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(Συνέχεια. *Jos Φυλλάίιον 53.)

Ε.
(?t Σίγωνες.
Πεπλανημέναι τινεςόρνεις ήλθαν τήν επιούσαν καί
πιρκπταντο ιέπάνωθέν μας καί πολλαί αύτών έπεσαν
*#ί κατά γής, βεβαρυμέναι άπό τόν ύπερβολικόν
Καύσωνα καί μή δυνάμεναι νά έζακολουθήσωσι τήν
"τήσίν των.
Κατά τόν υπολογισμόν ενός τών μάλλον πολοπείρων
"ίς «υνοδίας, μετά δύω ήμέρας έμέλλομεν νά περαιώσωτά άρια τής άινητής άμμου καί νά φθάσωμεν είς
ΐ1ί* λιθώδη χώραν, ήτις περιζωννύει καθ ολοκληρίαν
σ/είόν τήν έρημον. Αλλ' ή παντοδύναμος χειρ τοΰ
ϊψίστου κανονίζει μόνη τά συμβάντα, καί ή χαρά τοϋ
Ανθρώπου μεταβάλλεται είς άπόγνωσιν, άμα ήκούσθη
too ΐψίβτοο Κυριάρχου ή φωνή.
θ Αραψ εΐχεν άπατηθή, καί οί λοιποί αρχηγοί κα'ϊεδίκασαν αύτόν νά έζακολουθήσρ τόν δρόμον πεζός

**'· εχων τούς οφθαλμού; δεδεμένους. Αλλος Αραψ,
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αύθάδνς τήν γλώσσαν,έλαβε τήν αρχηγίαν τής συνοδίας
καί θέλων νά όιαψεύστρ τήν επιστήμην, διέταζε μετα
βολήν, κατά τής οποίας αί αάμηλοι άντέστησαν ματαίως . . . Οκτώ ώρας μετά ταύτα ύπέπεσε καί αύτός
είς τήν τιμωρίαν τού συντρόφου του καί άμφότεροι, βαδίζοντες ό είς πλησίον τού άλλου, έβιάσθησαν νά συνομολογήσωσι, χαμηλή τή φωνή, τήν άγνοιάν των.
Η νύξ ήτο τρικυμιώδης, ό ούρανός πάντοτε σκοτει
νός, αί άστραπαί συνεχείς καί οί στρόβιλοι τής άμ
μου καί τού δδατος ορμητικοί. Αραβες, αιθίοπες,
κάμηλ.οι καί ίπποι, δέν ήξευρον πλέον πού νά ζητήσωσι καταφύγιον κατά τής ανεμοζάλης, ήτις πανταχόθεν μάς περιεκύκλου. Οί εμπειρότεροι συνεβούλευσαν ν ’ άκολουθήσωμεν τήν διεύθυνσιν τής τρι
κυμίας . . . απηγόρευσαν νά στήσωμεν τάς σκηνάς μας,
τούς ύπακούσαμεν καί ιδού, εύρέθημεν πλανώμενοι είς
τήν έρημον άνευ σκοπΰ^, άνευ πυζιδος, άνευ αστέρων
οδηγών, καί ζητοΰντες ματαίως στήριγμα έπί εδάφους
υδατώδους, δπου έβυθιζόμεθα μέχρι γονάτων.
Εβαδίσαμεν κατ’ αύτόν τόν τρόπον ενόσω αί δυνά
μεις μας μάς συνεχώρησαν, άλλά περί την αύγήν έζηπλοίθημεν έπί τής Ψάμμου καί ούτε επειρώμεθα πλέον
ν’ άντιπαραταχθώμεν κατά τών λάβρων ριπών τών
άνέμων.
Αλλ’ ω τοϋ θαύματος! οΰ μκοάν ήμών, είς χώραν
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ττν όποιαν ή τρικυμία δέν κατέλαβεν, ή φρικώδης
‘Η στήλη προχωρεί καί πλατύνεναι, στρέφεται περί
κεφαλή τοΰ καταδικασθέντος Αραβος ώρθούτο πάντοτε τόν άξονα της, στροβιλεΐ, γίνεται έλας-ική, έξογκοΰται,
ενώπιον μας . . . ή προσευχή τοΰ κολασμένου δέν εί- κυρτούται μετά χάριτος, καί γίνεται κυματοειδής
ΐί
σηκούοθη παρά τώ ϊψίβτω χαί ούτε μία οταγών υδα- ταινία άφοΰ ήτο σωλήν σίδηρους.
τος δέν έδρόσισε τήν κεφαλήν αύτοΰ, ούτε μια ψ:-κά;
Καί προχωρεί πάντοτε.
δρόσου δέν έπεσεν έπί τών πεαλογισμένων χειλέων του.
Τώρα είναι σωρός κολοσσαϊος, προσδεχόμενος άδελ.
Απέτείνα λοιπόν, χαμηλή τί, φωνή, παράκλησι* οάς άλλα; όρμητιχάς ώς αύτόν, αί'τινες μεγαλύνονταζ
ταπεινήν χαΐ θερμήν πρός τ»να τών ισχυρότερων αρ καθ’όσον προχωροΰσι.
χηγών, πλησίον του οποίου έκαθήμην, άλλά τρομά
Μάς είναι αδύνατον νά τάς άποφύγωμεν, διότι εί
ρας τήν τόλμην μου χαΐ φοβούμενος βεβαίους καί δι’ ναι ορμητική ή πορεία των.
άμφοτερους τύχην όμοίαν τού καταδίκου εκείνου έθε
Φρικώδες θέαμα εκτυλίσσεται ύπό τά; όψεις μας.
σε τήν χεΐρά του έπί τών χειλέων μ.ου καί μέ διέταζε Δέκα, είκοσι, τριάκοντα, έκατόν στήλαι είσπνευστικάί |
τήν πλέον απόλυτον σιωπήν, βεβαιούιυενος συγχρόνως μορφοΰσαι στοάς, ύπόγεια βαθέα, πλατέα, στενά
διά βλέμματος έταστικοΰ ότι ούδείς ήκουσε τού; κυπτόμενα ύπό άλλων στηλών μακρόθεν όρμομένων ώς
λόγους μου.
διά νά καναστρέψωσι τάς πρώτα;.
Δυστυχή ζατάδιζε! Μόνος ό Παντοδύναμος ήδύ
— Αύτό άδελφός τοΰ Σιμούν, μέ εΐπεν είς Αραύ.
νατό νά σε σώση, άλλ’ ή φωνή του έμεινε σιωπηλή ή γονατισμένο; πλησίον μας.
δέησίς σου δέν είσηκούσθη και μετά τινας ώρα; σύ
— Καί τί; σύ είδες καί άλλοτε αύτόν; ήρώτησα πε»
μόνο; έχυρίευες εις τόν άπειρον ορίζοντα έν μέσου φοβισμένος.
τού οποίου ύψούτο μόνη ή κεφαλή σου.
— ΙΙοτέ.
'Γην έπιοΰσαν διεσζεδάσθησαν καί τά σύννεφα, χαΐ
— Πώς λοιπόν γνωρίζεις ότι οι σίφωνες ουτοι καί
αϊ αύραι, ό δέ άνατε'λλων ήλιος μάς έδειξε τόν δρό ό Σιμούν είναι έκ τής αύτής οικογένειας ;
μον μας, εϊς δν κατ’ άρχάς έβαδίσαμεν μετά ταχύ
— Διότι καθείς αύτών φονεύει καί καταποντίζει.
τητας . . . αί πρώται χάμηλοι έσταμάτηπαν, τάς έ— Τότε λοιπόν αύτή είναι ή τελευταία ώρα μας.
φθασαμεν έν τάχει . . . καί εύρέθημεν εις πεδίον όπου
--- Νομίζου*
ό θάνατο; περιήλθε φριχωδης καί καταστρ επτικός.
— Καί διά τί τό νομίζεις ;
Οστά καμηλών καί ανθρώπων έκειντο
έσπαρμένα τήδε κάκεΐσε. Ο Σιμούν άραγε
ζατέφαγεν αύτούς; ή τίγρις; ό λέω»; . . .
βεβαίως ή δίψα· καί έστοάφην άζουσίως
νά ΐδω άν δέν έφαίνετο είσέτι ό δυστυχής
Αοαψ ζαταδεδιζασμένος «’άποθάνη διά τού
τρομεροτέρου θανάτου.
Αλλ’ ούδέν, ούδέν! Ηκουα, πλήν ούδείς
θόρυβος έφθανε μέχρι; έμοΰ . . . καί έπα
σχον.. ..
Εν τούτοι; έξηκολουθήσαμεν τήν πορείαν
μας. Ούτε μία κραυγή είς τό άπειρον, ούτε
εν σύννεφον είς τόν όρίζοντα, ούτε μία ΐβις
ή ιέραξ εϊς τόν αιθέρα . . . ήσυνοδία βα
δίζει θλιβερά καί σιωπηλή. Ενταύθα ή
κραυγή τών ς-οιχείων και τών σαρκοβόρων
θηρίων είναι πάντοτε τό προμήνυμα κατα
στροφής τίνος, διό πας τις ήμών περιβλέπει
κύκλω ΐνα ιδ{ πόθεν θέλει ελθη ό κίν
δυνος.
‘Η νύςζατήρχετο καί αί τελευταΐαι ήλιου
φλογώδους ακτίνες έξηλείφοντο βαθμηδόν’
εντός ατμόσφαιρας βαρείας. . . .
Διευθυνόμεθα πρός άρκτον καί ήτοιμα
ζόμεθα διά τόν εσπερινόν δεΐπιον, ότε συριγμός οξύς εί'λκυσε τήν προσοχήν μας.ί
Ολων τά βλέμματα έστράφησαν προς άνα-j
τολάς, οθεν ήρχετο τό φαινόμενον . . .πλήν
ούδέν είσέτι έφαίνετο. . . .
Τί λοιπον ήτο;
Μακράν, πολλά μακράν ήμών, όρθοϋται
στήλη τις, καί οί μέν πόδες αυτής στηρί
ζονται έπί της γης, ή δέ κεφαλή ε’νγίζει
τά νέφη.
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Ωφελήθην έκ τή; ησυχίας καί τής έκπλήξείος τής
__ ό πατήρ μου μέ τό διηγήθη.
συνοδίας
ϊνα υπάγω καί εξετάσω τ’ αποτελέσματα τού
_ 0 πατήρ σου λοιπόν είδε παρομοίους σίφωνας;
τρομερού φαινομένου· συνοδευόμενος ύπό τού Αοαβος,
— Τρεις φοραϊς.
— Καί όμως επανήλθε ζών. Ας έλπίσωμεν ότι καί ός-ις μακράν ήδη Ευρισκόμενος τού κινδύνου, έπολυλόγει
ό δειλός μετ’ακαμάτου ςκομυλία; ,έφθασα είς τούς πόδας
ημείς θέλομεν έχει τήν αύτήν εύτυχίαν.
Εν τούτοι; ό κατακλυσμός ήτο πλησίον μας· οί τών άρτίω; ύψωθέντων λόφων, ίί τού θαυμάσιου θ-άιεα•πόδες αύτού έπαιον τό έδαφος, όπερ έτριζε, καί εϊς τά τος! τό έδαφος κινείται, ή άμμος ύψούται, κατακάθηται,
εντός τών πομοολυγωδών τούτων σωρών, έβλέπομεν καί καταπίπτει δι’ άνίσων τιναγμών. Σπουδάζω το
διαοανΐ, ώς διά τίνος κρυστάλλου, ν’ άναβαίνωσι καί φαινόμενον, έγγίζω διά τού κοντακίου τού πιστολιού μου
νά βυθίζονται εϊς τάς υψηλότερα; αποστάσεις τής ατ λοφίσκον τινά πλέον κινητόν τών άλλων, καί απάν
μόσφαιρα; κύματα άμμ.ου καί πετραδίων έν μέσω τών των ίσχυράν άντίστασιν, έκκαθαοίζω τό μέρος ....
όποιων περιεστρέφοντο ή έκειντο ζωύφια, ερπετά, ιχθύς Ητον τερατώδης τις καί τρομερός βάτραχο;, άλλά
πόσα άλλα πτηνά, ερπετά καί ζώα,—νυκτερίδες, σαύχαί τετράποδα, ι
‘Η έφοδος αυτή εχθρού λυσσώντος κατά πολεμίων ραι, μύς, όφεις, εχιδναι, ΐβεις δέν ενεταφιάσθησαν
ακινήτων παρίστα εικόνα λαμπρόν, ή; τήν μαγείαν ύπό τό αύτό σάββανον.
Πόθεν άνεχώοησαν οί πιναλέοι ούτοι σίφωνες; πό
ούδεμία γραφίς δύναται ποτέ νά έζεικονίση, διότι
θεν
ήσπασαν τά ζώντα ταύτα τρόφιμα; όποιος άπίθέλει λείψει έξ αύτή; ή κίνησις, ό θόρυβος, ή ορμη
στευτος
συνδυασμό;! » . .
τική πάλη τών στηλών, προσεγγιζουσών άλλήλα;
ΰθέλησα
νά συνάξω καί περικλείσω είς τό αύτό
άποχωριζομενων, επανερχόμενων καί φευγουσών αλ
άγγεΐον τά ζώα καί έντομα τά όποια άνεκίνουν
ληλοδιαδόχους.
Τά; σκέψεις ταύτας έσκέφθην όταν τό φαινόμενον άκαταπαύστως, άλλά τό σύνθημα τής άναχωρήσεως
παρήλθεν. Ενώ δέ αύτό διήρκει,έπροφυλαττόμην κ’ εγώ μάς έκραξε καί ήναγκάσθην νά έπιστρέψω γεμίσας
ώς όλοι οί συνοδοιπόροι μου, μή καταληφθώμεν ύπό μόνον τόν πίλον μου καί τάς παλάμας μου.
τίνος τών στηλών τούτων ούχ ήττον καταστρεπτικών
καί θανατηφόρων παρά τού; σωρού; εκείνους τής χιόνος
τούς καταρασσομένου; άπό τά ύψη τών Αλπεων καί
παρασύροντας έν τί,όρμόί των βράχους, δάση καί χωρία
Σί^αΐ- — Moro^ia χία.

ΣΤ.

έλόκληρα.
Αγνοώ τί προώρισταί μοι άνωθεν είς τό μέλλον,
Αλλ’ όμως, ούδείς ημών έπαθε, άμα δέ ό κίνδυνος
άλλ’οίδα σήμεοον, δει οϋδευ.ίαν ό θύσανός μέ άσνεΐται
παρήλθε, ήγέρθημεν περιχαρώς, ήκολουθήσαμεν υπε
τών ήδέων ή ορμητικών, γαληνίων ή πυρεσσωδών
ρήφανους διά τού βλέμματος τού; σίφωνας, ε’ξυβρίσασυγκινήσεων,
αΐτινε; πληρούσι τήν ζωήν, καί εύλόγώ τόν
μεν τάς άπειλάς των καί είδον έκ νέου πλησίον μου]
Θεόν ότι δέν μέ άφίνει ποτέ μόνον πρός μόνον έμαυτόν.
τόν Αραβα, έντροαο; ν’ άναγινώσκη εδάφια τινα τού
Χασά καί εύτυχία τήν όποιαν απολαύω μόνο; μου
Κορανίου, είς ά βεβαίως απέδιδε τήν ώς εκ θαύματος
καί δέν έχω σύντροφον ϊνα συμμεοισθή αύτήν, είναι
σωτηρίαν του.
χαρά καί ευτυχία άχαρες, νεκρά. Πρέπει νά ή»αί τις
. Δέν είχε τελειώσει μολαταύτα τό φρικαλέον φαιάκρω; έγωϊστής διά νά εύσίσκη τέρψιν εϊς τάς κατά
νόυ,ενον νικηθεν ύπό εναντίου άνεμου, έσταυ,άτησε,
παρωργίσθη κατά τή; άντιστάσεως, έβόϊσε καί δεχ μόνα; απολαύσειςΟϋαί! εννόησα πόσον πσοτιυ.οτίρα είναι λύπη τις
θεντήνπαρουσιασθ-ισανπάλην, συνεπύκνουσε τά;φάλαγ
συμμεριζομένη
παρά τήν άμέριστον χασάν.
γα; του καί νέας ήντλησε δυνάμει; έκ τού έςωρυγμ.έΣήμερον
τό
πρωί, φέρ’ είπεΐν; - . . <3! σήμερον ή
νου εδάφους, άλλ’ ύποκύπτον ύπό τό βάρος τού ίδιου
γραφίς μου δέν πρέπει νά μείνη αργή, πρέπει νά
του όγκου, κατεπεσε καί έπέφερε τρομερόν άταζίαν
πειραθώ νά ερμηνεύσω τήν μεγαλοπρεπή καί μαγικήν
ίΐς άπαν τό οικοδόμημα, Ω ! τότε ήθελατε ακούσει
εικόνα, ή'τις εκτυλίσσεται ύπό τάς όψεις μου. Πάντες
τόν κρότον χιλίων κανονοστοιχιών κροτουσών, εκπυρ
σοκροτήσει άκαταπαύστων. ό θύσανός κρημνίζεται οι τής συνοδίας, Αραβες ή αίθίοπες, ώς καί αί καμηλόι
έπί τής γ·ής μετά τρομερού πατάγου, ή μ.άλλον ή έκ- άποκοιυ,ώνται είς τήν λάυ.Ί»·.ν τού φαινομένου.
Εγώ δέν έχω ικανά αισθητήρια ΐνα απολαύσω αύ
σφενδονισθεϊσα άμμος έπανέρχεται είς τήν θέσιν της,
τού· ή δσασίς μου, ή άκυή μου μεθύσκονται άπό ποίηκαί ύψούται είς όρη κυματοειδή έπί τή; διανυσθείσης
σιν. Οί δροσισθέ/τες δάκτυλοί μου έκτείνονται δια
ήδη οδού ύπό τών σιφώνων. Τά πάντα ήσαν διεν’ άρπάσωσι τήν αύραν, ήτις τρέχει πνέουσα άπό
σχισμένα, άνατετραμμένα και εάν νεκροθάπται ήθετης άμμου μέχσι τών ύψηλοτεσουν άτοστάσεων. Νο
λον νά ένταφιάσώσιν ολόκληρον πόλιν άπολελιθωμένην
μίζεις ότι βλέπεις αυτήν, ιδιότροπον καί θορυβώδη,
ϊθελον δυνηθή νά πράξωσι τούτο άνευ κόπου.
τρέχουσαν διά μέσου τών άνθέων ή τού φυλλώματος τών
Εκεί όπου τό μετέωρον ένεταΌίάσθη, ύψουθησαν λό
μεγάλων φυτών όφ’ ών στολίζεται ή γ?. μετά πλειφοι μυρίας παριστώντες παραδόξου; μορφάς καί μέλ
στης ύπερηφανίας. Αισθάνεσαι τήν ζωήν κυκλοφορού
λοντες νά έγείρωνταί μεχρισού 6 Σιμούν ελθη και άνασαν είς τάς φλέβας σο·υ. — Λεν είσαι ούτε ισχυρός
τρέψη αύτού; καί εξομάλιση.
ούτε άτονος, δέν ανήκεις είς σεαυτόν, είσαι αιχμάλω
Οταν ελθη, ή όλεθρία αυτή ήμερα, ημείς θέλομεν είτος καί ή δουλειά αΰτη είναι τοσοϋτον εξουσιαστική
οθαι μακράν, ελπίζω, καί θέλομεν διηγηθή ήδη εις
(όστε δέν ήθελες τήν ανταλλάξει κατά τής μεγίστης,
τούς φίλους μας, τά όποια περιεργάσθημεν επίγεια
ελευθερία; . . .
φαινόμενα τής ένδοτερας Αφρικής.
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0 Κλαπερτών είδεν ήδη τό φαινόμενον τούτο, ό Βού3εν έχουσι πλέον ιδίαν τινά ιδέαν, είναι εδώ πλησίο» λΐνος καί ό Βελτζόυης περιέμενον αύτό είς μάτην. Μόνο·
μου, ώς νά μήν ήσαν, ώς άν ό Παντοδύναμος δεν είχε δέ ύ Τσή τό ήρμήνευσε' ύ θεός άταπαύεται.
Αλλά καί ή περικυκλοΰσα υμάς σιωπή; . . ι ΤΑ
πλέον ούτε ϊσχύν, ούτε μεγαλειότητα, ούτε μεγαλο
πάντα ύπνώττουσι πλησίον σας, ή άμμος, ό φωτερός
πρέπειαν.
αιθήρ, ή κεκμηκυία δρομάς, και ό αναίσθητος Αραφ
—A ! δέν σε είδα Τσή ! τί ζάμνεις αύτού ;
καί όμως ώ; νά σάς κατακηλή μουσική τις πλήρης μα.
— Οτι ζαί σύ ή ίδιος, θαυμάζω.
γείας καί σάς βυθίζει είς εκστάσεις. Οί ήχοι, ή άρ,
— Καί τί θαυμάζεις ;
μονία έρχεται πανταχόθεν, πλησίον σας, μακράν σας,
— Τήν έρημου.
·
άνωθεν σας ακούεται μελωδίας όποϊαι ουδέποτε ένή.
— Καί τίποτε άλλο:
χησαν είς τήν ακοήν σας. Εάν έγένετο θόρυβός τις έν :
— Ναι, ύιότι ό Θεός αναπαύεται.
— ‘Η σιωπή λοιπόν αυτή καί ή μεγαλειότη; είναι μέσω τής ερήμου, έάν μετεκινήτο ή άμμος αύτής,
έάν πτηνά πελάγια διήρχοντο τόν αιθέρα, ήθελον
ή άνάπαυοις τού Θεού;
— ίδέ, Χριστιανέ· ό Αλλάχ δέν δύναται νά έχη εννοήσει ίσως τήν θείαν αύτήν μελιρδίαν, άλλ’ όχι...
δύο έννοιας ή θελήσεις· ρίπτω? τον κόσμον εΐ: τό ά Ό Θεός αναπαύεται, μοί είπεν ό Αραψ. καί ό δύων
πειρον,είπε νά ύπάρχη έπί τού ήμετέρου μεγάλη έρημος, ήδη ήλιο; άφινεν ήμά; έντό: τής αύτής είκόνος, χωρίς
καί εις αύτήν να δύναται ό οδοιπόρος, μίαν φοράν νά μάς δώση πρόννωσίν τινα διά τήν έπαύριον.
κατ έτος, μίαν μόνην φοράν, νά δοξάζη, αύτόν διά τό
0 Τσή ήλθε καί έχάθησε πλησίον μου μέ ύφος δειελεός του. Λοιπόν, άς δοξάσωμεν καί ήμεϊς αύτόν κνύον εύχαρίστησιν.
σήμερον, διότι αύριον . . .
— 0 Θεό; θ’ άναπαυθή καί αύριον ; τόν ήρώτησα
με ιδιών.
— Τί έσεται αύοιον,
— Αγνοώ τί έσεται; διότι ό προφήτης δέν είπε
— 0 Θεός έτέλεσε τό έργον του, άπεκρίθη, αύριον
περί τούτου, άλλ’ αύριον. ... Ας μήν έξιχνιάζωμεν ή έρημος θά ήναι έρημος, αύ'ριον ή Σαχάρα θά γείνη
τά κρίματα τού Κυρίου. . . .
πάλιν ό κατηοαμένος υπό τού προφήτου τόπος.
Εν τούτοις ό ήλιο; ανατέλλει καί ή δρασίς σας όέν
— Αλ,λ εϊπέ μ.ο;, Τσή, μέ φαίνεσαι μελαγχολικός.
σκοτιδνκά, δύνασθε νά τόν ατενίσετε δι’ δλης αύτού
— Διότι σκοπεύω νά φονεύσω τινα, καί ό Αλλάχ
τής απείρου πορείας · καί έρωτατε άν ό αιώνιο; οω- απαγορεύει τόν φόνον.
στήρ δέν μετέβαλε τήν ©ύσιν του, άν δέν παρητη'θη
— Καί τί σ’ έκαμεν αύτός;
τήν φωτοβόλον καί άναγεννητικήν αύτού ϊσχύν.
— Είς έμέ τίποτε, άλόλ’ άρέσκει είς ε’κείνην, οπού
Αναβαίνει, άναβαίνει πάντοτε- τό σχήμα αύτού αγαπώ· καί τούτο δέν τό υποφέρω.
είναι τό ίδιον, ό δίσκος του ό αύτός, άλλά δςν έχει
— Πλήν δέν δύνασαι νά τόν δολοφονήσης.
ακτίνας καί θερμότητα. Είναι σφαίρα πυρός. ερυθρά
— Οχι, άλλά ή μάχαιρά του, άν καί κοπτερά ώσάν
καί αμαυρά ένταύτω. Λέγεις δτι έξήλθε καμίνουτινος... καί ή ΐδική μ.ου, δέν κρατείται όμως υπό χειρός επί
Τίς λοιπόν τού άφήρεσε τήν φλογίνην ατμόσφαιραν σης ρωμαλαίας, καί επειδή ό Προφήτης μ επλασε
του, εις ήν χρειοστούμεν τάς ώρας τού έτους καί τήν τοιούτον, χρεωστώ νά ώφεληθώ άπό τό πλεονέκτημά
τηκτικήν διαδοχήν τών ημερών καί νυκτών; Μετέβα- μου’ έπρότεινα μονομαχίαν εις τόν Τακζάρ καί τήν
λεν άρα ό Πλάστης τήν αρχικήν αύτού ιδέαν καί έδέχθη. ‘H Χαλιδά δέν θά γίνη δική του, έκτάς άν
θελει ώστε οί αστέρες νά λάμπωσι πάντοτε φωτοβό- φονευθώ.
λοι έπί τού στερεώματος.
— Καί πότε ή μονομαχία;
Καί ίδε . . .
— Τήν αύγήν.
Τό νυκτερινόν στερέωμα ήποφαίνεται, οί μεσαίου
— Καί οί αδελφοί σου σέ τό έπιτρέπουσιν;
μεγέθους αστέρες διατηρούσε τήν στίλβην των. Φωτό— Οί αδελφοί μου μ’ άγαπώσι, γνωρίζουσι? ότι
6ολα μετέωρα διασχίζουσι τάν αιθέρα’ καί Οταν σίέν- πάσχω, καί εύχονται ώστε νά νικήσω.
νυνται, είτε εϊς τόν αέρα, είτε έπί τού εδάφους, οπεο
— Εάν ό Αλλάχ σέ δόσει τήν νίκην, ή Χαλιδά θά
τταίουσι μετά κρότου, τό σκιώδες δεν μετεβλήθη, είναι γίνη δική σου;
— Δεν τό πιστεύω, ή Χαλιδά αγαπά . . . άλλ ή
πάντοτε λυκαυγές τι, άλλά λυκαυγές πολύωρον καί
πυκνόν ώ; τό είς τάς πολικά; ζώνας.
έρημος είναι μεγάλη. Τό Μαρόκον απέχει πολύ ακόμη
Εκειμην είς έκστασιν καί περιέμενα καταστροφήν καί αί τίγρεις τής έρήμου δέν εύρίσκουσι πάντοτε βο
τινα έκ τοϋ αιθέριου τούτου φαινοικένου, άν καί έπρεπε ράν τοσούτον τρυφεράν ώς τάς σάρκας τής Χαλιδάς,
νά με ήσυχάσφ ό ύπνος των συνοδοιπόρων μ,ου. Αλλά
— Δεν τήν αγαπάς λοιπόν;
διατί ή αμφίβολος αυτή φαύσις καί διατί ή σκοτεία
— ’Αφού θέλω νά τήν φονεύσω, νά τήν δώσω βο
αυτή ή διαφανής; είς τόν ουρανόν δέν ύπάρχουσι νέφη, ράν είς τ’ άγρια θηρία, βλέπεις ότι τήν αγαπώ μαρϋδέ είς τήν ατμόσφαιραν ομίχλη. Τό στήθος εΐ<αι νιωδώς.
έλεύθεροε, ή αναπνοή εύκολος, ούδεμία ήλεκτρικότης
— Καί ό προφήτης δέν τιμωρεί τόν φονέα;
εις τόν αιθέρα ... ‘Ο θεόζ άταχαύεται, μέ είπεν
— Τινάς αύτών, άλλ’ άν ή χειρ αύτού έπρεπε νά
ό Αραψ Τσή, διατί λοιπόν νά φοβώμαι τινα οργήν βαρύυη ε’π’ εκείνων όσοι έχουσι καρδίαν, διατί τότε
αύτοϋ; Τό χρώμα τούτο τού ουρανού είναι μονοειδές νά μάς δώση τά πάθη, τά όποια είναι οί λαίλαπες
μήτε αμαυρόν, μήτε αμφίβολον καί όμως αδύνατον νά τής ζωής; Επειτα, Χριστιανέ, πιστεύω είς τόν προ
όρισθί,. Ο ήλιος δέν επιφέρει εις αύτό καμμίαν άλλοίω- φήτην όταν είμαι ευτυχής, άλλ’ εις τήν δυστυχία*
?ιν. Μόνο; αύτός είναι οωτοβόλος,πλήν άνευ λάμψεως... μου, βλασφημώ.
Καί οί ημιάγριοι ουτοι, οίτινες μέ περικυκλούσι

