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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ ΒΚΕΝΤΙΟΣ ΑΛΑΜΑΝΤΙΛΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ 
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ΓΡΑΦΕΙΟΝ : 'Οδός Πολυκλείτου 'Αριθ. 1 4. (Παρά τη νέα άγορα). 

ΔΩΡΕΑ ΠΛΟΥΤΟΥ 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

1ον). "Οσα επισκεπτήρια έξοδεΰε·. κατ' ετος έκαστος σ υ ν δ ρ ο μ η τ έ ς θά έκ-
τυπώνταν παρ' ημών δωρεάν (πλην χάρτου). 

2ον). Θά λαμβάνη δωρεάν ήμερολόγεον εκάστου Ιτους. 
3ον). Έκαστος συνδρομητής θά εχη, τό δικαίωμα νά καταχωοίζη δωρεάν μίαν εϊδο-

ποίησιν έν τω έξωφΰλλω, είτε πρός σΰστασιν τοΰ καταστήματος του, είτε πρός 
σΰστασιν τοΰ επαγγέλματος του. 

4ον). Είκοσι λαχεία των αρχαιοτάτων θά τίθενται είς τήν διάθεσιν των συνδρομητών, 
και εύνοούσης τις τύχης τό κέρδος θά διανέμηται έξ ίσου είς ολους τους συνδρομητάς. Οι 

αριθμοί δέ των αγορασθέντων λαχείων θα δημοσιεΰωνται προηγουμένως. 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΤΥΠΟΙ Ε. Π. ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ "· 

1895 ί 



ΑΣΤΡΑΠΗ 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 

Έτος Β'. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τη 15 Ιανουαρίου 1895. 'Αριθ. 2. 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ TOΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ 
I . Σ Ε Ρ Γ Ι Ε Β 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Γ'· 
ΕΙς έξ εκείνων, οΐτινες περιεστοίχουν τον ά-

οίδημον Αυτοκράτορα Άλέξανδρον κατά τάς 
επιθανατίους του στιγμάς, ην και ό περιώνυμος 
πρωθιερεύς 'Ιωάννης ό θαυματουργό; καί ό υπό 

τοΰ λαοΰ έν 'Ρωσβία τιμώμενος ώς άγιος, όστις 
επίτηδες προσεκλήθη έκ Κροςάνδης (Πετρουπ.) 
είςΑεβαδίαν, όπωςδεηθνί υπερτής άναρώσεω; τοΰ 
Αΰτοκράτορος. Ό ρηθείς πρωθιερεύς έδημοσίευσε 
ηδη τάς άναμνήσεις του περί των τελευταίων ή-
ΐερών τοΰ Αΰτοκράτορος 'Αλεξάνδρου, έξ ων ά-
ρυόμεθα τά ακόλουθα: «Άμα τϊ) άφίξει μου εις 
Αεβαδίαν, γράφει ό πρωθιερεύς 'Ιωάννης, κατ' 
εΰθεΐαν έκ τοϋ άτμοπλοίου διευθύνθην εις την 
μικράν εκκλησία ν των ανακτόρων τοϋ Αΰτοκρά-
τορος, όπως ίερουργνίσω καΐ δεηθώ υπέρ της άνα-
ρώσεως τοΰ Σεβαστού μοι Αΰτοκράτορς. Μετά 
τοϋ Άρχιμανδρίτου Έπιφανίου έλειτούργησα, 
ρεθ' ο άπήγγειλα την υπό της Ίερας Συνόδου 
επί τούτω συντεθεΐσαν δέησιν υπέρ της άναρρώ-
σεως τοΰ Αΰτοκράτορος. Κατά τάς έπομένας 
μετά την άφιξίν μου ημέρας ό Αυτοκράτωρ η-
σθάνθη βελτίωσίν τινα καί ό ίδιος έ'λεγεν, οτι 
ησθάνθη την δύναμη των δεήσεων μου. Τοΰτο 

εγνωστοποίησέ μοι ό Διάδοχος τοΰ θρόνου έν 
τω πρόγευμα τι της Κυριακής έν τω όποίω ειχον 
καί έγώ προσκληθη. Πρώτην ήδη φοραν εΐχον 
συναντησει τόν Διάδοχον (νυν εΰκλεώς κυριαρ-
χοΰντα Αυτοκράτορα) και απεκόμισα άρίστην 
εντύπωσιν καταθελχθείς υπό της άγαθότητος 
καί προσηνείας Του. Ούτος μεταξύ άλλων έξέ-

ρρασέ μοι τήν λύπην Του έπί τω ότι δέν ήδυ-
νιτιθη νά παρευρεθή έν τή πρώτημου δεήσει,διότι 

αήλθεν ο πως υποδεχθή τούς Υψηλούς του 
ξένους Κατά τάς έπομέμνας ημέρας ο Αΰτοκρά-
τωρνσθάνε το βελτίωσίν έν τνί υγεία του καί 
ελεγεν, ώς μοι μετέδωκαν τά περιστοιχοΰντα 
Αυτόν πρόσωπα, ότι ήσθάνετο έφ' έαυτοϋ τήν 
δύναμιν των προσευχών της πίστης Του 'Ρωσ-

σίας. Περί βελτιώσεως έν τνί υγεία τοΰ Αύτο-
κράτορος άνέφερον καί τά τότε υπό τών ίατρών 

δημοσιουοενα καθ έκάστην δελτία. Έν τω με-
ταξύ έγώ άνέμενον την πρόσκλησιν όπως εμφα-
νισθώ προ της Αΰτοϋ Μεγαλειότητας, Τη 11 
Όκτωμβρίου περί τάς 11 π. μ. προσεκλήθην 
υπό τοΰ Αΰτοκράτορος. Μέλλων νά έμφανισθώ 
προ αϋτοΰ διελογιζόμην περί τοΰ πώς καταλλη-
λότερον, έγκαρδιώτερον και έκφραστικώτερον νά 
προσαγορεύσω τόν βαρέως άσθενοΰντα Αυτοκρά-
τορα. 'Ολίγον δέ προ της εισόδου μου εις τόν 
θάλαμον τοϋ Αΰτοκράτορος είχον αναγνώσει τήν 
πρός Τιμόθεον έπιστολήν τοΰ 'Αποστόλου Παύ-
λου καί μοι έφάνησαν άρμόζουσαι εις την περί-
στασιν αι φράσεις, δι' ών έκφράζεται τό μεγα-
λεϊον τοϋ Θεοϋ καί Βασιλέως τών βασιλευόν-
των, έξ ού πάντες οι βασιλείς λαμβάνουσι την 
έπί τών λαών έξουσίαν των. (Τιμόθ. β'. 15 
καί 16). Άνεμνησθην ταύτας τάς λέξεις ό'τε 
κατευδυνόμην εις τόν θάλαμον της Αΰτοϋ Με-
γαλειότητος. Ό Αύτοκράτωρ μέ υπεδέχθη ι-
στάμενος φέρων οΐκιακόν μανδύαν οί έξοιδηκότες 
πόδες Του δέν έπέτρεπον Αΰτώ νά ίσταται όρ-
θιος. Προσηγόρευσα Αΰτόν διά άκολούθων. 
((Μεγαλειότατε, ευλογήσει Σε ό πάνευλογημέ-
νο; Θεός, ό μόνος μακάριος καί ισχυρός Βασι-
λεύς τών βασιλευόντων καί Κύριος τών Κυρίων 
ό μόνος άθάνατος, ούτινος κατοκία τό απρόσι-
τοι φως». Ov οΰδείς τών άνθρώπων εΐδεν, οΰδ 
είδεΐν δύναται καί Ούτινος τό κράτος καί ή δό-
ξα αιώνιος. 

Μετά ταϋτα ηΰχαρίστησα τόν Αΰτο-
κράτορα, έπί τω οτι ήξίωσέ με διά της 
προσκλήσεως εις Αεβαδίαν καί μοι έπέτρεψεν 
ιδίοις ομμασι νά ϊδω Αΰτόν. Ούτος ηΰδόκησε 
νά μοι είπη, ότι δέν έτόλμα νά μέ προσκαλέση 
εις τοιούτον άπομεμακρυσμένον μέρος της 'Ρωσ-
σίας, (έπί τοιούτον ην Ούτος πρσηνής καί με-
τριόφρων έν τω μεγαλείω Του), άλλ ό'τε ή με-
γάλη ήγεμονίς 'Αλεξάνδρα Ίωσηφόβνα Μοι 
προέτεινε νά προσκαλέσω ύμας καί έγώ μενά 
χαρας έδωκα τήν συναίνεσίν Μου καί εΰγνωμο-

νώ ΰμΐν, ότι μή έπισκεύθητε. Παρακαλώ νά 
προσεύχησθε όπερ έμοΰ, διότι έγώ δέν είμαι πο-
λύ 'υγιής». Έγώ απήντησα, ότι θεωρώ ιερόν 
μου καθήκον νά δέωμαι υπέρ της πολυτίμου υ-
γείας Του, ιδία κατά τάς ημέρας τής άσθενεί-
ας Του. Εκτός δέ έμοΰ καί σύμπασα ή 'Ρωσ-
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σια δεεται υπερ της αναρωσεως Του. Μετα 

εισελθών είς έτερον θάλαμον έκαλεσέ με να δε-
ηθώ μετ' Αΰτοϋ. Ουτος εγονυπετησέν εγώ δε 
άνέγνων μετά συγκίνησεως ·καί παρρησίας 
προευχάς. Ή Αυτού Μεγαλειοτης προσηχετο 
εγκαρδίως, κλίνας την κεφαλήν καί ,συγκεντρω-
σας όλην Του τήν προσοχήνέν τη προσευχη.Ο 
τε ετελείωσα την δεησιν,ουτος ανεστη ηυχα-
ρίστησέ με και μέ παρεκάλεσε να δέωμαι ύπερ 
Αΰτόύ και μετα ταυτα ιδού η συνδι-

αλεξις και συνάντηςσις μετά του ασθενούς Αΰτ-
κράτορος.Έν τη δεησι μου:παρην μονον 
Αΰτοκράτωρ οτε ·άπηρχομην έίσελθουσα ή' Αυ-
τοκράτειρα είς τήν θαλαμον εύβενης με προσ-
γόρευσεν.Εγώ ησπαθην την χείρα της αυτής 
δέ τήν έμήν.Αμότεροι άπεχώρισθημεν Κατα 
τάς -έπομενας ημερας έτελεσα τον ορθον. 
τον έστερίνόν· έν - δίαφόροις ' Έκκλησίάϊς της 
Λειβαδίας· Παρελειψά νά ειπώ, ότι την επομε-
νην μετά τήν αφιξίν μου εις Λειβαδίαν ήμέραν 

ο πνευματικός Αυτόΰ μεγαλειοτήτος, πρω-
το πρεσβύτερος Γιανισεφ κατ' αποφασιν των 
μελών της 'Αΰτοκρατορίκης· οίκογενέΐας εδωκε 
τά άχραντα μυστήρία εις τόν ΰτοκράτορα 
οστις- έκοινώνησε μέτά θερμής πίστεώς,ταπέι-

νότητος- καί · μεγάλης χαράς: Εγώ δεν εθεω-
ρησα την αποστολήν μου πληρωθεισαν,ενοσω 
έγώ ό ίδιος δεν μεταδώσω:τά 'άρχάντα μυστη-
ρια είς τόν' Αυτοκράτορά'. Έγώ ο ίδιος' αισθα-
νομαΐ μεγάλήν Ανάγκην της καθημέρινης μετα-
ληφεως τών' αχραντων μυστηριων και θεωρω ως 
σημαντικην παραλήψίνϊ έαν'! μή καθ' " έκαστη 
τουλάχιστον · κατά βραχΰχρονα διαλλείματας 
Λειτουργησας 17 'Οκτωμβριου έν ορεανδη 
επί παρουσία των "Υψηλών' Προσωπών' απήλθον 
κρατών, τά ποτηριον μέτα της θειας κοινωνίας 
τη συνοδία του πρωτοδιακονου εις το άνακτορον 
παρά' τω αάσβενεί. Εισελθεν εις τον θαλαμον του 
και κρατών έν· ταις fχερσι μόυ τό αγιόν' ποτη-ριον υψηλοφώνως άπήγγειλα τό τροπάριο ν «'ΐ-δού είσελεύσετα ό Bασιλευς τής 'δοξής, ιδού η-μυστική θυσία τελειωθεΐσα' δορΰφορειται, πίστέι και άγάπη· προσέλθωμεν, όπώς - κοινωνοί της αιωνίου , ζωης,γενώμεθα»: Οτε άπηγγελλον τας λέξεις..(πιστευω Kυριε καί ομόλώγό) Αυτο-κρώτωρ έπατελάμβανε έκάστην ·λεξιν ιδίαϊτε-ρως καί μετ' αισθήματος και εύλαβώς εδεχθη εκ τον αγίου-ποτηρίου τα αχρον μυστηρια. θερμόν .δάκριυ κατεπεσεν επο··του στήθους Τοΰ. Ό Αυτοκράτωρ έλαβε μεγάλην. παραμϋθίάν εκ της χάριτος- τοΰ Χριστου. Την 9 π; 'μ' έξηλθον τών άνακτορων, Ή Άύτοκρατειρα διά τοΰ' θα-λαμηπολου. Της μέ ,έκάλεσεν έν τώ "δωματιώ και μέ, ηυχαριστησεν έπΐ τώ ότι έδώκα τ'ά 'άχ-ραντα μυσιτηρια , εις τον ασθενή. Aυτη, άπην' οτε μετελάμβανεν ο ·Αυτοκράτωρ.Την επομενη 

Κυριακή,ότε εκοινωνησεν η εις την ορθοδο-
i - ξιαν δια του χαρισματος προσελθοΰσα Μνηστη 

του Διαδόχου μετ' αΰτης μετελαβε. τών άγορά 
Των μυστηριων και η Αυτοκράτειρα, τίς όποίας 

το ή καρδία κατατριχομένη ένεκα της ασθενείς 
του Αΰτογρατορος εζητει παραμυθίαν και άνα-

κοΰφισιν έν τοις άχράντοις μυστηρίοις. Τη 18 
και 19 Όκτωβριου ή κατάστασις της υγειας του αυτοκρατορος ειχε τραπη επι το χειρον, 

εγω δε εκ νεου προσεκληθην υπο της αυτοκρα-
τειρας και του διαδοχου να δεηθω εν τω παρα-

