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ΦΙΛΟΜΟνΧΟΙ.

’Εάν ή 'Ροδοδάκτυλος ήδύνατο νά προσφέρη έκάστω 
συνδρομητή δώρον εκ χιλίων δραχμών άνά παν ετος 
αντί ΰλης τερπνής, ποικίλης καί ωφελίμου, άναμφιβό- 
λω ς ή'9ελεν ε&ρεΐ πλείους συνδρομητάς ή δσα θά ήδυ- 
νάμεθα νά έκτυπώμεν φύλλα. Ό θεάνθρωπος δμως πάνυ 
πεπνυμένως είπε το θειον έκεϊνο* «Ούκ έπ’ άρτω μόνω 
ζήσεται άνθρωπος.» τό δέ «Μη ζωην μετ’ άμουσίας!» 
δεν είναι εύχή ξένη, άλλ ’ άπο τής καρδίας τοΟ άπ& 
σκηνής φιλοσο'φου τοΟ ένδόξου προγόνου ημών Εύριπίδου 
ένθερμος έξήλθεν, δπως ή Ά θηνα ένοπλος καί λαμπρά 
έκ τής κεφαλής του Διο'ς, άπ’ άρχής δέ τοΰ έθνικοΟ 
ημών βίου τό φιλο'μουσον διέκρινεν αείποτε τί> Ε λλη νι
κήν άπ& τοΟ βαρβαρικοΰ· δθεν καλοί μου φίλοι, παρέ- 
χοντες την πρόθυμον συνδρομήν ύμών τή 'Ροδοδακτύλω 
Ήοΐ πράττετε εργον κατά πάντα έπαινετ&ν καί Ικ τών 
μάλλον Ελληνικών.

"ΕρρωσΟε.



ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΙΪΑΤΡΙΣ.

Κ ΕΦ · Α'· Θ Ρ Η ΣΚ ΕΙΑ .

Θρησκεία, οικογένεια, πατρίς, ιδού τά θεμέλια ί γ ’ or) 
στηρίζεται πασα καλώς συντεταγμένη κοινωνία, άνευ 
δέ τούτων χάος, σύγχυσις και κακοδαιμονία έπικρατοΰ- 
σιν. Τοϊς τοισί λοιπον τούτοις άκρογωνιαίοις λίθοις προσ- 
κολλώμενος πας άγαΟος πολίτης, όφείλει ν’ αφοσίωση 
εαυτόν εις ύποστήριξιν καί στερέωσιν αυτών, διότι έν αύ- 
τοϊς και μόνοις δύναται νά εύρη την άληΟή ευδαιμο
νίαν του.

Κοινωνία άνευ θρησκείας αδύνατον είναι νά ύπάρχη· 
και άν δυναται νά φαντασΟή τις αυτήν ώς ύπάργουσαν 
όποία τις Οά ή να ι; Νεκρά καί αηδής. 'II άνΟρωπο- 
της άμα παύση τίΟ ν’ άποβλέπη εις τι τέλειον καί 
ύψη7,όν τείνου-α νά προσεγγίση αύτώ τελειοποιούμενη 
άεΐ, καταπίπτει και έξαχρειοΰται, καί πλανάται έν τώ 
σκότει καί ταϊς τρυκυμίαις του βίου ώς πλοϊον άνευ πη
δαλίου καί ά^ευ κυβερνήτου. Κατα τ ί δέ Οά διαφέρη τότε 
ο λογικος άνθρωπος του έστερημενου λογικού κτή
νους, τοΰ μη φαιδρυνομένου ύπο ελπίδων μελλουσης υ- 
πάρξεως καί μελλουσης άνταμοιοής της άρετής καί 
των υπέρ αυτής Ουσιών καί παθημάτων έκείνων οΐ- 
τινες προΟυμως ύπακουοντες εις τό θέλημα τοΰ Ουρα
νίου πατρίις ήρωϊκώς μάχονται ώς καλοί στρατιώται δΓ 
δλου του βίου κατά τής κακίας καί τής διαφθοράς, άγω- 
νιζο'μενοι νά προάγωσι τό κοιν&ν άγαΟον μετά πάσης 
καρτερικότητος καί αύταπαρνήσεως; Τίνες δέ ηθικοί 
νόμοι Οά διέπωσι τήν άΟρησκον κοινωνίαν, καί ποια εσον- 
ται τά προς άρετήν ελατήρια αυτής ; Οί τής πολιτείας
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νόμο ι ; Ά λ λ ’ ούτοι έξωτερικώς μόνον περιστέλλουσι τδ 
κακόν διά ποινών, ούδ’ δλως εϊσχωροΰντες εις τά ένδό- 
μυχα της καρδίας, ί'να διαπλάσωσιν αυτήν ήθικώς καί 
έμποιήσωσιν αύτη την άγάπην της αρετής. ’Ατελείς άρα 
καί άνίσχυροί εϊσιν οδτοι, καί πολλώ έλαττοΰνται του 
θείοι» νόμου σκοπουμένης τη ς  μορφώσεως χρηστών πο
λ ιτών. Ά λ λ ’ ίσως ήθικός τ ις  κώδιξ έκ συνθήκης παρά 
πάντων έγκρινόμενος, Γνα κανονιζη την δ ιαγωγήν, τάς  
πράξεις καί τάς προς άλλήλους σχέσεις τών μελών τής  
κοινωνίας; ΦροΟδος καί ανίσχυρος μοί φαίνεται καί οδ- 
τος, καί τοΰ πρώτου άσθενέστερος, διότι δ φύσει ίδιο— 
τελής άνθρωπος, άμα τδ ατομικόν αύτοΟ συμφέρον πα-  
ρακινήση αυτόν εις παράβασιν, καί μάλιστα  δταν ή πε
πεισμένος δτι παντεπόπτης όφθαλμός δεν ελέγχει τάς  
πράξεις του, ευκόλως θέλει ένδώσει εις τόν πειρασμόν 
τής παραβάσεως τοΰ έκ συνθήκης γελοίου νόμου? τοΰ έκ 
τής θελήσεως καί έγκρίσεως αύτοΰ υφισταμένου. Διό τδ 
τής αρετής κΟρος άπδ καταβολής κόσμου δρθώς σκε- 
πτόμενος είς την Θεότητα, ήτοι εις ύπεράνθρωπον καί 
υψηλήν αρχήν, ανάγει δ άνθρωπος. Δεν έννοοΟμεν δέ δτι 
έκ τούτου μόνον καί ώς έκ μόνης κοινωνικής άνάγκης  
έγεννήθη πασα θρησκεία, λησμονοΰντες τδ έργον τής  
θείας άποκαλύψεως ή τάς διαφόρους έπενεργείας τών  
φαινομένων τής φύσεως επί την διάνοιαν καί την καρ- 
δίαν τών διαφόρων έθνών τοΰ κόσμου, ά λ λ ’ δτι ούδείς 
άλλος νόμος ηθικός υπάρχει ισχυρότερος τοΰ άνωθεν πη- 
γάζοντος, καί δτι ούδείς αύτοΟ συντελεστικώτερος πρδς 
σύστασιν καλώς έννοουμένης καί ζηλευτής κοινωνίας· 

Έ ργόν μέγα θά έπεχειρουμεν καί κατά πολλά ύπερ- 
βαΐνον τά στενά δρια του άρθρου τούτου έάν έπειρώμεθα 
νά εί’πωμεν ένταΰθα παν δ τι τδ θέμα ημών άπαιτεΐ· δέον
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δμως πριν περάνωμεν τδν λόγον νά προσθέσωμεν δλίγα  
τινά περί τοΟ χαρακτήρος τής τοΰ Χριστοΰ θρησκείας.

Ή ελευσις τοΰ θείου λυτρωτοΰ προανηγγέλθη παρ’ 
αύτοΰ τοΰ Θεοΰ είς τούς πρωτοπλάστους, καί έξηκολού- 
θτ]σε προαναγγελλομένη διά τών πατριαρχών καί τών 
προφητών, εως ού έλθόντος τοΰ πληρώματος τοΰ χρόνου 
έγεννήθη έκ τής παρθένου προς σωτηρίαν ημών. Άνδρω- 
θείς δέ δ ’Ιησοΰς ήρξατο διδάσκων τά πλήθη,τάδε ρήματα 
αύτοΰ είσέδυον μελίρρυτα είς τάς άκοάς καί τάς καρδίας 
τών άκροατών του, καί διέθετον αυτούς θαυμασίως υπέρ 
τοΰ νέου κηρύγματος έμποιοΰντα θαυμασμόν, κατάνυξιν 

καί μετάνοιαν διά τό παρελθόν.— «Έγώ ειμι τδ φώς 
καί ή άλήθεια» άνεφώνει έν βαθεία συναισθήσει τής θείας 
έντολής καί έξουσίας του «δ άκολουθών έμοί εξει ζωήν 
αιώνιον» καί άλλαχοΰ «έγώ καί δ Πατήρ είς έσμεν». ’Εάν 
δέ άληθώς δέν ειχε τήν πεποίθησ,ιν ταύτην, πώς ήδύνατο 
νά έκστομίση τοιοΰτον λόγον; δέν θά ήτο μεγάλη βλα
σφημία; ΙΙώς ήθελε συμβιβάζεσθαι τοΰτο μέ τήν περίΧρι- 
στοΰ γνώμην καί αύτοΰ τοΰ 'Ρενάν τοΰ θεωροΰντος αύ- 
τόν άπλώς ώς σπάνιον άνθρωπον καί ούχί ως θεάνθρω
πον, δτι· —  «Ό Ίησοΰς εΐχεν έν έαυτώ τήν συναίσθη- 
σιν τής θεότητος εις τδν ύπέρτατον βαθμόν». Δύναται δέ 
ποτε ό έχων έν έαυτώ τήν συναίσθησιν τής θεότητος νά 
ψεύδηται τοσοΰτον αύθαδώς καί νά βλάσφημη έξισών 
εαυτόν πρός τδν Θεόν ; Ούχί βεβαίως· τό ψεΰδος καί ή 
άπάτη άντίκεινται έκ διαμέτρου πρδς τδ πνεΰμα καί τδ 
γράμμα τοΰ Εύαγγελίου, έν ω άπ’ άρχής μέχρι τέλους 
κηρύττεται πόλεμος κατά τοΰ ψεύδους, τής απάτης καί τής 
ύποκρίσεως, συνισταται δέ άγάπη τής άληθείας, τής δικαιο
σύνης καίπάσης άρετής. Οί δέ ψεΰσται, άπατεώνες καί 
φαυλόβιοι είναι ήκιστα κατάλληλοι νά διδάσκωσι τήν άν-



Ορωπότητα τά μαδήματα της αρετής καί θείας σοφίας. 
Δι ενός νεύματος προσκαλεΐ ό’ΙησοΟς καί περισυνάγει μα~ 
Οητάς, οι'τινες καταλιπόντες πασαν άλλην του βίου φρον- 
τίοα, Επιδίδονται μετά πάσης αύταπαρνήσεως καί άφο- 
σιώσεως εις τό θειον εργον τής σωτηρίας τοΟ άνθρωπί- 
νου γένους ύποφέροντες πασαν στέρησιν καί ύφιστάμενοι 
οιωγμούς, ύβρεις, κακώσεις καί αύτόν τον μαρτυρικόν θά
νατον, διά τ ί ;  Διότι ειδον έκ τοΰ πλησίον καί εγνων το ν  

θειον διδάσκαλον, τον θειον λυτρωτήν, καί έπίστευσαν 
αύτώ, καί ήγάπησαν αύτόν, ή δέ πίστις καί αγάπη αυ
τών έπλήρωσεν αυτούς θεοσεβούς ανδρείας ί'να περιφρο- 
νώσι καί νικώσι παν τό έναντιούμενον αύτοΐς καί ν’ άπο- 
βλέπωσιν εις μόνην τήν έκτέλεσιν του θείου θελήματος 
καί είς τον θρίαμβον τής άληθείας. Τό δ' έπαλθον των 
αγώνων αύτών εβλεπον χρυσοΰν στέφανον άμάραντον καί 
άκτινοβόλον έπιφαινόμενον αύτοΐς ούρανόθεν· εβλεπον 
αύτόν μετά χαράς άφάτου οί άλιείς εκείνοι, ούς ή θεία 
χάρις καί δύναμις πανσόφους άνέδειξε καί δι’ αύτών 
τήν οικουμένην Ισαγήνευσε. Δι’ αύτών καί τών διαδόχων 
αύτών ίορυΟη τό μέγα καί σεπτόν οικοδόμημα, ή τοΟ 
Χρίστου Εκκλησία ής πύλαι "'Αδου ού κατισχυσουσιν. 
Ταυτην δέ περιέποντες καί ταύτης έχόμενοι, καί κατά τά 
θεία διδάγματα αύτής βιοϋντες καί πολιτευόμενοι, μα
κάριοι έσόμεθα εν τε τή παρούση ζωΐ] καί έν τη άναμε- 
νούση ήμάς αίωνιότητι.

( " Ε ι ι ε τ χ ι  τ ί ϊ  π εο \  ο ί κ ο γ ε ν ε ! * ; , )

Ο ΡΟΔΟΔΑΚΤΥΛΟ- ΗΩΣ.

Ε ΙΣ  Θ Υ ΓΑ Τ Ρ ΙΟ Ν  ΝΗΠΙΟΝ.

ΤΩ βρέφος γλυκύ,
’Εντός σου οικεϊ 

Ή άφατος χάρις αγγέλων*
*Ας έλθη πρός σέ,
Θεοΰ νεοσσέ,

’Αγγέλους νά ΐίν ι ό θέλων.

Τίς πλούτη χρυσοϋ 
ΠοθεΕ άντί σου ;

Μωρός καί αναίσθητος ουτος* 
°Εν βλέμμα σου, εν, 
Γλυκά έκφρασθέν,

Ί^οΰ ανεκτίμητος πλούτος.

Καί λύπην πικράν 
Ιϊΐς θείαν χαράν 

Μέ φίλημ’ r,8\j μεταβάλλεις, 
Ό πόταν εύθϋς 
Γελώσα ριφθίίς 

Έ πί φιλοστο’ργου αγκάλης.

Τίς μείζων αύτης 
Ά π ό ίε ιξ ις  τ ίς  

θεοΰ παναγάθου σοφίας;
Ώ  άΟρησκ’ έλΟέ,
Τό βρέφος ίδέ,

Καί παϋσον της σης φλυαρίας.

Ν.
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ΑΙ ΤΥΧΑΙ Τ « ϊ  ΟΙΚΟΓ ΓΑΛΙΣΤΩ Χ.

Τό δνομα Γλάδστων (Gladstone) το τήν σήμερον το- 
σοΟτον προεξάρχον έν τη πολίτικη ιστορία, προ μιας 
έκατονταετηρίδος ήτο γνωστόν ώς εξοχον έν τω έμπο- 
ρικώ κόσμω. Έν έτει 1 8 3 2 , δτε δ Κύριος W. Ε. Glad
stone, μήπω συμπληρώσας το 23 ετος της ηλικίας του, 
παρουσιάσθη ώς κοινοβουλευτικός υποψήφιος (ήτοι βου
λευτικός) ένώπιον των έκλογέων τής Newark (Νεουάρκης5 
ούχί Νέας Ύόρκης) ό λαός ήρώτα μετ’ απορίας τίς έστιν 
ούτος ό Κύριος Γλάδστων; διότι ένταΟθα ήγνόουν καν 
δτι τούνομα Γλάδστων κατεϊχεν υψηλήν θέσιν έν τω χρη- 
ματιστηρίω τής Λιβερπούλης· δτε δέ έφημεριδογράφος 
των τότε τοϊς έξήγησεν δτι ό νεαρός ύποψήφιος ήτο 
υιός μεγαλεμπόρου τινός τής Λιβερπουλης «φίλου τοΟ 
Κάνιγγος» οί έκλογεΐς ευχαρίστησαν αύτω διά τήν πλη
ροφορίαν ταύτην. Έκτοτε δμως το δνομα κατέστη πα- 
σίγνωστον, μακράν δέ καί άξιόλογον πολιτικόν στάδιον 
περιεποίησεν αύτω λαμπηδόνα καί σπουδαιότητα το- 
σαύτην, δσην δέν ώνειρεύθη ποτέ ό έμπορικώτατος πα
τήρ τοΟ πολιτικωτάτου άνδρός.

Ό έκ του έμπορίου αποκτηθείς πλοΰτος τοϋ Ίωάννου 
Γλάδστωνος, πατρδς τοΟ νϋν πρωθυπουργοί) τής Α γ 
γλ ία ς , παρέσχε τούτω τά μέσα τοΟ ν’ απόκτηση τοσαύ- 
την παίδευσιν καί διανοητικήν άνάπτυξιν, δση προστι- 
Οεμένη είς τά φυσικά προτερήματα αύτοΟ ήδυνήθη νά 
τον άναβιβάση εις τήν ύψίστην πολιτικήν περιωπήν, είς 
είς ήν δύναται ν’ άποβλέψη ό άπλους πολίτης.

Ό Κύριος Γλάδστων ουδέποτε έσυλλογίσθη νά δώ- 
ση διαζύγιον είς τδ έμπορικόν επάγγελμα και ν’ άπο-
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τρέψϊ) το πρόσωπον άπ’ αύτοΰ περιφρονητικώς, διότι 
άνέβη τήν υψίστην πολιτικήν βαθμίδα, άλλ ’ έφάνη πάν
τοτε πρόθυμος νά όμολογή τήν είς τον κερδώον Έρμήν 
ευγνωμοσύνην του. «Α γνοώ, είπεν οδτος έν Αιβερπούλη 
πρδ δκταετίας, διά τ ί τό έμπόριον έν Ά γ γ λ ί^  νά μή 
ε'χη τούς αρχαίους καί σεβαστούς οί'κους του μεταβαί- 
νοντας σεμνοπρεπώς καί γεγηθότως άπδ γενεάς εις γ ε 
νεάν· τοΟτο έγένετο έν άλλα ις χώραις· έλπίζω δέ δτι ού
τως εσται καί έν τή ήμετέροι. Φρονώ δέ δτι εινε λυπη
ρόν καί σχεδόν σκανδαλώδες, όταν βλέπη τις τούς οΓ- 
κους έκείνους τούς έκ του έμπορίου αύξηθεντας καί ύψω- 
θέντας στρέφοντας τά νώτα προς αυτό, ώς εί ήσχύνοντο 
διά τήν έξ αύτοΟ καταγωγήν των. ΤοΟτο βεβαίως δέν 
συμβαίνει ούτε είς έμέ ούτε είς τον άδελφόν μου. Οί 
υιοί του βαίνουσιν έπΐ τά ί'χνη του, καί είς έκ τών υιών 
έμοϋ σάς λέγω  χαίρων δτι βαδίζει έν τοϊς ί'χνεσι τοΟ 
πατρδς καί του αδελφού μου».

Δέν είναι υπερβολικόν νά εϊπωμεν δτι οί άνδρες έφ’ οίς 
τά  μάλιστα οφείλει νά σεμνύνηται ή ’Α γγλ ία , καί οί'τι- 
νες τά μάλιστα συνέτειναν είς τήν ηθικήν, υλικήν καί 
πολιτικήν υψωσιν αύτής, ώς έπι τδ πλεΐστον έξήλθον 
έκ τών σπλάγχων τοΟ έμπορίου καί τής βιομηχανίας.

Οί Γλάδστωνες είσί Σκωτική οικογένεια, καί κατά
γονται έκ τής οίκογενείας τών Γλαδστώνων τής Βιγ- 
γάρης (Biggar) τής έν τή Κομητεία Λανάρκη (Lanark 
shire) ήτις οίκογένεια ήκμαζεν άπδ τής δεκάτης έκτης 
έκατονταετηρίδος. Έν ετει 1 784·, ό πατήρ τοΟ νυν πρω
θυπουργοί) ’Ιωάννης Gladstone μεταβάς έκ Αείθης (Leith) 
είς Αιβερπούλην δι’ έμπορικάς ύποθέσεις του πατρός το υ  
θωμά, τοσοΰτον εύηρέστησεν είς τούς Κόριοι καί Σ*ν 
πρδς οΰς είχε συστηθή ένταϋθα, ώστε τον έπεισαν ούτοι
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νά μη απελθη απ αυτών, τουθ’ δπερ τη συναινέσει τοΰ 
άνταποκριτοΰ των πατρδς τοΰ νεανίου κυρίου Θωμά κα- 
τωρθωθη, οιοτι καί ο υίος αυτοΰ πολύ τδ έπεθύμει, άγα- 
πησας τήν μεγαλόπολιν εκείνην.

Οι Κόριοι καί Σα μετά παρέλευσιν ετών τινων πρός 
ενοειξιν της προς τδν Ίωάννην εύαρεσκείας των διά τήν 
εύφυιαν, νοημοσύνην καί τάς πολλάς υπηρεσίας του, άπε- 
φάσισαν να προσλαβωσιν αυτόν ώς εταϊρον τοΟ καταστή
ματος των, εφ’ ώ μετ’ ου πολύ άντημείφθησαν ίκανώς, 
οιότι έπικρατούσης σιτοδείας έν άπάση τη Ευρώπη έ- 
πεμφθη ό Ιωάννης Γλάδστων είς τάς Ηνωμένας Πολι
τείας δπως προμηθεύση είκοσι φορτία σίτου διά τό κα
τάστημα τών Κορρίων καί ΣΧί, ά λλ ’ ούδ’ ένταϋθα εύρέθη 
σίτος, Τά πρός φορτωσιν πεμφΟέντα πλοία έφθασαν έξ 
Α γγλίας· τ ί λοιπόν έ!Εει ποιήσαι έν τοιαυτη αμηχανία j 

Να έπιστρεψωσι κενά είς 'Αγγλίαν ; τοΰτο ήθελεν έπε- 
νεγκη την άμεσον καταστροφήν τής εταιρίας. Ό άγρυ
πνος και οραστήριος Ιωάννης πρός αποφυγήν τής χρεω- 
κοπιας κατέφυγεν εις τό έξης μέτρον. Έξετάσας καλώς 
τας τιμάς τών διαφόρον άλλων προϊόντων τής χώρας 
και εκλεξας τα μάλλον συμφέροντα έξ αύτών, έφόρτωσε 
τα ναυλωΟεντα πλοία του, καί πέμψας αυτά όπίσω είς Αί- 
βερπουλ απεσοβησε τόν όλεθρόν με μικράν μόνον ζημίαν.

Ότε δέ μετά παρέλευσιν δεκαεξαετίας από τοΰ συ- 
ναιτερισμοϋ μετά τοΰ Γλάδστωνος τό κατάστημα διελύθη, 
ό Γλάδστων έμεινε μόνος κάτοχος αύτοΰ, έν ω ακόμη 
ητο άκμαϊος κατά τήν ήλικίαν καί τάς δυνάμεις· αντί 
δέ νά περιστείλη τάς έργασίας του άφεθείς μόνος, έξε- 
ναντίας μάλιστα έξέτεινεν αύτάς, καί τό όνομα τοΰ έμ- 
πορικοΰ ο'ίκου Γλάδστωνος κατέστη γνωστότατον έν ταϊς 
Δυτικαΐς Ίνδίαις, όπου έν Δεμεράρα καί άλλαχοΰ ό

ΗΩΣ. 11

’Ιωάννας Γλάδστων ήγόρασε πολλά κτήματα. Ή ζά- 
χαρις καί τά λοιπά προϊόντα άτινα έπώλει έν τώ χρη- 
ματιστηρίω τής Λιβερπούλης παρήγοντο έκ τών γαιών 
του καί είσήγοντο είς τήν Ευρώπην έπί πλοίων τής ι
διοκτησίας του. Ήτο φυσικώ τώ λόγφ  καί κύριος πολ
λών δούλων, προ τής καταργήσεως τής σωματεμπορείας, 
δ δέ πρώτος λόγος δν έξεφώνησεν δ υιός του Γουλιελ- 
μος Ε. Γλάδστων (δ νυν πρωθυπουργός) έν τώ κοινοβου- 
λίω , ήτο προς ύπεράσπισιν τοΰ πατρός του, ούτινος αι 
έν ταις Δυτικαΐς Ίνδίαις κτήσεις ρητώς άνεφέρθησαν έν 
τη περί χειραφετήσεως συζητήσει έπί τώ δτι έν αύταΐς 
έφέροντο μετ’ ίδιαζούσης σκληρότητας πρός τούς δού
λους. Ύπάρχουσιν δμως λόγοι νά πιστεύση τις δτι έξε- 
ναντίας οί τοΰ Γλάδστωνος δοΰλοι απηλαυον άγαθωτα- 
της καί πατρικωτάτης διοικήσεως.

Ό Ιωάννης Γλάδστων καί Σ* συνήψαν έμπορικας 
σ/έσεις μέ δλα τά μέρη τοΟ κόσμου, τήν 'Ρωσσιαν, τάς 
Ά νατολικάς ’Ινδίας, τήν Κίναν πέραν τών ορίων τοΰ μο- 
νοπωλείου τής Ε ταιρίας τών ’Ανατολικών ’Ινδιών, έν 
ω δέ τδ έμπόριον τοΰ κ. I. Γ. ούτως ηύξανεν έκτος, 
δέν ήμέλει τά συμφέροντα του καί έντδς τής Λιβερπού- 
λης, δπου κατόρθωσε ν άγοράση πολλά κτήματα είς 
γαίας καί οικίας, άτινα πάντα άπέβησαν έπικερδή, δι- 
πλασιασθέντα καί τριπλασΟέντα κατά τήν αξίαν των.

Ή δραστηριότης καί ίκανότης τοΰ Κυρίου I. Γ. έ- 
φάνη έ'τι μείζων έν τώ πολιτικώ βίω. Πρώτον τά έμπο- 
ρικά συμφέροντά του τδν ώθησαν είς τήν'πολιτικήν πα- 
λα ίστραν άλλ ’ άμα είσήλθεν είς αύτήν τοσοϋτον ένε- 
φορήθη τοΰ κομματικού αισθήματος, ώστε ούδέποτε ήδυ- 
νήθη ν' απαλλαγή έντελώς τών πολιτικών εταιρισμών.

’Αναφέρουσι δέ καί δτι δ Κύριος I. Γ. ητο είς έκ
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τών κυριωτέρων ρητόρων συνελεύσεως συγκροτηδεισης 
έν τώ δημαρχείω Λιβερπουλης ττϊ 1 4  Φεβρουαρίοι» 
18 2 4 , έπΐ τώ σκοπώ το3 νά συζητήση καί εύρη τά κάλ- 
λιστα μέσα τοΟ βοηθήσαι τούς "Ελληνας έν τώ υπέρ  
ανεξαρτησίας άγώνι αύτών.

( Έ π ε τ α ι το τ έλ ο ς .)

ΑΙ ΠΕΡΙ Ψ ΪΧ Π Σ  ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΕΑΙ ΚΑΙ 

ΑΟΞΑΣΙΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ.

