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Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ  Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Σ Ε Ω Σ .

( Έ λ τοΰ Γαλλικού υπό Α. Κ.)

(Συνέχβι»  ίδ ΐ προηγουμβνον φ νλλάδ ιον .)

Αίφνης χείμαρρος θερμότητος καί φωτός εισέβαλε δια τάς 
μεγάλης θύρκς ής τά δύο φύλλα ήνοιγεν ό νεωκο'ρος. Ή ατμό
σφαιρα ήτο τοσοΰτον θερμή ώστε έβλεπε τις  τά  στρώματα τοΰ 
άέρος κυματίζοντα έν τ φ  ήλίιρ, καί πέραν τούτων έφαίνετο 
σύμπλεγμα νανοφοινίκων φυόμενων έπί σωροΰ εύρωτιώντων συν
τριμμάτων. Τήν στιγμήν ταύτην κώδων τ ις  ήκούσθη εν τ ιν ι  
γειτονική έκκλησία. Μοί έφάνη δέ ότι ηκουον τόν νεκρικόν κώ
δωνα της αρχαίας Πορτογαλίας ή μάλλον τοΰ αρχαίου Πορτογα
λικού πολιτεύματος της κληρικής καί δορυκτι^τορος Λουσιτανίας 
πρό πολλοΰ έκλειπούσης Ϊνα άναγεννηθη έπί τώ ν ημερών ήμών, 
ώς ό φοϊνιξ έκ τής τέφρας του, ύπό τήν μορφήν κράτους φ ιλε
λευθέρου καί προοδευτικού, άποτελοΰντος εύτυχή άντίθεσιν πρΰς 
τάς αδρανείς, ένταυ-.ώ άναρχικάς εξεις γειτονικούλαου^ όστις 
εύρισκο’μενος έν όμοίαις περιστάσεσι, δέν ήδυνήθη άκο'μη ν’ άπο- 
φασίσ·/) υπέρ τής άναποφεύκτου ταύτης μεταβολής.

Άναχωρ^σαντες τήν εσπέραν τής αύτής ημέρας άπό τής Γόας 
παρεπλέομεν έπί τινας ημέρας χθαμαλή παραλή, καρποφο'ρφ 
*«ί δασώδει, ής ύπεοέκειντο έν μικρά άπο'ηάσει σειραί ύψηλαί,
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απότομοι, πολυκόρυφοι, έξογκούμεναι ε τ ι  μάλλον διά πέπλοι* 
άτμών, οΐτινες έφαίνοντο εγειρόμενοι άπό τής παραλίας.

Τ έλος τήν 1 .  Δεκεμβρίου παρακάμψαντε; νυκτό; τό άκρω- 
τήριον Κομορίνου, καί είσχωρήσαντες είς τήν διώουχα Μανάρ, 
διεκρίνομεν ήδη τάς άκτάς της Κεϋλάνης: 'Ομολογώ ότι εύρέ- 
θην ολίγον απογοητευμένος έκ της πρώτης θέας τής χθαμαλής 
καί δασώδους ταύτης παραλίας, άλλ’ όμως είναι άληθές ότι 
νέφη πνκνά, συνεπισσωρευόμενα διά τών ετησίων βορηοανατολι- 
κών άνεμων, μας άπέκρυπτον τά  όρη τοϋ εσωτερικού. "Οταν 
ήγκυροβολήσαμεν έμπροσθεν τοΰ Κολόμβου, όλ ιμήν ητο αρκετά 
τεταραγμένος, έπειδή όμως αί λε'μβοι τοΰ πλοίου δέν εμελλον 
νά έξέλθωσιν πρό μεσημβρίας έπεβιβάσθην αμέσως έπί τίνος τών 
άκατίων έκ τοΰ μόνου έκείνου είδους όπερ παρε'χει ή εγχώριος 
βιομηχανία. Δέν δύναταί τις  νά παραβάλτι κάλλιον τα ΰτα  ή 
πρός πορθμεία συγκείμενα έκ τριών σανίδων κα ι εχοντα μήκος 
μέν ούκ ολίγων μέτρων, πλάτος δέ άπό ενός καί ήμίσεως μέχρι 
δύο ποδών. Δέν δύνανται συνήθως να φέρωσι πλείονα τοΰ ενος 

δύο επιβατών καί τεσσάρων κοπηλατών. καί ομως σπανιως 
τα ΰτα  δίδουσι τά  πληρώματα αύτών βοράν είς τους καρχαρίας 
τό δέ άκάτιον όπερ έδοκίμασα εις τήν περίστασιν ταυτην μέ 
άπεβιβαοεν άνευ ρανίδος ΰδαττος έπί τών ίματίων μου, άφ’ ού 
έπ ί πολύ έχόρευσε επί τών κυμάτων ώς κέλυφος καρύου.

Ή πόλις Κολόμβος καί τοι ή τρίτη κατά τήν τάξιν τών 
τής νήσου έπραγματοποίει τήν ίδέαν ήν εΐχον σχηματίσει περί 
αγγλικής άποικίας. Εύρυτάτας εϋρον όδοΰς σχηματιζομένας ύπό 
είδους έπαύλεων μέ καμάρας, περιστύλια καί έξώστας, τό πλεί- 
στον μονορόφων στεγαζομένων ύπό δώμα .ο;, πολλά δένδρα καί 
χλόη ύποπράσινος δσικον μεταξύ τών οικιών, έν ένί λόγω τοπο
θεσία άπλή, δροσερά καί άναπαυτική, καί μέ οικίας διεσπαρμένας 
ήττον πολυτελείς τοΰ Γώτ τής Βομβαίης η τών προαστείων τοΰ 
λόφου Μαλαβάρτ,ς.

Ώ ς πρός τόν πληθυσμόν ευκόλως διορα τις  δτι καί μεταξύ  
αύτών τών ευρωπαϊκών ένδυμασιών φερόντων τό καθαρώς άγ-  
γλικόν α ίμα αποτελεί τήν μειονότητα. Ιίλήθος μιγάδων ών
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■ίΐνες φέρουσι τόν Πορτογαλικόν τύπον άρκούντως δεδηλωμένον. 
’Εν ταϊς πολλαίς φαίνονται τινες χαρίεσσαι μορφαί γυναικών μέ 
λυγηρόν ανάστημα, μέ μικρούς πόδας καί μέλανας οφθαλμούς. 
Ά φ ’ ετέρου οί ίθχγενεϊς φέρουσι ν ενδυμασίαν είμή τήν παραδο- 
ξοτάτην τουλάχιστον τήν γελοιωδεστάτην ήν δύναταί τ ις  νά φαν- 
τασθίί. Νομίζετε ότι προσέρχεται φιλόκοσμος κυρία ύπό τό άλε- 
ςήλιόν της, εχουσα τήν κόμην δεδεμένην έν κεκρυφάλφ συγκρα- 
τουμένω διά κτενός έξ όστοΰ χελώνης, καί ένδεδυμένη διά χ ιτώ -  
νος μελανού άπολήγοντο; «ΐς ύποχιτώπον έξ ύφάσματος κλαδω
τού. Ή άγνωστος πλησιάζει, άλλ’ είναι άνήρ Κ ιγκαλαϊος. Τ ι-  
νές φέρουσικ έπί τοΰ χιτωνίου τούτου περιθωράκιον η έπενδύτην 
μέλανα εύρωπα'ΰοΰ σχήματο:. ’Εντεύθεν εικάζει τις τήν έντύ- 
πωσιν. Έάν δέ προσθέσωσιν ύποχιτώνιον έκ λευκού ύφάσματος 
στενώ; έφαπτομένου τών σ/.ελών, νομίζει τ ις  ότι βλέπει υπηρέ
την καφφενείου έχοντα πρός τοϊς άλλοι; κε*ρύφ*λον καί κτένα. 
Εννοεί τ ι ;  όποιαν έντύπωσιν παράδοξον μοί ένεποίησαν, οί τρό
ποι ούτοι τοΰ ένδύεσθκι, ότε κατά  πρώτην φοράν παρευρε'θ/jv είς 
έπίσημόν τινα ύποδοχήν. Είναι αληθές ότι κκτά  τήν λαμπρό
τη τα  τών ένδυμασιών οί εύρωπαϊοι δύνανται ν’ άμ ιλλώ ντα ι πρός 
τούς ιθαγενείς υπαλλήλους,

Δι^ασταί φέροντες τήβεννον καί φενάκην κεκονιαμένην κα ί 
μάλιστα ύπό τοιοΰτον κλίμα, άρχονχες φέροντες έρυθράν Ινδυ- 
μασίαν και κύλινδρον επί τής κεφαλής, λειτουργοί τοΰ κράτους 
μέ βελούδινον ίμάτιον καί μέ περισκελίδα; βραχείας, στρατηγοί 
έν μεγάλη στολή, μέλη τοΰ συμβουλίου μέ χρυσοκέντητου; ενδυ
μασίας, χωρίς πράς τούτους νάναφέρωμεν ιθαγενές τ ι  πρόσωπον 
τοΰ άποίου άγνοώ πάντοτε τούνομα, τόν τίτλον καί τό ύπούρ- 
γημα, όστις όμως μέ τοΰ; χειτώνά; του, τήν κτένα, τά  κεντή
ματα καί τά  έπί τοΰ νώτου αύτοΰ κρεμάμενα έλάσματα έφαίνε- 
το προωρισμένο; νά πρωταγονιστνί j εν τ ιν ι μελοδραματίψ τοΰ 
’Οφφεμβάχου.

Ή νήσο; δαιρεΐται εί; έξ νομού; διοικουμένου; ύκό ά ντ ι-  
προσώπων τοΰ Διοιχητοΰ- ύποδιαιρουμένου; καί αυτούς εις κο
μητεία ;, περιφερείας διευθυνομένας ύπό βοηθών έγχωρίων. Ώ ;
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-τελευταία ύποδιαίρεσις etcrlv οί δήμοι η χωρία, έν οίς συνέλευσι? 
έξ οικογενειαρχών αποφασίζει περί τινων μέτρων ύπέρ τ ι ς  ασφα
λείας της χώρας των, τής έμψυχώσεως, της γεωργίας καί προ. 
φυ>άξεως της δημοσίου ύγιείας ύπό την άμεσον έπιιηρησιν τών 
υπαλλήλων τοΰ Διοικητοΰ.

ΟΙ πρόεδροι τών συνελεύσεων τούτων εκλέγονται ύπό της  
Κυβερνήσεως. Οί διοικηταί τών περιφερειών (vattema hatmeyas) 
φέρουσιν ένδυμασίαν ί ς  ή πολυτέλεια αυξάνει κανονικώς άπό 
τών γυμνών «οδών μέχρι της κεφαλής ην κοσμοΰσιν ώς λειψανο
θήκην, εν δέ τψ  συνόλψ αύτής ή στολή αΰτη είναι το’σον πα
ράδοξος δσον τό δνομα αύτών τών διοικητών. *Ας φαντασθΐ) τ ις  
ύπεράνω περισκελίδων I)c λευκής φανέλλας καταβαινόντων μέχρι 
τών σφυρών ύποχιτώνια έκ μουσουλίνης, Ιπιλαμπρυνόμεν* ύπό 
έουθράς ζώνης έφ’ ής λαμπυρίζει ή λαβή εγχειριδίου κεκοσμημέ 
νη διά πολυτίμων λίθων. Ε ιτα δέ έπεται έπί λευκού περιστη- 
θείου ένδυμάτιον έξ έουθράς ·/) ιώδους μετάξης πεποικιλμένης διά 
χρυσών κλάδων καί έπίμηκες περιλαίμιον έ/. μουσουλίνης σεσω- 
ληνωμένης. Τέλος διά σκέπην τής κεφαλής φέρουσιν είδος τ ι  λυ 
χνίας άργυράς μετά  κοσύμβων καί αθυρμάτων είς τά  άκρα τών 
βραχιόνων αύτής. Τήν έπιοΰσαν επέβην τήν 7 ην ώραν τής πρώ
της άμαξοστοιχίας τήςφερούσης εϊς Κανδύ πρωτεύουσαν τής Ιίεϋ- 
λάνηςη Ταπροβάνης. Ό  σιδηρόδρομος ούτος, ό μόνος τής νήσου 
ηρξατο κατασκευαζόμενος έν έτει 1 8 6 2  άλλά δέν έτέθη πρός 
χρήσιν τοΰ κοινοΰ πρό τοΰ 1 8 6 7 . Ή πρώτη άμαξοστοιχία ή δια- 
δραμοΰσα τήν γραμμήν ταύτην, έχρησίμευσεν ΐνα μεταβιβάσν) 
τόν δούκα τής Βοαβάντης, δτε έν έτει 1 8 6 4  έπεσκέφθη τήν 
Κεϋλάνην ό νΰν βασιλεύς τών Βέλγων.

Οί αρχαίοι ηγεμόνες τής Κανδΰς ειχον ρητόν τ ι  δπερ ελαβε 
χαρακτήρα προφητείας. Συνίστατο δέ τούτο είς τό δτι ή ανε
ξαρτησία των θά διετέλει άσφαλής έν δσ<ι) άμαξα δέν έ πέρνα 
άβρόχοις τροχοΐς τοΰς ποταμούς των και βοΰς δέν διήοχετο τάς  
πέτρας τών όρίων των. Αί γέφυραι λοιπόν καί αί σύριγγες τής  
μικράς γραμμής άνέλαβον νά έκπληρώσωσι τήν προφυτείαν τ α ύ 
την, ώστε σήμερον τό άρχαϊον βασίλειον τής Κανδΰς ούδέν άλλο

έστιν η άνάμνησις γερόντων τινών. Οί Κιγκαλαίοι ούδέν άπώλε- 
σαν διά τοΰτο, εάν πρέπτ, νάκρίνωμεν έκ τής καταστάσεως τής 
παρακμής είς ·?)ν ο! τελευταίοι αιώνες τής εγχωρίου βασιλείας 
εϊχον φέρει χώραν τοσοΰτον τό πάλαι καρποφόρον, πολυάνθρωπον 
καί κάλλίστα γεωογουμένην.

Πρό δισχιλίω- έτών ή νήσος άπασχ κατέστη υπερμεγέθης 
κήπος, δν έπότιζ,ν τεχνηταί δεξαμεναί δημιουργηθεϊσαι δι> ισχυ
ρών φραγμών κειμένων μεταξύ πλουσίων πόλεων, διακρινομέ- 
νων ετι δ ι’ ερειπίων έξαισίου μεγέθους. Σήμερον εναντίον τών 
κατορθωθεισων προόδων ύπό τήν έ'μφρονα διοίκησιν τών τελευ
ταίων αγγλων διοικητών, οΐτινες έπανώρθωσάν τινας τών αρ
χαίων δεξαμενών, και έβοήθησαν οΰτω τήν άνάπτυξιν τής τρο
πικής γεωργίας, ήτοι τά  προϊόντα τοΰ καφέ, όρυζίου κιναμμώμου, 
τό ενδότερον τής χυ>ρας παραστα ετι άπεράντους άκαλλιεργή- 
τους γαίας διατεμνομένας ύπό αραιών δασών, οάσεων π ο λ ιτ ι
σμού έν τφ  μέσφ τής έρημίας και άγριότητος. "Αμα έξέλθη 
τ ις  έκ τοΰ Κολόμβου εισέρχεται έντός παρθένου δάσους. Ε κ α τέ
ρωθεν τοΰ σιδηροδρόμου σχηματίζετα ι τοίχος έκ φυτών τοσοΰτον 
είς έμέ αγνώστων κατά τήν μορφήν δσον καί κατά  τά  ονόματα. 
Έν τ φ  πλήθει τών πολυειδών κλάδων καί τών κληματίδων, έν 
οις πλαναται ό οφθαλμός, μόλις διακρίνει τ ις  είδη τινά γνωστό
τα τα  αύξκνοντα καί ταΰτα  ύπερφυώς. ’Ινδικός κάλαμος μέ 
κορμούς εξέχοντας καί παχεϊς δσον ή κνήμη, βανανέαι άγριαι ών 
έκαστον φύλλον δύναταί νά ένδύσ/·, άνθρωπον άπό κεφαλής μέ
χρι ποδών,^ προπάντων δέ κοκοκαρέαι, α ΐτινες άποτελοΰσι τήν κυ* 
ριωτεοαν ουσίαν, καί α ΐτινες άναμιμνίσκουσι διά τοΰ πλήθους 
«ύτών καί τοΰ μεγέθους τάς μάλλον σφριγώσχς οάσεις τών φοι
νίκων ,ής Ζαχαρας* άλλ’ ενταύθα άποτελείται δασις έκτεινομέ- 
νη αδιαλείπτως έπί εκατοντάδας λευγών. Ε πειδή δέ ή ώρα τών 
β?°χών είναι σχεδόν άτελεύτητος άπασα ή βλάστησις αΰτη δ ια 
τηρεί ζωηρότητα ή'τις άναδεικνύει αύτήν ύπερτέραν τής κεκα- 
νονισμένης βλαστήσεω; τής ’Ινδικής. Τά έδαφος φαίνεται ώς ά- 
χκνές τέλμα. Τό ύπερπλεονάζον ύδωρ τών τελευταίων βροχών 
λιμνάζει απανταχού ύπό τά  ύδρόβια φυτά, σχηματίζον μεγάλα
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έλη άτινΛ φυλάττουσιν εί? μυχαίτατα  τοΰ φυλλώματος, ή Sic*-’ 
χύνονται εις μυρία ρυάκια κατά  την κλίσιν τοΰ εδάφους, ΐνα αύ' 
ξιίσωσι τους χείμαρρους, οιτινες ύπερχειλείς ρε'ουσιν ύπό τά  μα- 
χ ρά γεφυρώματα τοϋ σιδηροδρόμου. 'Ο ουρανός καλύπτεται ύπό 
πυκνών ατμών, οιτινες άπό καιρού είς καιρόν άφίνουσι νά διέλθη 
παροδική ά κ τ ίς  τοΰ ήλιου, ό άήρ εΐ-.at θερμός, βαρύς καί περί-5 
εχων όσμάς α ΐτινες άναμιμνήσ,ιουσι τά  ύελοσζευή φυτώρια, 
έκ πρώτης δψεως νομίζει τις δτι δεν ύπάρχουσι ζώα έν τνί χώ*· 
ρα ταύτη , η τ ις  μάς άναφε'ρει είς τήν όργώσαν φυτείαν τή ς άν, 
θρακοφόρου εποχής. Ά λ λ ’ ώς έξ ά*οής γινώσκομεν όποια φοβερά 
σντα ύποκρύπτονται έν τη φαινομένη ταύτη  έοημία, φαίνεται 
ήμΐν τής φαντασίας βοηθούσης, δτι διορώμεν τηδε κακείσε καί 
λεπίδας τοΰ κροκοδείλου στιλβούσας ύπό τήν ύποπράσινον επ ι
φάνειαν τών ύδάτων τους κρίκους τοΰ όφεως έξελισσομένους 
|ν τ φ  άδιεξόδψ λαβυρίνθω τών κληματίδων. Λέγουσιν δτι οί 
άπειροι κυνηγοί έκλαμβάνουσιν ενίοτε ώς κορμούς δένδρων τούς 
πόδας ακινήτων ελεφάντων έν άποστάσει βημάτων τινών έν τώ  
δάσει" ουδόλως δε θα ητο παράδοξον έάν ήμεις κατ’ αντίστροφον 
απάτην έξελαμβάναμεν ώς πόδας ελεφάντων τούς λευ < οφαίους 
καί έρρυτιδωμένου; κορμούς, τούς σκιαγραφομένου; εν τη  πυκνή 
σκιά τών χαμοκλάδων. 'Γπάρχει αφθονία άνθέων άπό τών πο·? 
λυχρόων ειδών τής 'Αγίας Άννης τής σχηματιζούσης φυσικούς 
φραγμούς με’χρι τοϋ έρυθροϋ κάλυ/.ος τοΰ λωτοϋ πλε'οντος έπί τής 
ίπ ιφανειας τών ελών περιβεβλημενου ύπό τοΰ φύλλου του.

’Ολίγον άποτέρω άρχεται ή ανωμαλία τοϋ έδάφους καί ή 
θέα περιλαμβάνει τό αχανές αραιόν δάσος τό καλύπτον τούς λό- 
φους, τάς κοιλάδας τά  έλη καί τά  οροπέδια αείποτε τοσοΰτον 
θάλλον καί πυκνόφυλλον καί έρημικόν, δσον έμπλεον μεγαλοπρε
πούς καί άγρίας ποιήσεως. Όποιος έπίγειος παράδεισος! Καί δμως 
εΐναι τόπος τών κακοηθεστάτων πυρετών καί άσυλον πάντων 
τών εχθρών τώ  άνθρώπιρ δντων.

Νά κοιμηθη δέ τις  τό έσπε'ρας καί έν τη καλλίστη τοϋ έτους 
ώρα θά ητο αληθής αυτοκτονία, διότι λα ί έάν έπιζήση τις  εις 
?9ν? πυρετού; οιτινες είσί τό άφευκτον αποτέλεσμα τοιαύτη»

αφροσύνης, δέν αποφεύγει τήν έξασθένησιν τήν έκ βδελλών προ- 
ερχομε'νην, αΐτινες έν όλίγαις στιγμαϊς καλύπτουσι τόν δυστυχή 
δστις άποκοιμηθή. “Ό τε κατεσκευάζετο 6 σιδηρόδρομος, με'ρος 
αύτοΰ ώνομάσθη ή κοιλάς τής σ<ιας τοΰ θανάτου, δ ιότι πολλοί 
έκ  τών έργατών άφηρπάγησαν ύπό τοΰ πυρετοΰ τών ελών. Ούτψ  
εν όλη τη φύσει ή ζωή γεννάται έκ τοΰ θανάτου, ή δέ ποόοδος 
τρέφεται έκ καταστροφής καί πτωμάτων.

Τηδέ κακείσε σταθμός τ ις  διακόπτει τήν έρημίαν τών με
ρών τούτων. Πολυπληθείς ιθαγενείς ήμίγυμνοι, μέ κόμην κρε- 
μαμένην, χαλκόχροες καί έλεώδει; έδραμον μακρόθεν Ϊνα περι- 
μείνωσι τήν διάβασίν τοΰ μέλλοντος βασιλε'ως των. Ά λ λ ά  κα ί 
περί αύτούς τούς σταθμούς ή συρροή τών ανθρώπων εΐναι μικρά. 
Δέν ενθυμούμαι δτι εΐδον χωρίον ολόκληρον κυρίως εΐπείν, εκτός 
■/.αλυβώκ τινων διεσπαρμένων ύπό τήν σκεπήν κοκκοκαρεών, τάς  
όποιας αί μικραί α ύτα ι καλύβαι δεικνύουσι μεγαλοπρεπεστέρας.

Έν ά π ο τά -φ  διαγράφεται ύψηλή σειρά όρε'ων ύποκύανος, 
άνέχουσα κώνον λιγνόν καλούμενον κορυφήν τοϋ ’Αδάμ. Λέγου- 
σιν δτι παρά τη κορυφή υπάρχει έν τη πέτρα κοιλότης ν{τις πα- 
ριστα πιστώς τόν τύπον ποδός γιγαντιαίου ανθρώπου. Ά π α σ α ι  
όε αί θρησκείαι αί άντιπο»ύμεναι τήν νήσον οίκειοποιήθησαν τήν  
κοιλότητα ταύτην. Οί μέν ’Ινδοί έκλάμβάνουσιν αύτόν ώς πόδχ 
τοΰ Σίβα οί δε Βουδισταί ώς τοΰ Βούδα, οί Σϊναι ώς τοΰ Φώ, 
οι μωαμεθανοί ως τοΰ Ά δ ά μ  καί οί Πορτογάλοι ώς τοϋ Άγίοι* 
θ ω μ ά , καίτοι ό άγιος ούτος εΐναι τών δυσπιστούτων. Σήμερον 
ό τοπος ουτος κατε ίλη πτα ι ύπο τών Βουδδιστών, οϊτινες ήγειραν 
Ικεί ναΐδιον, εις S πανταχόθεν συρρέουσι προσκυνηταί. Έν το ύ-  
τοις τάχ ιστα  άναβαίνομεν διά κεκλιμένου πεδίου τήν στενοπο- 
ρίαν ητις  διατέμνει ένώπιον ήμών τήν κεντρικήν τής νήσου σει
ράν. Ή άμαξοστοιχία τρεχει άνωφερώς έπί τών πλευρών τ ή ;  
εύρείας κοιλάδος, ήν κοσμοΰσιν όμάδες κοκοκαρίών διεσπαρμέ
νων έν μέσφ πρασίνων λειμώνων, καί ήν πανταχόθεν περικλείου- 
σιν αί όξείαι κορυφχί μακρών ύπερύθρων σειρών, ών ύπέρκειτα* 
νοτιοδυτικώς άποτέρα σειρά όρέων σκυθρωπών καί δγ^ωδών. Ό  
τόπος οδτος παοισνών άχανή άποψιν περιλαμβάνει έν τη ζω -
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γρχφιχ.Ύ) αυτοΰ πρωτοτυπία γαλήνην και άκμήν άναμιμνήσ/.ουσαν 
ζωηρώς τάς τοπιχάς χωρογραφικάς άπόψεις.

’Αλλα καθοσον πλησιάζει τ ις  εις τήν Κανδύ τό δάσος ά- 
ραιουται, αλλεπάλληλοι όριζώνες έπί ανωφερούς εδάφους, φυτεϊα ι 
κιναμμωμου καί καφέ άρχονται δικαιούσαι τήν φήμην χώρας 
ίν  οι πατερες ημών κατέτασσον έν τα ϊς νήσοις τών αρωματικών.

Πλησίον τής Κανδϋ υπάρχει στήλη βταθεϊσα είς μνήμην τών 
μηχανικών, οΐτινες Six  τής κατασκευής τοϋ σιδηροδρόμου τού
του έζησφαλισαν τήν αγγλικήν κυριαρχίαν έν τ -Jj νήσω.

Άφικομενος δέ τις έκεϊ βλέπει ευθύς μ ετ’ απορίας μ ίγμα  
διάφορων γενών ισως ποικιλώτερον ή έν Βομβαίη. Μιγάδας Πορ- 
τογάλων και Ολλανδών, οΐτινες άλληλλοδιαδόχως ησαν κύριοι 
τών παρόδιων τής νήσου, Μαλαίους φέροντας μανδύλιον έπί τής 
κεφαλής. "Αραβας Μαυριτανούς μέ μικρόν όξΰν πίλον, Ταμίλους 
άποίκους τής μεσημβρινής ’Ινδίας μέ τάς λεύκάς ή έρυθρας κι- 
δάρεις των. Κιγγκλαίους μέ ύποχειτώνια κεντημένα, ασκεπείς 
καί κρατούντας άλεξήλια έ/. παχέως χάρτου, διακρινόμενοι τών 
εαυτών γ ύνα ιώ ν  έκ τοϋ δτι είσί μ,άλλον ένδεδυμένοι. Ευρω
παίους καλλιεργητάς η ήλιοχαείς ή όχρωτάτους και τέλος Βουδ- 
διστας μονάχους μέ^κιτρίνην έσΟήτα, τήν κεφαλήν κεχαρμίνους, 
μασώντας φύλλον μ.αλαβάθρου, ρυπιζομένους διά φύλλου φοίνικος, 
έν φ  όπισθεν νεο'φυτος λευχείμων κρατεί ύπό μάλην τό άλεξή- 
λιόν του. Όμολογητέον δέ δτι ενταύθα παρά τήν ποικίλην ενδυ
μασίαν οί ύπήχοοι τής ’Αγγλίας εχουσι πιοκίλα θρησκεύματα, 
ποικίλην καταγωγήν καί τρο'πους τού σκέπτεσθχι. "Αλλως τε 
πρό πολλών αιώνων,ή αρχαία Όφίρ Ιμπορεύετο κ.έ τόν να υτ ι
κόν κόσμον τής ύφηλίου, ώστε φυσιχφ τώ λόγω διετήρησεν έν 
ταϊς φυσιογνωμίαις τού πληθυσμού αύτής ίχνη τινά τών ayapi0- 
μήτων’ φυλών α ΐπ νες  προσωρμίσθησαν είς τά ς  άκτάς της.

