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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΙΝΔΙΑΣ.

11 είς τά ενδότερα τής Ασίας, εκστρατεία Αλε
ξάνδρου τοΰ Μεγάλου έπλάτυνε διαφερόντως τόν 
κύκλον τών ναυτικών καί γεωγραφικών γνώσεων τών 
Ελλήνων. 0 έξοχος ούτος άνήρ, άν καί κυριευόμενος 
άπό βίαιάιτινα πάθη έξ. αιτίας τών όποιων έξώ- 
κειλε πολλάκις εις άπανθρώπους καί παραδόξους παρ
εκτροπές, είχε νουν καθιστώντα αύτόν ικανόν όχι 
μόνον εις τό νά έκπορθήση’, άλλά καί εις τό νά κυβέρ
νηση τόν κόσμον. Ητον άξιος νά συλλαβή τά παρά- 
τολ.μα καί εξαίσια εκείνα σχέδια τής πολιτικής , 
ά τινα άρκοΰσιν είς τό νά δώσωσι νέαν μορφήν είς 
τά άνθριόπινα πράγματα. Τοΰ εμπορίου ή παντελής 
μεταβολή, τήν όποιαν έπέφερεν ή δύναμις μόνη -τής 
μεγαλοφυ'ίας του, μόλις λογίζεται κατώτερα, άπό τάς 
μεταβολές τών βασιλείων, δσαι προήλθαν άπά .τήν 
τύχην τών νικηφόρων όπλων του. Φαίνεται ότι οί 
αγώνες καί ή άντίστασις τών Τυρίων, οίτινες διέκο
ψαν έπί πολύ τήν σειράν τών θριάμβων τοΰ Αλε
ξάνδρου, έχορήγησαν είς αύτόν τήν εύκαιρίαν τοΰ νά 
παρατήρηση τούς άνεξαντλήτους πόρουςτών ναυτικών 
επικρατειών , καί νά θαυμάση τά μεγάλα πλούτη

τά όποια έκέρδιζον οί Τύριοι διά τοΰ έμπορίου , κα 
κυρίως διά τοΰ τών άνατολικών Ινδιών. Αμα δέ 
κατέστρεψε τήν Τυρόν καί καθυπόταξε τήν Αίγυ
πτον, συνέλαβε τό σχέδιον ■ τοΰ νά καταστήση τό 
Κράτος, τό όποιον έσκόπευε νά συγκρότηση, κέντρον 
τοΰ έμ.πορίου καί μητρόπολιν τής έξουσίας του. Επί 
τω σκοπώ τούτω έθεμελίωσε μέγίστην πόλιν πλη
σίον τινός τών στομίων τοΰ Νείλου, ήτις διά τής 
Μεσργ»»υ-καί τοΰ Αραβικού κόλπου έμελλε νά συγ
κέντρωση είς έαυτήν τό έμπόριον τής τε Ανατολής 
καί. ?ής Δύσεως, όποιαν περίνοιαν έόε·.ξε κατά τήν 
έκλογάϊ Λής θέσεως ταύτης, μαρτυρεί αύτή. ή Αλεξάν
δρεια, ήτις έγεινε μ.ετ’όλίγον ή πρώτη έμπορική πόλις 
τοΰ Κόσμου· όχι δέ μόνον ένόσω διήρκεσεν ή ελληνική 
αύτοκρατορία είς. τήν Αίγυπτον καί τήν Ανατολήν , 
άλλά καί καθ’ ολας τάξ άλλεπαλλήλους μεταβολές 
τών μερών έκείνων άπό τών Πτολεμαίων μέχρι τής 
ένάρξεως τών έμπορικών σχέσεων διά τοΰ Εύέλπιδος 
Ακρωτηρίου, τά εμπορεύματα κά'νπρό πάντων τά των 
Ανατολικών Ινδιών,, έξηκολούθουν νά συγκομίζονται 
είς τήν μεγάλην άποβήκη^, τήν οποίαν ήτοίμ.ασεν εις 
αύτό ή· σύνεσις καί ή οξυδέρκεια τοΰ Αλεξάνδρου.

Αλλ’ή φιλοδοξία του , καί τοι άνοίξασα είς ’τούς 
Ελληνας όδόν συγκοινωνίας διά θαλάσσης μετά τής 
Ινδικής, δεν έκορέσθη· φλέγόμενος άπό τήν έπιθυ- 

μίαν καί τοΰ νά έξουσιάση τάς πλούσιας έκείνας
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Τό εΰε.ιχι αχξκύτήριον.
χώρας, μετέφερεν έκεϊ διά ξηράς τάς τροπαιούχους 
φάλαγγας του. Ανήσυχος δμως καί επιχειρηματικός 
είδε μάλλον ή κατέκτησεν αύτάς. ΙΙροχωρών πρός 
άνατολάς όεν ΰπερέβη τάς όχθας τών είσρεόντων είς 
τόν Ινδόν ποταμών, δστις σ*όμερον είναι τό δυτικόν 
δριον τής εκτεταμένης ηπείρου τής Ινδίας. Μεταξύ 
των ένδοξων κατορθωμάτων , τά όποια λαμπρύνουσι 
τό μέρος τούτο τής ίς-ορίας του, κατεδίωξε σκοπούς, 
δεικνύοντας τό έζοχΟν τής μεγαλοφυίας του και τήν 
έκτασιν τών σχεδίων του. Επροχώρησεν είς τά εν
δότερα τής Ινδίας δσον έθεώοει άναγκαϊον διά νά 
βεοαιώθή περί τής εμπορικής της σημασίας , και νά 
παοατηρήσρ ότι άπειρα ήσαν τά πλούτη δσα ήθελον 
προκόψει άπό τήν συγκοινωνίαν μετά χώρα; δπου 
ή βιομηχανία, άναπτυχθεϊσα ενωρίς, είχε φθάσει είς 
μεγαλητέραν τελειότητα άπό παν άλλο μέρος τής γής. 
Ολος κατεχόμενος άπό τήν ιδέαν αύτήν, άπεφάσισε 
νά έξετάση, άπό τών εκβολών τού Ινδού μέχρι 
τών μυχών τού Περσικού κόλπου, έάν ή διά θαλάσ
σης συγκοινωνία είναι κατορθωτή , καί τότε νά συ- 
στήση τακτικώς αύτήν. Αιά νά γείνη δέ τούτο , 
προέθετο τόν σκοπόν ν'ανοίζη τούς καταρράκτας, τών 
όποιων τήν εντός τού Εύφράτου εισροήν είχε κλείσει 
.ό φθόνος τών Γΐεοσών καί ή άποστροφήτων τού νά 
έχωσι σχέσεις μετά ξένων, καί νά φέρη τά προϊ
όντα τής άσιατικής βιομηχανίας διά τού ποταμού 
τούτου καί τού Τίγριδος, συνενουμένων πρός τά ένόό 
τέρα τών ασιατικών του επαρχιών, ώστε διά τοΰ 
Αραβικού κόλπου καί τού Νείλου νά διαβιβάζωνται 
είς Αλεξάνδρειαν καί διανέμωνται εϊς τόν έπίλοιπον 
κόσμον, ό Νέαρχος, αξιωματικός έξοχου ίκανότητος, 
άνέλαβε τήν διεύθυνσιντοϋδιάτήν έπιχείρησιν ταύτην 
ποοσδιορισθέντος στόλου. Εφερε δέ είς πέρας εύτυ- 
χές τήν μακράν του θαλασσοπορείαν, ήτις τόσον δύσ
κολος καί πλείστου λόγου αξία έλογίζετο τούς χρό
νους εκείνους, ώστε ό Αλέξανδρος έθεώρει αύτήν ώς

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ.
Πρό τετρακοσίων περίπου ετών άνεκαλύφθη μεταξύ 

Ρώμης καί Φρασκάτη πολυτελής κρύπτη, ήτις έθεω- 
ρήθη ύπό τών αρχαιολόγων ώς ό τάφος τοΰ Αλεξάν
δρου Σεβήρου καί τής μητρός του Ιουλίας Μαμμαίας.

έν τών σηιχαντικωτέοων συμβεβηκότων άφ'ό'σα έδό- 
ςασαν τήν βασιλείαν του. Σήμερον, δτε ή ναυτική , 
ύποβληθεΐσα είς κανόνας μαθηματικούς, έφθασεν είς 
ακμήν τελειότητος, ή έπιχείρησις αύτή μ.άς φαίνεται 
επουσιώδης· άλλά, κατά τούς αρχαίους εκείνους χρό
νους, ήτον μεγίστη καί δυσχερεστάτη. Πολλά περι
στατικά συμβάντα κατά τόν διάπλουν τούτον άπο- 
δεικνύουσι πόσον ήσαν ατελείς αί περί τήν ναυτικήν 
γνώσεις τών Ελλήνων. Μή έξελθόντες πώποτε τών 
ορίων τής Μεσογείου, δπου η πλημμύρα καί ή άμπωτις 
μόλις προσπίπτουσιν είς τήν δρασιν, όταν παρετή- 
ρησαν κατά πρώτον τό φαινόμενον τούτο εϊς τάς έκ- 
βολάς τού Ινδού, δπου πραγματικώς είναι άξιοση- 
μείωτον , τό έθεώρησαν ώς θαύμα, όι ού ήρμήνευον 
οί θεοί τήν αποδοκιμασίαν τού επιχειρήματος των. 
Φαίνεται δτι καθ’ δλον τής θαλασσοπορείας ταύτης 
τό διάστημα, οί ίίλληνες δέν έμακρύνθησαν άπό τήν 
γην , άλλ’ οτι ήκολούθουν τά έζεχοντα μέρη τή ς 
παραλίας μέ τόσην δουλικήν ακρίβειαν, ώστε οί περι
οδικοί άνεμοι, οίτινες εύκολύνουσι τήν ναυτιλίαν εις 
τόν Ινδικόν ωκεανόν δέν τούς έχρησίμευσαν όιόλου. 
ΐδού διατί κατέτριψαν δέκα μήνας ολοκλήρους είς 

τόν διάπλουν τούτον, δστις, άπό τό στόμιον τού 
Ινδού μέχρις έκείνου τού Περσικού κόλπου, όέν υπερ

βαίνει τάς είκοσι μοίρας. Είναι πιθανόν δτι έζ αί- 
τιας τών συνεχών κατα την Ασιαν μεταυολων και 
τών πολιτικών σπαραγμών, οίτινες προήλθαν άπό 
τάς υ.εταξύ τών διαδόχων τού Αλεξάνδρου έριδας, 
ή ναυτιλία τής Ινδίας, τήν όποιαν έπεχείρισε πρώτος 
ό Νέαρχος, διεκόπη. Τό ινδικόν δμως μετά τής
Αλεξανδρείας έμπόριον, οχι μόνον διετηρήθη, άλλά 
καί έπί τοσοϋτον ήκμασεν έπί τών Ελλήνων τής Αί- 
γύπτου βασιλέων, ώστε κατέστη άφθονος καί μεγίςη 
πηγή πλούτου λαμπρύνασα τήν μοναρχίαν των.

(Robertson, The history of America').

Εντός δ' αύτοΰ. εύρέθη λάρναξ έκ λίθου, λευκού, καί 
εντός τής λάρνακος άγγεΐον δέκα δακτύλων έχον ύψος 
καί περιφέρειαν 22, κυανούν δέ τό χρώμα, καί έχον 
έπειργασμ.ένα καί πέριξ καί είς τόν πυθμένα ζώδια 
έν λευκώ άναγλύφφ. Π ύλη έξ ής ήν κατεσκευα-

ΙΓο^τΛάίϊον άγγεΐοΫ. “ ,

σμένον ήν είδος ςιλπνού ύελώδους μίγματος, εχοντος 
σύτασιν καί ομοιότητα κυανού δνυχος, έφ’ ού έξεϊχον 
αί λευκαί παραστάσεις, ούχί ώς έπικεκολλημέναι 
Τινες ή πρόσθετοι, άλλ’ώς έκ τού αύτοΰ συνιστάμε- 
ναι μίγματος ,; γινόμεναι δέ λευκαί καθ’δσον προέ- 
κυπτον ύπέρ τό έπίπεδον, ώς λευκαίνεται ό άφρός ό 
έπιστέφων τά κυανά κύματα.

Αλλά κυρίως γενικόν έκίνησε θαυμασμόν r εξαί
σια καλλονή των εικόνων, άξια τής άρίστ/,ς έλζ/ηνι- 
κής γραφίδος. Παρίστων δέ αύται έπί τής μιας 
δψεως τού άγγείου γυναίκα ήμ.-ίγυμνον, άμελώς ήπλω- 
μένην ύπό τήν σκιάν δένδρου καί έπί σωρού λίθων,
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καί τινων. άρχιτεκτονικών τεμαχίων, κρατούσα δέ είς 
τήν χεϊρά άνατετραμ-μενην δάδα, ενώ τόν δεξιόν 
βραχίονα φέρει έπί τήν κεφαλήν. Εμπρός αύτης , 
έπί τού αύτού σωρού κάθηται-,άνήρ στρεφων.τό μέν 
σώμα άπ’αύτής, τό δέ πρόσωπον πρός αύτήν, καί 
κατά τον αύτόν πρόπον κάδηάαι όπισθεν της. .έπί 
άλλου σωρού λίθων γυνή , καί αύτή ημίγυμνος, κρα
τούσα βακτηρίαν ή σκηπτρον εις την άριστεράν. Αύτη 
είναι ή παράστασις της έπισυνημμένης εικονογραφίας.

Επί τού απέναντι μέρους παρίσταται άνήρ διερ- 
χόμενος διά πύλης προς μέρος όπου τόν προσκαλεΐ 
δια της χειρός , ή τόν υποδέχεται γυνή καθημένη , 
καί μεταξύ μέν των ποδών της έχουσα όφιν, άνωθεν 
δε της κεφαλής της έφιπτάμενον πτερωτόν παιδίον. 
Εμπρός δ’ αύτης ίσταται γέρων πάτων έπί στήλης, 
ό πυθμήν δέ τέλος παριστα ή άνδρα η γυναίκα 
καλώς ένδεδυμένην, καί φέρουσαν τόν δάκτυλον εις 
τό στόμα.

Διάφοροι εξηγήσεις έδόθησαν των εικόνων τούτων. 
Οί μέν είπον ότι παριστώσι την ιστορίαν τού Α,δμή- 

μ), της Αλκηστιος, απίθανα προτείνοντες, διότι 
ή Αλκηστις είχε καταβή εις τόν αδην όπως σώση 
τόν άνδρα της, καί μετά ταύτα έκομίσθη προς αύτόν 
πάλιν ύπό τού ίίρακλέους. Δεν, έπρεπε λοιπόν νά είναι 
άνήρ ό διερχόμενος διά τής πύλης τού αδου, ούδέ 
νά προσκαλήται ύπό γυναικός.—Αλλοι δίϊσχυρίσθη- 
σαν ότι αίνίττονται την είς τά Ελευσίνια μύησιν , 
καί ότι τό άγγεϊον ήν τό άπορραντήριον των μυου- 
μένων, ότι ή καθημένη μέ τήν δάδα γυνή είναι ή 
μυουμένη , καί έκ των αγρυπνιών άπαυδήσασα , καί 
τας δυνάμεις της αίσθανομένη ότι έκλείπουσιν, όπερ 
εμφαίνει ή σβεννυμένη δας, οί δέ παρακαθήμενοι ότι 
είναι οί φυλακές της. Επί δέ τού ετέρου μέρους ότι 
φαίνεται ή μυηθεΐσα παραδεδεγμένη ήδη ώς ιέρεια, 
ότι ό «φις, έμβλημα τής σοφίας καί αθανασίας, έμ- 
φαίνει τήν νέαν αξίαν της, καί ότι αύτή εισάγει νέον 
εί; τά μυς-ήρια· ότι δέ τέλος ή έπί τού-πυθμένος γυνή 
είναι ά ίερεια.—Κατ άλλους, εις νύμφης τάφον τό άγ- 
γείον άνήκον, παριστα σκηνάς έπιθαλαμίους καί ερω
τικά;. 11 ανεστραμμένη δας τήν ερωτικήν βαρυθυμίαν, ό 
όοις πλησμονήν ζωικών δυνάμεων καί άκάθεκτον 
πόθον, οί δέ παρακαθήμενοι, τήν τιμήν καί τήν 
σεμνότητα -παραφρουρουσας τήν νύμφην άφ' ετέρου 
δε. κατά τούς αύτούς, φαίνεται ή νύμφη έφ’ ής έφί- 
πταται ό έρως, προσκαλούσα τόν νυμφίον, καί εις
τον πυθμένα τό έμβλημα τού μυστηρίου.

Τό καθ ημάς, τολμίμεν νά προτείνωμεν τήν ακό
λουθον εξήγησιν, ήτις ίσως άποδοκιμασθή ώς πολύ 
αφελής, ημάς όμ.ως δί αύτό τούτο κυρίως προμει- 
διά. Αφ ενός παρίσταται ή ’Ιουλία Μαμμαία, άφ’ού 
ύπερέβη ήδη τού θανάτου τήν πύλην, ό όφις 
μεταςύ των ποδών της αύτό τούτο , ώς γνωστόν , 
σημαίνει, τόν θάνατον, ϊό έφιπτάμενον πτερωτόν 
παιόίον είναι τό δαιμόηόν της, r άϋλος ψυχή της 
απερχομένη είς ουρανούς, ήτις ιδέα καί παράστα- 
σις ήν συνηθεστάτη κατ’ εκείνους τούς χρόνοϋς, 
καί απαντάται συνεχέστατα επί των σαοκοφάγων. 
ό άπώτερον τής πύλης παρά τούς πόδας της ίστά- 
μενος γέρων είναι ίσως ό άνήρ της, προαποθανών. 
Ο δε πέραν τής πύλης ίστάμενίς καί πρός χύτην

πορευόμενος είναι ό τεθλιμμένος υιός της, αύτός ό 
Αλέξανδρος Σεβήρος , Οελήσας έν τή θλίψει του νά 
παραστήση, διά τής έίκόνος ταύτης ότι ή μήτηρ του 
τόν καλεΐ, ότ,ι. σπεύδει πρός αύτήν δι’αύτοϋ τού θα
νάτου. Αφ’έτέρου παρίσταται αύτή ή ’Ιουλία Μαμ- 
μαία ημίγυμνος, ώς τότε πολλάκις παρίσταντο αί 
αύτοκρατόρισσαι καί αί επίσημοι γυναίκες , μέ τήν 
δάδα άνατετραμμένην, καί έμφαίνουσαν τήν άπόσβε- 
σιν τής ζωής, καί αύτή παράστασις συνεχώς ευρι
σκόμενη έπί σαρκοφάγων. Καί ότι τούτο, καί τό τής 
άφιπταμένης ψυχής έμβλημα , οικειότερα φαινόμενα 
πρός τάς χριστιανικά; ιδέας, απαντιόνται ενταύθα, 
δέν θέλει έκπλήξει κανένα, όστις ενθυμείται τόν θρη
σκευτικόν χαρακτήρα τού γ' μετά Χριστόν αίώνος, 
τήν κράσιν των αρχαίων ιδεών μετά των νέων, καί 
ότι ό Αλέξανδρος Σεβήρος είχε τήν εικόνα τού Χρι
στού μεταξύ των εφεστίων θεών του.—Οί έκατέρω- 
θεν παρακαθήμενοι παριστώσιν ίσως ό μέν νέος τόν 
Αλέξανδρον Σεβήρον , έπί θρόνου καθήμενον ύψηλοϋ, 
ή δε, ή τήν αδελφήν τής 'Ιουλίας Μαμμαίας Σοαι- 
μιάδα, τής βακτηρίας έμφαινούσης ίσως τήν γέρου- 
σιαστικήν τού άνδρός της αξίαν, ή τήν θείαν της 
Ιουλίαν Δόμναν , γυναίκα τού Σεπτιμίου Σεβήρου. 

—- Τέλος ά έπί τού πυθμένος είκών εμφαίνει τήν 
σιγήν τού θανάτου. Μίαν κυρίως αντιλογίαν εύρί- 
σκομεν είς τήν έξήγησιν τούτην , καί τ-ήν λέγομεν 
πριν μάς τήν είπώσι, τό κάλλος της εργασίας, άνώ- 
τερον τού όσου έφαίνετο ή τέχνη επιδεκτική κατά 
τήν τρίτην μ. X. εκατονταετηρίδα.

Κατά διαταγήν τού Πάπα Ούρβανοϋ II τού Βαρ- 
βερίτη; έλήοθη τό άγγεϊον τούτο άπό τόν τάοον κατά 
τά έτη 1623 έως 1644, καί κατετέθη εις τούς οίκους 
τής Βαρβερίνής οικογένειας, όπου διαμεϊναν περί τούς 
δύω αιώνας, εκαλείτο τό βαρβερίνιοΐ άγγεϊον. 
Αλλά περί τά 1795 ήγόρασεν αύτό ό πρέσβυς τής 
ίγγλΐας, Κ. Γουλιέλμος Αμιλτών, αντί 560,000 φρ. 
διά τό μουσέΐον τού Δουκός τής Πορτλανδίας, όπου 
έγινε περίφημον ύπό τό όνομα Πορτλανδίου άγγείουι 
Αλλά μετά τόν θάνατον τού Δουκός οί κληρονόμο, 
του μή θέλοντες νά έχωσι τήν εύθύνην τής διατηρή- 
σεως τοιούτου αριστουργήματος, ού ή κτήσις έφεοεν 
εις τήν Αγγλίαν τιμήν, τό παρακατέθεσαν εις τό 
Βρεταννικόν Μουσέΐον δι’άσφάλειαν. Εκεί έμενεν εκ
τεθειμένο» έν τώ μέσω τής ύπ’άριθ. 9 αιθούσης, έπί 
όκτχγόνου τραπέζης καί ύπό όάλινον κάλυμμα. — 
Αλλά τήν 7 φεβρουαρίου 1845, εις τών έζ’.σκεπτο- 
μένων τό Μουσέΐον, Γουλιέλμος Λλόϋδς καλούμενος, 
άμα έφθασεν εμπρός είς τό άγγεϊον τούτο , λαβών 
ύπό τόν μανδύαν του μέγαν λίθον , τόν έσφενδόνισε 
κατ’ αύτού, καί τό έσύντριψεν είς μικρότατα τμή
ματα. Μεγάλη ύπήρξεν ή έκπληξ'.ς καί ή θλίψις ούων 
τών φιλομούσων καί φιλόκαλων διά τόένκλη μα τούτο. 
0 χαιρέκακος κακούργος συνελήφθη άμέσως, καθυπε- 
βλάθη είς έξέτασιν, καί έπροφασίσθη παράδοξον μονο
μανίαν ή ερεθισμόν τών νεύρων του. Παραπέμφθη δε 
είς τά δικαστήρια, άλλ’έπειδή δέν υπάρχει νόμος 
τιμωρών τά τοιαϋτα εγκλήματα, κατεδικάσθή μόνον 
... νά πληρώσγι τά ύαλίον, ύφ’δ- έκαλύπτετο τό άγ- 
γεϊόν. Αλλ’άν ό νόμος τών Αγγλων είναι άτελής, 
ή τέχνη των είναι θαυμασμού αξία. Εύρέθή τεχνίτης,
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όστις συνεκόλλησε καί τά ελάχιστα τμήματα, καί 
λέγεται ότι σήμερον τό ποοτλάδιον άγγεϊον δέν δια
φέρει άφ’ό,τι ήν πριν ή συντριβή. Ρ. ·

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.
ά) ΜΟΣΧΟΓΑΛΙ1.

Η Μοσχογαλή έχει δύω ποδών καί τεσσάρων δα
κτύλων μήκος άπό τής άκρας τού ρόγχους μέχρι τής 
άκρας τής ουράς· ή κεφαλή αύτης έχει έξ, ή δέ ούρα 
δεκαπέντε δακτύλων μήκος. Τά ρόγχος τού ζώου 
τούτου είναι όξύτερον άπό τό τού σίμωρος (σαμου
ριού), άλλ’ ήττον όξύ τού τής άλώπεκος. Τά ώτία 
έχει στρογγύλα καί τραχέα, τά δέ χείλη κοσμούνται 
άπό μικρούς μύστακας. Τά κύριον χρώμα αύτοΰ είναι 
φαιόν, (tai επ αύτοϋ έχει κηλίδάς μαύρας, ώστε απο
βαίνει όμοιου μέ τό χρώμα τού αίλούρου.

Αμ-φότερα τά γένη τού ζώου τούτου εχουσι μεταξύ

'// jl/ασχογα.Ιη [CiveLlc}. 
ζύ,Ί \ζννηζ<.νΜ··ι μορίων καί τού δακτυλίου θήλακα , 
εντός τού όποίρυ. έκκρίνουσι χυμόν τινα άρωματώδή, 
όμοιάζοντα μέ τόν μόσχον. 6 χυρ-ός ούτος είναι πυμε- 
λώδης· άλλ έχει καί ιδιότητα αϊθερίαν, δηλ. εξατμί
ζεται είς τόν άέρα εις λεπτότατα- μόρια καί δια
δίδομαι είς τά άλλα ζώα. όταν ή,ναι πρόσφατος , 
τότε ή όσρ.ή του είναι βαρεία.

Ο άρωματώδης ούτος χυμός είναι περισσότερος 
εί5 τούς, άρρενας ή εις τάς θηλείας, άλλα τών δεύ
τερων τούτων είναι διπλασίως ίσχυρώτερος, Αποβάλ- 
λουσ·. δ αύτόν αί άγριαι μόναι τριβόμεναι είς δένδρα. 
Τας συνανθρωπε-υομένας όμως οί Αΐθίοπες τής Γινέας, 
θ'. Ινδοί καί οί Ανατολϊται έγκλείουσνν είς κλωβίον 
τΐένόν, όπου δεν δύνανται νά στρέφωνται- άνοίγουσι 
Ίατοπι τό κλώβίον άπό τήν άκραν, έλκουσι τό ζώον 
άπό τήν ούράν; καί άναγκάζουσιν αύτό νά μείνη είς 
«ύτήν τήν θέσιν, θέτοντες μεταξύ τών κιγκλίδων 
του κλωβίου ράβδον, δι ής σφίγγουσι τούς οπισθίους

πόδας του· έπειτα δέ εϊσάγουσι μικρόν κοχλεάριον 
είς τόν περιέχοντα τό άρωμα θήλακα καί ξέουσιν 
έπιμελώς όλας τάς έσωτερικάς πλευράς αύτοϋ, θέ
τοντες τήν οποίαν έξάγουσιν ύλην είς σκεύος, τό 
όποιον καλώς έπιπωματ ζ'ιυσιν. ΤΙ δέ έργασ α αυτή 
επαναλαμβάνεται δίς ή τρις τής έβδομάδος. 11 ποσό- 
της δέ τής αρωματικής ύλης έξαοτάται άπό τής 
ποιότητος- τής τροφής καί τής όρέξεως τού ζώου , 
τό όποιον άποδίδει πεοισσοτέραν τοιαύτην ύλην, όσον 
τρέφεται καλήτερον καί λεπτότερον· κρέας δ’ ώμον 
καί κατακεκομρ,ένον, όρύζιον, μικρά ζώα, πτηνά, μά
λιστα δέ ιχθύες είναι ή τροφή, τήν όποιαν τώ προσφέ- 
ρουσι καί έρεθίζουσι τήν όρεξίν του,

Αί ΛΙοσχσγαλαΐ είναι φυσικώς άγριαι, καί όμως συν- 
αθρωπεύουσιν αύτάς εύκ.όλως, τούλάχιστο-z ίκανώς, 
ώστε νά πλησιάζωσι καί νά τάς χειροθε.τώσιν άνευ 
μεγάλου κινδύνου.

