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ΤεΟχος ς·'. Ζάκυνθος 1 8 5 9 . Αύγουστος.

Παρέστη ή Βασίλισσα έκ δεξιών σου, εν 'ματισμώ διαχρΰσω πε- 
ριβεβλημένη, ΐιεποικιλμένη. Ευλογημένη σϋ έν γυναιξί, καί ευλο

γημένοι; ό καρπός της κοιλίας σου.

«Άδέλφιδός μου έμοί, κάγω αΰτώ.«
(ά σ μ α  Α σμάτω ν Κ εφ. Β ',)

Τ ή θεοτόχω  ’^ίειπαρθένω  Μ αρία  γονυπετώ ς άνα- 
τ ίθ ιζα ι <3 πενιχρός οίνος Λόγος ά<ρορών ζην σεπτήν
χοίμησιν αυτής, ώς τεχαήρω ν β αθυτά της εύγνω αοσύ-

νης καί εύ.Ιαβείας, ύπό τοΰ ύποφαινομένου.

ΙΙαρθενομήτορ Μ αρία ,
0  άκομψος καί ευτελής ούτος λόγος, φιλοπονηδείς ούχί πρός 

έπίδειςιν, άλλα μόνον είς απλήν ενδειξιν ύποκλίσεως, είς τήν σήν
μεγαλειότητα άνενδοιάςως οφείλει νά άφιερωΟή, ώς συνδραμοΰσαν είς
τήν τοΰ λόγου άποπεράτωσιν, δν σϋ μόνη άληδώς ρητορεύεις, h  ρη- 
τορικωτάτης Παρθένου αξιοθαύμαστος εύρράδεια. Είς σε λοιπόν, ώ 
Πάνσοφε Κόρη, άνατίθημι τό έγκώμιον τούτο ώς εύεργέτιδα καί 
•προστάτιν μου. Δεχδητι, τδν λόγον τούτον, ώ Κυρία μου, ίλαρώς, 
ίκετεύουσα τόν μονογενή υίόν σου καί Θεόν ήμών δπως είς τό ά -  
δε'καςον Ικεΐνοκαί απαραίτητον κριτη'ριον απαλλάξαμε τοΰ λογοδεσίου τών 
δαιμόνων, τής φοβερά; καί αιωνίου κολάσεως. Είμί δέ βέβαιος οτι



τά σεπτά χείλη σου άνοιξάσης, θελ*ι κλείσει ό κοινό; εχθρός και 
διάβολος τήν πολύφυλλον βίβλον τών άπειρων μου κα'ι μεγάλων α 
μαρτιών. Πέποιθα 81 οτι σύ μόνη ικανή διά τή? προστασίας σου 
καί τής πρός τόν σόν Μονογενή υιόν μεγίστης παρρησίας νά κράτη
σης τάς σεπτάς χεϊρας τοΰ σοΰ υιού καί ©εοΰ, ϊνα μη ριφθώσιν 
αιωνίως οί φρικώδεις καί πυρίφλεκτοι κεραυνοί επ’ εμού τοΰ αμαρτωλού.

Φιλών λοιπόν τούς ιερούς σου καί παρθενικούς πόδας, πίπτων είς 
«ύτοΰς, ώ Κόρη ©εοχαρίτωτε, μετά πάσης εύλαβείας καί ταπεινώ- 
σεως, ζητών δε, ώς άλλοτε, καί νΰν τοΰς οίκτοιρμούς σου καί τήν 
βοήθειαν σοΰ τής κραταιοτάτης άνάσσης, εΰσεβαστως κηρύττομαι 
Τοΰ άφατου Σου ελέους αχρείος καί ανάξιος δοΰλος ΓαβριηΛ Σζρατοό^ης,

έλ κ ε ι Θ είω  Αναγνώσττ,ς.

«Άλωτά γίνετ’ επιμελεία κχΐ πόνω απαντα πάντα τά ζητούμενα.»
(Μένανίρος ποιητής.)

«’Απάγγειλαν μοι δν ήγάπησεν ή ψυχη μου, 
ποΰ ποιμανεΐς, που κοιτάσεις έν μεσημβρί^.» 

(ασρ.α Ασμάτων Κε<ρ. Α. ££άφ. 7.)

Καθαρά, πιστή και δλως άνατιθεμένη ψυχή τώ  Θεώ τών δυνά
μεων τοιουτοτρόπως λαλεϊ έπί τής γης. Τά νεφη τής θνητοτητος, 
ή αίτια τής απαλλαγής τοΰ αθανάτου καί λίαν αγαπητού Νυμφίου, 
πάντων επί τής κοιλάδος τοΰ κλαυθμώνος ανεπαρκών δντων είς πα
ραμυθίαν τής άίίπαρθενου Μαρίας, αδιαλειπτως ωθοΰσιν είς τό π ε -  
ριποθεΐν τόν θάνατον, τήν εύδαίμονα ταύτην στιγμήν, δπως άφιχθή 
ή λαμπροτάτη αΰτη άκτίς, ή άνανδρος Κόρη είς τάς θύρας τών Ου
ρανών συνενωθεϊσα μετά τοΰ μακαρίου Νυμφίου, οΰτινος διά τόν 
θερμόν έρωτα κραυγάζει· «λπάγγειλόν μοι 8ν ήγάπησεν ή ψυχή μου, 
πού ποιμανεΐς, πού κοιτάσεις έν μεσημβρία.» ’Απόστειλον ουράνιον 
Αγγελον ϊνα μοι εύαγγελίσηται τόν εύκταΐον καί ΰπε'ρλαμπρον έρ- 
χομόν σου, έπειδή σΰ αληθώς εί τό άκοότατον έφετόν, ή μόνη χα
ρά τής ψυχής μου καί ευφροσύνη, καί άνάπαυσις, καί ή απέραντος 
ήδονή. λπόσβεσον τήν κατήφειάν μου καί τήν λύπην μου ένεκα τοΰ
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μήκους τής εξορίας ταύτης· πέμψον δέ τήν εύδαίμονα άπελευθερω- 
σίν μου, τόν θάνατον, τήν τελείαν χαράν μου. Μόνη δέ σήμερον ή 
Θεομήτωρ Μαρία δοξάζεται υπό τού ίησοΰ δικαίως ώς ή αληθής 
Νύμφη αύτοΰ ΰπ’ αγάπης κράζουσα· « Απάγγειλόν μοι δν ήγάπησεν ή 
ψυχή μου, ποΰ ποιμανεΐς, ποΰ κοιτάσεις εν μεσημβρία.»

Τωόντι, αγαπητοί αδελφοί μου, αί πικρίαι καί αί ταπεινώσεις 
τής θνητής ζωής εύρίσκουσι σήμερον άντ’ αυτών τήν παρηγορίαν καί 
τήν δόξαν.

Κ ατά τό παράδειγμα τοΰ μονογενούς υίοΰ, βλέπομεν δτι ή 'γ η  
κατέστη είς αϋτήν τόπος ονειδών καί οδυνών. Εδικαιούτο λοιπόν είς 
ταύτην τήν θυγατέρα τή? λύπης, άγνωστον είς πάντα τά περικο- 
σμοΰντα αύτήν δώρα, συγκεχυμένην μετά τών άλλων τυύ ιούδα μη
τρών, ή δόξα τοΰ υίοΰ αυτής ϊνα άντανακλασθίί διά τοΰ πανενδό- 
ξου αυτής θανάτου, ουτινος τά  θαύματα έδιώρθωσαν τό επικείμενον
τής ζωής σκότος. Αύται είναι λοιπόν αί παρηγορίαι καί ή δόξα τοϋ
θανάτου αύτής, είς άς έμπερικλείεται δλον τό μυστήριον δπερ προ- 
τίθεται ή εκκλησία είς τήν αγάπην τών πιστών. Αί παρηγορίαι τοΰ 
θανάτου αύτής άποζημιούσι τάς έ'σω πικρίας τής παναγίας ψυχής gy 
τώ  βί<ο· ή δέ δόξα τοΰ θανάτου έπανορθοΐ τάς ταπεινώσεις έπί τής 
γης. ϊδού τό άντικείμενον τοΰ λόγου. Σύ δέ άγνή Θεομήτορ, νεΰ-
σον είς τόν Μονογενή υιόν σου, καί πάραυτα θέλει καταφωτίσει διά
τών λαμπροτάτων τού Παναγίου Πνεύματος άκτίνων τήν σκοτεινήν 
μου διάνοιαν, λεπτύνει τήν σεσαρκωμένην παχύνοιάν μου, καθάρει τήν 
μεμολυσμε'νην ψυχήν μου, καταλαμπρύνει δέ τούς νοητούς οφθαλμούς 
μου πρός ορθήν άνάπτυξιν τοΰ λόγου. Χαΐρε Κεχαριτωμένη Μαρία.

