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Έτος Δ'. Άοιβ/ώς 88.

ΑΝΑΠΛΑΣΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ,

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ

’Εσωτερικόν δρ. 10. ’Εξωτερικού φρ. χρυσά 10. 
Π&ζ συνδρομητής θεωρείται και μέλος αρωγόν.

ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ TOY A' Β' ΚΑΙ Γ 
ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ

δραχμαι 10 Ιν τώ εσωτερικοί και φράγκα χρυσά 10 
εν τώ εξωτερικώ.

Συνδρομηταϊ εγγράφονται εν τώ γραφείω τού περι
οδικού, κειμένω εν τή ενορία των άγιων Θεοδώρων, 
όδώ Μιλτιάδου άρι9· 27, και εν τοΐς βιβλιοπωλείοις 
Άνέστη Κωναταντινίδου και Γ. Κασδόνη.

ΠΑΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΕΠΙΓΡΑΦΕΤΑΙ
Σύλλογον «Άναπλάσεως» Ά&ήνας 

College «Anaplassis» Ath^nes.

Πάσα δωρεά προς τον Σύλλογον η προς το ταμιειον 
τού cc:Αποστόλου Παύλον» η πάσα συνδρομή προς τό 
περιοδικόν πεμπεται προς τον Πρόεδρον τής «’Αναπλά- 
σεως» Σ. Μητροπολίτην ’Αθηνών κ. Γερμανόν ή προς 
τον Ταμίαν τού Συλλόγου κ. Γεώρ. Κνπαρίασην, σνμ- 
βολαιογράφον.

Τά πεμπόμενα χειρόγραφα δημοσιευόμενα και μή 
δεν επιστρέφονται.

ΔΙΕΐθΐΝΤΗΣ- I. Ε. ΜΕΣΟΛΩΡΑΣΙ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1891.

ΝΕΟΦΥΤΟΣ Η'.
0 ΠΕΟΣ ΟΙΗΟΤΜΕΗΙΗΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ /
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Νιόφντος ό Η'. ο νιος οίκοναινικος Πατριάρχης. 

_ · Η προοφάνηοις τής Α. Π. τού νέου οικουμενικού 
Πατριάρχου κ. Νεοφύτου τού Η’. Ίο Μεγα η 
ννμα άναγνωΰθεν ύπό τοϋ Μ. Λογοθέτου ίν τά> ναω 
τού Πατριαρχείου. — Έλιγειον ιις Λιονυοιον Ε . τον 
Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως.— Η θρηβκεία καθ 
ίαυτήν καί ά>5 κοινωνικός δεσμός, υπό Π. Γρατΰΐατον, 
καθηγητοϋ. —Έπίδραβις τον θρησκευτικού αισθήμα
τος ίπι τής ανθρώπινης βονλήσεως, υπό Σ. Κοντοθα- 
νάση, καθηγητοΰ.— Γεώργιος Μνλλερος. Η εκ πιοτεως 
προσευχή, υπό K.Jανιήλ. - Αι παρά τοΐς όρθοδόξοις 
πρόοδοι των εν Τουρκία καθολικών, νπο Π. Καπλα 
νίδου, καθηγητοΰ. — Βιβλιοκρισία, Πηλωσεις. 
Λωρεαί. — Αλληλογραφία.

ΝΕΟΦΤΤΟΣ 0 Η'.
0 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΓΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

Εις τον θρόνον των Χρχσοστόμωι< και των 
Φωτίων, εις τον θρόνον, ού τήν δόξαν, δό
ξαν τής όλης ’Εκκλησίας και τοϋ όλου έθνους, 
άγιοι πατέρες έν οίκουμενικαΐς συνόδοις άνε- 
κήρυσσον, εις τον θρόνον, όν άνεστήλωσε τή 
εύμενεία Μωάμεθ τοϋ Πορθητοϋ Γεννάδιος 6 
Σχολάριος, άξιους εν τοΐς μετέπειτα χρόνοις 
μέχρι των ημερών ημών καταλιπών διαδόχους, 
τούς Ιερεμίας,τούς Κυρίλλους, τούς Λουχάρεις, 
τούι? Σαμουήλ, εις τον θρόνον, όν χατηγλάϊ- 
σαν και κατά τήν λήγουσαν ταύτην εκατον
ταετηρίδα οί δύο Γρηγόριοι, Κύριλλος δ ΣΊν, 
Κωνβταντιος δ από Σιναίου, Γερμανός δ Α', 
ανεξάλειπτα χαταλιπόντες ίχνη και μνημεία τής 
διαβάσεως καί τής ευεργετικής τώ έθνει και 
τή ’Εκκλησία δράβεως αυτών, ή μεγάλη πλειο
νοψηφία κλήρου και λαοϋ άνεβίβασε τή εί- 
κοβτή έβδόμη ’Οκτωβρίου γεραρόν ιεράρ
χην, ότρηρόν μέχρι τοϋδε αθλητήν τής στρα- 
τευομενης ’Εκκλησίας εαυτόν άναδείξαντα καί 
εν τή μεγάλη αυτού ; επί εικοσαετίαν δρά
σει καθ’ άπαβαν τήν Θράκην και Μακεδονίαν 
έν τι προ παντός ζηλώσαντα, τον τίτλον εκεί
νον, όν ήγάλλετο λαμβάνων εις των γεραρών 
αύτοϋ προκατόχων, τον τίτλον τοϋ ιε£>άιθ- 
χβυ τών τοϋ Χριίίτοϋ πενήτων.