Χωρίς ν’ άναδράμωμεν είς τούς Φοίνικας καί ‘Έλληνας, ή 
είς τούς "Αραβας, καί ουδέ είς αύτόν τόν Σαβαχυβαλασσινόν, 
ουιΐνος ή Χ αλιμά έγνωστοποίησεν ήμϊν τάς έν τώ  μέσω τών ε
λεφάντων τής νήσου Σερανδίβης περιπετείας, άρκούμεθα ν’ άνα- 
μνήσωμεν δτι οί Πορτογάλοι έφθασαν είς Ινεϊλάνην τώ  1 5 0 5  χχί
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οί 'Ολλανδοί τφ  1 6 0 2 .  Τέλος δέ έν έτει 1 7 0 6  ένεφανίσθησαν 
οί "Αγγλοι διά τής καταλήψεως τής πόλεως Κολόμβου. ’Αλλά  
μετά  παρέλευσιν δύο έτών διά τής συστάσεως αποικίας χωριστής 
έν τνί νέα ταύτ·/ι κατακτήσει αύτών έδειξαν δτι εΐχον τήν άπό- 
φασιν νά έγκατασταθώσιν έ'.εϊ. Τέλος έν έτει 1 8 1 5  κατέκτησαν 
τήν Κανδύ, καί έξεθρόνισαν τόν τελευταΐον ηγεμόνα, δστις επει
δή ήτο ταμ ιλ ικής καταγωγής, κατέστη μισητός είς τους Κ ιγ- 
γαλαίους διά τής πρός τους ’Ινδούς ιδιαιτέρας αγάπης του, ώς 
επίσης καί διά τών ανα ίτιω ν σκληροτήτων του. Έν έτει 1 8 2 7  
ήρξατο ή καλλιέργεια τοΰ καφέ, τό δέ πλέθρον γής, έν φ  έν τ>5 
έποχί) εκείνη έτιματο φρ. 6 ,2 4 ,  σήμερον άναβαίνει έν δημοπρα
σία άπό 2 5 0  έ'ως 5 0 0  φράγκα. Ή καλλιέργεια αΰτη προσείλκυ- 
σεν έκ τής ’Ινδικής κατά τήν τελευταίαν είκοσιπενταετηρίδα 
πλείονας τοϋ ενός καί ήμίσεως έ/.ατομμυρίου έργατών ταμ ιλώ ν. 
Ά λ λ ’ επειδή συνήθως έπιστρέφουσιν εις τάς πατρίδας των περί 
τ ά  τέλη τής συγκομιδής έν τί) τελευτα ία  άπογραφνϊ τής νήσου, 
ής ό πληθυσμός ύπελογισθη είς 3 καί 1]2  εκατομμύρια, ούτοι 
έλάχιστον μόνον μέρος άπετέλουν.

Έκ τών Ευρωπαίων μόλις χιλιάδες τινές ύπάρχουσιν εν τί) 
νήσιρ ταύτη , παρατηρητέον δμως δτι άποτελοϋσι τήν κοινωνικήν 
καί διοικητικήν αριστοκρατίαν. Καί τοι ούδείς νόμος άποκλείει 
τούς ιθαγενείς, συνήθως 6μ.ως τά  κατώτερα υπουργήματα κατέ- 
χουσιν, έκτός τοϋ νομοθετικού σώματος, τού άντιπροσωπευομένου 
κατά  τό μάλλον ή ήττον έξ δλων τών κατηγοριών τού πλη- 
θυσμ,οϋ. 'Ως πρός τόν κοινωνικόν (3ίον δμως ή διάκρισις καθί
σ τατα ι μάλλον έπαισθητή, ό δέ τρόπος ούτος τοϋ άποκλεισμοϋ 
εμποιεί ζωηράν δυσαρέσκειαν είς τήν πεφωτισμένην μερίδα τής 
εγχωρίου κοινωνίας, ή'τις δέν εΐναι ώς έν τί) Ίνδικί) συνειθισμέ- 
νν) άπό πολλών αιώνων είς σύστημα τάξεων.

"Αμα τη άφίξει μου ήδυνήθην νά συνδιαλεχθώ διά μακρών 
έπί τοϋ άντικειμένου τούτου μ,ετά τίνος burgher (άστοϋ) δστις 
έν τοϊς δικασταϊς κατείχε μίαν έκ τών ύψίστων θέσεων, είς ας 
δύναται ό ιθαγενής νά φθάσνι. Καλοϋσι δέ burgher ή πολίτας 
τρΰς απογόνους τών άρχαίων 'Ολλανδικών οικογενειών, τοί>ς δια-



κρινομένους δ ι’ άναμίξεως μετά τοΰ Βεγκαλικοΰ αίματος. Ό  
κύριος ουτός εδειξε πρός εμέ έξαιρετικήν φιλοφροσύνην, καθ’ ^ν 
δέν έβράδυνα νά διακρίνω τήν εύχαρίστησιν 9|ν ουτος ήσθάνετο 
βυναστρεφομενος μ ετ ’ εύρωπαίου δστις έφέρετο πρός αύτόν ώς 
Ισος πρός Ισον. Καί δή εύκόλως μοί ώμολόγησεν έπί τε'λους τήν 
αιτίαν τουτου. Νοήμων, πεπαιδευμένος, γινώσκων καλώς τά  
εγχώρια ήθη και τους νόμους, όμιλών τήν γλώσσαν καί εχων τά  
ήθη εύγε νους άνδρός, βεβαίως ηγανάκτει^άδιαλείπτως έκ τής π ε . 
ριφρονήσεως, ώς καί έγώ αύτός είδον, $νοί πλείστοι τών "Αγγλων 
δεικνυουσι πρός τάς γνώμας καί τά  πρόσωπα τών ιθαγενών, οίχ- 
διίποτε και αν η ή παίδευσις καί ή κοινωνική θε'σις αύτών. Mol 
έφάνη δμως δτι παρεπονειτο ούχί το’σον κατά της Κυβερνήσεως, 
περί ης ωμολογει οτι είργάζετο είλικρινώς ύπέρ τής ηθικής καί 
διανοητικής χειραφετήσεως τής χώρας, όσον κατά τώ ν κυρίως 
λεγομένων άποίκων, τών καλλιεργητών καί τών έμπορων, οδς 
έκατηγορει ώς ζηλοτυποΰντας πρός τοΰς ιθαγενείς καί άριστο- 
κρατιζοντας απέναντι αύτών.

Ή Κανδϋ κεΐται έν τφ  ένδοτάτω ορεινού αμφιθεάτρου, καί 
■περιβρέχεται ύπό μικράς λίμνης έν οί άπειράριθμοι ναοί έγκα- 
τοπτρίζονται μετά τών πυκνών έκ φοινίκων δασών, άτινα  πε- 
ριβάλλουσιν αύτούς.

Παρατηρητέον ένταΰθα δτι έκτος τών βουδδιστικών ναών 
ή μικρά πόλις αΰτη έκ δέκα χιλιάδων ψυχών συγκείμενη περιέχει 
πολλοΰς ναούς, επτά εκκλησίας διαμαρτυρομένων μίαν έκκλη- 
σίαν ρωμανοκαθολικών καί διάφορα τζαμ ία . Πάντες δέ οί κά
τοικοι ζώσιν έν αρμονία ύπό τήν πατρικήν έποπτείαν τής άγ- 
γλικής Κυβερνήσεως" έν άλλοις λόγοις ή Κεϋλάνη είναι χώρα τής 
άνεζιθρησκείας" άπό τής τέταρτης ήδη π. χ. έκατονταετηρίδος 
ευρίσκει τ ις  ένταΰθα διά νόμου καθιερωμένην τήν άνεξιθρησκείαν, 
τήν έλευθερίαν τοΰ έμπορι'ου καί τήν τοΰ άποικισμοΰ.

Παρά τνί λίμνη ϊσ τα τα ι τό άρχαϊον άνάκτοοον τών βασιλέων 
τής Κανδΰς, δπερ σήμερον χρησιμεύει ώς κατοικία τοΰ διοικη- 
τοΰ. Παράκειται δέ αύτφ  οκτάγωνος σ/.ιάς φέρουσα άναγεγλυμ- 
μένην εικόνα τοΰ ήλίου, τής σελήνης καί τών άστέρων,άτινα έν-
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ταΰθα ένομίζοντο σύμβολα τής βασιλείας. Έ κ τής σκιάδος ταύ- 
της έπεφαίνοντο οί βασιλείς τώ  λαώ έν πάσαις ταΐς δημοσίαις 
■τελεταϊς" ετι δέ καί σήμερον οί διοικηταί τής νήσου προΐσταν- 
τα ι τών μεγάλων πομπών τοΰ Ιερού o d o y roc· Ό  ναος οστις πε
ριέχει τ ό πολύτιμον τοΰτο ιερόν λείψανον τών ’Ινδών κεΐται έν 
τώ  περιβόλω αύ-.οΰ τοΰ ανακτόρου. Είναι οικοδόμημα ορθογώ
νιον ώς πάντες οί εθνικοί ναοί τής χώρας έκτισμένον έν τ φ  μέ
σφ αύλής περικλειομένης διά κελλίων, Τέσσαρες θύραι εχουσαι 
πρό αύτών αναβαθμίδας είσάγουσιν εϊς τό ένίο τερον τοΰ ίεροΰ, 
δπερ κοσμοΰσιν άλλόκοτα άνάγλυφα καί άπειράριθμα σώματα. 
Μαθών τήν ώραν καθ’ %ί ό ιερός όδοΰς έμελλε νά έκτεθνί είς 
προσκύνησιν τών π ιστώ ν, άνεμιχθην έν τώ  πλήθει τ φ  άναμένον- 
τ ι  Ιν τ φ  παρεκκλησίφ τήν άνοιξιν τών θυρών, υπήρχε δέ έκεϊ 
αξιοπερίεργος ποικιλία ενδυμάτων, τύπων καί φυσιογνωμιών ικα
νών νά εύχαριστήσωσι πάντα ζωγράφον ήθών. 01 πλεΐστοι τών 
εύρισκομένων έφερον δίσκους πλήρεις άνθέων "να καταθέσωσιν αύ
τ ά  ένώπιον τοΰ ίεροΰ λειψάνου. Έάν τήν τελετήν ταύτην δέν έ- 
χαρα^τήριζεν ή τοπική φυσιογνωμία ή τό χρώμα τών κατοίκων, 
ήθελε πι*τεύσει τ ις  δτι εύρίσκεται ένώπιον ναοΰ τής ’Ισπανίας 
% τής Ι τ α λ ία ς .  'Αρμόζει δέ ένταΰθα νά είπωμεν, QTt οί Βουδδι- 
στα ί άρνοΰνται δτι λατρεύουσι τόν θεμελιωτήν τής θρησκεία? 
τω ν, τοσοΰτον Ιντόνως δσον οί ρωμανοκαθολικοί άποκρούουσι τήν 
κατηγορίαν τών δια μαρ-υρομένων δτι προσφέρουσι λατρείαν το ΐί 
άγίοις των.

"Οσον εύχάριστον καί αν ήτο τό θέαμα τής συρροής ταύτης 
τοδ πλήθους, άπεπέμπετο έξ αύτών καί Ιν ύπέθρφ δυσωδεία, 
ώστε τά  μάλιστα  έχάρην δτε εϊδον άνοιγομένας τάς θύρας τοΰ 
ναοΰ, είς δν έγώ ώς εύρωπαΐος, καί τοι άπιστος, είσηχθην προ 
τοΰ οχλου τώ ν πισ- ώ>·. Μετ’ ολίγον εύρέθην έν κεντρίκφ τ ιν ι 
δω μ ατίφ , ένθα τρεις γέροντες ιερείς μέ κεκαρμένας κεφαλάς X- 
σταντο περί μαρμαρίνην τράπεζαν. Ένταΰθα ϊστατο  ύπό κρυ- 
στάλλινον κώδωνα χρυσοΰν τήν βάσιν καί τόν θόλον έπί φύλλου 
)ωτοΰ επίσης χρυσοΰ, γιγαντιαϊος όδοΰς τό πολυτιμότατον ιερόν 
λείΑανον τοΰ νοτίου Βουδδισμοΰ.
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Ό λίγιστα ι κάραν άγιων, σι αγώνες μαρτύρων και αντικνήμια, 
ασκητών δύνανται παρ’ ήμϊν νά καυχηθώσιν επί σταδ ιφ  τοσού- 
τον ποικίλφ καί θαυματουργώ, δσον ό περίφημος κυνω^αυς ό ά -  
ποδιδόμενος τώ θεμελιωτή τοϋ Β ουδισμού. "Οτε ό Γ ω ταμάς  
Βούδδας φθάσας είς τό 8 Ιον έτος τής ηλικ ία ; του κατωρθωσε 
τόν τελικόν μηδενισμόν του, δστις κατά τά δόγμχ αυτοϋ είναι 
ό άνοιτατος σ<οπός τού ανθρώπου, ε ί; έ'. τώ/ μαθητών αύτοϋ 
έξεϊλεν έκ τοϋ νεκρικού σωρού όδόντα τινα, δστις παρεχει ά λ -  
λόκοτον ιδέαν τοϋ αναστήματος τού κατόχου του αυτού, έκτος 
έάν ηναι ώ ; ισχυρίζονται αποτρόπαιοι τινες Ά ντιβουδύιστα ί δά
νειον εκ τίνος σιαγώνος τίγρεως '/i κροκοδείλου. Ίο  πολύτιμον  
λείψανον έλατρεύθη κατά πρώτον έν Δχνταπούρα, πολει τοϋ ό- 
δόντο;, έναντίον τής άντιστάσεω; των Βραχμάνων, ο ιτινες έπ ί 
τέλους μετεχειρίσθησαν ώ ; δργανον τής οργή; αύτών τόν β α σ ι
λέα τής Πάτνης, έπικυρίαρχον τή ; χώρας. Ά λ λ ά  μάτην ό μ ο 
νάρχης ουτος ήγωνίσθη, καίων, μεταβάλλων είς κόνιν η μολύνων 
τόν ιερόν όδόντα. Άνυψώθη ύπεράνω τών φλογών έπί φύλλου 
λωτοϋ πλατέος δσον τροχός άμάξης.

Μετέβαλε δέ είς δεξαμενήν διαυγεστάτου ΰδατος τον οχε
τόν είς δν εϊχον ρίψει αύτόν καί τέλος ένεπάγη έν τφ  ακμονι εφ 
ού έξετέθη είς τους συνεχείς κτύπους σφύρας χαλκέως. Πεισθείς 
τέλος ό βασιλεύς έ< τών θαυμάτων τούτων παρέδωκε τόν όδόν
τα  είς τούς έν Δανταπούρα υποτελείς αύτού, οιτινες διετήρη- 
σχν αύτόν μέχρι τής νικηφόρου εισβολής γείτονος ήγεμονος 
ποθούντος τήν άπόκτησιν τοϋ θησαυρού τούτου. Ή θυγάτηρ τοϋ 
υποτελούς ήγεμονος φεύγουσα έκλεψε τόν όδόντα δν έκρυψε έν τφ  
κροβύλφ αύτής. Οΰτω δέ τό ίερόν τούτο λείψανον εφθασεν είς 
Κανδϋ περί τήν τετάρτην έκατονταετηρίδα μ . X. Μετά δέ τ α ΰ 
τα  οί Κ ιγκαλαϊοι καί οί Τ αμίλαι ήριζον πρός άλληλους ένόπλως 
περί τήν κτήσιν τοϋ όδόντος. Καί επί μίαν δέ στιγμήν Τιρπάγη 
ύπό τού ήγεμονος τής Κανδΰς καί μετηνέχθη είς τήν νότιον ’Ιν
δικήν- έν τούτοις δέν έβράδυνε νά έπανέλθη δι’ όποίου δήποτε 
τρόπου, καί δτε περί τήν 1 6  έκατονταετηρίδα οί Πορτογάλοι 
έκυοίευσαν τήν Κεϋλάνην άφήρπασαν καί τάν όδόντα μετά τής

λείας των. Τά πράγμα δμως τοΰτο ούδεμίαν εϊχεν αξίαν παρ’ άν- 
θρώποις ο ΐτι ες δέν έπίστευσαν είς τόν Βούδδαν. Δι’ δ^ό βουδδι- 
στής βασιλεύς τής Πεγοΰς έσπευσε νά πέμψτ, είςΓόαν πρεσβείαν 
ήτις  προσήνεγκεν τ φ  Ά ντ ιβ α σ ιλ ε ϊ δόν Κωνσταντίνφ τής Βρα- 
γαντίας περίπου τριακοσίας χιλιάδας αργυρών νομισμάτων πρός 
εξαγοράν τοΰ μικρού τούτου τεμαχίου όστοϋ. Ά λ λ ά  τό ίεροδι- 
κεΐον περί ούδενάς ποιούμενον τότοιοΰτον έμπόριον ήνάγκασε τάν 
’Αντιβασιλέα εναντίον τής μεγάλης απορίας τού θησαυροφυλα
κίου του ν’ άπορρίψνι ύπερηφάνως τήν προσφοράν ταύτην. "Οθεν 
ό οδούς κατασυνετριβη δημοσίως καί έρρίφθη είς τόν ποταμόν 
τής Γόας.

Ά λ λ ά  τ ί  τό όφελος; Κ ατά τό λέγειν τών πιστών ό όδοΰς 
διανοίξας έν τώ  πυθμένι τοΰ ίγδίου δίοδον έξήλθεν ανέπαφος, καί 
έπανελθών ανέβαλε τήν θέσιν του έν τώ  ίερφ τής Κανδής, δπου 
καί σήμερον λατρεύεται δσον ουδέποτε πρότερον. Έν πάσϊ) αν
ταρσία τών Κ ιγκαλαίων κατά τής αγγλικής εξουσίας συνωμοσία 
διοργανίσθησαν ΐνα  άφαρπάσωσι τό θαυματουργόν τοΰτο φυλα- 
κτήριον, δπερ κατά τήν δοξασίαν τοϋ λαού εϊναι στενώς συνδε- 
δεμένον μετά τής κυριαρχίας τής νήσου. Διά ή αγγλική Κυβέρ- 
νησις άνέλαβεν έπί πολϋν χρόνον τήν τήρησιν καί δή καί αύτήν 
τήν εκθεσιν τοΰ παραδόξου τούτου Παλλαδίου, καί μόνον μετά  
τήν τελικήν έδραίωσιν τής έξουσίας της άπέδωκε τοϊς μοναχοϊς 
τάς κλεϊς τοϋ ναού.

Τήν επαύριον έγένετο ή μεγάλη πομπή ή Τεταχάρα ητις  
έστίν ή κυριοτέρα εορτή τής λατρείας τών Βουδδιστών, νΙίδη εκ 
τής θυρίδος δπου εϊχον λάβει θί'σιν απέναντι τής πλατείας τοΰ 
ναού ήκούετο μακρόθεν ή τραχύφωνος μουσική τών αύλών καί 
τών τυμπάνων ής έκ δ ιαλειμμάτων ύπερεϊχε τό βροντώδες άνα- 
φύσημα έλέφαντος, έν φ  εκατοντάδες δάδων ή'ρχιζον ν’ ά ν τα ι  
νακλώνται ώς αστέρες έν τοϊς ΰδασι τής λίμνης. Καθ’ σ τ ιγ 
μήν ή πομπή έφθασε πρό τής σκιάδος έξεορη'γνυτο έπί τής πό- 
λεως σφοδροτάτη θύελλα. Έν τ φ  ύποκυάνφ φωτί τών αστραπών 
έξ ών ώρώντο αί χιλιάδες κεφαλών τών επισεσωρευμένων επί τής 
πεδιάδος, ή τεταγμένων έπί τών βαθμιδών τοϋ ναού, ή σειρά
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«κείνη τών πολυτελή φάλαρα φερόντων ελεφάντων, τά  δύσμορφα 
χαί άλλόκοτα σύμβολα, οΐ κορυβαντυώντες όρχησταί συστρεφό
μενοι και μορφάζοντες, τό μ ίγμα εκείνο τοΰ χρυσοΰ τών πολυ
τίμων λίθων καί τοΰ ψευδοχρύσου άντανακλώντα πρόςήμάς κατά  
μυριάδας τά  τρέμοντα πείρά τών φανών παλαιόντων πρός τήν 
θύελλαν, πάντα ταΰτα  εν τα υτφ  μεγαλοπρετή καί τερατώδη, 
προέχοντα απέναντι σειράς μεγαλοπρεπών οικοδομών διαγρα- 
φομενων διά πύρινων γραμμών ύπό σειράς πολυχρόων λύχνων ά- 
πετέλουν εικόνα, ής ή βαρβαρική έπίδειξι; και μεγαλοπρέπεια 
έφαίνςτο άναφέρουσα ήμάς πέραν τών θριάβων τής αύτοκρατορι- 
κής 'Ρώμης είς τάς τερατώδεις έορτάς τάς δια-ιρινομένας έν τοϊς 
ίερογλύφοις τής Α ίγύπτου και τα ϊ;  στήλαις τής βαβυλώνος. 
Τοιαύτη θά ητο άλλοτε έν ταϊς μεγάλαις εορταϊς ή πομπή τοΰ 
Ίουγγερνώθ, δτε οί θεόληπτοι ’Ινδοί έρρίπτοντο ύπό τους τρο
χούς τοΰ άρματος, δπερ εφερε βραδέως έν τώ  μέσω τοΰ πλήθους 
τήν εικόνα τής σοβκρας καί άπαθοΰς θεότητος των.

Ή εορτή τής Περαχάρας εΐναι δλως ινδικής καταγωγής. 
Είσήχθη δέ διά τών βασιλέων τοΰ Ταμιλικοΰ γένους, οΐτινες πα- 
ρεμβάλλοννες τήν πομπήν τού ίεροΰ όδόντος ευρον τό μέσον τοΰ 
νά συνδιαλλάξωσι τάς τοΰ γένους παραδόσεις των μετά  τών δο
ξασιών τών υπηκόων αύτών. Ά λ λ ά  σήμερον άσπάζονται αύτήν 
καί οί αύστηρότατοι τών Βουδδιστών.

Εΐναι αληθές ότι ό Βουδισμός ούδαμοΰ ποιείται λόγον ουτε 
περί θεοΰ ουτε περί ψυχής* ώς οί θετικόφρονες ούτω καί αύτός 
ούδέν διορα έν τνί δημηουργία ή άλυσιν φαινομένων, καί τοσοΰτον 
ολίγον φροντίζει περί τοΰ τελι/.οΰ σκοπού δσον καί περί τής άρ- 
χικής α ιτίας. *Έπεται άρα εντεύθεν δτι ό Βουδδισμός καθιεροΐ 
τ ήν ιδέαν θρησκείας άθεϊκής, λατρείας άνευ θεοΰ. Τοιαύτη δμως 
εΐναι ή ισχύς τής περί θεοΰ ιδέας έπί τοΰ ανθρωπίνου πνεύμα
τος, ώστε ή πληθΰς τών Βουδδιστών μή έχοντες πλέον νά λα -  
τρεύωσιν θεόν αντικατέστησαν αύτώ τόν Βούδδαν, καί τοί αύτός 
ούτος ό αρχηγός προεκήρυξε τόν ίδιον έαυτοΰ μηδενισμόν πρά 
δισ^ιλίων τριακοσίων ετών.

’Ε π ί πολλούς α ιώ να ς ό Βουδδισμός έπεκράτησεν άπό τώ ν
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Ίμαλαΐω ν μέχρι Κεϋλάνης. Ά λ λ ’ δπως τοσχύτα άλλα θρη
σκευτικά καί πολιτικά συστήματα Ιμελλε ν’ άπολεσθνί διά  
τής ύπερβολι ής έφαρμογής τών άρχών α ϊτινες εΐχον άποτελέ- 
σει τήν δόξαν καί ίσχΰν αύτοΰ* ούτω π. χ. δ Βούδδας είχε κα
ταργήσει τό ίερατεΐον, τουτέστι τήν άνάγκην τής συγκοινωνίας 
τοΰ άνθρώπου μετά τοΰ θεοΰ δ ιά  μεσιτείας. Ά φ ’ ετέρου δέ έ- 
θεμελίωσε τήν άξίαν τοΰ άνθρώπου ούχί πλέον ΙπΙ τής ευτυχίας 
ή τοϋ πλούτου, άλλ’ έπί τής άρετής, τής παιδείας καί τής £γ- 
κρατείας* καί δμως είς τόν ιερέα άντικατέστη δ μοναχός, καί δ 
άσκητικός βίος κατέφαγε'τήν ’Ινδικήν είς βαθμόν ώστε νά πνίξ·/) 
τήν καραθάν διδασκαλίαν τοΰ Βούδδα διά τών παραφυάδων δ ι
δασκαλιών. Ά π ό  τοΰ δεκάτου αίώνος άπό Χριστοΰ δέν ύπήρχβ 
πλέον ούδείς Βουδδιστής εν τγ  Χερσονήσφ, ό δέ Βραχμανισμός 
έξελθών έκ τών μυστηριωδών άδύτων όπου είχε διαιωνίσει τάς  
παραδόσεις τών Βουδδιστών κατέλαβε πανταχοΰ τήν πνευματι
κήν έξουσίαν τής ’Ινδικής, άλλά μεγάλως ήλοιωμένην ύπό τών 
τοπ ικώ ν δυσειδαιμονιών καί τών ξένων καινοτομιών, μεθ’ ών ε ί- 
χεν έλθει είς έπαφήν έν δ ιαστήματι χιλίων ετών άποκοιμήσεως. 
Ά λ λ ’ έν τφ  μεταξύ δ Βουδδισμός εΐχεν άκτινοβολίσει έπί τής 
πέριξ χώρας έν αΐς έπικρκτεΐ ετι καί σήμερον. Tvj Σινική δη
λονότι, τγ  Ίνδοσινικΐ), τώ  Μαλαϊκψ άρχιπελάγει, τί) 'Γαρταρία 
καί τή ’Ιαπωνία. Παράδοξον δέ είπεϊν δτι καί τοι γεννηθείς έν 
τοίςκόλποις τή ς ’Αρίας φυλής δ Βουδδισμός δέν εχει ούδένα θ ια 
σώτην έκ τού λευκοΰ γένους έν φ  άποτελεί είσέτι τήν επικρα
τούσαν-θρησκείαν πάντων τών άνατολικών λαών παρ’ οίς διεσώθη 
ώς προϊόν ξένης χώρας.

Πολλάκις έπεσκέφθην τάς πολυπληθείς μονάς α ίτινες κεϊνται 
έπί τής άπέναντι όχθης τής λίμνης. Τά πλεϊστα τών μοναστη- 
ρίων τούτων (viharas) περιέχουσι τριακοντάδα περίπου μοναχών 
κατοικούντων έντός κελλίων συνεχομένων έπί τών τεσσάρων 
πλευρών τής εσωτερικής αύλής. Έν τ φ  μέσφ τής αύλής ταύτης  
ΐσ τα τα ι δ ναός κυρίως είπεϊν, Ιχων περί τάς πλευράς αύτοΰ 
στοάν ύπόστεγον καί κώδωνα.

