού ζητούν ξίφη, 
άλλά μέ αύτά θέλουν νά πολεμήσουν κατά τού Μώγκ. 
0 Θεός νά μάς φυλάξη νά πολεμήσωμεν κατά τοϋ 
Μώγκ, βασιλεύ- διότι ό Μώγκ θά μά; νικήση, καί, 
άν μέ νικήση δ Μώγκ,δέν θά παρηγορηθώ είς δλην μου 
τήν ζωήν! Τήν νίκην ταύτην θά έλεγα δτι ό Μώγκ 
τήν έπρόβλεπε πρό δέκα έτών. Διά τόν Θεόν, βασι
λεύ, διά φιλίαν πρδς τήν Μεγαλειότητά Σου, άν 
δχι διά τδ καλάντου τδ ίδιον, άς μείνη ήσυχος ό 
βασιλεύ; Κάρολος. Η Μεγαλειότης σου ήμπορεΐ; νά 
τού δώσης έδώ μικρόν εισόδημα καί έν τών βασιλι
κών φρουρίων. ΑΪ! αϊ! στάσου δά! τώρα ένθυμού- 
μαι τήν συνθήκην, τήν περίφημον συνθήκην περί τής 
όποιας ώμιλοΰμεν πρό ολίγου! Η Μεγαλειότης Σου 
δεν έχεις ούτε τδ δικαίωμα νά τού δώσης φρούριον ! 

— Πώς τούτο ;
— Ναι, ναι, ή Μεγαλειότης Σου ύπεχρεώθης νά 

μή φιλοξενήσης ποσώς τδν βασιλέα Κάρολον, καί νά 
τόν άποβάλης μάλιστα άπδ τήν Γαλλίαν· καί διά 
τούτο τδν έδιώξαμεν, πλήν ιδού πάλιν ήλθε ! Βα
σιλεύ, έλπίζω δτι θά κάμης νά έννοήση ό αδελφός 
σου δτι δέν ήμπορεΐ νά μείνη έδώ, δτι είναι αδύνα
τον, δτι μάς ένοχοποιεΐ· άλλως, έγώ ό ίδιος ....

— Φθάνει, κύριε ! είπε καί έσηκώθη δ ΙΑ’ Λου
δοβίκος. Νά μοϋ άρνηθής τδ εκατομμύριον, έχεις 
τό δικαίωμα· τά έκατομμύρια είναι εδικά σου. Νά 
μοϋ άρνηθής τούς διακοσίους εύγενεϊς, έχεις έπίσης 
τό δικαίωμα, διότι είσαι πρωθυπουργός, καί, ένώ
πιον τής Γαλλίας, έχεις τήν ευθύνην τής ειρήνης καί 
τού πολέμου Νά διϊσχυρίζεσαι δμως νά μ’έμποδίσης, 
έμέ τδν βασιλέα, άπό τοΰ νά φιλοξενήσω τδν έγγο- 
νον τού Α’ Ερρίκου, τδν πρώτόν μου έξάδελφον, τδν 
σύντροφον τών νηπιακών μου χρόνων ! εδώ σταματά 
ή δύ/αμίς σου, έδώ αρχίζει ή θέλησίς μου.·



τόν τόπον τοΰτον τόσαι συζυγίαι ακατάλληλοι 
τόσαι γυναίκες έγγαμοι, ώστε ή μόνη θεραπεία τών 
οικιακών των ίυ στυχιών είναι ν' αύτοχειριάζωνται, 
ή νά πνίγωνται.

Συνήθως δέ τά πρώτα περί γάμου προβλήματα 
δέν γίνονται ύπό των συγγενών, άλλ’ ύπάρχουσιν εις 
τόν τόπον έξ επαγγέλματος άνδρες ή γυναίκες, επι
τετραμμένοι καί πόρον εχοντες νά προμηθεύωσι τάς 
νέας είς τούς νέους καί τανάπαλιν. Συνήθως δέ οί 
τοιοϋτοι εχουσι τούτο ώς μόνον επάγγελμα. 0 γά
μος είνα) είδος εμπορίου, τοΰ οποίου οί μεσίταιούιοι 
εχουσι τό μονοπωλεϊον.

