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Άφ’ οΰ εϊδομεν δτι ή ήμετέρα ψυχή έχει ώ; 
κύρια καί ούσιώδη προσόντα τήν ενότητα, τήν 
ταυτότητα καί τήν αυτενέργειαν, απομένει νά 
δ|η5σωμεν, ή ελεύθερα αυτή ενέργεια τή; ψυ
χή; εις τί χρησιμεύει, ποΰ τείνει, ποιον είναι 
το άντικείμενον, όπρό; 8 ν δρο; καί ο προορισμός 
αύτής' διότι τά; μιαρά; ταύτας διατριβά; έ- 
πΐχειρήσαμεν ούχί πρό; άπλήν διάδοσιν θεωρη
τικών γνώσεων, αλλά πρό; πρακτικόν σκοπόν' 
(Ιέλομεν νά γνωοίσωμεν τί εΐμεθα, ίνα μάθωμεν 
τί δυνάμεθα νά ήξεύρωμεν, τί πρέπει νά πι- 
«τεύωμεν, καί τί οφείλομεν νά πράττωμεν.

Ό προορισμός τής ψυχικής ένεργείας είναι 
προφανή;' ή ψυχή νοούσα εαυτήν διά τής συνει- 
ίήσεω;, τείνει νά νοήση τά εκτός αυτής δι’ ών 
ϊχει άλλων δυνάμεων, καί διά τής διπλή; ταύ- 
τη; νοήσεω; νά καταλάβη τί οφείλει νά πράξη 
πρό; ιδίαν άνάπτυξιν καί τελειοποίησιν.—Τί 
δέ είναι ή νόησι;, έν μέρει γινώσκομεν. ΓΙΪ επί 
τού ήμετέρου σώμ.ατος έντύπωσις άλλ,ων σωμά- 
των μεταβάλλεται εί; α ϊσ θ η σ ιγ , καί αυτη εί; 
«ντί.ΐηιΐ- ir ' καί τήν μ.εν αϊσθησιν καθιστώμεν 
ζωηροτέραν, σαφεστέραν καί πληρεστέραν διά

!τής προσοχής' έκ δέ τή; άντιλήψεω; προέρχον
ται αί ίδέαι των έκτο;, αΐτινε; συνενούνται, 
ϋ̂νδιαμένουσιν έν τώ πνεΰμ.ατι διά τής σ ν ζ εύ -  

ζεως, καί άνανεοΰνται ή ανακαλούνται διά τή; 
μνήμης καί αγαανήσεοις. ΓΙΙ άντίληψις, ή προ- 
">χή, ή σόζευξις, ή μνήμη καί ή άνάμνησι; 
λέγονται πασαι ^ υ ν ά μ α ς  τή; ψυχής, δεν είναι 
δέ είμή διάφοροι τρόποι ένεργείας μια; καί τή; 
«ύτή; δυνάμεως, ήτοι τή; ψυχικής δυνάμεω;, 
καί εκάστη αυτών έ/ει ιδιαιτέραν θεωρίαν έν 
τή ψυχολογία. Άλλ’αί ένέργειαι αυται άποτε- 
Xoüot μέγα μέρος τή; νοήσεως, οΰχί δμω; δλην 
την νόησιν. Συνυπάρχει μετ’ αυτών καί συμ- 
λ̂ηροΐ καί ^υθμίζει αυτά; άλλη άνωτέρα ένέρ- 

Υεια, ιδία κυρίως του άνθρώπου, ή Λ ο γική  λε- 
Υ°μένη ενέργεια, άπορρέουσα έξ άλλου καί άνω- 
τέρου των άλλων προσόντος τής ψυχής, δπερ 
Λύγο,· όνομάζομεν, δι’ού, ώ; άπ’άρχη; εϊπομεν, 
®'·ακρίνεται των άλλων ζώων ό άνθρωπο;, καί 

ού εγείρεται ώ; βασιλεύ; τή; κτίσεως, καθ’

ό'σον διά τού προσόντος τούτου νοεί δλον τό με
γαλείο·; αύτής, ανακαλύπτει έπί μ.άλλον καί 
μάλλον του; νόμους αύτής, καί υποβάλλει αυ
τήν εί; εαυτόν, καί ώ; οργανον τής ίδια; ευη
μερίας καί τελειοποιήσεως τήν μεταχειρίζε
ται. ΙΙάσα; τά; άλλα; δυνάμει; έχουσι καί τά 
άλλα ζώα, διότι καί αύτά αντιλαμβάνονται, 
προσέχουσι, διατηρούσι τάς ιδέας των συνηνω- 
μένα; διά τινο; εσωτερικού συνδέσμου, καί 
παρ’ αύτοϊ; ωσαύτως αί ίδέαι άνανεοΰνται διά 
τής μνήμη; ·>, τή; άναμνήσεως, καθώς έχουσι 
καί πολλά τών ηθικών μα; αισθημάτων, τήν 
αγάπην, τό μίσος, τόν φθόνον, τόν θυμόν κλ. 
’Αλλά τόν λόγον έχει μόνος ό άνθρωπος, διότι 
μόνος αύτός μεταξύ τών άλλων κτισμάτων τεί
νει ν’ άνακαλύψνι, καί ανακαλύπτει, τό πώο, 
τό χ ό θ ε ν  καί τό δ ια τ ί , δηλ. τόν λόγον τών όν- 
των. Καί δταν άνακαλύψη τήν φύσιν, τό αίτιον 
καί τό τέλος αυτών, τότε γνωρίζει τήν περί αύ- 
τών άΛ ήθ εια>·, ήτις δύναται ώ; έκ τούτου νά 
όρισθή εΛ Λ ογος γν ϊο σ ις  γ<2>" 8ντ<ύν. Καί εί; 
τούτο τείνει ή νοητική ενέργεια τή; ψυχή;' 
τείνει πρό; τό άΛ ηθες διά τή; έλλογου νοή
σεως, καθώ; οφείλει, ο;; θέλομεν ϊδει βραδύτε- 
ρον, νά τείνιρ πρό; τόν ύ,Ληθή αυτή; προορι
σμόν, τουτέστι πρό; τό ά γα ΰ ό ι·, διά τής ηθι
κής πράςεω;.—Είναι λοιπόν καιρός νά προσθέ- 
σωμεν εις τά τρία πρώτα προσόντα τής ψυχής, 
τήν ενότητα, ταυτότητα καί αυτενέργειαν, καί 
τέταρτον, τήν Λ ογι,χό τηζα . Τούτο δέ τό προσόν 
είναι τό σπουδαιότερο·;, καθ’ δσον συμπληροί 
τά άλλα, ορίζει τήν τάσι·; καί τόν σκοπόν αύ- 
τών, καί καταδεικνύει ποία είναι τωόντι ή ι
διαιτέρα φύσις καί 5 ποοορισμ.ός τή; ήμετέρας 
ψυχή;' τάσι; αυτή; είναι, άμα αντιλαμβάνεται 
τινό;, νά ζητή τόν λόγον αυτού, καί ή ζήτησι; 
αυτη άρχεται λίαν ένώρω;, αναφαίνεται κατά 
τήν πρώτην ήλικίαν διά τών άδιακόπων έριο- 
τήσεων τών παίδων περί τών αιτίων καί τε
λών τών φαινομένων δσα πλήττουσι τάς αι
σθήσεις των, αναφαίνεται καί κατά τήν άτε- 
λεστέραν κοινωνικήν κατάστασιν διά τών πρώ
των προσπαθειών πρό; κατανόησιν καί χρησι- 
μοποίησιν τών νόμων τής φύσεως, καί εξακο
λουθεί δι’ δλου τού ανθρωπίνου βίου' δεν γίνεται 
πάντοτε διά καταλλήλων μέσων, δεν φέρει 
πάντοτε εί; τήν αλήθειαν, άλλ’ αναντίρρητου



είναι δτ-. γίνεται, καί ότι έξ αύτή; προκύπτει 
ή έπιστήμη. Πώ; δε καί δ’.ά — οίων αετών, πότε 
αληθεύει ή έπιστήμη, κχταδεικνύουσα ήμίν την 
αληθή φύσιν των όντων, πώ; άποδεικνύεται, 
καί πώ; προοδεύει άείποτε τελειοποιονμένη, 
πάντα ταύτα συνιστώσι τό λογικόν πρόβλημα, 
περί ού ¿λίγα τινά θέλομε·; είπε·, ενταύθα προ; 
πληρεσ τέραν διαφώτισιν τή; λογική; φόσεω; τή; 
ημετέρα; ψυχή; καί ακριβέστερα·; γνώσιν τού 
προορισμού αυτή;.

’Καν 5 λόγο; είναι τό προσόν τής ψυχή; δυ
νάμει τού οποίου ζητούμε·; τό -¡5;, τδ πόθεν 
καί τδ διατί των όντων, φανερόν οτι προϋπο
θέτει καί περιέχει έν εαυτω τριπλήν τινα πί- 
στιν’ α', την πίστιν δτι έκαστον 5ν είναι δ,τι 
είναι καί δεν δυναται ένταύτδ καί κατά τά 
αυτά νά ήναι καί οΰτω καί άλλως, διότι 
τούτο θά η το αντιφατικόν, καί ό λόγο; δεν ανέ
χεται τοιαύ-ην άντίφασιν, καί αυτη είναι ή 
λεγομένη ά,ργή τή ς  άρτιφ άσεω ς ’δ r;)c τα ο τό τη -  
τ ο ς ' β', την πίστιν, δτι έκαστον ον έχει, είτε 
έντδ; είτε έκτο; αυτού, αίτιον έξ ου έρχεται 
εί; τδ είναι, καί ου άνευ δεν θά η το, καί αυτη 
είναι ή λεγομένη άρ χ ή  τή ς  α ίτ ιό τη το ς , καί γ', 
τήν πίστιν οτι έκαστον ον έχει τέλο; πρδ; $ 
τείνει, καί αυτη είναι η λεγομένη ά ρ χή  τή ς  
τε .Ιεό τη το ς ή τ ώ τ  τε .Ι ιχώ χ  α ιτ ίω ν ' ώστε δυ
νάμει των τριών τούτων αρχών, πιστεόομ.εν 
δτι έκαστον δν είναι εν μέσω αιτίου, άφ’ ενός, 
καί τέλου;, άφ’ ετέρου, καί συνδέει καί πραγ
ματοποιεί αυτά διά τή; ιδία; φύσεο»; καί ένερ- 
γείας. 1 νΑνευ τ·ή; τριπλή; ταύτη; πίστεω; ουτε 
θά έφανταζόμεΟα νά ζητήσωμεν τόν λόγον τών 
οντων. Δεν θά έζητούσαμεν νά καταλάβωμεν 
την αληθή φόσιν τών δντων, τό πώ; τή; ύπάρ- 
ξεώ; των, εάν δεν έπιστεόομεν δτι έκαστον ον 
είναι φόσεω; τοια; δε ή τοιαςδε καί δτι ή φύ- 
σι; αυτη έχει ταυτότητα, δηλ. δεν είναι έν- 
ταΰτώ καί κατά τά αυτά τούτο καί εκείνο, 
φέο’ ει’πείν καί υλική καί άύλος, καί έλλογο; 
καί άλογο;. Παρομοίο»; δεν θά έζητούσαμεν τά 
αίτια καί τά τέλη τών όντων, εάν δεν επι- 
στευομεν δτι έκαστον δν πρέπει νά έχη αίτιον 
καί τέλο:. "Εκατό; φέρει έν εαυτω την τριπλήν 
ταότην πίστιν, καί άν καί δεν έχει πάντοτε κα- 
θαράν συνείδησιν αυτή;, ενεργεί πάντοτε συμ- 
φώνω; πρδ; αυτήν καί έν άγνοια του. Τούτο 
έννοοούσιν οΐ λέγοντε; δτι αί ανωτέρω τρεί; 
άρχαί είναι έμφυτοι, καί κατά τούτο διαφέρει 
ό άνθρωπο; πάντων τών άλλων κτισμάτων, δτι 
έν ώ αυτά υπόκεινται εί; τδν λόγον τή; φόσεω; 
χωρίς νά έχωσι συνείδησιν αυτού, μόνο; ό άν
θρωπο; έχει τοιαότην συνείδησιν, καί υπό τού 
έν αύτω λόγου παρακινείται νά ζητήσή καί ά- 
νακαλόψη τδν λόγον τή; φόσεω;. Διά τούτο

1 . Ό ρ α  » Π ερ ί τ ή ;  έ ν ό τ ^ τ ο ;  τ ώ ν  λ ο γ ικ ώ ν  α ε ο ιχ ε ίο ιν .» 
Κερκΰρ«, 1875.

υποβάλλει τά ό;τα τή; φόσεω; εις παντοίας 
αποσυνθέσει; καί αναλύσει;, είτε νοερώς διάτή- 
ψυχολογική; άναλόσεω;, είτε υλικώς δι’ έργ*. 
λείων καί παρασκευών, μέχρι; ού εΐσδύση 
τήν ένδοτάτην αυτών φόσιν' συνενοΐ καί συν
δυάζει αυτά μυριοτρόπω; δι’ επανειλημμένων
πειραμάτων καί άντιπειραμάτων, μέχρι; 0£ 
άνακαλόψη τδν άναγκαίον σύνδεσμον τού αιτίου 
πρδ; τδ αποτέλεσμα, καί έκ τή; φόσεω; 
τού αιτίου τού δντο; προσπαθεί νά κατανόησή 
καί όρίση άκριβώ; τδ τέλο; αυτού, δηλ. εί; 
τί πρέπει νά χρησιμεύση. Έκαστη τών έογασιών 
τούτων έχει ιδιαίτερον όνομα έν τή επιστήμη 
τών σχέσεων τών νοητικών δυνάμεων πρδ; τί 
αληθές, ήν ημεΐ; μεν όνομάζομεν (ι.Ιηθο.Ιογίατ, 
οί πλείστοι δε Λ ο γ ικ ή ν , διότι μεταξύ τών 
δυνάμεων τούτων πρωτεύει ό λόγος.—Ζητοδ- 
μεν λοιπόν τδν λόγον τών όντων, διότι πι
στεύομε·; οτι υπάρχει, καί ή λογική αυτη πί- 
στι; αναλύεται εις τά; ειρημένας τρεί; άρχάς 
δυνάμει τών όποιων πιστεύομε·; δτι υπάρχει 
έν τώ κόσμω συνδυασμός αιτίων, μέσων καί 
τελών, καί τδν συνδυασμόν τούτον ονομάζο
με·; ε .Ι .Ιο γο ν  τ ά ζ ιν  τώ /· οντω ν.

’Εάν πάντα ταύτα άληθεύουσι, καί εάν 
πραγματικό»; ή ήμετέρα ψυχή διαφέρει τή; ψυ
χής τών άλλων ζώων, διότι είναι έλλογο;, ε- 
πεται δτι πάσαι αί δυνάμεις αυτής μετέχουοι 
τού χαρακτήρα; τούτου, καθό δυνάμεις έλλο
γου ύποστάσεως, καί ένεργούσιν έν ήμίν άλλω; 
ή έν τοί; κτήνεσιν' ή άντίληψις, ή προσοχή, η 
σύζευςις, ή μνήμη, ή άνάμνησι; λειτουργούσιν 
έν ήμίν μετά λόγου, καί διά τούτο παράγουσιν 
άλλα προϊόντα, παοάγουσι δηλ. εκείνην τήν 
προοδευτικήν γνώσιν τού αληθούς ήτι; ονομά
ζεται επ ισ τή μ η . Διά τή; γνώσεω; ταύτη; αα* 
τα τά σ σ ο μ εν  τά όντα κατά τά; ομοιότητα; καί 
διαφοράς αύτών ει; χέ;-»/ καί ε ιό η , καί ούτω 
κατανοούμεν σαφεστερον τήν φύσιν αυτών, καί 
σ υ .Ι .Ιο γ ιξό μ εθ α  Ορθώ; περί αυτών, είτε έςά- 
γοντε; έκ τών γενικών εννοιών τά; έν αύταί; 
μερικά; συνεπεία; διά τού έ ζα γω γ ιχ ο ΰ  λεγο
μένου συλλογισμού (deduction), είτε έπαγό- 
μενοι έκ το;ν μερικών γεγονότων εί; γενικά; άρ- 
χά; διά τού ε ισ α γω γικ ο ύ  λεγομένου συλλογι
σμού (induction), περί ώ·; θέλομε·; διαλάβει 
έν τοί; έπομένοις.

» , . ί χ ι ι « .  Π. Β ρα Τ λλ :.

Κατά τον τελευταίο·; γαλλο-γερμανικόν πό
λεμον παρετηρήθη δτι οί διαμαρτυρόμενοι στρα- 
τιώται ήσαν πολλώ πλέον πεπαιδευμένοι τών 
καθολικών. Έν τοί; νοσοκομείοις, δτε οί πρώ
τοι ήρχιζον άναλαμβάνοντε; έκ τών τραύμα' 
των, έζήτουν βιβλία, ένώ ο! δεύτεροι έζήτουν 
παιγνιόχαρτα.
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Πέντε έίδοαάδε; παρχ tote
ΑΡ.Μ ΙΣΙΘΙΊΙΣΚΟΙΣ ΕΝ ΟΦΕΙ

Μόλις εί/ον παρέλθει τρεί; εβδομάδες άφ’ή; 
ίρην έν Τραπεζού·;τι κατά τό παρελθόν θέρος 
{1876·, ότε ημέραν τινά μετά μεσημβρίαν έο- 

,-νεται εί? τή-' οικίαν μου νέο; τις, συνιστώμε- 
νο; ώ; διδάσκαλος. Μοί είπε δε οτι ή το Τ?α- 

1*εζούντιος, δτι έπεράτουσε τό αυτόθι σχολεϊον,
,δ όποιο·; φθάνει μέχρι τή; τρίτη; τάξεω; τού 

,μνασίου, καί δτι ύστερον μεταβά; εί; νΟφι·; 
(δαξεν έν τώ σχολείω χωρίου τινδ; Ζ η σ ιιώ  
Λουμένου καί υπό εύαρίθμων χριστιανών θι 
γμένου. ’Ακολούθως προσέθηκεν δτι, επειδή 

¡»μαθεν δτι εγώ μετέβην εκεί πρδ; σπουδήν τί»·; 
Ιιαλέκτων τού Πόντου, έπεθύμει νά με βοηθή- 
οη πρδ; τούτο’ δτι ού μόνον έγνώριζε τήν διά
λεκτον τή; πατρίδας αυτού, αλλά καί τήν τού 
¡Όφεως, πολύ διάφορον εκείνης, καί δτι κατά 
[τήν έκεί διαμονήν του συνέλεξεν άσματά τινα 
καί παροιμία; καί ήρξατο τού σχηματισμού 
•μικρού γλωσσάριου. Καί ταύτα λέγω·; έςήγαγεν 
έκ τών θυλακίων του τετράδια, έξ ών μοί άνέ- 
γνωσε τεμάχιά τινα. Άνεγνώρισα τότε δτι ό 
νέο; ένόει καλώ; τά; τοιούτου είδους μελετά; 
καί ήτο ίκανώς κάτοχο; τή; αρχαία; έλλη-

1[ νικής, ή φυσιογνωμία δε αυτού μοί ένεποιη- 
σεν εμπιστοσύνην. Διό ειπων εις αυτόν νά έπα- 
νέλθη τήν επομένη·; ημέραν, δπω; μοί χρησιμεύ- 

|~ σγι ώ; διδάσκαλο; κατά τήν διάρκειαν τή; έν 
Τραπεζούντι διαμονή; μου, διήγαγον τδ υπό
λοιπον τή; μεσημβρία; έν χαρά έπί τώ ευτυχεί 
εύρήματι, τήν δε εσπέραν παρωρμήθην ένεκα 
τή; αυτής αιτία; νά πιω ποτήρια τινα οίνου 
περισσότερον μετά τού αγαπητού μο: φίλου Να- 
πολέοντο; Μπέτσου, "Ελληνα; προξένου, παρ’ο» 
κατώκουν. 'Ημείς οί Γερμανοί έχομε·; τή άλη- 
θεία τήν αδυναμίαν, δτι δίδομεν πάραυτα διέςο- 
δον εις τήν χαοάν διά τή; ζυθοποσίαςή οινοποσίας.

