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Εν ω άπό πολλά ετη ψωμοζήτης τις δέν ελειψβ άπδ^ τ>,ν
μεγάλην θΰραν εκκλησίας τινός τών Παρισίων, διατριβών έκεΐ, έλεη- 
μονιζόμενος παρά πολλών, άνελπίστως ημέραν τινα^ ελλειψε, καί α- 
ποαείνας ό τόπος κενός, ήνάγκασε πολλούς, διά τήν ελλειψιν ταυ - 
την, νά έρωτοϋν περί αύτοΰ. Αιεκρίνετο ό ψωμοζητης ούτος εκ τών 
άλλων διά τινών ευγενικών φερσιμάτων του, καί διά τόν τρόπον με 
τον όποιον έξεφράζετο. Εξ δλων τών άλλων ψωμοζητών διέφερεν 
αύτός, και μεγάλην υπεροχήν είχεν επ’ αυτώ ν έκ τών ίδιων του 
πράξεων κατεστήΟκ άξιοσεβας·ος άφ βλους τους όμοιους του, ενεκεν 
τής άφιλοκερδίας και τής προσπαΟείας του είς τό νά διατελοΰν εί- 
ρηνικώς και χωρίς φιλονεικίας. II καταγωγή του δε καί ή ζωή του 
ητο μυςήριον. Η αμετάθετος διατριβή του διά είχοσιπέντε ολόκληρα 
ετη εις τήν Οέσιν ταύτν,ν, τόν άπε/.ατές-ησε ζητητόν άμα ελλειψεν. 
Εκείνο τό όποιον παρετηρήδη είς αύτόν, ήτον οτι, μολονότι χρι
στιανός, δ^ν εΐσέβη ποτε εις τήν εκκλησίαν. Εις τήν έκτελεσιν τών 
θρησκευτικών τελετών καί Ιεροπραξιών, έν ώ δηλαδή τά  Ιερά ασ- 
ματα αντηχούσαν, τά  δε θυμιάματα άνυψοϋντο όμοΰ με τάς  ̂προ- 
σευχάς τοΰ λαοΰ πρός τόν ουράνιον Πατέρα, και αί μελωδικαι άρ- 
μον'αι διήγειρον είς τάς κ«ρδίας τών πιστών γλυκεΐαν συγκινησιν, 
ό ψωμοζήτης δεν ελειπε νά συγχενι τάς προσευχάς του με εκεινας 
τών· άλλων, καί γκόμενος εξω τρϋ θείου οϊκου εχυνε πικρά δάκρυα.



Ε?ί τήν Ιδίαν στιγμήν είς τήν οποίαν άπεδείχνετο επί τοΰ προ
σώπου τοϋ ψωμοζήτου δτι βαθεία συγκίνησις τόν διαπερα, άττέδει-
χνεν δτι υποφέρει ή ψυχή του ή άπό μεγάλην τινά δυστυχίαν ή ά
πό τύψεις ελέγχους τοϋ συνειδότος. Τό δνομα τοϋ ψωμοζήτου 
τούτου ήτον Ιάκωβος.

Εις έκ τών Ιερέων τοϋ Ναού, καταγόμενος έκ τής παλαιό τέρας 
οίκογενείας τής Γαλλίας, ευκατάστατος, καί πρόθυμος είς τό έργον 
τής ελεημοσύνης, επονομαζόμενος λββαν Παυλ'ίνος, είχε τοσαύτην
συμπάθειαν πρός τόν ψωμοζήτην, ώστε καθημερινώς δχι μόνον έλε- 
οϋσεν αύτόν, άλλά έχαιρε νά συνδιαλέγεται καί μετ’ αύτοϋ.

'θ  ίερεύς ουτος λοιπόν πορευόμενος είς τήν έκκλησίαν καί μήν
ειδών είς τήν εϊσοδον τόν Ιάκωβον ψωμοζήτην, έπεθύμησε νά μά-
Ονι τό αίτιον τής έλλείψεως ταύτης, καί πληροφορηθείς ποϋ κατοικεί, 
χωρίς νά χάογι καιρόν, πορεύεται πρός αύτόν καί τόν ευρίσκει κεί
μενον έπί τινός κλίνηδίου. Είσελθών δέ είς τό οίκημα τοϋ πτω - 
χοϋ, βλέπει ώρολόγιον πολυέξοδον έπάνω τοϋ κλίνηδίου· δύο εικόνας 
μέ πολυεξόδοος κορωνίδας, σκεπασμένας μέ λεπτόν ύφασμα· άνωθεν 
τινός παλαιάς καθέκλας, κατασκευασμένης κατά τόν γοτθικόν συρμόν, 
ήτον ό Εσταυρωμένος Χριστός έπί έλεφαντοκοκκάλου επεξεργασμέ
νος εντελώς· καί μεταξύ τινών μεταχειρισμένων βιβλίων, ήτον καί
Sv προσευχητάριον μέ κλειδία αργυρά, τά  δέ λοιπά έπιπλα τής κα
τοικίας ταύτης έχαρακτήριζον τήν άληθή πτωχίαν.

Μόλις είσήλθεν ό ίερεύς καί ό Ιάκωβος έσυνήλθεν, καί μέ εκφρά
σεις πλήρεις εύγνωμοσύνης, Κύριε τόν λέγει· 'Γι είναι τοϋτο; πώς 
καί καταδεχθήκατε νά έπισκεφθήτε εμέ τόν τρισάθλιον;

— Φίλε μου, άπεκρίθη ό ίερεύς, επειδή ήθέλησα νά μάθω περί σοϋ 
διά τό νά μή σέ ηδρα είς τήν συνήθη θέσιν σου, ήλθον νά σέ έρωτή-
σω μήπως έχεις χρείαν βοήθειας.

— Τίποτε, άπεκρίθη ό ψωμοζήτης, δέν χρειάζομαι άςιθσεβας·ε δέ
σποτα, καθότι μ ετ’ ολίγον άποθνήσκω, άλλ’ άποθνήσκω μέ συνείδησιν 
τεταραγμένην.

— Τάχα μήν ήσαι βεβαρυμένος άπό μέγα έγκλημα;
—-Ν α ί, καί άπό τοιοϋτον μέγις·ον έγκλημα, διά τό όπο'ίον ή ζωή μου 

όλη υπήρξε ανωφελής, άλλά σκληρά μετάνοια! ούτε ελπίδα έχω συγ- 
χωρήσεως είς τό τόσον καί τόσον τρομερόν μου έγκλημα.

— ίάκωβϊ, μάθε δτι έγκλημα μή έπιδεκτικόν συγχωρήσεως δέν 
υπάρχει. Η εύσπλαγχνία τοϋ ®εοϋ είναι μεγαλητέοα άφ’ δλας τάς κακίας.

.— Δί εμέ, σεβάσμιε δέσποτα, δέν είναι πλέον συγχώρησις.
— Οχι, έφώναξεν ό ίερεύς, δχι μήν απελπίζεσαι, καί τό νά ί^φ ι*

βάλλης είς τήν εύσπλαγχνίαν τοϋ Θεοϋ, ιίναι τοιαύτη βλασφημία ήτις 
υπερβαίνει τό έγκλημά σου. Η θρησκεία έχει άνοίλτάς τάς άγκάλας 
διά τόν μετανοοϋντα, καί δταν ήναι ειλικρινής ή μετάνοια, τοϋ ©εοϋ 
ή εύσπλαγχνία τήν δέχεται. Εξομολογήσου είλικρινώς καί αύτή δέν 
θέλει σέ έγκαταλείψει.

Είπών δέ ταϋτα ό ίερεύς προδιαθέτεται νά τόν έξομολογήση, καί άφοΰ 
έπρόσφερε πρός τόν υψιστον τήν δέησιν εκείνην ήτις άνοίγει τάς Πύλας 
τοϋ Ούρανοϋ διά τόν άληθώς μετανοοϋντα, κάθηται πλησίον του.

