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Ά φοϋ ή Βαρβάρα έπέρασε 
αισθήματα άλληλομαχόμενα κατέλαβαν τήν 
Ίιυχήν της. Επιθυμία τήν έκυρίευσε νά έπα- 
νέλΟη πρός τόν σύζυγόν τής  και ανησυχία 
τήν κατετυράννει βιάζουσα αύτήν νά ιόη τον 
πατέρα της. Έ ν τοιαύτη καταστάσει οϋσα 
τέλος εοθασεν εις Ά λ ό π ο λ ιν ,  όπου δέν εΐχον 
είσέν. φέρει τούς δέσμιου.,. Έκεϊ, καΟίσασα 
παρά τήν πηγήν τοΰ φρουρίου έξήξεν έκ τού 
Θηλ"κίου της τεμάχιον ξηρού άρτου καί έμ- 
βάψασα εις τά ύδωρ, κατέβρεχε με τα  δα- 
χρυά της καί έτρωγε. Φαγούσα άμέσως ήγερ- 
θη καί έκίνησε πρός τήν Λ.ίντζαν. Η νύξ τήν  
κατέλαβε, ί ίαλύβη  έγκαταλελειμμένη καί ά
θλια παρηξεν εις αύτήν καταφύγιον, τό ό
ποιον όμως ορΟρου βαθέος έγκατελειψε, καί 
•tot ήτο κατάκοπος και άδυνατισμενη.

"Ήτο περίπου έβδόμ/j πρωινή ώρα λαμπράς  
τού μαίου ημέρας τοΰ έτους 1 7 3 1 ,  ότε ή νέα 
γυνή περιπατούσα κατηφής είοε μ.ακρόΟεν 
στρατιώτας αΰτοκρατορικούς εφίππους παρ. 
αλλάσσοντας καμπήν τινα τού δρόμου, δστις 
διέσχιζε δάσος καταπράσινον. Διακόσιοι καί 
πεντήκοντα στρατιώται συνωδευον τρεις άμα
ξας, εντός τών οποίων εΰρίσκοντο δεδεμένοι 
είκοσι καί δύο έκτων συμπατριωτών της, πα- 
σγοντες δεινώς. Γίά σπάση τόν στρατόν, ό'σ- 
τ ις περιεκύκλωνε τούς δέσμιους καί νά ριφθή 
εϊς τάς άμαξας ήτο δι’ αύτήν άδύνατον, καί 
όμως ήτο άρκετά τολμηρά νά τό πράξο, δι δ 
καί ώρμησεν έντός νέφους κονιορτού, τόν ό
ποιον οί πόδες τών ίππων έσήκωνον. Εκτός 
τούτου τά πλευρά, τών αμαξών ήσαν τόσον 
υψηλά  ώστε μόλις ήδύνατο νά ίδη κεφαλάς  
τ ινας”μόνον τών δυστυχών ίεσμ.ιων. Μέ μ.ε/>η 
τρέμοντα τέλος έπλησίασε πρός τόν αρχη
γόν τοΰ στρατιωτικού αποσπάσματος καί τόν 
ίκέτευσε νά τν; εΐπή άν ό Μάνλικκος ήτο οεοε- 
μένος. Ι\ojο 6ς εις τάς ικεσίας της ό αρχηγός 
τ~ι ένευσε νά παραμερίση τής όδοΰ. Ιό αύτό 
έπραξαν κ,αί οί λοιποί στρατ ιώ τη . Ή  νέα ό- 
μο>ς γύνουσα ιδρώτα άγωνίας, μετά πολλής

δυσκολίας άναπνέουσα καί αισθανομένη τό 
στήθος κινδυνεύον να οιαρραγή ώς έκ τών ι
σχυρών καί ταχύτατων πα?^μών τής  καρδίας 
της, έτρεχεν έντός νέφους κονιορτοΰ καί παρ- 
εκάλει καί ικέτευε. Ι ίλή ν  εις μάτην. Τέλος 
παρατηρήσασα ολίγον μακράν εις τά πλευράν 
τοΰ δρόμου καρυάν τινα ής οι κλώνοι έξετεί- 
νοντο έπί τοΰ δρόμου έτρεξε πρός τό δένδρον, 
άνέβη εις αύτό καί έκεΐθεν προσεπάθει νά άνα- 
κα)νύψη τόν προσφιλή της πατέρα.

Ή  πρώτη τών άμαξών διήρχετο αργά ύπό 
τό δένδρον. ’Οκτώ δέσμιοι ήσαν έν αυτή κα- 
θήμενοι ό εις πλησίον τοΰ άλλου. Αί λευκαί 
κόμα; αιτινες έκρέμαντο έξω άπό τά  καλύμ
ματα τών κεφαλών των ήσαν^τεκμήρ ιον ότι 
νεανικαί προλήψεις δέν έκίνησαν αύτους ν’ ά- 
ναλάβωσιν εργον διά τό όποιον ήδη επσσχον. 
Σιωπηλοί καί υπομονητικοί έκάΟηντο έντός 
τής άμάξης έχοντες τάς κεφαλάς κεχλιμέ- 
νας και τάς χεΐρας έσταυρωμένας ώς ει προσ- 
ηύχοντο.

—  Μάνλικκε ! πατέρα ! έφώνησεν ή Βαρ
βάρα στενάζουσα. Ή  άγωνιώοης τής νέας 
Φωνή, ώς διά μαγικής τίνος δυνάμεως ένήρ- 
γη ;ε ν  έπί τών κατατεΟλιμ,μένων καρδιών τών  
δέσμιων. "Ολοι, καί οί άκτώ, έστρεψαν τάς  
κεφαλάς πρός αύτήν διά ^ά ίδωσι ποθεν ή 
φωνή ήρχετο. Ι ίλήν ό Μάνλικκος δέν ήτο με
ταξύ των ! Μετ’ ανησυχίας οι οφθαλμοί της 
έζήτησαν τότε τήν άκόλουθον άμαξαν, ήτις 
καί έπλησίαζεν ύπό τό δένδρον.— Μάνλικκε ! 
πατέρα ! έφώνησε πάλιν ή Βαρβάρα καί πά
λ ιν  οί δεσμώται έστρεψαν πρός αύτήν τάς κε- 
φ α ) ^ .  Έκ τών έπτά δεδεμένων, οι'τίνες ήσαν 
έν τ-7] άμάξη ταύτη , ούδείς ήν ό πατήρ της.  
Ή ελπίς ότι ό Μάν7ακκος ήτο ό εϊς έκεϊνος, 
όστις έξέφυγε τούς εχθρούς, ήρχισε νά κατα-  
λαμβάνη τήν καρδίαν της, καίτοι αϋτη έζή- 
τει νά τήν ίποδιώξη. Ό φοβερός πόλεμος 
τών έν τη ψυχη αύτής αισθημάτων τόσον έ- 
νήργει έπί τοΰ σώματός της ώστε οί κλάδοι 
τού δένδρου έφ’ ών έστηρίζετο έτρεμον όλοι.

ΚΕΦΑΛ. ΙΓ.

τήν φαραγγα,



£2 στήθος της έπιέζετο, ή καρδία της έπαλ-  
λεν Ισχυρώς καί τά βλέμματά της προσηλώ- 
Οησαν έπί τής τελευταίος ερχόμενης άμάξης, 
ήτις έμελλε νά τήν έξάξο άπό τήν σκληράν  
μετέωρον κατάστασιν έν η εύρίσκετο. Μόλις 
ήόύνατο νά προφέρη τό όνομα τοΰ πατρός 
της και μόλις ήδυνήθη νά ειπη «Μάνλικκε,»  
οτε ώ., στιγμή φοβερά ! τό ωχρόν πρόσωπον 
τοϋ γεννήτορός της έστράφη πρός αύτήν. Έ- 
σηκωσε πρός αύτήν τούς δεδεμένους βραχίο
νας του καί τά χείλη τουέφάνησαν προφέρον- 
τα λέξεις τινάς, τάς οποίας όμως ώς έκ τοϋ 
κρότου τών αμαξών καί τοΰ βηματισμού τών  
ίππων, δέν ήδυνήθη ν’ άκούση. Έν τή θέα 
ταύτη τόσον συνεκινήΟη ώστε μόλις καί μετά 
βιας ήδυνήθη νά κρατηθή καί νά μή πέση άπό 
τού οένδρου· ότε οέ κατέβη αί αισθήσεις της  
έπαυσαν καί σχεδόν άπνους έπεσε παρά τήν  
ρίζαν τοΰ δένδρου. Ιίαί έν τούτοις τόση ήτο 
η ισχύς τής πρός τόν πατέρα άγάπης της, 
ωστε τήν στιγμήν καθ’ ήν οί δέσμιοι έφθασαν 
εις -\λόπολΐν καί ή Βαρβάρα ήτο έκεΐ ! Μέ 
μέγαν οέ τής ζωής αύτής κίνδυνον έτρύπωσε 
διά μέσου τών στρατιωτών εντός τής πύλης  
τής άκροπόλεως όπου οί δέσμιοι έφέρΟησαν 
ά λ λ ’ ότε κατεβιβάσθησαν άπό τάς άμάξας ή 
Βαρβάρα μόλις μακρόθεν ήδυνήθη τά ίδη τόν 
πατέρα της,

—  Θά τούς βάλλουν εις υπόγειον, έννέα 
όργυιών βάθους, ό’που μήτε ήλιος μήτε σελή
νη Οά φέγγει εις αύτούς· ά λ λ ’ όπου, χωρίς 
αμφιβολίαν Οά δύνανται νά επαναστατώ τι κα
τα τών σαλαμανδρών καί τών σκωλήκων, εί
πε γέρων τις απόμαχος πρός τήν νέαν. Ευ
τυχώς όμως ή Βαρβάρα δέν ήκουσε τάς λέ
ξεις ταύτας μόνον τόν πατέρα της είδε βλέ- 
ποντα έτι άπαξ πρός αύτήν καί έπειτα κατα- 
βιβασθέντα είς τον φριχτόν έκεΐνον τάφον 
του. Τέλος ή νέα εύρέθη παρά τήν μητρο- 
πολιτικήν εκκλησίαν τής ' \λοπόλεως· πλήν  
πώς ήλΟεν έκεΐ καί αύτή ή ίδίαήγνόει, ώς μή 
τε έβλεπεν έπί αρκετόν καιρόν δτι κάποιος ή 
το πλησίον της καί έζήτει νά τήν παρηγό
ρηση. Μόνον δταν τη ώμίλειπερί τοΰ πατρός 
της καί τ ”) ύπέσχετο ότι συχνά Οά τόν βλέπει 
κ π  Οά συνομιλεί μετ’ αύτοΰ, καί τήν παρεκί- 
νει νά κατοικήση είς τόν οίκον γυναικός σ$. 
βασμίας έν τή πόλει έκείνη έκεΐ πλησίον, διά 
νά μή άπομακρυνθή τοΰ πατρός της, καί έτ1 
πλέον δτι ήδύνατο νά συνεργήση πρός άπ£ 
λευΟέρωσίν του, μόνον τότε έδιδε προσοχή ^

είς αύτόν καί έβλεπεν ώς παρηγορητήν της 
τόν νέον βαρόνον Μοτζέλον. 'Ως δέ νά ώνει- 
ρεύετο καί μόλις έχουσα συνείδησίν τών πρά- 
ξεών της ή Βαρβάρα άφισε τόν νέον έκεΐνον 
νά τήν φέρη διά διαφόρων όδών είς άπόκεν- 
τρόν τι μέρος τής πόλεως, δπου παρέδωκεν 
αύτήν εις γυναίκα, ήτις κατά πάντα τά φαι
νόμενα έγνώριζε πολύ καλά τόν νέον βα
ρόνον.