Τό έσωτερικόν τού ναοϋ συνίστατΛι έκ μακροΰ ορθογωνίου



άπλουστάτου £ν ώ διά φύλλων σχηματίζεται εσωνάρΟχξ. Πε'οχν 
τοΰ χορού θΰρα κιγκληδωτή άνοιγωμένη παρουσιάζει ιερόν άνευ 
θυρίδων, όπου έν τώ  φω τί λαμπάδων διακρίνεται ά'πισθεν βωμοΰ 
μαρμαρίνου άνθοσκεποΰς ύπερμέγεθες εΐδωλον τοΰ Βούδδα, ό 
κλαδόν καθήμενον καί έκφράζων ύφος μελέτης καί άκρας ψυχικής 
γαλήνης, άπό δέ τής κεφαλής αύτοΰ φαίνεται οίονεί έξερχομένη 
φλόξ, περί δέ τό σώμα αύτοΰ έξαπλ.οΰς στέφανος δόξης.

Τρις τής ήμέρας ψάλλουσιν ένώπιον τοΰ άγιου τούτον ειδώ
λου προσευχάς άναγινοσκομένας έν μεγάλω β ιβλίω  άργυροκαλύ- 
πτ(ρ συνισταμενψ έκ φύλλων μακρών καί στενών είδους τινός 
φοίνικος. ΓΙροσεύχεσθαι, μελετάν, έπαΐτειν διδάσκειν τήν νεο
λαίαν, έν τοϊς παρά ταϊς μοναίς σχολείοις, ιδού ή μόνη ενασχό- 
λησις τών μοναχών τούτων, οιτινες είσίν αφιερωμένοι είς τήν 
πενίαν seal τήν παρθενίαν. Μόλις μετά παρέλευσιν πολυετούς δο
κιμασίας άποκτώσι τά δικαίωμα τοΰ νά περιβάλλωνται τήν κ ι- 
τρίνην έσθήτα, άφ’ ού γίνωσι δεκτοί ύτνά ταΰ Συνεδρίου. Καί τοι 
άί ■ μ oval δεν εΐναι πλε'ον ούτε τόσον πολυάριθμοι και τόσον εύ
ποροι όσον πρότερον, όμως έκαστον χωοίον έχει τά μοναστήριόν 
του, καί επειδή τά  καταστήματα ταΰτα  άπολαύουσι πολιτικών 
δικαιωμ,άτων, κέκτη ντα ιτά  εύφορότερα'τής περιφερείας των μέρη. 
Εΐναι μάλιστα πιθανόν ότι αί μοναί αύται συνετέλεσαν κατά  τούς 
τελευταίους αιώνας ε ί? τήν πενίαν καί τήν παρακμήν τής νήσου. 
Δίκαιον όμως.έστίννά όμολαγήσωμεν ότι ό Βουδδισμάς εΐναι ό 
τά  μάλιστα ανεκτικός τών θρησκευμάτων; κα ί ότι τουλάχιστον 
ίν  ι γ  ’Ινδική ούδέποτε έπειράθη νά επιβληθή διά τής βίας.

Έ μελέτη τοΰ Βουδδισμοΰ εΐναι λίαν περίεργος, ού μόνον 
διότι φαίνεται ώ ; λατρεία άνευθεοΰ, καί κατά τήν κρίσιν τινών, 
λατρεία άνευ πίστεως είς τήν ΰπαοξιν τής ψυχής καίτοι π ιστεύει 
είς σειράν αλλεπαλλήλου ζωής, άλλά καί διότι έχρημάτισεν ά λ 
λοτε ή κυριωτέρα θρησκεία τής Ινδ ικής, καί επικρατεί καί σή
μερον έν τή Νεπώλνι, Θιβέτ’/), Κίνα, Ίνδοκινιχή, καί Ιαπωνία.
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("Eirtr*t ««νιχίΐκ.)

ΙΙΩΣ.

ΣΥΡΜ Ο Σ ΕΝ ΔΥΣΜ ΟΡΦ ΙΑ.

(Σ ο ν ίχ ,ίια ·  ίδ ΐ  φ υ λ λ * $ ιο ν  Ε ' . )

Κ^Απασα ή φυλή τών Μιττοΰ διακρίνεται τών γειτόνων 
της κατά τάς ιδιοτροπίας. Τά εξωτερικά κοσμήματα τοΰ σώμα
τος, οί ιματισμοί, άκρωτηριασμοί, καί έν γένει τά  τοΰ συρμοΰ 
αύτών, έχουσιν ίδιον χαρακτήρα διακριτικόν. Τό μάλιστα παράδο
ξον εΐναι ό φρικώδης τρόπος δ ι’ ού αί γυναίκες τρυπώσι κ α ίδ ια -  
στρέφουσι τά  χείλη τω νάμιλλώμεναι πρός άλλήλας* ή δέ κενοδοξία 
των κατά  τοΰτο υπερβαίνει παν ό τ ι δύναταί νά φαντασθή 
τ ις  κενόδοξον παρά τοϊς λαοϊς τής ’Αφρικής. Μή άρκούμεναι είς 
τά νά τρυπώσι τά κατώτερον χείλος, σύρουσιν εξω καί τό άνώ* 
τερον χείλος χάριν συμμετρίας. Κυκλοειδείς δέ πλάκες έκ χαλά
ζιου λίθου, έλεφαντόδοντος καί κέρατος προσεναρμόζονταν είς τά 
προεκβληθεν χρόνον προϊόντος, ούτως ώστε όταν θέλωσαν αί γυ 
ναίκες νά πίωσιν ύδωρ άνασηκόνουσι τό άνώτερον χείλος καί 
χύνουσιν αύτό είς τό στόμα των.

Οί δέ όδόντες, οιτινες παρά πάντων τών ανθρώπων άφίνον- 
τα ι είς τό φυσικόν αύτών κάλλος καί φυσικόν σχήμα είς δύο 
διάφορα μέρη τοΰ κόσμου καί δύο διαφόρους φυλάς παρέχουσιν 
στάδιον τεχνητής μεταβολής κατά  τάς ιδιοτροπίας τοΰ συρμοΰ, 
εννοείται δέ ότι μόνον οί άνώτεροι όδόντες, οί τομείς, δύναν- 
τα ι νά ύποβληθώσιν είς τάς μεταβολάς τοΰ’ συρμοΰ.

Μία έκ τούτων συνίσταται είς τό νά σχηματίζωσι τρίγωνον 
χάσμα ή γωνίαν μεταξύ τών δύο έμπροσθίων όδόντων ρινίζοντες 
αυτούς, ετέρα τό νά όξύνωσι τά  άκρα αύτών, καί άλλη τό νά 
βραχύνωσιν αύτά εξίσου.

Καί ταΰτα μέν παρά τοϊς κατοίκοις τής παρά τόν ισημερι
νόν ’Αφρικής καί τοϊς Μαλκισίοις η κατοίκοις τής Μαλάκας. Οί 
δέ ΑύστραλιανοΙ έκκρούουσι τούς δύο έμπροσθίους όδόντας τών
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Τό αύτο πράττουσι καί οί κάτοικοι τών Σανδουιχων νήσων
άλλ’ ώ ; έξιλέωσιν πρό τάς ψυχάς των τεθνεώτων.  ̂ _

Έν φ  δέ παρ’ ίιμ ϊν θαυμάζεται πάντοτε ή φυβιχη λίυχοτης 
Τών όδόντων, ώ ;χ αί παρά τοΐς πλείστοις λαοί;, οί Μαλαίσιοι μο- 
νθοΰσι πολΰ εί; τό νά χρωματίζω*» μέλανας τοΰς εαυτών οδον  
τ α ς ,  θεωροΰντες αύτό μεγίστην αδξησιν τοΰ χάλλους των.

Τοΰς λευχοΰς όδόντας θεωροΰσι μετά  μεγίστης αποστροφής

οί Δυάκαι τών πέριξ της Σαραβάκης.
Έν δέ τη νήσφ Βορνε'ψ τρυπώσι την εξωτερικήν επιφάνειαν

έχάστου όδόντος χαί έναρμόζουσ.ν όρειχαλκίνους ήλους μέ χεφα- 
■χάς σφαιροειδείς * αστεροειδείς, α ΐτ ινες διατηρούνται στιλπνά,, 
διά  της έπ’ αύτών διηνεκούς προστριβής τών χειλέων1 νομιζουσ{ 
δέ δτι τοΰτο αύξάνει μεγάλως τά  θέλγητρά των δταν διανοιγο 
μένου τοΰ στόματος φαίνονται οί όδόντες τω-^

Έ  προεξοχή τών άνωτέρων έμπροσθίων όόόντων, ήτοι τ 0 
χαρναρόδουν είναι, δπερ παρ’ ήμΐν θεωρείται ασχημία,^ μεγαλως 
ύπό τινων φυλών, χαί μάλιστα τών γυναικών τών μαύρων της  
σενεγάλης επαυξάνεται διά τεχνητών μέσων.

*0 τ ι δήποτε δμως χαί άν συμβαίντ, είς τοΰς οδοντας, την 
κόμην, τά  ώ τα, τήν ρίνα χαί τά  χείλη, ^ ύνα τό  τ ις  νά ύπο- 
θέση ότι ή φυσική κατάστασις της κεφαλής δεν 0* υπεκειτα εις 
τάς μεταβολάς τοΰ συρμοΰ χατά  τόπους χαί χρόνους. Καί δμως 
ή συνήθεια τοΰ μεταβάλειν τεχνητώς τό σχήμα τής κεφαλής εί
ναι έχ τών άρχαιοτάτων χαί τά  μάλιστα διαδεδομένων έξ δσων

γινώσχομεν. ,
Π ό ρ ρ ω  απέχει τοΰ νά περιορίζηται, ώς πολλοί νομίζουσιν, εις

άσημοτάτην τ ινά  φυλήν Ινδών της βορειοτάτης άχτής της Αμε-
ριχής, άλλ’ εύρίσχεται διαφόρως έσχηματισμένη έν χώραΐς της
γής μχχράν άπεχούσαις άλλήλών, χαί μεταξΰ λαών μηδεμίαν
συγκοινωνίαν έχόντων πρός άλλήλους.  ̂ _

Ό Βάγκροφτ λέγει δτι «παρά τοΐς Χινούχαις ή αμέλεια τοΰ να
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«χηματισ/, κατά τον συρμόνή μη'τηρ τήν κεφαλήν του έαΧ ης τέκνου
προστρίβει όνειδος όχνηοία; εί; τήν οικοδέσποιναν, τά  δέ τέκνα
έκθέτει εί; τήν χλεύην τών συντρόφων των. Πόσον δεσποτικός 
είναι ό συρμό;!»

Πολλοί έκ τών ήττον σπουδαίων μεταβολών τοΰ σχήματος 
τής κεφαλής οφείλονται είς τήν θέσιν είς ί|ν κρατούνται τά  βρέ
φη ύπό τών μητέρων έ* τοΰ Ιχειν αύτά πλαγιασμένα έπί τοΰ 
αυτου βραχίονο; πάντοτε προέρχεται λοξότη; τοΰ κρανίου, |χ 
των σκληρών περί τήν κεφαλήν ποοσχεφαλαίων πλάτυνσι; χαί 
εκ των σφιγχτών επιδέσμων μή,.υνσ.;· τοΰθ’ δπερ απ αντάτα ι 
ετι χαί σήμερον είς πολλά μέρη Τής Ιίύρώπης, ένθυμοΰνται δέ 
τ ινε ; επ ιζώ ντε; δτι συνέβαινε χ«ί jv ’Αγγλία.

• ("Επβται συνεχιιαι.)

ΪΙΩΣ. 2 2 7

Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟ Κ ΡΑΤΙΑ .

Των ανθρώπων οί μέν γεννώνται φύσει δοΰλοι, οί δέ φύσει 
ε ι“εν ° μεγα; Αριστοτέλη;, λησμονήσα; νά προσθέση 

*«ι οτι οί μέν γεννώνται φύσει νουνεχεί;, φύσει έμφρονες, οί δέ 
φύσει *oD,w ’Αμφιβάλλω δμως άν έννοεί μέ τοΰτο δτι οί μέν 
γεννώνται φύσει άρχοντες καί χ ο τ & μ π ά σ ι ύ ε ς ,  οί δέ έπτοημέ-
ό ο “νδράποδα* ώστε δέν μοι φαίνεται ανόητος
° τοιχοχολλήσας έν ταΐς παραμοναίς τής έπί Κρομουέλλου πο
λ ίτικη ; μεταβολή; £ν Ά γγλ ίατό  έξης δίστ.χον.

W hen Adam delved and Eve spun 
W ho .was then a gentleman!

ήτοι

Ετ  ̂ Αδαμ χ’ η Εύα εχλωθον χαί ήροτρίων.
‘ί  ίτο αριστοκράτης τότε έχ τών έπιγείων;
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Ά π ό δειξ ι; δμω ς μεγίστη τοΰ δτι ύπάρχουσιν άριστοκράται έν τ φ  
κόσμφ είναι δτι α ί οξυδερκείς νεάνιδες μόνον τους τιτλοφόρου;, 
παρασημοφόρους, καί χρυσοφόρους μεγαλεμπόρους θελουσι κα ί ο
νειρεύονται διά συζύγους τω ν, κατά  προτίμησιν τών μη τοιου- 
των. Ούαί είς τόν κακοδαίμονα γαμβρόν δστις μετέρχεται τό 
λεγόμενον λιανοπώλι μέ τήν όκάν καϊ μέ τό δράμι πωλών τά  
εμπορεύματα του, η μετέρχεται καμμίαν τέχνην, κανέν επάγ
γελμα έκ τών μή αριστοκρατικών* ό τοιοϋτος διαγράφεται άνε- 
πιστρεπτεί άπό τά  κατάστιχά  των, εστω καί ο καλλιστος, ο ε- 
ναρετώτατος τών πολιτών, ό αγνοτατος τα  ηθη και ο προθυ
μότατος συνδρομητής τών κοινωφελών καταστημάτων' εστω τέ
λος πάντων ό τύπος καί τό παράδειγμα τοΰ άληθοΰ; πολίτου' 
ούδέν πρός έπο; πάντα ταΰτα.

Έν τούτοις ό ήλιος τάν όποιον ουδέποτε ήδυνήθη νά δέση ή 
άνθρωπότης χάριν τών τοιούτων δυσ/.όλων καί λεπτοστομάχων 
νεανίδων τρέχει τόν δρόμον του, άσπλαγχνος καί αδυσώπητο;, 
καί ό διάβολος έγχαράττει μίαν πράς μίαν τά : ρυτίδας έπί τοΰ 
άλαβαστρίνου μετώπου των, λευκαίνων και άραιόνων κ α τ’ ολί
γον τάς τρίχας των, καί τέλος πάντων τάς άφίνει καρφωμένας 
*ίς τό f i d y i ,  καί οί πεφιλημένοι άριστοκράται των δέν έρχονται
νά τάς σώσουν.

Καί, τ φ  ό'ντι ύπάρχουσιν άριστοκράται,"παραδεχόμεδα τάξιν, 
■η τάξεις τινάς άριστοκρατων. Τοιουτοι εισι παντες οι φιλοπονοι, 
έγκρατϊίς, σώφρονες σεμνοί, μετριόφοονες, φιλοπάτριδε^ καί ύπό 
πάσαν ’έποψιν ενάρετοι πολΐτα ι. Οί μετά πολλοΰ ίδρώτος καί 
δαπάνης άποκτι5σαντε; περιουσίαν ώφελίμων γνώσεων, οίον ια
τροί, δικηγόροι, διδάσκαλοι, οί μετά πολλών κόπων καί μετά  
καθαρά; συνειδήσεω; άποκτήσαντε; πλοΰτον έμποροι καί κτη -  
μ ατία ι, καί οί φιλοτίμως καί μετά πλείστης αύταπαρνήσεω; ά- 
ναδεχόμενοι εφορείας, έπιτροπάς και Ιπιστασίας εθνωφελών κα
ταστημάτω ν, πρό πάντων οί ύπέρ πατρίδος έν τ φ  πεδίφ  της 
μάχης άγωνισάμενοι.

Τους τοιούτους εύγενεΐς απογόνους τών εύγενεστάτων προ
γόνων ημών συνισιώμεν είς την άγάπην κα! τόν θαυμασμόν πά-

σης τη ; άνθρωπότητο;* τών τοιούτων εΐμεθα έτοιμοι νά γείνω- 
μεν τά ύποπόδιον τών ποδών.

Ε. Σ.
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ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΕΝ Ρ Ω Σ Σ Ι^ .

Τό κατά την χρηματικήν αξίαν άκριβώτερον ποτήριον ϋδ α 
τό; έπί τή ; γή ; πίνει ό Αύτοκράτωρ τή ; 'Ρωσσίας .

Ή Πετρούπολις κειται έπί τοΰ ποταμού Νέβα, δστι; έπί 
τινα ; μήνας τοΰ έτου; είναι παγωμένος. Tvi δέ ήμερα καθ’ ?|ν ή 
τοΰ ποταμοΰ επιφάνεια έλευθερωθή τοΰ Πάγου υπάρχει εί; Πε- 
τρούπολιν μεγίστη χαρά καί αλαλαγμό; το ϊ; κατοίκοι;" άμα 
δέ μιαρόν πλοιάριον δύναται νάδιαπεράσγι μεταξύ τών έπιπλεόν- 
των πάγων ρίπτονται πυροβολισμοί διά τηλεβόλων, ό φρούραρ
χο; έν μεγάλη στολνί μετά τή ; βακτηρία; παρουσιάζεται ενώ
πιον τοΰ Αύτοκράτορο;, δστις μετά τών αύλικών του τόν περι- 
μενει είς τά ; π ύλα ; τών ανακτόρων ΐνα μάθ/ι έκ τοΰ στόματό; 
του τήν εύχάριστον ταύτην αγγελίαν. Ό  φρούραρχο; παρουσια- 
ζόμενο; ενώπιον τοΰ Τσάρου έπιφωνεϊ αύτψ . Μεγαλειότατε ! *0 
χειμών παρήλθεν, ό ποταμό; Νέβα είναι έκ τών πάγων του έλεύ- 
θερο;· συγχρόνως δέ προσφέρει τ φ  Αύτοκράτορι ποτιίριον κρυσταλ
λωμένου ύδατο; έκ τοΰ ποταμοΰ Νέβα, τό όποιον ό Αύτοκράτωρ 
πίνει μέχρι τελευτα ία ; σταγόνο; εί; τήν υγείαν τών κατοίκων τή ;  
Πετρουπολεω; καί εί; τήν ευημερίαν τοΰ'Ρωσσικοΰ λαοΰ. Γέμισα; 
δέ χρυσών νομισμάτων αποδίδει τό ποτνίριον τφ  φρουράρχφ.

Ε’.; προλαβόντα; χρόνου; έπρεπε τοΰτο τό ποτήριον νά ηναι 
πλήρε; χρυσών νομισμάτων μέχρι τοΰ χείλου; αύτοΰ. Ε πειδή  
ομω; άπό έτου; εί; ετος έπαρουσιάσθη τά ποτήριον μεγαλεί- 
τερον, ο Αύτοκράτωρ ήναγκάσθη νά πίνη περισσότερον ΰδατο; 
κατά  συνέπειαν νά πληρώσν) καί περισσότερα νομίσματα, ώστε 
νϋν προσδιωρίσθησαν 2 0 0  δουκάτα δηλαδή πλέον τών 2 0 0 0



φράγκων δια ταύτην τήν προσφοράν ενός ποτηριού ύδα ος τοΰ 
Νέβα, το οποίον εϊναι ως βλε~ε·ε ολ'.γον ά/.ριβώτερον τοϋ τής 
Καισαριανής.

Ε. Λ.
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ΑΛΛΟΙ ΤΡΩ ΓΟ ΥΝ  ΤΑ Κ Ε ΡΑΣΙΑ , ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 

ΤΑΣ Μ ΑΣΤΙΓΩ ΣΕΙΣ.

Δεχθείς ποτέ Φριδερίκος 6 Μέγας καλάθιον πλήρες ώραίων 
κα ι πρωίμων κερασιοιν δώρον, παρεδωκεν αυταείςτον νεαοόν άκό·* 
λουθόν του Κλίστην S ιά νά ταφέρτ, είς τήν βασίλισσαν. Ούτος δμως 
γευθείς αυτα, και γοη~ευθεις άπο τήν γλυκύκητά των, έκάθισε 
xat τα  εφαγεν ολα, I ην επαύριον ιδων τήν αυτής μεγαλειότητα 
την ήρώτησεν άν ησαν καλά τά  κεράσια.

—  Κεράσια! εΐπεν αΰτη, τ ί κεοάσια;
—  Τί κεράσια! κα,λά, δέν έλάβετε τά  κεράσια τά  όποια σας 

έστειλα διά τοϋ ακολούθου μου Κ λίστου ;
•— νΟχι, δέν είδα τίποτε.
—  Πολύ καλά λοιπόν, εΐπεν ό Φρειδερίκος, έγώ νά τοϋ δώ

σω τοϋ λείξη εκείνου καί κάτι άλλο γλυκύτερον.
Καί τοϋτο είπών έκάθισε κοςί έγραψε τό εξής γραμμάτιον εις 

τόν αξιωματικόν τοϋ πλησίον έ* ίϊ άστνναμικοΰ σταθμοϋ.— «Δός 
είκοσι μαστιγώσεις είς τόν φε'ροντα, και λάβε άπόδειξιν παρ’ 
αύτοϋ·» καί σημάνας τόν κώδωνα τό έδωκεν ?ίς τόν Κλίστην ΐνα 
κομίσγι αύτό είς τόν πρός 8ν δρον.

Ό  Κλίστης έλαβε τ/,ν επιστολήν, καί καταβάς έξήλθεν έκ 
τής πύλης τοϋ παλατιού, άλλ’ ύ-οπτεύσας δτι τό περιεχό- 
μενον αύτής δέν ητο τόσον εύχάριστον, και ΐδών κατά τύχην 
διαβαίνοντα εκείθεν Ιουδαίον τινα  τραπεζίτην, δστις εΐχεν ενίο
τε δοσοληψίας μετά τής αύλής, τόν έφώναξε, καί τόν παρεκά-
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λεσε νά λάβνι τήν επιστολήν καί νά τήν π&ραδώστι είς τόν έκε 
πλησίον στρατώνα.

*0 ’Ισραηλίτης εδράξατο τήν καλήν ταύτην εύκαιρίαν τοϋ νά 
ψΧ'ΐγ χρήσιμος εί; τούς αύλικούς, καί έδρα με περιχαρής ΐνα έκ- 
τελέστι τήν εντολήν του. Παρε'δωκε τήν επιστολήν, κα ί έμελλε 
ν’ άναχωρήστι, άλλ’ ό αξιωματικός τόν έσταμάτησεν* εκείνος 
S i  νομίσας δτι εμελλον νά τ φ  άποδώσωσι στρατιω τικάς τ ιμ άς  
διότι ήρχετο έκ τοΰ παλατιού.— Κύριε λοχαγέ, ειπε μετριοφρο- 
νών, εϊναι περιτταΐ αί περιποιήσεις. — νΟχι, ποσώς είπεν ούτος* 
ύπάρχουσιν είδη τινά περιποιήσεων, τά  όποια δέν εϊναι περιττά, 
ώς θέλετε Ιδεΐ. Καλέσας δέ τότε αριθμόν τινα σνρατιωτών διέ
ταξε καί τόν έμαστίγωσαν διαμαρτυρόμενον, βοώντα, καί κη- 
ρύττοντα δτι ήτο αθώος* μεθ’ δ τόν ήνάγκασε νά όμολογήσϊ] έγ- 
γράφως δτι τής έφαγε. Φαντασθήτε ό πόσον έξεπλάγη καί έγέ- 
λασεν ό Φριδερίκος δτε έμαθε τά  γενόμενα. Ή ιστορία δέν λέγει 
άν έτιμώρησε τόν Κλίστην.

Η Μ Η ΤΗ Ρ.

Ή μήτηρ τό παιδάκι της 
στόν κόλπον της βαστα.

Μ* αγάπην τ ’ άπεκοίμισε, 
τδ σκέπασε ζεστά!

Είς τήν κοιτίδα τώ βαλε, 
σιγά, μέ προσοχήν,

Κ ’ έκάθισε πλησίον του . 
μέ μητρικήν ψυχήν.

Φοβείται μήπως κίνημα 
'Λ κρότος ελαφρός,



ξυπνίσν] τό παιδάκι της 
ποΰ είναι σαν άφρός.

«Κοιμίσου τέκνον μου καλόν» 
τ φ  λέγει μέ στοργήν,

®οΰ έχω στρώμα άπαλόν, 
καί γάλακτος πηγήν.»

Κοιμάται τ ’ άγγελάκι της 
καί πάλιν έξυπνα, 

φωνάζει κλαίει τό πτωχόν*
Ώ ς φαίνεται πείνα.

Καί πρόθυμος ή μήτηρ του 
τό γάλα τό γλυκύ 

τοΰ δίδει απ ’ τό στήθος της 
όπόσον τώ  άρκεϊ.

Τό πίνει τό ταλαίπωρον 
μέ δρεξιν πολλών,

Καί χαΐρον τήν μητε'ρα του 
χαδεύει τήν καλήν.

Χωρίς τήν μητεροΰλά του 
"Αν εμενεν αύτό, 

τ ί  άρα θά έπάθαινε;
Παιδιά σάς έρωτώ.

ΡΟΔΟΔΑΚΤΥΛΟΣ

«

ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΤΟ Ν ΑΝΑΡΙΣΜ Α.

ΗΩΣ.

Κ εΐτα ι νυστάζον τό παιδίον 
κ’ ή μή-trp του σιγά έκεΐ 

έν άσμα τραγωδεϊ γλυκύ 
διά νά τό κ ο ιμ ίσ γ ,

«Παιδί μου» λε’γει δέν φοβούμαι 
Κανένα κόπον διά σέ.

Θά ήναι αί ώραί μου χρυσαΐ 
άν ύπνος σ’ ώφελήσ·/).

«Τήν νύκτα ’στο προσκέφαλόν σου 
Μέ προθυμίαν αγρυπνώ, 

έάν πονγίς κ ’ έγώ πονώ, 
εάν γελάσιρς χαίρω.

«Διά σέ, τέκνον μου, άς εχω 
φροντίδας καθημερινάς.

Μή κλαίγ,ς διά τ ί  πεινάς, 
τό γάλα σοί τροσφέρω.

«"Ω, πότε θά σέ βλέπω μέγαν, 
ώραΐον άνδρα, δυνατόν, 

στό έθνος σου αγαπητόν, 
καί μέ τιμήν μεγάλην;

«Πόσον θά ήμ’ εύτυχισμένη 
άν πάντοτε θά μ ’ αγαπάς, 

θά μ ’ ένθυμήσαι οπου πας 
Ata νά μ ’ ελθϊΐς πάλιν ;»



"Ω , πόσον εΐνα ι ή καρδιά 

Φιλόστοργος Ϋ) μ η τρ ικ ή ! 

Θαρρείς εΐναι μ έλ ι γλυκύ 

'Ο λόγος κ’ ή φωνή της.

