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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ.

ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΟΥ.

Είς τό 1Θ’. φυλλάδιον έδημοσιεύσαμεν τήν εικόνα 
ένός τών τάφων τής Ξάνθου, ου αί τέσσαρες πλευ
ρά! καλύπτονται ύπό όιαφόρων γλυφών. Τά προϊόν
τα ταΰτα τνίς τέχνης είσί της έμβριθεστάτης προσο
χής άξια, διότι δύνανται νά χρησιμεύσωσιν οϋ μό
νον ώς μέτρον τής άναπτύξεως τοϋ πολιτισμού είς 
τά μεμακρυσμένα ταΰτα τής μικράς Ασίας παρά
λια, κατ’ έποχήν παναρχαίαν, ής τόν τύπον φέρει 
ό ρυθμός τής γλυφής αύτών, άλλ’ άκόμη καί ώς ά- 
πόδειξις τής καί άλλοθεν πηγαζούσης σχέσεως τών 
Λυκείων πρός τούς Ελληνας. Καθώς τά γράμματα αύ
τών, εχουσι μέν τι ιδιόρρυθμον, άλλά φαίνονται κατά 
μέγιστον μέρος ταυτιζόμενα μετά τών παναρχαίων 
Ελληνικών, καί καθώς καί ή γλωσσά των, άν καί ί
διους έχουσα τύπους,
άλλά φαίνεται συγγε- 
νεστάτη πρός την άρ- 
χαιοτάτην Ελληνικήν, 
ή καν κλάδος τοΰ κοι
νού κορμού έξ ού έπή- 
γασε καί ή Ελληνική, 
κατά τόν αύτόν άπα
ραλλάκτως τρόπον καί 
γλυπτική τών μνημεί
ων αύτών έχει μέν τινα 
ίδιάζοντα τύπον, άλλά 
φαίνεται έκ τής αύ
τής προαχθεΐσα ρίζης 
έξ ής καί ή Ελληνική 
τέχνη, οία φαίνεται είς
τά πρό τοΰ Φειδίου μνημεία. Καί ού μόνον ή τών πτυ
χών αφθονία καί ή παράλληλος αύτών καί έπιτετη- 
δευμένη διάθεσις, ού μόνον τής κόμης ή διακόσμη- 
σις, άλλα καί τών σωμάτων τό σκληρόν μέν άλλά 
συγχρόνως καί άνετον, καί τών μορφών τό έμβριθές 
μάλλον ή βευιασμένον, καί τής συνθε'σεως τό δραμα
τικόν, άποδεικνύουσι καλλιτεχνικόν αίσθημα συγγε- 
νέστατον τώ Ελληνικώ, καί γλυπτικήν χεερουργίαν 
προϊούσαν έκ τών αύτών άρχών καί έκ τών αύτών 
κανόνων.

Επί μιας τών όψεων τοΰ τάφου τούτου, τής πρός

Α'

βορράν, παρίσταται άνήρ φέρων πώγωνα, καί σοβαρώς 
καθήμενος έπί θρόνου, ύφ’ δν φαίνεται ίστάμενον ζώόν 
τι,ίσως χοίρος ή κύων. Κρατεί δέ ό άνήρ είς τήν ά- 
ριστεράν χεΐρα μακράν βακτηρίαν, όποια ήσαν τών 
αρχαίων άνάκτων τά σκήπτρα. Αιάδέ τής δεξιάςφαί- 
νεται παραδίδων περικεφαλαίαν είς νεανίαν φοροΰν- 
τα θώρακα καί κρατούντα άσπίδα. Είναι ό πατήρ 
ούτος, ίσως τις τών άνάκτων, δστις αισθανόμε
νος τό τέλος του προσεγγίζον, οπλίζει τον νέον υιόν 
του, καί τώ παραγγέλλει άναμφιβόλως νά φέρη, 
ώς καί αύτός άλλοτε έφερε, τά όπλα του είς δόξαν 
καί τιμήν τής πατρίδος. Κατά δέ τά δύω άκρα 
τής πλευράς ταύτης φαίνονται άφνπτάμενα δύω πνεύ
ματα, κεφαλήν μέν, στήθος καί χεΐρας έχοντα γυ- 
ναικός, πτερά δέ, ούράν καί πόδας πτηνού, καί κρα
τούντα είς χεΐράς των άνά μίαν μικράς κόρης μορ
φήν. Παριστώσΐ δέ άναμφιβόλως Μοίρας ή Κήρας έν 
είδει Αρπυιών κατ’ εγχώριον άναμφιβόλως τι θρή|-

ΠΑΕΓΡΑ ΤΟΪ ΤΑΦΟΥ.

σκευμα, αι τινες αναρπασασαι απαγουσι την ψυχήν 
τοϋ θανόντος. Κάτωθεν δε τής μιάς φαίνεται μορφή 
γυναικός γονυπετής, λυτήν έχουσα τήν κόμην καί 
τάς χεΐρας συνδεδεμένας, έν θέσει καί σχήματι όδυ- 
ρομένης ή προσευχομένης, ίσως σύζυγος ή θυγάτηρ 
τοϋ άποθανόντος, ή ίσως αύτή ή ψυχή του πριν έτι 
άποσπασθή τού υλικού της σκηνώματος.

Είς δέ τήν πλευράν τήν πρός άνατολάς κάθηται 
έπί θρόνου υψηλότερου καί πολύ μάλλον κεκοσμημέ- 
νου άνήρ, ούχί ό αύτός τω προτέρω, άλλά γέρων αύ
τός, μέ μακρόν, κρεμάμενον καί ούχί προέχοντα πώ-
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γωνα, καί κεφαλήν φα- 
λακράν. Κρατεί δέ είς 
μέν την άριστεράν χεΐ- 
ρα σκήπτρον ώς καί ό 
έτερος, είς δέ τήν δε
ξιάν ά.θος 8 φαίνεται 
όσφραινόμενος. Καί ό
πίσω μέν αύτοϋ παρί- 
στανται ή προσέρχον- 
ται δύω νε'αι γυναί
κες, ποδήρη ενδεδυμέ- 
ναι χιτώνα, έμπρύς 
του δέ παιδίον τώ προ
σφέρει άλίκτορα, καί 
μετά τά παιδίον έπε- Β'. ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ.
ται άνήρ, τήν κεφαλήν έχων τενία άναδεδεμένην, 
σκήπτρον έχων είς τήν άριστεράν χείρα, τήν δέ δε
ξιάν τείνων πρός τόν γέροντα, καί παρά τού; πό- 
δας του έχων κΰνα πρό; αύτάν τήν κεφαλήν στρέ- 
φοντα.

Δεν είναι άραγε ό εύθρονος εκείνος γέρων ό Ασκλη
πιός,-καί μήπως τό άνθος δ κρατεί καί οσφραίνεται 
είναι εμβληματική τις παράστασις τής θεότητας, 
τής ύπερτάτης εύδαι-
μονίας τής θείας φύσε- 
ως ·, Τότε ό εστεμμένος 
εκείνος άνήρ θέλει εί- 
σθαι αύτός ό ένταφια- 
σθείς, γνώριμος άκόμη 
καί διά τοΰ κυνός, προσ- 
φέρων είς τόν θεόν θυ
σίαν άλέκτορος, καί 
μάτην έπικαλούμενος 
αύτόν δι’ άνατάσεως 
τής χειρός υπέρ τής ά- 
ναρρώσεώ; του- αί δέ 
παριστάμεναι δύιο γυ
ναίκες, έσονται ίσως ή 
γονή καί θυγάτηρ τοΰ 
ασθενούς.

Εϊς τήν δυτικήν δε πλευράν παρίστανται εκατέ
ρωθεν δύω γυναίκες έπί Θρόνων καθήμεναι, ών ή 
μέν κρατεί καί οσφραίνεται άνθος, τής δέ ελλείπει 
ή χειρ. Πρός τήν πρώτην εϊσίν ε’σραμμέναι τρεις 
γυναίκες, λυτού; έχουσαι τούς πλοκάμους, όι- 
πλοΰν Ινδεδυικέναι ίμά-
τιον, καίε’πίσης όσφραι- 
νόμεναι άνθη. Παρ’αύ
τήν δέ, ύπεράνω τής 
θυρίδο; τού τάφου ήτις 
ένταΰθα ανοίγεται, ΐ- 
σταται δάμαλις Οηλά- 
ζουσα τόν μόσχον της.

Αν ό έπί τής ανα
τολικής πλευράς είναι 
ό Ασκληπιό; π.άς δν 
προσέρχεται δ άσθενών, 
ίσως ένταΰθα παρίστα- 
ται ή Υγεία, διακρινο- 
υ,ένη επίσης διά τοΰ 
άνθους, καί πρό; αύτήν
προσέρχονται μέ λυτά; τάς κόμα; ώς ίκέτιδες αί γυ
ναίκες τής οικογένειας, κρχτοϋσαι καί αύταί άνθη,

Γ'. ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ.

Δ'. ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ.

ίσως είς έμβλημα τής λατρείας. II δ’ άπέναντι τής 
γυναικός ταύτης καθημένη, είναι άλλη τις θεά, ή 
ίσως ή σύζυγο; τοΰ > άποθανόντος, ή μήτηρ τής οι
κογένειας, όπερ έμβλήματικώ; εμφαίνει ή θηλάζου- 
σα οάμαλις.

Είς τήν μεσημβρινήν τέλος πλευράν φαίνεται έπί 
θρόνου καθήμενος άνήρ ώς τόν έπί τής βορείου, καί 
έμπρός αύτοΰ ις-χται^ρινή τις, καθ’ όσον διακοίνε-

ται, καί προσφέρ-ι μέν είς αύτόν περιστεράν, λαμ
βάνει δέ παο’αύτοΰ καρπούς· είς τάς δύω δέ γω
νίας παρίστανται τά αύτά έκεΐνα άρπυιοειδή πνεύ
ματα, κρατούντα τό ίνδαλμα τής ψυχής. Εδώπιθανώς 
αΐνίττετχι δ τεχνίτης τόν μεταξύ τών συζύγων

τελευταΐον αποχαιρετισμόν διά συμβόλων τινων ά- 
ρυομενων έξ εγχωρίων έθίμων. Κατά τήν έξήγησιν

ταύτην, έπί τών δύώ πλευρών έφ'άν γίνονται εύχαί 
ύπέρ τής άναρρώσεως τοΰ άσθενοΰς, δέν ΰπάρχουσι 
τά καταχθόνια έκεΐνα πτερωτά πνεύματα, παρίσταν- 
ται δέ έπί τών δύω άλλων, έφ’ ών ό άσθενής φαίνε
ται μή βοσκόμενος πλέον υπό ματαίων ελπίδων, 
καί προπαρασκευαζόμειος είς τόν θάνατον.

0

Π ιστεύων το πεπρωμένων.
« Ή σφαίρα ήτις θα με φονιύσιι 

δεν έχύθη εϊσέτι. »
ΝΑΠΟΛΕΩΝ.

Αί νύκτες ϋπό τούς τροπικούς είναι ώραΐαι καί 
μεγαλοπρεπείς. Είς τόν ούρανό”, ώς είς πλατείαν 
άργυράνσινδόνην,λαμποκοπά ή φλογερά κόνις τοΰ θρό
νου τοΰ ϊψίστου, τό άναρίθμητον πλήθος τών άςέρων 
Μάρτυς τοσούτων θαυμασίων, ό ψυχρότερος άνθρω
πος, ό πλέον αναίσθητος είς τάς μεγάλα; τής φύσεως 
σκηνάς, βιάζεται νά είπη μετά τοΰ προφητάνακτος·
« οί ούρανοί διηγούνται δόξαν Θεοΰ ! »

0 Ναπολέων ήγάπα τά μέγιστα νά έγκύπτη είς 
τήν παρατήρησή τών ούρανίων σωμάτων καί φαινο
μένων. Φαίνεται δτι οί μυστικοί δεσμοί οί συσχετι- 
ζον^ες τόν άνθρώπινον νοΰν με τόν άπειρον νοΰν τόν 
κυβερνώντα τήν οικουμένην, ήσαν ισχυρώτατοι καί 
εντελέστατοι είς τήν καρδίαν του.

δτε ήτο είς τήν Αγίαν Ελένην, ήσθάνετο με- 
γίστην εύχαρίστησιν, όσάκις τόν έφευγεν ό ύπνος, νά 
εξέρχεται άπό τόν μικρόν του κοιτώνα, καί νά περι
πατά, είς βράχους κρημνώδεις καί άποτόμους. Μέ ράχιν 
ολίγον τι κυρτήν, μέ χεϊρας έσταυρωμελας όπίσω, μέ 
βήμα βαρύ άλλά ςερεόν, άνέβαινε κυκλοειδώς ένα 
έ>α τού; βράχους, οιτινες περιεζώννυον τήν κατοι
κίαν του, έσταμάτα είς τήν ύψηλοτέραν κορυφήν, 
καί έκεϊθεν περιέφερε τό βλέμμα είς τά βάθη τοΰ 
ωκεανού καί τήν άπειρον έκτασιν τοΰ ούρανοϋ, είς τά 
πλοία τοΰ λιμένος καί τούς αστέρας τοΰ στερεώμα
τος. Τά ήσυχα βλέμματα τοΰ ηρωος δέν έδικαιολ,ό- 
γουν ποσώς τήν άνησυχίαν ήτις είχε συσσωρεύσει είς 
μικράν τινα νήσον τόν τρομερόν έκεΐνον αριθμόν τοΰ 
ςόλου καί τών στρατιωτών, διά νά φυλάξωσε τόν 
ένδοξον αιχμάλωτον.

Αλλ’ ό Ναπολέων, μεταξύ τής νεκρά; έκείνης 
φύσεως καί τών άγρίων βράχων, ένόμεζεν εϊσέτι 
έαυτόν είς τό πεδίον τοΰ Αουστερλίτζ, ή έν τώ μέσω 
τοΰ τετραγώνου τής φρουράς του έν Βατερλώ. Εβλε- 
πεν δλα τά περί αύτόν χωρίς ταραχής, χωρίς θυμού, 
χωρίς άγανακτήσεως. Δέν ήτο Μάριος καθήμενος 
έπί τών έρειπίων τής Καρχηδόνος, ή άποφεύγων τόν 
θάνατον είς Μιντούρναν ούτε Διοκλητιανός καλλιερ
γώ* τούς θρίδακάς του εις Σάλωνα· ήτο ύπεράνω 
καί τοΰ Μαρίου καί τοΰ Διοκλητιανοϋ, εφάμιλλος 
τοΰ Καίσαρος, τοΰ Αλεξάνδρου, τοΰ μεγάλου Καρό-'ί 
λου· ητο ό Ναπολέων εϊς τό Καλβάρειον τής δόξης!

Ενώ μίαν ημέραν, έστηριγμένος έπί τοΰ βραχίονο; 
ένός τών πιστών οπαδών του, παρετήρει τόν λιμένα 
τής αγίας Ελένης, μεστόν άπό πλοία έμπορικά έλθόν- 
τα έξ Ινδιών, ό ήχος κώδωνός τίνος προσέβαλε τήν 
ακοήν του. ό ήχος άρχετο άπό πλοϊον Ολλανδικόν,

καί έσήμαινεν δτι τό πλήρωμα, συναθροισδέν ε*ί τοΰ 
καταστρώματος,έμελλε νά παρασταθή είς τήν εωθινήν 
προσευχήν,καί ν’ άκούσν) τά θεία παραγγέλματα τοΰ 
Ιερέως. ό ήχος άνεκάλεσεν είς τήν μνήμην του 
τήν Γαλλίαν καί τήν καθολικήν Κορσίδα, καί άμέ- 
σως ό αύτοκράτωρ άνετριχίασεν ή ώραία του φυσιο
γνωμία, φωτιζομένγ, άπό τάς πρώτα; άκτΐνας τοΰ 
ήλίου, έξήγει γλυκύ τι αίσθημα, εσωτερικήν τινα 
ηδονήν πηγάζουσαν άπό φιλτάτας άνενθυμίσεις.

« A ! πώς άμοιάζει, είπε μέ τόνον φωνής άνε- 
ξήγητον, τόν ήχον τοΰ κώδωνος τοΰ Μαλμαιζών. Ναι 
τόν ομοιάζει ! . . . Πόσον ό ήχος αύτός μ’ ευχα
ριστεί ! »

Καί ό αύτοκράτωρ έκυψε τήν κεφαλήν καί ήκουσε 
τούς τελευταίους κτύπους τοΰ κώδωνος μέ τήν αυ
τήν άνησυχίαν τής μητρός ή’τις μετρά, διά τοΰ πα
ραπετάσματος τής κοιτίδος, τάς πνοάς τοΰ κοιμισ
μένου τέκνου της· άφοΰ δέ ή ακοή του άπερρόφησε 
καί τήν τελευταίαν ήχώ τής χάλκινης έκείνης φω
νής, στραφείς πρός τόν σύντροφόν του είπε·

— ■ Διεύθυνα υπέρ τάς είκοσι μάχας, δπου δύω 
χιλιάδες πυροβόλων καί επέκεινα έπυρσοκρότουν ση- 
μείωσαι δτι καί αί φρικταί έκεΐναι εκπυρσοκροτήσεις 
εχουσι τήν ποίησίν των. Καί όμως ! ό κρότος των 
δέν συνεκίνησε ποτέ τήν ψυχήν μου, ένώ ό ήχος ένός 
κώδωνος επενεργεί πάντοτε παραδόξως έπ’ εμέ. Α
μα προσβάλει τήν άκοήν μου διακόπτει δλα μου τά 
λυπηρά αισθήματα. Εάν ήμην θυμώδης, ή μνησί
κακος, ό ήχος ένός κώδωνος θά ήρκει νά μ’ έμπνευ
ση μετριοπάθειαν καί πραότητα, ό κώδων τής εκ
κλησίας θά ήτο πρός εμέ, δτι ήτο τό ψαλτήριον τοΰ 
Δαυίδ πρός τόν Σαούλ· θά με καθησύχαζε ."

Καί μετά μικράν σιωπήν ό Ναπολέων έξηκολού- 
Οησεν

— <■ ’Επί τής ύπατείας μου, ή εύχαρίστησίς μου ή 
μάλλον ή εύδαιμονία μου ήτο,δταν έπέστρεφα τό έσπέ- 
ρας είς Μαλμαιζών πλήρης φροντίδων κυβερνητικών, 
νά περιπατώ μόνος εϊς τόν κήπον μετά τό γεύμα. 
Αφηνα τήν ίωσεφίναν νά δέχεται τάς επισκέψεις, 
καί έτρεχα πρός τά πλέον έρημα μέρη τοΰ κήπου. 
Πρός τάς οκτώ ώρας μετά μεσημβρίαν, ό ραγισμέ
νος κώδων τοΰ Ρυέλ έσήμαινεν. Ελησμόιουν πα
ρευθύς καί φροντίδα; καί περίπατον διά νά χωθώ εις 
τού; βάτους. Εκεί, στηριγμένος είς κανέν δένδρον, 
ήκουα μετά με\ ίστης ηδονής τήν μουσικήν εκείνην, 
ή όποια μέ κατεγοήτευε πολύ περισσότερον άπό τήν 
χορωδίαν τής έκκλη,σίας μου· άμα δέ έπαυεν ό κώ
δων, άφηνα τήν φωλεάν μου καί έξηκολούθουν τόν 
περίπατόν μου, μέ καρδίαν πλήρη αισθημάτων καί 
μέ οφθαλμούς πολλάκις δακρυσμένους. Ας έξηγήσω- 
σιν οί ψυχολόγοι τι έγίνετο τότε εϊς τήν καρδίαν μου, 
καί ποιον ήτο τό αίτιον τοΰ άποτελέσματος. Μέ φαί
νεται δμως δτι αί εντυπώσεις τής νεαρά; ηλικίας ή 
τών θρησκευτικών δοξασιών τοΰ πατρικού οίκου, έπεν- 
εργοΰσι πολλάκις άκαταμαχήτως καί έπ’ αύτών τών 
μή έχόντων προλήψεις ώς οί πολλοί.

— Μεγαλειότατε, άπεκρίθη μέ σέβα; ό συνοδοι
πόρος τοΰ αύτοκράτορος, (κήπως πιστεύετε τό πεπρω
μένου ·,

0 αύτοκράτωρ ύψωσεν άμέσως τήν κεφαλήν του, 
καί μέ ήθος δισταγμού άπεκρίθη·

- » ’Επροσπάθησαν, άγαπητε μου, νά μέ π«-
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ραστήσωσι τοιούτον . , . Τί εΐναι οί άνθρωποι I · . . 
Νοστιμεύονται, προτιμούν τούς παραλογισμούς άπό 
τάς όρθάς ιδέας ! ή πίστις είς τό πεπρωμένον, ή 
αποδέχεται τήν έλευθέραν θέλησιν ή τήν απορρίπτει. 
’Εάν τήν δέχεται, τί έστί λοιπόν αποτέλεσμα προ- 
ωρισμένον ήδη, καί τό όποιον έν τοσούτω ή έλα- 
χίστη άπόφασις έχει τήν δύναμιν νά μεταβάλλη εις 
τό έπάπειρον ·, Έάν έξ έναντίας τήν άπορρίπτη, 
τό πράγμα έχει άλλως πως’ τότε άμα έλθει τις είς 
τόν κόσμον, άς μή κάμη άλλο τίποτε, παρά άς 
πέοη είς τό στρώμα του, καί άς μή φροντίζη παν- 
τάπασιν ! Οχι δέν υπήρξα ποτέ οπαδός τοιαύτης 
δοξασίας1 »

Εντεύθεν φαίνεται ότι ό Ναπολέων ήρνεϊτο δτι έ
πίστευεν είς τό πεπρωμένον· καί δμως ήμεΐς διϊσχυ- 
ρεζόμεθα δτι έπίστευεν. Είναι άλλως πολλά δύσκο
λον ό δραστηριώτερος , ά έξοχώτερος άνήρ τής έποχής 
του, νά μή έπρέσβευε τό δόγμα τό όποιον έξουθενοΐ 
ή καθιστά δλως διόλου παθητικήν τήν άνθρωπίνην 
θε'λησιν διότι, πρέπει νά τ’ όμολογήσωμεν, αύτός 
ό ίδιος Ναπολέων, μέ τάν τρόπον μεθ’ ού ώμίλει 
περί τής ειμαρμένης καί τήςάκαταμαχητου δυνάμεως 
τών συμβεβηκότων, έδωκεν άφορμήν νά διαδοθη ή 
γνώμη διά τήν όποίαν παρεπονεϊτο σήμερον.

» Καθ’ δλην μου τήν ςωήν, ελεγεν, έθυσίασα πάν
τα, καί ησυχίαν, καί συμφέροντα, καί ευδαιμονίαν 
πρός χάριν τής εζχ/αρμεκι/ς μου. »

Είς δέ τήν αυτοκρατόρισσαν Ιωσηφίναν έγραφε 
τήν 27 Μαρτίου 1814 τά εφεξής·

« Παρατήρησαι τι είναι ή εέμαμμ/χ^ ! Είς τήν 
μάχην τοΰ Αρσίσ-συρ-ώβ, έπροσπάθησα δσον ήτο δυ
νατόν νά τύχω ένδοξον θάνατον, προκινδυνεύσας τά 
μέγιστα ύπέρ τής πατρίδος. Εξετέθην άφειδώς είς 
τούς μεγαλητέρους κινδύνους. Αί σφαΐραι επιπτον 
ώς βροχή γύρω μου’ τά ένδύματά μου έγειναν κό- 
σκινον, άλλά καμμία δέν μ’ έπλήγωσε . . . Είμαι 
καταδικασμένος νά ζήσω ! ■

Είς Αογγούδ, ώμίλουν εν έσπέρας οί παρευρι- 
σκόμενοι είς τήν αίθουσάν του περί ονείρων, περί 
προαισθημάτων καί προοράσεων, καί έπέφερον τάς 
μικρού λόγου αξίας παρατηρήσεις είς τάς οποίας 
δίδουσιν άφορμήν τοιούτου είδους αντικείμενα.

»0 άνθρωπος αγαπά τά τεράστεια, είπεν ό Να
πολέων, καί μέ άκάθεκτον ορμήν φέρεται πρός αύ
τά. Είναι μάλιστα αιωνίως έτοιμος νά έγκαταλεί- 
πη τά άληθή, διά νά τρέξη κατόπιν ιδανικών αν
τικειμένων. Παραδίδεται μόνος του είς χίμαιρας. 
Βεβαίως πάντα είναι τεράστεια. Φαινόμενα, Kupto- 
λεκτικώς όμιλούντες, δέν ύπάρχουσι, διότι δλα είναι 
φαινόμενα είς τήν φύσιν. Η υπαρξίς μου είναι φαινό- 
μενον τό φώς τό όποιον μέ φέγγει είναι φαινόμενου· 
δλα τά πρώτα αίτια, ό νους μου, αί δυνάμεις μου, ί 
είναι φαινόμενα· διότι δλα ταύτα ύπάρχουσι καί 
δέν δυνάμεθα νά τά όρίσωμεν. ■

Περί τά τέλη Οκτωβρίου 1816, ύ αύτοκράτωρ 
διηγήθη μετά τό γεύμα ένόνειρον, τό όποιον είδε τήν 
παρελθούσαν νύκτα.—Κυρία τις μεθ' ής, εϊπεν, εϊχε 
πολλά όλίγας σχέσεις (ή Δούκησα τού Φέλτρ) τόν 
έφάνη είς τόν ύπνον του καί τόν εϊπεν δτι άπέθανε 
την προτεραίαν. « Τα λόγιά της, έπρόσθεσεν ό αύτο- 
κρατωρ, ησαν καθαρωτατα, θετικώτατα, καί δτ’έζύ- 
πνησα σήμερον, τοιαύτη ήτο ή προσβολή, ώστε έάν

έμάνθανα δτι ή κυρία αύτή άπέθανε τφόντι, αί φυ- 
σικαί μου ίδέαι θά άνετρέποντο- θά ήναγκαζόμην νά 
πιστεύσώ τά φαντάσματα.»

έξ μήνας μετά ταύτα, πλοΐον έρχόμενον άπό 
τήν Ευρώπην, έλλιμένισεν είς τήν αγίαν Ελένην διά 
ν άποβιβάση τινά κιβώτια περιέχοντα βιβλία διά 
τόν αύτοκράτορα, καθώς καί εφημερίδας Γαλλικάς 
τε καί Αγγλικάς. Ρίψας τά βλέμματά του είς έν τών 
τελευταίων φύλλων, έκτύπησεν άμέσως ό Ναπολέων 
μέ τήν χεΐρα τό μέτωπόν του καί εϊπεν είς τόν 
Βερτράνδ·

» Παρατήρησαι, Βερτράνδ, τί είναι ή σύμπτωσις ! 
ένθυμεϊσαιτί σ έλεγα πρό έξ μηνών περί ένός ονείρου τό 
όποιον είδα διά τήν δούκησαν τού Φέλτρ ; ίδέ λοιπόν 
καί είπε με, έάν δεν πρέπη νά πιστεύωμεν τά όνειρα!»

Καί παρευθύς ένεχείρισε τήν έφημερίδα είς τόν 
Βερτράνδ, δστις άνέγνωσε τό έφεξής άρθρον, φέρον 
χρονολογίαν τής 25 Οκτωβρίου 1816. «ή δούκη
σα τού Φελτρ άπεβίωσε χθες μετά μακράν καί πο- 
λυώδυνον νόσον ό θάνατός της θέλει λυπήσει όλους 
τούς αληθείς φίλους τής νομιμοφροσύνης· ό μεγα- 
λειότατος Βασιλεύς Λουδοβίκος ό ΙΗ. ενευσε ν’ ά- 
πευθύνη είς τόν δούκα τού Φέλτρ, δι’ ένός τών 
πριότων αξιωματικών τοΰ παλατίου, τάς συλλυπη- 
τηρίους έκφράσεις του. Είναι γνωστόν, δτι δ δούξ 
τοΰ Φέλτρ ύπήρξε πολύν καιρόν ύπουργός τοΰ Βονα- 
πάρτη. »

— α Τί σύιεπτωσις ! τί σύμπτωσις 1» έπανέλαβεν 
β Ναπολέων μετά τό τέλος τής άναγνώσεως.

— -Αλλά, Μεγαλειότατε, άπήντησεν ό Βερτράνδ, 
δέν βλέπω τι θαυμαστόν είς αύτην την ύπόθεσιν 
βλ έπω μόνον σύμπτωσιν ώς εϊπεν ή Μεγαλειότης σας, 
καί τίποτε περισσότερον.

