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Ό  όύηγός.

Α ί σκέψεις μου καθ’ όδόν δέν ήβαν πολύ ευ
χάριστοι. Άναλόγως τής άξίας, τήν όποιαν 
ειχον κατ’ εκείνον τόν χρόνον τά χρήματα, τό 
ποσόν, οπερ έχασα δέν ήτο ολως άσήμαντον. 
Καί άκων δέ άνεγνώριζον, οτι ή διαγωγή μου 
έν τώ  ξενοδοχείω του Σιμβίρσκ ήτο άνοητοτάτη 
καί κατενόουν, ότι έφάνην πολύ άδικος πρός 
τόν Σαβέλιιτς. Πάντα ταύτα μέ έβασάνιζον. 
Ό  γέρων έκάθητο εμπρός, τηρών βαθυτάτην 
σιγήν, άποστρέφων τήν κεφαλήν καί άπό και
ρού είς καιρόν έκδηλών διά ξηρού βηχός τήν 
δυσθυμίαν του.’ Απεφάσισα άδιστάκτως νά συμ
φιλιωθώ μετ’ αύτού" άλλά δεν είξευρον πώς ν' 
αρχίσω : «"Ελα. Σαβέλιιτς, άς άγαπήσωμεν. 
’Αναγνωρίζω καί εγώ τό σφάλμα μου. "Εκαμα 
χθές πολλάς ανοησίας καί σέ προσέβαλα χωρίς 
λόγον. Σοί υπόσχομαι νά ήμ.αι φρονίμ.ώτερος 
είς τό εξής καί νάκούω πλέον δλας σου τάς 
συμβουλάς. 'Έλα, μή Ουμώνης, άς άγαπή- 
σωμ.εν.

—  Ά  ! πατέρα μου , Πιάτρ Άνδρέιτς , μοί 
άπεκρίθη βαθεως στενάξας, είμαι Λυσηρεστη- 
μένος μέ τόν εαυτόν μου, εγώ έχω όλα τά  ά
δικα. Πώς τό έπαθα καί σέ άφησα μονάχον είς 
τό ξενοδοχεΐον ; ’Αλλά τ ί νά κάμω ; ό διάβο
λος έβαλε τήν ούραν του είς αυτό. Μού κατέβη 
νά υπάγω νά ίδώ τήν γυναίκα τού παπά, τήν 
κουμπάρα μου. καί καθώς λέγει ό λόγος άφησα 
τό σπίτι κ’έπεσα 'ς τή φυλακή. Τ ί άμαρτίαις ! 
ΙΙώς νά παρουσιασθώ είς τάφεντικά μου ; Τί 
θά είπούν, όταν μάθουν πώς τό παιδί των έ
γινε μέθυσος καί χαρτοφόρος

?ετέβαινον. Πέριξ έμοϋ έξετείνετο άγρία καί ά- 
,ενος έρημος διακοπτομένη ύπό λοφίσκων καί 

βαθύτατων χαραδρών. Τά πάντα ήσαν χιονο
σκεπή, 6 ήλιος έδυεν. Ή  χιΰίτχα μ.ου ήκολού- 
Οει τήν στενωπόν, ή μάλλον τά  ίχνη τών ελκή
θρων τών χωρικών. Αίφνης ό ηνίοχός μου έρριψε 
περί αύτάν τά  βλέμματα, καί στραφείς πρός με: 
« ’Αφεντικό, είπεν άποκαλυπτύμενος, μέ προσ
τάζεις νά γυρίσω 'πίσω ;

—  Καί διατί ;
—  Ό  καιρός είναι ακατάστατος, έσηκώθη 

τώρα ένας άέρας όχι πολύ δυνατός. Βλέπεις 
πώς άνακυλά τό άποπανινό χιόνι ;

—  Αί’ ! καί τ ί μέ τούτο ;
—  Δέν τηρ^ς καί έκεΐ κάτω ; »
'θ  ηνίοχος έδείκνυε διά τής μάστιγός του 

πρός άνατολάς.
«Βλέπω τήν άσπρην στέππην καί τόν αι

θρίαν ουρανόν καί τίποτε άλλο.
—  Έκεΐ, έκεΐ, τήραφε. . . εκείνο τό συννε

φάκι. . .»
Είδον πραγματικώς είς τό πέρας τού ορίζον

τας νεφύδριον λευκόν, όπερ κατ’ άρχάς ΰπέλα- 
βαν ώς άπομεμακρυσμένον λόφον. Ό  ηνίοχός 
μου μοί έξήγησεν, οτι τό  νεφύδριον εκείνο προ- 
εμήνυε ¡ ιπ ο υ ρ ά η .

Είχον άκούσει νά γίνεται λόγος περί τών 
χιονοστρόβιλων τών μ.ερών αύτών, καί είξευρον 
ότι ενίοτε καταθάπτουσιν ολοκλήρους όδοιπο- 
ρικάς συνοδίας. Ό  Σεβέλιιτς άπό συμ.φώνου 
μετά τού ηνιόχου μέ συνεβούλευσε νά έπιστρέ- 
ψωμεν. Ά λ λ ’ ό άνεμος δέν μοί έφάνη αρκετά 
σφοδρός" ήλπιζον ότι θά έφθάναμεν έγκαίρως 
είς τόν προσεχή σταθμόν όθεν διέταξα νά δι- 
πλασιασθή ή ταχύτης.

'Ο ηνίοχος έμάστισε τούς ίππους, οΐτινες έ- 
τρεξαν καλπάζοντες, άλλ’ άδιαλείπτως έκύτ- 
τα ζε πρός τό ανατολικόν μέρος. Ό  άνεμος βα-

Ινα παρηγορήσω τόν δυστυχή Σαβέλιιτς, θμηδόν έγίνετο σφοδρότερος.Τό νεφύδριον εκείνο 
τώ έδωκα τόν λόγον μου, οτι είς τό μέλλον έγένετο μετά μικρόν μέγα λευκόν νέφος, όπεο 
δέν θά έξοδεύσω ουδέ έν καπίκιον χωρίς τήν ; βραδέως άνυψούμενον ολίγον κατ’ ολίγον εμε-
συγκατάθεσίν του.Βαθμηδόν κατηυνάσθη,άλλά 
καί πάλιν δέν έλειπεν άπό καιρού εϊ; καιρόν νά 
μουομουρίζη, σείοιν τήν κεφαλήν.

«Εκατόν ρούβλια ! ένας λόγος είναι». 
Έπλησίαζον νά φθάσω είς τόν τόπον, όπου

Τ Ο Μ Ι Ι Σ  Ι Σ Ι "  — ΙΚ Η ί.

γεθύνετο. έξηπλούτο , μέχρις ού κατεκάλυψεν 
όλον τόν ουρανόν. Λεπτή χτών ήρχιζε νά πί- 
πτη, ήν ταχέως έπηκολούθησαν πυκναί καί ά
φθονοι νιφάδες- ό άνεμος ήρχιζε νά συρίζη, νά 
μυκάται. Τ ίτο  χρονοστρόβιλος. Έ ν άκαρεΐ ό
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ζοφερός ουρανός άπετέλεσεν έν μετά τής χιό- 
νος, ήν ό άνεμος άνύψου' ούδέν άλλο έφαίνετο. 
«Δυστυχία μας, αύθέντα 1 άνέκραξεν ό Ηνίο
χος' είναι μ π ο υ ρ ά ν ι» .

Προέκυψα τής χ ιβ ίτχα ς . Παντού σκότος καί 
στρόβιλοι χιόνος' ό άνεμος έπνεε μετά τ»σαύ- 
της άγριας ορμής, ώστε έφαίνετο ώς έμψυχον 
ον. Ή  χιών έπεσωρεύετο έφ' ημών καί μάς κα- 
τεκάλυπτεν, οί 'ίπποι έβάδιζον βραδέως καί 
μετ' ολίγον έστάθησαν. «Δ ια τί δεν προχωρείς; 
είπον τω  ήνιόχω άνυπομονών.

—  Ά λλ α  πού νά προχωρήσω;άπεκριθη κα- 
τελθών του ελκήθρου. Μόνος ό Θεός εΐξεύρει 
που εΰρισκόμεθα. Δρόμος δέν φαίνεται, ολα εί
ναι κατασκότεινα».

“Ηρχισα νά τον επιπλήττω, ά>λ’ ό Σαβέ- 
λιιτς άνέλαβε τήν ύπεράσπισίν του. «Δ ια τί νά 
μ.ή τον άκούσγ,ς ; μοί ειπεν όργίλως. Θά έγύ- 
ριζες εις τον σταθμόν θά έπινες τώρα το τσάϊ 
σου' θά έκοιμάσο έως τό πρωί, ή θύελλα θά 
κατέπαυε καί θά άνεχωροΰμεν. Καί πρός τί 
τόσ·/] βία ; άν πηγαίναμε νά πάρωμε νύμφη, 
κάπως τότε θά ήτο υποφερτόν».

Ό  Σαβέλιιτς είχε δίκαιον. 'Αλλά τ ί νά κά- 
ωμεν ; Ή  χιών έξηκολούθει πίπτουσα, μέγας 
έ σωεός έσχηματίσθη περί τήν χ ιΰ ίτχ α τ . Οΐ 

ίπποι ΐσταντο άκίνητοι με τήν κεφαλήν έ- 
σκυμμένην, ΰποφρίττοντες ίστιν οτε, ό ήνίο- 
χος έβάδιζε περί αυτούς, διευθετών τά  φάλαρά 
των, ώς άνθρωπος μή έχων άλλο τ ι νά κάμγ. 
Ό  Σαβέλιιτς έμεμψιμοίρει. Παρετήρουν κύκλω 
έπι τή έλπίδι νά διακρίνω σημεΐόν τ ι κατοι
κίας ή όδοΰ' άλλα μόνην τήν συγκεχυμένων 
περιστροφήν τού χιονοστρόβιλου ήδυνάμην νά 
ϊδω. Αίφνης μοί Ιφάνη, οτι διέκρινα μέλαν τ ι 
σημείου. «Α ί ! άμαξα, έφώναξα, τί μαϋρον 
πράγμα είναι έκεϊ πέραν ;» Ό  ηνίοχος παρε- 
τήρησε μετά προσοχής τό ύποδειχθέν σημείου. 
»Ό  Θεός είςεύρει, αύθέντα, μοί άπεκρίθη ά- 
ναβάς πάλιν εις τήν έδραν του. Έλκηθρου δέν 
είναι, ούτε δένδρου, καί μού φαίνεται σάυ νά 
κινήται. Ή  λύκος θά ήναι ή άνθρωπος».

Τόν διέταξα νά διευθυνθή πρός τό άγνω
στον εκείνο άντικείμενον, οπερ επίσης ήρχετο 
πρός ημάς. Εντός δύο λεπτών έφθάσαμεν έπί 
τής αυτής γραμμής καί άνεγνώρισα, οτι ήτο 
άνθρωπος. « Έ  σύ, καλέ μου άνθρωπε, τω  έ- 
κραξεν ό ηνίοχος, δεν ¡/.ας λές μήπως είξεύρεις 
τόν δρόμο;

—  Ό  δρόμος είναι εδώ. άπεκρίθη ό διαβά
της. Έ γώ  πατώ εις στερεόν μέρος. Ά λλ α  τι 
διάβολο ήμπορεΐ νά χρησιμεύσει αύτό ;

—  Ακούσε, καλέ μου χωρικέ, τω  ειπον. 
μήπως γνωρίζεις αυτόν τόν τόπον; ΊΙμ.πορεϊς 
νά μ.άς όδηγήσγ; εις κανέν κατάλυμα διά νά 
περάσωμεν τήν νύκτα ;

—  Αυτόν τον τόπον άν τόν γνωρίζω ; Δόζα

τω  Θεώ, ύπολαβών είπεν ό διαβάτης, καί πε
ζός τόν έχω γυρισμένον καί μέ άμαξαν, άπό 
όλα τά μέρη. Ά λλ ά  δέν βλέπεις τ ί  καιρός κά- 
μνει; Αμέσως χάνει κάνεις τόν δρόμον. Καλ
λίτερα είναι νά σταθώμεν έδώ και νά περιμεί- 
νωμεν.’Ίσως τό κακό παύση καί σαν ξαστερώσν) 
ό ουρανός θά ήμπορέσωμεν νά εϋρωμεν τόν δρό
μον μέ τήν αστροφεγγιά*.

Ή  άπάθειά του μέ ένεθάρρυνεν. Είχον ήδη 
αποφασίσει νάφεθώ εις τό έλεος του Θεού καί 
νά διανυκτερεύσω έν τή στέππγ, οτε αίφνης ό 
διαβάτης έκάθησε πλησίον του ηνιόχου : »Χά
ρις τώ  θεώ, είπε πρός αύτόν, κάπου έδώ πλη
σίον είναι κατοικία. Στρέψε δεξιά καί τράβα.

—  Γ ια τί νά ύπάγω δεξιά ; άπεκρίθη ό ηνί
οχός μου μετά δυσαρέσκειας. Που είδες δρό
μον ; Καλά τό λέγουν όμως, ξένα. άλογα,ξένα 
φάλαρα, κτύπα αλύπητα».

Μοί έφάνη , οτι ό ηνίοχος είχε δίκαιον . 
«Πράγματι, είπον πρός τόν νεοελθόντα άπό 
που συμπεραίνεις πώς έδώ πλησίον υπάρχει 
κατοικία ;

—  Ό  άνεμος έφύσησεν άπ' εκεί, άπεκρίθη, 
καί ήσθάνθην μυρωδιά καπνού' άπόδειξις, πώς 
έδώ πλησίον υπάρχει κάποια κατοικία».

Κατεπλάγην έκ τής οξύνοιας καί τής λε- 
πτότητος τής οσφρήσεω; αύτού. Διέταζα τόν 
ηνίοχον νά διευθυνθή όπου ό άλλος ήθελεν' οί 
'ίπποι έβάδιζον μετά κόπου έν τή βαθεία χιόνι. 
Ή  χιβίτχα προεχώρει βραδέως, ότέ μέν ΰψου- 
μένη έπί σωρού χιόνος, ότέ δέ καταπίπτουσα 
εις βόθρον καί ταλαντευόμενη έκατέρωθεν. Ή  
κίνησις ώμοίαζε πρός τάς κινήσεις λέμβου κλυ- 
δωνιζομένης. Ό  δέ Σαβέλιιτ: εγόγγυζεν έκ 
βάθους ψυχής, πίπτων άνά πάσαν στιγμήν έ- 
πάνω μου. Ινατεβίβασα τήν τσιχόβχα̂  περιε- 
τυλίχθην διά τής μηλωτής μου καί άπεκοιμή- 
θην,λικνιζόμενος υπό τών κυλινδήσεων τής χι- 
ΰίτχας καί βαυκαλιζόμενος ύπό του άσματος 
τής Ουέλλης. Είδον δέ τότε ένύπνιον, ΰπερ ου
δέποτε έλησμ.όνησα, καί έν φ διαβλέπω άκόμη 
καί σήμερον προφητικόν χαρακτήρα, άναμι- 
μ.νησκόμενος τά παράδοξα συμβάντα του βίου 
μου. Ό  άναγνώστης θά μέ συγχώρηση, νά <Ηη- 
γηθώ αυτό, διότι γινώσκει άναμ,φιβόλως εξ ι
δίας πείρα; πόσον είναι φυσικόν τώ  άνθρώπω 
νά παοαδίδεται τή δεισιδαιμ.ονία, οσω καί άν 
δείκνυται περιφρονώ·/ «ΰτήν.

Εύρισκόμην έν τή  ψυχική εκείνη καταστά- 
σει, καθ' ήν ή πραγμ.ατικότης άρχεται συγ- 
χεομένη μ.ετά τής φαντασίας, έν τ ζ ΐ ;  πρώταις 
άορίστοις οπτασίαις τής νάρκης. Μοί έφαίνετο 
οτι τό μπονράη έξηκολούθει άδιαλείπτως,καί 
οτι έπλανώμεθα έπί έρημου χιονοσκεπούς. Αί
φνης ένόμισα, ότι είδον αϋλειον θύραν καί ότι
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είσήλθομεν εις τήν αυλήν τής άρχοντικής οι
κίας μας.Ή πρώτη μου σκέψις ήτο ό φόβος μή 
ό πατήρ μου θυμώσγ διά τήν άκουσίαν έπάνο- 
δόν μ.ου εις τήν οικογενειακήν μου εστίαν, καί 
μ.ή άποδώσγ, αυτήν εις παρακοήν λελογισμέ- 
νην. Ανήσυχος εξέρχομαι έκ τής χιβίτχας,χ.ιχλ 
βλέπω τήν μητέρα μου έρχομένην εις ποοϋ- 
πάντησίν μου' βαθεία δέ θλΐψις έφαίνετο άπο- 
τετυπωμένη έπί τού προσώπου της. «Μή κά- 
μνης θόρυβον, μοί ειπεν, ό πατήρ σου πνέει τά 
λοίσθια καί επιθυμεί νά σοϊ δώση τόν τελευ- 
ταΐον ασπασμόν». Φρίττων ακολουθώ αυτήν 
καί είσερχόμεθα εί; τόν κοιτώνα άμ,υδρώς φω
τιζόμενο·/. Παρά τήν κλίνην ΐστανται οΐ οίκέ- 
ται περίλυποι καί κατηφεΐς. Πλησιάζω άκρο- 
ποδητί. Ή  μήτηρ μ.ου άνεγείρει τό  παραπέτα
σμα καί λέγει : «Άνδρέα ΙΙέτροβιτς, ήλθεν ό 
ΙΙετρούτσας, έγύοισεν, άμα έμαθε τήν άσθέ- 
νειάν σου. Δός τήν ευχήν σου». Κλίνω τό γόνυ 
καί προσηλώ τό βλέμ.μα ε’ις τον ψυχορραγοΰν- 
τα. Ά λλά · πώς ! άντί τού πατρό; μου, βλέπω 
έπί τής κλίνης μελανοπώγωνα χωρικόν, όστις 
μ.έ παρατηρεί μέ φαιδρόν πρόσωπον. Έκθαμ
βος στρέφομαι πρός τήν μητέρα μου : «Τ ί θά 
είπή αύτό; άναφωνώ, δέν είναι ό πατέρας μ.ου. 
Διατί θέλεις νά ζητήσω τήν ευχήν αύτού τού 
χωρικού ; —  Τό ίδιον είναι, Πετρούτσα, άπε- 
κριθη ή μήτηρ μου' αυτός είναι ό πνευματι
κός πατήρ σου' φιλησέ του τό χέρι νά σ’ εύλο- 
γήσγ» . Δέν συγκατένευσα. Τότε δ ’ ό χωρικός 
έξώρμησε τής κλίνης, έξήγαγε μ.εθ’ όρμής έκ 
τής ζώνης του τόν πέλεκυν αυτού καί ήρχισε 
νά πάλλγ, αύτόν. Προσεπάθησα νά φύγω,άλλά 
δέν ήδυνήθην ό κοιτών έπληρούτο πτωμ.άτων. 
ΓΙροσέκρουον εις αύτά, οί δέ πόδες μου ώλί- 
σθαινον εις τενάγη αϊμ.ατος' ό φοβερός χωρι
κός μέ έκάλει μειλιχίως λέγων μ.οι : «Μή φο- 
βού τίποτε, πλησίασε, έλα νά σέ ευχηθώ». 
Φρίκη καί θάμβος μέ είχον καταλάβει. . .