ΠΡΩΓΟΝ ΜΕΡΟΣ.

Η αειπάρθενος Μαρία τρία είδη πικρίας ζώσα έδοκίμασε· ταΰτα 
δέ ησαν ώς τά τρία βε"λη κατατιτρώσκοντα τήν καρδίαν, άποτελε- 
σαντα δέ τήν Ουσίαν τών οδυνών καί λυπών αύτής· πικρίαν τουτ- 
έστι έγκαταλείψεως, πικρίαν ζήλου, καί πικρίαν έπιθυμίας. Είς ταύ- 
τας λοιπόν τάς τρεΊς πικρίας άνταποκρίνονται τρεις παρηγορίαι είς 
τόν αύτής θάνατον, τάς οποίας, κατά τήν ασθένειαν τού ήμετερου 
νοός, θέλομεν αναπτύξει, παρηγορία δηλαδή ύποστηρίξεως καί αν
δρείας, παρηγορία ειρήνης καί χαράς, παρηγορία κτήματος καί Ικ - 
καρπώσεως.

Τώ δντι εννοοΰμεν υπό τό δνομα πικρίαν έγκαταλείψεως, ·?,ν έδο- 
κίμασιν ή αειπάρθενος Μαρία, τήν αδιαφορίαν καί τάς έμφανεΐς τρα*



χύτητας τοΰ ΐ/,σοΰ ήιά τών όποιων έφαίνετο πάντοτε άνταμίίβων 
τάς άγιωτέρας αύτής εντυπώσεις, Ούδαμού βλέπομεν τον ΐησούν St* 
ακρίνοντα ταύτην δι’ άπαλών προσοχών, τάς όΛοίας έφαίνετο ζη 
τούσα ή δύναμις αύτής είς αυτόν, και ή άγάπη αΰτοϋ είς αυτήν, 
Κεκλεισμένος είς τόν ναόν, άγων τό δωδέκατον έτος, μεμφεται τήν 
ςύγχυσιν πηγάσασαν In τοΰ φόβου τ ις  αύτοΰ άπωλείας, μακράν δέ 
τών έντυπώσεων της αγάπης, όμιλε! μόνον περί τοΰ ουρανίου Π α- 
τρός, ώς εί έλησμόνησεν οτι έσχεν έπί της γης Παρθένον Μητέρα. 
Είς τοΰς έν Κανα γάμους ή μακαρία Παρθένος, τό έμψυχον Ιίάνθε- 
ον τών αρετών, διά τών σεπτών αύτής χειλέων ώθεΐ τόν Θεάν
θρωπον αύτής υιόν άνοίξαντα τοΰς θησαυρούς της θείας παντοδυνα
μίας του νά μεταβάλη τά  υδατα είς αμβροσίας καί νέκταρ· άν δέ 
« ί γυναίκες τής Ιερουσαλήμ μακαρίζουσι τά βαςάσαντα αύτόν σπλάγ
χνα, ό μακαρισμός ούτος παρέχει έπαινον είς τήν ούράνιον Νύμφην 
τοΰ Κυοίου διαδηλοΰντος είς αύτάς οτι εΰδαίμονες μόνον είναι οί 
παρατηροΰντες τόν θειον νόμον καί ακριβώς αύτόν φυλάττοντες. Εν
θυμούμενος δέ οτι ή μήτηρ αύτοΰ άνυπομόνως ζητεί αύτόν, απο
κρίνεται ό'τι μόνον ώς μητέρα γνωρίζει τοΰς εργαζομένους τό θέλη- 
μ* τοΰ ούρανίου αύτοΰ Πατρός. Τέλος έπιλελησμένη πανταχοΰ φαί
νεται ή Θεομήτωρ, είς δέ τοΰς ιερούς εύαγγελιστάς έν τή  Ιστορία 
τοΰ μονογενούς υίοΰ παρατηροΰμεν έμφανή αυς·ηροτητα τοΰ μεγάλου 
©εοΰ καί Κυρίου ημών Ϊησοΰ Χριστού προς αυτήν.

Ουτω πως ό Θεός ένεφανίσθη έπί ταύτης τής άγιας θυγατρός τοΰ 
ίούδα.

Πάσχουσα αείποτε, έγκαταλειπομένη καί δοκιμάζουσα πάσας τάς 
αύςηρότητας έκ με’ρους τοΰ ΐησοΰ· πάντοτε φερομένη δί οδών σκλη
ρών καί αύςηρών, έμελλεν ΐνα χρησιμεύσει ώς πρότυπον παρηγορίας 
είς τάς όποιας ψυχάς ό Παντοκράτωρ Θεός δοκιμάζει, παραδιδοΰς 
ταύτας είς πάσας τάς δυσαρεσκείας καί τραχύτητας αρετής λυπηρο- 
τάτης καί πικροτάτης. Αύτή έ'μαθεν οτι ό δρόμος τής έγκαταλεί- 
ψεως, ό ών επίπονος ώς πρός τάς αισθήσεις καί τήν φύσιν, ενώπι
ον τής άμώμου πίστεως έχει τήν αύτοΰ αξίαν καί τάς ώφελειας 
δτι ή πίστις μόνη τών υποσχέσεων πρέπει νά υποστήριξη τήν π ι
στήν ψυχήν οτι ό χαρακτήρ τής. πίστεως συνίσταται είς τό προσ- 
μένειν, τό ς-ενάζειν καί τό ύποφέρειν οτι ό τής παρούσης ζωής εί
ναι ό καιρός τών στερήσεων καί ούχί τών παραμυθιών ό'τι ό Κύ
ριος παρουσιάζεται ένταΰθα, είπεΐν ούτως, Θεός κεκρυμμενος* και ο
τ ι  ψυχή βουλομε’νη διά ζωηράς καί ένθερμου πίστεως μεγαλητέραν 
μιτά τοΰ ©εοΰ ομιλίαν, στερείται πάσης ανθρωπίνου παρηγορίας «-
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■πΐ μάλλον, ίνα έμμένη άδιαλείπτως είς τήν αληθή κατανόησιν καί 
θδωρίαν τών δντων, τήν Βασιλείαν τοΰ ®εοΰ· ένθα αί καρδίαι η
μών δοκιμάζοοσι τά  αιώνια άγαθά· ένθα ή άλήθεια έν ύπαίθρω θέ
λει πάντοτε παρουσιάζεται αγαπητή είς ήμας. Καί όντως ή κατά- 
στασις τής πίστεως ένθα ζώμεν, δέν συνίσταται μόνον είς τήν τοΰ 
πνεύματος υποταγήν είς τάς μή δειχΟείσας ήμΐν αλήθειας άκόμη διά 
καθαρών καί έναργών φώτων, άλλ’ είς τήν τής καρδίας προσήλωσίν 
είς αθέατα καί αιώνια άγαθά, ών τό κάλλος αδύνατον ί'να αίσθαν- 
θώμεν δ ι’ αισθητών ηδονών. ΙΪ πίστις λοιπόν εμπεριέχει δύο ούσι- 
ώδεις στερήσεις, ς-έρησιν φωτός Λαί στέρησιν ηδονής· ήτοι όφείλομεν 
ίνα πιστεύωμεν τό μή όρώμενον, καί άγαπώμεν δπερ είσέτι άδύ-* 
νατον ινα αίσθανώμεθα. Αυτή είναι ή κατάστασις τής ούρανίου πα- 
τρίδος τοΰ θεωρεΐν διά παντός τήν άλήθειαν, καί τοΰ αίσθάνεοθαι 
ότι αΰτη είναι αξιαγάπητος· άλλ’ αποβαίνει έπάναγκες, δπως άπο- 
τελώμεν αξίαν τήν εύδαίμονα ταύτην κατάστασιν, νά θυσιάζωμϊν ά 
διαλείπτως τά ήμέτερα φώτα είς τάς αοράτους αλήθειας, καί τάς 
περικυκλούσας ήμας αίσθητάς ήδονάς είς τάς αοράτους καί μόνας α 
ξίας τής καρδίας, τάς οποίας είσέτι δέν αίσθανόμεθα. Τπάρχουσι ψυ- 
χα ί τάς όποιας ό Κύριος ήμών βοηθεΐ δι’ εκτάκτων φώτων, καί 
είς τάς όποιας αποκαλύπτει, ώς είς τόν θειον Παΰλον, μυς·ήρια καί 
κρύφια, ά ούχ έξόν λαλήσαι άνθρώποις· ύπάρχουσιν ά'λλαι έφ’ <ον ά- 
φθόνως χέει τάς μυστικάς ταύτας καί άρρητους ήδονάς, άς ή αν
θρώπινη καρδία ποτέ δέν έδοκίμασεν. Αλλ’ αί χάριτες έξέρχρντβ» έκ 
τής κοινής όδοΰ τής πίστεως* ή άπάτϊ) αύτή είναι φοβητική· ό αιών 
ήμών μετά τών παρελθόντων έχορήγησεν θλιβερά ταύτης παραδείγ
ματα. Παν πνεύμα δέν είναι έκ τοΰ Θεοΰ· οί δέ ιεροί απόστολοι 
έδίδαξαν ήμας νά δυσπιστώμεν είς όδόν, ήτις, έπί προφάσει νά φέ- 
ρη είς τήν τελειότητα, άγει ήμας είς τό βάραθρον τών ανομιών, ή  
όδός τών στερήσεων είναι πάντοτε ή άσφαλεστέρα, διότι αυτη μάλ
λον συμφωνεί πρός τήν κοινήν καί συνήθη κατάστασιν τής πίστεως. 
Ουτω δέν όφείλομεν ΐνα άθυμώμεν δι’ άς δοκιμάζομεν δυσαρεσκείας 
είς τάς όδοΰς τοΰ Παντοκράτορας Θεοΰ, καί ΐνα πιστεύωμεν δτι αί 
ήμέτεραι ύποκλίσεις άπαρε'σκουσιν είς αύτόν, διότι ούδεμίαν ήδονήν 
«ίσθανόμεθα, άλλά πολύ μάλλον συλλογιστέον δτι περισσοτέραν αί 
είς «ύτόν προσφοραί ήμών έχουσιν άξίαν είς τούς διορατικούς αύτ*ϋ 
οφθαλμούς· καί δτι αί ποιούσαι αΰταί δυσαρεσκειαι τήν λύπην καί 
τήν κατήφειαν τής άνθρωπίνου αρετής, άποτελοΰσιν ά'μα τήν άσράλειαν αυ
τής καί τήν έξοχότητα. ίδού αί έγκαταλείψεις τάς όποιας ή αειπάρθενος 
Μαρία έπί τής γή ; έδοκίμασεν. II όρατή λοιπόν τού ’ΐησοΰ Χριστού π α 