Τά ζώα ταύτα είναι εύκίνητα «αί ελαφρά, άν καί 
τό σώυώ. των είναι ίκανώς παχύ. Πηδώσιν ώς αί γαλαϊ.

καί δύνανται νά τρέζωσιν ώς οί 
κύνες· ζώσιν έκ θηρας έπιπίπτου- 

καταδιώκουσαι τά μικρά
ζώα καί μάλιστα τά πτηνά· ζη- 
τοϋσιν, ώς αί άλώπεκες, νά εισέρ- 
χωνται εις τά ορνιθοτροφεία, ϊνα 
άρπάσιοσΐ τάς όρνιθας. Οί οφθαλ- 

λάμπουσι τήν νύκτα, καί
υποτίθεται ότι βλέπουσιν είς τό 
σκότος.

όταν στερώνται.-ζώων , τρο>- 
γουσι ρίζας καί καρπούς· πίνουσιν 
ολίγον καί διαιτώνται είς τάς καυ- 
στικάς άμμους κ«ί είς τά ξηρά 
όρη, άποφεύγουσαι τούς υγρούς το- 

- πους. Γεννώσι δέ πολλά, καί ή 
φωνή των ομοιάζει προς τήν. του 
όργιζομένου κυνος>

Τόν χυμόν τούτον μετεχειρί- 
ζοντο άλλοτε είς τήν ιατρικήν ώς 
ερεθιστικόν καί αντισπασμωδικόν. 
Οί μυροπώλαι μεταχ ειρίζον.ται τού

τον ένίοτε είς τήν κυπρίαν λεγομένην κόνιν, οί ταμ- 
βακοπ-ώλαι άρωματίζουσι τούς καλούς ταμβάκους 
των, καί οί ζαχαροπλάσται τά γλυκίσματα.

Αί μοσχογαλαϊ άν καί κατάγωνται άπό τάθερμό- 
τεοα τής Αφρικής κλίματα, δύνανται όμως νά ζήσώσίν 
είς τά εύκρατα καί ύπερβόρεια κύ,ίματα, άν προφυ- 
λάττωνται άπό τάς προσβολάςτοϋ ψύχους καί άν έχωσιν 
εκλεκτήν τροφήν. Είς Ολλανδίαν, όπου γίνεται ή εμ
πορία τού άρρώματός τωνί τρέφουσί πολλάς τοtαυ
τός, είς δε τήν Αβυσσϊνίαν βεβαιοϋται ότι πολλοί 
έχουσιν υπέρ τάς τετρακοσίας.

Οί Αΐθίοπες τής Δαρφούρ θέτουσιν είς τόν μοσχο- 
φόρον κόλπον αυτών τώ4 ζ&μον μικρόν τεμάχιο* βου
τύρου ή άλλου λιπώδους σώματος, έρεθίζουσι δε 
αύτάς, καί κατόπι τάς κτυπώσιν, καί ούτως έπιτί}- 
χύνουσι τήν εκκρισιν της άρρωματικής ύλης, ήτις 
μίγνυται είί τό λιπώδες σώμα καί διαπερα αύτό 
ούτως, ώστε γίνεται μυριστή αλοιφή. Μεταχειρί-



ζονται δ αυτά τά βούτυρον της μοσχογαλής διά 
άλείφωσι τά μαλλία των. ’ Κ. Ξ. Κ.

β ΠΕΡΙ ΜΥΡΜΠΚΩΧ.

Οί μύρμηκες άποτελούσι γένος, τού όποιου τά είδη 
είναι δυσχερέστατου νά όρίσωμεν, διότι τά πλεΐστα 
παρουσιάζονται ύπά διαφοράς τού σχήματος, μεγέ 
0ους , ένίοτε δέ καί χρώματος. Υπάρχουσι μεταξύ 
αυτών μύρμηκες θήλεις, ουδέτεροι ή έργάται καί άρ
ρενες. Οί τελευταίοι είναι μικρότεροι, καί ή ζωή 
αύτών βραχυτέρα, οί δε θήλεις μεγαλύτεροι καί 
πολυπληθέστεροι, καί πτερωτοί έπί τινα χρόνον τής 
ζωής τω.ν, έν ώ οί έργάται- στερούνται τοιούτων.

Ολοι γνωρίζουσι ταΰτα τά έντομα, ζώντα έν 
πολυπληθει κοινωνία-, λεγομένη μυρμηκια. Ταΰτα, 
ότε μέν άνορύττουσιν ύπογείους τρύπας εις έδαφος 
μόνιμον καί στερεόν, εις τά κάτω των προς μεσημ
βρίαν άφορώντων τοίχων, εις τά ξύλα ή εις τά των 
άποτετμημένων δένδρων ςζ^ίγγ,· ότε δέ συνάγουσι 
άπειρους κλαδίσκους δένδρων, ξύλα ξηρά ή έτέρας έπί 
φυτών συνηθροισμένας ύλας, ίνα οίκοδομησωσιν είδος 
τί πόλεως , εις ίςν κατασκευάζουσιν οδούς, άγυιάς , 
διόδους άγούσας εις πλατείας. Ενταύθα πού μέν συν
άγουσι καί άποθέτουσι τάς τροφάς , πού δε τά γεν- 
νηθέντα ώά, τά όποια φυλάττουσι μετά πολλής προσ
οχής, έως ού γεννηθώσιν έξ αύτών οί άποδες σκώ- 
ύ.ηκες, τούς οποίους οί έργάται άνατρέφουσι καί 
επιτηρούσι μέχρι της τελείας άναπτύξεως αύτών. 
Γεννώνται δέ- οί μύρμηκες έκ μικρών λευκ,ών ώών , 
τά όποια οί μέν θήλεις γεννώσι όπου τύχη , περιφε
ρόμενοι εις τά ένδον τών ύπογείων· οί δέ έργά- 
ται συλλέγουσιν αυτά μετά πολλής έπιμελείας καί 
καταθέτουσιν εις τόπους πράς τούτω προπαρεσκευα- 
σμένους, καί ή θερμότης έκλεπίζει τά ώά ταύτα.

Εις το ημέτερον κλίμα ό της έπωάσεως άναγ- 
καΐος χρόνος διαρκεϊ δεκαπέντε ημέρας. Οί δέ έκ- 
λεπιζόμενοι σκώληκες είναι έπιμηκείί, καί διαφανείς 
τό σώμα. Αμα δέ δώσωσι σημεΐά τινα κινησεως καί 
ζωής, οί έργάται παρέχουσιν εις αύτούς πάσαν επι
μέλειαν. Οταν δέ ή εξωτερική θερμότης, καί μά- 
λιστα τό φως.τού ήλιου είσδύση εις την μυρμηκιάν, 
οί φύλακες η εξωτερικοί φρουροί είδοποιούσι τούτο 
εις τούς έργάτας, τροφούς τών νεογνών , οΐτινες σύ- 
ρουσι καί μεταφέρουσι τούς σκώληκας εις τά υψηλό
τερα μέρη, όπου ή θερμοκρασία είναι δραστικωτέρα.

Οί έργάται, οί θηλεις καί οί άρρενες έκλεπίζονται 
σχεδόν συγχρόνως. Ολοι δέ μένουσιν έπίτινας ημέρας 
έν τή, μυρμηκια, έπαγρυπνούμενοι, προστατευόμενοι, 
δ ιδασκόμενοι και τρεφόμενοι., ύπά τών πρεσβυτέρων 
εργατών, οΐτινες άκολουθούσιν αύτούς-καί φαίνονται 
ότι όιευθύνουσιν όλα τά κινήματά των.

Οι άρρενες καί θηλεις μύρμηκες μεταναστεύουσιν. 
Η δέ εποχή- της μεταναστεύσεως έκάστου είδους 
είναι ήμέραι τινές τών ωρών τού έτους, πρό πάντων 
τού θέρους καί τού φθινοπώρου. Συνήθως δέ γίνεται 
ή μετανάστευσις κατά την δύσιν τού ήλιου έν χρόνιο 
καλής εσπέρας, ό Χούβερος * *} περιγράφει ώς εφεξής 

*) Ούτος είναι υυ,ς τοΰ περίφημου Χουβ.έρου, τόν όποιον
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νάτην περίεργον τών ζώων τούτων μετανάστευσιν.

« Οί άρρενες, λέγει, έξέρχ ονται τών ύπογείων των 
κατά έκατοστύας καί περιάγονται τά άργυροειδή καί 
διαφανή πτερά των. Οί δέ θήλεις, όλ'ιγαριθμότεροι 
οντες, εϊσδύουσιν εις τά μέσον αύτών καί άνοίγουσιν 
έπισης τά πτερά των, τών οποίων ή στιλπνώδης 
λάμψις αύξάνει πολύ τήν τέρψιν τού Θεατού, προερ- 
χομένην άπό κίνησιν τοσούτου πλήθους ζωυφίων. 
Πολυπληθής συνοδεία εργατών παρακολουθεί αύτούς 
έφ’όλων τών φυτών, τά όποια διατρέχουσιν· ή ατα
ξία καί ό θόρυβος επικρατεί έτι έν τή μυρμηκια· ό 
αναβρασμός αύξάνει κατά πάσαν στιγμήν· τά πτε
ρωτά άτομα άναβαίνουσι καί άνέρπουσι δραστηρίως 
έπί τών μακρών χόρτων, οί δέ έργάται άκολου
θούσιν αύτούς, ερχόμενοι άπά τού ένάς εις τάν άλλον 
άρρενα, άπτοντα. αύτών διά τής κεραίας των, καί 
φαίνονται οίονεί παρέχοντες τροφήν έτι εις αύτούς. 
Οί άρρενες έγκαταλείπουσι τέλος τήν εστίαν ύψού- 
μενοι εις τάν άέρα ώς διά γενικής ώθήσεως, οί 
δέ θήλεις άκολουθούσιν αύτούς. Τής πτερωθείσης αγέ
λης άφανισθεΐσης, οί έργάται έπιστρέφουσι πάλιν εις 
τά ίχνη τών προσφιλών αύτών όντων, τά όποια έπε- 
μελήθησαν μετά τοσαύτης σπουδής, καί τά όποια 
δέν θέλουσι πλέον μεταϊδεϊ.

ϊψωθέντες δέ οί ύπόπτεροι μύρμηκες, συναθροί
ζονται καί συνέρχονται. Οί θήλεις φαίνονται ποτέ 
μέν άκινητούντες, ποτέ δέ πτερυγΐζοντες. Μετ’ού 
πολύ τά ζωύφια ταΰτα πίπτουσιν, ύποστηριζόμενα 
υπό τών πτερών των, τά όποια χρησιμέύουσιν εις 
αύτά ώς αλεξίπτωτα *). Μετά δέ ταύτα όλοι οί θέ
λεις καίτινες άρρενες συναθροίζονται πάλιν, ίνα σχη- 
ματίσωσι σμήνος ώς νέος λαός.

Εκτός τούτου όλαι αί φυλαί τών μυρμ.ήκων δέν 
χωρίζονται κατά τόν αύτόν τρόπον, αλλά τινές μέ- 
νουσιν έγκυοι εις τόν άέρα, όπου σχηματίζονται ώς 
νέφη, τά όποια οί άνεμοι παρασύρουσιν εις μεγάλα 
υψη, όθεν πίπτουσιν έπί τής γής, πολλάκις μακράν 
τού τόπου τής γεννήσεώς των.

όταν οί θήλεις μύρμηκες συ/.λαμβάνωσι, φαίνεται 
ότι τά πτερά των καταντώσι δι’αύτούς παντάπασι 
περιττά· όθεν καί ζητΟύσι ν’ άπάλλαχθώσιν αύτών. 
Επειδή φαίνονται συνήθως ότι συλλαμβάνουσιν αύτά 
μέ τό ράμφος των, καί ότι τά άποσπώσι μέ τούς πόδας 

καί μάλιστα έν καιρώ καί τού ελάχιστου κιν
δύνου, ίνα άποφύγωσιν αύτόν εύκολώτερον.

Υπάρχουσι δέ καί τινες φυλαί μυρμήκων μή συλ- 
λαμβάνουσαι εις τόν άέρα, άλλα συνερχόμεναι πρός 
τήν κοινήν κατοικίαν ή όχι μακράν αυτής, ένθα οί 
έργάται φαίνονται ότι έναντιούνται εις τόν άποικΐ- 
σμόν. Τού μεγάλου σκοπού τής φύσεως έκπληρω- 
θέντος, οί έργάται καταλαμβάνουσιν άπά τά πτερά 
τούς έγγύους θήλεις, άποσπώσιν αύτά άπ'αύτών, καί 
τούς άναγκάζουσι νά έπιστρέψωσιν οίκαδε, όπουπαρα- 
φυλάττουσιν αύτούς μετά προσοχής, καί τούς τρέφουσι.

άνεφέροςχεν έν τή περί μελισσών σημειώσει ['δίφυλλα?.
, σελ. ]. Ό πατήρ κατηνάλωσεν ολόκληρον τόν 

βίον αύτού ερευνών τά τής φύσεως τών μελισσών, ό δέ
υιός τήν τών μυρμήκων.

*) Μηχανή τ-.ς τών άεροβιτών, μέ τήν όποιαν καταδαί- 
νουσι χωρίς νά •/.«'ίακρεμνισθώσ:.

Μετ’ού πολύ αί μητέρες αύται, τών οποίων ή γασήρ 
έξογκούται πολύ διά τήν τών ώών άνάπτυξιν, γεν- 
νώσ’ιν αύτά, οί δ’έργάται τά λαμβάνουσι πάντα, ώς 
εΐρηται, καί τά συσσωρεύουσιν είς τόπους, όπου μετ ού 
πολύ έκλεπίζονται,

Εύρίσκονται δέ εις μυρμηκιάς άτομα τριών ειδών 
τού αύτού γένους, καί τούτο είναι συνηθέστερον· 
άλλ’εύρίσκονται έκτος τούτων καί άλλαι συγκείμε- 
ναιέκ πολυαρίθμων εργατών ενός ή πλειόνωνόλως δια
φόρων φύλων. 0 όηθείς φυσιολόγος ήρεύνησε μετά μεγί
στης έπιμελείας τά ήθη τού μεγάλου ξυλομύρμηκος. 
II μυρμ.ηκιά αύτού είναι διατεταγμένη, λέγει, κατά 
πάντας τούς κανόνας, οδς απαιτεί ή μάλλον έσκεμ- 
μένη ύγιεινή. Επειδή όλα τά όμβρια ϋδατα άπορ- 
ρέουσιν ούτως, ώς·ε ή κατοικία είναι ελεύθερα υγρα
σίας· ή είσοδος είναι απαγορευμένη εις παντα πολέ
μιον. Αί έσωτερικαί κατοικία’, διατηρούσι αείποτε 
θερμοκρασίαν σταθεράν.

Συνήθως οί μύρμηκες ούτοι, άφ ού εκλέζωσι τον 
κατάλληλον εις καθίδρυσιν τόπον, συνεννοούνται ίνα 
έργασθώσι κοινώς εις τήν οίκ.οόομην. Οι μεν εργά
ζονται ώς σκαπανείς, μετακομίζοντες εις έκαστος 
ιδίως ή και δύω, τρεις ή τέσσαρες όμοΰ, τά όποια 
άνορύττουσι τεμάχια γής· οί δε παραλαμβανοντες 
τήν έξωθεν κομισθεϊσαν ύλην, έποικοόομούσιν είτε 
συμπλάττοντες αύτήν μέ εΐδός τι σίελου, τάν όποιον 
έκ τού στόματός των έκχέουσιν, είτε επισωρευοντες 
αύτήν εις κενούς τόπους. Εάν έν τύ> μεταζυ έπέλθή 
βροχή, τήν όποιαν φαίνεται ότι προβλέπουν, ό λαός 
σπεύδει νά έργασθή μ.ετά πλείονος όραστηριοτητος 
εις τά ενδότερα καί βαθύτερα έργα. II γή ζυμονεται 
με τό ρηθέν υγρόν καί γίνεται εΐδός τι κεραμωτόν 
(κουρασάνι), τό όποιον μετακομίζεται εις τά κάτω 
μέρη τού κτιρίου. Μετ’ού πολύ δέ είναι τούτο όΐή- 
ρημένον εις στοάς καί θόλους ύπογείους, προωρισμε- 
νους νά άγιοσίν εις εϋρυχώρους θαλάμους, εις αίθου
σας κοινά;, εις άς ή οικογένεια άποθησαυρίζει καί 
διατηρεί τάς τροφάς, τάς προμήθειας καί τήν ελπίδα 
μελλούσης γενεάς.

όπαί έξωτερικαί χρησιμέύουσιν, ούτως εΐπεϊν, ώς 
πύλ,αι πόλεων καί άγουσιν άπό τής επιφάνειας τής 
οικοδομής εις τά βαθύτερα δωμάτια αύτής. Εχει δέ 
κυρίως μίαν μόνην, ούσαν έν τώ μεσω ή κατα την 
κορυφήν τής ίμυρμηκιάς μέ πολυαρίθμους διαβάσεις 
στενωτέρας , δι’ ών δύω μόνον ή τρεις μύρμηκες δύ- 
νανται συγχρύνως νά διέλ.θωσι. Συνήθως μάλιστα 
περί τήν δύσ.ν τού ηλίου ό'λαί αύται αί θύρ-ες φράτ- 
τονται, ώστε νά υ.ήν είσέλθωσιν αλλόφυλα ζώα, τά 
όποια οί εις τήν πύλην τεθειμένοι σκοποί έπιτηρούσιν. 
Από τής ανατολής δέ τού ήλιου αί είσοδοι άποφράτ- 
τονται, τούλάχ ιστόν εάν ή κατάστασις τής ατμό
σφαιρας δέν άντίκειται εις τήν έξοδον τών εργατών, 
οΐτινες τότε ασχολούνται εις τάς εσωτερικά; οικο
δομάς.

Οί μύρμηκες εις οίασδήποτε φυλάς και άν άνήκωσι 
παρουσιάζουσιν έτι λεπτομέρειας ηθών καί έξεων 
υπερβαλλόντως περιέργων, έκ τών οποίων άναφε- 
ραμέν τινα.

Κατ’ άρχάς φαίνονται ότι έχουσιν εΐδός δια
λέκτου άφώνου ή χειρονομίας, διά νά έκφράζωσι

τάς αμοιβαίας άνάγκας των. Οΰτω παρ. χάρ. ότα, 
προσβάλλωνται μύρμηκες είς τήν είσοδον τής κατοι
κίας των , εισέρχονται τινές είς την μυρμηκιάν καί 
φαίνονται ότι σημαίνουσι τόν κίνδυνον, έν ώ οί προσ- 
βληθέντες αμύνονται γενναίως, όπως δώσωσι καιοόν 
είς τούς κατοίκους τής ποΐ,ιουρκουμένης πόλεως να 
έτοιμασθώιι καί μεταφέρωσι βαθύτερα είς ασφαλέ
στερα; άπόθήκας τά ώά καί τούς σκώληκας, οΐτινες 
κατετέθησαν εις τά εξώτερα μέρη τής κατοικίας, διά 
νά λχμβάνωσι τήν ζωογόνον τής θερμότητας επιρ
ροήν. II κίνησις γίνεται μετ’ού πολύ γενική· οί μύρ
μηκες ύπάγουσι καί έρχονται καί φαίνονται τρέχον
τες μέ θόρυβον έκχύνουσι δέ όξύ τι δσιμύτατον, τού 
όποιου ή βαρεία οσμή προσβάλλει μεγάλως τήν όσφρη- 
σιν , ώς τό άπεσταγμένον όξος. Οταν δέ αί προσ- 
βόλαί καί φθοραί αύται επαναλαμβάνονται συχνά, οί 
μύρμηκες μεταναστεύουσιν. Ϊ1 μετανάστευσις δ’αύτ ι 
είναι γενική, προοριζομένη ύπότινων ατόμων, ό Χοό- 
βέρος, περιγράφων τά ήθη τών μυρμήκων, εκφράζε
ται ουτω περί τής μεταναστεύσεως αύτών α Εάν κα
τοικία τις σκιάζηται ή ύγραίνηται, ή είναι εκτεθειμένη 
είς τάς προσβολάς τών διαβατών, ή γειτονεύουσα εις 
εχθρικήν μυρμηκιάν, δέν χρησιμεύει πλέον είς τούς 
κατοίκους της, καί απέρχονται νά θεμελιώσωσιν άλλοϋ 
νέαν πατρίδα. »

0 συγγραφεύς ούτος, ταράξας ποτέ τήν κατοι
κίαν λαού μυρμήκων, παρετήρησεν ότι άπώκισαν. 
Ει ε δέκα βήματα μακράν τής φωλεάς των, νέαν 
υ.υομηκιάν κοινωνούσαν μέ τήν παλαιάν διά τίνος 
ατραπού , δι’ ού άπήρχοντο καί έπέστρεφον πολυά
ριθμοι. Παρετήρησεν , ότι όλοι όσοι άπήρχοντο είς 
τήν ν'αν κατοικίαν ήσαν φορτωμένοι μέ τάς συζυ
γούς τω·>, έν ώ όσοι διευθύνοντο είς τήν παλαιάν , 
ήρχοντο νά ζητήσωσι κατοίκους διά τήν νέαν.

Επρεπε νά ΐδή, τις, λέγει, φθίνοντας τού; νεοσυλ- 
λεκτούντας είς τήν γενέθλιον μυρμηκιάν, διά νά 
κρίνη μέ πόσον ζήλον κατεγίνοντο ύπέρ τής αποικία.-. 
’Επλησίαζον κατεσπευσμένως πολλά άτομα, ά τινα 
έκολάκευον άλληλοδιαδόχως διά τής κεραίας των 
καί έφαίνοντο αληθώς, ότι τούς έποότεινον τάν απο
δημίαν. Εάν ό προσκαλούμενος συγκατετίθετο, ό 
νεοσυλλεκτών έστοεφε διά νά άρπάση αύτόν- ούτος 
δέ άνηρτάτο έπ’αύτού. Καί ταύτα πάντα έγίνοντο 
φιλικώτατα. ’Ενίοτε όμως οί έπιτηρούντες τήν μετα- 
νάστευσιν ήρπαζον έξαίφνης άλλους μύρμηκας, τούς 
όποιους όσυρον εκτός τής μυρμχμιάς, χ,ωρις νά τοις 
δώσωσι καιρόν ν άντισταδώσι.

Τούτο δέ γίνεται, όταν ή νέα κατοικία είναι έτοιμη, 
όταν τά χωρίσματα, οί θολοί καί αί ύίοόοι είναι 
κατεσκευασμένοι. ;

όταν ή νέα φωλεά άπέχη πολ.ύ τής πρώτης, εύρί- 
σκονται, κατά Χούβερον, έν τώ μεταξύ τής όδοϋ 
οικήματα, συγκ.είμενα έκ πολλών δωματίων, ίκανως 
εύρυχώρων, όπου οί έργαται, οί θηλεις και οί άρρενες 
άνεπαύοντο πρός καιρόν? 4

έν τών περιεργοτέρων είς τήν ιστορίαν τών μ.υρ- 
μη'κων είναι ή τέχνη, μεθ’ής τά έντομα ταύτα έ|- 
κύουσι τάς ψύλλας (ζωύφια τών δενόρων’, αιτινες 
είναι ή κυριωτέρα τροφή των. Αύται ό είναι αι άγε- 
λ,άδες τών μυρμήκων.
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Είναι γνωστόν ότι αί ψύλλαι προσκολλώνται έπί 

τών φυτών, διά νά τά έκμυζώσι, παρεισάγουσαι είς 
τό πλέγμα των τήν άκραν τής αντλίας των. Είναι 
επίσης γνωστόν, ό'τι τά πλεϊστα τούτων είδη , διά
φορα κατά τό είδος τοΰ φυτού, φέρουσιν όπισθεν δύω 
κεράτια , δι ών έκκρίνουσιν ύγρόν τι μάλλον η ήττον 
ζαχαρώδες, τό όποιον πολλάκις εξακοντίζεται είς 
διάςηαα ίκανώς μακρόν, καί τό όποιον ξηραινόμενον 
έπί τών φύλλων σχηματίζει είδος τι βερενικείου, κα
λούμενου μέλι υγρόν. Τό ύγρόν τούτο ευρισκόμενον 
κατά τό έαρ έπί τών φύλλων τών φυτών, ένόμισαν 
έπί πολύ ό'τι έκχέεται άπό τά φυτά αύτά, άλλ’ό 
Βοασσιέ παρετήρησεν ήδη, ότι οί μύρμηκες περιεμε- 
νον τήν στιγμήν, καθήν αί ψύλλαι έξέχεον τό πολύ
τιμον τούτο μάνα, τό όποιον ήρπαζον εύθύς.

Κλάδος σκολύμου έκαλύπτετο έκ μελανών μυρμή
κων καί ψυλλών. ό Χούβερος παρετήρησε τάς ψύλλας 
αύτάς, διά νά νόηση , εί δυνατόν, πότε έκκρίνουσιν 
αύτήν τήν ύλην· άλλ’ είδεν ότι έξεχέετο σπανιώ- 
τατα, καί οτι αί ψύλλαι μακρυνόμεναι τών μυρμή
κων, ερριπτον αύτήν μακράν. Πώς συνέβαινε λοιπόν 
ώστε οί μύρμηκες, περιφερόμενοι έπί τών κλάδων , 
νά έχωσι σχεδόν όλοι κοιλίας γεμάτας προφανώς ; 
Μόνος είς μύρμ.ηξ, παρατηρηθείς έπιμελώς, έξήγησε 
τό μυστήριον τούτο. Ηκολούθησεν είς τήν πορείαν 
του αύτόν διαβαίνοντα, χωρίς νά σταματήση έπί 
τινων ψυλλών, τάς οποίας αύτή ή πρόσψαυσις δέν 
ήνόχλει παντάπασι. Μετ’ού πολύ ό μύρμηξ έσταμά- 
τησε παρά τινι τών μικρότερων ψυλλών, τήν όποιαν 
έφαίνετο ότι κολακεύει διά τής κεραίας του, άπτόμε- 
μενος έξ υπαμοιβής τήν άκραν τής κοιλίας της μέ 
ζωηροτάτην κίνησήν, ό παρατηρητής είδε μέ θαυ- 
μασμόν έκκρινόμενον έκ τού σώματος τής ψύλλης τό 
ύγρόν, τόν δέ μύρμηκα λαμβάνοντα καί διαβιβά- 
ζοντα παρευθύς είς τό στόμα του τήν μικράν ρανίδα. 
Αλλη ψύλλη, ωσαύτως κολακευθεϊσα, έξέχυσε τό 
θρεπτικόν ρευστόν κατά τόν αύτόν τρόπον είς μεγα
λητέραν δόσιν. ό μύρμηξ προσήλθεν έπειτα είς 
τρίτην, καί μάλιστα είς πέμπτην ψύλλην. Κορεσθείς 
δ αναμφιβόλους κατέβη τόν κορμόν τού σκολύμου 
καί έπεστρεψεν οίκαδε.

