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ΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΑΗΑΙΤΙΙΣΕΙΣ

ΤΙ1Σ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Τί μιχρδν βασίλειον, οπερ απαρτίζει σήμερον ή 
ελεύθερα 'Ελλάς, παν τδ έπ’ αύτω έπραξεν όπως 
εύπρεπώς παραστή έν ταϊς στοάϊς τοΰ πεδίου τοΰ 
"Λρεως. Άλλά δέν κατώρθωσεν, ώς έχ τών προτέρων 
μαντεύσιμον ήν, νά εύχαριστήση πα'ντας τούς έπι- 
σχεπτομένους, οδς το μέγα τών Ελλήνων όνομα 
απαιτητικού; καβίστησιν προ·; τούς φέροντας αύτό. 
Μάτην οί 'Έλληνες έπολλαπλασίασαν τούς προς χρή
σιν τοΰ δημοσίου οδηγούς, μάτην πρδ ήμών ανέ
πτυξαν τά πλούτη τής χώρας αύτών, τά δείγματα 
τών αρχαιοτήτων xa't τής νεώτερος αύτών βιομηχα
νία;· πλείονα πολλοί τών περιέργων έπεθύμουν. Κατά 
δυσάρεστου σύμπτωσιν, έτυχεν ό έλληνικδς λαδς νά 
ήναι κατ’ αύτδ τοΰτο τδ έτος περιπεπλεγμένο; εις 
φοβερωτατα γεγονότα κα'ι νά δελεάζη αύτδν ή κιν 
δυνώοης απόπειρα τοΰ νά διαδραματίση κα'ι αύτδς 
πρόσωπον έν τή διαλύσει τοΰ οθωμανικού κράτους. 
ΙΙολλάί έντεΰθεν άδικίαι τής δημοσίας γνώμης τής 
Εύρώπης, άλλά κα'ι πολλα'ι μομφαί ούχί πάντοτε 
άδικοι. Τοΰτο έπέρριπτε φυσιχω τω λόγω νέφος τι 
έπ'ι τή; λάμψεως μετρία; τινδ; έκθέσεως, ήν έξηφά- 
νιζον ήδη αί απαράμιλλοι αΐγληφορίαι, όφ’ ών έκυ- 
κλοΰτο έν τώ άπεράντω έκείνω πανοράματι πάντων 
τών Οαυμασίων τοΰ κόσμου. ’Ενώπιον τοιαύτης άν- 
τιθ-’σεως δέον κρατέιν έαυτοΰ κα'ι μή παρασύρεσθαι 
έκ τών παραφορών τής έπικρίσεως, ώς ούδ' έκ τών 
τοΰ θαυμασμού, Sv οί φιλέλληνες πάσης /.ώρα; πολ
λάκι; συνέχεον μετά τής ιδία; αύτών φιλοπατρία;. 
Ιϊμεν πρδ παντδ; εΐλικρινεϊς· ούδε'ις υπάρχει λαδς, 
περί ού δύναταί τις είπεϊν εναλλάξ πλέον καχδν και 
πλέον καλδν ή περ'ι τών Έλλήνων. 'ΙΓ Ελλάς πράγ
ματι, ή μάλλον ό έλληνισμδς, ό'πως μεταχειριοΟώ- 

μεν λέξιν άπδ πολλών έτών ευχρηστον, δ έλληνισμδς 
άναπαρέστησε τήν ανθρωπότητα συ'μπασαν ώσεί έν 
πιστή μικρογραφία μετά πασών των άρετών καί πα
σών τών κακιών, αί'τινες εΐσιν ήούσία τής ήμετέρας 
φύσεως. Άλλ' οπερ βεβαίως ό άρχαϊος έλληνισμδς 
κατέλιπεν ήμϊν ιδίως ώ; κληρονομιάν, ή μεγάλη 
έστ'ι παράδοσις τής τέχνη;, τής επιστήμης κα'ι τής 
φιλοσοφίας, τδ ύπόδειγμα τοΰ λόγου, τοΰ ζητοΰντος 
πάντοτε τδ αληθές, τδ άγαθδν καί τδ χαλδν, ή πί- 
στις τοΰ ανθρώπου εις ό',τι απαρτίζει τήν δύναμιν 
καί τήν άξιοπρέπειαν τής φύσεως αύτοΰ. Τοιαύτης 
παραδόσεως δέν ήτο εύκολος ή έξαχολούθησις' ή τιμή 
τοιαύτης κληρονομιά; δυσβάστακτος- καί σήμερον 
οί '-Έλληνες συγκάμπτονταί πως έχ τής τιμής ταύ
της. 'Όταν τήν άνάμνησιν αύτών εϊς τήν κλασικήν 
αύτών άρχαιότητα άνάγωσιν, όπως ένθαρρυνθώσι 
καί τιμήσωσιν εαυτούς εν τώ παρόντι, τά άλλα 
νεώτερα έθνη έτοίμως πάντοτε έχουσιν νά ψέξωσιν 
αύτούς ό’τι ούχ εΐσιν άξιοι προγόνων, έφ’ οίς καυχών- 
ται. Οί χρηστοί φιλέλληνες, οίτινες άπδ πεντηκοντα-. 
ετίας υποστηρίζουσι διά τής συμπάθεια; αύτών, πολ
λάκι; δέ καί διά τοΰ αργυρίου καί διά τοΰ αίματος 
αύτών ύπεστήριξαν τδν αγώνα τής αναγεννωμένης 'Ελ
λάδος άμηχανοΰσιν ολίγον μεταξύ τή; πεποιθήσεως τοΰ 
λαοΰ τούτου, έπιμείναντο; ό'πως άναζήση μετά τέσ- 
σαρας αιώνα; ταπεινώσεων καί δουλεία; καί τών περί 
αύτοΰ απαιτήσεων τής ευρωπαϊκής δημοσίας γνώμης. 
Δυσχερώς δύνανται νά παρακολουθήσωσι τήν πολι
τικήν τοΰ νεοπαγούς έλληνικοΰ βασιλείου έν ταϊς 
συγκεχυμεναις πως περιπε-είαις αύτής, τδ ασταθές 
τών υπουργείων τήν λίαν πραγματικήν έπαύξησιν 
τών φόρων, περί ής έμαρτύρει πρδ μικροΰ άριστος 
περί τούτου κριτής, τήν άγαν βραδεϊαν καίπερ ήκι
στα οιαμφισβητήσιμον πρόοδον τής δημοσίας εύημε - 
ρίας αύτής, αύτήν τήν βραδύτητα μεθ’ ής αναπτύσ
σεται ή καλλιτεχνία έν τή χώρα, ήτις έγένετο ποτέ 
ή απαράβλητος αύτής σχολή. Ταΰτα πάντα διηνεκή
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είσιν άντικείμενα δυσάρεστων συγκρίσεων. 'Ομολογώ 
τδ κατ' έμέ οτε δυσκόλως δύναμαι νά διαφωτισθώ έν 
μέσω τών πολιτικών συζητήσεων του αττικού Κοι
νοβουλίου καϊ τών περ'ι τής έξουσία; ερίδων τών κομ
μάτων. Αί δ’ έξωτερικχϊ περίπλοκοι, προστιθέμενοι 
εις τήν αταξίαν ταύτην. ουδόλως συντελοΰσιν δ’πως 
φωτίσωσιν εΐ; τα ομματα ήμών τήν δδδν, ήν βαδί
ζει ή μέλλει νά βαδίση ή τοσοΰτον φυσική καθ’ έαυτήν 
φιλοδοξία έθνους, οπερ έπιζητεϊ τδ μεγαλεϊον έαυτοΰ 
δια τοΰ άνασυνδέσμου πάντων τών διεσπαρμένων 
μελών τή; νομίμου αύτοΰ οικογένειας. Άλλ' ύπάρχει 
τι, περϊ ού πάντες οϊ έχέφρονε; εΰχερώς ώφειλον νά 
συμφωνήσωσΓ δτι, δηλαδή, άδικον είναι τδ καταθλί- 
βειν άδιαλείπτως τον άναγεννώμενον ελληνισμόν διά 
τής άντιπαραθεσεως τοΰ άλλου έκείνου έλληνισμοΰ, 
άφ’ ου άποχωρίζουσιν αύτδν οϊ δέκα αιώνες τών μέ- 
σων χρόνων κα'ι οί τε'σσαρες αιώνες τής μουσουλμα
νικής κυριαρχίας. Άφώμεν τήν αρχαιότητα έν τή 
θέσει καϊ έν τή δόξη αΰτής καϊ μή παρά τών Ελλή
νων αΐτώμεν νά επανέλθωσι καϊ νά έξομοιωθώσιν 
αΰτή έν μέσω τοΰ νεωτέρου κόσμου, τοΰ διά τοσού- 
των επαναστάσεων καϊ προόδων μεταποεηΟέντος. ’Εάν 
δίκαιοι πρδς τήν νεωτέραν Ελλάδα βουλώμεθα είναι, 
άναγνωρίσωμεν πρδ παντδ; τούς μάκρους αΰτν,ς άγώ
νας πρδ; τήν βαρβαρότητα καϊ πρδς τά δεινά, δΓ ών 
διήλΟε, πρϊν ή εις τάς προσπάθεια; αΰτή; πρδς άνά- 
κτησιν τής έλευθερία; αρωγόν τείντ, ή Εύρώπη χε'ρα. 
Ύπέρπολυ ήσθησάν τινες τούς Βοτσαραίους καί Κα- 
νάρεις, πρδ; τους Λεωνίδας καϊ τους Θεμιστοκλέας 
συγκρίνοντε;· τοΰτο ίσως άριστον παράγει αποτέλε
σμα έν τή ποιήσει καϊ έπϊ τοΰ θεάτρου, άλλ’ ή ιστο
ρία οφείλει είναι σπουδαιότερα καϊ λαμβάνειν ύπ’ 
όψιν τήν άπόστασιν τών αιώνων, τήν βχθεϊαν δια
φοράν μεταξύ τών γεγονότων καϊ τών πολιτισμών. 
Διδ καϊ έκ τών άριστων απαντήσεων, ά; οί ‘Έλλη
νες εϊς τού; συκοφάντα; αΰτών ποιούνται, φαίνεται 
μοι ουσα ή άπόδειξις τοΰ τί έγένοντο κατ'αϊώνας ήτ 
τον ήμών άφεστώτα; καϊ τί έπραξαν καϊ αΰτοϊ έπί

σης ώς οί λάδι τή; δυτικής Εύρώπη; πρδ; αναστολήν 
ή μεταμόρφωσιν τών βαρβάρων επιδρομέων τοΰ ρω
μαϊκού κράτους.

’Ολίγον μελεταται ή βυζαντική ιστορία, οΰδ’ 
άνευρε τήν Οέσιν αΰτή; έν τή κλασική ήμών έκπκι- 
δεΰσει καϊ διατελεϊ ουσα έν μέρει κτήμα τής εΰρυ- 
μαΟείας. ΙΙο/ύ,αϊ έντεΰθεν προυκυψαν παρεννοήσεις 
καϊ πλάνα-.. Μετά σύντομον συγκεφαλαίωσιν τής 
ιστορίας τής ελληνικής 'Ανατολής ό Μοντέσκιο; έπέ- 
ραινε τώ 1'3ί τάς περιφήμου; αΰτοΰ Σκέψεις

περϊ τών αίτίωντοΰ μεγαλείου καϊ τής 
παρακμής τών Ρωμαίων διά τών δε- «Δέν 
έχω τδ θάρρος νά δμιλήσω περϊ τών έπακολουΟησάν- 
των δεινών. Λέγω μόνον ότι έπϊ τών τελευταίων αύ
τοκρατόρων τδ κράτος περισταλέν εις τά προάστεια 
τής Κωνσταντινουπόλεως έτελεύτησεν ώς ό Ρήνος, 
δ’στις άπλοΰ; αποβαίνει ρ-υας, ό’ταν εις τδν ωκεανόν 
έκβάλλγ!». Οί γεωγράφοι Οά είχον βεβαίως ένστασίν 
τινα ώ: πρδ; τδν τελευταϊον όρον τή; συγκρίσεως. 
’Αλλά πόσον πλείονα; ένστάσει; έχουσιν οί ίστορικοϊ 
κατά τή; ύπεροπτική; ταύτη; προφασιολογίας τοΰ 
Μοντεσκίου ! Καϊ ομω; ή φράσι; τοΰ δημοσιολόγου 
πολλήν έσχε τήν επιτυχίαν. Ό Γίβων καϊ πολλοϊ 
άλλοι ανέπτυξαν άρεσκευτικώ; τδ θέμα τοΰτο, οπερ 
άπέβη τετριμμένου, περϊ βυζαντική; αύτοκρατορίας 
άπολλυμένης έν αίματηράϊ; διχονοίαι; καϊ έν κενοί; 
φιλονεικίαις τή; θεολογίας. Ιίαροιμιώδει; σχεδδν άπέ- 
βησαν αί βυζαντινοί λεπτολογίαι, καϊ έλησμονήθη 
ύ’τι καϊ έν τή Δύσει ή θεολογία ούχ ήττον ύπήρξε 
πλούσια είς αγόνου; λεπτολογίας. Προκειμένου δε 
περϊ τών εμφυλίων ήτών ξενικών πολέμων, φαίνεται 
οτι καϊ ή Δΰσις κατά τδν Μέσον Αιώνα δεν παρουσι
άζει θέαμα παραμυΟητικώτερον τοΰ βυζαντινού κρά
τους. '11 τών εικονοκλαστών έρι; παραίτιο; έγένετο 
χείμαρροι νά ρεύσωσι μελάνη;, οπερ δέ χεϊρον, καϊ 
χείμαρροι αί'ματος. Άλλ’ ήττονα δάκρυα εις τού; 
απογόνου; ήμών έπροξένησαν αί άπδ τοΰ πέμπτου 
μέχρι τοΰ τρισκαιδεκάτου αίώνος θρησκευτικοί έριδες; 
Καϊ μετ’ αΰτήν έτι τήν ’Αναγέννησιν τών γραμμά
των, ήτις νέαν έποχήν είς τήν ανθρωπότητα έφαί
νετο διανοίγουσα, δέν έσχομεν τούς μακρούς σπαραγ
μούς, οΰ; έπήνεγκεν ή * Αναμόρφωσες καϊ οί αγώνες 
αύτής κατά τή; ρωμαϊκής δρθοδοξία;;'Όσον κάνέγένοντο 
σφοδροί αί μεταξύ τώνέλλήνων θεολόγων φιλονεικιαι, 
ή ανατολική ορθοδοξία ούδέποτε έπενόησε πρδς είρή- 
νευσιν αύτών τοσοΰτον τρομερόν οργανον, δσον έγέ
νετο έν τή Δύσει ή Ιερά έξέτασις. Τδ σχίσμα τοΰ 
Φωτίου, οπερ συνετέλεσε τδν χωρισιών τών δύο ’Εκ
κλησιών, τής ελληνικής καϊ τής λατινικής, άλλά 
δέν έπροξένησε καθ’ εαυτό λίαν σπουδαία; αταξίας, 
έσχε διά τδ βυζαντινόν κράτος τήν ΰλεΟρίαν ταύτην 
συνέπειαν, ότι οί ορθόδοξοι χριστιανού τή; Δύσεως 
παρεγνώρισαν έν τοϊς σχιματικ-κς αύτών άοελφοϊ; τήν 
αδελφότητα τού χριστιανισμού. Ουτω δέ Ενετοί καϊ 
Γάλλοι, άνιϊ τοΰ καταδίωξα·, τδν ισλαμισμόν ε’ν 
Συρία καϊ Μικρά Άσία, κατά τή; πρωτευούση; έπε- 
τέθησαν μεγάλου χριστιανικού κράτους καϊ έπέβαλον 
ος’·τώ διά τή; βία; δέσποτα; βεβαίως ήττον πεπολι-
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τισμένους, ή δσον ήσαν κατά τδν τρισκαιδέκατον αι
ώνα οί ύπουργοϊ καϊ οί στρατιώται ένδ; Κομνηνοΰ. 
Έκνευρισθέν ού’τω τδ βυζαντινόν κράτο; ύπδ τών έχ- 
θρών, οΐ’τινες εκατέρωθεν κατ’ αύτοΰ έμαίνοντο, έ- 
σχεν δμω; έπϊ δύο έτι αιώνα; επίπονον άνεξαρτησίαν. 
Καϊ ό’ταν περιφρονητικός λόγο; γίνηται περϊ των 
τελευταίων αΰτοΰ υπερασπιστών, λησμονεϊται δ’τι, 
έάν ή Κωνσταντινούπολις ύπέκυψε τώ 1453, ή 
Ρώμη χίλια έτη πρότερον δϊς καϊ τρϊ; έάλω ύπδ τών 
βαρβάρων, οΐ’τινες έπϊ τέλους έμειναν κύριοι αύτής. 
Κείμενον μεταξύ τών Ού’νων, τών Άβάρων, τών 
Βουλγάρων, τών Σλαύων πρδς βορραν καϊ πρδς άνα
τολάς, τών Αράβων καϊ τών Τούρκων πρδς νότον, 
τδ μέγα κράτος, ου τδ Βυζάντιονήν ή πρωτεύουσα, 
έγένετο έπϊ δέκα αιώνας τδ προπύργιου, τδ πολλάκις 
μέν κατακτηθέν, πάντοτε δέ άντιστάν, τοΰ πολιτι
σμού κατά πάντων τών βαρβαροτήτων, αί’τινες αλ
λεπάλληλοι κατά τής Εύρώπης έφέροντο. 'Υπέκυψε 
τέλος, άλλά μετά μακράν πάλην. Σκέψασθε πρδς 
τούτοις δτι κατά τήν περίοδον ταύτην τά μοναστή
ρια καϊ τά σχολεϊα διετέλεσαν έν αύτώ έστίαι πνευ
ματική; καλλιέργειας· δτι οΰδέν τών χειρογράφων είς 
ά δφείλομεν δ,τι έκ τών έλλήνων κλασικών υπολεί
πεται ήμϊν, έγράφη ύπδ γραφέως τής Δύσεως- δ’τι 
καϊ αύτή ή γλώσσα διηωνίσθη παρά τοϊς έλλησι 
λογίοις εις βαθμόν άληθώς άξιοσημείωτον μεθ’ δλα 
τά άναπόδραστα αίτια άλλοιώσεως- δτι ή συλλογή 
τών βυζαντινών χρονογράφων άπαρτίζει σύνολον, πρδ; 
δ οΰοέν τδ παραβλητόν έχει ή λατινική Εύρώπη- 
δτι, έάν ή ποίησις ήττον έγένετο γόνιμο; έν τή έλ
ληνική Ανατολή ή έν τή Δύσει, άρκούντως δμως 
σπουοα~ον καϊ έν αΰτή έχει πρόσωπον- καϊ είπατε 
έάν μεταξύ τών τίτλων τού έλληνισμοΰ είναι δίκαιον 
νά λησμονήται τοσοΰτον μακρά άντίστασις είς έχ- 
θρικάς επιδράσεις, τοσαύτη καρτερία πρδ; διαιώνισιν 
μερών τινων τούλάχιστον τή; αρχαία; επιστήμη; 
καϊ τέχνη;.