Εν μέσω τοϋ σάλου, τής έξάψεως των πα
θών και τών λυπηρών σκηνών, ας εύχόμεθα 
μηδέποτε πλέον νά έπανίδωσιν ή ’Εκκλησία 
και το έθνος, ή πλειονοψηφία τής έκλογικής 
Συνελεύσεως, προεξαρχόντων τών Σ.Σ. αρχιε
ρέων, έσκέψατο άμα τή έπιστροφή τοϋ κατα
λόγου τών υποψηφίων εις ποιον πρόσωπον νά 
συγκέντρωση raj εαυτήςίψήφονς, τίνα έκ τοϋ 
μειωθεντος καταλόγου τών ιεραρχών ν’ ανά
δειξη πατριάρχην, παρέχοντα μέν έκ τοϋ 
παρελθόντος αύτοϋ τά έχέγγυα εύεργετικής 
δράσεως επί τών τυχών τής Εκκλησίας καί 
τοϋ Γένους, αρετή δέ καί παιδεία κομώντα καί 
αδιάβλητου μέχρι τοϋδε\τήν αγνότητα της δι

άνοιας και τής καρδίας τηρήβαντα, άμέτοχον 
τών κατά τούς τελευταίους τούτους χρόνους 
διασχισάντων άτυχώς τό έθνος προσωπικών 
αγώνων, δυνάμενον ώς έκ τούτου είς άμφοτέ- 
ρας τάς διαμαχομένας μερίδας νά τείνη τάς 
χεΐρας, νά συνάψη τά διεστώτα και νά έπανα- 
γάγη έν τή ’Εκκλησία τήν ποθητήν ενότητα 
τής έθνικής ένεργείας, ής τοσαύτην ανάγκην 
έχομεν, όπως τά τε κεκτημένα φυλάξωμεν και 
έπιστεγάσωμεν τό αγλαόν οικοδόμημα, ού αί 
βάσεις προ έτους διά τής αύταπαρνησίας τοϋ 
κλήρου έτίθεντο.

Αυτή ή πρυτανεύσασα ιδέα έν ταΐς σκέψεοι 
τής πλειονοψηφίας τής έκλογικής συνελεύσεως, 
μάλιστα δέ τών Σ.Σ. αγίων αρχιερέων, ιδέα, 
ήτις δμολογουμένως τιμά αυτούς τε καί τήν 
τών λαϊκών πλειονοψηφίαν, άποδεικνύουσα 
αυτούς άνωτέρους πάσης έμπαθείας και περί 
τών αληθών μόνον συμφερόντων τής Εκκλη
σίας και τοϋ Γένους φροντίζοντας. *Η γνώμη 
περί τοΰ αρμοδίου προσώπου τοϋ συγκεντροϋν- 
τος έν εαυτώ τά άπαιτούμενα ταϋτα προσόντα 
έσχηματίσθη αμέσως, και ήδη από τής 2(ίης 
ίδιου μηνός έν τή διανοία καί έν τή καρδία 
τής μεγάλης πλειονοψηφίας κλήρου καί λαοϋ 
6 Νικοπόλεως Νεόφι/τος ήν δ έψηφι 
σμένος οικουμενικός πατριάρχης, έπεζητεΐτο δέ 
μόνον ή έξασφάλισις τής έκλογής αύτοϋ α- 
νευ πατάγου καί θορύβου, αναξίων όλως τοϋ 
άγνοϋ όνόματος τοϋ υποψηφίου ιεράρχου.

Τις δ Νικοπόλεως Νεόφυτος, μόνοι 
οί μή μελετήσαντες τήν σύγχρονον ιστορίαν 
τής στρατευομένης ’Εκκλησίας καί τοϋ τληπα- 
θοϋς Γένους δύνανται ν άγνοώσιν. ‘Ο Νι- 
κοπόλεως Νεόφυτος είναι δ Φτλίΐτπουπό- 
λεως Νεόφυτος, δι/ ή ’Εκκλησία καί τό 
Γένος μετά θαυμασμού καί αγάπης έβλεπον 
έν πενία καί κακουχία ύπερμαχοϋντα έν τώ 
καιριωτάτω έκείνω σημείφ τών δικαίων αύτών, 
είναι δ Άδριανουπόλεως Νεόφυτος, 
όν ή πρωτεύουσα τής Θράκης παλινορθωτήν 
γενόμενον τής έκπαιδευτικής καί κοινωνικής 
αυτής προόδου ήγάπησε καί έλάτρευσεν, είναι 
δ Πελαγωνείας Νεόφυτος, ό έν τώ κέν- 
τρω τής Μακεδονίας ν.ρατερώς κατά πάσης 
επιβουλής τών έναντίων ημών άγωνισάμενος, 
είναι δ πρόθυμος στρατιώτης, όν ή Εκκλησία 
απεστελλεν, οπού ανάγκη ήν σωτηρίας τών ύ- 
ψιστων καί τών τιμαλφεστάτων αύτής δικαίων, 
δ πενης, δ απέριττος, δ ανευ αξιώσεων, άνευ 
κόμπου, άλλ’ ακατάβλητος αεί καί ακαταπόνη
τος αθλητής αύτής*

Ο βιος τοϋ από Νικοπόλεως οικουμενικού 
πατριαρχου Νεοφύτου τοϋ Η*, τοσοϋτον 
στενώς συνδέεται μετά τής ιστορίας τής ότρα- 
τευομενης ’Εκκλησίας έν Θράκη καί έν Μακε
δονία κατά τήν τελευταίαν εικοσαετίαν, ώστε
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Svew* άτεοβαίνει *«»*«! 4 «««««Λ, | *»* «Λή* £fe s ,^ζο«ο ,6* ΰλι- 
mn0cs αντον. Εν Ροδολειβει, ωραία κώμο- κόν αύτύν άρτον χροσηοριζόμενοι ίκ τον Χτ-

νον βαλαντίου τον πενητος ιεράρχου, όπερ άπό 
καιρόν εις καιρ'ον επληροϋτο διά της πωλήσεως 
αιταασ nvnc> & μανδύου, πάντες οΐ πενητες