Κατά τήν στιγμήν εκείνην έξύπνησα. Οί 
ίπποι είχον σταθή, ό Σαβέλιιτς μέ έκράτει έκ 
τής χειρό; : «Έβγα.αύθέντα, μοί είπεν, έφθά- 
σαμεν.

—  IΙού έφθάσαμεν ; ήρώτησα τριβών τούς 
οφθαλμούς.

—  Εις τό κατάλυμ.α' ό θεός μ.άς έβοήθη- 
σεν έπέσαμε επάνω εί; τόν φράκτην τού σπι
τιού . Έ βγα, αύθέντα. γρηγορώτερα, καί έλα 
νά πυρωθής ».

Έξήλθον τής χιβίτχας . Τό μ.τυι ράιι έξη- 
κολούθει έτι, άλλά μετ' όλιγωτέρας σφοδρότη- 
τος. Ητο τόσον σκότος, ώστε καθώς λέγουν, 
ούτε τήν μ.ύτην μας έβλέπαμεν. Ό  πανδοχεύς 
μάς ύπεδέχθη παρά τήν θύραν τής εισόδου, 
κρατών φανάριον, οπερ έκάλυπτε διά τού κα
φτανιού του, καί μάς είσήγαγεν εις στενόν, 
άλλά καθάριον δωμάτιον, φωτιζόμ.ενον διά

μ.ιάς λουτσίνας*. Έν τώ  μέσω έκρέματο μα- 
κρά καραβίνα καί υψηλός σκούφος Κοζάκου.

Ό  πανδοχεύς, Κοζάκος έκ τού Ία ΐκ2, ήτο 
εξηκοντούτης χωρικός, εύρωστος έτι καί άκ- 
μ.αϊος. Ό  Σαβέλιιτς έφερε τό τεϊδοχεΐον καί 
έζήτησε φωτιάν, '¿να μ.οί έτοιμ.άσγι ολίγον τέ - 
ϊον, τού όποιου τήν άνάγκην ήσθανόμην τότε 
παραπολύ. Ό  πανδοχεύς έσπευσε νά τώ  ποο- 
σφέρη τάς ζητουμένας υπηρεσίας.

«Καί πού είναι ό οδηγός μας; ήρώτησα τόν 
Σαβέλιιτς.

—  Έδώ, εύγενέστατε», ήκούσθη εις άπάν- 
τησιν φωνή τις έκ τών ά'νωθεν.

"Υψωσα τούς οφθαλμούς πρός τό  εί; τό μέσον 
τού τοίχου σανίδωμα καί είδον μίαν μαύρην γε
νειάδα καί δύο άπαστράπτοντας οφθαλμούς.

« Α ί ! κρυώνεις;
—  Καί πώς νά μή κρυώνω μ.έσα εις αύτό 

τό όλοτρύπητο καφτάνι ; είχα μιά ιον,Ιονπα, 
γιατί νά κουβώμεθα ; τήν άφησα χθέ; ένέχυ- 
ρον εις τό καπηλειό' τό  κρύο δέν μού έφαίνετο 
πολύ δυνατό ».

Κ α τ' εκείνην τήν στιγμήν ό πανδοχεύς εί- 
σήλθε φέρων τό κοχλάζον σαμοβάρι. Προσέφε- 
ρον εις τόν οδηγόν μ.ας έν κύπελλον τείου' κα- 
τέβη λοιπόν πάραυτα έκ τού σανιδώματος. Τό 
έξωτερικόν αύτού μ.οί έφάνη άξιον προσοχής. 
Ητο άνήρ ώσεί τεσσαρακοντούτης, μετρίου ά- 

ναστήματος, ισχνός, άλλ’ ευρύνωτος. Τό μέ
λαν γένειον αύτού ήρχ’-ζε νά λευκαίνηται, οί 
μεγάλοι αύτού καί ζωηροί οφθαλμοί ουδέποτε 
εμ.ενον ήσυχοι, έν δέ τή  φυσιογνωμία του ά- 
πετυπούτο έκφρασις ευάρεστος κάπως, άλλ' 
ουχί καί άμ.έτοχο; πανουργίας. Ή  κόμη αυτού 
ήν περιτρόχαλα κεκαρμένη, έφόρει δέ μικρόν έ- 
σχισμένον άρμάχ3 καί εύρείας ταταρικάς πε- 
ρισκελίδας.Τώ προσέφερον κύπελλον τείου,έπιεν 
ολίγον καί έμόρφασε. «Δέν μου κάμνεις τήν 
χάριν, εύγενέστατε, είπε, νά παραγγείλγς νά 
μού δώσουν ένα ποτήρι ρακί ; 'Ημείς οί Κοζά
κοι δέν τό συνειθούι/.ε τό τσάϊ».

Άπεδέχθην προθύμω; τήν παράκλησίν του' 
ό πανδοχεύς έλαβεν έκ τή ; σκευοθήκης μίαν 
φιάλην καί έν ποτήριον, τόν έπλησιασε, καί 
παρατηρήσας αύτόν άσκαρδαμυκτεί: «Α ί !  αί ! 
είπε, πάλι μ.άς άραξες τά  λημέρια μ.ας.
Άπό πού σ’ έρρηξεν έδώ ό Θεός ;»

Ο οδηγός μου έκάμμυσε τού; οφθαλμούς κατά 
τρόπον έκφραστικόν /.αί άπήντησε δια κοινής 
τίνος παροιμίας. «Ό  σπουργίτης πετούσε ’ς τό 
λιβάδι κ’ έτρωγε κανάβι' ή μάμμη τού ρηξε 
μία πέτρα καί δέν τόν πίτυχε. Καί σύ, τ ί κά
νουν οι δικοί σου ;

I · Ε'/,ίζα 1ς ί λ ά τη ς ,  ή φηγοΟ, Ι κ έ / ο υ σ »  τόπον  Xu - 
-/νιας.

2. Π ο τα μ ό ; .
3- Κ οντον  ααοτάν.ον .
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—  Τί κάνουν οί δικοί μου ; άπήντησεν ό 
πανδοχεύς διά παραιμ.ιωδών καί οΰτος εκφράσε
ω ν .Ό  τ ι  άρχιζαν νά σημαίνουν ταΐς καμπάνα ις 
διά τόν εσπερινόν, τούς έμπόδισεν ή παπαδιά' 
ό παπάς πήγε είς επισκέψεις καί οί διάβολοι 
αλωνίζουν είς τό νεκροταφεϊον.

—  Σώπα, μπάρμπα,άπεκρίΟη ό αλήτης.Σαν 
βρέξη Οά φυτρώσουν μανιτάρια, καί θά εΰρεθή 
ένα καλάθι γιά νά τά βάλη κάνεις. Τώρα όμως 
(καί έκάμμυσε καί αύθις τους οφθαλμούς) βάλε 
πάλι τό τσεκούρι είς τήν πλάτη σου1' ό δασο- 
νόμ.ος έβγήκε παγανιά...είς υγείαν τής ευγενίας 
σας! “

Ιναί ταύτα είπών έλαβε τό ποτήοιον, έποί- 
ησε τό σημεϊον τού σταυρού καί ερρόφησε τό 
ποτόν άπνευστί" είτα μ.'ε ¿χαιρέτισε καί άνέβη 
πάλιν είς τό σανίδωμα. Ουδέ λέξιν έδυνήθην νά 
εννοήσω άπό τά κορακίστικά των. Εκ τών μετά 
ταύτα γεγονότων κατενόησα, ότι ώμίλουν περί 
τών πραγμάτων τού στρατού τού Ίαίκ, οστις 
μ,όλις είχε καθυποταχθή μετά τήν ανταρσίαν 
τοΰ 1772. Ό Σαβέλιιτς έφαίνετο τά μ.έγιστα 
δυσηρεστημένος άκούων αυτους καί μετά πολ
λής υποψίας προσέβλεπεν ότέ μέν τόν πανδοχέα, 
ότέ δέ τόν οδηγόν. Τό πανδοχεΐον έν ώ κατε- 

' φΰγομεν έκειπο έν τώ μέσω τής στέππης μα
κράν τής όδού καί πάσης κατοικίας καί ώ- 
μοίαζε πολύ πρός έντευκτήριον κ/.επτών. ’Αλ
λά τί νά κάμωμεν ; ούδέ καν νά σκεφθώμεν 
ήδυνάμεθα περί άναχωρήσεως. II ανησυχία 
τού Σαβέ'λιιτς μέ διεσκέοαζε πολύ' έξηπλώθην 
έπί τίνος θοονίου' ό δε γηραιός θεράπων μ,ου 
άπεοάσισε καί αύτός έπί τέλους νά πέση έπί 
τού καλύυ.υ.ατος τής θερμάστρας ό πανδο- 
χεύς κατεκλίθη κατά γης. Μετ’ ού πολύ ήρ- 
χισε γενικόν ρογχαλητόν καί έγώ αυτός άπε- 
κοιμήθην βαθύτατα.

Τή επαύριον έξύπνησα πολύ άργά καί παρε- 
τήρησα,ότι ή καταιγίς είχε καταπαύση'ό ήλιος 
έφεγγε λαμπρός,ή δέ χιών έξηπλούτο απώτατα 
ώς πάλλευκος οθόνη. Οί ϊπποι ήσαν έζευγμένοι. 
Έπλήρωσκ τόν πανδοχέα,οστις μοί έζήτησε τό
σον ευτελές ποσόν, ¿ίστε ούδ’αύτός ό Σαβέλιιτς 
προσεπάθησε νά περικόψη τ ι έκ τής τιμής, 
παρά τήν συνήθειάν του. Αί τής παρελθούσης 
νυκτός ύποψίαι του παντελώς διεσκεδάσθησαν. 
Έκάλεσα τόν όδήγόν διά νά τόν ευχαριστήσω 
διά τήν υπηρεσίαν, τήν όποιαν προσήνεγκεν 
είς ημάς καί είπα είς τόν Σαβέλιιτς νά τώ 
δώση ήμισυ ρούβλιον ώς φιλοδώρημ.α.

Ό  Σαβέλιιτς συνωφρυώθη. «Μισό ρούβλι ! 
ανέκραξε, καί διατί ; διότι τόν έκαμες τήν 
χάριν νά τόν φέρης ό ίδιος εί; τό πανδοχεΐον ;

|. Ο ί  Φ ώ σ ο ο ι  χωρικό'.  Ι ξ α ρ τ ώ σ ι  τό ν  κ ίλ ιχυν  άπό 
χης^ζώνης ή δ ιά  λ ω ρ ΐο ο ;  εις τ χ  νιϋτα.

2 .  ‘ II θερμάαιρα /ρην.μεΰε·. ουνήβως άν τ ί  χλ ίνη ;  ε ί ;  
χυΰ; χω ρ ικού ; .

"Ας γίνη τό θέλημά σου, αύθέντα- άλλά δέν 
μάς ¿ξεχείλισαν τά  ρούβλια. "Αν άρχίσωμεν 
νά τά  σκορπάμε είς τόν ένα καί τόν άλλον Οά 
καταντήσωμεν νά μήν έχωμεν ψωμ.ί νάφάμ,ε.»

Μοί ήτο αδύνατον νά έλθω είς φιλονεικίας 
μέ τόν Σαβέλιιτς· τά  χρήματά μου κατά τήν 
ρητήν ύπόσχεσιν, τήν όποιαν τώ  έδωκα ήσαν 
είς τήν διάθεσίν του. Moi έφαίνετο όμως ολως 
άνάρμοστον καί δυσάρεστον νά μή δύναμαι νά 
ανταμείψω άνθρωπον , οστις μέ έσωσεν άν όχι 
άπό κίνδυνον θανάτου, τουλάχιστον όμως άπό 
δυσχερεστάτην θέσιν. «Καλά, ειπον άταράχως 
πρός τόν Σαβέλιιτς, άν δέν θέλης νά τώ  δώσης 
ήμισυ ρούβλιον, δός τω  κανέν άπό τά παλαιά 
ενδύματα μου’ είναι πολύ ελαφρά ένδεδυμένος. 
Λός τω  τήν xao.lovnar μ.ου εκείνην μέ τό λα- 
γοτόμαρον.

—  Λυπήσου με.πατέρα μ.ου Πιότρ Άνδρειτς 
άνεφώνησεν ό Σαβέλιιτς’ τ ί τήν χρειάζεται αυ
τούς τήν znvJoù.tar σου ; θά την πιή, το  πα- 
ληόσκυλο είς τό πρώτο καπηλειό.

—· Αυτό, γεροντάκι μου, δέν είναι ίδική 
σου δουλειά, είπεν ό άλήτης, ή τήν πιώ ή δέν 
τήν πιώ. Τ Ι εύγένειά του μου χαρίζει μίαν 
γούναν άπό τούς ώμους του', είναι τό θέλημα 
τού αφεντικού, καί δική σου δουλειά, σάν δού
λος του που είσαι, είναι νά μ.ή εναντιώνεσαι, 
άλλά νά υπάκουης.

—  Δέν φοβείσαι τόν Θεόν, ληστή άσυνεί- 
δητε, είπεν ό Σαβέλιιτς μετά πολλής άγανα- 
κτήσεως. Βλέπεις πώς το παιδί δέν ήςεύρει 
καλά τόν κόσμ.ον καί ηύρες περίστασι νά τόν 
γ  δύσης, γιά τήν καλήν του τήν ψυχήν. Τί την 
θέλεις, βρε σύ, τήν αρχοντικήν τοιυίοίυτα ; Σύ 
δέν θά ήμ.πορή; ούτε νά τήν φορέσης είς αυ
τούς τούς χονδρούς ώμ.ους σου.

—  Σέ παρακαλώ πολύ νά μή κάμνης τόν έ- 
ξυπνον. ειπον είς τόν γηραιόν θεράποντα. Φερε 
γρήγορα τήν τουλούπαν.

—  "Ω  Κύριε καί 1-)εέ μου ! άνέκραξεν στε
νών ό Σαβέλιιτς. Μία του.Ιοι'πα άπό λαγοτό
μαρο καί όλοκαίνουργη ! Καί σε ποιόν νά τήν 
δώση ! είς ένα μεθύστακα,εί; ένα κουρελιάρη.·

’Εν τούτοι; ή την./ούπα έκομ.ίσθη, ό δε ά- 
λήτης προσεπάθησεν άμέσως νά τήν φορέση. I I 
τουλούπα ή όποία είχε καταντήση στενή και 
εί; τό ίδικόν μου ανάστημα, φυσικώ τώ  λόγω 
εί; αύτόν ήτο ύπερμέτρως στενή" όμως μετά 
πολλού κόπου κατώρθωσε νά τήν φορέση. διζρ- 
ρήξας όλα; τάς όαοάς. ’Ο Σαβέλιιτς άκούων

1 ·  '  ν '  , .  ^  »τον τριγμόν τών διασπωμενων κλωστων εο*.- 
πεμπεν ύπόκωφον ίορυγην. Ό  άλήτης όμως ηυ- 

αοιστήθη σφόδρα άπό τό δώρόν μου. Με ω- 
ήγησε δέ μέχρι τής xtfiirxai; μ.ου καί μοί εί-

I. ‘ Il îiasoijMotxTi αΰττ)  οράσ·.; npoî)>.(kv Ëx x l ) ;  «uv-  
τ ώ ν  π χ λ χ ' . ώ ν  χ α ά ρ ω ν  ι ο ϋ  ν χ  δ ω ο ώ ί ΐ  μ η λ ω τ χ ;  

το ί » ;  βογ · . ίρ ον ; .
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πεν, ϋποκλιθείς ταπεινότατα: «Ευχαριστώ, εύ- 
γενέστατε, ό Θεός νά σάς άνταμείβη διά τήν 
καλήν σας καρδίαν. Είς όλην μου τήν ζωήν δέν 
θά λησμονήσω τήν καλοσύνην σας.» Έτράβηξε 
τόν δρόμον του καί έγώ τόν ίδικόν μου, χωρίς 
νά προσέχω εί; τά  κακιώμ.ατα τού Σαβέλιιτς. 
Ταχέως δ’ ¿λησμόνησα καί τό ¡ιζτουράη καί 
τόν οδηγόν καί τήν εκ λαγό)ου δέρματος τσυ- 
.Ιού.πα>'.