— Πραγματικώς έχεις δίκαιον, άπεκρίθη ό αύ
τοκράτωρ· αύτή ή πολύκροτος τύχη, αύτή ή τύχη 
τήν όποίαν οί παλαιοί ώνόμαζαν θεάν, αύτή ή τύχη 
ή'τις μάς καταπλήττει καθ’ έκάστην, δέν μάς φαί
νεται τόσω παράδοξος, τόσω αλλόκοτος, παρά διό
τι άγνοούμεν τά χρύφια άλλά φυσικά αίτια τά ό·» 
ποια τήν έφεραν, καί τούτο τό μυστηριώδες φθάνει 
διά νά πλάση το τεράστειον καί νά γέννηση μυστή
ρια. »

Περί τό 1820 ό αύτοκράτωρ ήρχισε νά πάσχη 
άπό τήν νόσον ήτις τόν ώδήγησε μετ’ ολίγον είς τόν 
τάφον. Μεταξύ όλων τών έορτών τού Ναπολέοντος 
δσας έώρτασεν ή μικρά Γαλλική αποικία τής άγιας 
Ελένης, ή κατανυκτικωτέρα ύπήρξεν άναμφιβόλως 
ή τοΰ έτους εκείνου· τήν παραμονήν, ήτοι τήν 15Αΰγού- 
ς·ου, δ αύτοκράτωρ ήτο βαρέωςάσθενής, καί οίπόνοιτου 
άπό τριών εβδομάδων ήσαν τόσον δριμεΐς, ώστε ή- 
ναγκάσθη νά μείνη είς τήν κλίνην. Καί δμως, άμα 
είδε τούς φίλους καί τούς θεράποντάς του ισταμέ- 
νους μέ σέβας ένώπιον τού σκίμποδος έφ’ ού ήτο έ- 
ξηπλωμένος, ή φυσιογνωμία του, σκυθρωπή ώς έκ 
τών ηθικών καί φυσικών βασάνων του, έλαμψε πα
ρευθύς ώς άπό ιδέαν τινά εύτυχίας, καί τά αισθήμα
τα τής καρδίας του άνεφάνησαν εϊς τόβαρυαλγέςπρό- 
σωπόν του, ώς ή ίρις μετά τήν τρικυμίαν.

— « Φίλοι μου, είπε, μέ φωνήν πλήρη γλυκύτη- 
τητος, δέν λησμονείτε λοιπόν ποτέ τήν έποχήν τήν 
γόνιμον τοσούτων ένδόξων αναμνήσεων ; Σάς ευχα
ριστώ· αντιπροσωπεύετε έδώ τήν Γαλλίαν καί τήν

οικογένειαν μου, καί μ’ ευγνωμοσύνην δέχομαι τάς 
προσφιλείς μου υποκλίσεις σας. Θά ένδυθώ σήμε
ρον· δέν είμαι ό βασιλεύς τής έορτής; Θά συγ- 
γευθώμεν δλοι μας· τό άπεφάσισα. »

Περί τήν έβδόμην ό Ναπολέων, άν καί μόλις βα- 
δίζων, είσήλθεν είς τήν αίθουσαν τοΰ Αογγούδ, δπου 
τόν άνέμενον δλοι οί συνεστιάτορες· έπειτα θέτων 
ελαφρώς τόν βραχίονα τής Κυρίας Βερτράνδ έπί τού 
ίδικούτου, μετέβη είς τό έστιατήριον λέγων « 8- 
στις μέ άγαπα άς μέ άχολουθήση. »

Εκάθησαν είς τήν τράπεζαν. Οί μάγειροι καί οί 
ύπηρέται ύπερέβησαν έαυτούς τήν ήμέραν έκείνην. 
Ποτέ ίσως συμπόσιον τόσω καλώς προπαρεσκευασμέ- 
νον δέν έδόθη είς Αογγούδ. Η μαγειρική έμπειρία 
τοΰ Σανδελιέ, ένίκησεν όλας τάς δυσκολίας αΐτινες 
προήρχοντο άπό τήν περί τά τρόφιμα ένδειαν τής 
νήσου. 0 αύτοκράτωρ, δστις συνήθως πολλά ολίγον 
έπρόσεχεν είς τά τού γεύματός του, έπηνεσε πρώτος 
τήν έμπειρίαν καί τού μαγείρου καί τού επιστά
του του.

— « Μεγαλειότατε ! είπε μέ ζωηράν φωνήν ό 
Σανδελιέ, ή σημερινή ήμέρα ήτο ήμέρα μάχης δι’ 
ήμάς, κατεβάλαμεν δλους μας τούς άγώνας διά νά 
διακριθώμεν.

— Επετύχετε, καλά μου τίκ,νχ,ν άπεκρίθη μει- 
διών ό Ναπολέων διά τήν μεταφοράν τού ύπηρέ- 
του του.

Τό γεύμα ύπήρξεν δσον ένδέχεται χαρμόσυνον. ή- 
μίλησαν περί τών αναμνήσεων δσαι τήν ήμέραν έκείνην 
θά συνεκίνουν τάς καρδίας τών λαών καί μάλις-α 
τών Γάλλων στρατιωτών.

« Είμαι βέβαιος, εϊπεν ά αύτοκράτωρ, δτι σήμε
ρον θά άδειάζωσι πολλαί φιάλαι είς τήν Γαλλίαν 
πρός τιμήν τού αγίου Ναπολέοντος.

Καί έπί τής άκενώτου αύτής ύλης άνέφερον χί
λια πράγματα, άνέπλασαν μυρίας υποθέσεις, αί ό- 
ποΐαι έκίνουν τό μειδίαμα τού αύτοκράτορος, δστις 
έφαίνετο πολλά εύχαριστημένος* άλλ δταν άργότε
ρον ό λόγος έπεσεν είς τούς πρώτους συστρατιώτας 
του, έδραξε μετά προθυμίας τήν εύκαιρίαν διά νά 
όμιλήση περί τών παλαιών στρατιωτικών σχέσεών 
του. Μετ’ ολίγον δμως ή προαίσθησις τού προσεγ- 
γίζοντος τέλους του, τήν όποίαν εϊχε πνίξει πρός 
ώραν, έπανελθούσα αίφνιδιως, τόν παρεκίνησε νά εί- 
πη τά έξή; μέ τόνον σχεδόν θεόπνευστον·

— » Δέν άπατάσθε, φίλοι μου, σήμερον είμαι 
καλητερα· άλλ’ δταν άποθάνω θά έξαναϊδώ τά 
παλληκάριά μου είς τά Ηλύσια πεδία. Ναι, έξηκο- 
λούθησε μέ δυνατωτέραν φωνήν, ό Ζυνώ, ό Κλέβερ, 
ό Δεζαίξ, ό Ζουβέρ, ό Δυρώκ, δ Βεσιέρ, ό Νέϋ, ό 
Μουράτ, ό Μασσένας, ύ Βερτιέ, δλοι θά έλθωσιν είς 
συνάντησίν μου· θά μέ λαλήσωσι δι’ δσα έκάμαμεν 
όμοΰ, καί θά τούς διηγηθώ τά τελευταία συμβάντα 
τής ζωής μου. Βλέποντές με θά τρελλαθώσιν άπό 
ένθουσιασμόν καί δόξαν. Θά όμιλήσωμεν περί τών 
πολέμων μας μέ τούς Σκιπίωνας, τούς Αννίβας,· 
τού; Καίσαρας, τούς Φρεδερίκους. Η συντυχία θά εί
ναι εύχάριστος I . . . έκτός μόνον, έπρόσθεσε γε- 
λών, έάν φοβώνται καί έκεϊ επάνω τόσους μαχητάς 
συσσωρευμένους. »

ή μυθολογική αύτή παρέκβασις έφάνη δτι έδωκε 
νέαϊ δύναμιν είς τήν καρδίαν τού Ναπολέοντος*

■ηρπασε ποτήριον μέ οίνον καμπάνειον, καί φέρων 
αύτό μέχρι τοΰ μετώπου του·

— « Είς τήν μνήμην, είπε με φωνήν βροντώδη, 
τών άποθανόντων στρατιωτών διά τήν Γαλλίαν ! 
Είς τάς έπερχομένας γεννεάς, είς τήν δόξαν τής φιλ- 
τάτης πατρίδος μας! Είθε αί εύχαί αύται τάς ό
ποιας κάμομεν επάνω είς τούτον τόν βράχον, ν’ 
άντηχήσωσι μέχρις αύτής, καί νά τήν πληροφορήσω- 
σιν δτι ό πρώτός της στρατιώτης δέν έλησμ-όνησεν 
είς τον έξορίαν, ούτε τά χρέη του, ούτε τήν αγά
πην τήν όποίαν θά τρέφει δι’ αύτήν μέχρι τής τε
λευταίας αναπνοής του !»

Τήν στιγμήν έκείνην ό βιβλιοθηκάριος Σαίν-δενί, 
είσελθών άνήγγειλεν, είτε άπό ζήλον, είτε έπί σκο
πώ τού νά συντέλεση είς τήν γενικήν χαράν, οτι 
οί Αγγλοι άξιωματικοί τού -0 συντάγματος, εϊδον 
κομήτην επάνω τού βράχου τής Αρτίμιδας, τού 
ύψηλοτέρου δλων τών κρημνών τής νήσου.

— "Κομήτην ! έφώναξεν ό Ναπολέων κινηθείς μετά 
ταχύτητος είς τό σκαμνίον του· τοιοΰτος ύπήρξεν ό 
πρόδρομος τού θανάτου τού Καίσαρο;! ’Ιατρέ, εϊ
πεν απευθυνθείς πρός τόν ’Αντομάρχην, δέν βλέ
πεις τί είναι; »

0 ιατρός έξήλθεν, έλλειψεν εν τέταρτον καί έπέ- 
στρεψεν. Ενόσφ ήτον άπών ό Αύτοχράτωρ έσιώπα, 
καί δλοι οί περί αύτόν έσιώπων έπίσης.

— "Λοιπόν, ιατρέ; τόν ήοώτησε μέ ζωηρότητα.
— Τίποτε, Μεγαλειότατε !
— Πώς τίποτε; καί ό κομήτης;
— Ελανθάσθησαν παρετήρησα τόσην ώραν καί 

δέν είδα τίποτε.
— Μέ άπατας, έπανέλαβεν ό Ναπολέων· έφθα- 

σα είς τά τέλος τού σταδίου μου- δλα μέ τό προ- 
μηνύουσι· μόνος σύ έπιμένεις καί δέν μέ φανερόνεις 
τήν αλήθειαν τί θά κερδίσεις ; Αλλά, συγχώρησόν 
με, εχω άδικον· μέ είσαι άφωσιωμένος, σ εύχαρι- 
στώ διά τήν διάθεσίν σου. Συγχώρησόν με, ιατρέ, » 
έπανέλαβε καί έκ δευτέρου ό αύτοκράτωρ.

Μετά μικράν σιωπήν, έξηκολούθησεν·
— «Επέρασε καί ή τελευταία έορτή τού άγίου Να

πολέοντος ! Σάς ευχαριστώ, φίλοι μου, διά τάς εύχάς 
καί τάς προσρήσεις σα;. Καλόν αύριον.» Καί συν- 
τροφεύσας τόν αποχαιρετισμόν του μέ άλλόκοτόν τι 
μειδίαμα, ήγέρθη καί μετέβη είς τόν θάλαμόν του. 
Ολοι οί παρεστώτες συνανεχώρησαν· ό δε Βερτράνδ 
πλησιάσας τότε τόν ιατρόν ’Αντορμάχην τόν ήρώτησε.

— « Τί μέ λέγεις, ιατρέ, διά τόν κομήτην ;
— 0 Καϊσαο άποθνήσκει, άπεκρίθη, καί ό 

άστήρ ό προμηνόων τόν θά»ατόν του λάμπει είς 
τόν ουρανόν, ίδέ τον είς τό Ζενήθ,»κάί έδειξε με τόν 
δάκτυλον τήν κορυφήν τού βράχου τής Αρτέμιδος.

6 Βερτράνδ ύψωσε τούς οφθαλμούς καί είδε τόν 
λαμπρόν αστέρα δστις έφαίνετο καθαρά έπί τοΰ 
γλαυκού στερεώματος ώς φωταυγής τις σφαίρα.

—ι «0 κόσμος προειδοποιείται» εϊπεν έκ νέου ό 
Αντορμάχης.

— Καί ό Ναπολέων έπίσης, έπρόσθεσεν 6 Βερ
τράνδ άνυψών μελαγχολμιώς τήν κεφαλήν του. 0 
ούρανός δμιλεΐ ! »

όλίγον καιρόν μετεπειτα, δ αΰτοχράτωρ δεν 

ύπήρχε πλέον ! S. Μ.
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ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.

0 ΛΕΩΝ.

(Έχ τοΰ Γα.ί.Ιιχοΐ.}

Είς τά θερμά κλίματα, Λεγ ει ά εύγλωττο; Βυφ- 
φων, τά ζώα είναι μεγαλύτερα καί ίσχυρώτερα άπό 
τά τών ψυχρών καί εύκρατων κλιμάτων. Είναι 
προσέτι θαρραλεώτερα καί άγριώτερα· πάσαι δέ αί 
ιδιότητες αύτών φαίνονται έξαρτώμεναι ε’κ της θερ
μότατος τοΰ κλίματος. Ο λέων, γεννώμενος ύπό τόν 
διάπυρον τής Αφρική; ή τής Ινδίας ήλιον, είναι τό 
ίσχυρώτερον, τό ύπερηφανότερον, τό φοβερώτερον πάν
των τών ζώων τούς λύκου; τής Εύρώπης, ώς καί 
δλα τά λοιπά σαρκοβόρα ζώα, άντί νά τά θεωρή 
ώς άντιπάλους, μόλις τά καταδέχεται ώς λείαν αυ
τού. Οί λέοντες τή; Αμερικής, εάν ή,ναι άξιοι τοΰ 
ονόματος τούτου, εΐ αι ώς τό κλίμα, πολύ ήμερώ- 
τεροι τών τής Αφρικής. 6,τι δ’ έναργώς άποδεικνύει 
τήν ώς ε’κ τής υπερβολικής θέρμη; αυζησιν τής 
άγριότητος αύτών είναι, δτι είς τόν αύτόν τόπον οί 
διαιτώμενοι είς τά υψηλά όρη, δπου ά άήρ είναι 
εύκραέστερος, διαφέρουσι τών εις τάς πεδιάδας δια- 
ιτωμένων, δπου ή θέρμη είναι ύπερμεγίστη. Οί λέον
τες τοϋ δρου; Ατλαντος, τοΰ όποιου ή κορυφή κα
λύπτεται ενίοτε ύπό χιόνος, δέν έχουσιν ούτε τήν 
τόλμην, ούτε τήν θ/ριωδίαν τών λεόντων τής Φοι
νίκης ή τής Ζαχάρας, τών όποιων αί πεδιάδες 
καλύπτονται ύπό καυστικών άμμων. Εί; αύτάς 
τάς φλογέράς έρημους εύρίσκονται πρό πάντων αυ
τοί οί φοβεροί λέοντες, οϊτινες είναι ό τρόμος τών 
οδοιπόρων καί ή μάστιγξτών όμορων επαρχιών. Ευ
τυχώς τό είδος τούτο δέν είναι πολυάριθμον φαίνεται 
μάλιστα δτι έλαττούται όσημέραι, διότι κατά τήν 
ομολογίαν τών διελθόντων αύτά τά μέρη τής Αφρι
κής, δεν εύρίσκονται σήμερον δσοι λέοντες ύπήρχον 
άλλοτε. Οί ‘Ρωμαίοι, λέγει ό Κ. Σχάος, ελάμβα- 
νον εκ τής Λιβύης διά τά θέατρά των πεντηκοντά- 
κις περισσοτέρου; λέοντας παρ’ δσους δύναταί τις

νά εύρη σήμερον, ό Πλίνιος διηγείται, δτι ό Σύλ- 
λας κατά τήν πραιτωρίαν του εφερεν εις τύ ιππο
δρόμων μέχρι τών έκατόν άρρένων λεόντων, τούς 
οποίους τώ προσέφερεν Βόκχος ό βασιλεύς τής Μαυρι
τανίας· ό δέ Πομπήϊος έςακοσίους, έξ ών τριακό
σιοι δεκαπέντε ήσαν άρρενες, καί ό Καϊσαρ αύξάνων 
έτι τήν πολυτέλειαν αύτήν, διέταξε καί έφερον είς 
‘Ρώμην ώς τετρακοσίους. Παρετηρήθη μάλιστα, δτι 
εί; τήν Περσίαν καί Ινδικήν οι λέοντες είναι ήδη 
πολύ όλιγώτεροι παρ’ δσοι ήσαν τό πάλαι, είς δέ 
τήν Τουρκίαν έξέλιπον παντελώς. ’Επειδή αύτό τό 
ισχυρόν καί γενναΐον ζώον προσβάλλει καί δλα τά 
άλλα ζώα, αύτό δέ ούδενός είναι λεία, άποδίδεται 
ή έλάττωσις τοΰ είδους του είς τήν αΰςησιν τής άν- 
θρωποπληθύος, διότι πρε’πει νά δμολογήσωμεν δτι 
ή δύναμις αύτοϋ τοΰ βασιλέως τών ζώων λέοντος 
δέν άντέχει πρός τήν έπιτηδειότητα τοΰ ότταντό- 
του ή Μαύρου, δστις πολλάκις τολμά νά προσβάλή 
αύτόν άπ’ ευθείας μεθ’ όπλων ελαφρών.

■ Η μορφή τοΰ λέοντος, δστις ανήκει είς τήν τάζιν 
τών αιλουροειδών, τών ρ άλλον σαρκοβόρων μεταξύ 
τών τετραπόδων, δέν ψεύδει παντελώς τάς μεγά
λα; εσωτερικά; του ιδιότητας· ή θέα του εμφαίνει 
μεγαλοπρεπές τι, τό βλέμμα του είναι ύπερήφανον, 
τό σταθερόν βάδισμά του έχει άγέρωχόν τι καί γεν
ναΐον, ή φωνή του είναι μυκηθμός φοβερός- τό ανά
στημά του δέν είναι ογκώδες ώς τό τοΰ ελέφαντας 
ή τό τοΰ ρινοκέρου, δέν είναι βαρύ, ώς τό τοΰ ιπ
ποπόταμου ή τοΰ βοός, ούτε συνεσταλμένον ώς τό 
τής ύαίνη; ή άρκτου, ούτε μακρόν ή ανώμαλον ώς 
τό τής καμήλου. Ε,ξ εναντίας είναι τόσον καλώς 
έσχηματισμένον ζαί σύμμετρον, ώστε τό σώμα τοΰ 
λέοντος φαίνεται ώ; τύπος ισχύος ηνωμένης μετ’ 
εύκαμψίας. Εχει δε τόσην δύναμιν, ώστε διηγούνται 
δτι έν ριπή οφθαλμού καί αύτόν τόν ίππον δύναται 
νά καταβάλη, κατά τοΰ οποίου μόνον αύτός καί ό 
ιπποπόταμο; δύναται νά άντιταχθή. Δύναται δέ νά 
σύρη, καί βοΰν ολόκληρον, άφ’ ού τόν καταβάλη.

Η μεγάλη αύτού ισχύ; έμφαίνεται έκ τών πηδη
μάτων καί σκιρτημάτων, τά όποια ό λέων κάμνει 
ευκόλως, ε’κ τή; αποτόμου κινήσεως τής ουράς αύτού, 
ήτις είναι ίκανώς ισχυρά νά καταόάλη άνθρωπον, 
ίκ τής εύκολίας, μεθ’ ή; κινεί το δέρμα τοΰ προσώ
που του καί μάλιστα τό τοΰ μετώπου του, δπερ αυ
ξάνει πολύ τήν φυσιογνωμίαν του ή μάλλον τήν μα
νιώδη έκφρασιν αύτοϋ, καί τέλος εκ τής εύκολίας, 
τήν όποιαν έχει νά κινή τήν μακράν χαίτην του, ή 
όποια οχι μόνον όρθοΰται, άλλά καί κινείται καί 
ταράττεται πολλαχώς, δταν ά λέων όργίζηται.

Ο Βύφρων εζωγράφισε τόν λέοντα μέ τό ζωηρόν 
έκεΐνο ύφος, τό όποιον χαρακτηρίζει τά αθάνατα 
συγγράμμανά του. 0 δέ Λασεπέδης, ό άξιος ένά- 
μιλλος καί διάδοχος αύτού διέγραψε μέ οχι όλιγω- 
τέραν ίσχύν καί αλήθειαν τήν εικόνα τής λεαίνης. 
«Ο λέων, λέγει, έχει είς τήν φυσιογνωμίαν του μίγ
μα τι εύγενείας, σοβαρότητος καί τόλμης, δπερ υ
ποκρύπτει, ούτως εϊπεϊν, τήν ύπεροχήν τών όπλων 
του καί τήν ενέργειαν τών μυώνων του. Η λέαινα 
έχει τήν χάριν καί τήν ευκινησίαν' ή κεφαλή αύτής 
δέν κοσμείται παντελώς άπό τάς πυκνά ς καί μα- 
κράς έκείνας τρίχας, αΐτινες περιτριγυρίζουσι τό πρό- 
σωπον τοΰ λέοντος καί διαχέονται έπί τοϋ «ΰχένο;

ταΰτα λησμονοϋνται δταν βλέπη τις τά εογχ τής 
μελίσσης. Διότι, ζώον, τό όποιον διαφεύγει σχεδόν 
τήν δρασεν, τοΰ οποίου δ οργανισμό; παραβαλλόμε
νο; πρός τά όντα τών άνωτέρων τάξεων, είναι τό
σον άτελής, συνέρχεται είς κοινωνίαν ϊνα κατας-ήση 
πόλιν, καί κυβερνηθή έν αύτή διά νόμων άναλλοιώ- 
των, καί ζήση είς αρμονίαν, τήν όποιαν ούτε υπερ
βολικός πληθυσμός, ούτε ή διαφθορά ήθών καί χα
ρακτήρων τών ατόμων, έξ ών σύγκειται, δύνατα; 
ν’ άλλοιώση ! Διότι, τό κατ’ επιφάνειαν τόσον έν- 
τελές εντομον, εργάζεται άδιακόπως, ϊνα συνάξη 
άτομηδάν τάς ύλας τής οίκήσεώς του, ζυμώνει, καί 
διαθέτει αύτάς τοσοϋτον έντέχνως, ανεγείρει εκείνα 
τά θαυμάσια κτίρια, τών όποιων ή αρχιτεκτονική ύ
πήρξε τό άντικείμενον τή; τών μεγαλητέρων γεω- 
μετρών μελέτης, συλλέγει μετά πολλοΰ μόχθου τό 
τόσον εύχάριστον ύγρόν, αύτό τό νέκταρ, τό λεγό
μενον μέλι· καί ή ψυχή σας δέν θέλει τάχα έκπλα- 
γή ! δέν θέλετε τάχα εύρεθη είς κατάνυξιν. 0 μέ
λισσα είναι αξία θαυμασμού. Εάν δ’ έργάζηται με
τά τοσούτου ζήλου, τούτο πράττει δχι τόσον διά 
τήν συντήρησιν τής ασθενούς ύπάρξεως αύτής, δσον 
διά τήν τών όμοιων της καί τήν εύημερίαν τών αν
θρώπων. Ανεδέχθη παρά τής φύσεως τό έργον τρο 
φοΰ, καί δλαι αί έπιθυμίαι αύτής τείνουσιν είς τήν 
ε’κπλήρωσιν εργασίας πολυμόχθου μέν, άλλ’ εντίμου. 
Οικογένεια έν τή κοιτίδι έμπιστεύεται είς τήν τρυ
φερήν αύτή; φροντίδα· δλη δέ ή άσχολία καί εύχαρί- 
στησις αύτής συνίσταται είς τό έπαγρυπνεΐν πρός 
διαφύλαξιν τή; παρακαταθήκης αύτής· τό δέ θαυ- 
μασιώτερον, δτι ά Δημιουργός τής φύσεως, φοβού
μενος μήπως ά έρως άποπλανήση τήν τροφόν ταύ
την καί τήν άπασχολήση, τούλάχιστον δι’ όλίγας 
στιγμάς, άπηγόρευσεν είς αύτήν πάσαν ήδονήν. Ολος 
ό λαός κοινωνίας μελισσών, έχει μίαν μόνην μητέ
ρα, τήν όποιαν οί άνθρωποι έκάλουν άλλοτε βασιλέα, 
άλλά τοΰ γένους αύτής καλώς γνωσθέντος σήμερον, 
όνομάζουσιν βασίλισσαν. Τά προνομσιοΰχον τούτο 
άτομον δύναται νά έκλέξη δν βούλεται συνεργόν 
πρός πολυπλασιασμόν τής φυλής, ώ; κατωτέρω 0έ- 
λομεν ίδεΐ.

Ανίσως διατρέξωμεν τούς άγρούς, διά νά παρα- 
τηρήσωμεν εκεί τάς μέλισσας ζώσας είς μικράν κοι
νωνίαν ή καί μονήρεις, θέλομεν εύρει έτι άντικείμε- 
να, διά νά θαυμάσωμεν τήν σοφίαν τοΰ Δημιουργού. 
Η βιομηχανία τών μελισσών θέλει μάς γοητεύσει 
διά τήν ποικιλίαν καί απλότητα τών μέσων, τά ό
ποια μεταχειρίζεται.

Ας μή φρονώμεν, οτι ή βιομηχανία τής μελίσσης 
θέλει ευχαριστήσει μόνην τήν περιέργειαν ήμών. II 
γεΙιργία πρέπει νά θεωρή τήν μέλισσαν μετά μεγί
στης προσοχής, επειδή εύρίσκει έν αύτή πηγήν πλού
του· δέν είναι μάλιστα κάνέν είδος τής γεωργίας 
παραγωγικώτερον. Εάν δέ δέν άπολαμβάνη δλας τάς 

4ιΰφελεία; τάς όποίας ήλπιζε, τούτο είναι έλάττωμα 
"αύτής. Διατί δένύποβοηθεϊ τάς προσπάθειας τής φύ
σεως ή τέχνη ; Ας έπιμελήται τάς μέλισσας της, 
καί θέλει άνταμειφθή πολλαπλασίως δι’ δλους τούς 
κόπους αύτής. Συνήθως ό άνθρωπος έπιμελεΐται τά 
άνθη, τά όποια καθωραΐζουσι μίαν μόνην πρωίαν τόν 
κήπόν του, δστις αποτείνεται μόνον είς τους οφθαλ
μούς του, τήν δέ φιλότεχνον μέλισσαν, τήν οποίαν

αύτού ώς κυματιζόμεναι κροκίδες· έχει όλιγώτερον 
στολισμόν, άλλά περισσοτέραν χάριν είς τήν στάσιν 
τοΰ σώματός της καί εύκαμψίαν εί; τά; κινήσεις 
της, ιδιότητας διακριτικά; τοΰ γένους της. Ούσα 
μικροτέρα κατά τό τρίτον τοΰ λέοντος, έχει ίσως 
όλιγωτέραν δύναμιν, άλλ’ άναπληροϊ τήν σωματικήν 
ταύτην έλλειψιν διά τή; ταχύτητος. £ϊ; ό λέων, δέν 
έγγίζει τήν γήν, είμή διά τών άκρων τών δακτύ
λων της· αί έλαστικαί καί εύστροφοι κνήμαι αύτής 
φαίνονται τρόπον Ttva ώ; τέσσαρα έλατήρια, έτοιμα 
πάντοτε νά άφεθώσι, διά νά σπρώξωσιν αύτήν μα
κράν τοΰ έδάφου; είς μεγάλα; αποστάσεις· πηδά, 

> ρίπτεται, όρμά ώς ό άρρην, ύπερβαίνει ώς έκεΐνος 
διαστήματα τριάκοντα ποδών. Η ζωηρότης αύτής 
είναι μάλιστα μεγαλητέρα, ή αϊσθητικότης θερμο
τέρα, ή έπιθυμία σφοδρότερα, ή ά«άπαυσις βραχυ- 
τέρα καί ή ορμή ραγδαιοτέρα. Γενναία, ώς ό λέων, 
επιπίπτει, δταν ύπό τής πείνης αναγκάζεται, καθ' 
δλων τών ζώων, τά όποια δύναται νά φθάση- άλ
λά καί τοι ούσα φοβερά πρός αύτά, ώς έκεΐνος, α
ναγκάζεται δμως πολλάκις νά καταφεύγη εις τόν 
δόλον, ενεδρεύοντα έν μέσοι ύψηλών χόρτων, δπου 
περιμένει μέχρι; ού ή λεία έλθη καί πέση εις 
τούς τρομερούς δ-υχάς της. Τότε έφορμά κατά τοΰ 
έομαίου, αρπάζει καί θυσιάζει αύτό, Ολα τά οστά 
καίδιασχίζει τά κρέατα του. Η λέαινα δέν πίπτει έπί 
τών νεκρώ? καί μάλιστα έπί τών σεσηπότων με
λών αύτών, είμή δταν άναγκάζηται ύπό άδαμάστου 
πείνης· προτιμά δέ τό κρέας τών ύπ’ αύτής σπα- 
ραττομένων ζώων.»