ρουσία ητο δίκαιον νά ύπάρξνι ή πρωτι'στη και άποκλειςική παρη- 
γορία τοΰ θανάτου αύτής· ’νά γείν·/] ό θεατής τούτου τοϋ εσχάτου 
άγώνος· νά έλθ/ι πρός ένδυνάμωσιν καί ύποςηριΕιν αύτή; Ιν ταύτνι 
τ?ί έσχατη ώρα· έπρεπεν ινα χρηματίση αύτός ούτος ό παρηγορητι
κός αυτής άγγελος· τόσω μάλλον νά έπισπεύση βπως δειχθ/j εί; 
ταύτην τήν μακαριωτάτην ψυχήν καί ένωθΐί μετ’ αύτή;, ό'σον σχε
δόν έφαίνετο πάντοτε άρνούμενος καί κρυπτόμενος έπί τής γής εις 
αυτήν.

Η  δεύτερα πικρία τής ζωής τής Κυρίας ημών Θεοτόκου, είναι ή 
πικρία τοϋ ζήλου, έπειδή τά μέγιστα έλυπεΈτο βλέπουσα τό ανω
φελές τών θαυμάτων, των διδασκαλιών καί ολης τής ίεράς λειτουρ
γίας τοΰ ’ίησοΰ έν τή ’ίουδαία· τάς παγίδας τών γραμματέων καί 
τών φαρισσαίων κατά τής άθωότητος αύτοϋ· τήν αποστασίαν αυτήν 
τών μαθητών, τόν σκληρόν καί έπακείδιστον αύτοϋ θάνατον, τήν ά- 
γνωμοσύνην καί τήν σκλήρυνσιν τού άπορρίπτοντος αύτόν ’Ιουδαϊκού 
λαοϋ· πάσας τάς εις τούς γονείς αύτών υποσχέσεις, πάσας τάς άλ
λοτε φροντίδας τοϋ Κυρίου διά τήν Ιερουσαλήμ, τετελειωμένας διά 
τής αποδοκιμασίας καί τής αύτοΰ άπωλείας! Διά τήν συμφοράν τών 
Ιουδαίων ένησχολεΐτο λυπηρότερον καί κοινότερον, προσφέρουσα άδια- 
λείπτω ς υπέρ έκείνων τάς άρετάς τών προγόνων αύτών, τοϋ Αβρα
άμ , Λαβίδ, τών προφητών, πρός κατεύνασιν τής θείας οργής, καί 
γλύκανσιν τοϋ Θεοϋ διά τής μνήμης τών πιστών τούτων άνδρών, 
διά τά  εγκλήματα τών αύτών άπογόνων όργιζομένου. Οδεν έν τώ 
Ιερώ εύαγγελίω παρουσιάζεται ήμΐν πανταχοΰ ή Παντάνασσα άναλο- 
γιζομένη τάς συμφοράς τής ίερουσαλήμ μετά τών σχεδίων τής θείας 
όργής ^ν εμελλεν ί'να ρίψη έπί τής άπιστου ταύτης πόλεως. Τάς 
δικαίας ψυχάς ώφειλεν ΐ<α διδάξϊ), μάλιστα δέ άς θέτει ώς είς ι 
ερόν τ ι  άσυλον πόρρω τών κοσμικών κινδύνων, τήν συνήθη αύτών 
Ιπασχόλησιν είς τάς άνάγκας τής τοϋ ίτ,σοΰ έκκλησίας, είς τόν ς·ε- 
ναγμόν ενεκα τών άτιμαζάντων αύτήν σκανδάλων· είς τήν α’ίτησιν 
τών χαρίτων τοΰ Ούρανοΰ ύπέρ τών όμοπίστων άδελφών, διαγόντων 
βίον τελείας λήθης τών ούρανίων πραγμάτων, καί μόνον φροντιζόν- 
των φ εΰ ! διά τόν χείμαρρον τών ηδονών.

Ηγέρθησαν λοιπόν εύσεβή άσυλα, οπου άθώοι ψυχαί χε'ουσι σή
μερον μετά μεγίστης οικοδομής έφ’ δλης τής εκκλησίας τήν καλήν 
εύωδίαν τοΰ ίησοΰ ύπό τούς «ύτούς νόμους τής άγάπης καί τής 
θρησκευτικής άπογυμνώσεως, αϊ,τινες, κεκρυμμέναι είς τό άπόρρητον 
τοΰ θυσιαστηρίου, θρηνοΰσι διά τά  λυποΰντα την εκκλησίαν κακά, 
ζητοϋσαι καθημερινώς δπως πέμπη ό Κύριος έπαγρύπνους ποιμένας

ίίς  καλήν οδηγίαν, διδασκάλους σοφούς καί ενάρετους είς ύπεράσπι- 
σιν αύτής, ιερείς άνεπιλήπτους καί ζηλωτάς είς οίκοδομήν αύτής διά 
χρηστών παραδειγμάτων, άρχοντας θρησκευτικούς είς Ικτασιν και ε-
ρεισμα αύτής· τήν τών σχισμάτων άπόσβεσιν καί τών παραλογι-
σμών, τόν θρίαμβον τής αλήθειας, τήν κατάπαυσιν τών άμφισβητη-
σεων καί τών θορύβων, τήν σύστασιν τής είρήνης καί τής άγάπης" 
ζητοΰσαι φώτα καί ισχυράς βοηθείας δ ι’ ών οί ιεροκήρυκες, επιφορ
τισμένοι τό έργον τοϋ ©εοΰ, δύνανται ΐνα άνακαλώσι τούς αμαρ
τωλούς έκ τών άποπεπλανημένων αύτών όδών είς τά« άλανθάστους 
καί μόνας σωστικάς όδούς τοΰ Κυρίου, οιτινες είναι παρά τώ  Θεώ 
ημών οί άδιάκοποι τών πιστών μεσίται, τά θύματα τών άλλο τριών 
αμαρτιών.