Ο Χούβερος καί άλλοι έκαμον μυριάκις αύτήν τήν 
παρατήρησιν. Είναι δέ βέβαιον, ότι οί μύρμηκες γνω
ρίζουσι νά λαμβάνωσι κατά τά δοκοϋν έκ τών ψυλ
λών αύτό τό ύγρόν, τό όποιον τό ζώον ήςεύρει έπί 
σης νά συλλέγη, όταν έκκρίνεται.

Αί κίδες (έντομ.ον τού κικιδίου) παρέχουσιν έπίσης 
τροφήν είς τούς μύρμηκας. ό Χούβερος παρετηρησεν 
αύτάς έπί τών Περσικών μηλεών (ροδακινέων) , έπί 
τής αμπέλου, χρυσομηλέας ( πορτοκαλέας ), καί έπί 
συκαμηνέας. Αλλά τό Οαυμαστότερον. εϊς τλν ιστο
ρίαν τών μυρμήκων είναι τά ακόλουθα, τά όπυΐα ό 
Κ. Χούβερος διέγραψεν ώς άποτέλεσμα βιομηχανίας 
σχεδόν ανθρωπίνου.

Είναι μύρμηκες, οίτινες δέν έξέρχονται ποτέ τής 
κατοικίας των· δέν βλέπουσιν αύτούς απερχομένους 
ούτε έπί τών δένδρων, ούτε έπί τών καρπών, δέν έκ- 
τίθενται μάλιστα ώστε νά γίνωσι Θήρα άλλων έν
τόμων. Καί όμως είναι υπερβαλλόντως πλήρη έξ 
αύτών τά λειβάδια, οί κήποι, καί τά δενδροκο

μεία τής Εύρώπης. ό αύτός φυσικός, έπιθυμών νά 
γνωρίση πώς οί μύρμηκες ούτοι, οί οίκουροΰντες πάν - 
τότε, έτρέφοντο, άπεφάσισε νά μετακίνηση τήν γήν, 
ό'πουήξευρεν ότι είναι μύρμηκες. Εξεπλάγη έκριζών 
ψύλλας (φυτά), καί έξετάζων αύτάς μέ περισσοτέραν 
επιμέλειαν , άνεγνώρισεν ότι αί σταχοειδεΐς ρίζχι, 
τάς όποιας ωθούν είς μυρμηκιάν, έκαλύπτοντο έκ 
ψύλλων διαφόρων ειδών.

11 άνακάλυψις αύτη έξήγησε πολύ καλώς, διά τί 
οί τού τοιούτου είδους μύρμηκες δέν άπεμακρύνοντο 
τής κατοικίας των, έπειδή εύρισκον έκεϊ όλα τά πρός 
τό ζήν αναγκαία. Αληθώς οί μύρμηκες ούτοι έφρόν- 
τιζον πολύ περί τών ψυλλών των καί έλάμβανον 
συχνά αύτάς είς τό στόμα, διά νά τάς μεταφέρωσιν. 
είς τά ένδότερα τής φωλεάς.

0 Χούβερος είδε μύρμηκας δύω όμορων κατοικιών 
ερίζοντας περί ψυλλών. Οταν οί τής μιας έξ αύτών. 
τών φωλεών ήδύναντο νά είσέλθωσιν είς τήν άλλην, 
άφηρουν αύτάς τών πρώτων κατόχων, καί πολλάκις 
ούτοι διεφιλονείκουν περί αύτών, διότι γνωρίζουσι 
τήν αξίαν τών μικρών τούτων ζωυφίων. Ούτος είναι 
ό θησαυρός των, τό μόνον κτήμά των. Η μυρμηκιά 
δ’είναι μάλλον ή ήττον πλούσια κατά τό ποσόν τών 
ζώων αύτών, τό όποιον έχει· ταΰτα είναι τά θρέμ
ματά των, αί αγελάδες των, αί αίγες των. Δέν έμάν
τευσε κάνεις προσθέτει, ότι οί μύρμηκες ζώσιν ώς οί 
ποιμενικοί λαοί.

Φαίνεται ότι οί μύρμ.ηκε; ούτοι μετακομίζουσιν. 
ούτω τάς ψύλλας καί τάς τρέφουσι, διά νά άπολαύω- 
σιν άνετώτερα τού υγρού, τό όποιον έκκρίνουσιν.

Οί μύρμηκες έχουν μ.έγα συμφέρον είς τήν όιατή- 
οησιν τών ψυλλών, περί τών ώών μάλιστα αύτών 
φροντίζουσι πολύ. Κατά ήμέραν τινά τού νοεμβρίου,. 
ό Χούβερος περίεργος νά μάθη, έάν φυλή τις μυρμή
κων ήρχισε νά εϊσδύη είς τά υπόγειά του, κατεδά
φισε μετά προσοχής έκαστον θάλαμον τής κατοικίας 
των χωριστά. Δέν είχε προχωρήσει πολύ είς τήν 
κατεδάφισή , ότε άνεκάλυψε δωμάτιον, περιέχον 
σωρόν μικρών ώών, τά όποια περιεκυκλούντο ύπό 
πολλών μυρμήκων, οίτινες έφαίνοντο λαμβάνοντες 
φροντίδα καί ζητούντες νά τά μετακομίσωσιν. Οί 
μύρμηκες δέν έγκατέλειψαν τό δωμάτιον, τό όποιον 
κατέλαβεν ό παρατηρητής μας, ϊνα τό έξετάση καθ 
ησυχίαν. Κατά τήν μεταφοράν οί μύρμηκες ούτοι 
διέθεντο τά ώά άλλως, ώς διά ν’ άποφύγωσι την 
έρευναν. Τά ώά δε ταύτα ήσαν αναμφιβόλους ώά 
ψυλλών.

Ακολουθούντες πάντοτε ώς οδηγόν είς τήν περί 
τών μυρμήκων ιστορίαν τόν καρτερικόν καί δεινόν 
παρατηρητήν, παρά τού όποιου ήδη ήρύσθημεν τόεα 
περίεργα πράγματα, υπολείπεται νά κάμωμεν γνω
στόν τόν πληθυσμόν τών μυρμήκων, είς ον εύρι- 
σκονται ήνωυ.ένα διάφορά είδη, ά τινα φαίνονται 
άποτελούντακοινωνίας μικτάς, τούτέστιν όπου παρα
τηρούνται συγχρόνως έργάται μύρμηκες, άνηκοντες 
έναργώς είς άλλα είδη. Οί μύρμηκες ούτοι, έργάται 
διάφοροι, ήρπάχθησαν κατά τήν πρώτην αύτών ηλι
κίαν άπό τήν κοινότητα, έν ή έγεννήθησαν κατέτη- 
σαν αιχμάλωτοι, καί έπεφορτίσθησαν μοναδικώς έργα, 
φροντίδας οίκιακάς, τήν τών σκωλήκων τών άρπάγων

ανατροφήν, καθώς καί τών τής ιδίας αύτών φυλής , 
οίτινες, ώς αύτοί, θέλουσιν άρπαχθή έκ τής οικογέ
νειας παρ’ ατόμων, είς τά όποια είναι ήδη όποτεταγ- 

μένα. Αύτοί είναι οί μύρμηκες, τούς όποιους ό Χού
βερος ονομάζει μαχίμους, άμαζόκας, Λεγεώνας.

Τά όργανα τών μυρμήκων αύτών δέν είναι, ώς 
παρά τοΐς έργάταις, έργαλεϊα, άλλ’όπλα. Διά τούτο 
ό Χούβερος περιέγραψεν έπιμελώς πολλούς έκ. τών 
πολέμων αύτών, ε.ίς. τούς όποιους ήτο παρών..

όταν έν ήμερα αιθρία ή θερμότης τής ατμόσφαιρας 
άρχίζη νά έλαττούται τακτικώς τήν αύτήν ώραν καί 
κατά πολλάς ή,μέρας κατά συνέχειαν, αί αμαζόνες 
μύρμηκες εξέρχονται τών οικιών των πορεύονται είς 
πυκνάς στήλας καί διευθύνονται ώς σώμα στρατού 
είς τήν μυρμηκιάν, καθ’ής προτίθενται νά είσβάλωσι 
καί, τής όποιας πιθανώς έγνώρισαν προηγουμένως τάς 
έσωτερικάς διαιρέσεις. Μ’ολην τήν ίσχυράν άντίς-ασιν 
καί πεισματώδη άπόκρουσιν τών κατοίκων, οί μα
χηταί είσδύουσιν ό μόνος δέ σκοπός αύτών είναι 
νά καταλάβωσι τούς σκώληκας καί τάς νύμφας, αί
τινες μέλλουσι νά γεννήσωσιν έργάτας, καί νά τούς 
μεταφέρωσιν, έν μέσω τής μεγάλη,τέρας αταξίας εϊς 
τήν κατοικίαν των. ό Χούβερος, περιγράφων αύτήν 
τή·ν έκστρατείαν, παρατηρεί ότι αύτά τά έντομα δέν 
έχουσιν είς τάς έπιδρομάς των, είμή ένα μόνον σκο
πόν, νά άρπάσωσι τούς έργάτας μύρμηκας, ευρισκο
μένους εισέτι είς τά σπάργανα , καί νά τούς κατα- 
στήσωσιν είλωτας, διά νά έργάζωνται μετ’ αύτών, 
νά άνατρέφωσι τά τέκνα των, καί νά τοΐς παρέχωσι 
τά πρός τό ζήν. Διά τούτο δέν άρπάζουσι ποτέ , 
είμή τούς σκώληκας καί τάς νύμφας, άτομα ουδέ
τερα, τούτέστιν έργάτας. Οί άρρενες καί θήλεις δέν 
χρησιμεύουσι παντάπασιν είς αύτούς.

0 αύτός ακάματος τών μυρμήκων παρατηρητής 
προσθέτει περί τών πολέμων αύτών· a Εάν θέλωμεν 
νά ίδώμεν παρατεταγμένους ςφατοός, μάχην καθ όλας 
τάς φάσεις , πρέπει ν’άπέλθωμεν είς τά δάση , όπου 
οί ξανθοί μύρμηκες γίνονται κύριοι όλων τών έντόμων, 
τά όποια εύρίσκονται είς τάς διαβάσεις των. Θελομεν 
ίδεΐ έκεϊ πόλεις πολυπληθείς καί αντιζήλους, δρό
μους πεπατημένους άναχωρούντας άπό τήν μυρμη
κιάν ώς τόσαι ακτίνες, έφ’ών πορεύεται αναρίθμητου 
πλήθος μαχητών πολέμους μεταξύ τών στιφών τού 
αύτού είδους , διότι είναι φυσικώς εχθροί καί ζηλό
τυποι πρός τήν. γείτονα πρωτεύουσαν. Αύτόθι παρε- 
τήρησα δύο έκ τών μεγάλη,τέρων μυρμηκιών συμ- 
πλεκομένας μεταξύ των . Δεν δύναμαι νά είπω δ,"Ί 
έξήψε τήν έριν μεταξύ αύτών τών δημοκρατιών, 
αίτινες ήσαν τού αύτού είδους, τού αύτού μεγέθους 
καί πληθυσμού καί κείμεναι άπ’ άλλήλων εκατόν 
βήματα- δύω αύτοκρατορίαι. δέν εχουσι περισσοτέ
ρους μάχητάς. Πλήθος άπειρον έκ τών, έντόμων 
αύτών κατελάμβανε όλα τά διαστήματα, τά όποια 
έχουριζον τάς μυρμ,ηκιάς· οί στρατοί συνηπαντώντο 
tv τώ μεταξύ τού δρόμου, όπου συνεκροτεΐτο ήμάχη. 
Μυριάδες μύρμηκες έμάχοντο άνά δύο ίστάμενοι απέ
ναντι άλλήλων· πολυπληθέστεροι ετι άνεζητοΰντο, 
προσεβάλλοντο καί έσύροντο δέσμιοι· ούτοι δέ μα- 
φαίως έπειρώντο νά διαφύγωσιν, ώς νά προέβλεπον 

(Φυλλάό.ον 27, τόμ, Β'.)

ότι, φθάσαντες είς τήν έχθρικήν μυρμηκιάν, θέλουσιν 
ύποστή τύχην σκληράν.

a To πεδίον τής μάχης είχεν έκτασιν δύω ή 
τριών ποδών τετραγωνικών. Οσμή οξεία έξε- 
κρίνετο πανταχόθεν, καί έ'βλεπέ τις πολυπηθεΐς μύρ- 
εηκας νεκρούς καί κεκαλυμμένους ύττό τού δηλητη
ρίου· άλλους δέ κρεμαμένους άπό τούς πόδας των 
καί συρομένους άμοιβαδόν άντιθετως. ό πόλευ.ος άρ
χιζε μεταξύ δύω μυρμήκων , οίτινες συνεπλέκοντο 
διά τών γνάθων των, ύψούντο έπί τών ποδών, διά 
νά προβή ή κοιλία των καί έξηκόντιζον αμοιβαίους 
τό δηλητήριου κατά τών πολεμίων αύτών. Συμπλε
κόμενοι έπλαγίαζον καί διηγωνίζοντο έπί πολύ είς 
τόν κονιορτόν· άνεγείροντο μετ’ ού πολύ καί ήκρο- 
βολίζοντο. Αλλ’όταν αί δυνάμεις ήσαν ίσοι, οί άθλη- 
ταί έμενον ακίνητοι καί προσεκολλώντο είς τήν γήν, 
έως ου τρίτος μύρμηξ έλθη καί άποφασίση τήν νίκ»»· 
άλλά συνηθέστερον συγχρόνως άμφότεροι έλάμβανον 
συνδρομήν ή ισορροπία δε δέν διερρηγνύετο, είμή. 
όταν πολλοί μαχηταί προέβαινον συγχρόνως καί 
ήνάγκαζον τούς πολεμίους των νά φύγωσι.

α Περί λύχνων άφάς έκαστος στρατός έπέστρεφε 
ϊαθμηδόν είς τήν πόλιν, ήτις τώ έχρησίμευεν ώς 
άσυλον· τών δέ φονευθέντων καί συλληφθέντων μυρ
μήκων μη άντικατασθέντων , ό αριθμός τών μαχη
τών ήλαττούτο έωσού δέν έμενεν ούδείς. Οί μύρ-- 
μηκες έπέστρεφον τήν αύριον είς τήν μάχην πρό τής 
έ'ω, ή σφαγή έπανελαμβάνετο μέ περισσοτέραν μα
νίαν· ή νίκη, ύπήρξεν έπί πολύ αμφιρρεπής· έν τού- 
τοις περί μεσημβρίαν τό πεδίον τής μάχης άπεμα- 
κρύνθη δώδεκα πόδας έκ τής έχθρικής μυρμηκιάς καί 
έκ τούτου συμπέρανα, ότι αύτή έκέρδισε τήν θέσιν. 
Η|όρμή τών μυρμήκων ήτο τοιαύτη, ώστε τίποτε δέν 
έδύνατο νά τούς άποτρέψη άπό τήν έπιχείρησιν των.»

Εν τούτοις τά συνήθη έργα άμφοτέρων τών ά.τι- 
ζήλων πόλεων δέν διεκόπησαν παντελώς, τής τά- 
ξεως καί τής ήσυχίας έπικρατούσης αύτόθι Π μάχη 
έτελείωσεν άνευ αποτελέσματος δυσαρέστου, διότι 
έπήλθε βροχή, όιαρκέσασα έπί πολύ , καί οί μ,ύρμη- 
κες δέν έδύναντο νά διέλθωσι τήν οδόν, ήτις έδύ
νατο νά γίνη αφορμή νέων μαχών.

Οί αίματόχροες μύρμηκες προμηθεύονται έργάτας 
έκ τών φαιών μυρμήκων δι’ έκστρατειών άναλόγων 
πρός τάς τών αμαζόνων. Τήν τακτικήν αύτών ό 
αύτός Χούβερος περιγράφει ώς άκολούθως..

α Τήν 15 ίουλίου τήν 10 ώραν π. μ., ό αίμ.ατό- 
χρους μύρμηξ πέμπει ώς έμ.προσθοφυλακήν ολίγους 
μαχητάς. 6 μικρός ούτος στρατός οδοιπορεί ταχέως 
μέχρι τής εισόδου τής τών φαιών μυρμήκων φωλεάς, 
καί διασκορπίζεται περί Λυτήν. Οί κάτοικοι βλέ
ποντες τούς ξένους, έξέρχονται παμπληθεί πρός άπό- 
κρουσιν αύτών, έξ ών συλλαμβάνουσι. πολλούς. Οί 
αίματόχροες. δέν προχωρούσι πλέον, καί φαίνονται 
περιμένοντες έπικουρία*, ήτις μετ’ού πολύ φθάνει 
πρύς ένίσχυσιν αύτών. Πρόχωρούσιν ούτοι ολίγον, 
καί φαίνονται ότι ριψοκινδυνεύουσιν άσμένως συμ
πλεκόμενοι· άλλ’όσον πλησιάζουσιν είς τούς πολιορ- 
κουμένους , τόσον έπισπεύδουσι νά πεμψωσι ταχυ
δρόμους είς τήν κατοικίαν των. Οί μύρμηκες φθά · 
νουσι ταχέως διά να ένσπείρωσι τόν τρόμον είς τήν./ 
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μικτήν κοινωνίαν, και παρευθύς νέον στίφος ανα
χωρεί είς τόν στρατόν. Οί αίματόχροες δέν σΐτεύ- 
δουσιν είσέτι νά συνάψωσι μάχην, άλλ ένασχολοΰνται 
νά καταλάβωσι διάστημά τι δύω τετραγωνικών πο- 
δών έμ-προσθεν της μυρμηκιάς, της όποιας τό πλεϊφον 
μέρος έξήλθε νά προσμείνζ) τόν εχθρόν. Περί τό πε
δών άρχίζουσιν οί άκροβολισμοί· συνήθως δέ πάντοτε 
οί πολιορκούμενοι προσβάλλουσι τούς πολιορκούντας. 
0 ικανά πολυάριθμος στρατός τών πρώτων προ- 
προμηνύει γενναίαν άντίστασιν, άλλά δυσπιςοΰσιν εις 
τάς δυνάμεις των, καί σκέπτονται προηγουμένως περί 
της σωτηρίας τών έμπεπιστευμένων αύτοΐς νεογνών.

Πριν η νίκη καταστη, αμφίβολος, έκβάλλουσι τών 
υπογείων των τάς νύμφας, συσσωρεύουσιν αύτάς εις 
μέρος τι της φωλεάς άντίθετον πρός εκείνο, όθεν έρ
χονται οί πολέμιοι, ίνα δυνηθώσι νά τάς μετακομί- 
σωσιν εϋχ ερέστερον, έάν ή εκβασις τοΰ πολέμου ήθε
λε·» είσθαι είς αύτούς έναντία. Οί νέοι θήλεις φει> 
γουσιν έκειθεν ό κίνδυνος πλησιάζει· οί αίματόχροες, 
ενδυναμωμένοι ήδη , ρίπτονται έν μέσω τών φαιών, 
προσβάλλουσιν αύτούς ινταχόθεν καί φθάνουσι μέχρι 
της φωλεάς των οί δέ φαιοί μετά ίσχυράν άντίφα- 
σιν παραιτούνται της άμύνης, καταλαμβάνουσι τάς 
οποίας συνέλεξαν νύμφας καί φέρουσιν αύτάς μακράν. 
Άλλ’ οί νικηταί καταδιώκουσιν αύτούς καί ζητοΰσι 
νά άρπάσωσι τόν θησαυρόν των. Εν τούτοις τινές 
έκ τών φαιών ρίπτονται όρμητικώς έν μέσω τών 
εχθρών, εϊσδύουσιν είς τά υπόγεια καί σώζουσι 
της λαφυραγωγίας σκώληκας τινας, τούς οποίους 
μεταφέρουσι ταχέως. Οί νικηταί μύρμηκες εισέρ
χονται είς τό εσωτερικόν, καταλαμβάνουσιν όλας τάς 
ό'ιόδους, καί γίνονται κύριοι της πορθηθείσης πόλεως.
,Φθάνει δέ τότε στίφος μυρμήκων, τό όποιον αρπάζει 
τάς καταλειφθείσας νύμφας καί σκώληκας , μετακο
μίζει καί όλα τά λάφυρα. Αφ’ού δ’άρπάσωσιν όλα 
ταύτα, επανέρχονται είς τήν πόλιν των. Επειδή δέ ό 
αριθμό; αύτών ηΰξησεν, άποφασίζεταινεοσυλλεξίαύπό 
τών μαχίμων εντόμων ύπέρ τής λαφυραγωγηθείσης 
πόλεως, είς τήν οποίαν, άφ’ού μεταφε'ρωσι μέ ταχύ
τητα τάς νύμφας, τούς σκώληκας, άρρενας καί θήλεις, 
κατοικοΰσι, καί έκειθεν έπιχειροϋσι νέας έπιδρομάς.

Είναι όύσκολον νά γνωρίσωμεν τόσον καλώς τήν 
ιστορίαν τών ζένων μυρμήκων, όσον τών τής Ευρώπης. 
Εν τούτοις είναι τινές, παράξενοι διάτε τό σχήμα καί 
τό μέγεθος τής κεφαλής, καί διά τά ήθη καί τάς έςεις 
αύτών τάς ποικίλας. Εύρίσκονται είς τήν Ασίαν καί 
Αμερικήν μύρμ,ηκες, οΐτινες προξενοΰσι μεγίστας βλά 
βας, ίόιαιτέρως δέ είς τούς αγρούς, όπου καλλιερ
γείται ό ζαχαροκάλαμος. Οί φοβερώτεροι δέ είναι 
οί Js.ixc/1 μήριιυκις. Οταν είς καί μόνος φανή έντύς 
.οικίας, λέγεται ότι οί κάτοικοι πρέπει άφεύκτως νά 
τήν έγκαταλείψωσι- διότι τόν ένα άκολουθούσιν 
άναγκαίως άλλοι, καί έκείνους άλλοι, στρατός πολ
λών εκατομμυρίων, καί οϋδεμία δύναμις καί ούδε- 
μία προφύλαξις δύναται νά τούς άποτρέφγ. Καί 
όπου διέλθουσι καταστρέφουσι τά πάντα, καί ή 
οικία είς ήν εϊσήλθον ομοιάζει ώς άν έξετέθη είς 
έχθρικέν λεηλασίαν.

Κ. Σ. Κ.

Ο ΥΠΟΚΟΜΗΣ
ΤΗΣ ΒΡΑΖΕΛ0ΝΝΗ2.

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΝΕΩΤΑΤΟΝ.
(Συνεχεία. Ίίε φυλλάίιον ΚΣΤ'.)

Γ.
ΟΠΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΕΝ Ο ΑΡΑΜΗΣ, ΑΠΑΝΤΑΤΑΙ 

ΔΕ Ο ΒΑΖΕΝ.
Δέν είχαν περάσει δύω ibpat μετά τήν άναχώρη- 

σιν τού οικοδεσπότου, δς-ις. καθώς είδεν ό Βλαιζουά, 
είχε διευθυνθή είς τόν δρόμον τών Παρισίων, όταν 
ίππεύς, ίππεύων ίππον ώραΐον ψαρόν, έστάθη έμπροσθεν 
τών κιγκλίδων, καί, έκφωνήσας ήχητικώτατον Λ'ί ! 
έπροσκάλεσε τούς ιπποκόμους , οΐτινες έπεριστοίχιζαν 
άκόμη μέ τούς κηπουρούς τόν Βλαιζουά, τον συνήθη 
τούτον τών ύπηρετών τού φρουρίου ιστορικόν. Τό 
Λϊ ! τούτο , γνωστόν άναμφιβόλως είς τόν καλόν 
Βλαιζουά, τόν έκαμε νά στρέψη τήν κεφαλήν καί νά 
φωνάζη·

— 0 κύριος Αρτανιάν ! ... Τρέξατε γρήγορα νά 
τού ανοίξετε τήν Ουράν !

Σμήνος οκτώ ύπηρετών έδραμεν εις τήν κιγκλι- 
δωτην θύραν, άνοιχθεΐσαν τότε ώς νά ήτον άπό πτερά· 
καί καθείς έφιλοτιμεΐτο νά κάμη τάς περισσοτέρας 
περιποιήσεις, διότι έγνώριζαν μέ ποιαν φιλοφροσύνην 
ύπεδέχετο ό οικοδεσπότης τόν φίλον τούτον. Είς τάς 
τοιαύτας παρατηρήσεις οί ύπηρέται είναι πάντοτε 
οξυδερκέστατοι.

— Α! είπε μειδιών εύαρέστως ό κύριος Αρτα- 
νιάν, κινούμενος έπί τού άναβολέως καί έτοιμος 
ών νά πηδήση καταγής, — πού είναι ό φίλτατος 
κόμης.

— Αί’. κύτταξε, κύριε, πόσον είσαι άτυχης, είπεν 
ό Βλαιζουά, καί πόσον άτυχης άκόμη θά ήναι ό 
κύριο; κόμης ό κύριός μου, όταν μάθη ότι ήλθες ! 0 
κύριος κόμης κατά συγκυρίαν άνεχώρησε μόλις πρό 
δύω ώοών.

0 Αρτανιάν δέν άπηλπίσθη διά τόσον μικράν 
αποτυχίαν.

— Καλά, είπε, βλέπω ότι όμιλεϊς πάντοτε καθα- 
ρώτατα τά γαλλικά· θά μού δώσης λοιπόν μάθημα 
γραμματικής καί λεκτικής εύφραδείας, ενώ θά περι
μένω τήν επιστροφήν τού κυρίου σου.

— Τούτο είναι αδύνατον, κύριε, είπεν ό Βλαιζουά, 
διότι θά περιμείνη,ς πολύν καιρόν.

— Δέν θά έπιστρέψη σήμερον;
— Ούτε ούοιον, κύριε, ούτε μεθαύριον. ό κύοιος 

κόμης είναι είς ταξείόιον.
— Είς ταξείδιον ! είπεν έκθαμβος ό Αρτανιάν, 

παραμύθια μού διηγείσαι.
— Κύριε, σού διηγούμαι τήν καθαράν αλήθειαν. 

0 κύριός μου μ’ετίμησε συστήσας είς εμέ τήν οικίαν, 
καί προσθέσας μέ τήν φωνήν του εκείνην τήν πλήρη 
έξουσίας καί γλυκύτητος (διότι δι'εμέ είναι τό ίδιον/ 
s Νά είπής ότι άναχωρώ εις Παρισίους. s

— Καλά λοιπόν, έφώναξεν ό Αρτανιάν , επειδή 
πηγαίνει είς Παρισίους, τούτο μόνον ήθελα νά γνω-
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έμουρμούρισεν ό Αρτανιάν. Αξίζει καλητερα ό χωριά- 
της μέ μίαν λέξιν μόνον! ... Υγίαινε.

— Κύριε , λαμβάνω τήν τιμήν νά- προσφέρω τα 
σέβας μου.

— Αχρείε! είπε καθ'εαυτόν ό Αρτανιάν, Ανυπό
φορος είναι ό διάβολος !

Ερριψε καί τελευταϊον βλέμμα είς τήν οικίαν , 
έγύρισε τάν ίππον του καί άνεχώρησεν ώς άνθρωπος 
τόν όποιον δέν κυριεύει ούτε λύπη ούτε αμηχανία.

