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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤ&ΒΟΛΙΙ.
Τήν τετάρτην έγένετο σπουδαία ένταΰθα· 

ύπουργιχή μεταβολή, άπολυθέντων τών κα

θηκόντων αύτών τοϋ μεγάλου βεζίρου Σαφφέτ 
πασσά καί τών πλείστων ύπουργών καί σχη- 
ματισθέντος νέου υπουργείου ύπό τόν Χαϊρεδ- 
δίν πασσάν, απαρτιζόμενου ώς επομένως. 

Χα-ι-ΡΕΔΔΙΝ πασσάς, μέγας βεζίρης. 
Αχμετ-ΕΣΣΛΤ έφένδης Ίριανή ζαδές, σεϊχου- 

λισλάμης.
Γλζιι-οςμαν πασσας, ύπουργός τοΰ πολέμου. 
Xatzu-βεςςιμ πασσάς, τών ναυτικών.

. . . . τοΰ πυροβολικού.

Αλέξανδρος καραοεοδωρπ πασσάς, τών 
έζωτερικών.

Καδριι πασσάς, τών εσωτερικών. 
Σλ-Ι-Δ πασσάς, τής δικαιοσύνης.
Λλιι πασσάς, πρόεδρος τοΰ συμβουλίου τοΰ 

κράτους,
Ζουχδπ έφε'νδης, ύπουργός τών οικονομικών.
ΑζεβδΕΤ πασσάς, τοΰ εμπορίου καί τής γεωρ

γίας.
Χλδζιι-Ραςςιδ έφε'νδης, τοΰ έβκαφίου. 
Μοτνιφ έφένδης, τής παιδείας.
Σαββα πασσάς, τών δημοσίων έργων.
Σα-Ι-Τ έφέντης, ύφυπουργός έν τή μεγάλη βε- 

ζιρεία.
Έκτος τών νέων ύπουργών έγένοντο καί 

άλλοι διορισμοί, ών οί σημαντικότεροι εϊσιν ό 
τοΰ έν Άθήναι; πρεσβευτοϋ τής Πύλης I. Φπ- 
ΤΙΑΔΟΥ βέη ώς γενικού διοικητοΰ Κρήτης, ό 

τοΰ στρατηγού Σαφφέτ πασσά ώς ύπουργοΰ 

τής αστυνομίας, ό τοΰ ΡίΖΑ βέη ώς νομάρχου 
πρωτευούση;.

Περί τής ύπουργικής ταύτης μεταβολής 

άρυδμεθα έκ τοΰ Νεο.Ιόγου τάς έπομένας 
κρίσεις.

ΊΙ άπό μηνό; ήδη περιαδομενη υπουργική μετα
βολή επήλθε τήν τετάρτην, προαχθέντος εις τήν με
γάλην βεζιρείαν άντϊ τοΰ Σαφφέτ πασσά τοϋ τυνη- 
σίου Χαϊρεοδίν πασσά καί συν τούτω μεταβληθε’ντο; 
παντός σχεδόν τοΰ προσωπικού τοΰ υπουργείου. Ή 
δημοσία γνώμη ένταΰθα τε και έν Εύρώπη μικράν 
άχρι τοΰδε απέδιδε σημασίαν είς τάς έν Τουρκία 
υπουργικός ταύτας μεταβολάς, Οεωροΰοα αύτάς μάλ
λον ώς αλλαγήν ποοσώπων ή ώς αλλαγήν συστήμα
τος· ’Εάν τοιαύτην Οεωρήσωμεν κα'ι τήν τελευταίαν 
ταύτην υπουργικήν μεταβολήν, δφείλομεν νά δμο- 
λογήσωμαν ότι λυπηρά δύναται νά λογισθή ύπό τών 
φίλων τής Τουρκίας ή άπό τών πραγμάτων αποχώ
ρησες τοΰ Σαφφέτ πασσά. διακεκριμένα; άληθώς πα- 
ρασχόντος είς τό κράτος υπηρεσίας κατά τήν τετα - 
ραγμένην ταύτην έποχήν, καθ’ ήν είς μυρίας υπε
βλήθη δοκιμασία; ή διπλωματική αύτοΰ ϊκανότης, 
Ένθερμος Οθωμανός πατριώτης, άλλά μετά τίνος πε
ριορισμού τής φιλοπατρίας έν στενοτέρω κύκλιο, δςύ- 
νους κα'ι άγχίνου; διπλωμάτης, άλλά μελητικδς καί 
εφεκτικός ώς πολιτικός άνήρ, ταχύς εις τό άντιλαμ- 
βάνεσθαι τών δεόντων γενε'σθαι, άλλά βραδύς περί τήν 
έκτέλεσιν αύτών, ό Σαφφέτ πασσας είναι δ τελευ
τάω; ίσως δέ-καί δ μάλιστα τελειοποιημένος τύπος 
τής σχολής τών "Δλή καί τών Φουάτ, σχολής, ήτις 
δύναται προσφυώς νά δνομασθή ή σ τ ρ α τ ε υ ο μ έ ν η 
πολιτική τής Τουρκίας. Τοιοΰτος ών ήδυνή- 
θη νά κράτηση άρκούντω; υψηλά άνκλόγω; πρός τάς · 
τελευταίας περιστάσεις, καθ’ ας α ϊτή ή τής Τουρ- 
ρκία; ύπαρςις ετίθετο εν αμφιβάλω. τήν σημαίαν τής 
τουρκικής διπλωματία; καί ν’ άντιταχθή πρδς δει
νούς άντιπάλους, ών τήν δεινότητα έδιπλκσίασεν ήΐ
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“πέροχο; αύτών θέσι· ,Έάν άρα και ή τελευταία «8- 
τη ύπον^· ^χ^αβοΛή θεωρηθή άπλώς ώς άλλαγή 
προσώπ-Λ^είς δ μή δμολογησων δ'τι λυπηρά ύπδ 
πδσαν έποψιν είναι διά την Τουρκίαν ή άπδ της πολί
τικης αυτής κονίστρας απουσία του Σαφφέτ πασσά.

’Αλλά την τελευταίαν ταύτην υπουργικήν μετα
βολήν Οέλομεν ν'. ίεώρήσωμεν-είναι δέ άλλως τε 
καιρδς πλέον—ώς αλλαγήν συστήματος. Θέλομεν νά 
πιστεύσωμεν οτι ή υπουργική αυτή μεταβολή προ
αγγέλλει ό'τι ά'λις εχει πλέον το κρα'τος των διπλω
ματικών δαφνών, των όσων λαμπρών κατά τδ φαι
νόμενου, τοσοΰτο κατ'ουσίαν βλαβερών, οτι ε'λειψε 
πλέον ή έποχή της στρατευομενης πολιτικής, οτι 
τούς δεξιούς διπλωμάτας δέον ν’ άντιζαταστήσωσι πο
λίτικοι άνδρες. Αί περιστάσεις 4ς άχρι τοΰδε διήλΟε 
τδ οθωμανικόν κράτος, κα'ι ή τελική αύτών ε’κβασι; 
άποδεικνύουσι τρανώς, οτι δέν άρκεϊ πρδς σωτηρίαν 
αύτοΰ μόνη ή διπλωματική ένε'ργεια, άλλά προσα- 
παιτε'ται, ή μάλλον είπεϊν, άπαιτεϊται κυρίως ή 
πολιτική ένε'ργεια έκείνη, ήτις επιζητεί τούς θριάμ
βους .αυτής έν τή συντάξει κα'ι οργανώσει τοΰ κρά
τους, έν τή επιζητήσει τής ευημερίας τών λαών, έν 
τή ικανοποιήσει τών νομίμων αύτών πόθων. Έν τή 
τελευταία αύτοΰ πρωθυπουργία δ Σαφφέτ πασσά; καί 
τεϊδε τοΰτο καί ε'ταυε τήν δδδν τήςάληθοΰς πολιτικής 
ένεργείας δια τοΰ πρώτην ήδη φοράν έπιτευχΟε'ντος 
μεταςύ τής κυβερνήσεως κα'ι ένδς λαοΰ ειρηνικού συμ
βιβασμού έπ'ι τή βάσει τής ίκανοποιήσεως τών νο 
μίμων αύτοΰ εύχών. Ό τδν Σαφφέτ πασσϊν διαδε- 
ςάμενος Χα-ρεδοίν πασσά; θεωρείται άζριβώς ώς άνή 
κων εις τήν σχολήν ταύτην, τήν τών πρακτικών 
πολιτικών άνδρών κα'ι ούχ'ι είς τήν τών διπλωματών. 
Έάν ούτως έχη, εύχόμεΟα πλήρη κα'ι τελείαν τήν 
επιτυχίαν αυτοΰ εις τάς συντακτικός και οργανικά; 
αύτοΰ προσπάθειας. ΛΙεταπεμφΟε'ι; ού πρδ πολλοΰ 
υπδ τοΰ Σουλτάνου ούδεμίαν, λέγεται, ήθέλησε νά 
δεχΟή ενεργόν υπηρεσίαν πριν ή έκ τοΰ σύνεγγυς 
μελετήση τδν μηχανισμόν τής κυβερνήσεως κα'ι ίδη 
προσωπικόν, οι'ού έκτελοΰνται αί άποφάσει; αύτής, 
προσωπικόν, οπερ θεωρεί, έάν αί πληροφορία·, ήμών 
ηναι ακριβείς, ώς τδν κυριώτερον σκόπελον καθ'ού 
εναυαγησαν αχρι τοΰδε πάσαι αί προσπάθεια-.. Ιίρος- 
Οετέον είς ταΰτα, ότι ό νέο; πρωθυπουργό; κέκτηται 
ευρωπαϊκήν παιδείαν κα'ι ύπόληψιν και ότι πολιτικά 
τινα φυλλάδια αύτοΰ ετυχον άλλοτε ικανής έπιδοκι- 
μασιας. Εκ πάντων τούτων έλπίζομεν ότι ή τελευ
ταία αυτή υπουργική μεταβολή Οά έγκαινίση νέον 
σύστημα πολιτικής ένεργείας.

Τδ προσωπικόν τοΰ ύπδ τδν Χαίρεδδ'ιν πασσαν 
νέου ύπουργείου σύγκειται έκ προσώπων γνωστών 
ηοη και δεδοκιμαβμένων. Τά ονόματα τών μελών 
τοΰ νέου υπουργείου βλέπει άνωτέρω ό αναγνώστης. 
Έκ τών μελών τούτων δύο είσι Χριστιανοί, ό Αλέ
ξανδρο; Καραθεοδωρή πασσά;, ύπουργδς τών εξω

τερικών, κα'ι δ Σάββα πασσάς, ύπουργδς τών δημο
σίων έργων. ΙΙαρατηρητέον έπι τούτου ότι άχρι 
τοΰδε τά μόνα υπουργεία τά άχρι τοΰδε δοθέντα εις 
Χριστιανού; ήσαν τδ τών δημοσίων έργων κα'ι τδ 
τοΰ εμπορίου, πρώτην δέ φοράν άνατίΟεται είς Χρι
στιανόν τδ σπουΟαιότατον ύπουργεΐον τών εξωτε
ρικών.

ΙΙερι τής πολιτικής, ήν τδ νέον ύπουργεΐον προ- 
τιΟεται να τηρήση κατά τά διάφορα εκκρεμή ζη
τήματα, ούδέν δύναται νά λεχβή μετά Οετικότητος 
και τούτου ένεκα άπέχομεν πάσης κρίσεως βασιζό
μενης έπι Οιαοοσεων μάλλον ή ήττον απίθανων. 
Τοΰτο μόνον δύναταί τι; νά είκάση, δ’τι ώς έξ αύτής 
ταύτης της μεταβολής Οά έπέλθη φυσικώς διάλειμμά 
τι εις την προς λυσιν τών ζητημάτων τούτων δι
πλωματικήν ενέργειαν.

Η ΠΛΡΑΣΤΛΣΙΣ ΤΟΪ ΠΑΘΟΥΣ
ΕΝ ΤΗ, ΠΛΑΣΤΙΚΗ: ΤΕΧΝΗ..

Ποιον τών δύο συναισθημάτων τής ψυχής, ή 
άγάπη ή τδ πάθος (άλγος) είναι τδ ισχυρότερου, 
τοΰτο δύναταί τι; νά διαφιλονεικήση. Ούδέν έτερον 
συναίσθημα συγκρίνεται πρδς τά δύο ταΰτα κατά 
την ίσχύν τής εσωτερικής ψυχικής κινήσεως κα'ι τήν 
δύναμιν τής επί τοΰ ανθρώπου κυριαρχίας. Άμφό- 
τερα όμως ταΰτα αγωνίζονται πρδς άλληλα ύπέρ 
της κυριαρχίας- μή παραχωροΰντα δέ άλλήλοις τήν 
έζιχρατησιν ταυττ,ν αζοζλειστίχώς. συνδέονται άμ- 
φότερα στενώ; χαι άχωρίστως. Τήν αγάπην και τδ 
πάθος δεν δυνάμεθα νά νοήσωυεν όλως κεχωρισμένα. 
Εν τώ ψυχικώ ήμών βίω είναι συνδεδεμένα πρδς 

άλληλα.
Εργον τής τέχνη; ύπάρχει ού'τω πως νά παριστα 

τον ποικιλον κοσμον τής ύπάρξεως καί τών γεγο
νότων, ώστε ταΰτα νά άπορ’ρέωσιν έκ τοΰ έσωτε- 
ρικοΰ κόσμου τοΰ πνευματικού καί ψυχικοΰ ήμών 
βίου. Τότε κεκαΟαρμένα παντδ; τυχαίου εξέρχονται 
τά αντικείμενα τοΰ δρατοΰ κόσμου έζ τοΰ έσω κό
σμου τοΰ άνθρώπου καί παρίστανται είς τδ όμμα τοΰ 
παρατηρήσου εν τή καθαρά αύτών άληθεία. Διότι ή 
τέχνη δέν παριστα ήμϊν πεπλασμένον τινά κόσμον, 
άλλά την ουσιώδη άλήΟειαν, τήν τεθεμελιωμένην ε’ν

τή εξωτερική πραγμοςτικότητι καί έν τώ εσωτερικώ 
κόσμω τοΰ άνθρώπου, έν τώ κόσμου τών έννοιών καί 

συναισθημάτων αύτοΰ τήν ηχώ αύτής και το αντι- 
τυπον εύρίσκουσαν. Ού'τω; δ άνθρωπος μεταφέρει 
έαυτδν, τάς έννοιας καί τά συναισθήματα αύτοΰ επί 
πάντων, επειδή προηγουμένως τά πάντα έδέχθη εν 
έαυτώ καί έαυτδν εδρεν έν πασιν. Διά τοΰτο πάσα 
τέχνη έχει ύποκειμενιζόν τινα χαρακτήρα. Μεταςύ 
0ζως τών κινήσεων τοΰ ψυχικοΰ βίου ούδεμία, ως ή 
άγάπη καί τδ άλγος έξισοΰται πρδς αύτάς κατα το 
βάθος καί τήν ίσχύν. Κατά τήν εξωτερικήν παρά - 
στάσιν ίσως άμφότεραι ίσορροποΰσιν- ή αγάπη έχει 
τι τδ έσωτερικώτερον καί πνευματικώτερον καί άπο- 
σύρεται έπί μάλλον άπδ τής εξωτερικής έμφανισεως, 
ένω «πενάντίαςτδ άλγος φανεροΰται έν τή εξωτερική 
κινήσει καί εκδηλώσει. Ίσως δύναταί τις νά είπη 
ότι είς τήν τέχνην τοΰ λόγου προσεγγίζει μάλλον ή 
άγάπη, είς δέ τήν τέχνην τής πλαστική; παρα
στάσεως τδ πάθος, καίτοι ούδέν άνευ τοΰ ετέρου ύ- 
πάρχει. Έκεϊ μέν ύπάρχει ή παθητική άγάπη, τήν 
δποίαν ευχαρίστως ύμνεΐ ή ποίησις, ένταΰθα δέ τδ 
πλήρες άγάπη; πάθος, τδ δποΐον παρίστησι γηθο- 
σύνως ή γλυφίς τοΰ γλύπτου ή ή γραφές τοΰ ζω
γράφου. Έν τοΐς λόγοι; ούδέν συγκινεΐ ήμάς πλέον 
τής άγάπη;, έν τή πλαστική παραστάσει ούδέν 
πλέον’τοΰ πάθους. Περί τή; παραστάσεως τοΰ 

πάθους έν τή πλαστική τέχνη έσται ήμϊν 

ένταΰθα δ λόγος. _
Προνόμιον σημαντικόν τής τέχνη; ύπάρχε·. ότι αυ

τή διατελεΐ έν έγγυτάτη φιλία μετά τή; θρήσκει ας. 
Ή αιώνιο; θεία άλήθεια καί ήθική τελειότης. τη; 
δποία; άγγελο; είναι ή θρησκεία, έν συνδέσμω δί«- 
τελεϊ μετά τοΰ καλοΰ, άγαπητή τοΰ δποίου Οεράπαινα 

• είναι ή τέχνη. Καί πάλιν ή τέχνη αισθάνεται έαυ
τήν εσωτερικώ; έλκυομένην ύπδ τών ύψηλών εκείνων 
καί ύπεργείων ιδανικών, τά δποϊα ή θρησκεία απε- 
κάλυψε τόϊς άνθρώποις καί παρέστησεν αύτοΐς ώ; τδ 

τέριζα, πρδ; δ πρέπει νά τείνωσιν. Ού μόνον ιστορι- 
κώς βλέπομεν τήν θρησκείαν ζαί τήν τέχνης έν συν
δέσμω πρδ; άλληλα;. άλλ’δ δεσμός οδτος είναι καί 
εσωτερικό;, τεθεμελιωμένο; έπί τή; φύσεως αμφο- 
τέρον- καί εφόσον αύται ύπάρχουσιν επι τής γή; 
όπερ έστί μέχρι συντέλεια; τοΰ αϊώνος —θέλουσιν επι-

■ ζητεί άλλήλας. Ή θρησκεία θέλει έπιζητεϊ πάντοτε 
τήν τέχνην ήθελε λησμονήσει έαυτήν, εάν επελαν- 
Οάνετο τή; φίλη; αύτής- άλλά καί ή τέχνη ούδέποτε 
έπιλησθήσεται τής θρησκείας. Συνήθως εκείνα^ αί 

φιλίαι είναι αί ισχυρότερα! καί άσφαλέστεραι, αιτι-
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νε; όπισθεν αύτών εχουσι J- ’ ιστορίαν. Ή ιστορία 
τή; θρησκεία; είναι καί ιστορία τής τέχνη;. Όσω 
δ χριστιανισμό; ί'σταται ύπεράνω τών θρησκειών τοΰ 
άρχαίου κόσμου, τοσούτω καί τδ ιδανικόν τή; χρι
στιανική; τέχνη; ύπεράνω τοΰ τής άρχαίας. Γούτο 
ισχύει καί περί τής παραστάσεως τοΰ πάθους- καί 
τοΰτο διά τοΰ χριστιανισμοΰ έποιήσατο σημαντικήν 
πρόοδον. Ή διαφορά τής παραστάσεως τοΰ 
πάθους έν τή άρχαία καί χριστιανική τέ
χνη είναι καί τδ θέμα τής παρουσης ομιλίας.