Ως πρός τόν ζήλον δέ τής δό'ης τοΰ Θεοϋ, αύται λοιπόν παρα- 
δι'δονται είς αύτόν, είς τόν τής προόδου τής πίστεως, καί τής α
γάπης, τής έπιθυμίας τής μεταβολής τών αμαρτωλών καί τής αύ- 
ξήσεως τοΰ βασιλείου τοΰ ϊησοΰ έπί τής γής. Προσέτι δέ καθιεροϋν- 
τα ι είς τάς ίεράς αύστηρότητας καί είς τούς στεναγμούς τής προ
σευχής, ήτις μόνη χαρακτηρίζει τόν γεννάΐον καί συνετόν άνθρωπον, 
τό στερέωμα τής διανοίας τοΰ όποιου εύχομένου όλοφωτίζεται ύπό 
τοΰ έκει άνατέλλοντος ίησοΰ Χριστοΰ τοΰ νοητοΰ Ηλιου, καί είς 
τάς ίεράς πικρίας τοΰ ζήλου καί τής άγάπης.

Καί ιδού «υτη ή πικρία τοϋ ζήλου καί τής λύπης, ήτις έκυρίευ* 
πάντοτε τήν όλόφωτον καί καθαρωτάτην καρδίαν τής μητρός τοΰ 
Θεοΰ είς πάσας τάς καταστάσεις τής θνητής ζωής. II αειπάρθενος 
Μαρία παντελώς δέν έψήφει τήν οίκείαν δόξαν, τήν υψωσιν τής χά- 
ριτος, τοϋ φωτός καί τής άξίας αύτής, βλέπουσα τό πανένδοξον ό'- 
νομα τοΰ υίοϋ αύτής βλασφημούμενον ύπό τοϋ ίδιου λαοΰ, τήν μυ
στικήν αύτοΰ λειτουργίαν άπερριμμένην, τά  τέρατα καί σημεία ύπο
π τα , τούς μαθητάς καταδιωκομένους, , καί τόν Ισραήλ άπολλύμενον 
άνευ βοήθειας καί καταφυγίου, έπρεπε λοιπόν ούτος ό ζήλος τής π ι
κρίας καί τής λύπης ό'λου τοϋ ραδίου τής ζωής τής μακαρίας Παρ
θένου είς τόν θάνατον αύτής νά μεταβληθνί είς παρηγοριάν ειρήνης 
καί θυμηδίας. Τότε, τών νεφών τής θνητότητος «ύτής δντων ήδη 
διασκεδασμένων, ή παναγία αύτής ψυχή έμβαίνουσα νΰν είς τό ά- 
πρόσιτον φώς τών θείων συμβουλών, όρα έν ΰπαίθρω τούς βαθεΐς καί 
λατρευτούς λόγους τής θείας σοφίας έπ ί( τών αύτής συμβεβηκότων, 
τοσοϋτον καταλυπησάντων τόν ζήλον καί τήν φιλοστοργίαν. Βλέπει 
τήν έπανακάμψασαν ωφέλειαν είς τήν άνθρωπότητα έκ τδν  όνειδι- 
σαών τοΰ μονογενούς υιού, καί έκ τής Ιουδαϊκής σκληρύνσεως· τάς



μεγάλα; ώφελείας α; ή τοΰ ί/ισοΰ εκκλησία έμελλεν ίνα άπολαύσ·$ 
έκ τή ; τών Ισραηλιτών άπεχθεία; προ; τον φιλανθρωπότατον ’ίη - 
βοΰν’ τδν άπειρον τών μαρτύρων άριθμδν μελλόντων ΐνα προσφέρω- 
σι δόξαν τώ Θεώ διά τών οδυνών καί τή ; αίιτών ύποαονή;’ τδ 
μέλλον τών πιοτών πλήθο; να διαδεχθή άφθόνω; την άπιστον καί 
πονηραν ίερουσαλημ δια τού εύώδου; μαρτυρικού α ΐματο;’ τήν πομ
πήν και μεγαλοπρέπειαν τή ; άγια ; εκκλησία; διαδεδομένων τδ σκό- 
το ; τών λυπηρών τούτων άρχών’ τήν δόξαν τοΰ αγαπητού υΙού
άντανακλωμενην άφ έαυτή;, καί τήν αύτοΰ λατρείαν άποβαίνουσαν 
τδ τή ; εύσεβεία; τών πιστών παρηγορητικώτερον καταφύγιον. Ου
τω  πω ; ψυχή δίκαια έν τή κλίνη τοΰ θανάτου 3έλει ανακαλύψει 
μετά παρηγορία; πάντα; τού; τή; 5 ίία ; σοφία; λόγου; εί; τά  δ ι
άφορα αύτή; συμβεβηκότα. Τότε ^έλει αρχίσει ΐνα ΐδη τά ; κρύ
φια; σχέσει; ά; αί δυσμένειαι αυται, αί λύπαι, αί δυσάρεστοι δέ
σεις τού παντοτεινού βίου, είχον μετά τοϋ αιωνίου αύτή; άγια-
σμοΰ. Τότε, τή ; ταξεω; τών αιωνίων σχεδίων αύτή ταύτη προφα- 
νερωθειση;, £*λει ιδει αυτη οτι τδ παν είχε τού; λόγου; αύτοΰ μετά 
τών αύτοΰ ωφελειών εί; τά ; δδού;, δι’ ών ή χειρ τοΰ Παντοκρά
τορα; Θεοΰ ώδήγηβεν αύτήν" ότι τδ παν έν τή αύτή; άγνοία συν- 
ήργει εί; τήν αύτή; σωτηρίαν’ δτι ή έθελοκακία καί ή άπις-ία ό!;
έδοκίμαζεν έκ τών όφει».όντοιν είς αύτήν άπαράβατον πίστιν, τ,το
μέσον τ ι όπερ 6 Θεδ; μετεχειρίζετο πρδ; καθαρισμόν τή ; πίστεω; 
αύτή;· οτι τά  λυπηρότατα ταΰτα συμβάντα ηβαν μόνον όδοί βέ
βαιοι καί μυστικοί, δι ών έβούλετο ό πάνσοφο; Θεδ; ΐνα άγιάση
ταύτην’ καί οτι ή 5εία δικαιοσύνη έθυσίαζε λαού; και δλα βασίλεια 
ύπδ ταύτη; παραδιδόμενα εί; πλάνη; καί έπανας-άσεω; πνεύμα. Πρδ; 
δέ ή έσχάτη τή ; Θεομήτορο; πικρία έπί τή ; γή ;, έγένετο πικρία 
πόθου' μάλιστα δέ, τοΰ μονογενούς υίοΰ παραιτήσαντο; τήν γήν, α- 
πασαι αί έπιθυμίαι τή ; καρδία; «ύτή; ένέκειντο εί; τήν τή ; αθα
νασία; διαμονήν, διότι έθεώρει τήν ζωήν ταύτην ώ ; μακράν καί
λυπηραν έξοριαν διά δέ τδν χωρισμδν αύτή; έκ τοΰ αντικειμένου 
τή ; άγάπη; άφιέρονεν άπάσα; τά ; εύχά;, τού; στοχασμούς, τήν ί- 
εράν καρδίαν αύτή; εΐ; τδν Ούρανδν, μόνον στοχαζομένη τήν άθα- 
νασίαν, έξ ή ; πηγάζει άμέσω; εί; τά ; ελευθέρου; ψυχά; ό ύπέρ τή;
άϊδίου δόξη; ένδοξος ερω;, εύρισκόμενος πέραν τοΰ τάφου. Η αει
πάρθενο; Μαρία διέμενεν εί; τήν άθανασίαν, δ ι’ ή ; μόνη; ζωογο
νείται ή έλπίς, ή άσθένεια τή ; άνθρωπίνου φύσεω; παρηγορείται, οί 
εύδαιμονε; διδασκονται τήν μετριοφροσύνην, διατηρείται ό φιλοσο- 
φικδ; λύχνος. Ούτω ξένη έπί τής γής, άγνωστο; είς τδν κόσμον

άδιαλίίπτω ; ελεγεν ή ούράνιο; αύτοΰ νύμφη* « Απάγγειλόν μοι t f  
ήγάπηβεν ή ψυχή μου, ποΰ ποιμανεΐς, πού κοιτάσεις έν μεσημβρία. ® 
ή  καθαρωτάτη καί παρθενικωτάτη ψυχή τή ; Βασιλίσση; ήμών, ή; 
τινο; ή καρδία ούδέποτε διεχύθη ώ ; ή ίψετέρα εί; αντικείμενα ρυ- 
ρία; ματαιότητο; καί αδικία;, ήσθάνετο πάσαν τήν έρήμωσιν καί 
λύπην έμπνίομένην ύπ’ άγάπη; σφοδρά; μετά την άπαλλαγην του 
ούρανίου νυμφίου αύτής. 0  θάνατο; δθεν αύτή; είναι τδ τέρμα τών 
στεναγμ ώ ν,'ή  παρηγορία τη ; φιλοστοργίας, 6 σκοπδ; πασών τών
επιθυμιών. ’ .

