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0  Θεατής δεν θέλει πλέον εκδίδεσθαι περιοδικως, άλλ’ εις 

έποχάς απροσδιορίστους [Λετά ρίνα. Μέχρι του τέλους της 

πρώτης περιόδου, ητοι του προίτου [J-έρους, περιέζοντος είκο- 

σιτέσσαρας αριθμούς η φυλλάδια, ή τΐ'Λη έκαστου φυλλα

δίου, συνισταμένου έκ [Αίας, η καί επέκεινα, -ΐΰπίγραφικης 

κο'λλας, ρ.ένει ή αύτή, δηλαδη λεπτά 75 , καί δια τους εξω 

της έπικρατείας, δραχα’̂ κίΤΓ Μετά την πρώτην περίοδον 

θέλει γείννι σκέ^>? πίρι έλαττώσεως τιαης. Εν τοσουτω 

προσκαλούνται καί αϋΟις οί οκνηρότεροι συνδροί/,ηται νά έκ- 

πληρώσιν ακριβώς τας υποσχέσεις καί τα χρέη των, διά νά 

ρ-η καταφευγω|λεν εις δηρσίευσιν καταλογών όποιος ο έν 

τω τέλει του παρόντος φυλλαδίου.

ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ TOY ETOYS.

Θεέ! ί ϊ  ΰπερα'ρχιε καί ά'φθιτε δύνααις! Εις σέ άρ/ό[/.ε- 

vot, εις σε τελευτώντες αναφερόμεθα. Φεύγει ετος ανεπίτρε

πταν, και νεον ανατέλλει, δρομαία κινούμενα· ημείς δέ, συμ* 

βεβηκότα τοΰ δρόμου, πνέομεν εϋραγεϊς, ώκυμοροι, τάς ς ιγ -
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μάς ταυτας του απείρου χρόνου καί τοΰ απείρου διαοίματοί} 

ποθοΰντες τούς κόλπους σου. ί ΐ  μόνε σοφέ καί αγαθέ! ί ϊ  κύ

ριε ζωής καί θανάτου! ή  των λαών καί των βασιλέων 

βασιλεύτατε άρχον! Παρά συμπάσης της (ρύσεως εις αιώ

νας ύμνητόν το όνομά σου! Σώζε την Ελλάδα! Αύξανε αύτήν! 

2τερέονε εις την αληθινήν πίστιν ! Χάριζε αυτί) αρετήν, 

επιστήμην, ομόνοιαν γλυκεράν, καί εύκληρίαν κοινωνικήν 

άμώμητον, συντελή καί εί; το αγαθόν εθνών άλλων! Σώζε 

τον Βασιλέα ! Καταύγαζε την διάνοιαν, καί άνδριζε την 

καρδίαν αύτοΰ! Απάλλαττε αυτόν από των περιϊσταμένων 

παγίδων! ΙΙοίησον αυτόν αστέρα ένδοξον εν τη Λ-νατολτί, 

μεγάλων άγγελον κατορθωμάτων! Ιίύσεβή καί δίκαιον, φύ

λακα άήττητον της Ελληνικής αυτονομίας, ελευθερίας, καί 

ευνομίας, παράπεμψον αύτόν μ έχ :ις εσχάτων, καί παραλα- 

βε εκ δεξιών, έστεμμένον αδύτους ακτίνας εις την μονήν tc 5 
Κόδρου., τοΰ Μάρκου Αύρηλίου, καί του Ερρίκου τετάρτου!

ΤΕΧΝΟΛΟΓΗΜΑ 1WHKON.

ΟΙ άνθρωποι, ό @£oc, καί ή'Ιστορία.

Τής (ρύσεως ό αιώνιος δημιουργός δια του λογικού μά

λιστα ί/ ώ ρισε τον άνθρωπον από τά λοιπά ζώα. Φωτι,ει 

πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, άκη'ρατον φώς. 

Το λογικόν Νοεί τά παρόντα, νοεΤ τά πρόσω, και τα όπισω. 

Ποια ταΰτα; Οχι μόνον τά γήϊνα καί πρόσκαιρα καί ΐδιοτε- 

λή καί ταπεινά, τά όποια καί μύρμηγγες καί κάστορες καί 

άλλα κτήνη παχυλώς καί σολοίκως νοοΰσι, καί των όποιων 

τήν έναγώνιον θεραπείαν κακίζει ή θεόπεμπτος τοΰ ευαγγελίου 

διδασκαλία, άλλά καί τά ουράνια καί άίδια καί κοινωνι-

Χα καί περιφανή. Αιπλοΰς ών, εκ σώματός καί ψυχής, φύε- 

ΐα ι μεν ό άνθρωπος* ζή, καί αποθνήσκει επί τής γής, άλλος 

διαδεχόμενος άλλον καί παρερχόμενος, έκ τοΰ οΰρανοΰ 

δε εξήρτηται καί πρότερον ήδη, καί ζών, καί πολύ μετά τήν 

του σώματος άπογαίωσιν. όπόταν, κατά τήν εγκόσμιον παρο- 

δείαν, άποβάλη διόλου τήν μνήμην καί αϊσθησιν τής ύπερ- 

κοσμίου καταγωγής καί σχέσεως, καί κατακυψας προς τό 

παμφάγον χάσμα τής ύλης, διαρρή^ τό νήμα τοΰ άύλου 

συνδέσμου, τότε, ή Γραφή λέγει, « έν τιμή ών οΰ συνήκε, 

παρασυνεβλήθη τοϊς κτήνεσι τοΤς ά νοητοί;, καί ώμοιώΟη 

αϋτοΐς. » όπόταν δέ, εν ώ παλαίει πρός τάς πολλάς καί 

ποικίλας τοΰ σωματικού βίου άνάγκας, ύψόνη τον νοΰν 

πρός τήν πάνσοφον καί πανάγαθον καί παγκρατή αρχήν, εξ 

ής βρύουσι μεν ολαι αί υπάρξεις, βρύουσι δέοϊ νόμοι αύτων, 

καί πάτα κοινωνικού συμφέροντος αρμονία, καίπασαδια- 

τύπωσις ηθική εκπορεύεται άγνή, πλατεία, καί ασφαλής, ύ 

άνθρωπος τότε άξίως έαυτοΰ μεταχειρίζεται τήν αυτεξούσιον 

προαίρεαιν, καί τήν χάριν βεβαίαν απολαμβάνει παρά θεοΰ, 

όμοιος τό κατά δύναμιν εκείνου γινόμενος. Καί βραβεύει μέν 

αύτόν άποβιώσαντα ΐλεως ή ατελεύτητος τοΰ θεοΰ κρίσις, 

αειθαλές δέ διασώζει τόό'νομά του, τής πατρίδος καί των 

άλλων ανθρώπων ή ιστορία.

Πρός ταύτην τήν άνενδεή καί άναπόδραστον θεωρίαν δύ- 

νανται νά παρεξετασθώσι καί εθνη ολόκληρα, καί άνθρωποι 

καθ’ έκάστους, καί ΰπηρέται ή βουλήφόροι τών πόλεων.’ 

Επειδή ό'λων ό προορισμός είνε θείος τις καί κοινωνικός ε’ν- 

ταύτώ,ό'περ έστίν, ιδιωφελής εντός τοΰ κοινωφε·οΰς. οσάκις 

μεν άδιαφόρο,ις πρός τον προορισμόν τούτον διείϊέρασαν τόν 

επίγειον βίον, σκιαί χωρίς ίχνη, χωρίς ιστορίαν, πώς Οέλου- 

σι κριθή παρά τοΰ θεοΰ, οίδε μόνος αυτός· οσάκις, δέ ασεβείς

20*

3



4

έχρημάτισαν μβστιγες της' ανθρώπινης κοινωνίας, πολλάκφ 

μεν καί επί γνίς ακόμη συνέτριψε την έπηρμένην κεφαλήν 

των της δίκη; τό σιδήρεον σκήπτρον, καί κατάραι καί φή- 

μαι κακαί τους έδορυφόρησαν πέπτωκότας, άφωρισμένους, 

πλανη'τας καί μαστιγία; περί την κοινωνίαν καί την συνεί- 

δησίν των, πάντως ό'μω; τους αναμένει εις το μετε'πειτα ή 

πόλυ'ί'στωρ της ακοίμητου καταδίκης πανηγύρι;' οσάκις δέ 

άρες-ώς μεν εις το Οεΐ’όν, άρμοζόντως δέ καί λυσιτελώς καί 

γενναίως περί τήν τών όμοφυών πλασμάτων κοινωνίαν διήλ- 

Οον τό έπικεκλωσμένον εις αύτοΰς στάδιον κατά τον αισθη

τόν τούτον κόσμον, τότε καί ζώντας βτι ενταύθα γνησία δό

ξα του; περιέπει, καί τελευτησαντας τους υποδένεται, ώζ 

προείιτομεν, θείο; παράδεισο;, καί ύμνος, προσφιλής, πάγ- 

χρυσος γενεών έπασσυτέοων κληρονομιά.

