
DΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Γ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Ο Ν
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΙΪΙΗΝΟΣ

ΕΤΟΣ Α'·—ΑΡΙΘ· Β'— ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1880

’Πως μεν κροκοπ*ττλος ir.* ’ίΙκεχνοΓο ροχων 
”ϋ:νυ&’ϊν’άΟχνά-τοιβι φοως ψίpot r.os βροτοΓσιν.

Ίλιάάος Τ. στίχ. 1 — 2.

Π ΕΡΙΕΧ Ο Μ ΕΝ Α

Θρήσκε'α, οικογενεια, πατρίς. Κ;φ. 13'. Οι/ογενεια-— At τυχαι 
τοΰ οΐκου Γλι?στωνος (συνεχεία χαι τέλος).—Αί π·ρί ψ^χτ  ̂ και 
πνευμάτων ιδεβι και δοξασίαι τών εθνιχών (συνεχεία).·— Έκ φαι
νομένων και παρανοήσεων δ./?μενε·αι.— At δυσχΓρίΐαι τών διάφο
ρων επαγγελμάτων. — Αί Τ.δίαι και *.ά Ίμαλάΐα (συνεχεία).—Ό 
πίθηκος Γορίλ)ας (μετά είκόνος).—Περί πάγου.—Περίπλους του 
BcpaCou Πόλου ύπο Γίσρθενσκόλδου.— Καλόν άντι κακού (ποίημα).
— ΙΙαράδειγμα (ποίημα).— Συμβουλαί και γνώμαι.— Άνεμώλια.
— Ό γενναίος ιδιοκτήτης. — *11 κενόδο;ος γυνή (συνέχεια).

0

Ι Ξ ϊνΓ

ΕΚ ΤΟΤ ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟΤ Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΤ 

1 4 — 'Ο δ ό ς  Π ε ρ ι κ λ ε ο ύ ς — 14

1880



I I  Ρ Ο Δ Ο Δ Α Κ Τ Τ Λ Ο Σ  Η Ω Σ
Ϊ Ϊ 1Τ Ρ Λ Μ Λ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ

Ε Τ Ο Σ  Α'. ΑΡΙΘ · Β'. Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ  1880

ΘΡΗΣΚΕΙΑ» ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ΠΑΤΡΙΣ.
( Σ υ ν ίχ ι ια  Vie π ρ ο η γο νμ ινο ν  φ υ λ λ ίδ ιο ν ) .

Κ ΕΦ . Β'. Ο ΙΚ Ο ΓΕΝ ΕΙΑ -

«Ού καλ&ν τον άνθρωπον είναι [/.όνον» είπεν ό θείος 
δημιουργός πλάττων τον άνθρωπον· τήν δέ ουράνιον 
ταύτην άλήΟειαν άποδεικνύουσιν άπ’ αιώνων πάντα τά 
έθνη της γης καί αύτά τά βάρβαρα καί τά άγρια, διότι ό 
της οϊκογενείας θεσμός είναι παγκόσμιος καί παρά πά- 
σι σχεδόν έξ ίσου ιερός.

Είς τον οικογενειακήν βίον ό άνθρωπος άγεται το 
μέν έξ άνάγκης της πρός άλλήλους βοηθείας, rb δέ έκ 
στοργής και πόθου της συμμεθέξεως και συναπολαύσεως 
τών άγαθών τοΰ βίου, διότι ή καλώς συνημορσμένη οικογέ
νεια είναι άθροισμα τών καλλίστων φίλων. Ή αμοιβαία 
στοργή τών μελών έναρέτου οϊκογενείας είναι τδ κάλ- 
λιστον, το άγνότατον, τ& άγιώτατον είδος της φιλίας. 
Ή  ιστορία παρέχει ήμΐν άπειρα παραδείγματα τής μέ
χρι θανάτου συγκινήσεως έκ λύπης ή έκ χαράς γονέων 
υπέρ τών τέκνων και τέκνων υπέρ τών γονέων, ή άφο- 
σιώσεως καί τώ'τρ,έν καί τώνδέ προς άμοιβαίαν σωτηρίαν 
έν ώρα κινδύνου πεοιφρονούντων καί αύτ&ν τον θάνατον- 
ού μόνον δέ γονέο)ν πρός τέκνα καί τέκνων πρός γονείς,
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άλλά  καί άδελφών προς άδελφούς καί συζύγων προς 
συζύγους. Οί τοιουτοι λοιπόν γλυκε ίς  δεσμοί τών ένα- 
ρέτων οικογενειών δέν είναι ισχυρόν έπιχείρημα υπέρ τοΟ 
οικογενειακού βίου·,

Ό δέ στερούμενος της κοινής χαράς καί αγάπης της 
οίκογενείας, ό ζών μεμονωμένος έν τώ κόσμω, κεκλει-  
σμένος έν τώ δωματίω του, ό μή άπολαύων άλλων θέλ
γητρων συναναστροφής ή τών της λέσχης ή τοΰ καφε
νείου, ό βλέπων τήν άνθρωπότητα μόνον έν τώ περιπα
τώ ή έν ταΓς συνελεύσεσι δέν είναι άρα κακοδαίμων καί 
λύπης άξιος j Πολλακις ασθενήσας οΰτος έν ξενοδοχείοις 
και μάλιστα  έν τη παρακμή τοΟ βίου δέν έστέναξε π ι-  
κρώς μηδένα όρών περί εαυτόν έκ τών οικείων ά λ λ ά  
μόνον τούς ή τόν υπηρέτην τοΟ ξενοδοχείου, καί τοΟτον 
σπανίως, καί ύπακούοντα εις τήν πρόσκλησίν του άνευ 
προθυμίας, πολλάκις δέ μετά δυσαρεσκείας και άπο- 
στρ οφ ής ;

Ή  έν τώ μέσω τοΰ κοινωνικοί) πέλαγους άπομόνω- 
σις αΰτη δέν καθιστφ τον βίον μονότονον, άχαριν καί 
ζοφερο'ν ;

Ί* δέ νά ειπη τις  δταν ή τελευτα ία  ώρα έστερημένου 
οίκογενείας άνθρώπου σημάνη $

’Απέρχεται τοΟ βίου έγκαταλελειμμένος, άκλαυ-  
στος, άπαρηγόρητος, καί εί'τε έν νοσοκομείω πενέστατος 
είτε έν πολυτελεστάτω  ξενοδοχείω πλουσιώτατος μέ 
τήν αύτήν άδημονίαν, μέ τήν αύτήν βαρυθυμίαν παρα- 
δίδει τό πνεΟμα καί μετ’ ολίγον παντάπασιν λησμονειται.

"Απ’ έναντίας δέ ό έναρέτως γηράσας οικογενειάρ
χης καί καταλείπων καλώς άνατεθραμμένους υιούς καί 
θυγατέρας, οί'τινες περικυκλοΟσι τήν κλίνην του δεόμε
νοι τοΟ ΓΙανοικτείρμονος ΘεοΟ υπέρ αύτοΟ μετά δακρύων

ή τούλάχιστον έκφράζοντες άνησυχίαν καί λύπην διά 
τον προσφιλή πατέρα των, ό ούτως άποθνήσκων λέγω  
πάντη διαφόρως άντικρύζει τόν θάνατον.’Απέρχεται τοΰ 
βίου συναισθανόμενος καί χαίρων δτι έξεπλήρωσε τό 
προς τόν Θεόν, τήν οικογένειαν καί τήν πατρίδα καθή
κον του. Λέγω δέ καί το πρός τήν πατρίδα, διότι ό άγα
μος πολίτης, εί μή άλλω ς πως καί διά πολυτίμων ύπη- 
ρεσιών άποτίνει τήν προς τήν κοινωνίαν, τήν πρός τήν 
πατρίδα δφειλήν, έλαττοΟται πολύ τοΟ έγγαμου πολί
του, δστις πολλαπλασιάζων διά τής πολυτεκνίας καί 
καλλιτεκνιας τήν άγαθήν ύπαρξίν του καθίσταται παρά
γων σπουδαίος τής ευημερίας καί τοΟ μεγαλείου τής 
πατρίδος του. Φαντάσθητε άν συνεφώνουν πάντες οί πο- 
λ ϊτα ι κράτους τινός ν’ άπόσχωσι του γάμου  ̂ Μετ’ δλί- 
γα  ετη πάντες οί κάτοικοι τής χώρας ήθελον συνίστα- 
σθαι έκ γερόντων καί μετ’ άλλα δλίγα ούδείς κάτοικος 
ήθελεν υπάρχει έν αύτή.

Ά λ λ ά  τ ί πρός έμέ ·, δύναται νά εί'πη ό ίδιοτελής 
άνθρωπος, δέν είμαι ύπόχρεως διά συμβολαίου ν’ άνα- 
πληρώ τούς έλαττουμένους κατοίκους τής πατρίδος μου!

Ό λέγων ταΰτα (έάν τοιοϋτός τις ύπάρχη) κηρύττει 
άπροκαλύπτως δτι ήκιστα μεριμνά περί πατρίδος καί 
μεγαλείου καί δόξης πατρίδος· τοθθ’ δπερ ήκιστα Ε λ 
ληνικόν. Ά λ λ ά  πλήν τούτου φωνή τις, ή φωνή τής φύ- 
σεως, προσκαλεϊ τούς άνθρώπους είς συμβίωσιν, τής δέ 
φυσεως πατήρ £στιν ό Θεός· πολλαχώς λοιπόν ένδεχό— 
μενον νά τιμωρηθή ό άθετών τήν τοιαυτην φωνήν.

Έκ τοΟ οικογενειακοί; βίου πηγάζει ζωή καί ζωή πολ- 
λαπλασία· τής δέ ζωής υπάρχει τι τιμαλφέστερον τώ άν- 
Ορώπω·, Πλήν όλιγίστων έξαιρέσεων παραφροσύνης τών 
αύτοκτονούντων τίς δέν ποθεί τήν διατήρησιν καί εί δυνα-



52 ΡΟΔΟΔΑΚΤΪΛΟΞ

τον ήν έπί γης, τήν διαιώνισιν της ίδίας ζωής άντί παντός 
άλλου άγαθου; ΤΑρα φαίνεται αυταπόδεικτον δτι ή ζωή 
μέγιστον άγαθόν έστι, καί τό μέγιστον οώρον τοΰ Πλά
στου. Έντεΰθεν πηγάζει καί τά συμπέρασμα δτι τδ όύτως 
ίσχυρώς ποθούμενον ούκ είς μάτην καί άνευ λόγου ένε- 
φυτεύθη έν τη καρδία τοΰ άνθρώπου τόσον βαθέως ύπδ 
τοΰ Πλάστου, ά λλ ’ δτι καί αύτος ό θάνατος άρχή μεί- 
ζονος καί κρείττονος ζωής έστι, καί μακαριωτέρας τοϊς 
έναρέτοις. Ά λ λ 1 ό έγγαμος βίος είναι πλήρης άκανθων, 
πλήρης βασάνων.

Όμο7νογητέον δτι τά πάντα δέν είναι ρόδινα έν τώ 
έγγάμω βίω- δτι καί νόσοι καί θάνατοι καί παρεκτροπαί 
τέκνων πολλάκις πικραίνουσι καί μαραίνουσι τον οικο
γενειάρχην, άλλ ’ ούδέν ρόδον άνευ άκανθων, αί δέ άκαν- 
θαι αύται τοΰ βίου καθιστώσι τήν άπόλαυσιν έτι γλυκυ- 
τεραν. "Οπως ό άπονος πλοΰτος παρέχει όλιγωτέραν 
ηδονήν τοΰ μετά πολλοϋ κόπου και ιδρώτος άποκτωμέ- 
νου, ουτω καί ό άκύμαντος βίος είναι είδος είκόνος άνευ 
ζωηροΰ χρωματισμού, ή δέ άδιάκοπος αύτοΰ γαλήνη  
έμ π ο ιε ϊ κόρον τών άπολαυσεων καί ιδίως δταν ό άνθρω
πος διατελή κεχωρισμένος καί διεζευγμένος άπδ τών 
όμοίων του, μή συνδεόμενος’μετ’ αύτών διά τών γλυκυ- 
τάτων δεσμών τοΰ οικογενειακού βίου.

Ποία δέ μουσική μελοδράματος δύναται νά παραβλη- 
θή προς τήν άγγελικήν φωνήν τέκνου νηπίου καλοΰντος 
τον πατέρα ή τήν μητέρα του·, Πόσον ζωογονεί τδν άν
θρωπον ή φωνή αύτη ! Πόσον μαλάσσει τήν καρδίαν του ! 
Όποϊον βάλσαμον χύνει είς αυτήν! Δέν άρνούμεθα δτι 
αί μέριμναι, όδύναι καί θλίψεις τοΰ έγγάμου βίου είσί 
πολλαί καί ένίοτε μεγάλαι καί δυσβάστακτοι· ά λλ ’ ώς 
έπί τό πλεϊστον τά δεινά ταΰτα εύρίσκουσι τήν θερα
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πείαν των έξ αυτής έκείνης τής πηγής, έξ ής καί πη- 
γάζουσιν· ή έκ τής στοργής ένάρετος λύπη έχει έν έαυ- 
τή τδ έξευγενίζον καί άνακουφίζον τδν άνθρωπον, έν δέ 
τοϊς κόλποις τής οϊκογενείας, έξ ής πηγάζουσι τά δά
κρυα πηγάζει καί ή άμοιβαία παραμυθία. Προστιθέμε
νης δέ καί τής ήρωϊκής καρτερίας είς ήν δφείλει νά έθί- 
ζη έαυτδν ό φρόνιμος άνθρωπος, έπί πασι δέ τούτοις 
προστιθέμενης ώς κορωνίδος τής είς τδ θεϊον θέλημα 
χριστιανικής υποταγής, ού μόνον εύοδοΰται ό οικογε
νειάρχης άλ'λά καί πολλής ευδαιμονίας μέτοχος καθί
σταται, γινόμενος και τη πατρίδι ωφέλιμος καί τώ Θεώ 
άρεστός.

(Έ π β τ α ι  το ·κ«ρ\ Π ατρ ίΒ ος.)

ΑΙ ΤΥΧΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ Τ ΐ ίλ  ΓΑΑΑΣΤΙΙΛΏλ.
(Σ α ν έ χ ί ΐα  χα\ τέλο ς  TBs προηγουμβνον φ υ λ λ ά ζ ιο ν .)

Έν ετει 1 8 4 5 , ό Σίρ 'Ροβέρτος Πήηλ άπένειμεν 
είς τόν Κύριον Ίωάννην Γλάδστωνα (πατέρα τοΰνΰνΓ . 
Ε. Γλάδστωνος) τδν τίτλον του βαρώνου (baronet) δι’ ου 
προτάσσεται είς τδ κύριον δνομα ή προσαγόρευσις τοΰ 
Σίρ, τίτλον ού κατέστη άξιος καί ώς πολιτευόμενος καί 
ώς διαπρεπής έν τοϊς έμπόροις τής έποχής έκείνης.

Ό Σίρ ’Ιωάννης Γλάδστων δίς ήλθεν είς γάμον,καί 
έκ μέν τής πρώτης γυναικός του ούδέν έ'σχε τέκνον, έκ 
δέ τής δευτέρας τέσσαρας υιούς καί δύο θυγατέρας, έξ 
ών δευτερότοκος είναι ό νΰν πρωθυπουργός Γουλιέλμος 
Έβάρτος Γλάδστων, γεννηθείς έν Λιβερπούλη τή 29  
Δεκεμβρίου 18 0 9 . Έν τώ υίώ τούτω ό κύριος ’Ιωάννης 
ευρισκε πάντοτε πρόθυμον άκροατήν τών ομιλιών του> 
καί πριν ό παϊς καταστή έφηβος συνωμιλεί μεττ τοΰ
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πατρός του περί δημοσίων πραγμάτων. Οΰτω λοιπόν ή 
παιδική ήλικία τοϋ μέλλοντος πολίτικου άνδρδς παρήλ- 
Οεν έν τω μέσω περιστάσεων καταλληλοτάτων πρός 
πολιτικήν μόρφωσιν αύτοϋ. Συνάφεια μετ’ έμπορικών 
πραγμάτων έγέννησεν έν αύτω κλίσιν πρός οίκονομικάς 
μελέτας, καί συνάφεια μέ τάς διακυμάνσεις τών κομ
ματικών αισθημάτων έπλήρωσαν τήν νεαράν κεφαλήν 
αύτοϋ μέ πολιτικάς ιδέας καί πολιτικήν φιλοτιμίαν.

Τόν Σεπτεμβριον τοΰ 1 8 2 1 ,6  Γ. Ε. Γλάδστων έπέμ- 
φθη είς τήν περίφημον σχολήν τής Έτόνης, ενθα έπί ε
ξαετίαν έπεδόθη γενναίως είς τάς σπουδάς του καί έ- 
πρόκοψε μεγάλως έν τη φιλολογία. Έν ετει 1 8 2 9 , τδ 
είκοστόν πρώτον ετος άγων τής ηλικ ίας του μετέβη είς 
τδ πανεπιστήμιον τής ’Οξφόρδης δπου κατά το διάστη
μα τών σπουδών του ένεφορήΟη τών έκεΓ έπικρατουσών 
Τοριακών ήτοι αριστοκρατικών τάσεων, καί προηλείφε- 
το είς τό πολιτικόν στάδιόν του, μετέχων τών συζητή
σεων τής Όξφορδικής Ένώσεως. Ά λ λ ά  τότε, ώς έσχά- 
τως έξεφράσΟη «δέν είχεν άκόμη γνωρίσει τήν αληθή 
άξίαν τών άπαραγράπτων καί ανεκτίμητων αρχών τής 
άνθρωπίνης έλευθερίας».

Διά τών αγορεύσεων καί συγγραμμάτων του τα 
χέως προσείλκυε τήν προσοχήν τών πολιτικών καί φι
λολογικών ηγετών τής ήμέρας· και οί μέν τοΰ κόμμα- 
το'ς του έχαιρέτησαν αύτόν ώς ίσχυράν επικουρίαν είς 
τάς τάξεις των, οί δέ αντίπαλοί τον ώμολόγησαν ότι 
ητο έχθρός άξιος τής μαχαίρας των.

Έν τή δευτέρα περιόδω τής βουλευτικής πείρας του 
(1 834·) πρωθυπουργοΰντος τοϋ Σίρ 'Ροβέρτου Πήηλ, διω- 
ρίσθη δεύτερος λόρδος τοΰ θησαυροφυλακείου, τό δ’ έπιόν 
έτος προήχθη είς υφυπουργόν τών αποικιών. Δέν είναι δέ
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μικροΰ λόγου άξιον δτι κατά τήν έποχήν ταύτην ό Κ ύ
ριος Γλάδστων δύο μόνον έ'τη διανύσας τοΰ σταδίου του 
και μήπω ύπερβάς τό εικοστόν πέμπτον ετος τής ήλι- 
κίας του κατέσχε δύο υπουργήματα καί άπεκτήσατο φή
μην ρήτορος.

'Ήδη όμως ήμερα τή ήμεροι ό Γλάδστων άφίστατο  
τών προτέρων συντηρητικών άρχών του, ώστε τώ 18 5 2 ,  
δτε προσήνεγκεν αύτω υπούργημα ό λόρδος πρωθυπουρ
γός Δέρβης, άπέρριψεν αυτό ώς μή άνήκων πλέον εις τό 
κόμμα του.

Διαδεχθέντος ομως τούτον τοΰ λόρδου Άβερδήνου 
καί σχηματισθέντος μικτοϋ υπουργείου, ό Γλάδστων έ- 
δέχθη τό τών οικονομικών καί παρουσίασεν είς τήν βου
λήν τόσον έπιτυχή προϋπολογισμόν, ώστε οί βουλευταί 
άμφοτέρων τών μερίδων έπείσθησαν δτι ήτον ό ίκανώ- 
τχτος τών υπουργών τών οικονομικών, καί δτι πρό πολ- 
λοΰ ή ’Α γγλ ία  δέν είχεν ίδει δμοιον αύτω. Διηγοΰντα^ 
δέ καί άνέκδοτόν τι συνδεόμενον μετά προΰπολογισμοϋ 
τούτου. Πορευθείς ό Γλάδστων είς τά γραφεία μεγάλου 
τινός ιδιοκτήτου πλοίων έν Λονδίνω του κ. Λινδσαίη, 
ίνα λάβη πληροφορίας καί λεπτομερείας εισαγωγής καί 
έξαγωγής, έκάθισεν είς εν έκ τών γραφείων καί ήρξατο 
έργαζόμενος. Τυχών έκεϊ πλησίον άξεστος τις πλοίαρ
χος έκ Σουνδερλάνδης είς δν ήτο άγνωστος ό Γλάδστων, 
καί ίδών όπόσον καλώς έγραφε ποοσελθών τώ λέγει.

—  «Μουρέ καλό κοντύλι έχεις, νά, £να παιδί ’σαν 
έσένα μοϋ χρειάζεται, έρχεσαι μαζύ μου ·,

—  Διά τ ί ό χ ι} τώ άποκρίνεται δ νέος υπουργός.__
Εύχαριστώ μάλιστα δτι μέ προτιμάτε άπό άλλους.

—  Τσαί πόσα θές τδ χρόνο ;
—  Ήξεύρω κ’ έγώ ; τ ί  έμπορεϊτε νά μή πληρόνετε;
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—  Νά, ώς εκατόν είκοσι λίραις.
—  Δέν είναι ολίγον j
—  'Ολίγο ! άμ’ τσαί πόσαις θ έλε ις ;
—  Έ ως διακοσίας.
—  ΙΙα, πα, πα! διακόσαις λ ίρα ις! τσαί ποΰ ακού

στηκε; Μέ πέρνεις γ ια  κουτό ;
Έν τω μεταξύ έπιστρέφει καί ό Κύριος Λινδσαίης, 

προς δν καμμύων τόν μή ορατόν εις τόν πλοίαρχον δ- 
φθαλμόν λέγει ό Γλάδστων.

—  Ό  καπετάνιος θέλει νά μέ πάρη γραμματικόν του, 
του ζητώ διακοσίας λίρας κατ’ Ιτος και τοΰ φαίνονται 
πολλαί· δέν μας συμβιβάζετε ;

—  Έγώ δστις σάς πληρώνω 1 80, λέγει ό Λινδσαίης, 
δέν έμπορώ νά σάς δώσω άκόμη είκοσι και νά σας κρα
τήσω }

Ό αστεϊσμός έξηκολούθησεν άκόμη έπί τινα ώραν, 
ά λλ ’ έπί τέλους ό Λίνδσαιης λέγει εϊς τόν πλοίαρχον.

—  Καπετάνιε, σας συνιστώ τόν κύριον υπουργόν τών 
οικονομικών τής ’Α γγλίας.

—  Α ΐ ! πώς ;
Εΐπεν ό άγαθος Σουνδερλανδίτης καί έμεινε μέ μίαν 

πιθαμήν άνοικτόν στόμα.
Κατά τήν διάρκειαν τοΰ μικτοΟ ύπουργείου ’Αβερ- 

δήνου διεχειρίσθη τά οικονομικά τοΰ κράτους μετ’ έξαι- 
σίας ίκανότητος, ώς ήτο δέ επόμενον, άναλαβόντος τοΰ 
Λόρδου Παλμερστώνος τήν πρωθυπουργίαν έν έτει 1 855, 
δ Κύριος Γλάδστων έξηκολούθησε νά ήναι υπουργός 
τών οικονομικών. Μετ’ ού πολύ δμως, έπιμείνας εις 
τήν αίτησιν τοΟ νά διορισθή έπιτροπή πρός έξέλεξιν τής 
καταστάσεως του πρό τής Σεβαστουπόλεως ’ΑγγλικοΟ 
οτρατοΟ, παρητήθη καί διεδέχθη αύτόν ό Σίρ Γ. Κ. Λέ-

ΙΙίΐΣ. 5 7

βις. Έπήλθε δ’ έπειτα ή μετά τής 'Ρωσσίας ειρήνη καί 
ήσυχωτέρα κατάστασις πραγμάτων.

Έν ετει 18 5 8  έπέμφθη ώς λόρδος άρμοστής έκτα
κτος εις τάς Ίονίους νήσους· έρευνήσας δ έν Κερκύρα 
τά αίτια καί έλατήρια τοΰ πρός ενωσιν μετά τής μη- 
τρός Ελλάδος πόθου τών κατοίκων, έπείσθη περί τοΰ 
δικαίου τής άπαιτήσεώς των καί συνεβούλευσε τήν κυ- 
βέρνησιν τής πατρίδος του νά συγκατανεύση είς τήν 
παραχώρησιν.

Λεπτομερής άφήγησις τής έκάστοτε άναβάσεως αύτοΟ 
είς τήν έξουσίαν καί καταβάσεως έξ αύτής ού μόνον 
δυσανάγνωστος θά ήτο, άλλά και θά ύπερέβαινε τά δρια 
τοΰ μικροΰ ημών περιοδικοΰ συγγράμματος. "Οθεν παρα- 
τρέχοντες πάμπολα κα ί ποικίλα προσθέτομεν καί περί 
λόγων καί συγγραμμάτων αύτοΰ μόνον τά έξής* δτι 
έπ’ εσχάτων έπεδόθη πολύ είς τήν μελέτην τών Ε λ λ η 
νικών καί ίδίως τοΰ Όμήρου ώς είς στάδιον προσφιλές 
αύτώ. Έν ετει 18 6 9  έδημοσίευσε τό Juventus Mundi (νεό- 
της τοΰ κόσμου). Θεοί καί άνδρες τής Ήρωϊκής έποχής 
τής Ελλάδος, καί εν ετει 1 8 7 6 , τούς 'Ομηρικούς συγ- 
χρονισμούς του.

Ό  φιλόπατρις, φιλελεύθερος καί φιλάνθρωπος Κ ύ
ριος Γλάδστων ούδεμίαν εύκαιρίαν άπορρίπτει τοΰ νά 
προσέλθη είς όμηγύρεις καί συνελεύσεις, καί νά χρησιμο- 
ποιή έπ’ άγαθώ τοΰ ’Αγγλικοΰ λαού τάς εύρείας, ποικίλας 
και βαθείας γνώσεις του έκφωνών λόγους τούς οποίους 
μετ’ άπληστίας άκούει πάντοτε τό άκροατήριόν του, ό 
δέ τύπος μετά μεγάλης σπουδής δημοσιεύει άνά πάσαν 
τήν ’Α γγλίαν. Ού μήν άλλά καί άνταποκριτής πρόθυ
μος καί καλοκάγαθος είναι συγκαταβαίνων ν’άποκρίνηται 
καί εϊς τούς έλαχίστους τών έπιστελλόντων αύτώ, τού-
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λάχιστον διά ταχυδρομικών δελταρίων δπου τοΰτο είναι 
δυνατόν. Τά δελτάρια δέ ταΰτα (post-cards) έπί Γλαδ- 
στωνείου κυβερνήσεως έφευρέθησαν.

Τοιοΰτός έστιν έν όλίγοις ό άνήρ όστις κατά καλήν 
ήμών τύχην άνέλαβε πάλιν τήν ύπατον άρχήν έν τη 
μεγαλουργώ Ά γ γ λ ίς ι, τοιοΰτος ό πολύτιμος καί αγαπη
τές φίλος τής Ελλάδος.