Φθά; είς Όρεμβούργον,έπαρουσιάσθην άπ'εύ- 
Οείας εί; τόν στρατηγόν. Ή ν  δ' ούτος άνήρ υ
ψηλού αναστήματος , κυρτωθέντος όμως άπό 
τού γήρατος. ΤΙ μακρά αύτού κόμη ήν κατά- 
λευκος. Ή  παλαιά αύτού καί τετριμμένη στολή 
εμαρτύρει στρατιώτην τών χρόνων τής αύτο- 
κρατείοας "Αννης, ή δε ξενική προφορά ήλεγχε 
την γερμανικήν καταγωγήν του. Τώ  ενεχεί— 
ρισα τήν επιστολήν τού πατοό; μου. 'Ανα-

'  » V  , ι )  / >*γνου; οε το ονο'χα του ¡χε εκυτταςε ι/.ιαν στιγ- 
μήν: «0εέ μου, είναι τόσον ολίγα χρόνια πού 
ό Άνδρέας ΙΙέτροβιτς ήταν ’ ς τήν ηλικίαν τή 
δική σου’ καί τώρα, 'δες τ ί παλληκαρά γυιό 
πού έκαμε ! Ά  ! τά  χρόνια έκεΐνα τά  ’δικά 
μας ! . . .»  Άποσφραγίσας τήν επιστολήν ήρ- 
χισε νά τήν άναγινώσκη ταπεινή τή φωνή, άρ- 
τύων τήν άνάγνωσιν δι’ ιδίων παρατηρήσεων. 
«Κύριε, ελπίζω, ότι ή Ύμετέρα Έ ξοχότης...» 
Τ ί Οά είπούν αύταΐς ή ζσιριρόιιαιτ. ; ΓΙούφ ! 
Καλέ, καί δέν έντράπη ; Δέν σού λέω, πρέπει 
νά φυλάμε καί τήν πειθαρχία, άλλά πάλιν έτσι 
γράφουν 'σέ παλαιούς συντρόφους ; . . . «Ή  ύ
μετέρα έξοχότης δέν θά έλησμόνησε ! . . .»  Έ  !
. . .«Κ α ί ! . .  . ότε. . .ύπό τόν μακαρίτην στρα- 
τάρχην Μύνιχ . . . κατά τήν εκστρατείαν . . . 
καθώς κα ί. . . τήν μικράν Καρολίναν ;»  Α ϊ ! 
αί, Ιιπιάβΐ·!1 Θυμάται τό λοιπόν άκόμη τά  πά
λη ά μας ;

« Τώρα ά; ελθωμεν είς τό  προκείμενον . . . 
Σάς άποστέλλω τόν κατεργάρην τόν υιόν μου. 
. . . »  Χμ. ! . . . « νά τόν κρατή μ.ε χειρόκτια 
σκαντζοχοίρου . . . »  Τ ί είναι πάλι αύτά τά 
χειρόκτια ; κάποια ρωσσική παροιμία Οά ήναι.
. . . Τί θά είπή νά τόν κρατή μέ χειρόκτια 
σκαντζοχοίρου ; ήρώτησε στραφείς πρός με.

—  Θά είπή, τώ  άπεκρίθην, ύποκριθείς άφέ- 
λειαν, νά μεταχειρίζεσθε ένα μ.έ τό  καλό, όχι 
μέ πολλήν αυστηρότητα, νά τού δίδετε μεγά- 
λην ελευθερίαν. Αύτό σημαίνει ή παροιμία . . .

—  Χούμ ! καταλαβαίνω. . . «Καί νά μή τού 
διδη; ελευθερίαν ! . . . »  "Οχι- φαίνεται πώς τά 
χειρόκτια κάτι άλλο σημαίνουν . . . .

« ’Εσωκλείω τόν διορισμόν του . . .» Πού εί
ναι ; Α  ! νά τος ! . . . «Νά τόν έγγράψητε είς 
τά σύνταγμα τού Σεμενόφσκη . . . >. Καλά, 
καλά, θά γίνη οτι χρειάζετα ι.. . Γ «Νά,μοΙ 
έπιτρέψης νά σέ άσπασθώ χωρίς πολλά; έθιμο-

1. 'λδιλφές.

τυπίας, καί . . . ώς παλαιός φίλο; καί σύντρο
φος. » Ά  ! τέλος πάντων τό θυμήθηκε . . . κτλ. 
κτλ . . . Λοιπόν, πατεράκη μου, είπεν άφ’ ού 
¿περάτωσε τήν άνάγνωσιν τή ; επιστολής. Θά 
γίνης αξιωματικός είς τό  σύνταγμα τού *** καί 
διά νά μή χάνωμεν καιρόν άπό αύριον πήγαινε 
είς τό φρούριον Βελογόρσκ, όπου θά ύπηρετής 
ΰπό τάς διαταγάς τού λοχαγού Μιρονώφ, 6 
όποιος είναι πολύ καλός καί ανδρείος σ τ ;α τ ι-  
ώτης. Έκεΐ θά ύπηρετήσης πραγματικώ; καί 
Οά μάθης τ ί  έστι πειθαρχία. Δέν είναι ή δου
λειά σου εδώ είς τό Όρεμβούργον' είς ένα νέον 
αί διασκεδάσεις είναι επικίνδυνοι. Σήμερον σέ 
προσκαλώ νά γευματίσωμεν όμού.»

« ’Από τή βροχή 'ς τό χαλάζι, διενοήθην. 
Καί τ ί μέ ώφέλησεν ότι ήμην λοχίας τών σω
ματοφυλάκων άπό τήν κοιλίαν τής μητρός μου 
άκόμη ; ΙΙού κατήντησα ύστερα άπό αύτό ; είς 
το σύνταγμα τού *** καί είς απόκεντραν φρού
ριον, εί; τά  σύνορα τών Κεργιζίων καί Καϊζα- 
κίων στεππών. » Έγευμάτισα παρά τώ  ’Ανδρέα 
Κάρλοβιτς, όμού μετ’ αύτού καί τοΰ γηραιού 
ύπασπιστού του. Ή  τράπεζα τού στρατηγού 
διεκρίνετο διά τήν αύστηράν γερμανικήν οικο
νομίαν, στοχάζομαι δέ ότι ή ιδέα πώς θά είχε 
την ύποχρέωσιν νά μέ προσκαλή ένίοτε νά συμ- 
μερι'ζωμαι τό λιτόν γεύμά του συνετέλεσε κά
πως είς τήν ταχεΐαν έκσφενδόνησίν μου είς ά- 
πώτατον σταθμόν. Τή επαύριον άπεχαιοέτισα 
τόν στρατηγόν καί άνεχώρησα μ,εταβαίνων είς 
την νέαν θέσιν μου.

Γ'

77 ) φ ρ ο ύ ρ ι ο · .

Τό φρούριον Βελογόρσκ έκειτο είς άπόστασιν 
τεσσαράκοντα βερστίων άπό τού Όρεμβούργου. 
’Από τής πόλεως ταύτης ή όδάς διέρχεται πα- 
ραλλήλως τών απόκρημνων οχθών τού Ίαίκ. 
Ο ποταμός δέν είχεν άκόμη παγώσει, καί τά 
μ,ολοβδόχροα αυτού ύδατα είχον μελανωπόν 
χροιάν, μεταξύ τών ΰπό τής χιόνος κεκαλυμ- 
μένων όχθών. ΓΙρά έμού έξηπλούντο αί κιργί- 
σιαι στέππαι. "Ημην βεβυθισμένος είς σκέψεις, 
κατά τό πλεΐστον άνιαράς · ό έν τώ  φρουρίω 
βίος δέν μοί έφαίνετο πολύ ευχάριστος, ποοσε- 
πάθουν δε νάναπαραστήσω διά τής φαντασίας 
όποΐός τις  ήτο ό μέλλων διοικητής μου, ό λο
χαγός Μιρονώφ.Έφανταζόμην δ’αύτάν γέροντα 
αυστηρόν καί δύστροπον,ούδέν άλλο γινώσκοντα 
εκτός τής υπηρεσίας καί έτοιμον νά μοί έπι- 
βάλη κράτησιν διά τήν έλαχίστην αφορμήν. 
Επήλθε τό λυκόφως, ποοεχωρούμεν δέ μετά 
πολλής ταχύτητος.

«Είναι μακράν άπ’ εδώ τό φρούριον ; ήοώ- 
τησα τόν ηνίοχον.

—  Νά το, φαίνεται», άπεκρίΟη εκείνος.
"Ε στρεψ α  κύκλω  τού ς  οφθαλμούς, περιμένων
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νά ι'δω ΰψηλάς έπάλξεις , τείχη καί τάφρον , 
άλλ’ είδον ¡/.όνον μικρόν χωρίον περιπεφραγμέ- 
νον διά ξυλίνων χαράκων καί ούδέν πλέον. Εις 
τό  £ν ριέρος ΰψούντο τρεις ή τέσσαρες σωροί ά
χυρου, κεκαλυμμένοι υπό χιόνος,είς τό άλλο δε 
άνεμόμυλος, οΰ αί πτέρυγες, έκ χονδρού φλοιού 
φιλύρας κατασκευασμέναι, έκρέμαντο νωθραί.

« Πού είναι λοιπόν τό φρούριον ; ήρώτησα 
έκπληκτος.

—  Μά αυτά είναι», είπεν ό ηνίοχος δεικνύ- 
ων μοι τό χωρίον εις δ είσηρχόμεθα.

Είδον παρά την πύλην παλαιόν σιδηρούν κα- 
νόνιον. Α ί οδοί ήσαν στεναί καί σκολιαΓ σχε
δόν άπασαι αί (“σ ία ι1 ησαν καλαμοσκεπείς.Διέ
ταζα νά μ'ε όοηγήσωσιν εις την οικίαν τού φρου
ράρχου, καί σχεδόν παρευθύς ή χ ιβ ίτχα  μου έ- 
σταμάτησεν έμπροσθεν μιάς ξύλινης οικίας, ώ- 
κοδομημένης επί τίνος υψώματος πλησίον τής 
εκκλησίας, ήτις επίσης ήτο ξυλίνη.

Οϋδείς ηλθεν είς προύπάντησίν μου.Έκ των 
πρόθυρων είσήλθον «μέσω; εις τόν άντιθάλα- 
μον. Γηραιός απόμαχος, καθήμενος παρά τινα 
τράπεζαν ένησχολεϊτο νά προσράψν) κυανούν 
έμβάλωμα είς τον άγκωνα πράσινης στολής. 
Τώ  είπον νά μέ άναγγείλ·/]. «Έμβα, πατεράκη 
μου, μοι είπεν ό απόμαχος, οί ίδικοί μας εί
ναι μέσα».

Είσήλθον είς καθαρώτατον δωμάτων,έσκευ- 
ασαένον κατά τόν παλαιόν τρόπον.Έν τινι γω 
νία υπήρχε σκευοθήκη πεοιέχουσα πινάκια καί 
υαλικά. Έκ τού τοίχου έκρέματο έντός πλαι
σίου μεθ’ ύάλου έγγραφον διορισμού άξιωματι- 
κού. Πέριζ δέ τού πλαισίου εκείνου ήσαν το- 
ποθετημέναι εικόνες έκ φλοιού άπεικονίζουσαι 
την "Α.ίίύϋΐΥ τής Κονστρίνης καί την τού '()- 
τοάχωΰ, την Έ χ .ϊο γ ή ν  τϊ)υ τύρφης καί τόν 
Έτταφιασ/ιόν τού γάτου υπό τώχ ποντιχώτ. 
Πλησίον τού παραθύρου εκάθητο γραϊα γυνή, 
φορούσα πόλκαν καί τήν κεφαλήν έχουσα πε- 
ριδεδεμένην διά μανδηλίου. Κατεγίνετο δε νά 
τυλίσση τολύπην έκ νημάτων, ών στεφάνην 
είχε περί τάς χεΐρας αυτού παραλλήλως τεθει
μένα;, μικρόσωμου γερόντιου, έτερόφθαλμον, 
φέρον στολήν αξιωματικού.

• Τί αγαπάτε, πατεράκη μου ;» μ.οί είπε 
χωρίς νά διακόψγ τήν εργασίαν. Τή άπεκρί- 
θην, ότι ήλθον νά υπηρετήσω είς τόν στρατόν 
καί ότι κατά καθήκον έσπευσα νά παρουσια- 
σθώ είς τόν κύριον λοχαγόν. Λέγων δέ ταύτα 
έστράφην πρός τόν έτερόφθαλμον γέροντα, ον 
ΰπέλαβον ώς τόν φρούραρχον. Άλλ.’ ή καλή 
δέσποινα διέκοψε τόν λ.όγον, ον έκ των προτέ- 
ρων είχον προετοιμάσει.

« Ό  Ίβάν Κούσμιτς^ δέν είναι έδώ, ει- 
πεν. Έπήγε νά έπισκεφθή τόν παπά Γαρασίμ.

1. Κ ζ λ ύ δ α ι  χ ω ρ ιχ ά ί · .
3 . Ί< · ·ν ν ΐ ) {  υίό; Κβομί.

’Αλλά τό ίδιον είναι,είμαι ή γυναίκα του.Σάς 
παρακαλούμεν νά μάς άγαπάτε καί νά μάς έχε
τε είς τήν εύνοιάν σας1 .Κάθησι,πατεράκη μου».

Έφώναξε μίαν υπηρέτριαν καί τής είπε νά 
προσκαλέση τόν ονρ ιαύ ι-ίχ .3 Τό μικρόσωμον γε
ρόντιαν μέ παρετήρησε περιέργως διά τού μο
ναδικού οφθαλμού του. «Νά τολμήσω νά σάς 
έρωτήσω μοί είπεν, είς ποιον σύνταγμα κατε- 
δέχθητε νά ΰπηρετήσητε ;» Ηυχαρίστησ* τήν 
περιεργίαν του.

«Νά τολμήσω άκόμη νά σάς έρωτήσω. έςη- 
κολούθησε, διατί κατεδέχθητε νά μετατεθήτε 
άπό τούς σωματοφύλακας είς τόν σταθμόν
μ *ς ;»

Άπεκρίθην, οτι μετετέθην κατ’ άνωτέραν 
διαταγήν.

«Πιθανόν διά πράξεις μή άρμοζούσας είς 
αξιωματικόν τής σωματοφυλακής, προσέθηκεν 
ό άκάματος ανακριτής.

—  Θά παύσης νά λ,έγης άνοησίας ; τω  εί
πεν ή σύζυγος τού λοχαγού. Τό βλέπεις πολύ 
καλά, ότι ό νέος είναι κατακουρασμένος άπό 
τόν δρόμον. "Αλλο καλλίτερο δέν έχει νά κά- 
μνγι παρά νά άποκρίνεται είς τάς έρωτήσεις 
σου. Κράτει καλλίτερα τά  χέρια σου. Καί σύ, 
πατεράκη μου, έξηκολούθηοε στραφεΐσα πρός 
με, μή λυπεΐσαι πολύ, διότι σ’ έχωσαν είς τήν 
ποντικότρυπά μας" δέν είσαι ούτε ό πρώτος, 
ούτε ό υστερινός. Υποφέρει κανείς, δέν σού λέ
γω, άλλά μέ τόν καιρόν συνειθίζει. Ίδές τον 
Σβαμπρίνη τόν Άλέξεϊ "Ιβανιτς, είναι τώρα 
τέσσαρα χρόνια πού τόν έφεραν έδώ δΓ ένα φό
νον πού έκαμε. Ό  Θεός μόνος είςεύρει τ ί συμ
φορά τόν ηύρε. Μιά ημέρα έβγήκε άπό τήν πό- 
λιν μέ ένα άνθυπολοχαγόν καί είχαν πάρει μα- 
ζύ των καί ξίφη καί ήρχισαν νά κτυπιούνται 
καί ό Άλέξεϊ "Ιβανιτς έσκότωσε τόν άνθυπο
λοχαγόν , καί μάλιστα ήσαν έμπρός καί δύο 
αάρτυρες. Τί τά θέλεις’ όταν σού’ρθη τά κακό 
δέζου το γιά άγιασμά».

Εκείνην τήν στιγμήν είσήλθεν ό ο ύ ρ ια δ τ ίχ , 
νέος καί ωραίος Κοζάκο:’ «Μάξιμιτς, τω  είπεν 
ή σύζυγος τού λοχαγού, νά δώσης κατάλυμα 
είς τόν κύριον αξιωματικόν, καί νά είναι καθώς 
χρειάζεται.