Φέρεται μάλιστα ό τοιοΰτος λόγος επί τούς ανθρώπους των 

δημοσίων πραγμάτων, οσοι εϊς τό κουφόν καί πχναισ/ρον εί- 

δωλον του ϊδίου αύ :ών συμφέροντος κατασφαγιάζουσι το 

.κοινωνικόν αγαθόν, καί εϋφραίνοντες έφνίμερακαί πήλιναπά

θη, καί όρμώντε; νάκερδήσωσί δι’ εαυτού; τό παρόν, καθώς 

άγώνος τινό; βακχικού εκφρονες στεφανΐται μετ’ ολίγον κλαί- 

ουσι την απώλειαν των ϊδίοιν οίκων, παρομοίως καί αυτοί 

καταφθείρουσι τό μέλλον, κερδαίνοντες καί τα του βίου καί 

τα μετά θάνατ·ν κάκιστα. Καί υπομονή ό'ταν, απαίδευτοι 

όντε;, διαλογίζωνται καί λέγωσι καί έργάζωνται τα των 

απαίδευτων, άμοιροι άθανάιου πνοής, καίτοι λεγόμενοι 

πολιτικοί ! Οταν δέ καί μούσαν εχωσι, καί τινες καί 

δόξαν ή'δη πρότερον γενναίαν άπέλαβον έξ αυτής, άναγο- 

ρεύσαντες μετά ΰψηλοΰ τοΰ κηρύγματος τά προς κίσμον 

τή ; πολιτείας συντείνοντα, τότε ποίαν απολογίαν φυ- 

λάττουσι προς τον θεάν καί τήν ιστορίαν, μόλις άναβάντες

ίπ ί τήν καθέδραν τής άρχοντείας, καί καταπιέσαντες τήν 

μητέρα, τήν τροφόν, καί τήν εΰεργέτιν, καί άποπτυααντες 

βιαίως, καί εϊς τό εναντίον περιστρέψαντε; έμπράκτως όσα 

έπρέσβευσαν άλλοτε περί πολιτείας καί περί θεσμοθεσιών ; 

Ποίαν απολογίαν, έξουδενήσαντε; τά ιερά καί λαοσοόα θ ε 

λήματα τής πατρώας Οεοσεβεία;; Καί που μένει πλέον τό 

τοΰ Χίλωνος εκείνο, « ό'τι πρέπει ό άρχω/ μηδέν νά φροννί 

Ονη τον, αλλά πάντα αθάνατα; » ί ϊ  βουληφόροι,καί δικασπό- 

λοι! ί*ί ΰπηρέται των πόλεων καί τών βασιλέων! Ανεξάλει

πτοι εσημειώθησαν διά τήν μέλλουσαν κρίσιν ολοι οί λόγοι, 

ίίλαι αί πράξεις σας. Κτι μικρόν, καί ε’κδύνεσθε τιμάς ματαίας, 

προσηγορίας ήχώδεις, αξιώματα, βαθμούς, παράοημα, μ ι

σθό»;, ϊσχύν, τά όποια οΰ'τε καν εϊς τά τέκνα σ»ς δύνασθε 

νά άφήσητε, καί γυμνοί καταβαί\ετε εϊς τον τάφον, ό'που 

σβέννυται μεν διόλου τό τοΰ σώματος σχήμα καί τών π α 

θών ή λαμπάί, άνάπτεται δέ λύχνο; ανέσπερος εϊς τήν π α 

ρουσίαν τών επί γής λόγων καί ποάξεών σας, τής διανοίας 

καί προαιρέσεώς σας, είτε εύσεβοΰς καί κοινωνικής, είτε ά · 

«εβοΰςκαί άκοινοινήτου. ή  κακοί! Συνέλθετε εϊς ύμάςαυτού;! 

Τρομερά προεξακουεται καί εϊς αυτόν τον άθεωτατον καί θνη- 

τοψυχότατον βρωτήρα τής κοινωνία; ή φήμη αύτοΰ, δι’ 

αιώνων χορεύουσα μεταξύ τών ουρανίων κεραυνών καί τής 

βαρυγλώσσου εκδικήσεις; τών διζπαντός γεννωμένων αν

θρώπων !

Επετ’ έκ τών προειρημένων ότι καί εις πόλεις καί εί; 

βασιλείς βλαβερώτατοι γίνονται ΰπηρέται καί σύμβουλο» 

δσοι προπίνουσιν ό'λως τά δημόσια πράγματα χάριν τοΰ συμ

φέροντος εαυτών, ατόλμους μεν έ'χοντε; τήν ψυχήν καί τήν 

λαλιάν υπέρ τοΰ δικαίου καί άληθοΰς, θρασυτάτας δέ συμ

μάχους εϊς τά εναντία· άνθρωποι ούτε θεόν φοβούμενοι, οντι
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την όμοφυή κοινωνίαν αίδούμενοι, ούτε ψυχής αθανασίαν πι- 

ρεύοντες, ούτε δίκην Δευτέραν καί τελείαν άπεκδεχόμενο,ι,ούτ? 
νέ^εσιν ιστορίας.

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α .

—  Ορθόδοξος διδασχαΜα. Περιηγητής, ■!) πρεσβύτης 

διδάσκαλος ττ,ς ορθοδόξου άνητο.Ιιχής, χαθο.Ιιχής χαΐ 

άποσΐοΛιχής εκκλησίας. Πο:τ,θεΐσα παρά τοΰ επισκόπου 

πρώην ’Η λιουπόλεως, νυν δε Κυχ (άδων, Άνθιμου Κ ο-  

jtvyvop τοΰ Ι/λιουπολιτου, μέλους της Ίερ ίίς  Συνόδου 

του Βασιλείου τής 'Ελλάδος. Έ ν  ’Λθήναις, έχ τής 
Τυπογραφίας Πέτρου Μ αντζαράχη, 1 8 3 7 · —  Επαι- 

νοΰμεν τον σεβασμιώτατον έπίσκοπον δι’ ον άνέλαβεν 

αγώνα προ; ιστορικήν έκθειιν τη; ορθοδόξου διδασκα

λίας. Θεοφιλής ό σκοπος, καί μάλις-χ πρέπων εϊς ποιμένα 

πνευματικόν. Διαιρεί δέ το όμοιοκατάληκτον στιχούργημα 

($Χλ ούχι και ποίημα" άπορον ον επί τούτοις, πώς δεν ήγά- 

7^ησε μάλλον την καταλογάδην κατασκευήν’ ) εϊς πέντε β ι

βλία, πραγματευόμενο; έπιτροχάδ/,ν, έν μεν τω Α. βιβλίφ, 

τα άπ’ άρχής της κοσμογονία; μέχρι της ένσάρκου οίκονο· 

μιας, δογματικωτερον θεωρούμενα· έν δέ τω Β’., τα άπο 

Χρίστου Σωτήρο; μέχρι του Μεγάλου Κωνσταντίνου· έν δέ 

τώ Γ . , τά άπο τούτου μέχρι της διαιρέσεως των Εκκλη

σιών, της Ανατολικής και Δυτικής· έν δέ τφ Δ .,  περί τών 

Δυτικών διαφορών, καί τών έπιγενομένων κακοδοςιών Λου

θήρου και Καλβινου' εν δέ τφ Κ. τελευταίων διαλαμβάνει 

περί τοΰ πρακτικού τής πίστεως μέρους, (όπου άποροΰ- 

μεν πώς παρενέβαλε καί τήν περί τών Μυστηρίων υψηλήν 

διδασκαλίαν, ώς αν ταχα καί ταύτην ούσαν του πρακτικού!)

Καί τοιχύτη μέν ή τοΰ συντάγματος διαίρεσι;. Ευφυής δί 

πως φαίνεται καί δραματική ή πρώτη αύτου εισβολή, διότι 

πλάττει περιηγητήν Αμερικανόν, διδασκόμενον τήν εύσέ- 

βειαν έν έ’ίδει διάλογου υπό τίνος πρεσβύτου διάγοντος κ α 

τά τήν μικράν Ασίαν, περί τάς χώρας τής ίίλιουπόλεω;, 

πατρίδος αύτοΰ τοΰ στιχουργοΰ. Εχουσι πολλάκ'.ς ταυτ/ιν 

τήν φιλοτιμίαν οί συγγράφει;, και παλαιοί και νεωτεροι, νά 

μνημονεύωσι τάς έαυτών πατρίδας, οί μέν, μεταδιδοντες 

εις αΰτάς έκτης ιδίας εύδοξία;, οίδέ,καί μεταλαμβάνοντες. 

0  5έ φιλόπατρις Κπίσκοπος καί τήν πατρίδα τοΰ ίερέως 

προσέθηκε, τοΰ βαπτίσαντος όρθοδόξως τον Αμερικανόν. 

