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ΑΝ) ό Γελίμερ έγνώριζε τήν προσέγγισα του έχ- 
joü, έπρεπε νά άναβάλη τήν καθυπόταξα τής Σαρ- 
3υ ς ,  καί νά περιορισθή εις την άμεσον υπεράσπισα 
Βυ προσώπου καί του βασιλείου του. Α~οσπασμα 
εντακισχιλίων στρατιωτών και εκατόν είκοσι τρι- 
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ήρεων (διότι τοσαύτην δύναμιν είχε πέμψειν εις την 
Σαοδώ πρός καθυπόταξα του έπαναστάντος Γωόα) 
ήθελε συνενωθή μετά τών έπιλοίπων δυνάμεων- τών 
Βανδίλων καί ό άπόγονος του Γιζερίχου ήδύνατο, 
αίφνης έπιπεσών, νά καταποντίση στρατιώτιοας ναυς, 
βαρέως πεφορτισμένας καί ανικάνους μάχης, *«ι ελα
φρά βρίκια, εις τό φεύγειν μόνον επιτήδεια. Τρό
μος κρύφιος είχε κυριεύσει τόν Βελισάήΐον, ότε ηχού
σε, κατά τόν διάπλουν, τούς σρατιώτας αυτού ένθαρ-
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ρύνοντας άλλήλουςνά όμολογήσωσι τους φόβους τω ν 
έπι της ξηράς ήλπιζον νά διαφυλάξωσι τήν τιμήν των 
οπλών τω ν άλλ’ έάν προσεβάλλοντο είς τό πέλαγος, 
άνερυθριάστως ώμολόγουν οτι δεν είχον τοσαύτην άν- 
δρίαν, ώστε συγχρόνως ν’ άγωνισθώσι προς τούς άνέ- 
μους, τα κύματα, καί τούς βαρβάρους. Τά φρονή- 
ματά των γνωρίσας ουτω, άπεφάσισεν ό Βελισάριος 
ν’ άποβιβάση αυτούς έπί τού παραλίου τής ’Αφρικής 
κατά τήν πρώτην ευκαιρίαν, καί φρονίμως άπέρριψεν, 
είς πολεμικόν τι συμβούλων, τήν πρόταση/ τού νά 
πλεύση μετά τού στόλου καί τού στρατού είς τον λ ι
μένα τής Καρχηδόνος. Μετά τρεις μήνας τού έκ 
Κωνσταντινουπόλεως άπόπλου, άπεβιβάσθησαν ασφα
λώς οί άνθρωποι καί οί ϊπποι, τά δ'πλα καί τά πολε
μοφόδια, πέντε δέ στρατιώται άφέθησαν ως φύλακες 
είς £ν έκαστον των πλοίων, άτινα διετάχθησαν έν 
ειδει ήμικυκλίου. Οί επίλοιποι κατεσκεύασαν αμέσως 
στρατόπεδον έπί τής παραλίας, όχυρώσαντες αύτό μέ 
τάφρον καί χαράκωμα, κατά τήν άρχαίαν συνήθειαν 
άνεκάλυψαν δέ καί πηγήν γλυκέος ύδατος, ήτις ου 
μόνον τήν δίψαν των εσβεσεν, αλλά καί θάρρος ένέ- 
πνευσεν εις τούς πολλούς.

Τήν επαύριον, τινές των στρατιωτών, είς τούς 
αγρούς άναβάντες, έπέθηκαν χεΐρα είς τάς ¿πώρος* 
ό δέ Βελισάριος ού μόνον έτιμώρησε τούς πταίστας, 
αλλά καί τον στρατόν άπαντα συγκαλέσας, προέτρε- 
ψεν αυτούς είς δικαιοσύνην, μετριοφροσύνην, καί τό 
ίδιον αυτών γνήσιον συμφέρον — « Επεχείρησα τήν 
καθυπόταξα τής Λιβύη:,» είπεν δ στρατηγός, « θαρ
ρών όχι τόσον είς τό πλήθος ή καί τήν άνδρίαν των 
στρατευμάτων μδυ, δσον είς τήν πρός ήμας μέν φι
λικήν των εγχωρίων διάθεσιν, πρός δέ τούς Βανοί- 
λους θανάσιμον αύτών εχθραν. Τήν ελπίδα ταύτην 
σιϊς μόνοι δύνασθε νά μοΰ άφαιρέσητε* άν έξακολου- 
θήτε ν’ άρπάζητε δσα μέ ολίγον άργύριον δύνανται 
ν’ άγορασθώσι, τοιαύται βίαιαι πράξεις θέλουν συν
διαλλάξει τούς ασπόνδους τούτους εχθρούς, καί συν- 
ενώσειν αυτούς είς δικαίαν συμμαχίαν κατά των πο
λεμίων τής πατρίδος των.» Αί προτροπαί αδται, 
καί ή έπιβαλλομένη είς τούς πταίστας αυστηρά ποι
νή, έπέφερον σωτηριώδη αποτελέσματα. Οί κάτοι
κοι, άντί νά έγκαταλείπωσι τούς οίκους των, ή νά 
κρύπτω®: τ4-γεννήματα των, παρειχον τά χρειώδη 
είς τούς. Ρωμαίους έν αφθονία καί έπί δικαία τιμή· 
οί τής έπαρχίας πολιτικοί υπάλληλοι έξηκολούθουν 
νά ένεργώσι τάς υπηρεσίας των έν όνόματι τού ’Ιου
στινιανού· δ δέ κλήρος, καί κατά συνείδησιν καί χά- 
ριν τού συμφέροντος, έπιμελώς έσπούδαζον υπέρ τού 
όρθοδόξου αύτοκράτορος. Πρώτη ή μικρά πόλις 
Σύλλεκτος, ήμέρας δδόν τού στρατοπέδου άπέχουσα, 
ήνοίξε τάς πύλας, καί έδέχθη τούς αρχαίους κυρίους

της" αί μεγαλήτεραι πόλεις Λέπτη καί ’Αδραμητόν 
έμιμήθησαντό παράδειγμα, καί δ Βελισάριος προέβη 
άνευ άντιστάσεως μέχρι τής Γράσσης, δ'που ήσαν βα
σίλεια καί παράδεισος κάλλιστος, 350 στάδια έκ τής 
Καρχηδόνος. ’Ενταύθα, μετά τούς κόπους τής όδοι- 
πορίας, εύφράνθησαν οί Ρωμαίοι είς άλση εκτεταμέ
να, κρήνας δροσεράς, καί δένδρα κατάμεστα οπωρών. 
Διότι των έπί Γιζερίχου Βανδίλων τάς άνδρικάς άρε- 
τάς ειχε διαλύσει βαθμηδόν ή ευδαιμονία καί το θερ
μόν κλίμα τής ’Αφρικής, μέχρις ού οί των βαρβάρων 
έκείνων απόγονοι κατήντησαν οί ήδυπαθέστατοι των 
ανθρώπων, έν κομψή άνέσει είς θερινάς οικίας καί 
άναψυκτικούς παραδείσους διάγοντες, είς λουτρά καθ’ 
έκάστην έντρυφώντες, καί είς πολυτελείς τραπέζας 
άφθόνων βρωμάτων καί ποτών κατακλινόμενοι. Ε- 
φόρουν μεταξωτά ίμάτια χρυσοκέντητα, κατά τον 
Μηδικόν τρόπον είχον έργον μέν τόν έρωτα καί τό 
κυνήγιον, διασκέδασιν δέ τούς παντομίμους, τάς άμα- 
ξοδρομίας,τήν μουσικήν καί τούς χορούς τού θεάτρου.

Τάς δέκα ή δώδεκα ήμέρας, καθ’ ας δ στρατός 
εβάδιζεν έπί τήν Καρχηδόνα, έπροφυλάττετο άγρύ- 
πνως ό Βελισάριος μή έπιπέσωσιν αίφνης κατ’ αύτού 
οί πολέμιοι. Τήν έμπροσθοφυλακήν, συνισταμένην 
έκ τριακοσίων ιππέων, ώδήγει αξιωματικός μεγά
λης συνέσεωςκαί άνδρίας, ’Ιωάννης δ Αρμένιος· έξα- 
κόσιοι Μασσαγέται έπορεύοντο κατά τό αριστερόν 
μέρος, σταδίους τινάς άπέχοντες· κατά το δεξιόν 
ήτον ή παραλία, καί ού μακράν αυτής δ στόλος πα- 
ρακολουθών, βλεπόμενος σχεδόν πάντοτε ύπο τού 
στρατού, όστις έβάδιζε καθ’ έκάστην περί τά δώδεκα 
μίλια, καί κατέλυε τό έσπέρας έν δχυροίς στρατο- 
πέδοις ή έν φιλεκαίς πόλεσιν. 'Η προσέγγισις των 
’Ρωμαίων είς τήν Καρχηδόνα κατέπληξε τόν Γελί- 
μερα. Φρονίμως δ ’έπεθύμει νά άναβάλη τόν πόλε
μον, έως νά έπιστρέψη δ αδελφός του, καί ό σύν 
αύτω γεγυμνασμένος στρατός, από τήςκατακτήσεως 
τής Σαοδούς- καί ήδη κατέκρινε τήν των προγόνων 
αύτού άπερίσκεπτον πολιτικήν, οτι καταστρέψαντες 
τά έν ’Αφρική περιτειχίσματα ήνάγκαζον αυτόν νά 
διακινδυνεύση τά πάντα έν τή γειτονία τής πρωτευ- 
ούσης. Οί Βανδίλοι κατακτηταί, οιτινες συνεπο- 
σούντο είς πεντήκοντα μόνον χιλιάδας δ'τε πρώτον 
μετέβησαν είς τήν Λιβύην, άνέβαινον περί τόν χρό
νον τούτον, άνευ γυναικών καί τέκνων, είς εκατόν 
εξήκοντα χιλιάδας μαχίμων άνδρών καί τοιαύται 
δυνάμεις, έάν ή γενναιότης καί ή δμόνοια ένεψύχου 
αύΐάς, ήδύναντο νά καταθραύσωσιν, είς τήν πρώτ/jv 
άπόβασίν των, τά ασθενή καί άπηυδημένα τάγματα 
τΟύ Ρωμαίου στρατηγού. ’Αλλ οί φίλοι τού οε- 
σμίου βασιλέως έκλινον είς τό νά βοηθήσωσι μάλ
λον ή νά κωλύσωσι τήν πρόοδον τού Βελισαρίου· καί
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πολλοί αλαζόνες βάρβαροι έκάλυπτον τήν τού πολέ
μου αποστροφήν των, μίσος κατά τού άρπαγος προ- 
φασιζόμενοι. 'ΐ ΐ  έξουσία όμως καί αί υποσχέσεις 
τού Γελίμερος συνήθροισαν φοβερόν στρατόν, καί τά 
σχέδιά του δεν ήσαν άμοιρα στρατιωτικής έμπειρίας. 
ΙΙρός τόν άοελφόν του ’Αμμάταν έπεμψε διαταγήν, 
νά συνάθροιση τήν έν Καρχηδόνι δύναμιν, καί νά συν- 
αντήση τήν έμπροσθοφυλακήν τών 'Ρωμαίων περί 
τούς έβδομήκοντα σταδίους έκ τής πόλεως· ό ανε
ψιός του Γιβαμοΰνδος, μετά δισχιλίων ιππέων, διωρί- 
σθη νά προσβάλη τήν εύώνυμον πλευράν αυτός δέ 
δ μονάρχης, σιωπηλώς επόμενος, ήθελεν έπιπέσει 
κατ ’ αύτών όπισθεν, είς τοποθεσίαν, ήτις άπέκλειεν 
αύτούς έκ τής βοηθείας ή καί τής θέας τού στόλου 
των. Αλλ ή θρασύτης τού ’Αμμάτα έπέφερεν όλε
θρον είς έαυτόν τε καί είς τήν πατρίδα του. ’Αφήσας 
τό πλείστον μέρος τού στρατού είς τήν Καρχηδόνα, 
ετάχυνε κατά τών 'Ρωμαίων, καί φθάσας προ τής 
συμφιυνηθείσης ώρας, έτρώθη θανασίμως, αφού άπέ- 
κτεινεν ίδιοχείρως δώδεκα ανδρείους άνταγωνιστάς. 
Οί Βανδίλοι του έ'φυγον πρός τήν Καρχηδόνα- ή 
λεωφόρος, έβδομήκοντα σταδίων, κατεστρώθη από 
νεκρούς* καί έφαίνετο άπίστευτον οτι τοσούτον πλή
θος κατεσφάγη υπό τριακοσίων Ρωμαίων. Ο άνε- 
ψιός τού Γελίμερος κατετροποόθη ωσαύτως, μετά 
μικράν συμπλοκήν, υπό τών έξακοσίων Μασσαγετών 
ούτοι δέν έξισούντο μέ τό τριτημόριον τών στρατιω
τών εκείνου" άλλ έκαστον Σκύθην ένεθάρρυνε τό πα
ράδειγμα τού άρχηγοΰ του, όστις ένδόξως ένήργησε 
τό προνόμιον τής οικογένειας του, νά ίππεύση πολύ 
πρά τών άλλων, καί νά τοξεύση τό πρώτον βέλος κα
τά τού έχθροΰ. Ο Γελίμερ έν τώ μεταξύ, άγνοών 
τά διατρέξαντα, έπέρασε χωρίς νά ίδη τό ‘Ρωμαϊκόν 
στράτευμα, καί εφθασεν είς τό μέρος όπου είχε πέ- 
σειν δ ’Αμμάτας. Εκλαυσε δέ τήν άτυχίαν τού 
άοελφοΰ του καί τής Καρχηδόνος, προσέβαλε μετ’ 
άκαθέκτου όρμής, καί έτρεψεν είς φυγήν, τό προη
γούμενο·/ τού ιππικού μέρος, καί ήδύνατο ίσως νά 
τελειώση τήν νίκην, έάν δέν έβράδυνε, δαπανών τάς 
πολυτίμους έκείνας στιγμάς είς τήν έκπλήρωσιν 
τού τελευταίου καθήκοντος πρός τόν νεκρόν αδελ
φόν του. Αλλ’ ένω ή πένθιμος αύτη υπηρεσία είχε 
συντετριμμένου τό πνεΰμά του, ήκουσε τήν σάλπιγ
γα τού Βελισαρίου, όστις, άφήσας τήν ’Αντωνίναν 
καί τό πεζόν έν τω στρατοπέδψ, έτάχυνε μετά τών 
δορυφόρων καί τού επίλοιπου ιππικού νά διατάξη τούς 
φεύγοντας στρατιώτας, καί νά έπανορθώση τά ημαρ
τημένα. « Τοίς φεύγουσι,» λέγει ό Προκόπιος, « Βε
λισάριος άπαντήσας, στήναι κελεύει- κοσμίως τε 
ίπαντας διατάξας, καί πολλά όνειδίσας, έπειδή τήν 
τε Αμμάτα τελευτήν ήκουσε, καί τήν ’ίωάννου με-

μάθηκε όίωξιν, καί περί τού χωρίου καί τών πολε
μίων έπύθετο οσα έβούλετο, δρόμω έπί Γελίμερά τε 
καί Βανδίλους έχώρει· οί δέ βάρβαροι, άτακτοί τε 
καί απαράσκευοι ήδη γεγονότες, έπιόντας αύτούς ούχ 
ύπέμειναν αλλά φεύγουσιν άνά κράτος, πολλούς εν
ταύθα αποβαλόντες, καί ή μάχη έτελεύτα είς νύ
κτα.» Ο Γελίμερ εφυγε πρός τήν έρημον τής Νου
μιδίας· άλλ’ έλαβε μετ’ ού πολύ τήν παρηγορητι
κήν είδησιν, ότι αί περί θανατώσεως τού ‘ΐλδερίχου 
καί τών συνδεσμίων αύτού μερικαί διαταγαί του ει- 
χον έκτελεσθή πιστώς. Η έκδίκησις δ’ αίίτη τού 
τυράννου έχρησίμευσε μόνον είς τούς έχθρούς του" 
διότι ό θάνατος τού νομίμου ήγεμόνος διήγειρε τήν 
συμπάθειαν τού λαού, ή δέ ζωή του ήθελεν είσθαι 
κώλυμα είς τούς νικηφόρους 'Ρωμαίους- καί ό το- 
ποτηρητής τού ’Ιουστινιανού δΓ έγκλήματος, τού 
όποίου αύτός ήτον αθώος, άπηλλάχθη τής ανάγκης 
τού νά χάση τήν τιμήν του, ή νά έγκαταλείψη τάς 
κατακτήσεις του.

« Οί μέν ούν άμφί τόν ’ΐωάννην, καί οί Μασσα- 
γετα ι,» έξακολουθεϊ ό Προκοπιος, « περί λύχνων άφάς 
είς ήμάς άναστρέψαντες, καί άπαντα τά ξυμβεβηκό- 
τα μαθόντες τε, καί άγγείλαντες, ξύν ήμϊν έν Δεκίμω 
διενυκτέρευσαν.»