Ο βρυχηθμός τοΰ λέοντος είναι τόσον μέγας, 
ώστε δταν φωνάζη είς τά όρη, όμοιάζει μέ βροντήν· 
δταν δέ μαίνηται, ή φωνή του δέν είναι τόσον με
γάλη. Π ριεργώτατον είναι, δτι δταν έτοιμάζηται 
είς μάχην, κεντά αύτός έαυτόν διά τής θυσσανωτής 
ουράς του καί καθαιμάσσεται* ένώ δέ κεντάται, 
φρίσσεε ή μακρά χαίτη αύτοϋ καί καλύπτει τού; 
οφθαλμούς. Κατ’ αύτήν τήν περίστασιν συστέλλει 
τά χείλη καί δεικνύει τούς φρικτούς του όδόντας. 
Δέν είναι ειλικρινές ζώον, άλλ’ άπατηλόν έκ φύ
σεως, καί είναι άδύνατον νά έξημερωθή. Τήν αιχμα
λωσίαν ύποφέρει καί δεικνύει οικειότητα πρό; τόν 
φύλακα του, δστις δμως πολλάκις γίνεται θύμα 
αύτοϋ. Κατά τοΰ ανθρώπου δέν έφορμά, έάν δέν 
έρεθισθή. Οσάκις δ’ έφορμά κατ’ αύτοϋ, όρμά έξ ό
πισθεν, καί φαίνεται δτι δέν ύποφέρει τό όξύ τοΰ 
άνθρώπου βλέμμα. Κ. Σ. Κ.

ΠΕΡΙ ΜΕΛΙΣΣΩΝ.

(Λ'ατά ιό Γα.1.1ιχύ>').

Εν τή μ£γάλη τών εντόμων σειρά δέν ύπάρχει 
κάνέν, τοΰ όποιου ή ιστορία νά παριστάνη τοσαΰτα 
πράγματα έξαίσια, δσα ή τών μελισσών. Κατά λό
γον βιομηχανίας τά έντομα ταΰτα είναι τδ άρκτούρ- 
γημα τής τοϋ Δημιουργού παντοδυναμία;· καί ό άν
θρωπο; αύτός, τόσον ύπερήφανος διά τά φυσικά αύτού 
χαρίσματα, ταπεινοΰται τρόπον τινα, δταν βλέπη 
ένδον τής κυψέλης. Ας παύσωμεν έκθαμβούμενοι πε
ρί τής παραδόξου φωλεάς τοΰ Κάστωρος, περί τής 
άγχίνοος οικοδομής τής φωλεάς πτηνών τινων δλα
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ώφειλε νά διατηρή έπιμελώς, τούλάχιστον ώς μά
θημα φιλεργίας εις τά τέκνα του, έν ώ καί άλλως 
«ναι τόσον ώφελιμωτάτη τέρπουσα καί την καρ
διάν του, δεν ενθυμείται, ειμή όταν έρχηται νά τη 
αφαίρεση μέγα μέρος της εργασίας της.

Είς την σπουδήν τοΰ τών μελισσών οργανισμού, 
πρέπει νά προσέξω μεν μάλιστα είς τά όργανα, 
όσα ή φύσις έδωκεν είς αύτάς, είτε πρός συλλογήν 
τής τροφής των, είτε πρός λήψιν, μεταφοράν καί κα
τεργασίαν τής ύλης, τήν όποίαν είς τάς εργασίας 
των μεταχειρίζονται, ή πρώτιστη τροφή τών μελισ
σών, είναι τό περιεχο'μενον είς τά νεζτάρεια τών αν
θών ζαχαρώδες υγρόν, τό όποιον ε’ξάγουσι μέ τήν 
αντλίαν των.

Πολλά είδη μελισσών ζώσι κοινωνικώς ώς ή οι
κιακή μέλισσα, τό πλειστον όμως μέρος διαιτάταί 
μονήρως. Μεταξύ τών πρώτων εύρίσκονται τρία 
είδη ατόμων, οί άρρενες ή κηφήνες, αί θήλειαι ή 
βασίλισσαι, καί αί έργάτιδες ή οΰδέτεραι. Είς τάς 
κοινωνίας τών οικιακών' μελισσών, αί έργάτιδες έ- 
ζαιρέτως είναι έπιφορτισμέναι δλην τήν έργασίαν τών 
κυψελών, απέρχονται πρός συλλογήν τοΰ κηροΰ, οι
κοδομούσε τά κυττάρια, τάς μελικηρίδας, καί τρέ- 
φουσι τάς σχαδώνας (σκώληκα; τών μελισσών). 
Είς τάς φωλεάς τών κηφήνων τό έργον τοΰτο είναι 
κοινόν, είς δέ τάς τών μονηρών, αί θήλειαι μόναι 
ένασχολοΰνται είς όλας αύτάς τάς έργασίας. Μετα
ξύ τών τελευταίων τούτων, αί μέν κατασκευάζουσι 
τάς φωλεάς των είς ξηρά δένδρα, αί δέ είς τάς 
τρύπας πεπαλαιωμένων τοίχων, καί άλλαι είς τήν 
γήν μέ φύλλα. Τής φωλεάς κατασκευασθείσης, κα- 
ταθέτουσνν ώά έν αύτη, περί τά όποια θέτουσι ζύ
μην τινα είς τροφήν τοΰ σκώληκος, έπειτα σκεπά- 
ζουσιν έπιμελώς τήν φωλεάν, καί δέν μεριμνώσι 
πλέον περί αύτών.

Τό αύτό δέν συμβαίνει καί είς τάς κοινωνικώς 
συμπολιτευομένας. Αύται θεραπεύουσι τά νεογνά των, 
έωσοΰ παύσωσι τρώγοντα, καί φέρουσιν είς αύτά καθ’ 
έκάστην τήν τροφήν των.

Αί φωλεαί έγκαταλείπονται περί τό τέλος τοΰ 
φθινοπώρου· αί κατοικοΰσαι αύτάς άρρενες καί έργά
τιδες άπόλλυνται κατά τήν έποχήν αύτήν. Μένουσι 
μόνον αί θήλειαι, αΐτινες άφ’ ού γονιμοποιήσωσι, 
διέρχονται τόν χειμώνα άπονεναρκωμέναι είς τάς 
τρύπας, έν αίς διαμένουσι μέχρι τοΰ εαρος. Αφ’ ού 
όμως αίσθανθώσι τήν θερμότητα τοΰ ήλίου, εξέρχον
ται τής διαμονή; των, ζητοΰσι χωριστά κατάλληλον 
μέρος διά νά καταστήσωσι νέαν κοινότητα, καί έ- 
κάστη άρχίζει οικοδομήν, ή'τις περαιοΰται διά τών 
έργατίδων τάς όποιας έγέννησε.

Αί μέλισσαι, διά ν’ άποφύγωσι πολλάκις τόν κό
πον τής οικοδομής των, ζητοΰσιν ένίοτε έκείνας τάς 
οποίας κατώκησαν τό παρελθόν έτος, έπεσκευάζουσιν 
αύτάς καί έναποθέτουσι τά ώά των. Τινές δέ αύτών 
ώφελούμεναι άπό τήν άπουσίαν τοΰ ιδιοκτήτου φω
λεάς τίνος, καταλαμβάνουσιν αύτήν· άφ’ ού δέ ή 
ίδεοκτήτρια ΐδή τον σφετερισμόν τοΰτον, προσπαθεί 
νάάπομακρύνη τήνξένην. Αιεγείρεταε δέ μεταξύαύτών 
μάχη τόσον πεισματώδης, ώστε πολλάκις άμφότε- 
ραι έγκαταλείπουσι τήν φωλεάν, πλήττονται είς τόν 
αέρα μανιωδώς, έωσοΰ μία έξ αύτών πέση έξηντλη- 
μένη τοΰ κόπου. Τέλος πάντων ή φωλεά ανήκει είς

τήν ίσχυρωτέραν, καί ή ήττηθεϊσα έγκαταλείπεε αυ
τήν ανεπιστρεπτί.

Αί μέλισσαι αύταί έργάζονται ύπέρ έαυτών τά 
έργα των δέν είναι άξια προσοχής, ειμή διά τήν θαυ- 
μασίαν τέχνην, μέ τήν όποίαν κατασκευάζουσι τήν 

φωλεάν των.
Τοιαΰται δέν είναι αί οίκιακαί μέλισσαι περί ών 

Θέλομεν όμιλήσει. Αύται δραστηριώτεραι καί βιο- 
μηχανικώτεραι, έργάζονται ώφελίμως δι’ ήμάς. 0 
άνθρωπος προφυλαττόμενος άπό τό ίοβόλον δπλον 
των, τό κέντρον των, ήξεύρει νά ταίς άφαερή τόν κη
ρόν καί τό μέλι, τά όποία άποθησαυρίζουσι πρός 
χρήσίν των καί έκ τής έπιτηδείας αύτής κλοπής, 
προμηθεύεται τροφήν υγιεινήν καί ήδείαν, τήν όποίαν 
τό σάκχαρι δέν δύναται πολλάκις ν’ άντικαταστή- 
ση, καί ύλην, δι’ ής φωτίζεται τό σκότος.

Η ίκανώς πεπληθυσμένη κυψέλη, περιέχει μίαν 
θήλειαν ή βασίλισσαν, άρρενας διακοσίους μέχρι τών 
όκτακοσίων, καί δεκαπέντε έως δεκαέξ χιλιάδας έρ- 
γάτίδας, πολλάκις δέ καί περισσοτέρας. όταν εί- 
σέρχωνται είς νέαν κυψέλην, ή πρώτη φροντίς αύτών, 
είναι νά κλείσωσι τάς όπάς, μεταχειριζόμεναι είς 
τήν έργασίαν αύτήν όχι κηρόν, άλλ ύλην τινα, ήτις 
έξαπλοΰται καί κολλά καλήτερον. Η υλη αύτή ήτο 
γνωστή παρά τοΐς άρχαίοις ύπό τό όνομα πρόπουλις.

Αμα αί μέλισσαι καταλάβωσι τήν κυψέλην, αί 
έργάτιδες απέρχονται πρός συλλογήν τής γύρεως τών 
άνθέων, διά νά πήξωσι τάς μελικηρίδας. Κατά τήν 
άνοιξιν απασχολούνται είς τήν έργασίαν αύτήν δλην 
τήν ήμέραν, κατά τά κυνικά όμως καύματα παύου- 
σιν ε’ργαζόμεναι περί τήν δεκάτην ώραν τής πρωίας. 
Αφ’ ου μέλισσά τις μείνη έπί τοΰ άνθους τόν άναγ- 
καΐον πρός συλλογήν καιρόν, καί όλαι αί τρίχες της 
καλύπτονται ύπ’ αύτής τής γύρεως, συνάγει αύτήν 
μέ τούς πόδας της, τούς όποιους μεταχειρίζεται ώς 
ψήκτραν (βούρτζαν) είς σχήμα δύο μικρών τολυπών 
(κουβαρίων), τάς όποιας ύποβάλλουσα είς τούς οπι
σθίους πόδας της, έπιστρέφει είς τήν κυψέλην. Αφ’ού 
δέ φθάση έκεϊ, μεταβιβάζει είς τόν στόμαχόν της 
τήν ύλην αύτήν, ούσαν άκατέργαστον κηρόν, διά νά 
μετουσιωθη έντελώς, καί έπειτα έξερεύγεται αύτήν.

Αί μέλισσαι δέν τρώγουσι πάντοτε όσην τροφήν 
συλλέγουσι. Κατά τήν ώραν τοΰ έτους, όταν εύρί- 
σκωσι τοιαύτην άφθονον, καί. περισσοτέραν μάλιστα 
τοΰ αναγκαίου, άποταμιεύουσιν αύτήν είς τά προω- 
ρισμένα έπί τούτω κυττάρια, όπου τήν βρέχουσι μέ 
όλίγον μέλι, καί μεταχειρίζονται όταν λάβωσιν α
νάγκην. Εκτός τών κυτταρίων τούτων είναι καί 
άλλα, έν οίς άποθέτουσι τήν καθημερινήν κατανά- 
λωσιν. Καί ταΰτα μέν μένουσιν ανοικτά, τά δ’άλ- 
λα έπιπωματίζονται μέ κηρόν.

Αί έργάτιδες κατασκευάζουσι καί τρίτον είδος 
κυτταρίων διαφόρου μεγέθους καί σχήματος, λεγο
μένων βασιλικών, έντός τών οποίων ώοτοκεΐ ή θή- 
λεια. Μόλις τινά τών κυτταρίων τούτων παρασκευα- 
σθώσιν, ή βασίλισσα, όπό τό κράτος τής όποίας 
κυβερνώνται αί λοιπαί πάσαι, όρμώσα πρός τήν γέν- 
νησιν, σπεύδει νά καταθέση άνά έν ώόν έν έκάστω 
κυτταρίφ, μάλιστα έν ώ μόλις ύπάρχει έτι έμοο- 
φωμένον. Προηγουμένως δμως, προερχομένη βρα
δέως, έπισκέπτεται έκαστον κυττάριον, έάν ώκοδο- 
μήθη στερεώς καί προσφόρως διά τάς σχαδώνας, καί

ίάν ίναι κενόν μιτ’ ού πολύ έπαναστρεφομένη, εί- 
οάγει τήν άκραν τής κοιλίας της είς τό άδιεξοδον 

‘μέρος καί καταθέτει τά ώά.
■ ή σχαδών δεν έκλεπίζεται πρό τής δευτέρας ή 
τρίτης ήμέρας. Μόλις δέ γεννηθή, κυλίεται κυκλη- 
δόν, καί τρέφεται μέ ύλην τινα ζαχαρώδη. Δεν ζή 
δέ είς τοιαύτην κατάς-ασιν, ειμή δύο ·ή τρεΐςήμέρας. 
Κατά τό διάστημα αύτά αναπτύσσεται, καί ζητεί 
νά σχηματίση τόν σχεδόν ύμενώδη νεκύδαλον (βόμ- 
βυκα), καί νά μεταμορφωθή είς νύμφην .· (πεταλού
δαν). Αμα αί έργάτιδες παρατηρήσωσιν, ότι ή σχα
δών σχηματίζει τόν νεκύδαλον, κλείουσι τά κυ- 
τάριον αύτής μέ κ,ηρόν. έντός δέ τριών ημερών, ή 
σχαδών άπονυμφοΰται.

Τά μέλη τοΰ έντ,όμου, λαμβάνουσιν όλίγον κατ’ 
όλίγον σύστασιν, καί μετά ήμέρας, ή μέλισσα κόπτει 
μέ τά χείλη της τό περικλεΐον τό κυττάριον πώμα. 
Τό έντομον εξέρχεται έτι ύγρόν, καί κάθηται έπί τής 
άκρας τής μελικηρίδας· άλλά μετ’ ού πολύ περιςοι- 
χίζουσιν αύτό άλλαι έργάτιδες, "άπορροφώσαι τήν έν 
αότώ ύγρασίαν, καί προθυμούμεναι νά τώ προσφέ- 
ρωσι τροφήν, έξεμοΰσι ποσότητά τινα μέλιτος έπί 
τής γλώσσης τοΰ νεογνοΰ.

Αμα ή μέλισσα νομίση ότι δύναται νά έμπις-ευ- 
θή είς τάς ίδιας της δυνάμεις, σπεύδει νά έξέλθη 
■τής κυψέλης, διά νά ΐδη τό φώς. Φαίνεται δέ, 
ότι όδηγεΐται ύπ’ άλλων, ή μάλλον ακολουθεί αύ
τάς, καί απέρχεται νά συλλέξη, ώς αύταί, τόν κη
ρόν, τό μέλι, καί όλας τάς αναγκαίας ύλας είς τήν 
πολυμελή οικογένειαν, τής όποίας οφείλει νά συμμε- 
ρισθή δλην τήν δραστηριότητα.

Αί έργάτιδες εργάζονται μετά τόσου πολλοΰ ζή
λου καί δραστηριότητος είς τάς άρχάς τοΰ άποικι- 
σμοΰ των, ώστε ό Ρεώμυρος παρετήρησεν ένώπιόν 
του κατασκευαζομένας κηρήθρας έν μιδ ήμέρα οκτώ 
ένέα δακτύλων μήκους, ό αύτός παρατηρητής υπο
λογίζει πλέον τών δώδεκα χιλιάδων τόν άριθμόν 
τών ώών, τά όποια γεννά είς δύο μήνας μία μόνον 
θήλεια.

Κατά τάς παρατηρήσεις τοΰ Κ. Χοϊβέρ (1), κα
τά μόνην τήν άνοιξιν καί κατά ενα μόνον μήνα τοΰ 
ένιαυτοΰ, ή θήλεια ώοτοκεΐ άρρενας, ένίοτε δε έπα- 
ναλαμβάνει τήν ωοτοκίαν αύτήν καί κατά τά θέρος. 
0 άριθμός τών ώών τούτων παραλλάσσει· ό μέν με- 
γαλήτερος είναι τριών χιλιάδων, ό συνηθέστερος δέ, 
χιλίων πεντακοσίων μέχρι δύω χιλιάδων.

Τά ώά, έξ ών γεννώνται αί θήλειαι ή βασίλισ- 
σαι, είναι πάντοτε κατά λόγον τοΰ άριθμοΰ τών 
κυτταρίων, τά όποια αί έργάτιδες πβρεσκεύασαν, ώς 
άν αύται εδυνήθησαν νά μαντεύσωσι πόσα ώά τοΰ 
είδους τούτου έγονιμοποιήθησαν έν τώ σώματι τής 
μητρός. Αί έργάτιδες καταβάλλουσιν ιδιαιτέραν 
φροντίδα καί έπιμέλειαν διά τάς γεννωμένας σχα
δώνας, καί ή προσφερομένη αύταΐς ζύμη είναι διά
φορος τής είς τάς τών έργατίδων διδομένης, ώς 
εϋοσμοτέρα, έτερόχυμος καί άφθονωτέρα.
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(1) Ό φυσιολόγος ούνος κατν.νάλωσεν ολόκληρον τον βίον 

αΰτοΰ είς τήν τών μελισσών ,έξ έτασιν καί τελευταΐον ύπέστη 
τύφλωσω έκ τής ένασχολήσεως αυτής. Άλλά καί μετ’ αυ
τήν ό ακάματος ουτος τής αλήθειας εραστής δεν ίπαυσεν έ- 
ρευνών τό περί τοΰ βίου τψν μελισσών δι’ όλλοτρίων 
όφθαλμώ*. .Λτϊ -ω-βεΛγ »Tvc-r,4 }i-. j

Ηγνοείτο έπί πολύ πώς έξετελεΐτο ή γονιμοποίη
σες τής θηλείας ή βασιλίσσης, καί πρώτος ό Κ. 
Χοΰβερ πσρ'τήρησε τήν οχείαν αύτών τών εντόμων. 
Η νεωστί έ*λεπιζομένη θήλεια εξέρχεται τής κυψέ
λης τήν πέμπτην ή έκτην ήμέραν καί απέρχεται νά 
ζητήση άρρενα. έάν κατά τήν πρώτην έξοδον δέν 
τόν εύρη, έπιστρέφει- εξέρχεται τό δεύτερον, καί 
τότε δέν έπιστρέφει, χωρίς νά γονιμοποιηθή.- Μόνη 
ή οχεία αύτή αρκεί νά ζωογόνηση δλα τά ώά, τά 
όποία μέλλει νά γέννηση είς τό διάστημα δύω έ- 
τών, καί ίσως μάλιστα δλα δσα γέννηση είς ολό
κληρον τόν βίον της. Αλλ’ ό άρρην ό ζωογονήσας 
τόσας μελισσών μυριάδας, δέν εύτυχεί νά ί δη τούς 
απογόνους του, διότι μετ’ ού πολύ τής οχείας απο
θνήσκει. Κατά έξ μήνας τοΰ ένιαυτοΰ τά ώά, τά 
όποια γεννά ή θήλεια δέν παράγουσιν, ειμή έργάτι- 
δας μέλισσας, άλλ επέρχεται έποχή, συνήθως δέ 
κατά τόν Ιούνιον, δτε ολα τά ώά παράγουσιν άρρε- 
να. Η ωοτοκία αύτή διαρκεΐ μήνα, ό δέ άριθμός 
αύτής παραλλάσσει, ώς άνωτέρω έρρέθη.

Οι άρρενες αναπτύσσονται ώς καί αί έργάτιδες, 
αΐτινες περιποιούνται αυτούς, μέ τήν αύτήν επιμέ
λειαν, μέ τήν αύτήν προσοχήν, μέ τήν αύτήν φιλο
φροσύνην, τήν όποίαν έχουσι καί διά τάς νέας έργά- 
τιδας. Μόλις δ’ ούτοι πτερωθώσι καί στεγνώσω- 
σιν, έγκαταλείπουσι τήν κυψέλην καί απέρχονται 
πρός ευρεσιν τής τροφής των, άλλά δεν είσκομίζου- 
σι τίποτε είς τό κοινόβιον, φροντίζοντες μόνον πε
ρί έαυτών, καί φαίνονται, οτι ζώσι, διά νά τρώγω- 
σιν. Εξέρχονται πρωΐθεν τής κυψέλης καί έπιστρέφου- 
σιν έν καιρώ τής μεγάλης θερμότητος. Τινές μά
λιστα έξ αύτών δέν άποσύρονται έκεϊ, ειμή πρός 
διανυκτέρευσιν.

Διαρκοΰντος τοΰ εαρος, αί έργάτιδες ανέχονται 
φιλοφρόνως τούς άρρενας· άλλα παρευθύς καί κατά 
τήν δευτέραν ή τρίτην ήμέραν τοΰ πρώτου μηνός 
τοΰ φθινοπώρου είδός τι μανίας φαίνεται έξοργίζον 
τάς έογάτιδας κατά τών άρρένων. Η μεταβολή αυ
τή τής διαγωγή; παρατηρεΐται μετά μακράν βρο
χήν, άφ’ ού πνεύση ό ψυχρός άνεμος καί ό Ούρανός 
μείνη έπί πολύ νεφελώδης.

Διαταγή δίδοται είς τήν φρουράν· άγρυπνοι σκο 
ποί τίθενται είς τάς θύοας τής κυψέλης, -διά νά 
κωλύωσι τήν είσοδον αύτών. ’Εάν δέ οί άρρενες, 
ωθούμενοι ύπό τής ανάγκης ή χρείας τοΰ νά προφυ- 
λαχθώσιν, έναντιωθώσι καί ζητήσωσι νά είσδύσω- 
σι, σμήνος έργατίδων μελισσών περικυκλόνει αύτούς, 
καί μετ’ ού πολύ τό σώμα τών αύθαδών νεκρόν σύ
ρεται έξω.

Ολα τά άρ’ρενα, ή δσα μέλλουσι ν’ άποβώσι τοι- 
αΰτα, θυσιάζονται άνιλεώς· αί σχαδώνες καί αί 
^ύμφαι τών κηφήνων άποσπώνται τών κυτταρίων, 
κατασπαράττοντάι καί ρίπτονται έξω έκπνέουσαι καί 
ζαταπεπληγωμέναι Οανατηφόρως. Τά πάντα φονεύον
ται, ώστε τότε τά πέριξ τής κυψέλης φαίνονται 
σκεπασμένα άπό πτώματα.

0 φόβος μελλούσης ένδειας ύπηγόρευσεν ίσως, 
καί ζατέστησεν αύτόν τόν θανάτου καί προγραφής 
νόμον. Τωόντι, άνωφελέϊς οί άρρενες είς τήν γονι- 
μοποιηθείσαν θήλειαν, μή δυνάμενοι τοΰ λοιπού νά 
έπαρκέσωσιν είς τάς ιδίας των άνάγκας, μή έχοντι; 
κάνέν δικαίωμα εις τάς άποταμιευθείσας τροφάς,
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<ίς ίς δέν συνετέλεσαν παντελώς, καταδικάζονται 

μ’. άπολεσθώσιν άπό πόνους καί πείναν.
Η φυσική όρμη φαίνεται, δτι έδίδαξε τάς έργά- 

τιδας, δτιοί κηφήνες είναι άχθος εις αύτάς, καί δέν 
θέλουσιν υπάρχει τοΰ λοιπού, είμή δαπάνη της α
ναγκαίας εις τά χοησιμώτερα τής κοινωνίας μέλη 
τροφής. Διά τούτο δέν εύρίσκονται άρρενες κατά 
τούς τέσσαρας μήνας τού χειμώνος, εκτός άν ή Οη- 
λ<ια ί/γ αύτών χρείαν, ή τό σπανιιότερον, άν ή 
χρυσαλΐς, έξ ης προέρχεται ή θηλεια δέν άνεφύη πρό 

τοΰ πρώτου παγετού.
Ας ένθυμηθώμεν, οτι αί ε’ργάτιδες προσφέρουσιν 

είς τάς προωρισμένας νά γείνωσι θηλειαι ζύμην διά
φορον τής είς τά νεογνά των διδόμενης καί άφθο- 
νωτε'ραν. Αύτή ή ιδιαιτέρα τροφή φαίνεται κατάλ
ληλος πρός άνάπτυξιν τών γεννητικών μορίων, τών 
όποιων στερούνται αί βργάτιδες, διότι παρετζρήθη, 
δτι, έάν κατά τύχην αί σχαδώνες τών θηλείων ά
πολεσθώσιν, η έάν κυψέλη τις στερηθή βασιλίσσης 
καί έμποδισθφ ό άποικισμός τών έργατίδων, αύται 
μεγαλύνουσι. τά κυττάρια δύο η τριών σχαδώνων 
έργατίδων καί κομιζουσιν εις αύτάς τήν προωρισμέ- 
νην ζύμην πρός άνάπτυξιν τού γένους των.

ή έξελθούσα τής χρυσαλίδος πρώτη βασίλισσα 
σπεύδει νά άπελΟη καί καταστρέψη τάς νύμφας ε
κείνων, αΐτινες ήδύναντο νά -εννησωσι μετ’ αύτην. 
Εισάγει επανειλημμένο»; τό κέντρο* της είς τό κυτ- 
τάριον καί δέν άφίνει αύτό, εϊμη άχ’ ού βεβαιωθή 

περί τοΰ θανάτου τού έν αύτό» περιεχομένου έντόμου. 
Ενίοτε δύο θήλειαι έκλεπίζονται συγχρόνως, άλλ’ ά- 
μα άπαντηθώσι, συμπλέκονται πεισματωδώς, καί η 
συμπλοκή αύτη τελειόνει διά τού θανάτου ή τής ά- 
ποδιώξεως τής μιας έξ αύτών.

Καθ’ δσον αί σχαδώνες τών έργατίδων έκλεπί- 
ζονται, ό πληθυσμός αύτών καθίσταται τοιούτος, 
ώστε δέν δύνανται νά μείνωσι» έν τή κυψέλη. Εν 
καιρώ δέ τής γεννήσεως τών άρρένων διαιρούνται αί 
έργάτιδες. Τήν ημέραν έκείνην γίνεται εις τό έσωτε- 
ρικόν θόρυβος καί κίνησις παράδοξος· πολλαί μέλισ- 
σαι μένουσιν έκτός της κυψέλης, ώς νά περιμένωσι 
τό σημεΐον τής άναχωρήσεως· τέλος περί την μεσημ
βρίαν ή πρεσβύτες βασίλισσα έζέρχεται τής κυψέ
λης καί μετ’ αύτής δλαι αί μέλλουσαι νά συστήσω- 
σι τήν νέαν αποικίαν μέλισσαι. Κατ’ άρχάς περιΐ- 
πτανται ώδε κφκεισε, ώστε πολλά αποσπάσματα 
μελισσών φαίνονται ζητούντα είς τά πέριξ τόπον 
άναπαύσεως. Αμα δ’ εύρωσιν αύτόν, επισωρεύονται 
δλα αύτόθι συναθροιζόμενα καί άντιλαμβανόμενα άλ- 
ληλων. Μετ ού πολύ φθάνει ή βασίλισσα, ητις τί
θεται κατ’ άρχάς είς τά πέριξ τής συναθροίσεως 
καί κατ όλίγον ολίγον προσαρτάται και αύτή ή ιδία 
εν τή συναθροίσει αύτή, καί τότε δλον τό σμήνος 
γίνεται εϊς όγκος ακίνητος, περί τόν όποιον παρα
τηρούνται πετώμεναι τινές μέλισσαι. Συνήθως αύτά 
τά σμήνη ζυγίζουσι πέντε εως οκτώ λίτρας, καί έκα
στη ούγγία σχηματίζεται άκριβώς έκ τριακοσίων 
•ήριακονταέξ μυιών. Κατά τόν υπολογισμόν τούτον, 
ισβφαροΰσι 26880 άτομα μέ σμήνος πέντε λιτρών 
καί 43800 με τό^τών όκτώ λιτρών άλλ’ ύπάρχου- 
«ν Ζνίατε σμήνη ζυγίζοντα μίαν ή μίαν καί ήμίσε’ιαν 
λίτραν. u

U διάρκεια jay τών μελισσών βίου δέν εϊναι

άκριβώς γνωστή. 0 Βιργίλιος καί Πλίνιος βεβαιοΰ- 
σιν, δτι ζώσιν έπτά έτη, άλλοι παρατείνουσιν ασ
τόν μέχρι τών 10. Αλλά κατά τάς παρατηρήσεις τού 
Κ. Ρεωμύρου ό βίος αύτών εϊναι βραχύτερος, ό α
κάματος ουτος παρατηρητής έλαβε τήν υπομονήν νά 
σημείωση κατά Απρίλιον μέ χρίσμα τε έρυθρούν πεν
τακόσια; μέλισσας, κατά όκτώβριον δέ δέν ευρ* 
ζώσαν κάμμίαν έξ αύτών. ‘Η βασίλισσα ζή περισ
σότερον τών έργατίδο»», οί δ* άρρενες άπόλλυνταε 

πρό τών τελευταίων τούτων. Κ. Σ. Κ.