Έξετάζοντες τάς παραστάσεις τών ιδανικών 
τών θεών έν τή έλληνική τέχνη, έμβλέπομεν ότι 

άπασα αυται αί μορφαί φέρουσι τδν -χαρακτήρα της 
ήρεμου άποκλειστικότητος καί χαριέσσης άσφαλείας. 
Ό χαρακτήρ ουτος κινεί ήμά; μετά τίνος ψυχρότη- 
το; καί άδιαφορίας. μέχρις ού θερμανθώμέν πως καί 
διά τοΰ αίσθήυατος καί τής διανοίας είσέλθωμεν εις 
εσωτερικήν κοινωνίαν μετά τών μορφών τούτων των 
μεστών ύ'ψους. Ακολούθως άποβλέπομεν προ; αύτας 
<ΰ; πρδ; ιδανικά; εικόνα; άνθρωπίνης τίνος ύπάρςεως, 
άφ’ής άπαλείφεται παν τυχαΐον, ευτελές και εναν
τίον καί ήτις έξυψοΰται είς ύ'παρξιν έαυτήν Ικανο
ποιούσαν, πλήρη δε μακαρίας ειρήνης καί χάριτος. 
Άληθώς τδ έν ταϊς μορφαΐς ταόταις δρώμενον δ'εν 
είναι ή θεότης, είναι μόνον δ τέλειο; άνθρωπος, δ 
άνθοωπος άπδ τοΰ δποίου πάσα άσθένεια καί διαμάχη 
φαίνεται άφηρημένη. καί τοΰ δποίου αϊ δυο πλευραι, 
τδ σώμα καί τδ πνεΰμα άποτελοΰσι τέλειόν τι δλον, 
ένώ τδ πνεΰμα εισδύει δ'λω; έν τώ σώματι καί έν τή 
α’κΛητική ταύτη ύπάρξει δ'εν αισθάνεται άντίθεσίν 
τινα ή διατάραξιν, άλλά τήν άνάλογον αυτω έμφάνι- 
σιν καί παράστασιν. Καί όίαως νοήμονε; παρατηρώ- 
ταί έν ταϊς παραστάσεσι ταύταις ικανοποιούμενη; 
ύπάρξεως ιδρόν μόνον έλαφρόν τι σημεΐον θλίψεως, 
ήτις ώς ελεγειακή τις πνοή έπικάθηται τής ιδανικής 
ο’ύεως. Νομίζει τις οτι άναγινώσκει είς τούς χαρα
κτήρας τούτους τήν προωρισμε'νην αύτοΐς τύχην. 
Διότι μεθ’ δ'σου ύ’·ψους καί αν νοηθώσι δ'εν είναι όμως 
τδ ίίψιστον. Ύπέρ αυτού; κε'ται δ υψηλότερος νόμος 
τή; ανάγκης, καί αύτοί όπω; καί οί άνθρωποι ύπο- 
κείνται τή είμαρ;υένη. Βεβαίω; είναι οί αθάνατοι- 

άλλ’ ή άθανασία αύτών είναι άπλώς μία διαρκή; 
υπαρξις- είναι οί μάκαρες, άλλ’ ή μαχαριότης αύτών 
είναι μόνον ή ένωσις τοΰ πνεύματος μετά τή; αΐσθη- · 
τής καί σωματικής ύπάρξεως. Τοΰτο δέν είναι ή ύψί- 
στη βαθμί; τοΰ πνεύματος, διά τοΰτο ούδέ ή άληθώς 
αιώνιος ζωή. Τοΰτο έπί τής παραστάσεως αύτών 
ταύτης επιβάλλει τδν χαρακτήρα τής λύπης, ·
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ΊΙ διάστασις τής ζωής, ήτις έν τώ κόσμω των 
θεών δέν κατενιζήθη μέν πάντως. προσεδέθη όμως 
εις άρμονιζήν τινα υπαρξιν, έκφαίνεται παρά τοϊ: 
άνθρώποις έν τώ Οανάτω- διότι ό θάνατο; είναι ή 
άποκάλυψι; τής βαθείας άντιθέσεως, ήτι; διήζει δι’ 
όλου τοΰ βίου κα'ι έςιζνεϊται μέχρι τών κατωτάτων 
αύτοΰ βάσεων. Ό ελληνικό; κόσμο; άγνοεϊ τήν αλη
θή κατανίζησιν τής άντιθέσεως ταύτης και τήν εΐ- I 
ρήνην τής ζαταλλαγής. Ουτω περικαλύπτεται τδ 
βάθος αύτής κα'ι δέν όμολογεϊται ή διάστασις τής 
ζωής. Έν τή γνωστή αύτοΰ διατριβή· Πώς οί 
άρχαϊοι παρέστησαν τδν θάνατον έξυμνεϊ δ 
Λέσσιγγ τήν άρχαίαν τέχνην, Sri αυτή ώς σύμβολον 
τοΰ θανάτου δέν έξέλεξε τήν άχαριν και δυσειδή σκιάν, 
άλλά τδν άδελφδν τοΰ υπνου, τδν καλόν νεανίαν, δ'ς- 
τις μόλις θλιβόμενος άνατρέπει τήν δαδα αύτοΰ κα'ι I 
σβέννυσιν έπ'ι τοΰ στήθους τοΰθνήσκοντος, ώςσημεϊον 
δτι ή ζωή άφηρπάγη. Ό θάνατος δεν πρέπει νά 
ήναι φοβερός. άλλά νά ε'μφανίζηται ώς χαροποιός τις 
άγγελος. Άλλ’ έφ' όσον ή ανθρώπινη ζωή κατανοεί- 
ται έν τή αιωνία αύτής σημασία, έπ'ι τοσοΰτο δ θά
νατος πρέπει νά ε'μφανίζηται ώς ή λυπηροτάτη άν- 
τίθεσις. Ό Λέσσιγγ έχει Ισως δίκαιον λέγων, δ'τι 
πρώτος δ χριστιανισμός παρίστησί τδν θάνατον ώς I 
τδν καρπόν κα'ι τό όψόνιον τής αμαρτίας κα'ι διά τοΰτο 
επαυξάνει τδν πρό τοΰ θανάτου τρόμον — άλλά τοΰτο 
πο-.εϊ μόνον ό'πως άπέναντι μέν τοΰ τρόμου άντιτάξη 
τήν νικηφόρου παρηγοριάν, απέναντι δέ τής διαστά- 

σεως τής ζωής τήν καταλλαγήν. Ή ελληνική τέχνη 
παρίστησί τδν θάνατον ύπδ τήν χαρίεσσαν εικόνα τοΰ 
υπνου. Άλλ’είναι αρκετή διαφορά έάν αΰτη παρέχη 
αύτω τήν εικόνα ταύτην και έάν δ’ Ιησοΰς δνομάζη 
αύτδν ύπνον. Ό Ίησοΰ; δνουιάζει τον θάνατον ούτως 
έπειδή γινώσκει κα'ι διδάσκει έγερσίν τινα πρδς ύψη- 
λοτέραν ζωήν μετά θάνατον. Έν τω στόματι αύτοΰ 
δ χαρακτηρισμός έκεϊνος είναι άποκάλυψίς τις τής 
φόσεως τοΰ θανάτου- έν τή ελληνική τέχνρ, ή παρά- 
στασις έκείνης είναι συγκάλυψες αύτής. Αΰτη, δ'πως 
λέγει δ Λενώ, ελαύνει ήμϊς ήρεμα παρά τήν Ολίψιν, 
χωρ'ς όμως νά δύναται νά παρηγορήση αύτήν.

Άλλά σπουδαιότερο·/ δύναται τις νά μεμφθή τήν 
τέχνην διά τήν παράστασιν τοΰ θνήσκει? κα'ι τοΰ 
έπ'ι τώ Οανάτω άλγους. Φαίνεται οτι ή ελληνική 
τέχνη παρέδραμε τδ θέμα τοΰτο. Άληθώς εύρίσκομεν 
έν αύτή πολλάς παραστάσεις τοΰ άγώνος κα'ι τοΰ 
θανάτου τοΰ άγωνιζομένου, άλλά τδ ένδιαφέρον εν
ταύθα δέν είναι δ θάνατος κα'ι τδ έν αύτώ άλγος, 
άλλ' δ άγων τοΰ ανθρώπου. Ένώπιον τής έντυπώ- |

σεως, ήν προξενοΰσιν ήμϊν οί άγωνιζόμενοι, υποχωρεί 
δ άγων τών θνησκόντων ένίοτε δέ συμβαίνει τοΰτο 
σκοπίμως. Εις τού; άρχαιοτέρους χρόνους τής ελλη
νικής τέχνης άνήκουσιν οί οΰτω λεγόμενοι Λϊγι- 
νήται, δύο συστήματα άετωμάτων τοΰ έν Αιγίνη 
ναοΰ τής Αθήνας, άτινα ευρεθέντα τώ 1841, κο- 
σμοΰσι νΰν τήν γλυπτοθήκην τοΰ Μονάχου. Έν
ταΰθα παρίστανται σκηνα'ι άγώνων έκ τοΰ τρωικοΰ 
πολέμου. Αί εικόνες δεικνύουσιν υψηλήν τελειότητα, 
μεγάλην ελευθερίαν, ζωηρότητα κα'ι φυσικότητα· 
άλλ’ έν παραδόξω πρδς ταϋτα άντιθέσει Ισταται έν 
ά'πασι τοϊς θνήσκουσιν ή ζώσιν ή μειδιώσα έκφρασις 

τοΰ προσώπου. Περ'ι τοΰ παραδόξου τούτου φαινομένου 
πολύς έγένετο λόγος· τοΰτο όμως δέν πρέπει νά άπο- 
δώση τις είς τεχνικήν άνεπιτηδειότητα· διότι δ τε
χνίτης έν άπάσαις ταϊς λοιπαϊς σωματικαϊς μορφαϊς 
δείκνυσι μεγάλην τέχνην. ΊΙ έκφρασις τοΰ προσώ
που είναι προδήλω; σκόπιμος. Έν τή παραστάσει 
ταύτη ύπάρχει τι τδ άνελεύθερον, τό δοΰλον. Αναμ
φιβόλους δέ στηρίζεται έπ'ι αρχαιοτέρου τινδς κατά 

παράδοσιν τύπου, ύπδ τοΰ όποιου άπηλλάγησαν μέν 
ήδη έν τή μορφώσει τών λοιπών μελών τοΰ σώμα
τος, ούχ'ι όμως κα'ι έν τή έκφράσει τοΰ προσώπου. 
Ό κατά παράδοσιν ουτος τύπος ισχυρότατα έκποο- 
σωπεϊται έν τώ προσώπω τής Άθηνϊς, ήτις ίστα- 
μένη έπ'ι τοΰ δυτικοΰ συστήματος τών άετωμάτων 
διαχωρίζει τάς δύο σειράς τών άγωνιζομένων. Τί 
σημαίνει λοιπόν τδ μειδίαμα τοΰτο ; Έν διαφόροις 
τής Ελλάδος μέρεσιν ευρον αρχαίας δρθίως ίσταμένας 
άνδρικάς μορφάς, ιδίως άπεικονίσματα τοΰ ’Απόλ
λωνος. Έν αύτοϊς ή εξωτερικό, τέχνη είναι εξαίσια, 
άλλά τδ άνελεύθερον κα'ι οί προσαφεϊς αύτών βραχίο
νες ΰπομιμνήσκουσιν ολως τήν μέθοδον τών αιγυπτια
κών αγαλμάτων. ΊΙ έξεζητημένη ηρεμία τής στά
σεως αποδίδει εις τήν εικόνα τδν χαρακτήρα τής 
θείας ύπερυψώσεως ύπέρ τήν μεταλλαγήν άνθρωπί
νων άγώνων καί παθών, και τδ μειδιών πρόσωπον 
« άναπαρίστησι τούς μάκαρας, καθ''Όμηρον, θεούς, 
τούς παντός άλγους άπηλλαγμένους καί ζώντας · ". 
ΊΙ έκφρασις αύ'τη έπ'ι μακρότερον έτι διετηρήθη έν 
τή τέχνη και ότε ήδη αΰτη εί; μείζονας προήλασεν 
έλευθερία;. Είναι συμβολική έκφρασις έννοιας τινδς, 
ήτι; κα'ι τοϊς Αΐγινήταις παρέσχε τόν ίδιάζοντα αύ

τοϊς χαρακτήρα. Τδ μειδίαμα αύτής συγκα
λύπτει τό πάθο.ς τοΰ θανάτου.

ΊΙ άρχαία τέχνη παρέχει ήμϊν ολίγα; παραστά
σεις τοΰ άλγους κα'ι τοΰ πάθους. Δύο όμως έξικνοΰν- 
ται μέχρις ήμών τής υψίστη; δόξης κα'ι σημασίας 
άπολαύουσαι. Είναι αί εικόνες τής Νιόβης κα'ι τοΰ 
Ααοκόοντος. (Έπεται συνέχεια).

ΙΙΕΡΙ ΓΑΜΟΥ.

(Συνέχεια ίδε άριθ. 50).

Οί Ρωμαϊοι ού μόνον διαφόρου; έθηκαν νόμους 
εξασφαλίζοντας τήν υγιεινήν τών γάμων συνάφειαν, 
άλλ' ώρισαν κα'ι κήνσορα;, ήτοι έπιτηρητάς, ’ένα 
έπιτηρώσι τήν άκριβή κα'ι αύστηράν εφαρμογήν 
αυτών, ώ; κα'ι νά παιδεύωσι τού; μή νυμφευ
όμενους, άν μάλιστα ή δημοκρατία είχεν άνάγ
κην τέκνων, ό>; έκ τών πολέμων. Έπ'ι Αύγούστου, 
ότε ή άσωτεία κατακυριεύσασα τούς πάντας. ήνάγ- 
καζε τά πλήθη νά προτιμώσι τήν άγαμίαν, έτέθη 
νόμος, δι’ ου διάφορα προνόμια καί δικαιώματα έχο- 
ρηγοΰντο τοϊς έγγάμοις, καί ιδίως τοϊ; τεκνοποιοΰσ'.· 
διά τών νόμων τούτων ό νομοθέτη; σκοπδν είχε τήν 
ύγιϊ τέκνωσιν, δι’ δ καί έτιμώρει αύστηρώς τδν 
νυαφευόμενον είς ήλικίαν προβεβηκυϊαν ώς ανίκανον 
πλέον πρδ; εύτεκνίαν. Ό Τιβέριο; δέν έσυγχώρει τόν 
γάμον είς άνδρα ήλικίας εξήκοντα έτών καί είς γυ
ναίκα πεντηκοντούτιδα, ή δέ τιμωρία ήν ή αύτή. 
ήτις έπεβάλλετο τοϊς άγάμοις, άλλ'όΚλαύδιο; κατήρ- 
γησε τόν νομον τοΰτον.