Κρής ήτον ούτος ό μυσταγωγικός ιερομόναχος. Επλασε δέ 

τοιαύτην δραματική·/διάλεξιν ό σεβάσμιος συντάκτης, ύπαι- 

νιττόμενος ίσως το καθ’ ή μάς εϊς τας χωράς τής ορθοδο

ξίας έπιπολάσαν σμήνος τών Αγγλαμερικαναποστολων εΟε· 

λοθρήσκων, οΐτινες έκστρατεύσαντες θηρεύουσι πανταχου 

προσηλύτους, έν ω μάλλον έπρεπεν αύτοί νά διδαχθώσι παρ’ 

■ή,υ.Γν τήν ευσέβειαν. Καί ίσως ωφελούντο μεγάλως και εκ 

τοΰ στιχουργήματος, ώ; εύχεται ό τούτου πρόλογος, άν 6 

κατηχητικός πρεσβύτης είχε δύναμιν πειθοΰς ίσην τής προ

θυμίας. Καί ταΰτα μέν τοιαΰτα. II δέ τών υπερφυών δογ

μάτων τής πίστεως έ'κθεσις γίνεται ακριβής και άμωμητος, 

εϊς γοΰν τά πλεΐστα καί κυριώτατα. Καί το σαθρόν δέ τών

δυσσεβών αιρέσεων ό στιχουργος αγωνίζεται νά στηλιτεύση, 
καί τήν τή ;' ψευδοπαιδείας κατά τών θείων διδαγμάτων

τραχηλιώσαν οίησιν έξανίσταται νά άπορραπίσ-ij, και τον

ηγεμόνα, περί τής ανενδότου φροντιδος ε ΐς τήν τοΰ λαοΰ εΰ-

σέβειαν φρονίμως υπομιμνήσκει, και τους ιερείς εις τ/)ν τής

•παιδείας κτήσιν διεγείρει, και σπεύδει παντι σθενει να κα-

•̂ακολουθήση τού? σοφούς διδασκάλους της Εκκλησίας, πα·
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ράτρίχων άσΟμαίνων καί « πεζός παρά Αύδιον άρυ.α. » λλλ’ 

όμως σύν πασι τούτοις λυπούμεθα πώς ό γεραρός [Ε π ί

σκοπος ό Κομνηνός δεν κατώρθωσετό εργον αςιον της εύσε- 

βοΰ ς αυτοΰ προθεσεως. Οσον φιλανθρώπως και συγκαταβα- 

τικώς έπικρίνη τις τό στιχούργημα, δένδύναται νά συγκρύ- 

ψ·/1 τάς εν αϋτώ μεγάλα; κηλίδας, και την δι' δλου τού βι

βλίου επικρατούσαν δυσεύρετον άσ/ημίαν. Παραλείπομεν 

την ασυγκολλητον και χασρ.ώδη σύστασιν της επιγραφής 

τού τεύχους. Παραλείπομεν και τό τετράστιχον επίγραμμα 

το ηρωικόν , αφυούς επιδειξεω; πτωχαλαζωνικόν πρόσπτω- 

μα, αμουσον παντάπασι και άρρυθμόν, καί προσέτι διά τον 

γρίφον τον πολύν Δηλίου χρνίζον κολυμβητοΰ, η άν θέλης, 

Καλυμνίου σπογγοδίφου, προ; εύρεσιν τού νοήματος. Ουδέ

ποτε καλαμος σχολαστικός δεν συνερραψεν έπος αηδέστερο ν. 

Αλλ ίσως τό τετράστιχον τοΰτο προσηνέχθη δωρον εις την 

βίβλον ύπο'τίνος σ*αιοτέχν',υ μειράκιου ώς πρώτη τις περί 

τον εμμετρον λόγον απόπειρα, και μηδέ υπό τοΰ διδασκά

λου διορθωμένη, ον ούδεν άλλο, εΐμή βραχύ έπιμηκεστάτης 

αβελτηρίας άχροδίνιον. Και μαρτυροΰσι τά, δεδάεσθαι, καί 

Μ Μ ηται, « όσσα νόος δεδάασΟ’ μύθων λελίηται »

καί i.rataac, καί τό τοΰ πεΜ σσατο  μακράν ε, καί τ ’ ά'λλα. 

Ί ’οιοΰτο δωρον ά'δωρον φαίνεται καί ό προ'λογος· διότι καί 

τούτου ό συντάκτης εξελέγχεται πολλάκις αμύητος καί της 

εκκλησιαστική; ιστορίας, καί τών θεολογικών εννοιών, καί 

της φρχσεως της Ελληνικής. Ευθύ; τον έν ταΐς Πράξεσι 

τών Αποστολών (Κεφ. ι ζ . 23 .) βωμόν άγνώστφ θεω με- 

τετρεψεν εις raov TL2 άγνώστφ θεω' καί ταύτην την επί

νοιαν της πολυΟεου δεισιδαιμονίας τών παλαιών ’Αθηναίων 

ονομάζει iWav όσον ν^'η.1ι)ν} 'τόσον ά.Ιηθή, ηΐις  δμωc 

άύυΊατον να έμπνενσθ/j εϊς το χνεϋμ,α o.h\ς της χοι~

νω ν ΐα ς — οβεν έχρειάσθη ή ενσαρχος oixcvo'jja, κτλ. 

ί’ίστε, αν ή υψηλή καί άληθής ιδέα των ’Αθηναίων ίν επ νΰ το  

καί εις δλης της ανθρώπινης κοινωνίας το πνεύμα, τό μυ

στήριον λοιπόν τηςενσάρκου οικονομίας απεβαινε περιττόν! 

Η τι άλλο νά συμπεράνωμεν ; όποιον δε κάκεΐνο! « Η άρρη

τος τοΰ ύψίστου Θεοΰ αϋτοαγαθότης προνοοΰσα τήν σωτη

ρίαν τοΰ τελειότερου των κλάσμά των της (ώς εάν ήσαν και 

ά’λλα παρά τον ά'νθρωπον πλάσματα Θεοΰ!!) γνωρίζεται εις 

τό ανθρώπινον γένος διά τής ένσάρκου οικονομίας, α,να.Ια- 

ΰοϋοα έν ίαυτΐ} δλην την ανθρώπινον ψνοιν] κτλ. 

ϊοιαΰται (τό μετριώτ;ρον είπεΐν) άκυρολογίαι φαίνονται 

παντάπασιν άλλότριαι τής περί τήν εκφρααιν τών μυστη

ρίων θεοπρεποΰς άκριβείζς· Ούδείς τών όρθοδόξιον ούτε φρο

νεί ούτε λέγει την αΰτοαγαθότητα η άλλην Ttva τών φω

σφόρων τής ίπεραρχίου θεο'τητος ιδιοτήτων, οΐον τήν παν

τοδυναμίαν, η τήν άϊδιότητα, τήν δικαιοσύνην, καί εϊτινα 

άλλην τών θείων τελειοτήτων, ό'τι άνέλαβεν έν έαυτή τήν 

φύσιν τήν ανθρώπινον, άλλ’ αύτην την ένυπόστατον Σ ο 

φίαν, αυτόν τbv υπ&ροί·<ηον Λ όγον τοΰ Πατρος όμολο- 

γουμεν καί πιστεύομεν προαλαδά/τα. τήν φύσιν τήν άνθρω- 

πίνην διά τήν τοΰ παραπεσόντος πλάσματος * σωτηρίαν. 

Αλλαι δε πάλιν φράσεις άποζουσι καρυκευμάτων ξενικής 

τίνος φιλοσοφίας, ύψηλοκρήμνου καί σκοτεινής, καθ ήν ή 

πίστις ή εις Χριστόν ονομάζεται ιδέα  άληθής χαΐ αιώνιος, 

καί φάσεις τινές αυτής μεταφυσικώτερον ΐδανολογοΰνται, 

καί τάσις προορισμού, καί ρ ιζ ιχ α ι τών ιδεών μεταβολαί, 

καί ά'λλα τοιαΰτα ρη'ματα μακάρια καί πορφυρά, τά οποία 

όμως μόλις κατανοοΰσιν η Ελληνες γαλλίζοντες καί γερμα- 

νίζοντες, ή έλληνίζοντες Γα'λλοι καί Γερμανοί, διά δέ τούς 

μή διγλώσσους καί πολυγλώσσους ίίλληνας^ύπάρ^ουσι ταύ



τα πάνττι ακατάληπτα, και άλλως εϊς τήν Ελληνικήν γλώιΓ' 

σαν άποβαίνουσι βαρύς φορυτό;. Τοιαΰται συναντώνται καί 

τ ι vs; λέξεων καταχρήσεις, οίον το άλλοτε (autrefois) άντί 

του πάλαι η ποτέ, καί το 'idpa της φιλοσοφίας (sejour 

do la philosophic) άδιορίστωςάντί ή πόλις τών Α θ η ν ώ ν , 

και το ύψ·ώ§η (fut eleve) άντί άνηγέρθη, ίδρύνθη , και 

το ριζική  (radicale) άντί ολοσχερής, έ ζ  ύπαρξής, και τα 

σφαίρα φιλοσοφίας, πνεύμα της κοινωνίας, πνεύμα θρη

σκευτικόν, φανατική Ιπέμβασις, καί γενικοτη;, καί λογι- 

χότης, καί άλλα πολλά καί κίβδηλα. ΠρόσΟες έπίπασι καί 

τους "Ε λλ ηνα ς πιστούς μαθητάς τοΰ διδασκάλου των 

(Χ ρίστου), καί πρώτους μεταδώσαντας είςτά εθνη το φώί; 