------------ - --- ---------------------------

ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ ΕΙΣ TON ΗΑΙΟΙ
ΚΕΦΑΆΑ.ΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ. 
(Συνέχεια, ίδέ φυλλάδιον Γ.)

ΣΤΝΑΝΤΠΣΙΣ.

ΦνσικαΙ θέσεις.— Μία γυνή.—ΕΙς άτήο.— Περε- 
γραφή των 'TM.ialur.— Τά ήθη τωκ, ύ τρόπος 
rift. cpaltac zi.'f, ή ιιάθησίς ιω>·.— ΙΜιχίαι τυν 
ήΜσυ· — Πορεία τής φύσεως.— Οί πόύες.—· 
Τά άστρα. — Τά όίο πτρα.
Χαριέστατος τόπος εϊνε ό ήλιος ( λίμναι μεγα

λοπρεπείς έχουσαι μόλις δύω εως τριών χιλιάδων 
λευγών μήκος, καί υδατα διαυγή ώς τό καθαρώ- 
τερον κρύσταλλο*, καί έν αϋτοΐς άπειρος αριθμός 
ιχθύων πάντων κάλλιστα έχρωματισμένων, λόφοι 
μικροί πέντε η εξ λευγών ύψους, καλυπτόμενοι ύπύ 
δασών, έν οϊς φαίνονται τρέχοντα, πηδώντα, σκιρ- 
τώντα ζώα παμπληθή λίαν παράδοξα ώς πρός τό 
είδος, άλλ’ εχοντα πάντα μεγίστη* ομοιότητα πρός 
τά ζώα τής γής ώς συγκείμενα έκ τών αύτών ςοι- 
χείων, ρύκκες έχοντες δεκαπεντάκις ή εικοσάκις τό 
πλάτος τής Σηκουάνης καί ών τά άργυροειδή ύία- 
τα ρέουσι διά μέσου πεδιάδος πλούσιας η καταπί- 
πτουσι άπό βράχου εις βράχον καί σχηματίζβυσι 
μικρούς καταρράκτας έχοντας ύψος πέντε ή εξ χι
λιάδων μέτρων ! Ειχον ακούσει νά όμιλώσι περί τού 

καταρράκτου τού Νιαγάρου ώς περί θαύματος, ειχον 
ίδή μάλιστα δίς καί τρις παίζοντα τά υδατα τοΰ 
αγίου Κλούδου (S. Cloud) είς Βερσαλλίας, άλλ’ ο
μολογώ δτι οί καταρράκται τού ήλίου εχουσι τί με
γαλόπρεπεστε ρον.

Εξερχόμενος άπό τίνος άλσους συγκειμένου έκ 
δένδρων καρπίμων ών ήγνόουν τά ονόματα, άλλ’ ά- 
πεο έφερον πάντα μετά μεγάλης κομψότητος καρ
πούς παραδόξους καί τερπνώς ευωδιάζοντας, εΰρέβην 
αίφνης έν μέσω πεδιάδος εντελώς καλλιεργημένης. 
Τά αύτά ώς έγγιστα φυτά ήσαν καί έκεϊ ώς καί 
παρ’ ήμΐν, άλλ’ οί σπόροι των ησαν ύπερμίτρως άνε- 
πτυγμένοι κατ’ αναλογίαν τών φυλλωμάτων των. 
Παραδείγματος χάριν τά φυτά τά άναλογούντα πρός 
τά ήμέτερα δημητριακά δέν ύπερέβαινον κατά τό 
μέγεθος τάς όλύρας μας, τούς σίτους μας, τάς 6- 
ρύζας μας, τούς καλαμοσίτους μας κτλ. άλλ’ οί- 
στάχυες αύτών εϊχον πλέον ή ποδύς μήκος, καί έξέ- 
σπασα κόκκους τινάς έξ αύτών ώς μεγάλα κάρυα. 
Τούτο δέ ήν, ώς έμαθσν μετά ταΰτα, άποτέλεσμα 

σοφής καλλιέργειας είσαχθείσης πρό wrrfawtx 
Ιως ίξήκοντα χιλιάδων ίτών. .«ών-..lki

ΙΛί

Ορωπος άπλοΰς καί άμοιρος έύγλωττίας· δέν γνω-- 
ρίζω κατά βάθος είμή μόνον πεντακόσια; έβδομή- 
κοντα έπιστήμας· δέν όμιλώ η δέν ψάλλω είμή 
διακόσια; γλώσσας ζώσας καί όγδοηκοντα γλώσσας 
νεκρά;· δέν σονέταξα άκόμη είμήόκτακοσίας τραγω
δίας, δέκα χιλιάδα: δράματα, άλλα τόσα μελοδρά
ματα, έξ έπτά ποιήματα καί έν καλόν επίγραμμα. 
Συγχώρησον λοιπόν είς την αμάθειαν μου καί είς 
τήν απλότητα άνθρώπου αγροίκου, άν δέν ευρίσκω 
έκ τού προχείρου μελωδίκν τοσούτον γλυκείαν ώστε 
νά έπαναφέρσ) την γαληνην είς τή* ψυχήν σου.

Εμεινα εκστατικό; άκούσας αύτην την ψαλμφ- 
δίαν, καί στραφείς πρός τόν δαίμονα τόν ηιώτησα 

άν ύπήρχον φρενοκομεία είς τούτον τόν τόπον καί 
άν ή τύχη μάς έφερε πέριξ τού νοσοκομείου τών πα- 

ραφρόνων όπερ δέ μέ έξε'πληξε μάλλον ην δ πατήρ 
οστις μέ δλην τήν πολιάν του καί τό σεβάσμιον η- 
Οός του, καί την τερετίζουσαν φωνήν του, ήρχισε νά 
κελαδή καί αύτός ούτως·

— Νέε άγριε, μοί έψαλεν αύτός είς ηχο* πρώτο» 
καί γοργόν, άναγινώσκο» τήν έκπληξίν σου έπί τού 
προσώπου σου· καί έπειδη αγαπώ τούς ξένους ετι 
καί άν έχωσιν όλίγον μυελόν καθώς σύ, θέλω μετά 
χαράς νά ευχαριστήσω την περιέργειαν σου· κατά 
πρώτον βλέπω έκ τών έζωγραφισμένων έπί τού προ
σώπου σου κινήσεων τής ψυχής σου δτι θέλεις νά 
μάθφς διατί ημείς άδομεν όμιλούντες καί δέν σύ- 
ρομεν τάς λέξεις έπί τού αυτού πάντοτε τόνου καί 
τής αύτής κινήσεως μετ’ αηδούς μονοτονίας· πάλαι 
ποτέ εϊμεθα βάρβαροι καί ήμεΐς, ώ; βεβαίως εϊσίν 
εϊσέτι οί ά'θρωποι είς τόν τόπο* σου, καί ώμίλούσα- 
μεν ώς καί σύ είς πεζόν συρόμενο* λόγον άλλά σή
μερον, χάρις είς τάς προόδου; τού δεοργανισμού μας 
καί τής νοησεώς μας, έκαστος ημών έγένετο έξοχος 
συντάκτης καί δέν όμιλοΰμεν πλέον είμή άδον- 
τες, δπερ καθιστά τήν ομιλίαν έκφραστικωτέραν καί 
δίδει την δύναμιν τού εκφράζειν μετ’ ένεργείας τούς 
στοχασμούς καί τά αισθήματα· καί δμως έκ τούτου 
τά πράγματα δέν προεβαινον έπί τό κρεΐττον έως 

ού τέλος πάντων μετά πεντήκο*τα τριών αιώνων τα- 
ραχάς καί στάσεις, σοφός τις συνέλαβε την ιδέαν 

τού νά καταστησ·(ΐ σχολήν ηθικής.

— Αι ! ανέκραξα, καί είς τί τούτο σάς έχρησί- 
μευσε j κάλλιο* ην νά συντάξητε καλόν ποινικόν κώ- 
δηκα.

— Τούτο έχρησίμευσεν, άπεκρίθη ό γέρων, είς 
τό νά διδάξη τούς ανθρώπους δτι μόνον έκ τού γε
νικού καλού δύναται νά προέλθφ Λ ατομική ευτυχία’ 
έξήγαγον τά συμπεράσματα ταύτης τής γονίμου άρ- 
ίχής, καί οί Ηλιαΐοι ένόησαν δτι διά νά ώσιν ευτυ
χείς, ώφειλον νά συντελώσιν έκαστος δι’ αρετών 
ιδιαιτέρων, είς τόν σχηματισμόν τού αθροίσματος 
τής δημοσίας ηθικής. Εκτοτε οι νόμοι, αί κυβερνή
σεις καί πάντα τά παρεπόμενα κατήντησαν άχρη<ς·α· 
δέν ην πλέον ανάγκη τιμωρίας, όταν ούδείς υπήρχε 
διά νά τιμωρηθή· δέ* ην πλέον άνάγκη ύπερασπί- 
σεως, όταν δέν ύπήρχο» πλέον τύραννοι.

— Τί ! δέν έχετε ούτε κώδηκα;, ούτε αστυνο
μίαν, ούτε διοίκησιν, ούτε δημόσιον θησαυρόν j

Ταύτα πάντα είς ούδέν θά έχρησίμευον· διότι οί 
Ηλιαΐοι όντες πάντες ενάρετοι, δέν έχουσιν ανάγκην

! Mol έπήλδεν αΐφνεδίως στοχασμός όστις μέ έφό- 
βιβεν· εϊχον άναγνώση τόν Μικρομέγαν τού Βολταί- 
ρου, τάς επίσης τερπνάς περιηγήσεις τού Γυλιβέ
ρου, έτ* δέ καί τάς είς τήν σελήνην έκδρομάς τοΰ 
Κυράνου Βεργεραίου, καί έστοχάσθην. — «Αν οί 
άνθρωποι τού Διός καί τού Κρόνου έχωσιν έκατο- 
στόας πηχών ύψους, όποίοι εϊσίν άρα οί γίγαντες τοΰ 
ήλιους βεβαίως άν εύρεθώ έπί τής όδού ένός έξ αύ
τών, θά μέ συντρίψη ϋπό τούς πόδας του χωρίς νά 
μέ ΐδή· καί τότε βαδίζων μετά πλείονος προσοχής, 
πάρετήρουν κατά δεξιάν καί κατ’ άριστεράν, έγείρων 
τούς οφθαλμούς εις τόν ούρανόν ή τούλάχιστον είς 
ύψος δσον τό τού Λευκού Ορους, φοβούμενος πάσαν 
στιγμήν μήπως έδω πλησίον τών νεφών την φρικώ- 
δη κεφαλήν ύπερμεγέθους τινός γίγαντος. Εκ τού
του δέ τί συνέβη, μή παρατηρών πλέον έμπρός 
μου, ώθίσθην τραχέως κατά τίνος πράγματος τυχόν
τος έπί τής όδού μου. Τούτο δέ τό πράγμα ήν μι
κρά τις γυνή τριών ποδών ύψους ητις άνατραπεΐσα 
έκ τής συγκρούσεως, έκυλίσθη έπί τής χλόης έκφέ- 
ρουσα κραυγάς γοεράς. Οί όλολυγμοί της προσείλκυ- 
σαν τόν πατέρα της καί τόν άνδρα της, καί ε’νόμι- 
σα ότι θά περιπέσω εις δεινά πράγματα, άλλ’ όλί
γον έφρόντισα περί τούτου, άμα έρριψα έν μόνο* 
βλέμμα είς τούς νεοελθόντας.

Φαντασθήτε δύο υποκείμενα τέσσαρας πόδας υ
ψηλά, εχοντα τάς κνήμας βραχείας καί ίσχνοτάτας, 
τούς πόδας χονδρότατους καί άνευ δακτύλων, φέ- 
ροντα δέ ένα μόνον όνυχα σκληρότατο*, παχύτατον 

καί καλύπτοντα τό περίγραμμα τού ποδός ώς έγ
γιστα ώς μικρά όπλή ίππου· αί δέ χεΐρες των διε- 

ερον όλως διόλου· εϊχον έξ δακτύλους μάκρους καί 
υνατού; σχεδόν ώς τού; ήμετέρους* όπερ δέ μέ 

έξε'πληξε μάλλον εις έκεΐνα τά αλλόκοτα πλάσμα
τα ήν ή κεφαλή των· στοχάζομαι δτι έκείνη μόνη 
έδύνατο νά ζυγίση τό τρίτον τής όλότητος τού βά
ρους των, διότι εϊχεν όγκον μεγάλης κολοκύνθης· 
κατά τοσούτον δέ μάλλον έφαίνετο παραδοξοτέρα, 
καθ’ δσον ην σχεδόν όλως κρανίον καί μικρόν μόνον 
μέρος κατείχε τό πρόσωπο*, όσον δέ διά τά λοιπά, 
δέν δύναμαι νά σάς περιγράψω άχριβέστερον τού; 
ανθρώπους τού ήλιου είμή πχραβάλλων αύτυύς πρό; 
τινα μεγαλοκέφαλα γελοιογραφήματα τού Δαντάν.

Ο άνήρ άφού άνήγειρε την γυναίκα του καί έβε- 
βαιώθη δτι δέν έπληγώΟη, έπλησίασεν εις έμέ, καί 
ήρχι'σε νά μοί ψάλλη χαρίεσσαν τινα φράσιν μουσικήν 
ής δέν έννόησα τάς λέξεις, ότα* τόν εϊδον έρχό- 
μενον πρός έμέ, ετέθην εις αμυντικήν θέσιν, νομίσας 
δτι έμελλε νά μέ προσβάλη· άλλά τό μικρόν του 
φσμα μελωδυύμε*ον είς κατιόντα καί γλυκύτατον 
τόνον μοί άπέδειξεν εύθύ; δτι δέν εϊχε σκοπούς 

ίχθρικούς.
«Οί δαίμονες τότε μ.ό*ον γελώσιν, δυαν αί γαλαϊ 

καίονται· λάγεε ή παροιμία. Τοιουτοτρόπως καί ή 
συμβάσα αΰτη περίστασις έφαίδρυνεν όλως τόν έμόρι 
δαίμονα, μέ ηγγισε διά τοΰ άκρου τής βακτηρίας 
του, καί παρευθύς εννόησα την γλώσσαν τού κατοί
κου τού ήλίου-

— Πτωχέ άγριε τής γής, μοί-έψαλλεν ό ιΙ1λι- 
αϊος, τείνων μοι φιλικώς τη* χεΐρα, σέ λυπούμαι 
■πολύ καί έπεθύμουν νά δυνηθώ νά σέ παρηγορήσω 
δι’ δπερ συνέβη είς τήν γυναίκα μου, άλλ’ εϊμε άν-
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νά διοικώνται· πρό πολλοΰ έξήλθομεν τής βαρβα
ρότατο;.

—■ Είπε; δτι άνέγνως είς τήν ψυχήν μου, χαί 
δτι έμάντευτας τό» στοχασμόν μου· τό φαινόμενο» 
τούτο τή; διορατικότατο;, κατ εύτυχία» εινε αδύ
νατο» είς τό» τόπο» μου έτι καί παρ αυτοί; τοΐς 
περιφημοτέροι; μάγοις· έχετε άρα ύμεϊς πλείονα 
όργανα, πλείους αισθήσεις τώ» ανθρώπων τοΰ εϊόους 
μου, έπτά ή ό*τώ παραδείγματος χάριν ·, οί σοφοί 
της γης τοΰ δεκάτου ογδόου αίώνο; ένόμιζο» δτι > 
οί χάτοίχοι τί»» πλανητών έδύναντο νά έχωσιν αι
σθήσεις ων ήμεΐ; στερούμεθα, καί έπομένως αντιλή
ψεις καί στοχασμού; ώ» τήν φύσιν ούδέ νά φαντα- 
σθώμε» ήμεΐς δυνάμ.εθα.

*— ΪΙ δλη, μοί άπεκρίθη δ Ηλιαΐος, έλαβε πα
ρά τοΰ Θεοΰ τάς χαρακττ,ριζούτας αύτάν γενικά; ι
διότητα;, δηλ. τό πλάτος, τό βάθος, τό άδιαχώρη- 
τον κτλ. έπειδή δέ αί ιδιότητες αύται είσί πα»τα- 
χοΰ αί αύταί, τά έξ αύτώ» πηγάζοντα επακόλουθα 
είσίν ωσαύτως πανταχοΰ τά αύτά, διότι τά αύτά 
αίτια γε»νώσι κατ’ ακρίβεια» τά αύτά αποτελέσμα
τα. Εκ τούτου εξάγεται δτι δπου υπάρχει όλη διορ- 
γανίζεται κατά τό» αύτόν τρόπον καί τά έξ αύτής 
σχηματιζόμενα δντα ώς έξερχόμενα πάντα έκ τοΰ 
αύτοϋ χυτήρος, έχουσιν έπίσης καί τάς αύτάς γενι
κά; ιδιότητας· ώστε οί ήλιαϊοι ώς δντα αρχαιότα
της περιόδου, καί έπομένως ώς τά τελειότερα, εχου
σι πέντε αισθήσεις, προερχόμενα; έξ άπασών τών δυ
νατών συναρμολογιώ» τοΰ διοργανισμοΰ.

— όμιλεΐς ώς νά γνωρίζη; πάσας ταίτας τάς 
συναρμολογίας.

— Γνωρίζω τούλάχιστον τά δυνατά των αποτε
λέσματα έπί τοΰ άνθρώπου καί έπί πάντων δσα ύ- 
πάρχουσι· τά σώματα μόνον διά τής προσψαύσεως 
δύνανται νά σχετισθώσι πρός άλληλα· ό νόμος ούτος 
δέν έχει έξαίρεσιν άρα αί αισθήσεις ών ή μόνη ί- 
διότης εινε νά μας σχετίζτ) πρός τά έξωτερικά σώ
ματα, είσίν ούδέν έτερον είμή τροπολογίαι τής άφής, 
καί αί τροπολογίαι αύται δύνανται νά ύπολογισθώ- 
σι μεΐά μεγίστης εύκολίας· πάσα ύλη μόνον είς 
μίαν τών έξης τριών στάσεων δύναται νά εύρίσκε- 
ται στερεά ή σκληρά, ύγρά ή μαλακή, ρευστή ή 
άτμιδοειδής· εις τήν πρώτην στάσιν ή παχυλή άφή 
τήν σχετίζει πρός ήμάς· είς τήν δευτέραν ένεργεΐ 
διά τής ένεργείας τών μορίων της έπί τής γεύσεως· 
διαλυθεϊσα εις ατμόν διά μείζονος διαιρέσεως μο
ρίων, ένεργεΐ έπί τής όσφρύσεως· δταν δέ φθάση 
είς στάσιν άτμίδος, ή έλαστικότης της τήν καθισα 
έπαισθητήν είς τά ώτα καί είς τούς οφθαλμού; διά 
των κυμάνσεών της- βλέπεις λοιπόν δτι πάσαι αί 
δύναται συναρμολογίαι καθίστανται έπαισθηταί είς 
μίαν τών πέντε αισθήσεων· επειδή άν συνέβαινεν 
άλλως . . .

Είδον δτι δ γέρων έμελλε νά άρχίση πραγμα
τείαν μεταφυσικήν δηλαδή όχληράν, χαί έσπευσα νά 
τόν δ'.ακόψω.

— Γνωρίζεις, είπον πρός αύτόν, πώς ή σφαίρα 
σας χατωκήθη ·,

— ίΐς πάσαι αί λοιπαί· πρό πολλοΰ, πρό λίαν 
πολλοΰ, πρό δύο ίσως ή τριών έχατομμυρίων ετών 
συνέβη είς τόν ήλιον μεταβολή, ανατροπή γενιχή έξ 
ής έφθάρτταν πάντα τά έχοντα ύπαρξιν, ζώα χαί

φυτά· οί σοφοί μας δέν συμφώνοϋσι Θετιχώς περί 
τής φύσεως αύτή; τής χαταστροφής· οί μέν τήν ό- 
νομάζούσι Πλουτωνιχήν χαί διατείνονται δτι συνέβη 
έχ τοΰ πυρός, οί δέ λέγουσιν δτι ήν κατακλυσμός 
παγκόσμιος. Εινε δέ βέβαιον δτι πρό ταύτης τής πε
ρί ή; ό λόγος χαταστροφής πλήθος άπεφον τοιού- 
των χαταστροφών συνέβη χατά καιρούς, καί πλήθος 
άπορον έτι θά συμβά κατά μακρά διαλείμματα είς 
τά έκατομμύριχ τών έπερχομενών αιώνων.

Μετά τήν καταστροφήν ταύτην, ή ύλη ήτις τρο
πολογείται μέν άλλ’ ουδέποτε φθείρεται, ήρχισε πά
λιν να διοργανίζεται, ύποτασσομένη είς τούς νόμους 
τών χημικών καί φυσικών αυτής ιδιοτήτων έννοεΐ; 
δτι αί πρώται τροπολογίαι τοϋ διοργανισμοΰ της 
ήσαν άπλούσταται. Εύρώτες, μύκητες, βρύα καί λει
χήνες ήσαν’ τά πρώτα φυτά. Ζωύφια ύγροδίαιτα, 
ζωόφυτα καί μαλάκια οστρακώδη ήσαν τά πρώτα 
ζώα- μετά ταΰτα έφάνησαν τά ατελή ή κρυψίγαμα 
φυτά, έπειτα εκείνα ων τά σπέρμα περιέχει μ.όνον 
μίαν κοτυληδόνα· μετά μακροΰ δέ χρόνου παρέλευ- 
σιν τά φυτά τά έχοντα δύο κοτυληδόνας έκόσμησαν 
τήν χλόην διά τών ωραίων αύτών ανθών, τών πε- 
ρ'.εχόντων δύο γένη, δηλ. σπερματίδα; καί στήμο
νας, καί τοιουτοτρόπως ή φύσις ήκολούθησε τήνλο· 
γικήν πορείαν άπό τοΰ άπλ.οΰ είς τό σύνθετον τό 
αύτό έγένετο καί ώ; πρός τά ζώα" μετά τά οστρεα 
έγεννήθησαν άλληλοδιαδόχως οί όκτάποδες οϊτινες 
δέν εχουσι καλώς διακρινομένην αναπνοήν- έπειτα 
τά οστρακόδερμα τά άναπνέοντα διά τών βράγχιων 
οί ίχθεΐς οί άναπνέοντες κατά τόν αύτόν τρόπον, 
άλλ’ ών τό αίμα εϊνε έρυθρόν· έπειτα τά έρπετά 
άπερ έσχο» πνεύμονας χαί πρώτα άνέπνευσαν τόν αέ
ρα, άλλ’ ών τό αϊμα εϊνε ψυχρόν τά πτηνά καί τά 
μαστοφόρα ών τό αίμα θερμαίνεται μέν άλλ’ είς 
μάλλον συμπεπλεγμέ»ους πνεύμονας· έκ τών μα
στοφόρων τά ζώντα έκ χόρτων καί σπόρων έφάνησαν 
πρώτα· έπειτα τά σαρκοφάγα τά τρεφόμενα μόνον 
έκ Θήρας· έπειτα τά τετράποδα άπερ είσίν ένταύτφ 
καρποφάγα καί κρεωφάγα, καί τέλος ό ‘Ηλιαΐος 
άνθρωπος δστις είναι παμφάγος.

Αλλ’ οί πρώτοι ‘Ηλιαϊοι ολίγον διέφερον τών πι
θήκων γ&ννηθέντες οί έσχατοι έπολλαπλασιάσθησαν 
μεγάλο»;, διότι είχον τήν εύκολίαν τοΰ νά τρέφων- 
ται έκ πάντων, καί ήσαν ακμαίοι, εύκίνητοι, επι
τήδειοι καί νοήμονες· λεγων δέ νοήμονες, έννοώ κα
τά σόγκρισιν άλλων ζώων, καί ούχί τών νΰν ‘Ηλι
αιών. Κρίνω περί τούτου ού μόνον έζ όσων απομνη
μονευμάτων βαρβαρότητος ή ιστορία μάς διετήρησεν, 
άλλ’ έτι θετιχώτερον έκ τών κρανίων καί τών άλλων 
ορυκτών ανθρωπίνων άστέων οσα εύρίσκονται κατε- 
χωσμενα είς τά βάθη τής γης, καί άνήκονσιν είς 
τούς πρώτους κατοίκους τής σφαίρας ταύτης. Εκ 
τής έπόψεως μόνης τοΰ σκελετοΰ ολοκλήρου δεν δυ- 
νάμεθα νά μήν άναγνωρίσωμεν δτι τά φυσικόν ?πε- 
ται νά υπερείχε μεγάλο»; τυΰ ήθικοΰ· ή κεφαλή των 
ήν μικρά ώς ή σή (συγχώρησον διά τήν σύγκρισιν) 
καί ύπέρμετρον πρόσωπόν κατείχε τά τρία τέταρτα 
αύτής, ώστε ολίγον τι έμενε διά τόν εγκέφαλον, 
έπειτα, ή έξις τής πνευματικής εργασίας έτελειο- 
ποίησε τόν εγκέφαλον τών ‘Ηλιαιών εις βαθμόν ώστε 
έλαβε τήν χαρίεσσαν άνάπτυξιν περί ή; δύνασαι νά

αρίνης έκ τοΰ γαμβροΰ μου, τής Ουγατρός μου χαί 
έμοΰ.

— Λ βεβαίως, έλεγον κατ’ έμαυτόν, αί κεφα- 
λαί αύται είσί χαρίεσσαι ώς αί ύδροκολοκύνθαι !

— ‘Η άνάπτυξις αδτη εϊνε τό άναγκαΐον απο
τέλεσμα τής καθ’ εξιν χοήσεως οίουδήποτε οργάνου. 
Τό ύπέρογκον έξ ποδών ύψους ανάστημα- τά μακρά, 
χονδρά καί νευρώδη μέλη τών πρώτων κατοίκων τοΰ 
ήλίου τούς καθίστων μάλλον επιτηδείου; είς άμφι- 
σβήτησιν Θήρας ή είς πραγματείαν ηθικήν είχον 
τούς ώμους πλατείς ώ; φορτηγά ζώα, καί εί; τούς 
πόδας είχον πέντε ανωφελείς καί γελοιωδεστάτους 
δακτύλου;· άντεμάχοντο ώς τίγρεις, έσυκοφαντοΰντο 
ώς δαίμονες, έπλημμέλουν παν είδος ανομημάτων 
καί αισχροτήτων, είχον νόμους καί κυβερνήσεις πολ
λάκις άνισχύρους είς τό νά τούς καταστέλλωσι" τέ
λος, ώς βλέπεις, ολίγον διέφερον τοΰ κτήνους· άλλά 
καί ό ήλιος τότε εΰρίσκετο μόλις είς τήν εκτην γεω
λογικήν του περίοδον.

— Είς τήν αύτήν κατ’ ακρίβειαν περίοδον είς ήν 
εύρίσκεται ήδη ή γή, έστοχάσθην, άλλά δέν τό έξέ- 

φρασα.
‘Η πολλαπλασίασες τοϋ είδους έπέφερε τήν άνάγ

κην τοΰ ζί,ν έν μεγάλη κοινωνία, έπειτα άρχήν τινα 
βιομηχανίας, καί αυτή τήν άληθή νόησιν ή μάλλον 
εϊπεϊν τήν γνώσιν τή; άληθείας, δσον έπιτρέπεται 
είς τόν άνθρωπον νά τήν γνωρίσζ,· τότε τό ηθικόν 
έπενεργοΰν φυσικώ τφ λόγω έπί τοΰ φυσιχοΰ, τό έ- 
βίασε νά τροποποιηθώ άναλογώτερον τής αξίας τοΰ 
ανθρωπίνου γένους. Ο ‘Ηλιαΐος προϊόντος τοΰ xat- 
ροΰ, έπαυσε πλέον τοΰ νά όμοιάζη κτήνος κατά τά 
άνάστημα, πίθηκος χατά τήν μορφήν, γαλή χατά τόν 
χαρακτήρα καί έγένετο δπερ εινε σήμερον κατά τήν 
πεντηκοστήν γεωλογικήν έποχήν, τά πνευματωδέ- 
στερον χαί τό ώραιότερον τών πλασμάτων.
» Λέγων ταΰτα ό μικρός γέρων άνώρθωσε τό τριπο- 
διαΐον του άνάστημα, έπληξε τήν γήν διά τοΰ ραι- 
βοΰ του ποδάς, έδοκίμασε νά άνεγείρη τήν κολοκυν- 
θοειδή κεφαλήν του* καί έφάνη είς άκρον ευχαρι
στημένος.

— ©ά σοί ήμην ύπόχρεως, τφ είπον, άν ήθελες 
νά μοί έζηγήσης διατί έχετε έξ δακτύλους εις έκά- 
στην χεΐρα, καί δέν έχετε ούτε ένα εις τούς πόδας.

— Οταν κηπουρός σπείρν) ρόδα, μοί άπεχρίθη, 
απορρίπτει τά νέα φυτά τά προάγοντα άνθη άπλά 
και ευτελή, καί καλλιεργεί καί έπιμελεΐται τά γεν- 
νώντα τά έντελέστερα καί ώραιότερα άνθη· οί σοφοί 
μας τό αύτό έπραξαν καί ώς πρός τό γένος μας, 
καί πρώτιστη φροντίς των ήν, ή τελειοποίησες τής 
ανθρώπινης φυλής, διά τής συζεύξεως έκλεκτών υπο
κειμένων.