πόλει της βορειοανατολικής Μακεδονίας, δκτά 
άρον των Σερρών άπεχούση, γεννήσεις τώ 
1835 εκ πατρός Λευίτου, και τά πρώτα σπερ- 
ματα της χριστιανικής αρετής και εύσεβείας 
παρ' αυτόν λαβών, εκ παίδων εαυτόν τη ’Εκ
κλησία άφωσίωσε, το μοναχικού περιβληδείς 
βχημα εν τή ιστορική μονή τής Είκοσιφοινίσ- 
σης, £ν9α καί τα πρώτα διήκουσεν εγκύκλια 
μαδήματα. Έκεΐ δ παΐς ’Ιωακείμ, λαβών 
ως μοναχός τό όνομα Νεόφυτος, άκραν επι- 
δεάμμενος επιμέλειαν, προσελήφδη υπό τοϋ 
πατρός αύτοϋ, τοϋ σεβ. Παπά Κωνσταντίνον, 
όστις εκλήδη ως ιερατικός προϊστάμενος τοϋ εν 
Τζιβαλίω ιεροϋ ναοϋ, και είσήχδη νπ αύτοϋ 
εις τήν εν Χάλκη δεολογικήν Σχολήν, ενδα δ 
νεαρός Νεόφυτος φύσει προς μάδησιν οργών 
και υπό πολλής πεπροικισμένος ευφυΐας έπε- 
σπάσατο τήν αγάπην πάντων τών καθηγητών 
αύτοϋ, εζόχως δε τοϋ αειμνήστου καί πολυ- 
μαδοϋς Ήλία τοϋ Τανταλίδον

Μετά τήν άποπεράτωσιν τών εν Χάλκη ιδε
ολογικών αύτοϋ σπονδών δ Νεόφυτος, άνωτέ- 
ρας εφιεμενος παιδεύσεως, άπεστάλη υπό τοϋ 
πατρός εις *Εσπερίαν, όπου έπϊ τριετίαν 
συνεπλήρον τάς δεολογικάς αύτοϋ σπου- 
δάς εν τώ κλείνω τοϋ Μονάχου πανεπιστημίω, 
εν ω έδίδασκεν δ πολύς και σοφός Λοιλίγγε 
pot?. Έπανακάμφας εγενετο αρχιδιάκονος και 
ειτα πρωτοσύγγελλος τοϋ μακαρίτου "Λρτης 
μεν τότε, ειτα δε Λμασείας Σωφρονίου' κα
τόπιν δ' εγενετο τώ 1868 επίσκοπος Έλευ- 
δερουπόλεως, επισκοπής τότε τής μητροπόλεως 
Λράμας, ήν τοσοϋτον εύδοκίμως επί τετραε
τίαν έποίμανεν, ώστε οτε τό 1872 εχήρευσεν 
η μητ ρόπολις Φιλιππ ονπόλεως, καιριωτάτη 
καί άκροσφαλεστάτη ενεκα τών τότε καιρικών 
περιστάσεων τών μητροπόλεων τοϋ οίκουμε- 
νικοϋ δρόνου, επί τον Νεόφυτον επεσεν ή 
Εκλογή τής 'Εκκλησίας, και ή ποιμαντορία τον 
Νεοφύτου, ήν τά εκκλησιαστικά χρονικά τής 
Φιλιππ ονπόλεως εχονσιν αναγράφει εν ταΐς 
λαμπρό τά<αις αύτών σελίσι, κατέδειζεν ότι 
κρείττων εκλογή αδύνατον ήν νά γείνη υπό 
τής Εκκλησίας. Τί επραζεν ίν Φιλιππονπόλει 
ο Νεόφυτος, ποιας ύπερανδρώπους κατέβαλε 
πρός τε άμυναν κατά τών ισχυρών έχδρών 
τής Εκκλησίας και προς άνόρδωσιν τοϋ δάρ- 
ρους καί τών ελπίδων τών πνευματικών αύτοϋ 
τέκνων, τίνι τρόπω κατώρδωσε νά ηλέκτριση 
πασας τάς καρδίας, νά ίμφνσήση πνεύμα ζωής 
χαι προόδου εις τήν καταπεπονημίνην εκεί
ελΙνί-ΙΙΙΛ/ΛΊτ, __ _\ J-------' - , stcftr/rtllTlV

μίτρας τίνος ή 
και απόκληροι μαδηταί τών πέριζ,—πώς δ άλη- 
&ώς χριστιανός καί άνε\ίκακος ιεράρχης εσω- 
ζεν απο βέβαιον κίνδυνον, αντος εις κίνδυνον 
εκτιδεμενος, τους εις αύτον πρυσφεύγοντας 
δεινότάτονς αύτοϋ αντιπάλους, πώς τή συναι- 
νεσει τών αύτοκρατορικών αρχών έ'σωζε κατά 
δεινοτατας περιστάσεις βεβαίας καταστροφής 
τήν πόλιν τοϋ Φιλίππου,—πώς κατόπιν ίφειλ- 
κύσατο τήν έννοιαν και τήν φιλίαν τών με
λών πάντων τής διεδνοϋς εύρωπαϊκής επιτρο
πής, άπερ έδεώρουν αύτόν ώς τον πρώτον 
αύτών σύμβουλον, καί ιδία τοϋ Ονόλφ, τον 
Κοντονλή, τοϋ κ. ύπονργοΰ τών οικονομικών 
τής Αύστρίας Κάλλαν, πάντα ταΰτα άποτελοΰσι 
μακράν καί ένδοξον ιστορίαν, ήν ίν δλίγαις 
γραμμαΐς άδννατοϋμεν βεβαίως νά περιλάβω- 
μεν.

'Η εύκλεής αυτή ποιμαντορία εξήρεν ίν τώ 
πνεύματι πάντων τών ορθοδόξων τον ιεράρ
χην Νεόφυτον, καί κατά τήν εκλογικήν σννέ- 
λενσιν τοϋ 1878 δ Φιλιππονπόλεως έτίδετο 
εν τώ καταλόγω τών ύποφηφίων ύπό τών με
λών αύτής αύδορμήτως, άνεν προστατών, ά- 
νεν φίλων, άγνωστος προσωπικώς ενταΰδα, 
εξ άπλοϋ θαυμασμού καί εύλαβείας προς τούς 
μεγάλους αύτοϋ αγώνας, τή δε 4 Οκτωβρίου 
1818 ή εκλογική συνελευΰις, συγκείμενη eij 
69 μελών, ίκλεκτούς τοϋ έθνους συνυποφηφί- 
ους άνεδείκνυεν εν τή πρώτη φηφοφορία τον 
γνωστόν καί πλείστους όσους προσωπικούς 
φίλους εν Κωνσταντινουπόλει εχοντα Θεσσα
λονίκης ’Ιωακείμ διά φήφων 60 καί τον άγνω
στον προσωπικώς, επιφανή de διά τών έργων 
μόνον γενόμενον Φιλιππονπόλεως, Νεόφυτον 
διά φήφων 44.

