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*.ι>νεχίία καί τέλος τοΟ Αογοιι πρός τήν Θεοτ<5χον.

ό Κύριο; ήμώ·* ,^λει ίνα ύψωστι ψυχήν ε!; τύν ΰπέρτατον βα
θμόν χάριτο;, φωτός καί αξία; τόσφ μάλλον, δσο> καταβιβάζει έ- 
νωπιον τ ί ;  άνδρωπότητο; ταύτην.

01 καταβιβασμοί τή ; Θεομτίίτορο; έπί τή ; γή ; άποδεικνύουσι την 
«ληθειαν^ ταυτην. Επειδή τ ά 5 εϊα σχέδια ίπ  αύτή; ήτοίμαζον τήν 
μεγαλττεραν δψωσιν, ο που ή ^εοδόχο; Μαρία άφίκετο, αί δέ όδοί 
τή ; άφίξεω; αύτή; είναι αί τή ; ταπεινώσεω;.

Οδεν παρατηροϋμεν τριπλά; ταπεινώσει; έν τφ  βίω τής ουρανίου 
καί έπιγείου Βασιλίσση;, ταπείνωσιν ς-ερήσεω;, ταπείνωσιν έξαοτήσε- 
<«; και ταπείνωσιν συγχύσεω;. Η δέ σεβασμία αϋτή; αθάνατο; κοίμησι; έν 
τ φ  ουρανό) αποδίδει αύτή σήμερον τριπλήν δόξαν άνάλογον πρό' 
τ α ;  ταπεινώσει; τοΰ βίου* δόξαν ύψώσεω; καί έξοχή;, δόξαν δυ- 
ναμεω; και κυρου;, δόξαν σεβασμού και ϋποκλίσεω;.

Οσον δεωροΰμεν τήν ζωήν τή; Θεομήτορο; έπί τή; γή;, τόσον 
«νακαλύπτομεν άδιάκοπον σειράν λυπηρών καί ταπεινών στερήσεων. 
Μόνη έδί,ατο μέχρι τοΰ νϋν έξ ούρανοΰ τού; σεμνοτέρου; καί ΰψη- 
λοτέρου; τίτλου; ή Αγία 3υγάτηρ τοΰ Ιούδα. Αύτή έγεννήδη έξ α(- 
μ*Το; τοΰ Δαβίδ* τέλο; ή σεπτή ίδιότη; τή; Μητρό; τοΰ ©εοΰ 0* 
ίτερύψωσεν αύτή; πάντα; τού; άλλου; κατεχομένου; τίτλου; έκ 

γιννήίίως καί τή; χάρ-.το; καί έν τούτοι; ούδιί; τών ΐϊομ*--



κών τοίτω ν Kai μεγαλοπρεπών τίτλο>ν έφάνη ούτή r .a ti  το δ(βς·«- 
μ« τοϋ βίου. Η έξοχότη; τή ; χάριτος αύτή; έκρύπτετο πάντοτε ί>- 
πδ άπλήν και κοινήν ζωήν· ή ίουδαί* έθεώρησεν αύτήν έπλώ ; ώ ; 
μητέρα τοϋ Ναζωραίοι» ΐησοΰ* ούδεμία διάκρισι; ταύτης έκ τών 
άλλων τοϋ Ιούδα μητρών. Αύτή άφίνει τήν ανθρωπότητα έν άγνοια 
τών ύπο τοϋ Θεοϋ μεγάλων πραγμάτων είς αύτήν έγχαραχθέντων ύέν 
προθυμεΊται Τνα έξαγάγη τή ; άπάτη; άποκαλύψασα τά θαυμάσια τοϋ 
©εοϋ* υποφέρει άταράχιυ; τήν στέρησιν τή ; μεγαλτ,τέρα; δόξη; συγ- 
κοινωνηθείση; εί; τό καθαρώτατον τούτο πλάσμα· τοϋ όποιου τήν 
αξίαν τολμώ είπεΐν οΰτε ό Θεο;, εί καί παντοδύναμο;, δεν δύνα- 
ται 'ίνα δώστ! έπί μάλλον εί; ετερόν τ ι πλάσμα, ώ ; Ιπίση; αδύ
νατον νά φαντασθώμεν μίαν ουσίαν εύγενεστέραν τ ί ;  τρισηλίου 
©εότητο;.

Ουτω πω ; διά τών διηνεκών στερήσεων, ή σοφία τοϋ ©εοϋ ή- 
τοίμαζε τήν ουράνιον ταύτν,ν ψυχήν προ; τήν ύψίς-ην αύτή; δόξβν. 
Μόνον έφρόντιζεν ΐνα κρύπτεται ενώπιον τών ανθρώπων, συγχεομένΐ) 
μετά τών άλλων τοϋ Ισραήλ μητρών* φαίνεται δε δτι ό άδέκας-ο; 
και απαραίτητο; Θεδ; ήμών σκοπεύει ΐνα δοζάσιρ καί διακρίν/ι ταύ
την έν τϊί κοιμησει διά μοναδικού προνομίου, μέλλοντο; ΐνα μαρ- 
τυρηση εΐ; άπεράντου; αιώνα; τήν σεπτήν αύτή; ιδιότητα, τή ; 
ΒΙητρδ; τοϋ φιλάνθρωπου ήμών Θεοΰ. Τδ ίερώτατον και τδ καθαρώ- 
τατον αύτή; σώμα, τδ πληρέστκτον 5εία; εύωδία;, παραπλησίω; 
πρδ; τδ πανακήρατον και υπερένδοξον τοϋ μονογενοϋ; οίοΰ σώμα, απο
φεύγει τήν διαφθοράν* οί ούρανοι άνοίγονται εί; ύποδοχήν ταύτη;, 
ώ ; τοϋ ίησοϋ ,3-ριαμβοφόρου και πανενδόξου* αύτή τριήμερος εξέρχε
ται τοϋ τάφου περικεκαλυμμένη 5είφ φωτί ΐνα δεόντως ύπερδοξαοΘ^ 
εί; τά δεξιά τοϋ υιοϋ αύτή; καί Θεοΰ.