Είναι άτιμία δια τάς νεάνιδας τό νά μή μνη- 
βτευθώσιν ήδη εις τά 10 έτος της ηλικίας των. 
Οταν δε συμβαί’-η τούτο, λέγουσε καθαρά, ότι τό 
εμπόριον πηγαίνει χαχί. Νεάνις δέ, είσελθοϋσα εις 
τό 14 ή 15 τάς ηλικίας της, δέν δύναταί πλέον νά 
έζέλθη τής οικίας. Καί τή συγχωρεϊται μέν ένίοτε, 
διά νά ευχαρίστηση τήν περιέργειάν της, νά προκύ- 
πτη τό πρόσωπον τής θύρας - άλλ’ άμα ξένος είσε'λ- 
θη είς τήν οικίαν, ή νέα πρέπει νά σπεύση νά κρυ- 
βή είς τό πλέον άπόκρυφον δωμάτιον.

όταν πρόκειται νά τελεσθή ή μνηστεία, οί συγ
γενείς τού νέου είδοποιοΰσι τους τής κόρη; νά όρί- 
σωσι τήν ήμέραν τής τελετής. Επελθούσης δέ ταύτης 
ό μεσίτης του γάμου, συνοδευόμενος υπό δύο άν- 
δρών καί δύω γυναικών, (αύται δέ είναι συνήθως 
έκ τού συρφετώδους όχλου, φέρουσαι τό όνομα μα- 
χρύποΰεζ, διότι τάς άφήκαν νά αύξήσωσιν οί πόδες 
των κατά τό φυσικόν των) απέρχεται εις τήν οικίαν 
τής μελλονύμφου μέτά συνήθη δώρα, έγκεκλεισμένα 
είς διαφόρους καλάθους, έν τινι τών όποιων εύρί- 
σκονται τά δύω ρηθέντα περιζεχρυσωμένα βιβλία. 
Περί ταύτα εύρίσκονται διάφορα είδη οπωρών κατά 
τήν έθιμοταξίαν είς δέ τάς τέσσαρας γωνίας τού 
καλάθου ζαχαρικά ε’στοιβασμένα. Ετερος δέ κάλαθος 
περιε'χει χοιρομήριον διά τόν πενθερόν τής νύμφης, 
καί έτερος περιέχει φιδέν.

Οταν φθάσωσιν οί καλαθοφόροι, ρίπτο.ται χάρ
τινα πυροτεχνήματα, διά νά άναγγείλωσι τήν εί- 
δησιν είς τού; γείτονας, καί άνάπτονται δύο έρυδραϊ 
λαμπάδες είς τό πρώτον δωμάτιον τής εισόδου. 
Μετά τούτο δ’ ή μνηστή διανέμει τό χειρομήριον 
είς τούς παρεστώτας, ών ό αριθμός είναι τοσούτος, 
ώστε μόλις έκαστος λαμβάνει ένα βλομόν. Αφ’ ετέ
ρου δέ φροντίζει νά πε'μψη είς τόν μέλλοντα σύζυ
γόν της τό περιέχον τήν ύπόσχεσιν τού γάμου βι
βλιάριου, οί δέ συγγενείς προσέχουσιν νά πέμψωσιν 
ανάλογα δώρα τών οσα έλαβον. Τά δώρα ταύτα συ- 
νίστανται κυρίως είς διάφορα είδη οπωρών, άτινα 
διανέμονται είς 16 δεσμίδας, έκάστη τών όποιων 
πρέπει νά έχη είς τήν γωνίαν ανθοδέσμην έπί ερυ
θρού χάρτου. Η μνηστή λαμβάνει έπίσης παρά τής 
πενθεράς της ολίγα δώρα εύτελούς άξίας, καί δια
νέμει καί αύτά παρευθύς κατά τήν αύτήν αναλογίαν 
εις τούς παρεστώτας. Μεταξύ δέ τών δώρων τούτων 
διαπρέπει ό κολοκυνθύσπορος, έξηραμένος είς τάν 
ήλιον.