της θεογνω σίας!  Αλλ’ ή μ.εις τοιούτους ύμνοΰμ,εν πρώτους 

τους άγιους αποστόλους καί μαθητάς τοΰ Σωτηρος, των 

οποίων ό φβόγγος έξήλθεν εις πάσαν τήν γην, καί τών 

οποίων τήν πίστιν, τήν /άριν, καί τους αγώνας διεδέχθησαν 

οί Ελληνες εις το κη'ρυγμα τοΰ ευαγγελίου. ΙΙλήν δέν διατρί- 

βομεν επί πλέον εις τον πρόλογον διότι ούδε τά; εν αύτώ 

παραδοξολογίας πιστευοαεν ό'τι ή γραψί; τοΰ σεβ:«σμ.ίου 

Επισκόπου εζε/esv, άλλάτινο; ρωποπερπερη'θρου καλαμοβόκ 

καί ψυ/οοΰ. Μεταβαίνοι/.εν δϊ εί; τό σώ[Λα τοΰ πονήματος. 

—  Καλό; ό τής ποιη'σεως όγκος καί εϊς τάς διδακτικά; 

πραγματείας. Αλλ’ εις ύψηλοτέρας τινάς *αί μάλιστα θεο- 

λογικά; διδασκαλίας γίνεται λίαν επικίνδυνος καί άκροσφα- 

λη; ή στιχοπλο*ία. Καί έποίησαν μ.έν καί άλλοι τινές των 

αρχαίων, καί έξαιρέτω; ό Θεολόγος Γρήγορες, Οεολογικά 

ποιη'ματα. Εκείνοι ομ.ω; οί τρισμ-άκαρε; έπλούτουν καί τά 

βάθη τοΰ πνεύματος καί τά κάλλη τοΰ φδέγματος. Επειτα 

καίτό ήρώον μ.έτρον εκείνων των ποιημάτων άρμοζε ι εί; τό 

ίίψος της ύποθε'σεω;. Εϊς γλώσσαν δέ χυδαίαν, νόες έπαρ ί

κτεροι καί άφυεις, κακά στιχουργοΰσι, καί κάκιστα Οεολογοΰ-ί 

σιν. Οί τοιοΰτοι παρομ,οιάζουσιν εύπτώτους καί ποδαγριών* 

τα ; πεζοπόρους, οΐτινες υποδένονται καί υψηλούς έμβάτα$ 

η κρουπεζας λουτρικάς. Εάν δέ προστεΟτ, εϊς τούς στίχους 

καί ή κατάρατο; ομοιοκαταληξία, γίνεται καί αύτή εί; τον 

άδε'ξιον στιχοπλόκον, πάσης ποδοκάκη; καί σιδηρά; άλύ- 

σεως βαρυτέρα. Ουτω; έβλάφβη έν πλείστοι; καί ό εϊ; πε

ζογραφίαν ίσως όξυγρ,άφο; καί ποδώκη; κάλαμο; τοΰ Θεο- 

φιλοΰ; Επισκόπου, τοΰ οποίου τήν στενοχώριαν καί πλήξιν 

τής στιχουργίας αισθάνεται ό ταλαίπωρος αναγνώστης, 

όλα; διερ/όμενο; τάς σελίδα;, άπο τοΰ πρώτου στίγου μέχρι 

τής τελευταία; ^ορωνίδο; τοΰ στιχουργήματος. Πολλάκι; δέ 

καί βαρέως προσκρούει, καί σκανδαλίζεται εί; τε τά; λέξεις 

ν,αι εις τάς έννοιας καί εις ό'λην τής. ύποΟέσεως τήν σειράν. 

Αλλ’ ί'να μ.ή λε'γοιμεν άμάρτυρα, συνάπτομ-εν καί τινα ολί

γα έκ πολλών δείγματα τών τή ; βίβλου σφαλμάτων είτε 

περί τον χαρακτήρα τοΰ λόγου καί τήν σύνθε,σιν, είτε περί 

τό πραγματικόν, καί μ,άλιστα περί τήν ιστορίαν καί τήν 

χρονολογίαν, καί περί άλλα; δέ ποικίλα; έννοια;, καί έξόχως 

θεολογικάς. Α· ή  διάλεκτος ώ; έπί το πλεΐστον τείνει πρός 

τό σαφές διά τό τών λέξεων κοινόν καί πολιτικόν. Πλήν 

fv ω φαίνεται ρεων ό λόγος, έξαίφνη; τό όμ,οιοκατάληκτον, 

ώ; βύσμα ψηφίδο; εις τό στόμ.ιον τού στίχου προσπεσόν, 

άνέτρεψε τό ρεΰμα τής διανοίας, καί ευθύ; άττρπηδήσαν άπό 

τοΰ δρόμ.ου, περιχεΐται και λιμνάζει, καί έςερεύγεται σ τί

χων όλας συζυγίας καί λέξεις άργάς, καί σημειώσει; £αί 

νοήματα αλλόκοτα. Αμέσως εις τήν άρχήν τής στιχουργίας 

όνομ,άζεται, διά τήν όμ.οιοκαταληξίαν, ή γλώσσα ή Ελλη

νική, θεία καί Αγγελική· καί ιδού έκπηδα ή μακρά σημείω- 

(,σις ότι ή Ελληνική καλείται άγγελική, διότι εις αύτήν ήκού*
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σθησαν οϊ άγγελοι ψάλλοντες τον τρισάγιον ύμνον! Α λλ 'ο ίτ» 

λοιπόν και h Εβραϊκή εΐνε παρομοίως αγγελική, διο'τι καί 

ίίζ  αύτήν ή'κουσεν ό Προφνίττς ίΐσαίας τά χερουβίμ ύμνολο- 

γοϋντα τήν τρισάγιον δοξολογίαν. Θείαν δέ πάλιν διά τί τήν 

ονομάζει, δεν λέγει μέν ό συγγραφείς, ίσως όμως εννοεί το 

τοΰ Κικέρωνος, είπόντος ότι αν ό Ζευς ήθελε νάλκλησ?) πρός 

τους ανθρώπους, έξ άπαντος έλαλει Ελληνιστί. Εφεξής δε 

γευσάμενος της Ελληνικής ό περιηγητής, « άφησε τάς δια

λέκτους πατγχκάς και μητριχάς, (έ'χων και πατέρα και μη

τέρα πολυγλώσσους, ώς φαίνεται!) κ’ εϊς αύτήν (τήν Ελλη

νικήν) τάς θεωρίας εκαμνε τάς χριτιχάς !. » Ουτω το μητρι

χάς, άπητησε τό χριτιχάς, και ε’φεξής τό συγγραφείς έγέν- 

νησεν « όμηρον και Δημοσθένην, λόγου αίτιον τρυφή<■!» 

καί τους κλασικούς απέδειξε κριτικούς, κτλ. κτλ. κτλ. 

Μία καί μόνη λέ'ις, ή σχεδόν, καταδεδικασμένη υπό της 

(Ττιχουργικης σφυράς νά παραπληρίί πλεονάκις τό κεχηνός 

τοΰ ρυθμοΰ, παράγει στίχους όλους πλήρεις εννοιών γελοίων 

η ψευδών λόγου χάριν, ή ί'δρα εϊνε πολυκέφαλο; o^idbr, 

καί ό Μέγας Κοινσταντΐνος, ΐσαπόστολο; σχεδόν, καί ό Νε- 

στόριος παντελώς  δεν υπακούει, ουδέ πείθεται σχεδόν, καί 

•ή εν τω Συμβόλω προσθήκη, τό χείριστον καί φθοροποιόν 

σχεδόν, καί άλλος, άμα εμαθε σχεδόν, καί άλλοι, άνεχώ- 

ρησαν σχεδόν, καί ό Θεός θέλε ι σωθήναι πάντα άνθρωπον 

σχεδόν, (διότι έχρειάζετο, φαίνεται, μετρίασις και υφεσις 

εις τό καθολικόν εκείνο τοΰ Αποστόλου ρητόν « ό Θεός θέλει 

πάντα; σωθήναι! » ) καί άλλα μυρία απέραντου σχεόονι- 

σμον Καυκάσεια πατταλεύματα. Προς τοΰτο δέ τό πολύ 

σχεδόν βρύουσιν έ'πειτα ποικίλοι στίχοι έπερχόμενοι, καί 

"ληγοντες εϊς τά σωρηδόν, βαθμηδόν, ύμοθιιμαδίν, κτλ. 