— Εγώ, λέγει ό Ιάκωβος, υιός γεωργού, ελαβον τήν τύχην νά μέ ζη- 
τήσ/) τοϋ Πατρός μου ό άγροδότης μας, καί ό πατήρ μου ευχαριστη
μένος είς τό ζήτημα, επέτυχα νά συναριθμηθώ μέ τήν οικογένειαν 
τοϋ καλοϋ έκείνου άνθρώπου. Προσδιορισμένος νά συνευρίσκωμαι μ* 
τόν μονογενή του υΙόν, έπέτυχα νά λάβω εξίσου ανατροφήν μ ετ’ αύτοϋ, 
καί τοσοϋτον έλαβεν ή οικογένεια μέρος διά έμέ, ώς·ε μέ τόν καιρόν 
μέ προβίβασεν είς τόν βαθμόν τοϋ μυς-ικοσυμβούλου. Οταν έγινεν ή 
έκκρηξις τής έπανας·άσεως είς τήν Γαλλίαν, έγώ ήμουν είκοσιπέντ* 
έτών, ηλικία ήτις εύκόλως άπατάται, μάλις·* άπό τήν άνάγνωσιν 
τών κομματικών εφημερίδων, καί τοσοϋτον έφλογίσθην άπό τάς άλα- 
ζονικάς εκφράσεις των, ώς·ε ή ένδοξος έκείνη θέσις μοϋ κατέςη βάρος 
άνυπόφορον. Μοϋ έγεννήθη ς·οχ«σμός νά παραιτηθώ τής τόσον έπωφε- 
λες-άτης θέσεώς μου, καί νά ριφθώ είς τόν χείμαρρον τής τυφλότητος. 
Είθε νά ήθελον ορμίσω μέ τήν πρώτην μου ταύτην μανίαν!! Ο άνα- 
βοασμός τής έπανας·άσεως έφθασε καί είς τήν επαρχίαν μας, διά τό 
όπο'ίον οί κύριοί μου έλευθερώσαντες όλους των τούς ύπηρέτας, δέν 
έβάς-αξ αν άλλον άπό έμέ, καί συνάξαν*ες μέ τήν μεγαλητέραν τ α 
χύτητα μέρος τών κεφαλαίων των, καί μέρος άπό τά πολύτιμα των 
σκεύη, έφυγον άπό τούς Παρισίους. Ποϋ δέ ηΰραμεν τό άσυλόν μας, 
κανείς δέν τό ήξευρε. II φυγή δέ αΰτη ενοχοποίησε τήν έντιμον ταύ
την οικογένειαν, διό έδημεύθησαν τά υπάρχοντά της, άλλά περί τούτου 
διόλου δέν έμειίμνουν, άρκοϋσεν είς αύτήν ή βεβαιότης δτι ήμεθ* είς 
ασφάλειαν, καί έχοντες τήν ελπίδα είς τήν πρόνοιαν, έπεριμέναμεν 
καλητέραν τύχην. Λλλ’ έγώ ματαιώσας τάς έλπίδας τω ν, έπρόλαβον 
καί έκαμα γνωστόν ποϋ ήτο κεκρυμμένη, διά τό όπο’ίον καί εύ- 
θύς τήν έσύλλαβον.

Η έντιμωτάτη αυτή οικογένεια συγκείμενη άπό τό άνδρόγυνον, τέσσαρ* 
θηλυκά, άγγελικής ώραιότητος τέκνα, καί tv άρσενικόν δεκαετές, έν 
τώ  ά'μα έφυλακίβθη είς σκοτεινήν καί ύγροτάτην φυλακήν· άν δέ καί 
τότε είς τόν άναβρασμόν ή παραμικρά αιτία άρκοϋσε νά γίννι τρο
μερόν έγκλημα, ό είσαγγελεύς άδυνατοϋσε νά ευρνι δί αύτήν τήν π*ρα -



μικράν αιτίαν πρός έξολόδρευσίν της, διό ήτον Ινδεχόμενον νά έλβυδερωθ?]', 
άν άνβρ£ύπός τις δεν εΰρίσκετο, ό όποιος έκ νεαρας του ηλικίας, έ- 
ζησβν, έμεγαλύνδη, έφωτίσθη έξ αυτής της οίκογενείας, καί ώς εκ 
■τούτου γινόσκων τά  ενδόμυχα αυτής, δέν ήθελε προστρίξνι καί χρω- 
ρ.ατίσϊΐ μέ μελανά χρώματα τήν ζωήν καί τάς πράξεις τής σεβα- 
σμίας ταύτης οίκογενείας, διά τό όποιον καί κατεδικάσδη* αυτός δέ ό 
συκοφάντης, ό προδότης, δ ψευδομάρτυς, ές-άδην έγώ. Εβάλδη λοιπόν 
«ίς τήν θέσιν τών καταδίκων, κηρυχθεϊσα ή άπόφασις τοΰ δζνάτου 
όλης τής οικογένειας, εξαιρουμένου τοΰ υίοΰ των, δςτις εμεινε είς 
ζωήν διά νά κλαίη απαρηγόρητα τόν έξολοδρευμόν τής οίκογενείας του.

λφιερωδεΐσα ή αδίκως καταδικασδεΐσα οικογένεια είς τής προνοιας 
τό  έλεος, άναπαυομένη είς τής συνειδήσεώς της τήν άτκραξίαν, έ- 
μενεν είς τήν φυλακήν περιμένουσα τόν δάνατον. Αί πολιτικαί αλ
λεπάλληλοι μετχβολαί είς τήν ήμε'ραν έκείνην, καί τά σπουδαιότερα αντι
κείμενα, έκαμον νά λησμονηθή ή διαταγή τής έκτελέσεως, καί παρελ- 
θοΰσα ή ήμερα τής καταδίκης, έτρέφετο έλπίς έλευδερίας, άν 
άνδρωπος πλεονέκτης, ό'ςτις περιμένων νά λάβ·/ι ώς λάφυρα τά  όλιγα 
εκείνα σκεύη τά  ευρισκόμενα ακόμη είς τήν κατοχήν τής άδικηδείσης 
οίκογενείας, δέν έπαοουσιάζετο είς τό κριτήριον τών άπος·ατών, άνα- 
καλιών είς τήν μνήμην των τήν άπόφασιν, διά τό όποιον καί έπολι- 
τογοάφη διά τόν ζήλόν του, διό ή διαταγή τής έκτελέσεως έδόδη 
αμέσως, καί τό εσπέρας τής ίδίας ημέρας έμελλε νά έκτελεσδΐί ή 
σκληρά άπόφασις τοΰ δ'/νάτου, ό δέ πρόθυμος είς τήν έξολόδρευσιν 
τής οίκογενείας εκείνης έστάδην έγώ.

ή  ήμερα παρήλδεν, όδεν μέ τό φως τών λαμπάδων έ'φδανεν ή δα- 
νατηφόρος άμαξα, φέρουσα είς τόν τόπον τής καταδίκης τήν έντι
μον οικογένειαν. Καί ό μέν Πατήρ βαςών είς τάς άγκάλας του τάς 
δύο του μικροτε'ρας θυγατέρας, ή Μήτηρ δέ τάς δύο μεγαλητε'ρας, καί ό
λοι όμοΰ ένοΰντες πρός τόν Πλάς·ην τάς τελευταίας των προσευχάς, 
Ιπερίμενον τήν έκτέλεσιν· ουτε ήκούσθη λόγος εναντίον τοΰ προδότου 
των. 0  Δη'μιος έπασχολούμενος είς άλλα, ένεμπι~εύδη τήν έκτέλεσιν 
είς Ινα τών υπαλλήλων του, δςτις, διά τήν όλίγην του εμπειρίαν, έπι- 
καλε'σδη βοήδειαν, ό δέ ποοδύμως προςφερδείς είς τό βδελυρόν έ'ργον 
Ις-άθην έγώ. Τρεις χιλιάδας φράγκων χρυσών, καί τά πολύτιμα πράγ
ματά των, τά όποια έδώ βλέπετε ώς μαρτυροΰντα άναντιρρήτως τήν 
«νοσιουργίαν μου, ήσαν τό βραβέΐον τών τόσων μου κακουργημάτων.

Μεταμεληδείς δέ έν τώ  άμα, έπροσπάθησα μέ τήν άσωτείαν νά 
ευρώ άνακούφισιν είς τους έλέγχους τής συνειδήσεως· άλλ’ είς μάτην !! 
Μ ετ’ ολίγον κατες-ήθην πάμπτωχος καί ασθενής. Διά τής ελεημοσύνης

Ιζωογονήθ/)ν είς τό εξής, άλλά δέν ετολμούσα νά πατήσω ουτε είς -zh 
έδαφος τοΰ Ναοΰ, διότι άμφ’βαλα άν « άγαθότ/,ς τοΰ ©εοΰ μέ ΰπί- 
φερνε. ‘Η γενναία ελεημοσύνη τών χΰΐ~ιανών, καί κατ’ εξοχήν ή 1~ 
δική σας μέ κατές-ησεν είς θέσιν νά εχω τά δσα έλαβον άπό τό 
κακούργημά μου, καί αύτά, ίδέτα, ώς καί τά  πολύτιμα κοσμήματα 
τά  όποια βλε'πετε έδώ μέσα, δηλαδή τό ώρολόγιον, ό Εςαυρωμένος, 
τά βιβλία καί αί σκεπασμέναι εικόνες είναι πράγματα τά όπόϊα έ
λαβον άπό τήν άδικημένην έκείνην οικογένειαν, καί ταΰτα πάντα πα 
ρακαλώ νά διανεμηθούν είς πτωχούς.,— Διά τά  όσα ήκούσατε δύναμαι 
νά έλπισω έλεος άπό τόν Θεό*;