—  "Οπως ορίζετε , Βασίλισσα Ίεγορόβνα , 
άπεκρίθη ό ούριαόνίχ . Νά βάλω τήν εύγενίαν 
του είς τό σπίτι τού Ίβάν ΙΙολεγιάϊεφ ;

—  Τί κουραφέξαλα είναι αύτά, Μάξιμιτς, 
ΰπολ,αβούσα είπεν ή φρουραρχίνα’ τό  σπίτι τού 
ΙΙολεγιάϊεφ πέφτει στενόχωρου, καί έπειτα εί
ναι καί κουμπάρος μου’ καί έπειτα δεν λησμο
νεί αύτός ποτέ του πώς είμεθα άνώτεροί του. 
‘Οδήγησε τόν κύριον αξιωματικόν. . . Πώς σάς 
λέγουν, πατεράκη μου ;

1 .  Τ ύ π ο ι  ς ιλ ο ο ρ ο ο ύ νη ς ·
3 ·  ' Γ π ο δ ι ί α τ ι Ρ ο ι  ¿ ζ ι ω μ α ε ι χ έ ι  τ α *  Κ βζά χω ν.

Τ I Α Κ ϊ

—  Πιάτρ Άνδρέιτς.
—  ’Οδήγησε τόν ΠιότοΆνδρέιτς είς τού Συ

μεών Κουζώφ. Ό  άχρεΐος άφησε καί ’μπήκε τό 
άλογό του είς τόν κήπον μ.ου καί αφάνισε τά 
λαχανικά’ είναι όλα έν τάξει, Μάξιμιτς ;

—  Δόξα τώ Θεώ ησυχία καί τάξις, άπε
κρίθη ό Κοζάκος’ μόνον ό δεκανεύς ΙΙροκορώφ 
έπιάσθη είς τό λουτρόν μέ τήν γυναίκα Οΰστή- 
νια ΙΙεγουλίνα γιά ένα κουβά ζεστό νερό.

—  Ίβάν Ίγνάτατς,είπεν ή σύζυγος τού λο
χαγού πρός τό έτερόφθαλμον γερόντιου,νά δι- 
κάσίρς αύτήν τήν ύπόθεσιν. νά ίδής ποιος άπό 
τούς δύο έπταισε καί νά καταδικάσφ καί τούς 
δύο.

—  Καλά, Μάξιμιτς, πήγαινε είς τήν ευχήν 
τού Θεού.

—  ΙΙιότρ Άνδρέιτς,ό Μάξιμιτς θά σάς όδη- 
γήση είς τό κατάλυμά σας.»

Άπεχαιρέτισα αυτούς’ ό ΟύριαύνΙκ μέ ώ- 
δήγησεν είς μίαν ίο6αν κειμένην έπί τής άπο- 
κρήμνου όχθης τού ποταμού, είς τό άκρον τού 
φρουρίου.Τό ήμισυ τής καλύβης κατείχετο υπό 
τής οικογένειας τού Συμεώνος Κουζώφ, τό  δέ 
έτερον παρεχωρήθη είς έμέ. Τό ήμισυ αύτό ά- 
πετελεϊτο ές ένάς δωματίου άρκούντως καθα
ρού διγ,ρημένου διά διαφράγματος είς δύο. Ό  
Σαβέλιιτς ήρχισε τήν τακτοποίησιν καί έγώ έ- 
θεώμην τά πέριξ διά τού στενού παραθύρου. Ε 
νώπιον έμού έξετείνετο άδενδρος καί θλιβερά 
τήν όψιν στέππη, έπί δέ τής κλιτύος ήσαν έ- 
κτισμέναι καλύβαι. "Ορνιθές τινες έπλανώντο 
έν τή όδώ, καί μία γραϊα ϊσταμένη έν τώ  προ- 
θύρω καί κρατούσα σκάφην είς τήν χείρα έμαύ- 
λιζε χοίρους, οίτινες άπήντων είς τήν πρόσ- 
κλησιν διά φιλίου γρυλλισμού. Καί είς τοιού- 
τον τόπον ήμην καταδεδικασμένο; νά διέλθω 
τήν νεότητά μου ! . . . Πικρά θλϊψις έπλά- 
κωσε τήν καοδίαν μου’ άπεμακρύνθην τού πα
ραθύρου καί κατεκλίθην χωρίς νά δειπνήσω, 
μή προσέχων είς τάς παρορμήσεις τού Σαβέ- 
λ.ιιτς, οστις άδημονών έπανελάμβανεν άδιαλεί- 
πτως. «Κύριε καί Θεέ μου ! δέν θέλει νά βάλν) 
τίποτε είς τό  στόμα του. Τ ί θά εϊπ·/ι ή κυρία 
μου, άν τό παιδί μας άρρωστήσγι;»

Τή έπαύριον άμα ήρχισα νά ένδύωμαι, καί 
ήνοιξεν ή Ούρα τού δωματίου, είσήλθε δέ νεα
ρός άξιωματικός, μικρόσωμος, τήν μέν όψιν 
ούχί ευειδής, άλλά ζωηρότατος ώς έφαίνετο έκ 
τής ήλιοκαούς μορφής αυτού. «Συγγνώμην, μοί 
είπε γαλλιστί, άν έρχωμαι οϋτω πως άνευ δια
τυπώσεων νά γνωρισθώ μεθ’ ΰμών. Έμαθον 
χθες τήν έλευσίν σας καί ή έπιθυμία νά ϊδω 
έπί τέλους μίαν άνθρωπίνην μορφήν τοσούτον 
ί«χυρά άνεπτύχθη έν έμ.οί. ώστε δέν έδυνήθην 
νά περιμείνω περισσότερον.Θά έννοήσητε τούτο 
οταν μείνητε ένταύθα πολύν χρόνον.» Έμάν- 
τ ιυ σ α  ευκόλως, ό τ ι  ο ΰ το ς  ή τ ο  ·  ά ξ ιω μ α τ ικ ό ς ,

όστις άπεβλήθη τής φρουράς ένεκα τής μονο- 
μαχίας. Έσχετίσθημεν. Ό  Σβαμπρίνη; ήτο 
λίαν πνευματώδης. Ή  συνομιλία αυτού ήτο 
γοργή καί εύχάριστος. Μοί περιέγραψε λίαν ζω- 
ηρώς καί άστείως τήν οικογένειαν τού φρουράρ
χου, τήν κοινωνίαν καί έν γένει όλην τήν χώ
ραν, εις τήν όποιαν μέ έρριψε ή μοϊρα. Έγέλων 
ές όλης καρδία; άκούων αύτόν, ότε διέκοψεν 
ημάς αύτός έκεΐνος ό άπόμαχος. τόν όποιον 
είδον τήν προτεραίαν έμβαλλώνοντα τήν στο
λήν του έν τώ  άντιθαλάμω τού λοχαγού’ ού- 
τος είσελθών μέ προσεκάλεσεν είς γεύμα έκ μέ
ρους τής Βασιλίσσης Ίεγορόβνα;’ ό Σβαμπρί- 
νης έδήλωσεν, οτι θά μέ συνοδεύση.Ότε έπλη- 
σιάσαμεν είς τήν οικίαν τού φρουράρχου είδο- 
μεν έπί τής πλατείας εικοσάδα γηραιών άπο- 
μάχων, μέ μακράς ούράς κόμης καί τρικώ- 
χους πίλους, παρατεταγμένους έν τά ξει μά
χης. Εμπροσθεν αύτών ϊστατο ό φρούραρ
χος γέρων άκμαΐος έτι καί ύψηλόσωμος, φορών 
κοιτωνίτην καί βαμβακερόν σκούφον.Ίδών ημάς 
έπλησίασε’ μοι είπε φιλόφρονά; τινας λόγους 
καί έπανέλαβεν έκ νέου τά  προστάγματα’ εΐ- 
μεθα διατεθειμένοι νά σταθώμεν ίνα ίδωμεν 
τά γυμνάσια’ άλλ’ έκεΐνος μάς παρεκάλεσε νά 
μεταβώμεν παραχρήμα είς τής Βασιλίσσης Ί -  
εγορόβνας, ύποσχεθείς, ότι θά έλθη καί αύτός 
άμέσως. « Έδώ, μάς είπε δέν έχετε βεβαίως 
τίποτε νά ίδήτε. »

Ή  Βασίλισσα Ίεγορόβνα έδεξιώθη ήμάς μεθ’ 
άπλότητος καί άφελείας, καί προσηνέχθη πρός 
με, ώς άν ήμην οίκειότατος αυτή. Ό  απόμα
χο; καί ή Παλάσκα, έστρωσαν τήν τράπεζαν. 
«Τ ί έπαθε σήμερα ό Ίβάν μου καί γυμνάζει 
τόσην ώραν τόν στρατόν ; είπεν ή γυνή τού 
φρουράρχου. Παλάσκα,πήγαινε καί φώναξέ του 
νά έλθη νά φάμε. Μά τ ί έγεινεν ή Μάσσα ;»

Μόλις ποοέφερε τό όνομα τούτο είσήλθεν είς 
τό δωμάτιον δεκαεξαέτις νεάνις, στρογγυλο
πρόσωπος, ροδοκόκκινος,ής ή κόμη κατέπιπτεν 
είς πλεξίδας προσδεδεμένας όπισθεν τών ώτων, 
τά όποια ήσαν κατακόκκινα έξ αίδούς καί στε
νοχώριας. Έκ πρώτης όψεως δέν μοί ήρεσε πα- 
ραπολύ’ τήν παρετήρουν ών προκατειλημμένος 
έκ τών λόγων τού Σβαμπρίνη όστις είχε πα- 
ραστήση τήν Μαρίαν, τήν κόρην τού λοχαγού, 
ώς εύήθη. Ή  Μαρία Ίβανόβνα υπήγε καί έκά- 
θησεν είς μίαν γωνίαν καί ήρχισε νά ράπτη. 
Έ ν τω  μεταςύ έφεραν τό στσί1 καί ή Βασί
λισσα Ίεγορόβνα βλέπουσα, ί τ ι  έβράδυνε νά 
έπανέλθ·/) ό σύζυγος αυτής έστειλε καί πάλιν 
τήν Παλάσκαν νά τόν καλέσνι.

«Είπε τού άφεντικού σου πώς οί μουσαφι- 
ραΐοι περιμένουν’ τό  στσί κρυώνει. Δόςα τώ 
Θεφ τά γυμνάσια δέν θά φύγουν, καί θά ίγγ 
τόν καιρόν νά ξελαρυγγίζεται, όταν Οέλγ.»

1 .  ’ Ρωααιχον ρ ό φ η μ » ,  i x  χ ρ ί α ι β ;  χ α ί  ό :π ρ ίω ν .
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Ό  λοχαγός ήλθε μετά μικρόν συνοδευόμενος 
ύπό του μονόφθαλμου γεροντίου.

»Τί εϊνε αϋτά, πατεράκη μ.ου ; τφ είπεν ή 
σύζυγός του. Τόσην ώραν τώρα είναι στρωμένο 
τό τραπέζι, καί έστάθη αδύνατον νά σε ξεκολ
λήσω μεν.

—  Άμμή βλέπεις, Βασίλ.ισσα Ίεγορόβνα, ά- 
πεκριθη ό Ίβάν Κούσμιτς, είχα τον νούν μου 
εις τήν υπηρεσίαν, έγύμναζα τά στρατιωτά
κια μου.

—  Έλα, έλα, ύπολαβοΰσα είπεν εκείνη,αϋτά 
είναι καυχησιολογίαις. Τά γυμνάσια δέν τούς 
ταιριάζουν διόλου, καί σύ δέν καταλαβαίνεις 
κουκούτσι απ' αϋτά. Καλλίτερα θά έκαμνες 
άν έμενες εις τό σπίτι διά νά κάμνης πάντα 
τήν προσευχήν σου" πολύ καλλίτερο θά ή τον 
αύτό, σέ βεβαιώνω ‘Ορίστε, κύριοι, εις τό τρα
πέζι σάς παρακαλώ.»

Έκαθήσαμεν εις τήν τράπεζαν.Ή Βασίλισσα 
Ίεγορόβνα δέν έκλεισεν ούδέ στιγμήν τό στόμα 
της,άλλά μέ έβάρυνεν άκαταπαύστως διά παν
τοίων έοωτήσεων· τίνες ήσαν οϊ γονείς μου, άν
»Υ > . . “ΐει,ων , που κκτωκουν , τινκ περιουσίαν ει^ον . 
Μαθοΰσα δέ, ότι ό πατήρ μου είχε τριακοσί- 
ους χωρικούς:

«Τήραζε έκεϊ ! άνεοώνησε, τί πλούσιοι άν
θρωποι εύρίσκονται είς αύτόν τόν κόσμον ! Καί 
ήμεΐς, πατεράκη μου, όσο διά ιί-υγάς1, έχομεν 
μόνον τήν υπηρέτριαν μας Παλάσκα. Δόξα σοι 
ό Θεός όμως τά κουτσοπερνούμε καί έμεΤς. Μό
νον ένα τριβέλι έχομεν, τήν Μάσσα' είναι, βλέ
πεις, κόρη της ’παντρειάς. Καί τί προίκα έχει ; 
Μίαν κτένα καί δέκα καπίκια διά νά πηγαίνει 
είς τό λουτρόν δυά φοραΐς τό χρόνο. "Αν εΰρεθή 
κάνεις καλός χριστιανός, καλά ! αλλιώς έτσι 
θά γεράσν) άνύπανδοη».

Έκύτταξα τήν Μαρίαν Ίβανόβνα· είχε γεί- 
νει κατακόκκινη καί τά δάκρυα της εσταζον 
είς τό τρυβλίον της. Τήν έλυπήθην,καί εσπευσα 
νάλλάζω θέμα ομιλίας.

"Ήκουσα νά λέγουν, είπα λίαν προσφόρως, 
ότι οϊ Βασκίρ σκοπεύουσι νά προσβάλωσι τό 
φρούριον σας.

—  Ποιος σου είπεν αύτό, πατεράκη μου ; 
ύπέλαβεν ό Ίβάν Κούσμιτς.

—  Τό ήκουσα είς τό’Ορεμβοΰργον,άπεκρίθην.
—  "Ολα αυτά είναι άνοησίαι, είπεν ό φρού

ραρχος. τόσον καιρόν τώρα δέν έχει άκουσθή τί
ποτε. Οί Βασκίρ είναι καταφοβισμένοι· τό ί
διο καί οι Κιργίσιοι" τούς έδώσαμε πολύ καλά 
μαθήματα. Δέν θά τολμήσουν νά μας προσ
βάλουν καί άν τούς πέραση καμμιά τέτοια ι
δέα, θά τούς κάμω νά τούς πιάση τέτοια τρο
μάρα,όπου δέν θά έχουν άνάκαρο νά κουνηθούν 
νϋτε ύστερα άπό δέκα χρόνια.

—  Καί δέν φοβεϊσθε. έξηκολούθησα στραφείς
1.  ' Ρ ω ι α ι π ί  ψ  ν χ  *  ί  λ έ γ ο ν τ α ι  ο !  δο νλοηάρο ιχο ι .

πρός τήν σύζυγον τού διοικητού νά μένετε μέσα 
είς Sv φρούριον, τό όποιον είναι εκτεθειμένου είς 
τοιούτους κινδύνους ;

—- Ή συνήθεια καί τί δέν κάνει, πατεράκη 
μου ; άπεκρίνατο αϋτη. Άπό 'δώ καί είκοσι 
χρόνια, τόν καιρόν πού μάς μετέθεσαν άπό τό 
σύνταγμα εδώ, δέν ήμπορεΤς νά φαντασθής πό
σον τούς έφοβούμην αυτούς τούς καταραμένους 
απίστους. "Εφθανε μόνον νά έβ)επα καμμιά 
φορά τόν τρίχινον σκούφον, ή νά ήκουα τά μουγ- 
κοητάτων καί τί νά σού είπώ,πατέρα μου,τούρ- 
τουρας μ’έπιανε ! Καί τώρα τόσω πολύ έσυνεί- 
θισα πού άν έλθουν καί μού είπούν πώς οί λη- 
σταί περιτριγυρίζουν τό φρούριον ούτε θά τό 
κουνήσω άπό τήν Οέσιν μου.

— 'ΓΙ Βασίλισσα Ίεγορόβνα είναι γενναιότα
τη, παρετήρησε σοβαρώς ό Σβαμπρίνης.Ό Ίβάν 
Κούσμιτς τό είξεύρει πολύ καλά.

—  Βέβαια.βέβαια ! είπεν ό Ίβάν Κούσμιτς, 
δέν είναι άπό έκείναις όπού φοβούνται.

-— Καί ή Μαρία Ίβανόβνα ήρώτησα τήν μη- 
τέία της, είναι καί αυτή τολμηρά ώς σείς ;

—  Ή  Μάσσα I άπεκρίθη ή κυρία · όχι , ή 
Μάσσα είναι δειλή. Έως τήν σήμερον ακόμη 
μια τουφέκια νάκούση τρέμει σάν τό φύλλον. 
ΙΙάνε τώεα κάνα δυό χρόνοι, πού τού κατέβη 
ή ιδέα τού Ίβάν Κούσμιτς, νά ρήξη τό κανόνι 
του τήν ημέραν τής εορτής μου καί τόσο πολυ 
έτρόμαξε τό καύμένο τό περιστεράκι μου, πού 
ολίγον έλειψε νά τήν χάσωμεν. ’Απ' εκείνην 
τήν ήμέραν, δέν έρρήξαμεν ποτέ αύτό τό κα
ταραμένο τό κανόνι.»

Ήγέρθημεν τής τραπέζης· ό λοχαγός καί ή 
σύζυγος αύτού ΰπήγον νά κοιμηθώσι τόν με
σημβρινόν ύπνον των. Έγώ δέ μετέβην είς τήν 
οικίαν τού Σβαμποίνη, όπου διήλθομεν όμού 
τήν εσπέραν.