Mr, γέν&ιτο πρός την μητέρα 
Νά ήσαι τέκνον μου, ψυχρός* 

Οά ησο τοϋ θεοϋ εχθρός* 

ποτέ νά μή τό ίδ-jj τ ις !
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*0  τών μελισσών βίος ανέκαθεν υπήρξε τό άντικείμενον της 

περιέργειας καί τού θαυμασμού τών ανθρώπων* άλλά διά  τοΰτο 

ήνοίχθη και εύρύτατον πεδίον εις τάς ύπερβολικωτατας και θαυ- 

μασιω τάτας τών άφηγήαεων. ήμεϊς ένταΰθα διά βραχέων θέλο- 

μεν διηγηθή τά  ασφαλέστατα. ΙΙαν τό ύπό τών ζωυφίων τού

των πραττόμενον εΐναι τόσον τεχνικόν, ώςτε είναι δυσκολον είς 

τόν άνθρωπον νά τό κατανόηση χωρίς συγχρόνως νά άποδώση είς 

τά  ζωύφια ταΰτα καί βαθμόν τ ινα  συνειδήσεως. καί δμως α λη

θώς είπ εϊν , τοΰτο δέν εΐναι ορθόν* δ ιό τ ι έν αύτοίς μόνον τό έν

στικτον ενεργεί, όρμή άνευ συνειδήσεως, -ητις αποτελεί καί τόν 
χαρακτήρα αύτών, ούχί έξ οικείας θελήσεως, άλλ’ εςωθεν εν αυ- 

τοϊς έμ βεβλημ ένη . Άδιάφορον εΐνα ι πώς τ ις  θέλει νά καλεστ) 

ταύτην τήν έπ ί τοΰ ζωυφίου άρχουσαν θέλησιν ε ίτ ε  φύσιν ε ίτ ε  

πνεύμα έν αύτώ ένοικοΰν, ε ίτ ε  θεόν* πρός τόν ήμέτερον σκοπόν 

ενδιαφέρει μεγάλως νά γινώσκωμεν δ τ ι παν τό ύπό τού ζωυφίου 

πραττόμενον δέν π ρά ττετα ι ύπ’ αύτοΰ έκ προαιρέσεως, α λλ’ έκ

μιά< σταθεράς όρμής.
Κ αί έν τ ψ  βασιλείω  τών φυτών παράγονται δμοια τεχ ν ι-  

κώτατα προϊόντα* ά λλ ’ άν έν τούτφ δέν έγείρουσι τόν ήμέτεοοιν
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θαυμασμόν εις τοσοΰτον βαθμόν καί δέν κινοΰσι τό έ·'διαφέρον 

ημών εις τοιοΰτον μέτρον, προέρχεται έκ τούτου, δτι δέν δυνά- 
μεθα να άποδώσωμεν τοϊς φυτοίς δ ιά  τήν ενέργειαν αύτών παρο- 

μοιας ιδ ιότητας* άν τοϋτο συνέβαινεν, £ν φυτόν ήθελεν εΐσθα1 

έπισης αξιοθαύμαστο·/, δσον καί ή κυψέλη.

"Ας παρατήρηση τ ις  μ ίαν ώραίαν Γεω ργίνην*), όποια τ ε -  

χν ικω τα τη τών φύλλων συμμ,ετρια, όποία λ επ τή  τών χρω μά

των διαβάθμισ ις* όποιος κανονικώτατος σχημ,ατισμός δλων τ ώ ; 

μερών αύτής. ΛΑν ύποθέσωμεν τώρα δτι ζώον τ ι  έδιδάχθη ύπ' 

αυτής τής φύσεως νά κατασκευάζν) έν τοιοΰτον άνθος έξ αύτής 

ταυτης τής  ύλης, έκ τής όποιας τώρα συνίσταται, εύκόλως ήθέ- 

λαμεν παραδεχθή νά άπονείμωμεν είς τοΰτο τό ζώον ύψηλοτέραν 

τ ινα  γνώσιν τών σχημάτων καί μαθηματικήν θεωρίαν* τώρα, 

οτε τό άνθος άνευ ορατής τίνος εξωτερικής βοήθειας άφ’ εαυτοΰ 

μονον προβαίνει, τδ άνθος ούδόλως κ ινεί περαιτέρω τό ένδιαφέ- 
ρον ημώ ν. πόθεν το ΰτο ; δ ιό τ ι έν τώ ζώφ παρατηρούμεν μίαν έ 
λευθέραν βούλησιν έπ ι διαφόρων πραγμάτων, τά  όποια εύκόλως 
μας παράγουσι νά άποδιόσωμ,εν αύτώ και έκεϊ έλευθέραν βούλη- 

σιν, δπου τφ  δντι δέν ύπάρχει.

Έ ν  τνί περιγραφή τού ένστικτου τών ζάιων προσέτι ύπάρχεε 

τ ι ,  δπερ εύκόλως δύναται νά φέργ, είς πλάνην περί τής ιδ ίας 

αύτών φύσεως* θά ίδω μεν δτι αί μέλισσαι εχουσι μίαν βασίλισ

σαν καί δ τ ι μ.ετά ιδιαιτέρας τινός φροντίδος έπ ιμελοϋντα ι αύτής. 

άλλά δεινή πλάνη θά ήναι, έάν τ ις  χαρακτηρίσϊ) αύτήν κατά 

πάντα όμοίαν πρός τήν έν τνί πολιτεία  τών άνθρώπων βασίλισ

σαν* ώστε πρέπει νά προφυλαχθ·^ τις μή τά  περί αύτής λ εγό μ ε- 

να έκλάβν) πράγμα τι ού.ως, ώς λέγοντα ι* δ ιό τι τά  περί ζώων 

λεγομ,ενα λαμβάνονται έκ τής κατασ-.άσεως τοϋ ανθρωπίνου βίου, 

καί τούτου ένεκα κατά τήν περιγραφήν τοΰ βίου τών αλόγων

(*) I'’ ε ω ρ γ ί ν η. {'ναι τό άνθος, οπερ κοινώς καλείται Dahlia και τό ό
ποιον χοσιιεΓ τά άνβικΐπια δλων τών πεπολιτισρένων μερών τοϋ κοσμου. μ.ε- 
τεκομ,ίσβτη τό πρώτον εί ς Ευρώπην έκ τοΰ Μεξιχοΰ τω 1790 ύπό τοΰ βοτανι- 
κοΰ Cavanilles. τά ιι ίη  αύτοΰ άρι6ρ.οΰνται σήμερον εις 2000 διαφε'ροντα κατά 
TQ χρώμα τοϋ άνΟοιις καί το ΰ'ψος και τό πάχος τοΰ στελέχους.



ευκόλως δύνανται νά προέλθωσι παρανοήσεις καί πλάναι.
Μετά τάς παρατηρήσεις ταύτας θέλομεν περιγράψει μόνον 

τόν κοινωνικόν βίον τών μελισσών, άφ’ ού πρώτον εΐπωμεν ολίγα 
τινά  πρός χαρακτηρισμόν τοΰ γένους καί τών ειδών. Τό γένος 
τών μελλισσών δύναταί τις  ευκόλως νά διακρίννι άπό τών άλ
λων καλούμενων εντόμων εκ τής κατασκευής τών οπισθίων πο- 
δών. Τό άκρον δήλον δτι τών οπισθίων ποδών εΐναι οΰτω πεπιε' 
σμένον, ώςτε παρομοιάζέι’ τρίγωνον ή τετράγωνον άνεστραμμε- 
νον φύλλον* κατεσκευάσθη δέ οΰτω ύπό τής φύσεως, δπως δύνα- 
τα ι ευκόλως τό ζωώφιον νά συλλέγω την κόνιν τών άνθέων. αί 
μέν σιαγόνες καί τά  χείλη, δ έστιν ή π ρ ο ν ο μ α ί α ,  είναι δίκην 
προβοσκίδας έσχηματισμέναι, οί δε οφθαλμοί ώοειδεις και ή 
γλώσσα δισχιδές, διαιρούνται δέ εύλόγως είς δύο ε’ίδη, είς τάς 
άγρίας καί είς τάς ήμέρους. Καί α ΐμ ένάγρ ια ι διατρίβουσαι εντός 
τών δασών, έν τοϊς κοιλώμασι τών δένδρων, έν τα ΐς όπαις τών 
βράχων ή τής γής, είναι αύτοκυβέρνητοι καί άνευ ήγεμονος' 
διαιρούνται είς άρρενας καί θηλείας’ έν τοίς κυττάροις αύτών 
εύρίσκεται μόνον ό γόνος, ολίγον πολτώδες μέλι, έξ ου τρέφεται 
ή έκ τοϋ γόνου σχηματιζομένη σχαδών.— Αί δέ ήμεροι ζώσι 
κοινωνικώς καί είναι ζωύφια πολύ χρήσιμα είς τόν άνθρωπον. 'Η 
τώ ν μελισσών έξημέρωσις καί θεραπεία άρχεται βεβαίως μετά  
τής γεωργίας’ δστις πρώτος ήδύνατο νά φυτεύσ/ι κλάδον έλαίας 
καί νά περιμένει μετά έτη τ ινά  νά γευθ-ρ τοϋ καρπού αύτής, έ- 
έκεΐνος βεβαίως ή'ρπασεν έκ τού δάσους καί σμήνος μελισσών καί 
μετήνεγκεν είς τόν φυτευθέντα αύτού αγρόν καί έπολλαπλασία- 
σεν αύτό διά τών κατ’ ετος γεννωμένων νέων έσμών, δπως ά- 
φθονον καρποϋται τό μέλι καί τόν κηρόν, εντεύθεν μυθολογείται 
δτι ό Άρισταΐος ό υίός τού ’Απόλλωνος καί τής Κυρ^νης τής 
θυγατρός τού Πηνειού ό εύρετής τοϋ έλαίου έγένετο καί έφευρε- 
της τής κ α τ α σ χ ι υ ή ς  τώ ν  σ μ η ν ώ ν  ητοι τής μελίσσουργίας. Κατα  
τούς ήρωϊκούς δμως χρόνους φαίνεται δτι ητο άγνωστος άκομη 
ί) μελισσουργία, διότι παραβάλλων ό "Ομηρος (Ίλ. Β, στιχ . 8 7  
καί εξής) τήν έκ τών νεών καί τών σκηνών έπί τήν παραλίαν
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εξοδον καί παοάταξιν τών ’Αχαιών πρός την I* κοίλης πέτρας 
έξοδον τών μελισσών^διά τών εξής στίχων:

ήίί·:ε έθνεα είσι μελισσάων άδινάων, 
πέτρης έκ γλαφυρής αίεί νέον έρχομενάων* 
βοτρυδόν δέ πέτονται έπ’ άνθεσιν είαρινοϊσιν’ 
αί μέν τ ’ ένθα άλις πεποτνίκται, αί δέ τε ένθα* 
ως τών έθνεα πολλά νεών άπο καί κλισιάων 
ηίόνος προπάροιθε βαθείης έστιχόωντο 
ΐλαδόν εις αγοράν.

οΰτω λέγων ό Όμηρος αγνοεί δλως τήν έν ταϊς κυψέλαις μελισ
σοτροφίαν. Κατά πρώτον έν χωρίψ τ ιν ί τής θεογονίας τοΰ 'Η
σιόδου (στιχ. 5 9 4  καί εξής) γ ίνεται μνεία τών ονομάτων σ μ ή 
νο ς  καί σΙμβΛος καί διάκρισις τών έργατίδων μελλισσών άπό 
τών κηφήνων, έξ ου καταφαίνετα ι ή τεχνική μελισσοτροφία. Έφ’ 
δσον δέ προύχώρει ή γεωργία καί μ ετ’ αύτής ή τών ανθρώπων 
έξημέρωσις καί ό πολιτισμός, έπί τοσοΰτον καί ή μελισσουργία 
έξετείνετο καί διεδιδετο. καί ό βίος τών μελισσών έξ αύτών ήδη 
τών αρχαίων χρόνων είς μέν τούς παρατηρητάς τής φύσεως έγέ
νετο άντικείμενον σπουδής και μελέτης, ̂ εις δέ τους κατά καιρόν 
ποιητάς άφθονος πηγή ώραιοτάτων εικόνων, και ως πρώτον ά -  
ξιον λόγου καρπόν τής σπουδής τών άρχαίων άπαντώμεν τήν 
παρ’ Ά ριστοτέλει περιγραφήν έν τφ  πολυτιμψ αύτοΰ συγγράμ- 
μ α τ ι τής φυσικής 'Ιστορίας’ άλλά ση'μερον επειδή ή μελισσουρ- 
γία κατέστη εΐ; τών ούσιωδεστάτων κλάδων τής άγροτικής κα
θόλου οικονομίας, ό βίος τών μελισσών έξητάσθη δσον τό δυνα
τόν ακριβώς.

Τό σύνολον τών εν τνί κυψελνι μελισσών καλείτα ι σ μ ?}γο ς , 
κοινώς δέ μεΛ Ισα ιον '  ή δέ τεχνική αύτών κατοικία κατασκευα- 
ζομένη έκ πλέγματος η έκ πηλού λέγεται χ υ ψ Μ η  καί κοινώς 
ύψέλιον. Έν τνί κυψέλνι ύπάρχει μόνον μ ία Οήλεια μέλισσα, 
6 0 0 — 8 0 0  άρρενες καί 10  — 3 0 ,0 0 0  άνδρόγυνοι ε’ίτε ερμαφρό
διτοι. Πανταχοΰ δπου δύο θηλειαι είναι παρούσαι, μάχονται



π ρ ο ;  άλλκίλας, έως ου φονευθη ή i -.ίρχ  |ξ αυτών η μεταναστεύ- 
ση καί μετά ίκανοΰ άριθμοΰ άρρένων καί άνδρογύ\ων άποτελέση 
δευτέοαν κοινότατα.

Τά παρατηρούμενα ενταύθα φαινόμενα είναι αξιοθαύμαστα, 
καί δπως παραστήσωμεν τό σύνολον αύτών σαφώς, θά άρχίσω- 
μεν νά ίστορήσωμεν δλην τήν περίοδον τοΰ βίου αύτών άρχό- 
μενοι άπό της έκ της κυψέλης μεταναστεύσεως μ ιας θηλείας 
παραλαμβανούσης αριθμόν τινα άρρένων καί ανδρογύνων καί έξερ- 
χομένης είς τό ύπαιθρον πρός ΰδρυσιν νέας αποικίας.

Ή θήλει* έξερχομένη εκ της κυψέλης μετά μεγάλου βόμβου 
ακολουθείται κατόπιν ύπό πολυάριθμου συνοδίας, α ΐτινες παν- 
ταχοΰ, όπου καί άν είσοικισθη, την παρακολουθοϋσι. Συνήθως 
ό εναέριος ούτος πλους είναι βραχύς, διότι μικρόν μετά  τήν ά- 
ναχώρησιν ΐ  θήλεια προσορμίζεται η έπί κλάδον δένδρου τινός 
η έπί την άκοαν οικοδομήματος καί παραχρημα πας ό λοιπός 
τών άκολούθων στόλος καταφθάνων περιστοιχίζει τήν θάλειαν ού
τως, ώςτε έκ της τοποθετήσεως αύτών άποτελείται σφαιροειδές τις 
όγκος ώς μέγας καρπός άπό κλάδου κρεμάμενος, ’ίσος τό μέγε
θος μέ ογκώδη πέπονα* διαμένει δέ κατά τό τοιοϋτον παοάδο- 
ξον σχήμα συχνάκις πολλάς ώρας. Ή δε κατά τόν εΐρημένον 
τρόπον έξω της κυψέλης πορεία καί τοποθετησις τών μελισσών 
καλείται έσμ()ς ή ό φ ισ μ ό ς  καί κοινώς ά 'τμ ά ρ ιο γ .

Ή θήλεια είναι ή ήγεμών καί τοϋ σμήνους καί τοΰ εσμοΰ 
καί καλείτα ι κοινώς βασίλισσα* οϊίτω δέ καί ήμεΐς είς τ έ |ξής 
θέλομεν τήν ονομάζει, α ί μέλισσαι δεικνύουσι πρός αυτήν το- 
σαύτην στοργήν καί π ίστιν, ώστε είναι κίνδυνος περί ζωής άν 
τ ις  ήθελε τήν φονεύσει αύτών παρουσών. Παρετηρήθη δτι κατά  
τόν χρόνον τής προσωρινής τοΰ εσμοΰ διατριβής τινές τών αν
δρογύνων μελισσών άπέρχονται περιϊπτάμεναι κατά  τήν έρημίαν 
καί λεπτομερώς έξετάζουσι τάν τόπον, δ που δλη ή συνοδία δύ- 
ναται νά άποικισθη. Έάν δέ ojtoi οί πρόσ/.οποι εύρωσί τ ι  κοί
λωμα δένδρου η οπήν τινα  κατάλληλον, έπιστρέφουσιν εις τό/ 
έσμόν καί άνακοινώνουσι τάς συλλεγείσας πληροφορίας των* τού-
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τύυ γενομένου εγείρεται παραχρήμα δλον τό πλήθος, ηγούμενης 
τής βασιλίοσης, καί τοποθετείται.

"Οταν έσμός τις  εύρισκόμενος έν άγρία καταστάσει ζητΐ} 
κατοικίαν, πανταχοΰ οί άνθρωποι φροντίζουσιν έπιμελώς, δπως 
κατάλληλον τοιαύτην παρασκευάσωσιν. ό χωρκάς, δσπς παρα
τηρεί, δτι έσμός τ ις  σκοπεύει . νά σχηματίσν) νέαν κοινότητα, 
παρασκευάζει παοευθΰς κυψέλην. "Επειτα προσέρχεται εις τό μέ
ρος, δπου είναι ό έσμός καί τάν συνάγει έντός τής κυψέλης μέ 
έλαφρόν τ ι  σανίδιον* άκολούθως φράσσει τό στόμιον τής κυψέ
λης η μέ πλάκα ή μέ τό αύτό σανίδιον καί άφ’ ού τήν τοπο
θέτηση εις τό ώρισμένον μέρος, άφίνει μόνον κατά  τό πλάγιον 
μίαν οπήν, όπως α ί μέλισσαι είσέρχωνται καί εξέρχωνται έλευ- 
θέρως.

Μετά τοΰτο πρώτην φροντίδα εχει ά συλλαβών τόν έσμόν νά 
παρατηρήσω άν ή βασίλισσα εΐσήλθε μετά τών άλλων μελισσών 
έν τνί κυψέλη ή όχι. καί έάν μέν εύρίσκεται Ιντός, αί μέλισσαι 
μένουσιν ήσυχοι καί άκολούθως πέμπουσί τινας εξω, δπως άρχί- 
σωσι τά  ήμερήσια αύτών έργα’ έάν δέ μείνη έκτος τής κυψέλης, 
έφορμώσι παραχρήμα μετά μεγίστης ταχύτητος έ'ξω καί πο. 
ρεύονται πρός άναζήτησιν καί εΰρεσιν αύτής* εύροΰσαι δέ αύτήν 
καί συμπαραλαβοΰσχι ένοικοΰσιν έντός τίνος κοιλώματος, κατά  
τήν περίστασιν ταύτην είναι λίαν θυμωμέναι καί είναι πολΰ έπ ι-  
κίνδυνον νά έκτεθή τ ις  είς τήν μανίαν των* τούτου Ινεκα ό 
μελισσουργός είναι Ιφωδιασμενος μέ χειρόκτια είς τάς χείρας 
καί μέ είδός τ ι προσωπίδας, δπερ κοινώς καλείται μ ο ν ρ γ ι ό η ο ν .  
Άξιοπερίεργον είναι δτι αί μέλισσαι, α ΐτινες ήσαν έν τη  κυψέλη 
άνευ τής βασιλίσσης, δέν έπανέρχονται πλέον καί μετά τήν τής 
βασιλίσσης εΰρεσιν είς τήν αύτήν κυψέλην* διά τοΰτο οί μελισ- 
σουργοί έ'χουσιν άλλην κυψέλην έτοίμην πρός ύποδοχήν.

"Οταν δέ μετά τοΰ λοιποΰ πλήθους τών μελισσών καί ή 
βασίλισσα συλληφθη, άρχιζουσιν έπειτα αί μέλισσαι τήν έργα- 
σίαν των. Ή βασίλισσα, η τ ις  διαφέρει τών λοιπών κατά τήν ε
ξωτερικήν οψιν, ούσα μεγαλειτέρα το μέγεθος, καί πλειότερον 
πυρρά, έχουσα τήν μέν προνομαίαν βραχυτέραν, ύψηλοτέρους δέ



καί ευθύτερους -.όύς πόδας ή ως εχουσιν αυτας α ι ερ γατιά ς, 
καί τό κέντρον (xocvtpoxspov, τα  δε πτερά βραχύτερα, ωστε μό
λις καλύπτουσι τό "ίίμυσι τοΰ σώματος, το όέ κάτω τοΰ διαζώ
ματος μέρος τοΰ σώματος ήμιόλιον μακροτερον, αυτη μένει πάν
τοτε έν τνί κυψέλη περιστοιχιζομένη ύπό τών άρρένων, οΐτινες 
κοινώς καλούνται χηφ ϊ,η* :,  καί ύπό τινων ανδρογύνων. "Ισως 
μένουσι παρ’ αυτη διά νά τήν θερμάνωίιν, επειδή τά ψύχος ε ί
ναι πολύ βλαπτικόν είς τήν μετά ταΰτα  εύτοκίαν τη ς ’ αί λοι- 
παί μέλισσαι, α ΐτινες επονομάζονται έργάτιδες, διότι μόναι αύ- 
τα ί εργάζονται, εξέρχονται της κυψέλης πρός άναζήτησιν τροφή; 
καί ύλης πρός οικοδομήν.

Αί έργάτιδες, αί καί άνδρόγυνοι όνομαζόμεναι, τών όποιων 
όλον τά σώμα εΐναι κεκαλυμμένον μέ λεπτότατον τρίχωμα, έρχον
τα ι είς τούς κάλυκας τών άνθέων, δπου υπάρχει άφθονος κονιώδης 
ΰλη, καί κυλιόνταν έντός αύτών* ουτω δέ κυλιομένων περιβάλ
λετα ι δλον τό σώμα αύτών ύπό τής τών άνθέων κονιώδους ύλης. 
"Επειτα έγειρόμεναι κάθηνται εις τό άκρον τοΰ κάλυκος καί άρ- 
χίζουσι νά καθαρίζωσι μέ τους πόδας των, οΐτινες σχηματίζουσι 
λεπτότατον τριχωτόν σάρωθρον, τό σώμα αύτών* έκ δέ τής άφαι- 
ρεθείσης έκ τοΰ σώματος κονιώδους ύλης άποτελοΰσι μικράν κι- 
τρίνην τολύπην, τήν όποιαν ύστερον προσκολλώσι έπί τής έσω- 
τερικής ομαλής έπιφανείχς τών οπίσθιων ποδών, δπου ύπάρχει 
εΐδός τ ι δοχείου πράς τάν σκοπόν τοΰτον. Τά πλήρες τοΰτο δο- 
χείον καλοΰσιν οί μελισσουργοί καλάθιον τών μελισσών* έντός τοΰ 
αύτοΰ καλαθιού ενατοθέτουσι προσέτι και σταγόνας δακρύου 
ρητίνης, b  συλλέγουσιν έκ τών άνθέων, καί οΰτω πεφορτισμέναι 
έπανέοχονται οίκαδε* αί σταγόνες αύτα ι καλούνται χ ήρω σ ις .

"Οπως δυνηθώσι νά παρατηρήσωσιν άκριβώς τ ί γ ίνετα ι έντός 
τής κυψέλης, κατεσκεύασαν τοιαύτην έξ ύέλου, τήν όποιαν πε- 
ριέβαλον έξωθεν μέ πλέγμα τ ι,  επειδή αί μέλισσαι άγαπώσι νά 
έργάζωνται έν τ φ  σκότει. Μετά άκριβεϊς λοιπόν έρευνας παρε- 
τι5ρηααν κ α τ’ άρχάς δτι πρώτον έργον τών μελισσών εΐναι νά 
περιχρίσωσι τήν έσωτερικήν. τής κυψέλης έπιφάνειαν μέ είδος τ ι  
μέλανος κηρού, δστις καλείται π ισ σ ό χ ηρ ο ς ,  καθώς και την αρμο
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γήν τής πλακάς μετά τοΰ στομίου τής κυψέλης μέ παρόμοιον 
είδος μέλάνος κηροΰ, άλλά δριμυτέρου τήν γεΰσιν, δςτις καλεί
τα ι ( ΐ ί τ ν ς  (μίτυος) καί πρόποΛ ιζ  (λατ. propolis) καί κοινώς 
πρόπολις. Τήν ύλην ταύτην κομίζουσιν αί μέλισσαι, άφ’ ού συλ- 
λέξωσιν έκ τών δένδ ρων καί τών άνθέων, καί τήν καταθέτουσιν 
έντός τής κυψέλης* ταύτην παραλαβοΰσαι άλλαι τήν κατεργά
ζονται, ώς ειπομεν ανωτέρω, τό εσωτερικόν δέ τοΰτο έπίχρι- 
σμα είναι τόσον ομαλόν καί λείον, ώστε δυσκόλως τ ις  π ιστεύει 
δτι κατασκευάζεται μέ τάς σιαγόνας τών ζωυφίων τούτων* αν 
ή κυψέλη ήτο παλαιά και είχε τοΰτο τά έπιχρισμα πρότερον^ 
άρκοΰνται μόνον εις τήν έπιδιόρθωσιν αύτοΰ.

Ή ΰλη, έξ ής αί μέλισσαι κατασ/.ευάζουσι τούς εν τή κυψέ
λη οίκίσκους αύτών είναι ό κηρός, ούσία τις , τήν όποιαν, άφ’ οδ 
άπό τοΰ μέλιτος άποχωρίσωσι, κατεργάζονται διά τής άποκρίσεως 
ύγροΰ τίνος, δπερ ύπάρχει έν τοίς άγγείοις τών γύρων τοΰ υπο
γαστρίου αύτών. δλος ό κηρός, τάν όποιον εχομεν εΐναικατεσκευα- 
σμένος κατά τάν αύτάν τρόπον ύπό τών μελισσών «αί μέχρι 
τοΰδε ή τέχνη δέν κατώρθωσε νά μεταβάλη τήν φυτικήν ούσίαν 
εις κηρόν, καί τό μέλι αύτά, δπερ λαμβάνουσιν έκ τής ζαχα
ρώδους τών άνθέων ύλης, δέν εΐναι καθαρόν φυτικόν προϊόν, άλλά  
συλλεγομένον τό πρώτον έκ τών άνθέων έντός τοΰ στομάχου των 
μεταβάλλεται καί ύστερον κατά σταγόνας άποστάζεται εντός 
τών κηρίνων οίκίσκων.