Τήν έπιούσαν, έβάδισεν ό Βελισάριος πανστρατιά 
έπί τήν Καρχηδόνα, όπου φθάσας περί δειλήν όψίαν 
έστρατοπέδευσε προ τών πυλών αύτής, μή έγκρίνας 
νά είσέλθη εύθύς κατ’ εκείνην τήν νύκτα, έκ φόβου 
μήπως έν τω σκότει καί τή αταξία ή τούς στρα- 
τιώτας αύτούς έκθέση είς κρύφιόν τινα ένέδραν τής 
πόλεως, ή τήν πόλιν αύτήν είς τάς άρπαγάς τών 
στρατιωτών. ’Αλλά μετ’ ού πολύ έπληροφορήθη 
ότι «κινδύνως ήδύνατο νά έμπιστευθή είς τήν ειρη
νικήν καί φιλικήν όψιν τής πρωτευούσης. Οί Καρ- 
χηδόνιοι, κατά τήν φράσιν τού Προκοπίου, τάς πύλας 
άνακλίναντες, λύχνα εκαιον πανδημεί, καί ή πόλις 
κατελάμπετο τώ πυρί τήν νύκτα όλην έκείνην- άφή- 
ρεσαν προσέτι τάς άλύσεις, αίτινες έφύλαττον τήν 
είσοδον τού λιμενος, καί μετ’ εύγνωμόνων άνευτη- 
μιών έχαιρέτησαν καί προσεκάλεσαν τούς 'Ρωμαίους 
έλευθερωτάς των. Η ήττα τών Βανδίλων, καί ή 
έλευθερία της ’Αφρικής, άνηγγέλθησαν είς τήν πόλιν 
κατά τήν παραμονήν τού Αγίου Κυπριανού, όπότε αί 
έκκλησίαι ήσαν ήδη κεκοσμημέναι καί πεφωτισμέ
να! διά τήν έορτήν τού έγχωρίου αύτού μάρτυρος. Οί 
Αρειανοί, συνειδότες ότι παρήλθεν ή βασιλεία των, 
έγκατέλιπον ιόν ναόν είς τούς όρθοδόξους, καί τά σύμ
βολα τού Αθανασίου καί τού Ιουστινιανού τρανοφώ- 
νως άνηγορεύθησαν. Μία δεινή ώρα άνέτρεψε τήν 
τύχην τών άντιμαχομένων. "Οσοι έκ’τών Βανδίλων 
εϊχονμείνειν έν τη πόλει, έκάθηντο ήδη ίκέται έν
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τοίξτεροίς· τους δ’ έξ άνατολης έμπόρους άπήλλαξε 
της βαθύτατης φυλακής των ανακτόρων δ έντρομος 
όεσμοφύλας, όστις θερμώς έζήτησε την προστασίαν 
των δέσμιων του, καί εδειξεν εις αυτούς δι’ ανοίγ
ματος έν τω τοίχου τα ιστία του Ρωμαϊκού στόλου. 
Μετά τον χωρισμόν άπό τού στρατού, βραδυπλοοϋν- 
τες οί ναύαρχοι κατά την παραλίαν εφθασαν εις την 
•'Ερμαίαν άκραν, οπού ελαβον τάς πρώτας ειδήσεις 
περί της νίκης του Βελισαρίου. ’Εντεύθεν, βοηθού- 
μενοι υπό τού άνεμου, διευθύνθησαν προς τήν βαθείαν 
καί χωρητικήν λίμνην τής Τύνιδος, καί προσωρμί- 
σθησαν ως πέντε μίλια έκ τής πρωτευούσης. 'θ  
Βελισάριος, μαθών τήν άφιξίν των, επεμψε διαταγάς 
ν’ άποβώσιν αμέσως οί πλεΐστοι των ναυτών, όπως 
συμμεθέξωσι τού θριάμβου. Πριν δέ είσέλθωσιν 
εις τάς πυλας τής Καρχηδόνος, προέτρεψεν αυτούς, 
διά λόγου άξιου εαυτού τε καί τής περιστάσεοος, να 
μή καταισχυνωσι τήν δόξαν τών όπλων των, καί νά 
ένθυμώνται ότι οί μέν Βανδίλοι ήσαν οί τύραννοι, 
αυτοί δέ οί έλευθερωταί τών ’Αφρικανών, τούς όποιους 
πρέπει τώρα νά θεωρώσιν ώς εθελουσίους καί φιλό
στοργους υπηκόους τού κοινού κυριάρχου των. Οί 
Ρωμαίοι διεπέρασαν τάς όδούς παρατεταγμένοι ώς 

εις μάχην ή ακριβής εύταξία,ή παρά τού στρατη
γού διατηρουμένη, ένετύπωσεν εις τά πνεύματά των 
τό χρέος τής ύπακοής· καί εις αιώνα, καθ’ δν ή συν
ήθεια καί ή ατιμωρησία σχεδόν ήγίαζον τήν κατά- 
χρησιν τής νίκης, ή μεγαλοφυΐα ένος άνδρός κατέ- 
στειλε τά πάθη νικηφόρου στρατεύματος. Η φωνή 
τής απειλής καί τής ύβρεως έσιώπα· τό έμπόριον 
τής Καρχηδόνος δεν διεκόπη- ενώ ή ’Αφρική ήλ- 
λασσε τον δεσπότην καί τήν κυβέρνησιν αυτής, τά 
εργαστήρια έμενον άνεωγμένα, καί οί στρατιώται, 
αφού έτέθησαν ικανοί φύλακες, άπήλθον ήσύχως εις 
τούς οίκους, τούς προσδιορισμένους εις υποδοχήν αυ
τών. 'θ  βελισάριος, εις τό παλάτιον άναβάς, έκά- 
θισεν έπί τού θρόνου τού Γελίμερος, έδέχθη καί διέ
νειμε τά βαρβαρικά λάφυρα, έχάρισε τήν ζωήν εις 
τούς ίκέτας Βανδίλους, καί εόωκεν ευμενή άκρόασιν 
εις πολλούς εμπόρους τε καί άλλους κατοικούντας 
παρά τόν λιμένα Μανδράκιον, ών τά υπάρχοντα είχον 
διαρπάσει τήν προλαβούσαν νύκτα τινές έκ τών ναυ
τών. Εις τό δείπνον είστίασε τούς προύχοντας τών 
αξιωματικών αύτού μετά βασιλικής μεγαλοπρεπείας' 
οίνοχόουν δέ καί ύπηρέτουν οί πρώην τού Γελίμερος 
θεράποντες. Μία ήμέρα έδόθη εις τάς πομπώδεις 
ταύτας σκηνάς, αίτνες δέν πρέπει νά καταφρονηθώ- 
σιν ώς άχρηστοι, εάν είλκυον τον δημοτικόν σεβα
σμόν άλλ’ ό δραστήριος νους τού Βελισαρίου, δστις 
έν τή δόξη τής νίκης ήδύνατο νά ύποθέση ήτταν, 
είχενήδη αποφασίσει νά μή έξαρταται τό έν Αφρική

'Ρωμαϊκόν κράτος έκ τής τύχης τών όπλων, ή τής 
εύνοίας τού λαού. Τά τείχη τής Καρχηδόνος ήσαν 
τά μόνα έν ’Αφρική, όσα οί Βανδίλοι δένεΐχον κατε- 
δαφίσειν αλλά καί ταύτα είχον τόσον παραμεληθήν 
έν διαστήματι έννενήκοντα πέντε ετών, ώστε πολλα- 
χού ειχον καταπέσει, καί διά τούτο μάλιστα δέν έστά- 
θη έν τή πρωτευούση ό Γελίμερ. Δορικτήτωρ συν- 
ετώτερος ό Βελισάριος, άποκατέστησε μετ’ άπιστεύ- 
του ταχύτητος τά τείχη καί τάς τάφρους τής πόλεως. 
Η έλευθεριότης του ένεθάρρυνε τούς έργάτας· οί 

στρατιώται, οί ναύται, καί οί πολϊται άμιλλώντο πρός 
άλλήλους εις τήν σωτηριώδη έργασίαν, καί ό Γελίμερ 
έθεώρησε μετ’ έκπλήξεως καί απελπισίας τήν άνε- 
γειρομένην ίσχύν άκαταμαχήτου φρουρίου.

*Επεται συνέχεια.

Ο Ε ΙΡΗ Ν ΙΚ Ο Σ  Ω Κ ΕΑ Ν Ο Σ.

0  ΕΥΜΕΓΈΘΗΣ Ωκεανός, ό διαχωρίζουν τήν Ασίαν άπό 
τής Αμερικής, καλείται Ειρηνικός, επειδή οί πρώτον επ' 
αύτού μεταξύ τών Τροπικών πλευσαντες εύρηκαν εκεί μέ
τριο ν τόν καιρόν· ώνομάσθη δε καί Νότιος Θάλασσα, επειδή 
οί Ισπανοί διεπέρασαν τόν Δαριένειον Ισθμόν άπό βορρά 
εις νότον, δτε πρώτον άνεκάλυψαν τόν περί ού ό λόγος ωκε
ανόν"— κυρίως όμως είναι ό Δυτικός Ωκεανός ώς πρός τήν 
Αμερικήν. Τόνομα δέ Ειρηνικός δέν αρμόζει ποσώς, 
δεότι τόσον σφοδραί τρικυμίαι ταράττουσιν αυτόν, όσον 
οίανδήποτε άλλην θάλασσαν· άλλ’ ό Μαγελλανός, τυχών 
ούριου άνεμου, καί μηδέν άπαντήσας άτόχημα ότε πρώ
τον διεπέρασε τόν μέγαν τούτον ωκεανόν τό 1520, έδω- 
κεν αύτώ τήν μέχρι τούδε διατηρουμένην επωνυμίαν.

Κ Α ΡΠ Ο Φ Ο ΡΙΑ  Τ Η Σ  ΚΙΝΑΣ. "Απαντε; οί τήν Κίναν επι- 
σκεφθέντεςκαί περί αύτής συγγράφαντες συμφωνούσι περί τής καρ
ποφορίας της. Ό  Ι)υ Η;ι!<Ιο Ι / ί ΐ  όιεςοόικόν κεφάλαιον περί τής εν 
Κίνα αφθονίας, εν ώ παρατηρεί ότι σχεδόν όλα όσα παράγουσιν 
άλλα βασίλεια δύνανται νά εύρεθώσιν εις τήν Κ ίναν  άλλ’ 5τι ή 
Κίνα παράγει πάικπολλα είδη, αλλαχού μή ευρισκόμενα. Τήν 
αφθονίαν ταότην, λέγει, δυνάμεθα ν’ άποδοίσωμεν και εις τό βά
θος τού χώματος καί εις τήν επίμοχθον φιλεργίαν τών κατοίκων, 
καί εις τό πλήθος τών λιμνών, ποταμών, βυάκων, καί διωαΰνων, 
δι’ ών ή χώρα ποτίζεται.

Ε ΙΣ  ΑΠΟΘΑΝΟΝ Β Ρ Ε Φ Ο Σ .
Εις ήμέρας μυροπνόους της άνοίςεως γενναται,
Εϊς τάς αύρας τών ζέφυρων, εις λευκά άνθη πλανάται, 
’Αρωμάτων ευωδίας λεπτοτάτας αναπνέει,
Καί ή χρυσαλίς εις θόλους γαλανού ουρανού πλέει.

Τό χρυσαςανθόν του εαρ ϊδόν μόλις τ ’αγνόν βρέφος,
Καί εί; τής μητρός σκιρτήσαν τήν φιλόστοργον αγκάλην, 
Έ ποτίσθη εις τού βίου τήν γλυκύπικρον φιάλην,
Καί τό μητρικόν του γάλα. ’Ανθινον φόρεσαν στέφο.ς,
'Ω ς περιστερά γλυκεία, άνοιξε τάς πτέρυγάς του,
Καί επέταξ’ εις τό δώμα τού κοινού ΙΙατρόςκαί Πλάστου!

X. Α Ν Α ΣΤΑ ΣΙΑ Α Η Σ.
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Π Ε Ρ Ι  Γ Α Μ Ο Υ .

Γάμος γάρ άνθρώποισιν εύκτόν κακόν.

Ε Ν  γένει, παρατηρεί συγγραφεύς ένδοξος, καί άλλ ον ς άνήρ 
επίσημος, τής Α γγλίας, —  τό ήδότερον μέρος τής ζωής 
τού ανθρώπου είναι ό χρόνος της ερωτικής περιποιη'σεως, 
άλλ εκείνης μόνον, ήτις, έν ειλικρίνεια, αισθημάτων, καί 
επι σκοπώ μελλουσης συζυγίας, αποτείνεται εις φιλόφρονα 
καί συνετήν ερωμένην. Α γάπη, πόθος, ελπίς, άπασαι αί 
τερπναί συγκινήσεις, διεγείρονται εις τήν ψυχήν τού εις θε
ραπείαν μελλονόμφης τινός ένασχολουμένου.

Ο πανούργος, ό μόνον εις τά πλουτη νεάνιδός τίνος 
άποβλέπων, παντάπασι δε αγάπης άμοιρος, δυναται νά κα- 
ταπειση αυτήν ό'τι έχει σφοδρόν εις τό υποκείμενόν της 
έρωτα, και να επιτυχή του σκοχουΐΛ&νου, χολυ ευκολωτε- 
ρον εκείνου όστις είναι διόλου έρωτόληπτος. 0  αληθής 
εροος έχει μυρίας λυπας, ανυπομονησίας, καί δυσαρέσκειας, 
αιτινες καθιστώσι τον νέον αναφρόδιτον εις τά όμματα 
τής ερωμένης· προσέτι δέ, ταπεινόνει τό σχήμα τού έρα- 
στοΰ, δίδει αυτω φόβους, ϋπονοίας, καί πτωχείαν πνεύ
ματος, καί πολλάκις κάμνει ώστε νά φαίνηται άξιογέλα- 
στος και εις αύτά εκείνα, δι’ ών σκοπόν έχει νά συστηθή.

Ως έπιτοπλείστον, ή αγάπη καί ή σταθερότης ύπάρ- 
χουσι μάλλον εις τά ανδρόγυνα εκείνα, άτινα προ τού γά
μου έλαβον πολυχρονίους φιλόφρονας σχέσεις. Ο έρως 
πρεπει να ριζωθή, καί νά δυναμώση, πριν έμβολισθή έπ’ 
αύτού ό γάμος. Μακρά σειρά ελπίδων καί προσδοκιών 
προσηλονει έν τώ πνεόματι τήν ιδέαν τού ερωμένου, καί 
καθιστά έςιν τήν πρός αύτήν ή αύτόν κλίσιν.

Γά μέγιστα ένδιαφέρουσιν έκαστον αί άρεταί τού ύπο- 
κειμενου, προς ό θελει ένωθήν επί ζωής του· διότι ού μό
νον τήν παρούσαν κατάστασιν άποτελούσιν ήδείαν, άλλά 
και εις τήν αιώνιον ευδαιμονίαν έπενεργούσιν. όταν μέν 
εκλεγωσιν οι συγγενείς, στοχάζονται κυρίως τά χρήματα· 
οταν ό εκλεγωσιν αυτοί οι μελλόνυμφοι, αποβλέπουν ώς 
επιτοπλεϊστον εις τα τού προσώπου. Αμφότεροι εχουσι 
τους λαγούς των. Οί πρώτοι θέλουν νά προμηθευσωσιν 
εις το συγγενικόν μέρος, ύπέρ ού προσπαθούσι, πολλάς τών 
τού βιου αναπαύσεων καί ηδονών, καί συγχρόνως ελπίζουν 
ίσως ο τι τα πλουτη τών φίλων των θέλουν συντείνειν εις 
τήν εαυτών ύπόληψιν καί ωφέλειαν. Οί δεύτεροι προε- 
τοιμαζουσιν εις εαυτούς άδιάκοπον εύωχίαν. Τό ευειδές 
προσωπον ού μονον διεγείρει, άλλά καί συνεχίζει τόν έρωτα, 
και γεννά εις τον θεατήν μυστικήν τινα εύαρέστησιν, αφού 
σβεσίώσιν αί πρώται φλόγες τής επιθυμίας. Δίδει έπαρ- 
σιν εϊς τήν σύζυγον ή τόν σύζυγον μεταξύ φίλων τε καί 
ξένων, καί γενικώς πληροί τήν οικογένειαν υγιεινών καί 
ωραίων τέκνων.

Παρά γυναίκα περίφημον διά τά κάλλη της ήθελον προ
τιμήσει μιαν εύάρεστον εις τά δμματά μου, καί ούχί δυσ
άρεστου εις τά τού κόσμου. Εάν νυμφευθής τινά έκ τών 
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ώραιοτάτων, πρέπει νά έχης σφοδρόν αύτής έρωτα· εί δέ 
μη, σου λείπει η προς αισθησιν των θελγ·ητρων αύτής άπαι- 
τουμενη διαθεσις· αλλ εαν παλιν ό έρως σου ήναι σφο- 
δρος, πιθανωτατον ότι φοβοι και ζηλοτυπίαι θέλουσι πι- 
κραίνειν αύτόν.

ΙΙραο.ης πνεύματος και αγαθοτης ψυχής κάμνουσί τινα 
ήσυχον σύντροφον διά βίου· άρετή καί όρθή κρίσις καθι- 
στώσιν αύτόν τερπνόν φίλον άγάπη δέ καί σταθερότης 
άποτελοΰσι καλήν ή καλόν σύζυγον. Αλλ’ εάν εις έχη όλα 
ταύτα τα προτερήματα, εκατόν έχουσιν ούδέν έξ αύτών. 
Πόση άρα προσοχή απαιτείται εις τήν ε’κλογήν ύποκειμέ- 
νου, μέλλοντος να ύπάρξ-ρ έπί ζωής σύντροφος, φίλος, καί 
σύζυγος ! Αλλ ό κόσμος ζητεί πολύ μάλλον τήν πολυτέ
λειαν καί την επίδειξιν παρά τήν ευδαιμονίαν προτιμώμεν 
να θαμβόνωμεν τό πλήθος παρά νά συμβαυλευώμεθα τά 
ίδια ημών συμφέροντα· καί, παράδοξον είπείν ! οί άνθρωποι 
σπουδάζουσι πολύ μάλλον νά φαίνωνται εις άλλους ότι ζώ- 
σιν εν ανεσει και ευόαιμονια, παρ αληθώς νά διάγωσιν ού- 
τω. Ες όλων τών άνομοιοτήτων, ή κατά τήν διάθεσιν 
προςενεί τά δυστυχέστερα συνοικέσια· καί όμως ούδέ μάς 
έρχεται πολλάκις εις τόν νουν, ενώ συγκροτούμε·; αύτά. Πολ
λοί, κατα τούτο ανομοιως συνεζευγμένοι, καί βασανιζόμενοι 
έπί ζωής μέ πρόσωπον ιδιαιτέρου τινός χαρακτήρος, ήδυ- 
ναντο νά διάγωσιν εύχαρίστως μέ υποκείμενον όχι καλη- 
τερας μεν αλλ άπλώς εναντίας διχθέσεως. Αμ,φότερα τά 
μέλη ανδρογύνου τινός ενδέχεται νά ήναι ενάρετα καί αξι
έπαινα εις τους σκοπούς των, και όμοος να μή συμβιβάζων- 
ται οί χαρακτήρες των.

Οσον απαιτείται πρό τού γάμου νά θεωρώμεν καί δια- 
κρινωμεν όξυδερκώς τα του ερωμένου ή τής ερωμένης ελατ
τώματα,τοσουτον πρεπει μετα τόν γάμον νά ήμεθα ώς πρός 
αύτά άμβλυωπείς καί επιπόλαιοι. Καί τέλειον αν σοί φαί- 
νηται το υποκείμενον από μακρόθεν, όταν γνώρισες αύτήν 
εκ τού πλησίον και μετ οικειότητας, θέλεις εύρείν εις τήν 
διαθεσιν της πολλά ελαττώματα, άτινα ουδέποτε άνεκά- 
λυψας ή ισως υπωπτευθης. Ενταύθα λοιπόν ή φρόνησις 
και η αγαθοτης πρεπει να δειξωσι τήν ίσχυν των ή πρώτη 
θελει εμποδίσει τους άιαλογισμους σου τού νά ένδιατρίβω- 
σιν εις τας όυσαρεστους ιδιότητας, ή δευτέρα θέλει διεγεί- 
ρειν όλην την τρυφερότητα τής συμπάθειας καί φιλανθρω
πίας, και βαθμηδόν μαλακώσει καί μετασχη ματίσει ν αύ- 
τάς έκείνας τάς άτελείας εις καλλονάς.

Ο γάμος πλατύνει τόν κύκλον τής χαράς καί τής λύ
πης μας. Ο έκ του έρωτος γάμος είναι ήδύς· ό έκ το5 
συμφέροντος άκοπος· έκείνος δέ, όπου άμφότερα συνέρ
χονται, ευδαίμων. 0  ευδαίμων γάμος περιλαμβάνει έν 
εαυτω όλας τά» αγαλλιάσεις τής φιλίας, όλας τάς απολαύ
σεις τής αίσθήσεως καί του λογικού, καί τωόντι, όλα τά 
ήόεα τής ζωής. Τρανώτατον δέ σημεΐόν έξηχρειωμένου 
και κακοήθους αιώνος είναι ό χλευασμός τού συνδέσμου 
τουτου. Και κατ αλήθειαν, εκείνων μόνον επιφέρει τήν
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εύδαιμονίαν, οίτινες δυνανται μετά περιφρονήσεως και απο
στροφής νά έπιβλεπωσιν εις τα έπικρατοΰντα διεφθαρμένα 
ήθη, και να συμβαδίζωσιν εις τάς οδούς της αρετής και 
τής εύσεβείας.