Α λλά τ ί έγραψε Τουρκική τις έφημερΐς περί αύτοΰ 
προς φωτισμόν τών αναγνωστών της, οίτινες δύνανται 
νά καταπινωσιν άβασανίστως καί τά μωρότατα καί γ ε 
λοιωδέστατα ψεύδη, άκούσατε.

αΌ νΰν πρωθυπουργός τής Α γ γ λ ία ς  δέν είναι "Αγ
γλος άλλά Βούλγαρος. 'Ο πατήρ αύτοΰ ητο έμπορος 
χοίρων έν τώ βιλαετίω τής Κωνστάντζας* ό δέ Γλάδστων 
νέος ών έδραπέτευσεν είς Σερβίαν, όθεν μετ’ άλλου τινός 
χοιρεμπόρου έπέμφθη εις Αονδϊνον ΐνα πώληση χοίρους* 
τούτου δέ γενομένου ήλλαξε τούνομα άπό Τρόζαδίνου 
εις Γλάδστωνα γενόμενος ύπήκοος βρεταννός, τοσοΰτον 
δέ έβοήθησεν αύτώ ή τύχη ώστε κατώρθωσε νά γ ε ί ν η  

πρωθυπουργός».
«Voilk comment on fait l’histoire» chez les Turcs* 

ήτοι
Όπόσον οί γενναίοι Όσμανλίδες σέβονται τήν αλή

θειαν.
Ά λ λ ’ οί μέν Τοΰρκοι δίκαιον εχουσι νά φοβώνται 

πάντα φιλελεύθερον, φιλοπρόοδον, φιλάνθρωπον καί δί
καιον άνδρα, ήμϊν δέ τοις Έ λλησι τό όνομα Γλάδστων 
έσται είς άεί προσφιλές και προσκυνητόν.

1ΙΩΣ.

Αί ΠΕΡΙ Ψ Υ Χ ΙΙΣ  ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ 1ΑΕΑΙ ΚΑΙ 
ΙΟ ΞΛΣΙΛί ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ.
(Σ ο ν < χ « ια  Ϊ5 ·  π ρ 9 τ , γ « ί ΐ » » ο ν  «iuXXaBiov.)

Οί πλεΐστοι -τών αίθιόπων τής ’Αφρικής πιστεύουσιν εις τα  
φαντάσματα η βρυκόλακας* τούτέστιν είς δντα άτινα  έζερχομενα 
έ ,  τών τάφων τρέφονται την νύκτα μέ τό α ίμα καί τας « ρ * «β  
τών κοιμωμένων. Έν ’Αμερική &  ύπό τάς καλύ0ας η τρωγλας 
αών έουθροδέρμων ’Ινδών διηγούνται φοβέρας ιστορίας βρυκολα- 
χων, ‘ οΐτινες καταβιβρώσκουσ* τά  π τώ μ ατα  χαί εκμυζωσι ό  
αίαχ τών ζώντων. -Όταν θχνατώνωσιν οί ’Ινδοί ούτοι αιχμαλωτον 
επικαλούνται τάς σκιάς τών προγονών των Ϊνα πίωσι το αιμα  
τοΰ θύματός των. Καί «ύτη δέ ή Εύρώπη παρέχει ήμιν μακράν 
σειράν μύθων περί βρυκολάκων- Έν 'Ρ ώ μ , οί lemures ουδεν 
άλλο ήσαν ί  φοβεραί σκιαί διψώσαι ανθρώπινον αιμα. Και ο 
Ε λλάς δέ φαίνεται μετασχοΰσα τής δεισιδαιμονίας φαντασματων, 
διότι τ ίς  αγνοεί /.αί τήν μέχρι της σήμερον έπικρατου^αν παρα 
αοΐς άμαθέσι τήν ιδέαν καί δοξασίαν περί βρυκολακων; -
λά  καί πάσα ή ανατολική Ιίύρώπη κατέχε.α ι υ,.ο τ?,, -·σι * ι 
μανίας ταύτης. Ό  βρυκόλαξ κατ’ αυτήν είναι μάγος η μάγου 
υιός, δστις καίτοι άποθανών. καί ένταφιασθείς διατηρεί ει ος 
ύπάρξεως καί δύναται νά έξέλθν, τήν νύκτα έκ τοΰ τάφου του, 
?να ύπάγ·Λ καί άπορροφήση τό αίμα τών παιδιών καί των κορα- 
σίων, ενίοτε δέ ένεδρεύων έν τ« ίς τριόδοις όρμα επι  ̂ τους 
βοαδύναντας οδοιπόρους. Πιστεύουσι δέ πρός τούτοις οτι ,ο  πρω- 

θΰμα επιδημίας βρυκολακιάζει. Ούτω συνέβη εν Λουσατια 
κατά τήν πρώτην έμφάνισιν τής χολέρας. Πιστευουσιν οτι^ ανα- 
γνωριζουσι τόν βρυκολακα οταν άνακομίζοντες^ νεκρόν ευρωσιν 
αύτόν σώον, ροδό/ρουν καί μέ δέρμα ετι απαλόν α α -.ω, ν 
κάαωσιν ϊνα τόν τάφον «νακαλύψωσιν. Οί Σέρβοι περιαγουσι με- 
λ «να πώλον καί ακηλίδωτον έν τώ  νεκροταφειψ, ο όε λάκκο,, 
W  ού δέν θέλει νά διέλθ* είναι ό τοΰ βρυκόλακος. Ινα τον 
άναγκάσωσι νά μέν? έν τώ  φερέτρφ είς μόνος τροπος υπάρχει



τουτέστι νά έμπήξωσι κοντάριον εις τό στήθος του έξ ιδιαιτέρου 
είδους ζύλου, τηςκερκίδος(*) παραδείγματοςχάριν' έκ δέτοΰ τραύ
ματος άναπιδυει τό ερυθρόν αίμα, δπερ τό τέρας άπερρόφησεν* 
άλλοι δε λαοί πρός τούτοι; θραύουσι τά σκέλη τοΰ δυστυχούς 
βρυ/.ολακος, τέλος δε καίουσι τό σώμά του κατά τινα  τελετουργίαν 
ιδιαιτέραν, ή δε τέφρα διασκορπίζεται είς τόν άέρα. Δέον δμως 
εμπηγνύων τις  τό κοντάριον £ν μόνον κτύπημα νά κτυπησνι" 
ί .ο τ ι και δεύτερον κτύπημα εάν δοίσν) τό κατάρατον πτώ&α 
άνεγείρεται έκ θανάτου.

Πάσαι α ί ψυχαί δέν είναι κακοποιαί" απεναντίας μάλ.ιστα αί 
πλεϊσται έξ αύτών μεταβαίνουσιν είς άλλον κόσμον, κατηρτι- 
σμίνον σχεδόν ως ό κοσμος ούτος. Πλεϊστοι δμως λαοί ποιοϋσι 
διακρισιν έν τί) μελλουση τυχν] τών ψυχών· οί μέν κατά τόν τρό
πον τοΰ θανάτου αύτών, οί δέ κατά τήν έν τώ  παρόντι βίω δ ια 
γωγή/. Κατά βάθος δμως ή α9τή ιδέα επικρατεί' ήτοι καί ή 
μελλουσα ζωή ρυθμίζεται κατά τάς περί καλοϋ καί κακού ιδέας 
τών διάφορων ανθρωπίνων κοινωνιών. Έν ώ κατά τούς χριστια
νούς, τούς-ίουδαίους καί τούς μουσουλμάνου; αί ψυχαί τών εύσε- 
βών καί δικαίων μεταβαίνουσιν εΐ; τόν Παράδεισον, αί δε ψυχαί 
ιώ ν  ασεβών βυθίζονται εί; τήν κόλασιν, κατά τοϋ; αρχαίου; 
Γερμανού; και τούς Σκανδιναυούς μόνον οί ανδρείοι πίπτοντες 
έν τα ις μάχαις μεταβαίνουσιν εί; τήν Βα,ΛχάΧαγ, οί δέ λοιποί 
είσ; καταδεόικασμένοι νά μένωσιν έν τ α ί;  ζοφεραϊς χώραις τής 
ΧέΛΛας ήτοι τοΰ ίκδου.

II αύτή σχεύόν ιδέα έπικρατεΐ παρά πάσι τοϊς βαρβάροι; 
καί τοϊς άγριοι;. Ουτω παρά το ΐ; άγριοι; Δαγ^άκαις τής νήσου 
Βορνέου πιστευουσιν $ϊ; τήν ύπαρξιν διαφόρων κόσμων μελλούσης 
ζωής, εις άλλον δηλαδή μεταβαίνουσιν οί πνιγόμενοι έν τω  ΰδατι 
καί είς άλλον οί άποθνήσκοντες έπί τής κλίνης των. ’Εάν γυνη' 
τ ις  άποθάνη πρό τοΰ άνδρό; τη ; υπανδρεύεται μέ άλλον έν ταϊς 
σ/.ιαίς τών τεθνεώτων* άλλ ’ οφείλει νά έπανέλθ/ι είς τόν πρώτον 
άμα και ουτο; μετασττ) εΐ; τήν άλλην ζωήν. Οί ΙΙολυνήσιοι τή ;
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( * )  Ε ίδ ο ς  « τ « λ Ι ι ; ,

'Ροτούμης πιστεύουσι καί αυτοί δτι αί ψυχαί τών νεκρών μετα- 
βαίνουσιν εις τήν χώραν τών πνευμάτων, άλλά προηγουμένως 
διακλυδωνίζονται ύπό τών άνέμων έν τώ αίθέρι" τέλος φθά- 
νουσιν είς Καϊνακάκι, καί άν μέν ήναι πολΛ γεγηρακυϊαι ή 
άδύνατοι, άί ψυχαί τών προαποθανόντων έρχονται είς βοήθειαν 
των, ΐνα είσαγάγωσιν αύτάς είς τήν αιώνιον άνάπαυσιν. ’ Ενταύθα 
αί ψυχαί τών νηπίων άνατρέφονται ύπό τών θηλυκών συγγενών 
των έως ού ήλικιωθώσι’ διότι οί ΙΙολυνήσιοι δεν έννοοΰσι τήν 
μέλλουσαν ζωήν άλλως ή ώς ύλικήν ΰπαρςιν καί αυτήν. Κ ατά  
τήν δοξασίαν τών κατοίκων τής Τόγκας οί παράδεισοι είσί πλή
ρεις οπωρών καί λαχανικών έν αφθονία, πλείσται δέ ύπάρχουσιν 
έκεϊ καί γυναίκες. Ά λ λ ά  μόνοι οί κατεσ-ηγμένοι, ήτοι ελεύθεροι 
τό γένος δύνανται νά εύοδωθώσιν καί νά φθάσωσι εις τόν παρά
δεισον, αί δέ ψυχαί τών άλλων άνθρώπων καταβροχθίζονται 
καθ’ οδόν ύπό τής γίγαντος B a r v i ς. Οί Ά τσέκα ι τού Μεξικού καί 
οί ’Ινδοί τής Νιγαράγουας στέλλουσιν είς τό βασίλειον τού Ήλιου 
τάς ψυχάς τών έν τα ϊς μάχαις πεσόντων ή έν θρησκευτικαις τε- 
λεταϊς σφαγέντων, επίσης δέ καί τάς ψυχάς τών έν τοκετώ άπο- 
θανουσών γυναικών* οί έκ τυχαίων αιτίω ν ή έξ ιδιαιτέρων νόσων 
άποθανόντες μεταβαίνουσιν είς Τλαλοκάν, χώραν μεμαγευμένην, 
οί δέ λοιποί μεταβαίνουσιν εις χώραν ύπόγειον εν Μαλέκ.

Ή περί ψυχή; ιδέα τών έθνικών είναι μάλλον ύλική, α ί ψυ
χαί κατ’ αύτού; εχουσι χρείας, πεινώσι, διψώσι, ριγώσι, άπο- 
κάμνουσι έκ τοΰ κόπου διερχόμεναι μακράς καί τραχείας όδούς, 
αΐτινες άγουσιν είς τήν χώραν τών σκιών. Παραδείγματος χά- 
ριν οί Νηγρίται ή Ά ή τ α ι τών Φ ιλιππινών νήσων προσφέρουν θυ
σίας έξ όρυζίου, κοκκοκαρύων καί χοιρίου κρέατος* θάπτουσι τούς 
εαυτών νεκροί»; ένδεδυμένους καί ώπλισμένους. Ούτοι οί Ά ή τ α ς 
ύποθέτουσιν δτι α ί ψυχαί τών τεθνεώτων επισκέπτονται ενίοτε 
τούς ζώντας’ ΐνα βεβαιωθώσι τούτο καλύπτουσι τήν έστίαν διά  
σποδού, έάν δε τήν έπαύριον εύρωσιν έπ’ αύτής ΐχ- ος ανθρωπίνου 
ποδός ή άλλου τινός ζώου, καταλαμβάνονται ύπό τρόμου, διοr t 
πιστεύουσιν δτι νεκρός τ ις  έπανήλθεν ΐνα έκδικηθήδιά τινα ϋβριν 
ή νά τούς τιμωρήστι δ ι’ άμέλειάν τινα. Πάραυτα λοιπόν προσφέρουσιν
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αύτώ θυσίαν τινά  πρός έ'ιλέωσιν αύτοΰ. Πόσον τοΰτο όμοιάζά  
πρός τήν συνήθειαν τών νεωτέρων Ευρωπαίων, oiTtvs; ετι καί 
σήμερον ενθάπτουσι μετά τών νεκρών πράγματα ή κειμήλια άνή- 
κοντα αύτοΐς. Οί χωρικοί τής Γαλλικίας ή τής 'Ρωσσίας, ο ιτι-  
νες άποθέτουσι τροφάς έπί τών τάφων τών αγαπητών αύτοΐς 
δέν είναι όλιγώτερον δεισιδαίμονες τών ’Αητών. Οί ’Ερυθρόδερ
μοι και οί ’Ινδοί τής Καλλιφορνίας, οίτινες φροντίζουσι νά ύπο- 
δένωσι μέ σανδάλια τους νεκρούς δέν είναι κατά τοΰτο μ άλ
λον ψευδόδοξοι τών Σουαβών, οίτινες ένθέτουσι ζύλινα υποδή
ματα  είς τό φε'ρετρον, η τών κατοίκων τής Έρζγεβίργης καί 
τής Βοιγτλάνδης έν Γερμανία, οίτινες έναποθέτουσιν είς αύτό 
έλαστικάς έμβάδας καί ,άλεξίβροχον. "Οσον ή όδός είναι μακρά 
καί επίπονος, τοσοΰτον ή είσοδος είς τόν άλλον κόσμον είναι δύσ
κολος καί προσέτι φοβερά. ’Ενταύθα ή ψυχή κινδυνεύει ν’ άπο- 
λεσθη και δεϊτα ι όδηγοΰ, δηλαδή κυνός θυσιαζομένου κατά τήν 
κηδείαν, ώς τοΰτο γ ίνετα ι παρά τοΐς Έσκιμώοις" διότι ποΰ μεν 
χείμαρρος όρμητικώτατος, ποΰ δε φύλαξ θηριώδης, υποβάλλει 
τήν ψυχήν είς δοκιμασίαν, καί δέον νά έζευμενισθτ) φιλοδωρού- 
μενοςή ώς ό Χάρων τών πάλαι διά τοΰ όβολοΰ ή ώς ό Κέρβερος 
διά τής μελιτοπήτας.

(*Ε·πεται τέλος.)

ΕΚ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΩΝ 
ΔΥΣΜ ΕΝΕΙΑΙ.

Πόσον είναι λυπηρόν καί άδικον το νά προκύπτωσι δυσαρέ- 
σκειαι καί δυσμένειαι έκ τυχαίων αιτίων ! καί πόσον πρέπει νά 
προφυλάττωνται οί άνθρωποι κατ’ αύτών!

Διαβαίνων καθ’ όδόν άπαντας τόν κάλλιστον φίλον σου η 
τούλάχιστον γνώριμόν τινα, όστις βεβυθισμένος ών είς σκέψεις 
ή προσε'χων είς άλλο τ ι τόν νοΰν δέν σε παρατηρεί χαιρε- 
τώ ντα  καί διά τοΰτο δέν σε αντιχαιρέτα. ’Αγανακτείς σΰ τότε 
καί γίνεσαι άλλος έζ άλλου καί λέγεις κατά νοΰν.

«-■·- Ό λίγάς χάριτας ροί οφείλει, όλίγην εύεργεσίαν ό κύριος!

ΙΗ>Σ.
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Ι Γ Τ ά  λ  . · » -  *
_  Χ · 'α '  χαλέ τ ι νομίζει δτι είναι και δεν με αν.ε,.ισκε

„ „ τ « ι ·  Νομίζω δά δτι είμαι καλλιτέρα της. Μήπως φαντοί-

Νά γαοή τήν άκαταδεζιαν της, ?ι γ ε - · ^
■0  κ . λ —  καίτοι άνθρωπο; λίαν σώφρων και εργατικω;

n-ος μή δυνηθείς νά ύπερνικήση τάς προσβολας της τύχης ευρι̂  
σκεται λίαν Στενοχωρημένος, καί μή έχων άλλο πρόχειρον μέ
σον προσ,αίρου άνακουφίσεως γράφει προς φίλον παλαι , γ 
πητόν καί δεδοκιμασμένον, Ιν« δανείση αυ:ώ  δραχμας ε,α  .ον. 
Ό  φίλος του εί καί λυπεΐτα ι σφόδρα και αδημονει =.ν υν 
νά δραμν, πρός βοήθειαν του, διότι καί «ύτός συμβαίνει να μη 
εύπορή χρημάτων κατ’ έκείνας τάς ημέρας. Ά λ λ ’ αγνοων τούτο 

 ̂ ^—  αναφωνεί με καρδίαν βαρυαλγ"ή και, ούτως ε ίν,
i/,0t<JGQU<T0CV·  ̂ ^

. ο ϊαο ι, πόσον άστατος, πόσον απατηλή είναι ή φ ιλι*  ^ων
άνθοώπων ! «ρχίζω νά πιστεύω δτι ή φιλία είναι λέζις κενή πα-
σης’ σημασίας, θεέ μου, θεέ μου! είναι δυνατόν νά ύπάρχη το-



σαύτη ήθική κατάπτωσις έν τώ κόσμψ ; Νά μέ βλέπνί δ κάλ- 
λιστος τών φίλων μου πνιγόμενον καί νά μή άπλώση την χείρα 
ϊνα σώση εμέ καί την οικογένειαν μου άπό της λιμοκτονίας; ’Ιίδι- 
δάχθην καλόν μάθημα!

’ Κν τούτοις ή γηραιά μήτηρ τοΰ κ. Δ— κλινήρης καί στε
ρούμενη καί αύτοΰ τοΰ έπιουσίου άρτου, κλαίει καί οδύρεται μα- 
ζρκν αύ-οΰ εν τή γενεθλίφ πόλει, κλαίει, οδύρεται και εκπέμ
πει γοεράς κραυγάς, διότι δ αγαπητός της υίός Δ·— , τόν δποίον 
μέ τόσην φροντίδα καί στοργήν άνέθρεψε καί δια τήν έκπαίδευ- 
σιν τοΰ οποίου τόσας στερήσεις καί κακουχίας ύπέφερε, τώρα 
εις τό έ'σχατον γήρας τήν έγκατέλιπεν εντελώς ϊνα έκμετρη- 
ση έλεεινώς τάς τελευταίας ημέρας τοΰ βίου της. Ταΰτα λ έ 
γει όδυρομένη ή τάλαινα γραΰς, οί δέ άκούοντες αυτής πληρούν - 
τα ι θείας άγανακτοΰσι, φρίττουσι καί έξίστανται έπί τή άπαν- 
θρωπία τοΰ άστοργου υίοΰ ! . .

’’’Ω άνθρωποι, μή σπεύδετε, πρός Θεοΰ, μή σπεύδετε έν 
ταϊς κρίσεσιν υμών ! μή κρίνετε έκ τών φκινομ.ένων καί άδομέ- 
νων, έπέχετε ολίγον πριν έξενέγκητε τήν μέλαιναν ψήφον ύμών 
κατά τοΰ κατηγορουμένου βροτοΰ, τοΰ πλησίον, τοΰ όμοιου ύ 
μών ; «Μή κρίνητε ϊνα μ.ή κριθήτε», « Α γα π ά τε  άλλήλους;).
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ΑΙ ΔΥΣΧ Ε ΡΕ ΙΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜ ΑΤΩΝ .

O v d i r  pdiJor d r e v  ά κ α ν θ ω ν ,  είναι παροιμία έφαρμοζομε'νη 
ανεξαιρέτως εις όποιον δήποτε επάγγελμα τοΰ ανθρώπου. Τώ 
όντι, έάν έπεχείρει τ ις  νά έξετάσν), άπαριθμήσ·(ΐ καί περιγράψ-^ 
πάσας τάς δυσχερείας, τους πόνους καί τάς πικρίας παντός αν
θρωπίνου επιτηδεύματος, επαγγέλματος, υπουργήματος καί τέ
χ ν η ς  ήδύνατο νά συμπληρώσνΐ τόμον ού μιχροΰ όγκου, Ιτι δέ καί 
ενδιαφέροντος έάν καλώς έγράφοντο ταΰτα. Εΐπωμεν όλίγα τ ι ν α  

περί τ ι ν ω ν  επαγγελμάτων.
Ό γεωργός π. χ. διάγων βιον ερημικόν έν τώ  μεσ(ι) των 

καλλονών τής φύσεως, ό ακούων τά  κελαδήματα τών π-.ηνών

κα ί άντλών υδωρ καθαρώτατον καί διαυγέστατον έκ ρύακος ή 
πηγής καί άναπνέων τήν ευώδη τών άγρών αύραν καί ζών έν 
λ ιτό τη τ ι καί αύταρκεία, τίνος άγαθοΰ στερείται ; δέν άπολαύε1 
εύδαιμονίας σχετικώς τελειοτέρας τής τών άστών ; Ά ναλογιζό- 
μενο'ς τις ταΰτα δύναται νά ε'ίπη δτι βεβα ίως ό γεωργός τυγχά
νει έν πολλοϊς εύδαιίλονέστερος τών λοιπών ανθρώπων. Ά λ λ ’ ί 
δωμεν καί τά δεινά είς ά ύπόκειτα ι.

Καλλιεργεί τόν αγρόν του μ.ετά πολλοΰ κόπου καί ίδρώτος 
έπί προσδοκία συγκομιδής πλουσιοπάροχου1 άλλά πολλάκις ή 
άφθονοι βρο'/αί καί πλημμύραι παρασύρουσι τά  εσπαρμένα ή διη
νεκής ανομβρία αποξηραίνει τόν σίτον του πριν ετι ώριμάση 
καί ου:ως α ί χρησταί ελπίδες του μ.αταιοΰνται. Ποΰ νά καταφύγη· 
πόθεν νά πορισθή τήν τοΰ δλου έτους τροφήν ;

Παρόμοια δύναταί τις είπεϊν καί περί τοΰ κηπουρού.
Περί δέ τοΰ τέκτονος λέγομεν δτι έργαζόμενος επιμόχθως 

καθ’ δλας τάς ώρας τοΰ έτους ιδίως ύποφέρει τά θέρος υπό τόν 
καύσονα τοΰ ήλιου διακινουνεύων τήν υγείαν του καί μάλιστα  
είς τά  νοτιώτερα κλίματα. Τό χείριστον δέ πάντων πολλάκις κα- 
ταπεσών έκ μεγάλου ύψους έν ώ εργάζεται μένει άπνους έν ά- 
καρεί- δπερ ούχί σπανίως άναγινώσκομεν εν τ&ΐς Ιφημερίσιν. Καί 
ταΰτα  άντί τριών ή τεσσάρων δραχμών τήν ήμέραν.

Τί δ ’ είπεϊν περί τοΰ ταλαιπώρου ναύτου !
’Εκτός τοΰ δτι αύτό καθ’ εαυτό τά επάγγελμα είναι επίπο

νον καί σκληρόν έν τή φορτώσει καί έκφορτώσει, καί περιποιή- 
σει τοΰ πλοίου, ό άποχωριζόμενος ένίοτε έπί ετη ολόκληρα τών 
προσφιλεστάτων γονέων, συζύγου καί τέκνων ναύτης είς όπό- 
σας κακουχίας καί εις όπόσους κινδύνους έκτίθεται πελαγοδρο- 
μών ; Πλήν τοΰ κόπου, τής αγρυπνίας καί τοΰ ψύχους άτινα  
υποφέρει νύκτα καί ήμέραν διαβρεχόμενος ύπό τών βαρυγδου
πών κυμάτων τής θαλάσσης άτινα  εισορμώσιν εις τό κλυδωνι- 
ζόμενον πλοϊον, εϊναι εκτεθειμένος καί είς βροχήν ραγδαίαν καί 
ψυχράν καί μέ ψείρας νεναρκωμένας ύπό τοΰ ψύχους καί έν μέσω 
ζοφεράς νυκτός αναγκάζεται ν’ άναρριχάται έπί τους ούρανομή- 
χους ιστούς ϊνα συστείλνι τά  ιστία  ή καταβιβάστ, τά  έφίστια (κ.
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άλμπορέττα) έν ώ δέ ταΰτα  ποιεί άσθμαίνων, αιφνη; τινασσό- 
μενον σφοδρότερον τό πλοίον εκσφενδονίζει αυτόν είς τά  βάθη 
τής θαλάσσης ΐνα  έκεί άφ1 ού έλεεινώς τελευτήστι γίννι βορά τών 
ιχθύων έν τι) άκμ·?) τής ηλικίας.

’Αλλά καί άνατρέπεται ενίοτε τό πλοΐον ύπό τών ανέμων καί 
τών κυμάτων καί βυθίζεται αύτανδρον, η συντρίβεται κατά σκο
πέλων η ρίπτεται έπί έρημον άκτήν, μή δυνάμενον νά παλαίσνι 
κατά τών κυμάτων ΐνα άνα^θί) εις τό πέλαγος. Διασωθέν δέ τό 
πλήρωμα πρός στιγμήν έπί χιονοσκεπούς ή πεπαγωμένης π α 
ραλίας, έάν μέν εύρεθν) πλησίον χωρίου ή καλύβης τινός έσώθη, εΐ 
δε μή ναρκούμενον κατολισθαίνει βαθμηδόν είς τόν αιώνιον ύπνον.

Καί ταϋτα  μέν περί τών τραχέων τούτων καί όμοιων τού- 
τοις έπαγγελμάτων. "ίδωμεν λοιπόν καί περί τών ήσύχων κα ί 
γαληνιαίων. άτινα  φαίνονται εύ/ολώτερα.

Έν γένει είπεϊν πάσα ύπαλληλία είναι ζυγός καί δουλεία, 
καί ό τά  μάλιστα ζηλωτής καί ευσυνείδητος έξζρτώμενος έκ τής 
εύνοιας ή δυσμενείας τοΰ προϊσταμένου του, δστις ενδεχόμενον 
νά ήναι ιδιότροπος ή ίδιοτελής, α’ίφνης απολύεται ύπ’ αύτοΰ 
έπί ούτιδανί) προφάσει ή καί άνευ ούδεμιας α ιτ ίας  ή προφάσεως, 
καί ούτω στερείται ό ταλαίπωρος καί τοΰ ίσχνοΰ έκείνου μισθού 
του, καί έπί μήνας όλοκλήρους, ένίοτε δέ καί έπί ετος ή έτη 
ολόκληρα, αποξηραίνεται πεινών ώς ασκητής αύτός τε καί ή σύ
ζυγος καί τά  τέκνα του, καί περιμείνει νά ευρνι νέαν θέσιν ή νά 
διορισθίί παρά τοΰ δείνα ή δείνα υπουργού.