— Χριςιανέ, άπεκρίδη e ίερεύς, τό κακούργημά σου είναι τρομερόν, 
είναι φρικτόν. όσοι ςερήθησαν τους συγγενείς κ«ί γονείς των 
έξ αίτιας τής τότε έπαναςάσεως, έννοοΰν καλώς τήν σπαρακτικήν 
σφαγήν τήν όποιαν έκαμες. Δέν άρκεΐ βέβαια ό θρήνός σου νά καθα- 
ρίση κακουργήματα τόσον φρικτά, άλλά καί οί θησαυροί τής θείας 
προνοίας είναι ανεξάντλητοι. Αν άληθώς μετανονίς καί μέ πεποίθησιν 
έλπίζνις είς τήν άπειρον άγαδότητα τοΰ Θεοΰ, έγώ δύναμαι νά σε 
βεβαιώσω ότι θέλει δοδ/ί καί είς έσέ ή συγχώρησις. Καί σηκωθείς ό 
ίερεΰς ό'ρθιος διά νά έπικαλεσδνί τήν δείαν βοήδειαν, ό άσδενής άνα- 
λαβών άνελπίς·ως τάς δυνάμεις του λάβετε, λέγει πρός τόν λββα Παυλΐνον, 
λάβετε ταΰτα τά  πολύτιμα πράγματα, καί έκτελέσατε ώς κρίνετε 
εύλογον· καί τραβών τό ίίφασμα μέ τό όποιον ήτο σκεπασμέναι αί 
δύο εικόνες, ίδοΰ λέγει, ή σεβασμία προσωπογραφία τών Κυρίων μου.

Μόλις τάς ειδεν ό ίερεΰς, καί φωνάζει- ά! ό Πατήρ μου! ή Μήτηρ 
μου! Μετά τους λόγους τούτους π ίπτε ι χαμαί νεκρός έκ λυποδυμίας, 
άλλά μ ετ’ όλίγον άνοιλαβών, καί ριπτόμενος είς χειμάρρβυς δακρύων, 
εφώναξε· σύ είσαι ό εξολοθρευτής τής οίκογενείας μου; Είς τόν ίδιον 
καιρόν βιάζει τόν έαυτόν του καί προσπαθεί νά ύπερέβϊΐ τής φύσε- 
ως τάς όρμάς.

Ο ψωμοζήτης άπορήσας διά τό άνέλπιςον τοΰτο συμβεβηκός δεν 
ετόλμα νά σηκώση τους οφθαλμούς πρός τόν πνευματικόν του πατέ
ρα, άφ οΰ έγνώρισεν ότι αύτό τό ίδιον άτομον ήτον ό υιός εκείνης 
τής σεβασμίας οίκογενείας τήν όποιαν τοσοΰτον φρικτά έξολόδρευ- 
σε· μ  όλον τοΰτο ριφδείς είς τους πόδας του φωνάζει·— Αΰδέντα μου ! 
Αύδέντα μου ! ναί, έγώ είμαι ό κακούργος, τό τέρας, έξαλείψατέ μου 
τήν ζωήν, έκδικηδήτε είς εμέ.

— Ο σεβάσμιος ίερεΰς, έλδών είς τόν έαυτόν του, καί ένδυμούμενος 
ότι είναι υπουργός τοΰ ©εοΰ, τόν λέγει· άθλιε! έγώ νά σέ έκδικηδώ; 
καί λαβών είς χείρας του τόν ΐς·«υρωμένον λέγει μέ δρας-ήοιον καί



κλβθμηράν φωνήν·
— Χριστιανέ, ή μετάνοιά oou εινβι καθαρά;
— Ναι.
— Τό κακούργημά σου είναι βέβαια δι' εσέ άντικείμενον φρίκης ;
— m i .
— Ο Θεός θέλει σέ συγχωρήσει- τελείωσαν την έξομολόγησίν σου.
0  ίερεύς τότε ίπιθέσας τήν μ.!αν του χεΐρα έπί της κεφαλής τοΰ 

Ιξομολογουμένου, καί μέ την άλλην κρατών τόν Ες·αυρωμένον έπικα- 
λεΐται τήν εϋσπλαγχνίαν διά τόν εξολοθρευτήν όλης τής οίκογενείας του.

‘Ο δέ εξομολογούμενος κειτάμενός κατά γης ακίνητος έμπροσθεν 
τοΰ πνευματικού του έμεινε νεκρός· δ δέ πνευματικός προσπαθεί νά 
τδν συνεφερνι, άλλά ματαίως.

■ T-lQBQg » ·  ------

Ο ΒΕΖΙΡΙ2 TOT ΣΧΑ ΓΕΧΑΝ·
‘Ο Αύτοκράτορας τ ί ς  ’Ινδίας 2χά  Γεχάν, δ σοφός, ό μεγαλοπρε

πής, ό θεμελιωτής τής νεώτερης χώρας τοΰ Δελχί, ίδιώρισε τόν έ- 
νάρετον Βεζίριν Γαζέ-Ελ-Δήν κυβερνήτην δλης τής επαρχίας τοΰ Μα- 
ροδαβάν.

θ ί  υπήκοοι τοΰ Σχά Γεχάν, όποΰ ήτανε άποκάτου άπδ τδν Βε
ζίριν, κινούμενοι άπδ ευγνωμοσύνην έκήρυξαν, οτι ό καιρός τής κυ
βέρνησής του έστάθηκε ή «ύτυχέστερή τους εποχή. ‘Ο Γαζε-Ελ-Δην 
έπροστάτευε τήν άθωότητα, έτιμοΰσε τήν σοφίαν, και άνταμοιβε την 
βιομηχανίαν, όλοι τόν έθαύμαζαν, όλοι τόν επαινούσαν. Αλλα οι 
βΰγνώμονες λαοί έσημείωσαν μέ λύπην τους οτι, δέν ειόαν ποτε τόν 
μεγαλόψυχον Βεζίριν, όποΰ τοΰς κατάστησε εύτυχησμενους, να χα - 
μογελάσ/]. Επερνοΰσε τόν καιρόν του κλεισμενος είς το παλατι του, 
καί βυθισμένος είς τή  πλέον άχαρη μοναξ'.αν. Ταΐς σπανίαις φοραΐς 
όποΰ έφαινότουν είς τούς δρόμους, ή μελαγχολία ήτον ζωγραφισμένη 
βίς τδ πρόσωπόν του, τδ περπάτημά του ήτον αργό, και τα ματια
του προσηλωμένα εις τήν γην. Άπερνοΰσαν ή ίμεραις και οι χρόνοι
καί κάμμία καλητε'ρευσι δέν έφαινότουν είς τήν μελαγχολίαν του. 
Μί«ν αύγήν δλος ό λαός έμαθε μέ μεγάλην λύπην του οτι ό Βε-
ζίρίς είχε παοαιτηθή άπδ τό υψηλό έπάγγελμα του, καί οτι επο-
ρευότουν είς τόν Αύτοκράτορα διά νά δικαιολογ/,δίί. ‘Ο Βεζιρις ε̂ *α” 
ρουσιάσθηκε είς τόν Σχά Γεχάν, καί άφοΰ τόν έποοσκυνησε τοΰ ειπε.

— Σοφέ καί κραταιέ Αύτοκράτορα, συγχώρεσε τδν ταπεινοτερον 
«πδ τούς δούλους σου, άν τολμά νά καταθεση είς τους πόδας σου

τό φορτιον δποΰ εύαρες-ήθηκες νά τοΰ δώσγς, είς τδν εύμορφότερον 
τοπον τοΰ κόσμου. ‘Η μακρυτερν, ζωή μόλις συγχωρεΐ είς τόν άν
θρωπον αρκετόν καιρόν διά νά προετοιμασδ/ί διά τδν θάνατον. Κάθε 
αλλη ενασχόλησι τού άνθρωπου, συγκρινόμενη μέ τήν έκτέλεσιν τοΰ 
μεγάλου ετουτου χρέους του, είναι τόσον μάταιη, όσον ή φωλιά τοΰ 
μερμιγκιοΰ οποΰ τό ποδι τοΰ πρώτου διαβάτη ήμπορεΐ νά άναπο- 
δογυρισν), και νά άφανίσν). Συγχώρεσε μου λοιπόν νά προετοιμασθώ 
δια τήν μεγάλην ημέραν τοΰ μέλλοντος. Αώσέ μου τήν άδειαν νά 
υπάγω είς τήν έρημον Six νά συνηθίσω τήν ψυχήν μου είς τά  με- 
γαλα μυστήρια τής θρησκείας. Συγχώρεσε μου νά προσμείνω μέ σέ- 
βας τή ςΊγμήν οποΰ ή αιωνιότητα θά άνοιχθίί έμπρος·ά είς τά μά
τια μου, και όποΰ θα κραχδώ Ιμπροστά είς τόν ύπέρτατον Κριτή» 
μου.— Αφοΰ ό Βεζιρις έτελείωσε τόν λόγον του, έγονάτισε καί σι
ωπηλός άπήθοσε τό κούτελό του είς τήν γην.

