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Έ κ τής μεγάλης ελληνικής σχολής μεταβαί
νει τις είς τήν δευτέραν Μονήν τής Χ άλκης, την
τής Ά γ ια ς Τριάδος,δι' δδού τόσον τερπνής, δια
δενδροστοιχιών τόσων περικαλλώς ύπερκειμένων
τής Θαλάσσης, ώ στε νομίζει δτι εύρίσκεται
είς παράδεισον αγγλικόν, ή είς τάς κομψά;
όχθας τής άγγλικής νήσου Ούαϊτ. Ή τοποθεσία
καί τής Μονής ταύτης είνε ώς ή τής πρώτης
άπαραμίλλητος. Ή Μονή είνε ¿κτισμένη έπί
άκρας τής νήσου νευούσης πρός τά παράλια τής
Βιθυνίας, έν μέσω μεγάλων δένδρων, καί πρό
τοϋ ώραιοτέρου πανοράματος τοϋ κόσμου. Μα—
κοόθεν τό χάριεν έκεϊνο άκρωτήριον, καλυπτόμενον ϋπό εκτεταμένων κτιρίων, χωριζόμενον πρός
Μ έκ τής μικράς πόλεως διά σκιερά; καί β α θείας κοιλάδος, δριζόμενον πρός Β ύπό κομψού
κολπίσκου χαριέντως κυρτουμένου, φαίνεται ώς
Ιδία νήσος, πρόσκοπος τής χλοερά; Χ άλκ η ς.Έ κ
τών υψηλών δωμάτων τής μονής, έν ή σήμερον
υπάρχει ή μεγάλη θεολογική σχολή τών ορθοδό
ξων, τών ύπό τήν οθωμανικήν κυριαρχίαν, ή
έκ τών σεμνών έδωλίων, τών κειμένων εντός τών
πευκώνων, δ θεατής έκπληκτος έκ τού θαυμασίου
θεάματος περιπλανά τούς οφθαλμούς άπό σκηνο
γραφίας είς σκηνογραφίαν, άπό τής περί αύτον
κυανής θαλάσσης είς τάς νεφελώδεις κορυφάς
τού Όλύμπου, άπό τών άπειραρίθμων μιναρέδων
τής Κωνσταντινουπόλεως είς τά μυρία χωρίδια,
ών οί λευκοί σωροί στίζουσι τήν χλοεράν παρα
λίαν, καί μονότονον έν μέρει, τού κόλπου τής
Νικομήδειας.
Κ α τ ά παράδοσίν τινα, ούχί δυστυχώς τόσον
βάσιμον, κτίτωρ τής δευτέρας ταύτης Μονής
θεωρείται δ επιφανής Φώτιος, είς τών σοφωτάτων
καί επιφανέστατων πατριαρχών τής Κωνσταντι
νουπόλεως, έν τών προσώπων τών μάλλον αξιο
σημείωτων τής ελληνικής αυτοκρατορίας τοϋ
Θ' αίώνος. Ούδέν είνε γνωστόν περί τής ιστορίας
τής Μονής ταύτης έπί τών Βυζαντινών χρόνων,
ούδέ περί τών μοναχών, οΐτινες ήσκήτευσαν έν
αύτή έπί τών 'Ελλήνων αυτοκρατόρων ή έπί τών
τ ο μ ο ς κβ'—
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Σουλτάνων. Ή Μονή τής Χάλκης είχε σχεδόν
καταρρεύσει, δτε άνωκοδομήθη κ ατά τήν 1 β Ίν
εκατονταετηρίδα ύπό τοϋ περίφημου Μητροφάνους, υιού κεραμέως έκ τοϋ χωρίου τής Ά για ς
Παρασκευής (τό νύν Χάσκιοϊ), δ όποιος τώ 1554
διωρίσθη ύπό τοϋ πατριάρχου Ίω άσα φ Β', φίλου
του, άρχιεπίσκοπος Καισαρείας, έκλήθη δέ βρα δύτερον τ ω 1565 είς τήν πατριαρχείαν τής Κων
σταντινουπόλεως, έξ ής παρητήθη* έξελέχθη δέ
καί δεύτερον καί άπέθανε τ φ 1 5 8 0 ...............Οί
άντίπαλοι τοϋ Μητροφάνους κατηγόρησαν αύτοϋ
έπί φιλοχρηματία. Είχεν δμως άρετήν, ήτις μεθ’
δλας τά ς κατηγορίας, καθιστιη τό δνομά του
άγαπητόν παντί τώ διαφερομένω περί τ ά ά ρ χαϊα. Ό Μητροφάνης, ών είς τών πεπαιδευμένων
άνδρών τών χρόνων του, μετά ζήλου έπεδόθη
είς τήν άνεύρεσιν αρχαίων χειρογράφων, άτινα
διέφυγον τήν καταστροφήν τοϋ 1 4 5 3 . Συνέλεξε
δέ μέγαν άριθμόν, ών δ χειρόγραφος κατάλογος,
φέρων χρονολογίαν τό έτος 157 2, εύρίσκετο κατά
τό λέγε ιν τού Δουκαγκίου έν τή εθνική τών
ΙΙαρισίων βιβλιοθήκη. Δυστυχώς μετά τόν θά
νατον τού Μητροφάνους ή πολύτιμος εκείνη συλ
λογή διεσκορπίσθη. Ό λόγιος δέ διπλωμάτης Γκισλαίν δέ Βουσβέκ (G h isla in de B u sb e cq ),
εκείνος, δν ή εισαγωγή τού λιλά είς τήν Ευρώ
πην κατέστησε γνωστότατον,καί ό δποΐος διήλθε
τρεις μήνας έν Χάλκη περί τό μέσον τής 16η«
έκατονταετηρίδος, έκόμισε φορτίον χειρογράφων,
έν οίς καί περιώνυμον χειρόγραφον τοϋ Διοσκορίδου, σήμερον ευρισκόμενον έν Βιέννη, τό δποιον
ήγόρασε 50 δουκάτα. Έ κ τών πολλών εκείνων
θησαυρών μόλις ύπελείφθη μικρόν μέρος έν τή
βιβλιοθήκη τής Ά γ ια ς Τριάδος, γνωστόν ύπό
τά όνομα βιβλιοθήκη Μητροφάνους, άποτελούν
τό πολυτιμότερον μέρος τής πλουσίας βιβλιοθή
κης τής θεολογικής σχολής.
Ή Μονή τής Ά για ς Τριάδος άνακαινισθεΐσα
περί τά τέλη τής τελευταίας έκατονταετηρίδος
έπυρπολήθη τ ώ 1821· άνηγέρθη δε τή έπιμελεία τού πατριάρχου Γερμάνού Δ 'τ ώ 1 8 4 4 .
Κ α τά τό έτος δέ τούτο ή παλαιά αϋτη Μονή τού
Φωτίου καθιερώθη δριστικώς είς Σχολήν Θεολογικήν, οικουμένη ύπό 80 μαθητώ ν.
Είνε τι έξαίσιον ή περιδίάβασις δύοντος τού
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ήλιου επί τής μεγάλης αιμασιάς ύπό τά γηραιά
προαιώνια δένδρα. Π άσα ή παραλία τής 'Ανα
τολής, αί δύο άκταί του Άστακηνοϋ κόλπου
(Κόλπου του Ίσμίτ ή Νικομήδειας), δν τοσάκις
διέσχισαν αί βυζαντιναί γαλέραι, πάσαι αί κλιτϋς τών υψηλών λόφων τής Βιθυνίας, φωτίζονται
διά φωτός τοιούτου χρωματισμού, ώστε ούδεμία
γραφίς είνε ικανή νά παραστήση τά βαθέα κοι
λώ μ ατα καί τάς λαμπούσας προεξοχάς. Αί έρυθραί καί φαιού χρώματος τουρκικαί οίκίαι, ών τά
κράσπεδα βρέχει ή θάλασσα, σκιάζουσι δέ με
γαλοπρεπής ύψηλά συμπλέγματα πεύκων, πλα
τάνων καί συκομορεών, φαίνονται ώσεί άναδυόμεναι έκ φλεγομένων κυμάτων. Ό κυκλοτερής
ίγκος του αρχαίου όρους του 'Αγίου Αυξεντίου
δεσπόζει επί τοϋ πορρωτέρω ύρίζοντος, οΰ έντείνουσι τήν εικόνα Ιν αριστερά οί μιναρέδες τοϋ
Καδίκιοί καί τοϋ Σκουταρεως. Έ τι μάλλον πρός
άριστεράν διαφαίνεται ή Κωνσταντινούπολή,
ώσεί κατά τό ήμισυ βεβυθισμένη εις τά κύμα
τα , διά μέσου χρυσιζούση: θολεράς ατμόσφαι
ρας. Ύ π ό τούς πόδας τοϋ θεατοϋ εκτείνονται αί
νήσοι τής Πρώτης καί τής ’Αντιγόνης, κεκαλυμμέναι έκ λευκών οικοδομών· ή Πρίγκιπος δέίδία
εκτείνει τάς δενδροφυτείας αύτής, τούς κρεμαστούς
κήπους, τ ά λαμπρά εξοχικά μέγαρα εντός δένδρων
καί άνθέων. ’Α λλά τό κυριώτατον τμήμα τοϋ
σκηνογραφικοϋ πίνακος παριστα ό Ό λυμπος, τό
γηραιόν αύτό όρος τής ασιατικής είδωλολατρείας.
Τ ά απέραντα αύτοϋ πλευρά λευκότητος άκτινοβολούσης έρυθρούμενα ύπό τών τελευταίων τής
δυοϋσης ημέρας λάμψεων, άποτελοϋσιν οίονεί ^αδινόν όριον μεταξύ τού κυανοχρόου ούρανοϋ, ποι
κιλλόμενου ύπό άκτϊνων ξανθοχρόων, καί τών
κατωτέρων χλοερών καί δασωδών κλιτύων ύφ’ ας
κρύπτονται ύπό βαθύ σκότος ήδη αί πόλεις τής
Βιθυνίας καί τ ά απειράριθμα αύτής χωρία. Μ ακρόθεν, πέραν τής Κωνσταντινουπόλεως, απομα
κρύνονται αί χθαμαλαί παραλίαι τής Θράκης.
Ή θάλασσα κατάλευκος, διασχίζεται ύπό απεί
ρων πλοίων καί πλοιαρίων. Πανταχόθεν πλοία,
λέμβοι βαρεΐαι αρχαϊκών μορφών, ατμόπλοια,
άδιαλείπτως έξερευγόμενα νέφη λευκού καπνού,
συντρέχουσιν εις τήν θορυβώδη συνάντησιν τοϋ
Κερατίου Κόλπου. Καΐκια μόλις ορατά, ομοια
μακρόθενπρός θαλασσίους μύρμηκας, ταχέως όλισθαίνουσιν άπό νήσου εις νήσον σιωπηλά καί μυ
στηριώδη. "Εκαστος κόλπος έχει τόν ίδιον αύ
τοϋ λιμένα, τήν μικράν αύτοϋ αποβάθραν, τά
αλιευτικά πλοιάρια γραφικώς προσηραγμένα, τάς
χλοεράς δενδροφυτείας κατερχομένας μέχρι θα
λάσσης. Ούδαμοϋ δ ανθρώπινος νούς ήδύνατο νά
φαντασθή τόπους μονήρεις τερπνοτέρους καί π ρο-
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τή μελέτη, τών πατέρων τής Εκκλησίας καί έν
τή θεωρία τών γαληνιαίων τούτων φυσικών καλ
λονών, δεν άποβαίνωσιν αληθείς καί τέλειοι ιε
ρείς. τούτο προέρχεται διότι δεν αισθάνονται έν
τή ψυχή αύτών τό έλατήριον πρός πτήσιν ύψιπε1 τή άνωτέρων σκοπών.
Άνερχόμενοί εσπέραν τινά ώοαίαν τοϋ φθι
νοπώρου τήν ήρέμα κεκλιμένην δδόν, ήτις κατά
μήκος έλίσσεται τοϋ ακρωτηρίου καί καταλήγει
εις τήν μεγάλην πύλην τής Μονής, τήν σκιαζομένην ύπό γηραιών δένδρων, καί έχουσαν επί
τών ύπερθύρων πομπικήν επιγραφήν, παρέστημεν εις θέαμα σεμνόν. Δύο ομάδες άνδρών μ ελκ νειμονούντων, ένδεδυμένο>ν τό σοβαρόν ένδυμα
τού έλληνικού κλήρου, είχον καθ’ δδόν συναντηθή.
Ή μία συνέκειτο έκ τών ωραίων εκείνων άνδρών,
τών φερόντων μακράν κόμην, καί γένειον λευκόν
ή ετι έβενώδες,χαρακτηριστικά δ'εύγενή καί αρ
μονικά, θαυμασίων αντιπροσώπων τοϋ άνωτάτου
κλήρου τών 'Ελλήνων, ών ή παρουσία αποπνέει
άνέκφραστον μεγαλειότητα. Ή Ιτέρα δ έκ νέων,
εύγενοϋς καί αξιωματικού βαδίσματος, όψεως ώ 
χρας καί έκφραστικής, έχόντων καί τούτων μ α 
κράν κόμην, ής οί ολως γυναικείοι πλόκαμοι
μόλις έκρύπτοντο έν στενοχώρια ύπό τόν ύψηλόν
κυλινδρικόν σκούφον. Οί γέροντες καταβκντες
τών ύποζυγίων, έστηρίζοντο έπί τής έπισκοπικής
βακτηρίας, καί ετεινον άφελώς τήν χεϊρα, ήν οί
νέοι κατά τήν δικβασιν έκείνων παρατεταγμένοι
ήσπάζοντο έν σεβασμώ καί εύλαβεία μεμετρημένη.

