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ΛΟΓΟΣ
εκφωνηθείς ύπδ Γ. Κ. Παπά τή Β'. Κυριακή τών 

Νηστειών έν Άϊδινίφ 6 Μαρτίου 1867.
«"Ος γάρ άν έπαισχυνθή με, καί τού; εμού; λόγους έν τή 

» γενεά ταύτη τή μοιχαλίδι χαί άμαρτωλώ, και ό υίος τοΰ άν- 
» θρώπου έπαισχυνθήσεται αύτόν, δταν έλθη έν τή δόξρ αύτοΰ 
» μετά τών’Αγγέλων τών ‘Αγίων.» (Μάρκ. ή.).

Ώ πόσον φοβεροί εΐνε οΰτοι οί λόγοι τοΰ Κυρίου, οί διά τοΰ 
Μάρχου πρός ήμϊς απευθυνόμενοι 1 « όποιος άπό ΰμά; (λέγει 
σήμερον μεγαλοφώνως ό Κύριος) θέλει έντραπή δι’εμέ, καί 
οέν θέλει τολμήσει νά μέ γνωρίση ενώπιον τών ανθρώπων ’ 
δστις δέν θέλει ομολογήσει έμέ χαί τούς ούρανίους μου λόγους 

ΜΕΝΤ0Ρ3Σ Τόμ. Β'. Τεύχος ΙΘ'. 

έμπροσθεν ταύτης τής διεφθαρμένης καί αμαρτωλής γεννεάς 
β δς γάρ άν έπαισχυνθή με και τού; έμούς λόγους έν τή γε~ 
νεα ταύτη τή μοιχαλίδι και άμαρτωλφ. » ο τοιοΰτος α; η,εύ- 
ρη άπό τώρα, δτι δέν τον γνωρίζω πλέον διά μαθητήν μου ! 
δτι θέλω τόν καταφρονήσει καί έγώ, δταν έλθω έν τή δόξη τοΰ 
Πατρός μου" δταν συνοδευόμενος άπδ τούς άγιους Αγγέλους 
μέλλω νά άνταμείύω τού; γνησίους οπαδούς μου χαί τούς 
πιστούς μου μαθητάς. « Καί ό υιός τοΰ ανθρώπου -έπαισχυν- 
θήσεται αύτόν, δταν ελθη έν τή δό,η του [Ιατρό; αύτοΰ μετά 
τών ’Αγγέλων τών ‘Αγίων» ! Ιδού, άγαπητοί μου άδελφοί, 
ή φοβερά καταδίκη τήν οποίαν προκηρύττει ό υίος του Θεού 
είς όλους εκείνους, οΐτινες δέν άγωνίζονται έν τή μοιχαλίδι 
ταύτη γεννεά νά δοςάσωσι τό άγ.όν του όνομα, καί νά έχ·- 
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πληρώσω»', τάς θείας του έντολάς 1 άλλά διά μίαν άνόητον 
και παράκαιρου δειλίαν ή άγνοοϋσιν, ή καταιοοονοΰσιν, η 
δέν όμολογοΰσιν εύτόλμως ενώπιον τοΰ κόσμου καί τούτου 
"οΰ διεφθαρμένου αΐώνος τά μεγαλεία τού Κυρίου ήαών, 
κα'ι τάς αφάτους ευεργεσίας του. καί τούς ιερούς του λόγους I 
ολοι οΰτοι, λέγει ό Κύριος, ώς ανάξιοι υίο'ι τοιούτου οΰοανίου 
πατρός καί ως αχάριστα πλάσματα τοιούτου δημιουργού, θέ- 
λουσι λάβει τήν καταισχύνην ένώπιον δλου τοΰ παραδεί
σου, ώστε νά μή γνωρισθώσιν, άλλά μάλιστα και νά κατα- 
φρονηθώσιν άπό τον υιόν τοΰ άνθρώπου, δταν έλθη έν τή 
δόξη τοΰ πατρός αυτού μετά τών Αγγέλων τών αγίων. 
Άλλά πού θέλουσιν υπάγει οί δυστυχείς οΰτοι, δταν έξοοι- 
σθώσιν άπό τήν παρουσίαν τοΰ θεού ; Θέλουν καταβυθισθή 
εις τήν αιώνιον κόλασιν καί είς τά βάραθρα τοΰ φδου 1 θέ
λουν ακούσει τήν τρομεράν έκείνην άπόφασιν άπό τδν δικαιό- 
τατον τούτον κριτήν «πορεύεσθε άπ’έμοΰ οί κατηραμένοι εις 
τδ πΰρ τδ αιώνιον», θέλουσιν έν έν'ι λόγφ βασανισθή μέ 
τάς ανεκδιήγητους βασάνους τής κολάσεως είς δλην τήν αι
ωνιότητα έμοΰ μέ τούς δαίμονας, τάς πράξεις τών όποιων έ- 
μιμήθησαν είς τήν ζωήν ! Τοιοΰτον εινε τδ τέλος δλων τών 
αμετανόητων αμαρτωλών, καί ή κόλασις εινε ή αιώνιος κα
τοικία δλων τών παραβατών τών θείων έντολών ! Περί ταύτης 
τής τρομεράς υποθέσεως παρουσιάζομαι σήμερον είς τήν ύμε- 
τέραν χριστιανικήν άγάπην νά ομιλήσω, διά νά έμπνεύσω 
πρδς υμάς μεγίστην φρίκην πρδς τήν αμαρτίαν, ήτις ρίπτει 
τδν άνθρωπον είς τοιούτους άδιεξόδους βυθούς ! θέλω προσπα
θήσει, δσον δύναμαι, νά σάς δώσω μίαν τελείαν ιδέαν τής 
αμαρτίας και τής κολάσεως, τά όποια ευκόλως μέν προιοέ- 
ρομεν, αλλά δυσκόλως έννοοΰμεν, καί δέν έμβαθύνομεν είς τά 
εμπεριεχόμενα αυτών. Τότε θέλετε κρίνει μόνοι σας, πώς 
πρέπει νά ύνομάσωμεν εκείνον τδν χριστιανόν, δστις δέν 
λαμβάνει τά ισχυρότερα μέτρα, διά νά άποφύγη τόσον με
γάλα δεινά.—Λοιπόν, άγαπητοί, δύο εινε τά αντικείμενα, εις 
τά οποία ή σήμερον ομιλία μου θά περιστραφή. ά.) ‘Η άααο- 
τία καί ή έκ ταύτης αναπόδραστος κόλασις. κα'ιβ'.) ‘Η τα
χεία τής αμαρτίας καί τής κολάσεως άπαλλαγή, δηλ. ή 
έξομολ,όγησις.

Άλλά κα'ι περί τών δύο τούτων υποθέσεων πώς δυνήσομαι, 
φιλανθρωπότατε ιατρέ, έγώ ό ανάξιος, ό παράλυτος τή αμαρ
τία, νά κινήσω τήν άσθενή μου γλώσσαν ; Γινώσκων δμως 
« ώς πολύ τδ έλεος τής χρηστότητας Σου, Κύριε,» θαρρών 
προσέρχομαι Σοί τώ ούρανιφ βασιλεϊ και Δεσπότη, κα'ι δέο
μαι Σου διά τήν θεραπείαν τοΰ λαού Σου, μή με στερήσης, 
Δέσποτα, τής ουρανίου χάριτος Σου, άλλ’ ενδυνάμωσαν με, 
καί δδς έμοί μέν τφ _άναξίφ δούλφ σου πνεύμα σοφίας, τοίς 
δέ ακροωμένοις τούτοις, τώ πιστώ Σου λαώ, πνεΰμα συνέσεως, 
όπως οί λόγοι μου έπενέγκωσι τή*  προσδοκωμένην ώτέλειαν.

« Καί έρχονται πρδς αύτδν φέροντες παραλυτικόν, αίοό- 
» μενον ύπδ τεσσάρων" ίοών δέ ό ’Ιησούς τήν πίστιν αύτών 
» λέγει τω παραλυτικφ : τέκνον, άφέωνταί σοι αί άααοτίαι, 

έγειραι, άρον τδν κράββατόν σου καί ύπαγε εις τδν οικόν σου» 
(Μάρκ. β’.).

‘Ο άνθρωπος άγαπητοί, γινώσκετε, δτι εινε σύνθετος έκ 
ψυχής καί σώματος" κατά συνέπειαν δέ καί τά παθήματα 
εινε διττά, σωματικά καί ψυχικά" τδ εν δέ έπιδρφ εις τδ άλλο, 
δηλ. δταν τδ σώμα άσθενή, άσθενεΐ καί ή ψυχή, καί άντίς-οό- 
φως" αλλά άς έξετάσωμεν τώρα καί ώς νουνεχείς άνεύρωμεν 
τα αίτια τών τοιούτων νοσημάτων έπί τοΰ σημερινού παοα- 
λυτικοΰ, τδν όποιον ή έκλεκτή νύμφη τοΰ Χριστού, ή ιερά 
ημών έκκλησία μάς φέρει είς τδ μέσον σήμερον.— “Ο στις ών 
παράλυτος ού μόνον κατά τάς σωματικάς άλλά καί κατά τάς 
ψυχικάς δυνάμεις, ήδύνατο νά είπη έκεινα τά λόγια τοΰ προ
φήτου Δανιήλ « έστράφη τά εντός μου έν έμοί, καί ούχ’ ύπε- 
λείφθη έν έμοί ισχύς.» (Δαν. β’.).

Κατά τούς ιατρούς ή μέν παράλυσις τοΰ σώματος προξε- 
νεϊται εις τδν άνθρωπον, όπόταν είσδύση είς τά νεύρα βλα
πτικός τις χυμός, δστις τά όργανα αύτά τής κινήσεως κατα- 
μαραίνει, καί ουτω καθίστησι τδν άνθρωπον νεκοδν ζώντα, 
επειδή δέν δύναται ούδεμίαν λειτουργίαν νά έκτελέση. Κατά 
δέ τούς ιερούς διδασκάλους τής έκκλησίας μας ή τής ψυχής 
παράλυσις προέρχεται άπδ τδν δυσώδη χυμόν τής αμαρτίας 
καί τάς άπατηλάς ήδονάς τοΰ διεφθαρμένου τούτου αΐώνος, 
αίτινες άμα είσδύσωσιν εις τήν ψυχήν, τήν καθιστώσιν άκη- 
διώσαν, άμελή καί κειμένην εις τδν κράββατόν τής παοαλυ- 
σίας χωρίς νά δύνηται ποσώς κάν νά κινηθή πρός τι σωτη- 
ριώδες έργον. Άλλ’ ίσως τις έξ ύμών μέ έρωτήση: τί έστίν 
αμαρτία ; λέγω λοιπόν, δτι εινε άπειρος άναισχυντία I άπει
ρος άχαριστία ! Ναί, άδελφοί ! καί ιδού έξηγοΰμαι. ‘Ο θεός 
εινε τδ άπειρον καί αιώνιον άγαθόν" δταν λοιπόν ποάττης τήν 
αμαρτίαν, ύβρίζεις τδν θεόν, καί τοΰτο, διότι δέν τδν αίσχύνε- 
σαΐ" αρα ή είς τδ άπειρον αμαρτία εινε καί άπειρος άναισχυν- 
τια ! ‘Η αμαρτία εινε κα'ι άπειρος άχαριστία" ναί 1 ‘Ο θεός 
εινε ό εύεργέτης ημών" αύτδς μάς υιοθέτησε διά τοΰ Αγίου 
Βαπτίσματος 1 αύτδς μάς έξηγόρασεν έκ τής κατάοας τοΰ νό
μου, γενόμενος αύτδς ύπέρ ήμών κατάρα, καί άνενέγκας τάς 
ιδίας ήμών αμαρτίας, καί τόσας άλλας εύεργεσίας έπεδαψίλευ- 
σεν εις ήμάς '· “Οταν λοιπόν άμαρτάνωμεν, λησμονοΰμεν τήν 
ώραν έκείνην τάς εύεργεσίας του, άθετοϋμεν τήν άγάπην του, 
καταπατοΰμεν τδ αίμά του τδ ρεΰσαν ώς κρουνός άφέσεως 
εκ τής τοΰ μονογενούς αύτοΰ Υιού ζωηρρύτου πλευράς, καί κα- 
ταφρονοΰμεν τδ Εύαγγέλιόν του 1 Έν έν'ι λόγφ δεικνυόμεθα 
αχάριστοι πρδς τδν θεόν τδν πλάστην καί δημιουργόν ήμών*  
αρα ή αμαρτία εινε καί άπειρος άχαριστία 1

Διά τδ βάρος τής τοιαύτης άχαριστίας, (τής αμαρτίας λέ
γω) δλος λύπη, όλος κατήφεια, έν τώ πανευβοοσύνω τής 
Γεθσημανή κήπφ ό υίδς τής Παρθένου έφώνει ποδς τούς πε- 
φιλημένους αύτοΰ μαθητάς «περίλυπος έστιν ή ψυχή μου 
εως θανάτου, μείνατε ώδε καί γρηγορεΐτε μετ’ έμοΰ. »— 
‘Ο Ιούλιος Καϊσαρ, αγαπητοί, δτε άναμεταξύ τών ιοονέων 
του είδε καί τόν Βρούτον, δν ήγάπα ώς υιόν του, είπε «Καί 

σύ, τέκνον Βρούτε ; » και ταΰτ’ εΐπών έκαλύψατο μέ τήν χλα
μύδα τδ πρόσωπόν, ΐνα μή βλέπη τήν τόσην αχαριστίαν, 
τήν όποιαν έφοβήθη περισσότερον άπδ τδν θάνατον. Άλλ α- 
ράγε καί εις ήμάς. άγαπητοί, δταν άδικώμεν τούς πτωχούς, 
δταν μέ παντοίους τρόπους άρπάζωμεν τδ ξένον πράγμα, όταν 
βλασφημώμεν, έπιορκώμεν, κατακρίνώμεν τδν αδελφόν μας, 
βλέποντες τδ κάρφος τδ εις τδν οφθαλμόν του, τήν δέ έν τώ 
ήμετέρφ οφθαλμώ δοκόν μή βλέποντες, αρά γε δέν άμαρ- 
τάνομεν εις τδν θεόν, κα'ι δέν δεικνυόμεθα αχάριστοι ; αρά γε 
τότε δέν λέγεται άνωθεν, δπερ καί εις τδν Βρούτον «Καί συ 
τέκνον;» Βεβαίως. ‘Η αμαρτία εινε ή δύναμις έκείνη η α- 
πογυμνοΰσα τήν ψυχήν τής θεοϋφάντου έκείνη; στολής, ήν 
ένεδύσατο έν τή αγία Κολυμβήθρα ! εινε ό βλαπτικός χυμός 
ό φαρμακεύων τά ζωτικά τής ψυχής νεύρα καί καθιστών 
αύτήν όντως παράλυτον καί ε’ς τδν κράββατόν τών ήδονών 
κειμένην ! εινε ή άπωστική έκείνη δύναμις ή ωθούσα τδν 
άνθοωπον εις τδ βάραθρον τής άπωλείας, εις τήν αιώνιον 
κόλασιν ! εινε τέλος πάντων ή παραίτιος τοΰ νά άποστρα- 
φωμεν καί άπαλλοτριωθώμεν άπδ τδν θεόν, δπερ κατά τδν 
θειον Χρυσόστομον εινε βαρύτερον καί αύτής τής αιωνίου κο
λάσεως «θεού γάρ άλλοτρίωσις καί άποστροφή καί τών 
» έκεΐσε προσδοκωμένων κολάσεων βαρύτερόν εστι τώ πε- 
» σόντι. » (όμιλ. κδ'. Ματθ.). Άφοΰ δέ, άγαπητοί, ώμιλή- 
σαμεν περί αμαρτίας, ύπολείπεται ήμϊν νά όμιλήσωμεν ήδη 
καί πεοί τή; έκ ταύτης προερχομένης αιωνίου κολάσεως. 
‘Η κόλασις, άδελφοί, εις τήν οποίαν εμβάλλει ό άνθρωπος 
αύτδς εαυτόν ποάττων τήν αμαρτίαν, ή κόλασις, λέγω, εινε 
ό τόπος δλων τών δυστυχιών, τδ κέντρον τών άπειρων βα
σάνων I εινε ή αιώνιος κατοικία τών δαιμόνων καί τών κακο
ποιών άνθρώπων I εινε ό τόπος, ένθα ό τής δικαιοσύνης 
“Ηλιος ούδέποτε άνατέλλει I έκεϊ βασιλεύει μία αιώνιος άτα- 
ξία καί ταραχή ! εκεί ό σκώληξ ό άκοίμητος κατατρώγε; 
τά σπλάγχνα τών έγκατοίκων I τδ πΰρ τδ αιώνιον κατακαίει 
άκαταπαύστως καί τάς ψυχάς καί τά σώματα, χωρίς καί ποτέ 
νά τά καταδαπανφ 1 1Η κόλασις εινε ό τόπος ό ήτοιμασμένος 
άπδ ενα δικαιότατου θεδν πρδς τιμωρίαν δλων έκείνων, οΐ- 
τινες διά τών βδελυρών αύτών πράξεων έπησχύνθησαν τδν 
θεδν «έν τή γενεφ ταύτη τή μοιχαλίδι καί άμαρτωλφ ! » 
Είνε ό τόπος έκεΐνος, ένθα οί ύπερήφανοι θέλουσιν αιωνίως 
ταπεινωθή, οί φιλάργυροι θά ύποστώσι τήν μεγαλειτέραν πε
νίαν, οί φιλήδονοι θέλουν δοκιμάσει τάς πλέον δδυνηράς πλη- 
γάς καί οί άσεβεϊ; καί καταφρονηταί τής ίεράς ήμών θρησκείας 
καί τής άμωμήτου ήμών Πίστεως θέλουσι τότε ύ.τοφέρει, 
δσα άνθρώπινος γλώσσα δέν δύναται νά διηγηθή ! ‘Η ψυχή 
θέλει χωοισθή αιωνίως άπδ τδν θεόν, άπδ τήν συντροφιάν 
τών ’Αγγέλων καί τών μακαρίων, άπδ τήν χαρμόσυνον κα
τοικίαν τής ούρανίου βασιλείας, άπδ τά άφατα άγαθά τοΰ 
Παραδείσου, καί θέλει εϊσθαι ήναγκασμένη νά ύποφέρη άπδ 
τούς αιμοχαρείς δαίαονας, δσα ή παράνομος μανία των τοϊς 
υπαγορεύει 1 Άλλοίμονον 1 καί τρίς άλλοίμονον εις τδν δφΐς 

λάβει τήν δυστυχίαν νά δοκιμάση έμπράκτως τί έστι κόλα- 
σις ! Άλλοίμονον, άγαπητοί, εις τδν δστις προσμένει, όταν 
πέση είς αύτήν, νά λάβη μέτρα σωτηρία; I Διότι τότε όλα 
εινε ανωφελή καί μάταια" καί τότε θέλει άναγκασθή νά 
όμολογήση καί άκουσίως, δσα ή Πίστις σήμερον τδν διδά
σκει.— Φρικιώ" άδελφοί, άναλογιζόμενος τδν φοβερόν αυ
τόν τόπον τής καταδίκης τών αμαρτωλών, δηλ. τήν κόλα- 
σιν. Διότι άφ’ οίονδήποτε μέρος καί 2ν τήν παρατηρήσω- 
μεν εινε τρομερά, καί ολα τά αύτής άντικείμενα έμπνέουσι 
μεγίστην φρίκην καί είς τά πλέον δυνατά πνεύματα. Άλ
λ’ δπερ τήν καθιστά μάλιστα τρομερωτέραν εινε τδ άσβε
στου καί αιώνιον πΰρ, ή αίωνιότης καί ή επίμονος διαμονή 
δλων τών βασάνων, καί τδ αμετάβλητον τής καταστάσεων 
τών κολαζομένων, τά όποια παρακαλώ, άγαπητοί, νά σκε- 
φθώμεν τώρα ολίγον πρδς μεγίστην ωφέλειαν ήμών, διά νά 
τά άποφύγωμεν διά παντός.

« Πορεύεσθε άπ' έμοΰ οί κατηραμένοι εις τδ πΰρ τδ αιώ
νιον » εινε ή τρομερά καταδίκη, άδελφοί, ήν θά προφέρη κατά 
τών αμαρτωλών μέ δργίλ.ην φωνήν ό δικαιοκρίτης θεός έν 
έκείνη τή ήμέρφ, δταν καθίση έπί θρόνου δόξης κρϊναι τδν Κό
σμον. Καί τφ δντι άλλη μεγαλειτέρα βάσανος άπδ τήν τοΰ 
πυοδς δέν ήμπορεϊ νά δοθή ! Αΰτη ή διά πυρδς βάσανος ύφ’ 
δλων τών λαών ένομίσθη ή πλέον φρικτοτέρα καταδίκη, 
καί διά ταύτης έτιμώρουν τούς μεγαλειτέρους κακούργους. 
Άλλ’ έάν έδώ',εις τήν γήν ή τοιαύτη βάσανος ήνε τόσον φρι
χτή, αρά γε πόσον θέλει εϊσθαι φρικτοτέρα έκείνη ή διά τοΰ 
αιωνίου πυοός, καί μάλιστα άφοΰ έκεϊνο τδ τής κολάσεως πΰρ 
ούδεμίαν έχει ομοιότητα πρδς τδ γήινον ; Τδ μέν πΰρ τή; γής 
έδόθη εις τδν άνθ ρωπον διά νά τδν θερμαίνή καί τδν φωτίζη" 
άλλά τδ πΰρ τής κολάσεως έπενοήθη άπδ ενα δικαιοκρίτην 
θεόν, ποδς τιαωοίαν, κατάκαυσιν καί βάσανον τών αμαρ
τωλών I Τδ γήινον πΰρ έχει τήν ιδιότητα νά καταδαπανά 
πάν τδ είς αυτό έμπεσόν" τδ δέ πΰρ τής κολάσεως έχει τήν 
ιδιότητα νά κατακαίη μέν άπειράκις περισσότερον καί νά δια— 
τηρή ένταυτφ δσα μέλλει νά κατακαίή, ΐνα καταστήση τήν 
βάσανον καί σφοδροτέραν καί αιώνιον. Τδ πΰρ τής γής ένώ 
καίει φωτίζει τουλάχιστον, άλλά τδ πΰρ τής κολάσεως ένώ 
κατακαίει τόσον ισχυρά, διαχέει ένταυτφ καί πυκνότατου σκό
τος, καί άλλα; χείρονας ιδιότητας έχει αύτό τδ φοβερόν τής 
κολάσεως πυρ I Άλλ’ ίσως μοί εϊπη τις" Καί πώς εινε δυνα
τόν τοΰτο, νά γίνη ; Τά άδύνατα λοιπόν, λέγω εις τον τοι- 
οΰτον, παρά άνθρώποις δυνατά έστι παρά τφ Θεφ. Άλλά 
μή γάρ αΰτη εινε ή μόνη καταδίκη, ήν θά ύποστώσιν οί άμε— 
τανόητοι αμαρτωλοί; Καί τόσαι άλλας βάσανοι, δλα τά κο
λαστήρια, δσα έφεΰρον οί άνθρωποι οιά νά τ'.μωρήσωσι τους 
κακούργους είς δλους τού; αιώνας" δλα τά βάσανα τών δια
φόρων άσθενειών, δλα τάάλλα κακά τής γής, συγκρινόμενα 
ποδς τήν παραμικράν βάσανον τής κολάσεως, εινε ουοέν" διότι 
έκεϊνα μέν πρόσκαιρα, ταΰτα δέ αιώνια" έκεϊνα πρός διόρθω- 
σιν καί νουθεσίαν, ταΰτα δέ πρδ; ποινήν καί καταδίκην . Πά- 
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■λιν, δλα τά δεινά τής γής, δσον φοβερά χαΐ άν ήνε, έχο- 
μεν έλπίδα νά παύσουν τούλάχιστον μετά θάνατον άλλ'είς 
τήν κόλασιν θέλουν υποφέρει οί κολασμένοι δλα; συγχρόνως 
τάς βασάνους και αιωνίως, χωρίς νά έχωσι τήν παραμι
κρόν έλάφρωσιν ή ελπίδα απαλλαγής ή μεταβολήν. Και 
τίς δύναται νά τούς παρηγόρησή ή νά τούς έλαφρώση ; άοά 
γε θέλουσι κάμει τοΰτο οί "Αγγελοι ή οί δίκαιοι ή ό Θεός ή 
οι δαίμονες ή οί σύνδουλοί των αμαρτωλοί ; όχι βέβαια, 
άλλ άπ έναντίας δλοι αύτοί θέλουν αυξάνει τάς βασάνους 
των.—Οί μεν άγιοι άγγελοι θά βοώσιν είς τόν Θεόν άκατα- 
παύστως, ζητοδντες έκδίκησιν εναντίον τοιούτων αμαρτωλών, 
οιτινες ύβρισαν άναισχύντως είς τήν γήν τό Θειον του όνομα, 
οιτινες κατεχράσθησαν τάς άφατους αύτοϋ εύεργεσίας 1 οί δέ 
δίκαιοι δλοι προεξάρχοντος τοΰ ’Αβραάμ θά βοώσι κατ' αυ
τών. ‘Ό Θεός μακράν άπό τοΰ νά έξιλεωθή άπό τά δάκουά 
των, απ’ εναντία; θέλει στήσει πρό οφθαλμών των τόν ς·αυ· 
ρόν τοΰ Μονογενούς αυτού υίοϋ καί θά ζητή έκδίκησιν διά τό 
πολύτιμον αύτού αίμα χύνομενον ματαίως είς τήν γήν διά 
τοιούτους άμετανοήτους αμαρτωλούς. Οί δέ δαίμονες μέ τούς 
όποιους συγκατοικούσι καθ’ έκάστην στιγμήν θά μαίνωνται 
εναντίον τοιούτων πλασμάτων οί δέ δμοιοί των άυιαρτωλοΐ 
θέλουσιν έλέγχει άδιακόπως αύτούς διά τάς αίσχροπραξίας, 
τάς παρανομίας και τά άλλα κακά, δσα έγένοντο αίτια της 
κολάσεως άμφοτέρων. Έλπίζουσιν άρά γε μέ τόν καιοόν, δτι 
θέλουν τά συνειθίσει ςΆλλά τό δυς-ύχημα εΐνε, δτι τά δεινά τής 
κολάσεως έχουσι και τήν ιδιότητα τού νά φαίνωνται πάντοτε 
νέα.—Ίσως δέ πάλιν μέ έρωτήσητε, άγαπητοί. «"Εως πότε 
θέλουν υποφέρει δλα ταΰτα ;» Λέγω λοιπόν εως οΰ υπάρχει ό 
Θεός, τόν όποιον μέ τάς αμαρτίας των ύβρισαν. Πότε θέλουν 
τελειώσει; Ποτέ. « Και ό καιρός αύτών, λέγει ό ίδιος Θεός, 
έσται ει; τόν αιώνα.» « Πορεύεσθε είς τό πΰρ τό αιώνιον. » 
Ήξεύρετε άδελφοί, τί θέλει νά εΐπη αιώνιον ; δπερ δέν 
έχει ποτέ τέλος. Καί διά νά εννοήσητε τό άτελεύτητον τής 
κολάσεως, παρακαλώ, δότε μικράν άχρόασιν είς τάάκόλουθα.

Άς ύποθέσωμεν διά μίαν στιγμήν, οτι ό Θεός άπεφάσισε 
νά γεμίστ; δλον τοϋτον τόν κόσμον από γής μέχρις ήλιου, 
άπό άμμον τής θαλάσσης, καί νά είπη είς ενα κολασμένο^ 
άααοτωλόν « δτι τότε θά σέ ελευθερώσω άπό τά βάσανα, δταν 
όλην ταύτην τήν άμμον τήν εΰρισκομένην εις τήν γή ν μετα
κόμισές είς δ μέρος ήθελον σέ διορίσει' πλήν μέ ταύτην τήν 
συμφωνίαν άφοΰ μετακόμισές εν σπυρίον άμμον, νά κολάζησα; 
εκατόν έτη, καί μετά τήν παρέλευσιν τούτω ν νά μετακομίζεις 
τό δεύτερον, και πάλιν νά κολάζησαι άλλα εκατόν έτη διά νά 
μετακόμισές τό τρίτον, καί οΰτω καθ’ εξής νά μετακόμιζες 
άνά εκατόν έτη άπό έν σπυρίον ύπήρχεν έλπίς, άγαπητοί, νά 
τελειώσέ αύτό τό έργον ■ Μάλιστα’ καί αναριθμήτους άλλους 
κόσμους πλήρεις άμμου ήδύνατο ό τοιοΰτος αμαρτωλός νά 
έκκενώση, καί δμως αύτός νά εύρίσκηται πάντοτε είς τήν 
αρχήν τών βασάνων του' διότι ή κόλασις εΐνε αιώνιος καΐ δέν 
εχει ποτέ κανέν τέλος. Άλλ' εΐνε δυνατόν τό σώμα καί ή ψυχή 

τού άνθρώπου νά υποφέρωσι δεινά είς τήν άπέραντον ταύτην 
αιωνιότητα ; Είς ήμάς μέν φαίνεται αδύνατον, άλλ’ είς τόν 
παντοδύναμον Θεόν εΐνε δυνατόν. Άλλά, πώς Θεέ μου ! δέν 
εύσπλαγχνίζεσαι καί τά τρισάθλια ταύτα πλάσματα τά δδυνώ- 
μενα έν τή κολάσει I Δέν ενθυμείσαι τά άρχαϊα έλέη σου 1 
Δέν εΐνε ικανά τόσα άπειρα δάκρυα καί τόσοι αναστεναγμοί 
παντ οτεινοΐ νά έξιλεώσωσι τήν οργήν σου I Θεέ πολυεύ- 
σπλαγχνε, υποφέρεις μέ αδιαφορίαν τόσα πάμπολλα καί άκα- 
τάληπτα δεινά ! Άλλά τίνα άπάντησιν είς δλα ταΰτα δίδει 
ο Θεός ; « Καΐ έσται ό καιρός αύτών εις τον αιώνα » Πορεύε
σθε εις τό πΰρ τό αιώνιον ! Τόσον σκληρός λοιπόν εΐνε ό θεός ; 
*Οχι, όχι, άγαπητοί'άλλ' είς δλα του τά προσόντα ό Θεός 
εΐνε τέλειος καί είς δλους τούς λόγους του αληθής. Καί καθώς 
έδώ εις τήν γήν ή εύσπλαγχνία του καΐ ή ύπομονήτου δέν 
έχουσιν δρια, καΐ τόσον πολυχρονίως άναμένουν τήν μετά
νοιαν τοϋ αμαρτωλού, ώστε καΐ αύτοί οί δίκαιοι έν Ούρανφ 
σκανδαλίζονται διά τήν άκατάληπτον ταύτην φιλανθρωπίαν 
καί υπομονήν του, οΰτω καΐ είς τήν κόλασιν ή δικαιοσύνη 
του δέν έχει δρια. Τοιούτον καΐ τοσοΰτον φοβερόν εΐνε αύτό 
τό αιώνιον βάραθρον τής κολάσέως, ένθα υπάρχει τό πΰρ τό 
αιώνιον, τό σκότος τό εξώτερον, ό σκώληξ ό άκοίμήτος καί ό 
βρυγμός τών όδόντων 1 ένθα ή τής αμαρτίας δύναμις ωθεί τούς 
αμαρτωλούς! Άλλά πώς δυνησόμεθα νά άποφύγωμεν τόν 
φοβερόν αύτόν τόπον τής καταδίκης ; δταν δέν άμαρτάνωμεν. 
Καί πώς δυνάμεθα νά μή ύποπέσωμεν εις τήν παραλύουσαν 
τάς ζωτικάς δυνάμεις τής ψυχής αμαρτίαν : Πολύ εύκολος ό 
τρόπος εΐνε, άγαπητοί, νά άποφύγωμεν τήν αμαρτίαν' ολίγη 
σκέψις νά μή ύβρίσφ,ς τόν Θεόν τόν εύεργέτην σου, καί απέφυ
γες τήν άααοτίαν. "Οτε ό Πάγκαλος ’Ιωσήφ έβιάζετο ύπό τής 
κακοτρόπου γυναικός τοϋ Ποταφάρ νά ένδώσέ είς τάς απαιτή
σεις καί έκπληρώσέ τής άσελγούς Αιγύπτιας τάς κτηνώδείςορέ- 
ξεις, δέν έφοβήθη τόσον τάς άπειλάς της, δσον τό νά ύβρίση τόν 
Θεόν' διά τοΰτο καΐ οϋδένα άλλον λόγον είπεν εις τήν κακότρο- 
πον Αίγυπτίαν ό σώφρων ’Ιωσήφ ειμή « Καΐ πως δυνήσομαι 
» ποιήσαι τό ρήμα τοΰ co καί άμαρτήσαι εναντίον τοΰ θεού ; » 
(Γέν.λθ. ). Καΐ οΰτω άπέφυγε τήν αμαρτίαν. Καί σύ λοιπόν, 
Χρίςίανέ, οίοσδήποτε καΐ άν ή, πλούσιος ή πτωχός, μικρός ή 
μέγας, δταν αί κτηνώδεις ορέξεις σου καί οί αισχροί λογισμοί 
σου, ώς άλλη Αιγύπτια, σέ ώθοΰσιν είς τήν αμαρτίαν, άντί- 
ταξον τούς άνωτέρω λόγους καί ζήση.