Καί αί μέν έν τγί κυψέλη έκ κηροΰ ύπό τών μελισσών κα- 
τεσκευασμένόι δίσκοι καλούνται κ η ρ ί α , πλήρεις δέ μέλιτος ό'ν- 
Τες μ ε .Ι ίχηρα  κοινώς χ η ρ ή θ ρ α ι ,  αί δέ έπ ’ αύτών όπαί ή οι
κιακοί λέγονται χ ύ τ τα ρ ο ι .  ή δέ κατασκευή αύτών εΐναι λίαν 
θαυμαστή* εΐναι δύσκολον νά δώση τ ις  σαφή τούτων περιγραφήν· 
το καλλιτερον είναι νά πορισθ^ τ ις  μίαν κηρήθραν, καί ταύτην  
έμβαπτίσας εντός χλιαρού ΰδατος δπως αναλυθ?} τό μέλι, καί 
άποπλυνας νά παρατήρηση άκριβώς τους κυττάρους. οΰτω ποιη- 
σας θά ΐδη δτι οί κύτταροι είναι έξάπλευροι, δτι έξ έκατέρας τής 
έ/.ιφανείας τ?,ς κηρήθρας είναι ούτως ώκοδομημένοι, ώςτε αί 
κορυφαιαύτών συνάπτονναι καί άμφότεροι άποτελοΰσι τό σχ^μ*

ίο
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-τοΰ παλαιού 'Ομηρικού ποτηριού τοΰ καλουμένου άμφικυπέλλον. 
οί κύτταροι εΐναι κατεσκευασμένοι ό είς έπί τοΰ άλλου, τά  δέ 
διάμεσα τοιχίδια εΐναι τόσον λεπτά , όμαλά, στερεά, καί καθ’ 
ο λα άύτών τά  μέρη κανονικά, ώτε εκπλήσσεται ό άνθρώπινος 
νους διά τό ένστικτον τών ζωυφίων, τό όποιον τά  οδηγεί εις 
τοιαύπην ιιατασ/.εν^ν. μόνον διά πολλών μαθηματικών έργα- 
λίων βοηθούμενΟς ό άνθρωπος δύναταί νά κατασκευάσει μέ ά- 
κρίβειαν οΰτω πολύγωνον οικοδομήν, καί διώκων σαφές καί α
κριβές σχέδιον νά έπωφεληθί) έπιτηδείως πάσας τάς διαστάσεις 
τοΰ χώρου, πρός κατόρθωσιν τούτου, έάν δέν όδηγν) τό ένστικτον, 
απ α ιτε ίτα ι τοιαύτη πνευματική δύναμις, ητις είναι μόνον δυ
νατή εις τόν έπιστημονικώς μεμορφωμένον νοΰν.

Τό δέ πάντων θαυμαστότατον εΐναι, δτι, έν φ  την οικοδο
μήν τών κυττάρων χιλιάδες μελισσών άρχίζουσιν δλαι συγχρόνως, 
ή κανονικότης δμως κα ί ή ακρίβεια τών οίκοδομουμένων εΐναι 
τοσαύτη, ώςτε άν μόνον εις κύτταρος δέν ήθελεν έξ άρχης τ α -  
χθνί κατά  τήν προσ-^κουσαν θέσιν, πάντες οί άλλοι ακολούθως ή- 
θελον μετακινηθεί και διαταραχθ/}. ώςτε πρέπει νά παραδεχθώ- 
μεν δτι τό ένστικτον όχι μόνον κατά τήν οίκοδόμησιν ακολουθεί 
άκριβεστάτους μαθηματικούς υπολογισμούς άλλά καί κατά  τήν  
σύγχρονον άρχήν ενός έκάστου κυττάρου τό ένστικτον έκάστης με- 
λίσσης καταδεικνύει άκριβώς τό σημείον δπου πρέπει νά άρχίστι^ 
ΐνα καθ’ δλα συμφων-jj πρός τόν παραπλεύρως οί^οδομούμενον 
έτερον κύτταρον.

Α ί κηρήθοαι ΐσταντα ϊ έν τγί κυψε^Υΐ ορθιαι στηριζόμεναι έπί 
τών τοίχων αύτής. άπε'χουσι δέ τοσοΰτον άλλήλων, δσον νά 
διε'ρχωνται μεταξύ αύτών δύο μέλισσαι. Έάν ηναι πολύ βα
ρεία ι ώς έκ τής πλησμονής τοΰ μέλιτος, στηρίζονται ύπό τών 
μελισσών μέ αντηρίδας έκ κηροΰ κατεσκευασμένας. μάλιστα οί 
μελισσουργοί ένθέτουσι πολλάκις έντός τής κυψέλης ξυλάριά 
τινα , τών οποίων αί μέλισσαι έννοοΰσι καλώς τόν σκοπόν, διά 
τό/ όποιον έτέθησαν καί τά  μεταχειρίζονται ώς δοκούς πρός 
στνίριξιν τών κηρηθρών.

"Οταν τό ετος ηναι ευνοϊκόν, ή τών μελισσών εργασία τ α ί

χέω; προκόπτει καί εντός ολίγου χρόνου πληροΰνται κηρηθρών 
αί κυψέλαι* οί κύτταροι δμως έμπεριέχουσιν άκόμη ολίγον μέλι, 
διότι είναι προωρισμένοι νά χρησιμεύσωσιν ώ ; κοιτίς τής μελ- 
λούσης νά έγερθνί εις τήν ζωήν νέας γενεάς. Είς τήν εργασίαν 
τάύτην ή βασίλισσα δέν λαμβάνει μέρος ώ ; ούδέ αί περί αυτήν 
μέλισσαι, οί κηφήνες* ζώσιν έκ τής τροφής, τήν όποιαν κομί- 
ζουσιν αί έργάτιδες εί; τήν κυψέλην καί ή τ ις  καλείτα ι ο α ν ύ α -  
ρ ά χ η .  ’Εξ αύτή; πληροΰνται κύτταροι τινες, τούς όποιους αί 
μέλισσαι κλείουσι μέ κήρινον κάλυμμα, πλήν τών ιδίων κ υ ττά 
ρων αί έργάτιδες συγχρόνως κατασκευάζουσι καί διά τάς μελ- 
λούσας βασίλισσας ίδιους κυττάρους, οιτινες καλούνται χ η ρ ία  τ ώ ν  
β α σ ι λ έ ω ν  καί έν τνί κοινίί συνήθεια β α σ ι . Ι ο κ ί ρ ι α ’ οί κύτταροι 
ούτοι διαφέρουσι τών λοιπών /.ατά τήν μορφήν παρομοιάζοντες 
μέ βάλανον, είναι δέ καί μεγαλείτεροί καί στερεώτεροι. Ά φ ’ ου 
δέ τελείωση ή οΐκοδόμηβις τών κυττάρων, έν ήμερα εύδία εξέρχε
τα ι ή βασίλλισσα είς τό ύπαιθρον παρακολουθουμένη καί περι
βαλλόμενη ύπό τών άρρένων* όλη αΰτη ή ακολουθία, η : ις  κ α 
λε ίτα ι γα ι ιήΛ ιοζ  π ο μ π ή  έξελθοΰσα φέρεται είς ΰψος εν τώ  ούρα. 
νφ  καί απομακρύνεται άπό τών οφθαλμών καί τής παρατηρή- 
σεως ήμών. κατά δέ τόν χρόνον τοΰτον αί άπολειφθείσαι εργά- 
τιδες ένασχολοΰνται δραστηρίως καί περιμένουσιν τήν επάνοδον 
τών έξελθουσών μετά τίνος στενοχώριας καί άδημονίας.

Ά φ ’ οδ μετά βραχύν χρόνον έπανέλθνι ή βασίλισσα μετά τής  
συνοδίας της, άρχίζει μετά τεσσαράκοντα καί εξ ώρας νά τίκτϊ)  
ωάρια, τά  όποϊα ιδία καλούνται γ ό ν ο ς ,  καί περιερχομένη νά  
ένθέτνι άνά £ν είς έκαστον κύτταρον.

Κατά τό θέρος ολίγα μόνον ώάρια τ ίκ τε ι ή βασίλισσα* δια
κόπτεται δέ ό τόκος τόν χειμώνα* τό δέ εαρ ή γονιμότης αύτής  
αυξάνει εκτάκτως καί παρετηρήθη δτι έντός τριών εαρινών εβδο
μάδων ή βασίλισσα ετε/.εν έως τρεϊς χιλιάδας ώάρια.

Ώς δέ ή βασίλισσα παράσχω ασφαλή άπόδειξιν τής γονιμό
τητας αύτής, οί κηφήνες, δ έστιν α ί άρρενες μέλισσαι, δέν εχουσι 
πλέον ούδένα σκοπόν έν τώ  β ίψ  καί δ.ά τοΰτο φονεύονται ύπό 
τών ανδρογύνων δ έστι τών έργατίδων μέ τά  οξέα αύτών κένη
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τρα, άνευ άντιστάσεως, διόπι οί κηφήνες είναι άκεντρι* τά 
■πτώματα αύτών απορρίπτονται εξω τής κυψέλης, δσω δέ γονι- 
μωτερα δεικνύεται ή βασίλισσα, επομένως και ή μέλλουσα γε
νεά βεβαιότερα καί πολυπληθέστερα, τοσούτω καί ό φόνος τών 
κηφνίνων μείζων. ό φόνος αύτών γ ίνετα ι άπό τάς άρχάς τοΰ θέ
ρους καί τά  πτώ ματα  αύτών εύρίσκοντκι κατά σωρούς πρό τοΰ 
στομίου τής κυψέλης τοΰς μήνας ’Ιούνιον ’Ιούλιον καί Αύγου
στον. ώςτε κατά τάν έπερχόμενον χειμώνα ούδείς έξ αύτών υ
πολείπεται, δτε Οά ήσαν καί επιβλαβείς, διο’τι μάτην θά ετρω- 
γον έκ τής τεθησαυρισμένης τροφής έν ω οΰτε συλλέγουσιν οΰτε 
εργάζονται.

Έκ τών ώχρίων, τά  όποια τώρα ή βασίλισσα τ ίκ τε ι καί 
εναποθέτει έν τοΐς κυττάροις, άλλα μεν είναι γο'νιμα διά τοΰ 
εν αύτν) ύπάρχοντος σπέρματος έντός ιδιαιτέρου αγγείου, άλλα  
δέ ούχί’ καί εκ μέν τών γονίμων γεννώνται αί θήλειαι καί α ί 
έργάτιδες- έκ δε τών άγονων οί άρρενες, οί κηφήνες, πρός τοΰτ0 
δέ εΐναι καί οί κύτταροι καί ή τροφή ώρισμένη'. Ή έκλέπισις 
όλων τών ώαρίων γ ίνεται κατά τήν αύτήν τάξιν, καθ’ γ)ν καί 
έτέχθησαν. μετά τρεις η τέσσαρας ημέρας άπό τοΰ τόκου εκκο
λάπτονται τά  ώάρια καί εξέρχεται μικρόν σκωλήκιον, λευκόν 
τό χρώμα καί άπουν, ώςτε δέν δύναταί τά  έξέλθνι έκ τοΰ κυτ
τάρου. καλείτα ι δέ τό σν.ωλή'.ιον τοΰτο σ χ α δ ώ ν '  τώρα αρχίζει 
καί τό κύριον Ιργων τών έργατίδων* τώρα κατά πρώτον μαν- 
θάνομεν καί τόν σκοπόν τής κατασκευής τών κυττάρων, δτι κυ
ρίως είναι ή κατοικία τών σχαδόνων, α ΐτινες άναπτυσσόμεναι 
γίνονται μέλισσαι, α ί παλαιαί έργάτιδες άναλαμβάνουσι παρευ- 
θΰς τήν διατροφήν τών αδηφάγων σκωληκίων κομίζουσαι τήν 
κατάλληλον πρός τήν ηλικίαν τροφήν, ή τ ις  είναι ύλη ολίγον 
πηκτοτέρα τοΰ μέλιτος καί υπόξανθος τήν χροιάν καί τήν γεΰ- 
σιν δριμυτέρχ* καλείτα ι δέ δ ιττώ ς έρ ιθ άχη  καί χή ρ ιν θ ο ς  καί είς 
τήν κοινήν μας γλώσσαν χέραθος .  ΊΙ τροφή αΰτη συντελεί κατά  
πολΰ είς τόν βίον καί τήν άνάιττυξιν τών νέων ζωυφίων, ώς 
θά ’ίδωμεν καί κατωτέρω. ΊΙ διατροφή τών σχαδόνων διαρκεΐ 
πέντε ήμέρας, έν ώ χρόνφ καί τελειοΰται. ’Έ πειτα  περιβάλ
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λονται διά τίνος λεπτ<.ϋ υφάσματος παρομοίου πρός τά τής με- 
ταξοκάμπης καί εντός τριών ημερών μεταμορφοΰνται είς ψυχάς 

χρυσαλλίδας, α ΐτινες επί ών μελισσών κυριολεκτικώς λέ
γονται ν ύ μ φ α ι ,  εν ώ χρυσαλλίδες καί ψυχαί επιλέγονται έπί 
τών άλλων έντόμων* κατά  τόν χρόνον τοΰτον αί έργάτιδες έπ ι-  
χρίουσι τοΰς κυττάρους ρ,έ κήρίνον κάλυμμα, ώςτε αί νύμφαι 
εΐναι έντός αύτών κεκλεισμέναι.

Ά φ ’ ού ή νύμφη γείν7) επτά ήμερών, πάσχει τότε τήν τε -  
λευταιαν μεταμόοφωσιν καί μεταβάλλετα ι εϊς νέαν μέλισσαν. 
Καί κατα πρώτον διαρρηγνύουσα τό κήρινον έπίπωμα εξέρχεται 
έκ τοΰ κυττάρου* παραχρήμα δέ κατέχει εντελώς τήν τέχνην 
και τα  εργα τών άλλων πρεσβυτέρων μελισσών* ώςτε, άν ή α ι 
έργάτις, έξερχεται καί εξω τής κυψίλης, περιίπταται έδώ καί 
Ικεΐ πρός συλλογήν τροφής καί επανέρχεται ο’ί/.αδε μετά τών 
άλλων αποφερουσα τόν καρπόν τής φιλοπονίας της. οΰτως, έν ω 
αύξάνει τό γένος τών έργατίδων μελισσών, συναυξάνει έκ κηροΰ 
καί μέλιτος ό τής κυψέλης γλυκύτατος θησαυρός, δστις κατά  
τον τρυγητόν φχιδρύνων το πρόσωπον τοΰ άγαθοΰ μελισσοτρόφου 
πληροί εύλογίας καί τάς φιλοπόνους αύτοΰ χεϊρας.

Μετα τήν έκλέπισιν δλων τών ώαρίων τών έργατίδων με
λισσών, άρχιζουσιν ομοίως νά έκκολάπτωνται καί τά  ώάοια τών 
άρρένων καί θηλειών μελισσών* οί νέοι κηφήνες ούδέν γινώσκου- 
σιν οΰτε εργασίαν οΰτε συλλογήν τροφής* παρετηρήθη μάλιστα  
δτι τρέφονται υπό τών έργατίδων μελισσών.

"Οσον αί θήλειαι νέαι μέλισσαι πλησιάζουσι νά διαρρήξωσι 
τό κήρινον κάλυμμα τοΰ κυττάρου, δπως έξέλθωσι, τοσοΰτον ή 
ζηλοτυπία τής παλαιάς θηλείας μελίσσης, δ έσ-ι τής βασιλίσσης 
έγείρεται καί διά τοΰτο άρμα, δπως τάς νέας θηλείας μέλισσας 
φονεύση διά τοΰ κέντρου αύτής. άλλά τότε αί έργάτιδες τρέ- 
χουσιν είς τάν τόπον τοΰ κινδύνου καί έπιφράσσουσι στερεώτερον 
τήν οπήν τοΰ κυττάρου μέ κηρόν, ήδη εγείρεται μέγας έν τί) 
κυψέλη θόρυβος καί σχηματίζονται μερίδες καί κόμματα, αί 
παλαιαί μέλισσαι προστίθενται μετά τής παλαιας θηλείας καί 
αριθμός τ ις  νέων άρρένων μελ,ισσών, έν ω ή νεω-έρα γενεά άπο-
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κλείει τήν πρός τήν νέαν θ/λειαν πάροδον και έμποδίζει το# 
νά συναφθνί μάχη μεταξύ τών δύο αντιζήλων Οηλειών.

Έκ ταύτης της ταραχής καί τής διχοστασίας συμβαίνει, 
δπως ή παλαιά ήγεμών, ητις  είχεν ιδρύσει την άρχαίαν ταύτην  
αποικίαν, έγκαταλείψη πάλιν την εδράν της καί περιβαλλόμενη 
ύπό τών οπαδών της ζήτηση νέαν κατοικίαν.

Ά φ ’ οδ δέ ή πρεσβυτέρα βασίλισσα έγκαταλείψη τό κρά
τος της είς την νεωτέραν, τήν θυγατέρα της, α ί έργάτιδες άπο- 
κινοΰσι ταχέως τόν κήρινον φραγμόν τοϋ κυττάρου και οΰτω έξέρ- 
χεται ή νέα βασίλισσα, ή πρώτη αύτής βασιλική πράξι; είναι 
νά περιέλΟη δλους τους βασιλείους κυττάρους δπου θάλεια ι σχα- 
δο'νες η νύμφαι άκόμη, α ΐτινες θεωρούνται αί μέλλουσαι τού 
θρόνου αντίζηλοι, καί νά τάς φονεύση.

Συμβαίνει ένίοτε νά μή έξέλθη μηδεμία έτέρα νύμφη, καί 
τότε ή νέα βασίλισσα ουσα βεβαία περί τής τελείας αύτής έπ ι- 
κρατησιω ;, καταστρέφει μόνον τους σχαδόνας καί τά  ώάρια 
δλων τών θηλειών αδελφών της άνευ άντιστάσεων, Έάν δμως 
δευτέρα τις θηλεια ήδη έκ νύμφης έγένετο τελεία θάλεια, δ έ- 
στ ι δεύτερα βασίλισσα, τότε έπαναλαμβάνεται ή μάχη' ή δευ- 
τέρα αΰτη βασίλισσα ευρ ίσκε ι  επίσης οπαδού;, οΐτινες πρό τοΰ 
στομίου τού κυττάρου φυλάττουσιν, δπως τελειωθΐ) καί *ξέλθη. 
ή μάχη άρχετάα μετά πολλή; σφοδρότητος καί άπολήγει μέ 
τόν θάνατον τής μιας καί ένίοτε καί άμφοτέρων, η άναγκάζε- 
τα ι πάλιν ή πρεσβυτέρα νά μετκναστεύση άλλαχοϋ μετά άριθ- 
μοϋ τίνος έργατιδων καί άρρένων, καί αποτελεί νέον έσμόν, άλλ ’ 
ασθενή, τά  αύτά δύνανται πολλάκι; νά έπαναληφθώσιν εν τ vj 
αύτή κυψέλη' άλλ’ οί μελισσουργοί, δπως μή τό σμήνος έξα- 
σθεννίση, προλαμβάνουσιν αυτοί καί κατας-ρέφουσι τούς κυττάρους 
τών βασιλέων, δπως μή άλλαΐ βασίλισσαι έξέλθωσι καί άφίνουσι 
μόνον μίαν κυρίαρχον έν τ·?) κυψέλη. Έάν δέ άμφότεραι αί δ ια- 
μαχόμεναι άντίζηλοι βασίλισσαι πέσωσιν έν τνί μάχη καί τό 
σμήνος μείνη άνευ βασιλίσση;, τότε συμβαίνουσιν άληθώς πα
ράδοξα πράγματα, ό θάνατο; τή ; βασιλίσση;, φέρει τήν διάλυ- 
σιν τής κοινωνία; τών μελισσών, έάν ό μελισσουργά; δέν π ο 
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ρίση αΰτΛΐς έγκάίρω; νέαν βασίλισσαν ή αύτα ί at Ιδίαι μέλισσαι 
δέν φροντίσωσι πρό; άντικατάστασιν τή ; άποθανούση;.

Οί μελισσουργοί έννοοΰσι τόν θάνατον τή ;  βασιλίσση; έκ τοΰ 
θρηνωδού; βόμβου τών μελισσών, πάντα τά  έν τνί κυψέλη εργα 
παρευθύ; παύονται ούδέ άφ ίπταντα ι πρά; συλλογήν τροφή;' δλο;
6 κοινωνικό; βίος δ ιαλύεται καί αί νέαι μέλισσαι άπέρχονται 
πρά; κατάκτησιν άλλου βασιλείου, αί δέ πρεσβύτεραι μένουσιν, 
δπω; άποθάνωσιν έν τή κυψέλη, έάν δέ ό μελισσουργά; έξ άλλου 
σμιίνους λαβών κομίση η μίαν τελείαν βασίλισσαν -ίι νύμφην η 
καί σχαδόνα, παρευθύς έν τ φ  πρώην νεκρω βασιλείφ άρχεται 
πάλιν νέα ζωή, δ ιότι εύθύς αί μέλισσαι άναγνωρίζουσιν αύτήν 
ώς άρχήν νόμιμον, τήν περιποιούνται, τήν τρέφουσιν ώς και τήν 
«ροτέρχν βασίλισσαν, έάν δέ τοιοΰτον τ ι  δέν γείνη, πολ- 
λάκις αύταί α ί ιδ ια ι μέλισσαι αύτοβοηθοϋνται, παρατηρού
σαι άν εν τ ιν ι τών κυττάρων υπάρχει ετι ώάριον άνεκκό- 
λαπτον έργάτίδο; μελίσση;. Τότε αί μέλισσαι μετά σπουδής 
άνοίγουσαι τόν τοιοΰτον κύτταρον μετά  πολλοΰ ζνίλου οΐκοδομοΰ- 
σιν ετερον βασιλικόν κύτταρον, έντός τοΰ όπο·'ου έ\αποθέτουσ.& 
τό ώάριον τής έργάτιδος, δπως ζωαγονηθνί ώς τό ώάν τής βασι- 
λίσσης. άφ’ οδ γείνη σχαδών πορίζουσιν αύτνί τροφήν καί δ ι’ αύ
τής καί τοΰ ιδιαιτέρου σχήματος τοΰ κυττάρου γ ίνετα ι τ φ  ό'ντι 
θιίλεια σχαδών, επειτα νύμφη καί τελευταίον βασίλισσα, ίκανή 
καί αύτή νά τ ίκτη  ώάρια καί νά τελνί πάντα τά  βασιλικά έ'ργα* 
ή ακριβή; παρατιίρησι; έξηκρίβωσεν δτι ή τεχνική αΰτη βασί
λισσα κατ’ ούδέν διαφέρει τή ; φυσικής.

Οΰτω λοιπόν «ί μέλισσαι κατέχουσι τό μυστήριον τής τέχνης 
τοΰ νά άποκαθιστώσι κατά  τό δοκοΰν τό έκλεϊψαν γένος δ ι’ άλ
λου άνευ διαφοράς ώς πράς τήν ταύτότητα  αύτοΰ.

Καί κατά  μέν τό περίεργον καί θαυμαστόν δ κοινονικός βίος 
τών ζωυφίων τούτων εΐναι τοιοΰτο;' κατά  δέ τά ωφέλιμον εϊναι 
πλείστης δσης σπουδής καί μελέτης άξιος, ώς έκ τοΰ παρ?χο- 
μένου ύπ’ αύτών πολυτίμου καο-οΰ, τοΰ κηροΰ καί τοΰ μέλιτος, 
τά  όποια ούχί μικρόν συμβάλλουσιν είς τήν ευμάρειαν καί τήν



ηδονικήν τοΰ ύλικοϋ ήμών βίου άπόλαυσιν. Άλλά. περί τούτοι* 
άλλοι λεγέτωσαν.

Ί .  Ε Ι ρ ω τ ό Π ικ ο ς .

2 4 8  Ρ Ο Δ 0Δ Α Κ Τ ΪΛ Ο 2

Η ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟΝΤΑ.

«Ό  νόμος μου είναι το παν* 
κασ^ν δέ νικών ή πρώτιστη 
τό νικάν εαυτόν.»

(Έ *  τω ν  τ ίυ  Σχίλβρ—  Μ »τάφρασις Π. Ρ .)
•

ί . Τί τρέχ;ι ό λαός, καί φαίνονται γεμάτοι έκεί πέρα καί δρρ 
μοι καί π λ α τ ε ϊα ι; μτίπως ή 'Ρόδος κινδυνεύει άπό τάς φλόγας 
πυρ,<α·.ας ; Έν μέσω βλέπω συσσωρευμένου ανθρώπων πλήθους 
εναν Ιππέα επί τοΰ ίππου του, καί όπισθεν αύτοΰ θαυμάσιον 
συρόμενον θηρίον, δράκοντα ύπερμεγέθη, εχοντα στόμα πλατύ  
καθώς τοΰ κροκοδείλου* δλον τό πλήθος κυττάζει έ'κθαμβον άλ
λοτε μέν τόν ύπερέχοντα αναβάτην άλλοτε δε τόν δπισθέν του 
δράκοντα.-

2 . Καί χ ίλ ια ι φωναί ακούονται μακρόθεν «νΕρχου καί ϊδε 
μέγα ερπετόν* τοΰτο μας κατεβρόχθισε ποίμνια καί ποιμέ
νας, άλλά τό κατενίκησεν ό -/ίρως ό ίππεύς* άλλοι δέ πολλοί 
έπροπορεύοντο αύτοΰ διά ν’ άποτολμ.ήσουν τόν δυνατόν άγώνα, 
καί τούτων ούδείς έφαί\ετο νά επιστρέφω θέλων είς τά  όπίσω* 
χρέος των ένόμισαν τό νά τιμήσουν τόν εΰτολμον ίππέα. Πορεύε
τα ι λοιπόν τό πλήθος ωσάν στράτευμα πράς την μονήν ένθα τοΰ 
τάγματος τοΰ αγίου ’Ιωάννου τοΰ προδρόμου οί ίππόται δρο- 
μέως εις συμβούλων συγκαλεσθέντες έπρόκειτο νά τόν δικάσουν*

3. 'Ο νέος εμπροσθεν τοΰ εύγενοΰς του ηγουμένου παοουσιάζεται 
με σχήμα ευπρεπες καί σωρηδόν το πλήθος πράς ύπεράσπισιν 
τοΰ υποδίκου γεμίζει μέ φωνάς άγρίας τά  σκαλοπάτια καί τήν 
£?Ρι °χν;ν τοΰ ρ,ονιδίρου, ό νέο; λέγει πράς αύτόν «Τά χρέος τοή

ιππότου εςετέλεσα, τόν δράκοντα τόν έρημόνοντα τήν χώραν μας 
με ταύτην μου τήν χεϊρα τόν έφόνευσα’ οί διαβάται οδοιποροϋσ; 
τορα πλέον ελεύθερα, και οι ποιμενες τά  πρόβατά των βόσκου- 
σιν άφοβα, οί δέ προσκυνηταί λαγκάδια καί βράχους καί πε
διάδας περνώσι χωρίς κίνδυνον».

4 . Με βλέμμα δμως αυστηρόν ό αρχηγός τοΰ τάγματος τόν 
βλέπει καί τοΰ λέγει* a'Ω; ηρω; μέν σύ επραξες μέ τόλμην καί 
ευψυχίαν, άλλα ειπε μου τ ί φρονεί;, ποιον τά πρώτον χρέο; τοΰ 
ταγματος τών ιπποτών, τών άγωνιζομένων ύπέρ τής δόςης τοϋ 
Χριστοΰ;» Άκουσαντες τους λόγου; τούτου; οί άλλοι πάντες Ιμει- 
ναν κάτωχροι, ό νεο; δε μέ στάσιμον εύγενικάν καί ποόσωπον 
έρυθριών, «ύπακοή,» τοΰ λέγει, καί «ή εύπείθεια είναι τό πρώ- 
τον χρέος τοϋ τάγματος τών ιπποτών τών άγωνιζομένων ύπέρ 
τής δόξης τοΰ Χριστού».