κειμένω "θάλάμω υπερ τοΰ ασθενούς πρό της 
θαυματουργοΰ είκόνος θεοτοκου.Η αυτο-

κρατορικηοικογενεια γονοκλιθως και μετα δα-κρυων εις τους οφθαλμούς έδέετο μετ' εμου. Τη 20 οκτωμβριου λιαν ενωρις εν την πρωια προσεκληθην υπο του διαδοχου να εμφανισθω 

προ λυτου κατα την ογδοην π.μ.Εξετέλεσθα την διαταγήν του,αλλα δεν ηδυνηθην να συ απαντησω αυτον διοτι τη 7η ωρα ειχε προ-κληθη υπο του αυτοκρατορος,οστις επασχεν υπο δεινης δυσπνοιας.Ειχον προκληθη ακουτη ολα τα τεκνα του αυτοκρατορος.Η αυτοκρατειρα απο πολλου ευρισκετο παρα τω ασθενε. Εκ της εσπερας ο καιρος μετεβληθη το βαρον μετρον κατα πολυ κατεπεσεν επηλθε ψυχος, γερθη,τρικυμια και η θαλασσα ωριετο. Η μετα-βολη αυτης της ατμοσφαιρας ολεθριως επεδρασε επι του ασθενους αυτοκρατορος αι δυναμεις του οποιου ταχεως ηλαττουντ,η δε αναπνοη του εδυοχεραινετο. Αναμενων τας διαταγας του διαδοχνου και μη ευρων.Αυτον επηλθε εις ορεανδαν οπως λειτουργησω παρακληθεις υπο της μεγαλης ηγεμονιδος Αλεξανδρας Ιωσφοβανς. Μετα την λειτουργιαν κατεσπευσμενως προσε-κληθη παρα τω ασθενη τον οποιο εβασανιζε η δυσποια. Η Αυτοκρατειρα εκάθητο παρα την κλινη του ισταμενοι προ αυτου δι ενος εργα-λειου εισηγαγον αερα εις το στομα.Του προσε-καλεισαν με να διεηθω.Εγω μετα κατανυξεως ανεγων τινας προευχας.Εν ταις χαρσοι μου εκρατουν μικρον υελινον δοχειον μετα ηγιασμενου ελαιου.Παρεκαλεσα τον αυτοκρατορα να ποδων και της γαστρος του και ελαβον την συγκαταθεσιν του εξετελεσα την χρισιν εντος δυο λεπτων,αλλα το μυστηριον του ευχελαιου. δεν ετελειτα ουδε εκοινωσησα αυτον,διοτι κατα την πρωιαν ειχεν ηδη μεταλαβει των αχραντων μυστηριων. Μετα τουτο ο αυτοκρατωρ εξεφρασε την επιθυμιαν να επιθεσω τας χειρας μου επι της κεφαλης του.Εγω επι πολυ εκρατουν αυτας επ αυτου. Ο αυτοκρατωρ οστις δεν ειχεν ολως αποβαλει την αισθησιν παρεκλαεσε με να αναπαυθω,αλλ' εγω απηντησα οτι δεν απηυ-
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δησα και ήρώτησα Αυτόν, Δέν σας έπιβαρύνω, 
Μεγαλειότατε, έχων τάς χείρας μου έπί της 
κεφαλής Σας; Ούτος μοι άπηντησεν οτι απεναν-
τίας αισθάνεται άνακούφισιν. Μετά ταΰτα Ού-
τος ηΰδόκησε νά μοι είπτι, «αγαπά υμάς δ ρου-
σικός λαός;» Ναί, τώ άπεκρίθην, ό Υμέτερος 
λαός μέ άγαπα. «Σας άγαπα, άπηντησεν ό Αυ-
τοκράτωρ, διότι ούτος γινώσκει ποίος είσθε και 
κατά πόσον υπέρ αΰτοϋ εργάζεσθε» "Αν και 
ή μετριοφροσύνη δέν μοι έπιτρέπει νά αναφέρω 
τάς περί έμοϋ φράσεις τοΰ άοιοημου Μονάρχου 
εΐνε παλύτιμος εις την 'Ρωσσίαν καΐ χαρακτη-
ρίζει την ρ.ετριόφρονα, άγαθην και γενναίαν ψυ-
χην Αΰτοϋ, δέν έθεώρησα δίκαιον νά παραλεί-

ψω αυτης αν και ανομολογω,οτι δεν ειμαι α-

ςιος νά ακούσω τοιούτους επαίνους παρά τοΰ 
Μονάρχου μου. At λέξεις αύται ησαν αί τελευ-
ταΐαι τοΰ άσθενυΰς. Ευθύς μετά τούτο κλίνας 
την κεφαλήν και τάς χείρας του εις τά οπίσω 
ηρέμα και άνευ αγωνίας παρέθετο τώ Πλάστη 

του τό πνεΰμά Του. "Απασα ή Αυτοκρατορική 
οικογένεια ήσύχως, άθορύβως καϊ μετ' εΰπειθεί-
ας ει'ς τό θέλημα τοΰ 'Υψίστου έν τώ άμα έγο-
νυπέτησεν. Ή ψυχή τοΰ υπό τοΰ Θεοΰ κεχρισ-
χένου ήσύχως άπέπτη πρός τόν Κύριον' έγώ η-
γειρα τάς χείρας μου έκ της κεφαλής Του έφ 
ης ψυχρός ΰδρώς έπεφάνη. Ειρήνη είς τήν ψυχήν 

ϊου,ΜεγάλεΑϋτοκράτορ καϊ πιστέ δοΰλε τοΰ βα-
τιλέως τών βασιλευόντων.» 

ΑΠΟ ΑΞΙΏΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΑΧΟΣ 

Δ ι ή γ η μ α έκ τοΰ 'Ρ ω σ σι κ ο ΰ 
υπό τοΰ δ ι α σ ή μ ο υ Ρώσσου συγγραφέως 

ΚΟΜΗΤΟΣ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΛΣΤΟΗ 

Επιστρέφων εκ της πανηγυρεως (Γιαρ-
μαρκα) τοΰ Νίζνι-νόβγοροδ εις τήν Μο-
σχαν διά τοΰ σιδηροδρόμου, παρετήρησα έν τω 
σταθμώ της πόλεως Βλαδίμιρ μοναχόν τινα, 
όστις μετά μεγάλης προσοχής άνεγίνωσκε βι-
βλίον τι κατά τό φαινόμενον εΰχολόγιον. Τό 
έξωτερικόν τοΰ γέροντος μο. έφάνη λίαν σπου-
δαιον. Ή γεροντική του κόμη και ή λευκή του 
ώς χιών γενειάς ώσανεϊ δέν συνεφοίνουν πρός 
τό διαπεραστικόν, ζωηρόν, και νεανικόν βλέμμα 
τών μεγάλων του οφθαλμών. "Οτε ούτος έτε-
λείωσε τήν άνάγνωσιν και έκλεισε τό βιβλίον, 

επλησίασα πρός αυτόν και κατά τήν συνδιάλε-
ξιν έμαθον ότι ήτο ό ίερομόναχος Γ. . . ηγού-
μενος κοινοβιακής μονής άπερχόμενος εις Πε-
τοούπολιν δι' ΰπόθεσιν της μονής καϊ ότι από 
30 έτών μονάζει, ών αξιωματικός.—Πώς συν-
έβη, ώστε από έξιωματικοΰ νά γίνηται μοναχός; 
τόν ήρώτησα. Πιθανόν εΐνε, ό'τι έν τώ βίω υμών 
συνέβη τι όλως έκτακτον. «Μετ' εΰχαριστήσε-
ως θά διηγούμην εις υμάς, άπεκρίθη ο γέρων 
μοναχός, τόν βίον μου η άκριβέστερον τήν είς 
έμέ καταδεχθεϊσαν εύσπλαγχνίαν τοΰ Θεοΰ, 
άλλά δέν δύναμαι δι' ολίγων λέξεων νά ικα-
νό ποιήσίο τήν περιέργειάν Σας. Μετ' ολίγον 
θά ήχήση ο κώδων τοΰ σταθμού και ήμεΐς 
πρέπει νά χωρισθώμεν. 'Ιδού καθήμεθα έν δια-
φόροις άμάξαις». Έπιθυμών νά μάθω τά περί 
τού σεβασμίου τούτου γέροντος, εΐσήλθον έν τή 
άμάξης τοΰ σοδηροδρόμου έν η εκάθητο. Κατά 
τύχην εκεί δέν ΰπήρχεν έτερος επιβάτης. Ό 
νέιων μοί διηγηθη τό άκόλουθον. <<Φοβερον 

καί δυσχερές εΐνε τό νά άναμνησθώ τοΰ παρελ 
θόντος, ήρξατο μετά συγκινήσεως ό Γ . . . Έ-
γεννήθην έν πλουσίω καϊ άριστοκρατικώ οίκω. 
Πατήρ μου ην ό στρατηγός Β. . . μήτηρ μου 
δε ή ήγεμονϊς Δ . . . Έπταέτης άπωρφανίσθην 
τοΰ πατρός μου, άποθανόντος έκ της πληγής 
τήν οποίαν έλαβεν ήρωϊκώς μαχόμενρς έν τή 
μάχη, της Λειψίας, της δέ μητρός μου έστε-
ρήθην έτι ένωρίτερον. 'Ορφανός άπομείνας διε-
τέλουν υπό τήν κηδεμονίαν τής μάμμης μου ή-
γεμονίδος Ζ . . υπό τής οποίας προσελήφθη ώς 

παιδαγωγός μου Γάλλος τις ένθερμος θιασώ-
της τής δημοκρατίας άποδράσας εις τήν 'Ρωσ-

σιαν, όπως λυτρωθή τής λαιμοτόμου τής Γαλ-
λίας. Ό αυτόκλητος ούτος φιλόσοφος ουδεμίαν 
εννοιαν περί Θεοΰ, αθανασίας τής ψυχής και 
ηθικών καθηκόντων τοΰ άνθρώπου είχε, Τί ητο 
δυνατόν νά μάθω παρά τοιούτου διδασκάλου; 
Ουδέν ά'λλο έξέμαθον η νά ομιλώ τήν Γαλλι-
κήν μετά παρισινής προφοράς, θαυμασίως νά 
χορεύω και νά μυηθώ εντελώς είς τάς εθιμοτυ-
πίας καϊ τούς τρόπους τών αριστοκρατικών κύ-
κλων· περί δέ τών λοιπών κακών έξεων άς παρ' 
αΰτοϋ έδανείσθην φοβερόν μοι φαίνεται ακόμη 

και τώρα νά άναμνησθώ. Ή μάμμη μου γραία 
υψηλής περιοπής και οί λοιποί μου συγγενείς 
μέ έθώπευον μή υποπτεύοντες οποίαν διαφθοοάν 
ΰπέκρυπτον υπό τήν ώραίαν μου φυσιογνωμίαν 
Ότε έφθασα εις τό 18 έτος τής ηλικίας μου 
ήδη είχον αποφοιτήσει τής σχολής τών ΰπαξιω 
ματικων μετά τοΰ βαθμοΰ λοχίου, κατετά/θην 
είς τό σύνταγμα τών Ουσάρων και έγενόμην 
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κάτοχος απέραντου έπαύλεως καί δύο χιλιαδω 
δουλοπάροικων, διετέλουν δέ υπό την έποπτεί 
αν τοϋ πάππου μου, όστις εξαίρετα έγίνωσκε 
νά κατασπαταλά τον πλοϋτον του καί μέ έδίδα 
ξε διά τοϋ παραδείγματος του την σπατάλην 
Μετ' ολίγον προεβιβάσθην εις τόν βαθμόν το: 

ΰπολοχαγοΰ έν τω ΐδίω συντάγματι. Μετά δυι 
έτη προύτεινόν μοι τήν χείρα τής ήγεμονίδος 
Κ. . . πρώτης έν τνί καλλόνή κατ' εκείνον τό 
καιρόν. Ή ημέρα τοϋ γάμου έπλησίαζεν, αλλ, 
ή θεία πρόνοια μοι ήτοίμαασε'ν έτερον στάδιον 
Βεβαίως ό Θεός ήλεησε τήν δύστηνόν μου ψυχή 
'Ολίγας ημέρας προ τοϋ γάμου τή 15γ, Σεπ 
τεμβρίου 18 έτους έπισρτρέφόν ε'ς τήν οικία 
μου έκ τής φρουράς τώ' ανακτόρων. Ό καιρό 
ην λαμπρότατος, έγώ δέ παραδόσας τόν ϊππο 
μου εις τόν ΰπηρέτην έβάδιζον κατά τήν διεύ 
θυνσιν τοϋ ποταμοϋ Νεύβα. Ή φαιδρότης μο· 
παρευθύς έξέλιπεν,άκατανόητοςδυσθυμία κατεβί 
βρωσκε τήν καρδίαν μου καί θλιβερά προχίσθη· 
σις έβασάνιζε τήν ψυχήν μου. Διερχόμενος τή' 
καθεδρικήν έκκλησίαν τής Θεοτόκου τοϋ Καζά 
εισήλθον είς αυτήν. ΙΊρώτην ήδη φοράν έκ τη 
παιδικής μου ηλικίας ηθέλησα νά προσευχηθο 
έν Εκκλησία χωρίς νά έννοήσω πόθεν μοι έπήλ-
θε τό αίσθημα τής εΰλαβείας. Ένθέρμως πρι 
τής θαυματουργού εικόνος τής Θεοτόκου προ· 
σηυχήθην υπέρ τής υπεκφυγής τοϋ άγνωστοι 
μοι τότε κινδύνου καί τής ευτυχίας μου έν τω 
συνοικεσίω. 'Εξερχόμενος τής 'Εκκλησίας έστί 
μάτησα πρό μιας πτωχής γυναικός κρατούσηι 
τό υπό μάλης τέκνον της καί αιτούσης έλεημο 
σύνην. Μέχρι τοϋ καιρού έκείνου είμην σκληρός 
πρός τούς πτωχούς, άλλά τήν στιγμήν εκείνη' 
χωρίς νά έννοήσω πόθεν διηγερθη μοι έλεος πρό 