[ "Κ π ΐ ΐβ ι ι  M v / fc lt * ] .  * * Π .

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΟΓ ΚΑΛΟΥ

Όταν εντός δυσφήμου καταγωγίου κοινωνι
κόν τι απόβρασμα έμπήξγ, τό έγχειοίδιόν του 
είς τά στήθη ένάς όμοιου του, όταν άχρεϊός τις 
άναρριχηθή τοίχους, συντρίψη Ούρας, άνοιξη 
χρηματοκιβώτια καί κλέψω λαχειοφόρους τινάς 
ομολογίας τής Εθνικής Τραπέζης, όταν λωπο
δύτου τινός ή επιτήδεια χειρ ύφαρπάση τό ώρο- 
λόγιον ή τό χαρτοφυλάκιον άπό τού θυλακίου 
άκάκου τινός χωρικού, ή πράξις των διαλαλεί- 
ται έν άκαρεΐ" αί εφημερίδες,άμιλλώμεναι ποία 
πρώτη νά τήν άναγγείλη είς τό κοινόν, ένδια- 
τρίβουσι μετά τίνος αυταρέσκειας είς τάς χ.ω- 
μειδυλιακάς ή τραγικάς αυτών λεπτομερείας' 
κ'έν ώ πάσαι έν χορφ διατυμπάνισαν αύτάς μέ- 
χρις ού έξικνεΐτο ή φωνή των, έκ φόβου μή δέν
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γνωσθή, μή δέν διαδοθή έπαρκώς τό διαπρα- 
χθέν πλημμέλημα ή κακούργημα, έρχεται καί 
τό άστιη 'ο ιηχΑ ι· ί ε .Μ ο ν ,  όπερ μετά τής γνω
στής αύτφ άφελείας εξαγγέλλει έπισήμως πλέον 
αύτό άνά τήν Ελλάδα.

Όταν δέ ¡ ιεγ ά .Ιη  τ ις  <Ίίχη πρόκειται νά γείνν) 
ή κοινωνία συνταράσσεται' τό σκάνδαλον κρα
τούν σάλπιγγα περιφέρεται τάςάγυιάς καί συγ- 
καλεΐ τό πλήθος' αί ξύλιναι κιγκλίδες τού δι- 
καστηοίου μόλις συνέχουσι τά πλημμυρούντα 
τού ακροατηρίου κύματα' οί πρακτικογράφοι 
έχουσιν έξεσμένα δέκα μολυβδοκόνδυλα διά τάς 
σημειώσεις των' καί μάς περιγράφουσι τήν δί
κην δι' όλου αυτών τού οίστρου, αφηγούμενοι 
τά ιστορικόν αύτής, βιογραφούντες τόν κατη
γορούμενον ή τήν κατηγορουμένων,άναλύοντες 
τόν εγκέφαλόν των, άνατέμνοντες την ψυχήν 
των καί ή κοινωνία έχει προσηλωμένα εκεί τά 
βλέμματά της μετ’ άκρατή του περιεργίας' καί 
όσον μέγα,κακοήθες, φρικαλέον, παταγώδες υ
πήρξε τό πλημμέλημα ή τό κακούργημα,τόσω 
περισσότερον παραμένει έν τή μνήμη αύτής ό 
διαπράξας αύτό ώς ήρω; φανταστικού τινο; 
μύθου.

Άλλ' όταν άγαθή τις πράξις διαπράττηται 
■— δέν εννοώ δ’ αγαθήν πράξιν τήν μή στοιχί- 
ζουσαν τίποτε είς τήν καρδίαν καί έλάχιστόν είς 
τόπλήρες βαλάντιον,τήν πράξιν τής οποίας σκο
πός είνε νά διέλθγ διά τού τυμπάνου τής δη
μοσιογραφίας καί μάς έκκωφάνγ,— όταν αληθώς 
άγαθή τις πράξις διαπράττηται,έμπλεως γεν
ναιότητας, άφοσιώσεως,αόταπαρνήσεως, ανδρα
γάθημα Οελήσεως , θρίαμβος τής καρδίας , ή 
πράξις αύτη δέν διασκελίζει τήν φλιάν μιας 
οικίας, μένει τεθαμμένη, έστω καί ύπό τά άνθη 
τής ευγνωμοσύνης, είς τά βάθος δύω ή τριών 
καρδιών'ή κοινωνία δέν προσηλόνει επί τού με- 
τριόφρονος εργάτου αύτής τά άπειρα βλέμματά 
της' διότι ή αληθινή άρετή δέν περιφέρεται 
τάς άγυιάς μέ τήν σάλπιγγα είς τό στόμα,καί 
δέν συγκαλεϊ τό πλήθος' ή ιχνηλασία τών εφη
μερίδων δέν εισδύει μέχρι τής κρύπτης αύτής· 
τό δέ άσζι>>·οιιιχο?· ύ ε ΐ τ ίο ν  κρίνει έαυτά αναρ
μόδιον όταν πρόκηται περί αρετής.

Λοιπόν ό,τι αισχρόν, ο,τι κακοήθες, ό,τι 
σκανδαλώδες, ό,τι ρυπαρόν ότι ειδεχθές εκτί
θεται είς θέαν, καί ο,τι εύγενές, γενναΐον με- 
γάθυμον μένει βαθέως κεκρυμμένον έν τή σκο- 
τία ; κρεμώμεν άπό τών παραθύρων μας τά ά- 
σπρόρρουχά μας καί κλειδόνομεν παρερριμένα 
είς γωνίαν τινά τής αποθήκης μας τά κατά- 
λευκα , τά άποπνέοντα τό γλυκύ άρωμα τής 
καθαριότητος !

Καί ποιαν ιδέαν δύναταί τις νά σχημα
τίσω περί τής κοινωνίας ήμών, όταν πάν σχε
δόν τό προσπίπτον καθ’ έκάστην είς τάς αι
σθήσεις του , πάν τό αίρον άποτόμω; τό πα- 
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ραπέτασμα τού ιδιωτικού βίου είς τά ομματα 
τού κοινού, αποζεί διαφθοράς καί κακοηθείας ; 
άν πιστεύη ότι βλέπει,καί βεβαίως θά πιστεύη, 
δέν δικαιούται ν’ άμφιβάλη ότι υπάρχει καί 
άρετή έν τή κοινωνία ήμών άφ’ού μόνον, οί φό
νοι καί αί κλοπαί καί αί άπαγωγαί μολύνουσι 
καθ’ έκάστην τήν άντίληψίν του, καί σπανίως 
μόνον , σπανιώτατα άφικνείται μέχρις αύτού 
καί ή παρήγορος ήχώ αγαθής τίνος πράξεως ;

Δέν έκτελοϋνται λοιπόν καί παρ’ ήμΐν άγα- 
θαί πράξεις ; ύπό τήν στέγην τού ελληνικού 
λαού δέν πάλλουσι καί γενναϊαι καρδίαι ; Ώ  
πολλφ περισσότεραι όσων δύναταί τις νά ύπο- 
θέσγ.Άλλά ποιος θά τάς έξαγάγγ έκ τής σκιάς 
τής μετριοφροσύνης των είς τόν ήλιον; Διά τήν 
αρετήν δέν ύφίσταται παρ’ήμΐν άρχή όπως διά 
τήν κακίαν. ‘Η άστυνομία προορισμόν εχει ν’ 
ανασκαλεύω τόν ηθικόν βόρβορον, νά περισυλ
λέγω αύτόν, ν’ άπαλλάσγ, τήν κοινωνίαν τής 
δυσωδίας καί τού μολύσματος'άλλά ποία άρχή 
προορισμόν έχει νά καταδύν) είς τήν θάλασσαν, 
ήτις λέγεται κοινωνία, νάνασκαλεύν) τά έν τφ 
πυθμένι αύτής όστρακα καί ανευρίσκω πε
ρισυλλέγω τούς έν αύτοΤς μαργαρίτας ;

Είξεύρω ότι ή κοινωνία αμύνεται τιμωρούσα 
τόν διαταράσσοντα τήν τάξιν αύτής, ότι σκο
πεί διά τής ποινής νά βελτιώσγ τόν άμαρτή- 
σαντα, νά εκφοβίσω διά τού παραδείγματος 
τόν επιρρεπή είς τά αμάρτημα. Άλλ’ υπέρ 
πάν άλλο ακριβώς πρός βελτίωσιν συντελεί ή 
βράβευσις τής αρετής' ή κοινωνία δέν άποτε- 
λεΐται μόνον έκ κακούργων, καί ροπήν είς τό 
κακουργεΐν έχόντων ό,τι πράττει πρός βελ- 
τίωσιν τών κακών, διατί δέν τό πράττει καί 
πρός βελτίωσιν τών αγαθών ; Διατί όπως τι- 
μωεεΐ τήν κακίαν δέν αμείβει τήν αρετήν, δέν 
μεριμνά περί τών πλειύνων αύτής μελών, τών 
αγαθών, όπως ενθαρρύνω, εγκαρδιώσω, κρατύνω 
τήν αρετήν έν αύτοίς ; μήπως μόνον κακός τις 
ών γίνεται άξιος τής μερίμνης τής κοινωνίας 
καί ούχί ών καλός ; καί δέν καταδείκνυται 
κακεντρεχής προορίζουσα τήν δικαιοσύνην αυ
τής είς τιμωρίαν μόνον καί ούχί είς αμοιβήν ;

Καί έκτος τούτου ή τιμωρία είνε άρά γε 
μάλλον οίκοδομητική τής αμοιβής ; αί φρικα
λέα·. εντυπώσεις, αί έμποιούσαι ρίγος, όμιλού- 
σιν είς τήν καρδίαν εύγλωττότερον περί αρε
τής τής έξ εύγενούς πράξεως γλυκείας καί ή- 
ρέμου συγκινήσεως ; Ούχί' οί υγιείς πνεύμονες 
έχουσιν ανάγκην τού αγνού, ζωογόνου,εύώδους 
άέρος τής αρετής καί ούχί τής μεμολυσμένης, 
τής άποζούσης αναπνοήν /,ακούργων ατμόσφαι
ρας τών κακουργιοδικείων. Περισσότερον αγα
θόν δύναταί νά πράξν) τό αγαθόν καί ούχί τό 
κακόν.

Άλλά δέν υπάρχει άρχή μεριμνώσα ύπέο 
τού άγαθού, όπως υπάρχει μεριμνώσα περί τού
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εγκλήματος.. Οπως υπάρχει αστυνομία του 
κακού δέν υπάρχει καί αστυνομία τού καλού.

Καί διατί νά μήν ύπάρχη ;
Μια των μάλλον μεγαλ.επηβόλων ιδεών, αΐ- 

τινες διήλθον διά τή : κεφαλές τού Μεγάλου 
Ναπολέοντος ήτο ή ιδρυσις συστηματικής, ε 
πισήμου αστυνομίας τού καλού.Άλλ'άν ή ιδέα 
κατεχώσθη μετά τού μεγαλείου του υπό τον 
κατακρημνισθέντα θρόνον του, πρό αυτού έτι ή 
ιδιωτική άρχεβουλία τού ΜοηΙγοη είχεν ιδρύ
σει τό ομώνυμον αύτώ βραβεϊον τής άεετής. 
Έ κτοτε άνεμος τις αγαθοεργίας πρός κραταί- 
ωσιν των εύγενών πράξεων έπέπνευσεν έν Γαλ
λία, καί έπανειλημμένως έν μεγαθύμω άμίλλγ, 
ολόκληροι περιουσίαι άφιερώθησαν πρός έπέκ- 
τασιν , συμπλήρωσιν τής μεγάλης ιδέας. Καί 
εχει τόσον ίσχυράν τήν ορασιν ή αστυνομία 
αϋτη τού καλού, ώστε τό βλέμμα αυτής τό  έ- 
ζυόερκες έξικνεϊται . εισδύει καί εις τά αφα
νέστατα χωρία των μάλλον άποκέντρων έπαρ- 
χιών, άαί εις τά καλυβόσπιτα, καί ε'ις τά  με
μονωμένα πανδοχεία έξοχής , -καί εις τά 
υπόγεια.

Καί αλλαχού έστεμμέναι καί μή κεφαλαί έ- 
μερίμνησαν υπέρ των εύγενών αισθημάτων, υ
πέρ τών γενναίων χαρακτήρων έν Γερμανία πρό 
ολίγου έτι προεκηρύχθη βραβεϊον άφοσιώσεως 
εις τούς ΰπηρετούντας έπί τεσσαράκοντα έτη 
πιστώς τον κύριόν των.

1 πάρχουσι λοιπόν άλλαχού άστυνομίαι τού 
καλού- καί λειτουργούσι παραλλήλως πρός τάς 
αστυνομίας τού κακού, έξαγνίζουσαι ταύτας, 
ρίπτουσαι τό γλυκύ των φώς έπί τού άπαισίου 
τούτων σκότους καί συναποτελούσαι παρηγό- 
οως τήν κοινωνικήν εικόνα, ένούσαι τά ϋδατα 
αυτών εις μέγαν καί ευεργετικόν ποταμόν: τόν 
τής βελτιώσεως τής άνθρωπότητος. Υπάρχει 
τό κακουργιοδικεΐον άλλ’ υπάρχει καί ή αί
θουσα τής Άκαδημείας ή ή ύπαιθρος πυλλα- 
χού πλατεία τής αγοράς όπου άντί τής φω
νής τού είσαγγελέως , ακούεται άλλη φωνή , 
πολλάκις τών διαπρεπεστάτων έν τοϊς γράμ- 
μασιν, άπαγγέλλουσα τόν ύμνον τής αρετής. 
Συρρέει κ’ έκεΐ τό πλήθος, κ’ ένώ γλυκεία συγ- 
κίνησις πλημμυρεϊ τήν καρδίαν του ΰψούται 
έπί τού άκρου τών ποδών του όπως διακρίνγ, 
άποθαυμάσγ τούς αφανείς έκείνους μάρτυρας 
τής πίστεως, τής άφοσιώσεως, τής τιμής.

’Εκείνος έκεΐ τρις κινδυνεύσας τρείς έσωσεν 
ανθρώπους πνιγομένους- έκεϊνοι οί σύζυγοι μ.ό- 
λις άποζώντες τά  πολυάριθμα αυτών τέκνα πε- 
ρισυνήγαγον, περιθάλπουσι τά  ορφανά τού γεί
τονας τω ν  έκείνη ή γραία ΰπηρέτησεν έπί πεν- 
τήκοντα έτη μετά πίστεως τήν αύτήν οικο
γένειαν · έκείνη ή νέα, καταστραφείση; άρδην 
τής περιουσίας τών γηραιών της κυρίων , καί 
εις τήν έσχάτην περιπεσόντας ϊνδειαν,ούχί μό

νον δωρεάν παρέμεινεν υπηρετούσα αυτούς, αλ
λά καίέργάζεται οπως τούς τρέφη.

Έ ν τώ  κακουργιοδικείω ρυτιδούται ή όψις 
τής κοινωνίας.άλλ’ένταύθα ίλαρύνεται πρό τών 
αφελών,τών αγαθών αυτών μορφών,έκρήγνυται 
εις ενθουσιώδη χειροροτήματα βλέπουσα περι- 
βαλλομένας τάς κεφαλάς αυτών διά τού εύω- 
δεστέρου στεφάνου. Καί έκαστος απερχόμενος 
αισθάνεται ότι άπεκόμισε μεθ’ εαυτού, έν τή 
καρδία του, μέρος τής αρετής ήν άνέπνευσεν έν 
τή αιθούση, έκείνη.

Βεβαίως ή άρετή καθ’ έαυτήν δέν έχει ανάγ
κην ούτε εορτών ούτε πανηγύρεων διότι δέν 
είνε άρετή ή χρήζουσα διπλώματος. Ή  ά
ρετή προτιμά νά μείνη άσπιλος άπά πάσης ε
παφής · καί αυτός ό έπαινος , καί αύτός ό 
θαυμασμός θαμβούσι τήν στιλπνότητά της- 
άλλ’εινε ευεργετικόν ν’ άναγνωρίζγι ή κοινωνία 
καί τήν αρετήν ώς θρησκείαν καί ν’άμείβη τούς 
λειτουργούς αυτής' είνε οίκοδομητικόν διά τούς 
κλονουμένους, τούς έχοντας ανάγκην νά στηρι- 
χθώσί που διά νά μ.ή καταπέσωσΓ είνε ενθαρ
ρυντικόν διά τούς ύπομένοντας έν σιγή, καί κα
ταπνίγοντας άνευ παραπόνου τά  δάκρυά τω ν  
είνε δίκαιον ν’ άμείβωνται, οπου καί άν ήγω- 
νίσθησαν, οί γενναίοι τήν καρδίαν. Καί άφ’ ου 
τιμ ά τα ι, παρασημοφορήται , κλείζεται ό άν- 
δραγαθών έν πολεμώ , δ ιατί νά μή τιμά- 
τα ι, παρασημοφορεϊται κλείζηται ό άνδοαγα- 
Οών έν είρήν/) ; ούτος είνε όλιγώτερον ήρως έ- 
κείνου; οι "Ρωμαίοι έστεφαν τόν άλίσκοντα έχ- 
θρικήν σημαίαν, τόν εϊσπηδώντα εις έχθρικόν 
χαράκωμα , τόν άναρριχώμενον πολέμιον τεΐ- 
χος, άλλά τόν λαμπρότατον, τόν τιμιώτατον, 
τόν έπιζηλότατον πάντων τών στεφάνων, τόν 
(ίσπκόί-.έπεφύλαττον διά τήν κεφαλήν τού ρω
μαίου πολίτου τού σώζοντας έν είρήνν] συμπο
λίτην του.