Άλλ’ έάν τυχόν ή αμαρτία, ό δυσώδης αύτός καί βλα
πτικός χυμός, διείσδυση είς τήν ψυχήν μου καί κατα- 
στήση αύτήν παράλυτον καί κειμένην εις τόν κράββατον 
τής άκηδίας καΐ άμελείας, ποία ή θεραπεία τής παραλυ
σίας της > “Όσον δεινόν τό πάθος εΐνε, τόσον πολύ εύ
κολος ή θεραπεία του' εις μόνος λόγος τοΰ Πνευματικού, 
αύτοϋ τοϋ ιατρού τών ψυχικών μας παθών « Τέκνον άφέ- 
ωνταί σοι αί άμαρτίαι» εις λοιπόν τοιοΰτος λόγος άρκεΐ 
πρός ταχεΐαν και τελείαν θεραπείαν τής ψυχικής παραλυσίας 
τής άπογεννώσης καΐ τήν σωματικήν παραλυσίαν. Καΐ εΐνε 

αληθές; ’Αληθέστατου, χριστιανέ' εΐνε δόγμα πίστεως τοΰτο. 
Διότι αύτός ώς λαβών τήν εξουσίαν παρά τού Ιησού Χριστού 
τοϋ δεσμεϊν καί λύειν, έχει .τήν τοιαύτην δύναμιν «δσα άν 
λύσητε έπΐ τής γή; έσται λελυμένα έν τφ οΰρανφ (Ματθ. 
κή.) ’Ακούεις, χριστιανέ ; έχεις τό δεινότερον πάθος, τήν λέ
πραν τού Νεεμάν ! τήν παράλυσιν τού σημερινού παραλυ
τικού είς τήν ψυχήν σου, καΐ τόσον ταχεΐαν καί εΰκολον θε
ραπείαν, καΐ τί προσμένεις; « Πορεύθητι καΐ σύ λούσθητι έν 
τφ ’Ιορδάνη» δηλ. σπεύσον πρός τούς ιερείς, οιτινες άνθρω
ποι εΐνε καΐ αύτοί ώ; σύ, δεΐξον τό πάθος σου, ειπέ τήν αμαρ
τίαν σου,καΐ θέλεις παραχρήμα ίατρευθή άπό τήν ψυχικήν αυ
τήν λέπραν, ήτις σέ καθιστφ άλλον Νεεμάν' άπό τήν ψυ
χικήν ταύτην παραλυσίαν. Άλλά πώς πρέπει νά πορευθής 
καί ίατρευθής ; Τούτο μάς δεικνύει σήμερον αύτός δ τών ψυ
χών καΐ σωμάτων ιατρός «Καΐ έρχονται πρός αύτόν φέροντες 
παραλυτικόν αιρόμενονύπό τεσσάρων ίδώνδέ τήν πίστιν αύτων 
λέγει τφ παραλυτικό? τέκνον, άβέωνταί σοι αί άμαρτίαι' έγει- 
ραι, άρον τόν κράββατον καί ΰπαγε εί; τόν οΐκόν σου» (Ματθ.). 
‘Ο χριστιανός ό προσερχόμενος εις τόν πνευματικόν του πα
τέρα πρός θεραπείαν τής ψυχικής παραλυσίας του, ήν έπρο
ξένησεν είς αύτόν ή αμαρτία, πρέπει νά κατέχηται ύπό τεσ
σάρων δηλ. άπό πίστιν, αγάπην, έλπίδα καΐ συντριβήν. 
Νά πιστεύση άδιστάκτως, δτι ή έξομολόγησις τόν καθαίρε^ 
άπό παντός ψυχικού καΐ σωματικού μολυσμοϋ. Νά δείξη, 
άποστρεφόμενος τάς προτέρας του έπιθυμίας καΐ συγχωρών 
τόν πλησίον του, δτι άγαπφ τόν θεόν. Νά έχη στερεάν τήν 
ελπίδα περί τής χάριτος καΐ βοήθειας τοϋ θεού, καΐ μετά 
συντετριμμένης καρδίας νά κλαύση διά τάς προτέρας αμαρ
τίας του, αΐτινες παρώργισαν κατ’ αύτού τόν Θεόν, έξελθών 
έξω τής αύλής τοΰ Άρχιερέως ώς ό Πέτρος, δηλ. έξελθών καΐ 
αύτός τοϋ κύκλου τών σαρκικών επιθυμιών, αΐτινες στρατεύον
ται κατά τής ψυχής. Καί τότε άς ήνε βέβαιος, δτι θέλει 
ακούσει καΐ αύτός παρά τοϋ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστού 
«Τέκνον, άφέωνταί σοι αί άμαρτίαι' έγειραι, άρον τόν κράβ— 
βατόν σου και ΰπαγε εις τόν οΐκόν σου» « ΐδε, υγιής γέγο- 
νας, μηκέτι άμάρτανε.»

Περί Βουκολικής ποίήσεως 
καί περί Θεόκριτου.

Μέρος Α.'.
* Η πρός τούς αγρούς καΐ τάς έξοχάς εύαρέστησις καΐ κλί

σις ήμών εΐνε τφ όντι άνάμνησις τής αρχαίας τοΰ άνθρώπου 
καταστώσεως. Ματαίως άγωνιζόμεθα ϊνα άποκρούσωμεν τήν 
φύσιν' μάς έπιδιώκει αΰτη καί έν τφ μέσφ τής πολυτελείας 
καΐ τών επιπλάστων ηδονών αύτής. Άνωφελώς ήθελεν ή τέχνη 
έξαντλήσει πάσαν προσπάθειαν, δπως καλθωπίση τήν κατοι
κίαν τοΰ πλουσίου, έάν έκ τοΰ παραθύρου τής μεγαλοπρε

πούς ταύτης ειρκτής τά βλέμματα αύτού δέν περιεπλανώντ0 
έπί τερπνών έξοχών, έπί ώραίων αγροτοπιών, ουσων το 
ένδιαίτημα τής έλευθερίας καΐ τής εύδαιμονίας. ’Αγάλματα, 
κίονες ύψηλοΐ καΐ πολύτιμα δοχεία είς ούδέν λογίζονται ανευ 
άνθέων, πιδάκων άναβλυζόντων ύδάτων καί εύαρέστων σκιών. 
Μεγάλαι δαπάναι δθεν καταβάλλονται, δπως έν στενφ τινί 
χώρφ συμπεριληφθώσι πολυποίκιλοι τινες θέαι καί ζωηρά 
σκηνογραφήματα, έξ ών περικοσμεϊται τό θέατρον τής φύσεως, 
καί οΰτως ή γελοιώδης αΰτη άπομίμησις άποκαθίσταται πε
ριφανής μαρτυρία τών άληθινών τοΰ κόσμου καλλονών.

Άλλ’ εις τόπους, ένθα άνέκαθεν ή ελευθερία καΐ τά απλά 
ήθη έπεκράτησαν, ούδόλως ένυπάρχουν τά φρικαλέα έκεΐνα 
βάραθρα τής πολυτελείας, τής ταλαιπωρίας και τών έγκλη- 
μάτων, ηφαίστεια τρομερά έντός τών οποίων αναφλέγονται 
καΐ συγκυκώνται άπαντα τά καταστρεπτικά καΐ ολέθρια πάθη. 
Οί άνθρωποι, ούχί συσσωρευμένοι έντός μεγαλοπόλεων καΐ 
μεταδίδοντες πρός άλλήλους δελεάσματα παντοδαπών φρονη
μάτων καί κακιών, άλλά καλώς διακεχωρισμένοι έπί τοϋ έδά- 
φου; τής γενετείρας αύτών γής, άνεύρισκον τό πάλαι διά τής 
καλλιέργειας τά μέσα τοϋ ίκανοποιεΐν τάς τε άνάγκας καί τάς 
ήδονάς αύτών. Αί χώραί των ήσαν πανηγύρεις, ησαν συνεν
τεύξεις, έν αΐς άντήλλασσον τά τρόφιμα αύτών καί τάς δημο
σίας συνεζήτουν ύποθέσεις. ’Εζων εύτυχεΐς, άπέθνησκον αμέ
ριμνοι, τόν ποιητήν τοΰ παντός μόνον λατρεύοντες καΐ τούς 
νόμους τής φύσεως μόνον γινώσκοντες.

‘Η φαντασία ήμών έξίσταται καί άναζωπυροϋται έπιθεω- 
ροΰσα τά τόσφ εύγενή, τόσφ άξιόλογα καΐ ποιητικά έκεΐνα 
ήθη. ‘Ονουοθέτης τών‘Εβραίων άνώτερος καΐ αύτοϋ τοΰ 
‘Ομήρου άναδείκνυται παριστάνων έν Χαλδαίφ καΐ έν Αρα
βία; τούς σεβασμίους έκείνους πατέρας τοΰ Ιουδαϊκού έθνους 
έν μέσφ τών γυναικών, τών τέκνων καΐ τών ποιμνίων αύτών, 
όδηγοΰντας άπό ερήμου είς έρημον τάς πλανήτιδας φυλάς 
αύτών, .καί τά σκηνώματά των μετακομίζοντας πανταχού, 
δπου ή ευφορία τοΰ έδάφους τοι; έπέτρεπε νά διαμείνωσι πρός 
καιρόν. Ήσαν δέ πάντοτε καλώς περιποιημένοι καί καλώς το
ποθετημένοι, ώς φιλοξενούμενοι ύπ’ αύτής τής φύσεως. Έν 
τή ειρηνική καί πανευτυχεΐ ταύτη καταστάσει τά αισθήμστά 
των προσελάμβανον θελκτικήν απλότητα καΐ ενέργειαν, ή δε 
διάλεκτος αυτών έπληρούτο αγροτικών έκφράσεων καΐ ίΟεών.

σΟτε έντός τών πεδιάδων τής Μεσοποταμίας ό νέος’Ιακώβ 
διεσκέδαζε τήν μονοτονίαν τής έργασίας ψάλλων τήν ώραίαν 
Ραχήλ, αί φδαί αύτού ήσαν άσματα ^βουκολικά. ’Ιδού ό αλη
θώς χρυσούς αιών τής ιστορίας, έπίσης χαρίεις καί έπαγωγός 
ώς δ ύπό τών ‘Ελλήνων μυθολογούμενος. Ρύακες γάλακτος 
δέν ήρδευον μέν τάς έξοχάς, ούδέ μέλι έρρεεν έκ τών κοιλοτή
των τών δρυών, άλλ’ οί ποιμενικοί εκείνοι λαοί, εις τό γάλα 
καΐ έριον τών προβάτων, τά αληθή ταΰτα πλούτη τής γής, 
άρκούμενοι, περιεφρόνουν πάσαν μαγικήν καΐ ιδανικήν ευδαι
μονίαν.

Καί άφοΰ πρός τούτοις οί αγροτικοί λαοί κατέσχον άξιό- 

I
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λογον μέρος γής. ό κυριώτερος πλούτος τών βασιλέων συνί- 
στατο έπί πλεΐστον χρόνον έις τά ποίμνια αύτών. ‘Η φρον- 
τίς τοϋ ποιμαίνειν αύτάς ητο εύγενής ένασχόλησις, ούδόλως 
έξευτελίζουσα και τάς μάλλον εύπορους οΐκογενε ας. ‘Ο "Ομη
ρος πιστός ζωγράφος τών παλαιγόνων άνδρών καί ηθών, παρι- 
στα ήμΐν τούς νέους τής ’Ασίας ηγεμόνας φυλάττοντας και 
επιμελούμενους τά ποίμνια τών πατέρων αυτών, τάς δέ Θεάς 
καϊ νύμφας έπωφελουμένας τοΰ ερημικού καί ταπεινού τούτου 
επιτηδεύματος, κα'ι μετ’ αύτών έν τή σκιά, τών δασών έρω- 
τικώς συνδιαλεγομένας. ‘Ο Άγχίσης περί τούς κριούς αύτοΰ 
ένασχολούμενος υποδέχεται κα'ι προσομιλεϊ τή ’Αφροδίτη. ‘Ο 
βοσκός Πάρις δικάζει τάς τρεις θεάς καί ό Γανυμήδης εγκα
ταλείπει τήν ποιμενικήν του ράβδον καί τά δάση τής Ίδης 
καί εις τόν ’Ολυμπον άναβάς προσφέρει τό νέκταρ τοίς θε
ούς. ‘Η εποχή έκείνη ήτο ό αιών τών βουκολικών δραμά
των, αί δέ χαρίεσσαι περιγραφα'ι τής τε καταστάσεως κα’ι τής 
εύδαιμονίας τών ποιμένων ούδέν είχον τό άντιφάσκον προς 
τόν πραγματικόν βίον αύτών, καθότι έν τοίς χρόνοις έκείνοις 
τής άπλότητος και άμαθείας, οί άνθρωποι έγίνωσκον μόνην 
τήν εύτυχίαν, ήτις ίσως συνίστατο ώς έπί τό πλεΐστον εις 
τήν παντελή έλλειψιν βιβλίων και συγγραφέων. Άλλ’ οί 
δυστυχείς ποιμένες τών καθ ήμάς αιώνων, τό έπαχθές 
μόνον θέαμα τής ταλαιπωρίας καί στερήσεως παρουσιάζον- 
τες, ούδόλως δύνανται νά προσφέρωσι πρόσωπα ιδυλλίων τοίς. 
ποιηταΐς.

Τό πρώτον μέρος τοϋ μικρού τούτου δοκιμιού περαίνοντες, 
άναβέρομεν ένταϋθα τά επόμενα τεμάχια [έκ τοϋ Ίδυλλίου 
τοϋ Γάλλου ποιητοϋ Gresset, λίαν κομψώς και ποιητικώς πε- 
ριγράφοντος τά τοϋ βουκολικού αίώνος.

Precieux jours, dont fut ornee
La jeunesse de 1’ Univers 
Par quelle triste destinde, 
Ν’ dtes-vous plus que dans nos Vers ?

Votre douceur charmante et pure 
Cause nos regrets supcrflus, 
Telle qu’une tendre peinture 
D’ un aimable objet qui n’est plus.

La terre aussi riche que belle, 
Unissait dans ces heureux temps, 
Les fruits d’une Automne dternelle 
Aux fleurs d’ un eternel Printemps.

Tout 1’ Univers dtait champetre 
Tous les hommes έtaient bergers 
Les noms de sujets et de maltre 
Leur etaient encore etrangers.

Sous cette juste independance
Compagne de Γ egalitd
Tous dans une meme abondance
Gohtaient meme tranquillity.

Vous n’ etiez point dans ces annees, 
Vices, crimes tumultueux
Les passions n’ dtaient point nees 
Les plaisirs etaient vertueux.

Sophismes, erreurs, imposture, J 
Rien n’avait pris votre poison, 
Aux lumieres de la nature
Les bergers bornaient leur raison.

Sur leur Republique [champetre 
Rdgnait 1’ ordre, image des Cieux, 
L’homme etait ce’qu’il devait dtre· 

On pensait moins, on vivait mieux.

Ils n’ avaient point d’ Areopages 
Ni de Capitoles fameux ;
Mais n’ dtaient-ils point les vrais sages, 
Puisqn’jls etaient les vrais heureux ?

L’ interet, au sein de la terre 
N1 avait point ravi les mdtaux 
Ni souffle le feu de la guerre 
Ni fait des chemins sur les eaux. etc-»

’Ήτοι’ « Πολύτιμοι ήμέραι, έξ ών περιεκοσμήθη ή νεότης 
τού Παντός ύπό τίνος κακής μοίρας, ενυπάρχετε μόνον έν τοίς 
ποιήμασιν ήμών ; ‘Η θελκτική και καθαρά ύμών ήδύτης 
προξενεί τούς ανωφελείς μας πόθους, ώς ή τρυφερά εΐκών 
άξιεράστου ύποκειμένου, άποθανόντος. ‘Ηγή,έπίσης πλού
σια καί ώραία, συνήνονεν έν τοίς εύδαίμοσιν έκείνοις χρόνοις 
τούς καρπούς αιωνίου φθινοπώρου μετά τών ανθών αιώνιας 
άνοίξεως. ‘Ο κόσμος δλ.ος ήτο αγροτικός, άπαντες ήσαν ποι
μένες, τά *δέ  ονόματα Δούλος και Αύθέντης τοίς ήσαν έτι 
άγνωστα. ‘Γπό τήν δικαίαν ταύτην ανεξαρτησίαν, σύντρο
φον τής ϊσότητος, άπαντες έν τή αύτή άφθονίφ τής αύτής 
άπέλαυον ησυχίας. Κακίαι, θορυβώδη έγκλήματα, δέν ύπήρ- 
χετε ποσώς έν τοίς έτεσιν έκείνοις, τά πάθη δέν είχον γεν- 
νηθή κα'ι αί ήδονα'ι ήσαν ένάρετοι. Σοφίσματα, πλάναι, απά- 
ται, δέν εΐχετε μεταδώσει είσέτι τό δηλ.ητήριον ύμων, οι δέ 
ποιμένες περιώριζον τόν νούν αύτων εις τά φώτα τής φύσεως. 
Έπί τής αγροτικής των Δημοκρατίας έπεκράτει ή ταςις, ει- 
κών τών Ούοανών. ‘Ο άνθρωπος ήτο δ,τι ωφειλ.ε να ηνε. 
ΌλιγώτερΟν έσκέπτετο, άλλά καλ.λίτερον εζη. Αρείους Πά
γους ούδόλως είχον, ούδέ λαμπρά Καπιτώθ.ια, αλλ’ ησαν 
άληθώς σοφοί, διότι ήσαν αληθώς ευδαίμονες. Το συμφέρον 
έκ τών έγκάτων τής γής δέν είχεν είσέτι άρπάσει τά μέ
ταλλα, ούδέ άναρριπίσει τήν φλόγα τού πολέμου, ούδέ δια- 
χαράξει οδού; τών ύδάτων.» κτλ.

Εμ. Γιαννακοιιουα.

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΕΥΕΙΣ.

(Συνέχεια έκ τής σελ. 1 95).

Χρώματα τών άστέρων και περί συνθέτων 
άστέρων.

"Ολοι οί άστέρες δέν έχουσι χρώμα λευκόν, άλλ’οί πλεΐ- 
στοι έξ αύτών παριστάνουσι τά χρώματα τής ίριδος.

Μεταξύ τών τοϋ ά. μεγέθους αστέρων τινές τείνουσι πρός τό 
ερυθρόν χρώμα ώς ό Aldeberau, τού άστερισμού τού 
Ταύρου, ό Πολυδεύκης τών Διδύμων, ό Antares 
τού Σκορπίου, ό Βοώτης τού Bouvier κα'ι ή 
Beit e g n e u S e τού Ώ ρ ί ω ν ο ς, τού ώραιοτέρου πάν
των τών άστερισμών.

Οί άστέρες έπίσης δέν έχουσι, καί τήν αύτήν έντασιν τοϋ 
φωτός. ‘Ο Έρσχέλλος ύπελόγισεν δτι ό Σείριος έχει φώς 63 
φοράς έντονώτερον τού ήλίου, ό δέ Babinet τού πανεπιστη
μίου εύρεν δτι εΐνε έντονώτερον 1 46 φοράς, τού προηγουμέ
νου ύπολογισμοΰ δντος έσφαλμένου. Ποιος λοιπόν οφθαλ
μός άνθρώπου δύναται νά άτενίση εις τό τοιούτον φώς, έστω 
και άντανακλώμενον, τ ού άπομεμακρυσμένου τούτου ήλίου ; 
έν τούτοις πόσοι άλλοι άστέρε ς μόλις όρατο'ι όμοιάζουσι τοΰ 
Σείριου καί πόσοι άλλοι ών τό φώς ήθελεν έκμηδενίσει τόν 
ήμέτερον ήλιον καί αύτόν έτι τόν Σείριον 1 Άλλ’ ό ήμέτερος 
ήλιος ό τοσούτον σμικρός φαινόμενος άπέναντι τών άλλων έχει 
δμως τόσον φώς, ώστε άν ήτο δυνατόν νά οπισθοδρόμηση κατά 
800 έκατομ. λεύγας, πάλιν ήθελεν έκπέμπει εν φώς ίσον τφ 
φωτί εκατόν πλησιφαών σελήνών.

‘Υπάρχουσιν άστέρες, οΐτινες καθορώμενοι διά γυμνού ο
φθαλμού ούδέν ίχνος συνθέτου τίνος σώματος παριστάνουσιν, 
άλλά δι’ ενός τηλεσκοπίου διπλασιάζονται δηλ. παρατηρούν
ται δύο άστέρες πλησιέστατα κείμενοι, ών ό εις φαίνεται δο
ρυφόρος τού πρώτου' οί δύο δέ πάλιν ούτοι άν παρατηρη- 
θώσι δι’ ενός τελειοτέρου τηλεσκοπίου άναδιπλασιά ζονται κα'ς 
τότε φαίνονται τέσσαρες ήλιοι περιστρεφόμενοι περί τι κοινόν 
κέντρον.

Έν γένει οί δυαδικοί άστέρες ποικίλλονται κατά τά χρώ
ματα- έάν π. χ. ό μεγαλείτερος ήνε κίτρινος ή ερυθρός, ό 
μικρότερος εΐνε κυανούς ή πράσινος.

Είς τούς τριπλούς άστέρας οί δορυφόροι άστέρε; εΐνε δια- 
δικοί. Μεταξύ τών παραδόξων τούτων συστημάτων, α τής 
’Ανδρομέδας, μ τοϋ Bouvier (Βοώτου), Ζ τού 
Καρκίνου, Ξ τοΰ Σκορπίου παριστάνουσιν είς τόν οφθαλμόν 
τού παρατηρητού τό αξιοπερίεργοι θέαμα δύο ήλίων περι
στρεφόμενων περί ένα άστέρα ώ; περ κοινόν αύτών κέντρον.

Ό άστήρ ε τής Αύρας εΐνε τετραπλούς, ό Θ τού ’Ωρίω- 
νος έξαπλούς, άποτελών άληθές σύστημα- διότι βλέπομεν 
πέντε ήλιους περιστρειοομένους πεοί ένα κύριον άστέρα, άκοι- 
βώς ως οί πλανήται πεοί τόν ήλιον.

Τά παράδοξα ταΰτα συστήματα άποδεικνύουσιν άριδήλως 

οτι οί νόμοι τής βαρύτητο; είσ'ι γενικοί καί ούχί ειδικοί τού 
ημετέρου ήλιακού συστήματος. Οί δορυφόροι ούτοι ήλιοι υπά
γονται εις τούς νόμους τής ελλειψοειδούς κινήσεως τοϋ Kepler 
κα'ι διαγράφουσιν άκαταμετρήτους έλλείψεις περί κεντοικά 
σώματα φωτεινά είτε άφεγγή.

Μέγας άριθμός πλανητών πρέπει νά περιστρέφηται περί 
τούς πολύχρους τούτους ήίλους, ών αί ακτίνες ύπό τού πρί
σματος θλώμεναι ανάγκη νά άναλύωνται είς απλά χρώματα 
περίεργα καί άγνωστα είς ήμάς. Όποια ποέπει νά ήνε τά 
αισθητήρια όργανα τών δντων, ατινα ζώσιν έπί των ύπό δια
φόρων ήλίων φωτιζομένων τούτων κόσμων, ινα δέχωνται άλ- 
ληλοδιαδόχως ότέ μεν φώς έρυθρόν ή κυανούν, ότί δε πράσι
νον ή κίτρινον, τά διάφορα ταΰτα χρώματα τού φωτός σχη- 
ματίζουσιν ήμέρας πρωίας καί λυκόφωτα άγνωστα είς ήμάς.

Τινών διαδικών άστέρων ό χρόνος τής περιστροφικής κι- 
νήσεως προσδιωρίσθη· ούτω π. χ. είς τό α τού Κενταύ
ρου δ μικρός άστήρ άπαιτεΐ 78 έτη διά νά κάμη μίαν πε
ριστροφικήν κίνησιν περί τόν μεγάλον, ό δορυφόρος άστήρ 
τού Κάστορος 253 έτη, ό 61 ος τοΰ Κύκνου 452 έτη, 
τό γ τής Παρθένου 629 έτη. Είς τών άστέρων Ζ τού ‘Η- 
ρακλέους άφ’ ής εποχής άνεκαλύφθη δύο μόνον κινήσεις έξε- 
τέλεσε. Δις παρέστησε τό περίεργον φαινόμενον τή; έκλεί— 
ψεως ενός άστέρος ύφ ενός ετέρου. *Ο δορυφόρος άστήρ Ξ τής 
μεγάλης άρκτου άπαιτεΐ 58 έτη- επομένως άπό τού 1782, 
εποχής τής άνακαλύψεώς του, μέχρι σήμερον μόνον μίαν καί 
ήμίσειαν περί τόν κεντρικόν άστέρα κίνησιν έξετέλεσε. Ό Έρ- 
σχελος άνέφερεν δτι ό άστήρ Π τού δφεως ήτον διαδικός · σή
μερον διά τών τελειότερων τηλεσκοπίων παρατηρούμενος ού
δέν ίχνος δυάδος δεικνύει. 10 άστήρ Ζ τοΰ Ώρίωνος, σήαεοον 
δυαδικός, έκ τής έποχής τοΰ άστρονόμου Hough ήτον απλούς, 
δπερ άποδεικνύει δτι οί μικροί άστέρες τών ιδιαιτέρων τούτων 
συστημάτων περιστρέφονται περί τούς μεγαλειτέρους διότι 
παρατηρούμεν δτι έκλείπονται καί πάλιν άναφαίνονται διεστη- 
κότες κατ’ έλαχίστην άπόστασιν.

Περιοδικοί ή άστατοι άστέρες.

‘Η λάμψις τών αστέρων δέν εΐνε πάντοτε ή αυτή’ πολλοί έξ 
αύτών μεταβάλλουσι περιοδικώς τήν τού ιοωτός αυτών έντασιν. 
Έκ τώ > άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών ήμερών ήμών πολ
λοί άστέρες ύπέστησαν μεγάλας μεταβολάς εις τήν λάμψίν 
αύτών. Ό Κάστωρ ήτον άλλοτε λαμπρότερος τοΰ Πολυδεύ- 
κους, σήμερον οϋτος εΐνε λαμπρότερος τού πρώτου.

Ό άστήρ Α τής "Υδρας έπί τής εποχής τών άρχαίων 
άστρονόμων ήτο πρώτου [μεγέθους ένφ σήμερον ήνε δευτέρου. 
Ό άστήρ τού έμπροσθίου ποδός τοϋ Κριού, αστερισμού τού 
ζωδιακού κύκλου, γνωστός ύπό τοϋ ‘Ιππάρχου πρός δύο χιλι
άδων έτών ώς ώραΐος καί λαμπρός αστήρ, σήμερον εΐνε τε- 
τάρτης τάξεως.

Μεταξύ τών άστάτων άστέρων οί περιφημότεροι καί γνω
στότεροι είσί · Μ ί Γ a ή ό τής Baleine. 10 περίεργος άστήρ
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ούτος φθάνει διαδοχιχώς άπό τού β'. μέχρι τού στ’, μεγέθους 
καί πολλάκις φαίνεται σταθμεύων έπι τού γ’. ‘Η διάρκεια τής 
περιόδου του εΐνε 33 ! ήμ. 20 ώρ. 4.

Ό Algol ή ό β τού Περσέως φθάνει άπό του δευτέρου μέ
χρι τού τετάρτου μεγέθους έν διαστήματι 2 ήμερων 2 ωρών 
49. ‘ Ο άστήρ Η τής’Αργούς είς τό βόρειον ήμισφαίριον 
αίφνης έκ τού τετάρτου μεταβαίνει είς τό ά. μέγεθος. Ένίοτε 
ή λάμψις του υπερβαίνει τήν τού Σειρίου, τό δέ χρώμά του 
κεΐται μεταξύ ερυθρού και κιτοίνου.

Πού άρά γε δφείλομεν νά άποδώσωμεν τάς περιοδικάς ταύ
τας μεταβολάς τής έντάσεως τού φωτός τών άστέρων; μή
πως αιτία αύτών εΐνε ή μερική ή ολική έκλειψις τών μυ
στηριωδών τούτων ήλίων προερχομ ένη έκ τής πεοί αύ
τούς κενώσεως πελωρίων σωμάτων σκοτεινών ; ή μήπως, κατά 
τήν γνώμην τού Bouillard, οί άστέρες ούτοι δέν εΐνε φω
τεινοί καθ’ δλην τήν έκτασιν τής έπιφανείας των; ή επιστήμη 
ενταύθα μένει άφωνος και ρίπτεται βιαίως είς τήν εύρεΐαν πεδι
άδα τών υποθέσεων. ‘Γποθέτει οτι νέφη κοσμικής ύλης ταξει- 
δεύοντα εντός τού άπειρου παρεντίθενται μεταξύ τών ήλίων 
τούτων και τής γής. ‘Η ύπόθεσις αύτη εχεται άρκούντως πιθα
νότητας· διότι καί ό ήμέτερος ήλιος έσζοτίσθη ένίοτε ύπό τοι- 
αύτης ύλης έν είδει άερολίθων.

Ό αστρονόμος Messier παρατηρών ήμέραν τινά τάς κηλί- 
οας τού ηλίου είθε μέγαν αριθμόν μικρών σωμ άτων σκοτεινών 
διαβαινόντων επί τού δίσκου αύτού. Έν έτει 1706 περί 
τάς 10 ώρ. π.μ. τό φώς τού ήλίου εγεινε τοσοΰτον ασθενές, 
ώστε αί νυκτερίδες άπατηθεΐσαι έκ τού άπροόπτου τούτου σκό
τους ήρχισαν νά πετώσΓ τό σκότος τούτο προήλθεν έκ τής 
πλησίον τού δίσκου του ηλίου διαβάσεως μεγίστου άριθμού 
μαύρων σωμάτων σφαιρικών. Έν τοιούτον σκότος συνέβη κατά 
τήν έν έτει 1 547 μάχην τού Mulhberg διαρκέσαν, ώς λένε- 
ται, τρεις ήμέρας.

‘Γπάρχεικαί έτέρα ύπόθεσις άρκούντως λογική, άλλ’ ήτις 
βεβαίως ούδεμίαν έχει σχέσιν μέ τήν τού Maupertius, δστις 
παρεδέχετο τούς μεταβλητούς άστέρας ώς όντας πολύ πεπι
εσμένους η μάλλον έχοντας σχήμα φακού, οΐτινες περιστρεφό
μενοι περί τον εαυτών αςονα μάς δεικνύουσιν ότέ μέν τήν έπι- 
φανειαν, οτε δε την αιχμήν αύτων.Τούναντίον ή ειοημένη ύπό- 
θεσις ουόόλως μεταβάλλει τό τών ουρανίων σωμάτων σχήμα, 
αλλ’ εικάζει οτι εις τήν φωτόσφαιραν αύτών εύρίσκονται διε-
σπαρμεναι μελαιναι κηλίδες ευρύτερα·, τών τού ήλίου, αΐτινες 
αμαυρονουσι τήν λάμψιν των. Κατ’ αύτήν τήν ύπόθεσιν καί ό 
ημετερος ήλιος δύναται νά ήνε εις μεταβλητός άστήο, διότι 
έκτος τών κηλίδων αυτού αΐτινες εΐνε έφήμεροι, άλλαι επι
φάνειας αρκούντως μεγάλης ενδεχόμενον νά γεννηθώσι καί νά 
τον καλυψωσιν η καί ολως διόλου νά τόν σβήσωσι, καί τότε 
αναμφιβολως πάντες οί περί αύτόν κινούμενοι κόσμοι ήθελον 
γείρει ως σώματα άψυχα καί πάσα έπ’ αύτών ζωή ήθελεν 
έκλείύει.

I

Αλλ όταν εις ήλιος μεταβάλη άποτόμως λάμψιν ώς ό πα

ράδοξος αστηρ Π τής Αργούς παρουσιάζει περιεργότερα· 
φαινόμενα ή δταν ήθελεν αίφνηδίως σβεσθή. α Έάν, λέ
γει ό Babinet, τό θερμογόνου τών άστέρων ώς καί τού 
ήλίου ήνε άνάλογον τού φωτός, τί ήθελε σομβή είς τούς 
έκτος τού κράτους τού θερμογόνου τού παραδόξου τούτου 
ήλίου περιστρεφομένους πλανήτας, καί τί ήθελον πάθει οί κά
τοικοι αύτών ;.

Νέοι αστέρας.
Πολλοί άστέρες άνεφάνησαν αίφνης είς τόν ούρανδν καί 

λάμψαντες έπί τινα καιρόν βαθμηδόν πάλιν έγειναν άφαντοι. 
Οι έκτακτοι ούτοι άστέρες παρετηρήθησαν σχεδόν πάντες έπί 
τούΓαλαξίουή είς τάς δχθας αύτού.

Διηγούνται δτι έπί τής βασιλείας τού Καλίφου Α λ—Μ α- 
μούν άνεφάνη εις έκτακτος άστήρ, δστις, κατά τούς "Ά
ραβας άστρονόμου ς έξέπεμπε τόσον φώς δσον ή σελήνη είς 
τά τέταρτα αύτής,.

Ό Πλίνιος άναφέρει δ:ι ή έμφάνισις ενός νέου ήλίου έπί 
τού ουρανού ύπεχρέωσε τόν Ίππαρχον νά σχηματίση τόν 
περίφημον αύτού κατάλογον πάντων τών τήςέποχής αύτού. 
ορατών άστέρων.

Εις τών περιφημοτέρων έξαφανίσθέντων άστέοων εΐνε δ 
υπό τού Tycho-Brah6« άστρονόμου τού Uranibourg άνα- 
καλυφθείς.

« Εσπέραν τινα, λέγει, θεωρών κατά τό είωθός τόν ούοά- 
νιονθόλον, μετά τού οποίου μεγάλως έξοικειώθην, εΐδον μέ 
άρρητον έκπληξιν πλησίον τού κατακορύφου είς τήν Κασσιέ- 
πειαν ενα άκτινοβόλον άστέρα έκτάκτου μεγέθους. Φοβούμενος 
μήπως ή δρασίς μου μέ ήπάτα καί πρός περισσοτέοαν αου 
πεποίθησίν συνέλεξα τάς μαρτυρίας τών εργατών μου ώς καί 
πολλών [άλλων διαβατών. Έμαθον άκολούθως δτι καί έν 
Γερμανία άμαξηλάται καί πολλοί τού όχλου άνήγγειλαν είς 
τούς αστρονόμους την- έμφάνισιν είς τόν ουρανόν νέου άστέρος.

Τό φώς τού άστέρος τού Tycho-Brah0 έξισούτο μέ τό τού 
Σειρίου καί μάλιστα έπί 1 6 μήνας ήτον ορατός έν πλήοει 
μεσημβρία.

Έπί Γαλιλαίου άνεφάνησαν τρεις νέοι άστέοες, ών ό εις 
μόνον έν διαστήματι 21 έτους ήτον ορατός είς τόν άστερι- 
σμόν τού Κύκνου.

Μεταξύ τών αποσβεσθέντων άστέοων άναοέοονται ό 7ος 
άστήρ τών Πλειάδων, ό 55ος τού Ήρακλέους, ό 9ος καί 
ο 1 Οος τού Ταύρου, ό 1 1 ος τού Λύκου, εξ άστέρες κείμενοι 
πλησίον τού βορείου'Ιχθύος, εις τού ‘Αμαξηλάτου κτλ.

‘Ο κατά τήν γέννησιν τού Σωτήρος ήμών Ιησού Χριστού 
αναφανείς αστήρ, δστις κατά τήν ‘Αγ. Γραφήν ώδήγησε τούς 
μάγους εις τήν Βηθλεέμ, ήτον θαύμά τι ή περιοδικός τις άσήρ; 
ή τού προβλήματος τούτου λύσις βεβαίως δέν άπόκειται είς 
ημάς, πλήν ούδεμίαν έχομεν άπόδειξιν ΐνα π.στεύσωμεν με’ά 
τού Cardan καί Θευδώρου τού Βέζθ δτι ήτον δ τού Ι«572 
άστήρ, δηλ. αύτός ό έκ δευτέρου άναφανείς έπί τής έποχής τού 
Tycho-Brahe.

*1δωμεν τόρα τάς αιτίας τών αιφνίδιων έμφανίσεων τών 
άστέρων. ‘Β άναζωογόνησις καί άπόσβεσις τών ήλιων τούτων 

παρουσιάζουσι τωόντι δύσκολον πρόβλημα. ‘Η επιστήμη 
ενταύθα ταλαντεύεται μεταξύ τών υποθέσεων. Εινε αορατοι 
άστέρες, οΐτινες άνάπτουσι ταχέως, λάμπουσιν έπι ολιγας 

στιγμάς καί σβένυνται άκολούθως, η μήπως εινε αστερες, οι- 
τινες κινούμενοι περί τόν εαυτών αξονα μας οεικνυουσιν επι

φάνειας διάφορ ον έχούσας φώς ;
Ό Kepler καί ό Tycho-Brahe παραδέχονται δτι οί 

πρόσκαιροι ούτοι αστέρες σχηματίζονται υπο τής συμπυκνου- 
μένης έν τώ ούρανώ νεφελώδους ύλης, και οτι παρευρισκομεθα 

ούτω είς τήν δημιουργίαν νέων κόσμων.
Ποό τινων ετών ήφανίσθη έκ τού ούρανού μία ολόκληρος 

αστερία νεφέλη. Τό σμήνος τούτο τών άστέρων κείμενον είς 
τόν αστέρι σμόν τού Ταύρου ύφίστατο κατά τοσούτον τής γής, 
ώστε τύ ©ώς του δέν ήδύνατο νά φθάση εις ημάς ειμή τού- 
λάχιστον έν διαστήματι 1 έκατομ. 800 χιλ. ετών. Λοιπον 
βλέπομεν δτι ούχί πλέον εις άλλά χιλιάδες ήλίων γίνονται 
άξαντοι. Οί ούοάνιοι ούτοι κατακλυσμοί, ή άπόσβεσις αύτη 
ύπεομεγέθων όγκων πεφλογισμένης μάζης μεταβάλλουσι 
ποαγματικώς τούς διαπύρους άστέρας είς άστέρας φωτεινούς ;

Ό περίφημος Laplace έπρέσβευε τήν ιδέαν ταύτην. Ιδού 
τί έγραφε περί τών νεωστί φανέντων άστέρων τού 1572 
καί 1 6 04. Οί άστέρες, καταστάντες αόρατοι, ύπερβάντες τήν 
λάμψιν τού Διός, δέν μετέβαλον θέσιν . . .‘Τπάρχουσι λοιπόν 

εντός τού άπείοου σώματα σκοτεινά έξισούμενα προς τους 
ρας ίσως κατά τό μέγεθος καί κατά τόν αριθμόν. . .