Ο θάνατος, άγαπητοί αδελφοί μου, είναι παρηγορητικδ; εί; υ ΐ- 
καίαν ψυχήν. Αύτή χωρίζεται άφ’ ου τινο; ειχε πάντοτε τδ μ ί
σος’ άπδ τοΰ κόσμου πλήρου; φροντίδων καί παγίοων’ άπδ τής γή ; 
ενθα έζησε πάντοτε ώ; ξένη’ άπδ τοΰ σώματο; δπερ ^«ιετέλει μ ι-  
σοΰσα, πολεμούσα, σταυρόνουσα, και οπερ εκειτο ή υλη^ πάντων 
τών πειρασμών καί τών λυπών ή πηγή , «τινα ταΰτα πάντα ΐ/ΐε- 
σκεδάσθησαν ΰπδ τοΰ θανάτου αύτή;, τουτέστι τού αιωνίου μονα- 
σμοΰ τή ; παναγία; ψυχή; αύτής μετά τοΰ πανσόφου καί παναγίου 
Θεοΰ καί Κυρίου ήμών ίιησοΟ Χριστοΰ. (Επεται.)

ΡΑ Λ Φ Η Σ  ΚΡΑΝΦ ΙΛΔ.

(-'j'tiyt'.z και τέλος* Τβΰχος Κ. Σελίδα 60—63.)

ό  Ρχλφης Κράνφιλδ έπέρασε δλτ,ν τήν νύκτα εί; μεγάλην ανησυχίαν. 
Ετριγύριζαν εί; τδν νοΰν του ώσά τόσα φαντάσματα ή ίδεαι;, ή έπι- 
θυμίαι; καί ή έλπίδε; δποΰ έλαβε εί; τδν καιρδν τή ; νεότητό; του, 
καθώ; καί τά  δσα ε ι/ε  ϊδεί καί ύποφέρει ταξειδεύωντα; γιά νά εύ
ρη εΐ; τδν κόσμον ταΐς εύτυχίαι; καί τά  μεγαλεία, δποΰ καθώς έπί- 
στευε, τοΰ έταξε ή μοϊρά του. ίίς καί τήν αύγήν δταν έξύπνησε ειχε 
έμπρδ; εί; τά  μάτια του τήν κόρην, τδν ^ησαυρδν καί τδ βασίλειο, 
καί εί; κάποιο τρόπο τοΰ έφαινότουν δτι δλα έτοΰτα τα  καλα έμελ
λε νά τ ’ άπολαύση εί; τδ χωριό του, καί εί; τδ σπίτι τή ; μητέ
ρα; του. όσοι άπδ τού; συντοπίται; του έπήγαν νά τδν έπισκεφθοϋν, 
καί νά συγχαρούν τήν μητέρα του διά τδν έρχομδν τοΰ παιδιού 
τη ;, ολοι εύρηκαν τδν ταξειδιάρη (/ελαγχολικδν καί σοβαρδν, μέ 
τρόπου; γλυκού; καί εύγενικού; άλλά είδαν δτι ειχε τά  βλέμματα 
σαστισμένα ωσάν νά έκύτταζαν είς πράγματα άόρατα. ίίς  τοσον ή 
χήρα Κρανφέλδου έπηγαινορχότουν μέσα ςδ σπίτι τη ; γιά νά έτοι- 
μάση τά χρείαζόμενα, δλη ευχαριστημένη διατί είχε κάτι τί ν ά-



γα πα , καί να περιποιήται.
Ητον κοντά μεσημέρι καί τηράζωντα; κατά τον δρόμον είδε 

δτι ανέβαιναν τρεις άνθρωποι, οΐ όποιοι άφοΰ έφθασαν είς τήν θύ- 
ραν έτράβιξαν τό στριφτάρι και έμβήκαν είς τό σπίτι.— ί’άλφτ, 
έφώναζε μέ περιφάνια ή μητέρα τοϋ ί*άλφη, ιδού δ Κύριος Χου
χούνδ μαζύ μέ τούς άλλου; δύω δημογέροντα; όποΰ έρχονται νά σέ 
έπισκεφθοΰν.

0  Κύριο; Χουχούνδ, ό έμπροστινό; άπό του; άλλου; δύω, ητον 
ένα; φαντασμένο; άλλά αξιαγάπητο; γέρο;, τό δεξί ’χέρι τοϋ χ ω 
ρίου, κα! κατά του; συντοπίτα; του ενα; άπό του; σοφώτερου; τοϋ 
κόσμου. Αύτό; άκολουθώντα; μίαν συνήθειαν ολίγο παλαιή έφοροΰσε 
tv* καπέλο τρίλυχνο, καί έβάσταινε εν* ραβδί μέ πιάσιμο άση- 
μενΐο9 τό όποιο τό έκρατοϋσε περισσότερο γιά νά έχη τήν εύχαρί- 
στησι νά τό στροφογυρίζη, π*ρά άπό χρεία νά άκουμβάη. 01 σύν
τροφοί του ήτανε δύω ευκατάστατοι γεωργοί, σεβάσμιοι διά τήν 
ηλικίαν τους κα! οί όποιοι φυλάττοντας τό σέβα; διά τόν βαθμόν κα! 
την καταγωγήν τοΰ Χουχουνδ άκολουθοΰσαν ένα πάτημα ξωπίσω του. 
Καθώς αυτό; άνέβαινεν τόν δρόμον, ό Ράλφη; Κρανφίλδη; του; έ -  
κύτταζε χωρι; νά τό καταλαβαίνη, κα! έσκέπαζε τού; τρεΐ; χυδαί
ους ανθρώπου; μέ τήν μυθος-ολικήν καταχνιάν τοϋ μυαλοϋ του. ι
δού είπε, χαμογελώντα;, ιδού τρεϊ; γέροντες, κα! εκείνο; όποΰ περ- 
πατεϊ έμπροστά άπό τού; άλλου;, ενα; σεβάσμιο; σοφό; όποΰ βα - 
σταίνεί ενα ραβδί. Ποιο; ξέρει μήπως αύτό; είναι ό άποσταλμένος, 
διά νά βάλλη ε!; πραξι τή ; μοίρας μου τά 3ελήματα! Οταν ό 
Χουχούνδ έμβήκε μέσα μαζύ μέ τού; συντρόφους του ό Ράλφη; 
έσηκώθη μέ μεγάλην σοβαρότητα, και έκαμε μερικά πατήματα διά 
νά τού; ύποδεχθ?ϊ! . . .  ό  Προεστό; κατά τήν συνήθειάν του ές-ρι- 
φογΰρισε τό ραβδί του εί; τόν αέρα, έπειτα έβγαλε τό καπέλο του, 
έσφούγγισε τό κούτελό του, κα! έτοιμάσθηκε νά φανέρωση τόν σκο
πόν τοΰ έρχομοϋ του.

——Μια μεγάλη εύθΰνη, είπε, καταβαραίνει τού; συντρόφου; μου 
και έμε, έπ'.ιδή πρέπει νά ξείρη; Οτι ήμεϊ; είμας·ε οί δημογέροντες 
έτουτου τοϋ χωρίου. Από έδώ κα! τρεΐ; ήμέραι; άδιάκοπ* προ
σπαθούμε νά ευρουμε εναν άνθρωπον άξιον διά νά λάβη έπάνω του
εν* μεγάλο επάγγελμα, τό όποιο δταν κάνε!; τό κυττάζει καλά 
ευρίσκει δτι δέν είναι μικρότερο άπό ’κείνο τών ηγεμόνων κα! τών 
βασιλέων. Ημεΐ; βλέπουμεν εί; έσέ τόν συντοπίτη μας, έναν άνθρω
πον γεματον άπό γνώσι, κα! τοϋ όποιου ή μάθησι έπερίσευσε κα!
Ικαλητέρευσε με τα πολλά κα! μακρυνά ταξείδια. Ημεϊ; δέν άμ-

φιβάλλουμεν πλέον δτι 3α ίατρεΰθηκε; άπό κάποιαι; φαντας-ιχαΐς Γ- 
δέαις όποΰ σε έβασάνιζαν δταν εϊσουν πλέον νεος. Είς όλιγα λογι*
ή γνώμη μας είναι δτι ή 3εία Ιΐρονοι* σέ έστειλε είς έτουτην
τήν περίστασιν γιά νά μά; βγάλης άπό μια μεγάλην αμηχανίαν.