Τάς δύο ακολούθους ημέρας ό νέος βαρό
νος προφασιζόμενος διαφόρους προφάσεις ήρ- 
χετο νά βλέπη καί πάντοτε προσεπάΟει νά 
τήν παρηγόρηση με τήν έλ π̂ίΕα δτι εύΟύς με
τά  τάς πρώτας ανακρίσεις θά ίδή τόν πατέρα 
της. Ό νέος ούτος ήδη έφαίνετο, καί είς ε
αυτόν άκόμη, πολύ διάφορος παρ’ δ,τι έως 
τότε ήτο. Δέν ήτο πλέον ό χαρίεις καί άφρον- 
τις ιππότης, άλλά  πασαι αύτοΰ αί όμ ιλίαί 
καί ορέξεις έδείκνυον δτι κατείχε τήν ψυχήν  
του θαυμασμός τις καί σέβας πρός τήν ώραι- 
ότητα καί ταπεινοφροσύνην τής  Βαρβάρας 
καί βαθεΐα συμπάθεια διά τάς θλίψεις της. Ό  
πατήρ αύτοΰ, διά τών μάλλον χαμερπών μέ
σων, ήδυνήθη νά σωρεύση μεγάλην κατάστα-  
σιν καί νά ύψωθή, άπό άπλοΰς γραφεύς ένός 
φορολόγου, είς διοικητήν τής Βερφένης. Ό  
ρ.όνος αύτοΰ πόθος ήτο νά συνάψη ό υιός του 
σχέσεις μεθ’ υψ η λή ς  περιωπής υποκειμένων 
καί ούτω νά άναδειχθή εύγενής ή οίκογένείά 
του καί νά φθάση είς τήν κοινωνικήν θέσιν έ- 
κείνην, ήν ειχεν ώς μόνον τουόνειρον. "Ενεκα 
τούτου έξελέξατο διά σύζυγον τοΰ υίοΰ του 
νεάνιδα εΐγενοΰς οίκογενείας, τήν πλουσίαν  
κληρονόμον τοϋ γραμματέως Δελιγγίνου. Ό  
νέος Μοτζέλος καθ’ ολοκληρίαν παρεδέχετο 
τάς σκέψεις τοΰ πατρός του καί έπειδή κατά  
τάς πρώτας προτάσεις τοϋ σκοπευομένου συ
νοικεσίου δέν είδέ τι τό όποιον νά τοϋ έμτοδί- 
ζη τήν έξακολούθησιν τοΰ αμέριμνου και δια- 
σκεδαστικοΰ του βίου, δέν έφρόντισε πλέον  
περί αύτοΰ, ά λ λ ’ άφήκε τόν πατέρα του νά 
τελειώση τάς συμφωνίας.

Τήν έσπέραν τής τρίτης ημέρας τής φυλα-  
κίσεως τοϋ δυστυχούς Βιανλίκκου, είς τόν 
οίκον τής μνηστής τοϋ νέου βαρόνου έγένετο 
συναναστροφή έν η ^σαν προσκεκλημένοι οί 
λεγόμενοι «τό άνθ^ςΒ τής 'Αλοπόλεως. Είς 
τήν συναναστροφήν εκείνην ήτο βεβαίως καί 
ό νέος βαρόνος. Ουτος άπ’ αρχής έβλεπε τήν  
μνηστήν του μετά πολλής άδιαφορίας, πλήν  
ήδη ή άδιαφορία του αυτη μετετρέπετο είς ά-

ποστροφήν καθόσον ή είκών τής αγνής, ώ- 
ραίας καί εύγενοϋς τήν ψυχήν Βαρβάρας ήρ- 
χετο είς τήν μνήμην του. Ό  νέος ούτος ήτο 
φυσικώς καλής διαθέσεως· ά λ λ ’ άπό μικρός 
συνανεστρέφετο μέ τέκνα γονέων τάξεως ύ- 
ψ η λή ς  καί πλουσίων, ή μετά τών οποίων 
σχέσις ήτο τό αγαπητόν τοϋ πατρός του ό- 
νειρον. Διά τής μετά τών τοιούτων συνανα
στροφής του ό νέος άνεπαισθήτως απέκτησε 
τά ήθη τοιν καί μηχανικώς πώς συνείθισε τάς  
συνήθειας των καί ούτως έγένετο. ώς αύτούς, 
διεφθαρμένος. Πρώτον ή τής Βαρβάρας ώ- 
ραιότης, καταστάσα έτι μάλλον έγγικτική  
διά τής λύπης, ήν ή φυλάκισις τοϋ πατρός 
της είς τό φρούριον τής Βερφένης τη έγέννη- 
σεν, εΐλκυσε τήν προσοχήν του· καθόσον δέ 
έβλεπε τάς επιμόνους καί ύπομονητικάς φ υ
λάξεις της είς τήν μικράν οπήν, δι’ ής ήδύ
νατο νά συγκοΐ'>ων·ή μετά τοϋ πατρός της,  
αισθήματα εύγενόΰς καί έναρέτου θαυμασμοϋ 
έγεννήθησαν είς τήν καρδίαν του, τά όποΐα 
αισθήματα ήσχύνετο νά φανέρωση είς τούς 
σχετικούς του. Ύπό τοιούτων αισθημάτων 
κατεχόμενος άπήντησε τήν Βαρβάραν, ήτις  
άφηρημένη ούσα ώς έκ τής λύπ η ς  της, ούδό- 
λ ω ς  ήσθάνθη τήν οψτοϋ παρουσίαν, ι ΐρ  οσε- 
πάθησε νά τήν πείση^ά κατοίκηση μετ’ οικο- 
γενείας γνω στής είς αύτόν, κολακεοόμενος 
δτι ή μέριμνά του αύτη ήτο άνευ συμφέρον
τος καί μόνον διά νά τήν βοηΟήση νά ίδη τόν 
πατέρα της. ~Ητο δι’ αύτόν κολακευτικόν νά 
φαντάζητα ι δτι διά τής επιρροής του ήδύνα
το νά πράξη τοΰτο καί ήλπιζεν δτι διά τοΰ 
μέσου τούτου Οά τήν κρατήση περισσότερον 
καιρόν είς 'Αλόπολιν.

Ό  νέο? βαρόνος έλαβε μέρος είς τήν αρι
στοκρατικήν καί εΰθυμον εκείνην συνανα
στροφήν ά λ λ ’ αύτός δέν ήτο εύχαρις. Ή ύ- 
περηφανία του ήγωνίζετο κατά τής  άγάπης  
πρός τήν απλήν χωρικήν εκείνην. Έφοβεΐτο 
δτι, άν έφανέρωνεν είς αύτήν τά  αίσθήματά  
του, έκείνη άμέσως Οά έφευγε καί ούτω Οά 
τόν έστέρει τής εύχαριστήσεως νά τήν βλέπη. 
Προσέτι έφαντάζετο δτι ίσως κατά τήν σ τ ιγ 
μήν εκείνην ή Βαρβάρα έ^ήρχετο τής 'Λλο- 
πόλεως καί άνεχώρεί είς τήν ’Ορεινήν είς τον 
οικόν της. Ό  μικρός βαρόνος άπεφάσισε νά 
δραπετεύση έκ τής συναναστροφής καί νά 
μάθη άν άκόμη ή Βαρβάρα ήτο είς 'Αλόπο- 
λιν . Ζητών κα τά λληλο ν  εύκαιρίαν τέλος εύ
ρε καί έξήλθε τής οικίας απαρατήρητος. 'Π

νύξ ήτο λαμπρά καί ή σελήνη έφεγγε μέ ό
λον τό φώς της· πλήν ό νέος έζήτει σκότος, 
δι’ ό καί έβάδιζεν πλησίον τών τοίχων τών  
ύψηλώ ν οικιών τής 'Αλοπόλεως. Μόλις ό
μως προέβη ολίγα βήματα, καί αίφνης εις έκ 
τών γνωρίμων του, έ^άδελφος τής  μνηστής  
του, τόν έπλησίασε καί τόν ήνάγκασε νά 
σταθη. »

— Πώς έξω, βαρόνε ; έκραξε ^ ετ’ έκπλή-  
ξεως, —  πώς άφήκες τόσον όγλήγωρα τήν 
συναναστροφήν είς τήν όποιαν κ ’ έγώ έρχο
μαι ; "Αν πραγματικώς ήδυνήθης νά λάβης  
άδειαν άπό τήν μνηστήν σου νά άναχωρήσης 
άπό τάς τάξεις της, σύ ό πρώτος τών λ α 
τρευτών της, θαυμάζω!

Τοΰ Μοτζέλου ή δυσαρέσκεια ήτο περισσό
τερα παρ όσην ό νέος ήδύνατο νά κρύψη, δι’ 
ό καί Αμέσως άπήντησε :

•—  Είμαι όλίγον άδιάθετος καί εύνήχα ν’ 
άνατ. νευσω ολίγον καθαρόν άέρα· μικρός τις  
περίπατος ελπ ίζω  νά μέ ώφελήση καί νά μέ 
ικανωσο νά έπανέλθω είς τήν συναναστροφήν.

—  Ώ ! τότε έπίτρεψόν μοι νά έλθω μαζή 
σου, είπεν ό άλλος. Ε λ π ίζω  ότι τοιουτοτρό
πως Οά άξιωθώ τών ευχαριστήσεων τής ώ- 
ραίας σας κυρίας. Διότι μόνος ήμπορεΐς νά 
πάθης τίποτε, έχει πολλούς κακούς άνθρώ- 
πους έξω καί. . .

"— O ff .  ^Χ£· ε π̂εν ό βαρόνος, άγανακτών  
διά τήν καταστροφήν τών σχεδίων του. Δέν 
φαντάζομαι νά σέ στερήσω τόσον εύθυμον συ
ναναστροφήν.

—  ’Α λλά ,  είπεν ό άλλος  νέος, διπλώς θά 
εύθυμήσω έάν σέ πάρω μαζή μου· λοιπόν μή 
μέ κάμεις φιλοφρονήσεις.

Ό Μοτζέλος, έπιθυμών ώστε ό συναντή-  
σας αύτόν νά είχε καταποντισθή είς τών θα
λασσών τά βάθη, προεχώρει συνοδευόμενος 
ύπό τοΰ βασανιστοϋ του, δστις  τόν ήκολούθει 
ώς ή σκιά του. Θυμωμένος καί κατασυγχι-  
σμένος έστάθη τέλο ς  πρό τής οικίας όπου ή
το ή Βαρβάρα.

—  Κύριε Ρελίγγενε, είπεν άποτεινόμενος 
πρός αυτόν, μέ φωνήν σχεδόν έμφαίνουσαν 
οργήν, λάβε τήν καλοσύνην νά μέ περιμείνης 
δύο λεπτά έδώ. Βλέπω ότι ό δροσερός άήρ 
δέν μέ ώφέλησε* λοιπόν θά υπάγω νά εΰρω 
τόν ιατρόν μου δστις κατοικεί είς ταύτην τήν  
οικίαν.

—  Ό ιατρός σου, βαρόνε! τί ! είς ταύτην  
τήν οικίαν' είπεν ό άλλος μέ φανεράν δυσπι



στίαν. Ό  ιατρός σόυ κάθεται εις τόσον μι
κρόν σ π ή τ ι ! "Ακούσε με, βαρόνε, προσέθηκεν 
ό νέος λαβών αύτόν άπό της  χειρός, γνωρί
ζω τόν χαρακτήρα σου καί τάς κλίσεις σου. 
'Π φανερά σου σόγχυσις καί ή προσπάθειά 
σου νά μέ άπατήσης διά ψεύδους, μέ πείθου- 
σιν οτι έχεις κακόν σκοπόν· θά σέ κηρύξω ώς 
τόν αισγροτατον νέον άν είσέλθης είς ταύτην  
τήν οικίαν. Είναι καιρός πλέον τώρα, είς τάς  
παραμονάς τών αρραβώνων σου, ν’ άφήσης 
τήν παραλυμένην ζωήν τήν οποίαν ζ'Τίς. Δός 
μοι τόν λόγον τής τ ιμής σου δτι Οά τό κάμεις 
κ’ έγώ τόν παραδέχομαι.

—  Τ ί;  είπε μέ έπαρσιν δ βαρόνος, νά ύ- 
ποκύψω είς τήν θέλησίν σου ;

—  Ναι, διότι ά λ λ ω ς  θ’ άναγκασΟώ νά σέ 
κηρύξω φαυλόβιον, ειπεν δ νέος.

— Κάμε δ,τιΟέλεις, άπήντησεν ό βαρόνος.
—  ’Ά  ! ειπεν ό Ρελίγγενος περιφρανητι- 

κώς· έλησμόνησα δτι πραγματίκώς εύγενές 
αίμα δέν ρέει είς τάς φλέβας σου. Μόνον ή 
μελάνη τοΰ νεοπλούτου γραφέως κυκλνοφορεΐ 
εις αύτάς. Μή θερμαινόμενος άπό κανέν εύ
γενές αίσθημα, ή εύγένειά σου προέρχεται ά
πό τό αίμα τών δυστυχών χωρικών τούς ο
ποίους ό πατήρ σου έγύμνωσε.

Ταΰτα δέ λέγω ν τόσον έθερμάνθη ό νέος 
ώστε κατέφερε φοβερόν ράπισμα κατά τοΰ 
προσώπου τοΰ βαρόνου, δστις, μή κρατούμε
νος πλέον, έσυρε τό ξίφος του καί διεπέρασε 
τό σώμα τοΰ Ρελιγγένου. Ό  νέος, οφήσας 
φωνήν γσεράν, έπεσε βαρέος, ό οέ βαρόνος 
κρατών τό αίματόφυρτον ξίφος του, εισήλθεν 
είς τήν οικίαν, ενώπιον τής όποιας ή διαμάχη 
έγένετο. Σχεδόν άμέσως άνθρωποι προσέ- 
τρεχον πανταχόθεν περί τό σπαράσσον σώμα 
καί θόρυβος πολύς ήγείρετο, ό δέ βαρόνος, 
διά πλα γ ία ς  τινός θύρας έξήλθε τής οικίας. 
Μετά τινα λεπτά  βηματισμοί ίππου ήκούσθη- 
σαν έπί τής ξύλινης γεφύρας τής Ά λοπ όλε-  
ως· ήτο ό βαρόνος δστις ιππεύσας μετά πά- 
σης σπουδής άφινε τήν πόλιν.