Τοιαύτας ζυγίας στίχων βλέπε ι ,  πολλαχοΰ τοΰ πονη'ματος

καχλαζούσας ί’κ (^(Jixcr^ouroi· r/Jc γραφίδος στόματος4 
όθεν αποβαίνει ή ερμηνεία χαύνη καί πλαδαρά καί έκλίλυμέ·» 

νη, καί προσέτι σκοτεινή, ποτέ μέν διά τό πλήθος τών πε- 

ρικεχυμένων διακένων ονομάτων, άλλοτε δέ πάλιν διά τήν 

άφαίρεσιν καί συγκοπήν τών αναγκαίων οίον, λαλών περί 

τοΰ δορυκτη'τορος τής Ελλάδος, λέγει·

Βέβαια όηρίον $τον, έ'χι άνθρωπος π ο τ /·
Ούτδ ΣκύΟης, ουτε Γοτθο;- τ ί τάχα οί Οεαταί;

Μάντευτον ό,τι θέλεις περί τών θεατών ! Πολλάκις δέ δια- 

φθείρει καί τόν ρυθμόν, ώς εις τό ανωτέρω τάρα, καί του5 
τόνους εκτόπως παραβλάπτει, λέγων δειχνΰται, καί ένδει- 

χνϋται, καί διατριβοϋσι, καί έχοΰσαι κτλ. καί περί τούς 

σχηματισμούς δέ ο λόγος άκολασταίνει εϊς τά προχωρόν, 

καταπατάν, λιηλατόν, ένοικον, άντί τών ουδετέρων προ

χωρούν, καταπατούν, κτλ. Προσθετέον καί τά έγκρατν.1 
άντί έγχρατεϊς, καί άντίρρητος άντί αναντίρρητος, καί τό 

θεολήπτης, καί άλλα, και τόν νοΰν αυτόν τεθηλυκισμένον 

«νοας νγεμονικάς  » (όμοιοκαταλη'κτως πρός τό πόλεις αύ- 

τοχρατοριχάς, σελ. 2θ4)· Καί άπόστροφοι δέ γίνονται πα- 

ραδοξότατοι- άποστρέφεται δηλαδή καί τό η εϊς τό μόριον 

μή, μ ίπολάΰουν, άντί μ>) νπολάΰουν, καί τό ω εις τό 

-οΰτω, καί φρονοϋνται οϋτ' αυτά, καί τό ι εις τήν περί, 

περ' νίοΰ, κτλ. ένίοτε δέ παραφέρεται καί πρός τό τρα- 

χύτατον ή δι’ άποστρόφου αποκοπή, otov, άλλος άλλα π ά .ΐ  

φρονεί (πάλιν), καί εχ ’ ποσώς (έχει), καί εισ ’ σατάν 

(είσε), κτλ. Καί λέςεις έ'τι σολοίκους εισάγει, ώς τά χαθορ- 

γή  (οργή), καί μονοθέλησις, καίμονόφυσις, καί γνωμονοεί, 

και χαχορ/ ! (κακουχία), καί συνθη'κην φράσεων όλως άδι»· 

νοητων, οίον, ή εχτη οι'πω ένίστηχεν, όπερ ΙστΙν, ονπω 

άρχην εϊληφεν' ψ ··γά ρ  έν τω είλ ηφ ενα ι!  Αλλά μή μα·



χροτέραν πβιρατείνωμεν την επιστασίαν περί το λεκτικόν; 

έπιλέγομεν δε μόνον ότι ή πολλή . ψυχρολογία, καί ή τών 

επιθέτων μειρακιώδης άτοπία, καί τό συ-/νάκις πεπατημέ- 

νον καί χυδαιοποεπές, και όλως φιλοτιμία τις προ; λαλιάν 

ακαιρος και άκρατης καί πολλών ανωφελών η αναπήρων 

ενθυμημάτων εξάγγελος-, άποτελοΰσι τόσον όλιγόκαρπον τόν 

πολύστιχον τούτον όγκον, ώστε άπο 260  σελίδων και πολ

λών εκατοντάδων στίχων μόλις συνάγεται όλίγη ιστορία, 

εις δέκα, τό πολύ, σελίδας γωρητή. Β . Αμαρτάνει έν ούκ 

όλίγοις τό σύγγραμμα περι τήν τών συμβεβηκότων άφή- 

γησιν, ώς όταν λε'γν] ότι τό πανάγιον πνεύμα κατήλΟεν εις 

τους Αποστόλους ώς πυραγόρος σ<ραϊρα\ άντί tr  εϊδει πύ

ρινων γ.Ιωσσων (Πράξ. ά.)· και προσέτι ότι έπλήρωσε τόν 

οΐκον έκεΐνον καί τις έν τϊί Βίβλω τών Πράξεων πάντη άγνω

στος ουράνιος όσμή (διά τήν ομοιοκαταληξίαν τοΰ ορμή·) 

πάλιν, οί Ιουδαίοι, λέγει, άκοΛντες τότε τών Αποστόλων 

καινάς καί πολλάς διαλέκτους λαλούντων, έλεγον, ΰαιμό- 

νιον k'foviTt! Τό δε γεγρκμμένον εϊς τάς Πρχξεις (Β'. ι 3.) 

πολύ διαφέρει' έλεγον δηλαδή περί τών Αποστόλων «‘ or* 

γ.Ιίύχονς μεμεστωμένοι εΐσί- » Πολλά δέ καί ά'λλα παρι- 

στορεΐ, καί, τό χείριστον, παραμορφάζει καί αϋτάς τα ;
S.

θείας τής Γραφής ρη'σεις, προστιθείς άλλοκότους παρερμη

νείας· λόγου χάρω, ό Σωτήρ προσκαλίΐ- τούς άδελφούς Ιά

κωβον καί ίωάννην « μ ε  ταχύτητα ποΛ .Ιήν ! » 0  ιούδας είν” 

προδότης « κατά τους ϊξηγη τά ςΐ » ήγουν τούς σ/ολιαστάς, 

καί όχι κατ’ αυτήν τήν ευαγγελικήν έξήγησιν ό έπί της 

Χριστοΰ γεννη'σεως φανείς άστήρ, ήτο κοιη/τηςί Αλλά καί 

κατ’ αύτήν τήν νεωτέραν ιστορίαν σφάλλεται βαρέως, ώς 

ό'ταν λέγη ότι έπί τής κατά τήν Ασίαν εισβολής τών Τούρ

κων τό πλήθος τών Ελλήνων

Μετεβλη'θη έν όλίγω εϊς θρησκείαν μιαράν! 

λπαγε, Λέσποτα Επίσκοπε, τοιαΰτα τερατολογών περί τών 

4?οιδίμιονέκείνων ομογενών, οΐτινες έσφάγησαν,έγλωσσοτομή- 

θησαν, ηχμαλωτίσθησαν ύπέο τής Χρις-οΰ πίστεως, καί πάλιν 

τούς απογόνους αυτών άφήκαν μέχρι σήμερον πολλαχοΰ τής Α

σίας, άηττήτους φύλακας τοΰ Οησαυροΰ τής ορθοδοξίας! Εί δέ 

τινες έξώμοσαν τυχόν τότε διά τήν βίαν, μήπως καί σύμπαν- 

τες ήφανίσθησαν τήςεύσεβείας οί λάτρεις; Γ \ Παραβιάζεται 

ή ^ρρνολογία. Τήν Β*. Σύνοδον εις μέν τόκειμενον χρονοθετεΐ 

κατά τό 3^0  έ'τος, έ'πειτα δ' εις τήν σημείωσιν είπών ό'τι 

πολλάς (άγνοοΰμεν ποιας) έπισήμους διαφοράς εις τήν χρο

νολογίαν τών οικουμενικών Συνόδωνπαρετήρησε καί διη'λλαξε, 

j/.όλι; διορίζει ώρΟώς τήν έπο/ήν τής Β'. Συνόδου « τώ τριακο- 

στφ (γράψε τριακοσιοστώ) ογδοηκοστώ πρώτω ε’τει* τήν δε 

Γ'. Οικουμενικήν (συστάσαν τώ l\b ι ) , εις μέν τό κείμενον 

καθιστά κατά τό /|3/|, εις δε τήν σημείωσιν καταβιβαζει 

καί εί; τό /|2Ι, «ώς εΰρηται,λέγει, παρά τοϊς ΐστοριχΰς\  » 

(ποίοις;)* τήν Δ”, (τώ 451 συγκροτηΟεϊσαν) αναβιβάζει εις τό 

4 5 8 ! τήν Ε. (γενομένην τω 55ο) μετατίθησιν εις τό 6 6 υ ! 

(όλόγραφον)« καί μετά τήν Δ  . (προστιθησιν; ύστερον διακο- 

σίων χρόνων, ετι καί δυοΐν ! » άμα ύποσημειών, ότι ο ΙουςΊ - 

νιανός (έφ’ οϋ συνεκροτήθη ή Σύνοδος) έβασίλευσεν εις τα 

5 2 q ! τήν Q (τίο 68 ι) τίΟησι κατά τό η&η «αϊτό ιγ . έτος 

τής βασιλείας Κωνσταντίνου τοΰ Πωγωνατου, ός τις (σημειοϊ) 

παρέλαβε τόν θρόνον τώ 663 ! Τήν δέ τελο; Ζ . (τώ 7^7) 

μεταφέρει εις τό 8()4 και‘το όγδοον έ'τος τής βασιλείας Κων

σταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου, βασιλεύσαντος τ ω 83ο ! !  

