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1850 άρχετα: ή είς τήν Εύτέρπην δημοσίευσις 
τείρας άρθρων ύπό τήν επιγραφήν

ΠΟΙΚΙΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΟΑ
Π Ποικίλη Ελληνική Στοά θέλει περιέχει 

τον βίον καί τάς εικόνας όλων τών έπισησ.οτέ- 

ρων άνορών, όσοι διέπρεψαν κατά τόν εθνικόν 

ογώνα, συνετέλεσαν εις τήν αυτονομίαν τής 
Ελλάδος, ή έδόξασαν τήν Πατρίδα.

ΣΪ&ΕΑΙΠΙ ΣΚΙΑΓΡ ΑΦ1ΑΙ.

Ολίγον γνωρίζομεν τήν Σικελίαν, τήν άρχαίαν Τρι- 
να'κρίαν, τήν νήσον έκείνζν τής όποιας τό ίδιόόόυθμον 
έπρεπε νά έρεθίζη τήν περιέργειαν τών περιηγητών. 
Αλλ οί περιηγηταί άκολουθοΰσί τά ί|«νη τών προκα- 
τόχων των επισκέπτονται τήν Νεάπολιν, τήν Βενε
τίαν, τήν Ρώμην τά λείψανα ό'μως τής άοχτεκτονι
κή; τών Ελλήνων, τών Μαυρουσίων καί τών Ρωμαίων, 
τών όποιων βρύει ή Σικελία, λείύανα διε σκορπισμένα 
έν μέσω βράχων άνατραπίντων άπό τής φύσεως 
τούς σεισμούς, καί κατοπτριζόμενα είς θάλασσαν κυανή, 
λαμποκοπούσαν ύπό τόν ήλιον, ούοείς τά ενθυμείται. 
Ολοι τοϋ πολιτισμού οί προαγωγοί, Ελληνες, Ρωμαίοι, 
Καστιλλανοί, Μουσουλμάνοι, Αγγλοι, Γάλλοι, ήλθον 
ενταύθα άλληλοδιαδόχως ν 'άπολαύσωσι τών ηδονών 
τοϋ βίου, καί ν’άνεγείρωσιν άνά μέσον τών όοέων, άτινα 
λαμπρύνει ό δύων ήλιος, τάς στήλας τών ιδίων ς-οΛν 
κα’. τών ίδιων θεάτρων τάς βαθμίδας. Κατέτριψα 
πολλά έτη τής νεότητάς μου εϊς τήν πλήρη άναμ.νή-



— 650 _σεων έκείνην γήν, ποτέ {/.έν μεταξύ τών ορεσιβίων τοϋ 
Αλκαμου κατοίκων, ποτέ δέ έν τώ με~ΰ> τών ναυτικών 
τή; Τράπανης, φορών ενίοτε ώς αύτοί πίλον καί μχν 
δύαν πορφυροϋν, τόν μόνον δηλαδή επενδυτήν τόν 
όποιον ρίπτουσιν άπερίττω; έπί τοΰ εύρωστου σώ 
ματό; των. έσπούδασα έκ τοϋ πλησίον τόν άνευ 
αγωγής, άνευ δραστηριότητος, άνευ άναπτύζεως 
έχεΐνον τόπον, καί έκαμψα γόνυ ε’νώπιον τών εκκλη

σιαστικών λιτανειών καθ’άς έτοιμον οίλαοί,
τών μοναστχρίων οί κώδωνες ε’χρότουν μακρόθεν. 
ταξύ τών συαβ»»«ί—— * -

τήν νέαν δούκησσαν, συνήψεν άλλον γάμον καί άπίβ«, 
νεν όλίγον μετ’ αύτόν τό συμβεβηκός τούτο μετέξ,. 
λεν έζ όλοκλήοου τλν ft·—·· —' β'__ -. .ν συμοεΌϊ,χός τούτο μλεν έζ όλοχλήρου τήν θέσιν τοϋ Αλβάνου Ριζάρη, 
στήσαν αύτόν αρχηγόν «-«- *«τβ.|' 1 ffllιΛ .4 * τής οικογένειας, κληρονόμε τών τίτλων καί τίς χαταστάσεως τού πατρός. Ανενή.

. , Λ . , <3 Α®GY.ffe Ια.-Ι- — -· ---------- Ί»ρήσε λοιπόν σπουδαίως άπό τήν ί>ώμην, έλαβεν
τόν Πάπαν άρεσιν, καί έπανελθών έζήτησε τήν Κ> 
στάνσαν.

Εμπόδια πλέον δέν ΰπίρχον. Προσδιωρίσθη σκρα χ 
ήμέρα τοϋ γάμου, καί ή τελερι έμελλε νά γείνιρ 
τοϋ δέ λά Βροΰχα τήν έζοχήν. όλοι οί πέι

ενω 
ΒΙ ε

μού
r—uxxpu'/εν. Μι . . »■.* γιινρ μιταςυ τών συμβαμάτων όσα πεοιήλθον είς γνώσιν μου του όε λά Βρούχα τήν έζοχήν. όλοι οί πέριζ εύγενεΐς} 

άτινα είναι όχι μυθιστορίαι, άλλ’ άνέκδοτα, τών ό ήσαν προσκεκλημένοι. Παρά τήν επαυλιν ταύτην, χ4. 
ποίων ούτε καλλωπίζω τάς λεπτομερείας, ύπάρχουσι τωκει εύγενής τις, γόνο; αρχαίας οικογένειας, πλούσιος! 
καί γελοία, καί τεραστεια, και ποιητικά, καί απίθανα ιππότη; Βρούνη; τόνομα, όστις είχε μεν πολλάχι; 
και ύπεοβολ·~ — ' ± ' προτείνει νά νυμφευθη τήν Κιοστάνσαν, άπεβλήθη J.

μως πάντοτε. ΠρΟσεκλήθη δέ καί ούτος δι’έπιστολΰιι 
, εϊς τό όποιον δέν άπεκρίθη· τόν είχον μόνον άκούση 
έζεμέσαντα φρικώδεις άπειλάς κατά τών μελών τώ, 
δύω οικογενειών. Μετά τήν επιστροφήν τού νέου Ριζάρη 
άνεχώρησεν άπό τλν ηίνί~>· — -

_r-. .c.x, και ποιητικά, καί απίθανα, καί υπερβολή τραγικά. 0 ατελής τής Σικελίας πολιτι
σμός καί η μάστιξ τής δεΐσιδ»>.··'··/-- * ' ’ττουσα

τον. ίΐ

είτε διά νά έλκύση πλειότερον τοϋ ακροατηρίου τ·ί 
προσοχήν, είτε διά νά φαν-jj ό'τι λαμβάνει ύπό τήν 
προστασίαν του τόν παραβιαζόμενον νόμον, εΐσίζεν 
εϊς τήν άμιλίαν του διήγησίν δράματος τοαγικωτάτου, 
ούτινος όλα τά πρόσωπα έσώζοντο καί άνήκον είς εύ- 

τής πόλεω- ----

___ ...<η της Σικελίας πσμός καί ή μάστιξ τής δεισιδαιμονίας, ή πλήτ 
τά νώτά της, καθιστώσι τά έγκλημα συχνότατοι 
κακή τής δικαιοσύνης διαχείρισις αποκρούει τήν ίκα-
νοποίησιν τής ηθικής, διότι ό μέν άνθρωπο; τοΰ λαού, , ____ ιην επιστροφήν τού νέου Ριζαρ,
έάν εΐν’ ένοχος φεύγει είς τά όρη, ό δ’εύγενής, έάν άνεχώρησεν άπό τήν οικίαν του, καί ήγνοείτο πού είχε, 
έπραξεν έγκλημα άποσόρεται εις τά παλάτιον τον. υπάγει. Κανείς όμως δέν έπρόσεξεν είς τήν περίσταση

Τό 1820 έτος, ίερεύς τις Καταναΐος, δόν Λοδο- ταύτην, ήτις έμελλε νά κυοφορήση συμβάματα τραγί· 
βίκος Γιάννης ονομαζόμενος, άνέβη έπ’ άμβωνο;, καί, κώτατα. I
;ίτε διά νά έλκύση πλειότερον τοΰ Λ----------’ Τό πρωί τής ήμέρας τού γάμου, χαρά καί λαμπρό·
------- λ - της έπεκοάτουν είς τοϋ δέ λά Βρούκα τήν έζοχήν πλί

θο; άπειρον, το όποιον έφαίνετο ότι συνεμερίζετο τή, 
ιυ, εύτυχίαν τών νεονύμφων, έπλημμύριζε τήν εκκλησίαν, 
ύ- Καθ’ ήν στιγμήν ό ίερεύς έβαλλεν εις της νύμφης τό, 
,ε- δάκτυλον τό συμβολικόν δακτυλίδιον, καγχασμός ά

κράτος, καγχασμός σαρδόνειος ήκούσθη είς τινα γω
νίαν. Ολο·

-<· Α...   .....κι μουσικαι τοποθετημέναι, αί μέν εί
μέρη σκιερά, αί δέ εϊς τά; μεγάλα; τής έξοχης αί 
Οούσας, συνέτρεχαν εί; τό νά συγκοοτώνται σωροί διά
φοροι χορευτώ/ καί χορευτριών. Αλλ’ ή κυριωτέρα 
συγκέντρωσι; έγίνετο είς τήν αίθουσαν τής υποδοχής, 
τολισμένης μέ στεφάνους άνθέων, όπου έμενον οί νεό- 

Ινυμφοι καί τών δύω οικογενειών οί αρχηγοί.
Περί τήν ενδεκάτην, έ*ω ό χορό; ήτον εΐ; τήν ακ

μήν του, δύω άνθρωποι φέροντες προσωπίδας είσήλθον 
εϊς τήν οικίαν. 0 χρήσις τών προσωπίδων είναι δη
μώδη; καί γενική εί; Σικελίαν ώς καί είς Βενετίαν, 
καί συνεχώς άνθρωποι ουτω πως μετηικφιεσμένοι, ανα
μιγνύονται μέ χορευτάς έχοντα; τό πρόσωπον ανοικτόν, 
ή ευγένεια μόνον απαιτεί τό νά ίεικνύη ό προσωπι- 
δοφόρο; τό πρόσωπόν του εις τόν κύριον τής οικίας. Οί 
δύω νεοελθόντες έφερο* ιματισμόν τών χωρικών τής 
Σικελίας, ό δέ χορός των ήτον αλλόκοτος, ζωηρός, θαρ
ραλέος. Εκράτουν εις χεΐρας καί τρίτον χορευτήν, η 
μάλλον νευρόσπαστον σχήμα έχον ανθρώπου, τό ό
ποιον, φέρον προσωπίδα ώς καί αύτοί. ήτον ««£<■&·—

Γ-, .,ii. ,υι νεώτεροι τών Σ.κελών υιοί, εϊς ού; ό νό
μος καί τά έθιμα παραχωρούσι σμικρότατον κληρονο
μικόν μερίδιον, έναγκαλίζονται συνήθως τό ιερατικόν 
επάγγελμα. Ο αμοιβαίος έρως τών δύω νέων κατεθο-
ρύβησε τήν φρόνησι* τοΰ κόμητος καί τού δουκός, καί 
διά

τούτο άπεφάσισαν έκ συμφώνου νά στ ίλή εϊς Ρώ
μην δ Αλβανός Ριζάρης, διά νά τελείωση έκεϊ τάς 
σπουδάς του, καί νά βαδίση τά πρώτά του βήματα
εϊς τό εκκλησιαστικόν στάδιο,, τό όποιον ουτ’ ήγάπα, 
ούδ

έσκόπευε νά διατρέξη,. Ανεχώρησεν όμως διά νάΙ 
μή παρακούσγ, τόν πατέρα του. Εν τοσούτω ό πρωτό
τοκος τοϋ Αλβάνου άδελφός - λ.-γ·“

Κωστάνσας, ήτις άπέκρουσεν . .... ..«,.^ιιαν σαν έπί σκίμποδος, προσ ποιου κενοί ότι τό έθαψαν μέ
του καί «πεποιήθη νά τόν νυμφευθη. Δύο έτη παρήλ- τιμάς. Περικυκλώσαντες αύτους οί παρεστώτες δε* 
6φν έκτοτε· δ πρωτότοκο; Ριζάρη;, άποβληθείς άπό έβράίυναν νά μαντεύσωσι τήν έννοιαν τής παραδόξου
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«Ιληγορία; τού λυπηρού καί συνάμα φαιδρού εκεί- οί δύω προσωπιδοφόροι πλησιάσαντε; αύτήν, τήν είπον 
/ον παντομίμου δράματος. Αφήκαν λοιπόν τούς τά εφεξής·
δύ£;ίρχμ»Τί®Τάί νά Οάψωσι τή* θ-ll^rir, νά τήν σκε- ■ Veuite a piangere le nostre e le vostre mi-· 
,όσωσι μέ πέπλον ερυθρόν καί νά έξακολουθήσωσι τά "—1 
«^γνϊδιά των. Διά νά θαυμάσωσι δέ τά; χειρονομίας 
ΧΟΪ τάς κινήσεις των, έγκατέλειψαν τόν χορόν καί 
(οτόθησαν κυκλο-ιδώς περί αύτούς, έζ ών ό μεν ύψη- 
λότερος καί ρωμαλεότερος έφαίνετο ηλικιωμένος, ό 
δέ άλλος, εύλόγιστο; καί χαρίεις, υψηλός καί έλαφρό- 
τρυς, έγέννα τήν υποψίαν ότι άνήκεν εις τό ώραΐον 
ρόλον. Κανείς όμως έζ αύτών δέν ήθέλησε νά δείξη 
/Ρπρόσωπόν τον καί πρτέ μέν έκτυπων τήν γήν βα- 
ρέ*ί καί εύρύθμως, ποτέ δέ έστρέφοντο συμπεπλεγ- 
μ,οι καί ένηγκαλισμένοι, ένώ ή μουσική έξηκολούθει 
Μ ήδόνη τάς ά«οάς μέ τήν μελωδικήν αρμονίαν της.

« Νά έκβάλουν τά; προσωπίδας των ! νά εκβάλουν 
«^ προσωπίδας των ! » έφώναζον όλοι όσοι συνελθό 
«ς έθαύμαζον τά γινόμενα.

0 χορευτής εκείνος ούτινος τό εξωτερικόν έφαίνετο 
γυναικεΐον, έπλησίασε τόν κόμητα Αλβάνον Ριζάρην, 
καί τόν έκαμε νεύμα ότι έπεθύ >.ει νά τόν όμιλήση.
0 δέ άλλος, μεσολαβήσας, έδειξε με τόν δάκτυλον έν 
τών πλησιεστέρων δωματίων όλοι υπέθεσαν τότε ότι 
οί δύω χορευταί έπεθύμουν νά οχνερωθώσιν είς μόνον 
τόν κόμητα, όστις δεν έδίστασε νά τού; παοακολου- 
θήσγ. Επαναλαβόντες δέ τά; -γελοίας κινήσει; των, 
χαί τάς άλλοκότους χειρονομίας των, έπήραν έκ νέου 
τό έπί τού σκίμποδος πτώμα τής Θ.Ιί^-ιωΓ,, καί τό 
μετέφερον είς έν παρακείμενο* δωμάτιον προπορευομέ- 
νου τού κόμητος Αλβανού. Ο χορός ήρχισεν έκ νέου 
Είκοσι λεπτά παρήλθαν χωρίς νά φανώσιν ούτε οί 
χορευταί, ούτε ό κόμης- ή νύμφη ήτο» ανήσυχος· τά 
βλέμματά της έρρίπτοντο εϊς όλας τής αιθούσης τάς 
γωνίας, έπηρώτων όλας τάς φυσιογνωμίας, άναζη- 
τούντα τόν γαμβρόν όστις είχε γενή άφαντος όμού 
μέ τούς δύω προσωπιδοφόρους.
; Ούτοι, έφάνησαν τέλος πάντων, φορούντες όμως 
άλλα ένδύικατα· ιιαύοον βελοΰδον έκάλυπτεν άνωθεν 
£ως κάτω, τό σώμά των κατά τόν Ισπανικόν τρόπον, 
ΰαί μαύρη σκέπη έκυυ.άτιζεν έπί τού μέλανος πίλου

Ελθέ νά κλαύση; τά; έδικά; μας καί τάς έδιχάς 
σου συμφοράς ! -

όλοι οί περιεστώτε; ήκουσαν τά λόγια ταύτα προ- 
φερθέντα μεγαλοφώνως. ‘II Κωνστάνσα έπεσεν αναί
σθητος είς τά; χεΐρας τώ* περί αύτήν, καί ενφ έπρο- 
σπάθουν νά τήν βοηθήσωσιν, οί δύω προσωπιδοφόροι 
εγένοντο άφαντοι, άφήσαντες έπί τού σκίμποδος τό 
νευρόσπαστον σκεπασμένον μέ τήν έρυθράν σινδόνα· 
όλοι δέ ήπόρησαν ΐδόντες τήν παράδοξον ακινησίαν 
τούτου, τό όποιον ένόμιζον έμψυχον. Ανεσήκωσαν τήν 
σινδόνα, τό έσυραν άπό τήν χεΐοα, εΐδον ότι ήτον 
άνθρωπος, ούτινος όμως τό δέρμα ητον ψυχρόν ώς 
χιών. Ανέσυρον καί τήν προσωπίδα του, καί τό πτώ
μα . . . ήτον τού κόμητος Αλβανού Ριζάρη.

Φωναί φρικαλέαι, οίμωγαί γυναικών, γενικός θόρυ- 
καί άταζία, τοιαύτη ή έπισυμβάσα τρομερά καί 

απερίγραπτος σκηνή ! Οί φίλοι τοϋ κόμητος έτρεξαν 
κατόπιν τών δολοφόνων, άλλά δέν κατώρθωσαν νά 
άνακαλύψωσιν ούδέν ίχνος των. Τόν Αλβάνον είχον 
πνίξει μέ τάς ιδίας των χεΐρας, έντός αύτή; τή; νυμ
φικής παστάδο; ! Εντός αύτής εύρέθησαν όλα τού εγ
κλήματος τά ίχνη, έπί δε τής κλίνης τών νεονύμφων 
υπήρχε στέφανος κυπαρίσσου" όλοι ΰπωπτεύθησαν εύθύς 
τόν ιππότην Βρούνην· έμαθον δέ ότι διέτριβεν είς 
Βιένναν πολύ πρό τής τραγικής ταύτης καταστροφής. 
Αλλά τούς δύω προσωπιδοφόρους, τών οποίων κανείς 
δέν είχεν ίδεϊ τήν μορφήν, είτε κρυφθέντας εϊς τά πο- 

ίλυάριθμα τής Σικελίας ερείπια, είτε καταφυγόντας 
εϊς μοναστη'ριον, όπου τό άσυλο* είναι άσφαλέστερον, 
έστάθη άδύνατον νά άνακαλύψη ή αστυνομία.

Οστις δέν γνωρίζει τήν Σικελίαν, πιθανόν νά Οαυ- 
μάσ’/ι διά τό ανέκδοτον τούτο καί νά τό έκλάβη ώς 
μύθον. 0 θηριώδης όμως, ό παράδοξος, ό παράτολμος 
χαρακτήρτου, είναι αύτό; ό χαρακτήρ τών ηθών τοΰ τό
που έκείνου. Εάν ή δημοσιότης παρέδιδεν εϊς τό xot*0v 
ο,τι συμβαίνει καί σήμερον άκόμη είς τήν άρχαίαν 
Τρινακρίαν, έάν ό ιδιωτικός βίος Σικελών τινών δια
φόρων τάξεων έγίνετο φανερός, ήθέλομεν μάθει συμ- 
βεβηκότα πολύ τρομερότερα καί παράδοξό τέρα, πολύ 
θηριωδέστερα και τερατωδέστερα άπό τάς φαντασιο
κοπίας τών μυθιστορ·.ογράφων όλου τού κόσμου. Είναι 
τόπο; όλω; διόλου ιδιόρρυθμος, μή ύπείκων είς τόν 
ζυγόν τών γνωστών νόμων, πολ.υποίκιλος, Μαυρούσιος 
συγχρόνως καί Καφϊλλανός, καί Ιταλικός, καί άγριος, 
καί θρυπτικός, καί πολιτισμένος, μή έννοούμενος 
άλλως πλήν διά παραδειγμάτων καί διηγήσεων. Π,αρά 
ταϊς άνωτέραις τάξεσι, τής φαντασίας τ άναπλά- 
σματα είναι πολλάκι; καί παράδοξα καί άθώα. Δεν 
αναφέρω τον πρίγ ιπα τής Παλαγονίας, οαπανήσαντα 
έκατομμύρια πρός γλυφή/^γελοίων εικονισμάτων, διότι 
'όλοι γνωρίζσυσι την άνοησίαν^του αύτήν, άφού μάλι
στα ό Γκέτ καί ή Κυοία Στάελ . τόε έσκωψαν τοσού
τον εύφυώς. Πλησίον τοϋ εύρυχωροτάτου, άλλ εί( 
τήν άνόητον ταύτην χρήσιν προσδιορισθέντος κτήμα
τος, τού καλουμένου κοινώς, ΠαΛα,γοηχτι μωρία,ι

*αί μαύρη σκέπη έκυμάτιζεν επί τού μ , __
των. Τό νευρόσπαστον, ευρισκόμενο* όλονεν είς τάς

βϋδ’ ή κεφαλή, καί οί δύω χορευταί ήρχισαν έκ νέου 
ϊ’ώπιόν του τούς συμβολικούς χορούς των, λυπηρό
τερους ή πρότερον. Εγονυπέτουν, έπροσποιοϋντο ότι 
«κλαιον, υψονον τάς χεΐρας πρός ούρανόν, καί έξόγουν 
διά χιλίων διαφόρων κινήσεων τήν λύπην τήν οποίαν 
δκροσπάθουν νά παρωδήσωσι· τούς παρετήρησαν ίκα- 
Xrv ώραν, άλλά πολλοί ήρχισαν νά στενοχωρώνται 
βλέποντες σκηνήν τής όποιας ό τραγικό; χαοακτήρ δεν 
βυνεβιβάζετυ δ ιόλου μ’ εορτήν γάμου. Ή νεόνυμφο; 

-Jtytive’κάτωχρο;, καί ή γυναικαδέλφη της, ήτις έστεκε 
ίέλησίον της, ήπόρησε διά τήν αίονιδίαν ταύτην τού 

ν*ροσώπου της μεταβολήν.
— Τί εχεις ·, τήν ήρώτησε,

1 ■ >— Δέν ήξεύρω, άπεκρίθη ή Κωνστάνσα· πρό όλί- 
ώρας πάσχω, ένω δέ έπρόφερε τά; λέζει; ταύτας,
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χείται άλλος κήπος, ιδιοκτησία τοΰ πρίγγιπος Βου-' μοναστήρια τοΰ άγιου Νικολάου, τά τής Αμμου, χώ 
τέρα, άντιπροσωπεύσαντος έπί πολλά έτη τήν Σικέ-[με»ο* παρά τήν πόλιν καί κατοικούμενον σήμερον «μ 

λίαν παρά τή Αυλή τής Γαλλίας. Εντός αύτοΰ ώκο-!τή* κοινότητα, καί τά τοΰ Γέροντος. ουτινος ή 0/J
δόμησεν δ πρίγκιψ ουτος μοναστήριον κατοικούμενον 
άπό κηρίνους μοναχούς, τρώγοντας είς τά; αίθουσας, 
πίνοντας είς τά κατώγεια καί τάς άποθήκας, δερο
μένους είς τάς αύλάς, συνδιαλεγομενους έρωτικώς μέ 
νέας, παίζοντας βιλιάρδον καί ζατρίκιον, κάανοντας 
έν έ'ί λόγω ό,τι οί μοναχοί δεν πρέπει νά κάμνωσι. 
Σάτυυα έκ κνρίου, παςφδία αλλόκοτος, εχουσα τήν 
διπλήν αξίαν, αλήθειας έγχωρίου καί ίδιορρ .«Ομίας 
όχι άπειροκάλου.

Αλλά πόσαι περιστάσεις τωόντι φρικταί, έκπηγά- 
ζουσαι άπό πολιτισμόν άτελή καί άπό τό άνίσχυρον 
τών νόμων, μένουσι παραχωμέναι είς τά χρονικά 
τών οικογενειών ! -Οί λη,σταί, έζ ών ή πασίγνωστος 
Κυρία Ραδκλίφ έγέμισε τά συγγράμματα της, άπαν- 
τώνται άδιακόπως είς Σικελίαν- τά παράλιά της μα-ί 
στίζονται άπό πειρατάς, τά άρχαϊά της μοναστήρια, 
κατοικούμενα άπό μοναχούς ούδόλως επιβλεπομένους, 
γίνονται θέατρον πράζεων αποτρόπαιων, τών όποιων 
τά ίχνη καλύπτονται άπό σκότη πυκνότατα. Εν γένει 
ό λαός δέν πολυδυσκολεύεται νά χύννι αίμα ανθρώ
πινον. Ενθυμούμεθα είσέτι τήν παρά τήν Αύγούσταν 
σφαγήν τριακοσίων πεντήκοντα Γάλλων οΐτινες, έπι- 
στρέφοντες τό 1800 άπό τήν Αίγυπτον, έρρίφθησαν 
άπό τρικυμίαν εις τά παράλια τής νήσου. Καί όμως τόν 
νέον τούτον σικελικόν έσπερινόν άφήκεν άτιμώρητον ή 

κυβε'ρνησις τής Νεαπόλεως, μ ολον ότι ήθελεν είσθαι 
πολλά δύσκολον τά νά παιδευθώσιν οί πρωταίτιοι τοΰ 
κακουργήματος, ούτινος ήτον ένοχος ολόκληρος ό λαός.! 
Πολλάκις συμβαίνει νά κυριεύση διά τών όπλων συμ
μορία ληστών, μοναστήοιον κείμενον είς τα ορη· τότε 
σφάζουσιν άνιλεώς όλους τούς μοναχούς ή τάς μονα
χός, καί διαρπάζουσι τού; θησαυρού; τούς οποίου; 
συνειθίζουσι ν’ άποθέτωσιν έκεϊ οί πιστοί’ τοιαύτη τής 
κοινωνίας εκείνης ή κατάστασις ! Η ίοιοκτησία το- 
σοΰτφ’ όλίγον προστατεύεται, ώστε οί ναοί τών άγιων 
καί τών μοναστηρίων οι τοίχοι θεωρούνται άκόμη ώς 
άσφαλέστατα άσυλα, καί όμως οί Σικελοί κακούργοι 
δέν τά σέβονται πάντοτε. Οί πλειότεροι τών ηγουμέ
νων είναι οί άληθεΐς τής Σικελίας τραπεζϊται. Είς 
τάς χεΐράς αύτών παρακαταθε'τουσιν οί πλούσιοι τά 
πολυτιμότερα πράγματά των; καί ή γνωστή αΰτη 
εμπιστοσύνη δίδει άφορμάς είς πλήθος περιστάσεων 
σχεόόν πάντοτε τραγικών, ένίοτε δέ καί γελοίων.