Μόνον εν Ελλάόι ουδέν έγένετο, ούδέν γ ί
νεται πρός βράβευσιν τής αρετής. Καί όμως τό 
τιμάν, τό γεραίρειν τήν αρετήν εινε ιδέα έξό- 
χως ελληνική. Ή το  Έλλην ό σοφός ό είπών 
οτι καλλίστη πολιτεία εινε έκείνη έν ή βλέπο- 
μεν τιμωμένην τήν αρετήν καί τιμωρουμένην 
τήν κακίαν. Ήσαν Έλληνες οί έν τή πεδιάδι 
τής’Ολυμπίας,άπονέμοντες στέφανον έλαίας εις 
τάς τέχνας.τά γραμματα καί τάς άγαθάς πρά
ξεις. ΓΙτο "Ελλην , διότι καλείται Πλάτων , 
ό είπών: « Ά ν  ή άρετή ήτο δυνατόν νά γείνη 
θεατή ύπό τών άνθρώπων, όποιαν εΰγενή άμιλ
λαν θά έξήγειρεν έν ταϊς ψυχαϊς αύτών !

Έν ω το ρεύμα ου χρηματιομού διαρρέει
άγάρρουν τήν Ελλάδα πλημμύριζαν πάν γόνι- 
μ.ον έδαφος , ΰποσκάπτον τά  θεμέλια τής τ ι 
μής , κατακρημνίζον τό έθνικόν οικοδόμημα , 
συμπαρασύρον συντρίμματα χαρακτήρων, ράκη 
αισθημάτων, πληρούν ίλόος τάς καρδίας, τί
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άλλο, ή ή ϊδρυσις βραβείου τής άρετής, ή ή 
σύστασις αστυνομίας τού καλού, δύναται ν’ ά- 
νεγερθή ώς στερρόν πρόχωμα, ν’ άντιτεθή εις 
τήν παφλάζουσαν ορμήν το υ ; Καί διατί νά 
μή ίδρυθή, τοιούτο βραβεϊον έν Έλλάδι; Ίδρύ- 
θησαν έν αύτή περικαλλέστατοι ναοί εις τήν 
σοφίαν, τήν εύσπλαγχνίαν, τάς τέχνας, καί α
δρότατα συνεισφέρονται υπέρ αύτών άλλά μή
πως ή άρετή είνε ΰποδεεστέρα αύτών καί είνε 
άναξία θυσίας ; "Ω ! Ή  Ελλάς εχει άνάγκην 
ένός μεγάλου έτι ευεργέτου, καί ευδαίμων, μα
κάριος οστις γείντ, ó Montyon αυτής. <-)ά είνε ό 
κατ’ έξοχήν ευεργέτης τής "Ελλάδος. Ή  εύερ- 
εσία αυτού θά βαρύνη έπί τού ελληνικού εδά
φους περισσότερον πάντων τών καλλιμαρμάρων 
αυτής κτιρίων- καί διά τού ΐδίσυ του χρυσού, 
άριστοτέχνης τής άρετής,θά πλάση, τόν εαυτού 
άνδριάντα αθάνατον εις αιώνας ευγνωμοσύνης.

Α , · .  Π. Κ ο υ ρ τ ι α η ε ,

Τ ό  τ ιλ ίυ τ α ί ίο ν  ϊρ γ ο ν  τ ο ΰ

ΤΟΥΡΓΚΕΝΙΕΦ
ύπ!)ρξε το  χα τω τέρω  υπό τον τ ί τ λο ν  Ή  ό ο τ ν ξ  όν,μοοιιοό- 
μενον ßpxy.v διήγημα. Γραιρεν ττερ; οο ιμα ;  τοΟ βίου του 
δια αυλλογήν παιδιχών δ ιηγημά τω ν  ίνέχει δλην τήν τρυφε
ρό τητα  χαί γλυχϋτητα ,ήν  ή εόαίοΟητος ψυχή του ίνίχλειεν. 
Έ ν  'Ρ ω ο ία  τό  δ ιη γημ ά τω ν  τοΟτο έδημοαιεΰΟη μόλις  προ 
δύω μηνών, ή τοι μιχρόν πρό τοΟ θανάτου τοΟ μεγάλου 
Ουγγραβίως. - .  τ .  Α.

Η ΟΡΤΥΞ
Ί ϊ ν τ υ π ώ σ ι ι ς  « α ιδ ιχ ή ς  ή λ ιχ ία ς .

Δέν ήμην άκόμη δεκαετής οτε μοι συνέβη 
ό',τι μέλλω νά σάς διηγηθώ.

Ή το  θέρος. Διέτριβον κατά τήν έποχήν έ- 
κείνην μετά τού πατρός μου έν τινι έπαύλ,ει τής . 
μεσημβρινής "Ρωσίας.ΙΙέριξ ημών πανταχόθεν, 
εις άπόστασιν πολ.λών βερτσίων, έξετείνετο 
άντί έξοχής εΰρεΐα στέππα. Εγγύς τής έπαύ- 
λεως ούτε δάσος, οΰτε ποταμός- φάραγγες οΰχί 
πολύ βαθεϊαι κεκαλυμμέναι ύπό άραιών άλσι- 
δίων καί θάμνων διέσχιζον, ώς πράσινοι οφεις, 
εδώ καί έκεΐ, κατά διαφόρους διευθύνσεις,τήν 
κιτρινώδη καί μονότονον έπιφάνειαν τής στέπ- 
πας- μικροί ρύακες έρρεον έν τώ βάθει τών φα- 
ράγγων έκείνων πού δέ καί που μικραί πηγαί 
άνέβλυζον, ώς κρουνοί δακρύων, πρός τάς ο
ποίας ό διαβάτης έπλησίαζε πορευόμενος δι’ ά- 
τοαπών έσκαμμένων έν τοϊς βράχοις.

Ό  πατήρ μου είχε πάθος διά τό κυνήγιον. 
Μόλις αί άσχολίαι τώ  άφινον βραχείαν άνά- 
παυσιν, άν ό καιρός ήτο ώραϊος, έλάμβανε τό 
ό’πλον του, άνήρτα εις τόν ώμον του τήν κυ
νηγετικήν πήραν, έδιδε διά συρίγματος τό σύν
θημα εις τόν γερω-θησαυρόν του, καί έξεκίνει 
διά τό κυνήγιον τών ορτύγων καί τών περδί
κων. Δέν τώ έμελε διά τούς λαγωούς. Αί £ρ-

τυγες καί αί πέρδικες ήοαν έκεΐ πολυπληθείς 
καί κατά μήκος τών κλιτύων τών φαράγγων. 
άνά πάν βήμα, έφαίνοντο έπί τής άμμου οί 
λακκίσκοι, οΰς αύται κατέσκαπτον καί έν οίς 
συνήθως έμφωλεύουσι. Τότε ό γέρω-θησαυρός 
εσταμάτα έξαφνα άνασείων τήν ουράν του καί 
συμπτύσσων τό δέρμα τού μετώπου του, ό ύέ 
πατήρ μου ώχρία καί άνύψου μετά προσοχής 
τόν λύκον τού όπλου του.

Συχνάκις μέ παρελάμβανε μεθ’ εαυτού,τούθ’ 
6πε: ήτον ή μεγάλη χαρά μου. Παρέχωνα τά  
άκρα τών περισκελίδων μου εντός τών υποδη
μάτων υ.ου, άνήοτων άπό τού ώμου κολοκύνθην 
ξηράν, πλήρη ϋδατος, καί έν τοιαύτη άναβολή 
έοανταζόμην έμαυτόν σωστόν κυνηγόν. Ο ίδρώς 
μέ περιέρρεεν όλον, ή άμμος είσήρχετο εντός 
τών υποδημάτων μου, καί όμως δέν ήσθανόμην 
τόν κάματον καί ούδέ καθ’ έν βήμα άπέμενον 
όπίσω τού πατρός μου. "Οταν αύτός έπυροβό- 
λει καί τό πτηνόν έπιπτεν. εγώ έπήδων έκ 
τής χαράς κραυγάζων καί χειροκροτών— τόσον 
ήμην ευτυχής ! Τό πτηνόν πληγωμένον έσπαρ- 
τάρει π άλλον τάς πτέρυγας έπί τής χλόης ή εν 
τώ  στου.ατι τού Θησαυρού,τό αίμα έρρεε κρου- 
νηδόν. κ’ έγώ όλος ένθουσιών ούδένα ήσθανό
μην οίκτον. Τί δέν θά έδιδον διά μίαν βολήν 
οπως φονεύσω καί έγώ όρτυγας καί πέρδικας 1 
Ά λ λ ’ ό πατήρ μου μοί είχεν είπεϊ πολλάκις, 
ότι δέν θά μοί έδιδεν όπλον πριν συμπληρώσω 
τά  δώδεκα έτη, οτι τό όπλον μου θά ήτο μο- 
νόκανον, καί ότι δέν θά μοί έπετρέπετο νά κυ
νηγήσω ή μόνον σιταρήθρας. "Υπήρχε πλήθος 
τοιούτων κατά τούς τόπους έκείνους, καί κατά 
τάς ώραίας ημέρας, τάς πλήρεις ήλίου, κατά 
δεκάδας έβλέπομ,εν αύτάς άνερχομένας,άνερχο- 
μένας όλονέν υψηλότερου πρός τόν ουρανόν μετά 
τερετισμάτων , τά όποια άντήχουν ώς άνα- 
πάλσεις κωδωνίσκων. Έ γώ  τάς εβλεπον ώς 
μέλλουσαν λείαν καί τάς έσκόπευον διά τής ρά
βδου, ήν δίκην όπλου έφερον έπ’ ώμου. Ενίοτε 
μακράν έπί τών θερισμένων άγρών ή επί τών 
πρασίνων λειμώνων έφαίνοντο άγριόχηνες.

—  Ά  ! ελεγον στενάζων, άς εφόνευον έν έκ 
τών μεγάλων εκείνων πτηνών καί άς άπέθνη- 
σκον έπειτα !

Τάς έδείκνυον κάποτε εί; τόν πατέρα μου, 
άλλ’ αύτός στερεοτύπως πάντοτε μοί άπεκρί- 
νετο οτι:

—  Ή  άγρια χήν είνε πτηνόν πολύ έξυπνον, 
καί δέν περιμένει νά τήν πλησιάσν] ό κυνηγός 
μέχρι βολής τουφεκιού.

*
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Μίαν φοράν άνεχώρησα μετά τού πατρός 
μου διά τό  κυνήγιον. Ή το  παραμονή τού ά
γιου Πέτρου. Κατά τήν ώραν εκείνην τού έτους 
αί πέρδικες είνε άκόμη νεοσσοί. Ό  πατήρ μου



δεν ήθελε νά πυροβολήση κατ’ αυτών. Ε’ισεχώ- 
ρησεν έντός δρυμώνος, όρίζοντος άγοόν σικά- 
λεως, έν ώ πάντοτε συνελαμβάνοντο δρτυγες. 
'Ενεκα του δυσχερούς θερίσματος έν τώ άγρώ 
τούτω έβλάστανον έλευθέρως από πολλού άγρια 
χόρτα καί άνθη παντοειδή, τό τρίφυλλον, λ, 
μ.υοσωτίς, τά ία, τό καρυόφυλλον.Όταν μετέ- 
βαινον έκεΐ μετά τής αδελφές μου ή ττόός παι
δαγωγού μου, εδρεπον οσα περισσότερα ήδυνά- 
μ·/3ν άνθη' άλλ’ όταν επήγαινον μετά τού πα- 
τρό; μου, οΰδεν ές αυτών ήγγιζον θεωρών τήν 
τοιαύτην ένασχόλησιν άναξίαν κυνηγού !

Αίφνης ό θησαυρός έστη άσθμ.αίνων καί υπό 
τό ρόγχο; του μία όρτυξ άνεπεταχθη- άλλ’ ή 
πτήσίς της ήτο λίαν παράδοξος, διαγράφουσα 
κύκλους,προσψαύαυσα ενίοτε την γην, ώσεί μία 
των πτερύγων της ήτο πληγωμένη. Ό  θησαυ- 
ρός έπεδόθη εις δίωξιν αυτής δι’ όλων τών δυ
νάμεων του καί ό πατήρ μου δέν ήθελε νά πυ- 
ροβολήση φοβούμενος μή πλήξη τόν κύνα. 
Άλλά μετά τινας στιγμάς είδον τόν θησαυ
ρόν άναπηδώντα, συλλαμβάνόντά τήν δρτυγα 
καί έπανερχόμενον, ώ; αστραπή, ϊνα τήν φέρη 
εις τόν πατέρα μου.

Ό  πατήρ μου εθεσεν αΰτην επί της δεξιάς 
του παλάμης ύπτίαν έγώ προσέδραμ,ον παρ’ 
αύτω:

—  Πώς γίνεται ; είνε πληγωμένη ;
—  Όχι, μοί άπήντησε. Πρέπει νά έχη εδώ 

πλησίον τήν φωλεάν μ'ε τά μικρά της, καί δι’ 
αύτό ΰπεκρίθη τήν πληγωμένην, διά ν’άπομα- 
κρύνη τόν σκύλον καί νά σώση τά μικρά της. 
Άλλά δέν τά επέτυχε. Τό παοάκαμε,καί ό Θη
σαυρός τήν συνέλαβε.

—  Λοιπόν δέν είνε πληγωμένη ; ήρώτησα 
καί πάλιν.

—  Όχι· άλλά δέν θά ζήση. Ό  Θησαυρός 
θά τή ένέπηξε τούς όδόντας εις τάς σάρκας.

Έπλησίασα περισσότερον διά νά ιδω καλλί- 
τερον τήν δρτυγα. Ήτο ακίνητος επί τή; πα
λάμης τού πατρός μου. Ή  κεφαλή της έκρέ- 
μ.ατο αδρανής, τό μέλαν της δμμα προσηλοΰτο 
πλαγίως έπ’έμού. Μέ κατέλαβεν α’ιφνιδίως βα- 
θεΐα συγκίνησις. Μοί έφαίνετο, οτι τό πτωχόν 
ζώον υ-’έβλεπε καί έσκέπτετο :

-— Διατί ν’ άποθάνω ; Διατί ; Δέν επραςα 
τό καθήκον μου ; Προσεπάθησα νά σώσω τά 
μικρά μου άπομακρύνουσα τόν κύνα απ’ εδώ 
καί ιδού συνελήφθην. Ταλαίπωρος εγώ ! Λυτό 
δέν είνε δίκαιον, όχι, δέν είνε δίκαιον.

—  Πατέρα, ποιός ’ξεύρει άν δέν ’μπορή νά 
ζήση '. άνεφώνησα θωπεύων διά τής δεξιά; τήν 
μικράν κεφαλήν τού πτηνού.

Ό  πατήρ μου μοί είπε :
—  Θ’ άποθάνη.Ίδε, εντός μιάς στιγμής τά 

σκέλη της θά ένταθώσι, τό σώμ.ά της θά ρι- 
γήσφ, el οφθαλμοί της θά κλεισθούν.
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Καί δντως οϋτω συνέβη. 'Όταν οί όφθαλ- 
μ.οί της έκλείσθησαν, έγώ διερράγην εις κλαυθ- 

I μούς.
—  Τί σου ήλθε τώρα ; ήρώτησεν ό πατήρ 

μου γελών έκ καρδίας.
—  Τήν λυπούμαι, άπεκοίθην. Έπραξε τό 

καθήκον της καί έφονεύθη. Αύτό δέν είνε δί
καιον. ΉΟέλησε νά έπιτηδευθή πονηριάν, άλλ' 
ό Θησαυρός τήν ύπερηκόντισεν. . . . “Απιστε 
θησαυρέ ! έξηκολούθησα κατ’ έυ.αυτόν —  τή 
στιγμή εκείνη καί ό πατήρ μου δέν μοί έφάνη 
αγαθός.— Δέν ήτο πονηριά ή άπάτη,ήτο στορ
γή ! Ιναί άν ήθέλησε νά πονηρευθή, τό έπραξεν 
ϊνα σώση τά τέκνα της !

*
*  ¥

Ό  πατήρ μου ήτοιμάζετο ν’ άποθέση τήν 
δρτυγα έν τή κυνηγετική του πήρα. Τόν πα- 
ρεκά/εσα νά μοί τήν χαρίση. Τήν έλαβον εν
τός τών χειρών μου, τήν έθέρμανα μέ τήν α
ναπνοήν μου, έλπιζων ότι θ’άνελάμβανεν, άλλ’ 
εκείνη έμεινεν ακίνητος.

—  Χάνεις τον καιρόν σου, φίλε μ.ου, μοί εί- 
πεν ό πατήρ μου. Δέν θά τήν άναστήσης. Δέν 
βλέπεις πώς κρέμαται ή κεφαλή της ;

'Τπήγειρα σιγά σιγά τήν κεφαλήν της κρα
τών αυτήν άπό τού ράμφους· άλλά μόλις ά- 
φήκα αυτήν κατέπεσε καί πάλιν.

—  ’Εξακολουθείς νά τήν λυπάσαι ; ήρώτη
σεν ό πατήρ μου.

—  Καί τίς θά φέρη τροφήν εί; τά μικρά 
της ; άντηρώτησα έγώ.