Έκτοτε ό νέο; διδάσκαλο; ήτο παρ’ εμ.ο·. και 
πρδ μεσημβρία; καί μ.ετ’ αυτήν. ΙΙρό πάντων ε- 
πεθύμουν νά μάθω παρ’ αυτού τήν διάλεκτον 
τών ελληνόφωνό»·; Μωαμεθανών τού ’’Οφεως.

Ή έπαρ/ία αυτη κεϊται δεκατέσσαοα; περί
που ώρα; πρδ; άνατολάς τή; Τραπεζούντο; καί 

— εκτείνεται σ/εδδν έπί τοσούτον διάστημα από 
τή; παραλία; μέχρι τών ενδοτέρων πρδ; νότον. 
Δύο ποταμοί, /(οριζόμενοι άπ’άλλήλων διά σει- 
Ρκ; όρέων καταληγόντων πρδ; τήν θάλασσκν, 
οιατρέχουσιν κΰτήν παραλλήλω; .'Ο προ; δυσμά; 
φέρει έτι καί νύν τδ άρχαϊον όνομα Ο  φ ις , ω; 
έκ τού οφιοειδούς αυτού δρόμου, ε; ου και δλη 
ή έπαρχία ’Όφι; έκλήθη’ ό δε άνκτολικώτερο; 
Μπαλτατσί-δερε, (Έλλ. Μ’υχοοπόταμο;). Επί 
τών ο/θών τών δύο τούτων ποταμών παρά τά; 
κλιτύα; τών όεέων κείνται τά πολλά τών Ό-
(D’.T iT w  Τ ' /

σιν έτι καί νύν ονόυ.ατα ελληνικά. Έκ τού
των τά παρά τδν ποταμόν "Οφιν, δστι; είναι ό 
μακρότερος, κείμενα είναι 4ΐ», τά δε περί τόν 
ψυχροπόταμον περί τά 20. Έν αυτοί; ζώσι 
περίπου δέκα έω; δώδεκα χιλιάδες άρχικώς 
ελληνικαί οϊκογένειαι, ές ών όμως εκατόν πεν- 
τήκοντα μόνον μέχρι σήμερον έμ.ειναν χριστιανι
κά·., διεσπαρμένα: εί; οκτώ διάφορα χωρία. Κα
τά δε τήν παράδοσιν, ήτι; διετηρήθη παρ’ αυ
τοί;, οί "Ελληνες ούτοι προσήλθον ένταύθα πρό 
πολλών αιώνων ώ; άποικοι έκ τών διαφόρων ελ
ληνικών πόλεοιν τή; μεσημ.βοινή; παραλία; τή; 
Μαύρη; Θαλάσσης καί κατοίκησαν παρά τά; ό- 
χθας τών δύο ποταμών. Δεν είναι δέ θαυμαστόν 
ότι διετηρήθησαν τοιαύται παραδόσεις, άφ’ ού 
ακούει τις έκ τεύ στόμ.ατο; αυτών έτι καί σή
μερον τόν μύθον τού Όδυσσεως παρά τοί; Κύ- 
κλωψιν, άκριβώ; ο»; διηγείται αυτόν ό "Ομηρο;.

Τά έπί τού ’Όφεω; χωρία ήσπάσθησαν τόν 
μωαμεθανισμόν πρό 180 περίπου ετών, τά δέ 
έπί τού Ψυχροποτάμου πολλώ πρότερον, πιθα
νώς μετά τήν άλω σιν τή; Τραπεζούντο;. Διότι, 
ένί» οί παρά τόν ’Όφιν οίκούντε; διέσωσαν ού 
μόνον τήν ελληνικήν γλώσσαν, άλλά, καί τοι 
Μωαμεθανοί, καί τά ελληνικά ήθη καί έθιμα, 
τουναντίον οί παρά τόν έτερον ποταμόν έγέ- 
νοντο τέλειοι Τούρκοι, άπωλεσθέντος παντό; ί 
χνους τής έλληνικής αύτών καταγωγής.

Τήν ελληνικήν λοιπόν διάλεκτον τών άρ- 
νησιθρήσκων τού ’Όφεω; έπεθύμουν νά διδαχθώ 
παρά τού νέου Τραπεζουντίου, τουλάχιστον έπί 
τοσούτον, όσω ήτο ανάγκη πρό; συνενόησιν, 
όπω; καί μόνο; δυνηθώ, συναναστρεφόμενος 
μετ’ αύτών, νά έξακολουθήσω τά; έπί τή; 
γλώσση; σπουδά; μου. ’Ολίγων δέ εβδομάδων 
διδασκαλία μ.έ ύπεδειξεν άφθονον τήν δλην 
αυτόθι. Διό έσκέφθην νά έπιχειρήσω περιο
δείαν πρό; έκείνο τό μέρος μετά τού διδα
σκάλου, συνοδευόμενο; ένεκα τώιν περιστά
σεων καί ύπό χωροφυλάκο»·;. Άνεκοίνωσα λοι
πόν εί; τόν διοικητήν Τραπεζούντο; Άχμετ 
Έκσσίμ. πασά·;, άνδρα κάλλιστον καί πεπαι
δευμένο·;, καταλιπόν-α εύγνώμονα μνήμην έν 
ΊΙπείρω, πρό; ί»·; είχον κομίσει συστατικόν 
γράμμα παρά τού μεγάλου βεζίρου, οτι έσκό- 
πουν νά μεταβώ εί; "Οφιν καί διατρίψω αυτόθι 
εβδομάδα; τινά;’ παρεκάλεσα δε αυτόν νά μοί 
διόση συστατικά γράμματα πρό; τόν κχϊμ.χκά- 
μην τή; έπαρχία; έκείνη; καί τινα; χωροφύλα
κα; πρό; ασφάλειαν. Ό διοικητή; μοι άπήντη- 
σεν ελληνιστί—διότι τήν γλώσσαν ταότην έμα 
θε παρά τή; μητρό; του, έσπούδασε δέ καί εί; 
τό Γυμνάσιο·; τής Σύρου—, ότι λυπείται πολύ 
άποτ-ρέπων με τού ταξειδίου- «Ή όιέγερσι; τή; 
έπαρχία;, μοί είπε·;, είναι τόσον μεγάλη, ¿ίστε 
είναι αδύνατον νά μεταβήτε έκεί’ οί δέ χωρο
φύλακες, καί άν σα; δώσο» τέσσαρα; έξ αύτών



ή καί βλάβην μάλλον ή ωφέλειαν Οχ σας 
προξενήσωσιν. Άλλ’έάν εττί τέλους θέλετε νά 
διακινδυνεύσετε, δεν δύναμαι νά ποάξω άλλο τι, 
η νά σας είπω σαφώς, Sti ούδεμίαν ευθύνην α
ναλαμβάνω. Θά μοΐ παράσχητε δε πράγματα 
διά τής τοιαύτης υμών άποφάσεως, ούκ ολίγον 
δέ θά κοπιάσο), όπως σάς ελευθερώσω άπδ τάς 
χεΐρας αύτών τών ανθρώπων. Μείνατε εδώ. Ή 
γλώσσα δεν είναι πράγμα μεταβαλλόμενου ή 
διαφθειρόμενον άπδ έτους εις έτος. Έργάσθη- 
τε εδώ δσον δύνασθε, καί έλθετε πάλιν το ερ
χόμενον έτος, δτε, αν αί περιστάσεις ήναι εύνοί- 
κώτεραι, δύνασθε νά επιχειρήσετε τδ ταξείδιόν 
σας μ.έχρι τών ένδοτέροι". Καί οί πρόξενοι δε 
μέ άπέτρεπον, ώστε άπεφάσισα έπί τέλους παρά 
την μεγάλην μου επιθυμίαν νά παραιτηθώ πρδς 
τδ παρδν τής κατά τδν ’Όφιν περιοδείας.

Καί είναι μέν ώραΐον και ένδοξον τδ άποθνή- 
σκειν υπέρ τής έπιστήμης, άλλά δεν είναι καί 
κακδν τδ υπέρ ταύτης ζη,ν, ιδίως δέ δταν εχη 
τις σύζυγον καί δύο τέκνα. Πολλοί ίσως τότε 
ήθελον είπεΐ' Κρίμα ! τόσον νέος άπέθανεν' ήδυ- 
νατο έτι νά προσενέγκη τι εις τήν επιστήμην. 
Οι πλείστοι δμως θά έλεγον' Καί τίς συνεβού- 
λευσεν αύτδν νά υπάγη εκεί ; διατί δέν ήρώτα 
είδημονεστέρους αύτοΰ ανθρώπους;

Άλλ’ ή άπόφασίς μου αυτη τού νά μή μετα
βώ εις 'Οφιν ένισχύθη, δτε είδον έκατοντάδας 
τινάς νεοσυλλέκτων, έκ τής επαρχίας εκείνης 
καί άλλων γειτονικών συλλεχθέντων, είσερχο- 
μένους εις Τραπεζοΰντα καί σείοντας τά ξίφη 
αυτών μανιωδώ; εις τδν αέρα, χορεύοντας δέ 
καί φωνάζοντας' “Σκότωμα εις τους Γκιαού- 
ριδες » !

Έν τούτοις ό διδάσκαλός μου, βλέπων μετά 
ποίας λύπης έγκατέλειπον τδ ταξείδιόν μου, 
μοί έκαμε συμβιβαστικήν τινα του πράγματος 
πρότασιν. «’Επειδή σείς δέν δύνασθε νά όπά- 
γητε, μοί είπε, πηγαίνω εγώ άνθ’ υμών. Έγώ 
έζησα δύο έτη έκεΓ οί άνθρωποι μέ γνωρίζου- 
σιν, οΰ μ.όνον οί Χριστιανοί του Ζησινώ, άλλά 
καί οί Μωαμεθανοί του χωρίου αύτοΰ, ών τινων 
τά παιδία έφοίτησαν εις τδ σχολείου μου. Άν 
μ.εταβώ έκεΐ, ούδένα θά δικτρέξω κίνδυνον. Γνω
ρίζω δέ εκ τής μέχρι τοΰδε μεθ’ υμών συνανα
στροφής τί ζητείτε ο.

Έδέχθην τήν πρότασιν, πλήν δέν άφήκα αύ- 
τδν ν’ άπέλθρ εύθύς, άλλά καθωδήγησα πρώτον 
επί δεκατέσσαρας έτι ημέρας καί έσημείωσα 
6 ,τι ήτο ανάγκη νά συλλέξη έκείθεν. Τότε δέ, 
δούς αύτώ ικανά χρήματα καί πάντα τά χρειώ
δη εις τοιοΰτον ταξείδιόν, άπέστειλα επί πλοίου 
τινδς εις Σολακλή, λιμ-ένα καί άγοράν τής £- 
παρχίας, τοΰ όποιου τδ όνομ.α [σδλ-άκλή=τδ 
άριστερδν ρευστόν] δεικνύει δτι κεΐτκι εϊς τήν 
δεξιάν δχθην τοΰ ποταμού Όφεως. Συνοδόν εί
χε τδν νέον διδάσκαλον τοΰ Ζησινώ, τδν όποιον
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μών κατ’ έτος. ’Έφιπποι λοιπόν οί δύο νέοι διή- 
νυον τήν τετράωρον όδδν άπδ τής παραλίας 
μέχρι τοΰ μέρους τής διευθύνσεως αυτών' εϊχον 
δέ επί τών ίππων φορτώσει καί τά τής οδοι
πορίας εφόδια τοΰ διδασκάλου μου, καί τά έ
πιπλα τοΰ νέου διδασκάλου. Οί Μωαμεθανοί δ
μως, τούς όποιους άπήντων καθ’ όδδν, φαίνε
ται δτι ¿θεώρησαν τοΰτο ώς μεγάλην πολυτέ
λειαν καί ώς έπαρσιν, ούτως είπεΐν, τών Γκιαού- 
ριδων' διότι έξεδήλουν τοΰτο οί άπαντώντες 
αυτούς καθ’ όδδν δι’ αγρίων μορφασμών τοΰ 
προσώπου, είς δέ μάλιστα έξ αύτών είπεν' «'Α
θλιοι Γκιαούριδες, ολίγον καιρόν άκόμη θά διαρ- 
κέση ή τοιαύτη υμών μεγαλοπρέπεια».

Έν Ζησινώ ό ήμέτερος διδάσκαλος διέτριψε 
τρεις εβδομάδας' εκεί δέ διήγαγε καλώς μετά 
τών Χριστιανών, καί μετά μεγάλης ησυχίας 
κατεγίνετο εϊς τδ έργον του. Φαίνεται δμως ότι 
έκεΐ ηύξησε τό θάρρος αύτοΰ, διότι άπεφάσισε 
νά είσδύση έκτώ ώρας ένδοτέρω πρός τι χωρίον 
Σαράχω καλούμενον, άτε μαθών οτι ή ελληνι
κή διάλεκτος τών Μωαμεθανών κατοίκων τοΰ 
χωρίου τούτου ώς καί τών πέριξ διέφερε λίαν 
τών πλησιέστερον κειμένων χωρίων. Ένεδύθη 
λοιπόν τήν εγχώριον ενδυμασίαν καί διηυθύν- 
θη πρός τά εκεί, έχων συνοδούς Χριστιανόν τινα 
εκ Ζησινώ, καί έτερον Μωαμεθανόν έκ του Σα
ράχω, πρδς 8 ν έσυστήθη καθ’ όδδν υπό τοΰ 
πρώτου. Παρ’αύτώ δέ τώ Μωαμεθανοί καθ’ ό- 
λον τδ μικρόν παρά τήν Οέλησίν του διάστημα 
τής αυτόθι διατριβής του, πληρόνων καί αυτόν 
τδν ίδιον καί τινας συγγενείς αύτοΰ άνά ημέραν 
όπως συναναστρέφωνται μετ’ αύτοΰ, συνδιαλέ
γονται καί διηγώνται μύθους, ήδυνήθη ίκανώς 
νά έξκκ.ριβώσνι τούς ιδιωτισμούς τής έκεΐ δια
λέκτου καί τάς διαφοράς αύτής, νά συλλέξη 
μύθους, παροιμίας κ.τ.λ.

Άλλ’ άπό τής δευτέρας ήδη ήμέρας οί άλλοι 
Μωαμεθανοί τοΰ Σαράχω ήρξαντο νά έμβάλλω- 
σι φόβον εϊς τδν άγαθδν αύτόν ομόθρησκον καί 
νά τόν άπειλώσιν.Ιδίως δέ αγάς τις ήρέθιζε τούς 
κατοίκους, λέγων* «Αύτδς ό άνθρωπος, ό όποιος 
ηλθε νά γράφη τόν τρόπον κατά τόν όποιον ό- 
μΟ.οΰμεν, είναι 'Ρώσσος κατάσκοπος. Ένθυμη- 
θήτε ό,τι σας λέγω. Αύτδς ¿μέτρησε τήν έκτχ- 
σιν καί τδ βάθος τής λίμνης μας (διότι υπάρχει 
τοιαύτη, σχηματιζομένη υπό τοΰ ποταμοΰ *0“ 
φεως), όπως πληροφορήσω περί τούτων τούς Μο- 
σκόβ-γκιαούρ ('Ρώσσους)». Άλλοι πάλιν Μωα
μεθανοί, περιφερόμενοι πρδ τής οικίας τοΰ φι- 
λοξενοΰντος τδν διδάσκαλον, έφιόναζον’ «Δίωξον 
τδν άνθρωπον τοΰτον, ή άλλως καί σύ καί αύ
τδς θά πάθητε πολλά κακά».

Ταΰτα βλέπων ό υποτιθέμενος κατάσκοπος, 
έθεώρησε φρόνιμον νά καταλίπη τδ Σαράχω και
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çjjv λίμνην αύτοΰ, πριν ή άνχγκαστικώς γευθή 
^νΰδάτων της' διό τδ εσπέρας παρεκάλεσε τόν 
Ιβιλοξενοΰντα αύτόν Μωαμεθανόν, δίδων είς αύ
τόν καί χρήματα ικανά, νά συνοδεύσω αύτόν μέ
χρι Ζησινώ. Ήγέρθησαν λοιπόν τήν πρωίαν τής 

τάρτης ήμέρας, καί, προσποιουμένου τοΰ δι- 
:σκάλου τδν Μο/αμεθανδν, έφθασαν έκεΐ περί 
¡σημβρίαν.
Έν τώ μεταξύ τούτω είχε φθάσει αύτόθι έ- 

.̂ατολή ίδική μου, δι’ ή; παρεκάλουν αύτόν 
kpuô τατα, άν τώ ήτο δυνατόν, νά έπισκεφθή 
καί πεοιγράψη τά ερείπια αρχαίας ελληνικής πό- 
λςως, παρά τδν Ψυχροπόταμον κειμένης.