Τό 1806, δ γερμανός κόμης Ούέδερ, οστις έσκό- 
πευε νά διατρίψ/) έτη τινά είς Σικελίαν, άνεχώρησεν 
έκ Βιέννης είς Τεργέστην, καί άπέβη είς τόν λιμένα 
τής Κατάνης. Καλός καθολικός καί γαστρονόμος πε
ρικλεής, προικισμένος άπό πλειοτέρας φυσικά; ή δια
νοητικά; δυνάμεις, έφερε μεθ’ έαυτού έπιστολάς συ 
στατηρίους, άργύριον καί περιέργειαν άμετρον· τόν 
είχον ύποσχεθή νά τόν φιλοξενήσωσιν είς τήν μονήν 
τού άγιου Νικολάου, κατοικουμένην άπό Βενεδικτείους, 
τών όποιων τόν κοιλιόδουλον καί τρυφηλόν βίον είχεν 
άκούσει πολλάκις έκθειαζόμενον, καί ύπό τήν σκέπην 
τών όποίων ήλπιζε νά άναλάβη άπό τού; κόπου; τού 
ταξειδίου του. Πλησίον τής Κατάνης ύπάρχουσι δύω

------------ -- Ί ν|ΒΜείναι τόσω μαγευτική καί τόσω ωραία, οσω είν* flftl 
κίνδυνος καί τρομερά- κεϊται δέ έπί τής αριστερά; ιΤϋ 
Αίτνης πλευράς, καί άπέχει δώδεκα μιλιά τής (ς,Ι 
τάνης καί έν μίλιον τού χωρίου Νικολόσι, περικυκλ/,Ι 
νεται άπό πύργους παλαιούς, καί όμοιάζει μάλλιΐ 
άκρόπολις ή μοναστήοιον. Δάσος δρυών προαιώνιοι 
τών όποίων ή σκιά εξαπλοΰται μέ/pt τών ερείπιο, 
τού κτιρίου τούτου, έπαυζάνει τό φρικώδες τής θέσε»· 
τά θεμέλια τού μοναστηριού κεϊνται δύω χιλιάδά· 
καί πεντακοσίους πόδας άνω τής επιφάνειας τής θα-1 
λάσσης. Οίκοδομηθέν τό 1156, ετάφη τοσάκις ΰπόΙ 
τήν τέφραν, τοσάκις κατεκλύσθη άπό κύματα μύδρο· 
φλογερών καί έκοημνίσθη άπό σεισμούς, ώστε, άφοό| 
ή άδελφότης τό άνήγειρε πολλάκις, ηναγκάσθη νά til 
εγκατάλειψη όριστικώ; τό 1558, καί νά καταβή εί{| 
τήν πεδιάδα οπού οικοδόμησε τό στερεόν κτίριον εί'Ι 
τό όποιον κατοικεί σήμερον. I

Μεγαλοπρεπή καί πρόζενα φρίκης είναι τά έρείπιςΙ 
τού αγίου Νικολάου τού Γέροντος- δταν ό άπηυδισμί-Ι 
νος περιηγητής σταματά ύπό τούς έρημιομένους έκεί-Ι 
νους τοίχους, άναγινώσκει μέ ομμα έντρομον τάς άπεί·| 
ρους χρονολογίας τών πυρκαϊών, τών σεισμών καί τάιΙ 
παντοίων καταστροφών είς άς ϋπέκυψε τά μοναστή-! 
οιον άπό τής άνεγέρσεώς του, καί τών όποίων ή μνή-| 
μη είναι είσέτι γεγλυμμένη επί τών πετρών· Η, 
εκλογή τή; θέσεως καταλλήλου είς μελέτα; θρησκευ·| 
τικάς, -ή ώραιότης, τό ύψος καί ή εκτασις τού τόπου,! 
ή φρίκη τήν οποίαν προξενεί τό παρακείμενον ήφαί-, 
στειον, ή άκρα άπομόνωσις τού έζαισίου ε’κείνου μέρους,I 
όπου οί άναχωρηταί τής άρχαιότητος ήρχοντο νάΙ 
ύψώσωσι τήν διάνοιαν πρό; τόν Θεόν καί '•ή* αίω-, 
νιότητα, πλησίον τού χαίνοντος στόματος τού κρατή-Ι 
ρος, ό καθαρός τής ύψηλής εκείνης θέσεως άήρ, όλα 
συντρέχουσιν είς τό νά γεννήσωσιν αίσθημα υπερφυές 
καί μελαγχολικόν, τά όποιον ταοάττουσι πολλάκις ή 
ορεινός ληστής καί τό πυρφόρον δπλον του.

Δεν λέγομεν υπερβολήν εάν βεβαιώσωμεν ότι αί 
συμυ,ορίαι τών ληστών έζ ών καταμαστί£εται ή Σικε
λία, διαχειρίζονται τήν ύπερτάτην εξουσίαν όμού μέ 
την κυβερνησιν και τούς μοναχούς, καί τήν διαφιλο- 
νεικούσι μάλιστα πολλάκις είς αύτούς. Πρό τεσσαοά- 
κοντα έτών ή κατάστασις αΰτη ήτον πολύ χειρότερα, 
διότι οί λη,σταί, μεταβάλλοντες είς οχυρά τά σπή- I 
λαια τών όρέων καί τά πεπαλαιωμένα φρούρια, | 

[επολιόρκουν καί διήρπαζον τάς παραλίους πόλεις, τή* 
Μασκαλούτσιαν, τήν Φλορίδιαν, τήν Μελλίλην· καί 
αύτή ή Κατάνη, πόλις εξήκοντα χιλιάδας ψυχών πε· 
ριέχουσα, ήτον υποτελής τών ληστών τούτων. Εστέλ- 
λοντο ένίοτε κατ’ αύτών αποσπάσματα άνανδρων 
χωροφυλάκων, οΐτινες έκρύπτοντο όπισθεν τών. φραγ
μών, καί έσπευδον νά φύγωσιν άμα ίβλεπον πλησιά
ζοντας τούς άντιπάλους των. Τό 1806, τό παλαιό» 
τοΰ άγιου Νικολάου μοναστήριον είχε γενεϊ καταγώγιον 
τρομερωτάτης καί λίαν επίφοβου συμμορίας. Οί λη
σταί, χωρίς νά φοβηθώσι τό ήφαίστειον τό όποιο* 
έβρόντα έπί τώ* κεφαλών τω*, έπεσκεύασαν μερικό1/;

τοίχους, ώχυρώδησαν, κατεσκεύασαν τοξικάς (ΐ) εις 
προμαχώνας, καί έκρυπταν είς τά; άπεράντους

&ίθθήχης καί τάς υπογείους τού μοναστηριού στοάς, 
κθύς φόρους τούς δποίους είσέπραττον είς τήν πεδιάδα.

τήν έποχήν ταύτην καθ’ ήν είχον φθάσει είς 
Κ κολοφώνα τή; εύτυχίας των, ό κόμης Ούέδερ, άπο- 
{,ζασθείς νεωστί είς Κατά'-ην, καί έπιθυμών να ύπάγη, 
νέ γευθή είς τού άγιου Νικολάου τό μοναστήριον, ήρώ- 
<ji<« τόν τυχόντα αγωγιάτην (lettighiere), ποια ή 
Αουσα είς τό μέρος έκεϊνο. Οταν έκαμε τήν έρώτη- 
φ ταύτην, εύ ρίσκετο ύπό τούς τοίχου; «ύτούς τού«00.Νικολάου τής Αμμου τόν όποιον δέν έγνώριζεν* κόλαον τόν Γέροντα. 0 κόμης Ούέδερ δέν είχε γευθή, 
6ϊ*»»γιάτης, δστις ώμίλει μόνον τό σικελικόν ίόίωμα, καί ήτον έκτη μετά μεσημβρίαν. Χωρίς νά προσβά- 

- · · -ft — i ι-,6»γωγιά..„,-----. _r-
«αί αύτό βάρβαρον καί τραχύ, ύπέθεσεν ότι ή Γερμα
νική έξοχότης, ήτις δέν ίγνώριζε καλήτερά του τήν 
Ιταλικήν, ήρώτα διά τήν όδόν τού άγιου Νικολάου τού 
Ρροντος. Δέν έδύνατο νά φαντασθή δτι δ κόμης έπρο 
μηθεύθη άμαξαν καί δύω ήμιόνους διά νά ύπάγη είς 
τήν μονήν τής Αμμου, ύπό τούς τοίχου; τής όποιας 
εύρίσκετο’ άλλ’ όποιαδήποτε καί άν ύπήρξεν ή αίτια 
τού λάθους του, συνεφώνησε τήν τιμήν δια νά μετα- 
φέρη τήν εξοχότητά του καί τά σκεύη της είς τόν 
άγιον Νικόλαον τόν Γέροντα- ήσαν δέ άμφότεροι έτοι
μοι νά άναχωρήσωσιν όταν ό αγωγιάτης, κρατών είς 
χίϊρας τόν ερυθρόν του πίλον, καί πλ,ησιάσας τόν κό· 
μητα μέ πρόσωπόν φαιδρόν καί ειρωνικόν, κοινόν εις 

τούς Σικελούς,
■ — Μήπως, εΐπε, κατά τύχην ή έξοχότης σας έχη 
μαζή της πολύτιμα πράγματα ;

0 κόμης όστις μόλις ενόει τα κορακίστικά τού
,, —αγωγιάτου του, πλήθοντα ζ, καί g, καί ou, ερριψε 
βλέμμα βλοσυρόν έπ’αύτού καί τόν άπεκρίθη ΐταλογερ- 

μανίστί-
•— Ντά μπράμαντά μου ! τά ντά μ-άρω μαζήμρυ! 

ντιαμπόλο !
— Α ! έπανε'λαβεν ό Σικελός, καλοανοίξα; τού; 

οφθαλμούς του καί έκβαλών τήν γλώσσάν του, VOU- 
stra zzellincza ! έστόχάσθηκα δτι ήμπορούσετε νΙ 

άφήσετε τά πράγματά σας είς Κατάνην !
— Ν’ άφήσω ντά μπράμαντά μου καί ντά γρόσα 

μου έντώ ! ανέκραξε μέ όργήν ό κόμης, δκι ! δκι !
. — όπως αγαπά, ή zzellincza, εΐπεν δ Σικελός
πλήν μά τό ποδάρι τού Γιέζου σάντσο, δ,τι ύπάγει
έκεϊ κάτω δέν γυρίζει πικέ.

— Εσύ τέλει νά μήν γκουράση ντά μουλάρια, έφώ- 
ναξεν ό κόμης δστις δέν είχε καταλάβει τό τέλος τής. 
φράσεως τού αγωγιάτου, καί «νόμιζε* δτι ό Σικελός 
έκαμνε δυσκολίας διά νά λάβη μεγαλήτερον άγώγιον. 
Γκάμε γλήγορα, φόρτοσε ντά μουλάρια σου, καί πάμε, 
ι — Οπως αγαπά ή.zzellincza !

0 Σικελός ήρχισε νά φορτίζη τάς ήμιόνους, άλλά 
με τοσαύτην ραθυμίαν, καί συρίζων μέλος τόσον! 
,λυ πηρόν, ώστε ό Γερμανός στενοχωρηθείς έσυρε δύω| 
πιστόλια τρισμέγιστα άπό τό εφίππιον μιάς ήμιόνου,! 
-Χ»ί έπαναλαμβάνων τάς χονδροειδεστέρας ύβρεις τάς 

“βίας έπρόφερέ ποτέ στόμα γερμανικόν, ήπείλησε τόν

(1) Meurtrieres. Τοξικάς ώνόμαζάν οί Γραικορωμαϊοι τάς 
τρύπας ή θυρίδας τοΰ τείχους, διά τών όποίων έτόξευαν άσφα- 

ν^ώς κατά τών έναντίων, Άτακτη Κοραή, Τόμ. Δ . αελ. 604. 

Ονομάζονται κοινώς π ο λε μ ία τ ρ α ι.

Σικελόν άλλ’ ουτος χωρίς νά ταραχθή, έσύριξε ταρα*- 
τινόν χορόν, καί ύπήιουσεν εις τόν νέον του κύριον. 
Αί ήμίονοι ήρχιζον νά καλπάζωσι, καί ό οδηγός, ά»«- 
πολών τά διατρέςαντα, έφθασε κατά φυσικόν λόγον 
είς τό 'πόμενον συμπέρασμα- ότι ό κόμης άπελάμ- 
βανε τήν εύνοιαν τών ληστών τού μοναστηριού, καί 
ότι ήτον κομιστής άξιολόγων συστατηρίων. έπειδή 
άλλως οί λησταί ούτοι δέν έβλαπτον ποτέ τούς άγω- 
γιάτας καί τούς οδηγού; όσάκις δέν άπήντων άντί- 
στασιν άπό μέρους των, ό Σικελός μας ύπήκουσε χωρίς 
πλέον ν’ άποκριθή, καί διευθύνθη πρός τόν άγιον Νι-

λωμεν τά; έξεις τών Γερμανών τούς όποιους ό Γκέτ, 
είς τόν Williem—Meister, μάς παριστάνει έφωδια- 
σμένους μέ άπειρα πουδίνια, περιχυμένα άπό ζωμούς 
εύχύμους, καί εύόσμους, δυνάμεθα νά πιστεύσωμεν δτι 
μετά Οκλασσοπορείαν αρκετά όιεξοδική* καί δίαιταν 
ίκανώς αΰστηοάν, ό οδοιπόρος μας άνεπόλει ήδέως τά 
φαγητά τών άγιων πατέρων, τήν ύποδοχήν τής οποί
ας έμελλε νά τύχη, τούς γλυκύτατους καί εύώοεις 
οίνους τού; οποίους ήθελον αναβιβάσει άπό τό κατώ- 
γειον, καί τάς σικελικά; συκαλίδας αϊτινες έμελλε νά 
στολίσωσι τό πινάκιόν του. Ενώ ό καλός μας κόμης 
εφαντάζετο ολα ταύτα, ό αγωγιάτης καί αί δύο του 
ήμίονοι διέτρεχον τάς φάραγγας τή; Αίτνης. Αίφνης 
ό κόμης άνεσηκώθη, φοβηθείς τήν ε’ρημίαν καί τή* 
αγριότητα τής οδού- τον έφάνη δτι τό ταξείδιόν ήτο* 
πολλά διεξοδικόν, καί άποσύρας τό παραπέτασμα τού 
οχήματος ήρώτησεν

— Αγωγιάτη, πού είμεθα ;
— Είς τό* δρόμον τού άγιου Νικολάου, έξοχώτατε!
— Α ! . . . ό δρόμος αύτός είναι ασφαλής ;
— όχι τόσον, έξοχώτατε ! Σας προειδοποίησα.
— Ντιαμπόλο, ντιαμπόλο ! . . . Είμεθα άκόμη 

πολύ μακράν ; πότε θά φθάσωμεν ;
— Πρίν νυκτώση, έλπίςω.
— Ποίν νυκτώση, ! έπανέλαβε μέ θυμόν ό νήστις 

γερμανός· κάμε γρήγορα, οί άγιοι πατέρες θά έδεί- 
πνησαν, καί δέν θά εΰρω πλέον τίποτε·

Οταν ό Σικελός ήκουσε τήν λε'ξιν οί άγιοι πατέρες, 
ή φυσιογνωμία του έγένετο κωμικωτάτη, καί ή εκστα- 

|σίς τυυ απερίγραπτος· ύπωπτεύθη δτι ό κόμης δεν 
εΐχε πληροφορίας ακριβείς, καί ανέκραξε μέ ήθος έμ- 

φαντικώτατον
— Εισθε πολλά βιαστικός, ε’ξοχώτατε !
— Αποθνήσκω άπό τήν πείναν.
— Οί κύριοι εκείνοι, έξοχώτατε, θά θεραπεύσουν 

τήν πεινάν σας !
— Τά ελπίζω, τό ελπίζω, έπανέλαβε» ό κόμης, 

ευρισκόμενο; πάντοτε είς Ίήν ιδίαν πλάνην. Με φαί
νεται δμως δτι θά έκαμνα καλά άν εγευόμη» εις Κα

τάνην.
— Zzellincza ! θέλετε νά γυρίσω πρός τό μέρος 

τής πόλεως τή» κεφαλή^ τέ^ν ζώων μου ;
— Είς τόν διάβολον ! δχι! είς τά μοναστήριον τό 

γρηγορώτερο».— Zerebillo da Tedesco ! χονδροκέφαλον Γερ
μανικόν! ε’ψιθύρισε σιγηλά ό ηνίοχος, διευθύνας τάς 
άποκαμωμενας ήμιόνους του πρό; τ’ άπόκρημ.να μο-
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νβΛάτια *3ς Αίτνης. Από φάραγγχ είς φάραγγχ καί 
άπό κορυφήν είς κορυφήν, ποτέ μέν άναβαίνοντες είς 
τρομερού; κρημνούς, ποτέ δέ βυθιζόμενοι είς βάραθρα 
όμοιάζοντα τόν αδην, οί όδοιπόροι μας εφθασαν τέλος 
πάντων εϊς τό μέγα μοναςήριον, ουτινος οί μαύροι καί 
σεσαθρωμένοι τοίχοι έστεφον τό μέτωπον ύψους τινός. 
0 αγωγιάτης κατέβη, καί κατ’ επιταγήν τού κόμητος, 
άνεσή ιωσε μέ χεϊρα ύπότοομον παλαιόν ρόπτρον σκω- 
ριασμένον άπό τήν πολυκαιρίαν· τό ρόπτρον επεσε βα- 
ρέως, καί ό κρότος έγέννησεν ήχώ ά-Λιλαλησασκν έπί 
τινα λεπτά εϊς τά κοιλώματα τού πεπαλαιωμένου 
κτιρίου. Σμήνη όρνεων απαίσιων έπέταξαν σωρηδόν 
άπό δλας τά; σχισμάδα;, καί μετ’ ολίγον κρότο; 
πένθιμο; κώδωνος μετέβη άπό κρημνόν είς κρημνόν, 
άπό κοιλάδα είς κοιλάδα, άπό στενό' είς στενόν, άν- 
τηχών είς βράχου; απροσίτου;, βροντών καί σβεννύ- 
μενος βαθμηδόν ώ; έκοηξις μακράν πεσόντο; κεραυνού.

— Διάβολε ! είπεν ό κόχης· τί κώδω' ! Εν τοσ,ό 
τω ή θόρα δέν ανοίγεται, πρέπει νά κοιμώνται ύπνον 
βαθότατον οί πατέρες· σήμανε ακόμη μίαν φοράν.

Καί ενώ ώμίλει άνεσήκωσε τήν κεφαλήν, καί τό 
βλέμμα του έπεσεν έπί προσώπου δασυπώγωνος, έπί 
κεφαλή; άγριας ώ; τού Σαλβατόρ Ρίζα, ήτις, έζελ- 
βούσα άπό τοίχον κρημνισμένον ήτένιζε μετά προσοχής 
τόν όδοιπόρον, τόν άνωγιάτην καί τάς δύω ήμιόνους. 
Μακρύν τι ό'ργανον όμοιάζον σωλήνα χαλκοειδή, 
διευθυνόμενον κατά τής κεφαλής τών ξένων, έφαίνετο 
είς οπήν τινα τού τοίχου. Πά; άλλος ήθελεν έκλάβει 
τά δργανον τούτο ώ; όπλον· άλλ’ ό κόμης Ούέδερ, 
κυριευόμενος άπό σκέψεις θρησκευτικά;, αϊτινες άνεμι- 
γνύοντο μέ τάς γαστρονομικά; του ιδέας, ήθελε νά 
πιστεύση δτι ήτον άκρα οταυρού. Κάί όμως ε’ζε 
νίσθη διά τήν εμπόλεμον ταύτην προφύλαξιν, τήν 
όποίαν άπέδωκεν εϊς τήν έπικίνδυνον τού μοναστηριού 
θέσιν.

— Καλή έσπέρα σας, κύριε ! είπεν· εισθε άναμ- 
φιβόλω; δ θυρωρό;· άνοίξετέ με, παρακαλώ.

— Πολύ βιάζεσθε· ποιος εισθε έν πρώτοι; ;
— ’Ονομάζομαι κόμης Ούέδερ· έχω συστατικά διά 

τόν πανοσιώτατον -ηγούμενόν σας.
— Α, διάβολε ! Καί πόσοι εισθε ;
—- Μόνον όύω, έγώ καί ό αγωγιάτης. Ενώ θά μ. 

ανοίγετε, αύτός θά εκφορτώση.
— Βλέπω καί βιάζεσθε πάντοτε. Εχετε πολλά 

πράγματα ·,
— Οχι πολλά· δέν θά σάς δώσουν βάρος.
— όσον διά -,οϊτο μ,ήν άνησυχήτε δσω περισσότε

ρα έχετε τόσω καλύτερα.
Ο κόμης παρετήρησεν δτι ό χονδοοειδής εκείνος άν

θρωπος είχεν ευγένειαν τινα εϊς τούς τρόπους του, καί 
έπερίμενεν ήσύχως νά εύαρεστ.-θή ό παράδοξος θυρωρός 
νά κ,αταβή διά νά κυλίση περί τούς πεπαλαιωμένου; 
στρόφιγγας της τήν όγκωδεστάτην πόλην. Μόλις δε 
•ήνοίχθη καί ό θυρωρός έλαβε τό δισάκκιόν τού ξένου 
μέ προθυμίαν ήτις τόν εφάνη καλό; οιωνός.

—- Οδήγησέ με είς τόν ηγούμενον, είπεν ό κόμης.
— Τάν ηγούμενον ! έπανέλαβεν ό θυρωρός.
— Ναί! έχω γράμμα δί αύτόν, εϊπεν ό Ούέδερ εκ

βολών άπό τό χαρτοφυύάκιόν του επιστολήν έπιγρα- 
φομένην «ίό/ «aro^.-circtrax i/roiiutror rijc

tepac /ιοί'ής τοϋ άγιο» Νιχο.Ιάου τΰτ Βτπάικτιίαχ.*
— Πολλά καλά, πολλά καλά, άπεκρίθη ό θυιωρός 

δστις ολίγον έλειπε νά σχάση άπό τά γέλοια τά όποϊ* 
ήγωνίζετο νά προσποιηθη· ό καπετ . . . δηλαδή ό ή; 
γούμ-νό; μας, κάμνει τήν στιγμήν αύτήν μίαν μικρή, 
παγάταχ (I), ή άν θέλετε καλή-ερα μίαν μικράν πε
ριοδείαν είς τήν επαρχίαν δέν άμφιβάλλω όμως δτι 
θά ή κουσε τάν μεγάλον κώδωνα τού μοναστηριού Kth 
θά έπιστρέψη γρήγορα, Θά έλθη νά διαβάση τάν έσπ». 

ρινόν μαζή μας. Στείλετ’ όπίσω τον αγωγιάτην αύτόν 
τού οποίου δεν έχετε πόέον ανάγκην. 0 δέ άγωγιάτης^ 
χωρίς νά περιμείνη νά τό άκούση καί δευτέραν φοράγρ 
άν»χώρησε συρίζων δυνατώτερα ή πρότεοον τό ταοαν-; 
τινόν μέλος, χωρίς ούτε κάν νά στοαφη νά ίδη όπίσω 
του.

Τά εσωτερικόν τού μοναστηρίου ήτον πολλά παρά· 
ζενον· παντού ερείπια· πού καί πού μερικαί βυτίναι 
χωρίς πάτον· ούτε σταυρός, ούτε κανέν σύμβολον λα
τρείας έφαίνετο’ τά ιερά βήματα ήσαν μεταβεβλημ- 
με'να είς εστίας, έν ένι λόγω πανταχού έφαίνοντο 
ίχνη καταστροφής τά όποια οΰτ’ έφρόντισέ τις νά έςα- 
λείψη. Ο θυρωρό;, παοατηρήσας τήν έκπληξιν τοϋ 
ξένου καί τήν αιτίαν αύτής, έσπευσε νά τόν είπη τά 
εφεξής·

— Εϊμεθα πολλά εκτεθειμένοι είς τάς προσβολάς 
καί τά; έφόδου; τών ληστών οί όποιοι καταφεύγουν 
εϊ; τά βουνά. Αν είχαμεν πολύτιμα πράγματα, θά τά 
έκρύπταμεν με πολλήν προσοχήν ήξεύρετε όμως δτι 
έχομεν καί άλλο μονασττριον εϊς τήν πεδιάδα, άσφα- 
λέστατον. 0 αρχηγό; θά σδ; τά ειπή όλα· έπειδή 
είναι ανάγκη νά μεταχειριζώμεθα όπλα διά νά ύπερα- 
σπιζώμεθα, δέν φορούμεν τά φορέματα τού τάγματός 
μας. ίίμβατε εί; τούτο ·, ό κελλίον καί παρατηρήσετε 
καλά τί πράγματα έχετε διά νά ήξεύρετε τί δίδετε 
είς τάς χειρά; μας διότι άν λείψη τό παραμικρόν, ό 
Αρχηγός, τού όποιου δ Θυμός είναι φοικτός, δεν θά μέ 
τό συγχώρηση.

0 Ούέδερ δστις έθαύμαζε τήν μεγάλην αύτήν τι
μιότητα, τόν όποιον όμως κατέτρωγεν ή πείνα, ευχα
ρίστησε τόν θυρωρόν καί έπερίμενε μέ ύπομο-ήν τήν 
στιγμήν τοϋ περιποθήτου γεύματος, τού τόσον αναγ
καίου τήν στιγμήν έκείνην. Μετά μίαν ώραν, νέος άν
θρωπο;, εϊσήλθεν είς τά κελλίον, φέρων ιματισμόν 
άνάμικτον, στρατιωτικόν τε καί πολιτικόν, καί ακο
λουθούμενος άπό τάν θυρωρόν.

— Ιδού, είπεν ό τελευταίος ούτος, ό ηγούμενό; 
μας. Εγχειρίσετε τον τό γράμμα σας.

Ο ηγούμενος, τεσσαράκοντα πέντε έτών ώς έγγις-α, 
πρόσωπον έχον άρρενωπόν καί φυσιογνωμίαν ανθηρόν, 
εχαιρέτησε τόν κόμητα, έλαβεν άπό τάς χεΐράς του 
καί άνέγνωσε μέ ήθος φαιδρόν τήν επιστολήν.

— Λυπούμαι, εϊπεν, δτι ή άγρια θέσι; τοϋ μ.ονα· 
στηρίου μας, δέν μας συγχωρεΐ νά σας ύποδεχθώμεν 
όπως αξίζετε· εϊμεθα, τά βλέπετε, πτωχοί έρημΐται 
τού βουνού, καί ή τράπεζα μας είναι ευτελής. Συγχω
ρήσετε μας λοιπόν καί δεχθήτε τάς εύχαριστίας μας 
Ιδιά τήν εμπιστοσύνην τήν όποίαν μάς δείχνετε ζη-

(ί) Παγάνχν όνομάζομεν κοινώς είς τήν Ελλάδα τή* 
baltuc t£iv Γάλλων.

Η άστειότης όμως αΰτη είχεν ύπερβή πάντα δρο*· 
διότι ό κόμης έγεινε κάτωχρος, καί δλ’ ή φαιδρότης 
τή* όποίαν τό* είχε προξενήσει τ4 άξιόλογον τώ* 
συμποτών του κρασίον έξηλείφθη παοευθύ;. Είς μάτην 
ά ηγούμενος έπροσπάθησε νά τόν ζωογονήση, προκα- 
ιλέσας αύτόν πολλάκις διά πλατυγάστοοος κύλικος 
δι’ ού έκαμνον σπουδάς οί ρωμαλεότεροι τών αδελφών.

— ’Ελπίζω τουλάχιστον, εϊπεν ά ήγούμενος, ότι 
δέν ύπωπτεύθη ό άγωγιάτης σας ποιου είδους ήτον τά 
φορτίον τοϋ δισακκίου σας. Δέν εϊν’ έξ μήνες άφοΰ 
ταλαίπωρος τι; περιηγητής, τόν όποιον έφιλοξενήσαμεν 
έδώ, έγυμνώθη όλότελα άπό κλέπτας έμβάντας άπό

τά παράθυρα τοϋ κοιτώνός του.
—Τούτο όμως ήκολούθησεν, εϊπεν ύπολαβών άλλος,

είς τήν καρδίαν τοϋ χειμώνος, δτε είχαμεν άφήσει εί; 
τό μοναστη'ριον ένχ μόνον ύποτακτικόν, άνίκανον νά 

ι τόν ύπερασπισθή.Κατέβαλον δέ πασαν επιμέλειαν είς τό νά καθη-
Ισυχάσωσι τόν ταλαίπωρον κόμητα, καί ν’ άποκοιμή- 
σωσι άιά τοϋ κρασιού τού; φόόους καί τάς υποψίας 
του. Επί τέλους έπέτυχον. Απεκοιμήθη δέ τόσον βα- 
θέως, ώστε δχι ή αυγή άλλ’ ή λάμψις τού ήλιου 
άναβάντος είς τό ζενίθ συνεκινησε τά βλέφαρά του’ 
άνεσηκώθη, έτριψε τούς οφθαλμού; του, παρετήρησε 
γύρω, καί ήπόρησεν ίδών δτι έκοιμήθη έπί χορτου, 
προσκέφαλον έχων τό δισάκκιόν του, καί πεοιπετάσ- 
ματα τό στερέωμα. Πού μοναστηριού, πού μοναχοί, 
ιποΰήγούμενος, «ού έστιατώριον; δλα είχαν γενεΐ άφαν
τα ! Ο νους του έσύγκρινεν ευθύς τά συμβάντα, τά 
ονόματα, τάς άναμνήσεις, τά λόγια τοϋ αγωγιάτου, 
τάς όμιλία; τών συμποτών, τήν διάφορον θέσιν τών 
δύω μοναστηρίων. όλα ταύτα ηνοιξαν τούς οφθαλμούς 
του. Ανοίξας τό δισάκκιόν του εύρηκε πάντα έν τάξει, 
καί τά; σημειώσεις του, καί τά δοκίμιά του, καί 
τάς παρατηρήσεις του, καί τά σχέδιά του, καί τάς 
περί υποθέσεων καί περί έρωτος έπιστολάς του, καί 
ιτόν καπνόν του, καί τόν άπό άφρόν θαλάσσης καπνο
πόρον σωλήνα του· εΰρηκεν έν ένί λόγω πάντα έκτος 

Ιτοϋ αργυρίου τοϋ έγχειρισθέντος τήν προτεραίαν είς τόν 
(άγιον καθηγούμενον, άντί τοϋ οποίου έτέθη ή εφεζης 

ομολογία-« Ομολογώ δτι έλαβον άπό τόν κόμητα Ούέδερ τήν 
» ποσότητα τριών χιλιάδων καί -.ξακοσίων τεσσαρά- 
» κοντά τεσσάρων δουκάτων, περί τών όποιων θέλω 
» δώσει λογαριασμόν εί; δντινα ανήκει.