Τίς είδε τόσον θολεράν λογισμών καί χρόνων ταραχήν εις 

τόσον έπισήμους καί γνωστά; τής έκκλησιαστική; ιστορίας 

εποχάς; Πάλιν ό χρόνος τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος



τίθεται ή τη μεγάλη τρίτη, η τη τεσσαρακοστή ήμερα προ 

του Πάθους, εναντίον της ευαγγελικής ιστορίας, έξ αδέσπο

των πηγών, και έπάγεται συμπέρασμα γελοΐον, ότι διά τοΰ* 

το ή εορτή τής Μεταμορφώσεως διωρίσθη τη ς . Αύγουςου, 

τουτεστι 4°  ή;^έρας πρό τής ί'ψώσεως τοΰ Σταυροΰ, ήτις 

εορτάζεται τή ιδ'. Σεπτεμβρίου, εϊκονίζουσα τήν σταύρωσιν! 

Διά δέ τήν άπο Κοσμογονίας χρονολογίαν όρΟώς επιπλήτ- 

των τόν Βολταϊρον ό σεβάσμιος Επίσκοπος, ώς άσεβώς λη- 

ροΰντα κατά τής αΰθεντείας τής θείας γραφής, αυτός έπειτα, 

άγνοοΰμεν τί παθών, έσημέίωσεν οις αόιαφορον πράγμα και 

άφιλόνεικον είτε 55θ 8 έτη άριθμοΰμεν άπο κτίσεως κόσμου 

μέ/ρι Χριστοΰ γεννήσεω;, κατά τούς Ο., είτε και 6ο χιλιά

δάς χρόνων, κατα τους παρά Βολταίρω Σι’νας! (Σελ. 44)· 

Φαίν3ται δέ πως και άλλα^οΰ ό άνήρ ασμενιζομενοςείς τας 

τοιαύτας τών νεωτέρωνανακαλύψεις, αίδούμενος ϊσως να δει- 

χ'θή εις όλα πάντη αρχαίος και άγευστος τής (καθώς τήν 

ονομάζει) προόδου τών ιδεών της άνθρωπόνητος \ (σ ε λ . 4 4 )  

Τ ε λ ε υ τ α ΐο ν , ίστορών τήν κατά τ ή ν  ς  . ήμέραν πλάσιν τοΰ 

Λδάμ, ύποσημειοΐ ότι « Παρ’ ήμϊν τοΐ ς άνθρώποις ίπάδον  ! 

(τουτέστιν όρέσκον) τοΰτο. Κατά δετόν νοΰντής θεολογίας, 

ώς ό μέγας <£ησ'ι Γρηγο'ριος ( ό Ναζιανζηνός), πρώτον εν

νοεί τάς Αγγελικάς δυνάμεις, εϊτα και τόν άνθρωπον- και τό 

έννόημα έ'ργον ήν, λόγω συμπληρουμενον και πνεύματι τε- 

λειουμενον. « (σελ. 3 ι) ϊίγουν, θέλει ό ί,πίσκοπος ό Κομνη- 

νός ότι πρώτον ό θεός εννόησε κκί τούς άγγ=λου; χαΐ τον 

άνθρωπον αύτόν \ κατά τήν γνώμην τοΰ Θεολόγου Γρηγο- 

ρίου! Ι λ λ ’ ιδού ή ρήσις αυτή τοΰ θείου πατρός. « Πρώτον 

μέν εννοεί" τάς άγγελικάς δυνάμεις καί ουρανίους, καί τόέν- 

νόημα έ'ργον ήν λόγω συμπληρούμενον καί πνευματι τελείου* 

μενον. —■ Επεί δέ τά πρώτα καλώς ειχεν r αϋτω, δεύτερον

ι6
εννοεί κόσμον υλικόν και ορωμενον1 καί οΰτος έστί τό έξ ού- 

ρανοΰ και γης και τών εν μεσίο σύστημά τε καί σύγκριμα· 

(Τελευταΐον) Ζώον δε εξ αμφοτερων, αοράτου τε, λέγω, 

και ορατής φυσειυς, δημιουργεί τόν άνθρωπον, κτλ.» (Γρηγ. 

Ναζ. λόγ. λή. σελ. 6 1 7 ,  Οι 8, τόμ. α'. έκδ. Κολών.) Δ'. 

Και πΐρι π Άλας άλλας έννοιας τερατευεται, φυσιολογεΐ-, 

μεταφυσικολογεΐ, θεολογεί, λογικεύεται, Αριστοτελίζει, Πλα- 

τωνιζει παραδοξοτατα, και πολλάκις ακατάληπτα1 οίον, 

νλην διανοηαατιχήν, υπέρ λόγον, υπέρ ψναιν, υλως μ ετ α 

φυσικήν, και απαθανατισμόν ολομελή, καί τά ποιήματα 

(τής β . ημέρας τής κοσμουργίας) έ'ργα μεταφυσικής, καί ό 

ανθρώπινος νοΰς δέν ευρίσκει στάσιν φύσει τοΰ ΰπερφνοϋς, 

και ή διάγνωσις  τής θεότητας «Vai υπερφυσική, καί

Αντιφατι <όν ίιολου κ*τχ  λο'γον φυυιχόν,
A ’jv k ja i; ιδίω ς jiovr] ν *  γεντί ΰπαρχτιχον !

Καί άλλα παρόμοια πολλά καί φρικαλέα. Καί τάς μαρ

τυρίας έπάγων, πολλάκις άναφέρει περικοπάς ά'λλων τε καί 

τής θείας γραφής, α'ίτινες οΰοεμίαν έχουσι σχέσιν πρός τό 

προκείμενον, οίον, έν τώ περί έξομολογη'σεως έπιφέρων τό 

« άν τινων άφήτε τάς αμαρτίας κτλ. » συνάπτει παρά πο'δας 

άμίσως καί τό « ός τις μή έξ υίατος καί πνεύματος, οϋ μή 

είσέλθη εϊς τήν βασιλείαν τών ουρανών ^σελ. 9.56). » όπου 

παρατήρησον καί τήν παρακοπήν τοΰ θει_υ ρητοΰ, τό μέν έξ 

αβλεψίας τοΰ τυποθε'του, τό δέ καί έκ λήθης τοΰ συγγραφέως 

γενομένην, άντί τοΰ « έάν μή τις γεννηθή κτλ. οϋ δυναται εί- 

σελθεΐν κτ. » (ϊιοάν. I ’ . 5 .) Καί άλλα δε τών θείων ρητών 

πολλαχοΰ γράφονται παρηλλαγμίνα *αί κολοβά, οίον εύθύς 

το θεμα τής βίβλου « οΰκ έ'γνω ό κόσμος διά τής σοφίας τόν 

θεόν. » (Βλέπε τό άκέραιον λ .  Κορ. ά. 1 1 ), καί επιτηδεύμα

τα αντι τοΰ ΐργα, (β’ . Κορ. ιά. ι 5·). Παράβαλε καί σελ. 2θ 6

2 I
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®yι a. (ΜατΟ. ζ' a .i) , κτλ. κτλ. κτλ. Αλλοτε δέ πάλιν συγ-' 

χίζει μαρτυρία; Πατέρων καί ρητά άποστολικά, συναλείφων' 

άμφότερα εί; εν και άπονέμων το φύραμα όλον εις τον Από

στολον Παύλον, οίον σελ. 2 ι () « εΐ γάρ συσταλθώμεν έλέγ - 

yeiv κτλ. » καί σελ. 2 2 6  σημ: β'. Ιίαί αύτά δε τών Ιερών 

συγγραφέων τά ονόματα μνημονεύων εΐ; μαρτυρίαν, υπο

γράφει λίαν η^ελημενω; καί άορίστω;, οιον, Παύλο; ό Απο- 

στολο; προ; Κορινθίους(εί;ποτέοαν τών δύωπρος Κορινθίου; 

επιστολών; καί ποιου κεφαλαίου ποιον έδαφιον;) Και άλλοτε 

πάλιν λέγει μόνον τό όνομα, οίον, Μ ατ()αιο·, Ιωάννης Παύ

λο; Απόστολο;· έν δε σελ. 26 7  καί 2 2 6  σημειοΐ καί μόνον 

κεφάλαιον ytopi; Επιστολή;, οίον, Παΰλο;έν κεφαλ. ιε! Ενίο

τε δέ καί έ'τι καθολικώτερον, οίον, Εύαγγέλιον, Απόστολος, 

άγ. Γραφή (σελ. ίο ,  2 2.6. κτλ') καί τέλο;, τό έκπληκτικώ- 

τατον, ΰποστ,μειοϊ ώ; όνομα συγγραφεω; και το Ιηοονς 

A’piazSc! (σελ. 2 ι6 .)  [Ιερί δέ αρχ τά ; ίεροπρεπεϊ; καίθεο- 

λογικά; έννοια; ποσαχώ; αμαρτάνει; Πρώτον μέν ή έκφρα- 

σι; τούτων άμοιρεΐ ένίοτε τνίς προσηκούση; σεμνότητα; καί 

εύλαβεία;, περαινομένη λίαν άκόσμω; και σεσυρμένω; και 

(δός είπ:ϊν) παρά τοΰ; χυδαιότατους ρυπαρώτερα’ οίον, ί<το- 

ρών τήν ύπύ θεοΰ ',-λαστουργίαν τη ; Ευας έκ τ ι ;  Αδαμιαία; 

πλευρά;, άπορεΐ λέγφν·
Λιά τ ! ε» τών π Ί ε ΐ)  ρ ώ ν τ ο υ  (1 !)  οχι 5* των προστινδν;

έ κ  τ ω ν  » ιτ ι σ β ίω ν  (! Η ) ; γνώιχϊ) τών χριστιχνών. κ τλ .