Ο Ρ Α Σ Σ Ε Λ Α Σ .
[ν1οε Ιο α . ζ .  Σ&λ- 156—159, 165—168, 180-183*

TÓJX. η. Σ ε λ .  5 -8 , 2 2 -2 5 .]

Κ Ε Φ Α Λ . ΙΖ '. Εισέρχονται εις το Κάϊρον, κα\ ευρίσκουν 
οίπαντας εύδαίμονας.

'OTE ή συνοδία προσήγγισεν εις τδ Κάϊρον, δ 'Ρασ
σέλας και ή Νεκαγία έμειναν έκπεπληγμένοι" δ δε 
’'ίμλακος είπε προς τον βασιλόπαιδα, « Εις τήν πό- 
λιν ταύτην συνέρχονται περιηγηταί και έμποροι έξ 
δλων των περάτων της οικουμένης. ’Ενταύθα θέ
λεις εύρείν ανθρώπους παντός χαρακτήρος και παν
τός επιτηδεύματος. Το έμπόριον έχει τιμήν εν
ταύθα· εγώ θέλω διάγειν ως έμπορος, ύμεϊς δε ώς 
ξένοι, οίτινες περιηγεΐσθε μόνον χάριν περιέργειας- 
μετ’ ολίγον θέλει παρατηρηθήν δτι εϊμεθα πλούσιοι· 
αί καλήτεραι συναναστροφαί θέλουν μας είσθαι ευ
πρόσιτοι· θέλετε ϊδεϊ πάσαν κατάστασιν τής άνθρω- 
πότητος, και ούτω δυνηθήν έπομενως να έκλεςητε 
σ τ ά δ ι ο ν  β ί ο υ . »

Έ ’κβάντες εις τήν πόλιν, έζαλίσθησαν υπό του 
θορύβου, και ένωχλούντο ύπο του πλήθους. Αι πα
ραγγελία’. του Ίμλάκου δεν ειχον ακόμη νικήσειν 
δλως διόλου τήν δύναμιν τής έξεως* καί οί βασι- 
λόπαιδες έθαύμαζον δτι διέβαινον τάς δδούς απα
ρατήρητοι, καί δτι άπήντων αυτούς καί οί ποτα- 
πώτατοι του όχλου άνευ ποοσκυνησεως η σεοα-

-  - · ' ·>ΐα εςι-

ρεσίας τής εύνοουμένης θεραπαινίδας της, Πεκουας, 
ώς έν τω παλατίω τής κοιλάδος.

'θ  ’ίμλακος, ών είδήμων τού εμπορίου, έπώλη- 
σε τήν επαύριον μέρος των πολυτίμων λίθων, καί 
οίκον ένοικιάσας έκαλλώπισεν αυτόν τόσον μεγαλο- 
ποεπώς, ώστε πάραυτα έλαβεν ύπόληψιν ώς βαθύ
πλουτος έμπορος. 'Η εύπροσηγορία του είλκυσε 
πολλούς φίλους, καί ή γενναιότης του πολλούς 
οπαδούς. Οί σύντροφοί του, άδυνατουντες νά μεθέ- 
ξωσι τής συνομιλίας, δεν ήδύναντο ούτε τήν άγνοιαν 
ούτε τήν έκπληξιν αυτών να φανερωσωσι, και βαθ
μηδόν έμυοϋντο εις τά τού κόσμου, έφ’ δσον έγνώ- 
ριζον τήν διάλεκτον.

Μετά πολλήν διδασκαλίαν δ βασιλόπαις έφθασε 
νά έννοήση τί δηλούσι τά χρήματα· άλλ αί κυρίαι 
δεν ήδύναντο, έπί πολύν ακόμη χρόνον, νά κατα- 
λάβο>σι τί κάμνουν οί έμποροι τά μικρά τεμάχια 
τού χρυσού καί τού αργύρου, ή διατί πράγματα,

τόσον όλίγον χρησιμεύοντα, λαμβάνονται ώς αντά
ξια τών προς ζωήν αναγκαίων.

Δύο ενιαυτούς έδαπάνησαν, οί μ.έν εις τήν σπου
δήν τής γλώσσης, δ δέ Ιμλακος ετοιμαζόμενος νά 
θέση έμπροσθεν αυτών τούς διαφόρους βαθμούς τε 
καί καταστάσεις των ανθρώπων. Εγ,ώρισεν όλους, 
δ'σων όπωσδήποτε ήτον Αξιοσημείωτος ή τύχη ή ή 
διαγωγή. ’Εσύχναζεν εις τούς -ηδυπαθείς καί τούς 
λιτοβίους, τούς αργούς καί τούς πολυάσχολους, 
τούς έμ,πόρους καί τούς σοφούς.

’Αποκτήσας ήδη εύροιαν λόγου δ Ρασσέλας, καί 
μαθών τήν άπαιτουμένην προφύλαξιν εις τήν μετά 
των ξένων συναναστροφήν του, ήρχισε νά συνοδεύη 
τόν ϊμλακον εις τά δημόσια καταγώγια, καί νά 
είσέρχηται εις δ'λας τάς συνελεύσεις, ώστε νά έκ- 
λέξη στάδιον ζωής.

Προς καιρόν ένόμιζε περιττόν νά έκλέξη, επειδή 
δλοι έφαίνοντο επίσης εύδαίμονες. Οπουδήποτε ύπή- 
γαινεν, εύρισκεν ευθυμίαν καί εύμένειαν, καί ήκουε 
τό άσμα τής χαράς ή τον γέλωτα τής αφροντισιάς. 
’Ηρχ ισε νά πιστεύη δτι έν τω κόσμω υπάρχει αφθο
νία παντός αγαθού, καί δ'τι προθύμως θεραπεύεται 
ή ένδεια, καί άνταμείβεται ή αρετή· δτι πάσα χειρ 
έλευθερίως μεταδίδει, καί πάσα καρδία αναλύεται υπό 
τρυφερότητος· «καί λοιπόν,» έσυμπέρανε, « δύναταί 
τις νά κακοδαιμονή ; »

'θ  ’'ίμλακος άφινε τήν ήδονικήν ταύτην απάτην, 
μή θέλων νά συντρίψη τήν ελπίδα τής απειρίας- 
έωσού, μια των ήμερων, αφού δ βασιλόπαις έκάθι- 
σε σιωπηλές όλίγην τινά ώραν, « Δεν έξεύρω, είπε, 
διά τί εγώ είμαι κακοδαιμονέστερος δποιουδήποτε 
των φίλων μας· αυτούς μεν βλέπω άοιακόπως καί 
άμεταβλήτως ιλαρούς, τό δέ ϊδιόν μου πνεύμα αι
σθάνομαι άνήσυχον καί δυσηρεστημένον. Δέν μ’ εύ- 
χαριστοΰσιν αί ήδοναί, αίτινες φαίνονται δτι μάλ
λον μέ θέλγουσι. Περιστρέφομαι εις τάς δμηγύρεις 
των χαροκόπων, όχι τόσον πρός άπόλαυσιν συναναστρο
φής, δσον πρός αποφυγήν έμαυτοΰ, καί κράζω τρα- 
νοφώνως καί διάγω εύφροσύνως μόνον διά νά κρύπτω 
τήν κατήφειάν μου.»

« Πάς άνθρωπος, είπεν δ Ιμλακος, δύναται έκ 
των οικείων νά μαντεύση τά άλλότρια διανοήματα" 
εάν ή ιδία σου εύθυμία ήναι πλαστή, έμπορεΐς δι
καίως νά ύποπτευθής καί τήν των συντρόφων σου 
ώς μή ειλικρινή. 'θ  φθόνος κατά τό πλεΐστον μέ
ρος είναι αμοιβαίος. ’Αργοϋμεν νά πληροφορηθώ- 
μεν δτι πούποτε ή ευδαιμονία δέν υπάρχει, καί έκα
στος πιστεύει δτι κατέχουσιν αυτήν οί άλλοι, πα- 
ρηγορούμενος ούτω μέ τήν ελπίδα δτι καί αυτός 
θέλει τήν επιτύχει. Εις τήν δμήγυριν δπου διένυ- 
κτέρευσας, υπήρχε γοργότης συμπεριφοράς, καί ζωη-
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ρότης φαντασίας, άρμόδιαι εις άνωτέρας τάξεως 
όντα, εις κατοίκους γαληνοτέρων χωρών, άπηλλαγ- 
μένους φροντίδων καί οδυνών πλήν, πίστευσόν μοι, 
βασιλόπαι, ούοείς ήτον έκεΐ, δστις δέν έφοβεϊτο τήν 
στιγμήν, καθ’ ήν ή μοναξία ήθελε τόν παραδιυσειν 
εις τήν τυραννίαν τών ιδίων αυτού σκέψεων.»

« Τούτο, είπεν δ βασιλόπαις, ενδέχεται ν’ άλη- 
Οεύη περί άλλων, επειδή αληθεύει περί εμού- πλήν, 
οποιαδήποτε καί άν ήναι ή γενική άτυχμα τού αν
θρώπου, θέσεις τινές είναι εύδαιμονέστεραι άλλων, 
καί ή φρόνησις βεβαίως μάς καθοδηγεί νά προτι- 
ρ,ώμεν τό στάδιον εκείνο τής ζωής, τό ήττον υπο
κείμενον εις αθλιότητα.»

« Τά αίτια τού αγαθού καί τού κακού, άπεκρί- 
θη δ ’ίμλακος, είναι τόσον πολυειδή καί αβέβαια, 
τόσον συμπεριπεπλεγμε'να, τόσον ευμετάβλητα ύπό 
διαφόρων σχέσεων, καί τόσον υποκείμενα εις προσ
κόμματα ύπερβαίνοντα τό προορατικόν τού ανθρώ
που, ώστε, άν τις δέν έκλέξη ειμή αφού ίδη άδια- 
φιλονεικήτους λόγους προτιμήσεως, πρέπει νά ζήση 
καί ν’ άποθάνη έρευνών καί διαβουλευόμενος.»

« ’Αλλά βέβαια, είπεν δ 'Ρασσέλας, οί σοφοί, 
οίτινες έλκύουσι τό σέβας καί τόν θαυμασμόν μας, 
εκλεξαν δΓ εαυτούς τον τρόπον τής ζωής, τον κα- 
ταλληλότερον εις τό νά κάμη αυτούς εύδαίμονας.»

« Όλιγώτατοι, είπεν δ ποιητής, ζώσιν ώς προ
αιρούνται. Εις τήν παρούσαν κατάστασιν αυτού 
έτέθη έκαστος έξ αιτιών, αίτινες ένήργουν άνευ της 
προβλέψεώς του, καί μεθ’ ών δέν συνήργει πάντοτε 
οίκειοθελώς· καί διά τούτο σπανίως ευρίσκει τις 
άνθρωπον, δστις δέν νομίζει τήν τύχην τού γ-είτονός 
του καλητέραν τής ιδίας αυτού.»

« Χαίρω, είπεν δ βασιλόπαις, δ'τι μ ’ έ'δωκεν ή 
γένεσίς μου εν τουλάχιστον πλεονέκτημα· καθότι 
μέ συγχωρεϊ νά εκλέξω αύτός έγώ τό στάδιον τής 
ζωής μου. Έ χω  τόν κόσμον έμπροσθέν μου- θέλω 
άναθεωρήσειν αυτόν έν άνέσει· καί έξ άπαντος θέ- 
λιυ εύρεΐ που τήν ευδαιμονίαν.»

Κ ΕΦ Α Λ . Ι1Γ. Ό  Βασιλόπαις συναναστρέφεται ριετα πνευ
ματωδών και εύΟύυκον νέων.

'θ  'Ρασσέλας άνέστη τήν επαύριον, καί άπεφά- 
σισε ν’ άρχίση τά έπί τού βίου πειράματα. « 'Η 
νεότης, είπε καθ’ εαυτόν, είναι ή ώρα τής ευφροσύ
νης· θέλω συμμιγή μετά τών νέων, οίτινες καταγί
νονται μόνον εις τό θεραπεύειν τάς δρέξεις των, καί 
δαπανώσιν δλον τον καιρόν εις αλλεπαλλήλους απο
λαύσεις.»

Εις τοιαύτας συναναστροφάς έλιαβεν ευκόλως τήν 
είσοδον αλλά μετ’ όλίγας ήμέρας έπέστρεψε βεβα
ρημένος καί ά ηδισμένος. Η θυμηδία καί δ γέλως 
των ήσαν χωρίς άναλόγου τινός βάσεως" αί ήδοναί

των ήσαν παχυλαί καί σαρκικαί, άλλότριαι τού νοός 
δλως διόλου" ή διαγωγή των ήτο διαμιάς παρά
λογος καί χαμερπής" έχλεύαζον τήν ευταξίαν καί 
τούς νόμους, άλλ’ ή τής δυνάμεως ύπόβλεψις έφόβιζε, 
καί δ τής φρονήσεως οφθαλμός έταπείνου αυτούς-

Ταχέως έσυμπέρανεν δ βασιλόπαις δτι ποτέ δέν 
ήθελεν εύδαιμονήσειν εις τοιούτον αισχρόν στάδιον 
βίου. Έκρινεν ανάρμοστου εις λογικόν δν νά ένεργή 
άπρομελετήτως, καί νά κατηφιά ή εύθυμή μόνον 
κατά τύχην. « Η ευδαιμονία, είπε, πρέπει νά ήναι 
στερεόν τι καί μόνιμον, άνευ φόβου καί άνευ άόη- 
λότητος.»

’Αλλ’ οί νέοι αύτοΰ σύντροφοι τόσον είχον έλκύ- 
σει τήν εύνοιάν του διά τής άφελείας καί εύπροση- 
γορίας των, ώστε δέν ήμπόρει νά τούς άφήση χωρίς 
νουθεσίας καί έπιπλήξεως. « Φίλοι μου, είπε, σπου- 
δαίως έστοχάσθην τά ήθη καί τάς έλπίδας μας, καί 
βλέπω δ'τι παραπολύ σφάλλομεν διάγομεν δλως 
έναντίον τού συμφέροντος μας· εις τά πρώτα έτη 
τού βίου οφείλει δ άνθρωπος νά προβλέπη διά τά τε
λευταία. Οστις ουδέποτε συλλογίζεται, ουδέποτε 
δύναται νά σωφρονισθή. Η διηνεκής έλαφρία έχ ει 
τέλος τήν άγνοιαν ή δέ ακράτεια, καίτοι πρός ώραν 
έξάπτουσα τό πνεύμα, -καθιστά τον βίον βραχύν ή 
άθλιον. Ας στοχασθώμεν δτι ή νεότης είναι όλι- 
γ°χ?όνιος, καί δτι εις τήν ώριμον ηλικίαν, δπόταν 
παύσωσι τά θέλγητρα τής φαντασίας, άλλας ανα
παύσεις δέν θέλομεν εχει πλέον είμή τήν ύπόληψιν 
τών συνετών καί τά μέσα τής αγαθοεργίας. Ας 
σταθώμεν λοιπόν ένώ δυνάμεθα- άς ζώμεν ώς άν
θρωποι μέλλοντές ποτε νά γηράσωσι· διότι πόσον 
φοβερόν κατά τήν γεροντικήν ήλικίαν στρέφων τις 
όπίσω τούς οφθαλμούς νά θεωρή πολυαρίθμους μω
ρίας, καί νά ένθυμίζηται τήν προτέραν εύρωστίαν καί 
περισσήν υγείαν του μόνον διά τών νοσημάτων, όσα 
αί καταχρήσεις αυτού έγέννησαν !»

’Ακούσαντες ταΰτα, πρώτον μέν εχασκον άλλή- 
λους έν σιωπή· τέλος δέ, άπεδίωξαν αυτόν, άρχμσαν- 
τες δλοι συμφώνως τρανόν καί συνεχή γέλωτα. Ο 
νέος, καίτοι συναισθανόμενος δτι ήσαν όρθά τά φρο- 
νήματά του, καί ό σκοπός του ευνοϊκός, ήδυνήθη μό
λις ν’ άνθέξη εις τήν φρίκην τού χλευασμού. Αλλ’ 
άνέλαβε τήν ησυχίαν του, καί έξηκολούθησε τήν ερευ
νάν του.

Κ ΕΦ Α Α . ΙΘ '. Ό  Βασιλόπαις ευρίσκει σοφόν άνέοα 
και ευόαίι/,ονα.

Ένώ μιά τών ήμερών περιεφέρετο εις τάς δδούς, 
είδεν εύρύχωρον οικοδόμημα, δπου διά τών άνεωγ- 
μένων θυρών άπαντες προσεκαλούντο νά είσέλθωσιν 
ήκολούθησε δέ τήν ροήν τού πλήθους/ καί εύρήκεν 
αίθουσαν ή σχολεϊον ρητορικής, δ'που καθηγηταί άνε-
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γίνωσκον μαθήματα εις το άκροατήριον αυτών. ’Ε
πέστησε τον όφθαλμόν επί τίνος σοφού, υψωμένου 
ύπέρ των έπιλοίπων, δστις διελέγετο μετά πολλοΰ 
τόνου περί τής κυβερνήσεως των παθών. Το βλέμ
μα του ήτο σεβάσμιον, δ τρόπος χαρίεις, ή προφορά 
ευκρινής, καί ή φράσις γλαφυρά. Δι’ ισχυρών λό
γων καί ποικίλων παραδειγμάτων Ιδειξεν δ'τι ή αν
θρώπινη φύσις εξευτελίζεται καί έξαχρειοΟται, όπό- 
ταν αί κατώτερα», δυνάμεις ύπερισχύσωσι κατά τών 
άνωτέρων δ'τι δπόταν ή φαντασία, ή μήτηρ τών πα
θών, άρπάση τήν δεσποτείαν του νοός, έ'πεται τό φυ
σικόν αποτέλεσμα τής ανόμου κυβερνήσεως, ταραχή 
καί σύγχυσις. Παρέβαλε το λογικόν προς τόν ή'λιον, 
δστις διαχύνει σταθερόν, όμοειδές, καί διαρκές φώς· 
τήν δέ φαντασίαν πρός μετέωρον, φαιδρώς μέν, αλλά 
προσωρινώς λάμπον, άτακτον τήν κίνησιν καί απα
τηλόν τήν διεύθυνσιν.

Διεκοίνωσεν επομένως τά διάφορα παραγγέλματα, 
δσα έδόθησαν κατά καιρούς πρός καθυπόταξιν τών 
παθών, καί παρέστησε τήν ευδαιμονίαν τών όσοι έκέρ- 
δησαν τήν άξιόλογον τούτην νίκην, έξ ής δ άνθρωπος 
καθίσταται ανώτερος του φόβου καί τής έλπίδος· δεν 
ίσχναίνεται πλέον υπό τού φθόνου, δεν έξάπτεται υπό 
τής οργής, δεν εκθηλύνεται υπό τής τρυφερότητος, 
ουδέ κατηφια έκ τής λύπης· αλλά βαδίζει άταράχως 
διά τών θορύβων ή θλίψεων τού βίου, ως δ ήλιος εξα
κολουθεί ομοίως τήν πορείαν του διά τού γαλήνιου 
ή του τρικυμιώδους ούρανου.