Οι Έσκιμώοι τής Γροελλανδίας πιστεύουσιν ότι ή ψυχή είναι 
ώχρά καί νεφελώδης, οί δέ κάτοικοι της έν Πολυνησία Γο’γγας ότι 
εχει τήν λεπτότητα  της παιπάλης η σπερματικής κόνεως τών 
άνθέων, οί δέ Καρΐαβαι δτι είναι μέν λεπτή άλλά διατηρεί καθ’ 
δλα τήν άνθρωπίνην μορφήν ήτις περιεΐχεν αύτήν' αύτη δέ ή 
ιδέα διή/.ει τών αιώνων. Ό  αύτοκράτωρ Μάρκος Αύρήλιος απο
τεινόμενος πρός τήν έαυτοΰ ψυχήν τήν άπεκάλει animula blan- 
dula vagula, ήτοι ψυχάριον φίλον καί άστατον ή άβέβαιον, τήν 
έφαντάζετο ώς τ ι  μικρόσωμον ανθρώπινον δν καί έζ ύλης άραιάς, 
t l d u . l o v  ώς ώνόμαζον αύτήν οί “Έλληνες.

Ή σκιά ρίπτει τό σώμα ημών είναι κόιί αυτή ή ψυχή τοΰ 
ανθρώπου κατά τήν δοξασίαν πολλών λαών, οΐον τών παχυλών 
Τασμανίων, τών Κάφρων, τών μαύρων τής Μαλαβάρης, τών Έ - 
σκιμώων, τών ’Ερυθρών τής Βορείου ’Αμερικής, τών Άβιπόνων, 
τών Άρασυάκων τής Νοτίου, τών Άτσέκων καί Κιχαίων τής 
Κεντρικής ’Αμερικής καί τών εγχωρίων τής ’Ωκεανίας. "Ετι δέ 
καί παρά τοίς 'Ρωμαίοις εκαλείτο u m b r a , καί παρά τοΐς'Έ λλησι 
ο  χ ι ά .  ’Εντεύθεν δέ προήλθεν ή παρά πασι τοΐς εθνεσι περί φαν
τασμάτων καί βρυκολάκων δεισιδαιμονία.

"Αλλος τρόπος τοΰ έννοεϊν τήν ψυχήν είναι ό τής πνοής ani- 
ma καί άνεμος" οΰ μόνον δέ παρά τοΐς 'Έλλησιν όράται τοΰτο

ΗΩΣ. 1 3

κλλά σχεδόν πανταχοΰ τό Σανσκριτικόν ά χ μ α ν  καί το σλαβι
κόν ρ α δ ο ύ χ ,  άνήκουσιν εις τόν αύτόν τρόπον τοΰ θεωρεΐν τήν 
ψυχήν, ώς καί τά  τών Σημιτών γ ε ψ ίσ χ  καί ρ ο ύ χ .  ’Εν Αύστρα- 
λ ίκ  ο ν ά γ γ  σημαίνει ψυχήν, πνοήν καί αναπνοήν. ’Εν Ίάβ$ φρο- 
νοΰσιν δτι ή ψυχή άπέρχεται διά τής ρινός όπως ή αναπνοή. 
’Εν ’Αμερική δέ παρά πλείσταις φυλαΐς ή λέξις, ή τ ις  σημαίνει 
τήν αναπνοήν σημαίνει καί τήν ψυχήν. Τά όνειρα συνετέλεσαν 
καί αύτά εις τήν πεποίθησιν δτι ή ψυχή διατηρεί τήν μορφήν 
τοΰ ανθρωπίνου σώματος, καθότι οί άγριοι πιστεύουσιν δτι τά  
αντικείμενα άτινα κ α τ’ οναρ βλέπουσιν εινάι άπόρροιαι ψυχικαί 
πραγμάτων υπαρχόντων, καί δτι έν τοΐς συμβαίνουσιν ή ψυχή 
αύτών εχει μέρος ενεργόν. Τοΰτο φρονοΰσι τούλάχιστον οί αίθίο- 
πες τής Γουινέας. Οί δ’ Έσκιμώοι μάλιστα πιστεύουσιν δτι καθ’ 
ύπνον πορεύονται εις όρχησιν, εις Θήραν, άλιείαν κ .τ .λ . διό πρός 
αποφυγήν δυστυχήματος, τουτέστιν ΐνκ  λάβη καιρόν ή ψυχή 
δπως έπανέλθη εις τό σώμα, οί Ταγάλαι άπαγορεύουσι τό άφυ- 
πνίζειν τινά  αί®νιδίως. Οί Μαορεϊς επισκέπτονται κ α τ ’ όναρ τους 
εαυτών προγόνους, καί πιστεύουσιν δτι όντως συνομίλοΰσι μ ετ’ 
αύτών. Ούτω καί ή ψυχή τοΰ Πατρόκλου εμφανίζεται τω  Ά χ ιλ -  
λεΐ κοιμωμένιρ, ή δέ τοΰ "Εκτορος τώ  Αινεία. Ό Πλινιος καί 
ό Λουκιανός άναφέρουσι περί-τοΰ Έρμοτίμου δτι περιπλανηθεί- 
σης έπί πολΰ τής ψυχής αύτοΰ καί μή δυναμένης άνευρεΐν τό 
σώμα, ή γυνή αύτοΰ νεκρόν νομίσασα εκαυσεν αυτο ευσεβώς. Βλε- 
πει δέ τις  δτι καί παρά τοΐς πεφωτισμενοις *Έλλησι, ως καί παρα 
τοΐς βαρβάροις λλοΐς αί κ α τ’ οναρ εμφανίσεις ένομιζοντο ψυχαι.

Ά λ λ ’ αί ψυχαί κατ’ αύτούς δέν έχουσι πάντοτε μορφήν α ί-  
θεριον* φαντάζονται αύτήν ώς λαμβάνουσαν τήν μορφήν «μικροΰ 
τίνος ζώου’ οΰτω δέ καί έν παραμυθίοις τών λαών τής Ευρώ
πης, άτινα  παρέχουσιν ήμΐν παραδείγματα τούτου τα  μαλιστα  
χαρακτηριστικά τοιαύτης δοζασίας" μΰθος δε τις τών προγονών 
ημών φέρει δτι ή ψυχή Άριστέως τινός άπεπτη έκ τοΰ στόμα
τος αύτοΰ έν ε’ίδει κόρακος. Έν Γερμανία ή ψυχή άφ ίπτατα ι καθ’ 
ύπνον έκ τοΰ σώματος έν εϊδει ίκτίδος, μυός, αράχνης ή π ετα 
λούδας- εάν δ’ έξ αφροσύνης άναστρεψ-/) τ ις  τό σώμα ή ποιήσνι επ ’



α ύ το ΰ  τό σημεΐον τοϋ σταυρού ή ψυχή, δέν επανέρχεται 
πλε'ον εις τήν ζωήν, διότι δέν δύνζτα ι πλε'ον νά είσέλθη είς τό 
σώμα. Διηγούνται δτι ό ακόλουθος βασιλέως τινός Γόντρα όνο- 
μαζομε'νου είδεν όφιν έξερχομενον έκ του στο'ματος του κυρίου 
του κο'.μωμένου εν τ ιν ι δάσει δπου εΐχεν υπάγει νά κυνηγνίσν). 
Τό έρπετόν διηυθύνθη εις τ ι  όρος, άλλά πορευο'μενον έκωλύθη 
καθ’ οδόν υπό τίνος ρύακος ΙπΙ του όποιου ό πιστός θεράπων έζέ -  
τεινε τό ξίφος του έν εΐδει γεφύρας, ΐνα περάσν) ό όφις, δστις 
μετά τοϋτο εισδύει είς τήν πλευράν του όρους, είτα  δέ έπιστοέ- 
ψας εισέρχεται είς τό στόμα του βασιλέως, δστις έγερθείς έκ 
του ύπνου διηγείται δτι είχε κ α τ ’ όναρ είσέλθεί εις τ ι  όρος πλή
ρες χρυσού, άφ’ ού διέβη έπί σιδηράς γέφυρας.

Έ  άναχώρησις αύτη τής ψυχής νομίζεται παρά πλείστοις
λαοϊς ώς α ιτ ία  τών νόσων καί τών λειποθυμιών, ενιοι δέ άπο- 
δίδουσιν αύτν) καί τήν ληθαργίαν. Οί μάγοι τών ’Ινδών τής Όρε- 
γώνος αγωνίζονται νά είσαγάγωσι πάλιν τήν ψυχήν τοϋ νοσοΰντος 
είς τό σώμα του, οί δέ κάτοικοι νήσων τινών τής Πολυνησίας 
άποφράττουσι τους ρώθωνας καί τό στόμα τοϋ ψυχορραγοϋντος, 
ΐνα κωλόσωσι τήν ψυχήν τοϋ νά έκφύγν), άλλ’ αύτη μεθ’ δλας
τάς προσπαθείας των ευρίσκει ώς φαίνεται οπήν τινα, δ ι’ ής νά
έξέλθη, ’ίσως διά τών ώτων !

Οί μάγοι τής ’Ινδοκίνας τρέχουσι δεξιά καί άριστεοά διά ν’ 
άρπάσωσι τήν δραπέτιδα ψυχήν, Λ ε ϊχ - π ύ α ν ,  ήτοι πεταλούδαν, 
ώς λέγουσιν αύτήν.

ν Αλλοι δε λαοί πάλιν φρονοϋσιν δτι ή νόσος, ή παραφροσύνη, 
ή ήληθιότης, τά  παραληρήματα προέρχονται έκ τής απουσίας 
τής ψυχής άπό τοϋ σώματος.

Ά λ λ ’ ύπάρχουσι καί τρόποι θεραπείας" έν Μαδαγασκάρη π. 
χ. τήν έκ τοϋ τάφου φεύγουσαν ψυχήν συλλαμβάνουσιν έντός 
σκούφιας καί μετενεγκόντες είσάγουσιν αυτήν είς τό σώμα τοϋ 
τυχόν νοσοΰντος συγγενούς των. Έν Γροελλανδία οί έπιτήδειοι 
’Αγκακόντ, μάγοι έχουσι τήν δύναμιν τοϋ νά είσαγάγωσιν είς τό 
σώμα, προς άντικατάστασιν τής έκφυγούσης ψυχής, τήν ψυχήν 
νηπίου, λαγωού ή ταράνδου (renne) είδους έλάφου.
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'Όπως παρά τοίς σχολαστικοΐς τών μέσών αιώνων ή ψυχή 
δινιρεΐτο είς φυτικήν, αισθητικήν καί λογικήν, παρά δέ τοϊς "Ιιλ- 
λησιν είς νοϋν, ψυχήν καί πνεϋμα, παρά δε τοϊς 'Ρωμαίοις είς 
umbra, manes, spiritus, ούτω καί παρά τοϊς νϋν βαρβάροις 
καί είδωλολάτραις διαιρείται πού μέν είς δύο, ποϋ είς τρία 
καί ποϋ είς τέσσαρα είδη ή υποστάσεις. Πολλά γένη ανθρώπων 
χωρίζουσι τήν ζωτικήν αρχήν ή δύναμιν άπό τής λογικής καί 
νοούσης ψυχής, οίον οί Ινδοί τοϋ Όρεγώνος καί οί Άλγογγΐνοι, 
καθ’ ους ή εν όνείρω εμφανιζόμενη ψυχή δέν είναι ή έν τώ  κοι- 
μωμένω σώματι μένουσα’ διότι έκείνη μέν άπήλθε μετά θάνατον 
είς τήν χώραν τών πνευμάτων, αΰτη δέ οΰδέπο τε άφ ίστατα ΐ έκ 
τοϋ τάφου" οί Έσκιμώοι διακρίνουσι τήν σκιάν άπό τής πνοής, 
οί Φίδγιοι τό ζοφερόν πνεύμα τό μεταβαΐνον είς τόν άλλον κό
σμον άπό τοϋ έλαφοοϋ τοϋ μένοντος επ ί τής γής* άλλοι δέ άλλα  
δοξάζ ουσιν. Οί Μαλγάχαι π. χ. πιστεύουσιν δτι έκ τών τριών 
ψυχών τού ανθρώπου ή μέν μ ία  αποθνήσκει μετά τοϋ σώματος, 
ή δεύτερα άπόλλυται έν τ φ  αέρι, ή δέ τρ ίτη ή μ α τ ο α τ ό α  εμ
φανίζεται ώς βρυκόλαξ εγγύς τοϋ μνήματος- οί δέ Ιίαραΐβαι 
πιστεύουσιν δτι άγαθόν at πνεϋμα τοϋ ανθρώπου εξέρχεται έκ 
τής καρδίας του, αερώδες τ ι έκ τής κεφαλής του, καί κακοποιά 
πνεύματα γεννώνται έκ τών μελών του.

Οί Δρακοτάσοι τής Βορείου ’Αμερικής πρεσβεύουσιν δτι μέρος 
μέν τής ψυχής Ιπιστρέφει είς τό χωρίον, μέρος αυτής όρμα είς 
τά  ύψη τοϋ αίθέρος, τρίτον αυτής μέρος πορεύεται ΐνα  εύρη τά  
άλλα πνεύματα, καί τέταρτον αυτής μένει πιστώς παρά τώ  
σώματι* παρά δε τοϊς Σιαμαίοις μέρος μέν τής ψυχής έπιστρέφει 
ο’ίκαδε, έτερον μεταβαίνει είς μοναστήριον, ετερον εισδύει είς τά  
δάση, καί τέταρτον αυτής μέρος καθίσταται ψυχή περιπλανο- 
μενη· παρα δέ τοϊς Σόνδοις τής Όρίσσης μία έκ τών τεσσάρων 
ψυχών αποθνήσκει μετ’ αύτοϋ, ή δεύτερα μένει εν τι] φυλί) ΐνα 
ζωοποιήσιρ νεογέννητον παιδίον, ή τρίτη πορεύεται είς τόν 
Θεον Βοΰρον, καί ή τετάρτη περιπλαναται έπί τής γής ένσαρ- 
κουμένη ενίοτε είς τίγριν. Παρά δέ τοϊς Καρένοις επικρατεί 
αλλόκοτος τ ις  δοξασία· δτι δηλαδή ή Je t  ή χ ε . Ι α χ  περιέχει, λέ-



γουσιν επτά υπάρξεις διακεκριμένας άπ ’ άλληλων ώς ά τομών, 
ών Ικάστη τείνει είς τό νά καταστρέφν! ή διαφθείρνι το σώμα 
έν ώ οίκεΐ. Ή μέν προσπαθεί νά καταστήση τόν άνθρωπον ηλ ί
θιον, ή δέ νά γέννηση έν αύτώ τήν μανιώδη παραφροσύνην, τρ ίτη  
τις  έμπνεει αύτώ τά  αισχρά πάθη, τέταρτη τις  διεγείρει έν αύτφ  
τήν όργήν καί ούτω καθεξής. ’Αλλά μάταια ι καθίστανται πάσα^ 
αύτα ι αί προσπάθειαι, έν δσω ή διευθύνουσα αρχή τ σ ό , δεν 
έγκταλείπει τήν κορυφήν τοΰ εγκεφάλου. 'Η χεΛαχ  έστιν η εμ
φανιζόμενη κατ’ ό'ναρ, ή δε θ ά χ  φε'ρει τήν εύθύνην τών πράξεων 
ημών ώς αύτουργός αύτών. Κατά τάς κηδείας δένουσι τά  π α ι
δί* είς τόν τοίχον μέρους τινός τής οικίας διά τίνος όεσμού ιδ ια ι
τέρου, φοβούμενοι μήπως αί ψυχ*ί αυτών εξελθούσαι εισέλθωσιν 
εις τό πτώ μα τοΰ νεκροΰ. Τούτο διαρκεϊ έν οσω το σώμα είναι 
παρόν, μετά δέ τοΰτο ή οικία έγκαταλείπετΛι, φόοίρ μή επ ι- 
στρέψασα ή χ ε . Ι ά χ  παρασύρη μεθ’ εαυτής τήν ψυχήν φίλου η 
συγγενούς τίνος. Πλήν δέ τούτου αί ψυχαϊ τών τεΟνεώτων λαμ- 
βάνουσι διάφορου; φύσεις* ούτως αί μεν μ ο υ χ α χ  ή προγονοί νο- 
μιζονται ψυχαϊ θεΐαι, αί δε τών τυράννων, αί τών μοιχών καί 
κακούργων εν γένει έπιστρεφουσιν έν ειδει ίππων, η γ ιγαντια ιω -  
έλεφάντων, αί δέ τών νηπίων καί τών μή τυχο'ντων ταφής, καί 
τών γερόντων, δηλαδή ους τό τ σ ό  έγκατέλιπε, γίνονται χ ε . ί α χ α ι  
η βρυκόλακες* αί δ’ άλλαι ψυχαϊ ένοΰνται μετά τών προγόνων 
έν τώ  άλλω κόσμψ καλουμένψ π .Ιοΰ .

Άλλα/οΰ δέ τά  πνεύματα τών νεκρών γίνονται κακόβουλα 
άνευ λογικής α ιτίας. Έν ταϊς νήσοις Σαλωμώντος, παραδείγμα
τος χάριν, οί αρχηγοί οΐτινες έν τώ  βίψ δέν ήσαν σκληροί καί 
τυραννικοί καί δέν Ιφόνευσαν ούδ’ εφαγον ανθρώπους αδίκως καί 
παοαλόγως, μεταβάλλονται μετά θάνατον είς τρομερούς δαίμο
νας, διότι δταν δέν εχγι φονεύσει,τις έν τώ  βίο,), ή ψυχή δέν ανα
παύεται έάν οέν φονεύσνι μ ετά  θάνατον. Τότε λοιπόν γίνεται 
πρόξενος νόσων Ινσκηπτουσών έπί τούς ζώντας,. εργον δε τοΰ 
ίερέως είναι νά έκδιώξ·/) τό κακοποιόν τοΰτο πνέϋμα ά τ ά ρ ο ς ,  λέ- 
γων αύτφ  μετά πολλών έξορκισμών ανΛρι, άρι, ματαούα, ήτοι 
ύπαγε, ύπαγε «νά τήν εύρεϊαν θάλασσαν». Έν δέ τη  Ταϊτνι καί
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καί αλλαις νήσοις τής ΙΙολυνησίας έφοβούντο τούς Tovxaxdc· , ’ 
•ίίτοι βρυκόλακας, επίστευον δε ότι αί ψυχαϊ τών τεθνεώτων (τίΐ)  
έζήρχοντο τήν νύκτα εκ τών τάφων των, καί εΐσδύοντες εις τάς  
καλύβας εσπάραττον τήν καρδίαν καί τά  εντόσθια τών κοιμω- 
με'νων. Παρά δέ τοϊ; Καρένοις οί μάγοι δύνανται νά στείλωσι 
μακράν εαυτών τόν στόμαχόν των ϊνα καταπίωσι τήν ψυχήν τών 
νοσούντων.

("ΈττΕται συνεχεία).

π ω ς .  Μ

Ο ΟΛΛ1 \ 11ΚΟΣ ΒΑΡΛΑΕΙΣΟΣ.

Οί φίλοι τοΰ 'Ολλανδικού τυρού δεν άμφιβάλλομεν δτι θέ~ 
λουσιν άναγνώτει μ ετ’ εύχαριστήδεως τήν εξής περιγραφήν τοΰ 
γλαφυρού "Ιρβιγγος.

Τό χωρίον Βροή<η ή Βροί/η (Broek) απέχει περίπου ‘ τέσ- 
σαρα μ ίλια  τού Άμστελοδάμου έν τώ  μέσω τής πλουσιωτάτης 
καί πρασινωτάτης νομής τής 'Ολλανδίας, δύναμαι δ’ είπεϊν καί 
τής Κύρώπης. Αί νομαι αδταί είσιν ή πηγή τού πλούτου αυτής* 
διότι φημίζεται διά τάς μάνδρας τής καί τούς ωοειδείς τυρούς' 
της οιτινες φιλεύουσιν δλον "τόν πέπολιτισμένον κόσμον κάί πλη- 
ροΰσιν αύιόν ευωδίας. Οΐ κάτοικοι αύτής σΰμποσούνται είς έξα- 
κοσίους, περιλαμβάνοντες ίρϊ/ογενείας κατοΐκούσχς έν τώ τόπφ  
τούτω πρό άμνημονεύτων χρόνων, καί πλουτησάβας έκ τού 
προϊόντος τών λειμώνων. Φυλάττουσιν όλα τά  πλούτη των έαυ- 
τοϊς, νυμφευόμενοι μεταξύ τών καί άπομαζρύνοντες τούς έκτος 
τής εαυτών κοινωνίας. ’Κκεΐνο όμως δπερ καΟιστα τήν Βροήκην 
τοσοΰτον εντελή παράδεισον κατά τήν έκτίμησιν παντός γνησίου 
'Ολλανδού είναι ή απαράμιλλος τελειότης περί τήν καθαριότητα 
ί(τις έν αύτίϊ επικρατεί, λαμβάνουσα, ούτως είπεϊν, χαρακτήρα 
Οοησκευτικόν παρά τοϊς κατοικοις, οΐτινες καταναλίσκουσι τά 
πλεϊστον τού χρόνου τρίβοντες, χρωματιζοντες καί βερνικόνον- 
τε ;. Έκάστη οικοδέσποινα άμ ιλλάτα ι πρός τήν Καυτής γείτονα
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h  ι γ  λατρεία τής ψήκτρας (βούρτσας)* διηγούνται μάλιδτα οτί 
διάσημος τις  κυρία τών πάλα ι, ί ίτ ις  μνημονεύεται μετά σεβόί- 
•μού, άπέθανεν νπό λύπης, διότι προσπαθούσα νά λευκάνγ) αίθίοπά 
τίνα Six λούσεων καί άποτρίύεων δεν ΐίφθασεν εις αίσιον πέρας.

Πάντα τα ΰτα  διιίγειραν ίν  έμοί σφοδράν περιέργειαν τού νά 
ίδω τόν τόπον έ/.είνον τόν όποιον έφανταζόμην ότι ήτο ή πηγή 
κληρονομικών τινων Ιξεων καί συνηθειών, α ΐτινες ίίϊικρατούσι 
παρά τοΐς άπογόνοις τών πρώτων οικιστών της γενεθλίου πο
λ ιτε ία ς  μου τής Νέας 'Γο'ρκης. Ό θεν εσπευσα %ά ύτ.άγω προ- 
οκυνητής εις τήν Βροήκην.

Πριν φθάσω εις τόν τοπον εκείνον ειδον σημεία τού ήσύχου 
-ιών κατοίκων χαρακτήρος. Πλοιάριόν τ ι  φυσίγναθον τήν μορφήν 
καί πλησίστιον επλεεν επί τής έπιφανείας τής όκνηράς διώρυγος, 
«λλά  τά  ιστία  τον* συνίσταντο έκ δύω πτυαρίων ή πλατέων κω- 
πών άνωρθωμένων, έν ω ό ποντοπόρος κυβερνήτης διηύθυνε μ ί  
τρ ίτην κώπην άπό τής πρύμης, χατακαθήμενος ώς φρύνος με 
μαλακόν χαί πλατύγυρον πίλον έπί τής κεφαλής, σκιάζοντα τούς 
όφθαλμούς του. Ά φ ’ ου προέβην ολίγον τ ι περαιτέρω, ηλθον εις 
δψιν τού λιμένος, *ρός ίν  διηυθύνετο ό ύπναλέος εκείνος θαλασσο
πόρος. ΤΗτο δέ ό λιμήν ουτος τεχνητή τ ις  λεκάνη, ή οθόνη ΰ-  
δατος ίλβιοπρασίνου, ήσύχου ώς δεξαμενή μύλου. Παρά ταύτην  
χείτα ι ή Βροτίκη, αί δέ όχθαι αυτής κοσμούνται λίαν έντέχνως 
διά πρασιών καί ανθώνων καί δένδρων πεφυτευμένων ίν  θήκαις, 
χαί εις παντοειδή σχήματα φαντασιώδη κατατετμημένων, καί 
ί ι ά  μικρών έπαύλεων ή θερινών ενδιαιτημάτων. Έξεπέζευσα 
έξωθεν τού χωρίου, διότι ούδενί ϊπ π ψ  ή άμάξϊ) επιτρέ
π ετα ι νά είσέλθνι εις αύτό* άποτινάξας δέ τόν κονιορτόν 
«ιών ποδών μου ήτοιμαζόμην νά είσέλθω μετά τού δέοντος σε
βασμού καί πεοισκέψεως, εις τό ιερόν τούτο τέμενος τής ‘Ολλαν
δικής καθαριότητος. Διέβην διά στενής όδού έστρωμένης διά  
χιτρίνων πλίνθων όρθίως συντεθειμένων, τοσούτον δέ καθαρίων 
ώστε διίίγειρον τήν δρεξιν τού νά φάγιρ τις  εξ αύτών. Καί αλη
θώς τ,βαν ήδη καταφαγωμένοι ούχί έκ πατημάτων τών «οδών 
αλλά διά τής ψήκτρας τής τρίψεως.
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Α ί oUixt η σαν ζύλιναι, καί ά;:ασα έφαίνοντο κεχρωμα- 
τισμέναι διά πρασίνου, κίτρινου χαί άλλων λαμπρών χρωμάτων* 
Έχωρίζοντο ^  α υτα ι άπ άλλΐίλων δ ι’ ανθοκήπων καί όπωρο- 
κήrr«v, ησαν δέ έν άπωστάσει τ ιν ί άπο τής όδοϋ, εκάστη εχουβ* 
ευρυτατην πρό αύτής αύλήν εστρωμένην διά μωσαϊκού έκ λίθων 
διαφόρων χρωμάτων, έστιλβωμένων διά συχνής τριβής, καί χω- 
ριζομένη άπό τής όδού δια σιδηρών κιγκλίδων περιέργως έξειργχ- 
σμένων, φερουσών έπί κορυφής χαλκάς κα ί όρειχαλκίνας σφαίρας, 
ών ή έκ τής στιλβώσεως λάμψις θαμβοί τούς όφθχλμούς» Καί 
αυταί α ί πρό τών οικιών θήκαι ίν  αίς είσι πεφυτευμένα τά  δέν
δρα διά τής τριβής φαίνονται ώς νά ίσαν έστιλβωμένα, διά 
βερνικιού.

Α ι στοαί, αί θυρχι, τα  πλαίσια των θυρίδων τών οικιών ησαν 
ί ς  αλλοδαπών ξύλων περιέργως γεγλυμμένων καί έστιλβωμένων 
ώς πολύτιμα σκεύη. Αί πρόσθιοι θύραι ουδέποτε ανοίγονται, 
πλήν έπί βαπτίσεων, γάμων 9\ κηδειών* έν πάσ?) κοινή περι- 
πτώσει οί «πισ/.βπτόμενοι εισέρχονται διά τής οπισθίου θύρας.

Τό πάλαι οί λαμβάνοντες άδειαν εισόδου ήναγκάζοντο νά 
φορέσωσιν έλαφράς έμβάδζς, (κρηπίδας ή παντούφλας)· άλλ ’ 
εις τήν ανατολικήν ταύτην συ··Υθειαν δέν έπιμένουσι πλέον.