Καί πάλιν στιχουργών τά ; περί τοΰ ΰπερφυοΰς τη ; μετά-

λη'ψεως μυστηρίου θεία; φωνά;, κατασπα'τό ύψος του ένθυ-

μη'ματο;, αύθαδώς τη άληΟεία καί παιδαριωδώ; λαβράζων

έν τοϊ; έφεξή;·
&σαις άν φοραΐ; εκ toutων τρώτβ π ίνατε αύτο,

αώ(χα αιρ.% άρτον οίνον, το ποττίοιον αυτο !

Καί την αϊρεσιν δέ τών Μονοφυσιτών έξελε'γχων, λέγει ότι

■εφρόνουν—  μίαν φύσιν εϊ; Χριστόν, ztpac, τιζεχωριιΤΖΟΚ 

Καί αυτό; ό παντοδύναμο; δημιουργό;, ονομάζεται προσζά- 

r>lC0epitovpy0(;l Τό δε έλεεινότατον, πολλχ'κι; αϊ φράσεις 

τοΰ συγγραφεω; ήχοΰσι παραδό'ίυς σαθρόν καί κακόδοξον 

κχί παντάπασι τη; ορθοδόξου ακρίβειας άλλότριον οίον, τό 

προπατορικόν άμάρτημα νομίζει μεταδιδομενον εΐ; πάντα; 

ανθρώπου; έξ αιτία; τη ; μίξεω; τώνείς γάμον συνερ/ομέ- 

νων (σελ. [\ο σημ.), καί ουτω; «ναμασσα (έν άγνοια) τήν 

πλάνην τών Εύσταθιανών. Αλλαχού δέ πχλιν, όοΟώ; καί εύ- 

σεβώ; έπικροόων τόν θεολώβητον Καλβινον διά τό δυσσεβέ- 

σ τα τον δόγμα τοΰ κατ’ ανάγκην προορισμού, επιφέρει·

Προ'γνωτ.ν ί[*0Λ,ο·|·ο5[Λϊν, κα ι ποτ; προορισμόν 

Του Οϊοΰ ϊτϊρί ανθρώπων. Φίϋγε τόν Καλβινισμόν

ί ί ;  εαν ό εν ϋπήρχενόλω; προορισμό;, επειδή τοΰτον ό Κ«Χ- 

βινο; παρηρμη'νευτε, διαστρίφων τήν, σημασίαν! Καί πάλιν 

αναιοών τού; Μονοφυσίτας, παραφέρεται τεράστια λαλκγών·

Και υττοστασιν α,έν [Λίαν φύσεων τών του υίοΰ 

ί ϊ  άνΟρώπινος <5εν εΓχεν,^άλλά ι/.ονον του Οεου!

Και την σριζική*· τών αγίων εικόνων προσκόνησιν,λέγει καί 

Λατρευτική}· (σελ. 1 2 2 ) ,  ένώ παράπόδ;<; σημειοΐ τήν ύΓιά 

περι προσκυνησεω; ερμηνείαν τοΰ θείοι Δαμασκηνόν. Καί 

το κ τυπικώ; » άκύ^ω; προστίθησιν έπ'Γ τοΰ μυστη:ίου τοΰ 

θεί.υ βαπτίσματο; (σελ. 1 86, 18 7 ) .  Καί περί αύτοΰ δέ 

τοΰ θεανθρώπου Σωτήρο; λαλών, πρώτον μέν παρερμηνεύει 

τό, Εμμανουήλ, εΐ; τό, θεό; καί άνθρωπο; (σ. /j6 καί q8) · 

εί; δε τόν πίνακα τών τυπογραφικών παροραμάτων έσημεί- 

ωσε (σελ. 270) ότι « κατά δέ τό εύαγγέλιον, έξηγείται 

Μ εθ ι)μών ό θευς » δίκαιων μεν πάντως καί τήν έχυτοΰ 

•ομηνειαν, προστιθεί; δέ μεγαλοψύχω; καί τήν τοΰ εύαγν ^

*9



λ'.ου! διότι ήδέσθη ίσως να όμολογήση και όψιαίτερον δτι 

εσφαλε προηγουμένως, γράψας άλλο παρά το ευαγγελικόν! 

Πρόσθες έπί πάσι καί τούτο, ότι πολλάκις αμελών τά ςεύα- 

γεστατας και θεοπρεπεΐς επωνυμίας τοΰ Κυρίου ημών ϊησοΰ 

Χρίστου, μεταχειρίζεται αυτός επίθετα ταπεινα και παντά- 

πασιν άνθρωπικά, όιά τήν επάρατον ανάγκην της ομοιοκατα

ληξίας· οίον, ύ Χρίστος, τοΰ Θεού ο αρεστός (σελ. 48 , 5ο, 

62) και, ύ Χριστός μας ύ χ.Ιεινός· (σ. Gy) και το βαρύ- 

τερον, ό Χρίστος , του πατρόςτου 6 πιστός (σελ. 63 ), και 

τό ά<5ρητον και δυσσεβέστατον, Ίησονς, τών άνθρώπωτ δ 

χΛ ηνός  ! (σελ 6 2 ) . Ταΰτα δέ σημειοΰντες, δέν καταδικά

ζο μ ε τόν θεοφιλίστατον και όρθοδοξότατον έπίσχοπον ώς 

αλλο τι φρονοΐντα η διδάσκοντα διάφορον παρά τά δόγμα

τα τήςάμωμήτου ημών πίστεω;, άπαγε! άλλά μόνην ψέγο- 

μεν την απροσεξίαν μεΟ’ ής έπραγματεύθη περί τών θειοτά- 

των πραγμάτων ώ ; άνθρωπος αμελέτητος τών θείων γρα

φών καί της ακραιφνούς εκκλησιαστικής διδασκαλίας, εν η 

καί ένετράφη καί ένεγηρασε καί διαλάμπει τνι του Χριστοΰ 

χάριτι. Απολογούμενοι δέ καί ΰτνέρ της ορθοδόξου εκκλησίας 

καί τοΰ άγιωτάτου αυτής κλήρου, και αύτοΰ τοΰ γεραροΰ 

Επισκόπου, διακηρύι -ομεν πρός πάντας καί Ελληνα; καίμή 

Ελληνας οτι, πολλί*^ διδακτικών της ευσεβείας συγγραμ

μάτων, παλαιών τε καί νεωτέρων, άποκειμένων εις τόνπάμ- 

πλουτον θησαυρόν της εκκλησιαστικής τών Ελλη/ων φιλο

λογίας, ούδέν άλλο μέχρι σήμερον άνεφχνη (άλλ’ ούτε συν 

θεώ τοΰ λοιποΰ θελει άναφανή) έπί τοσοΰτο πλημμελώς με- 

μορφωμένον, όσον τό παρόν. Καί φαίνεται άρα καί τοΰτο τό 

σύνταγμα, δείγμα της έν τη έπαναστάσει καί μετέπειτα 

παντοίας ταραχής της Ελλάδος, όπου είδεν ό ήλιος ήρωϊκάς 

ανδραγαθία; καί αείμνηστους άρετάς άναμίκτους μετ’ έμ-
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φυλίων κακών, καί τά θεία θαύματα διαλάμποντα μετάξι» 

της ανθρώπινης διατροφής καί παραπτώσεως. Τελειοΰμεν 

την έπίκρισιν, ζητοΰντε; τάς θεοπε.θεΐς εύχάςτοΰ ΙΓίου Ε π ι

σκόπου, καί παρακαλοΰντες την ίεράν αύτοΰ κορυφήν ϊνα, 

λύσας τό τών στίχων ρ-έτρον καί φυγών τήν εςωλεστατην 

ομοιοκαταληξίαν, άποδώσνι τό πόνημα πεζογραφικώ;, απο- 

ξεσας παν εϊτι παρεισέδυ νόθον και περιττόν και επιδεικτι

κής κενοσπουδίας γέννημα, και. εκφρασας την ις-ορικ/ΐν τ ίς  

ορθοδόξου πίς·εως διδασκαλίαν άπλώς και απεριττως και 

μετά τηςπροιηκούιης εύκρινείας καί καθαροτητος, όποια και 

άλλα τήν αύτήν ΰπόθεσιν πραγματευόμενα έκκλησιας-ικά 

συντάγματα πλουτοΰρ-εν πολλά, και εκδίδομένα, χα ί τιγα. 