Ά λλά  τά  τοϋ έμπορου τουλάχιστον θά έ'χωσι καλώς, διότι 
ή τέχνη του συνίσταται είς τό ν’ άγοράζτ, εύθηνά καί νά πωλνί 
ακριβά καί νά πλουτ·?) άκόπω; καί άνέτως.

Όμολογητέον δτι τοΰτο συμβαίνει δταν αί περιστάσεις ήναι 
εύνοϊκαί· άλλ ’ δταν ύπάρχϊ) πολύς ανταγωνισμός, η δταν τά έμ- 
πόριον ήναι στάσιμον όπόσας νύκτας διέρχεται άγρυπνος συλλο- 
γιζόμενος πώς νά εύρη τρόπον τοΰ νά βάλη -.ό έμπόριόν του είς 
όλίγην κίνησιν διά νά οίκονομν) τάς περιστάσεις. Πόσην ρητορι
κήν άναγκάζεται νά καταναλίσκνι τότε, καί πόσην ποιείται (αιτώ  
συγγνώμην) παρχμόρφωσιν τής άληθείας. Τοΰτο έγκειται δυσ υ-
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χώς εις τήν φύσιν τοΰ επαγγέλματος του. νΟταν δε έπέλθν) εμ
πορική τις κρίσις, καί ακούονται αλλεπάλληλοι πτωχεύσεις, 
τότε δή τότε . . .

Μετά τούτους έπισκεφθώμεν τούς επιστήμονα;· καί πρώτον 
τού; δικηγόρους. Ούτοι τήν σήμερον κατήντησαν τόσον πολλοί 
ώστε ολίγοι μόνον έξ αύτών οί αρχαιότεροι καί έξοχώτεροι πλου
τ ουσι'πλήν τούτου ύπόκεινται είς τήν μυσαοάν συκοφαντίαν τού δτι 
συνεννοούνται πολλακις μετα  τοΰ δικηγόρου τοΰ άντιδίκου πρός ά_ 
μοιβαιαν ωφέλεια·.! Μή γένοιτο ημείς νά ήμεθκ τής γνώμης ταύ της.

Μετά τούς δικηγόρους δυνάμεθα νά ’ίδωμεν τούς ιατρούς, οΐ- 
τινες και αυτοί δέν είναι ολίγοι. Τά τέκνα τοΰ ’Ασκληπιού δέν 
είναι θεοί ώς ό μακαρίτης πατήρ αύτών* ή επιστήμη των πολύ 
απεχει τού νά ήναι σαφής καί τελεία  μηδέν άφίνουσα τό άδηλον 
και άμφιβολον, οί δε πελάτα ι των δέν είναι αθάνατοι. Τίς δμως 
θνητός ά-οφασίζει άγογγύστως ν’ άποθάνη ; Τίς δέν επιθυμεί οί 
ασθενείς του νά θεραπεύωνται πάντοτε ; Ούδείς. "Οταν δμως ό 
θάνατος έπέλθν] έ  ̂ έφοδου καί άπαιτήσϊ] τό όφειλόμενον, κατε- 
νεγκών πληγήν ανίατον ; "Ω, τότε π τα ιε ι ό ιατρός, ό αγύρτης 
δσ.ις δεν ήδυνηθη να καμ ·/1 ακριβή διάγνωσιν τής νόσου!

Πρόσθες τούτοις καί τά ; αγρυπνίας καί τούς κινδύνους είς 
ους πολλάκις εκτίθεται ό ιατρός έπί κολλητικών νοσημάτων.

Αλλ οι υπουργοί; Αυτοί δα είναι οί άκούοντες τόν έξάψαλ- 
μον των καθ εκαστην μάλλον παντος άλλου, καί οί σήμερον ε·· 
ξυμνουμενοι και έκθειαζόμενοι αΰριον ύπό τής άστάτου κοινής 
γνωμ/ΐς χχ·. τοΰ οχλου άποκαλοΰνται ποοδόται, στηλ ίτα ι καί 
ό ,τ ι άλλο θέλετε. ·

Οί βασιλείς τουλάχιστον.— Έ στωσαν ήμΐν παραδείγματα 
πρόσφατα ό αύτοκράτωρ Λουδοβίκος Ναπολέων καί ό έν ψαλιδι- 
σμώ τν) λνή;ει Σουλτάν Ά ζ ίζ  Χάν καλίφης τοΰ Ίσλάμ.

ίδωμεν τ ί θά ε’ίπγ,ς καί περί τών διδασκάλων.
Οί ispc μάρτυρες ούτοι τής άνθρωπότητος, οί καταναλισκόμε- 

νοι ουτοι λύχνοι πρός φωτισμόν τής άνθρωπότητος τ ί δέν ύποφέ- 
ρουσιν ; όποια πικρά ποτήρια δέν πίνουσιν πολλάκις καί οί μάλ
λον ευσυνείδητοι, συνετοί καί ίκανώτατοι έξ αύτών ;
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Διά τόν ξηρόν άρτον τόν όποιον κερδαίνουσι μετά τοσούτου 
ίδρώτος εύοίσκονται ώσεί μεταξύ σφύρας καί άκμονος, άφ’ ενός 
μέν της αταξίας, ανυποταξίας, αύθαδείας καί δυσμαθείας τών 
πλείστων μαθητών, άφ’ ετέρου δέ τών ώς επί τό πλεΐστον αδ ί
κων επικρίσεων καί δυσμενείας τών γονε'ων τών μαθητών η τών 
αρχών άφ’ ών έξαρτώνται.

Ιία ίτοι δέ έπ’ άγαθώ κρίνονται, οί τών κριτών αύτών κρί- 
σις καί έκτίμησις ένδεχόμενον πολλάκις νά η ναι εσφαλμένη, διο'τι 
οΰτε καρδιογνώσταί είσιν ΐνα κατ’ αξίαν πάντοτε κρίνωσι τόν 
ζήλον καί τήν ενέργειαν του διδασκάλου, οΰτε τάς δυσχερείας 
κατά τών όποιων πολλάκις ήρωϊκώς καί μετά θείου ζήλου αγω
νίζετα ι είναι πάντοτε είς θέσιν νά γινώσκωσιν ακριβώς.

Ά λ λ ά  τέλος πάντων οί έκδόται καί συντάκται τών εφημε
ρίδων καί τών περιοδικών συγγραμμάτων δέν είναι αυτοί του
λάχιστον εύτυχεΐς; Αι, περί τούτων ούδέν λέγομεν. Τό δέ συμ
πέρασμα ; —  Μη δ είς μηδενί φθονείτώ της εύτυχίας.

68 ΡΟΔΟΔα ΚΤΪΛΟΣ

ΛΙ ΙΧΛΙΛΙ Ι ίΛ Ι  ΤΑ ΙΜ ΑΛΑΙΑ.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΣ.

( Έ κ  του Γ α λ λ ικ ο ύ  ύπό  Α . Κ .)

(Σ ϋνΙχ β ια  Ιδβ ιτροηγοϋαβνον φ υλλάΒ ιον.)

'Ότε δέ έφθασα κατά  τήν όρισθεϊσαν ώραν παρά τφ  ξενί- 
ζοντί με εύρον αύτόν λίαν άπησχολημένον. Ούχ ήττον δμως μέ 
έδέχθη λίαν φίΧοφρο’νως καί μοί έπρότεινε πάραυτα νά μοί δεί 
ξη τ ι  «δπερ ΐσως ούδέποτε είχον ίδεΐ». Τω ό'ντι οδηγηθείς ύφ 
ενός τών ανεψιών του εί'ς τινα στοάν έπιβλέπουσαν εις είδος τ ι  
έσωτεοικής αύλής ήδυνήθην ν’ αριθμήσω εύκόλως 1 0 0 0  η 12 0 0  
γυναίκας ένδεδυμένας τά  ώραΐα λεπτοϋφή ύφάσματά των χρώ
ματος λευκού, κυανού, κιτρίνου, ερυθρού, πρασίνου μέ κροσ- 
σούς αργυρούς καί χρυσούς, καί συγιαθημένας όκλαδόν τήν μιαν 
παρά τήν άλλην κατά  πέντε μακράς σειράς.

’Ενώπιον των εκειντο πινάκια καί ύπό κύπελλα εσχηματι-

σμένα διά φύλΛων συκής καί περιέχοντα πάντί: τά  δείγματα  
της εγχωρίου μαγειρικής, ζωμούς, Ίνδοπέπερι, σακχαρωτά κτλ. 
Ε’ίπομεν δτι οί ’Ινδοί δέν δύνανται ουτε νά φονεύσωσιν οΰτε νά 
φάγωσιν ούδέν ζώον. Τά έπ ιτραπεζώ ματα φυσικώ τώ  λο'γφ ελει- 
■παν δσον καί τά  καθίσματα καί τά  χειρόμακτρα. Ά λ λ ’ α ί κυ- 
ρίαι αύτα ι άνεπλήρουν αύτά κάλλιστα  διά τών σκευών, άτινα  ή 
φύσις έδώρησεν αύταϊς, καί δή κατώρθουν τούτο έ'νεκα μακρας 
πείρας μετά μείζονος καθαριο'τητος η δσον ήθέλομεν δείξει ημείς 
έν τί) θέσει αύτών. Διά μέσου τών σειρών περιεφέροντο ύπηοέταί 
γυμνοί μέχρι τής όσφύος καί φε'ροντες ζωμόν η Ίνδοπέπερι (cur
ry) έντός λεβήτων, όθεν ηντλουν διά μεγάλων κοχλιαρίων ΐνα 
άναπληρώσι τά  πινάκια καθόσον έκενοΰντο. Έ  εύωχία έμελλε 
νά διαρκέση ώρας, τήν δέ εσπέραν ήρχετο ή σειρά τών άνδρών· 
’Εάν δέ σκεφθί) τ ις  δτι αί εύωχίαι αύται έξακολουθούσι καθεκά- 
στην έπί ολόκληρον εβδομάδα πρό τοΰ γάμου, καί μόνον τάς 
δαπάνας τής τροφ·?ις έάν ύπολογίστ, είς νίμισυ ρούπιον (1 φρ. 
2 5 )  τόν άνθρωπον, θά συλλάβνι ιδέαν τής κολοσσιαίας δαπάνης, 
·?)ν συνεπάγεται ό ίνδικ,ός γάμος. Αΰτη ή δαπάνη είναι ή μόνη 
πολυτέλεια τού λαού καθ’ ολας τάς διαστάσεις αύτής, άλλά  
πολυτέλεια ητις  καί έφ’ άπαξ καταστρέφει τάς ήττον εύπορους 
οΐκογενείας, α ΐτινες δμως δέν τολμώσι ν’ άποτινάξωσι τόν ζυγόν 
τής τυραννίας ταύτης. Λέγουσιν δτι ή βρεφοκτονία τών θηλέων, 
τό βάρβαρον τούτο έθος, δπερ ή ’Αγγλία μετά τοσαύτης προσπα- 
θείας πειράται νά έκριζώση έν τί) Ινδ ική, προέρχεται κυρίως 
έκ τοΰ φόβου τών εξόδων τού γάμου. Διά τούτο ή κυβέονησις προ
σπαθεί όσον δύναταί νά έλαττώσνι τάς δαπάνας ταύτας ε’ίτε περι- 
ορίζουσα αυτάς δια ειδικών κανονισμών ώς φαίνεται εκ τού δημο- 
σιευθεντος έν έτει 1 8 7 0  νόμου άφορώντος εις τινα  γένη τής Ά χμε- 
δαβάδ, ειτε ύποβοηθοΰσα συνδυασμόν πρός άπλοποποίησιν τών 
δαπανών διά τίνος αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ τών κατοίκων 
τού αύτοΰ τόπου. 'Ο κύριος Μούγγουλδας μέ προσεκάλεσε νά έπ ι- 
στρέψω το εσπέρας δπως παρασταθώ είς τήν νάουτσ (nautch) 
ήτοι χορον τών βαϋαδερών, δστις ενταύθα είναι τό έπιδόρπιον 
πασών τών ιδιωτικών πανηγύρεων. ΙΙερί τήν 1 0 γ,ν διηρχόμην
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7 0 ΡΟΛΟΑΑΚΤΥΛΟΣ

τους λαμπρού; πεφωτισμένου; κήπου; του, tv * φθάσω εί; τά  οι
κήματα δθεν έξήρχετο ήδη ό ήχος τών’ έγχωρίων οργάνων. Εισή
χθην είς αίθουσαν παμμεγέθη διεσκευασμένην κατά τόν ευρωπαϊ
κόν τρόπον, ενθα 6 μέλα; επενδυτής μου έφκίνετο πενιχρο'τατο; 
έν τψ  με'σφ 5 0 0  η 6 0 0  Βανυάνων λαμπρότατα ένδεδυμένων. 
Είναι μέν άληθέ; δτι εΐ καί δεν εφερον οΰτε κίδαριν οΰτε τήβεν
νον έκ μετάξη;, έφορουν δμω; περικνημίδας καί πέδιλα έν φ  οί 
πλείστοι τών κυρίων τούτων εΐχον τάς κνήμας γυμνάς καί τινες 
η σαν καί ανυπόδητοι. Λαμπρό; τάπη ; έκάλυπτε τά δάπεδον καί 
παμπληθείς πολυέλαιοι διέχεον χειμάρρου; φωτός επί τών άνηο- 
τημένων είκο'νων έπί τών τοίχων. Πάντες οί προσκεκλημένοι 
έκάθηντο έπί καθεδρών, έπί ανακλίντρων καί έδρών γαλλική ; 
κατασκευής τεταγμένων εν τετραγώνω περί τό κενόν διάστημα  
δπερ ήτο ώρισμένον διά τήν παράστασιν. Είς πάντα προσερχό- 
μενον και καθεζόμενον προσκεκλημένον υπηρέτης προσέφερεν αν
θοδέσμην, ην ετερος υπηρέτης έράντιζε μέ ροδόσταγμα (ottar). 
Α ί χορεύτριαι ήσαν αί μο'ναι γυναίκες τής όμηγύρεως. Νά τό 
εϊπω ; Αΰτη ή νάουτσ εφανταζόμην ώς θαυμάσιο'ν τ ι έν τνί 
ευρωπαϊκή άφελεία μου δέν άνταπεκρίθη πολύ εϊς τάς προσδο
κίας μου. Οί άποτελοΰντες τήν νάουτσ συνίσταντο έκ τριών άν- 
δρών, εξ ών ό μέν είχε τυμπάνιον, οί δ ’ ετεροι δύο είδο'ς τ ι 
κιθάρας, καί έκ δύο νεανίδων χορευτριών, αί'τινες καίτοι δέν 
ήσαν έξοχοι έφημίζοντο δμως μεγάλως έν Βομβαίν). Μ’ έβεβαίω- 
σαν μάλιστα δτι μ ία  έξ αύτών λαμβάνει μέχρι 4 0 0  ή 5 0 0  
ρουπίων (2 ,5 0 0  φράγ.) καθ’ εσπέραν. Τουναντίον τοΰ 6,τ ι 
βλέπει τις επί τών ήμετέρων σκηνών αύται α ί χορεύτριαι ήσαν 
πολλφ μάλλον ένδεδυμέναι έν τώ  έσπερινώ αύτών ίματισμώ η 
έν τώ  τής πόλεως. Περιστήθια κλειστά, έσθήτας άμυλοπήκτους 
καί περισκελίδας δεδεμένας περί τά  σφυρά. 'II δέ ναούτση αύτή  
καθ’ έαυτήν μοί έφάνη οτι είναι μάλλον ώδική ή ορχιστική. Τό 
πολϋ έκ διαλειμμάτων ή έτέρα τών όρχηστριών προύχώρει έν 
τνί οάθούστι συνενοΰσα τάς χειράς της ύπεράνω τής κεφαλή; 
καί κλονοΰσα έλαφρώς τά  ίσχύα διολισθαίνουσα βραδέως επί 
τοΰ τάπητο; οΰτω;, ώστε νά κάμγ) νά κροτώσι τά  ψέλλια τών

ποδών τη ;. Πάντα, δέ ταΰτα  συνωδεύοντο δ ι’ έμμετρων λόγων 
ερρίνως πω; πορφερομένων έν ειδει ώ ; φαίνεται έρωτικοΰ ασμα- 
το ;, δυναμένου δμω; νά έκληφθνί ώς ΰμνος άπαγγελο'μενος. Αί 
κινη'σεις βεβαίως δέν έστεροΰντο χάριτός τίνος, είς ήν ήρέσκετο τ ις  
έπί τέλους. Ά λ λ ά  τό σύνολον έστερεΐτο φιλοκαλία;, οίστρου καί 
ένθουσιασμοΰ, άτινα  έκ τή ; άναγνώσεω; τών περί ανατολή; β ι
βλίων άποδιδομεν συνήΟω; ε ί; τήν παράστασιν τών βαϋαδερών.

Έν τΫ) πανηγύρει ταύτν) παρήσαν καί ό νυμφίος μετά τή ;  
νύμφης, ες ών ό μέν ήτο έτών δεκαοκτώ, ή δέ δεκαεπτά. Οί ’Ιν
δοί σπανίω; άναμένουσι νά φθάσωσι τά  τέκνα των εϊ; τήν ηλικίαν 
ταύτη ν δπως τά  νυμφεύσωσι, καί ό κύριος Μούγγουλδας μοί εϊ- 
πεν δτι προσεγγίζων κατά τοΰτο εις τήν ευρωπαϊκήν συνήθειαν 
εΐχεν έγείρει παρά τοΐς εαυτού συμπατριώταις πολλήν εκπληξιν 
καί θυμο'ν. Ό  εύγενής ούτος ’Ινδός παριστα καλώς τόν τύπον 
τούλάχιστον έν Βομβαίη τής πεφωτισμένης τάξεως τών εγχω
ρίων. Μέλος τοΰ Νομοθετικού σώματος έπί δεκαοκταετίαν γενό- 
μενος καί ιππότης ύπό τής βασιλίσσης, ούχ ήττον θεωρείται ώ ; 
ριζοσπάστη;, διότι άντί νά παραδέχηται τά  πάντα άβασανίστως 
κατά  τήν άρχαίαν συνήθειαν τών ιθαγενών συμβούλων, πρώτος 
αύτό; εδωκεν είς του; συναδέλφου; του κατά  τ ινα ; περιστάσει; τό 
παράδειγμα τή ; άντιστάσεω ; πρό; τάς θεωρίας καί τά  νομοσχέ
δια τής Κυβεονήσεως.’Ενταύθα δμω; πρόκειται μόνον περί είΧηκρι- 
νοΰς άντιπολιτεύσεως, κατά τήν άγγλικήν σημασίαν τής λέξεως, 
διότι ό κ. Μούγγουλδας μοί ώμολόγησεν αύτός έ'ν τ ιν ι τών συν
διαλέξεων ημών δτι μέγιστον δυστήχημα τ·?ί έαυτοΰ πατρίδι θά 
ήτο ή στέρησις τής ’Αγγλικής κυριαρχίας, τής μόνης ικανής νά 
έξασφαλίσ·/) τήν τάξιν καί διαδώση τήν παιδείαν είς τήν χώραν. 
Ά λ λ ά  κατά τό λέγειν αύτοΰ ή Α γγλ ική  Κυβέρνησις έχει δύο 
μεγαλα έλαττώ ματα . Τό πρώτον συνίσταται είς τό δτι αύτη  
δέν πείθεται περί τ ή ;  π τω χεία; τών κατοίκων καί δτι τείνει 
είς το νά τοΰ; έπιβαρύνν) μέ ύπερόγκους φόρους. Το δεύτερον 
συνίσταται εί; τό δτι υπέρ τό δέον άγεται ύπό αρχών άφ·/)ρη- 
μένων καί όθνείων παραγνωρίζουσα τάς διαφοράς τοΰ τόπου καί 
τών γενών" διό σφοδρώ; έμέμφετο τήν ελλειψιν σεβασμού έν πολ-
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λ«ϊς περιστάσεσιν ην η διοίκησις τής Προεδρεία; εΐχε δείξει 
προς τε τάς συνήθειας καί τά  προνομία και αύτάς τάς προλήψεις 
τών ιθαγενών αρχηγών.

'Υπό ταύτην τήν εποψιν δύναται νά εΐπνί τ ις  οτι ό σίρ Μούγ
γουλδας έκήρυττε τον λόγον και διά τοΰ παραδείγματος, 
διότι καίτοι έσκωπτε τάς δυσειδαιμονίας τών συμπατριωτών του 
και έλυπεϊτο διά τά  άτοπα τών δοξασιών των, ούχ ήττον όμως 
έφύλαττε κατά  την ιδίαν αύτοΰ ομολογίαν, ολας τάς συνήθειας 
της πατρφας θρησκείας, διετήρει δέ τά  είδωλα τών ναών, παρε- 
δέχετο διά τούς γάμους τών υιών του την ύπό τών άστρολόγων 
όρισθείσαν χρονο7ιθγί«ν, τε'λος δέ εφερε κεχαραγμέ-ον έπί τής ρ!~ 
(Γης τής ρινός τά διακριτικόν σημεϊον τής αίρέσεώς του. Διότι έν 
τή ’Ινδική μάλλον η παρ’ ήμϊν ή λατρεία είναι ζήτημα περί 
προσή/.οντος, τά δέ νά έκπέση τ ις  έκ τοΰ γένους του ένταΰθα δέν 
είναι μικρόν πράγμα ώς ελεγεν αύτός ό κύριος Μούγγουλδας, 
δικαιολογούμενος λίαν εύσχήμως διά τούς περιορισμούς ους ώφει- 
λε νά διατηρή έν τα ϊς μετά τών εύρωπαίων σχε'σεσιν αύτοΰ.

'Γπάρχουσιν όμως έτι έν ταϊς πεφωτισμέναις τάξεσιν άνθρω
ποι έμμένοντες μετά πεποιθήσεως είς την πάτριον θρησκείαν. 
Αύτάς δέ ό Σίρ Μούγγουλδας συνοδεύων με ήμέραν τινά είς τά  
ιερά τεμένη, άπερ συντηρεί έν τή Δαραμπάλϊ) τής Βομβαίης μοί 
έδειξεν άνθρωπο'ν τ ινα  νε'ον ετι εχοντα δψιν νοήμονα, κάτοχον 
τής σανσκριτικής κα ί ιατρόν έν τοίς μάλιστα, όστις καίτοι έγ
γαμος καί πατήρ οϊκογενείας έν τ£> Ιίουντζιάπ (Πενταποτάμφ) εϊ- 
χεν έγκαταλείψει πατρίδα, σύζυγον καί τέκνα όπως έπιδοθή 
ένταΰθα εις βίον θεωρητικόν φακίρου (άσκητοΰ). Ό  κατά τό πα
ρελθόν έτος άποβιώσας ήγεμών τής Σερόχης, δέν παρεχώρησε 
τοίς Ά γ γ λ ο ις  τά Μονταμποΰ τό περίφημον ύγιειόπαρχον (sani
tarium) τοΰ ΣΚδ είμή έπί τή ρητή συμφωνία τοΰ νά μή σφά- 
ζωσιν έκεΐ ούτε βόας ούτε περιστεράς. Οΰτω καί ό μέγας τή ί  
Καχεμίρης, ήγεμών κράτους τοσοΰτον μεγάλου όσον ή ’Αγγλία, 
άπηγο'ρευσε τοίς ύπηκο'οις του τήν άλιειαν, διότι οί μάντεις του 
τώ  ειχον άποιαλύψει ότι ή ψυχή τοΰ πατρο’ς του είχε μεταβή  
εις τό σώμα ιχθύος.

7 2  ΡΟΛΟΔΑΚΤΥΛΟΣ. II ΩΣ. 7 3

Έ νί λόγω ή ινδική θρησκεία φαίνεται ότι περιέχει έν ταϊς 
άνωτέραις τάξεσι δύο είδη οπαδών, ή’τοι τούς μετά πεποιθήσεως 
πράττοντας τά  τής θρησκείας καί τούς συμμορφουμένους άνευ 
πίστεως. Πολύ πιθανόν ότι ό αριθμός τών τελευταίων αύξάνει 
όσημέραι, καί ότι έπί τέλους έκ τοΰ αρχαίου ίνδικοΰ διοργανι- 
σμοΰ τό κοινωνικόν σύστημα μόνον θά ύφ ίστατα ι, καί τοΰτο δέ 
δέν θά βοαδύντ) νά συμμετάσχ·/) τής τύχης τοΰ θρησκευτικού συ
στήματος έφ’ ού έστηρίζετο. Ή διαίρεσις τών ινδικών γενών, 
ητις εύρεν εύγλώττους ύπερασπιστάς οΐον τόν κ. Βουρνούφ, ήδυ- 
νήθη νά χρησιμεύση, καθόσον διετήρησεν έν τή ’Ινδική τόν άρυα- 
νόν πολιτισμόν, άπειλούμενον νά καταστρκφή ύπό τών κατωτέ
ρων τάξεων. ’Αλλά σήμερον ότε τά ζήτημα εύρίσκεται μεταξύ 
τής παρακμής τοΰ πολιτισμού τούτου καί τής άναγεννήσεως τής 
Ινδικής διά τών φώτων τής δύσεως, τά σύστημα τούτο παρέχει 
μόνον προσκόμματα είς τήν ήθικήν καί υλικήν χειραφέτησιν τού 
όλου ινδικού πληθυσμού.