0  Κράνφιλδ τόν έκΰτταζε στά μάτια ώσά νά τοΰ  ̂έφαινότουν otc
έβλεπε ένα π αλα ιόν  σοφόν περιτυλιγμένον μέ χλαμυόα, καί οχι τόν 
προεστόν τοΰ χωρίου μέ τό στενό επανωφόρι του, τά  κοντά βρακιά 
του καί τό μεταξωτό γελέκι του.— Και ποιο είναι αύτο τό επ ά γ
γελμα όποΰ 3-ά μέ κάμη δμοιον μέ βασιλείς κα! ηγεμόνας; έρωτηοε 
ό Ράλφη; μέ τρεμούμενην φωνήν.— Θέλουμε νά σέ κάμουμε διδά
σκαλο τοϋ σχολείου τοϋ χωρίου μκς, άποκριθτκε 6 Χουχουνό, ε
πειδή ή 3εσις ετούτη είναι άδειανή άπό τόν καιρόν όποΰ άπέθανε 
£ σεβάσμιο; ΐ. Ονέντωρ ό όποιος ές-άθηκε διδάσκαλο; πενήντα χρόνου;.

Επειτα άπό όλίγαις άλλαις όμιλίαι; δ ΠροεςΌ; τοΰ χωρίου ανα
χώρησε μαζύ με τούς συντρόφους του. Αλλ τι βικονε; του; εμειναν 
τυπομέναι; εί; τό πνεύμα τοϋ Κράνφιλδ, κα! όλιγο κατ όλιγ^ο έ- 
γίνηκαν ένα κα! τό αύτό μέ τά  σεβάσμια πρόσωπα όποΰ κατ άρ- 
χά ; έβλεπε εί; τ ’ δνειρό του, κα! έπειτα άκόμη κα! δταν ητον έξυ
πνος, άνάμεσα εί; τού; φίλους του και γνωρίμου; του.— Η φαντα
σία του τόσο έσταμάτησε εί; τά πηθέματα τοϋ Χουχούνδ, ώστε 
έτελείωσε νά τόν πάρη διά τόν σοφόν όποΰ είχε ίδη ώ ; τό όρα
μά του, κα! νά τοΰ φαίνεται δτι ό ένα; ήτον ό ίσκιο; τοΰ άλλου.

— Αύτό, έλεγε μέ τόν νοϋν του, αύτό τό ίδιο πρόσωπο μέ έ
κΰτταζε άπό τήν κορυφήν τής πυραμίδας τοϋ Χέοπα— αύτό τό ί
διο είναι ποϋ μ ’ έκαμε νεϋμα άνάμεσα άπό ταϊς άραδαριαΐ; τών 
στηλών τής Αλάμβρας— τό ίδιο όποΰ έξάνοιξα μέσα είς τού; ά τ-  
μούς όποΰ σηκώνουνται άπό τόν μεγάλον Γούζερ.

Οσον έξαναθυμότουν τά περασμένα τόσο περισσότερο ευρισκε κα- 
ποι* άπό τά  πηθέματα τοΰ απεσταλμένου τής μοίρας του είς  ̂ τόν 
μεγαλόμικρον άνθρωπον τοΰ χωρίου.— Ετοϋτα δλ* έχωντας ό Ράλ“ 
φη; είς τόν νοϋν του έμεινε καθήμενο; εί; τήν καλύβα, άκούωντας 
μετά βία; τα ϊ; μύριαι; έρώτησαι; όποΰ τοϋ έκαμνε ή μητέρα του 
άπάνου εί; τά  ταξείδιά του κα! τά συμβάντα του, κα! εί; δλα έτοϋ- 
τα  αύτός άποκρινότουν χωρίς νά ξέρη τ! λέγει.— Προ; τό βασιλευμα 
τοΰ ήλιου έσηκώθη διά νά κάμη ένα περίπατον, κα! περνώντα; άπό 
-τήν παλαιήν φτελιάν ερριξε τά μάτια του έπάνω εί; τό χέρι ό- 
ποϋ έδειχνε τήν μισοσβυμένην επιγραφήν.— Περιπατώντα; είς τό χωρίο 
κα! κυττάζωντας μέ εύχαρίστησι ένα πρός ενα δσα τοϋ ένθύμιζαν 
τ αΐ; ήμέραι; τής νεότητό; του, βλέπε-, ένα παιδάκι στοογγυλοπρό-



«ωπο χχ ί παχουλά όποϋ κυλώντας άπό τά κατώφλιο μιας ·5ύρα; 
Ϊ5ί*σε είς τά πόδια του. Ετούτος ό σοβαρός. άνθρωπο; έσκυψε, ασή
κωτε το παιδί καί τό έβκλε είς τα ΐ; άγκάλαις τής μητέρας του.

— Τά παιδία, ειπε μέ τον νοΰν του άναστενάζωντας καί χα 
μογελώντας, άπά τώρα και είς τό έξης 3ά έμπιστεύουνται είς τάν 
έϊυτόν μου.— Καί είς τήν στιγμήν δποΰ άπά την καρδιάν του 
άνάβρυαν αισθήματα καθαρά καί τρυφερά έφθασε κοντά είς ένα σπί
τ ι  μέσα είς τδ όποιο έμβήκε χωρί; νά το 5ελη. Μία γλυκειά 
φωνή όποΰ έφαινότουν δτι έβγοινεν άπο τά βάθη αγαθής καί άγα- 
πητικής καρδίας, έτραγουδοϋσε ένα παραπονετικά τραγούδι. 0  ί ’άλ- 
φης σκύφτωντας διά νά περάστ) άπά τήν χαμηλήν £ύραν βλέπει 
μίαν νέαν όπού έπροχώρησε κατεπάνω του, καί παρευθύ; εϋρέθηκε 
έμπροστά του. Μία μεγάλη άνομοιότητα έφαινότουν εί; τά πρόσωπο 
ίτούτων τών δυο ύποκειμένων. Τά πρόσωπο τού Ράλφη ειχε π α -
λίΰσει μέ δλον τον κόσμον, ήτον κα'ϊμένο άπο τον ήλιον κάθε τό
που, καί δλοι οί άνέμοι είχαν φυσίξει εί; αύτό. Εκείνο τή ; νέας 
ητον λευκά, άγαπητικά καί γεμάτο άπά γαλήνην. Μ όλον τούτο δ- 
co διαφορετικά καί αν ηταν έτούτα τά πρόσωπα, ’έβλεπε; όμως κά
τ ι  τ ί όπού δμοιάζει εί; τά ένα καί εί; τά άλλο. Μία άντανάκλασι 
φιλικών αισθημάτων έβγαινε άπά τα ΐ; στάκται; μίας φωτιά; σχε
δόν σβυμένης.

— Καλώς ήλθες εί; τά σπίτι μου, είπε ή Φηδές Εγερτων.—  
ό  Κράνφιλδ δέν άποκρίθη*ε παρευθύς, έπειδή τά βλέμματά του έ
πεσαν έπάνω εί; μίαν βελόνα μέ σχήμα καρδίας, όπού ή Φηδέ;
έφοροϋσε εί; τά ς·ήθός της. Τούτην τήν βελόνα, ή όποια ήτον μία
πρόστυχη άσπρη δακτυλιδόπετρα, ένθυμότουν δτι τήν είχε φτιάσει 
ό ίδιος μέ τά κεφάλι μιας σαΐτας όποϋ είχε εύρϊι μέσα είς ένα 
υπόγειο τών «γρίων Αμερικανών. Η καρδία ήτον δμοια μέ έκείνην 
όποΰ έπρεπε νά φορίί ή κόρη τού ονείρου του. δταν  ό Κράνφιλδ ά - 
νεχώρησε διά νά εύρτί τούτο το φάντασμα τήν είχε χαρίσει, δε- 
μένην [/έ χρυσάφι, εί; τήν Φηδές Εγερτων.

— Εσύ λοιπάν Φηδές έπροσφύλαξες ετούτην τήν καρδίαν! Είπε τέ
λος πάντων δ Ράλφης.

— Ναί, είπε αϋτή κοκκινίζωντας καί έπειτα πλέον περιχαρή τοϋ 
Ιπρόσθεσε.