Καί τότε μεν δ κλήοος εξελεξατο τον Θεσ
σαλονίκης ’Ιωακείμ, δ de Νεόφυτος εξηκολού- 
&ησε ποιμαίνων τήν επαρχίαν Φι\πόλεως μέ
χρι τοϋ 1880, ότε δεόμενης τής μητροπόλεως 
Λδρ]λεως δεξιού οίακοστρόφου, δυναμενου ν’ 
άνορδώση αύτήν τε καί την επαρχίαν, μετε- 
τέ&η εις τήν τελενταίαν ταυτήν, φανείς καί 
εν αύ τή παλινορδωτής καί εύεργετης. Μετά 
πενταετή d£ ποιμαντορίαν καταβληθείς νπε- 
βαλε κανονικήν παραίτησιν τή ’Εκκλησία, καί 
διεμεινεν έφησυχάζων επί εν περίπου έτος εν 
Λγίω ’Όρει, όδεν ή ’Εκκλησία εκάλεσεν αυ-
όν κατά μάρτιον τοϋ 1'87 εις τήν αρχιεπι- 

-- . -’-«/..«,.γ χ<χτά δν-το
ελληνικήν όρδοάοΐ,ίαν. νά έμπνευση σεβασμον \ σκοπήν Πελαγωνειας, ή Ρ , 
καί „,w.„ -J. τί. „ „„ί I στεοεστάτας *»««.«.»· μέχρι} έσχατων οτε
*«1 * ^ αΐτηλτε εαϊ
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ϊν ή ψήφος κλήρου καϊ Καοϋ έκάλεβεν εις το 
ύπατον των έκκληβιαβτικών και εθνικών αξιω
μάτων. ’Εάν Νεόφυτος 6 Η'. θά φαν ή και 
Ίν τή ύπερτάτη τανιι] βκοπια τής όρθοδοξιας^ 
άξιος τον λαμπρού αυτού παρελθόντος, και 
των έλπίόων, έφ αΐς άνηγορεύθη,, τούτο θα 
διδάξη ημάς το μέλλον. Άλλ’ ό,τι έκ τού πα
ρελθόντος. δ,τι εκ τού αγνού ονόματος τού 
νέου πρωθιεράρχου, δ,τι εκ τού αμετόχου αυ
τού εις τούς τελευταίους προβωπικούς αγώνας, 
δ,τι εκ τής ύπολήψεως και αγάπης, ής παρά 
πάντων απολαύει, επιβάλλεται πάβιν ήμΐν, ώς 
απαραίτητον καθήκον, είναι νά περιβτοιχιβω- 
μεν τον γεραρόν ιεράρχην και νά δωβωμεν 
αντώ διά τής κοινής αγάπης το ΰθενος και 
την δύναμιν νά βυνάψη τά διεβτώτα, να επα- 
ναγάγη την ενότητα τής εθνικής ένεργείας, να 
έπιβτεγάβη τ'ο οικοδόμημα, ον αί βάβεις ετε- 
θηβαν, νά βυνεχίβη τέλος εν τώ κεντρω τής 
ορθοδοξίας ώς Νεόφυτος Η*. οικουμενικός 
πατριάρχης τάς άρετάς, δϊ ών εδόξαβεν εαυ
τόν, τον κλήρον και το έθνος ό Φιλιππουπό- 
λεως Νεόφυτος. (*)

Η ΠΡΟΣΦΩΙΪΗΣΣΣ
ΤΗΣ Α. Π. ΤΟΤ ΝΕΟΓ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΓ

Κ0Ϊ ΝΕΟΦΤΤΟΤ ΤΟΤ Η'.
Τήν 2αν δδεύοντος μηνός έγένετο μετά με

γάλης πομπής ή έπίβημος έγκαθίδρυβις τού 
Οικουμενικού Πατριάρχου Νεοφύτου, δ- 
βτις κατά τήν προ τού Σουλτάνου γενομένην 
λίαν έπιβήμως παροιιβίαβιν Αυτού έποιήβατο 
τήν προβφώνηβιν’

Μίγαλειότατε !

δαντον επί τού ένδόξου αύτοκρατορικοΰ θρό
νου των ’ Οβμανιδών τήν (Τμετέραν αύτοχρα- 
τορικήν Μεγαλειότητα, ιόν λαοφιλή ημών Αύ- 
θέντην καϊ " Ανακτα, κατευθύνων τά^ ayadaj 
πατρικάς Αυτού βουλάς εις πάν[ αγαθόν και 
βωτήριον. Γένοιτο».

'Ο Σουλτάνος άπήντηβεν εις τήν προβφώ
νηβιν τού Πατριάρχου μεθερμηνευθεΐβαν υπό 
τού μεγάλου Λογοθέτου, εκφραβας τήν ευαρέ- 
βκειάν του επί τή εκλογή αυτοί).

—-τ —

ΤΟ ΜΕΓΑ ΜΗΝΓΜΑ
ΑΝΑΓΝ0Σ0ΕΝ ΥΠΟ ΤΟΥ Μ. ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ

ΕΚ ΤΩ1 KJLQi Τ07 ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ.
Ή ιερά των άγίιυν αρχιερέων yορβία, ό ευαγή; τοΰ 

οικουμενικού θρόνου κλήρο;, οι προύχοντες καί οί λο
γάδες του Γένους καί άπαν το ορθόδοξον πλήρωμα των 
τε θεοσώστων επαρχιών καί τής βασιλίδος ταύτης 
τών πόλεων, εκλεξαμενοι κοινή γνώμη καί σμοφώνω 
βουλή τήν 'Τα. Θ. Παναγιότητα, έπινεύσει θεία καί 
αΰτοκρατορική εΰμενεία, αρχιεπίσκοπον Κιυνσταντι- 
νουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οικουμενικόν Πατριάρ
χην, προσκαλοΰσιν Αΰτην διά τοΰ ταπεινού Αυτή; 
ικέτου, επί τον άγιώτατον αποστολικόν καί οικουμενι
κόν τούτον θρόνον.