Ό  πατήρ μου μέ ήτένισε μετά προσοχής.
—  Μη άνησύχει, άπεκρίθη' τά αρσενικόν, ό 

πατήρ, θά τά θρέψη. Άλλά περίμενε. Ιδού 
οτι ό Θησαυρός έστάθη έκ νέου. ΙΙιθανόν νά 
είνε ή φωλεά. Βέβαια, ή φωλεά είνε.

Τωόντι μεταξύ τών θάμνων, εις δύω βημ,ά- 
των άπόστασιν άπό τού ρόγχους τού Θησαυ
ρού, διέκρινα τέσσαρας μικρά; δρτυγα; συνω- 
στιζομένας πρός άλλήλας καί προτεινούσας 
τόν τράχηλον. Άνέπνεον μετά τοσαύτης τα- 
χύτητος, ώστε ένόμιζέ τις ότι έτρεμον. Είχον 
αποβάλλει τόν χνούν καί ήδη έφερον πτίλωμα. 
Αί ουραί μ,όνον ήσαν βραχύταται.

—  Πατέρα, πατέρα, άνεφώνησα δι’ όλης 
τής δυνάμεως τών πνευμόνων μου. Φώναξε τόν 
Θησαυρόν,ειδεμή θά τά φυνεύση.

Ό  πατήρ μ.ου έκάλεσε τόν κύνα καί απο
μακρυνθείς έκαθέσθη έπί έρριμμένου κορμού, ό
πως προγευματίση. Έγώ παρέμεινα παρά τήν 
φωλεάν αποποιούμενος τό πρόγευμα. Άνέσυρα 
έκ τού θυλακίου μου λευκόν μανδύλιον έντός 
τού οποίου έναπέθεσα τήν δρτυγα.

—  Ίδέτε, μικρά ορφανά.’Ιδού ή μήτηρ σας 
ή όποια έθυσιάσθη διά σάς !

Τά μικρά] ώ ς  καί πρότερον, άνέπνεον μετά
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ταχύτητος τρέμοντα. Έπλησίασα τόν πατέρα 
μου.

—  Μού χαρίζεις αύτήν τήν δρτυγα ;
—  Ά ν  σ' ευχάριστή τούτο. . .Άλλά τί θά 

τήν κάμης;
—  Θά τήν θάψω.
—· Θά τήν Οάψης ;
—  Ναί. Έκεΐ παρά τήν φωλεάν της. Δός 

μ.οι τό μαχαίριόν σου διά νά σκάψω τόν μι
κρόν τάφον.

—  Νομίζεις οτι τά μικρά της θά μεταβώ- 
σιν ϊνα προσευχηθώσιν επί τού τάφου της ; ή
ρώτησεν ό πατήρ μ.ου έκπεπληγμένος.

—  Όχι, άπεκοίθην άλλ' αύτό θά μ' ευ
χαρίστηση. θά είνε τόσον καλά έκεΐ πλησίον 
τής φωλεάς της !

Ό  πατήρ μου άνεζήτησε τό μαχαίριόν του 
καί μοί· τό Ιοωκε χωρίς νά πρόσθεση λέξιν. 
Έγώ έσπευσα ν’ άνασκάψω τόν μικρόν τάφον. 
Έφίλησα τήν δρτυγα έπί τού στήθους καί τήν 
άπέθηκα εί; τό βάθος τή; οπής, ήν έκάλυψκ 
διά χώμ.ατος. “Επειτα διά τού αύτού μαχαι
ριού έκοψα δύω κλάδους, τούς έκαθάρισα άπό 
τού φλοιού καί τούς συνέπλεξα εις σταυρόν, δν 
ένέπηξα έπί τού τάφου.

Άπεμακρύνθημεν ολίγον μ.ετά ταύτα ό πα
τήρ μου καί έγώ' άλλ' έστρεφόμην εις πάν 
βήμα. . . Ό  σταυρός ήτο λευκός καί έφαίνετο 
μακρόθεν.

Τήν νύκτα εκείνην είδον έν όνειρον. "Ημην 
εις τον ουρανόν καί έβλεπαν έν μέσω μικρά; 
νεφέλη; τήν δρτυγά μου. Ήτο κατάλευκος ώ; 
ό σταυρός καί έκύκλου τήν κεφαλήν της χρυσή 
αίγλή, άναμφιβόλως πρός ανταμοιβήν διά τό 
ύπέρ τών μικρών της μαρτύριον.
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Τέσσαρας ή πέντε ήμερα; μετά ταύτα ε
πανήλθαν μετά τού πατρός μ.ου εί; τόν τόπον 
έκεΐνον. Ό  σταυρός κιτρίνισα; ολίγον, άλλ’ορ- 
Ούς πάντοτε, μοί υπέδειξε τόν τάφον τής όρ- 
τυγος. 'Π φωλεά όμως ήτο κενή, ερημ.ος.

Ό  πατήρ μου μ.’ έβεβαΐωσεν ότι ό πατήρ 
τών μικρών τά είχε μετακομίσει αλλού' καί 
όταν ολίγον άπωτέρω ό όρτυς έπέταίε άπό μέ
σου θάμνων δέν έπυροβόλησε κατ’ αύτού. Έγώ 
είπαν κατ’ έμ.αυτόν :

—  "Οχι" ό πατέρα; δεν είνε κακός.
Παράδοξον πράγμα ’ Άπό τή: ημέρας εκεί

νης τόσον ή μανία τού κυνηγίου μ' έγκατέλι- 
πεν έντελώς, ώστε οΰδ’ έσυλλογίσθην πλέον τό 
όπλυν. όπει ό πατήρ μου μοί είχεν ΰποσχεθή. 
Είνε άληθες, ότι πολύν καιρόν μ.ετά ταύτα, 
όταν έμ.εγάλωσα, έπήγα ενίοτε εί; τό κυνή
για·/ —  άλλ’ ουδέποτε υπήρξα καλός κυνηγός.

Ι βα ,ν Τ ο π ’γ κ ε μ ε φ .

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ
τ ρ ό π ο ς  α π ο φ υ γ ή ς  α ύ τ ώ ν .

Νωπαί έτι είσίναΐ λυπηραί εντυπώσεις,άς έ- 
προξένησα.ν τά αλλεπάλληλα αγγέλματα δύο 
φοβερών κατατροφών έν ’Ισχία τής ’Ιταλίας καί 
έν ’Ιάβα. τής Αυστραλίας . Τά λυπηρά ταύτα 
συμβάντα, έν οίς πολλά άτυχή όντα εύρον τόν 
θάνατον, διήγειραν τό ζήτημα περί τών αιτί
ων , άτινα έπιφέρουσι τάς τοσούτον όλεθρίας 
ταύτα; συνταράξεις τής γηίνης έπιφανείας.

Ποια λοιπόν είνε ή μυστηριώδης καί φοβερά 
δύναμις, ήτις εν τισι δευτερολέπτοις προξενεί 
τήν ταραχήν και τήν καταστροφήν εις τή·/ έ- 
πιφάνειαν τής γής, ήτις άναστατοϊ τήν φόσιν, 
ήτις έν ροπή όφθαλμ-ού διά μ.ιάς διασείσεως αυ
τής ανατρέπει καί μεταβάλλει εις έρείπια πό
λεις, διά τήν άνέγερσιν τών όποιων ό άνθρω
πος είργάσθη έπί μακρούς αιώνας ;

Ό  άγνωστος θεός τών αρχαίων, ή μήνις τού 
όποιου έποίει τήν γην νά τρέμη, όέν είναι σή- 
μ.ερον ή άπλούν φυσικόν φαινόμενον, ού ιδού έν 
ολίγοι; ή έξήγησις κατά τάς νϋν έπικρατεστέ- 
ρας ιδέας.

*
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Έν τοΐς φρέασι καί τοϊς ύπογείοις τών μ.ε- 
ταλλείων όρύγμασι,καθ’όσον προχωρούμεν κατά 

1 βάθος πρός τό κέντρον τής γής, αίσθανόμεθα 
θερμοκρασίαν αύξάνουσαν άναλόγως τής βαθύ- 
τητος. Παρετηρήθη δ’ ότι αϋτη αυξάνει κατά 
Io έκατονταβάθμου θερμομέτρου άνά 30 μ.έτρκ 
βάθους.

Οϋτω λοιπόν καταλογίζοντες άνά I o θερμο
κρασίας έπί πλέον,καθ’δσον προχωρούμεν κατά 
30 μέτρα πρός τό κέντρον τής γής,θέλομεν φθά- 
σει εί: βαθύτητα πολλών χιλιομέτρων, ένθα ή 
θερμοκρασία θέλει είσθαι ύπερβολική, τήκουσα 
πάν αέταλλον ή άλλην τινά στερεάν ουσίαν έ
κεΐ εύρισκομένην επομένως θέλομε·/ φθάσει εί; 
σημεΐον , ένθα τά πάντα είσίν έν ύγρά κατα- 
στάσει καί άτμώδη. I I  ζώνη αΰτη τής γής υ
πολογίζεται περίπου εί; βάθος ·)0 χιλιομέ
τρων. Πέραν λοιπόν αυτών εϋρηται ή άσβεστος 
κάμινος, ή διηνεκώς φλεγομένη καί διακρινο- 
μ.ένη διά τής προσωνυμία; κ τ ι ' τ ρ ι χ ή  τ ή c  γ ή ς  

ffcpii οτι/ζ.
*

¥  ¥

"Λρα ή γή άπασα μέχρι τού κέντρου αυτής 
δεν είναι στερεά καί συμπαγής, άλλά μόνον 
τά έξωτερικά αυτής στρώματα, ήτοι ό φλοιός 
είναι συμπαγής, παχύτητας περίπου Γ»0 χιλιο
μέτρων.

ΙΓ/.ήν 50 χιλιόμετρα φλοιού τί είναι παρα
βαλλόμενα πρός τό υπερβολικόν μέγεθος τού 
πλανήτου ημών, τής γής ; Είναι άσυγκρίτως
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λεπτότερο; και αύτοϋ τοϋ φλοιού τοϋ πορτο
καλιού συγκρινομένου προ; τό μέγεθος αύτοϋ !

Η φοβερά λοιπόν αϋτη άσβεστο; κεντρική 
κάμινο; δύναται ευκόλως να κλονή και νά διαρ- 
ρηγνυη τον λεπτόν αυτόν φλοιόν διά τή; εν
τατικής δυνάμεως των έκεϊ παραγομένων καί 
Ουμπυκνουμένων άερίων !

*

* ¥
Εί; του; λέβητας τών ατμομηχανών ό πα- 

ραγομενο; άτμό; συμπυκνούμ.ενο; καί συμπιε- 
ζόμενο; αποκτά δύναμιν τάσεω; αΰξάνουσαν 
βαθμηδόν, ήτι; έπιφέρεται έπί των παρειών τοϋ 
λέβητος. Εϊ; στιγμήν τινα μεγάλου βαθμού 
τάσεω; αί παρειαί τοϋ λέβητος δεν δύνανται 
ν αντισταθώσι καί έκρήγνυνται θραυόμεναι.

Πλην τοϋτο δεν συμβαίνει εί; τα; άτμομ.η- 
χανά; μας, διότι υπάρχει ή καλουμένη άιιψα- 
.Ιισ τιχη  βα .Ιβ Ις, ήτι;, όταν ή τάσι; τοϋ συ- 
σωρευμένου ατμού φθάση βαθμόν τινα δυνά- 
μεω; ύπανοίγεται καί άφίνει νά ΰπεκφύγη πο
οόν τι άτμοϋ εί; τρόπον, ώστε νά διατηρή την 
δύναμιν τή; τάσεω; τοϋ άτμοϋ πάντοτε μικρο- 
τέραν τή; άντιστάσεω; καί της στερεότητο; 
των παρειών τοϋ λέβητο;.

*
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Τήν παρένθεσιν ταύτην έποιήσαμεν όπως έ ί -  
ηγήσωμεν κάπως καταληπτότερον τόν μηχα
νισμόν των σεισυ.ών.

Λοιπόν ά; φαντασθή ήδη ό αναγνώστη; 
τήν γήν άπασαν ένα μεγάλον σφαιροειδή λέ
βητα με παρειά; τόν στερεόν αυτή; φλοιόν 
τών 50 χμ., έντό; τοϋ όποιου υπάρχει ή ά
σβεστος φλόξ, ή τι; διά τής υπερβολικής της 
θερμοκρασία; παράγει διηνεκώς αέρια διά τής 
τήξεως καί έζατμίσεως τών έκεΐ ευρισκομένων 
όλων. 'Γά άέρια ταϋτα συμπυκνούμενα άπο- 
κτώσι βαθμηδόν τάσιν αΰξάνουσαν μεγάλως. 
Εί; στιγμήν λοιπόν τινα υπερβολική; τάσεω; ό 
φλοιός τή; γή; δέν ήΟελεν άντισταθή καί ήθε
λε διαρραγή, δπω; δώσγι διέξοδον εί; τά άέρια 
τά έν τή κεντρική καμίνω συσωρευμένα.

Ιίλήν ή φύσι; προύννόησε καί εί; τόν γήϊ- 
νον αυτόν σφαιροειδή λέβητα κατεσκεύασε φι>- 
Μ *ά ( άσγα ! ισ τ ιχ ά ζ  β α Ίβ ίδ η ς . τά καλούμενα 
ήγα ιστίια , άτινα διατηροϋσιν εί; συγκοινωνίαν 
το κεντρον τή; γή; ποό; τήν επιφάνειαν αυτή; 
καί διδουσι διέξοδον εί; τά ΰπερσεσωρευμένα 
άέρια καί τά: τετηγμένα; υλα; έν τώ κέντρω 
τής γή;.

Εάν λοιπον τά ηφαίστεια, αϊ φυσικαί αύ- 
ται άόφαλιστικαί βαλβίδες τού γήινου αύτυϋ 
λέβητος, ώσιν άποπεφραγμένα, ή τάσι; τών έν 
τ3 κέντρω άερίων αυξάνει υπερβαλλόντως ού
τως, ώστε τείνει νά διάρρηξη τόν φλοιόν τή; 
γήί οπω; έςέλθωσι, καί παράγει τά; διασεί
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σει; εκείνα;, δς καλοϋμεν σ α σ μ ο ΐκ . καί οϊτι- 
νε; περιλαμβάνουσιν έκτασίν τινα, άλλοτε άλ
λην, τοϋ φλοιού τή; γής.

»
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Εί; τήν υπερβολικήν ταύτην τών άτμών τά- 
σιν 6 φλοιό; τής γή; ύφίσταται πολλάκις δια
φόρου; μεταβολάς. Οϋτω κατά τόπου; ύπεγεί- 
οεται εί; σχηματισμόν βουνών ή νήσων, άλ.λα- 
χοΰ ΰφιζάνει. 'Ρωγμαί δέ άλλοτε άλλαι τήν 
έκτασιν, ενίοτε καί πολλών χιλιομέτρων μήκους 
παράγονται, αΐτινε; άλλοτε μένουσι χαίνουσαι 
έπί μακρόν, άλλοτε έπανακλείονται άμέσως κα- 
τασυντοίβουσαι πάν ό,τι κατά τύχην ένέπεσεν 
έντό; αυτών. Έκ τών ρωγμών δέ τούτων ένίο- 
τε έξέρχονται διάφοροι ϋλαι, ϋδωρ, άέρια, καί 
ποτε δέ παρετηρήθησαν καί φλόγες καί καπνός. 
Έκ τή; έπιφανείας δέ τής θαλάσσης εξέρχον
ται φυσαλ.ίδε; άερίων,άτινα άπολύονται έκ ρω
γμών εί; τόν πυθμένα αυτή; σχημ.ατισθεισών.

Ενίοτε δέ καί άποσπάσει; ολοκλήρων τμ,η- 
μ.άτων γή; γίνονται. Οϋτω; ό Πλινιος άναφέ- 
ρει ότι ή Κύπρο; άπεχωρίσθη έκ τής Συρία; 
κατά τινα ισχυρόν σεισμόν" έπίση; καί ή Σικε
λία άπεσπάσθη έκ τή; λοιπή; 'Ιταλίας.

οι δέ συνήθως προηγούμενοι ή παρακολου- 
θοϋντε; τού; σεισμ,ούς υπόγειοι βρυχηθμοί, κρό
τοι φοβεροί, έκρήξεις, προέρχονται έκ διαρρή- 
ξεω; έν τοΐ; έγκάτοι; τή; γή; βράχων.

Ηδη, έάν ή δύναμις αϋτη τών άτμών έπι- 
φέρη τοσαύτην άναστάτοισιν εί; τόν φλοιόν τή; 
γής, οστις. όσον καί άν η λ,επτό; σχετικώ; 
προ; τό μέγεθο; αυτής, έχει τουλάχιστον πά
χος 50 χιλιάδων μ,έτρων, τί δέν δύναται νά 
προξενήσγ, έπί τά; πόλεις καί τού; ανθρώπου; 
αυτών, οϊτινε: παραβαλλόμενοι προ; τήν γήν 
δέν είναι ή άπείρως μ-ικροσκοπικά β α χ τη η ίδ α ι, 
αί δέ οίκίαι τά λεπτεπίλεπτα υμενώδη αύτών 
κελύφη ; . . .

*
¥  ¥

Έν τούτοι; είναι δυνατόν νά φαντασθή τις, 
ότι τά έλάχιστα ταϋτα βακτηρίδια τή; γή;, 
οι άνθρωποι, θά δυνηθώσι ποτέ διά τή; ισχύος 
τοϋ πνεύματος αύτών νά έκμηδενίσωσι την φο- 
βεράν ταύτην δύνάμιν τή; άνεξαντλήτου κεν
τρική; τή; γή; καμίνου; Άμφιβάλλομεν, πλήν 
καί δέν άπελπιζόμεθα έντελώς.