— Καί τ ί μοΰ φέρνει; έσύ άπά τήν ξενιτεια;
— Φηδέ, έξαναεΐπε ό Ράλφη; δ δ ποιος μήν ήμπορώντας νά κρά

τηση τόν εαυτόν του έπρόφερε τά μαγευμένα λόγια, Φηδέ, άλλο δέν 
οοΰ φέρνω παρά μίαν κατακοπιασμένην καρδίαν. Ημπορώ νά τήν

fevsftaicio άπάνου στην έδικήν σου;
— Ετούτο τά σημάδι όπού' βασταίνω, δείχνωντας μέ τό χέρι 

•την βελόναν, σέ βεβαιώνει δτι ήμπορεΤς νά κάμης ο,τι λέγεις.
-— Φηδέ, Φηδέ έφώναξεν δ Κράνφιλδ σφίγγωντας την εις ταϊς άγ- 

γάλαις του, έσύ έξεπλήρωσες τά δνειρό μου.— Και ς· άλτ.θινα δ ό- 
νειρευόμενος τέλος πάντων έξύπνησε. Διά νά εύρη τον κρυμμένον 
θησαυρόν άλλο δέν είχε νά κάμτ; παρά νά καλλιεργώ τήν γην δ
πού έπερικύκλ,ονε τά σπίτι τής μητέρας του, καί νά συνεζτι τού; 
καρπού; της. Αντί διά στρατιωτικά αξίωμα, ή βασιλικήν εξουσίαν, 
θρησκευτικήν δύναμιν, έμελλε νά κυβερνά τά  παιδία τοϋ χωρίου. 
Ε  κόρη τοϋ ονείρου του έγίνηκε άφαντος άπο το πνεύμα του, καί 
είς τάν τόπον εκείνης, έβλεπε τήν συντρόφισσαν τ ι ς  παιδικές του 
ήλικίας,

— Εάν δλοι εκείνοι όπού θρέφουν τέτοιαις παράδοξαις έπιθυμίαι; 
ευχαριστούνται νά κυττάζουν όλογυρά τους, ήθελε ευρίσκουν σχεδδν 
πάντοτε, δτι δ κύκλο; τών χρεών του;, καί τ ί ;  ευτυχίας του; εί
ναι είς τάν τόπον όποϋ τούς έβαλε ή Λεία Πρόνοια. Εϋτυχησμενοι 
δσοι ήμποροϋν νά διαβάσουν ετούτο το αίνιγμα χωρίς νά περβσουν 
τήν ζωήν του; ζητώντας νά τά μαντεύσουν.

(Εκ τοΰ Γαλλική.)

Ε1ΔΥΛΛΙΟΝ.

Λ Λ Φ Ν ΙΣ  χαΐ Χ Λ Ο Η .

Πολλά πρωί έμβήκεν δ Δάφνις είς τήν καλύβην καί ηυρε τήν 
Χλόην, τήν μικροτέραν του αδελφήν, καταγενομένην είς το να πλε- 
κη ς·εφάνου; άπό άνθη· Είς ολα έλαμπε ή όρόσος καί είς τήν όρό- 
σον έαταζον τά δάκρυά της.

Λ. Τί τούς θέλεις αυτούς τού; στεφάνους, ήγαπημένη Χλόη; Π 
έσύ κλαίει; ;

X . Καί σύ ό ίδιο; κλαίει;, φίλτατέ μου αδελφέ. Αλλ’ οΰαί! Πώς 
νά μήν κλαίωμεν; Δέν είδε; πόσον λυπημένη άπέρασε ή μήτηρ μας 
άπά κοντά μας, πώ ; μάς έσφιξε τά  χέρια άναστενάζουσα καί έ
κρυψε τά  δακρυσμένα τη ; όμμάτια;

Δ. Ειδα ναί, δ ΙΙατήρ μ*; βέβαια 3ά ηναι σήμερον βαρύτερα ά- 
θενής άπο εχθές!



X. Ω, αδελφέ μδυ! αδελφέ μ ου! Αν άποΟάνη.— 'Ω , πώς μδς Α
γ α π ά , πώς μα ; φιλεΐ, πώς μα; άγγαλιάζει δταν κάμνωμεν τό π ί
λημά του, τό άριστόν είς τόν Θεόν!

Δ. ί ΐ  πανφιλτάτη αδελφή! Πώς ολα εΐναι .λυπηρά! Εί; μάτην με
χαϊδεύει τό άρνάχι μου! σχεδόν, ώ! σχεδόν, αλησμονώ να τοΰ
δίδω την τροφήν του. Εί; μάτην πετα τό περιστεράκι εις του; ώ -
μ.ους μου, καί με τσ ίμπα ολόγυρα εις τα χείλη μου, εις το πη
γούνι μου. *Ω τίποτε, τίποτε, δεν μέ ευφραίνει! Ω Αύθεντάκη 
μ ο υ ! Αν άποΟάνης! αποθνήσκω καί έγώ.

X. Α χ! ενθυμείσαι εσύ ακόμη; Είναι τώρα πέντε ήμέραι, άφ’ οΰ 
μας έκρατοΰσεν είς τάς άγκάλας του και εκλαυσε.

X. Ναι, Χλόη, ενθυμούμαι πώς μας έβαλε κατά γής, καί πώς 
έπικρένετο. Αέν ήμπορώ περισσότερο νά σάς κρατείσω, φιλτατά μου 
τέκνα ! Δέν είμαι καλά, είμαι πολλά αχαμνός. Λέγων δέ αύτά υ
πήγε κλονιζόμενος είς την κλίνην του. Απο . τοτε είναι άσθενη;,

X . Η άσθένειά του, φευ! αυξάνει έπί τό χείρον. Ακούσε, άδελ- 
φέ, τ ί  σκοπόν έχω* πολλά π ρ ω ί! έμβήκα άπο την καλύβην, οιχ 
νά συνάξω νεαρά άνθη, καί νά κάμω αΰτοίις τού; στεφάνους. Ε 
πειτα  δέ 3έλω ύπάγειν είς τό άγαλμα τοϋ Πανό;— διότι πάντοτε λέ- 
γουσιν οί γονεϊ; μας, οτι οί Θεοί είναι άγαθοί καί άκούωσι με
τά  χαράς εύσεβεϊς δεήσεις— 3έλω υπάγει διά νά τοΰ άφιερώσω αυ
τούς τούς στέφανους. Καί, κυτταζε έ δ ω , είς τοΰτο το κλωο.ον, εις 
τό όποιον έχω τό πλέον άκριβόν άπό ο,τι έχω, το πουλάκι μου, 
2ελω τό προσφέρει είς θυσίαν.

Δ, "Ω, φιλτάτη μου άδελφή! Ερχουμαι και εγώ μαζύ σου. Πρό- 
σμεινε μόνον δύω λεπτά, πρόσμεινε. Πηγαίνω νά πάρω τό καλαθάκι 
γεμάτο ρ.έ τούς ώραιοτάτους καρπούς καί είμαι έτοιμο; και έγώ 
νά προσφέρω είς θυσίαν καί τό περιστεράκι μου.

Ετρεξεν δλόγυρα, καί εύθύς έπεστρεψε. Μετα ταΰτα υπήγαν εις 
τό άγαλμα τοΰ Πανός, τό όποιον ήτο ό'χι μακράν, μεταξύ τών 
■πεύκων έπάνω είς εναν λόφον. Εκεί έκλιναν τά γόνατα ενώπιον του, 
καί έδεήθησαν πρός τόν Θεόν τών δρυμών τόσον λεγοντες είσάκου
σον, ώ Πάν άγαθέ ύπερασπιστά τών χειμώνων μας! εισακούσε τής 
δεήσεως η μ ώ ν! Ημείς ήμεθα τά τέκνα τοΰ άσΟενοΰς Μενάλκα, ει- 
οάκουσον τής δεήσεώ; ήμών.

X  Είσάκουσον τής δεήσεως ήμών, Αγαθέ Π άν! δέξε την μικραν 
ί,μών θυσίαν, όποιαν δύνανται νά σοί δώσουν παιδία. Τούτους του; 
οτεφάνους 3ελει καταθέσω ένώπιόν σου. Αν έδυνόμουν νά φθάσω ΰψηλω- 
τ ιρα , ήθελα περιτιλίξει τούς κροτάφους σου, καί τού; ώμους σου

μέ αύτους. Αυτρωσι, άγαθέ Παν, λύτρωσε τόν πατέρα μας καί χά- 
ρισέ τον πάλιν είς ημάς τά πτω χά  παιδία.