0 δυστυχής Τσή μέ άφήκε? έκ νέου, και
έγώ επήγα νά ίίώ τήν νέαν κόρη?, ήτις ήν

αίτια έρωτος τοσούτον περιπαθούς.
Είσήλθον εϊς τήν σκηνήν άφοΰ έκτύπησα
τρεις είς τάς παλάμας μου,... Η Χαλιδά
έκάθητο έπί δέρματος καμήλου καί έπινε
τήν στιγμήν έκείνην σταγόνας τινα; πνευ
ματώδους ποτού, όπερ τή έστειλεν ό ερα
στής της Τακζάρ εντός μιάς κοκκοβαλάνου

.τορευτής.
Εκ πρώτης όψεως ή Αράυισσα κόρη μο1
εφάνη δικαιοϋσα τόν έρωτα τών δύω αντι
ζήλων, καί έννόησα τήν υπέρμετρον αύτών
ζηλοτυπίαν, όλα αύτής τά χαρακτηρισικά,ή
πλάσις τοϋ σώματός τη; κατά πάντα ήσαν
σύμφωνα μέ τήν περί τού καλού ιδέαν τών
αγροίκων εκείνων ανθρώπων, άλλά πρέπει
νά ομολογήσω ότι ποτέ βλέμμα, γλυκύτ'ρον καί διαυγέστερον δέν άπέρρευσεν άπό
κόρην οφθαλμού μελαντέραν καί άπαλω
τέραν, Ητο γλυκύ ώς θωπεία μητρός, ώς
μειδίαμα φίλης, ήτον ηδυπαθές καί αγνόν
συνάμα, καί έδιδεν ένταυτώ ζωήν καί
ευδαιμονίαν.
Αί όφρΰ; αύτής ήσαν πυκναί καί μεταξώδεις καί έκυρτούντο ώς δύο τόξα έβενώδη περικλείοντα όφθαλμ.ούς επιμήκεις καί
έρωτομανεΐ;. Οί όδόντες τη; ήσαν στιλ
πνότερα! καί αύτών τών μαργαριτών.
‘Η ώρα τής μάχη; είχεν ελθη, ανήγ
γειλαν αύτήν έν ήχω σάλπιγγος καί εϊς το
φοβερόν τυΰτο σύνθημα ή Χαλιδά δέν έτα,

ράχθη παντάπασιν.
0 Τσή καί ό Τακζάρ μετέβησαν άμφότε

ροι επι του
συνοδία ουνήέχάθησεν έ
καί πίπτει κατά τού Τακτού εύτυχούς εράστοϋ
ποοτείνων τήν μάχαιοαν,
πεσε έκτάδην
Οί δύο αντίπαλοι έστράφησαν τρις έπί τών πτρε
. Ουτο; προεΐδε τόν κτύπον, ε
νών των, έπεκαλέσθησαν τόν Μωάμεθ, καί ριφθέντες^
t ve
κατά γής καί τό
. _ κύριόν όπλον
εις τά γόνατα περιέμεναν τήν διαταγήν τού αρχηγού... σχεδόν
βάθέως είς τούς λαγόνας τοϋ Τσή, όστις έπεσε μετά
‘Η διαταγή δίδεται.
ώρυγμοΰ. είπεν, άλλά θέλω ν’ άφήσω τήν
—Παραιτεΐσαι τής Χαλιδά;, ήρώτησεν ό Τσή τόν ύποκώφου
— Αποθνήσκω,
τελευταίαν μου πνοήν είς τούς πόδας έκείνης, ΰπε:
αντίπαλόν του.
τής όποιας υπάγω νά δςηθώ τόν προφήτην.
-ό/ι.
*11 εύχή τού Τσή εισακούεται, τόν σύρουσιν άπο— Παραιτεΐσαι ;
θνήσκοντα είς τού; πόδας τής νέας Αραβίσσης, καί έκεΐ,
~ όχι.
μόλις κρατούμενος, ό δυστυχής πασχίζει νά προφέρη
— Παραιτεΐσαι;
λέξεις τινάς έρωτος και μετάνοιας, είτα γονατίζων,
— Οχι.
βάλλει τήν χειρά τφ επί τής καρδίας καί άρπάζων έγ— Τότε έπικαλέσθητι τόν προφήτην !
Καί τό φάσγανόν του περιεστράφη έπί τής κεφαλής χειρίδιον τό όποιον είχε κρυμμένον υπό τόν χιτώνα
του, τό έμπήγει ολόκληρον εις τόν λαιμόν τής Χαλιτου ώ; φλόξ υπό άνεμου σαλευομε'νη.
‘Η Χαλιδά έμειδία άπό περιφρόνησιν. ό δέ Τακζάρ
δά;, ητις πίπτει μήτε κραυγήν άφεΐσα.
Δύο λάκκοι ήγεώχθησαν καί έθαψαν αύτοϋ τά δύο
ήσυχος τό φαινόμενον, ΐστατο έσκυμμένος και έτοι
άπύ
θύματα, τήν δ’ έίιούσαν, όταν ήθέλησα νά κομίσω
μο; ν άπαντήσρ
» · «IX «, »-είς
-, τήν ποώτην έφοδον, ρίπτων άπ>
λε'ξεις τινάς παρηγοριάς είς τόν δυστυχή Τακζάρ μ’
καιρού είς καιρόν γοργόν βλέμμα έπί τής μνηστής του
τ
ήχον
Αί μάχαιραι διεσταυρώθησαν είς τόν πένθιμον ήί'πληροφόρησαν, ότι έγεινεν άφαντος.
f
μονοτόνου καί διατόοου μουσικής ψαλλόμενης ύπό τών ( όποια τρομερά μυστήρια είς τήν έρημον τής Σαχάρα; J
αίθιόπων καί Αράβων, απαθώς παρισσαμε'νων εις τό
θέαμα,

|
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Αγγλον, -ό'στις τά έστειλε μετ’ όλίγας ήμέρας είς τήν κιβωτίου έκ λευκοπαφίλου καί τό έχάραξα ώσαύτ»;
έπί φλοιού δένδρου . . .
^Γεωγραφικήν Εταιρίαν τού Λονδίνου.
Είθε εύτυχής τίς περιηγητής έλθει καί μέ εϊπγ) δτι
Τήν παραμονήν τής άναχωρήσεως μας έγενεσο με
ρική έκλειψις ήλιου, καί εΐδον πρός έκπληξιν μου, οτι τά είδε.
0 Αοαψ είναι ούσιωδώς θρησκευτικώς· πιστεύει καί
όύσε οί Αραβες, ούτε οί Αιθίοπες δέν εθορυβήθησαν έκ
ή
πίστις
αύτού είναι ζωηρά. ‘Η πίστις είναι ή ζωή του,
τού ούρανίου τούτου φαινομένου, διελθόντος χωρίς να
ή
έλπίς,
ή σωτηρία του.
προξενήση τήν έλαχίστην συγκίνησιν. Μόνοι οί ίπποι
έάν
ό
Αραψ προσεβλήθη ύπό επιδημίας τίνος προ
καί αί κάμηλοι άνεκάθισαν καί δεν ήθέλησαν να έγερ
σεύχεται
ϊνα πραύνφ τήν οργήν τού ούρανοΰ· έάν τόν
θώσιν παρά μετά τήν παρέλευσιν τής έκλείψεως.
έπεσκέφθη
ή ευτυχία, προσεύχεται πάλιν ίνα ό προ
Η δύσις τού ήλιου ητο λαμπρότατη, αί τελευταίοι
φήτης
μή
άποστρέψη)
άπ’ αύτού τά; εύλογίας του· είς
αύτοΰ ακτίνες έχρωμάτιζον διά χροιών πορφυρών τά
κορυφάς τών δένδρων, καί εύρέθημεν βεβυθισμενοι είς τήν ώραίαν αύτήν όασιν, είς -ήν -ειχομεν έλθρ μετά
άμυδρόν τι ρκότος, έν μέσω τοΰ οποίου, καί τών τοσαύτα; βασάνου; καί ταλαιπωρίας, ή χαρά ήν ΊΟδροσερών ριπών τοϋ βοριά, περιεμένοφέν τήν αύγην. σοϋτον ύπέραετρος, ώστε οί αιθίοπες λησμονούντες τήν
Δέν έστήσαμεν τάς σκηνάς μας· στέγην ϊλάβομεν τό είδωλολατρείαν των εγένοντο^μωαμεθανοί ΐνα μεθέυπαιθρον καί άνωθεν τών κεφαλών μας έκτείνετο το.^ωσι τών εύχαριστησεων τυ.ν Αράσων.
γλαυκόν τοϋ ο’ραν&ϋ, χρυσουμίνου ύπό τών φωτοβό-| Ή βυτυχία ώς επιτοπολυ είναι περιφιλαυτος, άλλά
λων αστέρων, ‘κάτωθεν' δέ, ώς προσκεφάλαιόν μας,,πολλάκις ωσαύτως τά καλά αύτής διαδίδει καί είς
ειχομεν τήν πυκνήν καί εΰωδιάζουσαν χλόην. Εκαστο; τα έκτος και ο υυστυχης αναπνέει ανετωτερον εις το
ήμεύν άπήλα-.σεν άπλήστως τής ζώσης ταύτης ζωής, κατώφλιον τού πλουσίου.
©έαυ.α έκπλήτον τήν έπιστήμ-ην παρουνιάζουσι*
έτοιμης νά τού φύγη πάλιν εις τάς ταλαιπωρίας τή;
δλαι
έκεΐ -αι αί οάσεις, αί έσπαρμέναι κατά τήν έρημον.
.ερήμου, καί δεν δύνασθε νά φαντασθήτε δλην τήν
Εδώ
ή άμμος καί ή αΐωνία αύτής αύχμηρότης, εκεί
μαγείαν τής είκόνος, τήν όποιαν παρίστα ή γαλήνη
τών ανθρώπων τούτον, τών τοσούτον ζωηρών, κοιμω- χλόη ανθηρά καί τερπνή. Εδώ φύσις νεκρώσιμος,
μένων καί σιωπηλών ώς αί έρημοι, αιτινες τούς πεφιε- έκεϊ μανδύας εύούς κατά τού διαβρωτικοΰ πυράς τοϋ
ούρανοΰ. Εδώ ατμόσφαιρα άφωνος, εκεί αύρα ελαφρά
,κύκλουν.
Η διαδεχθεϊσα τήν γαλήνιον καί βαλσαμώδη και βαλσαμώδης . . . Καί Ομως άλοίμονον είς τήν
«περίσκεπτον συνοδίαν, ήτις ήθελεν άποκοιμηθή αμέ
ταύτην νύκτα ήμέρα ήτον πνιγηροτάτη, καί βε
ριμνος ύπό τάς πτέρυγας τής θωπευτική; αύρας. Φθά
βαίως ήθέλαμεν δλοι ύποκύψει, εάν δέν εύρισκόμεθα
νει ήμέρα καθ’ ήν ή οασις βεβηλβϋται, ηαθ' ήν ή μα
ύπό τήν γενναίαν έκείνην στέγην, τήν όποιαν μας
γευτική αύτής σκιάς στροβιλίζεται είς τόν άέρα, καθ’
έδωκεν ό ουρανός. ‘Η άμμος έγγ'.ζομένη εκαιε τήν
ήν τά πτηνά άτινα έστέγαζεν εκσφενδονίζονται είς
χείρα, τό χόρτον έμαοαίνετο ύπό τήν διαβρωτικην
τόν αιθέρα, καθ’ ήν οί εύρωστοι βραχίονες τών με
πνοήν τοϋ λιβονότου, τά σώμ.ασά μας περιερρέοντο ύπό
γάλων δένδρων τής χώρας ταύτης τή; τέρψεως καταίδρώτος καί αί δυνάμεις μας έξελιπον καθ δσο-'
καίονται καί κατασυντρίβονται . . . καί ή ήμερα αύτη
ό άστήο τοϋ φωτός ύψοϋτο είς τόν ούρανον . . . Αλλ
είναι, οτε ό φοινικιάς άνεμος (ό εύρος’) εγείρεται κατα
αίφνης ύπεφύσησε ά βορράς, τό φύλλωμα έπανελαβε
στρεπτικός, καί όρμά καί κατακλύζει καί πυρπολεί
τήν δροσερότητά του, τά ζώα τήν εύκινησίαν των, οί
πάν, ό',τι πίπτει ύπό τήν διαβρωτικην πνοήν του . . .
Αραβες τάς άπολ.εσθείσα; έλπίδας των καί ή οασις την
Αί! τότε δή τότε, ούδείς θέλει διηγηθή τάς συμφο
μεγαλοπρεπή λαμπρότητά της
ράς, ή άμμος έκάλυψε τά πάντα, καί ό τάφος μένει
Ομως, διότι ή κατοικία αύτη τής ευδαιμονίας εκειτο άφωνος.
ώς άπάτη τις έν μέσω τής άγρίας φύσεως, δπου ή
Αλλ’ ή ήμέρα είναι εύδία, δ όρίζων εΐναι γ'λαυχειρ τοϋ ϊψίστου έρέιψεν αύτήν, διά τούτο μάλιστα κός, ό αήρ καθαρός, ό ο’ρανός άνέφελ.ος . . Ας άκοήδύνατο νά μάς άποβή θανατηφόρος. Οθεν, μετά λουθη'σωμεν τού; χορούς, ας άκούσωμεν τά άσματα
σοβαρόν ούσκεψιν, οί αρχηγοί τή; συνοδίας άπεφάσισαν τών Αϊθιόπων καί Αράβων συγχεόμενα εί; τήν αύτην
ν’ άναχώρήσωμεν τήν μεθαύριον. Αλλμ τήν επιούσαν θρησκείαν.
έξερράγη είδος στάσεως, έξ ·’; παρ ολίγον νά ρεύση,
Τά άσματα τοϋ Αραβος ! . . . ούδέν υπάρχει τοτό αίμα, καθότι ένώ οί μέν τής συνοδία; έπεθύμουν σοϋτον μονότονον, άλλά καί τοσούτον μελαγχολικόν
μεγάλως νά διαμείνωσιν εϊσέτι, οί λοιποί έπέμενον νά ώς τήν μουσικήν αύτήν τήν έχουσαν τρεις μόνον τόνους.
ά’,αχωρήσωσιν.
Οί μουσικοί άνακαθήμενοι έν μέσω τοϋ κύκλου τών
Αί γυναίκες κατέπευσαν τήν έριδα καί άπεφασίσθη χορευτών περιμένουσι τό σύνθημα. At θεσεις τής
νά ερωτηθή ή πλειονοψηφία. ‘Η άπόφασις έγένετο τα όοχήσεως τών Αράβων δέν είναι άλλο εϊμή κινή
χέως καί ή ειρήνη επανήλθε καί εύρεν ημάς κατα τήν ματα τινα κατά τό μάλλον καί ήττον κομψά καί χαρίεντα τών βραχιόνων τών χορευτών επί τή; κεφαλής
ώραν τής άναπαύσεως.
Τήν νύκτα άπέθανεν είς αίθίοψ καί ή θυγάτηρ αύτού, ή τών ώμων τών χορευτριών, ακίνητων σχεδόν κατ
τούς ένεταφιάσαμεν κ.ατά τάς επιχωρίους τελετάς· οί άρχάς, καί λ^μβανουσών κίνησιν μόνον όπόταν τάς
φίλοι των εξίσωσαν τό χώμα τοΰ τάφου των χορεύον- καλύπτωσιν διά πέπλου τίνος ότέ μέν κυανού, ότέ
τεςή μάλλον πτερνοκοποϋντες έπ’αύτού, καί τήν επι δέ λευκού ή ποικιλοχρόου, ύπό τόν όποιον ή σεμνόούσαν δέν ένθυμοΰντο πλέον τήν χθεσινήν άπώλειάντων- της των δέν ύποφέρει.
Βαδίζουσι μετά σοβαρότητος, πτερνοκοπούσι, ψαλΕγραψε τό δνομά μου έπί χάρτου, δν ενέθηκα εντός,

Τήδε κάκεϊσε εδρομεν τύμβους τΐ|»«ς κεκαλυμμένους'
ύπό βοίων φοίνικας έμπηγμένων είς τό χώιια διά
πάλών καί πλησίον τενάγων τινών όλιγώτερον βαθέων
άπό τά φρέατα πολλά ίχνη διαμονής κατά τήν όασιν
θηρίων, πλανηθέντων εις τήν έρημον.
Επί τοϋ κορμού ενός δένδρου άνέγνων Banks,
1793 καί έπί άλλου τίνος γειτνειάζοντος κοομοϋ La
dy Alton, 181 ), καί απείρου; άλλας έπιγραφάς άπαληφθείσας καθ' ολοκληρίαν σχεδόν έκ τών ρηγμάτων
τού φλοιού τών δένδρων.
Επεσκέφθην λοιπόν τό δάσος καί εύραν μετά μεγίγίστης χαράς κρεμαμένην είς ένα κλάδον συκής φιάλην
τινα και εντός αύτής επιγραφήν γαλλιστί καί άγγλιστί έχουσαν ουτω·

0 θεός τό ήθέλησεν.
Εδώ, έκεϊ, πόρρω, πιριζ ήμών, πέραν τοΰ όρίζοντος καί τών περικυκλούντων αύτόν οριζόντων,παντού.
άρμης καί πάντοτε άμμος, καί ή σιγή τής ερήμου,
ήγουν ή σιγή τοϋ τάφον. . . .
Ναι! ό Θεός τό ήθελησεν ! ώς κρατήρα καθαρού ύ
πατος είς χείλη καίοντα, ώς άκτϊνα ήλιου εις τά όμματα τετυφλωμένου, ώς βλέμμα γλυκύ μητρός πρός τό
τέκνον της τό κλαϊον, ώς λέξιν συγχωρήσεως είς τόν
καταδεδικασμένον, ή χειρ του ϊψίστου έρριψε τήδε κακεΐσε, έν μέσω- τών άτελευτήτων τούτων έρήμων, μι“ Πζώΐ πάντα περιηγητήν Jaipur !
κράς γωνίας γής, ένθα βλαστάνει τό χόρτον, ένθα α
« Εάν θέλετε νά ύπάγητε κατ’ εύθεϊαν γραμμήν
νοίγει τό άνθος, ένθα ύψοϋνται άκμαϊαι καί πυκνόφυλ
λοι αί οίκογένειαι τοΰ φοινικοδένδρου, ένθα ή δροσερά » είς Μαρόκον, λάβετε τήν διεύθυνσιν, ήτις θέλει
αύρα πνέει μετ’ερωτος, καί ή πηγή τοϋ διαυγούς ύδατος ιι σάς δειχθή ύπό τής μεγάλης συκής, οπού ή φιάλη
■· αυτή κρέμαται καί τήν βεανεάν, ήτις χωρίζεται αύdiappe'st έπί εδάφους τερπ»οΰ καί εύώδους.
Αί πρώταε κάμηλοι τής συνοδίας έμάντευσαν, τό » τής ώς δώδεκα βήματα, Οασις έπίσης ώραια ώς
ενστιγμα αύτών δέν δύναται νά τάς άπατήση, καί » καί αυτή υπάρχει δέκα λεύγα; πρός δυσμάς κατά
άπασαι εσπευδον τό βήμά των, διότι εννόησαν τάς ιι τήν διεύθυνσιν τή; συκής καί τής συντετριμένη; κοκ» κοβαλάνου είς τούς πόδας τής όποιας ύπάρχει φοέαρ,
βασάνου; μας.
Ούαί ! τοσάκις ό περιηγητής τής έρημου άπατάται ιι δπου καταβαίνουσι διά δέκα βαθμιδών ε’ξ άμαουκατά τήν πορείαν του, ώστε δέν ετολμώμεν ν’ άφε- » μαστιχωμένης.
θώμεν εί; τήν ελπίδα άναπαύσεως πλησίον ζωηφόρου
Johr Backler. »
τίνος πηγής- μόνη ή εύτυχία είναι τολμηρά καί εύπιτος, άλλ’ ή δυστυχία πιστεύει μόνας τάς άπειλάς
Προσέκρουσα μέ τού; πόδας μου ένα σκελετόν λευ
τοΰ ούρανοΰ.
κόν καί ήκροτηριασμένον, άλλ’ άνευ κεφαλής. . . . Βε
Μολαταύτα, ή απότομος πάντοτε σχεδόν γραμμή βαίως λέων τις πιναλέος διήλθε τοϋ μέρους τούτου
τού μεγάλου καί ατελεύτητου κύκλου, έντός τού ο συγχρόνως μέ τόν δυστυχή, τοϋ όποιου τήν επιστρο
ποίου έπορευόμεθα, έφάνη αίφνης κυματουμένη, εζο- φήν περιέμενον ματαίως οί φίλοι του.
χαί, δυσχωρίαι έφαίνοντο ύψούμεναι καί ποικίλλουσαι
Μικρόν κιβώτιον εκειτο έπίσης αύτοΰ έπί τής χλόη;
τήν ζοφεράν μονοτονίαν τής χώρας, ί), ναί! ούδεμία καί πλησίον βορβορώόους τινός τενάγους. Τά ήαισυνπλέον έμενεν αμφιβολία. Τό χρώμα ένοΰται πρός τό τετριμμένον κάλυμμά του, τά έσκορπισυ,ένα τήδε κάσχήμα. Δέν έβλέπομεν πλέον φανταστικά μόνον νέφη κεισε έγγραφα, τό βαθέως έσκαμμένον χώμα εφανέρουν
έμπαίζοντα τάς ελπίδας τής συνοδίας, άλλά φοίνικας πάλην δεινήν καί αίματηράν. Τίγρις βεβαίως ή λέων
μέ τούς χνοώδεις κορμούς των, άλλά κοκκοβαλάνους
σιήλθεν έκεΐθεν καθ’ήν στιγμήν ό περιηγητή; έτελείωμε τούς παμμεγέθεις κορύμβου; των (τσαμπία), τήν νε τήν διήγησίν του περί τής οδοιπορίας αύτοΰ διά ικέ
άγριοσυκήν μέ τά πλατέα φύλλα τη;, δάσος πυκνόν του τής έρημου.
μέ τούς θάμνους του, τάς φυσικά; δενδοοστοιχία; του,
Εν κεφαλίδι ογκώδους φακέλλου άνεγινώσκετο· « 0
τού; φραγμώνας του, τά στιλπνόχοοα άνθη του καί » πλοίαρχος Μιδλετών άναχωρήσας έκ Γορέας τήν 11
τούς πτερόεντας κατοίκους του, ών αί ήχαραί φωναί • Ιουνίου 1814. . . . ο Σειραί τινες κεκαλυμμέναι ύπό
προσαγορεύουσι τήν άφιξίν μ.ας.
πηλού καί αίματος ήσαν δυσανάγνωστοι, τό δέ έπίΔεν έπροφθάσαμεν νά εΐσέλθωμεν είς τό προστα λοιπον περιείχε μακράν διήγησίν τών φρικωδών βά
τευτικόν δάσος καί φύρδην έκαστος ή ιών κατέπεσεν σανων, άς ύπεστη έν τή έρήαω ή συνοδία, είς ήν
έπί τής άμμου τής δροσιζομένης ύπό τής σκιάς τών
συγκατηριθμεϊτο ό πλοίαρχο; Μίδλετων.
δένδρων, τά όποια ό δύων ήλιος έσκιαγράφει είς τό
Συνήθροισα έπιμελώ; άπαντα τά φύλλα τοΰ θλιβε
μάκρος με θελκτικούς κυματισμοός.
ρού τούτου οδοιπορικού ημερολογίου,άλλά τήν έπαύριον,
Μετά τάς πρώτας όρμάς χαρά; φυσικωτάτης, όταν έζήτησα νά τακτοποιήσω αύτά, δέν τά ευρον.
μετά τόν πρώτον ήσυχον ύπνον, άποκτηθέντα διά
Ε'πειράθην ν’ αποτείνω παράπονα τινα πρός τόν
τοσοότων αγώνων, έτρέξαμεν πρός τά; πλατείας σκιά αρχηγόν τής συνοδίας, άλλ’ ούτος μέ άπήντησεν δτι
δας, αιτινες μάς έσκίαζον, καί εδρομεν είς τούς πά
έφθανεν δτι μ έπέτρ-ψαν νά λάβω σημειώσεις, δτι τοι
σας βανανεών τινων εύρωστων φρέατα άβαθή καί πλή
αύτην χάριν δέν παρεχώρουν πρός δλονς τούς περιηρη υδατος ψυχρού καί διαυγούς.
γητας καί δτι τά κιβώτιον και τά έγγραφα παρεδόΤά χείλη τών φρεάτων τούτω ήσαν έπικεκαλυμμενα θησαν είς τό πύο ένώ έκοιμώμην.
ύπό είδους τίνος μαστίχης στιλπνής καί ύποξίνου, ή
Τόν έπίστευσα, άλλ ό πλάνος έψεύδετο καί έιχαθα
δέ επιφάνεια τοΰ υδατος έκαλύπτετο ύπό φύλλων μετά τήν άφιξίν μου εί; Μαρόκον, δτι έπώλησεν δλ’
καί κλάδων ξη:ών.