Μετά τήν αρραβώνα ά μνηστήρ δεν δύναταί έπί 
ούδεμια προφάσει νά πλησιάση είς τήν οικίαν τής 
μνηστήρος του. Ούτε είδεν δ’ αύτήν άκόμη, οΰτε 
θέλει τήν ίδεϊ, είμή τήν ήμέραν τού γάμου. 0 πα

τήρ τής νέας δέν βραδύνει, άν δέν έγινεν ήδη τούτο, 
νά ζητήση χρήματα- ή μετριωτέρα δέ ποσότης διά 
τό άντίτιμον γυναικός είναι σχεδόν 40 τάλληρα 
(525 ώς 600 φράγκων).

Δέν δύναταί δ’ ό μελλόνυμφος νάσυζευχθή, είμή 
άφ ού πλήρωση τήν συμφωνηθεΐσαν τιμήν μέχρι τού 
τελευταίου οβολού, καί έκτός ταύτης ύποχρεούται 
νά πλήρωση τά πρόσθετα έξοδα, τά όποια μέλλει 
\ά κάμη, όταν ή μνηστή του εγκατάλειψη τήν πα
τρικήν στέγην, διά νά συνοικήσ^μετ’ αύτού.

Τέλος τοΰ άντιτίμου τής γυναικός άποτιθέντος, 
επέρχεται ή ώρα τού γάμου καί πορεύονται είς τήν 
οικίαν τού μελλονύμφου, διά νά τελέσωσιν αύτόν. ό 
όόηγών τούς κομιστάς τού φορείου, συ-οδευόιαενος 
άπά παράνυμφον, εχουσαν έργον νά όδηγή τήν νύμ
φην, οδεύει εμπρός. Εν τούτοις, πριν ή άναχωρήσωσι, 
φροντίζουσι νά συμβουλευθώσιν άστρολόγον, διά νά 
μάθωσι παρ’ αύτού, έάν ή ήμερα ήναι ευτυχής ή 
άποφράς· καί κατά τήν τελευταίαν περίπτωσιν 
εφοδιάζονται μέ μέγαν τέμαχον ώμου κρέατος yot- 
ρίου, ινα τό δαιμόνιον, τά όποιον ύπό τό σχήμα τή; 
τίγριδος ήθελε στοχασθή νά βλάψη τού; πορεοομέ- 
νους, εύρη νά φάγη τό κρέας, καί ούτως άφήση αύτούς 
νά άπέλδωσι.

Η νέα έγειρομένη τό λυκαυγές φροντίζη νά καλ- 
λωπισθή μέ όσην ένεστι μεγαλητέραν κομψότητα, 
φέρουσα τά χαριέστερα καί πλουσιότερα ένδύματα, 
εξ ών τά πολυτιμότερα πάντοτε καλύπτονται ύπό 
άλλων ήττον ωραίων. Τά πάντα δέ καλύπτονται 
ύπό τού γαμικού ενδύματος, δντος πέπλου περίτει- 
λισσοντος ολόκληρον τήν νύμφην. Επί δέ τής κεφα
λής φέρει άλλόκοτον ύπερμεγέθη πέτασον καταβαί- 
νοντα μέχρι τών ώμων καί καλύπτοντα όλον τά 
πρόσωπον. Οΰτω κεκοσμημένη άναβαίνει είς έουθρόν 
φορεϊον, κομιζόμενον ύπό τεσσάρων ανθρώπων. Κατά 
τήν πορείαν όλοι οί άπαντώντες αυτήν όφείλουσι νά 
ύποχωρώσιν, καί αύτάς άκόμη ό άντιβασιλεύς άν 
ήναι ό διερχόμενος. Τό φορεϊον είναι πανταχόθεν 
κλειστόν είς τρόπον ώστε οΰτε αύτή δύναταί νά ίδή, 
οΰτε νά φανή είς τού; έξωθεν.

Ολίγον άπωτέρω φέρονται μετά πομπής είς ή 
πλείονες κάλαθοι τού αύτού χρώματος, περιέχοντες 
τά ίμάτια τής νύμφης, ώς έπί τά πολύ παλαιά 
ένδύματα καί ράκη, έφ’ ών άφθόνως τεκνοποιεί καί 
πολυπλασιάζεται πάν είδος ζωυφίων (φθειρών). Εμ
περιέχεται δέ πάντοτε είς αύτά έν παραπέτασμα 
κραββατίου, πράγμα άφευκτου, άναλόγω; τής ά
ξίας τού όποιου γίνεται καί ή ύποδοχή τής νύμφης 
είς τήν οικίαν τού γαμβρού.