0 ήγούμενος τού ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΔΑΟΓ.

Τήν 16 0κτωβρίου 1806.
Έΐ' is(>a ftor^ τοϋ αγίου /VιχοΛάου τοϋ Γίροχτος.»

I Οί καλοί ούτοι λησταί, τών οποίων τήν άργυρολογι- 
κήν προσβολήν έσυγχώρησε^εύχαρίστως ό κόμης χάριν 
,τής άφεθείσης ζωής του, διέμειναν δύω έτη είς τό όχυ- 
ρόν των μέ πολλήν έπίδοσιν καί εύδοκίμησιν. Κατά 

■ δυστυχίαν, ένθαρρυνθέντες άπό τήν πολυχρόνιον επι
τυχίαν των, έπεδόθησαν εις τολμηρότερα; πράξεις, 
όπως συμβαίνει σχεδόν πάν-<ιτε· ή τόλμη των ύπερέβη 
πάντα όρον, καί επί τέλους έπολιόρκησαν καί κατέ- 
καυσαν αύτήν τήν Κατάνην. Αί έκστρατιΐαί των, έ·ψα- 
ναληφθεΐσαι πολλάκις, έξύπνισαν τέλος πάντων τήν 
έζουσίαν άπό τόν λήθαργον της. Τρία τάγματα αγγλικά,

φιλοξενίαν άπό ήμάς· όσον δέ διά τήν πα- 
■κ'αααθήκην τή* όποίαν μ’ε'μπιστεύεσθε φιλοκαγάθω;,

ήσυχος’ τό ταμεϊον τού μοναστηρίου δέν άφίνει 
■Β,+λα τό περιεχόμενό* του καί σάς ύπόσχομαι δτι θά 
Ματίσω ιδιαιτέρως περί αύτής* λυπούμαι μόνον, έ- 
Ι^βθεσε μειδιάσας μέ χάριν, δτι ή ποσότη; είναι 

j^iov μικρά.■’.Ητον τέλος πάντων καιρός νά δειπνήση ό ταλαί- 
gupo; κόμης· ή όρμή τής όρέξεως του δέν τόν άφήκε 
ϊ^φαρατηρήση τό έστιατώριον· τίς ζωγράφος ήθελεν 
Επιθυμήσει άντικείμενον περίεργότερον καί ποικιλ- 
λόπρον; έν πρώτοι; έβλεπες Φανόν κρεμάμενον εί; 
τόν θόλον, φανόν καπνώδη, ούτινο; αί μακραί μύται 
ώμοίαζον μέ τήν μύτην χειμαίρας άποπνε'ουσαν κα
πνού; καί φλόγας, καί ύπό τή* κλονουμένην λάμψιν 
αύτοϋ έφαίνοντο τά πλέον αλλόκοτα πρόσωπα τοϋ κό
σμου- τά ενδύματα ήσαν πολυποίκιλλα ώς καί αί μοο-
φ»ί· έβλεπες συγχρόνως καί χρυσόν, καί χαλκόν, καί 

ράκη. Πολύτιμα μ.εταξωτά πάσης εποχής, φορέματα 
παντός γένους, άπετέλουν τόν ιματισμόν ενός μόνου 
φνΟρώπου. Εν γένει όμως, ό ιματισμό; ουτο; ήτον φρα- 
«ωτικό;· έκαφος είχεν όπλα πλησίον του, μαχαίρας, 
Εγχειρίδια, παραξυφίδας, ξίφη, άκινάκα;, όπλα παντός
είδους δι’ ών έδύνατό τι; νά συγκροτήση οπλοθήκην.
-Οί άνθρωποι ούτοι, τών όποιων τά ήθο; δεν ήτον ή 
θο; μοναχών, ιερέων, κατεβρόχθιζον τά φαγητά με
άπερίγραπτον λαιμαργίαν, παρενείροντε; έν τω μεταςύ 
βλασφημίας αϊτινες έβίαζον τόν κόμητα νά άνασηκόνη 
ενίοτε τήν κεφαλήν. Η αίθουσα ήτον πάντη άπεριποίη 
τος· μόνον είς τούς τοίχους της λαμπρόν περίρραπτο·, 
«πο άράχνας έκοε'ματο στεφανηδόν, καί τινες νυκτερί- 
δες άποπλανηθεΐσαι έ κρότουν τά πτερά μεταξύ τών δθ- 
Χών τής στέγης. Πεπαλαιωμένο; καί κολοβός σταυρός 
δκρέματο εϊς τινα γωνίαν. Δεν άνέγνωσαν ούτε άπό- 
δειπνον, ούτε άλλην προσευχήν τό κρασίον ήτον 
ήδύποτον, καί ή επικρατούσα βαθύτατη σιωπή έταοάτ-
τετο άπό μ.όνην τών γαστρονομικών όπλων τήν κλαγ-' 
'ϊή*» ολιγοσυλλάβους εκφωνήσεις τάς οποίας
δπροκάλει ή πείνα καί ήδεΐψα τών συμποτών, όταν 
άφερον τά όπωρικά «ι γλώσσαι έλύθησαν, διηγήθη- 
σαν ιστορίας, άνέφερον άζιόλογα διηγήματα· άλλά 
περιγραφαί ληστειών έφαίδρυνον πρό πάντων τά πρό· 

,σιοπα.— Μά τήν πίστιν μου !' έφώναζέ τις, χ&ιρίς νά έν- 
θυμηθή τί ώφειλΕν είς τήν ιερότητα τοϋ χαρακτήρό; 
του, αυτοί οί λησταί δέν είναι τόσον κακοί όσον μα; 
λέγουν, ό κόμης Ούέόερ ό όποιος δεν θά κατορθωτή, 
otpiv έπιστρέψη είς Κατάνην, ν’ άποφύγη τούς δνυχάς 
των, θά συμφωνήση μ’ έμέ, είμαι βέβαιος.

— Εχουν τήν άδειαν, άπεκρίθη ό κόμης τού όποιου 
·■ «ήν άνδρεία* ηΰξανεν ό άνθοσμίας· τούς δίδω δ,τι 

.·; ήμπορέσουν να μέ κλέψουν >
ί,ί —■ Καί άν σας άκούσουνν ;

·— Πώς θά μ’ άκούσουν ·,
— Per Bacco, άνέκραξεν άλλος· προσοχή, κόμη ! 

πολλάκις είναι κατάσκοποι είς τά μοναστήρ>ον. 
ό — Δεν τό πιστεύω. Οί λησταί διά τούς όποιους ό- 
Α«..,|εελεΐτε εϊν’ έδώ πλησίον ; είναι πολλοί ;
Sftj — Πλησιέστατα, καί τόσον πολλοί, ώστε θαύμα 
λι jdvat πώς σάς άφήιαν τήν στιγμήν ταύτην νά ζήτε
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εύρι?χ.<5|χεν<% τότε κατά τύχην εις Μεσσήνην, έστάλησαν 
κατ’αύτών τούς άπήντησαν ίε καταβαίνοντας άπό 
τά όρη των. Καταβληθέντες άπό τόν αριθμόν τών έχ- 
θρών, κατέφυγον είς οικίαν τινά ώς είς άαρόπολιν, δπου 
έπολέμησαν τρεις ήμέρας. 0 κόμης Ούέδερ, ένφ ήτοι 
μάζετο νά έπιβή είς πλοΐον, άπήντ/σε τόν ηγούμενον 
τοΰ άγίου Νικολάου τοΰ Γέροντος, ή μάλλον τόν αρχη
γόν τής ληστρικής συμμορίας, έκπεπτωτότα τής πά
λαι δόξης, συνοδευόμενον άπό χωροφύλακας, καθήμε 
νον έπί ήμιόνου μέ τό πρόσωπόν ίστραμμένον πρό; τή» 
θύραν τοΰ ζώου, έξυβριζόμενον άπό τόν όχλον τόν 
όποιον τοσοϋτον καιρόν κατεφόβισε, καί όστις συνέρρεε 
νά παρασταθή εϊς τόν θάνατόν του.

όμολογητέον ότι σπανίως δεικνύουσιν οί κύριοι ού- 
τοι τήν φιλανθρωπίαν τοΰ ή 'θυμένου τοΰ άγιου Νικο
λάου. Τό 1828, τό μοναστήριον τή; άγιας Κλάρα; I 
έκυριεύθη ύπό λη,στών εξ έφόδου, καί όλ’ αί μοναχαί 
ΐτιμάσθησσν καί έσφάγησαν τή* έπιοΰσαν τής ημέ
ρας έκείνης, περιεμένοντο τςοφαί καί εφόδια, καθώςI 
καί δύω ή τρία κιβώτια πεοιέχοντα χρήματα, τά όποια 
έστέλλοντο πρό; φϋλαξιν είς τήν ήγουμένην. Οί λησταί 1 
ήνοιξαν τήν πύληύ τοΰ μοναστηριού, καί άφοΰ είσήλθον 
αί άμαξαι τάς έκυρίευσαν. Μετά τινα καιρόν προσέ- 
βαλλον μοναστήριον ανδρικόν. Αλλά τήν φοράν ταύ
την, ή επιτυχία δεν ήτον εύκολος, διότι οί πατέρες 
ΰπερασπίσθησα' άνδρείως, καί δέν παρεδόθησαν είμή 
βιασθέντες άπό τήν πείναν μετά πολιορκίαν τακτικήν1 
δύω ή τριών ηχερών έθανατώθησαν δέ όλοι.

Τό παραδοξότερον δέ είναι, ότι, άπό τό μέσον τοιού 
των ηθών άγρίων, εξέρχονται πολλοί οΐτινες, διά τής 
εύγενείας, τή; εύφυίας καί τής χαριεστάτης συμπεριφο
ράς των, άμιλλώνται π.ός τού; κομψότερους καί έντε- 
λεστέρους άνδρα; τή; Εύρώπης, Οί εύγενεϊς Σικελοί,
Soot περιηγηθησαν εϊ; τά ξένα, διακρίνονται συνεχώς 
διά τής ζωηρότητας καί τής χάριτος τοΰ πνεύματός 
των, καί ήθελεν είσθαι εΰκολ.ον νά αναφέρω πολλοΰςοΐ 
τινες διεσκορπισμένοι είς πολλά; τής Εύρώπης πόλεις, 
διαλάμπουσι μεταξύ τών πρώτων. Δεν πρέπει ν’ άπο 
σιωπήσωμεν ότι πλησίον τής φιλοκαλίας των καί τής 
χάριτος περί τού; τρόπους, ευρίσκει τι; καί τινα; ,ταρα 
δοξολογίας κα1 φαντασιοκοπίας. Εγνώοισά ποτέ παρά 
τόΠαλέρυ.ον γηραιόν κόμη τα Σικελόν, πνευματωδες-χτονι 
καί πολλά φιλάνθρωπον, εχοντα όμως τήν γελοίαν1 
μανίαν, τοΰ νά θέλη νά θεραπεύη τοΰ; φρενολήπτας.
Είχε μετασκευάσει εις μωροκομεϊον τό παλάτιον και 
τοΰ; κήπους τών προγόνων του, όπου οί ασθενείς έθε-) 
ραπεύοντο δωρεάν. Περιηγούμενος, μ’ έλεγε, τήν Εύ
ρώπην, ήγανάκτησε διά τόν πρό; τοΰ; παράρρονα; 
βάρβαρον τρόπον. Παρατηρήσας μ’ έπιμονήν τά φαι
νόμενα όσα σχε'σιν εχουσι πρό; τήν μωρίαν, έπείσθη 
ότι τό μόνον αληθές ιατρικόν ήτον ή γλυκΰτή; καί ή 
συγχατάβασι;, ότι πρέπει πάντοτε νά ουγχα ταβαίνωμε» 
είς τάς άνοησία; τών μωρών, ότι οί κακοί τοόποι χχ· 
ή σζ,ληρότη; άναπτύσ'θουσι τήν ασθένειαν, καί ότι τό 
μωροκομεϊον, διά νά γεννά καλά αποτελέσματα, πρέ-
πει να είναι παράδεισος, 
τούτων, άπετάθη εις όλου; Επί τή βάσει τών αρχών 

έν γένει τής Σικελίας τοΰ;
φρενολήπτας, καί τούς συνήθροισεν είς τήν οικίαν του. 
Δεν έβλεπες ούτε άλύσεις, ούτε φύλακας, ούτε χιτώνας 
σιδηρού;, Ζωγραφίαι τερπνότχτχι κατεκάλυπτον τοΰ;

τοίχους. Παντού υδωρ.άναβλύζον έδρόσιζε τόν άέρ<; 
Καθείς έφόρει όποιον ιματισμόν ήθελε, περιεφίρ  ̂
ελεύθερος, καί πολυάριθμοι ύπηρέται πιστοί καί πρό. 
θυμοί, έξεπλήρουν καί τάς έλαχίστας επιθυμίας τ<β>, 

Επεσκέφθην τήν Casa di pazzi — οικίαν μωρβ, 
— ώς τήν ώνόμαζον. Ητον άδύνατον νά ΰποθέση τις 
ότι όλ’ οί κάτοικοί της ήσαν παράφοονες· ’σι με. 
γάλαι καί εύθύγραμμοι δενδροστόιχίαι τής Ιταλικής 

| εκείνης έξοχης, τά πολυάριθμα αναβρύσματα, τ« 
χλοερά λιβάδεια, οί χαριέστάΐοι λοφίσκοι, σ’ ένθ». 
ιχίζουσιν ότι εύρίσκεσαι εΐ; ώραίαν εξοχήν. Εις τά δέν 
δοα έκρέμαντο οί κράοατοι τών πλέον σκληροτραχήλω» 
μωοών, τους όποιους κινοΰσιν οί ΰπηρέ ται· έ*φ δέ 

ι ή κίνησις τών κρασάτων έπέφερε σωτηριώδέ; τι άπο- 
[τέλεσμα είς τό σώμα τοΰ κλινήρους, άλλος υπηρέτη; 
ήοχετο γελών καί εχυνεν δδωρ δροσερόν έπί τοΰ προ
σώπου του. Η θεραπευτική αΰτη με'θοδο; ώμοίαζε» 
αστειότητα μάλλον ή τιμωρίαν. Ο κόμη; έπέμενε βε
βαιών ότι τό αποτέλεσμα άπέβη πάντοτε σωτήριον. 
Γπό τήν σκιάν δρυών καί ΰψικόμων πευκών, ύπήρχον 
μύρια περίεργα αντικείμενα κατασκευασθέντα επίτηδες 
πρός διασκέδασιν τών κατοίκων τή; έζοχή;· ένταΰθα 
έβλεπες παράδοξα καί άελόκοτα αντικείμενα, έκε! 
βροχήν λεπτοτάτην καταπίπτουσαν άπό βράχον υψηλόν, 
καί πορρωτέρω αγάλματα χρωματισμένα, τόσον καλώ) 
κεκρυμμενα έντός τών φύλλων καί τόσον έπιτηδείω^ 
ποοσηρμοσμένα, ώστε ήτον άδύνατον νά μή τά νομίσι 
τι; έμψιχα, καί νά μή γελάση διά τούς μορφασμού; 
των ! Ολα τά γυμνάσματα όσα ώφελοΰσι τήν υγείαν, 
καθώς ή σφαίρα, ή αιώρα, ή ναυτιλία είς μικράν λί
μνην, τό κολύμβημα, άπετέλουν μέρος τής θεραπευτι
κή; μεθόδου. Οί ύπηρέται ήσαν μάλ.ς-α διατεταγμένοι 
νά είναι πάντοτε φαιδροί, καί δι’ εξωτερικής ίλαρότη- 
το; καί άλλων σημείων εύχαριστήσεω; νά άνεγείρωσι 
τοΰ; πεπτωκότα; εκείνους νόας.

Διά νά κατορθώση θεραπείας τινάς ό γέρων κόμης 
•’τέλει λαμπρά; πανηγύρεις, τών όποίων σκοπούμενον 
κΰοίον ήτον ή πεοιποίησι; τών ιχεγαλητέρων παραφο 
ρών τών άσθενών του. Είς τόν νομιζόμενον βασιλέα τή 
Ιταλίας, καθιέρονε τελετήν στέψεως επισήμου· είς τά 
θεωρούμενον Θεόν, διέταττε λατρείαν γενικήν. Χερου 
βείμ, Σεραφείμ, Αρχάγγελοι, όλα τά έπουράνια τάγ 
ματα τόν περιεκύκλοναν. Ετέλεσε τού; ίδιους αύτοΰ 
γάμου; μέ νέαν Ελληνίδα, παραφρονήσασαν έν ώρα 
ναυαγίου, και άζιοΰσαν νά τήν προσκυνώσιν ώς μεγάληι 
σουλτάναν.

Κατ’ αύτόν τόν τοόπον έθεράπευσε μέγαν άριθμο· 
μωρών όφείλω όαω; νά προσθέσω ότι ή κατάστασή 
του έθυσιάσθη όλη σχεδόν εις τήν ευεργετικήν ταύτη 
μανίαν, καί ότι όλίγον πρό τοΰ θανάτου του σπουδαΐαι 
χρηματικαί στενοχωρίαι εϊχο* περί κυκλώσει τόνάξιό- 
λογον τούτον καί ιδιότροπον άνδρα, ουτινος τάς συμ- 
βουλάς καί τό παράδειγμα έπρεπε νά μ.μηθώσιν οί 
ιατροί τών πολιτισαένων τόπων. S. Μ,

Η EPHSIOS
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εύρύχωρον, μέγα μνήμα παρθένου, όπισθεν ήμών β 
άρίζων είναι ζωφερός καί διασχίζουσιν αύτόν συνεχή 
ποικιλόχροα μετέωρα· ή ημιολία, ήττον ηδη εύχίνητος, 
σιγοπλέει μετά προφυλάξεως, διότι γνωρίζει, ότι οί 
χοράλινοι καί λιθοφυτοειδεΐς ύφαλοι έφ’ ών θαλασ- 
σοπ ορεΐ, άνοίγουσνν εύκόλως τάς χάλκινους τρόπιδας, 
δσαι χτυπήσωσιν έπ αύτώ*. Εκαστος εις τήν θε'σιν 
του διά νά προσοομίσωμεν ! ρίψε τήν άγκυραν !

0 ήσυχάζων μέχρι; εκείνου κάλως έκτυλίσσεται, ό 
σιδήρεος οδούς τής άγκύρας δάκνει τήν άβυσσον, ή 
ώραία Νηρηίς σφαδάζει καί τέλος αναπαύεται ώς έπί 
βράχου αδιάσειστου, ήμισυ μίλιον μακράν τής παρα
λίας.

0 Νηρηΐς είχε σταλή νά προστατεύση διά τής 
σημαίας της, τών ρωμαλαίων πλευρών της καί τών 
όρειχαλκίνων τηλεβόλων της τάς είς Σενεγάλην κτή
σεις μας καί τά ριψοκίνδυνα πλοία, τά μεταφέροντα 
έκεϊ ύφάσματα καί ακολασίας εις ανταλλαγήν ελεφαν
τόδοντο;, κηροΰ καί άμμου χρυσίτιδος.

Κ’ έγώ άνίχνευα έπίσης τόν όρίζοντα ΐνα σπουδάσω, 
δσον τό δυνατόν άπώτερον, τήν άξενον έκείνην καί 
άπηνθρακωμε'νην γην, όπου τοσοΰτοι Θνητοί ύπάγουσι 
ζητοΰντες πλούτη καί όπου τοσαΰτα πτώματα άνο- 
ρύττονται, τήν νύκτα, έκ τών τάφων των, ύπό 
τών οξέων ονύχων τής ύαίνης, τοΰ θωός (τζακάλι)καί 
τοΰ πάνθηρος.

Εχαιρετήσαμεν μικρόν τι φρούριον δί έπτά βολών 
κανονιού, αϊτινες μάς άπεδόθησαν εύγενώς, καί ένώ 
οί ναΰται άνεπαύοντο έκ τών κόπων των, ένφ ό 
πλοίαρχος έχαιρε διά τόν εύτυχή πλοΰν αύτοΰ, έγώ, 
άνυπόμονος ν’ άπαντήτω νέας συγκοινήσεις, έγώ τόν 
όποιον καμμία τρικυμία δέν κατέβαλλεν κατά τό διά
στημα θαλασσοπλοΐας άχάριτος καί μονοτόνου, κατέ- 
βην είς μονόξυλόν τις όπερ ήλθε πλησίον μας, καί 
έσπευσα άνευ βραδύτητος, ν’ αψηφήσω τόν oifiovr 
καί τόν λέοντα, τούς δύο τούτους τυφώνας τής έρήμοο, 
μυριάκις τρόμε ρωτέρου; τών σιφώνων καί καταιγίδων 
αϊτινες άνατρέπουσι τούς ωκεανούς.

Δύο άγριοι μαύροι έκωπηλάτουν οί βραχίονες καί τό 
μέτωπον αύτών άπέσταζον ιδρώτα πελιδνόν καί δρι- 
μύν έψαλλον ώς άν μεταβαίνοντες είς οργιά, όργια 
πραγματικώς περιέμενον αύτούς, διότι έλαβον είς 
ανταμοιβήν όλίγον τι άργύριον, διά τοΰ όποιου έσχε- 
δίαζον τήν αύτήν έσπέραν νά λησμονήσωσιν είς Τούς 
ατμούς μεθυστικών ποτών—τϊς ήμέρας τόν κάματον, 
καί τού; κόπους τής προτεραίας καί τής έπιούσης.

Μόλις ΰπέφωσκεν ή ήμερα, κ’ έγώ ήμην ήδη έπί τής 
ακτής άκροώμενος, δί όλων τών αισθητηρίων μου, τόν 
μονότονον φλοίσβον τών κυμάτων, άτινα ήρχοντο καί 
άπέθνησκον πρό τών ποδών μου, καί διερευνών διά τής 
ιδέας μου τό άπειρον τών δύω περικυκλούντων με 
ώκεανών, τοΰ μέν θορυβώδους, εξουσιαστικού, συντρί- 
βοντος τάς νήας είς τήν όρμητικήν βίαν του, τοΰ δε 
τρομερωτέρου καί ίσως πλέον θανατηφόρου, όταν ό 
σψουχ έξυπνα αύτόν τοΰ λήθαργου του.

έγνώριζα τόν πρώτον πολύν χρόνον έγενόμην τό 
παίγνιον τών όρμών του, καί τής οργής, άνεπαύθην 
εϊς τήν φοράν αύτοΰ καί’τήν βίαν, καί άπεφασισα νά * 
σπουδάσω τόν έτερον καί τά φρικώδη μυστήρια τα- 
ινά διερευνήσω.

‘Η Καϊχαέ.

ίέφυρο; γλυκύς, ώς χάϊδιον φίλου, έπνεε πάντοτε, 
ϊ; έπλέομεν θαρραλέω; τά δώδεκα στάδιά μα; 

τήνδραν. ό πλοίαρχος, έχων βοηθητικόν τόν σάλον 
τής βα λάσσης, ήδύνατο νά διευθύνη ενίοτε τήν πρώ-1 
μη πρός τήν ξηράν, τής όποια; έσπούδαζε τούς παρα
δόξου; περιελιγμοΰ; μετά προσοχή; δεικνυούσης, ότι 
έκχιδίαζε μελλούσας τινά; έξιχνεύσει;.

.(ΐΐρίεργον τφόντι παρέχουσι θέαμα αί δυτικαί άκταί 
Τής Αφρικής άπό τοΰ Εΰε'λπιδος Ακρωτηρίου μέχρι 
τοΰΔευκοϋ. ‘Η όμαλότης τής παραλίας σκιαγραφου- 
ρίνης έπί ούρανοΰ πάντοτε γλαυκού, εμποδίζει τά εΐ; 
ίόπέλαγος εύρισκόμενα πλοία νά γνωρίσωσι πού εΰρί- 
«ονται καί ιδού τό αίτιον δΐ 8 ή ζώνη τών λιθοφυτο- 
ιιδών βράχων, οΐτινες περιζωννύουσιν αύτάς τοσαϋτα 
ναυάγια, τοσαύτας συμφοράς είθε.

Μονόξυλα τινα άγρίων κωπηλατούμενα μετά Οαυ- 
ρβστή; έπιτηδειότητος ήρχοντο καί περιέπλεον άπό 
χσιρόν εϊς καιρόν πλησίον τής ημιολίας (κορβέτας-) καί 
ρίςέδιδον πληροφορίας αρκετά ειλικρινείς. Αλλ’ ή 
»4ξ μάς έπέβαλλε φρόνησιν, καί δέν δύναμαι νά σάς 
Μμγράψω όπόση κόπωσις ΰπήρχεν είς τά διηνεκή ταΰ- 
ΐ» ψηλαφίσματα, καθ’ ών τό παρωργισμένον πλήοω- 
ρ« έξετόξευε τάς ένεργητικωτέρας βλασφημίας του.

Αλλ’ ένώπιόν μας, ή θάλασσα μεταβάλλει χοώμα, 
τέ χύματα κοιλώτερα ήδη κυλίουσι μεθ’ εαυτών γι- 
γσντιαΐα φύκη άπεσπασμένα άπό τά βάθη τής 
«ούσσου, καί ώ; άν άπαίσιον τι προμήνυμα ήγείρετο 
ψίροσθέν^ας καί μάς ήπείλει, έδόθη διαταγή νά 
«τρέψωμεν τήν πρώραν πρός τόν άνεμον καί νά συ- 
*τΐίλωμε.Ί άπαντα τά ιστία.

Ο πλοίαρχος μ’ έπλησίασε καί σφιγγών με τήν χεΐ- 
Ρ® μ’ έδειξε τήν λευκόφαιον άκραν, έπί τής οποίας 
to* ήθελε νά περιπλέξη τήν τρόπιδα τής Νηρηίόος.' 
λΜχαλεσα τάς προσφρίτο-ς αναμνήσεις μου καί έπηγ- 
Τ*άοθην, προσευχόμενος ένδομύχως, υπέρ εκείνων, 
τους όποιους ή θάλασσα κατεβρόχθισεν είς τάς άκτάς 

τής έρημώσεως. '»
Εϋρισκόμεθα πλησίον τών Ασόρων νήσων, τών όλε- 

"ΡΧνν τούτων υφάλων, αϊτινες έγενοντο μάρτυρες 
τ»βιιύτων άγγομαχητών τοΰ θανάτου, τοσούτων άπο- 
Υ*ώβεων, τοσούτων ιεροσυλιών . . . Παρέλθωμεν τα- 

ένώπιον τού ψυχρού μνήματος τής Μεδούσης. 
-οτΠλέομεν πάντοτε ... ή θαλασσα γίνεται τριχυ- 
Ρ“&)ί, τά χύματα αύτή; θορυβώδη χυλίονται . . .