Είς τήν άκραν τής γεφύρας είδε δύω άν- 
θρώπους καθημένους είς τά γλ υκ ύ  τής σελή
νης φώς καί συνομίλοΰντας. Ό λίγον δέ έφαν- 
τάσθη δτι είς έξ αύτών ήτο ή Βαρβάρα· "Ο
ταν ή οικοκυρά τήν άφήκε μόνην κατά τήν  
εσπέραν εκείνην ή Βαρβάρα ήνοίξε τό παρά
θυρον τοΰ μικροΰ δωματίου της καί έστάθη 
διά ν’ άναπνεύση όλίγον καθαρόν άέρα. Ή  
οψις τής πανσέληνου, ήτις Ιρριπτε τό ιλαρόν

της φώς έντός τοΰ ήσύχου έκείνου δωματίου, 
ήγειρεν είς τήν καρδίαντης τά μητρικά αισθή
ματα καί πόθος τήν έκυρίευσε νά ίδη καί πά
λαν τό βρέφος της, τά όποιον άφήκεν ε?ς τής  
μητρός της. Τότε ένεθυμήθη καί τόν Ίο)άν- 
νην της, δστις, ήτο βεβαία, κατ’ έκείνην τήν 
στιγμήν τήν έζήτει παντοΰ μετά πολλής  ανη
συχίας. Ένεθυμήθη τήν μητέρα της, ένεθυ- 
μήθη τούς άδελφούς της, οί όποιοι άνυπο- 
μόνως τήν άνεζήτουν.

Τότε ή είκών τοΰ δεδεμένου πατρός της  
παρουσιάσΟη είς τόν νοΰν της. Άποσπασθεΐ-  
σα τής οίκογενείας της, ώθουμένη ύπό θερ
μών αισθημάτων νά έπανέλθη καί έλπίζουσα 
νά μάΟη τι νεώτερον περί τοΰ πατρός της, έ- 
ξήλ^θε τοΰ δωματίου της. Μόλις κατέβη είς 
τήν αύλήν τής οικίας, τή ν  οποίαν έπί δύο 
ημέρας ή ύπερβολική λύπη της  καί αί έκλεί- 
ψασαι δυνάμεις της δέν τη έπέτρεπον ν’ άφί- 
ση, καί ήσθάνθη νά τραβα τις ελαφρώς τό 
ένδυμά της. Στραφεΐσα ήκουσε τήν φοβισμέ
νη ν φωνήν γυναικός νέας ψυθιρίζούσν^ς «φύ
γε ογλήγορα !»

Ή  Βαρβάρα ήθελε νά ζητήση εξηγήσεις· 
ά λ λ ’ ή φωνή μόνον τήν αύτήν παρακίνησιν έ- 
πανελ.άμβανε— φύγε άμέσως !

—  Δέν θά ήμπορέσης νά ίδης τόν πατέρα  
σου, προσέθηκεν ή λαλοΰσα κόρη, ώς εί έγί-  
νωσκε τό μυστικόν, τό παρακινούν τήν Βαρ
βάραν νά μένη. Οί δέσμιοι Οά μένουν είς τήν  
φυλακήν, σύ φύγε άπ’ έδΐ> !

Ή  Βαρβάρα εύγνωμονοΰσα πρός τήν κό
ρην, έξήλ.θε τοΰ οίκου καί έκίνησε νά ©όγη α
πο τήν Ά λό π ο λ ιν .  \ λλά  μόλις έ?ήλθεν'αύ
τής καί περιεπάτει είς τό θελκτικόν τής σε
λήνη^ φώς καί αίφνης οδοιπόρος τις έφάνη 
πλησίάζων αύτήν. ‘ Ητο δ Ιω ά ν νη ς  ! όποιαν 
χαράν καί οί δύο ησθάνθησαν, άφίνομεν νά 
φαντασθη ό άναγινώσκων. Μετά τάς πρώτας  
συγκινήσεις καί εύχαριστίας πρός τήν θείαν  
Πρόνοιαν, ήτις εσωσεν αύτήν άπό τόνμέγαν  
κίνδυνον, οί πιστοί σύζυγοι ελαβον τόν πρός 
τόν οίκον α ύ τώ ν  δρόμον. Τούτους ό νέος βα
ρόνος άπήντησεν έπί τή ς  γεφύρας.

"Οστις πράττει κα'Λόν είς άλλον, πράττει 
καλόν καί εις εαυτόν, ούχί μόνον διά τό προ- 
σδοκώμενον άποτέλεσμά του, ά λ λ ά  καί δι’αύ- 
τής  του τής πράξεως* διότι ή συνείδησις τοΐ> 
άγαθοεργοΰντος είναι άνταμοιβή μεγίστη.

Ο ΑΦΟΒΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 

Β Α Σ Ι Λ . Ε Ι Ο Σ  Ο Μ Ε Γ Α Σ.

(Συ r c / iv j .  από σε). 65).

Το ύστερον βιβλίον, πολύ έχτιμημένο άπό τόν 
φίλον του Γρηγόριον, μολον όποΰ δέν αναπτύσσει 
τό δόγμα τοΰ Πνεύματος τόσον π λ  ρέστατα δσον έ
πειτα έγινε, θεωρείται ώς τό έπιτηδιώτερον άπό 
τά  γραφΟέντα του. Τοΰτο έμεταφράσθη άπό τόν "Ε
ρασμον οστις μας λέγει οτι στήν ήμισιά του έπα- 
ρατήρησεν αλλαγήν είς τό ήφος «τώρα ύψονόμενον 
έ'ος τραγικόν, καί τώρα πέφτοντας εις χυδαιότητα, 
σνώ τά  πρώτα τέσσαρα μέρη έ'/ουν ήφος σώφρον, ϊ- 
έιο, και εγκρατές,» καί ό'τι κλίνει ακολούθως νά θε
ωρήσει τό ύστερο τοΰτο μέρος ώς κίβδηλον. Ή «Έ- 
ξαήμερο:,» ένδεκα ανάγνωσες περί τών εξη ήμερων 
τής δημιουργίας, άναγκαίως εσφαλμένη απέναντι 
τής Επιστήμης, πνέει λεπτόν ευαγγελικόν πνεΰμα, 
καί είναι %λ.ουσία άπό πραχτικές ιδέες, καί άρμο- 
ίδαν εφαρμογήν. Δεκαφτά Διδαχές επάνω είς τούς 
ψαλμούς^- καί είκοσιμία επάνω σε διάφορα ά'λλα θέ- 
ματαη είναι τά  κυριώτερά του άμβωνικά λείψανα. Ό 
Βασίλειος ευτυχεί είς τήν εξήγησιν καί φώτισην τών 
υψηλών θεμάτων, τά  όποΐα είς τές ημέρες του με 
τόσην ζέσην έσυζητοΰντο. Δέν έσυνηθοΰσε νά πετα  
υψηλότερα άπό τούς άκροατάς του είς τά  ύψη τής 
θεωρίας· άλλά, συμφώνως με τούς μεγάλους ιεροκή
ρυκας τής αρχαιότητάς, ήτον καί αύτός άνθρωπος 
ένεργείας. Ή μεγαλήτερή του ρητορική δύναμις καί 
αυθεντία ήτον μάλλον αποτέλεσμα τής διαγογ'ής 
του, παρά σπουδής είς τήν τέχνην. Ά λ λ ’ έπειδή ή 
ίκανότης τοΰ κηούττειν, ώς καί μετρίιος, θά ήτον 
σπάνια είς εκείνες τές ημέρες, ό λαός ήτον όλιγίότε- 
ρον απαιτητικός δ ι’ δσον απόβλεπε τόν άμβιονα, 
παρ’ δ,τι εΐναι τώρα, καί ή καλλιέργηση τής δυνά- 
μεως τοΰ όμιλεΐν έτοίμως, άρκοΰσε τόν ιεροκήρυκα, 
καί τόν ελευθέρωνε άπό προετοιμασίες ί] όποιες ε’ς 
τές ήμερες μας εΐναι άπαρκίτη· ες<

Ή έμφάνηση ενός τέτοιου άνδρός ε’ς τάς φάλαγ
γας τής Έκκλησίας, δεν ήτον διόλου ένα κοινόν 
συμβάν, άλλ ’ ένα ασυνήθιστο φαινόμενο, ενός άνθρώ- 
που διάσημου είς τήν φυλλολογίαν καί φιλοσοφίαν, 
δστις έ’μβαινεν είς τήν ’Εκκλησίαν. Ό Βασίλειος εΐχε 
ζήσει είς μεγαλοπόλεις καί εΐχε λάβει τήν μάθησιν 
άπό τάςπη- άς της. Ειχεν αφιερώνει δλην τήν ζωήν 
του είς τήν άπόντησιν τής τέχνης ποΰ πείθειν διά 
τοΰ λόγου- καί, προτοΰ γεν/) ’Επίσκοπος, έστάθη' 
δόκιμος ε’ς τήν τέχνην τοΰ νά κυβέρνα τούς ανθρώ
πους είς τό Μοναστήρι του.

Ή υψηλή καί ποικίλη καλλιέργια τοΰ νοός τοΰ 
Βασιλείου, αγιασμένη άπό μίαν βαθείαν καί ζώσαν

ευσέβειαν, εΐν’ ένα άπό -r i  ώραιότ;ρα δείγματα ποΰ 
ή εκκλησιαστική ιστορία ’μπορεί νά δείξνι

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ.

Σκόνη ό άνθρωπος, άλλά πλάσμα τοΰ Θεοΰ.
«Καί έπλασε Κύριο; ό Θεός τόν άνθρωπον άπό 

χώμα έκ τής γης.»
'Οταν άκοΰς δτι ό άνθρωπος εΐναι χώμα κατάλα

βε δτι δέν πρέπει νά φοβήσαι τόν άνθρωπον. Μήν έ- 
πιρρεασθής άπό άνθρωπον. Καί δ ιατί έπρεπε νάέχτ,ς 
μεγάλην ιδέαν διά τόν έαυτόν σου ; "Όταν οί διαλο
γισμοί. σου ύψώνωνται καί φουσκώνουν τήν ψυχήν 
σου, καί σέ θυμώνουν, ένθυμήσου άπό τ ί  έγινες. «Καί 
Ιπλασεν όΘεός τόν άνθρωπον άπό χώμα έκ τής γής». 
Πότε ήμπορεΐς νά λησμονήσγ,ς τόν έαυτόν σου; Τότε 
μόνον, δταν ήμπορέσγ,ς νά κόψγ,ς τά  δεσμά όποΰ σέ 
βαστούν είς τήν γήν. Ά λ λ ’ άν δέν χωρίζεσαι ποτέ 
άπό τήν γήν, καί είσαι άπό τούς νόμους τής ούσεως 
καμωμένος διά τήν γήν, περπάτει επάνω είς τήν 
γήν, ήσύχαζε επάνω είς τήν γήν, έχε τήν γήν δι- 
καιωματικώς, καί κάθε τ ί  ποΰ νά κάμντ,ς, μικρό ή 
μεγάλο, τό κάμνεις επάνω είς τήν γήν* τότε έχεις 
πάντοτε σιμάσου ένα ένθυμητήριον τής ποταπότη- 
τός σου.

Κ ύτταξε επάνω είς τήν γήν καί σκέψου δτι είσαι 
πλασμένος άπό τήν συγγενήσου εκείνη σκόνη, τήν 
οποίαν καταφρονείς. Εΐναι «πράγμα πλέον καταφρό- 
νητόν παρά έμας : ’Σάν τ ί εΐναι πλέον εύκαταφρόνη- 
τον ; Είδες έναν ύπερήφανον άνθρωπον βαλμένον είς 
λαμπρήν ενδυμασίαν, αέ τό χέριτου ποΰ σπινθηρίζει 
μέ τά  νερά τοΰ δαχτυλιδίου του, καί δείχνωντας 
ένταυτω μέ φανερήν υπερηφάνειαν έν’ άλλο δακτυ
λίδι μέ πολύτιμους λίθους; μέ τά  μεταξωτά του 
φορέματα; άκολουθημένος άπό δούλους ; σείοντας αέ 
επίδειξην τά  κυμματίζοντα ξανθά μαλλαά του ; φο
ρώντας χρυσές άλ,υσίδες; μέ φαντασμένο φέρσιμο, 
καί μ έ ’μ ιλιά  ΰψηλόφρονη; καυχώμενος διά τόν αριθ
μόν τών δούλωντου : διά τούς κόλακας, όποΰ σέρ
νει τριγύρωτου : διά τό πολ.υέξοδο τραπέζι του ; καί 
διά τούς προσκυνησμούς, όποΰ τοΰ κάμνουν οι έξαρ- 
τώμενοίτου σηκονόμενοι άπό τό κάθισμάτους διά ',ά 
ταπεινωθούν έμπροστάτου;— Κά στογάζεσκι δτι ό 
άνθρωπος έκεΐνος δέν εΐναι παρά λίγες χεριές προσω- 
ρινώς iu . 'W jομένου χοίματος.