Περιήλθον τόν τόπον τούτον μετά σιωπηλής έκπλήξεως καί 
πλήρης θαυματμοϋ. Νεκρική ησυχία έπεκράτει παντα^οϋ ώς έν 
τ« ίς  όδοίς τής Πομπηίας. Οΰδέν σημεϊον ζωής ίφαίνετο, πλήν 
*οΰ καί πού χειρ τις  καί μακρά > χ  τνοσύριγξ καί άποφύσημ* 
καπνού έκ τής θυρίδος ευφροσύνου τινός ενδιαιτήματος ϋπερθεν 
μικροσκοπικής τίνος διώρυγος* πληβιάζων δέ τ ις  βλέπει τήν αρ
χοντικήν δψιν χα . ίοβρ/ μρένο ν  τινός r c tx ox νρη .

Αο ου ώδηγήθην άπό θαύματος εις θαύμα είση'χθην ύπό 
.̂ού όδηγοΰ μον *ίς τάς γαίας τοΰ κυρ Βροίκ·:ρ, μεγάλου καί 

τ ίνος  τυοοποιου πλουσιωτάτου.
Πολλακις έξεπλά',-ην έκ τής όμοιότητος παντός ότι εί- 

χον ΐδ ϊί έν τώ  άμφιβίω έκείνφ χωρίω πρός τάς οικοδομάς 
κα ί τας άγροτικάς Oscc; τάς επί τών Σινικών σκευών έξεικονισμέ- 
νας* άλλ’ ενταύθα εύρον τήν ομοιότητα τελείαν, ώς δ’ εμαθον
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οί κήποι ούτο» έσχεδιάσθησαν κατά τήν περιγραφήν περιηγητόϋ 
τίνος τών κτίπων Κινέζου μανδαρίνου.

Ά λ λ ’ ή φαντασία τοΰ ιδιοκτήτου άνεπτύχθη ετι μάλλον 
πέρί τ ινα  λίμνην ά/.ίνητον, έφ’ ής έκειτο αγκυροβολημένη γά- 
στρων ημιολία (γολέττα).

Παρά τήν όχθην ητο καλύβη έν ή εΰρίσκετο ξύλινος ά-.θρω·* 
πας καί γυνή καθημένη παρά τινα  τράπεζαν, ξύλινος δε κύων 
ύπ ’ αυτί), τά  πάντα δέ φυσικού μεγέθους. Πατουμενου ελατηρίου 
τινός ή γυνή άρχιζε νά κλώθνι, ό δέ κύων νά ύλακτνί μανιωδώς. 
Έ πί της λίμ.νης ησαν ξύλινοι κύκνοι κεχρωματισμένοι ώς φυσι
κοί, οΐ μεν κολυμβώντες, οί δέ καθήμενοι έπί τής φωλεάς των, 
έν ώ κυνηγός τ ις  κεκυφύς μεταξύ τών θάμνων ήτοιμάζετο νά 
πυροβολτίση θχνατηφόρως.

Etc άλλο μέρος τοΰ κ^που ΐστατο  t fd f i i rd c  τ ις  έν κληρικώ 
ίματισμώ  μέ φενάκην, π ίπαν καί τρίκερων πίλον* ησαν S i  καί 
μανδχοίνοι κινοΰντεί τάς κεφαλάς των έν τω  μέσφ ερυθρών λεόν
των καί πρασίνων τίγρεων. Τελευταΐον S i  καί άρ'/α,Χαι τών Εθνι
κών θεότητες έκ ξύλου η γύψου, άρρενες και θήλειαι, μέ βλέμμα 
εκστατικόν ώς άποροδσαι πώς εύρίσκοντο iv τοιαύτνι άλλοκότ»ρ 
συναναστροφή.

Τό νά θελ/ση νά εΐσέλθη τ ις  εις τά  σεπτά έκεΐνα ένδιαιτιί- 
μ ατα  ητο έκτός πάσης συζητήσεως, άλλ’ ηύτύχησα τ-/ΐ βοήθεια 
τού οδηγού μου νά είσδύσω είς τό μαγειρεΐον ένός έξ αύτών, καί 
ερωτώ άν ή αίθουσα θά ητο μάλλον αξιοθέατος. Ή μάγειρος μ ι
κρόσωμος τ ις  γυντί, σμικρυνθεΐσα S ιά της άδιακόπου ένεργείας καί 
τριβής Ιτυρβάζετο περιστρεφόμενη έν τώ μέσω τών χυτρών καί 
τυγανίων της, παρακολουθουμένη υπό του μαγειρόπαιδος, άμφό- 
τεροι κρατούντες τά  ξύλινα πέδιλά των, όίτινα ησαν τόσον κα
θαρά καί λευκά όσον αί γαβάθαι τοΰ γάλακτος* σειραί σκευών εξ 
ορειχάλκου η χαλκοΰ, συντάγματα έκ κασσιτέρινών άγγείων, 
μεγαλοπρεπείς πατάναι, παρείχαν λχμπράν άπόδειξιν τής άκρας 
καθαριότητα? των.

*Ας μή λησμονήσω ν’ άναφέρω ότι τό χωρίον τοΰτο ητο ό 
παράδεισος καί τών αγελάδων δσον καί τών άνθρώπον* ναΐ διότι
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ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΤ.
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σχεδόν ήθελε,ς ύποθε'σει ότι ή {Soΰς ενταύθα ήτο αντικείμενο* λα 
τρείας* καί δι/.αίως διότι εϊνε ή προστάτις τοΰ τόπου. Ή αύτή  
δε θρησκευτική καθαριότης ητις τηρείται έν πάσι τοίς λοιποί; 
τηρείται καί ώ ; προς τήν περιποίησιν τοΰ σεβασμίου τούτοι/ 
ζώου* δεν τη έπ ιτρέτεται νά πλανάται άνω καί ?.άτω, άλλα  
τόν χ ελώ να  όταν ά τ.έλ&η έκ τών πλουσίων νομών δέχεται αύ- 
τήν καλώς έκτισμένη κεχρωματισμέντ, καί έν καλλίστη τάξει 
οικία- ό σταΰλος αύτής έχει εύρείας διχστάσεις, τό δάπεδον 
αύτοΰ είνε τετριμμένον καί στιλπνόν, καί τά δέρμα αυτής στλεγ- 
γ ιζετα ι, ψήχεται καί σπογγίζεται όσον ςπιθυμεί ή καρδία τη ς’

ΦΙΛΙΠΠΟΧ I l i l  W O I·.

Ό  κλεινός τοΰ “Έλληνος λόγου μύστης καί τής Ίίλληνίδος 
μούσης ένσαρκος καί ζώσα ύ-αρςις, ό τοΰ έθνους διδάσκαλος 
Φίλιππος Ίωάννου έ;εμέτρησε τήν παρελθούσαν εβδομάδά (30, 
Μαΐου) τόν πολύτιμον (ίΐον του άφήσας κενόν έν τη φιλοσοφική 
c y  ολή τοΰ ή μ ετέρου πανεπιστημίου, ένθα σχεδόν έπί ημισυν 
αιώνα διετέλεσε διδάσκων τά  ύψηλά διδάγματα τής φιλοσοφίας, 
καί τήν Ε λληνικήν φιλολογίαν.

Έν τή Ε λληνική σχολή τής πατρίδος αύτοΰ Ζαγοράς ήρ- 
ξατο παιδευόμενος τά  Ε λληνικά γράμματα, καί τρισκαιδεκαε- 
της άπεστήθιζε τά  αθάνατα έπη τοΰ Όμηρου καί έγραφε καί 
έστιχούργει έν τη αρχαία γλώσσ/ι" άμα δέ αρςαμένου τοΰ υπέρ 
άναςαρτησιας ιερού ήμώ/ άγώ^ος, μόλις τά εΐ/.οσΓάν πρώτον έ
τος άγων τής ηλικίας του, προστάτης ών ήδη τοΰ πατρικού οί
κου μετά τόν θάνατον τοΰ πρεσβυτέρου αδελφού του 'Ρήγα, πεν- 
τηκοντάρχου τοΰ ίεροΰ λόχου, πεσόντος έν Δραγατσανίω, έλαβε 
μέρος έν τη έςεγέρσει τής Θ ε τ τ α λομ αγ νη σιας καί τη κατά τών 
Φερών εκστρατεία* μετά S i  ταΰτα  προσληφθείς ύπά τοΰ ένδο
ξου Μιαούλη ώς γραμματεύς μέν αύτοΰ διδάσκαλος δέ τών τέ-
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κνων του, έ . ύγχανεν έν τ γ  ναύαρχοι «Έ λλάδι» /.ατά τήν βό- 
βισιν δύο πολεμικών πλοίων τοϋ Τουρκικού στόλου.

Με τά  τήν εθνικήν ήμών άποκατάστασιν τν} 2 2  Μαίου, 
1 829 , άπήλθεν ό άοίδιμος άνήρ είς Γερμανίαν μετά τών τέκνων 
τοϋ κλεινού Μιαούλ.η, όίτινα έζήτησε παρά τοΰ πατρός αύτών 
6 αείμνηστος βασιλεύς τής Βαυαρίας Λουδοβίκος ό μέγκς φιλέλ- 
λην, οπως ςδίαις δαπάναις έκπαιδεύσνι εν τνϊ στρατιωτικν* 
σχολίΐ τού Μονάχου. Ε κεί δέ δϊα-ριβων ό πολύτιμος άνήρ έπο- 
ρίζετο τα  προς το ζν)ν διδάσκων τήν Ελληνικήν γλώσσαν τού? 
έν -tv) στρατιωτική ΐσχολν) Έλληνόπαιδας* μετά δέ ταϋτα  έδί- 
δαξε τόν αγαθήν μνήμην καταλιπόντα βασιλέα ήμών "Οθωνα, 
τον άδελφον αυτού καί διάδοχον τοϋ Βαυαρικού θρόνου Μαξιμι- 
λιανόν καί τήν πρώην Βασίλισσαν ήμών ’Αμαλίαν. Περάνας δέ 
τάς φιλολογικάς σπουδάς καί εγκρατής ών ήδη τής Λατινικής, 
Γερμανικής, ’Ιταλικής καί Γαλλικής γλώσσης, διετάχθη νά έπι- 
σκεφθή τά  διάφορα πανεπιστήμια, γυμνάσια, καί σχολεία τής Γερ
μανίας ΐνα μάθ} καί τόν οργανισμόν καί τήν τάζιν αύτών. Μετά 
τήν «εριοδείαν ταύτνιν έπέστρεψεν εις ’Αθήνας κατά  μήνα ’Ιούλιον 
1837  6πότε διωρίσθη κατ* άρχάς μέν σύμβουλος, ήτοι τμ ημα- 
τάρχης τού ύπουργείοϋ τής έκπαιδεύσεως ύπό τού μακαρίτου ρί- 
ζου τού Νερουλού, κατά S i  τό; 1839 τακτικός καδηγητής τής 
φιλοσοφίας κα,ί τής Ελληνικής φιλολογίας ώς ό έντριβέστατος 
τώ ν συγχρόνων του περί τήν Ελληνικήν παίδευσιν. Πλήν S i  
τούτων καί τής εθνικής βιβλιοθήκης έφορος έχρημάτισεν έπί τ ινα  
χρόνον καί γερουσιαστής ό.τε ύπήρχε γερουσία έν Έ λλάδι, καί 
μέλος τού συμβουλίου τής ‘Ριζαρείου σχολής καί τοΰ ορφανο
τροφείου X Κώστα, καί μέλος καί πρόεδρος τής αρχαιολογικής 
εταιρίας* ουδέποτε S' ήψατο ούδενός τών έργων τούτων παρέρ- 
γως, άλλ’ ·?,ν ό πρώτος τών προσερχομένων είς τάς συνεδριάσεις, 
διεζάγων μετά ζήλου καί άφοσιώσεως πάσαν τήν είς αύτόν άνα- 
τιθέμένην ύπηρεσίχν τών Ιδρυμάτων τούτων.

Τυχών δέ συντάξεως ’ίσης ι ψ  μισθώ του διά τάς μεγάλα; 
καί πολυχρονίους υπηρεσίας του, δέν. ήθέλησε νά παραιτηθνϊ τής  

τ λ ί« ;, άλλ’ άπεφά.σισε νά καταναλώσνι εαυτόν ύπηρε-

τών μέχρις έσχατων τη διψώϊ/ι μαί/ίσεω; νεολαία τή ; παΐρίδος.
Ά λλα  κα;. ώ ; ποιητή; είναι ά;ιος μνείας ό αοίδιμος άνή:>. 

Ποιητική χάρις καί ποιητικοί σπινθήρες διαλάμπουσιν έν τα ίς  
ώδαϊς καί τοί έλεγείοις αύτοΰ μετά τής αρχαϊκής εκείνη; χά- 
ριτος καί τού γνησίου καί ακράτου 'Ελληνισμού, ταϋτα  δέ τά  δύο 
η χ ρ '  ούδϊνί τών νεωτέρω/ άτα ντώ ν-α ι εϊ; τοιοϋτον βαθμόν.

Είδε τό έθνος ήμών νά εξακολουθρ γεννώ» τοιουτου; άνδρας 
τ ιμ ώ ντα ; άεί τήν Ε λλάδα ενώπιον τού πε πολιτισμένου κόσμου.

( Τ χ  ά ν ω τ ό η  ίσ τ χ χ υ ο λ ο 'γ τ θ η σ χ ν  χ υ ρ ίω ;  s *  τ ο υ  λ ί γ ο υ  η ΰ  ά ξ ι® τ ιμ ® υ  x x f t n -  

γ η τ β δ  τ ί ί ς  Ι ε ο Χ β γ ίχ ς  Κ υ ρ ίο υ  Δ χ α χ λ χ ) .

ΙΙίΙΣ. 2 *

Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΛΑΟΣ.

*0 Τραγικό; ποιητής τής ’Ιταλίας Άλφιέρης έφρόνει o n  3 
’Ιταλ ία  καί ή Ά γγλ·α  ησαν αί μόναι χώραι ά ςια ι νά κατοικ$  
τις έν αύταΐς" έν μέν τνϊ πρώτη διότι ή φύσι; ύπερισχύουσα νικ*  
τά  εκ τή ; κακή; δ·.οικήσεω; δεινοπαθήματα* έν δέ τή δευτέρ^ 
διότι ή τέχνη νικά τήν φύσιν καί μεταβάλλει τήν βρ*χείαν καί 
άπρόσφορον γήν εί; παράδεισον εύμαρείας καί αφθονίας. 'II ’Α γ
γλία  είναι κήπο;. 'Υπό τόν σποδόχραυν ουρανόν αύτή ; οί αγροί 
έκτενίσθησαν καί έλειάνθησαν διά τοϋ κυλίνδρου, τοσοϋτον ώστε 
φαίνονται μάλλον ότι έκοσμήθησαν διά τή ; γράφίδος τοΰ καλ
λιτέχνου ή τοϋ άροτρου τοϋ γεωργού. Ή στερεότη; τών οικοδο
μών α ΐτ ινε ; άποτελοΰσι τά ; πόλει; είναι άπόδειξις τή ; φιλο- 
πονία; πολλών αιώνων. Ούδέν έμεινεν όπω; έδημιουργκίθη. Πο
ταμοί, λόφοι, κοιλάδε; καί αύτή ή θάλασσκ αισθάνονται τήν  
χβίρχ δεσπότου. ΊΙ μακραίωνο; ένοίκησι; ισχυρού καί εύφυού; 
λαού κατέστησε παν πλέθρον γή ; έπιδεκτικόν καλλιεργεία; όσον 
ίν(ς*ικαρποφόρον,καί ευρε πάν ό τ ι χρήσιμον* τόάρόσιμρν εδαφο;, 
ήλατομουμένη πέτρα, αί λεωφόροι, at πάροδοι, α{ άναχώσεις, 
τά  τίλοίϊμα ΰδατα, καί τά  νέα εφευρήματα τή ; συγκοινωνίας 
ιτανταχοϋ προσηλοϋσι τήν προσοχήν· ώστε ή ’Αγγλία είναι μέγ* 
ίργαστήοιον η κοινόβιο·^ έντό,; τού ό"ο'ου rv.'sv. τού., ανθρώπου
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ανάγκη θεραπεύεται. ’Αναπεπαυμένος καθ’ όλα ό περιηγητής 
ένταϋςχ φέρεται μέ τήν τα χ ύτη τα  σφαίρα; κα.ο/ίου εις τά  υ 
ψηλά, εις τά  χαμηλά, έπάνωθεν ποταμών καί πόλεων και 
διά μέσου όρέων, υπογείων σωλήνων τριών ί) τεσσάρων μ ι-  
λίων ρ.ή^ους, μέ σχεδόν διπλάσιάν ταχύτητα  τής τώ/ ή μ ετέρων 
σιδηροδρόμων, * καί άναγινώσκει ήσύχως τήν έφημερ δα του.

Ίο πρόβλημα οπερ ό εις Λιβερπούλην αποβιβαζόμενος πε
ριηγητής προβάλλει εις έαυτόν εινε.— Διά τ ί ή Α γ γ λ ία  είναι 
’Αγγλία ; Ιΐοίά είσι τά  στοιχεία τής ισχύος εκείνης, ην ή ’Αγ
γλ ία  κέκτηται έπί άλλων έθνών ; ’Εάν υπάρχει γνώρισμα εθνι
κής μεγαλ,οφυΐας γενικώς όμολογουμένης, τό γνώρισμα τοΰτο ε ί
ναι ή επιτυχία. Έάν δέ υπάρχει χώρκ εΰτυχήσασα κατά τήν · 
τελευταίαν χιλιετηρίδα, ή χώρα αΰτη είναι ή ’Αγγλία.

Αι αναρίθμητοι λεπτομέρειαι, ή πυκνή συνεχεία πο'λεων, με- 
γαλοπολεων, ρ.ητροπολιτι/.ών ναών, φεουδαΐ/.ών φρουρίων καί 
μεγάλων σηματοφόρων έπαύλεων, τό πλήθος καί ή ισχύς τών 
συντεχνιών καί εταιριών, ή στρατιωτική δύναμις καί λαμπηδών, 
τόπλήθος τών πλουσίων καί άξιων λόγου ανθρώπων, οί θεράποντες 
καί α ί πολυτελείς άμαξαι, πάντα ταΰτα  θαμβοΰντα καί μη ά- 
φίνρντα ανάπαυλαν εις τόν οφθαλμόν, έξαλείφουσι παν όριον δι*  
τής έ;ντυπώσεως τής μεγαλοπρεπείς και τοΰ απείρου πλούτου.

Ή γή αΰτη εχει ίδιάζουσαν τελειότητα' τό κλίμα της είναι 
θερμότερον ή όσον επιτρέπει τό γεωγραφικόν πλάτος της. Δεν 
είναι οΰτε ψυχρόν οδτε πολύ θερμόν, καί έν ούδεμια ώρα τοΰ 
έτους κωλύεται τις  τοΰ έργάζεσθαι ύπό τής θερμοκρασίας. Κά
ρολος ό δεύτερος ελεγεν δτι τό κλίμα τής ’Αγγλίας προσεκάλει 
ίίς  περίπατον τους άνθρώπους πλεονάκις τοΰ έτους ή έν οίαδή- 
ποτε άλλ?ι χώρα τοΰ κόσμου. ‘II ’Αγγλία παρέχει πάσαν τήν 
απαιτουμένην ΰλην εις έργατικήν χώραν πλήν ξυλείας. Ή διηνε
κής βροχή διατηρεί τους παμπληθείς ποταμούς αύτής πλήρεις, καί 
προάγει τήν γεωργίαν έίς τόν άνώτατον βαθμόν, εχει αφθονίαν ΰδα' 
τος, λίθου, άργίλλου, γαιάνθρακος, άλατος καί σιδήρου. 'Η χώ
ρα είναι φύσει Οηραματική, πλήρης άγρας, φασιανών, περδίκων

* Γράφων iivs ό ’Aurpixtvls ’Εμμιρσων.

11 βΣ, 25

κ·αί σκολο πάκων, τά  δέ παράλιά της βρίθουσι θαλασσίων πτηνών. 
Οί ποταμοί καί ή πέριξ θάλασσα γεννοβολοΰσιν ΐχθΰς, καί ύπάρ- 
χουσι* άντα/.είς διά τούς πλουσίους καί μαρίδες καί άφύαι (ά~ 
ρεγγαι) διά τους πένητας. Παρά τάς άκτάς αύτής αί άφύαι άπο- 
τελοΰσιν άγέλας απειροπληθείς, κατά τινας δέ ώρας τοΰ έτους οί 
έργάται λ,έγουσίν ότι αί λίμναι περιέχουσιν ύδωρ μέν κατά τό 
έν τρίτον, ιχθύς δέ κατά τά  δύω τρ ίτα.

Ή ’Α γγλία  είναι ήγκυραβολημένη παρά τήν πλευράν τής 
Ευρώπης, καί έν τνί καρδία τοΰ νεωτε'ρου κόσμου., Ί1 θάλασσα 
ήτις κατά τόν Βιργ'ίλιον εχώριζεν όλοτελώς τους πτωχούς 
Βρεταννούς άπό τοΰ λοιπού κόσμου άπεδείχθη δακτύλιος υμε
ναίου μεθ’ όλων τών έθνών τής γης.

ΤΑ 1 * 1 1 0  Γ1ΙΧ.

( Έ χ  το ΰ  Γ α λ λ ιχ ο ΰ  Curb A .  Κ . )

Τίς δέν έσκε’φθη ποτέ όποσην σημασίαν εχουσι τά  μέταλλα  
έν τώ  βίιμ τών ’Εθνών ; ’Από τών πολυτιμοτάτων μέχρι τών εύ- 
τε)Λστάτων, καί άπό τών σπανιωτάτων μέχρι τών κοινοτάτων, 
τ-ά μέταλλα έκτελόΰσι λειτουργίαν τρόπον τι»α ώρισμε'νην, καί 
ή ύλυκή πρόοδος δ ι’ αύτών καί μόνων γίνεται. Ή ιστορία τών 
μετάλλων άποτελεϊ άληθή ιστορίαν τών έφευρέσεων καί τής 
εργασίας. Ό προϊστορικός άνθρωπος, ήναγκάζετο νά κατασκευά
ζω τά  πάντα, τά  όπλα καί τά  σκεύη καί τά  έργαλείά του δ ι’ 
οστών ή κοχλάκων. 'ϋς  επί τό πλεϊστον έλάμβανε τεμάχια χα- 
λαζίου άτινα  κα τ’ άρχάς μετεχειρίζετο άκατέργαστα, ε ι ια  
άπλώς έσχεδιασμένα καί τέλος έστιλβωμένα. Ό  πρώτος άνθρω
πος έζύμονεν ωσαύτως άγροίκως τήν άργυλλον ήν έψηνε διά τών 
ηλιακών άκτίνων.

Ή  άρκτος καί ή ΰαινα τών σπηλαίων, ό λάσιος ,έλέφας, ή 
μεγάκερως έλαφος διεφιλονείκουν αύτφ  τήν Οέσιν καί τήν τρο
φήν του, καί δυσκόλως ούτος διά τών άκατεργάστων όπλων του 
ήδύνατο νά άμύνηται κατά  τών ίτροσβολών ίαύτών. Νικών δέ
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ί - ρ ίγ $ ~ ·  διά τοΰ ώμνΰ /.os'* το'; των, διότι δέν έγίνωσκι τό 
πϋρ. Τό δέρμα τών ζώων συρρχπτόμενον διά τών τενόντων 
έχρησίμευεν α ύτφ  ώ ; ένδυμα. ’Επί δέ τών οστών έχάραττεν 
ενίοτε τήν είκόν* αύτών, /.αί εν τοί; πεδι'.οί; τούτοι; πειράμα- 
βιν ύπέφωσκϊν ήδη ή αρχή τή ; τέχνη;. Πόσου; χρόνου; διήρ<εσεν 
ή νήπιό ττ,ς αϋτη τοΰ ανθρωπίνου γίνου;, ·?,ν τοσοΰτον χαλώ; *- 
χχρα/.τήρισαν όνομχζόντες λιθίνην εποχήν, διότι, ό άνθρωπο; 
οΰπω ίγίνωσκε τήν χρήσιν μετάλλου τινό; ; Οί σοφοί έπειράθη- 
σχν >ά προσδ.ορίσωσιν αυτήν δι’ άριθμών, τά  δέ συμπεράσματα  
εΐ; $ κχτε'ληςχν κβτχπλήττουσι τήν φαντασίαν. Elvat δυνατόν ότι 
οί χρό.οι ταύτης τή ; άρχινής αγριότατος διήρ^.ϊσχν πλέον τώ ν  
χιλίων αιώνων ; Ή γεωλογία τό άποδεικνύει καί ή παναρχχιό- 
ττ,; τοΰ ανθρώπου είναι γεγονό; όμολογούμενον. *11 γραπτή Ιστο
ρία από χθες χρονολογείται ^ιά τά  πεπολιτισμένα εθνη, ενία δέ 
τών τέκνων τή ; μεγάλη; άνθρω τίνη οίκογενείας, οί Πολυνή- 
€104 λ . χ. διετέλεσαν άεί έν τή λιθίνιρ εποχή. Οί χρόνοι τή ;  
βχρβαρότητο; δύνανται λοιπόν νά διαρκώσιν αίωνίω;.

Ό  πολιτισμό; ήρξχτο άπχνταχοΰ διά τή ; άνακχλύψεω; τοΰ 
«υβό; χαΐ τών μετάλλων. Τό πΰρ ! ή Έ λλ. Μυθολογία άεί π λ ή 
ρη; Λβιητιχών εικόνων δεν ίλεγεν ότι ό Προμηθεϋ; ήρπχσεν ^ ύ -  
ιβ  έκ τοΰ Ούρχνοΰ ; ’Λ,νχμφιβόλω; ό κερχυνό; κατά πρώτον έ- 
γνώρισεν χύτό εί; τοΰ; ανθρώπου;, θ ά  έ πυρπόλησε καί δάση έν 
οί; διή-.ον μεταλλικχί φλέβ»;* τοσοΰτον ώστε τό πΰρ καί τό με* 
ταλλον φχίνεται ότι άνε/.αλύφθησχν συγχρόνω;, καί τό μέταλ-  
λον έκαθαρίσθη διά τοΰ πυρό; έκ τή ; λ ιθίνη; ΰλη; ή τ ι;  ήσχίμ ι-  
ζεν αϋτό. Οί αρχαίοι συγραφεί; διϊσχυρίζοντο ότι ή μεταλλική  
σειρά τών Πυρηναίων ώρειλε τό δνομχ χύτη; *!; μετεωρολο
γικόν τ ι  φαινόμενον τοΰ ε'ίίου; τούτου.