Αλλ’ έάν σπάνιον τδ φέρειν μετά πίστεω; τήν ταπείνωσιν ταύτην 
τή ; στερήσεω;, τή ; όποία; ή μακαρία Παρθένο; παρέχει ήμϊν τ& 
παράδειγμα, ακόμη σπανιώτερον τδ ΰποφέρειν 5ϊρραλέο>; τήν τή ; έ- 
ζαρτησεως ταπείνωσιν' έν τη ζοιή. Πάντοτε ύποτεταγμένη έπί τή ; γή ;, 
καί εί; πάσα; τά ; καταβάσεις τή ; ζωή; έσέβετο διτ.νεκώ; τήν όδδν 
τή ; έξαρτησεως, ώ ; εκείνην δι’ f(; ή χάρις εμελλεν ΐνα όδηγηση αυ
τ ή ν  δτέ μέν ζώσα εί; ολην υποταγήν εί; τά ; θελήσει; τοΰ γηρα- 
λαίου καί δικαίου ίωσηφ* άλλοτε δε προσκεκολλημένη είς τάς δι«- 
τα γά ; καί τδν προορισμόν τοϋ υίοϋ καί Θεού· άλλοτε έμπεπις^ευμένη 
εί; τδν πόλυαγαπημένον μαθητήν, καί 8ν έθεώρει ώ ; κύριον τών 
πράξεων, καί διαιτητήν τή ; παρθενίκωτάτη; αύτή; διαγωγή;” άλλοτε 
τέλο; φαινομένη έν τή τάξε; τών μαθητών, μετά τδν θάνατον τοΰ

ϊτ,τοΰ, ώ ; μί« τών άλλων πιστών γυναικών· μηδέν άντιποιουμένη· 
μηδχμώ ; βουλομένη ΐνα μετάσχτ] τή ; άπος-ολική; διοικήσει.); τή ; τοϋ 
ίησοϋ Εκκλησία:' ύποτασσομένη εί; τού; νόμου; αυτών· μηδεμίαν 
άγαπώσα πρωτοκαθεδρίαν έν ταύττ) τ?ι ίερα συνάξει* εύαρεστουμένη 
εί; τήν απουσίαν πάση; μνεία; αύτή;· μισούσα τά ; ανθρωπίνου; 
τιμά;· προσφερομένη δέ ώ; μία άπλή 3-υγάτηρ τή ; Εκκλησία;, ή 
©υσα προς-άτι; καί μήτηρ. Ναι, άγαπητοί αδελφοί μου, ή Νεόνυμ
φο; Μαρία εί καί πλήρη; πάντων τών δώρων καί φώτων* ένδεδυμένη 
τήν έξοχωτέραν άςίαν1 τδ ς-ερεώτερον έπί τή ; γή ; ερεισμα, έν τώ  
Νανάτω τοΰ υίοϋ αύτή;, τή ; Ιερα; Εκκλησία; άφίνει ολην τήν φρον
τίδα εί; τού; Ιερού; Αποστόλου;, έπιφυλάξασα μόνον τήν δόξαν τής 
υποταγή; αύτή; πρώτη; εί; τ'ά; σεπτά; αύτών αποφάσεις ώ ; πρός 
τήν τοΰ ίησοϋ Χριστοΰ Εκκλησίαν, έν /ι συνερχόμεθα πάντε; οί π ι- 
στεύοντε; εί; τδν Κύριον ήμών ίησοϋν, ΐνα διδαχθώμεν ύπ’ αύτής 
τ ί όφείλομεν ΐνα πιστεύωμεν καί πράττωμεν, ΐνα πορισθώμεν πάσας 
τ ά ; πνευματικά; βοηθεί*; καί χάριτα; έν Χριστώ ίησοϋ ύπέρ τής 
ίμετέρα ; ήθική; άναγεννησεω;, συγκείμενη έκ ποιμένων καί διδα
σκάλων, καθ’ & καί ό Απόστολο; Παΰλο; λέγει’ «Καί αύτο; έδωκε 
«τού; μέν άποστόλου;, τού; δέ προφή'ας, τού; δέ εύαγγελιστάς, 
«τού; δέ ποιμένα; καί διδασκάλου;, πρδ; τδν καταρτισμόν τών άγιων, 
«εί; εργον διακονία;, εί; οικοδομήν τοϋ σώματο; τοϋ Χρι^οϋ·» (προ; 
Εφεσίου; δ \  11). Εδημιούργησε δέ τήν αύτοΰ Εκκλησίαν ό Κύριο; 
ήμών ίησοΰ; Χρις-ος διά τών έξή; αξιοσημείωτων, παραπλησίω; προ; τήν 
τοϋ ανθρώπου δημιουργίαν εί; ·ην συνέδραμεν ό χοΰ; άπο τή ; γή ;, 
ή πλάσι; τοΰ σώματο; αύτοΰ, καί ή έμφύσησι; εΐ; τδ πρόσωπον 
«ύτοΰ τή ; πνοή; τή ; ζωή;, τουτέστι διά τή ; έκλεχθείση; ύλη;, τής 
δοθείση; μορφή;, καί διά τή ; έμπνεύσεω; καί τή ; ζωή;. Κατά δέ 
th  ίερδν Εύαγγελιον ή υλη τή ; Εκκλησία; είναι οί δύο άδελφοί, 
οδ; δ ίν,σοΰ; περίπατων παρά τήν θάλασσαν τή ; Γαλιλαία; είδε, 
Σίμων ό λεγόμενο; Πέτρο;, καί Ανδρέα; δ άδελφδ; αύτοΰ, οδ; έ- 
κάλεσεν δ Θεμελιωτή; τής Εκκλησίας ου*ω· «Λεΰτε όπίσω μου, 
καί ποιήσω ύμάς άλιεϊ; ανθρώπων.» ιδού, άδελφοί μου, τά πρώτα 
στοιχεία τή ; έγκαθιδρύσεω; τή ; Εκκλησία; τοΰ ίησοϋ Χρις·οϋ. Α ; 
δέ προ; τήν μορφήν καί τδν τή ; Εκκλησία; τύπον, σημειωτέον δ- 
τ ι ό Κύριο; ήμών ίησοΰ; Χρίστο; άναβά; εΐ; το δρο; προσκαλεί
τα ι οΰ; ήθελεν αύτό;* καί άπήλθον προ; αύτόν. Καί έποίησε δώδεκα, 
ΐνα άποστέλλνι αύτού; κηρύσσειν. (Μάρκ. Γ .). ΓΗ δέ έμ- 
πνευσι; καί ή ζωή συνίσταται εί; τήν κοινωνίαν τοΰ πνεύματος τοϋ 
©εοϋ μετά τή ; επαγγελία; τή ; τοϋ Σωτήρο; παρουσία; εΐ; r>A αύ·