αύτά έπί ύπερόγκω τιμή είς τόν έν Μαρόκω πρόξενο*

ί
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μψ^Οϋσι λέξεις λαουγγώδεις, ών ή έννοια είναι πάν καί ένός τών άνδρειοτε'ρων αρχηγών τής συνοδίας. ft
τοτε ασμά τι θρησκευτικού ή διήρησις π.άξεως τίνος εΰαορφος κόρη, καθημένη έπί τών γονάτων της, έδέχδιάσημου του προφήτου καί μετά έν τέταρτον τή, Οη μετά χάριτος καεί σεμνότητος αληθώς άξιοθαυμάςων,
αχόπου ταύτης άσκ/.σεως, οί πρώτοι χορευταί άπο- τα δώρα τού φιλόκαλου νυμφίου της, τήν έκάλυψαν
σύρονται καί παραχωρούσι τήν θέσιν είςάλλους.
μέ υφάσματα απαλά, τής εστόλισαν τού; βραχίονας
'καί τόν λαιμόν διά ψελλίων καί περιδέ

ι

ραιων έκ χρυσού καί μαργαριτών καί ώ; τ»λευταΐον δώρον, έλαδεν μίαν τών ωραιότε
ρων καμηλών τής συνοδίας καί ίππον αρα
βικήν πλουσιότατα συσκεσασμενην. Μετά
τά συνήθη συγχαρητήρια ζζί τούς ό'ρκους,
ή «όρη άνεβη έπί τής ίππου καί έξερχο;μένη τής όάσιος, ήλασεν είς τόν πεδιάδα
*
ι «η
-A
ϋ
περιστρεφουσα την ίππον της κγσεκ ακεισε
διά τής φωνής, τού πτερνηστήρος καί τής
χειρός.
Αφού έπεστρεψεν άπό τούς έξελιγμούς
ης, ή Δπτελάχ έδέχθη μετά ματαιότητας
τίνος συγκεχωρημένης τούς έπαίνους τών
φίλων τής, καί έκάθησεν όλη ύπερήφανος
πλησίον τού μνηστήρος αύτής.
Τά άσματα καί οί χοροί, οϊτινες προηγήθησαν τής στιγμής, καθ ήν ό Αραψ ώδήγησε τήν σύζυγόν του εϊς τήν σκηνήν,
τήν προετοιμασθεϊσαν δι’ αύτούς, είχεν θέλ
γητρου καί γλυκήτητα άνέκφραστον. Εβλε
πε; ότι ήν τούτο τό προοίμιον συννοίας
καί αγάπης, έξ ής, διά τή; άναμνήσεως
ή τή; έλπίδος, πάντες οί θεαταί ήρέσκοντο
νά μετέχωσιν.
11 νύξ ήτο γαληνιαία, εύτυχής, εύώδης.
Είς λέων ήλθεν καί έβρυχηθη πλησίον μας,
άλλ’ είτε ή λάμψις τών φώτων μας τοϋ
ένέπνευσε φόβον τινα, είτε ή πεινά του κατεπαύθη καθ’ όδόν, δέν έκρινε πρέπον νά
μάς προσυάλή.
Ικαναί συγκινήσεις μ’έτυχον άπό τής
άναχωρήσεώς μου έκ τή; Σενεγάλης, ικανά
έπισόδια αίματος κατέπληξαν τό ταξεί,διόνμας, ώστε νά έπιθυμήσωμεν τήν έπίΣυμβαίνει συνεχώς οί χοροί ουτοι νά προοιμιάσωσι*
σκεψιν τοιούτου ξένου, καί ό φρικαλέος διαβάτης διά
ένωσιν τινά στενωτέραν καί γάμος τις νά περατώση
τελευταίου βρυχηθμού, όμοιου πρός τόν πάτογον τού
τήν εορτήν τής όάσιος. 11 χαρά τότε γίνεται συν
κεραυνού, μάς ειδοποίησε περί τής άπομακρύνσεώς
τονωτερα, οί χοροί ζωηρότεοει καί τόν άσυν ίθισ τον του, ώς άν εφοβήθη νά ταράξρ τήν αρμονίαν τής εορ
τούτον θόρυβον τής συνοικίας διαδέχεται ή θρησκευ τής μας.
τική σιγή τής συννοίας, διότι τα πάντα φερουσιν έν
Οί χοροί τών αίθιόπων έχαιρέτησαν τήν εγερσίν
τή έρήμω χαρακτήρα επίσημον, ή γαλήνη και ό θόρυ
μας. Αλλ’ είς τούς ά-θρώπους τούτους τού; γεννηθένβος, τό άσμα καί ή λαλιά, ή πορεία καί ή άνάπαυοις.
τας ύπό ουρανόν χαλκούν, επί γής διακεκαυμένης, έν
Ως ή χαρά, καί ή σιωπή επίσης είναι διαδοτιζ.ή, καί
μέσω καταιγίδων, αϊτινες έκριζοϋσι τάς κατοικίας των
αδυνατώ νά παραστήσω ύπό πόσης συννοίας κατα
Ιόντα; άκαταπαύςως είς πόλεμον μέ τά; τίγρεις, τούς
λαμβάνεται ή σονοδία κατά τάς σκηνάς αύτάς τής
βόας, τού; κροκοδείλους, τούς ρινοκέρους, τούς λέον
ηδονής, τής άναπαύσεως καί τής αγάπης, αϊτινες
διαδέχονται, έν μέσω τών οάσεων, τόν κάματον καί τας καί τούς πάνθηρας, τούς διαφιλονεικούντας αύτοΐς τήν χώραν των, είς τούς ανθρώπους τούτους,
τάς άλγηδόνας τής έρημου, ΐίθέλετε νομίσει ότι φο
λέγω, όλα τά αισθήματα είναι πάθη, όλα τά πάθη
βούνται μή έξυπνίσωσιν τόν λέοντα εντός τού φωλεού
φρενΐτις.
του, ή τόν σιμούν κοιμώμενον είς τούς κόλπους τού
Είς τοιαύτα; φύσεις γεννηθείσας έν μια ημέρα ορ
ϊψίστου.
γής, ή φιλία, ή έχθρα, ή λύπη, ή τρυφερότης ή λύσ
Είς γάμος έτελε'σθη, κατά τήν διαμονήν μας είς
σα φαίνονται έκ τή; αύτής οίκογετείας, τέκνα τής
τήν ά'ασιν, μεταξύ μιάς κόρης δεκαπενταετοΰς περίπου
άδελφής τού ένταφιασθεντος είς τήν έρημον άνδρός αύτής συγκινήσεως.

■

Η έορτή τών ανθρώπων τούτων, αί θωπείαι των,
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προξενοΰσιν ίλιγγα καί νομίζει τις, σέτι ότι δέν προηγείται ή πρόβλεψις ουτί τοϋ άποτε-·
ότι εύρίσκεται εις συμπόσιον λύκων καί υαινών πείνα λέσματος ούδέ τής ώφελείας αύτών. Τό λογικόν υπο
θέτει κρίσιν καί εκλογήν" τό ένστιγμα, τουναντίον,
λ«'«ν·
είναι
ώθησίς τις τυφλή, ήτις κινεί φύσει τό ζώον είς
όθεν καί ό χορός αύτών ήν όμοιος τού ήθους των·
τρόπον, αι
αί πράζεις
πράξεις του
ενέργειαν
τινα καθ' ώρισμένον τροπον,
χραυγαί, πτερνοκοπήματα, ώρυγμοί, διαστροφαί τών

ήεκδίιίή’ίί

όύ-ανται μέν ενίοτε νά τροποποιούνται ύπό τής πείρας,
καί τού συλλογισμού, ουδέποτε όμως έξαρτώνται έξ
αύτών, καί αί τελευταΐαι αύται δυνάμεις έπιρρέουσι
πάντοτε τόσον όλιγώτερον έπί τών πράξεων ζώου τινός, όσον τά ένστίγματα τούτου είσίν εντελέστερα·
παρά τώ άνθρώπφ ή νόησι; άντικαθίστησι σχεδόν καθ’
βερά.
ολοκληρίαν
τό ένστιγμα καί παρά τοΐς ζώοις τό αύτά
Η ηχηρά σάλπιγζ ανήγγειλε τήν ώραν τή; άνατούτο
άναπληροϊ
μάλλον ή ήττον εντελώς καί τήν έλχωρήσεως, Seal αί άάμηλοι, αϊτινες ήσαν γονατισμέ«21 διά νά λάβωσε τό φορτίον των, άφησαν βέλασαά' λειψϊν τής νοήσεως.
ή; παράδειγμα πράξεως, άπλουστάτης μέν, άλλ’
τι, όπερ άνήγγειλε δι’ αύτάς νέου; κόπου; καί κα
έν τούτοι; άζίας θαυμασμού, καί έςαρτωμένη; φανεμάτους.
Η εύεργετική πηγή, έξ ή; έπληρώθησαν οι ασκοί ρώ; άπό τό είς τά ζώα παραχωρηθέν διά νά όδηγώνμας, περιέμενε τήν επάνοδον τών τρικυμιών διά ν’ ται είς τόν δρόμον τοϋ βίου των ένστιγμα, φέρομεν
αναζωογονηθώ, καί μετά μίαν ώραν, ότε ό ήλιος Sis- πράγμα τι πολλάκις παρατηρούμενον είς τά νησσάρια,
νυσεν ήδη τά δύο τρίτα τού σταδίου του, ή συνοδία άτινα ύπό ορνιθος έπωαζόζενα καί παρ’ αύτής ταύτης
διατρεφόμενα, ουδέποτε είδον ζώα έκ τού είδους των,
ήνε'ρθη.
Αλλ’ όπόση δέν ύπήρξεν· ή θλίψις μας, όταν έμά- καί άτινα μ’ δλον τούτο ευθύς άμα εΰρωσιν εύκαιρίαν,
θαμεν ότι οί δύο νεόνυμφοι δέν ήθελαν πλέον νά εκ- μ’ όλας τάς προσπαθ-ία; τής θετής των μητρός καί
τεθώσιν είς τάς όργά; τής έρήμου. Παρακλήσεις, δά μ’ όλον ότι περιστοιχούνται ύπό ορνίθων, ρίπτονται
κρυα, άπειλαί, οΰδέν ήδυνήθη νά νικήστι τήν όλεθρίαν είς τό ύδωρ διά νά πλεύσωσι καί νά ζήσουν έν αύτφ
ίντίστασιν τής Δπτελάχ καί τού συζύγου της. ή ά- καθ’ δν τρόπον καί τά λοιπά τού είδους των ζώα. ός
πόφασίς των, ελεγον, ήτο εμπνευσις τού ουρανού, καί παράδειγμα πράξεων πολυσυνθετωτάτων, αϊτινες έν
ελλείψει τού ένστίγματος, έξ ού έξαρτώνται, δέν ήόταν τοΐς προελεγομεν τήν φρίκην τής πείνης καί τής
δίψης, μάς άπεκρίνοντο ότι ό Θεός θέλει προνοή- δύναντο νά έκτελεσθώσιν είμή ύπό τήν έπίρροιαν τής
ση καί ό'τι εϊμεθα ασεβείς, άμφιβάλλοντες περί τήςι πλέον προορατικής νοήσεως καί ήθελον απαιτεί σοφούς
υπολογισμούς, φέρομεν πράγματα τά όποια έπίσης
προνοίας τοϋ ϊψίστου.
Είπομεν τελευταϊόν καί θλιβερόν αποχαιρετισμόν ευκόλως δύναται πας τι; νά παρατήρησή, τάς έργαεις τού; φανατικούς τούτους, καί μετ’ οΰ πολύ αί σίας τών μελισσών, τά έργα τών οποίων παρέχουν
πυκνόφυλλοι κορυφαί τής όάσεως έγένοντο άφαντοι εϊς τοσαύτην κανονικότητα, καί τόσον θαυμασίαν τελειό
τητα, καί είσί τοσούτον άρμοίίω; πρός τόν σκοπόν
τού; φαιού; ατμού; τού όοίζοντος.
τής χρήσεώς των κατεσκευασμενα. Καί μ’ όλον τούτο
(ακολουθεί.)
αί έργάτικαί αύται μέλιοσαι δέν έχουν ανάγκην ούτε
πρωτοτύπου, ούτε οδηγία;· απ’ άρχής τού αρχιτεκ
τονικού των σταδίου έκτελοΰν άνευ δισταγμού ούτε
λάθους, πλήθος λεπτοτάτων έργασιών, αϊτινες δέν
0 Δημιουργός πλάστης, αντί τή; διανοητικής δυνά- έχουν άμεσον τήν ωφέλειαν· ουδέποτε ουφελούνται έκ
μεως, έχορήγησεν είς τάζώα τήν δύναμιν τών εχστιχ- τής πείρας πρός τελειοποίησιν των έργων των, καί
[ώζωτ. Η ίύναμις αύτη παρουσιάζει είς τήν ιστορίαν άπό γενεά; είς γενεάν, ε’ργάζονται μέ τάν αύτόν τρό
τών ζώων, ποεκίλα καί αξιοθαύμαστα φαινόμενα, πον, χωρίς τά νέα άτομα νά έχουν ανάγκην τής δι
άξια τής περιέργειας τών αναγνωστών μας. Τό ακό δασκαλίας τών ήδη έξησκημε'νων εϊς έργα" τέλος βλέλουθον τεμάχιον, περί τώτ έζσζιγαάζωτ τώκ ζώωχ πομεν αϋτάς εξακολουθούσα; τάς έργασίας των καί
ίρανιζόμεθκ άπό τά γνωστότατον περί Ζωολογίας 'ότε ακόμη αί περιστάσεις ύπό τά; όποιας εύρίσκονται
έγγραμμα τού Μίλν-Εόουάρδου, τό μεταφρασθέν1 καταστενουσιν αύτάς ανωφελείς. Δέν δυνάμεθα λοιπόν
παρά τοϋ Κ. Τιμολέοντος Δρακούλη, καί τό μετ’ ν’ άποδώσωμεν τάς πράξεις ταύτας εϊς τήν ε’πιρολίγον μέλλον νά έκδοθή είς φώς. ’Εκ τοϋ μικρού1 ροήν δυνάμεων αναλογών
πρός τάς τής ήμετούτου τεμαχίου δύναται πάς φιλομαθής νά εκτιμήση- τέρας νοήσεως, διότι τ|ιαύται δεν ήθελον έπαρκέσει
τό κατάλληλον καί εύτυχές τής μεταφράσεως τού νά φέρουν παρόμοια αποτελέσματα καί δυνάμεθα νά
ψιλοπονου νέου Κ. Δρακούλη, όθεν κρίνομεν περιττήν έξηγήσωμεν αύτάς μόνον παραδεχόμενοι ώς αιτίαν ώθησίν τινα φυσικήν, όμοίαν μέ τήν όποιαν έχει τά
πάσαν άλλην σύστασιν.
άοτίτοκον βρέφος είς τά θηλάζει* χωρίς νά διδαχθή

μυώνων φρικώδεις, παραφοραί μανιωδών, ών ούδεμία
γλώσσα δύναται νά είκονίσρ τό άτακτον,
Ενόμισα πρός στιγμήν ότι εύρισκόμην είς τάς Σανδβίχας νήσους, όπου παρέστην ήδη, έπί χώρας ήφαι
στειου, είς χορούς παρομοίους, εϊς παίγνια έπίσης φο

ΕΝΣΤΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ.

‘ ,
Ο χαρακτήρ όστις διακρίνει πρό πάντων τάς έν- τό τοιούτον.
Τά ένστίγματα τών ζώων διαφέρουσι κατά τά εί
οτιγματικάς πράξεις άπό τάς δυναμένας νά όνομα-!
δη, καί παρέχουσιν άντικείμενον σπουδής τό ^όποιον
«θώσι νοητικαί ή λογικαί είναι, ότι δέν προέρχονται
ένδιαφέρει τά μέγιστα τόν τε φιλόσοφον καί τόν φυ
«πό μίμησιν ή πείραν, ότι έκτελούνται πάντοτε μέ
σιολόγον. Αλλά διά νά γνωρίσωμεν καλώς όλα έποετόν αύτόν τρόπον, καί κατά πάσαν πιθανότητα προ89.
Φυλλάό-.ον 54, Τόμ. Γ'.
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βκ νά διέλθωμεν τήν ιδιαιτέραν ιστορίαν πάντων τώνΐδασκε νά στήνη παγίδας διά νά χαταλαμβάνη 4^
ζιώων καί πρός τούτο μάς λείπει ενταύθα ό τόπος’ διά λείαν τήν δποίαν άλλως τε δεν δύναται να καταδιΛ:
___ W » UOV» 7v* U .UH.U5 OtX
νά επιστήσωαεν
έπιστήσωμεν δμως
τών .............
αναγνωστών
. ------------------ -αταδιύ.
δικ.>- τάς
τά<- ίδε'ας
■’«««- «·*··■
ξτ. Ata τού ένστίγματο'ς του όμως, κινείται εις
««- /«·
"
ζαυσιν
νά διασκάπΤη εντός λεπτής άμμου μικρόν κοίλωιχα έν
ζομεν είάη χώνης, μετά ταϋτα νά κρύπτεται είς τόν βυθόν
εριγράψωμεν ένταύθα τινά έκ τής παγίδος ταύτης καί νά περιμε'νη μέ υπομονήν μέ.
τών μάλλον άζιόπαοατηρήτων.
χρις ού κανέν εντομον πέση εντός τού μικρού βαράθρου
Δυνάμεθα νά χ,ατατάξωμεν τάς κυριωτέρας ενστιντό όποιον πατ’ αύτόν τόν τρόπον έσχημάτισεν έάν δέ
ματικάς πράξεις είς τρεις τάζεις, καθ’ δσον αυται
τό θΰμά του ζητήστ) νά διαφύγη ή έν τη πτώσει του
άναφέρονται είς τήν διατήρησεν τού είδους, εϊς τήν
εις την
σταματήση
τά βυθού
παραζαλίζει
καί τόρίπτων
κάμνει κατ
νά’ αύτού
κυλίσν; διά
διατιέονιηιυ τοΰ .ατόμου,
"-1—-----ή*...καί .uj
όιατήρήσιν
είςειοους,
τάς σχέσεις
αύτού
μέχρι τού
τής όπίς,
τουτου με τά άλλα ζώα.
τής κεφαλής καί διά τών σιαγόνα
φακής καί Διά τών σιαγόνων του άπειρον πλήθος
Μεταξύ τών ένστιγμάτων
---- τών δοθέντων
» Λείς τά ζώα
πρός έζασφάλισιν τής ευημερίας των, καί πρλς προφύ- κόκκων άμμου. Επίσης περίεργος είναι καί ό τρόπο;
λαζιν αύτών άπό αναρίθμητους καταστρεπτικά; αιτίας μέ τόν όποιον ό μυρμηκολέων διασκάπτει τό κοίλωμά
εζ ών περικυκλούνται, δυνάμεθα ν’ άναφέρωμεν ώς του· άφ’ ού έζετάση τό μέρος είς 8 πρόκειται ν’άποκαπρώτον τήν διαθεσιν πρός τά διατρέφεσθαι' άποκλει. τασταθή, άρχεται διαγραφών κύκλον τινα οστις θέστικώς εκ τινων ώρισμένων ουσιών. Τινά εκ τών ά- λει άναλογίσει μέ τό στόμιον τής χώνης του· ακολού
πλουστατων ζώων, δέν είναι προικισμένα μέ τοιαύτην, θως τιθέμενος ένδοθεν τής γραμμής ταύτης καί μεάλλά καταπίνουσιν αδιακρίτως παν τό προστύχαν είς ταχειριζόμενος τόν ένα έκ τών ποδών του άντί λίσγοο
αρχίζει νά σκάπτη, σωρεύει οΰτω ποσότητά τινα άμ
την κατηγορίαν ταύτην ύπάγονται διάφορα ζωόφυτα’
μου
έπί τής κεφαλής του καί διά τίνος τινάγματος, I
τά πλειότερα δμως τών ζώων παρέχουσι σημεία ταύ
ρίπτει
τό φορτίον του δακτύλους τινας έξωθεν τού κύ
της μάλλον ή ήττον εναργή καί ενίοτε μάλιστα τ
κλου
τουκατ’ αύτόν τόν τρόπον έζακολουθεί στρεφό
ενστιγμα τούτο είναι τοτούτον ισχυρόν, ώστε βλε
μενος
περί
δλην τήν σχεδιασθεΐσαν οπήν του, βαίνων
πομεν τα δντα ταύτα άποφεύγοντα παν είδος τροφής
εξαιρούμενης μιας μόνης διά τήν χρήσιν τής όποιας παλιμποδητί καί μεταχειριζόμενος τόν αύτόν πόδα
είσί κατά τινα τρόπον προωρισμένα. Πραγματικώς πρός μετακίνηση» τής άμμου- δταν δμως φθάση εΐ; τό |
ούχί μονον είδη τινα δεν τρώγουν είμή ζωϊ-.άς ΰλας σημεΐον τής άναχωρήσεως του άλλάσσει μέρος καί |
καί άλλα μόνον καί μόνον ούσίας ουτικάς· άλλά με οΰτω καθ’ εξής μέχρι; ού τό έργον του λάβη πέρα;·
ταξύ τών τελευταίων γνωρίζομεν πολλο'τατα, ότι δε εάν ένω ε’ργάζηται άπαντήση κανένα λίθον τού οποίου !
εγγίζουν είμή φύλλα ή καί καρπούς ένός καί τού αύτοΰ ή παρουσία ήδύνατο νά βλάπτη τήν εντέλειαν τής I
φυτού άδιαφορούντα πρός πάν άλλο τρόφιμον εις τήν παγίδος του, κατ’ άρχάς τόν παραιτεΐ μέν, άλλ εύθυ; I
έκλογηντων διευθύνονται υπό τών οργάνων τής όσφρή- επανέρχεται αφού αποπεράτωση τήν άνασκαφήν του, I
σεως καί τής γεύσεως, αλλ’ ή αιτία ήτις οδηγεί αυτά καί προσπαθεί μέ κάθε τρόπον διά νά τόν φορτωθή I
νά ρίψη αύτόν■*··<»,είς
τά έζω* I
να τρωγωσι μόνον ουσίας ενεργούσα; έπί τών αίσθη έπί τών ώμων του, καί
λ.·.·,
·*<ι
έάν δ ώς
εϊ; διά
τούτο
μακρύτηρίων των κατά τούτον ή κατ’ εκείνον τόν τρόπον, τέρα,
νά έπιτύχη,
έμποδίση τόν
τήνάπωθεϊ
έκ νέουάκόμη
πτώσιν
του, I
δεν όυναται ν άποδοθή παρά είς ιδιαίτερόν τι ένιγιγ- καί έάν δεν δυνηθή νά έκφορτωθή αυτόν, τότε εγκα-Γ- ;· ’">‘1
μα·’ καί πράγμα άζιον παοατηο-Ζσεωκ
*-■ ένίοτε
ι·'— ταλείπει τό έργον του καί αρχίζει πάλιν αλλαχού νεον.
μα
παρατηρήσεως »Τ«~<
είναι
ότι
τό ενστιγμα τούτο μεταβάλλει διά μιας διεύθυνσιν,
δταν τό ζώον φθάση εϊ; περίοδόν τινα τής άναπτύξεώς Τό τέλειον κοίλωμα, έχει περίπου συνήθως οκτώ ύφετου, καί οδηγεί αύτό νά εγκατάλειψη τήν προτέραν κατόμετρα διάμετρον έπί πέντε βάθους, όσάκις δε η
του δίαιταν διά νά ζητήση άποκλειστικώς ούσίας τών κατωφέρεια τών παρειών του διαφθαρή, καθοι; τούτο
όποιων προηγουμένως δέν εκ,αμνε κ,αμμίαν χρήσιν. Ού συμβαίνει σχεδόν πάντοτε, δταν κάνέν εντομον κα*
τως έντομά τινα άτινα είσί σαρκοψάγα έν τή σκωλη-ι ταπέση έν αύτώ, ό μυρμηκολέων σπεύδει να επισκευασ'φ
κώδει αύτών καταστάσει, άποκαθίστανται φυτοφάγι* τήν φθοράν.
Τινές άράχναι στη'νουσι παγίδας έτι πλέον περιέρ·
έν τή τελεία αύτών αναπτύξει, καί οί βάτραχοι, οϊτι
νες γυρίνοι όντες διατοέφονται έκ φυτικών υλών, γί γους, διότι οί ιστοί τούς δποίους τά ζώα ταύτα εκτεινονται άπ’ εναντίας σαρκοφάγοι ευθύς άμα περατώσωσι νουσι κατά διαφόρους τρόπους είναι πρό πάντων προς*
διωρισμε'νοι νά σταματώσι τάς μυίας καί τα λοιπά
τάς μεταμορφώσεις των.
έντομα
έξ ών πρέπει νά κάμουν τήν λείαν των. ‘Η
Η ένστιγματική αΰτη δύναμις άπλουστάτας μόνον
διάταξις τών μίτων διαφέρει κατά τά άτομα καί ε
ιάξεις έπΐ!Γ.'ο.·ι· λί- α
»
,
...
ν(*«ς σαρκοφαγα
το αυτό καίζώα
Δι εκείνην
νίοτε είναι
δέν εμφαίνει
_ .
οΰδεμίαν
,καί^εξισταταί
κανονικότητα
-----------”τις
“'Λββλεπων
- *'
άλλοτε
>AU“L
”οήν έδωκε ν ή, φύσις
εϊ; διάφορα
διά νάΙ μω;
χομψοτάτη,
ζώ®
r
·
'
' *”■
διευθύνωνται είς τά μέσα δσα μεταχειρίζονται πρός''”1'"'........
'
4
--- —-wv- ·»<, ^zvti.LU» ς,αν·*
τόσον μικρά νά κατασκευάζωοι μέ τοσαύτην εντέλεια*
σύλληψιν τής λείας των.
Ούτως ό σκώληξ τού μυρμηκολέοντος μικρόν έντο- τόσον έκτεταμένον ύφασμα, όποιος είναι έπί παραμον έκ τού γένους τών εφημέριον είναι μεν προωρισμέ- δείγματι, ό ιστός τού Διαδήματος ή Γλαφυρά; τής
νον νά τρέφεται έκ μυρμήκων καί άλλων εντόμων τών μείζωνος Epeire-Diademe, ήτις κατοικεί τούς «ήόποιων απομυζά τούς χυμούς, άλλά κινείται βραδέως πους μας. Τό αύτό έχε·, καί περί έκείνων τών αραχνών
και μετά -όπου· εϊς τρόπον ώστε δυσκόλως ήδύνατο δσαι δέν περιορίζονται μόνον νά στήνουν ««ρομβίας πα
νά προβλέπη τάς άνάγκας του, έάν ή φύσις δέν τό έδί- γίδας, άλλά μεταχειρίζονται προσέτι καί τόν μίτον
διά νά περιτειλίσσωσι τό θΰμά των καί νά τού έμπο-

^ίσωσιν οΰτω πάσαν ύπεράσπισιν μέχρι; ού διά τών
δηλητηριωδών αύτών κέντρων τό διατρυπήσωσι.
Λυνάμέθα οί ν’ άναφέρωμεν καί ιχθύς, οΐτινες διά
νά καταλάβωσι τήν λείαν των, έξασκούν ένστιγματικόν τι μηχάνημα ούχ’ ήττον άξιοπερίεργον, τοιούειιαι 6 τόν Γάγγην κατοίκων Τοξότης, δστις προ
ορισμένος ών νά όιατρέφηται άπό έντομα καί μή δυ
νάμεις νά καταδιώκη αύτά, έχει τήν τέχνην ν’ άχοντίζη σταγόνας ΰδατος κατ' έκείνων δσα κάθηνται
ε’ηί τών παρυδατέων χόρτων, διά νά τά κάμη νά
ςέοουν καί οΰτω νά τα καταφάγη· φαίνεται δέ τοροΰτον επιτήδειο; είς τό είδος τούτο τής Θήρας, ώ-