ΊΓπάρχουσ» καί άλλχι έςηγήσει; τή ; άνχ/.αλύψεω; τοΰ π υ-  
ρό;" διότι έν το ί; τοιούτοι; ή εικασία μεγάλην ευρίσκει έλευθε- 
οία*. Οΰτω τό πΰρ δυνατόν ότι έγνοίσθη έν πχντί καιρώ διά τώ ν  
εκρήξεων -'.αί ήφαιστειογενών ρυά'.ων. Οί μακράν τών η φ α ισ τε ίω ν  
λαβί άνεκάλυψχν ’ίσω; αύτό έκ πυρκαϊών άναφθεισών εί μ·#ι διά  
ΐίοδ κερχυνοδ τουλάχιστον διά τοΰ αυτομάτου εμπρησμού τώ·*

t
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δχσών έν ώρα θερίνοΰ καύσω.ο;, μή ο ο στ,; βροχή; μηδ' υγρασία;, 
ποΰθ* όπερ συμβαίνει Ιτ ι καί σήμερον έν Καλλιφορνίχ *αί Ά λ»  
γερια. ’Ενδεχόμενον δέ έπίση; ότι 6 πρώτο; σπινθ/,ρ 6 Ικπη- 
δήσ»; Ικτίνο; σώμχτο; διά τή ; συγ/.ρούσεω; τοΰ πυρίτου λίθου, 
«ρ έχρήτο συνεχώ; ό άνθρωπο; τή ; λιθίνης εποχή;, ήγαγβν εις 
τήν ίφεύρεσιν τοΰ πυρ ό;. 'Γέλο; ή άνα/.άλυψι; τοΰ πυρό; δυνατόν 
ότι έγεινε διά τή ; σφοδρά; προστριβή; δύο τεμαχίων ξύλων 
πρό; άλληλχ, τούθ’ όπερ ποιοΰσι πάντοτε οί άγριοι.

Δι’ όποια; δήποτε όδοΰ ναι άν Ιφθασέ τ ι ;  εί; τήν άξιοθχύ- 
μαστον ταύτην άνα/άλυψιν, βέβαιον ε’ νε ότι άπό τα ύ τη ; εί; τήν 
τών μετάλλων δ ι’ ένό; βήματο; φθάνει τ ι ; .  ’Εν τούτοι; ή άνα- 
κάλυψι; τού χρυσοΰ πρέπει νά ήνχι τόσον αρχαία όσον ή τ%5 
σίλικο;. Κ ατά τήν έννοιαν ταύτην ό μΰθο; ά π τετα ι τών πραγ
μάτων άναφέρων τόν χρυσοΰν αιώνα ώ ; τήν άρχεγονον κατά*τα- 
σιν τή ; άνθρωπότΥΐτο;. Τό πολύτιμον τοΰτο μεταλλον είναι σχε
δόν πανταχοΰ διακεχυμένον έπί τή ; ίπ ιφανε ία ; τή ; γή ; έν τοίς 
άμμοι; των ρείθρων.

Ή λάμ ψ ι; καί τό χρώμα τοΰ χρυσοΰ εφελκύουσι τά  βλέμμχτα, 
άλλ’ εί; τόν άρχέγονον άνθρωπον κατ’ ούδεν ώφέλουν τά  σ τ ιλ 
πνά εκείνα πέταλα έσπαρμέ·.α έν τή άμμ<ρ. Δέν ήδύνατο άκόμνι 
νά κατεργάζεται οϋδέ νά ενόννι καί συγ^ολλόί αύτά, καί ότχν 
ήγυνήή σύντρσφο; αύτοΰ, ή τ ι; ήδη έντ,σχολείτο εΐ; φιλαρε'σκειαν, 
tv* έπχυξήσνι τά  φυσικά αύτή; θε'λγΛ,τρχ διά κογχυλίψν ήνωμε- 
νων διά σύρματο; κατεσ-ιεύαζε ψέλλια, περιδέραια καί. ενώτια.

(*£ττιτ»ί αυνίχιια).

ΜΑΘΕ ΤΕΧΝΗΝ ΧΡΗΣΙΜ ΟΝ.

Μιά φορά κ’ £ναν καιρό έ\α; θαυματοποιό;, 
ή ταχυδακτυλουργό;, 

παρεκίνιι ϊνα ράπτην ποΰ δέν εϊχέν εργασίαν, 
xqcI μέ τι'ίΐνκ κκί γυναΐχ,α εϊχεν άχοχν δυστυχίαν,



τήν αχάριστο’/ του τέχνην πκρευθΰ; νά παραιτήσγ, 
καί \ά τό/ ακολουθήσ/., 
εάν θέλγι νά πλουτήσ/; 
και. ’σάν πρίγκιπα; νά ζνίσγ., 

νά γυρίζουν νέους κόσμου; ’ςτή ανατολήν καί δύσιν, 
τόν βορράν, τήν μεσημβρίαν, ίσω; δε κ ι’ δλην τήν κτ ίσ ιν .

Δεν σας βάλλω τήν σελήνην" 
πιθανόν δμω; κ’ εκείνην, 

επειδή ή επιστήμη όσημέραι προοδεύει, 
καί ό θέλων όπου Θέλει εύκολα περιοδεύει"

καί νά βλέπουν μητροπόλεις 
τή ; γτ,ί ολν,ς,

τ.λούτη, λάμψιν, κοινωνίαν τών άνθρώπων τήν καλλίστην^ 
κοινωνίαν ηγεμόνων, τέλος πάντων τήν μεγίστων.
ΙΙαρ’ αύτών δέ θά λ*μβάνουν δώρα καί περιποιήσεις, 

καί παράσημα επίσης, 
lit; το ιαύτα ; υποσχέσεις κάπως έκλινεν ό ράπτη;" 
πλήν συλλογισθ:ί; ολίγον.— Κάλλιο ειπε νεκροθάπτης 

χρήσιμος εις τους ανθρώπους, 
παρά νά γυρίζω τόπους, 
καί μέ πανουργίας τρόπους 

νά απορροφώ τών άλλων τούς ιδρώτας καί τούς κόπους. 
Μετ’ ολίγον εις τήν χώραν ερχετ’ ά/.ρα δυστυχία, 
τούς ανθρώπους αφανίζει ή μεγάλη σιτοδεία.
Ό ταχυδακτυλουργός μα ; αλλεπάλληλ’ αναγγέλλει 

ότι μέλλει
εί; μικράν φιάλην μέσα τόν ελέφαντα νά βάλη, 
ΰφεις, πύρ καπνό καί ξίφη άπ ’ τό στόμα του νά βγάλϊ), 
πλήν οϋδείς έδελεάσθη άπό τα ΰ τα ; τά ; μαγείας,
’στήν φωνήν προσεχών μό/Ον τής δεσποίνης του κοιλίας" 
κ’ έπορεύθη έκών άκων ό ταχυδακτυλουργό;

όπωσοΰν γοργώ; 
προ; τόν φίλον του τόν ράπτην δανεικά νά τού ζητήση 
ύιά μερικά; ημέράς, δπω; μ ή λιμοκτον^ση*
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ϊίχ εν άρα γε ό φίλο; ;— Βέβαια πώ ; ήμποροΰσαν,
δσον καί αν έπεινοΰσαν,

γυμνοί, τσίτσιδοι νά μένουν, μάλιστ' άδυνατισμέ\οι
απ ’ τήν πεινάν οί καυι/,ε'νοι ;» ·
δΟεν καν πολλά καν λίγα  
τά ψαλίδι του e τρύγα, 

κ’ ήδυνήθη ώ ; καί τότε κάτι νά οΐχονομτίστ),
κ’ εί; τον φίλον νά δανείσ·/].

Τό λοιπόν καλε' μου φίλε, καί χρυσέ μου άναγνώστα,
Πέτρε, Παύλε, Γιάννη, Κώστα, 

μάθε τέ/νην ’ςτούς ανθρώπους χρήσιμον καί ζητημένην 
δ ιά  νά ζής ζωήν άθώαν, νίσυχον καί τιμημένην" 
βτϊΐλ*  δέ νά μαθητεύσουν ’ ς τού; ταχυδακτυλουργού; 

δλους τούς αργού;.
Ν. Κ.

{’Εκ τοΰ Άγ λ̂ικ'νΟ).

ΠΟΙΚΙΑΑ.

ΑΛΩΣΙΣ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΩΝ ΤΠΟ ΜΥΛΙΩΝ 

ΚΑΙ ΟΣΤΡΕΩΝ.

’Α λιεύ; τ ι ;  έσχάτω; έν Κορνουαλλία τής Ά γ γ λ 'α ; συλλαβών 
μύδιον διά πειρονίου έ* τοΰ πυθμένας τής θαλάσση; εύρεν έν 
αύτω έγκεγκλεισμένον διά τής κεφαλής ίχθύν ετι ζώντα καί 
σπαίροντα. Φαίνεται δτι τό ταλαίπωρον ίχθόδιον δελεασθέν έκ 
τοΰ κρέατος τοΰ ανοικτού μυδίου εΐσέβκλεν έντό; αύτοΰ ΐνα θε- 
ραυπεύση τήν πεινάν του, άλλά τήν ίπαθε συλληφθέν άντί νά 
συλλάβη. Καί άλλα δμω; τοΰ είδους τού ίου παραδείγματα άνα- 
φέρονται ύπ ’ άλλων.

Πρότινων έτών, δ ιηγείτα ι ό Κύριος Βοΰκλανδ, δ Κύριος 
Χίλλ έ ; Έλστώνης τής πλησίον τής Φαλμούθη; έν Α γγλ ία  εδρζ 
πτηνόν τήν όρτυγομήτραν, ή κοινότερον τήν όρτυκομάνναν.



χρατουμε'νην «?ιό τοϋ ράμφους, ύτό τών συγκεκλεισμε'νων κογ* 
χών όατρίου. Φκίνεται ότι τό δυστυχές πτηνόν περιφερόμενον 
ϊτεινχλεον παρχ τήν θΐνχ καί εύραν τό οσ;ρεον ανοιχτόν, έζέλα- 
βεν χυτόώ ; Ιρμχιον, ώς φαγητόν επίτηδες παρχσκευασθέν αύτψ* 
άλλ* φεΰ ! ποσον τα  φαινόμενα πολλάχις εϊσίν απατηλά καί ό- 
λε'θρια. Συλληφθεν το ταλχίπωρον πτηνόν καί μή δυνάμενον οΰτ* 
νά ίχφυγγι, ο ίτβ  νά φάγν, τόν δήμιόν του, έζεμετρησ» λυπηρώς 
τόν βίον.

ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ.
Πάντες οί άνθρωποι έν τή ’Εκκλησία καί έν τώ  περιπάτψ  

καλοί κάγαθοί φαίνονται* 6 άληθώς ενάρετος άνθρωπος φαίνεται 
εν τώ  μέσφ τής οίκογενείας του.

Έ ζν ή τύχη σ’ έγχαταλίπη συ μηδέποτε έγκχταλίπης σεαυ- 
τον, άλλα πάλαιε άνενδότως κατά τών προσβολών της έν δσω 
δυνασχι. Διότι άμα έγχαταλίπτις σεχυτόν οί πλεΐστοι τών άν- 
θρ«πων θέλουσι σ’ έγκαταλίπη. Τοιοϋτός έστιν ό χόσμος.

Η ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΥΣΤΥΧΟΥΝΤΟΣ.

Πόσον παρήγορον είναι είς τόν δυστυχοΰντα τό νά δύναται 
να λέγ·$ καθ' εαυτόν δτι άδίκως καί άγενώς άποτρε'πουσιν άπ ’ 
«υτοΰ τό πρόσωπον οί άνθρωποι* τό νά αισθάνεται δτι ύπέκυ- 
ψεν εις τάς προσβολάς τής τύχης καίτοι άείποτε μετά θρησκευ- 
τιχοΰ ζήλου έζεπλήρωσε τό πρός εαυτόν χαί τόν πλησίον κα- 
&ήχ»ν του.
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ΑίνΚΜΟΛΙΛ.

Κύριός τις  έρωτηθείς Ιν τ ιν ι εσπερινή συναναστροφή έχν θίλιρ 
ποτήριον τεΤου.— "Οχι, άπεκρίθη αφιλοκερδώς, προτιμώ τό 
κουταλάκι του.

“Έτερος δέ τις  έδέετο τοΰ 'Γψίστου ΐνα χαρίσ/ι αύτψ  τόν 
μεγιστον λαχνόν λαχείου τινός, ΐνα διανείμνι τό ημισι αυ
τού τοί; πτωχοί;.— « Εί δέ μή, ώ θεέ μου, έπρόσθε, βοήθηαόν
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μ«ι ΐ  α. κερδάνω μόνον τόν δεύτερο·', Σΰ δέ άπ’ ευθεία; κάμε 
δτι «ροαιρείσαι υπέρ τών πενήτων».

Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή .  Κ ατά τήν τελευταίαν άπογραφήν τοΰ πληθυ
σμού Άθνηών εύρέθη ότι οί χάτοιχοι της πρωτβυούσης της ’Ελ
λάδος συμποσοΰνται είς 7 0 .0 0 0 ,  ές ών 1 5 0 ,2 8 3 ,  είσί διδά
σκαλοι καί διδασκάλισσαι ! ! !

'Ε κ τα τ ό ς  f i . l /ργ ία .  ΓΙόσχς ώρβς τήν ήμέρχν κοιμάσαι φί
λε μου ;— Πέντε.— Καί πόσα; εργάζεσαι ;— Τριάκοντα δύο !

Χ ω ριχ ίς  tiaipx0fiernc tk  γραψΰον πρωτοχο.Ι.Ιιοτοϋ. —  
Καλημέρα, χύριε πρωτολγ,στή ; . . .

Π ρωτοχοΛ Α σζή ( ί ζ ω φ ρ ίΥ ύ Υ .— Α ϊ ; π ώ ς ! . ,  τ ί  είπες ά θ λ ιβ ;..
‘Ο Χωρικός μένει έμβρόντητος.

’Ε ρ ώ τ η σ ή .  Ilotz είναι τά  έντονώτερα φωνητικά όργανα ;
Ά π ό χ ρ ισ ι^ .  Ό  χρυσός, ό άργυρος, καί τά  χαρτονομίσματα, 

δ ιό τι δ ι’ αύτών θαυμασίως ίντε ίνετα ι ή φωνή τοΰ λαλοϋντος.

Σχολαστικός δστις ούδε'ποτε ειχεν ϊδεί τό Αονδίνον, έλθών 
«ίς Παρισίους καί έχπλαγεΐς ίχ  τών θαυμασίων τής Γαλλικής 
«ρωτευούσης. «θεέ μου, άνεφώνησε, τό Αονδίνον δέν γνωρίζω, 
ά λλ ’ όποία διαφορά με-.αξΰ Λονδίνου καί Παρισίων!» .

Α σ ή μ α ν τ ο ι  παραψθορα 'ι  Λ ίζ ίω ν .— Μαρία, νά μοΰ π η ; πού 
κάθεται ό ά ιω μ β ιρ η c’ Κυρ Μιστοκλής* ;— Νά σου πώ Σταυρ·ύλα. 
Παίρνεις αΰτόν τά δρόμο, περνάς άπό τή J i α όόχου*  Π η γ ή ,  ά -  
φίνεις ύστερα τό ΊσοΜ ομ ι ϊο1, τό Ι Ια ραπ ισ τή/ ι ιο *  τήν Ά ρχαδ ιμ ίο ·1 
κα ί τρχβας χατά τήν Ά ο χ ρ υ Υ ο μ ί β ? . ’Εκεί κοντά »Ζνε τό γρα
φείο ενοΰ οονΛ ογράφον1, τό λοιπόν άποπάνου κάθεται 6 Κυρ 
Μι^τοχλής.— Μπά ! νά μ$ά βασιλική άμαςα* ποιός είναι μέσα j 
.— Είναι ό ά ν ά δ ο χ ο ^ .

1 r e w p j T s n ; .  1 θ « ( ϋ » τ » χ λ ΐ ς .  *  Ζ ί Λ ο ί ό χ ο υ .  4 Ν ο β ο χ ο μ ιΓ β ν ,» Ι Ι * ν ϊ π ι « τ ή ( » ι * ν ,

* 7 ’Atruvojii*. · Σ«(*όίλ*ιβγ(ΐ*φιυ. * Λι*8#7_ος,
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ΔΗΜΟΤΙΚΙ1 ΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΤ ΙΤΑ Λ ΙΑ Σ.

' ΐ
Ε Λ Ε Γ Ε  Ι Ο Ν .

Τ ί ϊ χ « ,  τ ί  Η·άνά V·™'
Ποΰ σέρνει άνάποδα τά  μαλλιά ;

— είς εσέ α χα^ιΜ α* μο-Α
Ηόΰ πάει ά χάου3 εις τή σκότι·ιά.

'(> - ί  ε/ει, τ ί εχει μάνα μου,
Ποΰ ήκόύεσάι ά"'4 σε πά° μεριά ;

Ί-ενσεύω είς έσέχ καψέδδα μου 
Ποΰτμ’ έμαύρισε σά καπνιά.

"Ολχις, όλαις ή μάναι ήκλαίουνε,
Ήσύρ'·'θυ·νε ανάποδα τά  μα^ιά ,

*Αφ?ς νά χλάψουνε τάς μάναις μιζ=·ρ=·
Ποΰ Vfά'Όυ.ε τά  παιδιά.

  -------

Π Ρ Ο Σ  ΤΟ Ν  ΘΕΟ Ν .

Ό  Γύριό8 που έν ϊ/ει γερουσία ,
Νυχτανημερα παντα το λοοευω ,

•'Em ενα μοναχό, σώματα τρια,
’Εκείνο κράζω, σε εκείνο πιβτέγω .

"Ενε δύω ποΰ τοΰ κάνου(ν) συνοδία.
Πάντα γανατιστή τόν άδορεγω ,

Κράζοντα *ήν 'Άγιο-Π αναγία,
Σ ί  δαύη τούτη ψύχή ρα/.κομαντέγω” ,

ι  l ‘ e o s » r e ,  Ί τ . λ . ο τ ί  σ ύ λ λ ο γ ο * * · ,  ’  Ω »' Τ*4 ^
t , „ ;  κ α ψ ο 5 X λ  * ,  unoxopnTixbv x * i β-οττίυτιχον. Κ »τω .
« ΜχΧΧιί. 7 Ί τ β λ ιβ τ ι  m isero , τ ά λ α ; ,  ά β λ η ς .

• Κύριος. * Γ ΐρ χ ς . 10 L o d aro , ί« α « « Γ ν .  11 Π « π « ύ » .  \  or ,
■vjeutiv. 13 R aecom m o ndare , o tm a -* v * i, α υ ^ τχ ιν ιιν .

ίΐ<22.

Α.Ι ΙλΙΛΛΙΜ  Κ Λ Ι ΤΑ ΙλΙΑΑΛΙΑ.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ.

( Ε κ  το υ  Γ αλλ ικο ί» δπό Α . Κ .)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

ΒΟΜΒΑΙΗ.
’Α πο  Β ενετ ία ς  » ίς  B m o a i-n v . Έ π ι  του π λ ο ίο υ  ■« Σ ο υα ά τρ α . Π ρώ τη  ά π ό -  

ψ ι ς  ττ ,ς  Β ορ ,βα ίη ς. fU μ ε 'λα ινα  π ό λ ις .  Π χ νη γύ ρ ε ις  τ ώ ν  Φ ανώ ν. ‘ Ο εν 'Ι ν δ ία ι ς  
α γ γ λ ικ ό ς  β ίο ς , Γ ενη  κα\ α ιρ έσ ε ις  τ ώ ν  Ι ν δ ώ ν .  Γάα,ος π α ρ ά  τ ώ  σ·ρ Μ ο υ γ γ ο ύ λ -  

δ ας Ν α Ο ω ^ π ά ϊ. Ο ί Π αρ σ ίς . Έ σ π ε ρ ΐς  π α ρ ά  το» δ ιο ικ η τ η . *Γ ποδοχή  το υ  π ρ ί γ 
κ ιπ α ς  τη ς  Ο υα λ ία ς  ε ίς  Β ο μ ,βα ίη ν . Ι Ια ντ ,γυ ρ ις  τ ώ ν  Σ χ ο λ ε ίω ν . *Η δηιχοσία  ε κ -  

π α ίδ ε υ σ ις  εν τ γ  Ί ν δ ικ ν ΐ.

Τή 8? όκτωβρίου 1875 επέβην έν τφ  δρμω τής Βενετίας 
τοΰ ατμηλάτου της χερσονησϊακής καί της ανατολικής Ε τ α ι
ρίας, άποστολής εβδομαδιαίας είς Βομβαίην μετά της κλασσικής 
επιγραφής «φάκελλος τών Ινδιώ ν» τήν δε 16 ’1'1 εΐδον άνβιγομέ- 
νην ενώπιον μου τήν διώρυγα τοΰ Σουέζ, ήν δύναταί τ ις  νά 
θεωρή ώς τόν προ'δομον τών άπωτάτων χωρών τής ’Ανατολής. 
Δέν θά μακρηγορήσω έπί τών περιστατικών τοΰ ήμετέρουδ ιά- 
πλου άφ’ ου τοσαύτη έγε'νετο κατάχρησις τών αφηγήσεων τών 
έπιθαλασσίων συμβάντων σχεδόν έν άπάσαις ταϊς θαλασσοπορί- 
αις ταϊς όπωσοΰν μακραΐς."Αλλως τε ό είς τάς Ινδίας διάπλσυς 
κατέστη παίγνιον, άφότου έγκατελείφθη ή αρχαία όδός ή τό 
Εΰελπι άκρωτήριον παρακάμπτουσα. ’Από Βρενδισίου είς Βομ- 
βαιην ή κεκανονισμένη διάρκεια τοΰ διάπλου έστιν έπτακαίδεκα  
ήμερων έπϊ καλλίστων ατμηλάτων, άτινα  άμα έζελθωσι τής 
Μεσογείου, είσϊ βέβαια νά πλεύσωσιν έπι 6 ή 8 μήνας έπί θα
λασσών γαληνιαίων ώς αί λ ίμνα ι. Τά κυριώτερον όμως δυσάοες 
στον εγκειτάι έν τω  τρομερω καύσωνι, δστις γ ίνετα ι αίτιος θα
νάτου εις πλείστους έπιβάτας. Τήν φοράν ταύτην, τό πλοϊον ά* 
πώλεσε τόν ιατρόν του, νέον παρέχοντα χρηστάς ελπίδας, 8ν ε- 
ςησθένωσε κακοήθης πυρετός, ύφ’ ού δυστυχώς προσεβλήθη έν
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’Ιταλία. Τό <)ζ λυπηρόν τοΰτο συμβάν συνετέλεσεν οΰκ ολίγο·/ 
εις τήν κατήφειαν τοΰ διάπλου, καθ’ 8ν μάτην έζνίτει τις τήν έγ-* 
καρδιον εκείνην οικειοτητα καί ευθυμίαν τήν τοσούτον συνήθη 
έπί τών ύπερωχεανείων ατμοκίνητων.

Τεσσαρες Εταιριάι εκτελοΰσιν τά  νΰν την μεταξύ Εύρώπη^ 
καί Ινδιώ ν υπηρεσίαν ό Αυστριακό; Λόύδ όστις εδρεύει έν Τερ
γέστη, ή 'Εταιρία Rubattino ήτις όρμαται έκ Γενούης, α ί 
εθνικαι διαπορθμευσεις, αί διακλαδούμεναι άπό Μασσαλίας 
πανταχοσε τής Ανατολής, και τέλος ή χερσονησιακή και ανατο
λική Εταιρία η αναχωρούσα ένταυτω εκ Σαοϋθάμπτονο^ και Βε
νετίας. 'II υπηρεσία τής τελευταίας ταυ της εταιρίας επί πολίϊν 
χρόνον ένομίζετο ώςή ασφαλέστατη, άναπαυτικω τάτη καί τάχ ι
στη. Ά λ λ ’ άπο τίνος ελαττοΰται κατα  ταύτα,- επειδή στενο- 
χωρειται υπό τής διοργανώσεως τών αντίζηλων αύτής εταιριών. 
’Αλλά καίτοι αύτα ι μεταφέροΰσι τους έπιβάτας αύτών άντί έ- 
λασσονος τιμήματος, πορω απεχουσι τοΰ ναποκτήσωσι την υπό* 
ληψιν εκείνην ή τ ις  κάμει νά συρρέωσιν οί έπ ιβάται έπί τά  αγ
γλικά ταΰτα  πλοία* όμολογητέον πρός τούτοις ότι αύτα ι λαμβά- 
νουσιν ικανας επιχορηγήσεις εκ τών ιδίων Κυβερνήσεων, εν ώ ή 
χερσονησίακη και ανατολική μόλις λαμβάνει μικρόν· χοηματικόν 
■ποσόν διά την μεταφοράν τοΰ φακέλλου. ’Επέστη ό χρόνος ϊν«  
καί ή Α γ γ λ ία , εάν θέλτι νά διατηρηστι έν ταϊς χερσίν αύτής μέ
σα μεταφοράς ασφαλούς καί ταχείας πρός τάς άνατολικάς κτή
σεις, νά παραιτηθν) καί αύτή τών αυστηρών οικονομικών μέτρων 
της. ’Αλλά φερ’ ίδωμεν εάν δέν θά προτίμησή νά έπιφυλάςνι τάς 
έπιχορηγιας ταύτας τώ έν τϊί κοιλάδι σχεδιαζομένψ σιδηροδρό- 
μ φ , όστις ήθελε συντεμει κατά τό γ  τήν άπόστασιν άπό Αον- 
Ηνου εις τα  σύνορα τής ’Ινδικής, έ'.πολ,ιτίζων έν ταύτώ  πολ- 
λας επαρχίας τάς παλαι εύφορωτατας τού κόσμου,νΰν δέ άποκα- 
ταστασας άγονους υπο τής άκηόειας καί τοΰ φανατισμού τών 
Μουσουλμάνων.

Μέγα μέρος τών ημερών μου διήγον μελετών πονηματά τινΧ 
απερ εϊχον κομίσει μ ετ’ εμού έξ Εύρώπης, καί συνδιελεγόμην 
μ*·τά τών συνοδοιπόρων μου περί τής θαυμασίας χώρας ήν ειι.ελ-
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^όν νά έπισκεφθώ πρώτην φοράν. Οί πλεϊστοι τών επ ιβατώ ν η- 
σαν Ά γγλο-Ίνδοί υπάλληλοι έπίάτρέφόντες έξ Α γγλ ία ς  μετο 
τήν λήζιν τής άδειας των, “Οπερ όμως μ’ έκαμε μάλιστα ν’ ά 
πορήσω έν ταίς συνδιαλέξεσι τα ύτα ις  ητο ή διαφωνία τών κρί 
σεων και αύτών των τ*λ7)ρο(ροριών των οβχ/,ΐζ ερώτων ocuτου 
έπί τής κοινωνικής καί πολιτικής καταστάσεως τής Ινδική  
καί πρό πάντων ά'μα προυκειτο περί τής ιθαγενούς κοινωνία 
’Α λλ’ εί καί αί διαφωνίαι αυται Ινέβαλον εις τόν νοΰν μου άρ 
χανίαν τινά,ούχ’ήττον ε'σχον τήν άςίαν τού νά άποκαλύψωσιν 
ύπαρχής τήν δυσκολίαν πάσης άμερολήπτου έκτιμησεως, ώς έ 
σης καί τον κίνδυνον πάσης εσπευσμένης γενικεύσεως έν χ ι 
παριστώσν) τοσαύτην ποικιλίαν γενών, γλωσσών, θρησκειών κ 
ηθών.