τοΰ έκκλησίαν, Ιν τή στιγμή τοΰ έκουσίου πάθους αΰτοδ λέγονιο,;. 
t  Εγώ ε',μι ή δδδς, ή αλήθεια, καί ή ζωή. Ούδείς έρχεται πρδς τδν 
πατέρα είμή δι’ έ μ ο ύ .. .  υπάγω προς τδν πέμψαντά με. Ούκ άφήσα* 
ύμάς δρφανούς* έρχομαι προς ΰμας* καί έγώ έρωτήσω τδν Πατέρα, 
καί άλλον παράκλητον δώσει ύμϊν, ϊνα μένη μεθ ύμών είς τον αιώ
να τδ πνεΰμα της αλήθειας, 8 ό κόσμος ού δύναται λαβεϊν* Τμεϊς 
δε γινώσκετε αύτδ δτι παρ’ ύμΐν μένει καί έν ύμΐν εσται.» Και ή 
«ρχή αΰτη, αδελφοί μου, είναι αναντίρρητος ώς προς την τοΰ πνεύμα
τος κοινωνίαν τοΰ Θεοΰ καί τήν επαγγελίαν της τοΰ ίησοΰ Χρις·οΰ 
παρουσίας είς τήν αγίαν εκκλησίαν, ήτις δοξάζει πανευλαβώς τί» 
πρώτυπον της ταπεινοφροσύνης, τήν Αειπάρθενον Μαρίαν, Οποτασ- 
βομένην έν τφ  βίφ τούτφ είς τάς τών 3είων Απος·όλων παραύοσεις.

όποιον μάθημα, αδελφοί μου, ΐνα καταστείλη τήν διαβολικήν S- 
παρσιν καί τήν τών πιστών ανησυχίαν, ο'ίτινες δεν μιμούνται φεϋ! 
τήν υποταγήν ταύτην καί τήν έξάρτησιν τής Θεομήτορος, άνευ μη- 
δεμιάς μετοχής τής έξοχότητο; τών δώρων καί τών αύτής φώτων!

0  δεύτερος δθεν χαρακτήρ τής δόξης, είς $ν ή μακαρία Παρ
θένος ύψώθη σήμερον, αντίθετος εί; τον χαρακτήρα τής έξαρτήσεω; 
τήν δποίαν τοσοϋτον ήγάπησεν, είναι δόξα κύρους και δυνάμεως. Αυ
τή αναλαμβάνει σήμερον έν τώ ούρανώ, είς τά δεξιά τοΰ μονογε
νούς υιού, ταύτην τήν δποίαν δύναμιν άπηξίωσε πρός έξάσκησιν 
έπί τής γής· έπανέρχεται είς τά  αύτής δικαιώματα* είσάγεται είς 
τδν ίησοΰν Χριστήν ή μεσίτις τών πιστών, τδ μέσον τών χαρίτων, 
ή έλπίς καί τό υποστήριγμα τής έκκλησίας, τδ άσυλον τών αμαρ
τωλών, ή προστάτις τών δικαίων, το καταφύγιον τών 3λιβομένων 
λαών καί τών εξουσιών, ή βασίλισσα τού ούρανοΰ καί τής γής, ή 
ζώσα ήμών προςασία, ή αδιάλειπτος σκέπη ήμών, τδ πνευματικδν 
πάντων αποτέλεσμα, διότι πάντες δι’ αύτής έν πνεύματι τδν Θεδν 
προσκυνούμεν, γενομένης κατοικητηρίου τού Παναγίου πνεύματος, πάν- 
τε ; διά ταύτης έπλήσθημεν θεογνωσία:, κινδύνων έλευθερούμεθα, Α
σθενειών άπαλλαττόμεθα, πάντες 3-αυμάζομεν τήν άμετάθετον σκέπην 
αύτής, τήν άμετάστατον καταφυγήν, τήν άκοίμητον πρεσβείαν, τήν 
διηνεκή σωτηρίαν, το άπόρθητον τείχος, τδν θησαυρόν, τών α
πολαύσεων, τδν λιμένα τών χειμαζομένων, τήν γαλήνην τών τετα - 
ραγμένων, τήν εγγυητήν τών αμαρτωλών, καί π'.ςώς δμολογουντων 
Θεοτόκον, διότι οί μή κηρύξαντες ταύτην άειπάρθενον Θεοτόκον 3έ- 
λουσιν εί; τήν δευτέραν παρουσίαν τού Κυρίου ήμών Ιησού Χριςοΰ 
χαταθρηνήσει, διότι τότε θέλουσι γνωρί«η ποΤον 5ησαυρδν οί κακόβου
λο ι έ^ίρ/,Οηϊχν. Ναι, άδίλφοί μου, ή δύναμι; τή ; καλη; ταύτης τ«-

fm * p 2 ;,  τής Επουρανίου Μαριάμ, διανέμει τά ; χάριτας τού Ιησού, 
2;τις 3-έλει ΐνα άπευθυνώμεθα είς αύτήν, βουλόμενοί τινα χάριν έξ αύ- 
τοϋ* διά τήν κεκτημένην πρί»ς αύτδν άφατον παρρησίαν αύτής. Συ 
Si άγνή Θεομήτωρ έρώτησον, καί 3ελομεν μάθει τήν άφατον δύνα- 
μίν σου. Ερωτησάσ/ι δέ τη Παρθένω άνυπομόνως πότε 3ελω φανε- 
ρωδή είς τδ πρόσωπον τού φιλτάτου υίοΟ μου καί Θεού αποκρίνε
ται· «άδελφιδός μου και λέγει ptoi άνάς-α, έλθέ ή πλησίον [λου, καλή μου 
περις-ερά μου.» (άσμα ασμάτων Κεφ. β’.) Εξουσιας-ικώς ώς μήτηρ μου 
καί βασίλισσα τών δλων άνάςα λέγει καί έλθέ είς τήν ύπέρφωτον 
κκί πατρικήν δόξαν τής Θεότητος, είς τήν βασιλείαν μου· είς σέ 
καί μόνην δίδω τήν έξουσίαν ταύτην ώς μητέρα μου κυρίως· καθδ
δέ τοιαύτη έχε τά  πανένδοξα καί βεβαίως βασιλικά προνόμια τοΰ
υΙού σου. Ναι συ Μήτίρ μου, ανάστα ώς κάγώ αύτεξουσίως καί έλ
θέ όπόταν βουληθης είς τά άνω βασίλεια, ίδού, αδελφοί μου, πλη
ρέστατη ή δόξα τής Θεοτόκου μεταστάσης είς ουρανούς, h  Μήτέρ
μου, εί; σε αρκεί μόνη ή έπίνευσις, έγώ δέ είμι έτοιμος νά ύπακού- 
σω εί; τά μητρικά σου καί παρθενικά νεύματα, μετά τής ένδοξου αγ
γελικής δορυφορίας μου έρασμίοις υποδεχόμενος οε* άνάλαβε ώς δύο 
ϋπερλάμπρους καί δςυτάτας πτέρυγας τήν παναγίαν καί όλόφωτον ψυ
χήν σου, καί τδ παρθενικώτατον καί 3εοδόχον σώμά σου, πετα - 
σθεΐσα είς τά ούράνια υψη, ΐνα πρδ τής τού κόσμου καταβολής περιβληθής 
τδν πανένδοξον καί διάχρυσον βασιλικόν σου χιτώνα, ΐνα ένδυθης τήν τή ; 
άΐδίου καί 3είας μ^καριότητος φο>τοφόρον σου δόξαν' ΐνα βασιλεύ
ουσα εί; απέραντους αιώνας συνδιαιωνίζης είς τδ βασιλικόν ύπερέν- 
δοξον αξίωμα μετ’ έμοϋ τού παμφιλτάτου υίού σου καί ουρανίου 
έραστοΰ καί νυμφίου σου* είς Σε πάντα ώς Μητέρα μου δωρούμαι, 
καί είς δν καί δ ,τι άν βούλη, πληρεξουσίω; δίδου, άρεσκόμενο; 
έγώ διά παντδ; είς πάντα* μόνον σπεύσον, ανάστα, έλθέ ή πλη
σίον μου καλή μου περις-ερά μομ, καί έλθέ σύ περις-ερά μου εν σκέπη τής 
πέτρας. Ελθέ, λέγει, μετά ψυχή; καί μετά σώματος, δπως άπολαόης άπδ 
τού νύν τήν τελείαν σου δόξαν, κατενφοαίνουσα τήν ψυχήν καί καρδίανμου 
Σύ ή χρυσολευκόπτερος περις-ερά μου διά τής εύωδεστάτη; όσμής σου.