5 . «Τοΰτο δά, το χρέο;» τοϋ λέγει τότε, «σΰ τέκνον μου, 
παρέβης, καί τον άγώνα δεχθείς τάν άπηγορευμένον έπρόκρινες 
νά γένιρς άπειθη'ς» «Κρίνε με, Κύριε,» τοΰ άπεκρίθη ό νέος μέ 
πρόσωπον καταιβασμένον «άλλά παρακαλώ σε πρώτον νάμέ ά- 
κουσ/,ς άπολογουμενον. Τοϋ νόμου τό παράγγελμα ποτέ μου δέν 
εννόησα νά παρακούσω, άλλα καί δτι έ^επλτίρωσα τά πνεϋμα 
καί τά γράμμα του ένόμισα, τόν δράκοντα νικήσας μέ δόλον καί 
μέ τόλμην τόν τεράστιον.

6 .  Πέντ’έως τόρα τού τάγματός μας τ ιμή  καί κόσμημα νέοι, 
τής γενναιοψυχίας καί τής άνδρίας των έγιναν θύματα. "Οθεν 
καί συ άπό τοϋ τάγματός μας τάν άγώνα τοΰτον αύστηρώς εμ
πόδισες* άλλ’ ένδομύχως δύο αισθήματα μ ’ έβασάνιζαν κατα-  
τρώγοντα τήν καρδιάν μου, ή άθυμία καί ό πράς μάχην πόθος 
μου σφοδροτατος* άκόμη καί εις τδνειρον οπότε νύκτα ή φύσις 
όλη καθησυχάζει τον εαυτόν μου .εύρισκα είς τήν άκμήν άσθμαί- 
νοντα τής μάχης* καί όταν εξημέρωνε καί νέας πάλιν ή'κουχ 
συμβάσας δυστυχίας έπί τοσοΰτον ήγανάκτησεν ή καρδιά μου 
<^στε με ζεσιν άπεφάσισα ν’ άποδυθώ καί μέ χαράν εΐ; πάλην.

7 . Και είπα τότε συλλογιζομενος ιδιαιτέρως καί κατά μ ό -  
νας, Τι πράγμα εϊναι τοϋ νέου ό στολισμός τιμή  δέ καί επαι^ '
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νος μέγας δ τοΰ άνδρόν; δταν κατόρθωμα έξετελεϊτο άπό τοΰ; 
ίρωας της άρχαιότητος τοΰς ανδρείους μ ’ εγκώμια καί μέ τοΰς 
ύμνους εις τών θεών τών ούρα .(ων τό κλέος καί την λάμψιν ά- 
νεβίβασαν οί έν τώ σκότει της είδωλολατρείας ευρισκόμενοι α ι
ώνες; εκείνοι δηλονότι περιφερόμενοι, τόν κόσμον έκαθάριζαν 
άπό όλέθοια θηρία, πρός λέοντας καί οφεις παλαίοντες και μ ι
νώταυρους διά νά ελευθερώσωσι τοΰς δυστυχείς και πάσχοντας 
καί δέν έδισταζαν παντάπασι, τδ ίδιον των α ίμα νά χύνωσι πρός 
τοΰτο.

8 . Μήπως πρός τοΰς Σαρακηνοΰς άξιζει μόνον τοΰ χριστού δ 
στρατιώτης τό ξίφος του νά στρέφε ; Μόνον τοΰς ψευδείς θεοΰς 
νά καταπολεμά; *Αν άπεστάλτι έν τφ  κόσμφ διά νά τόν σώστ), 
οφείλει καί νά τόν έλευθερώση άπό πάσαν θλίψιν και ανάγκην 
δ δυνατός αύτοΰ βραχίων, άλλά τήν το'λμην του πρέπει σοφία 
νά όδηγγϊ, τήν δύναμίν του ή πανουργία νά συνοδεύϊ). Οΰτω 
πολλά/.ις έλεγα μόνος και κατά μόναχος έκινοΰσα ν’ άνακαλύψω  
τά  ίχνη τοΰ άρπακτικοΰ αύτοΰ θηρίου. Τότε στόν νοΰν μου α ί
φνης καταίοη κκΐ άνεβόησα χ&ρμοσύνως, δτι άρμόδιον ηυρα καί 
έπενόησα μέσον τής νίκης.

9 . ’Ελθών δέ τότε σου εϊπΚ πάτερ, εις τήν πατρίδα μου πο- 
θον αισθάνομαι νά έπιστρέψω. Καί σΰ μ ’ εύμένειαν έδέχθης τήν 
δέησίν μου* καί εύτυχώς άπέβη καί τό ταξείδι τό τής θαλάσ
σης· μόλις δ'έπάτησα τόν τής φιλ>τάτης πατρίδος τόπον καί πα- 
ρευθΰς παραγγέλω τεχνίτην έμπειρον νά μου κατασκευάσϊ) πιστώς 
τά  μέ πολλήν προσοχήν παρατηρηθέντα σημεία του είς £ν ώμοίω- 
μα δράκοντος νά τά  συνάψη* είς πόδας μικρούς συν/γαγεν εις ΰψος 
μακρουλού σώματος βάρος· είς δέ τήν ράχιν ήρμοσε θώρακα 
φολιδωτόν, ώσάν έν σκέπασμα φοβερόν.

1 0 .  Μεγάλος εις τά  έμπροσθεν άπλόνεται λαιμός ώσάν τοΰ 
ιίδου τάς πύλας ών φοβερός, μέ στόμα χάσκον ώσάν νά έμελλε 
τάνοιγμά του καί πειναλέον νά καταπίγ, τό λάφυρόν του* εις 
στόμα καταμέλανον άσπρίζοντες κατά σειράν όδόντες καί γλώσ
σα δμοιάζουσα μέ τήν άκμήν τής σπάθης· οί δέ μικροί του οφ
θαλμοί έξέβαλλον σπινθήρας, τά  τεραστίως δέ μακρά του νώτα
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βυναπετέλουν ίφ ιν , δστι; περιστρεφόμενος εφαίνετο άνθρωπον 
δμοΰ καί ίππον φοβερώ; περιελίσσων.

1 1 .  Άφοΰ δέ δλον άκριβώ; άπετυπώθη καί μέ περίβλημα 
ύπόλευκον και μυσαρόν περιενεδύθη, σκώληξ μέν έφαίνετο εξ ή- 
μισείας, σαλαμάνδρα δέ καί δράκων κατά τά άλλο ημισυ σώμα, 
καί άφοΰ δλη ή μορφνί του άπετελέσθη, έλαβα τοτε κ α τ’ εκλο
γήν δύο κυνάρια λαγωνικά, συνειθισμένα νά κυνηγώσι καί πόδας 
εχοντα ελαφρούς τε καί ταχέως άρπάζοντα τό άγριον θύραμά 
τω ν’ ταΰτα  ερέθιζα κατά  τοΰ όφεως μέ τήν φων^ν μου έξαγριό- 
νων διά ν’ άοπάσωσιν αύτό μέ τοΰς οξείς όδόντας των.

1 2 .  Καί πρός τό μαλακόν μέρος δπου ή κοιλία στίλβει τοΰ 
δράκοντος έρεθίσας διεύθυνα τοΰς κύνας ΐνα έμπήξουν είς αύτό 
τοΰς μυτεροΰς όδόντας των. ’Εγώ δ’αύτάς ανέβηκα στόν εύγενή 
μου ΐππον τόν ’Αραβικόν, καί μέ τό τόξον μου συνάμα ώπλισμέ- 
νος, κεντίσας δέ τόν ΐππον μέ τοΰς οξείς μου πτερνιστήρας καί 
τόν θυμόν του παροξύνας τάν άφήκα νά όρμνίσ·(ΐ πρός τόν ό'φιν 
καί μέ τό τόξον μου κατεσκόπευσα ώς νά ήθελα νά τόν δ ια 
τρυπήσω.

1 3 .  ΛΑν καί ό ίππος φοβούμενος άνεχαιτίζετο καί χρεμετί- 
ζων άφριζε ’;  τόν χαλινόν του, τά  δέ κυνάριά μου έστέναζον 
άγωνιώντα, δέν έπαυα έωσότου νά τοΰς συνειθίσω. Τοιουτοτρό
πως έγυμναζόμεθα τρείς δλους μήνας’ καί άφοΰ δλα αύτά έμά- 
θαμεν εντελώς τοΰς έπεβίβασα είς ταχύπλοον, μετά  δέ πλοΰν 
τριήμερον άράξαμεν έδώ, ούδ’ άφησα τά  μέλη μου νά ήσυχάσω- 
σι καθόλου μεχρισοΰ τό μέγα έργον μου φέρω είς πέρας επιμόνως.

1 4 .  Μεγαλως δ' ετε ιτα  τήν καρδιάν μου συνεκίνησε τό νεω- 
στί πάλιν τής χώρας πάθημα δτι εύρε'θησαν ποιμένες κατεσπα- 
ραγμένοι, δσοι έπλανκίθησαν είς τά  ελώδη έκεϊνα μερη· δθεν τ α 
χέως ώρμησα πρός τά εργον, εκ δέ τής καρδίας μου έλάμβανα 
τά  σχέδια καί τήν βουλήν. Πάραυτα έδίδαξα τοΰς παραστάτας 
μου. καί είς τόν ίππον μου έπέβην τόν δεδοκιμασμένον, καί ύπό 
τοΰ ζεύγους τών εύγενικών μου κυνών συνοδευόμενος εις δρόμους 
άποχρύφους, δπου τής πράξεώς μου κανείς δέν ητο μάοτυς, μέ 
ζε'σιν καί προθύμως ιππέυσα κατά τοΰ αντιπάλου.



15" Το έκκλησίδιον γινώσκεις Κύριε, τό όποιον είς ΰψος <2- 
νωθεν τής κορυφής βουνώδους βράχου δ-ττις τήν νήσον έν Ικτά- 
σει κατα πλάτος επιβλεπει, ώκοδόμ.ησε τό τολμηρόν του ήγου- 
μέ ου πνεύμα* άσήμαντον φαίνεται, πτωχόν καί μικρόν άλλ’ εγ
κλείει θζϋμ,ά τ ι ή παναγιά μέ τόν Ίησούν της βρέφος τό φιλο- 
δωρηθεν υπο τριώ/ βασιλέων* έννενήκοντα βαθμίδας άναβαίνει ό 
όδοιπορος πρός το άπόκρημνον εκείνο υψος* κα ί4ίλιγγια  μέν τις  
μεχρισοϋ φθάση έκει, αναψυχήν δμως λαμβάνει καί άνάπαυσιν 
αμα τόν Ίησοϋν του καί σωτήρα πλησιάση.

1 6 .  Βαθέως δ ’εΐς τόν βράχον έξ ού κρέμαται ύπάρχει σπήλαιον 
χαταοροχον υπό τής δροσού τών πλησίον βρύων ύγραινόμενον, 
οπου ακτις ήλιου ούϊεποτε εισδύει* έκεϊ κατψκει κατακείμενον 
το ερπετον παραμόνευαν τό λάφυρο'ν του νυχθημερόν* καθώς τόν 
δράκοντα τοϋ ταρτάρου ύπο τούς πόδας τού ίεροϋ κατοικητηρίου 
ωσζν φρουρος επαραφύλαττε καί αύτός* άν δέ παραφερόμενος 
καθωδηγεϊτο ό οδοιπόρος είς τήν άτυχή αύτήν όδόν, έπρόβαινεν 
έκ τής ένέδρας του ό εχθρός καί άρπαξαν αύτόν τόν κατεσπά- 
ρζττεν.

1 7 .  Ίοτε ανέβηκα εις τόν βράχον, πριν άρχινήσω τόν βαρύν 
άγώνα γονατισας δ ’ Εμπροσθεν τοϋ βρέφους Ίησοϋ Χριστοϋ έκα- 
Οαρισα την καρδιχν μου απο τών ανομιών μ.ου’ έπειτα δέ πε- 
ριεζοισδην τα  στίλβοντά μ.ου όπλα, και μέ τήν λόγχην όπλίσας 
τήν δεξιάν μου κατέβην είς έναρξιν τής μάχης, καί τήν ψυχήν 
μου άφωσιΐυσας εις τόν θεόν, ταχέως ώρμησχ έπί τοϋ ϊππου τοϋ 
παραμένοντος ν’ άναβώ.

1 8 .  Μόλις δε ήλδζ είς επίπεδον τόπον καί ομαλόν, παρώρ- 
μησα ταχέως τα  κυνάριά μ.ου, καί κεντη03ίς ό ίππος μου άρχί— 
ζει νά άσδμζίνϊΐ καί χρεμετίζει καί δέν θέλει νά ύποχωρήση, 
δτι πλησίον εκειτο, συνεστραμμένος ώσάν τολύπη, τό μυσαρόν 
τοϋ πολεμιοϋ σχήμα, δστις έπροσηλιάζετο είς έδαφος θερμόν* οί 
δε έλαφοοί μου κύνες έναντίον του έγαύγιζχν, άλλ’ έστρχφήσαν 
ώς βέλ/) ’ς τα  οπισω οτε άνοίξας τό στόμα του έξέπεμπεν άπό 
αύτοϋ φαρμακερόν τον συριγμόν καί πνεύμα καθώς τόν τσάκαλον 
ώρευόμενος.

2  S3» ΡΟΔΟΔΑΚΤΥΛΟΣ ΙΙΩΣ 2 5 3

19* ’Αλλά ταχέως έγώ άνανέωσα τό θάρρος των, καί τόν έχ- 
θρόν των δαγκάνουσι λυσσωδώς ένώ ’ς τήν γαστέρα τού θηρίου έκ 
δυνατής χειρός τήν λόγχην διευθύνω* άλλά χωρίς αποτελέσμα
τος, ώς μιάν λεπτήν ράβδον, άπέκρουσεν αύτήν άπό τοϋ θώρα- 
κός του, καί πριν έγώ άνανεώσω τήν προσβολήν μου, άναχα ιτί-  
ζεται φοβηθείς ό ίππος μου τού βασιλίσκου τά όξύτατον βλέμ
μα καί τόν δηλητηριώδη του συριγμόν, καί μετά τρόμου πρός 
τά  όπίσω άναπηδα.

2 0 . Ταχέως τότε άνετινάχθην άπό τοϋ ΐππου καί εις ενέρ
γειαν έβαλ’άμέσως τού γυμνού ξίφους μου τήν άκωκήν, πλήν όλα 
τά  κτυπήματα έγένοντο ματαίω ς, τόν λίθινόν του θώρακα ουδό
λως διατρυπώντα' μέ τά  κτυπήματα δέ τής ούράς του μέ άνε- 
τίναξε κατά  γής καί βλέπω ήδη τό στόμα του χαΐνον μέ τούς 
όξεΐς όδόντας του κ α τ ’ έμοϋ, δτε οι κύνες μου είς τήν γαστέρα 
του μανιώδεις μέ ώργισμένα δαγκάσματα επιπίπτουν ώστε έ_ 
στάθη συρίζον καί όλολύζον τό θηρίον έσπαραγμένον ύπό τώ ν 
τόνων τών όξυτάτων.

2 1 .  Καί πριν οι κύνες άφίσουν τά  δαγκάσματα, ταχέως έση- 
κώθηκα καί παρατηρήσζς τού αντιπάλου τά  γυμνά, τάν έπληξα 
βαθέως είς τό μεσέντερον, καί διεπέρασεν ό σίδηρος μέχρι λαβής 
του τό α ίμα, δ ’ άνεπήδησεν άκτινηδάν ώς άπό μαύρης πηγής 
καί καταπ ίπτον μέ καταπλάκωσε τοϋ σώματός του τό γιγάν- 
τιον βάρος, ώστε αμέσως έχασα τά ;  αισθήσεις μου* καί δτε πά
λιν άνέλαβα τήν δύναμίν μου ηυρα σκοτωμένον καί είς τό α ιμα  
κατακείμενον τό θηρίον».

2 2 .  "Αμα δέ ταΰτα  ήκούσθησαν άπό τοϋ στόματος τοϋ ιππό
του, πολύν καιρόν ό πόθος τής επιδοκιμασίας των κατακρατού
μενος εξέσπασεν ήδη άπό τοϋ ς-νίΟους σύμπαντος τού ακροατηρίου* 
δεκάκις άνεβόησαν και είς τόν θόλον αντήχησαν τοϋ κτιρίου αί 
θορυβώδεις άνευφημίαι καί ζητοκραυγαί, μεγαλοφώνως έ,ήτησαν 
καί τοϋ τάγματος αύτά τά  μέλη νά στεφανώσωσϊν εύγνωμονοϋν- 
τες τό μέτωπον τοϋ ηρωος ιππότου, καί με παράταξρ θρ αμβι- 
κήν ν’άνακηρύξωσι οί πάντες τάν ξένον ά',αδ:ικ\ύο-ές -.ον είς το
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πλήθος. Το’τε ζαρώσας τό μέτωπόν του μέ σκυθρωπότητα ό ήγε-“ 
μών κελεύει πάντας νά σιωπήσουν.

2 3 .  Koci λέγει του, ατόν δράκοντα, δστις τήν γήν ταύτην  
ήρήμονε κατέβαλες διά χειρός ανδρείας, θεάς μέν σωτήρ έγινες 
τοΰ λαού* εχθρός δμως τοΰ τάγματος επανήλθες, καί τέρας χει
ρότερον έγέννησεν ή καρδιά σου, παο’δ ,τ ι ό δράκων αύτός ύπήρ- 
ξεν ό ό'φις, όποιος φαρμακεύει τήν καρδίαν, δστις διχόνοια κα ί 
όλεθρος εΐναι τό τής ανυποταξίας πνεύμα, τό όποιον κατά  τής  
πειθαρχίας εγείρεται μ ’ αναισχυντίαν, διαρρηγνύει τόν ιερόν 
τής τάξεως δεσμόν* τοΰτο δέ είναι δπερ τόν κόσμον άναστατόνει.

2 4 .  Τόλμην δεικνύει καί ό Μαμελοΰκος, ή δέ εύπείθεια είναι 
τό κόσμημα τοΰ χριστιανού" διότι δπου ό Κύριος έν τΫ) μεγα- 
λειότητι αύτοΰ έπάτησεν έν σχη'ματι δούλου, ένταύθα έθεμελίω- 
σαν έπί εδάφους ιερού, τήν αδελφότητα τούτου τοΰ τάγματος  
οί πατέρες Ϊνα τά δυσχερέστατον καθήκον έκπληρώσωσιν £κα- 
στος τήν τής ιδίας θελήσεως δηλονότι χαλιναγώγησιν, σύ δέ 
άφοΰ άπό τής φήμης τήν ματα ιότητα  έκινήθης άπόστηθι άπ ’εμ- 
προσθεν τών οφθαλμών μου! δ ιότι δστις δέν θέλει τόν τοΰ Κυ
ρίου ζυγόν επί τών ώμων του νά βαστάστι,ούτος δέν πρέπει νά ς-ο- 
λ ίζετα ι ουδέ μέ τό σημεϊον τοΰ τιμίου και ζωοποιοΰ ς·αυροΰ του.»

2 5 .  Τότ’ έξερράγη μαινόμενον τό πλήθος καί δυνατός δ θό
ρυβο; κατέλαβε τόν οίκον, και χάριν ίκετεύουσι μετά δακρύων 
πάντες οί άδελφοί' ό νεανίας δμως σιωπηλώς καταβιβάζει τά  
βλέμματά του, έν σιωπΐ) άπέθεσεν έπάνωθέν του τό περιβόλαιόν 
του καί άσπασθείς τήν αύστηράν τοΰ ηγουμένου χείρα, ώπισθο- 
χώρει* ά δέ ακολουθεί αύτόν διά τοΰ βλέμματός του, καί άσμέ- 
νος καλεΐ αύτόν νά έπιστρέψ·/) καί τοΰ λέγει, «έναγκαλίσου με, 
υιέ μου καλώς τόν δυσχερέστερον άγώνα ήγωνίσθης" λάβε τόν 
ύπέρτιμον σταυρόν αύτόν, ώς αμοιβήν τής ταπεινώσεως καί με
τριοφροσύνης, ή'τις ύπερισχύουσα τής ματαιότητος και περιφι- 
λκυτίας, άναδεικνύει τόν κάτοχον αύτής τάν νικητήν τοΰ εαυ
τού του, αξίας ύπερτέρας καί έ'-δοξότερον παρ’ οίονδήποιε νικη~ 
τήν καί τροπαιοΰχον όποιασδήποτε άλλης νίκης.

ΙΙΩΣ. 2 5 5

ΟΡΝΙΘΟΡΡΤΓΧΟΣ Ο ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟΣ.

Ό πω ς τά  πλείστα τών ζώων τής Αυστραλίας καί τών πέ- 
ριξ αύτής νήσων ό όρνιθόρρυγχνος παριστδ παραδόξους ιδιότητας 
κατασκευής καί εξεων. Τό σώμά του εΐναι πεπλατυμμένον, πε
ρίπου όκτοκαίδεκα δακτύλων μήκους, ή κεφαλή καί τό στόμα 
του δμοιάζουσι κατά πολλά πρός τήν τής νήσσης (κ. πάπ^α,) 
καί εχει τήν ούράν πλατείαν καί πεπιεσμένην ώς τήν τοϋ κά- 
στορος. Ό τα ν  ίν α ι νέον τό ζώον τούτο εΐναι γυμνόν, τό ράμ
φος του βραχύ μέ μ α λ α κ »  καί σαρκώδη άκρα, άτινα  βοηθούσι 
τά  νεογνά εις τά νά πιάνωσιν τό μέρος εκείνο τοΰ σώματος τής  
μητρός των δπερ παρέχει αύτοίς τό γάλα, δπερ δμως δέν εξέ
χει διά τών μαστών. Ή γλώσσά του εΐναι μεγάλη καί κα τά λ
ληλος πράς εκμύζησιν ή θηλασμόν. Έ ν τ φ  ήλικιωμένφ ζώω τό 
στόμα του η ράμφος εΐναι εύρύτερον πράς τά  έμπρός, δπου ά- 
ποστρογγυλοΰται ώς τό τής νήσσης’ εΐναι δέ σκληρόν μέ δέρμα 
πορώδες έξέχον καί έκτεινόμενον ολόγυρα ώς σειρίτιον ή ταινία  
ού μόνον έπί τοΰ ράμφους άλλά καί έπί τοΰ μετώπου. Έ κεί δ
που τό δέρμα τοΰτο άπ τετα ι τοΰ μετώ-ου σχ ημ ατιζ ϊΐ πλα
τείαν πτυχήν, ήτις  χρείας τυχούσης έιτισ*ετ.άζ>ι τούς οφθαλ
μούς. Οί ρώθωνες εΐναι έγγύ; τοΰ ά^ρου ιή ς  ά ω σαγό,ος. Έν 
τ -ji κάΐο) σταγόνι, η άλλως τώ  κατωτέρρ μέρ:ι σ;όματος}
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υπάρχει cstpi είσοχών και έςοχών, αΐτινες διή/.ουσιν άπό τοΰ ε
σωτερικού [Λερούς τοΰ στόματος μέχρι τοΰ εξωτερικού, ήτοι προ
φυλαχτικού δέρματος, καί χρησιμεύουσιν, ώ ; τά  όμοια τούτοι? 
έν τ φ  στοματι τή ; νήσσης, ττοός έξαγωγήν τοΰ ύπατος, δταν τά 
ζώον τοΰτο τρώγ·/) έντός άραιοΰ πηλοΰ, Τε'σσαρε? κερατώνεις ά
γοντες ύπάρχουσιν έμπεφυτευμένοι έν έκατέρα σιαγόνι, έξ ών 
οί έμπρο'σθιοι είσί μακροί καί στενοί. Οί οφθαλμοί του είσί μ ι
κροί καί καστανόχροες, τεθειμένοι παρά τό ράμφος, καί βλέ- 
πουσι πρός τ ’ άνω. Τό ούς αύτών είναι εντελώς κεκαλυμμένον 
ύπό τό δέρμα, καί δμως τό ζώον ακούει κάλλιστα. Οί εμπρό
σθιοι πόδες Ιχουσι μάκρους δακτύλους, πολΰ όμοίους, μέ παχεΐς 
κεκαλυμμένους μέ δέρμα καί στρογγύλους ό'νυχας, δταν τό ζώον 
τοΰτο κολυμβα, τό σύρει δμως όπισω δταν σκάπττ,. Τά δέρμα 
τοΰ οπισθίου ποδός φθάνει μέχρι τής ρίζης τών ονύχων. Οί 
άρρενες δταν ήλικιωθώσιν έ'χουσι καί πτερνιστήρας κινητούς καί 
όζεις είς τοΰς οπισθίους πο^δας. Οί γαλακτώδεις αδένες αύτοΰ 
εΐσίν εν τφ  κατωτέοφ μέρει τοΰ σώματος, αλλά μαστοί δέν έπι- 
φαι'νονται’ οί αδένες έξογκοΰνται θηλαζόμενοι, καί τό οΰτως Ιξέ- 
χον συλλαμβάνεται ύπό τοΰ πλετέος καί μάλακοΰ στόματος 
τοΰ νεογνοΰ. Πρότερον ένομίζετο δτι ό όρνιθόρρυγνος ώοτοκεϊ, 
άλλά τώρα είναι γνωστόν δτι ζωοτοκει. ’Εκλέγει τήν κατοικίαν 
εις μονήρη μέρη παρά τάς ό'χθας ποταμών καί ελών, δπου τά  
π λατύφυλλα ύδρόβια φυτά παρέχουσιν αύτώ ασφαλές κρησφύγε- 
τον, αί απότομοι καί πηλώδεις ό'χθαι έπιτρέπουσιν αύτώ νά 
σκάπτ·/) τρώγλας εως πεντήκοντα ποδών μήκους. Είναι είς ά - 
κρον δειλός, προφυλαχτικός καί άγρυπνος, καί συνήθως κολυμβα 
περιστροφικώς ύπό τό ΰδωρ, άνεγείρων ολίγον μόνον . τήν κεφα
λήν πρός αναπνοήν, σπανίως δμως αρκούντως ύψηλά ώστε νά 
πυροβοληθνϊ.

Έν τφ  περί ’Ινδικής άρθρφ πρώτου φύλλου τοΰ παρόντος φυλ·* 
λκδίου συνέβη τό εξής σπουδαΐον παρόραμα.

’Ε κ  roD rsxQixov σωρού  άντί έκ τής  σοροϋ .

Εισέρχεται κρατών τάν φανόν του είς τήν χειρα κκ ί φωταγωγώ) 
έν τώ  ζοφεοφ κελλίφ δύο δικαστάς ά*ολουθουμ*νου{- Cro Vuc 
κλητήρων*

Είς τήν θέαν ταύτην δ δέσμιος κατελήφθη <ίπΑ νέο» αισθή
ματος τρόμου.