Τά έρείπια ταΰτα κεΐνται κατά τδ άκρον 
δάσους έξ έλατών, οξυών καί διαφόρων πυκνών 
«άμ νων άποτελουμένου, καί φέροντος έτι καί 
νΰν τό όνομα Άντζιμάχο, έξ οί» συνεπέρανα, οτι 
εκεί πάντοις θά έκειτο πόλις τις, Άντιμάχεια 

! ««λουμένη, μετά τήν καταστροφήν τής όποιας 
μετέβη τό όνομα είς τήν πέριξ χο/ραν, ιδίως 
οι εϊς τδ δάσος. Άλλά τήν πρόκλησίν μου ταύ- 

L t » v  δέν ήδύνατο ό  διδάσκαλ.ος νά έκπληρώσιρ,

| δάσκαλος έπέστρεψεν εϊς Ζησινώ, είχε φθάσει 
καί ή είδησις οτι ό φοβερός εκείνος τζεπνής 
Ηρχιλ^στής) έφόνευσε τδν αξιωματικόν, τόν

I «ταλέντα μετά τριάκοντα στρατιωτών πρός κα- 
τκδίωξιν αύτοΰ. Ένεκα τούτου λοιπόν δέν έπε- 
¡μίρησε τήν έπίσκεψιν τών ερειπίων, άλλά μ.ετά 
τεσσάρων εβδομάδων τό δλον διατριβήν κατέβη 

τ  είς Σολακλή, όπως άποπλεύση είς Τραπεζοΰντα. 
Ένταΰθα όμως τά πράγματα ήρξαντο νά γί

νονται ανώμαλα. Μόλις φθάνει είς Σολακλή καί 
συλλχμβάνουσιν αύτόν αστυνομικοί υπάλληλοι, 
συνοδευόμενοι υπό άλλων φρυχττόντων Μωα
μεθανών, άρπάζουσι τόν οδοιπορικόν αύτοΰ 

. I σάκκον, περιέχοντα πλήν άλλων πραγμάτων 
τετράδια καί τινα τετυπωμένα γλωσσάρια, α- 
τινα τώ είχον δώσει ώς όποβοήθημα, καί μ.ε- 

| τ«φ£ρουσιν αύτδν είς τδ έπαρχεΐον, όπου είναι 
I **ί ή οικία τοΰ καϊμακάμη (κονάκιον). Ουτος 

ίέ μόλις είδε·/ αύτδν, επιτίθεται κατ’ αύτοΰ ά- 
| χΡ*τητος καί άγριος ώς λύκος κατά άρνίου.

•Ναι, ναι, σέ γνωρίζω, ¿φώναξε·/' είσαι κακός 
I *νθρωπος. Έχουσιν οί άνθρωπο: δίκαιον, λέ- 

Υοντες ότι περιτρέχεις τήν έπαρχίαν καί κα
τασκοπεύεις, οτι κάμνεις σχέδια καί διαγράμ
ματα καί πωλεϊς αύτά είς τούς 'Ρώσσους διά νά 
Χερδίζης χρήματα». Ταΰτα καί άλλα όμοια 
λίγων, άντί νά καθησυχάση τάς περί αύτδν συσ- 
«ωρευμένας τίγρεις, ήρέθιζεν αύτάς περισσότε- 

καί ήπείλεΓ «θά σέ ρίψω είς τήν φυλακήν 
Χχ1· μετά ταΰτα θά σέ στείλω σιδηροδέσμιο·/ 
1:; Κωνσταντινούπολιν, οθεν θά σέ έξορϊσωσι». 
λέγων δε ταΰτα, δεν έσκεπτετο εν τή μανία

αύτοΰ, ότι ό διδάσκαλος δέν ήτο ραγιάς. Μετά 
ταΰτα ήρξατο έρευνών τά τετράδια καί τά βι
βλία μετά φυσιογνωμίας δήθεν είδήμονος. ’Ε
πειδή δέ μεταξύ αύτών εύρίσκετο καί μικρόν 
τεμάχιο·/ χάρτου, περιέχον φυτό·/ τ: όζον μό
σχου, ίδών τοΰτο ό ήρεθισμένος έπαρχος, είπε 
τούς εξής άξιομνημονεύτους λόγους' «Ά! τοΰ
το είναι άρχαιότης. Σύ θά τήν πωλήσής βέβαια 
ακριβά»! Φράσις λίαν χαρακτηριστική, δει- 
κνύουσα τδν βαθμόν τής πνευματικής άναπτύ- 
ξεως τοΰ ανώτερου τούτου υπαλλήλου τής Υ 
ψηλής Πύλης. Έν τώ μεταξύ τούτω είς τών 
παρισταμένων Τούρκων παρετήρησεν, ότι ό δι
δάσκαλος έφερε μεθ’ έαυτοΰ ρεβόλβερ, καί ανήγ
γειλε τοΰτο είς τδν καΐμακάμην. Νΰν ήγέρθη 
νέα κχταιγίς. Λαβών αύτδ, «Πώς τολμάς, γκιχ- 
ούρ, είπε, νά φέρης πιστόλιον ; Δέν γνωρίζεις 
ότι μόνον ήμείς έχομεν τδ δικαίωμ.α τοΰτο» ; 
Τέλος δέ είπώ·/' «Εμπρός είς τήν φυλακήν», ε- 
δωκε πέρας είς τήν όργήν του.

'Έλλη·/ τις όμως, δ κ. Κανταρτζίδης, πρώην 
διερμηνεύς τοΰ Ελληνικού προξενείου ένΤραπε- 
ζοΰντι, διατριβών αύτόθι κατά τήν έποχήν 
ταύτην ένεκεν ελληνικού τίνος πλοίου ναυαγή- 
σαντος πρδ τριών μηνών είς Σολακλή, έσωσε 
τδν διδάσκαλον άπδ τοΰ κινδύνου. Μαθών τά 
συμβαίνοντα έτρεξεν εύθύς είς τδ κονάκιον καί 
εξήγησε·/ είς τδν καΐμακάμην τδ πράγμα, τέλος 
δέ καί ήγγυήθη υπέρ τοΰ διδασκάλου. Ό  τύ
ραννος τοΰ Όφεως προσεκάλεσε τότε συμβού
λιο·/ έπί τής σπουδαίας ταύτης δποθέσεως, καί 
συνέταξεν αξιομνημόνευτου έγγραφον έπ’αύτής, 
τδ όποιον έστειλε τήν άλλην ημέραν είς τδν 
διοικητήν Τραπεζοΰντος. Τδ έγγραφον τοΰτο 
ήρχιζεν ώς εξής" «Άνθρωπός τις άγνωστος, λέ
γων ότι διατελεΐ είς τήν υπηρεσίαν Πρώσσου 
τινδς καί τοΰ Ελληνικού προξενείου, κτλ. κτλ. » 1

Ό δέ διδάσκαλος, μείνας έξω είς τήν όδδν, 
ήθελε νά πορευθή εύθύς είς τδν αίγιαλδν καί 
νά ένοικιάση πλοΐον διά τήν Τραπεζοΰντα' άλ
λ’έπρεπε νά περιμείνη μέχριςου έλθ/ι ή άπόφασίς 
τοΰ πασά. Κατέλυσε λοιπόν εις τι ξενοδοχείου 
(χάνιον), άλλ’ έκεΐ μάλιστα έκλείσθη ώς έν 
φυλακή, μή τολμών νά φανή έπί τής όδοΰ, έ
νεκα τής μεγάλης έξεγέρσεως καθ’όλην τήν άγο
ράν. Διό έγραψε πρδς έμέ έπιστολήν καί έστει
λε·/ αύτήν διά πλοίου είς Τραπεζοΰντα. Ή έπι- 
στολή έτελεύτα' «Σάς παρακαλώ καί πάλιν έκ 
καρδίχς εύθύς νά πορευθήτε μετά τοΰ προξένου 
είς τδν πασά·/, καί νά πχρχστήσητε είς αύτδν

1. Χ ιρ α κ τη ρ ιιτ ιχό ν  τώ·/ λ ισ τώ ν  ηθών tot) χα ϊμ α χάμ η  
ι’ ν χ ι χ χ :  το  1;Ι¡4. ‘Ο  ο ιο χσ χχ λο ; μ έ  £ζ ιδ χ ’ω χ ιν ,  ό τ ι  XX- 
θ ' ολον τό ϊ '.ά χ τ η μ χ  τών S ήμχρών, χ χ Τ  ά ;  δ ιίτρ ιψ ιν £χι’ , 
οΰδΐσοτε ιΤδιν χυ τό ν  φ£μοντχ χλ λ ο  ίνδ υ μ χ , ή τό £σώ6ρχχου 
μύνον, β ρχ/.’υ σο-.χιλό/ρουν χ ιτ ώ υ χ  χ χ :  exvoxX tx, ίσ ΐ ä i  
τή ; χ ιρ χ λ ή ; φΐι-.ον. Έ ν  το-.χύτη SI βτολή  χν ίχρ ιν ιν , Ι χ χ  · 
βητο ι : ;  τό  δψηλόν συμβούλων, « ρ ϋ φ ίρ ιτ ο  it{ τήν ¿γο ρ χν . 
Κχ'ι ό χ . Κ χντχρτζίδης ο δδ ίσοτι ι ίδ ιν  χδτόν όλην τήν 
τρίμηνον ί χ ι !  δ ιχτρ ιβήν του χλ λ ο ι; ί  /δ ιδυμ ίνον.
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τήν θέσιν ε:; ?,ν εΰρίσκομα·., r,τις αληθώς είναι 
λίαν απελπιστική. Οϋδ’ έπί ¡λίαν στιγμήν εί- 
¡/.KS ασφαλή; περί τής ζωή; ¡/.ον». Ευθύς τότε 
πορεύομαι πρό; τον πασάν, οστι; υπαγορεύει εί; 
τόν υπάλληλον ένώπιόν ¡/.ου έπιστολήν προ; τον 
καΐμ.ακάμην, δι’ ή; οΰτο; προσεκζλείτο νά άφή- 
σχ ελεύθερον τον Ίωάννην καί στείλχ τά βι
βλία αυτού καί τετοάίια έσφραγισμένα ε:; Τρα- 
πεζούντα.

Μέχρι; ου ομω; φθάσχ η επιστολή εις "Opt·/ 
ήτο άνάγκη νά παρέλθχ ¡/.ία χμέρα, μέχρι; ού δε 
έκτελεσθώσιν αί εν αυτή περιεχόμεναι διατα- 
γαί ότι περισσότερο; χρόνο;."Ερχεται τότε δευ- 
τέρα επιστολή άπελπιστικωτέρα τή; πρώτης. 
Ταύτην έστειλα άπλώ; ¡/.ετά του επισκεπτη
ρίου μου διά τού κλητήρος (καβάζη) του Έλλη ■ 
νικού προξενείου προ; τόν πασάν, οΰτο; δέ μοί 
άπήντησε νά χυ.αι ήσυχο;, διότι ό διδάσκαλο; 
Οά έφθανε μετ’ όλίγον. ’Αλλ’ επί δύο έτι ήμε
ρα; περιεμενον εί; μάτχν τήν έλευσίν του. Τότε 
στρατιώτη; τι; (ζαπτιέ;) μοί φέ?*’· τεμάχιο·/ 
χάρτου εκ γνωστή; χειρό;, έν ω ήσαν γεγραμ.- 
μ.ένα' «Προ μια; ώρα; εΰρίσκομαι ένταύθα εν 
τή φυλακή τή; Τραπεζοΰντο;. Μεταβχτε εί; 
τόνπασάν καί φροντίσατε νά λάβωσι τέλος πάν
των πέρα; τά βάσανά μου.

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  IIA P X A P 1A U S . '»

Συνέβη δηλαδή το έξή;' Ό  κα'ίμακάμχ; του 
Οφεω;. εν πλχρει πεποιθχσε'ι οτι ό άνθρωπο; 

οΰτο; ήτο επικίνδυνο:, τουλάχιστον Ί ’ώσσο; κα
τάσκοπο;, έστειλεν αυτόν διά πλοιαρίου συνο- 
δευόμενον υπό χωροφύλακο;, φέροντο; τά βι 
βλία, τετράδια καί τόν μόσχοσμον χάρτχν εί; 
τό διοικχτχριον τχ; Τραπεζοΰντο;. "Οτε δε τό 
πλοίον έφθασεν εί; Δαφνούντα (λιμένα τχ; Τρα
πεζοΰντο;), ό μέν διδάσκαλο; ήθέλησε νά διευ- 
θυνθή εί; τχν οικίαν του, άλλ’ ό πιστό; εί; τχν 
έκπλχρωσιν των καθηκόντων αΰτού υπηρέτη; 
τού κα'ίμακάμχ συλλαμβάνει αυτόν καί φέρει 
εί; τό σερά'ίον. Επειδή δε ό πασά; άπχν (χτο 
δευτέρα ημέρα τοΰ Βα'ίραμ.ίου), κλείει αΰτόν εί; 
τχν φυλακήν μέχρι τή; έλεύσεώ; του. Τότε πλη
ροφορώ τόν πασάν έσπευσμένω; περί τούτου, ό- 
στι; φροντίζει περί τχ; άπελευθερώσεώ; του.

’Ολίγα; στιγμά; πριν ή ό διδάσκαλο; είσέλ- 
6 /1 εί; τό Έλλχνικόν προξενείου, χ γραία αυτού 
μχτχρ, πλχροφορχθείσα περί πάντων τών δια- 
τρεξάντων, ηλθε καί παρεκάλει δακρύουσα τόν 
πρόξενον καί εμέ νά φροντίσωμεν τάχιστα περί 
τή; λυτρώσεως τοΰ υϊοΰ τχ;. Τό:ε ανοίγεται 
αίφνχ; χ θύρα καί γινόμεθα μάρτυρε; τής α
περίγραπτου χαρά; τής γυναικό; ταύτη;.— 
Νΰν ό καλό; οΰτο; νέο; διατρίβει ενταύθα παρ’ 
¿¡/ οί.

Mix h i  ι  Λ , . ι - n f .p .

Αί φθείρε;, τά απεχθέστατα ταϋτα ζωύφια,

πολλαπλασιάζονται τοσοΰτον, ώστε έξ Ινό; καί 
μόνου ζεύγους δύναντα; εν διαστχματι δύο μό
νον μηνών νά γεννχθώσι 18,000 !

11 ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ
[ Έ χ  τοΰ έ /.ôoO iv to ; έν 1 8 7 6  ί - . ι ι  σ ύ γ γ ρ α μ μ α  το- τοΰ

Alfred de llréhal.)
Μ ι τ ά φ ρ α σ ι ;  Ν ,  Λ .  Λ ί δ ί δ ο υ .

Ι λ / ^ ι ι » '  fil vil. 5îJ3-

Ε'
Κατοικουμένχ χ Καλκούττα ΰπ’ ανθρώπων 

περί οΰδενό; άλλου φροντιζόντων, είμή περί ά- 
ποκτχσεω; πλούτου ταχίστου, βεβαίωςδέν τυγ
χάνει πόλι; διασκεδάσεων. Έπειοή λοιπόν αί 
διασκεδάσει; είσί καί σπανιώταται καί δαπα- 
νχρόταται, αί λέσχαι καθίστανται τό προσφιλές 
καταφύγιο·/ τών άνθρώπων. Καίτοι δέ ΰπάρ- 
χουσι λέσχαι πλεϊσται, άξιολογωτέρα δμω; πα· 
σών είναι τό B enyals-C luO  H ouse, ή; τά μέλχ 
επί πληρωμή εκατόν ρουπίων κατ’ έτο; έχουσι 
τό δικαίωμα νά είσέρχωνται εί; τά; μεγάλα; 
αίθουσα; τοΰ καταστήματος, έν αί; υπάρχει ά- 
ναγνωτήριον, σφαιριτχριον κ.λ. Δύναταί τι; μά
λιστα νά εχχ καί οίκχσιν έν τχ μεγάλη οικία 
τχ; λέσχχ; επί ένοικίω ευλογωτάτω, ίριζομένω 
υπό του κανονισμού' μόνον 8 μω; οί εταίροι άπο- 
λαμβάνουσι τούτου τοΰ προνομίου.

Εί; άπόστασιν δ ίο μιλίων άπό τοΰ G o v e r n 
m e n t's  P alace, περίπου παρά τχν γέφυραν τού 
Κίδδρπουρ, /.είται ιππόδρομο; ωραίο;. Αί ίππο- 
δρομίαι τχ; Καλκούττα;, ώργανισμέναι ώ; αι 
άγγλικαί, άρχοντα·, άπό τχ; Ιο Δεκεμβρίου, 
προκαλοΰσαι πλχθχ άνθρώπο/ν. Τό άθλο·/ είναι 
ώ; επί τό πλεΐστον άριστοτέχνχμά τι, ποοσφε- 
ρόμενον είτε παρά τών ένδχμούντων ραγιάόων, 
είτε ΰπό τών διαβαινόντων έκ Καλκούττα;. 
Νικώσι δε σχεδόν πάντοτε οί αγγλικοί ίπποι' 
αγωνίζονται δμω; ιδιαιτέρως καί οί εγχώριοι 
p o n ey s , οί ta tto o s , περί ¿>ν ώμιλήσαμεν άνω- 
τέριυ, τό δέ ιπποδρόμιο·/ τούτο είναι λ.ίαν δια- 
σκεδαστικόν.

’Ολίγα έτχ πρό τχ; άφίξεώ; μου εί; Βεγγα* 
λίαν, τό θέατρον τοΰ Cliowringlioe είχε γίνει 
παρανάλωμα τοΰ πυρό;' διά τούτο γάλλοι τινέ; 
ήθοποιοί, άναμένοντε; τχν κατασκευήν νέου, ε- 
διδον παραστάσεις έν μικρώ τινι προσωρινω 
Οεάτρω, οπερ εκαλείτο '.lyçorT ia lc i, καί περι
λάμβανε τετρακοσίου; χ πεντακοσίου; θεατ«;· 
Τά βωδεβίλλεια καί τά έργα τού Scribe είχον 
κυρίως τήν νικώσαν έκεΐ. Ύπάρ/ει ομω; καί έ
τερον θέατρον έν Ü u in -U n n i' τό D am - H um  εί
ναι στρατιωτικό; σταθμό; έγγίι; τχ; Καλκουτ- 
τα;. ’Αλλ’ έπειδχ αί έν αΰτώ παραστασει; δεν 
γίνονται έν ήμερα·.; τακταΐς, ειδοποιείται 
κοινόν δ·.’αγγελιών τοιχοκολλουμένων καί εί·)*" 
ποιήσεων έν ταϊ; έφχμερίσι.