Οί άνδρες έκεϊνοι οί ώριμοι τήν ηλικίαν καί
οί γέροντες ήσαν οί πατριάρχαι Κωνσταντινου
πόλεως καί ’Αλεξάνδρειάς, πάσα ή 'Ιερά Σύνο
δος, τό ύψηλόν αύτό καί ύπέρτατον συνέδριον
τής 'Ορθοδόξου εκκλησίας· ήσαν ωσαύτως οί μητροπολΐται ’Εφέσου, Νικομήδειας,Φαρσάλων, ’Ί μ 
βρου, Θεσσαλονίκης, φέροντες πάντες τά μεγάλα
ταϋτα καί ένδοξα ονόματα τής πρώτης έκκλησίας, διάδοχοι άμεσοι τών μεγάλων πνευμα
τικών, τών μεγάλων μαρτύρων, τών μεγάλων
ρητόρων τών διασήμων συνόδων, άξιοι κλήρο
ι νόμοι τοσούτων ενδόξων ονομάτων, ίεράρχαι σο
φοί καί πεπαιδευμένοι, πατριώται θερμοί καί πε] φωτισμένοι, κληρικοί απέριττοι. Ή ρχοντο δέ
πάντες νά παρευρεθώσιν εις τήν έναρξιν τών έτησίων έςετάσεων τής θεολογικής σχολής, έν ή
! οί πλειστοι τούτων διήνυσαν τάς πρώτας σπουI δάς των. Οί νέοι δέ ήσαν οί μαθηταί τής σχο
λής, οΐτινες ηγουμένου τού αρχιμανδρίτου, ήρ
χοντο εις προϋπάντησιν τών έκκλησιαστικών αύ| τών αρχηγών, όπως εύχηθώσιν έν σιωπή καί
σεβασμφ τήν αίσίαν αύτών άφιξιν,
σφορωτέρους εις τό νάύψώσωσι τήν ψυχήν. ’Εάν
Τρίτον καί τελευταϊον Μοναστήριον, κτίσεως
οί νέοι λευΐται, ών τά έτη ρέουσιν Ιν τώ ηύλο- I ήττον αρχαίας, ύπάρχει έν Χάλκη παρά τή κωγημένφ τούτω τόπω, ών αί ούραι μερίζονται Ιν I μοπόλει της νήσου, πρός τήν άναπεπταμένην θά
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λασσαν, τό τού ‘Αγίου Γεωργίου. Προσονομάζουσι δέ ωσαύτως τούτο Μοναστήριον τού Κρημνού,
ένεκα τής θέσεως αύτοϋ έπί πέτρας άποκρήμνου.
’Εκ τούτου φαίνεται μία τών ώραιοτέρων σκηνο
γραφιών έπί τής νήσου Πριγκίπου, καί έπί τοϋ
τραχέος ακρωτηρίου, έφ’ ού κειται δμώνυμος τή
νήσω Μονή. Μέχρι τού ριέσου τής τελευταίας έκατονταετηρίδος ή Μονή αΰτη έξηρτάτο έκ τών
Μητροπολιτών τής Χαλκηδόνος. Τ ώ 1758 άνε καινίσθη μετά τής προσκειμένης έκκλησίας ύφ’
ενός τούτων, τού Ίωκννικίου Γ ’ Κ χρατζά, έκ τοϋ
έπιφανούς δμωνύμου οίκου καταγομένου, όστις έγένετο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως μετά
τρία έ τ η .. . ’Εν τή Μονή δέ ταύτη καί έτάφη
τφ 1 79 3, ήν άφιέρωσεν εις τόν Πανάγιον Τάφον.
Αύτός έφύτευσε καί τάς ωραίας ύπαρχούσας έτι
δενδροστοι/ίας τών κυπαρίσσων, ών ή μέν φέρει
έκ τής Μονής εις τήν άρχαίκν κατοικίαν τού ιε
ράρχου, σήμερον μεταβληθείσαν εις ναυτικήν ο
θωμανικήν σχολήν, ή δ ’ έκ τής Μονής εις τήν
κωμόπολιντής Χ ά λ κ η ς.Ά λ λ ’ όΚ αρατζάς δένείνε
άλλως δ μόνος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως,
ούτινος ή τελευταία κατοικία κεΐται έν Χχλκη.
Ή νήσος αϋτη κατά τάς δύο τελευταίας έκατονταετηρίδας ύπήρξε τόπος ταφής αγαπητός
ιεραρχών πεπτωκότων έκ τού παρελθόντος μεγα
λείου, παιγνίων ευτελών καταστάντων τών Σουλ
τάνων καί τών Μεγάλων Βεζυρών, πολλάκις δέ
καί αναξίων καλλιτέρας τύχης.. Πλήν τών ένταφιασθέντων έν τή Μονή 'Αγίου Γεωργίου, πλήν
τών έπτά ή όκτώ τών έν τή Μονή τής Θεοτό
κου ή τού Προδρόμου, ό ναός έτι τής κωμοπόλεως Χάλκης περιέχει’ τόν τάφον ένός τουλάχι
στον αύτών.
Πλειστοι άλλοι τών ιεραρχών τούτων, ανί
σχυροι κατασταθέντες, ένεκα τής δουλοφροσύνης
αύτών καί τής ηθικής καταπτώσεως τού ποι
μνίου των, αναπαύονται ίσως άγνωστοι παρά τό
πλευρόν εύτυχεστέρων συναδέλφων των, ών έπιτύμβιος πλάξ διεβίβασε τ ά ονόματα εις τούς
μεταγενεστέρους.
Ή Μονή τοϋ Ά γιου Γεωργίου τής Χάλκης, ής
ή άγρια τοποθεσία είνε άξια έπισκέψεως, οίκεΐται
σήμερον ύπό οικογενειών 'Ελλήνων, διατηρηθείσης μόνης τής έκκλησίας.
Τ ά εύρύχωρα οικοδομήματα, άτινα έν κανονικφ ρυθμώ βλέπει τις έκ τής άκτής έν δεξιά
τής κωμοπόλεως τής Χάλκης, καί παρά τούς πό
δας τής Μονής, είνε ή ναυτική οθωμανική σχο
λή, ένταύθα μεταφερθεϊσα έπί Μ αχμούτ Β ’ .
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— Καί λοιπόν τά πάντα έτελείωσαν! διενοήθη ό Βλαδίμηρος· τό πρωί άκόμη είχα μίαν γω 
νίαν καί τεμάχιον άρτου, αϋριον δέ όφείλοι ν’
άφήσω διά παντός τήν οικίαν έν ή έγεννήθην.
Ό πατήρ μου, ή γή οπού άναπαύεται, θ'άνήκη
τού λοιπού εις άνθρωπον μισητόν, τον αίτιον τού
θανάτου του καί τής δυστυχίας μ ο υ ! . , . Ό
Βλαδίμηρος έ-.φιγξε τούς όδοντας, οί δέ οφθαλ
μοί του προσηλώθησαν έπί τής είκόνος τής μη τρός του, ήν ό ζωγράφος είχε παραστήση στηριζομένην έπί δρυφάκτου, φέρουσαν λευκήν πρωϊνήν έσθήτα καί ρόδον έπί τής κόμης. Κ αί ή είκών αύτή θά μείνη εις τήν έξουσίαν τοϋ έχθροϋ
τής οικογένειας μου, έσκέφθη, θά ριφθή εις τον
σωρόν τών άχρήστων επίπλων, ή θ’ άναρτηθή
ε’ις τόν πρόδομον, ινα έπισύρη τούς σαρκασμούς
τών δούλων τ ο ν εις τόν κοιτώνα της δέ, εις τό
δωμάτιον έν ώ άπέθανεν ό πατήρ μου, θά κ ατοικήση δούλος τις. Ό χ ι, όχι! ή οικία, άπό τήν
όποιαν μέ διώκει, ούτε εις αύτόν δέν πρέπει ν’
άνήκη. Ό Βλαδίμηρος έσφιγξε τούς όδόντας,
φοβεροί δέ διαλογισμοί τώ έπήρ-χοντο. Αίφωναί
τών ξένων έφθανον μέχρις αύτοϋ’ ούτοι έφέροντο
ώς κύριοι, προστάσσοντες καί άπαιτοϋντες τό έν
καί τό άλλο, καί δυσαρέστως διακόπτοντες διά
τών ·ίωνών αύτών τ ά ; θλιβερά; του σκέψεις.Έπί
τέλους έπεκράτησεν ησυχία.
Ό Βλαδίμηρος άνοίξας σκευοθήκας καί συρ
τάρια, ένησχολήθη εις τήν έξέτασιν τών εγγρά
φων τού μακαρίτου. Τ αϋτα ώς επί τό πλεϊστον
ήσαν λογαριασμοί οικιακών έξόδων καί έπιστολαί άφορώσαι διαφόρους ύποθέσεις. Ό Βλαδίμη
ρος έσχισεν ολα ταϋτα χωρίς νά τ ’ άναγνώση.
Έξακολουθών τήν έξέτασιν, εύρε μεταξύ τών
έγγράφων φάκελλον φέροντα έπιγραφην α έπιστολαί τής συζύγου μ ου.» Μετά μεγάλης συγκινήσεως ό Βλαδίμηρος έπελήφθη τής άναγνώσεως
τών έπιστολών έκείνων χρονολογουμένων άπό τήν
έποχήν τής τουρκικής εκστρατείας, καί διευθυνομένων εις τό στοατόπεδον τής Κηστενιέφκας.
Ή σύζυγος τ ώ περιέγραφε τήν έν τ ώ χωρίω ζωήν
της καί τάς οίκιακάς αύτής ενασχολήσεις, μετά
τρυφερότητος παραπονουμένη διά τόν χωρισμόν
των, καί παρακαλοϋσα αύτόν νά έπιστρέψη εις
τάς άγκάλας τής καλής του συντρόφου. Εν μια
τών έπιστολών τ ώ εξέφραζε τήν άνησυχίαν της
Δ . Μ.
ώς πρός τί-,ν ύγείαν τού μικρού Βλαδιμήρου, εις
-----------άλλην δέ εφαίνετο εύχαριστημένη διά τήν πρώι
μον εύφυιαν τοϋ παιδός, εις δν προελεγεν
Τό αποικιακόν Κράτος της Γαλλίας, ήτοι αί ξέναι
ευτυχής καί λαμπρόν μέλλον.Ό Βλαδίμηρος βυθιχώραι, έφ’ ών έπεκτείνεται ή γαλλική κυριαρχία,
I
σθείς έκ τή ς άναγνώσεως εις κόσμον οικιακής εύπεριλαμβάνει περί τά 28,500,000 κατοίκων.
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δαιμόνιας, δέν παρετήοησεν οτι παρήλθεν ή ώρα·
αίφνης το ώρολόγιον του τοίχου έσήμανε τήν ένδεκάτην, τότε δέ ό νέος, κρύψας τάς έπιστολάς
εις το θυλάκιόν του, ε"λαβε το κηρίον, καί έξήλθε
τοϋ δωματίου. Εις τήν αίθουσαν οί δημόσιοι
υπάλληλοι έκοιμώντο επί του εδάφους. 'II τρά
πεζα ήτο πλήρης ποτηρίων κενών, οξεία δέ ό σμη πνευματωδών ποτών έπλήρου το δωμάτιον.
Ο Βλαδίμηρος μετ' αποστροφής διήλθε προ αυ
τών, καί έξήλθεν εις τον πρόδομον. 'Εκεί έπεκράτει σκότος, παρετήρησε δέ άνθρωπόν τινα, όςτις, άμα ίδών φώς, έρρίφθη εις μίαν γωνίαν δ
Βλαδίμηρος, στραφείς προς αύτόν, έγνώρεσε τόν
σιδηρουργόν Άρχίππην.
— Τί θέλεις ε'δώ ; τόν ήρώτησε με απορίαν.
— “ Η θελα. . . . ήρθα να μάθω αν ολοι είνε
μέσα, απήντησεν δ Αρχίππης ταπεινοφώνως καί
διστάζων.
— Καί τό τζεκοϋρι τί τό θέλεις;
— Τό τζεκοϋρι ; καί πώς νά περπατή κανείς
τη νύχτα χωρίς τζεκοϋρι; αυτοί ε'δώ είνε άνθρωποι
ποϋ ποιός ξέρει. . .
— Είσαι μεθυσμένος· πέταξε τό τζεκοϋρι, καί
πήγαινε νά κοιμηθής.
— 'Εγώ μεθυσμένος ; &Θεός ξέρει, αφέντη, πώς
οϋτε στα λαγμ α τιά δεν έβαλα ’ςτό σ τ ό μ α . ..
μά καί ποιός τώρα συλλογάται πιοτό ; Άκούσθηκε ποτέ τά γραμματικούδια αυτά νά μάς παίρ
νουνε σκλάβους, καί νά διώχτουνε τούς άφεντάδες
άπο τά σπίτια τ ω ν ;.. . Άκοϋς, ^ουχαλίζουν οί
καταραμένοι- μέ μιας νά τούς στείλη κανείς ό
λους, καί ξεμπέρδεψε.
Η Δουβρόφσκης συνωφρυώθη.
— “Ακούσε, Ά ρχίππη, είπε μετά τινα σιωπήν·
άφησε τά σχέδιά σου, δέν πταίουν αυτοί. Ά ν α 
ψε τό φανάρι καί ακολουθεί με.
Ο Αρχίππης έλαβε τό κηρίον έκ τών χεερών τοϋ Βλαδιριήρου, ήναψε φανόν, καί άμφότεροι κατέβησαν άθορύβως εκ τοϋ προθύρου, καί
περιήλθον τήν αυλήν. Αίφνης ήκούσθησαν οί
κτύποι τού νυκτοφύλακος- οί κύνες υλάκτησαν.

— Σιγά, διέκοψεν είπών δ Δοοβρόφσκης· ποϋ
εινε ή Γεγόροβνα ;
— 'Σ το σπίτι, εις την κάμαρά της, άπεκρίθη
δ Γρήσας.
— Πήγαινε φέρε την έδώ, καί άς φύγουν από
το σπίτι όλοι οί άνθρωποί μας νά μή μείνη κανείς
άλλος, εκτός τών ξένων· καί σϋ, ’Αντώνιε ζέ ψε την
άμαξαν.
Ό Γρήσας άπήλθε, καί μ ετ’ ολίγον έπέστρεψε
μέ την μητέρα του· ή γραία δέν ειχεν έκδυθή,
εκτός δέ τών υπαλλήλων, πάντες ήγρύπνουν.
— "Ολοι είνε έδώ ; ήρώτησεν δ Δουβρόφσκης·
δέν έμεινε κανείς εις τό σπίτι ;
— Κανείς, μόνο οί ξένοι, ειπεν δ Γρήσας.
— Φέρετέ μου έδώ χόρτα ή άχυρα, ειπεν δ Δου
βρόφσκης. Οί άνθρωποι ε'τρεξαν εις τό ίπποστάσιον, καί έπανήλθον φέροντες χόρτον.
— Βαλετέ το άπό κ άτω άπ ό τό πρόθυρον κα
λά. Καί τώρα παιδιά, φ ωτιά!
Ο Αρχίππης ήνοιξε τόν φανόν, δ δέ Δουβρόφ
σκης ήναψε τεμάχιον ξύλου.
— Στάσου, είπε τ ώ Ά ρχίππη, νομίζω οτι άπό
την βίαν μου έκλεισα την θύραν τοϋ προδόμουπήγαινε γρήγορα άνοιξέ την.
Ό ’Αρχίππης έτρεξε καί εύρών την θύραν α 
νοικτήν, τήν έκλείδωσε ψιθυρίσας. — Ά μ ή δέ
θά τούς ανοίξω· καί έπανήλθε παρά τψ Δουβρόφσκη.
Ό Δουβρόφσκης έπλησίασε τό ξύλον, δπερ έκράτει άνημμένον, εις τά χόρτα, τό πϋρ μετεδόθη εις χυτά, αί δέ φλόγες ύψωθεΐσαι, έφώτισαν
την αύλην δλόκληρον.

— Τ ίςφυλάττει; ήρώτησεν δ Δουβρόφσκηςς.
— Εμείς, αφέντη, άπήντησε λεπτή φωνή· ή
Βασίλισσα καί ή Λουκέρια.
— Πηγαίνετε εις τά σπίτια σας, ταϊς ειπεν δ
Δουβρόφσκης, δέν χρειάζεσθε.
— Φθάνει. . . προσεθηκεν δ ’Αρχίππης.
— Ευχαριστούμε, αφέντη, άπήντησαν αί γυ
ναίκες, καί άνεχώρησαν.

Οί ίπποι ήσαν έτοιμο:. Ό Δουβρόφσκης ίκάθησε μ ετά τού Γρήσα εις τήν άμαξαν, δ 'Αντώ
νιος έμάστιξε τούς ίππους, καί τάχιστα έξήλθον
τής αύλής.
Ε ντός λεπτών αί φλόγες περιέζωσαν τήν οι
κίαν, ής τό ε”δαφος μετά τριγμών κατέπεσε· τε
μάχια ξύλων πεφλογισμένα ήρχισαν νά πίπτωσι,
καπνός ερυθρός περιδινούμενος ύψούτο ύπέρ τήν
στέγην, ήκούσθησαν δέ στεναγμοί καί φωναί
θρηνώδεις· «Βοήθεια, βοήθεια.»

Ο Δουβρόφσκης προέβη περαιτέρω. Δύο άν
θρωποι τόν έπλησίασαν, έκ τής φωνής των δέ
έγνώρισε τόν 'Αντώνιον καί τόν Γρήσαν.
— Διατί δέν κοεμάσθε ; τούς ήρώτησε.
— Καί ποιός νυστάζει; απήντησεν δ ’Αντώ
νιος· τ ι μ ά ς ε’μέλλετο νάίδοϋμε! ποιός είμπορούσε νά το φαντασθή. . .

— Ά χ ! άνεφώνησε μέ τόνον παραπόνου ή
Γεγόροβνα· Β λαδίμηρ’ Άνδρέϊτζ, τί κάμνεις ;
— Σιώπα ! ειπεν δ Δουβρόφσκης. Καί τώρα
παιδιά, έχετε υγείαν, φεύγω όπου δ Θεός μέ φω
τίση· σάς εύχομαι εύτυχίαν μέ τόν νέον σας
κύριον.
— ’Αφέντη, ευεργέτη, ανέκραξαν οί άνθρωποί
του· άποθαίνομε, μ ά δέ σ ’ άφίνομε· έρχόμαστε
μαζή σου.