Γαλαξίας.

Ό Γαλαξίας, δ ούράνιος ποταμός των ’Α- 
οάβων, εΐνε ή φωτεινή εκείνη ζώνη ή έξ άρκτου πρδς 
μεσημβρίαν διευθυνομένη. Οί άρχαΐοι μυθολόγοι ύπέθετον 
δτι ή τήν ούράνιον οφαΐραν διαιρούσα εις δύο ημισφαίρια παμ- 
μέγιστος αύτη ζώνη έσχηματίσθη ύπό σταγόνων γάλακτος, 
αΐτινες έπεσον έκ τών κόλπων τής θεάς Ηρα; θηλαζούσης τόν 
‘Ηοακλέα. ‘Η όντως ποιητική αύτη ιδέα άλλ’ ούδεμίαν εχου- 
σαν σχέσιν μετά τής επιστήμης μετέβη έκ τής πολυθεΐας 
ίίς τδν χριστιανισμόν. Οί τών πρώτον αιώνων χριστιανοί 
έπίστευου δτι δ Γαλαςίας έσχηματί^θη ύπδ τού γάλακτος τής 

Παναγίας.
‘Π ελληνική φαντασία έπροσπάθησε βεβαίως νά έξηγήση 

τδ φαινόμενο? τούτο διά έίκόνων ποιητών έμπνευσθέντων ύπδ 
τής τότε μυθολογίας, καί διά τούτο οί περισσότεροι τών μή με- 
μυημένων είς τά μυστήρια τής επιστήμης Ελλήνων έδέχοντο 
ευκόλως πάσας τάς τών συγχρόνων αύτών ποιητών συλλήψεις 
τής Φαντασίας. Τοιουτοτρόπως οι μεν διισχυριζοντο, οτι η 
Φωτεινή αύτη ζώνη ήτον ή οδός, ήν ήκολούθησεν δ Φαέθων, 
δταν μίαν φοράν δδηγών τδ άρμα τού ‘ Ηλιου ολίγον ελειψε νά 
διαφλέξξΐ τήν γήν, ci δέ, δτι ήτον ή οδος τών θεών, αλλ οί

ΜΕΝΤΟΡ3Σ Τόμ. Β'. Τεύχος ΙΘ'.

άληθώς σοφοί δέν έσχέπτοντο ούτως. Δημόκριτος ό Αβδηρίτης, 
εί καί στερούμενος τών σήμερον χορηγούμενων πάσι υπό τής 
επιστήμης ύλικών μέσων, έντούτοις ήδυνήθη νά υψωθή δια του 
νοός του μέχρι τού Γαλαξίου, καί εΐπεν δτι ό γαλαςίας εινε 
4 Πολλών καί μικρών καί συνεχών άστέρων συμφωτιζομέ- 

νων άλλήλοις συναυγασμδς διά τήν πύκνωσίν. »
‘Π νεωτέσα επιστήμη έβεβαίωσε τήν ιδέαν τού Δημοκρίτου. 

Ό Γαλαςίας δέν εΐνε είμή γιγαντιαία συμπύκνωσις άστέρων 
σχηματιζόντων νεφελώδη κύκλον διαλύσιμον λεπτότατου έν 
τώ μέσω σχεδόν τού όποιου εύρίσκεται ό ήμέτερος ήλιος. Εντός 
τού φωτεινού τούτου κυκλου, έχοντος διάμετρον τούλάχιστον 
χιλιάκις μεγαλειτέραν τής διαστάσεως τού Σειρίου άπό τού ‘Η
λιου, κινούνται πλέον τών 50 έκατομ. άστέρων, μεταξύ τών 
όποιων τό κέντρου τού ήμετερου πλανητικού συστήματος φαί
νεται ώ; άσήμαντος τις άστήρ. Λέγεται οτι δ περίφημος *Έρ-  

σχελνλος έμέτρησεν έν όιαστηματ*.  ενός τέταρτου της ώρας 
1 1 6,000 άστέρων εντός τού Γαλαξίου, οΐτινες διήλθον διά του 

τηλεσκοπίου του.
Τό βάθος τής ζώνης ταύτης εΐνε τόσω παμμέγιστον, ώστε 

1 000 άς-έρες, κείμενοι έπί τής αύτής γραμμής καί φαινόμενο; 
δτι έφάπτονται μεταξύ των, διΐστανται δμως άπ’ άλλήλων 
δσον δ πολικός άστήρ άπδ τού ήλίου.

‘Β λάμψις τού Γαλαξίου δέν εΐνε δμοειδής' διότι πολλά 
μέρη αύτου φαίνονται φωτοίνοτερα των λοιπών, τουθ οπερ 
άποδεικνύει δτι είς αύτά τά μέρη ύπάρχει μεγαλειτέρα συμ- 

πύκνωσις αστέρων.
Πάντες οί έν κινήσει ούτοι ήλιοι συγκε?τρόνονται εν τώ 

άπείρω χώρω καί φαίνονται αποχωριζόμενοι τού Γαλαςιου. 
Ούτως δ γενικός νόμος τής ελξεως δι’ής κινούνται οί άστέ
ρες κατά διαφ όρους διευθύνσεις, θά έπιφέρη άφεύκτως μετά 
παοέλευσιν χιλιάδων αιώνων τήν ρήξιν τής ουρανίου ταύτης 

ζώνης.
‘Υπελογίσθη δν. τό φώς, δπερ διατρέχε’. 77 χΆ. λεύγα; 

ε’ς ε·> δευτεοόλεπτον, ΐνα φθίστι είς ήαϊς έχ τών άπωτάτων 
άστέτων τοΰ Γαλαξίου, χρειάζεται πλέον τοΰ ενός έχατομ. 

ετών.

Νεφελοειδείς.

Καλούνται νεφελοειοεις κηλ^ιοες τινες ομοιαζουσαι με μικρά 
νέφη υπόλευκα. Πολλαί τοιαύται άνεκαλύφθησαν ύπδ τών 
άστρονόμων είς δλα σχεδόν τά μέρη τού ουρανού, αριθμού- 

αεναι μέχρι σήμερον πλέον τών 500.
Ό Ίππαρχος έκάλει αύτάς νεφελοειδείς, ο δέ Αρατος, 

ποιητής άστρο νόμος, ύδατος χυσιν.
Εΐνε έκτος πάσης αμφιβολίας οτι αι κηλιόες αύται ο- > εινε 

άλλο είμή μεγάλη συμπύκνωσις ήλιων. Εινε δηλ. πορρω- 
τστοι Γαλαξίαι. οΐτινες ένεκα τής παμμεγίστου αυτών αφ’ ή- 
αών άποστάσεως φαίνονται δτι έχουσι έτ ιφάνειαν σμικροτά-

27.
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τάτην; Ούτω μία νεφελώδη; κηλις έχουσα π. χ. δίσκον ίσον 
μέ τδ 1/1 Ο τοϋ δίσκου τής σελήνης, ήτοι μέ τδν πυρήνα ένδς 
κομήτου, εμπεριέχει πλέον τών 20,000 ήλιων.

‘Ο μέγας "Ερσχελλος μή δυνηθείς νά άποσυνθέση διά τοϋ 
τηλεσκοπίου του πάσας τά; νεφελώδεις κηλίδας,δσα; έγνώριζε, 
ώνόμασεν άδιαλύτου; δσαι παρίστανον μίαν επιφάνειαν δια- 
κεχυμένης ύλης, άλλά σήμερον διά τελειοτέρωνγτηλεσκοπίων 
ήδυνήθησαν νά τάς άποσυνθέσωσιν είς σωρείας πολλών πε- 
πυκνωμένων αστέρων. Δέν έ'πεται δμως έκ τούτου δτι πάσαι 
αι νεφελώδεις κηλίδες εινε έπιδεκτικαί άποσυνθέσεως , ύπάρ- 
χουσι πολλαΐ αΐτινες δέν παριστάνουσιν είμή ενα σωρόν φω- 
τεινής ύλης, ήτις συμπυκνουμένη παράγει του; αστέρας.

Πολλοί σοφοί, μεταξύ τών οποίων κατατάσσεται και ό πε
ρίφημος Δερχάμ, υπέθεσαν δτι ή έν τώ άπείρφ χώρφ διε
σπαρμένη φωσφορώδης αύτη ύλη, ήτις δέν αποσυντίθεται 
ποσώς εις αστέρας, εινε ό έμπυρος ή υπέρτατος ουρανός;

Ιδού έπί τοϋ αντικειμένου τούτου ή γνώμη τοϋ Λείο νΐ- 
τίου.

« Ούδείς λόγος μάς πείθει δτι παντού ύπάρχουσιν αστέ
ρες· δέν εινε δυνατόν ουδόλως νά ύπάρχη έν μέγα κενόν πέ
ραν τοϋ χώρου τών αστέρων ; τδ τδν χώρον τούτον περι- 

κυκλόνον άπειρον κενόν, είτε ό έμπυρος ουρανός ύποτεθή είτε 
μή, ενδεχόμενον νά ήνε πλήρες εύδαιμονίας καίδόξης. Δύ
ναται νά θεωρηθή ώς δ ωκεανός, έν ω είσβάλλουσιν ώς πο
ταμοί τά μακάριαπλάσματα,δταν φθάσωσιν εις τήν τελειότητα 
αύτών έν τώ συστήματι τών αστέρων.

‘Ο ’Αναξαγόρας ύπεστήριξεν ώσαύτως δτι οί ανώτατοι χώ
ροι ήσαν πλήρεις πυρός. ‘Ο διάσημος Huggeus περιγρά- 
οων τδν νεφελοειδή τοϋ Ωρίωνος λέγει δτι ό ούράνιος θόλος 
φαίνεται ήνεωγμένος κατ’ εκείνο τδ μέρος, ώς διά νά δείξη 

ήμΐν φωτεινότερα μέρη.
Έκ τών συμπυκνωμάτων τών αστέρων, άτινα διά γυμνού 

άφθαλμοϋ δύνανται νά άποσυντεθώσιν εις αστέρας, μεταξύ 
τών όποιων οί δξυδεοκεΐς ευκόλως δ·.ακοίνουσι τούς κυριωτέ- 
ρους ήλιους, οΐτινες εύρίσκονται συσσωρευμένοι, αναφέρομεν 
τάς Πλειάδας, άστέρας κειμένους έπί τοϋ λαιμού τοϋ Ταύρου, 
τάςΊ'άδας έπί τοϋ μετώπου αυτού, τήν φάτνην του Καρ
κίνου, καί τήν κόμην τής Β ε ρ ε ν ί κ η ς.

Οί λοιποί νεοελοειδεΐς δέν αποσυντίθενται εις άστέρας 
είμή δι'ίσχυροτάτων τηλεσκοπίων. Οί, νεφελοειδείς ύπδ τοϋ 
Έρσχέλλου υποτιθέμενοι δτι σύγκεινται έκ διακεχυμένης καί 
φωσφοροειδοϋς ύλης δχι μόνον διελύθησαν ύπδ τοϋ γιγαντιαίου 
τηλεσκοπίου τοϋ λόρδου Ρός είς άστέρας, άλλά καί μεταβολάς 
είς τά σχήματα αύτών ύπέστησαν.

Τά τών φωτεινών τούτων κηλίδων σχήματα δέν εινε ομοι
όμορφα. Τινές έξ αυτών φαίνονται έπιμήκεις, άλλαι σπει- 
ροειδεΐς καί άλλαι όμοιάζουσι μέ διαλελυμένα νέφη. Τινές 
δέ πάλιν φαίνονται σφαιρικαί, ελλειπτικά;, δακτυλιοειδείς 
ή πλανητικαί κτλ. ’Αλλά τά σχήματα ταύτα δέν εινε πραγ
ματικά' διότι δσω τά οπτικά όργανα τελειοποιούνται, το- 

σούτω αί κηλίόες αΰται μεταβάλλουσι σχήμα' ούτω π.χ. 
πολλαΐ περιγραφόμεναι ύπδ τοϋ ‘Ερσχέλλου ώ; σφαιοοει- 
δεϊς έφάνησαν άκολούθως είς τδν λόρδον Ρδς, ύπδ σπειοοει- 
δές ή μάλλον ριπιδίου σχήμα.

Ό Ερσχελλος ύπελόγισεν δτι τδ έκπεμπόμενον φώς έκ τών 
διά τοϋ 40 ποδών τηλεσκοπίου αΰτοϋ ορατών νεφελοειδών ά- 
πήτει πλέον τών δύο έκατ. έτών ΐνα φθάση είς ημάς, τδ δέ φώς 
τών ύπδ τού γιγαντιαίου οπτικού οργάνου τοϋ λόοδου Ρδς άνα- 
καλυφθέντων νεφελοειδών άπαιτεΐ 20 έκατ. έτών, όπως δια- 
νύση διά ταχύτητος 7,700 λευγών είς έκαστον δευτερόλεπτου 
τήν εκπληκτικήν άπόστασιν, ήτις διαχωρίζει ήμάς άπδ τών 
απομεμακρυσμένων αυτών άστρφων συμπυκνώσεων. Αί άπο- 
στάσέις αΰται εινε άληθές δτι συγχέουσι τήν φαντασίαν τού 
άνθρώπου, άλλά τά όρια τής'δημιουργίας ούδόλως περατοΰνται 
έως έκεΐ. Πέραν τών νεφελοειδών τούτων ύπάρχουσιν άναν- 
τιρρήτως άλλα άστρώα συμπλέγματα, άτινα οπτικά όργανα 
ισχυρότερα ίσως καταστήσωσιν ορατά, τό φώ; τών όποιων 
διά τής άκατανοήτου αυτού ταχύτητος δπως φθάση είς ήμάς 
άπαιτεΐ 50 έως 100 έκατομ. έτών. Αλλά τί εινε αί δια
στάσεις αΰται άπέναντι ένδς σύμπαντος άνευ ορίων καί πού 
δυνάμεθα κάλλιον νά άναγνώσωμεν τδ γήρας τοϋ κόσμου, ή 
καθώς λέγει ό Humboldt, τήν άρχαιοτέραν μαρτυρίαν τής 
ύπάρξεως τής ύλης.

‘Ο πρώτος νεφελοειδής, ών τής ζώνης τής ’Ανδρομέδας (βό
ρειος άστερισμδς), άνεκαλύφθη ύπδ Σίμωνος Μαρίου κατά τδ 
1612. ‘Ο άστρονόμος οΰτος παρέβαλλε τδ φώς τοϋ νειοελο- 
ειδοϋς τούτου μέ τδ φώς λύχνου κειμένου όπισθεν κερατίνου 
φύλλου. Μετά παρέλευσιν 50 έτών ό Ούγγένσιος άνεκάλυψε 
τδν μέγαν καί ώραΐον νεφελοειδή τοϋ Ώρίωνος.. ‘Η φωτεινή 
αύτη κηλίς παρετηρήθη έτι καί ύπδ τού ‘Ερσχέλλου καί έχυνε, 
λέγεται, έντδς τοΰ τηλεσκοπίου τού περιφήμου τούτου αστρο
νόμου φώ; σχεδόν ώ; τδ τής πλήρους μεσημβρίας. Εινε άληθές 
δτι ό παρατηρητής ούδόλως διέκρινε τότε άσ-ρωας διακλαδώ
σεις, διακριτικόν φαινόμενου πάντων τών διαλυσίμων νεφελοει
δών, τούθ’ δπερ έπεισεν αύτδν δτι ή διακεχυμένη αύτη μάζα 
τοϋ φωτός δέν ήτον είμή εΐ; άδιάλυτος -νεφελοειδής, άλλ’ 
έσχάτως τδ μέγα τηλεσκόπιου τοϋ λόρδου Ρδς κατώρθωσε νά 
άποσυνθέση εις αστέρας τδν νεοελοειδή τοϋ Ώρίωνος, δστις 
εινε εις τών ωραίοτέρων άστρώων άθροισμάτων τοΰ ήμετέρου 
ήαισίΒαιρίου.

‘Γπάρχουσι νεφελοειδείς έσχηματισμένοι έξ άναριθμήτων 
άστέρων κυανών καί άλλοι έξ έρυθρών. Παρετηρήθησαν έπί- 
σης άθροίσματα συγκείμενα έξ άστέρων πρασίνων, βαθέος κυα
νού, έουθρών, κίτρινων, κυανολεύκωνκτλ. Τού; νεφελοειδείς 
τούτους ό 1."Ερσχελλος ομοιάζει μέ κιβώτιου πολυτίμων πολυ- 
χρόων λίθων (like a superbe piece of faucy jenellery).

Εινε άξιοπαοατήοητον δτι τά πλησίον τών αστρώων συμ
πυκνώσεων διαστήματα είσί συνήθως έστερημένα άστέρων. 
Έν γένει, λέγει ό Άραγώ. τά πλέον πτωχά διαστήματα κατά 
άστέοας γειτνιάζουσι ποός πλουσίους νεφελοειδείς, ώ, άν οί 

νεφελοειδείς οϋτοι έσχηματίσθησαν έκ τής συμπυκνώσεως τών 
άστέρων, οΐτινες πρότερον ήσαν διεσπαρμένοι εις τάς γειτνια- 
ζούσας αιθέριους χώρας.

Τά διαστήματα, άτινα ύπάρχουσιν έντδς τοϋ Γαλαξίου 
καθώς καί περί τούς νεφελοειδείς, παριστάνουσιν εις τδν οφθαλ
μόν τοϋ παρατηρητού εύρείας δπάς σκοτεινός ονομαζομένας 
χάσματα, δι’ ών τδ ομμα εισδύει είς τδ άπειρον. Αί όπαί 
αΰται δέν εινε άλλο είμή τά πλεδν άπομεμακρυσμένα μέρη 
δι’ ήμάς, διότι ό οφθαλμός τοϋ άνθρώπου ωπλισμένος διά τοϋ 
ισχυρότατου τηλεσκοπίου δέν άνακαλύπτει είμή σκότη, έκεΐ 
δπου άναμφιβόλως ύπάρχουσιν άλλοι ήλιοί καί άλλα θαύ
ματα.

Τόοα, κύριοι, εΰαρεστήθητε νά καταβήτε μετ’ έμοϋ έκ τών 
άκάταμετρήτων τούτων ύψών, ΐνα μείνωμεν δι δλίγας στιγμάς 
είς ενα τών έγγυτέρων τή γή ουρανίων σταθμών.

Μετά τάς λαμπρότητας, άς είδομεν, ή ήμετέρα πτωχή καί 
άσήμαντος σελήνη ίσως ήθελε φανή άναξία νά έπασχολήση 
διά μίαν στιγμήν τήν προσοχήν ήμών- έν τούτοις ή μικροτάτη 
αύτη σφαίρα μάς ένδιαφέρει περισσότερον ή ό μεγαλήτερος 
νεφελοειδής, διότι όχι μόνον άποτελεΐ μέρος τοϋ ήμετέρου 
ηλιακού συστήματος άλλά καί εινε ή αιτία πολλών φαινομέ
νων άπαοαιτήτως άναγκαίων διά τήν ζωήν τοϋ ήμετέρου 
πλανήτου ώς καί διά τήν ήμών αύτών ύπαρξιν.

CH φιλία.

"Οταν τοϋ βίου ή αυγή, παρθενική, αγία, 
Καλύπτει πάντα μέ χαράν, μ’ έλπίδας καί μέ κάλλη, 
Τί πρώτον, πρώτον αίσθημα έν τή καρδία θάλλει;

Τί άλλο ; ή φιλία.

Καί δταν έλθη χαρωπή τοϋ έρωτος πρωία 
‘Ωσεί πρωία έαρος, δειλή, έρυθριώσα, 
Τίς δέχεται τοϋ έρωτος τά όνειρα τά τόσα ;

Τίς άλλος > ή φιλία.

Καί δταν οάκνη τήν ψυχήν ήμών άπελπισία, 
Καί δάκρυ άπογνώσεως τούς οφθαλμούς θολόνη, 
Ποία έλπίς έντδς ήμών διατηρείται μόνη ;

Τίς άλλη ; ή φιλία.

Καί δταν τέλος μαρανθή ή δυστυχής καρδία 
Καί χάση δλα, άνά έν. τά τόσα όνειρά της, 
Καί μείνη έρημος είς νήν προδότιν διαβάτης, 

Τί μένει > ή φιλία.

Γήρας καί νεοτης.
Φεϋ ! τδ γήρας τού βίου ζοφώδης 

Τοϋ πρόσκαιρου μας εινε χειμών, 
Δριμυς εινε τραχύς, άκανθώδης, 
Ξηρός, άφυλλος εινε δρυμών.

Μέλλον πλέον δέν έχει τδ γήρας, 
Βλέπει πρόσκομμα δπου στραφή, 
Έπειδή τδ πολύ καί τής πείρας 
Γεννά σκέψιν νοδς άσαφή.

Τήν ορμήν διεδέχθη βραδύτης- 
’Αντί ξίφους τήν ράβδο / ριγών 
Άναγκαϊον κρατεί δ πρεσβύτης, 
Τοϋ άτονου ποδδς οδηγόν.

Ω νεότης, ώ δώρημα θειον, 
Εαρ θάλλον, γλυκύ άνθηρόν, 

Σύ κοσμείς τοϋ άνθρώπου τδν βίον, 
‘Ως τό άνθος κοσμεί τδν άγρόν.

Τά προσκόμματα σύ δέν γνωρίζεις 
Τά άδύνατα σοί δυνατά, 
Είς τδ μέλλον γελώσα ελπίζεις 
' Κί κ’ ενίοτε έλπίς άπατφ.

Τήν άνδρείαν σου έχεις ασπίδα, 
Καί τήν τόλμην σου έχεις πνοήν, 
Καί τδ ξίφος σου έχεις έλπίδα 
Καί τδν πόλεμον έχεις ζωήν.

Σύ μόνη τ’ άνθη, Άρετή, άμάραντα φυλάττεις 
Είς πάσαν ήλικίαν*

Τδ κάλλος τδ άληθινδν σύ μόνη έγχαράττεις 
Είς άναθήν καρδίαν.

Τής αρετής ουδέποτε, τδ θάρρος καταβάλλει 
Έλπίς άποδημοΰσα,

Άλλ’ είς τοϋ νοϋ της τάς πτυχάς έλπίς έκλάμπει άλλη 
Τήν πριν ζωογονούσα.

(Ποίησις Ίταλίδος.)



Ο Μ Ε Ν Τ Ω Ρ. 213

ΚΤΡΙΛΛΟΣ Ο Β'.

νυν Πατριάρχης τών Ιεροσολύμων και πάσης 
ΙΙαλαιστίνης.

‘Ο μεγαλεπήβολος ούτος άνήρ καί άγρυπνος τοϋ θεού 
υπηρέτης έγεννήθη μέν έν τή Σάμφ, διευθύνει δέ τους οϊαχας 
τοΰ Άποστολιχοϋ θρόνου τής αγίας πόλεως, δεύτερος μετά 
τόν ιερόν τών Κατηχήσεων συγγραφέα καί εκατοστός εικος-ός 
όγδοος έν τώ Πατριαρχικφ της τών ‘Ιεροσολύμων έκκλησίας 
καταλόγω μετά τόν Άδελφόθεον Ιάκωβον άριθμούμενος. Ού- 
τος πρό δεκαοκτώ έτών συνέστησε καί διατηοεΐ έν Ίεροσο- 
λύμοίς κομψόν και πλουσιότατου ελληνικόν τυπογραφείον, 
έν ώ και ανέκδοτα ιερά συγγράμματα έπισήμων άνδρών νΰν 
πρώτον τύποις δημοσιεύονται καί εις απαντας τούς πιστούς 

μή έχοντας είσέτι τούς οφθαλμούς ανοικτούς είς τό φώς τής 
παιδείας, δπως διδαχθώσι πολλοί καί πληθυνθή 
ή γνώσις. Έπί τής πατριαρχείας τοϋ άνδρός τούτου έκ 
βάθρων άνηγέρθησαν ό έν Ίόππη μεγαλοπρεπής ναός, έν δέ 
τή ιερά πόλει τό Μετόχιον τής Γεθσημανής, τό νέον Πατρι
αρχείου, έξαίρετον Παρθεναγωγεΐον κα'ι μάλιστα ή έν τή 
μονή τοϋ τιμίου Σταυρού άναστηλωθεισα μεγάλη θεολογική 
Σχολή, εξής όσημέραι γενναίοι κήρυκες τής ορθοδόξου θεο
λογίας καί διδάσκαλοι έξερχόμενοι, τόν τοϋ θεού λόγον πολ- 
λαχοϋ γής διασαλπίζουσι.

Έπεσκευάσθησαν δέ άκαμάτω ένεργεία αύτοϋ ό έν Πτολε- 
μαίδι ναός, ό έν Γάζη καί ό έν Ναζαρέτ, προσέτι δέ δέκα 
περίπου ίεραΐ μοναί διάφοροι τό μέγεθος, έν αις διαμένουσιν 
αί προσκυνηταί. Εν συντόμω ολόκληρος ή πατριαρχεία του 
ήδη εύκλεώ; πατριαρχεύοντος ΰπήρξεν έπισκευή τών πρό 
άμνημονεύτων χρόνων πεπαλαιωμένων καί ετοιμόρροπων οί
κο οομών, καθίδρυσις πολλών καί μεγαλοπρεπών οικοδομών 
έν Παλαιστίνη καί άλλαχοϋ, άναχαινισμός δέ καί καλλωπι
σμός τής έκκλησίας Σιών πρός εύκλειαν καί σέμνωμα τοϋ 
ελληνικού ονόματος.

κοινά καϊ εύπόριστα καθιστώνται. Ούτος τώ 1 860’έτει δια- 
τάγματι σουλτανιχώ έφοδιασθείς, ναόν περιχαλλέστατον έπί 
τής κορυφής τοϋ θεοδοξάστου όρους θαβώρ ανήγειρε, ίδρύ- 
σας αυτόν έπί τών θεμελίων τοϋ αρχαίου τών ορθοδόξων 
ναοϋ, τοϋ οποίου ό βυζαντινός ρυθμός η λευχότης τών τοί- * 
χων και τών λελαξευμένων λίθων και ή βυσική τής θέσεως 
καλλονή ίεράς αναμνήσεις έγείρουσιν εν τή καρδία παντός 
περιηγητοϋ χαι θεατού. ‘Ο αυτός ©ιλόμουσος άνήρ ίδρύσατο 
σχολεία άρρένων τε και θηλέων έν Ιεροσολύμοις καί ού 
παύεται έπιδαψιλεύών χρηματιχάς χορηγίας πρός πολλούς

ΕΚ ΤΟΓΕΝ ΡΩΜΠι ΑΛΒΑΝΙΚΟΙ’ ΑΓΡΟΚΠΠΙΟΓ.

(Ίδε σελ· 12 5).

ζΟ στρατάρχης Βουρβών 
κα'ί ό ΒαϋάρΒος
Δέν εινε ποτέ επιτετραμμένου νά φέρωμεν 
όπλα κατά τής πατρίδος.

Στρατάρχης. Δέν εινε ό πτωχός Βαϋάρδος, τόν όποιον βλέ
πω εις τήν ρίζαν έκείνου τοϋ δένδρου έξηπλωμένον έπί τής 
χλόης καϊ διατετρυπημένον διά μεγάλης βολής ; Μάλιστα, 
εινε ό ίδιος" Φευ! τόν οικτείρω. Ιδού δύο οΐτινες χάνονται 
σήμερον διά τών οπλών μας, ό Βαντενέζος κα'ι αύτός. Οί δύο 
οϋτοι Γάλλοι ήσαν δύο εγκαλλωπίσματα τοϋ έθνους διά τήν 
άνδρίαν τών. Αισθάνομαι δτι ή καρδία μου πάλλει ακόμη διά 
τήν πατρίδα. Αλλ’ άς προχωρήσω διά νά τόν ομιλήσω. Ά ! 
πτωχέ μου Βαΰάρδε, μετά λύπης σέ βλέπω εις αύτήν τήν κατά- 
στασιν.

Βαϋάρδος. Μετά λύπης καϊ έγώ σέ βλέπω.
Στρ. ’Εννοώ καλώς δτι λυπεΐσαι, διότι βλέπεις τόν εαυτόν 

σου εις τάς χεΐράς μου ένεκα τής τύχης τοϋ πολέμου. Άλλά 
δέν έννοώ ποσώς νά σέ μεταχειρισθώ ώς αιχμάλωτον θά σέ 
θεωρήσω ώς καλόν μου φίλον, καί θά φροντίσω περϊ τής θερα
πείας σου ώς νά ήσαι ίδιός μου αδελφός· δθεν δέν πρέπει νά 
λυπήσαι βλέπων με.

Βα. "Ε ! πιστεύεις δτι δύναμαι νά μή λυπούμαι, άφοΰ ύπο- 
χρεόνομαι εις τόν μεγαλείτερον έχθρόν τής Γαλλίας; Δέν 
λυπούμαι διά τήν αιχμαλωσίαν μου,ούτε διά τήν πληγήν μου. 
’Αποθνήσκω, καί μετά μίαν στιγμήν ό θάνατος μέλλει νά μέ 
έλευθερώση από τάς χεΐράς σου.

Στρ. ’Οχι, αγαπητέ μου Βαϋάρδε, ελπίζω δτι διά τών 
φροντίδων μου θά έπιτύχω τήν θεραπείαν σου.

Βα. Δέν ζητώ ποσώς τούτο, άλλ’ είμαι εύχαριστημένος 
νά άποθάνω.

Στρ. Τί έχεις λοιπόν; μήπως είσαι απαρηγόρητος, διότι 
ένιχήθης καϊ ήχμαλωτίσθης εις τήν έπιχείρησιν τοϋ Βοννιβέ - 
του ; Δέν είνε ΐδικόν σου τό σφάλμα, είνε ΐδικόν του- η τύχη 
τών δπλων εινε άστατος. ‘Η δόξα σου άρκετά άπεδείχθη 
έχ τών τόσων ώραίων σου πράξεων. Οί Αυτοκρατορικοϊ οεν 
θά δυνηθοϋν ποτέ νά λησμονήσουν τήν γενναίαν εκείνην 

ύπεράσπισιν της Μεζιέρης εναντίον των,
Βα. Τό κατ’έμέ ούδέποτε δύναμαι νά λησμονήσω οτι ει- 

σθε ό μέγας εκείνος στρατάρχης, ό πρίγκηψ εκείνος τοϋ ευ- 
γενεστέρου αίματος τό όποιον υπάρχει εις τον κοσμον, και 
ό όποιος καταγίνεται νά σπαράξη μέ τάς ιόιας του χεΐρας τήν 
πατρίδα καϊ τό βασίλειον τών προγόνων του.

Στρ. Πώς ! Βαϋάοδε, έγώ σέ επαινώ, καί σύ μέ κατη
γορείς έγώ σέ συλλυποϋμαι, καί σύ μέ περιυβρίζεις !

Βα. ’Εάν μέ λυπήσαι, σέ λυπούμαι’επίσης, καϊ αέ ευρίσκω 
πολύπεοισσότεοον άξιολύπητον άπό έμέ. Έγώ έξέρχομαι της 
ζωής άμεμπτος· έθυσίασα τήν ζωήν μου διά τό καθήκον μου, 
άποθνήσκω υπέρ τής πατρίδος μου, ύπέρ τοϋ βασιλέως μου»
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τιμώμενος άπδ τους εχθρούς τή; Γαλλίίς καί πενθούμενος 
ύο’ όλων ^τών αγαθών Γάλλων. 41 θέσις μου εινε επίζηλος.

Στο. Και έγώ είμαι νικητής έ/δς εχθρού δστις μέ περιύ- 
βοισε, καί έκδικούμαι ήδη αυτόν’ τόν άποδιώκω έκ τών Με- 
διολάνων’ κάμνω νά αίσθανθή δλη ή Γαλλία πόσον εινε 
δυστυχής, διότι μέ άπώλεσεν ωθούσα με είς τά έσχατα’ θε- 
ωοεΐς τούτο ώς οικτρόν ;

Βα. Μάλιστα, εΐνε πάντοτε οικτρόν, δταν πράττη τις εναν
τίον τού καθήκοντος του’ καλλίτερου εΐνε νά άπολεσθή μα- 
χόμενος ύπέρ πατρίδας, παρά νά νικήση καί θριαμβεύση 
κατ’ αυτής. Α ! οποία τρομερά δόξα τό νά καταστρέψη τις 
τήν ιδίαν πατρίδα του !

Στρ. Άλλ’ ή πατρίς μου έστάθη αχάριστος μετά τόσας 
εκδουλεύσεις, τάς οποίας τή προσέφερον. 41 Βασιλομήτωρ μέ 
μετεχειρίσθη άναξίως άπο πείσμα έρωτος. Ό βασιλεύς από 
αδυναμίαν προς αύτήν μεγάλως μέ ήδίκησεν άποστερών με 
τής περιουσίας μου. Άφήρεσεν άπό εμέ ώς καί τούς ύπηρέ- 
τας μου Ματίνιού χαί Άρκουγίον, και διά νά σώσω τήν ζωήν 
μου, ήναγχάσθην νά φύγω σχεδόν μόνος*  τί ήθελες νά χάμω ;

Βα. Νά ύποβέρης παντοειδή δεινά μάλλον, παρά νά σφά- 
λης είς τήν Γαλλίαν και εις τδ μεγαλεΐον τής οικογένειας 
σου*  άν κατεδιώχθης πολύ σφοδρώς, ήδύνασο ν αποσυρθής, 
άλλ’ ήτο προτιμότερου νά ήσο πτωχός, άσημος και άχρη
στος είς πάν, παρά νά λάβης τά δπλα καθ’ήμών. ‘Η δόξα 
σου ήθελεν εΐσθαι είς τδν κολοφωνα έν τή πτωχία και εν τή 
άθλιεστάτη εξορία.

Στρ. Άλλά δέν βλέπεις, δτι ή έκδίκησις ήνώθη μετά τής 
φιλοδοξίας, διά νά μέ ρίψη είς ταύτην τήν παραφοράν; ήθέ- 
λησα ώστε ό βασιλεύς νά μετανοήση, διότι μέ μετεχειρίσθη 
τόσον κακώς.

Βα. Έπρεπε νά τδν κάμης νά μετανοήση δι’ άκρας υπο
μονής, ήτις ούχήττον εΐνε ή αρετή ήρωος δσον και ή άνδρία.

Στρ. Άλλ’ άφού ό βασιλεύ; εΐνε τόσον άδικος καί έχει 
τυφλήν υπομονήν πρδς τήν μητέρα του, ήςιζενά εχω τόσον 
μέγα σέβας πρδς αύτόν ;

Βαύ. *Αν  δ βασιλεύς δέν τδ ήξιζεν, ή Γαλλία ολόκληρος τδ 
ήξιζεν. ‘Η άξιοπρέπεια μάλιστα του στέμματος, τοΰ οποίου 
είσαι εΐ; τών κληρονόμων, τδ ήξιζεν. ΧΩφειλες εις σεαυτδν νά 
σεβασθής τήν Γαλλίαν, τής οποίας ήδύνασο μίαν ήαέραν νά 
βασιλεύσης.