SM* τά πανία, συστείλατε, μαζώξετέ τα....... —χαί
^**πειραμε'νον όμμα τοΰ σκοπιωρού έξιχνεύει τόν 
*Λ·*τα διά νά άναχαλύψη τήν στερεάν χαί εΐπη τήν 

τής σωτηρίας χαί τής άναπαύσεως. 
χραυγή αντηχεί, Γή ! γή ! Ιδού αύτη . . . t— 

JlfcA Καί όμαλή εϊς τήν κορυφήν της, ήθελες είπεΐ 
(Φυλλάδιο* 52, Τόμ. Γ. 83
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Φέρων λοιπόν πυροβόλον έπί τού ώμου μου, σπάθην 
ί<ς τό πλευράν μου, πιςόλια ιίς την ζώνην μου, πήραν 
έπί τήςράχεως, έν σημειωματάριου ύπό μάλην, lv$e 
δυμένος έλαφοώς, άλλα βαρύς άπό σκέψεις περί τοϋ 
μέλλοντος, άνεχώρησα μόνος άπό τό χωρίου Μπανού, 
καί έβυθίσθην εις τά ενδότερα, ολίγον μεπμνών περί 
των ελιγμών μιας άτροποΰ, τήν όπ.ίαν έ έν έβράουνα 
νά παραντήσω διά νά περιτρέξω σχοινιάν τινα έκτε- 
ταμένην, εις \άς εσχατιάς τής όποιας ύψούντο μακρα.ί 
στήλαι καπνού μελανός, άναβαίνουσαι καθετί·;; μ-:/ρι 
των υψηλότερων αποστάσεων τής άτμ-, σφαίρας· τοσαύ· 
τη έπεκράτει ή γαλήνη τήν ώραν έκεί-.η; της ήυέρας, 
καθ’ ήν όεύρύ; τοΰ ήλιου δίσκος δεν εϊχεν .ϊ.ί-.ι ύγωθή 
έπί τοΰ όρίζοντος.

Πέντε ή έξ πράσινοι καί φαιοί όφεις, άφ .πνισθέντες 
άπό τον κρότον των βημάτων μου, άφήκαν συριγμόν 
όξύν, κατά τό διάστημα τής ποοείας ο.ου δια υ.εσού

~ V J Μ. 5 > ~ / · V <\των καταχεζαυαενων ίρειχων, ε© ων ε πατουν με ποόα 
τολμηρόν· ειχον ανάγκην άμετατρέπτου άποφασεω; 
διά νά εξακολουθήσω τόν δρόμον μου.

Μετά δύω ωρών πορείαν έσπευσμένην, εφθασα εις 
τά άκρα πυκνού τίνος δάσους καί εύρέθην, άμα εξελ- 
θών, ε’νώπιον είκοσι περίπου μαύρων, άνακαθημένων 
πέριξ ενός τετραπόδου ήμιφαγωμένου. — Ηταν αύτό 
τό γευμάτων.

ί’ίς μέ είδον—ήγέρθησαν, καί διά νεύματος φιλό-
φρονος μ’ ε’προσκάλεσαν νά συμμερισθώ ε’κ τοΰ συμπο
σίου των.

Εδέχθην άφελώς τήν πρόσκλησ.ν καί έκάθησα έν 
τώ μέσω μιας γραίας καί ένός μικρού παιδιού. Εβαλα 
εις τό στόμα μου κομμάτων μαύρου καί ελαιώδους 
κρέατος, καί επιον καθαρόν ύδωρ εντός φλασκιού. 
Προσέφερον δέ εις άνταλλαγήν έν ψαλλίδιον καί έν 
μανδήλιον, τά όποιον έρριψα έπί των ώμων τού βρέ
φους, παίζοντος μέ τά ενδύματα μου.

Οί άνθρωποι, παρ’ ών έλαβα υποδοχήν τοσούτον εγ
κάρδιον, σχηματίζουσιν μίαν των κωμών εκείνων αι- 
τινές κεϊνται πέριξ των Ευρωπαϊκών άποικιών πρός 
δυσμάς τής Αφρικής καί ζώσι δι’ ελεημοσύνης, όσάκις 
οί τυφώνες έρημώσωσιν τάς πεδιάδας, ένθα έσκήνω- 
σαν προσκαίρως.

Δύο άτομα τής νομαδικής ταύτης κώμης έγνώριζον 
όλίγα αγγλικά. Μία δέ γυνή νέα, εύμορφον έχουσα 
τό ανάστημα, τό βλέμμα κομήτου, τούς όδόντας λευ
κότατους, εξηγείτο κάλλισ-ςα εις τήν πορτογαλλικήν 
διάλεκτον. Παρ’αΰτής έπληροφορήθην, ότι οί σύντροφοί 

της περιεμενον εις τό μέρος εκείνο άλλην τινα νομαδι
κήν φυλήν, μέλλουσαν νά φθάση τήν επαύριον. 0 σκοπός 
τής συνελεύσεως ταύτης ήτον ή υπανδρεία της ωραίας 
διερμηνευτρίας μετά τίνος αρχηγού άνδρειοτάτου τού 
βασιλείου τού Μπονί, τού όποιου ή ισχύς ήτο τοιοϊύτη 
ώστε πολλάκις έρριψε τον τρόμον καί εις αΰτά τών 
Ευρωπαίων τά εμπορεία.

Νά περιηγήται τις απλώς μόνον χάριν περιηγήσεως 
είναι μωρία. Εάν αι περιοδείαι δεν μάς διδάσκουσι 
πρός τί να επιχειρώ,υεν αύτάς; καί αν έγώ αποφασί
ζω νά μεταβάλλω συνεχώς τόπον, αναζητώ επίσης τό 
ήθικόν συμπέρασμα τής κινήσεως. Οί κίνδυνοι δέν εί
ναι άληθώς άςιοι θιυμασμοΰ, παρ’όταν υπάρχει ώφέ-
λειά τις εις τό νά τούς αψ/φώμεν.

Εμεινα λοιπόν, θέλων νά μάθω. ξ
Επελθούσης τής νυπτός, οί άγριοι έζηπλώθησαν ( 

σκεπασμάτων μάλλινων καί έστεγάσθησαν ύπό δορ 
λεόντων, τίγρεων καί ιπποπόταμων. Εμιμήθη» 4 
τ·-·ύ; ε’γώ άλλα δέν ήμπόρεσα νά κοιμηθώ δι’δλ, 

(τής ·. j -.τός, έξ αιτίας τών τρομερών κωνόπων tj 

μερών εκείνων, δακνόντων καί θορυβούντων άνηλε8( 
Πριν άποκοιμηθώσιν, οί άγριοι είχον είπεϊ σύντοώ 

τινα προσευχήν, καί έπανέλαβον αύτήν, όταν ήγερί, 
σαν. ίΐά; άνήρ, πάσα γυνή κατά τάζιν ήλικίας y 
άλληλοδιαδόχως έπλινον τούς πόδας των εΐς τι εΰρί 
χώρον τέναγος έκεϊ πλησίον κείμενον, οΰ ή πηγή έφό 
νέτο άρχομε'νη έπί υψηλού τίνος ορούς σκιαγραφοιιρί 

Ινου εις τον ορίζοντα. Τελεσθέντων τούτων, οί άγ;« 
έτράπησαν πάλιν πρός τό χθεσινόν τετράπουν των, < 
όποιον κατέφαγαν ήδη σχεδόν ολόκληρον.

Εγώ έγραφον καί ιχνογραφούν. Ούδείς τών άνθρό 
πων εκείνων παρεδέχετο τήν άποπτικήν ζωγραφίι 
(perspective), ούδείς έννόει τήν θεωρίαν τών σκιίι 
μόνον εις τάς γραμμάς έβλεπον εΰλογόν τι, καί ie 
σκέδαζαν πολύ μέ τόν ιστορικόν καί τόν καλλιτέχνη 
όστις ένόμιζεν ότι είχον αξίαν τινα οί λόγοι του a 
τά ΐχνογραφήματά του.

Μετά τό τέλος τού λιτού νεύματος, οί σύντροφ 
μου έχόρευσαν πρός τόν ήχον τυμπάκου καί ένός όςρί 
κου χελώνης. ό χορός ήτον είδός τι πτερνοκοπήμε 
τος διηνεκούς, συνοδευομένου διά πολλών χειρονομώ 
καί άσματος μονοτόνου, τρεις μόνον έχοντος μουσικέ 
φωνάς (notes), καί ψαλλομένου ύπό πάντων.

Εψαλα κ’ έγώ μετ’ αύτών καί οί άγριοι τοσοϋπ 
έθελχθησαν ώστε πάντες άπό τήν χαράν των ήλθι 
νά με έναγκαλισθώσι. Τούτο μέ παρεκίνησε νά τηρί 
σω άκολούθως. σιωπήν. . . .

Οταν δέ έπαυσαν οί χοροί, καί άπας ό δυσειδής ώ 
ιτος όμιλος, άνδρες, γυναίκες καί παιδία, έννόηΜΐ 
ότι ή άνάπαυσις καί ή ακινησία έγένοντο ήδη άναπί-Ι 

I φευκτά ύπό τόν άκτινοβόλον ήλιον, όστις ηοχιζε *1 
τοξεύνι έφ’ ήμών τά πλέον κάθετα βέλη του, εΐδειΙ 
•’ρχομένην πρός με μέ βήμα έλαφρόν, μέ τρόπε’ 
άνειμένον, τήν μνηστήν, ήτις λαβοΰσάμε έλευθέρως δύ 
τού βραχίονος μ’ έδωκε νά έννοη'σω ότι εύχαρίστω! 
ήθελε κάμει μετ’ εμού μικράν περιδιάβασιν.

ή Καϊκαέ, όνομα όχι πολύ αρμονικόν, ή Καϊχβ 
δέν μ’ ένεπνεε κανένα φόβον, άν καί Ευρωπαίο; άν»· 
έχει λόγους νά δύσπιστή κατά τών άγριων. Ητο ήλι· 
κίας μόλις δεκαέξ ίτών οί πόδες αυτής καί αι χεϊρϊί 
είχον άκραν κομψότητα, τό λέγειν τής είχε τι ξένε’ 
καί μελωδικόν ένταυτώ καί τό μειδίαμά της ήθελί 
σέ καταστήσει τολμηρόν. . . .

Τό ένδυμα τής φιλοπαίγμονος Καϊκαέ ήτον άπλβ»· 
στατον καί εϊχεν ιδιαιτέραν τινα χάριν. Αντί χλ«ί· 
νης καί έμβάδων, αντί πέπλου καί μανδύου, έφόρει ε» 
άπλούν περιδέραιου έξ ΰαλίων, δεδεμένον όπισθεν τώ 
λαιμού διά στενής έρυθράς ταινίας.

Δεν δύνασθε νά συλλάβητε άκριβή ίδέαν πε τ* 
εύμορφου ταύτης συντρόφου, τής ,έ»δεδ»μένης μέ τβι- 
θύτην δαφανή καί ίλαφφάν ίσθήτα . . . Καί ίμ** 
ήθελα νά είναι πλέον κεκαλυμμενη, διότι ή σεμνότΜ 
καί εΐς αύτόν τόν τροπικόν είναι απαραίτητον προσόν·

Εβαδίζομεν λοιπόν κρατούμενοι τών βραχιόνων **

ναι- πρώτα, όχι*

ή μάλλον είπεΐν ώς δύο αδελφοί καί τα- 
είς θΐνα τινα λευκής άμμου, έν τά> 
έςιλβον πολλά μόοια χρυσού καί ψάμ- 
Εκαθίσαμεν ύπό τίνα ώραίχν βανα- 

ή εύρύχωρος σκιά μάς έπροφύλαττε θαυ- 
τών καυστικών τού ήλίου αχτίνων, καί ή 

λαμβάνουσχ με τής χειράς μέ άρκτον περιεο- 
μέ ήρώτησεν άν ό τόπος, τόν όποιον 

μέγχς.
τής άπεκρίθην.

καί γυναίκες πολύς ·
περισσότεροι παρά εις τήν Αφρικήν, 

βανανέαι, γοΐψβαι, κοκκοβόλανοι ;
Διόλου.

τόπος, πού δεν έχει ούτε κοκκοβαλά- 
καί όπου έχει άσπρους

Καί άς λέγωσιν έπειτα ότι ή Ευρώπη δέν αντανα

κλάται εις τάς έρήμους τής Αφρικής.
θέλων δέ κ’ έγώ έπίσης νά μιμηθώ τήν περίεργόν 

μου, τήν ήρώτησα, προσποιούμενος άγνοιαν, έάν, εΐς 
τήν μεμακρυσμένην πατρίδα της ίιπήρχον εύμορφοι οί- 
κίαι, πολλοί άνθρωποι, εύμορφα όπλα.

— Σπήτια, καλύβας πού κτίζομεν εις μίαν στιγ
μήν, δάση, βουνά, πεδιάδες, γέφυραι. Ημείς κολυμ- 

βήται ώς σπάροι.
— Ναί, όλ’ αύτά καλά, άλλά άσπρους δέν έχετε.
— Τόσον καλήτερα, άσπροι, πονηροί, κακοί άν

θρωποι.
— Μή φοονής τάχα ότι θέλω νά σέ κακοποιήσω.
— θΧι> έσύ μόνος, όχι αρκετά δυνατός., c>·' r-·-’, -κ- ιΩ λαοί πολιτισμένοι ! όποιαν ευγνωμοσύνην άφίνετε 

εΐς τάς καρδίας τών αγρίων εκείνων ανθρώπων, όλων τών 
είναι ες έυενου, του; δαίμονας άρχιπελάγων καί όλων τών χωρών, όταν έρχεσθε νά 

ζωγραφούσι λευκούς όπως είναι οί Ευρωπαίοι μεταφυτεύσετε ένμέσω αύτών τάς τέχνας σας, τήν 
Λοιπόν, ειπον εάς τήν σύντροφόν μου, άόιαφορως βιομηχανίαν σας, τήν θρησκείαν σας, καί τά έλαττώ- 

περί τά τής φιλοφροσύνης, δέν μ’ ευρίσκεις ματά σας.» , ; j Ητοιμαζόμην νά έρωτήσω έκ νέου τήν Κχϊκαέ, ότε
Καθόλου, εσυ άσπρος. agr/) έκυψεν αίφνης καί προσκολλώσα τό ούς κατά τοΰ
Καί δεν θά μέ ήθελες αρραβωνιαστικόν σου ; έδάφου; άνεπήδησε, κραυγάζουσα. ίαινα ! ύαινα !

‘ Ηθελησε νά φύγη, άλλ’ έγώ τήν έκράτησκ έκ τοΰ 
ιβραχίονος καί τή έδωκα τήν σπάθην μου, 
τήν όποιαν ήοπασα μέ υπερηφάνειαν όλως 
νεανικήν, ένφ έγώ, λαβών τό πιστόλιον 
εις χεΐρας, έμενον είς θέσιν αμυντικήν καί 
είπον καθ’ έαυτόν..

— Αγαθή τύχη ! Ιδού εν έκ τών ανέλ
πιστων εκείνων επεισοδίων, τά όποια ά
παντα εύχαρίστως ά περιηγητής, όταν βέ
λη νά έχη τί νά διηγηθή έν τή επιστρο
φή του.

Ο θήρ κνύζων ήλθε- πρός ήμάς, πε
ριστρεφόμενος έλεκοειδώς, άνοίγων τό δυ
σώδες στόμα του, τό άφρίζον άπό τόν 
φαρμακερόν σίελόν του, υψών τά οξέα ώτά 
του, άναστρέφων τάς πυρράς καί άτάκ- 
τως έσπαρμε'νας τρίχας του, σαρώνων τήν 
άμμον διά τής σειοομένης κατά γης ούράς 
του. Είκοσι βήματα μακράν ήμών ή ύαινα 
ε’σταμάτησε, φρικιώσα καθ’ όλα τά μέλη 
της καί τοϊεύουσα καθ’ ήμών άπό καιρόν 
είς καιρόν βλέμματα λαθραία.

— Τράβα, μέ εϊπεν ή Καϊκαέ, ποοχω- 
ησασα ολίγον έμποός.

— Οχι, ακόμη, τής άπεκρίθην, φοβεί
ται ώς ά τυμβωρύχος, νά τήν τυραννησω- 
μεν ολίγον. Οί κακοί δέν έχουσεν ίσως 
παρά μίαν μ<|νην ημέραν μετάνοιας καί
τύψεως συνειδότος. Πρέπει ν’ άφήσωμεν 
μίαν ώραν είς τόν μοχθηρόν τούτον εχθρόν, 
όστις ήθελε μάς καταφάγει, άν μάς εΰρι- 
σκε κοιμωι^νους ή άοπλους.

0 Ρουβιέρος* είς τών έν τώ Εΰέλπιδι 
Ακρωτηρίω φίλων μου, μ’έλεγε μίαν ήμέ- 
ραν ότι ήτον αίσχος ν’ άποκτείνη τις γλί
ναν διά μολυβδοβόλου, καί ότι τό πολύ
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πολύ έχει τις άδειαν νκ τήν φονεύση διά τοϋ κοντακίου 
τοϋ δπλου του.

Αλλ’ έδει νά τελειώσωμεν ρεέ τδ αποτρόπαιου θη
ρίον· παρεχάλεσα λοιπόν τήν εύμορφον άγρίαν νά μείνη 
εις τόν τόπον της, και επήγα πρός τήν υζιναν κρατών 
τό πιστύλιον. Τό ζώον ώρθώθη, (κυμάτισε τό σώμά 
του οϊονεΐ θέλων ν’ άποφύγη τήν μάχην, έπειτα ήγέρθη 
(πί τών οπισθίων ποδών του καί προσέμενε τήν έφο
δον. 0 φαρμακερά αναπνοή του έφθανε μέχρι; ε’μοϋ 
καί μ’ (προξενεί ναυτίαν. Υψωσα τό πιστόλιον διά νά 
πυροβολήσω, ή ύαινα ώρικησε κατ’ επάνω μου καί έγώ 
(πυροβόλησα. Τό θηρίον έπεσε χαμαί.

— Απέθανε ·, μέ εΐπεν ή άγρια.
— Απέθανε-ν , ,— Ας την παρωμεν.
‘Η Καϊκαέ (πλησίασε διά νά πιάση τήν ύαιναν άπό 

τήν ούράν· άλλά τά μοχθηρόν καί υποκριτικόν ζώον, 
διά τίνος τελευταίας προσπαθείας, μηκύνει τόν λαι
μόν του, άνοίγει τό στόμα του καί δάκνει τήν δυστυ
χή κόρην είς τόν πόδα.

Τήν αύτήν στιγμήν συνε'τριψα τήν κεφαλήν του διά 
τοΰ κοντακίου τοϋ πιστολιού μου καί έσπευσα νά περι
τυλίξω διά τεμαχίου τού χιτώνο; μου τήν πληγήν 
τής άγρίας.

— Αύτό τίποτε ! μέ είπε μειδιώσα καί μέ βλέμμα 
άκρας άγαθότητος.

— Πλήν δύναται νά γίνη πολύ.
>— όχι, καλέ μου άσπρε, αύτό τίποτε.
Ο κρόκος τού πυροβολισμού (θορύβησε τήν περιπλα- 

νωμένην συνοικίαν. Είδομεν νά τρέζωσιν άνδρες τινές 
έκ τής φυλής τής Καϊκαέ, οϊτινες έβράδυνον τήν πο
ρείαν των, άμα παρετήρησαν, δτι ή άγρία κόρη καί 
έγώ ήμεθα εϊς άκραν αρμονίαν. ’Αφού δέ μας έπλη- 
σίασαν, μάς έπληροφόρησαν, δτι είδον μακρόθεν τήν 
συνοδίαν τοϋ Δεγαγέ, τοϋ άρειμανίου μελλονύμφου 
περί οϋ τοσαύτα θαυμάσια έλέγοντο.

ίΐ ! ζωηρά καί θορυβώδης ήτον ή χαρά, ένθερμος καί 
ειλικρινής ή άγαλλίασις τών άπλοϊκών, ή μάλλον αγρίων 
τούτων ανθρώπων, άμα συνήλθον, άμα (νταμώθη- 
σαν. Μολαταύτα ό Δεγαγέ εφάνη δυσαρεστηθείς διά 
τήν παρουσίαν μου, καί ρίψας επάνω μου βλέμμα άγριον 
καί όργίλον, ήτον ϊσως έτοιμος νά μέ κακοποιήση, 
όταν ή Καϊκαέ έτρεξε καί τω είπε λέξεις τινας συν
τόμους. Αί έκφραστικαί χειρονομίαι της μ’ έδωκαν νά 
έννοήσω, δτι διηγείτο τάν φόνον τής υίαίνης. Γενομέ- 
νου δέ τούτου, ό Δεγαγέ ήλθε πρός έμέ, έθεσε τάς χεϊ- 
ράς του έπί τών ώμων μου, έκτύπησε τρις τό μέτωπόν 
του έπί τού ϊδικοΰ μου, καί μέ παρεκάλεσε νά δεχθώ 
εν εύμορφον άκόντιον τού πολέμου, έδέχθην τό δώ
ρον ασμένως, καί μή θέλων νά φανώ όλιγώτερον αύ
τοϋ γενναίος, άπέβαλλον τό έσωκάρδιόν μου, καί τού 
τόεδωκα, έπαναλαβών ο,τι έπραξεν αύτός έγχειρίζων 
μοι το δώρόν του.

έπειτα (κάθισαν άπαντες, συνωμίλησαν πολύν ώραν 
καί δλοι συγχρόνως έκτύπησαν ελαφρώς τάς παλάμας 
των. ’Αφού περιέμεναν ήμισείαν ώραν, κατά τό διά
στημα τής όποίας τά πρόσωπον καί οί ώμοι τής Καϊ
καέ ίκαλύφθησαν διά πέπλου, ό ορμητικός μνηστήρ 
ήγέρθη διά μιας, καί εύρέθη πάραυτα πλησίον τής 
μνηφής του, τής άπέσπασε τό κάλυμμα, (κάθισεν εΐςτό

πλάγιόν της καί τής άπέτεινε λέξεις τινάς 
μονοσυλάβους, καί προφεοομένας ιός φωνάς 

ή συνοδία του Δεγαγέ συνέκειτο έξ έκατόν 
πων τουλάχιστον, οϊτινες έτρεμον άπό μίαν 
άπό εν νεύμα τοϋ φοβερού αρχηγού των. 
φωνήν ήχώδη, καί έως δώδεκα άνδρες καί 
ϊστάμενοι είς τάς τελευταίας σειράς, ήλθον 
καί κατέθεσαν πλησίον τής νύμφης 
Επειτα άποσπών τήν ζώνην, 
όσφύν του, έσυρε θήκην τινα δθεν (ξέβαί 
ρίπου μαργαρίτας ώραιοτάτους καί μεγάλους. Η 
καε έδέχθη μειδιώσα τό δώρον, καί ό εύδαίμων 
λεμιστής ΐξηπλώθη επί τής έτοιμασθείσης δί 
κλίνης έκ λαμπρών δερμάτων λέοντος καί 
τήν κεφαλήν ς·ηρίξας έπί τών γονάτων τής μνηστής 

Ιίδυνήθην τότε, πριν ή αποκοιμηθώ, νά 
ρήσω άνέτως τήν κατασκευήν τοΰ παραδόξου 
άνδρός, περί τού όποιου ιδίως τ’ αγγλικά 
σώζουσι φρικωδεστάτην ένθύμησιν. Τό 
ήτο μάλλον υψηλός, ή πικνή κόμη του (κάλυ-τι 
μέτωπον πεπιεσμένον, τό στήθος εϊχε τετράγωνον ζϊί 
τούς ώμους σαρκώδεις. Σπασμός τις νευρικός άνεκίνει 
άκαταπαύστως πρόσωπον πλατύ καί ιξώδες, στόμα 
παμμεγέθες, ρίνα είς άκρον συμ,ήν και μήλα τών 
παρειών όστώδη καί υψωμένα, ή; ιής άποζοιμημένης 
τίγρεως, οί μυώνες του έτανύοντο καί άνεσκίοτων κατά 
διαλείμματα άνισα, ή δέ πνοή αύτού ήτον μουγγρητόγ 
τι μάλλον, όμοιάζον απειλήν, ό Δεγαγέ γεννηθείς εί; 
τήν έρημον παρέλαβεν έξ αύτής δ,τι παρουσιάζει νε
κρώσιμου καί φρικώδες. Εκτός τών στιγμών καθ’ ά 
χρεώστει άφεύ/.τως νά κάμη χρήσιν τού λόγου, δλον 
όν λοιπόν χοόνον έτήρει σιωπήν αληθώς φοβέραν δι’ 
ν τινα έτόλμα νά προσηλώση τό βλέμμα του έπί τής 
ξαιρετική; ταύτης φυσιογνωμίας είς χώραν δπου τα 
άντα είσίν έν αρμονία είς τε τόν πλούτον αύτών καί 
ήν πτωχείαν.

‘Η Καϊκαέ μ’ είδε μέ τινα λύπην νά ζωγραφίζω 
όν μνηστήρά της. Εφοβεΐτο, έλεγε, μή ό Δεγαγέ πλη- 
ιφορούμενο; τούτο, ήθελεν ύποθέσει, δτι έζη'τουν νά 
ώσω είς τούς Εύρωπαίους τά χαρακτηριστικά του, καί 
ιά νεύματος μέ παρεκάλεσε νά κρύψω τήν εικόνα.

Ηθέλησα, πριν έξαπλωθώ έπί τίνος τάπητος μαλ- 
ίνου, μενόντος κενού, νά σφίγξω τήν χεϊρα τή; εύ- 
,όρφου συνοδοιπόρου μου· τήν εύρον καίουσαν·

— Τί έχεις ·, τήν ήρώτησα·
— Τίποτε, μ’ άπεκρίθη.
— Δεν έννοώ·
— Εχω δλα, καί φοβούμαι νά χάσω δλα διαμιάς.
— Διατί;
— Κεφαλή μου γυρίζει.
— Εΐναι άπό τήν χαράν, έ 1 Καϊκαέ ;
— Χαρά οχι, πυρεττός. Εσύ νά κοιμηθής, καί αύ- 

>ιον νά έλθης νά μέ είπής καλημέρα.
Μόλις έκλινα τήν κεφαλήν έπί τής κενής έκείνης 

ιτρωμνής, καί ήσθάνθην υποκάτω μου κίνησίν τινα 
ιυματοειδή· άνετριχίασα καί ήγέρθην καί έθεώρουν 
χροσεκτικώτερον τό προσκεφάλαιόν μου· φαντασθήτε 
δέ ύπό ποίου τρόμου καί φόβου κατελήφθην δταν 
ίϊδον αίφνης νά έξέλθη έκ τίνος πτυχής τού σκεπάσ
ματος τεοαστία κεφαλή ένός βόα fboa)!

'καί'επεσε κατά γής. Ετρεξα νά ΐ)ώ..

ϊότυχώς, ό δφ^ις ήτο χειροήθης· είς τών γειτόνων μου 
ρθη, τόν συνέλαβεν έκ τού λαιμού ισχυρά, καί μετά 

πίνας απειλητικά; λέξεις καί συριγμόν όςύν, τό τέρας 
ίτυλίχθη έκ νέου είς τήν θερμήν κλίνην, τήν δί αύτόν 

ήτοιμασμένην.Πανσέληνος λαμπρά διεδέχθη τόν ήλιον, ήτον δρο- 
ά ή νυκτερινή αύρα, σιωπηλή ήτον ή φύσις, καί 
ις κρότος τις διηνεκής καί δμοιος με σπινθηροβο- 

«σμόν ηλεκτρικόν, ήκούετο έξερχόμενος τής γής, έμ- 
φβίνων πόσον ήτο τρομερός ό καύσων τής ημέρας.
•V; Κτύπος τυαπάνου. άκουσθείς μακρόθεν (ξύπνησε 
«οΰς άγριους. Ητο τό περιμενόμενον σύνθημα τής τε
λετής τού γάμυυ. Ο Δεγαγέ άμα εύρέθη όρθιος, καί 
«ίονεί έτοιμος πρός αίματηράν τινα συμπλοκήν. ‘Η 
Καϊκαέ (στάθη πλησίον του, ενώ οί λοιποί άνεκ.άθησαν 

κιίκλω τών μελλονύμφων.
0 Δεγαγέ κοσμεί τούς ώμους, τήν κεφαλήν καί 

λαγόνας τής μνηστής του διά τεμαχίων (λεφαν 
δεμ ένων μέ κίτρινον χαλκόν καί ζωγραφεΐ 

ώς διά καλάμου όξέως κατά τήν άκραν, σχή- 
τινα έπί τών κνημών αύτής καί της όάχεως.