— ός ύμεϊς πράττετε διά τούς κύνας σας, τούς 
ίππους σας καί τούς χοίρους σας, μοί είπεν δ δαί
μων, διακόπτων έκεϊνον.

0 γέρων έξηκολούθησε.
— Καί ού μόνον δέν άπεκοπτον τόν έκφον υπερά

ριθμον δάκτυλον, 8ν βρέφος τι συνέβαινεν ένίοτε νά 
ϊχη χατά τύχην, (συγχώρησον τήν λέξιν αύτήν διά 
τήν συντομίαν) άλλά τό έπεμελοΰντό μετά μεγά
λης προσπαθείας, καί δταν ό παις έγίνετο έφηβος, 
δέν έδύνατο νά νυμφευθή είμή νέαν κόρην έχουσαν 
τό αύτό χαρακτηριστικόν τής εύγενείας· ό δάκτυλος

οδιος 0 κατά πρώτον αδρανής, προϊόντος τοΰ καιρού 
έτελειοποιήθη καί έκ τούτο» προήχθη φυλή εύγενής, 
ύπερέχουσα τοσοϋτον τών λοιπών ήλιαίων, διά τής 
τελειότητος τής άφής καί τής ευστοχίας τών έξ αύ
τής γεννωμένων στοχασμών, ώστε τήν έπολλαπλα- 
σίασαν έπί πολύ' είς τό τέλος δέ αυτή έκυρίευσε φυ- 
σικω τώ λόγω τήν σφαίραν, χαί ουνεχώνευσεν έν 
έαυτή διά τών έπιγαμιών τήν άγενή φυλήν τών 
πενταδακτύλων άνθρώπων.

Γνωρίζεις δτι άν κόψωμεν τήν ούράν πάντων τών 
κυνών μιάς οικογένειας, μετά όκτώ ή δέκα γενεάς 
τά τέκνα τών κυνών έχείνων, γεννώνται φυσιχφ τφ 
λόγω άουρα. Ούτος εινε ό φυσικός νόμος τών τροπο
λογιών τής διωργανισμένης δλης· διά καί αΐ νέαι 
χαμηλοί γεννώνται έχουσαι τά γόνατα έκδεδαρμένα 
χαί αιματηρά ώς οί γονείς των, άν χαί ουδέποτε έ- 
γονάτισαν ύπό βαρύν φόρτον κατ’ αύτόν τόν τρό
πον έτροποποίησαν τά γένη τών κατοικίδιων ζώων, 
είς βαθμόν ώστε, έλάσσων διαφορά εύρίσκεται σήαερον 
μεταξύ άρκτου καί λέοντος παρά μεταξύ μολοτ-π- 
δίου (1) μόλις έχοντος μέγεθος πυγμής, καί κε
φαλήν στρογγυλήν καί σώμα βραχύ καί πλατύ καί 
Λακαίνης κυνός έχοΰσζς άνάστημα υψηλόν, ρίνα 
όςύληκτον καί σώμα έλαφρόν κατ’ αύτόν τόν λό
γον, όπόταν ήρχίσαμεν νά έξευγενιζώμεθα, άπηλ- 
λάγημεν δακτύλων ανωφελών δι’ έπανειλημμένης 
έκκοπής κατά έπτά ·ή όκτώ γενεάς, και κέρας σκλη
ρόν καί στερεόν γεννηθέν έκ τής κατά τήν πορείαν 
προστριβής, έπετέλεσεν είς ήμάς ύπόδησιν φυσικήν, 
στερεωτάτην καί λίαν χαρίεσαν.

— Νομίζω δτι έπεται νά ήσθε τόσον καλοί πε
ζοδρόμοι δσον οί Αγγλικοί ίπποι· αγαπάτε ίσως νά 
όδοιπορήτε πολύ ;

— Οχι, διότι γνωρίζομεν δτι ή εύτυχία υπάρχει 
έντός τή; πατρίδος καί τής οικογένειας, καί τότε 
μόνον μακρυνόμεθα άπ’ αύτών, δταν εϊνε άφευκτος 
ανάγκη· εις τοιαύτην περίστασιν δδοιποροΰμεν, άλλ.' 
οί πόδες είσίν εις ήμάς ανωφελείς πρός τοΰτο.

— Εννοώ, οδοιπορείτε έφιπποι ή δι’ οχημάτων 
ή διά φορτηγών αμαξών, ή δι άτμοπλοίων, διότι 
μοί φαίνεσθε προχωρημένοι είς τάς τέχνας.

— Αγαπητέ μου άγριε, βλέπω δτι μάς νομίζεις 
εϊσέτι εις τήν βαρβαρότητα, διότι ύποθέτεις δτι με- 
ταχειοιζόμεθα τρόπους μεταβάσεως εις άκρόν γε
λοίους, καί τοιούτους οΐους εϊχομεν πρό έκατόν ήδη 
χιλιάδων έτών, δηλαδή έκ τής πρώτης έτι αρχής 
τοΰ πολιτισμοΰ μας' όδοιποροΰμεν είς τούς αέρας 
δι’ αεροστατικών μηχανών έχουσών πτέρυγας ή πτε
ρύγια, ή πετώντες ώς αί χελιδόνες.

— Τί ! δύνασθε νά διευθύνετε τάς αεροστατικά; 
μήχανάς καί νά πετάτε διά πτερύγων ;

— Απορείς· άλλά καί έγώ απορώ βλέπων σε έκ- 
πληττόμενον διά τόσον άπλοΰν πράγμα· έπεται νά 
εύρίσκεσαι εις βαθυτάτην αμάθειαν, ώστε νά μήν έν- 
νοής πρόβλημα τής μηχανικής ού τήν λύσιν έχεις 
πρό όφθαλμών, δσάκις βλέπεις ίχθύν χολυμβώντα ή 
πτηνό» πετώμενον.

— Βλέπω, είπον πρός* αύτόν μετά θαυμασμού, 
δτΐ άν έχετε μόνον πέντε αισθήσεις ώς καί ημείς, 
τούλάχιστον ώφελήθητε έξ αύτών πολύ περισσότε-

(I) Είδος ο’.χιαίΜϋ χυιοφίου Carlin.
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—- όταν ής έπί, τής γής, ήκουσας βεβαίως νά 

λέγωσιν δπ τά άστρα είσίν όρατά έν τλήρει μεσημ
βρία άπό βάθους φρίατος.

— Ω ναι, ήκουσα νά λέγεται ού μόνον άλλά καί 
τό έπίστευσα· πλήν κατεβιβάσθην είς φρέαρ βορβο- 
ρώδες καί ούδέν εϊδον.

— Εάν δέν είδες ούδέν, τοΰτο προήλθεν έκ τοΰ 
δτι άκτΐνες τοΰ ήλίου άντανακλώμίναι ύπό τής 
άτμοσφαϊρας σχηματίζουσι παραπέτασμα φωτεινόν, 
έμποδίζον τήν δψιν τών άστρων ών τό φώς κατά 
σύγκρισιν εϊνε άσθενέστερον· ή εύπιστία σου αρα σέ 
έκίνησεν εϊς αύτήν τήν ανοησίαν, ώς συμβαίνει συ

χνάκις.
— Αλλά διατί τό φωτεινόν παραπέτασμα τής 

ατμόσφαιρας μέ εμπόδισε τοΰ νά ιδω τά άστρα ά
πό τού βάθους τού φρε'ατος, έ»ω τά βλέπομεν κάλ- 
λιστα έν πλήρει μεσημβρία διά τοΰ τηλεσκοπίου·,

— Ιδού διατί· άρκεϊ φώς τι νά ήνε έξηκον- 
τάκις άσθενέστερον άλλου φωτός διά νά μή δύνα- 
ται ό οφθαλμό; μας νά τό ίδη, παρόντος τού άλλου· 
αί άκτΐνες τού ήλίου δίδουσιν έξηκοντάκις μείζονα 

ποσότητα φωτός είς τήν ατμόσφαιραν μας τοΰ δσου 
αύτη λαμβάνει έκ τών προτέρων αστέρων

Τούτο μοί φαίνεται πολύ.
— Δύνασαι νά βεβαιωθής περί τούτου δι’ άπλου- 

στάτου πειράματος. θές μεταξύ δύο λαμπάδων ά- 
ναμμένων σώμα τι πυκνόν· τούτο θά ρίψη) άναγκαίως 
δύο σκιάς· χωρίς νά μεταβάλν,ς τήν θέσιν τοΰ πυ
κνού σώματος, λάβε μίαν τών δύο λαμπάδων καί 
άπομάκρυνέτην καθ’ δσον τήν άπομακρύνεις, θά 
ίδη,ς τήν σκιάν νά έξαλείφεται, καί δταν ή λαμπά; 
τήν όποίαν κρατείς θά μακρυνθή τού πυκνού σώμα
τος έξηκοντάκις πλέον τοΰ άλλου φωτός τοΰ μή 
μεταβαλόντος θέσιν, ή σκιά θά καταντήσγι αδιό

ρατος.
— Τούτου δοθέντος δέν έννοώ διατί βλέπομεν 

τά άστρα διά τηλεσκοπίου.
— Καθότι ή σκιά καθίσταται όρατή, άν τό φω

τιζόμενου σώμα έχη κίνησιν, ώς δύνασαι νά βεβαιω·' 
Οής περί τούτου, κινών τήν λαμπάδα ήν άπεμά- 
κρυνας· τά τηλεσκόπια αΰ'άνοντα μεγάλως τό μέ
γεθος τών αντικειμένων, αύξάνουσι κατά τήν αύτήν 
αναλογίαν καί τήν ταχύτητα τής κινήσεως αύτών, 
καί έκ τούτου τό φώς αύτών καθίσταται όρατόν είς 
έκεϊνα τά όργανα.

— Λυπούμαι διατί νά μή δυνάμεθα νά ίδωμεν 
εντεύθεν τά άστρα, διότι θά έδιδον είς τοΰτον τόν 
γέροντα μάθημα αστρονομίας τοσούτον μάλλον εύκα- 
τάληπτον καθ’ δσον ενρισκόμεθα τεθειμένοι είς τό 

κέντρον τού συστήματύ,ς μας.
— Αν τούτο μόνον άρκή διά νά σάς ευχάριστή- 

ση άμφοτερους, δύναμαι νά σέ θέσω είς στάσιν τοΰ 
νά δώση; τό μάθημα πριν έξακολουθήσωμεν τήν είς 
τούς πλανήτας οδοιπορίαν μας.

Λέγων ταύτα, έξήγαγε τής πήρας του τρία μικρά 
κομψά δίοπτρα ώς τά εν χρήσει εϊς τό θε'ατρον καί 
έδωκεν έξ αύτών εν έκάστω, λέγων δτι εϊχον τήν 
μαγικήν ιδιότητα τού νά διαβιβάζωσι τήν δοασιν 
δι’ ατμόσφαιρας φωτεινής, νά μεγεθύνωσι τά αντι
κείμενα καί νά προσεγγίζωσι τάς διαστάσεις δσον 
τό μέγα τηλεσκόπιου τού αστεροσκοπείου τών Πα- 
ρισίων- καί τώ δντι μόλις τά έπλησιάσαμεν είς

ρ*· άν σύ ήσε άπλοΰς μόνον κάτοικος τών αγρών, 
ώς εϊπεν ό γαμβρός σου, τί είσίν άρα τά μέλη τής 
ιατρικής σας ακαδημίας·, επεται νά γνωρίζωσι τί 
εστίν & τεταρταίος παροξυσμός καί ή χολόρροια, καί 
νά θανατώνωσι μόνον τά εικοστόν μέρος τών ασθε

νών των.
— Δεν θανατώνουσι κανένα, διότι δέν έχομεν ή- 

μιΐς ούτε ακαδημίας, οϋτε ασθενείς, ούτε ιατρούς· 
μετά τήν σπουδήν τής ηθικής, ή κυριώτερα εϊνε ή 
τοΰ ανθρωπίνου διοργανισμοΰ· έπομένως ούδέ εϊς 
τών δεκαετών παίδων μας ύπάρχει δστις νά μή 
γνωρίζνι τόν διοργανισμόν καί τήν φυσιολογίαν τοΰ 
ανθρώπου τοσούτον, ώστε νά προφυλάττεται άπό 
τών άσθενειών, και νά θεραπεύεται έκ τών συμβαι- 

νουσών κατά περίστασιν.
— Μοί φαίνεσθε άνθρωποι ασυνήθεις καί γνωρί- 

ζοντες τά πάντα ! ανέκραξα μετά διπλασιασθεντος 
θαυμασμού* έπειδή δέ έχω κλίσιν ένθερμον πρός τήν 
αστρονομίαν, παραιτούμαι τών μαθημάτων τού Κ. 
Αραγοΰ, άν θέλη,ς νά μέ δώ'άξη,ς δ,τι έκ ταύτης τής 
έπιστήμης γνωρίζεις.

— Τήν άστρονομιαν ! μοί εϊπεν ό γέρων, τί πράγ
μα εϊνε τούτο ;

— Αέγω τήν επιστήμην έκείνην τήν πραγμα- 
τευομένην περί τών κινήσεων, τών διαστάσεων, τοΰ 
μεγέθους, τής φυσικής συντάξεως, τών εκλείψεων καί 
πάντων τών λοιπών φαινομένων τών άστρων ή ου
ρανίων σωμάτων.

— ’Αγνοώ τί όνομάςεις άστρα και ουράνια σώ
ματα· γνωρίζω μόνον τήν ατμόσφαιραν συγκειμένων 
έξ άέρος· νέφη ύπεράνω τής ατμόσφαιρας, καί φω
τεινόν ρευστόν ύπεράνω τών νερών ούτε ήκουσα 
ποτέ ούτε εϊδον άλλα πράγματα.

— Πώς ! Διά τών χαραγμών τής ατμόσφαιρας 
σας, καί διά τών τηλεσκοπίων σας δέν είδετε ποτέ 
τήν σελήνην, τήν γήν, τόν Κρόνον, τόν Δία ή καν 
τήν Αφροδίτην, τά τόσον γειτνιάζοντα είς ύμάς 

άστρα ;
— Αγνοώ δλως διόλου τί θέλεις νά είπη.ς. 
όκ τής πρώτης αρχής εϊχον ε’κλάβη, τούς ‘Ηλια

κού; μου ώς παράφρονα;· κατ’ αύτήν δέ τήν στιγ
μήν ύ γέρων μοί τό επλήρωσεν· έστράφη πρός τύν 
δαίμονα καί τόν ήρώτησ-ν ώς μετά οίκτου άν ήμην 
υποκείμενο; είς περιόδους παραφροσύνη,;, ό δαίμων 
έμειδίασε καί εϊπεν.

— όποία καί άν ή ή έπιστήμη ένός ανθρώπου, 
δέν δύναται νά γνωρίσνι ειμή τό ύποπίπτον είς τάς 
αισθήσεις του· καί έπειδή εϊνε άδύνατον τά άστρα 
νά γίνωσιν ορατά εί; τούς κατοικούντας τόν ήλιον, 
άδύνατον εϊνε οΐ ‘Ηλιαΐοι νά έχωσι γνώσιν περί αυ
τών· ή αστρονομία δι’αύτού; θά ήν πλάσμα ποιη
τικόν, έάν έδύναντο νά τήν μαντεύσωσι.

— Παράδοξον μοί φαίνεται, εϊπον πρός τό πνεύ
μα- οί κάτοικοι τού κέντρου τού παντύς νά μή δύ- 
νανται νά ίδωσι τά περικυκλούντα αύτούς, έν φ 
ήμεΐς άπό τής γής είς άπόστασιν διπλασίως μείζονα 
βλεπομεν σφαίρας πολύ έλάσσονας καί μή έχούσας 
φώς ϊ ϊιον.

— Δι’ αύτό τούτο, διότι ό ήλιος είναι αύτόφω- 
τος τά λοιπά άστρα δέν φαίνονται άπ’ αύτού- ίδού 
(ίά σοί έξηγήσο) τούτο, εϊπε, διευθύνων πρός εμέ 
κατ’ εύθεΐαν τόν λόγον.

τούς όφθαλμούς μας καί παρευθύς άνεκαλύψαμέν έν
τελώς τόν έναστρον θόλον τών ούρανών, ώς νά τόν 
έβλέπαμεν καί άπό τή; γής, δπερ μοί έχρησίμευε 
μεγάλως είς τήν άστρονομίκήν μου οδοιπορίαν, πρό 
πάντων όπόταν ήμην έπί τοΰ δακτυλίου τοΰ Κρό
νου, καί έπί τίνος έσβεσμένου ήρα ιστού τής σελήνης, 
ώς ά αναγνώστης θά ίδη έφεξής 4

Κίδομεν λοιπόν . . . άλλά Οά τό διηγηθώ άλ
λοτε . (Ακολουθεί.)

0 ΓΠΟΚΟΜΗΣ ΤΗΣ ΒΡΑΖΕΛΟΝΧΗΣ.
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΝΕΩΤΑΤΟΝ 

ΤΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΟΓΜΑ. 
MstaypaaQer ex τοΰ ΓαΛΛιχον 

ίπό *·*

Α'.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

Μίαν τών ήμερων, περί τά μέσα τοΰ μαΐου μη
νός τοΰ έτους 1660, ώραν έννάτην τής πρωίας, δ
ταν ή αύξάνουσα θερμότη; τών ήλιακών αχτίνων εϊ
χε σχεδόν εξατμίσει τήν δρόσον άπό τά άνθη τών 

παλαιών ανακτόρων τοΰ Βλουά, ιππείς πέντε τόν 
άριθμόν, τρεις κύριοι καί δύω ακόλουθοι, έπέστρε- 
φαν διά τής γέφυρας τής πόλεως, χωρίς νά προξε
νήσουν άλλο αποτέλεσμα είς τού; περιπατούντας 
έπί τής κρηπϊδος, ειμή κίνημά τι κατά πρώτον τής 

χειρός πρός τήν κεφαλήν χάριν χαιρετισμού, καί χ.1- 
νημα δεύτερον τής γλώσσης, είς έκφρασιν τής ακο
λούθου ιδέας, διά τής καθαρωτε'ρας τών διαλέκτων 
δσαι ποτέ λαλοΰνται είς τήν Γαλλίαν·

— ίδού ό Δεσπότης (1) έπιστρέφων άπό τό κυ
νήγιον.

Καί τίποτε πλέον.
Εν τούτοις, ένώ οί ίπποι ανέβαιναν τήν άνάντη 

όδόν ήτις άπό τοΰ ποταμού φέρει είς τά άνάκτορα, 

πολλοί ύπηρέται έργαστηρίων έπλησίασαν εις τόν τε
λευταίου έξ αύτών, εχοντα διάφορα πτηνά κοεμάμε- 
να από τό ράμφος εις τήν άστράβην τοΰ έφιππίου.

Τοΰτο ίδόντες οί περίεργοι εκείνοι έφανέρωσαν, 
μέ δλως χωρικήν ειλικρίνειαν, περιφρόνηση» μεγίς-ην 
πρός τοιούτο ευτελές κυνήγιον καί, άφοΰ είπε χαθείς 
τήν γνώμην του περί των ελαττωμάτων τής όρνι- 
θοθηρευτικής πρός τά άλλα είδη τοΰ κυνηγίου, έπα- 
νήλθαν είς τά χρέη των. Μόνον εϊς έξ αύτών, νέος 
παχύδερμος καί παχυπρόσωπος, καί είς άκρον εύθυ

μος, ήθελησε νά ερώτηση, διατί ό Δεσπότης, ένώ 
είχε τόσα πλούσια εισοδήματα, καί ήδύνατο ποτκι- 
λοτρόπως νά χαίρη καί νά εύφραίνεται, ηύχαριστεϊτο 
μέ τοιαύτην ελεεινήν διασκέδαση».

—- Καί δέν ήξεύρεις, τοΰ εϊπα», δτι ή καλητέρα 

διασκέδασες τοΰ Δεσπότου είναι ή ανορεξία ;
Τότε ά καλότυχος έκεΐνος έσήκωσε τούς ώμους 

του, καί τό κίνημά του τοΰτο έσήμανε καθαρωτατα· 
— Καλύτερα λοιπόν ΓιάνναρΟς παρά πρίγκιψ.— 
Καί καθείς έπανέλαβε τάς έργασίας του.

ft) ύ «(δτος tSv άϊΛφβν t<A fewiKeiinct «ίς τήν Γαλλία» 
Iftg· τθ»τίτλ« Moatisua. ,τέ λ - .

0 ΔίίΠΟΤΒΣ έ» τούτοις ήκολούθει τόν δρόμον του 
μέ πρόσωπον τόσον μελαγχολικόν καί μεγαλοπρεπές 
συγχρόνως, ώστε θά έκίνει βεβαίως τόν θαυμασμόν 
τών θεατών, άν θεαταί υπήρχαν· άλλ’ οί πολΐται έ- 
κεΐνοι τοΰ Βλουά, δυσαρεστούμενοι κατά τοΰ Δεσπό
του διότι εϊχεν έκλεξει πόλιν τόσον φαεδράν ώς κα- 
θέδραν τής άνορεξίας του, οσάκις έβλεπαν τόν σεβα

στόν άνόρεκτον, έφευγαν χασμώμενοι, ή, άν ήσαν είς 
τά παράθυρα, έστρεφαν τήν κεφαλήν εις τά ένδότερα 
τοΰ κοιτώνος, ώς φοβούμενοι μή τούς κολλήση ή 
ναρκωτική έπιρροή τοΰ μακροΰ καί χλωμού προσώ
που του, τών ημίκλειστων οφθαλμών καί τής χα
λαρωμένης μορφής του. Καί ούτως, ό αξιότιμος βασι- 
λόπαις ήτον σχεδόν βέβαιος δτι θά ευρισκεν έρήμους 
τάς άγυιάς όσάκις άπεφάσιζε νά διέλθη τήν πόλιν.

Αξιόποινος ήτον ή τοιαύτη άσέβεια τών κατοίκων 

τής πόλεως Βλουά, διότι ό Δεσπότης ήτον, μετά 
τόν βασιλέα, και ίσως πρό τοΰ βασιλέως, ό μεγα
λύτερος άρχων τοΰ βασιλείου. Καί τώ δντι, άν ό 
θεός έδωκεν είς τάν ΙΔ’ Λουδοβίκον, τότε βασι
λεύοντα, τήν εύτυχίαν νά ηναι υιός τοΰ ΙΓ' Λουδο
βίκου, είς τόν Δεσπότην εϊχε δώσει τήν τιμήν νά 

ήναι υιός Ερρίκου τοΰ Δ'. Δεν ήτον λοιπόν, ί του
λάχιστον δέν έπρεπε νά ήναι, μικρά αφορμή ύπερη- 
φανίας διά τήν πόλιν τοΰ Βλουά ή προτίμηοις αύτη 
τήν όποίαν έδειξεν ύπέρ αύτής ό Ταφών τοΰ όρλεάνς, 
έκλέξας ώς έδραν τής αύλής του τό λεγόμενον Συνο
δικόν, ήτοι τό παλαιόν ψρούριον τών έπαρχικών 
Συνόδων.

Αλλά τό ήθελε, φαίνεται, ή ειμαρμένη τού με
γάλου τούτου βασιλόπαιδος νά κινή μετρίως, παν
τού δπου εύρίσκετο,τήν προσοχήν καί τόν θαυμασμόν 
τών ανθρώπων. Εγεινε δέ τοΰτο είς αύτό» έξις, καί 
άγογγύστως τό υπέφερε.

Καί ίσως μάλιστα τούτο έπροξένει τήν άτάραχον 
ανορεξίαν του. Αλλοτε ό βίος του δέν ήτον ποσώς 

άμέριμνος· καί ποιος άφίνει νά κοπούν αί κεφαλαί 
δέδα δώδεκα έκ τών καλυτέρων φίλων του, χωρίς 

μέριμναν καί άνησυχίαν ς έπειδή δμως, άπό 
τής πρωθυπουργίας τού κυρίου Μαζαρίνου, δέν έκό- 

πη πλέον κάνενός ή κεφαλή, ά Δεσπότης δέν εϊ
χε πλέον μέριμναν, καί ή άλλοίωσις αύτη δέν ήτον 
δυνατόν νά μή λάβη έπιρροήν καί εϊς τό ηθικόν τοΰ 

χαρακτήρός του.
Βίον άχαριν λοιπόν έζη ό δυστυχής βασιλόπαις. 

Κυνηγών όλίγον τό πρωί είς τάς δχθας τοΰ Πωβρών, 
ή εις τά δάση τοΰ Σιβερνύ, διέβαινε μετά ταΰτα 
τόν Λουάρ, έπρογεύετο, είτε εϊχεν είτε δέν εϊχεν δ- 
ρεξιν, εις Σιαμπόρ, και λόγος πλέον, μέχρι τοΰ προσ

εχούς κυνηγίου, δέν έγίνετο εϊς τήν πόλιν Βλουά 
περί τοΰ ήγεμόνος καί κυρίου της.

ΚοΑ ταύτα μέν περί τής έξω ανορεξίας· περί δέ 
τής άνορεξίας τής έσωτερικής, ήμποροΰμεν νά δω- 
σωμεν μικράν ιδέαν είς τόν αναγνώστην, άν εύαρε- 
στηθή νά μάς άκολουθήση κατόπιν τών άνωτε'ρω ιπ
πίαν, καί ν’ άναβή μέχρι τών μεγαλοπρεπών προ
πυλαίων τοΰ φρουρίου τών έπαρχικών συνόδων.

ϊππιυεν ό Δεςποτβς μικρήν Ιππον βαδιστικόν, 
ιέροντα έφίππιον πλατύ άπό βελλοΰδον κόκκινο» 

τής Φλάνδρας, καί αναβολείς έν ειδει κοθόρνων· τό- 
χρώμα τού Ιππου ήτον έπίξανθον ό υπενδύτης τοΰ 
ΔΕΣΠΟΤΟΥ, άπό βελλοΰδον κρεμέζΐ*Ο*> έσυγχέετο.
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δέ αύτήν τάπης παλαιός όλλανδικός μέ πλατύφυλ 
λα άνθη. Καί είς μέν τό μέσον τής τραπέζης ταό- 

της ητον φιάλη άμμολιθίνη μέ στόμα μακράν, κρίνα 
έχουσα καί άνθεμίδας· είς δέ τάς δύω άκρας αύτής 
έκάθηντο δύω νεάνιδες. '

Παράξενος ήταν ή στάσις τών δύω τούτων νεανί- 
δων έλεγες δτι ήσαν δύω μαθήτριαι δραπετεύσα- 
σαι άπό μοναστηριού. Η μέν έξ αύτών, άκουμβοΰσα 
τούς δύω της αγκώνας είς τήν τράπεζαν, καί κρα
τούσα κονδόλιον είς τήν χεΐρα, έγραφεν είς φύλλον 
χαρτίου έκλεκτοΰ τής Ολλανδίας· ή δέ, γονατίζου- 
σα έπί θρονίου, ώστε νά δύναται νά τεντόντ) τήν 
κεφαλήν καί τό στήθος έπάνωθεν τών νώτων τοΰ 
θρονίου, καί μέχρις ικανού μέρους τής τραπέζης, έ
βλεπε τήν άλλην γράφουσαν, ή μάλλον διστάζουσαν 
άν έπρεπε νά γράψη. όθεν καί φωναί πολλαί, καί 
είρωνεΐαι πολλαί, καί γέλωτες πολλοί, εϊς έκ τών 
όποιων, δυνατώτερο; ών τών άλλων, εϊχε τρομά
ξει, ώς εϊπαμεν, τά πτηνά τής αύλής, καί διαταρά- 
ξει τόν ύπνον τή; φρουράς τοΰ Δεςπογου.

Επειδή ένησχολήθημεν νά δ ιαγράψωμεν εικόνας, 
ελπίζομεν δτι θά μάς συγχωρηθή νά προσθέσωμεν 
καί τάς δύω τελευταίας τοΰ κεφαλαίου τούτου.

‘Η άκουμβοΰσα έπί τοΰ θρονίου, τουτέστιν ή θο
ρυβοποιός, ή φιλόγελως, ητον νεάνις ώραία, δεκαεν
νέα ή εϊκοσιν έτών ηλικίας, μελαγχροινήν έχου- 
σαν τή> οψιν, κατάμαυρον τήν κόμην, λαμπρούς 
τούς οφθαλμούς, καμαρωτά τά όφρύδια, τούς όδόν- 
τας στιλπνούς ώς μαργαρίτας, τά χείλη κατακόκ- 
κινα ώς κοράλλια.

Ολα της τά κινήματα ώμοίαζαν έκρηξιν ύπονό- 
μου· δέν έζη, άνεπήδα.