Κατά τήν ένταΰθα διαμονήν μου ετυχε νά έπισκεφθώ καί 
έτερον έξοχον πρόσωπον, τόν Σίρ Ταμσέγτη Ί’ζπζίβχοϋ, όστις 
θεωρείται ώς τό πρωτεύον μέλος τής κοινότητας τών Παρσών. 
Οί ΙΙαρσεϊς, ώς έμφαίνει τά ό'νομά των, είσίν οί απόγονοι τών 
αρχαίων Περσών, οΐτινες προύτίμησαν τής έξωμόσεως τήν έξο- 
ρίαν έπί τών εισβολών τών μωαμεθανών κατά τόν έβδομον αιώ
να. Ά π ό  τής έγκαταστάσεώς των έν τή ’Ινδική διεκριθησαν έπί 
έμπορική καί βιομηχανική δραστηριότητι, έπιδοθέντες ιδίως είς 
τήν ναυπηγίαν πρός ήν οί Ινδοί αισθάνονται αποστροφήν, έ'νεκεν 
άκαταμαχήτου προλήψεως κατά τής θαλάσσης. Οϋτω δέν έβρά- 
δυναν νά διανεμηθώσι μετά τών Βανυκνών όλον τό έμπόριον τής 
παραλίας τ<κύτης. Σήμερον δέ έπειδή έπολλαπλασιάσθησαν, διε- 
σπάρησαν πανταχού καί εύρίσκονται έν πάσι τοϊς γραφειοις της 
ανατολής άπό Κεϋλάνης μέχρις Αρχαγγέλου" μή έχοντες δέ μήτε 
προλήψεις τοΰ γένους μήτε ίδιαν εθνικότητα, θεωρούσα εαυτούς 
πανταχού άναποσπάστους έκ τής τύχης τής ’Αγγλίας. Κατε- 
νόησαν φαίνεται πρωΐμως ότι μόνη ή αγγλική Κυριαρχία δύνα- 
τα ι νά έξασφαλίσγι καί έδραιώσ·/) τάς έν τή Ινδική συναλλαγάς



των, καί νά τούς προασπίζιρ ένταυτώ κατά τοΰ 'αμείλικτου φα
νατισμού της μωαμεθανικής κοινότητας. Βεβαίως ολίγον άγα- 
πώνται ύπό τών εν Βόμβα ίη, και ύπ ’ αύτών τών ’Ινδών, οϊτινες 
κατηγοροΰσιν αυτούς ώς φιλάρπαγας εί μή ώ; δολίους. Τό αλη 
θές είναι δτι δέν ύπάρχουσι πένητες μεταξύ των καί δτι τινές 
τών οικογενειών αύτών απέκτησαν κολοσσιαίας περιουσίας' δύνα- 
Tat δέ τις νά ε ιttvj πρός τούτοις δτι χρώνται ταΐς περιουσίαις 
αύτών ευγενέστατα καί γενναιότατα ού μόνον ^άριν τών εαυτών 
συμπατριωτών, άλλά καί πρός τό κοινόν συμφε'ρον τοΰ πληθυσμού. 
Οΰτω π .χ. ό Σίρ Κοουαδζή Ί'ζεχαγκιέρ καί ό Σίρ Τζαμσετι Τζι- 
τζιβχόη έγένοντο ό μέν ιππότης, ό δέ βαρωνίσ/.ος <ϊιά γενναιοδω
ριών ύπολογιζομένων είς εκατομμύρια φράγκων δαπανηθέντων είς 
οικοδομήν σχολείων, μουσείων, όδών, γεφυρών, ασύλων, νοσοκο
μείων κτλ . Δύναταί τις  μάλιστα νά ε’ίπνι δτι ό Σίρ Τ ζιτζιβχόη  
συνεισήνεγκε μετά τού υιού του κατά το με'γιστον είς τά  εξ εκα
τομμύρια φράγκων, άτινα  κατά  την τε),ευταίαν εκατονταετη
ρίδα αί ίδιωτικαί συνεισφοραί πρασήνεγκον είς άνίδρυσιν τών δη
μοσίων καταστημάτων τής Βομβαίης. "Οτε έπεσκέφθην τόν νΰν 
βαρονέτον, εξεπλάγην ίδών δτι οϋτος κατ’ ούδέν διέφερε τών 
πτωχών αύτοΰ συμπατριωτών είμη μόνον ίσως κατά  τήν λεπτό
τη τα  τοΰ ύφάσματος τής ροδοχρου άναξυρίδος του, τής λευκής 
έφεστρίδος καί τής κεκηρωμένης μίτρας του. Ά λ λ ' ή σύζυγος 
αύτοΰ, ητις  μέ ύπεδέχθη μ ετ’ αύτοΰ επί τοΰ ούδοΰ τής κατοι
κίας των, καΟημένη πατριαρχικώς έπί ξυλίνης έδρας ύπό τήν 
σκιάν συκής έφόρει αδαμάντινα ενώτια άξίας ολοκλήρου επαρ
χίας. ’Εννοείται δέ δτι οί πλεΐστοι τών Παρσών καίτοι δ ιατη- 
ροΰσι τά  προπατορικά ήθη των αγωνίζονται είς τό νά έκμανθά- 
νωσι τήν γλώσσαν τών κυριαρχών* άλλοτε ήσαν σχεδόν οί μόνοι 
διερμηνείς, οίς έχοώντο οί ν Αγγλοι έν ταΐς μετά τοΰ έσωτερικοΰ 
σχέσεσι ναυτών. Συνέβη μάλιστα νά συνομιλήσω μετά τίνος ΙΊαρ- 
σή, δστις είχε τρις έπισκεφθή τήν Ευρώπην καί ώμίλει τήν γ α λ 
λικήν ώς εί εΐχε γεννηθή έπί τών παραλίων τής Καννεβιέρας. 
Οί Παρσεΐς λατρεύουσι τό πΰρ έν ναοΐς καί διατηροΰσιν ίεραν 
εστίαν διά πολυτιμοτάτων μύρων, είς ήν δυσκόλως έπιτρέπουσι
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τήν είσοδον τοΐς άλλοτρίοις. Λατρεύουσι δέ καί τά  στοιχεία ά λ 
λά  κατ’ έξοχήν τόν "Ηλιον. ΙΙυλλάκις περί τήν αυγήν διερχό- 
μενος έπί τής παραλίας τοΰ φρουρίου έστάθην νά ΐδω αυτούς όρ— 
θ!ους, άκινη'τους καί εχοντες τό βλέμμα έστραμμένον πρός τήν  
ανατολήν ινα θεωρήσωσι τήν έμφάνισιν τοΰ θείου φωστήρος, ψυθι- 
ρίζοντες δεήσεις γεγραμμένας έν γλώσση, ής ή έννοια τούς δ ια 
φεύγει, δηλαδή έν τνί νέκρα γλώσσ·/) τοΰ Ζενδαβέστα. ’Εννοείται 
βεβαίως δτι πολλοί έξ αύτών παραδίδονται είς πολλήν παραπλη
ρωματικήν δεισιδαιμονίαν. Οί πεφωτισμένοι αύτών άπ ’ έναντίας 
πνευματικοποιοΰσι τήν θρησκείαν των καί λατρεύουσιν ί ν  ύπέρ- 
τατον δν ό'πισθεν τών αψύχων έμφανίσεων τής φύσεως. Τέλος 
δέ εχουσι καί τήν ίδιάζουσαν αύτοΐς συνήθειαν τοΰ νά μή καίω- 
σιν μηδέ νά ένταφιάζωσι τούς νεκρούς, άλλά νά μετακομίζωσιν 
αυτούς είς νεκροθήκας έν ύπαίθρφ, ένθα έναποθέτουσιν αυτούς 
έπί έσχάρας, άφίνοντες είς τούς σκώληκας καί τούς γύπας τήν 
φροντίδα τοΰ έξαφανίζειν τά  π τώ μ ατα .

Τά άπαίσια ταΰτα  μέρη καλούνται οί Πύργοι τής σιωπής, 
είσί δέ υψηλοί καί μονήρεις περικυκλωμένοι έκ δένδρων. ’Επί τής 
κορυφής των κάθηνται άναρίθμητοι γύπες' οΰτε δέ οί ξένοι οΰτε 
αυτοί οί Παρσεΐς δύνανται νά είσχωρήσωσιν είς τόν περίβολον 
τοΰτον προσιτόν μόνον τοΐς ίερεΰσι τοΰ πυρός· ώστε πασαι αί 
περιγραφαι ας έ'δωκαν περί αύτών περιηγηταί τινες είσίν άπολύ- 
τως φαντασιώδεις.

Παραλείπω, τά  ευρωπαϊκά καταστήματα τής Βομβαίης ά 
τινα  ούδέν παριστώσι λίαν άξιον λόγου. Ό λίγας ημέρας μετά τήν 
άπόβασίν μου προσεκλήθην είς υποδοχήν έν τ φ  κήπιρ τής αύτοΰ 
έξεχότητος τοΰ Διοικητοΰ Σίρ Φιλίππου Βοδεχάουζ. Ό  Διοι
κητής τής Προεδρίας κατοικεί έν Ιίαρέλ, προαστείφ άποτάτφ  
τοΰ λιμένος, έν εύμεγέθει άνακτόρω ή έπαύλει έντός μικροΰ πα
ραδείσου. Κ ατά τήν εσχατιάν τοΰ κήπου ύψοΰται δώμα δθεν ή 
δρασις έφ «νε ΐτα ι πέραν λίμνης διαυγούς μέχρι τών άναβαθμών 
τών μεμακρυσμένων όρέων. ’Επί τοΰ δόγματός τούτου έδιδετο ή 
συναναστροφή. 'Ο Διοικητής εύειδής γέρων φέρων τύπον δλως αγ
γλικόν ιστατο έπί τής κορυφής κλίματος παρά τήν οποίαν ησαν



πκρκτεταγμέναι δύο άκίνηται σειραί σιπάύδων στρατιωτών  
χάλκοχρόων, ερυθρά ένδεδυμένων.

Πέραν αυτής έκινεϊτο μέγα πλήθος καθ’ όμάδας έπί τοΰ δώ 
ματος περί -ίο όποιον άφ’ ενός μέν ήτο κ.εκρυμμένη ορχήστρα 
ύπό τα  φυλλώματα άφ’ ετέρου δε κυλικεΐον πλήρες αναψυκτικών.

Οί προσκεκλημένοι άνή/.ον εϊς όλα τά  γένη καί τάς αιρέσεις 
τής Βομβαίης άπό τοΰ καθολικού έτισκόπου μέχρι τοΰ άρχιερέως 
τοΰ πυράς καί τοΰ Ίμάμου τοΰ μητροπολιτικοΰ τζαμιού, χωρίς 
μηδέν να είπωμεν περί τών Βραχμάνων καί τών ίεροκηρήκων 
τών αναρίθμητων υποδιαιρέσεων τών διαμαρτυρουμένων* ησαν δέ 
καί τινες ηγεμόνες κεκοσμημένοι ώς ίερά λείψανα καί τό άνθος τοΰ 
ευρωπαϊκού πληθυσμού πολιτικού τε καί στρατιωτικού. ’Αλλά  
τό θήλυ γένος άντεπροσωπεύετο μόνον ύπ ’ ’Αγγλίδων κυριών 
καί τινων Παρσίδων γυναικών.

Ή υποδοχή ηπ ς ήρχισε περί δείλην έληςε τής νυκτός έπελ- 
θουσης καί όλίγας εϊδον εικόνας τοσοΰτον γραφικάς δσον ητο ά- 
ναχώρησις τής πεποικιλμένης ταύτης πληθύος κυματιζούσης επί 
τών βαθμιδών τού δώματος εν τώ  φωτί τών δάδων άς έκρά- 
τουν οί σιπαύδες.

νΙΙμην πρό μιας έβδομάδος έν Βομβαίν) δτε άφίκετο ά πρίγ- 
κιψ τής Ουαλίας έπί τού Σεράπιδος. Δέν προτίθεμαι νά περι- 
γράψω τάς επίσημους πανηγύρεις, α ΐτινες έλάμπρυναν τήν έ'λευ- 
σιν αύτού εις τήν ινδικήν χώραν. Ά λ λ ά  δέν δύναμαι νά παρα
σιωπήσω τό σύνολον τής λαμπρότητος τής υποδοχής αύτού κατά  
τήν άπόβασιν. ΛΑς φαντασθνί τις πάντας τούς ηγεμόνας τοΰ δυ
τικού μέρους τής ’Ινδικής, συνελθόντας μετά τών υπαλλήλων 
τής προεδρείας καί τών δεσποινών τής ’Αγγλο-ίνδικής άποικίας 
έν εύρυτάτΥί στοα ίδρυθείση έπί τής αποβάθρας. Οί εύρωπαϊοι η- 
σκν έν στολί], αί δέ σύζυγοι αύτών έν ενδυμασία χορού, άλλ’ ου
τε οί ιματισμοί τούτων, ούτε τά  χρυσοκέντητα έ'.είνων ήδύ- 
ναντο να άμιλλώνναι ούδεμίαν στιγμήν πρός τήν περιρρέουσαν 
στιλπνότητα τών βελούδων, τών σηρικών, τών γαζών, τών κασμι- 
ρικών υφασμάτων, χρυσών κεντημάτων, άδαμάντων, σμαράγδων, 
άνθρακων καί μαργαριτών οιτινες περιγράρον έν τω ώρισμένφ
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διαχωρίσματι τών ιθαγενών άρχηγών άληθή στέφανον λάμπρότη- 
τος άνηκούστου καί άπεριγράπτου.

'Γπήρχεν |κεΐ έπί τινων τετραγωνικών μέτρων έπισσώρευ- 
σις πλούτου ικανού ν’ άγοράσνι τά ή'μισυ τής ’Ινδικής.

Ή πρώτη μου έντύπωσις ήτο τελεία θάμβωσις. Δέν διέκρι- 
νον άλλο ή τό ποικιλόχρουν τών υφασμάτων καί τήν μαρμαρυ
γήν τών πολυτίμων λίθων. ’Ολίγον κα τ’ ολίγον δμως σημεία 
λαμπρά άπεσπάσθησαν καί διεγράφησαν έν τώ πλήθει δπως τά  
κρύσταλλα σχηματίζονται έν ταϊς διαλύσεσι κεχρωματισμένων 
τινων άλάτοιν. Ό  παρ’ έμέ ίστάμενος μοί εδειςε παιδίον τ ι έν 
άποστάσει βημάτων τινων δπερ εστρέφετο έπί τής έδρας του. 
Έ χαλκόχρους ό'ψις του, εύγενής δμως καί διακεκριμένη, έκρύπτετο 
κα.τά τό ή'μισυ ύπό τούς άδάμαντας τής κιδάρεώς του καί τοϋ 
πτερού του φέροντας λίθον πολύτιμον διαυγέστατο·/ καί μέγαν 
δσον ώάν περιστεράς, έπί δέ τού μελανός βελούδου τοΰ. χιτωνίου 
του ελαμπε περιδέραιον εκ πέντε σειρών άδαμάντον. Ό μεγιστάν 
ούτος πρό ολίγων έτι μηνών ούδέν άλλο ήτο ή ταλαίπωρον παι
δίον άνευ περοιυσίας καί προιορισμένον καθ’ δλα τά  φαινόμενα 
νά ζήσνι καί ν’ άποθκνη έν τή ταπεινή άσημότητι ινδικού χω
ρίου. "Ιίδη δμως ήτο ή Αυτού ύψηλότης ό Γαϊκτάρ τής Βαρο'δας, 
8ν ή πρόσφατος έκθρόνισις τοΰ έξαδέλφου του ΙΤουλχά ράο, είχε 
προσκαλέσει νά βασιλεύση έφ’ ενός τών μεγίστων θρόνων τού 
δυτικού μέρους τής ’ίδικής.

’Απέναντι αύτού ένδεδυμένος ίμ ά rtov έκ ποικιλανθούς σηρικού 
υφάσματος καί περισκελίδα έρυθράν μέ χρυσήν τα ινίαν, φε'ρων δέ 
περί τόν λαιμόν λαμπρόν πεοιδαίρεον έκ μαργαριτών άστατο  
ύψηλότης δεκατετραετής ό νέος ήγεμών τής Μυσώρης. Παρά τόν 
gaicowar άνθρωπον μέσης ήλικίας λευχείμονα, φέροντα ρομφαίαν 
εντός θήκης βελούδινης καί άσπίδα ύπό τόν βραχίονα ΐστατο  
ό ήγεμών τής Οϋδεπόρης άντιπρόσωπος τής αρχαιότατης δυνα
στείας τοΰ κόσμου. Ό  οίκος αύτοΰ έβασίλευσεν άνευ διακοπής 
έπί επτακαίδεκα αιώνας, καυχάται δέ μάλιστα δτι συγγενεύει 
τοίς βασιλεύσι τής ’Λουδίας, ο'ίτΐ'/ες ήκμζζον τρείς ή τέσσαρας 
αιώνας π. X. Ή μετά τούτον θέσις κατείχε-ο ύπ’ άνδρός όλως



κεκαλυμμένου διά χρυσοΰ άπό κεφαλής μέχρι “οδών* ήτο δέ ου- 
τος ό ράου τής Κοΰτσ, ά'./ΛίΧς φωλεάς πειρατών, έκπολιτισθεί- 
σης είς βαθμόν ώστε νά συντηρή, κατά  γε τήν τελευταίαν άπο- 
γραφ/,ν τριάκοντα δύο στοιχειώδη σχολεία μετά  τριών ή τεσσά~ 
ρων χιλιάδων μαθητών. Ά λ λ ά  τό πρόσωπον δπερ προσείλκυε τά  
βλέμματα πάντων ήτο απέναντι τού ράου, άνήρ μέ πρόσωπον 
σύννουν και κοίλους οφθαλμούς, ένδεδυμε'νος μέ επενδυτήν έκ 
μελανός βελούδου, ζώνην χρυσήν καί λευκόν πιλίδιον άνευ ούδε- 
νός άλλου κοσμήματος ή της κυανής ταινίας τοΰ μεγάλου Ταξιάρ
χου τού άστέρος τής Ινδικής. Ουτος δέ ήν άπλούς υπουργός ό 
Σίρ Σκλάρ-Γιούγκ δστις άντεπροσο'>πευε τόν κύριον αύτοΰ τόν 
Νιζάμ, τόν ισχυρό'τκτον τών ιθαγενών ηγεμόνων, αυτός δέ έφη- 
μ ίζετοώ ς ό τελειότατος πολιτι/.ός άνήρ τής σημερινής πολιτικής.

Ό πρίγκιψ τής Ούαλίας διήλθε μετά  τής ακολουθίας αύτοΰ 
έν τφ  μέσφ τοΰ ποικίλου τούτου πλήθους, άποτείνων είς έκαστον 
φράσεις τινάς καταλλήλους, α'ίτινες φαίνεται δτι ζωηρώς συνεκί- 
νησαν τούς με'λλοντας υποτελείς αύτοΰ. Είτα άπαντήσας είς τήν 
προσφώνησιν τοΰ δημοτικού συμβουλίου έπε'βη τής άμάςης μετά  
τού άντιβασιλέως καί τού Διοικητού δπως φθάση είς τό μέγαρον 
Παρέλ έν τώ μέσφ άνευφημιών έξχκοσίων χιλιάδων Βομβαϋκνών 
προβαλλόν των έκ τών όδών τών θυρίδων, τών στεγών, τών έ- 
ξωστώνκαί έν ενί λόγω έκ πκντός εξέχοντας μέρους δυναμένου 
νά φέρν) ομάδα ανθρώπων.

"Ολως διαφο'ρου είδους πανήγυρις άλλ’ ούχ ήττον αξία προ
σοχής ή το ή εορτή τών σχολείων είς ήν παρευρέθην ημέρας τ ι-  
νάς βρ α ίύ  τερον. Τά δημοτικόν συμβούλιον κατεσκεύασε παμμε- 
γέθη στοάν έν ή έτέθησαν μακραί τράπεζαι πλήρεις οπωρών καί 
πλακουντίων διά δεκακισχίλικ περίπου παιδία άνήκοντα είς 
πάσας τάς φυλάς καί τάς θρησκείας. Ά π ό  τής τρίτης μ. μ. τά  
διάφορα σχολεία έξήλθον διευθυνόμενα είς τήν πλατείαν προη- 
γουμένων τών σημαιών καί τής μουσικής. Ό τέ μέν έβλεπέ τις  
δμιλον Παρσίδων κορασίων, μέ λευκούς άτλαζίνους ύποχίτωνκς 
και έφεστρίδας σηρικάς χρυσοκέντητους, ότέ δέ σχολεΐον ύποτρο- 
φων χαριεστάτων άγγλίδων όμοιομόρφως ένδεδυμένων λευκά,
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οτε ύε παλιν σχολεΐον μικρών^Ίνδοπαίδων δεικνυόντων διά τοΰ 
ποικίλου ιματισμού των δ>ην τήν φροντίδα ήν οί ιθαγενείς κατα-  
βάλλουσιν είς τά νά κοσμώσι τά  παιδία των Ιν εΐδει μικρών ηγε
μόνων άναμφιβόλως μέ πολλά ψευδή κοσμήματα, άλλ’ ούχί άνευ 
πολλής επιδειξεως καί λαμπρότητος. θ ά  ήτο δύσκολον νά φαν- 
τασθγι τις συνοδείαν μάλλον πρωτότυπον, ήτο είκών έν μικρο
γραφία τής ινδικής κοινωνίας τής Βαβυλωνίας έκείνης τών φυ
λών καί θρησκευμάτων.

'Η διοργάνωσις τής δημοσίου έκπαιδεύσεως απασχολεί άπό 
τίνος τήν Άγγλο-ίνδικήν Κυβέρνησιν. 'Η εταιρία τών ’Ινδιών έ- 
μεινε πολΰν χρόνον άδιάφορος πρός τήν έκπαίδευσιν τών πολυ
πληθών υπηκόων της, εϊτε διότι έφοβείτο νά ύποβοηθηση τήν 
πολιτικήν χειραφε'τησίν των, είτε άπλώς διότι δέν εύρισκεν ά
μεσον ώφέλεικν άπό τούς μετόχους αυτής. Πλήν τούτου τά κυ
βερνητικόν σύστημά της άποβλέπον μόνον είς τό νά διαιωνίζη 
ύπό άλλο ό'ναμα τάς παραδόσεις τής Μογγολικής-Αυτοκρατορίας 
ήκιστα πρόσφορον ήτο είς τήν εφαρμογήν τών ιδεών και μεθόδων. 
’Εν Ιτει 1 8 2 3  έδιδεν έπιχορήγησίν μόνον είς δύο εκπαιδευτικά 
καταστήματα, είς τά σανσκριτικόν Λύκειον τής Βενάρες και τό 
μωαμεθανικόν Λύκειον τής Καλκούττης. Έδέησε νά έπε'μβη ή 
Βουλή δπως πείση αυτήν νά συστήση έπιτροπήν τής δηαοσίας 
έκπαιδεύσεως μέ προϋπολογισμόν χιλάδων τινων λιοών στεολι- 
νών. Ή διά τού μέσου τούτου όργανισθεϊσα έκπαίδευσις διετη^ίΐ 
ώς βάσιν τήν σασκριτικήν, άραβικήν καί περσικήν, τουτέστι 
γλώσσαν νεκράν, γλώσσαν ξένην καί γλώσσαν άπλώς έπίσημον. 
Μόνον δέ έν ετει 1 8 3 5  χωρίς νά παραιτηθώσι τής ειδικής δι
δασκαλίας τών κυρίως φιλολογικών τούτων γλωσσών, αντ ικ ατέ
στησαν αύταΐς, ώς βάσιν τής διδασκαλίας τήν αγγλικήν έν τοίς 
έκπαιδευτηρίοις*τής άνωτε’ρας βαθμίδας καί τάς|τοπ«άς δ ιαλέ
κτους έν τοίς άλλοις.

Ά λ λ ’ έδέησε νά περιμείνωσι'τήν τελευταίαν άνανέωσιν τού 
θεμελιώδους νόμου τοΰ 1 8 5 3 ,  ϊνα λάβωσιν ύπά]τήν άναμορφω- 
τικήν διεύθυνσιν τοΰ λόρδου Δχλχαύσυ πλήρη καί έλλογον διθ3- 
γάνωσιν τής δημοσίου έκπαιδεύσεως παντός βαθμού, "Εκτατέ
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λοιπόν τό σπουδαΐον τοΰτο άντικείμενον αποτελεί εν εκάστν) 
ε π α ρ χ ία  χωριστόν κλάδον διευθυνόμενον υπο γενικοΰ διευθυντοΰ 
ε^οντος προσωπικόν πλήρες επιθεωρητών, εντολήν εχοντων νά 
έπισκέπτωντα» τά  δημόσια σχολεία ητοι τά  εχοντα έπιχωρή- 
γησιν, νά παρίστανται έν ταΐς έξετάσεσι και νά βοηθώσι τοΰ; 
διδασκάλου; διά τών συμβουλών των.

Ή δημοτική έκπαίδευσι; δίδεται σχεδόν μόνον διά των το
πικών διαλέκτων έν τοΐ; σχολείοι; τών χωρίων ένθα διόάσκαλοι 
ίθαγενεϊ; διδάσκουσι την άνάγνωσιν, την γραφήν, την αριθμη
τ ικ ή ν ,  τ ή ν  διπλογραφίαν, ετι δε και τά  στοιχεία τής ιστορία; 
καί τη ; γεωγραφία;. Ύπάρχουσι καί δημοτικά σχολεϊζ επαρ
χιακά ενθα γίνεται χρήσι; τη ; ’Αγγλική; εν τα ΐ; άνωτέραι; τά -  
ξεσιν. Ή μέση έκπαίδευσ-; δ ίδεται έν μέρει ’Αγγλιστί καί έν 
μέρει διά τοπική; διαλέκτου έν Λυκείοι;, άτινα  άναπτύσσουσι 
τά  μαθήματα τά  έν τοΐ; κατώτερο1.; σχολείοι; διδαχθεντά, και 
προετοιμάζουσι, εί; τά  πανεπιστημιακά μαθήματα. Τέλο; ή ανώ
τερα διδασκαλία κέκτηται τρία πανεπιστήμια τά τή ; Καλκουτ- 
τη ;, τ ή ;  Βομβαίη; καί τή ; Μανδρά;, ένθα δίδονται διπλώ ματα  
τή ; νομική;, τή ; ιατρικής, τών τεχνών καί τή ; πολιτικής μ/ι
δανική;. Είναι διωργανισμένα δπω; τό τοΰ Λονδίνου πανεπιστη- 
μιον’ τουτέστι περιέχουσιν απλώ ; ιθαγενεΐ; δια τα ; εξετάσει; 
μ ετ’ έπιτροπή; εξεταστών επισήμων. ’Αλλ’ αι σπουδαι ά ; παρε- 
χουσι γίνονται μόνον εν το ΐ; Δυκειοι; το ΐ; συνδεδεμενοι; μ &τ’ 
αύτών, άτ ι να  είσί διεσπαρμένα έν τα ΐ; κυριωτε'ραι; πόλεσι τή ; 
χώρας. Αί έξε^άσει; γίνονται αγγλιστί, ούχ ήττον όμω; απαι
τε ίτα ι ή γνώσις κλασσικής τίνος ανατολικής γλώσση;, τουτέστιν 
τή ; Περσική; η τή ; Σανσκριτική;. Τά δ ιπλώ ματα άτινα  παρα- 
χωροΰσι τά ακαδημαϊκά ταΰτα σωματεία έκτιμώνται πολΰ ύπό 
τών ιθαγενών, ο ίη νε ; κατ’ έτο; έγγράφονται κατά χ ιλ ιάδα; έντα ϊ; 
πανεπιστήμια καί; δέλτοι;’ κατά δε τήν μαρτυρίαν άξιοπίστου 
άνδρό;, τοΰ καθηγητοΰ κ. Μονιέ Οϋιλλιαμ; τή ; Όζφορ^ο; <Χ· 
εξετάσει; ένταΰθα παριστώσι βαθμόν άνώτερον τοΰ τών Πανεπι
στημίων τή ; ’Α γγλία ;.

( " Ε π ί τ χ ι  σ ν ν ί χ ι ι α . )
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’Εν ετει 1 8 4 7  ό καθηγητή; Όουεν ελαβεν έπιστολήν χαρά 
τοΰ δόκτορο; Σάβαιτζ, ιεραποστόλου τή ; ’Αγγλικανήξ εκκλησία; 
έν Γαβούν, δασωδεστάτη χώρα έν τη δυτική ’Αφρική, επιστο
λήν περιέχουσιν άπεικονίσματα τοΰ κρανίου πιθήκου, 8ν περιέ- 
γραφεν ώ ; πολλώ μειζονα τοΰ χ ι μ π α π ζ ή ,  θηριώδη τά ; εξει;, 
καί φοβερόν εΐ; τού; Αιθίοπα; μάλλον τοΰ λέοντο; η άλλου τινό; 
αγρίου θηρίου τών δασών.