Έπί τοϋ παρόντος εί; διάσημος Γάλλο; ά- 
στρονόμο; καί γεωλόγο;, ό Λουδοβίκο; Τριδών, 
δίδει ήμϊν τό έξή; μέσον τή; έξουδετερώσεω; 
τών άτμών

«Ό  άνθρωπο; —  λέγει ούτο; —  θέλει κα- 
ταστή κύριο; τών σεισμών διατουπών (ώς έ- 
πρότεινεν ό ΙΙλίνιος, καί ώ; έποίησαν όρμεμ.φύ- 
τω; οι ΙΙέρσαι κατά τό 1721, καί έκτοτε έν 
μέρει οί Χιλιανοί καί Περουβιανοί) βαθύτατα 
φρέατα εί; τάς χώρα;, ένθα συνήθως οί σει
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σμοί παράγονται. Διά τών φρεάτων αύτών θέ- 
λουσιν υπεκφεύγει τά υπόγεια άέρια μόλις 
οχηματιζόμενα έν τοΐ; έγκάτοι; τής γ'ής. Οϋ
τω δέ θέλομ.εν εμποδίσει τά άέρια ταϋτα άπό 
τοϋ νά συσσωρεύωνται καί κλονίζωσι τό έδα
φος, ΐνα δημιουργήσωσι διέξοδον.»

Δέν γνωρίζομε-/ άν ή προτεινομένη αϋτη θε
ραπεία ήναι πραγματοποιήσιμο; καί άποτελε- 
σματική- ούχ ήττον οΰδέν κωλύει ή μ. 2; τού νά 
έλπίσωμεν, οτι ή έπιστήμ.η θέλει κατορθώσει 
ποτέ δΓ άποτελ.εσματικωτέρων μέσων νά έλευ- 
θερώσ·/) τήν ανθρωπότητα έκ τών φοβερών αύ
τών σεισμών. Φ*.

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

Ή  κυρία Μ * πρό; φίλην τη; έλθούσαν νά 
τήν έπισκεφθή :

—  Κύτταξε, αγαπητή μου Κατήγκω, σέ 
τί κατάστασι άφίνει τό ’σπήτι του ό σπητονοι- 
κοκύρης μου ! Σε βεβαιώ, πώ; θά έντρεπόμουν 
άν υ.ού ήρχετο καμ.μ.ιά έπισκεψι; καθώ; πρέ
πει ! . .

* *
¥

Ό  Άγαθόπουλο; πρό; τόν ένοικιαοτήν τής 
οικία; του :

—  Νά σάς ’πώ, μού χρεωστεϊτε τώρα 4 μη
νών ένοίκιον, καί έγώ δέν ‘μπορώ νά περιμ.ένω 
περισσότερο. "Αν δέν έχετε χρήματα νά πλη
ρώνετε ένοίκιο, τότε κτίσατε ’δικό σα; "σπητι 
νά κατοικήσητε !

ΑΛΗΘΕΙΑ!

Ήέθνική καί άξία τοϋ ονόματος ποίησι; καί 
φιλολογία είνε άχώριστο; άπό τού πολ.ιτικοϋ 
μεγαλείου τών έθνών,υύτινο; είνε ό πρώτο; καί 
κάλλιστος καρπό;. (Δ. Ηερναρδάκης).

Ό  κατακρίνων τοϋ; ανθρώπους έπί αχαρι
στία ουδέποτε βεβαίως θά συνέδραμε τόν όμοιόν 
του έκ φιλανθρωπία;, άλλ’ έκ φιλοδοξία; Ό 
ταν τι; θεωρή καθήκον αύτοϋ νά συντελή κατά 
δύναμιν εί; τήν ευτυχίαν τού άλλ.ου, ό τοιού- 
το; άμεριμ.νά. περί τού αποτελέσματος, τό ό
ποιον έν τώ πνεύματι τοϋ άλλου παραγει ή α
γαθή αύτοϋ πράξις.

ΣΙ I ΜΕΙΩΣΕΙΣ

Έν ΙΙαρισίοι; συνέστη έπ’έσχάτων σχολεϊον, 
ούτινος τόν σκοπόν λάαν καταλλήλως θά ήδύ- 
νατό τι; νά συστήση εί; τήν μελέτην τών παρ’ 
ήμϊν, είνε δέ τυύτο τό λεγόμενον 'A u tvro ftiK Ü r

S γ ο . Ι ί ΐο · .  Ή  γαλλική διεύθυνσι; τή; αστυνο
μίας, θέλουσα νά δικαιώση καθ' όλα τήν περί 
τή; εύπρεπεία; καί άβρότητο; τώ ; τρόπων τοϋ 
γαλλικού έθνου; επικρατούσαν ιδέαν, ζητεί νά 
διάδοση αυτήν όσον ένεστιν εί; τά όργανα αυ
τής, άτινα καί πλεϊστον έχουσι χρείαν τοιαύ- 
τη; μορφώσεως, ένεκα τή; αδιάλειπτου αύτών 
πρό; τού; πολίτα; συναφεία;. Πρό; τούτο λοι
πόν 'ίδρυσε τό αστυνομικόν σχολεϊον, περί ών 
ενδιαφέρουσας πληροφορία; εύρίσκομεν έν γαλ
λική έφημερίδι.

Έν προιτοι; οί κλητήρες, καί οί μέλλοντες 
νά γείνωσι τοιούτοι, είσίν υποχρεωμένοι νά μαν- 
Οάνωσι νά γ'ράφωσιν εύαναγνώστω; καί νά συν- 
τάσσωσι τά; εκθέσει; αύτών ή πρακτικά. "Ε
πειτα δέ διδάσκουσιν αυτούς ολόκληρον σύστη- 
μα δημοτική; αστυνομίας, έν ώ μανθάνουσι τά 
καθήκοντα αύτών πρό; τό Κράτος, καί τάς 
πρό; τού; πολίτα; ύποχρεώσει; τοιν. «Έθεω- 
ρήσαμεν απαραίτητον μαλιστα, λέγει ή έκθεσι; 
τοϋ έπιθεωοητοϋ, καί θεωροϋμεν τήν ευπρεπή 
συμπεριφοράν τών αστυνομικών οργάνων προς 
τού; πολίτα;. Επιθυμούμε·/ Ϊνα οί κλητήρες 
μηδεμίαν ποιούνται διάκρισιν έν τή ενασκήσει 
τών καθηκόντων αύτών μεταξύ πρίγκιπες καί 
ρακοσυλλέκτου, τού; δέ κανονισμού; νά έφαρ- 
μόζωσιν εί; πάντα; καθ’ όμ.οιον τρόπον». Τά 
μαθήματα τοϋ σχολείου τούτου διδάσκονται 
ΰπό άνωτέεων αστυνομικών υπαλλήλων, είσί δέ 
υποχρεωμένοι πάντες οί έχοντε; υπηρεσίαν βρα- 
χυτέραν τών 3 μηνών νά παρακολουθήσωσιν 
αυτά, ϊνα καταρτισθώσι μέν ύεόντω; έν αυ
τοί;, σπουδάσωσι δ’ έπιμ,ελώ; καί τοπο-̂ ραφι- 
κόν χάρτην τών ΙΙαρισίων καί τών πέριζ, καί 
εν γένει άποκτήσωσι πάσαν γνώσιν άναγκαίαν 
αΰτοϊς, οπω; καταστώσιν άξιοι τή; θέσεώςτων.

Αί εφημερίδες άναφέρουσιν εύφυέ; λόγιον τοϋ 
Βίσμαρκ.Παρεπονεΐτο πρό; τόν αύτοκοάτορα οτι 
αισθάνεται εαυτόν έξησθενημένον καί κατάκο- 
πον, ό δέ αϋτοκράτωρ άπήντησε' «Καί όμ.ω; 
έγώ, όστι; είμαι γεροντότερό; σου, τρώγω καί 
κοιμούμαι εξαίρετα, αισθάνομαι δ’έμ.αυτόν άκ- 
μκϊον έτι».— «Άπό πολλ,ού,Μεγαλειότατε,ύπέ- 
λαβεν ό άρχ'.καγκελάριος, είνε γνωστόν ότι ό 
ίππεύ; άντέχει κάλλιον τού ϊ—που».

Σπάνιον παράδειγμα ηρωισμού Ελβετού τί
νος στρατιώτου άναφέρεται έν τή 'Ιστορία τή; 
γαλλική; Έπαναστάσεως τοϋ 1793. 'Ο στρα- 
τιώτη; ούτο;, κατορθώσα; νά διαφυγή κατά 
τήν σφαγήν τών συστρατιωτών αύτοϋ τήν συμ- 
βάσαν τήν 10 Αύγουστου τοϋ έτους εκείνου, 
εύρίσκετο τήν επιούσαν εί; την γέφυραν τού 
Neuillv, περιστοιχιζόμενο; ύπό πλήθους λαοϋ, 
εί; ον διηγείτο τά συμβάντα τής προτεραίας.



Αίφνης σπείρα άντρων ενόπλων, ο'ϊτινες πεοιέ- 
τρεχον τά πέριξ πρός καταδίωξιν καί σύλλη- 
ψιν φυγάδων, καταφθάνουσι καί μόλις άναγνω- 
ρίζονσιν έκ τη; στολής τόνΈλβετόν στρέφουσι 
/.«τ' αυτού τά δπλ« καί τον σκοπεύουσι. 
Τότε ό 'Ελβετό; νεύει πρός αυτούς St« τής 
χειρά; οτι θέλει νά τοϊς όμιλήστι, έκεϊνοι <5ε 
συναινοϋσι ν« τόν άκούσωσι. —  Δεν βλέπετε, 
λέγει πρό; «ύτοΰς μετ’ άκοας αταραξίας, ό’τι 
εύρίσκομ.αι μεταξύ πλήθους ανθρώπων, /.κι ότι 
/.«ποιο; άπό σάς, αδέξιος σκοπευτής, είμπορεΐ 
νά φονεύση ή νά πληγώ ο η κκνένκ άπό τού
του; ; Δεν είνε αλήθεια ; Έσεΐς ¡λόνον έμέ θέ
λετε νά κτυπήσητε- περιμένετε ολίγον». Καί 
ταϋτκ είπών χωρίζεται άπό του πλήθους, καί 
πηγαίνει καί τοποθετείται εί; ικανών βημά
των άπόστασιν έμπροσθεν ενός τοίχου, όπου έν 
τώ άμα οί μαινόμενοι εκείνοι τόν τουφεκίζου- 
σιν.— Όποιος ηρωισμός ! άλλα καί όποια άν- 
τίθεσις !

%-νν
Είνε γνωστόν, γράφει ή »Στοά», το ανέκ

δοτον τοΰ μακαρίτου Φιλίππου, του πατρό; 
του μεγάλου Αλεξάνδρου. Έπεθύμει να εργά
ζεται ή ψαλλίς τού κουρέω; του καί νά άργή 
ή γλωσσά του. Εις τήν σκληράν αυτήν ποινήν 
κατεδίκασαν προχθές καί οί κύριοι ηθοποιοί 
τάς συντρόφους αϋτών. Δίδομεν εις ύμά; τό 
δικαίωμα τής παραστάσεως εν ταϊς συνελεύ- 
σεσιν, είπον εις αυτάς, δίδομεν εί; ύμας τό δι
καίωμα τής ψήφου, δίδομεν εί; ύμά; ίσα καί 
πάντα τά δικαιώματα, εκτός ενός. Άρνούμεθα 
εις ΰμάς τόν λόγον' την γλώσσαν σας νά φυ
λάξετε διά τήν σκηνήν καί διά τον οίκον. ΊΙ 
άποφασι; αϋτη ή πρώτη νομίζομε·/ ληφθεΐσα 
ύπό σωματείου περί γυναικών, δεν ήφευρομεν 
άν έτυχεν άγογγύστως τής επιδοκιμασίας των 
κυριών, πρέπει όμως νά όμολογήσωμεν οτι ει- 
νε ευφυής. Ταϋτα έγένοντο προχθές τήν /.ο
ριακήν,ότε συνήλθον τεσσαράκοντα περίπου η
θοποιοί καί συνέστησαν σύλλογον ύπό τό όνομα 
ΣύνδεαμοΓ, τώ»· Έ .Ι.Ιή ν ω ν  ήβοπυιωκ, έπί τώ 
σκοπώ συστάσεως ταμείου αλληλοβοήθειας,ά- 
πονομής συντάξεων κτλ. Έξελέχθη δέ επιτρο
πή έκ τών κυρίων Δημ. Άλεξιάδου, Διονυσίου 
καί Σπυρίδωνος Ταβουλάρη, Μ. Άρνιωτακη, 
Άλ. Πίστη καί Γ. Νικηφόρου όπως συντάς·/) 
τό καταστατικόν καί ύποβάλη αυτό εις τήν 
έπιψήφισιν τής συνελευσεως.

7/ u n xp o th irn c  (>' Ά γ γ . Ι ία .  —  Κατά τήν 
άρτι δημοσιευθεισκν άπογραφήν τής θνησιμό- 
τητος έν Αγγλία κατά τό έτος 1881 οί κατά 
τό αϋτό έτος έν όλη. τη χώρα ταύτη άποθα- 
νόντες έκατοντούτεις ανέρχονται εί; ί)1, ών 25 
άνδρε; καί 6G γυναίκες. Έκ τών πρώτων δύο 
ήσαν ετών 104, τρεις 10Γ) καί εί; 112. Εκ
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δέ τών γυναικών 6 ειχον φθάσει εί; ηλικίαν
104 ετών, 2 ήσαν 105, τρεις 106 καί τρεις
άλλαι 107. Έκ τών αριθμών τούτων καταφαί
νεται ότι τό ύγρόν κλίμα τής 'Αγγλίας δέν έ- 
πιδρα τόσον έπιβλαβώς εις τήν υγείαν τών κα
τοίκων αυτής.

ΥΓΙΕΙΝΗ

Ι Ι ε ρ Ι  τ ή ;  ύ ρΟ ή ; γρ α φ ή ς  ύ π ό  έπ οψ ιν  ί ι ν υ ι ν ή ν .

Έν άπασι τοϊς σχολείοις καί τών μάλλον 
πεπολιτισμένων χωρών συμβαίνει περί τήν έκ- 
μάθησιν τής γραφής άτοπωτάτη τής όράσεως 
διεύθυνσις. Ό  μαθητής καί έπί τοΰ όρθοτέρου 
καθήμενος εδράνου, «μα άρχεται νά μανθάνη 
νά γραφή καί ποιείται κλίσιν τής κεφαλής 
πρός τήν άριστεράν ώμοπλάτην, τό δέ τραχη
λικόν μέρος τή; σπονδυλική; στήλης άναγ- 
καίως συγκλίνει μετά τοΰ στηθικού. Τό τεύχος 
τής γραφής συνήθως θέτουσιν ού μόνον δεξιά 
τού σώματος κατά λοξήν θέσιν, άλλ’ ακόμη 
κατά τόν αυτόν τρόπον καί έν τή τοαπέζή.Ή 
τοιαύτη κατάστασις καταπονεί τούς μυς τού 
οφθαλμού. ΊΙ όρασις δι’άμφοτέρων τών οφθαλ
μών κατά τε τήν γραφήν καί τήν άνάγνωσιν 
τότε μόνον γίνεται άνευ βλάβης, όταν αί τής 
γραφής γραμμκί κήνται παραλλήλως πρός τήν 
ένωτικην γραμμήν τών περιστροφικών σημείων 
άμφοτέρων τών οφθαλμών. ΙΙρός αποφυγήν τής 
άτοπου ταύτη; διευθύνσεως τής όράσεως είνε 
άναγκαΐον τό τεύχος νά τίθηται έπ' αυτής τής 
μέσης γραμμής τού σώματος ούτως, ώστε νά 
σχηματίζηται γωνία ήτις μόνη είνε ή
ορθή καί ήτις δύναται νά συγχωρήται μόνον 
μέχρι τή; 75°, ούχί δέ κατωτέρω καί μάλι
στα μέχρι τής 45°, ήτις νύν κρατεί' ώς ή συ
νήθης. Πρός έπίτευξιν τής καθέτου ταύτη: 
γραφή; είνε αναγκαία ή ορθή γνώσις τής ά- 
ποστάσεως τού ύψους τού εδράνου καί τής τρα- 
πέζης έν τε τοϊς σχολείοις καί έν τώ οϊκω, τό 
όποιον πολλάκις είνε πολύ υψηλόν. Προσέτι ή 
κατάλληλος χαραξις τών άναγκαίων τετραγω
νικών δικτύων έπί τών πινάκων καί τών γραμ
μών τών γραφικών τευχών. Πρός τοϊς άλλοι; 
όμως ή κάθετος γραφή κέκτηται καί τό πρα
κτικόν πλεονέκτημα, ότι άναγινώσκεται εύ/.ο- 
λώτερον καί ταχύτερον. Έκρίναμεν ώφέλιμ.ον 
νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν τών τε διδα
σκάλων καί τών γονέων εις τό μόνον ορθόν 
τούτο είδος τής γραφής,διότι συμβάλλεται ού 
μόνον ύπό έποψιν καθόλου ύγιεινήν, ώς όοθώς 
παρετήρησεν ό έν liraunschweig καθηγητής I,. 
Hermano, άνεκοινώσατο δέ ό δρ. Lent, έκ Κο
λωνίας, άλλά καί έν αυτή τή τού σώματος 
ανδρική στάσει*. Δ. X.
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