τροφήν του, διαρκούντος τού μακροΰ χειμώνας είς τό*
άφιλόζενον τούτον τοπον, άλλά καί τό ξηραίνει απα
ράλλακτα καθώς οί άγρόται μας. Αφού κόψη τά ισχυ
ρότερα καί πολυοπότερα χόρτα τού λειμώνας τά άπλόνεί διά ν’ άποξηρανθώσιν είς τόν ήλιον- τής έργασίας δέ ταύτης τελειωθείσης τά σωρεύει είς θυμώνας.
τούς όποιους φροντίζει νά προφύλαξη άπό τήν βροχήν
καί άπό τήν χιόνα’ μετά ταύτα διασκάπσει ύφ’ έκάστην αποθήκην του υπόγειον τινά στοάν, έκβάλλουσαν εϊς τήν κατοικίαν του καί διατεταγμένην οΰτιος,
ώστε νά δύναται δι’ αύτής νά έπισκέπτηται κατά
παντα καιρόν τήν αποθήκην τών προμηθειών του. Η
TO βπανιώτατα ήμπορεϊ νά λανδάση τέν σκοπιάν μέλισσα, έπί τής ιστορίας τής όποιας θελομεν λάυει
του εϊς άπόστασιν πολλών ποδών.
δσον οΰπω εύκαιρίαν νά έπανέλθωμεν, ώθεϊται καί
Τέλος, τά είδη έκεϊνα τών δόλων τά όποια μετα- αύτή νά έτοιμ ζή παρομοίως προμήθειας διά τό μέλ
χερίζονται πολλά τετράποδα είς τήν θήοαν των, πρέ- λον καί πρός τόν σκοπόν τούτον έκτελεϊ εργασίας έτι
ςει επίσης ν άναφερθώσιν είς τό ενστιγμα· διότι ποικιλλωτέρας.
-α,άγονται κατά τόν αύτόν τρόπον είς ολα τά άτομα
Ετερόν τι e:^o; ένστίγματος άναφερόμενον, καθώς,
τοΰ είδους, πολλάκις δέ φαίνονται καί εϊς δσα δέν έ- τά είρημένα είς τήν συντήρησιν τοΰ ατόμου, είναι τά
λαβον είσέτι τ^ν ευκαιρίαν νά διδαχθώσιν ούτε έκ κινούν ζώα τινα, νά κατασκευάζωσι κατοικίας, τό
μιμήσεω; ούυ’ έκ πείρας.
διδάσκον αύτοΐς πάσαν πολ,ύπλοκον έογασίαν άναγΕίς ταύτην τήν τάξιν τών ένστιγμάτων πρέπει νά καίαν πρός τόν σκοπόν τούτον, καί κάυ,ουζ αύτά ν’
ζατατάξωμεν τήν έμφυτον εκείνην δλάθεσιν ήτις κινεί ακολουθούν άμετατρέπτως είς τά έργα των τήν αυτήν
πολλά ζώα νά ο ,ναθ^οίζωσι προμήθειας διά μέλλουσαν έξιν, άν καί ό εργάτης έν γένει δέν είδε ποτέ ούόέν
χρήσιν των καί να κρύπτωσιν αύτάς εντός κευθμώνων. τι τοιούτον έκτελούμενον, οΰδ’ έτυχε σχεδίου.
Τοιουτοτρόπως δ μεταξοσκώληξ κατασκευάζει μέ
Εν γένει, τό τοιοΰτον ενστιγμα αναπτύσσεται είς είδη
μάλλον ή ήττον καθεστικά, άτινα έπί μέρος τι τού τά όποια διακρίνει νήματα, βομύύκιόν τι έντός του
έτους, δεν ευρίσκουν έν τώ τόπιο έν τώ όποίω κατοι όποιου κλείεται δια νά ύποστή ασφαλώς τάς μεταμορ
κούν τάς ούσίας έζ ών διατρέφονται. Η προφανής αΰτη φώσεις του καί νά κατασταθή ψυχή, ό δέ κόνικλος
πρόνοια εμποδίζει μέν άπό τού νά πάσχουν έκ τής διασκάπτει τήν τρώγλην του καί ό κάς·ωρ κατασκευά
έλλείψεως τών τρο ών, όπόταν ή γή δέν τοϊς παρέχει ζει τάς καλύβάς έκείνας διά τάς οποίας κατέστη πε
πλέον αύτάς, δεν είναι δμως δυνατόν νά έζαρτάται ρίφημος. Θέλομεν λάβει εύκαιοίαν νά έπανέλθωμεν έπί
άπό κανε'να στοχασμόν τής νοήσεως, διότι αΰτη δει τού περί τήν τέχνην τούτου ένστίγματος, δταν όμικνύεται πριν ή ή πείρα διδάξη τό ζώον τήν ωφέλειαν λη'σωμεν περί των κοινώς ύπό πολλών συνδιαιτωμένων
τοιούτων αποθηκών, καί εύρίσκεται προσέτι είς άτο ζώων εκτελουμένων έργων, καί πραγματευθώμεν περί
μα (,ώντα, καθώς είς τού; γονείς αύτών και είς κλί τών φροντίδων τάς όποιας πολλότατα έκ τών όντων
ματα δπου δέν έπαπειλεΐται σπάνις τοοφών εν τινι τούτων λαυβάνουν διά τά τέκνα των άλλά δεν όυwa τού έτους,
νάμεθα ν’ άφήσωμεν ενταύθα τό περίεργον τούτο άν—
, Όί σκίουροι τών δασών μας, μάς παρέχουν παρά τικείμενον, χωρίς νά φέρωμεν παραδεέγματά τινα πρός
δειγμα τής τοιαύτης έμφυτου διαθέσεως πρός τό προ ύποστήριξιν τών όσων είπομεν.
θλέπειν τάς άνάνκας τού μέλλοντος. Διαρκούντος τού
Ο Κρίκε τος-(hamster), μικρός τρώκτης δμοιο; τώ
θέρους τά μικρά ταύτα ζώα τά όποια τοσούτον ζωη- μυΐ, δστις απαντάται είς τάς πεδιάδα; τής Αλσάκης
ρώς καί χαριέντως βαίνουν, συναθροίζουν προμήθεια; μέχρι Σιβηρίας καί επιφέρει μεγάλα; ζημίας είς την
καρύων, βαλάνων, αμυγδάλων κτλ. καί μεταχειρίζον γεωργικήν, κατασκευάζει μίαν ύπόγειον κατοικίαν
ται συνήθως (δι’ αποθήκην κοΐλον τι δε'νδρον- έχουν έχουσαν πάντοτε δύο εξόδους, έξ ών ή μέν πλαγία
όε τήν συνήθειαν νά κάανουν οΰτω πολλά; άποθήκας είς ούσα χρησιμεύει εϊς τό ζώον διά νά ρίπτη είς τά εκτός
οιαφορους κρυπτήρας, και τον χειμώνα οποτε η σπανις τά χώματα* ή δέ κάθετος είναι ό δρόμος διά τού ο
άρχεται νά γίνεται έπαισθητή, έξεύρουν πολύ καλά νά ποίου αύτός καί εισέρχεται καί εξέρχεται. Οί δρόμοι
τα; ανευρίσκουν, άκόμη καί δτε ύπό χιόνος κατακαλύ- ούτοι άγουν είς αριθμόν τινα κυκλοτερών άνασκαφών,
κτονται. Η όρμή όμως αυτή ήτις είναι είς αύτά το κοινωνυυσών πρός άλλήλας δι’ οριζοντίων αγωγών
τούτον ωφέλιμος -δταν τό ψύχος ε’περχόμενον διακό- τό έν έκ τών κελλίων τούτων έφωδιασμένον με ςφώ~'ή τάς καθημερινά; των συγκομιδάς, τά κινεί μα τι ξηρών χόρτων, ίναι ή καθαυτό κατοικία τοΰ
Όσαύτω; νά κρύπτωσι τάς τροφάς των δσαι τοις μέ- κρικέτου* τά δέ λοιπά είναι προσδιωρισμενα ν« τώ
*θυσι καί οπότε είς οΰδεμίαν εποχήν έγνώρισαν έλλει- χρησιμεύσωσιν ώς άποθήκαι διά τάς προμήθειας, δσας
{ίν, οΰδ έχουν νά φοβηθούν τοιαύτην τινά. Ετερόν τι εϊς μεγάλα; ποσότητας συνάζει.
Αράχναι τινές γν^σταί παρά τοϊς ςωολόγοις ύπό
Πρωκτικόν μαστοφόρον, τό όποιον ομοιάζει πολύ τούς
Χμετερους κονίκλους καί κατοικεί τήν Σιβηρίαν ό Λα- τό όνομα μυγαλαί, έκτ/λοΰν έργα ανάλογα μέν πρός
Υθ·ρ·ς είναι προικισμένον μέ έτι Οαυμασιώτερον ένςιγ τά τού Κρικέτου, άλλά πολλαπλότερα, διότι δχι μό
Ι4» διότι οΰγί μόνον συνάζει τό φθινόπωρον, τό νον κατασκευάζουσι κατοικίαν εύρύχωοον καί αναπαυ
λ.ορτον άπό τό όποιον θέλει λάβει ανάγκην πρός δια τικήν, άλλά γνωρίζουν προσέτι νά κλείωσι τήν είσοδον

— 708 —
διά τίνος καθαυτό θύρας έφωδιασμένης καί μέ κλείΤρίτον τι γένος ένστιγματικών δυνάμεων αϊτινεδωσιν
Πρός τόν σκοπόν τούτον, ί μυγαλή δια- ΐνίοτι μέν έχουν ώς αντικείμενο* τήν διατη'ρησιν τού
κοιλαίνει, έντός άργιλώδους γής, είδος π βόθρου ατόμου, άλλοτε 5’ εϊσίν προσδιωρισμέναι ν’ άσφαλίκυλινδρικού έχοντος μήκος οκτώ εως δέκα περίπου ζωσιν εις τά νεογνά καταστάσεις βοηθητικά; τή»
ΰφεκατομέτρων, τοΰ οποίου τάς παρειάς περιαλείφει ύπάρξεώς των, καί είς άμφοτε'ρας τάς περιστάσεις
μέ είδος τι χρίσματος στερεωτάτου, μετά ταύτα κα- συνδέονται σχεδόν πάντοτε στενώτατα μέ τό ένστιγμβ
„{__ _ - tepeiu-.ατου, μετά ταύτα κα
τασκευάζει μέ
στρώματα διαδοχικά έκ νζυμωμένης τού κοινωνισιχού. αίνο*»». ί'.ηικέ βτοι.'ι·ι«-·~
-Α ΙΛΕ το EVOTtV|Jt(
Μ kcvujVOCTOC
γής, καί έκ νημάτων συνυφασμένων, σώμα τΐ ή κα- τού κοινωνισμοϋ, κινοϋσι ζώα τινα νά έπιχειρίζωντ»
λυπτρον τό όποιον εφαρμόζεται ακριβώς έπί τοϋ χεί μακρυνά ταξείδια, καί πολλάκις δέ ν’ άλλάσσωο
λους τής τρύπας της καί τό όποιον μόνον είς τά έξω περιοδικώς κλίμα. Ενίοτε τ’ άποδημητικά ζώα τότ
δύναται ν’ άνοιχθγ,· ή τό είδος τούτο τής θύρας συγ- μόνον έγκαταλείπουν έπαρχίαν τινα όταν έξαντλήσωσ
κρατοΰσα κλείδωσις σχηματίζεται άπό συνέχειάν τινα πάντα πόρον, οπότε μεταβαίνουν πρός διατροφήν τωι
νηματωδών στρωμάτων φερομένων έκ τίνος σημείου είς έτέραν πλησιόχωρόν. Ενίοτε προσέτι, οιθούνται
τής περιφέρειας του έπί τάς παρειάς τοϋ ύποκειμένου πρός μεσημβρίαν διά τό ψύχος τών χειμώνων, za!
σωλήνος καί κατασκευαζόντων ουτω κολλύραν τινα πρός βορράν ένεκα τής πολλής θερμότητος τοϋ θέρους,
ίκπληροϋσαν λειτουργίας άρμοστήρος· ή εξωτερική τοϋ είς πολλάς όμως περιστάσεις, αί μεταναστεύσεις των
οώματος τούτου έπιφάνεια είναι ρικνή, καί ώς έκ τής προλαμβάνουν πάσαν άτμοσφαιρικήν μεταβολήν δυθεωρίας της, μ.όλις διαφέρει άπό τήν περικυκλούσαν ναμένην νά μάς έξηγήση αύτάς, καί τό ένστιγμά των
γήν, ή εσωτερική του όμως έπιφάνεια είναι λισσή’ τά κινεί νά μήν άπέρχωνται βαθμηδόν άπό τήν γήν
και είς τήν κατοικίαν έκάστης τών xtiatpi&r τούτων τήν όποιαν έγκαταλείπουν, άλλά νά διευθύνωνται
άραρώκ, παρατηρεϊται κατά τό άντίθετον τής κλει κατά συνέχειαν καί άνευ δισταγμού τίνος πρός τήν
διόσεως μέρος σειρά μικρών τρημάτων έν οίς τό ζώον χώραν όπου πρέπει νά φθάσωσι. Σχεδόν πάντοτε
εισάγει τούς ό'νυχάς του διά νά τήν κρατή κεκλεισμένην ώσαύτως, καθ ήν στιγμήν πρόκειται νά έπιχειρισθώσι
όσάκις έχθρός τις ζητήση νά τήν άνοιξη διά τής βίας. τά ταξείδια ταύτα, βλέπομεν πολλότατα άτομα ένούΕίς τά έντομα παρατηρούνται προσέτι καί τινες μενα άγεληδόν διά νά προβώσιν εκ συμφώνου.
Οί πίθηκοι οϊτινες ζοϋν τόσον πολυάριθμοι είς τά
περίεργοι τρόποι μεταχειριζόμενυι ένστιγματικώς πρός
κατασκευήν κατοικίας. Κάμπαι τινές έξεύρουν νά κα δάση τού Νέου Κόσμου, μάς παρέχουν παράδειγμα
τασκευάζουν στέγασμά τι περιστρέφουσαι φύλλα καί τής τοιαύτης τού άλλάσειν μέ τρόπον άτακτον σταθ
μόν διάθεσιν. Αφ' ού κατερημωσωσιν έπαρχίαν τινα,
ξ,όνουσαι αύτά διά νημάτων,
άπαντώνται
πολλότατοι όμού, πηδώντες άπό κλά
Είς τούς κήπους μας άπαντώμεν συχνότατα, έπί
δον
καί
πηγαίνοντες
είς άναζήτησιν άλλου τίνος τόπου
τών κρίνων, τών ριβισιών κτλ. τοιούτου είδους φωλεάς· τοιαύτη τις δ’ είναι καί ή έπί τής δρυός άπαν- άφθονοΰντος καρπών· ακολούθως, όπόταν είς τήν νέαν
τωμένη, ήτις ανήκει εις τήν κάμπον μικράς τίνος των ταύτην διαμονήν τοΐς ακολουθήστε, ελλειψις, μετα
νυκτόβιου ψυχής τοϋ ποασινοτόρτριχος. Ετερα έντομα βαίνουν άλλαχοϋ πρός ζήτησιν τύχης, τών μητέρων
κατασκευάζουσι θήκας μέ τεμάχια φύλλων, τμήματα φερουσών τά τέκνα των έπί τών ωμων ή είς τάς χεϊυφάσματος ή έτέρας τίνος ουσίας τά όποια έξεύρουν ρας, καί τής άγέλης άπάσης έκδιδομένης είς θορυ
νά συνδιάζουν τεχνηέντως· τοιοϋτος είναι ό Σής τών βώδη τινά χαράν.
Ταξείδια έτι περιεργότερα, καί ούδέν έμ,φαίνοντα
φορεμάτων, μικρά τις ψυχή άργυρόφαιος ήτις εί;
ώσαύτως
περιοδικόν, έπιχειρίζονται οί γεωρύχοι (lem
κατάστασιν κάμςτης, διασκάπτει κοιλώματα είς τήν
παχύτητα τών μάλλινων υφασμάτων, τρώγουσα αύτά mings) χωρίς νά άνακαλυφθώσιν εϊσέτι αί αίτίαι τών
ταχύτατα. Μέ τά ουτω άπασπώιιενα τμήματα, ή μεταναστεύσιών των. Τά ζώα ταΰτα τά όποια έχουσι
κάμπη κατασκευάζει ακολούθως σωλήνα τινα, τόν πολλήν μέ τούς μύς ομοιότητα, κατοικούν τάς όχθας
όποιον εξακολουθεί νά έπιμηκύνιρ άπό τό μέρος τής τής παγωμένης θαλάσσης καί κατέρχονται ενίοτε άπό
βάσεως· καί πράγμα περίεργον, όταν γίνη τοσούτον τών ορίων εϊς άγέλας πολυαρίθμους. Προχωρούσι δέ
παχεΐα ώστε νά μή χωρή έντός τής κατοικίας της, τότε κατά στήλας πυκνάς καί ακολουθούν πάντοτε
διασχίζει τό είδος τούτο τής θήκης τήν οποίαν πλα εύθεϊαν γραμμήν, χωρίς νά παοαδρομήσωσι ούδ’ύπότών
τύνει διά τής προσθέσεως τινός τεμαχίου.
μεγαλητέρων έμποδίων διερχόμενα τούς μέν ποταμούς
Τέλος, πρέπει νά σημειώσωμεν, ότι ζώα τινα προ- διά νήξεως, τάς δέ κατοικία; ή τούς βράχου; έπί τών
ωρισμένα νά περώσι όλην τήν ψυχρά» ώραν είς κατά- οποίων δεν δύνανται ν’ άναρριχώνται περιγυρίζοντα.
στασιν τινα λη,θαργίας, έχουν όχι μόνον τό ενστιγμα Ταξειδεύουσι δέ τοιουτοτρόπως πρό πάντων τήν νύκτα,
τοϋ νά παρασκευάζουν διαμονήν τινα ή κλίνην μαλ οπότε καί πολλά καταστρέφονται καθ’ οδόν· ό αριθμός
θακήν, άλλά φοάττουσι καί τήν είσοδον τής κατοι των όμως είναι τοσούτον μέγας, ώστε ούχ ήττον
κίας των όταν ή έποχή τού χειμερινού ύπνου των προξενούν άπειρους ζημίας παντού δπου φαίνονται
πλησιάσ·/), ώς νά ήδύναντο νά προβλέπωσιν ότι έπί | διότι καταστρέφουσι πάσαν φυτείαν έν τή διαβάσει
πολύν χρόνον δέν θέλουν λάβει ανάγκην νά έξέλθουν, των, καί δέν περιορίζονται νά τρώγουν τό χόρτον μέ
καί ότι έάν ή θύρα των έμενεν άνοικτή, ήθελε παρέχει χρι ριζης, άλλά σκάπτουν καί τήν γήν διά νά έξάξουν
έλευθεραν είσοδον τού ψύχους καί έπικινδύνων έχθρών. τούς έν αύτή ευρισκομένους κόκκους. Αί μεταναστεύ
-' ·) οί έλειοϊ
—η-Λ.'"»
*ai επικινδύνων έχθρών. σεις αύται
___ «ιναι μαστιζ
διά είναι
τήν Ηι
γεωρύχων
μάστιξ
διά τήν
ΝορΤοιοΰτοι
marmr»M«»<A
οιουτοι εϊσίν
ε α ν οί έλειοι ί(marmotles)
οϊτινες εϋρίσκονται βεγίαν καί τών
Λαπονίαν
άλλά
κατ
’ευτυχίαν
σπανί
βενίαν
κοί
Αίτηι.1
—
■
---'
ει» .α, Αλπεις καί τούς όποιους οί μικροί Σαβογιάοδοι λαμβάνουν χώραν είς τόν αύτόν τόπον πλειότερον τ
περιφερουσιν είς τάς όδους μμς.
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■ Εν γε'νει, τά ταξείδια τών ζώων γίνονται περιοδι έκείνων βοηθέ (α τών όποιων τά όντα ταύτα προβλέκά; καί άνταποκρίνονται μέ τάς μεταβολάς τών ώρών. πουσι τάς ίδιας εαυτών άνάγκας. ί εσωτερική ώθηΟύτως, έκαστον έαρ, τάγματα μικρού τίνος τρώκτου σις ήτις κινεί τά πτηνά νά μένουν έπί έβδομάδας
όμοιάζοντος πολύ μέ τόν γεωρύχον, μυός τού άρου- σχεδόν άκίνητα έπί τών ώών των, ήτις τά κάμνει νά
ραίου, όστις καί οικονομικός μύς καλείται ενίοτε, έγ- προπαρασκευάζωσι μέ τοσαύτην τέχνην κατοικίαν, διά
χαταλείπει τήν Καμτζιάτνκα, καί διευθύνεται πρό: νά προφολάξωσιν είς αύτην τά νεογνά των, καί τά
δυσμάς· τά ζώα ταύτα βαδίζουσι ώς καί τά είρημένα ώθεϊ ν’ άγρυπνούν διά τήν εύζμερίαν τής νέας οικο
διατρέχουν εκατοντάδας λευγών καί είναι τοσούτον γένειας των, έκείνη ήτις διδάσκει τά έντομα, νά
πολυάριθμα ώστε κατά τά μέσα τοϋ Ιουλίου, όπότε εκλέγουν τό μέρος όπου πρέπει νά καταθέσωσι τά ιύά
φθάνουσιν είς τάς όχθας τού όκτρόλσκω, καί τοϋ των, διά νά ευρίσκουν οί έξ αύτών γενόμενοι σκώληκες
ίουδόμα, άφ’ ού διατρέξουν δρόμον πλέον τών 25 τάς έξ ών έχουν άνάγκην τροφάς πλησίον των, ή ήτις
βαθμών μήκους, μία μόνη στήλη δαπανά πολλάκις, κινεί τινά έκ τών ζώων τούτων νά λαμβάνουν φρον
διά νά διαβή, επέκεινα τών δυο ώρών. Κατά τόν τίδα διά νεογνά έξ άλλοτρίας γεννηθέντα μητρός· τό
μήνα Οκτώβριον, έπανέρχονται είς Καμτζιάτικα, ή δέ ενστιγμα τό όποιον όδηγεΐ πτηνά' τινα καί τετρά
έπιστροφή των είναι πανηγύρι; διά τόν τόπον, διότι ποδα είς τό είδος έκεΐνο τής ανατροφής τό όποιον
ή φρουρά τών σαρκοφάγων ήτις τά συνοδεύει εφοδιά δίδουν εϊς τά νεογνά των, αί δυνάμεις αύται καί τά
ζει τούς κατοίκους τών ξηρών τούτων τόπων μέ άφθο έξ αύτών προκύπταντα φαινόμενα, θέλουν διεγείρει
να γουναρικά. Είς τά πλησιόχωρα τού άκρωτηρίου τής πάντοτε είς τό πνεΰμά μας τοσαύτην έκστασιν όσον
Καλής Ελπίδας, καί είς τά μεσημβρινά τή; Αμερεκής καί θαυμασμόν, καί μάς διδάσκουσιν εΰγλωττότεοον
μέρη,- άπαντώνται ώσαύτως κατά τό έαρ καί τό άπό τού; λόγους, πόσον ή δημιουργική τοσοότων
φθινόπωρο·/, αναρίθμητοι αντιλοπών καί ελάφων άγέ- έξαισίων πραγμάτων δύναμις, πρέπει νά ήναι άνωλαι, αιτινες αποδημούν είς μεγάλα; άποστάσεις. τέρα παντός ό',τι ό άνθρωπος δύναται νά φαντασθή
Αλλά προ πάντων είς τήν ομοταξίαν τών πτηνών καί νά συλλάβγ. Αλλ’ ό θαυμασμός τόν όποιον προάπαντώνται συχνά καί περίεργα παραδείγματα τού ξενούσιν ήμϊν τά άγνωστα ταύτα πράγματα, άτινα
τοιούτου τών ταζειδίων ένστίγματος. Μέγας άριθμός γίνονται αίτια παρά τοΐς ζώοις τοσοότων θαυμάσιων
τών ζώων τούτων μεταβαίνουν περιοδικώς άπό τής πράξεων, ύπερβαίνεται ίσως άπό τόν όποιον μάς εμ
Εύρώπης εΐ; τήν Αφρικήν, καί έπανέρχονται ακολού πνέει τό έπίσης έμφυτον έκεΐνο πάθος, τό όποιον είς
θως έκ τής Αφρικής είς τήν Εύρώπην, καί τούτο μέ τό ανθρώπινον είδος κάμνει την μητίρα ν’ άφοσιοϋται
τοσαύτην τάξιν, ώστε καί ή άφιξις καί ή άναχώρησις καθ’ ολοκληρίαν είς τήν ευημερίαν τών τέκνων της,
γίνεται ούτως ειπεϊν, έν ώρισμένη, ήμέρα. Ούτως αί καί τό όποιον απαντάται, άν καί είς κατώτερον βαθ
χελιδόνες, αϊτινες φαίνονται παρ ήμϊν κατά τάς άρ μόν παρά πολ.λοτάτοις ζώοις.
£ν τών καταλληλότερων φαινομένων διά νά δώση
χάς τού Απριλίου, μάς άφίνουν τό φθινόπωρου. Τότε
καθαράν
ιδέαν πεοί τού τί πρέπει νά έννοώμεν ώς ένβλέπομεν τά πτηνά ταύτα νά ένοϋνται είς άγέλας
αναρίθμητους καί νά διευθύνωνται πρός μεσημβρίαν. στιγμα, είναι τό παρατηρούμενον είς πολλά έντομα
Αφού δε φθάσουν είς τάς όχθας τής Μεσογείου, συ όταν τίκτωσι τά ώά των· τά ζώα ταύτα δέν θέλουν
ναθροίζονται επί κορυφής τίνος υψηλής, καί, άφού ίδεϊ ποτέ τά τέκνα των καί δέν δύνανται νά έχουν
προσμείνωσιν έπί τινα χρόνον στιγμήν άρμοδίαν, ανα ούδεμίαν κεκτημένην γνώσιν, περί τοΰ τί θέλουν απο
χωρούν έκ συμφώνου καί διέρχονται τήν θάλασσαν γίνει τά ώά των, καί μ’ όλον τούτο έχουν πολλάκις
«νά στίφη αναρίθμητα. Απαντώνται πολλάκις μακράν τήν περίεργον έξιν νά θέτουν πλησίον έκάστου τών
τής ξηράς, καί όταν ό άνεμος έναντιουται είς τό τα- σωμάτουν τούτων, απόθεμά τι θρεπτικών υλών αρ
ξείδιόν των βλέπουσιν αύτά νά κάθηνται έπί τά σχοι μοδίων πρός τροφήν τοϋ έξ αύτού γεννησομένου σκώνιά τών πύθιων· φαίνεται δέ προσέτι ότι πηγαίνουν ληκος καί τότε άκ.όμη οτε ή δίαιτα τούτου διαφέρει
καί μέχρι Σενεγάλης διά \ά περάσωσιν έκεΐσε τόν όλοτελώς άπό τήν έκείνων, καί αί τροφαί τάς όποιας
χειμώνα. Επίσης περίφημοι εϊσίν καί οί όρτυκες διά ούτως άποθέτουσι δεν ήθελον είσθαι κατ’ ούδέν πρός
τό ταξειδεμτικάν αύτών ενστιγμα, καί πηγαίνουν [έκείνα ώφέλιμαι. Είς τήν πράξιν δέ ταύτην ούδέν
έπίσης εϊς τε τήν Αφρικήν καί τήν μικράν Ασίαν διά είδος συλλογισμού δύναται νά τά όδηγήση,· διότι έάν
ν’ άποφύγωσι τούς σφοδρούς χειμώνας τών κλιμάτων είχον τήν δύναμιν τού συλλογίζεσθαι, ήθελον τοΐς
μας, καθώς καί πολλά τής άρκτου πτηνά καταίαί λείψει τά πράγματα διά νά φθάσουν είς τοιούτους
νουν είς τάς άκροθαλασσίας μας, όταν τό ψύχος συμπερασμούς, καί αναγκαίοι; πρέπει νά ενεργούν
διώξϊ) αύτά έκ τών πολικών χωρών, όπου έπανέρχον τυφλώς· άλλά τό ένστιγμά των άναπληροΐ τήν ελλειψιν τής πείρας καί τού λόγου, καί τά διδάσκει νά
ται τό έπόμενον. έαρ.
Τέλος, τό πρός. τό μεταναστεύειν ενστιγμα εύρί- κάμνωσιν άκριβώς ka.v ο,τι είναι άνάγκη διά νά
σκεται καί μεταξύ τών ιχθύων καί τών έντόμων ό φθάσωσι τόν σκοπόν τόν όποιον έπρεπε νά προθέσωσι,
Οί νεκροφόροι οϊτινες πολύ συχνά άπαντώνται είς
κλυπεύς (kareng), ό 6ύ*ος, ό άτακεύς ή άλωμός
(saumon) κτλ. μά; παρέχουσι παράδοξα παραδείγ τάς έξοχά; μας, παρέχουσι τού τοιούτου είδους τοϋ
ματα μεταξύ τών πρώτων, καί οί άττακοί (locustes, ένστίγματος παρος^είγματα’ όταν ή θήλεια πρόκειται
νά τέξη, φροντίζει π.Ατοτε νά θαπτη πτώμα άσπάμεταξύ τών δευτέρων.
Τά ένστίγματα όσα ή φύσις έδωκε τοΐς ζώοις διά λακο; ή ετέρου τίνος μικ-ρού τετραπόδου, καί νά κα
νά δύνανται ν’ άσφαλίζωσι τήν συντήρησιν τών τέ ταθέτη) έκεΐσε τά ώά της, είς τρόπον ώστε τ| νεογνά
κνων των, είναι ούχ’ ήττον ποικίλα καί περίεργα, εύρίσκονται άπό τής γενετής των, ε’ν τώ μέσω τών
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χαταλληλοτέρων ποδς διατροφήν αύτών όλων, διότι

τεύματα, ώστε ταϋτα διαέρήζαντα τάς τάζεις των
καθώς ή μήτηρ των, οδτω καί αύτά ζοϋν άπό
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ακροβολιστών έδραμον πρός καταδίωξίν των· όλοι,
τό νά βλέπωμεν έντομον, τοϋ όποιου ή δίαιτα εί.αι
ναι | στρατιώται, τυμπανισταί καί αυτοί οί αύληταί, συαποκλειστικό»; φυσική,
νά έτοιμάζηλ| κατ
’ αυτόν
αυτόν τι
τόν
r___ ,,
λ»τ
— ζωικήν
Ύ ~
~ τά τέκνα του, όσάκις ταύτα νέλαβον αιχμαλώτους χωρίς νά πυροβολήσωσιν.
τρόπον
τουφήν διά
Τό αυστριακόν πεζικό* εις πλήρη λειποταξία ν
διαρκούση; τή|: σκωληκώδους καταστάσεως είσί σαρ
κοφάγο. Τά σιφώνια (potnpiles), έντομα δμοια μέ κατακερματισμένον, κατεσκορπεσμένον, έφευγε παν
τάς σφήκας είναι προικισμένα μέ τό παράδοξον τούτο ταχόθεν. οί πέριξ τού χωρίου Σάν-Ζουλιάνο λόφοι,
κατάφυτοι άπό άμπέλους, έπροφύλαττον τού; φυγάένστιγμα. Είς τήν ώριμον ηλικίαν ζώσιν έπί τών
άνόέων· άλλ’ οί σκώληκές των είναι σαρκοφάγοι, καί δας άπό τήν καταδίωξιν τοϋ ιππικού μας, άλλ’ ό/ι
ή μήτηρ προβλέπει πάντοτε διά τήν τροφήν αύτών
θέτουσα πλησίον τών ύών της, εντός φωλεός πρός
τήνχρησιν ταύτην προσδιωοισθείσης, σώμα αράχνης
τίνος ή κάμπης, τήν οποίαν προηγουμένως διετρύπησε
μέ τό κέντρον της. Οί ξυλοκόποι έχουν ήθη ανάλογα,
καί διασκάπτουσιν εντός τών ξύλων σειράν δωματίων
τά όποια χρησιμεύουσιν ένταυτώ καί ώς φωλεαί καί
- A- Λ—
ώς άποθήκαι.
(ακολουθεί).