Άνάβηθι τοίνυν, Παναγιώτατε δέσποτα, τάς βαθ
μίδας αΰτοϋ, καί κόσμησον αυτόν μέχρι βαθύτατου 
γήρως, όπως έκλέϊσαν αυτόν οί προκάτοχοί Σου, Άν- 
δρέας ό Πριυτόκλητος, Νεκτάριος ό Θεοπρόβλητος, 
’Ιωάννης ό Χρυσόστομος, Φώτιος ό σοιρώτατος, Γεν
νάδιος ο Σχολάριος, Διονύσιος ό από Φιλιππουπόλεως, 
Γρηγόριος ό άπο Πελαγωνείας, καί ό λοιπός τών εν 
μακαρία τή λήξει θεοιριλώς πατριαρχευσάντων γερα- 
ρός θίασος, καί όδήγησον τον έμπεπιστευμένον Σοι 
άνωθεν κλήρον καί λαόν εις τάς τρίβους τής κατ 
άμιρω σωτηρίας καί εις τάς νομάς τής ευαγγελική; 
χάριτος.

Εις τούτο ό Πατριάρχης άπήντηβεν ώς εξής :

Ανακτορική εΰμενεία τής 'Τμετέρας φιλο- 
λάου Μεγαλειότητος καί κανονική ψήφω τής 
’ΕκκληβΙας καί τού Γένους έμπιβτευθείβης τώ 
ταπεινώ Αυτής ευχέτη τής πνευματικής διοι- 
κήβεως τού πιβτοϋ καί άφωβιωμένου Αυτή έ
θνους τών 'Ρωμαίων, λαμβάνω τήν ύψίβτην 
τιμήν νά έμφανιβθώ, 'Τψηλή βαβιλική αυτής 
έπινεύβει, ένώπιον τού "Τψους τής 'Τμετέρας 
Θεοφρουρήτου Κορυφής.

Καθυποβάλλων δε προ τού ενδόξου Αύτο- 
χρατορικού Αυτής θρόνου τήν βαθείάν μου 
άφοβίωβιν καί εύγνωμοβύνην έπί τή υψηλή 
ταύτη τιμή καί έμπιβτοδύνη καί έξαιτούμενος 
τήν κραταιαν Αυτής προβταβίαν, όπως βυνωδά 
τή φιλολάφ Αυτής επιθυμία δυνηθώ νά εκ- 
πληρώβω έπιτυχώς τά άνατεθέντα τή έμή ά- 
βθενεία βοβαρά^ τής Πατριαρχείας καθήκοντα, 
δέομαι ταπεινώς καί δλοψύχως τού άναθοτά-
τον - -***. 7*11

μΓ'"

Θειον τωόντι καί υψηλόν καί υπέρ τήν άνθρωπίνην 
πέιρυκε δύναμιν τό τής πνευματικής ταύτης αρχής 
γεραρόν χρήμα, τής αγγελικής ισχύος καί φύσεως δεό- 
μενον, κατά τήν τοΰ Χρυσορρήμονος φωνήν, άτε με- 
γίστην έπιβάλλον τήν μέριμναν καί άνύστακτον την 
προσοχήν, εΐγε b τών οΐάκων έπιλαβόμενος πρόε την 
διασωσιν τοΰ σκάφους καί τών πλωτήρων αφορά κατα 
σοφόν καί άριστον κυβερνήτην' οΰ σμικρός γαρ ό κίν
δυνος καί έξ αυτής τής σμικροτάτης άμελείας η πα
ρεκτροπής' ού γάρ ανέμων άντίπνοιαι μόνον καί κυ
μάτων έπαλληλίαι σφοδραί, αλλά καί καταιγίδες πολ- 
λακις καί λαίλαπες, τήν εΰπλοιαν τής πνευματικής 

I ολκαδος δυσχεραίνουσαι καί έπαπειλοΰσαι, ταραχήν 
j καί δέος τώ κυβερνήτη καί τοις πλωτήρσιν έμπνεουσι.

Καιπερ ούν άποδειλιώντες καί ήιχεις προ; τό τής αρ- 
| χήξ ταύτης μέγεθος κατά λόγον ανθρώπινη; ασθε- 
j νειας, όμως συγκατατιθέμεθα οϊς ή ιερά ’Αδελφότης 

καί τα συμψηφίσαντα ευσεβή μέλη τής έκλογικης 
συνελευσεως, συνωδά τοΐς ίεροΐς κανόσι καί τοΓς x*“ 

| νονισμοΓς, ένέκριναν περί ημών καί ή κραταιά βασί
λεια ή εφ’ ημάς θεόθεν τεταγμένη εύμενώς επενευ- 
σεν. Άποδεχόμεθα δέ τήν εκλογήν εις τε την αφ*" 
τον τοΰ Θεοΰ φιλανθρωπίαν άτενίζοντες, αφ’ η? ‘It|av 
αγαθόν ευοδοΰται καί παν δυσχερές εις οδούς ^ λείας 
μεταποιείται, καί εις τήν πρόθυμον συναρωγήν και 
συμπραξιν τής τε ίεράς ’Αδελφότητος καί τών εύγε-
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νεστάτων λογάδων τού ήμετέρου γένους εις εΰόδωσιν 
χαι προκοπήν των εθνικών συμφερόντων θαρροΰντες. 
Εύχαριστοΰντες δε ύμΓν, ών την φωνήν ώς φωνήν α
ληθώς Κυρίου απεδεξαμεθα, ΐκετεύομεν τον στόμα 
καί σοφίαν διδόντα, ϊνα κρατύνη ημάς καί διδάξη τί 
δεί ποιειν καί λέγειν, καί ενίσχυση εις τήν άρίστην καί 
άκινδυνον τοϋ πάγκοινου σκάφους τής Εκκλησίας 
πηδαλιουχίαν, εις τήν ακριβή τήρησιν τών τής θείων 
τής ορθοδόξου ημών ’Εκκλησίας δογμάτων καί τών 
ιερών κανόνων καί εις τήν μετά ζήλου ύπεράσπισιν 
τής Οπό νοητών τε καί ορατών εχθρών πολεμουμένης 
ορθοδόξου ήμών πίστεως, διατηρών καί διέπων ώς 
κόρην οφθαλμού τον κραταιότατον, εύσπλαγγνικώτα- 
τον καί δικαιότατον ήμών άνακτα Σουλτάν Άπτοϋλ 
Χαμίτ Χάν αΰθέντην ήμών, κρατύνων καί προάγων 
τδ κράτος Αυτοϋ, επαυξανων τε τήν ύπέρ τών πι
στών Αύτοΰ υπηκόων βασιλικήν Αΰτοΰ πρόνοιαν καί 
εΰμένειαν. Ίδια δε εκλιπαρουμεν τήν άφατον τοϋ τής 
’Εκκλησίας αρχηγού καί δομήτορος φιλανθρωπίαν καί 
γάριν, ίνα έκαστον ήμών εΰδόκιμον έν ω ’έργω αΰτδν 
έκάλεσεν άναδείξας καταξίωση πάντας εϋαρεστήσαι 
αΰτώ έν τώ βίω τούτω καί τυχεΓν έν τώ μέλλοντι 
τών άνεκλαλήτων αγαθών τής αθανάτου δόξης καί 
αιωνίου μακαριότητος. ’Αμήν.