Ό καθ’ ήμϊ; πολιτισμός έθηκεν ωσαύτως όρους 
τινας υγιεινής έπί τοΰ γάμου, άλλά περιωρίσθη εις 
μόνα δύο τινά, εις τδν προσδιορισμόν τή; ήλικίας 
πρδ; γάμον, καί είς τδ επιβλαβές τής τών συγγενών 
συζυγίας, καί τοΰτο, ευλαβούμενος τήν τοΰ άτομου 
έλευθερίαν. Καί είναι μέν άληθές ότι ή έλευθερία τοΰ 
ατόμου ?έον νά ήναι σεβαστή, καί ιδίως είς πραξιν 
άφορώσαν ολως τήν άτομικό,ν άρέσκειαν τοΰ άνθρώ 
που, άλλ’ ούχ ήττον οφείλομε/ ού μόνον νά φωτί- 
ζωμεν τού; προσερχομε’νους είς γάμον πρδ; τδ συμ
φέρον αύτών τε άτομικώς, καί τή; γ-νεα; εϊς ήν 
Μέλλουσι νά δώσωσι ζωήν καί ύ'παρξιν, άλλά καί νά 
έπιβάλλωμεν αύτοϊς τοΰτο ώ; ένδιαφέρον έν γένει 
τήν ανθρωπότητα.

Πρδ; νότον τής πολιτείας τοΰ “Οχι καί τής Ίν- 
διανής έν Αμερική, κεϊται ή ωραία καί εύρε'α 
χώρα τής Κεντυκής, ή; οί κάτοικοι διακρίνονται ού 
μόνον έπί πολιτισμώ καί φιλοξενία, άλλά καί έπί 
ευεξία καί ρώμη. Οί νομοθέται τής χώρα; ταύτης 
Ζθηκαν νόμους λίαν αυστηρούς κατά τών παραβια-
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ζόντων τάς .υγιεινά; διατάξει; καί έρχομένων εί; γά
μου;, έξ ών ήδύνατο νά πρόκυψη γενεά νοσηρά καί 
καχεκτική.

Παρ’ έμοί κριτή, άσπάζομαι τήν νομοθεσίαν ταύ
την, διότι, έν τή λογικότητι καί τώ συμφέροντι τοΰ 
άνθρώπου. τδ προλαμβάνειν τδ κακόν (έστω καί τή 
θυσίφ τής άτομικής έλευθερία; έκάστου) έστί πολλω 
άνυσιμώτερον τοΰ μεταμέλεσθαι ύστερον άνωφελώς.

Άλλ’ ούδέν τδ καινόν έν τή νομοθεσία ταύτη τής 
Κεντυκής, ούδέν τδ θαυμαστόν ιδίως παρ’ ήμϊν τοϊ; 
"Έλλησιν, οί'τινες δυστυχώ; παραμελοΰντε; τά τών 
άθα/άτων προγόνων ήμών, ώς πολλάκις είπον, τρέ- 
χομεν ζητοΰντες τδν πολιτισμόν ένθα ούκ έδει, έν τή 
Δύσει, καί είς αύτούς έτι τού; αντίποδας. Βρίθει ή 
άρχαιότη; τοιούτων νομοθεττιμάτων καί παραγγελ
μάτων κατά τών προσκρουόντων καί λυμαινομένων 
τήν τής γυναικδς καί τοΰ άνδρό; φυσικήν αρμονίαν.

Ό σοφός τοΰ Μομπελιέ καθηγητή; τής υγιεινής 
κ. Ί’οσσαγκρίβ. πραγματευόμενος περί τοΰ αύτοΰ 
θέματος έν τινι συτγράμματι αύτοΰ, μέμφεται 
τδν Πυθαγόραν όστις πρδ τριών καί είκοσιν αι
ώνων κατεδίκαζεν αύστηρώς έκείνους, οίτινε; περί 
μέν τών ζώων αύτών πασαν καταβάλλουσι φροντίδα 
καί έρευναν περί τών μέσων τών φυσικών δι’ ών δύ - 
νανται νά έχωσι γενεάν καλλιτέραν καί ευρωστο- 
τέραν, περ' δέ τών τέκνων των ούδόλως έπιμελοΰν- 
ται· «ή καταδίκη αΰτη. λέγει ό κ. Φοσσαγκρίβ, ϊσω; 
ήτο καταλληλότερα σήυερον μάλλον ή τότε, ίσως 
ήτο άναγκαιοτέρα έν Παρισίοις μϊλλον ή έν Σάμιρ, 
άλλ’ είμεθα κοινωνία καί ούδόλως ποίμνια, καί ό 
νόμος δφείλει νά σεβασθή τήνατομικήν έλευθερίαν·.

Καί όμως, αν ί περί τού; γάμου; νόμο; ουτος διε- 
τηρεϊτο ε'ν άπάση αύτοΰ τή αΰστηρότητι καί κατά 
τού; καθ' ήμ®; χρόνους, δέν ήθελεν ΰ αύτδςκ. Φοσ- 
σαγκρίβ ελεεινολογεί έν τώ προλόγω τοΰ αύτοΰ συγ 
γράμματος τήν ανθρωπότητα, ότι έξησθένησε καί 
έξα-.θενεϊ όσημέραι, καί ότι τδ άνάστημα τών άν
θρώπων έβραχύ'Λη. ότι οί μΰς έχ αλαρώθησαν, ότι 
τδ νευρικόν σύστημα έλεπτύνθη, ότι ό οργανισμός έν 
γένει έξέπεσε τής πρώτης αύτοΰ βώμης καί ευεξίας- 
δέν ήθελεν έπικαλεϊσθαι τήν φροντίδα καί 
τής γαλλικής κυβερνήσεως ύπέρ τοΰ φυσικοΰ μέλ
λοντος τών ομογενών καί συμπατριωτών αύτοΰ κιν 
δυνευόντων ύπό τήν έπ-ήρειαν τών φυσικών παρα- · 
δρομώνκαί τή; ιεροκρατία; νά καταπέσωσιν εί; τήν 
βαθμίδα τών γεγηρακότων καί έξαντληθέντων έθνών.

"Οσον δέ διά τήν ατομικήν έλευθερίαν, νο·αίζω 
ότι ό τ-ής Ρώμης οπαδός συγγραφεύ; ουτος, λίαν άτόό
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πως χα'ι έν ού δέοντι προάγεται εις ύπεράσπισιν αύ
τής. Πώς ! 'Γιμωροΰντες τον κλέπτην δεν παραβιά
ζομε» τάχα τήν ατομικήν ελευθερίαν αύτοΰ ; Κα'ι άν 
τον κλέπτην τιμωρώμεν, τον ύπεξαιροΰντα όσα κα'ι 
πάλιν δυνάμεθα ν’ άνακτήσωμεν, πόσω μάλλον οφεί
λει ύ νάνος νά τιμωρή τδν παραίτιον τής καταστρο
φής τής οικογένειας, τής γενεάς αύτοΰ, τής άνθρω 
πότητος, διά τής απώλειας τοΰ καλλίστου δωρήματος 

τών θεών, τής υγεία; : — «υγεία δώρημα κάλλιστον 
θεών··—ποσω μάλλον καταδικαστέος έστιν όκαταδι- 
κάζων άσπλάγχνως τά τέκνα αύτοΰ διά τής απρο
νοησίας και άμελείας του εις βίον άβίωτον, εις ΰπαρ- 
ξιν, ής αχώριστοι σύντροφοι εσονται ή οδύνη και ό 
στεναγμός ;

Είπομεν ότι ό νεώτερος πολιτισμό; άφήκεν ελεύ
θερον τδν γάμον, κα’ι μετά πολλή; τή; προφυλάξεως 
έλαβεν ύπ’ o-^tv Οεσμοθεσίας δύο μόνους όρου;· τδν 
τής ηλικία; καί τδν τή; συγγένειας. Ήμεϊς άφοΰ περί 
αύτών είπωμεν τά δέοντα, θέλομεν υποδείξει καί τού; 
φυσικού; τύπου; εκείνους, ών ή ένωσις εξασφαλίζει 
όσον otov τε ού μόνον καί αύτών τών εϊς γάμου κοι
νωνίαν συνερχόμενων τήν ευτυχίαν, άλλά καί τών 
τέκνων των τήν ύγείαν καί βωμην, καί τής φυλής 
αύτών τήν ευεξίαν καί ανδρείαν.

‘Αν καί περί τοΰ ζητήματος τής ηλικίας τής 
καταλληλοτέρας εις γάμον δι' άμφότερα τά φύλα 
άναδραμωμεν εις τήν άρχαιότητα (έννοώ τήν ελλη
νικήν), θέλομεν ευρει τδν τήν ηλικίαν ορίζοντα νόμον 
μάλλον πλησιάζοντα τα~ς φυσικαϊς καί κατά συνέ
πειαν άληθέσι τοΰ διοργανισμοΰ ήμών άπαιτήσεσιν, 
ή εις τά; νέας Οεσμοθεσίας — Εΐπον δέ ελληνικήν, ί’να 
μή συγχύσωμεν αύιήν πρδ; τήν τών Εβραίων, ορι
ζόντων, ώ; γνωστόν, τό μεν άρρεν ικανόν νά έλθη 
είς νόμιμον γάμον έν ηλικία 1 3 ! έτών τδ δε θήλυ 
εις 12 ! πραγμα δλέΟριον, καί άν λάβωμεν έτι ύπ' 
όψιν καί τήν πρόωοο» άνάπτυξιν τών νέων ύπό τήν 
επιρροήν τοΰ θερμού κλίματος — Είναι αληθές οτι τό 
κλίμα επενεργεί έπί τή; αναπτύξει·»;, άλλ' ούχί όσον 
υποΟέτομεν. Όφείλομεν νά λάβωμεν ύπ’ όψιν μάλλον 
τήν έν ταϊς πόλεσι διατριβήν, τήν ανατροφήν, τήν 
δίαιταν, τά; συναναστροφός, καί ιδίως τήν άνά- 

γνωσι-z τών μυθιστοριών, ήτις έφίστησι τήν προσο
χήν νών νέων έκεϊ όθεν ή υγιεινή καί ή αυ
στηρά ήθική προσπαΟέ” ν’ άπομακρύνη. Ή συγκέν
τρωσες αυτή τών δυνάμεων τής ψυχή;, ή έξαψις 
αυτή τών παθών φέρει τήν πρόωρον ώρίμανσιν, ού
τως είπεϊν, προάγγελον ••οιραϊον τής ταχεία; φθισεως.

Ό Ησίοδος ώρισε τήν προ; γάμον ηλικίαν ούτε
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πολύ ύπό, ούτε πολύ ύπέρ τά τριάκοντα έτη διά 
τδν άνδρα, δκτωκαίδεκα δ'ε έως είκοσι διά τήν 
κόρην.

Ώράϊο; δέ" γυναϊκα τεόν ποτί οίκον άγεσθα·., 
μήτε τριηκόντων έτέων μάλα πόλλ*  άπολείπων, 
μήτ'έπιθείς μάλα πολλά· γάμο; δέτοι ώριος ουτος· 

ή δέ γυνή τέτορ’ ήβώοι, πέμπτο» δέ γαμοϊτο.

(ΊΙσιοδ. "Εργ. 695).

Ό δέ Πλάτων έθεώρει ωσαύτως τό τριακοστόν 
έτο; τή; ηλικία; ώ; τό ώριμώτερον πρός σύζευξιν 
διά τού; άνδρα;· διά δέ τά; γυναϊκα; τό οέκατον 
πέμπτον ή εικοστόν. Αύτό τοΰτο παρεδέχοντο καί οι 
Σπαρτιάται, ένώ οί ’Αθηναίοι ένυμφεύοντο καί κατά 
τού; πρώτους τή; εφήβου ηλικία; χρόνους.

Άλλ’ δ έπιστημονικώτερον αιτιολόγησα; έν τή 
άρχαιότητι τό τή; ηλικίας κατάλληλον έστίν ό ύ

πατο; τών σοφών, ό πανδαή; Αριστοτέλης, δ'στις 
άφοΰ ώρισεν ώ; τέλος τή; γεννήσεω; ώ; έπί τό 
πλεϊστον άνδράσι μέν τόν αριθμόν τών έβδομήκοντα 
έτών ώ; έσχατον, γυναιξί δέ τδν τών πεντήκοντα, 
επιφέρει ■ «Αεϊ τήν άρχήν τή; συζεύξεως κατά τήν 
ηλικίαν εί; τού; χρόνους καταβαίνειν αύτούς»· καί 
ούτω; βρίζει ότι «τά; μέν άρμόττει περί τήν τών 
δκτωκαίδεκα έτών ήλικίαν συζευγνύναι, τούς ο’ επτά 
καί τριάκοντα, ή μικρόν έν τοσούτω γάρ άκμάζουσί 
τε τοϊς σωμασι συζευξις έσται, καί προ; τήν παΰ- 
λαν τής τεκνοποιίας συγκαταβήσεται τοϊς χρόνοι; 
εΰκαίρως» (Πολιτικ. Β, VH Κ. 14).

Ού μόνον δέ τήν ήλικίαν ώρισεν ό Αριστοτέλης, 
άλλά καί τήν ώραν τοΰ έτους, λέγων ό'τι έν ώρα 
χειμώνος δεϊ ποιεϊσΟαι την συναυλίαν 
ταύτην.

Οί Ρωμαίοι ώς όρον θέμενοι τό έφηβον, προσέϊχον 
έπί τής έμφάνίσεω; τής ήβης παρ' άμφοτέροις τοϊς 
φύλοις ΐνα κηρύξωσι νυμφευσίμους τούς νέους. Δέν 
έβοάδυναν μάλιστα καί νομω νά θεσπίσωσι τήν ήλι
κίαν, δρίσαντε; διά μέν τούς άρρενα; τό οέκατον τέ
ταρτον, διά δέ τά θήλεα το δωδέκατον έτος τής ηλι
κίας, ώστε ένυμφεΐοντο πολ.ύ πρίν τή; νομίμου ένη- 
λικιότητος. Καί όζω; παρεξέτεινον τδν χρόνον μέχρι τοΰ 
εικοστού πέμπτου έτους δια τού; άρρενα; καί τοΰ ει
κοστού διά τά; κόρα;, καί δέν καθυπέβαλλον εις τάς 
ποινά;, ούδέ άπένε/.ον τά; ώφελεία; τοΰ ΙΙοππήννων 
νόμου τοϊ; μέχρι; α <τή; τή; ηλικία; μή νυμφευθεϊσιν, 
ισω; ί'/αμή ένΟαρρ ·»ωσΐ τά; λίαν προώρου; συζεύξεις.

Ό Πλούταρχο; έν τή συγκρίσει τοΰ Λυκούργου 
καί Νουμά συμβιβάζει τά; δύο αντιθέτου; νομοθεσία;

τήν τοΰ Λυκούργου καί τών Ρωμαίων, λέγων ό'τι ή 
μέν συντείνει ει; τήν εύτεκνίαν, ή δέει; τόήθικώ- 
τερον πρό; συμβίωσιν. «Τοΰ μέν Λυκούργου πεπείρου; 
καί δργώσα; τά; κόρας νυμφεύοντος, όπω; ή τε Λμι- 
λία, δεόμενη; ήδη τή; φύσεως, χάριτο; ή καί φιλία; 
άρχή μάλλον ή μίσους καί φόβου παρά φύσιν βιαζο- 
μένων, καί τά σώματα ρώμην έχη πρός τό τά; κυή
σεις άναφέρειν καί τά; ιόοϊνας (ώ; έπ’ ούδέν άλλο 
συνερχόμενων, ή τό τής τεκνώσεως έργον)· τών δέ 
Ρωμαίων δωδεκαετεϊ; καί νεωτέρας έκδιδόντων ούτω 
γάρ άν μάλιστα καί τό σώμα καί τό ήθος καθαρόν 
καί άθικτον έπί τώ νυμφευομένφ γίνεσθαι. Δήλον 
ουν ότι τό μέν φυσικώτερον πρό; τέκνωσιν. τό 
δέ ήΟικώτερον πρδ; συμβίωσιν».

Κατά τόν Τάκιτον οί Κελτο-γερμανοί ή Ίνδο- 
γερμανοί ένυμφεύοντο έν ηλικία αρκούντως προκε- 
χωρηκυία, ί'να μή προώρω; έξαντλώνται καί ί'να γεν- 

νώσι τέκνα εύρωστα.
Έπήλθεν ό χριστιανισμό;, όστις έν πολλοϊ; άνε- 

σκευασε τού; κοινωνικούς θεσμούς, άλλ’ ή διδασκα
λία τοΰ Χριστοΰ προτιθεμένη νά άνεγείρη τόν άν
θρωπον έκ τής -ηθικής αύτοΰ καταπτώσεω; μάλλον 
ή τής φυσικής, ή κάλλιον, θέλουσα νά έκμηδενίση 
τήν ύλην ύποτάσσουσα αύτήν δίκην σκιά; εις τδ 

πνεΰμα, ήμέλησε τέλεον, ώς ανάξιον προσοχής, πάν 
τδ πρό; τήν φυσικήν τοΰ ανθρώπου τελειότητα συν- 
τεϊνον, έφ’ ω καί τόν ήμαρτημένον εβραϊκόν νόμον 
έπί τοΰ γάμου αναλλοίωτο·» διετήρησε, καί τώ με
σαιωνικά» σκότει τοιοΰτον παρέδωκε, καί τοιοΰτος 
διαμένει ύπό τδ κράτος τών προκατειλημμένων ιδεών 
τών μή συγχωρουσών την έρευναν τή; τών πραγ
μάτων άληθεία;.