Συναυλίαι δίδονται είτε έν τώ Οεάτρω πή;
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•^φΜ ΐ'ΐΐαίας, είτε έν τώ Δχμαρχείω ΰπό δ;δα- 
ί**λων μουσική;, είτε υπό διαβαινόντων μούσι·

' χβν, οί; προσέρχεται αρωγό; ή φιλαρμονική ί -

βιρία.
’Αλλά μετά τήν έκ Καλκούττα; άναχώρχσίν 

ρου ωκοδομχθχ θέατρον περικαλλέστατον, τι
μώμενον νυν ΰπό θιάσων καλώ; συγκεκροτχμέ- 

| νων, οιτινες έρχονται έκ τε τχ; Γαλλία; καί έκ 
I ίΐ; ’Αγγλίας' νομίζω έν τούτοι;, ότι οί διευ- 
| ΟυνταΙ δέν κερδίζουσι μεγάλα ποσά. Ώ ; πρός 

τά; χΟοποιου; δμω; τό πράγμα διαφέρει, διότι 
¿λίγη τι; καλλονή καί άλλχ τδσχ τάϊ-,ις έν τφ 
βίω δύνανται έν όλίγω χρόνο» νά παράσχωσι τήν 
χασά συνθχχχν μεν καλουμένχν//·Γί̂ /ο>· ει·.τορία>·,

I τί; πρώτ·; δμω; τών δύο τούτο»ν λέξεων έφαρ- 
I μοζομένχ;, σχμειώσατε καλώς, εί; τ χ  άποτε- 
| λέσματα, καί ούχί εί; τόν τρόπον τής άποκτή- 

I βεω:.
θέαμα προσέτι ζωχρώ; κινούν τήν περιέρ

γειαν τών ξένων είσίν αί ηαιιΙοΙΐΡ8, χ οί χοροί 
τών όρχχστρίδο»ν, ί ;  καλούσιν έν Βεγγαλία 

β ία ί / ί ε / ι - γ ? ε π ί  λέξεω; »-¿¡»αχ γοο χ-οφου.
Έν σπουδαία·.; λοιπόν τού βίου περιστάσεσιν, 
οίον κατά του; γάμου;, κατά τήν μεταβολήν 
τόπου κατοικίας, χ διαοκουσών τών εορτών τού 
Ι)οοιο/αΙι-ΡυοιΙ-]αΙι, γινομένων περί τά τέλχ 
Σεπτεμβρίου, οί πλούσιοι έκ τών ιθαγενών τε- 
λοΰσ·. τά; η α η ΐ ι : ! ^ , εί; ά; προσκαλούνται οί φί-

ί λοι. Καίτοι τυγχάνουσι δε αί ηαΐΐίοΙιβδ α! προ- 
| σφιλεΐ; τοϊ; Ινδοί; διασκεδάσεις, επειδή δμω; 
είσί μονότονοι, άν καί αί δρχχστρίδες διαδέχον
ται άλλήλα; έν τώ χορώ άνανεούμεναι, οί ξέ- 

— νοι ενωρίς κορέννυνται βλέποντες διχνεκώ; τό 
αύτο θέαμα. Καί δπο»; οί έν ταί; επαρχία; X- 
βοποιοί, ουτω καί αί η α ιιΐβ ΐι-ρ ϊι Ιε μετά τών 

► ιδίων μουσικών άποτελούσι μικράν τινα όμ.άδα 
νομαδικήν, διατρίβουσαν μέν έπί τινα χρόνον 
κατά τόν χειμώνα έν τινι τών μεγαλοπόλεων, 
κατόπιν δέ δια τρέχουσα·/ τά; πλχσίον πόλε·.;, δ- 
πω; δώση τινά; παραστάσεις. Αί ιια ο Ι/Ί ι-ί/ιι·/χ 
τή; Καλκούττα; δέν άπολαμ-βάνουσι φχμ.χ; υ.ε- 
γάλχ;' προτιμχτέαι είσίν α! τών Δελχί καί τή; 

ι Βεναρέ;.
Γίνονται καίχορεί δημόσιοι, κατά πολλά ο- 

1 μω; υστερούντες' ο! δέ ιδιωτικοί είσί συνήθεις, 
κυρίω; μάλιστα κ.αθ’ήν εποχήν αποβιβάζονται 
«ί πρό; γάμ.ον κόρα·.. Άλλά τούτο δεΐται έξη- 

( Υχσεω;.
’Επειδή τό κλίμα τχς Βεγγαλία; είναι σφό- 

δ?α νοσώ/δε̂ ;, ή δέ έν Ίνδοχ-άνχ διατριβή κατ’ έ- 
I λάχιστον ελκύει τού; τε πολίτικου; καί του; 

Στρατιωτικού; υπαλλήλου;, πάντε; οΰτο·. κατά 
γενικόν κανόνα πολύ έπιθυμοΰσι τήν εί; τήν Εύ- 

I  ρώπχν έπάνοδον. Άφ’ ετέρου πάλιν χ 'Εταιρία 
τών ’Ινδιών, έπιθυμούσα εύλόγω; τήν δσω τό 
δυνατόν επί πλειότερον χρόνον διαμ.ονήν τών ΰ- 

ι_ “αλλήλων αυτής έκεί, ών γινώσκει τήν ίκανό-

τχτα καί οΐτινε; συνείθισαν χδχ εί; τό κλίμα, 
έμ.αθον τήν γλώσσαν, τά χθχ καί τά; συνή
θειας, ή 'Εταιρία λέγω τών Ινδιών άσχολείται 
περί τήν πρόλχψιν τών δυσχερείων, αΐτινε; πιέ- 
ζουσι τού; υπαλλήλου; ώ; πρό; τήν ευρεσιν έν 
Βεγγαλία συζύγων τή; θρησκεία; αυτών. "Ωστε 
έν ώρισμέναι; έποχαϊ; τού έτους φθάνουσιν ές 
’Αγγλίας πλοία, κομίζοντα στρατιά; δλα; παρ
θένων νεαρών, κατά γενικόν κανόνα άπροικων, 
πλήν οικογενειών εντίμων. Καί πάσαι μέν ώς 
σκοπόν τή; εί; τήν ξένην μεταβάσεω; αυτών 
προφασίζονται προφάσεις κατά τό μάλλον καί 
ήττον εύλογου;' πράγμ.ατι δμω; άλχθή; σκοπός 
τυγχάνει ί γάμο;, καί ή 'Εταιρία τών ’Ινδιών, 
ή; αί προτροπαί προύκάλεσαν τήν μετανάστευ- 
σιν, άναδέχεται τά τή; άποκαταστάσεω; αύτών 
έν Ίνδοστάνχ. Προνοεΐται συγχρόνως, ΐνα ή ά- 
φιξι; τών χαριέντων τούτο»·/ φορτίο»·/ συμπίπτη 
τή έποχχ, καθ’ ·?,·/ό διοικητή; παραχωρεί άδεία; 
τοί; πολυαρίθμ.οι; υπάλληλοι;, στρατιοιτικοΐ; 
τε καί πολιτικοί;, τοί; διεσπαρμένοι; άνά τήν 
Βεγγαλίαν, τότε δέ καί άρχοντα·, α! έσπεριναί 
συναναστροφαί καί οί χοροί, καθ’ οΰς παρουσιά
ζονται οί μέλλοντες σύζυγοι. Ό  διοικητής δίδει 
τό σύνθημ.α οΰτο»; είπείν πρώτος, πέμ.πο»ν προσ
κλητήρια πρό; τού; διαφόρου; άνο»τέρου; υ
παλλήλου;, κατά τό παράδειγμ.α δέ τού αρχη
γού αυτών, οί ανώτεροι υπάλληλοι κατόπιν 
προσκαλοΰσι τού; έκ τών συμπατριωτών αυτών 
μή δυναμένους νά παρευρεθώσιν εί; τό Ο οναΊΙ'1-  
ιιίβηΐ'δ Ρ α Ια ίτ . Περί τό τέλος τού πρώτου ή τού 
δευτέρου μηνός, συχνάκι; μάλιστα καί πρότερον, 
αί έκλογαί έπερατώθησαν καί οί γάμ.οι τελούν
ται. '1 1 νεαρά λοιπόν κόρη, άσπαζομένχ τά; συν
τρόφου; καί τήν φιλοξενήσασαν αυτήν οικοδέ
σποιναν έν Καλκούττα, μ,εταβα ίνει μετά τού 
συζύγου αΰτχ; εί; τόπους, τριακόσια; καί τε
τρακόσια; λεύγα; απέχοντας τής πρωτευούσης 
έν μέσω δασών έκτεταμένων.

Οί χοροί καί αί εορταί, ο! ηαοά τών διοικη
τών διδόμενοι, άναλόγως τού έςόχου αυτού ά- 
ξιώματο;, είσί περίφημοι. Έν ταί; εΰρείαι; καί 
μεγαλοπρεπέστατα κεκοσμημέναις αίθούσαι; τών 
άνακτόρων διατρέχουσι ττ,δε κάκείσε έκατόν ΰ- 
πηρέται ’Ινδοί, φορούντε; στολήν έκπρεπεστά- 
τχν. Είσί πάντε; έκλελεγμένοι πρό; τούτο, με
γαλόσωμοι, κεχρωματισμένον τό πρόσωπον ε- 
χοντες, κηλίδα; χρωστά; πάλιν έπ’ αυτού φε- 
ροντες, καί πώγωνα μέλανα καί μακρόν τρέφον- 
τες. 'ΥπολισΟαίνουσιν έπί τού πατώματος διά 
τού ΐδιάζοντο; έ κείνου τοί; ΰπηρέται; τή; ’Α
νατολή; βήματος, χ, ακίνητοι ώ; ανδριάντες 
ίστάμενοι, φυλάττουσιν έν ταί; γωνίαι; τών αι
θουσών, προσηλωμένα τά βλέμματα έχοντες έπί 
τών προσκεκλημένων, τον άναμένουσι τά; δια- 
ταγάς. Οί έν τοί; άνακτόροις άρα χοροί είσί θέα
μα παραδοξότατον, ιό; έκ τε τή; ποικιλίας τών
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ενδυμάτων ¡tal τών φυσιογνωμιών των προσκε · 
κλημένων άνθρώπων. Συμ.παρίστχνται ούτως εί~ 
πεϊν έκεΐ ή τε Άσία καί ή Ευρώπη' ή μέν μετά 
των ραγιάδων, λαυ.πόντων έκ τε τού χρυσού καί 
τών πολυτίμων λίθων, μετά του baboos (τών 
ίνδών έμπόρων ή κτηματικών), σοβαρών καί με
γαλοπρεπών, φερόντων ένδύματα έκ μουσσελί- 
νη; καί κασμ.ιρίου' ή δε Ευρώπη παρευρίσκεται 
πάλιν έκεΐ μετά στολών πολυτελών, μετά του 
μ.αύρου φράκου καί του λευκού λαιμοδέτου, μετά 
τών καλλιπαρείων γυναικών, τών ξανθοπλοκά- 
μων, άνΟοστεφών καί κοσμ.ήμασι πολυτίμοι; 
κεκοσμημένων.

Ο! ραγιάδες καί οί nababs, οΰς παρατηρείς έκεΐ 
διαβαίνοντας ενώπιον σου βήματι ρχθύμω καί 
νωθρώ, παριστώσι τούς έκπεπτωκότας κληρονό
μους θρόνου τινύς ένδόςουτή; ζοφερας καί ποιητι
κής ΰ-ορίχ; τής Ίνδος-άνης. Καί αύτά τά όνομα* 
τα μόνα τών προγόνων καί τών αρχαίων κρα
τών έχουσιν ούκ οίδά τι τύ παράδοξον καί τύ 
μυστηριώδες, τύ κυριεύον τής φαντασίας. Ά- 
πλούν όμως νεύμα τού διοικητού δόναται νά ά- 
νατρέψη τούς διασωζομένους έτι έν κλονισμοί; 
καί άκροσφαλεΐς τούτους θρόνους. Πρίσματα εύ
θραυστα οί επ’ αυτών εισέτι καθημενοι μονάρχαι 
όντες, ποοωρισμένοι νά περιβάλλωσι διά λαμ.- 
πρών χρωμάτων τής ’Ανατολής τάς παγετώδεις 
ακτίνας ξενικού ήλιου, υπομενουσιν εΰπειθώς 
την κυβέρνησιν τής πανίσχυρου Εταιρίας, ο
μοίως όπως ή πομφόλυξ τού σάπωνος υποβάλ
λεται καί ύπείκει εις τήν πνοήν τού άνεμου, τού 
κινούντος την άπατηλώς λάμπουσαν ταύτην 
φυσαλίδα, ήτις όμ.ως θέλει θραυσθή εις την έ- 
λαχίστην σύγκρουσιν. "Αλλοι δε πάλιν ραγιάδες, 
έκοληθέντες ΰπύ τών υπηκόων, άφαιρεθέντες τύν 
θρόνον ΰπύ τής Εταιρίας, ή έκουαίως κατελθόν- 
τες αυτού, 8 ν αί επαναστάσεις, το εγχειρίδιου 
καί τύ δηλητήριου καθίστων τά μάλα επικίνδυ
νον, ζώσιν ήσύχως έν Καλκούττα έκ τής παρε- 
χομένης συντάξεως ΰπύ τής Εταιρίας. Τοσούτον 
έπειτα φαίνονται πάντες ούτοι πεπεισμένοι 
περί τής αδυναμίας αυτών πρύς αγώνα κατά τής 
εν Βεγγαλία κυριαρχίας, έόστε ουδέ φαίνεται 
κάν έπερχομένη αυτοί; ιδέα τις άντιστάσεως. 
"Ως πρύς τούς νεωτέρους, ούτοι εκπαιδευόμενοι 
ΰπύ τήν τής Εταιρίας έποπτείαν παρά διδα
σκάλων, ΰπ’ αυτής έκλεγομένων, μετ’ οΰ πολύ 
δεν θέλουσι διατηρή έκ τού εθνισμού αυτών εί- 
μ.ή τήν ενδυμασίαν καί τήν θρησκείαν. Οϊας α
ληθώς σκέψεις προ καλέ! τύ θέαμα τής τοιαύτης 
υπεροχής καί τής ηγεμονίας εταιρίας εμπόρων 
επί τών απογόνων τών ισχυρών μ,οναρχών τής 
Άσίας, ο'ίτινες διέθετον άλλοτε θησαυρούς μυ- 
θώδεις καί ήρχον εκατομμυρίων υπηκόων !

Ένθυμ.ούμαι πάντοτε τύν έπί τού Γάγγου 
πλούν, όλίγας ημέρας πρύ τής έκ Βεγγαλίας 
άναχωρήσεώς μου. Ό  διοικητής, πρύς τιμήν τής
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νίκης ήν κατήγαγεν ό αγγλικός στρατό; ¿Ϋ 
/'u n /d b , έτέλεσεν εορτήν έν τή έν Barrackpore  
έξοχική οικία αυτού. Το δέ εσπέρας, έπωφελη- 
θέντες νυκτύς ούχί ομιχλώδους, είσήλθον έν τώ 
Ilo o g ly  ποταμώ ΐνα έπανακάμψωσιν εις Καλ- 
κούτταν οί προσκεκλημένοι. Δύο λοιπόν μεγάλοι 
bhow U as, έν οίς έκάθηντο ίνδοί κωπηλάται καί 
μουσικοί ς-ρατιωτικοί έκ τών ιθαγενών,προέπλςον 
ε'ίποντο δέ δέκα άλλαι λέμβοι, έν αις έκάθηντο 
οί ΰπύ τού διοικητού προσκεκλημένοι. Ί'πη- 
οέται ιθαγενείς Τσταντο έπί τών λέμβων πρύς τά 
έμπρύς, ένδεδυμένοι στολάς λεύκάς έκ μουσσελί- 
νης, ή ένδόματα έξ υφασμάτων ζωηρώ; κεχρω- 
ματισμένων, καί κρατούντες δαυλούς άνημμέ- 
νους, ών ή έρυθροειδής καί φεγγοβολούσα λάμ- 
ψις παρήγεν ωραίας έπί τών ΰδάτων αντανα
κλάσεις. Ί'γροί ούτως είπεϊν μαργαρίτα·, άνε- 
πήδων καί άνέβλυον πρύ τής πρώρας τών bliOW- 
lia s , διασχιζόντων τά ΰδατα τού μέλανος καί 
σιωπηλού ποταμού. ’Ενίοτε, όταν ή μουσική έ
παυε, μακράν έκεΐ πέραν ήκούετο, ώς συγκεχυ
μένος μορμυρισμύς, ή βοή τών περιχώρων, άνα- 
μ,ιγνυομένη πρύς τά παφλάζοντα κύματα τού 
ποταμού. Καί μετ’ όλίγον τά μουσικά όργανα 
έκ νέου, διακόπ τοντα τήν σιγήν, διέδιδον τούς 
αρμονικούς αυτών ήχους,ή ηχώ έν ταίς οχθαις αν 
τελάλει, καί τά εύηχα αυτής κύματα έξηπλούντο 
εις μέρη πολύ άπέχοντα τής όχθης. "Επειτα οί 
ήχοι διεκόπτοντο, βυθιζόμενοι εις τά βάθη τής 
νυκτός. ’Ενώ λοιπύν τοιουτοτρόπως δ στολίσκος 
έπλεεν έν τώ ίερώ ποταμ.ώ, πέντε ραγιάδες ΐ- 
σταντο όρθιοι πλησίον μου έν τώ blioiolia ένώ- 
πιόν τίνος τών άνωτέρων υπαλλήλων τής Εται
ρίας. Καί τά μέν μαύρα ένδύματα τούτου έφαί- 
νοντο άπλούστατα παρά τάς πολυτελείς στο
λάς τών ΐνδών ηγεμόνων' άλλ’ ό άνήρ έκείνος 
ώμίλει πρύς αυτούς μετά φωνής σοβαράς, οΐαν 
έχουσι συνήθως οί άρχοντες έπί τών άρχομένων. 
Σιωπηλοί καί σκυθρωποί οί απόγονοι τού Άκ- 
βάρ, τού Ώρεγκέ-Ζεβ καί τού Ήδέρ-Άλή, ή* 
κουον μετά προσοχής καί συνεσταλμ.ένοι τάς ί- 
δηγίας τού αντιπροσώπου τών άγγλων έμπό- 
ρων. Καί ή μικρά αΰτη όμάς τών ηγεμόνων πα- 
ρίστα όλομερώς τήν παρούσαν κατάστασιν τής 
Ίνδοστάνης. Είς καί μόνος άίών ήρκεσε πρύς 
ανατροπήν τών θρόνων τών ίνδών μοναρχών, άν- 
τικατασταθέντων ΰπύ τής διοικήσεως τής ’Ε
ταιρίας.

τ '
Διά τού; ξένου; ό βοτανικός κήπος τή; Καλ

κούττας είναι περίπατος λίαν έπαγωγός. Διότι 
έκτύ; πληθύο; φυτών τής Αυστραλίας, τής ’Α
μερική; καί τή; Ευρώπης, απαν τύ φυτικόν 
βασίλειον τής ’Ινδικής υπάρχει συνηθροισμένον 
έν τώ εΰρυτάτω καί ωραίο) έκείνω χώρω. Ό 
δε διευθυντής αυτού, ών πιθανώς, ώ; παρατη
ρεί ί J a c q u e m o n t ,  ί τύν μέγιστον μισθόν εκ
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t¿v σοφών τού κόσμου έχων, λαμβάνει έβδο- 
^Κοντα μέχρι; δγδοήκοντα χιλιάδας φράγκων,
^  συμπεριλαμβανομένης εις τούτο τής κατοι- 
Χ(ζς καί άλλων πολλών πραγμάτων. Πελώριος 
ί»χμάν κηπουρός, φυσιογνωμίας αρκούντως ώ- 
«|*ς, (αύτύς έκείνος άναμφιβόλως, περί οΰ 

ó Jacqueinom), έδειξεν ήμΐν τά τού κή- 
ιήν. Έφαίνετο μάλιστα σφόδρα ευχαριστημένος 
Ir,I τώ ότι ΰπήρχον άνθρωποι, εις οΰς νά δείξη 
σύν πλούτον εκείνον τού κήπου, είπε δε, άνα- 
«ενάζων, ότι οί κάτοικοι τής Καλκούττας δεν 
ΐπισκέπτονται συχνάκι; αυτόν. ’Απέχει τή; Καλ- 
Μνττα; ίσειαν ή μίαν τύ πολύ έίραν, καί ή 
ιίσοδος είναι κοινή τοίς πάσι καί δωρεάν. ΙΙε- 
ριέχει προσέτι ό κήπο; θηριοτροφείο·/, πλουτι
σμένο·/ καθ’ έκάστην, καί βοτανικήν βιβλιοθή- 
ετ,ν, άφ’ής δεν έλλείπουσιν είμή άναγνώσται.