τήν πτωχήν, έδωκα αυτή ίκανήν ποσότητα 
χρημάτων καί τή παρήγγειλα νά προοευχηθ· 
υπέρ έμοΰ. Βαδίζων επί τινα χρόνον. ήσθάνθη 
τάς δυνάμεις μου έκλιπούσας. Μόλις άφίχθη 
εις τήν κατοικίαν μου έπεσα αναίσθητος ο δ 
πιστός μου Στέφανος (όστις έκ τής παιδική 
μου ηλικίας μοί ΰπηοέτει καί όστις συχνάκι 
άλλ* άνωφελώς μέ απέτρεπε τών κακιών) μετ: 
τρόμου έρρίφθη έπ'έμοϋ. Μετά ταύτα τί συνέβ' 
δεν γνωρίζω, άλλό); έν ονείρω αναπαριστώ τή 
συνάθροισα τών ιατρών καί τών οικείων μου 
διότι υπό σφοδροτάτης κεφαλαλγίας κατελήφθη 
καί ένόμιζον, ό'τι τό πάν περί έμέ κινείται 
Έπί τέλου; παντάπασιν απώλεσα τήν αίσθησιν 
Ή ληθαργία διήρκησεν (ώς μετά ταύτα έμαθον 
έπί δώδεκα ημερονύκτια καί έπί τέλους ώσαν 
εί έξύπνησα. Είχον τελείαν τήν αίσθησιν, άλλ: 
δέν ήδυνάμην νά ανοίξω τούς οφθαλμούς μου 
καί νά ίδω, δέν ήδυνάμην νά ανοίξω τό στό 
μα μου καί νά έκβάλω φωνήν τινα, δέν ήδυ-
νάμην νά δώσω σημεΐον τι ζωής ουδέ νά κινή 

σω τι των μελών μου. "Ηκουσα οτι έπ' έμοΰ 
ήρεμος φωνή λέγουσα «Κύριος ποιμανεΐ 

με καί ουδέν με υστερήσει» . . .Τί είνε τούτο 
διελογιζόμην, αρά γε άπέθανον, αρά γε ή ψυ-
χή μου ακούει τί γίνεται καί τι απαγγέλλεται 
πέραν τοΰ νεκρού μου σώματος; "Αρά γε υπάρ-
χει έν έμοί ψυχή διάφορος τοϋ σώματος ίσως 
αθάνατος ψυχής (ταλαίπωρος έγώ πρώτην ήδη 
φοράν έσκέφθην περί τούτου), Οΰχί δέν εινε δυ-
νατόν εγώ νά άπέθανον. Ήσθανόμην τό πάν, 
ήσθανόμην, ότι τό ένδυμά μου πιέζει τό στήθος 
μου, οτι είμαι ζών. θά κεϊμαι, θά αναπαυθώ, 
θά συναθροίσω τάς δυνάμεις μου, θά ανοίξω τοϋς 
οφθαλμούς μου καί πάντε; θά φρίξωσι καί θά 
έκπλαγώσιν, ελεγον καθ' έμαυτόν. Παρήλθον 
ώραι τινες ήδυνάμην νά ύπολογήσω τόν χpovov 
έκ τής κρούσεως τοϋ ωρολογίου τοϋ τοίχου ό-
περ έκρέματο έν τή αι'θούση. Έν τούτοις ή άνά-
γνωσις τοϋ ψαλτηρίου έξηκολούθει. Κατά τό 
έσπερινόν τρισάγιον τό άναγνωσθέν μοι έπί 
τής κεφαλής μου εΐχον συνάθροισθή πολλοί συν. 
γενείς καί γνωστοί μου. Πάντων ένωοίτερον ει-
χεν έλθή ή μελλόνυμφος μου συνοδευομένη υπό 
τοϋ πατρός της, γηραιοΰ ήγεμόνος Ο. . . όστις 
τή είπε « πρέπει νά δεικνύνις θλιβομένην όψιν, 
σσπούδασον νά κλαύστις αν ηνε δυνατόν». «Μή 
ανησυχείτε, πάτερ μου, άπήντησεν αΰτώ ή νε-
άνις, << έγώ γνωρίζω νά κρατώ έμαυτήν, άλλά 
συγχωρήσατε μοι δεν δύναμαι νά βιάσω εαυτήν 
εις τό νά χύσω δάκρυα διότι, ώς γνωρίζετε, έ-
γώ δέν ήγάπων τόν . . . συγκατένευσα εις τό 
νά άρραβωνισθώ αυτόν μόνον όπως εκπληρώσω 
τήν έπιθυμίαν υμών, έθυσίασα εμαυτήν μόνον 
υπέρ τής οικογενείας μου. . . . Γνωρίζω, φιλτά-
τη μου, ειπεν ό πατήρ άλλά τί θά είπη ο κό-
σμος βλέπων σε ψυχράν καί άδιάφορον; Ή άπώ-
λεια αύτη δι' ημάς εινε μεγάλη, τό μετ' αΰτοϋ 
συνοικέσιον θά έπανώρθου τά οικονομικά μας. 
Τώρα δέ ποΰ θά εύρης παρομοίαν τύχην; Οίκο-
θ.ν εννοείται, ότι ούτος ό διάλογος μεταξύ πα-
τρός καί θυγατρός έγίγνετο έν τή γαλλική 
γλώσση, όπως μή έννοώσιν οι υπηρέται καί δ 
άναγινώσκων τό Ψαλτήριον Μόνον έγώ ήκουον 
καί εννόησα όλον τόν διάλογον. Μετά τό τρισά-
γιον έπλησίασε τόν κράββατόν μου καί ή πρώην 
μου μελλόνυμφος. Αύτη προσήγγισε τά χείλη 
της εις τήν ψυχράν μου χείρα καί έπί τινα 
χρόνον ην κεκλιμένη προς τόν κράββατόν μου 
ώς νά μή ήδύνατο νά- χωρισθή άπ' εμού. Μετά 
βίας τήν άπεσυρον τοϋ κραββάτου μου, τή συνε-
βαύλευον νά μή λυπήται πολύ, όπως μή βλάψη 
τήν ΰγείαν της, πέριξ δέ έμοΰ ήκούοντο αί φρά-
σεις. « πολύ δύσκολον εινε εις αύτήν νά τόν άπο-
χωρισθή, πολύ τόν ήγάπα». ""Ω κοσμικαί σχέ-
σεις κατά πόσον είσθε άσθενεϊς καί άπατηλοί. 
'Ιδού ή φιλία τών συνήθων μου, ιδού ή άγάπη 
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τής πρώην μνηστής μου. Έγώ δέ ό ταλαίπωρος ρ 
άφρων ήγάπων αΰτήν έμπαθώς καί μόνον έξ μ 
αυτής έξήρτων τνν εΰδαιμονίαν μου. Ότε θ: 
μετά τό τρισάγιον άπήλθον πάντες, ήκουον έπι τ 
τοϋ κραββάτου μου τόν θρήνον τοϋ πιστού μου κ 
φίλου Στεφάνου, τοϋ όποιου τά δάκρυα έπιπτον 
έπί τοϋ προσώπου, μου «Εις ποίον μας άφίνεις, έ 
περιστεράκι μου,, ελεγεν ούτος, τί θά γίνωμεν τ 
ήμεϊς τώρας Σέ παρεκάλουν νά προφυλάττησαι, κ 
άλλά σύ παντάπασι δεν μέ ήκουες. Σε κατε-
στρεψαν οί φίλοι Σου διά του οίνου και τής .δια-
φθοράς. Τώρα δέ οΰδεί; Σε λυπεϊται, μόνον ή-
μεΐς ο: δούλοι Σου εδυρόμεθα καί θϋρηνονμεν 
έπί Σού». Πετά τοϋ Στεφάνου έκλαιον καί τίνες 
δουλοπάροικοι μου προσωρινώς διαμένοντες έν 
Πετρούπόλει. Ούτοι ειλικρινώς μέ ήγάπων, δι-
ότι δεν. τούς έπίεζα καί δέν ηύξανον. τό ποσόν, ' 
όπερ κατ' ετος μοί άπέδιδον έκ τής ,καρπωσεως 
τών κτημάτων μου" 'Ομολογώ, ότι έγώ έκρατ-
τον τούτο ουχί έκ συμπαθείας πρός, αυτούς, άλ-
λα έκ τής άμεριμνησιας μού, διότι είχον χρή-
μάτά πλείονα τών αναγκαίων, οΰ μόνον προς 
κανοποίήσίν τών αναγκαίων άλλά .καί πρός εκ-
τέλεσίν πασών' τω ιδιοτρόπων καί έπονειδίστων · 
έπιθυμιών μου. 'Ιδού πού εύρον ίχνη ειλικρινούς 
αγάπης: εν τη καρδία των απλοϊκών, μεταξύ 
τών υπηρετών μου. 'Αναμφιβόλως, τούτο τό αί-
σθημα δέν δύναται νά κληθή άφιλοκερδες, άλ-
λά πάλιν όσον καί αν εινε. ήτο άνυπόκιριτον. 
Επέστη μακρά καί άτελεύτητος νύξ. "Ηρχισα 
προσεκτικώς. νά άκούω τήν άνάγνωσιν τοϋ ψαλ-
τηρίου τό όποιον μέχρι τοϋδε μοί ήτο άγνωστον. 
διότι μέχρις εκείνης τής στιγμής.οΰδέποτε ειχον 
άνοίξει τήν θεόπνευστον ταύτην βίβλον. «Πρός 
σέ, Κύριε, κεκραξομαι, ό Θεός μου, έπάκουσον, 
Κύριε, τής δεήσεώς μου... Ό Κύριος βοηθός 
μου καί υπερασπιστής μου... (Ψαλμ. 2.7,1-3 
καί 7). << Κύριε, μή τω θυμω Σου άλέγξης με, 
μηδέ τή οργή Σου παίδευσης με», (Ψαλμ. 37 
14, 10-11),—Βαθέως ένετυποϋντο έν τη ψυχή 
μου αι λέξεις ,τοϋ ψαλτηρίου, έγώ νοερώς επα-
νελάμβανον αΰτάς καί ένθέρμως προσηυχόμην. 
"Απας ο παρελθών μου βίος έζελίσσετο πρό έ-
μοΰ ώς άπλοϋν τι φάσμα κηλιδωμένον υπό 
διαφόρων ακαθαρσιών. "Αγνωστόν τι, θείον, ά-
μωμον προσήλκυεν έμέ, ύπεσχόμην νά μετανοή-
σω καί νά διορθώσω τήν δίαγωγήν μου, ΰπεσχό-
μην νά άφιερώσω τόν ύπόλοιπόν μου βίον εις 
τήν πρός τόν- Θεόν ΰπηρεσίαν, εάν μέ ήλέει 
Ούτος. Αλλά τί νά κάμω, έάν δεν επανέλθω 
εις τήν ζωήν; Τί νά κάμω. έάν ό φαινόμενος 
μου θάνατος δεν παρέλθή καί μέ έγχώσωσιν εις 
τήν γήν έχοντα τελείως τάς αισθήσεις; Δέν δύ-
ναμαι τώρα νά εκθέσω πάν ό,τι ήσθανόμην έν 
ταυτη τή τρομερά καί άλήστω νυκτί, θά σας 
είπω μόνον, ότι τή έπαύριον ό Στέφανος παρετή-

ρησεν εν τη κεφαλη μου έν μέρος της νεανικής 
μου ξανθής καί οΰλής κόμης παντάπασι λευκαν-
θέν. 'Ακόμη καί μετά ταύτα, ότε έπήρχετο εις 
τόν νοϋν μου ή νύξ ην διήλθον έν τω νεκρικώ 
κραββάτω έφρικίων καί ψυχρός ύδρώς μέ περιέ-
λουεν. Εξημέρωνε καί οί ψυχικοί μου άγώνες 
τι μάλλον έπηύξησαν. Ητο γραπτόν νά άκούω 
τήν θανατικήν μου καταδίκην. "Οπισθεν τοϋ 
κραββάτρυ μου έλεγον. «Σήμερον περί τό έσπέ-
ριας θά μέ έγείρωσιν, αυριον δε θα μέ ένταφιά-
ϊσωσιν έν τω Μοναστηρίω τοϋ 'Αλεξάνδρου Νέβ-
σκι. Κατά τό πρωϊνόν τρισάγιον, όπερ τέλεσαν 
επ' έμοΰ, είς τών παρόντων παρετήρησε σταγό-
νας ιδρώτος έπί τοϋ προσωπου μου καί έπέ-
στησε τήν προσοχήν, του ιατρού. Οΰχί, είπεν ό. 
ιατρός, τούτο προέρχεται έκ της εξατμίσεως 
τής έν τω δωματίω θερμότητος καί παρατηρή-
σας τόν σφιγμόν μου εψιθυρίσε· «δέν κτυπά "ό 
σφιγμός του, αναμφιβόλως ούτος άπέθανεν)). 
'Ανέκφρασταςεινε ή άγωνία μου, έπί τω ότι 
με έθεώρουν νεκρόν, άδιήγητος είνε ο φόβος μου 