Έναπέκειτο είς τήν μεγάλην τή; Γαλλία; έπα- 
νάστασιν, ήτι; ήν ή έπανάληψι; τοΰ οιακοπέντος 
ελληνικού πολιτισμού, εί; ττν θύελλαν έκείνην τοΰ 
ανθρωπίνου πνεύματος, ήτι; διασείσασα τά Οεμέλιία 
τοΰ μεσαιωνικού κοινωνικού οικοδομήματος, καί άπο- 
τινάξασα άπ’ αύτοΰ τήν μεμολυσμένην καί φθορο
ποιόν τή; άμαθείας καί τοΰ φανατισμού κόνιν, μι

κρού δεϊν άρδην άνέτρεπεν ί'να στήση επί τών αι
ματηρών ερειπίων αΰτοΰ άγλαότευκτον τό άνάκτο
ρον τή; άνθρωπίνη; ΐσότητο; καί ευδαιμονίας, εί; τήν 
άναστάτωσιν, λέγω, έκείνην, τήν διαλύσασα» την 
άχλύν τών μεσαιωνικών αρχών και ιδεών, εναπε- 
κειτο νά έρευνήση καί τό έν λόγιο ζήτημα έπιστη
μονικώτερον καί νά φέρη τήν δέουσαν τροποποίησιν 
άν δέ καί ή έπενεχθεϊσα τότε τροποποίησις δ'ιζ-ικα- 
•«ποίησεν όλοσχερώ; τάς αξιώσεις τής υγιεινής, α-
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ποδοτέον τοΰτο τή άτελεία τή; επιστήμη; κατά 

τού; χρόνου; εκείνους.
Τό ! ί ί άρθρον τοΰ πολιτικού κώδικο; τή; Γαλ

λία;. τό όρίζον τήν τών άνδρών ήλικίαν εί; τδ όκτω- 
καιδέκατον έτο; συμ.πεπληοωμ^’νον, τών οέ παρθένων 
εΐ; .τδ δέκατον πέμπτον. χρονολογείται άπό τή; έπο 
χή; έκείνης τής τοσοΰτον γονίμου καί μεγαλουργού. 
Ό σοφό; νομοδιδάσκαλο; Πορτάλη; έν τώ σπουδαίο» 
αύτού πρό; τήν τότε κυβέρνησιν ΰπομνήαατι, φέρει 
τού; λόγου; δι’ οΰ; ήέπί τούτω διορ'.σθεϊσα επιτροπή 

ωρισε κατά τοσοΰτον τήν ήλικίαν.
«ΙΙρό; τδ όριον, λέγει, τή; ηλικίας, ήτι; καθί- 

στησι τόν άνθρωπον ικανόν εΐ; γάμον, ύπάρχουσι 
λόγοι έξαρτώμενοι έκ τοΰ κλίματος καί τής Οέσεως 
τή; χώρας, ους δφείλομεν νά λάβωμεν ύπ' οψιν, καί 
οΰ; πά; νομόθέτη; δέον καλώς νά γινώσκ.-^. 'Αλλά 
πανταχοΰ δύνατάί τι; νά άναβάλ’β καί παρατείνν, 
τδν χρόνον τοΰ γάμου, καθ' οσον μάλιστα ή πεϊρα 
άπέδειξεν ότι ή καλή άνατροφή άσχύει νά κράτηση 
τόν νέον καί έν ήλικία λίαν προκεχωρημένη είς παν
τελή άγνοιαν τών ηδονών καί αγνότητα τών αισθή
σεων. Είναι προσέτι βέβαιον ότι οϊ λαοί, παρ’οΐς 

.απαγορεύεται ό πρόωρός γάμος, όφειλουσιν εις τον 
σοφόν τοΰτον νόμον ού μόνον τήν έαυτών εύρωστίαν 
άλλά κάι τήν πολυτεκνίαν. . . κτλ. Έσκέφθημεν ότι 
ή καταλληλότερα έποχή τή; συζεύξεως είναι διά 
μέν τούς νέους τδ δέκατον όγδοον έτος τής ήλικία;, 
διά δ'ε τά; κόρας τό δέκατον τέταρτον·.

Είπομεν ό'τι ή τροποποίησις αύτη τοΰ έπί αιώνα; 
κρατήσαντος νόμου δέν ίκανοποιεϊ άρκούντως τάς 
απαιτήσει; τής υγιεινής, καίτοι ύπό νομικήν καθα- 
ρώ; έπο-itv ό νόμο; δύναται νά ήναι άριστος· συζεύ
ξεις τοιαΰται είσίν, ύγιεινώς θεωρούμενα·., λίαν πρό
ωροι , εί καί άπαντα τά τήν ήβην χαρακτηρίζοντα 
φυσικά φαινόμενα φαίνονται καλώς έκτελουμενα 

ήδη.
"Ίνα δέ έννοήσωμεν τοΰτο, άνάγκη νά διακρίνωμεν 

τήν έπί γάμον ήλικίαν από τής ήβ ης. Τόπι- 
στεύειν οτι τά φαινόμενα τής ήβης μόνα είσίν ικανά 
νά καταστήσωσι τόν νέον ή τήν νέαν έπίγαμον, 
έστι με’γα φυσιολογικόν άμάρτην.α. έπειδή ή έμ- 
φάνισις τών σημείων τούτων δέν είναι άλλο, είμή αί 
άπαρχαί τής λειτουργίας οργάνων μήπω έπιρρω- 
σθέντων καί δεόντως αναπτυχθέντων. Τό καταναγ- 
κάσαι άρα τά όργανα ταΰτα εί; λειτουργίαν άπαι - 
τοΰσαν καί άνάπτυξιν ϊκανν,ν καί ριόμην τελείαν, 
έστι παραβίασι; τή; φύσεω;, βλαβερά καί τοϊς δια- 
πράττουσι τήν κατανάγκασιν ταύτην, ήτοι τοϊί

t
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συζυγοις χα'ι τό?; μέλουσι να λάβωσι ζωήν χαϊ υπαρ- 
ξιν άπδ φύσεω; τοιαύτη; ατελούς έτι χα: άι.ϊρου, ήτοι 
τό?ς τίχνοις.

Άλλα tote (χατά την παροΰσαν της έπιστήμη; 
κατάστασιν) Οεωρητέον τον οργανισμόν ώ; αρκούντως 
ανεπτυγμένου κα'ι κατά συνέπειαν ώριμον εΐ; γάμον; 
Προς τοΰτο οδηγέ? ήμά; άσφαλίστατα ή άποστέωσις 
των οστών χα'ι ή εντελή; αύτών στερέωσις, ό δ" 
απαιτούμε·»; ύπδ τή; φύσεω; χρόνος προ; τήν τελειο- 
ποίησιν τοΰ έργου αύτή; τούτου, έστϊ. κατά τάς 
ακριβέ?; τοΰ μεγάλου φυσιοδίφου Flourens παρατη
ρήσεις, είκοσιν ετών διά τά; χόοα; κα'ι εικοσιπέντε 
διά τού; νέου;· ή καταλληλότερα άρα ηλικία γάμου 
κατά ελάχιστο·/ όρον έστ'ιν αυτή ύπδ άκριβώς φυσιο
λογικήν κα'ι υγιεινήν έποψιν, πάσα δέ άλλη πρδ 
αύτή; θεωρείται ώ; παραγνώρισι; και παραβίασι; 
τή; φύσεω;.

Υπολείπεται ήμϊν ήδη νά προσθέσωμεν ολίγα 
τινά, άφορώντα τήν ε'π'ι τών τέκνων επιρροήν, τών 
πρδ ή μετά τήν δέουσαν ταύτην ήλιχίαν συζυγιών. 
Φαίνεται άρκούντω; αποδεδειγμένου, δ’τι έν τοιαύταις 
συζυγίαις, ή μήτηρ προώρως έρχομένη εΐ; γάμον, 
έπηρεάζει μάλλον τά έ; αύτή; γεννώμενα τέκνα, 
άπερ ύποφέρουσι τά; βλαβερά; συνεπεία; τή; τοϋ 
δργανισμοϋ άτελείας, τή; μητρδ; περισσότερον ή 
έκείνη; τοΰ πατρδς, τδ δ’ αίτιον εύνόητον, διότι ό 
πατήρ μόνον ζωογονεί, ή δέ μήτηρ καταβάλλει παν 
ούτινος άνάγκην έχει τδ ωάριου ι'να σχηματισθη 
έμβρυο·/ κα'ι έ; εμβρύου βρέφος κα'ι έκ βρέφους παι
δίον ■ μήτηρ συλλαμβάνει, εγκυμονεί, τίκτει, γα- 
λουχέϊ, ανατρέφει, ’Εννοείται οϊχοθεν ό'τι άπασαι 
αυται αϊ εργασία: δεν γίνοντα: άτιμωρητι κα': διά 
τήν μητέρα προώρως χαϊ άπροπαρασκευάστω; καθυ 
ποβληθέΤσαν εις αΐτάς, αν όχι άλλο άλλά βεβαίως 
αί πρόωροι αύται λειτουργίαι έμποδίζουσι τήν πε
ραιτέρω άνάπτυςι > τοΰ σώματος, ή; ή νεαρά μήτηρ 
είχεν εΐσέτι ανάγκην. Κατά τδν Άριστοτέλην καϊ δ 
τοκετό; έστι δδυ/ηρότερο; και μάλλον έπικίνδυνος 
«έτι δε έν τοϊς τόκοι; αί νέαι πονοΰσί τε μάλλον 
καϊ διαφθείρονται πλείους».

Είναι άξιον παρατηρήσει»;, οτι τά πρωτότοκα 
τών τοιούτων μητέρων, ώς έπϊ τδ πλεϊστον, δενζώσΓ 
ποΰ αρα έγκειται τδ μυστήριον τούτου ; έν τή ελλεί
ψει τή; οεούση; περιποιήσεως, ώ; έκ τή; απειρία; 
τή; μητρδ;, ώ; τινε; υπέθεσαν, ή μάλλον έν τν, 
άτελεία τοΰ δργα ισμοΰ αύτή;. ανικάνου νά διαθρέψη 
καϊ τελειοποιήση έτερον όμοιου αύτή ον καϊ ουτω τδ 
δυστυχές τοΰτο πρωτότοκον φέρεται θυσία πολύδακρυ;
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τή; προώρου καϊ άνεπιγάμου ήλικίας της μητρός; 
τουτό έστι τδ πιΟανώτερον άλλ’ όπωςδήποτε, τήν 
ευθύνην τών τοιούτων δυστυχημάτων άποδοτέον τή 
άτελεία τών καθ’ ήμάς θεσμών καϊ τή άμαθεία 
τών τή; φύσεω; καϊ τών άπαιτήσεων αύτή; τοΰ 
νομοΟέτου.

Τουναντίον συμβαίνει έν ταϊ; δψιγαμίαις· έν αύ- 
ταϊς τδ προβεβηκδ; τή; ήλικίας τοΰ πατρδς έπη- 
ρεάζει έπϊ μάλλον τά τέκνα, καϊ τοΰτο, διότι ή μή- 
τερ παύει τοΰ τεκνοποιεί·/ πολύ ταχύτερου τοΰ άν- 
δρδ;, πριν ή δηλαδή έπέλθη ή τοΰ γήρατος φθορά καϊ 
κατάπτωσις· ένώ τοΰ άνδρδς ή γονιμότη; δύναται 
νά εξακολουθή καϊ έν αύτώ τώ γήρατι, άλλά γονι
μότη; άτελή;, άνευ ίκανοΰ ζωπύρου πρδ; παραγω
γήν όντος τελείου καϊ εύρωστου· τοΰ γε’ροντο; τδ 
γόνιμον είναι ήλιο; πε.ϊ τήν δυσιν, ου ή άκτϊ; δίδει 
μεν σημέϊα ζωής, άλλά δεν θερμαίνει πλέον, δεν 
ζιοογονεΤ ώ; πρότερον. «τά γάρ τών πρεσβυτέρων 
έκγονα, καθάπερ τά τών λίαν νεωτέρων, άτελή γί
νεται καϊ τοϊς σώμασι καϊ ταϊς διανοία:;, τά δε τών 
γεγηρακότων ασθενή», λέγει πάλιν ή πηγή πάση; 
γνώσεως καϊ σοφία; Αριστοτέλη;.

Τί δ' άν είποιμεν περϊ τών άσυναρμόστων έκείνων 
συζυγιών, έν αϊ; ή διαφορά τή; ήλικία;. τών συζύ
γων έστϊ μεγίστη ; 'Έαρ άφ’ ίυδ; καϊ άνθη καϊ ρόδα 
καϊ τής ζωή; απαύγασμα· φθινόπωρου άφ’ ετέρου 
καϊ μαρασμδ; καϊ πτώσι; φύλλων και τοΰ θανάτου 
προανάκρουσμα! ... ’Εν ταϊ; συζυγίαις ταύται; εύρί- 
σκεται εί; άκατάπαυστον πάλην τδ παρελθόν πρδ; τδ 
μέλλον, ή άνάμνησι; πρδ; τήν έλπίδα, καϊ ή 
αρμονία καϊ ή φιλότης έκφράζονται διά στεναγμών 
φερομένων τοΰ μεν πρδ; τά παρελθόντα, τοΰ δέ πρδ; 
τά μέλλοντα'. . . . ή δε υγιεινή μένει έν τώ μέσω 
τεθλιμμένη καϊ ούσελπις περϊ τή; τύχης τών τέκνων. 
Καϊ είναι μέ/ άληθές οτι ή στατιστική ούχέτι περϊ 

τής καταστά εω; τών τοιούτων τέκνων άπεφήνατο, 
άλλ' έκ τών προλεχθέντων καταδεικνύεται έναργέ
στατα, δτι έκ τοιαύτη; δυσαρμόστου αρμονία; ούδέν 
ύγιέ; δύναται νά προέλθη φυσικώς τε καϊ ηθικώς.

Καϊ ταϋτα μέν περϊ τή; ήλικία;· έκτδς άν Οε- 
λήσωμεν νά προσθέσωμεν καϊ τδ άποτέλεσμα τών 
τελευταίων παρατηρήσεων έπϊ τή; σχετική; 
ήλικία; τών συζύγων ώ; πρδ; τδ γένος τών τέ
κνων. Κατά τά; παρατηρήσει; ταύτας, άν τοΰ 
άνδρδς ή ήλικία ύπερτερή πολύ, τά τέκνα είσϊ 
μάλλον ά'ρ’.να, άν τή; γυναικδς, Οήλεα· έν δε 
ίσοτητι ήλ: ιιών, τών θηλέων ό άριθμδ; φαίνεται 
ύπερτερών. \ί παρατηρήσεις αύται έγένοντο έπ) 

διαφόρων κλιμάτων, έπϊ άνθρώπων τε καϊ έπϊ ζώων, 
τδ οέ άποτέλεσμα ήν πάντοτε τδ αύτό.

Μεταβαίνομεν ήδη εί; τδ δεύτερον μέρος, τδ τή; 
συγγένειας. ('Έπεται συνέχεια).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ

"Η 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ TIIS ΠΟΛΥΠΤΛΧΕΙΑΣ.