— Ν αι περιμένετε, ειπεν δ 'Αρχίππης, μέ σκλη
ρόν μειδίαμα θεωρών τήν πυρκαϊάν.
— Ά ρχίππη, τ φ ε”λεγεν ή Γεγόροβνα, γλύτωσέ
τους τούς καταραμένους· δ θεός θά σέ άνταμείψη.
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— Περίμενε, απήντησεν δ σιδηρουργός. Τήν
στιγμήν εκείνην οί δικαστικοί έφάνησαν εις τά
παράθυρα προσπαθοϋντες νά τά θραύσωσι. Ά λ λ ’
αίφνης ή στέγη μετά κρότου κατέπεσε— καί ούδέν πλέον ήκούσθη.
Τ άχιστα όλοι οί άνθρωποι έξήλθον εις την αυ
λ ή ν αί γυναίκες μετά κραυγών έσπευδον νά
σώσωσι τά πράγματά των, τά παιδία έπήδων
χαίροντα εις τήν θέαν τής πυρκαϊάς. Οί σπινθή
ρες διεσκορπίσθησαν δίκην πυρώδους βροχής, έξ
αύτών δέ τό πυρ μετεδόθη καί εις τάς καλύβας.
— Τώρα όλα πάνε καλά ! ειπεν δ Άοχίππης· τί φωτιά, α ί ; άπό τήν Ποκρόφσκα θά φαί
νεται λαμπρά.
Τήν στιγμήν έκείνην νέον τι έπέσυσε τήν προ
σοχήν του· μία γαλή έτρεχεν ε’πί τής στέγης
τοϋ καιομένου αμαξοστασίου, απορούσα πόθεν νά
καταβή. Πανταχόθεν τήν περιεκύκλουν φλόγες.
Τό δυστυχές ζώον μετά θλιβερών μινυρισμών έζήτει βοήθειαν, τά παιδία δέ έξεκαρδίζοντο βλέ—
ποντα τήν απελπισίαν της.
— Τί γελάτε, διαβολάκια ; ειπεν όργίλως δ
σιδηρουργός· δέ φοβάστε θεό; ιό πλάσμα του
χάνεται, καί σείς ανόητα χαιρόσαστε. Καί στη ρίξας κλίμακα έπί τής καιομένης στέγης άνέβη,
ή δέ γαλή έννόησε τόν σκοπόν του, καί μέ ύφος
εύγνώμον προσεκολλήθη διά τών ονύχων έπί τής
χειοίδος τοϋ έπενδύτου του. Ό σιδηρουργός ήμιπυρίκαυστος, κατέβη μετά τής λείας του.
— Τ ώ ρα, παιδιά, έχετε γειά· ειπεν εις τούς
έκπεπληγμένους ανθρώπους· δέν έχω καμμιά δου
λειά έδώ- ευτυχισμένοι νάστε καί θυμάστε με
καμμιά φορά· καί άνεχώρησε. Ή πυρκαϊά διήρκεσεν είσέτι έπί τινα καιρόν, επί τέλους το πϋρ
έσβέσθη, καί σωροί ανθράκων, άνευ φλογός, έφαίνοντο λάμποντες έντός τού σκότους· περί αυτούς
έπλανώντο οί άστεγοι κάτοικοι τής Κ η στενιέφκας.
Ζ'
Τήν έπαύριον ή περί τής πυρκαϊάς είδησις
διέτρεξε τ ά περίχωρα. Πάντες περί αυτής ώ μίλουν, διαφόρους έκφράζοντες υποθέσεις καί συμ
περασμούς. Τινές έβεοαίουν ότι οί άνθρωποι τοϋ
Δουβρόφσκη μεθυσθέντες εις τήν κηδείαν, έ'καυσαν τήν οικίαν έξ απροσεξίας, έτεροι δέ κατηγο
ρούν τούς δημοσίους ύπαλλήλους, εύθυμήσαντας
εις τήν νεοαποκτηθεϊσαν οικίαν. Καί μερικοί μέν
ύπώπτευον τήν αλήθειαν, καί έβεβαίουνότι αίτιος
τού φρικώδους δυστυχήματος ητον αυτός δ Δου
βρόφσκης. πολλοί δέ πάλιν ιλεγον ότι καί δ ίδιος
έκάη μετά τών ξένων καί όλων τών τής αύλής. Ο
Τρογεκούρωφ τήν επιούσαν έ’φθασεν επί τόπου, και
αυτοπροσώπως ένήργησεν ανακρίσεις, ες ών ά π εδείχθη οτι δ ύπαστυνόμος, δ πάρεδρος τού δι
καστηρίου, δ δικογράφος, δ γραφεύς, καθώς και δ
Βλαδίμηρος Δουβρόφσκης, ή Γεγόροβνα, καί έκ
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τών τής αυλής δ Γρηγόριος, δ αμ αξηλάτης Α ν 
τώνιος καί δ σιδηρουργός ’Αρχίππης, άγνωστον
τί άπέγειναν. Οί άνθρωποι όμοφώνως κατέθεσαν,
ότι οί δημόσιοι ύπάλληλοι έκάησαν όταν κατέπεσεν ή στέγη, πράγματι δέ τά πυρίκαυστα ο
σ τά των ειχον άνασκαφή. · Αί γυναίκες Βασίλισ
σα καί Λουκέρια, είπον ότι τόν Δουβρόφσκην και
Άρχίππην εΐχον ίδή ολίγον πρό τής πυρκαϊάς.
Ό ’Αρχίππης κατά τήν γενικήν δμολογίαν ε“ζη,
καί πιθανώς ήτο δ μόνος αίτιος τής πυρκαϊάςάλλά καί τόν Δουβρόφσκην πολύ ύπώπτευον. Περατώσας τήν άνάκρισιν, δ Τρογεκούρωφ άπέστειλε πρός τόν διοικητήν λ.επτομερή έκθεσιν τών
συμβάντων.
Μετ’ ολίγον καιρόν έτεραι ειδήσεις έ"δωκαν
νέαν τροφήν εις τήν κοινήν περιέργειαν καί τάς
συζητήσεις. Άνεφάνησαν λησταί, διασπείροντες
τήν φρίκην εις τ ά περίχωρα, τά δέ κ α τ’ αύτών
ληφθέντα μέτρα έδείχθησαν ανεπαρκή. Ληστεύσεις διεδέχοντο άλλήλας, σημαντικώτεραι ή μία
τής άλλης, ύπήρχε δέ κίνδυνος πανταχού, καί
εις τάς δημοσίας δδούς καί έντός τών χωρίων.
Ά μ α ξ α ι, πλήρης ληστών, περιέτρεχον έν καιρώ
ημέρας τήν έπαρχίαν ολην συλλαμβάνοντες ο
δοιπόρους καί ταχυδρομεία, ε’ισέβαλλον εις τάς
κώμας, καί λεηλατούντες τάς οικίας τών κτημ α
τιών παρέδιδον αύτάς εις τό πύρ. Ό αρχιλη
στής έφημίζετο ώς άνθρωπος μέ νούν, γενναιότητα
καί μεγαλοψυχίαν. Διηγούντο θαύματα περί αυ
τού. Τό ονομα τού Δουβρόφσκη ήτο εις όλων τά
στόματα, πάντες δέ ήσαν πεπεισμένοι οτι αύτος
μόνος ήτο δ αρχηγός τών τολμηρών κακούρ
γων. Δι’ εν μόνον πράγμα ήπόρουν οί λ.ησταί
έφείδοντο τών κτημάτων τοϋ Τρογεκούρωφ, καί
οϋτε παράπηγμά του έκαυσαν, οϋτε άμαξάν του
έκράτησαν, ούτος δέ, έν τή ύψηλοφροσύνη του,
απέδιδε τήν έξαίρεσιν ταύτην εις τόν φόβον δν
ειχεν έμπνεύση εις τήν έπαρχίαν όλην, καί εις την
έξαίρετον αστυνομίαν ήν είχε διοργανώση ο ί
διος. Κ α τ’ άρχάς οί γείτονες έγέλων μέ τήν ύψηλοφροσύνην τοΰ Τρογεκούρωφ, καί έκαστος
περιέμενεν έπίθεσιν καί κατά τής ΓΙοκρόφσκας,
όπου οί λησταί θά εϋρισκον πλούσια λάφυρα, επί
τέλους όμως ήναγκάσθησαν νά δμολογήσωσιν,
ότι καί οί λησταί τώ έδείκνυον άκατανόητον σε
βασμόν. Ό Τρογεκούρωφ έθριάμβευε, εις πάσαν
δέ περί νέας ληστείας τού Δουβρόφσκη εΐδησιν άνέφερε μετ’ είρωνίας τόν διοικητήν, τούς αστυνό
μους και τούς αρχηγούς τών στρατιωτικών απο·
1 σπασμάτων, τάς χεϊρας τών όποιων διέφευγε
πάντοτε αβλαβής ό Δουβρόφσκης.
Εντούτοις έ’φθασεν ή 1η Οκτωβρίου, ημέρα ε
ορτής τοϋ ναού έν τ ώ χωρίω τού Τρογεκούρωφ.
Ά λ λ ά πριν ή έπιληφθώμεν τής περιγραφής τών
κατόπιν συμβάντων, όφείλομεν να παρουσιασωιεεν εις τόν αναγνώστην πρόσωπα δι’ αυτόν νέα.
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ή τ α όποΐα μ-όλις άνεφέραμεν έν άρχή τοϋ διη
γήματος ημών.
Η '.
Ό αναγνώστης πιθανώς έννόησεν ήδη δτε ή
θυγάτηρ τοϋ Τρογεκούρωφ, περί ής μόλις όλίγας
λέξεις είπομεν μέχρι τοϋδε, εινε ή ήρωΐς τοϋ ήμετέρου διηγήματος. Την εποχήν περί ής ό λόγος
ήτο δεκαεπτά ετών καί καλλονής έξοχου. Ό
πατήρ τήν ήγάπα μέχρι παραφοράς, ά λ λ ’ έφέρετο πρός αϋτήν ίδιοτρόπως, ποτέ μέν προσπαθών νά ευχάριστή καί τάς ε'λαχίστας αυτής
φαντασιοπληξίας, ποτέ δέ φοβίζων αυτήν διά
τών αυστηρών, ε"στιν ότε δέ καί σκληρών αύτοϋ
τρόπων. Πεπεισμένος περί τής πρός αυτόν άφοσιώσεώς τ η ς , ουδέποτε ϊσχυσε ν’ απόκτηση καί
τήν εμπιστοσύνην αύτής. Ή νέα είχε λάβη τήν
έξιν νά μή άποκαλύπτη εις τόν πατέρα τά αι
σθήματα καί τούς διαλογισμ,ούς αύτής, καθό α 
γνοούσα αν θά τόν εΰρισκεν όμοφρονούντα. Οϋδεμίαν είχε φίλην, καί άνετράφη έν τή μονώσει.
Αί γυναίκες καί αί θυγατέρες τών γειτόνων σπανίως έπεσκέπτοντο τόν Τρογεκούρωφ, οΰ τίνος αί
συνήθεις όμιλίαι καί διασκεδάσεις άπήτουν άν δρών, καί ούχί γυναικών συναναστροφήν. Σ π α νίως ή ώραία μας έπαρουσιάζετο ενώπιον τών
ξένων τών εύθυμούντων μετά τοϋ πατρός της.
Ή μεγάλη τού οίκου βιβλιοθήκη, πλήρης συγ
γραμμάτων. ώς έπί τό πολύ, γάλλων συγγρα
φέων τής 18ης έκατονταετηρίδος, ήτο εις τήν
διάθεσίν της. Ό πατήρ αύτής μόνον βιβλία μ α
γειρικής έπί ζωής του άναγνώσας, δεν ήδυνήθη
νά τήν χειραγωγήση εις τήν έκλογήν τής άναγνωστέας ϋλης, καί ή Μάσα φυσικψ τ ώ λόγο>
φυλλομετρήσασα διαφόρων ειδών συγγράμματα,
έπί τέλους έξέ/εξε τό μ.υθιστόρημα. Τοιουτο
τρόπως έπεράτου τήν έαυτής ανατροφήν, άρξαμένην άλλοτε ύπό τήν διδασκαλίαν τής δεσποινίδος Μισώ, ήτις είχεν άφήση αναμνήσεις ίκανώς εύαρέστους. Ή δεσποινίς Μισώ ήτον αγαθή
νέα, καί ποτέ δέν κατεχράτο τής επιρροής, ήν
προφανώς έξήσκει έπί τοϋ Τρογεκούρωφ. Ούτος
προσεκάλεσεν έκ Μ όσχας διά τόν μικρόν του υιόν
Σάσαν γάλλον διδάσκαλον, δστις καί έφθασεν
εις ΙΙοκρόφσκαν τήν εποχήν καθ' ήν συνέβησαν
όσα ήδη αφηγούμεθα.
Ό διδάσκαλος ούτος εϊλκυσε τήν εύνοιαν τού
Τρογεκούρωφ διά τοϋ εύχαρίστου αύτοϋ εξωτερι
κού καί τών αφελών του τρόπων. Τ ώ είχε
παρουσίαση πιστοποιητικά καί έπιστολήν άπό
μέρους συγγενούς τίνος τού Τρογεκούρωφ παρ' ώ
τέσσαρα έτη είχε χοηματίση ώς παιδαγωγός.
Ό Τρογεκούρωφ έξήτασε πάντα ταϋτα, καί ρ.όνον τώ άπήρεσεν ή νεότης τού γάλλου, όχι διότι
αϋτη άντέκειτο εις τήν υπομονήν καί τήν πεί
ραν τήν τόσον άναγκαίαν εις τό ατυχές τοϋ δι
δασκάλου έπάγγελμα. ά λ λ ’ είχεν ύπονοίας τινάς,
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άς καί αυθωρεί άπεφάσισε νά τ ώ άποκαλύψη.
"Οθεν διέταξε νά έ'λθη ή κόρη του ΐνα τώ χρησιμεύση ώς διερμηνεύς.
— Πλησίασε, Μ άσα, εΐπέ αύτού τοϋ μουσΐον δτι, άς ήνε, τόν δέχομαι, άλλά μέ συμ
φωνίαν νά μή τολμήση ποτέ νά καλοκυττάξη
τάς νέας τοϋ σπιτιού, ειδεμή τόν κάμνω έγώ τού
σκύλλου τόν υιόν., .έξήγησέ του τα , Μάσα.
Ή Μ άσα ήρυθρίασε, καί άποταθεισα πρός
τόν διδάσκαλον, τ ω είπε γαλλιστί δτι ό πατήρ
της βασίζεται εις τήν σεμνότητα καί καλήν του
διαγωγήν.
Ό γάλλος προσέκλινε καί άπήντησεν, δτι ή λ πιζε ν’ άποκτήση τήν ύπόληψίν των, άν όχι τήν
εύνοιαν αύτών.
Ή Μάσα κ ατά λέξιν μετέδωκε τήν άπάντησιν;
— Κ αλά, καλά ! είπεν ό πατήρ της· δέν
τού χρειάζεται μήτε εύνοια ρ.ήτε ύπόληψις. Τό
χρέος του είναι νά φροντίζη διά τόν Σάσαν καί
νΤ
ά τόν διδάσκη γραμματικήν καί γεωγραφίαν.
’Εξήγησε τα. Ή νεάνις έμετρίασεν, έν τή μετα
φράσει, τάς βαρβάρους έκφράσεις τού πατρός,
δστις απέλυσε τόν γάλλον εις τήν πτέρυγα τής
οικίας, όπου είχεν δρισθή ό θάλαμός του.
Ή Μ άσα ουδόλως έδωκε προσοχήν εις τόν
νέον γάλλον. Άνατραφείσα έν τ ώ μέσω αριστο
κρατικών προλήψεων, έθεώρει τόν διδάσκαλον
ώ ς τινα υπηρέτην ή εργάτην, τουτέστι παν άλλο
ή άνδρα. "Οθεν δέν πσρετήρησεν ούτε τήν έντύπωσιν ήν αυτή ή ιδία είχε προξενήση εις τόν κ.
Δεφόρζ, ούτε τήν συγκίνησιν αύτού, ούτε τήν
άλλοιωθεΐσαν φωνήν του. Κατόπιν είχον πολλάκις συναντηθή, χωρίς έκείνη νά τόν άξιώση μ ε
γάλης προσοχής. Άπροσδοκήτως έλ,αβε περί
αύτού νέαν όλως ιδέαν.
Εις τήν αύλήν τοϋ Τρογεκούρωφ άνετρέφοντο
συνήθως μικραί τινες άρκτοι, αϊτινες άπετέλουν
μίαν τών κυριωτέρων διασκεδάσεων τού κτημ ατίου. Καί μικροί μέν ενόσω ήσαν οί άρκτύλοι έφέροντο καθ’ έκάστην εις τήν αίθουσαν τής οι
κίας, δπου ό Τρογεκούρωφ έπί όλοκλήρους ώρας
διεσκέδαζεν έρεθίζων αυτούς έναντίον γαλών καί
σκυλάκων, ήλικιούμενοι δέ, έκοατούντο άλυσίδετοι, ϊνα κατόπιν χρησιμεύσωσιν εις τό πραγμα
τικόν κυνήγιον. Ενίοτε ώδήγουν άρκτον τινά ύπό
τά παράθυρα τής οικίας καί έκύλιον ένώπιόν της
βυτίον τού οίνου κενόν, ώπλισμένον μέ καρφία·
ή άρκτος τό ώσφραίνετο, τό ήγγιζεν έκεντρίζετο
τούς πόδας, ώργισμένη δέ έκ τού πόνου, τό ώθει
ισχυρότερα, καί ό πόνος καθίστατο δριμύτερος.
Τότε τή έπήρχετο λύσσα, ώρυομένη ερρίπτετο
επί τού βυτίου, έπαυε δέ έπιτιθέμενον τό δυστυ
χές θηρίον τότε μόνον, δταν ήθελον άπομακρύνει
ά π ’ αύτού τό άντικείμενον τής άνισχύρου ορ
γής του. Ά λ λ ο τ ε έζεύγνυον εις άμαξαν ζεύγος
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άρκτων, έκάθιζον επ’ αύτής άκοντας τινάς τών
ξενιζόμενων καί τούς έγκατέλειπον εις τό ελεος
τού θεού. Καλλίτερα δμως άστειότης τοϋ Τρογε
κούρωφ έθεωρεϊτο ή άκόλ.ουθος.
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σιν έκείθεν τήν άρκτον ε'πειτα στραφείς πρός
τούς άνθροίπους του είπε·
— Παλληκάρι μιά φορά· δέν εφοβήθη, μά
τόν θεόν, δέν έφοβήθη. Ά π ό τής στιγμής δ ’ έκείνης ήγάπησε τόν Δεφόρζ, καί δέν έζήτησε
πλέον νά τόν δοκιμ.άση.
Ά λ λ ά τό συμβάν αύτό έπέφερεν άληθή κα·
τάπληξιν εις τήν φαντασίαν τής νεάνιδος. Είδεν αϋτη τό θηρίον νεκρόν, καί τόν Δεφόρζ ίστάμενον γαλήνιον πλησίον της, καί ήσύχως
μ ετ’ αύτής συνδιαλεγόμενον. Είδεν οτι ή άνδρία καί ή ύψηλόφρων φιλαυτία δέν ανήκει άποκλειστικώς εις μίαν τάξιν ανθρώπων, καί έκτοτε ήρξατο δεικνύουσα πρός τόν νέον διδάσκ α
λον ύπόληψίν, καθισταμένην άπό ώρας εις ώραν
|
μεγαλειτέραν. Μεταξύ αύτών συνήφθη ποιά τις
σχέσις. Ή Μάσα είχεν άξιόλογον φωνήν, καί
μεγάλην εις τήν μουσικήν κλίσιν, ό Δεφόρζ δέ
προσεφέρθη νά τή δίδη μαθήματα. Έ κ τούτων
ευκόλως ό άναγνώστης συμπεραίνει οτι ή νέα
κόρη τόν ήγάπησε, χωρίς οϋτε ή ίδια νά έννοή
είσέτι τό αίσθημά της.