0 ΑΪΑΗΤΒΣ ΤΟΓ ΜΑΡΕΓΚΟΪ
ΔΙΗΓΗΜΑ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ.

I.

καί τών ευκινήτων πεζών μας. Οί στρατιώται τού Δεσαί καί Μπουδέ, μολονότι είχον περιπατήσει δεκατέσσαρας λεύγας, ήσαν πλήρεις ζήλου· όθεν πηδώντες
μέ τό όπλον εϊς τάς χεΐρας, τούς φράκτας καί τούς
χάνδακας, καί άποσπώντες τά ξύλα τών αμπέλων
ετοεχον είς καταδίωξιν τών στρατιωτών τοϋ Μελάς.
Ο Ιωάννης Δουμπρέλ μειράκιου 14 ετών, αυλητής
είς τήν έννάτην ήμιτετραρχίαν, έρρίφθη πρώτος είς
τάς άαπέλους πρός καταδίωξιν τών Αυστριακών.
Είχεν ήδη συλλάβει τρεις αιχμαλώτους, όταν παρετήρησεν ολίγον μακρύτερον εις τάς περίστροφά; τής
αμπέλου ένα ανώτερου αξιωματικόν τών Ουγγρικών
έπιλέκτων πασχίζοντα νά διέλθη μέ τόν ίππον του διά
τών δυσκολιών γής πετρώδους καί κεκαλυμένης άπό
ξύλα καί κλίματα. 0 αξιωματικός κέντα τόν ίππον
του διά νά ταχύνη, καί τό εύγενές ζώον φαίνεται

άνταποκοινόμενον είς τήν ανυπομονησίαν τοϋ κυρίου του,
πασχίζον, άν καί πληγωμένου, νά άναβή τόν λόφον
μάχη τοϋ Μαρεγχοντόν άποχωρίζοντα αύτούς άπό τήν έκτεταμμένην πεΣάν-Ζουλιάνο.
έφθανον
έπί τής
στεΤήν τετάρτην ώραν μετά μεσημβρίαν, ή μάχη άπω Ιδιάδα τούΕπιπέδου
νής, δ Εάν
ίππος
’καί ό ίππεύς
ε'σώζον
λετο. 0 Γαλλικός στρατός βιαζόμενος νά ύποχω ψ’ο,’ . θγίνον είσέτι’καί έφθανον. Αλλ’ό αύλητής τής
ρήση καθ’ δλην του τήν γραμμήν, άντέταττεν είσέτι ,
' . ,
■
. ’- -----------------------» «1^
όλίγας μόνον σφαίρας όοουζίων, καί τάς αΐχμάς τών έννάτης ήμιτετραρχίας τόν είδεν. Οθεν αμέσως παραλογχών είς τάς συνεχείς προσβολάς τού Αυστριακού δίδει τούς τρεις αιχμαλώτου: του εις στρατιώτας
στρατού, καί πρό πάντων είς τάς εφορμήσεις τοϋ γάλλους πληγωμένους έν τώ μέσω τών αμπελώνων,
ιππικού του. Η τύχη τού στρατηγού Βονοπάρτου έξη- είτα λαβών τό πυροβόλον του πηδά πρός καταδίωξιν
φανίζετο διά παντός. Εάν ό Μελάς έμενε νικητή τοϋ αξιωματικού φωνάζουν·
δέν ήθέλομεν έχει μήτε Υπατον διά βίου, μήτε Αύτο
— Είς τόν τόπον, συνταγματάρχα, ή σέ καίω.
κοάτορα. Αί λαμπραί νίκαι αί καταπλήξασαι κατά
Απούσας τήν φωνήν ταύτην ό αξιωματικός έστράφη
δεκαπενταετίαν όλόκληρον τάν κόσμον, δέν ύπήρ- καί βλέπει τόν μικρόν αυλητήν τρέχοντα κατ’αΰτοΰ μέ
χον . . - Αλλ έπίσης δέν ύπήρχον καί αί δύω έπιδρο- τήν καραμπίναν είς τάς χεΐρας. Διστάζει πρός
μαί τών 1814 **' 1815.
στιγμήν νά κάμη χρήσιν τών πιστολίων του εναντίον
Αί ύπό τήν οδηγίαν τοϋ στρατηγού Δεσαί δύω τοϋ άκουράστου μειράκιου τό όποιον τόν διώκει. Νά
μοΐραι εφθασαν κατά τήν στιγμήν έκείνην καί έν τώ φονεύση έν μειράκιου δέν είναι ανδρεία· άλλως τε καί
άμα τά πάντα ήλλαξαν μορφήν. Ο Αεσαί ήρχετο όιά έπί υποθέσει νίκης, δ διπλούς πυροβολισμός ήδύνατο
νά κάλυψη τήν άπισθοπορίαν τού στρατού, καί φθά νά έπισύρη άλλους πεοισσοτέρους εχθρού; οϊτινες θυ
σας ανέκτησε τήν νίκην. Βλέπων τά σώματα ταύτα μωμένοι ήθελον έλθει νά έκδικηθώσι τόν φόνον τού
ό γαλλικός στρατός στματα, σχηματίζει τά διάφορα νε'ου συντρόφου των. Η ιδέα αύτη παρουσιάζεται είς τό
τάγματά του υπό τό πϋρ τοϋ εχθρού, καί ό Κ,έλερμαν, πνεύμα τοϋ αξιωματικού, καί αμέσως αποφασίζει, άπόέμπνεόμενος άπό τόν θεόν τής Γαλλίας, επιχειρεί έπί φασιν όριχικήν, άπόφασιν τρομερά», άλλ'άναπόφευκτον.
κεφαλής τών θωρακοφόρων του, τήν τολμηρά» έκείνην
Αντί νά έξακολουθή φεύγων σταματά, καί όταν ό
έοόρμη.σιν ήτις, κατά τήν ιδίαν έκφρασιν τού Κέλλεο νέο; αυλητής ήδύνατο νά άκούση τήν φωνήν του.
μαν, έθεσεν είς τάς χεΐρας τού Ναπολέοντος τό διά
—■ Φίλε μου, τω είπεν, είμαι αιχμάλωτος σου....
δημα Καρόλου τοϋ Μεγάλου.
άλλά κάμε με τήν χάρτν νά μέ άκούσης.
Η προσβάλλουσα φάλαγξ, συγκείμενη άπό τήν έννάΔιά πάν ενδεχόμενον ό Ιωάννης Δουμπρέλ φθάσας
<! i\nir.ni·· ----------- '
'
“
δίευ
είς άπόστασιν δέκα βημάτων έστρεψε τό όπλον του
Σαν πρός τόν συνταγματάρχην.
έ προΠλησίασον τοϋ λέγει ό Ούγγρος. Σέ ομνύω είς
στρα- τήν τιμήν μου ώς Συνταγματάρχης, καί ώ; ευπατρί
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δης ότι άναγνωρίζωμαι αιχμάλωτός σου. Μήν εχης .κάμει τό χρέος του έπί κεφαλής τοϋ όποιου έδιοίκετ
συντάγματος.
,κανένα φόβον.
0 νέος αύλητής βλέπων τήν δυσκόλως ύποκρυπτο_ Φοβον, άπεκρίθη ύπερηφάνως ό Δουμπρέλ, ποτέ
είς αυλητής τής έννάτης ήμιτετραρχίας δέν δύναται μένην λύπην τοϋ συνταγματάρχου έπικαλουμένου τό
όνομα τής μητρός του, συνεκινήθη έπίσης, καί ατέ
νά έχη!
νισα; τόν αιχμάλωτόν του, τώ είπε·
— Πλησίασον λοιπόν.
0 ίωάννης Δουμπρέλ ύψωσε τό όπλον του, τά έφερε
— Συνταγματάρχα, άς μή περιπλέκωμεν τήν ύπόπρός τήν δεξιάν χεϊρα, ώς πράττουσιν οί ύπαξιωματι- θεσιν, σάς ικετεύω· καί έν πρώτοι; έπαναθέσατε τό
χοί, καί έπλνσίασε πρός τόν συνταγματάρχην, ώ; ό χαρτοφυλάκιον είς τόν σάκκον σας· οί γάλλοι
στρατιώται δέν πωλοϋσι τό αίμά των καί δέν θέτουμέλλων νά διακοινώοη τό σύνθημα.
— Φίλε μου, τω είπεν ό Ούγγρος αξιωματικός, σιν εϊς πλειστηριασμόν τήν έλευθερίαν ουτινος δήποτε.
Ο συνταγματάρχη; ύπήκουσε.
έχεις βεβαίως τήν μητέρα σου;
— Μέ ζητείς, έπανέλαβεν ό Δουμπρέλ, έν όνόματι
— έάν εχω ακόμη τήν μητέρα μου; Βεβαίως, είπεν
ό αύλητής· ή καλή γυναίκα πιστεύω κάθηται σήμερον τής μητρός μου καί τής μητρός σου νά σέ άφήσω ελεύ
ήσυχώτατα εϊς τό όπωροπωλεΐον της, είς Παρίσια θερον... Εγνώρισες τήν αδυναμίαν μου. Αλλά προδίδων
κατά τήν όδόν Κοντρεσκάρπ, πλησίον είς τό Πάνθεον. τά καθήκοντά μου, ποιαν έγγύησιν έχω ότι μετά δύω
— Καί αγαπάς πολύ τήν μητέρα σου· δέν είναι ή τρεις μήνας δέν θέλω σέ ευρει, ώς σήμερον είς τό
πεοίον τής μάχης, διοικοϋντα στρατόν κατά τής
αληθές φίλε μου;
— .Εάν τήν αγαπώ . . . Αμα όπου γίνω στρατιώ έννάτης ήμιτετραρχίας.
— Σέ δίδω τόν στρατιωτικόν λόγον τής τιμής μου
τη; θέλω τήν γράψει, καί θέλει εύχαριστηθή νά μέ
άκούση προβιβασθέντα, διότι είναι καλή πατριώτισσα ότι πριν τριών έτών δέν θέλω φέρει τά όπλα κατά τής
ή Κ. Δουμπρέλ . . . Αλλά, έπρόσθεσεν ό αύλητής, δέν Γαλλίας. Εάν μέ κρατη'ση,ς σήμερον αιχμάλωτον τα
είναι τώρα καιρός τρυφεροτήτων. Ακολουθήσατε με χέως θέλουν μέ ανταλλάξει· όθεν ή προθεσμία τήν
συνταγματάρχα· έν τώ πολεμώ τά τοϋ πολέμου. 0 οποίαν σέ προσφέρω αποκρούει καί ταύτην τήν δυσκο
λίαν.
καιρός δέν πρέπει νά παρέρχεται είς συνδιαλέξεις.
— Φίλε μου, έπανέλαβεν ό συνταγματάρχης, έχεις
— Τούτο μέ άρκεϊ συνταγματάρχα. Αναχώρησον
μητέρα . . . τήν αγαπάς . . . καί επομένως θέλεις μέ λοιπόν, καί έναγκαλιζόμενος τήν μητέρα σου, ίκέτευσον τόν Θεόν νά μέ χορηγήση τήν αύτήν ευτυχίαν.
εννοήσει.
— Γενναΐον τέκνον! έφώναζεν ό αξιωματικός, δέν
— Σάς εννοώ κάλλις-α, συνταγματάρχα· άλλ’ άδιάθέλω
ποτέ λησμονήσει τήν οποίαν μέ κάμνεις χάρεν.
φορον, πρέπει νά μέ ακολουθήσετε, είστε αιχμάλω
Πώς
όνομάζεσαι
;
τός μου.
— Ιωάννης Δουμπρέλ.
— Ακουσον είσέτι σέ παρακαλώ. Χθες τήν παρα
— Λοιπόν φίλε μου Δουμπρέλ δέν έδέχθη; τά
μονήν της μάχης έλαβον επιστολήν άπό Βιέννην ή
χρήματα τά όποια σέ προσέφερα, άλλά θέλεις δεχθή
επιστολή αύτη μέ άνήγγειλεν ότι ή καλή μου μήτηρ
τό δακτύλιον τούτο καί θέλεις τό φέρει πρός μνή
εύρίσκετο εις κίνδυνον καί μέ καθικέτευε νά μέ ξαναϊδί,,
μην τής γνωριμίας μας καί τής εύγνωμοσύνης μου.
καί μέ φιλήση ακόμη πρό τοΰθανάτου της... Η ςρατιωτική
— Δέν ήξεύρω συνταγματάρχα έάν πρέπφ . . . .
τιμή, έξηκολούθησεν, ό συνταγματάρχης δέν μέ έπέτρεπε
—■ Μή μέ άπελπίζης διά νέας άρνήσεως, διέκοψεν
V». ζητήσω άδειαν απουσίας παρά τού άρχισρατήγου....
ό συνταγματάρχης, καί συλλογίσου ότι εις τό έξης
Τήν επιούσαν έμελλε νά συγκροτηθή μάχη. Αλλ’ ήδη
ό κόμης Ρουπελέν θέλει επιβλέπει πάντοτε τόν νέον
ή τύχη τοϋ πολέμου, ή κακή έκβασις τής μάχης, μέ
νικητήν του καί θέλει τφ δώσει δείγματα τής αιωνίου
έπιτρέπουσι νά ακούσω τήν φωνήν τής φύσεως, καί νά
εύγνωμοσύνης του.
πετάξω πλησίον τής μητρός μου . . . ήτις δυστυ
Καί χωρίς νά περιμείνη τήν άπάντησιν, έκέντησε
χώς άπέθανεν ίσως . . . Σέ καθικετεύω λοιπόν φίλε
τόν
ίππον του καί έγεινεν άφαντος.
μου, έν όνόματι τής μητρός σου, έν όνόματι τοϋ ό,τι
0 αύλητής μας έρρίφθη καί πάλιν έν τω μέσω τών
έχεις ίερώτερον είς τούτον τόν κόσμον, νά μέ άφήσης
ν’ αναχωρήσω. Ιδού, έπρόσθεσεν δ Ούγγρος, σύρων έκ αμπελώνων, καί μετ’όλίγον εύρεν άντικείμενον διά νά
τής παλάσκας του έν χαρτοφυλάκιον, ιδού τά λύτρα εξάσκηση τήν ανδρείαν του. Είς στρατιώτης Αυστρια
μου. Εδώ μέσα είναι δεκαπέντε χιλιάδες φράγκων, κό; μέ τό ξίφος είς τάς χεΐραί καί κρατών προσκολμέ τήν ποσότητα ταύτην δύναται νά άποκαταστήσης ληαένην είς τό σώμά του τήν σημαίαν τοϋ συντάγμα
εύτυχές τό υπόλοιπον τών ήμερων εκείνη; είς τήν όποιαν τος του έσύρετο ώς έρπετόν μεταξύ τών αμπέλων,
έλπίζων νά διαφύγη 4ά ομματα τών νικητών καί νά
χρεωστεΐς τήν ζωήν.
σώση τήν πολύτιμον σημαίαν καί τόν δικέφαλον αετόν
Προφέρων τού; λόγους τούτους δ συνταγματάρχης
είχε πραγματικώς συγκινηθή· άφθονα δάκρυα έρρεον της. 0 Δουμπρέλ τόν παρετήρησεν.
— Είς τόν τόπον! έφώναζεν ό αύλητής. Παραδώσου
επί τών παρειών του, καί τό άσθμαϊνον στήθος του
ή απίθανες, ό αύάτριι^κός επίλεκτος ίδών ότι άνεκαμόλις ήδύνατο ν’ άνθέξη είς τούς όλυγμούς.
Καί μόλα ταύτα ό άνήο ούτος ό τοσαύτην δεικνύων λύφθη, ήγέρθη όρθιος καί σφύξας περί τό στήθος τήν
αδυναμίαν εις τήν μνήμην τής μητρός του, ήτον αν σημαίαν άπήντησεν.
— δΖι, «·/?, όχι !
δρείος καί γενναίος. Τό αιματωμένον ξίφος τό είσέτι
— Α, όχι, όχι, έφώναζεν ό αύλητής προχωρώ» κατ’
κρεμάμενον είς τόν βραχίονά του έμαρτύρει ότι είχε
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εϋθείαν επ' αύίοϋ· Οελώ σε αποδείξει ότι τό δικέ
φαλον πουλί σου μέ άνήιει,
0 επίλεκτος ήιο» κολοσσα'ου αναστήματος, ό αϋ
λητής ητον μικρό; και ισχνός. ή υ·άχη αυτή ώχοίαζ
μέ τήν τοΰ Δαβίδ καί τού Γολλιάθ. Καί αΰτη έλχβ
τό ίδιον τέλος.
0 αυλητής έποοχώρει κατά τοΰ έπιλίκτου, δστι
σόρας τά δύω του π-.στόλιχ έπυροοόλησε κατ’ αύτοΰ
0 Δουμπρέλ δέν έπληγώθη. όθεν προχωρώ» έφώναξε
— Λοιπόν άπόθανε.
Καί αμέσως έπυροοόλησε». ή σφαίρα έκτυπη σε τόν
επίλεκτο» είς τό μέτωπο» όστις έπεσε κερχυνοοολη
θείς ό εις τών Τιτάνων καί σφύγγων πάντοτε τή
σημαίαν έπί τοΰ άγωνιώντος σώματός του.
0 Δουμπρέλ μετά κόπου άπέσπασε τήν σημαίαν καί
εύχαριστημένος διά τά μέχρι τούδε λάφυρά του, έπε
στρεψεν είς τό πεδίο» τής μάχης όπου ό Βοναπάρ

πολέ
Λέων, θέλεις ελθη εΐ; Πχρίσσια, θέλεις μετατεδη
είς τή» φοουρά»
Γ
μου ώς αυλητής. λλλ
Αλλ’ ικ»
ά» τούτο σέ
·
· διά
* τήν δημοκρατίαν
άρκνί, δε» είναι όμως καί» αρκετόν
ήτις χρεωστεΐ νά άνταμοίβρ μεγαλοδώρω; τούς γηραιού; καί τούς νέους ύπερασπιστάς της. Εν όνόματι
τής Γαλλική; δημοκρατίας utac καί αδιαιρέτου, έξη.
κολούθησεν ό Ναπολέων άναλαμβάνων τόν τόνον έκεϊνον τής φωνής τόν συγκινούντα τάς καρδίας τών
στρατιωτών του, σοι άπονέμω, Ιωάννη Δουμπρέλ, ένα
αύλόν τής τιιαής.
— Σά; ευχαριστώ, ςφατηγέ μου, άπήντησεν ό αύ
λητής πηδών άπό τή» χαράν του, θέλετε ίδή, προχωρούσης τή; ηλικίας μου, ότι ή δημοκρατία δέν έτίμησεν έ»α αχάριστο».
0 Δουμπρέλ μετετέθη άμέσως είς τούς έπιλέκτους

τή; φυουρα; ώ; αυλητής, καί μετά τρεις μήνας ό λαός
τών Παρισίων έτρεχεν είς προύπάντησιν τής θριαμ
της, πρώτος νπχτος, περί κυκλωμένος άπό τοΰ; έπιτε βευτικά); εισερχόμενης είς Πχρίσσια ανδρείας φρουράς,
λεϊς του έδέχετο τάς συγχαρητηρίους εύχάς τώ
τήν οποίαν δικαίως ό Ναπολέων ώνόμασε γάΛαγγα
στρατηγών καί τάς ενθουσιώδεις ζητωκραυγάς όλο εκ γρανίτου.
τοΰ στρατού.
0 μετά τή; Αύστρίας ειρήνη είχεν ήδη κλεισθή.
ίδών ό αρχιστράτηγος Βοναπάρτης ερχόμενον
Φθάσας εϊ; Παρισσίους ό Δουμπρέλ έτρεξεν είς άνατόν νέον αυλητή» καί φέροντα άνχπεπταμένην τήν ζήτησιν τή; μητρός του τήν οποίαν εδρεν οχι πλέον
σημαίαν έστράφη πρός τούς στρατηγούς του καί τοΰ;
είς τό ευτελές όπωροπωλεΐον της, άλλά είς έν ώραΐον
εΐπε.
ε’ργαστήριον μετερχομένην τό έμπόριον τών πτερών,
•— Βεβαίως, κύριοι, μέ στρατόν ώς ό έόικός μας,
τών μαλλιών καί τών τριχών, οπερ καί πρό τής έπαείς δν οί στρχτιώται είναι ήρωες δεν πρέπει νά άμφιναστάσεως μετήρχετο. Ο νέος αυλητής μας ήρώτησε
βάλτι τις περί τής νίκης, ϊδέτε τόν μικρό» τούτον
τήν μητέρα του περί τή; αιφνίδιου ταύτης μεταβολής
αυλητήν όστις μάς φέρει μίαν σημαίαν.
τή;
καταστάσεώς της, αύτή δέ τόν άπήντησεν ότε
όλοι άπεσύρθησαν διά νά διελθη ό Λουμπρέλ, όστις
πρό δύω μηνών άγνωστό; τις ήλθε καί τήν έφερε
παρουσιάζω» τήν σημαίαν είς τόν Ναπολέο»τχ μ’ δλην
(5000 φράγκα άπό μέρους ένός τών οφειλετών της,
τήν τόλμη» τού Παρισιανού. μειράκιου, καί χαιρετώ»
ώ; έλεγεν. Εχουσα δέ νά λαμβά»η μεγάλα; ποσότη
κατά τόν κανονισμόν, τώ είπε.
τας άπό τούς εύγενεϊς τούς φυγαδευθέντας κατά τήν
— Πολίτα πρώτε Υπατε, ιδού σημαία τήν οποίαν έπανάστασιν, έδέχθη τήν ποσότητα ταύτην καί άνέέκυρίευσα είς τάς αμπέλους τού Σάν-Ζουλιάνο θχλαβε τό παλαιόν της έμπόριον βοηθουμίνη άπό τάς
νατώσας τόν σημαιοφόρον. Σάς παρακαλώ νά τή» δύο θυγατέρας τάς όποιας μετ’ όλίγον έμελλε νά υδεχθήτε έν όνόματι τής έννάτης ήμιτετραρχίας τής
πανδρεΰσγ.
όποιας αποτελώ μέρος.
0 Δουμπρέλ έβυθίσθη είς σκέψεις. Μετ’όλίγον δέ
Η έξυπνος φυσιογνωμία τού νέου αύλητού, ή λα
άνυψώσας τήν κεφαλήν του εΐπεν είς τήν μητέρα του·
κωνική προσαγόρευσίς του, τό στρατιωτικόν ύφος του,
— Θέλω νά εξακριβώσω τήν ΰπόθεσιν ταύτην! Ε
ήρεσα» εϊς τόν αρχιστράτηγον.
χετε έδώ πλησίον κανένα αδαμαντοπώλην, κανένα χρυ— Τί θέλεις πρός άαοιβήν τής ανδρείας σου, φίλε σοχόον ;
μου; τόν ήρώτησεν ό Ναπολέων.
— Τό έργαστηριόν μα; γειτνιάζει μέ ενα τών καλη— Επειδή μέ νομίζετε άζιον αμοιβής, άπήντησεν
τέρων χουσοχόων τής ποωτευούσης.
ό αυλητής, θά σά; ζητήσω νά μέ μεταθέσετε είς τήν
— Λοιπόν πήγαινε νά εκτίμησης τό δακτυλίδιον
φρουράν σας μέ τόν βαθμόν μου.
τούτο, έπρόσθεσεν ό νέο; αύλητής, τό όποιον μέ έδόθη
Διατί δεν θέλεις νά μείνγ,ς εις τό σύνταγμά
είς τό πεδίον τή; μάχης.
—
' ·
». ' τό■ αγαπάς ;
σου
:t? ,ε'·’εν < Ναπολέω»,
δέν
Η Κ. Δουμπρέλ μετέβη είς τού χρυσοχόου καί με
— λ,π’ εναντίας αγαπώ τή» έννάτην ήμιτετραρτά ολίγα λεπτά επανήλθε λέγουσα πρός τόν υιό» της,
χίαν ώς κόρην οφθαλμού; άλλ’ επειδή τάσυντάγματα
— Δεν ήπατήθην, ό άδάμας ούτο; είναι έκ τών
ταύτα δέν άποστέλλονται συνεχώς ώς φρουρά εις τα
πολυτιμωτέρων· αξίζει 10,000 φράγκων. Α,λλ’ είπε
Παρίσια . . .
ίμοι σέ παρακαλώ, έπρόσθεσεν ή μήτηρ μέ ανησυχίαν,
— Θέλεις λοιπόν νά ΐδγς τά Παρίσια ; διέκοψε
πόθεν προέρχεται τϋ δακτυλίδιον τούτο ;
ό Ναπολέων.
— Μήτηρ, μήν ανησυχείς, άπήντησεν ό αύλητής. 0
— Τά Παρίσια τά γνωρίζω επάνω εϊ; τά δάκτυλά άδάμας ουτος προέρχεται άπό τήν αύτήν πηγήν μέ
μου, έγεννήθην εκεί. Δεν είναι αύτή ή αιτία.
τάς 15,000 φράγκα.
— Διατί λοιπόν;
Καί χωρίς περαιτέρω προοομίου ό Δουμπρέλ έδιηγή— Επειδή εχω έκεϊ τήν μητέρα μου, άπεκρίθη έρυθη είς .τήν μστερα του καί είς τάς άδελφάς του τά
θριών ό νέος αύλητής.
επεισόδιον τής μάχης σού Μαρέγκου μετά τού κόμητος
— Καλά, κάλλιστα, τέκνον μου άπήντησεν ό Νχ[Ρουπελέν, τό πώς ήρνήθη να λάβσι τό χαρτοφυλάκιο»

r.
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τ#ϋ συνταγματάρχου καί πως αύτός τόν έβίασε νά δε- ύπήκουον είς τήν φωνήν εκείνου τόν όποιον