Μήπως οί σκληροί δικασταί δήν ήρκέσθησαν ; "Έρχονται νά 
τόν κατηγορήσωσιν έπί άλλω έγκλήματ' Tver έπιβάλω(?ιν « ύτφ  
άλλην τιμωρίαν ;

Ό χ ι, "Έρχονται οί οίγαθοί ίκεΐνοι ίικαστι?.' ν ί τόν ΐκανο- 
ποιήσωσιν^

Εϊς έκ τών δικαστών προβαίνει δύγενώς καί τφ  λέγ^ι,
«Σας φέρω καλήν εΐδησιν. Δύο νέοι έλεεινοί, οΐτινεζ κατοι- 

κοΰσιν έν τρ αύττί οίκίχ έν 3 καί σύ, συνελήφθησαν έπί τ ιν ι 
άλλφ έγκλήματι αύτών καί ώμολόγησαν πρός τούτοις δτι αύτοί 
εϊχον πράξει τήν βεβήλωσιν δ ι1 ήν κατεδικάσθης* ή άθωότης 
σου άνεγνωρίσθη οΰτω. Ούδέν πρόστιμον όφείλεΐΓ νά πληρώσνις, 
καί θά έξέλθϊΐς ήδη έκ τής φυλακής σου,

—  Αθώος ! ·3 , Ελεύθερος .* ’Ανεβόησεν δ Αίπμανν, Ά λ λ ’ ή 
ΰβρις μοί έγένετο, τό άργύριον δπερ έπλήρωσα, ή φυλάκισις ν»ν 
ύπέστην, δέν μοι οφείλεται έπί πάσι τούτους άποζημίωσις ; Θά 
βάς κινήσω αγωγήν,. Ε λπ ίζω  δτι θέλω κερδίσει τήν δίκην μοα 
καί θέλω άποζημιωθή.Β

—  1 1 3  —.

« Τ

’Έτερον σιιμιδεβϊΐκής.

‘Όσον καί άν έβιάζετο διά νά άποκ,τήση ολίγα χρήματα πρός 
θεραπείαν τών ατυχημάτων του, δ Λίπμανν άπεφάσισε νά δα- 
πανήση όλόκληρον ήμέραν είς άνάπαυσιν είς τό πενιχρόν του ά- 
νώγεων, τό όποιον τφ  έφαίνετο τόσον λαμπρόν μετά τήν έν τή  
ζοφερά είρκν?) δέσμευσίν του., "Οπως κάλλιον άναπαυθή τ ί 
θεται έπί τής κλίνης του άλλ’ ίδοίι αίφνη,- πάλιν κρούουσι τήν 
θύραν τουί

*



α Τίς είναι ; λέγει θυμωμένος
—  Άνθρωπος τνίς αστυνομίας.
—  Δέν εχω τίποτε νά πάρω καί νά δώσω μέ τήν άς-υνομίαν.
—  ’Ανοίξατε μοι άνευ φόβου,
—  ”Οχι’ έκλεισα τήν θύραν μου διά νά μείνω ήσυχος* δεν 

Οχ τνιν ανοίξω.

—  Ά λ λ ά  δέν εχω σκοπόν νά ενοχλήσω ποσώς τήν ήσυχίαν 
σας. Ούδεμία δυσάρεστος εντολή μέ στέλλει προς ήμας. Σας 
φερω φιλοφρόνως τόν πίλον σας, δστις εύρίσκετο έν τω  δικα- 
στηρίω καί τόν όποιον τό δικαστήριον δέν θέλει νά κράτηση.

—  Ά  ! τόν φροΐκώδη πίλον δστις μου έπροξένησε τόσον κα
κόν! ’Εκείνον τό όποιον επιθυμώ εΐναι νά μη έπανίδω πλέον.

—  Δέν θέλετε νά σας τόν αποδώσω ;
—  "Οχι βέβαια.
—’ Θέλετε λοιπόν νά τόν άφήσω παρά την θύραν σας ;
—  Λάβετε τον δ ι’ υμάς* κάμετε τον δτι αν θέλητε, άρκεΐ 

μόνον νά μη τόν ΐδουν πλέον τά  μάτια  μου.
—  Δ:ν θά μοι δοίσητε τίποτε διά τόν κόπον μου ;
—  Τόν κόπον σου! μέ έζάλισες* πήγαινε άπ ’ έδώη
'Ο κλητήρ, βλέπων δτι δέν θά κερδήσνι τίποτε, άπηλθεν κα·2 

ταρώμενος, καί ό ρακοτώλης έσκέφθη δτι, έάν ο μαγευμένος 
πίλος εύρίσ'.εται έν · ώ διαδρόμφ δυνατόν ητο νά τφ  συμβνί 
καί κανέν άλλοδυστύχημκ. Πηγαίνει νά τόν μαζεύσ·/) καί έκ νέου, 
τόν ποδοπατεί δέ τοσοΰτον ώστε \ά μ ή άφησνι ουδέ τό έλάχι- 
στον μέρος άθικτον, είτα  δέ τόν ρίπτει διά τοΰ παραθύρου.

«*Ήδη λέγει, ησύχασα. Δέν θά έπανίδω πλέον τό φρ«ώδες 
τοΰτο πράγμα, καί ούδείς θά μοι όμιλησν) περί αύτοΰ.»

•Κατά την αυτήν στιγμήν μ ία  χονδρή ανδρική φωνή ήκούσθη 
εν τνί όδώ.

«Ποιος εΐναι αύτός ό αχρείος δστις ρίπτει τά  παλαιοκούρελα 
αύτά κατά τής κεφαλής ιώ ν διαβατών ; Θά τόν κάμω νά τ ι -  
μωρηθν) καθώς τού πρέπει.

r — Ω θεέ τοΰ ελέους! άνέκραξεν ό Αίπμαν, ακόμη ό πίλος
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έ10’-*! ’Αναμφιβόλως υπάρχει έντός αύτοΰ κακοποιόν πνεύμα τό 
όποιον ώμοσε τήν άπώλειάν μου. ’ίδοΰ κινδυνεύω εκ νέου άπό 
μιαν όικαστικν;ν κλήσιν ! Πρέπει έν πάστι σπουδ/ί νά προφυλα- 
χθίϋ. Κατερχεται εσπευσμένως τήν κλίμακα, απαντά έν τι) όδώ 
τον άνθρωπον δστις έύέχθη τό κουρέλι έπί τήν κεφαλήν του, τόν 
φωνάζει κατ’ ιδίαν καί τφ  λέγει*

«Εΐμαι έγώ έκεϊνος δστις άφησα εξ απροσεξίας νά πέσν) αύτό 
τό μεταχειρισμένον κάλυμμα.

Α γα π ά τε  νά μοι τά άποδώσητε ,
—— Να σοι το άποδωσω* όχι ποσώς* υπάγω νά τό παρου

σιάσω είς τήν αστυνομίαν δπως μοί δοθή δίκαια άποζημίωσις.
- Εάν σας άννίκει αυτη ή αποζημιωσις, σας τήν αποδίδω 

εγω ό ίδιάς, άν και είμαι πτωχός ά νθρ ω πο ς, 

θέλετε εν τάληρον;
Ό χ ι, προτιμώ νά ύπάγω είς τήν αστυνομίαν,

—- Δύο τάληρα, έψιθύρισεν ό Λίπμαν έντρομος.
—  Ό χ ι.
*Ας είναι ! άφού είσθε τόσον σκληρός πηγαίνω εως τά  τοία 

■τάληρα, άλλ’ ούδέ λεπτόν περισσότερον.
—  Ά πό εύσπλαγχνίαν δέχομ-at τά  τρία τάληρα.
—  Ά π ό  εύσπλαγχνίαν! έψιθύρισεν ό Λίπμανν* άλοίμονον! 
Και εςάγει εκ τοΰ βαλαντίου του τον νέον αύτόν οόοον καί

επανέρχεται εις τό δωμάτων του, έρωτών εαυτόν μ ετ ’ αγωνίας 
πώς θά άπελευθερωθΐ) ά π ’ αύτόν τόν σατανικόν πίλον,
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'3 1  έχτελεαες.

Αίφνης τφ  Ιρχεται λαμ,πρά τις ιδέα νά ύπάγη δηλαδ/ι νά 
ρίψ/ι κατά τήν νύκτα τάν φρικώδη κετσέν του είς τόν ποταμόν 
οστις διέρχεται τής πόλεως. Τά ΰδατα εΐναι βαθέκ καί τό ρεύμα 
ταχυ. Έντός ολίγου τό δαιμόνιον θά έξαφανισθνί. Είναι ό καλ
λίτερος τροπος δια νά ζεκάμη τις. Πώς δέν τό έσκέπτετο ένω* 
ρ'-εοον !



Έ πανατίθεται επί τής κλίνης του μέ τόν παργίγορον τούτον 
σκοπόν καί αποκοιμάται εν ειρήνη,

Τήν πρωίαν αναλαμβάνει τήν τών έμπορευμά-ων πιίραν του, 
έξέρχεται έν ταϊς όδοίς πολών καί άγοράζων»

Τό εσπέρας δπως μη5είς προδώση τό ευτυχές σχέδιον του δέν 
θέλει ποσώς νά έχη φώς έν τ φ  δοματίω. Βάλλει έντός τοΰ π ί
λου του μέγαν λίθον, τόν περιτυλύσσει δλον έντός χάρτου, κα- 
τώπιν δέ διευθύνεται μυστηρϊωδώς πρός τήν γέφυραν. Όδοιπορών 
φαντάζεται δτι ακούει θρηνώδη φωνήν στενάζουσαν έντός τοϋ 
πίλου’ άναμφιβόλως ητο ή φωνή τοϋ δαιμονίου έγκεκλεισμένη ύπό 
μαγείας τινός έντός τοΰ ράκους εκείνου. ’Α.λλ* δ Αίπμαν δέν ά- 
φίνεται ποσώς είς συγκινήσεις· έξακολουθεϊ τόν δρόμον του στα - 
θ:ρφ τώ  βήματι καί, φθάσας είς τό μέσον τής γέφυρας λέγει* 

«Παιδάκι μου, έσημανεν ό τελευταία σου ώρα. Σέ έφύλαξα 
έπί μακρόν. Πάντοτε καλώς σέ έπεριποιτίθτ',ν. Καί σΰ εις ποίας 
πεοιπετείας μέ έριψες! Πόσα κα/.ά δέν μου ε/'.αμες! "Εγεινες α ι
τ ία  νά κατηγορηθώ έπί κλοπή, νά κατηγορηθώ έπί εγκλνίματι 
καθοσιώσεως. Δέν δύναμαι νά εχω ούδένα οίκτον πρός σε. Είς 
τΰ  ΰδωρ, κατεργάρη μου, είς το ύδωρ !» Καί τό βαρύ δέμα έξε- 
σφενδονίσθη είς τόν ποταμόν, ό δέ Αίπμαν επανέρχεται λιαν  
ευχαριστημένος Ικ τής πράξεώς του.

Η ανακάλυψες.

Τήν επαύριον δ Αίπμαν εφριξεν άνοίξας τους οφθαλμούς. 
Ένωπιόν του! . . . είναι δυνατόν; . ένωπιόν του έμφανίζε- 
τα ι πάλιν ό πεπαλαιωμένος κετσές, έστριμμένος, κατακοματια- 
σμένος καί κοπανισμένος, άλλ’ έντούτοις έξαπλοΰται έπί τής 
τραπέζης.

Πώς! άνέκραξεν ό ταλάίπορος ’Ιουδαίος· εγώ ό ίδιος δέν τόν 
άπήνεγκον τήν νύκτα ταύτην μέ τάς δύο μου χείρ.ν;; έγώ ό 
ίδιος δέν τόν ερριψα είς τάν ποταμόν; καί δέν ηκουσα τάν πάη

ταγόν τον δποίον εκαμε βυθυζόμενον εις τό ΰδωρ μετά  τής με
γάλης πέτρας, διά τής οποίας τόν είχα δέσει; Καί ίδοΰ τά τ έ 
ρας αυτο, ιδου παλιν ένώ~ιόν μου. "Οχι βεβαιότατα δέν εΐναι 
τίμιον ύφασμα καμωμένον άπό τίμιον τεχνίτην. Εΐναι καταχθό
νιος τις  μάγος, εΐναι αυτός ό διάβολος, ό ό~οϊος μ : άκολουθ ί κατά  
ποδας έξωθώ' με προς την άπώλϊΐαν, ό όποιος διασκεδάζει μέ 
ταϊς άναποδιαϊς μου καί χλευάζει όλας τά ; προσταθείας τάς ο
ποίας κάμνω δπως τόν εξαφανίσω».

Ένφ ώ μιλεΐ οΰτω, περιστρίφ:ι περί εαυτόν βλέμμα πυρετώ- 
δες καί αίφνης καταλαμβάνεται ύπό ετέρου άλγεινοϋ αισθήμα
τος. Α νακαλύπτει α π  ακαμε μίαν άκατο ομαστον τρέλαν. Έν 
τή  σπουδή τής ένεργειας του,έν φ  σκό ει ής ιη -ός, περιε-ύλιξε 
καί ερριψεν είς το μέσον τοΰ ποταμοΰ τάν καινουργή του πίλον, 
άντί εκείνον τέν όποιον ήθελε νά έίαφανίση.

« Α· παναθλιε ! ά.αφων ϊ τύπτω ν τό μέτωπόν του. Τοιαύτη 
απερισκεψία ! εί<· τήν ηλικίαν μου ! όποία έντροπή! Έ πί τέλους 
θά ξεκάμω από αύτά τά φοβερόν πράγμα δπερ μέ καθιστα τό
σον δυστνχή. Διέφυγε τό ΰδωρ, άλλά δέν θά διαφύγτ, έν άλλο 
στοιχείον.»

Ταΰτα λέγων, c 'Ιουδαίος λαμβάνει ψαλίδας καί κατακόπτει 
εις μικρά τεμάχιά τόν κατηραμένην του πίλον, ε ΐτα  συναθροί
ζει είς τήν θερμάστραν του δλα αύτά τά  τρ ίμματα, καί βάλλ3ι 
πΰρ.

Έ νφ ^γάλλετο συμπληρών τό τελευταΐον αύτό εργον τής ά- 
ποπερατώσεως, 6 έξάδελφός του 'Ροδάκανθος εμφανίζεται έν 
σπουδή δλως ϊντρομος.

Εΐσαι τρελός ; τ φ  λίγει. Πώς * άνάπτεις τήν θερμάστραν σου 
εις τοιαύτην έποχήν · Τί καίεις λοιπόν ; Έκαταβρώμισες τά 
σπ ίτι καί άπό τήν καπνοδόχην εξέρχεται καταμέλας καπνός* 
νομίζει τις δτι ή οικία κα ίετα ι» .

Ταυτοχρόνως άκούουν είς τάς όδοΰς νά φωνάζουν «Πυρκαϊά! 
πυρκαϊά!» Αί κωδωνοκρουσίαι αρχίζουν* οί πυροσβέσται φθάνουσι, 
ρίπτουσι κλίμακας έν πάση σπουδή, άλλ’ επιστρέφουσι βλέπον- 
τες δτι ούδείς υπάρχει κίνδυνος.
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Ά λ λ ’ ό 'Ροδάκανθος λέγει προς τόν Λίπμαν.
«Παιδί μου δταν σου έδωκα κατοικίαν δωρεάν μοι ύπεσχέθης 

δ η  δέν θά Ιπροξένεις ούδεμίαν ταραχήν, δτι δέν θά έ'διδες ά-, 
φορμήν εις ούδέν παράπανον.

Ά π ό  τίνος καιροΰ γνωρίζεις πόσον ήμέλησας τών ύποσχέσεών 
σου. Πη’γαινε λοιπόν άπ ’ έδώ όσον δύνασαι ταχύτερον ταύτην  
τήν στιγμήν.»

Ματαίως ό ’Ιουδαίος διηγείται τό πώςΙγένετο θΰμα χαμερποΰς 
έκάικήσεως καί φρί/.τής-λάνης’ ματα ίω ς καθικετεύει τόν γ ε ν  
ναιόδωρον έίαδελφόν του δπως συγκατανεύσν) νά τόν άφήστι νά 
ζνϊ είς τό πενιχρόν του δωμάτιόν. Ό  'Ροδάκανθος εΐναι αδυσώ
πητος* ό δυστυχής παλαιοπώλης είναι ήναγκασμένος δπως ύπά- 
γ·(ΐ κ« ϊ ζητνίσν, ύστερον δωμάτιόν διά τό όποϊονθά πληρών/ι έ*ά 
σ ιην τριμηνίαν πολλά νόστιμα τάληρα. Προτού έγκατασταθή  
εκεί έπώλησε τόν νέον του πίλον. "Ολοι οί πίλοι τόν φοβίζουν* 
όέν θελει πλέον νά <pepvj έπί τής κεφαλής του άλλο ή είδος σκού
φιας έξ υφάσματος μελανοΰ.

— - 'i -i 8

ΟΙ'ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΟΓ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΟΡΝΗΑΙΟΓ.

"Οτε ήμην υποψήφιος έν τ φ  διδασκαλείφ (έν μηνί Ό κ τω ΐ 
βρίφ 17-48) μετά δυο έκ τών συνυποψήφιων μου συνήψα φιλίαν 
μετά τών αδελφών Δεβαίη. ΤΙίσαν Βρεταννοί (τής Γαλλίας) γεννη- 
θέντες έν Ώραίη (Auray) καί άνατραφέντες έν τώ  γυμνασίω τής 
Βάννης. Καί το-, ήσαν τής αύτής ηλικίας, μέ τήν διαφοράν ΐσως 
ολίγων λεπτώ ν, κ α τ ’ ούδέν ώμοίαζον. Ούδέποτε είδο·ι διδύμους 
τοσοΰτον άνομοίους, Ό  Ματθαίος Δεβαίης ητο άνθρωπίσκος οίκο- 
σιτριετής αρκούντως δυσειδής καί σμικρός. Είχε τοΰς βραχίονας 
πολΰ μάκρους, τούς ώμους άνίσχοντας, καί τά  σκέλη βραχύ
τα τα , ένΐ λόγφ έφαίνετο ώ ; κυφός στερηθείς τής κάφότη- 
τος του. 'θ  αδελφός του Λεόντίος ήτο τύπος άιρστοκρατικής ώ- 
αιρο'ητος*. υψηλός χαρίεις, κομψός τά ανάστημα, εύθύρρινο$
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*>ς Έ λλην, τό βλέμμα κάΐ τόν μύστακα ύπερήφανος. Έ ύπο- 
κυκνίζουσα κόμη αύτοΰ ώρθοΰτο έπί τής κεφαλής του ώς χαίτη  
λέοντος. Ό  δυστυχής . Ιατθαίος δέν ήτο πυρρόθριξ, άλλά παρ’ 
ολίγον νά γεννηθ/j τοι^ΰ-ος* τό γένειον καί ή κόμη του παρείχον 
άθροισμά παντός χρώματος. Τά έν κύτφ  εύάρεστον ήτο ζεΰγος 
μικρών καί λευκόφαιων οφθαλμών,οΐτινες ήσαν πλήρεις νοημοσύ
νης άφελείας, γλυκύτητος, καί πάντάς δτι καλάν έν τφ  κοσμφ. 
Τό κάλλος έζορισθέν άπό παντός τοΰ σοίματοςτου, είχε κα τα φ ύ-  
γει είς ταύτην τήν γωνίαν. νΟτε οί $ύο αδελφοί ήρχοντο εί; τάς 
έξε τάσεις, ό Λεόντιος Ικαμνε διά ταχείας κινήσεως συριγμάν 
διά τής άργυροκεφάλου μικράς βακτηρίας του, ητις  διήγειρε 
τήν ζηλοτυπίαν πολλών, ό δέ Ματθαίος έ'φερε λίαν φιλοσοφικώς 
ύπό τόν βραχίονά του μέγα καί Ιουθρόν άλεξίβροχον, δπερ περιε- 
ποίησεν α υτφ  τήν εύνοιαν τών έξεταστών. Έν τούτοις άπερρί- 
φθη ώς καί ά αδελφός, διότι τά γυμνάσιον τής Βάννης δέν 
τοΰς είχε διδάξει ικανά Ε λληνικά. Ήσθάνθησαν λύπην έν τη  
σχολί) διά τήν ελλειψιν τοΰ Ματθαίου* ειχε τήν κλίσιν, τήν ε
πιθυμίαν τοΰ μανθάνειν, τήν ζέσιν τοΰ διδάσκειν, ήτο προωρι- 
σμε'νος διδάσκαλος’· δσον δέ διά τήν Λεόντιον, έφρονοΰμεν όμο- 
θύμως δτι θά ή τον λυπηρόν νε'ος τόσον εύμορφος νά εγκλεισθνί ώς 
ήμεϊς έν τ φ  πανεπιστημιακώ μοναστηρίφ. Τά τοΰ καθηγητοΰ 
ένδυμά του ή'θελε μάς καταθλίψει δπως τό ένδυμα καλογήρου.

Οί δύο αδελφοί δέν έστεροΰντο πόρων.
Μας έφαίνοντο μάλιστα πλούσιοι δτε παρεβάλλομεν τήν πε

ριουσίαν αύτών πρός τήν ήμετέραν. Ειχον τόν θειον των 'Γβώνα. 
Όθεΐος 'Υβών, άρχαίος πλοίαρχος τής ακτοπλοΐας,ειτα δέ καταρ- 
τιστής πλοίων τής άλιείας τών σαοδελλών ήτο κύριος ικανών 
αλιευτικών πλοίων, πολλών δικτύων, άκινη'των τινών κτημάτων 
καί κομψής οικίας παρά τόν λιμένα τής 'Ωραίας. Μ ή εδ
ρών ποτε εύκαιρίαν τοΰ νά νυμφευθν) έμεινεν άγαμος. ΤΙΙτον άν
θρωπος μεγάθυμος, άγαθώτατος πρός τους πτωχούς, καί προ
πάντων πρός τοΰς ίδιους συγγενείς, οΐτινες είχαν μεγίστην άνάγ- 
κην αύτοΰ. Οί κάτοικοι τής Ώραίης έτίμων αύτόν μεγάλως* ήτο 
δημοτικός σύμβουλος καί τά  παιδία τάν προσηγόρευον />**·
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τες τδ κάλυμμά των αΚαλή ήμερα καπιτάν Τβνώ»! Ό  άξιο** 
λογος ούτος άνθρωπος συνήγαγεν έν τνί οικία του τον Κ.ον καί 
τήν Κ.αν Δεβαίη, καί έθυσαύριζε διακόσια φρ. κατά μην* υπέρ 
τών τέκνων των.

Χάρις τη γενναιοδωρία ταύτης δ Λεόντιος καί ό Ματθαίος ή- 
δυνήθησαν νά κατοικώσιν έν τφ  ξενοδοχείφ Κορνηλίου, δπερ εϊναι 
Τρόπον τινά τδ ξενοδοχείον τών Πριγκήπων τής Λατινικής συ- 
νοικ£«ς Τδ δωμάτιόν των έπληρόνετο πεντήκοντα φρ. κατά  
μήνα, ήτον ώραϊον δωμάτιόν, "Εβλεπε τις ev αύτφ δύο κλίνας 
έξ άνακαρδίου (*) με ερυθρά παραπετάσματα, δύο θρονία, π λε ί-  
στας έδρας καί μίαν βιβλιοθήκην; ετι δέ (ό θεός νά μέ συγχω- 
ρνΐ'γ) καί ενα τάπητα, Οί Κύριοι ούτοι έτρωγον εν τ φ  ξενοδο- 
χείφ , $ περιτοίησις δέν ^το εύτελής πρός 7 5  φρ. κατά μήνα. 
Τροφή καί ένδυμασία άπερρόφων τά  διακόσια φρ, τοΰ θείου ' ϊ - 
βώνος. Ό Ματθαίος έδαπάνα διά τά  λοιπά. II ήλικία του δέν 
τ φ  έκβ'τρΐπε νά παρουσιασθνί δευτέραν φοράν είς τό διδασκα- 
λεϊον. “Οθεν εΐπεν εις τόν αδελφόν του, ;<Θά έτοιμασθώ διά τάς 
εξετάσει;· προλύτου τής φιλολογίας. Άφοΰ δέ γίνω προλύτης θά 
γράψω τήν Εναίσιμον διατριβήν μου διά τό δίπλωμα διδάκτο
ρας, καί ό δόκτωρ Δεβαίης θά λάβη τάχιον ή βράδιον θέσιν 
ίκτά'.του καθηγητού είς κβνέν πανεπιστήμιον. Σύ θά σπουδάσης 
τήν ιατρικήν ή τήν νομικήν σου. Εϊσαι ελεύθερος. Καί χρήματα; 
ήρώτησεν ό Λεόντιος. Κόπτω νόμισμα Παρουσιάσθην είς τό 
Λύκειον τής Αγίας Βαρβάρας, καί έζήτησα παραδόσεις. Μέ έ- 
δέχθησαν ώς προγυμναστήν δευτέρας καί τρίτης τάξεως* δύο 
ώρών εργασίαν πάσαν πρωίαν, καί διακόσια φρ. κατά  μήνα. 
Ιίρέπει νά έγείρωμαι. είς τάς πέντε‘ άλλά θά καταστώμεν 
πλούσιοι.

«Σύ δά ανήκεις εις τήν οικογένειαν τών πρωϊνών, έπρόσθε- 
σεν 6 Λεόντιος, καί εΐναι ή χαρά σου νά έξυπνας τόν ί -  
λιον.»

Ο  Μαόνι,

Ό  Λεόντιο.; έξέλεξεν τήν νομικήν. Ώ μίλει ώς χρησμός καί 
ούδείς άμφέβαλλεν δτι ήθελε καταστή άριστος δικηγόρος. Ήκο- 
λούθει τάς παραδόσεις, έλάμβκνε σημειώσεις καί τάς συνέταττε 
μετά προσοχής- μετά ταΰτα  ένεδύετο, διέτρεχε τούς Παρισίους, 
ένεφανίζετο είς τά  τέσσαρα σημεία τής πυξίδος καί διήρχετο 
τήν εσπέραν έν τφ  θεάτρφ. Ό δε Ματθαίος ένδεδυμένος έπεν- 
δύτην λεπτοκηρυόχρουν, δπερ βλέπει είσέτι, ή/.ουεν άπαντας 
τούς καθηγητάς τής Σορβόννης καί είργάζετο τό εσπέρας έν τνί 
βιβλιοθήκη τής Ά γ ια ς  Γενοβέφης. "Απασα ή Λατινική συνοικία 
έγνώριζε τόν Λεόντιον, άλλ’ ούδείς έν τ φ  κόσμω υπέθετε τήν 
ΰπαρξιν τοΰ Ματθαίου.

Τούς επεσκεπτόμην είς πάσαν έξοδόν μου, τουτέστι Πέμπτην 
καί Κυριακήν. Μοί έδάνειζον βιβλία. Ό  Ματθαίος έλάτρευε τήν 
Κ.αν Σάνδην, ό Λεόντιος ήτο φανατικός διά τόν Βαλζάκ, Ό  
νέος καθηγητής έλάμβανεν άναψυχήν έν τνί συναναστροφή τοΰ 
Φραγκίσκου Δεσαμπνί, τού άγαθοΰ Πασιάνη ή τού Βεσσών δέ λά  
Βεσσονέρου.'