ΓΙειναλέαν άρκτον ένέκλειαν εις κενόν δ ω μ ά τιον, άφοϋ πρώτον τήν έδεναν μέ σχοινίον, έξαρτώμενον έκ κρίκου, προσηλωμένου εις τόν τοίχον
διά κοχλίου. Τό σχοινίον αύτό είχε σχεδόν τό
μήκος τοϋ δωματίου, εις τρόπον ώστε μία μ.όνον
αντίθετος γωνία ήδύνατο νά ήνε απρόσιτος εις
τάς έπιθέσεις τού φοβερού θηρίου. Καί τί έκαμναν ; Εις τήν θύραν τοϋ δωματίου ώδήγουν συ
νήθως κανένα πρωτόπειρον· αίφνης ώθουν αύτον
πρός τήν άρκτον, έκλείδωναν τήν θύραν, καί το
δυστυχές θύμα άφίνετο μόνον μ.ετά τού μ αλλοφόρου ερημίτου. Ό δύσμοιρος ξένος μ.έ έσχισμένον έπενδύτην καί τάς χεϊρας έχων πλήρεις α
μυχών, δέν έβράδυνε νά εϋοη τήν ασφαλή γωνίαν
ήτο ί!μως ένίοτε ήναγκασμένος, επί τρείς Ολο
κλήρους ώρας, νά ϊσταται συνεσταλμένος εις τον
τοίχον καί νά βλέπη πώς τό έξηγριωμένον θηριον, δύο βήματα μακράν του, έπήδα, ϊστατο
έπί τών οπισθίων ποδών, καί ώρυόμενον, προσεΘ '.
πάθει όλαις δυνάμεσι νά τόν φθάση. Ό λίγας η
Τήν παραμονήν τής έορτής οί ξένοι ήρχισαν
μέρας μετά τήν άφιξιν τού διδασκάλου 0 Τρο
νά φθάνωσι. Τινές κατέλυον εις τήν κυρίως οι
γεκούρωφ έβαλε κ ατά νούν νά. τόν είσαγάγη εις
τής άρκτου τόν θάλαμον. Όθεν καλέσας αυτόν
κίαν, έτεροι εις τούς πέριξ οίκίσκους, καί ούτοι
μέν εις τού οικονόμου, έκείνοι δέ εις τοϋ ίερέως,
μίαν πρωίαν, τόν ώδήγησε διά σκοτεινών διάδρο
καί οί λοιποί παρά τοΐς εύπόροις τών χωρικών,
μ ω ν αίφνης πλαγία τις θύρα ήνοίχθη— δύο ύπηρέται ώθησαν πρός αυτήν τόν γάλλον καί
Τ ά ιπποστάσια ήσαν πλήρη ϊππων, αί αύλαί δέ
τήν έκλείδωσαν· έλθών εις έαυτόν ό διδάσκαλος
καί τ ’ αμαξοστάσια έγεμον αμαξών. Τήν ένάτην
είδε τήν άρκτον τό θηρίον ήρχισε νά ώρύεται,
τής πρωίας ήρξατο ήχών ό κώδων, καλών εις
μακρόθεν όσφραίνόμ.ενον τόν ξένον του, αίφνης
τήν λειτουργίαν,πάντες δέ διηυθύνθησαν πρός τόν
νέον λιθόκτιστον ναόν, τον ύπό τού Τρουγεκούρωφ
δέ, σταθέν όρθιον, ώρμησε κ α τ’ α υ τ ο ύ ... Ό
γάϋ.λος ούδαμώς έπτοήθη, ούτε ύπεχώρησε, άλ.λ
οϊκοδομηθέντα, καί κ α τ’ έτος δι’ αναθημάτων
άνέμενε τήν έπίθεσιν. Ή άρκτος έπλησίασε, τοτε
ύπό τοϋ ίδίου κοσμούμενον. Τόσοι δέ έπίσημοι
δέ ό-Δεφόρζ έξήγαγε τού θυλακίου του πιστό- I ευλαβείς είχον συναθροισθή, ώστε οί χωρικοί έμελιον, καί έπιθέσας αύτό εις τό ούς τοϋ πειναλέου | νον έξω τοϋ ναού, παρά τ ά προπύλαια καί εντός
θηρίου, έπυροβόλησε. Ή άρκτος άνετράπη. Ό λοι
τοϋ περίβολου. Ή λειτουργία δέν είχεν άρχίση
ένεκα τής άπουσίας τοϋ Τρογεκούρωφ, όστις
ε'δραμον, ή θύρα ήνοίχθη, καί ό Τρογεκούρωφ ειςήλθεν, έκπεπληγμένος έκ τής λύσεως ήν ενσχεν | έπί τέλους έφθασεν έπί άνοικτής άμάξης, συρομένης ύπό έξ ϊππων, καί σεμνοπρεπώς βαδίζων, κα
ή άστειότης του.
Ό Τρογεκούρωφ άπήτησε τήν έξήγησιν τού | τέλαβε τήν θέσιν του έν τώ ναώ, συνοδευόμενος
πράγματος. Τις δηλαδή προειδοποίησε τόν Δ ε - | ύπό τής θυγατρός του. Τ ά βλέμματα άνδρών
φόρζ περί τής ποοετοιμ.ασθείσης σκηνής, ή δια- ί καί γυναικών έστράφησαν προς αυτήν— και οι
μέν άπεθαύμαζον τήν καλλονήν, αί δέ έταστιτί εφερε μεθ’ εαυτού πιστολιού πλήρες.
Η θυ
κώ; παρετήρουν τόν στολισμόν της. Ή λειτουργία
γάτηρ του προσκληθεϊσα, ήλθε καί μετέφρασε
ήρξατο·
έψαλλρν τής οικίας οί ψάλται, βοηθούτώ γάλλω τάς ερωτήσεις τοϋ πατρός.
μενοι ύπό τού Τρογεκούρωφ,οστις έκράτει τό ίσον,
— Δέν ήκουσα τίποτε περί τής άρκτου, α καί προσηύχετο εύλαβώς ίστάμενος, μεθ’ υπερή
πήντησεν ο Δεφόρζ, πάντοτε δέ φέρω πιστόλια,
φανου δέ ταπεινότητος προσεκύνησεν έδαφεαίως,
διότι δέν σκοπεύω νά υποφέρω προσβολάς δι’ άς
οτε ό διάκονος μεγαλοφώνως άνέκραξε ακαίύπέρ
ώς έκ τής Οέσειύς μου δέν δικαιούμαι νά ζητή
τού ίδρυτοϋ τού ναού τούτου.»
σω ίκανοποίησιν.
Περατωθείσης τής λειτουργίας, ό Τρογεκού
Ή Μάσα τόν παρετήρει έκπεπληγμένη καί
ρωφ
πρώτος ήσπάσθη τόν σταυρόν, πάντες δε
μετέδωκε τ ’ άνωτερω εις τόν πατέρα της, οστις
τόν
ήκολούθησαν
έν σώματι, καί οί μέν γείτονες
χωρίς νά δώση άπάντησιν διέταξε νά έκβάλω- 1
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τον έπλησίασαν μετά σεβασμού, αί δέ κυρίαι
περιεστοίχισαν τήν Μ άσαν. Ό Τρογεκούρωφ, έξελθών τού ναού, προσεκάλεσε τούς ξένους εί; τό
γεύμα, καίκαθήσας έφ’ άμάξης άνεχώρησεν ύπό
πάντων ακολουθούμενος. Τ ά δωμάτια της οικίας
του έπληρώθησαν ξένων, άνά πάσαν δέ στιγμήν
ε’ισήρχοντο νέα πρόσωπα, μετά κόπου είσχωροϋντα μέχρι τοϋ οικοδεσπότου. Αϊ κυρίαι, φέρουσαι
ενδύματα απηρχαιωμένου συρμού τετριμμένα καί
βαρύτιμα, διά μ,αργαριτών δέ καί άδαμάντων
κεκοσμημένα, έσχημάτισαν ημικύκλιον οϊ δέ άνδες συνωθοϋντο περί την τράπεζαν έφ’ ής είχαν
παρατεθή τά ορεκτικά καί τό οινόπνευμα, θορυβω δώ ς μεταξύ των συνδιαλεγόμενοι. Εις την αί
θουσαν ήτοιμ-άζετο τράπεζα δι’ άγδοήκοντα πρό
σωπα, οί δέ ύπηρέται έτρεχον άνω κάτω , διευθετοϋντες τά τοϋ γεύματος. Έπί τέλους δ άρχιτρίκλινος άνήγγειλεν ότι τό γεύμα είχε παρατεθή, καί ό Τρογεκούρωφ πρώτος έκάθησεν εις την
τράπεζαν, μετ' αύτέν δέ αί κυρίαι κατέλαβον
σοβχρώ; τάς θέσεις των, προσέχουσαι νά φυλάττωνταί πως τά πρωτεία· αί νεάνιδες, δειλαί ώς
ποίμνιον αιγών, προσήλθον όμοϋ συνωθούμεναι, καί
έτοποθετήθησαν ή μία παρά τήν άλλην. ’Απέ
ναντι αύτών ε'λαβον θέσιν οί άνδρες, εις δε τό
άκρον τής τραπέζης έκάθησεν ό διδάσκαλος με
τ ά τού μικρού Σ ά σα .
Οί ύπηρέται διένειμον τά φαγητά εις ένα έκα
στον κατά τόν βαθμ.όν του· τών τρυβλίων καί
μχχαιρών ό κρότος ήνοϋτο μετά τών θορυβωδών
συνομιλιών τών δαιτυμόνων. Ό Τρογεκούρωφ έπέβλεπεν εύθυμος τό γεϋμά του, καί κπελάμβανε πλήρη τήν εύτυχίαν φελοξένου οικοδεσπότου.
Τήν στιγμήν εκείνην είσήλθεν εις τήν αύλήν α 
νοικτή άμ α ξα , ΰπό εξ συρομένη ίππων.
— Τις είνε ; ήρώτησεν ό οικοδεσπότης.
— Ό
Ά ντών Παφνούτιτζ,
άπεκρίθησάν
τινες.
Ή θύρα ήνοίχθη, καί ό Ά ντώ ν— Παφνούτιτζ
Σπίτζιν, πολύσαρκος άνήρ, πεντηκοντούτης, μέ
πρόσωπον στρογγύλον, έξ ευλογίας κατάστικτον
καί διά πυκνού πώγωνος κεκοσμημένον, έρρίφθη
εις τό έστιατόριον μέ ύποκλίσεις καί μειδιάματα,
έτοιμος ήδη νά ζητήση συγγνώμην.
— "Ενα πιάτο έδώ Ιάνέκραξεν δ Τρογεκούρωφκόπιασε Ά ντώ ν ΙΙαφνούτιτζ, κάθησε καί ε'ιπέ
μας τί σημαίνει ότι καί εις τήν λειτουργίαν δέν
ήσουν καί εις τό γεϋμά μου άργησες· πώς τό
'παθες; εσύ, καί εύλαβής είσαι καί φαγάς.
— Ζ η τώ συγχώρησιν, άπήντησεν δ Σπίτζιν
περάσας μίαν άκραν τού χειρομάκτρου εις τήν
κομβιοδόχην τού ε'πενδύτου του· ζητώ συγχώ ρησιν, Κύριλλε Πετρόβιτζ. Είχα κινήση ενωρίς,
άλλά εις τόν δρόμον έσπασε τό στεφάνι τού τρο
χού- τί νά κάμω ; Εύτυχώς ήμεθα πλησίον χ ω 
ρίου· έωσοϋ φθάσωμεν έκεΐ, καί έωσοϋ εύ'ρωμεν
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σιδηράν νά τό διόρθωση, άπέρασαν σω στά τρεις
ώραι· τί νά γίνη ; Ν ά πάρω τόν πλησιέστερον
δρόμον διά τού δάσους τής Κηστενιέφκας, δέν
¿τόλμησα, καί έκαμα γύρον.
— ΓΙοϋ θά ’πή, διέκοψεν είπών δ Τρογεκούρωφ,
δέν είσαι άπό τούς γενναίους- τί έφοβήθης;
_ _ Πώς τί έφοβήθηκα ; ¿λησμονήσατε τόν
Δουβρόφσκην; παράξενον είνε νά πέσης εις τ ά χέ
ρια του;αύτός κανένα δέν άφίνει, εμένα μάλιστα
καί τό δέρμα έμπορε! νά μού βγάλη.
— Καί διατί δ ά αύτή ή διάκρισις;
— Πώς διατί, σεβαστέ Κύριλλε Π ετρόβιτζ;
καί ή δίκη τού μακαρίτου Δουβρόφσκη; δέν έμαρτύρησα εγώ, διά νά σάς ευχαριστήσω, δηλαδή
κ α τά συνείδησιν, ότι οί Δουβρόφσκαι κατέχουν
τήν Κηστενιέφκαν χωρίς κανένα δικαίωμα καί
μόνον άπό ίδικήν σας συγκατάβασιν, δέν είπε δέ
δ μακαρίτης (δ θεός νά τόν άναπαύση) ότι θά
μέ διώρθωνε όπως ήξευρε ; τώρα δ υιός πιθανόν
νά έκπληρώση τήν ύπόσχεσιν τού πατρός του.
Δ ιά τήν ώραν, δ θεός μ’ έπροστάτευσε καί
μόνον μίαν αποθήκην μου έλήστευσαν, ¿μπορούν
όμως νά έλθουν καί εις τήν ε’ παυλιν.
— Έκεΐ δ ά πιστεύω νά μείνουν εύχαριστημένοι· τό κόκκινον κιβώτιον βέβαια είνεγεμάτον.
— "Ασχημα, σεβαστέ Κύριλλε Πετρόβιτζ· ήτον
γεμάτον άλλά τώρα άδειασε.
— Ψεύματα μή λέγεις,Σπίτζιν. Σ ά ς ξεύρομε
πολύ καλά τί είνε τά έξοδά σου; εις τό σπίτι
σου ζής άθλια, κανένα δέν δέχεσαι, τούς χωρι
κούς σου γδύνεις· δηλαδή μόνο συνάζεις καί τίποτ’
άλλο.
— Σείς πάντα χωρατεύετε, σεβαστέ Κύριλλε
Πετρόβιτζ. έψέλλισεν δ Σπίτζιν μειδιών, ήμεϊς
όμως είμεθα αφανισμένοι. Καί δ Σπίτζιν επέπε
σε κ ατά λιπαρού τεμαχίου ιχθύος όπως καλύψη
δι’ αύτοϋ τήν πικρίαν τής καταποθείσης αρχον
τικής άστειότητος. Ό Τρογεκούρωφ άφήσας αυ
τόν, άπετάθη πρό τόν νέον ϋπαστυνόμον, πρώτην
φοράν έλθόντα εις τήν οικίαν του καί καθήμενον
εις τό άλλον άκρον τής τραπέζης, πλησίον τοϋ
διδασκάλου.
— Λοιπόν, κύριε ύπαστυνόμε, δείξέ μας τήν
παλληκαριάν σου , πιάσε μας τόν Δουβρόφ
σκην.
Ό ϋπαστυνόμος έταράχθη, προσέκλινεν, έμειδίασεν ¿τραύλισε, καί επί τέλους έπρόφερε.
— Θά προσπαθήσωμεν, έξοχώτατε:
— Χ μ ! θά προσπαθήσωμεν· πρό πολλού προ
σπαθείτε, ά λ λ ’ έως τώ ρ α ' τίποτε.
— Α λη θέστατα, έξοχώτατε, άπήντησεν όλως
τεταραγμένος δ ύπαστυνόμος.
— Τουλάχιστον είνε ειλικρινής, είπεν δ Τρο
γεκούρωφ. Κρίμα όμως τόν μακαρίτην Ταράς
Ά λεξέϊτζ· αν δέν τόν έκαιαν, θά ήτο μεγάλη
ησυχία εις τά περίχωρα. Καί τί ακούεται διά
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τόν Δουβρόφσκην; Πού τόν είδαν τήν τελευταίαν
φοράν :
— Εις τό σπίτι μου, Κύριλλε Π ετρόβιτζ, ή κούσθη βαρεία φωνή γυναικός· τήν περασμένην
τρίτην ¿γευμάτισε μ.αζή μου.
Πάντων τά βλέμματα έστράφησαν πρός τήν
Ά νναν Γλόποβαν, χήραν, άπλήν τούς τρόπους,
ήν πάντες ή^-άπων διά τήν άγαθότητα καί τό
εύθυμ,ον τού ήθους. "Ολοι μ ετά περιεργείας ήτοιμάσθησαν ν' άκούσωσι τήν δ ιήγησίν της.
[" Ε ικ τ α ι συνέχεια]
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Ό λόρδος Σαλισβουρύ είνε δ κ α τ’ εξοχήν
h o m m e d ll jo u r άναμένωνίσως ν’ άντικαταστήση τόν Γλάδστω να γενόμενος καί αυτός «δ άνήρ
τής ψυχολογικής στιγμής.» Είνε έκ τών συμπαθεστάτων καί τών μάλιστα έμποιούντων έντύπωσιν συγχρόνων πολιτικών άνδρών, τούς άγώνάς
του δέ πρός καταπολέμησή πασών τών τάσεων
τής έποχής παρακολουθεί έκαστος μετά περιεργίας μετεχούσης πως καί σεβασμού. Κατέχεται
ύπό είδους τινός δογκισσωτισμοϋ— ύπό τήν εύγενεστέραν τής λέξεως σημασίαν— καί μάλιστα,
δΰναταί τις νά προσθέση, ύπό ζέσεως ϊπποτικής
καθιστώσης τόν μέγαν αύτόν τών συντηρητικών
ηγέτην άνδρα παρωχημένης έποχής, άνδρείον ό
μως καί τολμηρόν. Ά διαλείπ τω ς μάχεται κατά
τών δημοκρατικών ιδεών, αν καί γινώσκει κάλλιστα ότι έπί τέλους θά ήττηθή, άποκτα δ ' ώς
έκ τούτου τό γόητρον μαχητοϋ άγωνιζομένου μό
νον πρός διάσωσιν της ίδιας τιμής. Δηκτικός,
δριμ.ύς, άγέρωχος, ούδέποτε συνθηκολογών μετά
τής συνειδήσεώς του, μή παραδεχόμενος ότι ο
φείλει νά κολακεύη τάς ιδέας τών συμπολιτών
του διά νά έφελκύση τάς ψήφους των, ήτο κα
ταλληλότατος όπως καταστή ηγέτης κόμματος
άντιστάσεως. Ά λ λ ά πώς πρέπει νά στενοχωρήται διότι ή παλαίστρα είνε τόσον περιωρισμένη καί διότι είνε άπλώς δ διευθυντής δμάδος σκευωρών, ένώ έκ φύσεως έπλάσθη νά γείνη
δ άρχηγός Άντεπαναστάσεως ! Ά ν δέν έπρόκειτονά παλαίση κατά τού ριζοσπαστισμού, γυπός κατατρώγοντος τ ά σπλάγχνα τού ΙΙρομηθέως
τούτου, έάν ή μοναρχία, πρός ήν ίεράν τρέφει
πίστιν, ούδένα ήθελε διατρέχει κίνδυνον, θά ήτο
υπουργός έμφρων καί καλοκάγαθος ύπό δεσποτικήν κυβέρνησιν. Ή άκρα αυτού άκεραιότης,
ή περιφρόνησές του πρός πάντα συμβιβασμόν,
πρός πάσαν διαιτησίαν τόν περιβάλλουσι μέ α
π λότητά τινα σχεδόν κυνικήν. Βλέπει τόν κίν
δυνον καί τόν άρνεΐται· καταλαμβάνει ποιον είνε
τό φάρμακον, ά λ λ ά τό απορρίπτει. Προτιμά τά
ΤΟΜ ΟΣ
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πάντα ν’ άφήση εις περίπλοκον θέσιν, παρά νά
ύποστή λύσιν έπιβαλλομένην ύπό τών γεγονότων.
Οί λόρδοι τόν χειροκροτούσι δσάκις αύστηρώς
μέν άλλά δικαίως έπικρίνει τι ή έπιτίθεται κατά
τοϋ ύπουργείου, ούτινος άνηλεώς καταδεικνύει
τ ά σφ ά λ μ α τα . Ά λ λ ’ έν τη εξουσία ευρισκόμενος
βεβαίως θά διέπραττε χείοονα, αί δέ μεταρρυθ
μίσεις αΐτινες τυχόν ήθελον προσέλθει έξ αύτοΰ
δέν θά ήσαν έργα τών χειρών του, άλλά θά έξήρχοντο άκέραιαι έξ έπαναστάσεως ήν αύτός
Οά προύκάλει. Συνεχίζει τάς παραδόσεις τής έ ναντιώσεως καί τής άντιζηλείας έξ ών προέκυκυψεν ή πάλη τού Βελλιγκτώνος κατά τού
Γρέη, τοϋ Π ήλ κατά τοϋ Τ ώ σ σ ελ , τού Δισραέλη κατά τού Γλάδστωνος. Δέν υπάρχει συν
τηρητικός
άλλος
συντηρητικιότερος
αύτοϋ.
’ Εχθρός πασών τών τάσεων τής νεωτέρας κοινω
νίας, έτοιμος πάντοτε ν’ άγωνισθή κατ' αυτής,
είνε δ θε ομότατος τών συνηγόρων τών ύφισταμένων θεσμών, ούχί διότι θεωρεί αύτούς δικαί
ους ή ορθούς, άλλ’ άπλώς διότι ϋφίστανται καί
τούτο είνε τό άγαπητόν του έπιχείρημ,α. Βαθύνους έξεταστής τών πραγμάτων, φιλοτεχνών
κομψώς τήν φρασεολογίαν του, έπιρρωνύων τό ύ
φος του δι’ εύρείας φιλολογικής μαθήσεως, έπί τοσούτον φιλεϊ τήν άλήθειαν καί τήν ειλικρίνειαν,
ώ στε κατά πάσαν στιγμήν έκτρέπεται έκ τών
έπικτήτων τύπων καί κυριευόμενος ύπό τού δρμητικού χαρακτήρας του δέν δύναται νά έξευγενίση
ή νά περιστείλη τούς όνειδισμούς καί τούς χλευ
ασμούς του. 'Αποτροπιαζόμενος τήν Γαλλικήν
Έπανάστασιν, ίσχυριζόμενος ότι ή Α γ γ λ ία είνε
μεγάλη διότι άντέστη εις τά ς έπαναστατικάς
ιδέας, άρνεΐται νά παραδεχθή ότι τήν πατρίδα
αύτοϋ προεφύλαξεν άπό τάς συμφοράς τών νεω! τέρων χρόνων ούχί τό πείσμα έν ώ εννοεί αυτός
νά έπιμείνη, ά λ λ ’ αί έπίκαιροι τών προκατόχων
του παραχωρήσεις.
’Εκτός τού Κοινοβουλίου δ λόρδος Σαλισβουρύ
I είνε τέλειος τύπος εύ ήγμένου άνδρός, λίαν πε
ριζήτητος δέ είνε ή αίθουσα, ένθα υποδέχεται
τούς πολιτικούς αύτοϋ φίλους. Καί ύποδέχεται
| μέν άρκετούς, πάντας ομ.ωςανήκοντας εις δμάδα
έκλελεγμένην παρ’ αύτού έκ τής άνωτάτης κοιI νωνικής τάξεως. Κέκτηται δύο έπαύλεις,τήν μίαν
I παρά τήν Διέππην, τήν έτέραν δέ έν Χάτφιλδ,
όπου ένίοτε προσκαλεί τούς φίλους του εις άγρο: τικάς διασκεδάσεις κατ’ άπομίμησιν τού πρίγκιπος τής Ούαλλίας.
Έν τή Βουλή τών Κοινοτήτων ήγέται ύπάρχουσι δ Σίρ Στάφφορδ Νόρθκοτ καί δ λόρδος
Ρανδόλφος Τσώρτσιλ έν τή δεξιά, έν τή άριστερχ
δέ πλεϊστα όσα μέλη τού παρόντος ύπουργείου
! (Γλάδστωνος)καί δ δη μ α γω γ ό; Τζών Βράιτ, περί
! οΰ άν καί δέν είνε ηγέτης άνεγνωρισμένος, ενταύθα
πρέπει νά διαλάβω.
•