Ο γορίλλα; κατά μέσον ορον έχει τό ανάστημα τοΰ ανθρώ
που, τουτέστι πέντε πόδα; καί ημισϋν* ό τοΰ έγκεφάλου χώρο; 
του κρανίου του είναι χαμ/,λό;]καί στενό;, επειδή δέ τό πρόσθιον 
μερο; τοΰ κρανίου του είναι υψηλόν καί εξέχει άνωθεν τών οφθαλ
μών, ή κορυφή του πεπιεσμένη καί έιΐίπεδο;, τό δέ με'τωπον μέ 
τό παχύδερμον περίβλημά του αποτελεί γείσόν τ ι,  έκ τούτων 
καθίσταται τά βλέμμα του άγριώτατόν. Προσθέσατε εΐ; ταΰτα  τό 
βαθύ μολυβδοχρουν δέρμα του, λίαν έρρυτιδωμένον, σιαγόνα έξέ- 
χουσαν μέ κυνόδοντα; (εί; τού; άρρενα;) παμμεγέθει;, πώγωνα 
ύπεσταλμε'νον, καί οΰτω; Ιχομεν τήν άχρειοτάτην καί τά  μάλιστα  
αποτροπαιον όψιν τή ; ανθρώπινη; μορφή;. Ό  λαΙμό; του είναι 
β?*χυ;, η δε κεφαλή του προτενη';. Αί σχετικαί άναλογίαι τοΰ σώ- 
ματο; πρό; τά  κώλα προσεγγίζουσι τά ϊ; τοΰ ανθρώπου, καί όμω; 
κατα ταΰτα  είναι δυσειδέστερο; παντό; άλλου ζώου. Μακροί 
βραχίονε;, παχεί; καί μυώδει;, ούδόλω; σχεδόν στενούμενοι περί 
τον καρπόν, χειρ πλατεία καί πΑχεΐα, παλάμη μακρά καί δά- 
-τυλοι βραχεί;, εξψδηκατε; κάί αρθριτικοί τήν οψιν, εύρέα α~ίο-  

να, πλατει; ωμοι, σκέλη παχέα καί άμορφα στερούμενα γαστρο- 
κνημη;, λίαν μυώδη καί βραχέα, ποΰ; έν είδη χειρό; μ ε τ ’ ά ντ ί-
χειρο;, μεγάλων διαστάσεων καί ρώμη;· ιδού τά άποτελοΰντα 
τον γορίλλαν.

, ° ^ έν 5 τ ι 6 ^  αποφεύγει τό τέρα; τοΰτο, κ * ί φ
το; δε ο ελεφα ; ή τ τ ά τ α ι ύπό τή ; πανουργία ;, ευκ ινησία ; καί 
« λ κ η ; του. Ή κ ψ ωτέρα α ίτ ια  τ ή ; έχθρότητό; του πρό; τόν έ λ ^

θ

h a s .  « ι



S 3 Ρ Ο Λ Ο Μ Κ Ί Τ Λ Ο Σ

Ο  Η 1 Θ Η Κ 0 Σ  Γ Ο Ρ Ι Λ Λ Λ - .

Ηω£; $ 3

φάντα φαίνεται δτι είναι ούχί ότι ποτέ βλάπτει αυτόν ί κ  η ρ α -  
%έσεως, άλλ’ άττλώ; διότι άγαπα ώ ; αυτός είδη τ ινά  όπωρικών. 
'Όταν δέ ί ' .  τής σκοπιάς του, ήτοΥ της κορυφής δένδρου τινός 
παρχτηρήση έντρυφώντα είς τάς οπώρας τής αντιζηλίας τω ν, 
’ΧΧτολ'.σθχίνει λάθρα εις τά  ά/.ρΧ τών κλώνων, καί πλ ίθας σ<ρο. 
δρώς διά τοΰ ροπάλου τού, δπερ πάντοτε φέρει, τήν εύίισθητον 
π ροβοσ/.ί^α του, εκδιώκει ΙντρομΟν τόν γίγαντα, διασχλπίζοντ*  
όΕέως τό δεινόν άλγος του.

Πρός τους μαύρους ό γορίλλας φχίνετάι τρε'φων αδιάλλακτον 
μίσος, καί τους προσβάλλει δλως άπροκλήτως. ’Εάν συνοδία Ις 
αύτών πλησιάσ/) έν άγνοια είς δένδρον έφ1 ου εμφωλεύει ώς φάν
τασμα ό γορίλλας, προσαιωρούμενος φθάνει ταχέως είς τους κα
τωτέρους κλάδους, καί αρπάζει διά τών δακτυλόφόρων ποδών του 
τόν πλησιέστατον έζ αύτών· οι πράσινοί οφθαλμοί του άστρά- 
πτουσιν ύπ’ οργής, αί τρίχες του όρθοΰνται, τό δ ’ έπί τοΰ μ ε
τώπου δέρμα του άναβιβαζόμενον καί καταβιβαζόμενον μ ε ια -  
δίδοσιν αύτφ όψιν σατανικωτάτην. ’Ενίοτε δέ οί άναζητοΰντες 
έλέφαντος όδόντβς κατανοοΰσι τήν γείτνίάσιν τοΰ γορίλλα έκ 
τής αιφνίδιας έζαφανίσεως ενός τών συντρόφων των" τό τέρας 
άγκιστροβολοΰν, ούτως είπείν, διά τοΰ φοικώδους ποδόχειρός του 
κρεμχμένου άπό τίνος δένδρου, έν ψ  οί ισχυροί βραχίονες τού 
κρατοΰσιν αύτό δυνατά, έκτείνει πρός τά  κάτω τήν παμμεγέθη 
όπισθίαν χεϊρά του, άρπάζει τόν ταλαίπωρον έκ τοΰ λαΐμοΰ, τόν 
άνέλ/,ει είς τους κλώνους, καί άμα παύσωσιν οί σπαραγμοί του 
τον ρίπτει κάτω πεπνιγμέ^ον καί ακίνητον πτώμα.

Γό όένδρον είναι τό σύνηθες νυκτερινόν κατάλυμα τοΰ γο- 
ριλλα πρό; ύπνον, τ ό τερπνόν ένδιαίτημα τής ημέρας καί ό πύρ* 
γος τή ; άμυνης του. Ούδείς ένήλιξ γορίλλας έλήφθη ποτέ ζών. 
Είς άνδρεϊον -ΐνα αΐθ'.οπα ήγέτην θηρευτικής τοΰ έλέφαντος εκ
δρομής προσήνεγκοτν εκατόν τάληρα δ ιζ  νά ζωγρήσ·/) καί φέρη 
ζών τα ένα γορ.λλαν. «Και άν ρ,οι έδίδετο τό βάρος τοΰ όρους 
εκείνου εις χρυσόν, ειιτε, δεν θά ήδυνάμην νά τό κατορθώσω.»

Ως οίκοδεσποτης δμως θεωρούμενος ό γορίλλας εχει άρετάς 
Ίι\«ς· είναι άγαπητός καί παραδειγματικός σύζυγος καί πατιί?}
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έπαγρυπνών ε ί; τήν νεαράν οικογένειαν του μετά φιλο<πόργ<5ϋ 
μερίμνη;, καί έξασκών πρά; ύπεράσπισιν αύτή ; δλην αύτοΰ τήν 
δύναμιν καί αγριότητα. Περί τό τέλος τοΰ θερισμού τοΰ όρυζίου, 
εποχή καθ’ ην ό γορίλλα; πλησιάζει τά  μάλιστα ε ΐ; τήν κατοι
κίαν τόΰ ανθρώπου, οικογενειακό; δμιλο; παρατηρείται ένίοτε, 
τοΰ πατρός καθημένου έπί κλάδου δένδρου, καί στηριζομένου 
έπί τοΰ κορμόΰ έν φ  θεωρεί τήν οικογένειαν του μασσουλίζουσαν 
τόν συλλεχθέντα καρπο'ν, τών μικροτέρων νεογνών παιζόντων 
ολόγυρα, πηδώντων καί αίωρουμένων άπό κλάδου εΐ; κλάδον μέ 
συριγμοίις καί όξείας φωνάς θορυβώδους ευθυμίας. . .

Α ί μητέοε; δεικνύουσι τήν άφοσίωσιν εκείνην ε ί; τά  τέκνα 
των η τ ις  είναι γενικόν έν ώρα κινδύνου εί; παν ζώον αίσθημα. 
Γάλλο; τ ι ;  φυσικοϊστοριογράφο; έν τ ιν ι έκδρομή αύτοΰ μετά τών 
ιθαγενών Γαβούνων ευρε γορίλλαιναν μετά δύο νεογνών έπί ά ρ -  
τοκάρπου δένδρου, δπερ ΐστατο έν μικρά άποστάσει άπό τοΰ 
πλησιεστάτου πυκνώματο; δένδρων. Κατέβη τό δένδρον ί'χουσχ 
τό νεώτατον τέκνον τη ; προσκολλώμενον έπί τοΰ τραχήλου τη ;, 
καί δραμοΰσα δι’ δλου τοΰ τάχους έπί τών τεσσάρων ποδών τη ;  
διεσώθη εί; τό δάσο;. Τό ετερον τών νεογνών τη ; έγκαταλειφθέν 
μο'νον καί βλέπον τοΰ; άνθρώπου; προσεγγίζοντας ήρξατο νά 
έκπέμπνι όξυτάτας κραυγάς· ή δέ μήτηρ θεμένη έν άσφαλεΐ τό  
£ν έκ τών τέκνων τη ; έπέστρεψεν έπί τήν σωτηρίαν τοΰ ετέρου* 
άλλά πριν δυνηθή νά καταβή μετ’ αύτοΰ ή οπισθοχώρησές τη ;  
άπεκόπη* ίδοΰσα δέ έ'να έκ τών μαύρων διευθύνοντα τό πυροβό
λον του κατ’ αύτής, ηρπασε διά τ η ;  μ ια ; χειρός τό προσφιλές 
τεκνίον, κινοΰσα δέ τήν έτέραν πρό; τόν δολοφόνον έφαίνετο 
προσπαθούσα ν’ άποτρέψν) τόν όλεθρόν. Ή σφαίρα διεπέρασε τήν 
καρδίαν τη ;, καί έπεσε μέ τό τέκνον τη ; προσκεκωλλημένον έπ’ 
α ύτή ;. ΤΗτο δέ τοΰτο άρρεν, ζήσαν μέχρι τή ; εις Χάβρην τή?  
Γ αλλία ; άφίξεώς του, δπου άπέθανεν.

Ό  γορίλλα; κατασκευάζει αιώραν αναπαυτικήν έκ τών μ α 
κρών, σκληρών, παρασίτων φυτών, καί ύποστρόνει αύτήν μέ 
πλατέα ξηρά τών φοινίκων φύλλα, $ μέ μακρόν χόρτον' ή δέ 
*τ·οιαύτη κλίνη δέν είναι άναξία λόγου κρεμαμένη έν τοϊ; φ υλλύ-
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μασι δένδρου. Τήν ήμέραν κάθηται έπί κλωνό; στηρίζων τά  νώτα 
έπί τοΰ κορμού τοΰ δένδρου, διό οί πρεσβύτεοοι γορίλλαι γίνον
τα ι φαλακροί κατά τά  μέρη?έκείνα. ’Ενίοτε περιπχτών άνευ 
βακτηρία; (ήν συνήθως κρατεί) συγκρατεί τά ; χείρα; ηνωμένα; 
όπισθεν τή ; κεφαλή;. Οί εγχώριοι τοΰ Γαβοΰν όμιλοΰσι πάντοτε 
περί τοΰ γορίλλα ώ ; περί συγγενούς αύτοίς δντος- άλλ’ έχουσι 
πολύ ταπεινήν ιδέαν περί τής νοημοσύνης του. Αέγουσιν δτι 
*ατά τήν βροχεράν εποχήν οίκοδομεΐται οικίαν άνευ στέγης, καί 
δτι καταβχίνει μέν άπό τοΰ δένδρου διά νά θερμανθή, δταν έν 
τα ϊς θηρευτικαίς αύτών έκδοομκΐς άφήσωσι πυράν άνημμένην, 
άλλά δέν εχει τόν άπαιτούμενον νοΰν νά ρίψτι καί άλλα ξυλάριχ 
διά νά τήν διατηρηση δταν σβεσθή «ό εύήθης γέρων» ώς τόν 
λέγουσιν.

Βεβαιοΰσιν οί αίθίοπες δτι θάπτει τοΰ; νεκρούς του, έπισω- 
ρεύων έπ ’ αύτών φύλλα καί αραιόν χώμα.

ΠΕΡΙ ΠΑΓΟΙ*,

’Επειδή ή χρήσις τοΰ πάγου κατέστη σχεδόν καί παρ’ ήμίν 
ώ ; έν τή  λοιπή Εύρώπν), κοινή, δέν θεωροΰμεν άσκοπον νά έκθί- 
σωμεν τινά συντόμω; περί τή ; κατασκευή; καί τή ; χρησιμότη- 
το ; αύτοΰ.

Τό πρώτον έν ’Αθήναις παγοποιείον συνέστησεν έντό; τοΰ 
Βασιλικού κήπου ή άοίδημο; βασίλισσα ημών ’Αμαλία, τό ό
ποιον δμω; δυστυχώ; κατά τά έτο; 1 8 6 2  κατεστράφη.

Προ ολίγων δμω; έτών συνεστήθησαν καί έτερα δύο παγο
ποιεία ών πρωτεύει τά παρά τάν ’Ιλισσάν κείμενον, δπερ πολλά; 
χιλ ιάδα ; οκάδων πάγου έξάγει καθ’ έκάστην. ‘Η δέ κατασκευή 
γ ίνετα ι, κατά  τάν ακόλουθον τρόπον. Ε’ί; τ ινα ; μηχανά; άπο- 
βτάζεται ή εξατμ ίζετα ι ή συμπεπυκνωμένη ’Αμμωνία ή τ ι;  μ ε 
ταβαλλόμενη εί; άτμού; διέρχεται διά σωλήνο;, άποψυχραίνει 
ύδωρ έμπεριέχον ύδροχλωρίαν άσβεστον ήτοι χλωριοΰχον ασβέ
στου y J y o i ;  *20° βαθμών κάτωθΐν τοΰ μηδενός* Τοΰτο δέ τά
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ρευστόν Ιχει την ιδ ιότητα τοΰ νά μή πήγνυται, άν καί άποψυ- 
γ β γ  μέχρι 40° η 50° βαθμών. ’Εντός δέ τούτου τοΰ ψυχροτά- 
του ριυστοΰ εντίθενται τετραγωνικά μεταλλικά κιβω τίδ ια  έμπε- 
ριέχοντα τό πηχθησόμενον καθαρόν ΰδωρ. Δίά τοΰ ψυχροτάτου δέ 
υ ίατος, τό όποιον περιβάλλει ταΰτα  τά  πλήρη ύδατος κιβω τίδ ια, 
άφαιρεϊται φυσικώ τω  λόγω ή θερμότης τοΰ έγκεκλεισμένου έν 
τοϊς κιβωτίοις ΰδατος, καί μετά παρέλευσιν ολίγων όρων τό ύ 
δωρ μεταβάλλεται εις στερ:άν κατάσ-ασιν ήτοι είς πάγον, 
όστις δέν έμπεριέχει ούδέν ετερογενές, κ*ί άκολοήθνς έζά- 
γομεν τόν σχηματιζόμενον πάγον καί παρατιθε αι ί<. \ κο·.- 
νν,ν χρήσιν. Τοιαΰτα προσέτι παγοποιεία ύπάρχουσιν >ά ίντάς 
τών άτμοπλοίων τά  όποια μεταφέρουσι εξ ’ Αμερικής έ σφαγμένα, 
ζώα πρός τροφήν έν Εύρώπν]. Έκ τούτων δέ τών κρεά ων τρέ
φονται χιλιάδες ανθρώπων στερούμενων κρεατικής τροφής.

Ειθε νά ίδρυθώσι τοιαΰτα εύεργετικά παγοποιεία είς άπά- 
ςχ ς  τάς μεγαλοπόλεις της Ελλάδος και της ’Ανατολής.

S .  Λ.

ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΟΛΟΥ ΥΠΟ 
ΤΟΥ ΝΟΡΘΕΝ5ΚΙΟΛΔΟΥ.

Ό  Νορθενσκιόλδος έγεννήθη έν ’Ελσιγγφόρσ·») της Φιλλανδίας 
τ.Ϋί 1 8  Νοεμβρίου 1 8 3 2 . Πάντα τά  μέλη της οίκογενείας του 
διεκρίθησαν έν τι) φιλολογία καί ταϊς έπιστήμαις. Είσήλθεν είς 
τό πανβπιστήμιον της Έλσιγγφόρσης έν ετει 1 8 4 9  ητο πρώτος 
έν τα ϊς πτυχιακαϊς έξετάσεσι τοΰ 1 8 5 3  καί διωρίσθη διευθυντής 
τοΰ τμήματος τών φυσικομαθηματικών.

Δυσαρεστήσας όμως τήν 'Ρωσσικήν κυβέρνησιν διά τών φι
λελευθέρων ιδεών του καί τών υπέρ άνεζαρτησίας της πατρίδος 
Φιλλανδίας πόθων του, έδέησε ν* άπέλθν) της πατρίου χώρας. 
Κ /.τέφυγε δέ είς τήν Στοκόλμην έν ετει 1 8 5 7 ,  καί μ ετ’ ολίγον 
διωρίσθη ενταύθα καθηγητής τοΰ όρυκτολογικοϋ μουσείου. Προ-
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«θώμεν ένταΰθα δτι έπολι-: αγραφήβη Σουηδός έν Στολ*ό)μη άπ ό
τοΰ 1 8 6 9 — 1 8 7 1 .

Είχεν ήδη επιχειρήσει πολλάς γεωγραφικάς έκδρομάς σπου
δαίας, ιδίως δέ έν ετει 1 8 6 1 ,  πρός βορραν της Σπιτσβεργης. 
νΕκαμε δέ πολιτικήν εκδρομήν, καθ’ $ν Ιφθασεν είς βόρειον πλά
τος μείζον τοΰ πρός δ εϊχον φθάσει πρό τοΰ Χάλλ καί Νάρες. 
*Εν ετει 1 8 7 0  έπεχείρησε ταξείδιον είς Γροελλανδίαν’ ένί δέ 
λόγφ έκ τών εκδρομών τούτων καί τής βαθείας μελέτης τών 
αρχαίων θαλασσοποριών ας έπεχείρησαν άλλοι έν τώ  βορρά έσχη- 
μ ά τισ ι τήν πεποίθησιν ότι ήδύνχτο παρχπλέων τά  παράλια τής  
Σιβηρίας νά φθάσϊι είς τόν Βερίγγειον πορθμόν έν τ<*> Είρηνιχφ 
Ήκεανψ.

Παρεσκεύασεν εκτοτε τό σχέδιον τής νέας εκδρομής, καί 
μετά τοσαύτης έπιτυχίας ώστε άπασαι α ί προσδοκίαι του έξε- 
πληρώθησαν καθ’ όλα. Σημειωτέον ότι ήδυνήθη νά προσελκύση είς 
τό σχέδιό.ν του ού μόνον τους σοφούς άλλά καί έμπορους γενναίους 
οΐτινες ίσχυρώς τώ συνέδρχμον. Ε παινετή ή το ιαύτη χοήσις τοΰ 
πλούτου, καί όμολογητέον ότι καί ή Ε λλάς ού* ολίγα όφείλει 
είς τήν τοιαύτην γενναιοδωρίαν τών φιλότιμων τέκνων της.

Τό άτμόπλοιον «Βέγα» διοικούμενον ύπό τοΰ Νορθενσκιόλδου 
άνεχώρησεν έκ Τρομσκόης τνϊ 21 ’Ιουλίου τοΰ 1878 . Ά-ναχω- 
ρών έ* τής Φιλλανδίας διαπλέει τήν θάλασσαν Καρχ, κάτωθεν 
της νέας Ζέμβλης, παραπλέει τάς άκτάς τής Σιβηρίας, παρέρ
χετα ι τά στόμιον τοΰ ποταμού Ίενισέη, τά  άπώ ιαταν σημεϊον είς 
δ τέος εϊχον φθάσει έν έκείνν) τν) χώρα, παρακάμπτει τό άκρω- 
τήριον τής άρχαιας ηπείρου, καί έξακυλουθών πάντοτε νά πα- 
ραπλέτι ού μακράν τή ; άκτής, άφ- ου παρήλθε τό ν  ποταμόν Λέ
ναν εισέρχεται είς τόν ποταμόν τοΰ Αόγγ. Έν όλνγωτέρω δέ 
χρο’νω τών τριών μηνών, έμελλε νά φθάση είς τόν Βερίγγειον 
πορθμόν καί ούτω νά συμπληρώστ) τήν θαυμασίαν θαλασσοπορίαν 
του, ότε τη 21 Σεπτεμβρίου συνελήφθη έν τοϊς πάγοις, όπου 
έφυλακίσθη έπί εννέα μήνας, τοσοΰτον ώστε δέν ήδυ.ήθη νά πα- 
ρακάμψη τό ανατολικόν άκροατήριον τής ’Ασίας πρό τής 18;;., 
Ιουλίου 1879.



ΡΟΔΟΔΑΚ'Π'ΛΟΣ

"Όλη αυτη ή θαλασσοπορίά έξετελέσθη, μέ παν δτι άπητείτέ», 
εναντίον δε τη ; δριμύτητο; τη ; μακρά; ταύτης παραχειμάσεως 
τών εννέα μηνών, κατά  τά ; όποια; η θερμοκρασία κατέπεσε 
πολλάκις κάτω τών 4 0  καί 50  βαθμών εκατρνταβάθμου βαρο
μέτρου, ή γενική κατάστασις τη ; ύγεία; ητο πάντοτε εξαίρετο;.

τοΰ κυριωτέρου σκοπόν τής έπιχειρήσεως ταύτης, 
ητοι τη ; άνακαλύψεως της βορειοανατολική; διόδου, qi τολμηροί 
θαλασσοπόροι ήδυνηθησαν νά έπιδοθώσι καί εί; άλλα; έπιστημο- 
νικάς ερεύνα; λίαν ένδιαφερούσας. Ούδέν περιεργότερον σΰνάλλοις, 
αί περί τών Τσουτσών ήτοι εγχωρίων φυλών σημειώσεις αύτών.

Οΰτοιοί Τσοϋτσαι, λε'γει ό Νορθενσκιόλδος, παρι,στώσιν άναμ- 
φιβολως τόν τύπον τών Μογγόλων τη ; αρχαίας ηπείρου ηνωμέ
νων μετά τών ’Εσκιμώων καί τών Ινδών τοΰ νέου κόσμου. Εύ- 
ρίσκονται έτι έν τή  λιθίνν) εποχή η τφ  λιθίνί^ αίώνι, τουτέστι 
χρώνται ετι έργαλείοις λιθίνοις καί όστεΐνοις.

Κ αίτο ι δέ βλέπουσιν ένίοτε, εΐ καί σπανίως, "Αγγλους καί. 
’Αμερικανούς, καί κυβερνώνται ύπό διοικητοΰ 'Ρώσσου, ούδεμίαν 
Ευρωπαϊκήν γλώσσαν έπίστανται' μόλις δύο η τρεις λέξεις Ά γ -  
γλ^ ά ί)  κ*ί δύνανται νά εϊπωσι χαιρετισμόν τ ινα  'Ρωσσιστί.

Είς ψ ,  τών ύποπλοιάρχων τής εκδρομή; ό Νόρδηβιστ έπε- 
λάβετο έπιτυχώς τής σπουδής τής γλώσσης των καί κατώρθωσε. 
ναι συνεννοήται αρκούντως μετά τ ινα ; εβδομάδας.

Άγνοοϋσι παντελώς την χρήσιν τοΰ νομίσματος" ϊνα δέ πεί- 
5ωσιν αύτοΰς νά δεχθώσι ολίγα Σουηδικά χρη'ματα, έδέησε νά 
τρυπήσωσιν αύτά, ϊνα το ΐ; χρησιμεύσωσιν ώ ; ενώτια" έπροτίμων 
περίβλημα σάπωνο; διά χρωμάτων κεκοσμημένον μάλλον ή χαρ
τονόμισμα οποίας δήτιςτ^ αξία ;. Τά μάλλον έπ ιζητητα έμπο- 
ρεύματα ησαν χονδραί βελόναι, μάχαιραι, άξίναι, πριόνια, κέ- 
στρ^ι (κ. σοΰβλαι) καί άλλα σιδηρά έργαλεΐα, ύποκάμισα λινά ή  
μάλλινα χρωμάτων ζωηρών, τέλο; δέ ό καπνός καί τό οινόπνευμα.

Διά τό οινόπνευμα οί Τσοϋτσαι προσφέρουσιν ώς αντάλλαγμα  
οποίαν δηποτε τιμήν" ό δέ καπνός είναι είς γενικήν χρήσιν, κβ̂ ί 
άνόρες καί γυναξκες καπνιζουσιν όταν δύνανται, διά μικρών κα
πνοσυρίγγων ιδιαιτέρα; κατασκευής.
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Ή ενδυμασία τών μέν άνδρών συνίσ ΐατα ι εξ ενός ή πλειο- 
τίρων χιτώνων έκ δέρματος τή ; βορεία; έλάφου (ταράνδου ή 
ρέννου)" έν καιρψ δέ βροχής ή χιόνο; φοροϋσιν έπιχιτώνιον |κ 
δέρματος έντερων. Έ πί τής κςφαλής φοροΰσι κάλυμμα σφιγκτόν 
κεκοσμημένον διά μαργαριτών. 'Η δέ τών γυναικών συνίστατοα 
εκ χιτώνων πλατυτάτω ν συνερραμένων κάτωθεν εϊ; τρόπον ώστε 
νά σχηματίζωσιν άναζυρίδας καθικνουμένας μέχρι γονάτων. Ε ν
τός δέ τών σκηνών ούδένα ιματισμόν έφόρουν αί γυναίκες, πλήν 
φτενής ζώνη; περί τήν όσφύν, ’ίσως πρός άνάμνησιν τής ένδυ- 
μασίας ήν είχον ότε κατωκουν θερμότερα κλίματα.

"'Ανδρε; τε καί γυναίκες εΐσιν έλαφρώς έστιγμένοι έπί τοΰ 
προσώπου.

Οί Τσοϋτσαι κατοικοΰσιν εί; μεγάλα; καί εύρυχώρου; σκηνά; 
Ιχούσας εν ή δύο χωρίσματα έν εϊδει κοιτώνων, σχηματιζομένων 
διά τοΰ δέρματος τή ;  βορείου έλάφου, καί φωτιζομένων καί θερ- 
μαινομένων ένταυτφ ύπό λύχνου ελαίου φώκης. Έν καιρφ θέρους, 
ούχί δέ χειμώνος, άνάπτουσι πΰρ καί έν τώ  έξωτερικω χωρί- 
?μ α τ ι, έφ’ ώ ανοίγεται όπή έπί τή ; κορυφή; τή ; σκηνής.