Στρ. Έ ! λοιπόν! έχω άδικον, τδ ομολογώ’ άλλά δένήξεύ- 
ρεις πόσον αί άρισται καρδίαι δυσκολεύονται νά αντισταθούν 
k είς τήν συναίσθησιν τών συμφορών των ;

Βαΰ. Τδ γνωρίζω καλώς’ άλλ’ ή αληθής άνδρία συνίστα- 
ται είς τδ νά άνθίσταταί τις. Άν έγνώρισες τδ σφάλμα σου, 
σπεΰσον νά τδ έπανορθώσης. Τδ κατ’ έμέαποθνήσκω καί ευρί
σκω σέ άξιολυπητότερον έν τή εύτυχία σου η τδν εαυτόν 
μου έν ταΐςδδύναις μου. ‘Ο Στρατάρχης δέ Βουρβών αποστά
της ! ά! όποιον αίσχος. Άκουσον τδν Βαύάρδον έκπνέοντα 
ώς έζησε και μή παύοντα νά λέγη τήν αλήθειαν.

(έκ τοΰ Γαλλικού)·

Ο ΔΟΥΞ ΚΑΡΟΛΟΣ ΒΟΥΡΒΩΝ.
‘Ο δούξ Κάρολος Βουρβών, γνωστός ύπδ τδ δνομα COnne- 

table (κοντόσταυλο;), έγεννήθη τδ 1489. Κατ’ άρχάς έφερε 
τδν τίτλον κόμης τού Montpensicr καί κατεςάθη άρχηγδς τής 
οικογένειας τών Βουρβόνων, άποθανόντος τοΰ θείου τοΰ Πέ- 
τοου, τοΰ οποίου ένυμφεύθη τήν θυγατέρα. Διακριθείς εις πολ
λάς μάχας έπί άκρα γενναιότητι, έδέχθη παρά τού βασιλέως 
τής Γαλλίας Φραγκίσκου του Α . τδ ξίφος τού Κοντοσταύλου 
καί ώ/ομάσθη άντιβασιλεύς τών Μεδιολάνων. Αλλ’ άδίκως 
άποστεοηθείς τήν περιουσίαν του ύπδ τής*  Βασιλομήτορος 
Λουίζης τής Σαβοϊκής (Louise de'Savoie), άφησε τήν· Γαλ
λίαν, ήλθε νά προσφέρη τάς υπηρεσίας του εις τδν Κάρολον 
Ε’. αυτοκράτορα τής Γερμανίας (τφ 1523) καί συνετέλεσε 
πολύ-είς τήν ήτταν τών Γάλλων κατά τήν μάχην τής Πα- 
βίας (1 525). Κακώς άνταμειφθείς ύπδ τού Καρόλου, ό όποιος 
είχε δώσει αύτώ λαμπροτάτας υποσχέσεις, έγινεν αρχηγός 
άποστατών χαί ώδήγησε τούς οπαδούς του είς τήν πολιορκίαν 
τής Ρώμης, ύποσχεθείς αύτοΐς τήν λεηλασίαν τής πόλεως 
ταύτης’ άλλ’είς έφοδόν τινα έφονεύθη τώ 1 527 είς ηλικίαν 
38 έτων άτεκνος.

Ο ΒΑΥΑΡΔΟΣ.
Πέτρος Βαύάρδος, δ έπονομασθεις «ό άτρόμητος καί άμω- 

μος ιππότης» έγεννήθη έν Βαύάρδ τής Γαλλίας τφ 1 476. 
41νωσεν έν έαυτώ τάς άρετάς άπαξάπασας, οσαι ιδιαιτέρως 
έδόξασαν έκαστον τών ηρώων τής άρχαιότητος. Εΐχεν αρ
χίσει ν’ άναδεικνύεται έπί Καρόλου τού Η', καί συνετελέσε 
μεγάλω; είς τήν κατάκτησιν των Μεδιολάνων έπί Λουδοβί
κου τού 1Β . Διεκρίθη επίσης είς τδν κατά τών ‘Ισπανών πό
λεμον τώ 1 503 καί ώ; άλλος Όράτιος Κόκλης ύπερασπί- 
σθη μόνος τήν γέφυραν τού Garigliano. *Οχι  ολιγώτερον 
άκέοαιος τού Φαβρικίου, άπέβαλε μετ’ άγανακτήσεως προδό
την τινά, οστις τφ είχε προτείνει νά δηλητηριάση τδν πά
παν ’Ιούλιον Β'., κατά τοΰ οποίου έπολέμει. Τέλος ένδόξως 
διεξαγαγών διαφόρους πολέμους ύπέρ τής Γαλλίας, έπληγωθη 
καιρίως έν τινι μάχη τού κατά τών Μεδιολάνων πολέμου, 
άπδ τής οποίας πληγής καί άπέθανεν, δλίγας έπιζήσας 

μάς, τφ 1 524.

ΒΟΝΝΙΒΕΤΟΣ.
Ό Γουλλιέλμος Βοννιβέτος (Guil. Bonnivet), στρατηγός 

Γάλλος, είχε κερδήσδΐ τήν εύνοιαν τού Φραγκίσκου Α · ενεκα 
τής μεγάλης του γενναιότητος, τήν οποίαν ανεπτυξεν εις δια*  
φόρους πολέμους. Άλλ άναλαβών τήν αρχηγίαν τής κατα 

τώ / Μεδιολάνων έκστρατείας, είς τοσαΰτα υπεπεσε στρατιω
τικά λάθη, ώστε ήναγκάσθη νά φύγη αφισας την υποχωρησιν 
τοΰ στοατού είς τδν Βαύάρδον, δστις απωλεσθη. Μετά εν έτος 
στρατηγών κατά τήν μάχην τής Παβιας, τώ 1 525, έφονεύθη. 
Ό Βοννιβέτος ήτο τδ τυφλόν δργανον τής Βασιλομήτορος χαί ό 
άσπονδος έχθρδς τού Βουρβώνος.

Πρδς τήν άξιότιμον Διεύθυνσιν τοΰ Περιοδικού 

Ό «Μ έ ν τω ρ.»
Αποστέλω ύμΐν άντίγραωον ‘Ομιλίας περί τοΰ μυστηριώ

δους Σώματος καί Αίματος τοΰ Κυρίου ήμών ’Ιησού Χριστού 
υπδ τού αειμνήστου Γενναδίου τοΰ Σχολαρίου. ‘Ιερά καί επί
σημος ή έποχή καθ’ ή/ έξεφωνήθη, διότι ή έποχή τής άλώ- 
σεως της Κωνσταντινουπόλεως έστι καί παραμονή θλιβερά 
θλιβεροΰ δράματος. Ό Ρήτωρ ίερδς καί έπίστ.μος, διότι έστίν 
ό κλεινός θεολόγος κα! φιλόσοφος, ό πολύς τήν παιδείαν, ό 
διάσημος νομολόγος, Γεννάδιος ό Σχολάριος ό τοσούτον ύπδ 
τού κατακτητού έκτιμηθείς καί πρώτος Πατριάρχης μετά τήν 
άλωσιν χρηματίσας.

Μέγας ό άριθμδς τών λόγων αυτού, διάφορον καί ποικίλον 
τδ θέμα. Τδν άποστελλόμενον εύρον είς τέλος βιβλίου, Συν
ταγμάτων έπιγραφομένου, έκδοθέντος δέ έν Ένετίφ τώ 1778, 
καί προγενεστέραν έκδοσίν έχοντας τφ 1 6 00. Τδ βιβλίον 
τούτο δανεισθείς άπδ φίλου μου, άντέγραψα τδν προκείμενον 
ύόγον, πεποιθώς δτι εύχαρίστως οί άναγνώσται τού Μέν- 
τ ο ρ ο ς θέλουσιν άναγνώσει αύτόν. (*)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΛΗΣ.

ΛΟΓΟΣ
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΑΑΡΙΟΥ,

Περί τού μυστηριώδους Σώματος καί 
Αίματος τοΰ Κυρίου ήμών Ίησου 

Χρίστου.
’Εκφωνηθείς έν τω Παλατίω Κωνσταντίνου τοΰ

Παλαιολόγου ^τη μεγάλη Τεσσαρακοστή, τήν
Παρασκευήν τοΰ Λαζάρου τω 1453 

πρό τής άλώσεως τής Κων7αν- 
τινουπόλεως.

‘Επειδή τή διά των ιερών τούτων ήμερών έγκρατεία, καί 
τοις ήμετέροις λόγοις περί αύτής, πρδς τήν ίεράν παοεσκευά- 
σθητε Τράπεζαν, ώ παρόντες, συνεφαπτομένου Θεού, καί τδ 
τής Ευχαριστίας Μυστήριον μετά έ'κτην ήμέραν άπδ τής πα-

(*)  Σ. Δ. Συμμεριζόμενοι καί ήμεΐς τήν πεποίΟησιν τού κ. 
Αθανασίου Άγγελίδου, δημοσιεύομεν σήμερον τήν εξαίρετων 
ταύτην ομιλίαν, χωρίς ούτε κεραίαν νά μεταβάλωμεν, διότι 
ούτε δύσληπτος είς τού; μετά προσοχή; καί καλής θελήσεως 
άναγινώσκοντας εΐνε, ούτε άξ'Χει άνευ άποχρώσης αιτίας νά 
μεταμφιέση τις τδν σεβάσμιον αύτής συγγραφέα. Έκφράζον- 
τες δέ τήν ευγνωμοσύνην ήμών τώ έπιστείλαντι διά τδ αλη
θώς πολύτιμον τούτο κειμήλιον, δι’ ού κατεκόσμησε τάς σελί
δας τού Μ έ ν τ ο ρ ο ς, έπικαλούμεθα τήν σύντονον μελέτην τών 
αναγνωστών αύτού έπί τοις ένδιαλααβανομένοις. 

ρούσης μέλλετε δέχεσθαι, καί τού Σώματός τε καί Αΐαα- 
τος κοινωνεΐν του ήμετέρου Δεσπότου, δεΐν ήγησάμη/ καί 
περί τού Μυστηρίου τούτου τδν ύμέτερον λογισμόν, εις δσον 
άν ο Κύριο; δοίη, παραμυθήσασθαι, άνενδοιάστως μέν αύτφ 
προσιόντα καί μετά πίστεως άκρας, τφ δέ 'μεγέθει τού πράγ
ματος εκπληττόμενο'/. Ποικίλης δέ καί πολυσχεδούς ούσης 
τής περί τού Σώματος τού Χριστού θεωρίας, τής μέν, ώς φυ
σικού, τής δέ, ώ; δεδοςασμένου, τής δέ, ώς μυστικού, xa't 
λόγους έκάστης έπιδεχομένης, τώ διαφόρφ τής ύποθέσεως 
πρέποντας, τά μέν άλλα νΰν παραλείψω, εύθύς δέ πεοί τθΰ 
μυστικού τδν λόγον πάντα ποιήσομαι. Τριπλής δέ καί πεοί 
τούτου τής θεωρίας θύτης, τής μέν, περί τήν ύπαρξιν τού 
Μυστηρίου, τής δέ, περί τήν άςίαν τούτου Μετάληψιν, τής 
δέ, περί τήν μετ’ έπιμελείας αύτού φυλακήν, περί τή; υπάρ- 
ξεως τού Μυστηρίου προυργου διαλέξομαι σήμερον, τή ν τε 
αλήθειαν ύμΐν εκτιθέμενος, καί παραδείγμασιν αύτήν φανε
ρών, έξ ών αί τών άπιστων άντιθέσεις ελέγχονται, είπερ γάρ 
τι τού Χριστού θαυμάτων καί τούτο τοις άπίστοις πρόσκομμα 
γίνεται, δσφ θαυμαστότερον τών άλλων έστί^ τοσούτφ πλέον 
διαπιστούμενον, ώς τε καί τοις πρώτως άκηκοόσι σκληρός ό 
λόγος έδοξεν είναι, καί σκανδάλου γέγονε πρόφασίς.

Είχε μέν δή πάντα τφ ήμετέρφ Δεσπότη καλώς, καί τήν 
όδδν δι-ξήει τής άπορρήτου καί πάντα λόγον νικώσ ης Οικονο
μίας, διδάσκων τε καί θαυματουργών, καί σπείρω ν μέν τά 
τής άληθείας σπέρματα, δσα τε έν δόγμασι, καί δσα έν ήθεσι 
καί τήν Ουράνιον δέ χαί θείαν νομοθεσίαν ύποδεικνύς, λόγφ τε 
τοις τότε δυναμένοις προσέχείν. δι’ ών έμελλε, τοΰ χρόνου 
προβαίνοντος καί πανταχού τής οικουμένης τούς οικείους νό
μους ίδρύσειν, καί ιδίων έπιδείξεσίν έργων, θαύμασι δέ τδν τής 
άληθείας λόγον βεβαιών, πρδς πάντας δέ τούς ακούοντας, ώ/ 
έσχατον καί μέγιστον ήν, ή τού Λαζάρου πρδς τήν ζωήν ταύ
την επάνοδος, λοιπά οέ ήν, εκείνων απάντων έςειργασμένων, 
ή κατ’ αυτού μανία τών Ιουδαίων, καί ό Σταυρός, καί τδ δι 
αύτού τρόπαιον. Ταύτα δέ προειδώς, καί μέλλων άνέχεσθαι 
καί προλέγων, καί πρδ; τήν τούτων έκβασιν επείγων τά πράγ
ματα, τών δικαίως άεί γενομένων αιτίων, εύνοιας τε καί τι
μής έργων αυτού καί λόγων, μίσος έκκαυσάντων, μάλλον δέ 
οθόνον έν ταίς τών απονενοημένων ψυχαΐς, επέσπευδε δέ ουτω 
τδν Σταυρόν καί τδν θάνατον,ώς κεφάλαια τής οικονομίας δ/τα, 
καί τής κοινής ήαών αμαρτίας καί ποινής ύπ’ αύτή λυτήρια, 
ή/ άιοίκετο λύσων φιλανθρώπω; τε όμού καί οικαίως*  τά γάρ 
πρόσθεν απαντα τής έν ταύτη τή χάριτι τών πιστών πολι
τείας, παιδαγωγία·, τινες ήσαν, καί νόμοι, τδν ανθρώπινον βίον 
ρυθμίζειν δυνάμενοι. Ούτω τοίνυν εχων, καί συνειδώς έαυτώ 
τού; μαθητάς άπολείψο/τι, μυστικόν τινα τρόπον, εκείνοις τε 
δίδωσιν εαυτόν, καί ήμΐν δΓ έκείνων μή ούν νομίσητέ φηΓ 
σιν, οτι καί σωματικώς έμού ποτέ χωρισθήσεσθε, ή τών τής 
ζωής ρημάτων έκείνων άπολειφθήσεσθε, οΐς ύμάς παρών ετρε- 
cov, άλλά τδ έμδν σώμα καινόν τινα τρόπον καί μυστικόν ήδη 
παρέχω, καί τδ Αιμα δ ύπέρ ύμών καί τού παντός κόσμου 
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μέλλω μετ’ ολίγον έκχεισθαι, και τον τύπον ύμΐν δίδωμι της 
τοιαύτης θαυματουργίας, χαί τήν τού ποιεϊν έ'/τίθημι δύναιχιν, 
ή γάρ τών έμών λίγων οραστηριότής, πάντα άρτον, χαΐ πάντα 
οίνον, προς τδ έμδν σώμα καί αίμα μεταβαλεί, έπειθαν εμού 
μνησθήναι θελήσητε, καί ώς συνάντα χαί ένόντα, ρωννϋντα 
πρδς πάν άγαθδν έχειν*  τίς γάρ άν γένοιτο τοϋ βρωσθήναι χαΐ 
ποθήναι πλε'ων συνάφεια ; ούτως ούν τδ έμδν σώμα τρώγον- 
τες και τδ αίμα πίνοντες, ώς τρώγεσθαι ταύτα καί πίνεσθαι 
οει, ςωην αιώνιον εςετε, συμμορφουμενοι μεν εμοί, και οιον 
ειπείν\άποτελούμενοι σύσσωμοι, αγαθοί δέ πρδς τήν ζωήν έκεί
νην οδοιπόροι γινόμενοι κατ’ εμέ, επειδή καί αύτδς όδοιπόοος 
ύπέρ ύμών έγενόμην, οδός τε ών καί τέλος τδ έσχατον ού δέ 
εσται τι δέος πλάνην παθείν τούς τοιαύτης σαρκδς καί αίματος 
τοιούτου μετέχειν άξιουμένους*  ούδείς γάρ άν όδοίπορών κινδυ- 
νεύσειεν, έμοί συνών,έμοί χρώμενος όδηγφ*  ό δέ κοινωνών ού
τως, ούκ έξωθ-ν εςει καθοδηγούντα, άλλ’ ένδοθεν τδ’όέον υπο
τιθέμενον*  συνανακραθήσεται γάρ μοι, καί αύτός τε έν έμοί 
μένει, κ^γώ έν αύτφ*  ού δέ φορτικόν είναι δει καί σκληοδν τδν 
τής Μεταλήψεως λόγον ύμίν, ού γάρ άποναρκήσετε σάρκα τρώ- 
γοντες άνθρωπίνην, καί αίμα πίνοντες, υπδ ταύτη τή διαθέσει, 
ύφ’ ή νυν ύφεστήκασι και είσίν έν έμοί, άλλ’ ώς έν άρτφ καί 
οίνφ έσθίειν καί πίνειν μέλλετε, καί ή τού άρτου καί οίνου 
φαινομένη αλήθεια, τήν αλήθειαν άφανώς τού Σώαατος καί 
Αίματος περιέξει, τής μέν ούσίας μεταβληθείσης, ώς άν έν ύμΐ/ 
τδ Μυστήριον ενεργή, τής δέ εξωθεν διαθέσεως τής αύτής σωζο- 
μένης, ϊνα μηδείς ύμάς ίλιγγος κατασχών. άπαγάγη τής Με- 
ταληψεως*  ταύτα τοίνυν ούτω ποιου ντες, ού φιλίας ενεκα μό
νον, άλλά καί ώφελείας, καί λόγου καί βίου μνημονεύοντες 
τών έμών έν τή πνευματική ζωή προκόψετε δήπου, καί τής 
μελλούσης έκείνης εγκαίρως άξιωθήσεσθε, πρδς ήν ήμάς άρ- 
κούντως κατήρτισα.

Ούτος ο τού μυστηρίου σκοπός, ώ παρόντες, ώς έν ολίγοις 
περί τού μεγίστου καί θειοτάτου διαλαβεΐν*  καί νύν τδ Μυ
στήριον τοίς μετέχουσι προκοπήν τής κατά Χρίστον ζωής έο- 
γάζεται, δπερ σωματικώς δρά τδ φαίνόμβνον αύτού, τούτο 
μυστικώς τε καί αοράτώς ένδον άνύον, τρέφει γάρ καί άνα- 
κτάται τήν ήμετέραν ψυχήν τδ τού Χριστού Σώμα, καθάπεο 
ο άρτος τω σώματι τούτο έργάζεται*  καί καθάπερ άναγεν- 
νώμεθα βαπτιζόμενοι, καί τδ είναι τής χάριτος τοϋ είναι 
τής αμαρτίας άντιλαμβάνομεν, χρισμένοι δέ τω Μύρφ, έν 
τφ τής άναγεννήσεως βεβαιούμεθα δώρφ, καί πρδς τούς 
πνευματικούς άγώνας ένισχυόμεθα σημειούμενοι, ούς άνάγκη 
πάσα τούς πνευματικώς γεννωμένους ύπέρχεσθαι. Ούτω δή 
καί τρεφόμεθα δυναρωθέντες, καί τήν έν χάριτι λααβάνοαεν 
διαμονήν καί έπιδοσιν τφ μυστηρ φ τής μεταλήψεως*  ώς περ 
γάρ ή φυσική τού σώματος θέρμη άναλώσειεν άν τήν έμφυτον 
υγρότητα τούτου, μή ταΐς άπδ τών τροφών προσθήκαις βοη- 
θουμένην, χαι διά τούτο τή τροφή καί τφ πόματι φυλάττε- 
ται μεν τά συνιστώντα τήν φύσιν ένδον καλώς, άναπληρούται 
δέ τά φθαρέντα τή θέρμη καί άνασώζεται, καί αδύνατόν ές^ν 

άλλως την ανθρώπινην ζωήν ούο’ έφ’ οσονούν δίαρκέσαι*  ού
τως ή θέρμη της πονηριάς ένδοθεν τήν ψυχήν κατατοώγουσα, 
τφ τήν ποιότητα τής εύλαβείας ξηραίνειν, έποίησεν άν αύ
τήν παντάπασιν έχλιπείν, εί μή τήν πνευματ-.χήν ταύτην ή 
ψυχή τροφήν προσελάμβανεν, άντικαθισταμένην τή φθαρτική 
δυνάμει τής πονηριάς, καί συνιστώσαν έν ήμϊν τά πνευαα- 
τικά τού Θ^ού δώρα καί αύξουσαν*  τδ δέ τού Χριστού σώαα, 
τφ μέν λόγφ τού σώματος τρέφον, τω δέ τής καθαρότητας 
λόγφ τή πρδς τήν θείαν φύσιν ενώσει καθαίρον καί άγιάζον, 
αρκούντως ήμϊν τήν πνευματικήν παρέχεται θρέψιν τρετόαε- 
νοι δέ ουτω καλώς, πρδς τήν πνευματικήν καθαρότητα καί 
ύγίειαν έπαναγόμεθα, ής ήμάς ή τών κεκωλυμένων βρώσις έξέ- 
ωσε τότε’ έδει γάρ ήμάς σωματική τινι βοώσει τήν άκεοαιό- 
τητα καί τήν ύγίειαν εκείνην άποβαλόντας, σωματική τινι 
πάλιν τροφή πρδς εκείνην έπανελθεΐν*  καί τά μέν δμοια τοϊς 
ομοιοις θεραπευθηναι καλώς, τοΐςόέ έναντίοις τά έναντία*  οίον 
βρώσεις μεν αμφω σωματικαί, ήτε διαφθείρασα τήν άρχήν, 
ή τε σώζουσα νύν, καί ύγίεια καί πνευματική ζωή, τό τε σω- 
ζόμενον, τότε φθεφόμενον*  άλλ’ έκείνου μέν άπέτοεπεν ό 
Θεός, ταύτην δέ νύν επιτρέπει καί χορηγεί’ κφκείνην μέν ό 
πονηρδς εισηγειτο δαίμων, ταύτης δέ ό τοϋ Θεού Γιος ού σύμ
βουλος μόνον, άλλά καί διάκονος γίνεται*  κακείνη μέν ήρπά- 
πάίετο,.τρδς ταύτην δέ καί παρακολούμεθα φανερώς*  κάκείνην 
μέν ύφήδρευε τής παραβάσεως ό ιός, ταύτη δέ ύποκρύπτεται 
θησαυρός άγαθών άναρίθμητος*  «τδ γάρ ίερώτατον τού Χοιστού 
»σώμα καλώς έσθιόμενον, ώς φησιν ό Θεολόγος Γρηγόοιος, 
«πολεμούσι μέν, έστίν δπλον, άποδηαούσι δέ, επάνοδος, τούς 
«ασθενείς ενισχύει, τούς έρρωαένους εύοοαίνει, τάς νόσους 
«ιάται, τήν ύγίειαν διαφυλάττει, διά τούτου γινόμεθα ποφί- 
«τεροι προς διορθωσιν, πρδς τούς πόνους μΛκοοθυαότεοοι, θεο- 
«μοτεροι πρδς αγάπην, πρδς γνώσιν άγ^νούστεροι, προθυμό- 
«τεροι πρδς ύπσκοήν, δςύτεροι πρδς την των χαρισμάτων 
«ενεργειαν, ών τάναντία τοϊς ού καλώς μεταλαμβάνουσιν επε- 
«ται*  γίνεται ή τράπεζα κατ’ αύτων, είς βόθρον, είς άντα- 
«πόδομα, εις σκάνδαλ ον, καί δσα άλλα τοίς τοιούτοίς συα- 
«βαίνειν περί τής ίεράς ταύτης τραπέζης προφητεύω'/ ό Δαβίδ 
«άοιθμεί. » ι ί

Ω μυστηρίου πάντων μυστηρίων ιερωτάτου, καί αύτδ τδ 
τού βαπτισματος ύπερβαίνοντος’ δι’ έκείνου μέν γάρ ήμϊν ό 
Δεσπότης κατά δύναμιν μόνην, διά δέ τούτου κατ’ ουσίαν ήαίν 
χοινωνει*  ώ θαύματος θαύμα πάν ύπερβαίνοντος*  ώ μετου
σιώσεων πολύ τδ παράδοξον έχούσης καί χαρίεν τοίς τή πί- 
στει πεφωτισμένοι;· ούδέν μέν ούν έστι χαλεπόν, ούδ’ άπί- 
Οανον τδ τήν πρώτην πάντων αιτίαν ποιεΐν τι παρά τήν ένχα- 
θεστώσαν ύπ’ αύτού τοίς πράγμασι τάξιν, έπειδά/βουληθή, 
δ δή θαυματουργίαν ειναί σαμεν, δπου γε καί τή φύσει συμ
βαίνει, καί οΐκοθέν τι τοιούτον ποιείν, ή πάσχειν δπώς ποτέ*  
πάσα γάρ μεταβολή φυσική, άν τε γέννησις ή άν τε αύςησ:ς 
αν τε αλλοίωσις, ή κατά φύσιν έστίν, ή παρά φύσιν, ώς 
τώ φι/οσόφω δοκεϊ’ ώ; εχει τά κατά καιοδν άδουνόαενα, ή

άώρως, καί ώς έν ταΐς κρισίμοίς ήμέραις ύγιαζόμενα 
νοσημάτων, ή κα πρδ τούτων καί μετά ταύτα, ών τα 
κατά φύσιν γινόμενα ούδέν έν ημΐν 
τήν φύσιν μόνα θαυμάζε' 
γεγενημένων θαυμάτων, τούτο ι 
τδ Μυστήριον μεταβολήν τι α π 
άκαρβΐ γινομένην, τών συμβεβηχότων ά; 
πάσης μεταβο/ής φυσικής τε καί 
νϋν τάς φυσιχάς αφέντες με^αβο/άί 
πεπήγασι, σπανίως έν τ . 
μεν θαυματουργίας.

Άπαλλάττει μέν ού 
λων χωρίς ίατρείας, ω 
Εκατόνταρχου παίοα

τών 
μέν 

θαϋμα κινεί, τά δέ παρά 
Πο) / ών δέ θεόθεν γινομένων καί 

μέγιστον ατεχνώς, του τί γσρ 
ιιίχον ούσίας είς ούσίαν έν 

αμεταβλήτων μενόντων, 
παρά φύσιν έςήρηται’ άλλά 
ίς, αίς αι παρά φύσιν παρα- 

τή φύσει γινόμενοι, τάς θείας σκοπω-

j s Θεός πυρετού καί νοσημάτων άλ- 
σπερ τήν Πέτρου πενθεράν καί τον 
και πολλούς άλλους ίάσατο*  καί πυ

κνοί τδν ’Αέρα είς * Γ-το/. μηδεμιάς προηγησαμένης φυσικής 
αιτίας τών ’Ομβρων, ώς διά τού Σαμουήλ καί τού Ήλιου 
πεποίηκε ποότεοον άλλ’ έν τοίς τοιούτοίς πάσι την τάξιν 
μόνον και τδν τρόπον τή; φύσεως μεταποιεί, ποιεί δε πραγμα 
καθ’ έκάστην γίνεσ^αι δυνάμενον, ει καί μη ταυτη τή οδω. 
Πάλιν νεκοούς άνίστησίν, ώσπερ τδν Λάζαρον, και οφθαλμούς 
άνοίγει τυφλών’ άλλ’ έν τοις τοιούτοίς έκβάλλει μέν την τής 
φύσεως τάξιν, άλλ’ ούχδσον πρδς τά γινόμενα, δσον πρδς τδ 
έν ω ταύτα γίνεται, πρός τό υποκείμενον δηλαδή*  ποιεί γάρ 
καί αύτή ή φύσις ζωήν, αλλ ουκ έν τφ νεκρφ, και δίόωσιν 
όύιν, άλλ’ ού τώ καθάπαξ πεπηρωμένφ τούς οφθαλμούς. Πά
λιν ϊστησιν Η/.ιον διά Ιησού τού Ναυή, καί τδ άνθρώπινον 
σώμα δοξάζει δι’ έαυτοϋ, καί σώμα διά σώματος δι’ύέναι ποιεί, 
ά δή τήν μεγίστην έν τοίς τού Θεού θαυμασίοις τάξιν επέ- 
χουσιν, ώς ούδένα τρόπον ύπδ τής φύσεως δυνάμενα γίνεσθαι*  
άλλά καί τούτων ύπέρχειται τδ προκείμενον θαϋμα. ^Ιστησι 
γάρ μόνον έκεΐ τδν Ηλιον, άλλ’ούχ άμα καί κινεΐσθαι τδν 
αύτδν ποιεί, ούδ’άμα είναι τε καί μή είναι. Ενταύθα δέ 
ποιεί μέν Σώμα τδν άρτον, άλλά καί τδ Σώμα, χωρίς τών 
αύτφ πρεπόντων συμβεβηχότων, καί τά τού άρτου συμβεβη- 
κότα, χωρίς τής αύτοΐς πρεπούσης ούσίας διαφυλάττει, καί 
ούσίαν άλλοι; συμβεβηκόσι συμπεφυχυΐαν συνάπτει μετά 
συμβεβηχότων άλλη προσηκόντων ουσία*  ώ μεγίστου θαύμα
τος, καί πάντα λόγον νικώντος, αύθις έρώ. Άλλ’ εχω τούτφ 
τφ θαύματι παραβαλείν ετερον*  οτι τήν άνθρωπείαν φύσιν ο 
Θεδς τω θείφ συνήψε προσώπφ, ούχ ώς περ τή ψυχή τδ 
σώαα συνάπτει, έκατέρου τφ ίδίφ μόνον δνόματι καλουμένου*  
ούτε γάρ ή ψυχή σώμα, ούτε τδ σώμα ψυχή λέγεται*  άλλ’ 
ούτως ένοΐ προσωπικώς, ώςτε τδν Θεόν άνθρωπον είναι, καί 
θεόν ύπάρχειν τδν άνθρωπον' αλλά καί τούτου θαυμαστότερόν 
έστι τδ Μυστήοιον*  έχει μέν γάρ ούδετέρα πρδς τήν έτέραν 
αεταβέβληται φύσιν, άλλ’ έν τφ τού Χριστού προσωπφ χαί 
ήθεότης και ή άνθρωπίνη φύσις άσυγχύτως είσίν*  ενταύθα 
δετό χτίσμα πρδς τδν Κτίστην μεταποιείται διάμεσου τού σώ
ματος, χαί ή πρού-ΰεστηχυΐα τού άρτου ουσία, Σώμα Θεού γί
νεται, τού Χριστού γινόμενον Σώμα, μείζον μέν δή πάντων' 

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Β'. Τεύχος ΙΘ'.

τών θείω 
τδ Σώμ / 
πρδς τη 
ήγείσθα·.
ποιεί λ φ κ 
λον ο του κ

<μίτων ώς άληθώς διά ταύτα ή τού άρτου πρδς 
. Δεσποτικδν μετουσίωσις, άλλ’ ούκ άδύνατον τφ 

υ άποβ) έποντι δύναμιν*  ούτε γάρ δει τδν Θεόν 
ή ίύνασθαι παρ ά τήν φυσικήν τών δντων τάξιν 

ή φύσις καί ή τάξις ύπόκειται, χαι πολλφ μάλ- 
,η > .Ώ/σίν αύτήν εσ:ιν ιδείν τών έαυτής ορών 

ποτέ, ούτε τά μέν ώς πρόχειρα των θαυμάτων δει 
τφ Θ·ώ συγ/ωρ-ζίν, πρδς δέ τά μείζω καί δυσχερέστερα 
καταδικάζειν αδυναμίαν τού δύναμιν άπειρον έχο/τος καί 
αύσταζχον τ< θελήσει*  εί γάρ τήν τάξιν ύπερβαίνει τής φύ - 
σεως, ώς ύπερκειμένη πάντων αιτία, έν τή τών ύποκειμένων 
διαφορά τιμή καιέν τώ αύτφ πράγματι ταύτην βουληθείς 
ύπεοβήσεται ; εί δέ μή δουλεύει τή τάξει τής φύσεως, Δη
μιουργός αύτή; ώ>, τί μή καί τήν φύσιν αύτήν μεταποιή
σεων, ώ ά> α >τις βουληθείη : ώσπερ γάρ κτιστή τινι δυ
νάμει καί τά τώ- θαυμάτων έσχατα τή τάξει καθάπαξ ανεπί- 
χείοςτα, ου:φ τή περιουσία προσήκεί τής απείρου δυνάμεως, 
έπειδάν βουληθή, μείζον άεί μείζονος θαύματος επινοεΐν και 
ποιείν καί πρδς ούδεμίαν υπερβολήν ϊστασθαι*  τί δ’ άν ειη, 
καί χαλεπόν τώ τόδε τδ πάν ύποστησαμέ>φ καί μερικήν· 
τινα διαθίσθαι φύσιν ώς βούλεται ; διά τούτο λύει μέν ό Θεδς 
πυοετδν ιατρεία καί όδώ φύσεως, δι’ αύτοϋ γάρ καί τέχνη 
καί φύσις άνύει, πάσης αύταίς τής παρασκευή; έκείθεν ήκού- 
σης*  λύει δέ ποτέ πυρετόν, ούτε τή όδώ τής φύσεως ούτε 
τή τέχνη χρώμενος, τή αύτή δέ δυνάμει καί ζωήν εμπνεί 
τω νεκρφ, ή/ ή φύσις τώ ζώντι δίδωσι μόνφ*  επέκεινα δέ τδ 
φύσει βαρύ καί γεώδες σώμα του φυσικού βάρους καί τής 
θνητότητος άπαλλάττων, είσοικίζει τών θυρών κεκλεισμένων, 
καί μετεωρίζει πρδς τδν ούράνιον χώρον, καί σωματοτητα 
καί πνευματότητα συνίστησιν έν τφ αύτφ πράγματι, ως είναι 
μέν τδ αύτδ σωυα άληθώς άνθρώπου, είναι μέν τοι σώμα 
πνευματικόν καί οίον άν διά των στεγανών διελθεΐν, ενδιδόν- 
των τή θεία· δυνάμει, καθάπερ ένια τών απλών σωμάτων 
διέρχεται στεγανών, βίας χειρών άνθρωπίνων τούτο πρατ- 

τούσης.
Περί μέν δή τών θείων θαυμάτων άρχει τοσούτον ειπεϊν, 

δσον είς τήν προκειμένην ήμϊν άρμόττει χρείαν, τφ δέ προ-· 
κειμενφ μόνφ έφιστώντες νύν Μυστηρίφ, πάλιν άναλαμβά- 
νοντες λέγομεν, δτι τή μέν θεία δυνάμει απλώς ουδαμώς 
άδύνατον τούτο, καί πρδς έκάστην δέ τών αποριών, αΐτινες 
ποδς τήν άπιστίαν άνάγονται τού Μυστηρίου, ρφδιον αντιμη- 
χχνάσθαι τδν άνθρώπινον λόγον, και τοι τού Μυστήριου χαθ- 
άπαξ’ πίστει μόνη λαμβάνεσθαι δφείλοντος καί χατέχεσθαι. 
Αύτίκα τδ μέν τής μεταβολής άκαριαίον τή απειρία τής θείας 
δυνάμεως θεραπεύεται*  ή γάρ άπειρος δύναμις εν ακαρει. 
χρόνφ δύναται τά μέγιστα τών σωμάτων κινείν, ως τφ Φι- 
λοσόφφ δοκεί*  ώςτε καί μεταβάλλει/ έν ακαρει χρόνου ή 
πάντα παράγουσα δύναμις ούκ αν ατονοίη. Τώ δέ την τών 
ούσιών έκπληττομένφ μεταβολήν πολλάς μέν ή θεία γραφή, 
πολλάς δέ ή φύσις αύτή δίδωσιν. ομοιότητας. Έστι μέν γάρ*  
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υδάτων φύσις, οίς έμβαλλόμενον ξύλον, ούκ είς μακράν είς 
λίθου φύσιν μεταποιείται*  έν δέ τή κοιλία και τφ στομάχφ 
τού ζώου καθ’ έκάστην ημέραν τδ τής τροφής καθαρεύον μετά 
τήν πέψιν και τήν άλλοίωσιν, άναδιδόμενον ήπατι και φλεψί 
δι’ αυτού, προσθήκη τή ούσ'α τού τρεφόμενου γίνεται*  πώς 
ούν ούχί καί ταύτα δοκεί θαυμαστά τοίς άπίστοις ; άλλά τδν 
μέν άρτον σάρκα γινόμενον ’έν αύτοίς ού διαπιστούσι, κατά
δέ τού Μυστηρίου μόνον τήν απιστίαν 
δσα τρανώς έλεγεν ό έκπειράζων,

έγείοουσιν’ εί δέ και 
Είπέ ΐνα οί λίθοι ούτοι

άρτοι γένωνται, εί Θεδς εί, ώς είδώς δηλονότι τήν θείαν δύ- 
ναμιν έςαρκούσαν έν άκαρεί τούτο ποιείν, ε! θελήσειε, πώ'ό 
λέγων μή δύνασθαι τδν Θεδν τδν άρτον είς άνθρωπίνην σάρκα 
μεταβαλείν, ο καί ή φύσις έν ώρισμένφ χρόνου μέρει ποιεί,
ου ψεύδεται χείρον τού πειραστού, δς έστι τού ψεύδους πα
τήρ; ‘Π τοΰτο νύν έργαζομένη τδ θαύμα δύναμις τήν γυναίκα
ποτέ τού Λώτ είς άλος στήλην αίφνης μεταβαλοϋσα, τούς μή
θέλοντας τώ Θεφ πείθεσβαι προστάττοντι σωφρονίζει*  ή αύτή 
τήν Μωσέως ράβδον είς οφιν καί έξ οφεως αύθις είς ράβδον 
μετέβαλε’ τδ ύδωρ ή αύτή πεποίηκεν οίνον υστεοον έν Κανά*  * ·
αύτη τήν σάρκα τού ίώου καρπδν ποιεί διά χρόνου, καί τή 
σαρκι τδν καρπδν αύθις προστίθησιν έκ μεταβολής. Άλλ’ 
έπειδάν δώσι τήν τής ούσίας μεταβολήν έν τούτφ τφ Μύστη- 
ρίφ μή είναι καθάπαξ άνένδεκτον, άπδ τής ποσότητας αύθις 
επιχειρούσι. Τδ μέν, τής του άρτου ούσίας είς τήν τού σώμα
τος μεταβαλλόμενης, τά συμβεβηκότα τφ άρτφ μένειν τού 
ύποκειμένου χωρίς, υπέρ φύσιν δν, δμως ούχ υπερβαίνει 
την ευπορίαν τού νού. Μη ένυπάρχειν μέν γάρ ύποχειμένφ τά 
συμβεβηκότα αδύνατον*  τούτο γάρ έκ τού λόγου τών συμβεβη- 
κότων έστίν έπινοεϊν δέ τι τοιούτον δμως δυνάμεθα, και τού 
υποκειμένου τδ συμβεβηκδς άφαιρείν τή δυνάμει τού νού, ώ 
τρόπφ και τδν τού καθόλου λόγον άθροίζομεν έκ τών μερικών 
αφαιρούντες’ το οε τή δυνάμει τού νού γινόμενον τού ήαετέ- 
ρου γένοιτ’ άν κα'ι τή δυνάμει τού μεγίστου \αι πρώτου 
Νού, άμα τε νοουντος αύτό,και έν τώ πράγματι ούτω δημιουρ-
γούντος.