-
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Ό σίρ Στάφφορδ Νόρθκωτ εινε πολιτευτής
άνευ αποχρώσεως,μεγάλην εχων γνώσιν των κοι
νοβουλευτικών έν γένει τύπων κα.ί υποθέ
σεων, επιβάλλων τον σεβασμόν εις τούς ομόφρονάς του καί την ύπόληψιν εις τούς αντιπά
λους του, άλλα δέν εξεγείρει ποτέ τον ενθουσι
ασμόν. Ευσυνείδητος-ών, εκπληροϊ τά πρός το
ε'αυτού κόμμα καθήκοντα, ευτυχής λογιζόμενος
όσάκις ταύτα συμφωνούσι μέ τά χρέη του ώς
πολίτου. Έ χει τά προσόντα πολιτικού άνδρός,
άλ λά δεν είνε εύγλωττο; ^ήτωρ- αί αγορεύσεις
του είνε ώχρα! καί άτονοι, συνηγόρων δέ ζημιοί
καί έςασθενίζει καί τήν δικαιοτάτην των ύποθέσεων. Αγνοεί νά εξαγάγη ώς ό λόρδος Σαλισβουρύ εύγλωττότερον κέρδος έκ τών περιπετειών
τής συζητήσεως.
Ο Σίρ Στάφφορδ Νόρθκωτ συναισθάνεται κάλλιον παντός άλλου τήν ανάγκην τού συμβιβα
σμού. Δεν είνε μέγας άνήρ. ά λ λ ’ είνε εύπατρίδης αξιαγάπητος, εμφρων, όοθήν κεκτημενος
κρίσιν. Τ ό αίσθημα τής τιμής εξέχει εις πάσας
αυτού τάς πράξεις, αί δέ παρ’ αύτού διδόμεναι
υποσχέσεις είνε ίεραί. Διέπραξε μέν σφάλματά
τινα, ά λ λ ’ έν γένει τό πολιτικόν αυτού στάδιον
ύπήρξεν έντιμον καί διακεκριμένου.

Οί αντίπαλοι τού λόρδου Ρανδόλφου Τσώρ
τσιλ άρνούνται ν’ άναγνωρίσωσιν αύτόν ώς άληθή
πολιτικόν άνδρα, χαρακτηρίζοντες μάλιστα αύ
τόν ώ ; άντιδραστικόν, άλλά διά τούς κυβερνών
τας πάσα άντιπολίτευσις ταχέως μεταβάλλεται
εις άντίδρασιν,
Τόν κατηγορούσιν οτι άντιλέγει εις δλα, οτι
είνε φατριαστής. Τό άληθές όμως είνε οτι άν ένίοτε καθίσταται φορτικός ένεκα τών όνειδισμών
του, διά τής έπιτηδειότητός του, διά τής ρητο
ρικής μεθόδου του, διά τών παρατηρήσεων καί
τών συμβουλών έπισύρει τήν προσοχήν. Δέν είνε
αποκλειστικός τό φρόνημα καί πολλάκις ύπεστήριξε τούς εαυτού άντιπάλους τόν σίρ Κ ά
ρολον Δίλκε, τόν κ. Λαβουσέρ καί αύτόν τόν κ.
Παρνελ. “Αλλως τε έχει γνώσιν πολλήν τών
περί τής ’Ιρλανδίας ζητημάτων,

ΓΙρό μικρού έςήγειρε τό ζήτημα τής άναμορ
φώσεως τού προσωπικού τών Υπουργείων, δ ια τεΐνόμενος οτι τό ύπουργεΐον τών έξωτερικών είνε
φωλεά οκνηρών, τό υπουργείου τών στρατιωτι
κών καταφύγιου τών μηδαμινών, τό ναυαρχεΐονφυτώριον άνικάνων καί οί υπάλληλοι έν γένει
στρατιά αναπήρων υπέρ τό δέον δαψιλώς άμειβομένων. Θά ένθυμηθή ταύτα πάντα όταν γείνη
Ό λόρδος Ρανδόλφος Τσώρτσιλ άνήκει εις τήν
ύπουργός ; διότι ή πρόσληψίς του εις τό πρώτον
περιβόητου οικογένειαν τών Μαλβορού. Έ κ πρώ
σχηματισθησόμενον συντηρητικόν υπουργείου θεω
της όψεως ούδεμ.ίαν προξενεί έντύπωσιν τό έξω- , ρείται άναπόφευκτος, καί τοι άντεπολιτεύεται
ιερικόν του· πλήν ευθύς ώς άρχίση νά όμιλή,
τόν λόρδου Σαλισβουρύ.
συένος ψυχής έκδηλούται έν τοϊς κινήμασί του
Ο Τζών Βράϊτ δέν είνε ηγέτης όμάδος, άλλ’
ν,αί έν τγ φυσιογνωμία του. Ό αρχηγός τού τε
εινε εις έκ τών μεγίστων υποκινητών τής κοινή;
τάρτου κόμματος, ώ ; άποκχλεϊται, πολλάς ήδη
γνώ μ η ς,Ό αντιπρόσωπος τής Βιρμιγχάμης, κουε /ε ι εςεγείρει τρικυμίας. Ή φωνή αύτού ήχεΐ
άκερος τού Λαγκασίαρ καί μέγας βιομήχανος,
π εταγώδης ώς βροντή. “Αν καί εινε μόλις τριά
τό έβδομηκοστόν τρίτον έτος τής ηλικίας του ά
κοντα καί πέντε έτών ό λόρδος Ρανδόλφος Τσώρ
γων νύν, είνε εις τών μάλιστα ένδιαφερόντων πο
τσιλ φαίνεται κεκτημ,ένος πάσαν τήν πείραν
λιτικών άνδρών τής Αγγλίας. Ούδείς άλλος έσυήν δύναταί τις ν’ άρυσθή έκ τής εύτολμίας. Τ ό 
κοφαντήθη καί έξυβρίσθη όσον αυτός, άλλά καί
σον ιταμός είνε περί τό λέγειν, ώστε δεν έφοούδείς ώς αύτός έκολακεύθη καί έλατρεύθη. Υ 
βήθη ήμεραν τινά νά φιλονεικήση μετά τού
πήρξε ταύτοχρόνως ό αποδιοπομπαίος τράγος καί
πρίγκιπος τής Ούαλλίας. Ή πρός τά Κοινοβούτό εϊδωλον τών συμπολιτών του. Τό εύγενές καί
λιον περιφρόνησίς του είνε άπότομος μέχρις αύθαέπιβλητικόν αύτού ήθος καί ή λεόντειος κεφαλή
’ είας. Έ νασμενί'ω φανταζόμενος αύτόν ώς άρτου έπισύρουσιν έπ’ αύτού πάντων τήν προσοχήν,
χαΐον ήρωα προσκαλούντα τήν Βουλήν, άπειτά κινήματά του είνε ζωηρά, άποφασιστικά, τό
λούντα καί ύβρίζοντα αυτήν.
βλέμμα του δέ όξύ. Καί αυτοί οί έχθροί του τόν
Α ποβλέπει εις βρίζοντας εύρείς, είνε δέ φιλόάναγνωρίζουσιν ώ ; πολιτικόν άνδρα πρώτης τά δοςος άνευ άλαζονείας. Έ άν δέν κατασυντριβή
ξεως. Τό βουλευτήριον, καί όταν άκόμη είνε εν
εν τή πάλη, μέλλει νά διαδραματίση σπου
τελώς κενόν, πληρούται έν τώ άμα όσάκις πρό
δαίου μέρος. Μόνον τά εύθραυστον τής υγείας του
κειται ν’ άγορεύση. Αρχίζει διστάζων, λαλών
ένδέχεται ν’ άποσπάση αύτόν έκ τών κοινοβου
μέ τόνον συνδιαλέξεως, πλήν βαθμηδόν έμψυχοϋλευτικών άγώνων. Είνε ρήτωρ παράφορος, άλλ’
ται, ώς νά παρεφέρετο ύπό τών ίδιων αύτού λό
ουδέποτε χυδαίος, κέκτηται δέ πολύ πνεύμα ο
γων. Πρακτικιότατος ιόν, καθιστα καταφανές εις
σάκις θέλει νά τό έπιδείξη· φαιδρός καί ζωηρός
τούς άλλους ο,τι φαίνεται πρόδηλον εις αύτόν
σύντροφος, έξαίρετος φίλος, φιλόστοργος αδελφός
τόν ίδιον. Είνε δεξιός καί εύγλωττος ρήτωρ, ά ών, άγαπάται θερμ,ώς παρά πάντων τών περί | μέμπτως λαλών. Δέν πλάττει κενάς φράσεις, ή
αύτόν. Ή σύζυγός του είνε εύειδεστάτη Άμεριισχυρά δέ φωνή του, τό μεγαλοπρεπές τού πακανίς
ραστήματός του, ή όρθή εκλογή τών κ α τα λ λ ή 
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λων λέξεων έν τή όμιλία του, ή εμπειρία αύτού !
περί τό έντείνειν βαθμηδόν τήν έντύπωσιν, ή \
πειστική λογικότης τής άγορεύσεώς του, ή όρθοφροσύνη του, τό ύπολανθάνον σατυρικόν του
πνεύμα, ή αγχίνοιά του καί ή ευθυμία τού χαρακτήρός του, αϊ όρμητικαί εξάψεις τής περιφρονήσεως καί τής άγανακτήσεώ; του, πάντα ταύτα
τά χαρίσματα καθιστώσιν αύτόν άνδρα εξαιρε
τικόν, αιρόμενου ύπέρ τούς άλλους εις ύψος απ α
ράμιλλου αξίας. Είνε πάντοτε κύριος έαυτού και
δέν συνειθίζει νά συλή τούς κλασικούς λατίνους
συγγραφείς όπως άρυσθή έξ αυτών άχρηστους περικοπάς. ”Αν ένίοτε άναφέρη τοιαύτην τινά, παραλαμβάνει αυτήν έκ τής αγγλικής φιλολογίας,
ήν κατά βάθος γινώσκει. Αί αγορεύσεις του περιέχουσιν αόριστόν τιναγεύσιν πουριτανισμού. ’ Ε
νίοτε παραφερόμενος πειράται ν’ άποκρύψη την
μετριοπάθειάν του ΰπό τό πρόσχημα τής βιαιότητος, άλλ’ ή ένάργεια τού λογισμού του επα
ναφέρει αύτόν εις ήπιώτερα μέσα. Πεπροικισμενος δι’ έξαιοέτου όξυδερκείας, γόνιμος εις τεχνά
σμ ατα , άν ποτε άνελάμβχνε νά σχηματίση 'ύ
πουργεΐον ήθελεν είναι τούτο ύπουργεΐον διεζαγωγής ύποθέσεων, αί δέ άποδιδόμεναι εις αυτόν ριζοσπαστικαί τάσεις θά έμετριάζοντο ΰπό τής
θαυμαστής αύτού ευθυκρισίας, χάρις εις την ό
ποιαν ευρίσκει πάντοτε τήν άρμόζουσαν εί; την
κατάστασιν λέξιν καί τήν λύσιν πάσης δυσκο
λίας.
Ώ ς ύπουργός ύπό τόν Γλάδστω να δέν διέπρεψε πολύ, έν τοιαύτη δέ περιπτώσει περιποιεΐ
μέν τιμήν εις τό υπουργείου ούτινος μετέχει,
άλλά δέν είνε καί τό κυριώτατον αύτού μέλος.
Προσήνεγκον πρός αύτον τό χαρτοφυλάκιον, διότι
έχει επιρροήν καί διότι επιβάλλει τήν γνώμην
του εις τήν πολυάριθμον πελατείαν του. Πλεϊστα
έ'τερα χαρτοφυλάκια τ ώ προσήνεγκον, πλήν δέν
αισθάνεται ορεξιν πολλήν διά τήν έξουσιαν. Τ ινές τόν θεωρούσιν ώς δημαγωγόν καί διατεινοντας ότι συμπαθεί πρός τού; έπαναστατικούς· ούδεν τούτου ψευδέστερον. Τ ό ονομχ του συνεδεθη
μέ τήν κατάργησιν τών περί σιτηρών νόμων
( co rn L a w s ) μέ τόν εκκλησιαστικόν φόρον
(ch u rc h ra te s) καί μέ τήν έν Ίνδίαις πολιτι
κήν. Ήμπόδισε τόν πρός τήν Αμερικήν πόλε
μον κανονίσα; διά διαιτησίας τό ζήτη μ α τής
« Ά λ α β ά μ α ς .» Είνε ύπέρ τής πραγματοποιήσεως
τής ύπό τήν Μάγχην σήραγγος.
X*