Τί) 2 3  προσηγγίσαμεν εις Ά δέν μέ καθυστέρησιν δύο ήμερα 
.ένεκα τής βραδείας διαβάσεως έν τή διώρυγι τού Σουέζ καί τ 
λος τή 31 περί τήν αύγήν είσηρχόμεθα εις τόν όρμον τής Βου 
βαίης. Είναι κόλπος εύρϋς ούτινος τό ένδον άνευ ύπερβολής π 
ρέβαλον πρός τον κόλπον τής Νεαπόλεως. Ή  σύγκρισις ειν  

δυνατή μόνον όταν άφαιρεθή ό Βϊζούσιος έκ τής άπαραμίλου ι 
κόνος τής άκτής τής Καμπανίας. Α ληθώς όμως είπεΐν τά  π 
ριζ τής Βομβαίης έχουσι πρός τούτοις τήν έξαισίάν βλάστησ 
τών τροπικών χωρών, ή τ ις  καλύπτει τούς λόφους τού ένδοτάτ 
μέρους. Αύτή δέ ή πόλις κατέχει αριστερόθεν είσιόντι γλώσσ*. 
επιμήκη γης χρησιμευούσης ώς φραγμού κατά τοΰ ωκεανού, έν( 
δεζιόθεν ύπέρκείνται νησιδίων δασωδών ή πετρωδών αί πρώτα ι 
βαθμίδες όγκου πόρωθεν φαινομένου διακρινόμεναι διά γράμμι 
κυανών.

Κκτέλυσα καλώς ή κακώς εις τό τέταρτον πάτωμα ύπερρ 
γέθους ςενοδοχείου κειμένου έν τώ  μέρει τής πόλεως τοΰ κα/ 
μένου Φρούριον, συνοικίας έγγυτάτης τή  παραλία^ Ή Βομβ 
σχηματίζεσαι δια τριών ούτως ειπεΐν πόλεων. Ίο φρού- 
εμπεριέχει τά  γραφεία τής Κυβερνήσεως, τάς δημοσίους οίκο 
μάς καί εμπορικά καταστήματα τών Ευρωπαίων. Κατά τό έ 
fov άκρον κείται ή συνοικία τού λόφου Μαλαβάρ έν η κάτοικό.
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σιν οί έν τέλει ύ.τάλληλοι έν έπαύλεσι διεσπαρμένες έν μέ“ 
σιρ άνθ'/ιροτάτων κήπων. —  Τέλο; έν τώ κέντρω τό ίθαγενέ; 
«μέλαν» άστυ οττερ είναι καταλληλότατον u z  έ< πλνίςνι τόν νέη-> 
λυν διά τε τή ; λαμπρότατος αυτού καί διά τής πρωτοτυπίας. 
Ένόμιζον δτι Θά εΰρισκον πόλιν άγγλικήν ή τό τίολϋ αραβικήν 
πόλιν κατά τά μδλλον η ήττον ήλλοιωμένην διά τής ευρωπαϊ
κής έπιδράσεω;, παραποίησίν τινα  τ6ύ Λονδίνου ή τοΰ Λιβερ' 
•πούλ, κατάλληλον είς τό κλίμα μετά Λροσθή·/.ης μικράς τίνος 
Mogador ή μικρά; ’Αλεξανδρείας έχούσης σκοτεινά; οδούς, όμο- 
ειδεϊς άνευ εξοχών καί θυρίδων, ενθα πάσα ή δοαστηριότης πε
ριορίζεται έν ταίς ισόγειοι; άποθϊίκαις. 'Οποία ύπήρξεν ή ε/.πλ/,- 
ξίς μου δτε καταλιπων τά ; εύρείας όδοΰς κα ίντάς πλατείας  
τοΰ Φρουρίου εύρέθην πρώτην φοράν ενώπιον μυθώδους πολυτε
λείας τή ; Χαλιμάς, ή* τ ι;  άφοϋ ετερψε τήν ιΐαιδι/.ήν μου ηλικίαν 
μέ φαντασιώδη ’Ανατολήν, βραδύτερον μοί παρέστησεν έσφαλμέ- 
νω; τήν πραγματικήν ’ Ανατολήν. Αί άγοραί αί μάλλον συχναζό- 
μεναι τοΰ τουρκικοΰ ή ’Αραβικού κόσμου μόλις δύναντάι νά μ ι-  
μηθώσιν ασθενώ; τήν ποικιλίαν τών γραμμών, τόν πλοΰτον τών 
χρωμάτων, τήν ζωηράν κίνησιν τοϋ έζωτερικοϋ βίου, α τινα  πα- 
ρίσταντο ένταϋθα καί έν τ α ί;  έλαχίσταις γω νία ι;. Όδοί ακανό
νιστοι μέν άλλ’ αρ/.ούντως εύρείκι, ύψηλαί οίκίαι διαφέρουσαι 
άλλήλων ώ ; πρό; τόν αρχιτεκτονικόν ρυθμόν και τά  χρώματα, 
ισόγεια μεταβληθέντα είς μαγαζεϊα ένθα έπιφαίνονται πάντα τά  
έπιττ,δεύματα καί τά  εμπορεύματα τής Ινδικής, συμπύκνωμα 
οροφών έξεχουσών, κιόνων, έξωστών διαφόρων ειδών, στοών 
μετά κιγχλίδων έκ ξύλου γεγλυμμένου καλυπτομένων ύπό δωμά
των κατά τόν ιταλικόν τρόπον ή στεγών κατά  τόν όλλ&νδικόν, 
αετωμάτων πεπλήρωμένων κοσμημάτων καί αναγλύφων άγαλ- 
ματίων, συμβόλων περιπεπλεγμένων καί άλλοκότων —  μέ έξέ- 
χοντα κοσμήματα έπί τοϋ θόλου λευκού μωαμεθανικού τεμένους 
ή έπί τής έλαφρώ; πεπιεσμένη; πυραμίδο; ναοϋ Ίνδικοϋ (pago- 
des) —  πάντα τά  είδη τή ; αρχιτεκτονική;, πασαι αί χροιαί 
τοΰ πινακιδίου τοϋ ζωγράφου εύρίσκονται συμπαρατεθειμέναι i v  
συνόλψ παραδοξοτάτω καί τά  μάλιστα επ ιδεικτική , δπερ κ«ί
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δ·.’ αύτοϋ ετι τοϋ άσυγκεράστου αποπλανά τήν φαντασίαν, συγ
χέει τήν κρίσιν, καί συμφωνεί άλλοι; τε πρό; τήν ποικιλόχρουν 
θέαν τοϋ πλήθος τοϋ έρριμμέ/ου είς τά φανταστικόν τούτο 
πλαίσιον.

Ή αύτή ποικιλία έν τα ΐ; ένδυμχσίαις, α'ίτινε; λαμβάνουσ1 
πάντα τά  χρώματα τοϋ ουρανίου τόξου, καί έν τα ί;  άποχρώσεσ1 
τής επιδερμίδα;, ήτις δ ι’ ανοιγμάτων ένδύματο; κατεπτυγμέ- 
νου κατά τον ’Ασιατικόν τροπον δεικνύει τελείαν κλίμακα τού 
ανθρωπίνου χρωματισμού- άπό τών Άούων τού βορρά, οϊτινέ; εί- 
<ιι σχεδόν λευκό*., μέχρι τών Δραβιδιων τή ; μεσημβρίας, ο ΐτ ινε ; 
είσι σχεδόν μέλκνες.

Ίαϊνοι άλω; λευκά ένδεδυμένοι, μωαμεθανοί φέοοντε; ύπερ- 
μεγεθεις κιλάρεις έρυθράς ή πρασίνας, βραχμάνοι λευκοπόγωνες 
με τά ; συμβολικά; των ταινίας, Ιίαρσοί πυρολάτραι μέ ερυθρά; 
•περ.ισ/.ελίδας καί μ έλα να έπενδύτην καί μίτραν έπί τής κεφα
λής έκ κηρωτού ύφασματος, κομψώς ένδεδυμένοι Κινέζοι, μέ κεν” 
τητας έμβάδχς, με κυανά; περισκελίδας, με περιχιτώνια μετά
ξινα έπί χιτώνα.; λευκού έ/. μ ετά ξη ;, σκιάζονται ύπό ύ-  
περμέγεθες άλεξήλιον τήν κεκαρμένην κεφαλήν καί πατρο- 
παράδοτον ούράν. "Απαν τό πλήθος τούτο κινείται, συνδιαλέγε
τα ι, γελά και εμπορεύεται ώ ; άν ει μή ύπήρχον διαφοραί γενών 
καί θρησκευμάτων.

Αι μ«. ιαςυ ΙΙαριών και Ευπατριδών διακρίσεις ©αίνονται έκ 
των εςεων τοϋ οικογενειακού βίου, ή δέ πληθΰς τών αιρέσεων 
εγενετο πάντοτε έν τή Ινδική ώ ; έν ’Αγγλία άρίστη σχολή ά- 
νεξιθρησκεία;. "Ομως τήδε κά/.είσε κατα/.αθ/ίμενο; έν τή  γω
νία οδου τινο ; φακίρης ήμίγυμνο; ύποτονθορίζει προσευχάς ή ά- 
ρ̂ α; πλάσην καλάθου μεταβεβλημένουεί; όψοδόχην,ή ευσεβής Ίν- 
ύά, ταθείς ένώπιον ναιδίου έχοντος όψιν έργαΓ'Λρίου,όπου άνάπτει 
λύχνος ένώπιον ειδώλου άπειρο/.άλως κεκοσμημένου,συγκλείει τάς 
χεϊρας, y ι^ρ.ίζει λόγους τινάς ευκτήριους, έμβάπτει τά,ν δάκτυ
λον εις δοχειον μιλτου, ΐνα χαράξη τό διακριτικόν σημείον τής 
αιρεσεω; του έπί τού αύτοϋ μέρου; τοϋ μετώπου έφ’ ου οί καθο
λικοί γράφουσι σταυρόν έκ σποδού τήν πρώτην τετάρτην τής



:σσ«ρακοστής, τέλος δ’ απέρχεται μετά βαθεΐαν ύπόκλισιν ά.φ!, 
ι κρούσνι διά τής χειρός τόν κώδωνα όστις κρέμαται άπό της 
ροφης.

’Αλλαχού παρά τινα  ίεράν δεξαμενήν η τ ις  βρέχει τάς βαθ
μίδας ναού ήμίσεια δωδεκάς ζογχίδων, όκλαδόν συγκαθημένων 
ίπό γ ιγαντια ίαν συκήν (ίεράν σύκήν), άσχολοΰνται εις τό νά 
ιαλλω πίζω ντα ι λευκαίνοντες τό στήθος αύτών διά σποδοΰ, τουθό- 
τ?ρ έινί τό μόνον είδος τοΰ πλύνεσθαι.

’Α λλ’ ΐδου επέρχεται συνώθησις Ιναντίον τών προσπαθειών 
ΐγχωρίου αστυνομικού κλητήρας φέροντος κυανοΰν επίχιτώνιον 
καί κίτρινον κάλυμμα τής κεφαλής,επισείοντος δέ τήν συμβολι
κήν ράβδον του μετά δεξιότητος αξίας τής τών έν Αον- 
Οινφ συναδέλφων του' εοχεται ήγεμών έπιστρέφων εις τήν κα- 
τασκήνωσίν τού ένδεδυμένος σηρικόίς καί χρυσοΐς ίματι'οις, 
παρελαύνων επί γνησίου άραβικού ίππου καί συνοδευόμενος υπό' 
τοΰ πρωθυπουργού του καί τριών ή τεσσάρων σιπαιδων έν μεγά
λη στολν) κρατουντών λόγχην εις τήν χεΐρα. 'Ή διαβαίνει κη
δεία τ ίς  μέ τό φέρετρον καί τούςθρηνητάς της· εάν ό νεκρός εί
ναι κεκλεισμένος εντός φερέτρου κεκαλυμμένου δι’ άνθέων, ή εκ
φορά διευθύνεται εις τό μουσουλμανικόν νεκροταφεΐον* εάν άπλώς 
καλύπτετα ι δ ι’ οθόνης, ήτις  άμυδρώς διαγράφει τά  δύσκαμπτα  
μέλη του, τότε είναι ’Ινδός 8ν υπάγουν νά καύσωσιν έπί πυρδς 
παρασκευασθείσης ύπό τής οικογενϊίας του. Τά πάλαι ή γυνή 
■-ου συνεκαίετο Ικοΰσα ακόυσα, άλλ’ ή αγγλική κυβέρννισις έθε- 

άπευσε τό κακόν ούχΐ όμως άνέυ δυσκολίας, κα'ι οΰτω τήν σή- 
μερον αί απαρηγόρητοι χηραι εισ'ι σπάνιαι καί έν αυτί) τν) Μα- 
λαβάο·/). ' ’Εάν τέλος εΐσί Παρσοί οί άποτελοΰντες τήν νεκρικήν 
συνοδείαν, πορεύονται κατ’ εύθεΐαν εις τους πύργους τής Σιγής 
δπουτό σώμα εκτίθεται έν ύπαίθρω ινα γίννι βορά τών κοράκων 
καί τών γυπών.

Τό μόνον χρωμάτισμα δπερ λείπει έκ τής τοπικής ταύτη ς  
εικόνος είναι ό ’Ελέφας. ’Αλλά φρονίμως π'οιοΰν'τες άπηγόρευσαν 
τήν εις τάς μεγάλας πόλεις είσοδον αύτοΰ, όπου ήδύνατο νά ά-
veTpiftr, ιππείς καί πεζούς. Προσκρούει τ ις  όμως αν* παν βη-
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|4α καθ’ αμαξών άρχάιομόρφων συρόμενων ύπό βοών δια*ρινομέ- 
νων ύπό τών πεπλατυσμένων κεράτων καί τής μεγάλης κυφό- 
τητος αύτών.

Οί πλούσιοι Βαβού χρώνται ετι φορείοις ύπό υπηρετών εν 
στολνϊ φερομένοις.

Ά λ λ ’ οί ιθαγενείς ηγεμόνες ήδη άρχίζουσι νά διαγινώσκωσι 
τήν αξίαν τών έπί ελατηρίων οχημάτων, εν οίς αναπαύονται 
μετά τών κυοιωτέρων άξιωματιζ,ών των. Τήδε κάκεϊσε φαίνον
τα ι καί τινες εύρωπαϊοι ή τουλάχιστον Εύρασιανοί (μιγάδες) οΐ- 
τινες προκειμένου νά έκλέξωσιν έν εκ τών δύο γενών φυσικώ τ φ  
λόγω παρεδέχθησκν τά  ήθη καί έθιμα τοΰ ίσχυροτέρου. Ά λ λ ά  
τά  ολίγα ταΰτα  δείγματα τ&ΰ ευρωπαϊσμού εξαφανίζονται πνι- 
γόμενα έν τη μεγάλν) ταύτνι τύρβν) τής Α νατολής ητις κυμαίνε
τα ι ύπό τόν ήλιον τής Ινδικής όπως αί κεχρωμκτισμέναι ύα
λοι γιγαντιαίου τινές καλοεισοσκοπείου. Αισθάνεται τ ις  ότι εύρι- 
σκεται έν χώρα ένθα απέναντι χιλιάδων τινων "Αγγλων ϊσταν- 
τα ι διακόσια e/.aToauuota ’ίνδών.L k k

"Ήδη επέρχεται ή εσπέρα. Συνέπε«ε νά τ, γ/.'. ή εσπέρα τής  
Δεουαλής, ήτοι εορτής τών φανών, ή τ ις  σημαίνει τήν άνανέω- 
σιν τοΰ ’Ινδικού έτους.

Καθ’ όλον τό μήκος τών εξωστών καί τών γείσων διήκουσι 
σειραί λυχνιών εκ φλοιού κοκοκαρύων, α ΐτινες διαγράφουσι πυρί- 
ναις γράμμασι τά  σκιαγραφήματα τών ελάχιστων οικοδομών. 
Εις τά  ενώπια έκάστης οί/.ίας άνάπτονται στέφανοι εκ φανών 
σινικών έ/. χάρτου πρασίνου ή ροδόχρου πολλαπλασιαζομένων έν 
τοΐς κρυστάλλοις καί τοΐς πολυελαίοις τών σκιάδων, έν ω άπό 
καιρού εις καιρόν βεγγαλικών τ ι πΰρ φλογοβολούν έπί τής κορυ
φής στέγης τίνος έκπέμπει απαυγάσματα έπί τών αντικειμέ
νων τών έν τοΐς έργαστηρίοις συνεπισεσωρευμένων. Τό πλήθος εξα 
κολουθεϊ ν’ αύξάνγ, καί καθίσταται ζωηοότερον, α ί βαθμίδες τώ\ 
ναών λαμπρώς φωτιζόμενα,ι καλύπτονται ύπό τοΰ πλήθους τ ο  ̂
■πιστών, έν τώ  ένδοτέρω οί κώδωνες καί αί σάλπιγγες προσβάλ· 
λουσι τήν άκοήν δ ι’ ήχων παοαοώνων./λ* I »

Έκ τής ασθενούς ταύτης περιγραφής δύναται εκζστος*·
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-/ρίνη όποία ύπήοξεν ή έν Βομβαάι πρώτη μου έντύπωσις. Διά 
δέν θά. έκπλήξω ούδένα λέγων, ότι έπέστρεψχ οua.Se, έχων τους 
οφθαλμούς καί τό πνεύμα μάλλον κεκμηκότα ή μεθ’ ολοκλήρου 
ημέρας άνάγνωσιν εν σιδηροδρόμφ. Ήτοιμαζόμην νά έρωτήσω έ- 
μαυτόν |άν άπλώς δέν εϊχον καπνίσει orctov έπί τής Σουματρας 
καί έάν ή δύναμις του φαρμάκου τούτου έπενεργούσα έπ ί τών 
αίσθήσεών μου δεν μέ είχε βυθίσει κατά φαντασίαν είς πέλαγος 
παοαδόξων γραμμών καί τερπνών χρωμάτων.

Τήν δέ έπιούσαν, μισθώσας ιθαγενή θεράποντα δυνάμενον 
νά μοί χρησιμεύση ώς διερμηνεΰς καθ’ δλην τήν διαρκειαν τής 
διαμονής μου, μετέβην νά έγχειρίσω είς τόν λόφον Μαλαβάρ 
συστατικάς τινας έπιστολάς, δοθείσας μοι πρός τούς υπάλληλους 
τής Διοικήσεως. Περιττόν νά ε’ίπω δτι πάντες με ύπεδεχθησανμετά 
τής φιλοφροσύνης έκείνης τής καταστάσης παροιμιώδους παρά 
τοίς έν Ινδ ία  Ά γγλο ις , δ ι’ αύτών δέ αμέσως κατέστην ένήμεοος 
τών συνηθειών τών έπικρατουσών έν τή άγγλοϊνδική κοινωνία,

Έάν οί Γάλλοι διακρίνονται Ιπ ΐ φιλοκαλία οί Ά γ γ λ ο ι δια- 
τελούσιν άνευ ι^τιζήλω ν έν τή έπιστήμνι τής άναπαύσεως (com
fort), ητις  Ιστί λέξις τής γλώσσης αύτών δυσερμήνευτος. Πρέ
πει νά είσδύσγι τ ις  είς τόν οικιακόν βίον των δπως έννοήση τ ίν ι 
τρόπφ διωργάνωσαν άντίατασιν κατά  τοΰ υπερβολικού καύσω- 
νος τοΰ κλίματος. Περί τήν οικίαν υπάρχει εύθαλέστατος κήπος 
έν ω α ί γιγαντια ϊα ι πτέρυγες τών Ι'κώτ άναμίγνυνται τοίς φοί- 
νοιξι, ταϊς συκαΐς, τα ϊς βανανέαις, ένί δε λόγφ πάσαις ταϊς 
ποικιλίαις τής Τροπικής βλαστήσεως. ΛΕν πάτωμα τό πολύ, 
πολλάκις δε άπλούν ισόγειον άνυψούμενον ολίγους πόδας καί 
σκεπαζόμενον ύπό ύπερμεγέθους στέγης μέ έξέχοντα γείσα έν 
ε’ίδει σκιάδος αποτελεί τήν κατοικίαν. Πανταχοϋ μεγάλβα θολο- 
σκεπείς αίθουσαι ενθα επικρατεί άμυδρόν φώς. Έ πί τού δαπέ
δου είσίν έστρωμέναι ψίαθοι έκ σχοίνου, έν δέ ταϊς γωνίαις τέ -  
θεινται εδραι ή μάλλον είπεϊν μακρά καθίσματα έκ καλάμου, 
άτινα διά μόνης τής θέας αύτών παρακινούσιν είς νωχέλειαν 
καί άνάπαυσιν. νΕχουσι τοίχους πα^υτάτους δπως κρατώσιν έν 
«ποστάσει τόν εχθρόν. ’Ά πειρα ανοίγματα μετά δικτυωτών ΐνκ
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έλκύωσιν τό ρεύμα τού άέρος, άτινα  είσί τόσον απαραίτητα έν- 
ταύθα όσον έπίφοβα παρ’ ήμϊν, καί έν τοίς SriU. οσίο ις  καταστνί- 
μασιν καί έν ταϊς ίδιωτικαϊς οίκίαις έν τώ κοιτώνι, έν τώ έστια- 
τορίω, έν τοίς διχ,αστηρίοις έν τοϊς γραφείοις καί έν αύτοϊς τοίς 
ναοϊς, έν ένί λόγφ πανταχού δπου ό Εύρωπαίος προσκαλείται νά 
τρέφηται, νά κοιμάται, νά γράφν), νά προσεύχηται ή νά σκέ- 
πτητα ι είναι βέβαιος δπθάεύρν) κρεμάμενα είς τήν οροφήν μακρά 
τεμάχια ύφάσματος (punkas καλούμενα), ε ίςτά  όποια άπλούστα- 
τος μηχανισμός συνιστάμενος εις καλώδιον έν τή χειρί ιθαγενούς 
μεταδίδει έπάνωθεν τής κεφαλής τών παρευρισκομένων κίνησιν 
ικανήν τού άέρος ΐνα μεταδώσ/ι είς τούς έν ίδρώτι λουομένους δυ
στυχείς έλαφράν αύραν. Είσί τινες οί διατεινόι/ενοι δτι ό εύρω- 
παίος δύναται ένταύθα νά ζή άνευ χιτώνος— εάν θέλη νά έν- 
δύηται κατά  τόν ιθαγενή τρόπον— άλλ’ δτι δέν δύναται νάάντέ- 
χνί είς τό κλίμα άνευ πούνκας καί άλεξικώνωπος. Δ ιατί λοιπόν 
οί ’Ά γγλο ι οί τοσοϋτον νοήμονες, προκειμένου νά έφαρμόσωσιν είς 
τάς απαιτήσεις τού κλίματος τήν κατασκευήν τής κατοικίας των, 
έπιμένουσι νά διατηρώσιν έν ταϊς ίδ ιω τικαϊς αύτών έξεσι συνή
θειας καί ήθη δλως άσυμβίβαστα τώ  κλ ίματι τής ’Ινδικής ; 'Η 
μόνη στιγμή τής ημέρας, καθ’ ήν ό Ευρωπαίος δύναται νά παρα- 
δοθή είς τήν υγιεινήν γύμνασήν πεζού περιπάτου είναι πρό πάν
των έν ώρα θέρους από τής 5 μέχρι τής δ*1- πρωινής ώρας. Ά λ 
λα πώς νά έγείρωνται άμα τή αύγή έν φ  άφ' ού γευματίσωσιν 
περι τήν S ’"1 μένουσιν καί έν τή λέσχη ή έν τώ  χορώ μέχρι 
μεσονυκτίου ; Έ ξ άλλου δε καί οί ιατροί συμφωνούσι λέγον- 
τες οτι το κλίμα τούτο άπαιτεϊ όλίγην τροφήν, ήκιστα δέ τρο- 
ο/,ν ζωικήν, ’ΐδέτε τόν ’Ινδόν* καίτοι ισχνότατος άναλαμβάνει 
πασας τας έργασίας, α ιτινες θά ήσαν λίαν έπίπονοι τοϊς Εύρω- 
παιοις. Οί άχθοφόροι f x o v J o i J  έ-ιτελούσιν οδοιπορίας άνευ στάθ
μου με πλήρες φορτίον, δπερ θά έκαμνε νά δειλιάσωσιν οί ρω- 
μαλαιότατοι τών Εύρωπαίων αχθοφόρων. "Εκαστος ύψηλού βαθ
μού ιθαγενής εχει δρομείς συνοδεύοντας τήν άμαξαν αύτοΟ ύπό 
τάς ακτίνας ήλίου καίοντος, καί κρατούντας ριπίδιον είς τήν 
χεϊρα έπ ί πολλάς συνεχείς ώρας. Ημέραν τινά  είδον έγώ αύτός
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αχθοφόρον βαστάζοντα επί κεφαλής τήν ιματιοθήκην μου κ&.; 
άκολουθοϋντα πεζή τόν τριποδιζοντα ίππον μου έπί ήμίσειαν 
βχεδόν ώραν. Παρατηρητέον ετι ότι τό πλήρωμα τής Ξουμάτρας. 
συνίστατο μόνον έκ μωαμεθανών ’Ινδών. Ό  πλοίαρχος δέν επαυεν> 
έπαινών ού μόνον τ/,ν πειθαρχίαν αλλά καί την ρώμην καί έπιτ 
τηδειότητα αύτών. Καί όμως οί άνθρωποι ούτοι τρέφονται δ ι’ 
άπλού ΰδατος, αλεύρου καί όρυζίου. Ό ’Ά γγλος τούναντίον άξιοί 
νά έξακολουθή καί ενταύθα τήν έν τή πατρίδι αύτοϋ δ ία ιταν, 
’■ΐδοϋ ή διανομή τών εστιάσεων παρά τοϊς Άγγλο-ινδοΐς, α ΐτ ι-  
νες ώς δύναμαι νά βεβαιώσω έξ ιδίας άντιλήψεως εΐσί τοσοΰτον 
συχναί όσον καί άφθονοι" περί τήν 6ην ή '7TJV ώραν άρχονται 
διά τοϋ (chota hazari) καφέ ή τείου μετά γάλακτος, άρκτου κ^Ι 
βουτύρου, ενιοι δέ προσθέτουσιν είς ταϋτα  καί ώά. Περί τήν 
9 ' ν ώραν πρόγευμα κρεατινόν. Περί τ/,ν 2  ώραν μ. μ. εχουσι τό 
tiffio , τούτέστι σούπαν, ψυχρά φαγητά, ίνδοπέπερι curry, οπώ
ρας κτλ . Περί τήν 7 ’!'1 ή S ’"1 ώραν τε'λειον γεύμα, Τέλος δέ 
περί τήν 1 0Τ1'' ή 11*1’ τέϊ<̂ ν μετά διπύρων εκτός τών έν τοϊς 
χοροΐς δείπνων. ’-Εννοεί τις  ότι διά τοιούτου έοεθισμού τό ηπαρ, 
τά  έντόσθια καί τό νευρικόν σύστημα ταχέως καί αναφανδόν 
έξανίστανται καί άνευ τών αποτελεσμάτων τοϋ R. κα ί Σ. ποτού 
προσφιλούς τοϊς Άγγλο-ινδοϊς, όπερ άρχεται έξ ολίγου βραν- 
δίου καί πολλής σόδας καί τελευτά δι' ολίγης σόδας καί πολλοϋ 
βρανδίου. Τί δ'έ νά είπω καί περί τοϋ ιματισμού αύτών. Τήν 
πρωίαν εχουσι τόν ορθόν νοϋν τοϋ νά φέρωσιν ενδύματα, ανοικτού 
χρώματος μέ είδος περικεφαλαίας έκ πίλου λευκοοχίου (helmet-) 
περιβεβλημμένου διά περιτυλίγματος εκ γάζης. Ά λ λ ά  δ ια τ ί 
κατά  τήν θερμοτάτη,ν στιγμήν τής ήμε'οας μεταξύ 11η« κοώ 
2*t μ. μ . νά μή δύναταί τις  νά έπισκεφθή τινα  άνευ τοϋ ζοφεροϋ 
κεκλεισμένου έπενδύτου καί τού έπί τής κεφαλής φρικώδους καί 
μελανός κυλίνδρου, άτινα. βεβαίως κινοϋσιν εις άλλόκοτον γέλωτ 
τα  τους αβροδίαιτους τών ιθαγενών άναπαυτικώς περιβεβλημμί’· 
νους διά τών κυμαινομένων συρικών ύφασμάτων καί μουσουλίνης.