Έν τοίς πέριξ τής Καλκούττας ΰπάρχουσί 
τινες κήποι ιδιωτικοί, αρκούντως άξιοι περίερ
γε!«;, οΰς δύναταί τι; νά έπισκεφθή, λαμβάνων 
ώχόλω; τήν πρύ; τούτο άδειαν άπύ τών ίδιο- 
χτητών. Ό πρίγγιψ Σολκειώφ διηγείται ότι 
χχΟήμενος έπί έλέφαντο; περιηγήθη τον κήπον 
«3 Δουαρκανώθ Ταγώο, τούθ’δπερ αρκεί ΐνα 
χχτανοηθή ή έκτασις τού κήπου τούτου. Ό 
πλούσιος τραπεζίτης Δουαρκανώθ Τχγώρ τυγ
χάνει γνωστός έν ΙΙαρισίοις, οΰς έπεσκέφθη με- 
γχλοπρεπέστατα έν I 8  Ιο έτει.

Πέντε περίπου άπύ τή; Καλκούττας λεύ
γες υπάρχει τύ B a rra c kp o re , ήτοι ή έξοχική 
Μτοικία τού διοικητού, ήν περιβάλλει κατά 
τίίν έν ’Αγγλία συνήθειαν μέγα δάσος' τοιαύ- 
τ* δέ ΰπάρχουσί σχεδόν έν πάσαι; ταίς άγ- 
γλικαίς άποικίαις. "Ηθελέ τις μάλιστα ΰπο- 
»ίσιι, οτι οί "Αγγλοι μετά τών τραπεζο- 
«ιυών καί τών χειρουργικών κιβωτίων φέρουσι 
μεδ'εαυτών καί τάς μήτρα; ούτως είπεϊν (κα- 
λοΰττι) τών δασών καί τών κήπων, οΰς άφήκαν 
b  τή πατρίδι. Ευαρεστώτερον δε μεταβαίνει 
τι; εις B a rra ckp o re  διά blio iclia , διαπλέων τύν 
Hoogly. *Αν ολίγον παρεκταθή έ περίπατος, 
φθάνομεν εί; τήν Σιραμπόρην, ή εις τήν Σχιν- 
βούραν, στρατιωτικόν σταθμόν, οΰτινος πλησίον 
Wl'/ται τά περιφημότερα σιγαροποιεία. Ό  γαλ- 
•̂Χύς σταθμ.ύς τή; Σχανδερναγόρη; κεϊται πρύ; 

τήν αυτήν διεύθυνσιν έπί τής δεξιά; όχθης τού 
fOO-Z/y, ώρας τινάς μακράν τή; Καλκούττας. 
Αλλ’ ομολογώ, ότι λίαν στενόχωρος είναι ή 
Σχανδερναγόρη μετά τήν πολυάνθρωπο·/ καί με- 

1 Υ̂λην Καλκούτταν, ή; ή λαμπρότης καί τύ 
μέγεθος έπισκιάζει τήν πτωχήν εκείνην πόλιν, 
^  άντιποοσωπεύουσαν τήν Γαλλίαν παρά τύν 
“fóv ποταμόν.

Καί όταν μέν τις ένδημή περικυκλούμενο; 
**ύ των υποθέσεων αυτού, ΰπύ τών ιδίων δια- 
•Χϊδάσεων καί τών συνηθειών, ή έθνικότης εί- 
ν*! λέξις, ή; η έννοια ήρεμεί καί άναπαύεται

TOMO·

έν τώ βάθει τής καρδίας, έξεγειρομένη μόνον 
έν μεγάλαις καί σπανίαις περιστάσεσιν. Άλλ’ 
όταν χιλιάδας λευγών άπέχη ή πατρίς σου, ό
ταν γλώσσα ξένη μόνον πλήττη τήν άκοήν σου, 
τότε έννοεί; τήν άνάγκην τού νά έπανίδης τού; 
συμπολίτα; σου, καί νά σφίγξης τήν χεΐρα αν
θρώπων, συνδεομένων προς σέ διά τού μυστη
ριώδους έκείνου δεσμού τής πατρίδος, όστις ναι 
μέν δεν άναλύεται καί δέν έξηγεϊται, άλλ’ 8 ν 
κάλλιστ* αισθάνεται ό όδοιπορών εί; τήν ξένην, 
καί έτι πλέον ό έν έξορία. Καίτοι λοιπύν πολύ 
καί έγκαρδίως μέ περιεποιήθησαν οί έν Καλ
κούττα "Αγγλοι, οΰς ουδέποτε θέλω λησμονήσει, 
έφλεγόμην όμως έκ τής έπιθυμίας τού νά έπι- 
σκεφθώ τήν μικράν έκείνην τή; γή; γωνίαν, ή- 
τις, καίπερ τοσούτον πολύ άπέχουσα τής Γαλ
λίας, τυγχάνει πλήν πάντοτε ή Γαλλία. 
Άλλ’ ή εύχαρίστησις, ·?,ν έφανταζόμην, οίκτρώ; 
ήλ* ττώθη έκ τή; συγκρίσεως, ήν κατά πάσαν 
στιγμήν άκων έποίουν, τής Σχανδερνχγόρης πρύς 
τήν Καλκούτταν. Γνωρίζω, ότι έδρα τής γαλ
λική; δυνάμεως έν Ίνδος-άνη είναι τό Ποντισχερύ 
καί ούχί ή Σχανδερναγόρη' γινώσκω, ότι ή 
Σχανδερναγόρη είναι άπλού; τις σταθμός άνευ 
σημασίας, καί δέν άγνοώ, ότι, παραβάλλων τις 
τήν Τολώσαν ή τύ Στρασβούργον πρύς τύ Λον- 
δίνον, δέν είναι δίκαιον νά συγκρίνη τήν Γαλ
λίαν καί νά παραβάλη αυτήν πρύ; τήν Αγγλίαν. 
Είναι άληθές, ότι έσκεπτόμην πάντα ταύτα, 
άλλ’ ή γαλλική ΰπερηφάνεια ΰπερίσχυε καί 
έπασχον τούτου ένεκα, παρατηρών τό κατώτε
ρον ημών.

Έν τή Κχλκούττο: πληθυσμός 500,000 μ.έ- 
χοις 600,000 ψυχών, έμπόριον μέγα, περιου- 
oiat κολοσσιαίαι, στρατός πολυάριθμος, στρα
τιωτικοί τε καί πολιτικοί ΰπάλληλοι γενναίως 
μισθοδοτούμενοι, διοικητής λαμβάνων μισθόν
800,000 μέχρι; 900,000 φράγκων, κατοίκων 
περικαλλές άνάκτορον, άρχω·/ διακοσίων ή τρια- 
κοσίων ηγεμόνων καί βασιλεύων έπί εκατομμυ
ρίων άνθρώπων. Ιδού τά τής ’Αγγλίας. Έν τή 
Σχανδερναγόρη τύ πολύ τριακοντακισχίλιοι κά
τοικοι, έμπόριον ίσον τώ μηδενί, φρουρά 2 ϊ> 
μέχρι 30 στρατιωτών τού ναυτικού, εί; δικα
στής, είς είσαγγελεύς καί είς είρηνοδίκης, τά 
πάντα δέ ΰπύ τήν διεύθυνσιν άξιωματικού τί
νος τού ναυτικού, ουτινο; δ ευτελής μισθός έκ 
δωδεκακισχιλίων φράγκων μόλις ίσοδυναμεί 
πρύς όσον λαμβάνει τις έκ τών δευτερευόντων ύ- 
παλλήλων τή; Αγγλική; εταιρίας. Ιδού τά 
τής Γαλλίας.

Επειδή τύ γαλλικόν ναυτικόν άποτελεΐται 
καί είναι συγκεκροτημένον έξ άνδρών άξιολό- 
γων, οί πλεΐστοι τών διοικητών τής Σχανδερνα- 
γόρης ΰπήρξαν άξιοι πάσής τιμής, γενναιότα
τοι καί έπιτηδειότατοι' άπέναντι όμως τών άγ
γλων υπαλλήλων ώ; έκ τή; θέσεω; αυτών μη-
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δενίζονταε. Πω; είναι αρά γε δυνατόν δι’ ευ
τελούς μισθού δωδεκακισχιλίων φράγκων νά υ- 
ποστηρίζηταε καταλλήλως ή τιμή τής τ-ατρί- 
δος αύτών έν χώρα, έν $ τά πάντα κρίνονται 
έκ του Ιξωτερικώ; φαινομένου ;

Πάντοτε θέλω έπαναλαμβάνει, καί οί πλείςοι 
Οέλουσι συμφωνεί μετ’ εμού, δ τι ή Γαλλία δεν 
αμείβει άρκούντω; του; έν τή αλλοδαπή πρά
κτορας αυτή;' τό δε σύστημα τούτο βλάπτε: 
τοσούτον μάλλον, δσον έν Γαλλία δεν ΰπάρ- 
χουσιν, δπως έν τή ’Αγγλία, υπάλληλο: πλού- 
c:o:, δυνάμενοι δ:’ ιδίων δαπανών νά διατηρώ- 
σιν έν υψηλή περιοιπή τόν τίτλον, 8 ν είσί πε- 
ριβεβλημένοι. Ποσάκις ήκουσα, περιοδεύων, τού; 
Γάλλους παραπονουμένους έπί τώ δτ: ο: ήμέ- 
τερο: πράκτορες, οί πρόξενο: κλπ. δεν άντε- 
προσώπευον, δεν προσεκάλουν ποτέ τού; συμ- 
πατρ:ώτας, παραχωροΰντες το:ουτοτρόπω; κατά 
πάντα την ίσχύν καί τό κράτος τοΐ; υπάλλη
λο:; τής ’Αγγλίας ! ’Αλλά τούτο ευκόλως έξη- 
γείται, άν ληφθή υπ’ δψ:ν, δτ: δπου ó γάλλος 
πρόξενο; δυνατα: νά δαπανή-η 1 0 , 0 0 0  φράγ
κων, δ συνάδελφο; αυτού άγγλο; δαπανρί τό 
τετραπλάσ:ον. Καί άν οί νομοθέται ημών άπε· 
δήμουν συνεχέστερου, ώ; κατά γεν:κόν κανόνα 
πράττουσ: τούτο οί ’’Αγγλο:, είμί βέβα:ο; δτ: 
πάντες ήθελον αίσθανθή την ταπείνωσιν, ήν 
εγώ  πολλάκις υπέστην. Μετά δέ την έπάνοδον, 
πρώτο: αυτοί ήθελον άπα:τήσε:, ’ίνα οί έν τή 
αλλοδαπή ήμέτεροι πράκτορες τεθώσιν εις πε- 
ρ:ωπήν άξ'.οπρεπεστέραν καί άνάλογον τώ με- 
γαλείω τού αντιπροσωπευόμενου έθνους.

Ά ; μοί συγχωρηθή ή μικρά αϋτη παρέκβα- 
σ:ς. Επανέρχομαι νύν εΐ; τήν πρωτεύουσαν τή; 
Βεγγαλίας, ΐνα πραγματευθώ τά τού έμπορίου.

ΊΙ Γαλλία άποστέλλε: εις την Βεγγαλίαν 
οίνους, ποτά δ:άφορα, μεταξωτά, ταινίας, α
ρώματα, στολάς γυναικείας, χε:ρόκτ:α, υποδή
ματα καί πλείστα άλλα πράγματα, γνωστά 
έν τώ έμπορίω υπό τό όνομα A rtic le s  lie P a ris  
(είδη τών Παρισίων). Σπουδα’.ότερα δμως είσΐ 
τά έκ Βεγγαλίας εις τήν Γαλλίαν είσαγόμενα' 
τά ήμέτερα λο:πόν πλοία φέρουσιν εις Havre, 
εις Βορδίγαλα, εις Μασσαλίαν κατά πρώτον 
μέν ίνδεκόν, αποτελούν τό μείζον μέρος έκά- 
στου φορτίου' πάν κεβώτεον ίνδεκού τιμάται 
άντί 1,600 μέχρ: 2 , 1 0 0  φράγκων, άναλόγως 
τής ποεότητο; κα: τή; μεταβαλλομένη; τεμής 
τού έμπορεύματο; τούτου' έπεετα νίτρον, σάκ- 
χαρε, καφέν, όρυζον, όπιον, βαφήν ίνδοκόκκου, 
σάγουτον, βελλορριζάμυλ.ον, μεταξωτά λεπτά 
υφάσματα, σενεκήν κρέπην, σασμίρεα, πτερά 
μαραβούτου, ψεάθου;, κα: πληθύν άλλων πραγ
μάτων, ό>ν ανωφελή; τυγχάνεε ή απαρίθμησε; 
ένταύθα.

Οί "Αγγλο: ώ; έκ τε τού χαρακτήρο; καί 
τή; ανατροφής, ως έκ τών οικογενειακών αί-
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τών παραδόσεων ρέπουσε φύσε: πρό; τό έμπό* 
οιον. Τό γραφείο·/ άρα άγγλου είναι είδός τι 
μεκρού βασελείου, δπερ ούτο; διατηρεί, δπως 
κληροδοτήση τοε; κληρονόμοι;, ούτενο; έποαέ- 
νω; πολύ φρόντιζε: μήπως έξαντλήσή τούς πό
ρου;. Τό αίσθημα τούτο άρεστα περεέγρα ψεν 4 
Δίκκεν; έν τώ έπαγωγώ μυθεστορήματε Αόμβεβ 
.τανί/ζΐ χ α ΐ  νΐός. ’Αλλά ταύτα δέν παρατηρούν
ται παρά τοί; Γάλλο:;' δεότι δ Γάλλος δέν 
τυγχάνει έμπορο; έκ φύσεως. Τίπτεταε εις τό 
στάδεον τούτο έξ ανάγκης, ενα ζήση, ώ; λέ- 
γουσε, συνήθως δέ πρός μόνον τόν σκοπόν τού 
νά παραετηθή αυτού, ευθύ; ώ; αποκτήσει πε
ριουσίαν, δυναμένην νά παράσχη αύτώ εύζωΐαν, 
άνάλογον τοϊ; σρέξεσε καί τή περιωπή τής ι
δία; οικογένειας.

Οί εγκατεστημένοι λοιπόν έν Βεγγαλία Γάλ
λο: εεσίν όλεγάρεθμοε, κυρίως δέ πωληταί ινδι
κού, έμποροι, μεσεται, ε’ατροί (δύο ή τρεις), καλ- 
λετέχναι, κομμωταί καί υποδηματοποιοί. ’Ολί
γο: όμως έχουσε περιουσίας μεγάλα;. Λιότε, τή 
αλήθεια, πώς δύνανται νά συναγωνισθώσε πρός 
τά κολοσσιαία κεφάλαια, πρό; τήν τόλμην καί 
τήν δραστηριότητα τού αγγλικού έμπορίου, 
εέ; ί  έπί πλέον ο! νόμοι παρέχουσι πληθύν 
πλεονεκτημάτων ;

’Αμφιβάλλω άν ΰπάρχη άλλη χώρα έκτό; 
τή; Καλκούττας, δπου ή χρεωκοπεα νά μή έμ- 
βάλλη εις φόβον καί νά Οεωρήται περιπέτεια 
τού έμπορίου συνήθη;, καί αδιάφορος μάλιστα. 
Σπεύδοντε; πάντες νά έγκαταλείψωσι τό νοσώ
δες κλίμα τή; Καλκούττας, πάντες δεώκουβι 
μετά καταπληκτική; ταχύτητα; τό άρμα, έφ’ 
οϋ βαίνοντε;, προσπαθούσε νά καταφθάσωσε 
τήν τύχην" καί τό άρμ.α τούτο συνήθως τοσοϋ- 
τον μάλλον άνατρέπεταε, δσον τό έμπόρεον τού 
ινδικού ύπόκεεται εις μ.εταβολάς, καί έπομένω; 
εις υπολογισμούς σφαλλομένους. Καί ένίοτε 
μ.έν οί δανεισταί οί απηνείς παραπέμ.πουσι τόν 
χρεωκόπον έπί τενα; μήνας εις τήν φυλακήν 
τών άναξεοχρέων' άλλ’ ώ; έπί τό πλείστον τα 
πάντα συμβιβάζονται φιλικώ;. Έπί μερίσματι 
λοιπόν 5 "/α μέχρι I 0  "/,, έπετυγχάνεται συμβι
βασμός, καί μετά πεντεκαίδεκα ημέρα; συγ
κροτείται άλλος οίκο; έμ.πορεκός, φερόμενος ειτε 
εις μεγίστην έπιτυχίαν, είτε εις μεγεστην κα
ταστροφήν. Ό  περίφημος έμ.πορεκός οεκο; τού 
Πάρκεο, δ πρό τριακονταετίας χρεωκοπησας 
καί συμπαρασύρα; πεντήκοντα ή εξήκοντα άλ
λου; οίκου;, παρέστησε μεταξύ τού ένεογητι- 
κού καί τού παθητικού διαφοράν εξήκοντα εως 
ογδοήκοντα έκατομμυρίων ! "Εμπορο; άγγλο;, 
ζών εεσέτε, υποθέτω, άπολαμβάνων δέ τιμώ* 
μεγίστων έν Καλκούττα, τρί; έχρεωκόπησεν. 0· 
δέ σύνδεκοι, οί ένταλθέντε; νά έξετάσωσι τ* 
βιβλία αυτού, έπέπληξάν πω; αυτόν έπί ταίί 
ΰπερόγκοι; κατ’οίκον μηνιαία:; δαπάνα:;, *ν*'
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{„νούσαι; εί; χίλια ή χίλια καί εκατόν ρούπια,
I ¡;h 4 έμπορος έκεενο; ήν χήρος, έχων μόνον ένα 

ρν, υπηρετούν τα παρά τώ βασιλίκι!) στρατώ. 
g!.g en tlem a n , άπήντησε μετ’ άγανακτήσεως, 
ίίν δύναταε ούτε πρέπει νά δαπανά: όλιγώτερα, 
«ντο δέ δεότι οφείλει νά ύποατηρίζη τήν τι- 
μήν τού αγγλικού έμπορίου !—Ή δικαιολογία 
ίερίθη ανεπίδεκτο; άντερρήσεως, καί τόν Ιπό- 
μίνον μήνα δ άγγλο; άνελάμβανε τήν διενθυν- 
5ΐ, τή; έμπορική; αυτού έπιχειρήσεως.