(Συνέχεια· ίδε άριθμ. 50).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'·

Χαρακτήρες τής Οικονομίας.
ΊΙ οικονομία την τάζιν ριι.Ιεΐ.—Τα άτοπα 

τής σπατά.Ιης.—Ή τή οικονομία αρμύ- 
ζονσα ή.Ιικία-—ΊΙ φι.Ιοκτημοσύνη.—Μέ
σα τής οικονομίας-—Ουσιώδης τής οικο
νομίας άπο της τριΛαργυρίας διαφορά.— 
Το μωρόν της φι.Ιαργυρίας.—Πιάκρισις 
της οικονομίας άπο τής φειδοϋς.— διά
φοροι φειδω.Ιάί και έ.Ιευθέριοι πράξεις.— 
Ένωσις της γενναιοδωρίας μετά τής οι
κονομίας-—Παραδείγματα τής τοιαύτης 
ένώσιως-—Σύνδεσμος τής άσωτείας μετά 
τής π.Ιεονεξίας —δύναμις τής οικονο
μίας έπι τής ενθντητος.—ΊΙ οικονομία 
ώς έχέγγυον ανεξαρτησίας.
ΊΙ έν γένει ψευδής περϊ οικονομία; ιδέα εϊπερ τι; 

χαϊ άλλη βλάπτει αύτήν, λαομίσητου αύτήν καθι- 
στώσα. Εύχόλως καϊ άνενδοιάστω; συγχέουσιν αύτήν 
μετά πολλών κακιών καϊ ελλείψεων, άπεχθεστάτων 
ταϊ; γενναιόφροσι ψυχαϊς. ήτοι μετά τής φειδοΰς, 
τής φυλαργυρίας, τής απληστίας, τής ύπερφιλαυ- 
τία; "Ωστε τά μάλιστα διαφέρει ήμϊν νά δρίσωμεν 
καθαρώ; καϊ σαφώς τούς χαρακτήρας αύτής, χωρί- 
ζοντε; αύτήν άπδ παντδ; μίγματος παραβλάπτοντο; 

αύτήν.
ΊΙ οικονομία κατά βάθος μέν είναι αύτή ή πρδς 

τήν -ευταξίαν άγάπη, έκδηλουμένη κατά τήν τοΰ 
οίκου οιοίχησιν. Σκοπδν δ' έχει τήν άποσόβησιν τής 
διασπαθήσεως, τήν έςοικονόμησιν τών πόρων, τήν 
αποφυγήν τών περιττών δαπανών. ΊΙ οικονομία συλ 
λέγει ούχϊ ές επιθυμία; τοΰ συλλέγει·/, άλλ’ ?ν*  άπο 
λαύη ε'ν καιροί. Τάς μέν στερήσεις προθύμως καϊ 
έκοντϊ ύφίοταται, ποιείται δέ παροδικά; Ουσίας, βέ
βαια ουσα ότι δρέψεται καρπούς. Μισεί πάσαν ύπερ 
βολήν καϊ άνευ τοΰ ελέγχου τοΰ δρθοΰ λόγου βαίνει 
τυχαίως καϊ άχανονίστω;. ύπερπηδώσα μέν τδν 
σκοπδν, είς τήν υπερβολήν δέ καϊ κατάχρησιν περι-

πίπτουσα. ‘-Όταν δέ τοιαύτη καταντά, άποβαίνει 
ωφέλιμον μέν, τυφλόν όμως καϊ χαμαίζηλον ίν- 
στιγμα. Ό 0ε~ο; τής άληθινής σοφίας διδάσκαλος 
έδίοα-ε τούς μαθητάς αύτοΰ ίςοχον μάθημα οικο'/ο- 
μίας, μετά τδ Οαΰμα τοΰ πολλαπλασιασμοΰ τών 
άρτων. «Συναγάγετε τά περισσεύσαντα κλάσματα, 
ίνα μήτι άπόληται ■ ("). Άποκαλύπτων δ’ οότω 
τήν άπειρον αύτοΰ δύναμιν καϊ Ισχύν, έδίδαςε τού; 
άλλου; τδ προνοεϊν, ου μόνο; αύτδ; δεν είχεν ά

νάγκην.
Λέγουσιν ότ! επϊ τών τοίχων ταμιείου άγγλικοΰ 

τινδ; μεγάρου είναι έγγεγραμμέναι αί λέςει; Want 
not and waste not, ήτοι «μή στερέϊσθε μηδενδ; 
μηδέ σκορπίζετε’ τι». Αί λέςει; αύται προσφυώ; ά’μα 
καϊ περιληπτικώ; άποκαλύπτουσι τδ έν μέσ·/; τή 
αφθονία μυστήριον τή; εύταςία;.

’Ενίοτε άμαρτάνομεν είτε έκ καταχρήοεως, είτε 
διότι δέν προβλε’πομεν. Είναι δέ αφροσύνη; ίδιον τδ 
ζητε~ν άορίστω; τδν πλοΰτον, όταν έχωμεν πολλώ 
πλείω τών ύπδ τή; άνάγκη; άπαιτουμένων. Αυτή 
μέν είναι γεροντική αδυναμία· παρετηρήθη ότι οί 
γέροντες όσω μάλλον έγγίζουσι πρδς τδ τέρμα τής 
οδοιπορίας, τόσω πλείονα άποθησαυρίζουσι. Τδ πρέ- 
πον όμως είναι νά παρασκευάζωμεν, νέοι τε καϊ έν 
ώρίμω ήλικία όντες, τοιαΰτά τινα εφόδια, ώστε 
μετέπειτα νά ζήσωμεν τιμί<·>; άμα καϊ εύμαρώς 
αναπαυόμενοι έν τώ τέρματι τοΰ ήμετέρου βίου. Ώ ! 
τη άληθεία, ούδέν θέαμα λυπηρότερου ή γέρων, 
παντάπασι μέν άπορων, παντϊ δ’ άνθρώπω ύποκεί- 
με·/ος καϊ τή τών οικείων συμπαθεία, ή τη δια
χρίσει τών άλλοτρίων βοηθειών έγχαταλελειμμένο; ! 
Άν ταϋτα καϊ μόνα έννοήση τις, δύναται λίαν εγ
καίρως ν’ άγαπήση τήν έργασίαν καϊ τήν συνετήν 

τής οικονομίας εςιν.
Καϊ οί μέν νέοι δοείλουσι νά οίκονομώσιν, οϊ δέ 

γέροντες, μή σπαταλώντε; τάς εαυτών προσόδου;, 
έλευθερίως νά έςοδεύωσι· χαίτοι τουναντίον σχεδδν 
συμβαίνει έν τώ καθημερινώ ήμών βίω. Οί νέοι μα
κρδν μέλλον έχουσι πρδ αύτών καϊ διά τοΰτο ανάγ
κην άποταμιεύσεω;· οί γέροντες έγγίζουσιν είς τδ 
τέρμα τών αναγκών καϊ διά τοΰτο ήττονα χρείαν 
τοΰ προνοεΤν έχουσιν. Άλλως τε τοσοΰτον οί νέο: 
ύπερέχουσιν, ώστε δύ/ανται νά ύποφέρωσι καί τινας 
στερήσεις, μή γινόμενοι διά τοΰτο άξιοι ελέους· 
άλλ’ ίμως έγγίζοντος τοΰ θανάτου, ό κύκλο; τών 
απολαύσεων όση;*έρα·.  σμικρύνεται. Διά τοΰτο θαυ-

C) Ίωάν, Ι?.
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μάζω την βλαχίαν γέροντας, όστις στερείται χαι 
συγχρόνως θησαυρίζει, ούχ ί’να έπαυξήσητήν ευζωίαν 
τών κληρονόμων αύτοΰ, άλλ’ ί'να έτοιμά-η τά πε
ριττά, ίσως δέ καί τάς μωρά; αύτών χσαιπάλας.

Ό κόσμος λέγει ενίοτε- «έξεστι φιλοοοξεΐν, τέκνων 
υπαρχόντων·, Χαί, τοΰτο είναι αληθές. Άλλά κα
κώς σκεπτόμεθα περ'·. τοΰ συμφέροντος τοΐς τέκνοις 
ήμών, όταν μή ύποδεικνύωμεν αύτοΐς τήν τοΰ προ- 
νοεΐν άνάγκην, όταν άπαλλάσσωμεν αύτά τής μερί- 
μνης τοΰ άφ’ εαυτών τούς πόρους πορίζεσθαι κα’ι 
όταν μή παρέχωμεν χα'ι αύτοΐς τδν κόπον τοΰ έργά- 
ζεοΟαι ύπέρ τής ιδίας αύτών προκοπής και ευδαι
μονίας. Τδ είρημένον εύσχημον άξίωμα είναι ώς έπι 
τδ πολύ εύπρεπεστάτη πρόφασις τοΰ κρύπτειν τήν 
ιδίαν απληστίαν xxt άμετρον φιλοπλουτίαν.

Άλλ’ άν τις έφίεται τοΰ εύτυχεΐν, έκ προτέρων 
οφείλει νά χαράςη έαυτώ, σμικρδν ύπέρ τάς έαυτοΰ 
άνάγκας, όριά τινα, τά όποια νά μή ύπερσκελίζη.

Καθώς δ’ ή οικονομία συμφωνεί τώ όρθω λόγω 
ώς έξ ου στοχάζεται σκοποΰ, ούτως έξ ίσου αύστηρώς 
έκλέγει τά πρδς πλουτισμόν μέσα. Σύνθημα αύτής 
δέν είναι τδ εισπράττει·? άντ’ι πάσης Ουσίας, quo- 
cunque modo rem, άλλά, πρδς αύξησιν τών ά- 
ποταμιευομένων, μετέρχεται μόνον τούς ύπδ τής εύ- 
Ούτητος κα’ι άβρότητος διαγορεύομε'νους τρόπους Q. 
ΊΙ οικονομία γινώσκει ότι λυπεί τδ αισχρόν κέρδος 
και αύστηρώς διαγράφει άπδ τοΰ κωδικός αύτής ού 
μόνον σπουδαίας τινάς παροιμίας, ήτοι ■ κάθε δουλειά 
έΐνα·. καλή. . . Ή έντροπή γρήγωρα πέρνα . . . 
Μόνον οί έντροπαλοί χάνουν . . . », άλλά κα'ι έ’τερα 
δημώδη αποφθέγματα, άπερ προθύμως ένστερνίζονται 
οι" ραδιούργοι κα'ι κακεντρεχείς. Τά αποφθέγματα 
ταΰτα μαρτυροΰσιν, ώς έκ τής χρονολογίας αύτών, 
ότι πολλω πρδ τών ατοπημάτων τής αντιπροσω
πευτικής μοναρχίας, ή αφιλοκέρδεια δέν ήτο τδ μό
νον διακριτικόν γνώρισμα τοΰ έθνικοΰ χαρακτήρος.

Άλλ'ίσως είπη τις ότι αί συνήθεις τής οικονομίας 
ασχολία·. κατά πολύ δμοιάζουσι πρδς τάς τής φιλάρ
γυρες κα'ι ότι, ώς αύτή, άρέσκεται έν τή αποχή, 
τή λιτότητι κα'ι ταΐς στερήσεσιν. Άλλ’ &»ς ένταΰθα 
δρίζεται ή σχέσις- διότι ή μέν φιλαργυρία σωρεύει 
μόνον ίνα σωρεύη, προκόπτουσα κα'ι έπιδιδοΰσα έν

(’) Ό μέγας ρωμαίος ηθικολόγος ούδέποτε χωρί
ζει άπδ τής εύθύτητος τήν οικονομίαν. Res famili- 
aris primum bene parata sit, nullo nequo 
turpi qusestu, neque odioso . . . delude au- 
gcatur ratiouo, dilegentia, parcimonia.

De Officiis, lib. I- 

μεσω τοΰ περιττού- ή δέ οικονομία ούοενδς αναγ
καίου στερείται, άπολαύουτα θεμιτών κα'ι δλιγοδα- 
πάνων ηδονών. ΊΙ φιλαργυρία λατρεύει τδ χρυσίον, 
ή οικονομία νομίζει αύτ; εύπειθές όργανον κα'ι πλέον 
ού. Ό μέν φυλάργυρος ουδέποτε άρκεΐται σω- 
ρεύων. ώς εί έμελλε νά ζή διά παντός- ό δέ οικο
νόμος άγαπα τήν μετρίαν άνεσιν κα'., άμα έκπλη- 
ρωθέντων τών πόθων αύτοΰ, άρκεΐται κατά πάντα, 
μηδόλως λησμονών ότι, κατά σοφήν τινα ποιητοΰ 
ήμών γνώμην, «ζώμεν δλίγι στον δι’ όλιγίστων ·

Ιίάνυ όρθώς λέγει ό Κικέρων ότι ή φιλαργυρία 
είναι ασθένεια (’). Κα'ι όντως άδυνατοΰμεν νά δρί- 
σωμεν αν ή κακία αύ'τη πρέπει νά χαρακτηρισθη 
μίλλον ώς μανία ή ώς δυστροπία κα'ι άν είναι άξια 
μίσους μάλλον ή οίκτου. 'Όστις νοσεί τοΰτο τδ νό
σημα, πίπτει τδ πρώτον αύτοΰ Οΰμα. Ό φιλάργυρος 
■υποφέρει σκληράς δοκιμασίας καί κακίστας διέρχεται 
ήμέρας, ών γίνεται αίτιος καί άλλοι νά μετέχωσι. 
Ένί λόγω, τοΰ φιλάργυρου αί μέν αποταμιεύσεις 
συμβάλλονται εϊς τήν εύημερίαν τινδς, οί δ'ε κληρο
νόμοι ούκ είς μακράν άποζημιοΰνται δι’ όσα ύποφέ- 
ρουσΓ μόνος δ’ αύτδς ούδέν καρποΰται έκ τών απο
ταμιεύσεων εκείνων.

Έκ τών είρημένων μοι νομίζω ότι άπεδείχθη ή 
ουσιώδης τής οικονομίας άπδ τής φιλαργυρίας δια
φορά (* ’). Άλλά πρδς τούτοις ρητέον ότι ήκιστα 
δμοιάζει πρδς τήν φειδώ, ήτοι τήν λεπτολόγον κα) 
παιδαριώδη πρδς τά ευτελή προσοχήν. Διά τής πρδς 
τήν τάξιν αγάπης προφυλάσσεται άπδ τής τοιαύτης 
ύπερβολής, κατατάττουσα τά πράγματα κατά τήν 
άςίαν έκάστου. Ό καρδινάλιος Betz αναφέρει έν τοΐς 
έαυτοΰ ά πο μ ν ημο νεύμασι ν ότι ούδέποτε ήδυ- 
νήθη νά φρονη καλώς περ'ι τής ίκανότητος τοΰ καρ-

!_’) Eique morbo monem est avaritia. Cicero. 
(Tusc. lib. IV, 24),

(") Ό Όράτιος, δικαίως δυνάμενος έπικέηθήναι 
ό τής οικονομίας ποιητής, σαφώς ύποδηλοΐ τήν διά- 
κρισιν ταύτην.
... Quantum discordet parcus avaro.

(/.ib. II, Ep. 2).
Άλλαχοΰ αγερώχως αποκρούει τήν έπ' αισχρά 

κνιπεία μομφήν.
Objiciet nemo sordos mibi . . .

(Lib I, sat. 6),
Άλλαχοΰ, διά χαριέντων στίχων περιγράφει τάς 

λιτάς έξεις ηνωμένας μετ' έγκαρδίου φιλοξενίας παρά 
τώ άρουραίω μυΐ.
Asper et attenlus quaesitis, ut tamen arctum 
Solveret hospitiis aninum ....

(Lib. 11, sat 6). 

οινκλίου Cbigi, έζ ου χρόνου δ ιεράρχης ούτος εΐχεν 
εϊπεΐ πρδς αύτδν οτι έπ'ι διετίαν μετεχειρίζετο μίαν 
και τήν αύτήν γραφίδα. Κα'ι όντως δέν περιεποίει 
τοΰτο πολλήν δόξα; τώ καρδινάλιοι Chlgl- Πρέπει 
νά δύνασαι, έν άνάγκη, νά περιφρονής τά εύτελή 
πράγματα, ί'να έπιτυχώς καί εύδοκίμως άσχολήσαι 
περί τά μεγάλα.

Ί’πάρχουσι θέσεις τοσοΰτον ύψηλαί καί περιπτώ
σεις, καθ'ας πρόκειται περί συμφερόντων τοσοΰτο 
σοβαρών, ώστε φαίνεται ό'τι αί περιπτώσεις αύται 
καί θέσεις τήν μέν φειδώ κλείουσιν έξω, περί δέ 
εύτελοΰς τίνος οικονομίας ούδ’ ανέχονται νά διανοή- 
ταί τις. Βεβαιοΰται ότι δ δούξ Μαλβορούχ, μετά τήν 
λήξιν συνδιασκέψεώς τίνος μετά τοΰ πρίγκηπος Εύ- 
γενίου, τή προτεραία μάχης, έπέπληξε τδν ύπη 
ρέτην αύτοΰ διότι ήναψε τέσσαρας λαμπάδας έπί 
τής τρζπέζης τοΰ συμβουλίου ('). Περί τοΰ Μαλ
βορούχ τούτου λέγει κακεντρεχώς ό Swift «Στοιχι 
ματίζω οτι ούδέποτε έχασε τήν αποσκευήν του · (").

Λέγεται ότι Φρειδερίκος ό Β', διερχόμενός ποτέ 
καλπάζων τδ στρατόπεδον καί βλέπων, ού πόρρω 
έαυτοΰ πίπτοντας, άπδ τοΰ ίππου τόν τε άνεάιδν καί 
τδν επίδοξον αύτοΰ διάδοχον, ον καί νεκρδν ύπέλαβε, 
έφώνησεν ένώ έτρεχεν «’Ώ ! έφονεύθη δ βασιλικός 
πρίγκηψ ! . . . Άς φροντίσωσι διά τδ έφίππιον καί 
τδν χαλινόν του»("') ΊΙ άγρυπνος αύ’τη προσοχή 
καί μέριμνα περί ύλικών μικρολογιών έλέγχουσι 
φλέγμα σπανιώτατον έν τοιαύτα·.; περιστάσεσι. Πό
σον προτιμότερα ή ίπποτική γενναιοδωρία τοΰ με
γάλου στρατηγοΰ Γονζάλβου τής Κορδίβης, όστις 
κατά τήν άλωσιν τοΰ έν Νεαπόλει φρουρίου, βλέπων 
ουσάρε στηθέντας έπί τοΐς λαφύροις τούς έαυτοΰ στρα- 
τιώτας, έπέτρεψεν αύτοΐς νά λεηλατήσωσιν αύτδ 
αύτοΰ τδ μεγάρου, οπερ καί πάρκυτα έγένετο (’"’).