Τοΰ; ξένου; πανταχρΰ ύπεδέχοντο λίαν φιλοφρόνως, καί τοϊς 
προσέφερον πάν ό,τι είχον. Συνέβη τότε οί Τσοϋτσαι νά έχωσιν 
αφθονίαν τροφών. ‘Έ ί τ ιν ι σκηνή εβραζον τό κρέας τής έλάφου, 
έν μεγάλϊ) σιδηρά χύτρα" πλησίον άλλης κατεκερκεμάτιζον έλα- 
φον νεωστί φονευθεϊσαν, καί έν τρίττ, τ ιν ί γραίά τις έξήγεν έκ 
τώ ν έντοσθίων αύτής πρασίνην τινά ύλην καί τήν έταμίευεν έν- 
τός άσκών φώκης, ϊνα , ώς φαίνεται, χρησιμεύν] αύτοίς άντί λ α 
χανικών έν ώρα χειμώνος. "Εβλεπε δέ τις  καί άλλους άσκοΰς 
εκ δέρματος φώκης πλη'ρεις ελαίου φώκης.

Ό  σ τ α ρ ό ζ )  ήτοι άρχων τών Τσουτσών όνόματι Βασίλης Μέγ- 
κα; ήτο άνθρωπίσκος μελαχρινός καί ισχνότατος. Έσύρθη μέχρι 
τοΰ πλοίου έν έλκύθρω ούχί ύπό κυνών άλλ1 ύπό τών ύπ ’ αύτόν, 
φόβω ϊσως μή ό πάγος δέν η:ο άρκούντως στερεός. Έ νταΰθκ  
παρουσίασεν έγγραφον μαρτυρούν τό αξίωμά του. Τό περιεργό- 
τατον όμως πάντων είναι ότι ό πρώτος ούτος λειτουργός τής 
'Ρωσσικής εξουσία; έν τή χώρα εκείνη ούδεμίαν γνώσιν είχε τή-



ύπάοζεω; μεγάλου αύτο<ράτορο; πασών τών 'Ρωσσιών. ’ Κγί'.ωβ^ί 
μόνον δτι Ισχυρό; τ ι ;  μεγιστάν ηρχεν έν Ίρκούστ* διά μέσου δέ 
τούτου ήδυνιίθη δ Νορθενσ/.όλδο; \ά διαβιβάσνι μίαν έ'. τών τε 
λευταίων αγγελιών του εί; Εύβώπην.

Γεγονό; τ ι δύναται νά δώστι ιδέαν τίνά τή ; καρτερία; καί 
τή ; πρό; άντίστασιν δυνάμεω; τών Τσουτσών και τών κυνών αύτών, 
« ’Έ ντ ιν ι έκσρομΫί διαρκεσάσ/, ούχί άλιγώτερον τών είκοσι καί u ia ; 
ώρών, διηγείται ό ύποπλοίαρχο; Χόβγκαρδ, ό δοΰλο; ή ό δου
λοπάροικο; τοΰ Μέγ-.α έτρεχεν άκαταπαύστω ; πρό -ώ- έλ/.ύ-, 
θρων, καί έν τοΐ; σταθμοί; ητο εϊ; κίνησιν έςετάζων τήν όδόν, 
νά περιποιήται τοΰ; κύνα; κτλ . Φθάσα; εί; ττ,ν σκήνωσιν δέν 
έκοιμήθη, καί δμω; έφαίνετο έπίση; ζωηρός έν τώ δρόμω τή ; 
επιούση;, Καθ’ δλον δέ τοΰτο τό διάστημα δέν έδόθη αύτώ οι
νόπνευμα κατά  διαταγήν τοΰ Μέγκα, δστι; μας είπεν δτι δέν 
θά ήδύνατο οΰτω νά συμπλήρωση τόν δρόμον του.

Οί κύνε; δέν άπεζεύχθησαν ούδεμίαν στιγμήν* τήν πρωίαν 
εύρίσκοντο κοιμώμενοι πρό τών έλκύθρων κατά τό ήμισυ τεθαμ- 
μένοι ύπό τήν πεσοΰσαν χιόνα. Δέν είδομεν ποτέ τοΰ; Τσούτσας 
δίδοντας αύτοϊ; τροφήν* τό μόνον πράγμα δπερ εϊδομεν αύτοΰ; 
τρώγοντα; ήσαν τά  περιττώ ματα τών άλωπέκων καί άλλων 
ζώων άτινα εχαπτον καθ’ δδόν. Ούδεμία δμω; έλάττω σ ι; παρε- 
τηρήθη έν τί) δυνάμει τής Ιλςεω; αύ-ών καί κατ’ αύτήν τήν  
τελεταίαν ημέραν,»

Τέλο; άφοΰ διήνυσεν ήμερα; 2 6 4  έν τώ  πάγφ, ή Βέγα ήδυ- 
νήθη ν’ απαλλαγή i f ,  1 8  Ιουλίου 1 8 7 9 ,  καί μετά δύο ήμερα; 
οι τολμηροί θαλασσοπόροι είσήρχοντο εί; τόν Βερίγγειον πορθμόν.,, 
*Η βορειοανατολική διάβασι; τοΰ ’Ατλαντικού Ώ,.εανοΰ ζητού
μενη άπό τριών αιώνων έπί τέλου; κατωρθώθη.

9 0  ΡΟΛΟΔΑΚΤΥΛΟΣ.
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ΚΑΛΟΝ ΑΝΤΙ ΚΑΚΟΥ.

«Εύεργετεΐτε τοΰ; εχθρού;».— Είναι ό πρώτο; νομος 
τοΰ λυτρωτοΰ μ α ; ’Ιησού* πόσον ολίγοι δμω; 
τήν θείαν ταύτην εντολήν τή ; π ίστεω; φυλάττου* . 
Συνήθω;, <ρεΰ ! οί άνθρωποι το έναντιον πράττουν. 
Παιδία μου, ποίαν χαράν καί ποίαν ευτυχίαν 
έπί τή ; γή ; θά είχομεν, εάν εί; τήν καρδίαν 
απόλυτον πά ; άνθρωπο; τόν νομον είχε τούτον, 
καί τοΰ θεοΰ τό θέλημα ώ ; μέγιστόν του πλούτον ! 
®Αν ετρεφεν είληκρινή αγάπην τοΰ πλησίον, 
καί προετίμα τό καλάν παντός άπό χρυσίον.
«Μέ εβλαψες ; ’Από εμέ καί σΰ κακόν θά παθης 
πόσον ήζεύρω τοΰ; έχθροΰ; νά τιμωρώ θά μάΟης.» 
Φωνάζει ό φιλέκδικο;. *0 πραο; τουναντίον 
μέ τήν γλυκεϊάν του φωνήν μέ τρόπον λέγει θειον. 
((Σΰ μ 1 έβλαψα;' τό συγχωρώ καί θά τό λησμονήσω' 
τ ί  τάχα θέλ’ ώφεληθή έάν σε τιμωρήσω; 
άν ήδυνάμην μάλιστα  καλόν *’ ευεργεσίαν 
νά σ' αποδώσω, φίλε μου, μέ πρόθυμον καρδίαν 
κα ί μέ χαράν θά εσπευδον».— ’Ώ , πόσον είν’ ωραία 
παρόμοια αισθήματα φιλάνθρωπα, γενναία!
Ό  κόσμο; ούτο; εύτυχής, παράδεισο; θά ήτο 
ύπό τοιούτων άν καλών ψυχών έκατοικείτο !

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜ Α.

θεοσεβή; τ ις  άνθρωπο; (δέν ένθυμοΰμαι τ ί  καιρόν) 
«Τυνέβη νάχν) γε ίτονα  κακεντρεχή κα ί φθονερόν.



2.υχνά τόν {ίβριζεν αύτος, ψευδώς τόν κατηγορεί, 
εκείνο; δε με συμπαθή ψυχήν τον έθεώρει.

Ή  δέ πραα'της του αύτιί,
'Σ τους  έναρ?τους ζηλευτη , 

τόν φθονερόν ήρέθιζε, παρώργιζ’ Ί τ ι  πλέον, 
και πώς να βλαψν) τον καλόν έζνίτει τρόπον νέον, 
Ά λ λ ’ επ ί τέλους έπαυσε τό άνυπόφορον κακόν,
Δ ιότι το διέλυσε τυχαΐον περιστατικ,όν.
’βξηλθ ό γε ιτω ν  ό κακός νά κάμ-/) Ιππασ ίαν 
μέ ίππον άδοκιμαστον άπο την ’Αραβίαν,
Πλήν μόλις ’πήρε βήματα τέσσαρα, π-έντε, έξ, επ τά , 
κα ί τρέχει ή φοράδα του, όρμα κα ί ’σάν πουλί πετόί. 
Εις τά ς όδους τη ς πόλεως άπάνω  κάτω  τρέχει.
Ο ίππος άφηνίασε, διόλου δέν προσέχει

είς τόν στιλπνόν του χαλινόν, 
κ ’ εγείρει πάταγον δεινόν 

μέ τά  σφοδρά κ τυπήμ ατα  τώ ν  σιδηρών π ετά λω ν . 
Τρέμει ό δυστυχής ίπ π εΰς  οίκτράς φωνάς έκβάλλων, 

«Βοήθειαν χρ ισ τια νο ί» .
Φ ωνάζει, κ ’ είναι σάν πανί 

ώχρος άπο τον φόβον του καί τρέμει ’σάν τό ψάρι,
Τό δ ’ υψηλόν καπέλλον του αέρας εχει πάρει.

Κ’ είναι ή κόμη του όρθη'.
Πάντες φωνάζουν"— « θ ά  χαθνί, 

δ ιότι ’κεί ποϋ φέρεται υπάρχει φοβερός κρημνός, 
x j1 άν πέσγ) κάτω  ά π ’ αύτόν θά συντριβν) έλεε ίνώ ς ,»  
ιό ν  εϊδεν οΰτω τρέχοντα ώ ς φρικαλέον φάσμα, 
ό γε ίτω ν του έκεΐ τυχώ ν ά π ’ τό κρημνώδες χάσμα, 

ολίγα βήματα μακράν, 
κ ’ ένόησε την συμφοράν, 
χωρίς δέ νά σταθν) στιγμήν, 
πηδά μ ’ άκάθεκταν όρμην, 
καί π ιά ν ετ ’ ά π ’ τόν χαλινόν, 
καί σταματά τόν ίππον,
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(Ώ ς φίλοί άςιόπιστο ι αύτό ίδόντες μ ’ ειπον) 
κα ί οΰτω σώζει τόν εχθρόν 
ά π ’ όλεθρον τόσον οίκτρόν. 

Μεγαλητέραν πλήν αύτω  παρέσχ’ ευεργεσίαν 
δ ιότι τόν ήνάγκασε ν ’ άφνίσ·/) τήν κακίαν,

Νά γίννι άνθρωπος χρηστός, 
κ ’ ευγνώμων φίλος του π ιστός.

Ι1ΩΣ.

ΣΥΜ ΒΟ ΥΛΑΙ ΚΑΙ ΓΝΩΜ ΑΙ.

Μη είιίενέγκτ,ς την φ ιλ ίαν είς πειρασμόν, δ ιότι ίι άνθρωπίνή 
φ ιλ ί*  δέν είναι τοσοϋτον μεγάλη κα ί στερεά ώστε ν ’ άντέχν) εις 
■πάσαν δοκιμασίαν.

Ή  άχρηματία είνα ι είδος νόσου θανατηφόρου' διο άποφευγε 
αύτήν δσον δύνασαι δ ιά  τή ς φιλοπονίας κα ί τή ς οικονομίας.

Ό  ά χ ^ μ α το ς  άνθρωπος είνα ι ώς πλοϊον α νερ μ ά τ ισ το ι

ΑΜΕΜΩΑΙΛ.

Καλνί τ ις  μιίτηρ ελεγεν.— Ό  Δημιίτριος καί ό ’Ιωάννης ομοιά
ζουν πολΰ πρός άλλι5λους, άλλά πρό πάντων ό Δημητριος.

Κυρία τις Ιδωκεν είς τό παιδίον της τεμάχιον άρτου έκη- 
λειμμένον μέ γλυκόν διά νά φάγ-yj* τό παιδίον δμως έφαγε τό γλυΗ 
κόν καί έπέστρεψε τό ψωμίον λέγον «Μητέρα μου δέν εϊμπορώ νά 

φάγω δύο πράγματα μαζύ».

0 3

Ν. Κ.



ϊ*ΟΑΟΔΑΚΤΥΑΟΣ

Φιλόστοργες τις ανεψιός ανησυχών περί τοΰ βαρέως νοσούν-· 
το; πλουσίου θείου του τοΰ οποίου ητο κληρονόμος ήρώτα τόν ια
τρόν. αΛοιπόν ιατρέ μου δέν μένει πλέον ούδεμία ελπ ίς ;»  «Φευ!» 
τ φ  άπεκρίθη ούτος σείων τήν κεφαλήν* ό δέ καλός νέος ήρχισε 
νά στενάζνι καί νά χύνη δάκρυα.— « ’Αλλά φίλε μου, έίτάνέλα- 
βεν ό Ά σκληπ ιάδη ;, δέν εννοείτε δτι ούδεμία ελπίς υπάρχει;»

’Ιατρός τις εν Γαλατα τής Κωνσταντινουπόλεως έπεσκέ- 
πτετο κυρίαν τι\ά άσθενοΰσαν εις Βουγιουκδερέ. «Ίάτρέ, τω  λέ
γει αΰτη, λυπούμαι δτι διατρέχετε καθ’ εκάστην τόσην άπόστα- 
«ιν έξ αιτίας μουι.» «Κυρία μου; τνί αποκρίνεται ό δόκτωρ, εχώ 
καί άλΛην ασθενή έν ττ) συν οι/.ία ταύτνι, καί οΰτω φονεύω δύο 
πουλιά με μίαν τουφεζιάν».

Επειδή κυρίας Ttvo; συνεζητεϊτο η ηλικία, έβεβαίού αΰτη 
δτι μόνον τεσσαράκοντα ετών ήτο, καί προσεκάλει κύριόν τίνα  
δστις ητο |ν τνί συναναστροφή νά είπν) τήν γνώμην του. «Έ ξά- 
δελαιε, είπε, δέν π ιστεύετε δτι λέγω άλήθειαν δταν λέγω δτι εί
μαι τεσσαράκοντα ετώ ν;»  «Τνί άληθεία είπεν ούτος; δέν δύ
ναμαι νά μή σας πιστεύσω, επειδή έπί δέκα ήδη έτη μας βε- 
βάιοΰτε περί τούτου.»

θείος τις  άποθνήσκων άφήκε διά τής διαθήκης του ένδεκα 
αργυρά κουτάλια εις τόν ανεψιόν του προσθέτων* «Γινώσκει τήν 
αιτίαν δ ι’ ήν δέν τώ άφήκα ολόκληρον δωδεκάδα.» Ή δ’ α ιτ ία  
ητο δτι ό καλός ούτος ανεψιός του είχε πρό τίνος κλέψει έν άρ- 
γυροΰν κοχλιάριον.

«Κύριε» είπε μέ άγρίαν φωνήν τών δικαστών τ ις  πρός μάρ
τυρα τόν όποιον έξήταζε «δύνασαι ένόρκως νά βεβακόσνις ότι 
άΰτη ή υπογραφή δέν είναι ίδική σου ;» — «Νομίζω δχι» άπε- 
κρίθη άταράχως ό μάρτυς. «'Ομοιάζει μέ τήν γραφήν σ α ς ;» —* 
«"Οχι.»— «’Ομνύετε δτι δέν τνί όμοιάζει;— « ’Ομνύω.» —  «Καί 
πώς τό άποδεικνύετε.»—  «Διά τοΰ δτι δέν ήξεύρω νά γράψω.»
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Ιταλός τις  άσθίνών βαρέως, Ινταυτώ δέ κατάχρεώς ών, 
ειπεν εί; τον πνευματικόν του δτι ή μόνη ευεργεσία ήν έζήτει 
παρά τοΰ θεοΰ ήτο τό νά παραταθη ή ζωή *ου τοσοΰτον ώστε 
νά δυνηθ-/) νά πληρώστ, τά  χρέη -ου. « Ά φ ’ ου λοιπόν ό λόγος 
δι’ 8ν επιθυμείς νά ζνίς, άπεκρίθη ό ίερεΰς είναι τόσον δίκαιος, 
ελπίζω δτι ή δέησίς σου θέλει είσακουσθνί.»-—«ΤΑ, πάτερ μου, 
άπεκρ,θη ό άρρωστος, είθε νά είσα/.ουσθώ, έπειδήτότε δέν θ’ άπο- 
θάνω ποτέ, διότι τά  χρέη μου είναι ΐόσον πολλά ώστε ποτέ 
δέν θά δυ.ηθώ νά τά  πληρώσω όλα.»

Κύριό; τ ι ;  εϊσέλθών εΐ; ξενοδοχεϊον Ϊνα, γευματίσή περιέστρεφέ 
τ ύ  βλέμμα Ϊνα εΰρτι κατάλογον τών φαγητών* μή εύρών δέ εϊ- 
πεν εΐ; τόν υπηρέτην, δστι; ήτο επαρχιώτη; καί πρωτόπειρος 
εις τό εργβν;— «Παιδί, έχει; νά μοΰ φέρτ,ς ενα πρόγραμμα;» —  
’Αμέσως, Κύριε, είπεν ούτος, τά θέλετε βραστά ή ψητό;

’ Αρθριτικός τ ι ;  έπ ιπλήττω ν τόν υποδηματοποιόν του τ ψ  
Ιλεγε .—2οί εϊχον είπεΐ νά κάμ/,ς τά έν έκ. τών ύποδημάτων με- 
γαλή:ερο·/ τοΰ άλλου* σΰ δέ εξ εναντία; έκαμες τό 2ν μικρότερον 
τοΰ άλλου !

Ό  περίφημος γεομανό; ποιητής Αέσσιγγ ών φύσει άφ^ρη- 
μ,ένος, εΐχεν εξ α ιτ ία ; τούτου πολλάκις χάσει χρήματα χωρίς 

ο ε νά δυ,ηθνί «ά τά  άνεύρ·/!. θέλων έπί .τέλους νά δοκιμάσν) 
την ~ισ:ό η -α  τοΰ ύπηρέτου του, άφήκε δράγυ.α χρυσών νόμισμά- 

ων 1;Λ τής τραπέζης του καί έξήλθεν* άπαντήσα; δέ φίλον τινα  
τ φ  διηγείται τά πεφαμα.

—  Τά έμέτρησα;; τόν έρωτα ούτος.
—  Α ί;  π ώ ς ; άν τά έμέτρησα; "Οχι, Ιλησμόνησα!

«Θείε μου», είπε νέος τις εις τόν θειον καί κηδεμόνα του,
δσ· ;  έλησμόνει νά τόν έφοδιάζτ) μέ χρήματα’ ε ί-β ι ή κεφαλή



ΡΟΔΟΔΑΚΊΎΛΟΪ.

ΐτοϋ βασιλέως μας «χαραγμένη καί έπί τοΰ πενταδράχμου; αΤϊ 
έρωτησις ειν’ αύτή παιδί μου; τ ί ανόητος έρωτησις;»

« Ά μ ’ έχω τόσον καιρόν νά ϊδω πεντάδραχμο·; ώστε δέν 
ενθυμούμαι, θεϊέ μου.»

’Αγαθός τ ις  πολίτης έλθών είς τραπεζίτην τινά τών ’Αθη
νών μηνι Δεκεμβρίφ, παρεκάλει αύτόν νά τφ  προεξοφλήσει πο
λυήμερον συναλλαγματικήν.

Νά περιμεινω τόσας ημέρας διά νά πληρωθώ; τ φ  λε'γει 
Ναι, κύριε, τφ  λέγει εκείνος, άλλ’ ήξεύρετε δτι αί ημέ

ρα ι εις αύτήν την εποχήν είναι τόσον βραχεϊαι!

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΓΕΝΝΑΙΟΣ.

Ο Ά ρυ Σχέφερ ήτο ου μόνον με'γας καλλιτέχνης άλλά καί 
άνθρωπος είς άκρον γενναιόφρων. ΤΙ1το ιδιοκτήτης οικίας τινός έν 
Βκτιγνολλαις (Batignolles) ίκανώς εΰρυχώρου, η τ ις  περιεϊχεν οΰκ 
ολίγα δωμάτια. Ό πόταν δ ’ έμάνθκνεν δτι νέος τ ις  καλλιτέχνης 
έδυστυχει, έπορευετο εις επίσκέψίν του καί εΰρισκε τρόπον νά 
τ φ  ειπν). «Φίλε μου, καλα θά ε,-αμνες νά ύπάγης νά κατοίκη
σές είς Βατιγνολχς, είς τήν δείνα όδόν  ̂ δείνα άριθμόν. Γνωρίζω 
έγω τάν ΐδιοκτητην τής οικίας, είναι πολύ καλοκάγαθος, δστις 
δέν θά σε βασχνίσ/ι διά τό ένοίκιον».

Ο καλλιτέχνης ήκολούθει τήν συμβουλήν ταύτην, ό ιδιό
κτητης διετέλει άγνωστος καί άόρατος πρός αύτόν, καί τόσον 
όλίγον τόν ήνώχλει, ώστε ό θυρωρός δέν ένεθυμείτο καν νά τφ  
πκρουσιάσ/, τήν άπόδειξιν είς τά τέλος τής προθεσμίας.

- , η -

-— "Ε/ει παίδευσιν σπουδαίαν. Είναι πρώην μαθητής τοΰ 
πολυτεχνείου (*).

—  Καλά.
—  Ιΐρός δέ τούτοις ίκαμε καί σπουδάς είδικάς «ί'τινες δέν 

θά σάς είναι . . .
—  "Εχει καλώς* άλλά τό ουσιώδες, κύριε βαρώνε !
—  ’ Α ! όσον διά περιουσίαν άνταποκρίνεται ά·/.ρι§ως είς τό 

πρόγραμμα. Είναι έως τό κόκκαλον κατεστραμμένος. 'Εδωκε την 
πκραίτησίν του μετά τό τέλος τών σπουδών του, διότι . . .

—  Τοΰ τά συγ/ωρώ, κύριε βαρώνε.
—  Τήν τελευταίαν φοράν δπου τόν είδον εσκόπει, ό δυστυ

χής νέος, νά ζητήση θέσιν.
—  Ή θέσις του είναι έτοιμη' άλλ’ ε’ίπατέ μοι, είναι τώ  

ό'ντι ευπατρίδης;
—  "Οσον ό Μέγας Κάρολος.
—  'Ωρχίον τοΰτο. ’Ακούσατε ! Διά λόγους φιλοτιμίας ους δέν 

δύναμαι νά &7) μοσιεύσω, πρέπει ή θυγάτηρ μου νά λάβνι άνδρα 
μαρκήσιον’ δεν ζητοΰυεν χρήματα, καί ώς πρός τήν ηλικίαν, τά 
πνεύμα, τήν μορφήν καί πρός παν εξωτερικόν πλεονέκτημα θά ήμεθα 
πολύ συγκαταβατικο ί.’Εκείνο οπερ ζητοΰμεν είναι μαρκησιος άπο- 
δεδειγμένος, γνήσιος, καλής καταγωγής, [ζε καλούς συγγενείς, 
γνωστός είς δλον τό ποοάστειον τοΰ 'Αγιου Γερμανού, και δυνά- 
μενος νά παρουσιάζηται πανταχού μέ την γυναίκα και την οικο- 
γένειάν του. Γ νωρίζετε, κύριε βαρωνε, [/.αρκΥΐσιον άοκετα 7τρο- 
οφ ιλτί είζ ύ|/.ας ώ στε νά τω  ευχτ,θτιτε ωραίαν γυνα ίκα κα ι εκα
τόν χ ιλιάδων φράγκων εισό&τψα.

—  Μχ τήν αλήθειαν, ώραιοτάτη μου, δύω δέν θά ήδυνάμην 
νά εΰρω, άλλ’ ένα μόνον γνωρίζω. ’Εάν ή θυγάτηρ σας τόν δεχθ/ί 
θέλει λάβνι άνδρα τάν όποιον άγαπώ ώς υιόν μον. Σκς προσφέρω 
καλλίτερον ή όσον ζητείτε.

—  Τίνας έχει συγγενείς ;
—  “Ολον τό προάστειον.

(* ) Ή το ι στρατιωτιχης jyoX ij; ΐΛΐιχανιχον.
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—  Etvai ό'νομα γ-.ωστόν ;
—  “Οσον 'Ερρίκος ό Δ', είναι ό μαρ/.ήσιος S ’ Ουτρεβ'ιλλτίς', 

Τόν γνωρίζετε, βέβαιά, . .
—  Νομίζω. Ούτρεβιλλης ■. . ώραϊον όνομκ. θ ά  τεθνί λοιπόν 

τλ ά ξ  μαρμαρίνη άνωθεν τής πύλης μέ τν,ν επιγραφή,* «Μέγαρον 
δ ’ Ο ύτρεβιλλη)). Ά λ λ α  συγκατανεύει νά έ ωθ·/) μ 8 τήν οικογέ
νειαν αου : Δέν είναι δι' αύτόν έκπτω σ ι;;

—  At, φ·.λη μου, ό άνήρ δέν εκπίπτει διά τοΰ γάμου’ είναι 
εύνόητον οτι νεάνις οέρουσα τούνομα δέ Νοχιλ ή δε Σουαζέλ, δαν 
αποφασ·ζει ευκόλως νά ε· ωθή μέ ένα Ίωαννην Δημητριου, vi Six όλ/ΐν 
Κωνσταντίνου, αλλ’ ό άνγρ διατηρεί τουνομά του* όθεν ούδεν ζη_ 
μ too τ a t. Πλήν τούτου ό Ι'άστων δέν έχει τάς τ.ρολνίψεις τοϋ γένους 
του. θ ά  ύπάγω \ά τον ιόω άμα εξέλνθω, /αι το πολυ αυριον σά* 

φέρω ειδήσεις περί αύτοϋ.
— Νά. κάμτ,τε κά τ ι καλλίτερον, εξαίρετε βαρώνέ μου* εάν 

ϊγγ  διάθεσιν ελάτε αυριον μ ετ’ αύτού νά συγγευματίσωμεν άνε- 
π ιτηδεύτω ς. "Κ/ει έγγραφα οικογενειακά, δένδρον γενεαλογικόν;

—  Ά'.αμφιβόλως.
~  Κάμετε ώστε νά μας τά  φέρτι,
—  Μέ τά  σωστά σας, καλή μου κόρη ; ’Εγώ μόνος μου Οχ 

ιλθω νά σας εξηγήσω δλην αυτήν την σολωμονικήν. Καλήν άν- 
τάμωσιν !

Ό βαρώ-.ο; διηυθύνθη μικροϊς βήμα σι ν εί; τόν άριθ. 3 4  τής  
όδοΰ Ά γ .  Βενεδίκτου. ’II .ο οικία τών τής μεσαία; τάςεως, ής 
ή κυριωτέρκ κάτοικος είχε παρασκευάσει δι* επίπλων δωμάτιά  
τινα  προς ένοικίχσιν είς τοΰ; σπουδαστάς. Ά νέβη είς τό δεύτερον 
πάτω μα καί εκρουσε μικράν τινα  ήριθμημένην Ούραν. Ό  μαρ- 
κήσιος μέ χ ιτώ νω ν τής εργασίας του, ηλθε καί ήνέφξεν.