Άλλ ετερον είναι φασιν έν τφ Μυστηρίφ τούτφ ού μόνον 
την φυσιν αλλα και την τοιαυτην τού νού δύναμιν ύπερβαί- 
νον, δτι έν μικρά τού φαινομένου ποσότητι δλος ούχι είναι 
πιστεύεται. Άλλ ούδέ τούτο παραμυθίας έστέρηται τδ θαυ
μάσιου*  ού γαρ έστιν έν τή ιερά ταύτ^ θυσία τδ τού Χριστού 
Σώμα φυσικώς, αλλά μυστηριωδώς μόνον*  και διά τούτο ούκ 
εστιν εν αυτή καθαπερ έσκηνωμένον έν τινι τόπω ούδ’ ύπδ 
ταίς ιδιαις ταίς τού αληθινού σώματος διαστάσεσιν, άλλ’ ύπδ 
ταις τού άρτου δίαστάσεσι μόναις· δθεν έπείπερ ή Ούσία καθ’ 
αύτην, και καθο έστιν Ούσία ού κατέχει τόπον, ούδέ ζητεί, 
ειμη καθ οσον έστιν ύπο ταίς οιαστάσεσι τού σώματος, επό
μενον έστιν ενταύθα έν τούτφ τφ Μυστηρίφ τδ τού Χοιστού 
Σώμα μη ζητείν μηδέ κατεχειν πλείονα τόπον, ή δσον ζη- 
τουσι και κατεχουσιν αί διαστάσεις τού άρτου, ύ©’ αΐς ή τού 
σώματος Ούσία καλύπτεται*  διαπιστείν δέ περί τούτου ού 

χρή, πολλών άλλων έν τή φύσει πραγμάτων τήν αύτήν σχε
δόν απορίαν προβαλλόμενων. ‘Η γαρ ανθρώπινη ψυχή δλη 
έστίν έν δλφ τώ σώματι, και δλη έν έκάστφ τών μορίων του 
σώματος, και τήν αύτήν έν τε τφ μορίφ και τφ λοιπψ σώ- 
ματι φύσιν έχει, καί ούτως έχει μεγέθους έν τφ νηπίφ, ώς έν 
τώ τού γίγαντος σώματι (είγε δει τι ψυχής μέγεθος έπινο- 
ειν)’ καί διά τήν τού σώματος αύξησιν τε καί μείωσίν ή μέ
λους τίνος έκκοπήν ούτ’ αύξησιν ούτε μείωσιν ούτε τοαήν 
τινα και ή ψυχή συνυφίσταται*  καί τοι τούτ’ αληθέστατου 
δν, και πάσι μέν ‘Ελλήνων σοφοίς, πάσι δέ τοίς ίεροίς δι- 
δασχάλοις ούτω φρονούμενον, καθαρώς δμως ούχ υποπίπτει 
τφ νώ καθάπερ τών άλλων νοητών τά φανερά τε καί ποό- 
χειρα. Πώς δέ και πύργου μέγεθος, ή ορούς τή δψει μετροΰ- 
μεν, έλαχίστφτώ δφθαλμφ τηλικούτου μεγέθους είδος έμωέ- 
ροντες ; έστι γάρ ώς έν τή ψυχή νοητώς τδ είδος τού πύρ
γου και ύλικώς έν αύτώ, ούτω πνευματικώς έν τφ δφθαλμφ, 
και τούτφ τώ πνευματικφ εΐδεί τήν τοϋ έξω μεγέθους ποι- 
ούμεθα σύγκρισιν*  τις λόγος άποδίδοσθαι τού τοιούτου δύναται; 
καί περ δντος άληθεστάτου*  ούτω δέ καί έν κατάπτρφ βραχεί 
μεγίστων πραγμάτων καθορώντες εικόνας, ούδέ τούτου σχε- 
δδν τδν λόγον ύπέχειν δυνάμεθα. Πρδς τούτοις, άδύνατον είναι 
φασιν οί τώ Μυστηρίφ διαπιστούντες τδ τού Χριστού μυ
στικόν Σώμα τεμνόμενον άκέραιον διαμένειν, καί τών τμη
μάτων έκαστον αύτ· δλον είναι τδ τού Χριστού Σώμα’ καί 
τέλειον. Άλλ’ ή πίστις ήμών καί τοΰτο κηρύττει θαϋμσ, 
μέν ομοίως τοίς άλλοις παραδόξοις τού Μυστηρίου, πολλαίς 
δέ όμοιότησι συνηγορούμενον, καί πρό γε πάντων τώ λόγφ 
τού Μυστηρίου’ ή γάρ διαίρεσις έκείνη καί ή τομή ού τού 
Σώματος άπτεται τού Χρίστου, άλλ’ έν ταίς τής ποσότη
τας δίαστάσεσι γίνεται μόναις, ύφ’ αΐς μετά τήν μεταβολήν 
εκείνην τδ τού Χριστού Σώμα καλύπτεται’ ώς πεο καί τού 
κάτοπτρου κλασθέντος, ούτε τδ είδος κλάται τού σώματος, 
τδ εν αύτώ καθορώμενον, καί έν έκάστφ τρήματι τδ αύτδ κα
τοπτεύεται είδος’ καί των εντόμων ζώων διαιρουμένων, δλη 
ή αισθητική ψυχή έκάστοις παραμένει τοίς τμήμασιν, ώς 
τφ φίΛοσόφφ δοκεί’ καί ή άνθρωπίνη ψυχή έστι μέν έν έκά
στφ μορίφ τού σώματος, ούδενι δέ μορίφ τεμνομένφ συνα- 
ποτεμνεται, καί αύ έν έκάστφ μ.έρει τής αισθητής σαρκδς ή 
νης σαρκος υπαρζΐς σώζεται’ και παν του άρτου μέρος άρτος 
έστίν ούτω δή καί έκαστον μέρος τού σώματος τού Χριστού 
ολον έστι τδ τού Χριστού Σώμα, τδ έν ταίς όμοιότησι ταύταις 
ενδέον τής θείας άναπληρούσης έν τώ Μυστηρίφ δυνάμεως, 
λέγω δέ άνή τοσούτον τδ μέρος, ώς τε έν αύτφ δύνασθαι άν 
τδν τού άρτου σώζεσθαι λόγον, είμή πρδς τήν Ουσίαν τής 
σαρκδς μετεβάλλετο’ εί γάρ εις πάνυ λεπτά διαιροίτο, καί 
ο τού Σώματος ού σώζεται λόγος, ώς περ άν άπολώλει καί 
ο τού άρτου. *Εστι  δέ τδ τού Χριστού Σώμα και έν Γω 
Ούρανώ και έν τή Γή, έν παντί θυσιαστηρίφ εν καί ταύτδν 
αριθμώ, καί πολλών έν τούτφ τώ Μυστηρίφ γινομένων θαυ
μάτων, ώς εΐρηται, τούτο πάσης έκπλήξεώς έστιν επέκεινα, καί
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πλείστης γέμει τής απορίας’ διαφόροις μέν γάρ άποβλέψε- 
^ΥΧω?6^ α^τθ αλλαχού είναι, οΐον τΐϊν ψυχήν ημών 

κατά μεν τδ τής φύσεως είναι έν έκείνφ τυγχάνειν τφ τόπφ, 
εν ω Χαί σωματικώς έσμεν, ατε τού σώματος είδος ουσαν 
καί εντελέχειαν’ κατά δέ τδ είναι τού έρωτος και τής διαθε- 
σιως έχει είναι, ού τδν έρωτα έχει, καθώς ειρηται, δπου ο 

θησαυρός ύμών, εκεί έστιν ή καρδία υμών’ καί πάλιν, τδ πο
λίτευμα ήμών έν Ούρανοίς εστιν, ο θείος εΐπεν Αποστολος 
εί τοίνυν καί τδ του Χρίστου Σώμα τούτον έλεγετο τον *ρο  
πον έ/ διαφόοοις εύρίσκεσθαι τόποις, ούδέ άν ήν χαλεπόν 
νοηθήναι, νύνδέ τδ αύτδ τφ αριθμφ σώμα, κατα το αυτό και εν 
είναι, έν διαφόροις ύπάρχειν τόποις πιστεύομεν, ο πανταπασι 
μέν άδυνάτως έχειν δοκεί τφ νόμφ τής φύσεως, πιστεύομεν 
δέ ούτως έχειν άναμφισβητήτως, τοίς τών θεοπνεύστων λό- 
γοις επόμενοι, καί παραδ-ίγμασι δέ καί λόγοις τήν τού νού 

δυσκολίαν παραμυθούμεθα.
'Άπαν μέν γάρ σώμα τυγχάνον έν τινι τόπω, αύτό τε δλον 

δλφ συμμετρείτάι τω τόπφ, καί τά μόρια τούτου τοίς τού τό
που μέρεσιν άποδίδοται, καί μεσιτευούσης τής ιδίας ποσότη
τας έστίν έν τω τόπφ’ τδ γάρ έν τοπφ είναι τή ποσοτητι κυ
ρίως προσήκει, επομένως δέ καί τη Ουσία, ης η τοιαύτη πο- 
σότηςέστί’ χάντεύθεν συμβαίνει τδ σώμα έκεί μόνον είναι, 
δπου ή ποσότης αύτού καί αί διαστάσεις ευρισκονται αδύνα
τον δέ τήν αύτήν ποσότη τα πλείοσι συμμετρεισθαι τόποι; 
έμού. ’Επί δέτού Σώματος του Χρίστου ουχ ούτως εχει εστι 
γάρ έν τόπφ, μεσιτευούσης τής καί πρότερον ενυπαρχούσης 
τφ άρτφ ποσότητος, εί δέ καί ή ιδία ποσότης τού Παναγίου 
Σώματος σχωρίστως αύτφ συνεστιν, αλλ επομένως, και τής 
Ούσίας μεσιτευούσης, ήτις άνευ ίδιας ποσότητος υφεσταναι 
ού δύναται. Έπεί τοίνυν ούδέν κωλύει πολλάς είναι ποσότη
τας άρτων έν πολλοίς θυσιαστηρίοις, έντεύθεν συμβαίνει καί 
τδ τού Χριστού Σώμα τδ αύτδ αριθμώ, εν πλειοσιν υπαρχειν 
ποσότησιν ούκ ίδίαις, και τούτων μεσιτευουοών εν πολλοις 
εύρίσκεσθαι τόποις. Τούτου δέ καί παραδείγμασι δυνατόν έστι 
χρήσασθαι τή τε ημετέρα ψυχή,ήτις διά τδ μή έχειν ποσότητα 
καθ’ έαυτήν, ή συμμετροιτο άν τφ περιέχοντι σώματι, όλη 
καί έν δλφ καί έν έκάστφ μορίφ τού σώματος πέφυκε' και ετι 
τω λόγφ, ος ό αύτδς καί είς αριθμφ, καί ενδιάθετος είναι δύ
ναται, καί λεγόμενος, καί άκουόμενος καί γραφόμενος*  καί ο 
λενόαενος δέ είς καί δ αύτδς άκοαίς περιλαμβάνεται πλεί- 
οσι. Ποδς τούτοις τφ τού ‘Ηλιου φωτί, εν τε τφ έξω τής οι
κίας διαοανεί καί ένδον αύτής, καί έν τή υέλφ δέ δντι, δι’ ής 
διϊόν; τδ ένδον τής οικίας διαφανές καταλάμπει, τφ αύτώ δέ 
δμως τυγχάνοντι, καί μήθ’ έαυτοϋ μήτε τού ‘Ηλιου χωρι- 
ζομένφ’ άλλά μήν καί τδ είδος έν πάσιν έστι τοίς ίδίοις άτό- 
μοις, δπου περ άν είη ταύτα, εν ον αριθμφ. Και πολλοίς 
τοιούτοις παραδείγμασι τήν απορίαν τού νού παραμυθησα- 
σθαι δυνάμεθα’ άλλ’ άρκεΐ μετά πίστεως αδίστακτου τούτο 
φρονείν, καί ταύτη μόνη βεβαιουμένους, ταλλα ως έν πα- 
ρέργφ σκοπείν’ ύπερφυεί γάρ δντι τω Μυστηρίφ και τερα- 

στίφ, πάν νικωντι τεράστιον, τίς άν άποδοθείη λόγος ανθρω- 
ποις ς ή τί άν οίκείως έκ τών φυσικών έφαρμοσθειη παρά
δειγμα ; Άλλ’ ού δύναμαι φησι πείθεσθαι’ τά μέν γάρ πα
ραδείγματα και οί λόγοι τήν πίστιν προύποτιθέασιν, έγώ δέ 
άποδείξεως δέομαι, πιστεύειν δέ γε ού δύναμαι. Άλλά δύ^, 
έάν έθέλης πιστεύειν’ πίστις γάρ έστιν έκούσιος ψυχής συγ- 
κατάθεσις’ έάν δέ μή θέ>ης, άλλος άν είη λόγος’ έάν μή θέ- 
λης, ούδ5 δτι έκ νής γίνεται σίδηρος πιστεύσεις τφ λέγοντι, 
ίσως πόρρω τής τοιαύτης έργασ ας τυγχάνων, καί ούκ ειδώς. 
ούδ’ δτι έκ τίνος τεφρώδους ύλης ή ύ-λος, διά τδ μή παρα · 
γενέσθαι ποτέ γίνομένοις, μηδέ σωματικαίς αισθήσεσι ταύτα 
ίδείν, καί έπί των άλλων ομοίως. Εγω οε δειςω σοι, οτι 
πολλά πιστεύεις, ά βλέπειν ού δύνη· πιστεύεις έκ τών τεσ
σάρων στοιχείων είναι τδ σώμα τό σόν, άλλ’ ου βλεπεις αυτό 
συντιθέμενον έξ αυτών’ πιστεύεις τδν σδν προπάππον καί 
έπίπαππον τοιούςδε γεγονέναι, άλλ’ ούκ είδες αύτούς’ πι
στεύεις τδν Ωκεανόν περικλύζειν τήν γήν πιστεύεις τω λέ- 
γοντι τδν Έλιον έκλείψειν δλον ή τδν ήμισυν μετά τοσαυ- 
τας ήυέρας καί ώρας, άλλ’ ούκ είδες αυτά, ή ούπω έώρακας’ 
εί δέ τοίς ταύτα ίστοοούσιν αποδίδω; τήν πίστιν, ποσφ θεός 
άξιοπιστότερος ανθρώπων των ταύτα διηγούμενων, λέγων 
δτι τούτο έστι τδ Σώμά μου καί τούτο το Αίμα μου ; Αλλα 
καί περί τής αλήθειας τού είπόντος αμφιβάλλω φησί, και 
τής έκείνου θεότητος. Άλλ’έκτετύφλωσαι όντως, άνθρωπε, 
περί τών προδήλων άμφιγνοών.

‘Πλίου λαμπρότερον μαρτυρούσι τήν αλήθειαν τού ειπον- 
τος καί τήν Θεότητα αί περί αύτού Προφητεία ’, τών ιερών 
Προφητών, τών Χ,ρηστηριων, τω·/ Σιβυλλών, πάντων Σο
φών, πάντων Μάντεων, εύφήμως τήν μεγίστην εκείνην και 
σωτηριώδη καινοτομίαν έπί βελτιώσει τής φύσεως πορρωθεν 
προαγγέλλουσαι, οίκονομησαμένου τούτο Θεού, ινα απροφά
σιστος ή σή απιστία χατακριθή’ τά προηγησάμενα τής γεν- 
νήσεως αύτού καί τής άναδείξεως θαύματα, ό υπέρ άνθρωπον 
αύτοΰ βίος, ή ύψηλοτάτη καί ούράνιος καί θεία όντως νομο
θεσία, αί προορήσεις αύτού, είς έργον έκβεβηκυίαι πάσαι, 
αί ύπεοφυεϊς έκείναι θαυματουργίαι, ο εκούσιος θανατος, τα 
έπ’ αύτφ θαύματα, αί μετά τούτον λαμπρότητες πάσα;, το 
τών Μαθητών άμετάπτωτον, μέγα μέν, εί τής αύτών πιστεως 
ήν, καί πολλή τής περί τδν Χριστόν συνεγνωσμένης αύ
τοίς αλήθειας άπόδ.ιξις, μείζον δέ, εί τής έκείνου χάριτος 
ήν, ού παοόντος σωματικώς ώς πρότερον. αλλ αοράτως έκ 
τών ούρανών αύτήν έντιθέντος*  οί τών Αποστολών αγώνες 
υπέρ αύτού, ό βίος αύτών, ούδέν άπάδον έχων τών καλών 
δογμάτων καί παραδειγμάτων τού Διδασκάλου, οι κινουνοι 
τούτων υπέρ τής αλήθειας καί σωτηρίας τοϋ κόσμου μετά 
τοσούτου ζήλου, τά θαύματα, ά δι’αύτών ένηργούντο, καί 
οίς έφυλάττοντο, τά τών Μαρτύρων αίματα καί τά θαύματα, 
ή λαμπρά πάντων τών τής γής κλιμάτων άπδ τής πλάνης 
πρδς τήν αληθή περί Θεδν πίστιν επιστροφή, ή τής πολυ
χρονίου δεισιδαιμονίας κατάλυσις, τοσούτους Τυράννους xab
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Δυνάστας προϊσταμένου; έχούσης χαϊ ύπερδίκους, ή τής 
ίεράς ’Εκκλησίας μετά ταύτα χατάστασις, παντός σεμνοΰ καί 
τίμιου καί πνευματικού πλήρης χρήματος, καί πρός εικόνα 
τής έν Ουρανούς ευταξία; έξειργασμένη' χαί τί άν τις κατα- 
λέγοι τάς εναργέστατα ς περί τής Χριστού θεότητος αποδεί
ξεις, απείρους ούσας τφ πλήθει, καί τή δυνάμει μεγίστας; 
Όθεν τάς μέν περϊ τούτου τού Μυστηρίου χαί τών άλλων 
συν αύτφ θείων χαϊ ιερών Μυστηρίων χαί δλως τής πί
στεως αμφιβολίας τοΐς άπίστοις χαϊ αίρετιχοΐς καταλίπω- 
μεν, μάλλον δέ χα'ι τούτους εύξώμεθα τή τής άληθείας αί
γλη χαταλαμφθήναΓ ημείς δέ τώ χαλώ λιμένι προσορμι- 
ζόμενοι, τή Ζωή, τφ Φωτί, τή Αλήθεια, τή πρδς τήν σω
τηρίαν ‘Οδφ, τφ ήμετέρφ λέγω Δεσπότη, καϊ υπέράπάν- 
των, οϊς ήμάς εύηργέτηχε, χάριν όμολογοΰντες, άποδώμεν 
αύτφ καϊ νϋν καϊ τή; πνευματικής ταύτης τροφής τήν ευ
χαριστίαν, δι’ ής τήν έν ήμΐν τής χάριτος θέρμην, μένου- 
σαν μέν, αυξει μετά πολλής τής προσθήκης, ύπό δέ τής 
πονηρίας έκλείπουσαν, άναζωπυρεΐ, καϊ άμβλυνομένην διε
γείρει καϊ ρώννυσι, καϊ βεβαίως καϊ άναμφισβητήτως πίς-εύ- 
ωμεν όσα περϊ τούτου τού Μυστηρίου ή τού Χριστού Εκ
κλησία διδάσκει, ή μήτηρ ήμών, τουτέστιν έν τφ μυστικφ 
τούτφ Σώματι αυτόν είναι τόν Χριστόν, ύπό τοΐς συμβε- 
•βηκόσι τού άρτου συγκαλυπτόμενον, καϊ ολόκληρον είναι αύ' 
τόν έκεϊνον τόν έκ τής μακαρίας Παρθένου γεγεννημένον, 
τόν έπι Σταυρού τότε, τόν έν Οϋρανφ νύν, καί τούτφ τρέ- 
φεσθαι σπουδάζωμεν διηνεκώς, τφ ώ; αληθώς Οΰρανίφ 
Άρτφ, δν τό Μάννα καλώς προετύπωσε, καϊ τρέφεσθαι, ώς 
άν θρέψειεν, άλλ: ούχ ώς άν καύσειε' πΰρ γάρ έστιν ώς 
αληθώς έμπιπρών τοΐς άναξίως μετέχουσι, καϊ τροφή κα- 
τακρίσεως μάλλον ή δικαιώσεως κατά τόν θειον Απόστολον. 
Εις τόν Ιούδαν μετά τήν βρώσιν έ κείνην είσήλθεν ό Σα
τανάς' καϊ Όζίας θυσίαν προσενεγκών, ήν ούκ έξην, έλε- 
πρώθη' καϊ Όζάν έπατάχθη παρά θεού, έπεϊ τετόλμηκεν 
άναξίως ά^ασθαι τής Κιβωτού" καϊ τό ξύλον, ού φαγών ό 
πρώτος άνθρωπος τέθνηκε, ζωής ήν, άλλά διά τήν ανυπο
ταξίαν αίτιον θανάτου τφ μετειληφότι γεγένηταΐ' ή τού 
Γαληνού ίερά ωφελεί μέν, διδόμένη χρησίμως, νεκρφ δέ 
ού λυσιτελεΐ, τόν δέ μή χρήζοντα τής έξ αύτής ώτελείας 
καϊ βλάψειεν άν.

Περϊ μέν ούν τού ίερωτάτου Μυστηρίου τοσαύτα τόγε νύν 
έχον άρκείτω' παραγενώμεθα δέ καϊ ήμεΐς τφ κατά τόν Λά
ζαρον θαύματι, ού θεαταϊ μόνον τοϋ γινομένου, άλλά καϊ 
τής ισχύος τού θαυματουργούνιος έπόπται, καϊ τής έγκε- 
χρυμμένης διανοίας τώ θαύματι’ όψόμεθα γάρ τόν ήμέτερον 
Ίησούν καϊ Δεσπότην μνήματι φίλου παραγενόμενον, τετάρ- 
την ήμέραν άγοντος έν αύτφ καϊ οδωδότος ήδη, τήν Μα
ρίαν καλουμένην υπό τή; αδελφής πρός τήν ύπάντησιν τοϋ 
Δεσπότου καϊ ύπαντώσαν καϊ κλαίουσαν φορτικώς καϊ τοΐς 
ποαϊν αυτοϋ προκυλινδουμένην, τόν Ίησούν δακρύοντα με- 
τρίως καϊ έμβριμώμενον, ή τή ταλαιπωρία τής φύσεω; άν- 

θρωπίνω; συμπεπονθότα ή ώ; Νομοθέτην ήμών μέτρα δι- 
δόντα τών αύτών τοΐς κειμένοις δακρύων , καί μετ' ολίγον άνι- 
στώντα τόν Λάζαρον ευχή καϊ φωνή καλού ση μετ’ έξου- 
σίας, τό μέν, ΐνα δείξη τό χρήσιμον τής εύχής, τό δέ, ΐνα 
τής θεότητος έκφήνη τήν δύναμιν όψόμεθα τόν Λάζαρον 
πρός τήν φωνήν άνιστάμενον, δεδεμένον κειρίαις καϊ τήν 
δψιν κεκαλυμμένον καί όδωδότα καϊ λοιπόν τοΐς συνανα- 
κειμένοις τφ Ίησοϋ προστιθέμενον, τού; ’Ιουδαίους ταρατ- 
τομένους έπΐ τώ θαύματι καϊ πλ ηγήν ήγουμένους τούτο 
καιρίαν ήδη γάρ άπεδείκνυτο λαμπρώς θεός ών τφ μεγα- 
λείφ τού θαύματος, καϊ, δέον πιστεύειν, άνελεΐν έπείγοντο 
τόν τής ζωής χορηγόν καϊ τής τών άλλων άναστάσεως αμοι
βήν αύτφ τόν εαυτού δούναι θάνατον, χαϊ τούτο μή δυνάμε- 
νοι πράττε.ν άνευ διαβολής, υποψίαν τυραννίδος ύποβάλ- 
λουσι τώ λαφ καϊ τόν τών ‘Ρωμαίων έπισείουσι φόβον καϊ 
τήν τής πόλεως άναστάτωσιν, τήν τού δήμου ψήφον εντεύ
θεν χλέψαι βουλόμενοΓ όψόμεθα τόν Ίησούν ήμών χαθυ- 
πείξαντχ μέν ούτω τδ μελετώμενον πάθος, έπΐ λαμπροτάταις 
άποδείξεσι τής θεότητος, άναχωρούντα δέ πάλιν εύθύς, μή 
φθάση τό πάθος τήν βασιλικήν έκείνην πομπήν καϊ τήν 
μετά τών Βαίων ύπάντησιν καϊ τάς τών πάντων φωνάς, α- 
περ έμελλε συμβαίνειν εΐσιόντι τήν πόλιν, τών Προφητών 
χαϊ ταύτα προαναφωνούντων, μή κωλυθή τό Δεϊπνον εκείνο 
τό ιερόν, περϊ ού νυν ήμεΐς τόν λόγον έποιησάμεθα, καϊ ό 
θαυμαστός έκεΐνος Νιπτήρ, ό τής ταπεινώσεως καϊ τής αγά
πης διδάσκαλος, καϊ ή τελευταία πρό; τούς Μαθητάς συμ
βουλή, καϊ δσα περϊ τού θανάτου τελεϊσθαι έχρήν, μεγά
λην αύτού τη δόξη, μάλλον δέ τή ήμετέρα δόξη χαϊ σω
τηρία, βεβαίωσιν φέροντα. "ΐνα μή τοίνυν άπαντα ταύτα δια
κοπή, τή περισσοτέρα τού Χριστού παρρησίφ πρός όξυτέραν 
θηριωδίαν έρεθισθέντος τού πονηρού συνεδρίου καϊ φορτιχώ- 
τερον αύτφ τήν τελευτήν έπιφέροντος, ούκ έτι παρρησίφ πε- 
ριπατούντα τούτον όψόμεθα, άλλ’έγγύς τής έρημου μετά τών 
Μαθητών διατρίβοντα.

Τίς, ώ παρόντες, άπογνώσεται τής σωτηρίας, τηλιχοϋτον 
έχών Δεσπότην ; τίς νεκρός ών, ούχ ώς ή τού Ίαείρου θυ- 
γάτηρ, ούδ ώς ό τής χήρας υιός, άρτι τού θανάτου γευσά- 
μενοι, άλλά τεταρταίος, τουτέστι χρόνιος, και τοΐς τέτταρσι 
τοΰ χρόνου καιροΐς συμπαρατεινομένην έχων τήν νέκρωσιν 
καϊ τήν πονηριάν καϊ δεδεμένος μέν πολλοί; άμαρτήμασι 
χεΐρας καϊ πόδας, τάς τών άγαθών πρακτικάς δυνάμεις δη
λονότι κεκωλυμένος ύπό τών πονηρών ένεργειών τε καϊ έξεων, 
τήν δέ νοεράν ψυχήν πεπεδημένος, άγνοίοι τοϋ οέοντος έκου- 
σίφ καϊ τήν τής πονηρίας δυσωδίαν έκπνέων, τίς τοίνυν 
καϊ τοιοΰτος ών, απελπίσει τήν σωτηρίαν, ταΰτα πάντα 
ορών ; ού γάρ τάς σωματικά; λύει νόσου; ο Δεσπότη; ήμών, 
άλλά τάς αμαρτίας άφίησι πολλώ προχειρότερον, ώς τήν 
ψυχικήν άνεΐλε νόσον τού παραλύτου, πρϊν έπιστησαι τή 
θεραπεία τού σώματος' πρότερον γάρ ειπεν, Άφέωνταί σοι 
αί άμαρτίαι, ειτα, Αρον τόν κράββατόν σου καϊ ΰπαγε. Τή 

ποακτική τοίνυν άρετή τήν θεωρίαν άνακαλεσώμεθα σπεύ- 
σαντες, ώς έκεΐ τήν Μαρίαν ή Μάρθρα, χαϊ ύπαντήσωμεν 
τώ ύμετέρφ Δεσπότη, ύπό φιλανθρωπίας καί αύτ φ μεγίστης 
πρός τήν ήμών άνάστασιν σπεύδοντι' άν μόνον έτοιμασθω- 
μεν καί προφθάσωμεν αΰτοϋ τό πρόσωπον έν έξομολογήσει 
«αϊ κλαυθμφ, τόν τού Δεσπότου καϊ ’Ιατρού οίκτον έπισπα- 
σόμεθα’ καν ούτω ποιήσωμεν, αύτός τόν ήμέτερον άναστή- 
σει Λάζαρον, τουτέστι τόν νεκρόν καϊ δυσωδίας άποπνέοντα 
νούν, καϊ ενα τών συνανακειμένων αύτφ ποιήσει καϊ συ- 
νεστιωμένων, μάλλον δέ και τοΰ Σώματος αύτού μεταδώσει 
τοϋ ‘Ιερού καϊ τοΰ Αίματος καϊ πρός τήν πνευματικήν έπι- 
διδόναι ποιήσει ζωήν, ού μόνον τής ένοχης τών αμαρτιών 
άπολύων, άλλά καϊ χάριν χάριτι προστιθείς. Δόςα τφ έλέει 
αύτού εις τούς αιώνας. ’Αμήν.

------------------------ ι »OOOC«~·»— -------

Ο ΑΓΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ.

Διήγημα άρχαίου τίνος μαθητου τοϋ Αυκείου τοϋ ***.
Έκ τοΰΓαλλιχοϋ ύπό Σ. Δ. Καταχουζηνοΰ.

Άφοϋ ειχον τήν δυστυχίαν νά χάσω τόν πατέρα μου καϊ 
νά φθαρώ ύπό λίαν άδυνάτου μητρός, τέλος διά τής βίας μ' 
,ώδήγησαν ,εΐς τό λύκειον, χάρις είς τήν ένεργητικήν θέλη- 
σιν τοϋ κηδεμόνος μου. Ητο καιρός. "Ημην δεκατετραέτης, 
καϊ, έκτος τών διδασκομένών ε{ς τά προκαταρκτικά σχολεία, 

. δέν έγνώριζόν τι πλειότερον.
Το'λύκειον,εΐς τδ όποιον μέ κατέταξαν,ήρίθμει περϊ τούς εξή

κοντα οίκοτρόφου;, έκτος πολυαρίθμων έξωτερικών μαθητών.
Ητο εξαίρετος σχολή’ έπεκράτει έν αύτή σταθερά και άγρυπνος 

πειθαρχία, συγχρόνως δέ πεφωτισμένη διεύθυνσις καϊ πλήρης 
γλυχύτητος. Αί σπουδαϊ ήσαν χαλαϊ χαϊ χρήσιμαι, τά έθιαα 
ήσυχα χαϊ άσπιλα’ δύο έπόπται έπΐ τής μελέτης, δσον εύσυ- 
νείδητοι τοσοϋτο χαϊ πεπαιδευμένοι, έβοήθουν τόν διευθυντήν, 
άνδρα προβεβηκότα ήδη, είς τήν άνατροφήν των οΐκοτρόφων. 
"Απαντες οί νεανίαι αύτοϊ έφαίνοντο εύπειθεΐς, έπιμελεΐς καϊ 
ευχαριστημένοι περϊ τής ειμαρμένης των. Τοιοΰτος δμως δέν 
ήτο ό νέος σύντροφος, δν ώδήγησαν ή μάλλον έσυραν μεταξύ 
αύτών. Είθισμένος είς πλήρη και άπεριόριστον ελευθερίαν, 
ομολόγησα έν τή στιγμή αύτή τής εισόδου μου είς τό λύκειον, 
δτι ό μοναχικός αύτός σχεδόν τρόπος τοΰ ζήν δέν μοί συνέ- 
φερεν. Οτε ό κηδεμών μου, άφοϋ μέ έσύστησεν, άπεσύρθη, 
τόν έσυρον έκ τών ένδυμάτων δπως τόν άκολουθήσω, άλλ’ 
οΰτος βιαίως μέ άπώθησεν. Άπεπειράθην νά έξέλθω μετ’ αύ- 
τόν, άλλ’ ή θύρα ήτο καλώς κεκλεισμένη’ έπΐ ματαίφ έκραύ- 
γασα, έκλαυσα, έπατάγησα, δέν ήθέλησαν δμως νά μοϊ τήν 
άνοίξουν.