Ταύτα οί σημερινοί Έλληνες φιλοΰσιν έπανα- 
λαμβάνειν, ταΰτα έλεγε τώ 18GG σοφό; άθηναϊο; 
νομομαθής, ό κ. Σαρίπολος, ύποστηριζόμενο; εϊς 
τοΰτο ύφ’ ένδς τών διδασκάλων καϊ φίλων αΰτοΰ, 
τοΰ κ. Βρούνε δέ Πρέλ. αυτή ή Οέσις ήν εύρίσκω 
έκτεθειμενην έν τώ μεγάλω συγγράμματι τοΰ κ. Πα- 
παρρηγοπούλου περϊ τή; ιστορία; τή; Έλλάδο; καϊ 
ιδία έντώ τελευταίοι αύτοΰ τόμω, τ ή ιστορία 
τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμού. Ί’πό διαφό
ρου; επόψεις ό κ. Βερναρδάκης. ό κ. Βικέλας, πλή
ρεις εΰθύφρονο; ζήλου ύπέρ τών συμφερόντων τής
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πατρίδος αύτών, ό μέν ώς οικονομολόγος, δ δέ ώς 
λόγιος, καϊ κατόπιν ό κ. QueUX de Saint llilairo, 
έν περιεκτικοί συγγράμματι ύπαγορευθέντι ύπδ τής 
Παγκοσμίου Έκθέσεως, διεμαρτυρήθησαν κατά τής 
αδίκου λήθης, εϊς ήν άπδ πολλοΰ καταδεδικασμένη 
έστϊν ή περίοδος αυτή τών ελληνικών χρονικών 
κατέδειςαν δτι οΰχϊ άκλεέϊς είναι καϊ οί Έλληνες 
πολλά; έν αΰτή εύρίσκουσιν ένδοξου; άναμνήσεις προς 
άναγέννησιν, πολλά παραδείγματα πρδς άπομίμησιν. 
Τοσαΰτα σήμερον ζητήματα ύπδ συζήτησιν είσιν έν 
ταϊς δ/θαις τοΰ Δουνάβεως καϊ έν ταϊς άκταϊ; τοΰ 
Βοσπόρου, τοσαΰτα πάθη καϊ άντίζηλοι φιλοοοξίαι 
συγκρούονται, τοσοΰτον ό ελληνισμό; δυσκολεύεται ν’ 
άπαλλάξη τήν άνεξαρτησίαν αΰτοΰ καϊ νά περισυλ- 
λέξη τάς δυνάμεις αύτοΰ δ’που άλλοτε ήνθει, ώστε 
έπιθυμεϊ τις νά διαφωτισθώσι τούλάχιστον τά ζητή
ματα όσα άποκλειστικώς έκ τής ιστορία; άπορρέουσιν. 
Οί σοφοϊ τών Έλλήνων πληρέστατα έχουσι δίκαιον 
διαμαρτύρεσθαι κατά τή; άκηδίας τών νεωτέρων 
ιστορικών ήμών καϊ ύπομιμνήσκειν ήυϊν τού; μά
λιστα άδιαφιλονεικήτου; τίτλους αΰτών εΐ; τήν ύπό- 
ληψιν τή; πεπολιτισμένης Εύρώπη;.

Ε. EGGER.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΠΣ ΕΩΝΣΤΑΝΤΙΑΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ.

Ό ζωηρός καί εύφάνταστος ιδιαίτερος τής 

αγγλικής Σημαίας έντεΰθεν ανταποκριτής, 
έπε’στειλε πρός τήν εφημερίδα ταύτην τήν 

έπομένην γραφικωτάτην καί επαγωγόν περι

γραφήν τής Κωνσταντινουπόλεως. ,
Κατοικώ έν Πριγκήπω. ’Ό τε οίκο; καϊ τδ έν 

αΰτώ δωμάτιον μου κέϊνται έπϊ θέσεως τόσον προς- 
φόρου, ώστε, αναπαυόμενο; έν τή κλίνε( μου καϊ 
μόλι; ύ-ψών τήν κεφαλήν ύπέρ τδ προσκεφάλαιον, 
βλέπω διά τών γλαυκών καϊ μαρμαρυσσόντων τή; 
Προποντίδο; κυμάτων, τού; διαλάμποντα; θολούς 
και πύργου; τή; Κωνσταντινουπόλεω;. Σήμερον έξ- 
ηγέρθην πρωί- ή άτμόσφαιρα ήτο τόσον ε-ΰδία καϊ 
καθαρά, ό όπισθεν τοΰ οίκου μου άνατέλλων ήλιος 
έχυνε τόσον δαψιλή κύματα φωτός, καταυγάζων ίά; 
τή; πρωτευούση; οικοδομά;, ώστε διέβλεπαν άκριβώ; 
πάσα; αΰτών τά; λεπτομερεία;, καίτοι ή μεταξύ ‘ 
αύτών καϊ έμοΰ άπόστασις ήτο δώδεκα μιλίων. Τά 
παλαιά τοΰ Έπταπυργίου τείχη, παρά τήν άκραν 
τοΰ Βυζαντίου, ή μεγαλοπρεπή; καϊ σοβαρά Άγια 
Σοφία, οί θόλοι καϊ πύργοι τοΰ τεμένους Σουλτάν ·
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Άχμέτ, πολλήν τινα χάριν καί κομψότητα έχοντε;. 
τα τους κήπου; των παλαιών ανακτόρων κατακο- 
σμοΰντα δένδρα· οί εν έκατέρα άκτή φάροι, δεικνύον- 
τι; την εισοοον τοΰ Κερατίου κα’ι Βοσπόρου· αί έν 
Χαλκηοονι λευκα’ι τών προσφυγών σκηναί· αί κυπα- 
ρισσοστεφέΓς τής Χρυσοπόλεως χορυφάί, γλυκείας τε 
και πικρά;, προσφιλείς τοΐς Άγγλας, άνακαλοΰσαι 
αναμνήσεις- οι όπισθεν τών κορυφών έκείνων κυμα- 
τοειδε'ς λόφοι, οίτινες διά τοΰ Βοσπόρου φαίνονται 
συνεχόμενοι, ταΰτα πάντα ώς μεγαλοπρεπέστα
τα πανόραμα παρίστατο ενώπιον μου. Καί τί; 
ποτέ δύναται νά περιγράψη τδ θεσπέσιον κάλλος 
τούτου τοΰ θεάματος ; Τήν Κωνσταντινούπολή χα- 
ρακτηριζουσιν αι σκιαί καί ποικίλαι αποχρώσεις τών 
γλαφυρών επικλινών λόφων, ή άπαστράπτουσα τών 
βόλων καί πύργων λευκότης, αί άνισοι γραμμαί καί 
τα διάφορά χρώματα τών οικημάτων, ή ανταύγεια 
τών σπινθηρακιζόντων ύδάτων καί ή φυτεινοτάτη 
του αίθέρος διαύγεια — διότι ένταΰθα κατά τήν ώραν 
ταύτην τοΰ ένιαυτοΰ, ό αιθήρ φαίνεται ύπέρπλεως 
απειραρίθμων ψηγμάτων χρυσοΰ. — Ό μή ίδών α
δύνατε' νά φαντασθή τήν δπερθαύμαστον τής Κων
σταντινουπόλεως φύσιν άλλ’ οστις ε’δεν άπαξ ουδέ
ποτε λησμονεί αύτήν. Άν ίζησε; έν Λονδίνω έπί 
χρόνον μακράν, δύνασαι προσηκόντω; νά έκτιμήσης 
το άςιολατρευτον τής Κωνσταντινουπόλεως κλίμα.

Μανθάνω ότι άφ’δτου έκ Λονδίνου άπήλθον, συνή- 
Ocoav νά έγγράφωσιν έν βιβλίοι; έφ’δπόσα; καθ'εβδο
μάδα ωρα; τοΰ ήλίου άποΛαύουσι. Δίκαια ή συνή
θεια αυτή· ό μεν πένης έπιμελώς παν λεπτόν καί 
δηνάριον υπολογίζεται, ίνα προσθή αύτώ τοΐς έπι- 
μόχθως ήδη συλλεχθεΐσι, ό δέ έκατομμυριοΰχο; ούδέ 

σκέπτεται περί τοιούτων λεπτολογιών. Καί ήμεΐς 
λοιπδν ένταΰθα πάντε; ειμεθα έκατομμυριοΰχοι, 
έχοντε; τοιοΰτον άπλετον ήλιον. Τμεΐς, λαοί τή; 
Δύσεως, ήκιστα γνωρίζετε τδν ήλιον. ’Εν τή’Ανατο
λή έλέχθη περί αύτοΰ, ότι χαίρων διατρέχει ώς 
γιγας τδ στάδιον αύτοΰ καί πράγματι μόνον έν 
'Ανατολή δύναται νά φανή δ’λον τδ κάλλος τής εΐ- 
κόνοσ ταύτη;. Ό ήλιο; ένταΰθα ανατέλλει αίφνης, 
άφίνει τδν νεφοσκεπή ναόν αύτοΰ, καί πάραυτα πάν

τες αυτοΰ οί ύπήκοοι προσκυνοΰσιν αύτώ. Διατρέχει 
γεγηθώ; τδ στάδιον αύτοΰ, πληροί ευθυμία; τών 
νέων τά; καρδία;, θάλπει τούς γέροντας, παρέχων 
αύτοΐς νεανικήν πνα άκτινοβολίαν. Πεπαίνει τοΰ 
πλουσίου τούς στάχυας, άνακουφίζει τοΰ πτωχοΰ τήν 
ένδειαν, πέμπει ζωογόνους ακτίνας έπί πονηρού; καί 
αγαθούς, φθάνει εις τδ τέρμα τοΰ σταδίου, σπεύδει 

ν άναπαυθβ εν τώ ώκεανώ καί τόσον ταχέως εΐ; αύ
τδν καταβυθίζεται, όσον ταχέως καί έξήλθεν.

Έτόλμησα νά παρατηρήσω τά ολίγα ταΰτα, διότι 
φρονώ ότι από πολλοΰ ήδη χρόνου τά πεπολιτισμένα 
έσπέρια έθνη συντόνως έργάζονται πρδς έξασφάλισιν 
καί διακανόνισιν τοΰ μέλλοντος τής Κωνσταντινου
πόλεως. Διά τίνος προγενεστέρας μου έπιστολή; έξε- 
θεμην ύμΐν διατί ύπολαμβάνω ότι ήδη παρακμάζει 
ή υπεροχή τής Κωνσταντινουπόλεως, ώ; πρωτευού- 
σης άμα καί έμπορικοΰ λιμενο;. Άλλ’ ούχ ήττον εί
ναι άληθές ότι ή Κωνσταντινούπολις είναι έπίγειο;
όντως παράδεισος, έχουσα παν τδ εύκταΐον όπως 
άποβή τδ γενικόν εντρύφημα τοΰ σύμπαντος κόσμου. 
Τά ατμόπλοια ήλάττωσαν μέν τήν σπουδαιότητα 
τοΰ λιμενος τής βασιλίδα; τών πόλεων, διηυκόλυναν 
όμως τοις περιηγηταΐς την πρδς αύτήν προσε’γγισιν, 
ναι μήν καί πασιν έκείνοις, ών ή επισφαλής ύγιεία 
ZPflfc ένισχύσεως, διά τή; έν τώ ζωογόνω κλίματι 
τοΰ ώραίου Βυζαντίου διαμονής.

Άλλ’όμως δ σήμερον έπισκεπτόμενος τήν Κων
σταντινούπολή περιηγητή; ευρίσκει αυτήν ε'ν άθλιω- 
ΐέτγι καταστασει. Τα ξενοοοχεΐα, ’ έςαιρουμένων 
τινων, είναι σπάνια, άθλια καί υπέρογκων τιμών. 
Λέγων δ’ ότι αί δδόί έν ταΐς εύρωπαϊκαΐ; συνοικίαις
έχουσιν ελεεινόν λιθόστρωτον, λέγω έλάσσονα τής 
άληθείας, διότι πράγματι δέν έχουσι λιθόστρωτον. 
Άν δαίμων τι; διεσκόρπιζε διά πυρίτιδας πληθύν 
λίθων έπί τής έν Πέραν μεγάλης όδοΰ, ήθελεν επιτύ
χει τόσον καλώς τήν στρώσιν τών άγυιών, όσον αύτή 
ή δημαρχία. Τά μέν οχήματα είναι βδελυρά, τά δέ 
φορεία τιμής ύπερόγκου. Προτιμότερον δέ νά μετα- 
κομίζηταί τις διά τινο; αχθοφόρου ή νά κάθηται έν
άγοραία άμάξη.

Έν Κωνσταντινουπόλει αί αποστάσεις είναι μέ-
γισται· δαπανα; πολύτιμον χρόνον καί άρχίζεις ν’άδη- 
μονή; πρίν ή ευρτ,ς ίν ζητείς οίκον.

Τα άτμοπλοια τοΰ τε Βοσπόρου καί τών νήσων 
είναι άθλιώτατα, παλαιαί αί μηχαναί καί 'φθαρμέ
νοι οί λεβητες αυτών. Πάντοτε ΰπερπληοοΰνται επι
βατών, ή δέ διεύθυνσις πάντγ, ολιγωρεί τής εύμα- 
ρειας των έν τ-ρ πρώτ·β θέσει καί τής τών κυριών. 
Άλλ’ εκτός πάντων τούτων παρατηρεΐται σήμερον έν 
πάσαι; ταΐς τής πόλεως συνοικίαις ένδειά τι; καί 
κατήφεια. Καίτοι δ’ή ένδεια αύτη γενναίως άμα 
και καρτερικοί; υποφερεται, αλλ’όμως δέν είναι ευά
ρεστο; τοί; διαβατικοί; περιηγηταΐς. Έκ τούτων εύ- 
κολως τις εννοεί διατί ό δέκα ή δεκαπέντε ήμέρας 
έν Κωνσταντινουπόλει μενών περιηγητή; άποκομίζει
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μεθ'έαυτοΰ θλιβερωτάτας αναμνήσεις, ών ενεκα ού 
δένα τών φίλων αύτοΰ προτρέπει νά έλθγ, πρό; έπι- 
σκεψιν αύτής.

Καί δμω; πάντες οί έπί πολύ έν τή πολει ταυτγ, 
διαμείναντες, καίτοι έγνώρισαν καί τάς άλλας τή; 
Εύρώπης πρωτευούσας. ούχ ήττον άνομολογοΰσιν 
ίτι δέν ύπάρχει χώρα τερπνοτέρα καί Οελκτικωτέρα 
τή; Κωνσταντινουπόλεως. Καί όντως, πρώτιστα και 
μάλιστα ή Κωνσταντινούπολις έπρεπε νά ήναι το 
παγκόσμιον ιατρείον άλλά δυστυχώς στερείται 
καθ’ ολοκληρίαν ύγειονομικοΰ διοργανισμοΰ, ει καί 
άλλως είναι πασών πόλεων ύγιεινοτάτη. Έν Αον- 
δίνω έδαπανήθησαν εκατομμύρια πρδ; καλήν των 
υπονόμων διοχέτευσιν' καί δ'μω; δέν κατωρθωθη νά 
γείνη ή Bclgrana τόσον ύγιεινή, όσον καί αυται αί 
πολυανθρωπόταται συνοικίαι τής τε Κωνσταντινου
πόλεως καί τοΰ Σταυροδρομιού.