έτοιμον δλα τά μέλη, μέ φωνήν άνη'συχον 
ρώτησε* ό Δεγαγέ τί έχει — ή νέα κόρη, άφεΐσα 

ν νεκρώσιμον, (τάνυσε τάς χεΐρας, περιεστρά-

Επεσεν ώς λοστός σίδηρους, εις 8ν ούδεμία δόναμις 
ήδύνατο νά δώση ελαστικότητα. Τά δμματά της ήσαν 
ανοικτά καί (ζέχοντα τού ν.οιλώματός των, ή γλώσσα 
της παχεΐα καί πελιδνή καί έξ δλων σχεδόν τών πό
ρων της άπέρρεον θρόμβοι μέλανο; αίματος καί (φθαρ

μένου.Δέν (ματαιώθη τής υίαίνης ή κλήσι;· τό δηλητήριον 
ϊίσέδυσε ταχέως εί; τάς αρτηρίας τής ταλαίπωρου 
κόρης, καί τάφος καλυφθείς διά κλάδων φοίνικος (γέ- 
ι,ετο ή νυμφική παστάς τή; μελλονύμφου !

Ο Δεγαγέ ύπό άπλετου λύπης κυριευθείς άνεχώρη- 
σεν, έτι άρθρου βάθέως, καί αί εφημερίδες τοϋ Λονδί
νου όιεφήμησαν, μικρόν έπειτα, τρομεράν τινα κρε- 
ουργίαν, έκτελεσθεΐσαν ύπό τού άγριου κυριάρχου τών 
μερών (κείνων. Ηταν ή έκατομβή (πί τοϋ τάφου τής

Ηολυςένης (κείνης τής ερήμου. !
Πένθιμον καί λυπηρόν παρέστησε θέαμα ή δυστυ

χή; αύτη κόρη, ή πρό μικρού μέν τοσούτον ζωηρά, 
σερπετή, πλήρης ζωής καί μέλλοντος, μετ’ ολίγον 
δέ, πεσοΰσα νεκοά καί ακίνητος διά παντός . . .

Ανδρες, γυναίκες, παιδία, παρήλλαξαν σιωπηλοί 
καί τήν κεφαλήν κάτω νεύοντες ένώπιον τού ψυχρού 
πτώμ,ατος τής παρθένου, ’ίΐίή μονότονος συνωδευε

ήν πορείαν των, έκαστος δε έκλινε γόνυ διαβαίνων 
Λ· — -—I διήο-τήν πορείαν των, εκαο-iu^ (__έμπροσθεν τώ» ποδών τού θύματος, καί δταν διήρ

χοντο πλησίον τής κεφαλή; έκυπτον καί τά μέτωπον 
|τοϋζώντος τρις ήγγιζε τό τής νεκρά;.

' —-«.ΛίΤιΜΟ τάφο; άνωρύχθη ύπό τών χειρών 
άμ.φοτέρων τών φυλών. Ηνοιξαν αύτόν 
βαθύν πέντε πόδας. Ποίν καταθέσωσιν 
ετό; αύτού τό πτώμα, έρριψαν δλοι 
τοσφοράν πίνα, ώ; τεκμήριον τής λυ

τών, άμα δε πεοιετύλιξαν τήν δυ
στυχή Καϊκαέ είς τά υφάσματα τού 
τεθλιμμένου νυμφίου της καί χεΐρες ρω
μαλέοι κατεβίβασαν αύτήν εύλαβώς καί 

εις τό τελευταϊόν σκήνωμά της. 
Αλλά καθ δλην τήν νεκρώσιμον τελετήν 
ούτε έν δάκρυον έρρευσε, ούτε λέξις έ- 
προφέρθη, ούτε μία βλασφημία ήκούσθη. 
Ελεγες δτι οί άγριοι εκείνοι άνθρω
ποι κατείχοντο ύπό άπογνώσεω; τήν 
όποίαν (φοβούντο νά (κδηλόσωσιν, ύπό 
θλίψεως τής όποίας έζήτουν νά τηρή- 
σωσιν (πί μαζρόν τήν ένθύμησιν.

Β.
Τίγρις χα·. Πάτθηρ·

Τριών ήμερώνιάνάπαυσις, ώραϊος και
ρός καί περιδιαβάσεις ήρχισα» νά μ’(- 
νοχλώσι καί σχεδόν μετεμελήθην διάτας 
πρώτα; μου εκδρομάς καί τάς έλπίδας 
μου, δταν πυκνά νέφη, ερχόμενα (κ με
σημβρίας μ άνηγγκιλον συμβάν τι, δηλ. 
διάχυσή τινά, εύχαρίστησιν, εύτύχημα. 
Ερριψα βλέμμα έταστικόν (πί τών κα- 
μήλων ήσαν ακίνητοι, καί συνεπαίρανα, 
δτι κανέν άγριον θηρίον δέν ήπείλει τήν 

ίπαυσίν των. Τί ήτο λοιπόν ;

r
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ήτο συνοδία άδοιπάρών (κερβάνι), οϊτινες άφοΰ 

άπεπλανήθησαν εντός τής έρημου ίτΛ τής όποιας έπο 
ρεύοντο από μεσημβρίας προς άρκτον, έτράπησαν πρός 
άνατολάς, έλπίζοντες νά εδρωσιν όδηγόν τινα καί πρό 
πάντων πηγήν τινα δδατος γλυκέος, διότι ή πείνα 
καί ή <5ίψαε έδεκάτισε τούς Αραβας και τούς αΐθίο 
τής Αγνόλης, έξ άν ή συνοδία συνέκειτο.

Ουδέποτε ένέτυχον συνάντησιν ψυχροτέραν καί οίκτι- 
ροτέραν. έχαιρετήθησαν διά τού βλέμματος· οί φθά 
σαντες πρώτοι έδειξαν τώ δακτύλιο εις τού; έλθόντας 
έπειτα τήν πηγήν, όπου κατεπαύομεν τήν ίίψαν 
μας, επειτα συναλλαγαί τινες έγένοντο καί τά δύω 
στρατόπεδα άπεκοιμήθησαν εν πλησίον τοΰ άλλου, 
ώς νά μήν ήσαν τέκνα τής αύτής γης, ώς νά μήν 
έθερμαίνωντο ύπό τοΰ αυτού ήλιου, ώς νά μήν ύπέ- 
κειντο εις τάς αύτάς τών στοιχείων έπηρείας, οί άν
θρωποι, οϊτινες περιεπλανώντο εις τάς έρημους τήε 
’Αφρικής. Ποια είναι ή πατρίς τών μαύρων τούτων 
χαλκοχρόων ανθρώπων; Τά στε'πη όπου άναπαύοντα., 
τό όροπέδιον, τό όποιον διήλθον, ή άμμώδης έρημο; 
τήν όποιαν διατοέχουσιν, τά δάση τά όποια διαπε- 
ρώσιν. Π πατρίς τών ανθρώπων τούτων είναι ό κόσμος 
ή μάλλον είπεΐν δέν έχουσιν ούτοι πατρίδα.

Ηγέρθησαν καί έκοιτάσθησαν, ηγέρθησαν πάλιν καί 
έκοιτάσθησαν έκ νε'ου, επιον εις τήν κοινήν πηγήν, 
έφαγαν έκ τών ιδίων καμήλων, Αραβες καί αιθιο- 
πες ποοσηυχήθησαν, οί μέν εις τόν Μωάμεθ, οί δε εις 
τόν φοίνικα, εις τήν λεοπάροαλιν, είς τόν κροκόδηλον, 
εις τόν ήλιον, εις κορμόν δένδρου·

Οί άποπλανημένοι όδίται έσήκωσαν τό στρατόπεδόν 
των εν ροπή οφθαλμού.

Εμελλον νά χωρισθώσι χωρίς καν νά σφίγξη ό είς 
τοΰ άλλου τήν χεΐρα, δταν πλησιάσας Αραβα τινα 
γνωρίζοντα ολίγα Πορτογαλικά, τόν ήρώτησα πού 
επήγαινε.

— Με'κα, με άπεκρίθη.
— Αλλά, πρώτα;
— Πρώτα έρηυ,ος.
— Καί έπειτα ;
— Επειτα Μαροκον.
Εσκίρτησα άπό χαράν ή συνοάία τών όδοιποοων 

έπήγα’.νεν είς Μαρόκον, άλλα διά νά φθάση είς τήν πρω
τεύουσαν ταύτην, έπεεπε νά διατρέξη πολλούς κινδύ
νους, έπρεπε ν άφήσγ, τήν χώραν τών σχοινιών, τήν 
τών όρυμόνων. Επρεπε νά μακρυνθή τής παραλίας, τής 
οποίας αί περίστροφα’, ήθελον άργοπορήσει πολύ τούς 
όδοιπόρους. Επρεπεν εν ένί νά πατήσωμεν τήν έρημον, 
νά διασχίσωμεν αύτήν είς τό δυτικόν τούλάχιστον 
αύτής μέρος κατ’ ευθείαν γραμμήν, καί τούτο έπραγ- 
ματοποίει ήόη μίαν τών γλυκύτερων μου ελπίδων.

Μετά τά κύματα τού ωκεανού, τά κύματα τής 
μεγάλης έρημου, - δύο τέρψεις άλληλοδιαδόχ ως έρχό-

V βλέπετε λοιπόν, δτι είσ τΑμ ~..η 
σπουδής τά πάντα

• · · r. l η.μεναι· βλέπετε λοιπόν, δτι είς τόν άνθρωπον τής
δέν είναι ταλαιπωρία. Δυνάμει. . __  Γ____Γ.·»- »

παιγνίων τινων θαυματοποιϊκών καί κινήσεων τοΰ ράβδου, τής μάστιγος ή τοϋ βέλους αΐθίοπός 
καλαβάθρου μου έφιλιώθην έν τάχει μέ δύο τρεις έκ τρέχοντος είς καταδίωξίν του. Τά κρέας τών 
τών νεωστί έλθόντων, τοϊς εϊπον τόν σκοπόν μου τού τούτων ζώων έχρησίμευεν ώς τροφή καί άπό 
νά τούς συνοδεύσω μέχρι Μαρόκου, δπεο καί έδέ- λακόν δέρμα του οί όδοιπόροι κατεσχεύαζι 
χθησαν, έάν όχι μετ’ εύχαριστήσεως, τούλάχιστον άνευ τι σανδάλων, προφυλαττόντων αυτού 
δυσαρέσκειας. χύτητος τών ϊιθαρίων

Μετά μίαν ώραν εΐχομεν κινήσει. Τέσσαρες 
λοι φέρουσαι ασκούς δδατος μεστούς ήνοιγον τήν πο
ρείαν αύτών δέ προηγούντο δύο Αραβες, ών ό είς 
έκράτει τρίαιναν σιδηράν καί δ ετεοος κέρας, εις μ 
σάλπισμα τοΰ όποιου εχρεώστουν ν’ άποκριθώσιν άλ
λοι σαλπισταί, τοποθετημένοι κλιαακηδόν κατά ΐσβί

ίϊν, άρχεται ή έρημος.
ςΚπαυθημεν έκ νέου. At κλεψίδραι έκαστου ούλα- 

ιοεβλήθησαν, οί γεμάτοι ασκοί ήγγίσθησαν διά 
• σιδηρά; καί αί άποκεκμηκυΐαι κάμηλοι έφο- 
stv διά νά χρησιμεύσωσιν ώς τροφή είς τούς ό- 
ους, πρσφυλάττοντας τάς ζωοτροφίας των <

ι ανάγκης.
/την ήδη φοράν έστήθησαν αί σκηναι και κατα 

«άτον γενική προσευχή κατηυθήνθη πρός τόν Τψιστον 
ήτον αξιοθαύμαστος τωόντι ή ένθερμος πίστις τών 
ανθρώπων εκείνων, οϊτινε; προσπίπτοντες πρηνείς, καί 
«ρός τήν Ανατολήν έχοντες έστραμ.ένον τό πρόσωπον, 
έδέοντο τοϋ προφήτου των ινα εύοδώσγ, αυτού; ευτυχώς 
«I άνευ κινδύνων διά τής έρημου.
•Λνή δέησις άνέβη είς ουρανόν. Μόλις έπαυσαν οί 
Λβλμοί τής εύγνωμοσύνη; καί τής αγάπης, καί κραυ-

αποστάσεις. Μετά τάς καμήλους ήρχοντο έως είηί 
στρατιώται ώπλισμένοι με σπαθία, πυροβόλα, 
κρατούντες διά χειρών σάς ήνίας άλλων τόσων ίππων 
έφ’ ών έκάθηντο αί γυναίκες καί τά παιδία. Είς άπό» 
στάσιν διακοσίων σχεδόν βηαάτων τόν ουλαμόν σου, 
τον ήκολούθει έτερος, χωρισμένος κατά τόν αύτό» 
τρόπον, καί κομίζων εντός κιβωτίων δεδεμένων δν 
έΧασμάτων σιδηρών, τά πλούτη άπάσης τής συνοδεία;· 
δηλαδή ποσότητά τινα ψάμμου χρυσίτιδος, δέρματα 
λεοπαρδάλεως, λέοντος, τίγρεως καί πολλούς έλε, 
φαντόδοντας- έκλειε δέ τήν πορείαν τρίτος ουλαμός. 
Η συνοδία κατεΐχεν εκτασιν ήμισείας
Η. άμμος, έγειρομένη ύπό τά βήμ 
δων, όψού

και

ων, όψού το είς τάς αποτελούμε . - /- · ' ' ’ ’ νΥ£Οντες καί «έφοντες
νοδιών αποστάσεις, καί όταν αίωρημένος επί τοϋ ζα-1 άλλου, τήν κεφάλι ν των προ. , ξ;0.η νά τόνϊδωσι
λαβάθρου μου, είτε έν ώρα τής ανατολής τοϊ τάνώτα προς τον εχ ρον, ω , ν*
ήλίου, είτε μετά τήν δύσιν αυτού, κατώπτευον τήν πο« nets πρόσωπον η μα * ν ’-τειλούντα αυτούς. Οί
ρείαν αύτήν τήν παράδοξον, τήν κυματίζουσαν, κατά ήρχόαενον τ^ν ’’Τ'*'°^^ύτα συμβάντα λαμβάνουν
τάς περιστάσεις τής χώρας, ένόμιζον δτι έβλεπα μέγ» ■<#«&; συνειθισμενοιπ, 0; «ίΟίοπες έν
δφιν, χεκομμένον εις τμήαατα καί ζητοΰντα ν’ άνα- ·τ*ΐν έμπροσθοφυλακην της συ υ νά
κτήσ, τήν ζωήν, τήν όποιαν τώ έτεμεν ό σίδηρος. φαίνονται περ-.μενοντες τα.

Τήν ύστεραίαν τής άναχωρήσεώ; μας, · έφθάσαμεν νΓέπιπέστ, κατά συνοδίας
είς τά δρια τών αιωνίων δρυμόνων, οί τινες φύονται! ” Είναι σχεδόν α uva'°V ' . καλυΐθή τό έδαφος
επί τής άλλοκότου καί κατηραμένης ταύτη; γής. Μετά «ενός λέων η τιγρι, κ · τό ένστικτον τών
ανάπαυσιν τριών ώρών τό πολύ εντός εκτεταμένου πε· <^0 σαρκας σπαιρουσα,, *«ι _ ψοβεοώτεροι άν-
οιβόλου, περικυκλουμένου ύπό βράχων ξηρών, οϊτινε; Αγρίων θηρίων ιόαυγΐ αυτοίς, α,ϋτών κυρίως
χνύψουν τήν μέλαιναν κορυφήν των ύπεράνω τοϋ έδά- των είναι οι άνθρωποι, κ« . τ / ,

, «τρέφουσι τήν λύσσαν των καί' εις τό αίμα αύτώ 
/πεθυμούν νά κυλισθώσιν. όστε πολλάκις, τάς χαράς 
-τής επιστροφής άλλοιόνει τό πένθος.

φους ώς φάσματα διψώντα αέρα καί φως, καί άμα 
μέ τόν ήχον τή; πρώτης σάλπιγγας, τόν όποιον επα· 
νέλαβον οι δευτερεύοντες αρχηγοί, έζινήσαμεν έκ νέου.

Εδώ έπαυσαν πλέοντα δένδρα, τά μεγάλα φυτά, αί 
πυκνόφυλλοι σκιάόες καί ή χλόη. Δεν ύπήρχον παοά 
βά τοι, θάμνοι κίτρινων καί ξανθών χόρτων, τά όποια 
μόνα νά φέρωσι δύναται, άνευ άλγηδόνος, τά σκληρά πέ- 
ταλλα τών ίππων καί τών δρομάδων. Καί έδώτάκαλά- 
βαθρόν μου μέ ήτο χρησιμώτατον άλλ’ οι πόδες τών 
ταλαιπώρων πεζών ήσαν τό έσπέρας καταπληγωμένοι 
καί ήφανισμένοι.

όδεύοντες πάντοτε πρός άνατολάς, άφήκαμεν έν 
τάχει τήν ακανθώδη αύτήν χώραν καί εΰρέθημεν είς 
τόπον πετρώδη καί'δύσβατον. Από καιρόν εις καιρόν 
δφεις κύτρινοι καί ποικιλλόχροοι, έγειρόμενοε άπό τόν 
κρότον τών βημάτων μας, ώρμουν μέ ταχύτητα βέλους 
πρός κατοικίαν ήσυχωτέραν, έν ω καιρω μικρόν τι 
τετράπουν, έχον ρΰγχος όξύ, καί δμοιον σχεδόν μέ 
μΰν, ώρθοϋτο έπί τών όπισθίων ποδών του ώς
νά μάς χαιρετήση καί έπιπτε φονευόμε^ον

---ι ‘------ * -

ια
ύπό τής 

τίνος,

Ιστάμενο; έπί τοΰ καλαβάθρου μου καί ευρισκόμενος 
όψηλότερον τών καθημένων έπί τών καμήλων ήδυνά 
μην νί βλέ πω μακράν, ειδοποίησα λοιπόν τού; συνο 
δοεπόρους μου περί τοϋ κινδύνου, τοΐς έδεεξα διά το' 
δακτύλου ακριβώς τό μέρος δθεν ήρχετο, καί πρός αΰ- 

I ‘ψ τό διευθύνθησαν όλα·, αί δυνάμεις.
J R Τίγρις ήρχετο μόνη, μέ πηδήματα άνισα· ο 

Ούνθημεν πρός αύτήν- έγώ κατέβην τοϋ υψώματος μου 
καί επήγα πλησίρν τοΰ Ζιγγαέ, τοΰ ώραιοτέρου καί τού 
πλέον δραστήριου άνδρός τής συνοδίας, δστις διέταξε 
Αιθίοπας τινάς τρέμοντας καί εύήθεις νά μάς άκολου 
θήσωσι. Τόν ήρώτησα διά χειρονομιών, διατί συνο- 
δεύετο ύπό τοιούτων ψοφοδεών ανθρώπων, αύτός δ 
μ’ έξήγησε διά τοϋ αύτοϋ τρόπου, δτι ήτον έπάναγκε;

• νά θυσιασθώσι τινές τών δυστυχών τούτων διά νά σω 
θώσιν οί γενναιότεροι καί νά δυνηθώμεν νά φονεύσωμεν 

εύκολώτερον τό θηρίον.
Μετά πέντε λεπτά εύρέθημεν πλησίον, ώς τουφεκιού 

βολήν, τού περιδιαβάτου τής έρημου καί έξετάζομεν 
μετά προσοχής τό έμπύρευμα τών πυροβόλων μας, 
■δταν απρόοπτον -δλως περιστατικόν μάς ύπέσχετο 

’ θέαμα σπάνιον χαί είς αύτούς Τούς εύτυχεστέρους πε-

αυτούς κατα τής τρα-
I

— ΟΟιί —
ος διεδέχθη ήδη τούς χάλικας καί εδώ, όρθώς στιλβούσης καί έρυθροβαφοϋς· μάς έφάνη δτι άνέβαι- 

νον άπ’ αυτού, ώς άπό έστίας άσβεσμένης σχεδόν, 
ελαφροί ατμοί διαλυόμενοι πρός τό λεπτόν φύσημα 
αύρας γλυκείας καί σιγαλαίας.

Εδόθη διαταγή νά κάμψωμεν τόν λοφίσκον, έστρέ- 
ψαμεν πλαγίως καί έλαφρώς πρός τ’ αριστερά καί 
παρετηοήσαμεν περιμαζωμένον έπί τίνων οστών, διακε
καυμένων καί συντετριμμένων, έξαίσιον πάνθηρα κλωσ- 
σοϋντα δύω νεοσσού;-

0 Ζιγγαέ μ’ έκαμε νεύμα νά μένωμεν μακράν, 
δίδων με νά εννοήσω, δτι δέν έμέλλομεν ήμεί; νά 
πολεμήσωμεν μετά τού θηρίου.

Αγαθή τύχη ! εϊπον κατ’ έμαυτόν, άρκεϊ νά μή 
χάσωμεν τό δράμα, τίγρις κατά πάνθηρος μέ άρέσκει, 
άλλ’ έπροτίμων άνθρωπον κατά πάνθηρος καί τίγρεως 
συγχρόνως.

ή τίγρις δέν ώρμησε καθ’ ημών. Η συνοδία ήτο 
πολυάριθμος καί έμπειροπόλεμος. Τό θηρίον θά έννόησε 
βεβαίως ολα ταύτα καί έχάρη δτι είχεν εμπρός του 
αντίπαλον όλιγώτερον έπιφοβον.

0 τίγρις καί ό πάνθηρ ‘είναι απέναντι ό είς τοΰ 
άλλου . . . καί έκείνη μέν έχει νά προφύλαξη μόνα τά 
έλαστικά καί νευρώδη πλευρά της, αύτός δέ τούς σκύ
μνους του, ζητούντας βοήθειαν καί έλπίζοντας άπό
αυτόν.

έξ ενός μέρους άντιβασιλεία θηριώδης καί σκληρά 
ξ άλλου μήτηρ άπειλουμένη* ή πάλη έσεται άγρία 

καί αιματώδης. Σιωπή.
Τών δύω παλαιστών τά βλέμματα είναι άστραπαί 

ώρυγμός των, κεραυνός, οί στεναγμοί των, φοβέρα, 
οί όυόντες των σιδηράγραι (etaux) με'λλουσαι νά σφίγ- 
ξωσι, καί νά συντρίψωσιν, οί όνυχες των, άρπάγαι σί
δηροί νά σπαρώξωσι τεοίμένουσαι σπλ,άγχνα. Η μορφή 
έκάστου συστέλλεται, τό ΰπόξανθον δέρμα τοϋ μετώ
που των ρυσοϋται, οι όνυχές των φρυάττουσι καί τό
χώμα " ' “ ' ' ·'■'■---------------- 1

τή;

δειπνήσει τό έν τών θηρίων τούτων ι 
τοϋ αίματος τοϋ έτερου.

ΐδετε ! ϊδετε ! ή γλώσσα τών δύω πολεμίων ομοιά
ζει τριπλοΰν κέντρον ή μάλλον φλόγα. Οί σιαγόνες 
των πλατύνονταε καί ακούετε έκπεμπομένους έκ τοΰ 
ύπανοιγμένου στόματός των ήχους βραχνώδεις καί 
ύποκώφους, ώς άν ε’ξήρχοντο έκ βάθους τινός χαλκη- 

λάτου.
0 πάνθηρ δέν κινείται πλέον, ή τίγρις προβαίνει. 

Δεν δμοιάζει τετράπουν βαδίζον μέ τήν κεφαλήν πρός 
τά άνω νεύουσαν, άλλ’ εντομυν, έρπύζον, συρόμενον 
χαμαί καί μή άρκούμενον είς μίαν μόνην νίκην· θέλει 
νικηθή έάν ή πρώτη του προσβολή, δέν είναι θανατη- 
φο'ρος. Διψά αίμα, αίμα ό^ρθονον, αίμα πάντοτε. Τό 
αίμα είναι ή ζωή του, ή χαρά του, ή εκστασίς του, 
μόνον τό αίμα καταπαύει τήν δίψαν του χωρίς νά 
τήν κοοέσγι, καί καθό έλπίζουσα νά πί»ς αίμα, είναι 
ευτυχή; καί πλέει εις τήν μέθην τών έλπίδων της.

έκ τοϋ γένους τών θτίγ^εων είναι καί ό πάνθηρ, δν 
βλέπετε εκεί κάτω, άτάραχον, άκίνηνον, θάλποντα 
τού; νεοσσούς του, παίζοντας μεταξύ τωνχαί σπαράσ- 
σονιας τήν στικτήν αισθητά των. 'αιηνητας. ,

Πλησίον ήμών, πρός τά δεξιά, ύψοϋτο λόφος άμμου,
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-Α-.ι οι ολχς τής ορμής της. ό !θηθ αναπνέει καί αυτός καί λείχει ,1 «V ' ΤΛ ’ » * £ * \ **•πλτγας του. Κατ αυτήν οε ττ,ν στιγ^ 
ή τίγρις ό{ψα κατά τών δύο νεοσσέ 

'φονεύει τό πρώτον διά τών όδόντων ,σι 
|συντρίβει τό έτερον καί έπαναστρεφε- 
δια ν’ άπολαύση τοϋ θριάμβου της.

Αλλ’ ό θρίαμβό; τη; δέν θέλει εϊσ 
διαρκής. ό πάνθηρ άνορθοϋται θηρι» 
δης . . . βλέπει τοΰ; δύο νεοσσούς του νι 
κρού; καί' γίνεται λέαινα ... Η τίγρι 
δέν θά ίδή πλέον τήυ ζωήν.

Ηθέλησα νά έλεήσωμεν τό άγριο

— 665 —

Οί δύο αντίπαλοι ΰποκρίνοντο οτι δέν μά; έβλεπον 
ή έφαίνοντο ολίγον μεριμνώντες διά τήν παρουσίαν μας. 
Εγώβεβαίω; δέν ήθελον ανταλλάζει τήν θέσιν μου μέ 
ολόκληρον θησαυρόν. Επαλινδρόμησα χίλια πεντακόσια 
έτη καί παρευρισκόμην είς τούς αγώνας· τοΰ μεγάλου 
λαοϋ, εί; τήν πόλιν τών Καισάρων, καί έπί τών βαθ
μιδών τοΰ αμφιθεάτρου τοΰ Νέρωνο;.

Ενταύθα τό θέατρου ήτον ή έρημος τής Σαχά
ρας, οί άθληταί πάνθηρ καί τίγρι;, οϊτινες ποτέ 
δέν έγνώρισαν τήν δουλείαν, δύο νέοι καί ρ ωμαλαΐοι
θήρες, οϊτινες έρρίφθησαν ό είς κατά τοΰ άλλου διά 
συγχρόνου ορμής.

Οί σιαγόνες δάκνονται, οί όνυχες έμπήγοντα; είς 
τάς σάρκας. Τά στήθη των συνηνώθησαν καί αί δύω 
ααρδίαι προσκρούονται είς τόν αυτόν παλμόν. Ελε 
γες δύο φίλοι, μή θέλοντες πλέον νά χωρισθώσι, 
ή μάλλον δύο αδιάλλακτοι εχθροί, ών ό είς θέλει 
μείνει όρθιος, όταν ό έτερος θέλει κυλισθή κατά γης.

Μή φρονείτε, ότι ή άκινησία εκείνη είναι ή γαλήνη 
ενυπάρχει είς αύτήν λύσσα τρομερά. 'Εν τούτοις ή 
άμμος έβάφη ύπό αίματος, άλλ’ ή ζωή τοιούτων 
πολεμιστών δέν τελευτά δι’ ελαφρών μόνων πληγών, 
ό,τι είναι σκληρόν δυσκόλως θανατοΰται. 0 κεραυνός 
μόνος δύναται νά σταματήση τόν παλμόν τών άρτη- 
ριών τοϋ λέοντος καί τής τίγρεως.

Απαντήσασα άντίςασιν, είς ήν δεν είναι συνηθισμένη 
ή τίγρις απομακρύνεται καί φαίνεται θέλουσα νά τι-

- — ^raiijuulAt
θηρίου, άλλ’ ή σφαίρα τ__ ...Η«ι 
λω; εϊχεν αποφασίσει καί τέσσαρα πι 

'ματα έγένοντο τήν επιούσαν βορά η 

πειναλέων θηρίων τών θανατηφόρων έ> 
νων έρημων.