Ό Μοντέσκιος λέγει περί Αλεξάνδρου- «Τά μέν 
πρώτα μέσα τής ευτυχίας καί δυνάμεως αύτοΰ ευρεν 
έν τώ μεγαλείω τής έαυτοΰ διανοίας- τά δέ δεύτερα 
έν τή ιδιωτική αύτοΰ λιτότητι καί οικονομία*  τά δέ 
τρίτα έν τή μεγίστη αύτοΰ έλευθεριότητι κατά τά 
μεγάλα έργα. Έν μέν ταΐς ίδιωτικαΐς δαπάναι ς έ- 
κλείετο ή χείρ αύτοΰ, έν δέ ταΤς δημοσίαις ήνοίγετο 
πλούσια /(.......). Τοΰτο έν δλίγοις τδ κάλλιστον έγ-

(■) Warton’s essay on the genius and wri
tings of Pope. (T. 11. sect. 10).

(") Letrers to llolingbroke.
(■") Brougham s statesmen.
(■"■) Vidas decspanoles <·< lebres, por Quin 

tana.
(...... ) Esprit des lois (liv. X,chap. 14). 

κώμιον ψυχής βασιλικωτάτης καί πεφωτισμένης 
μεγαλοδωρίας, άριστα άρμοζούσης είς τδν μέγαν 

όλβον.
Μή έξερχόμενοι τοΰ κύκλου τών κκτακτητών, 

προσθωμεν τοΐς άνωτέρω καί τδν αύτοκράτορα Χα- 
πολέοντα, περί ου έλέχθη οτι «ήτο οικονόμος ώς ύ 
Μέγας Κάρολος, διότι ήτο μέγας ώς έκείνος». Τοΐς 
πάσι γνωστδν ότι ό τόσον οίκονο;*ιχδς  διαχειριστής 
τοΰ δημοσίου πλούτου, κατήντα άσωτος, ένθαρ'ρύνων 
τά ωφέλιμα έργα καί τήν αληθή άμείβων άξίαν. 
Τήν εύγενή ταύτην ορμήν ούδέποτε άπώλεσε, κατά 
τινα δέ άξιομνημόνευτον περίπτωσιν, περί ής έξεστι 
ν’ αναφωνήσωμεν, ό>ς ό Βοσσουέτος, «λ.υποΰμαι πα- 
ρατηρών τήν μεγάλην αύτοΰ καρδίαν έν ταΐς τελευ- 
ταίαις ταύταις δοκιμασίαις», ιδού όπως προσηνέχθη. 
Τώ 1815, μετά τάς έν Φοντενεβλώ διαπραγμα
τεύσεις, είπε τώ δουκί τής Ταρέντης, ένδείςαντος 
τέως αύτώ εύγενεστάτην άφοσίωσιν- «Δέν είμαι 
πλέον άρκετά πλούσιος ί'ν’ άμείψω τάς εκδουλεύσεις 
σου» καί ένεχείρισε τω στρατηγώ, ώς ένθύμιον καί 
τεκμήριου ύπολήψεως, ήν εΐχεν έν Αίγύπτω σπάθην.

Δέν θέλω ούτε γνώμην τινά νά προσβάλω ούτε 
ευαισθησίαν νά έγγίσω, ούτε τύψιν τινα νά διεγείρω- 
άλλ’ όμως, υποκειμένου λόγου περί ένώσεως τής οι
κονομίας μετά τής γενναιοτητος, πώς δύναμαι, μή 
γενόμενος ελλ.ιπτ,ς. νά παραλείψω λαμπρότατου παρά
δειγμα τής συνενώσειος ταύτης, τδ μόνον οπερ εύρίσκω 
έν τυΐςχρονικοΐς ήμών; Ε’δομένποτε έπί τοΰ θρόνου τής 
Γαλλίας βασιλέα, οστις καί ώς ιδιώτης ήτο έκ τών έν 
Ευρώπη πλουσιωτάτων- ό βασιλεύς ούτος ατομικήν 
δαπάνην είχε κατ’ έτος φράγκα δεκακισχίλαα, τ. ί. 
ποσδν, δπερ σύγχρονος αύτώ δηαοσιογοάφος, ή τις 
τών φυσικών αύτοΰ δικαστών, ίσως δέ καί κατηγόρων, 
έθυσίαζεν έν τοΐς παιγνίοις έν μια καί μόνη εσπέρα. 
Γοΰ ήγεμόνος τούτου ή χείρ, πολλώ κάλλιον τής τοΰ 
Αλεξάνδρου, « έκλείετο έν ταΐς ίδιωτικαΐς δαπάναις, 
ήνοίγετο έν ταΐς δημοσίαις ·. Ένώ δέ ζηλωταί λιβελ - 
λογράφοι, τότε μέν έχοντε; άνεξάντλητον στωμυλίαν, 
νΰν δ’ άφασίαν καί σύγχυσιν πάσχοντες, κατεσυκο- 
φάντουν αύτοΰ, διεγείροντες τδν εύπιστου οχλ.ον, 
έκεΐυος έπροστάτευε τώυ τεχνώυ, καθωράϊζε τά μου 
σεΐα καί έπεσκεύαζε τά υνημεΐα, εύαισθήτως άμα 
καί μεγαλοπρεπώς καί τέλος ήλάττου κατά τριά- 
κουτα καί επέκεινα εκατομμύρια την κληρονομιάν 
αύτοΰ, άπερ ή Γαλλία έδέςατο καρπωθεΐσα αύτών.

Άλλά καθώς εύκόλως συνδέονται ή γενναιότης 
μετά τής οικονομίας, ού'τω καί ή τής σπατάλη? ., 
καί αρπαγής ένωσις είναι λίαν συνήθης. Αϊτήν φύσιν
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έναντιωτάτην έχουσαι χαχίαι αυται προσκαλούνται 
άμοιβμίως, χατα τδν Σαλλρύστιον (') Ί'πάρχουσιν 
άνθρωποι άπδ πάση; χειρός /ΐ'νΛ~α ΧΛΙ
έξ ίσου αυτά δαπανώντες. Μεταξύ δέ σπατάλη; κα': 
απληστία; εν μόνον βήμα μεσολαβεί. ΙΙρδς θεραπείαν 
τών άδιακόπω; αύξουσών αναγκών, ανάγκη να με- 
τέρχηταί τι; μέσα ήκιστα λεπτολόγα καί αθέμιτα 
κε'ρδη νά πορίζηται. Έν γένει οέ ούδέν έπιφοβώτερον 
ή ή άβρότη; τών έχόντων πολυδάπανου; όρμά; καί 
έν αταξία οιατελοΰντα τά του οίκου πράγματα. Χιά 
τοΰτο πάντοτε ουσκόλω; ένόησα τήν τών εκλεκ
τόρων άσυνεσίαν καί πώρωσιν, ο’/τινε; έκλέγουσιν 
ε’ντολοδόχον μυρία ίχοντα χρέη χρηματικά καί εμπι
στεύονται τήν έπαγρύπνη-ιν τοΰ δημοσίου πλούτου 
εϊς οικογενειάρχην, αδυνατούν :α νά καταλίπη τοίί 
τέκνοι; αΰτοΰ κληρονομιάν.

Έν τούτοις ή πείρα άποδειχνύει οτι πολλάκις 
είναι αργυρώνητο; ή άσωτεία. Άν εξετάσωμεν τήν 
ιστορίαν-τών άνδρών εκείνων, οί'τινε;. άπδ τών αρ
χαιότατων χρόνων μέχρι τών καθ' ήμϊ; ήμερων, 
διεχυβευσαν τήν έαυτών τιμήν ε’ν άτιμοι; ΰπολογι · 
σμοίς, μεγάλα προξενήσαντε; δημόσια σκάνδαλα, θέ
λομεν ίδεί δ'τι πάντες σχεδόν είχον άποβάλει πάσαν 
οικονομίαν. Είναι γνωστόν ό'τι ό περικλεή; Βάκων, 
πρίν ή πράξν, τάς παρανομία; εκείνα;, αΐτινες ή- 
μαύρωσαν τήν δόξαν αύτοΰ καί άνθ’ ών, τή άπο- 
φάσει τοΰ κοινοβουλίου, κατεδικάσθη ν' άποτίση 
πρόστιμου ίσον ουσϊν έκατομμυρίοις, έφυλακίσθη, νέος 
ών, διά χρέος τριακοσίων λιρών στερλινών;").

Ή οικονομία άντικειμένη πρδ; πάσα; ταύτα; τάς 
κακίας, είναι εύθύτ-ητο; και άφιλοκερδείας εχέγγυον. 
Οϊ αύτάρκει; καί έλαχίστα; Ιχοντε; άνάγκας, εύκό
λως δύνανται νά μένωσιν αδιάφθοροι. Ούτ’ αγώνων, 
ούτε Ουσιών έχουσιν άνάγκην, ούτε τινδ; άντιποιοΰν 
ται δόξης. Λέγεται δ'τι δ Μίλτων, προτρεπούση; τής 
γυναικδς νά έχ·β ήττον αύστηράς άρχάς, χάριν τής 
•δία; αΰτοΰ τύχης, άπεκρίνκτο αύτή. «Σύ μέν θέλει; 
νά έχη; ΰπηρέτας, έγώ δέ νά ζήσω και ν’ άποθάνω 
ώ; τίμιο; άνθρωπος». Ό οίλο; αύτοΰ Μάλβερο; δέν 
έφάνη δλιγώτερον άπρόσιτο; πρδ; τά; θωπεία; τή; 
εύνοιας καί δυνάμεως. “Οτε Κάρολος δ Β', βέλων νά 
ύποστηριχθή ύπ’ αΰτοΰ έν τώ κοινοβουλιω, έπεμψεν 
αύτώ τδν θησαυροφύλακα λόρδον Δάνβυ, ίνα προσε-

(') Alieni appetens, sui profusus, λέγει περί 
τοΰ Κατιλινα.

(") Macaulay’s iiiicscllaneous Writings. 
Bacon. 

νε'γκη αύτώ Οέσιν καί δωρεάν χιλίων λιρών στερ
λινών, ό Μάλβερο; ούδ-.-ερον έδέξατο καί προσέταξε 
νά πάρατεΟή τδ λιτό/ αύτοΰ γεύμα ενώπιον τοΰ 
άπεσταλμένου τή; αΰλή;, 3; καί ένόησε τήν άπό- 
κρισιν ταύτην (’).

Τά χρήματα είναι πληθύ; πραγμάτων άνευ άξίας 
καί ι’υφελεία; πραγματικής- άλλ" όμως είναι συγ
χρόνως καί σημεία παραστατικά πολυτίμου τινδς 
πράγματος, ήτοι τή; ανεξαρτησίας. Κατά τοΰτο 
είναι άξια έμβριθεστάτη; προσοχής, μεγάλην κεκτη- 
μένα σπουδαιότητα έν τοίς ομμασι τοΰ σοιοοΰ. Ό 
Swift είπε τδν συνετόν λόγον · πρέπει νά έχωμεν τά 
χρήματα έν τή κεφαλή καί ούχί έν τή χαρδίφ».

ΊΙ οικονομία, ή μετρία αύτη, άφανής καϊ, τρόπον 
τινά, άγοραία αρετή, ώς εχέγγυον άνεξαρτησίας 
αίφνης εξευγενίζεται, ύψουμε'νη ε·ς τδν βαθμόν τών 
μάλλον θεάρεστων άρετών. Τή αΐγίδε αύτή; περι- 
σκέπει τόν τίμιον άνθρωπον, άναδεικνύουσα αύτδν 
άτρωτου έν μέσω τώ σάλω τών επαναστάσεων, τοΰ 
ανταγωνισμού τή; ισχύος, τών πειρασμών τής τύχης 
καί παντός ο,τι διεγείρει τήν έπί γή; φιλοκτημο- 
σύνην καί κενοδοξίαν. ΊΙ οικονομία διακρίνει οι’ έν- 
δοςου προνομίου τού; ακεραίου; υπουργούς, συνοδεύ- 
ουσα αύτοΰ; άπδ τοΰ πολιτικού μέχρι τοΰ ιδιωτικού 
βίου, χωρίς ή πνοή τή; συκοφαντία; νά προσψαύση 
τδ ονομα αύτών. Τέλος ή οικονομία τιμά τόν έν ίξο- 
ρία βασιλικόν οίκον καί τοΰ πεπτωκότο; μεγαλείου 
διατηρεί πήν ατομικήν αξιοπρέπειαν.

Ένώπιον τούτων τών σκέψεων, άνάγκη νά έξα- 
φανίζηται παν αίσθημα άτοπου αϊδοΰς. Είναι άξιον 
νά Ούωμεν τή οικονομία, μηδόλως έρυθριώντες έπί 
ταύτη ήμών τή λατρεία. “Οστίς, περιστάσεως τυ- 
χούση;, δέν δύναται νά περιφρονήσ’β τάάηοή σκώμ
ματα. ουτο; είναι άνάξιο; τοΰ διευθύνει·/ τά δημόσια 
πράγματα καί τοΰ διοικεί·/ τόν ίδιον οίκον(").

Γογγύζομε·/ κατά τής ΰπερηρανεία; τών άλλων, 
διότι ούοέ ήμεϊς είμεθα πάντη ύπερηρανείας αμέτοχοι.

(') Παρατηρητέον δέ τδ περίεργον τόδε, ότι ό Μάρ- 
βελος, ώ; βουλευτή; κωμοπόλεως, έλαβε, πιθανώς τε

λευταίος, μισθόν παρά τών έντολεών αΰτοΰ. Ό μισθός 
δ’ουτος τοΰ εν τώ κοινοβούλιο» μέλους ήν δύο χαθ'έκά- 
στην σελλίνια. *Όρα  Chambers Cyclopedia, Τ. I, 
ρ. 343.

("*)  Καλόν νά παρα-εθώσιν ένταΰθα οϊ κράτιστοι 
λόγοι άρχαίου τινο; πολιτικού άνδρος. Quid de te alii 
loquaiifur, ipsi videant: sed Joquentur tamen.

Somnium Scipionis.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ!! ΑΓΓΛΟΥ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥ
ΕΧ ΑΦΓΑΝΙΑι.

(Συνέχεια καί τέλο;· ίοε άριθ. 50).
Τοιούτο υπήρξε τδτέλο; τοΰ στρατού τής Καβούλ. 

Καί ουτος μέν άπετέλει τό κύριον σώμα τοΰ στρατού 
τής κατοχής· άλλ’οί “Αγγλοι είχον έπίση; καί ρρου 
ράς εϊς δύο έτέρας πόλεις τοΰ’Αφγανιστάν, τήν Καν 
δαχάρην καί τήν Γιζνή. ΊΙ φρουρά τής πρώτης, ή 
μάλλον άπομεμακρυσμένη. παρίμεινεν έν τή θέσει αύ
τής, ή δέ τής Γιζνή ϋπέστη σχεδόν τήν αύτήν τύ
χην, ήν καϊ ό στρατό; τής Καβούλ. Αΐίτη ήθέλησε 
νά έλθη προ; βοήθειαν τοΰ στρατηγού Έλφινστων 
άλλά περιχυκλωθέίσα καί στερουιχένη τροφών ήναγ- 
κάσθη νά φροντίση μόνον περί τής έαυτής σωτηρίας. 
Αί περϊ τούτων λεπτομέρεια! οέν άπαντώσι ποσώς 
έν τώ βιβλίω τοΰ χ. Έϋρε, τά; δ’ έπομένα; άρυόμεθα 
έξ άλλης άφηγήσεως, δημοσιευθείση; ΰπό τίνος τών 
άρχηγών τής φρουρά; τοΰ λοχαγού Κράουφορδ.

Άπδ τών μέσων τού δεκεμβρίου οϊ Άγγλος καί οί 
κιπάϊοι ήναγκάσθησαν νά έκκενώσωσι τήν πόλιν καί 
περιχαρακωθώσιν εις τήν άκρόπολιν. Καί ένταΰθα οέ, 
ώς καί έν Καβούλ, δ χειμών ήτο δριμύτατος· έν μια 
νυκτί. κατέπιπτε χιών δύο ποδών πάχους, καί τδ 
θερμόμετρο» έοείκνυεν ενίοτε 1 2 εως 1 1 βαθμού; ύπδ 
τό 0. Οί κιπαίοι άμέσως κατέστησαν άχρηστοι, διότι 
αί χείρες καϊ οί πόδε; αύτών ήλκώθησαν έκ τοΰ ψύ
χους. Ούδέν ήττον ή φρουρά άντέστη έπί τρεις μή
νας, ό’τε μή έλπίζουσα βοήθειαν, μηδέ τροφά; έχουσα, 
ώς καί ύδωρ καί ξύλα έσυνθ ηχολόγησε/.