Κατά το παρελθ’ον έτος συνέβησαν έν Λονϊίνω 37
θάνατοι, προελθόντες άποκλβιστικώς έκ πείνης.
Κατά το αύτο ετος έν ’Ινδική 1066 άνθρωποι άπέθανον έκ δηγμάτων φαρμακερών όοεων, καί 110
έφονεύθησαν ύπό τίγρεων.
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(Σ ννέχιια και τέλος- f i e προηγούμενου ψύλλον.)

Δέν άρκεΐ έν τούτοι; νά θέση τά ς δυνάμεις
του εις ενέργειαν ό άνθρωπος όπως η ευτυχής.
Πρέπει νά θέση αύτάς εις ενέργειαν έλευθέρως
καί άκωλύτως, ή τουλάχιστον τόσον μόνον κώλυ
μ α νά αίσθάνηται όσον ακριβώς άρκεϊ όπως διατηρήάκμαΐον τό συναίσθημα τής δραστικότητός
του. "Οταν τό δραστικόν τούτο καταπολεμήται
ύπό έξωτερικών αιτίων, ή όταν αί διάφοροι τής
ψυχής ημών δυνάμεις συγκρ',ύωνται προς άλλήλας. ή ψυχή άλγεΐ, τό δέ ψυχικόν τούτο άλγος,
όπερ δέν είνε ασυμβίβαστον πρός τήν ηδονήν, είνε
ασυμβίβαστον πρός τήν καθαράν καί άληθή ευ
τυχίαν. Ή Ιλλειψις τής οδύνης, τουτίστιν ή α 
νάπαυλα καί ή ειρήνη, είνε εις πάντας το αναγ
καίου συμπλήρωμα ευτυχούς βίου. Τήν κ ατάστασιν ταύτην έπιζητούσι πάντες ώς τέρμα τών
περιπετειών αυτών καί τής εργασίας των. II
ευτυχία, έν τή άπολύτω αυτής Ιδέα, άποτιλείται
λοιπόν ύπό δύο όρων· άφ’ ένός μέν ύπό τής εσω
τερικής δραστηριότητος, τής άναπτύξεως τού
οντος ήμών καθ’ όλους αύτού τούς βαθμούς, αφ’
ετέρου δέ ύπό τής αρμονίας, τής ισορροπίας τών
ηθικών ήμών δυνάμεων είνε μίγμα τι ένεργείας
καί ησυχίας, κινήσεως καί άναπαύσεως. Ά λ λ ’ εκ
τών δύο τούτων όρων ό δεύτερος, τουτέστιν ή ει
ρηνική καί αρμονική θεραπεία άπασών τών έν ήμΐν ηθικών δυνάμεων δέν είνέ Tt κατορθωτού έν
τφ κόσμω τούτω, ή τουλάχιστον είνε παροδική
καί λίαν ατελής. Καν ε”τι ό άνθρωπος εύρη την
ησυχίαν έν αύτω, θά ΐδη αυτήν καταστρεφομένην έκ τής συναντήσεως έξωτερικών αιτίων. Ή
τελεία λοιπόν ευτυχία είνε χίμαιρα έπΐ τού κό
σμου τούτου· καί ή μόνη ευτυχία είςην επιτρέ
πεται ήμΐν ν’ άφορώμεν είνε ή έν αγώνι κατακτωμένη, ένώ ή έκ τής δράσεως χαρά είνε ύπερτέρα τής έκ τής άναπαύσεως ηδονής καί έν ώ
άναγκαίως συνυπάρχει καί ή οδύνη. Δυνατόν
μάλιστα, διότι ή όδύνη είνε στενώς συνδεδεμένη
μετά τού όντος ημών, όπως άναχθώμεν εις υψη
λότερου βαθμόν τελειότητος καί εις μεγαλειτέραν κ α τ’ ακολουθίαν ευδαιμονίαν,ν’ άναγκασθώμεν
νά ύπομείνωμιν περισσοτέρας οΛΪύνας, έκ τούτου
δέ νά ώμεν ταύτοχρόνως καί ευτυχέστεροι καί
δυστυχέστεροι. Ί σ ω ς είνε απαραίτητον νά συμβαίνη οϋτω, διότι ή δράσις συνεπάγεται πολλά
κις τήν οδύνην, καί 0σφ μάλλον μεγαλύνεται ό
άνθρωπος τόσω εύρυτέραν παρέχει επιφάνειαν εις
τάς έκ τών ε”ξω προσβολάς.
Σύγχρονός τις φιλόσοφος είπεν εύλόγως:
« ’Αδιάφορου άν ό άνθρωπος είνε δυστυχής
αρκεί νά είνε μ έγας·» προσλέγω δέ οτι άν άνυψωθή μέχρι τού μεγαλείου, δέν είνε εντελώς δυς¡ τυχής. Διότι τούτο ακριβώς τό μεγαλείου εινε
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ευτυχία καί πηγή απολαύσεων. Δύναταί τις μ ά
λιστα νά είπη χωρίς να φανή παραδοξολόγων
οτι ή δυστυχία αποτελεί μέρος της ευτυχίας άν
μάς άναγκάση νά θέσωμεν εις ένε'ργειαν τά ςμ ά λ λον έςαιρέτους καί εύγενεστέρας των ψυχικών ήμ.ών δυνάμ,εων. Τις θ’ άπέστεογε την τύχην των
μεγίστων άνδρών καί άν έ'τι έπρεπε νά ύποστή
όσα δυστυχήματα ύπέστησαν εκείνοι; Ά ν . λοιπόν
διά ν’ άποφύγωμεν την οδύνην, θυσιάζομεν ο,τι
έξαίρετον έχομεν ε’ν ήμ.Ιν· άν άντί νά δεχθώμεν
τ ά εκ τού ανθρωπίνου βίου αναπόδραστα τραύΤ
μ.ατα άρκούμεθα είς την ήδεΐαν δουλοπρέπειαν
τής κτηνώδους ζωής· άν άνταλλάσσωμεν άντί
βαναύσων καί ευτελών αγαθών, άντί τής άναν
δρου ησυχίας, τ ά άτελή μέν καί δι’ άγώνος ά ποκτώμενα, άλλ' εξαίρετα άγαθά τής ψυχής καί
τής καρδίας. άν θυσιάζωμεν αύτήν την ηδονήν
έκ φόβου προς τήν οδύνην, άν άποφεύγωμεν πά
σαν κίνησιν οπως άποφύγωμεν πάσαν σύγκρουσιν,
ή στενή αύτη καί άνεπαρκής εύτυχία είνε ευτυ
χία άρμόζουσα είς λίθον καί είς π τώ μ α , άλλ’
ουχι και ή τ ώ άνθρώπω προσιδιάζουσα· διότι ό
απαραίτητος ορος τής ευτυχίας τού άνθρώπου εί
νε τό ζήν, το δραν.
Α ληθώς υπάρχει είδός τι φιλοσοφίας καλλίστης
καί εύγενούς, ήτις συνίσταται ε.ίς τήν άποφυγήν
τών ανθρωπίνων θλίψεων διά τής όσον οίόν τε μεγαλειτέρας άποχής άπό τού πραγματικού βίου
καί τής προσφυγής είς τήν λατρείαν τής αιωνίου
άληθείας, τοϋθ’ οπερ δύναται νά συμβή διττώ ς:
διά τής επιστήμης καί τής εύσεβείας. Ά λ λ ’ άφ’
ενός μεν διά τούτου προτιμώμεν τ ά άνώτεοα ά γ α 
θά τών εύτελεστέρων, δι’ οπερ άπαιτεΐται ικανή
γενναιότης, διότι έκαστος τών άνθρώπων άγαπά
τήν ήδονήν καί δέν θυσιάζει αυτήν άνευ ά γ ώ 
νος· δεύτερον δέ ό θεωρητικός βίος έχει επίσης
τάς λύπας αύτού, ύψηλοτέρας άναμφιβόλως καί
εύγενεστέρας, άλλ’ ούχ ήττον πικράς. Ή έπιστήμη έχει τάς αμφιβολίας αύτής, τάς άσαφείας,
τούς δισταγμούς αύτής καί τάς τραχύτητας, ή
δ ’ ευσέβεια έχει τάς άδυναμίας αύτής καί τάς
λιποψυχίας καί πρό πάντων τούς τρόμους της.
Τέλος επιλέγω ότι δ θεωρητικός βίος δυνατόν νά
μή είνε άζιος επιδοκιμασίας, ότε άπαλλάσσει
ημάς παντός πρός τούς άλλους καθήκοντος, καί,
όπως τύχη τής ησυχίας τής ψυχής, έστω καί έν
μεγαλοφροσύνη, θυσιάζει τήν φυσικήν στοργήν,
τά δυσχερή καθήκοντα, καί έξ ύπερβαλλούσης
άγνότητος άπομακρύνεται φιλαύτως τού βίου
καί τού κόσμου έφ’ ού ε'θηκεν ήμάς ό θεός.
Καί άλλος ορος ευδαιμονίας υπάρχει όν δέν
πρέπει νά παραμελώμεν είνε δ ’ ούτος ή διάρ
κεια. Εύτυχία μή διαρκούσα είνε απλώς ονειρον
της ευτυχίας, άλλ.ά δέν είνε αυτή ή εύτυχία.
Μήτηρ τις τό μειδίαμα μόνον τού τέκνου της
ιδουαα καί άπολέσασα αύτό πριν άκούση τήν
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θελκτικήν του λαλιάν, ύπήρξεν άρά γε ευτυ
χής έκ τής έφημέρου ταύτης ηδονής ; Α ί δραπέτιδες αύται τής ευτυχίας σκιαί προξενούσι π ε 
ρισσότερον άλγος ή εύχαρίστησιν. Είνε άληθές
οτι ή διάρκεια είνε σχετική, διότι πάντα έχουσι
τέλος έν τψ κόσμω. ’Α λλά δι’ έκαστον είδος
αγαθών προωρισμένον εις τόν άνθρωπον ύπάρχει
φυσική τις διάρκεια, άνάλογος πρός τήν άνθρωπίνην φύσιν, καί ήτις είνε, ώς είπεΐ,ι, ή κανονική
αύτής διάρκεια. Οΰτω, έπί παραδείγματι, δέν
πρέπει νά θλιβώμεθα διότι φεύγει ή νεότης, ή
Λιότι μαραίνεται ή καλλονή, άν καί ή μέν καί ή
| δέ διήρκεσαν οσον έπρεπε κ ατά τούς νόμους τής
«ρύσεως· ά λ λ ’ έπιτρέπεται νά θρηνήσωμεν νεότη
τα προώρως έξαφανισθεΐσαν, δροσεράν καλλονήν
; εν τή άκμή αύτής ένεκα δυστυχήματος άπολε| σθεϊσαν. Τό μέτρον λοιπόν ενταύθα είνε ό χρόνος
I ον αύτή ή φύσις φαίνεται προορίσασα είς τό είδος
, τούτο τών αγαθών. Ώ ς πρός τά μή έχοντα δέ
ώρισμένην διάρκειαν, οΐα ή άπόκτησις τού πλού| του ή τής αρετής, είνε ευτύχημα ή καθ’ όλον
τόν βίσν διατήρησις αύτών καί δυστύχημα ή
πρόωρος άπώλεια. Διά τούτο οί άρχαΐοι εύλόγως
έ'λεγον ότι δέν είνε δυνατόν νά γινώσκωμεν άν
τις έγένετο ευτυχής, προτού θανάτου αύτού. Έκ
τούτου ή έ'λλειψις τής άσφαλείας τής εύτυχίας,
άποδεικνύουσα πρός άλλοις πόσον άτελής είνε καί
ή μάλλον έξαίοετος τού άνθρώπου εύτυχία, άφ’
ού μόνον μετά τήν παρέλευσιν αύτής έννοούμεν
ότι υπήρξε τελεία. Είνε μέν άληθές ότι ό άνθρω
πος έχει μέσον τι όπως έξασφαλίση ώς οίόν τε
τό μέλλον, προσηλούμενος είς τ ά ήττον φθαρτά
άγαθά, οΐα είσίν ή έπιστήμη, ή σωφροσύνη, ή
άρετή. Ά λ λ ά πρώτον μέν καί ταύτα τ ’ άγαθά
δέν είνε άπηλλαγμένα άβεβαιότητος. Είμεθα βέ
βαιοι οτι δέν θά στερηθώμεν τού λογικού ήμών,
ότι δέν θά ύποπέσωμεν είς πειρασμούς ολέθριους
είς τήν άρετήν ήμών ; έκτος δέ τούτου, άπό τόν
μάλιστα σώφρονα βίον δέν πρέπει νά έλλείπη ή
καρδία· ή δέ καρδία ούδέποτε δύναται νά ή βέ
βαια περί τής αιώνιας κτήσεως τών προσφιλών
αύτή άγαθών. Πάντοτε λοιπόν θά μείνη μέρος
τι άγνωστον, καί κ α τ’ άκολουθίαν καί ή μάλλον
άσφαλής εύτυχία θά έχη τήν άτέλειάν της· ό
σήμερον ζηλούμενος άνθρωπος αϋριον δυνατόν νά
ή άντικείμενον γενικής συμπάθειας.
Τέλος ή διάρκεια τής ζωής είνε επίσης είς
τών όρων τής εύτυχία:, άφ’ ού ή εύτυχία είνε ώς
είπεΐν αύτή ή ζωή. Κ α τ ’ άκολουθίαν, έν ίσότητι περί τά άλλα, ό μακρότερος βίος είνε συγ
χρόνως καί ό εύτυχέστερος· καί δυνάμεθα νά
θεωρήσωμεν ώς δυστύχημα τήν πρόωρον κατάπαυσιν τής ζωής. Προχωρώ περαιτέρω έτι, καί
λέγω οτι ό άνθρωπος, νοών τήν ιδέαν διάρκειας
ύπερβαινούσης άπείρως τήν μεγαλειτέραν διάρ
κειαν τής άνθρωπίνης ζωής, καί άκουσίως έ'τι
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I περί τού μέλ.λοντος τής νοτιοανατολικής χερσονή
σου. Έρωτηθείς ούτος, πότεροι θά κατισχύσωσιν
έν τή ’Ανατολή,οί βραδείς καί αμβλείς τόν νούν
Βούλγαροι, ή οί όξεϊς τό πνεύμα καί «έξυπνοι»
ί Έλληνες, άπεκρίνατο άνενδοιάστως οί Βούλγα
ροι. Διατί ; Διότι έν μ.έν τή Βουλγαρία ουδέ έI λαχίστη γής μ.οϊρα υπάρχει άγεώργητος, έν ώ
τής 'Ελλάδος ή πλείστη κεϊται χέρσος. Σοφώτ α τ α καί διδακτικώτατα περί γεωργίας παραγγέλμ.ατα έξήγγειλεν έκάστοτε δ Καβούρ, καί
πολιτευόμενος καί ίδιωτεύων. Έ νια τών παραγ
γελμάτων τούτων παρατιθέμεθα ενθάδε κατά
τό μάλλον ή ήττον συνοπτικώς. « Έν τή γεωρ
γία εκείνος κατ’ εξοχήν ευδοκιμεί, οστις διέπει
| καί έπιβλέπει μόνος τάς άγροτικάς εργασίας».
; « Ό τ ι ή έ’λλειψις κεφαλαίων είναι έκ τών κυριj ω τάτων αιτιών τής μικράς έπιδόσεως τής γε
I ωργίας, γνωστόν τοΐς πάσιν έξετάσατε τήν
οικονομικήν κατάστασιν πασών τών χωρών και
θά ϊδητε ότι απανταχού αί γαίαι είναι μείζονος ή έλάσσονος τιμής άξιαι άναλόγως πρός τούς
άποφερομένους καρπούς καί άναλόγως πρός τήν
πληθύν ή τήν όλιγότητα τών κεφαλαίων».
«Π ά σ α έπιχείρησις, τείνουσα είς άλλοίωσιν τών
παλαιών έθίμων τών γεωργών, προσκόπτει συνή
θως είς τήν άντίπραξιν τού ύπό πολλών προλή
ψεων ταλαιπωρούμενου άγροτικού πληθυσμ.ού».
« Ή άμεσος άνάμ,ιξις τής κυβεονήσεως διά συστάσεως βραβείων καί άλλων χορηγιών, είναι,
j κατ' έμήν κρίσιν, βλαβερά· πέποιθα ότι οίαδήj ποτε άγρονομική έπιχείρησις, τυγχάνουσα τής
κυβερνητικής έπικουρίας, έμπνέει είς τούς άγρόj τας υποψίαν καί δυσπιστίαν, ούδεμίαν δέ έμ| ποιεϊ αύτοΐς εύγενή παρόρμησιν. Συντελεστικώτεραι πρός άνάπτυξιν τής γεωργίας είναι αί ά γροτικαί έκθέσεις, δι’ ών έρχονται πρός άλλήλους είς έπικοινωνίαν καί συνάφειαν οί γεωργοί
Paul Ja n e t.
πολλών δήμων καί έπαρχιών. Τό μέγιστον έμK‘
πόδιον είς τήν προκοπήν τής γεωπονίας άποδοτέον κυρίως είς τήν μ.όνωσιν αύτών τούτων τών
γεωργών, οϊτινες σπανίως διαμείβουσι πρός άλΓΕΠΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
λήλους τάς ίδιας θεωρίας. Πάς έκαστος γεωργός
νομίζει ότι ποιείται χρήσιν τής άρίστης καί λυσιΌ τ ι ή γεωργία ύπήρξεν άνεκαθεν μήτηρ καί
τελεστάτης μεθόδου. Οΰδένα πώποτε άπήντησα
τροφός τών άνθρώπων καί άέναος πασης οικονο
άγρονόμον, μή έχοντα τήν ιδέαν ότι είναι δ κράμικής ευεξίας πηγή, είνε γνωστόν καί είς αύτούς
τιστος τών έν τ ώ κόσμω άγρονόμων, μή κ ατατούς μ.ή έπεξελθόντας τ ά έπη τού Άσκραιου αοικρίνοντα δέ κ ατά τό μάλλον ή ήττον σφοδρώς
δού καί τόν «Οικονομικόν» τού Ξενοφώντος, ί'να
τόν έαυτού γείτονα. 'Η άπομόνωσις αύτη συνεμηδέν εΐπωμεν περί τών «Γεωπονικών» τών βυ 1 πάγεται τήν παραπολύ βραδείαν τής γεωργίας
ζαντινών χρόνων. Ό Καβούρ καί δ Βίσμαρκ, ' πρόοδον κ ατά τήν έμήν γνώμην, ή θαυμασία
πριν πρωταγωνιστήσωσιν έν τή πολιτική και τή
γεωπονική έπίδοσις τών "Αγγλων οφείλεται ώς
διπλωματία, ηύδοκίμ.ησκν έν τή γεωπονική τέ
έπί τό πλείστον είς τάς απανταχού τού Ή νωχνη, άμφότεροι δέ 6μο7.ογούσιν δτι αδύνατον να I μένου Βασιλείου άγροτικάς δμηγύρεις- έν ’ Α γ
άποδεεχθή τις ευδόκιμος πολίτικος πριν αποδει·
γλία ύπάρχει άπό πολλού ιδρυμένη Γενική Γεχθή ευδόκιμος άγρονόμ.ος. Καί έάν μη είναι
' ωργική 'Ε ταιρία, ής οί έταΐροι ποιούνται άπαξ
όλώς άληθές, δέν είναι όμως καί όλως άπίθανον
τό παρά τίνος δημοσιολόγου έσχάτως λεχθέν I τού έτους γενικήν συνέλευσιν έν πάση βρετανική