έθεώρουύ
μάλλον ώ; πατέρα παρά ώς αρχηγόν, καί όλοι άπεχθγ, τά δακτύλιον.
έν τοσούτω τά έμπόριον τής Κ. Δουμπρέλ έπροό- θνησκον είς τάς θέσεις των, τινές μέν άπό τόν σίδηρον
δευσεν, ή υπανδρεία χαί τών δύω θυγατέρων της ηυξησε καί τό πύρ τών εχθρών, τινές δέ άπό τήν πείναν καί
τήν οικιακήν ευτυχίαν άλλ’ ό Ιωάννης Δουμπρέλ μ’ δ τήν αδυναμίαν, καί οί περισσότεροι άπό τό ψύχος.
λην τήν μεταβολήν τής τύχης δέν ήθέλησε νά παραί Τέλος τήν δεκάτην έννάτην ημέραν τής όπισθοπορίας,
άπό τούς 2120 στρατιώτας τούς άποτελούντας τό
τηση τό στρατιωτικόν στάδιον.
— Εγεννήθην, διά νά είμαι στρατιώτης, έλε ώραΐον τούτο σύνταγμα, είχον μείνει μόνο» 130, και
γε πρός τήν μητέρα του, άνετράφην μεταξύ τών τυμ ούτοι ώαοίαζον μάλλον σκιάς παρά στρατιώιας.
Μ’ ολην ταύτην τή» σκληρά» έλάττωσιν ό Δουμπάνων καί τών όπλων. Διψώ δόξαν, καί θέλω έξαπρελ
έξηκολούθει έκπληρών τά χρέη του· άλλά πλη
χολουθήσει φέρω» τήν στρατιωτικήν στολήν. Εσο βέ
σίον
τού Σμολένσκ, περικυκλωθείς άπό όλόκληρον
βαια, δέν θέλω μείνει πάντοτε αύλητής.
εχθρικήν μοίραν, έντός ένός βάλτου, έβιάσθη νά παραδωθγ.
Οί Ρώσσοι έφέρθησαν φιλανθρώπως πρό; τούς αιχ
‘Η κατά της ‘Ρωσσίας εκστρατεία.
Ο Ιωάννης Δουμπρέλ είχεν είπεΐ άλήθειαν. Το έτος μαλώτους' καί μετ’ ολίγων ώοών άνάπαυσιν τούς
1802 μετετέθη ώς στρατιώτης είς ένα λόχον επίλε διεύθυνον ποό; τήν Πετρούπολιν, τήν δευτέραν ταύτην

II.

κτων, τό 1803 ήτον λοχίας, καί τό 1805 έπανήρ- [πρωτεύουσαν τής Ρωσσίας.
χετο άπό τήν μάχην τού Αουστρελίτζ φέρων τάς) Ο συνταγματάρχης Δουμπρέλ καί διάφοροι άλλο
■
ι
στρατηγοί καί ανώτεροι αξιωματικοί, άν καί δυνάέπωμίδας τού ύπολοχαγού τών πεζών επίλεκτων τής
Αΰτοκρατορικής φρουράς. Πρό ενός ήδη έτους είχεν μενοι χάρις είς τήν εύγενή συνδρομή» τών αξιωματικών
Ρώσσων, νά εξακολουθήσω σι τά ταξείδιόν των με
ανταλλάξει τόν αυλόν τής τιμής μέ τό παράσημο»
περισσοτέραν άνεσιν, έπροτίμησαν νά μείνωσιν έπί κε
τής λεγεώνας τής τιμής.
φαλής
τών δεκατισΟέντων καί άφοπλισθέντων στρα
0 Δουμπρέλ έλαβε μέρος είς όλας τάς εκστρατείας
τής αΰτοκρατορικής φρουράς. Είς τήν Ιέναν έπροβιβάσθη; τιωτών των.
‘Η πένθιμος αΰτη φάλαγξ έφθασεν είς Πετρούπολιν
λοχαγός, είς τά Φριδλανδ, ταγματάρχης· τέλος τό
τήν
μεσημβρίαν τή; 23 ΐαννουαρίου 1813.
1809 ό Ναπολέων τόν ε’προβίβασε συνταγματάρχην
Τά
λείψανα 23 συνταγμάτων Γαλλικών παρετάέπί τού πεδίου τής μάχης τού Βαγγράμ, καί τοΰ έδω
χθησαν σιωπηλώς έπί τή; κρηπίδας τής Νεβάς, περικε τήν αρχηγίαν τού 9 ελαφρού συντάγματος, τού
μένοντες άπό τούς ύπασπιστάς τού διοικητοϋ τής
πρότερον έννάτη ήμιτετραχία όνομαζομένου, όπου πρώ
Πετρουπόλεως τήν διαταγήν τοΰ νά διευθυνθώσιν είς
τον ό Δουμπρέλ είχεν υπηρετήσει ώς αύλητής. Η
έν
τών προαστείων ή τών πε'ριξ τής ποωτευούσης
περίστασις αυτή ήτον ένδοξο; διά τόν Δουμπρέλ, οθεν
χωρίων.
έφαίνετο άνυπόμονος ν’ άποδείξγ είς τόν Ναπολέοντα
Αίφνης είςίππεύς φέρων πολυτελή στολήν θαλαμη
ότι ήτον άξιο; τού διοικεΐν ένα τών άνδρειοτέρων συν
πόλου έφθασεν έπί τής κρηπίδος τής Νεβάς όμού μέ
ταγμάτων τού ΜεγάΛου Στρατού.
δύω ύπασπιστάς τόύ διοικητοϋ τής Πετρουπόλεως.
‘Η περίστασις αΰτη άνεφάνη μετ όλίγον.
— Ο συνταγματάρχης Ιωάννης Δουμπρέλ εύρίσκεΚατά τό 1812, τό έννατον σύνταγμαδιετάχθη νά
ται μεταξύ υμών, κύριοι; είπε μεγαλοφώνως ό θαλα
άποτελέση μέρος τού στρατού είς πήν κατά τή; Ρωσ
μηπόλος ένώπιον τών συνηθροισμένων Γάλλων αξιω
σίας έκστρατείαν. Είς τήν ύποχώρησιν τής Μόσχας
τά σύνταγμα τούτο ποοσέβαλε μέ τόσην ορμήν τούς ματικών.
— ’Εγώ είμαι, άπήντησεν ό Δουμπρέλ παρουσιαέχθρούς ώστε έβιάσθησαν νά άποσυρθώσιν άν καί άνώζόμενος.
τεροι κατά τάς δυνάμεις. 0 Δουμπρέλ έπληγώθη,
— Κύριε συνταγματάοχα, δείξατε είς τούς ΚΚ.
άλλά δέν ήθέλησε ν’ άφήση τό πεδίο» τής μάχης,
ύπασπιστάς τού διοικητοϋ τής Πετρουπόλεως τούς
καί έζηκολούθησε διοικών τό σύνταγμά του έως δτου
στρατιώτας τούς άποτελούντας μέρος τού συντάγματος
εφθασαν είς ,ιΜόσχα».
Μετ όλίγας ημέρα; ήρχισεν ή αξιομνημόνευτος σας.
— Αλλ’ όλοι αύτοί οί στρατιώται, εΐπεν ό Δουμ
εκείνη καί απαίσιος όπισθοπορία, καθ’ ήν ή Γαλλία,' πρέλ μετά μικρό» δις-αγμόν, ήσαν έκ τοΰ συντάγματός
εντός ολίγων εβδομάδων, έχασε τά πυροβολικόν της,
μου . . . καί οί άξιωματικοί έπίσης, έπρόσθεσεν.
πάς άποσκευάς της, 100,000 στρατιώτας, 60,000
0 θαλαμηπόλος είπε κρυφίως όλίγας λέξεις πρός
ίππους, καί τήν λαμπρότητα τήν στέφουσαν μέχρι
τούδε τάς άνικήτους σημαία; της. Γό ύπό τόν Δουμ- τούς—ύπασπιστάς.
Τώρα, κύριε συνίαγματάοχα ακολουθήσατε μοι.
πρελ 9 σύνταγμα έτέθη είς τήν όπισθοφυλακήν, είς
—Οπου θέλετε, άπήντησεν ά Δουμπρέλ.
τήν θέσιν τού κινδύνου, άλλά καί τής δόξης.
Και άναβάς έφ ίππου στολισμένου μεγαλοπρεπώς
Είς τό διάστημα τριών έβδομάδων οί ατρόμητοι
τόν όποιον τώ είχον φέρει,ήκολούθησε τόν θαλαμηπόλον .
ούτοι στρατιώται άνευ άρτου, γυμνοί, καί σχεδόν χω
Αφού διήλθον δί, όλων τών κρηπίδων τής Νεβάς ό
ρίς πολεμοφόδια άντεϊχον ήμ.έραν καί νύκτα κατά τών
όδηγός έσταμάτησε έίς τό τέλος τής ανατολικής
προσβολών τών Κοζάκων καί τών ελαφρών σωμάτων διώρυγος πλησίον τού Παλατιού τού Πετερχόφ, καί
τοΰ εχθρού. 0 Ιωάννη; Δουμπρέλ έπί κεφαλής πάν
απέναντι λαμπρού τίνος μεγάρου, είπών εέφ τόν Κ.
τοτε τών επίλεκτων δέν έπαυε» έμψυχόνων τούς
βτρατιώτας διά τού παραδείγματος του. όλοι Δουμπρέλ.
90
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— ϊδού έφθάσαμεν συνταγματάρχα, είς τό πάλα- '» χία;, μήπως μεταζύ αυτών ύπάρχει 6 σύνταγμα. I
*r.':v τή; Κομήσσης Κορμανόφ.
» τάρχη; Ιωάννη; Δουμπρέλ διοικητή; τοΰ 9 ελαφροί) 1
— Δεν έχω τή» τιμήν νά τήν γνωρίζω.
» πεζικού συντάγματος τοΰ αποτελούν τος μέρος τής
— Δέν είμαι εί; κατάστασιν νά σά; δώσω περαι « οπισθοφυλακή;. Εάν ή τύχη τών όπλων προδώσει
τέρω πληροφορίας. ‘Η Κ. Κοουανοφ ήτις σάς περι τήν γενναιότητα τοΰ συντάγματος τούτου καί τοΰ
δένει, θέλει σάς εξηγήσει ο,τι επιθυμείτε νά μάθητε. » ανδρείου στρατηγού των, έάν ό συνταγματάρχη;
— Α; ύπάγωμεν· νομίζω ότι ύπάρχει λάθος άλλά » Δουμπρέλαϊχμαλωτισθή, μήν άμελήση; δ'ά παντός ι
θέλομεν ίδεϊ.
• μέσου νά έλαφρώσης τήν αιχμαλωσίαν του. Δεν έλη- I
Καταβάς δθεν άπό τόν ίππον του ήκολούθησε τού; ο σμόνησες ότι είς τόν νέον αύλητήν Ιωάννην Δουμπρέλ
έλθόντας εί; προϋπάντησίν του δύω ύπζρέτα; οϊτινες • τόν σήμερον συνταγματάρχην, χοεωστώ τήν ταχεϊαν
τόν ώδήγησαν εί; τό δωμάτιον τή; κομήσσης.
» επάνοδον εί; τήν πατρίδα μου, μετά τήν άποτρόΤό δωματίου τής Κ. Κορμανόφ ήτον άριστούργζμα • παιον ήμέραν τοΰ Μαρέγκου. ’Εάν ήδυνήθην διά τή;
πολυτελείας καί κομψότητος· έν τώ μέσω άέ πυλυ-ί » παρουσίας μου νά σώσω τήν ι/.ητερα μας άπό τόν
μων κοσμζμάτων, εικόνων, αγαλμάτων, άνθέων, • θάνατον, έάν ήδυνήθην νά σφίξω είς τάς άγκάλας
αρωματικών, έκάθζτο έπί ανακλίντρου βελούδινου ή » μου, σέ φιλτάτη μου άδελφή, τούς συγγενείς καί
βασίλισσα τοΰ γοητευτι,κοΰ τούτου παλατιού.
·> φίλους μας, είς αύτόν καί μόνον χρεωστώ δλας
Πας άλλος παρά τόν Δουμπρέλ ήθελεν έζπλαγή » ταύτας τάς εύτυχία;, τά; οποία; εϊσέτι δέν ήϊυευρισκόμενος απέναντι τοσαύτη; πολυτελείας, απέναντι » νήθην νά άνταποδώσω.
γυναικάς τόσον ωραία;- άλλ’ αύτό; ώ; αληθής στρα
• Σέ επιφορτίζω έν μέρος τής εύγνωμοσύνη; μου
τιώτες, έπροχώρζσε σοβαοώς πρός τήν Κ. Κορμανόφ, u καί τό βάρος τούτο έλπίζω, θέλει άποκαταστήσει
καί χαιρετών μετά μεγίστης εύγενεία; καί χάριτο:. ιι έλαφοόν ή πρό; έμέ άγάπη σου. Είναι άξιον τή;
— Φοβούμαι, Κυρία, είπεν, μήπως ή ένταΰθα » ψυχής καί τής καρδίας σου. ϊγείαινε φιλτάτη μου
παρουσία μου είναι άποτέλεσμα λάθους- άλλ’ ευπειθή; » άδελφή· ή μήτηρ σου καί έγώ σί κατασπαζόμεθα. »
εί; τά; διαταγάς σα;, θέλω αίσθανθή μεγάλην λύπην
Κόμης ' ΛΛφρέόος 1 ΡουπεΛόχ.
τοΰ »ά σά; άφήσω άφοΰ έλαβον τήν άνέλπιστον ευτυ
— Βλέπεις, κύριε, είπεν ή Κ. Κορμανόφ, μετά τό
χίαν τοΰ νά σά; ϊδώ.
τέλος τή; άναγνώσεω; ότι δέν υπάρχει λάθος, καί
ύ επιτήδειο; ούτος έπαινο; απαγγελθείς μ’ δλην ότι πραγματικώ; είστε αιχμάλωτός μου ;
τήν στρατιωτικήν ειλικρίνειαν δεν δυσζρέστζ,σε τζν
— Κυρία, άπήντησεν ό Δουμπρέλ, θαυμάζω τήν
κόμζσσαν.
άκάματον πρόνοιαν τοΰ κόμητος ‘Ρουπελέν. Τόν εύ-— Πιστεύω, κύριε, άπήντησεν, ότι δεν ήπατήθζ.ν. γνωμονώ διότι εξησφάλισε τήν αιχμαλωσίαν μου εί;
Εΐσθε ό συνταγματάρχη; Ιωάννη; Δουμπρέλ,διοικητής ένα τόπον τόν όποιον στολίζετε διά τών προτερημά
τοΰ έννάτου έλαφροΰ συντάγματος.
των καί τοΰ κάλλους σας.
— Μάλιστα, κυρία.
— Εννοείτε κάλλιστα, συνταγματάρχα, έπανέλα
— Είστε υμείς, έπρόσθεσεν ή κόμησσα, όστις είς βεν ή Κ. Κορμανόφ μή θελουσα νά άπαντήση εϊς τά;
τήν μάχην τοΰ Μαρέγκου συνελάβετε αιχμάλωτον τόν κολακείας τοϋ Δουμπρέλ, ότι θεωρώ έμαυτήν συνυπόκόμητα Ρουπελέν συνταγματάρχην τών επίλεκτων, χρεον διά τά μέγα εύεογέτημα τό όποιον έκάματε
καί τοΰ άπεδώκατε τήν έλευθερίαν διά ν’ άπέλθη νά άλλοτε είς τόν άδελφόν μου, καί ότι δέν έχω άνάγ
άσπασθή τήν θνήσκουσαν μητέρα του
κην τή; προτροπής του διά νά έκπληρώσω τά χρέος
— Μάλιστα, κυρία, έλαβον τήν εύτυχίαν, άπε.- τούτο, ό διοικητής τής Πετρουπόλεως μ’ έχορήγησε
κρίθη ό Δουμπρέλ, νά κάμω τήν εκδούλευσή ταύτην τήν άδειαν τοΰ νά μείνετε έδώ. Θέλετε λοιπόν έχει
είς τόν κόμητα Ρουπελέν, καί τό δακτυλίδιον τούτο τήν πόλιν διά φυλακήν, καί τήν οικίαν μου, έπρόσθεσε
τό όποιον ποτέ δέν άπεχωρίσθην είναι τό πολύτιμον μειδιώσα, διά ειρκτήν. Οί στρατιώται σας θέλουσι
δείγμα τής άναμνήσεω; καί της ευγνωμοσύνη; μου. τοποθετηθή είς τρία χωρία τά όποια έχει περί τήν
— Γνωρίζω τά πάντα, έπανέλαβεν ή Κ. Κορμα Πετρούπολιν ό σύζυγός μου, κόμης Κορμανόφ· έστε
νόφ· διά νά πεισθήτε ό'τι ή ένταύθα «φιξίς σα; δέν βέβαιος ότι θέλουσιν άπολαύσει πάσαν φιλανθρωπίαν
προέρχεται άπό λάθος, ώ; νομίζετε άπό μετριοφροσύ καί περιποίησή.
νην, άναγνωσατε τήν επιστολήν ταύτην τοΰ αγαπητού
— Κυρία, άπήντησεν ό Δουμπρέλ, δέν δύναμαι νά
μου αύταδέλφου, τοΰ κόμητος Ρουπελέν, τήν οποίαν
σά; έκφράσω τήν ευγνωμοσύνην μου. Οί στρατιώται
πρό οκτώ ήμερων μοί έστειλεν άπό Βιέννην, όπου μου δέν θέλουν λοιπόν υπάγει εϊς Σιβηρίαν;
κατοικεί μετά τή; οικογένεια; του.
— Απ’ έναντία; θέλουσιν είσθαι όλιγώτερον αιχ
Ο συνταγματάρχης έλαβε 'την επιστολήν καί άνε μάλωτοι άπό υμάς, άπήντησεν ή κόμησσα με ύφος
ννω
τά άκόλουθα.
ί γ/'Μι ειρωνικόν.
»
» Άχρ&η μον αόι.Ιγή.
— Η αιχμαλωσία δί υμών καί παρ ύμΐν, Κυρία,
» Τήν στιγμήν ταύτην μανθάνω τά δυστυχήματα είναι εύτυχία επίζηλος είς πάντα άνθρωπον.
» τά συνοδεύσαντα τήν όπισθοποοείαν τοΰ έν Ρωσσίά
— Προσέξατε, συνταγματάρχα, άπήντησεν ή Κ»
» Γαλλικού στρατού. Δεν άμφιβάλλω ότι τά ρωσ- Κορμανόφ, δέν έχω τόσα προτερήματα όσα φαντάζε« σικά στρατεύματα θέλουσι συλλάβει πολλοΰ; αίχ- σθε. Απ’ έναντία; είμαι ιδιότροπος, παράξενος, εύμεο μαλώτους. Ενόνόματι τοΰ Θεού, άκριβή μου άδελφή, τάβλητος. Σήμερον πρό τής έΰεύσεως σας ήμην περι
ν πληροφορήσου μετά προσοχής, καθόσον οί αιχμάλωτοι χαρής, αμέριμνος, τώρα είμαι περίλυπος, σκεπτική.
» έρχονται είς Πετιούπολιν καί εί; τά; πέριξ έπαρ— Καί ή χαοά σα; καί ή λύπη σας, Κυρία,

περίστασιν ταύτην διά νά διακοινώσνι είς τήν Κ.
Κορμανόφ τά αισθήματα του, τούς φόβους του καί
τάς επιθυμίας του, καί νά δυνηθή νά τύχη συγγνώμης
άπό έκείνην τήν οποίαν δέν ήδύνατο νά άγαπήση
περισσότερον άπό τήν πατρίδα του.
νά εύχαριστήση τήν κυρίαν του.
— Κυρία, τήν είπε μίαν ημέραν, είς τό διάστημα
— Η φιλία σας, είναι τό μόνον πράγμα όπερ
απαιτώ άπά υμάς συνταγματάρχα. Επιθυμώ, ώστε ή ενός έτους μέ έκάμετε νά λησμονήσω τάς στιγμάς τάς
μνήμη τής αδελφής τοΰ κόμητος Ρουπελέν νά κατέχζ, οποία; διάγω μακράν τής πατρίδο; μου. Αλλά μαν
τήν αύτήν μέ τήν τοΰ αδελφού τη; θέσιν είς τήν καρ-Ι θάνω ήδη ότι έπιδρομή έπαπειλεϊ τήν Γαλλίαν,
δίαν σας, καί τό Μαρέγκον καί ή ΙΙετρούπολις νά ήναι μανθάνω δτι τά όριά μας κατεπατήθησαν ίσως άπό
τόν συμμαχικόν στρατόν. Είς τήν κρίσιμον ταύτην
αδιαίρετα εϊς τήν μνήμην σας.
0 Ιωάννη; Δουμπρέλ έφίλησε τήν οποίαν τψ έτεινε περίστασιν ή ψυχή μου πρέπει νά λησμονήσζι τούς
χείρα καί άπό τήί στιγμήν έκείνην έγκατεστάθη εί; μυστικούς δεσμούς, οϊτινες μέ συνδέουν μέ τόν τόπο»
τά παλάτιον τοϋ Κορμανόφ, συνεμερίζετο τά; δια τής αιχμαλωσίας μου, καί όπου χάρις εϊς υμάς εύρον
σκεδάσεις, τάς δυσαρέσκειας, τά; σπουδάς τή; κομήσ όσα: ευτυχίας εί; θνητό; μόλις δύναται νά έλπίση.
σης, και παρουσιάσθη ύπ’ αύτής είς ολα; τά; σννανα- Κυρία, είμαι Γάλλος, είμαι στρατιώτη;. Συμπληρώ
στροφάς, είς δλας τάς άριστοκρατικάς οικίας τή; σατε τα; αγαθοεργίας σα; κατορθώνουσα διά τή; έπιρΒετρουπόλεω;, όφας ή υψηλή Θέσις τής Κ. Κορμανόφ ροή; σα; νά μέ ανταλλάζετε. ‘II θε'σις μου είναι έν
μέσω τοΰ Γαλλικού ςφατοΰ καί ή σπάθη μουπρέπει νά
τήν ύπεχρέωνε νά έπισκέπτηται.
λάμψη
πρό; ύπεράσπισιν τής πατρίδος . . . Είμαι
II Ελισάβετ Ρουπελέν ένυμφεύθη είς τό 16 έτος τή;
εύτυχής,
Κυρία, διά τήν . . . φιλίαν σας, άλλά πι
ήλιχίαςτη; τόν Κόμητα Κορμανόφ έχοντα τότε ηλι
στεύω
δτι
ήθέλατε παυσει τού νά με τιμάτε έάν
κίαν 60 έτών. Αύτό; ήτον ό άληθής τύπος τών
ήθελον
προτιμήσει
τήν ένταΰθα εύχάριστον ζωήν άπο
μπογιάρων έπί Πέτρου τοΰ Μεγάλου, καί είχε διατη
ρήσει τάς παραδόσεις, τάς προλήψεις, τάς έξεις τής τού; κινδύνους όσου; μέλλω νά διατρεξω διά νά υπη
γενεάς του μέ θρησκευτικήν άκρίβειαν, ‘II μετά τή; ρετήσω τόν Αύτοκράτορά μου καί νά σώσω τήν πα
Ελισάβετ συμβίωσές του άπέβη εύτυχής, όσον ή δυ τρίδα μου.
Αί εΰγενεΐς καρδίαι εύκόλως συνεννοούνται. ‘Η Κ.
σαναλογία τών ηλικιών τό επετρεπεν. Αλλά παρα
τήρησα; πόσον αί έξεες του διέφερον τών έξεων, νέας Κοσσ.ανόφ συγκινηθεΐσα άπό τόν τόνον τής φωνής καί
γυναικάς άνατραφείση; εϊς τά; λαμπρά; αίθουσας τή; τόν τρόπον τοΰ συνταγματάρχου Δουμπρέλ ήτένισεν
Βιέννης, ό γέρων κόμης Κορμανόφ άπεσύρθη εϊς μίαν έπ’ αύτοΰ οφθαλμούς πλήρεις σιωπηλής τρυφερότητος
του εξοχήν είς Φινλανδίαν, εμπιστευθείς είς τήν άγά καί τώ άπεκρίθη.
πην τής νέας συζύγου του τήν διαφύλαξιν τής τιμή;
— Ακριβέ μου συνταγματάρχα, ή τιμήσου καί ή
δόξα σου μέ είναι πολύτιμοι. ’Επρόλαβον τήν επιθυ
καί τοΰ άκηλιδότου όνόματό; του.
‘II ουραία Ελισάβετ έφάνη κατά πάντα άξια τή; μίαν σου, καί οί έν τη Αυλή φίλοι μου έξεπλήρωσαν
τυφλής εμπιστοσύνης τήν οποίαν τή; έδείκνυεν ό τάς εύχάς μας. Πρό τριών ημερών είχες ήδη ανταλ
σύζυγός της. Καί μολονότι παραδιδομένης είς όλα; λαγή, καί ιδού ή άναγγέλλουσα τοΰτο επιστολή τοϋτάς ήδονάς πολυτελούς ζωής, ποτέ δέν προσεβλήθη ή ΰπουργοΰ, ήτις συνοδεύει τό άν,αγκαϊον διαβατήριον
διαγωγή της άπό τήν κακολογίαν. Εκαστον έτος ή μεχοι τών δρίων τή; Γαλλίας. Αναχώρησαν λοιπόν
Κ. Κορμανόφ μετέβαινεν εί; Φινλανδίαν διαμενουσα καί σπεΰσον πρός ύπεράσπισιν τής πατρίδος σου· άλλ’
παρά τώ συζύγψ τη; τρεις μήνας, καί έπεστρεφιν εν τώ μέσω τών όσων θέλεις ύποστή κινδύνων, ένθυμοΰ
ακολούθως έπαναλαμβάνουυσα είς Πετρούπολιν τόν ροΰν δτι άφησες ένταΰθα φίλην μεγίστην φροντίδα λαμβά-