Επρεπε νά ίδή τις τήν κίνησιν τής ι 
νοδίας, προσεκτικής καί σιωπηλής μέ) 

της ςιγμής εκείνης. Ανδρες καί γυναϊ» 
έπανέλαβον τά; διακοπείσας συνδιαλ 
ξεις των καί ή διήγησις τής φρικτής ι 
κείνης πάλης ήν είς τά στόματα όλωι 

Ούδεμία διέφυγεν αύτούς λεπτομέρει 
τοΰ τραγικού τούτου έπισοδείου καί έχαι 
ρον γενόμενοι αύτόπται, ώς νά μή προε 
μήνοε καταστροφήν τινα τό αιματηρό' 
τούτο προοιμίου 1

Αλλά τό περιεργότερον θέαμα ήτο τί 
παριστανόμενον ύπό τών ίππων καί τών 
καμήλων. ’Ενόσω διήρκει ή πάλη,, διε- 

jτήρησαν εντελή ακινησίαν, συμμαζωμέ- 
νοι εις στενωτάτην περιοχήν. Μόνον ήθέλετε ίδεΐ έκ 
τής φρικιάσεως τοΰ δέρματός των, τής πυρετώδους 
έντάσεως τών μυώνων των, ότι έκυριεύοντο ύπό τρό-> 
μου μεγάλου. Τί δέ ; μόλις ό θάνατος κατέλαβε 
τά τέσσαρα πτώματα, καί κάμηλοι καί ίπποι εννόη
σαν τούτο, καί όλοι άνωρθώθησαν άτάραχοι καί ή
συχοι. Τά μέλη των έπανέλαβον τήν φυσικήν έλα·* 
τότητά των, καί ώμοίαζον ώς ημέρα τινα κτηνή 
εγειρόμενα κατόπιν ύπνου ήσυχοτάτου.

Αλλ’ ό ήχος τής σάλπιγγας ανήγγειλε τήν ώραν
τής άναχωρήσίως καί ή συνοδία διευθύνθη προ; ά;·* 
κτον.

Ζιγναέ ά

(Ακολουθεί·)

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΓΟΓ ΚΥΡΙΟΓ ΑΡΜΠΑΝ.

0 τολμηρό; αεροναύτης Κ. Αρμπάν έξετέλεσε τ 
ταξείδιόν του, διελθών είς τινας ώρας έκατόν καί τέσ 
σαρας λεύγας αϊτινες χωρίζουσι τήν Μασσαλίαν άπ' 
τό Τουρΐνον.

Τό ταςείδιον τοϋτο είναι έκ τών πλέον καταπλη 
«τικών όσκ έγένοντο μέχρι τοΰίε άναμέσον τών άνε*

Μεταφράζομεν ενταύθα, χάριν τών αναγνωστών 
,{τήν περίεργον διήγησιν τής όδοιπορικής τοΰ άερο- 

.,,Τ ·ΐ0υ τούτου περιγραφής, δημοσιευθείσαν είς τινα 
^μερίδα τής Μασσαλίας.
' ,Αναχωρήσας, γράφει ό Κ.Αρμπάν, τήνκυριακήν τής 

Σεπτεμβρίου, περί τήν έκτην ώραν καί ήμίσειαν

tjj. εσπέρας άπό τόν Πύργον τών Ανθέων, διήλθον είς 
!μ ώρας τό δάσος τοΰ ’Εστεμέλ, καί αί δοκιμαί τάς

Ε
 ποιας εκαμον μοί απέδειξαν ότι εύρισκόμην είς ύψος 
■τσάρων χιλιάδων μέτρων. Ηδη ή θερμοκρασία έγέ- 
,-ο ψυχρά καί ξηρά καί τό έκατόμμοιρον θερμόμετρου 
ρου έσημείώνε τέσσαρας βαθμούς κατωτέρω τοΰ μηδε- 
ίνικοϋ. ι
,όπνέων άνεμος ήτον ςεφυρόνοτος καί μέ έφερε 

τιίςτήν Νίκαιαν. Εύρέθην, έν διαστήματι σχεδόν δύο 
ώρών, περικυκλωμένος άπό νέφη πυκνότατα έκτεινό 

W κάτωθέν μου· ή μηλωτή μου δέν ήρκει νά μέ 
Ιπρορυλάζη άπό τό ψύχος, άπό τό οποίον ύπέφεραν πρό 
(πάντων οί πόδες μου. Απεφάσισα μολαταύτα νά έξα- 
κολουθήσω προσάίνων, καί μάλιστα νά ύπεοβώ τάς 
Ιλίπεις, αϊτινες καθά έγίνωσκον δέν άπεΐχον πολύ 
τοΰ μέρους όθεν εύρισκόμην. Τά έρμα μου ήρκει 
ά μέ ύψωση ύπεράνω τών ύψήλοτέρων όρέων. Τό 
ψύχος ηϋζανεν, ό άνεμος ήρχιζε νά τακτοποιήται, ή 
σελήνη μ’ έφώτιζεν ώς ό ήλιο; έν πλήρη μεσηαβοία. 
Είχον φθάσει ώς τού; πρόποδα; τών Αλπεων· αί χιό- 
νες, οί καταρράκται καί οί ρύακες έσπινθηοοβόλουν, τά 

χραθρα καί οί βράχοι άπετέλουν όγκου; μελανού;, 
οϊτινες έχρησίμευον ώς σκιαί τή; γιγαντώδους ταύτης 
«ίκόνος

< 0 άνεμος έναντιοΰτο είς τήν τακτικήν πορείαν 
μου, ήμην ήναγκασμενος άλληλοδιαδόχως νά κατα
πίνω καί νά ύψοΰμαι διάνα υπερβαίνω τά όοη, ά'τινα 
ίϊαρουσιάζοντο άπαύστως. Ητον ή ένδεκάτη ώρα τής 
νυκτός, όταν εφθασα είς τήν κορυφήν τών Αλπεων· ό 
όρίζον έγένετο ελεύθερος, καί ή πορεία μου τακτική. 
Τθτε έφρόντισαν νά δειπνήσω.

■ Ευρισκόμενος είς ύψος4,600 μέτρων έχρεώστουν, 
SXW άκωνή νά εξακολουθήσω τό ταξείδιόν μου και νά 
φθάσω είς Πεδεμόντιον. Δεν έβλεπον ενώπιον μου 
τ«ρα χάος, καί ή κατάβασίς μου είς τά μέρη ταΰτα 
wov αδύνατος. Αφού έδείπνησα, μοί έπήλθεν ή ιδέα 
''Χρίψω τήν κενήν φιάλην μου έν μέσφ τών χιόνων 
τ«υτω». ώστε έάν ποτέ τολμηρός τις οδοιπόρος άναβή 
«ι τοΰ όρου; εκείνου νά εύρη ίχνος τό όποιον νά τόν 
’ίβαιώση ότι έτερος πρό αύτοΰ είχε κατοπτεύσει τά 
Ι*ίμι ταΰτα τά όλω; ακατοίκητα

* Περί τήν μίαν ώραν καί ήμισείαν'τή; πρωίας, εύ- 
Κθην ύπεράνω τοΰ όρους Βίζο, τό όποιον έγνώριζον 
’«τι σό ειχον άνερευνήσει, κατά τό πρώτον εΐς τό 
Πώεμόνπον ταξείδιόν μου· ό Πάδος καί ό Δουρέντιο; 

I -κεΐθεν λαμβάνουσι τήν πηγήν των. Ανεγνώρισα τήν 
θέσιν καί άνεκάλυψα τάς μεγαλοπρεπείς πεδιάδας του 

τής βέβαιό τητος ταύτης, παράδοξον φαινόμενου άν- 
·ι*»τοπτρισμοΰ, προελθάν άπό τήν ενέργειαν τής σελή 
’’Κεπί τών χιόνων καί τών νεφών, μ’ έκαμε νά πιςεύσω 
«I '

πολύ τήν πηξίδα μου, καί άνεκάλυψα τά Λευκόν 
όρος, τοΰ άποίου ή θεσις μ’ έδείκνυε μετά βεβαιό- 
τητος ότι έπλησίασα τό Τουρΐνον. Τό Λευκόν όρος, είς 
τό ύψος τοΰ οποίου εύρισκόμην καί είχον πρός τά 
άριστερά μου, προέκειτο όλων τών νεφών καί όμοίαζεν 
έκτεταμένον τμήμα κρυστάλλου σπινθηροβολούντο; 
μυρί» φώτα.

■ Τήν δευτέραν ώραν καί τρία τέταρτα, τό όρος 
Βίζο, τό όποιον ειχον όπισθεν μου μέ έδείκνυε μετά 
βεβαιότητος ότι ήμην είς τά πέριξ τοΰ Τουρίνου. Λπε- 
φάσισα νά καταβώ, καί κατώρθωσα τούτο άνευ ούδεμεάς 
δυσκολίας, έχων άκόμη έρμα είς τήν διάθεσίν μου 
ϊνα υπάγω μακρότερον. Κ ατέβην πλησίον εκτεταμένης 
τίνος έπαύλεως, πολλοί κύνες τής φυλακή; μέ περιε- 
κύκλωσαν, καί ή μηλωτή μου μέ διεφύλαξεν άπό τά 
θωπεύματά των. Αί ύλακαί των έξύπνησαν τούς κα
τοίκους, οϊτινες θαυμάσαντες μάλλον ή τρομάξαναες 
διά τήν έμφάνισίν μου, μέ ήωιξχν καί μέ είπαν ότι 
ήτον δύο ώραι καί ήμισεία τής πρωίας, ότι ήμην είς 
τό χωρίον Πιομ-φόρτε πλησίον τοϋ Στουμπίνι, άπέ- 
χοντος έξ χιλιόμετρα τοΰ Τουρίνου.

« Διήνυσα τό έπίλοιπον τής νυκτός είς τήν έπαυλιν, 
καί τήν πρωίαν οί χωρικοί μέ ώδήγησαν παρά τφ δη- 
μάρχφ, όστις μοί έδωκε αποδεικτικόν πιστοποιούν 
τήν άφιξίν μου κτλ.

» Εφθασα είς Τουρΐνον τήν έννάτην ώραν τής πρωίας 
καί άφοΰ έσυτκεύασα τό άερόστατόν μου καί τό σκάφος 
μου (nacelle), έσπευσα νά γράψω πρός τόν διευθυντήν 
τοΰ Πύργου τών Ανθέων, όπως καθησυχάση τήν σύζυ
γόν μου, τους φίλου; μου καί τό κοινόν τής Μασσα
λίας, τό όποιον ήδύνατο νά ένδιαφέρεται πρός έμέ. 
Μετέβην άκολούθως παρά τφ Κυρίω Boii-le-Comte 
πρέσβει τής Γαλλικής Δημοκρατίας, όστις μοί έχορή- 
γησε διαβατήριον καί τήν ένδεκάτην ώραν τής πρωίας 
παρευρέθην είς τήν εκκλησίαν τής Θεομήτορος όπου 
έτελεϊτο επικήδειος ακολουθία, πρός τιμήν τοΰ θανάτου 
τοΰ Καρόλου Αλβέρτου. Μετά τήν'τελετήν έγένετο 
έπιθεώρησις τής εθνικής φρουράς καί τήν εσπέραν ύπή- 
γον είς τό θέατρον τοΰ Τουρίνου, άναλογιζόμενος άκων 
ότι χθές κατά τήν αύτήν ώραν εύρισκόμην είς ύψος 
εκατόν τεσσαράκοντα λευγών ύπεράνω τοΰ Πύργου τών 
Ανθέων τής Μασσαλίας. !

‘φίβκομαι άνωθεν τής θαλάσσης. Οί αστέρες έβοήθουν 
(Φυλλάόιον 52, Τόμ. Γ'.

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙ ΤΙ1Σ

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΙ'ΞΕΩΣ. -

Dis moi ce que tu manges et comment 
tule manges, je te dirai qui lu es.

(Proverbe Francais)

Τά ζήτημα τούτο είναι ικανόν νά έπισύρη τήν προ
σοχήν παντός εμβριθούς πνεύματος, παρέχον ύλην 
σκέψεως εΐς τε τόν φυσιολόγον, καί τόν φιλόσοφον, καί 
τόν ιστορικόν, καί πάντα όστις ερευνών τήν αλήθειαν, 
ζητεί ϊνα εξακρίβωση καί άατ»μάθη τάς τοσούτον 
δυσλήπτους καί κεκαλυμμένας σχέσεις τής ύλης μετά 
τοΰ άΰλου, τοΰ οργανικού κόσμου, μετά τοΰ διανοητι
κού. ήδύνατό τις βιβλίον ολόκληρον νά γράψη επί 
τοΰ αντικειμένου τούτου· άλλ’ ούτε καιρός, ούτε ό τό-
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•τας έπιτρέπει ήμάς τούτο, Si 8 και άπανθη'σωμεν, 
ούτως είπεΐν, τό ζήτημα, λαμβάνοντες καί φέροχτες τώ 
αναγνώστη ό,τι έν αύτώ ευχάριστου άμα καί ωφέλι
μον.

Θεωροϋντες τάς σχέσεις τοΰ φυσικού μετά τού ήθι- 
χού έπί τού ανθρώπου, φέρομεν κατά πρώτον τήν 
προσοχήν ήμών έπί δύω οργάνων, τού στομάχου καί 
τού εγκεφάλου, τού μέν, έδρας τής φυτικής ζωής, τού 
δέ, τής διανοητικής, ώς καί έπί τής αμοιβαίας Επιρ
ροής τών δύω τούτων ζωών. Απαντες γινώσκομεν τά 
φυσιολογικά αποτελέσματα τής δυσπεψίας, τήν νάρκην 
καί νωθρίαν, ήν ή γαστριμαργία δύναται νά φέρη είς 
τόν εγκέφαλον. Καδ’ έκάστην βλέπομεν ανθρώπους 
προικισμένους παρά τής φύσεως μ’ ευφυΐαν, άπωλέσαν- 
τας όλως αύτήν εκ τής κοιλιοδουλείας. Απασαι τής 
κοινωνίας αί κλάσεις καθ’ όλους τούς αιώνα-, βρύθουσιί 
παραδειγμάτων τής αώρου έκείνης πνευματικής παρα-1 
λυσίας ή διανοητικής ληθαργίας, προξενουμένης άπό 
τών καταχρήσεων τού οργάνου τής χωνεύσεως· καί ού 
μόνον βλέπομεν τόν νόμον τούτον έπικρατοΰντα είς 
ένα έκαστον τών άνθρώπων ιδίως, άλλά καί ε’ν γένει 
εις ολόκληρα έθνη, παρ οις δυνάμεθα νά σπουδάσωμεν 
τήν επιρροήν τής γαστρικής ζωής έπί τής όιανοητικής, 
καί νά πορισθώμεν περιέργους γνώσεις ώς πρός τάς 
αίτιας αϊτινες μυστηριωδώς πως, προδιαδέτουσι τάς 
περιστάσεις, καί γεννώσι τάς μεταβολάς.

Δεν είναι τόλμημα βεβαίως τό νά κατατάξη τις 
μεταξύ τών αιτιών τών μεγάλων συμβάντων τής ιστο
ρίας, καί τήν δίαιταν τών εθνών, άφοΰ άπαξ δεχθώ-1 
μεν τήν έπιρροήν αύτής εϊς τήν μόρφωσιν καί τόν τρό
πον τού σκέπτεσθαι τού ανθρώπου ιδίως. Πάν έθνος, 
πάσα κοινωνία διαπλάττεται, ούτως είπεΐν, καί μορ- 
φόνεται κατά, μέγα μέρος κατά τόν τρόπον τού 
διαιτάσθαι. Τήν αλήθειαν ταύτην δύναται νά μάς 
άποδείζη έναργέστάτα ή ιστορία τών αρχαίων τε καί 
νέων χρόνων, καί είς τήν σύντομον έπιθεώρησιν αύτής 
παρακ.αλοΰμεν τόν άναγνώστγν νά μάς άκολουθήση.

Αρξόμεθα άπό τής Ανατολής, τής κοίτης αύτής 
πάσης διδασκαλίας καί παραδόσεως. Είς τήν Κίναν, 
όπου τό πάν έστί λεπτομερές καί μικρόν, αί τέχναι ώς 
καί ή βιομηχανία, όπου άν τυχαίως κατορθωθή μέγα 
τι, μένει είς τήν στάσιαον έκείνην .κατάστασιν, τήν 
άνεπίδεκτον προόδου, ό τρόπος τού τρέφεσθαι ή ή μα
γειρική τέχνη είναι σχεδόν μηδαμινή. Απασα τών 
Σινών ή επιμέλεια στρέφεται περί τήν κομψότητα τών 
αγγείων έν οις τίθενται τά βρώματα, κομψώς μέν καί1 
ταύτα καί έπιτηδείως παρασκευασμένα κατ επιφά
νειαν, ανίκανα δέ νά πληοώσωσι τόν στόμαχον αρκούν
τως, καί νά φέρωσι τόν άποχοώντα οργασμόν είς τόν 
εγκέφαλον. Είς τήν Κίναν ή χρήσις τών πνευματωδών) 
ποτών είναι σπανία, ώστε ούδέν τό άντικαθιστών τήν, 
πτωχείαν τών φαγητών. (1) Τούτου ένεκεν ήτε χώνευ-

σις καί θρέψις γίνονται κακώς, καί δ εγκέφαλο; ο- 
ρούμενος τοΰ ερεθισμού έκείνου τού προσγινομένου 
παρά τών θρεπτικών ουσιών διά τού αίματος, έξαβΜ 
καί αδυνατεί νά φέρη είς φώς τάς έν αύτφ δπν®. 

|τούσας, οίον είπεΐν, ιδέας, ώς τό ώόν τό έγκλεΐον 
ζωήν, μ ή δυνάμενον δέ νά δείξη αύτήν, όταν σπερί 
ται τή; άπαιτουμένης θέρμης. Ο τρόπος ούτος ·, 
διαιτάσθαι υπήρξε καί υπάρχει ό αύτός είς τήν Οή, 
νίαν Αυτοκρατορίαν, πρό άμνημονεύτων χρόνων- , 
πρό αιώνων παραδεδεγμένα φαγητά μένουσιν έν 
τοιαύτα, άνευ τίνος άλλοιώσεως, μέχρι σήμερον. 
τό καθ’ ήμάς, μία άπό τά; αιτίας (ή ίσχυροτέρα ίσ* 
τάς κρατούσα; τούς λαού; εκείνους ύπό τά αύτά ήθ, 

Ιϋπό τήν αύτήν κατάστασιν, κατάστασιν μονότονον» 
απελπιστικήν τή άληθεία, αν ό Σίνης έγνώοιζε πόε» 
γνώσεων καί ήδονών στερείται, ήθελον είπεϊ εις τ»ί 
εμπόρους έκείνου; τού; εϊσχωρήσαντας άοτίως είς n 
ενδότερα τού Ουρανίου βασιλείου, όπως εϊσάζωσι τί 
χρήσιν τών οίνων καί τροφίμων τίς Εύρώπης—« &ί 

ι έστε οί μόνοι αληθείς απόστολοι τοϋ πολιτισμού. Σι; 
θέλετε φέρει τήν ριζικωτέραν καί έδραιοτέραν μεταβε- 
λήν τών ιδεών τών άρχαιτύπων έκείνων λαών, με® 

ϊβάλλοντες πρώτον τάς φύσεις αύτών, τήν ύλην δίη 
ή ψυχή εκκολάπτεται, ούτως είπεΐν, καί ζή καί ενεργεί' 
άλλοιούντες τόν εγκέφαλον πρώτον φυσικώς, διάί 
άλλοιωθή επομένως καί ηθικώς. » Ιδού τό μυστήο» 
διού ή άναμόρφωσις τών λαών δύναται νά ήναι όιζι» 
και βεβαία.

Οτι ή γαστρονομία ένδιαφέρει τά μάλιστα είς ά 
μεγαλεΐον τών έθνών, φαίνεται εναργ-ώς καί έκ τού 8» 
άπαντες τής αρχαιότητας οί νομοθέται έ -ράντισαν πιρ 
αύτής. « Κρεάτων άκαθάρτων καί ,δυσπέπτων άπεχε,' 
διατάττει ό Μωσαϊκό; Νόμος· διά τί άρα ; διότι ά 
ύπερβάλλον τού γαστρικού κόπου, αναγκαίου πρκ 
χώνευσιν αύτών δύναται νά γέννηση άσθενείας, ή « 
φέρη νωθρίαν καί νάρκην είς τήν όιάνοιαν. Ολχ’ ήττοι 
συνετό; καί ό Χοιστιανικός νόμο; ό θεσπίσας τήν μι- 
γάλην τεσσσαρακοστήν τού Πάσχα κατά τό έαρ, δτι 
πάσα ζωική δύναυ.ις άναγεννωμένη, τυγχάνει ούσα έχε- 
όεκτικωτέρα νόσου καί άσθενείας.

Είς τήν άρχαίαν Ελλάδα, ό τρόπο; τού Τρέφεσθ» 
παρέχει ήμΐν ικανήν υλνν σκέψ-.ως. Δύω πόλεις ι'· 
περιδοζώτεοαι τής ιστορίας, ή Σπάρτη καί αί Αθήναι. 
ήσαν μέν τοσούτον έγγύς ώς πρό; τήν γεωγραφικέ* 
θέσιν, άλλ’ άπεΐχον τά μέγιστα κατά τά ήθη καί το’ 
χαρακτήρα αύτών. Εϊς τήν ποώτην τό άριμάνειον κ’1 
άγοοΐκον έθεωροΰντο αρετή' είς τήν δευτέραν, τά ®'·’ 
λάρεσκον καί ώραϊον. Είς τήν Σπάρτην ό νομοθέτΚ 
έφρόντ-.σε νά ιεοοφώση μ,αχητάς, εις τάς Αθήνα;, ρ’ 
αμελών παντάπασιν τήν άνάπτυξιν τή; καρτερίας *ί! 
γενναιότητας, έπάσχισε νά σχηματίση αγαθούς κ»1 
πράου; πολίτας. ός πρός τήν κατάστασιν ήδη 
μαγειρικής τέχνης καί τόν τρόπον τού τρέφεσθαι τ*·’ 

(δύω τούτων γειτόνων λαών, δυνάμεθα είκάσαι 
μέν τών Σπαρτιατών έκ τοϋ ιστορικού καί πασιγνώστ®’* 
έκείνου ζωμού, ό βίος τή; περικλεούς Ασπασίας, 
καλού Αλκιβιάδου, διδάσκουσιν ήμάς αρκούντως πε?'

δε»
..............  -

Iίσως ζωμός ήττον μέλας καί έπιμελέστερον κατεσκευ»·

θι:

(4) Άπεδείχθη έαχάτως άπό τάς παρατηρήσεις καί πείρας 
τοϋ Κυρίου Βουχαροά (Bouthardai) καί άλλων, δτι τό οινό
πνευμα (alcooi) εις δόσεις μέτριας μή δυναμένας νά φέρωσι j
τήν μέθην, χρησιμεύει ώς τροφή άρίστη, άπορ^οφώμενον άπό' - τ(-ν ^εΐηναίων. Ανααφιβόλως' ό μέλας ζωμός 
τά μικρά τοΰ στουάγοο αγγεία (vi>sa bre’iora) και δυναμενονΙ _ , . , ‘ ν_ ,___  »«ί
« > ύ » < είναι ξ«νο'είς τά τοανύ των ηθών τη; Σταρτης,οδτω ν αντικαταστήση πολλας των τροφών, ων εχει χρείαν 31'11 , υ “ ,ζ , . ,

ή οικονομία τοΰ όργανισμοϋ ημών. ι. — ·-

,ίσως αίμοφόρον ζωύφιον. Μόλις δέ ή ακολασία έκείνή- 
ί τής τροφής έξέλιπε, καί τά συμπόσια κατηργήθησαν, 
καί ή δίαιτα κατά μάλλον καί ήττον έντελώ; έτα- 
κτοποιήθη, ή διάνοια ήρχισεν άφ’ ετέρου ν’ άναλαμ- 
βάνη τάς δυνάμεις αύτής, καί αί μεγάλαι ϊδέαι νά 

συλλαμβάνωνται.
Είναι αδύνατον ν’ άπαιτήσιρ τις αποδείξεις έναρ- 

'γεστέρας τών σχέσεων καί τής επιρροής τής τροφής 
πρός τήν διάνοιαν, τού στομάχου πρός τόν εγκέφαλον, 
τού Μαγειρείου πρός τό Πολίτευμα καί τό μεγαλεΐον 
τών έθνών.

Εν Κωνσταντινουπόλει, τή 22 7βρίου 18^9·

, Ξ. Ζ. ιατρός.

ώος ήθελε σχηματίσει καί άνδρα; ήττον διαφέροντα;! 
jv Αθηναίων. Αύτοί τουναντίον ήσαν άλλοι, άλλα 
|ήθ75, άλλος ό διοργανισμάς, διότι καί ή τροφή αύ- 
ώνίλλη, *«ΐ ό τρόπος τού τρέφεσθαι άλλος. Ούτε 
βκεγαλοφυΐαν αύτών, ούτε τήν καλλιτέχνειαν, ούτε 

καλλιέπειαν, τά ικέχρι σήμερον τέρποντα καί κα- 
ρ«π|λοΰντα τήν Εύρώπην άπασαν, άπαντά τις είς 

υιούς τής Λακεδαίμονος. Ηρωισμό; μέχρι; ώμό- 
π®ίι άριμανές μέχρι θηριωδίας, πατριωτισμό; μέχριι 
ljX(j[tou καί βαρβάρότητος, ιδού τού μέλανο; ζωμού' 
π ιιέλανα προϊόντα ! καί τό καθ’ ήμάς, άν οί Αθη- 
jJji ήθελον κατά τι μιμηθή τήν δίαιταν αύτών τών, 
μιτόνων των, ή ι/.εγαλοφυικ, ή ούρανία αύτη φλόξ, ή 
sj,ov είς τούς καλώς ώργανισμένου; εγκεφάλους κα- 
ιίέίίνουσα, ήθελε σβεσθή παρ αύτοΐς .'
ϊείμήτε τά μάρμαρον τού Ποαζιτέλους, μήτε αί σελίδες 
τού Πλάτωνος τοΰ Ξενοφώντος καί λοιπών, ήθελον 
σήμερον μετά αιώνας τόσους, κινεί ήμάς εί; θαυμασμόν 
ύΟουβιώδη ' 'Η μαγειρική τών Αθηναίων μή λαβούσα 
άνάνάπτυζιν έκείνην (ήν θέλομεν απαντήσει αλλαχού), 
πί» έπορροφώσαν πάσαν σκεψιν καί μέριμναν διανοη
τική», παρώτρυνε μάλλον ή νά έμποδί ;η τήν πνευμα
τική» ενέργειαν. Μεταβώμεν ήδη είς τήν μεγάλην λε- 
Υβρένην Ελλάδα, ή τά μεσημβρινά παράλια τής 
ϊτ«λίας, όπου Θέλομεν απαντήσει τήν αύτήν έπιρροήν 
ςής τροφής.
'ϊπό τό εύκρατον καί τερπνόν κλίμα τού αειθαλούς | 

τούτου κήπου τή; Ευρώπης ή γαστρονομία είχε φθάσει 
ιά τόν κολοφώνα αύτής πάν μέτρον ύπερβάσα. Οί 
ίϊοί τών μερών αύτών, έζων διά νά τοώγωσι κατά 
τήν παροιμίαν αί τών συμποσίων αίθο-υσαι ήσαν πάν
τοτε άνοικταί, έτοιμαι νά δεχθώσι τού; προγάστορας 
καί λιπαοούς πολίτας πάσης ηλικία; καί τάξεως.1 
Εκεΐθεν, φαίνεται, ότι είσήχθη καί ή συνήθεια τού) 
ιτροσφέρειν γεύματα πρός τιμήν τών ξένων, διότι πε- 
ριέτρεχον ζητούντες συνδαιτημόνας, ού; εφερον μετά 
τομπής, ώ; έν θριάμβω. Μέγα δεΐπνον, ήτο ύπόθεσις 
Χασών τών άλλων ύπερτέρα. Αλλ’ ή κατάστασις αύτη 
δέν διήρκεσεν έπί πολύ, διότι άλλοι λαοί ήττον έκτε- 
θυλομένοι, όρμήσαντες αίφνης έκ τών όοέων, κατέ
λυσαν τάς αποικίας ταύτα; ύποδουλώσαντες τού;
ίοιλιοδοόλους αύτών κατοίκους. Ενταύθα ή κατάχοη·'
«ι; τής τροφής, θεωρηθείσης, δχι πλέον ώς μέσου 
της φυσικής άναπτύξεως τού ανθρώπου, άλλ ώς άπό-Ι 
λαύοεως καί σκοπού 4ή; ζωής, έγέννησε τό αδρανές τού' 
Χ»εύματος καί τό χαΰνον τού σώματος πρώτον, καί 
τήν δουλείαν επομένως· οί άπλείστως ουτω καί άκα 
■ϊαπαύστως τρυφώντες, δέν έσκέπτοντο πλέον, είμή 
τερί πραγμάτων μηδαμινών καί αναξίων τής άνθρω 
“ί»ης διάνοιας" χαύνοι καί ούτιδανοί, μικρά διανοού- 
ρενοι καί μικρά πράττοντες, κακοήθεις εις τά; ορέξεις 
Χυτών, ανάξιοι τού ζην !