’Ανέφερε τά δνόματα πολλών ήρώων, οίτινες δέν 
έκινοΰντο υπό τής άλγηδόνος ή τής ηδονής, οίτινες 
εβλεπον άόιαφόρως δσα οΐ χυδαίοι καλοΰσιν ευτυχίας 
καί δυστυχίας. Προέτρεψε τούς άκροατάς του ν’ 
άπεκδυθώσι τών προλήψεων, καί νά δπλισθώσι κατά 
τών βελών τής κακίας ή τής τύχης διά τής άτρώτου 
υπομονής· συμπεραίνων ότι αύτη μόνον ή κατάστα- 
σις είναι ευδαιμονία, καί ότι ή ευδαιμονία αυτη είναι 
εις τήν εξουσίαν ενός έκαστου.

'Ο 'Ρασσέλας ήκροάσθη αυτόν μέ τό σέβας τό εις 
τάς διδασκαλίας άνωτέρου όντος όφειλόμενον, καί 
περιμείνας εις τήν θύραν, ταπεινοφρόνως έζήτησετήν 
άδειαν νά έπισκεφθή τόν τής αληθινής σοφίας εγκρα
τή τούτον άνδρα. Ο καθηγητής έδίστασε μίαν στιγ
μήν, άλλ’ ο 'Ρασσέλας έθηκε πουγγίον χρυσού εις 
τήν χειρά του, 8 έδέχθη έκεΐνος μετά χαράς τε 
καί θαυμασμού.

’Επιστρέψας πρός τόν Ιμλακον, « Εύρηκα σοφόν, 
είπεν δ βασιλόπαις, ίκανόν νά διδάξη παν δ,τι έχει 
τις χρείαν νά μάθη- δστις έκ τού άκλονήτου θρόνου 
τής λογικής καρτερίας επιβλέπει εις τά τού κόσμου, 
μεταβαλλόμενα υποκάτω αυτού. Λαλεϊ, καί ή προσ
οχή ενατενίζει εις τά χείλη του. Διαλέγεται, καί

ή πειθώ κλείει τάς περιόδους του. 'θ  άνήρ ούτος 
θέλει είσθαι ό οδηγός μου εις το μέλλον θέλω μάθει 
τήν διδασκαλίαν του, καί μιμεΐσθαι τήν ζωήν του.»

« Μή σπεύδε, είπεν ό Ιμλακος, νά έμπιστεύησαι, 
ή νά θαυμάζης τούς διδασκάλους τής ηθικής· ομι
λούν ώς άγγελοι, άλλά διάγουν ώς άνθρωποι.»

'θ  'Ρασσέλας, δστις δέν ήδύνατο νά έννοήση πώς 
ήτο τρόπος νά λαλή τις τόσον ίσχυρώς χωρίς νά αί- 
σθάνηται τήν δύναμιν τών ιδίων του λόγων, υπήγε 
μετ’ όλίγας ημέρας πρός έπίσκεψιν τού σοφού, άλλ’ 
έδυσκολευθη νά είσχωρήση. Γνωρίζων δμως τήν 
παντοδυναμίαν τού χρυσού, έφιλοδώρησε τούς θερά- 
ποντας, καί είσήλθεν οΰτω εϊς τό ενδότερον τού οίκου, 
δ'που εύρήκε τόν φιλόσοφον έν σκοτεινώ θαλάμω, μετά 
καθυγρων όφθαλμών καί ώχροΰ προσώπου. « Κύριε, 
είπεν, ήλθες εις καιρόν, καθ’ ον είναι άχρηστος πάσα 
ανθρώπινη φιλία· τό πάθος μου δέν δύναται νά θε- 
ραπευθή, ή ζημία μου δέν δύναται νά άναπληρωθή. 
'Η θυγάτηρ μου, ή μονογενής μου θυγάτηρ, ή πα
ρηγοριά τού γήρατος μου, ¿τελεύτησε τήν νύκτα Οπό 
πυρετού. Οί σκοποί μου, αί έλπίοες μου, έκοπησαν 
ήδη· είμαι τώρα μεμονωμένος, ξένος τής ανθρωπίνου 
κοινωνίας.»

« Κύριε, είπεν δ βασιλόπαις, δ θάνατος δέν πρέπει 
ποτέ νά έκπλήττη τόν σοφόν γνωρίζομεν δτι είναι 
πάντοτε πλησίον, καί διά τούτο πρέπει πάντοτε νά 
τόν περιμένωμεν.» — « Νεανίσκε, άπεκρίθη δ Φιλό
σοφος, δέν ήσθάνθης ποτέ, ώς φαίνεται, τήν οδύνην 
τού χωρισμού.» — « Ελησμόνησας λοιπόν τά πα
ραγγέλματα, είπεν δ 'Ρασσέλας, άτινα παρέδιδες 
μετά τόσον καταπειστικής ευγλωττίας; Η σοφία 
τάχα δέν έχει δύναμιν νά όπλίση τήν καρδίαν κατά 
τής συμφοράς ; Στοχάσου δτι τά μέν εξωτερικά 
πράγματα είναι φύσει μεταβλητά, ή δέ αλήθεια καί 
δ ορθός λόγος είναι πάντοτε τά αυτά.» «Ποίαν πα
ρηγοριάν, είπεν 6 τεθλιμμένος, δύναμαι νά λάβω έκ 
τής αλήθειας καί τού όρθού λόγου;—τί μέ χρησι- 
μεόουσι τώρα, έκτος νά μέ βεβαιώσωσιν δτι ή θυγά
τηρ μου δέν θέλει έπιστρέψει;»

Γ1 φιλανθρωπία δεν έσυγχώρησεν εις τόν βασι- 
λόπαιδα νά εξύβριση τήν αθλιότητα δι’ ελέγχου· 
δθεν άπήλθε, πληροφορηθείς τήν κενότητα τών ρη
τορικών ήχων, καί τό άνίσχυρον τών γλαφυρών φρά
σεων καί τετορνευμένων περιόδων.

Π Ε Ρ Ι Α Θ Α Ν Α ΣΙΑ Σ Τ Η Σ  Ψ Ϊ Χ Η Σ .
Αεί γαρ το φθοιρτον τοϊτο Ινδυσασθαι άφΟαρσίϊν, καί τδ θνητδν 

τοΰτο ΙνδΰιασΟαι αθανασίαν. Α '.  Προς Κορινθίους, ιέ. 53.

ΤήΝ άθανασίαν τής ψυχής μανθάνει δ Χριστιανός 
έκ τού Ευαγγελίου ώς θετικήν αλήθειαν δ Ιησούς 
Χριστός κατήργησε μέν τον θάνατον, έφώτισε δέ ζωήν
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καί αφθαρσίαν. ’Αλλά καίτοι άμετασαλεύτως πε
πεισμένοι περί τού μεγάλου τούτου δόγματος, τό 
όποιον είναι ή βάσις τής ηθικής, καί ή πηγή τοσού- 
των ηδονικών έλπίόων καί μυστικών αγαλλιάσεων 
τής άνθρωπότητος, αρμόζει δμως νά στοχαζώμεθα 
ένίοτε καί τάς φυσικάς άποδείξεις, έφ’ ών έπιστη- 
ρίζεται. Συνάγονται δέ αύται—

Πρώτον, έκτης φύσεως τής ψυχής, καί ιδιαιτέρως 
τής άϋλότητος αυτής, ήτις, καίτοι μή απολύτως 
αναγκαία είς τήν αιώνιον διάρκειάν της, άποδεικνύ- 
εται δμως σχεδόν γεωμετρικούς.

Καί τό θνητόν αύτό σώμα δέν χάνεται, δέν κα- 
ταστρέφεται είς μηδέν άλλά μόνον διαλύεται είς 
τά έξ ών συνετέθη· τά στοιχειά του λαμβάνουσιν 
άλλην μορφήν, άλλας συνθέσεις· ύπάρχουσιν δμως 
πάντοτε· ουδέ τό έλάχιστον μόριον άπόλλυται. Αλλ’ 
ή ψυχή είναι ουσία στοιχειώδης, άπλή, ανεπίδεκτος 
προσθήκης ή άφαιρέσεως. Καθώς λοιπόν ουδέποτε 
καταστρέφονται τά λοιπά στοιχειώδη, ουτω πρέπει 
νά συμπεράνωμεν έξ αναλογίας δτι καί αυτή εξακο
λουθεί νά υπάρχη μετά θάνατον. Πώς νά »υποθέσω* 
μεν οτι ή στοιχειώδης ψυχή καταστρέφεται, ενώ 
τίποτε άφ’ δσα δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν δέν κα- 
τεστράφη ποτέ άπό κτίσεως κόσμου ; ’Αφού ή άυ- 
λότης άποδειχ_θή, έ'πεται άναμφισβητήτως ή αθα
νασία.

Δεύτερον, Εκ τής φύσεως τού Υπερτάτου ’Οντος, 
τού οποίου ή δικαιοσ’ύνη, άγαθότης, σοφία, καί φι
λαλήθεια ένδιαφέρονται είς τό μέγα τούτο δόγμα.

Αλλ’ έκτος τούτων καί άλλων αρίστων έπιχει- 
ρημάτων υπέρ τής άθανασίας τής ψυχής, υπάρχει 
καί τό επόμενον δ'τι ή ψυχή, άδιακόπως προοδεύ- 
ουσα έπί τήν έαυτής τελειότητα, ουδέποτε δ'μως τε
λειοποιείται. Πώς δ'ύναταί ποτε νά είσέλθη είς τόν 
νούν τού ανθρώπου, δτι ή ψυχή, ή έπιδεκτική τοι- 
αύτης απείρου τελειοποιήσεως, ή έπιτηδεία νά προ- 
οδεύη έπί τό κρεΐττον καθ’ δ'λην τήν αιωνιότητα, κα
ταντά είς το μηδέν εύθύς σχεδόν αφού δημιουργη- 
θ ή ; Τοιαύται δυνάμεις έποιήθησαν άρά γε άσκό- 
πως ; Το κτήνος φθάνει είς σημεΐόν τι τελειότητος, 
ο ουδέποτε δύναται νά ύπερβή' μετ’ όλίγα έτη έχει 
δλας τάς γνώσεις, όσων ή φύσις αυτού είναι έπιδε
κτική· καί άν εζη μύρια έτη, ήθελεν είσθαι όποιον 
είναι τήν σήμερον. ’Εάν δέ καί ή άνθρωπίνη ψυχή 
εφθανεν ουτω είς τό άκρον τής τελειοποιήσεώς της, 
έάν αί δυνάμεις αυτής έλάμβανον πλήρη άνάπτυξιν, 
καί δέν επεδέχοντο περαιτέρω τινά έπέκτασιν, τότε 
ήμπόρει τις νά φαντασθή δ'τι ένδεχόμενον νά πίπτη 
είς αναισθησίαν, καί νά καταντά είς τό μηδέν. ’Αλλά 
ουνάμεθα νά πιστεύσωμεν δτι λογικόν 8ν, άδιακόπως 
προοδεύον έπί τό κρεΐττον, καί μεταβαΐνον έκ τελει

ότητος είς τελειότητα, άφού μόλις κυττάξη τά εργα 
τού Δημιουργού του, καί κάμη όλίγας άνακαλύψεις 
τής άπειρου αγαθότατος, σοφίας, καί δυνάμεώς του, 
πρέπει νά χαθή κατά τό πρώτον στάόιον τής πορείας 
του, καί περί τάς άρχάς τών έρευνών του ;

Θεωρούμενος δ άνθρωπος έν τή παρούση α»υτοΰ κα- 
ταστάσει, φαίνεται δτι έστάλθη είς τόν κόσμον μό
νον προς πληθυσμόν τού είδους του. Ετοιμάζει 
διάδοχον, καί αμέσως άφίνει τήν θέσιν του νά κάμη 
τόπον είς έκεΐνον. «Κληρονόμος έπί κληρονομώ, ώς 
κύμα έπί κύματι,» κατά τήν φράσιν τού όρατίου· —

_ -------------------------------------------------------------------------------ΗαεΓββ

ΓΙαοΓβάβιη 3ΐί3πα«, νβΐιιΐ ιιπθπ 8ΐιρβι*νοηίΙ αηάαιιι.
Φαίνεται ώς μή γεννώμενος ινα χαρή τήν ζωήν, 
άλλ’ ίνα μεταδώση αυτήν είς άλλους. Τούτο δέν 
είναι παράδοξον ώς πρός τά ζώα, άτινα έπλάσθησαν 
διά τήν ήμετέραν χρήσιν, καί δύνανται νά τελειώ- 
σωσι τό έργον των είς όλίγον καιρού διάστημα. Ο 
μεταξοσκώληξ, άφού περιτυλιχθή είς τό λεπτόν του 
ύφασμα, γεννά τά ώά του., καί άποθνήσκει. ’Αλλ’ 
ό άνθρωπος ουδέποτε δύναται νά λάβη δσας ή ψυχή 
αύτοΰ έπιδέχεται γνώσεις, δέν ευκαιρεί νά καθυπο- 
τάξη τά πάθη του, νά στερεώση τήν ψυχήν του είς 
τήν αρετήν, καί νά φθάση είς τήν τελειότητα τής 
φύσεώς του, πριν έπιπέση κατ’ αυτού ή ψυχρά χ.είρ 
τού θανάτου. Καί ήθελέ ποτε δ πάνσοφος Θεός δη
μιουργήσει τοιαΰτα ένδοξα πλάσματα διά τόσον χα- 
μερπές τέλος ; Είναι δυνατόν νά άγάλληται είς τήν 
παραγωγήν τοιούτων νοητικών έκτρωμάτων, τοιού- 
των βραχύβιων λογικών όντων; Μάς εδωκε δυνά
μεις, αΐτινες ποτέ νά μή άναπτυχθώσιν ; ’Επιοεκτι- 
κότητας, αΐτινες ποτέ νά μή ευχάριστηθώσι; Πώς 
δυνάμεθα νά ευρωμεν εις τήν πλάσιν τού άνθριόπου 
τήν σοφίαν εκείνην, ήτις λάμπει καθ’ δλα τά εργα 
τού 'ϊψίστου, έάν δέν βλέπωμεν τόν κόσμον τούτον 
ώς τροφεΐον μόνον διά τόν μέλλοντα, καί πιστεύω- 
μεν δτι αί διάφοροι γενεαί τών λογικών όντων, αΐ
τινες άνίστανται καί πίπτουσι μέ τοιαύτην ταχύτητα 
διαδοχής, λαμβάνουσιν ένταύθα μόνον τά πρώτα 
στοιχεία τής ύπάρξειυς των, καί μεταφυτεύονται άκο- 
λούθως είς φιλικώτερον κλίμα, δπου νά έξαπλόνων- 
ται καί ν’ άνθώσιν είς αιώνας αιώνων ;

Δέν υπάρχει,^κατά τήν γνώμην μου, στοχασμός 
ήδύτερος ή θριαμβευτικώτερος παρά τούτον, δ'τι ή 
ψυχή βαδίζει άδιακόπως πρός τήν τελειοποιήσω αυ
τής, χωρίς ποτέ νά φθάνη είς τέρμα τι. Τό δ'τι ή 
ψυχή προοδεύει έκ δυνάμεως είς δύναμιν, τό δ'τι μέλ
λει νά λάμπη διά παντός έν δόξη άείποτε έπαυξα- 
νομένη, τό δτι θέλει προσθέτειν άρετήνέπί άρετή,καί 
γνώσιν έπί γνώσει καθ’ δλην τήν αιωνιότητα, είναι 
σκέψεις θαυμασίως ευχαριστούσα», τήν είς τον νούν
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του άνθρώπου έμφυτον φιλοτιμίαν. Τωόντι, καί εις 
τον Θεόν αυτόν πρέπει να ήναι τερπνόν θέαμα νά 
βλεπ·/] τήν ποίησιν αύτου διά παντός καλλυνομένην 
ένώπιο'ν του, καί προσεγγίζουσαν αύτω διά μεγαλη- 
τέρας δμοιότητος.

Με φαίνεται δέ ότι καί μόνος ουτος ό στο^ασμ.ος 
τής επί το τελειότερου αδιάλειπτου προόδου των πε
περασμένων πνευμάτων άρκεϊ νά σβέση πάντα φθό
νον των κατωτέρων φύσεων, καί πασαν περιφρόνησιν 
των άνωτέρων. Ο άγγελος, οστις φαίνεται τώρα 
ώς θεός εις τήν άνθρωπίνην ψυχήν, γνωρίζει κάλλι- 
στα οτι έν τω διαστήματι τής αίωνιότητος θέλει 
φθάσειν ή Ιποχή, καθ’ ήν τό ανθρώπινον πνεύμα θέλει 
είσθαι τόσον τέλειον, δσον αυτός είναι τώρα· καί μά
λιστα καθ’ ήν θέλει τοσούτον υπερβαίνει τον βαθμόν 
αυτόν τής τελειότητας, όσον ήδη καθυστερεί. ’Αλη
θεύει μέν οτι ή υψηλοτέρα εκείνη φύσις έτι προβαί
νει, και ούτω διατηρεί τήν άπόβτασιν καί τήν· υπερ- 
οχήν είς τήν κλίμακα τής ύπάρςεως' αλλά γνω
ρίζει ότι, δσον υψηλή καί _άν ήναι ή παρούσα θέσις 
της, ή κατωτέρα φύσις θέλει επί τέλους άναβήν είς 
αυτήν, καί λάμπειν έν όμοιοβάθμω δόξη.

Μετά πόσης έκπλήξεως καί σεβασμού πρέπει νά 
έγκύπτωμεν εις τάς ήμετέρας ψυχάς, οπού υπάρχου- 
σι τοιούτοι κεκρυμμένοι θησαυροί άρετής καί γνώ- 
σεως, τοιαυται ανεξάντλητοι πηγαί τελειότητος ; 
Λεν γνωρίζομεν είσέτι τί θέλομεν άπογείνειν, ουδέ 
συνέλαβε ποτε άνθρωπος ούτε θέλει ποτέ συλλάβει 
τήν δόξαν, ήτις θέλει πάντοτε έπιφυλάττεσθαι αύτω. 
Η ψυχή, ώς προς τον Ποιητήν αυτής θεωρουμένη, 

είναι ώς μία των μαθηματικών εκείνων γραμμών, 
αίτινες εμπορούν αιωνίως νά πλησιάζωσιν είς άλλην 
τινά χωρίς ποτέ νά δυνηθώσι νά τήν έγγίξωσι· τί 
οε πλειοτερας άγαλλιάσεως πρόξενον παρά τό νά θε- 
ωρώμεν ημάς αυτούς ώς διηνεκώς πλησιάζοντας είς 
Εκείνον, δστις είναι τό άκρον ού μόνον τής τελειό
τητος, αλλά καί τής ευδαιμονίας;

Ο Ε Ξ Ο Ρ Ι Σ Τ Ο Σ .  (Συνέχεια χαί τέλος. Ί δ ε  Σελ. 27- 31.)