‘Η άλλη, ή γράφουσα, έκύτταζε τήν θορυβοποιόν 
σύντροφόν της μέ βλέμμα γαλανόν, έξάστερον καί 
καθαρόν, ωσάν τόν ούρανόν τή; ήμέρας έκείνης. ‘Η 
κόμη της, μεταξύ ξανθού καί στακτεροΰ χρώματος, 
περιεστραμμένη μέ άκραν φιλοκαλίαν, έπιπτεν είς 
μεταξώδεις βοστρύχους έπί τών μαργαρωδών πα
ρειών της· ή λεπτοτάτη αύτής χειρ έκινεΐτο έπί τοΰ 
χαρτίου, τής δέ χειρός ταύτης ή ίσχνότης έδειχνε 
τήν άχραν της νεότητα. Οσάκις ήκούοντο τά γέλια 
τής φίλης της ίσήκονεν, ώς πεισμωμένη, τούς λευ
κού; ώμους της, τών οποίων χαριέστατον καί ποιη- 
τικώτατον ητον τό σχήμα, έλειπεν δμως άπ* αυ
τούς ή περισσή έκείνη εύτδνία καί εύμετρία, τάς ό
ποιας έπεθΰμει τις νά ίδή έΐς τούς βραχίονας καί 
είς τάς χεΐράς της.

— Μονταλαί ! Μονταλαί ! εϊπε τέλος πάντων 
μέ φωνήν γλυκεϊαν καί λυγυοάν ώς αίμα, γελάς 
πολύ δυνατά, γελάς καθώς οί άνδρες· δχι μόνον 
θά μάς άκούσουν οί κύριοι φύλακες, άλλά καί σύ δέν 
θ’ άκούσης τό κωδούνιον τής Δεςποινης, δταν ή 
Δέσποινα σέ φωνάξγ.

‘Η νεάνις ήτις ώνομάζετο Μονταλαί δέν έπαυσεν 
ούτε τά γέλια ούτε τάς χειρονομίας της διά τήν 
νουθεσίαν ταύτην άπεκρίθη μόνον*

— Αουΐζα, δέν λέγεις αληθινά δ,τι ίχέι» εϊς 
τόν νοΰν σου· ήξεύρεις δτι οί κύριοι φύλακες, καθώς 
τούς ονομάζεις, εύρίσκονται είς τόν πρώτον ύπνον, 
καί δτι μέ τό καννόνιον δέν έξυπνοΰν· ήξεύρεις δτι τό 
κωδούνιον τής ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ακούεται άπό τήν γέφυ
ραν τού Βλουά, καί ίπομένως θά τό ακούσω όταν ή

ϋπό τόν μανδύαν τοΰ αύτοΰ οχετόν χρώματος,fit τό 
έφίππιον τοΰ ίππου, καί διά μόνων τών κοκκίνων 
τούτων χρωμάτων διεκρίνετο ό βασιλόπαις άπό τοΰ; 
δύω συντρόφους του, τών όποιων ό μέν έφερεν ενδύ
ματα ίοβαφή, ό δέ πράσινα. ό έξ αριστερών καί τά 
ίοβαφή φέρων ητον ό υπασπιστής, δ δέ έκ δεξιών 
καί τά πράσινα, ό άρχικυ·ηγό;. τοΰ βασιλόπαιδος.

Τών δέ δύω ακολούθων, ό μεν εφεοεν έντός κλω- 
βίου δύω ίερακας, ό δέ έκράτει κεράς κυνηγού είς 
τήν χεΐρα, διά τοΰ όποιου ήρχισε νά αύλή ραθύυως 
*ταν ησαν είκοσι βήματα μακράν τοΰ φρουρίου· διό
τι δλοι οί πεοιστοιχίζοντες τόν όάθυμον τούτονβασι- 
λόπαιδα, μέ ραθυμίαν εκαμναν τά χρέη των.

όταν νικούσαν τόν ήχον έκεΐνον, όκτώ φύλακες, 
περιπατοΰντες είς τόν ήλιον ε’ντός τής τετραγώνου 
αύλής, ετρεξαν καί έπΐραν τά πλησίον αύτών κείμενα 
κοντάρια, καί ούτως εγεινεν ή επίσημο; είσοδος τού 
Αεςηοτου είς τό φρόύριον.

Αφοΰ ουτος εγεινεν άφαντος υπό τά βάθη τών 
προπυλαίων, τρεις ή τέσσαρες φαυλόβιοι, άναβάντες 
από τό σφαιριστήριο·/ είς τά άνάκτορα κατόπιν τών 
ιππέων, καί δείχνοντες πρός άλλήλους τά κρεμάμε- 
να πτήνά, διεσκορπίσθησαν λέγοντες επίσης τήν γνώ
μην των δι’ δσα είδαν· ύστερον δέ, άφοΰ άνεχώρη- 
σαν καί ούτοι, ό δρόμος, ή πλατεία καί ή αύλή έ
μειναν έρημοι.

0 Δεσπότης τότε ε’ξεπέζευσε χωρίς νά είπή 
λέξιν, ύπήγεν είς τόν κοιτώνα του, οπού ό θαλα
μηπόλος του ηλλαξε τά φορέματά του, καί, επειδή 
ή- Δέσποινα δέν εϊχεν άκόμή στείλει νά λάβγ τάς 
διαταγάς του διά τό πρόγευμα, ό Δεσπότης έτεν- 
τώθη έπί μακροΰ σκίμποδος,ζαί άπεκοιμήθη μέ τόσην 
δρεξιν, ώς νά εϊχε σημάνει ή ένδεκάτη ώρα τής ε
σπέρας.

Οί όκτώ φύλακες, γνωρίζοντες δτι ή υπηρεσία 
των εϊχε τελειώσει διά τό ύπόλοιπον τής ημέρας, έξ- 
απλωθέντες ήλιάζοντο επί πέτρινων καθισμάτων· 
οί ιπποκόμοι έσκορπίσθησαν καί αύτοί είς τούς ίπ- 
πώνας όμοΰ μέ τούς ίππους, καί, έκτός ιλαρών τινών 
πτηνών τά όποια, διά τερετισμών οξέων, έφοβίζοντο 
άμοιβαίως εντός φυλλάδων πυκνών δενδροίων, έλε
γες δτι δλα είς τά άνάκτορα έκεΐνα έκοιμώντο ώς 
ό Δεσπότης.

Αίφνης, έν μέσω τής γλυκυτάτης αύτής σιωπής, 
αντήχησε γέλως νευρώδης, λιγυρός, καί ήνοιξαν τότε 
τόν ένα τών όφθαλμών τινές τών φυλάκων, διακό- 
ψαντες τόν βαθΰν μεσημβρινόν των ύπνον.

Κατήρχετο ό δυνατός ουτος γέλως άπό παράθυρου 
τών άνακτόρων, τό όποιον έπεσκέπτετο τήν στιγμήν 
έκείνην ό ήλιος, περιλαμβάνων αύτό είς μίαν τών 
μεγάλων εκείνων γωνιών, τάς όποιας σκιαγραφούν 
πρό τής μεσημβρίας είς τούς τοίχους αί κατατομαί 
τών καπνοδοχών.

Τόν έμπροσθεν τοΰ παραθύρου τούτου έκτεινόμε- 
νον, καί άπό τορευτόν σίδηρον κατεσκευασμένον μι
κρόν εξώστη,ν έστόλιζαν δύω γάστραι, τών ό
ποιων ή μέν εϊχε δενδρόϊα κόκκινα, ή δέ ήράνθεμα, 
καί προσέτι ροδωνιάν πρώιμον, τής όποιας τά με
γαλοπρεπή πράσινα φύλλα έποικίλλοντο άπό πολ
λά πέταλα κόκκινα, ^ροαναγγέλλοντα τά ρόδα.

Είς τόν θάλαμον τόν όποιον έφώτιζε τό παρά
θυρο» τούτο ητον τράπεζα τετράγωνος· έσκέπαζε

υπηρεσία μου μέ προσκαλέσγ πλησίον της. Αγανα
κτείς, κόρη μου,* διότι γελώ δταν γράφγς· φοβείσαι 
μήπως ή κυρία Σαινρεμή, ή μήτηρ σου, ά\αβή έδώ, 
καθώς τό συνειθίζει κάποτε, όσάκιςγελάσωμεν δυνα
τά- μήπως μάς καταλάβγ αίφνιδίως, καί ίδή τό 
μέγιστον τούτο φύλλον τοΰ χαρτίου, είς τό όποιον, 
όλόκληρον τέταρτον τής ώρας, δέν ήμπόρεοες νά 
γράψγ,ς άλλο παρά τάς λέξεις· «ΛΓήχ.ιε ‘Ραοί^! » 
Καί έχεις δίκαιον, φιλτάτη μου Αουΐζα, διότι, με
τά τάς λέξεις ταύτας, Κύριε Ραούλ, ήμποροΰν νά 
γραφοΰν τόσαι άλλαι έκφραστικώταται καί έμπρη- 
στικώταται, ώστε ή κυρία Σαινρεμΐ, ή φιλτάτη μή
τηρ σου, έχει δίκαιον νά θυμώση, ϊσα με τόν ούρα
νόν. Αί! αύτό δέν εϊναι; λέγε.

Καί, ταΰτα λ.έγουσα, ή Μονταλαί έδιπλασίαζε τά 
γέλια καί τάς θορυβώδεις προκλήσεις της.

‘Π ξανθή έθύμωσε τότε εις τά σωστά' έξέσχισε 
τό φύλλον δπου, τφ δντι, αί λιξεις αύται, Ki'jic 
'Paoi'J, rcay γραμμέναι μέ χαρακτήρα ώραιότατον, 
καί, ζουλίζουσα τό χαρτίον εϊς τούς τρέμοντας δα
κτύλους της, τό έρριψεν άπό τό παράθυρον.

— Αί αί! ειπεν ή Μονταλαί, κακιόνει λοιπόν τό 
άρνίονμας τό άκακον, ή αθώα περιστερά μας ! . . . 
Μή φοβήσαι, Αουΐζα μου’ ή κυρία Σαινρεμή δέν έρχε
ται, καίάνελθη,, ήξεύρεις δτι εγώ έχω καλήν άκοήν. 
Καί έπειτα, μήπως δέν εϊναι συγχωρημένον νά γράφγ, 
κάνεις είς φίλον του παλαιόν, είς δώδεκα χρόνων 
φίλον, καί μάλιστα δταν άρχίζγι τήν γραφήν μέ αύ- 

„ τάς τάς λέξεις· Κύριε Ραούλ ;
— Καλά λοιπόν, δέν τοΰ γράφω, ειπεν ή νέα.
— Α! μά τήν αλήθειαν, ιδού τιμωρείται αξιόλογα 

ή Μονταλαί! έφώναξε, γελώσα πάντοτε, ή ώραία 
χλευάστρια. Ελα, έλα, εν άλλο φύλλον χαρτίου, καί 
άς τελειώσωμεν γρήγορα τά γράμματά μας. Καλά ! 
ιδού, τώρα λαλεΐ τό κωδούνιον ! Α! μά τόν Θεόν, 
τόσον χειρότερα ! ‘Η Δέσποινα θά περιμείνγ, ή 
δέν θά έχγ σήμερον τήν πρώτην ψυχοκόρην της !

Καί τω δντι, τό κωδούνιον τότε ήκούσθη, άναγ- 
γέλλον δτι ή Δέσποινα εϊχεν άποστολισθή, καί έπε- 
ρίμενε τόν Δεσπότην, οστις τήν έχειραγώγει συνή
θως άπό τήν αίθουσαν είς τό έστιατόριον.

Τής διατυπώσεως ταύτης τελούμενης μέ άκραν 
έπισημότητα, οί δύω νυμφίοι ε’προγεύοντο, καί έπει
τα έχωρίζοντο μέχρι τοΰ γεύματος, τό όποιον ητον 
άμεταθέτως προσδιωρισμένον εις τάς δύω ώρας.

Αμα άκουσθέντος τοΰ κωδουνίου, ήνοίχθη, εϊς τό 
αριστερόθεν τής αύλής κείμενον όψοφυλάκιον, θύρα 
μεγάλη διά τής οποίας έξήλθαν δύω άρχιτρίκλινοι, 
καί όπίσω αύτών όκτώ παραμάγειροι, φέροντες έκα
στος όψοφορεΐον, τοΰ όποιου τά τρυβλία ε’σκεπάζοντο 
μέ αργυρά σκεπάσματα.

0 είς τών δύω τούτων άρχιτρικλινων, οστις ε’φαί- 
νετο ανώτερος τοΰ άλλου, ήγγιξε σιωπηλώς μέ τήν 
ράβδον του ένα τών φυλάκων, ρογχάζοντα έπί τής 
έδρας του· εφάνη μάλιστα τόσον καλός, ώστε έθε- 
σεν είς τας χεΐρας τοΰ άνθρώπου τούτου, μεθυσμένου 
δντος άπό ύπνον, τόκοντάρί,οναύτοΰ,τό όποϊονέστεκεν 
ορθόν είς τόν τοίχον πλησίον του· ό δέ στρατιώτης 
έκεΐνος, χωρίς ποσώς νά έρωτήσγ, ή εξετάσγ, τι, 
συνώδευσε μέχρι τοΰ εστιατορίου τύ φαγητίν τοΰ 
δεσπότου, του όποίου έπροπορεύοντο είς ακόλουθος 
καί οί δύω, ώς εϊπαμεν, άρχιτρίκλινοι.

Καί παν-ίοΰ δθεν διέβαινε τό γαγητίΐ, οί σκοποί 
έφεραν όπλα.

0 κυρία Μονταλαί καί ή ξανθή σύντροφός της 
έβλεπαν άπό τό παράθιρον ολα τά γινόμενα, είς 
τά όποια μολαταύτα ίφαίνοντο συνειθισμέναι. έπει
τα, άν έκύτταζαν μέ περιέργειαν, τούτο προήρχετο 
διότι ήθελαν νά βεβαιω θοΰν.οτι κάνεις δέν θά ήρ- 
χετο νά τάς έ'.οχλήσγ,· Αφοΰ λοιπόν ε’πέρασαν παρα
μάγειροι, καί φύλακες, καί ακόλουθοι, καί άρχιτρί- 
κλινοι, έκάθησαν πάλιν είς τήν τράπεζαν· δ δέ ήλιος 
οστις, είς τό διάκενον τοΰ παραθύρου, εϊχε φωτίσει 
όλίγον τά ε’ράσμια έκεΐνα πρόσωπα, έφώτιζε τότε 
μόνον τά δενδρόϊα,καί τά ήράνθεμα, καί τήν ροδω
νιάν τήν πρώιμον.

— ΤΙά ! ειπεν ή Μονταλαί, άναλαβοϋσα τήν θέ
σιν της, ή Δέσποινα θά προγευθή σήμερον χωρίς 
έμέ.

— Ω ! Μονταλαί, θά παιδευθής, άπεκρίθη ή 
άλλη κόρη, καθημένη ελαφρά είς τήν θέσιν της.

— Θά παιόευθώ» j ώ ! μάλιστα, δηλαδή θά στε
ρηθώ τόν περίπατον καί έγώ αύτό ζητώ, νά παι- 
δευθώ ! Ακοΰς έκεϊ ·, νά έβγής είς μέγα δχημα, κρε- 
μαμένη εις τήν θυρίδα, νά γυρίζη,ς αριστερά, νά γυ
ρίζη,ς δεξιά, είς δρόμους σκαμμένους άπό τάς τροχιάς, 
δπου θέλεις δύω ολοκλήρους ώρας νά κάμη,ς μίαν 
λεύγαν, καί έπειτα νά έπιστρέψη,ς κατ’ εύθεΐαν εϊς 
τήν πτέρυγα έκείνην τοΰ φρουρίου, όπου εϊναι τό πα
ράθυρον τής Μαρίας Μεδίκης, καί δπου ή Δέσποινα 
δέν παύει ποτέ νάλέγγ,· «Ποιος τάχα νά πιστεόσγ δτι 
» άπ’ έκεϊ έδραπέτεύσεν ή βασίλισσα Μαρία ! Τεσ- 
» σαράκοντα έπτά ποδών ύψος ! Μήτηρ πέντε βα- 
» σιλ.οπαίδων, δύω αρσενικών καί τριών θηλυκών !» 
Αν τούτο ηναι διασκέδασες, Αουΐζα, έγώ θέλω νά 
παιδεύωμαι καθ’ ήμέραν, μάλιστα δταν ή παιδεία 
μου συνίσταται είς τό νά μένω μέ σέ, καί νά γρά
φω γράμματα χαριέστατα καθώς αύτά τά όποια 
γράφομεν.

— Μονταλαί! Μονταλαί! έχει κάνεις καί χρέη 
νά έκπληρώσγ.

<— όμιλεΐς περί τούτου,ψυχή μου, ατάραχα, άφοΰ 
σέ άφίνουν έλευθέραν εις τήν αύλήν ταύτην. Είσαι 
ή μόνη ήτις έχεις δλα τά ωφελήματα, χω^ίς νά ύ- 
ποφεργ,ς τά βάρη· σύ, περισσότερον ψυχοκόρη τής Δε

ι ςποινβς παρότι εϊμαε έγώ ή ιδία, καθότι ή Δέσποι
να έγύρισεν δλην τήν αγάπην τοΰ πάππου σου είς 
σέ· καί ε’μβαίνεις είς τήν θλιβεράν ταύτην οικίαν, 
καθώς τά πτηνά είς τήν αύλήν της, ροφάς τόν αέ
ρα, τσυμπας τά άνθη, ξεοπειρίζεις τούς καρπούς, 
χωρίς νά κάμη,ς κάμμίαν υπηρεσίαν, χωρίς νά ύπο- 
φέρη,ς κάμμίαν αηδίαν. Καί σύ μοΰ όμιλεΐς περί έκ- 
π^ηρώσεως χρεών ! Τή αλήθεια, ώραία μου όκνηρά, 
ποια άλλα εϊναι τά έδικά σου χρέη, παρά νά γράφγς 
είς τόν ώραΐον Ραούλ. Καί μάλιστα, ούτε είς αύτόν, 
καθώς βλέπω, δέν γράφεις' ώστε καί σύ άκόμη, ώς 
φαίνεται, αμελείς όλίγον τά χρέη σου.

«ίΐ Αουΐζα τότε, άναλαβοϋσα σοβαρόν ήθος, άκούμ- 
βησε τόν πώγωνα είς τήν χεΐράτης, καί, μέ ύφος 
πλήρες ειλικρίνειας, εϊπε·*·

— έπίπληξέ με λοιπόν διά τήν εύτυχίαν μου ! 
Καί σοΰ βαστάζει ή καρσΐα ·, Σύ έχεις μέλλον, Μον
ταλαί· είσαι κυρία τής αύλής· ό βασιλεύς, άν νυμ- 
φευθή, θά προσκαλέσγ τόν δεσπότην πλησίον του·
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34 ίδής έορτάς λαμπράς, 64 βλέπης τό* βασιλέα, 
τόν όποιο* λέγουν τόσον ώραΐον, τόσον αξιέραστου

— Καί μάλιστα, 04 βλέπω καί τόν Ραούλ, δ<ςις 
είναι πλησίον τοϋ Πρίγκιπος, είπεν ή πονηρά ΛΙον- 
ταλαί.

— 0 καϋμένος δ έαούλ ! είπε στενάζουσα ή 
Λουΐζα.

— ίδού στιγμή λοιπόν νά τοϋ γράψης, ωραία φίλη 
μου· έλα, άς άρχίσωμεν πάλιν τό περίφημον Κύριε 
‘Ραον-Ι, τό όποιον ελαμπεν εις την κορυφήν τοϋ 
σχισθέντο; φύλλου.

Ταΰτα είπε, καί τής έπρόσφερε τό κονδύλιον, 
καί, με ε’ράσμιον μειδίαμα, ένεΟάρρυνε τήν χεϊρά της, 
ήτις έγραψε ταχέως τάς σημειωΟείσας λέξεις.

— Τώρα ·, ήρώτησεν ή νεωτέρα τών δύω.
— Τώρα γράψε δ,τι στοχάζεσαι, Λουΐζα, άπε

κρίθη ή Μονταλαί.
— Είσαι βεβαία δτι κάτι στοχάζομαι ;
— Αν δέν στοχάζεσαι κάτι, στοχάζεσαι κά

ποιον, τό όποιον είναι τό ίδιον, ή μάλιστα πολύ 
χειρότερον.

— Νομίζεις, Μονταλαί ·,
— Λουΐζα, Λουΐζα, τά γαλανά σου βλέμματα 

είναι βαθέα καθώς ή θάλασσα τήν όποιαν είδα είς 
Βουλωνίαν, πέρυσι. Οχι, άπατώμαι· ή θάλασσα εί
ναι άπιστος, τά βλέμματά σου είναι βαθέα καθώς 
τό κυανοΰν έκεΐνο χρώμα τό όποιον βλέπεις έκεϊ 
ύψηλ,ά, νά, έπάνω τών κεφαλών μας.

— Πολύ καλά ! έπειδή άναγινώμκεις τόσον κα
λά είς τά βλέμματά μου, είπε μου τί στοχάζομαι, 
Μονταλαί.

— Πρώτον, δέν στοχάζεσαι Κύριε ιΡαοΰ2' στο
χάζεσαι Φί.Ιτατί μου ίΡαΰύ2.

— Ω!
— Μή κοκκινίζη,ς διά τόσον μικρόν πράγμα. 

Φί2τατέ μου ίΡαού2, έλέγαμεν, μέ παρακαλεϊς νά 
σού γράψω είς Παρισίους, δπου σε κρατεί ή υπηρεσία 
τού Πρίγκιπος. Επειδή πρέπει βέβαια νά ένοχλή- 
σαι αύτοϋ πολύ, καί διά τούτο ζητείς διασκέδασιν 
είς τήν ένθύμησιν έπαρχιώτιδος ....

ή Λουΐζα τότε έσηκώθη διαμιάς.
— όχι, Μονταλαί, είπε μειδιώσα, δχι, δέν στο

χάζομαι τίποτε άπ’ αύτά. Νά, ιδού τί στοχάζομαι.
Καί, λαβοΰσα τολμηρώς τό κονδύλων, έγραψε μ έ 

σταθεράν χεΐρα τάς ακολούθους λέξεις·
Θά ήμουν πολλά δυστυχής, άν δέν έπέμενες 

» τόσον είς τό νά λάβγς άπ’ έμέ μικράν τινα ένθύ- 
» μησιν έδώ τά πάντα μού ένθυμίζουν τά πρώτά 
» μας έτη, τά όποια τόσον ταχέως παρήλθαν, τό-
* σον γλυκά έφυγαν, ώστε ποτέ άλλα δέν θ’ άνα-
* πληρώσουν τά θέλγητρα αύτών είς τήν καρ-
» δίαν μου.» ,

‘Η Μονταλαί, ή'τις έβλεπε τρέχον τό κονδύλων 
•καί άνεγίνωσκεν άντίστροφα καθ’ δσον ή φίλη της 
έγραφε, τήν διε'κοψε χειροκροτούσα.

— Τώρα ναί, τώρα ναί! είπεν ιδού ειλικρίνεια, 
ιδού καρδία, ιδού ύφος! δείξε είς τούς κυρίους Πα
ρισινούς, φιλτάτη μου, οτι τό Βλ.ουά είναι ή πόλις 
τής ωραίας γλώσσης.

— Αύτός ήξεύρει δτι ^ι’ έμέ, άπεκρίθη ή Λουΐζα, 
τό Βλουά ήτον άλλοτε παράδεισος.

—. Αύτό ήθελα νά εϊπώ,καί σύ λαλεϊςώς άγγελος.

— Τελειόνω, Μονταλαί.
Καί ή νεάνις τώ οντι ήκολούθησε* 
ο Λέγεις δτι μ’ένθυμεΐσαι, κύριε Ραούλ. 2’ εύ-

»χαριστώ, πλήν αύτό δέν μ’ εκπλήττει, διότι 
» ήξεύρω ποσάκις αί καρδίαι μας έκτύπησαν ή μία 
» διά τήν άλλην. »

— Ω ! ώ ! είπεν ή Μονταλαί, φυλάξου, άρνίον 
μου άκακον, διότι βλέπω καί σπείρεις τό μαλλίον 
σου, καί έκεϊ πέραν είναι λύκοι !

Ή Λουΐζα ήτον έγγύ; ν’ άποκριθγ, δταν τό κάλ- 
πασμα ίππου άντήχησεν εις τά προπύλαια τού 
φρουρίου.

— Τί νά ηναι; είπεν ή Μονταλαί, πλησιάζουσα 
εις τό παράθυρον ώραΐος ίππεύς, μά τήν αλήθειαν !

— ,'Ώ ! ό Ραούλ! έφώναξεν ή Λουΐζα, ή'τις είχε 
κάμει τό αύτό κίνημα ώς ή φίλη της, καί, ώχριά- 
σασα, έπεσε πάλλουσα πλησίον τής ήμιτελούς έπι-· 
στολής της.

— Ιδού επιτήδειος εραστής, μά τήν αλήθειαν ! 
έφώναξεν ή Μονταλαί, καί φθάνων έγκαίρως !

— Παραμέρισε, παραμέρισε, σε παρακαλώ, έμουρ- 
μούρισεν ή Λουΐζα.

— Πά ! Δέν μέ γνωρίζει- άφες με λοιπόν νά ϊδώ 
τί έρχεται εδώ νά κάμη.

ΛΙΛΓΓΕΛΕΤΣ.
‘II κυρία Μονταλαί είχε δίκαιον· δ νέο; ίππεύς 

ήτον τφ οντι εύχάριστον θέαμα.
Ητον νέος εϊκοσιτεσσάρων ή εΐκοσιπέντε έτών, 

ύψηλός, λυγνός, φέρων μέ χάριν πολλήν τό κομψόν 
τού καιρού εκείνου στρατιωτικόν ένδυμα. Τά μεγά
λα καί χωνοειδή του υποδήματα έπερίκλειαν πόδα, 
τόν όποιον καί αύτή ή κυρία Μονταλαί, άν εφόρει 
φορέματα άνδρός, δέν θά έντρέπετο ν’ αναγνώριση 
ώς έδικόντης. Μέ τήν μίαν τών λεπτών καί νευρω
δών χειρώντου έσταμάτησε τόν ίππον του είς τό 
μέσον τής αύλής, καί μέ τήν άλλην έσήκωσε τόν 
πϊλόν του μέ τά μακρά πτερά, δστις έσκέπαζε τό 
σοβαρόν καί παιδικόν έν ταύτώ πρόσωπόν του.

Τό βάδισαα τοϋ ίππου άκούσαντε; οί φύλακες 
(ξύπνησαν καί έσηκώθησαν αμέσως όρθιοι.

0 νέος, άφήσα; ένα έξ αύτών νά πλησιάση είς 
τήν άστράβην του, καί κύψας πρός αύτόν, με φωνήν 
καθαράν καί εύδιάκριτον ήτις ήκούσθη έντελώς άπό 
τό παράθυρον δπου έκρύπτοντο αί δύω νεάνιδες, τοϋ 
είπε·

— Διάγγελμα πρός τήν Αύτού Βασιλικήν Υψη
λότητα.

— Λ ! α ! έφώναξεν ό φύλαξ· αξιωματικέ, διαγ- 
γελεύς !

Αλλ’ ό καλό; ούτος στρατιώτης έγνώριζεν δτι α
ξιωματικός δέν θά έφαίνετο, διότι ό μόνο; δστις ή- 
δόνατο νά φανή είχε τήν κατοικίαν του είς τήν ά
κραν τού φρουρίου, είς μικράν τινα οικοδομήν πλη
σίον τών κήπων, όθεν καί εσπευσε νά πρόσθεση·

—■ Κύριέ μου, ό αξιωματικός είναι εί; περίπολον· 
είς τήν απουσίαν του δμως φωνάζομεν τόν κύριον 
Σαινρεμήν, τόν αυλάρχην.

— Τόν κύριον Σαινρεμήν! έπανέλαβεν ό νέος κοκ- 
κινίζων ολίγον.

— Τόν γνωρίζεις ; , *■····-

— Ναί · · · . Μήνυσέ του, σε παρακαλώ, ώστε 
δσον ταχύτερον ν’ άναγγείλη τήν έπίσκεψίν μου εΐ; 
τήν Αύτοϋ Υψηλότητα.

— Είναι βία, φαίνεται, είπεν δ φύλαξ, ώς λά
λων πρός τόν έαυτόν του, έλπίζων δμως νά λάβη 
άπόκρισιν.

0 διαγγελεύς ένευσε καταφατικώς.
— Τότε, είπεν δ φύλαξ, τρέχω νά εΰρω δ ίδιος 

τόν αύλάρχην.
0 νέος έντούτοις έπεζευσε, καί, ένώ οί άλλοις-ρα- 

τιώται έβλεπαν μέ περιέργειαν τό παραμικρόν κίνη
μα τού ωραίου του ίππου., ό στρατιώτης έκεΐνος έ- 
πέστρεψε λέγων·

— Με συγχωρεΐς, κύριέ μου· πλήν τ’ όνομά σου, 
σέ παρακαλώ ·,

— Υποκόμης τής Βραζελόνης, έκ μέρους τής 
Αύτοϋ Υψηλότητα; τοϋ κυρίαν πρίγκιπος τοΰ Κονδέ.