ΓΌταν βλέπν;ς τέτοιους μεγαλοσιάνους νά δια
βαίνουν μέ κήρυκας προπορευομένους- δταν τούς βλέ- 
πνις νά φοβερίζουν κανένα·/ νά ρίπτουν κάτω κανέ- 
ναν άλλ.ον- νά δημεύουν τά  καλά ενός τρίτου καί νά 
τόν στέλ'.ουν ε’ς τόν θάνατον’ μήν τρομάξ·/;ς είς δσα 
βλέπεις- μήν φοβηθής, δι' δλα τοΰτα, εκείνον όποΰ 
προστάζει νά γένουν" μήν άφήσγς νά νικηΟής άπό τήν 
έκπληξιν όποΰ θέλει νά σοΰ κάμν/ καί δείξε πως έ
να τέτοιο θέαμα δέν τό στοχάζεσαι διά μεγάλο 
πράγμα.

Στοχάσου δτι ό Θεός έκαμε τόν άνθρωπον άπό



χβμα. "Αν η.αι Τ,.',. c άπό ^ώμα, φοβήσουτον' άλλ ’ 
άν ηναι χώμα, καταφρόνησέτον.

«Καί ό Θεός έπλ^ασε τον άνθρωπον». Ή λέξη 
«έπλασε δέν δηλ.οϊότι ή πλ.άση τοΰ ανθρώπου έγινε 
κατά μηχανικήν εργασίαν. Ό Θεός «έπλασε» τόν 
άνθρωπον. Ά λ λ ά  τόν έπλασε τά/α ώς ό λαϊνάς 
πλάθει τές λαΐνες : ϊό  σκάλ.ισμ,α ενός αγάλματος, 
καί ό χυτός ϋίος μέσα σέ καλούπι, εΐναι μία μίμη- 
σι τοϋ μόνου εξωτερικού μέρους. Θά ειδετε πώς ένα 
άγαλμα φέρει τήν έκφρασιν κάποιας διαθέσεως τής 
ψυχής. Τό άγαλμα ενός στρατιο>του π. χ. θά έκ- 
φράζν) ανδρείαν. Ά ν  ό προϋντσος ηναι χυμένος σε 
καλοΰπι γυναικείο, θά εχτ; γυναίκειαν έκφρασντ. Ή 
τεχν/ι εΐναιίκα/ή διά τής μιμ.ήσεως νά κάμτ) κάθε 
άλλην χαραχτηριστικήν εκφρασιν. Ά λ λ ά  τό πλάσι- 
μον, όποΰ κάμνει ό Θεός δέν είναι κατά τοΰτον τόν 
τρόπον. Ό Θεός έπλασε τόν άνθρωπον, /.άμνοντας, 
ώστε η ποιητική δύναμήτου νά είσ^ ωρήστ) έσωτερι- 
κώς καί νά όργανίστι τό όλον. ’Ά ν είχα καιρόν νά 
όμ.ιλ.ήσω διά τήν κατασκευήν τοΰ άνθροίπου, ήθελε 
μάθεις άπό αύ τήν πόσην σοφίαν ό Θεός έδειξεν είς 
τό νά [λας πλ,άσν,. Επειδή μά τήν αλήθεια, ό άν
θρωπος εΐν’ ένας μικρός κόσμος είς τόν έαυτόν του' 
κ' εκείνος ποΰ τό εΐπε τό εΐπε καλά.

(Άπό τήν έξαημερον.)

Τό Πνεϋμα παρωμοιασμένο μέ Ζωγράφον.
Ώς ό ζωγράφος, Ουτω καί τό II /ε~μα ίχνογρα- 

φίζει τούς λογισμούς του επάνω είς τό σανίδωμα 
τής ψυχής. Προικισμένο μέ έλευθέραν θέλησιν, είναι 
απεριόριστον καί αδέσμευτον, καί ώς άσώματον, ή 
αγαπητού διά τό ίχνογράφισμα δέν έ/ει όρια, επει
δή ευρίσκει πάντοτε τόπον, οσον επιθυμεί διά νά 
στρώσν) τάς ιδέας του.

Καί πάλιν, ώς ό ζωγράφος, εύθύς έπειτ’ άφοΰ 
γεμίσνι τό σάνίδωμάτου μέ τά  διάφορα σχήματα ποΰ 
κάμνουν τήν ζωγραφίαν, ξεσκεπάζοντας το, τό εκ
θέτει είς τήν θεωρίαν τοΰ πλήθους, /ωρίς νά ήναι 
χρεία νά έςηγήσν; τό δ̂ τον έζωγράφισε, άλλ ’ άφί- 
νοντας τή ζωγραφίατου νά έξηγήση, τόν έαυτόντης, 
τοιουτοτρόπως καί ή ψυχή αναχωρούσα άπό τήν 
ζωήν τούτην, ξεσκεπάζεται άπό τό κάλυμμα τοΰ 
σώματος τό ότ;ο~ο τήν έσκέπαζεν, ένω τό ζοιγράφι- 
σμα Ιγίνετο, δείχνει μέ καθαράς γραμμάς τό όσον 
έζωγραφίσθη έπάνωτης, καί, γεμάτη άπό τά  διά- 
φοράτης διηγήματα μένει ξεσκεπη είς τήν θεωρίαν 
τοΰ Κόσαου.

Ά ν  ίερές διδασκαλεΐες κ’ ενάρετοι στοχασμοί έ- 
σταθησαν τά  θέματα τών ζωγραφιών, τό πνεϋμ.α 
ποΰ έζωγράφισε, καί ή <1υχή ποΰ έδέ/θη τάς ζω- 
γραφίας, κρίνονται άξια τών όψηλοτέρων εγκωμίων. 
Μαγευμένοι άπό τήν εύμορφίαν τής ψυ^ής εκείνης, 
ο : θεαταί δέν ’βγάνουν τά  βλέμματάτους έπάνω- 
θέτης, εόρίσκοντες εύχαρίστησιν είς τό νά θαυμά
ζουν τήν άγαπητότητα τών ζωγραφιώντης’ καί συγ

χαίρουν τόν θειον εκείνον ζωγράφον, διά τήν ευγε- 
νή, χρήσιν όποΰ έκαμε τής ζωήςτου εις τήν γην.

Ά λ λ ’ άν ί) ζωγραφιές ηναι δυστυχισμένες καί ά
πρεπες, τότε ό ζωγράφος θέλει λάβει δημοσίαν εν
τροπήν καί περίγελον. Πρωτοΰ ξεσκεπασθοΰν vj ζω- 
γραφίεςτου αυτός ϊσοας έχει ελπίδες πολύ διαφορετι
κές· μά ολεςτου υ; ελπίδες θέλει έκλείψο υν, δταν τό 
κάλυμμα άποσυρθ-Tj, καί τό έ'ργοντου δειχθ-7, εις τούς 
θεατάς.

Ποΰ τότες εκείνος ό τεχνίτης νά καταφύγτι, δσ- 
τις βαλμένος εις τά  ζύγια μέ άλλον εύρίσκεται έλ- 
λειπής, καί καταδικάζεται άπό δλους, ενώ ο: διαλο
γισμοί του προφασίζονται άνάμεσότους καί ταύτο- 
χρόνως κατηγοροΰνται; Ποΰ νά βαλθή ή ψυ/ή τού
τη, ή όποία έγέμισε τά  μάτια  τών θεατών μέ συ- 
χαντερά θεάματα καί τερατώδεις εντύπωσες;

(Πραγματεία περί άληθοΓς παρθενίας).

Πνευματική εργασία καί πόλεμος.

Εΐσαι όδοιπόρος, ώς εκείνον όπου έπροσεύχετο λέ- 
γων «όδήγησον τά  διαβήματά μου»; Πρόσεχε εις 
τόν έαυτόν σου, μήν παραστρατήση,ς άπό τόν ίσιο 
δρόμο· μήν κλίνη,ς πρός τό ένα μέρος ή πρός τό άλ- 
λο. Περιπάτει τόν δρόμον τοΰ Κυρίου.

Είσαι άρχιτέκτωνας; Βάλε άσφαλώς τό θεμέλιο 
τής πίστεως, τό όποιον εΐναι ό Χοιστός.

Είσαι χτίστης ; Κ ύττα  πώς χτίζεις, καί τ ί χ τ ί
ζεις. Οχι χόρτα, ζυλ.α και αχερα, αλλ.ά χρυσάφι} 
άσίμι καί πολύτιμους λίθους.

Είσαι ποιμήν; Πρόσεχε μήν αμέλησες κανένα άπό 
τά  χρέη ποΰ αρμόζουν είς τό εργον σου. Καί τοΰτα  
ποια είναι-, Ιον^νά ξαναφέρη,ς τόν άποπλανημένον 
είς τήν εύθεΐαν όδόν, 2ον νά δέντ,ς τόν συντριμμέ- 
νον, 3ον νά ίατρεύστ,ς τόν άσθενοΰντα.

Είσαι γεωργός ; Σκάψε τριγύρω είς τήν ξηρενομέ- 
νην συκεάν, καί βοήθησέτην μέ δσον τής χρειάζεται 
διά νά καρποφορήσΥ].

, ]^ αι στρατιώ της; Σκληραγωγεί διά τό Εύαγ- 
γέλιον’ έβγαινε είς πόλεμον εναντίον τών πνευμά
των τοΰ σκότους, εναντίον τών επιθυμιών τή% σαρ- 
κός. Λίή μπερδευθής καί ’μ.ποδισθγ;ς άπό τάς υποθέ
σεις τής ζωής τούτης, διά νά άρέση,ς εκείνου, δστις 
σέ έκαμε στρατιώτην.

Είσαι άθλητής; Πρόσεχε είς τόν έαυτόν σου μήν 
παραβής κανέναν άπό τούς άθλητικούς νόμους· επει
δή δέν στέφεται παρά εκείνος, όποΰ άγωνισθή τ ι-  
μίως.

Μιμήσου τόν Παύλον είς τήν ένεργητικότητα, καί 
τρέχα, καί πάλευε,  ̂καί γρόνθιζε (1). Καί, σάν ένας 
αΐιος γροθιστης, εχε ισιο το μ α ττ ι τοΰ πνεύυ.ατός 
σου- φύλαττε τά  εΰγενικώτερα μέρη, βάζον τας τά  
χέρίασου εμπρός καί τό μάττισου νά ηναι προτηλω-

ττρεπει νά Ιννοηθουν κ α τά  λέςιν yj [λεταφοοικί^ 
τούτες φράσες.— Σ. JVJ.

μένο είς τόν άντίπαλ.όν σου. Είς τό στάδιον, άμπονε 
καί ρίπτε ό',τι "βρίσκεις ί’μπρός σου' καί τρεχα δια 
νά κερδίσγ,ς. Καί, δταν ησαι πιασμένος με τόν άο- 
ρατον ly Ορόν σου, κράτειτον σταθερά, έως ότου νά 
τόν (,ίψγ,ς. ν ,

Τέτοιον ό Κύριος σέ απαιτεί νά ησαι εις τήν ζωην 
σου, καί ό'χι μικ;ό{/υχος, ό'χι νυσταγμένος, άλλά  
δειχνόμενος σώφρων καί άγρυπνος.

(Διδαχή είς τό πρόσεχε σεαυτω).
("Επεται τό τέλος).

ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ.

Μελόδ. Γο;σίνη.

Σε αεγαλύνουσιν, 
ώ Ποιητά,

Πάντα τ ’ αόρατα 
καί όρατά.

Tuyών άνάστασις 
ύμνος γλίοσσών

Φόρον σοί φέρουσι 
σά εκ τών σών.

Αστέρες, ήλιος, 
γή, ουρανός,

Είπες κ’ έγένοντο 
έκ μηδενός.

Τό παν λατρεία σου, 
κ ’ έχεις ναόν 

Τόν θερμόν έρωτα 
τών καρδιών.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ1 Ρ1Ζ0Σ ΡΑΓΚΑΒ11Σ.

ΕΠΠ ΧΡΪΣΔ.