Πολλά δέ τά συμβαλλόμενα πρδ; τήν τοιαύτην 
τή; πόλεω; ύγιεινήν κατάστασιν. Πρδ; άνταξιαν 
τούτων έκτίμησιν καί κατανόησιν, άνέλθωμεν ε ς 
τδν ύψηλδν Πύργον τοΰ Χριστοΰ, ή εΐ; τήν στέγην 
πολυωρόφου οικία;, κείμενη; έν τή ύψηλοτέρα τοΰ 
Πέραν κορυφή. Έντεΰθεν, βλέποντε; τα; εκατέρωθεν 
τοΰ Κερατίου άλλήλων ύπερκειμένας δδού;, παρατη
ρούμε·/ οτι πανταχοΰ αί οικιαι η χωρίζονται η πε- 
ρικυκλοΰνται ύπδ κηπίων καί αμπέλων καί πολλών 
σύκων. Αί μικροί αυται χλοηφόροι οάσεις έν μεσω 
πασών έκείνων τών οικιών καί οι μεγάλοι εκείνοι 
κυπαρισσώνες, οί τά πολυάνδρια επισκιάζοντες, τά 
μάλιστα συμβάλλονται πρδ; καθαρισμόν καί άποσό- 
βησιν τών άπδ τη; πόλεω; μιασμάτων. Τούτοι; 
δ προσθετέου καί ότι ή Κωνσταντινούπολις, περίρ- 
βυτο; ουσα, εικότως ύπδ τών άνεμων άδιαλείπτως 
καθαρίζεται, ήδη δέ ούτε φωταέριον σχεδόν άναλι- 
σκουσιν, ούτε πΰρ καίουσιν έπί δκτώ τοΰ ένιαυτοΰ 
μήνα;· άν δέ ποτέ καύσωσι πΰρ σχεδόν ούδέποτε 
καίουσι γαιάνθρακας. Ταΰτα πάντα ομω; πρέπει νά 
μεταβληθώσι. διότι έχομεν άνάγκην πλείονο; φω
ταερίου, δφείλοντε; σύναμα νά καίωμεν και γαιάν
θρακα;, διότι άπδ ημέρα; εΐ; ήμέραν πολυτιμότερα 
γίνεται έλαττουμένη ή καυσοξυλεία. Έν τούτοι; 
ελπίζω ότι ή ξηρασία καί ή έλαφρά ατμόσφαιρα και 
τά διαρκή τοΰ άέρο; ρεύματα, τά διερχόμενα τήν 
Κωνσταντινούπολή, θέλουσι σώζιι ήμδ; από της 
βλάβης, ήν έν τή δύσει προξενεί δ έκ τών γαιανθρά

κων καπνό;.
Άνωτέρω ε’πον ό'τι ή Κωνσταντινούπολις περί - 

κυκλοΰται ύπδ θαλάσση;" ®^λ’ δποια; θαλάσση,'
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Ό Κεράτιο;, δ Βόσπορο;, ή Προποντίς διηνεκώς 
μ’ εύφραίνουσι καί μέ καταθέλγουσιν. Άλλ’ ίσως 
πρδ; καιρόν φανή μονότονος δ γλυκύ; και αδιάκοπος 
φλοίσβο; μή πλημμυρούσης θαλάσση; εις τά ώτα 
έκείνων, οί'τινες έπί πολύ έσυνήθισαν ακούοντε; τον 
ρόχθον τή; έπί τών βράχων καί τροχάλων θραυομενης 
πλημμύρας. Άλλ’ ομω; θάλασσα μή πλημμυροΰσα 
έχει πλείονα θέλγητρα ή ποταμό; πλυμμηρών. Είναι 
υ,έν ένταΰθα πάντοτε ύψωμένα τά ύδατα, ούοεποτε 
ομω; ύπερεκχειλίζουσι καί ούδέποτε περιβάλλονται 
ύπδ πλατείας βορβορώδους ζώνης. Οί ειρηνόφιλοι 
κάτοικοι τών ωραίων τής θαλάσση; ταύτη; άκτών 
ουδέποτε ταράσσονται ύπ’ αίφνηδίιον τών ύδάτων 
επιδρομών, άλλά τά ύδατα ταΰτα είναι και τοσον 
βαθέα, ώστε μεγάλα πλοία άγκυροβολοΰσι παρά τήν 
άκτήν. Προχθές είδον πλοΐον δισχιλίων τόνων, άγκυ- 
ροβολοΰν πρδ τής τοΰ Μεγάλου Ρεύματος προκυμαίας 
καί άποβιβάζον τδ έκ γαιανθράκων φορτίον έπι τής 
δημοσία; δδοΰ. "Ετερον πλοΐον, κακώς όδηγηθέν, 
τόσον προσήγγισε πρδς τήν έν Κουσγουντζουκιω 
άκτήν, ώστε δ δόλων αύτοΰ διεπέρασε τήν οικία/ 
πασσα. Άν δ’ ό Μουσοΰρος κατορθώστ( τήν πραγμά 
τωσιν τοΰ περί αποθηκών σχεδίου αύτοΰ, αί απο- 
θήκαι αυται δύνανται νά κτισθώσι παράκτιοι, τά δε 
πλοία ν’ άγκυροβσλώσι παρά τάς Ούρας αύτών καί 
οιά γερανών ν’ άποβιβάζωσι τδν φόρτον εις τάς οια- 
φόρους τών άποθηκών δροφάς.

Άλλ’ δσον τδ βάθος τών ύδάτων τούτων είναι εκ
πληκτικόν, τόσον θαυμαστή είναι καί ή διαφάνεια, δ 
δ’ ιχθύς φαίνεται περισκαίρων, δσον βαθεως και άν 
κολυαβα. "Οταν κατά τδ έαρ διέρχωνται τήν Προ
ποντίδα τά πλήθη τών ’ιχθύων, μεταβαίνοντα είς τδΖ 
Εύξεινον, τότε πλέουσι παρά τήν άκτήν, άποφευ- 
γοντα τούς άποσκόπους. Τότε οέ και οί τάςβοσπορι- 
τιδας οίκοΰντε; άκτάς εξέρχονται έπί τδν ουδόν τής 
θύρας καί άλιεύουσιν αύτοί τδν ίχθύν τοΰ γεύματος.

Ταΰτα πάντα άποτελοΰσι τδ ύλικδν, δπερ μελ- 

λουσι νά έργασθώσιν οί τή; Τουρκία; άναμορφωταί, 
<5ν οί κόποι άμειφθήσονται έκατονταπλασίως. Τά 
πάντα έλκύουσιν αύτούς. δ σχηματισμός, δ ούρανδς, 
τά ύδατα τής πόλεως. Ή γή είναι γόνιμος, τδ κλί
μα πρόσφορον τοΐς παντοδαποΐ; καρποί; καί άνθεσιν. 
Ό Βόσπορο; είναι ή λαμπρότατη τοΰ κόσμου δδδς, 
u-ήχος μέν έχουσα πεντεκαίοεκα μίλλια, υέσον δ’εύ- 
ρο; τρία περίπου τέταρτα μιλλιου. Διά τή; οδοΰ 
ταύτης Εύρώπη καί Άσία δρέγουοιν άλλήλαις χεΐρα 

αδελφικήν.
Άλλά τίς ποτέ δύναται νά περιγράψ^ τήν έν έαρι
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χαί φθινοπώρω θεσπεσίαν και θαυμαστήν αίγλην των 
γοητευτικών τούτων τοποθεσιών; Έν μέν τώ έαρι 
αί καστανέαι, αί φιλύραι, αί άκακίαι, μεμιγμέναι 
μετά τών δένδ,ων της Ίουδαίας, εύωδεώβι καέ πρα- 
σινίζουσιν έπέ τών λόφων. Έν δέ τώ φθινοπώρφ τά 
άναρρι/ώμενα τής Βιργινίας φυτά έπιστρωννύουσι 
πάντας τούς τοίχους δι’έπιχαρίτων καέ πλουσίων 
κρωσσών, παρέχοντα τή ρωπογραφία απειραρίθμους 
φλογώδεις ανταύγειας.

ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ1.

“Εν τινι τών δημοσίων διαλέξεοίν μου έν τή 
λέσχη Μνημοσύνη, έξελεξάμην ώς θέμα την επίδ
εσην, ην ή πατροπαράδοτος φυσική τών ατόμων 
κατάστασις έξασχέϊ έπέ τής δημοσίας υγείας τον 
έθνών. Είπον δέ τότε οτι, κατά τούς καθ’ ήμάς 
χρόνους, φαίνεται ή φυσική ρώμη τών ανθρώπων 
έκπεσοΰσα τοϋ βαθμοΰ, ίν είχε παρά τοϊς άρχαίοις 
καέ ότι έν γένει δ δργανισμά, καέ ή ά/άπτυξις τοΰ 
σώματος έξησθένησεν εις τρόπον, ώστε μάτην ήθέ- 
λομεν ζητήσει σήμερον τάς ρωμαλέας έκείνας καέ 
στιβαράς γενεάς, ών τδ ανδρικόν καέ άριπρεπές μαν
θάνομεν έκ τής ιστορίας, τδν δέ τύπον τοΰ κάλλους 
καέ τής κανονικότητας παριστώσιν ήμϊν οί ανδριάν
τες, οί πιστοέ ουτοι μάρτυρες τής καλλιτεχνικής 
διαπλάσεως καέ ευεξίας τών άρχαίων.

Έζητήσαμεν τάς αιτίας τής τοιαύτης έκπτώ- 
σεως καέ έξασθενήσεως, ήρευνήσαμεν έν τοϊς θεσμοϊς 
καέ τοϊς ήθεσι τών άρχαίων έθνών καέ τοΰ καθ'ήμας 
πολιτισμοΰ καέ ευρομεν ό'τι αί αϊτίαι αυταί εϊσιν 
έξωτερικάέ καέ έσωτερικαέ, ήτοι ές υποκειμένου καέ 
έξ αντικειμένου.

Α( άπαιτήσεις τής κοινωνίας, αί δυσφόρητοι 
ύποχρεώσεις τοΰ βίου, ύφ’άς διατελοΰμεν αείποτε 
πιεζομενοι, δ βρασμός τών παθών, ό συνταράσσων έκ 
βάθρων τήν άθλίαν ήμών ίίπαρξιν, ή διηνεκής εν- 
τασις καέ άκατάπαυστος πάλη καέ ταραχή τοΰ 
πνεύματος, ή άκατάσχετος φιλοπλουτία καέ φιλο
πρωτία, καέ πολυτέλεια, καέ σπουοαρχία καέ, συνε- 
λόντι είπεΐν, ή πυρέσσουσα κατάστασις ήν πολιτι- 
σμ.δν άπεκαλέσαμεν, καέ καθ' ήν ή υγεία εύρίσκεται 
άείποτε οίονεέ εϊς μονομαχίαν μετά τής ήδονής κα'ι 
τών άπολαύσεων, άπαντα, λε'γω, ταΰτά εϊσιν αί έξ 
άντικειμένου αϊτίαι τής ήμετέρας φυσικής έξχσθε- 
νήσεως, ίσως δέ καέ ηθικής καταπτώσεως.

*) Έκ τών δημοσίων διαλέξεων τοΰ κ. Ξ. Ζωγοά- 
φου, ΐατροΰ.

ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΣΗΣ1Σ,

Τάς o' έξ υποκειμένου αιτίας ζητητέον έν τω μυ-
στηριώδει έκείνω νόμο», τώ έν τοϊς σπλάγχνο·.; τοΰ 
άνθρώπου έντετυπωμένω, δι' ού αί φυσικάέ καέ 
ήθικαέ ιδιότητες τών γονέων μεταδίδονται μεταγγι ■ 
ζόμεναι, ούτως είπεΐν, εις τά εαυτών τέκνα. Έν τώ 
νόμω τούτω έγκειται τδ μυστήριον τής άρχικής εύ- 
ρωστίας καέ ρώμης, ή τής καχεξίας καέ τοΰ μαρα
σμού τοΰ ανθρωπίνου γένους. Έν τώ νόμω τούτω 
έγκειται ό άριάδνειος μίτος, δ δοηγών ήμας είς τήν 
ευεξίαν καέ μακροβιότητα (όταν καέ ή άνατροφή 
έπέλθη βοηθός), ή τήν φθίσιν καέ τδ ώκύμορον.

*Αν δέ καέ δραπέτης δ νόμος ουτος, αν καέ ανυ
πότακτος τή άνθρωπίνη διανοία ύπεκφεύγη τάς έ
ρευνας ήμών, καέ διαλανθάνη τους ύπολογισμούς, 
ούχ ήττον, οδηγούς έχοντες τάς έκ τών ύστερων 
παρατηρήσεις τών φυσιοδιφών, δυνάμεθα νά άνεύ- 
ρωμεν καέ καταλάβωμεν τάς περιστάσεις καέ συν- 
Οήκας έκείνας τής φόσεως, έξ ών άναρ'ρώννυνται αϊ 
κράσεις καέ άνακαινίζονται, ούτως είπεΐν, αί γενεαί.

Περέ τών συνθηκών λοιπόν τούτων καέ φυσικών 
συνδυασμών, τών τοσοΰτο έπιδρωντων έπέ τών άτό- 
μων, τών οικογενειών καέ τής άνθρωπότητος έν 
γένει, προτίθεμαι νά ομιλήσω έν τή διαλέξει ταύτη, 
ήτοι περέ γάμου, δστις έστέ τδ στάδιον τής ένερ
γείας τών έν λόγω φυσικών συνδυασμών, καέ άφ' ού 
έξήρτηται ή υπαρξις ήμών ύπδ υγιεινήν έποψιν.

Ό ελληνισμός, οστις κατεβίβασεν έπέ τής γής 
τδν Θεδν, καέ άνεβίβασεν είς τούς ουρανούς τδν άν
θρωπον, ό άποθεώσας πάντα τά τοΰ έθνικοΰ κόσμου 
στοιχεία, καέ δούς μορφήν καέ σχήμα εις πάσαν 
ιδέαν, είς πάσαν ενέργειαν, έθεώρησε τδν γάμον ώς 
ναόν, έν ω έκτελεΐται καέ καθαγιάζεται ή ένσάρκωσις 
τής διανοίας, ή ένανθρώπισις τοΰ λόγου. Καέ αλη
θώς δύο αυτοτελείς ζωάέ συγχέονται πρδς παραγωγήν 
τρίτης αυτοτελούς έπίσης καέ άνεξαρτήτου. Καέ δ 
χριστιανισμός δέ, κατανόησα; δεόντως ού μόνον τήν 
πνευματικήν καέ ηθικην έπενεργειαν αύτοΰ έπέ τοΰ 
άνθρώπου, άλλά καέ τήν φυσικήν, κατέταξεν αύτδν 
έν τοϊς μυστήριοι;, Οεσπίσας ό'τι τδ μυστήριον 
τοΰτο μέγα έστίν. Ούδε'ις άρα δ άρνούμενος ό’τι δ 
γάμος έστ'ιν ή σπουδαιότερα κα'ι έμβριθεστέρα πράξις 
τοΰ βίου ήμών. Κα'ι όμως ίδωμεν πέριξ ήμών καέ 
σκεφθώμεν επ'δλίγον πόση άρα φροντές, πόση προσο
χή, πόση έρευνα καταβάλλεται πρδς τήν επιτυχή 
έκτέλεσιν τοΰ μυστηρίου τούτου, ήτοι πρδς κατάλ
ληλον εύρε ιν τών όντων έκείνων, ών ή έ'νωσις 
σκοπδν κύριον έχει την επιτυχή τέκνωσιν.

Νΰν μέν πάθος τι έφήμερον, ού τδ τέρμα (ή κατά 

τούς βωμαντικούς ό τάφος) έστέν δ γάμος αύτδς, 
«στις γυμνήν παρίστησί τήν πραγματικότητα, νΰν 
δέ κενοδοξία τις ή φιλοτιμία άτοπος πρδς τδ συγγε- 
νεΰσαι μετά ισχυρών καέ εύγενών, άλλοτε πάλιν, τδ 
καέ ίσχυρότερον, ή κερδοσκοπία κα'ι τδ πλουτήσαι εκ 
τών κόπων τών άλλων, εΐσ'ι τά έλατήρια τοΰ γάμου, 
άπερ δ καθ' ήμάς πολιτισμός παρεδέξατο κα'ι καθιέ
ρωσε·/ έν τή έκπεπτωκυία ήθική αύτοΰ καταστάσει.