Καί οΰδέν μάλλον ώς πρός τδ πνεΰ|λα τής πίστεως, άφίσταται 
τούτου, δσον τδ πιστεύειν, ΐνα τιμώ μεν τήν δύναμιν τοΰ ίησοΰ, έ- 
λαττούντες Ικεινην τής παναγίας αύτοΰ Μητρός. ϊπερτιμώ μεν αύτδν 
«ίς τδ κεχαριτωμένον αυτής πρόσωπον· ταΰτα είναι τά  δώρα αύτοϋ 
ύπερυψούμενα ύφ’ ήμών, έάν ΰπερμεγαλύνωμεν τά άρρητα δώρα τή ; 
ώμολύντου, άνανδρου, αφθόρου, καί παναχράντου Μαρίας, τήν δύνα- 
μιν αύτοΰ διαααρτυβόμεδ*, έάν δ»αιι.αρτυβώμ*ν έκ»ίνην τής παναγίας



αύτοΰ Μητρός. , ■ . , ,
Αλλά δέν άρκεΐ, ομόδοξα τής εκκλησίας τέκνα, να _ τεδωμεν υπ*

τήν άααχον /.αί κραταιοτάτην προστασίαν τής παναμώμου Μαρίας, 
καί άποδίδωαεν είς αυτήν τό ήμέτερον βαδύτατον σέοας πρός άπο- 
λαυήν τής αιώνιου ήμών σωτηρίας· τήν αιώνιον ήμών σωτηρίαν Λαμ- 
βάνομεν τιμώντες τήν μόνην παρατήρησιν τού δείου νόμου και μ ετ-  
τήν ώπαιτο'υμένην τής ψυχής προπαρασκευήν κοινωνοϋντες τών παν. 
«χράντων τοϋ Ιησού μυστηρίων ατινα παρεδέχδησαν εύκολωτερον οί 
Ελληνες μυούμενοι τά μεγάλα Ελληνικά μυς-ήρια συντείνοντ* είς τόν 
καδαρισμόν τοϋ Ελληνος βίου καί είς τήν λάμπρυσιν του νοός αυ
τών, κατά τάς παρατηρήσεις τών Θεοφόρων τής Εκκλησίας Πα τερών 
είς τά 6εΐα αυτών συγγράμματα, καί έξαιρέτως κατά τάς άποφαν·* 
σεις τοΰ Ευσεβίου καί άγιου Κλημεντος Αλεξανδρέως διά τής ε π ν  
ρείας τών μυστηρίων παρεδέχδ/,σαν τά δεΊα δόγματα, ατινα ο; α -  
γαπώντες τόν κόσμον, οί παραδιδόμενοι είς τάς έπιδυμιας της σαρ- 
κός, οί μή συντρίβοντες παντελώς τά  ένκληματικά αυτών πάδη, φεύΐ 
ίξοβρίζουσι καί μάτην διακηρύττονται δούλοι τής ’Λειπαρδενου Μα
ρίας, ήτις δεν γνωρίζει αυτούς, Οεωρε'ι εχθρούς τού υίοΰ καί ©εου· 
βδελύττεται δέ τή ν ' πεποίδησιν είς αυτήν, ώς υορις-ικήν είς την θρη
σκείαν, μάλιστα δέ είς τήν δόξαν τοΰ ιησού Χριστού και είς την 
τιαήν αύτής, ητις ώραία ώς ή Σελήνη διά τού φωτός τής άγιότη- 
τος αύτής έσβυσε τούς λοιπούς αστέρας, καί τήν όποιαν οί μυστι
κοί ούτοι αστέρες ενεκα τής ύπερδαυμάστου αύτής λάμγεω ς ως βα
σίλισσαν ^«νευλαβώς προσκυνοϋσιν. _

Ούτω λοιπόν ή δύναμις αύτής καί ή εξουσία έν τζ> Ούρανώ, ς;ε- 
φει σήμερον τήν ταπείνωσιν τής έξαρτήσεως επί τής ^γης. Τέλος τ.άν- 
των, ή έσχάτη ταπείνωσίς τής άειπαρδένου Μαρίας  ̂ επι τής γής, *· 
γένετο ταπείνωσις περιφοονήσεως καί συγχύσεως. ϊποπτευδεΐσα ή ά- 
μόλυντος Μαρία καί Μήτηρ τοϋ Ιησού ύπό τού Ιωσήφ, εφερεν Ιν 
τή  σιωπή «παν τό αίσχος ύπονοίας ταπεινότατης  ̂καί^ λυπηρότατης. 
Αύτή έλί'τρευε μυστικώς τάς τοϋ Κυρίου διαταγάς· ά.ευ δε τού α- 
ποκαλύψαι είς τόν Ιωσήφ τό άρρητον μυστήριον μάλλον ϊνα περαι- 
ωδή είς αύτήν, άφήκεν είς τήν μόνην σοφίαν τοϋ ϊψ ίστου Θεού τήν 
φοοντίδα τής διαδηλώσεως τής άδωότητος τής δούλης αύτοΰ. Αύτή 
•ηνωνί ταύτην τήν ταπείνωσιν μετ’ έκείνης ήν ό λόγος γενομενος 
σάρξ Ιδοκίμαζεν εις τά  άγνά αύτοΰ σπλάγχνα· αύτή ύπετασσετο, ως 
αύτός, νά 'δυσιάστι τήν άδωότητα αύτής είς τάς αγνώστους και λ α -  
τρευτάς διαταγάς τής δειας σοφ;ας.