’Ιδού λοιπόν έγώ κεκλεισμένος. Περιεπλανώμην ώς παρά- 
φρων έν τή αύλή, δπου εύρισκόμην μόνος. Δέν μοϊ έφαίνετο 
δτι εύρισκόαην έντός έκπαιδευτηρίου,έντός άσύλου εργασίας τε 
καϊ σπουδής, άλλά έντός ειρκτής. Άλογος οργή μέ έκυρίευσεν 

ή μάλλον εϊδόςτι λύσσης. «Πνίγομαι I ανέκραξα μανιώδης 1 
Δέν θά συντρίψω τάς έπικαταράτους αύτάς κιγκλίδας; δέν θά 
ύπερπηδήσω τά άπεχθή αυτά τείχη 1 » καϊ έστρεφόμην περϊ 
τήν αύλήν, ώς λέων έν τώ κλωβφ του· "Επειτα δέ έξαντληθεϊς 
έκ τών άγώνων έξηπλώθην έπΐ τοΰ λιθοστρώτου, έπΐ τοΰ όποιου 
έκόλλησα τά χαίοντα χείλη μου, προφέρων άνάρθρους οΐμω- 
γάς- Άνέκραζον « τυραννία I τυραννία I ώ μήτερ μου ! δέν 
θά έλθης νά μέ σώσης έκ τής φυλακής ταύτης ; ·»

Καθ’ ήν στιγμήν δέ εκυλιόμην ούτω μανιωδώς έπΐ τοϋ 
λιθοστρώτου, ή αύλή ήτο έρήμ/j. "Ηκουσα τόν κώδωνα ση
μαίνοντα χαΐ τούς μαθητάς ερχομένους νά παίξουν- ’Ηγέρθην 
ταχέως, φοβούμενος μή άποβώ είς αυτούς άντικείμενον γέ
λωτος. Έκ τής στιγμής έκείνης έκαμα τήν άπόφασίνμου.

« θέλω άναγκάσει τούς δεσμοφύλακας νά μοϊ άνοίξουν τήν 
θύραν θά είμαι τόσον κακός, τόσον θά έπιμένω είς τήν άπεί- 
θειάν μου, ώστε δέν θά θελήσουν νά μέ κρατήσουν, θά άπαν- 
τήσω μεγάλην δυσκολίαν, άναμφιβόλως' άλλά τί δύνανται νά 
μέ κάμουν ς νά μέ δείρουν ς είθε νά τό κάμουν ! ή κτηνωδία 
των θά μέ δικαιολογήση’ νά μέ φυλακίσουν ; άλλά δέν ύπάο- 
χει δι' εμέ φυλακή χειροτέρα άπό τάς κλάσεις καϊ τάς αίθού- 
σας τής μελέτης των' νά μέ βασανίσουν; άλ,λά πάσα βάσανο; 
θά μοϊ φανή γλυκεία, συγχρινομένή πρός τήν έργασίαν, πρός 
τήν οποίαν θέλουν νά μέ καθυποβάλουν’ νά μέ στερήσουν άνα- 
παύσεως, τροφής, καϊ διασκεδάσεως ; δέν θά λ>άβουν αυτόν τόν 
κόπον' μόνος μου θά στερηθώ αύτά. ’Εμπρός καϊ σταθερότης. »

Έν φ έλάμβανα τάς διαβολικός αύτάς άποφάσεις, οί μαθη- 
ταϊ έφθαναν έν τή αύλή, καϊ ή ώρα τοϋ διαλείμματος ήρχιζε- 
διάλειμμα εΰθυμον, ζωηρόν, τοιοΰτον όποιον αρμόζει είς παι
δία, τών οποίων ή συνείδησις εινε ευχαριστημένη καί ή 
καρδία ήσυχος. Εγώ έμενον επιμόνως είς τινα γωνίαν, έχων 
έστραμμένην τήν ράχιν μου πρός τούς μαθητάς.

‘Ο επόπτης μέ έπλησίασεν. Ητο νέος' μοϊ έφαίνετο μάλ- 
λ,ον ώς πρεσβύτερος άδελφός καϊ καλός σύντροφος τών παί
δων ή ώς διδάσκαλος' άπαντες έφαίνοντο ότι τόν ήγάπων 
καϊ ύπήκουον είς αυτόν μετ’ εύχαριστήσεως καί προθυμίας. 
Ένεψύχονε τάς παιδιά; των καϊ τάς συνεμερίζετο. Φυσιχώ 
τφ λόγφ ή πρόνοιά του έξηγέρθη χάριν τοΰ πτωχού έγκα- 
ταλελειμμένου, οΰτινο; τήν κακεντρέχεισν δέν ύπωπτεύετο. 
Μέ ποοσήγγισεν δθεν, μοϊ άπηύθυνεν ενθαρρυντικούς τινας λ,ό- 
νους, καϊ μέ προσεκάλεσε νά έλθω καϊ παίξω μετά τών νέων 
συντρόφων μου. Έγώ δμως έμενον προσηλωμένος έπΐ τοϋ 
τοίχου καϊ έπιμόνως έκράτουν τούς οφθαλμούς πρός τά κάτω 
προσηλωμένους. Απαυδήσα; τέλος, από τάς παρακλήσεις 
του, τάς οποίας έθεώρουν ώς άπεχθεΐς, τόν παρετήρησα μετ’ 
ήθους άγριου λέγων αύτφ διά φωνής καχεντρεχοϋς :

« Άφες με ήσυχον. »
Μετά τήν ώραίαν αύτήν άπάντησιν, ό νέος διδάσκαλος 

ήπόρει άν έπρεπε νά γελάση ή νά δυσαρεστηθή. » Ουδέ
τερον έπραξεν' έλαβε συμπάθειαν δι’ έμέ- Έπιστρέψας δέ 
ποός τούς μαθητάς, τούς διαχόψαντα; τά; παιδιά; των, έπΐ τή
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ιτροσδοκίφ τοΰ νέου συντρόφου των, τόν όποιον «μέλλον νά πα
ρουσιάσουν εις αύτούς, τοϊς ειπεν άπλούστατα : «Είνε λυπη
μένος-π-,τέ δέν εΐχεν αφήσει τήν μητέρα του'άς μή τόν τα- 
ράττωμεν.» Ή άγαθότης του νέου αύτοϋ ούχί μόνον συγχω- 
ροϋντός μοι τήν βάρβαρον εκείνην ©ράσιν, άλλά ζητοϋντος 
έτι νά μέ όικαιολογήσγι ενώπιον τών συντρόοων μου, έπρεπε 
νά μέ καταπραύνγμ απεναντίας μέ παρώξυνεν. Είχον έλπί- 
σει δτι ήθελε μέ ομιλήσει αύστηρώς, έσκόπευον δέ νά τφ 
απαντήσω αύθαδώς. ‘Η γλυχύτης του μ’ έστέρει τήν εΰχα- 
ρίστησιν αύτήν. "Ενεκα τούτου ήμην μανιώδης, άλλ- άνε— 
λογιζόμην νά ικανοποιηθώ κατά τήν ώραν τής μελέτης.

Αί παιδιαϊ έξηκολούθουν ήσαν ζωηραί, ταραχώδεις. Αί
φνης ό κώδων σημαίνει, καί έν τφ άμα, άνευ βραδύτητας, με
γίστη σιωπή έπεκράτησεν, αύτό δέ μοι ένεποίησε θαυμα
σμόν. Και έγώ αυτός ύποκύψας ύπό τό κράτος τής πει
θαρχίας, δέν έτόλμων νά άρνηθώ τό νά λάβω θέσιν εις τάς 
τάξεις τών μαθητών- έφθασα μετ’ αύτών είς τήν αίθουσαν 
τής μελέτης. "Εκαστος έκάθισεν είς τήν θέσιν του, ήνοιξεν 
ήσύχως τό γραφεΐον του, έλαβε τά βιβλία του κα'ι τά τετράδιά· 
του· Απαντες αυτοί οί νεανία1., οί πρό μικρού τόσον ζωηροί, 
ησαν έντελώς ήρεμοι- δέν ήκούετο έν τή γενική σιωπή, 
ειμή ο κρότος τών καλάμων τών τρεχόντων έπί τού χάρτου. 
Έν τφ θίάματι τούτφ ύπήρχέ τι αξιοθαύμαστο-;. Συνεκινή- 
θην κατά τι, ήκουσα ένδόμυχον φωνήν λέγουσαν έν τώ βά- 
θει τής καρδίας μου «Πράξον ώς αυτοί, έσο λογικός.» Άλ
λ’ έσπευσα έν τή βδελυκτή αλαζονεία μου νά πνίξω τήν 
θείαν έκείνην φωνήν. ‘Ο διδάσκαλος (ήτο ό αύτός νέος, δστις 
έντήαύλή τοσούτον επιεικής έφάνη πρός έμέ) μέ έτοποθέ- 
τισεν εις γραφεΐον, δπου εύρίσκετο μελάνιον, χαρτίον καί κά
λαμος- αφού δέ παρήλθον στιγμαί τινες, δπως βεβαιωθή άν 
ή καλή τάξις καί ή εργασία έπεκράτουν παντού, ήλθε πρός 
με. Έκράτει άνά χεΐρας βιβλίον, δπερ μο'ι έπαρουσίασεν. 
«Χρεωστεΐς, μο'ι είπε, νά άρχίσης νά δίδάσκησαι τά στοιχεία 
τής Λατινικής γλώσσης- ιδού ή εισαγωγή- άντίγραψον πολ
λάκις τήν πρώτην σελίδα κα'ι μάθε την έκ στήθους. » “Έλεγε 
τούς λόγους αύτούς μετά πολλής γλυκύτητος, εις μάτην δμως 
μοι επαρουσίαζε τό βιβλίον δέν προσέτεινον τήν χεΐρα δπως 
τό λάβω. «Λάβε το λοιπόν, μοι ειπεν ύπομειδιών μήπως ή 
σπουδή, τήν όποιαν δέν έδοκίμασες είσέτι, σέ φοβίζει·» Έ- 
προτίμων νά φαίνωμαι απειθής και άτακτος, άλλ’ δμως δέν 
ήθελον νά φανώ αγροίκος. «Κύριε, τώ εΐπον, δέχομαι τό 
βιβλίον αύτό, διότι εύηρεστήθητε νά λάβητε τόν κόπον νά μο'ι 
τό φέρητε, άλλ’εις μάτην, διότι δέν θά μελετήσω.» Ελα- 
βον τό βιβλίον, δπερ ήτο άνεφγμένον εις τήν πρώτην σε
λίδα, και τό έκλεισα- στηρίξας δέ έπ’ αύτοϋ τούς δύο μου βρα
χίονας, έκρυψα τό πρόσωπόν μου έντος τών χειρών· ’Ενίοτε 
ανήγειρον τήν κεφαλήν, π-ριέφερον τά βλέμματά μου έφ’ ό
νων τών μαθητών μετ’ήθους προκλήσεως, ή μάλλον πα- 
ρετηρουν τόν διδάσκαλον λαθραίως, δπως ίδω άν ή διαγωγή 
μου τον παρώργιζεν. Άλλ’ οί μαθηταΐ δέν έφαίνοντο κάν 

παρατηροϋντες δτι ήμην εκεί- ώς πρός τόν διδάσκαλον δέ, 
μετέβαινεν άπό μαθητοϋ εις μαθητήν δπως τούς βοηθήση είς 
τό έργον των, καί οί οφθαλμοί του δέν έξέφραζον ούτε τα
ραχήν ούτε οργήν.

‘Ο διευθυντής είσήλθεν έν τή αιθούση. Νομίζω δτι ό διδά
σκαλος διά γραμματίου τφ εΐχεν ειδοποιήσει περί τής δι
αγωγής μου. ’Ιδών αύτόν, ήσθάνθην έλαφρόν ρίγος. ’Αφού 
έρριψε βλέμμα έφ’ όλης τής αιθούσης, προύχώρησε πρός έμέ 
και έπλησίασε πρός τό γραφεΐον μου. Εΐδον δτι ήθελε νά 
μοί όμιλήση· ήγέρθην μετά σεβασμού καϊ ταπεινών τούς 
οφθαλμούς. «Εινε λοιπόν άληθές, Έρνέστα, μοί ειπεν, δτι 
δέν θέλεις νά έργασθής ; Σκέφθητι δτι θέλεις γείνει πρόξενος 
λύπης τή μητρίσου. » Συνεκινήθην 1 ήσθάνθην δτι έαελ- 
λον νά κλαύσω, άλλ’ έπέμενα- άπεσκληρύνθην, τό δάκρυον 
δ εμελλε νά ρεύση έστάθη έπί τοϋ βλεφάρου μου- λυγμός 
σπασμωδικός ύπήρξεν ή μόνη μου άπάντησις. ‘Ο διευθυντής 
με παρετήρησε μετά συμπάθειας καί άνεχώρησεν. Έπα- 
νεκάθισα ώς μανιώδης καί έπανέβαλα τήν κεφαλήν μεταξύ 
των χειρών μου. Ούτω διήλθεν δλη ή ώρα τής μελέτης.

Εις τό εστιατόριον, δπου μετέβημεν έπειτα ΐνα γευματί- 
σωμεν, δέν ήθελησα τίποτε νά έγγίξω. "Ολην τήν ημέραν 
ούτω διήγαγον, έν πλήρει στάσει κατά τής πειθαρχίας, μή 
θέλων ούτε νά άκούσω είς τήν τάξιν, ούτε νά έργασθώ είς τήν 
μελέτην, ούτε νά παίξω, ούτε νά φάγω.

‘Ο διευθυντής τήν ήμέραν έκείνην πολλάκις έπεσκέφθη τούς 
μαθητάςτου, νομίζω ές αιτίας μου. Άναμσιβόλως ή καοδία 
του έπασχεν ένεκα τής διαγωγής μου. Καί έγώ επίσης πά
σχω, όπόταν ή μνήμη μου έπανέρχεται πρός τήν σκληράν 
έκείνην ήμέραν ! ‘Ο χαρακτήρ μου τοσούτον εΐχεν άπελπι- 
σθή, τό λογικόν μου τοσούτον άποπλανηθή, ώστε, άν μέ 
μετεχειρίζοντο μετά τής αύστηρότητος, ήτις μοί ήρμοζεν, 
ήθελον άποβή αισχρός (τσαπκίνης) καθ’ δλην τήν σηιιασίαν 
τής λέξεως· Άλλ’ ό εξαίρετος διευθυντής μου (ού ή μνήμη είη 
διά παντός εύλογημένη), μετεχειρίσθη άλλην μέθοδον δι’ έ
μέ. Έβλεπον καλώς δτι πολύ τόν έπησχόλουν· Είχε μαν
τεύσει έν έμοί ύπό τό άγριον έκεΐνο έξωτερικόν μεγάλην 
εύαισθησίαν καί κλίσεις, τάς όποιας ήδύνατο νά μεταποιήση 
έπί τό άγαθόν. Τά βλέμματά του έζήτουν συχνάκις τά ίδικά 
μου- άνεγίνωσκον δέ έν αύτοϊς τοσαύτην άγαθότητα, συγ
χρόνως δέ τόσον σοβαράς μομφές, ώστε, άν πραγματικώς 
δέν ήμην έν φρενιτιάσει, δέν θά ήδυνάμην νά άνθέξω.

Τέλος ή τρομερά έκείνη ημέρα έτελείωσεν. Άνέβημεν εις 
τήν αίθουσαν τού υπνωτηρίου. Κατά τό δεΐπνον δέν έφαγον, 
ώς καί είς τό γεϋμα. Εινε άληθές δτι τά γλυκύσματα, διά 
τών οποίων ή μήτήρ μου έφρόντισε νά μέ έφοοιάση, μέ ήοκουν 
πρός τό παρόν- άλλως τε ούδείς έφάνη παραττρών δτι δέν 
έτρωγον. Έλαβον δέ θαρραλέως τήν άπόφασιν νά μή κοιμηθώ, 
καί έκάθισα έπί τής καθέκλας τής παρά τήν κλίνην μου- 
μέ άβησαν δέ νά ποάξω ώς ήθελον.

‘II νύξ υπήρξε φρικώδης’ έκοιμώμην έπί τής καθέκλας αύ- 

τής, άν δυνάμεθα νά όνομάσωμεν ύπνον τήν κατάστασιν τής 
νάρκης καί αίμωδιάσεως, είς ήν έβυθιζόμην άπό καιρού εις 
καιρόν, καί καθ’ ήν κατετρυχόμην ύπό τρομερών ονείρων. 
Συχνάκις έξηγειρόμην αίφνης- τότε ή θέα τοϋ μεγάλου υπνω
τηρίου, άδυνάτως φωτιζόμενου ΰπό τού φωτός λύχνου τίνος, 
μέ έφόβιζε. Περιέφερον βλέμματα έντρομα έπϊ τών μακρών 
έκείνων σειρών τών κλινών, τών περινυλιγμένων ύπό λευκών 
αύλαιών εΐτα δέ άκούων τήν τακτικήν καί ήσυχον άνα- 
πνοήν όλων αύτών τών κοιμωμένων νεανίσκων ένεθαρρυνό- 
μην. ‘Η περί έμέ έπικρατούσαηρεμία, καί τοι άπέχουσα τόσον 
πολύ έκ τής καρδίας μου, μοί έπροξένει ευθυμίαν. Έχυσα δά
κρυα άφθονα, άλλά τά δάκρυα δέν έστεροΰντο γλυκύτητος. Μέ 
ήρχοντο καλοί διαλογισμοί, άπεπειρώμην νά έκδυθώ, νά κα- 
τακλινθώ ώς οί άλλοι καί νά έγερθώ τήν έπαύριον μετ’ αύ
τών, ύποτεταγμένος μαθητής, ευπειθής καί έτοιμος νά ακο
λουθήσω τάς μελέτας καϊ τά γυμνάσματα τής σχολής. Έπϊ 
τή έλπίδι βεβαίως δτι θά πράξω ούτω, ό έξαίρετος διευθυν
τής μου μέ άφησε τοσούτον ελεύθερον καί ήσυχον, άντί’νά 
,μέ κλείση, ώς έπρεπε νά προσδοκώ, εντός αιθούσης σωφρο
νισμού- άλλ’ ή έλπίς αύτη έματαιώθη. Ή μυσαρά άλαζονεία 
μου άπέπνιξεν όλους τούς καλούς διαλογισμούς μου. Την 
πρωίαν τής έπιούσης, δταν έδέησε νά καταβώ μετά τών άλ
λων είς τήν αίθουσαν τής μελέτης, ήμην κατάκοπος καί έπα
ρχον πολύ- άλλ’επίσης κακεντρεχώς έπέμενον. ώς τήν προ
τεραίαν. Έν τφ βάθει τής ψυχής δμως ήσθανόμην δτιήμην 
ήνοχος, διότι αί σκέψεις τής λυπηρός έκείνης νυκτός, έφερον 
τούς καρπούς των. ‘Η ψυχή μου, ήν αί τιμωρίαιήθελον ερε
θίσει καί παρασύρει, ήδυνήθη νά ήσυχάση χάρις είς τήν γα
λήνην, τήν οποίαν ήιοησαν νά άπολαύσω- ηννόουν οτι ειχον 
ανάγκην διδασκαλίας, ήσθανόμην δτι ή άνατροφή ήτο άναγ- 
καιοτέοα τής διδασκαλίας, *δτι  ήθελον φέρει τήν δυστυχίαν τής 
,μητρός τε καί εμού, άν δέν διωρθονόμήν· άλλ’ έπειδή ήρχισα 
νά παίξω εν πρόσωπόν, ήθελον νά τό ύποστηρίξω· "Οθεν ήμην 
τοσούτον άπειθής ώς τήν προτεραίαν, άλλά μάλλον ένοχος, 
διότι τήν προτεραίαν άποπλανηθείς ύπό είδους φρενοληψίας, 
δέν ηννόουν τά σφάλματά μου- τώρα δμως καλώς τά έγνώριζα, 
καί ότέ μέν έφερον τά βλέμματά μου- έπϊ τών συντρόφων μου 
μετ’ άγριας άλαζονείας, ότέ δέ τά άπέστρεφον άπ’ αύτών, 
μετά προσπεποιημένης περιφρονήσεως, καί άλλοτε έζήτουν νά 
καταλάβω έν τοΐς οφθαλμούς αύτών εΐδός τι θαυμασμού δ’ά τήν 
γενναιότητά μου ή μυστικήν τινα συμπάθειαν διά τήν άπο- 
στασίαν μου. Οίμοι ! Δέν άνεγίνωσκον έν αύτοϊς, είμή αδια
φορίαν ή τήνγλυκεΐαν εκείνην συμπάθειαν τήν πρός άσθενή 
διαδηλουμένην- ένόμιζον δτι ήθελον ύψωθή πρό τών οφθαλ
μών των ώς ήρως- ή άλαζονεία μου είχε φαντασθή πρόσω- 
πον μάρτυρος, άλλ’ έπαρατήρησα δτι έπαιζον πρόσωπόν φρε- 
νολήπτου.

Δέν πιστεύω δτι δύναται τις να πάθη πλειότερον του οτι 
έπαθον κατά τήν σκληράν έκείνην πρωίαν- ήσθανόμην περί 
τήν κεφαλήν μου ώς νά τήν συνέσφιγγε πύρινος κεφαλόδε

σμος. ‘Η φαντασία μου πεοιέπιπτεν άπό όνειρο π ολήσεως εις 
ονειροπόλησιν- μυρίαι εικόνες διεδέχοντο άλλήλας πρό τών 
οφθαλμών μου- μοί έφαίνετο δτι, άποπεμφθείς ύπό τού διευθυν- 
τού, επέστρεφον έν τή οικία μου- έβλεπον τήν μητέρα μου κα- 
ταλυπημένην, τόν κηδεμόνα μου παρωργισμένον, τήν οικίαν 
απαρνουμένην νά μοί ανοιχθή, τούς γείτονας καί φίλους μας 
ηγανακτημένους κατ’ εμού καϊ τόν ύπηρέτην ζευγνύοντα τόν 
ίππον είς τό όχημα, δπως μέ έπαναφέρη είς τό Λύκειον κατη- 
σχυμένον, ΐνα μέ ύποχρεώσουν είς τάς πλέον ταπεινάς συγ- 
γνώμας. Ούτω λοιπόν τό είδος αύτό τού πυρετού, δπερ μέ κα- 
τέτρωγεν, ύπήρχεν ώς κρίσις μέλλουσα νά έπαναφέρη τήν 
θεραπείαν μου, ώς είχε προϊδεΐ ό διευθυντής. Αί σκέ
ψεις μου ύποβοηθούμεναι ύπό τής άκρας ηρεμίας, τής περί 
έμέ έπικρστούσης, καί ύπό τών εικόνων τής τάξεως, της έργα
σίας καί τής αύταρκείας, τάς όποιας είχον ύπ’ οψιν, ύπήρξαν 
σωτηριώδεις δι’ έμέ. "Ηδη δτε μετέβημεν είς τό εστιατόριον 
διά τό γεύμα, ό πυρετός είχε λάβει μικράν ύφεσιν, έπειδή 
τήν προτεοαίαν δέν ήθέλησα νά έγγίσω τίποτε. Δέν ηύρον 
είς τήν θέσιν μου ειμή άρτον καί ύδωρ. Ούδέν δικαιότερον ! 
Έντοσούτφ ώργιζόμην δι’ αύτό καί εΐπον είς τόν ύπηρέτην 
διά φωνής άποτόμου: « Δός μοι τήν μερίδα μου ώς είς τούς 
άλλους.» ό ύπηρέτης έπροσποιήθη δτι δέν μέ ήκουσε καί άν- 
τιπαρήλθεν.

Τότε ό συμμαθητής, δστις έκάθητο πλησίον εμού, ώθήσας 
με έλαφρώς μέ τόν άγκώνά του, μ’ ειπεν εις τρόπον ώστε νά μή 
άκούεται, είμή μόνον άπ’ έμέ « ‘Ομίλησέ του εύγενώς- τοι
αύτη εινε ή τάξις- τότε θά σοί δώση τήν μερίδα σου. » Είς τάς 
λέξεις αύτάς άνεσκίρτησα- ήτο ή πρώτη φορά καθ’ ή' ή φωνή 
συντρόφου προσέβαλλε τό ούς μου- ή φωνή αύτη ήτο πλήρης 
γλυκύτητος. "Γψωσα τούς οφθαλμούς πρός αύτόν- ήτο έφη
βος, τής ήλικίας μου- ή φυσιογνωμία του έξέφραζε τήν ζωη- 
οότητα, τήν ευθυμίαν, καί τήν γλυκεϊαν ύπερήφάνειαν. Δέν 
άνέγνωσα είς τούς οφθαλμούς του τήν συμπάθειαν έκείνην τήν 
ήκιστα κολακευτικήν, ήν μοί έδείκνυον οί άλλοι, καϊ δέν εΐδον 
έν αύτοϊς είυή άπροκάλυπτον καϊ έντιμον καλοκάγαθίαν. ‘Ο 
εύγενής αυτός παΐς ώνομάζετο Άλφόνσος. Έμαθον μετα- 
ταύτα δτι ό διευθυντής τόν είχε βάλει πλησίον μου, επιφορ- 
τίζων αύτόν τήν θείαν εντολήν τοΰ νά ενεργή έπ’ έμού διά 
τής πίστεως καϊ τής φιλίας. Ή άποστολή αύτη ήτο άγγε- 
λική, καϊ πραγματικώς ό Άλφόνσος ήτο άγγελος κατά 
τόν χαρακτήρα καί τήν καθαρότητα τής καρδίας.

Άπό τής στιγμής ταύτης ήσθάνθην δτι έμελλον νά τόν 
άγαπήσω· ‘Η άλαζονεία μου δέν μοί επετρεπε κατ αρχάς νά 
ακολουθήσω τήν συμβουλήν,ήν μοί είχε δώσει- αλλ εφοβήθην 
μή φανώ είς αύτόν κακοανατεθραμμένος παΐς, καϊ διά νά μη 
χάσω τήν ύπόληψίν του, παρεβίασα έμαυτόν. "Οτε πάλιν 
διήλθεν ό ύπηρέτης, τφ εΐπον εύγενώς «Σέ παρακαλώ, δός 
μοι τήν μερίδα μου ώς είς τούς άλλους· » Εύχαρίστως, κύριε, 
άπήντησεν- Εΐδον δτι ό Άλφόνσος ήτο ευχαριστημένος, 
τό δέ γεύμα αύτό ύπήρξε λίαν ευάρεστον εις έμέ- ούτε οί 

ί
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μαθηταί ούτε ό ο δάσκαλος, ό προεδρεύων εις τδ έστιατόριον, 
έφάνησαν προσέχοντες εις δ,τι συνέβη. Έξελθόντες έκ τοϋ 
εστιατορίου οί μαθηταί διεσκορπίσθησαν έν τή αυλή, καί 
έδόθησαν εις παντδς είδους παιδιάς. ‘Ο Άλφόνσος, ίστε- 
ρήθη τάς ΰ ασκεδάσει; αύτάς, άς άλλως τε ηγάπα μεθ' ό
λης τής ζέσεως τής ήλικίας του. Μ’ έλαβε φιλικώς έκ τοϋ 
βραχίονος καί καθ’ δλον τδ διάλειμμα περιεφέρίτο μετ’ έμοϋ 
μακράν τών άλλων.

Πόσον ή συνδιάλεξις αΰτη υπήρξε γλυκεία I οποίαν σωτη · 
ριώδη έντύπωσιν έπήνεγκεν εις έμέ ! Δέν ώμιλήσαμεν διό
λου περί τής άσυνέτου διαγωγής μου. "Ηδη έρυθρίων κατ’ έ- 
μαυτόν ό δέ νέος φίλος μου, φοβούμενος μή ερεθίσο^ τήν ύπε- 
ρηφάνειάν μου, άπέφευγεν ερωτήσεις αΐτινες θά ώμοίαζον 
•πρδς μομφάς. Ώμιλήσαμεν περί τοϋ τόπου μας, περί τών τέρ
ψεων τής παιδικής μας ήλικίας, περί τής τρυφερά; μητρός 
μου, περί αύτοΰ καί τών συγγενών του. "Ω ! Πώς τούς ηγάπα, 
πόσον ή επιθυμία τοϋ νά τούς άρέσκη τδν παρώτρυνεν εις τάς 
σπουδάς του. Ακούων αΰτδν ήσθανόμην έμαυτδν βελτιούμενον, 
καί ένεψυχούμην ύπδ τής επιθυμίας τοϋ νά τδν μιμηθώ. Είπο- 
μεν και περί τοϋ Λυκείου, μέ ώμίλησε περί τοΰ διευθυντοϋ 
μετ άκρου σεβασμού, περί τών δίδασκά)ων μετά τρυφερας 
ευγνωμοσύνης. Τδ διάλειμμα άπέληξε, καί επειδή ήτο πέμ
πτη είχε διαρκέσει δύο ώρα;· αί δύο ώραι αύταί μοί έφάνησαν 
ώς λεπτόν.

Πόσον έγνώριζε καλώ; τήν νεανικήν καρδίαν ό έξαίρετος 
έκεϊνος διδάσκαλος, δστις διά νά έπαναγάγη εις τδ καλόν τήν 
άποπλανηθεΐσαν ψυχήν μου, αντί νά μοί έπιβάλη τιμωρίας, 
μοι έστειλε φίλον. Καθ’ έκάστην πέμπτην μετά τδ διάλειμμα 
τοϋ γεύματος, δ διευθυντής έσυνείθιζε νά άπευθύνη είς τούς 
μαθητάς του διδασκαλίαν ηθικήν, έδράττετο δέ τής ευκαιρίας 
αύτής, δπως άπονείμη έκάστω τούς επαίνους ή τάς μομφάς, 
ών ήσαν άξιοι. ‘Η περίστασις αύτη, ήν έγνώριζον, μοί έπροξέ- 
νει τρόμον, μεθ' οΰ άνεμιγνύετο υπόλοιπόν τι απείθειας. “Ότε 
ό διευθυντής είσήλθεν έν τή αιθούση κα'ι άνέβη είς τήν έδραν 
του, διά νά μάς άπευθύνη τήν διδασκαλίαν, τδ ήθος του ήτο 
γαλήνιον, άλλ’ αύπηρόν, μοί έφαίνετο δτι έγώ ήμην άποκλεί- 
στικώς τδ άντικείμενον τής προσοχής του. Έπερίμενον τρομε
ρούς ελέγχους καί ταπείνωσιν δημοσίαν, καθ' ής ή όπερηφανειά 
μου έξανίστατο έκ τοϋ προτέρου- Διδ αμα ήρχισε τδν λόγον, 
έρρίγησα’ ή καρδία μου έπαλλε σφοδρώς· ;Ο Άλφόνσος, κα- 
θήμενος πλησίον μου, παρετήρησε τήν ταραχήν μου καί μ’ 
έσφιγξεν ελαφρώς τήν χεΐρα. Άνέλαβον μικρδν θάρρος, καί 
δμως ή βαθεϊα καί επίσημος σιωπή, ή επικρατούσα μεταξύ 
.μ., Α...»., <ιΐοσεχοντων, μεετρό—
μαζε' μοί έφαίνετο δτι δλαι αί φωναί, ένούμεναι μετά τής τοΰ 
διευθυντοϋ, έμελλον νά σημάνουν είς τδ ώτίον μου τάς τρομε- 
ράς αύτάς λέξεις, « αχάριστε ! απειθές ! άτακτε 1 άλλ’ έπί μάλ
λον έτραχυνόμην κατά τοΰ αναθέματος, καί έν τφμέσφτών 
καλών σκέψεων, τάς όποιας ό θεδς μοί έστελλεν, ήκουον 
είσέτι άντηχοϋντας τού; ύποκώφους ψιθυρισμούς τής αλαζο
νείας,

Οί φόβοι μου δέν έπραγματοποιήθησαν. Όδιευθυντής δέν 

τών νέων αύτών, τών μετά σεβασμού π;

άπετάνθη κατ’ ευθείαν εις έμέ' έξεφράσθη διά γενικών λέξεων. 
Αλλ’ ολος του ο λόγος, έμπνεόμενος ύπδ τής τρυφερωτέρας 

συμπάθειας, άπετείνετο πρδς τδν άφρονα νέον, οστις είχε με- 
γίστην ανάγκην αύτής. Είχε λάβει ώς θέμα τούς έξήςλόγους 
τοϋ Εύαγγελίου: «Nolite obdurare corda vestra (1·),»

‘Ωμίλησε δέ μετ εύγλωττίας συγκινητικής καί περιπα
θούς περί τής άποσκληρύνσεως καί τής μετανοίας, μάς έζω- 
γράφισε τήν ανεπανόρθωτου δυστυχίαν τοΰ νέου τοΰ έπιμένον- 
τος έν τή κακία καί κλείοντας τδ ού; πρδς τήν θείαν ωωνήν' μάς 
είπεν οποία ή ήδύτης των δακρύων τών ρεόντων έκ τής μετανοί
ας, καί οποίαν εύτυχίαν άπολαμβάνουν δσοι άπομακρυνθέντες 
τής αρετής επανακάμπτουσι πρδς αύτήν. Οί λόγοι του έφθαναν 
εί; τήν καρδίαν μου ώς πύρινα βέλη.’Απείθεια, πείσμα, άλαζο- 
νεία, τά πάντα είς σκόνιν μετεβλήθησαν. Άπαντες οί γενναίο*,  
καί άγιοι διαλογισμεί μέ έκυρίευσαν μετά δυνάμεως άπιστεύτου’ 
διεκαιόμην ύπδ τής έπιθυμίας τοΰ νά δείξω εί; τοιοΰτον διδά
σκαλον δτι ήμην άξιος των μαθημ άτων του.

Είχε παύσει νά όμιλή'έγώ δμως έφ’ ίκανδν είσέτι χρόνον 
ένόμιζον δτι τδν ήκουον. ‘Ο Άλφόνσος μοί είπεν άκολούθως, 
δτι έφαινόμην ώς μεταμορφωθείς, καί δτι είς τούς χαρακτήρας 
μου, τούς διατηροϋντας άλλοτε τδν τύπον τών φαύλων πα
θών, οί συμμαθηταί μου είχον μετά θαυμασμού παρατηοήσει 

άπαύγασμάτι ούρανίου φωτός.
Μόλις ό διευθυντής μέ είχεν άφησε*.  ύπδ τήν επιρροήν τοΰ 

εύγενοϋς καί συγκινητικού λόγου του, εγώσπεύδων νά έπανορ- 
θώσω τήν άπεχθή διαγωγήν,ήνπερ είχον δείξει, έτρεξα κρατών 
τούς λυγμούς του; χαταπνίγοντάς με καί ήρπασα τά βιβλίαμου. 
Κατά τήν στιγμήν έκείνην μέ προσκαλεϊ ό δι ευθυντής' μέ όδη- 
νοΰσιν είς τδ ιδιαίτερόν του γραφεΐον. Πώς έκαμα τδν δρόμον 
αύτόν ; Τδ αγνοώ ; Νέφος ήτο πρδ τών οφθαλμών μου· </Αμα 
έπαρουσιάσθην, ώρμησα πρδς αύτδν κλαίων καί χύνων δά
κρυα. « Ώ ! πόσον κακός ήμην I άνέκραξα, καί όπόσον είμαι 
ένοχος! ν Μέ έδέχθη εις τούς βραχίονάς του' μέέσφιγξεν έπί τοϋ 
στήθους του, καί δάκρυ, ναί, είμαι βέβαιος, δάκρυ του, πίπτον 
έκ τών σεβαστών οφθαλμών του, άνεμίχθη μετά τών έμών·

Παρεκάλουν νά μέ τιμωρήση. Τό ένόμισε περιττόν· Μοί 
ώμίλησε περί τοΰ θεού, περί τής μητρός μου, καί άνεχώρησα 
έκ τοΰ γραβείου του έμπλεως παραμυθίας, καλών αποφάσεων 
καί έλπίδος.