II εργασία,ο'αδήποτε καί άν ηναι. θεραπεύει’ πολ- 
λά άσθενήματα. «Μή εσο μόνος. Μή έσο άργός.» Ή 
ζωή δέν μας έδόθηδιά νά έξοδεύωμεν αύ-.ήν είς ρεμ
βασμούς καί είς δνειρχ, άλλ ’ϊνα έπασχολώμεν αύτήν 
Ί ρησίμιος καί δι’ ήμάς αύτούς καί διά τούς όμοι
ους μας.

—  Φυλάτ-ιου άπό τοΰ νά δίδη,ς γνώμην περί 
ποα-,'μάτων τά  όποια άγ\οεΐς, καί μάλιστα  έπί πα
ρουσία εκείνων οϊτινες τά  γινώσκουσιν. Ά ν  δέν δύ- 
νασαι" νά όμιλήσγ.ς καλώς περί ο'.ουδήποτε πράγμα
τος εΐναι βεβαιότατον δτι δύνασαι νά σιωπήσν,ς. 
Πολλοί μετά μεγάλης 'λύπης ενθυμούνται τά  άπο-

τελέσματα τής προπετείας των, ενώ ολίγοι μ.ετα- 
νοοΰσι διά τήν σιωπήν των.

—  Ούδέν άξιον τιμής υπάρχει τό όποιον νά μή 
ηναι άθώον καί ούδέν χαμερπες τό όποιον νά μή γεν
νά πταίσματα.

—  Είς πάντα επιδίωκε τήν τελειότητα άν· καί 
είς πολλά εΐναι άδύνατον νά τήν έπιτύχη,ς, διότι όσ- 
τις τήν επιδιώκει καί επιμένει, πλησιάζει περισσό
τερον είς αυτήν, ή εκείνοι οίτινες άπό οκνηρίαν καί 
αμέλειαν ώς άνέφικτον τήν παραμελοΰσιν.

—  Ή εύγενεστάτη παντός φίλου ΐδιότης εΐναι ή 
πολ.ύτιμ.ος έκείνη τόλμη τοΰ υπο^εικνύειν έλευθέρως 
τά  σφάλματα’ εκείνον δστις μέ λέγει τό σφάλμα 
μου διά τό καλόν μου εγώ χρεωστώ νά τόν θεωρώ 
φρόνιμ.ον καί π ιστόν φρόνιμον ώς έπιτηροΰντα δ,τι 
εγώ δέν βλέπ£ο, πιστόν ώς νουθετοΰντα άνευ κολα
κείας. (Φέλθαμος).

—  Τά έξης τρία είναι δυσκολώτατα' νά φυλ.άττω- 
μεν μυστικόν, νά λησμονώμεν τάς προσβολάς καί νά 
μ.εταχειριζώμεθα καλώς τόν καιρόν μας.

Μ Ε λ  Ε Τ A  I

ΕΠΙ ΜΕΡΩΝ Τ1ΝΩΝ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΠΣ ΑΡΧΙ1Σ ΑΥΤΩΝ.

Μελέτη Α'. ΟΥΡΑΝΟΣ.
«Έν άρχή Ιποίησίν ό Θεος τόν οΰρανον 
«καί τήν γην s. Γένεσις ά. 1.

"Οταν ΐσταμ.αι είς ανοικτόν τινα τόπον βλέπω  
γήν καί ουρανόν. Ά λ λ ά  τ ί εΐναι ό ουρανός ; 'Ί1- 
το άρα ποτέ καιρός καθ’ δν ουρανός δέν υπήρχε; 
Τά δύω ταΰτα  προτιθέμενος νά εξετάσω, άς άρχίσω 
άπό τό πρώτον.

Ά ν  έν καιρώ ημέρας στραφώ επάνω ούδέν άλλο  
βλέπω ή θόλον παμμεγέθ θόλον γαλάζιον, τόν ό
ποιον τά  βλιέμμ.ατά μου άδυνατοΰσι νά ό'ιαπεράσω- 
σιν. Έν καιρώ νυκτός άνεφέλ.ου όμως τό πραγμ.α 
δέν ένει οδτω. Τότε ό θόλος δέν μοί φαίνεται πλέ
ον γαλάζιος, άλλ.ά μελ.ανός, δέν εΐναι πλέον μ.ονό- 
τονος άλλά κεκοσμημένος ύπό πολυπληθών άκτινο- 
βολούντων φαεινών άστέρων, άμ,υδρόν καί γλ.υκύ φώς 

υνόντων έπί τής σκοτεινής ταύτης γης. Είς πολλ.ά 
έ τοΰ θόλου τούτου μέρη βλέπω καί τινα ύλην 

όμ.οιάζουσαν μ.έ αραιόν καί φωτεινόν καπνόν ή ι/.έ 
νέφος. Ταΰτα τά  βλέπω έν καιρώ νυκτός άνϊφίλου 
καί άνευ τής βοήθειας τινός εργαλείου. “Αν όμως 
όπλ.ισΟί) ό οφθαλμ.ός μ.ου δι’ ίσχυροΰ τηλεσκοπίου, 
άν διά τών μέσων ά τ ι να ή επιστήμη παρέ/ει ένι- 
σ/υθΐ, ή δρασίς μου, τότε ό ουρανός θέλει μοί φχνή 
άλλοΐος, καθώς άλλ.οϊος μοί φαίνεται τήν ώραν καθ’



'■.ν ακόμη διαρκεΐ το λυκαυγές τής £<7 ~έρχς, καί άλ- 
/ οίος όταν τό σκέτος τής νυκτός πλακώσν). Διά 
τοΰ ώπλασμένου λοιπόν οφθαλμού οί άστέρες φαί
νονται ασυγκρίτως πολυπληθέστεροι, ή δέ μ.έ αραιόν 
καί φωτεινόν καπνόν δμοιάζουσα υλη άναλ,ύεται εις 
πληθύν μικρών άστέρων, ενώ εις πολλά μ.έρη, δ'που 
πριν ούδεν έφαίνετο, ήδη βλέπω άλλας άδιαλύτους 
νεφελότητας. Τά σχήματα ύφ’ α τά  νεφελώδη ταΰ
τα  όντα φαίνονται είναι διάφορα. ’Άνθρωπος, δστις 
εξητασε τά  κ α τ’ αυτά λέγει ότι «δ'σα μέν φαίνον
τα ι μικρά εχουσι σχήμα δίσκου κυκλοειδοϋς ή έλ- 
λειψοειδοΰς καί είναι η μεμονωμένα $ κατά ζεύγη. 
"Οταν ήναι κατά ζεύγη συνέχονται υπό λεπτές τ ί
νος φωτεινές ταινίας. "Οσα δέ φαίνονται μεγάλα 
εχουσι καί τά  σχήματα αύτών ποικιλώτερα,καθότι 
άλλα μέν ρίπτουσιν εντός τοΰ διαστήματος μακράς 
διακλαδώσεις, άλλα δέ εκτείνονται εις σχήμα ρι
πιδίου καί άλλα όμοιάζουσι μέ δακτύλια, εχοντα 
τνιν περιφέρειαν αυτών ζωνιράν και σκοτεινόν" τό κεν
τρικόν των μέρος. Ταΰτα καί διά τών ισχυρότατων 
τηλεσκοπίων θεωρούμενα ουδέποτε φαίνονται ανα
λυόμενα, αλλά πάντοτε μένουσιν ώς άραιά φωτεινή 
νεφελώδης (ίλη» Κόσμος τόμ. Α'. σ. 8S.

Μεταξύ δμως τών δ ι’ αόπλου οφθαλμού θεωρού
μενων νεφελοειδών τούτων, υπάρχει καί εν πολύ με- 
γαλον το οποίον ώς μέγας τις ποταμός περιζώνει 
όλον τόν ουρανόν, καί τό όποιον δταν φΟάν/) υ-έρ 
τάς κεφαλας μας φαίνεται άποτελοΰν μ.ετά τοΰ ου
ρανίου μεσημβρινού γωνίαν μοιρών G3. Τοΰτο όνο
μά ζ εται Γαλαξίας. Φιλόσοφός τις έκ τών έρευνώντων 
τά  κατά τόν υλικόν ουρανόν (Γουλλιέλμος ό "Ερ- 
σχελος), παρατηρών τόν Γαλαξίαν εΐδεν δτι είς μέν 
τά  μέρη ένθα σπανίζει, όγδοήκοντα άστέρες κατεΐ- 
χον τόν χώρον τόν άντικοίζοντα μέ τό στόμιον τοΰ 
μεγάλου τηλεσκοπίου του. Χωρίς δέ νά κινηθ-zj τό 
εργαλεϊον, αλλ ’ άπλώς διά τής κινη'σεως τής γής κι
νούμενο·/, έν διαστήματι μιας ώρας έ'ίειξεν ενώπιον 
αύτοΰ δ ερχομένους 4 8 0 0  άστέρας. "Οταν δμως τά 
τηλεσκόπιο/ έστράφ/ι πρός τά  πλούσια τοΰ Γαλα- 
ξιου _μερη ουχί ολιγώτε^οι τών 5 8 8  άστέρων έφάνη- 
σαν όια μιας εντός αυτού, έν δέ διαστήματι δέκα 
καί πέντε τής ώρας λεπτών ούδόλως ό άριθμός αύ- 
των ηλ.αττωθη. Έπειδή δέ κατά τό χρονικόν δ ιά 
στημα τοΰτο τό τηλεσκόπιον συνεκινεΐτο μετά τής 
*ΐ ρεΰμα «διακοπον αστέρων διήρχετο ενώπιον 
'·°ΰ στομίου του, ο δέ αστρονόμος υπελ,όγισεν ότι 
περί τας 1 1G 0 0 0  αστέρων παρουσιάσθησαν ε’ς τά  
βλέμματά του εντός τών 15  εκείνων λεπ τή ν ! (Με
σονύκτιος ουρανός σελ. 189). Ό Γαλαξίας ούτος, 
περι,ωνων ολον τόν καθ’ ήμας ούρανόν, πεοιζώνει 
και τόν η.'.ιον καί όλον τό ήμέτερον σύστημα καί 
επομένως εΐναι τό νεφελοειδές λεύκωμα έντός τοΰ ό- 
τοιου περιεχόμεθα. Τό σχήμα τοΰ λευκώματος τού
του συνεπεία πολλών παρατηρήσεων, έγνώσθη ώς δν 
φακοειδές πεπλατυσμένο·/' ή δέ Οέσις του, μακράν I

παντός άλλου όμοιου του. Α; διαστάσεις του εΐναι 
δύσκολον καί ΰπ’ αύτής τής φαντασίας νά συλλη- 
φθώσιν. Ό ήλιος άπέχει άπό τήν γήν περί τά  9 0  έ- 
κα -ομμυρια αγγλ.ικων μιλίων, το δε φώς του άπαι- 
τεΐ οκτώ δλα λεπτά διά νά φθάσνι μέχρι τής γής· 
άπό τόν Σείριον λεγόμενον άστέρα, όστις είναι ό λαμ
πρότατος τών κατά τόν χειμώνα φαινομένων, 'τό 
φως διά νά φθάσν) μέχρι τής γή ς  θέλει τρία ετη ο
λόκληρα ! Λοιπόν ό Σείριος άπέχει άπό ήμας τοσά
κις πέραν τοΰ Ί Ιλίου, όσας φ:ράς εμπεριέχονται τά  
8 λεπτά είς τά  3 έτη. Είς τήν καταμέτρησιν τοΰ 
Γαλαξίου ο; άστρονόμοι μεταχειρίζονται ώς μονάδα 
μέτρους τό άπό τής Γής μέχρι τοΰ Σειρίου διάστη
μα καί λέγουσιν ότι ό μέγας άξων τού νεφελοειδούς 
τούτου έμπεριλαμβάνει 7 0 0  ή 8 0 0  φοράς τό διά 
στημα τοΰτο, ό δέ μικρός 1 5 0 !  Τοιοΰτος ό περι
κλείω'/ ήμας Γαλαξίας.