Η συνήθεια τού τόπου είναι, ώστε διαρκούσης τής 
πορείας, όλοι οί άποτελούντες τήν συνοδείαν νά 
κλαίωσι, καί μέχρι τή; άπελεύσεώς των είς τήν οι
κίαν τού γαμβρού δέν άκούεται άλλη μονσική, πλήν 
όλολυγμών. Αλλ’έάν τό διάστημα είναι πολύ, δια
κόπτονται αύτοί καί επαναλαμβάνονται πάλιν, όταν 
πλησιάση ή συνοδεία είς τήν οικίαν, ϊπάρχουσι δά
κρυα χαράς καί ίάχ ρυα λύπης, καί οί Κινέζοι έχουσιν 
αμφότερα ετοιιαα, δταν θέλωσιν.

Τέλος ό πρόδρομος τής συνοδείας φθάνει τινα 
λεπτά πρό τών άλλων καθιδρωμένος, κρούει σφοδρά 
τήν θύραν τού γαμβρού καί φωνάζει μέ κατεσπευ- 
σμένην φωνήν, ϊδέτε την, ίδέτε την.

ίίαρευθύ; πολλά πυρσοκροτήματα καί ό ήχος πολ
λών μουσικών οργάνων άναγγέλλουσιν εις τήν γειτο
νίαν τήν έλευσιν τής νύμφης. Αΰτη δ’έν τώ φορείω 
ϊσταται είς τήν είσοδον τή; οικίας, κεκαλυμμένη μέ 
τόν ’υπερμεγέθη της πίλον, ένώ ό σύζυγΌς σπεύδει 
νά κρυφθή είς τό ένδότατον τής οικίας, όπου έγκλείε- 
ται, ύπέχων μολοντούτο άπό καιρόν είς καιρόν τόν 
οφθαλμόν του είς τήν κλειθρίαν, διά νά τήν ίδή δια- 
βαίνουσαν.

11 μεσίτις, ή σΑοβεύσασα τήν νύμφην, λαμβάνει 
παιδίον, καί τό οδηγεί νά χαιρετήση τήν έλθούσαν 
νέαν οικοδέσποιναν, έπειτα δέ εισέρχεται εις τόν θά
λαμον τού γαμβρού, διά νά άναγγείλη είς αύτόν τήν 
έλευσιν τής νύμφης. Αλλ’ ούτος προσποιείται αδια
φορίαν, καί φαίνεται ένησχολημένος είς άλλα; υπο
θέσεις* εξέρχεται μ’ όλον τούτο συνωδευμένος ύπό 
τής μεσίτιδος, προχωρεί μετά μεγάλης σοβαρότητος 
πρός τό φορεϊον, καί ανοίγει τό θυρίδιον μέ συγκί- 
νησιν καί τρόμον. Τότε ή νύμφη εξέρχεται καί βά- 
δίζουσιν άμφότεροι πρό; τά πινάκια τών προγόνων 
των, τά όποια χαιρετοΰσι διά τριών γονυκλισιών* 
κάθηνται δ’ έπειτα άντικρύ ό είς τού άλλου εις τό 
γεύμα, καί ή μεσίτις τούς ύπηρετεΐ* ό άνήρ τρώγει 
καί πίνει, ή δέ γυνή καμαρώνει, επειδή ό ύπερμε- 
γέθης πϊλός της, τόν όποιον φέρει πάντοτε καί δστις 
καλύπτει τό πρόσωπόν της, εμποδίζει αύτήν τού νά 
φάγη. Μετά τό γεύμα, οί σύζυγοι εισέρχονται είς 
τόν θάλαμόν των. ,

Ολοι οί παρεστώτες είναι είς μεγάλην περιέργειαν 
νά μάθωσι τά αποτέλεσμα τής πρώτης αύτών συνεν- 
τεύξεως, καθότι τότε πρώτον ό άνήρ έκβάλλει τό 
προσωπεΐον, τό όποιον ή γυνή του έφερε καθ δλην 
τήν πανήγυριν. Είτε τύχη ωραία ή δύσμορφος, ή 
μονόφθαλμος, ή λημαλέα (τσιμπλιάρα) ή δυσειδής, 
ό άνήρ πρέπει νά άποδεχθή μετά γενναιότητος αύτήν 
ώς νόμιμον σύζυγόν του. Οποιαόήποτε καί άν ήθε- 
λεν είσθαι ή αποτυχία τών ελπίδων του, οφείλει νά 
άποκρύψη ταύτην καί νά φαίνηται εύχαριστημένος 
είς τήν τύχην του.