δεν 'ησθανόμην, άναμενων τήν στιγμήν καθ' ην 
θά κλείσωσι τόν κράββατον έν ώ κέϊμαι καί θά 
τόν έγκαταλείψωσιν έν τή. ψυχρά, γή. και δέν θά 
έχω δύναμιν νά δώσω νά έννοησωσιν ούτε διά 
βλέμματος ούτε διά ,φωνής ούτε δια κινήματος 
ότι ζώ καί αισθάνομαι. Έν τούτοις ήσθανόμην 
οτι αι δμνάμεις μου ήσαν άσθενεστεραι ,ή χθες. 
Δέν υπάρχει έλπίς! Τρομεμά απελπισία μέ 
κατέλαβε. Τό αίμά μου σ.υνηθροίσθη έν τή κε-
φαλη μου, καί ήσθανόμην τά έντόσθιά μου ότε 
μέν συστελλόμενα ότέ δέ διαστελλόμενα· έκ 
τής καρδίας μου ε.ξήρχετο ολόκληρος πηγή ορ-
γής καί κατάρας - .. 'Αλλά φανερόν μοί κατέ-
στη, οτι φύλα ς .άγγελος μέ περιεφρούρει, έσω-
τερικόν τι αίσθημα έπανελάμβανε τήν πρσευ-
χήν ήν ήκουσα κείμενος έν τώ νεκρικω κραββά-
τώ.«Θεέ μου, ελέησόν με καί φείσθητί μου, 
άπωλέσθην, αναρίθμητοι εινε αί άμαρτίαι μου, 
αλλά τό έλεος Σου εινε άμέτρητον. Έλέησόν με 
Κύριε; διότι τά όστά μου εφθάρησαν, δός μοι 
καιρόν νά εξαγνίσω τήν συνείδησίν μου, νά έξα-
λείψω τάς κηλίδας τοΰ προτέρου μου βίου. Σος 
ειμί., σώσον με! Τοιουτοτρόπως πρσηυχόμην 
έκ τοϋ βάθους τής ψυχής μου κατατρυχόμενος 
υπό τής προθανατίου φρίκης. Παρήλθον ώραι 
τίνες πλήρεις βασάνων καί αγωνίας, καί έγώ 
πλέον δεν προσηυχόμην ΰπέρ της έπανόδου μου 
εις τήν ζωήν άλλ' έζήτουν ήρεμον θάνατον, 
όστις νά μέ άπαλλάζη έκ τών . προκειμένων μοι 
φοβερών βασάνων. Βαθμηδόν ή ψυχή μου ησύ-
χασε διά.τής ένθέρμου προσευχής, ή φρίκη τοΰ 
βραδέως θανάτου έν τω τάφω μοί παρίστατο ώς 
δικαία τιμωρία. Τελείως παρέδωκα έμαυτόν είς 
τό θέλημα τοϋ Θεοϋ καί εν μόνον έπόθουν τήν 
συγχώρησιν τών αμαρτιών μου. Τοιαΰτα αισθή-
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ματα με κατελαβον κατα το εσπερινον τρισαγι 
ον, οτε ci ψαλται έψαλλον «είκών είμι της άρ-
ρήτο δόξης Σου, ει καί στίμα τα φέρω πται-
σμάτων οίκτείρησον, Δέσποτα, τό πλάσμα Σο 
καί καθάρισαν τή Σή εΰσπλαγχνία καί τήν πο 
θητήν πατρίδα άπόδος μοι, παραδείσου πάλι 
ποιών πολίτην με». Μετά τό τρισάγιον ο 
παρεστώτες ήγειρον τόν κράββατόν μου. Τότ 
ούτος ώς νά μέ εσεισεν καί έκ τού στήθους μο 
έξήλθεν αναστεναγμός. Είς τών βασταζόντω 
τόν κράββατόν εΐπεν εις τόν έτερον· «ό νεκρός 
ώς νά άνεστέναξεν. Οΰχί, τώ άπεκρίθη ό έτερος 
μόνον ούτω σοι έφάνη». Παρευθύς τό στήθο 
μου άπηλλάγη τών πιεζόντων αυτό σπασμώ 
καί έγώ ισχυρώς άνεστέναξα. Πάντες έπλησία 
σαν τόν κράββατόν, ό δέ ιατρός παρευθύς έξέ 
σχίσε τό ένδυμά μου καί έπιθέσας τήν χεΐρα 
του έπί τοϋ στήθους μου, μετ' έκπλήξεως έφώ 
νησεν· (( ή καρδία του πάλει, αναπνέει, ζή» 
θαυμάσιον περιστατικόν! Ταχέως μετέφερόν με 
είς τό δωμάτιόν μου, επέθεσι. με έπί τής κλί 
νης μου καί ηρχισαν νά μέ ίβωσι μέ διάφο-
ρα σπίρτα. Μετ' ολίγον ηνοι» τούς οφθαλμού 
μου καί διά τοϋ πρώτου μου βλέμματος ήτένισα 
τήν εικόνα τοϋ Σωτήρος, έκείνην τήν εικόνα 
ήτις (ώς μετά ταύτα έμαθον) εκείτο έν τω 
άναλογίω άνωθεν τής κεφαλής μου. Παταμός 
δακρύων έρευσεν έκ τών οφθαλμών μου καί έ 
κούφισε τήν καρδίαν μου. Παρά τούς πόδας μου 
ίστατο ό Στέφανος καί έκλαιεν έκ χαράς, όπι 
σθέν μου δέ ΐστατο ό ιατρός λέγων μοι νά η-
συχάσω. Ούτος, ώς φαί'εται, δέν ήννόησε τή· 
διάθεσιν τοϋ πνεύματος μου. Ή βοήθεια του 
ιατρού ητο μοι όλως άνωφελής. Έν τούτοις ηΰ 
χαρίστησα αΰτόν, έπί τώ ότι κατά τήν παρά 
κλησίν μου έκώλυσε τήν εΐσοδον έν τώ δωμα-
τίω μου τών περιέργων, όπως μή μέ ανησυχώ 
σιν, Έν τοιαύτη άπολύτω απομονώσει διήλθον 
έπί τινας ημέρας χωρίς νά ΐδω ξένον τι άτομον 
άνάπαυσις καί τροφή τής ψυχής μου ήσαν τα 
θεόπνευστα λόγια τοΰ Δαυίδ. Δι' αΰτών έπέ 
γνωσκ τόν θεόν, ήγάπησα Αΰτόν καί ήρχισα 
νά τώ δουλεύω. Πολλοί τών συνήθων μοι ές 
τής θύρας εκυπτον τήν κεφαλήν, όπως ίδως 
τόν άνασταντα νεκρόν. Καθ' έκάστην μέ έπε 
σκέπτετο ό πρώην μου πενθερός. Ούτος, ώ 
φαίνεται, έσπούδαζε νά μή μέ άφήση έκ τώ 
χειρών του. 'Αλλ' έγώ οΰδόλως συγκατένευσα 
είς τή πρότασίν του vα νυμφευθώ τήν θυγα-
τερα του · Ή πρωτη μου φροντς μετά την-
άνάρρωτίν μου ην τό νά κοινωνήσω τών άχρον 
των μυστηρίων. Ό έμπειρος έν τώ πνευματι-
κώ βίω εξομολογητή; Ιερεύς Μ . . ήν πνεύμα-
τικός μου πατήρ. Ούτος μέ ένίσχυσεν έν τη 
άποφάσει μου νά άρνηθώ των επιγείων. 'Αλλ 
οΰχί ταχέως ήδυνήθη vα άπαλλαγωτων εγ-

κόσμιων ασχολιών. Πρόπαντός άλλου έσπούδα-
σα νά απορρίψω τήν τιμήν τοϋ νά γίνω γαμ-
βρός τοΰ γνωστοΰ ήγεμόνος. . . καί σύζυγος τής 
ώραιοτάτης έν ολη τη Πετρουπόλει νεανίδος. 
Μετά ταύτα έδωκα τήν παραίτησιν μου καί 
άπέδωκχ τήν έλευθερίαν είς όλους τούς δουλο-
πάροικους τής έπαύλεώς μου, έπώλησα άπασαν 
τήν άκίνητόν μου περιουσίαν καί έφεϋρον καλήν 
χρήσιν αΰτής, εν δέ μέρος αυτής παρέδωκα εις 
τούς νομίμους μου κληρονόμους. Διά τοιούτων 
φροντίδων διήλθον όλόκληρον τά έτος. Έπί τέ-
λους απαλλαγείς τών επιγείων φροντίδων, έ-
ζήτουν ήρεμον καταφύγιον έκλέξας τήν άγαθήν 
μεριδα. Διέτριψα έν τισι μοναστηρίοις καί έπί 
τέλους μετέβην έν τινι έρήμω τόπω, όπου οικο-
δόμησα μονήν έν η διέρχομαι τόν βίον μου. 
Εις τόν πιστόν μου δοϋλον Στέφα νον άπέδω-
και τήν έλευθερίαν καί τω έδωκα χρηματικήν 
αμοιβήν έξαρκοϋσαν πρός έξασφάλησιν τοϋ γή-

ρατος του, άλλ' ούτος δέν έδέχθη αΰτήν καί 
μετά δακρύων μέ παρεκάλει νά μή τόν έγκατα-
λείψω, ζητών νά άποθάνη πλησίον μου. Ούτος 
διήλθε τον ΰπόλοιπόν του βίον έν τώ μονα-
στηρίω μου καί παρέδωκε τό πνεΰμα χωρίς νά 
δεχθή τήν κουράν «Πώς δύναμαι, έλεγεν ούτος, 
ούτος έγώ ό άνάξιος νά γίνω μοναχός; 'Αρκε-
τά μοι είνε νά άξιωθώ νά διαγω μετά τών δού-
λων τοϋ θεοΰ». Ό συνταξειδιώτης μου ίερ. F. 
έπέρανε τήν διήγησίν του διά τών ακολούθων 
λέξεων· ((βλέπετε, ότι έν έμοί κατεδέχθη ή 
εΰσπλαγχνία τοΰ Θεοΰ ποός τούς αμαρτωλούς. 
"Οπως σώση τήν ψυχήν μου έκ τοϋ ζωφεροϋ 
ύπνου τής αμαρτίας· ό πανάγαθος καί φιλάν-
θρωπος Θεάς έγκατέλιπέ με, όπως διέλθω διά 
τής κοιλάδος τοΰ θανάτου. Τό νεκρικόν μου 
κράββατόν κατηύγασε τούς οφθαλμούς μου, ο-
πως μή αποθάνω κιώνιον θάνατον. 

ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΕΩΣ 
ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ. 

Ό διάσημος καθηγητής Έρμπ πρός δε ει-
δικος ιατρός τών νευρικών άσθενειών, πρό τίνος 
χρόνου έποιήσατο διάλεξιν έν τη αιθούση τοϋ 
πανεπιστημίου τής Χαϊδελβέργης περί ενός σπου-
δαίου ζητήματος τοΰ συγχρόνου ημών βίου δη-
λαδή περί τής βαθμιαίας διαδόσεως τής νευρι-
κής παθήσεως αισθητής γενομένης παρ' απασι 
τοις εθνεσιν. Ώς άρχικήν αιτίαν τοϋ λυπηρού 
τούτου γεγονότος ό Έρπ θεωρεί τάς πολιτικάς 
καί κοινωνικάς σχέσεις τών χρόνων ήμών, αΐτι-
νες μεγάλην έξασκοϋσιν έπιρροήν έπί τοϋ νευρι-
κού συστήματος τοΰ ανθρωπίνου γένους. 'Ως 
δευτέρα αίτία υποδεικνύεται ή άρρηκτος άλλη· 
λουχία σπουδαίων γεγονότων, καινών ιδεών και·. 
ανακαλύψεων, αϊτινες έδωκαν ισχυρά ν αίσθησιν 
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είς τά εμπρός τατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ πα-
ρόντος αιώνος άλλοιωσασαι τά φαινόμενα τής 
ζωής. Οΰ μόνον τά στρατιωτικά κατορθώματα, 

ή απροσδόκητος κατάπτωσις καί δή έξόντωσίς 
τίνων κρατών, ή άνύψωσις καί ή ενωσις ετέρων 
έθνών, άγορασθεΐσα δι' άδράς τιμής άνθρωπίνου 
αίματος, άλλά καί αί παμμέγισται έκπολιτι-
στικαί έπιτύχίαι, αί τελειοποιήσεις, αί ανακα-
λύψεις καί αίπαντοειδεϊς νέαι έφευρέσεις κατ' 
ανάγκην έξήσκησαν ΐσχυράν έπιρροήν έφ' όλου 
τού πεπολιτισμένου κόσμου καί έπί τοΰ νευρικού 

συστήματος τών λαών. Έν τώ άριθμώ τών τε-
λειοποιήσεων άναμφιβόλως τό πρώτον μέρος 
κατέχει ή κατάλληλος έφαρμογή τών φυσικών 
δυνάμεων πρός όφελος τής άνθρωπότητος, ήτις 

οφείλεται είς τήν καταπληκτικήν άνάπτυξιν 
τών φυσικών επιστημών. Περί τό τέλος τοΰ 
πρώτου ημίσεως τοϋ παρόντος αιώνος άρχεται 

η έποχή τοϋ άτμοΰ καί εΰθύς μετ' αΰτήν μετ' 
εκπληκτικής ταχύτητο; άκολουθεϊ ή έφαρμογή 
τής εξαισίου ηλεκτρικής δυνάμεως εις τάς παν-
τοειδείς άνθρωπίνους άνάγκας. Ή μηχανική 
καί ή τέχνη έ πλούτισαν τήν ανθρωπότητα δι' 
άτμοπλοίων, σιδηροδρόμων, μηχανών άγνώστων 
τέως, τηλεγράφων τηλεφώνων καί λοιπών. Κατά 
τήν έπομένην δεκαετίαν άπας σχεδόν χώρος έ-
καλύφθη ΰπά δικτύων οδών πρός συγκοινωνίαν 

σιδηροδρόμων, τήν ταχύτητα καί τήν μεγάλην 
διάδοσιν τών οποίων πρό ενός αιώνος οΰδ' αΰτή 

η άχαλίνωτος φαντασία τών άνθρώπων ήδύνατο 
νά φαντασθεί. 'Ωσανεί μή ύφίστατο πλέον αί 
διαστάσεις τοϋ χρόνου καί τοϋ τόπου, ή άόρα-
τος ήμΐν μαγική δύναμις συνήνωσε τά διαφορα 
μέρη τοϋ κόσμου. Μετά ταχύτητος τοϋ άνεμου 
μεταβαίνομεν έκ μιας χώρας είς την έτέραν καί 
αμέσως η έμμεσως συνδιαλεγόμεθα μετα τών 

χατοίκων τοϋ ετέρου ημισφαιρίου. Πρό τών ομ-
μάτων ημών προκύπτουσι νέαι μορφαί τής παν-
τοδυνάμου επιστήμης καί τής βιομηχανίας, ή-
τις θέτει εις ένέργειαν τάς παμμεγέθεις δυνά-
μεις τής φύσεως καί κινούσα άπειρους βραχίονας 
παράγει πλοΰτον περί τοΰ όποιου οί πρόγονοι 
ημών οΰδέ κάν έφχντάσθησάν ποτέ. Μετά τών 
νέων όμως μορφών τής βιομηχανίας εμφανίζεται 
έν άπασι τοις είδεσι τής εργασίας καί τοϋ κέρ-
δους συναγωνισμός φθάνων εις τά έσχατα όρια 
τοϋ δυνατοϋ. Νέον μέρος τής γης, ή 'Αμερική, 
εΰμοιροϋσα άνεξαντλήτων πόρων καί έθνικοϋ 
πλούτου, απεκδύεται πρός άγώνα κατά τοϋ πα-
λαιοΰ κόσμου καί έν πολλοίς έπαπειλεϊ αΰτόν, 
Ώς τά άτομα ιδία, ούτω καί όλόκληρα εθνη 
αισθάνονται τήν ανάγκην νά συγκεντρώσωσι 
έπί μάλλον καί μάλλον άπασας των τάς δυνά-
μεις έν. τώ περί υπάρξεως πυρετιόδει τούτω ά· 
γώνι. Οί τοϋ πολιτικού καί κοινωνικού βίο· 
μοχλοί τών εθνών μετατοτίζονται έκ τών άρ 