Οί πλεΐστοι τών Ευρωπαίων έν τούτοι;, άμα 
ίοτήσωσιν, άναχωρούσι τής Βεγγαλίας" α! δέ 
ι̂σται τών περιουσιών κατέχονται υπό ίνδών 

επόρων [húboos), καί πρό πάντων παρ’ Άρ- 
*ίων, τών δικαιότατα έπονομασθέντων Ίου- 
ίων τή; ’Ανατολή;. Moi έδειξαν μάλιστά τινα 

’Αρμένιον, δστι;, πτωχότατο; άλλοτε ών, σήμ.ε- 
ρον καρπούται εισόδημα δέκα μέχρι δώδεκα έ- 

Γομμυρίων φράγκων.
ιί άν τε; έξαιρέση τήν πολυτελή καί μεγα- 

ερεπή τούτο)·/ ενδυμασίαν, οί πλεΐστοι τών 
λουσίων baboos■ μικρόν καί κατ’ ολίγον πα- 

ρϊδέχονται καί υίοθετούσι πολλά;τών εύρωπαΐ- 
«ών συνηθειών. Είςεύρουσι νά προσφέρωνται κάλ- 
λιστα έν γεύμασιν έπισήαοις, πίνουσιν ήδέω; 
τόν καμπανίτην, ποιούσι προπόσεις, φορούσι 

ιρόκτια καί φοιτώσι·/ εΐ; τά θέατρα, εί; τού; 
»ρού; καί εί; τά; συναυλίας. Ή διάθεσι; δέ αυ

τή πρό; τήν τών ευρωπαϊκών ήθών άπομίμησιν 
έχτείνεται μέχρι καί τών άπωτάτων έπαρχιών, 
βραδέως δμω; καί ουχί τοσούτον ζωηρώς. Νομί
ζω, ότι δ τύπο; πολύ συμβάλλει εί; τήν τοιαύ- 
την τάσιν, καί τά όργανα αυτού αγγλικά, αρ
μένικά καί βεγγάλια διαχέουσιν άνεπαισθήτω; 
νέα; ιδέα; έν μέσω τών ιθαγενών αναγνω
στών. Έκτό; έννέα ή δέκα αγγλικών έφημερί- 
δων, ήτοι τών lle n k a l l lu r k a r u ,  E n g lish m a n , 

f  Commercial A d v e r tis e r , κλπ., δημοσιεύονται έν 
Καλκούττα πολλά ειδικά περιοδικά, πρό; χρή- 
σιν τών ιθαγενών, ίνδιστί συντασσόμενα.

*Η ινδική, ή γραφόμενη γλώσσα τών Ίνδών, 
είναι κράμά τι σανσκριτική;, αραβική; καί περ- 
σιχής. "Εκαστον τών τριών τούτοιν στοιχείων 
μεταβάλλεται κατά τήν όδόν καί τήν διεύθυν- 
0·ί  ήν ακολουθεί τι; ίνα είσέλθη εί; τήν Βεγ- 
γαλίαν- ή περσική π. χ. δεσπόζει έφ’ οσον τι;

[ Κ?°χω?εΐ ~ρός τό ’Αφγανιστάν. 'Επομένως ή ιν
δική γλώσσα, ένώ τυγχάνει πλουσιωτάτη καί 
δυσκόλως έκμανθάνεται, απαιτεί καίνέαν σπου
δήν κατά τήν έκάστοτε έν Βεγγαλία οδοιπορίαν, 

f 'λ έν γρήσει γλώσσα παρά τοίς τών περιχώρων 
Τή; Καλκούττα; ίθαγενέσιν είναι ή βεγγαλική, 

υ, ϊεδος διαλέκτου παρεφθαρμένης, έχούσης τήν αϋ- 
Την σχέσιν πρός τήν ινδικήν, οΐαν ή χυδαία έ- 
“*?χιακή τών μεσημβρινών (palois) πρός τήν 
γαλλικήν γλώσσαν, 

r  'A n n in W ,·» .

Ο ΒΡΛΪΤ Π Ε Ρ Ι ΤΟΥ ΚΟΒΑΕΝ

Κ ατά τήν 13(25 ’Ιουλίου ε ε ; άπΕν.αλΰφΟη ίν  ΒμγΙΓογιΓ 
τή ; ’Α γγλία ; μαρμάρινο; ά ν ίρ ια ; τοΟ περιωνύμου ‘Ρ ιχά ο - 
5ουΚ όδ5εν, οο'ιρημα Ά μίριχανοΟ  Ιμπύρου έ,-.ί πολλά  έτη 
ζήοαντος ίν  τ ϊ| πόλει εκείνη. Λ! άρχ,αϊ τοϋ Βπιιΐι'οπΐ άνέΟε- 
σαν £ΐ; τόν έπ ιζώ ντα  άρ/αΤον πίλον κα ί συναγωνιστήν τοϋ 
Κόόοεν, τόν Ίω ά ννη ν Ιΐρά ϊτ, τήν εκτώνησιν του άρμοοίου 
ε ί; τήν περίστασιν λόγου. 'Κ νώπιον πολυπληΟαϋ; χα ι ίν -  
Οουσιώδου; όμ7,γύρΕο,; ό Β ράϊτ άποχαλύψα; τόν ανδριάν
τ α , π ρ ό ; τόν όποιον ά τ ίν .σ ε  πρώ τον ί π ί  τ ιν α ; στιγμ 'α; εν 
σιι.ιπη ααί μ ετά  /.ατασα νοϋ; συγχινήσεοι;, έξ-φο,νησε λόγον, 
έν ω  ά ρ ιλ ώ ; χα ι ανευ Ιπ ιδεϊξεον άρηγήΟη τά  του δϊου τοϋ 
ένδοξου φίλου του. Τού λόγου τούτου παραΟετομεν ένταϋΟχ 
τό πλεΐστον έν μεταφράσει, όπιο; παράσ·/μομιν ταυτονρόνιος 
ε ί; τού ; άναγνώ ττας τ ή ; ' Ε σ τ ί α ;  τήν τε  βιογραφίαν τοϋ 
μεγάλου έχιίνου άνδρό;, πρό; δ'ε χα ι δείγμα  τή ; εύγλιοτ- 
τ ία ς τοϋ έφαμίλλου οίλου καί συμπολίτου του.

Σ . τ . Α.

Συνηθροίσθημεν ένταύθα σήμερον δπως πα- 
ρασταθώμεν εις τελετήν, ήτις καί πρός τούς 
πλείστου; έξ υμών μεγάλην έχει βεβαίως έπι- 
σημότητα, καί έμέ δέ ιδίως ένδιαφέρει. Συνήλ- 
θομεν οποί; τιμήσωμεν τήν μνήμην άνδρός, τόν 
όποιον άδιστάκτως δυνάμεθα νά χαρακτηρίσω- 
μεν ώς ένα τών καλλίτερων καί εΰγενεστέρων 
"Αγγλων τής ήμετέρας έποχής. Ποιητής τις, ου 
τινο; λησμονώ) τό όνομα, είπε: «Πρός τί έγείρο- 
μεν μνημεία εί; έκείνους οιτινες δέν άποθνή- 
σκουσι ποτέ;» Τό κατ’ έμέ, όμολογώ δτι δέν 
ήμην ποτέ έκ τών προθυμοποιουμένων νά στή- 
σεοσιν ανδριάντα; ή μνημεία, διότι πιστεύω δτι 
όλίγιστοι έξέχουσι τοσούτον εόστε νά ηναι άξιοι 
αυτών, ένώ οί μάλλον άξιοι τούτων δέν έχουσι 
τήν ανάγκην των. Καί δμως ένταύθα ήδη έχομεν 
ένώπιον ημών έξωτερικόν τε οΰτως είπείν καί 
δρατόν σημείον ΰπάρξεως, ήτις έπέσυρε τόν θαυ
μασμόν τών ανθρώπων καί εΐλκυσε τήν αγάπην 
των. Ή δέ θέα άνδριάντος, δποίος δ πρό ήμών 
ούτος, προχαλεϊ καί προάγει τήν έρευναν περί 
τών προσόντων τού άνδρός εις τιμήν τού ό
ποιου άνηγέοθη, εόστε παραδέχομαι δτι δύνα- 
ται ν’ άποβή εύφέλιμος καί διδακτική πρόςπολ- 
λούς τών μή γνεορισάντων τό έςοχον πρόσωπον 
τό όποιον μάς παριστά.

Εις τήν σημερινήν τελετήν προσεκλήθην νά 
συμμεθέξω ένεκα βεβαίως τής πολυχρονίου στε
νής φιλίας καί τεϋν έπίσης στενεΰν σχέσεευν, αί- 
τινες μέ συνέδεον μετά τού Κόβδεν, καί τά; ό
ποια; ούδέν ποτέ διέκοψε ή διετάοαξεν έπί εί- 
κοσιπέντε έτη. Άλλ’ δτε μοί έγένετο ή αίτησι; 
νά έκφωνήσω λόγον κατά τήν τελετήν ταύτην 
ήσθάνθην, καί τό αισθάνομαι είσέτι, δτι δύο δυ
σκολία·. μέ άντιμετωπίζουσε. Πρώτον, δτι δεν 
μοί είναι δυνατόν νά ομιλήσω πρό; υμάς έπα- 
ξίευ; τής περιστάσεως, καί δεύτερον, δτι λέγων 
περί τού φίλου μου δσα χρεωστώ νά εΐπω, κιν
δυνεύω νά φανώ ευ; έγκωμιάζων τρόπον τινά καί 
έμέ αυτόν, καθό κατά το'σούτον μετ’ έκείνου συ- 
νεργασΟέντα. ’Αλλά τούτο τό παραλείπω, έλπί- 
ζευν δτι θά μοί άποδώσητε δικαιοσύνην καί άν
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τοιαύτη ιδέα έλθ  ̂ εϊς τινα έξ υμών. ‘Ας όμι- 
λήσωμεν δέ ήδη περί τού πολυκλαύστου φίλου 
μου.

Γνωρίζετε ίσως πάντε; ότι δ Κόβδεν δεν ήτο, 
κατά τήν συνήθη έκφρασιν, άπδ γένος, δτι εϊ- 
σήλθεν έν τώ βίω χωρίς των λεγομένων υψηλών 
σχέσεων, δτι δέν έπεοικυκλοϋτο δπό τών βοη
θημάτων τά δποΧα ό πλούτος παρέχει, δτ·. έν ένί 
λόγω δεν δυνάμεθα ττερί αΰτοϋ νά εϊπωμεν δτι 
«ή τύχη έπέβλεψε μειδιώσα καί προσηνής έπί 
την νεαράν αΰτοϋ ηλικίαν»' διότι έγεννήθη έντδς 
—εάν όχι δλως ταπεινής, άλλ’ όμως μέτριας 
αγροτικής κατοικίας, έν τή επαρχία βΐΐδ- 
ΒΟΧ. Περί τής έν τοΧ; σχολείοις φοιτήσεως αΰ
τοϋ τοϋτο μόνον λέγω, δτι έν τώ σχολείω δπου 
έστάλη δεν ευρε μέσα έκπαιδεΰσεως πλειότερα 
τών δσων την σήμερον εΰρίσκουσιν οί άγγλό- 
παιδε; καθ’ δλον τδ ήμέτερον κράτος. Δεν τώ 
έδόθη δέ νά φοίτηση εις τά άρχαΧα ημών Πανε
πιστήμια καί νά ώφεληθή έκ τών πλεονεκτημά
των, οϋτε δε (άς μοί έπιτραπή νά προσθέσω καί 
τοϋτο), οϋτε νά ζημιωθή έκ τών μειονεκτημά
των τών όποιων δεν είναι αμιγή τινα τών Πα
νεπιστημίων τούτων. 'Ότε εΐσήλθεν εις τήν 
ζωήν, άφήσας τήν πατρικήν αΰτοϋ εστίαν, δεν 
είχε προστασίαν δι’ής νά τώ άνοιχθή δ δρόμος 
ένώπιόν του. Ί'πήγεν εις Λονδΐνον, εΰρεν έκεΧ 
Οέσιν υπαλλήλου εις έμπορικόν τι κατάστημα, 
καί έπεδόθη αμέσως εις τδ έργον του μετά ζή
λου καί δραστηριότητος. Έκεΐθεν άπεστάλη κα
τόπιν εϊς τήν άρκτώαν ’Αγγλίαν ως συνέταιρος 
τοϋ καταστήμ-ατος έν ω είργάζετο' έκεΧ δέ δ ο
ξυδερκής αΰτοϋ οφθαλμός δεν έβράδυνε νά ϊδη 
δτι εις τδν κλάδον τής έργασίας πρδς δν είχεν 
•ήδη έξοικειωθή υπήρχε δι’ αύτδν στάδιον προό
δου καί εΰδοκιμ.ήσεως. Άπεκατέστη δθεν έν 
Μαγχεστρία περί τδ έτος 1830, εις ηλικίαν 
νομίζω 26 μόλις έτών, ώς τυπωτής πανικών. 
ΤΙΙτο γνωριστής έξαίρετος σχεδίων καί χρωμά- 
των, είχε δέ δλα τά προσόντα τοϋ καλοϋ έμ- 
πόρου, έπιμέλειαν, φρόνησιν, όξυδέρκειαν καίά- 
κοαν τιμιότητα. Δέν είναι κατά συνέπειαν θαϋμα 
δτι ή έπιτυχία του ήτο μεγάλη καί ταχεία. 
Άλλ’ έπί τούτοις έκέκτητο καρδίαν ανοικτήν 
καί συμπαθή' δέν ήρκεΧτο εις τήν έπέκτασιν 
τής έργασίας καί τών κερδών αΰτοϋ, άλλ’έσκέ- 
πτετο περί τοϋ περικυκλοϋντος αΰτδν πληθυ
σμού. Έπέβλεψε περί αΰτδν καί είδε τήν κα- 
τάστασιν καί τάς άνάγκας τοϋ λαοϋ, τδ δέ 
πρώτον, καθ’ δσον γνωρίζω, ζήτημα εις τδ ό
ποιον έστρεψε τήν προσοχήν του, ήτο τδ ζήτη
μα τής δημοσίας καί έθνικής έκπα·.δεύσεο>ς. 
Ώς έκ τοϋ ζητήματος τούτου έλαβον κατά 
πρώτον αφορμήν νά τδν γνωρίσω. ’Αλλά δέν 
περιωοίσΟησαν αί σκέψεις αΰτοϋ εις τά τής έ
θνικής ταύτης ανάγκης μόνον. Έσκέφθη καί δτι 
τά έθνικά συμφέροντα έβλάπτοντο ώς έκ τής ά-

φρονος κατ’ αΰτδν έξωτερικής πολιτικής 
Κυβερνήσεως, καί ίξέδωκε κατά τδ 1835 φυλ- 
λάδιον υπό τήν έπιγραφήν «’Αγγλία, Ίρλανδί* 
καί Αμερική.» Εϊς τδ φυλλάδιον τοϋτο δια- 
πρέπει νοϋς έμφρων καί προορατικδς, πρδς τδν 
όποιον δέν έξισώθη οΰδείς ποτέ ίσως τών πολι· 
τικών συγγραφέων τής νεωτέρας εποχής. Έ·, 
αΰτώ έπραγματεύετο έν έκτάσει καί πεοί τοϋ 
'Ρωσσο-τουρκικοϋ ζητήματος' καθότι μεγάλαι 
έγένοντο εκτοτε προσπάθειαι πρδς έξέγερσιν ζη
λοτύπου κατά τής 'Ρωσσίας αισθήματος, προ
σπάθεια·. αΐτινες δέν διεκόπησαν μέχρι τής ώ
ρας ταύτης καθ’ ήν όμιλώ πρδς υμάς.

Είπον δτι έγνωρίσθην κατά πρώτον μετά τοϋ 
Κόβδεν ένεκα τοϋ μεγάλου ζητήμ.ατος τής έκ- 
παιδεύσεως. Μετέβην εϊς Μαγχεστρίαν δπως ϊδω 
αΰτδν καί τδν προσκαλέσω νά έλθη εις Rocllda- 
le καί όμιλήση εις συλλαλητήριον τδ δποΐον 
έπρόκειτο νά συνέλθη έν τή πόλει έκείνη. Τδν 
ευρον έν τώ γραφείω του, τώ είπον τί τδν ή- 
θελον" τδ πρόσωπόν του έλαμψεν άπδ ευχαρί
στησην δτε είδεν δτι καί άλλοι είργάζοντο υπέρ 
τοϋ ίδίου ώς έκεινος σκοποϋ. Άνευ δισταγμού 
συγκατένευσε νά έλθη. ΤΗλθε καί ώμίλησε. 
Καίτοι δέ νέος είσέτι τότε περί τδ λαλεΧν δημο
σίως, άνέδειξεν. δυ.ως τά προσόντα έκεΧνα τοϋ 
λέγειν, ατινα διετήρησεν έφ’ δσον έσχε τήν δύ- 
ναμιν τοϋ λαλεΧν' ευκρίνειαν, λογικήν, ευγλωτ
τίαν αφελή, πειθώ, ήτις ένουμένη πρδς τήν από
λυτον άλήθειαν τήν οποίαν έξέφοαζεν δ ό- 
φθαλμδς καί ή φυσιογνωμία του, άπέβαινεν α
καταμάχητος !

Μετ’ οΰ πολύ έπήλθε τδ ζήτημ.α τών νόμων 
έπί τών σιτηρών' διότι οί οΰρανοί είχον σκοτι- 
σθή καί α! έσοδείαι ήσαν κακαί. Κατά τδ 1838 
έγένετο κίνησις σπουδαία έν Μαγχεστρίοτ έν 
μέρει υπό ιδιωτών τινων, έν μέρει δέ, καί προ 
πάντων, υπό τοϋ Έμπορικοϋ συλλαλητηρίου, καί 
έσχηματίσθη ούτο»; 'Εταιρία κατά τών Νόμων 
έπί τών Σιτηρών, ήτις έγένετο μετέπειτα ή πε
ριώνυμος Ένωσις A n ti-c o r n -L a ic  leag iie . Τινες 
ένταϋθα ένθυμοϋνται ταϋτα. Παρήλθεν δ χρόνος 
καί άνήκουσιν ήδη εϊς τδ παρελθόν καί ή Ε- 
νωσις καί τά έργα αύτής. Εύτυχώς τά άποτε- 
λέσματά της διαμένουσι καί ποτέ δέν θά κατα- 
στραφώσι. Άλλ’ έπί επτά έτη διήρκεσεν ή συ- 
ζήτησις έπί τοϋ ζητήματος έάν πρέπη έ'καστος 
νά έχη ολόκληρον ή ήμισυν άρτον. Δέν λέγω δτι 
ή συζήτησις αυτη διετηρήθη μ.ετ’ άμ.φιβολίας 
ώς πρδς τδ τελικόν αύτής αποτέλεσμα' διότι 
δέν ΰπήρχεν οϋτε ήτο δυνατόν έπί τοιούτου θέ
ματος νά υπάρχη αμφιβολία ώς πρδς τδ απο
τέλεσμα. Άλλ’ έπί πέντε έτη καί πλέον άφο- 
σιώθημεν έξ δλοκλήοου εϊς τήν υπόθεσιν ταύ- 
την. ΙΙάσα ώρα ήμών άφιερώθη εϊς τήν περί αυ
τής συζήτησιν καί ένέργειαν.