'Υπάρχει όμως κοινωνική τ ις  συνήθεια κυρίως αγγλική, ητις  
μετενεχθεϊσα είς τήν ’Ινδικήν είναι αξία. παντός επαίνου ίδ ι« ς
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£χρά τοϊς άγάμοις νέοις* εννοώ τάς λεσχας. Οι Ρωμαίοι ειχον 
τό δικανικόν ρητόν tres faciunt collegium. Δύναταί τις ειπειν 
δτι όπου άν τρεις άγγλοι συναντηθώσιν άφεύκτως καθιδρύουσι 
λέσχην. Οί ξενοδόχοι καί οί ένοικιχσταί κατοικιών έν Βομβαί·? 
παοαπονούνται πολύ διά τόν πρός αύτούς ανταγωνισμόν τής λέ
σχης Βυκύλλης, καί όπως έξετάζουσιν αύτοι τό πράγμα ϊχουσι δ ί
κα ιον διότι άντί σχετικώς μικρας αμοιβής τά  μέλη καί αυτοί 
οί παρουσιασμένοι ξένοι δύνανται νά εύρίσκωσιν έκεί τροφήν καί 
κατοικίαν έν μεγάλνj άνεσει και πολυτελεία.

Ή λέσχη Βυκύλλη είναι αυτόχρημα άνάκτοοον θαυμασιως 
προσηρμοσμένον είς τό κλίμα μετά μεγάλων στοών καί ύψηλών 
μαρμαρίνων αιθουσών. Ά φ ’ ού άπαντα τά  δωμάτια καταληφθω- 
σιν,' δέχονται τους προσερχομένους έν σκηναϊς κειμέναις εντός 
κήπου σκιερού δεχομένου τήν πρώτην έκ τής θαλάσσης αύραν, 
άλλά δυστυχώς καί τάς ήττον ευάρεστους αναθυμιάσεις τών γε ι

τονικών τελυ-άτων.
Ή Βομβαίη κατοικειται ύπό 6 4 4 ,0 0 0 ,  κατοίκων και αμφι

βάλλω έαν άλλαχού τής γής δύναταί τις  νά εύρνι παρόμοιον μ ίγ 
μα φυλών καί θρησκευμάτων.

Ό κ. Γραν Δώφ παρατηρεί εύλόγως ότι ή Βομβαίη Ινεκα του 
σπανίου τούτου μίγματος, ’ίσως δέ έν ταυτώ  καί τής εμπορικής 
καί διανοητικής αύτής δραστηριότητος, φαίνεται προωρισμένη 
νά χρησιμεύση, έν τή ’Ινδική μεταξύ τού άνατολικοϋ καί δυτικού 
πολιτισμού, όπως διαδραματίσω τό πρόσωπον τής άοχαίας Α λ ε 
ξάνδρειάς μεταξύ τών λαών τών παραλίων τής μεσογείου κα .ά  
τούς πρώτους μετά Χρίστον αιώνας.

Οί Ίνδο’ι οί παοιστώντες τήν άρχαιοτάτην θρησκείαν της 
’Ινδικής υποδιαιρούνται ε’.ς απειροπληθείς αιρέσεις a i ’ . i V i ,  ά 
πασαι εχουσι τάς τελετάς, τούς θεούς και τούς ναούς αύτών. 
’Ήθϊλον βεβαίως πολύ μακρηγορήσει έάν διέτριβον ένταϋθα έπί 
τού αντικειμένου τούτου. Γνωστόν εστιν ότι τά  τρια πρόσωπα 
τής ινδικής Τριάδος’ Βράχμας ό δημιουουργός, Βίσχνου ό σωτήρ 
(διατηρητής) καί Σίβας ό όλετήρ, τριπλή απόρροια τοϋ αρχικού- 
δντ^ς, είσί τό ά ν τ ικ ε 'ρ ο ν  λατρείας, £ντε τώ  προσώπω αύτών
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καί έν ταϊς ά π ε ιρ ο ι ;  ένσαρκώσεσι. Εί; Βράχμαν τόν πατέρα είνα& 
μο'νος ναός υπολείπεται τανΰν έν τ-?ί Ίνδικί). Ά λ λ ’ όμως πχν- 
ταχοΰ άπαντώ ντα ι οπαδοί, τοΰ Σίβα γνωριζόμενοι διά τής ερυ
θρά; γραμμή; ην χαράττουσιν όριζωντίω; έπί τοΰ μετώπου των, 
καί οπαδοί του Β ισχνού ο ϊπνε; τήν αύτήν γραμμήν διαγράφουσι 
καθέτως. Έκάστη αΐρεσις παραδέχεται τά ; άλλα; θεότητας 
τοΰ εγχωρίου Πανθέου, άλλ’ όμως απονέμει ώ ; εί<ός τήν υπερο
χήν εί; τόν προστάτην αυτής Θεόν.

Κοινωνικώ; δε αί διαιρέσει; είσί καταφανε'στερχι. Οί άνή' 
κοντέ; ε ί; διάφορα γένη δέν δύνανταί νά συγκοινωνώσιν άλλή- 
λοι;, μάλιστα δε νά συντρώγωσιν, έπί ποιν/ί έ*πτώσεω; καί οΰ
τω ; εΐπεϊν κοινωνικού θανάτου τοΰ εί; άνώτερον άνή/.οντος γέ- 
νο; Ίνδοϋ. -

Τπάρχουσι τέσσαρα μεγάλα γένη' οί Βραχμάνες η ίεοεΐς οϊ- 
τινες κατέχουσι τήν άνωτάτην βαθμίδα τής ιεραρχίας* ειτα  δέ 
οί Χατρύας ή πολεμισταί* τρίτον οί Βαισύαι έμποροι καί γεωρ- 
γοί' τέλος δέ οί Σοΰδραι έργάται καί τεχνΐτα ι ών έργον έστι τό 
ύπηρετεϊν τα ϊς άλλαις τάςεσιν. "Εσχατοι δέ πάντων εϊσίν οί πα- 
ρίαι ή άνθρωποι έ*πεσόντε; έκ τής οικεία; τάξεω; ή μηδέποτε 
άνή/.οντε; εί; άνωτέραν τάξιν. Ό  κοινωνικός ούτος οργανισμός 
άναφέρεται εις τάς πρώτας οίκίσει; τών Άρύων έν τή κοιλάδι 
τοΰ Γάγγου. Ά λ λ ά  χρόνου προϊο'ντος ύποδινιρέθη εις άπειράριθμα 
δευτερεύοντα γένη, άτινα  ότε μέν είσί φυλαί κοινής καταγωγής 
ότέ δέ αυτόχρημα διαδοχικά σωματεία.

Οΰτω υπάρχει τό γένος τών διδασκάλων, τών χαλκέων, τών 
άγγελιαφόρων, τών γναφεων, τών αγυρτών καί τών επαιτώ ν. 
Τό γένος τών θύγκων η πνικτών έξηφανίσθη σχεδόν πανταχοΰ 
χάρις εις τά  ένεογά μέτρα τής άγγλικής κυβερνήσεως. Ά λ λ ’ ή 
τάξις τών κλεπτών εξακολουθεί νά κατέχγ) διακεκριμένην θέσιν 
έν τα ϊς  έπισήμοις άπογραφαϊς, μάλιστα περιλαμβάνει καί οϊκον 
ηγεμονικόν οΰτινος ό άρχηγός διοικεί τανΰν μικοο'ν τ ι κράτος έν 
τ·£ μεσημβριννί Ίνδικνί. ’Επειδή όμως δυνάμει τής ινδική; συνή
θειας ό ήγεμών ούτος είναι κύριο; παντός ευρισκομένου έν τ·?ί 
επικράτεια αύτοΰ, δύναταί τ ι ;  νά έρωτήση πώ ; κατορθόνει νά

έκπλ/ρόί τά καθήκοντα τοΰ έπαγγέλματό; του, προπάντων σή
μερον ότε ή ύπερτάτη εξουσία ήτοι ή άγγλο-ίνδική κυβέρνησις 
τόν εμποδίζει άναμφιβόλως τοΰ νά έξασ/.·/) τοΰτο παρά τοΐς γεί- 
τοσιν αύτοΰ.

Οί ’Ινδοί Ινεκα τής εις τήν μετεμψύχωσιν ΐϊίσ τεώ : των 
φείδονται τής ζωής τών ζώων μέχρι τών έντόμων άτινα  κατα-  
δάκνουσιν αύτούς, τόν όφιν όστις τους άπειλεί η τήν τίγριν η τ ι;  
τους παραφυλάττει.

Πολλώ δε μάλλον απέχουσι τοΰ επτεσθαι τοΰ κρέατος τών 
ζώων. Ά λ λ ’ ό βοΰς πρό πάντων είναι παρ' αύτοΐς τό μάλιστα  
σεβαστόν ζώ ο ν .  Τά μέγιστον κατ’ αυτούς έγκλημα μετά τόν φό
νον Βραχμάνου είναι ό φόνος βοός, έν ώ τό φονίύειν άνθρωπον έκ 
τής εργατικής τάξεως δέν επιβαρύνει τήν συνείδησίν του μάλλον 
ή ό φόνος γαλής, κυνός, ή βατράχου. Έν ταϊς ευρειαις στοαϊς, 
αίτινες χρησιμεύουσιν ώς κεντρική άγορά έν Βομβαιν), η διοικη- 
σις έτοποθέτησε χωρίσματα έμπροσθεν τών κρεωπωλείων βοείου 
κρέατος, ΐνα μή Λοοσβάλλωσι τάς προλήψεις τών διαβαινόντων 
Ινδών. Ά λ λ ' άπόδειξι; τής συμπαθείας ην οί κάτοικοι τής Βομ- 
βαίη ; τρέφουσι πρός τά  ζώα όράται εντινν καθιδρύματι, έφ’ ώ 
καί παρ’ ήμΐν έτι πολλαί ψυχαί εύαίσθητοι θά έχαιρον. Ένταΰθα 
όμως είναι προϊόν θρησκευτικού αύσθήματος. "Εστι δέ τοΰτο νο- 
σοκομεϊον προωρισμένον μόνον πρός χρήσιν τών ζώων καλοΰμενον 
Tiujrapole, είδος νάοΰ Ιπέχοντος τόν μέσον όρον μεταξύ θηριο
τροφείου καί ζωολογικού κήπου. Ή οικοδομή κατέχουσα δυσχί- 
λ ια  τετραγωνικά μέτρα συνίστατα ι, έκ πολλών αυλών περί τάς  
οποίας ύπάρχουσι σηκοί καί τράπεζαι ένθα συναντώνται όλοι οί 
οί'/ί.οτροΦοι της κιβωτού του Νώε* τυφλοί χύνες, παρκλυτικα'» 
αίγες, νωδαί γαλαϊ, ίϊίθηκες Λαλίμπαιδες, ίπποι άχρηστοι, τ ί  δέ 
εΐπεϊν περί τών πτηνών, τών έντόμων, ψ ιττακώ ν, τών περι
στερών τών καμπών καί αύτών τών όφεων. ; Τό γένος τοΰ βοός 
εϊναι τό έπικρατέστερον έντώ  άσΰλω το ύτφ , δ ιότι οί ευσεβείς ’Ιν
δοί πέμπουσιν εις αύτό οΰ μόνον τούς άχρηστους βόας, άλλά καί 
τά  κτήνη όσα έξαγοράζουσι παρά τών κρεωπωλών τής πό- 
λεως. Τπήοχον ότε διέβην έκείθεν 2 0 0 0  βόες καί άγελάδες, Ι2ϊ>
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ίπποι καί 5 0 0  πρόβατα, άναμίξ διαιτώμενα καί μή άφίνοντα εί| 
τόν ζενον άλλο η τήν επιθυμίαν τοΰ νά έκφύγη όσον τάχ ιστα  
τάς αναθυμιάσεις της παράδοξου εκείνης αύλής.

Το κατάστημα, δπερ εχει προσωπικόν έξ ιθαγενών φυλάκων 
τε  καί κτηνιάτρων δύναται τ ις  δέ νά ε’ίπν) νοσοκόμων καί ιατρών 
— κέκτηται διάφορα υποκαταστήματα έν τή έξοχή άναμφιβόλως 
δ ι’ εκείνους έκ τών ασθενών, οίς τό Ίατροσυνέδριον συνιστα τόν 
καθαρόν άε'ρα τής έξοχης. Οί πόροι τοΰ καθιδρύματος τούτου 
■προέρχονται έξ ίδια>τΐ/.ής έλεημοσύνης καί συμποσοΰνται κα τ’ 
ετος είς 2 5 0 ,0 0 0  φράγκων.

Δύσκολον, άν ούχί αδύνατον καθίσταται είς τόν ξε'νον τό νά 
εισχώρηση είς τόν οικογενειακόν βίον τών Ινδών, καί αύτή ή 
άπόκλειστικότης είναι τοσοΰτον μάλλον άνυπέρβλητος, καθόσον 
στηρίζεται ’ίσως ήττον έπί τών θρησκευτικών πεποιθήσεων η έπί 
κοινωνικών προλήψεων. Ά λ λ ’ δμως ευρίσκει τ ις  έν τώ  οίκογε- 
νεια/.ψ βίω συνήθειας τινάς προσιτάς είς τούς Εύρωπαίους μή 
στερουμένας δε θέλγητρων καί πρωτοτυπίας. ’Ιθαγενές τις  μέ
λος τοΰ νομοθετικού Συμβουλίου τής Προεδρίας, ό Σίρ Μουγκούλ- 
δας Ναθουβόϊ, 8ν έγνώρισα Ολίγον μετά τήν άφιξίνμου, μέ προσε- 
κάλεσεν εύγενώς είς τούς γάμους τών δύο υιών του, όπόταν ήθε- 
λεν ελθη ή ημέρα ή όρισθεΐσα ύπό τών άστρολόγων τής οίκογε- 
νείας Έ πί τρεις ημέρας ή οικία αύτοΰ ώφειλε νά μένη ανοικτή 
τάΐς προσκεκλημμενοις. ("Επεται ούνεχειοί.)

4 6  ΡΟΔΟΔΑ,Κ'ΙΎΛΟΣ

ΑΣΤΕΪΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑΤΑ.

*Η πόλις Βάθ (Bath λουτρόν) τής ’Αγγλίας είναι τό κατα-- 
γώγιον τής ’Αγγλικής αριστοκρατίας καί άργυροκρατίας διά τά  
ιαματικά αύτής λουτρά, καί μάλιστα τών μελαγχολικών καί 
εκείνων οΐτινες ούδεν άλλο έχοντες νά συλλογίζωνται ή τήν υ 
γείαν των, καταντούν έπί τέλους νά ηναι κατά φαντασίαν a·* 
σθενεΐς.

ΊΙμε'ραν τίνά  ένφ ταχυδρομικά τις άμαξα δίηυθύνετο είς τή

ρηθεΐσαν πόλιν πληρης ασθενών η φανταζομένών ότι είναι ασθε
νείς, οί αξιολύπητοι εκείνοι έπ ιβάται διηγούντο πρός άλληλους 
τό τ ί  έκαστος ύπέφερεν* ό μέν τήν ανορεξίαν του, ό τήν  
αϋπνίαν του και άλλος τήν όνυχαλγίαν ή τριχαλγίαν του, είς 
τών συνοδοιπόρων ήρώτησε τόν περίφημον ν Αγγλον ηθοποιόν 
Κη/ιν, οστις καί αυτός ε~υχε να ηναι έκ τών επιβατών, διά  
ποιον νόσημά του μετέβαινεν εις Βάθην πρός θεοαπείαν.

«Προ τινών εβδομάδων εϊπεν ούτος, ειχον τήν ατυχίαν τοΰ 
νά δηχθώ ύπό λυσσώντος κυνός, καί ήρχισα έσχάτως νά αίσθά- 
νωμαι αδιαθεσίαν, ένίοτε δέ καταλαμβάνομαι ύπό σφοδράς επ ι
θυμίας τοΰ νά δαγκάσω τούς περί έμέ καί υλακτώ ώς λυσσαλέος 
σκύλος».

Οί δυστυχείς σύνοδοιπόροι του άκούσαντες ταΰτα  κατεληφθη- 
σαν ύπό τρόμου, καί δέν ήξευρον πώς τάχ ιστα ν’ άπαλλαχθώσι 
τοσοΰτον επικινδύνου συντρόφου.

«Μή φοβεϊσθε, φίλοι μου» τοϊς είπεν ό Κη'ην διά νά τούς 
καθησυχάση, έως ού εφθασαν είς μέρος δπου ή αμαξά διέβαινε 
ρύακα άφθόνως πεπληρωμένου ύδατος- καί τότε ό πονηρός ηθο
ποιός Άρχισε ν’ άφρίζη, νά ύλακτή καί νά άγριοβλέπη τούς περί 
αύτόν ώς ετοιμαζόμενος νά τούς δαγκάση.

"Εντρομοι καί έξω φρενών οί έπ ιβάτα ι, τ ις  νά πρωτοφθάση; δ 
είς έ πανωθεν τής κεφαλής τοΰ άλλου έρρίφθησαν μέχρι τελευταίου 
είςτό ύδωρ, άφίνοντες τόν ηθοποιόν νάγελα όπισθεν αύτών έκ τής  
θυρίδος της αμάξης άσβεστον γέλωτα.

Ο Ι.αλός ζωγράφος Βουφαλμακος είχε κάμει εικόνα τινά  
κατά  ^παραγγελίαν μοναστηριού τινός. Αί μοναχαί εύρον τό έρ- 
γον α,ιόλογον καθ δλα πλήν τοΰ χρωματισμού τών προσώπων* 
Ό Βουφαλμάκος ούδεμίαν άντίρρησιν έπρόφερε περί τούτου, γ ι-  
νώσκων δτι ή ηγούμενη ητο κάτοχος σ.τανίου οί'νου τοΰ άρίστου 
τής Φλωρεντίας* «Ήδυνάμην εύκόλως νά διορθώσω τό ελάττωμα  
τούτο ειτεν, έάν είχον έξαίρετον οίνον διά ν’ άναμίξω μετ’ αύτου 
τά  χρώματά μου* τά πρόσωπα τότε ήθελον καταστή ροδόχρο* 
»οΗ ζωηρώς κεχρωματισμινα* άλλ’ ό καλά; οίνος είνα-, σπάνιος,
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εγώ δε ) [ρειάζομαι πολύν». Αί καλοκάγάθαι μοναχαι π ιστεύσαιίαί 
εί; του; λόγου; του προΟύμω; καί άφΟό^ω; τώ  έχαρη'γησαν τό 
γενναϊον νέκταρ, άλλ’ ό Βουφαλμάκο; το άπερρόφησεν έγκαρδίω;, 
και ευοεν έπί τοΰ χρωματοπινακίου τον άλλα μέσα τοΰ να δώστι 
ζωηρότητα καί λάμψιν εί; τά  πρόσωπα τή ; είκόνος του,

_ ·

Ό 'Ραβελαίς, σατυρικός συγγραφεύ; Γάλλο;τοΰ ΙΣΤ'. αίώνο; 
άναγκασθεϊ; ν’ άπέλθη έ/. τη ; 'Ρώμη; κακώ; ένδεδυμένο; καί μη 
έχων οβολόν, λέγουαν δτι διά νά κατορΟώση νά φΟάση εί; Πα
ρισιού; έν άνέσει καί καλώ; σιτιζόμενα; έτενόησε τό έξη; στρατή
γημα, όπερ ήδύνατο ν’ άποβνί όλέΟριον εί; πάντα άλλον η αύτόν; 
Φθάσα; εί; ξενοδοχείόν τ ι έν Λουγδούνφ (Lyon) έζήτησε πα- 
ράμερον δωμάτιον και παιδίον γινώσκον τό ά-.αγίνώτ'ειν και 
γράφειν. Ειτα δε έ/.αμε τρεΐ; μικρού; φακέλλους έκ τη ; τέφρα; 
ην εύρεν έν τνί εστία, και ότε τό παιδίον τώ  έκόμισε χαρτίον και 
μελάνην τώ  διέταξε νά έπιγράψη εί; τό μέν «Δηλητήριαν διά 
τόν βασιλέα» εί; τό δέ* «Δηλητηριον δ;ά τήν βασίλισσαν» καί εί; 
τό τρίτον «Δηλητηριον Six τόν δοΰ/.α τη ; Αύρηλία;»* λέγων εί; 
τά παιδίον· «Τέκνον μου, πρόσεχε νά μή ε’ί - η ;  τίποτε ε ί; μη·* 
δένα, διότι άλλως χάνομεν τήν ζωήν καί σύ καί έγώ».

’Εν ω έγευμάτιζε, τό παιδίον δενέβράδυνε νά ύπάγν) νά διη- 
γ η Ο η  εί; τήν μητέρα του τό γεγονό;· ή S i  καλή σου γυνή χω- 
ρί; νά χάση στιγμήν έσπευσε νά καταγγείλη τόν νέηλυν ε ί; 
■τήν άστυνομίαν. Ό  άστυνόμο; τρέχει εί; τό ξενοδοχεϊον μετά  
τών τοξοτών του, εξετάζει τόν 'Ραβελαί; όστι; δ?* άποκρίνεται 
άκριβώ; εί; τ κ ;  ερωτήσεις του, συλλαμβάνει αύτόν καί τόν 
στέλλει καλώ; φρουρούμενον εί; Παρισιού;. Άφικόμενο; Ινταΰθα 
ό 'Ραβελαί; φανεοόνει τό όνομά του καί ζητεί νά όμιλήση εί; 
τόν βασιλέα, όστι; τον άναγνωρίζει καί πρό; 8ν εξηγεί τό τέχνα
σμα εί; δ κατέφυγεν ΐνα φΟάση άπό Λουγδούνου εί; Παρισιού; 
άνέτω; καί καλώ; τρεφόμενο; δαπάν-/] τη ; Αύτοΰ Μεγαλειότη
τα ;, όστι; λέγουσι μακράν τοΰ νά όργισΟτ) έγέλασεν άπό καρ- 
δ ία; έπί τφ  στρατηγήματι.

4 8  ΡΟΔΟΔΑΚΤΥΛΟΣ
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ΙΙΙΙΓΙΪΜ Λ  ΦΛΪ1 Ρ0 Λ ΚΑΙ ΔΙΑΛΚΤΙΚΟ.Ύ

ΥΠΟ

EDM OND A BO U T

Η ιστορία αύτη είναι αρχαία καί έντό; ολίγων ετών Οά 
σομπληρώστι δεκαετίαν.

Tji 1 ό  Απριλίου 1 8 ί  6 , άνεγί'.ώσκετο έν πάσαι; τα ΐ; ι/.ε- 
γάλαι; εφημερίσι τών Παρισίων ή εξή; αγγελία*

«Nco; τ ι ;  καλή; οικογενεία;, αρχαίο; μαθητής σχολή; τινο; 
τη ; κυβερνήσεως σπουδάσας i~[ δεκαετίαν τήν μεταλλευτικήν, 
μεταλλουργίαν, σιδηρουργίαν, λογιστικήν και ύλοτομίαν έπεΟύ- 
μει νά ευρν] υπηρεσίαν έντιμον καί σύμφωνον πρό; τά ; ειδικά; 
j 'ωσ^ι, του. Ο βουλομενος γραψάτω αύτώ εί; Παρισίαυς, έν τώ  
ταχυδρομείω, πρό; τόν Κύριον Λ. Μ. Δ. Ο.

Η ί')ιοκτήτις τών ωραίων σιδηρουργείων τή ; Άρλάγγης Κυ- 
ρ.α Βι,ουα^τοτε ητο εν Παρισιοις, έν τώ  μικρώ ένδιαιτήματι 
αυτή; έν όδιο 'Αγίου Δομίνικου* άλλ’ ουδέποτε άνεγίνωσκε τάς 
εφημερίδας, Καί όια τ ι νά τά ; άναγινώσκη; Δέν έζήτει υπάλ
ληλο/ οιά τά σιδηρουργείο·/ τη ; άλλα σύζυγον διά τήν θυγα
τέρα της.

Η Κυρία Πενουα, ή; ή διάΟεσις καί ή οψις μετεβλήΟησαν 
πολύ οκτοτε ητο κατ’ εκείνον τόν χρόνον γυνή αξιαγάπητος. 
Αι./ίλαυεν εύφροσύνη; τή ; δευτέρζ; εκείνη; νεό-ητος ήν ή φύσις 

δέν χαρίζει εί; όλα; τά ; γυναίκας, καί ή'τι; έκτείνεται μεταξύ 
του τεσσαρακοστού καί πεντηκοστού έτους. Τά όπωσοΰν μεγαλο
πρεπές *άχο; της τ·/) έδ-.δ; μορφήν άνΟου; ύτερανΟησαντος, άλλ’
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ουρείς βλέπων αυτήν τήν έξελάμβανεν ώς μαραμμένον άνθος. Οί 
μικροί οφθαλμοί της έσπινθηροβόλουν δ ι’ ού πυράς κατά τό ει
κοστόν ετος* ή κομη της Οεν ειχε λευκανθή, οι οόο/τςς τ/ίς ο=,ν 
εΐχον μηκυνθή, αί παρειαί της καί οί πώγωνές της έλαμπον έκ 
τής ζωηράς εκείνης ακμής, της στιλπνής καί άνευ χνοάς, η τ ι;  
διακρίνει τήν Δευτέραν νεότητα άπό τής πρώτης.