Μετά τούτο δ σ. μητροπολίτης 'Ηράκλειας έ- 
νεχείρισεν εις τον Πατριάρχην την ποιμαντο- 
ρικήν ράβδον, άσπασάμενος τήν δεξιάν αυτού, 
τοϋ Πατριάρχον άποδόντος τον χειρασπασμόν 
τψ 'Ηράκλειας. Αμέσως ο Πατριάρχης ανήλιε 
τον θρόνον αυτού, τών χορών ψαλλόντων «τον 
Αεσπότην και Αρχιερέα ημών.» Ό Πατριάρ 
χης εύλογήσας διά τοϋ τίμιου Σταυρού τον 
λαόν, άπηύθυνεν έν εύλόγω συγκινήσει τήν 
εξής προσλαλιάν ·

Σεβάσμιοι εν Χριστώ άδελφοί, τέκνα εν Κυρίω α
γαπητά και περιπόθητα.

«Θείω έλέει, επινεύσει τε τοϋ μεγάθυμου ’Άνακτος 
ήμών καί ψήφω κανονική κλήρου καί λαοΰ ανερχό- 
μενοι σήμερον τάς βαθμίδας τοϋ άγιωτάτου τούτου 
άποστολικοΰ καί οίκουμ,ενικοΰ θρόνου καί παριστα- 
μενοι ένώπιον ύμών άπδ τής ύψηλής καί ίεράς ταύ- 
της σκοπιάς, όμολογοΰμεν καί οΰκ άποκρύπτομεν ην 
αίσθανόμεθα ίεράν συνκίνησιν άναμετροϋντες τδ ύψος 
τής άνατεθείσης ήμΓν ίεράς ταύτης διακονίας καί το 
βάθος τής συνοίκου ήμΓν ασθένειας καί την εκ ταυτης 
ανεπάρκειαν τών ήμετέρων δυνάμεων. Αίσθανόμεθα εν 
ήμιν αύτοΐς καί οίονεί ένωτιζόμεθα εκ τών μύχιων 
τής ήμ,ετέρα; καρδίας προϊοΰσαν τήν φωνήν τής συ- 
νειδήσεως έπιτάττουσαν καί λέγουσαν, ότι ό τόπος ού- 
τος, εν ω εστημεν, άγιός έστι, τουτέστι κιβωτό-, αλη
θειών θείιον καί παραδόσεων ιερών, ών φύλακες τασ- 
σόμεθα. Άλλ’ ένωτιζόμεθα καί ώς εκ τοϋ στόματος 
παντιυν ύμών έμμελώς καί έν μυστηρίω έξερχομενην 
φωνήν περιγράφουσαν τούς έν διαφόροις καιρούς κλεί- 
ίαντας τδν οικουμενικόν τοΰτον θρόνον, φωνήν ίστο 
ροΰσαν τδ κλέος έκείνων καί άναπαριστώσαν ενώπιον 
τήζ ημών Μετριότητος τάς ίεράς έκείνιυν σκιάς, προ- 
καλοϋσαν δέ καί ήμάς ϊνα τοΐς Γχνεσίν έκείνων κατα- 
κολουθησωμεν. Ναι, λέγομεν, αυτή έστίν ή εν τη 
κριαιμω καί ιερά ταύτη στιγμή σχέσις καί αντακο- 
λουθια νοημάτων καί σκέψεων ήμών τε καί ύμων. 
^Αλλ οσω απειλητικαί παρίστανται έν τη διανοια 
ήμών ή τε εκφρασις τών ήμετέρων λογισμών και η 
των ύμετερων προσδοκιών αναγραφή, όσω, ένεκα τών 
'χρόνων, οΰς διερχόμεθα, καί τών καιρικών άντιπνοιών,

τών μονονου προκαλουσών κλύδωνα καί σάλους, κατα- 
νοοΰμ^εν ότι τδ τής Εκκλησίας θεότευκον σκάφος ά- 
παίλοΰσι τα τής νοητής θαλάσσης άγριαίνοντα κύματα, 
τοσουτω απειλητικιυτερα, αλλ’ άμα καί ένθαρρυντική, 
επαναλαμβάνεται καί πρός ήμάς ή τοϋ Σωτήρος Χρι
στού θεία φωνή, ήτις προς καιρόν καταπραύνουσα τάς 
διακυμάνσεις τοϋ νοϋ και τής καρδιας ήμ,ιών, διανίστη- 
σιν^ημάς και παραθαρρυνει λεγουσα" «’Ολιγόπιστε εις 
τί εδίστασας ;»