Τοαύτη ·ίτο ή διά0:σ·.ς τής μϊκαρίας Παρδένου Μαρίας· κ*ί Ι

δού *, Χ ρ ισ τ | αδελφοί μου, ή αίτια δτι ό ίάνατβς αύτής συνω- 
οίυΰη μετά οόξ/ις σεβασμού καί ύποκλίσεως.

Ιίάντες pi λαοί καί πάντα τά  έδνη ήκουσαν όμιλίαν πε=ί τών 
βαυμασίων τοϋ ©εοϋ εν αύτ·?τ πανταχοϋ όπου ή δόξα τού ’ ’ΐησοΰ 
Χρίστου ευρε λατρευτάς, ή δόξα τής ’Αειπαρδένου Θεοτόκου εύρε 
τιμάς καί υποκλίσεις. Εν τή ώρα δέ τής άφαντοποιήσεως αύτής έκ 
της γηί ;  οι «ποστολικοί άνδρες άπηύδυναν είς αύτήν εύχάς καί δε- 

σεις· ούτοι δέ οί εύδζιμονέστατοι αιώνες είς τήν πίστιν, έγένοντο 
λ  πρώτοι δεματοφύλακες τού σεβασμού τών πιστών πρός τήν Κε- 
χαριτμμένην Μαρίαν. Πανταχοϋ ώκοδομήβησαν μεγαλοπρεπείς ναοί, 
καθιερωμένοι ύπό τήν προστασίαν τού πανενδόξου αύτής ονόματος.

ίϊ;  λοιπόν πρός^ τόν κόσμον καί τήν αιωνιότητα, ή δικαιότατη καί 
καΰαρωτατη ψυχή τΤΐ; Δεσποίνης ημών Θεοτόκου Μαρίας, είς ταύ
την τήν^ έσχάτην στιγμήν τού δανάτου, αδελφοί μου, έβλεπε ταΰτα 
μετ* τών αύτών όφδαλμών ώς έπί τού βίου. Ούδέν τότε ώς πρός 
ουτην παραλλάττει, ούδέν τίλειόνει, είμή μόνον αί ταπεινώσεις καί 
ci οουναι.

έπομένως τοιουτοτρόπως έλευδέρα πασών τών γηίνων καί ο,αταί- 
ων προσκολλήσεων, πληρεστάτη πάσης άγαδοεργίας, ώριμος όπως ά - 
«ελ9? είς τόν Ούρανόν, κλείε» τούς δείους οφθαλμούς ‘ άγογνύστως 
απομακρυνόμενη πάντων τ ών ματαίων τοΰ κόσμου άντικειαενων· ίί~ 
π τ .τ α ι Είς τόν κόλπον τοϋ Θεού, οδεν έξήλδεν, καί ενδα άεί κα- 
τφ κει κατά τόν αύτής ούράνιον πόδον εισέρχεται δέ πάλιν ‘ πληρε- 

ειρηνης καί πεποιδήσεως είς τήν μακαριωτάτην αιωνιότητα είς 
τον μονογενή αύτής υιόν, ίσταμένη πλησίον τής τεδεωμενης κοί ύ- 
περίϊόοξασμενης αύτού άνδρωπότητος, έστεφανωμε'νη u tT i  τ ών ά -  

κτ.νων τής Τρισ^λιου ©εότητος, λάμπουσα, άστράπτουσα, βασιλεύ
ουσα είς ό'λην τήν Κτίσιν, δεδοξασμένη μετά τής αύτής δόξης a t - 

ης και αυτός υπερεδοξάσδη, ώς ουράνιος δέ νύμφη πνευματικώς 
βυνηνωδη μετα τού πνευματικού νυμφίου, καί άκολούδως διά τοϋ α
ποτελέσματος τού πνευματικού τούτου γάμου, τή άληβεία άαφότε- 
Ρ°1, eTEVOV‘f°»> δεωρουμενης τής ύποστατικής διακρίσεως, gv πεφωτι- 
σμενον και ύπερδεδοξασμένον σώμα καί πνεύμα.'

^Εχωμεν λοιπόν ύπ’ όψιν τό πρότυπον τής ταπεινοφροσύνης καί 
της υπομονής είς τάς αύτής δλίψεις τήν άειπάρδενον Μαρίαν άπο- 
ςέσωαεν ώ; ξυρίον τάς πονηράς μνήμας συντριβόμενοι τήν κ’,οδίαν, 
και φωτι,ομενοι ύπό τής μνήμης τής πίστεως τοΰ Θεού, μιμηδώμεν 
των μελισσών τήν σοφίαν, άποβλέπωμεν εί; τούς ούοανίους στεφά
νους τού ©fov, μίνωμεν ιίς τόν Ιησούν Χριστόν, ποοσέχωαεν εύχα-



ρίστως ι!{ αυτόν, παρατηρώμεν τό θειον αύτοΰ ύπδίεΐγμβ, ίχ» μ ·»  
αυτόν πάντοτε ft; τόν νοΰν και τήν καρδίαν ήμών, ένθυμώμεδα δ- 
τ ι  κατά τάς ευαγγελικά; $ κακάς ώμων πράξεις θέλομεν κληρονο
μήσει τήν αληθή κατανόησιν τών πραγμάτων, τήν θεωρίαν καί βα
σιλείαν τών Ουρανών αίωνιως, απ  ενάντιου δε θελομεν εϊσελθει είς 
τήν αίωνίαν κόλασιν, κάμνωμεν δλα τά  έργα ήμών, καί πολύ μάλ
λον υμείς αγαπητοί μου νέο ι! ώς εί εκάμνομεν είς αποφυγήν πά - 
οης κακοπραγίας, πρό τών οφθαλμών τοϋ πανοικτιρμονος ©εοΰ! Σ<λ* 
χνάζωμεν εΰαρέστως είς τήν θείαν καί Ιεράν λατρείαν, οπουδάζωμε* 
τε'χνας καί Ιπιστήμας, άποφεύγωμεν τάς προλήψεις, άναγινώσκωμη» 
τάς άγιας Γραφάς, υμείς δε μάλιστα οί νέο ι! ώ ; κινδυνεύοντες πε
ρισσότερον διά τήν απειρίαν τής μικράς ηλικίας υμών, παραΐτήσατ» 
τάς κακάς συναναςροφάς, σέβεσθε τό Ιερατικόν καί αρχιερατικόν αξίωμα, 
τούς λειτουργούς τοΰ ©εοΰ, ώς καθ’ έκάς·ην ύπερ πάντων δεομένους, τ ιμ ά 
τε  τούς γονείς καί μεγάλειτέρους, τελείτε τάς ίεράς νηστείας, μ ε- 
ταλαμβάνετε τών θείων τοΰ ίϊΐσοΰ Χρίστου μυστηρίων, ώς ποιοΰσι 
πάντες οΐ ευσεβείς καί νουνεχείς άνδρες, καί τοιουτοτρόπως θελετ* 
συνέλθει είς τήν βασιλείαν τοΰ ’ΐησοΰ Χρίστου διά πρεσβειών τής 
λνάσσης ’Αειπάρθενου Μαρίας καί πάντων τών άγιων τών άπ’ βίώ- 
νος εύαρεστησάντων τώ  Θεω, φ  ή δόξα πρεπει, ή λατρεία, ή τιμή 
xai τό κράτος είς τούς απέραντους αίώνας. Αμι{ν.