έν ταίς $ ι6.1ιοθτ[χ.αις άνέχδοτα.
Θ.

— Φιλοσοφικήν διατριβήν τοΰ έν Πάτραι; ελλογίμου δι

δασκάλου Δ. Παλαμά προθύμως έδημοσιεύσαμεν εις τό η 

φυλλάδιον τοΰ ©εατοΰ. Σήμερον δέ έκ τοΰ λόγου τοΰ έκφω- 

νηθέντος παρ’ αύτοΰ κατά τήν ημέραν τών γενεθλίων τοΰ 

Βασιλέως άπανθίζομεν τά ακόλουθα. « Πάντοτε πανηγυρί- 

ζουσιν όσοι άκούουσι τήν φωνήν τών πραγματων. Ποια ήμε

ρα δέν είναι πανηγυρική; Ποιον φαινόμενων δέν είναι λαμ

πρόν; Πότε ό ήλιος δέν είναι γλυκύς; Π  τε ύ κόσμος δέν 

είναι τερπνός καί ώραΐος; Πάσα ήμερα και ωρα και στιγμ/ι 

είναι τό γινόμενον ό'λων τών άλλων. Εκαστον μόριον τοΰ 

παρόντος φέρει έν έαυτω τήν έκτίμησιν όλου τοΰ παρελθόν

τος. Ο,τι πατώ καί βλέπω καί νοώ, γή και οριζων τής γης, 

ίδέαι καί αναμνήσεις καί προσδοκίαι τοΰ παροντος, τοΰ π α 

ρελθόντος καί τοΰ μέλλοντος τών εθνών, είναι αύτό τό από

λυτον μέτρον τοΰ ώραίου και ΰψηλοΰ. Εκτάσεις και υψώσεις 

τών έπιπέδων καί τών βουνών σου, ώ γηραιόν καί μέ τό^
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χρόνον συνήλικον χθόνιον έ'^αρος! Βοή τών κυμάτων του, ο» 

θάλασσα, καί συριγμό; τών ανέμων σου· χρόνοι τοΟνίρωϊσμοΰ, 

και εποχαι ίστορικαί, καί ήμέραι τής δο'ξη;, εγώ ακούω καί 

γνωρίζω τ ί εξηγούνται μεγαλοφώνως. Διάλεκτον μεταφυσι

κήν λάλου σι, καί τήν ιδέαν του απείρου καί τελείου μας ά- 

ναπτύσσουσιν ημέραν εξ ημέρα;. Εικόνες εκείνης καί αντίτυ

πα, φέρουσι τοό; χαρακτήρας της αρχετύπου καί παραδειγ

ματικής ιδέας, καί εί; νόας μεγαλοφυείς τήν διατυπα'νουσιν. 

Εκεί, εις το καθαρόν καί διαυγές της διανοία; καί φαντασία; 

.ων, γιν^,.αι Γ\ αν^ανακλασι; όλων τών καθολικών φαινομέ

νων και νοουμένων, κινήσεω; καί επιρροή; τοΰ ούρανοΰ, καί 

των όρωμένων επί γή; αποτελεσμάτων τη ;. » ϊ ά  λοιπά τοΰ 

Λογου αποσιωπώμεν ώ; κατώτερα, καί μάλλον επεξηγημα

τικά και πλατυντικά τών ουσιωδών τούτων εννοιών τοΰ συγ

γραφεω;. Εκεί δ άπαντώνται καί κακοζηλότερά τινα, οία 

τα ά θάνατος θάνατος τών αθανάτων, χαΐ ανίκητος νίκη 

τών άπκήτων, καί ά'λλα, τά οποία έπεΟυμούσαμεν ήμεί; νά 

/ίσαν λάθη σχεδιασματο; η αντιγραφή;. Ολω; δέ ό καλό; 

και αγαπητό; ΙΙαλααα; άγαπα εί; τά; εκφωνήσει; του τάς 

μεταφυσικά; καί άφηρημένα; εφόδου;, καί άλλεται προς τήν 

διαρσιν καί τήν^στίαν τοΰ μεγάλου φωτδ;, δεξιάν έ'χων άε- 

τιδέως φύσιν. Λλ), χρηζει καί φίλου άξίου όπωσοΰν έαυ- 

του, δια να άποτρέπη ένίοτε τήν πτήσιν του άπό τά μεθόρια 

του κενοΰ, προ; τά οποία φΟάν;ι μέ ροίζον πτερύγων παρά 

δοξον, έλκων διαχεομένην παρασκευήν, καί τήν υπερβολήν 

συμπληττων τών ονομάτων. Εγγΰ; τοΰ ώραίου, γνωστόν ότι 

πολλακι; κεΐται τό χιμαίρειον καί τερατώδες, πλησίον τοΰ 

υψηλού, τό άπόκρημνον καί ολισθηρόν, καί ΰπό τόν ήλιον 

αϋτον, τό ΐκαρειον πάΟο;. Καί δείται άρα ό αγαθό; Παλαμά; 

χαλινού μάλλον £ κέντρου, άλλως τε, καί οικοΟεν δυνάμενο;

νά άναμνησδή ποίων αθλίων εποχών κάι συγγραφέων <ηϋ} ■ 

θη γεννήματα εινε αί παρόμοιαι παοηχηματικαί και παοωνο· 

μαστικαί, κατεσχηματισμέναι καί παρακεκινδυνευμέναι με- 

λέται· ό'Οεν καί μάλιστα φευκτέαι γίνονται παρ' αύτώ. Τί δέ 

άλλο προχειρότερον εί; του; συγγράφοντας των λογίων, ή σω- 

φ ρ ο ν ιό κ ώ τ ε ρ ο ν π α ρ ά  τό,« πω; άραγε ήΟελον γραψή λρ^οτέ- 

λη;,ή Πλάτων, η Δημοσθένη;,ηΞενοφών;ή πώςήθελονκρινη τα 

ήμέτεραή εκείνοι, ή οί δαιμόνιοι τεχνογράφοι, Σταγειριτη;, και 

Διονύσιος, και Λογγίνος, καίΕρμογένης, η οί ενδοξοτατοι των 

συγ/ρόνων καί μεταγενεστέρων; » Δίκαιον δε εινε ο έυφυη; 

διδάσκαλο; νά μα; συγχωρη'ση τήν τοσαύτην παρρησ ίαν, 

καί φίλιον ουσαν, καί προ; τό άρ .ιώτερον ίιεγειρουσαν τήν 

ηδη περιοΰσαν αΰτώ δεινότητα, /άοιν τή; ίδια; εαυτου δο- 

ξης, καί / άριν ,τής νεολαίας, ταύτόν είπειν, τή ; πατριδο;· 

Διότι πολλά αγάλματα καί μαιεύματα άξια τοΰ ο’ίκου τοΰ 

ίωφρονίσκου και τή ; Φαιναρέτης, καί λόγου; δηλονότι και 

μαΟητά; έλπίζομεν, θεοΰ συναιρομένου, από τά; ακαμάτου; 

καί καλλιτέχνου; παλάμα; τοΰ πολλών Παλαμαδων, διδα

σκάλων καί ε υ ερ γ ετώ ν  τή ; Ελλάδο;, έκγόνου διδασκαλου,

Δημητρίου ΙΙαλαμα.
1 -  6  πατήρ τή ; Ινασκευή;1 τών γραφέντων παρά τοΰ 

Κ . Σουρμελή, νΰν ταγματάρχη; Κ. ΚάρποΓ Παπαδοπούλα;, 

περί ή ; έπραγματεύθημεν εί; τό προηγούμ’.νον φυλλάδιον, 

μα; παρεκάλεσε νά σημειώσωμεν ότι ό όδυσσευ;, μετα τα 

νομοθετηθέντα περί τοΰ στρατιωτικού παρα τή; έν Α^ρει 

Εθνική; ϊυνελεύσεως, δεν έΟανάτωσε πλέον ούδένα άκρίτω;.

Κατάλογο; συνδρομητών οϊτινες ΰπεγράφησαν, έλαβον 

τά φυλλάδια τοΰ Θεατού, τά άνέγνωσαν, τά έκράτησαν, και
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πολλάκις άπαιτηθέντες, δέν έπλη'ρωσαν τήν συνδρομήν των. 

Χρεως-οΰσι δέ εξαμηνίαν, μεΘ’ ήν έπαύσαμεν να τους ςχλ- 

λωμεν το έκδιδο'μενον.
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