Επειτα άπό μίας ς ιγμ ή ί σκέψιν ό αύτοκράτορας τού άποκρίθηκ*·
—  Πιστέ δοΰλε, ό λόγος σου μέ έγέμισε άπό ταραχήν καί φό

βον. *Η άνησυχία είς τήν δποίαν μέ έβαλες ομοιάζει μέ εκείνην έ
νός δποΰ στέκεται είς τά  χείλη τοΰ κρεμνοΰ. ‘Ωστόσον δέν ήμπορω 
νά είπώ άν ήναι εύλογη ή άνησυχία είς τήν όποια» μέ Ιβύθισες. *Η 
ζωή μου καθώς καί ή δική σου συγκρινόμενη μέ τήν αιωνιότητα 

εν είναι τταρα ρ.ια στιγ|/.τ5· Αλλ έάν εγώ καί οαοι τ5{£7ϊο·
ροϋν νά κάμουν τό κ»λό, άκολουθοΰσαν τδ παράδειγμά σου, ποΤος 
ήθελε μείνει διά νά κυβέρνα τούς άνθρώπους; Τότε βέβαια ή κυβέρ- 
νησις ήθελε περάσει είς τά  χέρια άνθρωπων όποΰ άδιαφοροΰν είς ό,τι 
μέλλει νά γεν·/) υς-ερα άπδ τόν θάνατον— είς τά  χέρια ανθρώπων’οί 
όποΤοι δέν κινιοΰνται παρά άπδ πάθος καί άπό κοσμικά συμφέρον
τα. Είς αύτήν τήν περίστασι δέν θά εϊμεςε έμεΐς υπεύθυνοι είς τδν 
Θεόν διά τά  αναρίθμητα κακά δποΰ ήθελε γείνουν είς τόν κόσμον; 
Σκέψου καλά Βεζίρη, καί διά ό'σον καιρόν έγώ θά εξετάσω προσε
κτικά τ ί πρέπει νά κάμω, εσύ πήγαινε είς τήν κατοικίαν όποΰ σοΰ 
προετοίμασα^ όταν ήλθες είς ετούτην τήν χώραν. Αμποτε δ Θεός νά 
οι ευθύνη καί τούς δύο μας είς τόν καλήτερο καί αληθινότερο δρόμον.

‘Ο Βεζίρις άνεχώρησε. Τρεις ήμέραις έμεινε μοναχός χωρίς νά λάβνι 
καμμίαν διαταγήν άπό τόν Αύτοκράτορα. Είς τδ τέλος τής τρίτης 
ημέρας Ιζήτησε νά ύπάγ·/) είς τό παλάτι, καί εύθΰς τοΰ έδόθη ή άδεια.

όταν ηλθεν έμπροστά είς τόν Αύτοκράτορα τό πρόσωπό του έ
δειχνε τήν γαλήνην τής ψυχής του. Εβγαλε μίαν γραφήν άπδ τόν 
κόλφον του, τήν ευαλε εις τά  χείλα του, καί γονατίζοντας τήν έ- 
πρόσφερε είς τόν Αύτοκράτορα. Τότες ό Σχά Γεχάν τοϋ εδωκεν τήν



o'Sm* Μα μιλήσ·/], καί ό Γαζί-Ελ-Δήν άρχίνησε νά λ έγ /,·— Μεγα- 
λειότατε, ή γρ*φ·»ι όποΰ έκαταδέχτηκες νά πάρ/,ς άπό τό χέρι μου 
έστάλθηκε είς έμέ άπό τόν σοφόν ’Αββαν, ό όποιος εΰρίσκεται εδώ 
παρών μέ έμέ έμπροστά είς τή  λάμψι τοϋ προσώπου σου. Αυτός 
μέ τήν σοφίαν του μ ’ έβοήθησε νά διασκορπίσω ταϊς άμφίοολιαις καί 
τα'ϊς άμηχανίαις όποΰ έπερικύκλωσαν την ψυχήν μου. We ταϊς σύμ
βουλοί; όποΰ αύτός ρ.οθ έδωκεν, ήμπορώ κατά τό παρόν νά ρ.ψω 
τά  μάτι* μου είς τό περασμένο χωρίς νά πικραθώ, καί νά βυθίσω 
τά  βλέμματά μου γεμάτος άπό έλπίδαις είς τό ερχόμενο. Ε ; αι
τίας τής φρόνησης όποΰ με τά  μαδήματα του μοϋ έμεταδωκε, ήμ-
πορώ μέ ταπεινότητα καί ευγνωμοσύνην πάλι να δεχθώ τα’ϊς τιμάϊς 
μέ τα'ις όποίαις ή μεγαλοδωρία σου με γεμίζει, και νά ξαναγενώ ό 
ίσκιος τοΰ κράτου σου είς τήν επαρχίαν τοΰ Μαροδαβά»*.

*0 Σ /ά  Γεχάν ό όποιος μέ θαυμασμόν του είχε άκουσει τα  λόγια
τοΰ Βεζίρν·,, έδωκ* τήν έπιστολή* είς τόν Αββα, και τόν επρ0ς·α- 
ξεν νά διαβάσνι μεγαλοφώνως ταϊς συμβουλαΐς όπβΰ έδωκεν είς τόν 
Γαζέ-Ελ-Δήν. Ετοΰτος ό σεβάσμιος άνθρωπος έπροχώρησε εως εις τήν 
μέσην τών μεγιστάνων, καί κατά τήν διαταγήν τοΰ Αυτοκράτορος 
έλάβασε τά  ακόλουθα·

— Αμποτες δ ίεοσεβής καί εΰσπλαγχνος Βεζίρις, είς τα χερι* 
τοΰ όποιου Ή σοφή γενναιοφροσύνη τοΰ βασιλεως μας και αύθεντου 
μας Ιμπι^τεύθηκε τήν κυβέρνησιν μιας έπαρχίας, ΐά  χ*ρνί εως ς'ο 
*ό τέλος τής ζωής του ταϊς εϋλογίαις τοΰ Ουρανού, και τελείαν 
υγείαν.

Ελυπήθηκα κατάκαρδα, δταν έμαθα ότι ήθέλησες νά ςερήσνις τους 
αναρίθμητους κάτοικους τοΰ Μαροδαβάν άπό τα καλα οποΰ έχαιρόν- 
τανε άπό τήν κυβέρνησιν σου. Η ταπεινωσι καί τό σέβας μ  εμπό
δισαν νά πολεμήσω έμπροστά είς τόν Αϋτοκράτορα ταϊς έλεγξαις 
τή< συνείδησίς σου. Προθυμοΰμαι λοιπόν νά σοΰ γράψω ό,τι δεν αύθαδιαζα 
νά είπώ μέ τό ς-όμα. ύ  σκοπός μου είναι νά διασκορπίσω τήν αμφιβολίαν 
όποΰ σκοτίζει τό πνεΰμά σ»υ, διηγούμενες σου τήν ίςΌριαν τής νεότητός 
μου. Καί εμέ ή ψυχή ήτον μίαν φοράν κυριευμένη άπό τήν ίδιαν αγωνία* ό- 
ποδ τώρα βασανίζη τήν καρδίαν σου. Αμποτες να άλοιφροθνίς καί 
Ισύ ώς καί έγώ άλ«φρόθη*α, άπό τό βάρος όπου σε πλακόνει. Ε- 
πέρασ* τους πρώτους χρόνους τής ζωής μου είς τήν «πουδήν τής 
Ιατρικής. Εμαθα όλα τά  μυστήρια τής τέχνης μου καί τά  έμετα- 
χιιρίσθηκα είς όφελος τών άνθρωπων. Με τόν καιρόν ομως η φρι* 
κτή θεωρία τών πόνων καί τοϋ θανάτου, όποΰ καθημερινώς είχα είς 
τά  μάτια μου, με ίκαμαν νά φοβηθώ διά τήν ζωή μου, Είς δποι»