έτανέλαβεν εΰγενώς ό συνταγματάρχη; θέλουσιν έπίίης μέ είναι σεβασταί. Θέλω πασχίζει νά διαιωνίζω
πρώτην καί νά διασκεδάζω τήν δευτέραν. Εκαφος
δούλος χρεωστεϊ νά καταβάλη πάσαν προσοχήν διά

τών ήδονών, τών έοστών. τών διασκεδάσεων της.
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νουσαν περί τη; τύχη; σου

Οταν ο Ιωάννης Δουμπεελ εφοασεν εις την Πρω-ι
>
'■
Είς τήν έκφρασιν τοσοότων εύγενών καί τρυφερών
τεύουσαν τής Ρωσσίας, ή Ελισάβετ μόλις πρό ένό; αισθημάτων, ό Δουμπρέλ δέν ήδυνήθη νά κρατηθή,
μηνάς είχεν έπιστρέψει άπό τήν Φινλανδίαν.
αλλά ριφθεί; εί; τού; πόδας τής Κ. Κορμανόφ.
‘II Ελισάβετ Κορμανόφ δέν εμεινεν αναίσθητος εί;
— Ελισάβετ τή είπε, μετά τήν μητέρα μου καί
'ά μεγάλα προτερήματα τοΰ Γάλλου αξιωματικού. 0
Ιωάννης Δουμπρέλ ήκολούθη πανταχοϋ, ώς σ/.ιά, τήν ,
πατριό αν μου, ^σύ είσαι τό^ προσφιλέστερου ό’ι
ώραίαν Ελισάβετ, καί οί δύω όμοΰ, χωρίς νά τόΐ^ί1·' άντικείμινοι. Ακουσον την εζομολόγησιν μου τήν
’
- ·λ /,"
-ε.Ιόποίαν δέν ήθελον σέ κάμει έάν ή τιμή και τό καθή
Γ’Τ
— ----/
__
παρατηρήσωσι, έθετρν έν τή άθώα σχέσει των, τάς κον δέν μέ έβίαζον νά ιά-ναχωρήσω. Σέ άγαπώ ώ;
βάσεις αισθήματος τρυφεοωτε'ρου. Αλλ’ ή άρετή άμ- δύναται νά άγάπήση ειλικρινή; ψυχή, όμνύω δε
φοτέρων δέν είχε μετρήσει τό βάθος τοΰ κρημνού τοΰ οτι ποτέ άλλη δέν θέλει μερισθή τήν πάλλουσαν ταύτην
σκεπασμένου αέ άνθη, δστις ύπεσκάπτετο πρό τών
δί εσέ καρδίαν μου.
ποδών των.
Τά τοΰ ταξειδίου ταχέως ήτοιμάσθησαν. ό Δουμ
Ο συνταγματάρχης έσκεπτετο ενίοτε είς τήν σιγήν
πρέλ επεθύμει νά συντέμνη^τήν κακώς ύποκρυπτομενην
σής νυκτός νά κόψη τόν γόρδιον τούτον δεσμόν καί
άνηκτη'ση τήν άπωλεσθεΐσαν ή-υχίαν του, δταν λύπην τής Κ. Κορμανόφ.
Τρεις έβδομάδα; μετά τήν έκ Πετρουπόλεως favaκατά τούς τελευταίους μήνας τοΰ 1813 έφθασεν αϊφχώρησίν του έφθασεν ό Δουμπρέλ εϊς τάς έπί τοΰ Ρήνοΰ
γΊ5 ή λυπηρά εϊδησις τή; όπισθοπορίας του Ναποέμπροσθοφυλχκά.; τοΰ Γαλλικού στρατού, καί ό Αύτοπ
λέοντο; πρός τόν Ρήνον. ΐϊφ·λήθ7ΐ λοιπόν άπό τήν
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κράτωρ τώ ένεπιστεύθη τήν διοίζησιν ένός τών αρ είς τάς όλίγας έκείνας γραμμάς τάς όποιας άπεύθυνιν
χαιότερων χαΐ καλ,ητε'ρων συνταγμάτων.
άπό τό χείλος τού τάφου είς τάς δύω άγαπητάς -Ου

γυναίκας.
Εμεινεν έπειτα βυθισμένος είς τούς διαλογισμούς
Τό Στρατούικιΐϋτ.
του, δταν άνθρωπός τις περιτυλιγμένος είς πλατύν μαν
0 Ιωάννης Δουμπρέλ έδοξάσθη εΐ; τήν έκς-ρατείαν δύαν εϊσήλθεν είς τόν κοιτώνά του.
τοϋ 1814. Είς τήν μάχην τις Κραόνης εύρίσκετο
Η ώρα τού θανάτου μου έφθασεν; ήρώτησε μέ στα
εΐ; τήν άρςιεράν πτέρυγα μ,ετά τού συντάγματος του, θερότητα ό στρατηγός· είμαι έτοιμος.
ενοχλούμενος
υπερβολικά άπό εν ζανονοστάσιον
— Οχι τοϋ θανάτου, άλλά τής ελευθερίας σου, ά
Ποωσσιχόν τό όποιον τούς κατεκεραυνοβόλει. Ο Δουμ πήντησεν ό θαλαμηπόλος τής Κ. Κορμανώφ, δστις
ποελ σχηματίζει έζ τών στρατιωτών του μιζράν φά- όίψας τάν μανδύαν του, ένεφανίσθη είς τά όμματα τού
λαγγ«> τίθεται έπί κ.εφαλής της, καί όρμά ώς άςραπή Δουμπρέλ.
έπί τών εχθρών τούς οποίου; κατασφάξας καρφώνει τά
— Τί άκούω, ίβάνοβιτζ, εξηγήσου. . . .
πυρόβολα. Τό άνδραγάθημα τούτο άντεμείφθη έπί
— Δέν είναι καιρός έξηγήσεων. Ας ώφεληθώμεν
τοϋ πεδίου τής μάχης. ’Επροβιβάσθη άμε'σως στρατη άπό τό όποιον σάς φέρω διαβατήριον είς όνομα τού
γός καί ταξιάρχης τή; Λεγεώνος τής τιμής, καί ό Κόμητος Ρουπελέν καί άς σπεύσωμεν διότι αί στιγΝαπολέων δίδων εϊς αύτόν τήν διοίκησιν μιάς μοίρας, μαί είναι πολύτιμοι.
τώ εΐπεν ενώπιον όλων τών έπιτελών του.
Πάσα άπάντησις ήτον περιττή. Ο Δουμπρέλ ήζο— Στρατηγέ πρό καιρού γνωριζόμεθα.
λούθησε τόν Ιβάνοβιτζ· διέβησαν άκολύτως τάς θύρας
— Μάλιστα, Μεγαλειότατε, άπήντησεν ό Δουμ τής φυλακής καί έρρίφθησαν έντός άμάξης, ήτις έφευγε
πρέλ, είς τό Μαρε'γγον ήμην αύλητής, καίμε άπενει- μέ ταχύτητα άνεμου.
ματε έτα αΰ.Ιντ τής τιμής.
Διήλθαν τήν Γαλλίαν χωρίς νά σταματήσωσι καί
Μετά τήν παραίτησιν τού Φοντενεμπλώ, ό Δουαπρέλ σχεδόν χωρίς νά όμιλήσωσιν. Είς μάτην ό στρατηγός
ένόμισεν δτι ήτον πλέον καιρός νά κρεμάσγ] είς τήν άπέτεινε ερωτήσεις πρός τόν οδηγόν του.
πατρικήν ζςίαν τήν σπάθην του άνωφελή ήδη ούσαν είς
—■ Στρατηγέ μου, δέν είναι είσέτι καιρός συνδιαλέ
τήν ύπεράσπισιν τής πατρίδος. Απεσύρθη λοιπόν πλη ξεων. Οταν αί Αλπεις μείνωσι μεταξύ ημών καί τής
σίον τής γραίας μητρός του ένασχολοόμενος είς τά Γαλλίας τότε θέλω απαντήσει είς τάς ερωτήσεις σου.
οικιακά του καί γράφων συνεχώς είς τήν Κ. Κορμαόταν εφθασαν εϊς τήν επικράτειαν τού βασιλέως
νόο, κατά τήν δρθεΐσμν είς Πετρούπολ.ν ύπόσχεσίν τής Σαρδηνίας ό ίβάνοβιτζ τού εξήγησε τά διατρέχοντου.
τα. Ο κόμης Ρουπελέν, τψ είπεν, έμαθεν εϊς Βιέννην
Αλλά τό έτος δέν είχε παρέλθη καί ό Ναπολέων τήν δίκην σας καί άμέσως μέ έστειλεν είς Γαλλίαν
έπανήλθεν είς τήν Γαλλίαν, ό Δουμπρέλ δέν είχε τί μέ χρήματα καί μέ έπιστολάς πρός τούς σημαντικό
ποτε ύποσχεθή είς τήν νέαν Κυβέρνησιν μήτε εϊχε τερους άρχηγούς τών συμμαχικών στρατευμάτων. Αί
δώσει τόν όρκον είς τόν Λουδοβίκον ΙΗ'. Δέν έδίς-ασε έπιστολαί άπέτυχον, άλλ’ όχι καί ό χρυσός. Πιντήλοιπόν νά προσφέρω καί πάλιν τήν υπηρεσίαν του είς κοντα χιλιάδες φράγκων έξηγόρασαν τήν ζωήν σας
τόν Ναπολέοντα, όστις τόν διώρισεν εις Βανδέαν, είς Κ. Δουμπρέλ. 0 ίβάνοβιτζ έχει διαταγήν νά σάς όδη·
το ύπό τόν αντιστράτηγον Τραβότ σώμα.
γήση είς ασφαλή τόπον.
Μετ’όλίγον διά τών συνετών μέτρων τών δύω ς-ρατη
— Αλ,λ’ αφήσατε, φαίνεται τήν ύπηρεσίαν τής Κ.
γών αί δυτιζαί έπαρχίαι τή; Γαλλίας καθησύχασαν, Κορμανόφ, ήρώτησεν ό στρατηγός, άφοΰ διατρίβετε
καί οί αρχηγοί τών άνταρτών τή; Βανδέας είχον ήδη εϊς Βιέννην.
ύποσχεθή είς τούς στρατηγούς τοϋ Ναπολέοντος δτι
— ‘Η Κ. Κορμανόφ, άπήντησεν ό θαλαμηπόλος,
προθύμως ήθελον συμπράξει μετ’ αύτών κατά τών δέν κατοικεί πλέον εις Πετρούπολιν· μετέβη εις Βιέν
Ευρωπαϊκών δυνάμεων, έάν οί σύμμαχοι συνελάμβα- νην άπό τήν εποχήν τής χηρείας της, καί τήν παρηκονον τόν σκοπόν τού νά διαμελίσωσι τήν Γαλλίαν, δταν λούθησα.
ή απαίσιος είδησις τοϋ Βατερλό άντήχησεν είς όλα τά
— Εχήρευσεν; είπεν ό Δουμπρέλ μή δυνάμενος νά

ΐπ.

κρύψη τήν συγκίνησίν του.

Λουδοβίκος ό ΙΗ' παρασυρόμενος άπό τάς σύμβου
— Μάλιστα εχήρευσεν, είπε ψυχρώς ό ίβάνοβιτζ,
λός τών έχθρών τής πατρίδος ανήγγειλε τήν έπά
Ή είδησις αύτη έβύθισε τόν Δουμπρέλ είς τόσους
νοδόν του διά στρατοδικείων, καί δι’έτάκτων επιτρο συλλογισμούς, ώστε δέν ήνοιξε πλέον τό στόμα του,
πών. 0 Λαμπεδουέρ, ό Νέϋ, ό Κλωζέλ, ό Δρυότ, ό
Είχον ήδη έμβει εις τήν Λομβαρδίαν, καί έπλησίαΚαμπρόν, ό Ερλόν καί ό Τραβότ τό άνθος τού Γαλ ζον εϊς μεγάλην πεδιάδα είς τής όποιας τά άκρα δύο
λικού στρατού συνελήφθησαν καί άπήχθησαν ένώπιον χωρία άνεφαίνοντο μεταξύ τών άμπελώνων καί τών
δικαστών άδυνάτων, προκατηλημένων,η διεφθαρμένων. πλουσίων λειβαδιών.
0 στρατηγός Δουμπρέλ συνεμεοίσθη τήν τύχην τού
— Γνωρίζεις τόν τόπον τούτον, στρατηγέ; ήρώτη.
αρχηγού του Ταρβότ. Συλληφθείς έσύρθη ενώπιον τού: σεν ό ίβάνοβιτζ.
στρατοδικείου καί κατεδιζάσθη είς θάνατον.
— Είναι ή πεδιάς τού Μαρέγκου, έφώναξεν ό Δουμ
Αλλά πριν ύπάγη εϊς τόν τόπον τής καταδίκης^ πρέλ σκιρτήσας άπό χαράν.
ήθέλησε νά άποχαιρετήση τά δύω μόνα πρόσωπα τά
— Μάλιστα, άπήντησεν ό θαλαμηπόλος,
όποια ήγάπα, τήν γραίαν μητέρα του καί τήν Κ. Κορ-ί
— Καί πού μέ οδηγείς;
μανόφ. Τάς έγραψε λοιπόν, καί ή καρδία του διεχύθη
— Είς τό χωρίον Σάν-Ζουλιάνο,
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θερίαν, ύψοΰται καί άναβαίνει διά τής ανδρείας καί
Μετά μίαν ώραν ε’μβήκαν είς τό χωρίον.
Ή άμαξα τοϋ στρατηγού έςαμάτησεν είς τήν πλα τόλμης είς τά ανώτατα στρατιωτικά αξιώματα.
0 έξευτελισμός τής Γαλλίας διεκινδύνευσε τήν
τείαν τής εκκλησίας τού Σάν-Ζουλιάνο, γέμουσαν άπό
χωρικούς στολισμένους ώς είς εορτήν. Ο στρατηγός ζωήν του· ό ερως μιάς γυναικός καί ή εύγνωμοσύνη
χίιτέβη είς τήν πύλην τής ε’κκλησίας δπου διάφορα αν ενός νενικημένου τόν έσωσαν άπό τόν δήμιον. Διατί ό
τικείμενα προσέβαλλον τήν δρασίν του. Κατ’ άρχάς Νέϋ καί τόσα άλλα θύματα τών δυστυχών έκείνων
■νόαισεν ότι ήτον όνειρον. . . . Είδεν έν πρώτοις τήν περιστάσεων νά μήν ώφεληθώσιν άπό τά προσφερθέντα
μητέρα του, έπειτα τον Κόμητα Ρουπελέν έν στολή, μέσα τής σωτηρίας; ή Γαλλία δέν ήθελε κλαίει καί
στρατηγού Αύοτριακοΰ, καί τήν Κ. Κορμανόφ μέ έν σήμερον είσέτι έπί τού κενοταφείου τοϋ περικλειοντος
τήν κόνιν τών ένδοξοτέρων, τών άνδρειοτε'ρων στρα
δυμα νεόνυμφου.
τιωτών
της!
__,, _
(Εκ τού Γαλλ.)
Ο Δουμπρέλ έρρίφθη είς τάς άγκάλας τής μητρός του
καί έπειτα τοϋ Κόμητος Ρουπελέν καί ε’χαιρε'τησε τήν
ΠΤΡΠΟΛΗΤΙΣ ΤΟΪ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ ΠΥΡΓΟΥ.
Κ. Κορμανόφ μέ βΐέμμα . . . γλυκύτατον.
Υπόκωφο'; τις θόρυβος φωνών τών ύπό τάς οικίας
— Σρατηγέ, τώ είπεν δ κόμης Ρουπελέν, πρό
συνηθροισμένων
όμίλων, ή ε’μφάνισις νυκτερινών ένδυδέκα πέντε έτών είς τόν τόπον τούτον μέ άπέδωκας
μάτων
είς
τά
παράθυρα,
άνδρες καί γυναίκες τρέχοντες
είς τήν μητέρα μου καί είς τήν πατρίδα μου. Σήμερον
εν
άτάξία
καί
ανησυχία,
ήν θέαμα μοναδικόν καί πε
σέ αποδίδω καί εγώ είς τήν μητέρα σου, άλλ’ όχι καί
ρίεργον
περί
τήν
ένδεχάτην
τής εσπέρας είς τάς άγυιάς
είς τήν άχάριστοη πατρίδα σου . . . Θέλεις έ'λ^ει μεθ’
τού
Λονδίνου,
μάλιστα
δέ
πρός ξένον μόλις ψελλί
ήμών είς- Μάντουαν τής όποιας είμαι ό διοικητής, καίι
ζοντας
τήν
γλώσσαν
τών
κατοίκων,
καί ίδόντα πάν
θέλομεν ζήσει όμού ώς αδελφοί, ώς στρατιώται οϊτινες
τοτε αύτούς σοβαρώς καί ήσύχως βαδίζοντας, άνευ
αν καί πολεμήσαντες κατ’ άλλήλων δέν έπαυσαν άγαΙχειεονομιών καί διαγκωνισμών, άκολοθοϋντας τά πε
πώμενοι . . .
ζοδρόμια μετά τάξεως καί ησυχίας άγνώστου σχεδόν
—- Αγαπώμενοι διά βίου, διέκοψεν ό Δουμπρέλ ριφθείς είς τάς άγκάλας τοϋ κόμητος Ρουπελέν. Αλλ’ένΙ παρά τοΐς Παρισινοί;.
Εκθαμβος ήρώτησα διαβάτας τινάς· πλήν δέν έλα
τοσούτω έποόσθεσεν ό Δουμπρέλ αυτοί οί στολισμένοι
βον
παρ’ αύτών είμή βραχείας και άλλοκότους απο
χωρικοί, τά άνθη ταϋτα, τά είς τό τέμενος τοϋ ναού
κρίσεις,
οϊτινες ήχησαν είς τό άγύμναστον ού; μου ώς
καιόμενα θυμιάματα, ό προχωρών σεβάσμιος ούτος
ολοφυρμοί
μάλλον ή φερναί ανθρώπων άποκρινομένων.
ίερεύς, ή είς όλα τά προ'σωπα ζωγραφισμένη χαρά,
Μόνος καί σιωπηλός ήκολούθησα τό πλήθος, άλλά
τί σημαίνουσιν;
— Πρώτον έορτάζομεν τήν επάνοδόν σου φίλε μου μετ’ ολίγον βλέπων οδούς τινα; διασταυρούμενα;, ή
στρατηγέ, καί ακολούθως τούς γάμους τής άδελφής θέλησα νά συντέμω τήν πορείαν μου, καί έφθασα είς
τάς εσχατιάς αδιεξόδου τίνος όδού ύπό κιγκλίδων
ρου Ελιτάβετ, οϊτινες μέλλουν νά τελεσθώσι τήν στιγ
μήν ταύτην. Εδυνάμεθα νά έκλέζωμεν καλητέραν κλεισμένης, δι ών διέκρινέ τις τόν Τάμεσιν, έπί
τής έπιφανείας τού όποιου έκυμάτει λάμψις τις
ήμέραν;
— Η Ελισαβ ... ή κυρία, υπανδρεύεται, είπεν ό πύρινος. Ειχον ένώπιόν μου τάς οικοδομάς docks
Δουμπρέλ, κεραυνόπληκτος· καί ... μέ . . . ποιον...; (London-doks), καί πρός τά δεξιά τόν πύργον τού
Λονδίνου. Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν έκπλαγείς έκ
ήρώτησε τρέμων.
τ— Μέ τόν αύλητήν τού Μαρέγκου, άπεκρίθη ό τών λέξεων firs, tower, τάς οποίας χωρίς νά έννοώ,
ήκουον έπανηλειμμένως, έστράφην καί είδον τόν πύργον
κόμης Ρουπελέε.
Μετά τήν θρησκευτικήν τελετήν, ό στρατηγός Δουμ- τοϋ Λονδίνου πλήρη φλογών.
Αλλ’ ή βορά τών φλογών δέν ήτο τό πρός τόν πο
σρέλ, μετά τής νέας συζύγου του τή; Ελισάβετ Κορ
ταμόν πλησιέστερον τών οικοδομών μέρος· όθεν διά
μανόφ, άνεχώρησαν διά Μάντουαν, συνοδευόμενοι άπό
τόν κόμητα Ρουπελέν καί άπό τήν Κ. Δουμπρέλ, δπου νά ίδω τήν συμφοράν καθ’ όλα; αύτής τάς συνέπειας4
λαμπρόν κατάλυμα τοΐς είχε έτοιμαοθή διά τών φρον καί νά γίνω μάρτυς τής προόδου αύτής, ήτον ανάγκη
τίδων τού ίβάνοβιτζ. ό στρατηγός Δουμπρέλ έγκα-1 νά διαβώ πρώτον γέφυραν τινα καί νά κάμω μικρόν
τεστάθη έκεΐ, ίπισκεπτόμενος κατά τούς εξ μήνας ελιγμόν, κινδυνεύων όμως νά γίνω θύμα τού βίαιου
Ιχειμάρου τού πλήθους, χυνομένου πρός τήν άρχαίαν
τού θέρους μετά τής συζύγου του τά απέραντα κτήματα
τά όποια είχεν αφήσει ό κόμης Κορμανόφ εις τήν χή άκρόπολιν. Αλλά καταπληχθείς έκ τού μεγαλοπρεπούς
ραν του, έν τή Φινλανδία, καί έν διαφόροις τής Ρωσ- καί ούτως είπεΐν σεβασμίου εκείνου θεάματος, τού τοσία; έπαοχίαις. Τό εύδαιμον τούτο άνδρόγυνον έμενεν σοϋτον άπροσ Soxr, τως παρουσιασθέντος ένώπιόν μου,
όλίγας έβδομάδας είς Πετρούπολιν καί Βιέννην, καί έμενον προσηλωμένος έπί τών κιγκλίδων, άρκουμενος
ίπανήρχετο είς Μάντουαν διά νά συμμερισθή μετά νά βλέπω μακρόθεν καί έκ τών πέριξ τήυ πυοκαϊάν,
τή; όποιας ή ε’κ τού μέρους έκείνου θέα φρικώίη τινά
τού κόμητος Ρουπελέν τήν οικιακήν ευτυχίαν, τής
παρείχε μεγαλοπρέπειαν. Ο λευκός τετράπλευρος πύρόποιας ήτον αύτός δ θεμελιωτής.
ίγος, τό άρχαιότατον^τής οικοδομής ταύτης μέρος, έρΟ ίωάννης Δουμπρέλ εζησεν είκοσι έτη είς τήν
Ιταλίαν τήν όποιαν έθεώρει ώς άλλην πατρίδα του, νον Γουλιέλμου τού ΚαΆικτητοΰ, αίωρειτο σκοτεινός
καί άγριος μεταξύ τού ποταμού καί τοϋ διαηαούς οΰτ
καί άπεβίωσε τό 1836.
ρανού. Τά παράθυρα καί αί κιγκλίδες αύτού έχράυμαΑύλητής εϊς τό 15 έτός τής ήληκίας του, καί στρα
τίζοντο άλληλοδιαδόχωί ΰ^ό αιματωδών καί ύποξάντηγός εϊς τό 35, ό Ιωάννης Δουμπρέλ ητον ό τύπος τής
!θων
άνςανακλάσεων, ενώ ύπεράνω αύτών φλόγες γιστρατιωτικής αρετής, ήτις ε’μπνεομένη άπό τήγ έλευ
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γαντιαϊαι έσφενδονίζοντο, φλόγες μανςωδώς στρόβι»
λούμεναι και περιδονούμεναι. Επί δέ τών ύδάτων,
τών άλληλοδιαδόχως ερυθρών, κιτρίνων καί μαύρων,
εφευγον λέμβοι πλήρεις ώχρών καν σιωπηλών θεατώ»·
οί δέ μακρυνόμενοι ψιθυρισμοί, αί φωναί καί ή τόοβη, ότε μέν ηυξανον καί έταπεινοΰντο, ότέ δέ έσβύνοντο τελευταϊον, συγχεόμενοι μέ τόν ψιθυρισμόν τών
άνεμων εις τά σκότη τής νυκτός, άκολουθοΰντες τόν
τρόμον, τόν φόβον, ή τήν ελπίδα, άτινα κατείχαν τούς
θεατάς, κατά τάς φρικώδεις έκείνας στιγμας.