Καέ τδ ύποχωρεΐν τώ πάθει έκείνω, τή γλυκεία 
έκείνη κλίσει, ήνπερ ή φύσις ένεστάλαξεν ε'ν τή 
καρδία τοΰ άνθρώπου, καέ εϊς ήν ύπετάγησαν και 
βασιλείς καέ υπήκοοι, καέ σοφοέ καέ άπαίδευτοι 
καέ πάντες οί καρδίαν φέροντες, υποφερτόν εστιν ότε. 
καέ ωφέλιμον τή εύτεκνία, καθ'όσον είναι αληθές 
οτι τδ ηθικόν επενεργεί τά μάλιστα επέ τοΰ φυσι
κή- άλλως τε δ'ε ύπάρχουσι περιστάσεις, ώς πάντες 
γνωρίζομεν, καθ’ άς δέν δυνάμεθα άτιμωρητεϊ νά
καταπνίξωμεν έν τω τέλματι τής ήμετέρας λογικό- 
τητος τδ σφαδάζον έκεΐνο καέ συνταράσσον ε'κ βά
θρων τδν οργανισμόν αίσθημα, ό’περ ό ούρανδς εν τη 
δργή αύτοΰ ή τή φιλότητι ένεφύσησεν ήμϊν είναι,

δεδικαιολογημένονλέγω, υποφερτόν χα'ι ού σπανίως
τδ ύπείχειν αύτώ καέ συμμορφοΰσθαι ταϊς περι-

στάσεσιν.
Άλλ' όταν ήρεμος ή καρδία σιγά, δ οέ νοΰς ελεύ

θερος δύναται έν ψυχρότητι νά σκεφθή ώρίμως. είναι 
άσυγχώρητον νά μή σταθμίζωμεν άκριβώς άπάσας 
τάς περιστάσεις, τάς άναφερομένας εις την εκλογήν,
άφ’ ής έξαρτάται ή τύχη καέ τδ μέλλον ού μόνον 
τής οικογένειας, άλλά γενεάς δλοχλήρου, ητις ΟεΛει 
φέρει έν έαυτή άνεξάλειπτον τήν τε ηθικήν καέ φυ
σικήν σφραγίδα τοΰ χαλοΰ ή τοΰ κακοΰ τής εκλογής- 
είναι άσυγχώρητον, λέγω, καέ ή μεταμέλεια παρά
καιρα καέ άνωφελής, «ταν έν τή τελευταία, ταυτη 
περιπτώσει ίδωμεν τά μέν τέκνα φέροντα ύπαρςιν 
χαχεκτικήν χαέ άθλίαν, τάς δέ οικογένειας άνευ μέλ
λοντος διαρκούς. καέ τήν γενεάν έκείνην έκνενευρι-

σμένην καέ νοσηράν I
Οί αρχαίοι νομοθέται τοσοΰτο καλώς ένόησαν 

τήν σπουδαιότητα τοΰ ζητήματος τοΰ γάμου ώς πρδς 
τήν υγιεινήν κατάστασιν τής πολιτείας, ώστε επε- 
βαλλον διατάξεις χαέ νόμους, καθ' ο3ς τδ άτομον εοει 
θυσιασθήναι ύπέρ τής γενικής ώφελείας της κοινω
νίας, ήν έθεώρουν έκ βάθρων άπειλουμένην, ει μη 
έμπόδιζον τάς άναρμόστους καέ άκαταλλήλους συ

ζεύξεις.
01 Ίνδοέ κα'ι ’Εβραίοι πολλάς ε·χο/ επι του-ου 

έντολάς, ών δ κύριος λόγος ήν ή ύγιεινή' δ δέ Σόλων

?να ε'μποδίση τδ ίσχυρότερον αίτιον τών υγιεινως 
άτυχων κα'ι 'άναρμόστων γάμων τήν κερδοσκοπίαν, 
κατήργησε τήν προίκα «άφελών τάς φερνάς, ιματικ 
τρία κα'ι σκεύη μικροΰ νομίσματος άξια κελευσας· 
έτερον δέ μηδέν ού γάρ ίβούλετο μισθοφόρον ούδ ωνιον 
είναι τδν γάμον, άλλ’ έπέ τεκνώσει, καέ χάριτι, και 
φιλότητι γίνεσαι τδν άνδρδς καϊ γυναικδς συν
οικισμόν (Πλουτάρχ. έν Βίω Σόλωνος).,

' Αλλα τότε ήδύνατο ό νόμος ούτος νά έφαρμοσθη 
άκριβώς. έπειδή έτερος νόμος «άτιμίαν προσε'θηκε 
τοϊς άγάμοις, τιμής τε καέ θεραπείας, ην νέοι πρε- 
,βυτέροις παρέ’χον, έστέρηντο οί άγαμοι, οτιτοις 
νόαοις άπειθοΰσιν έφ’ ώ καέ τδ πρδς Αερκυλλιοαν 
όηθ'εν ούδε'ις έμέμψατο, καίπερ εύδόκιμον ίντα στρα
τηγόν. Έπιόντι γάρ αύτώ, τών νεωτέρων τις έδρας 
ούχ ύπέΤξεν είπών .ούδέ γάρ έμοϊ σύ τδν ύπείξοντα 

γεγέννηκας.ξΠλουτ. Λυκ). Τότε ήκατάργησις των 
φερνών ήν κατορθωτή, άλλά σήμερον τοιοϋτον τι 
νομοθέτημαθά είχεν ώς άμεσον άποτέλεσμα, την 
έπ'ι αάλλον α-7ςησιν τοϋ άριθμοΰ τών αγάμων , Πα- 
ράδειγυα ε’στω ήμϊν δ άφορισμδς τοΰ πατριάρχου 
Σαμουήλ τοΰ Α' κατά τών έπέ χρ /μασι γυναϊκας 

είς γάμου κοινωνίαν λαμβανόντων).
Όφείλομεν δ'ε νά όμολογί,σωμεν ό’τι τδ σύστημα 

τοΰτο τών προικών, όπερ κατά τούς καθ' ήμάς- 
νους έλαβε διαστάσεις άνυπολογίστους. αποβαίνει
δλέθριον, καθ’ ίσον άφορα τήν έκλογήν τής γυναικός 
καέ τδ μέλλον των τέκνων 2ν ή θυγάτηρ του πλου
σίου ε“χη ουσικόντι έλάττωμα δυνάμεων νάμεταοοθή 
καέ εΐς’τά τέκνα, Ιν φέρη τδν τύπον τοϋ λυμφα- 
τισιαοΰ, ή καέ αύτά τά σπέρματα νόσου μεταδοτικής, 
άδιάφορον, ούδείς περ'ι τούτων καέ τών τοιούτων 
λόγος. Ή προέξ καλύπτει τά πάντα, τδ πολύφερνη 
τυφλοί τδν γαμβρόν, μεθύσκει τούς γονείς, καέ εν τφ 
προσώπφ τής νύιαφης άνακαλύπτουσι τδ κάλλος τ ης 
Αφροδίτης καέ τών Χαρίτων τδ άωτον.

Κατά τοΰτο όμολογητέον ό'τι είμεθα πολύ υποδεέ
στεροι καέ αύτών τών ζώων. Έπιτραπήτω μοι 7 
άναφέρω ένταΰθα παρατηρήσεις τινάς περίεργους τών 
ζωολόγων, ίκανάς νά καταδείξωσιν ό'τι δ λεγόμενος 
πολιτισμό; ήμών κατεβίβασε τδν άνθρωπον ε'ς βαθ- 
[εδν ταπεινότερου τών ζώων ώς πρδς τά ελατήρια 
τά πείθοντα ήμάς είς συζυγίαν, ούδόλως ο άσφακι- 
ζοντα ούτε τήν άτομικήν εύαρέσχειαν κα'ι ευτυχίαν, 
ούτε τή; γενεά; ήμών τήν εύρωστίαν και ρώμην.

.Οί λέοντές εΐσι πάντοτε πολυαριθυότεροι τών 
λεαινών (λέγει Γεράρδος δ λεοντοδάμα; . διότι πληθυ; 
αύτών άπόλλυται κατά τήν όδοντοφυϊαν. Κατα συν
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έπειαν, πολλάκις μαίνεται μία κυρία λέαινα περι- 
στοιχιζομένη ύπδ τριών καί τεσσάρων λεόντων οί 
φριχτοί ουτοι μνηστήρες άφοΰ περιπαΟώς πρώτον 
άτενίσωσι την κομψευομένην Πηνελόπην των, αίφνης 
σμερδαλέαν βαλόντες δρυγήν, δρμώσιν δ εις κατά τοϋ 
άλλου, καί παραδίδονται εϊς μάχην φρικώδη, ής 
γέρας έσται, ή ΰπερηφάνως άναμένουσα νύμφη τον 
αναδειχΟησομενον νικητήν.

• Άλλ’ αν ή πάλη παρατείνηται έπ'ι πολύ άνευ 
αποτελέσματος, ανυπόμονος ή λέαινα, ή ωραία αύτή 
Έλε'νη, δδηγεϊ τούς μαχητάς εις λέοντα εΰρυσθενε- 
στατον, ου ί βρυχηθμός βαρύ ήχήσας ειλκυσεν άλ
λοτε τήν εύνοιαν αΰτν,ς.

• Είναι δέ περίεργον δ'τι οί αίματόφυρτοι ουτοι 
έρασταί καταλείποντες πχραχρήμα τήν πάλην ύπο- 
τάσσονται καί ακολουδοΰσι τήν λέαιναν παρά τώ νεω 
αντεραστή· αί διαπραγματεύσεις είσί βραχύτατα!· 
οί άφρονες έπιπιπτουσι παραχρήμα κατά τοϋ προτι- 
μωμενου λέοντος, δ'στις εΰρύνωτος λίαν δε’χεται ά- 
κλονήτως τήν προσβολήν- άλλά οιά τών όδόντων 
κατασχίζει τοΰτον, οιά τής γαμψωνύχου παλάμης 
κατασυντρίβει εκείνον, ευτυχής δ τρίτος, άν κατα- 
λιπών τδν ένα τών οφθαλμών αΰτοΰ εϊς το άκρον τών 
όνύχων τοϋ αντιπάλου, προλάβη νά φύγη έχων τδν 
έτερον.

•Τότε δ νικητής σείων άγερώχως τήν χαίτην, 
έρχεται καί πίπτει είς τούς πόδας τής λεαίνης, ήτις 
ώς πρώτην τοϋ έρωτος αΰτής ενοειςιν, λείχει τάς 
πληγάς τοϋ ήρωος άς χάριν αΰτής έλαβεν·.

Ού'τω λοιπόν ή πραγματική άξια λαμβάνεται 
μάλλον ύπ’όψιν ΰπδ τών αλόγων ζώων, καί οΰχί ή 
επίκτητος καί ονομαστική.

ΙΙαρ’ άλλοις ζώοις τδ γέρας τοϋ έρωτος άποδίδοται 
εϊς τδ κάλλος. Ού'τω, λε'γεταε, περί τών παραδει- 
σείων πτηνών, δ'τι κατά τδν χρόνον τών ερώτων 
αΰτών, παρίστανται τά άρμενα έπιοεικνύοντα οιά 
χαριεστάτων περιστοφών τά ποικιλόχροα πτερά αΰ 
τών, τά δέ θήλεα ε'κλέγουσι τδν άρεσκοντα αύτοϊς· 
ή συνεννόησις γίγνεται ταχεία ώς τδ δεϋμα τοϋ μα
γνήτου, καί τά ζεύγη ιπτανται εϊς τούς αιθέρας 
εΰτυχή.

Άλλά πόσον περίεργος είναι ό τρόπος τής συζεύ- 
ξεως τών άηδόνων ! Κατά τδν άπρίλιον, ώς γνωστόν, 
τά ήδ'ΰμολπα ταΰτα πτηνά επανέρχονται. Τά άρρενα 
πάντοτε προπορευόμενα έπί πολύ τών θηλέων, δια
νέμονται τδ δάσος, οΐονεί προετοιμάζοντα τάς γαμή
λιους παστάδας αΰτών. καί αφοϋ τοποθετηθώσιν, άρ- 
χίζουσι τάς γλυκυτάτα; εκείνος μολπάς δι’ών προς- 

καλοΰσι τάς μακράν έτι νύμφας αΰτών ολίγον κατ’ 
ολίγον δ συναγωνισμός γίνεται σφοδρός, άσματα ποι- 
κιλοφΟογγα, λαρυγγισμοί πολύστροφοι πληροϋσι τήν 
ατμόσφαιραν· τέλος, φαίνονται αί αναμενόμενα! νύμ- 
φαι, καί τότε or τότε ή εΰγενής πάλη επαυξάνει, 
η κοιλάς άπασα καί δ απέναντι λόφος άντηχοϋσι τά 
κελαδήματα έκεϊνα, ών τήν γλυκύτητα μόνην αί- 
σθανόμεθα καί έννοώμεν, άλλ’ οΰχί καί τήν αγωνίαν 
καί τδ πάθος τής. καρδίας άφ’ ής έξέρχονται· τά δέ 
θήλεα έπί τών φυλλωμάτων ΰπερηφάνως άκούουσι 
τήν παράφορον πάλην, ής ελλανόδικοι είσίν αΰτά. Ευ
τυχή ών ή φωνή καί τό ασμα υπερτερήσει τών άλλων! 
έκεϊνα διά τών κελαδημάτων αΰτών θέλουσιν ένθαρ- 
δύνει καί τέρπει τά Οήλεα καί κατά τήν κατα
σκευήν τής φωλεας, καί κατά τάς μακράς ώρας τής 
έπωάσεως. Τά δ’ άλλα, τεταπεινωμένα καί περίλυπα 
φεύγουσιν άνευ ερώτων, άνευ παραγωγής.

Ού'τως έν τή τών ζώων κοινωνία, έπειδή τά 
πραγματικά προτερήματα είσί τά κύρια τής συζεύ- 
ξεως έλατήρια, παν ελάττωμα, πάσα ατέλεια μή 
μεταδιδόμενη είς άλλην έπερχομένην γενεάν βαθμηδόν 
εκλείπει καί αφανίζεται, ένώ τά πλεονεκτήματα 
μεταβιβαζόμενα τοϊς έπιοϋσι γόνοις, αναπτύσσονται 
καί τελειοποιοϋνται έπί μάλλον.

Παρατηρητέον δέ ότι παρά μέν τοϊς ζώοις αεί
ποτε τά άρρενα έπιδεικνύουσι τήν έαυτών άξίαν καί 
τά προτερήματα, τά δέ Οήλεα κρίνουσι καί έκλέγουσι 
κατ’ άρέσκει αν παρ’ ήμϊν δέ ούδαμώς τοιοΰτον τι 
γίνεται· αρά γε διότι οΰδέν έχομεν νά έπιδείξωμεν οί 
άνδρες αληθές προτέρημα, ή διότι ή κρίσις καί άρέ 
σκεια τών γυναικών έστίν άμφίβολος ; Τήν άπάν- 
τησιν άφίνω εϊς τήν πεφωτισμένη·/ κρίσιν τοϋ άνα 
γνώστου. (Έπεται συνέχεια).

ΤΥΦΩΝ ΕΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ.— Κατά τηλε
γράφημα έκ τής πόλεως ταύτης εϊς εύρωπαϊκήν τινα 
εφημερίδα, τρομερός τυφών ένέσκηψεν εϊς τάς άκτάς 
τοϋ Ατλαντικού καί κατεμάστισεν ιδία τό κράτος 
τής New Tessev καί τής Πενσυλβαννίας κατά Ο
κτώβριον.

’Εν Φιλαδέλφεια δ άνεμος έκτήσατο ταχύτητα 
50 — 7 0 μιλίων καθ’ ώραν. Αί στέγαι 100 περίπου 
οικιών άφηρέΟησαν. 1 18 οίκίαι κατέπεσαν έν μέρει. 
καί έβλάβησαν 2? έκκλησίαι, 79 εργοστάσια, κα
ταστήματα, σχόλε'α κτλ. ώς καί πλεϊστοι σιδηρο
δρομικοί σταθμοί. Δύο γέφυραι παρεσύρΟησαν καί 17 
έβυθίσθησαν ή ΰπέ.τησαν ζημίας έν τή άκτή. Πέντε 
άνδρες άπωλέσθησα» καί 50 έτραυματιοΟησαν.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΙ’ΚθΜΙΟΧ

"Η
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΙΙΣ ΠΟΛΠΙΓΡ.ΧΕΙΑΪ. 

(Συνέχεια- ιδε άριθμ. 19).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'·
'Ορισμός καί ουσία τής οικονομίας. 

'Ορισμός τής οικονομίας.— dιάκρισις ' τής 
πο.ίιτικής άπό τής ιδιωτικής οικονομίας.
— Σχέσεις άμφοτέρων- — Λιχογνωμίαι 
περί τής πο.ίιτικής οικονομίας. — Ή οι
κονομία δεν είναι ένστικτον. — Ουσία 
τής οικονομίας. — Γενική επιθυμία τής 
ευημερίας. — Νομιμότης τούτου τοϋ συν
αισθήματος. — Ή παρούσα ήμών έποχή 
δύναται νίι κατηγορηθή ώς διεφθαρμένη;
— Λϊ αυται αιτιάσεις έν παντι καιρώ, 
έν πάστι χώρα καί έν παντί πο.Ιιτεύματι. 