IH N  επαύριον υπήγα εις της Λουΐζης, νά συνοδεύσω αυτήν είς 
το παλατιον. Γήν εύρηκα ώε πενθηφορούσαν, και διόλου άκαλ- 
λώπιστον αλλά το ωχρόν μελαγχολικβν ύφος τής καλλονής της 
ηύξάνετο μάλλον ή ήλαττοΰτο υπό τής άπλο'τητος καί βαθύτητος 
του ιματισμού της.

Ε ις τήν πύλην των ανακτόρων διεχιυρίσθημεν*—εκείνη μέν 
εϊσήλθεν, έγώ δ’ εν τή  άμάξη καθήμενος περιέμενον τήν επιστρο
φήν της. Αφού ¿παρουσίασε τδ εϊσιτήριον γράμμα, ώδήγησεν 
αυτήν εις τον ιδιαίτερον Θάλαμον του αύτοκράτορος δ έν ύπηοεσία 
άςιωματικος, και, ειπών είς αυτήν νά περιμείνη, έξήλθεν. Έ στάθη 
μόνη περί τά δέκα λεπτά, καθ’ Sv καιρόν, ώς με είπε πολλάκις 
μετεπειτα, παρ ολίγον νά λειποθυμήση. Έ π ί  τέλους, ήκούσθη 
βημα εις τον προσεχή θαλαμον ή Ούρα ήνοιξε, καί δ αύτοκρά-

τωρ εϊσήλθεν. Ή  Λουίζα, άμα τον είδεν, αύτομάτως πως έγο- 
νυπέτησε, καί, αδυνατούσα νά ευρη λέξεις, συνέδεσε τάς χεϊράς 
της εν άφώνω Ικεσία.

« ’Ανάστα!» είπε φιλοφρόνως δ αύτοκράτιορ, πλησιάζων προς 
αυτήν. « Ή δ η  μ ’ έλάλησαν περί του αιτήματος σου. Θέλεις άδειαν 
νά ένωθής μετά έξορίστου;»

« Ναι, μεγαλειότατε, άν ηναι δυνατόν ν’ αξιωθώ τοιαύτης χά - 
ριτος.»

«Δεν είσαι ούτε ή αδελφή, ούτε ή σύζυγος αύτού, νομίζω ;»
« Ε ίμ α ι ή φίλη του, μεγαλειότατε,» άπεκρίθη ή άθλια Λουΐζα, 

έρυθριώσα· «πρέπει δε νά έχη μεγάλην ανάγκην φιλικής περι- 
ποιήσεως.»

« Έξεύρεις άτι κατεδικάσθη νά μένη διά βίου εξόριστος είς χά>- 
ραν,δπου μόλις υπάρχει τετράμηνον έαρ, τό δ’ έπίλοιπον τού ενι
αυτού είναι φοβερός χε ιμ ώ ν ;»

« Τό έξεύρω, μεγαλειότατε.»
«Έξεύρεις καί οτι δέν έχει ούτε βαθμόν, ούτε περιουσίαν, ούτε 

τίτλον,— οτι είναι πτο>χότερος τού πτωχοτάτου επαίτου τής Πε- 
τρουπόλεοις;»

« Μάλιστα, μεγαλειότατε.»
« Ε χεις άναμφιβόλιυς περιουσίαν τινά, πόρους ίδιους σου;»
« Φ ε υ ! μεγαλειότατε- δεν έχω τ ίπο τε! Χθες είχον τριάκοντα 

χιλιάδας βούβλια, συναχθέντα εκ τής πωλήσεως όλης τής ιδιοκτη
σίας μου, αλλά καί τήν μικράν ταύτην ποσότητα μοϋ έκλεψαν.»

«Τό γνωρίζω· διά πλαστού γράμματος. Ή το μάλλον ή κλο
πή, ήτον ιεροσυλία" καί άν ποτε φωραθή δ πράξας αυτήν, θέλει 
τιμωρηθήν ώς εάν είχε συντρίψει κιβώτιον ελεημοσύνης έν εκκλη
σία. Ά λ λ ’ είναι τρόπος νά άναπληοώσης τήν ζημίαν σου.»

« Πώς, μεγαλειότατε ;»
« Είδοποίησον τήν οικογένειαν αυτού περί τής συμφοράς σου. 

Είναι πλούσιοι, καί Θέλουν σέ βοηθήσει.»
«Ευχαριστώ τήν Έμετέραν Μεγαλειότητα' άλλά δέν θέλω βο

ήθειαν είμή παρά τού Θεού.»
« ’Αλλά χωρίς χρημάτων πώς νά δδοιπορήσης; Δεν έχεις φί

λους νά σέ βοηθήσωσι;»
« Μή με κατακρίνετε, μ.εγαλειότατε· άλλά δεν καταδέχομαι νά 

δανεισθω δσα αδύνατον ήθελεν είσθαι νά έπιστρέψο». Σκοπεύιο 
νά πωλήσω τά μικρά λείψανα τής περιουσίας μου, καί ουτω θέλω 
συνάξει δύο ή τρεις χιλιάδας βούβλια.»

«Αυτά μόλις άρκούσι διά τό τεταρτημόριου τής ίδού. Γνωρί
ζεις τήν άπόστασιν άπ’ έδώ είς Τοβόλσκαν, άθλία μου κόρη ;»

«Μάλιστα, μεγαλειότατε· περί τάς οχτακόσιας Γαλλικάς λεύ
γας.»

« Και πώς θελεις περάσει τάς πεντακοσίας ή Ιςακοσίας λεύγας, 
αιτινες θέλουσι μείνειν ακόμη αφού δαπανηθή τό τελευταίου σου 
βούβλιον ;»

« Εδρίσκονται πόλεις έπί τού δρόμου, μεγαλειότατε. "Οταν 
φθάσω είς πόλιν τινά, θέλω έργάζεσθαι έως ν’ αποκτήσω ικανά 
χρήματα προς έξακολούθησιν τής δόοιπορίας μου μέχρι τής προσε
χούς πόλεως.»

« Ούτω έμπορεΐς νά υπάγης έως είς τήν Πέρμαν,» άπήντησεν 
δ αύτοκράτοιρ· « άλλά μετέπειτα έχεις τά Ουράλια όρη, καί τε- 
λειονει ή Ευρώπη. Έκεΐθεν ολίγας μόνον σποράδην κώμας θέ
λεις άπαντήσει μακράν άπ’ άλλήλων· ξενοδοχεία δέν υπάρχουσιν 
επι τού δρομου, άλλά μεγάλοι ποταμοί άνευ γεφυρών ή πορθμείων, 
τους δποίους περνώσι διά κινδυνωδών δηχών, οθεν πολλάκις πα- 
ρασυρονται άνθρωποι καί ΐπποι.»

«Μεγαλειότατε, δταν φθάσω είς τους ποταμούς, Θέλουν είσθαι
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παγωμένοι" διότι μανθανω οτι εις τάς χχυρας εκείνας δ χειμων 
αρχίζει πολύ πλέον ενωρίς παρά είς τήν Πετρούπολιν.»

« Τ ί!»  έξεφώνησεν δ αύτοκράτωρ, έκπεπληγμένος- «σκοπεύεις 
νά κινήσης τώρα—νά έκτελέσης τοιαύτην οδοιπορίαν τον χειμώνα;»

« Τον χειμώνα πρέπει νά ήναι μάλλον άνυπόφορος ή μοναξια 
του.»

« ’Αδύνατον ! Τοιαύτη έπιχείρησις ήθελεν είσθαι μανιώδης.»
« ’Αδύνατον, εάν ούτιο εύδοκή ή Λ  μετερα Μεγαλειοτης. Ποιος 

δύναται ν’ άπειθήση εις τήν Ύμετεραν Μεγαλειότητα;»
« Έ γ ώ  δεν σ’ έμποόίζυ>* άλλά βεβαιιος το ιόιον σου λογικον 

καί αί τρομεραΐ δυσκολίαι πρέπει νά σ εμποοισωσι.»
« Μεγαλειότατε ! αύρων θέλω κινήσει.»
« Ά λ λ ’ εάν χαθής έπ ί τού δρόμου;»
« ’Εάν έγώ χαθώ, μεγαλειότατε, εκείνος δεν χάνει τίποτε" διότι 

ούτε μήτηρ, ούτε θυγάτηρ, ούτε αδελφή του εΤμαι, άλλά μόνον 
εταίοα του—τουτέστι γυνή, ήτις ούδεν άπολαμβάνει δικαίωμα έν 
τή κοινωνία, καί ήτις πρέπει νά στοχάζηται καλότυχου εαυτήν, 
έάν δ κόσμος τήν θεωρή μόνον μετ’ άδιαφορίας. Ά λ λ ’ εάν δυ- 
νηθώ ποτε νά φθάσω έκεϊ, θέλω είσθαι τό παν είς αυτόν—μήτηρ, 
αδελφή, οικογένεια, καί φίλοι. Θέλομεν είσθαι δύο νά υποφέρω- 
μεν άντί ενός, και Θέλουσι μετριασθή τά δεινά τής φοβέρας έκεί- 
νης έξορίας. Βλέπετε, μεγαλειότατε, οτι άνάγκη πασα νά υπάγω, 
καί μάλιστα μίαν ώραν άρχήτερα.»

« Έ χ ε ις  δίκαιον, είπεν δ αύτοκράτωρ, ένατενίζων είς αυτήν, 
καί πλέον δέν έναντιούμαι είς τήν άναχώρησίν σου.»

Έ σήαανε κωδώνιόν τ ι, καί δπασπιστής έπαρουσιάσθη.
« Παρευρίσκεται δ Δέκαρχος Ίβανός ;»
« Περιμένει τάς διαταγάς τής Ύμετέρας Μεγαλειότητος.»
«Νά είσέλθ^.»
Ό  υπασπιστής προσκυνήσας έξήλθε. Μετά δύο λεπτά ήνοιξε 

πάλιν ή θύρα, καί δ Δέκαρχος Ίβανός έμβήκεν είς τον θάλαμον· 
έπειτα έστάθη, όρθιος καί άκίνητος, έχων τήν μίαν χεΐρα επί τής 
βαφής τού έπανωφορέματός του, τήν δέ άλλην έπί τού στήθους.

« Πλησίασον,» είπεν δ αύτοκράτωρ, αύστηρώ τόνω.
Ό  Δέκαρχος «προχώρησε τέσσαρα βήματα, καί πάλιν ώ π ι-  

σθοδρόμησεν είς τήν προτέραν θέσιν του.
« Πλησιέστερον !»
Ά λ λ α  τέσσαρα βήματα έφεραν τον Ίβανόν είς τήν τράπεζαν 

τού αύτοκράτορος.
« Σύ είσαι δ Δέκαρχος Ίβανός ;»
« Μάλιστα, μεγαλειότατε.»
« Σύ έπεστάτεις τήν έ'κτην μοίραν τών δέσμιων;»
« Μάλιστα, μεγαλειότατε.»
« ΕΤχες διαταγάς νά μή άφήσης τούς δεσμ.ίους νά συγκοινω- 

νήσωσι μεθ’ οίουδήποτε;»
Τήν φοράν ταύτην ώς νά περιεπλέχθη ή γλώσσα τού δεκάρχου, 

καί έπρόφερε τήν κατάφασιν όχι τοσον σταθερω τονω.
« 'Ο  Κόμης Αλέξιος Β— ήτον εΐς έκ τών υπό σέ δεσμίων, καί 

έναντίον τών διαταγών σου άφήκας αύτόν νά λάβη δύο συνεντεύ
ξεις μετά τής μητρός καί τών αδελφών του. Έ γνώριζες εις ποίαν 
ποινήν ¿κινδύνευες νά υποπέσης διά τοιαύτης πράξεω ;;»

'Ο  Ίβανός ώχρίασε, καί ήναγκάσθη νά έπιστηριχθή είς τήν 
τράπεζαν.

« Συγγνώμην, μεγαλειότατε !» είπε βαθέως άναστενάξας.
Ή  Λουΐζα έμελλε νά λαλήση, άλλ’ δ αύτοκράτωρ τήν χεΐρα 

κινήσας έμπόδισεν αυτήν. Μετά στιγμιαία·/ δέ σιωπήν—
« Σε συγχωρώ,» είπεν δ αύτοκράτωρ-
'Ο  στρατιώτης άνέσανεν. 'Η  Λουΐζα εχυσε δακρυον χαρας.

« Πού άφήκας τον Κόμητα Β— ;»
« Είς τό Κόσλοβον, μεγαλειότατε.»
« ΓΙάλιν νά κινήσης, καί νά συνοδεύσης έως έκεΐ τήν κυρίαν 

ταύτην.»
« Ώ ,  μεγαλειότατε!» άνέκραξεν ή Λουίζα,ήτις ήρχ’.σε νά κα- 

ταλαμβάνη τήν πλαστήν αύστηρότητα τού κυριάρχου.
«Ν ά τήν υπακούης καθ’ όλα, έφ’ όσον ή άσφάλειά της συγχω- 

ρεϊ, καί ένθυμού ότι διά τήν ζωήν αύτής θέλει είσθαι ύπεύθυνος 
ή κεφαλή σου· έάν δέ, όταν έπιστρέψης, μοί φέρης παρ’ αύτής 
έπιστολήν διαλαμβάνουσαν οτι εύχαριστήθη μέτήν  διαγωγήν σου, 
θέλω σέ κάμει πεντηκόνταρχον.»

« Ευχαριστώ, πάτερ,» εΤπεν δ Ίβανός, λησμονών μίαν στιγμήν 
τήν στρατιωτικήν αύτοΰ τραχύτητα, καί γονυπετών. Ό  αύτο
κράτωρ έδωκεν αύτω τήν χεΐρά του νά τήν άσπασθή, ώς συνει- 
θίζει καί προς τούς εύτελεστάτους τών υπηκόων του. Ή  Λουί
ζα έμελλε νά πόση είς τούς πόδας του, καί νά άσπασθή τήν άλ
λην χειρ«, άλλ’ δ αύτοκράτωρ τήν εμπόδισε.

« Εΐσαι τωόντι ειλικρινής καί άξιοθαύμαστος γυνή, είπεν 
έπραξα δι’ έσέ παν ότι δύναμαι. Ό  Θεός νά σ’ εύλογήση καί 
νά σέ προστατεύη.»

«Ή ,  μεγαλειότατε ! έξεφώνησεν ή Λουίζα- πώς δύναμαι νά 
δείξω τήν εύγνωμοσύνην μου! »

« “Οτ α ν  προσεύχησαι υπέρ τού τέκνου σου, είπεν δ αύτοκρά
τωρ, προσεύχου καί υπέρ τού ίδικοΰ μου.» Καί κυματίσας εύ- 
υ,ενώς τήν χεΐρά του, έξήλθε τού θαλάμου.

Έπανελθούσα οίκαδε ή Λουίζα, εδρήκε μικρόν φάκελλον σταλ- 
θέντα παρά τής αύτοκρατορίσσης έν τώ διαστήματι τής άπουσίας 
της, καί περιέχοντα τριάκοντα χιλιάδας βούβλια.

ΕΤχε συμφωνηθή μεταξύ μας νά συνοδεύσω τήν Λουίζαν μέ
χρι τής Μόσχας, πόλεως, ήν έπεθύμουν νά ίδ ω 'ά π ’ εχεΐ δέ νά έξα- 
κολουθήση τήν δδοιπορίαν υπό τήν διεύθυνσιν τού Ίβαναΰ. Τήν 
έπαύριον τής μετά τού αύτοκράτορος συνεντεύξεως, μας έφερεν δ 
Ίβανός άμαξαν τόσον δυνατήν καί κομψήν, ώστε μεγάλυ>ς έθαύ— 
μαζον, Ιωσού παρετήρησα έπί μιας τών κογχών αύτής σημεΐά τινα 
τών αύτοκρατορικών ιπποστασίων. Ή τον άριστον οδοιπορικόν 
όχημα, μέ διφθέραν (γούναν) κατεσκεπασμένον έσωθεν. Έ κρά- 
τει δέ καί διαταγήν δ Ίβανός, δυνάμει τής δποίας ήθελον μας χο- 
ρηγεϊσθαι ίπποι καθ’ 0λον τον δρόμον, δαπάνη τού αύτοκράτορος. 
Ή  Λουίζα έμβήκεν είς τήν άμαξαν μετά τού βρέφους είς τάς άγ- 
κάλας της· έγώ έκάθισα πλησίον αύτής· δ Ίβανός έπηδησεν εΐς 
τήν έξωθεν έδραν, καί μετ’ ολίγα λεπτά όιδεύομεν πρός τήν Μό- 
σχαν.

Ή  Κόμησσα καί αί θυγατέρες αύτής ύπεδέχθησαν μέ άνοικτάς 
άγκάλας τήν Λουίζαν. “Ενεκα τής βαθείας καί καθαρας άγάπης 
της παρέβλεπον καί έλησμόνουν τό είδος τών μετά τού Αλεξίου 
σχέσεων της. θάλαμον τής είχον ήδη ήτοιμασμένον καίτοι δε 
μεγάλως έπιθυμούσαι ν’ άπολάβη δ υιός καί άδελφός των συντρο
φιάν καί παραμυθίαν είς τήν εξορίαν του, τήν παρεκάλουν όμως 
νά διαχειμάση έν Μόσχα, μάλλον ή νά κινουνευση διά τοσονμα- 
κρυνής δόοιπορίας''κατά τήν προσεγγίζουσαν κακήν ώραν τού ενι
αυτού. Ά λ λ ’ ή Λουίζα ήτον άκαμπτος. Δύο ήμε'ρας μόνον συγ- 
κατένευσε νά μείνη. Ήναγκάσθη όμως ν’ άφήση τό τέκνον της 
υπό τήν επιμέλειαν τής μάμμης του, καθότι ήθελεν είσθαι μανία 
νά πράξη άλλως πως.

Καί είς έμέ είχε προσφερθή δωμάτιον έν τώ  οίκω τής Κομήσ- 
σης, άλλ’ ¿προτίμησα νά καταλύσω είς πανδοχεϊον, ώστε άκωλυ- 
τως νά δαπανώ τον καιρόν μου έπισκεπτόμενος τά έν Μόσχα αξιο
περίεργα. Πρός τό δειλινόν τής δευτέρας ήμέρας υπήγα είς τής
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Κομησσης. Επροσπαθουν δε και πάλιν αί κυρίαι νά καταπεί- 
σιυσι την Λουίζα ν νά άναβάλη εις άρμοδυότερον καιρόν την δδοι- 
ποριαν της. ’ Λ λλ ουτε λόγοι ούτε δεήσεις τήν έκίνουν- ήτον 
αποφασισμένη νά αναχώρηση τήν επαύριον. “Οθεν μ ’ έπροσκά- 
λεσαν αί κυριαι νά προγευματίσωμεν δμοΰ, και νά παρευρεθώ 
εις τήν άναχώρησιν.