Οταν δέ ήτον είς τήν άκραν τού τοίχου, καί όέν, 
έφαίνετο καθόλου·

— Ας ίδούμεν, είπεν· άναπνέων δυνατά, ό Αθως 
ήτον είς την οικίαν του ; ... Οχι. Ολοι οι. αργοί 
εκείνοι, οί καθήμενοι μέ σταυρωμένας χεϊρας είς τήν 
αύλήν, θά ήσαν μούσκεμμα άν τούς έβλεπεν ό κύριός 
των. 0 Αθως είς ταξείδιον ; ... Τούτο είναι ακατα
νόητου. Α πά! Αύτάς έδώ είναι μυστικός ώς διά
βολος ... Καί έπειτα, οχι, τοιοϋτος άνθρωπος δέν 
μού χρειάζεται. Εχω ανάγκην ανθρώπου πονηροί» 
καί υπομονητικού. Πρέπει νά ύπάγω είς Μελόν, είς 
κάποιον πρεσβυτέριου τό όποιον γνωρίζω. Τεσσαρά
κοντα πέντε λεύγας! τέσσαρας καί κάτι ημέρας ! 
Ας πηγαίνωμεν ό καιρός είναι καλός, καί έγώ είμαι 
ελεύθερος- Ας καταφάγωμεν τάς αποστάσεις.

Καί έκτύπησε τόν ίππον του διευθυνόμενος είς 
Παρισίους. Την τέταρτη,ν ημέραν κατέλυσεν είς Μελόν 
κατά τήν επιθυμίαν του.

0 Αρτανιάν είχε συνήθειαν νά μήν έρωτά κανένα 
περί τού δρόμου, ή περί άλλης τινός κοινής πληρο
φορίας. Διά τάς τοιαύτας λεπτομέρειας, εκτός με
γάλου τινός λάθους, έπιστεύετο είς την πάντοτε 
έπιτυγχάνβυσαν οξυδέρκειαν αύτού, είς πείραν τρια
κονταετή, καί είς μεγάλην τινα έξιν τού ν’ άναγι- 
νώσκη τάς φυσιοννωμονίας τών οικιών, καθώς καί 
τών ανθρώπων.

Είς Μελόν, ό Αρτανιάν ηύρεν αμέσως τό πρεσβυ
τέριου, οικίαν χαριεστάτήν, άσβεστωμένην μέ γύψον, 
μέ πλινθάρια κόκκινα, μέ κλήματα άγρια άναβαί- 
νοντα είς τάς ύδρορρόας, καί μέ σταυρόν πέτρινου 
σκαλισμένο·» είς τήν κορυφήν τής στέγης. Από τήν 
κάτω αίθουσαν τής οικίας ταύτης, ήχος ή μάλλον 
θόουβος πολλών συνάμα· φωνών έξήρχετο ώς κελά- 
δηυ.α υ.ικρίϋν πουλιών, όταν περιμένουν είς τ-λν φω- 
λεά» την τροφήν των. Μία τών φωνών τούτων έσυλ- 
λάβιζε καθαρά τά γράμματα τοΰ αλφαβήτου· φωνή 
δέ άλλη, παχεΐα καί λιγυρά σ,γχρόνως, έπέπληττε 
τούς φλυάοους, καί διώρθονε τα σφάλματα τού 
άναγνοίσταυ..

Ο Αρτανιάν έγνώρισε τ-ήν φωνήν. ταύτην, καί, 
επειδή τό παράθυρο·» τή| κάτω αιθούσης ήτον ανοι
κτόν, έσζ.υψεν από τον ίππον του, ύπό τά φύλλα καί 
τα. κόκκινα ψάλιόια του κλζ,’χατος, και εφωναςε·

— Βαζέζ», φίλτατε Βαζέν, καλημέρα.
Ανθρωπος κοντός άλλά παχύς τά άνάστη^μα, 

πλατυπρόσωπος, τόϊκρ'ψίον έχων στολισμένο·» μέ 
στέοανον μαλλιών ψαρών, ζ.οντοκομμένων έν -βίόει 
κουράς, καί φορών πίλον παλαιόν άπό βελούόον 
μαύρον, έσηκώθζ) όταν ήκουσε τόν Αρτανιάν. Έαη· 
χώά), δέν είναι κυριολεξία, ώτζίδζ/σε μάλλον, ό 
Βαζέν έπήδησε τώ ό'ντι, καί έσυρε μαζί του τό

ρζω· έπρεπε ν’άρχίσης απ' έκεί, ανόητε ... Είναι 
λοιπόν δύω ώρας εμπρός.

—r Ναι, κύριε.
— ®ά τόν φθάσω γρήγορα. Είναι μόνος ;
— Οχι, κύριε.
— Ποιος λοιπόν είναι μαζί του ;
— Είς εύγενής τόν όποιον δέν γνωρίζω, είς γέ

ρων καί ό κύριος Γριμώ.
— όλοι αύτοί. δέν θά τρέχουν τόσον γρήγορα 

καθώς εγώ ... άναχωρώ.
— Κύριε , θέλεις νά μ' άκούσης μίαν στιγμήν ; 

είπεν ό Βλαιζουά άκουμβών ήσυχα είς τάς ήνίας τού 
ίππου.

— Ναι, άν δέν μού άραδιάσης φράσεις, καί άν 
κάμης γρήγορα.

— Τό λοιπόν, κύριε, ή λέξις Παρίσιοι μού φαί
νεται δόλωμα.

—τ Δ', ώ! είπε σύννους ό Αρτανιάν, δόλωμα!
— Ναι, κύριε , καί ό κύριος κόμης δέν πηγαίνει 

είς Παρισίους, ήμπορώ νά όρκισθώ.
— Ποιον διδόμενου έχεις;
— Τούτο· ό κύριος Γριμώ ήξεύρει πάντοτε πού 

πηγαίνει ό κύριός μας, καί μού είχεν ύποσχεθή, την 
πρώτην φοράν όταν πηγαίνη είς Παρισίους, νά λάβη 
μαζί του όλίγα χρήματα τά όποια στέλλω είς τήν 
σύζυγόν μου.

— Α! έχεις σύζυγον ;
— Είχα μίαν, καί ήτον άπό τόν τόπον τούτον· 

άλλ’ ό κύριος τήν εύρισκε φλύαρον καί τήν έστειλεν 
είς Παρισίους. Είναι οχληρόν κάποτε, άλλά καί κά
ποτε πολύ εύάρεστον.

— Καταλαμβάνω, πλνν τελείωσε· δέν πιστεύεις 
ότι ό κόμης πηγαίνει είς Παρισίους ;

— Οχι, κύριε, διότι τότε ό κύριος Γριμώ θά 
έλειπεν άπό τόν λόγον του,θά ήτον επίορκος, τό όποιον 
είναι αδύνατον.

— Τό όποιον είναι αδύνατον, έπανέλαβεν ό Αρ- 
τανιάν όλως σκεπτικός, διότι έπείσθη κατά πάντα. 
Ας πηγαίνω λοιπόν. Σ’ εύχαριστώ, Βλαιζουά ,

0 Βλαιζουά έπροσκύνησεν.
— Ας ίδούμεν, γνωρίζεις ότι έγώ δέν είμαι περί- 

εογος ... Εχω απόλυτον ανάγκην νά ίδώ τόν κύριόν 
σου... Δέν ήμπορεϊς ... μέ μίαν άκραν μόνον λέξεως ... 
σύ όστις όμιλεϊς τόσον καλά τά γαλλικά, νά μέ κά- 
μης νά νοήσω ... Μίαν συλλαβήν μόνον ... καί έγώ 
μαντεύω τό υπόλοιπον.

— Λόγον τιμής, κύριε, δέν ήμπορώ ... Αγνοώ 
ολωσδιόλου τόν σκοπόν τού ταςειόίου τού κυρίου- 
μου ... Οσον τό ν’άκροάζωμαι είς τάς θύρας, αύτό 
μού είναι αντιπαθητικόν, καί έπειτα έδώ είναι άπη- 
γορευμένον.

- Φίλτατέ μου , είπεν ό Αρτανιάν , ιδού κακή 
άρχή δι’ εμέ. Δέν .πειράζει , γνωρίζεις τούλάχιστον 
πότε ό κόμης θά έπιστρέψη,.

— Τόσον ολίγον, κύριε, όσον καί πού έπήγεν.
— Ελα, Βλαιζουά, ελα, συλλογίσου.
— Κύριε, αμφιβάλλεις περί τής ειλικρίνειας μου; 

Α! κύριε, μέ λυπείς κατάκαρδα.
— Ο διάβολος νά πάρη τήν χρυσήν του γλώσσαν!
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χαμηλόν θρονιού του, τό όποιον τά παιδία ήθέλησαν' 
νά σηκώσουν, συγκροτοϋτα μάχας πεισματωδεφέρας 
άπό τάς τών Ελλήνων, όταν έμάχοντο μέ τούς Τρώας 
ό'.ά τό σώμα τού Πατρόκλου, ό Βαζέν έκαμε περισ
σότερον παρά νά πηδήση, διότι του έπεσεν άπό τάς 
χϊΐρας τό άλφάβητόν καθώς και ή ράβδος του.

— Σύ! είπε, σύ, κύριε Αρτανιάν!
— Ναί, εγώ, που είναι ό Αραμής ;... όχι· ό κύ

ριος Ιππότης Δερβλαί ... Οχι, πάλιν άπατώμαι, ό 
κύριος πρωτοσύγκελλος ;

— Α ! κύριε, είπεν άξιοπρεπώς ό Βαζέν, ό θεο- 
•ριλέιπτοίτος είναι είς την επαρχίαν του.

— Πώς είπες; ήρώτησεν ό Αρτανιάν.
■0 Βαζέν έπανέλαβε την φράσιν του.
— Καλέ, τί! ό Αραμής έχει επαρχίαν ;
— Ναι, κύριε. Διατί 0χι·,
-— Είναι λοιπόν επίσκοπος;
— Πόθεν έρχεσαι λοιπόν, είπε μέ προπέτειαν 

σχεδόν ό Βαζέν, καί αγνοείς όλα ταϋτα ;
— Φίλτατέ μου Βαζέν, ήμεις οί έθνικοί, ήμεϊς 

οι σπαθοφόροι, ήξεύρομεν κάλλιστα άν ό δείνα ήναι 
συνταγματάρχης, ή στρατοπεδάρχης, ά, στρατάρχης 
της Γαλλίας· άλλ’άν ήναι επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος 
η πάπας ... διάβολ* έπαρέ με άν τό μανθάνωμεν πρό 
τού τό μάθουν, και ωφεληθούν άπ’ αύτό, τά τρία τέ
ταρτα τής οικουμένης !

— Σιούτ! σιούτ! είπεν έντρομος ό Βαζέν, μή 
μοΰ διαφθείργς τά παιδία αύτά, είς τά όποια προσ
παθώ νά εντυπώσω τόσον καλάς άρχάς.

Τά παιδία τώ οντι έτριγύριζαν τότε τόν ’Αρτα- 
νιάν, τού όποιου έθαύμαζαν τόν ίππον, τό μέγα 
ξίφος, τούς πτερνιστήρας καί τά πολεμικόν ήθος. 
Εθαύμαζαν πρό πάντων τήν χονδρήν του φωνήν, εις 
τρόπον ώστε, όταν έπρόφερε τήν βλασφημίαν του, 
όλον τό σχολεΐον έπανέλαβε· ΛΜο.Ι επαρέ με ! 
με κρότον φοβερόν καγχασμών, άλαλαγμών καί 
ποόοβολών, όστις ύπερηύφρανε τόν ύπολοχαγόν, τόν 
δέ γέροντα παιδαγωγόν έκαμε νά χάση τάς φρένας του.

— Αί! έφώναξε, σιωπή, παιδάρια ! σιωπή ... μάς 
ήλθες λοιπόν, κύριε Αρτανιάν, καί όλα τά καλά μου 
μαθήματα έματαιώθησαν ... Τέλος πάντων, μαζί 
σου, κατά τήν συνήθειαν, μάς ήλθεν εδώ ή άταξία ... 
Τι βαβυλωνία! ... Α! Θεέ μου! σιωπά, βρωμεροί!

Καί ό καλός Βαζεν έδιδε δεξιά καί άριστερά κτυ
πήματα, τά όποια έδιπλασίαζαν τάς κραυγάς τών 
μαθητών του, καί τάς έκαμναν ν’ άλλάξουν φύσιν.

— Τούλάχιστον, είπε, δέν θά διαφθείρης πλέον 
κανένα εδώ, κύριε.

— Τό πιστεύεις; είπεν ό ’Αρτανιάν μέ μειδίαμα 
προξένησαν ρίγος εις τούς ώμους τού Βαζέν.

— Ω! καί μήπως τό έχει δύσκολον ! έμουρμούρισε.
— Πού είναι ή επαρχία τού κυρίου σου ;
— 0 θεοφίλές-ατος ‘Ρενέ είναι επίσκοπος τού Βάν.
— Ποιος τόν διώρισεν;
— 0 κύριος γενικός επιμελητής, ό γείτων μας.

— Πώς ! ό κύριος Φουκέ;
— Αναμφιβόλως.
— 0 Αραμής τά έχει καλά λοιπόν μαζί του ;
~ Η Θεοφιλία_Του έδίδασκεν όλας τάς κυριακάς

είς τού κυρίου γενικού έπιμίλητού, είς Βώ· έπίιτόί' 
έπήγαιναν μαζί είς τό κυνήγιον.

— Α!
— Καί ά Θεοφιλία Του έκτένιζε συχνά πας 

ομιλίας του ... όχι, θά εΐπώ τάς διδαχάς του, μέ 
τόν κύριον γενικόν επιμελητήν.

— Πά! διδάσκει λοιπόν εις στίχους ό καλός 

επίσκοπος ;

— Κύριε, μή άστειότητας μέ τά θρησκευτικά, 
διά τούς οίκτιρμούς τού Θεού!

-— Καλά, Βαζέν, καλά, ό Αραμής λ,οιπόν είναι 
είς Βάν;

— Είς Βάν τής Βρεταννίας.
— Είσαι πονηρός, Βαζέν· δέν είναι άλήθέια.
— Κύριε , ίδέ, τά δωμάτια τού πρεσβυτερίου 

είναι εύκαιρα.
— Εχει δίκαιον, είπεν ό Αρτανιάν παρατηρών 

τήν οικίαν, τής οποίας ή θεωρία έδειχνέν ότι ήτον 
έρημος.

— ίί Θεοφιλία Του θά σού έγραψε βέβαια τόν 
προβιβασμόν του.

— Πότε έγεινε;
— Πρό ενός μηνός.
— Ω ! τότε δέν έχάσαμεν καιρόν. 6 Αραμής δέν 

πρέπει νά έλαβεν άνάγκην άπ’ εμέ. Πλήν, άς ιδού- 
αεν, Βαζέν, διατί δεν άκολουθεΐς τόν γέροντά σου ;

— Κύριε, δέν ήμπορώ, έχω άσχολίας.
— Τό άλφάβητόν σου ;
— Καί τά πνευματικά μου τέκνα.
— Πώς ! εξομολογείς ; λοιπόν είσαι ίερεύς ;
— Είπέ πώς είμαι. Εκεί πάντοτε κλίνω.
— Καί η χειροτονία ;
— Ω! είπεν ό Βαζέν θαρραλέως, τώρα όταν ή 

Θεοφιλία Του ήναι επίσκοπος, είναι εύκολος ή χει- 
ροτονία, ή τούλάχιστον ή άδεια.

Καί, ταύτα λέγων, έτριβε τάς χεΐράς του.
— Βέβαια , είπε καθ εαυτόν ά Αρτανιάν , οί 

τοιούτοι δέν άλλάζουν γνώμην.—Ετοίμασε νά φάγω, 
Βαζέν.

— Μετά χαράς, κύριε.
— Ορνιθα, σούπαν καί κρασίον.
— Σήμερον είναι παρασκευή, ημέρα νηστείας, 

είπεν ό Βαζέν.
— Εχω συγχωροχάρτιον, είπεν ό Αρτανιάν.
0 Βαζέν τόν έκύταξε μέ βλέμμα ύποπτον.
— Α ! άρχιϋποκριτά, ώς ποιον μ' έκλαμβάνεις ; 

είπεν ό όπολοχαγός· άν σύ, ό δούλος, έλπίζης άδειαν 
νά κάμης έγκλημα, νά μήν έχω άδειαν εγώ, ό φίλος 
τού γέροντός σου, νά φάγω κρέας κατά τήν όρεξιν 
τού στομάχου μου; Βαζέν, νά μέ περιποιηθής καθώς 
πρέπει· άλλως, μά τόν Θεόν ! παραπονούμαι είς τόν 
βασιλέα, καί δέν θά εξομολογήσεις ποτέ ! Καί σύ 
ήξεύρεις ότι ό διορισμός τών επισκόπων έξαρταται 
άπό τό» βασιλέα. Εχων τόν βασιλέα, είμαι άρα ό 
ισχυρότερος.

0 Βαζέν έμειδίασεν ύποκριτικώς.

— Ω ! ημείς έχομεν τόν κύριον γενικόν επιμε
λητήν, είπε.

— Καί λοιπόν, δέν σέ μέλει διά τόν βασιλέα ;

0 Βαζέν δέν άπεκρίθη· ή σιωπή του ήτον άρκετά' 

εύγλωττος.
'— Τό δεΐπνόν μου, είπεν ό Αρτανιάν. ϊδού ότι 

πλησιάζουν αί επτά.
0 Βαζέν έστράφη καί παρήγγειλεν εις τόν πρε- 

σβύτερον τών μαθητών του νά εϊδοποιήση τήν 
αανείοισσαν. έν τούτο ις, δ Αρτανιάν έκύτταζε τό 
'πρεσβυτέριου.

— Πά ! είπε περιφρονητικώς, ή Θεοφιλία Του 
,Ζακά εδέχετο έδώ τήν έξοχότητά Του.

— Εχομεν τό φρούρων τού Βώ, είπεν ά Βαζέν.
— Τό όποιον'είναι ίσως ώς τό Λούβρε; έπανέ

λαβε γελοιωδώς ό Αρτανιάν.
— Είναι καλήτερον, ε'πεν ό Βαζέν μέ τήν μεγα- 

λητέραν τού κόσμου άταραξίαν.
— Α! ειπεν ό Αρτανιάν.
ίσως έμελλε νά παρατείνει τήν συζήτησιν, ύπο- 

στηρίζων τήν υπεροχήν τού Αούβρε· άλλ’ ένόησεν 
ότι ό ίππος του είχε μείνει δεμένος είς τάς κιγκλί- 
δας μιας τών θυρών.

— Ω ! διάβολε! είπε· πρόσταξε νά πεοιποιηθού' 
τόν ίππον μου. ίύσάν αύτόν δέν έχει κάνένα είς τούι 
ίππώνάς του ό κύριός σου ά επίσκοπος.

Ο Βαζέν έρριψε βλέμμα πλάγιον εις τόν ίππον 
καί άπεκρίθη

— 0 κύριος γενικός έπιμελητής τού έδωκε τέσ- 
σαρας άπό τούς ίππώνάς του, καί είς μόνος άπό τούς 
τέσσαρας τούτους αξίζει τέσσαρας ώς τόν έδικόν σου,

Τό αίσια άνέβη είς τό πρόσωπον τού Αρτανιάν, 
Η παλάμη του τόν έτρωγε, καί έκύτταζεν εις τήν 
κεφαλήν τού Βαζέν τόν τόπον όπου έμελλε νά πέσει 
ό γοόνθος του. Αλλ’ή ιδέα αύτη παρήλθεν ώς άςφαπή 
ήλθεν ή σκέψις, καί ό Αρτανιάν περιωρίσθη νά είπή

— Διάβολε ! διάβολε ! έκαμα καλά ότι άφησα 
τήν ύπηρεσίαν τσύ βασιλέως. Είπέ μου, θαυμάσιε 
Βαζέν, έπρόσθεσε, πόσους δορυφόρους έχει ό κύριος 
γενικός έπιμελητής;

— Ημπορεϊ νά έχει όλους τούς δορυφόρους τού 
βασιλείου μέ τά χρήματά του, έπανέλαβεν ό Βάζε·
κλείων τό βιβλίον του καί άπολύων τούς μαθητάι 
του μέ μεγάλα τής ράβδου του κτυπήματα.

— Διάβολε ! διάβολε! είπε καί τελευταίαν φορά1 
ό Αρτανιάν.

Καί, επειδή τού είπαν ότι τό δεϊπνον ήτον έτοι 
μον, ήκολούθησε τήν μαγείρισσαν, ήτις τόν έμβασε· 
είς τό έστιατόριον όπου τόν έπερίμενε τό δεϊπνον,

0 Αρτανιάν έκάθησεν είς τήν τράπεζαν καί επέ- 
πεσεν άνδρείως κατά τής όρνιθος.

— Μού φαίνεται, είπεν ό ’Αρτανιάν δαγκάνων 
βαθέως τό πάρουσιασθέν είς αύτόν πτηνόν, τά όποιον 
καθώς έφαίνετο, είχαν λησμονήσει νά παχύνουν, μού 
φαίνεται ότι κακά έκαμα νά μή ζητήσω άμέσως 
ύπηρεσίαν ύπό τοιούτον κύριον. Αυτός ό γενικός 
έπιμελητής, καθώς φαίνεται, είναι κύριος μέγας καί 
δυνατός. Τή άληθεία, ημείς οί άνθρωποι τής αύλή 
δέν γνωρίζομεν τίποτε, διότι αί άκτΐνες τού ήλιο1 
μας ευ.ποδίζουν άπό τού νά βλέπωμεν τούς μεγάλους 
αστέρας, οίτινες ήλιοι μέν είναι καί αύτοί, άλλ άλί 
γον απώτεροι τής σφαίρας μας, καί τούτο είναι 
μοναχή διαφορά.

Επειδή ό ’Αρτανιάν ήρέσκετο πολύ, κατά κλίσ-.ν 
καί κατά σύστημα, νά κάμνη τούς άνθρώπους νά 
ομιλούν περί πραγυ.άτων τά όποια τόν ένόιέφερα·., 
πάσχισε νά εφαρμόσει τήν συνήθειάν του ταύτην 

καί είς τόν Βαζέν αλλά τά πάντα είς μάτην. Παρε- 
κτός τού έργώδους καί ύπερβολικού εγκωμίου τού 
κυρίου γενικού έπιμελητού τών οικονομικών, ό Βαζεν, 
όστις ήξευοε καλά νά προφυλαχθή, μόνον άνούσιά 

,να πράγματα έπρόσφερεν είς τήν περιέργειαν τού 
Αρτανιάν είς τρόπον ώστε ό τελευταίος' ούτος, 
ίργισθείς καί μελαγχολήσας, έζήτησε νά πηγαίνει νά 
κοιμηθή άφοΰ έτελείωσε τό δεΐπνόν του.

0 Αρτανιάν ώδηγήθη άπό τόν Βαζέν είς μετριώ- 
τατόν τινα κοιτώνα, οπού κλίνη πενιχρά ήτον ήτοι- 
μασμένη· άλλ’ ό Αρτανιάν δέν ήτον άνθρωπος δύσ
κολος. Τού είχαν είπεϊ ότι ό Αραμής είχε λάβει 
μαζί του τά κλειδιά τού ιδιαιτέρου του δώματος, 

αί, έπειδή ήξευρενότι ό Αραμής ήτον άνθρωπος τα
κτικός, καί έν γένει είχε πολλά πράγματα νά κρύψει 
είς αύτό, ή τοιαύτη πράξις ποσώς ό’έν τόν έξέ- 
πληξε. Μολονότι λοιπόν συγκριτικώς τού έφάνη πολύ 
•ραχυτέρα, έπέπεσε καί κατά τής κλίνης μέ τήν 
ύτήν άνδρείαν, μέ τήν οποίαν είχεν έπιπέσει καί 

κατά τής όρνιθος, καί, έπειδή είχε τόσον καλόν 
πνον όσην είχε καί όρεξιν, δέν τού έχρειάσθη περισ

σότερος καιρός ν’ άποκοιμηθή, παρ’ όσον είχε μετα- 
χειρισθή βυζαίνων τό τελευταΐον κόκκαλον τής 
όρνιθος.

Αφού δέν ήτον πλέον είς τήν ύπηρεσίαν κάνενός,
Αρτανιάν είχεν άποφασίσει νά κοιμάται ύπνον 

τόσον βαρύν, όσον έλαφρόν έκοιμάτο άλλοτε· άλλ’ άν 
καί είλικρινώς έκαμε τήν άπόφασιν ταύτην ό 
Αρτανιάν, άν καί έπεθύμει μεγάλως νά τήν τηρήσει 
Ιρησκευτικώς, έξύπνησε πρός τά μέσα τής νυκτός 
άπό μέγαν κρότον άμαςών καί υπηρετών έφιππων. 
Αιφνίδια φωτοχυσία διεχύθη είς τούς τοίχους τούς 
κοιτώνας του· όθεν έπήδησε κάτω τής κλίνης μέ 
εό ύποκάαισον, καί έδραμεν είς τό παράθυρον.

— Μήπως κατά τύχην επιστρέφει ό βασιλεύς; 
εσυλλογίζετο τρίβων τούς οφθαλμούς του , διότι 
τόση συνοδία είς βασιλικόν πρόσωπον μόνον αρμόζει.

— Ζήτω ό κύριος γενικός έπιμελητής ! έφώναξεν ή 
μάλλον έπρόφερεν είς έν τών παραθύρων τού κάτω 
πατώματος φωνή τήν όποιαν ό Αρτανιάν έγνώρι- 
σεν εύθύς ώς φωνήν τού Βαζέν, όστις, ένω εφωναζί, 
μέ τήν μίαν τών χειρών έσειε μαντίλων, καί μέ τήν 
άλλην έκράτει μέγαν λύχνου.

0 Αοτανιάν είδε τότε λαμπράν τινα άνθρωπίνην 
μορφήν κύπτουσαν είς τ|,ν θυρίδα τής καλ-ρτερας 
άμάξης· είς τόν αύτόν καιρόν, μεγάλοι γέλωτες, κινη- 
θέντες αναμφιβόλως άπό τήν άλλόκοτον μορφήν τού 
Βαζέν, καί έξελθόντες άπό τήν αύτήν άμαξαν, 
άφιναν ώς αύλακα χα^άς μετά τό ταχύ πέρασμα
τής συνοδίας εκείνης. ’

— Επρεπε νά χ.αταλάβω, είττεν ό Αρτανιάν, ότι
δέν ήτον ό βασιλεύς· δέν γελούν μέ τόσην όρεξίν 
όταν ό βασιλεύς διαβαίνη.

— Αί '· Βαζέν ! έφώναξε προς τόν γείτονα το·ι 
όστις έξήρχετο κατά τά τοία τέταρτα εκτός τι»'
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παραθύρου θέλων ν’ άκολουθήσγ μακρύ τέρα μέ τούς 
οφθαλμούς του τήν άμαξαν. Αί! ποιος διαβαίνει;

— 0 κύριος Φουκέ, είπεν ό Βαζέν μέ ύφος προ
στατευτικόν.