Ό διοικών αυτήν συνταγματάρχη; Πάλμερ υπέ
γραψε συνθήκην, καθ’ ήν α ΰτδ; καί οί άνδρε; αύτοΰ 
μετά τών όπλων καί τών άποσκευών αΰτών έμελλον 
νά δδηγηθώσιν άσφαλώ; μέχρι Πασσαβούρ. Γήβ μαρ
τίου έξεκένωσαν οϊ Άγγλοι τήν άκρόπολιν καί κατώ- 
κησαν εϊς πολλά; τής πόλεω; συνοικία;. ’Από τή; 
επομένη; προσεβλήθησαν έξ απροόπτου, διωκόμενοι δ' 
άπό τμήματος είς τμήμα καί ακολούθως άπδ οικία; εί; 
οικίαν, οί δ’ έπιζήσαντε; συνεσωρεύθησαν'πάντες εϊς 
δύο οικίας κατεχομένα; ΰπδ τοΰ συνταγματάρχου 
Πάλμερ καί τοΰ έπι τελείου α ΰτοΰ. Έπί δύο ήμέρας ό 
στενός ούτος χώρος παρέστησεν οϊκτρότατον θέαμα. 
Ή πείνα καί ή δίψα έλυμαίνοντο τού; πολιορκουμέ- 
νου;, οίτινε; διημφισβήτουν τήν κατοχήν τοΰ τυ
χόντος πάγου, ίνα σβέσωσι την δίψαν αΰτών Έπι 
τέλους παρεσκευάσθησαν εΐ; θάνατον. "Αί σημαίαν, 
λέγει ύ λοχαγός Κράουφορδ, έκάησα·^ ίνα μή περι- 
πέσωσιν είς τάς χεϊρας τοΰ έχθροϋ. Τό έπ’έμοί, ίλα- 
βον το ώρολόγιον μου καί ό'σα χρήματα ειχον καί
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έρόιψα αύτά έντδ; τάφρου" έκαυσα έπίσης τήν μι- 
κράν τής ταλαιπώρου συζύγου μου εικόνα, ένέβυσα έν 
τυφέκιον μετά τής χρυσής στεφάνης αΰτής, άπόφασιν 
έχων,πρίν ή άποθάνω, νά δώσω όπως καταπίη αύτό εϊς 
Ι’καζή. Αί ώραι τάς ώρα; οιεδέχοντο, καί ημείς άνά 
πάσαν στιγμήν άνεμένομεν τδ σύνθημα τής γενικής 
έφόδου. Έβλέπομεν τούς εχθρούς πανταχόθεν περικυ- 
κλοΰντα; τήςήμετέρας οικίας. Έσχημάτιζον μακρόθεν 
μαύρου; όγκους καί ήσαν τούλάχιστον είκοσακισχίλιοι ·.

Φαίνεται ότι οί άρχηγοϊ προέτειναν τοΐς “Αγγλοι; 
νά φεισθώσιν αύτών. έάν έγκατέλειπον τούς κιπαίους 
εϊς τήν διάκρισιν τών Γκαζή. Οί άξιωματικοϊ ήρνή 
θησαν. Άλλ’οί κιπαίοι νομίζοντε; εαυτού; κατεστραμ- 
μένους συνεσκέφθησαν καί άπεφάσισαν ν’άνοίξωσι ξι
φήρεις δίοδον. ΟίΙτο) δέ τήν νύκτα άναχωρήσαντες 
έγένοντο άφαντοι έν τοΐς άγροίς καί έν τή χιόνι, 
άπαντες μέχρι τοΰ τελευταίου έφονεύθησαν ή συνε- 
λήφθησαν. Τότε οί Άγγλοι παρεδόθησαν.

Έν πολυμήνω αιχμαλωσία μυρία καί σκληρά ύπέ- 
στησαν δεινά Ό λοχαγός Κράουφορδ δ·ηγείται 
ό’τι κατεκλείοντο δέκα έν μικρώ δωματίω, οδτινος τό 
έδαφος κατεκάλυπτον ότε κατεκλίνοντο. “Ινα δέ κι- 
νώνται ολίγον, ηναγκάζοντο νά περιπατώσιν έκαστος 
εναλλάξ κατά μήκος καί πλάτος έν χώρω έξ βημά
των. Μή δυνάμενοι ν’ άΰύ.άξωσιν όθόνια κατελήφθη- 
σαν ύπδ φθειρών, τάς οποίας καθ’ έκάστην έπί μίαν 
ώραν τής πρωίας ένησχολούντο νά καταδιιωκωσιν. 
Έπειδή δέ ή Ούρα καί τδ παράθυρον τοΰ δωματίου 
αύτών ήταν διαρκώς κλειστά, μόλις έν τή πνιγηρά 
έκείνη άτμοσφαίρα άνέπνεον. Ό συνταγματάρχης 
Πάλμερ έτέθη είς τήν βάσανον, καί οί λοιποί άξιωμα- 
τικοί ήπειλήθησαν ότι θά πάθωσι τό αύτδ, έάν μή 
παρέδιδον τδν θησαυρόν, Sv κατηγορούν αύτών ό'τι 
ειχον κεκρυμμένον. Εΐ; έξ αύτών άπέθανε καί οί 
σύντροφοι αύτοΰ άνέγνωσαν τήν νεκρ^όσιμον άκολου- 
θίαν, νομίζοντε; έκαστο; δ'τι μετ’ού πολύ θά παρα- 
κολουθήσωσιν αύτόν. Οίίτω; έζησαν μέχρι τοΰ τέλους 
ίουνίου, οτε ήχθησαν εις Καβούλ, όπου ό Μωχαμέτ 
Άκβάρ έδέξατο αύτούς μετά πολλής φιλοφροσύνης. 
Θά έπα-.εύρωμεν αύτού; βραδύτερου· νΰν δέ έπανερ- 
χόμεθα είς τού; αιχμαλώτους τοΰ στρατού τής Κα
βούλ, οΐ'τινες άπδ τής δεκάτης ίανουαρίου άπεχωρί- 
σθησαν τών συντρόφων αύτών, ή δέ αιχμαλωσία 
έσωσεν αύτού; άπό τοΰ θανάτου.

Άχθέντες είς τό στρατόπεδο·/ τοΰ σιρδάρ, ευρον 
τδν ταγματάρχην Πόττιγγ'ερ καϊ τού; πρό τινων ημε
ρών ώ; δμήρου; παραδοθέγτα; άξιωματικού;. Μία 
τών κυριών εΰρεν έκεϊ τδ τέκνον αΰτής, τδ όποιον ένό- 
μιζεν ώ; άπολεσθέν και ό’περ εΰρέθη καθ’ όδόν. Οί -
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άφγανοί αρχηγοί άπεδέξαντο αυτούς πολύ εύγενώς, 
παραχωρήσαντες τρέϊς καλύβας, ε'ν αϊς εύρέΟησαν εις 
την άνάγκην να έκλεξωσι μεταξύ τοΰ ψύχους καί 
τοΰ άνυποφόρου καπνοΰ. Κλίνην ειχον τδ έοαφος καί 
κάλυμμα τούς έπενδύτας αύτών. Ούτε κοχλιάριον 
ούτε πειρόνιον έχοντες ένεκαρτερησαν τρώγοντες έντδς 
λεκάνης καί έν κοινώ τρυβλίω τούς δακτύλους έμ- 
βάπτοντες. Άλλά τί ήσαν αί στερήσεις αυται παρα
βαλλόμενα; προς δ'σα δεινά ύπέστησαν οί ατυχείς, οί 
έν τώ δρει μαχόμενοι;

Έπ'ι πολλά: ήμε'ρας εβάδισαν έπ'ι τά ’ίχνη τοΰ 
στρατοΰ. Ή χιών, λέγει δ κ.“Εϋρε, έγένετο ερυθρά έκ 
τοΰ αίματος εις άπόστασιν πολλών μιλλίων πανταχοΰ 
έν τή διαβάσει αύτών εδρισκον ε'πιΟανατίους, κατατε- 
τρημένους διά μαχαιρών, καί άνεγνώριζον τούς νεκρούς 
τών φίλων αύτών- άνεΰρον δέ μεταξύ τών άλλων τδ 
σώμα χειρουργού, δστις τήν προτεραίαν διέταξε καί 
άπεκόπη διά μαχαιριδίου ή μία τών χειρών αύτοΰ. 
Τραυματία;, κατακείμενοι άνά τήν δδδν, άνωφελώς 
έβαλλον κραυγάς ικεσίας, όρώντες αύτούς διαβαίνοντας.

Τη 14 ίανουαρίου τά μεσάνυχτα άφίκοντο εις φρού- 
ριον, όπου έδοθη αύτοϊς τροφή, συνισταμένη εις τε
μάχια κρέατος ήμιεψημένου καί άζύμου άρτου- άλλ’ 
δμως—καί ένταΰθα αναγνωρίζομε·? τούς Άγγλους καί 
τάς Άγγλίδας— οί ύπηρέται αύτών κατώρΟωσαν νά 
παρασκευάσωσιν αύτοϊς τέ'ίον,άληθές δι’όίπανταςδώρον· 
τδ τέίον ύπήρξεν αληθής παρηγορία. ΈνΟυμούμεΘα 
ό'τι. δτε πρό τίνος χρόνου ή μαρκησία Βάτερφορδ έρ- 
(5ίφθη έκ τής άμάξης αύτής ύπό τών άφηνιασάντων 
'ίππων καί έμεινεν έπί πολύ αναίσθητος, αί πρώται λέ
ξεις, άς απήγγειλε συνελθοΰσα ήσαν a Clip of lea 

“(ένα κύπελλον τεϊου). Τδ τέ'ίον είναι μετά τήν αγίαν 
Γραφήν ήπρώτη καί τελευταία λέξις τής Άγγλίδος.

Τή 1 S tavj^xpiou οί αιχμάλωτοι ειχον νά διαβώσι 
χείμαρρον αρκούντως ορμητικόν. Αί γυναίκες ιππέυ
σαν έπί τούς ίππους τών Αφγανών όπισθεν αυτών 
διότι ό σιρδάρ 'δείκνυε πρδς αύτάς μεγίστην φιλο
φροσύνην. Πολλοί άνδρες καί πολλοί ίπποι παρασυρ- 
Οέντες ύπδ τοΰ χειμάρρου έπνίγησαν- άγέλαι δέ 
πειναλέων κυνών, οίτινε; άπό τινων ημερών παρη- 
κρλούθουν τδν μικρδν στρατόν, μή δυνηθέντε; νά δια- 
βώσι παρέμειναν έπί τής έτέρας τοΰ χειμάρρου όχθης. 
Καθ' όσον δέ διέβαινυν οί αιχμάλωτοι διά τών έπί 
τοΰ όρους διεσπαρμένων χωρίων, ήκουον έκσφενοονιζο- 
μένας κατ’αύτώ? άράς καί πολλάκις έλιθοβολοΰντο.

Ό σιρδάρ ταχέως μαθών οτι δ στρατηγός Σάλ 
ήρνέϊτο νά παραδώση τήν Ζελλαλαβάδ παρά τάς τοΰ 
στρατηγού Έλφινστων διαταγάς, έγένετο έκτδς έαυ-
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τοΰ, εί καί δ ταγματάρχης Πόττιγγερ προσεπάΟει 
νά πείση αύτδν, δτι εϊς αιχμάλωτος, οίαδήποτε κα'ι 
άν ήναι ή θέσις αύτοΰ. ούδεμίαν είχεν εξουσίαν έπί 
τών υποδεεστέρων αρχών.

Οί αιχμάλωτοι έν τούτοις ήρχιζον διοργανίζοντες 
τά τοΰ οικιακού βίου αύτών. ΆνεπαισΘήτως συνεί- 
Οιζον είς τάς στερήσεις τής Οέσεως αύτών. Ύπέφε- 
ρον ιδία έκ τών διαφόρων ζωυφίων, ών δεν ήδύναντο 
ν’ άπαλλαγώσιν. Έπρεπε νά ιδη τις τδν τρόμον, ύφ'ου 
κατελήφθησαν, δτε τδ πρώτον εύρον. . . φθεϊρα. Μετ’ 
ολίγον κατώρΟωσαν ν’ άπαλλάξωσι τούς Αφγανούς 
τής φροντίδος τοΰ νά κατασκευάζωσι τά φαγητά αύ
τών, άναΟέσαντες μετ’εύχαριστήσεως τδ έργον τοΰτο 
είς τούς ίνδοΰ; αύτών ύπηρέτας. Άλλως δέ, οί Αφ
γανοί έφαίνοντο αύτοϊς λίαν εύάρεστοι συνοδοιπόροι, 
πρόθυμοι είς συνδιάλεξιν καί εις αστεϊσμόν, καί πε
προικισμένοι, ώς φαίνεται, διά τρόπων ελευθερίων καί 
εύτραπέλων, ολως αντιθέτων πρδς τδ δουλικόν τών 
ινδών εύγενών ήθος. Ό Μωχαμέτ Άκβάρ, άφ’ ό’του 
οί αιχμάλωτοι ήσαν εντελώς είς τήν εξουσίαν αύτοΰ, 
περιεποιέϊτο αύτούς πολύ. Τοϊς άξιωματικοϊς έπέτρε 
ψαν νά φέρωσι τά ξίφη αύτών. 'Ημέραν δέ τινα 
μαθών δτι είχον άνάγκην χρημάτων έδωκεν αύτοϊς 
χιλιας όουπίας. Έπέτρεψε μάλιστα νά συγκινωνώσι 
μετά τής Ζελλαλαβάδ. Μία δέ τών εύτυχεστ/οων 
αύτών ήμερων ήν έκείνη, καθ’ήν έλαβον έκ τής πό
λεως ταύτης φάκελλον επιστολών καί εφημερίδων, 
ώς καί ενδύματα και δθονια, άτινα ο! αξιωματικοί 
τής φρουράς άπέστειλαν αύτοϊς γενναίως φερόμενοι. 
Οί φίλοι αύτών ειχον επινοήσει λίαν εύφυα τρόπον, 
ι'να κρύφα συγκοινωνώσι μετ’ αύτών. Έθετον εις τάς 
εφημερίδας σημεϊα έπί τών γραμμάτων τοΰ αλφαβή
του καί οίίεως άπετέλουν λέξεις, άς δέν ήδύναντο νά 
άνακαλυψωσιν οί μή γνωρίζοντε; τδ μυστικόν. Διά 
τοΰ τροπου τούτου έμαΟον οί αιχμάλωτοι δτι ήρχον- 
το έπικουρίαι έξ ’Ινδικής, καί τότε πρώτον έμαΟον 
δτι μόνον δ ιατρός Βράϊδων έφΟασεν είς Ζελλαλαβάδ. 
“ΕμαΟον οέ ταύτοχρόνως διά τών Αφγανών, δ'τι δ 
σάχ Σουδζα έφονεύΟη έν Καβοΰλ, πυροβοληθείς ύπό 
τίνος τών περί αύτο·?.

Ούτως εζησαν οί αιχμάλωτοι έπί δύο μήνας. Έν 
τώ μέσο» τών σκληρών τούτων δοκιμασιών έτήρουν 
αύστηρώς τά θρησκευτικά αύτών έθιμα. Κυριακήν 
τινα έδόΟη αύτοϊς καιρός είκοσι τεσσάρων ωρών πρδς 
άνάπαυσιν- τοΰτο τοϊς έπροξένησε μεγάλην χαράν, 
η Τδν χρόνον τοΰτον, λέγει δ κ. Έϋρε, κατηναλώσα- 
μεν ούχί μόνον πρδς ολίγη·? άνάπαυσιν, άλλά καί πρδς 
πλήρωσιν τών θρησκευτικών ήμών καθηκόντων- τοΰτο
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δ'ήτο ήμϊν, έν αϊς διετελοΰμεν περιστάσεσι, πλέον ή 
συνήθης παρηγορία ».

Έν τούτοις οί Αφγανοί ήρχιζον ληστε ίοντε; α·λ- 
τούς. Ούτως ήμέραν τινά είς έκ τών άρχηγών ήρ· 
πασε κασιμίρια τής κ. Μάκ Νάγτεν αξία; 125.000 
φράγκων, ώς καί πολυτίμους λίθους άξια; 250,000.