Προ τινων ήμερων διενοουμην τι, τδ όποιον ήδη άπεφάσισα 
να εκτελεσω. ΈσηκώΟην ενωρίς τήν επιούσαν, και ήγόρασα δι- 
φθερινον έπανωφόρεμα και πίλον, χονδρά όιφδερωμένα δποδήματα, 
μ.ιαν καραβίναν, και Ιν ζεύγος έπιστολίω ν—άφού δε παρέδωκα 
ολα ταύτα εις τον Ίβανόν, και τον παρεκάλεσα νά θέση αυτά έν 
τή  άμάξη, ετάχυνα εις τής Κομήσσης Β — .

Μετά τδ πρόγευμα, ή άμαξα επλησίασεν εις τήν θύραν. Ή  
Κομησσα και αί θυγατέρες της ένηγκαλισθησαν καί κατησπάσθη- 
σαν τήν Αουιζαν. Ή λθε και πρδς εμέ, καί έξετεινε τήν χεΐρά 
της. Εκαμα κίνημα τι ως δια νά βοηθήσιο αυτήν νά άναβή έπι 
της αμαξης. « Τ ί!»  είπεν εκπεπληγμένη, « δεν με άποχαιρετας;»

« Διά τ ί ;»
« ’Αναχωρώ »
« Και έγιό.»
« Καί σ υ !»
« Μαλιστα. Ενθυμείσαι τον Περσικδν μύθον—ότι τδ λιθάριον 

μεταξύ των ροώων ευρισκόμενόν έλαβε μέρος τής ευωδίας των.»
« Λοιπόν
ο Λοιπον, κυρία μου, έλαβον κάγώ μέρος της ίδικής σου άφοσι- 

οισειος, και θελω υπάγει μετά σου εις τήν Τοβόλσκαν- άφού δέ 
σε πκραδωσω ασφαλή καί σιοαν εις τον Κομητα, θέλω έπιστρέψει.»

Η Λουϊζα μ ’Τκότταξεν ασκαρδαμυκτί- « Δεν έχω κάνέν δι
καίωμα, είπε, να σ εμποοίσυο άπδ καλήν πραξιν—ελθε. »

Η Κομησσα και αί θυγατέρες της έδάκρυον. « Τδ τέκνον μου ! 
τδ τεκνον^μου! » άνέκραξεν ή Λουίζα, ήτις μέχρι τής παρούσης 
στιγμής ειχε διαμεινει σταθερά- αλλά περιεχύθη άπδ δάκρυα, 
ενώ τελευταίαν φοράν Ινηγκαλίζετο τδ βρέφος της.

« Σας αφινομεν υγείαν! σας άφίνομεν υγείαν! » Ή  μάστιξ 
εκροτησεν--οι τροχοί έτριξαν—οί ίπποι έβάδιζον ταχέω ς—καί 
ήμεθα ηδη επι του εις Σιβερίαν δρόμου. Η μέραν καί νύκτα 
ώδοιποροΰμεν- άφήκαμεν όπίσω τάς πόλεις Ποκρόβ, Βλαδιμίρ, 
Νιζνι-Νοβογορδδ, Κασάν. « Ταχυτερον! ταχύτερον ! » έκραζεν 
ο Ιοανδς πρδς έκαστον νέον ήμεροδρόμον, προθυμούμενος, εΐ δυ- 
νατδν, νά περάσωμεν τά Ουράλια όρη πριν χιονίση. Τάς μ ε 
ταξύ Μόσχας καί Πέρμης αχανείς πεδιάδας διέβημεν μετά τρο- 
μερας ταχύτητος. ’Αλλ’ βτ’ εφθάσαμεν εις τήν πόλιν ταύτην, ή 
Λουΐζα ήτον άπηυδημένη τοσοϋτον, ώστε είπα εις τδν Ίβανδν 
ότι πρέπει νά σταθώμεν μίαν νύκτα. Έδίστασεν ολίγον, έπειτα, 
κυττάξας τδν ούρανδν, ¿¡στις ήτο μαύρος και κατηφής, « Καλήτε- 
ρον, είπε, νά μείνωμεν- μετ’ ού πολύ θέλει χιονίσει, καί προτιμώ 
νά χιονίση πριν άρχίσωμεν παρ’ ενω Ικτελοϋμεν τήν οδοιπορίαν 
μας.» Τ Ι πρόρδησίς του άπέβη αληθής· τήν επαύριον ή χιών 
ήτον ένα πηχυν βαθεΐα εις τάς οδούς τή ς Πέρμης.

Ό  Ίβανδς έπεθύμει τώρα νά καθίση έως νά γένη τδ ψύχος 
δριμυτερον, ώστε νά σκληρυνθή ή χιών, καί νά παγώσωσιν οί 
ποταμοί. Ά λ λ ’ άπαντες οί λόγοι του έπεισαν τήν Λουίζαν νά 
περιμείνη ουο μόνον ήμέρας. Κατά τήν τρίτην πρωίαν έκινή- 
σαμεν, άφήσαντες τήν καλήν άμαξαν, καί εισελθόντες εις μ.ικρόν 
τ ι όχημα άνευ ελατηρίων.

ΓΙροβαίνοντες ευρίσκομεν τδ ψύχος επί μάλλον καί μάλλον 
έπαισθητδν, καί εις τους πρόποδας των Ούραλίων ηύξησεν επ ί το- 
σ νότον, ώστ’ έκρίναμεν εύλογον αντί των τροχών μας νά μετα-

χειρισθώμεν Ιλκηθρον. Πρ δς έκτέλεσιν δε τής μεταβολής ταύ- 
της, εσταθημεν εις άθλίαν τινά κώμην, συνισταμένην εξ είκοσι 
περίπου καλυβών, καί είσήλθομεν εις πενιχρότατου οίκημα, χρη
σίμευαν και ώς ταχυδρομείου καί ώς τδ μόνον ξενοδοχείου τού 
χωρίου. ’Οκτώ ή εννέα άνθρωποι, άγωγιάται τδ επάγγελμα, 
ήσαν συσσωρευμένοι πέριξ μεγάλης τινδς πυρκαιας, αναμμένης 
εν τω κέντρω τού δωματίου, ό δε καπνδς αυτής εξήοχετο δι’ οπής 
έν τη στέγη. ’Ολίγον μας έκύτταξαν είσερχομένους- άλλ’ 0τε 
άφήοεσα τδ έπανιοφόρεμα, ή στολή μου Ικαμεν αυτούς νά παοα- 
χωρήσωσιν εις ήμας τδν καλήτερον τόπον. ’Ερωτήματα τινα 
περί δείπνου έκαμαν τδν πανδοχέα νά μέ χάσκη έξεστηκώς, μοί 
προσέφερε δε σκληρόν τι μαΰρον ψωμίον ώς τδ μόνον βρώσιμον 
έν τω οίκω αυτού. Ό  Ίβανδς όμως έπρομηθεύθη ζευγάριον 6ρ- 
νίθιον, αίτινες εις βραχύτατου διάστημα έμαδίσθησαν, καί ή μέν 
εξ αυτών έρβίφθη εις βράζον ύδωρ, ή δ’ άλλη έκρεμάσθη κατέμ - 
προσθεν τής φλογός. Μετά τδ δείπνου, τυλιχθέντες εις τάς δι- 
φθέρας μας, έπλαγιάσαμεν επί τού εδάφους, διότι φυσικά εις 
τοπον τοιούτον κλίναι δεν ευρίσκοντο.

Πριν χαράξη, ¿ξύπνησα, καί εύρηκα τδν Ίβανον καί τους άγω - 
γιάτας ήδη έπι ποδδς, καί συμβουλευομένους άν έπρεπε νά έξα— 
κολουθήσωμεν τήν όδοιπορίαν μας. Τ δ ζήτημα έλύθη καταφατι- 
κώς- οί άμαξηλάται έτάχυναν νά βάλωσι τά λέπαδνα (χάμουρα) 
των ίππω ν των, έγώ  δε υπήγα νά θεωρήσω τδ άμάξιόν μας εις 
τού σιδηρουργού, οστις είχεν ήδη άφαιρέσει τούς τροχούς, καί βά- 
λειν άντ’ αυτών τδ έλκηθρον. Ό  Ίβανδς έν τώ μεταξύ έζήτει 
τρόφιμα, καί μετ’ δλίγον έπέστρεψε με εν χοιρομήριον, μέ άρ
τον μετρίας ποιότητος, καί μέ πέντε ή Ιξ βωκάλια έρυθρού τ ί 
νος βακίου, κατεσκευασμένου, νομίζω, άπδ τού φλοιού της σημύδας.

’Ε πί τέλους, τά πάντα ήτοιμ,άσθησαν, καί ’ κινήσαμε·', τού 
έλκηθρου ήμών ^προηγουμένου, επομένων δέ των άμαξίων των 
άγωγιατών. Ο ί νέοι μας σύντροφοι, κατά συνήθειαν παλα ιόθεν 
υπάρχουσαν μεταξύ των, είχον εκλέξειν ένα ώς άρχηγδν, οστις διά 
τής πείρας καί φρονήσεώς του νά διευθυνη τά κινήματα τής συνο- 
δίας, καί οστις καθ’ όλα καί νά διατάττη καί νά ύπακούηται. 
'Ο  εκλεχθείς κατά τήν περίστασιν ταύτην εκαλείτο Γεοοργιος, 
άνήο, όστις έφαίνετο μέν πεντηκοντούτης, ήτο δέ, ώς μετ’ έκ- 
πλήξεως έμαθον, εβδομηκοντούτης καί επέκεινα. Ήτον εύρω
στος, ίσχυρδς, μέλανας διαπεραστικούς έχιον οφθαλμούς, σκιαζομε’- 
νους υπο δασυτάτιον δφρύων. 'Ο  ιματισμός του συνίστατο έκ 
μάλλινου χιτώνος καί βρακιών, διφθερίνου πίλου, και προβέας— 
ταύτης τδ μαλλωτδν μέρος ήτον ¿στραμμένου εντός. ’Εκ τής 
περί τήν όσφύν αυτού δερμάτινης ζιόνης έκρέμαντο δύο ή τρία 
πέταλα, μετάλλινη περόνη καί κουτάλων, μακρά τις μάχαιρα, 
μικρδν σκέπαρνον, καί είδος σάκκου, έν ώ είχε σύριγγα, καπνόν, 
χάλικα, χάλυβα, καρφία, χρήματα, καί άλλα διάφορα πράγμα
τα ωφέλιμα ή αναγκαία εις τά  ταξείδιά του. 'Ο  ιματισμός καί 
τά εφόδια τών έπιλοίπων άγωγιατών ήσαν σχεδόν τά  αυτά.

Κατά τήν πρώτην ήμέραν δέν συνέβη τίποτε άξιοσημείωτον 
ή πορεία ήμών ήτο βραδεία καί κινδυνιόδης, επειδή παν ίχνος 
τού δρόμου είχεν έξαλειφθή, καί ήμεθα υπόχρεοι νά στέλλωμεν 
άνθριόπους έμπροσθιν, οίτινες μέ μακρά κοντάρια νά μετρώσι τδ 
βάθος τής χιόνος. Πρδς τδ ίσπέρας 0μι«ς εφθάσαμεν άσφχλεϊς 
εις επίπεδόν τι μέρος, υπό τινας πεύκας. Ε νταύθα κατεσκηνώ- 
σαμεν. Έκόψχμεν κλάδους, καί άνηγείραμεν είδος καλόβης- 
διά τής βοήθειας δέ μεγίστων πυρκαΐών, παρήλθεν ή νύξ άνα- 
παυτικώτερον παρ’ όσον ήδύνατό τις νά έλπίση επί τής πλευράς 
ίρους, καί εν τώ  μέσω βαθυτάτης χιόνος.

Περί τά χαράγματα εκινήσαμεν πάλιν. Τά δεινά μας ηύξα-
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νον, όσον άνεβαίνομιν εις τδ 0ρ-.ς· παμμεγέθεις στοϊβαι χιονος 
έκειντο κατά πασαν διεύθυνσιν, καί πολλάκις είχομεν νά εκβα- 
λωμεν άνθρωπόν τινα της εμπροσθοφυλακής μας άπδ τρύπαν ή 
χάσμα τ ι, εις δ εΤχε πέσει. Δέν ύπεφέραριεν όμως σημαντικήν 
τινα βλάβην, καί ¿λάβομεν επί τε'λους τήν εύχαρίστησιν ν’ άρ
χίσωμεν νά καταβαίνωμεν. Είχομεν ήδη περάσει το υψιστον 
μέρος τού δρόμου.

Άφού τρεις ώρας ήδη κατεβαίνομεν, φερόμενοι έλικοειδώς Ιν 
τώ μέσω βράχων καί κρημνών, κατέπληζεν ή μ ϊς  αίφνης τρανόν 
τρίξιμον, καί κατόπιν αυτού θόρυβος όμοιος μέ κρότον βροντής, 
όστις πολλαχόθεν άντήχησε. Συγχρόνως επέρασεν εγγύθεν ήμών 
είδος άνεμοστροβίλου, καί νέφος χιόνος ήμαύρωσε τδν άέρα. « Χιο- 
νορβαγία!» εκραξεν δ Γέώργιος, άναχαιτίσας τδν ίππον του. 
“Ολοι έστάθημεν. Μετά μίαν στιγμήν δ θόρυβος ίπαυσεν, δ άήρ 
έγαλήνισε, καί δ σωρός τής χιόνος εξηκολούθει τήν κατηφορικήν 
πορείαν του, συντρίψας, ενώ κατεφέρετο, δύο γιγαντιαίας πεύκας, 
ώς πεντακοσίους πόδας κάτωθεν ήμών. Οί άμαξηλάται άνεβόη- 
σαν υπό τής χαρας, καί δικαίως- επειδή καί δλίγον τ ι μόνον εάν 
ήμεθα μάλλον προχωρημένοι, ήθέλομεν ταφήν υπό χιονώδη πλάκα.

Δέν ήτον όμως Ιξ δλοκλήρου άβλαβής πρδς ήμας ή χιονορ- 
βαγία- διότι, φθάσαντες εις τδ μέρος τού δρόμου όθεν είχε περά- 
σειν ή χιών, εδρήκαμεν αύτό πεφραγμένον δπδ σωρού χιόνος τρι
άκοντα ποδών τδ πάχος, καί πολλά υψηλού. “Ωρας τινάς επρε- 
πε νά συνεργασθώμεν όλοι, πρδς άνοιξιν τού δρόμου- άλλά κακή 
τύχη ήτον ήδη βραδύ, καί ήναγκάσθημεν νά περιμείνωμεν εκεί 
μέχρι τής πρωίας.

Εύλα δέν δπήρχον ούτε διά καλύβην, ούτε διά πυρκαϊάν. Ή  
ελλειψις δέ ταύτης ήτο μέγα δυστύχημα- διότι, ού μόνον τδ ψύ
χος έκαμνεν αυτήν άναγκαιοτάτην, άλλά καί αύτήν είχομεν κυρι- 
ωτέραν ύπεράσπισιν κατά τών λύκων. Πράττοντεςτό κατά δύ- 
ναμιν εις τοιαύτας δεινάς περιστάσεις, έστήσαμεν τάς άμάξας εν 
είδει ήμικυκλίου, αί δύο άκραι τού όποιου Ιπεστηρίζοντο εις τδν 
όπισθεν ήμών τοίχον τής χιόνος, καί ¿ντός τού ώχυρωμένου τού
του περιβόλου εθέσαμεν τούς ίππους καί τδ έλκηθρόν μας. Μόλις 
δέ διετάξαμεν ταύτα, καί κατενύκτωσε.

ΙΙΰρ μή Ιχοντες, εδεΐ7τνήσαμεν άπδ ξηρόν άρτον, έγώ τε καί 
ή Λουίζα. Ο ί άγωγιάται όμως κατέφαγον μετά πολλής δρέξιως 
εκ τών ωμών κρεάτων άρκτου τινδς, φονευθείσης υπό των ιδίων 
εκείνην τήν πρωίαν.

’Ενώ ελυπούμην διά τήν έλλειψιν όποιουδήποτε φωτός προς 
«πομάκρυνσιν τών λύκων, ενθυμήθη αίφνης ή Λουΐζα ότι ό Ιβα- 
νδς εΤχε βάλει τούς φανούς τής όδοιπορικής άμάξης μας εις τδ πα 
ρόν όχημα. Ζητησας δ’ εύρήκα αυτούς υπό τήν έδραν, μέ παχύ 
κηοίον έκαστον—θησαυρόν τωόντι εις τάς περιστάσεις μας" διότι 
αδύνατον μέν ήθελεν είσθαι νά εκφοβίσωμεν τούς λύκους διά τού 
φωτός τών δύο λαμπάδων, άλλά τουλάχιστον ήθέλομεν βλέπειν 
αυτούς ερχομένους, καί προετοιμάζεσθαι εις κατάλληλον υποδοχήν. 
Έδέσαμεν λοιπόν τούς φανούς επί τής κορυφής δύο κονταρίων 
σταθεοώς εμπεπηγμένων εις τήν χιόνα, καί είδομεν ευχαρίστως 
ότι έρβιπτον τδ καθαρόν ώχρδν φώς των όγδοήκοντα σχεδόν π ή -  
χεις πέριξ τού ήμετέρου κατασκηνώματος.

“Ολοι δμού ήμεθα δέκα, έξ ών οί μέν δύο ίσταντο επί τών άμα- 
ξίι»η ώς σκοποί, οί δ’ επίλοιποι κατεγίνοντο νά διατρυπήσωσι τδ 
άφεθέν έκ τής χ  ιονορβαγίας έμπόδιον. Ή  χιών εΤχεν ήδη παγώ 
σει μικρόν τι, ώστε ήδύναντο νά κάμωσι πέρασμα διά μέσου αυ
τής. Έ γ ώ  ¿προτίμησα νά έργάζωμαι μάλλον παρά νά φυλάττω, 
διότι τδ πρώτον τουλάχιστον μ ’ έθέρμαινε. Τρεις ή τέσσαρας ώρας

έμοχθοΰμεν άκαταπαύστως, καί ή έκ τής σημύδας βακή μας έχρη- 
σίμευσενήδη μεγάλως, ένισχύουσα καί ένθαρβύνουσα τούςέργάτας.

Περί τάς ένδεκα τήν νύκτα ήκούσθη ώρυγμός τόσον πλησίον 
μας, ώστε βλοι διαμιας έπαύσαμεν τήν έργασίαν. Έ νταυτώ  μας 
έκάλεσεν δ γέρων Γειόργιος, τυχών τότε έπι τής σκοπιάς- καί, 
δραμόντες, έπηδήσαμεν επί τών άμαξίων. Διόόεκα εύμεγέθεις 
λύκοι περιεφέροντο έξωθεν τού φαιδρού κύκλου τού βιπτομενου 
υπό τών φανών μας- καί έδειλίιον μέν νά πλησιάσωσιν ένεκα τού 
φωτός, άλλά κατά στ.γμήν έγίνοντο μάλλον τολμηροί, καί ευκό
λως έβλεπέ τις ότι δέν ήθελον άργήσει νά μας προσβάλωσι.