Αφ’ ού ό άνήρ θεώρηση μετά προσοχής έπί τινα 
χρόνον τήν σύζυγόν του, οί εύωχούμενοι συγγενείς 
καί φίλοι, άνδρες καί γυναίκες, εισέρχονται είς τόν 
θάλαμον, διά νά πράξωσι τό αύτό. Εκαστο; δ’ αύ
τών έχει τό δικαίωμα νά έκφράση παρρησία τήν 
γνώμην του περί τής νύμφης, άλλ’ ή τών γυναικών 
κρίσις είναι ή σοβαρωτέρα. Αύται φροντίζουσι νά έ- 
ξετάσωσιν ακριβώς τήν νύμφην, καί μόλις παρατη- 
ρήσωσι ελάττωμά τι εΐ; αύτήν, εύθύς μεγαλύνουσιν 
αύτό χαιρεκάκως. Επικρίνουσι δέ αυτήν μέ περισ- 
σοτέραν κακίαν ανακαλούσα’, είς τήν μνήμην των, ότι 
είς όμοίαν περίστασιν έτυχον αύσττρας έπικρίσεως, 
καί αισθάνονται άλλόκοτον εύχαρίστησιν. ώ; εύρούσαι 
ευκαιρίαν νά ίκανοποιηθώσι. Καθ δλην δέ τήν διάρ 
αειαν τής σκληρά; ταύτης έξετάσεως ή νύμφη οφεί
λει νά τηρή σιωπήν καί παντελώς δέν δύναταί νά 
παραπονεθή. Περαιωθείσης δέ τής έξετάσεως, είσάγε- 
ται είς τόν πενθερόν καί τήν πενθεράν της, χαρετά 
αύτούς κατά τήν τάξιν, καί έπειτα είς τούς συγγενείς.

Είναι δ’ άξι.οσημείωτον, ότι κάνεις τών συγγε
νών τή; νύυφ.-,ς δέν παρευρίσκεται είς τοΰ; γάμου;- 
ϊξαρτάταε δέ τούτο άπό τόν γαμβρόν, οστις προσ- 
**λεϊ τούς συγ ε*εΐς καί φίλους πρό ΐ5 ημερών.

Τά προσκλητήρια εχουσιν ίδιον σχήμα, συνιστάμενον 
είς μέγα ερυθρόν φύλλον, έπτυγμένον είς έτερα δώ
δεκα μικρά ώς σχήμα επιστολής, έπί τής όποιας 
όμως δέν γράφεται τίποτε. Μόνον οί λαβόντες τοι- 
αύτα προσκλητήρια μέ τούς ρηθέντας τύπους παρευ- 
ρίσκονται είς τόν γάμον. Διανομεύς δέ τούτων είναι 
ό σύζυγος, δστις, έγχειρίζων αύτά είς τούς προσκα
λούμενους, δίδει συγχρόνως είς έκαστον αύτών δώρον 
δύω άρτίδια έξ αλεύρου όρυζίου, βρασμένα είς τό 
ΰδωρ καί κοκκινοβαμμένα- Οί προσκαλούμενοι όφ:ί- 
λουσι δύω ή τρεις ημέρας πρό τοΰ γάμου νά πέμψω- 
σιν ίσην ή καί περισσοτέραν ποσότητα τής κατα-α- 
λωθησομένης ύπ’ αύτών είς τόν γάμον. H μιζροτέρα 
δέ ποσότης είναι έκ 2 φράγκων διά τά παιδία, καί εκ 
4 διά τού; έφήβους. 0 έρανος ούτος χρησιμεύει είς τό 
νά βοηθήση τά τακτικά καί έκτατα έξοδατού γάμου.