ΊΙ μέν λέςις οικονομία, κατά γενικωτάτην καί 
έτυμολογικήν έννοιαν, σημαίνει διοίκησιν καί διεύ- 
,Ουνσιν τοϋ οίκου ('). ή δέ φράσις πολιτική οικο
νομία δηλοϊ τήν κυβέρνησιν τής κοινής καί με
γάλης οικογένειας, ήτοι τοΰ έθνους. Έν τούτοις λέ- 
γομεν καί οΐκι ακή ή ιδιωτική οίκονομί α (”), 
σημαίνοντες πάλιν τήν ιδιωτικού τίνος οίκου κυβέρ

νησε ν.
ΊΙ μέν περί τήν πολιτικήν οικονομίαν (”*)  έπι- 

στήαη ένδιατρίβει περί τήν παραγωγήν, βελτίωσιν, 
διάδοσιν τοΰ έθνικοΰ πλούτου, ου κ.ύοιαι πηγαί είναι 
ή γεωργική, ή βιομηχανία καί ή έμπορία.

Ή ο’ ιδιωτική, ή καί απλώς ή οικονομία άσχο- 
λεϊται περί τδ πορίζεσθα·., φυλάττειν καί αΰξάνειν 
τδν ιδιωτικόν ήτοι άτομικδν πλούτον. Καί ποριζό- 
μεθκ μέν οιά τής έργασίας, φυλάττομέν δέ διά τής

(*)  Λοκεϊ οικονόμου αγαθού είναι εΰ οίκεϊν τόν 
έαυτοΰ οίκον (Ξενοφ. Οϊκονομ. κεφ. Λ').

”) ΊΙ συνήθης οράσις οικιακή οικονομία 
είναι πλεονασμός, ά'τε δίς περιέχουσα τήν έννοιαν 
οίκος. Ό άλλως τε ακριβής τήν φράσιν συγγρα- 

F · φεύς Malthus, άδιαφόρως ποιεϊται αΰτής χρήσιν.
• Almost all the wauls of domestic econo 
my . . .· (On the principle of population, book 
II. chap. I). Καί δ Ηιε’ρσος τήν αΰτήν αΰτής ποι

I εϊται χρήσιν (l)e la propriety, σελ. I 21).
(·”)Ό Beccaria ίσως λέγει όρΟόιερον, λέγων Δ η 

μοσίαΟϊκονομία L’economia publica estata 
definite 1’arle di eonservare cd accrescero le 
riechezze in una nazione, e di fame il mi 
glior uso. (Operedi Beccaria, τόμ, II, σελ. 11).

φειδοϋς, αΰξάνομεν δέ διά τής τάξεως καί τής έπι- 

μ«νή? (’)·
Άλλ’ έννοεϊται ότι ή ιδιωτική οικονομία είναι 

βάσις καί αφετηρία τής πολιτικής (”), χορηγοΰσα 
μέν τή επιστήμη ταύτη τάς άρχάς αΰτής, τούς 
κανόνας, τήν μέθοδον καί τήν πειθαρχίαν, άνακοι- 
νοϋσα δ’ αΰτή πάν δ',τι βέβαιον ή ιδία κέκτηται 
καί άπομακρυνομϊνη αΰτής έν τοϊς παρακεκινδυνευ- 

μένοις καί ύποΟετικοϊς.
ΊΙ μέν ιδιωτική οικονομία άμοιρεϊ σχεδδν προ

βλημάτων καί ζητημάτων διαφιλονεικουμένων ή δέ 
πολιτική βρίθει τοιούτων, διαιρούμενη κα'. εις τινας 
σχολάς. Συζητοϋσι καί έπί μακρδν έτι θέλουσι συ- 
ζητεϊ περί τών άποτελεσμάτων τής τε έλευΟέρας 
άνταλλαγής καί τοϋ άπαγορευτικοΰ συστήματος· 
περί τής σχετικής ιόφελείας τών ά;αέσων καί έμμε
σων φόρων, περί τής ώφελείας ή μή τοΰ χρεωλυ- 
σίου, περί τής έπεμβάσεως τοΰ κράτους ή τών εται
ριών εϊς τήν διεξαγωγήν τών δηυ,οσίων έργων καί 
περί πολλών άλλων νομοθετικών μέτρων τε καί συ-

I στημάτων.
ΊΙ πολιτική οικονομία είναι νέα τις επιστήμη, 

πλήρης μέν δυσχερών ερευνών, πλήρης ο’ άκανΟωδών 
ζητημάτων, ών ή έρευνα τοσαΰτα περιέχει διάφορα 
στοιχεϊα καί τοσαύτας έλαχίστας λεπτομέρειας, ώστε 
αείποτε σχεδδν, είτε γεγονότα, είτε σκέψεις τινές 
διαφεύγουσι καί τοϋ αΰστηροτάτου παρατηρητοϋ τήν 

ίκραν αγχίνοιαν.
Διά ταΰτα έχει άμφισβητησίμους ενίοτε γνιομα- 

τεύσεις, έν εΐκασίαις έν μέρει κατατριβομένη, διά 
ταΰτα έπίσης κατά τινας περιπτώσεις, ήκιστα συμ- 
φωνοΰσιν οί περιφημότατο, τών οϊκονομολόγωνζ'"). 
Καί δ'μως προκειμένου περί τοιούτων πραγμάτων, ή 
μικρά πλάνη, τδ έλάχιστον πλημμέλημα τηλικα·.’- 
την έχουσι σπουδαιότητα, ώστε δύνανται νά διακυ- 
βεύσωσι τά ;αέγιστα τών έΟ/ών συμφέροντα.

Οΰχ ούτως &αως έχουσι τά τής ιδιωτικής οϊκο-

(’). lies familiaris quasi i debet iis rebus a 
quibus abest turpitude ; conservari autem di- 
ligentia et parcimonia : iisdem etiain rebus 
augcri- (Cicero, ileo/ficiis. lib 11).

(”). Ό Αριστοτέλης ρητώς ορίζει τήν προ-.t- 
οαιότητα ταύτην τής καταγωγής. «'Ώστε δήλον 
ό'τι πρότερον γενέσει ή οικονομική τής πολιτικής 
έστι.· (Οϊκονομ. Βιβλ. Α'. κεφ. I).

. "·). Ουτοι δέν δμοφωνοϋσιν οΰδέ περ'ι τόν τοϋ 
πλούτου ορισμόν. Πλεϊστον μέρος τοϋ βιβλίου τοϋ 
IlieaTdo πολεμεϊ τάς γνώμας τοΰ Άδάμ ΣμίΟ, τοΰ 
Σαίη, τοΰ Λωοερδάλου καί άλλων πολλών.
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νομίας, τής συγχρόνου ταύτη; τω κόσμω επιστήμης. 
Σαφείς μέν αί άρχαί αύτής. καταληπτή δέή γλώσ
σα, πρακτικά δέ τάποτελέσματα κα'ι διαρκώς ωφέ
λιμα. "Οταν δέ τύχη άμβιβολία τις, άδιστάκτω; 
κλίνει πρδς όσα ή φρόνησι; υπαγορεύει.

’’.Αλλως τε δέ οί θεμελιώδεις κανόνες τής τε ιδιω
τικής κα'ι τής πολιτικής οικονομίας είναι ακριβώς οί 
αύτο'ι, δ δ’ Άδαμ Σμϊθ δικαίως άπεφκίνετο λέγων 
• ΊΙ ε'ν τή διοικήσει οίκου σύνεσις καλούμενη, άδύ
νατον να ήναι μωρία ε'ν τή κυβερνήσει μεγάλου 
κράτους» (').

ΊΙ τελευταία δέ τών δυο τούτων έπιστημών δέν 
έλαβεν εΐσε’τι τδν αύτδν μόνιμον και βέβαιον χαρα
κτήρα, ούχ'ι τόσον διότι άμοιρε' ασφαλούς μεθόδου 
καί αύστηρότητος, έν οϊς πορίζεται εξαγόμενοι;, όσον 
διότι τδ μέν στάδιον έχει εύρύ, ατελή δέ τά δεδο
μένα, έφ'ών έρείδει τούς υπολογισμούς αύτής. Τά 
αντίπαλα πάθη καί τά αντίθετα συμφέροντα άείποτε 
τείνουσιν αύτή παγίδας. Κα'ι έν γένει μέν συντάσ- 
σουσι στατιστικός, ούχ ί'να σωρεύωσιν αριθμούς, μά
την κα'ι είκή μοχθοΰντες, άλλ" ίνα ύπερείδωσι σύστη
μα, ένισχύωσι γνώμην, προασπίζωσι βιομηχανικόν τι 
έργον. Έπ'ι τούτων τών σκοπέλων προσαράσσει ή 
αλήθεια. ’-Όταν δέ και έλαχίστη ολιγωρία ή βία 
παρεισδόη είς τούς επισήμους απολογισμούς, τότε 
πολλαπλασιάζονται αί πρδς πλάνην άφορμαί. Έγώ 
ειλικρινέστερου ήθελον πιστεύει είς τδ κΰρος τών 
ανακρίσεων κα'ι ερευνών, ίν διεξήγοντο πάντοτε μετ’ 
ακρίβειας, νοημοσύνης κα'ι άμεροληψίας, ορών τριών 
σπανίως έκπληοουμένων:

Χάριν τής ιδιωτικής οικονομίας ένίοτε θέλω ά- 
ρύεσθαι παρά τών έξοχων πολιτικών οικονομολόγων 
συνετά; γνώμας, διδακτικός περιληπτικά; εκθέσεις 
καί χρησίμους διδασκαλίας· διότι έν τών διακριτικών 
τής οικονομίας γνωρισμάτων είναι καί τδ εύπειθώς 
άποδέχεσθαι τάς άγαθάς ύποθήκας καί άδαπάνω; 
διαφωτίζεσθαι έκ τής τών άλλων πείρας. ΊΙ οικο
νομία προΟύμως παραδέχεται τδ παλαίφατον έκεϊνο 
quidquid optimum est. nieum est.

Τά τής πολιτικής οικονομίας μαθήματα δύνανται 
νά συγκεφαλαιωθώσιν έν τήδε τή χρίσει τοΰ sir 
Thomas Bernard, εφαρμοζόμενη έπίσης καί έπί τής 
ιδιωτικής. «Τδ μέν ένισχύον καί ύποθάλπον παρά 
τοΐς πένησι τά τής βιομηχανίας, τάξεως, προβλέψεως. 
αγαθής άγωγής καί καθαριότητος, είναι ωφέλιμον

(”) ΓΛβ n«it<re and causes of the icealth of 
nations. (book |V. chap. 2).

αύτοΐς τε καί τή χώρα' τδ δ’έξασθενοΰν καί πολεμούν 
τάς άρετά: ταύτας, είναι τή μέν πολιτεία βλαβερόν, 
ένί δ' έκάστω δλέθριον ».

Δυστυχώς όμως ή οικονομία δέν είναι φυσικόν τώ 
άνθρώπω ένστικτο/, άλλά προϊόν πείρας καϊ σκέψεως 
αποτέλεσμα. Τοΰ μέν άγριου βίου τήν ακηδίαν καί 
άζαλγησίαν αδύνατον νά φαντασθώμεν ό δέ πεπολι- 
τισμένος, άφιέμενος καί αύτδς είς μόνας αύτοΰ τάς 
ορέξεις, περί τοΰ παρόντος μόνον διανοείται’ τεκμήριου 
ο’ αί κατώταται τάξεις τών πολυανθρώπων πόλεων. 
Τάς τάξεις ταύτας, τά σκληρά τής ανάγκης μαθή
ματα καί τών ταλαιπωριών αί αύστηραϊ δηλοποιή- 
σεις δύνανται μόνα νά διδάξωσι τδ οΐκονομεΐν τούς 
εαυτών πόρους καί συνάγειν έφόδια κατά τή; επι
στροφής τών αύτών στερήσεων. Άλλά τής απρονοη
σίας μη ου’σης άδιορθωτου, πάντοτε υπερισχύει ό ορ
θός λόγος, όταν ή μέν φυσική κλίσις παρορμα τόν 
άνθρωπον νά κορεννύη τάς ορέξεις αύτοΰ, μηδόλως τό 
μέλλον προορώμενος, ή δέ κρίσις άποτρέπει αύτόν, 
παριστώσα αύτώ τα παρομαρτοΰντα κακά. Αύ'τη 
δ' ή νίκη τοΰ όρθοΰ λόγου καί ή ήττα τών σωματι
κών ορέξεων καϊ ένστιγματικών ορμών είναι ή άλη- 
θής τής οικονομίας άρχή, καθάπερ άποφαίνεται καί ό 
Άδάμ Σμϊθ έν τώ χωρίω τώδε. «Ό πόθος τών πα
ρουσών απολαύσεων είναι ή εις τό δαπανάν παρορ- 
μώσα ήμάς άρχή· τδ δ’αίσθημα τοΰτο, καίπερ ζωη
ρόν και ένίοτε δυσκαταμάχητον, είναι συνήθως παρο
δικού καί συμπτωματικόν. ’Αλλ’ όμως ή πρδς οικο
νομίαν προτρέπουσα ήμάς άρχή είναι ή επιθυμία τοΰ 
βελτιώσαι τήν ήμετέραν κατάστασιν. ΊΙ επιθυμία 
αύ'τη, έν γένει ήρεμος κα'ι γαληνιαία, γεννάται μεθ’ 
ήμών καί συνοδεύει ήμάς άπό τής κοιτίδας μέχρι 
τοΰ τάφου. Καθ' ό'λον δέ τδν τάς δύο ταύτας έποχάς 
διιστώντα χρόνον, ϊσως ούδ' έν μια καί μόνη περι- 
πτώσει άρκε'ται τοσον εντελώς καί κατά πάντα ό 
άνθρωπος, ώστε νά μή έπιθυμήση τήν βελτίωσιν καί 
τροποποίησιν τών κατ’αύτόν. Διά μέν τής αύξήσεως 
τής ούσίας οι πλεϊστοι τών άνθρώπων έναβρυνόμενοι 
έπιχειροΰσι τήν βελτίωσιν τών κατ'αύτούς. Αύ'τη 
δ’ή αΰξησις τής ούσίας είναι ό άπλούστατος καί φυ- 
σικωτατος πρδς την έπιχειρησιν αύτών τροπάς ·

Συνηθεστάτη μέθοδος προς πολλαπλασιασμόν τών 
ύπαρχόντων είναι τό φυλάττειν καί άποταμιεύειν 
μέρος τών όσα κερδαίνομενον, είτε τακτικώς κατ'έτος, 
είτε κατ'εξαιρετικός περιστάσεις. Ώστε, καίτοι ή 
άρχή τοΰ δαπανάν ύπερισχύει. παρ’ϊπασι μέν σχε
δόν το'ς άνθρώποις. κατά τινας περιπτώσεις, παρά 
τισι δ’αύτών σχεδόν κατά πάσας, ούχ ήττον όμως 

παρά πλείστοις αύτών, λαμβάνοντες τδν μέσον όρον 
τής όλης αύτών διαγωγής, εύρίσκομεν ότι ή άρχή 

τής οικονομίας νίκα νίκην περιφανή» (’).
Έν τω χωρίω τούτω βλέπομεν ότι ό περικλεής 

δημοσιολόγος ούδόλως μέμφεται τοΰ πρδς τήν ε υημε
ρίαν έρωτος, χαρακτηρίζων αύτδν ο>ς έμφυτον τώ άν
θρώπω, ούδέ τοΰ άκαταμαχήτου έκείνου πρδς αυςη- 
σιν τής ούσίας ήμών πόθου, όν νομίζει πηγήν τής 

οικονομίας.
Έν τοΐς καθ' ήμάς χρόνοις, ή γενική πρός τδ 

πλουτίζεσθαι επιθυμία παρέσχεν αφορμήν μομφών 
κα'ι αιτιάσεων τοΐς τε φιλοσόφοις και το'ς τάς άνα- 
μορφώσει; καί ουτοπίας έπιδιώκουσι. Τήν έπιθυμίαν 
ταύτην λίαν κακώς έχαρακτήρισαν ώς ίδιάζουσαν τή 
έποχή ήμών ασθένειαν, ήτις έπϊ τής παρελθούση; 
κυβερνήσεως ημών ε'χρησίμευσεν ώς πρόφασις έπανα- 