Έσωτερικώς δέ ή Κυρία Βενουά ητο δπως καί έξωτερικώς* 
τό πνεΰμά της είχε την ζωηρότητα τών οφθαλμών της. Τό φα ι
δρόν πρόσωπόν της δεν ήτο φαιδρότερον τοΰ χαοα<τήρο; της* ό 
γέλως ητο ανεξάντλητος επί τοΰ ωραίου στόματός της, τά  ώραϊα 
χεράκια της ησαν πάντοτε άνοικτά διά νά διδη. ‘II ψυχή της 
έφαίνετο πsπλασμένη έξ ευθυμίας καί καλοκάγαθ'.ας. IIρός τους 
θαυαάζοντας έπί τή διηνεκεϊ αυτής ευθυμία ή Κυρία Βενουά ά- 
πεκρίνετο* αΤί τα  Οελετε ; έγεννήθην εύτυχής* τό παρελθόν μου· 
ούδέν πεοιέ/ει δυσάρεστον, το παρόν είναι, ώς ουρζνος άνεφ&λος, 
οσονδέ διά το μέλλον μου, είμαι βέβαια περι α υ .οΰ, .ο κρα.ώ ει* 
τάς χεϊράς μου. Βλέπετε λοιπόν δτι έπρεπε νά ήμαι τρελή διά 
νά παραπονώμαι άπό την τύχην μου ή να τά  βά7Λω με το άν-
θρώπινον γένος!»

Ά λ λ ’ επειδή ούδέν τέλειον έν τ φ  κοσμφ τουτω, ή Κυρία 
Βενουά εΐχεν £ν ελάττωμα, έλάττω μα όμως άθώον, δπερ ουδέ
ποτε εϊ/ε βλάψει άλλον η αύ-.ήν μόνην. ΤΗτο, καίτοι ή φιλοδο
ξία φαίνεται έλά :τω μ α  μόνον τοΰ άσχημου φύλου, είς άκρον 
φιλόδοξος* λυποΰμαι δτι δέν εύρον άλλην λεςιν ινα έκφράσω 
τήν άδυναμίαν της ταύτην* οιοτι αληθώς η τής Κυρίας Βενουα 
φιλοδοξία ούδέν κοινον είχε προς τας φιλοοο^ιας τών άλλων άν- 
θοώπων* επειδή δέν άπέβλεπεν οΰτε είς τόν πλούτον ούτε είς 
τάς τιμάς* τά  σιδηρουργεία τής Άρλάγγης έχορήγουν αύτή τα -  
κτικώς εκατόν πεντήκοντα χιλιάδων φράγκων εισόδημά, δσον δε 
διά τά  λοιπά ή Κυρία Βενουά δέν ητο τοιαύτη ώστε νά δεχθή τ ι 
7;αοά τής κυβερνήσεως του 184(). 1 ι  έπεδιωκε λοιπον, Ιόσο  ̂
μικρόν πράγμα, ώστε δεν θά μ ’ ένόεις έάν αμέσως δέν έδιηγου- 
μην έν όλίγαις λέξεσι τήν νεότητα :ής Κ. Βενουά, το γενο; 
Λοπΐ':ώΐθυ.

—  2  —

Η Γ α βο ΐ/ί λ η - Α ύγ c υ σ τ ι ν η - Ί 1 λ ι α ν ή Λοπινώτου έγεννήθη έν τη  
χαρδία τοΰ προαστέιου τοΰ Ά γ . Γερμανού, έπί τών όχθών τοΰ 
τρισευδαιμονος έκείνου ρυακίου τοΰ Πορθμείου, δπερ ή Κυρία Δε 
Στάελ προύτιμα παντός ποταμού τής Εύρώπης. Οί γονείς αύ- 
τΤις, mjcoxypacM ώς τό λαιμά, έπώλουν υφάσματα έχοντες επ ι
γραφήν τοΰ καταστήματος των d A a.^c V v ,o f  Λουδοβ ίκος ,  καί 
συνεπεσωρευον άθορύβως περιουσίαν κολοσσιαίαν. Αί άρχαί αύ- 
τής ησαν καλώς εγνωσμέναι, ό ενθουσιασμός αύτών ύπέο τής 
μοναρχίας καί τό σέβας δπερ έπηγγέλλοντο πρός τους εύγενεϊς, 
εξησφαλι^ον αυτή την πελατίαν δλου τοΰ προαστείου.

Ό  Κύριος Αοπινώτος ώς προμηθευτής καλώς ήσκημένος δέν 
εστελλε ποτε λογαριασμούς χωρίς νά τούς ζητήσωσιν. Ούδέποτε 
δ ’ ηκουσθη περί αύτοΰ 6τι ένήγαγέ ποτε οφειλέτην κακοπληρω
τήν. Διά οι άπογονοι τών σταυροφόρων έχρεωκόπουν πολλάκίς 
παρά τω Αα^ω Ά γΙω  Λ ουδοβ ίχω ' άλλ' οί πληρόνοντες πληρό- 
νΟνίσι και δια τούς άλλους . Ούτος 5 αξιότιμος έμπορος περι- 
κυκλωμένος ύπό ένδοξων ύποκειμένων, εξ ών άλλοι μέν τόν 
εκλεπτον, άλλους δ ’ αύτός έκλεπτε, κατήντησεν ολίγον κατ’ ο
λίγον να περιφρονή άνεξαιρέτως πάσαν τήν εύγενή πελατίαν τού
τον έβλεπον ταπεινότατον καί πλήρη σεβαμοΰ έν τώ καταστη- 
μ α τι, άλλ’ ανωρθοΰτο ώς δ ι’ ελατηρίου έπίστρεφων ο'ίκαδε. Έ- 
ξεπλήττε τήν σύζυγον καί τήν θυγατέρα του διά τής ελευθερίας 
των κρίσεων, καί τής θρασύτητος τών γνωμών του. Παρ’ ολί
γον ή Κυρία Λιπινώτου νά σταυροκοπηθή εύλαβώς δτε τόν ή- 

λέγον.α μ0τά πότον . . . « Αγαπώ πολύ τούς μαοκησίους, 
μοί φαίνονται άνθρωποι καλοί* άλλ ’ έπ’ ούδενί λόγιο δέν ήθελον 
να εχω γαμβρόν μαρκήσιον».

Ιοΰ.ο δμως δ̂ ,ν ήρεσκεν είς τήν Γαβριέλλαν Αύγουστίνην 
Η ιαν/ίν. Πολύ Λ,Οελεν εύχαριστηθή νά λάβνι σύζυγον μαρκήσιον, 

α ω, τε ,.α, τις οφείλει νά δραματίση πρόσωπόν τ ι  έν τφ  κό- 
σμφ τούτω* αύτη δέ προύτίμα τό τής' μαρκησίας. Τό κοράσιον
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συνήθισαν νά βλέπνι πλησίον άμάςας διαβχίνούσας, δπως αί μ;-* 
κραί χωρικαί νά βλέπωσιν ίπταμένας τάς χελιδόνας, είχε ζή σ ίί 
έν διηνεκεί θαυμασμώ. Ίίπιρρεπής είς τ/,ν ευθυμίαν δπως πάσαι 
αί νεάνιζες, ειχε θαυμάσει τά  αντικείμενα ύφ’ ών περιεκυκλούτο. 
Μέγαρα, ίππους, πολυτελείς ιματισμούς καί ύπηρέτας μέ στο- 
λνίν. Δωδε/.αετής μόλις ητο δτε τά  μεγάλα ό-όματα ήδη έμά- 
γευον τήν ακοήν της, δτε δέ ήτο δεκαπενταετής ήσθάνετο βα- 
θύτατον σέβας πράς τό λεγόμενον Προάστειον τοϋ 'Αγίου Γεομα- 
νοϋ. Τουτέστι προς τήν άπαράμιλλον εκείνην αριστοκρατίαν, ήτις  
νομίζει έαυτήν άνωτέραν παντός τοϋ ανθρωπίνου γένους δικαιώ- 
μ α τι καταγωγής. "Οτε ηλθεν εις ώραν γάμου, ή πρώτη αυτής 
ιδέα ήτο δτι αίφνιδίά τις  τύχη ήδύνατο νά τήν εισαγάγω είς τά  
μέγαρα εκείνα ών έθεώρει μετά θαυμασμού τάς πύλας, νά τήν κα- 
θίσ’/i παρά τάς μεγάλας έκείνας δέσποινας τάς οποίας δέν έτόλΐΛΧ 
νά βλέπτ] κατά πρόσωπον, νά τήν άναμίξν) είς τάς συναναστροφάς 
έκείνας, τάς οποίας ένόμιζεν εύφυ^στέρας τών ώραιοτάτων βι
βλίων, καί πλέον άξιε περιέργους τών καλλίτερων μυθιστορημά
των. κΤέλος πάντων, ελεγε χατά  νοΰν, δέν χρειάζεται μέγα 
θαύμα διά νά καταπέσωσιν ένώπιον μου ανυπέρβλητοι φραγμοί, 
αρκεί μόνον τό κάλλος μου η ή προΐξ νά κατακτήσωσι τήν καρ- 
δίαν κόμητος, μαρκησίου η Κούκος τίνος». Ή φιλοδοξία της άπέ- 
βλεπεν ιδίως είς τό μακησάτον καί είχε τούς λόγους της, διότι 
ύπάρχουσι δοϋκες καί κόμητες νεόπλαστοι, οΐτινες δέν είναι 
δεκτοί είς τό προάστειον εκείνο, έν ώ πάντες οί μαρκήσιοι ανε
ξαιρέτως είσίν έκ τού παλαιού κορμού, διότι άπό τής εποχής 
τοϋ Μολιέρου δέ κατασκευάζουσι πλέον.

Υποθέτω δτι αν άφίνετο είς έαυτήν ήθελεν εύρεϊ, χωρίς νά 
κρατί) φανόν εις τήν χεΐρα, τόν άνδρα 8ν έπεζήτει S ix  σύζυγον* 
άλλ’ εζη ύπό τήν σκέπην τής μητρός της, έν άκρ^ μοναξί^, όπου- 
ό Κύριος Λοπινώτος ή'ρχετο ενίοτε νά τΫ) προτείνν) είς γάμον δικη
γόρον τινά,συμβολαιογράφον ή μεσίτην συναλλαγμάτων. Άπέρριψε 
περιφρονητικώς πασαν πρότασιν μέχρι τού 1 8 2 9 .  Ά λ λ ά  πρωίαν 
τινά παρετήρησεν δτι τό εικοστόν πέμτον έτος τής ηλικίας της είχε 
οημάνει, καί διά τούτο ύπανδρεύθη μέ τόν κ. Μορέλ, έργοστασιάο-

χην σ.δ/ρουργείου έν Άρλάγγη. Τ11το άνθρωπος αξιόλογος έκ τών 
κο-.νών, 3ν ήθ;λεν αγαπήσει ώς μαρκήσιον έάν εΐχε λάβει καιρόν, 
άλλ’ άπέθα<ε τή, 31 Ίουλ. 1 8 3 0 ,  Ιξ μήνας μετά τήν γέννησιν τής 
θυγατρός της. Ή ώραία χήρα ήγανάκτησε τοσοϋτον έπί τγϊ έπα- 
••αστάσει τοϋ Ιουλίου * ώστε ελησμόνησε καί νά κλαύση τόν σύ
ζυγόν της. Αί αμηχανίαι τής κληρονομιάς καί τής φροντίδας τών 
σιδηρουργεία»/ τήν έκράτησαν είς Άρλάγγην μέχρι τής χολέρας 
τού 1 8 3 2 , ήτις έν όλίγαις ήμέραις άφήρπασε τόν πατέρα καί 
τήν μητέρα της. Έπέστρεψε τότε είς Παριβίους, επώλησε τά 
κατάστημα κό Καλάς "Αγιος Λουδοβίκος» καί ήγόρασε τό έν 
οδώ Άγ.'ου Δομίνικου μέγαρον αυτής μεταξύ τού Κόμητος Δέ 
ΙΙρε (̂ de Preux) καί τής στραταρχίνας τοϋ Αένς (Lens). Ήγκα- 
τεστάθη μετά τής θυγατρός της είς τήν νέαν κατοικίαν της, 
καί ουχι άνευ χαρας ενδομύχου εϊδεν έαυτήν κατοικούσαν είς 
ευγενοπρεπές ενδιαίτημα μεταξύ κόμητος καί στραταρχίνας. 
Ια ετιπλά της ησαν πλουσιώτερα τών γειτόνων της, τά φυτώ- 
ρ'.ον τη ς  μεγαλήτερον, οί ίπποι της καλλιτέρου γένους καί τά  ο
χήματα της ευίρεμέστερα" καί όμως ασμένως ήθελε δώσει καί 
έπιπλα καί ίππους καί άμάξας ΐνα έχτ, τά δικαίωμα μικράς σχέ- 
σεως. Οί τοίχοι τοϋ κήπου της δέν εΐχον πλέον τών τεσσάρων 
μέτρων υψος, κατά δέ τάς ήσύχους θερινάς εσπέρας  ήκουε συνο
μιλίας δτε μέν εις τοϋ κόμητος άτέ δέ είς τού στρατάρχου" άλλά  
δυστυχώς δεν τή έπετρέιτετο νά λαμβάνγ, μέρος είς τήν συνομι
λίαν. Ιίρωιαν τινά  ο κηπουρός της τ'?ί έρερε ψιττα/.άν τόν όποιον 
ειχε συλλάβει, έπί τίνος δένδρου. Ήρυθρίασεν ύ~ό χαρας άναγνω- 
ρ.σασα τό> ψιττακόν τής στραταρχίνας. Δέν ήθέλησε νά παρα- 
χωρ/ισν) είς ουόένα τήν ηδονήν τοϋ ν’ άποδώση τό ώραίον έ/.εί/Ο 

./ίνον εις την δέστοινάν του, καί μέ κίνδυνον τοϋ \ά κατακοπή ή 
χ^ιρ α ύ . 7,ς διά ραμφοκοπημάτων τά έπανέφερεν αΰτοπροσώτω;.’Α/,· 
λά τήν έδέχθη πολύσαρκος τις  επιστάτης, δστις τήν ηϋχαοίστησε 
μεγαλοπρεπώς έπί τοϋ κατωφλιού τής Ούρα:. Μετά τινας ήαέοας 
τάτέκνα τοϋ κόμητος δε Πρέ έστειλα είς τόν κήπον τη ; άερόστατον

!  Τ ί  ί ξ ι 0 3 ί !  Κ ά ρ ο λ ο ν  τ ο ΰ  Γ .  ώ ;  ά ρ ι σ τ ο χ ρ ι τ ί ζ ο υ σ * .
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γεώτατον. Φόβω μή τήν εύχαριστνίσνι πάλιν επ ιστάτη ; τις έξαττέ-. 
στείλε τόάερόστατον εις τήν κό[*ησσαν δ ι’ υπηρέτου της υ.έ επι
στολήν εύφυεστάτην καί τοΰ άριστοκρατικωτάτου ΰφου;. Ό δ ι

α άσκαλο; τών παιδιών, αύτόχρημ.α σχολαστικός, άπεκρίθη εις 
αυτήν* καί ή ώραία χήρα, ητις τότε ήτο έν τ 1/) ακμή τοΰ κάλ
λους της, έμεινε με τήν προθυμίαν της. ν£λεγε δέ καθ’ εαυτήν 
<εό εσπέρας έπιστρεφουσα εις τά  ίδ ια . «Ή τύχη εΐναι πολλύ γε
λοία’ δύναμαι νά είσέλΟω όσον θέλω εις τόν αριθμόν 57 , καί δέν 
μοι επιτρέπεται νά είσαχθώ ούδ' έπί £ν τέταρτον τής ώρας εις 
τον 59  η τον 55  !» Αί μόναι γνωριμίαι της έν τνί κοινωνία τοΰ 
προσσείου ησαν οφείλεται τινές τοΰ πατρός της, παρά τών ο
ποίων ούδ’ έσυλλογίζετο νά ζητηανι χρήματα. Πρός ανταμοι
βήν τής εύδιακρισίας της τά  αξιότιμα ταΰτα  πρόσωπά τήν έδέ- 
χοντο ενίοτε τήν πρωίαν* τήν μεσημβρίαν ήδύνατο νά φορή τά  
οικιακά της διότι δλαι αί επισκέψεις της ησαν τελειωμέναι. Ό  
επιστάτης τών σιδηρουργείων τήν άπέσπασεν έκ τής άφορήτου 
εκείνης καταστάσεω; άνακαλέσας αύτήν εί; τάς υποθέσεις της. 
Φθάσα εις Άρλάγγην ευρεν έ*εί δ τ ι ματα ίω ; είχε ζητήσει έν 
Παρισίοις* τούτέστι τήν κλείδα τοΰ προαστείου Α γίου Γερμανού, 

Εί; έκ τών γειτόνων αύτής έν τγί έξοχτί έφιλοξένει έπί τρεις 
μήνας τόν Κύριον μαρκήσιον δέ Κερπρή, λοχαγόν τοΰ δευτέρου 
συντάγματος τών δραγόνων. Ό  μάρκήσιο; ουτος ητο άνήρ τεσσα-ν 
ρακοντούτης,κακός αξιωματικός, κάλός φαγοπότης, πάντοτε ζωη
ρός, έξησφκλισμένος κατά τοΰ γέρατος, καί περίφημος διά τά, 
χρέη του, τάς μονομαχίας του καί τά  καμώ ματά του. Πλήν δέ 
τούτων πλούσιος με τόν μισθόν του, τουτέστιν εις άίραν πένης. 
•«ΙΙϋρα τό μαρκεζάτον μου !» Είπε κατά νοΰν ή ώρκία Ήλιανη'. 
Προσεπάθησε ν’ άρέσ·/) εις τόν μαρκνίσιον δστις δέν τή έ'καοί,ε τόν 
δύσκολον. Μετά δύο μήνας έστειλε τήν παραίτησίν του είς τό ύ- 
πουργεΐσν τών στρατιωτικών, καί ώδη'γησεν εις τήν εκκλησίαν 
την χήραν τοΰ κ. Μωρέλ. Κ ατα τον νομ,ον ό γάμος έτοιχοκολήθη 
έν τώ  δημφ τής Άρλάγγης} εις τό δέκατον τμήμα τών ΙΙαρισίων 
και εις την τελευταίαν φρουράν η στάΟμευσιν τοΰ λοχαγοΰ. Το 
πρακτικόν τών γενεθλίων τοΰ νυμφίου, συνταχθέν έπί Τρομοκρκ-

τίας*, εφ·ρ:ν ά τλώ : τήν χυδαίαν έτω/υμίαν Βενουκ, άλλά προ-
, , , , «, n 3 V

σέθη-.αι εις αυ-ο* καί πρακτικό/ πασιγνωστσν μαρτυρουν οτι εζ 
άμνηαο/εύτω/ χρόνω/ ό Βενουά ήτο γνωστός ως μαρκησιος δε 
Κερπρή .

Ή νεοφώτιστος μαρκησία ήνέωξϊ τάς αίθούσα; της εν τώπρο» 
ασ τείω τοΰ Α γίου Γερμανοΰ τής γειτονία; τη ς ’ διότι τό προά- 
στειον τοΰ 'Αγίου Γερμανοΰ φθάνει είς τά πέρατα τής Γαλλίας.

Ά φ ’ ού έθάμβωσε διά τή ; πολυτελεία; τη ; πάντα; τού; άρ" 
χο ιτοχωριάτα; τών πέριξ, ή θέλησε νά έπιστρέψνι ει; Παρισιού; 
ΐνα λάβτ) ί '.ανοποίησιν διά τά παρελθόν* και διηγηθη τον σ/.ο- 
πόν της είς τόν σύζυγόν της. ‘Ο λοχαγό; συνωφρυώθη καί όιε- 
βεβα'ωσ$ν δτι εύρίσκετο πολύ καλά έν Άρλάγγη. Ό  οίνων ήτο 
καλό;, τό μαγειρεϊον όπω ς  τό ήθελε καί τό κυ<ήγιον λαμπρόν* 
ούδεν πλέον έζητει, τά προάστιον τοΰ 'Αγίου Γερμανοΰ τώ  ήτο 
χώρα τόσον νέα όσον ή ’Αμερική* δεν εϊχεν εκεί οΰτε συγγενεΐ;, 
ούτε φίλου; οΰτε γνωριμ.ίας. κ Θ ε ε  τοΰ ελέους ! ανεφώνησεν η 
δυστυχής Ί ίλιανή, μή~ω; μου έτυχεν ό μ.όνο; μαρκησιο; τοΰ 
κόσμου δστις δεν γινώσκει τό προάστειον τοΰ 'Αγίου Γερμανοΰ!

Ά λ λ ’ αύτη δέν ήτο ή μόνη άπάτη τών προσδοκιών της* 
παρετιξρησεν ότι ό σύζυγός της έπινεν άψίνθιον τετράκις τής 
ημέρας, πλήν δε τούτου ποτόν τ ι  καλούμενον βερμούθ, όπερ 
είχε μηνύσει έκ Παρισίων πρός ιδίαν αύτοΰ χρήσιν* τά λογικόν 
τοΰ καπετάνιου δεν άντείχε πάντοτε εις τας συνεχείς ταυτα ; 
σπονδάς, καί όταν έξ·4ρχετο έκ τών φρενών του ώ; έπί το πλεΐ- 
στον είσήρχετο είς μανίαν. Έν δέ τν) ζωηρότητί του ουδενος έ- 
φείδετο καί ούδ’ αύ:ής τής Ήλιανής, ητις κατάντησε νά έπ ι- 
θυμήσϊΐ είλικρινώς νά μή ήναι πλέον μαρκεσία. Τοΰτο δέ παγ- 
ματικώς συνέβη ταχύτερον ή δσον ήλπιζεν.

'Ημέραν τινά ό κ α π ε τ ά ν ι ο ς  έτασχεν ένεκα τής καλής δια
γωγής τής προτεραίας. Καθήμενον έν τνί μεγάλητεοα τής α ι
θούσης έδρα, έγυάλ’.ζ ϊ μελαγχολι/.ώς τούς μα/.ρούς έρυθρού; μύ-
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ιττακά; του. Η γυνή αυτού ίστκμένη ένώπιον σαμαβαρίου τώ. 
έποοσφερεν ά/,λεπαλλήλω; παμμεγέθη κύπελλα τεΐου. Τών ύπη-. 
ρετών τ ι ;  ανήγγειλε τήν έλευσιν τοΰ κ. Κόμη τος δέ Κερπρϋ. Ό  
χ α π ι τ ά ν ί ο ς  καίτοι άδιοάθετος άνέστη αΐονης.

«Δέν μ.οι ειχετε εϊπεί ότι ι̂ έν εχετε συγγενείς;» ήρώτησεν 
ή Ήλιανή.

Δεν γνωρ.ζω κανέλα, είπεν 6 λοχαγός, καί νά μέ πάρν; ό . . « 
Ά λ λ ’ α ; ίΐω μ εν. Γΐιτατε νά είσέλθτ;.

Ο κκ,νετανίος εμειδιασε περιφρονητικώς δτε ειδεν είσερχό- 
μενον νεανίαν εικοσαετή, ώραϊον σχεδόν ώς νήπιον. 3IIτο άνα- 
σ. /ίματος αρκετά καλού, άλλά τόσον λεπτοφυές καί φθαρτό; ώστε 
ήδυνατο τ ι ;  νά πιστεύσ/; δτι δέν είχε παύτει τοϋ ν’ αύξάν/ι. Οί. 
σχιστοί καί γαλανοί οφθαμαί του περιεστρέφοντο μετά δειλίας 
άν/ίμερου. °Οτε εΐόε τήν ώραίαν ΊΙλιανήν τό πρόσωπόντου ήρυ-* 
Οριασεν ω ; ροδακινον. Ή φωνή του ήτο γλυκεία, εύηχος, καθαρά 
και σχεδόν γυναικεία. ’Ά ν  δέν είχε δέ με'λανα μύστακα λετϊίώ ς  
γεγραμμένον έπί τοϋ χείλους του ήθελε τόν έκλάβει τ ις  ώς νεά- 
νιδα μετημφιεσμένην είς άνδρα.

«Κύριε, είπεν είς τόν λοχαγόν στραφείς κατά τό ήμισυ ποός. 
τήν ’ίίλιανήν, ει καί δέν έχω τήν τιμήν τού νά σάς ήμαι γνω
στός ήλθον νά σάς ομιλήσω περί οικογενειακών πραγμάτων. 'Η, 
συνομιλία μας ητις εσται εκτεταμένη θα περιλάβνι άναμφιβόλως 
κεφαλαία οχληρά, και φοβούμαι μήπως ή Κυρία βαρυνθΫ) νά 
τάκούσ/ι.

—  Ά δ ικον εχετε νά φοβήσθε, κύριε, είπεν ή Ήλιανή κα- 
μαρονουσα- ή μα.ρκεσία δε Κερττρή θέλει καί ώφειλε νά γινώσκνι 
■πάσας τάς οίκογενειακάς υποθέσεις, καί επειδή είσθε συγγενής 
τού ζυζύγου μου . . .

—  Τοϋθ’ δπερ αγνοώ ακόμη, κυρία μου, άλλά τούτο θέλει 
φανή μ ετ’ ολίγον, και ένώπιον ύμών, επειδή τό επιθυμείτε καί 
ό κύριος σύζυγό; σας φαίνεται δτι συγκατανεύει».

Ό καπετάνιο; ήκουσε μέ έ’κφρασιν ευήθη χωρίς νά έννοήσϊΐ 
καλώς. Ο δε νέο; έστράφη προς  αυτόν ώς πρός διάδικον.

«Κύριε, τώ  είπεν, είμαι ό πρωτόκος υιός τοϋ μαρκησίου δέ,.

Κερπρϋ, δστις είναι γνωστός είς δλον τό προάστειον τοϋ Αγίου* 
Γερμανού, καί τού όποιου τό μέγαρον κε ίτα ι έν όδω Άγίουι 
Δομίνικου.

—  Τί ευτυχ ία !»  άνεοώνησεν έ-ιστατικώς ή ’ίίλ ιανή.
Είς τά επιφώνημα τούτο ό κόμη; άπεκρίθη διά χαιρετι

σμού ψυχρού καί τυπι/.ού. Έξηκολούθησε δέ λέγων.
αΚύριε, επειδή ό πατήρ μου, ό πάππος μου καί ό προ

πάππος μου ησαν υιοί μονογενείς καί ουδέποτε υπήρξαν δύο 
κλάδοι έν τη οίκογενεία, θέλετε συγχωρήσει τήν έ/.πληξιν η τις 
κατέλαβεν ήμας τήν ημέραν καθ’ ην έμάθομεν διά τών εφημερί
δων τόν γάμον μαρ/.ησίου τινός δέ Κεπρρϋ.

—· Καί μήπως δέν είχον τό δικαίωμα τοϋ νά νυμφευθώ; 
ήρώτησεν ό λοχαγός τρίβων τούς οφθαλμούς του ;

—  Δεν λέγω τούτο, κύριε. “Έχομεν έν τνϊ οικία, πλήν τοϋ 
γενεαλογικού δένδρου τής οίκογενείας, πάντα τά  έγραφα τά  
δικαιοϋντα ημάς νά φέρωμεν τό όνομα δέ Κερπρϋ. "Εάν είσθε 
συγγενής ήμών, τοϋθ’ δπερ επιθυμώ, δέν άμφιβάλλω δτι εχετε 
εις τα ; χείράς σας καί -ttva οικογενειακά έγγραφα.

—  Τί χρειάζονται; τά  παλαιόχαρτα δέν άποδεικνύουσι τ ί 
ποτε, πάντες δέ ήξεύρουσι τίς  είμαι.