Τήν δευτέραν τού γάμου ήμέραν ό γαμβρό; φέρει 
είς τούς αύτού; προσκληθέντας όμοια προσκλητήρια. 
Κατά την ήμέραν δέ ταύτην ή νύμφη εκφράζει τούς 
σεβασμού; της είς τάς γυναίκας, αιτινες έτίμησαν 
τόν γάμον μέ τήν παρουσίαν των, καί γονυκλιτεϊ 
ενώπιον έκάστης αύτών. Αύται δέ δωροϋνται αύτή 
άνά ένα δακτύλιον ή άλλο τι τήν αύτήν ή μικροτέ- 
ραν αξίαν εχον- τό έλάχιστον όμως πρέπει νά εχη 
αξίαν ενός φράγκου.

Οί κεκλημένο: είς τούς γάμου; νέοι συνέρχονται 
μετά τό γεύμα, καί δωρούνται έκαστο; τόν νεόνυμ
φου άνά δύο κινεζικούς φανούς. Τήν νύκτα δ’ όλο*, 
οί κεκλημένοι κάμνουσι λεβητοκρουσίας yaptv τών 
νεονύμφων· έν τώ μέσω δέ τού θορύβου, καί όταν οί 
νεόνυμφοι υποτίθενται κοιμώμενοι, πειρώνται νά εί 
σέλθωσιν είς τόν θάλαμόν των, είτε παραβιάζοντες 
τήν θύραν τής εισόδου, ή διατρυπώντες τόν τοίχον 
έπί σκοπώ τού νά ύφαιρέσωσι τά ένδύματα τών νεο
νύμφων, ή άλλο Tt πράγμ.α. Εάν κατορθώσωσι δέ 
τόν σκοπόν των, ό σύζυγος, ύποχρεούται νά άγοράση 
με χρήματα τά κλαπέντα.

Είς τήν τελετήν τού γάμου ή αύστηρότης τών κι
νεζικών ηθών δέν συγχωρεϊ τάς ζωηρά; καί θορυβώ
δεις επιδείξεις ευθυμίας, αί όποια; παρατηρούνται 
συνήθως είς τήν Εύρώπην είς όμοιας περιστάσεις. 
Αλλ’ άφ’ έτέρου οί Κινέζοι παραδίδονται άφόβως είς 
λέξεις ακολάστους καί εις άσεμνους πράξεις, τάς ό
ποιας τά ευρωπαϊκά ήθη άποδοκιμάζουσι, τουλάχι
στον εις καλήνσυναστροφήν. 1*1 μουσική παίζει άδια - 
κόπως, έν όσφ διαρκεϊ ή πανήγυρις, ήτις τελειόνει 
συνήθως διά κωμωδίας, παριστανομένης δι’έξ επαγ
γέλματος θαυματοποιών. II θεατρική αύτών εμπειρία 
δέν είναι μεγαλητέρα τής τών αγυρτών, οΐτινες περι
φέρονται εκ Εύρώπη τάς πανηγύρεις, διασκεδάζοντες 
τόν όχλον διά τών βωμολοχιών των.

Π ρίν δ’ άναχωρήσωσι, κάμνουσιν έκ χαρτιού ή 
άλλης τίνος ΰλης μίαν κούκλαν, παριστάνουσαν παι
δίον, τήν όποιαν φέρουσιν είς τήν κλίνην τών νεο
νύμφων επ’έλπίδι, ότι ή πομπή αΰτη θέλει έχει τήν 
δύναμιν ώστε τό πρώτον προϊόν τού γάμου νά ήναι 
άρρεν. Δίδουσιν δ’ακολούθως αυτή-/είς τους θαυμα
τοποιού; μέ μίαν φύκτην σαπ: ;ου (είδός τι οσπρίων).

όταν συμπέση ν’ άποθάνη ό πατήρ ή ή μήτηρ τοΰ 
έτέρου τών νυμφίων, αναβάλλεται ό γάμο; έπί δύω 
έτη, καθ’ ά διαρκεϊ τό πένθος. Απαγορεύονται δ’ οί
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γάμοι καθ’ βλον τά κράτος είς τόν θάνατον τοΰ αΰ- 
τοκράτορος.