στάσεως.
Καί όμως ούδέν φυσικώτερον καϊ, έν μέτριο τιν'ι, 

ούδέν νομιμώτερον τής επιθυμία; ταύτης. Ό Θεδς, 
χαράξας τδ ένστικτον τοΰτο έν τή καρδία τών θνη
τών, ώπλισεν αύτούς διά δυνάμεως και δραστη- 
ριότητος, ής ενεκα άδιακόπως γρηγοροΰσι, παρασχών 
αύτοΐς τοιαύτην ένασχόλησιν, έξ ής ούδέποτε άπαυ 
δώσι. Τοΰ κέρδους ή άγάπη είναι ή μάλλον έπικρα- 
τοΰσα πίστις καί ή γενικωτάτη τοΰ κοσμου τουτου 
λατρεία. ΙΙρδς τήν λατρείαν ταύτην άποτίνουσι τόν 
οΐκεΐον φόρον οί πάσης τάξεως, επαγγέλματος καί 
ήλικίας άνθρωποι. Πρδ τής άγάπης τοΰ κέρδους έξ ι 
ίσου κλίνουσι γόνυ και αί ζοχοί διάνοιαι καί αί μάλ 
λον κοιναί καί ταπεινοί, ένίοτε δέ αί άρχαί, ή επιστή
μη καϊ αύτά τάγράμματα θυουσιν έπί τοΰ βωμοΰ αύ
τής. ΊΙ ιδεολογική σχολή προσκολλάται αύτή τόσον 
θερμώς όσον καί ή τών υλιστών,τδ δέ έγώ ένδς έκά 
στου θαυμασίως συμφωνεί πρός αύτήν. Έκ τοσούτων 
φιλοσόφων καί άνδρών τής έλευθερίας φίλων, ούδείς ό 
μή φιλοτιμούμενος νά λύση τοΰ Όρατίου (") τό 
πρόβλημα καί ούδείς ό μή εύρών τήν λύσιν, χάρις 
μικρά τινι διαφορά γραφής. Άγνοοΰμεν τί ήθελε γεί- 
νει ή κοινωνία, αν ήθελεν αίφνης έκλίπει τδ ϊσχυ- 
ρότατον τοΰτο έλατήριον. ()( πλεϊστοι τών ανθρώπων 
δέν φαίνονται κατάλληλοι εις άλλην, έκτός τής συν
ήθους, άσκησιν τών δυνάμεων αύτών. Τοΰτο δέ τοσον

(’). The nature and causes of the wealdlh. 
of nation, (book IV. chap. 2)

("). Quid pure tranquillet. lionos ac dulce 
lucellum 

An secretum iter.............
(Herat. lib. I ep IS)·

αληθεύει, ώστε πολλοί, άμα έπιτυχόντες τοΰ σκοπού 
αύτών, έφ’ εξής φθίνουσιν έξ άκηδίας, άουνατοΰντες 
νά έπιζήσωσι τής αγαπητής αύτών έργασίας, τής 

μόνης έπ'ι γή; άσχολίας αύτών.
’Ώστε μή σπεύδωμεν νά προγράψωμεν τήν τοιαύ

την ορμήν, δι’ής εύοδοΰται ή εύτυχία τοΰ άνθρωπί
νου γένους καϊ άνθ’ ής άδύνατον νά ευρωμεν άλλην 

άνυσιμωτέραν.
“Αλλως τε δέ. μή άπενθαρρυνώμεθα περϊ τής δια

φοράς τών χρόνων, καθ' ους έτάχθημεν νά ζώμεν. Ό 
αιών ήμών δέν είναι όσον φρονοΰσιν ένοχος. Έν πάση 
έποχή ε'μεμψιμοίρουν έπϊ τή παρακμή τών δημο
σίων άρετών καϊ έπί τή γενική ακολασία, άπερ συν
ήθη άφορμήν θρήνων παρέσχον τοΐς ήθικολόγοις ('). 
Ό χρηστό; καϊ άδιάφθορος Σαλλούστιος πολλω πρό 
τών συγχρόνων ήμών έναρέτων δημοσιογράφων έθλί- 
βετο έπϊ τή τών άνθρώπων διαφθορά. Καί εικότως, 
διότι έπρεπε νά πολεμήση τήν έξαχρείωσιν καί τόν 
έξευτελισμδν τής κοινωνίας έκείνης. έν ή πάσα·, σχε
δόν αί ψήφοι ήσαν άργυρώνητοι, οί δέ πολλοί εζων 
κυρίως έκ τής γενναιοδωρίας τών υποψηφίων. Τά 
περϊ τάς έκλογάς τής Μεγάλης Βρετανίας είναι άμωμα 
καί άγνα, παραβαλλόμενα πρδς τά ύπδ τών ιστορι
κών άναφερόμενα σκάνδαλα τής άρχαίας ϊ’ώμης.

Τούτοις προσθετέου ό'τι ή άπληστία δέν είναι κα
κόν ίδιάζον μ.ό·Λ>ν κυβερνητικοί; τισι τύποι; καϊ ό'τι 
ή δημοκρατία δέν δικαιοΰται πλεΐον τή; μ.οναρχία; 
νά νομίζηται άπηλλαγμένη αύτ?,;. Τί; άγνοεΐ ότι ή 
φιλοπατρία τά μάλιστα μετά τή; φιλοχρηματία; 
συμβιβάζεται, άμα δέ καί μετά τών ύπολογισμών
τοΰ ιδιωτικοΰ συμφέροντος ;

Ό Βροΰτος. ό πρδ δύο ήμερών δηυοκράτη;, έδάΓ 
νειζε τεσσαράκοντα δκτώ τοΐς εκατόν έν Κύπριο, ώς 
λέγουσιν αί έπιστολαϊ τοΰ Κικέρωνος. ούδείς δ’ έπε- 
τίμα αύτώ διότι τοσον έπικερδώς έτόκιζε τά έαυτοΰ 
κεφάλαια. Ό δέ τής αμερικανικής έλευθερίας δημι
ουργός, ό στρατηγός Ούάσιγκτων, έκληροδότησε δού
λους τή χήρα αύτοΰ. ούδέ κάν άναλογισθεϊς νά έλευ 
θερώση αύτούς· καϊ ή ναοσπονδία τών Ηνωμένων 
Πολιτειών άδιαφορως πράττει ταύτά, έν πλεϊστοι; 

αύτής διαμερίσμασι.
Πρός έξήγησιν τών αδυναμιών τής άνθρωπίΐη; 

φύσεως δέν είναι άνάγκη νά παραδεχθώμεν ό’τι ύπάρ- 
χει σύστημα διαφθοράς, ούδέ νά χαρακτηρίσωμεν 
κακοτρόπους τάς κυβερνήσεις, αί'τινες δήθεν, κατά

(') Corrupti mores depravatique sunt admi- 
ratione divi'iarum (Cicero, deO/ficiis\i\> 111 ζ
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την συνήθη φράσιν, ύ π e ρε ρεθ ί ζ ουσ ι τ ά ύ λ ι κ ά 
συμφέροντα. 'II άγάπη τοΰ κέρδους είναι εύζωον 
φυτδν, γεννωμενον αυτομάτως κα'ι αυξον υπδ ποι- 
κιλωτάτους θεσμούς (’).

ΊΙ κοινοβουλευτική μοναρχία, οία ύπ'έξοχωτάτων 
δημοσιολόγων ορίζεται, καί οία άλλαχοΰ ύπάρχει 
άπδ πολλών ήδη αιώνων, άείποτε παρεδέξατο τήν 
μεγάλην τοΰ κοινοβουλίου δύναμιν. Τοιαΰτα; Ουσίας 
ή ε’λευΟερία απαιτεί.

Οΰχι δε σπανίως ε'ν ’Αγγλία ή διοίκησις αναγκά
ζεται νά μεταχειρίζηται όσα; δύναται θέσεις, δι
καιώματα, εύνοιας, εν άλλαις λέξεσι διαφθοράν, ί’να 
θε-πίζη μεν νόμους, διαγράφη δ’ έξαίρετα μέτρα 
και Βελτιώσεις αληθείς. Τδ αύτδ δ' έγένετο κα'ι παρ’ 
ήμϊν τοΤς Γάλλοι;. Διότι ό καλώς βουλευόμενος λαδς 
δεν ολιγωρεί τών μεταρρυθμίσεων, ί’να μή δήθεν συμ- 
βή μηδαμινό; τι; τυχαΤο; νοσφισμδ;, ούδέ διακυ- 
βεύει τήν ευδαιμονίαν αύτοΰ, καί όταν άκόμη συμ- 
βαίνωσι πολυπληθείς σοβαραί καταχρήσεις.

Έν τοσούτω θέλομεν ίδε' ό’τι ή οικονομία έπιδα- 
ψιλευουσα τοϊς πϊσι τήν ανεξαρτησίαν, ποιεί ευχε- 
ρεστέραν τήν αφιλοκέρδειαν καί οΰτω τά μάλιστα 
συμβάλλεται προ; εοραίωσιν τών -τής πολιτική; εύ- 
Ούτητος άρχών.

UMEPOAOHOX ΑΓΓΛΟΥ ΑΙΧΜΑΛΏΤΟΥ

ΕΝ ΑΦΓΑΝΙΑι.

(Συνέχεια- Ιδε άριθ. 48\

Ερρεθη μετ αλήθειας, ότι πολεμικόν συμβούλιον ού
δέποτε μάχεται. Καί ήναντιοΰτο μέν ό ταγματάρχης 
Ιίοετιγγερ όριστικώ; πρδ; πϊν σχέδιον διαπραγματεύ- 
σεως, ούδεμίαν έχων πίστιν εί; τήν ειλικρίνειαν τών 
άφγανών αρχηγών άλλά τήν γνώμην ταύτην είχε μό
νος εν τω συμβουλιω. •Όπως ευρωσι λοιπδν τά; τέσ 
σαρα; αιτηθεισα; ώ; όμηρου; οικογένειας, έτοιχοκόλ- 
λησαν έν τώ στρατοπέδω εγκύκλιον μετά προσφοράς 
δύο χιλιάδων ρουπιών κατά μήνα είς τδν έκουσίω; 
προσενεχθησόμενον. Άλλ’ οί ’Αφγανοί τοσοΰτον ένέ- 
πνεον τρόμον, ώστε αξιωματικοί τινε; διεκήρυξαν, οτι 
προύτίμων νά φονεύσωσι μάλλον ή νά έκθέσωσιν εί; 
τοιμύτους κινδύνου; τά; συζύγου; αυτών. Ούτως έδό 
θη τοΤς ΑφγανοΤ; ή άπάντησις ό’τι τδ διδόναι γυναί
κα; ώ; ομήρους άντίκειται εί; τά έθιμα τοΰ πολέμου

ΊΙ σύμβασις έν τούτοι; καί άνευ τοΰ όρου τούτου

(·)·. Diviti® et opes, quas f.i.-ilius invenies 
qui vituperel quam qui fastidial. Taciti dia
logue de orator ibutt, VIII.
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συνωμολογήθη, άλλ' ή άναχώρησι; τοΰ στρατεύμα- 
το; υπδ διαφόρου; προφάσεις άνεβλήθη μέχρι τής 6 
ίανουαρίου. I α προδοτικά συμπτώματα έξεέρήγνυντο 
πανταχοθεν, καί οί"Αγγλοι έλάμβανον απαίσιας προ
ειδοποιήσεις. Αύτδ; ό σάχ-Σουδζά είπε πολλάκις. οτι 
εόαινον προ; τδν όλεθρον αύτών, καί επιμένω; ίκέ- 
τευσε τήν λαίδυ Νάγτεν νά έλθη εις τήν άκρόπολιν 
υπδ τήν προστασίαν αύτοΰ. «’Αλλά, λέγει ό κ. 
Έυρε, τά πάντα ύπήρξαν μάτην. Ό στρατηγός καί 
το συμβουλίου απεφάσισαν ν' άναχωρήσωμεν καί 
εδέησε ν' άναχωρήσωμεν ».

Μέλλομεν νΰν νά παρακολουθήσωμεν τδν αγγλικόν 
στρατόν έν ταΤς περιπετείαις τής φοβερά; αύτοΰ ύπο· 
χωρήσεως. Έάν παραβάλωμεν τήν καταστρεπτικήν 
ταύτην έκστρατείαν πρδ; τήν έκ Μόσχα; ύποχώρησιν 
του γαλλικού στρατού, ή άντιπαράθεσι; έκ πρώτη; 
ο>ως δύναται νά Οεωρ-ηθή ώ; έχουσα ύπερβολήν τινα. 
Άναμφιβόλως αί έν Άφγανία περιπέτεια·, τοΰ άγ- 
γλικου στρατοΰ ούδόλως έχουσι τάς έπικάς άναλο- 
γίας. μεθ' ών ή εκστρατεία τή; μεγάλη; γαλλικής 
στρατιάς άναφαίνεται έν τή ιστορία. Έν τούτοις έν 
στρατώ μϊλλον περιωρισμένω παρουσιάζουσιν, <5>ς 
ειπέϊν, συνοψιν απάντων τών δεινοπαθημάτων καί 
όλων τών συμφορών όσαι δύνανται νά ένσκήψωσιν εις 
στρατόν έν αποσυνθέσει. Ή δέ εϊκών, ήν ό κ. "Εϋρε 
διεχάραςε περί τούτου, είναι έν τή άπλότητι αύτής 
Ουμοβόρου ενδιαφέροντος. Θά τηρήσωμεν τήν τάξιν, 
ήν ήκολούθησεν ό συγγραφεύ;, τή; φοβερά; έκείνης 
έβδομάδος.

Οί Άγγλοι έξεκίνησαν τήν 6 ίανουαρίου, τήν δέ 
13 εκ 17,000 άνδρών, γυναικών καί παιδιών μόνον 
πτώματά τινα καί αιχμάλωτοι ύπήρχον.

Πρδς κατανόησιν τών άπειρων δυσχερειών, πρδς 
τας όποιας οι Άγγλοι ειχον νά παλαίσωσιν, είναι 
άνάγκη νά γνωσθή δ σχηυατισμδ; ίνδικοΰ στρατοΰ. 
Εκ τών 17,000 έκείνων άνθρώπων, οί’τινες έμελ- 

λον νά εισέλθωσιν εντός άδιαβάτων στενών, μόνον 
4,500 ανορε; ήσαν μάχιιζοι, συμπεριλαμβανομένων 
καί τών ιθαγενών στρατιωτών, οί δέ λοιποί άπετέ- 
λουν τους έν Ίνοίφ καλουμένου; camp-followers, 
ήτοι ακολούθους τοΰ στρατοπέδου, οίτινε; εϊσιν υπη- 
ρεται των αςιωματικών καί τών στρατιωτών, διότι 
έν τώ ίνδικώ στρατώ έκαστος στρατιώτης έχει πολ
λούς ε’ν τή υπηρεσία αύτοΰ. Τδ άνωφελέ; τοΰτο πλή - 
0ος, ηυςημενον προσέτι ύπδ τών γυναικών καί τών 
παιδιών, έγένετο ή άληθή; αιτία τής πανωλεθρίας τοΰ 
στρατοΰ, διότι έ,'ριψεν είς πάσα; τά; εργασία; ανε
πανόρθωτου άταξιαν. Περί δέ τών γυναικών καί τών

παίδων άρκέΐ νά είπωμεν ότι ή σύζυγος τοΰ λοχαγού 
Τρεβώρ είχε μεθ’ έαυτή; έπτά τέκνα καί διέτρεχε 
τδν όγδοον μήνα τής εγκυμοσύνης αύτής, τεκοΰσα 
βραδύτερον έν τή αιχμαλωσία.