Κατά τούς δύο τούτους μήνα; τέσσαρε; έκ τών 
αιχμαλώτων γυναικών έτεκον. Αί γυναϊκε; ύπέμενον 
μετά θαυμαστού θάρρους τού; κόπους. Ό στρατηγός 
Έλφινστων ύπήρ'ςεν ήττον ευτυχής. Μόλις ύπελεί- 
πετο αύτω ικανή δύναμις δπως άντέχη, καί δ’μως έν 
τώ μέσω θανατηφόρων δεινών ήναγκάζετο έπί δλας 
ήμέρας νά ποιή έφιππος βιαίας πορείας. Ουτος τή 
23 άπριλίου 'τελεύτησε?. Ό σιρδάρ έφάνη λυπηθείς 
διά τδ θλιβερόν τοΰτο τέλος, καί έπέτρεψε νά μετε- 

νεχΟή ό νεκρός τοΰ άτυχούς στρατηγού είς Ζελλαλα
βάδ. Καί άληθώς, έγκλεισθείς ό νεκρός έντδς φερέ- 
τρου, άπεστάλη ύπδ τήν φρούρησιν εύρωπαίου στρα
τιώτου, μετημφιεσμένου είς Αφγανόν- άλλ’Αφγανοί 
τινες συναντήσαντες τήν πενιχρά·? ταύτην συνοοιαν 
συνέτριψαν τδ φέρετρο·? καί έλιθοβόλησαν τδν νεκρόν. 
Μετ’ άγανακτήσεω; έμαθεν ό σιρδάρ τήν βεβήλωσιν 
ταύτην καί διέταξε νά παραλάβωσιν τδ σώμα έκ νέου 
καί διευΟΰνωσιν ύπδ νέαν φρουράν εί; Ζελλαλαβάδ. 
Κατά τήν ήμέραν ταύτην δ ταγματάρχης Πόττιγγερ 
είπε τώ Μωχαμέτ Άκβάρ ότι, έάν ή συνθήκη έξετε- 
λεϊτο πιστώς, οί Άγγλοι ήθελον έξέλΟει έκ τού Αφγα
νιστάν, άπόφασι ν έχοντε; νά μή έπανέλΟωσι πλέον.— 
• Άληθινάιάπεκρίθη δ σιρδάρ, τότε ύπήρξαμωροτατος >·

Άλλην τινά ήμέραν συνήντησαν αύτδν οί άγ- 
γλοι άξιωματικοί κατά τήν πορείαν αύτών, καΟή- 
μενον είς τήν άκραν τής οδού. «Έφαίνετο άσθενής 
καί καταβεβλημένος, λέγει δ κ. Έϋρε- άλλ’ δ’μως 
άντεχαιρέτισεν ήμα; εύγενώς καί έπί μάλλον καί 
μάλλον κατηφής καί αναποφάσιστος έγένετο. Ό άπο- 
σταλείς κατά τής Ζελλαλαβάδ στρατό; άπεκρούσΟη 
καί έλυσε τήν πολιορκίαν. ΊΙ λιποταξία καί ή 
άπείθεια έξηπλοΰτο δσημέραι παρά ταϊς άγρίκις φυ- 
λαϊς, άς μόνον διά τής έπιτυχία; έχαλιναγώγει.

Ό Μωχάμετ Άκβάρ έφαίνετο αισθανόμενος ότι 
άπεμακρύνθη πολύ καί φοβούμενος τά; συνεπεία; τής 
απελπιστική; άποφάσεως, ήν είχε λάβει, άλλ’ δμως 
ύπέκρυπτε τήν ταραχήν αύτοΰ. Κατά τινα τών οια 
λέξεων αύτοΰ πρδ; τοΰ; αιχμαλώτου; έπεδοθη αυτώ 
έπιστολή. έν ή έλέγετο ότι ή έν Λουδιάνα αιχμά
λωτος οικογένεια αύτοΰ έμεινεν ε’πί μίαν εβδομάδα 
άνευ τροφής κατά διαταγήν τής κυβερνήσεως τής 
'Ινδική;. Οί παρόντες άξιωματικοί άνέκραξαν οτι

τούτο ήτο ψεύδος- άλλ' δ σιρδάρ καταστε'λλων εαυτόν 
άπήντησεν δ’τι ήκιστα άνησυχεϊ περί τής οικογένειας 
αύτοΰ καί δτι α αλεϋρο; απάντων τών συγγενών κατ’ 
ούδέν δύναται νά μεταβάλη τάς άποφάσεις αύτοΰ, οί- 
αιδήποται καί άν ώσιν. Άλλοτε πάλιν έφαίνετο 
καταβεβλημένος καί ήρώτα μετά τίνος άγωνίας τούς 
αιχμαλώτους αύτού. Έθλίβετο, έλεγεν, δτι ένωρίτερον 
δέν έγνώρισε τούς Άγγλους, διότι έκ παιδικής ηλι
κίας ένεφορήθη τοιούτων πρδς αύτούς προλήψεων, 
αι'τινες έπέδρων καθ’ ολον αύτοΰ τδν βίον καί ων ά- 
νεγνώριζεν ήδη τδ άδικον.

Έν τή πρωτευούση άπδ τής δολοφονίας τοΰ σάχ 
Σουδζα άντίπαλοι μερίδες οιημφισβήτουν τήν άρχήν. 
Ό σιρδάρ έπέστρεψεν είς Καβοΰλ, ένθα ην αναγκαία 
ή παρουσία αύτοΰ. Τώ κ. Έϋρε προέτεινε νά μετά- 
σχη τής διοικήσεως τού στρατοΰ αύτοΰ καί βοηθήση 
αύτδν νά καταλάβη τήν Καβοΰλ, άλλ’ δ άγγλος 
άξιωματικδς άπήντησεν δτι δέν δύναται νά είσέλθη 
είς τήν ύπηρεσίαν ξένης χώρας άνευ τής ouvatvi- 
σεως τής κυριάρχου αύτοΰ. Καθ’ οσον δ’ έπλησίαζον 
εϊς τήν πρωτεύουσαν, ήκουον τδν κροτον τών τη
λεβόλων. άγγέλλοντα δτι ή μεταξύ τών άντιζήλων 
φυλών πάλη παρετείνετο. Ό σιρδάρ έστρατοπεδευσε 
δύο μίλια μακράν τής Καβοΰλ κατά τδ τέλος τοΰ 
μαΐου. Άγγλος άξιωματικδς ευρεν έκεϊ τδ Ουγάτριον 
αύτοΰ, δπερ είχεν άπολέσει κατά τήν ύποχώρησιν. 
Έδίδαξαν αύτδ νά λέγη. «Ό πατήρ μου καί ή μή
τηρ μου είναι άπιστοι, άλλ’ έγώ είμαι άληθώς πι
στή ». Τδ Βαλά χισάρ κατείχετο τότε ύπδ τοΰ 
Φούττο Ίούγγ, υίοΰ τοΰ Ζεμάν σάχ, αδελφού τοΰ 
σάχ Σουδζα. Ούτος μετά μικρδν ήναγκάσθη νά συν
θηκολόγηση μετά τοΰ Μωχαμέτ Άκβάρ καί πολλώυ 
άλλων άρχηγών, πρδς έκαστον τών όποιων παρέδωκε 
πύργον τινα τής άκροπόλεως, φυλάξας οι’όαυτδν τδ βα
σιλικόν μέγαρον, έν ω ήσαν οί Θησαυροί. Ουτω δέ 
αί αντίπαλοι φυλαί καί οί αρχηγοί έλαβον ράκος τής 
έξουσίας, άλλ’ ή διχόνοια ήν ύπέρ ποτέ σφοδρότερα.

Ό Μωχαμέτ Άκβάρ προσεπάθει νΰν διά παντός 
μέσου νάέξασφαλίση έαυτώ τήν υποστήριξιν τώνΆγ - 
γλων.Ό στρατηγό; Πολλδκ, οστις ήρχετο άγων έπι- 
κουρίας, προΰτεινεν αύτώνάτώ άποστείλητήνοικογέ
νειαν αύτού, ήτις έμε·?εν εις τά; χε~ρας τής ινδικής 
κυβερνήσεως. άλλ’ δ σιρδάρ δέν ήθέλησεν όπως καί 
αύτή μετάσχη τοΰ πλάνητος καί άκροσφαλοΰς αύτοΰ 
βίου. Ασμένως δ’ αύτδς ούτος θ’ άπέδιδεν εις πάν
τα; τοΰς αιχμαλώτους τήν έλευθερίαν, έάν οί άλλοι 
αρχηγοί δέν ήναντιοΰντο έπιμόνως.

Εν Καβοΰλ εύρον οί Άγγλοι τήν σύζυγον άξιω.
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ματικοΰ, ητις άσπασαμε'νη τδν μωαμεθανισμόν σ" 
ώκει μετ’ άφγανοΰ τίνος άρχηγοΰ. Φαίνεται ο. ( 
γυνή αύτη άπδ τή; στιγμής έκείνης έδείχθη δ 
ασπονδότερος έχθρδ; τώ Τ°“?'ϊ?.νρτη'κα'ι έν ι
κα'< αύτή κατόπιν άπελώ ν δραστηριότητα,

Περ'ι τά τέλη τοΰ ι~· - ' 'av I-
πομεν, εις Καβούλ οί α:y μάλω ■ n— — —,- ,. Ό 
σιρδάρ ύπεδέξατο αύτούς φιλοφρονέστατα. . «Λεν 
ήδυνάμην νά φαντασθώ, λέγει δ λοχαγδς Κράουφορδ, 
ότι δ μέγας ουτος νεανίας, δ τοσοΰτο άγαθδν ήθος 
κα'ι καλούς τρόπους έχων, δ’στις έοαίνετο φροντίζων 
περ'ι τής ύγείας ήμών μετά τοσαύτη; άγαθότητος, 
ύπήρξεν δ φονεύς τοΰ Μάκ-Νάγτεν κα'ι δ πρωτουργδς 
τής σφαγής τοΰ στρατοΰ ήμών. Έβεβαίωσεν ήμας ό’τι 
Οά φε'ρωνται ώς πρδς αξιωματικούς και εύπατρίδας». 
Ή πρδς τούς αιχμαλώτους συμπεριφορά τοΰ’Μωχαμέτ 
Άκβάρ δεν ήλλοιώθη. ’’Εοωκεν αύτοΐς πολλήν έλευ
θερίαν, έπηγρύπνει μετά πολλοΰ ενδιαφέροντος είς 
άπάσας αύτών τάς άνάγκας, και έραίνετο προσπαθών 
νά κάμη αύτούς νά λησμονήσωσιν δσα ύπέφερον.

Μέχρι τής τελευταίας στιγμής ήλπισεν δ'τι ήδύ
νατο νά συνομολογήση ειρήνην πρδς τούς Άγγλους, 
ίσως οέ κα'ι νά τύχτ] τής προστασίας αύτών. Προσή 
νεγκε τώ στρατηγώ Πολλδκ, πάντοτε προελαύνοντι, 
την ανταλλαγήν τών αιχμαλώτων· άλλ’ δ στρατηγός 
είχε λάβει νέας οδηγίας κα'ι διαταγήν νά μή δεχθή 
ορούς. Άπελπισθε'ις δ Μαχαμέτ Άκβάρ έπανήλθεν 
είς τάς εκδικητικός αύτοΰ ιδέας. Ή προτελευταία 
σημείωσις τοΰ -ημερολογίου τοΰ κ. “Εϋρε είναι τής 
29 ίουλίου έχουσα ώς έξης. «Ό Μωχαμέτ Άκβάρ 
έδήλωσε τή πριοια ταύτη μετ' ήθους άγριας άποφά- 

«σεως δτι, έάν δ Πολλδκ προχωρή, θά άγάγη πάντας 
ήμϊς είς Τουρκεστάν, ένθα θά προσφε'ρη ήμας ώς 
δώρον είς τούς διαφόρους άρχηγούς. Έστε βέβαιοι ό’τι 
θά έκτελέση τάς άπειλάς αύτοΰ, διότι δεν είναι άν
θρωπος, Sv δύναταί τις νά έμπαίξη».

Πραγματικώς οί αιχμάλωτοι ήχθησαν είς από- 
στασιν εκατόν σχεδδν μιλίων έν τώ έσωτεριχώ, άλλά 
δωροδοκήσαντες τδν άρχηγόν τής συνοδίας αύτών 
επανήλθαν μετ'αύτοΰ είς Καβούλ. Τρεισκοτοεκα γυ
ναίκες, δώδεκα παιδιά, είς κα'ι τριάκοντα άξιωματι- 
κο'ι κα'ι πεντήκοντα τρεις στρατιώται άνεχτήσαντο 
τήν έλευθερίαν αύτών μετά αιχμαλωσίαν διακοσίων 
τριάκοντα χα'. μιας ήμερών. Ούτως έληξεν ή σειρά 
τών περιπετειών, τών δεινοπαθημάτων κα'ι τών συμ
φορών, αΐτινε;, ύφ’ οίονδήποτε τρόπον έξεταζόμεναι, 
άποτελοΰσιν έν τών συγκινητικότερων κα'ι τραγικω 
τερών έπεισοδίων τής συγχρόνου ιστορίας.

’ Γενόμενοι καϊ πάλιν οί ’Άγγλοι κύριοι τής χώρα; 
ταύτης, ήτις τοσοΰτο δλεθρία ύπήρξεν αύτοΐς, έξε- 
τράπησαν εις μεγίστας ωμότητας κα'ι εϊς αιματηρός 

( άντεκδικήσεις. Ουτω, στρατδς έπορεύθη κατά τής 
. Ισταλέφ, πόλεως έχούση; 15,000 κατοίκους έν Κο- 

χιστάν, και κυρίευσα; αύτήν έξ έφόδου διήρπασε κα'ι 
κατέκαυσεν αύτήν. Άγγλος άξιωματικδς άφηγεϊται 
τήν άγρίαν ταύτην πράξιν ώ; εξής. «Έπ'ι δύο ήμέ
ρας έξηκολούθει ή διαρπαγή. Παν ό',τι δέν ήτο δυνα
τόν νά ληφθή κατεκαίετο. Οί στρατιώται, εύρωπαϊοί 
τε κα'ι ίνδο'ι, έδειξαν λύσσαν, ήτις είχε φθάσει είς τδ 
έπακρον ώς έκ τής άναμνήσεως τών νεκρών τών συ
στρατιωτών αύτών, όσους άνεΰρον άνά τά όρη. Ούδέ 
ένδς, ενόπλου ή αόπλου, έφείσθησαν, ούδε'ις ήχμαλω- 
τίσθη, πάντες κατεδκόχθησαν και συνετρίβησαν ώς 
έπιβλαβή ζωύφια- ούδε'ις έσκε'πτετο περ'ι οίκτου. Έξε 
δικήθημεν καλώς. Πανταχοΰ όπου εύ’ρισκον οί’ίνδο'ι τδν 
νεκρόν Άφγανοΰ ένήπτον πΰρ είς τά ένδύματα αύτοΰ, 
ί’να ή άρά πατρδς κατακαε'ντο; έπιπε'ση έπ'ι τών τε’- 
κνων αύτοΰ. Λε'γεται μάλιστα ό’τι οί τραυματίας οδς 
συνελάμβανον έτι ζώντας, έψήνοντο με'χρι θανάτου».

Ή Καβούλ κατεστράφη οίίτως άπ’άκρου έως άκρου, 
έκτδς τής συνοικίας τών Ιίιουσιλβαχή ή Περσών, πρδς 
ους οί Άγγλοι ήθελον νά φανωσιν επιεικείς. ΊΙ πε
ρίφημος άγορά, ή δόξα xa't τδ κόσμημα τής κεντρι
κής Ασίας, ή κτισθεΐσα έπ'ι Άουρέγγ-Ζέβ, κατη- 
ρειπώθη κα'ι κατεκάη. Τίτο πολυτελές οικοδόμημα 
πολλά; αποτελούν στοάς, μήκους G00 ποδών κα'ι 
πλάτους 30, χεχοσμημένας διά τοιχογραφιών. Πάν
τες οί περιηγητα'ι άναφέρουσιν αυτήν ώς Οαυμάσιόν τι. 
Έκεϊ είχον έχτίθή τά άκρωτηριασθέντα λείψανα τοΰ 
Μάκ Νάγτεν. Δύοήμε'ρα; διήρκεσε τδ έργον τής κα
ταστροφής. Ούτω οέ ή πλουσιωτέρα κα'ι ανθηρότερα 
πόλι; τοΰ με'ρου; τούτου τής Ασίας, ήτις τδ προη
γούμενου έτος ήρίθμει έξηκοντακισχιλίους κατοίκους, 
κατέστη σωρό; ερειπίων. Οί Άγγλοι μόνης τής 
άζροπόλεως έφείσθησαν, παραδόντες αύτήν εϊ; υιόν 
τινα τοΰ σάχ Σουοζα, παιδίον έκκαιδεκαετε’ς. Τδ 
πλεϊστον τών κατοίκων έξεχε'νωσαν τήν πόλιν κατα- 
φυγόντες μετά τοΰ Μωχαμέτ Άκβάρ εις τά ο’ρη. ΊΙ 
Γιζνή, ή Ζελλαλαβάδ καί άπασαι αίείς τά; παρόδους 
κείμενα·, οχυροί θέσεις κατεστράφησαν.

Ούτως δ αγγλικός στρατό; άπεχώρησεν έκ τοΰ 
Αφγανιστάν, ώ; ποταμό; μετά πλήμμυραν, ούδέν 
άλλο καταλιπών έπί τής διαβάσεως αύτοΰ, άλλ’ή τήν 
έρήμωσιν, τήν δήωσιν και τδν θάνατον.

Ό ύπεύθυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.