Οί γάμοι τών πτωχών γίνονται άπλοόστεροι. 
Ούτοι άγοράζουσι συνήθως είς εύθηνήν τιμήν μικράν 

' κόρην καί τήν άνατρέφουσι, διά νά τήν νυμφεύσω- 
σιν, όταν φθάση είς ηλικίαν. Κατά τήν περίπτωσιν 
ταύτην τά έξοδα είναι πολύ όλιγώτερα. Αλλαχού 
πτωχοί συγγενείς, έχοντες θυγατέρα μεμνηστευμέ- 
νην καί δυσκολευόμενοι νά τήν διαθρε'ψωσι, στέλ- 
λουσιν αύτήν έλευθε'ρως είς τούς συγγενείς τού γαμ
βρού, οιτινες είναι ύπόχρεοι νά τήν δεχθώσι καί τήν
οιαθρέψωσι.

Η δωδεκάτη, δεκάτη τρίτη καί δεκάτη τέταρτη 
ήμερα τής Κινεζικής σελήνης, είναι ήμε'ραι αφιερω
μένα! είς τήν λατρείαν τών πνευμάτων, εις τά όποια 
ό λαός διευθύνεται, διά νά ζητήση ύγείαν καί πλού- 
τη, μόνα καλά, άλλοίμονον ! τά όποια οί άθλιοι 
αυτοί είδωλολάτραι λαοί γνωρίζουσι καί επιθυμού
σε. Κατά τήν εποχήν ταύτην, oXot οί κάτοικοι τών 
περιχώρων, άνδρες καί γυναίκες, συνέρχονται καί 
πορεύονται κατά μίαν νύκτα διά νά έπισκεφθώσι τήν 
νεόνυμφου.

Η νύμφη δέχεται αύτάς τάς επισκέψεις ορθή πρό 
τής κλίνης της, έχουσα τόν σύζυγόν της είς τά πλά
για. Οί άνδρες εισέρχονται πρώτοι, καί έκαστος 
αύτών παρατηρεί αύτήν μετά προσοχής άσκαρδα- 
μ.υκτεί. Κανείς δε δέν δύναται νά όμιλήση αύτήν, 
τηρούσαν σιωπήν, άλλ’ ό σύζυγός της λαμβάνει τόν 
λόγον, κάμνει έν πομπώδες έγκώμιον τής συζύγου 
του, πρό πάντων διά τά εξωτερικά της πλεονεκτή
ματα, τοΐς υποδεικνύει τούς μικρούς πόδας της, 
τήν κομψότητά της, τάς ώραίας χεϊρά,ς της κτλ. Οί 
ερχόμενοι καί απερχόμενοι είς τήν έπίσκεψιν ταύ
την είναι πολυάριθμοι, καί έκ τής μεγάλης σπου
δής των φαίνονται ώς άνθρωποι, οιτινες απέρχον
ται νά ίδωσι ζώα περίεργα κεκλεισμένα είς Οηριο- 
τροφεΐον.

Αφ’ ού οί άνδρες εύχαριστήσωσι τήν περιέργειάν 
των, έρχονται μετά ταύτα αί γυναίκες. Τότε ό άνήρ 
άποσύρεται καί άφίνει τόν τόπον ελεύθερον πλη
σίον τής σοζύγου του.

Αί γυναίκες παρατηροϋσιν αύτήν μέ όμμα διορα
τικόν άπό κεφαλής μέχρι ποδών, καί έξετάζουσιν 
ακριβέστατα έκαστον άρθρον τού στολισμού της. 
Καθ’ βλον τό διάστημα τής ώμής αύτής έξετάσεως, 
ή γυνή οφείλει νά προφυλάττηται είς τό νά μένγ α
τάραχος καί νά φναι φειδωλή λόγων, διότι τό πρό
σωπόν της, ή ομιλία της, ή θέσις τού σώματος, τά 
πάντα παρατηρούνται, σημειούνται, δημοσιεύονται 
καί μεγαλύνονται κακεντρεχώς. Ο,τι δέ ελάττωμα 
έδυνήθησαν νά παρατηρήσωσιν είς αύτήν, γίνεται 
άντικείμενον γενικόν τών συνδιαλέξεων έπί πολύ 
μεταξύ τού φύλου της· ώστε έκ τής έπισκέψεως 
ταύτης έξαρτάται, ούτως είπεΐν, ή ύπόληψις 
τής γυναικός καθ’ ολην της τήν ζωήν. Πρός τούτοις 
δέ, όσον σοβαρός καί αίδήμων ήθελεν είσθαι ό ςο- 
λισμός της, όσον σοφοί ήθελον είσθαι οί λόγοι της, 
όσον έντελες ήθελεν είσθαι τό πρόσωπόν της, αί κα- 
καί γλώσσαι μεταξύ τών ζηλοτύπων εύρίσκουσι πάν
τοτε ύλην είς τάς επικρίσεις των. Η νεόνυμφος γι- 
νώσκουσα, ότι δέν δύναται νά άρέσφ είς όλους, δέν 
λέγει τίποτε, μίνουσα ακίνητος ώς στήλη μέ πρό