Έ κύτταξα τδ έμπύρευμα τής καραβίνης καί τών έπιστολίων 
μου. 'Ο  Ίβανδς ήτον δμοιοτρόπως ώπλισμένος- άλλ’ οί άγω γι- 
άται είχον μόνον τά κοντάρια, τά  σκέπαρνα, καί τάς μαχαίρας 
των. Μέ τά όπλα όμως ταύτα περιέμενον άφάβως την προσ
βολήν.

Ή μίσεια  ώρα παρήλθεν εις τήν μετέωρον ταύτην κατάστασιν, 
ένώ οί λύκοι εισήρχοντο μέν κάποτε Ιν ή δύο βήματα εντός τού 
κύκλου τού φωτός, άλλά πάντοτε ώπισθοδρόμουν πάλιν. Έ π ι  τέ
λους, εΐς έξ αυτών ¿πλησίασε τοσούτον, ώστε ήρώτησα τδν Γεώρ
γιον άν έσύμφερε νά πυροβολήσω.

« Ναι, άπεκρίθη, άν ήσαι βέβαιος ότι θέλεις τδν χτυπήσει.» 
«Διά τί πρέπει νά ήααι βέβαιος;»
« Διότι, έάν σκοτωθή, οί σύντροφοί του θέλουσι τδν φάγει- καί 

άφού άπαξ γευθώσιν αίμα, ποιος τούς πιάνεε;»
« Δύσκολον μέ φαίνεται ν’ άποτύχω,» είπα εις τδν Γεώργιον, 

καί πυροβολήσας, έκαμα τδν λύκον νά πέση επί τής χιόνος έν αγω
νία σπαρασσόμενος. Ευθύς Ιξ τών συντρόφων του όρμήσαντες 
ήρπασαν καί μετέφεραν αυτόν εις τδ σκότος.

Οί ώρυγμοί ηΰξησαν ήδη, καί ήτο δήλον ότι έφθανον πλειότε- 
ροι λύκοι. Τέλος, σιωπή στιγμιαία ήκολούθησε.

« ’Ακούεις τούς ίππους, είπεν δ Γεοόργιος, πώς χρεμετίζουν, 
καί χτυπούν ; Είναι σημεϊον εις ήμας νά ίτοιμασθώμεν.»

« Έστοχσζόμην ότι ά»εχούρησαν οί λύκοι, είπα έγώ- δέν ωρύ
ονται πλέον.»

« Ό χ ι ,  ¿τελείωσαν τήν ευωχίαν των, καί έτοιμαζονται νά μας 
προσβάλωσιν. Ιδού έρχονται!»

Καί τήν στιγμήν ¿κείνην οκτώ ή δέκα λύκοι, οίτινες εις το 
άτελές τρέμον φώς έφαίνοντο ισομεγέθεις μέ όνους, ιορμησαν χαθ 
ήμών, και άντί νά περάσωσιν ΰπδ τά άμάξια, ¿πήδησαν έπ αυ- 
εών. Κατά τύχην όμως οΰδείς προσέβαλε τδ άμαξιον, εφ ου εγω 
ίστάμην.

Ά λ λ ’ έκ δεξιών μου τρεις λύκοι έζήτουν νά άναβωσιν επι τού 
δχήματος, δ υπερασπίζετο δ Γεώργιος- τδν Ινα έξ αυτών δ ατρό
μητος γέρων κατεπλήγωσε μέ τήν λόγχην του- τδν άλλον αφηκεν 
εις τδν τόπον βολή τής καραβίνης μου- καί τδ σκέπαρνον τού Γε
ωργίου, ήδη δν υπέρ τνίς κεφαλή; τού τρίτου, μ ’ άφήχεν ελεύθε
ρον νά στραφώ πρδς τ’ άριστερά, εις τδ άμάξιον,τδ ΰπδ τήν υπερ- 
άσπισιν ενός τών υιών τού Γεωργίου. Ε νταύθα  ησαν δυο λύκοι, 
έξ ών 6 εί; τρωθείς, άλλ’ όχι καιρίως, συνέτριβεν ήδη τδ κοντά- 
ριον μέ τούς όδόντ&ς του* δ δ άλλος επλησιαζε νά προσβαλη τον 
νέον, καθ’ ήν στιγμήν πηδήσας έγιο έκ του ένος εις το αλλο αμα- 
ξιον ¿πυροβόλησα |ν  τών έπιστολίων μου εις το ωτιον τού ζωου, 
καί τδ έρβιψα νεκρόν πλησίον τού συντρόφου του, δστις έκυλίετο 
είς τήν χιόνα, 4γωνιζόμενο; νά έκβάλη άπδ τήν πληγήν τήν συν- 
τετριμμένην λόγχηνι

Έ ν  τούτοις δ Ίβανδς έμάχετο γενναίως, καί ή καοαβίνα και 
τά  έπιστόλτά του έσύρθησαν οχι άνενεργήτως. ^Ιετά μίαν στιγμήν 
τέσσαρες λύκοι διεπέρβσαν πάλιν τδν κύκλον τού φωτός, άλλ δπι-
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σθοδρομοΰντες· και συγχρόνως, τρεις άλλοι, «ιτινις έφαίνεντο νε
κροί η θανασίμως πληγωμένοι, σηχιοθέντες ήκολούθησαν τους συν
τρόφους των, άφίνοντες όπισθεν αυτών μεγάλας σειράς αίματος. 
Τρία πτώ ματα έμειναν έπί τοΰ πεδίου της μάχης.

« Γεμίσατε πάλιν, καί μή άργοπορειτε, έκραξε» δ Γειόργιος- ευ
θύς θέλουν έπανέλθει.» Καί δ γέρων διεύθυνε τον δάκτυλόν του 
εις τδ σκότος. Ήκροάσβην, και ηχούσα μακρυνους ό)ρυγμους άν- 
ταποκρινομένους εις τους πλησιεστέρους. Τ ά  μέχρι τοϋδε ήσαν 
άπλή αψιμαχία· ή γενική συμπλοκή ήγγιζεν ήδη.

« Ίδέτε δπίσιο σας,» έφώναξέ τις’ καί στραφείς είδον δυο πυ- 
ριόδεις οφθαλμούς, λάμποντας επί τής κορυφής τοΰ όπισθεν ήμών 
χιονώδους τοίχου. Πριν δέ λαβω καιρόν νά πυροβολήσω, δ λυκβς 
επηδησε, καί έπιπεσών εϊς ίνα των ίππω ν ενέπηξε τούς όνυχας 
εις τον λαιμόν του. Τρεις άνθρωποι άφήκαν τά άμάξιά των.

« Ε ΐς μόνον λύκος εΤναι, έκραξεν δ Γεώργιος, καί εΐς άνθρωπος 
άρκει. Ο ι άλλοι άς μείνωσιν εΐς τάς θέσεις των.»

Αύο των ανθρώπων έπέστρεψαν. Ό  δε τρίτος εσύρθη επί των 
χειρών καί γονάτων του μεταξύ των ΐππιον, οϊτινες έντρομοι έλά- 
κτιζον καί έκτύπουν σφοδρώς’ μετ’ ολίγον εΤδον τήν λάμψιν μιας 
μαχαίρας, καί δ λύκος άφήκε τον ίππον, δστις έσηχιόθη επί των 
δπισθίων ποδών του, ένω τό αίμα κατέββεε τοΰ λάρυγγος αύτοΰ· 
Ό  άνθρωπος καί δ λύκος έχυλίοντο ήδη επί τοΰ εδάφους άγω νι- 
ζόμενοι.

Μετ’ ολίγα λεπτά δ άνθρωπος άνεστη. «Δαβίδ, είπε πρδς ένα 
των συντρόφων του, έλα μεταπίασε νά άπορβίψωμεν τό πτώ μα 
τοΰτο. Έ ν  οσω μένει ένταΰθα, οί ίπ π ο ι αδύνατον είναι νά ήσυ- 
χάσωσι.»

"Εσυ ραν τόν λύκον προς τό άμάξιον τοΰ Γεωργίου, δστις, π ιά - 
σας αυτόν εκ των δπισθίων ποδών, ώς εάν ήτο λαγωός, τόν έρρι- 
ψεν εξω τής γραμμής τών όχημάτων.

« Αΐ, Νικόλαε, εΤπεν δ Γεώργιος εΐς τόν ευτυχώς άγωνισάμε- 
νον, δέν λαμβάνεις πάλιν τήν θέσιν σου;»

« ’’Ο χι, άπήντησε’ δέν είμαι εις κατάστασιν.»
« Είσαι πληγωμένος ;» έκραξεν ή Λουίζα, άνοίγουσα τήν θύραν 

τοΰ οχήματος.
«Πιστεύω ότι έφόνευσα τόν ύστερόν μου λύκον,» άπεκρίθη δ 

άθλιος μέ αδύνατον φωνήν.
Έ δω χα  εις τόν Γεώργιον τήν καραβίναν μου, καί ίσπευσα εΐς 

τόν πάσχοντα. Μέρος τής σιαγόνος του ήτο κατεσπαραγμένον, 
καί τό αίμα έρβεεν άφθόνως ίκ  τίνος μεγάλου τραύματος εν τώ 
τραχήλω αύτοΰ. Κατά πρώτον Ιφοβήθην ότι ήνοιξεν ή καρωτίς 
λεγομένη αρτηρία, καί μόλις γινώσκων εάν έπραττον δρθώς ή μή, 
έδραξα χιόνα, καί έφήρμοσα αυτήν εΐς τό τραΰμα. Ό  πάσχων 
Ιξεφώνησε, καί έλειποθύμησε.

« Έλέησον αυτόν, Κύριε!» έκραξεν ή Αουΐζα.
« Ε ΐς τήν θέσιν του έκαστος ! άνεβόησε τρανοφώνιυς δ Γεώργιος, 

μας έπλάκωσαν οί λύκοι! »
Ά φήκα τόν πληγωμένον εΐς τήν επιμέλειαν τής Αουΐζης, καί 

έπήδησα επ ί τής άμάξης.
Τ ί συνέβη, δέν δύναμαι λεπτομερώς νά περιγράψω. Ούδ’ έγώ, 

ούδ’ άλλος τις είχε καιρόν νά ίδη τ ί έπραττον οί παριστάμενου 
ΜΚς προσέβαλον είκοσι τουλάχιστον λύκοι διαμιας. Άφοΰ ήδεί- 
ασα τά δύο μου ¿πιστόλια, υιπλίσθην μέ πέλεκυν. Ή  μάχη δι- 
ήρκεσε σχεδόν !ν τεταρτημόριον τής όύρας, καί βέβαια ή σκηνή 
ήτο μία τών φρικωδεστάτων άφ’ όσας δύναταί τις νά φαντασθή. 
ΈτΑ τέλους, ενώ έσχιζον τό κρανίον λύκου κρεμαμένου εΐς Ινα τών 
τροχών τοΰ άμαξίου μου, αλαλαγμός νίκης αντήχησε καθ’ 5λην τήν

γραμμήν μας, καί πάλιν έφυγον οί εχθροί, άλλα τήν φοράν ταύ- 
την χωρίς πλέον νά έπιστρέψωσι.

Τρεις τών ανθρώπων μας έπληγώθησαν, εκτός τοΰ Νικολάου, 
δστις έζη ακόμη, άλλά κακώς έχων. Τόν ίππον, δστις είχε κα- 
τασπαραχθήν υπό τοΰ λύκου, ήναγκάσθημεν νά τουφεχίσωμεν.

Περί τά  χαράγματα, είχομεν ήδη ανοίξει πέρασμα διά τοΰ το ί
χου τής χιόνος, καί ήρ χίσαμεν πάλιν τήν δδοιπορίαν μας. Τ ό 
δειλινόν τής αύτής ήμέρας εφθάσαμεν εις μικράν κώμην, δπου εί>- 
ρήκαμεν ξενοόοχείον, καθ’ ¿αυτό μέν άθλιέστατον, άλλά παλάτιον 
εις ήμας μετά τρεις ήμέρας τοσαύτης κακοπαθείας. Τήν επιού
σαν διεχωρίσθημεν άπό τών φίλων μας τών αγωγιατών, άφήσαν- 
τες πεντακόσια δούβλια ώς δώρον διά τους κινδύνους των.

Λαμβάνοντες πάντοτε τους καλητέρους ίππους δυνάμει τοΰ αύ- 
τοχρατορικοΰ διατάγματος, καί παραπεμπόμενοι, δτε ή χρεία τό 
έκάλει, υπό δέκα ή δώδεκα ίππέων, προωδεύομεν κατ’ ευχήν· ή 
χάιρα ήτον επίπεδος, καί οί δρόμοι καλοί, άστε μετά μίαν ¿βδο
μάδα, άφοΰ άνεχωρήσαμεν εκ τών Ούραλίων, έμβήκαμεν εΐς τήν 
Τοβόλσχαν.

Ή μ εθα  εΐς τό άκρον χεχοπιακότες, άλλ’ όμως ή Αουΐζα δέν 
ήθέλησε νά διατρίψη παρά μόνον όσον νά λουσθή· εις τάς δύο δέ 
τό πρωΐ εχινήσαμεν προς τό χωρίον Κόσλοβον, όπου κατώχουν 
είκοσι τών εξόριστων, καί μετ’ αύτών δ ’Αλέξιος. Φθάσαντες 
εσπεύσαμεν εΐς τόν διοικητήν, καί δείξαντες αύτώ τήν διαταγήν 
τοΰ αύτοκράτορος, ήτις επέφερε τό σύνηθες αποτέλεσμα, ήρω τή- 
σαμεν περί τοΰ Κόμητος. ΤΗτο καλά, μδς άπεκρίθη, καί ετι έν 
Κοσλόβω.

Είχομεν συμφωνήσει νά ύπάγιο πρώτος ¿γώ νά ίδω τόν ’Αλέ
ξιον. Λαβών δέ παρά τοΰ διοιχητοΰ τήν άπαιτουμένην άδειαν, 
ώδηγήθην ύπό Κοζάκου τινός εις μέρος τής κώμης συνιστάμενον 
εξ είκοσι περίπου οίκων περιχεκλεισμένων εντός υψηλών κιγκλί- 
δων, καί φυλαττομένων ύπό στρατιωτών. Έ στάθημεν πρό τίνος 
θύρας, καί δ δδηγός μου έκρουσεν. « Ε ίσελθε!» εΤπε φωνή τις, ήν 
¿γνώρισα ως τοΰ ’Αλεξίου.

Ό τ ε  ήνοιξα τήν θύραν, έκειτο έπί τής κλίνης, ε’νδεδυμένος,καί 
μετά βιβλίου έπ ί τοΰ πατιόματος εγγύς αύτοΰ. Έ στάθην εις τό 
κατοκρλιον. Μ’ έχασχεν άφωνος, καί εφαίνετο οτι άπιστοΰσεν εις 
τους δφθαλμούς του.

« Αί, είπα έγώ, μ ’ έλησμόνησας ;»
Τήν φωνήν μου άκούσας, έπήδησεν έκ τής κλίνης, καί μ ’ ένη. 

γκαλίσθη. Ά λ λ ’ εύθίις σχεδόν άπεσύρθη. « ’¿2 τής δυστυχίας ! 
άνέκραξεν, καί συ Ιξόριστος, καί ίσως εγώ είμαι ή αΐτί«.*

* Ό χ ι ,  τωόντι, άπεκρίθην, ήλθον ως περιηγητής.» Έ μειδίασε 
πικρως.

« Ώ ς  περιηγητής ! Εΐς τήν Σ ιβηρίαν! ’Εξηγήσου. Ά λλά  πρ ώ 
τον,—ή Λουίζα—πώς έχει;»

«Τώρα τήν άφήκα.»
« Τ ώ ρ α ; Πρό ένός μηνός, έννοεϊς;»
«Π ρό πέντε λεπτών.»
« Γ ί λέγεις ;» είπεν δ Αλέξιος ώχριάσας.
«“Ο τι ή Λουίζα μέ συνώίευσε, καί είναι τώρα έδώ.»
« Γυναι ! γυναι! ή καρδια σου είναι πάντοτε ή αυτή,» έψιθύ- 

ρισεν δ Αλέξιος, ένω τά δάκρυα ¿ρβεον εΐς τάς παρειάς του. Έ -  
σιωπησεν δλιγον, άλλά τά χείλη του Ικινοΰντο, καί δέν άμφιβάλλω 
ότι ευχαριστεί τον θεόν διά τοιαύτην ευδαιμονίαν.

« Ποΰ ε ίνα ι;» Ιξεφώνησεν έπί τέλους.
« Εις τοΰ διοικητοΰ.»
“Ωρμησε προς τήν θύραν. « Μαίνομαι, είπε- λησμονώ ότι Μ» 

δύναμαι νάέξέλθωτοΰ κλυνβιου μου χωρίς άδειαν. Φ ίλτατι. φέρε
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την έδώ, σέ παρακαλώ! Ή  στάσου, νά στείλω τοΰτον.» Ώ μ ί -  
λησε 'Ρωσσιστί προς τόν Κοζάκον, όστις εκβήκε.

Μετ’ ¿λίγα λεπτά, καί πριν δυνηθώ νά διόσω άπόκρισιν εΐς τό 
δεκατημόριον τών πολυαρίθμων ερωτήσεων όσας δ Αλέξιος μέ 
επρότεινεν, έπανήλθεν δ άνθρωπος, άλλά μόνος.

« Α ί;» εΤπεν δ Κόμης, άλλάσσων οψιν.
« Πρέπει νά μή σας λανθάνη, λέγει δ διοικητής, ότι γυναίκες 

δέν συγχωροΰνται νά επισχέπτωνται τοίις δέσμιους.»
Ό  Κόμης Ικτύττησε τό μέτωπον μέ τόν γρόνθον του, καί έπε

σε» επί τίνος καθίσματος. Σπασμοί σχεδόν τόν έπίασαν. Τέλος, 
στραφείς προς τόν Κοζάκον, « Εΐπέ τόν πεντηκόνταρχον νά έλθη.» 
Ό  στρατιώτης Ικβήκε τοΰ θαλάμου.

« Δύναται νά ύπαρξη τι φρικτότερον; άνεβόησεν δ Αλέξιος. 
Έννεαχοσίας λεύγας ώδοιπόρησεν απέχει έκατόν ή διαχοσίους πή- 
χεις, καί δέν συγχωρειται νά ίδωμεν άλλήλους!»

« Βέβαια δπάρχει λάθος, είπα έγώ· ή διαταγή παρεξηγήθη, ή 
τοιοΰτό τι.»

Ό  Αλέξιος ¿κίνησε τήν κεφαλήν, άμφιβάλλων. Ένεφαίνετο 
δέ άγριόν τ ι άπελπισίας βλέμμα είς τους μεγάλους μέλανας οφ
θαλμούς του. Τήν στιγμήν ταύτην εΐσήλθεν δ πεντηκόνταρχος, 
δ ίχων τήν επιστασίαν τών δεσμίων.

« Κύριε, έκραξεν δ Κόμης μετά σφοίρότητος, ή άγαπητή γυνή 
μου άνεχώρησεν ¿κ τής Πετρουπόλεως νά έλθη πρός παραμυθίαν 
μου, καί μετά χιλίους κινδύνους καί κακοπαθείας έφθασεν Ιδώ. 
Με λέγουσι τώρα ότι δέν συγχωρειται νά τήν ίδω. Βέβαια είναι 
λάθος;»

« Ό χ ι,κ ύ ρ ιε , άπήντησεν άταράχως δ πεντηκόνταρχος· έξεύρεις 
κάλλιστα ότι οί δέσμιοι δέν συγχωροΰνται νά βλέπωσι γυναίκας.»