χικών αυτών θεσεων, υπο τών αιωνων καθιερω-
θεισών. Αί οίκονομικαί, βιομηχανικαί καί έμ-
πορικαί κρίσεις μετά πάντων τών συνεπειών έξ-
εγείρουσι τάν κόσμον άτε μή περιοριζόμεναι έν 
ταύτη ή έκείνη τή πόλει ή τινι μόνον Κρατεί. 
Ή θαυμασία αύξησις τού πληθυσμού τών πό-
λεων μετά πάντων τών λυπηρών άποτελεσμά-
των, ό σχηματισμός νέων βιομηχανικών κέν-
τρων πληρουμένων ώς έπί τό πολύ υπό τής τρι-
γός τής κοινωνίας (droletariat), άπαν τούτο λί-
αν βλαβερώς κατ' άνάγκην έπέδρασεν έπί τοΰ 
νευρικού συστήματος τοΰ άνθρωπίνου γένους. 
Γενομένου λόγου περί τής νευρικότητος τής έπο-
χής ημών δέον νά παρατηρήσωμεν ότι αΰτή ή 
λέξις νευρικότης (nerveuss) διαφόρως έξηγεΐται 
υπό τε τώ ειδικών καί μή παθολόγων. Ή λέ-
ξις «νευρικός» ΰπά πολλών ταΰτίζεται πρός 
έννοιαν όλως διαφόρου φύσεως. Δέν έπιδέχεται 
άμφιβολίαν, ότι ή λέξις <<νευρικότης» εκφρά-
ζε·. πάντα έκείνα τά φαινόμενα τής ίσχυ-
ράς εξεγέρσεως έκείνων τών άνδρών, ο'ίτινες κατά 
τό φαινόμενον εινε υγιείς καί κατάλληλοι πρός 
πάσαν έργασίαν. Ή ταχύτης ή άνησυχία έν 
ταϊς κινήσεσι η έν τη έργασία, ή ταχέως υπό 
τών εξωτερικών εντυπώσεων παραγενομενη έξ-
έγερσις, ό φόβος πρό τών άσημάντων άντιξόων 
περιστάσεων τοΰ βίου, ή άναιτιολόγητος μετα-
βολή τής διαθέσεως τοΰ πνεύματος, τό αίσθημα 
τής κοπώσεως έν τή έργασία ή ταχεία διέγερσις 
τοϋ συναισθήματος, ή άύπνία καί πάντα τά 
παρόμοια τούτοις φαινόμενα δέν πρέπει νά θεω-
ρώνται ώς συμπτώματα τής άσθενείας,άτε μετ' 
οΰ πολλής δυσχερείας υπενεγκόμενα υπό τών 
άνθρώπων καί ώς έπί τό πλείστον χαρακτηρίζον-
τα τους εΰμοιροϋντας έκτάκτων πλεονεκτημά-
των άνδρας. Τά μνημονευθέντα φαινόμενα είνε 
βαθμίδες μόνον άγουσαι εις τήν άσθέ-
νειαν, χρησιμεύουσα, ώς μεσάζουσαι μεταξύ τής 
υγείας καί τής νοσου, πολλάκις δε καί εΰνοϊκόν 
έδαφος προς διάδοσιν κΰτής. Ταϋτα εΰγλώττως 
καταδεικνύουσιν, ότι ή ύφ' ήμων αποδιδομένη 
τή έποχή αιτίασις έπί τή νευρίκότητι είνε αλη-
θής, ότι πραγματικώς ό σύγχρονος ημών τρό-
πος τοϋ ζην δεν δύναται νά μή έπιδράση έπί 
τή μετατροπή αΰτης είς άσθένειαν. Έν τή έ-
ρεύνη τών νευρικών παθησεων άπαντώσιν άσθέ-
νειαι διαφόροιν τάξεων, τών όποίων τινές μέν 

i πρό πολλοϋ ήσαν γνωσταί τή επιστήμη, έτεροι 

- δέ μόλις έπ' εσχάτων ύπ' αΰτής ώρίσθησαν καί 
.έταξινομήθησαν. Κατά πρώτον άπαντώσιν: ή 

ΰστερία, ή υποχονδρία, καί ή έπί μάλλον δια-
δοθείσα έπ' έσχάτων καί επιμελώς έρευνηθεϊσα 
νευρασθένεια, ή αϋπνία, ό χορός τού αγίου Βί-
του, ή Βαζεδόβειος νόσος, αί ποικιλόμορφοι ψυ-
χωσεις, ή επιληψία κτλ. Ή έπί μάλλον έπί 

ι - τοϋ παρόντος διαδεδομένη εινε ή υστερία, γνω-
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στη ετι κατα τους αρχαίους χρόνους, άλλ' 
κριβώς ορισθείσα μόλις έττ' εσχάτων. Αύτη 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα έχει τήν συχνων 
επανάληψιν τών αλγηδόνων έν τή κεφαλή τάς 
νευραλγίας, άναισθησίαν, τήν βλάβην τών άΐσθη-
τηρίων οργάνων, τήν παράλυσιν, τους σπασμούς 
τούς ιδιοτρόπους νευριπαροξυσμούς ιδίως παρα 
ταϊς γυναιξΐν άλλ' έπ' έσχάτων καί παρά τοϊς 
άνδράσι. Μετά ταύτα έρχεται ή υποχονδρια 
μετά τών γνωστών της συμπτωμάτων, τής δυσ-
θυμίας, τοϋ δέους πρό της άσθενείας, τής'άπαι-
σιοδοξου ερμηνεύσεως τών άσημάντων φυσϊκών 
οδυνών, ατινα άδύνατον νά μή ' θεωρήθώσιν ως 
διατάραξις τής πνευματικής' ίσοροπίας καί έπι 

τέλους ακολουθεί ή νευρασθένεια μετά της συν 
εχοΰς εξεγέρσεως, τής κοπώσεως,'τής έξασθενή-
σεως πάντων τών οργάνων τοϋ νευρικού ' συστή-
ματος' καί τής παραλυούσης τήν άνθίωπίνήν εν-
έργειαν καί ικανότητα έπηρείας. 

Έπί τών χρόνων ήμών μεγάλην σπουδαιό-
τητα κέκτηται η vευρασθένεια, διότι αύτη εί-
νε ή μαλλον διαδεδομένη καί σοβαροτατη την 
δύοέτέρων άνω ,μνημονευθεισών νόσων· αυτή 
παραπέμπει εις τους .ειδικούς "περί τά 'νευρικά 
νοσήματα ιατρούς τούς πλείστους τών ζητούν-
των άπαλλαγήν εκ τών βασάνων των ένεκα 
ταύτης πληθύς άσθενών δεομένων αναπαύσεως 
καί διασκεδάσεως πληροϋσι κατά τό θέρος τάς 
παραλίους πόλεις ..καί πάντα τα ορεινά καί δα-
σώδη θελκτικά τόπια (curort), Εάν έπί τοϋ πα-
ρόντος γίνε ται λόγος περί τής νευρικότητας ώς 
ασθενείας εν. τη κυρία τής λέξεως σημασία δέον 
νά ύπονοηται ή νευρασθένεια. Ή- λέξις '<<ϊνευ-
ρασθένεια» δηλοΐ , απλώς τήν έξασθενησιν τών 
νεύρων, 'Αλλ' αύτη .ή ασθένεια δέν συνίσταται 
μόνον εις την εξασθένησιν τοϋ νευρικού συστή-
ματος, αύτη χαρακτηρίζεται ιδία υπό - τής δια-
θέσε ως πρός τον κάματον καί πρός τήν ανικα-
νότητα εκτελέσεως βαθμηδόν η έπί τινας φοράς 
κατά συνέχεια· ώρισμένης τινός διανοητικής 

η φυσικής εργασίας, μολονότι αύτη ή έργασία 
να επιτυγχάνη εις τούς μή νευρασθενικούς' διά 
μιας η έπί βραχύν μόνον χρόνον. 'Ως σπουδαΐ-
ον γνώρισμα τής νευρασθενείας εινε ισχυρά έξέ-
γερσις τοϋ νευρικού συστήματος ένεκα άσημάν-
των αφορμών, αΐτινες έν τώ υγιεΐ όργανισμώ 
ουδεμία θά έξήσκουν έπιρροήν. Τό ρηθέν, δύ-
ναται νά σαφηνισθή διά τίνων παραδειγμάτων. 
Ο υγιής άνθρωπος αισθάνεται ισχυράν κόπω-

σιν μετά μακρόν περίπατον, άλλ' αύτη εντελώς 
παρέρχεται μετά τινα άνάπαυσιν, άλλ' οταν ή 
κόπωσις καταλάβη τόν άνθρωπον μετά τινα ά-
σήμαντον έντασιν τών δυνάμεων του καί δέν 
παρέρχεται έντελώς η κατ'' ολίγον μετά πολυ-
χρόνιον, άνάπαυσιν, τότε δέον νά έκλάβωμεν τοϋ-
το ώς γνώρισμα τής νευρασθενείας. Έκαστος 

ημων μετ' ισχυράν έντασιν τών διανοητικών 
του δυνάμεων μετά βαρυθυμίαν ή άύπνίαν θα 
εδοκιμασεν αδυναμίαν, ανικανότητα πρός δια, 

νοητικη έργασίαν η έκδήλωσιν τής βουλήσεως 
η- του, συμπώματα συνοδευόμενα πολλάκις ύπο 

κεφαλαλγίας. Άπαν τούτο ευκόλως παρέρχε-
ται οταν ο άνθρωπος υγιης ων ολιγον άναπαυ-
θη. Αλλ' εαν τουτο δέν παρελθη η προέρχεται 

εξ άσημάντων αιτιών, έμφαίνει νοσηράν κατά-
στασιν. Οταν αί φροντίδες, ή λύπη, η έπεί-
γουσαι σπουδαΐαι άποφάσεις άφαιροϋσι τοσούτον 
τον νουν είνε φυσικόν, άλλ' έάν ή άγρυπνία έξα-
κολουθη, επί μακρόν χρόνον η προέρχεται έξ άση-
μαντών αιτιών, τότε δέον νά έκλάβωμεν τούτο 
ώς σύμπτωμα τής . νευρασθενείας. .'Εάν τις 
σθανθη ισχυρόν πόνον, όταν ανερχόμενος εις. άπό-
κρημνόν τόπον παρατηρώ κάτω' του ,άβυσσον 

εις την οποιαν · άπροσέκτως άν βαδίζη, δύναται, 
να κατακρημνησθή, η όταν ευρισκόμενος έν τινι 

δασει καταληφθή υπό καταιγίδος- μετα βροντών 
και κεραυνων τότε. ο φόβος του είναι εΰεξήγη-
τος αλλ' οταν ο ιδιος φοβος του καταλάβη αυτόν 

ευρισκόμενον εν πεδιάδι ή άπλώς παρατηρησαν 
τα ομοχλην τινα εν τώ οΰρανώ, τοϋτο ήδη είνε 

συμπτωμα τής ασθενείας. Κ. Δ. Α 

ΠΡΌΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΈΪΑΣ 

ΤΗΣ ΖΩΗΣ TOΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Το παρελθον ετος αι Ρωσσικαί εφημερίδες 
ειχον δημοσιεύσει, ότι εν Σαράτοβώ (Ρωσσια) 
διατρίβει είς' Γάλλος ο πολιώτερος πάντων τών 

' γερόντων τής υφηλίου Ονομαζόμενς; Νικολάς 
Σαβεν η (ρωσσιστί προφερόμενον ) Νικολάςσ 
Σαβιν, όστις συμμετέσχε τής εκστρατείας Να-

' πολέοντος τοϋ πρώτου κατά τής 'Ρωσσία. καί 
ηχμαλωτίσθη υπό τών 'Ρώσσων κατά'τήν διά-
βασιν τοΰ ποταμού Μπερέζιν. Έκτοτε ούτος 
διαμένει εν 'Ρωσσία λαμβάνων σύνταξιν, " Αv 
καί πολλάκις προσεκλήθη νά έπιστρέψη εις την 
πατρίδα του, ήρνήθη νά πράξη τοϋτο μή στε-
γών νά άποχωρισθή τής δευτέρας αΰτοϋ πα-
τριδος ενθα έχει τρισέγγονους καί όπου διέτρι-
ψεν ·82 έτή. Ούτος μολονότι έπί τών ώμων του 
εχει περίπου 126 έτη διατηρεί σώας τάς φρένας 
του και απολαύει άκμαίας υγείας. Τό έκτα-
κτον τοϋτο φαινόμενον τής μακροβιότητορ ώς 
καί έτερα παρόμοια περί τών έποίων κατά δια-
φόρους καιρούς έποιήσαντο λόγον αι έφημερίδες 
καί τά περιοδικά παρέσχεν άφορμήν νά διεγερθη 
έκ νέου το άρχαΐον ζήτημα, περί τού ποσον 
χρόνον δύναται νά διαρκέση ο συνήθης βίος τοΰ 
άνθρώπου καί περί τοϋ άν ούτορ υπό τόν ση-
μερινόν τρόπον τοϋ ζήν τής έκπολιτευθείσν!ς 
ανθρωπότητος δύναται νά οθάση μέχρι τών έ-

Α Σ Τ Ρ Α Π Η 
11 

σχάτων ορίων. Έάν θεωρήσωμεν, κατά τόν ψαλ-
μωδόν, τήν εκατονταετή ήλικίαν ως έγγυτάτην 
πρός τό έσχατον τέρμα τής ζωής τοϋ άνθρώπου, 
δέον νά παραδεχθώμεν, ότι οί έπιζώντες τοσού-
τον χρόνον δέν είνε ούτω σπάνιοι ώς κοινώς νο-
μίζεται, οτι εν τινι χώρα δυσκόλως δυνατόν νά 
όπολογισθή ο αριθμός τών μακαρίων τούτων 
μακρόβιων, έν έτερα δέ χώρα π. χ. έν τη 
Αύσει, όπου πρό πολλού χρόνου εισήχθησαν τά 
ληξιαρχικά βιβλια εΰκόλως ως έγγιστα προσδι-
ορίζεται ό άριθμός τών εκατονταετών γερόντων. 
Ό γνωστός ανθρωπολόγος Slilniz, έπερειδόμενός 
έπί μάλλον η ήττον άκριβών δεδομένων συμ-
περαίνειρ ότι τήν σήμερον έν τή Δυτική Εΰρώ-
πή έξ 100 χιλιάδων άρρένων βρεφών αί 17 
χιλίάδες είνε πιθανόν νά ζήσωσιν έως 70 έτη, 

5-6 χιλιάδες έως 80 έτη, 569 έως 90 έτη, 
καί 9 έως 100 έτη, έκ δέ 100 χιλιάδων νε-
ογεννήτών θηλέων είνε πιθανόν αί 21 χιλιάδες 

νά ζησωσιν έως 70 έτη, 6-7 χιλιάδες εως 80 
ετη, 555 έως 94 καί 11 έως 100 έτη. 