Ούτω έμπιστευθείς με είς τάς τρυφεράς φροντίδας τής φι
λίας καί άποτείνων είς έμέ τήν γλώσσαν τοΰ αισθήματος καί 
τοΰ λόγου, ό διδάσκαλός μου έθριάμβευσε κατ’άγριου μαθη
του, καθ’οΰ, άπαντα τ’άλλα δπλα θά ήσαν άνίσχυρα.

Άπδ τής ημέρας εκείνης τδ Αύκειον δέν είχε μαθητήν 
εύαγωγότερον έμοϋ' έκαμα ταχείας προόδους, διότι δέν έσκε- 
πτόαην άλλο τι είμή πώς νά εύχαρίστήσω τήν μητέρα μου 
διά τής έκτελέσεω; δλων τών καθηκόντων μου καί πώς νά φανώ 
άξιος νά έχω τοιοΰτον άνδρα διά διδάσκαλον, καί τδν’Αλφόνσον 
διά «ίλον.ι

(I). Οί Λατινικοί ούτοι λόγοι σημαίνουν « Μή, άποσκλη- 
ρύνετε τάς καρδίας σας.»

Τδ έπώνυμον τών Μαυ- 
ροκορδάτων άνεγράφη έν τή 
καθ' ήμάς ιστορία άπδ τοΰ· 
δεκάτου εβδόμου αίώνος' Α
λέξανδρος έλάμπρυνεν αύ
τδ κατ’ έκείνην τήν εποχήν 
καί Αλέξανδρος άνέδειξεν 
αύτδ’πάλιν, διακριθείς κατά 
τδν άγώνα τής ελληνικής 
παλιγγενεσίας.

Φαίνεται δέ τό έπώνυμον 
τοϋτο ιταλικήν έχον τήν 
καταγωγήν, διότι ή κατά- 
ληξις ά τ ο ς ούδόλως ε ινε 
ελληνική' ούτε έλληνικαί 
είνε αί λέξεις maui’O (μαυ 
ριτανδς) καί corda (χορδή), 
έξ ών συντίθεται' ώστε πρέ
πει νά πιστεύσωμεν δτι ’Ι
ταλοί μετήνεγκαν αύτδπρώ· 
τον είς Χίον, ήτις κατέστη 
ούτως ή κοιτίς τής έξελλη- 
νισθείσης ταύτης οικογένει
ας. Τφόντι, ώς θά ίδωμεν 
περαιτέρω-, έκ τής νήσου 
Χίου μετηνέχθη είς Κων
σταντινούπολή' σώζωνται 
δέ καί χιακοί οίκοι φέροντες 
αύτδ μέχρι σήμερον άλλ’ οί τούτων έκγονοι μετέτρεψαν τό 
κ είς γ, γραφόμενοι ΜαυροΓοοδάτοι, έν ω οί έκ τών κωνσταν- 
τινουπολιτικών γράφονται ΜαυοοΚοοδάτοι. ’Εάν ή παραγωγή 
ύπήρχεν ελληνική, θά έφυλάττετο ίσως τό στοιχεΐον χ άντί 
τοΰ κ η γ, εκ τού χορδή' ούδείς δμως, ούτε έκ τών Κων- 
σταντινουπολιτών ούτε έκ τών Χίων, γράφεται ΜαυροΧοροάτος.

'Οπωσδήποτε, ή έννοια τοϋ επωνύμου τούτου είς τήν κα- 
θαράν ελληνικήν γλώσσαν έγκειται έν τή λέξει μ ε λ ά γ- 
χ ο ρ δ ο ς' άλλ' άφοΰ κατώοθωσεν είς νά κλείση αύτό, δέν 
μεταβάλλεται.

Ίδωμεν τίς ό χλείσας·
Άρχομένου τοϋ ιζ . αίώνος. Παντελής τις Μαυροκορδά- 

τος, έμπορος, μετέβη νέος έτι έκ Χίου είς Κωνσταντινούπο- 
λιν, δπου απέκτησεν ικανόν πλούτον, ώς άνθρωπος φιλόπονος 
καί νοήμων, ίσως δέ καί εύπαίδευτος σχετικώς πρός εκείνους 
τούς καιρούς" πρδς δέ τοίς προτερήμασι τούτοις είχε καί κάλ
λος, ώστε ήράσθη αύτδν έν Κωνσταντίνουπόλει ή παρατη
μένη σύζυγος ήγεμόνος τινδς τής Βλαχίας, Ροξάνδρα ονομαζό
μενη, Κωνσταντινουπολΐτις, γυνή δυσειδής μέν πλουσία δέ, 
καί συνετή καί λογία.

Εκ τού γάμου αύτών έγεννήθη υιό; ονομασθείς Αλέξαν
δρος.

Τής Ροξάνδρας τήν παιδείαν έθεώρουν τότε ώς έξοχον' λέ
γεται οτι ύπήρχεν έγκοατεστάτη τής αρχαίας ελληνική; φι- 
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λολογίας καί φιλοσοφίας, 
καί δτι οί σύγχρονοι έτί- 
μων αύτήν ώς έφάμιλλον 
τής ‘Γπατίας, τής ’Αλε
ξανδρινής φιλοσόφου,. εκεί
νης. Άώρως δέ χηρεύσασα 
ή Ροξάνδρα, έδόθη όλη είς 
τήν ανατροφή; τών ιδίων 
τέκνων, καί άφοϋ άόκνως 
έπεμελήθη νά έκπαιδεύση 
καλώς τόν ’Αλέξανδρον έν 
τοίς έλληνικοϊς γράμμασι, 
περί τδ 16 50 έπεμψεν αύ
τδν δεκατετραετή είς τδ 
Πανεπιστήμιον τοϋ Παταυί- 
ου, ινα έκεΐ σπουδάση τάς 
έπιστήμας, ιδίως δέ τήν ια
τρικήν.

Τήν ιατρικήν τότε, καί 
μέχρι τής πρώτης εικοσαε- 
τηρίδος τοΰ παρόντος αιώ- 
νος, έδιδάσκοντο ολοι οί 
‘Ελληνόπαιδες, δσοι είχον 
τά μέσα ν’ άπέλθωσιν εις 
τήν ‘Εσπερίαν Εύρώπην, 
έπειδή αΰτη μόνη ή έπι- 
στήμη παρεΐχεν έν Τουρ
κία είς τούς κατέχοντας αυ

τήν οχι μόνον ευπορίαν, άλλά καί τιμήν, καί χώραν πλησίον 
τών αρχόντων. ’Ιατροί ήσαν όλοι σχεδδν οί εύπαιδευτότεροι 
τοΰ “Εθνους, διό καί εκαλούντο ιατροφιλόσοφοι καί 
έξοχώτατοι, ώς έξέχοντες άληθώς πάντων τών άλλων*  
κατά τήν μάθησιν' είς τήν Χίον μάλιστα καί αί γυναίκες 
αύταί τών ιατρών έτιμώντο διά τοϋ τίτλου Μ α δ ο ν ή, έκ τοϋ 
Madona·, τίτλου διδομένου ύπδ τών 'Ιταλών είς τάς μεγά- 
λας δέσποινας. Οί πλεϊστοι δέ τών διαπρεύάντων πολιτικώς 
έν τοίς πράγμασι τού άγώνος τού 1 821 ήσαν ιατροί, ώσανεί 
εις τούς μαιεύοντας τά σώματα άπέκειτο νά μαιεύσωσι καί τάς 
ψυχάς είς τδ φώς τής ελευθερίας.

Ή Ιταλία, καί τοι άπδ τοϋ 1 60 0 ή επιστημονική και 
φιλολογική αύτής φήμη παρήκμαζεν έν Ευρώπη, έθεωρεϊτο 
είσέτι ύπδ τών λαών τής ’Ανατολή;, δπου έπεκράτει μεταξύ 
τών ξένων γλωσσών ή ιταλική καθώς ή γαλλική σήμε
ρον, ώ; ή κλασσική γή τών τεχνών καί τών γραμμάτων. Τά 
πρδ πολλού ήδη πεφημισμένα πανεπιστήμια αύτής είλκυον 
ιδίως τούς “Έλληνας, άνευοίσκοντας αυτόθι καλλιεργούμενα- 
έτι τά άνθη τής ελληνικής άρχαιότητος, ατινα ειχον μετα- 
«υτεύσει οί ποοπάτοοες αύτών. Εις τδ Παταύίον, ο νέος Μαυοο- 
κορδάτος άπεδείχθη κατά τε τήν φιλομάθειαν καί τήν νοη
μοσύνην όντως έκγονος των σοφών άνδρών, είς οΰς οφείλεται 
ή παλιγγενεσία τής Εύρώπης' έπέδιδε θαυμασίως είς πάσαν*  
σπουδήν, ήτο δέ καί εύγλωττος, δι’ δ ήνάπα τάς συζητή— 
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σεις, χαϊ έμπαθώς ήρχετο πρός διδασκάλου; χαϊ συμμαθητάς 
εις άντίρρησιν παντός προκειμένου επιστημονικού, φιλοσοφικού 
ή θρησκευτικού,—επειδή καλώς τόν ειχεν ένισχύσει ή μήτηρ 
καϊ εις τά δόγματα τής ’Ανατολικής έκκλησίας, έχουσα ύπ' 
δψιν δτι έμελλεν ό ’Αλέξανδρος νά διατρίψη, έτι νεότατος, εις 
χώρας έ/θα ό παπισμός πιστεύεται ώς ή καθολική θρησκεία 
τοΰ Χριστού.

Κατέστη λοιπόν ό Μαυοοκορδάτος τό κλέος χα'ι όμοΰ το 
φόβητρον τής σχολής του, και ώς έπηνεϊτο ύπό τών καθηγη
τών διά τήν θαυμαστήν αυτού έπίδοσιν, ούτω καϊ επεπλήτ- 
τετο διά τήν θοασύτητα τών λόγων. Έπιστρέοων ποτέ έκ 
Βενετίας εις Παταύϊον μεθ’ ενός άλλου έλληνόπαιδο; συμμα- 
θητού, εύρε συνοδοιπόοον έν τώ αύτώ πλοισρίφ χαί τινα μο
ναχόν δυτικόν. Γενομένου δέ λόγου περί τής έν Φλωρεντία 
συνόδου καί τών άζυμων, και πολλής φιλονεικίας έπϊ τούτοις 
εγερθείσης, ό χαλόγηρος, είτε έχ τών καπνών τοΰ οίνου ύπό 
τοΰ όποιου έποτίοθη, είτε καϊ έκ τής έξάψεως ήτις τόν κατέλαβε 
φιλονεικουντα πρός τους δύο σχισματικούς νέους, έξη- 
πλώθη εις τό κύτος τοΰ σκάφους καϊ έκοιμήθη βαθύτατα’ τότε 
οέ οί δύο φιλοχαίγμονες μαθηταί, λαβόντες τήν σημαίαν τοΰ 
πλοιαρίου ερραψαν αυτήν εις τήν ράχιν τοΰ κοιμωμένου χάριν 
αστεϊσμού. Τούτο έχαρακτηρίσθη ύπό τών αρχών τοΰ τόπου 
ώς έμπαιγμός πρός τά θεία, καϊ ό Μαυροκορδάτος θά ύπέκυ- 
πτεν ύπό κατηγορίαν δεινήν, έάν εγκαίρως δέν έδραπέτευεν 
άπό τού Κράτους τής Ένετικής Δημοκρατίας. Κατέφυγεν εις 
Φλωρεντίαν, ή κατ' άλλους εις Βονωνίαν

Τό βέβαιον εινε δτι, μετά τινα καιρόν,’ έλαβε τό τότε δι- 
δόμενον έμβλημα διδάκτορος (dottore) τής φιλοσοφίας καί 
τής ιατρικής, τόν σκούφον τοΰ δοκτοράτου, καϊ 
μετά τόν οιπλοϋν τούτον θρίαμβον, έξέδωκε τό πρώτον αυτού 
σύγγραμμα, τήν «Πραγματείαν περϊ τής κυκλοφορίας τοΰ αί
ματος», ήν καϊ άφιέρωσεν εις τόν μέγαν δούκα τής Τοσκάνης. 
Τούτο δέ τριάκοντα έτη μετά τήν μεγάλην άνακάλυψιν τοΰ 
Harvey, αγγλου ιατρού, περί τοΰ αύτοΰ προκειμένου γρά- 
ψαντος, καϊ δι'αύτό πολλά παθόντος έξ εκείνων, είς οΰς συμ
φέρει τό σκότος καϊ ή άμάθεια.

Επιστρέψας δ’ έπειτα εις Κωνσταντινούπολην, άνεστάτωσε 
σχεδόν τήν πρακτικήν ιατρικήν, ήτις άπέκειτο εω; τότε εις μό
νους τούς εμπειρικούς’ τό δέ περίεργον είνε δτι οί ’Οθωμανοί, 
μή δυνάμενοι νά έννοήσωσΐ πώς δι’ απλής τίνος χειραψίας ήδύ
νατο εκ τοΰ σουγμοΰ τοΰ νοσοΰντος νά διαγνώση καί τά κρυ- 
φιωτατα τών νοσημάτων, έθεώρουν αύτόν ως έχοντα μαγικήν 
δύναμιν’ καϊ πρός διασκέδασιν λοιπόν ταύτης τής προλήψεως 
εξέδωκεν ελληνιστί καϊ τουρκιστί τό περϊ κυκλοφορίας τού αί
ματος έκεϊνο σύγγραμμα, ήδη έκμαθών καϊ τάς διαλέκτους 
τουρκικήν, περσικήν καϊ αραβικήν. Συγχρόνως ό Μαυροκορ- 
οάτος έδιδε καϊ μαθήματα φιλολογίας καϊ φιλοσοφίας έν τή 
’7?λή τών Πατριαρχείων, ένθα ή μαθητιωσα νεολαία ήκροάτο 
αυτόν απλήστως, καινά πράγματα διδασκομένη καί σκιρτώσα 
φς ελαφος παρά πηγήν.

'Ακάματος έν τή έπ'.στήμη, ακόρεστος έν τή φιλομαθείς, 
ζηλωτής θερμότατος έν τή μεταδόσει τών φώτων, ών έτύγ— 
χάνε δαδούχος μόνος σχεδόν μεταξύ τών ομογενών αύτοΰ, 
συνέταςε περϊ τήν αύτήν εκείνην εποχήν νέαν Γραμματικήν, 
Συντακτικόν, Ρητορικήν, Σχόλια εις πολλούς συγγραφείς άρ· 
χαίους, καί ιδίως είς τά «Περϊ Γενέσεως καϊ Φθοράς» τοΰ Άοι- 
στοτέλους, Λογικήν, Μεταφυσικήν, καϊ ‘Ις-ορίαν τών ‘Εβοαίων 
άπό ’Αβραάμ μέχρι τοΰ δεκάτου εβδόμου αιώνος. 1Η συλλογή 
τών έπιστολών αύτοΰ έξεδόθη έν έτει 4 804 έν Κωνσταντι- 
νουπόλει, άλλά δυστυχώς έξηρέθησαν περικοπαί, έν αις ό 
Μαυροκορδάτος, άποτεινόμενος πρός τούς στενούς οίλους, καϊ 
ιδίως Δοσίθεον τόν Πατριάρχην ‘Ιεροσολύμων, έξέφραζεν 
άπροκαλύπτως τήν οδύνην αύτοΰ έπϊ τών τότε τυχών τοΰ έ
θνους, καϊ τάς πατριωτικός εύχάς. Ταΰτα πάντα συνέγραψεν 
εις παλαιόν γλφσσαν, ής επαινείται ή γλαφυρότης καϊ ορ
θοέπεια.

Πλήθος λογίων άνδρών έξήλθον έκ τής σχολής τοΰ Μαύρο · 
χορδάτου’ μεταξύ τών μαθητών αύτοΰ διεκρίθησαν ιεροκήρυκες 
Οεινοί, αρχιεπίσκοποι, διδάσκαλοι καϊ λόγιοι διακεκριμένοι, ώ; 
ό Μινιάτης, ό Καραβέλας, ό Μελέτιος, Ιάκωβος ό ’Αργείος, 
Σουγδουρής, Κατήφορος, Κριτίας, Χουρμούζης Παναγιόδω- 
ρος, κλπ.

Άλλά τό κύριον ελατήριον, ύπό τοΰ όποιου ήλαύνετο πρός 
τους ατρύτους μόχθους τούτους, ύπήρχεν ανώτερου τού πρός τάς 
Μούσα; έρωτος’ ό Μαυροκορδάτος ηγωνίζετο νά διάνοιξη όδον 
πρός άλλο στάδιον εύρύτερον καϊ έπιοανέστερον.

Από πολλών ετών ήδη άσκών τήν ιατρικήν τέχνην, έσχε- 
τίσθη μετά άνωτάτων υπαλλήλων τής Κυβερνήσεως, έν οϊς 
καί ό μέγας βεζίρης Άχμέτ Κιο^προυλής, δεύτερος ούτος τού 
επιφανούς οίκου τών Κιουπρουλή, έξ ού προήχθησαν είς τόν 
ύπατον τούτον βαθμόν τρεις άνδρες, καϊ οί τρεις διαπρέψαν- 
τες έπϊ πολιτική συνέσει. Αμα λοιπόν άποθανόντος, έν έτει 
< 673, τρΰ περίφημου Παναγιώτου, δι*  δν πρώτον ειχεν 
ίδρυθή τό υπούργημα μεγάλου διερμηνέως τής ‘Γψηλής 
Πύλης, ό Κιουπρουλής έκηρύχθη προστάτης τού Μαυροκορ- 
δάτου, ώς μόνου ίκανοΰ ν’ άντικαταστήση τον τελευτή- 
σαντα. Τής δέσεως, ταύτης δέν ύπήρχεν άλλη ύώηλοτέρα 
πρός ράγιάν. 'Επειδή κατ’ έκείυην τήν εποχήν οι 'Ο
θωμανοί ήμέλουν, ή μάλλον κατεφρόνουν τάί ευρωπαικας 
γλώσσας, έν ω,όσημέοαι έπληθύνοντο αί σχέσεις αυτών μετά 
τής Δύσεως, ό μέγας διερμηνεύς άπέβαινεν ρ ού ουκ ανευ 
μεσίτης μεταξύ τής οθωμανικής Κυβερνήσεως καϊ τών ξένων 
Δυνάμεων, καϊ απασαι αί έξωτερικαϊ υποθέσεις διεπραγματεύ- 
οντο δι’ αύτοΰ καϊ μόνου.

Κληθείς δέ συγχρόνως καϊ Μέγας Λογοθέτης ύπό τοΰ Οί- 
κουυ,ενικοϋ Πατριάρχου, κατέστη διά τής ηθική; ίσχύο; του 
παρά τοίς άρχουσι χρησιμώτατος εις τήν Εκκλησίαν καϊ είς 
τό Έθνος αύτού. ‘Γπεστήριξε μετά ζήλου θερμού τά έν‘Ιε
ρουσαλήμ απαράγραπτα δικαιώματα των ομοδόξων’ πολλοί δε 
τότε άνηγέρθησαν ιεροί ναοί, χαϊ ύπό τήν σκέπην αύτών σχο- 

Βιέννην^-λόγφ μέν ίνα άγγείλη είς τόν αύτοκράτορα τόν έΧρο
νισμόν τοΰ νέου σουλτάνου, πράγματι δέ ίνα έξομαλννη τήν 
όδόν πρός συνθήκας μετά τής Αύστρία;’ διότι ή ‘Γψηλή Πύλη 
ειχεν άπαυδήσει έκ τών άλλεπαλλήλων ηττών. Αί διαπραγ
ματεύσεις παρετάθησαν έπϊ τρία έτη, μετά τά όποια ό Μαυ- 
ροκορδάτο; έπανήλθεν εις Κωνσταντινούπολή, άφοΰ ένησχό- 
λησε τάς ώρας τής ήναγκασμένης άνέσεως αύτοΰ έν Αύστρία. 
εις σύλλεξιν ύλης πρός συγγραφήν τή; « Γενικής Ιστορίας» 
του. Κατά τήν αύτήν δ’ έποχήν έκτισεν ιδϊφ δαπάνη καϊ τόν έν 
Βιέννη ελληνικόν ναόν, δν ό Γεώργιο; Σίνας, άνήρ ούτος έκ του 
μηδενός πλουτήσας, άλλά μέγα; εύεργέτης τή; νύν ‘Ελλάδος 
άναδειχθείς, άνοικοδόμησε λαμπρώς πρός ολίγων έτών. Λήγον- 
τος δέ τοΰ έτους I 698, ή έπϊ Τιβίσκου ποταμού (Theiss) νίκη 
τοΰ πρίγκηπος Ευγενίου καϊ ή μεσιτεία τής ’Αγγλίας καϊ 
‘Ολλανδίας παρήγαγον νέας συνδιαλέξεις ύπέρ συνδιαλλα
γής καϊ ειρήνης, τά; όποιας έπηκολούθησαν τακτικαϊ διαπραγ
ματεύσεις έν Καρλοβιττίω (Carlowitg). Κληθέντος δέ τοΰ 
ρεΐζ έ φ έ ντ ο υ (υπουργού έπϊ των έξωτερικών) νά έκπροσω- 
πήση τήν Πύλην έν ταίς συνθήκαί;, προσετέθη αύτφ ό Μαυ
ροκορδάτος ώς σύμβουλος’ καϊ τότε πρώτον έπλάσθη καϊ άπε- 
νεμήθη εις αύτόν ό τίτλος έξ άπ αρρήτων, σημαίνων αύ
τόν μυστικοσύμβουλον τής οθωμανική; αύτοκραρορίας’ τίτλος 
αέγας και τρανός πρός ύπάλληλονραγιαν, μάλιστα δέ "Ελληνα. 
‘Ο τίτλος ούτος διετηρήθη έν τοίς διπλώμασιν δλων τών κατό
πιν μεγάλων διερμηνέων, ριέχρι; ού έςερράγη ή έπανάστασι; 

τοΰ 4 82 4.
’Αληθώς δέ απεδείχθη τελεσφορώτατος ό άνήρ ούτος "ποός 

τήν Τουρκίαν καϊ χρησιμώτατος έν τή άξιομνημονεύτφ εκείνη 
συνόδφ, ένθα πολλά μέν καϊ άντίθετα συμφέροντα μεγάλα 
κατήλθον ώς εί; παλαίστραν, μετεβιβάσθησαν δέ δλαι έπαρ- 
χίαι, καϊ φρούρια κατηδαφίσθησαν καϊ μεταναστεύσεις ίγένον- 
το στερκταί, καϊ ένϊ λόγω μετεβλήθη ό γεωγραφικός] τής ’Ανα

τολής χάρτης.
‘ Η εύφυία τού Μαυροκορδάτου διεχρίθη ύπδ τών εύρωπαίωυ 

διπλωυιατών καϊ έν τινι περιέργφ· ζητήματι περϊ πρωτείων, 
ενεκα τού οποίου παρ' ολίγον εναυάγουν αί υπέρ τής ειρήνης 
έκείνης προσπάθειαι. Εις τήν σύνοδον έςεπροσωποϋντο πέντε 
Δυνάμεις, έκτος τών δύο μεσιτευουσών, ’Αγγλίας καϊ ‘Ολλαν
δίας. Έποόκειτο λοιπόν νά έρισθή έκ προτέρου πράγμα πολυ- 
σήυιαντον 1 ή τάξις καθ ήν έπρεπε νά είσέλθωσιν οί πληρε
ξούσιοι είς τό δώμα, ένθα έμελλον νά συσκεφθώσιν. “Ολας εβδο
μάδα; έφιλονείκουν περϊ τούτου καϊ δέν κατώρθουν νά συμφω- 
νήσωσιν, δτε ό Μαυροκορδάτος έλυσε τήν απορίαν προτείνας 
ν' άνοιχθώοιν εις τήν αίθουσαν, έχουσαν σχήμα στρογγύλον, 
τόσαι θύοαι, δσοι ήσαν οί άντιπρόσωποι’ εκάστη οέ τών θυρών 
νά βλέπη ποός τήν πατρίδα έκάστου αύτών. Κατά τόν αύτόν 
δέ τρόπον έστήθησαν περϊ τήν αίθουσαν καϊ σκηναί’ ώστε, 
κατά τήν πρώτην ημέραν τής Συνόδου, έκάστου τών άντιπρο- 
σώπων έξελθόντος τής σκηνής αύτοΰ καϊ προχωρήσαντος όμοίφ 
βήαατι, συγχρόνως εΐσήλθον δλα. εις τήν αίθουσαν, συγχρό-

λεία, έξ ών προέκυψε, πρόδρομο; τής πολιτικής, ή φιλολογική 
τής ‘Ελλάδος άναγέννησις’ διότι ύπό τήν προστασίαν αύτού 
ήκμασαν πανταχού τά ελληνικά γράμματα, μάλιστα δ' έν 
Κωνσταντινουπόλει καϊ έν Ίωαννίνοις’ πλήθος δέ νέων τε- 
λειοδιδάκτων αύτόθι μετέβαινον είς τήν Ευρώπην, οί μέν ίνα 
μάθωσι χαϊ έπιστήμας, οί δέ γλώσσας εύρωπα'ίκάς, οί δέ ια
τρικήν ύπό τόν περιώνυμον Βοερράβην. Εκ τούτων ύπήρξαν 
ό έπειτα Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Σαμουήλ, Δωρό
θεος ό Βούλγαρης, θεοτόκης ό Κερχυραίος, ό ’Ιάκωβος Ρίζος, 
πάππος τοΰ Ιακώβου Ρίζου τών ημερών ήμών, Αθανάσιος 
‘Γψηλάντης, Εμμανουήλ Άργυρόπουλο;, Σκαρλάτος Καρα- 
τζάς, Μιχαήλ Μόνος, Κασίμης, Γεώργιος Χαντζερής, άπαν- 
τες ούτοι καταλιπόντες συγγράμματα εί; τήν άρχαίαν καϊ είς 
τήν καθομιλουμένην ελληνικήν γλώσσαν, ών τά πλείστα ετυ- 
πούντο έν Βουκουρεστίφ, έν Ένετία ή έν Λειψία. Καϊ εκτοτε 
ηρχισεν ή καθομιλουμένη νά καθαρίζηται βαθμηδόν διά τε 
τών άπ’ άμβωνος διδάχων χαϊ διά τής φιλοτιμίας μεθ’ ήςώμι- 
λεΐτο έν ταίς συνεδριάσεσι τής ‘Ιερά; Συνόδου καϊ έν ταίς συ- 
ναναστροφαΐ; τών έπιλέκτων τής κοινωνίας.

Ό μέγας πόλεμος, δστις έξερράγη μεταξύ Τουρκίας καϊ Αυ
στρίας πρός τό τέλος τοΰ δεκάτου εβδόμου αιώνος, ήνοιξεν έτι 
εύρύτερον στάδιον εί; τήν πολιτικήν τοΰ Μαυροκορδάτου περί- 
νοιαν. Έν έτει <683 βλέπομεν αύτόν συνοδεύοντα τόν μέγαν 
βεζίρην Καρά Μουσταφάν ύπό τά τείχη αύτά τής Βιέννης. Δέν 
εινε τοΰ παρόντος καιρού ή διήγησι; τής άξιομνημονεύτου 
πολιορκίας έκείνης καϊ τών περιστάσεων, έξ ών έσώθη τό δεύ
τερον ή χριστιανική Ευρώπη ύπό ’Ιωάννου τοΰ Σοβιέσκη’ πρό
κειται μόνον νά μάθωμεν όποιον μέρος έλαβεν ό ’Αλέξανδρος 
Μαυροκορδάτος έν τφ μεγάλω έκείνω γεγονότι, δτε ό βεζίρης, 
έτοιμος ών νά έπ’.χειρήση γενικήν έφοδον κατά τής πόλεως, 
καϊ ίσως νά καταστή κύριος αύτή;, μετεπείσθη ύπό τοΰ με
γάλου διερμηνέως, καϊ δελεασθεϊς ύπό τής έλπίδος πλουσίων 
λύτρων, έστερξε νά έλθη είς διαπραγματεύσεις, ας ό έπιτή- 
οειος σύμβουλος παρέτεινε μέχρι τής έλεύσεως τού Σοβιέσκη. 
Διά τούτο δέ ό Μαυροκορδάτος, έπιστρέψας έπειτα είς Κων
σταντινούπολή, ΰπέπεσεν είς τήν δυσμένειαν τής Κυβερνήσεως, 
καϊ πολλά ύπέστη αύτός τε καϊ ή οίκογένειά του, ένφ συγ
χρόνως έλάμβανεν έκ τοΰ αύτοκράτορος Αεοπόλδου, έν άγνοια 
των Οθωμανών, διπλώματα δι’ών άπενέμετο είς τόν μέγαν 
διερμηνέα ό τίτλος κόμητο; τής αύστριακής αύτοκρατοοίας.

Διαοκούσης τής πολιορκίας, ό Μαυροκορδάτος έγραώεν 
«Εφημερίδα», ήτοι ήμερολόγιον, άνακαλυφθέν πρό τινων 
ετών έν τή βιβλιοθήκη τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει μετοχιού 
του ‘Αγίου τάφου. Ε’.κάζομεν δτι έν αύτώ διαλαμβάνονται λε
πτομέρειαν αξιοπερίεργοι περί τών πραγμάτων εκείνων, άλ

λ είσέτι δέν εϊδομεν αύτό είς φώς.
Μόλις διασωθείς άπό τή; φυλακής καϊ τής αγχόνης διά τοΰ 

παλαιού αύτοΰ προστάτου Κιουπρουλή, όΜαυροκορδάτος—δι
ότι εις τήν Τουρκίαν εκείνων τών καιρών τό Καπιτώλιον έκειτο 
εγγύτατα τοΰ Ταρπηίου λόφου—-έστάλη έκ νέου (1 6 8 8) είς
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νως άντεχαιρετίσθησαν, καί συγχρόνως έκάθισαν έκαστος είς 
τήν καθέδραν, ήτις έκειτο πρός τήν θύραν ένώπιον αυτού.

Κατά τάς τριμήνους εκείνας διαπραγματεύσεις ό Μαυοο- 
κορδάτος ύπήρξεν ή ψυχή αύτών. ’Αναγκαζόμενος ν’ άντιτάτ- 
τεται μόνος πρός τούς πληρεξουσίους πέντε συμμάχων Δυνά
μεων, άπετείνετο πρδς έκαστον είς τήν ιδίαν αύτού γλώσσαν, 
καί πάντοτε σχεδόν έπί τέλους έπειΟεν. Ά®οΰ δέ πάντες ώαο- 
νόησαν κατά πάντα, και ή συνθήκη συνετάχθη καί ένράοη 
ύπ’ αυτού εις τέσσαρας γλώσσας, τότε μόνον ό ρ ε ΐ ζ έ φ έ ν- 
της λαβών τόν κάλαμον προσυπέγραψαν αύτήν, τηοών τδ 
αύτδ φλέγμα και τήν αύτήν άγέρωχον σιγήν, ήν καί καθ’ δλα; 
τάς συζητήσεις.

Αί τελευταία», ήμέραι τού πολυπόνου σταδίου τού Μαυοο- 
κορδάτου ύπήρξαν δχι ακύμαντοι. Στάσεως έκραγείσης έκ τής 
δυσαρέσκειας, ήν διήγειρε παρά τοις ’Οθωμανοί; ή έν Καρλο- 
'βιττίφ ειρήνη, ή ζωή αύτού περιήλθεν είς νέον κίνδυνον. 
Εστάλη είς εξορίαν άλλ άποκαταστάσης τ^ς ησυχίας μετά 
τόν ένθρονισμδν του σουλτάνου Άχμέτ (·! 703), ό Μαυροκορ- 
δάτος άνεκλ ήθη καί άνέλαβε παρά τή Πύλη τήν ποοτέραν θέ- 
σιν, προϊών εις τοιούτον βαθμόν ισχύος, όποιου ούδεις χρίς-ια- 
νδς εΐχεν άξιωθή μέχρις εκείνης τής έποχής. Καί δέν έπαυε 
λοιπόν πορίζων άδειας πρός ϊδρυσιν δημοσίων σχολείων είς 
πολλάς, τής ευρωπαϊκής καί άσιατικης Τουρκίας πόλεις, άγο- 
ράζων κλασικά συγγράμματα καί δωρούμενος αύτά είς τάς 
βιβλιοθήκας, παντί σθένει διευκολύνων τήν διάδοσίν τών φώ
των, καί έν γένει γινόμενος μέγας προστάτης τών απανταχού 
ομογενών κατά της αρπαγής και άδικίας τών έπάοχων.

Ή ηλικία έν τούτοις είχε μετριάσει τήν φιλόδοξον ζέσιν, 
υπδ τής όποιας κυρίως παρωρμήθη καθ’ δλον τόν βίον του*  με- 
ριμνών δέ τού λοιπού μάλλον περί συντηρήσεως ή πεοί ποο- 
αγωγής είς άνωτέρους βαθμούς καί τιμάς, άπεποιήθη τδν τί
τλον γαληνοτάτου αύθέντου, δν ήθέλησαν οί Όθω*  
μανοί νά τώ προσφέρωσι διορίζοντας αύτδν βέην, ήτοι Κυβερ
νήτη/ μιας τών παρά τόν *ίστρον  επαρχιών, τής Βλαχίας ή 
τής Μολδαυίας. τούτο δ’ ένώ άλλοτέ ποτέ άπήτησεν έπιμόνως 
παρά τών αυθεντών τών δύο χωρών τούτων νά τόν άποκαλώσιν 
έν ταΐς έπιστολαΐς των έκλαμπρότα τον.

Είκάζομιν δτι λόγοι ισχυροί τόν άπέτρεπον άπδ τών θέσεων 
έκείνων, αϊτινες, καί μεθ' δλας τάς περί αύτάς τιαάς καί άπο- 
λαύσεις, ήσαν ώς άναχώρησίς τις πρδς άνδρα τοιούτο διαδρα- 
ματίζοντα έν τή καθέδρα τής αύτοκρατορίας πρόσωπον. ’Αλλοι 
όμως Κω/σταντινουπολϊται “Έλληνες κατήρχοντο άκολούθως 
εις πάν μέσον ικανόν νά πείση τούς πεοί τήν Πύλην πεοί της 
τελείας αύτών πιστότητας καί δουλοφροσύνης, έξαιτούυιενοι 
τάς δύο έκείνας ηγεμονικά; θέσεις διά δόξαν, άπόλαυσιν καί 
χρήμα τισμόν έκεί ήςιούντο βασιλικών τιμών, ένώ προήρχοντο 
π-ολλακι; ες ευτελών έπαγγελμάτων καί δλως άσηαάντων 
οίκων*  τούτων όε πρώτο; λέγετα». ό υιός τού Μαυοοκοοδάτου 
Νικόλαος, προαχθείς εις αύθέντην τή; Βλαχίας αντί τού έγ- 
χωρίου ήγεμό/ος Βραγκοβάνου, έν έτει 1 71 6 * άλλ’ ούτος 
τουλάχιστον ύπήρξεν υιός πατρδς ήδη ιστορικού.