«Ά λλ’ δ Πρίγκιψ Τουβερτσκόης έχει τήν άδειαν αυτήν. ’Ε 
πειδή εκείνος είναι Πρίγκιψ ;»

« Ό χ ι ,  κύριε, άλλ’ επειδή ή ΙΙριγκίπισσα είναι σύζυγός του.»
« Καί άν ή Αουΐζα ήτο σύζυγό; μου, ήθελε μέ συγχωρηθή νά 

τήν ίδιο;»
« Άναμφιβόλως, κύριε !»
« Ά  !■■ έξεφώνησεν ό Κόμης, ώς έάν εΤχεν άφαιρεθή βάρος έκ 

τής καρδίας του- « έπεθύμουν νά ίδω τόν ιερέα,» είπε πρός τόν πεν- 
τηχόνταρχον μετά στιγμιάίαν πάΰσιν.

« θ ίλ ω  τόν μηνύσει πάραυτα,» άπεκρίθη εκείνος.
« Καί τώρα, φίλε,» είπε» δ Αλέξιος, στραφείς πρός έμέ, καί λα

βών τάς χεΐράς μου, « έστάθης δ φύλαξ καί υπερασπιστής τής Λου- 
ίζης· θέλεις νά φερθής μίαν φοράν καί ώς πατήρ της ;»

Τήν Ιπιοΰσαν είς τάς δέκα ώρας, ή Αουΐζα, συνωδευμένη υπό 
τοΰ διοικητοΰ καί έμοΰ, καί δ Αλέξιος υπό τοΰ Πρίγκιπος Του- 
βερτσκόη καί τών άλλων εξόριστων, έμβήχαν εις τό έχχλησίδιον 
τοΰ Κοσλόβου. Πρώτην δέ λέξιν άπέτειναν εΐς άλλήλους τό Ναι, 
τό συνένωσαν αύτοίις διά παντός.

Ό  αύτοχράτωρ, διά μερικής ¿πιστολής πρός τόν διοικητήν, είχε 
διατάξει νά μή συγχωρηθή δ Κόμης νά ίδη τήν Λουίζαν εΐμή ώς 
σύζυγον αύτοΰ. Είδομεν δέ πόσον προθύμως δ φίλος μου ύ π η - 
κουσεν, ή μάλλον ¿πρόλαβε τήν εντολήν τοΰ αύτοκράτορος, εύ- 
θύς άναγνωρίσας τά δικαιιόματα τής άφωσιωμένης ταύτης καί θαυ- 
μασιωτάτης γυναικός. Είχε φυσικήν τήν εύγένειαν· ήτο χαρ ί- 
εσσα, είδήμων, καί μεγαλόφρων—άξία νά τίμηση βαθμόν μεγα- 
λήτερον καί εκείνου, είς δν άνυψώθη διά τής εύγνωμοσύνης τοΰ 
Κόμητος Αλεξίου Β — .

Μοναι τών δμοιοπαθών αί δμιλίαι τοϊς άθυμοΰσιν ιύρίσκονται 
παρηγορίαι.

Πασα συμφορά κούφη ¿στίν άνδρί μή κούφω.

Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Ο Β Α Ρ Δ Ο Σ .
Γ Ίϊε  Εικονογραφίαν έν Σελ. as.]

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ ό β Α Ρ Δ Ο Σ  (H o w a rd ^  ό διά τής ειλικρινούς, 
φιλοπόνου, καί σωτηρίου φιλανθρωπίας του ύπερτίμησα; 
τό τε Αγγλικόν έθνος καί τήν ανθρωπότητα, έγεννήθη περί 
τό 1 7 2 7 .  Εμεινε δε πρώιμα ορφανός, άλλά πλούσιος. 
Αγαπών πάντοτε τάς περιοδείας, ¿πεθύμησε νά έπισκεφθή 
τήν Αισβώνα ευθύς μετά τόν μέγαν σεισμόν του 1 7 5 6 , *  
καί τωόντι έπέβη είς πλοϊον έκείσε διευθυνόμενον, άλλ’ έκρα- 
τήθη ύπό Γαλλικού καταδρομέως.ψ Αί κακοπάθειαι, όσας 
ΰπέμεινε καί ειδε κατά τήν διάρκειαν της φυλακώσεώ; 
του, έκαμαν είς τόν νουν αύτοΰ βαθείαν έντόπωσιν. Αυτη 
άνενεώθη τό 1 7 7 3 ,  καθ’ δν καιρόν είχε τήν γενικήν επι
στασίαν τών φυλακών είς τινα τών επαρχιών τής Αγγλίας. 
Φρίξας διά την άθλιότητα τών δεσμωτών καί τάς έπι- 
κρατουσας καταχρήσεις, έδόθη έπιμελώς είς τήν έρευναν 
της φύσεως -καί τής θεραπείας τού κακού. Τό έτος δ’ εκείνο 
έπεσκέφθη τάς πλείστας τών έν Α γγλία φυλακών, καί συν- 
η'γαγε πολλάς είδη'σεις, αί'τινες τόν Μάρτιον τού 1 7 7 4  
ύπεβλήθησαν είς τό Συνέδριον τών Αντιπροσώπων. Αύτη 
•ήτον ή άρχή τής τών φυλακών μεταρρυθμ-ίσεως εν Α γγλία- 
διότι κατά τήν αύτην σύνοδον έτέθησαν ύπό τών Βουλών 
δυο νόμοι, ό μέν άπαλλάττων τούς άθωωθεντας υποδίκους 
άπό πάσης δαπάνης, ό δέ άφορών τήν διατη'ρησιν τής των 
πεφυλακισμένων υγείας. Αφού άπαξ ένησχολήθη είς τό 
φιλανθρωπικόν τούτο έργον, άφωσιούτο είς αύτό έπί μάλλον 
καί μάλλον. Περιήλθε κατ’ έπανάληψιν τήν Μεγάλην 
Βρετανίαν καί ίρλ,ανδίαν, καί είς διαφόρους έποχάς σχεδόν 
παν μέρος τής Εύρώπης, επισκεπτόμενος τούς αηδέστερους 
τόπους, προσωπικώς θεραπεύων τάς χρείας τών ταλαιπω 
ρούμενων, καί σημ,ειόνων πάν ο,τι εφαίνετο αύτώ άξιόλο- 
γον είτε πρός νουθεσίαν είτε προς παράδειγμα. Τό 1 7 7 7  
έξέδωκε τούς πρώτους καρπούς τών άγώνων του- καί ό 
κόσμος έμεινεν έκπεπληγμένος είς τοσαύτην πολύτιμον 
ύλην, συναχθείσαν ύφ ένός άβοηθήτου άτόμου διά συνεχών 
μεγίστων κόπων, καί μέ άδιάκοπον τής ζωής κίνδυνον ένε
κα τών κολλητικών νόσων, αίτινες επεκράτουν εις τάς σκη- 

j νάς τών ερευνών του.
Αφού αί Βουλαί τής Αγγλίας έδειξαν ευνοϊκήν διάθεσιν 

είς τά φιλανθρωπικά σχέδια του όβάρδου, καί πραγμα- 
τικώς ένη'ργησαν αύτά έν μερει, έπεχείρησε νέαν περιοδείαν 
τό 1 7 7 8 ,  πρός άναθίώρησιν τών φυλακών τής όλλανδίας, 
τοΰ Βελγίου, τής Γερμανίας καί Ιταλίας, όθεν έπέστρεψε 
διά τής Ελβετίας καί Γαλλίας τό 1 7 7 9 ,  Κ ατά τό αύτό 
έτος έπεσκέφθη έκ νέου τάς φύλακας τής Μεγάλης βρε
τανίας καί Ιρλανδίας. Εν διαστήματι τών περιηγήσεων

* Ί δ ε  Τ όμ. Ε '. Σελ. 2-4, 21- 22, 42-44.
+ Καταδρομείς ή καταδρομικά πλοία λέγονται σά λαμδάνοντα 

τήν άδειαν Ιν καιρώ πολέμου νά περιπολώσι, διά νά σνλλαμβά» 
νωσι τά  έχθριχά εμπορικά.
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τούτων εςετεενε τας έρευνας του και εις τά  νοσοκομεία. Το 
1 7 8 1  έπεσκέφθη τήν Δανίαν, Σβεκίαν, Ρωσσίαν, και Πο- 
λονιαν το ίέ  1 7 8 3  -την Ισπανίαν και Πορτογαλλίαν.

Η ανάγκη του νά έμποδίζηται ϊ , έξάπλωσις των κολ
λητικών νόσων έν φυλακαις καί νοσοκομείοις έγέννησεν εις 
τον όβάρδον ισχυράν έπιθυμ,ίαν, νά ίδη την ενέργειαν καί 
το αποτέλεσμα του εις τά νότια μέρη της Εύρώπης λοι- 
μοκαθαρτικοΰ συστήματος. Κίνδυνος η αηδία ουδέποτε 
άπέστρεφεν αυτόν της όδοΰ του· άλλ’ εις την περίστασιν 
ταυτην, άνεχώρησε χωρίς καν υπηρέτου, μή κρίνας ορθόν, 
χάριν της ιδίας αυτού άναπαύσεως, νά έκθέση ά'λλον τινά 
εις τοιοΰτον κίνδυνον. Εκπλεύσας της Αγγλίας τό 1 7 8 5 , 
καί διελθών τό νότιον μέρος της Γαλλίας καί Ιταλίας, έπε
σκέφθη την Μελίτην, Ζάκυνθον, καί Κωνσταντινούπολή, 
όθεν ήλθεν εις Σμύρνην, μαστιζομένην τότε υπό της πανώ- 
λους, εξεπίτηδες διά νά έκπλεύση άπό μεμιασμένου λιαέ- 
νος εις την Βενετίαν, ό'που νά ύποφέρ-ij την έσχάτην αυστη
ρότητα του λοιμοκαθαρτικου συστήματος. Επιστρέψας 
ίίς Αγγλίαν τό 1 7 8 7 ,  έκαμε πάλιν έκ;ΐ νέας περιοδείας 
επί τώ αύτω σκοπώ, καί άφου έξέδωκε, 1 7 8 9 ,  την έ'κβα- 
σιν των πρώην ερευνών του, έκίνησε κατά τό αύτό θέρος 
εις τάς ξένας περιηγήσεις του, μελετών νά έλθη εις την 
Τουρκίαν καί Ανατολήν διά της Ρωσσίας. Αλλά φθάσας 
εις την Κρίμειαν, ϋπέπεσεν εις βαρείαν νόσον, ητις, ώς 
έφρόνει ό ίδιος, ήτο κολλητικός πυρετός, μεταδοθείς αύτω 
ενώ έπεσκέπτετο άσθενή τινα δέσποιναν, καί έτελεύτησεν, 
Ιανουάριου 2 0 , 1 7 9 0 .  Ετάφη δέ εις την Χέρσωνα, τι
μηθείς τά  μέγιστα υπό της Ρωσσικής κυβερνησεως.

Η ευσέβεια του Οβάρδου ήτο βαθεΐα καί ένθερμος, καί 
ό ηθικός χαρακτη'ρ του καθαρώτατος καί άπλους. Η ανα
τροφή' του είχεν άμεληθήν, ώστε ήσαν μικραί αί φιλολογι- 
καί γνώσεις του· καί τά προτερήματά του δεν ήσαν λαμ
πρά. Αλλ’ ήτον ά'φοβος, άδολος, άοκνος, καί κατώρθωσε 
μεγάλα πράγματα, εις εν αγαθόν άντικείμενον άφιερώσας 
ό'λην την ενέργειαν του πνεύματός του. Τόσον πρόδηλος 
ήτον ή αφιλοκέρδεια καί άδιαφθορία του, ώστε παρείχον 
αύτω έλευθέραν την είσοδον αί μάλλον άπόλυτοι καί μάλ
λον ύποπτοι κυβερνήσεις, τά μέγιστα σεβόμεναι τό υπο
κείμενόν του, καί ύποληπτόμεναι τάς γνώμας του. Ητον 
οικονομικός, λιτόβιος, καί φερέπονος· Ιδαπάνα δέ αλύπητα 
και περιουσίαν καί υγείαν εις τον άγώνα, εις ον αφιέρωσε 
την ζωήν του. Δύο μεγάλοι άνδρες τον εγκωμίασαν, ό 
Βένθαμ, καί ό B urke. Ο  πρώτος λέγει·— « 0  σεβάσμιος
φίλος μου είχεν έργον πολύ καλήτερον παρά τό συντάττειν 
λέξεις καί φράσεις. Α ντί νά κάμη ο,τι τοσουτοι άλλοι 
ήδύναντο νά κάμωσιν άν ήθελον, έπραξεν εις 07τηρεσίαν της 
άνθρωπότητος ό'σα μόλις οίοσδήποτε ήδύνατο νά πράξη, 
καί ούδείς ήθελε πράξειν εκτός αύτου. Ε ις την κλίμακα
τής ηθικής άξιότητος οί αγώνες του νομ-οθέτου καί του συγ-

/ Τ 7 '  ~ ■» / ν  . ~ τγοαφεως είναι τοσον κατώτεροι των εκείνου, οσον η γη είναι
υποκάτω του ούρανοΰ. Αυτός αληθώς την αγαθήν, την

Χριστιανικήν μερίδα έξελέξατο- τήν μερίδα, ητις έχει τό 
έλάχιστον μέν εκ τών όσα ή φιλαυτία του ανθρώπου επι
θυμεί, τό πλεϊστον δε έκ τών όσα άποστρέφεται. Η  βα
σίλεια του ήτο καλητέρου κόσμου· άπέθανε μ,άρτυς, αφού 
έζησεν απόστολος.» Ó δέ περικλεής Burke εγκωμιάζει αυ
τόν ους επομένως- —  · Επεσκέφθη όλην τήν Ευρώπην,—  
όχι διά νά θεωρήση τήν πολυτέλειαν τών ανακτόρων, ή 
τήν μεγαλοπρέπειαν τών ναών όχι νά καταμ,ετρήση τά  
λείψανα τής αρχαίας λαμπρότητος, ή νά καταγράψη τά 
περίεργα τής νεωτέρας τέχνης· όχι νά συνάθροισή νομι- 
σματόσημα, ή νά παραβάλη χειρόγραφα-— άλλά διά νά 
καταβή εις τά βάθη τών φυλακών, νά έκτεΟή εις τά μ.ιά- 
σματα τών νοσοκομείων, να θεώρηση τάς μ-ονάς τής λ07της 
και τής οδύνης’ να γνωρίσνι καί νά έξακριβώση τό ποσόν 
τής άθλιότητος, άσθενείας, καί περιφρονήσεως· νά ένθυμηθή 
τούς λησμονημένους, νά περιποιηθή τους ήμελημένους, νά 
έπισκεφθη τούς έγκαταλελειμ-μένους, καί νά συγκρίνη καί 
παραβάλη τάς θλίψεις όλων τών ανθρώπων καθ’ όλας τάς 
χώρας. Τό σχέδιον αύτου είναι πρωτότυπον, καί γέμει 
επίσης μ,εγαλοφυίας καί φιλανθρωπίας. Ητο ταξείδιον 
άνακαλύψεως, περίπλους ελεημοσύνης. Ηδη αισθάνεται 
πάσα χώρα κατά τό μάλλον καί ήττον τάς άγαθάς συν
έπειας τών αγώνων του. Τήν αμοιβήν τών έπισκεπτο- 
μένων τούς έν φυλακή θέλει λάβειν αύτός κατ’ εξαίρετου.»

(Ίδε  κ α ί Σελ. 181 Το'μ. Δ ', τή ς  ’Α π ο θή κ η ς.)

Η Τ 0  ποτε συνήθεια έν Αγγλία νά φέρωσιν οί έν άξιώ- 
μασι δώρα προς τον βασιλέα κατά τήν αρχήν έκάστου νέου 
έτους. Επίσκοπός τις, ό Λάτιμερ, τόσον ήτον άπηλλαγ- 
μ-ένος πάσης κολακείας, ώστε άντί πολυτελούς χαρίσματος 
έδωκεν εις τόν κυρίαρχον αυτού, Ερρίκον τον Ογδοον, γνω
στόν διά τήν φιλογυνίαν του, άντίτυπον της Καινής Δια
θήκη ς, διπλιυσας τό φύλλον τόπεριέχον τό ιδάφιον—«Πόρ
νους καί μοιχούς κρίνει ό Θεός·» άλλά φαίνεται ότι ούδ 
ούτως έπρόσκρουσεν εις τόν ύψηλόφρονα εκείνον κυρίαρχον, 
όστις μετά τοσαύτης παρρησίας έπεπλήχθη διά τήν κα- 
κοήθειάν του.

Ο ,Τ Ι  χ ω ρ ίζ ε ι  τούς α νθρώ που ς, ά ν τ ί νά  τούς ενόνη, ε ίνα ι χακόν- 

δ ιό τι εξ ένός μέρους γέννα  τον τύ φ ον, ά π ’ άλλου δέ τόν φθο'νον, 
δύο α ιτ ία ς  ά ϊδ ίους χ α τα δ υ να σ τε ία ς  χ α ί στάσ εω ν π ο λ ιτ ικ ώ ν . “ΟΟεν 
α ί κ α τά  κληρονομ ιάν δ ια κ ρ ίσ εις , τά  π ρ ο νό μ ια , οί τ ίτ λ ο ι,  ε ίνα ι έθ ι

μ α  ενα ν τ ία  τη ς  ή θ ιχ ή ς .

Τ Α  Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α .

Σ ό μ μ ιχ τ α  Β υ ζα ν τ ιν ά . Ά ρ .  Β '.  Ή  χ α τ ά  τώ ν  Β α νδ ίλω ν Ν ίκη  
τού Β ελ ισ α ρ ίο υ — Ά λ ω σ ις  τή ς  Κ α ρχη δόνος, 33. Ό  Ε ιρη ν ικ ός Ώ -  
κεανός, 3«. Κ α ρ π ο φ ο ρ ία  τ ή ς  Κ ίνα ς , 36. Ε ις  Ά π ο θ α ν ό ν  Β ρέφος, 
36. Π ερ ί Γ ά μ ο υ , 37. Ό 'Ρ α σ σ έ λ α ς ,  Κ εφ . ιζ '.— ιθ '. 38. Π ερ ί ’Α θα 
να σ ία ς τή ς  ψ υ χ ή ς ,  40. Ό ’Ε ξόριστος, 42. Β ιογρα φ ία  του Ί ω ά ν ν ο υ  
‘Ο βά ρδου , 47, μ ε τ ά  Ε ικ ο νο γρ α φ ία ς εν Σ ε λ ίδ ι,  33. ’Ε π ισ κ ό π ο υ  Α ω 
ρον εις Β α σ ιλέα , »8. Π ερ ί τώ ν  κ α τά  Κ λη ρονομ ιά ν  Δ ια κ ρ ίσ εω ν , 4»·