Τή 6 ίανουαρίου 1842 οί ατυχείς ουτοι έξεκί
νησαν. Ήνοίχθη ρήγμα έν τώ προχώματι τοΰ στρα
τοπέδου, ί’να διέλθωσι τά στρατεύματα καί αί απο- 
σκευαί. Δισχίλιοι περίποι κάμηλοι έφερον τά άπολύ 
τω; αναγκαία πρδςστρατοπέδευσιν έν τή χιόνι. «Πέν
θιμος ήτο ή σκηνή, λέγει δ κ. "Εϋρε, τήν όποιαν 
ήοχίζομεν μετά καταβεβλημένου θάρρους και θλιβε- 
ρωτάτων προαισθήσεων. Παχεία χιών έκάλυπτε τδ 
όόος καί τήν πεδιάδα ώσεί διά καθαρωτάτης σινδόνης, 
τδ δέ ψΰχος ήτο τόσον δριμύ, ωιτζ οιεπερα και τα 
θερμότατα τών ένδυμοτάτων καθιστάνον αύτά ανω
φελή·. Συνεφωνήθη οτι δισχίλιοι’Αφγανοί ύπδ τάς 
διαταγάς τοΰ σουλτάνου Ίάν θά συνώδευον τδν στρα
τόν- άλλ’ ή συνοδία δέν έφάνη. Μόλις εςελθουσης αφ 
ένδ; τής πρώτης τών Άγγλων φάλαγγο;, άφ’ έτέρου 
στίοη ’Αφγανών είσήλασαν είς τδ στρατόπεδον καί 
ήρξαντο τής λεηλασίας. Καθ' ίλην τήν ύποχώρησιν 
Οά ίδωμεν ουτω τούς ’Αφγανούς άκολουθοΰντας βήμα 
πρδς βήμα τά ίχνη του στρατοΰ ώ; νέφη σαρκοβόρων 
όυνέων. ΊΙ πρώτη ημέρα κατηναλώθη ά’πασα είς 
τήν άναχώρησιν διότι περί τήν εσπέραν διήλθε τδ 

: ρήγμα ή μακρά τών αποσκευών γραμμή. 'Ότε δ’ ή 
1 νύξ έκάλυψε τήν σκηνήν ταύτην τής έρημώσεως, οί 
; Αφγανοί έβαλον πΰρ είς τδ έγκαταλειφθέν στρατό- 
| πεδον, δπασα δέ ή πεδιάς, φωτισθέΐσα έπί πολλά μι

λιά παρουσίασε φοβερώτατον θέαμα.
Οί ’Αφγανοί έν τώ άγροίκω αύτών φανατισμό» 

εβαλον τδ πΰρ καί είς πολλάς πυροβολοστοιχίας. ών 
τήν χρήσιν έστερήθησαν. Καί έβίασαν μέν τδν 

I Έλφινστων πολλάκι; νά έμφρ^-ρ τά τηλεβόλα, 
I όσα ήναγκάζετο νά παραδώση, άλλ’ έκεΐνο; ήρ- 

νήθη θεωρών τοΰτο παράβασιν τοΰ λόγου αύτοΰ. Ευθύς 
ι άπδ τής πρώτης ήμέρας πρίν ή ή οπισθοφυλακή 
ί άρ-χίσ-η τήν πορείαν, οί άνθρωποι έπιπτον’κατά εί- 

κάδας καί έμενον έν τή χιόνι. Οί κιπαϊοι ιδίως (ίνδοί 
στρατιώται ί καί οί άκόλουθοι τοΰ στρατοΰ, άπειρη- 

I κότες καί καταβεβλημένοι έκ τοΰ ψύχους, έκάθηντο 

άπέλπιδες έν τή πεοιάδι, άναμένοντες τδν θάνατον. 
Τδ ψΰ/ο; κατά τήν νύκτα ταύτην άφήρπασε πολλά 
θύματα. Εΐκάς δέ καραβινοφόρων ύπδ τδν λοχαγόν Μα 

t κενζύ κατέφυγον εις περίεργον μέσον ό’πως προφυλα 
ί χθώσιν οσον κάλλιαν άπδ τοΰ ψύχους. Έκαθάρισαν 
'■ πρώτον στενόν τινα χώρον άπδ τν(ς καλυπτουσης 
ίή αύτδν χιόνας, καί έπί τούτου κατεκλίθησαν έν κύ

κλω συσφίγγοντε; άλλήλους, ένοΰντες τούς πόδα; 
αύτών έν τώ κέντρω, και βιπτοντες εφ εαυ
τών οσα ήδύναντο νά ευρωσι καλύμματα και ένδυ*  
ματα. Κατά δέ τδν τρόπον τοΰτον ήδυνήθησαν να 
διατηρήσωσιν άρκοϋσαν θερμότητα, ώστε απεφυγον 
τδν έκ τοΰ ψύχους θάνατον, ό δέ Μακενζύ είπεν βτι 

ούδ’ υπέφερε σχεδδν έκ τοΰ ψύχους.
Τή έπαύριον, 7 ίανουαρίου, τδ ήμισυ ιών Ινδών 

στρατιωτών ήσαν ανίκανοι πρδ; μάχην, καί προσετι- 
θεντο καθ'έκατοντάδας είς τού; άκολούθους τοΰ στρατοΰ 
έπαυξάνοντε; τήν συγχυσιν. ΊΙ χιιών,πεπηγυ'α,προσε- 
κολλϊτο τόσον στερβώς είς τούς πόδας τών ίππων, 
ώστε μόνον διά ψαλλίδο; ή σφύρα; ήδύνατο ν’ άπο- 
σπασθή. «Καί αύτδ; δ’ δ άήρ δν άνεπνέομεν, λέγει ό κ. 
Έϋρε, έπήγνυτο έξερχόμενος τοΰ στόματος καί τών 
ρωθώνων ήμών, καί μικροί πάγοι έπεκάθηντο έπί τών 
υ,υστάκωνκαί τώνπωγώνων ήαών·. Τότε μονον επε- 
φάνη έπί τής σκηνή; δ σιροάρ Μωχαμέτ-Άκβάρ 
καί οί Άγγλοι, ήττημένοι ήδη υπδ τή; χιόνος, έμελ
λαν ν’ άγωνισθώσι πρδς πολεμίους ούδέν ήττον άδυ- 
σωπήτους. ΊΙ διαγωγή τοΰ σιρδάρ κατά τήν ύπο- 
χώρησιν είναι πολλάκις ακατάληπτος, παρίστησί 
παραδοξότατον κραμα ειλικρίνειας και απιστίας, γεν- 
ναιοφροσυνης καί ώμότητος. Σκοπό; αύτοΰ ε’-φαινετο 
νά έξαφανίση άπαντα τδν στρατόν, νά φεισθή 
δέ αόνον τών άξιωματικών καί τών γυναικών, 
ού; προύτίθετο νά διαφύλάξη ώ; όμηρους, ί’να 
δι' αύτών λύτρωση τήν οίκογένειάν του. Δέον 
έπίσης ν’ άναμνησθώμεν ότι άπαντε; οί πολεμοΰν- 
τε; Αφγανοί ήσαν έκ τή; φυλή; τών Γιλζί;, φυλής 
αντιπάλου έκείνης,. τή; όποίας εϊς των άρχηγών ήτο 
ό Μωχαμέτ Άκβάρ, καί ό’τι δέν έξήσκει έπ'αύτών εί 
α-ή παροδικήν τινα εξουσίαν. Διά τοΰτο βλέπομεν αύ - 
τδν έν τή όποχωρήσει άπολόοντα άπαυστως ό>; κυνας 
τους 1'ιλζίς κατά τών φυγάδων, καί έπειτα προφα- 
σιζόμενον δ’τι άδυνατέϊ νά περιστείλη αύτούς. Έφρόν- 
τιζε δέ νά λαμβά-rr, τού; άξιωματικού; καί τά; γυναί
κας, καταλείπων τούς λοιπού; είς τήν μάχαιραν τών 
στρατιωτών. ,

"Οτε οί βάρβαροι ήρξαντο τήν έπίθεσιν, δ λοχαγός 
ϊκίννερ ήχθη πρδ τοΰ άρχηγοΰ αύτών, είπόντος 
αύτώ ότι διετάχθη νά συνοδεύση αύτούς είς τδ όρος, 
άλλ'άπήτει έξ όμηρους ώς έγγύησιν τής παραδό- 
σεω; τής Ζελλαλαβάδ, τής ύπδ τοΰ στρατηγού Σάλ 
κατε/ομένης. ’Εδέησε νά όπογράψη τοΰς όρους τού
τους καί τδ πΰρ έπαυσεν έπί τινα χρόνον. ΊΙ νύξ 
έπήλθε καί πάλιν μετά διπλάσιάς άγωνίας, μετά 
τής πείνης, τοΰ ψύχους, τής έξαντλήσεως, τοΰ Οανά-
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του. Ό στρατός είχε φθάσει τότε ε·.; τήν είσοδον Γής 
φάραγγος τοΰ Κούρδ-Καβούλ. Έπϊ δύο ήμέρας δέκα 
μόνον μιλίων δδδν διήνυσαν.

Τή 8 ίανουαρίου χιλιάδες ανθρώπων δεν άφυπνί- 
σΟησαν, άλλ’ έξηκολούθησαν κοιμώμενοι τόν αιώνιον 
έπϊ τή; χιόνος ύπνον. Άπό πρωία; ήδη οί Άφγανοϊ 
έπανέλαβον τδ πΰρ αύτών, ώστε έδέησεν ή εμπροσθο
φυλακή τών "Αγγλων ν’άνοίξη δρόμον διά τή; λόγχη;. 
'Ο λοχαγό; Σκίννερ μετέβη καϊ πάλιν πρό; τδν Μωχα- 
μέτ Άκβάρ, όστι; έζήτησεν ό>; όμηρους τδν αντιστρά
τηγον Πόττιγγερ καϊ τοΰ; λοχαγού; Λάουρεν; καϊ 
Μαχενζύ. Οί τρεϊς άξιωματικοϊ παρεδόΟησαν έκόντες 
καϊ τδ πΰρ έπαυσε. Τότε ό στρατό; έκίνησε καϊ πά
λιν. Ένταΰθα δέδίδομεν τδν λόγον τω κ.Έϋρε.

«“Απαξ έτι, λέγει, ό ζών ουτο; όγκο; άνθρώπων 
καϊ κτηνών έτέθη εΐ; κίνησιν. Μόλις δύναται τις νά 
κατανόηση τά άποτελέσματα της άποσυνθέσεως, τά 
όποϊα έπήγαγεν ή έπϊ τής χιόνο; διανυκ.τε'ρευσις έπϊ 
δυο νύκτας. Τδ ψύχος τόσον καιρίως είχε προσβάλει 
τά; χεϊρας καϊ τοΰ; πόδα; καϊ αΰτών τών ίσχυροτέ· 
ρων, ώστε έμειναν εντελώς άχρηστοι. Τδ ιππικόν, 
καίπερ έλαττον έκτεθειμένον, τοσοΰτο όμως ύπέφερε, 
ώστε οί άνδρες ήναγκάζοντο τή βοηθεία άλλων ν’άνα- 
βώσιν έπϊ τών ίππων. Πράγματι δε μόλις εκατοντά
δες τινες άνθρώπων ήσαν εις Οέσιν νά πολεμήσωσι. 
Φοβερά ήτο ή ιδέα τοΰ νά εΐσέλΟωμεν είς τήν πρδ 
ήμών τρομερόν φάραγγα ΰπδ τδ πΰρ βαρβάρων διψών- 
των έκδίκησιν, ακολουθούμενοι ύπδ τοΰ άτάκτου καϊ 
συγκεχυμένου έκείνου όχλου ! ’Αδύνατον είναι ύ ίδων 
νά λησμονήση ποτέ τδ θέαμα, οπερ τότε παρίστανον 
τά κύματα έκεϊνα τών έμψυχων οντων, ών τά πλεϊ- 

> στα μετά μικρδν έμελλον ν’άποτελέσωσι στιβάδας 
πτωμάτων. ΤΙ φοβερά φάραγς έχει μήκος πέντε 
σχεδδν μιλίων άπδ τή; μιας μέχρι τής άλλης άκρας, 
περιβαλλόμενη εκατέρωθεν ύπδ άποτόμων βράχων, έν 
τώ μέσω τών όποιων ό ήλιος κατά τήν ώραν ταύτην 
τοΰ έτους ολίγον μόνον χρόνον έπιχέει τδ φώ; αΰτοΰ. 
Λιασχίζει δ’ αΰτήν χείμαρρος, ου τδ ορμητικόν ρεΰμα 
είς τδν πάγον άνθίσταται καϊ όν εϊχομεν νά διέλθω- 
μεν καϊ ν’ άναδιέλθωμεν σχεδδν είκοσι φοράς. Έφο’σον 
προΰχωροΰμεν. ή φάραγς έγίνετο στενωτέρα καϊ ήδυ- 
νάμεθα νά βλέπωμεν τούς Γιλζϊς άθροιζομένου; πολυ
πληθείς εί; τάς ύπερχειμένα; κορυφά;. Μετ’ού πνολύ 
ήρχισαν ζωηρόν κατά τής εμπροσθοφυλακή; πΰρ. 
Έκεϊ εύρίσκοντο αί γυναϊκες, αί'τινες βλέπουσαι ότι 
μόνη έλπϊς σωτηρίας ήτο τδ νά μή μείνωσιν έκεϊ, 
■ζ?/.151* τλ*  "ορείαν καλπάζουσαι άνά μέσον τών 
καθ’Ικατοντάδα; συριζουσών εις τά ιχτα αΰτών σφαι·

| ρών, καϊ διέσχισαν ού’τω γενναίως τδ στενόν. Άπα- 
σαι ώ; έκ θαύματος έσώθησαν, μόνης τή; κ. Σάλ 
λαβούσης έλαφρδν εις τδν βραχίονα τραΰμα. Δέον 
έν τούτοις νά ομολογήσω ότι πολλοί τών άνδρών τοΰ 
Μωχαμετ Άκβάρ προδάντες προσεπάθησαν νά κατα- 
παύσωσι τδ πΰρ, άλλ’οί Γιλζϊς ήσαν ακράτητοι. Τδ 
ακολουθούν πλήθος ήδη έρρίφθη είς τδ πυκνότατου 
πΰρ καϊ ή σφαγή ύπήρξε φρικώδη;. Πανικός κατέλαβε 
τούς πάντας καϊ χιλιάδες άνδρών έν τή φυγή ζη- 
τοΰντε; τήν σωτηρίαν ώρμησαν πρδ; τά πρόσω κα - 
ταλειποντε; αποσκευάς, όπλα, πολεμεοόδια, γυναϊ- 
κας, παιδία καϊ μόνον περϊ τή; ζωής αΰτών σκε- 
πτόμενοι >.

Έν τώ μέσω τή; γενική; ταύτη; φυγή; διαλάμ- 
πουσιν είσέτι ένιαχοϋ καϊ άκτϊνες θάρρους. Πληγώ- 
Οέντος θανατηφόρος τοΰ λοχαγοΰ Στούρτ καϊ εκτά
δην έπϊ τής χιόνο; κειμένου, ό ύπολοχαγδς Μάιν 
έστράφη εί; τά δπίσω, έζήτησεν αΰτδν έν τώ μέσω 
τοΰ έχθρικοΰ πυρδς, καϊ κατόρθωσα; νά εύρη αΰτδν 
έπέθεσεν έπϊ άθλιου ιππαρίου καϊ ήγαγεν εί; τδ στρα
τοπέδου, όπου τήν ύστεραίαν άπέθανεν. «Ουτο; είναι, 
λέγει δ κ. "Ευρε, ό μόνο; όστις έξ δίπαντο; τοΰ στρα- 
τοΰ έτυχε χριστιανικοΰ τάφου».

Έν τούτοι; είχον διέλθε·. τήν φάραγγα, ή χιών 
όμως ήρξατο πίπτουσα καϊ έξηχολούθησε δι’ίλης τή; 
νυκτός. Έκ τών μικρών σκηνών ειχον τέσσαρα; μό
νον διασώσει, ών ή μία ανήκε τώ στρατηγό». Έξ 
αΰτών δύο έδωκαν εί; τάς γυναϊκα; καϊ τά παιδία 
καϊ τήν τρίτην είς τούς τραυματίας, άλλά πλεϊστοι 
έξ αΰτών έμειναν έν ύπαίθρω καϊ άπέθανον τήν νύκτα. 
«Πανταχόθεν, λέγει ό κ.Έϋρε, άντήχουν οίμωγαϊ 
καϊ κραυγαί. Είσήλθομεν είς θερμοκρασίαν ψυχροτέ- 
ραν έτι έκείνης έξ ής έξήλθομεν, καϊ ήμεθα άνευ 
σκηνών, άνευ πυρδς, άνευ τροφής· μόνη ήμών κλίνη 
ήτο ή χιών, ήτις διά πολλούς έγένετο σάβανον. 
Θαΰμα θά ήναι έάν εϊς μόνος δυνηθή νά έπιζήση 
τήν φοβερόν ταύτην νύκτα».

Τη9 ίανουαρίου ήρχισε καϊ πάλιν ή πορεία, άλλά 
τοΰ λοιποΰ άνευ μηδεμιάς τάξεως καϊ πειθαρχίας, 
οί ιθαγενείς στρατιώται έλειποτάχτουν σωρηδόν. Ό 
δε Μωχαμετ Άκβάρ επρότεινε τότε νά λάβη ύπδ τήν 
προστασίαν αΰτοΰ τά; γυναϊκα; καϊ τά παιδία, ύπο- 
σχόμενος νά συνοδεύη αΰτά, παρακολουθών τδν στρα
τδν έν καθυστερήσει κατά μίαν ήμέραν. Ό στρατη - 
γδς Έλφινστων συνηνεσε καϊ διέταξε νά έτοιμασθώ- 
σιν αί γυναϊκες καϊ οί έγγαμοι άξιωματικοϊ καϊ ν’ά- 
ναχωρήσωσι μετά τοΰ άναμένοντο; αΰτούς άποσπά- 
σματο; άφγανικής ίλης. Άφίνομεν καϊ πάλιν τδν

λόγον τώ κ. Έϋρε όπω; τά; σπαραξικάρδιους ταύ
τα; σκηνάς περιγράψη. «Μέχρι τή; στιγμής ταύτης, 
λέγει, αί γυναϊκες μόλι; ειχον φάγει άφ'ου κατέλιπον 
τήν Καβούλ. Πολλαί αΰτών είχον έν ταϊς άγκάλαις 
τέκνα άρτιγέννητα καϊ δεν ήδύναντο νά κρατηθώσιν 
άνευ στηρίγματος. Ένίων ή εγκυμοσύνη είχε τοσοΰτο 
προχωρήσει, ώστε έν δμαλαϊς περιστάσεσι θά ήτο 
επίπονον δι’αΰτάς νά μεταβώσιν άπδ δωματίου εις 
δωμάτιον, και όμως αί άσθενεϊς καϊ ταλαίπωροι αυ
ται γυναϊκες ήναγκάσθησαν νά όδεύωσι μετά τής νεα
ρά; αύτών οικογένεια; έπϊ καμήλων ή έπϊ σκευοφό
ρων αμαξών. Εΰτυχεϊς έκεϊναι όσαι ήδυνήθησαν νά 
εύ'ρωσιν ίππους καϊ ήδύναντο νά μεταχειρισθώσιν 
αΰτούς. Αί πλεϊσται αΰτών έμενον άστεγοι άπδ τής 
έκ τοΰ στρατοπέδου άναχωρήσεω;. Οί ύπηρέται αυ
τών είχον λιποτακτήσει ή φονευθή. καϊ πασαι, έκ
τδς τής κ. Μάχ-Νάγτεν καϊ τή; κ Τρεβώρ, είχον 

άπολέσει τάς έαυτών αποσκευάς, οΰδέν άλλο έχουσαι 
ή Ο,τι έφόρουν. Πολλαί έφερον ένδύματα νυκτερινά, 
τά όποϊα έτυχον φοροΰσαι κατά τήν άναχώρησιν 
άπδ τής Καβούλ, εύρισκόμεναι είς φορεία. Έν 
τοιαύτη εύρισκομένας καταστάσει όλίγαι ώραι άκόμη 
θά ήρκουν νά μεταβάλωσιν είς πτώματα. ΊΙ προς- 
φορά λοιπδν τοΰ Μωχαμετ 'Ακβάρ ήτο ή μόνη σω
τηρίας έλπίς. Κα'ι οί μέν σύζυγοι αΰτών, κάλλιον 
ένδεδυμένοι καϊ ρωμαλεώτεροι, Οά προΰτίμων νά δια- 
τρέξωσι τούς κινδύνους τοΰ στρατοϋ. Άλλά ποΰ δ 
άνήρ όστις ήδύνατο νά δι στάση μεταξύ τής περί 
τής ιδία; ζωής φροντίδος καϊ τή; ιδέα; τοΰ νά βοη- 
θήση καϊ παρηγορήση διά τής παρουσία; αΰτοΰ τά 

φίλτατα αΰτώ όντα; ■
Ή τοΰ σιρδάρ λοιπδν φρουρά ώδήγησε τάς γυναϊκα;, 

τάπαιδία, τού;έγγαμου; και πολλούς τραυματία; αξιω
ματικούς. Έκ τών τελευταίων τούτων ήτο καϊ δ κ. 
Έϋρε, όστις έπιζήσας άφηγεϊται τδ οΐκτρδν τών 
συντρόφων αΰτοΰ τέλος. Βραδύτερου θά έπανεύρω- 
μεν τούς αιχμαλώτου; νΰν δέ μέλλομεν νά παρακο- 
λουθήσωμεν μέχρι τέλου; τά λείψανα τή; δυστυχοΰ; 
στρατιάς, ήτι; έβάδιζε τήν πορείαν αΰτής.