Τό άεικίνητον πνεύμα τοΰ Λεοντίου ήκολούθει δλως διαφόρους 
οδούς· Περίεργος νά έμβατεύση είς τά  μυστήρια τοΰ Παρισινού 
βίου, ακόρεστος ήδονών τή ; νυκτός καί τού θορύβου, είσέπνεεν 
|ν ταΐς μυθυστορίαις τοΰ Βαλζάκ μεθυστικόν άέρα ώς εύωδίαν 
τών ύαλοσκεπών κήπων

Ήκολούθει μέ όφθαλμόν έκθαμβον τάς παραδόξους τύχας τών  
Φουβεμπαίων, 'Ραστινιάκ, τών Έρρίκων δέ Μαρσαίη. Ένεδύετο 
ώς αύτοί είσεδυεν είς τάς συναναστροφές των, παρευρίσκετο 
εις τάς μονομαχίας των, είς τούς έρωτάς των, είς τάς επιχειρή
σεις των καί είς τάς νίκας των* έθριάμβευε μετ’ αύτών. Μετά 
ταΰτα  ήρχετο καί ένεκατοπτρίζετο. «ΤΙΙσαν καλλίτεροι έμοΰ ; 
Μήπως δέν τούς αξίζω ; τ ί  θά μ ’ έμποδίσνι νά εύδοκιμήσω ώς 
αύτοί; νΕχω τό κάλλος των, τήν εύφυΐαν των, παιδευσιν οϊαν 
καί αύτοί ούδέποτε έσχον, τοΰθ’ δπερ κάλλιον, τό αίσθημα τοΰ 
καθήκοντος. Ά π ’ αύτοΰ τού γυμνασίου έμαθον νά διακρίνω τό 
κακόν άπό τοΰ καλού. Θά καταστώ δέ Μαρσαίης χωρίς νά έχω 
τά  έλαττώ ματά του Τουβέμπραίηςάνευ Βωτρίνου, 'Ραστινιάκ εύ-



«ηνείδυτος. 'Οποίον μέλλον ! Πάσαν τήν άπόλαυσιν ηδονής *ΛΪ 
άπασαν την υπερηφάνειαν της άρετής!» "Οτε οί δύο αδελφοί 
μέ ημίκλειστους οφθαλμούς, διέκοπτον τήν άνάγνωσίν των tvs: 
άκούσωσιν έσωτερικάς τινάς φωνάς, ό Λεόντιος ηκουε τόν ήχον 
τών εκατομμυρίων τοΰ Νουσιγγένου ή τοΰ Γοβόρσκου, ό δε 
Ματθαίος τόν εΰθυμον κρότον τών αγροτικών κωδωνίσκων, όστις 
αναγγέλλει τήν επιστροφήν τών ποιμνίων. Έςηρχομεθα ένιοτε 
όμοΰ. Ό Λεόντιος μας ώδήγεί εις τό βουλεβάρτον τών ’Ιταλών, 
καί ζ\ξ τάς έτισήμους συνοικίας τών Παρισίων. ’Εξέλεγε τά  ξε
νοδοχεία, ήγόραζεν ίππους, καί έμίσθου άκολούθους. "Οτε εβλεπε 
δυσάρεστόν τινα  κεφαλήν έφ’ ωραίας άμάξης μας έλεγε κατχ  
μέρος. «Τό παν βαίνει άντιστρόφως, καί τό σόμπαν εΐναι άνοη- 
τος χώρα. Ή άμαξα αΰτη δέν θά ηρμοζεν είς ήμας χ ιλιάκις  
καλλίτερα; "Ελεγεν ήμας έκ φιλοφροσύνης. Ή πρός τους ίππου; 
κλίσιςτου ήτο τόσον σφοδρά ώς·ε ό Ματθαίος τον ένέγραψε συνδρο
μητήν είκοσι εισιτηρίων είς τό διδασκαλείον- τής ιππασίας. "Οτε 
δέ άφίναμεν είς τόν Ματθαίον τήν έκλογήν του νά μας όδηγήση 
έβχδιζεν πρός τό· δάσος τοΰ Μεδων καί τοΰ Κλαμάρ. Ίσχυριζετο 
ότι ή έξοχή είναι πολύ ωραιότερα τής πόλεως, έστω καί τον 
χειμώνα, καί οί κόρακες έπί τής χιόνος έτερπον τήν όρασίν του 
μάλλον ή οί πολίται έν τφ  βορβόρφ τών όδών. Ό Λεοντιος 
μάς ήκολούθει μορμυρίζων καί σύρων τόν πόδα. 'Υπό τά  σκο
τεινότερα δάση ώνειροπόλει τους μυς·ηριώδεις συνασπισμούς οίον 
τάς τών Δεκατριών, καί μάς προέτρεπε νά συνασπισθώμεν διά 
τήν κατάκτησιν τών Παρισίων.

Καί έγώ έπίσης ηγαγον τούς φίλους μου εις τινας περιπάτους 
"περίεργους. 'Υπάρχει έν τφ  Διδασκαλείφ μικρόν τ ι γραφείον α
γαθοεργίας, Συνεισφορά ολίγων σολδιων καθ’ εβδομάδά, το κέρ
δος ενιαυσίου λαχείου, καί τά  παλαιά ένδύματα τοΰ σχολείου 
αποτελεί ευτελές κεφάλαιονέκ τοΰ οποίου άφαιροΰσι καθ’ έκα- 
στην, χωρίς ποτέ νά τό έξαντλήσωσι. Διανεμουσιν έν τ η συνοι
κία χαρτία τινά έντυπα άτινα παοιστώσι ξύλα, άρτον ή ζω
μόν, ένδόΐΛατά τινα, όλίγα άσπροχόρρουχα καί πολ.λάς καλάς συμ- 
βουλάς. 'Η μεγάλη χρησιμότης τοΰ μικροΰ τούτου καθιδρύμβ"·;
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tivai νά υπενθυμίζϊ) εις τους νέους ότι πενία υπάρχει. 'Ο Ματ
θαίος μέ συνώδευε 'συχνότερον του Λεοντίου είς τάς σκολιάς 
κλίμακας τοΰ 21 διαμερίσματος. 'Ο Λεόντιος ελεγεν «'II πε
νία, έιναι πρόβλημα ού τήν λύσιν θέλω νά εύρω. θ ά  δράζω τήν 
καρτερίαν μ έ τ ά ς  δύο μου χεϊρας* θά υπερνικήσω πάσκν μου αν
τιπάθειαν, θά διεισδύσω μέχρι βάθους τών δυστυχών έκείνων 
οικιών, όπου ό ήλιος καί ό άρτος καθ’ έκάστην δέν ε ι
σέρχονται ; θά ψαύσω διά τοΰ δακτύλου τήν πληγήν εκείνην η -  
τ ις  κατατρώγει τήν κοινωνίαν μας, καί τήν έφερεν ετι πρό ολί
γου εις δύο δακτύλων άπόστασιν άπό τοΰ τάφου· Οά μάθω μέ
χρι τίνος βαθμού ή κακία καί ή ειμαρμένη έργάζονται πρός έξα- 
χρειωσιν τοΰ γένους μας,Β 'Ωμίλει εξαίρετα, άλλ’ ό Ματθαίος 
τίρχέτο μ ετ’ έμοΰ.

'Ημέραν τινά  μέ ήκολούθησεν είς τήν όδόν Τραβερσίνην είς δυσ
τυχούς τίνος,ού τό όνομα δέν μοι έ-έρχεται εις τήν μνήμην. ’Εν
θυμούμαι μόνον ότι τόν έπωνόμασαν Μ «ροψαρήν διότι ήτο 
μικροΰ αναστήματος καί είχε τήν κόμην λευκόφαιον. Είχε μέν 
γυναίκα άλλ’ ήτο άνευ τέκνων· έδιορθονε καθέκλας. Τόν έπεσκε- 
φθημεν κατά πρώτον τόν ’Ιούλιον τοΰ 1 8 4 9 .  'Ο Ματθαίος ή- 
σθάνθη ρίγος είσδύον είς τά  όστα του εισερχόμενος είς τήν όδόν 
Τραβε ρσίντ,ν.

Περί τής οδοΰ ταυτης ύ εν θέλω να εϊπης κακόν, διο-ι θχ x.y- 

ταστραφ-ίί πριν παρέλθουν εξ μήνβς· ομοιάζει -.ολύ -rxc όδ·..ίις 
τής Κωνσταντινουπόλεως. Κεϊται έν τινι συνοικία τών Παρισίων, 
·?,νοί Παρισινοί άγγνοΰσιν. Συγκοινωνεί μετά  ής όδοΰ τών Βερ
σαλλιών, τής όδοΰ τοΰ Ταώ, τής τοΰ όρους Α γ ίας Γενοβέφης, 
είναι δς. παράλληλος τί] όδώ 'Αγίου Βίκτορος. "Ισως είναι λ ι
θόστρωτος λ ήσφαλτωμένη, άλλά δέν εγγυώμαι* τό έδαφος είνα.1 
πλήρες κατακεκομμένον άχυρου παντός είδους άποτριμμάτων, 
παιδαρίων ζωηρότατων κυλιομένων έν τώ βορβόρφ. Δεξιόθεν καί 
αριστερόθεν υψοΰνταί δυο σειραί οικιών, γυμνών, ακαθάρτων, 
διατρυτων ύπό μικρών παραθύρων άνευ παραπετασμάτων. 'Ράκη 
ζωγραφικώτατα ποικίλλουσι πάσκν πρόσοψιν, περιμένοντα ί'να ό 
άνεμο* λάβ/] τήν καλοσύνην νά τά  ξηράνη. Ή όδός Ριβολι εΐναι
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σχετικώς πολΰ καλλιτέο*, άλλ’ ό Μικρό ψαρής δέν ευρεν νά έ- 
νοικιασν) δωματιον εν όδώ Ριβόλει. Μας διηγήθη τήν πενίαν του, 
εκεοδαινεν εν φρ. τήν ή μέραν. 'II γυνή -ου έπλεκε ψίάθους καί 
έκερδιζε πε'ντήκοντα εως εζή^οντα λεπτά. 'Η κατοικία των 
ητον εν δωμάτιόν εί; τήν πέμπτην όροφον, τό δαπεδον των 
στρώμα πεπατημένης γής, το παραθυρόν των συλλογή έλαιοχρί- 
στων χαρτιών. Έξήγαγον έκ τοΰ θυλακίου μου δέλτους τινάς Άρ
το  υ και ζωμοϋ, Ο Μικροψαρής τάς έλαβεν μετά μειδιάματος; 
ολίγον ειρωνικού.

»Κυριε, μοί λέγει, με συμπαθατε ποΰ άνακατόνομαι όπου δέν 
πρεπει, άλλ’έχω τήν ιδέαν δτι δίν γιατρεύεται ή δυ-υχ ία μ ’αύτά 
τά  χαρ .iac. Είναι σα να βαλης άπανω το ζχντον σε ζύλινο ποδάρι.
Ελαβε; τον κοπον νά άναβής αυτά τά  πατώματα μέ τήν άφεντειά  

του τόν φίλον σουγιάνά μοΰφέρητε έξλίτρβις ψωμί καί δύολίτραις 
ζωμόν, ’ίδοΰ έχομε για δύο μ ίρα ι;. Ά λ λ ά  θά ξανάρθετε μεθαύ- 
ριον; Είναι άδύνκτο" θά «χετε άλλ» δουλειά. Αοιπόν σέ δυό μέραις 
θά εΰρίσκΜμαι εΐ; τήν ιδία θέσι ώ; νά μή είχεν έρθει. Μάλιστα 
θά αίσθάνωμαι μεγαλύτερη πείνα γ ια τ ί τό βτομάχη ξαγριεύει 
ΰστερ’ άπό ένα καλό γεΰμα. αΑν ήμην πλούσιο; καθώς έσεΐς.—  
Έντ&ΰθα ό Ματθαίο; ιχωσε τόν άγκώνά τ»υ εί; τό πλευρόν μου, 
— ήθελα νά κάνω τρόπο νά ξελβφρύν&· τοΰ? άνθρώπους γιά δλ» 
τή ζωή.

—  Πώ; ! άν ή συνταγή σα; είναι καλή5 τήν ακολουθώ.
—  Είναι δύο τρόποι, τοΰ; βάζει κβνείς κεφάλαια ή τοΰς προ

μηθεύει μία 6έσι τή ; Κυβερνήσεως.
—  Σιώπα, «αλέ, τοΰ λέγει ή σύζηγό; του, δε σούπα τόσαι; 

φοοαΐ; πώ; θά πάΰτ,ς κακό μέ τή φιλοδοξίαν σου;
—  Πώ;! τ ι  πειράζει, άν είμαι ίκ«νός ; 'Ομολογώ δτι πολλαϊς 

φοραϊ; μοΰ ήλθε στό νοΰ νά ζητήσω μ ιά  θέσι. ’Εάν μοΰ έδιναν 
δέκα ©ράγκα γιά  νά γείνω έμπορος όπωρικών καί λαχανικών 
κάθε εποχής ή γ ιά  ν’ άγοράσω έ'να ποσό άπό φώσφορα, μά τήν 
αλήθεια δέν θά τ ’ άπέρριπτα, άλλά πάντοτε θά έλυπούμην όλε·; 
γον τήν θέσι δπου εχω ’στό νοΰ μου.

—  Καί ποίαν θέσιν ; παρακαλώ, ήρώτησεν δ Ματθαίος.
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—  'Οδοκαθαριστής τής πόλεως τών Παρισίων. Κερδίζοντας 
είκοσι σολδία τήν ήμέραν είναι τ ις  ελεύθερος τό πολΰ άπό τής 
δέκΛ τό π ρω ί ,  *Αν μν»ορούσετε νά κάμητε νά τήν αποκτήσω, 
καλοί μας Κύριοι, θά έδιπλασιάζετε τά  κέρδη μου, θά είχα πώς 
νά ζήσω, καί θά εγλυτόνατε τόν κόπον νά άναβαίνετε έδώ μέ 
τά  χαρτάκια ’ς ταΐς τζέπαις σας’ έγώ θά ήρχόμουν νά σάς ευ
χαριστώ \  τά  σπ ίτια  σας.

ΟΰδένΚ έγνωρίζομεν έν τγ; νομαρχία, άλλ’ 6 Αεο’ντιος είχεν 
απαντήσει τόν υιόν άστυνομικοΰ τίνος υπαλλήλου" μετεχειρίσθη 
λοιπόν τήν ίσχύν του Κνα κατορθώσει τόν διορισμόν τοΰ Μικρο- 
ψαρή.

"Οτε ίλθομεν δπως τοΰς συγχαρώμεν τό πρώτον επιπλον δπερ 
παρετηρήσαμεν ^τον κολοσσιαϊον σάρωθρον, οδτίνος ή λαβή ήτο 
κεκοσμημίνη μέ σιδηροΰν κρίκον Ό ιδιοκτήτης τοΰ σαρώθρου 
τούτου μάς ηΰχαρίστησβ θερμώς.

a — Χάρις σ’ έσ ίς, μάς είπεν, δέν εχω π ιά ανάγκη- οί αρχη
γοί μου μ& ίχτιμ οΰν, καί δέν άπελπίζομαι νά κατορθώσω νά 
δεχτοΰν καί τή γυναίκα μου ’στό τάγρα μου,κκΐ θά γίνωμεν πλού
σιοι-, Ά λ λ ά  κατοικούν έδώ ’στό σκάλωμα δίπλα δύο Κυρίαις 
ποΰ Εχουν μεγάλην ανάγκην τής προστασίας σας’ δυστυχώς δμως 
δέν έχουν χέρι« γιά νά σαρόνουν.

—  Ύπάγωμεν νά τά ; ίδωμεν, λέγει 6 Ματθαίος.
Σταθήτε πρώτον νά σάς μιλήσω. Λέν είναι άνθρωποι καθώς

ή  γυναίκα μου καί ίγώ* Ιπαθαν δυστυχήματα. Ή Κυρία είναι 
χήρα» Ό ίντρας της ίτ ο  μέγας χρυσοχόος είς τήν όδόν Αύοη- 
λίας είς τό Μαραί. Άνεχώρησε πέρυσι διά τήν Καλλιφορνίαν μέ 
μιά μηχανήν ποΰ είχεν εφεύρει, μηχανή γιά  ναϋρίσκουν μάλαμα' 
άλλά τό άτμόπλοιον <?ναυάγησεν είς τόν δρόμον μέ τόν άνθρωπον, 
τή μηχανή καί τά  λοιπά. Αί Κυρίαι άνέγνωσαν είς ταΐς έφημε- 
ρίδαις δτι δέν ίγλύτωσεν οΰτε καρφίτσα. Τότε έπούλησαν δ ,τ ι 
ταΐς έμειναν καί έκατοίκησαν είς τήν όδόν τοΰ *Αδου· μετά  
ταΰτα , ή γυναίκα, έκαμε μιά αρρώστια ποΰ τής εφαγεν δ ,τ ι ε ί
χεν. Λοιπόν ήλθαν εδώ. Κεντοΰν άπό τό πρωί ώς τό βράδυ καί 
βγάζουν τά  μάτια  των, όλλά δέν κερδίζουγ πολλά. 'II γυναΐκά
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μου δταν ευκαιρεί ταϊς βοήθα εί; του σπιτιοΰ τής δουλιαίί,' 
δεν είμαστε πλούσιοι, άλλα· βοηθαΰμεν με τά χέρια εκείνους 
όπου έχουν μεγάλην «Λ,άγκην. Σας τό διηγούμαι αύτά διά νά 
έννοη'σητε δτι άύταϊς ή γυναϊ,.ες δέν ζητούν τίποτε άπό κανένα, 
καί πρέπει μέ τρόπον νά ταϊς κάμη τινάς διά νά δεχτούν κάτι. 
Και ε.τειτα ή κόρη εΐνάι ώρχϊα σαν κρύο νερά, καί τοΰτο τήν 
κάνει φιλότιμη, καθώς καταλαβαίνεις.»

Ο Ματθαίος κατεκοκινησεν εκ της ιδέας δτι ήδύνατο νά η
ναι αδιάκριτος.

Θά εΰρωμεν κανέν μέσον, εΐπεν. Πώς ονομάζεται αύτή' ή κυ
ρία ;

—  Κυρία Βουργάδη. _

—  Ευχαριστώ.

Μετά δύο ήμέρας, ό Ματθαίος δστις ποτέ δέν ήθελε νά 
δεχΟή ιδιαίτερα μαθήματα έπεχείοησε νά προγυμνάση νέον τινά  

. * ι4 γυμνασιακόν πτυχίον. Μέ τόσην δέ προθυμίαν' είργάσθη, 
ώστε ό μαθητής του, δστις εϊχεν άπορριφθνί πέντε η έξ φοράς, 
έγινε δεκτός τ$  18λ  Αύγούστου είς τάς άρχάς τών παύσεων. 
Τότε μόνον οί δύο αδελφοί ήτοιμάσθησαν διά Όριτάννην. Ό  
Ματθαίος πρίν άνάχωρήση μοί έδωκε πεντήκοντα φράγκα. «Θά 
άπουσιασω είπε, τεντε εβδομάδας, πρέπει νά έπιστρέψω τόν 
Οκτώβριον διά τήν έναρξιν τών μαθημάτων καί νά δώσω εξε
τάσεις προλύτου. Θά ύπάγγ,ς είς τό ταχυδρομεϊον πάσαν δεύτε
ρα ν καί είς τά ταχυδρομεϊον θά λαμβάνης άπόδειζιν δέκα ? ράγ- 
*ω, έπ’ όνόματι της Κ.ας Βουργάδου* ήξεύρεις τήν διεύθυνσίν. 
Νομίζει οτι είναι οφειλέτης τις  του συζύγου της, δστις . εξοφλεί 
το χρέος ·ου κατ ολίγον. Μ ή παρουσιάζεσαι είς τήν οικίαν δέν 
r ρέ , ι  νά δ ,γ ε ίρ ,ς  τάς ύποψ:«ς τών τριών τούτων. Έάν καμ-

μ 51 ;ς  αυ ·ω ' 0 Μι.'.ροψαρής θά σέ ειδοποίηση καί
θά |Λ0·. γράψ/ς.

~ '' ° QJ ■ Κ / ότι  μ jvov καλά αισθήματα άνεγίνωσίέ
,ς 0 J ’ -ou, γαλανευς οφθαλμούς τοϋ Ματθαίου. Δ ια τ ί

μ 0 φυλάξω τον επιστολήν ήν μοί ένραψεν εν κά 'ΐφ  τώ/
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τταύσεων; θ χ  σας ηΰχαρίστει. Μοί έςεικονισε μετ’ α· ΐΛούς εν
θουσιασμού τήν ε4ο/'λν χρυσ-Λ,ουσαν εκ σχοίνων, τους υρυιδικούς 
λίθους τοϋ Κο’ρνάκ, τήν αμμώδη παραλίαν της Κιβερώνος, τήν 
αλιείαν τών σαοδελλών έν τώ  κόλπω, καί τον στολίσκον μέ έ- 
Ιρυθρχ ίοτία , δστις συνάζει τ ζ  ό'στρεα έν τφ  ποταμώ τής 'Ω- 
ραίης.

Π ά ν τ α  T 7.‘j τ α  το) e w v ^ o v . t o  v f x  μ ε τ ά  ενο* έτους α π ο υ σ ί α ν ·  
Ό αδελφός του έβαρύνετο όλ-γον ενθυμούμενος τούς Παρισίους. 
Ό αδελφός του έβαρύνετο ολίγον ε»θυμουμενος τους Παρισίους. 
Εκείνος δμως ήδο-.άς μόνον εΰρισκεν. Οί γονείς του ήσχν τόσον 
υγιείς. 'Ο θε-.ος Ύ οών ητο τόσον μεγαλόσωμος καί παχύς ! Ή 
οικία ήτο τόσον ώρα’Χ, at κλίναι μαλακαί, ή τραπεζα τοσον 
πλούσια. ( '̂Ίσως έλησμόν/;σκ \χ σάς ειπω οτι ό Ματθαίος έτρω
γε διά δύο) «Ή ίεύρεις τό μόνον δπερ μ’ έλύπησε ; μοί εγρα- 
φεν είς ύστερόγραφον. Θά σοί τά ομολογήσω και αν με γελασης. 
'Γπάρχουν έν - .Τ ι ο’κία δύο μεγάλα οκνηρά δωμάτια μέ ώραϊον 
πάτωμα (παρ/.έ) καλώς αερισμένα, καλώς εύτρεπισμένα, ατινα  
είς ούδένα χρησιμεύουν. Είμαι β;οαιος οτι ό θείος μου θά τά  ε
νοίκιαζε διά τίποτε είς καμμίαν έντιμον οίκογενειαν, ητις  ή
θελε τά  δεχθ.η. Καί δμως πληρώνουν εκατόν φράγκα* τόν χρονον 
διά νά κατοικούν έν τγί.όδφ Τραβερσίνγ],

Ό  Ματθαίος έπέστρεψε τόν όκτώβριον καί έλαβε θριαμβευ- 
τικώς τό τοϋ προλύτου'δίπλωμχ του.

Οί βαθμοί τοΰ ησαν τόσον ευνοϊκοί ώστε τφ  προσήνεγκαν τή ν  
έδραν τής τετάρτης τάζεως εις το Λύκειον τοΰ Σωμον άλλα 
δέν ήδύνατο νά άποφασίστ) ν’ άφήση τον άδελφόν του και τους 
Παρισίους.

Ε νίοτε μοί έδιδε πληροφορίας περί τής όδοΰ Τραβερσίνης. 
Ή Κ.α Πουργάδου επκσχε. Δέν δύνασθε νά φχντασθήτε τό εν
διαφέρον δπερ ήσθάνετο διά τάς άοράτους προστατευομένας του, 
έάν δεν σ::ς μυήσω είς τό μ ίγα μυς"/ριον τής νεότητός του· ποτέ 
«κόμη-δέν είχεν αγαπήσει. Ε πειδή οί συμμαθηταί του δέν έ- 
φείδοντο αύτοΰ c/.ώπτοντες επί τής δυσμορφίας του* ΐτ ο  τόσον 
μετριόφρων ώστε νά νομίζνι έχυτόν έκτρωμα. Έάν τώ έλεγαν



δτ» γυνή τ ι ;  ήδύνατο να τον άγΛπήση τοιοΰτον οίος ητο, ήθελες 
νομίσει δτι τό'/ περιγιλώσιν. Ένίοτε ώνειροπόλει· δτι νηρηΐς τις  
τόν ήγγιζε μέ τό ραβδίον της και έγίνετο άλλοΐος’ ή μεταμόρ- 
φωσις αύτη ητο ό απαραίτητος πρόλογος δλων τών ερωτικών 
ιστοριών του. Ε’.ς την πραγματικήν ζωήν διέβαινε πλησίον τών 
γυναικών χωρίς νά ύψωση τους όφθαλμούς* έφοβεΐτο μη ή δψις 
του ταΐς ή-ο δυσάρεστος. Καθ’ ην ήμέραν κατέστη ό άγνωστος 
ευεργέτης ωραίας νεάνιδος ήσθάνθη έν τώ  βάθει της καρδίας του 
τρυφεράν καί ταπεινόφρονα εύχαρίστησιν. Παρέβαλλε·/ εαυτόν 
πρός τον ήρωα τής Ωραίας καί τοΰ θηρίου δπερ κρύπτει το 
πρόσωπόν του καί μόνον τήν ψυχνίν του φανερόνει, ή προς τον 
παρίαν έκεΐνον τής Ινδικής καλύβης δστις λέγει :

«Δύνασθε νά φάγητε έκ τών όπωρικών τούτων,δεν τά  ή'γγισα».
’Απρόβλεπτόν τ ί  συμβάν τόν έφερε·/ έπί παρουσί^ τής Δεσπο

σύνης Βουργάδου. r ίΐ τ ο εις τοΰ Μικροψαρή διά νά ζήτηση πλη
ροφορίας δτε ή νΕμμχ εΐσήλθε φωνάζουσα «βοήθειαν». Ή μνίτχ,ρ 
είχε λειποθυμησει. *0 Ματθαίος έδραμε μετά τών άλλων. Τήν 
επαύριον τνί εφερεν £να βοηθόν τής άστυκλινικής. Ή Κ.α Βουρ- 
γάδου ήσθένει έξ αδυναμίας, τήν έθεράπευσαν. 'Η σύζυγος τοΰ 
Μικροψαρή έγ^ατεστάθη πλησίον της ώς νοσοκόμος. Αΰτη ήγο- 
ραζε τά  φάρμακα καί τροφάς, καί τόσον καλώς ήξευρεν νά συμ- 
φωννί ώστε τά  έλάμβανε διά τίποτε. Ή Κ.α Βουργάδου επιεν 
έξαίρετον οίνον τοΰ Μεδώκ δ—ις τνί έκόστιζεν εξήκοντα λεπ τά  ί) 
φιάλη· Εφαγε σοκολάταν σιδηροΰχον πρός δύο φράγκα τό χιλιό- 
γραμμον. Ό  Ματθαίος ’έκαμε τά  θχύματα ταΰτα  χωρίς νά έπαί 
ρεται. Τάν έθεώρουν ώς γείτονα, περιποιητικόν, τάν ένόμιζον οΐ- 
κοΰ α τήν όδόν 'Αγίου Βίκτορος. 'Η ασθενής έσυνείθισε κατ’ ό
λγαν εις τήν παρουσίαν τοΰ νέου τούτου καθηγητοΰ, δστις ΐδεί- 
κνυε τρυφεράς μερίμνας νέας κόρης. '11 μητρικη’ της σύνεσις 
ούδέποτε έποοφυλάχθη άπ ’αύτοΰ· μόλις τόν εθεώρει ώς άνθρωπον,· 
Έκ τής άπλότητος τής ενδυμασίας του έσυμπέραινεν δτι ήτο 
πτωχός" ένδιεφέρετο δ ι’ είς αύτόν δπως οίιτος εις αυτήν. Δεύτε- 
ραν τινά  τοΰ ’Οκτωβρίου τόν ε ίίε  εϊσερχόμενον μέ ετενδύτηνλε- 
πτοκαρυόχρουν άνευ μανδύου μέ δριμύτατον ψύχος. Τφ είπε μετά
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Δ ιά  τούς έν τω  ίσωτερεκω . ; ; . Sp. ν. Κ
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