μέρος καί άν έπήγαινα ό τάφος έχασκε όμπροστά μου. Μ τρομερή 
ανάγκη τοΰ νά προετοιμασθώ διά τήν αιωνιότητα, έ'βγαλε άπό τόν 
νοΰν μου κάθε γη'ϊνον ςοχασμόν. έπήρα λοιπόν τήν άπόφασι ν’ ά- 
ποσυρθώ άπό τόν κόσμο* καί νά καταφρονήσω κάθε άνθρώπινην σο
φίαν, καί ν’ αφιερώσω τό επίλοιπο τών ήμερων μου είς τα’ϊς πλέον 
αύςηραΐς δοκιμασίαις μιάς ζωής θρησκευτικής. Ξοπίσω άπό δλα ε
τούτα ήθέλησα νά ταπεινώσω τόν εαυτόν μου ΰποφέροντας δλα τά  
βάσανα όποΰ προξενεί ή πτω χεία . Τς-ερα άπό πολλούς συλλογισμούς 
έσυμπέραν» δτι εκείνοι όποΰ είχαν χρείαν άπό τά  χρήματά μου δέν 
ήτανε άξιοι νά τά έχουν, καί δτι εκείνοι όποΰ αληθινά ήτανε άξιο» 
τή ί ελεημοσύνης μου, ή άπό μετριοφροσύνην, ή άπό υπερηφάνειαν δέν 
ήθελαν νά δεχθούν τήν βοήθειάν μου. Εξ αίτιας ετούτης τής σφα
λερής ίίέας, έχωσα είς τήν γην δ ,τι καί άν είχα , καί άφησα τόν 
κόσμον καί έτραβήχθηκα είς τά  πλέον άγρια καί δύσβατα βουνά. 
Εκατοικοΰσα είς τό πλέον σκοτεινό παράμερο μιας σπηλιάς, εσβενα 
τήν δίψαν μου μέ τό νερό όποΰ έτρεχε είς ενα αυλάκι καί έτρε- 
©όμουν μέ τά χόρτα καί τους καρπούς όποΰ ήμποροΰσα νά μαζονω 
άπό τά  δάση. Καί διά νά αυξήσω άκόμη ταϊς σκληραγωγίαις όποΰ 
είχαν γένει ό σκοπός τής ζωής μου, πολλάϊς φοράϊς έμενα άγρυ
πνος όλόκληραις νύκταις μέ τό πρόσωπο γυρισμένο είς τήν ανατο
λή προσμένοντας, δτι ή εΰσπλαγχνία τοΰ προφήτου μας ήθελε ξε
σκεπάσει είς τά  θνητά μου μάτια νά  μυστήρια του Οΰρανοΰ. Μίαν 
ΐϊΰγήν μες τά  χαράματα κατακουρασμένος άπό τήν αγρυπνίαν χωρίς 
νά τό θέλω αποκοιμήθηκα, καί έπλάγιασα άπάνου εις τήν γην κοντά 
είς τήν έμβασίαν τής σπηλιάς. Τότες είδα ενα ό'νειρο.

Μοϋ έφάνηκε δτι εύρισκόμουν είς τήν έμβασίαν τής σπηλιάς χα ι
ρετώντας τα'ϊς πρώταις άκτέναις τοΰ Ηλιου, καί δτι έξαφνα ένα 
μαΰρ» πραγμα έπέρασε ανάμεσα έμέ καί τ Λ  Ηλιου. Τό επαρατή- 
ρησ* προσεκτικά καί έκατάλαβα δτι ήτον ένας άητός όπβΰ έκατε- 
Saivg σιγά σιγά είς τήν γήν. Τό πετεινό, καθώς εποοχωροΰσε, μία 
άλουποΰ έσερνότουν μέ κόπο έξω άπό ένα μικρό λογκα;άκι. Τήν I -  
πάρατήοησα τήν ώραν όποΰ έπεσε άδυνατισμένη «μπροστά μου, καί 
είδα δ π  ειχε τσακισμένα τά  δύο έμπροστινά της πόδια ’Ενώ έ-  
κύτταζα, ό άητός έσήμωσε είς τήν γήν καί εμπρός· είς τήν άλουποΰ 
άπήθωσε ένα κομμάτι κρίας γιδιοΰ, όποΰ έβάςαζε μέ τά νύχια του, 
καί έπειτα πετώντας είς τόν άέρα, έγείνηκε άφαντος.

Οταν έξύπνησα έκτύπησα τήν γήν μέ τό κούτελό μου, καί 
ευχαρίστησα τόν προφήτην διά τά όνειρο όποΰ μοΰ ές·ειλε. Εγώ τό 
εξήγησα κατά τούτον τόν τρόπον. ‘Η θεία πρόνοια, ειπα μέ τόν



εαυτόν μου, δέχεται τήν Ουσίαν όποϋ έκαμα αναχωρώντας άπό τον 
κόσμον, άλλά είς τόν ίδιον καιρόν φανερόνει δτι ά7'.<5μεινε εις τό
πνεΰμά μου κά'ποια θνητή αμφιβολία, ή όποια δεν μέ άφίνβι νά ε
χω  ολην μου τήν εμπιστοσύνην είς τοΰ ®εοΰ τήν αγαθότητα. Εως
όποΰ 6ά έξοδεύω, άς ήναι δσο μικρό καί άν ήν»ι, ενα μέρος τοΰ
καιροΰ μου διά νά απολαβαίνω δ ,τι χρειάζεται εις ταΤς ποταπαϊς 
άνάγκαις τοΰ σώματός μου, ή Εμπιστοσύνη μου είς την πρόνοιαν 
θέλει είναι άτελ^ς, κα'ι τό πνεΰμά μου δέν θά ήμπορνί νά έλευθε- 
ρωθΐί άπό ταϊς φροντίδαις τοΰ κόσμου. Τοΰτο ήθελε τό δ»ειρο νά 
μέ διδάξη. Εάν ή ουράνια άγαθότητα καταδέχεται νά στέλνν] ε>;αν 
αητόν διά νά θρέφη μίαν κουτσόποδην άλουποΰ, πόσον περισσότερον 
■πρέπει νά ήμαι βέβαιος δτι ή ίδια αγαθότητα θέλει εξαπλώσει έως 
είς εμέ ταϊς εΰεργεσίαις τη ς ; Πρέπει λοιπόν νά αφιερωθώ δλος είς 
την δούλευσιν τοΰ πλάστου μου, καί νά άπιθόσω τή φροντίδα τής
διατήρησής μου είς τήν δύναμιν έκείνου τοΰ όποιου ή σοφία δέν θέ
λει ποτέ άφίσει νά μοΰ λείψη τό  παραμικρό. Σταθερός είς ετούτην 
τήν άπόφασίν μου δέν έπνιγα πλέον είς τόν λόγκον διά νά εΰρω τά 
χόρτα καί τους καρπούς μέ τούς όποιους έ'ως τότες έτρεφόμουν. Ε- 
κάθησα εις τό έμβασμα τή{ σπηλιάς μου, και έπρόσμεινα δλην τήν 
■ημέραν χωρίς νά ϊδώ νά έλθϊ) κανένας ουράνιος άπος·αλμένος διά νά 
μοΰ δ (όση θροφη'ν. Επέρασε ή νύχτα καί άκόμη εΰρισκόμουν ολομό
ναχος. Τήν ά'λλην ήμέοαν τά  μάτια μου άδυνατισμένα, μόλις ήμπο- 
ροΰσαν νά ς·ραφοΰν πρός τόν Ουρανόν· τά πόδια μου έτρεμαν τό
σο, θέλωντας νά σηκοθώ, ώστε δέν ήμποροΰσαν νά μέ βας·άξουν. Α- 
κούμβησα είς τόν τοίχο τής σπηλιάς και άκαρτεροΰσα τόν θάνατον. 
Αρχιζα νά χάνω σχεδόν τόν κόσμον, δταν ή φο)νή ένός άόρατου 
δντος αντήχησε είς τή< άκοήν μου.— λββά, είπεν ή υπερφυσική φω
νή, έγώ είμαι ό άγγελος ό επιφορτισμένος νά εξετάζω καί νά ση
μειώνω τούς άποκρύφους ς·οχασμούς σου, καί έστάλθηκα είς έσέ διά 
νά σέ έλέγξω· Μάταιε θνητέ! εσύ στοχάζεσαι δτι ήσαι σοφώτερος 
άπό τήν σοφίαν όποΰ σοΰ άποκαλύφθηκε. Τό σκοτισμένο πνεΰμά σου 
καί ή ματαιότητα τής καρδίας σου έστρέβλωσαν τό νόημα ένός μα- 
θη'ματος όποΰ ή εύσπλαγχνία τοΰ πλάστη σου ετοίμασε διά νά 
σέ διδάξ •/I τ ί πρέπει νά κάμνις. Είσαι τάχατες σακατεμμένος καθώς 
ή άλουποΰ; Η φύσις έξ εναντίας δέν σοΰ έχάρισε τήν δύναμιν τοΰ 
άητοΰ; Σήκω καί ενέργησε. Ασήκω καί πορεύου μέ τό παράδειγμα 
τοΰ άητοΰ είς τόν όρθόν δρόμον. Γύρισε είς τήν χώραν όποΰ έφυ
γες. Γένου άπό έδώ καί είς τό έξης ό άγγελος τής υγείας καί τής 
ζωής, είς εκείνους όποΰ στενάζουν απάνω είς τό ξερό κρεβΙάτι τοΰ