—  "Εχετε δίκαιον, κύριε, δέν χρειάζονται πολλαί μεμ- 
βράναι διά ν’ άποδείξγ) τις  μίαν αλήθειαν άκράδαντον, αρκεί τό 
πρακτικόν τής γεννήσεως.

—  Κύριε τό πρακτικόν τής γεννήσεώς μου φέρει τό όνομα 
Βενουα- χρονολογείται άπό 1 7 9 ί .  ’Εννοείτε;

Καλλιστα, -κύριε, καί μεθ’ δλον τούτο εμμένω είς τήν 
ελπίδα του \ά εύρεθώ συγγενής σας. ’Εγεννήθητε έν Κερπρϋ ή 
έν τοϊς πέριξ;

Κερπρϋ; . . . Κερπρϋ; . . . Ιΐοϋ είν’ αύτό τό Κερπρϋ;
"Οπου ητο πάντοτε- είς τριών λευγών άπόστασιν έκ 

Δ'.γιονης" έπί τής άγούσης είς Παρισίους.
Α ί! κύριε, τ ί  μοι μέλει άφ’ ού ό 'Ροβεσπιέρρος έπιόλη- 

<<έ τά  κτήματα τής οίκογενείας μας.
; Κακώς σ ? ς  έπληροφόρησαν, κύριε. Είναι αληθές δτι οί
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αγροί καί ή επαυλις έςειέθησαν είς πώλησιν ώς περιουσία πρόσ- 
φυγος, αλλά δεν «,ύρΕθη αγοραστής καί ή Α. Μ. Λουδοβϊ/,ος ά 
111 . ηυδο/.ησε να τ ’ άποδώση είς τόν πατέρα μου.

Ό λοχαγός ολίγον κα τ’όλίγον έξήλθεν εκ τοΰ ληθάργου του* 
τό τελευταϊον τοΰτο επιχείρημα τόν αφύπνισε. Πΰξ εχων τάς 
χεΐρας προσήλθεν είς τόν λεπτόν άντίπαλόν του καί τοΰ εφώνα- 
ξε κατά  πρόσωπον.

«Μικρέ μου κύριε, επί τεσσαρά/.οντα έτη υπήρξα μαοκή- 
σιος τοΰ Κερπρΰ, καί ό μέλλων νά μ ’ άφαιρεστι τοΰνομά μου 
πρέπει νά εχνι τόν βραχίονα στιβαρόν».

Ό κόμης ώχρίασεν ύπ’ όργής, άλλ’ ένεθυμηΟη την παρου
σίαν τής Ήλιανής, ητις  έξηπλώθη ώς μεμηδενισμένη έπί μα- 
κράς εόρας. Άπε/.ρίΟη λοιπόν μ ετ’ αδιαφορίας.

«Μεγάλε μου κύριε, εί καί δεν είναι πλέον τοΰ συρμού αί 
διά τής τύχης κρίσεις τών διαφορών, θά έδεχόμην προθύμως 
τό μέσον τοΰ συμβιβασμού δπερ μοί προτείνετε, έάν ή'μην ό 
μονος ένδιαφερόμενος έν τή προκειμένη υποθέσει. Ά λ λ ’ ενταύ
θα αντιπροσωπεύω τόν πατέρα μ.ου, τους αδελφούς μου καί ό- 
λοκληρον οικογενειαν, ητις  θά παρεπονειτο εύλόγως έάν έπαιζον 
με τα  συμφέροντά της. Έ πιτρέψατέ μοι λοιπόν νά έπιστρέψω 
είς Παρισίους. Τά δικαστήρια θέλουσιν άποφανθή όπότερος ήμώιν 
σφετερίζεται τό όνομα τοΰ ετέρου».

Καί ταΰτα  είπών ό κόμης έκαμε στροφήν, έχαιρέτησε βα
θύτατα τήν πλαστήν μαρ/.εσίαν, καί έπέστρεψεν εις τό τα 
χυδρομικόν όχημά του, πριν ό καπετάνιος συλλογισθή νά τό,ν
> ft;ειχττοοιστ).

Τό σαμαβάριον δέν έβραζε πλέον* αλλά δέν έπρόκειτο περί 
τεΐου μεταξύ τοΰ λοχαγού καί τής συζύγου του* ή ΊΙλιανή ή
θελε νά μάθη αν ητο μαρκεσία τοΰ Κερπρΰ ναι η όχι. Ό  θυμώ
δης Βενουά έξαντλη'σας δλην τήν υπομονήν του παρεφέρθη είς 
βαθμόν τοιοΰτον ωστε να δείργι τήν ώραιοτάτην γυναίκα τβΰ 
νομού εκείνου. Τάς περιστάσεις ταύτας •/■νίττετο ή Κ . Βενουά δ- 
τ  αν ωμιλει περί τινων ωρών δυσάρεστων λησμονηθεισών πρα 
πολλοΰ.

"II δίκη τοΰ Κερπρΰ κατά τοΰ Κερπρΰ δέν έβράδυνε. Μάτην 
ό κυρ Βενουά διά τοΰ δικηγόρου του διετείνετο δτι άείποτε έκα- 
λείτο μαρκνίσιος τοΰ Κερπρΰ* κατεδικάσθη νά ύπογοάφεται Βε
νουά καί νά πληρώστ) τά  έξοδα τής δ ΰη ς. Καθ’ η·/ ημέραν έλα
βε τ/,ν είδησιν ταύτην έγραψεν είς τόν νέον κόμητα επιστολήν 
πλήρη παχυλών ύβρεων ύπογεγραμμένην Βενουά. Τήν έπομένην 
κυριακήν περί τάς οκτώ τής πρωΐζς έπέστρεψεν είς τήν οικίαν 
του φερόμενος έπί φορείου μέ δέκα εκατοστόμετρα σιδήρου είς 
τό σώμα του. Είχε μονομαχήσει καί τό ξίφος τού κόμητος 
θραυσθεν εμεινεν έν τώ  σώ ματί του. Ή Ήλιανή ητις έκοιμάτα 
άκόμ.η, έφθασεν εγκαίρως ί’ν’ άκούστι αύτοΰ αίτοΰντος συγγνώμην 
καί νά δεχθή τούς αποχαιρετισμούς του.

Έάν τά συμ,βάν τούτο δεν έκαμνε φοβερόν κρότον αί έπαρ- 
χία ι δέν θά ήσαν πλέον έπαρχίαι. Αί άγροτικαί επισημότητες 
τών πέριξ Ιξέφρασαν κωμικήν άγανάκτησιν. *Αν τοίς ήτο δυ
νατόν θά έπαιρναν όπίσω τάς έπισκέψεϊς τάς όποιας εΐχον κάμει 
είς τήν ψευδομαοκεσίαν. ΊΙ χήρα δέν ηκουε τάν περί αύτήν γ ι 
νόμενον θόρυβον, άλλ’ έ.'.λαιεν οχι διά τήν στέρησιν τοΰ Βενουά, 
ούτινος τά  έλαττώ ματα, μικρά καί μεγάλα τήν είχον διά παν
τός άφαιρέσει πάσαν διάθεσιν πρός τόν έγγαμον βίον" άκλ’ έκλαιε 
τήν άπατηθείσαν εμπιστοσύνην της, τάς άπολεσθείσας ελπίδας 
της, τόν περιορισθέντα όρίζοντάς της καί τήν ματαιωθεΐσαν φι
λοδοξίαν της. Έάν θέλετε αληθή τής ψυχής της εικόνα φαν- 
τασθήτε ’Ινδόν φα/.ίρην είς ον έγνωστοποιήθη δτι δέν θά ϊδη 
ποτέ τόν Βισνοΰ. Έκ βάθους τής έρημίας της έρριπτεν έπί τά 
προάστειον τοΰ 'Αγιου Γερμανού βλέμματα Εύας έκδιωχθείσης 
άπό τοΰ επιγείου παραδείσου.

Πρωίαν τινά  έν ώ ύπό σκιάδα έκ κληματίδων ήνθισμ,ένων 
(ήτο δέ τό θέρος τοΰ 18 3 4 )  ή Ουγάτηρ της διέβη έμπροσθέν της. 
Έ σταμάτησε τό κοράσιον άπό τής έσθήτός του καί τό έφίλησε 
πέντε ή §ξ φοράς, μεμφομ,ένη έαυτήν δτι έσυλλογίζετο όλιγώ- 
τερον τήν θυγατέρα ή τάς λύπας της. Ά φ ’ ού δέ τήν κατεφίλησε 
τήν έκύτταξε κατά πρόσωπον καί ηύχαριστήθη έκ τής έξετά- 

$εως. Et? τό τέταρτον καί ήμισυ ετος τής ηλικίας της ή μικρά.
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Λουκίλη ανάγγελλε Λεπτοφυές καί αριστοκρατικόν κάλλος* οί χα- 
ρακτήρες της η σαν θελκτt/.οί, αί χεΐρες καν οί πόδε; χαριέστατα  
ήρμοσμενοι. Ματην ή Ήλιανή έζήτει έν τη μνηαη της* δέν ήδύ- 
νατο νά ενθυμηθτ) Εν μόνον παιδίον έν τώ  κήπψ τού Κεραμεικού 
τοσού τον έξοχου τύπου. ν ϋδω.ιε τελαυταίον φίλημα εις τό κοράσιον 
και άφήκεν αυτό νά πετάξτ), έπειτα άπέμαξε τά  δά/.ρυά της 
καί έκτοτε δεν έ/.λαυσε πλε'ον.

« Ά λ λ α  πού ητον ό νους μου ; έψιθύρισεν άναλζμβάνουσα τό  
μακαριωτατον μειδίαμά της. Τά παν δεν άπωλέσθη* τά παν δύ- 
ναται να διορθωθν)* τά παν διωρθώθη* ε^ει καλώς* Οά παμε 
καλλίτερα ! θα εισελθω έ/.εί όπου θέλω* υπομονή μο'νον χρειάζε
ται* είναι ζήτημα χρο'νου* αί ύπερήφανοι έκείναι Ούραι 0’ άνοι- 
χθώσιν ενώπιον μου. Δεν θά γίνω μαρκεσία, δχι* άρ-ςετά ίζησα  
υπανδρευμένη, δέν μέ συλλαμβάνουν πλέον, ’ίδού ή μαρκεσία, 
■ίτις τρέχει μέσα είς τά  χαμαικέρασα. θ ά  τνί έ/.λέξω ένα μαρ- 
κησιον άλλά καλο’ν* πρέπει ή πείρά μου νά χρησιμεύη εί; τ ι.  
θ ά  ημαι αληθής μητηρ άληθοΰς μαρ/.εσίας! θ ά η ν α ι  παντού δέ
κτη και εγώ επίσης* παντού θά τήν διασκεδάζωσιν καί εμέ μ ετ’ 
αυτής θά χορευϊ) μετα δουκών καί εγώ . . .  Οά την βλέπω χο - 
ρεύουσαν, έ-.τάς εάν οί κύριοι ουτοι τοΰ 18 3 0  κάμωσι νόαον νά 
άφίνωσι τάς μητέρας είς τά δωμάτιον τού Ιματισμού.

Ά π ό  τούδε ή μόνη της φρονχίς ητο νά προετοιμάζγ, τήν θυ
γατέρα της καί νά την μορφόν/j ώς μέλλουσαν μαρκησίαν. Την 
ένέδυσεν ώς κούκλαν, την εδίδαξε τούς διαφόρους μορφασμούς 
ές ών συνίστανται οί μεγαλοπρεπείς τρόποι, καί την yaρίεσαν 
ΰπόκλισιν, ένώ ή παιδαγωγός την έδίδασκε τά άλφάβητον. Δυ
στυχώς δμως ή μικρά Λουκίλη δέν είχε γεννηθνί έν τη όδώ τού 
Πορθμείου* άφυπνίζετο μέ τό κελάδημα τών πτν,νών καί οΰνί 
διά τού κρότου τών άμαξών* καί έβλεπε πλείονας χωρικούς μέ 
έπιχιτώνια (blouse) η θεράποντα; μέ στολήν. Λεν ήκροάσθη 
κάλλιον τά μαθήματα τής αριστοκρατίας άπερ τνί έδιδεν ή μνί- 
τηρτης η όσον αΰτη τάςδ ιάτρ ιβάς τού πατρό;τη; κ. Λοπινώιου 
κατα τών μαρκησίων. —  Ό νού; τών παιδίων μορφούται κ ατά  
τά  περιστοιχούντα πρόσωπα καί πράγματα* προσέχουσιν εί; έ-
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Sc&tov διδασκάλους Συγχρόνως* οί τής εξοχής και τών όδών ηχό  ̂
ίμ ιλούσιν είς αύτά έντονώτερον ή ό άκαμπτότερος τών διδα
σκάλων καί ό αυστηρότερος τών πατέρων. S li -την τήν έδιδασκά- 
λευεν ώς άπ ’ άαβωνος ή κυρία Βενουά* αί πρώται ή δοναί τής νέας 
μαρκησίας ησαν τά νά δέρνηται μέ τά  κοράσια τού χωρίου, νά 
κυλίηται εν τ·/) αμμφ μέ τήν νέαν έσθήτά της, νά κλέπτν) ώά 
έ’τ ι θερμά έκ, τού όρνιθώνος, καί νά σύρεται ύπό χονδρού Σ/.ωτι- 
κού σκύλου κρατούσα αύτόν άπό τής ουράς.

Βλέπων αύτήν παίζουσαν έν τώ κήπω ό προσεκτικός παρα
τηρητής ευκόλως έμάντευσεν οτι ητο έγγονή τού αγαθού Μωρέ- 
λου καί τού κύο Λοπινώτου. 'Η μητηρ της παρεπονεϊτο ότι δέν 
εΰρισκεν εν αύτνί ούτε υπερηφάνειαν, ουτε κενοδοξίαν, καί ούδέ 
τό έλαχιστον αίσθημα φιλοδοξίας. Παρετηοει άνυπομόνως καί πυ- 
ρετωδώς διά νά ΐδη τήν ημέραν καθ’ήν ήθελε περιφρονησει τινά, 
άλλ’ ή Λουκίλη ήνοιγε τήν καρδίαν καί ηπλωνε τάς χειρ ας 
πρά; πάντα; τούς περί αύτήν καλούς ανθρώπους, άπό τής Μαρ- 
γαρώς τής άγελαδοϋς με’χρι τού μελαντέρου τών εργατών τού σι
δηρουργείου. "Οτε όπωσούν έμεγάλωσεν αί κλίσεις της μετεβλή- 
θησαν ολίγον, άλλ ’ ούχί καθ’ 8ν τρόπον έπεθύμει ή μνίτηρ της. 
■’Έ λαβε κλίσιν πρός τόν κήπον, τόν όπωρόκηπον, τό ποίμνιον 
καί τόν ορνιθώνα, εις τά έργοστάσιον, είς τήν οικιακήν υπηρε
σίαν, ακόμη δέ (καί διά τ ί  τάχα νά τό κρύψωμεν;) εί; τό μα- 
γηρεΐον. "Εστρεψε τά βλέμμα είς τά όπωροφυλάκιον, έσπούδασε 
τήν τέχνην τού κατασκευάζει γλυκίσματα, καί έμερίμνησε διά  
τά  ζυμαρικά. Παράδοξον εΐπεϊν! Οί άνθρωποι τής οικίας άντί να  
δυσαρεστώνται διά τήν έποπτείαν της, τ γ  εύγνωμόνουν τά  μέγι
στα . Ένόουν κάλλιον τής κυρίας Βενουά όπόσον είναι ώραίον τό 
νά μανθάν/ι ή γυνή πρωιμως τήν τάξιν, τήν περιποίησιν, τήν 
συνετήν καί ελευθέριον οικονομίαν, καί τά  άφανή εκείνα προτε
ρήματα, άτινά  είσι τά  θέλγητρα τού οίκου καί ή χαρά τών έν 
αύτψ  ξενιζομένων.

Τά μαθήματα τής Κυρίας Βενουά έσχον παράδοξα αποτε
λέσματα. Έν τούτοις δέν άπολέσθησαν όλοτελώς. 'II διδάσκα
λος αύτη ητο αυστηρά έξ αγάπης πρός τήν θυγατέρα της, άνυ-



ξϊόμονος έξ αγάπη; προς τό μαρκησάτον, καί οργίλη ές ιδιο
συγκρασίας. "Εχανε τόσον συχνά την υπομονήν της ώστε ή ΛουΑ 
κίλη συνέλαβε φόβον πρός την μητέρα της. Τά ταλαίπωρον κο- 
ράσιον ηκουε νά τή επαναλαμβανωσι καθ’ έκαστον «Δεν νιζευ- 
ρεις τίποτε, τίποτε, δέν εννοείς τίποτε, τ ίπ οτε’ εΐσ’ ευτυχής 
δτι μ’ έχεις!» Έπείσθη δ ’ έξ άφελείας δτι ευτυχής ητο διότι 
είχε την Κυρίαν Βενουα. Ειλικρινώς επισθη οτι ητο ευ/ιθ/ις καί 
ανίκανος* άντί δέ νά λυπήται άφεθη εις ολας τάς κλίσεις της) 
ήτο ευδαίμων, προσφιλής καί μαγευτική.

Ή Κυοία Βενουα εσπευδε τόσον ίνα απολαυσ/ι τοΰ βιου και 
τοΰ προαστείου, ώστε προθύμως ήθελεν ύπανδρευσει τήν θυγατέρα 
της είς τό δέ/.ατον πέμπτον ετος της ηλικίας της άν ήδύνατοι 
CH Λουκίλη δμ,ως είς τό δέκατον πέμπτον της ήλικιας ήτο ακό
μη κοράσιον. 'Η αχάριστος ηλικ ία  παρετάΟη δ ι’ αυτήν πέραν τών 
συνήθων όρίων. Παρατηρήσεως άξιον είναι δτ ι τά  πα ιδία τών χωρίων 
δέν αναπτύσσονται τόσον πρωίμως δσον τά  τών πόλεων. Διά τόν 
λόγον, βαιβαίως, δτι τά  άνθη τών αγρών αναπτύσσονται βρα- 
δύτερον η τά  τών κήπων. Δεκαεξαετής ηρχισεν ή Λουκιλη νά μορ- 
φοΰται. Ί ΐτο  ακόμη ολίγον ισχνή, ολίγον ερυθρά, ολίγον αδέ
ξιος* ή άδεζιότης ομως αυτής, η ισχνό της και οι ερυθροί βρα
χίονες της δέν άπεσόβουν έπ ’ αυτής τήν αγάπην* ώμοίαζε πρός 
τά  άγνά εκείνα άγάλμ,ατα a'tvsc οι Γερμ,ανοι γλυπ τα ι τής άνα- 
γεννήσεως τών τεχνών καί επιστημών ένέγλυφον εν τώ  λιθω  
τών μ,ητροπολιτικών εκκλησιών* άλλ’ ούδείς εραστής τής Ε λ 
ληνικής τέχνης ήθελε καταδεχθή νά παιξη πρόσωπον ΓΙυγμα- 
λίωνος παρ’ αύτή.

'Η μητηρ της εΐπε καλήν τ ινα  πρωίαν κλείουσα πέντε ή £ξ 
κιβώ τια. «'Υπάγω εις Παρισίους νά εύρω μαρκήσιον διά νά σε 
ύπανδρεύσω».

—  Ναί, μ.ήτερ άπεκρίθη ή κόρη άνευ άντιρρήσεως. "Ιΐξευρεν 
άπό τινων ετών δτι έμελλε νά ύπανδρευθή μέ μαρκήσιον.

Μία μόνη φροντίς τήν κατείχε, χωρίς ποτε νά τολμήσνι να 
έκμυστηρευθή είς ούδένα.’Εν τή αίθούσν) φίλης τινός τής μητρο- 
,της, Κυρίας Μελιέ, φυλλομετρούσα λεύκωμά τι διαφόρων '-μ«τι;

βμών, ειχεν ίδεΐ εικόνα τινά  κεχρωματισμένην παριστώσά/ μ Κρ·* 
κήσιον. Ήτο μικρός τις  γέρων ένδεδυμένος κατά τόν συρμόν τής 
εποχής Λουδοβίκου τοΰ IK*. μ.έ κοντάς περισκελίδας, πέδιλα 
χρυσόπορπα, ξίφος με κώπην χαλιβδήν, πίλον πτερω-.όν κα\ 
ένδυμα χρυσοϋφές. Ή είκών αυτή είχε τόσον καλώς εμφωλεύσει 
εν τ ιν ι γωνία τή ς  μνήμης της, ώστε άμα ηκουε τήν λέξιν μαρ- 
κήσιος έπαρουσιάζετο είς τήν φαντασίαν της* τά δε ταλαίπωρο-/ 
τοΰτο κοράσιον δέν ήδύνατο νά έννοήση δτι ύπήρχον καί άλλο; 
μαρκήσιοι έπί τής γής. Ένόμ,ιζεν δτι πάντες ησαν κομμένοι 
κατά τό αυτό σχέδιον, καί ήρώτα έαυτήν μετά τρόμου πώς ή 
θελε δυνηθή νά κρκτήση τόν γέλωτά της προσφέρουσα τήν χείρά 
είς τόν σύζυγόν της.

Έν ώ παρεδίδετο είς τούς αθώους τούτους τρόμους, ή Κυ
ρία Βενουα περιεφέρετο ζητούσα μ.αρκήσιον.

Δέν έβράδυνε νά τόν εύρη.
Μεταξύ τών οφειλετών τοΰ άνδοός της, μ.ετά τών όποιων 

δέν έπαυσε τοΰ νά διατηρή σχέσεις,ό τά μ,άλιστα αξιαγάπητος 
ήτο ό βαρώνος Σουφρασάκκος. Ού μόνον τήν έδέχετο πάντοτε είς 
τήν οικίαν του, άλλά καί τή έκαμνε τήν τιμήν τοΰ νά ύπάγν) νά 
προγευματίζη μετ’ αύτής μόνος πρός μόνην. Αί οικειότητες αυ- 
τα ι ούδέν είχον εν αύταίς τά έπιλήψιμον μ ετ’άνδρός έβδομήκον- 
τα  πέντε ετών. Τόν ήρώτησε δέ ημέραν τινά  μεταξύ τών τε 
λευταίων ποτηρίων Τοκαίου ο’ίνου.

—  Κύριε βαρώνε, ένασχολεϊσθέ ποτε είς προξενεύματα;
Ούδέποτε, ωραιότατη μου, άφ’ δτου συνεστήθησαν κατα

στήματα επί τούτω.
Ο βαρώνος πατρικώς φερομενος τήν προσηγόρευεν «ώραιο- 

τάτην» .

Ά λ λ ά , έπανέλαβεν εκείνη χωρίς ν’ άποθαρρυνθή, έάν ί -  
προκειτο να καμ/ιτε χαριν εις δυο έκ τών φίλων σου ;

— Έάν ήσθε είς έξ αύτών τών φίλων, Κυρία, θά έχαμνον 
παν δ τ ι μοί διατάσσετε.

—  Είσθε έγγύς τής άληθείας. Γινώσκω κοράσιον δεκαε- 
ξαετές, ώραϊον, καλώς άνατεθραμμένον, δπερ ούδέποτε υπήγε

—  η  —



έ ί; σχολεϊον ώς έσωτεραη' άγγελο;! Ά λ λ *  τέλο; πάντων διά ~.ί 
νά σα; τό κρύψω; είναι ή κόρη μου. "Εχει προίκα πρώτον μέν 
•τό μέγαρον τοΰτο, τό λέγω ώ ; έν παρόδω’ ετι 8 ϊ  εν δάσος τέ- 
τρακοσίων στρεμμάτων, έργοστάσιον μεταλλουργικόν, δπερ κι* 
νείται ώ ; άφ’ έαυτοΰ καί μ α ; παρέχει είίόδημα ετήσιον εκατόν
πεντήκοντα χυλίάδων φράγκων είς τά  χειρότερα έτη. ’Εκ τού
των θέλει μοϊ άφίνει τά ; πεντνίκοντα χιλ ιάδα ; κατ’ έτος, τό
ποσόν δέ τοΰτο μ ετ’ άλλων τινών μικρών, άτινα Ιχω Θέλει μοΐ
άρκεΐ διά νά ζώ. Λοιπόν έχομεν καί λέγομεν £ν μέγαρον, Sv δά
σος καί εκατόν χιλιάδων φράγκων εισόδημα.

—  Ώραϊον τοΰτο.
—  ’Ακούσατε! Διά λόγου; φ ιλοτιμ ία ;, ου; δέν δύναμαι νά 

δημοσιεύσω, πρέπει ή θυγάτηο μου νά λάβν) άνδρα μαρκησιον* 
τίέν ζητοϋμεν χρήματα, καί ώ ; πρό; την ηλικίαν, τό πνεύμα, 
τήν μορφήν καί πρό; παν εξωτερικόν πλεονέκτημα θά ήμεθα 
πολΰ συγκαταβατικοί. Εκείνο όπερ ζητοϋμεν είναι μαρκησιο; ά- 
ποδεδειγμένο;, γνη'σιος, καλή; καταγω γή;,μέ καλούς συγγενείς, 
γνωστό; εΐ; δλον τό προάστειον τοΰ 'Αγίου Γερμανού, καί δυ- 
νάμενο; νά παρουσιάζηται πανταχοΰ μέ τήν γυναίτα καί τήν 
οικογένειαν τοϋ. Γνωρίζετε, κύριε βαρώνε, μαρκήσιον αρκετά 
προσφιλή εΐ; ύμα; ώστε νά τώ  εΰχηθήτε ώραίαν γυναίκα καί ε
κατόν χιλιάδων φράγκων εισόδημα ;

—  Μά τήν αλήθειαν, ώραιοτάτη μου, δύο δέν θά ήδυνάμην 
νά εΰρω, άλλ’ £να μόνον γνωρίζω. Έάν ή θυγάτηρ σα; τόν δε» 
χθνί θέλει λάβ·(ΐ άνδρα τόν όποιον άγαπώ ώ ; υιόν μου. Σα; προ
σφέρω καλλίτερον ή δσον ζητείτε.

—  ’Αληθώς;
—  Πρώτον μέν είναι νέος.
—  Αεπτολογία. ’Εμπρός.
*— Είναι ώραίο;.
•— Ματαιότης ματαιοτήτων.
—  ΊΙ κόρη σα; δέν Οά ηναι τη ; γνώμη; σα;. Είναι δέ καί 

,ϊτλϊίρη; ευφυΐας.
■—  Περιττή ζωοτροφία έν τνϊ οΐκογενεί^.
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Τί> περιοδικον τοΰτο ανταλλάσσεται μετ’ e<f-ημερί
δων καί άλλων περιοδικών.

Ή «'Ροδοδάκτυλος» αναγγέλλει τήν εκδοσιν παν
τός νεου συγγράμματος πεμπομένου τή συντάξει αΰτής 
έν ϊς  αντίτυπου,

Ό δεχθείς τ& πρώτον φυλλάδιον τής α'Ροδοδακτύ- 
λου» θεωρείται συνδρομητής κατά τούς ορούς της αγ
γελίας.

ΤΙΜΗ ΕΤΗ ΣΙΑ ΤΗ Σ ΣΥΝΔΡΟΜ ΗΣ

ό ς  I 1 1 τ  α  ι
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