συγκρίνει τήν μίαν πρός τήν άλλην, έν τή συγκρίσει δέ ταύτη βλέπει τήν μέν ώς μικροσκοπικόν σημεΐον παρά τήν δέ. Ά λ λ ' έκαστος έμφορούμενος τής ιδέας τής αίωνιότητος θεωρεί
άτελή πάσαν εύδαιμονίανπεπερασμένην. "Οπως
άπολαύση αύτής πλήρως, δέον νά περιορίση την
φαντασίαν αύτού είς τά όρια τού γηίνου βίου*
άλλ’ ή καρδία ήμών καί ή σκέψις μετάγουσιν
ήμάς πρός τήν αιωνιότητα, άλλως τε οπως δ ώ σωμεν είς τόν βίον ήμών ύψηλοτέραν καί εύγενεστέραν σημασίαν πρέπει νά ένεργώμεν ώσεί
προωρίσθη ούτος διά τήν αιωνιότητα. Η ιδέα
λοιπόν αυτη άναποδράστως παρουσιάζεται είς
ήμάς, άναγκάζουσα νά κατανοώμεν τήν σμικρότη τα τής ύπάρξεώς μας καί έπομένως θλίβουσα
ήμάς. Ουτω ή διάρκεια τού βίου ήμών, ήτις
είνε άνάλογος πρός τήν φυσικήν ήμών ίδιοσυστασίαν, δένμινε καί οσον αφορά είς τήν έκτασιν τής
σκέψεως ήμών και τής ψυχής. Ώ ς οργανικά όντα
έζήσαμ.εν ίκανώς άν διανύσωμεν την μέσην τού
βίου ήλικίαν, ά λ λ ’ ώς νοητικά όντα συγκρίνοντα
τό σχετικόν πρός τό απόλυτον καί έννοούντα την
άπειρον αιωνιότητα έζήσαμεν μίαν μόνην ήμέραν
καί αιώνα ετι ζήσαντες,καίάν ή τελευταία ώρα
τού έπί γής βίου ήμ.ών είνε συγχρόνως ή τελευ
ταία ώρα τού τελείου ήμών βίου. Οϋτω δέ τής
ύπάρξεώς ήμ.ών δυσαναλόγου ούσης πρός ΰ,τι
θεωρούμεν ώς εύλογον διάρκειαν δυνατής ύπάρξεως, τό βραχύ τής ζωής είνε δυστύχημα· καί
έκ τούτου δ ’ έτι ή έντελεστέρα εύτυχία είνε
σκιά ευτυχίας, άν μή έπιτρέπηται ήμϊν νά νοήσωμέν τι πέραν τού γηίνου βίου.
Συνάγοντες λοιπόν πάσας τά ς ρηθείσας ιδέας
δρίζομεν τήν ευτυχίαν ώς «τήν αρμονικήν καί
διαρκή άνάπτυξιν πασών ήμ.ών τών δυνάμεων
έν τή μ.άλλον ύπερόχω αύτών ένεργεία».
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κώμη υπάρχει προσέτι Γεωργικός Σύλλογο:, έπισεμνύνομαι δτι ανήκω εις τήν χορείαν τών αγρο
μ.ελόμενος των αγροτικών συμφερόντων τής οι
νόμων». Καί βραδύτερον, τω 1 88 1, έ’λεγεν δ
κείας περιφερείας». «Τ ι είναι ή γεοιργία; Είναι
Βίσμαρκ· « Ή έν άγροίς δίαιτα είναι ήττον δα
τέχνη βιομηχανική, ούχί πλέον πολύπλοκος, ούχί
πανηρά. οϊ δέ αυτόθι ένδεείς καί πτωχοί τυγπλέον βαθεϊα ή όσον αί άλλαι τέχναι· μανθάχάνουσιν εύκολωτέρας βοήθειας καί φιλανθρωπονεται δέ αύτη ούχί έν τοίς δημοσίοις παιδευτητέρας περιθάλψεως. Έν ταΐς μεγάλαις πόλεσιν,
ρίοις, ά λ λ ’ έν ταϊς ίδιωτικαϊς σχολαϊς, έν αίς δι
ένθα ό πένης ούδέ ένα ίσως γινώσκει έκ τών έκαδάσκεται πρακτικώς. Ή Σκωτία είναι ίσως σή
τοντακισχιλίων περί αύτόν ανθρώπων, γινώσκει
μερον ή γεωπονικώς μάλλον ανεπτυγμένη χώρα
δέ μόνον τούς αψύχους τών οικιών τοίχους καί τών
τής οικουμένης, ένθα ή επιστημονική αγρονομία
δδών τό λιθόστρωτου, ή τύχη τού άθλιου τού
έποιήσατο την μεγίστην έπίδοσιν· τεκμήριον δέ,
του πλάσματος είναι άσυγκρίτω τ ω λόγω χείρων
ότι έν πάσαις ταΐς κυριωτέραις τής Σκωτίας πόή έν ταΐς άγροτικαϊς κώμαις, δπου πάντων τά
λεσι εϋρηνται πάμπολλοι χημικοί αγρονόμοι, οΐπρόσωπα είναι άλλήλοις γνωστά καί γνώριμα·έν
τινες άναλύουσι τό χώ μα έπ’ άγαθώ τών γεωρ
τοίς άγροϊς ή άστοργία καί ή αναλγησία πρός
γών— καί όμως ούδαμού τής Σκωτίας ύφίστατάς ταλαιπωρίας καί τά παθήματα τών π τω 
ται δημοσία γεωργική Σχολή ώς ή ήμετέρα έν χών είναι όπωςδήποτε μαλακώτερα ή έν ταϊς
Βεναρία. 'Ημείς χρηζομεν έπί πάσι πρακτικών
μεγαλοπόλεσι. Τις έξ ύμών, Κύριοι, θά ήδύνατο
άγρονό,αων, νομίζω δέ ότι δέν δυνάμεθα άλλως
νά λάβη μείζονα τής ίδιας αύτού μονώσεως συνα κατασταθώμεν χρήσιμοι πρός τήν ήμετέραν
ναίσθησιν ή διατριβών έν πόλει, έξ έκατοντακιςγεωργίαν. Ούδείς αγνοεί όπόση είναι ή πληθύς
χιλίων κατοίκων, ε”νθα νά μή εχη μηδεμίαν
τών έπιστημονικών στοιχειωδών γνώσεων, δι’ ών
πρός ζώσαν ψυχήν γνωριμίαν; Τοιαύτην τινά μ όθά έφωτίζομεν τόν αγροτικόν πληθυσμόν ευχής
νωσιν δέν θά ήσθάνετο ούδέ έάν έτύγχανεν ευρι
εργον θά ήτο έπομένως έάν ε”ν τισι γυμνασίοις έσκόμενος μόνος μονώτατος έντός ερήμου καί ζο
νεκαινίζοντο στοιχειώδη έπιστημονικά μαθή
φερού δάσους. Αύτό τούτο αρμόζει λεγόμενον καί
μ α τα έπ' ώφελεία τών γεωργών, λέγων δέ «στοι
περί τών πτωχών τών μεγάλων πόλεων.» Ό Βί
χειώδη έπιστημονικά μ αθήματα» έννοώ τά
σμαρκ άσμενίζει πολλάκις έξαίρων τά πλεονε
πρώτα στοιχεία τής αγροτικής χημείας, τής
κτήματα τού αγροίκου βίου, έντεύθεν δέ ίσως καί
φυτικής φυσιολογίας, μετεωρολογίας καί αγρονο
ή ειλικρινής τού μεγάλου άνδρός αγροικία, ήτις
μίας. Αί γενικαί αύται θεωρητικαί γνώσεις θά
δμως, σκοπουμένων τών φιλογεωργικών έλατηέγονιμοποιούντο ύστερον διά τής έμπειρικής δι
ρίων, σπανίως έκτρέπεται εις σκαιότητα. Ό α 
δασκαλίας». Καί πάλιν: «Π αν άλλο διανοού
γρότης είναι κ ατά τόν Βίσμαρκ αληθές πρότυ
μαι ή δτι ή διδασκαλία τής γεωργίας είναι
πον «ευπειθούς, πειθαρχικού καί ύγιούς τόν νούν
χρήμα ανωφελές· άλλ' ή γεωργική έκπαίδευπολίτου.» «Π ά σ α τού κράτους ή ευδαιμονία έσις αδύνατον νά άποβή τελεία, έάν μή άρξηται
ξήρτηται κ ατά μέγιστον μέρος έκ τής γεωπο
καί μή συντελεσθή έν τοίς άγροϊς. Ή ϊδρυσις
νίας. Ό αγρότης δέν κατασκευάζει καινουργή
κεντρικού Γεωργικού Συνεδρίου, ήν ύφηγούνται
ενδύματα, είμή δσάκις εύπορή χρημάτων· έχει δέ
πολλοί τών βουλευτών, φαίνεται μοι ήκιστα λυ
καί τό μέγα τούτο προτέρημα, οτι συναρ
σιτελής· ά π ’ εναντίας ή γεωργία θά έπορίζετο
μόζεται πρός τάς περιστάσεις· έάν μή περισσεύωού μικράν ωφέλειαν έκ τής έλευθέρας συστάσιν αύτώ ικανά χρήματα ΐνα άγοράση κρέας, ά ρ σεως έπιχωρίων επαρχιακών Συλλόγων, οϊτινες,
κεϊται εις τόν τυρόν, έάν άπορή τυρού, λαμβάνει
συνερχόμενοι έπί δεδομένοιν περιστάσεων εις κοιβούτυρον, έάν στερήται βουτύρου, τρώγει προθύνάς όμηγύρεις, θά ήρεύνων πάντα τ ά εις τήν
μως καί ασμένως ξηρόν άρτον, καί βαίνει έπίτά
πρόοδον τής γεωργίας αναγόμενα ζη τή μ ατα.»
πρόσω δπως δύναται. Ούδέν άληθέστερον τής π α 
Ούχί άλλως έδίδαξε καί διδάσκει περί τής
ροιμίας «δταν δ άγρότης πλουτή, άπαντες σύν
γεωργίας ό άρχιγραμματεύς τού γερμανικού
αύτώ πλουτούσι» Τ ω 1884 ε’ λαβεν αφορμήν ό
κράτους. «Οί γεωπόνοι ( έ'λεγεν δ Βίσμαρκ τώ
Βίσμαρκ νά ύποδείξη ε”τι έμφαντικώτερον τά έκ
1879) ύπερέχουσιν έν γένει τών άλλων κατοίκων
τής γεωργίας άγαθά. « ’ Αρχιγραμματεύς τής
κ ατά τούτο οτι είναι ύπομενητικοί, καρτερικοί,
αύτοκρατορίας καί πρόεδρος ύπουργικού συμβουλίου,
πιστοί εις τό κράτος καί έμπεφορημένοι συντη
άλιγωρών τής γεωργίας καθίσταται δλως άχρηστος
ρητικών φιλελευθέρων αισθημάτων. Ό αγροτικός
καί δέον παραχρήμα νά άποπέμπηται.Έκ τών 45
πληθυσμός έχει κ α τ’ έξοχήν τάσιν συντηρητικήν
έκατομμ-υρίων Γερμανών, ύπάρχουσι 2 5 έκατομκαί διασωστικήν, χορηγεί εις τό κράτος τήν α  | μ-ύρια ών τα συμφέροντα προκόπτουσιν ή πάσχουσφάλειαν τής παραγωγικής δυνάμεως τού φόρου,
σιν έκ τής έπιδόσεως ή έκ τών παθημάτων τής
έν περιπτώσει δέ κινδύνου, 6 πληθυσμός ούτος εί
ναι ή μόνη ασφαλής πηγή, έξ ής τό κράτος δύ-

γεωργίας.