— Καί όλος αύτός ό κόσμος ;
— Είναι ή αύλή τοΰ κυρίου Φουκέ.
— 0! ώ' είπεν ό’Αρτανιάν τί θά ελεγεν ό 

κύριος Μαζαρΐνος άν ήκουεν αύτά ;
Και έπεσε πάλιν είς τήν κλίνην του, δλως σκε

πτικός καί άπορων πώς ό Αραμής έποοστατεύετο 
πάντοτε άπό τόν ισχυρότερου τοΰ βασιλείου.

— έχει άρά γε περισσότερα προσόντα επιτυχίας 
άπ έμέ, ή είμαι εγώ άνοητότερος άπ’ αύτόν ;—Πά!

Αύτή ήτον ή συμπερασματική λέξις διά τής 
όποιας ό ’Αρτανιάν, γενόμενος φρόνιμος, έτελείονε 
τότε πάσαν σκέψιν καί πάσαν περίοδον τής όμι 
λιας του. Αλλοτε έλεγε· Λια,βόΛον vis \ τό όποιον 
ώμοίαζε μέ κτύπημα πτερνιστήρος· άλλά τώρα έγή- 
ρασε, καί έμουρμούριζε τό φιλοσοφικόν τούτο Πά! τό 
όποιον έχρησίμευεν ώς χαλινός είς όλα του τά πάθη.

δ;
ΟΠΟΥ Ο ΑΡΤΑΝΙΑΝ ΖΗΤΕΙ ΜΕΝ ΤΟΝ ΠΟΡΘΟΝ,

ΕΥΡΙΣΚΕΙ ΔΕ ΜΟΝΟΝ ΤΟΝ ΜΟΥΣΚΕΤΩΝ.

’Αφού ό ’Αρτανιάν έπείσθη εντελώς ότι ή άπου- 
σία τού κυρίου πρωτοσυγκέλλου Δερβλαί ήτον 
πραγματική, καί ότι ό φίλος του δέν ήτον δυνατόν 
νά εύρεθή εΐς Μελόν, ούτε είς τά πέριξ, άφησε τόν 
Βαζ έν χωρίς λύπην, έρριψε βλέμμα πονηρόν είς τό 
μεγαλοπρεπές φρούριον τού Βώ, τό όποιον άρχιζε 
νά λάμπη τήν λάμψιν εκείνην ήτις έπέφερε τόν 
όλεθρόν του, καί, δαγκάνων τά χείλη του ώς άνθρω
πος πλήρης υποψίας καί δυσπιστίας, έκτύπησεν 
εμπρός τόν ψαρόν ίππον του, λέγων·

— Πηγαίνωμεν, πηγαίνωμεν είς τό Πιερφάν 
πάλιν θά εύρω τόν καλήτερον άνθρωπον καί τό καλύ
τερον ταμιεϊον. Τούτου μόνου έχω ανάγκην, διότι 
έγώ τήν ιδέαν τήν έχω.

Δέν θέλομ εν νά βαρύνωμεν τούς άναγνώστας μέ 
τήν περιγραφήν τών κοινών συμβάντων τού ταξειδίου 
τού Αρτανιάν, φθάσαντος εϊς Πιερφόν τήν αύγήν τής 
τρίτης ημέρας, Ο ’Αρτανιάν ήρχετο άπό Ναντώλ 
Χωδουέν καί Κρεπύ. Από μακράν άνεκάλυψε τό 
φρούριον τού Λουδοβίκου όολεάνς, τό όποιον, νενόαενον 
κτήμα τού στέμματος, έφύλαττε τότε γηοαιός 
φόλας. Τό φρούριον τούτο ήτον είς τών θαυυ.ασίων 
εκείνων οίκων τού μεσάιώνος, έχων τοίχους πλατείς 
είκοσι ποδών, καί πύργους υψηλούς ποδών εκατόν.

Ο ’Αρτανιάν περιήλθε τούς τοίχους τούτους, 
εμέτρησε τούς πύργους μέ τό βλέμμα του, καί 
κατέβη εϊς τήν κοιλάδα. Μακρόθεν έβλεπε τό φρού
ριον τού Πόρθου, κείμενον είς τάς όχθας μεγάλης 
λίμνης, καί συνορεύον μέ μεγαλοπρεπές δάσος. Τό φρού
ριον τούτο έλάβαμεν τήν τιμήν νά τό πεοινοάψωαεν 
άλλοτε είς τούς άναγνώστας μας· όθεν καί περιορι- 
ζόμεθα ήόη νά τό ώναφέρωμεν μόνον, ύ,τι κατά 
πρώτον είδεν ά ’Αρτανιάν μετά τά ώραϊα δένδρα, 
μετά τόν ήλιον τού μαίου χρυσόνοντα τά πράσινα 
λοφίόια, μετά τούς μακρούς καί πυκνότατους

δρυμούς, έκτέινομένους πρός τήν πόλιν Κομπιεν ,' 
ήτον κιβώτιον μέγα, κυλιστόν, ώθούμενον άπό δύω 
ύπηρέτας καί συρόμενον άπό άλλους δύω. Εντός 
τού κιβωτίου τούτου έκειτο όγκος γιγαντώδης, πρά
σινος καί χρυσούς, δστις, συρόμενος ούτω καί ωθού
μενος, διέτρεχε τάς φαιδράς δενδροστοιχίας τού. 
δάσους. Ο όγκος ούτος μακρόθεν μέν ήτον ακατα
νόητος καί δέν έσήμαινε κυρίως τίποτε· πλησιέ- 
στερα δέ, ήτον πίθος ένδυμένος μέ ροΰχον πράσινον 
στολισμένον μέ σειρίτια· πλησιέστερα άκόμη, ήτον 
άνθρωπος, ή μάλλον σώμα άνθρώπινον, τού οποίου -ή 
κάτω άκρα, έκτεινομένη είς τό κιβώτιον, έγέμιζε τά 
εμβαδόν του· καί άκόμη πλησιέστερα, ό άνθρωπος 
ούτος ήτον ό Μουσκέτων, ό Μουσκέτων λευκός τάς 
τρίχας καί ερυθρός τό πρόσωπον, καθώς ό Πολσι- 
νέλλας.

— Αί! Χριστέ και Παναγία ! έφώναξεν ό Αοτα- 
νιάν, είναι ό αγαπητός μου κύριος Μούστων.

— Α ! ... έφώναξεν ό παχύσωμος έκεϊνος , ά ! 
ποια εύτυχία ! ποια χαρά ! Είναι ό κύριος Αρτανιάν. 
... Σταθήτε, αχρείοι!

Αί τελευταϊαι αύται λέξεις άπευθύνοντο πρός 
τούς ύπηρέτας, τούς ώθούντας καί σύροντας. Τά 
κιβώτιον έστάθη, καί οί τέσσαρες ύπηρέται, μέ 
άκριβειαν δλως στρατιωτικήν, έβγαλαν διά μιας 
τούς στολισμένους μέ σειρίτια πίλους των, καί έπα- 
ρατάχθησαν όπισθεν τού κιβωτίου.

— Ω'. κύριε Αρτανιάν, είπεν ό Μουσκετών, διατί 
δέν ήμπορώ νά έναγκαλισθώ τά γόνατά σου ; άλλά, 
καθώς βλέπεις, έγεινα άκίνητος.

— Ω ! Μουσκετών φίλτατε, είναι τ ηλικία.
— Οχι, κύριε, δέν είναι ή ηλικία· είναι ΐ ασθέ

νεια, τά βάσανα.
— Βάσανα 1 σύ Μουσκετών , είπεν ό Αρτανιάν 

φέρων τόν γύρον τού κιβωτίου· είσαι τρελλός, αγα
πητέ μου φίλε; Δόξα τώ ®εώ, στέκεις καλά ώς 
δρύς τριακοσίων έτών.

— Α! τά σκέλη, κύριε, τά σκέλη 1 είπεν ό πιστός 
υπηρέτης.

— Πώς τά σκέλη ;
— Ναι, δέν θέλουν πλέον νά μέ βαστάξουν.
— Τα αχαριστα ! εν τουτοις, τα τρεφεις κα/.α, 

Μουσκετών, καθώς βλέπω.
—- ’Αλλοίμονον ! ναί. Κατά τούτο δέν έχουν 

αιτίαν νά παραπονεθοϋν έναντίον μου, είπεν άνα- 
στενάζων ό Μοεσκετών έκαμα πάντοτε δ,τι ήμπό- 
ρεσα διά τό σώμά μου· δέν είμαι εγωιστής.

Καί ό Μουσκετών άνεστέναξεν έκ νέου.
— Μήπως καί ό .Μουσκετών άκόμη θέλει νά 

γείνη βαρόνος, καί αναστενάζει τοιουτοτρόπως ; έσυλ
λογίσθη ό ’Αρτανιάν.

— 0 ! κύριέ μ,ου, είπεν ά Μουσκετών συνερχό
μενος είς εαυτόν μετ’ αλγεινήν σύννοιαν. SI! πόσον 
ή Εύγενία Του θά χαρή ότι τον ένθυμήθης 1

— Ω τόν καλόν μου Πόρθον ! έφώναξεν ό Αρτα- 
νιάν πόσον λακταρώ νά τόν έναγκαλισθώ !

— Ω ! είπε κατανυχθείς ό Μουσκετών, θά τού 
τό γράψω βέβαια, κύριε.

— Πώς ! έφώναξεν ό Αρτανιάν, θά τού τό γράψης ;
— Σήμερον μάλιστα, χωρίς ν’άργοπορήσω.

— Ω! κύριε Αρτανιάν, είπε μελαγχολικώς ό 
Μουσκετών, άφού ή Εύγενία Του άνεχώρησε, κατ’ ά
νεμου έπήγαν δλαι αί ήδοναί!

— Τό λοιπόν, Μουσκετών φίλτατε, ανακάλεσε 
τήν μνήμην σου.

— ’Από ποιαν ήμέραν θέλεις ν’άρχίσωμεν;
— Αί! Χριστέ καί Παναγία μου ! άρχισε άπό 

τήν κυριακήν, ήμέραν τού Κυρίου.
— Τήν κυριακήν, κύριε;
— Ναί!
— Τήν κυριακήν, ήδοναί θρησκευτικαί· ή Εύγε

νία Του πηγαίνει είς τήν λειτουργίαν, λαμβάνει τό 
άντίδωρον, ακούει τήν διδαχήν καί τάς συμβουλάς 
τού τακτικού εφημερίου του. Τή άληθεία , δέν 
είναι τόσον εύγλωττος· άλλά προσμένομεν άλλον τινά 
κοναχόν άπό τούς Παρισίους, δστις θά έκπληροι τά 
χρέη τού εφημερίου, καμαύτός λέγουν οτι όμιλεΐ 
'αυμάσια· ή διδαχή του θά μας έξυπνίζει, διότι ό 

σημερινός μάς αποκοιμίζει πάντοτε. Τήν κυριακήν 
λοιπόν, ήδοναί θρησκευτικαί. Τήν δευτέραν, ήδοναί 
κοσμικαί.

— Α ! ά! είπεν ό Αρτανιάν, τί έννοεϊς μέ αύτό, 
Μουσκετών; Ας ίδούμεν, έλα, τάς κοσμικά; ήδονάς, 
άς ίδούμεν.

— Κύριέ μου, τήν δευτέραν, έβγαίνομεν είς τόν 
κόσμον, δεχόμεθα καί κάμνομεν επισκέψεις, παι- 
ζομεν τήν κιθάραν, χορεύομεν, στιχουργούμεν τέλος 
πάντων, καίομεν ολίγον θυμίαμα είς τιμήν τών 
γυναικ,ών.

— Ω! διάβολε ! γυναικαρέσκεια είς τόν ύψιστον 
βαθμόν! είπεν ό ύπολοχαγός, άναγκασθεις νά καλέση 
εϊς βοήθειάν του δλην την δύναμιν τών μαστοειδών 
μυώνων του, ώστε νά έμποδίση τήν άκρατητον 
πρός τόν καγχασμόν επιθυμίαν του.

— Τήν τρίτην, ήδοναί έπιστημονικαί.
— Α καλά! είπεν ό Αρτανιάν, τί λογής; εξη

γήσου λεπτομερέστερα, φίλτατε Μουσκετών.
— Η Εύγενία Του ήγόρασε σφαίραν,—θά σού τήν 

δείξω,—ήτις γεμίζει ολην ττν περίμετρον τού μεγάλου 
πύογου, εκτός τής στοάς ήτις οίκοδομήθη επάνω 
τής σφαίρας· ό ήλιος καί ή σελήνη κρατούνται μέ 
σχοινιά καί μέ ταινίας λευκαργυρου* και γυρίζουν, 
γυ’ρίζουν. Πράγματα ώραϊα! Η Εύγενία Του μού 
δείχνει τάς μακρυνάς ξηράς καί θαλασσας· και ποτέ, 
λέγομεν, νά ιχή πηγαίνωμεν εκεί. Πραγματα τή άλη- 
θεία αξιοθέατα.

— Πράγματα, ναί, άξιοθέατα! Εύγε. Μουσκετών, 
διά τήν λέξιν, είπεν ά Αρτανιάν. Καί τήν τετάρτην ;

__ Ηδοναί άγροτικαί, $αθώς έλαβα ήδη τήν τιμήν
νά σού τό είπω, κύριε ϊππότα· κυττάζομεν τά κριά
ρια καί τά αϊγίδια τής Εύγενία; Του· χορεύουν 
τότε αί βοσκοποΰλαι είς τόν ήχον τής φλογέρας 
καί τού ασκού, καθώς περιγράφεται είς βιβλίον τό 
όποιον έχει ή Εύγενία^Τοι» είς την βιβλιοθήκην του, 
ονομαζόμενου Ποιρινικά. 0 συγγραφευς άπέθανε, 
μόλις πρό ένός μηνός. , , /

— 0 κύριος ‘Ρακάν, ίσως;είπεν ό Αρτανιαν.
__  Μάλιστα, ό κύριος Ρακάν. Αλλά δέν παύομεν

εδώ. ψαρεύομεν μέ τό άγκίστριον εις τό μικρόν

— Δέν είναι λοιπόν έδώ ;
— Α ! όχι, κύριε.
— ’Αλλ’ είναι πλησίον ; είναι μακράν ;
— Αί! καί τό ήξεύρω έγώ, κύριε; τό ήξεύρω 

έγώ ; είπεν ό Μουσκετών.
— Ω! διάβολε! έφώναξε ποδοκτυπών ό ύπολο- 

χαγός" άπό ατυχίαν είς ατυχίαν μεταβαίνω! 0 
Πόρθος, ό τόσον οίκουρός πάντοτε Πόρθος 1

— Κύριέ μου, δέν υπάρχει άνθρωπος διαμένων 
τόσον είς τήν οικίαν του καθώς ή Εύγενία Του ... 
άλλά ...

— ’Αλλά τί! ·
— όταν σέ βιάζη φίλος ...
— Φίλος!
— Αί! άναμφιβόλως- ό αξιότιμο; έκεϊνος κύριος 

Δερβλαί.
— 0 ’Αραμής έβίασε τόν Πόρθον ;
—. ιδού πώς τό πράγμα συνέβη, κύριε ’Αρτανιάν 

ό κύριος Δερβλαί έγραψε πρός τήν Ευγενίαν Του ...
— ’Αλήθεια !
— Επιστολήν, κύριε, επιστολήν τόσον έντονον, 

ώστε έφερεν έδώ τόν διάβολ.ον άνω κάτω!
— Διηγήσου, άγαπητέ μου φίλε, είπεν ό ’Αρτα- 

νιάν άλλά πρώτον άπομάκρυνε ολίγον αύτούς τούς 
κυρίους.

ό Μουσκετών τότε έφώναξε· Λ/ακγάζ, άγγίΐοι ! 
μέ πνεύμονας τόσον δυνατούς, ώστε έφθανε τό φύ
σημα μόνον χωρίς τάς λέξεις νά στείλη είς νεφέλας 
αέρων τούς τέσσαρας ύπηρέτας. 0 ’Αρτανιάν έκά
θησεν είς ένα άπό τούς άξονας τού κιβωτίου καί 
«τέντωσε τά αύτία του.

— Κύριε, είπεν ό Μουσκετών, η Εύγενία Του 
λοιπόν έλαβεν επιστολήν άπό τόν κύριον πρωτοσύγ- 
κελλον Δερβλαί πρό όκτώ ή έννέα ημερών- ήτον 
ημέρα τών ηδονών ... τών αγροτικών ... ναί, καί 
επομένως τέταρτη τής έβδομάδος.

— Πώς; είπεν ό Αρτανιάν, ημέρα τών ηδο
νών τών αγροτικών;

— Ναί, κύριε· έχομεν τόσας ήδονάς είς τόν ήόο- 
•νικώτατον τούτον τόπον, ώστε μάς έπεσωρεύθησαν 
δλαι όμού· όθεν έβιάσθημεν νά κάμωμεν τήν δια
νομήν είς τάς διαφόρους ημέρας τής έβδομάδος.

— Αναγνωρίζω τήν αγάπην τού Πόρθου πρός 
τήν τάξιν! Είς έμέ βέβαια δέν θά ήρχετο τοιαύτη 
ιδέα. Είναι αληθινόν ότι είς έμέ δέν επισωρεύονται 
ήδοναί.

—- Εΐς ημάς δμως ναί, είπεν ό Μουσκετών.
— Καί πώς έκάμετε τήν διανομήν; άς ίδούμεν, 

ήρώτησεν ό Αοτανιάν.
— Η διήνησις είναι ολίγον διεξοδική, κύριε.
—Δεν πειοάζει, έχομεν καιρόν· καί έπειτα, όμιλεΐς 

τόσον καλά, φίλτατε Μουσκετών, ώστε αισθάνεται 
κάνεις αληθινήν εύχαρίστησιν νά σ άκούη.

— Είναι αληθινόν, είπεν ά Μουσκετών , κολ,α- 
κευθείς προφανώς άπό τήν άποδιδομένην είς αύτόν 
δικαιοσύνην, — είναι αληθινόν ότι έκαμα μεγάλαο 
προόδους συζών μέ τήν Ευγενίαν Του.

-— Ηεοιαένω τήν διανομήν τών ηδονών, Μου
σκέτων, καί τήν περιμένω άνυπομόνως· θέλω νά 
μάθω άν είς καλήν ήμέραν έφθασα.
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αύλάκιον, καί μετά ταϋτα γευματίζομεν στεφανω
μένοι μέ άνθη, ϊδού τά τής τέταρτης.

— 'Ανάθεμά την διά τετάρτην, είπεν ό ’Αρτα- 
νιάν· καλά την έπροικίσατε. Kat τήν πέμπτην ! καί 
τότε τί τής μένει τής πτωχής τής πέμπτης;

— Δέν είναι τόσον πτωχή καθώς τήν νομίζεις, 
κύριέ μου, είπε χαμόγελών ό Μουσκετών. Τήν 
πέμπτην, ήδοναί όλυμ,πικαί. Α! κύριέ μου, τί 
λαμπρόν πράγμα! Φέρομεν όλους τούς νέους χω
ρικούς τής Εύγενίας Του , καί τούς βάζομεν νά 
ρίπτουν τον δίσκον, νά παλαίουν , νά τρέχουν. Η 
Εύγενία Του δεν τρέχει, οΰτε καί εγώ. Είς τόν δίσκον 
όμως δμ.οιον δεν έχει· καί όταν καταιβάζη τόν 
γρόνθον του, ώ ! τί δυστυχία!

— Πώς, τί δυστυχία !
— Ναι, ή Εύγενία Του ήναγκάσθη, νά παραίτηση, 

τόν κεστόν. Ανοιγε κεφαλάς, έσύντριβε σιαγόνας, 
έτρύπα στήθη. ‘Ωραϊον παιγνίδιον. αλλά κάνεις δέν 
ήθελε πλέον νά τό παίξη μαζί του.

— Λοιπόν, ό γρόνθος...
— Στιβαρώτερος, κύριέ μου, παραποτέ! II Εύγε

νία Του άδυνάτησεν όλίγον κατά τά σκέλη, τό ομο
λογεί ό ίδιος· άλλ' ή δύναμίς του κατέφυγεν είς 
τούς βραχίονας, εις τρόπον ώστε ...

— Εις τρόπον ώτε φονεύει τά βόδια, ώς άλλοτε.
— Κύριέ μου , περισσότερον ακόμη· κρημνίζει 

τούς τοίχους. Τελευταΐον, άφοΰ έδείπνησεν είς ενός 
τών ενοικιαστών του, — ήξεύρεις πόσον καλός καί 
δημοτικός είναι ή Εύγενία Του, — μετά τό δεΐπνόν 
θέλει νά άςειευθή, γρονθοκοπών τόν τοίχον. Ο τοίχος 
κρημνίζεται, ή ς-έγη πίπτει, καί έχομεν πνιγμένους 
τρεις άνδρας καί μίαν γερόντισσαν.

— Ω Θεέ μου! Μουσκετών, καί ό κύριός σου;
— Ω ! ή Εύγενία Του! έξέσχισεν όλίγον τήν κε

φαλήν του. Τού έπλύναμεν τά κρέατα μέ νερόν τό 
όποιον μας δίδουν αί καλογραϊαι. Είς τόν γρόνθον 
όμως τίποτε.

— Τ ίποτε;
— Τίποτε, κύριέ μου.
— Τροφή τών όλυμπικών ηδονών 1 πρέπει όμως 

νά στοιχίζουν ακριβά, διότι τέλος πάντων αϊ χήραι 
καί τά ορφανά ...

— Λαμβάνουν συντάξεις, κύριέ μου· τά δέκατον 
τών εισοδημάτων τής Εύγενίας Του είναι είς τούτο 
προ σδιωρισμένον.

— Ας έλθωμεν είς τήν παρασκευήν, είπεν ό 
Αρτανιάν.

— Τσν παρασκευήν, ήδοναί άρχοντικαι καί πολε
μικά!. Κυνηγούμε·/, όπλασκοΰμεν, γυμνάζομεν ΐέ- 
ρακας, δαμάζομεν ίππους. Τέλος πάντων, τό σάβ- 
βατον είναι ημέρα τών διανοητικών ηδονών. Στολί
ζομε·/ τόν νοΰν μας, βλέπομεν τάς εικόνας καί τά 
αγάλματα τής Εύγενίας Του· γράφομεν μάλιστα, καί 
κάμνομεν σχέδια- τέλο; πάντων, πυροβολοΰμεν μέ 
τά καννόνια τής Εύγενίας Του.

— Κάμνετε σχέδια, πυροβολείτε-μέ καννόνια...;
— Μάλιστα, κύριέ μου.
— Φίλε μου, είπεν ό 'Αρτανιάν, ό κύριος Δου- 

βαλλών έχει όξύν καί αξιαγάπητο·/ τόν νοΰν, όσον 
κάνεις άλλος άπό όσους γνωρίζω· είναι όμως καί

άλλο είδος ήδονών, τό όποιον νομίζω ότι έξέχασες.
— Ποιον , κύριε ; ήρώτησεν άνυπομόνως ό 

Μουσκετών.
— Αί ύλικαί ήδοναί. 
ό Μουσκετών έκοκκίνισε.
—■ Τί εννοείς μέ τούτο, κύριε; είπε χαμηλόνων 

τούς οφθαλμούς.
— Εννοώ τήν τράπεζαν, τό καλάν κρασίον καί 

τά ποτήρια γυρίζοντα καθ’ δλην τήν εσπέραν.
— Α! κύριε, αί ήδοναί αύται δέν λογαριάζονται· 

τάς έχομεν όλας τάς ημέρας.
— Μουσκετών φίλτατέ, έπανέλαβεν ό 'Αρτανιάν, 

συγχώρησέ με· πλήν τόσον μ’ έθελξε·/ ή μελίρρυτος 
τώ οντι διήγησίς σου, ώστε έλησμόνησα τό κυριώ- 
τερον μέρος τής ομιλίας μας, νά μάθω δηλαδή άν ό 
κύριος πρωτοσύγκελλος Δερβλαί ήμπόρεσε νά γράψη 
πρός τόν κύριόν σου.

— Τώ οντι, κύριέ μου, είπεν ό Μουσκετών, αί 
ήδοναί μάς έκαμαν ν’άλλάξωμεν ομιλίαν· έν τούτοι;,, 
κύριέ μου, ιδού λεπτομερώς πώς έτρεξε τό πράγμα,.

— Ακούω, φίλτατέ Μουστών.
— Τήν τετάρτην ...
— ίΐμέραν τών άγροτικών ήδονών ;
— Ναί. Ερχεται έπιστολή· τήν λαμβάνει άπό 

τάς χεΐράς μου. Εγνώρισα τόν χαρακτήρα.
— Καί λοιπόν;
•— II Εύγενία Του τήν άναγινώσκει καί φωνάζει· 

ι Γρήγορα, τούς ίππους μου ! τά όπλα μου ! β
— Α! Θεέ μου! είπεν ό 'Αρτανιάν , κάμμία 

μονομαχία πάλιν;
— Οχι, οχι, κύριε, ήσαν μόνον αύταί αί λέξεις· 

α Φίλτατέ Πόρθε, κίνησε άν θέλης νά φθάσης προ- 
τήτεραάπά τόν ίσιηκ^Ιαι. Σε περιμένω ».

— Ω! διάβολε! είπε σκεπτικός ό 'Αρτανιάν· 
ήτον βία, ώς φαίνεται..

— Ω! τό πιστεύω. Εις τρόπον ώστε, ήκολού- 
θησεν ό Μούστων, ή Εύγενία Του άνεχώρησε τήν 
αύτήν ημέραν μέ τόν γραμματέα του, προσπαθών νά 
φθάστ) εγκαίρως ;

— Καί έφθασεν εγκαίρως ;
— Τό ελπίζω. II Εύγενία Του, έχων στιβαράν, 

καθώς γνωρίζεις, τήν χεΐρα, έπανελάμβανεν άδιακόπως· 
α Ελα Χριστέ καί Παναγία ! τί πάλιν είναι αύτός ό 
ίσήμηχι/ac. Δεν πειράζει· πρέπει ό κύριος αύτός νά 
ηναι καλά ώπλισμένος, άν φθάση προτήτερά μου. β 
— Καί πιστεύεις νά έφθασεν ό Πόρθος πρώτος; 
ήρώτησεν ό 'Αρτανιάν.