Ο Πυθαγόοας επιχειοήσας νά διασώση τά λείψανα 
τών λαών διά τή; διδασκαλίας καί νέας τίνος θεσμο- 
^εσίας, τί επραξεν ; έλαβεν ώς μόνον άσφαλέστατον 
μέσον τήν δίαιταν, τήν μόρφωσιν πρώτον του φυσικού 
άνθρώπου, καταδικάσας πάσαν παράδοσιν μαγειρικήν, 
’έχηγόρευσεν όλως τήν κρεωφαγίαν μέχρι δεισιδαιμο- 
'ι«ϊ καί προλήψεως. « Κυάμων άπέχεσθε ”, έκοαζεν 
εί» τούς μαθητάς αύτόύ· διά τί j διά τό εν αυτούς

ΠΟΙΚΙΛΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ.
ΒΟΑΣ ΣΤΣΦΙΓΚΤΗΡ.

Είς τάς διακαείς τής Αφρικής ερήμους, ε’ξασκούν 
,ώς έπί τό πλεΐστον τό ζώον τούτο εξουσίαν ήττον 
επίφοβον, αύξάνει πολύ περισσότερον ή αλλαχού, ό 
αναγνώστης φρίττε·, άναγινώσκων, είς τάς εκθέσεις 
τών περιηγητών τών είσχωρησάντων είς τά ενδότερα 
του μέρους τούιου τού κόσμου, τόν τρόπον δι’ ού τά 
ύπερμέγεθες τούτο έρπετόν προχωοεΐ έν τώ μέσω τών 
άκανθων καί τής υψηλής χλόης, διαμέτρου κάποτε 
πλέον τών δέκα όκτώ ποδών, καί όμοιον με μακράν 
καί χονδροειδή δοκόν, κινουμένην μετά ταχύτητας 

)άκατανοήτου. Διακρίνει μακρόθεν 6 περιηγητής, διά 
δ'.ά τής θορυβώδους κινήσεω; τών φυτών λυγιζομένων 
ύπό τήν διάβασίν του, τό σχήμα τών φυτικών αύλά- 
κων τάς όποίας οί διάφοροι κυματισμοί τού σώματός 
του χαράττοντε; άφινουσιν όπισθεν των, καί τά ποί
μνια τών κεμάδων καί τών άλλων ζώων, έξ ών σύγ- 

)κειται ή καθημερινή τού βόα τροφή, φεύγοντα είς τήν 
θέαν αυτού. Μόνον μέσον εί; 8 δύναταί τις νά κατα- 
φύγη είς τάς αχανείς ταύτας έρήμου;, ϊνα προφυλα- 
γθή έκτου θανατηφόρουόδόντος καί τής ολέθριας ισχύος 
τού δοάκοντο; τούτου, είναι νά θέση πύρ είς τάήδη 

|ύπό τού ηλιακού καύσωνος ήμιφλεγόμενα χόρτα· διό- 
jTi ό σίδηρος οΰδέν ισχύει κατ' αύτού, όταν μάλιστα 
ΰπερβάν τά όρια τού φυσικού αύτού μεγέθους, καθί
σταται άδδηφάγαν, καί ή πείνα ερεθίζει έτι μάλλον 
τήν θηριωδίαν του. Δεν δύναταί τις ν’ άποφύγη τόν 
θάνατον άλλως, είμή κατακαλύπτων άπειρόν τινα χοί
ρον έκ φλογών, αϊτινες διαδιδόμεναι παραχρήμαείς 
'τά σχεδόν διόλου άποξηοαμένα έκεΐνα φυτά, καί άπο-
τελουσαι πϋρ έκτενές, άνυψοϋσιν, ούτως είπεΐν, πύρι- 
νόν τι προτείχισμα κατά τής καταδιώξεω; τού τρόμε- 
ροΰ δράκοντος.

Τώ όντι· ούτε οί ποταμοί |Τθύς όποιους άπαντά, 
ούτε οί πορθμοί τούς οποίους ως έπί τό πλεΐστον συ- 
ίχνάζει δύνανται ν’ άναχαιτήσωσι τήν πορείαν του’ 
[διότι κολυμβά εύκόλως καί εί; τά μάλλον τεταοαγ- 
μένα κύματα. Καί μάταιον πάλιν νάζητή.η τις προ
φύλαξή έπί με-γάλων δένδρίον’ιδιότι στρέφεται μετά 
καταπληκτική; ταχύτητο; και έπιδεςιο'τητο; μέχρι 
τής έσχατης κορυφή; καί τού εσχάτου κλάδου τών ύ- 
Ιψηλυτέριο1 δένδρων, ώς διάγων συχνάκις εί; τά δάση * 
εν τοιαύτη θέσει. Πεοιτυλίσσων διά τών διαφόρων τοϋ
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βώμωτός τσυ σπειρών τό στέλεχος καί τών υψηλότα
των δένδρων. ενεδρεύει έπί πολύ είς τοιαύτην κατά- 
στασιν, περιμένων μεθ’ υπομονής τήν πάροδον λείας, 
τήν οποίαν θέλων νά προσβάλη εύκολώτερον, έάν α
παιτείται νά πηδήση είς δένδρον μακράν αύτοϋ κείμε
νον, τυλισσει τήν ούρζν του περί τινα κλάξον καί 
κρεμών τό πρόμηκες αύτοϋ σώμα εναέριον έπί τοϋ 
κοίκου τούτου, ταλαντεύεται πρώτον, έπειτα σφενδο-| 
νιζόμενος αίφνης, χύνεται με ταχύτητα βέλους κατά 
τού θύματός του, ή έπί τσύ δένδρου εις 3 θέλει νά 
προσκολληθή.

Λιακρίνων ό Βίας επικίνδυνόν τινα εχθρόν, δεν άρ- 
χεται τής μάχης διά τών όδόντων του, μάχης άσυμ- 
φόρου καί έπιβλαβοϋς St’ αύτόν, άλλά χύνεται αίφνης 
μετά τοσαύτης ταχύτητος κατά τού θύματος, ώστε 
μετά ένα μόνον κτύπον, μίαν κραυγήν, τό δύστηνον 
ζώον περικλείεται έν άχαοεΐ έντό; τών σπειρών του, 
συσφιγγόμενον διά τοσούτων έλιγμών καί μετά το
σαύτης ισχύος, ώστε Siv δύναται μήτε νά διαφύγη, 
μήτε νά μεταχειρισθή τά άμυντήρια αύτοϋ όργανα· 
αισθανόμενου δέ τά όστά του τρίζοντα ύπό τάς τυ
λώδεις σπείρας τοΰ δράκοντας, καί τούς πολλαπλά- 
σιαζομένους αύτοϋ αγώνας, χάνει μετ’ ολίγον πάσαν 
πνοήν καί πάν σθένος,

Εάν 6 όγκος τού έκπνεύσαντος ζώου διά τό μέγεθος 
του δέν δύναται νά καταρροφηθή ύπό τοϋ Βόα, μ’ ό 
λον τό τεράστιον τού στόματός του μέγεθος, τής ευ
κολίας δι’ ής μεγαθύνεται κατά βούλησιν, καί τής 
παρατάσεως καί διαστολής ής άπαν αύτοϋ τό σώμα 
3Ϊναι έπιδεκτικόν, έζακολουθ-ϊ νά θλίβη έτι τήν ψυ
χορραγούσαν λείαν του, συντριβών τά συμπαγέστερα 
αύτής μέρη. Εάν όμως δέν δύναται νά τά θραύση, 
μετ εύκολίας τήν σύρει συ-'κυλιύμενος εις μέγα τι δέν 
δρον τοϋ οποίου τό στέλεχος περιτυλίσσει κατεσπευ- 
νως διά τών σπειρών του, μεταξύ τών οποίων καί 
τοϋ στελέχους έθεσε προηγουμένως τήν λείαν του· 1 
έπειτα συσφίγγων άμφότερα διά τών ισχυρών δεσμών 
του, καί διπλασιάζων τάς άκαταπαύστως πιεζούσα; 
δυνάμεις του, αλέθει ούτως είπεΐν, τό σώμα τού ζώου, 
τό όποιον πρό ολίγου έθυσίασεν.

Αποδόσας λοιπόν είς τήν λείαν αύτοϋ τήν άνάγ- 
καίαν εύκαμψίαν, άρχεται νά τήν μ<-χύνη ινα Αλαν-1 
τώση τόν όγκον της· έπειτα διαβρέχει αύτήν διά τού 
σιέλου του, ή δι ύγροϋ τίνος σιελώδους τό όποιον δια- 
χέει έν άφθονίοι. Αποπετρώνει, ούτως είπεΐν, διά τών 
ελιγμών τών σπειρών του, τήν άχορφον ταύτην μά
ζαν, τό σώμα τούτο, τό καταστηθών πλέον μίγμα 
συγκεχυμένων σαρκών απαλών καί κατασυντετριμμέ- 
νων οστών. Τότε έλκύων αύτήν έκ τή; άμορφου κε
φαλής πρός τό στόμα του ό όφις, τήν καταοιβάζει 
δι’ ισχυρά; καί ένδελεσ/οΰς εισπνοής. Συμβαίνει όμως 
κάποτε, μ’ δλην τήν προπαρασκευαστικήν ταύτην έρ 
γασίαν, τό ζώον νά ήναι τόσον ογκώδες, ώστε νά μή 
δύναται νά καταρροφηθή ολόκληρον, καί τότε πρέπει 
νά χωνευθή πρώτον έν μέρει τούλάχιστον -ή είσελθοϋ- 
σα τροφή, διά νά δυνηθή νά είσέλθη το υπόλοιπον αυ
τής μέρος. Πολλάκις όμως περιηγηταί άπήντησαν το<
Βόα, έχοντα ανοικτόν τό τεράστιον αυτού στόμα πλή 
ρη τροφής ήμιβιβροιθείσης, έζηπλωμένον κατά γής 
καί εις είδος άδρανεία; καί ναρκώσεω; βεβυθισμένον

,ήτις πάντοτε σχεδόν ακολουθεί τήν πέψιν τοΰ
1 τούτου.

Ο ΣΙΡ ΓΤΛΦΟΡ ΚΟΜΠΑΝΣ.

Περίεργον άνέκδοτον}.

Είς εποχήν καθ’ ήν τήν Ευρώπην άπασαν έτάρε·, 
τον τά έκτακτα καί δυστυχή καί αιματηρά Χυΰ κέ 
σμου συμβάντα, δηλαδή πρό ολίγων είσέτι μηνών, { 
Αγγλία, όπου τά πάντα έμεναν ατάραχα καί είρηνμ 
τήν περιέργειαν τοΰ κοινού έπησχόλησεν ά Οάνα·· 
ξενοτρόπου καί παραδόξου τίνος Αγγλου, τοϋ Σίρ Γύ* 
φόρ Κόμπανς, άποβιώσαντος εσχάτως, δηλαδή ω; 
τό παρελθόν έτος.

0 Σίρ ούτος, τό έπάγγελμαβυρσοδέψης είς τήν έπη. 
χιακήν πόλιν Αέβρυ, κατακλινθείς έν έσπέρας πτωχό;, 
εζύπνησε τήν έπιοΰσαν έκατομμυριοϋχος. Είς τά; Ινδίΐ; 
είχεν άποβιώσει θεϊό; του τις, κτησάμενος άμέτρητκ 
λιτρών στερλινών κατάστασιν, είς δν έδοξεν, έξ όλωι 
του τών συγγενών, νά προτι-χήση τόν Γυλφόρδον, διότι 
ήτον παραβλώψ, ενώ οί ά'λλοι είχον ύγεια τήν όραση, 
καί νά τόν άφήση κληρονόμον όλης του τής περιουσίας, 
0 ευτυχής Γυλφόρ κατ’ άρχάς μέν διήγε βιον φρόνιμοι 
καί τακτικόν. Αλλ’ ολίγον κατ ολίγον τά άπειμ 
πλούτη τώ έσκότισαν τόν νούν καί πρώτον πάθος, δπκ 
έγέννησαν ήτο τό πάθος τής μουσικής. Τό μελόδραμι 
δέν είχεν άλλον ένθερμότερον ακροατήν καί αί τρα- 
γωόήστριαι γενναιότερου άλλον Μηκήναν. Οταν εϊ; 
τινα αύτών έστελε δώρα, τά δώρα ταύτα ήσαν βα
σιλικά. Πλήν πάγκοινον θέατρου, όπου πας τις ήδν- 
νατο νά έντέρπεται ίσα μέ αύτόν άπό τούς λαριγγι- 

[σμούς τών πρωταγωνιστριών, καί νά χειροκροτή 0χι| 
αετριώτερον αύτοϋ, τώ έφάνη πράγμα οχληρόν, χυδαϊον. 
Οίκο δομεί λοιπόν είς Αέβρυ ίδιον θέατρου, φέρει όρχή-

. στραν, συγκειμένην άπό έξήκοντα μουσικού; καί 
Ιπροσκαλεΐ είς αύτό πλήρη εταιρίαν μελψΐών. όλον τό 
θέατρου είχεν ένα μόνον θεωρεΐον, καί είς αύτό καθή- 
μενος ό Αγγλος μας ήκουε μόνος, έχειροκρότει μόνος, 
έθαύμαζε μόνος, άνεκάλει κατ’ αρέσκειαν έπί τής σκη
νής τού; ύποκριτάς μόνος. Εύκολου νά συμπεράνη τι{ 
όποια δαπάνη έχρειάζετο διά τήν διατήρησιν ένάς 
ολοκλήρου θεάτρου. ‘Η περιέργεια τοϋ κοινού δέν εΤχε-ν 
όρια, άλλ’ ό Σίρ Κόμπανς δέν είσήγχγε κανένα είς τά 
άδυτα τοΰ θεάτρου του, ούδ’ αύτόν τόν Αντιβασιλέα, 
όστις έπανηλειμένος έζήτησε νά τό ίδή.

Μεταξύ τών τραγωδιστριών, όσαι κατά καιρόν έφάι 
νησαν έπί τής σκηνής τού θεάτρου του, μία τις έξόχω; 
έτρωσε τήν καρδίαν τοϋ Σίρ Κόμπανς, όσπς και είς 
τούτο έφάνη αλλόκοτο; καί έκκεντρικός. ‘Η Αφροδίτη 
του είχε ρίνα τρομεράν καί στόμα τρομερώτερον.

0 Σίρ Κόμπανς διαλύει τό θέατρόν του καί μετά 
τή; ερωμένης του κλείεται κατάμονο; είς τήν έξοχή* 
του. Αύτοϋ προσκαλεΐ καλλιτέχνην νά κατασκευάση 
δύο προτομάς καί ένα ανδριάντα τή; τραγωδηστρία;, 
συνιστώ* είς αύτόν νά ρίψη κάλυμμά τι μόνον έπί τοΰ 
στόματος τής γυναικός. Οταν ό γλύπτης έτελειωσε 
καί έπήγε τά παραγγελθέντα, ό παράδοξο; Αγγλος 
δεν τά ήιεσε καί πληρώνων είς τόν τεχνίτην τήν συμ- 
πεφωνημένην τιμήν, τά συντρίβει καί πέρνων τήν

έρωμένην του μεταβαίνει είς Ιταλίαν διά νά τά παραγ- 
γείλη είς τούς έκεϊ καλλιτέχνας.

Ο άνδριάς καί αί προτομαί γίνονται κατά τήν άρέ- j 
σκειτν τοϋ Κόμπανς, ος-ις λαβών μεν αύτάς, άφήσας 
δέ τήν πρωτότυπον έρωμένην του, έπέστρεψεν είς Αέβρυ 
όπου κλεισθείς είς τά οικήματα του μέ τάς προτομάς 
καί τόν ανδριάντα, καί προσλαβών σύντροφον ένα 
«ίθηκα, έζησε μεμονωμένος τό έπίλοιπον τής ζωής του,
άφείς πάντοτε, μετά θάνατον, όχι μικράν κατάστασης 
είς τούς κληρονόμου; του, οίτινες, τά μέν αγάλματα 
έρριψαν άπειροκαλώ; είς τενα γωνίαν, τόν δέ πήθηκα 
έπώλησαν ασεβώς είς τό Β. θηριοτροφείου τοϋ Λονδί

νο· ι.

βαλάντιον τό όποιον έχασες, έκτό; διακοσίων φλωρίων 
περιείχε κ’ ένα πολύτιμον σμάραγδον. 0 ναύτη; δια
μαρτύρεται ότι τό βαλάντιον τά όποιον εύρε περιέχει 
μόνα τά διακόσια φλωρία—Είναι άρα φανερόν ότι τό 
βαλάντιον αύτό καί ό χρυσός τόν όποιον περιέχει, δέν 
είναι τό άντικείμενον τής διακηρύξεώς σου. Διά νά μή 
συμβή απάτη, φρόντισε ν’άναγγείλης διά τοϋ κήρυκος 

(περί τής εύρέσεως βαλαντίου περιέχοντος διακόσια 
φλωρία κ’ ένα σμάραγδον — 0 ναύτης δέ θά κρατήση 
έπί τεσσαράκοντα ημέρα; τόν εϋρεθέντα χρυσόν, καί άν 
όστις τόν έχασε δέν πνρουσιασθή κατά τόν καιρόν 
τούτον, θά τόν μεταχειρισθή ώς ίδιον εαυτού κτήμα.

ΣΤΛΌΙΚΕΣΙΟΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΝ.
Π εφημερίς τής Βουλωνίας έδημοσίευσεν έσχάτως 

είδοποίησιν. δί ής κυρία τις Αγγλίς νέα καί πλούσια, 
έζήτει σύζυγον, ος-ι'ς νά ήναι νέος, υψηλός τό άνάσημα, 
εύήδης, καί νά μήν είναι ψυχρός ούδέ ζηλότυπος. Δύ
σκολου είναι νά εχη τις όλα τά καλά ένταυτω, ώ; 
λέγει ό Λαφοντέν, άλλ’ έπί τέλους φαίνεται ότι εύρέθη 
νέος τις προικισυ-ένος δί όλων τών άπαιτουμένων ύπό 
τής Αγγλίδο; πλεονεκτημάτων. Ηδη δέ ή αυτή έφη- 
μερί; δημοσιεύει τήν συνέχειαν καί λύσιν τοΰ συμβάν
τος τούτου ώς εξής.

« Η εύμορφος άγνωστος, τή; όποιας εδημοσιεύσα- 
μεν είδοποίησιν είς τό τελευταίου φύλλου μας, εϋρεν 
ευτυχώς ο,τι έζήτει, σύζυγον υψηλόν, εύμορφον καί μέ 
καλού; τρόπους καί ήθη. 0 ευτυχής ούτος θνητός είναι 
υπάλληλος ένός εμπόρου, σταλείς είς Βουλωνίαν, όστις 
παρήτησε τό εργον του έπ’ έλπίόι νά νυμφευθή τάς 
10,000 λίρας στερλίνας τού εισοδήματος τή; Αγγλί
δο;. Παρουσιάσθη λοιπόν μέ τό σημεΐον τής συνεννοή- 
σεως, δηλαδή μέ γαρύφυλλον είς τήν θηάίίάν, είς 
τράπεζαν ξενοδοχείου, ύποδεεχθέντος ύπό τοϋ επιτε
τραμμένου τήν υψηλήν ταύτην διαπραγμάτευσιν μεσί
του. Η κυρία, ήτι; έγεύετο είς τήν αύτήν τράπεζαν, 
.εύρε -ίόν νέον τή; άρεσκείας της, τώ έκαμε τήν τιμήν 
νά συνδιαλεχθή μετ’ αύτοϋ, καί βλέπουσα ότι έξεπλή- 
ρου όλους τοΰ; άπαιτουμένους ορούς τώ έδωκε συνέν- 
τευξιν είς άλλην τινα πόλιν, ίνα διαπραγματευθώσι 
τήν ύπόθεσιν τελειωτικώς. Αμφότεροι άνεχώρησαν έκ 
τής Βουλωνίας καί βεβαίως υυνεζεύχθησαν κατά τήν 

ώραν ταύτην. i

Περί τά; άρχάς τού 18 αίώνος έμπορος Τούρκος 
άπέβαλε βαλάντιον περιέχον διακόσια χρυσά νομίσματα 
διεκήρυξε δέ δη χοσία τό συμβάν καί ύπεσχέθη τό ή 
μισυ είς τόν όστις τό εύρει. Ναύτη; τις παρουσιάζε
ται, καί προτεί ει ν’ άποδώση τό βαλάντιον ύπό τόν 
διακηρυχθέντα όρον. Αλλ’ό έμπορο; διά νά ύπεχφύ- 
γν. τήν ύπόσχεσίν του, λέγει οτι τό βαλάντιον περιείχε 
μετά των διακοσίων νομισμάτων καί σμάραγδον μεγί
στης αξίας, ότι πρέπει νά τόν άποδώση ό ναύτης άν| 
ήθελε νά λαβή τό ήμισυ τού χρηματικού ποσού. — Ου 
τος δέ επικαλείται τόν Ουρανόν καί τόν Προφήτην 
μάρτυρας, ότι δεν εύρε τό σμάραγδον—ίΐίηγήθη δέ 
μετά τού έναγοντος άπό τού Καδή είς τόν μέγαν Βε 
ζύρην χ,ερλφύλην, όστις εϊπεν είς τόν έμπορον « Τϋ

‘Ο παίκτης του δάσους.—Ο αρχιεπίσκοπο; τοϋ 
Κανταρβερύ άπαντά ποτέ εντός τοΰ δάσους, όπερ συ- 
χνάκις διέβαίνε, άνδρα καθήμενον κατά γής εχοντα 
πρό αυτού άβάκιον ζατρικίου καί διακείμενον έν βα- 
Οεία σκέψει— « Τί κάμνεις αύτοϋ φίλε μου ·, — Αγιε 
δέσποτα ! παίζω τό ζατρίχιον. — Καί πώς ! παίζεις 
μόνος σου τό ζατρίχιον-,—Οχι άγιε δέσποτα παίζω 
μέ τόν ©·όν.—Μέ τόν Θεόν ! πρέπει νά σοί κοστίζη 
πολλά ολίγον όταν χάν-ρς. — Ομως, άγιε δέσποτα ! νά μέ 
συγχωρήσετε, παίζομεν ακριβά· κ’ έγώ πληρούνω έως 
είς τό λεπτόν. Περιμείνατε μίαν στιγμήν . . . ίσως 
μοϋ φέρετε εύτυχίαν. Εχω σήμερον ένα φριχτόν κα
τατρεγμόν . . . . Α νά ! Νά με, είμαι ίστκ-τ-
μάτ — ■> 0 αρχιεπίσκοπος εγέλα έξ όλης καρδίας, 
ό δέ παίκτης σύρει μετά μεγίστης ψυχρότητο; έκ 
τοϋ κόλπου αύτού τριάκοντα γυϊνέας, καί τάς προσ
φέρει είς τόν κληρικόν. — Αγιε Δέσποτα ! δταν χάνω, 
ό Θεός στέλλει πάντοτε κανένα διά νά λάβ-ρ ό,τι τώ 
ανήκει' οί πτωχοί είναι οί θησαυροφύλακές του. Μή 
διστάζετε ποσώς νά λάβετε τά χρήματ’ αύτά καί νά 
τού; τά μοιράσετε. Είναι τό κέρδος των είς αύτό τό 
παιγνίδι. — Μάτην δ’ άντέστη ό αρχιεπίσκοπος είς τού 
ανθρώπου τά; ενστάσεις. Μετά ένα μήνα ό κληρικός 
περά πάλιν διά τοϋ αύτοϋ δάσους, καί βλέπει πάλιν 
τό» παίκτην εις τήν αύτήν ώς καί τό πρώτον έργασίαν. 
Ούτος δέ άυ.α τόν είδε τόν πεοσχαλεΐ νά πλησιάση.
• Αγιε Δέσποτα ! έχω ένα φρικτόν χάσιμο* άπό τήγ 
ημέραν τού χωρισμού μας, άλλά, κρατώ μίαν καλήν 
έκδίκησιν. Είς τήν πίστιν μου, νά ό καλός Θεός έοεκ- 
1-ιιάτ. — Λοιπόν ! λέγει ό αρχιεπίσκοπος, τις θά σέ 
πληρώσ·ρ ; Καθώς φαίνεται, σείς ά,-ιε Δέσποτα ! έ
παιζα τριακόσια; γυινέας, καί ό ευλογημένος δ Θεός μοϋ 
στέλλει πάντοτε, όταν κερδίζω, έναν όστις πληρώνει 

νω κ’ εγώ όταν χάνω, 
ίύτό μερικού; φίλους οί

Ρ Ρ / *' Λ'πιο-οαιωσουν,
θελήσρς νά μέ πιστεύσρς ε|ς τόν λόγον μου. 
οικό; εννοείται ότι, ήναγκασθη νά πληρώση, 
οωσε χωρίς νά πρφσκληθρ ύπό τών έν τώ δάσει φίλων.

έπίσης ακριβώς, καθώς κάμ 
Εχω μάλιστα είς τό δάσος ί 
οποίοι ήμποοοϋν νά σοί τό έ άν όεν 

0 κλη- 
κ’ έπλή-

— Παρετηοήθη ότι Ιατφ τήν εποχήν τής Σύρμα,' 
χίας (Ligue) άπαντες οί πρώτοι αύτής αρχηγοί κα
θολικοί ή διαμαοτυρούμενοι ε’τελεύτησαν δί απευκταίου 
θανάτου. Ερρίκο; ό Β’. πληγείς τόν οφθαλμόν υπό 
δόραιος, Κάρολο; ό Θ’, έμέσσων αίμα. Ερρϊκοι ά Γ\
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Sat Δ'. δολοφονηθέντες. Αντώνιο; ό Βουρβώνος βασι
λεύ; τής Ναβάρρα; τρχυματισθείς εΐς τήν πολιορκίαν 
τής Ρουένης, άφοΰ οΐ χειρουργοί εδησαν τό τραύμα του,| 
όπερ έν τούτοι; δέν ήτο θανάσιμον, απίθανε μή δυνη- 
θείς νά καταβάλϊ! τό διά τήν νεάνεδα Ρουέταν πίθο; 
του. 0 Φραγκίσκος κόμης δ’ Εγγιέν απίθανε βληθείς 
ύπό κιβωτίου πεσόντο; έπί τής κεφαλή; του ένώ ηύθύ- 
μει μετά των ευνοούμενων αύτοΰ εις τόν πύργον τής 
Ρόχ-Γυόνης. Ερρίκος ό Βοΰρβώνος μαρκίσιο; δέ Βαπρεόυ 
καταπεσών άπό τοϋ ίππου έν τή Θήρα. Λουδοβίκος ά. 
πρίγγιψ Κονδέ, δολοφονηθείς ύπό τοΰ Μοντεσκιου] 
μ.ετά τήν μάχην τής Ζαρνάκης. Ερρίκο; Α'. πρίγγιψ 
Κονδέ δηλητηριασθείς είς Σαινζανδανζελώ. 0 ςγκτάρ- 
χης δέ Σαινδανδρ; φονευθείς ύπό τού Βοβινου μετά 
τήν μάχην τής Δρεύξης (Dreuxj. Φραγκίσκο; Κλέβης 
φονευθείς έκ συμβάματος εΐς τήν αύτήν μάχην άπό 
τόν στενώτερον φίλον του. Φραγκίσκος Γύζης δολοφο
νηθείς ύπό ίωάννου Πολτρίτου δέ Μέρη κατά τήν 
πολιορκίαν τή; Αΰρηλίας. Ερρίκος Γύζης καί ό Καρδι- 
νάλης Γύζης δολοφονηθε'ντες δί εγχειριδίου εις Βλουά, 
κατά προσταγήν Ερρίκου τοΰ Γ\ 0 Καρδινάλης Αορ- 
ραίνης δηλητηριασθείς εΐς Α,βινιώνα ύπό μοναχού. Ο 
καρδινάλης Σιατολιών^ εί; Αμπτόν παρά τοϋ θαλαμη
πόλου του. Ο Ναύαρχο; Κολυνύ σφαγιασθείς τήν νύκτα 
τοΰ άγιου Βαρθολομαίου. 0 Ναύαρχος Βελλιαρβραγκαΐος 
αιχμάλωτο; τών Ισπανών φονευθείς δί έγχειριδίου 
κατά δ.αταγήν τοΰ Κοντρέρα γενικού έπιτρόπου. Εκ 
τών πέντε αδελφών Ζοαγέσσων, ό Αννας καί Κλαύόιος 
έφονεύθησαν άναξίως ύπό τών λοχαγών Βορδαίου καί 
Δεσσαντιερου είς τήν μάχην τού Κουτράσσου, δ Γεώρ
γιος εύρέθη νεκρός έξ αποπληξίας είς τήν κλίνην τήν 
παραμ-ονήν τών γάμων του, Αντώνιος ό Σκηπίων έπνί- 
γη είς τόν ποταμόν Τάρνον μετά τήν μάχην τής 
Βιλλνεβης, καί ό Ερρίκος πατρίκιο; καί ςραταρχης έτε- 
λευτησ: καπουκΐνος.