ναίο; καί αρειμάνιος τής Ελισάβετ εύνοϊκός, ό κόμης:
δ’ Εσσαίξ, οι άντάρται τοΰ 1745.
Αί ώραι παρήρχοντο έν τούτοι; ύπό τήν επιρροή,
τή; άναμνήσεω; τήν όποιαν τά ονόματα ταϋτα διή.
γειρον έν τή διανοία- μου. Ηδη οί τών πλησίον τών
κιγκλίδων οικιών κάτοικοι έπέσίρεφον έκ τοΰ θεάτρου
τίςπυρκαϊας, καί έκ τών πρό τών θυρών ζωηοών συνο.
μιλιών, μόλις ήδυνήθην νά διακρίνω ότι τό πλήθοτών άπ ολεσθέντων θησαυρών ήτο άπειρον, άν καί έπροσ·
πάθησαν νά διασώσουν τό μεγαλήτερον τών μνημείων
έκείνων μέρος. Επί τέλους εύρον μετά δυσκολίας τό
Αίφνης ή πυρκαϊά έσφενδόνισε πρός τόν ουρανόν
ξενοδοχείου μου, ένθα εμαθον ύπό τίνος τών ΰπηοετών
μ,ίοιν μόνον φλόγα, είς τήν θε'αν τής όποιας ό λαός
καί τών διαφόρων ανθρώπων τών εϊσελθόντων είς αύ
άφήκε φωνήν άπαισίαν φρίκης καί τρόμου. ‘Η φλάξ
τά κατά τήν πρωίαν περί τής πυρκαϊά; τάς έξης λε
αύτη διεγραψεν έπειτα πρός στιγμήν κύκλον περί τήν
πτομέρειας.
πόλιν ή δέ φωνή τοΰ λαού άντήχησεν είς τόν ορίζοντα.
Περί τάς έζ καί ήμίσειαν τής εσπέρας ό έπί τοΰ
Ξένος εγώ, ήσθανόμην όλιγωτε'ραν λύπην διά τήν ανδήρου τοΰ Πύργου τοΰ Λονδίνου ευρισκόμενος φρου
όλέθριον ταύτην καταστροφήν, ή όσην οί γέοοντες καί ρό; παρατηρήσας έκτακτόν τινα λάμψιν έπί τοΰ θόλου
αί γυναίκες (οί άνδρες καί οί νέοι έπορεύθησαν είς τό τοΰ Στρογγύλου πύργου, έσήμανε τόν κίνδυνον δι’ένός
πΰρ), οί παραγκωνιζόμενοι καί ωθούμενοι περί έμέ. τουφεκισμού, καλούντο; είς τά όπλα τούς στρατιώτας.
Εάν ένώπιόν μου ερριπτέ τις είς τό πΰρ τά τελευταίου Οί στρατιώται, έν ροπή οφθαλμού συναθροισθέντες,
άντίτυπον δράματός τίνος τοΰ Σακεσπήρου ή άσματός εσπευσαν νά είδοποιήσωσι τούς ανώτερους τοΰ Πύργου
τίνος τοΰ Μίλτωνος, νομίζω ότι ήθελον υποφέρει στε αξιωματικούς, έκ τών όποιων δυστυχώ; ούδείς εύρέθη
νοχώριαν άναλογον καί ίσως ίσως μεγαλητέοαν τής έκεϊ. 0 διοικητής, όστις έκτος τών άλλων εκτάκτων
παρούσης. Ο τών πύργων, τών όχυρωμάτων καί βαο- εισπράξεων λαμβάνει καί μισθόν χιλίων λ. στεολ.,βάρων οικοδομών περιτεταφοωμένος ουτος σωοός, δέν δέν έκτελεϊ ούδεμίαν υπηρεσίαν. Ο τοποτηρητή; τοΰ
ητο οευαίως εςαιρετον τι μνημειον, ενώπιον της ανε Πύργου, λαμβάνων καί ουτος άςιόλογον μισθοδοσίαν
ξάλειπτου έντυπώσεως τήν οποίαν άφήκεν είς τόν θεα εμπιστεύεται τά χρέη αύτοΰ εϊ; τόν ταγματάρχην. Ο
τήν ό Πύργος τοΰ Λονδίνου. Καθέδρα βασιλέως έπί ταγματάρχη; Ερλιγκτών έδειξε πολλήν δραστηριότητα
Ερρίκου Γ'. φρούριον, φυλακή τοΰ Κράτους έπί Ερρί καί παρρησίαν πνεύματος καταπληκτικήν διαρκούσης
κου Η. καί των διαδόχων του, διηγείται, δότ’είπεΐν, τής πυρκαϊά;. Κατά διαταγήν αύτοΰ έννέα άντλίαι,
ό πύργος ούτο; κάλλιαν παντός ιστορικού τάς δυστυ έντός τοΰ Πύργου διατηρούμεναι, μεταφερθεϊσαι, ήχίας, τάς στάσεις, τάς διαμάχας καί εκδικήσεις, τά τοιμάσθησαν έν άκαρεϊ- δυστυχώς όυ.ω; δέν ήδύναντο
άμαρτηματκ τοΰ τιμαριωτισμού καί τής αγγλικής νά ρίψωσι τό ύδωρ των ύπεράνω τοΰ Στρογγύλου Πύρ
βασιλείας. Διά τόν έκμελετήσαντα αύτόν, καθείς τών γου, οί δε πλεϊστοι τών άντληστών τοΰ Λονδίνου,
πύργων τούτων, τών θαλάμων, τών υπογείων, είναι τρέχοντες είς τήν πυράν άνεχαιτίζοντο κάποτε ύπό
χρονικόν τι άναμιμνήσκον είς την φαντασίαν σκηνάς τών είς τάς θύρας φρουρών, μή παραχωρούντων άνεαξιομνημόνευτους· ό δέ θεατής νομίζει ότι ακούει επι ξετάστω; τήν είσοδον.
φωνήσεις χαράς τούς νέους ηγεμόνα; άσπαζομένας, τού;
Τά πΰρ έξερράγη κατά πρώτον είς τήν αίθουσαν τή;
στεναγμού; τών όεσιαωτών καί τόν πεοί τό ίκοίον τοΰ έπιθεωρήσεω; κατ-χ ούσης τό μήκος σχεδόν όλου τοΰ
Tower-Hill θόρυβον, ή ότι βλέπει τάς ζωηρά; τών Πύργου ύπό τό έστιατόριον, ένθα διηγούνται ότι ό
στεμμάτων άκτίνας απέναντι τής σκωοίας τών άλύσ- δούξ τής Κλαοένση; έπνίγη εντός βαρελλιου οίνου Μυσεων καί τής ψυχρά: τοΰ πελέκεω; λάμψεως. Τρεις νεμβασίας.
άνθρωποι βασιλεύουσι πρό αιώνων έπί τής καταχθονίου
Πρό; τάς ένδεκα ή καταστροφή τοΰ Στρογγυλού
ταύτης διαμονής· ό βασιλεύς, ό δεσμοφύλαξ καί ό πύργου έτελειωσε1 καταστροφή τήν όποιαν ήκολούθησε
δήμιος. Ποσοι περιφανείς δεσμΰται κατοίκησαν τάς ήάνάψασα μεγάλη αποθήκη (grand store house). Αϊ
είρκτάς ταύτας! ό Ολίλλιαμ Βαλάσσης, ό Δαβίδ δέ διάφοροι τών όπλων σνλλογαί αί καθιστώσαι τόν
Βρουσης, ό βασιλεύς τή; Γαλλία; Ιωάννης μετά τοΰ πύργον τοΰ Λονδίνου τήν πλουσιωτεραν καί περιεργωυίοΰ αύτοΰ Εδουάρδου Α. καί ό άδελοός αύτοΰ ό δούς τέραν πάσης Ευρωπαϊκής οπλοθήκης, μετεμορφώθησαν
τοΰ ϊόρκ, ©ωμά; Μόρης ό ιστορικό; αύτών, αύτή ή εΐ; άπαίσιον τι πυοεϊον.
μεγάλη Ελισάβετ, κατηγορηθεϊσα, νέα ετι, έπί ένοχή
Αναρίθμητου πλήθος λαού επολιορκει τα περις του
κατά τήν στάσιν τού Wyatt. Πόσα εύγενή λείψανα Πύργου. Τριακόσιοι δε άνθρωποι τής αστυνομίας, καί
καλύπτουσιν αί πλάκες τής εκκλησία; της, κοιμητηρίου 400 οπλοφόροι άνθίσταντο είς τό πλήθος τό ζητούν
τών ένόχων! Εκεί αναπαύονται ή;δυστυχής Αννα Βο- μετ’ επιμονής νά εισχώρηση εϊς τάς αύλάς.
λέϋν, ή Αικατερίνη όβάρδ, ή ένοχο; σύζυγος Ερρίκου
Πρός τάς δώδεκα καί -ήμίσεΜίν ή πυρκαϊά διεδόθη
*ου Η. και ο δουξ του Σομμερσετου* ή Ιωάννα Γρευ, μετά καταπληκτική; ταχύτητος· αί δέ φλόγες έφώή ένδεκα μόνον ημέρας βασιλεύσασα έπί τής Αγγλίας, τιζον άπειρον διάστημα τοΰ όρίζοντος. 0 Πύργο; έφαί
καί ό σύζυγό; τη;· ό δούς τοΰ Νορφόλκ ό άποκε- νετο ώ; ήοαίστιον, ή δέ θερμότης ήτο τοιαύτη, ώστε
φαλισθείς ώ; έποφθαλμήσας τήν χεϊρα Μα.ίας τή; αί πόρρω τών φλογών τεθεΐσαι άντλίαι ήναψαν κ»βαΐιλίί$ηζ· ό υιός οιύτοΰ ό κόμης Αρούνδέλος· ό γεν κατεκάησα».

όθεν άπεφάσισα νά διανυκτερεύοω μετά -ών φιλοξενώ»
μοναχών, οΐτινες συνεμερίζοντο τάς προαισθήσεις μου,
« Καί τω έίντι, αί προαισθήσεις αύται δέν μάς ήπάτουν πρός τάς έξ τό κατάψυχρον τούτο οροπέδιο»
κατεσκοτίσθη· τά νέφη, ωθούμενα ύπ’ άνεμου βορειο
δυτικού μετά ταχύτητος τρομεράς, έστροβϊλοΰντο
περί τούς βράχους, καί ήδη άυτήχει ό μεμακρυσμε'νος
καί υπόκωφος τών χιονοςιβάδων κρότος, καί τών ατό
μων τής πολυπληθούς χιόνος ότέ μέν έκ τών όοέων άποσπωμένης, ότε δέ πιπτούσης έξ ούρανοΰ, τοΰ οποίου
άμαυροΰσα τήν ασθενή αύταύγειαν, έπέχεε σκότος
ψιλαφητόν έπί τών πέριξ αντικειμένων » .
« Ενώ καθήμενος πλησίον λαμπαδιζούσης τινός
πυράς, συνωμίλουν περί τών συνεπειών τής καταιγίδος μετά τοΰ ηγουμένου τής μονής, οί φιλόξενοι
μοναχοί έπορεύθησαν νά έκπληρώσωσι τά χρέη των, ή
μάλλον νά έξασκήσωσι τάς καθημερινός αυτών άρετάς· πλήρεις άφοσιώσεως έλαβε καθείς αύτώντήνθέσιν
του είς τάς παγετώδεις έκείνας Θερμοπύλας, όχι πρός
άπώθησιν έχθροΰ, άλλά διά νά τείνη χεϊρα άρρωγόν είς
άποπλανηθέντας περιηγητής πάσης τάξεως, παντός έ
(Magasin Pittorescpie.)
A. I.
θνους, πάσης θρησκείας, καί εις αύτά προσέτι τά άπο
σκευάς μετακομίζοντα ζώα. Τινές τών ύπερανθρώπων
01 ΜΟΝΑΧΟΙ TOT ΟΡΟΤΣ ΑΓ. ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ. τούτων μοναχών άνερριχώντο έπί τών έκ γρανίτου
Η Μονή τοΰ Μεγάλ υ Αγ. Βερνάρδου κεϊται έπί πυραμίδων, τών περικυκλούντων τήν οδόν αύτών, με
τών μεθοοίων Ελβετίας αί Σαρδηνίας, είς ορεινήν τι- σκοπόν ν’ άνεύρωσι συνοδίαν τινα έν άγωνία καί α
ν« δίοδον τής Πεννίνης (Pennines) σειράς τών Αλ πελπισία, καί ν’ άποκριθώσιν είς τάς φωνάς τής βοή
τεων, μεταξύ τής ελβετικής χώρας Valais καί τοΰ θειαν επικαλούμενης απελπισίας· άλλοι ήνοιγον τήν
Πεδεμοντίου. Τό υπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης δίοδον τής ύπό προσφάτου χιόνος κεκαλυμμένης ατρα
5ψ>ς αύτής λογίζεται περί τάς 8, 000 Αγγλικών πού, κινδυνεύοντες νά χαθώσιν, ύπό τάς χιονορραγίας,
σοδών, καί είναι ή υψηλότερα κορυφή ή κατοικηθεϊσα τούς κρημνούς, τοΰ ψύχους, τό όποιον ήρωίκώς ύπομέέν ίύρωπη. Φημίζεται δε ή μονή αύτη ύπό πάντων τών νουσι, καί ν’ άποπλανηθώσι, τετυφλωμένοι σχεδόν ύπό
τεριηγητών, οΐτινες εϊδον ή κατέλυσαν έν αύτή, διά τήν περί αύτούς στροβιλουμένην χιόνα, ένφ τείνουσα
τούς Μοναχούς οΐτινες δεικνύουσιν υπεράνθρωπου ήρωϊ ούς προσεκτικόν είς τόν έλάχιςον θόρυβον, εις τόν
ορόν, χαί αγγελικήν αγαθότητα καί φιλοξενίαν, ΰπερ- μάλλον άνεπαίσθητον ήχον, άνακαλοΰντα αύτοΐς τήν
βαίνουτες τούς χιονοσκεπείς βράχους καί ορη έν τώ οωνήν τοΰ ανθρώπου. »
π ίίπίση; άγρυπνοι καί παράτολμοι, δέν άφίνουσιν
ρε’οω τών μεγαλύτερων τής φύσεως ταραχών, τών
άκαταπαύςων σχεδόν είς τάς χώρας έκείνας, καί ούδένα δυσυχή νά έπικαλεσθή αύτούς εις μάτην έκ.ίρηλατοΰντες άνευοίσκουσι πάντοτε τούς δυςυχμϊς Οάπτοντες αύτόν ημιθανή ύπό τάς χιονοπιβάδας, τόν
σεριηγητάς καί άλους, οΐτινες άποπλανηθέ'.τες χάνου- άναψυ^οΰσι τρέμοντα έκ τοΰ ψύχους καί τοΰ τρόμου,
Λ πάσαν ελπίδα τοΰ νά σωθώσιν έκ τών αβύσσων είς καί τόν μεταφερουσιν έπί τών βραχιόνων των, ένώ οί
πόδες αύτών όλισθαίνουσιν ή βυθίζονται εις τήν χιό
ί; περιέπεσαν.
Διά νά δώσωμεν είς τόν άναγνώς-ην ιδέαν τοΰ σω- να. ΐδού τό υπούργημά των, υπούργημα διαρκούν νύκτα
Τϊρίου τούτου καταχάματος, καταχωρούμε» ενταύθα καί ημέραν ! Η σωτήριος αύτών εύσε'βεια έπαγρυπνεϊ
■Λίγα τινα έκ τή^ έκθέσεως Γάλλου τινές περιηγητοΰ, έπί τής άνθπρωπότητος, εϊς τού; κατηραμένους τού
“βϋ Κ. Mallet du Pan, έπισκεφθέντος αύτό πρό πολ- τους τής φύσεως τόπους, παρουσιάζουσα θέαμα ένδελεΐών έτών. « yep! τά τέλη Απριλ. τοΰ 1755, λέγει ό χοΰς ήρωϊσμοΰ, ούυεποτε ύμνησθησομένου ύπό τών κο
Γάλλος περιηγητής, έπορευόμην είςΠεδεμόντιον διά τής λάκων μας- »
« Πρό μιάς όλης ώρας, πέντε μοναχοί μετά τών υ
’δοΰτοΰ Μεγ. Αγ. Βερνάρδου. Πρός τάς 4 μ.μ. ή μικρά
συνοδία, μεθ’ ή; άνήλθον τήν επικίνδυνον ταύτην δί πηρετών των έπορεύθησαν είς τά ίχνη τών περιηγητών,
wov, έφθασεν εις τήν κορυφήν πού όρους, καί άναλα- ότε αί ΰλακαί τών κυνών ιγήγγειλον είς ημάς την εβοΰσα τάς δυνάμεις της είς τόν έν τώ μέσω τής έ- πιςροφήν των. Νοήμονες σύντροφοι τών έκδρομών τών
Ρ%ου ταύτης ξενώνα,
έκίνησί -πάλιν διά νά κυρίων των οί αγαθοποιοί ούτοι μολοσσοί, ϊχνηλατοΰσι
^μηθή τήν εσπέραν εκείνην εις τήν κοιλάδα τής Αό- πάντοτε τούς δυς·υχεϊς οΐτινες άπεπλανήθησαν. Εις
e'f{. Ηδη ό ήλιος έχασε τήν θερμότητα του, καί ή τήν φωνήν τών πις·ών τούτων βοηθών, ό πρώην ριγών
®ρώην γλαυκότης τοΰ ούρανοΰ μετεβάλλετο’ νέφη δέ καί έντρομος περιηγητής» λαμβάνει αίφνης έλπίόα καί
"ινα ηρχισαν νά κυλίωνται υπέρ τών κορυφών τών ακολουθεί τά ίχνη των ασφαλής. Οταν δε αί ώς άβράχων Χοϊ νά έπισωρεύωνται είς τά απόκεντρα καί στραπαί ταχεϊαι χιονορραγίας χαταθάψωσι περιγητ^ν
τής έρημίας ταύτης μέρη, ή έπί τής κορυφής τινα, οί μολοσσοί τοΰ Αγ. Βερνάρδου άνακαλύπτοντες
*6» Αλπεων νεφελώδης δείλη έκλόνιοε τό θάρρος μου· αύτόν έντός τής άβύσοου εκείνης, όδηγοϊσιν έκεϊ τούς

ν,,νεκέντρωσαν λοιπόν οί έν τή πυρά άπάσας αύτών
σάς δυνάμεις καί βοηθέίας πρός τό μέρος τοΰ λευκού
πύργοι κ(Ί
εκκλησίας τοΰ άγ. Πέτρου- ό δε ταγ
ιιαέτάοχη; Ερλιγκτών, βλεπων τάς φλόγας διευΟυνο(ΐένας πρός τόν πύργον τών Αδαμάντιον τοΰ στέμ
ματος, διέταξε νά θραύσουν τάς θύραν αύτοΰ, διότι
τά χλειδία εύρισκοντο παρά τφ θαλαμηπόλω, xat
αετά πέντε λεπτά έβλεπε τις τούς έξερχομένους φύύαχας καταπεφορτωμένουε σκήπτρα, διαδήματα, καί
παντοειδή διαβόητα κοσμήματα, μεταξύ τών οποίων
Tj) στέμμα Καρόλου τού Β'- τό στέμμα τοΰ Κράτους,
-ό όποιον ό βασιλεύς ή ή βασίλισσα φέρει είς τάς βου
τάς, τό χρύσινον διάδημα τής βασιλίσσης, τά διά
φορα τών είς τάς’τελετάς φερομένων στεμμάτων,
-ή, έλαιοφόρον φιάλην (I’arnbotile), τόν χρύσινον αε
τόν, τήν Ρομφαίαν τής εύσπλαγχνίας. 0 ταγματάρ
χης Ερλιγκτών κατέθεσεν άμέσως τούς πολυτίμους
τούτους θησαυρούς είς τά υπόγεια, διά νά φυλαχθώσιν έκ τοΰ πυρό;., Την έπιοΰσαν έμαθα ότι μετεφέρθησαν οί θησαυροί ούτο; ύπό τών χρυσοχόων τής Α·
51. συνοδευομένων διά φρουράς.
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|Ιθΰαχοίι;, οίτινίς μεταφέοοντές ίο πτώμα, «εριποιοΰν- άντέχουσιν είς τήν πείναν, τήν δίψαν, καί είς τόν κό

ται αύτό μετά κι6^0’>ς σπανίω; άποβαίνοντος άτελε- πον, έχουσιν ωραίους όδόντας, άρίστην χροιάν καί τό
πλέον ανδρικόν ύφος. Αί γυναΐκές των ήθελον ίί5θαι
σφορήτου. »
η Μετ’ όλίγον ήνοίχθη ό Ξενών είς δέκα πρόσωπα ώραΐαι, έάν τά χαρακτηριστικά των ήσαν όλιγώτερον
καταβεβλημένα έκ τού ψύχους, τής χαυνώσεω; καί χονδροειδή, τό πάθος τό όποιον αύται έμπνέουσι διατοϋ Τρόμου. Οί όδηγοί τω» έλησμόνησαν τού; ίδιους δηλοΰται είς πάσαν περίστασιν διά τών επαχθών καί
αύτών κόπους, καί άπό τού λευκοτάτου υφάσματος, υπερβολικών φι λοφρονήσεων τών άνδρών, οί'τινες ήθελον
μέχρι τών ποτών τών μάλλον ζωογόνων, πάν ο,τι είσθαι είς εντελή άντίθεσιν μέ τήν εξαίρετον περιποίη*
βοήθημα δύναται νά χορηγήση τελεία φιλοξενία, πάν σιν τών γειτόνων των Αγγλων.
Υπάρχει γενικόν έθιμον είς τήν νήσον όλην καί διά
ο,τι δυσκόλως καί δί άδράς δαπάνη; ευρίσκει τι; είς
τά ξενοδοχεία τών πόλεων μας, όλα ταύτα ήσαν έτοι τό όποιον έπρέσβευσα τό μεναλήτερον σέβας, νά άνοίμα παρευθΰς, αδιακρίτως διανεμόμενα, καί μετά γωσι τάς θύρας τής οικίας, οίοςδήποτε καιρός καί άν
πλείστης ευαισθησίας καί συμπάθειας μεταχειριζό- ήναι, όταν κάθηνται εί; τήν τράπεζαν διά νά προσκαλώσι τούς ξένου: νά έλθωσι καί συγκαθήσωσιν· ώμενα. ·
Αλλος τις περιηγητής όμιλών περί τών κυνών τοΰ φελήθην συχνάκις άπό τή» άλλόκοτον ταύτην φιλοξε
Αγ. Βερνάρδου, επιφέρει τά έξη; περί τής τύχης ή; νίαν, τήν οποίαν άλλως τε ε’πετύγχανα ν’ ανταμείβω
πάντοτε καθ’ άποιονδήποτε τρόπον, ϊδίω; δέ μ’ έξέsτυχόν τά δυστυχή ταΰτα ζώχ.
•ι Πριν άναχωρήσωμεν τή; μονή; έπορεύθημεν ν πληζεν ή μανία τών δεισιδαιμονιών, ήτις διακρίνει
άποχαιρετήσωυ,εν καί νά χαϊδεύσωμεν τοΰ; τετράπο τούς καθολικούς τής Ιρλανδίας.
Αποδιδουσιν είδος τι λατρείας εις τούς λύκους καί
δα; φίλους μας. Είς αύτών έξαιρέτως, έ'λαβεν ύπό τών
μοναχών το έπώνυμον τοΰ άχεκΐΐαήζου, όιά τήν με τήν σελήνην. Είς τήν άνανέωσίν τη; προσπίπ τουσιν εγίστην αύτοΰ ανδρείαν καί θυμοσοφίαν. Οί οδοιπόροι νώπιόν της, τή άπευθύνουσι τήν κυριακηνήν προσευχήν
έχουσιν απείρους πρό; τό γενναίου τοΰτο ζώο» υπο καί τήν έζορκίζωσι νά τούς άφήση φθίνουσα έπίσης υγι
χρεώσεις, τό όποιον έσωσε πολλοΰ; αύτώ» έξ αναπό είς ώ; τοΰ; εύρε. Εχουσιν υποτιθεμένου; μάγους τούς
φευκτου θανάτου, καί περί ού διηγούνται πολλά θαυ οποίους συμβουλεύονται είς πάσαν περίστασιν καί οίτιμάσια καί ηδονικά άνέκδοτα. Πλήν ή τύχη τών νες όεν λείπωσι ποτέ τοϋ νά άναμιγνύωσι τά ΖΙάτιρ
ζώων τούτων ύπήοξεν έπί τέλους λυπηρά· διότι περί ήιιύχ και τό Θεοζόχε Παρ&ίχε είς όλα; των τάς γο
τά τέλη τοΰ προσεχούς φθινοπώρου κατεκρημνίσθησαν ητείας. Αίμαγεΐαι των συνίστανται είς τό νά τάς μεταείς τήν άβυσσον τρομεράς τίνος φάραγγος, καί έχώθη- χειρίζωνται πρός ΐασιν τών ασθενειών καί νάεΰκολύνωσι
σαν είς βάθος πολλών εκατοντάδων ποδών ύπό άπροσ- τήν τεκνογονίαν, τόν τοκετόν κλπ. Ενίοτε παρα
δοκή του καί τρομερά; τίνος χιονορραγίας. Είς αύτών, τηροΰντες τήν πλάτην τοΰ άρνίου, πιστεύουσιν ότι
μή διαβά; τό πέρασμα βράχου τίνος μετά τών επί άνακαλυπτωσιν έν αύτή τά ονόματα τών μελών
λοιπων, διεσώθη· οί δε λοιποί ούδ’ ήκούσθησαν, ούδ’ τής οικογένειας των, οϊτινες θέλουσιν άποθάνει πρώτοι.
Εάν άποθάνη ίππος τις κρεμώσιν είς τήν οροφή’
έφάνησαν πλέον. ·
A. I.
τόν πόδα η μίαν κνήμην, τά όποια Οεωροΰσι τότε ώ;
;ερά. Προσκολλώσι καί είς τήν στέγην τής καλύβης των
ΑΕ1ΣΙΑΑΙΜΟΝΙΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΙΡΑΑΝΑΟΙΣ.
... Η Αένιος λίμνη, κείμενη έπί τή; μεσημβρινής μέ κλωστήν βαμμένην μέ σχφορά'» τοΰ; φλοιούς ώών,
άκρας τής νήσου είς τά κομητάτον τοΰ Κ,έρη, περιλαμ ίνα διατηρούνται αί όρνιθες των. Εάν όμιλήτε περί
βάνει σχεδόν .ρεϊς χιλιάδα; τετραγωνικά στρέμματα. τινο; τών ίππων τω», πρεπει εύθύς νά πτύσητε
Περικυκλοΰται ύπό όρέων κεκαλυμμ-ένων άπό τή; ύπο- επ’ «ύτοΰ, καί εάν δεν είναι παρών, νά εϊπετε ό Θεό;
ρείας μέχρι τής κορυφής άπό δρεις, σμίλακας, πρίνους νά
φυλάττη, άνευ τούτου ασθενεί, καί τότε είναι
καίκομαρέας, αιτινες παρουσιάζουσι, κατά τούς διαφό ύπόχΡίωϊ *χ τοΰ άπαγγείλη μίαν προσευχήν είς τό
ρους βαθμούς τή; βλαστήσεως, ποικιλίαν χρωμάτων δεξιό* του ώτίον διά νά ίαθή. . . .
Εί; τινα τών εκδρομών μου πρό; τόν μύλον το»
αρκετά εύχάριστον. Τό μέρος τοΰτο είναι είόος τι άμφιθεάτοου όπου εύοίσκει τις, έν μέσω χειμώνας, τά Οσσόρου, συνέβη νά ζητήσω όλίγην φωτίανδιά νά ά’άθέλγητρα τοΰ έαρος. Εκ τών όρέων τούτων πίπτου- ψω τό σιγάρον μου. Αίφνης ή φιλική χειρ τήν όποιαν
σιν ΰδατα, σχηματίζοντα πολλούς καταρόάκτας καί έσοιξα άπεσύρθη όλως σπασμωδική καί άπ=ιλητική>
τών οποίων ό κρότος επαναλαμβανόμενος ύπό τών καί ό φιλοξενήσει; με συνε'σπασε τά; όφρεΐ; του.
ήχων προσθέτει νέας χάριτας είς τήν τερπνότητα τοΰ — Τοιουτοτρόπως ανταμείβεις τήν φιλοξενίαν μου, ΐ'
τόπου τούτου. Είς τήν κορυφήν τοΰ οοους τοΰ Μάγγερ- φώνησεν ούτος, μοί ζητείς φωτίανκατά τόν μάεον μήν*·
•τον παρατηρεί τις λίμνην τής οποία; δέν φαίνεται ό Σΰ θέλεις λοιπόν νά μέ ΰστερήσης βουτύρου καί γά'
πυθμήν καί τήν όποιαν όνομάζουσι άπήν τής κολάσεως. λακτο; καθ’ όλον τό διάστημα τοΰ θέρους.
— Αλλά καλέ άνθρωπε, έπανέλαβον όλως έκστί"
Αμα άποβιβασθείς, έσπευσα νά έπισκεφθώ τό μέρος. Ε
ξεπλάγην μεγάλως, τό ομολογώ, παρατηρών παντού τικος, είπε μοι λοιπόν τι κοινόν ύπάρχει μεταξύ τή;
καί πάντοτε τήν αύτήν μορφήν, τήν αύτήν έκφρασιν αίτήσεώς μου καί τή; σκληρά; ταύτης στερήσεως j ’
0 κομψός μου νησιώτης διά πάσαν άπάντησιν εσειδ*
της φυσιογνωμίαςείς έκαστον τών χωρικών, τούς όποι
ους άπήντων έπί τής όδοΰ μου. Τωόντι ή όμοιότης ή μέγα ρόπαλον άνωθεν τή; κεφαλή; μου. ‘Η έξήν*®1’
τις ύπάρχει είς τά χαρακτηριστικά των δίδει νά πιςεύ- όσον σκοτεινή καί άν έμεινε δί ε’μέ, μέ ή’ρκει, καί άπε*
ση τις ότι άπαντες είσί τής αύτής οικογένειας. Είναι σύρθην όχι χωρίς νά δείξω είς τον θυμώδη Οκελλυ
ίν γέ·»ει μεν μικρόσωμοι, άλλά καλώς σχηματιτμένοι. τόν στίλβοντα σωλήνα τών δύω μου πιστολίων.