Διστάζω ν’ άναφέριο έπεισόδιόν τι τδ δποΧον
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Μ« είναι λίαν συγκινητικόν, άλλ’αισθάνομαι 
οϋτε δύναμαι ήδη νά τδ παρασιωπήσω. Τ1Ιτο 

U 'í μήνα Σεπτέμ-βριον τοϋ I 841. Καθ’ δλην τήν 
■jtyn δ λαός υπέφερε δεινώς. Όσοι έκ τών σή- 
uipov έπιζώντων δέν ήσαν τότε εϊς ήλικίαν νά 
Κήσωσι τά διατρεχοντα, δένδύνανται νά φαν- 
«¡σδώσιν όποια ήτο κατ’ έκείνην τήν έποχήν ή 

I χετάστασι; τοϋ τόπου. Ήμην τότεεϊ; Leaimng- 
(on, καί δ Κόβδεν, τυχών νά έπισκέπτηται 
τον; έκεΧ συγγενεΧς του, ήλθε νά με ι’δη. Εΰρι- 
οχόμην τότε εϊς τδ βάθος τής θλίψεως, ήδυνά- 
μήννάεϊπω τής απελπισίας, διότι είχεν άπο- 
οβεσθή τδ φώς καί ή λάμψις τής οικίας μου. 
Εις ένα θάλαμον υπεράνω ήμών έκειτο ψυχρά 
xji ακίνητος ή νεαρά μου σύζυγος, καί δέν μοί 
έμενε πλέον είμή ή μνήμη μιας αγίας ζωής καί 
¡ui; έφημέρου εΰτυχίας. Ό  Κόβδεν ήλθεν ώς 
φίλος, καί μοί άπηύθυνεν, ώς έννοεΧτε, λόγους 
Βρηγορίας. ’Αλλά μ.ετ’ ολίγον, άνυψώσας τδ 
βλέμμα πρδς έμέ, μοί είπε' «Τήν στιγμήν ταύ- 
την δπάρχουσιν έν ’Αγγλία χιλιάδες έπί χιλιά
δων οικιών, δπου σύζυγοι καί μ,ητέρες καί τέ- 
m άποθνήσκουσι τής πείνης. Άφού παρέλθη ή 
ϊρώτη τής λύπης σου δρμή, σε παρακινώ νά έλ- 
5$; μετ’ έμοϋ, καί νά μ.ή ήσυχάσωμεν άν δεν 
χαταργηθώσιν οί νόμοι έπί τών σιτηρών.» Τδ 
ιγνώριζα δτι δεν έλεγεν ΰπερβολάς δτε μοί πε- 
ριέγραφε τάς οικίας χιλιάδων έκ τών συμπολι- 
τών ήμών. ’Ησθάνθην έν τή συνειδήσει μ.ου δτι 
ίϊήρχεν έργον υπέρ τοϋ όποιου έπρεπε νά εΰρε- 

τις νά έργασθή, καί κατά συνέπειαν έδέ· 
ν πρόσκλησίν του, καί άπδ τής στιγμής 

Κείνης δεν έπαύσαμεν έργαζόμενοι καθώς είχο- 
ρεν αποφασίσει. Άλλα μή όποθέσητε δτι λαλών 
περί ήμώ>·, προτίθεμαι νά σάς δώσω νά έννοή- 
«Ίτε δτι μόνοι ο! δύο ήμ.εΧς εϊργαζόμ.εθα ύπερ 
ΤΟϋ μεγάλου έκείνου ζητήμ.ατος. Δέν ειμεθα 
®ΰτε οί πρώτοι κάν ! Μολονότι κατόπιν έφάνη- 
ρεν ίσως οί μάλλον προέχοντες ένώπιον τοϋ δη- 
μοβίου. Άλλ’είχον προηγηθή ήμών άλλοι, ήνώ- 
θχσαν δ’ έπειτα μεθ’ ήμών εκατοστύες, καί με- 
ϊέπειτα χιλιάδες, καί όστερώτερα πλήθη άνα- 
ρίθμητα, τελευταΧον δέ καί ή πεΧνα, κατά τής 
η(ας εϊχομεν κηρύξει τδν πόλεμον, ήνώθη καί 
*'«·» μεθ’ ήμών, μέχρις οΰ εις μ.έγας υπουργός

ί ρετ; αλε γνώμην καί αί μειοψηφίαι έγένοντο 
*λ«ιοψηφίαι, καί κατέπεσε τέλος πάντων δ 
ϊραγμός ! Έκτοτε δε ναι μέν δέν ελειψαν δει - 
**) καί δεινά μεγάλα, έκ πολλών αγγλικών ε- 
ίτιδν, άλλά δέν άπέθανε πλέον έξ άσιτίας ού- 
’t σύζυγος, ούτε μήτηρ, ούτε τέκνον έξ αιτίας 
**̂ ης δφειλομένης εϊς τήν νομοθεσίαν ήμών. 
Τ<»ρα δέ, έάν ρίψητε τδ βλέμμα έπί τοϋ χάρ- 

τί βλέπετε ; "ΐδετε τάς Ηνωμένας Έπι- 
*Ρ*τε!ας, ϊδετε τδν Καναδάν, ϊδετε τά παράλια 

Άτλαντικοϋ ή τοϋ Εϊρηνικοϋ Ώκεανοϋ, ϊδε- 
% τδ Χίλι καί τάς έν Αυστραλία, άποικίας καί

τήν εΰρεΧαν καί πλουσίαν έπαρχίαν τής Βεγγά
λης, ίδετε τά παράλια τοϋ Εΰξείνου πόντου καί 
τής Βαλτικής' δπου πίπτει ή βροχή καί δ ή
λιος λάμπει, δπου ύπάρχουσιν έμ,πορεΧα καί ά- 
ποθήκαι καί αγροί σιτοφόροι, πανταχοϋ ύπάρ- 
χουσιν άνδρες καί γυναίκες συνάζοντες τά εϊς 
τήν χιόραν ήμών άποστελλόμενα πρδς συντήρη- 
σιν τοϋ ήμετέρου λαοϋ. Οϊ δέ στόλοι ήμών δια- 
τρέχουσι τάς Οαλάσσας άπάσας καί προσορμί
ζονται εϊς πάντα λιμένα, δπως φέρωσιν ένταϋθα 
τήν τροφήν, τήν δποίαν πρδ 30 μόλις έτών ά- 
πηγόρευον εϊς τδν λαόν ήμών οί νόμοι τής πε
φωτισμένης ταύτης καί χριστιανικής χώρας! Αί 
Ι’ραφαί λέγουσι' «Τοϋ Κυρίου ή γή καί τδ 
πλήρωμα αύτής.» Τδ £ητόν τών Γραφών τδ έ- 
θέσαμεν εϊς τους νόμους ήμών, καί έκτοτε έκ 
τοϋ πληρώματος τούτου συμμετέχει πας άνήρ 
καί πάσα γυνή καί πάν μικρόν παιδίον έν τή 
χώρα: ταύτη.

Έξΐ'/.'ίλοι.Οβΐ ό £ήτωρ άφτ,γούρινο; τ ά ;  μ ετά  τα ϋτα  ί- 
νεργεία ; τοϋ Κόδδεν ϋπέρ τή ; ειρήνη; χα ί τή ; Ιλα ττώ α εω ; 
τω ν ίΟνιχών Ιξοπλ ιομ ώ ν, τή ν  έπ ί τοϋ  Κ ριμαϊχοϋ πολέμου 
διαγω γήν του, τήν έ π ιτυ /ή  οι’ αότοϋ ουνομολόγηοιν τής 
μεταξύ ’λ γ γ λ ία ; χα ί Γ α λλ ία ; έμποριχή; συνΟήχη;, τέλος 
δέ τήν Ολίψιν αΰτοϋ έπί τή  έχρήξει τοϋ έμουλ 'ου έν ’Αμε
ρική πολέμου , καθ’ όν δ-.έμεινε π ισ τό ; τώ ν  βορείων φ ίλο ; 
κα ί ΰ π έρ μ α /ο ς , ουδέποτε δ’ ϊπαυσεν έλπίζω ν ότι α π ο τέ
λεσμα τοϋ πολέμου έχεϊνου έσεται ή χ α τά ρ γη σ ι; τ ή ; δου
λεία ; χα ί ή διατήρησι; τής μ εγά λ η ; ’Αμερικανική; δημο
κ ρ α τ ία ;, μ ιας κ α ί αδια ιρέτου. Κ αταλήγει οέ ώ ; έξή;·

Ό φίλο; μου δέν έζησεν δπως ϊδ’ή έκπληρου- 
ένα; τάς έλπίδας του. Καθ’ ήν ημέραν δ Πρόε- 
ρος Λίγκολν μετά τοϋ άρκτώου ς·ρ*~οϋ εϊσήλα- 

σεν εϊς τήν πόλιν τού Κϊοϋΐηοικί, ή δέ άπο- 
στασία πράγματι ένικάτο καί κατεστρέφετο, 
κατ’ αύτήν έκείνην τήν Κυριακήν, τήν 2Ιν Α 
πριλίου έν έτει 1863, ή ψυχή τού φίλου μου, 
παραιτοϋσα τά έπίγεια δεσμά, άφίπτατο εϊς 
κόσμον άλλον, λαμπρότερον. "Ενα μήνα πρδς 
τής θλιβερά; έκείνη; ημέρας τδν είχον έπισκεφθή 
έν τή οικία του, εϊς ΜίιίΙΐΙΙΓδί. ΤΠτο μία ωραία 
ημέρα έκ τών πρώτων τοϋ Μαρτίου. Περιεπα- 
τήσαμεν δμοϋ εϊς τούς αγρούς καί, δτε έπεστρέ- 
φομεν, ήρχισε νά μοί όμιλή περί τού άγαπητού 
τέκνου του, τοϋ μονογενούς υίοϋ του, δστις 
είχεν άποθάνει πρδ έννέα ή δέκα έτών' καί ς ρ χ -  
φείς όπίσ&ι μοί έδειξε τήν ώραίαν μικράν έκ 
κλησίαν έν μέσω τέύν δένδρων, καί μοί είπε 
«Ναι, έκεΧ κεΧται τδ παιδί μου, καί δέν 6 ’ 
αργήσω κ’ εγώ νά υπάγω πλησίον του.» Δέν τδ 
έπεοίμενα δτι τοϋτο ήθελε συμοή τόσον τα
χέως. Όλίγας μετά ταϋτα ημέρα; ήλθεν εϊς 
Λονδΐνον' έπρόκειτο τότε περί τοϋ άνοήτου 
σχεδίου τής όχυρώσεως τή; χώρας τοϋ Κα
ναδά πρδς όπεράσπισιν αύτής κατά τών Η 
νωμένων Πολιτειών" ήλθε·δέ εϊς Λονδΐνον διά 
νά όμιλήση έν τή Βουλή έπί τοϋ ζητήματος 
τούτου καί νά καταδείξη τδ άλογον τών μέτρων 
άτινα πρδ; τδν σκοπόν τούτον έπροτείνοντο
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ήλθε κατά μίαν τών ψυχρότερων ημερών τοϋ 
Μαρτίου εκείνου, τό δέ ψύχος τόν προσέβαλε, 
τόν προσέβαλε θανασίμω;. Μετά δέκα περίπου 
ημέρα; ή ασθένεια του έδεινώθη, κατά δέ τήν 
2*ν ’Απριλίου, εκείνην περί ή; άνέφερα ήδη, ήμην 
εί; τόν θάλαμον του άπό πρωία; καί διέμεινα 
παρ’ αύτώ έπί ώρα; τινά;, καθ’ ά; έκειτο α
ναίσθητος, μέχρι; ού έπήλθε τό τέρμα τού 
βίου έκείνου, πρό; 8 ν αίσθάνομ.αι καί άείποτε 
ήσθάνθην έμαυτόν τοσούτον συνδεδεμένον.

Μία εϊσέτι άνάμνησί; του. Παρευρέθην εις τήν 
κηδείαν του. Έτάφη πλησίον τού πεφιλημένου 
υιού του εί; τόν αΰτόν τάφον έντό; τού οποίου 
συντροφεύει ήδη καί τοΰ; δύο ή προσφιλή; του 
σύζυγος, ή προσφιλή; τού τέκνου αΰτού μήτηρ. 
Παρευρέθην, λέγω, εί; τήν κηδείαν του. ΙΙρίν έ- 
ξέλθωμ.εν τή; οικίας έστήριζεν έπί τού φερέτρου 
τήν κεφαλήν ή περίλυπος κόρη του, κόρη τή; 
όποια; ή πρό; τόν πατέρα στοργή ήτο πάθος 
τό όποιον ποτέ ίσως άλλη κόρη δενΰπερέοη. «Ό 
πατήρ μ.ου, ειπεν, ήρέσκετο πολύ νά τού άνα- 
γινώσκω τούς λόγους τού Σωτήρο; έπί τού "Ο
ρους τών Έλαιών. Ιδού! 'Η ζωή του ήτο—τό 
λέγω μετά δισταγμ,ού καί περισκέψεως—, ήτο 
διδαχή βασιζομένη έπί τής καλλίστη; καί με
γίστης εκείνης πασών τών διδαχών, ’Πτο ζωή 
διηνεκούς θυσίας καί αύταπαρνήσεω; ! Άνεγί- 
νωσ/α έσχάτω; ποίημά τι νέον, “τό έπος τού 
''Αδου», τό όποιον θεωρώ ώ; νέον άδάμαντα 
προστεθέντα εις τόν ποιητικόν τής γλώσση; η
μών πλούτον. Έν αύτώ ό ποιητής λέγει" “Γ11 
μάθησις είναι ύψωμα δπερ ¿λίγοι δύνανται ν’ 
άναβώσιν, αλλά τό καθήκον είναι τρίβο; εις 
τήν όποιαν πάντε; δύνανται νά βαδίσωσι.»

"Οσοι γνωρίζαυσί τι περί τού βίου τού Κόβδεν 
θά συνομολογήσωσιν δτι έβάδισεν άείποτε εις 
τήν τρίβον τού καθήκοντος μ.ετά βήμ.ατος στε
ρεού πάντοτε καί άκλονήτου. ’ΛνηΡΛέπι.νιαί άκλονήτου. Άναβλέπων δε
πρός τό άγαλμα τούτο, τό τοσούτον πρό; ε
κείνον όμοιάζον, καί τοσούτον άσπιλον δσον ό 
χαρακτήρ καί τό άνομα έκείνου, οφείλω νά έκ- 
φράσω τήν πεποίθησίν μου, δτι ή έν τή όδώ
τ η Γ ι  y . w í ) - ñ x r i v r n '  Í n . . í » ~   ί ι : -  — -  —  - 'τού καθήκοντος επιμονή του θά εύρη πολλούς 
τούς μιμητά; έν τή έπαρχία ταύτή, καί δτι 
έκ τού άσπιλου μαρμ,άρου τούτου, έκ τών ά
φωνων τούτων χειλέων θάπορίζωνται μάθημα 
αένναον πολλαί γενεαί νοημένων καί φιλέργων
τή; χωράς ταυτης κατοίκων" άλλ’ ό ανάριας 
ου-ος ósv είναι τό μέγιστον τών εί; τήν μνή-

ενεργι/ - ι#.
δέν υπάρχει οίκος, τού οποίου οί κάτοικοι
έχουσι, χάρες εί; αυτόν, μονιμωτέραν έργασίαν,
μεγαλείτερον μισθόν καί βασιμωτέραν άνεξαρ-
τησίαν. ’ΐδού μνημείου διαρκές! ΙΙρό; τούτο είρ-
γάσθη" χάριν τού μεγάλου τούτου σκοπού ! Είρ-

έ μέχρι τή; ημέρα; καθ’ ήν τ ο 0  ο£ 
λύχνο; έσβέσθη ! Παρήλθεν, άλλ’ó V,.
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φιέρωσε μια; δλη; ζωή; τόν κόπον, δπως άη<>- 
λαύσωσιν οί συμπολΐται αΰτού εντελή τή; ερ
γασία; ελευθερίαν, καί μετ’ αυτής ού/ί μόνον, , >'/} μόνον
τό αγαθόν τούτο, άλλα καί τά επακολουθούν« 
αυτή αγαθά τή; αφθονία; καί τή; ειρήνης !

Δ. Β*:.

Λ η μ ο α ία  τ ια ρ α α τα σ ις  S e v S p o x o n ta ; ΰ π ό  τοΰ
ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΛΥΤΟΥ

ΙΙρό δύο έβδομάδισν ό Γλ.άδστοιν καί ό υιός 
αυτού έδοσαν έν τή αγροτική έπαύλει των δη
μοσίαν παράστασιν δενδροκοπίας. Χίλιοι πεντα
κόσιοι κύριοι καί κυρίαι, έκ τού φιλελευθέρου 
κόμματος έν Βάλτων , είσελθόντες εί; τό άγρο- 
κήπιόν του, έμήνυσαν αύτώ δτι έπεθύμουν νά τόν 
ϊδωσι καί άκούσωσι άγορεύοντα. Ό Γλάδστωνά- 
πεκρίνατο τή έπιτροπή, δτι μ,ετά τό γεύμα θά 
ένεφανίζετο μ,ετά τού υιού του, ίνα κόψη μελίαν, 
γνωστόν δένδρον, οϋτινο; έκ τού στερεού στελέ
χους ήτο κατεσκευασμένον τό δόρυ τού Άχιλ* 
λέω;. ’Ολίγον μ.ετά τήν 4 ώραν πατήρ καί υιό;, 
αγροτικήν φοροϋντε; στολήν καί βαστάζοντες ς- 
ξεΐς καί μεγάλου; πελέκεις, ήλθον καί έστησαν 
ενώπιον δένδρου, έχοντο; περιφέρειαν 13 ποδών. 
'U μουσική έπαιάνιζεν, αί κυρίαι έψαλλον, τό 
δάσο; άντήχει έκ τών κτυπημάτων τών δύο ξυ
λοκόπων πολιτικών, έπέτων δέ κύκλω αί παρα
σχίδες, α; συνέλεγον οί παρεστώτε;, ’ίνα φυλά- 
ξωσι κατόπιν ώ; κειμήλια. Ό Γλάδστων, δια" 
κόψα; ολίγον τήν έργασίαν πρό; άνάπαυσιν, α- 
πεμ,άξατο τόν ιδρώτα έκ τού προσώπου" έρειδό" 
μενο; δέ έπί τού πελέκεω;, είπε τοί; ξένοις, δτι 
άντί πολιτικού λόγου, 8 ν έπεθύμουν νά άκούσω- 
σιν, αύτό; προφρεϊτο μάλλον νά λαλήση ¿λίγα 
περί τού κατ’ άγρού; βίου. »Οί νεώτεροι έκ τών 
παρεστώτων, είπε, θά ΐδωσιν επερχομένην την 
ωραν, καθ’ ήν δέν Οά ΰπάρχη πλέον μ.εγάλη καί 
δεινή άντίθεσι; τών βιομηχανικών πόλεων καί τών 
άγρών, οΐα τανύν παρατηρεΐται. ΙΙάντοτε δμω5 
θα ΰπαρχη διαφορά τι; τόπων πολυάνθρωπων καί 
¿λιγανθρώπων. Τάς μεγάλα; πόλεις ένοχλού« 
πρό πάντων τρία πράγματα" βλαβεραί αναθυμία
σε·.; καί ¿σμαί, σπάνι; ΰδατο; καθαρού καί ΰπερ- 
βάλλουσα πληθύς καπνού. Δέν πιστεύω δτι ό 
Παντοδύναμο; Δημιουργό; ήθέλησε νά υπάρχω®* 
τά τρία ταύτα κακά όπου συμβιούσι μύρια»6« 
άνθρώπων. Ή έπί μέρους άρσις τών κακών εςηρ* 
τηται άφ’ υμών" άρκεΐ μόνον νά καταπολεμ-η®11 

τε τά; προλήψεις τών άποστρεφομένων τά; **1'

,ιτά τή; εξουσίας,

ίας. Πρό τεσσάρων έτών ήκουσα βαθύπλου- 
διευθυντήν χαρτοποιείου παραπονούμενον 

δτι άπηγόρευσε νά βίπτων- 
ατα καί άλλα 

τό ύδωρ,
'·; οΰ έπιναν οι πενεστεροι. υερυσιν ομω; έμ,αθον 

αυτού δτι αί υποθέσει; του είχον βελτιωθή" 
|χρχδ;, άναλ.ύσα; τά καθάρματα, τώ ΰπέδειξε 

i; ήδύνατο νά τά έπωφελτ,θή έπικερδέστερον' 
|ΤΜ δέ αΰτός μέν έκέρδαινε κατ’ έτο; έκ τή; 
Λΐεως καί τή; επεξεργασία; τών καθαρμάτων 

ι 3 ,0 0 0  ή 4,000 λίρα;, τά δε ύδατα τών ρ υάχων ε- 
! μϊνον  άμδλυντα. Ή μέν άνάγκη άπεδείχθη πάλιν 

- ' ι ο.,.. λ̂0εν
ώ;

I'·

£
ν ν

διναυϊκή καί ή Άγγλοσαξωνική, α'ίτινε; αύξά- 
νουσι ταχύτερον τών λοιπών, αί δέ Λατινικαί 
φυλαί αύξάνουσι βραδύτερον.