— Ειααι βέβαιος. 0 ούτος, όσον και άν
ηναι πλούσιος, δέν έχει βέβαια τούς ίππους τής 
Ευγενίας Του ϊ

0 Αρτανιάν έκράτησε τόν γέλωτα, διότι ή συν
τομία τής έπιστολής τοΰ Αραμή τοΰ εδιδεν άφορ- 
αήν πολλήν νά συλλογισθή. ίίκολούθησε τόν Μου
σκετών, ή μάλλον τό κιβώτιον τοΰ Μουσκετών, έως 
τό φρούριον· έκάθησεν είς τράπεζαν πολυτελή, όπου 
τόν έφίλευσαν τιμώντες αύτόν ώς βασιλέα. Αλλά 
τίποτε δεν ήμπόρεσε νά μάθς άπό τόν Μουσκετών 
ό καλός υπηρέτης είχεν εύθηνά τά δάκρυα, τίποτε 
άλλο. ·

0 Αρτανιάν, άφοΰ έπέρασε τήν νύκτα εί; κλίνην

άξιόλογον, έβασανισθη πολύ μέ τήν έννοιαν τής επι
στολής τοΰ Αραμή, έμβήκεν είς πολλήν άνησυχίαν 
περί τών σχέσεων τής ισημερίας με τάς ύποθέσεις τοΰ 
Πόρθου, έπειτα , έπειδή τίποτε δέν έκαταλάμβανεν, 
ίϊμή ότι έπρόκειτο περί έρωτός τίνος τοΰ επισκόπου, 
διά τόν όποιον ήτον άναγκαΐον νά ηναι αί ήμέοαι 
ίσαι μέ τάς νύκτας, ό Αρτανιάν άφησε τό Πιερφόν 
καθώς είχεν άφήσει τό Μελόν, καθώς είχεν άφήσει 
τό φρούριον τοΰ κόμητος της Φέρας. Επραξε δέ τοΰτο 
κυριευόμενος άπό μελαγχολίαν, ήτις ήδύνατο δικαίως 
νά θεωρηθή ώς μία τών σκυθρωπότερων τοΰ Αρτα- 
νιάν διαθέσεων. Με τήν κεφαλήν σκυπτήν, με προση- 
λωμένον καταγής τό βλέμμα, άφίνων κρεμάμενα τά 
σκέλη του είς τά δύω πλευρά τοΰ ίππου του , έλεγε 
καθ' εαυτόν με τήν άσκοπον εκείνην σύννοιαν, ήτις 
ένίοτε ισοδύναμοί μέ τήν ύψηλοτέραν εύγλωττίαν.

— Ούτε φίλους πλέον, ούτε μέλλον, ούτε τίποτε! 
«ί δυνάμεις μου κατεστράφησαν, καθώς ή δέσμη τής 

;παρελθούσης μας φιλίας !|ω! τό γήρας έρχεται, ψυ- 
’ χρόν, άδυσώπητον τυλώσει είς τόν πένθιμου πέπλον 
του πάν ο,τι έλαμπε, πάν ό,τι εύωδίαζεν είς τήν 
νεότητά μου, έπειτα ρίπτει τό γλυκύ τοΰτο ©ορτίον 
είς τούς ώμους του, καί τό φέρει μέ όλα τά λοιπά είς 
τήν άχανή άβυσσον τοΰ θανάτου.

Ρίγος κατέλαβε την καρδίαν τοΰ Αοτανιάν, άν 
δρός γενναίου καί ίσχυοοτάτου καθ όλων τών 
συμφορών τοΰ βίου, καί, δι’όλίγας στιγμάς, τά νέφη 
τοΰ έφάνησαν μαΰρα, ή γή γλιστερά καί άργιλλώδης 
καθώς ή γή τών κοιμητηρίων.

— Ποΰ πηγαίνω ; ... είπε καθ’έαυτόν τι θέλω 
νά κάμω ; ... Μοναχός ... ολομόναχος, χωρίς οικο
γένειαν, χωρίς φίλους ... Πά ! έφώναξεν αίφνιδίως.

Καί έκέντησε μέ τούς όύω πτερνιστήοας τόν ίπ
πον του, όστις, μή ευρών τίποτε μελαγχολικόν είς 
τήν παχεΐαν βρόμην τοΰ Πιερφόν, ώφελήθη άπό την 
δοθεϊσαν είς αύτόν άδειαν, δείχνων τήν φαιδρότητά 
του διά καλπάσματος συνεχούς, καταφαγόντος δύω 
έλακλήρους λεύγας.

— Είς Παρισίους! είπε πρός έάυτόν ό Αρτανιάν.
Καί τήν επαύριον έξεπέζευσεν είς Παρισίους.
Τό ταζείόιον έκεΐνο είχε διαρκέσει δέκα ημέρας.

(Ακολουθεί)
; —

ΕΡΓΑ RAIΗΛΙΕΡΑΙ.
Τήν 26 Σεπτεμβρίου 4848.

Αλλοι τόποι έχουν τάς πολιτικά; των μεταβολάς, 
τούς κοινωνικούς κλονισμούς των ήμεϊς εύτυχέςεροι 
ίσως , έχομεν μόνον μεταβολάς τής βροχής καί τοΰ 
καλού καιρού. Καύσων ανυπόφορος, κονιοοτός έκτυ- 
φλώττων, έτυράννουν τάς Αθήνας, ώς άλλοι Πεισι- 
στρατίδαι, έπί δύω καί επέκεινα μήνας. Μη ύποφέρον- 
τες τήν τυραννίδα ταύτην πολλοί τών πολιτών μετα- 
ναστευον πανοικί καί ή πόλις τής Αθήνας έρημοΰτο 
— , ότε αίφνης δρυμύ έπέβλεψεν άνωθεν τοΰ Λυκα- 
δητοΰ τό ψύχος, καί έξερράγησαν κατά τής πόλεως 
άνεμοι κρυεροί καί τρικυμίαι, καί ή άνεμοπόρος· θυ- 
γάτηρ τοΰ ωκεανού βροχή ήλθε καί έτείναξε τούς 

(Φυλλά&βν 27 Τόμος Β'.)

υγρούς της πλοκάμους επί τών λόφων καί τών αγρών. 
Ως δέ είς τό πρώτον μειδίαμα τοΰ έαρος ή γή άνα- 
ίάλλει καί άναγεννάται, τά θηρία άφίνουσι τούς φω
λεούς'των , καί τά φυλά τών πτηνών κελαδοΰντα 
επιστρέφουσιν είς τά εύανθή άλση των, ούτω καί τής 
φθινοπωρινής ώρας έπιστάσης αί Αθήναι άνέλαβον 
όλην την μαγευτικήν των τερπνότητα.

Το φθινόπωρου εξακολουθεί τερπνόν καί έπινέφε- 
λαν. Κατά τήν παρούσαν άκριβώς εποχήν συνέπιπτε: 
καί τών άρχαίων ό Μεταγειτνιών, μήν, καθ 8ν καί 
οί προπάτορες μας παραιτοΰντες τούς άγρούς των καί 
τά άγροκήπιά των, έπανήρχοντο είς τάς χειμερινά; 
εστίας των καί έποίουν τά uirayecznd των, ήλασ- 
σον δηλαδή κατοικίας καί εντεύθεν γείτονας. Κατά 
τήν εποχήν ταύτην βεβαίως καί ό θείος Πλά
των, παλινοστών άπό τής Σουνιάδος ά’κοας,· άνέπτυσ- 
σεν είς τούς μαθητάςτου τάς ύψηλάς ιδέας του, εντός 
τών κήπων τοΰ Ακαδήμου, καί ό Αριστοτέλης , ό 
μέγας ούτος καί εύρύς νους, έδίδασκεν είς τούς περι
πάτους τοΰ Λυκείου τάς μεγάλα; αύτοΰ θεωρίας. 
Κατά τήν εποχήν ταύτην βεβαίως αί περικαλλείς 
έκεΐναι Μοΰσαι τής αρχαίας Ελλάδος έπεφοίτων τοΐς 
ποιηταΐς παρά τάς εύθαλεΐς δχθας τοΰ Ιλισσοΰ καί 
έπί τοΰ σκιερού λόφου τής Αγρό τέρας Αρτέμιδος !

Είς τάς νεωτέρας Αθήνας οϋδέν τών προλεχθέντων 
υπάρχει· τό είπομεν ανέκαθεν. Δεινός πολυχρόνιος 
χειμών μάς έςήρησε μακρούς αιώνας όλων τών προρ. 
ρηθέντων αγαθών· μάς έστέρησετών Ακαδημιών καί 
τών Πλατώνων, τών Λυκείων καί τών Αριστοτελών 
τοΰ Ιλισσοΰ καί τών Σοφο'κλέων άς άπολαύωμεν 
τούλάχιστον τών όσα δέν ήδυνήθη. νά μάς άφαιρέση, 
— τοΰ ώραίου μας ούρανοϋ, τών ζεφύρων τοΰ φθινο
πώρου, καί άς έ—αρκώμεθα κατά τό παρόν μέ τόν μο
νότονου περίπατον μας, μέχρι; ού τόν διαδεχθώσιν 
άλλαι ζωηρότεραι καί συγκιν-τικώτεραι διασκεδά
σεις, αί χειμεριναί ... Ω! τότε καί τά έργα ταύτα 
καί αί ήμιραι θέλουν έχει βεβαίως περισσότερα·/ύλην 
διατριβών.

Επιφυλαττόμεθα λοιπόν διά τήν innydy 
τόσον μόνον προσθέτοντες εις τά περί Ελλάδος, ότι 
εύτυχώς δεν έπαπειλούμεθα πλέον ύπό τής χολέρας. 
II φθοροποιός αύτη νόσος, έκλείπουσα κατ όλίγον τήν 
δυστυχή Τουρκίαν, όπου έθυσε καί άπώλεσε, προ
χωρεί έξ ένός πρός τά βορειότερα, μεταβάσα έκ τής 
Ρωσσίας εις τάς Πρωσικά; επαρχίας, καί ένσκήψασα 
ήδη, ώς λέγεται, καί εί; Βερολίνο·/, πηδήσασα δέ εξ 
ετέρου πρός τά δυτικομ.εσημ.βρινώτερα τής Μεσογείου, 
όπου έφάνη αίφνης είς τήν νήσον τής Μελέτης.

Φευ! τήν αύτλν σχεδό^ διέγραψε πορείαν καί ότε 
έφάνη τό πρώτον, μικρόν μετά τήν γαλλικήν έπανά- 
στασιν τοΰ Ιουλίου καί έπέπεσε κατά τής Εύρώπης, 
ώς τις αδυσώπητος τιμωρός τοΰ ούρανοΰ.

Ενώ είσέτι ή Εύρώπη είναι μακράν τής ποθητής 
ησυχίας καί μονιμότηΊος, |άν καί ή Αύστρία έόέχθη 
τήν μεσολάβησιν τών δύω δυτικών δυνάμεων πρός 
είρηνοποιησιν τής Ιταλίας· ένώ είσέτι βραδυποροΰσα 
δέν έπανήλθεν ή έμπορική ζωή καί δημοσία πίστις, 
τί δυστύχημα διά τήν άνθρωπότητα άν έξαίφνης 
έπιφαν?) έν μέσω τής Ευρώπης τό άπαίσιον καί τρο
μερόν φάσμα τής χολέοας ; ... Αλλ’ άς έλπίζωμε* 

9.



ή παραφορά τοΰ λαού, ό παροξυσμός, ή μέθη της ανα
τροπής αντί τοΰ νά έλαττωθή, ηύξήθη έκ τοΰ έν- 
αντίου. Εσχάτως έστασίασαν οί έργάται, ζητοΰντες 
έαν αύξησιν τών ημερομισθίων των καί νέον αίμα 

έχύθη. Τής δέ κοινωνίας ταύτης, τής χθες καί πρώην 
ακόμη σώφρονος, τά δεσμά όλα έξελύθησαν, διερρά- 
γησαν, καί πάσα έννοια όσιου, τιμίου διεςράφη, άπώ- 
λετο. Ζητοΰσι σύστασιν νέας τίνος θρησκείας, τά 
ίερώτερα, τά τιμιώτερα εμπαίζονται, καί ή μεγαλύ
τερα διαφθορά έγεννήθη αίφνης εις τά ήθη παντός 
γένους, πάσης τάξεως πάσης ηλικίας. Η εΐκών τής 
παρακμαζούσης ‘Ρώμης δέν ήτον διαφορετική.

Τί δέ αποβαίνει ό πολυθρύλλητος έκείνος Παγ
γερμανισμός, δστις εις τάς κεφαλάς τών Γερμανών 
καθηγητών καί φιλοσόφων κατήντισε μόνιμός τις 
ιδέα, σκοτίζουσα τό λογικόν των ; Αν κρίνωμεν έκ 
τών τελευταίων συμβάντων, βλέπομεν, δτι δέν 
Ιέλει βραδύνει νά διασπασθή. Είναι γνωστός ό πό

λεμος δστις ύπήρχε μεταξύ Δανίας καί τής Γερμα
νίας διά τό ζήτημα τών δουκάτων τοΰ Σλέσβιγ- 
όλστέϊν. Η Πρωσσία ήτις ή πρώτη άνέλαβε τόν 
υπέρ τοΰ Γερμανικού εθνισμού τούτον αγώνα, ίδοΰσα 
ότι τό έμ,πόριόν της ύποφέρει βλάβην σημαντικήν 
διά τόν άποκλεισμόν δλων αύτής τών λιμένων , 
συνήψε τελευταϊον ανακωχήν, ήτις ύποβληθεΐσα εις 
τήν έθνοσυνέλευσιν τής Φραγκοφόοτης άπερρίφθη. 
Τούτο ύπεχρέωσε τό ύπουργεΐον τής αύτοκροτορίας 
νά παραιτηθή άθρόον καί νέον δέν ήδυνήθη νά σχη- 
ματισθή. Αλλ'ή κατάστασις αύτη άπειλοϋσα νά ρίψγ 
εις τάς άγκάλας τής Δημοκρατίας δλα τά Γερμανικά 
Κράτη έφόβησε τινάς τών μετριωτέρων βουλευτών, 
καί μετ’ όλίγας ήμέρας ή έθνοσυνέλευσις έπανελ- 
θοΰσα εις τό αύτό ζήτημα , έπεκύοωσε τήν άνα- 
κωχήν διά μικράς πλειονοψηφίας. Η μειονοψηφία έκί- 
νησε στάσιν. Τό αίμα έχύθη, άλλ’ ή κεντρική κυ- 
βέρνησις κατέβαλε τούς στασιαστάς διά τής συν
δρομής τών Αύς-ριακών καί Πρωσσικών ςφατευμάτων. 
Δύω βουλευταί έφονεύθησαν έν τώ μέσω τής στά
σεως. Καί μόλα ταΰτα ή ιδέα τής δημοκρατίας 
κυκλοφορεί προβαίνουσα εις δλην τήν Γερμανίαν. 
Ο λαός καί ό στρατός είναι ύπέρ αύτής. Μικρόν 
μέρος τής μεσέας τάξεως άντέχει εϊσέτι, φοβούμενον 
τήν αναρχίαν.

ίΐ Βασίλισσα τής Αγγλίας άνέβαλεν αύτοπρο· 
σώπως τάς συνεδριάσεις τών Αγγλικών Βουλών, ό 
δέ πρωθυπουργός I. ‘Ροΰσσελ μετέβη εις Ιρλανδίαν 
διά νά έξετάσνι τήν κατάστασιν τοΰ τόπου τούτου 
έπαπειλουμένου κατά τόν προσεχή χειμώνα άπό με- 
γάλην πείναν.

Τήν 10 τοΰ μηνός τούτου άπελύθησαν καί αί 
Βουλαί τής Ελλάδος. Μετά πεισματώδη μάχην με
ταξύ αύτών καί τής κυβερνήσεως, καθ’ ήν στιγμήν 
έλέγετο δτι έμελλε νά πέση θύμα τό ύπουργεΐον, 
ώπλίσθη μέ τό διάταγμα τής λήξεως καί έκεραυνο- 
βόλησεν ώς άλλος Ζεύς τού; βουλευτικούς μας 
;Τιτάνας. Περιμένομεν νά ίδωμεν ποΰ θέλει λήξει ή 
μ,ονομαχία αύτη. Δέν είναι έργον μας νά έξιχνιά- 
σωμεν τάς βουλάς τής Αρχής, ή τάς άρχάς τών 
Βουλών μας. Εΰχόμεθα νάγίνη τό συμτερώτερον διά 
τό έθνος καί τήν πατρίδα.

δτι ούδέν τούτων θέλει γίνει, βτι τά δεινά έτελείω- 
σαν τής πολύπαθους άνθρωπότητος, καί δτι άπό τάς 
τελευταίας αναστατώσεις καί άνατροπάς θέλει πηγά
σει νέα διά τούς θνητούς εποχή ειρήνης καί εύη μέ
ριας, ώς ποτέ προήχθη άπό τού χάους, εις τόν λόγον 
του Θεοΰ, ή πάνσοφος αύτη κτίσις.

Αλλά πώς ή ένεστώσα κατάστασις της Εύρώπης 
νά μάς έμπνεύσγ χρηστάς περί μέλλοντος ελπί
δας, δταν οπού της Εύρώπης καί αν στρέψωμεν τά 
βλέμματα δεν βλέπομεν είμ.ή κρατήρα άναβράζοντα 
καί άπειλοϋντα άπό στιγμήν εις στιγμήν δεινήν έκ- 
ρηξιν, ούδέ φαίνεται ταχεία ή έκ των παρόντων 
δεινών απαλλαγή;

ένώ εις την έθνοσυνέλευσιν τής Γαλλίας έσυζητή- 
θησαν εις συνεδρίασιν διαρκέσασαν δι’δλης τής νυ- 
κτός καί ιχέχρι τής πρωίας αί συγκινητικαί δίκαι τού 
Λουϊ-Βλάν καί τοΰ Κωσσιδιερ, κατηγορηθέντων ώς 
συνενόχων των ταραχών τοΰ Μαίου καί τοΰ Ιουλίου; 
καί ή άοχή έξέδωκεν ένταλματα συλλήψεως κατ’ 
αύτών, καταφυγόντων ήδη εις Αγγλίαν, έκεϊ δηλαδή 
όπου πρότινων μηνών έστειλαν αύτοί άλλους, ένώ τό 
οριστικόν τής Γαλλίας σύνταγμα υπεβλήθη ή'δη εις 
τούς αντιπροσώπους τοΰ έθνους καί τά πρώτα άρθρα 
του έψηφίσθησαν· τά Παρίσια διατελοΰσιν πάν
τοτε ύπό κατάστασιν πολιορκίας, ό Καβανιάκ πολι
τεύεται ώς αληθής καί εμβριθής δικτάτωρ, οι δέ 
Γάλλοι έκυψαν άσμενοι τάς κεφαλάςτων εις τόν νέον 
των Ναπολέοντα καί προς τόν στρατηγόν μ,εθ’ύπο- 
κλίσεως ήδη προσφέρουν τά σεβάσματά των καί οί 
παλαιοί καί νέοι δημοκράται, ών πολλοί υπήρξαν 
άλλοτε υπουργοί τής βασιλείας καί αντίπαλοι αύτής.

Καί μ’δλα ταΰτα ή επάνοδος τής ησυχίας είναι 
εϊσέτι μακράν, τής δέ αναρχίας ή πολυκέφαλος ύδρα 
άνυψοϊ καί αύθις τάς άναφυομένας κεφαλάς της καί, 
ώφελουριένη άπό τάς νέας έκλογάς τριών βουλευτών 
των Παρισίων απειλεί τήν Γαλλίαν διά νέων σφαγών 
καί αιμάτων. Είθε νά μήν εϊμεθα εις τήν περίς·α- 
σ.ν ταύτην μάντεις κακών.

Αν δέ ρίψωμεν τώρα τό βλέμμα μας καί πρός 
άλλα τινά κράτη, θέλομεν ΐδεϊ εις μέν τήν Σικελίαν 
τόν βασιλικόν στρατόν τής Νεαπόλεως κανονοβο- 
λοΰντα έπί πέντε ήμέρας καί κατεδαφίζοντα τήν 
περικλεή Μεσσήνην καί τέσσαρας χιλιάδας λαόν άνι- 
λεώς άνευ διακρίσεως κατασφαγέντα ύπό τών ΐίλβε 
τικών ταγμάτων ... Αν δέ πρό τήν Βιέννην, πρός 
τήν Ούγγαρίαν, τότε ή θλίψις, ή φρίκη, ή απελπισία 
μας κορυφοΰται. Καί έδω μέν, δύο γένη, τά Ματζα- 
ρικόν καί τό Σλαβικόν ώμωσαν νά έξολοθρεύσωσιν 
άλληλα. Αν Ούγγρος τύχη νά πέση εις τάς χεΐρας 
Σ'λάβου, ή Σλάβος εις τάς χεΐρας Ούγγρου, δέν ύπάρχει 
έλεος ούδετέρωθεν ... αναμεταξύ των ούτε γυναίκας, 
ούτε παρθένους, ούτε ναούς εύλαβοΰνται, ούτε τών 
νηπίων καί τών γερόντων φείδονται ... Λέγεται δτι 
εις τάς διαφόρους συμπλοκάς τών δύω τούτων φυλών 
οί Σλάβοι έξωλόθρευσαν 100 περίπου χιλιάδας Μα- 
τζάρων.

Εις δέ Βιέννην, ένώ έσχάτως ακόμη, δτε ό Αϋτο- 
κράτωρ έπέςρεψεν εις τήν πρωτεύουσάν του, ένόμιζέ 
τις, δτι τά πάντα ησύχασαν, αίφνης εις τήν τερπνήν, 
τήν ήσυχον, τήν σοφώςήδυπαθή άλλοτε πόλιν ταύτην,

Σήμερον έχει καί ό στρατηγός Καβανιάκ κατοί- 
κημα χορηγηθέν αύτω ύπό τοΰ έθνους, καί δέχεται 
κόσμον εϊς τήν οικίαν του· άλλ’ ή οικία του δέν 
είναι παλάτιον. Επικρατεί εις τάς συναναστροφάς 
αύοϋ δημοκρατική τωόντι αύστ/ρότης καί άπλότης, 
καί διακρίνοντάι αύται τών άλ,λων μ,όνον κατά τό 
ήθος τοΰ οικοδεσπότου έχοντος τί αύστηρόν καί 
σοβαρόν. 0 στρατηγός Καβανιάκ όρθιος πλησίον 
τής εστίας δέχεται πάντα; τούς άναγγελλομέ- 
νους φίλους του καί μετά φιλοφροσύνης μέν, άλλά 
χωρίς νά δαψιλεύνι, ώς έπραττε εύκολώτατα τούτο 
ό Φίλιππος, χειραψίας. Πρός τό ώραΐον δέ φύλ,ον, 
ό νέος τφατηγός φέρεται ύποκλινέστερος· δταν αναγ
γέλλεται κυρία τις , ύπάγει εις πρυΰπάντησίν της , 
τή δίδει τόν βραχίονα, τήν όδηγεΐ παρά τήν γραίαν 
μητέρα του,καί άφοΰ άνταλλάξη, λόγους τινάς περιποιη
τικούς επιστρέφει εις τήν έμπροσθεν τής ές-ίας θέσιν 
του. Αλλ’δσον μεγάλη καί άν ήναι ή άπλότης αύτη 
εις άνθρωπον, όποιος φαίνεται σήμερον ό Καβανιάκ, 
ούδόλως δύναται νά συγαριθή μέ τήν τοΰ πρώτου 
καθιδρυτοΰ καί προέδρου τής Αγγλαμερικανής δημο
κρατίας. Οταν ό Σατωβριάν υπήγε μέ ενθουσιώδη 
καί ποιητικήν καρδίαν νά πλανηθή εϊς τούς άπωτά- 

',τους δρυμώνας τής Αμερικής, πρώτη φροντίςτου ήτο 
νά έπισκεφθή τόν μέγαν άνδρα. Ι.ύρε δέ τόν Βασιγ- 
κτώνα, οΐκοΰντα, ώς ό Φωκίων άλλοτε καί ό Κιγκι- 
νάτος, ταπεινήν τινα οικίαν καί έχοντα αντί πάσης 
θεραπείας, μίαν γραίαν υπηρέτριαν. Η άπλότης καί 
αύστηρότης αύτη παραβαλλομένη πρός τά αληθώς 
μεγάλα τοΰ άνδρός έργα καί τήν δόξαν του, πόσον 
άναόεικνύουσιν αύτόν λαμπρότερον , παρ’άν περιεκυ- 
κλοΰτο διά τής μεγαλοπρεπείας τής ύπατικής αύλής 
τοΰ Βονοπάρτου !

( Εϊς τό προλαβάν άρθρον μας έν παρόδω άνεφέραμεν 
δτι στρατός μυριοπληθής γυναικών κατεκάλυψε καί 
διήρχετο τάς οδούς τών Παρισίων. Εις τάς τελευ
ταίας δμως εφημερίδας τής Γαλλίας άπαντώμ,εν πραγ
ματικούς, ότι ύπέρ τάς 100, 150 χιλιάδας τών 
Αμαζόνων τούτων έμελέτων νά συρρεύσωσιν αίφνης 
άφ’δλων τών μερών τών Παρισίων καί νά έμφανι- 
σθώσι διά μιας έμπροσθεν τοΰ βουλευτηρίου, έπί 

Ιπροφάσει, δτι ήθελον νά έπιδώσωσιν εις τήν εθνοσυν
έλευσήν αίτησιν συγχωρήσεως ύπέρ τών ανταρτών 
τοΰ Ιουνίου. Π εϊδησις αύτη περί τάς 4 — 5 ώρας 
τής εσπέρας έκοινοποιήθη θετικώς εις τόν πρόεδρον 
τής συνελεύσεως, συνεδριαζούση; τότε, καί αμέσως 
τά στρατεύματα έτέθησαν εις κίνησιν αί φρουραί 
τοΰ βουλευτηρίου έδιπλασιάσθησαν καί έν τάγμα 
ι·ϊμα*ο>'Γα>Γ έπροχώρησε μέχρι τής Κρηπίδος τών 
Τουϊλ.ερίων, διά νά έμ.ποδίσρ πάσαν απόπειραν τοΰ 
γυναικείου τούτου στρατού. Εις τάς 5 καί 1J2 δύω 
έκ τών βουλευτών ένεχείρισαν εις τον πρόεδρον ανα
φοράν, φέρουσαν τάς ύπογραφάς τών μητέρων, τών. 
γυναικών, τών θυγατέρων, τών άδελ.φών, καρτών συγ
γενών τών ανταρτών τοΰ Ιούνιον, αίτι'/ες εδέοντο 
παρά τής έθνοσυνελεύσεως νά χορηγηθή εϊς αύτούς 
άμνηστεία. II γυναικεία αύτη δήλωσις έν τούτοι^ 
είχε προχωρήσει μέχρι τής οδού Ρίβολι, άλλ έκεϊ 
τήν έσταμάτησεν ή εμπροσθοφυλακή τού στρατιω
τικού σώματος.

— 67
Από τάς πολιτικάς ταύτας διηγήσεις «ς μετα- 

βώμεν εϊς κοινωνικά ανέκδοτα.

ή σημερινή δημοκρατία τής Γαλλίας ήρχισε ν: 
άπομιμήται καί βασιλικά τινα έθιμα. Εσχάτως ό 
αρχηγός τής εκτελεστικής έξουσίας καί ό πρόεδρος 
τής έθνοσυνελεύσεω; έοωκαν συμπόσια καί χορούς, 
ώς έδίδοντο πρό τίνος καιρού τοιαΰται εις τά βασί
λεια καί τά παλάτια τών υπουργών. II έθιμ-οταξία, 
λέγουν οί χρονογράφοι τών Παρισσίων, είναι ή αύτη. 
Μία μόνη παρετηρήθη διαφορά εϊ; τόν χορόν τοΰ 
προέδρου τής έθνοσυνελεύσεως. Η σύζυγος τοΰ προέ
δρου Κ. Μαράσπ είχε τήν κόμην διηρμοσμενην κατά 
τόν τρόπον τής πρώτης Γαλλικής δημοκρατίας καί 
κεκονιαμένην μέ .σοι;ιγ',χ· καινοτομία ή μάλλον 
άρχαιοτομία ήτις κατά τήν γνώμην πολλών θέλει 
μεταβληθή εϊς συρμόν ! Γνωρίζομεν έκ τής ιστορίας 
τοΰ συρμού πολλάς τοιαύτας ιδιοτροπίας του, καί 
ούδόλως παραξενευόμεθα ... πλήν, τή άληθεία δέν 
έπιθυμοΰμεν νά ίδωμεν εις τήν Ελλάδα τοιαύτην 
καινοτομίαν άσχημίζουσαν τήν μαύρην καί πλουσίαν 
κόμην τών έλληνίδων μας.