Άλλ' ή εκατονταετής ηλικία είνε αρά γε 
τό σύνηθες τέρμα τής ζωής τοϋ άνθρώπου η 
δέον τά όριον τοϋτο νά συντομευθή η μεγαλυν-

θης Διάφοροι έπιστήμονες διαφόρως άπαντώσιν 
εί; τήν έρώτησιν ταυτην. Πολλοί ανθρωπολόγοι 
μέχρι τοϋ νΰν έτι θεωροϋσιν ως άλάνθαστον τήν 
ΰπά τοϋ Βυφώνος (Buffon) έξενεχθείσαν γνώμην 
περί τοϋ ότι τό κανονικόν όριον τής ζωής τών 
τε άνθρώπων καί τών ζώων έξάκις η έπτάκις 
μεγαλείτερον τής περιόδου καθ' ·ην ούτοι έξι-

κνοΰνται είς τήν τελεί αν των άνάπτυξιν. 'Έτε-
ροι πάλιν ομογνωμοϋσι τώ Γαλλερίω, άποφη-
ναμένω, ότι τό κανονικόν όριον τής ζωής τών 
τε άνθρώπων καί τών ζώων εινε έξάκις η επτά-
κις μεγαλείτερον τής περιόδου καθ' ήν ούτοι 
εξικνούνται είς τήν τελείαν των άνάπτυξιν.Έ-
τεροι πάλιν όμογνωμονοϋσι τω Γαλλέρω, άπο-
φηναμένω ότι τά κανονικόν όριον τής ζωής τοϋ 
άνθρώπου είνε πλέον η όκτάκις μεγαλείτερον 
τής περιόδου τής άναπτύξεώς του. Έπί τέ-
λους ΰπάρχουσί τινες, οϊτινες άκολο υθοϋντες 
τώ Φλουράνς, ισχυρίζονται ότι ή διάρκεια τής 
ζωής μόνον πεντάκις υπερβαίνει τήν περίοδος 
της άναπτύξεως. 

Κατά τάς περί τούτου τοΰ ζητήματος έ-
ρίνας ό χρόνος τής αυξήσεως καί φυσικής άνα-
κτύξεως παρά διάφοροι; λαοϊ; εινε έτι μακρο-
τερα ή έφ' όσον κατ' άρχά; ένομίζετο. Έν ώ 
χρόνω ό Βυφών έζη καί έτι βραδύτερον υπετίθε· 
το, οτι ή αύξησις καί ή άνάπτυξις λήγουσιν 
έν ω χρόνω, ότε ό άνθρωπος καί τά ζώον καθί-
στανται ικανοί νά παράγωσιν ομοίως έαυτοϊς. 
δηλαδή έθεωρεΐτο ως μέσος όρος τής άναπτύξε-
ως διά τε τοός άνδρας καί τάς γυναίκας τό 
δέκατον έκτον έτος τής ηλικίας καί έπομένως 

ώς τελικόν τέρμα τής ζωής τοϋ ανθρώπου ώ-
ρίζετο κατά μέν τόν Βυφώνα τά 96-112 ετη, 
κατά δέ τόν Γάλλερον 128 έτος, κατά δέ τόν 
Φλουράνς τό όγδοηκοστόν. Ούτοι οι άριθμοί 
πράγματι κατεδείχθησαν άκριβεϊς. Καί οί μέν 
οπαδοί τού Βυφώνος ίσχυρίζοντο ότι, οι υγιείς 
καί εύρωστοι άνδρες, διάγοντες εγκρατή καί 
ύγιεινάν βίον πολλάλις έπιζώσι μέχρις 90 έ-
τών, οί δέ τού Γαλλέρου διετείνοντο, ότι έάν 
μέχρι τής σήμερον ό άνθρωπος έβίου καθ' ον 
οί έν τή παλαια Διαθήκη μνημονευόμενοι Πα-
τριάρχαι, ευκόλως θά έπέζη έπέκεινα τών εκα-
τόν έτών. Έπί τέλους οί οπαδοί τοΰ Φλουράνς 
άπεφήναντο, ότι ο! έπιζώντες τά 80 έτη είνε 
έξαιρέσεις καί ύπεστήριζο τούτον τόν ισχυρι-
σμόν έπί τοΰ περιστατικού, ότι οι μακροβίοϋν-
τες. μόνον έν έξαιρετικαΐς περιπτώσεσι δίατη-
ροϋσι πάσας τάς δυνάμειςκαί ίκανότητάς των 
έν τώ μετρω. Έν τούτοις ή έπιστήμη τήν σή-
μερον άπεδειξεν, ότι αί γνώμαι τοϋ Βυφώνος, 
Γαλλέρου καί τοϋ Φλουρά;, άν καί μέχρι τινός 
σημείου έ'χονται άληθείας, εινε ανακριβείς. Ή 
άν'θρωπολογία τήν σήμερον διδάσκει, οτι ότε ό 
άνθρωπος καί τό ζώον έξακολουθοϋσι νά αύ-
ξάνωσι καί νά άναπτύσσωνται καί μετά τόν 
χρόνονέν ώ παράγουσιν εις φώς 5-6 κυήματα. 
Κατά τάς ερεύνας τοϋ ίατροϋ Σαμπρίε καί αυ-
τοί έτι οί τής νοτίου Γαλλίας κάτοικοι, οΐ-
τινες ένωρίτερον τών λοιπών αΰξάνουσι, μόνον 
μετά τά τριάκοντα έτη παύουσιν νά αύξάνωσιν, 
οί δε τής βορείου Γαλλίας Γάλλοι, κατά τάς 
παρατηρήσεις τοΰ Τοπινάρ καί Κολίνιόγ αϋξά-
νουσι μέχρι τοϋ 35 έτους τής ηλικίας των. 
Τό ίδιον συμβαίνει καί έν 'Ρωσσία, Γερμανία 
Βελγίω, Αγγλία, Σουηδία καί λοιπαΐ; χώραις 
τής βορείου καί τής μέσης Ευρώπης, Υπό τοι-
ούτους όρους, οί υπολογισμοί τοϋ Βυφώνος, τοΰ 
Γαλλήρου καί τοϋ Φλουράνς, θά μας' δόσωσι 
τοιούτους άριθμούς, οιτινες πολύ άπέχουσι τών 
φαινομένων τοϋ συνήθους βίου, δηλαδή, κατα 
τόν Βυφώνα, τό τέρμα τής ζωής τοϋ άνθρωπου 
θά κυμαίνεται μεταξύ 185 καί 245 έτών, κατά 
δε τόν Γάλληρον μεταξύ 240 καί 290 έτών, 
καί κατά τόν Φλουράνς μεταξύ 150 καί 175 
έτών. 

Άλλ' έώντε; κατά μέρος τούς υπολογισμούς 
καί τάς υποθέσεις καί εισερχόμενοι εις τήν 
πραγματικότητα, θά ίδωμεν έπί τή βάσει τών 
γεγονότοιν, όπόσον δύναται νά ητο οριον τής 
άνθρωπίνης ζωής. Διά τοϋτο πρό παντός άλλόυ 
δέον νά έξερευνηθή έκ τών στατιστικών έν οποία 
ηλικία ό άνθρωπος αποθνήσκει οΰχί έκ τυχαίου 
θανάτου έπελθόντος έκ ταύτης η εκείνης τής 
άσθενείας, άλλ' έκ φυσικού, έν πλήρει σημασία 
τής λέξεως, δηλαδή έκ τής τελείας άδυνατή-
σεως τοϋ σώματος καί τής τελείας απώλειας 
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των ζωτικων δυναμεων. Ως αποφαίνεται ο ια-
τρός Νέβελ, δέον νά άναγνώσωμεν μετ' έκπλήξε-
ως' ό'τι οΰτε έν ταΐς βιογραφίαις τών πολιών 
γερόντων, οΰτε έν ταϊς έπισήμοις είδήσεσι περί 
τοΰ θανάτου αυτών, δηλαδή οΰδαμοΰ άναφέρε-
ρεται περί θανάτου προελθόντος έκ τής τελείας 
άπωλείας τών ζωτικών δυνάμεων τών γερόντων, 
άλλά πάντοτε αναφέρεται, οποιαδήποτε και 
αν εΐνε μάλλον η ήττον τυχαία αίτία τοΰ θανά-
του αυτών. Οΰτω π. χ. ό Θωμάς πάρ, όστις 
έγεννήθη τό 1483 και απέθανε τό 1635, δηλ. 
έζησε 152 έτη, άπέθανεν έκ τούτου, ότι ό βα-
σιλεύς τής 'Αγγλίας Κάρολος όπρώτος πληρο-
φορηθείς, ότι έν τη χώρα του ζή τοιούτος πο-
λιός γέρων, τόν προσεκάλεσε παρ' έαυτώ και τόν 
έφίλησεν ο δε δυστυχής γέρων μή συνηθίσας νά 
φιλεύηται εις τήν βασιλικήν τράπεζαν άπέθανεν 
έκ τούτου, οτι ό στόμαχος του δέν ήδύνατο νά 
χωνεύση τά πολυποίκιλα φαγητά δι' ων τόν έ-
φίλευον. Ό γέρων Δζένκινς έκ Νέας Ίόρκης, 
όστις έγεννήθη τό 1501 έτος και απέθανε τό 
1670 δηλ. έζησε 170 έτη. άπέθανε διότι έξ 
απροσεξίας έκρύωσε. Έάν λάβωμεν υπ' όψιν τά 
παρόμοια παραδείγματα, δέον νά άναγνωρισω» 
μεν, ότι ή ζωή τοΰ ανθρώπου δύναται νά διαρ-
κέση έτι μακρότερον χρόνον, έάν ούτος εΰμοιρή-
σας ϋγιοΰς κράσεως διάγη βίον τακτικόν και 
σψφρονα, όστις τελείως νά συυφωνη πρός τήν 
ίδιοσυγκρασίαν του και προφυλάττητα·. άπό 
πάντων τών επιβλαβών επιροιών επί τής ζωής 
του. Μακρόβιος ενίοτε δύναται νά η και τοιοΰ-
τος βίος, ό'στις αγωνίζεται τόν περί υπάρξεως 
αγώνα και υποσκελίζει τά παρεμπίπτοντα εμ-
πόδια. Έν τη έν Παρισίοις Σαλπετριέρ π.χ 
ακόμη και τήν σήμερον διαμένει έν τώ τμή-
ματι γηροκομουμένων ή γραία Σίμωνε, 101 έ-
τους γυνή. Αυτη μέχρι πρό δύο ετών διαρκώς 
είργάζετο και διακαώς ήσθάνθη ό'τι αδυνάτισε 
και κατέφυγεν είς τό φιλανθρωπικόν τοΰτο κα-
θίδρυμα τών Παρισίων, ό'που μέχρι τής σήμερον 
περιθάλπεται. Έν τή κλασική άρναιότητι άπαν-
τώσι πολλά παραδείγματα μακοοβίων, ά'ΐνα 
καταδεικνύουσιν, ότι τινές ειχον ο ν θαυμασίχν ι-
κανότητα νά διαφυλάττωσι τάς ουσικάς των 
δυνάμεις. Οΰτω π. χ. έν τη 'Ρώμη, έζων δύο 
ηθοποιοί γυναίκες, αϊτινες μέχρι τής εκατοντα-
ετούς ηλικίας των παριστούν έν τώ θεάτρω. 
Ή ιστορία αναφέρει, ό'τι ή χορεύτρια Γαλέρα 
Κοπιάλα έχουσα 99 έτη επί τών ώμων της 
έςέπληξε τόν Πομπήιον, ό'στις έθεάτο αυτήν 
έπί τής σκηνής τεχνικώς και μετα χάριτος χο-
ρεύουσαν, ή δε διάσημος ηθοποιός Λιουτσία 
παρίστανεν έπί τής σκηνής έπί 98 έτη κατά 
σειράν. Έκ τών εγγυτάτων ήμΐν χρόνων άξιος 
μνείας εινε ό Δανός ναυτικός Δράκενβεργ, ό'στις 
έχων 91 έτη έπί τών ώμων του μετά μεγάλης 

ως γαλη ευστροφίας και ευκολίας αναρριχάται 
έπί τών ίστών τοΰ πλοίου, έν ηλικία δέ 111 έ-
νυμφεύθη, έκατοντριακοντούτης δε έχήρευσε και 
άπαξ κατά τόν χρόνον τής χηρείας της τη, συν-
έβη έν περιστατικόν ρωμαντικοΰ χαρακτήρος. 
Ό ου πρό πολλού χρόνου αποθανών Γάλλος δι-
σημος χημικός Σεβρέλ παρίστησιν ΰμΐν άξιοση-
μείωτον παράδειγμα ανδρός, όστις μέχρι της 
103ης ηλικίας του διετήρησε τήν φαινομενικήν 
του μνήμην, τήν ικανότητα και τήν κλίσιν πρός 
τήν μελέτην και μέχρι τοΰ θανάτου του δέν έγ-
κατελιπε τήν δημοσίαν ϋπηρεσίαν (τά καθήκον-
τά του ώς καθηγητής.) "Απαντα ταΰτα τά δι-
δόμενα άναγκάζουσιν ημάς νά θεωρώμεν ώς όριο 
τής ζωής τοΰ άνθρωπου τήν εκατονταετή ίσως 
δέ και έτι μακροτέραν ήλικίαν. Όσον δέ άφορα 
τούς υπολογισμούς τών μνημονευθέντων έπιστη-
μόνων, (τοΰ Βυφώνος, Γαλλέρου και Φλου-
ράνς) ούτοι άποδείκνυνται αληθείς και εφαρμό-
ζονται μόνον άν και ουχί τελείως έπί τών γα-
λακτοφόρων ζώων, περί δέ τών πτηνών π. χ. 
ουδόλως δύνανται νά έπαληθεύσωσιν. Έπί τη 
βάσει τούτων τών υπολογισμών τό τέλος της 
ζωής τινών πτηνών π. χ. πάντων τών αρπακτι-
κών δέον νά περιορισθη μέχρι 16 τό πολύ 20 
έτη, έν τούτοις έν τοις χρονικοΐς τίνων ζωο 
λογικών κήπων ευρσκομεν μνημονευόμενα πα-
ραδείγματα ζωής πτηνών υπεράνω τών εκατό 
ετών. Οΰτω π. χ. είς άετός συλληφθείς το 
1704 και τεθείς έν τώ ζωολογικώ κήπω τοΰ 
ανακτόρου Σεμπρούν έν Βιέννη, άπέθανε τό 
182'.: δηλ. έζησεν έν περιορισμω 118 έτη. 