^Αν_ήό /ι, διά τών πτερύγων τής φαντασίας, πε- 
τάξω υπεράνω τοΰ μικρού πλανήτου έπί τού όποίου 
διάγομεν, άν τολμηρώς εισχωρήσω έντός τού άχα- 
νούς χώρου, έν ώ έμπεριέχεται ή υλική κτίσις, 'ναι 
μέν ζάλη ίσως θέλει μέ καταλάβει άλλά καί -’δέαν 
τινα θέλω σχηματίσει περί τού εμπεριέχοντος ήαάς. 
Ιο γαλαζιον του θολού χρώμα, τό όποιον έν καιρώ 
ημέρας βλέπω, ουδεν αλλο είναι ή τό χρώμα τής 
υ-ο^τού ήλίου φωτιζομένης άτμοσφαίρας' μας, ήτις 
περιβάλλει τήν γήν καί μόνον ολίγα μ ίλια  ΰύος έ
χει. Έκτός αύτής ούδέν έπί τής γή ς  ζών δύναται 
νά ,ήσνι, ώς έκτός τοΰ υδατος άδύνατον νά ζήση ι
χθύς. Ά λ λ ’ ή φαντασία ούδένα φόβον έχει νά πά- 
θ·/]. Ά ς  άνέλθω λοιπόν πρώτον μέχρι τού'υψηλοτά- 
του στρώματος τής ατμόσφαιρας καί άκολούθως άς 
εισχωρήσω έντός τού αχανούς διαστήματος. "Οσον 
αναβαίνω τόσον καί περισσότερον μέρος τής γή ς  θε
ωρώ' άλλ ’ όσον άπομακρύνομα; τόσον καί μικρότε
ρα τά  άντικείμενα βλέπω. Έ/. τών υψηλών τής ά τ
μοσφαίρας στρωμάτων καί τά  δρη διακρίνονται καί 
αί Οάλασσαι καί οί ποταμοί καί αί κοιλάδες. Ά λ λ ’ 
άν Ιξέλθω τής άτμο-φαίρας, άν άναβώ μέχρι τής 
σ-λ«ν/:ς; Π γή μας αυτη η νύν ε:ς εμέ τόσον με
γάλη φαινομένη, ή γή μέ τά  υψηλά όρη της καί 
τούς μεγάλους ωκεανούς της μόνον ώς μέγας τις 
δίσκος θέλει μοί φανή, άντί δέ θαλασσών καί ορέ 
ων,άντί πεδιάδων καί λιμνών, μόνον σκιερά καί φω
τεινά μέρη θέλω βλέπει ' Ά λ λ ’ άνέλθω έτι περαι
τέρω, άς προχωρήσω μυριάδας τινα ; εκατομμυρίων 
λευγών, άς άκολουθήσω τόν μακρόν τού Γαλαξίου 
άςονα. "Οσον άνέρχομαι τόσον ό δίσκος τής γή ς 
σμικρύνεται, τόσον καταντά  μικροσκοπικός καί τέλος 
δλως διόλου άφανής γ ίνετα ι! Ποΰ εΐναι ή γή ·, |χά- 
θη άπό τούς Οφθαλμούς μου ! Ά λ λ ’ άν ό δίσκος 
τής γή ς  πλέον είς έμέ δέν φαίνεται, δίσκοι όαως 
άλλων πλανητών, δίσκοι κόσμων άλλων παρουσιά
ζονται εις τά  βλέμματά μου ! Είμαι είσέτι έντός 
τού ήλιακού συστήματος, άλλ ’ ό δίσκος τού ήλίου

πολύ δι' έμέ έσμικρύνθη. Πλήν άς προχωρήσω, άς 
άναβώ άκόμη εκατομμύρια τινά εκατομμυρίων μ ι
λίων. Ό ή; ιος πολύ σμικρύνεται- τό φως του μετά  
δυσκολίας φθάνει, έγινεν c ς σπινθηρ, εΐναι όμοιος 
μέ τούς άκτινοβολοΰντας εν τώ  στερεωμ,ατι μ.ας α
στέρας ! Ά λ λ ’ άς προχωρήσω έτι. Οί άστέρες  ̂πρός 
ους πλησιάζω, οί πρώην μικροί είς έμέ φαινόμενοι 
αστέρες ήδη μεγεθύνονται, λαμβάνουσι τάς τοΰ ή 
λιου διαστάσεις. Εΐναι έκαστος έξ αυτών και έν η- 
λίακόν σύστημα ! άλλ ’ όσους αφίνω οτ.ισω παλιν 
σμικρύνονται. Πού εΐναι ό ήλιος ; έγινεν άφανής! καί 
έν τούτοις είσέτι περικυκλοΰμαι υπό άστέρ<ον. Ά λ λ ’ 
άςέξέλθω τής περιοχής αύτών. Ό Γαλαξίας έμεινε 
κάτω ! Τό σχήμ.ά του εΐναι σχήμα δακτυλίου καί 
ή σύστασίς του έξ όλων τών άστέρων όσους έβλεπον. 
"Οσον άπομακρύνομαι άπ ’ αύτοΰ τόσον τόν βλ.επω J 
σμικρυνόμενον. Πάντα τά  άστρα, όσα απ ’ αρχής τής I 
έν τώ  άπείρω ταύτης έκδρομής μ.ου εβλ.επον, η4η I 
έντός του έμπερικλείονται, καί δσον άπομακρύνομαι 
τόσον συσφίγγονται, τόσον ενώνονται, τόσον συγχε- 
ονται καί αδιάκριτα καθίστανται καί όλα όμοΰ ως 
λ,αμ.πρός τις μ.όνον καπνός, ώς νεφελώδης τις ϋλη 
δεικνύονται είς τά  όμματά μου i Πέραν εμού ιδου | 
καί άλλος τοιοΰτος καπνός, ιδού καί άλλη τοιαυτη  
νεφελώδης ύλη ! Πρός τά  δεζιά ιδού και άλλη, προς 
τά  αριστερά καί άλλ.η, άνω άλλ,η καί προς πάσαν 
διεύθυνσιν άλλη ! Πού είμαι ! έντός τού χώρου τού 
άπειρου, έκατομμύρια έκατομμ.υρίων έκατομμυρίων 
λεύγας μακράν τής κατοικίας μου ! Τί βλέπω ·, Διά
στημα άπειροαπέραντον,βάθος άκαταλόγιστον, ύψος 
άκατάληπτον, έκτασιν άκατανόητον, καί έντός αυ
τής πολλάς σωρείας άπειραρίθμ,ων κόσμων ! Πού εί
μαι ·, Εις h  μόνον έκ τών άπειρων μ.ερών τού υλ.ι- 
κοΰ ούρανοΰ ! Δύναμαι νά φανταοθώ περαιτέρω ; ’Ώ! 
ό νοΰς μου ΐλ ιγγια , αί τής φαντασίας μου πτέρυγες 
άποκάμ.νουσιν, ή καρδία μ.ου πάλλει καί τό στόμ.α 
άκουοίως αναφωνεί : Γίόσον με', άλα είναι τά  έργα 
σου Κύριε, καί πόσον δυσθεώρητος ή σοφία καί ή 
δύναμίς σου ! Ά λ λ ’ άς κατ έλθω- άς μή πλανηθώ 
περισσότερον· άς είσέλθω έντός τής νεφελότητος έξ 
ή, έξήλθον* άς εισχωρήσω καί πάλιν έντός τού ήμε- 
τέοοΛ συστήμ.ατος. Πού είναι ή γ ή ", είσέτι άγνοώ, 
ά λλ ’ εις έκ τών πολυπληθών άστέρων τών άποτε- 
λούντων τόν Γαλαξίαν εΐναι καί ό ήμέτερος ήλιος, 
ή δέ γή μας ούδέν αλλο εΐναι ή μικρός τις πλανη- 
της περί τόν άοτίρα τοΰτον στρεφόμενος !

νΩ! πόσον μας αρμόζει νά ΰπερηφανευώμεθα, πό- 
σον νά ύψηλοφρονώμεν, πόσον νά κλείωμεν τούς οφ
θαλμούς είς τ ήν άπειρόν μας σμικρότητα!

Τοιοΰτος λοιπόν ό υλικός Ουρανός· άναρίθμητοι 
σωρεΐαι άπειραρίθμων κόσμων ευρισκομένου  ̂καί κι- 
% θυμένων εντός άπειρου έκτάσεως._ Ά λ λ ’ αρά γε ητο 
το-ίέ καιρός καθ’ δν ό ουρανός ουτος δέν υτ.ήρχε'- ; 
>Άν ό ούρανός ητο πάντοτε, τότε εΐναι αιώνιος, είναι 
i -ίδιος, τότε εΐναι θεός. Ώς Θεός δέ Οά ήναι αυθύ

παρκτος, θά ηναι άμετάβλητος, Οά ηναι άφθαρτος.
Τίς δύναται ν’ άποδώσνι το ιαύτα είς τόν υλικόν κό
σμον ; Τίς δύναται νά εϊπτ] ότι ή άδιακόπως κινου- 
μένη καί άεννάως μεταβαλλομένη μηχανή αύτη εΐ
ναι αύτή έαυτή< μηχανικός; Καί έπειτα δ ιατί βλέ
πομεν δτι όσοι έσεβάσθησαν καί έλάτρευσαν αύτήν 
έπεσον είς νοΰν άδόκιμον ·, . . . Ά λ λ ’ ομολογώ* άν 
Οελήσω νά φαντασθώ πώς καί πότε τά  σύμπαντα  
δέν υπήρχον, ζαλίζομαι καί σκοτοδινίασις κυριεύει 
τόν νοΰν μ.ου, καί πάσχοι διανοητικώς δ,τι πάσχει 
σωματικώς πας ό έπιχειρήσας νά πίν) τά  ύδατα πο- 
ταμ,ού ολοκλήρου ! Είμαι όμ,ως βέβαιος δτι ό Θεός 
έξήπλωσε τό άπειρον διάστημα καί διά τού πνεύ- 
μ.ατός του έκόσμησε τούς ούρανούς. Διά τοΰτο καί 
ό προφήτης, διά νά δείξν) δτι ό κόσμος δέν εΐναι 
ά'ίδιος, ώς τινες μετ’ αύτόν, ίσως δέ πρό αύτοϋ, εΐ- 
πον, λέγει ότι έσχεν άρχήν, έν άρχ*?ι έποιήθη. Διά 
νά δείξνι δέ ο τ ι ούτε μ-όνος του έγινεν, ούτε άγγε- 
λνός τις έποίησεν αύτόν, λέγει ότι έν άρχή ό 0  ε ό ς 
έποίησεν αύτόν. Καί τέλος διά νά δείξν) δτι δταν 
έποίησε τόν ούρανόν τότε έποίησε καί τήν γήν, συ
νάπτει τήν γήν μετά τοΰ ούρανοΰ λέγων: « Έν άρ- 
■/■?, έποίησεν ό ©εός τόν ούρανόν, ή μάλλον τούς ού
ρανούς (ή λνέξις τού πρωτοτύπου 2 α μ. ά ϊμ  εΐναί ά- 
ριθμ.οΰ πληθυντικού) καί τήν γήν». Τοιοΰτος ό υλι
κός ούρανός καί ταΰτα  περί της άρχής του.

1 Πλ.ήν όποία ήδονή ή ήδονή ή έκ τής γνώσεως !
"Οταν μ,άθω τ ι  τό όποιον πριν δέν έγίνωσκον, ό 