Ί ΐτ ο  ωραίος νεανίας καί γαμβρός αξιόλογος. Ί ΐτ ο  ολίγον 
υψηλός, άλλά τό ανάστημά του είχε τόσην χάριν, ώστε είς ού- 
δενός ηλθε ποτέ τόν νοΰν νά τον ελέγξη διά τά  ολίγα εξέχοντα 
εκατοστόμετρα. Οί πόδες του κο.ϊ αί χεΐρές του έμαρτύρουν ότι 
οί πρόγονοί του εϊχον ζήσει χωρίς ούδέν νά κάμωσιν έπί πολλούς 
αιώνας. Ί1 κεφαλή του ητο λαμπρά* μέτωπον υψηλόν, εύρύ '~ι-

κ&δμούμενον μέ κόμην μέλαιναν ή τ ις  έρρίπτετο αυτομάτω ς 
6πίσω* οφθαλμοί κυανοί γλυκ ύτα το ι μέν άλλά  βαθέως βεβυθι- 
σμένοι ύπό δασείας όφρΰς. Ή  ρίς αύτοϋ έκάμ πτετο  ύπηρηφάνως, 
ής οί λ επ το ί ρώθωνες εφρισσον είς τήν έλαχίστην συγ*ίνησιν* 
στόμα εϊχεν ολίγον π λ α τ ύ  κα ί όδόντας ώραιοτάτους* μύστακα 
μέλανα , πυκνόν κα ί σ τιλπνόν, περίκοσμοΰντα χείλη  έρυθρά χ ω 
ρίς νά κρύψωσιν αύτά* χροιάν τοΰ προσώπου μελανοροδόχρουν, 
χροιάν ένταυτώ  ύγιείας κα ί εργασίας. Ό  βαρώνος εκαμε τήν 
Καταγραφήν τα ύτη ν  δ ι’ έ .ό ; βλέμματος ταχέος σφίγγων τήν 
χεϊρα τοΰ Γάστωνος, κα ί ψιθυοίζων κα τά  νοΰν. « θ ά  ηναι θαύμα 
νά μή εύχαριστηθ·?) ή μικρούλα άπό τό δώρον ποΰ τ ί ς  χ ά μ ν ω ! . . »

Τά πρόσωπον τοΰ νέου μαρκησίου ητο γαλήνιον, ά λ λ ’ δχι 
φαιδρόν. Έ ξετά ζω ν τ ις  αύτό μ ετά  προσοχής θά εΰρισκεν ά νακα - 
λ ύπ τω ν  άστασίαν κα ί ανησυχίαν τ ινά , τή ν ταραχήν πόθου μή 
Ικπληρωθέντος, τήν τυραννίαν ιδέας τινός δεσποζούσης αύτοΰ. 
νΙσως δέ προβαίνων τ ις  έν αύτω  περαιτέρω ήθελεν άναγνωρίσεν 
τήν σφραγίδα τοΰ προορισμού, ή τ ις  έπ ικάθη τα ι είς τήν όψιν π α ν 
τός έφευρετοΰ. Ό  Γάστων εϊχεν άφήσει τήν έργασίαν του δ ιά  ν’ 
άνοίξϊ) είς τον γέροντα φίλον του. ’ Ητο ένησχολημένος πλύνω ν 
μέ μελάνην τή ς Κ ίνας μέγαν π ίνακα  σχεδίων, κάτωθεν τώ ν 
οποίων άνεγινώσκετο . «Σχέδιον, τομή κα ί διαγραφή καμ ινευτη - 
ρίου οικονομικού ύψηλής θερμοκρασίας.»

Ή  τράπεζά  του ητο κεκαλυμμένη μέ σχέδια καί σημειώσεις, 
ών α ί έπ ιγραφαί, ήμ ικεκαλυμμέναι αί μέν ύπό τώ ν δέ, ησαν 
το ιαΰτα ι ώστε νά διεγείοωσι τήν Περιέργειαν τώ ν μ άλκ ϊτα  αδ ια 
φορών. ’Έ βλεπ έ τ ις  έκεϊ, ή μάλλον έμάντευε τά ς εξής έπ ιγρα - 
φάς. αΠερΙ νέου τινός χάλιβος εύτήκτου.-—N io r  σ ύ σ τ η μ α  υψη
λώ ν καμ ίνων. Τ ά  σ ν ν η θ ί ο τ ι ρ α  ΰ ν σ τ ν χ ή μ α ζ α  i r  το ϊς  μ ί τ α . Ι -  
ΛεΙοΐζ χ α ΐ  τ ρόπος  τον  π ρ ο λ α μ β ά ν α τ  α ύ τ ά . — Μ έσον  τ  ον y v r t i y  
ό ι ά  u t d c  τ ο υ ;  τ ρ οχού ς  τ ο ν . . . — Χ ρ η σ ι ς  ίΧΧογος της  κ α υ σ ίμ ο υ  
νΛης i r  τ ο ϊ ς  . . . — N ia  α τ μ ο κ ί ν η τ α  δ ι ά  σ ιδ η ρ ο υ ρ γ ε ία  . , : ‘Ρ ί-  
π τω ν  τό βλέμμα έπ ί τήν τράπεζαν ταύτην ούδέν άλλο ή τα ύ 
τη ν  εβλεπεν έν τω  δ ω μ α τ ίω . Ή  μικρά κλίνη τοϋ οίκοτρόφου, 
« ί  £ξ έδραι έκ δαμασκηνού μαλλίννου, τό έκ βελούδα  τής Ού-
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τρέ/τη; Ορονίον, ή μικρά βιβλιοθή/.η κεκάλυμμένη ύπό βιβλίων, 
τά στχμαΐισμ.ένθν ώρολόγΐον τοΰ τοίχου, τά  επί τών σφαιρών 
των δύο δοχεία τεχνητών άνθέων, ή τοΰ Λαφαγέτου και η τοΰ 
στρατηγού Φουχ έν πλχισίο ι;, τα  ερυθρά πζρατ,δτασματα με 
κίτρ ινα ; παρυφά;, τά  τ.ά'νία έξηφχνίζοντο ένωπιον τοΰ σωροΰ 
τούτου τη ; εργασία; καί τών ελπίδων.

«Τέκνον μου, είπεν ό βαρώνο; εί; τον μ.αρκνσιον, έχω οκτώ  
μεγάλα; ήμ.έρχ; νά σα; ίδω' πώ ; πηγαίνουν ή δουλειαι;.»

—  Καλά νέα, κύριε, ευρον θέσιν. Εϊχον καταχωρήσει πρό 
τινων ήμερων αγγελίαν έν τα ΐ; έίρημερίσιν. Εί; έκ τών παλαιών 
σ’ νμ μ yfrr, τών μου δστι; διευθύνει τα  μεταλλεία τή ; Πουλχουεν 
έν Φινιστέρχ, ει/.άντευσε το ονομά μου υπο τά  αρχικα ωμιλησς. 
πεοί έυ.οΰ εί; "οΰ; διαχειριστά; καί μοί προσφέρουσι θέσιν τρισ- 
y ιλ ?ων ©ράγ<ων άρχομένην άπο 1^* Μαιου. Καιοο; ητο π/,εον, 
διότι ειχον αρχίσει νά δαπανώ τό τελευταίον εκατονταδραχμον 
μου. θ ’ αναχωρήσω μετά πέντε ημέρα; εί; Βρετάγν7)ν(*). Ή 
Ηουλάουεν εΐ·-αι άθλιο; τόπο;, όπου βρέχει νύκτα καί ημέραν 
έπί δέ<« μήνα; τοΰ έτου;, καί ήξεύρετε ύμεΐ; άν Ιγώ αγαπώ  
- άν ήλιον. Ά λ λ ά  Οχ δύναμαι νά εξακολουθώ τά ; σπουδά; μου, 
\ά πραγματοποιήσω κάμ.μίαν έκ τών θεωριών μου, νχ καμνω 
πειοάιίατχ διά μεγάλα έργα" έχω μέλλον ενώπιον μου !

—  Βλέπει; τ ί  κακή σύμ π τω σ ι;; ΊΙρχόμην νά σα; προτείνω 

άλλο τ ι.
—  Δεν βλάπτει, λέγετε" άκόμη δέν άπήνττ,σα εί; τήν πρότασιν.
-—  « Θ έ λ ε ι ; ν ά  νυμφ ευθ/ί; ·,»
Ό  Μαρκήσιο; συνέστειλε τά  χείλη.
αΕισθε πολΰ καλό; νά φροντίζητε τόσον περί έμοΰ, άλλά  

εγώ ουδέποτε εβχλα εί; τόν νοΰν μου το ιχύτα; υποθέσει;" γνωρί
ζετε τά ; έργασίχ; μου" έχω άκόμη £ν s/.α-ομμ.ύριον πραγμάτων 
νά εφεύρω* ή ε τ ι σ τ ή μ. η είναι ζηλοτυπο;.

:— Ί ά τά  τά  τά τά  τά , έπανέλαβε γελών ό βχρώνο;. Πώ; I 
είσθε ιίκοσιοκταετή;, ζήτε ώ ; ερημίτη;" έρχομχι νά σά; προτεί-
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(*) Βριταννίαν τ ή ; Γ*\).(ί<;} B re la g n e .

νω /.X', Q j j ' j ' . νυα^τ,ν, (ô y. ot/, /.Ί . ctvot.sO
νην, άγγελον δε'.αεξαετή, καί με δέχεσθε οΰ-ω ;

Νεανική λάμψ.ι; έφκ-η έν τοΐ; οφθαλμοί; τοΰ Γάΐ-ω νο;, άλ- 
λχ έπί μίχν μόνην στιγμή/. « - χ ;  ευχαριστώ μυριά-.ι;, ά.τεκρί- 
βη, άλλά δεν είμ.χι εί; καιρόν./Ο γ/.μο; νίΟελέ μ οι επιβάλει κα
θήκοντα έ α ντ ία  ε ί ;τ ά ;  κλ·σει; μου καί ασχολία; άνυποφόρου;. . .

 Δεν fix σοί έπ έβχλλε τ ίπ ο τε . 'Ο μέλλω / πενθερό; σου

άπέθανε προ δε^χπ εντε ετων κχι ετε.<εινκ η οικογένεια συ^~ 

κ ε ιτ χ ι έ'. μ ια ; πενθερχ;, άξιολόγου μέσ.-,; τάξεω ; κυρ.α;, άν καί 

ε / ε ι  τά ; αξιώ σει; τ η ;.  Δ ιά νά σχ; δώσω μίχν ίδέχν τών τρόπων 
τ η ; ,  σχ; λέγω  ό : ι  μ ’ έπεφόρτισε νά σ χ ; υπάγω αΰριον νά γευμ κ - 
τίσωμεν ε'-; τήν οΐ'.ιχν τ η ; ,  εκν ο γάμο; ου .ο ; ύς,ν σά; χπχ^εσ*'./ J

—  2 ά ; ευχαριστώ, κύριε, α λλ ’ έχω τήν Πουλχουεν εν τ·/) 

κεφαλή.
—  Τ ί ά/θρωπο;! σχ ; προικίζουν δ ιά  'συμβολαίου μ.ε Ιν μ έ-  

γαρον έν ττ, ό'^ώ 'Αγίου Δ'νμι.νν<.ου, ό κ σ ί; τ*τρχ;οσ .ω ν στρεμ.- 

μάτων έν Λορρχίν/ι, καί ε^ατό, χιλιάδω ν φρκγ/.ων ε ίσ ό -ίημ *. 
2 ά ; προσφέρουν τόσχ έν ΙΙουλχουεν ;

—  Ό χ ι, άλλχ θά η μ χ ι έν τώ σ .ο ιχ ϊίφ  μου. Δό κσθε νά 
ποοτείνητε ε ί ;  τόν ίχθύν εκατόν χΓλιάδω< φράγ,.ω/ εισόδημα δ ιά  

νά ζή έν.τό; τοΰ ΰδχτο ; ;
—  Ι^χλχ λοιπόν, άρ/.εί. ’ ίΐθέλησχ νά σχ ; τό ειπω  δ ιχ β κ ί-  

νων. Τιάρα έχω επ ισ ιέ ψ ε ι; τ ιν χ ; νά ,-.άμ.ω, καλήν έντάμωσιν. Δεν 

θ’ άνχχωρήσ/.; βέβκ ια  χω ,ιί; νά μ ’ ά-.-οχαιρετήστρ; ·,»
Ό  βαρώνο; προύχώρησε μέχρι τ ή ; θύρχ; μειδιώ ν μ ετ ά  πα- 

νουργία;" άλλ’ έξερχόμενο; έστράφη καί α  εν ε ί;  τό,·. Ι ά στω .χ .
«Ά λ ή θ ε ιχ , τά εισόδημα τών έ·.ατόν χιλιάδων φράγ.-ω/ εί α ι 

τό προϊόν λαμπροΰ τινο; μ.εταλλοχυηρ'.ου. a

Ό Γάστων τόν έσταμάτησεν επ. τοΰ κα ω λ ου «Μ εταλλν- 
χυτηρίου! Νυμφεύομαι! Μ’ έπ ιτρεπειε λοιπά; νά έλθω νχ σχ; 
πάρω αυριον διχ νά ύπάγωμεν νά γευμχ:ίσωμεν ί ί ;  τή ; πε.θε-

ρχ; μου ;
—  νΟ / ι,  ο /ι"  νά νυμφευθήτε τήν Ιίουλάου:·..

—  Α ρχαίε φ ίλε !

— 2 1* -



—  Α ί, καλά , ας κουρεύεται.

R .

Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ βαρώνου ό Γάσ-ων Οΰτρεβίλ- 
λης ερρίφβπ είς τό θρονίον του, έβύΟισε τήν κεφαλήν του είς τάς  
χεϊράς του, καί έσκέφθη τόσον πολύ ώστε ή Σινι/.ή μελάνη του 
ίλαβε καιρόν ν’ άποξηρανθΫ).

αΔιά τ ί  αρα, ελεγε καθ’ έαυτόν, εύπορος γυνή έρχεται νά 
μοί ποοσφέρη είς γάμον τήν θυγατέρα r /ις έχουσαν προίκα εκατόν 
χιλιάδων φράγκων εισόδημα ;»

Γνωρίζω ικανόν αριθμόν νε'ων, οΐτινες έν τοιαύτ·/] περιπτώσει 
δεν ήθελον εύρεθΐ) είς τόσην απορίαν. "Ιίθελον αμέσως δημιουρ
γήσει όλόκληρον μυθιστόρημα έρωτος πρός εαυτούς έκ με'ρους 
τής κόρης διά νά έξηγήσωσι τό μυστήριον τοΰτο' άλλ’ ό Γάστων 
ητο άπηλλαγμένος οίησεως, όπως καί ή Λουκίλη φιλαρεσκείας. 
Ή μόνη ιδέα ή'τις τοΰ έπήλθεν ήτο ότι ή Κυρία Βενουά ήθελε 
διά  γαμβρόν ένα σιδηρουργόν καλής ανατροφής.

β*Ηκουσε νά λέγωσι περί έμοΰ, ώς φαίνεται, είπε κατά  νοΰν* 
θά ν7ι είπαν περί τών εύρευνών καί τών ανακαλύψεων μου* έ- 
ούχναζα πολϋ τάς οϊκογενείας τοΰ προαστείου, καθ’ ήν εποχήν 
εΐχον τάς ανοησίας καί τήν κενοδοξίαν τών σχέσεων τοΰ μεγάλου 
κόσμου. Είναι φανερόν ότι τό έργοστάσιον εκείνο έχει ανάγκην 
διευθνντοϋ* μήτηρ καί θυγάτηρ ήνωμέναι δέν άποτελούσι διευ
θυντήν σιδηρουργείου. Τις οϊδεν άν αί έργασίαι δέν διευθύνονται 
χακώς ; άν ή έπιχείρησις δέν κινδυνεύει; Αί, λοιπόν τήν σώζομεν. 
Δ’ Ούτρεβίλλη, βοήθειαν ! ώς ελεγον οί πρόγονοι ήμών οί ήρωες 
ίκεΐνοι τεχνϊτα ι, οΐτινες κασεσκεύαζον τά  ξίφη των μόνοι τω ν» .

Ταΰτα εΐπών παρεσκεύασεν έκ νεου τής Κίνας μελάνην καί 
«πετελείωσεν εύσυνειδήτως τό σχέδιόν του.

Τήν έπαύριον περιεπάτησε μεγάλοις βήμασιν εν τφ  κήπο) 
τού Λουξεμβούργου μέχρι τής ώρας τοΰ προγεύματος. Μετά με
σημβρίαν έκλείσθη είς άναγνωστήριόν τ ι ,  ένθα έφυλλομέτρησε 
πάσας τάς έφημερίδας τής ήμέρας καί παν περιοδικόν σύγγραμμα 
τού μηνός. Καιρόν εΐχε νά έντρυφήση είς τοιαύτην παραλυσίαν.
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εΤ ί ευτύχημα, έλεγεν, ότι δέν νυμφεύονται συχ-ά πυ ·.νά' δεν 
θά εΐ/ε πλέον τις διάθεσιν διά τήν εργασία·'».

Περί ώραν πέμπτην ήρχισε νά στολ ιζη τα ι, χχ-άβαλε δε ικα
νήν ώοαν, διότι έπρό/.ειτο νά συγγευματίστι μετά τής μνηστής 
του. ΊΙ έκτη καί ήμίσεια ώρα έσημανεν ότε είσήλθεν είς τοΰ Βα- 
ρώνου* ήλπ ιζε νά μάΟη παρά τοΰ αρχαίου φίλου του πώς κατεβη 
τής Βενουα νά θελήσνι νά τόν κάμτ) γαμβρόν της* άλλ’ ό βα
ρώνος έμεινε μυστηριώδης ώς χρησμός* ί*ανώς έσέβετο τήν ύπε- 
ρηφά··ειάν της ώστε νά μη τώ  ειπη πάσαν ττ,ν άλ'/ϊθειαν. ΨΟά- 
νοντες είς τό μικρόν μέγαρον τής όδού Ά γ .  Δομενίκου παρετή- 
ρησαν δύο έργάτας κ ο υ ρ ν ια σμ έ ν ο υ ς  έπ ί κλίμακος τεκτονικής καί 
ένησχολημένου; να καταμετρώσι τ ι  άνωθεν τ Λς πύλης τής οικίας.

«Μ αντεύσατε, είπεν ό βαρώνος, τ ί  κάμνουσιν ουτοι οί κα 
λοί άνθρωποι έ.;εϊ έπάνω. ΓΙχίρναυσι τό μετρον μιας πλα,-.ός μαρ
μάρινης διά νά έπιγράψωσι «Μέγαρον δ ’ Ούτρεβίλλη».

—  Ωραίος αστεϊσμός! άπεκριθη ό Τάστων ύτερβαίνων τό
κα-.ώφλιον τής θύρας.

  Δέν μοι π ιστεύετε ! ’Ελάτε ολίγον απ’ εδώ. "Ε ! Κύριε
'Ρενωδότε* έσ ϊς  βλέπω ;

—  Ναι, Κύριε βαρώνε, είτεν ό λιθοξόος, δστις πάραυτά
κατεβη.

—  Είς πόσχς ήαέρας λέγετε ότι θά τεΟή ή πλάς.
—  ’Ό /ι εις όλιγώτερον τοΰ ενός μηνος* δ ιότι πρόκειται να 

έπιγλύψωμεν οικόσημο·/.
—  Πώς! δεκαπέντε μόνον ήμέρας έζη ήσατε άπό τόν μαρ

κήσιον δέ Κρουά-Μαγάρ.
—  Ά ,  Κύριε βαρώνε, τό οΐ-.όσημον δ ’ Ούτρεβίλλη είναι 

πολλώ μάλλον πολύπλοκον.
—  ’Ορθώς λέγετε. Καλ.ήν νύκτα κύριε 'Ρενωδοτε. Λοιπόν 

δύσπιστε ; »
—  T-J5 άληθεία, παλαιέ μου φίλε, διά ποίων παραμυθιών τής 

Χαλιμας μέ περιάγετε ;
—  Τοΰτο όμοιάζει μέ τόν πααουτσωμένον γάτον, διότι 

καί έκεί υπάρχει μαρκήσιος.
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—  Σα; ευχαριστώ.
—  Καί τη ; ώρα/ας η τ ΐ ΐ  xoiy&tai e t c  το όάσοχ ,  διότι ή μ έλ- 

λουσα μαρκησία, ή'τις ουδέποτε σα; είδεν, κοιμάται ΰπνον ννί- 
δυμον εί; τά  βάθη τοϋ δάσους  της Άρλάγγης, περιμένουσα τόν 
υιόν τοϋ βασιλέως νά τήν έξυπνήση.

—  Πώ; ! δεν  είναι έδώ ;
—  Τί] γράφομεν ότι ελυπήθητε διά τήν απουσίαν τη ;.
Ή κυρία έδέχθη τοΰ; ξένου; τη ; μέ ανοικτάς άγκάλας. Εί- 

δοποιηθείσα εγκαίρως περί της έπιχειρήσεως, εί/ε διατάξει 
γεϋμα αρχιεπίσκοπου. Δεν έχασαν πολλήν ώραν παρουσιάζοντες* 
αί γνωριμίαι γίνονται καλλίτερον παρά τήν τράπεζαν. Ή συ
νομιλία ηρχισε πολύ νόστιμα μεταζύ γαμβρού καί πενθερά;. Ό  
Γάστων ώ μ ίλει περί της Άρλάγγης, ή δε  Κυρία Βενουά περί 
τοϋ προαστείου ταύ 'Αγίου Γερμανού. Είσήρχετο εί; τά  περί εΰ- 
γενεία; ζητηματα, εκείνο; δε  ύπεκφεύγων επέστρεφεν εί; τά  σι
δηρουργεία, και έκαστο; ήκαυλούθει πεισματω θώ; τήν προσφιλή 
ιδέαν του. 'Η πεισματώδης αΰτη πάλη ούχίένα έφώτισ3, καί ούδ’ 
αυτόν τον εξάιρετον βαρώνον, όστι; παρεδίδετο εί; τήν μονήν 
ηδονήν της ηλικίας του, καί περιεποίει τιμήν είς τό γεϋμα μάλ
λον ή είς τήν συνομιλίαν.

Ή Κυρ ια Βενουά δεν  έμαντευσε τό κυριεϋον πάθος τοϋ γ α μ 
βροϋ της, καί ό Γάστων δεν  ύπώπτευσε τήν μανίαν τής τενθε- 
ράς του" "Ελεγε καθ’ εαυτόν" «Δυοΐν θάτερον' η αποφεύγει ή 
Κυρία Βενουά έκ πλουτοκρατικής ύπερηφανέίας νά όμιλν) περί 
της ύποθ=σεως νίτις μάλλον ενδιαφέρει αυτήν, η φοβείται νά 
ένοχλήτ-/] τόν βαρώνον, δστις δεν  προσέχει ε ί; τήν συνομιλίαν μ α ;.  
«Ό  Δυσ υχής νέος νομίζει δτι πράττει εργον εύγενέ; όραλών 
ει; έμε περί πραγμάτων άτινα  γινώσκω" δεν  ήξεύρει δτι γνωρί
ζω τό προάστειον τόσον καλώ; δσον αύτό;».

’Ατ.ο.αμών ό Γάστων άφήκε τό ζήτημα τών σιδήρων καί 
τής μ ;  * αλλουογικής βιομηχανίας, ή δέ Κυρία Βενουά ήδυνήθη νά 
το/ ρω περ\ παντός δ ,τ ι ήθελε. ’Κγίνωσκεν έκ στήθου; τά 
{λέγα βιβλ ο; τοϋ καταστήματο; τοϋ πατρός της τό πεζόν έκείνο 

α χρυσοΰν β ιίλ ίο ν  τή ; ΙΙαρισικνής αριστοκρατία;, καί δέν

ήγνόει ούδέν όνομα όμολογούμενον ώ ; γνήσιον άριστοκρατικ&ν- 
παρά του δ’ Όζιέρου. Διά νά βεβαιωθ/) δτι ό Γάστων ήδύναιο  
νά τήν όδηγνί παντού, τόν ύπέβκλεν εί; έζέτασιν έζ ί ;  c~r'K0»ν 
έντίμω ; καί μ ετ’ άφελεία;. Έχκρη έν τώ  βάθει τή ; φιλοδοςία; 
τη ; μαθοϋσα δτι ό Γάστων ποϋ μέν είχε γευματίσει, ..ού δ» ο’.χι 
χορεύσει. "Οτι τώ έλεγον σ ι’ εί; τήν δείνα οικίαν καν τόν έμάλ- 
λοναν εί; άλλην τινά" δτι δεκαετής τήν ηλικίαν είχε πα·.ζει μέ .ό ί  
δείνα δοϋ/.α κ α ί  εικοσαετής εϊχεν ιππεύσει μέ τόν δείνα πρίγκιπα·

’Ενέγραψεν έν τνϊ μνήμη της ώς έπί πινάκων λίθινων και 
χαλκών πάσαν συγγένειαν στενήν καί μακρινήν τοϋ γαμβρού της 
’Εάν έλησμόνει μίαν μόνην θά ένομιζεν δτι ήδίκει τήν ο'.'.ο- 

γένειάν της.
Μετά τόν καφέν περιήλθον τόν κήπον" ή νύς ητο λαμπρά 

καί ό ούρανό; ήτο φωταγωγημένος ω ; έν εορτγ. II κυρία Βενουά 
έδείκνυεν εί; τόν μαρκήσιον τά ; έγγύ; ιδιοκτησίας.

’Εδώ, είπεν, εχομεν τόν κόμη τα  ύέ Ηρε, τόν γνω ρίζετε;
—  Εΐναι θείος μου κατά τόν τρόπον τής Βρετάγνης.
ΤΙ φιλόδοξος μεσαιοταξίτισσα ένέγραψε^θριαμβευτικώς^τόν 

άνέλπιστον τοΰτον συγγενή.
« ’Εκεί, έξηκολούθησε νά λέγτι είναι η στρλταρχινα δε Λέν;. 

Ευτυχή; σύμπτω σι; έαν καί αυτή ητο εκ τής οικογενεια; μα;.»
—  ’Ό χι, κυρία, άλλ’ ήτο ή άνάδοχο; αδελφού ον άπωλεσα.
«Καλά, είπεν ή Κυρία Βενουά κατά νοϋν. ’Εάν ό χονδρός

επ ιστάτη; υπάρχει άκόμη έν τοϊ; ζώσι, θά ενεογησωμεν νά τόν 
διώξωσι. Τί θησαυρό; τοιούτο; γαμβρός!»

’Εάν ό Γάστων τγ  έλεγεν. « Ά ς  πηδήσωμεν έπάνωθεν τοϋ 
τείχου; καί ά ; ύπάγωμεν νά έςαφνιάσωμεν τήν στραταρχίναν» 

ή Κυρία Βενουά ήθελε πηδήσει.
Ά λ λ ’ ό βαρώνο; δστι; ήγάπα νά κοιμάται άμέσως [χετά τό 

φαγητόν, έσήμανε τήν όπισθοχώρησιν, καί ό Γαστων τον ήκο- 
λούθησε. Καλή άμαξα έπ ίτμητο ; (conpe) φέρουσα τό σήμα τή ;  
κυρία; Βενουά περιέμενεν αύτού; παρά τήν Ούραν.