Κατά δυστυχίαν ή επιστήμη ακόμη δέν δύ-
ναται νά υπόδειξη ήμΐν τόν τρόπον καθ' ον 
νά δυνάμεθα νά ζώμεν έπί 100 έτη. 'Αναμφι-
βόλως ΰγιώς και θεωρητικώς σκεπτόμενοι δέον 
νά συμπεράνωμεν, ότι έάν ζώμεν μέτριον και 
τακτικόν βίον δυνάμεθα νά έλπίζωμεν ότι θα έ-
χωμεν μακρόν βίον άλλά κατά δυστυχίαν ΰπάρ-
χουσι πολλά γεγονότα, άτινα φέρουσιν είς άπελ-
πισίαν τόν ά'νθρωπον και δεικνύουσιν, ότι οί άν-
θρωποι δύνανται νά ζήσωσι μακρόν χρόνον μο-
λονότι διάγουσι λίαν άτακτον και άνεγκρατη 
βίον. Οΰτω τινές ανθρωπολόγοι ισχυρίζονται, 
ό'τι δύναται ό άνθρωπος νά ζήση μακράν χρόνον 
αρκεί μόνον νά μή ϋπανδρευθή και νά μή από-
κτηση πολλά τέκνα* άλλά τόν ίσχυρισμόν τού-
τον αποδεικνύει άβάσιμον τό παράδειγμα τής 
μνημονευθείσης γραίας Σιμονέ και άλλων τίνων 
γραιών αϊτινες ήσαν «πανδρευμέναι και εΐχον 
αποκτήσει πολλά τέκνα. Ό 'Ιρλανδός Όνέίλ 
έπτάκις ένυμφεύθη, έσχε πολλάς ρωμαντικάς 
περιπετείας και έζησε μέχρις 139 έτών. "Αλ-
λοι λέγουσιν ότι ή κατάχρησις τών οινοπνευμα-
τωδών και έν γένει τών ερεθιστικών ποτών 
συντομεύει τήν ζωήν. Άλλά και τοΰτο άνασκευ-
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άζεται ' δια διαφορων παραδειγματων ουτω 
π. χ. ή εκατοντουσης γραια Ελισαβετ Λιουρε 
τόσόν 'πολύ ηγαπα τον καφεν ωστε απο της 
νεανικής της ήλικιας εσυνιθισενει να πινη 50 κυ-
πελα την ήμεραν. Ό χειρόΰργός, Εσπανιο ζη-

σας 12 ετη παντοτε εμεθυσεν ο δε διασημος μεθυσος 
Λονδινου ο Μπρουν,επιζασας 120 

ετη ματαιως ο θανατος ανεμετο την εν της 
μεθης ανανιψιν του Μπρουν 
δια να λαβη την ψυχη σου,κατα τινα λιαν 

διαδεδομενην μεταξυ των εν Λονδινω 
χειρονα-
κτων διηγησαν απαξ ο Μπρουν απροσδοκητως 
ανεκυψεν εκ της μεθης,,εκρυωσε και απέθανεν. 
Αναμφιμβολως απασαι αι παρομοιαι διηγησεις εινε 
εξαιρετικαι και υπερβολικαι ο δε εγκρατης 
και δωσφρων ανθρωπος εχει περισσοτερα ελπιδα 
να ζηση μακροτερον βιον η ο μεθυσος, εν του 
τοις εν του τοις αναμφιβολως υπαρχουσι και ετεραι αιταια 
τυχως ημεις γνωριζομεν και αιτινες ισως κρυ-
πτονται εν τω ημετερω οργανισμω.Ουκ αση-
μαντος αιτια της μακροβιοτερης ειναι και τη 
κληρονομικη ευκρασια διοτι απαντωσι πολλα 
\ 
παραδειγματα εν οι λειπομεν οτι η μακροβιο-
της διαδοχως μετεδιδετο εκ του πατρος εις 
τα τεκνα εις των παππων εις τους εγγονους. 
ΟΓΛΑΔΣΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟ 

ΤΟΥ ΠΡΟΣΗΑΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΡΙΣΕΩΣ TΩN ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΏΝ; ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

Πριv η. ίαθη τελέίως ο -Γλάδστων έκ τοΰ έν 
τώ όφθαλμώ καταρράκτου, ο άκάμπτως αυτου 
νούς έδωρήσατο τοις σ υ μ π ο λιται, ς „του μετ' 
αυτών δέ και τοις συγχρόνοίς του, αρτιφανές 
προϊόν, τής εΰθυκρισιας του περί.. σπουδαιστά-
των τίνων ζητημάτών διέγερθέντων έν- 'Αγγλία 
και ποικιλοτρόπως 

Ό Γλάδστων έδημοσίευσεν τώ περιοδικω_ 
((Ninetceenh Gentuty)) περιστού'δάτόν τινά 
διατριβήν υπο τόν τίτλον << Η θέσίς τών'αϊ-
ρέτεων και τών.' σχημάτών έν ταΐς 
σημειιναϊς χριστιανικαίς : Έκκλησίάις>> Εν 
ταύτη. τη. διατριβη, ό μέγας 'ούτος πολιτικός 
άνήρ , ''παρίσταται ως ο ισχυρος .θυκτω· τών 
διανοιών 'έν τη πατριδι του και δια των σο-
φών κρισεων του διεισδυει Tροπον τινα εις' 
τήν την παλη ητις απα τινος χρονονυ υφιστα-
ται έν·Αγγλια μεταξυ δυο διαφορων τάσεων. 
Ή διατριβη αΰτη αποτελει φανήν,σελίδα εv 
τη ιστορία τής σημερινής Άγγλίαξ καί· είνε 
σπουδαιοτέρα και αϋτοΰ τοΰ γεγονότος τής 

παραδοχης του περι των Ιρλανδων voμοσχεδι-
ου( Bill) 

Ένω·ο Γλάδσων έν τη πολιτική βαθμιαία 
ως. ,καϊ .κατα μικρόν άπεμακρυνετο τοΰ συστή-
ματος τών λόρδων. ;( Porisme) και προσήγγιζεν 
'είς,τόν -ριζοπασμόν,: έν τοις έκκλησιαστικόΐς ' 
διέμενεν ό ,αήτός, δηλαδή διακαώς Αφοσιωμέ-
νος- είς τήν έκκλησίαν δόγμα, ώς ην 
διατεθειμένος όταν έξηλθε τοΰ Κολλεγίου 
(Creist clyseri). 'Eιλικρινης ών φίλος της' Άγ-
-γλίκανικης- Έκκλησίας; ουτος πρόπάντος ;αλ-
τλου έπιθυμεΐ τηv ένίσχυσιν τοΰ Οργανισμού καν 
τής διδασκαλιας αΰτης. "Τοΐουτότρόπως δύνα-
.ταί τι να εννοηση, το μεγαλον ένδΐαφέρον όπερ 

εδεικνε και δεικνύει ο Γλάδστων :περι τών έν 
Άνατολη· έκπλησιων -κάί τήν-συμπάθειάν του 

'ύπέρ της- ίδέας της -προσέγγίσεως τής Άγγλί-
κανικής εκκλησιας προς "τάς· πρώτάς. Ή του 

Γλαδστωνος -αυτη σχέσις· πρός την ορθοδοξι-
αν σημαντικώς έπέδρασέν έπί "τών Θρησκευτι-

κών. του δοξαξιών ώς και επί' τής πολιτικής 
του .ενεργείας. Αΰτη τώ παρέσχε -τηv κλείδα τής : 

κατανοήσεως γνωστών τίνων ζητημάτων και 
διεθεσεν αυτόν εύνοίκως .πρός ;τους Ορθοδόξους-
Η υπαρξις τής όρθροδόξου εκκλησίας - μη άνα-.. 

γνωριζούσης την κυριαρχίαν τον Πάπαν άριθ-
μούσης δέ πολλά. εκατομμύρια πιστών ήν προ 

•τών'αμμάτων τοΰ Γλάδστωνος.. τό ίσχυρότατον : 
έπιχείρημα έναντίον . εκείνης τής -φιλικής ΣΥμ- " 
παθείας πρός τήν Δυτικήν- έκκλησίαν, τήν ό-

ποίαν πολλοί.. Άγγλικανικοί θεολόγοι ήσθά-. 
ντο. Εν τη ρηθείση διατριβή πραγματευο-
μένη περι άλλων, ζητημάτων, Γλάδστων δέν -
παρελεΐψε τοΰτα τό έπιχείρημα- έφιστών-τήν 

προσόχην τών. συμπολιτών TOΥ έπί- τής· Όρθοδό 
ξου εκκλησίας διατηρούσης άθικτον και άπα-

μειων την διδασκαλίαν τοΰ 'Ιησού Χριστού. 
Δεν τουτοις αγγλικανική εκκλησία μέχρι 

τούδε δέν έλαβε τήν υπό τού Γλάρστω'.ος πο- . 
θουμένην ένισχυσιν, απεναντίας αί άπ' αυτής 
άποσχιθειας αιρέσεις, έν άντιθέσει πρός τάς 
κατα ,τους πρωτους μετα Χριστόν αιώνας έμφα-
νισθείρας αιρέσεις-, οΰ . μόνον δέν εξέλιπον άλλά ' 
κατέδειξαν άσυνηθη ζωτικότητα και ένεργειαν 
έν 'Αγγλία, ευρέως νεπτύχθησαν και άπό· 
στέλλουσιν ίεραποστόλους καθ" όλον τόν κό-' 
σμον. Έν τή νεα ιστορία τής Αγγλίας άπαντα 

το γεγονός τής παιδαγωγήσεως τοΰ λαού ύπό 
τούτων, ώς επί τό" πλεΐστον, τών αιρετικών 
κάί τοΰ δι' αυτών "θριάμβου τής χριστιανικής 
ήθικης εν πολιτική π. χ. κατά τήν έξόντω-

σιν της δόιιλείας έν ταϊς Αγγλικανικαϊς άποι-
κΐαις,:. Ενεκα- τούτον ό Γλάδστων αν και δεν 

δικαΐη τούς Μποσχίσθένίας της 'Αγγλικανι-
κής έκκλησίας, έν τώ πρακτικώ βίώ δέν δύνα-
ται νά μή εκτίμηση, δεόντως τούς έργασθέντας 
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καί παρασχοντας ωφελειαν ει; τον κοσμον. η,ις 
τόν Γ λ ά δ σ τ ω ν α , όστις έν ταΰτώ εινε καί προ-
νοητικός πολιτικός άνήρ, ή 'Αγγλικανική έκ-
κλησία φαίνεται λίαν ανίσχυρος μεταξύ τοϋ 
λαού καί ήττον δραστήριος, ένώ αί αιρέσεις έκ-
πλήττουσιν αΰτόν διά τής ενεργείας των, τοϋ 
δλικοϋ καί ηθικού των μεγαλείου. Είς τάς αι -
ρέσεις ο Γ λ ά δ σ τ ω ν ώφειλε τήν πλριονοψηφίαν 
έν ταις έκλογαϊς αϊτινες άνύψουν αΰτόν είς τήν 
ποωθυπουργίαν, είς αύτάς έχρεώστει τήν ΰπο-
στήοιξιν τοϋ κόμματος έν τή έξουσία. ΙΙερί 
τής προσεγγίσεως τής επισήμου έκκλησίας πρός 
τάς αιρέσεις μετά ζήλου κατά τά τελευταία 
ετη εΐργάζοντο εις τούτο αποκλειστικώς άφιε-
ρωθέντες θεολόγοι, περί αΰτής έπίσης συνεσκέ-
πτετο τό έπ' έσχατων έν Γρανδελβάδ συγκλη-
θέν συνέδοιον. Ώ ς πολιτικούς αντιπάλους ό 
Γ λ ά δ σ τ ω ν εΐχε πάντοτε τούς φανατικούς οπα-
δούς τής 'Αγγλικανικής έκκλησίας εις τήν ο-
ποίαν καί αύτός ανήκει. Ό Γ λ ά δ σ τ ω ν έν τή 
μνημονευθείση διατριβή του προσδιορίζει κατά 
πόσον οί φίλ,οι τής ενώσεως πρός τούς αιρετι-
κούς έπροχώρησαν έν ταϊς πρός αΰτούς παρα-
χωρήσεσι. 

Οί οπαδοί τής μετά τών αιρετικών ένώσεως 
έπενόησΛ τήν ούτω καλουμένην ((undenomina-
tional religion», όμολογίαν, είς τήν οποίαν δύ-
νανται νά άνήκωσι τά μέλη πάσης έκκλησίας 
καί πάσης αίρέσεως, άρκεϊ μόνον νά μή θεωρώσι 
τήν έκκλησίαν των ώς τήν μόνην σώζουσαν, νά 
άναγνωρίζωσι δέ καί τάς λοιπάς έκκλησίας ώς 
σώζουσας. Ό Γ λ ά δ σ τ ω ν παρατηρεί οτι διά 
τούς πλείστους τών Ά γ γ λ ο - Σ α ξ ό ν ω ν αί δ ο γ -
ματικαί διαφοραί απώλεσαν τήν σημασία·/ των. 
Ούτος παοαμυθεΐται υπό τοϋ πεοιστατικοϋ, ότι 
άπασαι αί άγγλο—σαξωνικαί αίρέσεις καί σχί-

σματα μετ ελάχιστων εςαιοίσεων ομολογουσι 
τά περί τής 'Αγίας Τριάδος καί ένσαρκώσεως 
τοϋ κυρίου J Ιησού Χριστού δ ό γ μ α τ α τοΰ Χρι -
στινανισμοϋ. Ό Γ λ ά δ σ τ ω ν θεωρών την πίστιν 
είς τά ρηθέντα δ ό γ μ α τ α ώς άπολύτως άκμαίαν 
πρός διατήρησιν τοΰ χαρακτήρος τής χριστια-
νικής θρησκείας έπιπροσθέτει ώς άναγκαιον όρον 
τής ένώσεως τήν υπό τών αιρετικών παραδο -
χήν τής έκκλησίας έν τή έννοια τού διοργανι-
σμοΰ, περιλαμβανούσης πιστούς τε καί πνευμα-
τικούς ποιμένας, ούσης δέ άνεξαρτήτου άπό 
τής πολιτικής έξουσίας. Ό Γλάδστων άποτρο-
πιάζεται έκείνων τήν θρησκείαν, ήτις πηγάζει 
ουχί εκ τής πίστεως τών πιστών άλλά προσδιο-
ρίζεται. Ή άνάμιξις τοΰ κράτους είς τά τής 
θρησκείας καί ή έν τοις σχολείοις υποχρεωτ.κή 
διδασκαλία τής ΰπά τής πολιτείας ορισθείσης 
ομολογίας κ α τ ά τήν γνώμην τοΰ Γ λ ά δ σ τ ω ν ο ς , 
είνε λίαν έπικίνδυνος είς τήν ύπαρξιν έν γένει 
τής θρησκείας ^καί έπικινδυνωδεστέρα οιασδή-
ποτε αίρέσεως η σχίσματος . Ό Γ λ ά δ σ τ ω ν ιδία 
έπιμένει είς τήν μή άνάμιξιν τού κράτους εις 
τά τής ομολογίας ένεκα τοΰ ότι πρό τίνος χοό-
νου μεταξύ τών άντιπροσώπων τών κατοίκων 
τοΰ Λονδίνου, (εξαιρουμένου τοΰ Σ ι τ ι ) , άνε-
φάνη ισχυρά τάσις πρός είσαγωγήν έν τοις σχο-
λείοις δι ' άπαντας άποκλειστικώς τούς μαθη» 
τάς τής διδασκαλίας τής υπό τοΰ κοινοβουλίου 
συνταχθείσης κατηχήσεως. ΓΙρός αποφυγήν τής 
τοιαύτης αναμίξεως τήςπολιτείαςείς τά τής έμο 
λογίας ό Γ λ ά δ σ τ ω ν προσκαλεί πάντας είς ένω-
σιν καί συμμαχίαν. 'Αναμφιβόλως ή επιρροή 
τοΰ Γλάύστωνος θά έπενεργήση κατά πολύ έπί 
τής προόόου τής ένώσεως τών διαφόρων αιρέ-
σεων μετά τής έπισήμου έκκλησίας. 