« Εντεύθεν τοινυν, εκ του απηγήαατος τής ίεράς 
ταύτης φωνής, θάρρος καί ελπίδα βεβαίαν άρυόμενοι 
καί έποικοδομοϋντες έαυτονς έν τή είς Θεόν πίατει, 
άναλαμβάνομεν μετά ειλικρινούς πρδς τδν πλησίον 
αγαπης και της ειρηνικής και ύψοποιοΰ ταπεινώσεις; 
τήν διακυβέρνησιν τής άγιας τοϋ Χριστού ’Εκκλησίας, 
δεόμ.ενοι του ουράνιου Αυτής Νυμ,φίου, ώς δνναμένον 
φυλάζαι ήμάς άπταιστους και στήβαι κατενώπιον τής 
δόξης τής ’Εκκλησίας Αύτοΰ, ήν τώ τιμίω Αυτού 
αίματι περιεποιήσατο, άμώμους έν αγαλλιάσει. Ναι, 
περιούσιε τού Κυρίου λαέ, τούτο σύνθηυ.α ήυ.ών, αύτη 
ή εντολή τών έπί την ταπείνωσιν ήμών άποβλε- 
ψαντων, εφ ’ ω επαγγελλόμενοι σήμερον κατενώ
πιον Θεού καί ανθρώπων πίστην τηρήσαι τήν παρα
καταθήκην τών ΙΙατέρων ήμών καί άγρύπνως στήναι 
έπί τής κεφαλής, έν ή εστησεν ήμάς ή ομόθυμος ψή
φος κλήρου καί λαού, εξαιτούμεθα τελεσφόρον τήν 
άντίληψιν καί αδελφικήν την σύμπραξιν τής γορείας 
τών άγιωτάτων αργιερέων καί τών αξιότιμων προβού- 
λων τού Γένους είς κοινήν συνεργασίαν καί εύόδωσιν 
τών τής ’Εκκλησίας συμφερόντων καί δικαιωμάτιυν, 
ίνα συγκρατήται έν ήμΐν άδιάρρηκτος ό τής άγάπης 
σύνδεσμος, ή δέ εΙρήνη τοϋ Θεόν, ή ύπερέχουσα πάντα 
νοΰν, φρούρηση τάς καρδίας ήμών και τά νοήματα 
ήμών έν Χριστώ ’Ιησού, ώστε λέγειν καί ήμάς «Ει
ρήνη έπί τον ’ Ισραήλ καί σωτήριον έ'θνεσι»,

Ναι, Πάτερ άγιε, ό ούτως εΰδοκήσας, αξίωσον ή
μάς καλώς καί όσίως ύπηρετήσαι τή άγια σου Εκ
κλησία καί καταρτίσαι ταύτην εύθηνονσαν έν τοίς 
κλίτεσι τής οικίας αύτής (ψαλμ. ρκζ').

Τώ δέ γαληνοτάτω καί κραταιοτάτω ήμών ’Άνά
χτι, ον έδικαίωσας βασιλεύειν έπί τής γής, χάρισαι 
ύγίειαν μακροχρόνιον,νεύων έν τή καρδίμ αυτοϋ αγαθα 
ύπέρ τής ’Εκκλησίας Σου, ίνα πάντες ήρεμον και ή
συχων βίον διάγωμεν έν πάση εΰσεβεία και σεμνότητι».

Τήν προσλαλιάν ταύτην ύπεδέξατο ό λαό? 
διά ζητωκραυγών παρατεταμένων. Αφού δε 
έψάλη ό πατριαρχικός πολυχρονισμός, ό διευ
θυντής τής «’Εκκλησιαστικής ’Αλήθειας» κ. 

%Γεράσιμος Αώριζας απήγγειλε λόγον αντάξιον 
*τής επισήμου στιγμής, ον δημοσιεύσουιεν έν 
τώ έπομένω φύλλω.

——

Ε Λ Ε ΓΕΙΟΝ

ΕΙΣ ΛΙΟΒΤΣΙΟΗ Ε'.
ΤΟΙΤ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ Χ3ΙΓΣΤΑΙΓΠΠ07Π0ΑΕ3Σ,

(ή- τή 13 Αύ γούστου 1891.)

~Η ρά όχ ευρύτατον Διονύσιος ήρατο κλειος 
Αϊαν άν όρθοδαή, κοίρανος αρχιθύτης I 

Κρήτης γάρ πρώτιστα λαχών ποίμνην νομω έσχεν.
Εΐτα δίδυμον έβη Τείχος έπί στεγανόν.

’Ένθεν ξηϊδίως δη κλυτον έπί πτολίεθρον 
’Ήλατο έίδριανοϋ, πατρίδα γαΐαν εην.
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Αύτάρ Μ νιν νωχελίτ; *6αμη™, ^ilTCC 
Θώκου Νικαίης ήρθη k νψος όμως- 

Τον δ’ άρα τηλόθε κύδαινεν Μακρης άπο κώμη?, 
Ένγύθι Βύζαντος π&οιν άειδομενον 

"Αοτεος· ' Εκ δ' αύ Νικαίης πάλιν
Ήκε πάλιν κεδνήν 'Λί «? "7 ««f“ Μ

Πολλών είίεν καί v<W i'yvo) ! Ενίεκ αρ «*« 
•/ερε'ων #ώκον επ’ άκρατον

Τον δ’ αΐ κύδηνεν μίγα εύχωλαιςθυβίαιςχε 
'/ραΓ5, τάρ χαρεταρ y* οννεκ ******* α**^ 

Γήινος. Ούδ’ άρα ήνδανεν ουράνιον τοδ Ανακτα.
Ή μαλα 7«ρ δεινόν πρίσμα προαλες !

Ού γάρ ίέργμεναι άνθρώποις όοιην Θεμιρ ίοπν, 
Οίίέ Θεοιο σεμνά κλειεμεν ιδρύματα.

ΑΧΪ ήτοι ο λίπεν βίοτον νούσφ άλεγεινή 
Πληγείς. Βύζαντος δ’ άβρος ε τιοε νεκνν 

Λήμος, καί κήίορ τελεοεν μ-εγα, ώρ Ιπεοικε 
Κοιράνω άρχιθύτη οφθοτομαν μερθ7ΐιον.

Έν Τραπεζοΰντι τή 18 Σεπτ.
Μ. Κ.

-*·

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΘ’ ΕΑΤΤΗΗ
ΚΑΙ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ.