Παιδάκι μου, είπεν ό βαρώνος, άμα ή θύρα τή ; άμάξης 
έκλείσθη, έγώ έγευμάτισα θαυμάσια; σΰ δέ; Ά λ λ ’ εί; τήν ηλικίαν
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«<W ο! άνθρωποι δέν γευματιζουσι. Πώς τήν ηυρες τήν πενθεράν σου ;
—  Τήν ευρίσκω όπως τήν ήθελα' είναι γυνή κενόδοξος καί 

ν.ούφη, ή'τις δέν θά έρχεται ν’ άναμ ιγνύητα ι είς τό σιδηρουργεΐον 
καί νά παρακωλύη τά  πειράματά μου.

—  Τόβφ τό καλλίτερον ότι σοί ήρεσε. Καί σύ S i  κατέκτη- 
σας τήν καρδίαν της· [/οί τό είπε δ ι’ ενός σημείου έν ώ ήσπα- 
ζόμην τήν χείρά της. Νομίζω ότι δυνάμεθα πλέον νά κάμωμεν 
τήν περί γάμου πρότασιν.

—  "Ηδη!
—  Ο’ τω διεξάγονται αί υποθέσεις εν πάσι τοίς παραμυθίοις. 

'Ό τε τό βασιλόπουλο-/ έςύ πνησε ι  τ η γ  ώρα/αν r r j r  χ α ι ιω ι ι έ τ η ν  
e l c  τό δ ά σ ο ς »  τήν ένυμφεόθη είς τήν αυτήν ώρκν χωρίς καν νά 
ΰπάγ·/) νά ζητήση, τήν συναίνεσιν τών συγγενών του.

Τά κατ’ εμέ δυστυχώς δέν έχω χρείαν τής άδείας ούδενός.
—  Έάν νομίζητε ότι αύριον είναι πολύ ενωρίς, ας περι- 

μείνωμεν όλιγας ήμέρας. θ ά  μ ’ έχητε είς τάς διαταγάς σας. 
’Αλήθεια, πρέπει νά μοί δανείσητε τό πρακτικόν τής γεννήσεώς 
σ*ς και άλλα τινά έγγραφα απαραίτητα.

—  Ό ταν θέλητε. "Εχω τά  έγγραφά μου όλα εις έ'να φά- 
κελλον* λάβετε έξ αύτοΰ ό τ ι χρειάζεσθε.

Ή άμαξα έστάθη πρά τής οικίας τοΰ βαρώνου. Ό  Γάστων 
κατέβη καί αύτάς καί έπορεύθη πεζός εις τήν οικίαν του, διά νά 
βεβαιωθνϊ ότι δεν ώνειρεύετο.

Τήν επαύριον ό Κύριος Σουφροσάκκος έλθών έλαβε τό πρα
κτικόν τής γεννήσεώς του καί άπήγαγεν ώς έξ απροσεξίας δή
θεν πάντα τά  συνοδεύοντα αύτό έγγραφα. Έ/επιστεύθη τόν φά- 
κελλον είς τήν Κυρίαν Βενουα, ή'τις έξ ύπερβολικής προφυλάξεως 
ύπέβαλεν αύτόν είς τά  δίοπτρα παλαιογράφου τινο'ς, αρχαίου μα- 
θητοΰ τής σχολής τών χαρτών καί βοηθάς συντηρητικός τής βι
βλιοθήκες. Ή αυθεντία καί τοΰ έλαχίστου ράκους άνεγνω- 
ρίσθη καί έπεβεβαιώθη. Τότε λοιπόν ό βαρώνος έκαμε τήν επ ί
σημον αϊτησιν ητις έγένετο δεκτή μ ετ’ εύφημιών.

Περιχαρής ή χήρα έμεινε στιγμάς τινας διστάζουσα άν έ
πρεπε νά τελέση τους γάμους έν Παρισίοις ή. νά μεταφέρ/ι τήν
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μεγάλην ταύτην τελετήν εις τήν ρ.ικράν εκκλησίαν τής Άρλάγ* 
γης. Ά φ ’ ενός μέν ήτο πολύ κολακευτικόν δ ι’ αύτήν νά λάβνι 
τήν θέσιν της πρά τοΰ κυριωτέρου θυσιαστηρίου (ή άγιας τραπέ- 
ζης) τοΰ Α γίου θω μ ά  τοΰ Άκουΐνου, καί νά βάλη είς κίνησιν τό 
ημισυ τοΰ αριστοκρατικού προαστείου διά τήν ιερουργίαν τοΰ γά
μου, άλλ’ άφ’ ετέρου έπρό'.ειτο νά λάβτ) ίκανοποίησίν έςαλεί- 
φουσα καί τά  τελευταία ίχνη του μαρ/.εζάτου τοΰ Κεπρή εν τγι 
έξοχν). "Οθεν ή Κυρία Βενουά άπεφάσισε νά μεταβνί είς Ά ρλάγ- 
γην, άλλά μέ τήν σταθεράν πρόθεσιν τοΰ νά επιστρέψ·/! Ιν τάχει 
είς Παρισίους. "Εγραψε^λοιπόν είς τάν άμαξοπηγόν της.

«Κύριε Βάρνη, θ’ αναχωρήσω τήν 8 Μαΐαυ, διά τούς γά 
μους τής θυγατρός μου, ή'τις ώς ήξεύρετε λαμβάνει σύζυγον τόν 
μαρκήσιον δ’ Ούτρεβίλλην. Εύθύς μετά τήν άναχώρησίν μου, πά
ρετε όλας τάς άμάξας μου διά νά τάς άνακαινίσητε καί νά ζω - 
γραφήσητε έπί τών θυρίδων τό έπισυνημμένον οίκόσημον. Πλήν 
τούτου σας παρακαλώ νά μ.οί κάμητε όσον τάχιστα £ν όχημ,α κατά  
τόν άρχαϊον ρυθμόν, εύρύ, υψηλόν, καί τοΰ εύγενεστάτου σχήμ,χ- 
τος. *0 αμαξηλάτης καί οί θεράποντες Οά είναι πεπασμένοι τήν 
κόμηναέ λευκήν κόνιν "Οσον δέ διά τήν αρμονίαν τών χρημάτων 
κάμετε ώς γινώσκετε κάλλιστα.

Έσυλλογίσθη έπειτα ότι ή θυγάτηρ της έμελλε νά τήν εισα
γάγω είς τήν ύψυλήν κοινωνίαν, καί τούτο έπηύξανε τήν μητρι
κήν στοργήν τη ς . "Εγραψεν είς τήν Λουκίλλην, τήν όποιαν δέν 
ε ίχ ε συνηθίσει είς πολλήν έπιτηδειότητα.

«Α γαπητόν μοι τέκνον, ωραία μικρούλα μου, λαυτρευτήμου 
Λουκιλλη, εύρον τόν σύζυγον τόν όποιον έζήτουν διά σε’ θά γίνης 
μαρκησία δ’ Ούτρεβίλλη Eivat νέος όστις έχει πνεύμα, κατάγεται 
άρχαίαν καί ενδοςον εύγένειαν καί συγγενεύει μέ τάς εύκλεεστέ- 
ρας οϊκογενείας τής Γαλλίας. Είς τούς χιλίους δέν εύρίσκεις έ'να 
τοιοΰτον. Α γαπητόν μοι κοράσιον ή εύτυχία σου είναι έξησφα- 
λισμένη ώς καί ή ίδική μου, επειδή έγώ δέν ζώ άλλως ή διά 
σοΰ. θ ά  ελθϊΐς μ ε τ ’ ολίγον είς Παρισίους, θ’ άναχωρήσ·/ις απ ’ αύ
τήν τήν φρικώδη Άρλάγγην, όπου έζησας ώς ώραία πεταλούδα 
*ν ε’ίδει μαύρης χρυσαλίδος* θά σέ δέχωνται καί Οά πανηγύριζε-



50.·. ε ί; όλου; τοΰ; μεγάλου; οίκου;’ Οχ σε χειραγωγώ  ά"ό δια 
σκεδάσεω; ε ί; διασκέδχσιν, άπό θριάμβου ε ί; Ο ρ'.αμβον" όποιο- 
χαροποιόν Οε'χαα ε ί; το ύ ; όφθχλμούς μητρός '

ΊΙ Κυρία Βενουχ ήσθά/ετο έχυ-ήν έλχφράν ώ ; αίγίΟχλον (/. 
μελισσοφχγο /)’ οί ποδίς δέν ήγγιζον πλέον τήν γη·.* ή όψ’.ς τη , 
«νενεώθη κατά δε':α ε-η ’ έ όμιζέ τ ι; ό~ι εβλε~ε φλόγα περί τήν 
κεφαλήν τη ;. Έ-ρχγώδει χορεύουσχ καί ε-.λχιε γελώσχ /.αΐ έ- 
πεΟύμει σφοίρώς νά σταματά  τοΰ; διαβκίνοντχς διά νά τοΐ; διη,- 
γηθη τήν εύτυχιχν τ η ; ’ ε’/χιρέτχ άφηρημένη τα ; κυρία; τχ ; ό- 
πο ίχ ; έβλεπεν εν άμάζχι; οίκοσημοφόροι;. Ήγάπησε τόϊον τον 
ραρκήσιον, καί τω  έ-.χμνε τοσκΰτα; περιποιήσει;, ώ"τε κχ· 
ό Γάστων όστι; ποό πολλοΰ ήδη δεν ήτα ούδενό; τό χαϊδε- 
μένθ παιδ ί, συνέλαβεν άληΟ/} φιλία/ πρό; τήν πενθερά* του. 
Σπανίω; άνεχώρει άπ ’ αύτή;, τήν ώ ίήγει πα/ταχοϋ, καί δέν 
έβχρύνετο ε ί; τήν συνχστροφήν τη ;, καίτοι αΰτη άπέφευγε πά- 
σχν συνομιλίαν περί τών σιδηρουργείων τή ; Ά ρλχγγη;.

Τήν προτελευτχίκν ήμέρκν πρό τή ; άνχχωρήσεώ; τη ; ή Κυρία 
Βενουά τόν άπησχόλησεν δλην τήν ήμε'ρχν. Τόν ώδ/ίγησεν εί; τοΰ 
T ayάν, όπου έζέλεςεν έ -c/jmov χύτου μέγα κιβώτιον έκ ροδοςύλου, 
μακράν, πλατύ καί διηρηαένον έσωτερικώ; εί; χωρίσματα ά .ισχ .

Ιίίς τ ί  χρησιμεύει τό παράδοξον τοΰτο κ ιβ ώ τ ιο ν ; ήρώτησεν 
ό Γάστων έςερχομενος.

—  'Γοϋτο είνα ι τό κά.ιστρον τ ή ; φερνή; τή ;-κόρη ; μου.
—  Ά λλά , κυρία μου, έπανέλαβεν ό μαρκήβιο; μέ τήν σ τα 

θερότητα τοΰ ύπερηφάναυ πτωχοΰ, νομίζω δτι εί; εμέ ά\ ή . . .
—  Λίαν κακώ; νομίζετε. Αγαπητέ' μοί μαρκήσιε, δταν γέ- 

νητε σύζυγο; τή ; Λουκίλης τη κάμνετε δσχ δώρα θέλετε’ άπό. 
τή ; επαύριον τής τελετή ; τοϋ γάμου σας εχετε πάσχν άδειαν" 
έως τότε είς έμέ μόνον ανήκει νά τη δώσω τ ι.  Εύρίσκω αυθάδη 
τήν συνήθειαν ή'τι; έπιτρε'πει εΐ; τόν μελλόνυμφον νά δώση είς 
τήν μνηστήν του πεντή'.οντα χιλιάδων φράγκων φορίμχτα κα ί 
κοσμήματα πριν ετι ανήκει κατά τ ι εί; χύτήν. Είπε άν θέλης 
δτι εχω προλήψει; γελοία;, άλλ’ ώ ; γρχϊχ δπου είμαι δεν δύ
ναμαι ν’ απαλλαχθώ αύτών. Θχ έκλέ'ωμεν σήμερον τά  τοϋ γ ά 
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μου δώρχ μου, μετά ένα μήνα θχ ελΟωμεν μαζύ, έάν Οε'λγ,ς, διά  
νά σέ βοηθήσω νά έκλε'ζη; τά  ίδικά σου.

Ή χναίρεσι; τοϋ συλλογισμού ΐουτου ήτο εύκολο;, άλλ ές,ϊ. — 
Φοάσθη |ΐέ τόνον τόσον θωπευτικόν καί φωνήν τοσον μητρικην, 
ώστε ό Γάστων δεν ήδυνήθη νά ΐΰρν) άπαντησιν’ άπό τριών λ,με* 
ρών διεπραγματεύετο μετά τινο; τοκογλύφου περί τών γαμ ή
λιων δώρων του, τήν άφτκε λοιπόν \ά τόν όδηγηση ει; είκοσι 
εμπορικά καί έςέλεξεν ύρχσμχτα, σάλια, τρ ίχχπτα ιδχντέλλα;) 
καί κοσμήματα’ θ’·χ δμω; άδάμαντας, διότι ή Κ5 Βενουά εμοι- 
ράσθη τά  ίδι ά τη ; μετά τής θυγατρός τη ;.

Ή πενθερά άπεχαιρέτησε τόν γαμβρόν τη ; τη  5 Μαιου όρι
σα σα αύτω συ.έντευξιν τη 1 2 . 'Ανέλχβε νά καμη την πρωτην 
άγγελίχν τοΰ γάμου διά τή ; εκκλησίας κχΐ τή ; δημχρχία;, έν ώ 
ό Γάστων πχρώτρυνεν, οΰτω; είπειν, μέ τό ζιφο; εις τά  πλευρά 
τον ύ-οκχαισχν ; αί τόν ράπτην του. Έν τη άναποφευκτω συγ
χύσει τή ; άναχωρήσεω; συνχπεσκεύχσε καί όλα τά  έγγραφα τοΰ 
ο’ίκου δ’ Ούτρεβίλλη.

Ή πρώτη έντύπω σι; τή ; Λουκίλλη; δτε έπανεΐδε τήν Κυ
ρίαν Βενουά ήτο δτι τη είχον άλλάξει τήν μητε'ρα τη ; έν ΙΙαρι- 
oiot;. Ουδέποτε ή ωραία χήρα ύπήοζε τόσον ανεκτική. Παν ότι 
ή Λο υκίλλη ελεγεν ή επραττεν εϊ/ε καλώ;" έφε'ρετο ώ ; άγγελος 
καί οί λόγοι τη ; ήσχν χρυσοί. Ουδέποτε ή φιλόστοργο; μήτηο δέν 
θά ήδύνατο ν’ άποχωρισθη θυγχτρό; τοσοΰτον έντελοΰ; άνατρο- 
φή;· ήθελε τήν ακολουθήσει πανταχοϋ και δέν θά τήν αφινεν εΐ 
μή μετά θάνατον. Τη ελεγεν ώς έν τη  ιστορία τής 'ΡούΟ. «Ή  
πατρ ί; σου εσται πατρί; μου.» 'II Λουκίλλη ήνε'ψξε τήν καρδίαν 
τ η ;  εί; τήν νέαν ταύτην μητέρα της, καί πρός μεγίστην χαράν 
τ η ;  ειιαθεν ότι ύπήρχον καί πολλοί μαρκήσιοι νέοι καί εύμορφοι, 
οΐτινε; δέν έφορουν χρυσοϋφή ένδύματα.

Τήν έπαύριον τή ; άφίξεω; τ ή ; Κυρία; Βενουά, ή φίλη αύτής 
Κυρία Μελιέρ ήλθε καί τη άνήγγειλε τόν προσεχή γάμον τής Ου- 
γατρός της Κελίνης (Ουρανίας) μετά τοΰ Κυρίου Ίορδή, ζαΟχ
ριστού σακχάρεω; έν ΙΙαρισίοι;. Ό  Κύριος Ίορδής ήτο νέος πολϋ 

πλούσιος, ή δ ϊ  Κυρία Μελιέρ δέν εκρυπτε τήν χαράν της διότ»
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άποκατέστησε τήν κο'ρην της. Ή Κ υρ ία  Βενουά ν7ι άπεκοίδ'ή 
ζωηρώς διά της αγγελίας τοΰ προσεχούς γάμου της Λουκίλλης 
μετά τοΰ μαρκησίου Δ’ Ούτρεβίλλη. Συνεχάρησαν^άλλήλαις καί 
«υνενηγκαλίσθησαν άλλεπαλλήλως.^Ό τε ή Κυρία Μελιέρ άνεχώ- 
ρησεν ή Λουκίλλη ητις  νηπιόθεν ητο συνδεδεμένη φιλικώς μετά  
της μελλουσης Κυρίας ’[ορδή άνεφώνησεν. «Όποία ευτυχία ! έάν 
υπάγω είς Ιίαρισίους Οχ ήμαι πολύ πλησίον της Ούρανίας, θά 
ερχηται είς την οικίαν μου, θά πηγαίνω είς τήν οικίαν της καί 
θά βλεπώμεθα καθ’ έ/.άστην.

■— Χαί, τέκνον μου, Οά πηγαίν/,ς είς τήν οικίαν της έν’’*-/) 
μεγάλη οικοσημοφόρω άμάζη σου, άλλά τό νά τήν δέχησαι είς 
τήν ίδικήν σου είναι άλλο πράγμα. ’Ανήκει τ ις  είς τόν κύκλον 
του, καί είναι ολίγον δούλος τής κοινωνίας έν νι ζν). 'Όταν δού* 
κισσά τ ις  ελθ"/! είς τήν α’ίΟουσάν σου, δέν άομόζει νά συνεφάπτη- 
τα ι μετά  τής συζύγου ενός λαγαριστοϋ, άνθρώπου όστις πωλεΐ κε
φάλια  ζχχάρεως ! "Ελα, δέν υπάρχει λόγος τού νά μορφάζϊίς· 
Λοιπόν θά δέχεσαι τήν Ουρανίαν πρό μεσ/,μβρίας.

—  Γί1 Θεέ ! τ ί  ανόητος κόσμος είναι αύτά τά  Παρίσια ! Προ
τιμ ώ  νά μένω είς τήν Άρλάγγην, όπου δύνατ&ί τ ις  νά βλέπνι 
τούς φίλους του είς οποίαν δήποτε ώραν τής ημέρας.

'Η Κυρία Βενουά άπεκρίθη άποφθεγματικώς* «Ή γυνή οφεί
λει νά άκολουθή τόν άνδρα τη ς» .

Τό μέγα συμβάν όπερ παρεσ/,ευάζετο έν Άρλάγγν) έγένετο 
μ ετ ’ ού πολύ γνωστόν έν τοΐς πέριξ. 'Η Κυρία Μελιέρ περιήρ- 
χετο είς έπισκέψεις' επειδή S i  άνήγγελεν ενα γάμον ούδένα κό
πον τνί έπροξένει τό ν’ άναγγείλνι δύ ο .  Είς έκάστην οικίαν όπου 
έστάθη, έπανελάμβαν3 φράσιν τ ινά  ετοίμην ήν είχε συνθέσει έςερ- 
χομένη άπό τής Κυρίας Βενουά. «Κυρία μου, γνωρίζω όπόσον 
ενδιαφέρεσθε είς όλην μας τήν οικογένειάν μου* διό σάς αναγ
γέλλω αυτοπροσώπως τόν γάμον τής αγαπητής μου ούρανίας, 
ούχί μετά μαρκησίου ώς τής δεσποινιδος Λουκίλλης Βενουά, άλλ’ 
άπλώς μετ’ έργοστασιάρχου, τόν Κυρίου ’[ορδή, όστις είς τό 
τρια/.οστόν τρίτον ετος τής ηλιαίας του είναι είς έκ τών πλου- 
σιωτέρων λαγαριστών τών Παρισίων.

—  30 — Ή Κυρία Μελιέρ είχε καλούς ίππους- τό όχημά της και Λ  
ειδήσεις τάς οποίας εφερε\ διέδραμον δέκα λεύγας πρ'ιν νυκτώσ?.
Τό έντόπιον προάστειον τού Α γίου Γερμανού (*) ή ρχ ι«  νά έλεει- 
νολογνί τήν Λουκίλην, καί νά κατακρίνϊΐ πικρώς πήν Κυρίαν 
Βενουά, ή·.ις είχεν εύρεί διά τήν θυγατέρα της δευ τερο< Μαρκη

σιον δε Κερπρή.
Ή Κυρία Βενουά εμαθε χωρίς νά συνοφρυωθώ πάν οτι ελεγον

περί αύτής. "Ελαβε τά  έγγραφα τής οΐλογενείας S' Ουτρεβιλλ* 
καί επορεύθη είς γραίάντινα βαρωνέσσαν λίαν κακόγλωσσον κ α ί 
Ιχουσαν μεγίστην επιρροήν, τήν Κυρίαν δε Σομμερφόγελ.

κΚυοία βαρωνέσαα, μέ '·ό·.ον πλήρη σεβασμού, καιτοι δεν 
ϊσχον τήν τιμήν τού νά σάς δεχθώ ύπό τήν στέγαν μου είμή 
δίς'ή τρις μό'νον, δέν έχρειάσθη περισσότερον διά να εκτιμήσω  
τό άλάνθαστον τής κρίσεως ημών, τήν βαθεϊαν γνώσιν περί τών 
πραγμάτων τού μεγάλου κόσμου, καί όλας τας υψηλάς ιδιοτη- 
τας της παρατηρήσεως καί τής πείρας, αιτινε» υ,.άρχοσιν -ν ^  
μϊν Γινώσκετε πώς είχον τό δυστύχημα τού ν’ άπηταθω υπο 
κλέπτου τινός τής εύγενειας, όστις είχε κλέψει, δέν ήξευρω ..ού, 
gv έντιμον δνομα. Τήν σήμερον παρουσιάζεται λαμπρός ώς φαί
νεται σύζυγος διά τήν κόρην μου, ό μαρκήσιος δ’ Ούτρεβίλλης. 
"Εχω είς τάς χειοάς μου τό γενεαλογικόν δένδρον του, και ολα, 
τάς περγαμηνάς τής οίκογενείας του μέχρι τών αρχαιότατων 
-/ρόνων. Ά λ λ ’ έγώ είμαι άπλή μεσαιοταξίτισσα ανευ κρίσεως, 
τούθ’ όπερ μοί άπεδείχθη σκληρότατα, καί δέν τολμώ πλέον νά 
σκέπτομαι άφ’ έαυτής. ’Επιτρέπετε, κυρία, νά σάς ύποβάλω όλο» 
τά  έγγραφα άτινα  μοί ένεπιστεύθησαν, ΐνα κρίνητε περί αύτών 
άνεκκλήτως καί τελεσιδίκως ;»

Ό  μικρός ουτος λόγος δέν ήτο όλως άτεχνος* έκολάκευε τήν
κενοδοξίαν τής βαρωνέσσης καί διήγειρε τήν περιέργειαν της.
Ή Κυρία δέ Σομμερφόγελ έδέχθη εύμενώς τήν ώραίαν χήραν,
καί έδέχθη μέ προφανή εΰχαρίστησιν τό μεγαλοφανές εργον όπερ
τή  ένεπιστεύετο. Τήν αύτήν έκείνην ημέραν συνεκάλεσε τήν πρώ- 

*

(*) Δηλ. ei *ρχοηί«χοι τή; 1ξ'7.5)ί·



τη ν’ καί τήν δευτεραν σειράν τής εύγενειας τών πέριζ, τά έγ
γραφα έπϊ'ρκσκν ύπό τά  βλέμματα είκοσι ή τριάκοντα χω
ρικών εύγενών, έμποιούντα βαθεϊαν Ιντύπωσιν είς όλους τού£ 
κοτζάμ πάσιδες οΐτινες ήδυνήθησαν νά πλησιάσωσιν είς αύτά τήν 
μύτην των. Ot έχθρικώτατοι πρός τήν κυρίαν τών σιδηρουργείων 
έστράφησαν αίφνης πρός αύτή*;. Συναυλία ήκούσθη επαίνων, έν 
ή % Κυρία δέ Σομμερφόγελ έξετέλει έ'ργον διευθυντρίας της 
ορχήστρας.

«Αΰτη ή δυστυχής Κυρία Βενουά θά εύρτι παρηγορίαν, καί 
χαίρω δ ι’ αύτό, είναι γυνή άξίας.

—  Έ/.εΐνος ό Βενουας δστις τήν ή-άτησεν ήτο τε'ρας. Έάν 
τήν εϊχομεν γνωρίσει τότε, ήθέλομεν τήν καταστη'σει προσεκτι
κ ή ν .  ΊΙ Κυρία Βενουα δέν είναι ευήθης.

—  Οόδέ άσχημος.^ Δεν ήξεύρω ό ~otov μυστικόν εύρε διά ν’ 
άνηβήση.

—  νΟσον δέ διά τήν θυγατε'ρα της είναι άγγελάκι.
—  Είναι πολύς καιρός άφ’ ού τήν εΐδον, τώ 1 8 3 6  παρεΐχεν 

ήδη ελπίδας.
—  ϊο ΰ  λοιπού θά τήν βλε'πωμεν συχνά' ιδού κατετάχθη έν 

τοϊς ύμετε'ροις !
—  Άνήκεν ήδη είς τήν τάξιν μας διά τής άνατροφής. Γ ι-  

νώσ*ω έκ καλής πηγής δτι ή μήτηρ της ήθέλησε πάντοτε νά 
τήν κάμνι μαρκησίαν, καί ή μήτηρ της θά ήναι καί αύτή έκ τών 
ήμετέρων' μία νέα δέν έξέρχεται άνευ τής μητρός της.

—  Ό μαρκήσιος φθάνει προσεχώς· τούτο είναι σπουδής αξιον 
5ιά  τήν αριστοκρατίαν τής επαρχίας.

—  Λε'γουσιν δτι εχει μυθώδη πλούτη.
—  Θά καταρτίσω καλήν οίκογε'νειαν.
—  Θά δίδωσι διασκεδάσεις.
—  Θά ύπάγωμεν είς τούς γάμους.»
Τήν επαύριον είσέβαλεν είς τήν αίθουσαν τής Κυρίας Βε

νουα πλήθος φίλων οίκειοτάτων, οδς δέν ειχεν ίδεϊ πρό δωδε
καετίας.

—  3 2  —



Το περιοδικήν τοΰτο άνταλλάσσετα ι μετ’ εφημερί
δων καί άλλων περιοδικών.

Ή  α'Ροδοδάκτυλος» α ναγγέλλε ι τήν εχδοαιν παν
τός νέου συγγράμματος πεμπομένου τη συντάξει αύτής  
ένές άντιτύπου.

'Ο δεχθείς το πρώτον φυλλάδιον της «Τοδοδακτύ-  
λου» θεωρείται συνδρομητής κατά τούς δρους τής α γ 
γελ ίας.

ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ό f  I ζ  e  t  α  ι

Λιά, τους έν τφ εσωτερι*ώ . . . .  δρ. ν. ί» 
» » έ^ωτερικώ . . . .  » » G