ΚΙΔΤΛΛΙΟΝ.

Μ Ε Ν  Λ Α Κ Α Σ  xai Α Ι Σ Χ Υ Ν Η Σ

Ο Κ Τ Ν Η Γ Ο Σ .

Βόσκων ό νέος ποιμήν Μενάλκας τό ποίμνιόν του εις ύψηλόν τ» 
δρος, έπροχώρησε αρκετά είς αύτό ζητών πρόβατον τό όποιον εΐ- 
χεν χάσει εί; τό άγριον δάσος, καί έκεΐ ηύρεν άνθρωπον τινά κου- 
ρασμένον δστις έκείτετο μεταξύ τών ΰάμνων. Ω νέε Βοσκέ! ά>ίέ- 
κραξεν δ άνθρωπο; ούτος, έγώ ήλθα χθες είς τοΰτο τό άγριον δρος, 
διά νά κυνηγήσω τάς δορκάδας, και τούς άγριοχοίρους, δμως άπ - 
επλανήθην, και έως τώρα δεν ηυρα καμμίαν καλύβην, ούτε βρύσην 
νά σβύσω τήν δίψαν μου, μήτε φαγητόν νά θεραπεύσω τήν πεινάν 
μου» ό  νέο; Μενάλκας τώ έδωκε ψωμίον *πό τήν «σκοπήραν του,

α * ι  Απαλόν τυρίον, xai πόρνων τό λαγίνιόν του in h  τό πλευρό» 
είπε' φάγε καί πί$ δσον άγαπδς, λάβε αναψυχήν, ίδού κκι vsocp- 
μεκτον γάλα· έπειτα άκολούθει με, νά σέ έκβάλω άπό τό δρος. 0  άνθρω
πος άνέλαβε τήν προτέραν του δύναμιν, καί ό Βοσκός τόν έφερε 
εί; τήν εύθείαν όδόν.

Αισχύνης δ κυνηγός είπε τότε- ώραΐε βοσκέ! έσύ έσωσες τήν ζωήν 
μου, πώς νά σε ανταμείψω; Ελα μαζύ μου είς τήν πόλιν. Ε:ιεΐ δεν 
κατοικοΰμέν είς άχυροσκεπάστου; καλύβας, παλάτια μαρμαρένια ίιψώ- 
νονται έως τών νεφελών, περιστοιχιζόμενα άπό υψηλούς στύλους.
Θέλεις έχει τήν κατοικίαν σου είς τόν οΐκόν μου, πίνων άπό χρυβα
ποτήρια, και τρώγων τά πλέον εκλεκτά φαγητά έντός αργυρών π ι
νακίων.

0  δε Μενάλκας άπεκρίΟη· Τί νά κάμω είς τήν πόλιν; Εγώ κα
τοικώ ασφαλώς είς τήν ταπεινήν μου καλύβην, ή όποία μέ προφυ-
λάττει άπό βροχήν και άπό σφοδρούς άνέμους· και άν τήν ς-ερεώνουν
τριγύρω μόνον στύλοι, τήν περικυκλώνουν δμως εύκαρπα δένδρα καί 
κληματαριαί. Επειτα πέρνω άπό τήν πλησίον βρύσ/;ν καθαρόν νερόν 
εις πηλίνην λαΐνην. Πρός τούτοι; έχω γλυκόν μοΰς-ον καί τρώγω με 
δρεξιν έκεΐνο τό όποιον ριέ δίδουν τά δένδρα καί τό ποίμνιόν μου, 
και άν δεν έχω χρυσόν καί άργυρον, σκορπίζω εύώδη λουλούδια 
έπάνω είς τήν τράπεζάν μου.

ΑΙΣ. Ελα μαζΰ μου, π ιστικέ! έκεΐ έχομεν καί δένδρα καί άνθη. 
Εκεΐ τά έφύτευσεν ή τέχνη είς δενδρος·οιχίας ευθείας καί τά  διέταξεν είςώ- 
f αίας πρασιάς. Εκεΐ έχωμεν καί βρύσας, σχηματισμένας άπό μαρμαρίνους 
ανθρώπους καί νύμφας, αί όποΐαι χύνουσι είς μεγάλας δεξαμενάς τό ύδωρ.

Μ. ίίραιώτερον είναι τό άτεχνον σκιερόν δάσος μέ τάς σκολιάς 
του όδούς. ίϊραιώτερα είναι τά  λειβάδια μέ πολυποίκιλα λουλούδια 
στολισμένα. Εφύτευσα καί έγώ τριγύρω τής καλύβης μου λουλού
δια, άμάραντον, καί κρίνα, καί τριαντάφυλλα, ί ϊ  πόσον ώραΐαι εί
ναι αί πηγαί, οταν άναβρύουν άπό σκοπέλους, ή πίπτουν άπό τούς 
θάμνους τών λόφων, καί έπειτα τρέχουν όφιοειδώς διά τών ευθα
λών λειμώνων! Οχι, δέν πηγαίνω είς την πόλιν.

ΑΙΣ. Εκεΐ θέλεις ίδεΐν κοράσια είς μεταξωτά φορέματα άβλαβί 
άπό τήν καΰσιν τοΰ ήλιου, άσπρα ώσάν τό γάλα, μέ χρυσά ςΌ- 
λίδια και μέ πολύτιμα μαργαριτάρια στολισμένα, καί τά νόστιμα 
τραγφδια τών μουσικών θέλουν τέρψει έκεΐ τήν άκοήν σου.