I νοΰς μ.ου ού μόνον φω τίζεται άλλά καί άγαλλιάτα ι, 
καί χαρά μ.ετά θαυμασμού μεμιγμένη κυριεύει τήν 
καρδίαν μου. Ή ήδονή αύτη εΐναι ήδονή πνευμ.ατική, 
ήδονή υ ψ η λ ή , πρός τήν όποιαν ούδεμία ήδονή σοι- 
αατική νά συγκριθή δύναται. Εΐναι δέ καί τόσον 
μεγάλη, δσον είναι σπουδαία καί ή προξενούσα αύ
τήν γνώσις, καί τόσον διαρκής όσον βαθυτέρα καί 
μεγαλητέρα ή παραχθεϊσα έντύπωσις, ώόσον ζωηρο- 
τέρα καί εύκρινεστέρα αύτής ή μνήμη. Ώ , πόσην 
ευγνω μ οσ ύνην ή ψ υ χ λ  πρέπει νά αίσθάνηται πρός τόν 
χαρίσαντα αυτί) διανοητικάς δυνάμεις τοιαύτας δ ι’ 
ών νά καταλαμβάνει τά  μεγαλεϊά του, καί πόσην 
ταπείνωσιν πρέπει νά ηναι περιβεβλημένη π ά ντο τε ! 
«"Οταν θεωρώ τούς ούρανούς σου, τά  έργα τών δα
κτύλων σου, τήν σελήνην καί τούς άστέρας. τά  ό
ποΐα σύ έθεμελίωσας, τ ί  εΐναι ό άνθρωπος ώστε νά 
ένθυμήσαι αύτόν, ή ό υίός τού άνθρώπου ώστε νά 
έπισκέπτησαι αύτόν;»  Καί όμως, « Σύ έκαμες αύ
τόν όλίγον τ ι κατώτερον τών άγγέλων καί μέ δό
ξαν καί τιμ.ήν έστεφάνωσας αύτόν!» Τίς μή α γ α 
π ώ ν  τόν τοιαύτα χαρίζοντα δέν είναι ο χείριστος 
τίον άχαρίστων, ή γινώσκει τό ίδιον συμφέρον το υ ;  
Τίς ποτε εύρε μακαριότητα έξω τής άγάπης τού 
Θεού; Ά λ λ ’ ό Θεός δέν έκαμεν υλικούς ούρανούς 
μόνον έκαμε καί ούρανούς πνευματικούς. Άφοΰ δέ 
μέρος μόνον το"> υλικού του ούρανοΰ θεωρών υπό τοι- 
αύτης καταλαμβάνομαι άγαλλιάσεως καί τοιαύτην
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ηδονήν δοκιμάζω, όποία άρα θά ήναι ή κατάστα
σή μου δταν θεωρήσω τους ουρανούς του τους πνευ
ματικούς ; Τά έκεΐ τώρα δ ι’ έμέ εΐναι άρρητα, τά  
έκεΐ δέν δύναται νά παραστησνι γλώσσα γήινος, 
δέν δύνανται ν’ άκούσοισιν ώτα χοϊκά, δέν άναβαί- 
νουσιν εις καρδίαν σαρκίνην" τών έκεΐ καί αύτήν τήν 
ΰ-αρξιν θά ήγνόουν, άν ό Θεός δέν μας άπεκάλυπτε' 
διά τά  έκεΐ α". σημεριναί μου διανοητικαι δυνάμεις 
δέν έζαρ>.οΰσι' καί ομως καί εγώ δι’ αύτά έγινα 
καί αύτά έγείναν καϊ δ ι’ έμέ ! Αοιπόν θάρρος! οτε 
ήμην παιδίον δέν ήδυνάμ,ην νά θεωρώ καί νά κα
ταλαμβάνω οσα θεωρώ καί καταλαμβάνω σήμερον. 
Τότε ήκουον οτι ύπάρ/ει έπιστήμ.η, δέν ένόουν δ- 
μως εις τ ί  αυτη συνίστατο ·, άλλ ’ έπίστευον εις τήν 
ύπαρζίν της, και άν δέν έπίστευον θά ήμην κουτός. 
Τότε αί διανοητικαί μ.ου δυνάμεις ήσαν άαυγκρίτω 
τω  λόγω μικρότεραι τών σημερινών μου. Σήμερον 
δέν δύναμαι νά θεωρώ καί νά καταλαμβάνω τά  έν 
τω  πνευμ.ατικώ ούρανώ* πρός τοΰτο δέν άρκοΰσιν αί 
σημεριναί μου δυνάμεις. Καθώς δμως μοι έδόθησαν 
δυνάμεις διά τά  παρόντα, ειμ.αι βέβαιος δτι θά μοί 
δοθώσι καί διά τά  μέλλοντα, τών όποιων τήν ΰ- 
παρξιν άν δέν πιστεύω γίνομαι μωοός. «"Οτε ήμην 
νήπιος, λέγει ό Παΰλος, ωςνήπιος έ>άλουν, ώς νή- 
πιος έφρόνουν, ώς νήττιος έλογιζόμην" δτε δέ γέγονα 
άνήρ, κατήργησα τά  τοΰ νηπίου. Βλέπομεν γάρ άρτι 
δι’ έσόπτρου έν αίνίγματι, τότε δέ πρόσιοπον πρός 
πρ^σωπον- άρτι γινώσκω έκ μέρους, τότε δέ έπι- 
γνώσομαι καθώς καί έπεγνώσθην" νυνί δέ μένει π ί- 
ο τ  ι ς, έ λ π ί ς ,  α γ ά π η ,  τά  τρία ταΰτα , μείζων 
δέ τούτων ή αγάπη.» (Α'. Κεφ. ιγ'. 11  — 13). ΓΌ- 
σον λοιπόν μ.εγαλήτεραι θά ήναι αί δυνάμεις αί δ- 
ποΐαι θά μοί δοθώσι, τόσον μεγαλειτέρα καί ή έκ 
τής θεωρίας τών έκεΐ ηδονή, τόσον άπαράστατος ή 
άγαλλίασις, τόσον μεγάλη ή χαρά, τόσον διαρκής 
ή μακαριό':*,ς, τόσον διάπυοος ή πρός τόν χαρίσαν- 
τά  μ.οι ταΰτα  πάντα άγάπη. Ά λ λ ’ άρά γε θά φθάσω 
εις ταύτην τήν κατάστασιν ; Τοΰτο άπό έμέ έξαρ- 
τατα ι. Καθώς οί μή επιδιώκοντες τάς έδώ γνώσεις 
μένουσιν αμαθείς καί πάσης πνευματικής ηδονής έ- 
στερημ.ένοι, ένω οί έπιδιώκοντες άποκτώσιν αύτάς, 
ούτω καί ό τάς έκεΐ μή έπιδιώκων δέν θά δυνηθή 
νά τάς άπολαύσή ποτέ. Πλήν δύναται νά γίνη τ ι
μωρία βαρύτερα άπό τοιούτων αγαθών τήν στέρησιν; 
. . . Τόν νοΰν μου εγώ δέν έποίησα* ώς ούτε τά  
πράγματα ών ή γνώσις σήμερον μέ καθηδύνει. Καί 
ούτος καί ταΰτα  δωρεάν μοί έδόθησαν, ούτω καί τά  
μέλλοντα δωρεάν θά μοί δοθώσι, χάριν δμως τοΰ ά- 
γαπήσαντός με. Ώ  είθε νάεύρεθώ τοΰ δώρου άξιος!

Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΦΡΟΛΤΙΣΠ ΠΕΡΙ ΑΪΤΟΥ.

Ήμέραν τινά άνθρωπός τίς διέβαινε διά τής όδοΰ 
ϋ,εγαλουπόλεώς τίνος οτε παιδίον πλησίασαν αύτόν

τώ έζήτησε μίαν δεκάραν. Ό άνθρωπος κατά πρώ
τον η θέλησε νά τό άποπέμψ·/!, άλλά κ α τ ’, δν έπί τοϋ 
προσώπου τοΰ παιδός έζωγραφημένον έμπόδισεν αύ
τόν, καί λοιπόν ήρώτησε:

—  Τί θά τήν κάμης τήν δεκάραν ·,
—  Θά άγοράσω ψωμί, κύριε, άπήντησεν άμέσως 

τό παιδίον.
—  Καί δέν είχες τίποτε νά φάγγς σήμερον;
—  Τίποτε, κύριε.
—  Παιδί, (λο'ι λέγεις τήν άλήθειαν: ήρώτησε 

παλιν ό άνθρωπος θεωρών τό παιδίον ασκαρδαμυ
κτί εις τό πρόσωπον.

—  Τήν άλήθειαν, κύριε.
—  "Εχεις πατέρα ·, ήρώτησε καί πάλιν ό άνθρω

πος, λαβών συυ.πάθειαν εις τό παιδίον.
—  ’Όχι, κύριε' δ πατέρας άπέθανε.
—  Ποΰ εΐναι ή μητέρα σου ;
—  Άπέθανε ταύτην τήν νύκτα. ’Ελάτε μαζύ 

μου καί θά σας δείξω ποΰ είναι ή μητέρα αου.
Λαβών τήν χεΐρα τοΰ παιδός δ άνθρωπος ήκο- 

λούθησε τόν μικρόν όδηγόν του δστις τόν έφερεν είς 
στενόν τινα δρόμον καί έστάθη ένώπιον άθλιας τ ί 
νος θέσεως τήν οποίαν ώνόμαζε «σπήτί μας». Σπρώ- 
ξας δέ τήν θύραν έδειξε τήν νεκράν του μητέρα 
λέγων: ’ΐδού ή μητέρα μου, κύριε.

—  Τίς ητο κοντά εις τήν μητέρα σου δταν άπέ- 
θνησκεν, ήρώτησεν δ άνθρωπος βαθέως συγκινηθείς.

—  Κανείς άλλος κύριε’ μόνον έγώ.
•—  Εΐπε τίποτε ή μητέρα σου πρίν άποθάνη ;
—  Καί, κύριε" είπεν; «Ό  Θεός θά φροντίση δι’ 

εσέ, παιδί μ.ου,»
Μόλις ή θνήσκουσα μήτηρ έιόλμησε νά έλπίση 

καί δ Θεός άντήμειψε τήν π ίστιν αυτής πέμπουν εις 
τόν υιόν της άνθρωπον ού ή καρδία βαθέως συνεκι- 
νήθη διά τήν κατάστασίν του. Ό άνθρίοπος ητο 
Χριστια-ός, εις 8ν ό Θεός ειχεν έμπιστευθή έκ τών 
άγαθών .τοΰ κόσμου τούτου, τό δέ ορφανόν υίοθε- 
τήθη ύπ' αύτοΰ καί άνετράφη.

Ό Θεός έν τώ λόγω του ονομάζεται Πατήρ τών 
ορφανών’ καί λέγει δτι ούδείς έκ τών έχόντων εις 
αύτόν πεποίθησιν θά μείν/) ποτέ έρημος. Είναι δέ 
πολύ ασφαλές νά πιστεύ&ιμεν εις τάς υποσχέσεις του.

Ο ΑΚΡΙΒΗΣ ΙΠΠΟΣ.

Υ π ηρέτης  τις εξοχικής οικίας πορευΟείς 
αφ εσπέρας εις τι πληοίοχωρον κρασοπω- 
λεΐον έμεΟύσΟη καί έλησμόνησε νά κλείση 
του σταύλου τήν Ουράν. Ζαλισμένος άπό τήν 
μέθη ν τήν ακόλουθον ήμέραν έξύπνησε πολύ  
αργά καί πορευΟείς είς τόν σταϋλον εΐδεν ότι 
ελειπεν είς έκ τών ίππων. ’Αμέσως λοιπόν 
ήρχισε νά τόν ζητη παντού ά λ λ ’ έστάθη  ά* 
δυνατόν νά εΰρη τό ζώον. Τέλος έν ιή  άγω-

ν Τ α ^ ς ά ν ^ ΰ χ ( α ς  του άπήντησε καθ’ όδόν 
παΐδα, τόν όποιον εσπευσε νά ερώτηση άν εί
δε που ενα ίππον τοιοϋτον. Ο παΐς άκούσας 
τοΰ υπηρέτου άπήντησεν ότι κατά τήν εκτην 
π ρ ω ι ν ή ν  ώραν ειδεν ίππον πορευόμενον μόνον 
καί γορ ίς  γαλ'.νόν πρός τό μέρος εκείνο, οει- 
κνύων τήν διεύΟυνσιν τοΰ άγροϋ όπου ό υπη
ρέτης είργ'άζετο τήν-προτεραίαν μετά τοΰ ϊτ.- 
που εκείνου. Ο υπηρέτης άκουσας τάς πλη
ροφορίας τοϋ παιδός μετάχαρας, ετρεΕε κατ
εσπευσμένος πρός τόν αγρόν καί έκεΐ πρός 
έκπληξίν του εύρε τόν φυγάδα ίππον ίστάμε- 
νον εντός τοΰ άρωτριωμένου άγροϋ παρά την 
θέσιν όπου είχε'· έκζευθή τήν παρελΟοΰσαν ε
σπέραν. "(Ούίλσωνος ίστορίαι ίππων).

ΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΐνΑΐ ΤΟ Ϊ ΜΙίϊΑΙΩΝΟΣ.

Τάς β-.βλιοΟήκας τώνμοναστηρίων τοϋ με 
σαιώνος άπήρτιζον όλίγαι παλίμψηστων ε
κατοντάδες, δυσπόριιτοι μέ > τότε και τι- 
μαλφέσταται διά τήν έλλειψιν της τυπογρα
φίας, μικροϋ δέ λογου τανϋν άςίαι οιά τ ι'> 
ύπέρογκον πληΟΰν τών άνά πάσαν τήν 6φή- 
λιον καθ’ εβδομάδα έκτυπουμένων πονημά
των. 11 α ρ ά τοΐς νϋν πεπολιτισμενοις έΟνεσι 
τά δύο σχεδόν τών κατοίκων τριτημορια ε- 
χουσι·* ίδιας μικράς ή μεγάλας βίβλων συν- 
αγωγάς· αμφίβολον όμ.ως υπάρχει, αν, ές 
εκατόν λ . χ. ιδιωτικών βιβλιοθηκών μία τού- 
λά/ίστον είναι ούχι απλοϋ ι κοσμ-ομ* 
σον έπιδείξεως, άλλά  καί ψυχής ίατρεϊον χαί 
πανδαισία πνευματική. Ωσαύτως άμφίβολον 
φαίνεται, άν τά προϊόντα τής νεωτέρας καί 
έλαφροτέρας λεγομένης φ ιλολογίας παρέ- 
χουσι πραγματικήν ώφελειαν όΐ^νοητικην και 
ηθικήν, ή άν μάλλον άληΟεύει τό πολλάκις  
έπαναληφΟέν ότι κ ή ένδελεχνς επιστασία καί 
σ υ χ ν ή  άνάγνωσις όλιγων τής κλασικής άρ- 
χαιότητος άριστουργημάτων κατευνάζει τά 
πάθη, καΟαίρει τήν καρδίαν. οξύνει καί κρα
τύνει’ τήν διάνοιαν, ηλεκτρίζει καί ύψοΐ τήν 
φαντασίαν ασύγκριτος πλειότερον τών μυρι· 
ο ν  διηγημάτων, μυθιστοριών, έπιφυλλίδων 
καί άλλω ν μωρών καί άπεραντολόγων τερ- 
θρειών, άς έπιτ^οχάδην χαί δ ΐ  *αί διά τών 
όμμάτον μάλλον ή τής γλωσσηςδιεξερχεται 
ή τά σπουδαιότερα καί χαλεπότερα  ̂ άπο- 
κνοϋσα νεολαία», Άναντιρρητον ^βα'.ως υ