• 

( 'Εκ τοϋ Ά γ γ λ ι κ ο ΰ ) . 

Ν έ ο ς τ ρ ό π ο ς θ ε ρ α π ε ί α ς τ ο ΰ 
•κ α τ ά ρ ρ ο υ ( κ α τ ε β α σ ι ά ς ) . Ό ιατρός 
Κέρρις Ζαντέν άνεκοίνωσε εις τι γερμανικάν 
ιατρικό·/ περιοδικό·/ νέον τρόπον θεραπείας τοΰ 
κατάρρου, τόν όποιον έδοκίμασεν έπιτυχώς έπί 
πολλών πελατών του, συνιστάμενον δέ εις τά 
ακόλουθον. Ό έχων κατάρρουν έγχεει έν τή πα-
λάμη του οινόπνευμα έκ κριθής η σίτου (τήν 
κοινώς ρωσσιστί καλουμένην βότκα·/) καί ισχυ-
ρώς τήν άπορροφα διά τής ρινός του. Τό καύσι-
μον τό όποιον έξ άρχής αισθάνεται ό έχων κα-
τάρρουν παρευθύς έκλίπει, ταχέως δέ παρέρχε-
ται καί ή ισχυρά ρεύσις τής βλένας έκ της ρι-
νός. 'Εάν δέ έπαναληφθώσι τά σ υ μ π τ ώ μ α τ α 
τοϋ κατάρρου δέον αμέσως νά άπορροφήστ] π ά -
λιν βότκαν διά τής ρινός. Πρός τελείαν θερα-

πεία·/ τού κατάρρου όέν είνε ανάγκη νά έπανα-
λάβη τοϋτο τρεις, διότι δις μόνον τοϋτο γενό-
μενον έντελώς θεραπεύει αΰτόν. 

Μ έ χ ρ ι τ ί ν ο ς φ θ ά ν ε ι ή μ α ν ί α 
τ ή ς σ υ λ λ ο γ ή ς τ ώ ν π α λ α ι ώ ν 

γ ρ α μ μ μ α τ ο σ ή μ ω ν. 

Έ ν τώ Moniteur, έφημερίδι έκδιδομέν·/; έν τώ 
Ά γ ί ω Μαυρικίω έπ' έσχατων έδημοσιεύθη α γ -
γελία τις ένός μανιώδους συλλογέως άρχαίων 
γραμματοσήμων κατόχου 1 2 5 4 4 άρχαίων γραμ -
ματοσήμων, δι ' ής ζητεί νά νυμφευθή μίαν 
κυρίαν έπίσης μανιώδη συλλογεύτριαν γ ρ α μ μ α -
τοσήμων καί ήτις νά τ ώ δώσ7ΐ ώς προϊκαν £ν 
γραμματόσημον, ένός πέννι, τοΰ 'Αγίου Μαυ-
ρικίου τοΰ 1 8 4 7 . 

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α Ι Ι Ο Ι Κ Ι Α Α 

Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Υ Σ Α Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ 
Προτιθέμενος, τ̂ ) προτροπή φίλων, νά δημοσιεύσω έκ νέου τήν 6πό τόν τίτλόν 

c ΣΥΜΜ1ΕΤΑ » συλλογήν μου, τήν πρό πολλοϋ έξαντληθεΐσαν και περιέχουσαν 
διάφορα προβλήματα, λογοπαίγνια, γρίφους, λεξιγρίφους μετά σχημάτων, λογιστικά 
παίγνια, αινίγματα, γλωσσοτριβήματα και λοιπά σχετικά, επικαλούμαι τήν συν-
δρομήν παντός φιλομούσου. 

Τό βιβλίο ν έσται ού μόνον τερπνόν ανάγνωσμα, άλλά και λίαν επαγωγός έν-
ασχόλησις έν ταΐς κατ' οίκον άναστροφαΐς. 

Ή δέ τιμή αύτοϋ (έξ 100 σελίδων αποτελουμένου), ορίζεται είς δραχμήν μίαν. 
Ν. Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ 

(Καθηγητής τών εμπορικών μαθημάτων ) , 
θερμώς συνιστώμεν τοις συνδρομηταΐς ήμών τήν άνάγνωσιν τής ανωτέρω αγ-

γελίας και τήνάπόκτησιν τοΰ έκδοθησομένου βιβλίου, όπερ οΰ μόνον ευωνον, άλλά 
χαί διδακτικόν έσται. 

ΝΕΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. 

Γ . K O V T S O r i A M N H . 
238. "Οδός Διόλου παρά τά ΧαυχιΓι. 

ι 
Πλουσία συλλογή φλανελλών Τριπόλεως 

Έρμουπόλεως καί 'Αγγλίας . 'Ομοίως πλουσίο 
συλλογή υποκαμίσων καί έσωβράκων όλων τ«> 
ειδών καί ποιοτήτων, φωκόλ, μανικετείων, καλ-
τσών, όμβρελλών. μπαστουνιών, μανδηλίων 
κουμβίων, βουρτσών, προσοψίων, επιστήθιων, 
γελεκιών καί χειροκτίων. 'Ομοίως πορτμονέ καί 
πορτμπιλιέτ. "Απαντα τά άνωτέρω είδη ευρί-
σκονται έν μεγάλη αφθονία καί ποικιλία καί εΐ( 
τιμάς λίαν συγκαταβατικάς και ανεπιδέκτου$ 
παντός συναγωνισμού. 

Τό σύνθημα 
τοϋ νέου τούτου Καταστήματος εινε 

«έν τή καταναλώσει τό κέρδους». 

Α Λ Α Ν Τ Ο II Ο I Ε I Ο Ν 
Κ Ω Ν . Κ Ο Ρ Ο Μ Α Ν Τ Ζ Ο Γ 
Π α ρ ά τ ή Μ έ α ά γ ο ρ α 

Κατασκευάζει παντός είδους άλαντος. 

Π Α Ν Τ Ε Λ Η ! Β Α Χ Ι Λ Ε Ι Ο Ι * 
Ά λ α ν τ ο π ο ι ό ξ π α ρ ά . τ ή Λ ί έ α ά γ ο ρ ο 

Τ ο μ ό ν ο ν ά λ α ν τ ο π ο ι ε ΐ ο ν . 

Τ Ι Λ Ε ΜΤΤΟΡΕΙΟ Ν 
Κ Μ Η . Κ Α Ρ Α Μ Π Α Τ Α Κ Η 

& Τ — ο δ ό ς Α ι ό λ ο υ - 8 Ύ 

Παντός εϊ^ους κάλτσαις γυναικών καί άνδρών 
λαιμοδέτας , ρινόμακτρα μετάξινα, γάντια κλπ 

Ο Ι Ν Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν 

4 Η Κ . Π Α ΐ ν τ Ζ ί Κ Α 
όδός Θεμιστοκλέους άριθ. 7 . 

έντός τού ξενοδοχείου τ ό Σ υ ν τ ρ ι β ά ν ι 

Ο ά ε ΰ ρ η τ ε π α ν τ ό ς ε ί δ ο υ ς ο ι ν ο ν 
μ .έ σ υ γ κ α τ α β α τ ι κ ά ς τ ι μ , ά ς . 

Κ Α Φ ε I Ο Ν 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΓ. ΚΟΝΤΟΓ 

όδό ; Μητροπόλεως 
"Ακρα περιποίησις, καθαοιότης, ταχύ της καί 

καφές άνόθευτος. 

Κ Α Φ Ε I Ο Ν Τ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ν 
ό δ ό ς Α ι ό λ ο υ 

Καφές άνόθευιος, περιποίησις, καθαριότης, τ α -

χύτης, τά μόνα συστατικά τοϋ άνωτέρω καφειου 

Έ π ί τ ή ς ό δ ο ϋ Α ι ό λ ο υ ά ρ ι β . 2 ϋ Ο 
π α ρ ά τ ά Χ , α υ τ ε ϊ α ε ί ς τ ό κ α π ν ο π ω -
λ ε ϊ ο ν τ ο Ο κ . Π . Κ ο υ τ σ ο ύ κ ο υ 6 ά ε υ · 
ρ η τ έ π α ν τ ό ς ε ί δ ο υ ς κ α π ν ά ε κ λ ε κ τ ή ς 
κ α ί α ρ ί σ τ η ς π ο ε ό τ η τ ο ς ή τ ο ι Α γ ρ ι -
ν ί ο υ Ο ώ λ ο υ Α α μ , ί α ς Χ ο υ ρ κ ί α ς κ λ π . 

Κ έ α π ν ε μ , π ο ρ ε ΐ ο ν Ί ω ν . ' Ι ο ρ δ α ν ο ύ 
όδός Πειραιώς άριθ. "25. 

Καπνός έκλεκτός καί άριστης ποιότητος. 
Τ ι μ α ί σ υ γ κ α τ α β α τ ι κ α ί . -

Έ φ α π λ ω μ , α τ ο π ο ι ε ι ο ν 

Ν ι κ ο λ ά ο υ Κ ο υ κ ο ύ λ η·- -

οδός Καλαμιώτου άρ. 3 

'Αναλαμβάνει τήν κατασκευήν παντός είδους 
εφαπλωμάτων. Τιμαί συγκαταβατικαί . · 

ΜΙίΓΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Α Π Ο Ι Κ Ι Α Κ Ω Ν 

Π Ε ' Γ Ρ . Ι Τ Α Ϊ Ι Λ Ο Ι Ι Ο Ι ' Λ Ο Γ 

όδός Αιόλου άριθ. 40 παρά τό Δημοπρατήριον 



ΔΙΠΡΟΣΩΠΟΝ 

Απο της γεννήσεως σου μέχρι μη παρουσης ωρας η κα 
σου δεν εφανει εισαι το φοβερωτεον ζυ-

ζανιον όπου φυτρώνεί μεταξύ τοϋ σιτους αδ-
κεις και τους μίκρούς και τους μεγαλους με την ιδια 

βόλικην εφεσιν σου, και αλεσιν Φυσική' περι-
παιζεις και τους πλουσιους και τους πτωχους η υπο 

κρισις σου αμιμημος καΐ περιφημος περι 
παιζεις τά θεια. εισαι ό πρώτος κανών της α-
σπλίχκας· oλα σου τά έργα τά κάμνεις ώς α 
νοΰς· φαίνεσαι_ ·η μάλλον εΐπεΐνί είσαι ωσάν τρε-
λος· σέ έγεννησεν ό πατήρ σου ό διά 
βαλος, και σέ άνέθρεψεν ό πατήρ σου ο σα 
ταν· Εδιδάχθης άπό τόν διδασκαλόν σου βε-
ελίεβου εμαθες να κάμνης κάθε ειδος κά 
κίας· εισαι βεβαιότατα συνοψια εργω παρά 
νόμων. εισαι λεγω απάνθισαα πάσης 'α-

νομιας σε στοχάζομαι αληθως δια εναν α 
Θεβν, άναμφολως εισαι μονη φύσια τοϋ' κα 
κου, και τελος να μήν πολυλογω-' την αΐδώ εν εις. κο-
μμενην, 

% 

λοκαγαθια σου ειναι υπερτατη και η ανεξικα-
γι της δικαιοσυνης το οποιον καθαριζει το ζι-

κιας όνομα επαυσεν εις τόυ καιρόν σου δίοι-
νοναν τήν αγάπην και τήν προς· την άρετην υπερ-
εχεις το σταυρόν, και με εΰλάβειαν σου σκε-

μονή σου έιναι άπειρος και θαυμαστή· η διά-
ποιεΐσαι τό ίερατεΐον και στούς ενδεείς 'δέν 

ρετης, και τό ζωντανόν παράδειγμα της εύ-
-γαθος,και ,μέ τόν τρόπον όπου ό καθαρός σέ οδηγεί 

χών δια -απολαυσης το -βραβεΐον, ώς κα-
την' άρετήν περιφημος τοΰ όποιου είσαι υιός άναμφί-
φεστατος αήρυ τη αληθείας; οθεν όπό-
βαιωθεις οτι προκοπτεις εις την αρετην ενίκησας τόνβε 
λοσυνης εις τoν κόσμο ώς μέγας εχθρός της άδι-

δοξων και ακριβης διατηρητής και φύλαξ των 
ρετης και φαινονται αι πράξεις; σου πράξεις οϊκο-

πό εκεινους οποΰ τωόντι είναι πλησιον εις τον 
λου και τουτό προέρχεται έκ προτερήρηματός σου φυσι 

ρυφήν της αρετης την έλεημοσύνην έλεωνψυχήν τεθλη 

ΣΗΜ. Αναγνωθι χωριστα την πρώτην στηλην και· τα άμφοτέρας, μη λαμβανων υπ' οψέι τήν εν τώ μέσω γραμμην. 