πόνου. Τυφλέ άνθρωπε! ή άρετή όποΰ πεθαίνει είς ετούτη τήν έρ- 
μία ήμπορέϊ νά ζνίσ/ι είς τόν κόσμον άπό τόν όποιον τήν άποχώ- 
ρησες. Δείξε τήν ευγνωμοσύνην σου είς τόν πλάστην μέ τό καλό 
όποΰ ήμ,ποοέϊς νά κάμνις είς έκείνα τά πλάσματα όποΰ έχουν χρείαν 
άπό βοήθειαν κκί παρηγοριαν. Ετούτος είναι ο δρομος όποΰ άπό την 
γήν θέλει σέ φέρει είς τόν Ουρανόν. ’Ασήκω ’Αβοα καί άκολούθησί 
τόν δοόμον όποΰ σοΰ δείχνϋ). Τότες ενα άόρατο χέρι μέ «σήκωσε 
άπό τή γή, καί μέ εφερε είς τήν χώραν. Ταπεινός, μετανοημένος, 
καί τέλος πάντων φωτισμένος, έβγαλα άπό τό κ ιβώ τί μου τόν θη
σαυρόν μου, καί τόν έμεταχειρίσθηκα διά νά βοηθώ τούς πτωχούς. 
Αφιέρωσα μετά ταΰτα δλαις ταί'ς δύναμαίς μου είς τό ιερόν χρέος 
νά ιατρεύω άρρώ—ους. Επερνοϋσαν οί χρόνοι χωρίς νά χάσω τήν ευ- 
χαρίστησιν καί τόν ζήλον τής τέχνης μου. Επειδή δμως ή άρρ<ο-ι- 
αις τή», ήλικίας έπλησίαζαν, έπήρα τό φόρεμα τοΰ ίερέως καί εύινα 
τήν ειρήνην τής ψυχής, καθώς μίαν φοράν έδινα τήν άναπαυσιν τοΰ 
σώαατος. Ποτέ δέν άλησμόνησα τό μάθημα όποΰ έλαβα είς τό βου
νό. Τώρα βλέπεις όποΰ χαίρουμαι μεγάλην ύπόληψιν άπό τόν βα
σιλέα μου. Μάθε δτι αξιώθηκα τέτοιας τιμής δχι δ ι’ άλλο, παρά 
διατί έστάθηκα ώφέλιμος είς τόν πλησίον μου, καί είς τόν λαόν 
όποΰ κυβερνά ό βασιλέας μας.— Ετούτη είναι, ώ εύσεβή Βεζίρη μου, 
ή ίςορία τής ζωής μου. Αμποτες τό μάθημα όποΰ έφώτισε τήν ψυ
χήν μου νά σοΰ ποοξενήστι τήν ίδιαν ώφέλειαν. Δέν θελω να κάμω 
τόν σοφόν, λέγω δμως εκείνο ποΰ γνωρίζω. ‘Ο Επιστήμονας οποΰ 
μεταχειρίζεται τήν επιστήμην του διά όφελος έδικόν του, δέν είναι 
άξιος δι’ αυτήν. Μία ζωή άφιερομένη εις άπλήν θεωρίαν, είναι μία 
ζωή χαημένη. Κύτταξε νά μιμηθής καθώς έγώ Ιμιμήθηκα τόν άη. 
τόν. fiiot πεοισσότεοα χαρίσματα έλαβες άπό τόν ουρανόν τόσα πε
ρισσότερα καλά πρέπει νά κάμνις. Αν καί μόνος ό παντοδύναμος έ
χει τήν δύναμι νά κάμνι νά γενναται ή άρετή είς τήν καρδίαν τοΰ 
άνθοώπου, είναι δμως δυνατόν καί εσύ όποϋ άντιπροσωπεύεις 
τήν βασιλικήν εξουσίαν νά παρακινείς τούς άνθρώπους είς τήν έλεη- 
μοσύνην, ώς καί εκείνους άκόμη όποΰ κινιοϋνται άπό κοσμικά συμ
φέροντα. Μή περιορίζεις τάΐς άγαθοποίησαίς σου είς μόνους τού; φρό
νιμους καί τούς καλούς, άλλά άπλωνεταις είς δλους τους άνθοώ- 
πους. Ενδυνάμονε τό πνεΰμά σου μέ τόν άγιον στοχασμόν ότι ή ζωή 
όποΰ θά κάμνις, θά ηναι ή πλέον ευάρεστη είς τον ©εόν. Ίγια ινε, 
καί άαποτες νά σέ άκλουθοΰν παντοΰ γ  εύλογίαις ένός εύτυχησμένου 
λ α ο ΰ .' Αμποτε τό δνομά σου, δταν θά άνταμοθή,ς μέ τούς προπα- 
τόρους σου, νά γραφθή εί; τά άφθαρτα φύλλα τοΰ βιβλίου τής ζωής.



ό  ’Αββάς έοιώπγισε· καί είς καιρόν όποΰ έπροσκυνοΰσε διπλώνον
τας την επιστολήν, ό αύτοκράτορας τόν έπρόσταξε νά πλησιάσνι εις 
τά  πόδια τοΰ θρόνου του, καί ευχαρίστησε τόν σοφόν διά τό μά
θημα όποΰ εδωκέν είς τόν Αύτοκράτορα, καί είς δλην την αυλήν τον. 
Την άλλην ημέραν ό Βεζίρις έξαναστάλθηκε είς τήν κυβέρνησή της 
Ιπαρχίας τοϋ Μαροδαβάν. 0  Σχά Γεχάν Ιδιώρισε νά γίνη άντίγρα- 
©ον της επιστολής τοϋ ’Αββα, .καί νά διαβασθή εις ταΐς δημόσιαις 
πλατείαις. όταν αύτό έγεινε, έδιώρισε νά σκαλίσθή είς ταις θύραις 
τοϋ παλατιού του μέ χρυσά γράμματα ή ακόλουθη επιγραφή, διά 
νά ήυ-πορή καθένας νά τήν διαβάζτι άπο μακρυα.

7 1 JtJ io r ευάρεστη ζωή είς τόν " T fta z o r ,  s ir  at έ χ εύ η  ό~οΰ 
π ρ ο ζ ε η ΐ  τό μεγα.Ιήτεξίο κα.Ιό είς τούς ά/θφώ χους.

ΕΙΔΤΛΛ10Ν.
— ο { ο—ο { ο--

Μ Ε Ν  Λ Α Κ Α Σ  xa i Α Α Ε Ξ Ι Σ .

ύ  Μενάλκας ήτον σεβάσμιος γέρων ογδοηχοντουτης. Είχε πολιας 
τάς τρίχας τής κεφαλής, ώς επίσης καί τής γενειάδος του μία βακτη
ρία έπεστήριζε τά κλονούμενα βαδίσματα του. £2ς όε εκείνος ό,τις 
μετά τάς εργασίας ωραίας τίνος καλοκαιρινής ημέρας καθ/ιται περι
χαρής είς τήν δροσιάν τής εσπέρας, και ευχάριστή τούς ©οούς άνα-, 
μενών τόν άτάραχον ύπνον, ουτω και αυτός άπερνοϋσε τας λοιπά, 
του ημέρας τάς αφιερωμένες εις τοΰς Θεούς και εις την ησυχίαν, 
διότι είς τήν νεότητά του ειχε δουλεΰσει καί άγαθοποιήσει· διά τό 
όποιον άνέμενεν άταράχως καί εϋθόμως τόν αιώνιον ΰπνον του εις 
τόν τάφον. Εβλεπε τά τέκνα του ευλογημένα, είς τά^ όποια είχε 
παραδώσει ποίμνια πολυάριθμα καί τερπνούς λειμώνας. Με άσυγκριτον 
φροντίδα ήγωνίζοντο αναμεταξύ των ποιον νά ευχαρίστηση  ̂ περισσό
τερόν τόν καλόν γέροντα, καί νά τόν άνταμείψτ) διά τήν άνατροφΜ 
τής νεότητάς των· έργον, τό οποίον δεν άφίνουσιν οί Θεοί άοράοευ- 
τον. Πολλάκις ό γέρων ούτος έκάθητο έμπροσθεν τής καλύβης του 
είς τόν προσήλιον τοΰ προαυλίου, καί εθεώρει τον καλοφυτευμενον 
κήπον του, η τάς εργασίας τάς γινομενας εις τον άγρον, ό όποιος  ̂ έπε- 
κτείνετο είς μακρυνόν διάβημα, ώστε έχάνετο άπό τά όμάτια του, 
ri έμποδίζετο άπό τούς διαβάτας, τούς όποιους διεσκέδαζεν μέ τήν