Επανελθων όε ο Αλέξανδρο; Μαυροκορδάτος είς τάς προσ
φιλείς μελετάς οι’ ών εδοξάσθη καί έλαμπρύνθη ή νεότης του, 
ένέκυπτ-ν εις τάζ φιλολογικά; άσχολίας, καθ’ δσον άπεσύοετο 
άπδ της πολιτικής σκηνής. Τέλος άπέθανεν έν έτει 1707 
εβδομηκοντούτης, ώς πατριάρχης καί σοφός τών αρχαίων 
ημερών, περιεστοιχισμένο; υπδ τών οικείων, τών φίλων, τών 
χειρογράφων και τών βιβλίων του. Τδ περί κυκλοφορίας τού 
αίματος έγχειρίδιόν του έτιμήθη τοσούτον ύπο τών Εύρωπαίων, 
ώστε μετεφράσθη καί εί; τάς γλώσσας ισπανικήν, γαλλικήν, 
γερμανικήν καί ολλανδικήν.

Ό ’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτο; άφήκεν όνομα φερόμενον ύπδ 
τών εκγονων αύτοΰ ύπερηφάνως· Διατί ύπερηφάνως ; Τά εύ- 
κλεή ονόματα χρησιμεύουσι μέν εις τούς φέροντας αύτά έκγό
νους ως έφελκυστικά προσοχής, άλλά δέν εΐνε μεταδοτικά τι
μών, καί ούτε συστατικά’ ό θέλων νά δικαιώση τήν ποοσοχήν 
ήν έφελκύει έκ πατραγαθιών, νά τιμηθή δέ καί αυτός, 
υποκειται μάλιστα εις δεινόν αγώνα’ τηλικούτον αγώνα, 
ω?τε δύναται τις νά είπη δτι οί ένδοξοι πρόγονο», άποβαίνουσι 
μάλλον έπιζήμιοι πρδς τούς έκγόνους ή επωφελείς’ διότι δσα 
καί άν πράξωσιν άκολούθως οί έκγονοι, έάν δέν ύπερακοντί- 
σωσι τά εκείνων, ούδέν έποίησαν. Μάτην φέρουσι τήν έπω- 
νυμίαν, μάτην ένόύονται τού νεκρού τούς τίτλους καί τά 
παράσημα· *Η  άλλην λάμψιν ώς έκείνην άφ’ εαυτών ποέπει 
νά διαχύνωσιν, ή άπεσβέθησαν καί Sv μετρίως διακριθώσιν. Οί 
πατέρες προήχθησαν έκ τού μηδενός.— είδομεν δτι ό ’Αλέξαν
δρο; Μαυροκορδάτος κατήγετο ές οίκου, όχι μέν δλως άγνώς-ου, 
άλλά μόνον έκ τών έγκριτωτέρων έμπορων τής Χίου έλκοντος 
τήν γενεαλογίαν— καί υιοί λοιπόν, μόνον έκ τού μηδενός άν 
άναχωρήσωσι, θά κλεϊσθώσι γενόμενο». άξιοι. Έκ τού μηδενός 
άναχωρούντα διακρίνονται καί τά μέτρια αύτά, άλλά μετά τά 
πολλά καί μεγάλα απαιτούνται πλείστα καί μέγιστα.

Πάν όνομα εύκλεές φέρεται μέν ύπό των έκγόνων, άλλά δέν 
κληρονομείται ύπ’ αύτών. ’Αδιαίρετον έν τή κληρονομιά, μένε», 
δλον εις τδ έθνος, καί δικαίως’ διότι πάλιν είς τό έθνος καί ούχι 
εις τούς έκγόνους μένει καί πάν μέγα όνειδος, άποκρουόμενον 
υπό τών έκγονων.

Εις “Έλλην τυχοδιώκτης, ε?σαχθείς εις τήν αυλήν τού Λου
δοβίκου 1Δ , ύπέκλεψε χαρτοπαικτών έφωράθη, ώνειδίσθη, 
καί έκτοτε μέχρι σήμερον άποκαλούντα». εν Γαλλία κακώς καί 
άπερισκέπτως ε λ λ ή ν ε ς πάντες οί ύποκλέπτοντετ έν χαρτο
παίγνιο, καίτοι Γάλλοι ουτοι ή ^Αγγλοι, Ρώσσοι ή ’Ιταλοί. 
Τό όνειδος τού τυχοδιώκτου εκείνου άπεδόθη εις ολον τδ έθνος, 
ές ού, ώς μή ώφειλε. κατήγετο.

Πού δέ σήμερον τά τέκνα εκείνου; "Όπου καί άν ήνε, δέν 
έκληρονομήθη ύπ’ αυτών ή άτιμία. ‘Ομοίως λοιπόν ούτε ή 
τιαή τών γονέων άνήκε». είς τέκνα, άλλ’ είς δλον τδ έθνος,

Εις τόν ετεοον ’Αλέξανδρον Μαυροκορδάτον, τόν διαδραμα- 
τίσαντα έν τώ άγώνι τού 1 821 έπιφανες προσωπον, ή σύγ
χρονος ιστορία έπιφυλάττει στέφανον βεβαίως τιμιώτερον, άν 
όχι έπιδεικτικώτερον τού πρός τδν ες απορρήτων

'{’Εκ των Μ υ ρ ί ω ν δσων.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

προς άναζήτησιν τοΰ Θεοΰ έν τοις έργοις 
τής φύσεως.

’Ανάστα ώ ψυχή μου ! έςελθε τού ληθάργου, εις ον το- 
τσούτον χρόνον ήσο βεβυθισμένη, καί έσο τέλος προσεκτική εις 
τό περικυκλούν σε έξαίσιον θέαμα. Θεώρησαν σε αυτήν καί τα 
άλλα δημιουργήματα’ θεώρησον τήν άρχήν των, τήν κατα
σκευήν των, τδ σχήμα των, τήν χρησιμότητα των. θεωρη- 
σον ταύτα τά άντικείμενα, ών αί σχέσεις εινε τοσούτον ποικί- 
λαι, καί άτινα εΐνε λίαν κατάλληλα είς τδ νά κινήσωσιν έπ 
άπειρον τόν θαυμασμόν παντός ένδελεχώς παρατηρούντος τα 
τού ‘Υψίστου έργα.

"Οταν παρατηρώ τδν ούρανόν, τά ζωηρότατα καί ποικίλα 
χρώματά του, τούς αστέρας τούς διαχέοντας τόσην λαμψιν, τδ 
φώς, δι’ ού διακρίνω τά άντικείμενα ύφ’ ών περικυκλούμαι, 
έκπεπληγμένος έρωτω έμαυτόν: πόθεν προέκυψαν πάντα 
ταύτα ί τίς κατεσκεύασε τόν άπέραντον ουράνιον θόλον ·, τίς 
έθηκεν έν τφ στερεώματι τά αναρίθμητα ταύτα φώτα, τους 
αστέρας τούτους, οϊτινες άπδ τόσον τεράστιας αποστάσεις εκ- 
πέμπουσι τάς άκτίνάς των μέχρις ή χών ; τίς τούς διέταξε 
νά κινώνται τοσούτον κανονικώς ; τί; είπε τώ ήλίφ νά φω- 
τίζη καί γονιμοποιή τήν γήν ;

Μεγαλοπρεπή όρη. τίς σά; έτοποθετησεν επι τών θεμελίων 
σας ·; τίς ύψωσε τάς κορυφάς σας ύπεράνω τών νεφελών ; τις 
σάς έστόλισε μέ χλοερά δάση, μέ τά καρποφόρα εκείνα δένδρα, 
μέ τά τόσον ωφέλιμα καί πολυειδή έκείνα χόρτα και με το- 
σον ευάρεστα άνθη ; τίς έκάλυψε τάς συνωφρυωμένας κορυ
φάς σας έκ χιό νος καί πάγων, καί έκαμε ν’ άναπηδήσωσιν εκ 
τών σπλάγχνων σας αί πηγαί έκείναι, αϊτινες ύγραίνουσι κα^ 
γονιμοποιούσι τήν γήν, οί μεγαλοπρεπείς εκείνο», ποταμοί ο[ 
φέροντες παντού τήν αφθονίαν καί τήν ζωήν ; "Ανθη των 
αγρών, τίς σά; δίδει τόν θαυμάσιου τούτον στολισμόν ; διά 
ποιας άκατανοήτου δυνάμεως ολίγη γή και τινες σταγόνες υ- 
δατος παρήγαγον τάς γοητευτικά; χάριτάς σας ; πόθεν προ
έρχονται αί δσμαί αύται, αϊτινες μάς πληρούσιν ευωδίας καί 
μάς τέρπουσι; τά στίλβοντα ταύτα χρώματα τά εύφραί- 
νο,τα τήν δρασίν.μας, καί ατινα ή ανθρώπινο; τέχνη άδυ- 

νατεί νά μιμηθή;
Σείς δέ έμψυχα πλάσματα τά κατοικούντα τήν τε ξηράν καί 

τά ύδατα, είς ποιον οφείλετε τήν ύπαρξίν σας, τήν κατασκευήν 
σας καί τά ένστικτα ταΰτα τά τόσον ποικίλα καί εξαίσια 
τά έκπλήττοντα τόν νούν μας, καί τά οποία είσί τόσον έξι- 
διασμένα τή φύσει καί τη κατα το γένος υμών ιθ».α ζω/) ·

Άλλ’ δταν, εκστατικός έκ τοσούτων θαυμασίων, έν τω 
μέσω τών οποίων τδ πνεύμα χανεται και συγχέεται, επανερ- 
χωμαι είς έμαυτόν καί θεωρώ τδν άνθρωπον, δστις εΐνε, ού
τως είπείν, ή κορωνίς πάντων τών επί γής πλασμάτων, 
•οποία πληθύς άλλων θαυμασίων έκπληκτικωτέρων άκόμη 
παρουσιάζεται έν τή διανοία μου καί θίγει την καρδίαν μου !

Πώς κόκκοι τινες κόνεως ήδυνήθησαν νά μετασχηματισθώσιν 
εις εν σώμα τόσον καλώς δ’.ωργανισμένον ; Πώς εινε δυνατόν 
ώστε, ένώ εν τών μερών τού σώματος τούτου βλέπει τά αντι
κείμενα, ατινα τδν περικυκλούσιν, άλλο ν’ άκούη τούς διαφόρους 
ήχους τούς μακράν αύτού παραγομένους καί άλλο πάλιν νά καθ- 
ηδύνεται μέ εύαρέστους αναθυμιάσεις, αϊτινες πανταχόθεν 
μεταδίδουσιν ευωδίας είς τήν ατμόσφαιραν ; Είς τίνα οφείλω 
τήν πολύτιμον ταύτην δύναμιν τού νά κοινοποιώ τοις όμοίοις 
μου τάς ιδέας μου καί τάς έπιθυμίας μου καί τάνάπαλιν ; Πώς 
ολίγη τις ύλη σύνθετος έκ τριών ή τεσσάρων στοιχείων, των 
οποίων έκαστον καθ’ εαυτό ήθελεν εΐσθαι ανούσιον καί πρόξε
νον αποστροφής’ πώς, λέγω, ή μικρά αύτη δλη τριβομένη 
ύπδ τών δδόντων μου, προξενεί εί; τήν ψυχήν μου τόσον 
εύάρεστα αισθήματα - τί πράγμα δέ πάλιν εΐνε ή μεγίστη 
εκείνη εύεονεσία, τουτέστιν ή νόησις, δι’ ής εΐμα». πεπροικισμέ- 
νο;, καί δι’ ής δύναμαι νά σκέπτωμαι περί δλων τών περι- 
κυκλούντων με, ν’ απαριθμώ τάς σχέσεις αυτών, ν αποκτώ 
πϊηθύν γνώσεων, καί δι’ ή; αισθάνομαι τέλος πάντων δτι εί
μαι άνθρωπος ; . .

*Ον τών "Οντων, ήδυνάμην έν δλοις τούτοις τοίς άκατα- 
λήπτοις θαυμασίοις νά μή αναγνωρίσω τδ έργον τής σής 
άςιολατρεύτου χειρός ήδυνάμην νά μήν εύρω έν αυτοίς τήν 
σοφίαν σου, τήν ίσχύν σου καί τήν αγαθότητά σου έργαζο- 
μένας έκ ’ συμφώνου ύπέρ τής έ^ή; εύτυχίας ; Ναί*  Θεέ 
μου, ό παντοδύναμος καί σοφός λόγος σο·υ έκάλεσε πάντα 
ταυτα καί τοις εοωκε την υπαρςιν, τήν κινησιν και την ζωήν. 
Πάν δτι υπάρχει πηγάζει εκ σου*  τήν δέ θείαν ταύτην χεί- 
ρα, τήν λατρεύω πλήρης θαυμασμού, ευγνωμοσύνης καί αγά
πη;. Όποια πρέπει νά ήνε ή ακατάληπτος μεγαλειότης τού 
θεοΰ τής φύσεως, δστις ήδυνήθη έκ τού μηδενός νά παραγάγη 
πάντα ταύτα ; καί πόσον ή άγαθότης αύτοΰ εΐνε άπειρος, 
άφού τά διευθέτησεν ούτως, ώστε πάντα νά συντρέχωσι πρδς 
τήν ευδαιμονίαν μου ;

*Ω ! πόσον ό Αιώνιος εινε μέγας I ή υφήλιος κηρύττει 
τήν μεγαλειότητα αύτού*  οί ούρανοί είσιν ό θρόνος $τής δόξης 
αύτού. Γεννηθήτω, είπε, καί αμέσως έςετάθησαν εις τδν 
άπέραντον χώρον.

Ό κοότος τής βροντής ήχεί τόν αΐ»ον αύτού, καί έπί 
πτερύγων άνεμων περιπατεί έν πομπή φοβέρα. Τον βλέπω 
είς τήν λάμψιν τού ήλίου’ τδν ανευρίσκω προσέτι καί ε».; τά 
στολίζοντα τούς λόφου; μας άνθη.

‘Υπάρχει θεός τις δμοιος τώ Θεω ήμών. περιπατών έπί 
νεφελών, κρατών είς χείρα; τδν κεραυνόν, καί διατάττων τήν 
άστοαπήν νά φέρη τό φώς εις τά^άθη τών οασων ·

Μυοιάδες κόσμων κηρύττουσι τό μεγαλείον αύτού’ ούτος έστιν 
ό δούς αύτοίς τήν ύπαρξιν.

Τδ σύαπαν εΐνε εύρύς ναός άνεγερθείς πρδς δόξαν αύτού. 
έν αύτώ αναρίθμητοι χοροί άναπέμπουσ». πρός αυτόν, λατρεύ- 
οντές *5θν,  εύχαριστηρίους ύμνους.

Άπό τών Σεραφείμ, τών απέναντι αύτού ίσταμένών, μέ-
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χρι τοϋ σκώληχος, τοϋ έρποντος έπί τής γής, το παν υμνεί 
τήν μεγαλοπρέπειαν αύτοΰ- Τά πλάσματα τά ήδη υπάρχοντα 
καί τά μήπω γεννηθέντα δλα εινε ιδιοκτησία αΰτοϋ, δλα υπο

τάσσονται τφ κράτει αΰτοϋ-
Τί εινε ό άνθρωπος, άφοϋ τδ μέγα τοΰτο Ον κήδετα·. αυ

τού μετά τόσης στοργής ; Μέ κατέστησεν ανώτερου πάντων 
τών χτισμάτων. Οί κάτοικοι τής θαλάσσης καί τοϋ αίθέρος, 
τών δασών καί τών πεδιάδων υποτάσσονται είς έμέ*  δλα τά 
έν τή γή δημιουργήματα μέ άναγνωριζουσιν ω; κύριον των.

ΰυχή μου, ή προσφιλέστερα εις το εςής ένασχολησις 
σου έστω ή ζήτησις τοϋ θεού έν πάσι τοΐς έργοις αΰτοϋ ! 
Υπάρχει άντιχείμενόν τι έν τφ οϋρανφ καί έπΐ τής γής μή 
στοέφον τήν προσοχήν μας πρδς αΰτόν, ή μή ανακαλούν 
είς τήν μνήμην μας τήν παντοδυναμίαν καί τήν αγαθότητά 
του; ‘Η καλλιτέρα χρήσις τοϋ βίου, δν μοί έχάρισεν, εινε 
ν’ ατενίζω άχαταπαύστως πρδς τδν φιλόστοργου τούτον πα- 
τέοα πάσης τής φύσεως, οϋ ή μεγαλόδωρος χειρ πάντοτε 
πληροί άγαθών τά πλάσματα αΰτοϋ- ‘Οσάκις λοιπόν ήθελον 
αναγνωρίσει τήν μεγαλειότητα χαί τήν αγαθοεργίαν του, θέλω 
εΰλογεϊ τδ όνομά του μετά παραφοράς εΰγνωμοσύνης καί 
χαράς, θά ΰπερεχθειάζω τά θαυμάσια τής σοφίας του, και 
θά αναγγέλλω τήν άγαθότητα αΰτοϋ εις δλους τούς άνθρώ- 

πους.
(Έκ τοϋ γαλλικού.)

Εις τών συνδρομητών σας, 
Άρίσταρχος Β. Βαλλιάνος.

Έν Κω)πόλει τή 1 8 Φεβρουάριου 4 874.

Μάχαίραν δώσεις, μάχαίραν λήψη.

Πολλάκι δέ ξύμπασα πόλις χαχοϋ άνδρδς άπηϋρα, 
"Ος κεν άλιτραίνη καί άτάσθαλα μηχανάαται- 
Τοΐσιν δ' οΰρανόθεν μέγα πήμα 'δωκε Κρονίων, 
Λοιμόν όμού καί λιμόν, άποφθινύθουσι δέ λαοί' 
"Η τών γε στρατόν εΰρύν απώλεσεν, ή δγε τείχος 
Ή νέας έν πόντφ Κρονίδης άποττίννυται αύτών- 

(‘Ησίοδος·)

Μηλωτήν λαμποάν, ωραίαν, γάτος τις ένδεδυμένος, 
τών χωρίων τάς έπαύλεις έπεσχέπτετο ώς ξένος, 

ώς βραχμάνο; (4) τών ’Ινδών.
Κ' είς λαγοτροφεΐον φθάνει έπί τή προφάσει δήθεν 

ώς εξεταστής μεγάλος κ’ έν έπαύλει ταύτη ήλθε (ν) 
τών εθίμων, τών ηθών-

(4) Οί Βραχμάνοι εινε ’Ινδοί φιλόσοφοι οί όποιοι πίς-εύουσιν 
δτι αί ύυχαί τών θανόντων εισέρχονται εί τά σώματα τών 
ζώων, και τδ δόγμα τοΰτο ονομάζεται μ ε τ ε μ ·1 ύ χ ωσ ι ς.

Έφριξαν οί δημοκράται τών λαγών αύτδν ίδόντες, 
Καταφύγιον έζήτουν τρέμοντες καί φρ.κιώντες

"Έκαστος έν άκαρεΐ.
θόρυβος μέγας ήγέρθη ! Κι’ ό χαθείς τεταραγμένος

« Τί ζητεί χαί τί γυρεύει;» έλεγον, «αύτδ ς όξένος
« Τί τούς όνυχας τηρεί ;

« Μή κατάσκ οπός τις εινε ',» — Οί δέ πρόκριτοι έλθόντες. 
Έντρομοι έκ τής οπής των, ΐσταντο χατερωτώντες,

»Τί ορίζει ; —Τί ζητεί ;
«Περιηγητής δτ’ εινε, άπεκρίνατο ό ξένος'

» "Ηθη κ’ έθιμα τών ζώων κατά τόπους έσκεμμένως
« ’Ερευνών περιπατεϊ.»

Εύπιστοι κι’ άπλοι, τούς λόγους ένεπίστευσαυ τοϋ ξένου- 
Τών λαγών οί δημοκράται κ’ ήρξαντο μετά επαίνου

Καί αΰτόν νά εΰφημοΰν.
Τί σεβάσμιος ! Τφόντι εινε σώφρων καί νηστεύει' 

Κρέας ζώων δέν τδ τρώγει, μετεμύύχωσιν πιστεύει 
"Ελεγον... Πλήν λησμονούν

Τούς μεγάλους όνυχάς του, οΰς ήμηλωτή του κρύπτει. ·.
—Οί λαγοί έλαβον θάρρος... Ό δέ γάτος όρμα, πίπτει 

έπ’ αύτών καί παρευθύς.
Καλά, τώλεγ’ ή γιαγιά των α Τέκνα μου. προφυλαχθήτε 

» Μή πιάνετε φιλίαν μ' οποίον ξένον καί ίδήτε »
ώς φιλόσοφος βαθύς.

’Ιδού έπνιξεν ό ξένος ικανούς έκ τών έλθόντων
Οί δέ άλλοι τρομασμένοι βλέποντες τδν όλεθρόν των

"Ελαβον φριχτήν φυγήν 1
Τότ’ ό ξένος μετά θάρρους είς τήν φωλεόν πελάσας 

"Ελεγεν απολογίαν σφάλμα μέγα δτι δράσας
Κι’ άκουσίαν τήν σφαγήν.

’Έσφαλε πολύ ώς ξένος, πλήν είς τδ εξής ελπίζει
Καί τδν φίλον καί εχθρόν του δτι πρέπει νά γνωρίζη

Καί νά ήνΕιλικρινής.
Διά τούτο καί ειρήνην μετά πάσης προθυμίας 

"Εδεσε μετά τών πρώτων λαγωών δημοκρατίας..,
Δέν άντέστη δέ' κανείς !

Έ>φ δέ τά σχέδιά του ά φιλόσοφος ’μετρούσε
Καί τά άρθρα τής ειρήνης κατά τάξιν ήριθμοϋσε.

Λαγωδς ένας ταχύς,
Έκ τής όπισθεν της πύλης,ώς ταχύπτερος έξήλθε

Κ' είς ποιμένας γείτονός του τήν οικίαν έντδς ήλθε, 

Συνδοομήν ίίητών ευθύς.

‘Ο ποιμήν δ’, ώς ό ’Απόλλων, μέ φαρέτραν ώπλισμένος, 
Καί ένόσφ είς συνθήκας κατεγίνετο ό ξένος, 

Μιά καί κάτω—- Τόν κτυπα.—
θνήσκων τότε ό βραχμάνο; ελεγε, με θρηνφΟ'.αν, 

Τήν έξης αξίαν μνήμης καί σοφήν οιδασκαλίαυ".
— » Φίλοι’ "Ος τις άπατά.

» Η ψευδόμενος, τούς άλλους θέλει ΐνα άπατήση, 
Οΰτος βέβαιος νά ήνε ότι θέλει καταντήσει

» Διά τών σκευωριών.
» Μ' δσας’ θέλησε τούς άλλους τούς απλούς νά κατατρεςη,

» Διά τών αϊτών τδ αίμα τδ 'δικόν του θέ νά βρέξη
Καί τήν γήν ποταμηδόν. »

Φεβρουάριος, 4 874 . Σμύρνή.

Σοφία θυγάτηρ λαμπίση, ιατρού.

Εί’ς ποταμόν.
Ποτάμι ταξειδιάρικο, ποτάμι αγαπημένο ! 

μυριολογωντας ποΰ μοϋ πας νά βυθισθής, καύμένο;
Αχ ! σάν κ’ εμάς είσαι καί σύ’ όποιος ’μπροστά, βαδίζει, 

Όποιος βαοιζει πάντα έμπρος, ποΰ πάει δέν γνωρίζει.
Έγω, εγω νά σοΰ τδ 'πώ, έγώ, καλό ποτάμι, 

τα ,κρυσταλλένια σου νερά ή Μοίρα τί θά κάμη.
Απδ την άβυσσο έρχεσαι ’ς τήν άβυσσο θά πέσης, 

οεν θα μπορέσης νά σταθή;, φτωχό, δέν θά ’μπορέσης !
Πρέπει τδ νόμο τδν κοινό καί σύ ν’ άκολουθήσης . . . 

ποτάμι, θέ να στερευθης" Ποτάμι, θέ νά σβύσης.
Αχ! βλέπε, βλέπ’όσο μπορείς, καί ’μάτια άν δέν έχφ,ς, 

τον ασημένιου ουρανό, τά λούλουδα πού βρέχεις.
Βλεπε τής γής την ώμορφιά καί τ’ουρανού τήν χάρι, 

πριν πεσης μέσ ’ς τά σκοτεινά κ' ή άβυσσο σέ πάρη.
'Αργά, αργά ! μή βιάζεσαι ! τδν οΰρανδ στοχάσου, 

τον ουρανο πού αντανακλάς καί παίρνεις 'ς τά νερά σου.
Ιοε τα νέφη τά λευκά, πού επάνω σου περνούνε’

■γιατί τούς ’μοιάζεις, ποταμέ, γιαυτδ σέ χαιρετούνε.
Εσ ε ίσαι σύννεφο ύγρδ λευκότερο απ’ τά κοίνα, 

,εσ’ είσαι σύννεφο της γής, καί τ' οΰρανοϋ έκεΐνα.
Για πές μου, πές μου, ποταμέ, τήν μάννα πού τήν έχεις ; 

ποια σύννεφα σ’ έσπείρανε, σ’ έγέννησαν καί τρέχεις ;
"Αχ ! 'μοιάζεις μέ τδν άνθρωπο, άχΐ 'μοιάζεις καί μ’έμένα. 

όμως εγώ 'κουράσθηκα ’μπροστήτεο’ άπδ 'σένα.
Μ εαχεται τώρα, ποταμέ, ’ς τδ χϋμά σου νά πέσω, 

τήν φλόγα πώχω μέσα μου ’ς τά στήθία σου νά σοέσω.
Έγώ φωτιά, έσύ νερό, ποτάμι, θά μέ σβύσης- 

,έχεις τής λήθης τδ νερό, καί θά μοϋ τδ ποτίσης!
— Ελεγε, και 'ς τοϋ ποταμού τήν άκρη έπεοιπάτει 

ένας θλιμμένος ποιητής μέ δακρυσμένο ’μάτι’ 
ένας π αγάπησε πολύ καί δέν άνταγαπήθη.
Καί βλέπωντας καί βλέπωντας τδ κύυα, έλησυ,ονήθη- 

οεν είθε οτι ετεφτί μέσ' ’ς το τρεχάτο μνήμα’ 
Τδ κιμά έλαβα τδ νειό, κ' ή άβυσσο τδ κύμα.

Α. ΠΔΡΔΧΧΟΓ.

ΠΟΙ Π ΣΙ Σ

Νικολάου Σαλτέλη, πρδς τδν φίλου αΰτοϋ Π· Ζάνον, ήθη 

πολιτικόν επιτετραμμένου τής ‘Ελλάδος έν Αιγύπτω-

Κυλίνδούμενος έν μέσω τής ζωής καί τοϋ θανάτου 
δύο έπη άν Σ’ άφήσω, ώς ή όψις μου ωχρά, 
Δέν άβίνει ’ς τούς ανόμους καί ό θάυινος τά ωχρά του 
τ' άπομαραμένα φύλλα κάτισχνα καί πενιχρά ;

Έάν ζήσω είλυγμένος ’ς τδν κορμόν τή» Σής φιλίας 
είς κορμόν μεγάλου δένδρου δέν ειλύσσετ’ ό κισσός : 
θέλω οί δεσμοί νά μείνουν τής έμής καί Σής φιλίας 
άτοιτοι ώς ό αδάμα;, στίλβοντες ώς ό χρυσός.

Εί; ζωήν τελειότέραν μέ τού; ύμνους τών ’Αγγέλων 
άν τήν ταπεινήν μου μείςω Προσευχήν πρός τδν θεόν’ 
δέν θά λησμονήσω, δχι, τδ παρόν Σου ή τδ μέλλον, 
δι’ έσέ θέλω ζητήσει χείμαρρον εΰτυχιών.

Καί άν κάποτε πνοή τις Σέ ταράττει τοϋ Ζεφύρου 
μήν είπής καί Σύ τί θέλεις αύρα έυοχλητική ; 
όπως εινε ή ύυχή μου καί περιπετφ τρίγύρου 
θέλουσα δσον υπάρχεις νά περιπλανατ’ έκεΐ.

Έποίει έν Παρισίοις τδ 4 847 έπί τής κλίνης.

Τδ ανωτέρω ποίημα διασωθέν έντοϊς χειρογράφοις τοϋ πε
ριφανούς ήμών συμπολίτου ύπτ,γόρευσέ μοι ό έκ μητρός έςά- 
δελφος αΰτοϋ κ. Π. Άθανασιάδης*  ΐνα δέ μή διά τοϋ παν- 
δαμάτορος χρόνου άπολεσθή, τήν έν τφ Μ έ ν τ ο ρ ι έχτύ- 
πωσίν του ένέκρινα μετά ολίγων λέξεων περί τής πολιτείας 
αύτοΰ-

Γεννηθείς έξ έπιφανούς οικογένειας τδ 4 84 5 ό Νικόλαος*  
Σαλτέλης έτυχεν ανατροφής επιμελημένης, έξ ής διέλαμύε 
μετ’ολίγον δ μέγαςαυτού οργασμός πρδς τήν παιδείαν. Ταύ
της μέν τά πρώτα σπέρματα άπεδέξατο παρά τής μητρός του 
’Αναστασίας χαλουμένης, θυγατρδς τοϋ επιφανούς έν τή πόλεί 
ταύτη X. ’Αθανασίου, καί έγκρατούς τών έγκυκλίων μαθημά
των ένεκα τής έπελθούσης χατασροοής τών Κυδωνιών είτα 
δ' έν Τήνφ παρά τοϋ οικογενειακού αύτών φίλου αειμνήστου 
Ευστρατίου Πέτρου οιοάκτορος έν τή τών Κυδωνιών περιώνυμο» 
Σχολή καί τέ'ος παρά τοϋ σουοϋ Α. Νάζου, παρ’ φ έγκρατή; 
χαί κάτοχος πολλών φιλολογικών γνώσεων έγένετο.

‘Η είς τά πατρώα έπιστοοφή του δέν μοί εινε χρονολ.ογι- 
κώς γνωστή, έξ εικασιών δέ φαίνεται μοι δτι έγένετο περί 
τδ 4 833. Ταύτην μου δέ τήν εικασίαν παρομαρτεΐ καί ή 
τοΰ έπιζώντος στενού αύτού φίλου Κυρίου Π. Ιωαννίδου 
γνώμη. Τά καπνίζοντα έτι τών Κυδωνιών ερείπια εθέρμαινον 
τήν φαντασίαν τού νέου ποιητού, χαί ώς άλλος ‘Ιεοεμίας έθρή- 
νησεν έν τφ ποιήματι αυτού »ό Κυδωνιάτης» οΐα ΰπέστη ή 
πατρίς δεινά ! ένταΰθα εί; ύπερτάτην έμπνευσιν έχχαιόμενος 
έχρέει καλλιεπής χαί χαλλίτεχνος, άποχαθιστών τήν εΰγενή 
αύτού ύλην εΰπρόσδεχτον ταΐς Μούσαις, Εμπαθής θίγει λίαν 
εΰαισθήτως τάς χορδάς τής καλλιφώνου λίρα; του, καί διά
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μουσοπνεύστου γλώσσης αποκαλύπτει τά ψυχικά αύτού αισθή
ματα καί ιδέας.

Ποδ τού « Κυδωνιάτου > έξεδωκε τάς έκ τού Γαλλικού μετα
βάσεις τού Έονέστου, ύπδ Γουσταύου Δρουϊνώ, και τού Χω
λού Διαβόλου, ώς καί τήν ιδίαν Μελέτην τού Σωκράτους, έν
ή προτάσσει ικανά περί της βιογραφίας τού μεγίστου τών φι
λοσόφων*  άλλ’ δλα ταύτα δέν ήσαν επαρκής τροφή είς 
τδν μέγαν και έςοχον τού άνδρδς νούν, αίτούντα εύρυτέραν 
μάθησιν. Διακαής εσωτερικός πόθος ύπέρ τής τού ’Ασκλη
πιού τέχνης τδν έκαμε νά άποτροπιάζεται τδν κεροώον Έρ
μη ν μέχρις ού άπεδήμησεν είς Ευρώπην, καί έν τή άκαδημαική 
πόλει τής ’Ιταλίας Πίση ήκουσε τήν έπιςημονικήν διδασκα
λίαν, ήν άπεπεράτωσεν είς Παρισίους, ‘Ο μολύβδινος ούρα- 
νδςτής πρωτευούσης τής Γαλλίας καί τδ ύγρόν τού κλίματος 
μετά τής άπαύστου ήθικηζ έπασχολήσεως και μελέτης έβλα
ψαν τήν υγείαν τού ευφυούς ιατρού καί κλινήρης έγένετο. Εν
τοιαύτη κατας-άσει ώς βλέπει δ άναγνώστης άνωτέρω, έχάρα- 
ςε τούς ευαρίθμους αύτού στίχους πρδ; τδν φίλον αύτού Π. Ζά- 
νον. Μετά έντελή άνάρρωσιν έπιστρέψας είς τά πατρφα καί
τήν ιατρικήν έπαγγελλόμενος ύπδ παντοίας επόψεις τή πα- 
τρίδι επωφελής έγένετο· άλλ’ αμείλικτος τύχη άποκόψασα 
τδ 1851, ήτοι μετά 4 έτη άπδ της έξ Ευρώπης έλεύσεώς 
του. τδ νήμα τής ζωής του, άπεστέρησε τήν πατρίδα ενός τών 
καλλίτερων αύτής τέκνων.

Μετά 21 έτος, σήμερον μόλις εκτυλίσσω λίαν άναξίως 
τδν περιφανή ήμών συμπολίτην έκ τού όθονίου τής λήθης, 
έν ή, ώ; μή ώφειλε, παρ’ ήμων τέθαπται, καί θερμόν δά
κου ώς εύκτήριον σπονδήν έπί τής κόνεως τών οστέων αυτού 
έπιρρίπτων προσοωνώ «Γαίαν έχοι έλαφράν καί μνήμην αι
ών ί αν ! »

Τή 3η Μαρτίου 1871, έν Κυδωνίαις.
Κ. Άποστολίδης.

Λύσις τοϋ 5ου Αινίγματος.
Θ ή ρ α, νήσος εκ τών νοτίων Σποράδων, κοινώς καλουμέην 

Σαντορίνη’ άποβολή τού Θ γίνεται “Ήρα, ή λευκώλενος 
άλογος τού Κρονίδου — άποβολή δέ τού τελικού α, έκ των 
ύπολειπομένων στοιχείων (θ,η,ο), ποοκύπτει ώς έκ φωλεάς 
Η ή ρ, ζώου άγριον τών δρυμών.

Λυσίς τοΰ Αου Γρίφου.
Εκ τών φ, ήλιος, μύς, ίσον, μύς, είδος φυλής ών, σχημα

τίζεται τό άπόφθεγμα Φίλει ώς μισήσων. μισεί δ’ ώς φιλήσων.
Άμφότερα ύπδ τού συνδρομητού ύμών Ά· Ν. Παπαδάκη.

Αίνιγμα 6ον.
Πριν νά σέ πώ τδ αίνιγμα, θά σοί τδ έξηνήσω’ 
’Αλλά μέ τήν έςήγτσιν θά σέ παραζαλίσω. 
Αλλά σέ λέγω άπ’ εμπρός καί άλλα άπ’ δπίσω 

Και βαρυτόνως βρίσκομαι. Αλλά θά σ έοωτήσω: 
’Άλλα καί άλλα έλυες μέ τόσην ευκολίαν, 
Κι αναγινώσκεις τδ μικρόν έμέ μέ άπορίαν ; 
Εις το παρόν μου αίνιγμα επτάκις θ’ άπαντήσης 
Τδ σώμα μου’ άλλ’ ήλπιζα ώς τόρα νά μέ λύσης.
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