ναται νά πορισθή

γανισμού. Έάν μή έλάμ-βανον πρόνοιαν ύπέρ τών

τούς αναγκαίους πόρους· έγώ

Η γεωργία καί ή βιομηχανία είναι αί

δύο μεγάλαι άρτηρίαι τού κοινωνικού ήμών ορ
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δύο τούτων ζωτικών τού κράτους μοχλών, θά
ήμάρτανον εις τήν έμ.ήν συνείδησιν, θά εξέπιπτον
απέναντι τής κοινής γνώμ,ης, ούδέ θά ήδυνάρ.ην
νά άπολογηθώ ενώπιον τού βασιλέως. Έ άν μή
έφρόντιζον ύπέρ τή ς γεωργίας, ή Βουλή δικαίως
καί εικότως θά μέ έξεδίωκεν έκ τού βουλευτηρίου.
Θά ύπελάμβανον τιμήν μου νά παραδώσω μ α
θήματα αγρονομίας, ούδεμίαν δέ ποιούμαι ύπερβολήν λέγων δτι εις ούδένα βουλευτήν, άπειρον
τής γεωργίας, θά έπέτρεπον νά παρεδρεύη ένταύθα. Έ άν ύπήρχε νόμος, καθ’ ον οί έν ΓΙρωσσία
ύπουργοί ώφειλον νά μετέλθωσι τού αγρονό
μου τό επιτήδευμα πριν τύχωσι τού ύπουργικού
αξιώματος, καί καθ’ δν δ πρωθυπουργός εδει ές
άπαντος νά ήναι προησκημένος περί την αγρο
νομικήν τέχνην, δ νόμος ούτος, κατ’ έμέ, ούτε π α 
ράλογος θά ήτο ούτε άδικος.»
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γούντος τήν άμαξαν τού Ήλιου καί παρ' ολίγον
καίοντος τούς συγχρόνους αύτού, όπως δείξη α.>τοΐς τόν ήλιον έκ τού πλησίον. Κ α τ ά τον μεσαίωνα τό τέλος τού κόσμου ήτο έκ τών ίδει ν
τού συρμού, τούτου δέ ένεκεν οί πλούσιοι έπροθυμοποιούντο νά δοιρώσι τ ά άγαθά αύτών ε·.ς
τάς μονάς, πρός εξιλασμόν τών αμαρτιών των.

"Οτι δ κόσμος ποτέ θά τελ,ειώση, τούτο πιθα
νώτατον, λέγοντες δέ κόσμον έννοούμεν τον έπ.γειον. Ό πλανήτης ήμών ούδένα έχει δικαίωμ '.
νά έλπίζη αιώνιον ζωηνύπέρ αύτού. Ώ ς νεκρ',
πλανήτης δύναται νά ύπάρξη, πιθανόν έπ’ άπει
ρον, οί κάτοικοι δμως αύτού άναμφιβόλως ήμεραν τινά θά άφανισθώσι. Γνωρίζω οτι ή προφτ,τεία αΰτη πολλούς θά λυπήση, πρέπει όμ ω ,
ούτοι νά συνειθίσωσι νά φαντάζωνται την γην
άνευ κατοίκων, καί πρό πάντων άνευ ανθρώ
πων. "Ο ,τι ένλαβεν άρχήν έχει καί τέλος, το αν
θρώπινον δέ γένος θά άφανισθή ώς καί τόσα ά λ 
' λ α είδη, δ δέ έμψυχος κόσμος δ διαρκώς μεταμορφούμενος καί άφανιζόμενος θά έκλειψή έντελώς, θά διατηρηθή δμως τό σόμπαν, δπερ είναι
I αιώνιον καί άτελείοιτον. Ά ς άναθαρρήσωσιν εν
τούτοις οί φιλόζωοι τών ανθρώπων· πολύς, άπει
ρος, θά διέλθη ετι χρόνος μέχρις ού καί δ τ ε 
λευταίος τών ανθρώπων έκλειψη· οί αρχαίοι Α ι
γύπτιοι έφανταζοντο τό τέλος τού κόσμου μετά
3 6 ,0 0 0 έτών, οϋτως ώστε έν άνέσει δυνάμ-εθα νά
περιμένωμεν αύτό. Έ ξ άλλου τοσάκις διεψεύσθη·
σαν μέχρι τούδε αί διάφοροι προφητεΐαι περί τού
τέλους τού κόσμου, ώστε μακράν πρέπει νά δίδ η
τις πίστιν εις προφητείας καί μόνον προφητείας.

Ό κόσμος έτελείωσε ! Τούτο τούλάχιστον έπιστεύετο έν Μαδρίτη οτι έπρόκειτο νά συμβή κατά
τήν24 ’Ιουνίου έ . ε’ .Κ α τ ά τήν ημέραν έκείνην έμελλεν δ ήλιος ν’ άνατείλη τήν δευτέραν πρωινήν
ώραν, καί ούτω νά έπιταχύνη τόν χρόνον τής έργασίας καί τών κόπων διά τούς δυστυχείς θνη
τούς. "Οπως άπολαύσωσι τού θεάματος τούτου
συνοιθροίσθησαν πλήθος τών πιστών καί περιέρ
γων 'Ισπανών έπί όρους εύρισκομένου εις τά πε
ρίχωρα τής Μαδρίτης. Καί ναι μέν δ ήλιος δέν
ηύδόκησε ν’ άλλάξη τάς συνήθειας αύτού, έ·.·άνησαν ομως εις τά νέφη δλοι οί άγιοι τού Παρα
δείσου, τό θαύμα δέ τούτο κατά τόν ισπανικόν
λαόν είναι άλάνθαστον τεκμήριον τού προσε
χούς τέλους τού κόσμου. Τόν περίπατον τούτον
Ά φ ’ ού άπ αξ παρεδέχθημ-εν δτι ήμέραν τινά
έπί τά όρη τής Μαδρίτης καί τήν έμφάνισιν τού
θ’
άφανισθώμεν, έξετάσωμεν νύν τόν τρόπον.
Άγιου Πέτρου μεθ’ δλου τού προσωπικού αύτού
"Οτι
τό τέλος τής γης θά έπέλόη διά τού π υ έπηκολούθησαν άφθονοι σπονδαί έν Μαδρίτη, έκ
ρός, όπως έπί μακρόν έπιστεύθη, τό θεωρώ άπίθατούτου δέ δύναταί τις νά συμπεράνη δτι έπρόνον ή σφαϊρά μ.ας βαθμηδόν καταψύχεται, ώστε
κειτο πολλω πλέον περί τής δίψης τών Ισπανών
πολλω μ,εγαλείτεραι πιθανότητες ύπάρχουσιν νά
ή περί τού τέλους τού κόσμου, δστις ότι καί νύν
άποθάνωμ.εν παγωμένοι ή κεκαυμένοι. Υ πάρχει
ύπάρχει και έπί πολύ ε"τι θέλει ύπάρξη, ούδενός
έν τούτοις τό ούράνιον πύρ, δπερ θά ήδύνατο ν’
τεκμηρίου δεικνύοντος τήν άλλοίωσιν ή άποσύνάναλάβη τήν μεγάλην ταύτην άποτέφρωσιν, διά
θεσιν τών στοιχείων αύτού.
κομήτου άπαντώντος τήν γήν κ α τά τήν τροχιάν
Ού μόνον πάντοτε έπίστευσεν δ κόσμος εις την
αύτού. Ό έλάχιστος κομήτης άπλώς έπιψαύων
προσεχή εκλειψιν τής γης, άλλ’ ή ιδέα αϋτη ύήμάς ήθελεν άναπτύξη θερμοκρασίαν άπίστευτον,
πήρξεν μάλιστα έν τών εύφορωτέρων θεμάτων
μεταβαλών δέ ήμ.άς εις κόνιν ήθελε διασκορπίση
τής δεισιδαιμονίας τού λαού. Κ α τά την αρχαιό
εις τό άπειρον, χωρίς νά μείνη ούδεμ.ία έφημετ η τα έπίστευον εις γενικόν έμπρησμόν, δστις ήθε
ρίς δπως διηγηθή εις τούς απογόνους τήν άτυχή
λε μεταβάλη τόν πλανήτην ήμών εις σωρείαν
τής γης ιστορίαν. Τό τέλος τού κόσμου διά κο
τέφρας· ήτο δέ πολύ δίκαιον μ ετά τόν κατακλυ
μήτου τινός θά ήτο πολύ εύάρεστον. τό μέσον θά
σμόν νά λάβη μέρος καί τό πύρ εις τήν τελικήν
ήτο πρόσφορον, τό δέ θέαμ.α μεγαλοπρεπές, δυςέκκαθάρισιν τού κόσμου τούτου. Τήν ιδέαν ταύτην τούπυρός αναπτύσσει καί δ ’Οβίδιος διηγού 1 τυχώς δμως έπί μακρόν ήθέλομεν άπολαύση
μενος τάς δυστυχίας τού νέου Φαέθωνος τού όδη- 1 αύτού.
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Ώ ς ανωτέρω παρετηρήσαμεν, ύπάρχουσιν εν
τούτοις πολλαί πιθα νότητες τ ά πράγματοι να
λάβωσιν τροπήν πολύ βραίυτέραν καί Ουσάρεστοτέραν, έαν θ έλ ετε, καί όλιγώτερον μεγαλο
πρεπή. Κ α θ ’ ολα τ ά φαινόμενα ό θάνατος b π εριριε’νων ή μ ά ς θά είναι ό θάνατος του άσθενούντος, του γεγηρακότος, του άσφυκτιώντος. Πολλά
εχομεν η δη τεκμήρ ια μαρασμού καί γήρατος,
τό ανθρώπινον γένος εκφ υλίζετα ι, μαραίνεται, ή
δέ ζω τικ ό τη ς αυτού κα τα τρίβετα ι έν τ φ περί
ΰπάρζεως άγώνι. Ε ίμ εθα λοιπόν κ α τα δ εδ ικ α σμένοι εις προοδευτικόν μαρασμ,όν, τείνοντα νά
μ ετα β ά λ η η μ ά ς εις όντα μηχανικώ ς μόνον κι
νούμενα. Ά φ ’ οΰ δέ φθάσωμεν εις τό σημεΐον
τούτο καθ’ δ ή άνθρωπότης μικράν θά ε'χη π>έον
άξιαν, θά έπέλθη καί τό τελευταΐον κτύπ ημ α .
Τ ά φυτά θ’ άφανισθώσι άπό τή ς σφαίρας ή μ ώ ν,
τά τελ.ευταϊα δένδρα θά κοπώσι πρός κ α τ α 
σκευήν τώ ν τελευτα ίω ν λεωφορείων, τ ά δενδρύλ
λ ια καί χόρτα θά ά ντικα ταστήσω σε τούς γαι
άνθρακας, άφ* οΰ τά ανθρακωρυχεία εντελώς
έ’ α ντληθώ σι, καί ό π λα νή της ήμών θά κα τα ντή σ η ούτως εντελώς φαλακρός, δέν θά εύρίσκετα ι δέ επ ’ αυτού ουδέ άχυρον πρός κατασκευήν
σκιαδίων. Ή -χημική συνθεσις τ ή ς ατμόσφαι
ρας θέλει τότε έντελώς άλλοιωθή- τών φυτών
μ ή υπαρχόντων πλέον πρός συμπύκνωσιν τού άφ’
ήμών άποβαλλομένου άνθρακος, τό ανθρακικόν
όξυ θέλει συσσωρευθή εις τόν άέοα έν τοσαύτη
π οσότητι, ώ σ τ ε δέν θά δυνάμεθα πλέον νά άνα—νεύσωμεν καί π ά σα ζ ω ή θά είναι αδύνατος.
"Ο ταν δέ οί μάλλον άντέχοντες τών θνητών
δαπανήσωσι καί τά τελ ευ τα ία γραμμάρια τού
οξυγόνου, Οέλουσι πέση καί ούτοι όπως μ ή πλέον
έγερθώσιν, ή δέ άνθρωπότης θέλει π α ντελώ ς έ κ λείψορ άπό προσώπου τή ς γ η ς.
θ ά ήδυνάμεθα, εάν θ έλ ετε, πτερούντες ολίγον
τήν φαντασίαν νά προβώμεν καί περαιτέρω εις
τά ς υποθέσεις ή μ ώ ν ήδυνάμεθα νά φαντασθώμεν τή ν γην έπαναρχίζουσαν τόν ζωικόν αυτής
κύκλον, ήδυνάμεθα νά φαντασθώμεν νέα δάση
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κόσμου όπως άν αΰτοΐς άρέσκη. Θεωρίας στηρι·
ζομένας επί υποθέσεων δέν δυνάμεθα νά έπιβά·
λω μεν.

Έ γ Κ ερχύρα.

I. Η. Π .

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ
Περί τοΰ άρτι άποθανόντος διάσημου κλειδοκυμβαλιστοΰ Λίστ άναφέρονται πολλά ανέκδοτα.
Ό Λίστ δέν ήτο μόνον Ιόοχος τεχνίτης άλλά
ίκέκτητο καί πλήρη συναίσθησιν τής μουσικής μεγαλοφυίαςτου. ’Ρώσσος στρατηγός, ΐδών ποτε τόν Λ ίστ
κεκοσμημένον διά πολλών παρασήμων, ήρώτηαεν αυ
τόν είρωνικώς άντί τίνων υπηρεσιών Ιτυχε τοσοϋτων
διακρίσεων. « Έ γ ώ δέν υπηρετώ α λ λ ’ άρχω»— απεκρίνατο άγερώχως δ τεχνίτης.
Νέον όντα καί δημοσίας ποιούμενον παραστάσεις
ήρώτησε τόν Λίστ τοϋ περιωνύμου αρχιγραμματέως
πριγκιπος Μετερνίχου ή σύζυγος.— Κύριε Λίστ, πι
στεύω ότι κάμνετε καλαΤς δουλειαΤς.
— Ό χ ι , Κυρία, δέν κάμνω δουλειαΐς αλλά μου
σικήν, ύπέλαβεν ό κλειδοκυμβαλιστής. Ά λ λ ω ς δέ
ή πριγκίπισσα Μετερνίχου δέν διέπρεπεν έπί υπερβολι
κή τρόπων άβρότητΓ περί αύτής ελεγεν ό σύζυγός
της «τήν ένυμφεύθην άλλά δέν κατώρθωσα καί να
τήν αναθρέψω».
Ε ν ίο τε ομως ό Λ ίστ δέν άπέστεργε καί τά λ ε 
πτά κολακεύματα. Ό Ναπολέων Γ ', οοτιςηύνόει ιδια
ζόντως τόν Λίστ, γινομένου έν καιροί δείπνου λόγου
περί τής ήλικίας τοϋ δεινός καί δεινός, είπε «καί εμού,
Κύριε Λίστ, ό βίος διήνυσεν ήδη ήμισυν αιώνα.»
— Ό χ ι, Μεγαλειότατε, άπήντησεν ό δαιμόνιος
κλειδοκυμδαλιστής, ύμεΤς εϊσθε όλος έ αιών.
Ό Ναπολέων, ήδέως άκούσας τόν κολακευτι
κόν τούτον λόγον, έστειλε τη επαύριον εις τόν Λίστ
τόπαράσημον τών ταξιαρχών τής Λ εγεώνος.
Ό χρόνος είνε θησαυρός, τόν όποιον άλλοι μέν
δαπανώσιν επ’ άγαθώ, άλλοι δέ σπαταλώσι. Οΰοέν εινε μάλλον επονείδιστον γέροντος, όστις 'όπως δείξη
ότι έπί μακρόν Ιζησεν δέν φέρει ά'λλας μαρτυρίας ή
τήν ήλικίαν του. (Σενέκας)

άναπτυσσόμενα εις τά ς άπογυμνωθείσας παρ' ή
μών ερήμους, νέους δέ ανθρώπους γεννωμέ νους
παρά τών μικροβίων άνταποδιδόντων εις τους
μάλλον άσπονδους αυτών εχθρούς καλόν άντί
κακού καί μεταδιδόντων τήν ζω ήν εις μ ε τ α γ ε 
νεστέρους ήμώ ν ά δελφ ο ύς
.. ..

Ή τιμή απαγορεύει πολλάκις πράξεις, τάς οποίας
επιτρέπει ό νόμος.

Τ ό π ύρκαί οϊ καταρράκται τού ουρανού θά ή σαν θάνατος εντιμότερος καί κολακευτικότερος
τού άναιμικού καί άσφυκτικού θανάτου δν άνω
περιγράφομεν ό θάνατος όμως ούτος είναι b φυσικώτερος,καί τούτου ένεκεν άναγκαζόμεθα νά π α ραδεχθώ μεν αυτόν, άν κα ί εις πολλούς θά ά π α ρέση· τούτους συμβουλεύομεν νά έμμείνωσιν εις
τά ς ιδέας τω ν καί νά φαντασθώσι τό τέλος τού

Ούδέν καταδεικνύει έμφανέστερον τόν χαρακτήρα
ανθρώπου τινός ή δ τρόπος καθ’ 8ν προσφέρεται πρός
τάς γυναίκας.

Πολλοί φιλόσοφοι γράφουσι βιβλία συμβουλεύοντες
τούς άλλους νά περιφρονώσι τήν δόξαν καί ομως
αΰτοί θέτουσι τό όνομα των έπί τών βιβλίων αυτών.
(Κικέρων)

Ή μεταξύ δύο γυναικών υφιστάμενη φιλία είνε
ώ ς έπί τό πλεϊστον συνωμοσία κατά τρίτης τινός.
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