φιλικήν τ)υ  πολυλογίαν, καί *κούε τάς μικρας Ιστορίας τής γειτο
νίας· άπό τούς ξένους δε έμάνθανε τά νέα, τά έθιμα, καί τάς πρά
ξεις  ̂ μεμακρυσμενων τόπων. Οί άγονοί του οι όποιοι ησαν ή γλυ- 
κυτά'τη του διατριβή, επαιζον τερπνώς τριγύρω του, καί αύτός τούς 
όιελυε^ τάς μικράς των διαφοράς, καί τούς έδίδασκ,ε νά ηναι αγα
θοί, ευπειθείς, καί συμπαθητικοί πρός τούς ανθρώπους, ώς καί πρός 
τό παραμικρόν ζώον. Μεταζυ δε τών παντυδαπών παιγνιδίων, τά  
όποια τούς έμάνθανε, έμίγνυε πάντοτε γλυκείας καί αρμόδιας νουθε
σίας. ‘Ο ίδιος τούς έκαμνε τά εργαλεία η τά σκεύη τών παιγνιδί- 
ων» δ6“  j έ'τρεχον εκείνοι πάντοτε πρός αύτόν λέγοντες· κάμε μας 
τούτο ή εκείνο, καί^άφοΰ έγίνετο έτοιμον, τόν έφιλοΰσαν, καί ε’πη- 
οούσαν τριγύρω του ιλαροί και φωναζοντες· τούς έδειχνε με ποιον τρόπον 
νά κάμνουν άπό καλάμια αυλούς καί σύριγγας, καί' φυσών αύτός πρώ
τα, τους έδ.δασκε τον ήχον μέ τόν οποίον νά διευθύνουν τά  πρόβατα καί τάς 
αίγας εις τήν βοσκήν, ώς καί νά τά φ:'ρουν είς τήν έπαβλιν. Πρός 
τούτοις τούς έσυνθετε μικρούς στοίχους, τούς όποιους αύτοί έπρεπε 
νά τραγωδοΰν, οί δε μεγαλήτεοοι νά τούς συνοδεύουν μέ τόν αυλόν 
τούς έδιηγήτο μικοάς παραινετ-.κάς νουθεσίας, καί εκείνοι έκάθηντο 
ολόγυρά του κατά γης, ή έπί τής Ουράς τοΰ προαυλίου, καί τόν 
ήκουον μετά προσοχής.

Τοιουτοτρόπως μιαν τών ημερών ε’κάθ/ιτο είς τόν ήλιον, καί σιαά 
του ήτον ό μόνος έ'γγονός του Αλεξις, εΰμορφος νέος, ό'ςτις τότε 
ειχεν ίόή τήν όεκάτην τρίτην άνοιξιν. Είς τά μάγουλά του έλαμπε 
το ροδοκόκκινον χρώμα τής νεανικής ύγείας, καί ή ξανθή του κόμη 
εκυμάτιζεν είς ωραίους πλοκάμους, ό  γέρων τόν έδιηγήτο πρός δι- 
ασκέοασιν νά άγαθοποι-j πάντας καί πλουσίους καί πτωχούς, νά |3ο- 
ν,θ? τούς ένδεεϊς, τόν έλεγεν δέ ότι καμμία ήδονή δέν ομοιάζει μέ 
εκείνην,^ τήν όποιαν αισθάνεται τις άφοϋ έκτελέσει μίαν καλήν πρά- 
ζΐν. Ιου ελεγεν ότι ό ώραίος άνατελλων ήλιος, τό εσπερινόν λυκαυ
γές, και ή πανσέληνος εις μίαν έςάστερον νύκτα, γεμίζουσι τό ς·ή· 
θος άπο χαραν, αύτό είναι άληθινον· άλλά, γλυκυτέρα, υιέ μου, γλυ- 
κυτερα είναι εκείνη ή χαρά, ή προερχομένη άπό καλήν τινα πράξιν. 
Τοϋ^δέ ώραίου νεανίσκου έτρεχον τ ά ‘δάκρυα είς τά  μάγουλα, καί 
ό γέρων ™ έθε_ώρει μέ ε“κστασιν. Ιίσύ κλαίεις υιέ μου, τόν έλεγε, 
καί τόν έκύτταζε μέ χαροποιόν πρόσωπον. Αλλά βέβαια τά  λόγια 
μου μόνον δέν ήμποροΰσαν νά κάμνουν αύτό. Πρέπει είς τά ς-ήθός 
σου, τέκνον μου, νά έμφωλεύη τ ί, τό οποίον νά δίδνι τόσην δύναμιν.

Ο Αλεςι, εσφογγιζε τά δάκρυα άκό τά  ροδοκόκκινα μάγουλα, 
άλλά μετά ταΰτα πάλιν άναβοιζαν νεα, ί>, άπεκρίθη ό νέος, εγώ



το αισθάνομαι Ιντελώς, δτι τίποτε δέν είναι γλυκύτερον άπό το νά 
άγαθοποιτί τις τοΰ; άλλους.

‘Ο Μενάλκας έσφιγξε τρυφβρως τδ χερι τοΰ νεανίσκου εί; τά ί- 
δικά του, κα'ι ειπεν· εις τό μέτωπόν σου καί εις τά  ομματά σου 
βλέπω κάτι τ'ι κατανυκτικότερον άπδ τά ίδικά μου λόγια.

Εκπλαγείς ό νέος έτρεψε τό βλέμμα του είς τά πλάγια, και είπε· 
τά  λόγια σου, ον τα αρκετά κατανυκτικά, τ ί ά’λλο ήμποροΰν νά φέ
ρουν παρά νά χύνω δάκρυα ώς δρόσον είς τά  μάγουλά σου;

Βλέπω, υιέ μου, είπεν ό Μενάλκας, βλέπω δτι κρύπτεις άπό ε-
με, ίσως πρώτην φοράν, εκείνο τό όποιον εξέρχεται άπό τήν καρ- 
δίαν σου, καί ήδη σταματα είς τήν γλώσσαν μου.

ύ  Αλεξις άπεκοιδη κλαίων· λοιπόν θέλω σου διηγηθφ τά πάντα, 
αν καί ήχα γνώμην νά τά κρύψω είς τό βάθος τής καρδίας μου· 
ολίγον άγαθός είναι, δ;τις. καυχάται διά τό καλόν τό όπο'ίον έπρα- 
ξεν· οΰτιο με έδίδαξες, καί διά τοΰτο ήθελα νά κρύψω διά παντός 
Ικεΐνο τό όπο’ίον μοϋ καταπλακώνει τό στήθος, άλλ’ αισθάνομαι βε
βαιότητα, καί με τόσην χαράν της ψυχής μου λέγω, δτι ή ευερ
γεσία είναι ή γλυκυτάτη ήδονή τής ζωής. Ακούσε λοιπόν.

Είχε πλανηθή ενα άπό τά πρόβατά μα:, καί εγώ υπήγα είς τό 
δρος διά νά τό ευρώ, άλλ’ ήκουσα μίαν γοεράν φωνήν. Αφοΰ έπρο- 
χώρησα σιγανά, είδα άνθρωπον ό οποίος έφερεν έπί τών ώμων του 
βαρΰ φορτίον, καί τό άπόθεσε κάτω είς τήν γ ή ν  μακρύτερα, είπε, 
δέν ήμπορώ νά πηγαίνω· ταλαίπωρος είναι, είπεν, ή ζωή μου άδλία 
δ» τροφή είναι δλον τό κέρδος μου. Πολλάς ώρας πλανώμ,αι με τοΰτο 
τό βαρΰ φορτίον, είς τόν καύσονα τής μεσημβρίας, καί δέν ευρίσκω 
μίαν βρύσην νά σβύσω τήν φλογέράν δίψαν μου, μήτε ενα δένδρον 
•η φυτόν νά μοΰ δώσν] κανένα όπωρικόν πρός αναψυχήν μου. Ω
Θεοί, τριγύρω μου δεν βλε'πω παρά έρημίαν, οΰτε κανένα μονοπάτι 
βλέπω νά μέ φε'ρν) είς τοΰς ίδικούς μου, τά δέ κλονούμενα γόνατά 
μου δέν δύνονται νά βαδίζουν περαιτε'ρω. ή  Θεοί, έγώ μολοντοΰτο 
δέν γογγίζω , διότι σείς πάντοτε μέ έβοηθήσατε. Αυτά είπε, καί
αδύνατος έπεσε έπί τοΰ φορτίου του. Εγώ άκούων αυτό, χωρίς νά 
μέ ίδ·?ι, τρε'χω δσον ήμπορώ είς τήν καλύβην μου, άρπάζω ενα κα- 
λάδι μέ ξηροΰς καί προσφάτους καρποΰς, πέρνω καί τό πλέον γε- 
μάτον λαγίνιον μέ γάλα, καί τρε'χων δρομα'ως, ευρίσκω εκεί τόν 
άνθρωπον, ό όποιος ήδη άνεπαύετο κυριευμένος άπό γλυκΰν ύπνον. 
Πλησιάζων σιγανά είς αύτόν, βάνω τό καλάθι μου καί τό λαγίνιόν 
μου μέ γάλα πλησίον του, καί γυρίζω ή'συχα είς τό δάσος. Αλλ’ 
εν τώ άμα έξυπνα ό άνθρωπος, καί ρίπτει τό δμμα του είς τό

φορτίον του λέγων· Πόσον γλυκεία είναι ή άνάπαυσις τοΰ ΰπνου! 
Τώρα δέλω, ώ φορτίον μ.ου, δοκιμάσει νά ανοίγω μακρύτερα τοΰς 
πόδας μ.ου, διότι μ ’ έχρησίμ.ευσες είς τήν άνάπαυσίν μου ταύτην ώς 
προσκέφαλον. Ισιος κατευδύνωσιν οί Θεοί τά διαβήματά μου διά νά 
ακούσω ταχέως τό κελάρισμα μιας πηγής· ίσως εΰρω μίαν καλύβην 
δπου ό άγαθός οικοδεσπότης δελει μέ ύποδεχδή είς τήν ς·έγην του.