πάρχει ότι έν τοΐς άναχωρητηρίοίς τοϋ μεσ- 
αιώνος οί εξωτερικοί όροι τοϋ βίου δέν ήσαν 
τοιοϋτοι, οίοι νά έντείνωσι διαρκώς τήν διά
νοιαν. Ό  κύκλος τής ένεργείας τών άσκη- 
;ών περιωρίζετο είς τήν κυρίως λειτουργίαν, 
τούς ψα7νμούς, τάς έωδινάς καί τάς έυπερι- 
νάς προσευχάς. Οί κανόνες τού τάγματος έ- 
πέβαλλον αύτοΐς σιωπήν άπόλυτον καθ’ ό- 
λην  τήν διάρκειαν τών ημερησίων αύτών κα
θηκόντων έχών άκων έπομ,ένος έζήτει ό μο
ναχός τήν άλαλον μ,έν, ούχ ήττον δέ έπαγο-  
γόν τών βιβλίων ομιλίαν, σέμνωμα δέ καί 
δόξαν τής μονής ΰπελάμβανε τήν π) ουσίαν 
βιβλιοθήκην, τήν διαπεπιστευμένην είς ειδι
κόν επιστάτην, οστις ήτο υπεύθυνος περί τών  
λανΟανόντων έν αύτή κειμηλίων, ώφειλε δε 
νά συντάσση τόν κατάλογον. Ένιοι τών πε- 
ρισωΟέντων καταλόγων είναι άληθεΐς βιβλιο
γραφικοί θησαυροί, διότι μετεδοσαν ή μ tv το 
τε όνομ,α και τήν περιΧηψιν τών πονημ,ατων 
διαφόρων συγγραφέων, οίτινες ά λλω ς  Οά ή 
σαν άγνοστοι. Σημειοτέον δέ ότι άντί τοϋ 
άναφέρειν πάντα τά είς εν τεϋχος συνδεοεμέ- 
να συγγράμματα, έσημειοϋτο έν τ ο  καταλό- 
γ ο  μόνον τό πρώτον εκε ίνον οϋτο δέ ό κα
τάλογος τών τευχών περιελάμβα'ΐε πολλάκ ις  
τρις ή τετράκις μείζονα άριΟμόν συγγρσμμά-  
τον .  Επειδή προέκειτο νά ύποδειχΟή ή κτή-  
σις τοϋ βιβλίου μάλλον ή τό περιεχόμενον 
αύτοϋ, συνείθιζεν ό έπιστάτης νά γράφη έν» » r / Μ /
τώ
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ω κατα7νόγο τάς πρώτας πέντε τοΰ κειμέ

νου λέξεις, έπισυνάπτων συνήθως βραχεΐαν 
τών εγγράφων άνάλυσιν, μνημονεύων δέ καί 
τών τε)\ευταίων τοϋ τε7.ευταίου φύλλου λέ
ξεων ?να δείξη ότι τό τεϋχος ήτο πλήρες. Ό  
έπιστάτης ειχε περιπλέον τό καθήκον νά έξε- 
τάζη έκ διαλειμμάτων τά παλαιότερα βιβλία  
καί νά παρατηρή μήπως έβλάβησαν ύπό ση- 
τών ή υγρασίας. Έτάσσοντο δέ τά τεύχη  
πλησίον άλλήλω ν  κατά τό σχήμα καί τό μέ
γεθος, άλλά  δέν έπιέζοντο πολύ ινα μή φθεί
ρονται διά τριβής. Επειδή ήσαν έν τ ο  αύτώ  
τόπο πλείονα μοναστήρια, ό δανειζόμενος 
βιβλίον μ.οναγός επρεπε νά δόση έγγραφον  
ύπόσγεσιν ότι έντός ρητής προθεσμίας θά ά
π έδιδε ν άλώβητον τό δανεισθέν έάν ήτο ά- 
γνοστος τώ έπιστάτη, οφείλε νά καταθϊ) ε
χέγγυον §τερον τεϋχος ισότιμον. Τά πολυ
τιμότερα το ν  παλ ιμψήστον  έπ ούδενί λ ό γ ο  
ήδύναντο νά δανεισθοαινέκτος τής βιβλιοθή
κης. Τελευταΐον ό επιστάτης έφρόντ/.ζε περί



της εντός τοΰ μοναστηριού ή έκτος αυτου αν
τί γ-ραφής τών χειρογράφων έπί τούτω δέ τώ  
σκοπώ έχορήγει αύτός τοΐς άντιγραφεΰσι 
περγαμινήν, μελάνην, χρώματα, χρυσόν κλ. 
προσδιώριζε τήν τιμήν τής έργασιας των και 
δέν έπέτρετιε νά συμβή ή έλαχίστη άλλοίω-  
σις, ουδέ νά προστεθη ή άφαιρεθή ιώτα εν ή 
μία κεραία. Έν τή βιβλιοθήκη έπρεπε νά υπ- 
άρχωσιν άφθονα εκείνα κατ’έξοχήν τά βιβλία, 
άτινα ένομίζοντο άπαραίτητα είς τήν άσκησιν 
τής λατρείας. ΙΙρός διδασκαλίαν καί έποικο- 
δομήν τών αδελφών προέκειντο πλεΐστα άν- 
τ ίγραφα τής Παλαίάς καί τής Καινής Διαθή
κης μετά τών άξιολογωτέρων σχολίων, οί 
Πατέρες τής Ε κκλησ ίας ,  οί βίοι τών 'Αγίων, 
αί Όμιλίαι, αί Διδοιχαί αυτών και άλ?^α πα
ραπλήσια. Τά τεύχη ταΰτα  ήσαν τά  ογκω
δέστατα, διότι τό σχήμά των ήτο εις φύλλον  
Ειπλοΰν διά τούτον δέ τόν λόγον ήδύναντο 
καί οί μοναχοί νά τά παραλαμβάνωσι πρός 
μελέτην είς τά κελλια των. Βιβλία μίκροτέ- 
ρου μεγέθους, εάν τε σπάνια καί πολύτιμα  
ήσαν, έάν τε μή, δέν έδιδοντο έκτος τής κ υ 
ρίας αιθούσης τής βιβλιοθήκης. Όσάκις οί ά- 
δελφοί έμελέτων κοινή, ήδύνσντο κατ’ έκ- 
λογήν  νά λάβωσιν έκ τής βιβλιοθήκης δσα 
τεύχη ήβούλοντο· μετά δέ τήν μελέτην έ
πρεπε νά τά  κομίσωσι πάλιν  είς τήν θέσιν 
το^ν, ούτε είς άλλους εχοντες άδειαν νά τά  
δανείσωσιν, ουτε αυτοί νά τά κρατήσωσι πρός 
έπιμελέτην. Τόν κανόνα τούτον έτήρουν αΰ ■ 
στηρώς καί οί ψ ά λτα ι μονάχο’, οί πολλάκις  
ιδιαιτέραν παρά τοΰ ηγουμένου έξαιτούμενοι 
άδειαν παραλαβής καί κρατήσεως μουσικών 
χειρογράφων ινα προπαρασκευασθώσιν. Οί 
νοσοΟντες άσκητ;π έλάμβανον παρά τοϋ έπι- 
στάτου βιβλία πρός διάχυσιν· ά λ λ ά  μέχρι 
τής έπιούσης πρωίας καθήκον ε:χον νά τά  
άπυδώσονσιν ή άποστείλωσιν άπαντα. Περιερ- 
γότατοι είναι περί τής διατηρήσεως τών βι
βλίων οί κανόνες του άγ. Παχωμίου, άκμ,ά- 
σαντος κατά τήν 4· εκατονταετηρίδα. Όσά
κις έξήρχοντο τής βιβλιοθήκης οί μοναχοί 
ινα μεταβώσιν είς τά έστιατόριον, δέν έπρεπε 
νά άφίνωσι τά βιβλία άνεωγμένα, άλλά  νά τά 
κλείωσι μετά προσοχής καί νά τά φέρωσι 
πάλιν είς τήν οίκείαν θέσιν των. Τό τάγμα  
τοϋ άγ. Παχωμίου είχε πλείστους αδελφούς· 
έν έκάστη οικία συνεσκήνουν 4-0· όλον δέ τό 
τά γμ α  συνιστατο έκ 4 0 — 50 οικιών. "Εκα
στος τών άδελφών είχε τά βιβλία του· έκάστη

οικία τήν βιβλιοθήκην της. Έν τή έκκλησία, 
έν τώ  έστιατορίω, έν τοΐς διαδρόμοις, έν τώ  
δωματίω τοΰ ΰπνου, πάντοτε καί πανταχοΰ  
έπεκράτει σιωπή βαθύτατη, μόνον δέ έν έσχά- 
τη ανάγκη έπετρέπετο τό ψυθιρίζειν τ ι είς τά  
ώτα τοΰ παρακαθημένου. Ό  βουλόμενος λο ι
πόν νά δανεισθή βιβλία παρά τοΰ έπιστάτου, 
έποιεΐτο χρήσιν νευμάτων άλλοκότων. Τό 
κοινόν σημεΐον ήτο ή έκτασις τής άριστεράς 
καί τοιάδε τις κίνησις τής δεξιάς, ώσανεί άνε- 
δίφα βιβλίον. Έάν ήθελε τό λειτουργικόν, έ- 
ποιεΐτο ό αίτούμενος τό σύνηθες σημεΐον τοΰ 
σταυροΰ· έάν ήθελε τό Εύαγγέλιον, έποιεΐτο 
τοΰ σταυροΰ τό σημεΐον μόνον έπί τοΰ μετώ
που· έάν ήθελε τό βιβλίον τοΰ γοροΰ, έσφιγ
γε τόν άντίχειρα τής δεξιάς καί τόν ώτίτην  
τής άριστεράς. Καθ’ όλον τόν μέσον αιώνα 
μεγάλη, πρός τό φαινόμενον τοΰλάχιστον, 
ήτο ή άποστροφή πρός τούς άρχαιοτέρους 
συγγραφείς τ ϋ ν  κλασικών χρόνων τής Ρώ
μης καί τής Ε λλάδος. Φιλόμουσοι μοναχοί 
έναγωνίως περιέμενον νά άνατείλη ό ήλιος  
όπως άναγνώσωσι τόν Όμηρον ή τόν Βιργί- 
λιον, τόν Όράτ-ον ή τόν Άνακρέοντα· ήναγ-  
κάζοντο όμως νά δείξωσι μεγίστην πρός αυ
τούς περιφρόνησιν. 'Άμα λοιπόν έκτείναντες 
τήν άριστεράν καί κινήσαντες τήν δεξιάν, ώσ
ανεί άνεδίφων βιβλίον τι, έπρεπε νά ξέσωσι 
διά τής χειρός τό ους, ώςποιε ΐ ό κύων διά 
τοΰ προσθίου ποδός όσάκις κνησια, διότι, κα
τά  τόν "Αγιον Μαρτίνον, «οί συγγραφείς έ- 
κεΐνοι οί αβάπτιστοι ούδέν διαφέρουσι τών  
κυνών». Πόσαι χιλιάδες καλογήρων εξεσαν 
τό ους ινα συνομιλήσωσι πρός τούς φωταυ- 
γεΐς άστέρας, οίτινες εμελλον μετ’ ολίγον νά 
διασκεοάσωσι διά παντός τήν σκοτίαν τοΰμε-  
σαιώνος ! Ένταΰθα δέ έγκειται ή μεγίστη  
καί άθάνατος δόξα τών μοναστηρίων. Φαίνε
ται μέν άπίστευτον ά λ λ ’ είναι καί άληθές ότι 
καί μοναχοί καί ηγούμενοι έκουσίως έφορο- 
λόγουν εαυτούς πρός άντιγραφήν καί διάδο- 
σιν ιδίως τής Ά γ ια ς  Γραφής, τών Πατέρων 
τής Ε κκλησ ίας  καί τών συγγραφέων τής άρ- 
χαιότητος, οίτινες καί άντεγράφοντο έπιαε- 
λέστατα καί άκριβέστατα· μόνοι οί θρησκό
ληπτοι έζήτουν κακοβούλως νά φθείρωσι τό 
κε ίμενον, όσάκις τοΰτο μή συνεφώνει πρός τά  
δόγματα τοΰ Χριστιανισμού καί τούς κανόνας 
τοΰ ιδίαυ αύτών τάγματος.

(Κλειώ).