Μ. Τό μελαχρινόν μου κοράσιον είναι ώραΐον. Νά τό ίδής δταν 
στολίζεται μέ νεαρά τριαντάφυλλα, καί μέ ένα ποικιλον στέφανον. 
Πόσον εύθυμοι ήμεσθεν δταν καθήμεθα πλησίον κελαβιζοΰσΐΐ; τινός
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swiyfii s'li  't '° tui*tov 839ος! Αύτή τότε τρκ γφ ϊή . Ω πόσον ν<ίς-ι̂ χ« ? 
Εγκ, τήν βοη$ώ sis τό τρδγώδιον u s τόν αύλόν μου, ή φωνή μας 
ήχολογιΐ μεκράν τριγύρω, καί ή ήχώ μα ; αντηχεί· ή άκούωμεν 
τό ώριΛον λάλημα τών πτηνών, τά  όποια κελαδοϋν ιίς τά  δάση 
άπό τάς χορυφάς τών δένδρων καί άπο τούο θάμνους. Αραγε τρα- 
γψδοΰν οί μουσικοί «5; καλλιώτερα άπο το άηδόν;, ·* άπό τήν α
γαπητήν χελιδώνκ; ό χ ι  δέν πηγαίνο» εί; τήν πόλιν/

Λ!Σ. ΐ ί  νά σοί δώσω λοιπον. Βοσκέ,; ίδού λάβε μίαν φοΰκτον 
χρ\>σόν, κ&Ι τοΰτο νό χρυσόν κέρατον τ ί  ύποϊον κρέμαται εί; τον 
μηρόν μου.

Μ. Τί μοί χρειάζεται ό χρυσό;; έγώ Ιχω  αφθονίαν. Τάχα διά νά 
έγοράσω μϋ χρυσόν τώ όπωρικά άπό τά  δένδρα, ι; τά  λουλούδι» 
άπό τά  λειβάδια; ?) νά αγοράσω τό γάλα άπό τό ποίμηόν μ ου ;

ΑΙΣ. Τό λοιπόν τ ί νά «οί δώσω ίύτ.>χή βοσκέ; Πώς νά άντ®·
μείψω τήν κύεργεσίχ* «ίου ;

Μ. Δό; μοι τήν κολοκύνθαν ή όποία κρέμαται είς τό πλευρόν σου. 
Μοϋ φαίνεται ότι slvai ό νέο; Αιόνυσος σκαλισμένο; είς αυτήν, κκΐ 
cl ϋρωτε; οΐ όποιο; μαζώνουν ς·αφύλια είς τά καλάθι*. 6  κυνηγός
έχαμογέλασε φιλιχώς, καί τ φ  ίδωκεν τήν κολοκύνθη* ό δε νέο; βο-
βκός ίπήδησϊν άπό τήν χ*ράν καθώς πηδά ιιαί τό άρνά*\ι.

ΑΙΙΑΤΗ ΤΡΟΒΙΕ1»Α.
Κανένας άπό τούς άνθρώπου; δέν εύχαρις-εΐται νά πλήρωση άλλον 

διά νά τοϋ έξεργασθή τινα έργ^σίαν, χωρίς νά ήξεύρη δτι απολαμ
βάνει τήν πληρωμήν ταύτην άπό τήν έκτέλεσίν της, μάλιζ-α φρονεί 
νά εχη άπολαβήν περισσοτέραν τή ; πληρωμή; τήν όποιαν έδωσε, καί 
ίι τοιαύτη γνώμη είναι σχεδόν γενική· διορίζει, λόγου χάριν, γεωργόν 
νά τοΰ καλλιεργήση τό κτήμά του καί ζητεί άπό αύτόν καλήν καί 
άρκετήν έργασίαν διορίζει ράπτην νά τοϋ κάμη φορέματα, άλλά 
ίέλ ε ι αΰτά νά τοϋ γένουν εκλεκτά, και διά νά έπιτύχη αύτά ε
ξετάζει καί περιέρχεται δλους τού; γεωργού; και δλους τού; ράπτας 
εως νά εύρη τόν εντελή, καί είς αύτό κάμνει καλά, διά νά άπο- 
λαύστ τό ποθούμενόν του" άλλά τήν άνατροφήν τών τέκνων του ό- 
λιγώτερον αύτών τήν έκ τφ ά , διότι οΰτε σκέψιν κάμνει ποίος 3ελει 
είναι ή ανατροφή αΰτη, οΰτε πώς νά ένεργηΟη φροντίζει, οΰτε ποιος 
πρέπει νά ήναι ό επιστάτης τής άνατροφή; ταύτης, ένφ αύτή ά - 
?»βλίπει χ*ΐ τήν μερικήν του άγαλλίασιν καί εύδχιμονίαν, καί τήν

γενικήν τής πατρίδας δόξαν καί μεγαλειότητα, ήτις «ποκλεΐ“*χως vie 
τήν ανατροφήν τής νεολαίας έπιστηρίζεται.

Τά αποτελέσματα αποδείχνουν καδαρώς δτι πολλοί επαγγέλλονται 
τόν διδάσκαλον χωρίς νά γνωρίζουν, ή καν νά φαντασδώσιν οτι πρέ
πει νά γνωρίζουν, τήν διδασκαλικήν τέχνην, καί είς αυτούς ένεμπι- 
στεύεται ή άνατροφή τής έρχομένης γενεάς τών κοινωνιών. Αν δ» 
Οελήση τις νά ερώτηση αυτούς τί έπαγγελονται απαντούν· Τ ί νά κά
μω ; έπιχειρίσδην τό έμπόριον, καί άλλας πολλά; έπασχολήσεις, άλλά 
δέν μοϋ ευδοκίμησαν, διά τό όπο'ίον αποφάσισα νά μετέρχωμα» τόν 
διδάσκαλον. Τό υψηλόν τοΰτο εργον τό εκλαμβάνουν ώς έργον άπλόν 
καί χωρίς εύδύνην, και δέν συλλογίζονται δτι είς τέν λαιμόν των 
κρεμούν τό τρομερόν άδικον τό όποιον γίνεται καί είς τά  άνήλικα 
καί είς τούς γονείς. Κομίζουν ίκανάς τάς γνώσεις των και τάς δυ
νάμεις των διά το πολύπονον καί ΰψηλότατον επιχείρημα τής δ ι
δασκαλίας, καί δέν συλλογίζονται δτι ό διδάσκαλος δέν άρκεΐ νά 
γνωρίζη μόνον τά μαδη'ματα τά όποια μέλλει νά παραδώση, άλλά 
πρέπει νά γνωρίζη και νά εννογϊ κατά βάδος καί έκεΐνα τά όποϊχ 
έχουν σχέσιν μέ «ύτά· δέν στοχάζεται δτι ό διδάσκαλος πρε'πει νά 
έχη ικανήν δύναμιν ένταυτω καί έπιτηδειότητα είς τό νά μεταδίδη τά 
μαδη'ματα. Αναμφιοόλως υπάρχουν πολλοί πεπαιδευμένοι παιδαγωγοί 
κχί διδάσκαλοι τών όποιων ή διδασκαλία των δέν άπέδειξε καρπόν 
δΓ έλλειψιν τής μεταδοτικής ίκανότητος. Ούτε ς-οχάζωνται δτι ό δι
δάσκαλος εχει προσέτι καί άλλο έργον, τή ν  διοίκησιν τοΰ σχολείου, 
χωρίς τήν όποιαν, δσας γνώσεις καί άν έχη ό διδάσκαλος, δχι μόνον 
δέν δύναται νά προοδεύσουν οί μαδηταί του, άλλά εξάπαντος θέλουν 
όπισβοδρομεϊν καί μάλιστα είς τό ήδικόν μέρος.