Μικρά τις περί τών ύποδοχών τούτων λεπτομέ
ρεια θέλει ίσως φανή άξια τής περιεργείας τοΰ 
αναγνώστου.

Επί τής πρώτης δημοκρατίας, δταν ό Ναπολέων 
έζελέχθη πρώτος ύπατος έσχημάτισεν εϊς τά Τουϊ- 
λερία αύλήν δλως βασιλικήν, βξ χιλιάδες τοΰ άνδρειο- 
τέρου καί έκλεκτοτέρου στρατού, διοικούμ.ενο·. ύπό 
τεσσάρων ς-ρατηγών τοΰ Λάνου, Βεσσιέρου, Δαβούτ, 
καί Σούλτ, ήσαν οί σωματοφύλακες του. όκτώ 
ύπασπισταί οί δορυφόροι του. Τό πάλάτιόν του 
είχεν αύλ.άρχην τόν στρατηγόν Δουρών καί, διά νά 
μετριάζωσι τήν στρατιωτικήν ταύτην πρόσοψιν, 
συνεπλήρουν τήν θεραπείαν τής ύπατικής αύλής, 
εις σύμβουλος τοΰ κράτους, τέσσαρες διοικηταί τοΰ 
παλατιού καί τέσσαρες κύριαι τής τιμής, ακόλουθοι 
τής Κ. Βονοπάρτου. Α ί συναναστροφαί τοΰ Βονα 
πάρτου δέν ήσαν δι λ,ου κατώτεραι κατά τήν λαμ
πρότητά των τής ύπερηφάνου αύλής τή; Μαρίας 
Αντωνέττας· Εβλεπες ενταύθα τούς περιφημοτέρους 
φιλοσόφους καί συγγραφείς τής εποχής, τόν Καβα- 
νήν, τόν Γαρά, τόν Σκεάρ, τόν Φοντάν , τόν φίλον 
τούτον μετέπειτα τοΰ αοιδίμου Σατωβριάν, τόν 
Ααγγράνζ, τόν Λαπλάς κλ.π.

Η ’Ιωσηφίνα, σύζυγος τοΰ στρατηγού καί μία τών 
χαριεστέρων γυναικών τοΰ 'αίώνος της , αί τρεις 
άδελφαί αύτοΰ, Καρολίνα, Ελίζα καί Παυλίνα, δια- 
πρέπουσαι κατά τούς τρόπους, τό πνεύμα καί τήν 
καλλ.ονήν, πολλαί άλλαι κυρίαι , ών αί οικογένειαν 
έπλήρουν άλλοτε τήν αύλήν τών ’Γουϊλ,λερίων, έδιδαν 
εις τήν αύλήν τοΰ πρώτου Υπάτου φυσιογνωμίαν, 
λαμπρότητα καί χάριν δλως μοναρχικήν. Οταν ό 
Βονοπάρτης έδέχετο εις τάς συναναστροφής του τό 
διπλωματικόν σώμα, ό ευτυχής ουτος στρατιώτης, 
ώς οί παλαιοί μονάρχαι, παρήλαττε τάς σειράς τών 
πολυαρίθμων ξένων του, συνοδευόμενος άπό τού; 
επιτελείς του καί συνακολουθούμενος ύπό τής Τωση- 

οπισθεν τής όποιας, μεμακρυσμέναι εύσε- 
, ήοχοντο αί γυναίκες τής αύλής.



— 68 — 69 —
Ερρέθη έν Παρισίοις, δτι τήν γυναικείαν ταύτην 

έκτρατείαν ήθέλησαν νά μεταχειρισθώσιν ώς αφορμήν 
■οί οπαδοί τοΰ δουκός τοΰ Βοοδώ διά νά εύρωσι 
καιρόν νέαν νά έπιχειρισθώσιν έπίθεσιν κατά τών 
καθεστώτων. Αλλ όπως καί άν έχη τό πράγμα, 
έπρεπε φαίνεται, κατά την παράδοξον ταύτην εποχήν 
νά ίδωμεν καί άπεικόνισμά τι τών μυθολογούμενων 
εκείνων Αμ.αζόνων, γυναικών αίτινες όπλισθεϊσαι 
κατά της τυραννίας τών άνδρών, έκηρυξαν άσπον
δον κατ’ αύτών μίσος καί πόλεμον αιώνιον, δστις 
ήθελε διαρκεΐκαί μέχρι τοΰδε, άν δέν ημέρευον αύτάς 
οί Σκύθαι, καθά διηγείται ό αφελής Ηρόδοτος.

Ανέγνωμεν εσχάτως είς τάς εύρωπαϊκάς έφημε- 
ρίδας, δτι ό περιώνυμος Αγγλος αστρονόμος R. Koby 
προεΐπε τήν κατά τό ένεστώς έτος έμφάνισιν τοΰ 
μεγάλου κομήτου τοΰ άναφανέντος είς τά 1264 καί 
επανελθόντος είς τά 1556. Η περίοδος αύτοΰ, έξ 
έτών 292, συμπίπτει έφέτος. Περί τοΰ κομήτου 
τούτου διηγούνται οί σύγχρονοι συγγραφείς τήν 
έξης άξιοσημείωτον περίστασιν. Κατά τούς τέσσαρας 
μήνας τής έμφανίσεώς του ό πάπας Ούρβανός ένόσει 
καί άπεβίωσεν ακριβώς τήν ήμέραν, κατά τήν οποίαν 
ό κομήτης έπαυσε νά ήναι ορατός. ’ Αλλά, κατά ανα
λογίαν, είς τά 1848 δέν έπαπειλεϊται μόνος ό Πά 
πας· ό κομήτης ούτος, δστις, ώς αναφέρει είς τι σύγ- 
γραμ.μάτου ό Ρογήρος Βάκων, προήχθη διά τής 
αρετής τοΰ Αρεως, είναι πολεμικός, καί επαπειλεϊ 
τόν κόσμον διά διχονοίων, ταραχών, αιματοχυσιών, 
κλπ. κλπ. Δεν παρετηρήσαμεν τάς ούρανίους εκτά
σεις διά νά ίδωμεν άν ό ρηΟείς κομήτης έφάνη ήδη, 
διότι προελ,έγετο διά τόν ’Ιούλιον, άλλά δεν ήτον 
φαίνεται ανάγκη τής έμφανίσεώς του διά νά συμβώ- 
σιν δσα ύπ’ αύτοΰ έπαπειλοΰντο. ’Απόλωλε δέ ό 
κόσμος, άν φανέντος αίφνης'τοΰ κομήτου, ήδιάγνω- 
σις τοΰ Βάκωνος ποέπη άκόμη περισσότερον νά άλ.η- 
θεύση ...

Τίποτε δέν είναι αδύνατον, λέγομεν καί ήμεϊς 
μετά τοΰ συμβούλου Στρύκ, τοΰ όποιου τόν λόγον 
δέν άπηξίωσαν νά ένθυυ.ηθώσιν, έν μέσω τοσούτων 
καί τηλικούτων συμβάντων, οί σπουδαιότεροι τών 
σημερινών πολιτικών. Ί ο ίστοοικόν τοΰτο ανέκδοτον 
τό όίόουεν ώς συνταγήν ιατρικήν είς τούς όσοι άπο- 
βάλλουσι την γενναιότητά των , τάς ελπίδας των , 
κατά πάσαν μεταβολήντής τύχης, όσύμ,βουλος Στρύκ 
εμβήκεν είς τήν ζωήν μέ δλην τήν ίλαρότητα 
καί γαλήνην βε.ΐτιωηοτοΰ τοΰ γερμανικού Ρήνου. 
Είχεν ένα φίλ.ον, τόν καλλιτέρον τών φίλων, είχε 
μίαν ερωμένην, τήν πιςοτέραν τών ερωμένων. ’Απο
θνήσκει συγγενής του τίς είς ’Αμστελόόαμον καί τω 
άφίνει ού μικράν κληρονομιάν, ό Στρύκ επιφορτίζει 
τόν φίλ.ον του νά μεταβή καί παραλάβή άπό μέρος 
του τά σημαντικά τής κληρονομιάς του ποσά. Ο φίλος 
τά παραλαμβάνει καί γίνεται άφαντος. Ο Στρύκ 
τρέχει κατόπιν τοΰ φίλου του- καί έν τώ μεταξύ ή 
πιστή ερωμένη του πληροφορηθεϊσα δτι ό εραστής 
της έμεινεν έπί ξύλου κρεμάμενος νυμφεύεται τόν 
αντίζηλόν του.

— Είναι δυνατόν ; έπεφώνησε δΐς ό προδεδομένος 
φίλος καί έραστής.

Αναγκαζόμενος ν’άπαντήση αύτός είς εαυτόν δυ

νατόν, λέγει, καί έκτοτε τήν άπάντησιν ταύτην έφήρ- 
μοσεν είς δλας τάς περιπετείας τοΰ ματαίου τούτου 
κόσμου.

Η τοΰ παρελθόντος αΐώνος γαλλική έπανάστασις 
έκρήγνυται.

— Είναι δυνατόν οί Γάλλοι νά παραιτήσωσι τήν 
άρχαίανμοναρχίαν των; έρωτώσινένώπιον τοΰ Στρύκ.

— Δυνατόν, αποκρίνεται ούτος.
-— Καί φρονείς, λέγει ό έκλέκτωρ τής επικρά

τειας, εις ήν έκατοικει ό Στρύκ, δτι καί οί ύπήκοοί 
μου θέλουν ποτέ ακολουθήσει τοιοΰτον όλέθριον παρά
δειγμα ;

—- Δυνατόν, αποκρίνεται ό Στρύκ, δςις ύποπίπτει 
είς οργήν , διότι αμφίβαλλε περί τής πίστεως τών 
ύπηκόων τής A. Β. Τ.

Οί Γάλλοι δημοκράται διαβαίνουσι τόν Ρήνον καί 
ύ Στρύκ κατατρεγμένος τό πριν, άνυψοΰται εΐς έπί» 

|σημον θέσιν. Μετά τινα καιρόν, λέγει πρός αύτόν 
επίτροπός τις τής Γαλ,λικής δημοκρατίας, άν ποτέ 
άνθρωπος σωφρονών ήμπορή νά ύποθέση δυνατήν 
πλέον τήν επάνοδον τής μοναρχίας.

— Δυνατόν, λέγει πάλιν ό Στρύκ, δστις αποβάλ
λεται $χ δευτέρου τής θέσεώςτου.

Είς τών βασιλέων, τούς όποιους έσπειρεν αφειδώς 
εΐς τήν Εύρώπηνό Ναπολέων, τόν δέχεται τελευταΐον 
σύμβουλόν του, καί δτε ή τύχη τοΰ μεγάλου κατα- 
κτητοΰ ήρχισε νά όπισθοδρομή, τδν έρωτά ό άγε- 
μών του άν φρονή δτι είναι δυνατόν νά νικηθή δ 
Ναπολέων.

— Δυνατόν , άπαντά πάλιν ό Στρύκ.
Οταν δέ. έπανήλθον εϊς ττν Γερμανίαν όλοι οί νό

μιμοι ηγεμόνες καί κατέλαβον άνελπίστως τούς θρό
νους των, ό Στρύκ έθεωρεΐτο ώς προφήτης τις, διότι 

ά πάντα, καί αύτά άκόμ.η τά νομιζομενα αδύνατα, 
είς αύτόν δυνατά έφαίνοντο.

Ακόμη πρό ολίγων έτών τόν ήρώτων άν ένόμιζε 
δυνατόν νά λάβη νέας μεταβολάς ή δψις τής Εύ
ρώπης.

— Δυνατόν, άπήντησε καί τότε ό Σύμβουλος 
Στρύκ. Δυστυχώς ό ολιγοσύλλαβος ούτος προφήτης 
άπέθανε μεταξύ τών δύω επαναστάσεων τής τών 
1830 καί τής τών 1848, καί δέν ύπάρχει διά νά 
μάς είπή τί νομίζει δυνατόν κατά τάς παρούσας 
μεγάλας καί Θλιβεράς άμα περιστάσεις.

ΓΟΡΓΙΑ5.

ΠΟΙΚΙΛΑ.
Ο ΚΑΔΙΙΣ ΤΗΣ ΕΜΕΣΣΙΙΣ.

Α’αταχωχθ της ιστορίας' τοΰ ΣυΑό*,.

Τδ συναξάριον τοΰτο τοΰ Συλδκ, τό δραματικώ- 
τερον έξ όσων μάς διεβίβασε τό ζωφερον τοΰ με- 
σαιώνας πνεΰμα, διεδόθη έν Εύρώπη κατά τήν έπο- 
χήν τοΰ Σαικεσπήρου, εΐς τόν όποιον παρέσχε τήν 
ύπόθεσιν τοΰ έμπορον της Βενετίας'

Αλ,λά καθώς τών πλείστων αρχαίων παραδόσεων, 
ουτω καί ταύτης πρέπει νά ζητήσωμεν τήν κατα
γωγήν είς τήν ανατολήν· υποδεικνύεται δέ τοΰτο ϊκ

τίνος μουσουλμανικού χρονικού, άνευρεθέντος πρό 
τινων έτών έν Καλκούτα, καί τοΰ οποίου ό συγγρα- 
φεύς έμεινεν άγνωστος. Η ιστορία τοΰ Εβραίου καί 
τοΰ χρεοφειλέτου εύρίσκεται ολόκληρος είς διήγημά 
τι, κωμικόν σατύρισμα, τών ηθών καί τής ανατολι
κής νομοθεσίας.

Μετεγλωτίσθη δέ τό περί ού ό λόγος τεμάχιον 
άνευ ούδεμιάς προσθήκης.

« Αλ.λοτε έζων είς τήν αύτήν πόλιν πλούσιος Εβραίος 
καί πτωχός μ.ουσουλ,μάνος. Ο τελευταίος ούτος περιέ- 
στη εϊς τοιαύτην δυστυχίαν , ώστε ήναγκάσθη νά 
ΰπάγη είς τόν Εβραίον καί νά ζητήση δάνειον 100 
δηναρίων.

« Τά χρήματα ταΰτα έμελλαν νά χρησιμεύσωσιν 
είς τόν (θωμκνόνείς εμπορικήν τινα έπιχείρησιν προσ- 
ίφερε δέ είς τόν Εβραίον ώς αμοιβήν τό ήμισυ τοΰ 
κέρδους.

« Ο Εβραίος έδέχθη τήν πρότασιν τοΰ μουσουλ
μάνου καί τόν λέγει· ο Συναινώ νά σοί δανείσω τά 
ι όποια έχεις ανάγκην χρήματα άτόκως, άλ,λ’έπί 
» συμφωνία, ό μουσουλμάνος ήρώτησεν αύτόν, ποιαν 
συμφωνίαν ήθελε νά βάλη είς ώφέλειαν τόσον άπροσ- 
δόκητον. a ©έλω, λέγει εΐς αύτόν ό Εβραίος, νά 
ϊ ύποσχεθγς, έάν δέν μέ πληρώσης έμπροθέσμ,ως, νά 
ι μέ άφη'σγς νά λ,άβω μίαν λίτραν έκ τής σαρκός 
» σου. » ό πτωχός άνθρωπος έτρόμαξεν, άκούσας 
τούς λόγους αύτούς, καί έσπευσε νά άποποιηθή τήν 
τοΰ Εβραίου πρότασιν.

a Μετά δύω όμως μήνας βεβυθισμένος είς μεγί
στην δυστυχίαν, καί μ.ή εξεύρων πώς νάδώση τροφήν 
είς τά τέκνα του, ήναγκάσθη νά έπανέλθη καί νά 
όεχθή τό δάνειον κατά τάς έπιβλ,ηθείσας βάσεις. 0 δέ 
Εβραίος έφρόντισε προηγουμένως νά λάβη μάρτυρας 
περί τής συμφωνίας πολλούς άξιοπίστους Οθωμανούς.

« 0 μουσαλμάνος άνεχώρησε πρός εμπορίαν καί 
τό ταξείδιόν του επέτυχε καθ’ ολοκληρίαν. Επεμψεν 
είς τήν σύζυγόν του τά όφείλόμενα χρήματα αρκετά 
.εγκαίρως, διά να τά πληρώση είς τόν Εβραίον. Αλλ’ή 
γυνή, μη γινώσκουσα τήν στυγεράν τοΰ συζύγου της 
ύπόσχεσιν, καί πάσχουσα χρηματικήν στενοχώριαν, 
μετεχειρίσθη τά χρήματα είς αγοράν διαφόρων πραγ
μάτων, τών όποιων είχε χρείαν, άφήσασα νά έκ- 
πνεύση ή όλεθρία προθεσμία.

® Μετά τινα ·χρόνον ό μουσουλμάνος, δστις έκαμε 
πολλά κέρδη , έπέστρεφεν οίκαδε ύπερευχαριστημέ- 
νος καί διανοούμενος, δτι διέφυγεν άπό τούς όνυχας 
τοΰ κατηραμένου Εβραίου, δτε άπήντησε ληςάς άπο- 
γυμνώσαντας αύτόν ολοκλήρους, ώστε έφθασεν είς 
την οικίαν πτωχός, ώς άνεχώρησε.

« Τήν επιούσαν βλέπει ερχόμενον τον Εβραίον , 
$σ~··ς ήρώτησεν αύτόν εύγενικώτατα περί τής ύγείας 
του, καί συγχρόνως άπήτησε τήν πληρωμήν τής δα 
νεισθείσης είς αύτόν ποσότητος. ό δυστυχής έμπο
ρος διηγήθη είς αύτόν τό δυστύχημά του, άλλ’ ό 
Εβραίος έπέμεινεν ή εις τήν άπότισιν τών χρημά- 
ζων του ή είς τήν έκτέλεσιν τής συμφωνίας των. Εί- 
**ζει έκαςος δτι δέν εύρέθησαν σύμφωνοι περί τούτου. 
Τέλος πάντων μετά πολλών ημερών έριδας, γείτονες 
ψεσολάβησαν καί συνδιήλλαξαν αύτούς ν’άναφερθώ-

εϊς τόν Καδήν.

σ Υπήγαν λοιπόν είς τόν Καδήν, δστις άφ’ ού 
ήκουσε τήν συζήτησιν μέ πολύ κρύον αίμα, άπε» 
φάνθη,. δτι ό έμπορος, μή έκπληρώσας τήν ύπόσχεσιν 
του, ώφειλέ νά ύποστή τήν άπαίτησιν τοΰ Εβραίου. 
Αλλ’ ό έμπορος δέν εύχαριστήθη παντάσιν άπό τήν 
άπόφασιν αύτήν καί έζήτησε νά τήν έφεσιβάλη. ό 
Εβραίος τόν παβεκάλεσε τότε νά εύαρεστηθή νά δη- 
λώση τόν δικαστήν του, καί ώς τοιοΰτον έξέλεξεν ό 
έμπορος τον Καδήν τής Εμέσσης, τοΰ όποιου ή σοφία 
καί ή ευθυδικία έφημίζοντο πολύ, ό Εβραίος συνή. 
νεσεν, άλλ’ύπεχρέωσεν αύτόν, ίνα ή δευτέρα αύτη 
άπόφασις μένη οριστική. Μετά τήν δευτέραν ταύτην 
συμφωνίαν συνανεχώρησαν εϊς Εμεσσαν.

α Μετά μικράν οδοιπορίαν άπήντησαν ήμίονον 
φεύγουσαν , καί τής όποιας ό κύριος έφώναζεν εΐς 
αύτούς νά εύαρεστηθώσιν ή νά τήν κρατήσωσιν, ή νά 
τήν γυρίσωσιν όπίσω. ό έμπορος μ.ή δυνηθείς νά 
πράξη τοΰτο, έρριψε πέτραν κατά τής ήμιόνου, τής 
οποίας έκτύπήσε τόν οφθαλμόν καί έχυσεν αύτόν. 
6 ιδιοκτήτης έφθασε καί έπέπληξεν αύτόν, ώςκατα- 
στήσαντα τήν ήμίονόντου μονόφθαλμον άπητησε δέ 
παρ’αύτού τήν αξίαν τής ήμιόνου ολόκληρον. Αλλ’ό 
Εβραίος έπρότεινε τήν προτεραιότητα τοΰ δικαιώ - 
ματόςτου, καί συνεβούλευσε μόνον τόν κύριον τής 
ήμιόνου νά άκολουθήση αύτούς παρά τώ Κ.αδή τής 
Εμέσσης. Ελαβον λοιπόν καί οί τρεις τήν αύτήν οδόν.

a Εφθασαν τό εσπέρας είς χωρίον τι καί άνέβησαν 
έπί τοΰ εξώστου μιας οικίας διά νά διανυκτερεύσωσι. 
μόλις δέ έκοιμήθησαν, καί μέγας θόρυβος έγένετο είς 
τό χωρίον ό έμπορος έξύπνησε καί έντρομος διά τόν 
θόρυβον τούτον , ήθέλησε νά ύπάγη νά ίδη τί τρέχει. 
Ερρίφθη λοιπόν άπό τό ύψος τοΰ εξώστου, πεπεισμέ
νος είς τήν έλαφρότητα τοΰ σώματός του. άλλά δυσ
τυχώς έ'πεσεν έπί ανθρώπου, κοιμωμένου κάτωθι τής 
οικίας, καί έφόνευσεν αύτόν.

β Οί δύο υιοί τοΰ φονευθέντος μ-αθόντες μετ’ού πολύ 
τό συμβάν, συνέλαβον τόν δυς-υχή έμπορον καί ήτοι- 
μάσθησαν νά τόν φονεύσωσιν, δταν ό Εβραίος κατώρ- 
θωσε νά τούς πείση, δτι μέρος τοΰ ανθρώπου τούτοά 
άνήκεν ήδη εϊς αύτόν, καί δέν είχον δικαίωμα έφ'δλου 
τοΰ σώματός του.

Τότε οί δύο νέοι άπεφάσισαν, ώς ό κύριος τής 
ήμιόνου, ν’άπέλθωσι μετ αύτών εις Εμεσσαν.

a Τήν επιούσαν είδον δνον άγωνιζόμενον έν τινι 
βορβόρω καί μή δυνάμενον νά έξέλθη. 0 κύριος αύτοΰ 
έπεκαλέσθη τήν βοήθειαν αύτών διά νά τόν άνασύ- 
ρωσι, καί έν ώ οί μέν άπεφόρτωσαν τόν δνον, ό δέ 
έλάμβανεν αύτόν άπό '’όν χαλινόν, ο άτυχης έμπο
ρος έλαβεν αύτόν άπο Ί’ιις ^ονράς, ήτις έμεινεν είς 
χεΐράς του. 0 χωρικός έξοργισθείς διά τοΰτο. άπή
τησε παρ’ αύτοΰ τήν τιμήν τοΰ όνου του , δστις ώς 
έλεγε, δέν ήδύνατο πλέον νά τφ χρησιμεύση· άλλ’οί 
άλλοι συνεβούλευσαν αύτόν νά άσυχάση καί ν άκο
λουθήση αύτούς είς Εμεσάκν, ,ώς καί ηκολούθησεν.

« Ο Μουσουλμάνος, ό Εβραίος, ό κύριος τής ήμι
όνου , οί δύω υιοί τοΰ φονευθέντος , ο ονηλάτης , ή* 
μονόφθαλμος ήμίονος καί ό χωρίς ούράς όνος ελαβον 
πάντες τάν όδόν τής Εμέσσης,δπου μετ ου πολύ 
έφθασαν.



s ής δ'εΐσήρχοντο εις την πόλιν, ό μουσουλμάνος, 
άστις παρετήρει πολύ , κατεπληχθη βλεπων μεταξύ 
τών άλλων , άνθρωπον μέ σχήσ,α σεβάσμιον έπ’ονου 
καθήμενον καί ένδεδυμένον μακρόν χιτώνα, μεθυσμε- 
νον. Ηρώτησε τό δνομα αύτοΰ καί τον εϊπον , ότι 
ήτο ό , αρχών επιφορτισμένος τάν έπαγρύ-
πνησιν τών δημοσίων ήθών.

σ Μικρόν άπωτέρω είδεν άνθρωπον διαγωνιζόμενον 
έν τινι κραββάτω, τόν όποιον έφερον έξηπλωμένον 
εις τό κοιμητήριον. Καίτοι δέ δ'.ετείνετο, ότι δέν 
ήτο τεθνεώς άλλ’υγιέστατος, οί παριστάμενοι τφ 
άπεκρίνοντο, οτι προφανώς ήτο νεκρός, καί ό δυσ
τυχής έτάφη.

a Trv πρωίαν τής έπιούσης έπαρουσιάσθησαν εις τόν 
Καδήν καί άρχισαν όλοι όμοϋ τήν κατά τοΰ έμπό-] 
οου έκθεσιν τών παραπόνων των, έως ου ό Καδής 
διέταξεν αύτούς νά μήν όμίλώσιν, είμή ά εις μετά 
τόν άλλον.

«0 Εβραίος ήρχισεν ούτως· αΑύθεντα. ό άνθρωπος 
ούτος υπεσχέθη νά μέ άποτίσφ έκατόν δηνάρια, τά 
όποια μοί οφείλει, ή νά μέ άφήση νά κόψω μίαν] 
λίτραν έκ τής σαρκός του. Διατάξατε αύτόν νά εκ
πλήρωσή δυοΐν θάτερον.

α 0 έμπορος έχων πεποίθησιν εις τήν δικαιοσύνην 
τοΰ Καδή, δέν έφοβήθη νά όμολογήση τό πράγμα, 
καί έκήρυξεν ότι δέν έδύνατο κατά τήν εποχήν εκείνην 
νά πληρώσγ τόν Εβραίον, νομίσα; ότι ή συμφωνία] 
ήθελε κηρυχθή άκυρος. Αλλ’ όποια ύπήρξεν ή φρίκη 
του, ό'ταν ήκουσε τόν Καδήν, διατάξαντα αύτόν νά 
ύποβληθ?, εις τήν άπαίτησίν τοΰ Εβραίου, επειδή δέν 
έδύνατο νά πλήρωσή. 0 Καδής ενευσε συγχρόνως1 
εις ένα τών αξιωματικών του νά φέρωσι μάχαιραν 
κοπτεράν, ίνα ή άπόφασις έκτελ,εσθγ. ό πτωχός 
έμπορος ήρχισε νά τρέμη όλος καί ένόμισεν εαυτόν 
τεθνεώτα.

a Τότε ό Καδής έστρεψε πρός τόν Εβραίον καί τόν 
λέγει- «Εγείρου καί κόψε διά τής μαχαίρας αύτής 
μίαν λίτραν κρέατος άπό τοΰ ανθρώπου τούτου, άλλ’ 
ένθυμήσου καλώς, ότι μόνον μία λίτρα σοί ανήκει. 
Λάβε λοιπόν αύτήν σωστήν, διότι, εάν άπατηθής 
μίαν ούγγίαν, σέ παραδίδω τήν στιγμήν ταύτην εις 
τόν διοικητήν τής πόλεως, δστις θέλει σέ καρατο
μήσει.