’Εντοσούτω αύτός προσπαδεΊ νά σηκώσνι τό φορτίον είς τούς ώ
μους του, καί τότε βλέπει τό λαγίνιον καί τό καλάδι. Τό φορτίον 
τοΰ π ίπτει άπό τοΰς βραχίονας. Θεοί! τ ί βλέπω ; εφώναξεν. Ούαί 
εγώ ό πεινασμένος ονειρεύομαι καρβέλια, καί δταν έξυπνώ, γίνονται 
άφαντα. ’Αλλά τώρα δέν άπατώμαι, Θεοί! έγώ είμαι έξυπνος, εί
μαι άγρυπνος. Τότε απλώνει τό χέρι είς τοΰς κ#ρποΰς καί λέγει· 
είναι άληδινόν δτι είμαι έξυπνος; ώ ποιος Θεός! ποιος έλεήμων Θεός 
κάμνει είς έμέ τοΰτο τό δαΰμα! Είς έσέ, ώ Θεέ, διά σπονδήν χύ 
νω τό πρώτον γάλα άπό τοΰτο τό λαγίνιον, ώσαύτως είς έσέ προσ
φέρω τούτους τούς δύω καρπούς, τούς μεγαλητέρους. Δέξε, παρα
καλώ, δέξε εύμ.ενώς τήν ευχαριστίαν μου, ή όποία μοΰ διεπέρασεν 
δλην τήν ψυχήν.

Ταΰτα είπών έκάθισε, καί ό'λος έκθαμ.βος, καί χύνων δάκρυ* χα- 
ρδς, εγεύθη έκεΐ. ’Αφοΰ δέ άνεψύχθη σηκόνεται πάλιν, καί ευχάρι
στή ακόμη μίαν φοράν τόν Θεόν, δςτις εφρόντισε δι’ αύτόν μέ τό
σην καλοσύνην. Καί οί Θεοί βέβαια έπεμψαν, είπεν, έδώ κανένα ευ
εργετικόν άνθρωπον, ί  1, διά τ ί νά μή τόν ίδώ καί νά τόν ένηγκα- 
λισθώ! Ποΰ είσαι διά νά σέ εύχαριστήσω, καί σέ ευλογήσω; Ευλο
γήσατε τον Θεοί. Ευλογήσατε τόν καλοκάγαθαν άνθρωπον καί δλους 
τοΰς οικείους του. Ευλογήσατε, δέομαι, δλα τά πράγματά του. Εγώ 
εχόρτασα, καί πέρνω μαζύ μου τούτους τοΰς καρπούς. Η γυνή μου, 
καί τά παιδία μου άς φάγωσι άπό αυτούς, καί άς συνευλογήσωσι 
μέ δάκρυα χαρας τόν άγνωστον ευεργέτην.

Τότε άνεχώρησεν αύτός· εγώ δέ έκλαιον άπό τήν χαράν. ’Αλλ’ 
έκοψα τόν δρόμον διά μέσου τοΰ δάσους, καί έκάθισα εί; μίαν ά- 
κραν δπου έμελλε νά περάσν). ’Αφ’ ού ήλθεν, μέ έχαιρέτησε καί εί
πεν· Ακούσε, υιέ μου, είδες κανένα είς τοΰτο τό δρος, ό όποιος έ- 
βάσταζεν ενα λαγίνιον μέ γάλα καί ένα καλάθιον πλήρες καρπών ; 
Οχι, τοΰ είπον, κανένα δέν είδα είς τοΰτο τό ορος, ό οποίος νά έ- 
βάσταζε λαγίνιον καί καλάθιον πλήρες καρπών. ’Αλλ’ είπε μοι, τόν 
ήρώτησα εγώ, πώς εύρέθης είς ταύτην τήν έρημίαν; Βέβαια θέλει έ- 
Ζ«δες, κακή τύχη, τόν δρόμον, διότι καμ,μία όδός δέν φέρει έδώ. 
Επλανήθην κατά δυσ 'υχίαν; έπρόαδΐσεν αύτός υίί μ.αυ, άπό τήν ό-



δόν, καί άν δέν ήδίλε μέ σώσουν οί ελεη'μονες Θεοί, η άγνωστος 
Είς έμέ βνητός, τοΰ όποίουοί Θεοί νά τοΰ δώσουν πολλά καλά κκί 
νά τόν ευλογήσουν, βέβαια νίΒελ* άποδάνει άπό τήν πείναν καί δ ί
ψαν εί; τοΰτο τό δρος.

Ελ« τώρα νά σοΙ δείξω τόν δρόμον. Δός μοι το  φορτίον σου νά 
τό βαστάζω καί οΰτως θελεις μέ άκολουδ/ίσει εΰκολώτερα. Μετά 
πολλην εναντ;ωσ*ν μοΰ έδωκε τό φορτίο1', καί τοιουτοτρόπως τόν 
ώδήγ/,σχ είς τόν δρόμον, ίδέ λοιπόν, τοΰτο είναι εκείνο το όποιον 
και τωρα άκόμη μέ κάμνει νά κλαίω άπό την χαράν. Ολίγον καί 
αμοχθον ητον τό καλόν τό όποιον έκαμα, 6’μως πάντοτε, ό'ταν μ ’ έρχε
τα ι είς τόν νοΰν, μέ ευφραίνει ώς τό γλυκΰ φώς τοΰ ήλιου. " ί ϊ  
πόσον ευτυχής πρέπει νά ηναι εκείνος, ό'ςτις ήξιώδΐ) νά κάμν) πάμ- 
πολλα καλά ! ! !

Ο γέρων ένηγκαλισδ/) τό ώρα"ίον παιδίον πλιίρης γλυκυτάτ/;ς χα 
ράς και ειπεν· Π τωρα υπάγω Ιλαρός και ήσυχος είς τόν τάφον δ ι
ότι ώφίνω τήν άρετήν καί ευσέβειαν εις τήν καλύβ/,ν μου.

ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟΝ ΜΗΝΑ.

Είς τους 1407 τό<( Ιούλιον μηνα.— ό  Βάσκος τοΰ Ι'άμα, σταλ.- 
δείς άπό τόν Βασιλέα τής Πορτογαλλίαί τόν Εμμανουήλ πρός ζήτη- 
σιν τοϋ νέου Κόσμου, άπλωσε τά πανία του άπο τήν Λισβόναν. Εις 
τό ταιοϋτον ταξείδι ηύρεν αυτός πρώτος τά θαλάσσιον πέραμα τών 
άνατολικών Ινδιών, διά τοϋ άκρωτηρίου τής καλής Ιλπίδος1 έν ώ ό 
Χριστόφορος Κολόμβος ερευνών τά  παράλια τής ’Ασίας ταξειδεύων καί 
κλίνων πρός τήν δύσιν, εΐχεν άνακαλύψει πρό 5 έτών τόν νέον Κό
σμον. ό  Πορτογαλλικός Ναύτες, πορεμόμενος ύπομονητικώς μακράν 
τοϋ παραλίου τής ’Αφρικής, έπειτα ϋπερβαίνων εκείνο τό άκρωτή- 
ριον εί; τό όποιον τελειώνει ή ’Αφρική είς τήν μεσημβρίαν, έφδασε 
τέλος πάντων είς τά έπιΟυαιτά παράλια τών Ινδιών, εί; τάς ‘Ι Ί  
Μαίου 1499 μετά 22 μήνας ταξείδιον.

Ε ί; τους 1381 τόν Ιούλιον μήνα.— Ο Γ '. Κάρολος τοϋ Δουράτσου 
Ιμβαίνει μέ τά ς·ράτευμά το ; είς τήν πόλιν τής Νεαπόλεω;, καί χα ι
ρέτησα; τόν β^σιλε'α, λαμβάνει αιχμάλωτον τήν Βασίλισσα* ιωάνναν 
Α .  ητις τόν έκλεςε ίιά δο /όν  της. Αυτή ή άτυχής άν καί δχι άδώα 
πριγκηπέσσα, άφοΰ έζησεν 55 έτη, καί έξ αυτών ϊβασίλευσεν 3 8 , διά 
προσταγής τοϋ Καρόλου έπνίγη είς τό φρούριον τής πόλεως τοϋ 
Μούρου, είς τήν Βασιλικάτην είς τάς 22 Μαΐου 1382.