Κεκλημένο; έν έσπέοας εί; συνέντε υξιν πολύ μυ
στηριώδη ό λόρδο; Σταίρη; έμπιστεύεται νά τόν όδή- 
γήσωσι δί οδού σχεδόν ερήμου- δ οδηγό; του σταμά
τησα; εις τόν θύραν μικρά; αρχαία; οικία; ανοίγει 
αύτήν, εισέρχεται μετά τοΰ λόρδου καί τήν κλείει· έπει
τα, δεικνύει αύτω κλίμακα, ήν ό λόρδο; άναβαίνει 
μετά δισταγμού αγνοών άν ή λύσι; τή; σκηνή; ταύτη; 
θά ήτον ερωτική τι; τύχη ή ΰπόθεσις κινδυνώδη;. 
Αλλ’ ατρόμητο; αυτός, κρατών διά τής μιας τό ξίφος, 
καί διά τής άλλη; πιστόλιον φθάνει έντός θαλάμου 
πενιχρά φίροντος έπιπλα καί μελαγχολικήν παρεχόμε
νου τήν θέαν, διότι έφωτίζετο ύπό λύχνου τίνος έπι- 
ταφίου τό είδος. Εκεί βλέπει έπί κλίνης τή; όποια; 
φωνή τρέμουσα τόν παρεκάλεσι ν' άνασύρ/ι τά πχρα-ι 
πετάσματχ. γέροντα, ή μάλλον είδος φαντάσματος 
τρομακτικού, όπερ τώ έγχειρίζει έγγραφα νομιζόμενα' 
πρό πολλού ώ; άφανισθέντα, άτινχ όμως καθίστων τόν 
λόρδον Σταίρη* κύριον πολλών καί πολυτίμων γαιών.
Τις δή ήτον ό άγνωστος αυτός ευεργέτη;-, Η τον ό πρό- 
πχππό; του τεθνηκώς, ώ; ένομίζετο, πρό πολλών έτών, 
ήλικίαν δ’ εχων ήδη έκατόν δεκα-τεσσάρων έτών, καί 
συλλόγων τά λείψανα τών'δυνχμεών του διά νά όμι- 
λήίγ ί(ί τόν εκγονον αύτοΰ. «ft αίτια, εϊπεν, ήτ·.ς μ’
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•ήνάγκασ» νά κρυβώ είναι ή τρομερά έκδίκησίςυ.ου κατά
«Καρόλου τού Α'. ίςίς διέφθειρε καί κατέστησε δυσυ χή
•μίαν τών συγγενών μου. Ανωφελές νά σοί διηγηθί,
«τώρα, όποια μέσα πολυζήτητα καί κινδυνώδη μετεχει-
•ρίσθην μέχρι; ου ικανοποιήσω τήν άντιπάθειάν μου,
• δί ήν παραυτίκα μετενόησα . . . δρκέσθητι μανθάνουν
• τήν ςτγμήν ταύτην διά νά μέ βδελυχθής, όσον κ'έγώ

! «αυτός βδελύσσομαι έμαυτόν, ότι ό δήμιο; Καρόλου
[•τού ά., ό φανείς ύπό προσωπεϊον έπί τοΰ ικριώματος,
"ήτον............ό ανάξιος προπάππος σου, Σίρ Γεώργιος
• Σταίρης.»

Τό 1777, νέοι τινέςέκ Καρολουπόλεω; έφαντάσθησαν 
νά παίζωσι τό δράμα τοϋ Κύμητος Αεκομίγγου· Αγ- 
γέλεται ή παραστασις καί πληθύς θεατών συρρέουσιν 
είς τό θέατρον σκοπεύοντες οί πλεΐστοι νά συρίξωσι 
τούς ηθοποιού; ου; εκρινον τολμηρού; πρός πα- 
ράστασιν δράματος, όπου τά παθητικόν απαιτεί πολ
λά καί μεγάλα προτερήματα υποκριτών. Οπως άν ήν 
τό προκάλυμμα ύψώθη, καί εί; τών ηθοποιών ποοσερ- 
χόμενο; « Κύριοι ! λέγει, μετά ιίυσαοέσκειάν μας σάς 
εϊδοπο'οΰμεν ότι δέν είναι δυνατόν νά παίξωμεν τό 
προαγγελθέν δράμα- εί; τών συνάδελφων ήυ.ών έπι- 
φορτισμένο; τό πρώτον πρόσωπον, ήσθένησεν αίφνι- 
δίω;- διά ν’ άποτίσωμεν όμως τά; πρό; ύμά; υπο
χρεώσεις ήμών, θά παραστήσωμεν κωμωδίαν έπιγρα- 
φομένην, τϋ άπατηθέΐ Kowir. ” Οί καλοί αάγαθοί 
έπαρχιώται χειροκροτούσι καί άναμένουσι τού; ηθο
ποιού; τή; νέα; κωμωδία;- άλλ’ οδτοι δέν έμφανί- 
ζονται. Τό ακροατήριου άνυπομονεΐ· αξιωματικό; δέ 
τι; Γάσκων άναβαίνει έπί τή; σκηνής, εισδύει εί; 
τά ήμισκηνα και αναζητεί . . . μάτην τού; ύποκρι- 
τχς. Δέν ανευρίσκει μάλιστα ούδ’ ίχνος αύτών επι
στρέφει τότε έπί τής σκηνή; καί κοάζων ζωηρώς πρός 
τό άκροχτήριον. « Τήν έπχθαμεν, λέγει, Κύριοι ! τήν 
έπχθαμεν.—Καί τί έπάθαμεν ; υπολαμβάνει τις έκ 
τής Πλατείας'—Τήν απάτην, Κύριοι, και χωρίς διόρ- 
θωσιν. Οί ύποκριταί τόιοψαν λάσπη άπό τό στρα τό- 
πεδον. —» Πρός ταΰτα, οί μέν παραπονοΰνται, οί δέ 
πρό; άπλετον ώρμήθησχν γέλωτα. — Από τοΰ συμβάν
τος τούτου έρωτώσιν είρωνικώ; έν Κχοολουπόλει τούς 
αστούς: ϊδετε τόν Κόμητα Δεκομίγγην;

ΧΡΓΣΟΛ.ΟΓΙΑ. ΕΝ ΚΑΑΤΦ3ΡΝΙΑ.
Απόσπασμα, έπισζαίής έκ τοϋ άγιου Φραγκίσκου.

.... Είναι πολύ άπατημένοι, σάς βεβαιώ, οί 
νομίζοντες οτι δύνανται νά άποκτήσωσιν ένταύθα χου- 
σόν άνευ τραχυτάτων κόπων καί μόχθων. Είναι κατά 
τό ήαισυ, καί ετι όλιγώτ-ρον, έπίμοχθος ή έογασία 
τών κατασκευαζόντων υπονόμους ή θετόντων υδρα
γωγεία ή άεραγωγεΐα ύπό τάς όδούς τοΰ Νεοβορά- 
κου.' Ούδείς έοχόμενος έδώ διά νά ίςορύζη χρυσόν 
δύναται νά επιτυχή, άν δέν ήναι ικανός νά σκιχψϊ] 
τήν ήμίρχν, τούλά/ιστον S; λάκκους, ισομεγέθεις τοΐ;

Ιτάφοις, νά ύποφέρη, άνευ βλάβης τή; υγείας του ψυ
χρόν λουτρόν άνά πάν τέταρτον τή; ώρας, ένώ έργά- 
ζεται -καί περιόόέεται άπό άφθονον ιδρώτα. Δέν ήθε
λε/ είναι κακόν σχέδιο», νά γυμνχσθρ τις, έπί δύο

μήνας, παρομοίαν άσκησιν εΐς όχθην ποταμού τίνος 
άύτόθι πριν έτι άναχωρήσ/ι διά έδώ πρός άναζήτησιν 

τύχης·

Τό ακόλουθον τεμαχίου μεταορασΘέν έκ τών τοϋ
Βύφωνος παριστα τόν πρώτον άνθρωπον 
μετά τήν δημιουργίαν ευρισκόμενον μόνον 
έν τή φύσει, και όμιλοϋντα τα ακόλουθα, 
όπως έμπνέεται τήν στιγμήν εκείνην.

Ενθυμούμαι τήν πλήρη χαράς τε καί ψυχικής τα
ραχής έκείνην στιγμή/*, καθ’ήν ήσθάνθην κατά πρώ
το» τήν παράδοξον ύπαρξίν μου- ήγνόουν τί ήμην. 
ποΰ ήμην, πόθεν ήρχόμην. Ηνοιξα τούς οφθαλμούς· 
όποία έπαύζησις αισθημάτων ! τό φώς, ό ούράνιο; 
•βόλος, ή πρασιά τή; γή;, ό κρύσταλλος τών ύδάτων- 
όλα μ έπησχόλουν. μ’ ένεψύχουν, καί μοί παρεΐχον 
ανέκφραστων τι εύχαριστήσεως αίσθημα. Ε»όμισα 
κατ άρχάς, ότι όλα ταΰτα τα αντικείμενα ήταν έν 
έμοί, καί άπετέλουν μέρος τοΰ ίδιου μου έαυτοΰ.

Εμενον εί; τόν φυόμενου τούτον στοχασμόν, όπότε 
έστρεψα τούς οφθαλμούς πρό; τό άστρον τοΰ φωτός· 
ή λάμψις του μέ προσέβαλεν. έκλεισα άκουσίως τό 
βλέφαρον, καί ήσΟάνθην μικρόν Ttva πόνο». Κατά 
ταύτην τήν στιγμήν τοΰ σκότους, ένόμισα ότι άπώ- 
λεσα σχεδόν όλον μου τό είναι.

Λυπημένος, έκπληκτος, έσυλλογιζόμην τήν μεγά-, 
λην ταύτην μεταβούήν, ότε, αίφνης ακούω ήχους- τό 
κελάδημα τών πτηνών, ό μουρμουρεσμός των αέρων, 
άπετέλουν μίαν τινα συμφωνίαν τής όποιας ή γλυκεία 
εντύπωσες μέ συνεκίνησε μέχρι βάθους ψυχής· ήκροά- 
σθην διά μακροΰ καί έπείσθην μετ’ ού πολύ ότι ή 
■αρμονία αυτή ήμην έγώ.

Προσεκτικός, ένησχολημένο; καθ’ ολοκληρίαν είς τό 
νέον τούτο είδος τή; ύπάρξεως, έλησμόνησα πλέον τό 
φώς, τό άλλο έκεΐνο μέρος τοΰ όντος μου, τά όποιον 
κατάγπρώτον έγνώρισα ότε ήνοιξα τούς οφθαλμούς, 
όποία χαρά εύρίσκων έμαυτάν κάτοχον τοσούτων λαμ
πρών αντικειμένων ! ή εύχαρίστησίς μου ϋπερέβη τήν 
όποιαν κατ’ άρ/άς ειχο* αίσθανθή καί διέκοψε πρός
στιγμήν τό γοητευτικόν αποτέλεσμα τών ήχων. ι 

Προσήλωσα τά βλέμματά μου έπί μυρίων παντοίων 
αντικειμένων- μετ’ ού πολύ εννόησα ότι ήδυνάμην 
νά χάσω καί νά εύρω πάλιν τά αντικείμενα ταΰτα, 
καί ότι είχον τήν δύναμιν νά καταστρέφω καί νά 
παράγω έκ νέου κατ’ άρέσκειχν, τό ώραΐον τούτο μέ
ρος τοΰ όντος μου- καί μ’ όλον ότι μοί έφάνη άπει
ρον ώς ποό; τό μέγεθος διά τήν ποσότητα τών πα
ραφωτισμών καί διά τήν ποικιλίαν τών χρωμάτων, 
ένόμισα ότι άνεκάλυπτο», ότι τά πάντα έμπεριείχοντο 
είς μέοος τι τοΰ όντος μου.

Ηρχισα νά βλέπω άνευ συγκινήσεως, καί ν’ ακούω 
ανευ ταραχής, όπότε πνοή τις άέρος τοΰ όποιου τήν 
δρόσον ήσθάνθην μ’ έφερεν εύωδίας αϊτινες μοί έπρο- 
ζένησαν ένδόμυχον άγαλλίασιν καί μοί διήγειρον 
αίσθημα αγάπης δί έμαυτόν.

Τεταραγμένος έξ όλων τούτων τών αισθημάτων, 
στενοχωρημένος άπό τάς εύχαριστήσεις τόσον ωραίας

καί μεγάλης ύπάρξεως, άνηγέρθην διά μιάς καί ήσ- 
θάνθην έμαυτόν κυριευμένο-* ύπό αγνώστου δυνάμιεως.

Ε-προχώρησα έν μόνον βήμα, τό νέον τή; θέσεώς 
μου μέ κατέστησε ακίνητον, ή έκστασίς μοο ήτον 
ύπερβολική, ένόμισα ότι ή δπαρξίς μου διέφευγε- ή 
κίνησις τήν οποίαν έκαμα είχε συγχίσει τά αντικεί
μενα, έφαντάσθην ότι το πάν εύρίσκετο είς αταξίαν.

Εφερα τήν χιΐρα έπί τής κεφαλή; μου, ήγγισα τό 
μέτωπον καί τούς οφθαλμούς μρυ, ε’ψαυσα όλον μου 
τό σώμα- τότε μοί έφάνη ότι ή χείρ μ,ου είναι το κυ- 
ρκότερον όργανον τής ύπάρξεως· ό,τι είς τό μέρος 
τούτο ήσθανόμην, ήτο τόσον καθαρόν καί πλήρες, ή 
ηδονή μοί έφάνη τοσούτον τελεία παραβαλλομένη πρός 
τήν όποιαν τό φώς καί οί ήχοι μοί ειχον προξενήσει 
εύχαρίστησιν, ώστε προσηλώθην έξ ολοκλήρου είς τό 
στερεόν τούτο τοΰ όντος μου μέρος, και ήσθάνθην ότι 

!αί ίδέαι μου έλάμβανον βάθος καί πραγματικότητα.
I Πάν ό,τι έπ’ έμοΰ ήγγιζον έφαίνετο ότι άπέδιδεν 
είς τήν χεΐρά μου αίσθημα άντ’ αισθήματος, καί πάσα 
πρόσψαυσις παρήγαγεν έν τή ψυχή μου διπλήν ιδέαν.

Δεν έβράδυνα νά εννοήσω ότι ή τοιαύτη τοΰ αίσθά- 
νεσθαι δύναμις ήτο διακεχυμένη είς όλα τοΰ σώματός 
μου τά μέρη· έγνώρισα μετ’ οΰ πολύ τα όρια τής 
ύπάρξεως μου, ήτις κατά πρώτον μοί είχε φανή άπει
ρος τήν έκτασιν.

Ειχον ρίψει τού; οφθαλμού; έπί τοΰ σώματός μου' 
τό ένόμιζα τοσοΰσον κολοσσαΐον καί αέγα κατ’ όγκον, 
ώστε όλα τά αντικείμενα όσα εϊχΟν προσβάλλει τούς 
ίοφθαλμούς μου, δέν μοί έφαίνοντο παραβαλλόμενα 
πρός αύτό, είμή ώς τόσα φωτιστικό: σημεία.

Εξηταζόμην έπί πολύ, έθεώρουν έαυτόν μετ’ εύ- 
χαριστήσεως, ήκολούθουν τήν χεΐρα μου με τόν οφθαλ
μόν καί παοετήρουν τάς κινήσεις αυτής. Ελάμβανα 
περί όλων τούτων τάς πλέον άλλοκότυυς ιδέας- ένό- 
αιζα ότι ή κίνησις τή; χειρός μου ήτο είδος τι πρόσ
καιρου ύπάρξεως, διαδοχή τις πραγμάτων όμοιων 
τήν έπλησίασα είς τούς οφθαλμούς μου- μοί έφάνη τό
τε μεγαλητέρα όλου τού σώματός μου, καί έκρυψεν 
άπό τήν όρασίν μου άπειρον πλήθος αντικειμένων.

Ησχισα νά ύποπτεύωμαι ότι τό αίσθημα τό όποιον 
διά τών οφθαλμών μου έλάμβανον ήτο απατηλόν· 
είχον ϊδεϊ καθαρώς, ότι ή χείρ μ.ου ήτο μικρόν τι μέ
ρος τοΰ σώματός μου, καί δεν έδυνάμην νά έννοήσω 
Ιπώς ηΰξησεν έπί τοσούτον ώστε νά μοί φανή άμετρος 
τό μέγεθος· άπεφάσισα λοιπό» νά έμπιστευθώ είς 
μόνην τήν άφήν, ήτις δέν μ’ είχεν «πατήσει είσέτι, 
καί νά προφυλάττωμαι άπό πάντα άλλον τρόπον τοΰ
αΐσθάνεσθαι καί τοΰ είναι.

‘Η προφύλαξις αύτη μ’ ώφέλητεν ηρχισα δε πάλιν
νά κινώμαι καί έβάδιζα μέ τήν κεφαλήν άνωρθωμέ- 
νην καί πρός τόν ούρανόν ύψωμενην. Προσεκρουσα έ- 
λαφρώς κατά τίνος φοίνικο|· όλως έντρομος εφερα τήν 
χεΐρά μου έπί τοΰ ξένου τούτου σώματος- τό έκρινα 
δε τοιοΰτον διότι δέν μ’ άπέδιδεν αίσθημα άντ αι
σθήματος- άπεσύοθην μέ είδος τι φρίκης, καί έγνώ
ρισα κατά πρώτον ότΜύπήρχέ τι έκτος έμοΰ.

Ταραχθείς ετι πλέον είς τήν νέαν μου ταύτην ά- 
νακάλυψιν όσον είς ούδεμίαν έκ τών άλλων, μόλις 
ήδυνήθην ν’ άπομακρύνω τόν φόβον, καί άφ ού άμε- 
λέτησα έπί τοΰ περιστατικού τούτου, έσυμπέρανα ότι



πρέπει νά κρίνω τά εξωτερικά αντικείμενα, ό'πω; καί 
τά μέρη τοΰ σώματός μου, καί δτι μόνη ή αφή ήδύ- 
νατο νά με βεβαίωση περί τής ύπάρζεως αύτών.

Εζήτησα λοιπόν ν’ άπτωμαι πάν δ,τι έολεπον ή
θελα νά ψηλαφήσω τόν ήλιον, έξετεινα τάς χειρας διά 
νά περιλάβω τόν ορίζοντα, δέν εύρον είμή τό κενόν 
τών αέρων.

Είς έκαστον πείραμα τό όποιον έδοκίικαι,α, έπιπτον 
άπό εκτασιν είς έκστασιν· διότι δλα τ’ άντικείμεναμ 
έφαίοντο επίσης πλησίον μου ευρισκόμενα, καί μόλις 
μετ’ άπειρον πλήθος δοκιμών έμαθα νά μεταχειριζωμαι 
τούς οφθαλμούς διά νά όίηγώ τήν χεΐρα μου· καί 
επειδή αύτη μοί παρεΐχεν ιδέας δλως διαφνρετίκας 
τών εντυπώσεων τάς οποίας έλάαβανα διά του αίσΐη- 
τηρίου τής όράσ-ως, τά δ’ αίσθήκχτά μου δεν ήτα» 
σύμφωνα προς άλληλα, αί μεν κρίσεις μου ήταν έτι 
άτελέστεραι, τό δε σύνολον του είνχι υου δεν ήτο δι’ 
έμε είσέτι είμή ϋπαρζίς τις συγκεχυμένη.

Βαθέως περί έμαυτοΰ ένησ/ολημενος, περί τοΰ τι 
ήμην, περί τού τί ήόυνάμην να ήμαι, αί δυσκολίαιδσας 
άπήντων μέ έταπείνονον- δσον πλειοτ-ρον διεσκεπτό- 
μην, τόσο» πλειότεραι μοί έπαρουσιάζυντο αμφιβο
λίαν άπαυδήσας άπό τοσαυτας αβεβαιότητας, άπο- 
καμών άπό τάς κινήσεις τή; ψυχής μου, τά γόνατά 
μου έκάμφθησαν, καί εύρέθην είς αναπαυτικήν τινα 
θέσιν. Η ήσυχος αύτη κατάστασις έδωκε νέας δυνάμεις 
εις τάς αισθήσεις μου· εϋρισκόμην καθήμενος εις τήν 
σκιάν ώραίου τινός δένδρου· καρποί έρυθροειδεϊς κατείρ- 
χοντο εν είδει βότρυος μέχρι χειρό; διάστημα, τού; 
ήγγισα ελαφρώς· παραυτα εχωρίσθησαν άπό τοΰ κλά
δου, καθώς αποχωρίζεται άπ’ αϋτοΰ τό σΰκον δταν 
•ήναι ώριμον.

Ελαβα ένα έκ τών τοιούτων καρπών, έφαντάσθην 
οτι έκαμα κατάχτησίν τινα, καί έσεμνυνόμην διά τήν 
οποίαν ησδανόμην δόναμιν τοΰ νά δόναμ,αι νά κρατώ 
έν τή χειρί μου έτερόν τι ολόκληρον ον· τό βάρος του 
άν καί όλί, ον έπαισθητόν, μοί έφάνη έμψυχός τις άν- 
τίστασις τήν όποιαν ηϋχαριστούμην νά υπερνικήσω.

Είχον πλησιάσει τόν καρπόν τούτον εϊ; τούς ο
φθαλμούς μου, παρετήρουν τήν μορφήν καί τά χρώματα 
αύτοϋ, ήδυτάτη τις όσμή μ’ έκαμε νά τόν πλησιάσω 
ετι πλέον· εύρέθη πλησίον τών χειλέων μου' άπερρόφουν 
διά βαθέων εισπνοών τήν ευωδίαν, καί εγευόμην διά 
μακροΰ τάς ευχαριστήσεις τής οσμής. Ημην πληρω
μένος έσωσερικώς άπό τόν βαλσαμώδη τούτον αέρα- 
τό στόμα μου ήνοίχθη διά νά τόν άποπνεύση καί πά
λιν ήνοίχθη διά νά έπαναλάβη· ήσθάνθην οτι κα- 
τειχον εσωτερικήν τινα λεπτοτέραν οσμήν, εύπνευστο- 
τεραν τής πρώτης· τέλος έγεύθην.

Οποια γεΰσις ! όποιον καινοφανές αίσθημα ! Εώς 
τότε δεν είχον λάβει είική άπλάς εύχαριστήσεις· ή 
γεΰσις μοί παρεϊξε τό αίσθημα τής ήδονής. Η οϊκειό- 
της τής άπολαύσεω; παρήγαγε τήν ιδέαν τής κατο
χής· ένόμισα δτι ή ουσία τοΰ καρπού τούτου άπεκα- 
τέστη ίόική μου, χαί ότι ήμην κύριος νά μεταβάλλω 
τά ύντα.

Κολακευμένος άπό τήν ιδέαν ταύτην τής ισχύος, 
παρωρμημένος ύπό τής εύχαριστήσεως τήν όποιαν ή 
σθάνθην, έκοψα καί δεύτερον καί τρίτον καρπόν, καί 
δεν άπέκαμνα νά θέτω τήν χεϊρά μου είς ενέργειαν
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διά νά ευχαριστώ τήν γεΰσίν μου. Αλλ’ εύάρεστός τις 
άτονία, κυριεύουσα κατά μικρόν δλας μου τάς αίσθή. 
σεις, έβάρυνε τά μέλη μου καί διέκοψε τήν ένεργητι. 
κότητα τής ψυχής μου- έκρινα περί τής απραξίας της 
έκ τής χαυνότητος τών συλλογισμών μου’ αί αίσθή. 
σεις μου άπημβλυμέναι έστρογγυλοποίουν δλατάάντι- 
κείμονα, καί δέν μοί ειαρίστανον είμή εικόνας άμυ- 
δρας καί δυσλήκτου;· κατά τήν στιγμήν ταύτην, οί 
οφθαλμοί μου κατασταθέντες ανωφελείς έκλείσθησαν, 
ή δέ κεφαλή μου μή ύποστηριζομένη πλέον ύπό τής 
ισχύος τών μυών, έκλινε διά νά εύρη υποστήριγμά τι 
επί τής χλόης.

Τά πάντα άμαυρώθησαν, δλα έξηφανίσθησαν, τά 
ίχνη τών συλλογισμών μου διεκόπησαν, άπώλεσι τό 
αίσθσμα τής ύπάρξεώς μου, ό ύπνο; υπήρξε μέν βα
θύς, αγνοώ δμω; έάν διήρκεσε καί πολύ' διότι δέν 
είχον είσέτι τήν ιδέαν τοΰ χρόνου, ούδ’ ήδυνάμυν νά 
τόν καταμετρήσω. ‘Η έγρήγορσις μου ήτο δεύτερα 
γέννησις, καί μόνον ήσθάνθην οτι είχον παύσει τοΰ 
νά υπάρχω.

Η τοιαότη έκμηδένισις τήν όποιαν έπαθον μοί πα- 
ρεΐχεν ιδέαν τινά φόβου καί μ εκαμε νά αισθανθώ 
ότι δέν έπέπρωτο νά υπάρχω διά παντός.

Είχα καί άλλην αβεβαιότητα· ήγνόουν έάν είς τό 
διάστημα τοΰ ύπνου μου άφησα κάνεν μ,ερος τοϋ οντος 
μου· έδοκίμασα τάς αισθήσεις μου, έζήτησα νά γνω
ρίσω πάλιν τόν εαυτόν μου.

Αλλ’ ένώ διετρεχον διά τών οφθαλμών τά δρια τοϋ 
σώματός μου διά νά βεβαιωθώ οτι ή ύπαρξίς μου εί
χε διαμείνεε ολόκληρος, όποια έστάθη ή εκστασίς μου 
νά ίδω πλησίον μου μορφήν Ttva όμοίαν τή; έμής ! 
τήν έξέλαβα ώς άλλον έαυτόν μακράν τοΰ νά χάσω 
τι καθ’ δν καιρόν είχα παυσει τοΰ νά υπάρχω, ένόμι
σα δτι έδιπλασιάσθην.

Εφερα τήν χεϊρά μου έπί τοΰ νέου τουτου οντος· 
οποία έκστασις! δέν ήτον έγώ, ήτον δμως άλλο τι 
πλειότερον, καλήτερον ένόμισα δτι ή ύπαρξίς μ ου 
είχεν άλλοιωθή καί μεταβή ολόκληρος εϊ; τό δεύτερον 
τούτο μέρος τοΰ εαυτού μου. ’Ησθάνθην αύτήν εμψυ- 
χουμένην ύπό τήν χεΐρα μου, τήν είδον λαμβανουσαν 
νόησιν ύπό τού; όοθαλμού; μου* οί ίδικοί της όιεχυ- 
σαν είς τάς φλέβας μου δευτέοαν πηγήν ζωή;- επεθυ- 
μουν νά τή δώσω δλον μου τό είναι· ή ζωηρά αυτή 
επιθυμία συνεπλήρωσε τήν υπαρξίν μου, ήσθάνθην άνα- 
γεννωμένην έκτην τινα αίσθησιν.

Κατά ταύτην τήν στιγμήν, τό άστρον τής ήμερα; 
πρός τό τέλος τοΰ δρόμου του εουυνε το φως του' 
μόλις ήδυνήθην νά έννοήσω οτι έχανα την αίσθησιν 
τής όράσεως, υπήρξα πολύ διά να φοβώμαι οτι θέλω 
παυσει νά υπάρχω, καί είς ματην τό σκοτος, είς τό 
όποιον εύσέθην μοί άνεκάλεσε τήν ιδέαν τοΰ πρώτου 
μου ύπνου.

Γ. Ε. Δ.