α Μάτην ό Εβραίος τφ παρέστησεν, δτι είναι αδύ
νατον νά κόψη σωστήν μίαν λίτραν κρέατος· άλλ’ό 
καδής δέν ήθέλ,ησε νά μεταβάλη τήν άπόφασιν του.

αό Εβραίος τότε, πεφοβισμένος διά τάς συνέπειας 
τοιαύτης άποφάσεως, άνεκάλεσε τήν ααταδίωξίν του, 
όηλώσας ότι έχάριζε τό χρέος εϊς τόν έμπορον. «Πολύ 
καλά, λέγει ό Καδής, άλλ’ επειδή έφερες αύτόν τόν 
άνθρωπον έ'ως εδώ διά δικαίωμα, τό όποιον δέν θέλεις 
νά μεταχειοισθής, είναι δίκαιον νά τόν άποζημιώση,ς 
διά τάς έκ τής απουσίας του προξενηθείίας εις αύτόν
ζημίας.

« Προσδιορισθεϊσαι δέ ύπό διαιτητών αί ζημίαι 
είς διακόσια δηνάρια, έπληρώθησαν άκουσίως ύπό 
τοΰ. Εβραίου.

« Κατόπιν έρχεται ά κύριος τής ήμιόνου , δστις 
τφ παρέστησεν επίσης τό παράπονόν του. ό Καδής 
ήρώτησεν αύτόν περί τής άξίας της ήμιόνου 1000
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δηνάρια, άπεκρίθη, πρό τής απώλειας τοΰ όφθαλμοϋ. 
— Ούδέν άπλούστερον, λέγει ό Καδής, σΰ θέλεις 
πριονίσει τόν ήμίονόν σου εϊς δύω, καί είς μέν τόν 
έμπορον θέλεις όώσει τό τυφλόν μέρος, τό δ’ άλλο 
θέλεις φυλάξει διά σεαυτόν καί θέλεις πληρωθή υπό 
τοΰ εμπόρου 500 δηνάρια. έπροτίμησε λοιπόν νά 
άνακαλέση τήν καταδίωξίντου καί νάύποφέρη μικρόν 
απώλειαν, αντί μεγαλητέρας ζημίας, α Είσαι κύριος, 
τόν λέγει ό Καδής· άλλά πρέπει νά άποζημιώση, τόν 
άνθρωπον διά τό άλογον κατ’αύτοΰ παράπονόν σου.» 
Ο κύριος τής ήμιόνου άπήλθε λοιπόν μέ τόν μονό- 
φθαλμον ήμίονον , άποδώσας είς τόν έμπορον έκατόν 
δηνάρια πρός άποζημίωσιν.

α Οί δύω υιοί τοΰ φονευθέντος ανθρώπου εξέθεσαν 
κατόπι τά παράπονά των. «Νομίζετε, λέγει ό Καδής, 
ότι ή στέγη τής οικίας μου είναι τόσον υψηλή, όσον 
εκείνη, όθεν έρρίφθη ό έμπορος; Απεκρί-ησαν κατα- 
φατικώς. Τότε ό Καδής διέταξεν, ίνα ό έμπορος 
κοιμηθ?) κατά γης πλησίον τής οικίας του καί άμ- 
φότεροι όμοϋ, ώς πνέοντες έκδικησιν νά πηδήσωσιν 
άπό τοΰ εξώστου έπ’αύτοΰ. Ανέβησαν λοιπόν οί ένά- 
γοντες έπί τοΰ εξώστου, άλλά μόλις ϊδόντες κάτω 
κατέβ/,σαν, λέγοντες ότι καί άν είχον χιλίας ζωάς, 
ποτέ δέν ήθελον άποτολμήσει είς τοιούτον επικίν
δυνον πήδημα, α Λυπούμαι, λέγει ό Καδής, σάς 
έχορήγησα τό άντίποινον, τό όποιον μοί έζητήσατε, 
άλλά δεν δύναμαι νά προχωρήσω περισσότερον τοΰ 
νόμου, διά νά σάς ικανοποιήσω. Λάβετε λοιπόν τήν 
καλωσύνην νά πληρώσητε εϊς αύτόν τόν άνθρωπον 
διακόσια δηνάρια διά τόν οποίον έπροξενήσατε είς 
αύτόν περισπασμόν. »

« Τέλος έρχεται ά σειρά τοΰ ονηλάτου, δστις διη
γείται τά περί τοΰ κτήνους του. « Τι, λέγει ό Κα
δής, έτι περίπτωσις αντιποίνου ! Πηγαίνετε νά εύ- 
ρητε τόν όνον μου, επιτρέπω είς αύτόν νά τοΰ άπο- 
σπάση τήν ούράν. a Εφερον τόν όνον καί ό ένάγων 
έπεχείρησε ν’άποσπάσν) τήν ούράν αύτοΰ, διά νά έκ- 
δικηθη τό πάθος τοΰ ίδιου του όνου. Αλλ"όνος έχων 
καθ’έκάοτην τήν τιμήν νά φέρη τόν Καδήν, δέν ήτο 
διατεθειμένος νά ύποφέρη τοιαύτην καταισχύνην- 
Οθεν έδωκεν εις τόν διώκτην του τόσον ισχυρούς 
λακτισμούς, ώστε ούτος παρ’ ολίγον έλειποθύμησεν- 
άφ’ού δ’άνέλαβεν, έζήτησε τήν άδειαν νά μείνη έ'ως 
έκεϊ, είπών ότι ίκανοποιήθη. Αλλ’ό Καδής δέν 
ήθέλησε ποτέ νά συγκατανεύση , όπως άναχωρήση, , 
χωρίς νά έκδικηθή έντελώς. Πάλιν λοιπόν ήρχισε νά 
έλκη την ούράν τοΰ όνου ίσχυρότερον , άλλ’ ελαβε 
τόσους λακτισμούς , ώστε καταμολωπισθείς. είς τό 
σώμα, ώμολόγησε τέλος, ότι ή κατηγορία του ήτο 
ψευδής, καί ότι ό ονος του δέν είχε ποτέ ούράν. Διά 
τόν δόλον του έζημιώθη έκατόν δηνάρια.

Οταν άνεχώρησαν, ό Καδής λαμβάνων όλα τά 
πρόστιμα, διήρεσεν αύτά είς δύω ίσα μέρη, καί τό 
μέν έτήρησε δι’έαυτόν, τό δ’ άλλο έδωκεν εις τόν 
έμπορον. Επειτα, έπειδή έβλεπε τόν τελευταϊον 
τούτον δλως σκεπτικόν, ήρώτησεν αύτόν έάν δέν ήτον 
εύχαριστημένος έκ τών διαφόρων τούτων αποφάσεων.

α Αύθέντα, λέγει ό έμπορος, κατέχομαι ύπό θαυ
μασμού καί εύγνωμοσύνης πρός υμάς· άλλα δυσκο
λεύομαι νά έξηγήσω πράγματά τινα, τά όποια μέ

κατέπληξαν, όταν εφθασα είς Εμεσσαν.» Διηγήθη δέ 
ιΐς τόν Καδήν ό,τι παρετήρησε τήν προτεραίαν.

α Ταΰτα δέν είναι άξια θαυμασμού, λέγει ό Καδής, 
δστις είχεν άπόκρισιν είς όλα. Οί οΐνοπώλαι είναι 
λησταί άπατώντες τόν λαόν, καί ό “Eyopoc είναι 
έπιφορτισμένοςνά τούς έπαγρυπνη. Μολονότι δ’αύτάς 
μόλις δοκιμάζει τούς οίνους, μολοντούτο δέν είναι 
άξιον θαυμασμού τό έσπέρας νά ήναι έντελώς μεθυ
σμένος.

« Οσον δέ διά τόν άνθρωπον, τόν όποιον ένόμισας 
ζώντα, ιδού τί συνέβη. « ό άνθρωπος ούτος άπέθανε 
πρό. μικρού ταξειδεύων εϊς μεμακρυσμένην πόλιν. Η 
γυνή του], εϊδοπΟιηθεϊσα περί τούτου, έπαρουσιάσθη 
εις τό δικαστήριόν μ.ου, συνωδευμένη ύπό δύω μαρ
τύρων, οΐτινες μέ έβεβαίωσαν ότι πραγματικώς ό 
άνήρ της άπέθανε. Μετά τήν δήλωσιν αύτήν ή σύζυ
γός του ήλθεν είς δεύτερον γάμον. Πρό τινων όμως 
ημερών ό πρώτος αύτής σύζυγος άνεφάνη καί, μαν- 
θάνων τον γάμον τής συζύγου του, ήλθε μανιώ
δης νά παραπονεθή εϊς έμέ. Φίλε μου, τον άπεκρί- 
θην, τί έρχεσαι νά φωνασκής; ιδού τό πιστοποιη- 
τικόν τού θανάτου σου, καλώς καί προσηκόντως συν- 
τεταγμένον όπ’ όψιν μου παρά τού γραμματέως μου 
(Χόδζια) καί έπί τή παρουσία δύω μαρτύρων. Βλέ
πεις λοιπόν, ότι είσαι τεθνεώς. Λυπούμαι διά τό 
όποιον σοί συμβαίνει δυστύχημα, άλλ’ό,τι δύναααι 
νά κάμω είναι νά δώσω διαταγάς διά τήν κη
δείαν σας. »

«Μετά τήν έξήγησιν αύτήν ό έμπορος δέν έδυνήθη 
νά μή θαυμάση τήν βαθεΐαν σοφίαν τού Καδή , καί 
άποχαιρετήσας αύτόν έπέστρεψεν είς τήν πατρίδα 
του, όπου έζησε μικρόν τι εύτυχής, χάρις εϊς τάς 
διαφόρους δίκας, τάς όποιας έκίνησαν κατ’αύτοΰ.

Πρός κατάληψιν τού τέλους τής ιστορίας ταύτης, 
είναι άναγκαϊον νά παρατηρήσωμεν, ότι ή ανατολική 
νομοθεσία δέν παραδέχεται ποτέ τήν άπόδειξιν τού 
αποφατικού, τούτεστιν, ότι γεγονός τι δέν υπάρχει. 
Τού γεγονότος άπαξ άποδειχθέντος, ούδείς δύναται 
νά τό ψεύση. Ούτως ό θάνατος άπεδεικνύετο διά τής 
ενώπιον τού Καδή γενομένης δηλώσεως τής τελευτής 
μαρτυρουμένης ύπό δύω προσώπων. Αλλ’ οί ανα
τολικοί έπί τοσοΰτον έκτείνουσι τήν νομικήν δεισι
δαιμονίαν, ώστε μετά τήν έκπλήρωσιν αύτοΰ τού 
τύπου , ό άνθρωπος , είς 8ν άναφερετο, διεγράφετο 
έκών άκων άπό τόν κατάλογον τών ζώντων. Τούτο 
έξηγεΐ πώς ό δυστυχής άνθρωπος, 8ν ή σύζυγός του 
ίκήρυξε τεθνεώτα, δέν ήδυνήθη μόλας τάς διαμαρτυ
ρήσεις του, άν καί ητο υγιέστατος, νά άποφύγη τόν 
ενταφιασμόν, a

τώι* ηΛουΰίωγ xamixvr τοΰ 'Ρίο 
Ε'εγρο τής χίας Γparddac τής Λ μερικής. Είς 
τά όρη καί τά δύσβατα μέρη εποχούνται οί πλούσιοι 
έπί αχθοφόρων φερόντων εις τήν πλάτην των καθέ- 
δραν (καρέγλαν). ή δέ υπηρεσία αύτη είναι μικρά. 
« Εάν τις φοχασθή, λέγει , ό Ούμβόλδος, τόν μέγαν 
κόπον, τόν όποιον ύποφέρουσιν οι αχθοφόροι ουτοι 
όκτώ έως εννέα ώρας καθ’ έκάστην, βαδίζοντες 
ϊίς τόπον δύσβατον, έάν τις ήξεύρη, ότι ή ράχις των 
είναι πάντη έκδαρμένη ώς ή τών αχθοφόρων κτηνών,

καί ότι οί οδοιπόροι, όταν δ αχθοφόρος λειποθυμάν 
πίπτη καταγής , είναι τόσον άσπλαγχναι, ώστε τόν 
άφίνουν έν μέσω τού δάσους· έάν ύπολογίση Ίύς» 
ότι οί φορείς ούτοι διά μ.ίαν μόνην οδοιπορίαν «τώ 
ΐβαγούσης είς Καρχηδόνα λαμβάνουσι μισθόν 12 
—24 αργυρά γρόσια είς διάστημα 14 —15 ήμερων- 
μόλις καταλαμβάνει πώς τό έπιμοχθότατον τούτο 
έργον έκτελεΐται έκου.σίως ύφ’όλων σχεδόν τών -νέων 
καί εύρωστων άνδοών , τών κατοικούντων τάς υπώ
ρειας, καί πώς εύρίσκονται τόσον πολλοί αχθοφόροι, 
ώστε συχνάκις απαντάται σειρά 50 έως 60 άν.δρών 
ζητούντων νά φέρωσιν έπί τών ώμων των οδοιπόρους. 
Είς τά Μεξικανικά μεταλλεία εύρίσκεται καί τάξις αν
θρώπων, οίτινεςόέν έχουσιν άλλο έργον, είμή νά βας-ά- 
ζωσιν άλλους ανθρώπους εϊς τήν ράχιν. Η όκνηρία 
τών εις τήν ζώνην ταύτην τής γής λευκών είναι 
τόσον μεγάλη , ώστε διευθυνταί τινες μεταλλείων 
έχουσιν ένα ή δύω Ινδούς μισθωτούς, τούς όποιους 
όνομάζουσιν ίππους των, επειδή καθ ημέραν σαμμα 
ρόνονται, στηρίζονται έπί βακτηρίας καί μέ κεκλι- 
μένας κεφαλάς φέρουσι τόν κύριόν των άφ’ένός μεταλ
λείου είς άλλο. Οσοι δέ αχθοφόροι έχουσιν ισχυρόν, 
καί ασφαλή πόδα καί περιπάτημα έλαφρόν, συνι- 
στώνται ώς έπί τό πλεϊσταν είς τούς περιηγητάς. 
Είναι έλεεινόν πράγμα ν’άκούτι τις περί ιδιοτήτων 
άνθροίπων λέξεις καί φράσεις, άναφερομένας είς τό 
βάδισμα τών ίππων καί ήμιόνων. »

Μαχροβίότης αξιοσημείωτοι. ’Εφημερίς τ.ς 
τής Πετρουπόλεως αναφέρει περί ’ανθρώπου άποθα- 
νόντοςτό έκατοςόν εξηκοστόν όγδοον έτος τής ήλικίας 
του πλησίον τής Ήολόσκης, έπί τών μεθορίων τής 
Αιβονίας. ό άνθρωπος ούτος είδεν επτά αΰτοκράτο- 
ρας έπί τού θρόνου τής Ρωσσίας, καί ένθυμεϊτο πολύ 
καλά τόν θάνατον τού Γουστάβου Α,δόλφου. Ειχεν 
υπηρετήσει ώς στρατιώτης είς τόν τριακονταετή 
πόλεμον. Είς τήν ηλικίαν τών 93 έτών ήλθεν είς 
τρίτον γάμον, μετά τόν όποιον έζησε 50 έτη καί 
έξ ού απέκτησε πολλά τέκνα.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ.
1ΙΡΟΚ ΗΡΙΞΙΣ.

Περί Κωνς-αντινουπόλεως έγράφησαν ύπό παλαιών 
τε καί νεωτέρων τόσα, ώστε ό κατάλογος μόνος τών 
περί αύτής συγγοαφέντων ήμπορεϊ νά καλύψ») ολο
κλήρους σελίδας. Καθέδρα όγδοήκοντα κατά σειράν 
Χριστιανών καί είκοσιτεσσάρων Οθωμανών αύτοκρα- 
τόοων, ύποστάσα, έν διαστήματι δεκαπέντε αιώνων, 
ολας τάς διαφόρους τής ρτόχτις περιπέτειας, είλκυσεν 
ανέκαθεν είς έαυτήν τά βλέμματα καί τήν προσοχήν 
τού ιστορικού, τού Γεωγράφου, τοΰ φιλοσόφου, καί 
διατελεϊ μάρτυς τών θαυμάσιων τής μεγαλουργού 
τού Πλάστου χειρός καί τής υπεροχής τού νοός-τοΰ
ανθρώπου. * 4 .

Εάν ή ιστορία τής Μεγαλοπόλεως ταύτης ένδια- 
φέρη πάντας ανεξαιρέτως, διά τους κατοίκους αύρίς, 
καί ιδίως τούς Γραικούς, 4χει άσυγκρίτως ^κεϊζον τό 

διαφέρον , ώς άποτελοΰσα μέρος οΰσιωδίστατον τις



τημένον ό δέ προμηθεύςας είκοσι συνδρομάς, εχεε 
δωοεάν έν αντίτυπο·?.

Αί συνδρομαί γίνονται·
Εν Κωνς-αντινουπόλει, είς τό κατά τόν Γαλατάν 

τυπογραφικόν κατάστημα τών Κ. Κ. Α. Κορόμηλά 
καί Π. Πασπαλή· καί είς τά αύτόθι (είς τά λεγό- 
κενα (Γιοργαντζίδικα) βιβλιοπωλείο·? τών Κ. Κ. Διο
νυσίου. Κορόμηλά καί Συμεών Ανδρεάδου.

Εν Αθήναις, είς τά βιβλιοπωλείο·? τοΰ R. Αν- 
δρέου Κορομ.ηλά.

Εις δέ τά λοιπά μέρη παρά τοΐς Κ. Κ. Προςένοις 
καί ίποπροξένοις τής έλλάδος.

Εν Κωνςαντινου—όλει, τή 1 Σεπτεμβ. 18-48- 

ΣΚΑΡΑΑΤΟΣ Δ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ.

Παρακαλοΰνται οί Κ. Κ. συνδρομηταί νά γράφωσιν 
εύανάγνωστα τά όνόματάτων καί όλόγραφον τών 
άντιτύπων τό ποσόν, ίνα μή συυ,βή δυσκολία περί 
τήν άποστολήν καί παοάδοσ.ν τοΰ βιβλίου.

ΣίΙΜ. τής Διευθύνσεως.

Ό κατά πρώτον είσπλέων είς τόν Βόσπορον έκθαμβείται 
από τό αναρίθμητο·? πλήθος τών καλλονών,αίτινες ώς έν άει- 
δινήτφ καλλειοοσκοπίω άναπτυσσόμεναι, καί είς παν βήμα 
πααποικίλως μεταβαλλόμεναι, κατακτώσιν ώς έξ έφόδου 
καί Οορυβοΰσι τήν διάνοιαν καί τάς αισθήσεις του. Καί Sv 
άναβή είς τόν πύργον τοΰ Γαλατά καί έκεΐθεν επισκόπηση 
τήν πόλιν καί τά προάστεΐζ κατά πάσας τάς διευθύνσεις, 
όποιος κόσμος, οποία σύγχυσις ανάκτορων, προσκυνημάτων, 
μνημείων, παραδείσων, άγορών , καταστημάτων 1 Και Sv 
έκπλαγείς προσαναβή διά τής φαντασίας τούς χρόνους , 
οποία σύγχυσις συμβάντων, ιδεών, περιστάσεων I Τις 
θέλει τόν χειραγωγήσει έν μέσω τοΰ λαβυρίνθου τούτου · 
Ή Βυζαντίς ; άλλος λαβύρινθος απεραντολογιών, αντιφά
σεων. Δι’άμΦοτερων τούτων, καί διά,τής απέραντου πόλεως 
καί διά τής απέραντου βιβλιογραφίας τών περί αύτής γρα- 
ψάντω·?, έπεχείοησε νά μάς όδηγηση ό Κ. Σκαρλάτος Βυ
ζάντιος διά συγγράμματος εις δ έπέχυσεν δλον τον πλού
τον τής πολυμαθείας του , καί όλην τ-ήν γνωστήν γλαφυ- 
οότητα τοΰ καλάμου του, τοΰ εΐς τό άνωθι αγγελ
λόμενου. Τό βιβλίον τοΰτο είναι συγχρόνως καί τοπο
γραφία καί ιστορία, καί κριτική. Περιγράφει τό Βυζάντιον 
καί δλας τάς θέσεις αύτού, καί δλα τά καταστήματα αύτοΰ 
μετά τής έσχατης άκρ-.βολογίας, όποια ήσαν έπί τών αύτο
κρατόρων καί όποια είναι έπί τών Σουλτάνων, διηγείται 
έφ’έκάστου άντικειμένόυ δλα ή καν τά κυριώτερα τών δόξα
σα·,τών ή' έκπληξίντων αύιό συμβάντων καί ανεκδότων, 
καί δι’άντιπαραθεσεως χωρίων τής Βυζαντίδος μόλις γνω
στών, καί δί άπεράντου φιλολογίας έξηγεί καί σαφηνίζει 
πολλά· διαμείναντα μέχρι τοϋδε ανεξήγητα- ώστε τό σύγ
γραμμα τοΰτο δέν είναι ποσώς συνερανισμός, άλλ είναι 
ολως πρωτότυπον, καί συνεισφορά αξιόλογος εις τήν με
λέτην καί κάτάληψιν της Βυζαντινής '^ττορίας.

Έκ τούτων δε δέν πρέπει νά έκληφθή ότι ώς σύγγραμμα, 
κριτικών καί έπιστημονικών έρεονών, είναι ξηοόν εις τήν 
άνάγνωσιν καί μονότονο·?, ’Εμβριθές είναι τώ οντι ύπέρ τι 
καί άλλο, άλλα συγχρόνως τερπνόν φς είτι καί άλλο. Λ) 
συγγραφέας κατώρθω-εν είς αύτό νά ένδυση τάς σοβαράς 
Μούσας με τό ένδυμα τών χαρίτων. Διάφορα τεμάχιά 
αύτοΰ ηύτυχήσαμεν νά ίδώμεν άνέκδοτα, καί μας έφαίνετο 
ώς Sv άπέπνεον τήν βοσπόρειον αύραν. Ή φιλολογία μας 
θέλει πλουτισθή δι’ά~οκτήματος πολυτίμου. ,

καθόλου εθνικής αύτών ιστορίας. Εκτός δέ τούτου, 
χωρίς τής ακριβούς τών καθέκαστα τής Κωνσταντι
νουπόλεως γνώσεως, πολλά χωρία τής Βυζαντινής 
εποχής μένουσιν άγνωστα καί ακατανόητα, κάί η 
αιτία αυτή'παρέσυρε και αύτοΰς τούς άκριβεστέρους 
καί σοφωτέρούς τών νεωτέρων έκδοτών και σχολια
στών τής Βυζαντίδος είς αντιφάσεις καί σφάλματα 
παχυλά, καθώς θέλει άποδειχθή έν οίκείω τόπω. 
α Πολλά γάρ παρά τάς άγνοιας τών τόπων διη'μαρ ■ 
β τον ούχ οί τυχόντες μόνον τών συγγραφέων, άλλα 
» τινες καί τών τή δόξη πεπρώτευκότων, β ' λέγει 
Διόδωρος ό Σικελιώτης (Βιβλ. Α.', δ'.\

Προς τόν σκοπόν τούτον κυρίως, τήν διασάφησιν 
δηλονότι^ τών τής Βυζαντίδος ιστορικών, άνέλαβον 
πρό πολλοϋ τήν εςνψ'κί/χ, ap^ainJoyixr\y καί τοαο- 
γραφικήν Jte(ij-ραφ'ιν τής τε πόλεως αύτής καί 
τών περί αύτήν προαστείων, έκτεινομένων είς άυ.φο- 
τέοας τοΰ Βοσπόρου τάς όχθας, παραβάλλων τά 
παλαιά πρός τά νΰν, καί έρμ.ηνεύων ίστορικώς τά 
περί έκαστου , θηρεύων δέ πανταχοϋ τήν ά.Ιι'ιθιιαϊ 
μόιτγτ.

■ Εάν έπέτυχον ή όχι, θέλει τό άποφασίσει ή τοΰ 
κοινοΰ κρίσις, τήν όποίαν πάντοτε καί έπεκαλέσθην 
καί έσεβάσθην. Είς έμέ άνη'κει μόνον νά είπω, ότι 
έσπούδασα, όσον ήδυνήθη·? , νά καταστήσω τό έργον 
όχι προσκορή καί ζηράν τόπων καί ονομάτων κατα
γραφήν, άλλ’ ανάγνωσμα τερπνά ? ένταύτώ καί χρή
σιμον, καταποικίλας αύτό μέ περιεργότατα ιστορικά 
ανέκδοτα, μέ άρχαιολογικάς, φυσιολογικός καί άν- 
θρωπολογικάς παρατηρήσεις, μέ παραλληλισμόν τών 
άρχαίων καί νεωτέρων ηθών καί εθίμων, μέ πάν ό,τι, 
ένί λόγω, ήδύνατο νά καταστήση έπάγωγόν καί θελ
κτικήν τήν, άνάγνωσιν δι’έκάστης τάζεως άναγνώιρ)'?· 

Επί. ,τούτω κατεκόσμησα τό βιβλίον, παρεκτός 
δύω. τοπογραφικών πινάκων, καί μέ διαφόοους εικόνας 
τών έπισημοτέρων τόπων τε καί προσώπων, προσθείς 
εις τό τέλος καί χρονολογικόν καί γενεαλογικόν πί
νακα τών Χριστιανών καί όθωμανών Αύτοκρατόρων, 
και έπί πάσι γενικόν παραπομπών έλεγχον ή εύοε- 
τήριοντών έμπεριεχομένων, διελών τό ό'λον τοΰ πονή
ματος είς τρεις τόμους, είς μέγα όγδοον, ών ό μέν 
Α . . περιέχει, μετά τήν εισαγωγήν τοΰ συγγράμ
ματος , τήν γενικήν τής πόλεως σχηματογραφίαν , 
καί μετ αύτήν τά καθέκαστα τοπογραφικώς άχριτών 
εκβολών τοΰ Κυδάρεως καί Βορβύσου· ό Β'. τήν περί 
γραφήν τών κατά τήν Περαίαν καίτάς εκατέρωθεν τοΰ 
Βοσπόρου όχθας προαστείων τής πόλεως, συμπερι
λαμβανομένων καί τών παρακειμένων νήσων ό δέ Τ', 
εκθεσιν άκριβή τών πάλαι καί νΰν εθίμων, τελετών, 
διατυπώσεων καί παντός άλλου τείνοντος πρός γνώ-
σιν τής άοχαίας καί νεωτέρας Βυζαντινής ιστορίας.

Εκαστος τών τόμων τιμάται, διά τούς συνδρα- 
μητάς μόνους , δραχμάς δώδεκα ή γρόσια τεσσαρά
κοντα οκτώ, πληρωτέα μετά τήν παραλαβήν άμέσως 
τοΰ βιβλίου· ή δέ τύπωσις άρχεται, διά τό πολυδά- 
πανον τών εικόνων , ά'μά καταγραφώσιν οκτακόσιοι
τούλάχιστον συνδρομηταί.

όςις τών κυρίων συνδρομητών ποοκαταβάλοι τήν
συνδρομήν του, λαμβάνει τό άντίτυπόντου βιβλιοδε-