II τοιαύτη απάτη είναι τρομερά, είναι όλέβριος, είναι καταςρεπτι- 
κωτάτη.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΠΩΦΕΛΩΣ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΕΙΝ.

Τ ά  άκό.Ιονθα cira i περικοπή άπό τά  τον άΐΐμνΊ\στον Καύμα.

1. Οί πρωτόπειροι άγνοοϋντες τίνες είναι αρεστοί συγγραφείς, άς 
συμβουλεύονται άνδρας ειδήμονας, οΐτινες θέλουν τούς δείξειν τούς α
γαθούς, καί δέν θέλει τούς άφήσουν νά χάνωσι τόν καιρόν των είς 
άνάγνωσιν άχρηστων ή ολίγης τιμής άξιων συγγραμμάτων.

2. λέν είναι καλόν νά άναγινώσκη τις πολύ ταχέως καί κατ*- 
σπευσμε'νως, ουδέ πολύ μέρος τοΰ βιβλίου είς ολίγον καιρόν, χωρίς
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v i ίξδτάζτι, aa_' v i άνβυρίβχΐ) κατά βάθος τήν Ivvotsv τής άν»γν<5- 
οεώς τον, νά ώφελήται από αύτήν, όσον πρέπϋ, xr.t νά $ι*τάσογ 
όρθώς τά οσα άνέγνωσε* μέτρον δέ κναγνώσεως είς εκατόν πρέπεε 
νά ην*« τοΰ νοός του ή δεκτικότης· καί παράδειγμα τούτου προσφυ- 
ες·*τ»ν πρέπει νά ηναι ό στόμαχος, $1ς τόν όποΊον οί φρονίμως 
καί εύτάκτως διαιτώμενοι ένθέττουσιν όσα ευκόλως χωνεύει βρώματα, 
βπέχοντες άπό την άμετρίαν.

3 . Χρης-ά καί αξιόλογα βιβλία πρέπει νά δίδβάζωνται συχνάκις. 
Κ ατά πρώτον έμπορεϊ ό άναγνώς·ης νά διαβάση βιβλίον χρης·όν ί -  
πιπολαίως διά νά σΛλάβν) γενικήν τϊνα τών γραφομένων έννοιαν ·ί ί,ν 
διυτεραν φοράν πρέπει νά τό άναγνώτί! βραδέως κ»ί προσεκτικώς· 
προλόγους καί εισαγωγικούς λόγους δέν πρέπει νά παραδράμη, διά νά 
πληροφορηθνί τήν διάταξιν καί τόν σκοπόν τοΰ συγγραφεως.

4 . Εάν είναι επιστημονικής δλης περιεκτικόν τό βιβλίον, πρέπε» 
«ίς πδν θεώρημα καί είς πάσαν πρότασιν νά χοονοτριβνί εως νά πλη- 
ροφορηθνί έντελώς τά  λεγόμενα· άπαντήσας δέ τ ι, τό όποιον δέν δύ- 
ναται νά καταλάβει μετά πολλήν σκέψιν καί προσοχήν, άς τό ση
μείωση καί ας άναβάλλη δι’ άλλον καιρόν τήν θεωρίαν του· διότι πολ- 
λάκις ό νοΰς εΰρίσκεται Ιαυτοΰ νοητικώτερος, καί δτι τώρα δέν κα
ταλαμβάνει, έμπορεϊ ευκόλως νά έννοησνι άλλην ώραν· άλλ’ εάν πολ- 
λάκις συναντη'σν) τήν αυτήν δυσκολίαν, πρέπει νά προστρέξτι είλι- 
κρινώς είς άλλου βοήθειαν, καί νά ζητη'σϊ) τοϋ λεγομένου τήν Ιξη'- 
γησιν, χωρίς νά συσταλθή η μικροπρεπές-ατζ νά έντραπη διότι βο- 
ιηθεΐται άπ’ άλλον τουναντίον μάλι~α, νά «ίσχύνωνται πρέπει όσο» 
δυνάμενοι νά βοηθ/,θώσιν άπό άλλους, προκρίνουσι νά πλανώνται είς 
τήν άγνοιαν δι’ άλαζωνικη'ν των διάθεσιν.

5 . Ωρελιμώτατον είναι νά γράφ·/) τις περίληψιν τών άξιολογωτέρων με - 
ρών της βίβλου διότι μέ τούτο τό μέσον καθαρίζωνται καί λαμπρύνωνται 
τοΰ άναγνώςου αί ίδεαι· ότι δέν έκατάλαβεν έντελώς άπό τήν ψ ι
λήν άνάγνωσιν, έμπορε! καί τοϋτο νά καταλάβτ) τελειότερα, ένώ α
γωνίζεται νά τό γράψν).

6 . Νά άναγινώσκν) τοΰς συγγραφείς άπαθώς, χωρίς φιλίαν $ ί χ .  
6ραν κατ’ αύτών, καί νά μή τοΰς κρίνη, μηδέ νά τοΰς κατακρίνΥΐ 
χωρίς νά ευρνι τοΰς άπαιτουμένους λόγους μέ μεγάλην προσοχήν.

7. Μεταβολή τής άναγνώσεως είναι αναγκαία. Μετά σπουδαίας καί 
σοβαράς αναγνώσεις, πρέπει νά άνοίγ/ι τις καί βιβλία χαρίεντα, διά 
νά έλαφρύνεται άπό τό βάρος καί νά ενδυναμώνεται είς νέον κόποϊ 
μιλίτης.