Τή 10 ίανουαρίου ό ήλιο; είδε σκηνάς σπαραξι
κάρδιους. "Αμα δοθέντο; τοΰ τή; άναχωρήσεω; ση
μείου, ευθύ; ό στρατό; ώρμησε προς τά πρόσω έν 
μεγίστη άταξία- διότι πρδ παντδ; έκαστος έφοβεϊτο 
μή καθυστερήση. Κατά τδν χρόνον τοΰτον δέν ύπήρ
χον άλλοι στρατιώται έκτο; τών Ευρωπαίων, όσοι 
ήσαν μάχιμοι. Οί Ίνδοϊ πάντες είχον τά; χεϊρας καϊ 
τού; πόδα; πεπηγότα; καϊ δέν’ήδύναντο νά κρατή- 
σωσι τά όπλα αΰτών. ΤΙ φρίκη καϊ ή απελπισία

έφαίνετο έπϊ τοΰ προσώπου πάντων. Ή προφυλακή 
είχεν είσέλθει εί; στενού αΰλώνα. Οί Άφγανοϊ, οΐ- 
τινε; κατεϊχον τά ύψώματα, άφήκαν αΰτούς νά 
πλησιάσωσι μέχρι βολή; πυροβόλου, οτε αίφνης ήρ- 
ξαντο τρομεροΰ κατ’ αΰτών πυρός. Έκάστη βολή 
έφέρετο έπϊ τοΰ συμπεπυκνωμένου έκείνου πλήθους, 
ταχέως δέ οί νεκροϊ καϊ οί έτοιμοθάνατοι έφραξαν τήν 
δίοδον, ώστε οί έπερχόμενοι εύρέθησαν κωλυόμενοι 
ύπδ σωροΰ πτωμάτων. Οί Εΰρωπαϊοι απέλπισε; 0ρ- 
ριψαν τά όπλα καϊ εφευγον τρέχοντες· τδ δέ πλήθος 
τών ακολούθων τοΰ στρατοπέδου διεσπάρη καθ’όλα; 
τάς διευθύνσεις. Τότε οί Άφγανόε κατέβησαν ξιφή
ρεις κατά τών ανυπεράσπιστων θυμάτων αΰτών καϊ 
γενικής ήρξανγο σφαγής. Τά λείψανα τοΰ ίνδικοΰ 
στρατοϋ κατεχρεουργήθησαν, ή δέ εμπροσθοφυλακή 
κατώρθωσε ν" άνοιξη δίοδον καϊ έξαχολουθήση τήν 
πορείαν αΰτής. Άφοΰ δέ έβάδισε περϊ τά πέντε μίλια, 
έστη. άναμένουσα την οπισθοφυλακήν, άλλά μετά 
καταπλήξεως εμαθεν παρά τινων διαφυγόντων τήν 
σφαγήν, ότι έξ όλου τοΰ στρατοϋ τοΰ κατά την 
πρωίαν μετ’ αΰτή; κινήσαντο; μόνη αΰτή έπέζησεν, 
Οί ακόλουθοι τοΰ στρατοπέδου έσχημάτιζον έτι ση
μαντικόν πλήθος, άλλ.’έκ τοΰ κυρίως λεγομένου στρχ- 
τοΰ εμενον πεντήκοντα πυροβολητάϊ καί έκατδν πεν- 
τήκοντα ίππεϊς.

Ό στρατηγό; Έλφινστων, βλέπων μέρο; τών 
εχθρών πρσσεγγίζον, παρέταξε τδν μικρδν αΰτοΰ στρα
τδν, άλλ’άνεγνώρισε τδν σιρδάρ. Τότε μετέβη καϊ 
πάλιν πρδ; αΰτδν ό λοχαγό; Σκίννερ, όπως διαπραγ- 
ματευθη. Άλλ’δ Μωχαμέτ Άκβάρ είπεν ότι οέν 
δύναται ν’ αναχαίτιση τού; Γιλζϊς καϊ ό’τι ή έξουσία 
αύτοΰ δέν άνεγνωρίζετο παρ’ αΰτών. Έζήτησεν όπως 
καταθέσωσι τά όπλα οί μένοντες διακόσιοι άνδρες, 
ύποσχόμενο; νά όδηγήση αΰτούς ασφαλώς εις Ζελλα- 
λαβάδ. Περϊ δέ τών ακολούθων είπεν οτι δέν ύπάρχει 
άλλος τρόπος ή νά έγκαταλειφθώσιν είς τήν τύχην 
αΰτών. Ό στρατηγός δέν έδέχθη τούο ορού; τούτους 
καϊ διέταξε τδν στρατδν νά προχωρήση.

Οί Άγγλοι διήνυσαν έτι πέντε μίλια διά φά- 
ρα·'γο; στενής, ύπδ τδ πΰρ τών τά ύψώματα κα- 
τεχόν-ων εχθρών. Έν τή διαβάσει τής φάραγγος 
ταύτης έπεσαν πεντεκαίδεκα αξιωματικοί. Ό λο
χαγός Σκίννερ έπανήλθε καϊ πάλιν πρδς τδν σιρδάρ, 
όστις έπέβαλ.ε καϊ πάλιν τούς αΰτούς έώους, τών 
δποίων οντων άπαραδέκτων διετάχθη ή εξακολούθη
σή τϊ,ς πορείας, άφοΰ έματαιιόθη πάσα πρδς έντιμον 
διαπραγμάτευσιν έλπίς. Έγκατέλιπον καϊ τδ τελευ- 

( αϊον τηλεβόλον μετά τραυματίου ιατρού προσδεδε-'
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μένου, όν οι άγαπώντε; αυτόν στρατιώται κατόρθω
σαν μέχρι τοΰδε νά σώσωσι. Καί πάλιν δέ ή νύξ 
έπήλθε, ζκλύψασα και ταύτην την φρικαλέαν σκηνήν.

Κατά τήν 1 1 ίανουαρίου τον λιμόν κα'ι τήν δίψαν 
φοβερώς πάντε; ήσθάνθησαν. Αί ώμ ι σάρκες τών 
διασωθέντων τριών ταύρων διενεμήθη' ν μεταξύ τών 
στρατιωτών ,ή..-, κα.ευρόχθισαν αύτάς ε’ν λύσσ-ρ. 
Άλλ’ή χιών, τήν οποίαν έιρωγον. έπηυξανε τήν 
δίψαν αύτών, Τότε προσήλθεν απόστολο; τοϋ σιρδάρ, 
ζητών τδν λοχαγδν Σκίννερ, δ’-τις άπήλθε μετ’αύτοΰ 
κα'ι μετ’ ολίγον επανήλθε κομίζων αϊτησιν συνεντευ- 
ξεως. Ό στρατηγός άνεχώοησε μετά δυο αξιωματι
κών. Ό Μωχαμέτ Άκβάρ έδέχθη αυτούς προσηνέ- 
στατα, προσήνεγκεν αύτοΐς τροφήν και ίιδήγησεν 
εις μικράν σκηνήν, όπου πρώτον ήδη μετά τήν ε’κ 
Καβούλ άναχώρησιν αύτών ήδυνήθησαν νά κοιμηθώ- ! 
σιν ήσυχον ύπνον.

Τή 12 ίανουαρίου έγε'νετο συνδιάλεξες μεταξύ τοΰ 
άγγλου στρατηγού κα'ι τοΰ σιρδάρ, πρδς όν ήλθον 
καί άλλοι άρχηγοί, άλλ’ούδέν άπεφασίσθη. ΊΙ ήμερα 
παρήρχετο, ό δέ στρατηγός ματαίως παρεκάλει τδν 
Μωχαμέτ Άκβάρ, ό’πως έπανακάμψη παρά τοΐς 
στρατιώται; αύτοΰ. Κατά τήν έβδόμην ώραν ήκού- 
σθη επαναλαμβανόμενο; ό πυροβολισμός κα'ι έγνώσθη 
ό'τι ό μικρδ; στρατός, νομίζων έαυτδν έγκαταλελειμμέ- 
νον, άνέλαβε τήν πρδς τά πρόσω πορείαν αύτοΰ. Ό 
λοχαγδς Σκίννερ, οστις είχε μείνει είς τδν στρατδν, 
έξελΟών πρδ; /ωροσκοπίαν, έπυροβολήθη διά πιστο
λιού έκ τοΰ πλησίον κατά τδ πρόσωπον καί, κοαι- 
σθιίς είς τδ στρατόπεδον, άπέθανε τήν ακόλουθον 
νύκτα. Ή άπενΟάρρυνσι; δεν είχε πλέον όρια· έδεησε 
ν,α καταλίπωσι τούς ασθενείς κα'ι τραυματία;. Τά 
τελευταία λείψανα τοΰ στρατοΰ είσήλθον πάλιν εις 
έτέραν φάραγγα άδιάβατον, έν ή έκαστο; άνήρ έσκο- 
πεύετο ώ; Οηρίον. ΙΙεντήζοντα μόνον άνδρες, έχοντες 
ίππου; καλλίτερους τών λοιπών κατόρθωσαν νά έξέλ 
Οωσιν έκ τής φάραγγος

“Οτε οί Αφγανό! είδον τδ όλιγάριθμον τών αντι
πάλων αύτών έβαλον άγρια; θριάμβου κραυγά; και 
ξιφήρεις κατ’ αύτών όρμήσαντε; έθεσαν πέρας εϊς τήν 
άνισον πάλην.

'Δώδεκα άνδρες έμίνον εΐσέτι κα'ι έπροχώρουν 
καλπάζοντες. Οί ί; έπε αν κα-απεπονημένοι έπ'ι τής 
όδοΰ, οί δέ άλλοι άφίκοντο εις χωρίον, όπου κατ’ά
νάγκην έστησαν ί'να λάβοσι τροφάς. Άλλά κα'ι κατά 
τούτων οί κάτοικοι άπροσδοκήτως έπέπεσαν, κα'ι οί 
μέν δυο κατεσπαράχΟησαν, οί δέ λοιποί τέσσαρε; 
κατόρθωσαν μέν νά διαφόγωσιν, άλλ’οί τρεις τούτων

τέσσαρα μίλια μακράν τής Ζελλαλαβάδ καταληφθέν- 
τες έφονεύθησαν. Ε ί ς δέ μόνο; έξ όλου τοΰ στρατοΰ, 
ό ιατρός Βράίδων, άναβαίνων τδνμικρόν αύτοΰ ίππον, 
έ’φΟασεν εις Ζελλαλαβάδ, έξηντλημένος καί ήμιΟανής, 
κα'. έρρίφθη είς τάς άγκάλας τών συμπατριωτών 
αύτοΰ. ('Έπεται τδ τέλος).

ΑΝΑΛΕΚΤΑ.
ΤΪΦίίΝ ΕΧ ANTIAAAIS.— Κατά τάς νεωτέ- 

ρας πληροφορίας εύοωπάίζής έφημερίοος περί τοΰ τυ- 
φώνος. οστις ένσκήψα; κατά σεπτέμβριονέπ'ι εβδο
μάδα όλην έλυμαίνετο τάς Άντίλλας, καί ιδία τήν 
Άϊττήν, αί τρομερότερα; καταστροφαί έγένοντο έν 
Ίαμελ κα'ι Ι’αί κα'ι άλλοις μέρεσι τής νοτιωτάτης 
άκρας τής νήσου.

Έν Ίαμέλ έπί δύο διαρκέσας ήμέρας συνωοεύετο 
ύπδ χείμαρρων ύδάτων, πολλάς παρασυράντων οίκί- 
αις. Τά πλεΐστα τών έν τώ όρμω πλοία τέλεον κα
τεστράφησαν, τά δέ λοιπά έςώκειλαν έκ τής σφοδρό- 
τητος τοΰ άνεμου κατα τών βράχων.

Έν Ι’αί δ άνεμος άνέτρεψε κα'ι κατεκρήμνισε 34 
οικία; έν τρίωροι διαστήαατι. Αί περί τά έσωτερικα 
τής χώρας οδοί κατεχώσβησαν ύπδ τών ερειπίων. 
ΊΙ πυριτιδαποθήκη. ό ναύσταθμος, ή ειρκτή, τδ 
δικαστήριον καί ή σχολή τών άδελφών τοΰ Άγιου 
Ίωσιαί έβλάβησαν τά μέγιστα. ΊΙ γέφυρα κατεστρά- 
φη. πλεϊστοι δέ άνθρωποι έφονεύθησαν ή έτραυμα- 
τίσθησαν.

Έν Άγίω Λουδοβίκο» καί Καβελλών πολλαί οικίαι 
κατεστράφησαν, τά δ' ερείπια αύτών οιεσκορπίσθη- 
σαν καθ' ολας τάς διευθύνσεις τών ανέμων. ΊΙ θάλασ
σα έξογζωθεΐσα αίφνης κατάπνιξε τήν πλατείαν τής 
άγορας καί έκάλυψεν ύπδ τά υδατα μέγαν αριθμών 
άνδρών, γυναικών καί παιδιών. Πέντε μονον πτώ
ματα άνευρέθησαν. ούδεμία δέ γνώσις ύπάρχει περί 
τοΰ άκριβοΰς άριΟμοΰ τών θυμάτων. Έν Άκήν 4 0 
οίκίαι διεσόθησαν. Έν Ιερεμία ό άνεμο; καί τδ ύ
δωρ κατέστρεψαν 20 οίκίαι, τά πυροβολοστάσια, 
τδν πύργον Τηλέμαχον καί τήν αποβάθραν. Έν Κο- 
ραίλη 4 0 οίκίαι κατέπεσον, τδ δ' έν τώ λιμένι αμε
ρικανικόν πλοΐον άπωλέσθη έπι τών βράχων, τοΰ 
πληρώματος μόνον περισωθέντος. "ΙΙκιστα πάντων 
επαθε τδ χωρίο vPort-aU-l’rince,καίτοι πολλά δημό
σια κτήρια κατεστράφησαν ή έβλάβησαν .

Έν τώ νοτίω τμήματι τής νήσου Άιττής πάσα 
φυτεία κατεστράφη, ή συγκομιδή άπωλέσθη ζαί 
αί οίκίαι κατεκλυσθηαν. Χιλιάδες ανθρώπων περι- 
πλανώνται ανέστιοι καί άνευ πόρων. Τή αιτήσει τοΰ 
γραμαατέως τής έπιζρατεία; ή συνέλευσις έπεψήφισε 
τδ κατεπεΐγον πιστώσεως 250,000 δολαρίων πρδς 
έςοικονόμησιν τών άναγκών τών μείζονα παθόντων. 
ΊΙ ύλιζή ζημία, έν Γαμάλ μόνον, ύπερβαίνει τά 
00.000 δολάρια, μή υπολογιζόμενη; τής απώλειας 
τή; συγκομιδής τοΰ καφέ καί τοΰ κακκάου.

■Ο ύπεύθυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.