Ιρ,τχρ τή; τέχνη;, ό δέ θείο; νόμο; έπανή) 
ιί;τό παλαιόν κύρό; του. Τό Λονδίνου έχει,

| γινώσκετε, περί τά 4,000,000 κατοίκων" έν τή 
ίυτική αΰτού, πολυανθρωποτέρα, γωνία διατρί- 
£ω καί έγώ άπό 46 έτών" σήμερον δέ, όσάκις ά- 
νοίγω τά παράθυρά μου, άναπνέο» άέρα καθαρώ- 
τερον ή τό πρόσθεν, διότι ή νομοθεσία άπηγό- 

. ρεύσε τήν αυθαίρετον καί άσωτον γέννησιν τού 
| χαπνού, διέταξε δέ τήν άνέγερσιν κτιρίων "ίνα τόν 
Ίχορεοφώσιν. Ό  θεό; ¿δημιούργησε τόν κόσαον 
« 0  τον ϊνα τέρπηται ό κατοίκων έν αύτώ. Δέν 
λέγω δτι τόν 'δημιούργησε πάντη «μέτοχον Ολί- 
¿εων καί πειρασμών" ηύδόκησεν δμ.ω; νά κατα- 

\ στή ίμΐν ευάρεστος ή φυσική ήμών ύπαρξι;. Ο 
I αήρ, ό ήλιος, τό στερέωμα, τά δένδρα, ό χόρτο;, 

οί ρύακε;, πάντα είναι τερπνά" άλλ’ ίμ.εΐ; τά μο- 
, λόνομεν καί φθεϊρομεν. Δέν δυνάμεθα βέβαιο»;
I νά άποδείξωμεν τήν πόλιν τοσούτον τερπνήν, δ

σον 5 θεό; απέδειξε τού; άγρού;" δυνάμεθα όμ.ως 
| νά ρυθμίσωμεν τά πράγμ.ατα ούτως, ώστε ή τού 

ανθρώπου χειρ νά μήμολύνη μηδέ φθείρη δσα τερ
πνά έν αύταΧ; έχορήγησεν ήμΐν ή θεία ΙΙρόνοια». 
Καί ταύτα είπών έπανέλαβε ζωτ,ρότερον τήν ερ
γασίαν, άχρις οΰ ΰπό τών κτυπημάτων του κα- 
σέπεσεν ή ουρανομήκη; μελία. 1

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ Π Ε ΡΙΕ ΡΓ Α
Μ η5έν χ  α χό ν  ε ΐσ ίτ ω .

Τό ρητόν τούτο οί αρχαίοι επέγραφαν έπί τή;
| θύρας τής οικία; τών νεόνυμφων, έδωκε δέ ά- 
| φορμ,ήν εί; τήν ερώτησιν εκείνην τού Διογένους 

•καί πόθεν Οά είσέλθη ό κύριος τή; οικία; ;» 
Βίμερον έν Κρήτη ή νύμφη εμβαπτίζει τόν μι- 

| *?όν τη; δάκτυλον έντό; μέλιτο; καί δι’ αΰτού 
ι γράφει τρεις σταυρού;, συγχρόνως δέ καί οί πα- 
| Ρ'στάμενοι άνδρες, έκβάλλοντε; τά; μαχαίρα;
I Σων, πράττουσι τό αυτό, ίνα έκδιώξωσιν ουτω 

Κάσαν δυστυχίαν.

Οαρετηρήθη ΰπό τών στατιστικών δτι έξ ό
λων τών φυλών ή Γερμανική είνε ή γονιμότερα, 
Κατόπιν δ’ αυτή; έρχονται ή Σλαυ'ίκή, ή Σκαν-

ΑΑΠΘΕΙΑΙ

Τί νά εί’πη τις περί τών πολυαρίθμων 
νέων έν Έλλάδι, οΐτινε; θεωρούντες εαυτού; εύ- 
γενεστέρα; καταγωγή; τού αγρότου καί τού 
ναύτου, πλήρεις νεανικής δραστηριότητο; καί 
φιλοδοξίας, πεπροικισμ-ένοι μέ διανοητικά προ- 
τερήμ.ατα, άτινα ΰπό δεξιάν καί σκύπιμον διεύ- 
Ουνσιν Οά έθετον αυτούς εί; ίσην μοίραν πρό; 
τού; άρίστους τών εύρωπαίων, άρχονται τού 
σταδίου τού βίου των εν τώ κόσμω άνευ δραχ
μή; μια; εν τώ βαλαντίω των ; Ό βίο; ενός 
τούτων άρκεΐ δπω; ύποδείξωμεν τόν βίον πολ
λών εκατοντάδων. Ό  νέο; οΰτο; εΰρίσκεται έτι 
άνευ μέσων έν τή πατρική οικία εις ηλικίαν, 
καθ’ ήν αί άνάγκαι τού βίου άρχονται νά τώ 
γζγνωνται έπαισθηταί, πασιφανώς δέ βλέπει 
δτι ¿φείλει νά φροντίση περί τής ιδίας συντη- 
ρήσεως’ ή οικογένεια άξιοπρεπώ; πλήν πενιχριώς 
συντηρείται έκ τή; άποδεκατουμένης βιομηχα
νία; τού πατρός, οστι; στερούμενο; τών προτε
ρημάτων τής παιδείας, δι’ ών έποοίκισε τά τέ
κνα του ή εθνική ανεξαρτησία, άνασκαπτει τήν 
γήν καί καλλιεργεί τά; άμπέλ.ου; του ή άποζή 
έκ τού «βεβαίου καί γλίσχρου μισθού δημοσίας 
τινός θέσεως. Μετ’εμφύτου πρός τά γράμματα 
ερωτο; ό υιό; έφοίτησεν εί; τό Γυμνάσιον, ¿νει- 
ροπολήσα; ίσως καλλίτερου βίον τού τού αρό
τρου. Άλλ’ εάν, άπωθήσα; τά βιβλία, θελήση 
νά έπιδοθή εί; άλλην έργασίαν, ούδέν βλέπει 
έν αυτή εύελπι μέλλον. ‘Αν θελήση ν’ άποδη- 
μήση πρός άναζήτησιν έπωφελού; θέσεο»; εις τήν 
αλλοδαπήν, έσται τό αυτό ώ; νά άφιέρου τήν 
μόνην δραχμήν του εις τυχηρόν τι παιγνίδιον. 
Εργασία ΰπάρχει καί έν τή πατρίδι του, πλεΐ- 
στοι εμπορικοί οίκοι κοσμούσι τάς ’Αθήνας, 
τάς Πάτρα;, τήν Σύρον, άλλ’ ή άνάπτυξι; αυ
τών ΰπήρξε βραδεία, ¿»στε «νά εκατοντάδας 
άριθμ.ούνται οί ζητούντε; νά πληρώσωσιν ¿λιγό- 
δραχμον κενωθεΐσαν θέσιν. Κλίνει λοιπόν τήν 
κεφαλήν έν απελπισία ό νέο;, καί μίαν μόνην 
πλέον έχειέλπίδα, τάς ’Αθήνα;. Βεβαίως, λέγει, 
εί; τήν πρωτεύουσαν τού Βασιλείου, βρίθουσαν 
πολιτικών, νομικών, ιατρών, δημοσιογράφων, θά 
εύρη τι έπί τέλους καί νεανίας συνειδώς τήν α
ξίαν του καί πρόθυμο; ών νά άφιερωθή ψυχή τε 
καί σώμα τι ΰπέρ τή; γενική; ή τής ατομικής 
ευημερία;. ΚατορΟοΐ δι’ οίουδήποτε μέσου νά με- 
ταβή εί; τήν πρωτεύουσαν καί έκεΐ, άνεπαισθή- 
τω; ίσως, ρίπτεται εί; τήν δίνην τού Πανεπι
στημίου, ένθα μεθ’ ετέρων χιλίων ώ; έπί τό 
πλεΐστον όμοιων του, ευρίσκει είδό; τι ευτυχία;
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¿λίγων ¿των έν τώ θορυβώδει σάλω τών κοινω
νικών καί πολιτικών συνομιλητών του, μεθ’ ών 
κοινές συνδέει αύτόν σκοπό;, *η καλλιεργεί* 
τού πνεύματος.» Άχρο&ται τών παραδόσεων 
τής νομικής, τή; Ιατρικής ή τής φιλοσοφική; 
σχολής, καταβροχθίζω·/ μ.άθησιν, ώς πειναλέον 
βρέφος, άπειρον του περί αυτό κόσμου, μυζά τό 
γάλα τής καλή; μητρός. Έν εύτελεί μαγειρείο» 
κορεννύει τήν πεινάν του δι’ άρτου καί ¿λίγων 
έλαιών, πίνων καί ρητινίτην, ταΰτα δε μόλις 
άρκούσι νά συντηρήσωσιν αύτόν μέχρι τού επο
μένου άρίστου. Τάς έσπέρας του διέρχεται ώ; 
επί τό πολύ έν καφενείοις, καθήμενος επί ώρας 
ολοκλήρους μετά τριών ή τεσσάρων συμμαθη
τών του, πίνων ένα μόνον καφέν πλήν αναρίθ
μητα σιγάρα, καί συζητών μετά ζέσεως περί 
του πολιτικού ζητήματος, περί ού πραγματεύον
ται αί εφημερίδες, καί υπό συζήτησιν ¿ντο; εν 
τώ βουλευτικώ περιβόλω. Έν τώ ένθουσιασμώ 
αυτών οί φλύαροι ουτοι πολιτικολόγοι ούδόλω; 
προσέχουσιν εις τήν προκεχωρημένην ώραν, πολυ 
δε έλιγώτερον προσέχουσιν εΐ; τήν παρουσίαν 
ξένου, όστις, αν τυχαίω; συνέλεγε σημ.ειοόσεις 
περί τής ’Αθηναϊκή; κοινωνίας, θά τους έχαρα- 
κτήριζεν ώ; εξαχρειωμένους νεανίσκους, πρότυ
πον τού εθνικού βίου τής 'Ελλάδος. Έν τέλ.ει 
αερατοΧ τάς πανεπιστημιακά; του σπουδάς" ο 
δε νεανίας γίνεται άνήρ. Δι’ άτρ ίτων διανοητι
κών κόπων καί σωματικής κακοπαθείας τυγχά
νει τού πτυχίου καί εύρίσκεται αίφνης |ν μέσω 
πολλών ίδών, άγνοών ποτέραν νά τραπή' είναι 
καθ’ δλα έτοιμος νά μετέλθη τό δικηγορικόν έ- 
πάγγελμα, πλήρης φιλοδοξών ελπίδων διά τό 
μέλλον, αλλά νομικοί ΰ.τάρχουσιν απειράριθμοι. 
Τό αυτό δύναται νά λεχθή καί περί τών άλλων 
επιτηδευμάτων. Ή πόλις τών ’Αθηνών δύναται 
νά ΰπερηφανευθή διά τάς νομικά; ικανότητας, 
άς περιλαμβάνει. Πλήν όπισθεν τών ¿λίγων ε
κείνων, οίτινες δρέπουσι τάς δάφνας καί φέρουσι 
ταύτας έν οίκίαις έκ μαρμάρου, υπάρχει πλή
θος άπελπι, άνευ πελατών, άνευ ¿νάματος, καί 
πειναλέον. Μία όδός τώ υπολείπεται, καί αυτή 
δύσβατος καί σκολιά, ταύτην δέ τρέπεται μετά 
πολλού ορμητικού πλήθους άλλων. Ή άνάγνωσίς 
τών έφημερίδων, ή έν τοΧ; καφενείοις αδολε
σχία, ή θέρμη τών καθ’ ήμέραν πολιτικών συ
ζητήσεων έν τοΧ; διαδρόμοις τού ΙΙανεπιστη- 
μίου κατές-ησαν αύτόν θιασώτην ενός κόμματος. 
Άνακηρύττεται φίλος ενός πολιτευομένου καί 
έγγράφεται, ούτως εΐπεΧν, εις τήν τάςιν τών 
συμπολιτευομένων ή τών άντιπολιτευομένων τήν 
ΰπάρχουσαν κυβέρνησιν. Έν ένι λόγω γίνεται 
πολιτικόν εμβρυον" γράφει εις τάς έφημερίδας 
καί άποτελεΧ μέρος τού πολιτικού κύκλου τού 
υπουργού ή τού πρώην τοιούτου, άναμένων νά 
τύχη, έν δέοντι καιρώ, συνδρομής καί προστα
σίας. Γνωρίζει ότι καί όταν ελθη ή εποχή αύτη,

θά συντηρηθή επ’ ¿λίγιστον χρόνον, έφ’ όσον δη. 
λαδή διατηρηθή έν τή εξουσία τό υπουργείο·, 
του1 ούχ ήττον επιμένει, συμπληρών τά μεσό- 
χρονα διαστήματα δι’ ελπίδων, ών αναμένει ~γν 
πραγματοποίησιν. Ή πρώτη πολιτική επιτυ
χία επιδρά έπ’ αύτοΰ ώς μαγική ράβδος, καί ο
νειροπολεί ότι ήμ.έραν τινάΙθά γίνη, αυτός ό ίδιο· 
πρωθυπουργός. ’Αναγνωρίζει πολλάκις είς στίγ
μα; εύθυφροσύνη; τό άσκοπον καί έπιζήμιον τΐ· 
θέσεώς του, πλήν δεν άποσύρεται μή εύρίσκοιν 
διέξοδον. Τοιούτω τρόπω ύπερπλεονάζει έν Ά- 
θήναις στοιχείον άγονον, ώς έπί τό πολύ, καί 
έπιβλαβέ; είς τήν πολιτείαν, παραγόμενον έκ 
φυσικών αιτίων, καθ’ ών ούδεμία υπάρχει άμε
σος καί πρόχειρος θεραπεία. Ώ; οί άνθρωποι έν 
ένει είς πάν άλλο άποβλέπουσι μέρος, άλλ’ ού- 
έποτε εις εαυτούς, όπως άνακαλύψωσι τό με

γαλείο·/ τής πολιτείας, ούτως & ακόρεστος τήν 
φιλοδοξίαν Έλλην θεκται κύκλω αυτού, όπως 
άνευρη στάδιον άναπτύξεως, μή άναλογιζόμενος 
δτι εις του; βραχίονας αυτού καί τάς χείρα; έγ- 
κεινται τά σπέρμ-ατα τή; έθνική; ευημερίας. Ό  
'Ελλην δεν πιστεύει είς τήν ι> ευγένειαν τής ερ
γασίας.» (Κάρολος Τάκερμαν.)

HPAKTIK \ Ι  ΓΝΩΣΕΙΣ

Σ υ ν τ α γ ή  σ τ α κ τ ή ς  κ ο ν ϊα ς  ά λ υ σ ίβ α ς).

Upó τινο; χρόνου έπενοήθη νέος τρόπος κο
νίας διά τό πλύσιμο·/ τών ενδυμάτων δχι ανά
ξιο; λόγου.

Διάλυσον I χιλιόγραμμου σάπωνος είς 2 λί
τρα; θερμού ύδατος μέτριας θερμοκρασίας. 'Ρί- 
ψον έν τώ αύτώ άγγείω 60 γραμμ. καθαρά; 
τερεβενθίνης καί 7ο γρ. £ευστής άμμονίας. 
Άνακάτευσον καλά τό μίγμα, Οες έν αύτώ τά 
ενδύματα νά μείνωσιν έπί 2 ή 3 &ρας καί σκέ- 
πασον ασφαλώς τό άγγείον. Μετά τούτο έκ- 
πλυνέ τα, όπως συνήθως" θά γείνουν λευκότατα.

ΓΠ ούτω πω; παρασκευασθείσα κονία δύναται 
νά χρησιμεύση δίς, αρκεί νά προσθέσωμεν πάλιν 
2 0  γραμμ. καθαρά; τερεβενθίνης καί 2 ο γρ. άμ· 
μονίας. Επέρχεται ούτως οικονομία χρόνου, ερ
γασίας καί καυσίμου ύλης. ΙΙρόςθες οτι δέν φθεί
ρονται διά τού τρόπου τούτου καί τά ενδύ
ματα.

Κατά τόν γάλλον καθηγητήν τής ανθρω
πολογίας Βερτιλλών, έν ’Αγγλία χίλια* εγ* 
γαμ-οι γυναίκες από Ιο-50 έτών τίκτουσι 
κατά μέσον όρον 248, έν ίίρωσσία 27ο, έν Βελ- 
γίω 279, έν Γαλλία τουναντίον μόνον 173 παιδία.
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