0 στρατιώτης έπροσκύνησεν έδαφιαίως, καί, ωσάν 
τό ονομα τούτο τοϋ νικητοΰ τοϋ Ροκρουά καί τοϋ 
Σάνς νά είχε δώσει είς αύτόν πτέρυγας, άνέβη δρο
μαίος τήν προθΰραιον κλίμακα, καί έμβήκεν είς τούς 
προθάλαμους.

Προτού νά λάβη καιρόν ό υποκόμη; τής Βραζε
λόνης νά δέση τόν ίππον του εις τάς σιδηρά; κιγ- 
κλίδας τής κλίμακος ταύτης, έδραμεν απνευστί ό 
κύριος Σαινρεμής, κρατών τήν έξωγκωμένην κοιλίαν 
του μέ τήν μίαν τών χειρών του, ένφ μέ τήν άλλην 
έσχιζε τάν αέρα καθώς ό αλιεύς τά κύματα μέ τό 
κωπιον.

— Λ ί κύριε υποκόμη, σύ είς Βλουά; έφώναξε· 
καλέ, τοΰτο είναι θαύμα ! Καλημέρα, κύριε ‘Ραούλ, 
καλημέρα !

— Προσκυνώ ταπεινώς, κύριε Σαινρεμή.
— Ω πώς ή κυρία Βαλ. . . θά είπώ ή κυρία 

Σαινρεμή θά εΰχαριστηθή νά σέ ίδή ! Ελα, κύριε 
‘Ραούλ, ή Ϋψηλότης Του προγεύεται· πρέπει νά τόν 
διακόψω ; πρόκειται περί σπουδαίας ύποθέσεως ;

— Ναι καί δχι, κύριε Σαινρεμή. Μολαταύτα, μία 
στιγμή αργοπορία; ήμπορεΐ νά προξενήση δυσαρέ
σκειαν τινα είς τήν Αύτοϋ Βασιλικήν Υψηλότητα.

— Τότε λοιπόν, ά; έκβιάσωμεν τόν σκοπόν, κύ
ριε υποκόμη. Ελα. Επειτα, ό Δεσπότης σήμερον εί
ναι φαιδρότατος· καί μά; φέρεις ειδήσεις, δέν είναι 
αλήθεια ;

— Μεγάλα; ειδήσεις, κύριε Σαινρεμή.
— Καί καλάς, υποθέτω.
— Αξιολόγους !

— Ελα γρήγορα, έλα γρήγορα, τότε, έφώναξεν ό 
καλός άνθρωπος, ένφ, περίπατων, διώρθονε τά φο- 
ρέματά του.

Ο ‘Ραούλ τόν ήκολούθησε, κρατών εις χεΐρας τόν 
πϊλόν του, καί φοβηθείς όπωσοϋν διά τόν κρότον τών 
πτερνιστήρων του έπί τού εδάφους τών υπέρμετρων· 
εκείνων αιθουσών.

Εύθυς άφού ούτος εγεινεν άφαντος είς τά ενδότε
ρα τοϋ παλατίου, είς τό παράθυρον τής αύλής έφά
νησαν καί πάλιν ανθρώπινα δντα, καί ψιθυρισμός 
σφοόρός εφανέρωσε τήν συγκίνησιντών δύω νεανι
κών. Φαίνεται δέ δτι μετ’ ολίγον κάτι άπεφάσισαν, 
διότι ή μία τών δύω ίλειψεν άπό τό παράθυρον, καί
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αύτή ήτον ή μελαγχροινή· ή άλλη έμεινε* όπίσω 
τού έξώστου, κρυπτομένη άπό τά άνθη, κυττάζουσα 
προσεκτικώς, διά τήν μεταξύ τών κλάδων, τήν προ- 
θύραιον κλίμακα διά τής όποίας ό κύριος Βραζελόνης 
έμβήκεν εις τό παλάτιον.

Εν τούτοι; τό ύποκείμενον τής τοσαύτης περιέρ
γειας ήκολούθει τον δρόμον του κατόπιν τοΰ αύλάρ- 
χου. Κρότος δέ βημάτων ταχέων, όσμή φαγητών 
καί κρασίου, κλαγγή κρυστάλλων καί παροψίδων, 
τόν έβεβαίωσαν δτι ήτον είς τό τέλος τής πορείας του.

Οί εί; τό προκείμενον τοΰ έστιατορίου όψοφυλά- 
κιον παρευρισκόμενοι ακόλουθοι, θαλαμηπόλοι καί 
αξιωματικοί, ύπεδέχθησαν τόν νεωστί έλθόντα μέ 
τήν παροιμιώδη τής πόλεώς έκείνη; φιλοφροσύνην· 
καί τινές μέν έξ αύτών έγνώριζαν προσωπικώς τόν 
‘Ραούλ, oXot δέ σχεδόν ήξευραν δτι ήρχετο άπό τούς 
Παρισίους. Ελεγες λοιπόν δτι ή παρουσία του διέ- 
κοψε τήν υπηρεσίαν τής τραπέζης.

Τί άλλο ; είς τών ακολούθων, δστις έτυχε τήν 
στιγμήν εκείνην νά κερνά τήν Αύτού Υψηλότητα, ά- 
κούσας τόν κρότον τών πτερνιστήρων είς τό πλησίον 
δωμάτιον, καί στραφείς, ώς παιδίον, νά ίδή, δέν 
έκατάλαβεν δτι έξηκολούθει νά χύν·η, οχι πλέον είς τό 
ποτήριον τοϋ δουκδς, άλλ’ εις τδ τραπεζομάντιλου.

Η ΔεςποιΗΑ, μή ούσα προκατειλημμένη ώς ό έν-ί. >· ,γ , , ,1 , . 1 ρ, ,οοςος συζυγος της, ε παρατήρησε τήν απροσεξίαν ταύ
την τοϋ ακολούθου.

— Τί τΡ-7.ει έ Λ»·
— Τί τρέχει ; έπανέλαβεν δ Δεσπότης, τί συ

νέβη ;
Ο κύριος Σαινρεμής, έμβάζων τήν στιγμήν έκείνην 

τήν κεφαλήν του διά τής Ούρα;, ώφελήθη άπό τά 
περιστατικόν τούτο.

— Υψηλότατε, είπεν, έτολμήσαμεν νά ένοχλή- 
σωμεν τήν Υψηλό τη τά Σου αύτήν τήν ώραν.

— Διατί μ’ήνωχλήσατε; είπεν ό Γαστών, σύ
ρων πρός έαυτόν τεμάχιον μέγα ένός τών παχύτερων 
ιχθύων δσοι ποτέ άνέβησαν τόν ποταμόν Λουάρ καί 
ήλιεύθησαν μεταξύ Παιμπώφ καί Σαινναζαιρ.

— Διότε έφθασε διαγγελεύς άπό τούς Παρισίους. 
Δεν πειράζει δμως· μετά τό πρόγευμα τής Ϋψηλό- 
τητός Σου, έχομεν καιρόν.

— Από τού; Παρισίους . . . έφώναξεν ό δούξ, 
ρίψα; έπί τής τραπέζης τό πηρούνιον· διαγγελεύς, 
είπες, άπό τούς Παρισίους ; Καί άπό ποιον έρχεται 
δ διαγγελεύς ούτος ;

— Από τόν κύριον Πρίγκιπα, είπεν ό αυλάρχης.
Πρίγκιπα δε τότε λένοντες, ένόουν τόν πρίγκιπα 

τοϋ Κονδέ.
— Διαγγελεύς άπό τόν Πρίγκιπα ; έξεφώνησε 

Άφαγμένος ό Γαστών, ή δέ ταραχή του δέν διέφυ
γε κανένα έκ τών περιεστώτων, δθεν καί ηυξησε τήν 
γενικήν περιέργειαν.

0 Δεσπότης ένόμισεν ίσως δτι έπανήλθε δί αύ' 
τόν ό εύδαίμων έκεΐνος καερός τών συνωμοσιών, ό
ταν έσυγκινεϊτο εις τό παραμικρόν τής Ούρας κτύπη
μα, δταν πασά έπιστολή ήδύνατο νά περιέχ/ι μέγα 
τι μυστήριον τού Κράτους, δταν πάς διαγγελεύς ύ. 
πηρέτει σκοτεινήν καί περιπεπλεγμένη/* ραδιουργίαν. 
Ισως δε καί τό μέγα έκεΐνο τοϋ Πρίγκιπος όνομα ά- 
νεπτύχθη ύπό τούς θόλους τού Βλουά μέ τό κολοσ
σιαίου μέγεθος φαντάσματος.
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0 Δεσπότης έσπρωξεν έμπρόςτήν πάροψίδα του. 
— Νά είπώ τοΰ διαγγελέως νά π»ριμείν·ρ; ήρώ

τησεν ό κύριος Σαινρεμής.
Βλέμμα τής Δεςποινης ένεθάρρυνί τον Γαστών, 

δστις άπήντησεν
__  0/ι, ο/ι, έμβασέ τον μάλιστα εύθύς. Αλη

θινά, ποιος είναι;
__ Εΐς τών εύγενών τοΰ τύπου τούτου, δ κύριο;

ύποκόμης τής Βραζελόνης.
—' Α ναι, πολύ καλά ! . . . Εμβασέ τον, Σαινρε- 

μή, έμβασέ τον.
Καί, άφ’ού έπρόφ-ρε τάς λέξεις ταύτας μέ τήν 

συνήθη του σοβαρότητα, ό Δεσπότης έκύτταξ; με 
τοιοΰτο βλέμμα τοΰ; ανθρώπου; του, ώστε όλοι, α
κόλουθοι, αξιωματικοί καί ΰπασπισταί, άφήσαντες 
χειρόμακτρα, μαχαίρια καί ποτήρια, άπεσύρθησα/ 
ταχέως καί άτάκτως εϊς τό παρακείμενον δωμάτων. ;

Ο μικρός ούτο; στρατός διηρέθη εις δύω ςάχους, 
δταν δ ‘Ραούλ, ύποκόμης τής Βραζελόνης, ακολου
θών τόν κύριον Σαινρεμήν, έμβήκενείςτό έστιατοριον.

Είς τό βραχύ διάστημα κατά τό όποιον ή άπο- 
χώρησις τών οικείων του τόν εϊχεν αφήσει μόνον, 
ό Δεςιιοτπς έλαβε καιρόν νά σχηματίσ/ι τό πρόσω- 
πόν του έπί τά διπλωματικώτεριν. Δεν έστράφη 
ποσώς, καί έπερίμενε νά φερνι δ αυλάρχης του έμ
προσθεν του τόν διαγγελέα.

0 ‘Ραοΰλ έστάθη είς τήν γραμμήν τής κάτω ά
κρας τής τραπέζης, ώστε νά εΰρεθή μεταξύ τοΰ ΔΕ
ΣΠΟΤΟΥ καί τής Δεςποινης- έκεΐθεν έπροσκύνησε βα- 
Οέως μεν τόν Δεσπότην, έδαφιαίω; δέ τήν Δέσποι
ναν, καί μεταταΰτα, ανορθωθείς, έπερίμενε ν άπευ- 
θύντρ πρό; αυτόν τόν λόγον ά Δεσπότης.

Αλλ’ή ΐψηλότης Του έπερίμενε πρώτον νά κλει- 
σθή ασφαλώς ή θύρα· τοΰτο δέ δέν έκρινεν άξιον τοΰ 
χαρακτήρός του νά τό βεβαιωθή στρεφόμενο; καί βλε- 
πων, άλλ" ήκροάζετο προσεκτικώ; τόν κρότον τοΰ 
κλείθρου, εξασφαλίζουν ούτω, κατά τό φαινόμενον 
τουλάχιστον, τήν μυστικότητα.

Αφ’ού λοιπόν έκλείσθη ή θύρα, δ Δεσπότης ύ
ψωσε τό βλέμμα του πρό; τόν ύποκόμητα τής Βρα- 
ζελόνη; καί εϊπε·

—Φαίνε ται πώς έρχεσαι άπό τού; Παρισίους,κύριε ·,
— Τήν στιγμήν αυτήν, Υψηλότατε.
— Πώς είναι δ Βασιλεύς ;
— Η Μεγαλειότης Του χαίρει άκραν υγείαν, Υψη

λότατε.
— Καί ή νόμφη μου ;
— Η Μεγαλειοτάτη Βασιλομήτωρ πάσχει πάν

τοτε άπό τό στήθος· μολαταύτα, πρό ένός μηνός εί
ναι δπωσοΰν καλή τέρα.

— Τί μοΰ έλεγαν λοιπόν δτι έρχεσαι έκ μέρους 
τοΰ Πρίγκιπος ; Κατά λάθος βέβαια.

■— O/t, ϊψηλότατε. 0 Πρίγκιψ μ’έπιφόρτισε νά 
εγχειρίσω είς τήν Βασιλικήν Σου Υψηλότητα τήν έ
πιστολήν ταύτην, καί περιμένω τήν άπάντησιν.

0‘Ραοΰλ εϊχεταραχθή όλίγον διά τήν ψυχράν ταύ
την καί συνεσταλμένην υποδοχήν· ή φωνή του εϊχε πέ
σει άνεπαισθήτως είς τήν δια.πασώκ τής άνησύχου 
φωνής τοΰ Δεσπότου, είς τρόπον ώστε καί οί δύω 
έλάλουν σχεδόν σιγαλά, ό Δεσπότης έξέχασεν δτι 
αύτός ήτον ή αιτία τοΰ μυστηρίου τούτου, καί ό 
φόβος τόν έκυρίευσεν.

Ελαβε λοιπόν μέ βλέμμα βλοσυρόν τήν επιτολήν 
τοΰ πρίγκιπος τοΰ Κονδέ, τήν άπεσφράγισεν ώς φά- 
κελλον ύποπτον, καί, Οέλων νά τήν άναγνώσγ, χω
ρίς νά παρατήρηση κάνεις τό αποτέλεσμα τής άνα
γνώσεως αύτή; είς τό πρόσωπον του, έστρεψε τά 
νώτα.

Η Δέσποινα ήκολούθει, μέ ίσην σχεδόν αδημο
νίαν, καί τό παραμικρόν κίνημα τοΰ σεβαστού νυμ
φίου της.

0 ‘Ραοΰλ τότε, άπαθής καί δπωσοΰν άπηλλαγμέ- 
νο; τή; συστολής ένεκα τής προσοχής τών δύω νυμ
φίων, έκύτταζεν άπό τήν θέσιν του, διά τοΰ έμπρο
σθεν αύτοΰ ανοικτού παραθύρου, τούς κήπους καί 
τούς έν αύτοϊς πολυπληθείς ανδριάντας.

— Α ! τή άληθ-ία, έφώναξεν αίφνης δ Δεσπότης 
μέ περιχαρές μειδίαμα, ί£ού εύάρεστος έκπληξις καί 
έρασμία έπιστολή τοΰ Πρίγκιπος ! Λάβε, κυρία.

II τράπεζα ήτον πλατεία, καί δ βραχίων τοΰ Δε
σπότου δέν έφθανε τήν χεΐρα τής Δεςποινης· δ 
‘Ραοΰλ λοιπόν έσπευσε νά μεταδώση τήν έπιστολήν, 
καί έπραξε τοΰτο μέ χάριν άμίμητον, ήτις έθελξε 
τήν Δέσποιναν, καί εϊλκυσεν έπ’ αύτοΰ φιλοφρονε- 
στάτην έκφρασιν εύχαριστήσεως.

— Γνωρίζεις τό περιεχόμενον τής έπιστολής ταύ- 
τη; άναμφιβόλως, είπεν ό Γαστών πρός τόν Ραούλ;

— Ναί, Υψηλότατε. 0 Πρίγκιψ μέ εϊχε διατά
ξει πρότερον νά φέρω τήν αγγελίαν προφορικώς. Με
τά ταΰτα, ή ΐψηλότης Του έσκέφθη καί έγραψε.

— 0 χαρακτήρ τής γραφή; εϊναι ωραίος, εϊπεν 
ή Δέσποινα, άλλά δέν ήμπορώ ν’ άναγνώσω.

— Θέλεις νά τήν άναγνώση; είς τήν Δέσποιναν, 
κύριε υποκόμη ; εϊπεν ό δούξ.

— Ναί, άνάγνωσε, σέ παρακαλώ, κύριε.
0 Ραοΰλ ήρχισε τήν άνάγνωσιν, είς τήν όποίαν 

δ Δεσπότης προσήλωσεν έκ νέου δλην τήν προσο
χήν του.

Η έπιστολή περιείχε τά άκόλουθα·
« Υψηλότατε »,

«0 Βασιλεύ; αναχωρεί είς τά μεθόρια- έμαθε'ς 
ι βεβαίως δτι οί γάμοι τή; Αύτοΰ Μεγαλειότητος 
ι άπεφασίσθησαν· ό Βασιλεύς μ’ έτίμησε διυρίζων με 
» άρχικαταλυματίαν Του είς τό ταξείδιον τούτο, καί
• έπειδή γνωρίζω μέ πόσην χαράν ή Μεγαλειότης 
» Του θά διατρίψη μίαν ήμέραν είς Βλουά, τολμώ
• νά ζητήσω άπό τήν Βασιλικήν Σου Υψηλότητα τήν 
“ άδειαν νά σημειώσω μέ τό μολυβδοκόνδυλόν μου 
» τό όποιον κατοικείς ήδη φρούριον. Αν μολαταύτα τό 
« άπροσδόκητον τής αίτήσεως ταύτης προξενήση ά-
• μηχανίαν τινά είς τήν Βασιλικήν Σου Υψηλότητα, 
» Σέ παρακαλώ νά μοΰ τά φανερώσεις διά τοΰ έπι- 
“ φέροντος διαγγελέως, τοΰ κυρίου ύπακόμητος τής
• Βραζελόνης, ένός τών εύγενών μου. Τό σταθμολό- 
» γιόν μου Οά ρυθμισθή κατά τήν άπόφασιν τής 
» Βασιλική; Σου Ϊψηλότητος, καί, άντί τοΰ δρόμου 
» τοΰ Βλουά, θά σημειώσω τόν δρόμον τοΰ Βανδώμ 
» ή τοΰ ‘Ρομοραντέν. Ελπίζω ότι ή Βασιλική Σου Ϋψη- 
» λότη; θά έξηγήση εΰμενώς τήν αϊτησίν μου, ώς 
» έκφρασιν τής απεριορίστου μου άφοσιώσεως, καί 
» τής έπιθυμίας μου είς τό νά φανώ είς Αύτήν εΰά- 
» ρέστος.»

— Μεγαλιρτέρα χάρις δι’ ήμάς δέν ήμπορεϊ νά 
ύπάρξνι, εϊπεν ή Δέσποινα, ήτις, διαρκούσηςτής ά-

ναγνώσεως, εϊχε πολλάκις συμβουλευθή διά τών 
βλεμμάτων τόν νυμφίον της. 0 Βασιλεύ; έδώ! έφώ
ναξεν όλίγον δυνατώτερα ίσως παρ’δ,τι έπρεπεν 
άν ήθελε νά φυλαχθή τό πράγμα μυστικόν.

Λαβών τότε τόν λ,όγον ό δούξ. — Κ-ύριε, εϊπεν, 
ευχαρίστησε τόν πρίγκιπα τοΰ Κονδέ, καί είπε του 
ολην τήν εύγνωμοσύνην μου διά τήν εύεργεσίαν του 
ταύτην.

0 ‘Ραοΰλ έπροσκύνησε.
— Ποίαν ήμέραν φθάνει ή Μεγαλειότης Του; ή

κολούθησεν ό δούξ.
— 0 Βασιλεύς, Υψηλότατε, φθάνει άπόψε καθ’ο-

, λας τάς πιθανότητας.
— Αλλά τότε, πώς Οά έμάνθανεν ό Πρίγκιψ τήν 

άπόκρισίν μου άν ήτον άρνητική ;
— £‘Za διαταγήν, Υψηλότατε, νά έπιστρέψω τα

χέως εί; Βωζιανσΰ, καί νά δώσω έναντίαν διαταγήν 
είς τόν ταχυδρόμον,δστις, έπιστρέφων όπίσω, θά με- 
τέδιδεν αύτήν εύθύς εί; τόν Πρίγκιπα.

/ — Η Μεγαλειότης Του είναι λοιπόν είς όρλεάνς ;
—· Πλησιέστερα, Υψηλότατε- ή Μεγαλειότης Του 

πρέπει νά έφθασε τήν στιγμήν ταύτην είς Μώγκ.
— ‘Η αύλή Τόν συνοδεύει;
— Ναί, Υψηλότατε.
— Αληθινά, έξέχασα νά σ’ έρωτήσω περί τής υ

γείας τοΰ κυρίου καρδιναλίου.
— ‘Η Εξοχότης Του φαίνεται πώς χαίρει άκραν 

υγείαν, Υψηλότατε.
—- Αί άνεψιαί του τόν συνοδεύουν άναμφιβόλως ;
— Οχι, ϊψηλότατε. ‘II Εξοχότης Του διέταξε 

τάς κυρίας Μαντσίνη ν’ αναχωρήσουν είς Βρουάζ* 
καί αύταί μέν ακολουθούν τήν άριστεράν όχθην τοΰ 
Λουάρ ποταμού, ή δέ αύλή έρχεται διά τή; δεξιάς.

— Πώς ; Καί ή κυρία Μαρία Μαντσίνη άφίνει 
τήν αύλήν; ήρώτησεν ό Δεσπότης, τοΰ όποιου ή 
συστολή ήρχισε νά όλιγοστεεύη.

— ‘II κυρία Μαρία Μαντσίνη πρό πάντων, άπε
κρίθη συνεσταλμένοι; ό ‘Ραούλ.

Μειδίαμα ταχυφανές, ίχνος άκατανόητον τοΰ πα
λαιού του ραδιουργικοΰ πνεύματος, έφώτισε τά; ώ
χρας παρειάς τοΰ δουκός.

— Ευχαριστώ, εϊπε τότε, κύριε ύποκόμη· ίσως 
δέν θέλεις ν’ άναλάβης τήν εντολήν πρός τόν Πρίγ
κιπα, τήν όποίαν έπιθυμώ να σ’ επιφορτίσω· νά 
τοΰ είπή; δηλαδή δτι μ’ ηύχαρίστησε πολύ ό διαγ- 
γελεύς του. Τοΰτο θά τοΰ τό είπώ ό ίδιος.

0 ‘Ραούλ έσκυψεν, εύχαριστών τόν Δεσπότην διά 
τήν τιμήν ταύτην.

0 Δεσπότης ένευσε πρό; τήν Δέσποιναν, ήτις 
εσεισε τό είς τά δεξιά αύτής κείμενον κωδούνιον.

Παρευθύς ό κύριο; Σαινρεμής έμβήκε, καίμετ’αύ- 
τόν τ4 πλήθος ολον τών υπηρετών καί αξιωμα
τικών.

— Κύριοι, εϊπεν β δούξ, ή Μεγαλειότης Του 
με τιμά έρχόμενος νά πέραση μίαν ήμέραν είς Βλουά» 
ελπίζω δτι ό Βασιλεύς, ό ανεψιός μου, δέν θά με- 
ταμεληθή ποσώς διά τήν εύνοιάν Του ταύτην πρός 
τόν οϊκόνμου.

— Ζητώ ό Βασιλεύς ! έφώναξαν μ’ ενθουσια
σμόν παράφορον δλοι οί αξιωματικοί τή; υπηρεσίας, 
καί ό κύριος Σαινρεμής πρό πάντων.

6 Γ-στών έσκυψε τήν κεφαλήν, μελαγχολών βα-

θέω;, διότι καθ’ δλην του τήν ζωήν εϊχεν ακούσει', 
ή μάλλον υποφέρει, τήν κραυγήν ταύτην Ζήτω 6 Βα
σιλεύς ! διαβαίνουσαν ύπεράνω αύτοΰ. Αλλ’ άφοΰ 
πρό πολλοΰ δέν τήν ήκουε πλέον, είχεν άναπαυθή 
ή άκοή του· καί ίδού βασιλεία άλλη νεωτέρα, 
ζωηροτέρα, λαμπρότερα, άνίστατο έμπροσθέν του ώς 
νέα, ώ; άλγεινοτέρα, πρόκλησις.

ή Δέσποινα ένόησε τόν πόνον τής δειλής ταύτης 
καί φιλύποπτου καρδίας, καί έσηκώθη άπό τήν τρά
πεζαν. 0 Δεσπότης τήν έμιμήθη μηχανικώς, καί ό
λοι οί ύπηρέται, βομβοϋντες ώς μέλισσαι, έπεριστοί- 
χισαν τόν ‘Ραούλ, άπευθύνοντες είς αύτόν διαφόρους 
έρωτήσίΐς.

‘Η Δέσποινα εϊδε τήν κίνησιν ταύτην, καί έπροσ- 
κάλεσε τόν κύριον Σαινρεμήν.

— Δεν είναι καιρός φλυαριών, άλλ' έργασίας, εϊ
πε με φωνήν ώργισμένη; οίκοδεσποίνης.

0 κύριος Σαινρεμής έσπευσε νά διαλύση τόν περί 
τόν ‘Ραούλ σχηματισθέντα ύπό τών άξιωματικών 
κύκλον, ώστε ουτος, εΰρεθείς έλεύθερος, μετέβη είς 
τόν πρόδομον.

— Θά φροντίσετε περί τοΰ εϋγενοΰ; τούτου, ελ
πίζω, είπεν ή Δέσποινα, άποτεινομένη πρός τόν κύ
ριον Σαινρεμήν.

0 αγαθός Σαινρεμής έδραμεν εύθύς όπίσω τοΰ 
‘Ραούλ.

— ‘II Δέσποινα μάς επιφορτίζει νά σέφιλεύσωμεν 
έδώ, εϊπεν· έκτός τούτου, εϊναι καί κατάλυμα έτοι
μον είς τό φρούριον.

— Ευχαριστώ, κύριε Σχινρεμή, άπεκρίθη ό ύπο
κόμης· γνωρίζεις πόσον είμαι ανυπόμονος νά πηγαί
νω νά ίδώ τόν κύριον κόμητα πατέρα μου.

— Αληθινά, αληθινά, κύριε ‘Ραούλ, πρόσφερέ 
του συγχρόνως τό ταπεινόν μου σέβας, σέ πα
ρακαλώ.

0 δέ ‘Ραούλ, απαλλαχθείς καί τοΰ γηραιού εύγέ
νους τούτου, ήκολούθησε τόν δρόμον του.

Ενώ διέβαινεν άπό τό πρόθυρον, κρατών διά 
τοΰ χαλινού τόν ίππον του, νεανική τις φωνή τόν 
έπροσκάλεσεν άπό τά βάθη σκοτεινού διαδρόμου.

— Κύριε ‘Ραούλ ! εϊπεν ή φωνή.
0 νέος έστράφη έκθαμβος, καί είδε νεάνιδα με- 

λαγχροινήν, ήτις, πλησιάζουσα είς τά χείλη της τάν 
ενα τών δακτύλων τής άριστεράς τη; χειρός, έξε- 
τεινε πρός αύτόν τήν δεξιάν.

‘Η νεάνι; αύτη ήτον εί; αύτόν άγνωστος.
(Ακολουθεί.'

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ.

0 Ελληνικός Παρνασσός έκοιμάτο είς μακράν βε- 
βυθισμένο; σιγήν. Αλλ’ έπ’ έσχατων τών ήμερων 
έφάνη ώς αέφνηδίως ήλεκτρισθείς, καί αί στωμύλαι 
του άηδόνες ήρχισαν διά μιάς έφ’ δλων τών κλάδων 
νά κελαδώσιν. ό σπινθηρ τοΰ πατριωτισμού δστις 
τάς ποιητικά; ψυχάς εντείνει είς τήν ύπερτάτην 
διαπασών, τάς δέ πεζάς αναβιβάζει μέχρι ποιή- 
σεως, αύτάς τόν ήλεκτρισεν.

Εν πρώταις καί ύπεράνω πασών ήκούσδη τού Αλε -
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ξάνδρου Σούτζου ή λύρα τονιζόμενη, καί άμέσως 
ϊσίγησε πας τών πτηνών ό λαός, καί οί Σάτυροι 
χαίροντες άνεσκίρτησαν εις τά; νάπας, καί ήτοιμά- 
σθησαν είς εύθυμους κυκλίους, καί τοΰ πικρού Αρχι
λόχου προεκυψεν ή δριμεΐα ρίν έςω τοΰ τάφου, καί 
ό Μώμος ήνοιξε τάς χεΐρας νά έπικροτήση. Αλλ’ οί 
οάτυροι εβυσαν μέ τάς δύω χεΐρας τά ώτά των, 
καί ό Αρχίλοχος έπεσε κακός κακώς καί ώς εμβρόν
τητος είς τόν τάφον του, καί ό Μώμος διες-ρεψε τό 
πρόσωπόν του τερατωδώς, ώς Μώμος αληθής όπου 
εΐναι. 0 Σοΰτζος άντί λύρας έκράτει γιγαντιαϊον 
τόμπανον είς τήν μίαν χεΐρα καί έκροτάλει καί 
κατεκονδύλιζεν τό τραχύ δέρμα του, ώς νά έπεκα- 
λεΐτο ολας τάς υποχθονίους βροντάς, καί εις τήν 
άλλην έκράτει τήν σάλπιγγα τής άποκαλύψεως, 
καί έφύσα πνευστιών ώς νά διεγείρρ καί τού; ζών- 
τας καί τούς νεκρούς. Είς τού; άήθεις τούτου; ήχου; 
έγόγγισαν αί κοιλάδες τοΰ Παρνασσού, καί έφυγε 
τοΰ ποιητοΰ ή φιλόγελως χορεία, τρομάζασα τήν 
κλαγγήν τών Αρειμανείων του στίχων.