Δ, Τούτους τους γλυκυτχιους καρπού;, σοί προσφέρω, δέξε τους 
εύγενώς. Τήν πλέον καλλιτέραν αίγαν ήθελον σοί θυσιάσει άν δέν ή
τον ισχυρότερα άπό έμένα τό μικρόν παιδίον. Αλλ’ δτ«ν αυξήσω 
καί γένω μεγάλος, £έλω coi θυσιάσει κάθε χρόνον δύω, έάν μάς 
χαρισης τον πατέρα μα;. Δός είς τόν καλότατόν μας πατέρα πά
λιν τήν ύγείαν.

X. Τοΰτο το πουλάκι 3ελω σε προσφερ3ι, αγαθέ Πάν! αύτό είναι 
το πλέον ακριβόν άπο όλα, όσα εχω. ίδού, πετα είς τό χέρι μου 
υιά νά λάβη τροφήν, δμως 3έλω νά τό θυσιάσω είς έσέ, άγαθέ Πάν!

Δ. Καί τοΰτο τό περιστέρι σοί τό σφάζω, ΐδέ 3έλει νά παίζη 
να μέ χαίδεύη, δμως 3έλω νά τό θυσιάσω είς έσέ, άγαθέ Πάν ! 
διά νά μάς χαρίσ/;ς τόν πατέρα μας. Είσάκουσον τής δεήσεως 
ήμών !

Τά παιδία ήσαν έτοιμα νά τά σφάξουν μέ τά  μικρά τρέμοντχ 
χέριά των. Αλλά μία ιλαρά φωνή έβόησε* ασμένως άκούουσι οί θε
οί τάς δεήσεις τής άθωότητος. Μή σφάζετε τά έντρυφήματά σας, 
παιδάκια, ό πατήρ σας είναι Ογειής.

Καί τώ  οντι άνέλαβεν αύτός τήν ύγείαν του. Κατανυχθείς δέ κα
τά τήν ευσέβειαν τών τέκνων, ύπήγεν άκόμη μίαν ήμέραν μέ όλου; 
τούς οικείους διά νά προσφέρωσιν θυσίαν είς τόν Πάνα. ό  Μενάλ- 
κας εζησε πολλου; χρονους, και ειύε εύλογημένα τά έγκόνιά του.

Ο ΕΓΓΕΝΗΣ ΚΑΙ Ο 1ΕΡΟΔΙΚΑΣΤΙΙΣ.

Ανέκδοτόν τ ι άξιόλογον περί τή ; φρικώδου; ίεράς Εξετάσεως, ή - 
τις ήκμαζεν ό'χι πρό πολλοΰ είς τήν Ισπανίαν καί Πορτογαλλίαν, 
ιστορείται ύπό τίνος Πορτογάλλου* αποδείχνει δέ σαφώς τίνι τρόπω 
τά διαβολικά βασανιστήρια άναγκάζουν τούς ανθρώπους νά δμολογώ- 
<?ιν εαυτούς ένοχους εγκλημάτων, τά όποια ποτέ δέν έπραξαν.

Κάποιος εύγενή; εί; τήν Λισσαβώνα, άκούσας δτι ό ήγαπημένος 
ιατρό; του έκατηγορήθη ώ; ίουδαίζων, καί έφυλακώθη διά τοΰτο ά 
πό τού; ίεροδικαστά;, εγραψεν άμέσως πρός ένα έξ αΰτών έπις-ο- 
λήν, είς τήν όποιαν έζητοΰσε τήν έλευθέρωσιν τοΰ φίλου του, 6ε- 
βαιόνων δτι αύτός ητο Χριστιανός ορθόδοξος, οσον καί οποιοσδήποτε 
άλλος. 11 επιστολή δμω ;, άν καί άπό τοιοΰτον έπίσημον υποκείμε
νον, δέν έκατόρθωσε τίποτε· ό Ιατρός έστρεβλώθ/) καί έβασανίσθη-



κ«\ ώ; βυμβαίνει κοινώς εις τοιαύτα; «ρ ισ τά σε ι;, «ι; την αχμ„ 
τών πόνων του ώμολόγηβεν δσα ήθελαν οί εχθροί του. Τούτο r.tt 
βώρΥΤ,σε τον εϋγενή, όστις, ύποκριθεί; δτι άσθενεί και κινόυνευει, πα* 
ρεκάλεσε τον ίεροδικβστήν να έλθτι νά τόν δώσ/j τά ; τελευταία;
πνευαατικά; συμβουλά; του. , , ,

Εύθύ; όποϋ ηλθεν ό Δομινικανή, τόν έπρό-ταξεν 6^ ευγενης, ε
νώπιον άξιοπίστων τινών φίλων, νά δμολογήση δτι είναι Ιουδαίος, 
νά νράψ« την όμολογίαν του, καί νά δπογράψιι αυτήν. Επειδή Ο
μως εκείνος είς τούτο δεν βυγκατένευεν, έδιώρισεν I  εύγενης του; υπη- 
ρέτα; του νά βάλω civ έπί τή ; κεφαλή; τοϋ ίεροδικαστοϋ πυραχτω- 
αένην περικεφαλαίαν* οί δούλοι έσυραν εύΟυ; παραπέτασμα τ ι, και 
4 άθλιος Δομινικανό; ίδεν εμπροσθέν του μέσα εί; μίαν κάμινον πε
ρικεφαλαίαν κοκκίνην άπό τήν θερμότητα. Η 5εα τοϋ νεου τουτου 
βασανιστηρίου, τί) όποιον ώνομάζετο «Σιδηρού; ςέφανο; τουΛουκα,»· 
έφόβισε τον καλόγηρον τόσον, ώστε αμέσως εγραψε και υπεγρανε 
τήν βδελυράν δμολογίαν. Τότε είπε πρό; αυτόν ό εύγενης, «Βλέπει; 
πόσον δεινός είναι ό τρόπο;, με τον όποιον φέρεσθε πρό; του; ά 
θλιου; ανθρώπου;! 0  δυστυχή; ό ’ιατρό; ρ.ου ώμολογησε τον Ιου
δαϊσμόν ώ; καί σύ· άλλά μέ τήν διαφοράν ταύτην, οτι εκείνο; μεν 
ήναγκάσΟη άπό βασάνου;, συ δέ μόνον άπό φόβον.»

ΪΪΜΒΑΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟΝ' ΜΗΝΑ.

Ε Ϊ' τού; 1191 τόν Ιούλιον μήνα.— ό Φίλιππο; Βασιλεύ; τή; 
Γαλλίας' καί ’ό Ριχάρδος, ή Καρδία Δέοντος, Βασιλεύ; τή ; Αγγλίας, 
κυριεύει τήν πόλιν τοϋ Τολημαίδη εί; τήν Σορίαν. ^

Κατά τού; 1621 τόν Ιούλιον μήνα.— Συνέβη^ δ 3χνατο; του 
ωάννου τών Ιατρών έσχατο; τών υιών τοϋ ένδόςου Κο,ίμου. Αυτό; 
εζησεν δλην του τή« ζωήν όπλίζων καί μαχόμενος.  ̂Τπηρετησε του; 
Ισπανού; ει; τήν Φιάνδρων, του; Αυστριακού; κατά τών Τούρκων, 
χαί του; Ενετού; έναντίον όυσκόκων. Απεβιωσεν εί; την νήσον .ου 
Μουοάνου, εί; ηλικίαν 56 ετών. Εγραψε αφορεσμού; τινά; πολίτικου; 
καί ' στρατιωτικοί»;, καί έσχεδίασεν έξ εύρέσεω; τοϋ τοπου την ε
κλεκτήν έκλησσίαν λεγομέντν έκ σκληρών λίθων είς την Φ λω ρεντίαν, 
άποφασισμένην διά τού; ενταφιασμού; τών Ιατρών, δσον και τν» α- 
κρόπολιν τή ; Αιβόρνου ή τι; ίτον  άρχινισμενη άπό του; 1 5 8 9 . 1* 
έκλ^κτά Β ά ν δ α Μ έ λ α ν α τ ό ν  άγαποϋσαν ώ ; πατέρα. Είναι α,ιοσημειω- 
tov δτι ή κεφαλήτου, ήτις φαίνεται γλυμένη εί; τήν παράς-ασιν τή ; Φλωρεν
τ ία ;, ομοιάζει καθόλα με εκείνην τού Ναπολέοντο;, έκτο; τοϋ πνεύματος