σωπόν κατηφές καί τούς όφθαλμούς ήμικλείστους 
καί προσηλωμένους είς τήν γήν, μή άποκρινομένη 
εις κάμμίαν έρώτησιν.

ή τελετή τού γάμου τελειώνει, καί ό γαμβρός δέν 
θέλει είσελθεε πλέον είς τήν οικίαν τοΰ πενθερού καί 
τ’ άνάπαλιν, έάν δέν είδοποιήσωσιν άλλλήλους διά 
δείπνου, ού τό έθιμον είναι άπαραίτητον. Τής ύπο- 
χρεώσεως δέ ταύτης πληρωθείσης, δύνανται νά βλέ- 
πωνται, όταν θέλωσι. Επειδή δ πατήρ τοΰ γαμβρού 
υποτίθεται ώς άγοράσας τήν νύμφην μέ χρήματα, 
έπεται φυσικά, ότι άνίσως αύτη χηρεύσνι, άνήκει είς 
αύτόν καί έχει τό δικαίωμα νά τήν διαθέση. ένεκα 
δέ τούτου πολλοί πωλούσι τάς χήρας συζύγους τών 
υιών των ενίοτε είς εύτελή τιμήν. Εάν ή χήρα έχφ 
τέκνα άπό τόν πρώτον γάμον, ταύτα άνήκουσι δι- 
καιωματικώς είς τόν πενθεοόν της, καί άποξενούνται 
αύτής έντελώς.

Είς Κίναν δέν θεωρείται παντελώς ή άπό γυναι
κών συγγένεια, καί διά τούτο τά τέκνα τών Οηλείων 
άδελφών δύνανται θεμιτώ; νά συζεύγνυνται. Αλλ’ -ή 
άπό άνδρών συγγένεια, ή τών άδελφών, δέν έχει 
τέλος, καί οί συγγενείς τής άρσενικής γραμμής, καί 
άν ήναι τής έβδομης γενεά; άπό τής κοινής κατα
γωγής, δέν δύνανται νά συζεύγνυνται μεταξύ των 
έπ’ ούδεμιά περιστάσει. Οί νόμοι τού τόπου άπαγο- 
ρεύωσι τούτο αύστηρώς καί ό γάμος θεωρείται ώς μή 
γεγονώς.

Η νεόνυμφος δέν δύναται νά έπισκεφθή τούς συγ
γενείς της, είμή έν έτος μετά τόν γάμον, έκτός έάν 
περιστάσεις λυπηραί, οίον ό θάνατός τίνος τών γο
νέων, τήν ύποχρεώσωσι νά τούς έπισκεφθή πρό τούτου 
τού χρόνου. Πρό τής έπισκέψεως δ’ ό πενθερός της 
καί ή πενθερά της όφείλουσι νά είδοποιήσωσιν αύτούς 
περί τής άπελεύσεως τής νύμφης. Αύτη δε συνω- 
δευμένη άπό τόν σύζυγόν της, καί φέρουσα δώρα, 
άπέρχεται είς τούς συγγενείς της μέ μεγάλην πα- 
ράταξιν, μέ φορεϊον, μουσικήν κτλ. Αέν έπιστρέφει 
δέ είς τόν πενθερόν της, είμή άφ’ ού τήν προσκαλέσ-ρ 
μέ πομπήν καί τη δώσει δώρά τινα.

^Bohet ΐεραπότ· Επιθεώρησις τής Ανατολής).
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