0 '/'ίγαίος, μικρόν δοκίμιον τοΰ νέου Κ. Καρύδη, 
είναι εΰγενεστάτου ένθουσιασμοΰ προϊόν, ύποσχόμε- 
νον είς τήν Ελλάδα καί πολίτην καί ποιητήν αγα
θόν. Ο νέος Πελοποννήσιος πρεσβεύει τήν τοΰ έθνους 
ενότητα, έξανίσταται κατά τών κερματιζόντων αύ
τήν, καί εύγλώττως αναπολεί τά μνημόσυνα τής 
αρχαίας καί νέας δόξης. ό 'Λποργαιρετισρός τον 
Έ.Ιάηγος είναι περιπαθές καί ώραΐον δείγμα αφε
λούς δημοτικής ποιήσεως. Τό αύτό λέγομεν καί πε
ρί τής Προγωγήσεως τοΰ Δημοσθένους Βαλαβάνη, 
καί ιδίως μνήμης άξιον μάς εφάνη αύτοΰ τό έπι- 
γραφόμενον n‘O Κ.ϊε’γτης της Γούρτς«, κατά ζή
λον τών Κλεφτικών ασμάτων έπιτυχέστατα γεγραμ- 
μένον.

Εκ τοΰ όνυχος δέ τόν λέοντα κρίνοντες, άφ’ ού 
άνέγνωμεν της Γραβιάς τό χάη, ωδήν τοΰ Κ.Ζαλα- 
κώστα, καί τινα άλλα ανέκδοτα τοΰ αύτοΰ, άδισ- 
τάκτως άποφαινόμεθα δτι ή Ελλάς κέκτηται έν 
αύτώ άληθή ποιητήν, άξιον άπό τοΰδε νά κατατα- 
χθή μετά τών πρωτευόντων. Είς τό μικρόν τούτο 
ποιημάτιον είναι θαυμασία τής λέξεως ή ακρίβεια, 
δ άβίαστος καί ώραϊος ελληνισμός, τής στιχουργίας 
ή εύχέρειακαίή αρμονία, τοΰ.αισθήματος ή ζωηρό- 
της, καί τών ιδεών καί τών εικόνων τό ύψος, ό 
έπιχειρών τοΰ Παρνασσού τήν άνάβασιν, δέν έχει 
ανάγκην έφοδίων πολυτόμων καί όγγωδών άρκοΰ- 
σι καί έλάχιστα, οπω; τόν άναβιβάσωσι μέχρι τής 
υπάτης τών κορυφών, άν μόνον όμοιάζωσι της Γα
βριάς τό Χάη. όμολογοΰμεν δέ δτι ήθέλαμεν ίδή 
μετά πλείονος εύχαριστήσεως τόν Κ. Ζαλακώσταν 
εύλαβέστερον ώς πρός τήν ομοιοκαταληξίαν· είς τούς 
βαρυκαταληκτοΰντας φέρ’ είπεϊν στίχους έπεθυμοΰ- 
μεν άν, ώς έπεκράτησε παρά τοΐς καθαρίζουσι τών 
ήμετέρων, ή ομοιοκαταληξία έξετείνετο είς δλην τήν 
τελευταίαν συλλαβήν, καί ούχί μόνον, ώς παρ’ Ιτα
λοί;, άπό τοΰ τελευταίου φωνήεντος άρχομένη. Δέν 
εϊμεθα έκ τών πρεσβευόντων δτι ή όμοιοκαταλη- 
ξία είναι άφευκτον ένδυμα τής ποιητικής έμπνεύ- 
σεως. Ες έναντίας φρονοΰμεν μάλιστα δτι καί αξιο
πρεπές καί κατορθωτόν εϊναι, τά υψηλότερα τής ποι
ήσεως είδη νά διαρρήξωσιν αύτής τά δεσμά. Αλ- 
λ άφ έτέρου ό στέργων αύτά, πρέπει νά φαίνηται

δτι τά φέρει εύχερώς, ούχί βεβιασμένο»;. έπί στολή 
καί ούχί έπί δουλεία, δτι εϊναι κρείττων αύτών, 
καί δτι τό παίγνιον τούτο τής γλώσση; τό κατέχει 
εί; δλην του τήν εντέλειαν. Τοΰ ποιητοΰ τό δαιμό
νων δυσανασχετεί έγκλειόμενον είς τής γλώσσης 
τήν ύλην· πρέπει κάν ή ύλη αύτη νά ηναι εΰπλαςος 
είς τούς ισχυρούς δακτύλους τοΰ ποιητοΰ, καί νά 
μή καταφαίνηται παντελώς ή δυσκολία μεθ ής διε- 
μορφώθη κατά τύπον καί καθ’ όμοίωσιν τής ούρανίας 
αύτοϋ έμπνεύσεως.

Καί άπό τάς άκτάς τής Ιωνίας, άπό τάς μελω
δικά; οχθας τοΰ Μέλιτος ήκούσθησαν έναρμόνιοι ή
χοι. Εκεϊ ό Κ. Σκυλίτσης, οστις διδάσκει καί τέρ
πει τούς έν Τουρκία ομογενείς διά τών μυθιστορικών 
μεταφράσεών του, αύτός κρούει πολλάκις καί γλυ
κεία; λύρας χορδάς. ίίν τών τελευταίων ασμάτων 
του, ή Μνρτία, μετά μεγίστης τυπογραφικής κομ
ψότητος έκδοθέν, καί συνοδευόμενον καί άπό τά 
σημεία τής μουσικής καθ’ ήν έτονίσθη, εϊναι αποκύη
μα καί τρυφερά; φαντασίας καί εύαισθησίας ποιη
τικής.

Αλλά ποια φωνή, φωνή άλκυώνος πενθούσης, ήκού
σθη άπό τήν νήσον τής Προποντίδος εϊναι ό ποιη
τικός θρήνος σου, φίλτατε Τανταλίδη ! Είς έκάστην 
λέξιν σου ώς κιθάρας δονοΰνται δλαι αί χορδαί τής 
ψυχής μας. Εκαστον δάκρυ σου, ένώ πίπτει έπί τού 
Μαΐου τά άνθη, σταλάζει πύρινον καί είς τήν καρ
δίαν μας, καί ΰπάρχουσι φίλοι σου, ών ή ύπαρξις 
έσκοτίσθη ύπό τής άχλύος τών όφθαλμών σου· ς·£- 
χοι ώς έκεΐνοι ους ψάλλεις δέν έπιδέχονται περι
γραφήν ή άνάλυσιν, δ ύπέρτατος στέφανός των εϊναι 
ή δημοσίευσις.

ΥΜΝΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΪΟΝ. 
'Τίτο Ή. Τ.

Τούς θυλάκους τών νέων σου δώρων
Ηλθες πάλιν λοιπόν νά σκορπίσης,

Καί τόν δίκαιον, Μάΐε, φόρον
Ετησίου ωδής ν’ απαίτησης.

Καθυστέρησα τρίτον τοΰτ’ έτος
Δυστυχής τών Μουσών χρεωκόπο;,

Αλλά δέξαι με, Μάϊ’ έφέτος
Προσφωνοΰντά σοι δσα καί όπως, 

ά πραγμάτων άλλοίως άλλοίων !
Ω τοΰ χρόνου σιδήρεον κράτος !

Ποιος πρώην σ’ άπήντων καί ποιον
Μ’ απαντάς καί μ’ άφίνει; έσχάτως.

Πρώτος ώρθριζον πάντοτε, πρώτος
Τών άπειρων σου, Μάϊε, φίλων 

Ν’ άπομάξω άγνάς, ετι σκότος,
Τάς Μαϊ'τιδα; δρόσους τών φύλλων.

Πριν σέ μέλψη φωνή άηδόνος,
Πριν άκτίς τάς σκιάς θορυβήση,

Νέου άσματος ώφειλε τόνος
ΐΐξ έμοΰ τάς ήχους νά δόνηση.

Από θάμνου είς θάμνον μεταίρων
Αγαλλόμενον, Μάϊε, πόδα,

Μέ χαράν χρυσαλλίδων εύπτέρων
έτι κάλικας έδρεπον ρόδα.

Πλήν ψαλλίς συμφοράς θεηλάτου
Ριζηδόν τά πτερά μου τεμοΰσα,

Μοχθηράν, άντ’ εύκταίου θαγατου,

Μοί χαρίζει ζωήν τιμωρούσα.
Καί λοιπόν ή πανήγυρις παύει

Δι’ έμέ θυμηδίας άπάσης,
Καί καθάπαξ ό βίος μου θραύει

Τάς γλυκείας έκείνας έκστάσεις.
Ηδη δέ άνθ’ώραίου Μαΐου

Απεχθώς μοί παρίστασαι μέλας,
Τών αύγών μέ στερείς τοΰ Ηλίου,

Ούτε πλέον γελάς, ώσ έγέλας.
Εν έμοί δέ τί βλέπεις ·, ούκέτι

Τόν φιλάνθεμον πριν νεανίαν,
Αλλά πτώμα μή φέροντος ετι,

Πλήν πνοήν στεναγμών όλεθρίαν.
Ρικνός αίφνης καί δύσχολος γέρων

Επ’ άδηλου προσκόπτων έδάφους,
Βακτηρίαν δυσβάστακτου φέρων

Πού βαδίζω, άλλ’ ή πρός τούς τάφους ·, 
Χωρισμού διαζύγιον πλέον,

Μάϊε μου, καί λάβε καί φέρε·
Ιδού σήμερον στενών καί κλαίων

Σοί φωνώ τό πανύστατον χαϊρεί 
Ούτως άρα παρέρχεσαι πάντα;.

Ημείς φθίνομεν άλλοι πρός άλλοις,
Αλλά σύ μεθ’ ήμάς μεταστάντας

Ζηε, ήβάς, επανέρχεσαι, θάλλεις.
Πάντοτ’ έχεις θιάσους ύμνούντων,

Τούς σφριγώντας έκάστοτε νέους,
Αλλ’ εκείνων έν σοί εύθυμούντων

ήμεΐς σπένδομεν δάκρυ έλέους.
Λάβετε μου τά δάκρυα, φίλοι,

Καί ραντίσατε τ' άνθη τών κήπων,
Συγχωρήσατε δέ μου τά χείλη

Αν άνθ’ ύμνου παράπονα εϊπον.
Εποιήθη τή ά. Μαΐου τοΰ αωμή. Εν Χάλκη.

Ή τιίετη τοΰ γάρον παρά τοΐς άργαίοις 
‘Ρωραίοις.

Οί αρχαίοι ‘Ρωμαίοι μή θεωροϋντες πάσαν ήμέραν 
ευνοϊκήν πρός τέλεσιν τοΰ γάμου, άπέφευγον "αύτάν 
κατά τά; ημέρας τών έορτών, δταν μάλιστα ύπάν- 
δρευον παρθένον, διότι ένομίζετο αμάρτημα νά έκτε- 
λεσθή βία κατά τάς ήμέρας ταύτα;· έθεώρουν δέ δτι 
έπραττον βίαν ύπανδρεύοντες παρθένον. Μετά με
γίστης προσοχής άπέφευγον νά τελήται γάμος καί 
τήν προτεραίαν τών ήμερων έκείνων, τάς όποιας ψη
φισμάτων ιερέων είχε κηρύξει ήμέρας αποφράδας, οίον 
τήν έπιοΰσαν τών Νονών, τών ίδων καί τών Καλεν- 
δών τούτο δέ διότι ή πρώτη ήμέρα τοΰ γάμου ητον 
αφιερωμένη είς τήν Αιδώ, ή δέ δεύτερα είς θυσίαν 
πρός τούς θεούς έκ μέρους τής νύμφης έν τή οικία 
τοΰ συζύγου της· ήτο δ’ άπηγορευμένον νά γίνηταί 
θυσία κατά τάς "αποφράδας ήμέρας. Κατά τά έπέ- 
τειον μνημόσυνον τών τεθνεώτων, δπερ έτελεΐτο 
κατά τόν μήνα Φεβρουάριον, άπέφευγον έπίσης νά τε- 
λώσι γάμον, διότι αί ήμέραι έκεΐναι έθεωροΰντο ά- 
παίσιαι* ούτως έθεωρεϊτο καί ό μήν Μάιος. Εντεύθεν 
ή παροιμία, « Mense malas Majo nubere vdOtus 
ilit· * απεναντίας ό καιρός οστις ήρχετο μετά τάς 
ϊδους τοΰ Ιουνίου έθεωρεϊτο εύτυχής καί ευνοϊκός 
πρός ύπανδρίαν.

Καθ’ ήν ήμέραν ή νύμφη μετέβαινεν είς τήν οι

κίαν τοΰ συζύγου, προηγηθέντων οιωνισμών, έστόλι- 
ζον τήν κεφαλήν της μέ τρίχιιον στέφανον, ίσως 
κατά μίμησιν τών άρχαίων ίερειών, διά νά έκφρά- 
σωσιν αγνότητα πρός τόν σύζυγον, τήέδιδον άκόν- 
τιον άθλητοΰ ήττηθε'ντος, ίσως διά νά δείξωσι τήν 
πρός τόν σύζυγον υποταγήν, τήν ένέδυον με χιτώνα 
άνευ ρκφής, κατά μίμησιν τής ενάρετου Γαΐας Και- 
κιλίας συζύγου τοΰ Ταρκουϊνίου, ήτις πρώτη ένεδύθη 
τοιοΰτον, τήν έζώνυον διά ζώνης έξ έρίου προβάτου, 
έθετον έπί τής κεφαλής της στέφανον, καί τέλ,ος τή 
έκάλυπτον τό πρόσωπον μέ κιτρινον πέπλον καλού- 
μενον flameum, καί τούτο ίσως διότι ή σύζυγος 
τοΰ Ιεροφάντου τοΰ Διός, είς ήν δέν έπετρέπετο τό 
διαζύγιον, έφερε κίτρινου πέπλον. Νέοι δέ ξιφήρεις 
εΐσήρχοντο είς τήν οικίαν της, καί προσποιούμενοι 
βίαν, τήν άπέσπων άπό τάς άγκάλας τής μητρός, ή 
εν ελλείψει ταύτης, τής πλησιεστέρας συγγενούς, 
καί ουτω παρίστανον τήν άρπαγήν τών Σαβίνων, 
ήτις άπέβη εύτυχής.

Κατά τόν έκτεθε'ντα τρόπον έσταλμένη ή μνης-ή, 
φέρουσα ύπό τόν μανδύαν τη; στέφανον έξ άν- 
θέων, κλάδον ίεροβοτάνης, καί χόρτα παρ’ αύτής 
συλλεχθέντα, καί κρατούσα εϊς τήν χεΐρα ύλακάτην 
καί άτρακτον μετά νήματος, ώδηγεΐτο τό εσπέρας 
είς τήν οικίαν τοΰ άνδρός, ύπό παίδων έσθήτα πε- 
ριπο'ρφυρον ένδεδυμένων, έξ ών τίς μέν έφερε δάδα 
εκ λευκακανθης, δύο δ έτεροι τήν έκράτουν διά τής 
χειρός, καί έτερος (Camillus) έφερεν έντός κεκαλυμ- 
μένου δοχείου (cumerum) τά σκεύη τής γυναικός, 
καί πάντα τά χρειώδη διάτα οικιακά έργα.

Οταν ή μνηστή έφθανεν εϊς τήν θύραν τοΰ συζύ
γου, ητις ητον εστολισμενη με κλάδους δένδρου, τήν 
ήρώτων πώς ώνομάζετο, καί έκείνη άπεκρίνετο·
« Γαία· » (1) έπρόφερε δέ τήν έξης τυπικήν φράσιν,
« έκεϊ όπου σύ είσαι Γάϊος έγώ είμαι Γαΐα.» (2) 
Τότε έστόλιζον τάς θύρας τής οικίας μέ ταινίας 
έξ έρίων τάς όποιας ήλειφον με έλαιον καί λίπος 
λύκου ή χοίρου.

Τούτων γινομένων ή μνηστή είσήρχετο είς τήν 
οικίαν, άκλ ώφειλλε να προσεζ-ρ μή οί πόδες της 
φαυσωσι το κατώφλιον τής Ούρα;, τό όποιον έθεω- 
ρεΐτο ίερον, όθεν έπήδα άνωθεν, ή μάλλον αί παρα- 
κολουθοΰσαι τήν ήρπαζον καί τήν εΐσήγαγον· (3) 
Ι.νίοτε είσήρχετο ούχί διά τής θύρας, άλλά διά θυ- 
ρίΰος επί τοΰ τοίχου πρός τόν σκοπόν τούτον γενο- 
μενη,· άμα εισερχόμενη τή έδίδοντο αί κλείδες τής 
οικίας· επειτα έκάθητο έπί δέρματος ποοβάτοι»· ά δέ 
μνηστηρ την εοεχετο ως σύζυγόν του, προσφέρων αύ
τή πϋρ και ύδωρ, τουτέστιν άναμμένον δαυλόν άπό 
εύτυχες δάσος κοπε'ντα, καί ύδωρ άντληθεν δι’ εύ- 
τ’υχοϋς παιόός τοΰ ένός ή τοΰ .ετέρου φύλου άπό 
πηγής Οιαυγοΰς· έκ τοΰ ΰδατος τούτου ό μνηστήρ 
έρράντιζε τήν μνηστήν, καί τότε ήναπτον πέντε νυμ
φικά; δάδα;.

Ο νέος ούζυγος εδιδ-ν επειτα δεΐπνον είς τήν 
|νέ^ν σύ,υ-ον καί τούς συνοδεύσαντας αύτήν· κατά

(!) ‘d Γαιχ Κβί,κτΛιχ γιτο τοσο# ενχρβτ^ς, ώστε ολ%ϊ αΣνεο- 
Μΐψ,φΗ τ’ τχς *ώ; καλόν οίω-Λν.

(?.) ε €ί όπου σύ Οά ύιρχι κύρι-.ς και παττ,ρ οΪΑθγβ'*5ΐας,
ίγώ Θλ ίάζαι ><φία και οίκογοδίας.

, Sνά πχσαστχτωσι τχν των Σο:βίνων. ■»
δ“ιά να ο-ίΐςωάιν ό’τ·. η άκουσίως ειστρχετο ξίς τόν τώτον
έν$α ©|άλλβ νά στερτ,Οη τίς α^ν;τγ)τός της.
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ιόν δεΐπνον τούτον έπετρέπετο δαπάνη τις πλειο- 
τέρα της συνήθους, κατ’ έξαίρεσιν τού άπαγοοεύον- 
τος τήν πολυτέλειαν νόμου (1).

Κατά τήν διάρκειαν τού δείπνου εψαλλον τάν 
λεγόμενον Thalasseum ύμνον (ώς οί Ελληνες τόν 
υμέναιον), συνοδευόμενον μέ αύλόν. Ερριπτον είς 
τους πβΐδας κάρυα, οϊτινες άφ’ ού άπέβαλον τούς 
μνγ,οθέντας χιτώνας των, έψαλλον είς τούς νεονύμ- 
φους αισχρά καί άσεμνα άσματα ονομαζόμενα Fes- 
ceniin, διότι δι’ αύτών ένόμιζον οτι εμποδίζουν 
τάς μαγείας.

Κατά τά διάστημα τοΰτο ήτοιμάζετο ή Γαμή
λιος Εϋνή εντός τοΰ Θαλάμου τοΰ συζύγου, δπου 
έπεκαλοΰντο τό Θειον. Επειτα ώδηγεΐτο ή νεόνυμ
φος είς τον θάλαμον τοΰ συζύγου της, προπορευο- 
μένου τινός μέ λαμπάδα, ήντινα ε’λάμβανον μετά 
ταΰτα οί φίλοι τοΰ άνδρός ή τής γυναικός. Εντός 
τοΰ αύτού θαλάμου εφερον καί εικόνες θέών διά 
νά ηναι εϋδαΐμον τό συνοικέσιον. Εκτός τούτων εί
χον καί ένα τάπητα κρεμάμενον, άφιερωμένον είς τόν 
Πρίαπον, Θεόν πάσης φυσικής γονιμότητος. Επί αύ- 
τοΰ τοΰ τάπητος άνέβαινεν ή μνηστή διά μικράς 
κλίμακος έστολισμένης μέ έλεφάντινον όστοΰν, έκά- 
θητο μίαν στιγμήν, καί προσέφερεν απαρχήν είς 
τόν μνησθέντα Θεόν. Επειτα αί παρευρισκόμεναι 
γυναίκες, αΐτινες ώφειλον νά ηναι άπας ύπανδρευμέ- 
ναι καί εγνωσμένης σωφροσύνης, τήν έθετον έπί τής 
γαμηλίου Εύνής· τέλος ό σύζυγος έλυε τήν προρ- 
ρηθεΐσαν έξ ερίου ζώνην.

Τήν επιούσαν, ήτις εκαλείτο Nepotia, εκαμνον 
νέον δεΐπνον, ή δέ νεόνυμφος έπραττε' τινας πράξεις 
εμφαινούσας ε’ξουσίαν Δεσποινης, ώς καί τινας ιερο
πραξίας, καί έδέχετο δώρα έκ μέρους τών συγγενών 
",αί φίλων της. Ν. Σ.

------------- .^-ag. g-aa-iia—-------- —

ΒΟΡΕΙΑ ΑΡΚΤΟΣ.
ή βορεία άρκτος, τό μέγιστον καί γονιμώτατον 

ζδον τοΰ γένους τούτου, διαιτάται νΰν πέραν τοΰ 
πολικού κύκλου, καί δύναται νά ΰποφέρη τό μέγι
στον ψύχος. ΙΙεριπλαναται δέ ώς απόλυτος μονάρ
χης έρημου καί έγκαταλελειμμένου βασιλείου μετα
ξύ παγωμένων όρέων ζαί χιονοσκεπάστων πεδιάδων. 
Χολυμβά, ύπό τής πείνης αναγκαζόμενη, άπό νήσου 
είς νήσον, βυθίζεται είς τά ύδατα έπιτηδείως, καί 
δ·αμένει έν αύτοΐς· δύναται μάλιστα μεταξύ τών 
καταρρεόντων κυμάτων τής παγωμένης θαλάσσης 
νά εύρη τήν πρός τροφήν λείαν του. Κατά τόν πε
ριηγητήν Αυώνα, ένεδρεύει μέ πολλ,ήν δολιότητα 
τάς φώκας, καί άμα ίδή μίαν αύτών, βυθίζεται ή- 
σύχως είς τήν θάλασσαν, τήν πλησιάζει πολλάκις 
ύπό τά ύδατα μέ πολλήν ήσυχίαν, καί μετρά το- 
σοδτον άκριβώς τήν άπόστασιν, ώστε αίφνης ανέρ
χεται τών ύδάτων, ένθα εύρίσκεται ή φώκη, ήτις 
άπόλλυται ευθύς είτε μείνη έπί τοΰ πάγου, είτε βυ

ζί) Οί ίύο Ktfici Lex Lucinia καί lex Julia τερ ώριζιν τχν 
ci( τάς τροφάς πολυτέλειαν τών ‘Ρωμαίων, χαι ό μέν πρώτος έ- 
συ^χ&φει είς μ*ν τους συνχθεις δείπνου; νά δαπανώνται 100 
χαλκοί, εις Οε τά συμπόσια τών γάμων 200. *0 δέ δεύτερος έκ- 
δοθείς e~t Αύγούστου, διά μεν τούς καδτψερινούς εουγχώοει νά 
δα-ανώνται ι ΟΟ είς δέ τούς κατά τάς έορτάς 200· δέ είς τοσυμ- 
τχσΐ3ν τών γάμων χίλιοι Ζ,αλχοΓ.

θισδή ύπό τά ύδατα. Πόσον δέ έγκαρτερεΐ εις τό 
κολύμβημα, γίνεται δήλον έκ τής διηγήσεως τοΰ 
Σαβινέ, δστις άπήντησεν άρκτον έν τώ μέσω τοΰ 
πορθμού τοΰ Βαρώφ, έχοντος πλάτος δέκα γεω
γραφικών μΐλίων ή ώρών είκοσι. Καί κολυμβώσα 
δέ δύναται νά κάμη μεγάλα πηδήματα, καί ύπο- 
βρύχιος άκόμη συλλαμβάνει διαφόρους ίχθεΐς. Τό 
έπί τής ξηράς βάδισμά της, είναι άβέβαιον καί 
κλονούμενον, έν ανάγκη δμως ταχύτατον τρώγει δέ 
φυτά φυόμενα είς έλη καί λιμνας δσάκις δέν έχει 
κυνήγιον. Κατά τάς ακριβείς παρατηρήσεις ποτέ δέν 
διαχειμάζει ό άρρην άρκτος ύποκάτω σωρών πάγου, 
ώς αί θήλειαι έν άρχή τής ώρα; τοΰ μεγάλου ψύ
χους, δταν ύποσκάπτωσιν ύπό παγωμένην χιόνα 
κοίτην, ήτις διά νέα; χιόνος καλύπτεται τοσοϋτον 
έντελώς, ώστε όπή μόνον μένει κενή πρός άναπνοήν. 
Είς τόν τόπον τούτον τής διαχειμάσεως περί τό 
τέλος τοΰ Δεκεμβρίου γεννά δύο τέκνα, τά όποια 
κατά τόν Μάρτιον, έχοντα ήδη μέγεθος ποιμενικοΰ 
σκύλου, έγκαταλείπουσι μετά τής μητρός των, ήτις 
έν τούτοι; γίνεται κάτισχνος, τήν χιονώδη των κοί
την. Οΐ άρρενες δμως περιπλανώνται μέχρι τοΰ 
Νοεμβρίου είς τά έλώδη μέρη τής παραλίας, έπει
τα δέ μεταβαίνουσιν έπί τοΰ πάγου τής θαλάσσης, 
δπου δι’ άφθονου τροφής παχύνονται πολύ· πολλά
κις δμως άποσύρονται έπί μεγάλων τμημάτων πά
γου διά τοΰ ’Ωκεανοΰ μέχρι ’Ισλανδίας, δπου κατα- 
στρέφουσι τοσοϋτον τά έκεϊ ποίμνια, ώστε κατά 
τινα περιηγητήν εξέρχονται πρός καταδίωξιν αύτών 
γενικώς δλοι οΐ κάτοικοι. Τό δέ κυνήγιον αύτών εί
ναι κινδυνωδέστατον.

Ιιν γένει ή Βορεία Αρκτος είναι μακροτέρα τών 
λοιπών δλων, ώστε τινές είσίν έξ ποδών καί έννέα 
δακτύλων μήκους, καί άλλαι μέχρι τών έπτά πο
δών, αί τοΰ μετρίου δέ μεγέθους εχουσι βάρος δια- 
κοσίων οκάδων. 0 περιηγητής Ρόσς αναφέρει άρκτον 
έπτά ποδών καί δέκα δακτύλων, έχουσαν βάρος 380 
οκάδων. 0 δέ Λυών έτέραν όκτώ ποδών καί έπτά 
δακτύλων έχουσαν βάρος 550 οκάδων. Η κεφαλή 
της είναι μικρά· τό κρανίον θολωτόν, τό στόμα κα
τ’ αναλογίαν μικρόν, ό τράχηλος μακρός, τά κάτω 
τών ποδών πλατύτατα καί τριχώδη, ώστε, παρέχου- 
σιν ασφάλειαν εις τό έπί τοΰ πάγου βάδισμα. Τό 
κιτρινωπόν καί ύπόλευκον δέρμα των συνίσταται έκ 
τριχών μικρών, πυκνών καί μαλακών.

Λείψανα Αρκτων προκατακλυσμιαίων εύρίσκονται 
είς πολλά σπήλαια τής Γερμανίας Αγγλίας καί Ούγ- 
γαρίας άναμεμιγμένα μέ οστά άλλων σαρκοφάγων 
καί φυτοφάγων ζώων. Είς πάντα ταΰτα τά σπή
λαια, δπου εύρίσκονται όστά υαινών καί άλλων ζώων, 
τά μέγιστα είναι οστά άρκτων. Κατά τούς φυσιο
λόγους έκ χιλίιυν σκελετών ευρισκομένων εις έν σπή- 
λ.αιον τά 8~ Ο είναι άρκτων, τά δέ 130 υαινών, λύ
κων καί τών τοιούτων ζώων. Οί γεωλόγοι έπί πολύ 
διεφώνουν περί τοΰ πιθανού τρόπου τής γενέσεως 
τοιούτων σωρών σκελετών, άλλά νΰν έπεκράτησεν ή 
γνωαη, δτι τά σπήλαια ταΰτα είσί κοΐται ύπογείων 
πο*μών, οϊτινες κατά τάς τελευταίας παγκοσμίους 
πλημμύρας παρε'συραν τά σώματα τών κατακλυ- 
σθέντων θηρίων καί συνήθροισαν αύτά εν τινι τόπω.