Άπο πολλού ήδη χρόνου τά πνεύματα έπα- 
σχολούσι βχεδ'ον αποκλειστικός μόνον τά πο
λιτικά καί οικονομικά ζητήματα, τά δε άλλα, 
καίπερ έξ ίσου ή και μάλλον σπουδαία, τί
θενται εν δεύτερα μοίρα ή καί όλως παραμε- 
λούνται. Τούτο συμβαίνει, διότι ή πρακτική 
ωφέλεια εκείνων είνε μάλλον άμεσος, μάλλον 
φανερά. 'Αλλά πράγματι και βήμερον, όπως 
καί κατά πάντας τούς παρελθόντας αιώνας,και 
αείποτε, ονδεν έτερον θίγει τόσον βαθέως τά 
υψηλότερα και τιμιότερα συμφέροντα τής κοι
νωνίας όσον τά ηθικά και θρησκευτικά προ
βλήματα, διότι οί ουσιώδεις όροι τον κοινω
νικού βίου μένουσιν αναλλοίωτοι, και ή αν
θρώπινος φύσις διατηρεί πάσας τάς δυνάμεις,

την ανταπάρνησιν καί την αγάπην, τό σέβας 
προς τήν δικαιοσύνην καί τό καθήκον, άτινα 
είνε τό θεμέλιον τής αληθούς ελευθερίας καί 
ίσότητος, και ών άνεν οί γραπτοί νόμοι άπο- 
βαίνονβιν άγονοι και ανίσχυροι. Λιό τι δ άν
θρωπος αισθάνεται διηνεκως καί βαθεως τήν 
κραταιάν ανάγκην νά έξυψώται ύπεράνω εαυ
τού καί των υλικών συμφερόντων τον, καί νά 
προβάλλη εις εαυτόν σκοπόν αόρατον, ιδανικόν 
τι, δυνάμενον νά παρέχη φώτα μεν καί κανόνα 
εις τήν βούλησιν, ίκανοποίησιν dc πλήρη 
εις τάς απείρους επιθυμίας τής διανοίας καί 
τής καρδίας του. ’Εάν δε λάβητε τήν κοινω
νίαν, όποια πράγματι είναι, καί όποια δύνα- 
ται νά είναι, μετά των σχέσεων καί των ιδεών 
της, μετά των αναγκών καί των απαιτήσεων 
της, τών πραγματικών καί ούχί τών αυθαιρέ
των καί φανταστικών, ή θρησκευτική άνάγκη, 
ή ιδέα τής θρησκείας θά προκύψη &ς ή μάλλον 
έξέχουσα, διότι αυτή πάσας τάς άλλας φωτίζει 
καί ζωογονεί. ’Επειδή λοιπόν είνε τόσον ουσιώ
δη καί τόσον ζωτικά τά θρησκευτικά ζητήματα, 
σκόπιμον καί λυσιτελή νομίζομεν πάντα αγώ
να σκοπούντα νά έφελκύσηται έπ' αυτά ζωη- 
ρώς τήν προσοχήν καί τό ένδιαφέρον τού 
δημοσίου, άφ' ού καί ό έκ τής όλιγωρίας καί 
καταφρονήσεως αυτών κίνδυνος έπίκειται έαί 
μάλλον καί μάλλον σοβαρός καί άπειλητικός.

Πολλάκις ακούεται ή κραυγή' οί Θεοί α
πέρχονται, καί ή άνθρωπότης ώριμάσασα ήδη 
ούδαμώς δεΐται τής κηδεμονίας τής θρησκείας, 
τουναντίον μάλιστα, σπεύδει νά απαλλαγή τών 
δεσμών τής θρησκείας. Όλεθριωτέραν ταύ- 
της πλάνην είνε αδύνατον νά πλανηθή ό άν
θρωπος ί Αληθώς, κατά τινα έννοιαν πάντα 
παρέρχονται καί πρέπει νά παρέρχωνται εν 
τώ κόσμω τούτω, διότι ούτος ακριβώς είνε ό 
βίος τής ανθρωπότητας καί ή αιώνια πρα-πάντα τά ένστικτα, πάσας τάς βαθείας καί 

άφθαρτους τάσεις αυτής. Ταύτα λοιπον δεσπό- ! γματικότης. Είνε δηλαδή συνεχής διαλεκτική, 
ζούδι πάντων τών άλλων ζητημάτων καί έν I άπαυιίτησ ηρτάΛηαιc* sv two fawn tie την θά- 
αύτοΐς δέον νά ζητήται καί εύρίσχηται ή λύσις 
καί τού κοινωνικού καί τού έθνικοϋ, ό. έ. 
τής ιστορικής υπάρξεως τών εθνών. Καί τώ
όντι είνε άδύνατον νά θεμελιώσωμεν κοινω 
νίαν δι' αριθμών καί υπολογισμών, ή διά τε
χνητών καί αυθαιρέτων οργανώσεων, μή απευ
θυνόμενοι εις άλλα ελατήρια καί μή διεγεί- 
ροντες άλλας όρέξεις είμή τό κέρδος καί τήν 
ευημερίαν όπου δ άν έπικρατήσωσιν αί όρμαί 
αυται, εκεί μάτην ό νόμος θά κηρύττη τήν 
αδελφότητα καί τήν ελευθερίαν. Τό θρησκευ
τικόν αίσθημα απ' εναντίας όταν διασώζηται 
ακραιφνές καί ζωηρόν, όταν ό'εν διαστρέφηται 
υπο δεισιδαιμονίας καί μισαλλοδοξίας, έπαρ- 
κώς δε φωτίζηται υπό σνζητήσεως καί διδα
σκαλίας, αρκεί τούτο μόνον νά κυβερνά τάς 
ψυχάς καί ζωογονή τα εύγενέστερα αίσθήματα.

άπαυστος μετάβασις έκ τής ζωής είς τον θά
νατον καί έκ τού θανάτου καί διά τού θανά
του είς νέαν ζωήν. Εάν λοιπόν καί ή θρη
σκεία εις τινας φαίνεται άπερχομένη, τού
το είνε άπλούν φαινόμενον, ύφ' δ άδυνα- 
νατοϋντες νά συλλάβωσι τήν αληθή πραγμα
τικότητα, ύπολαμβάνουσι τήν στιγμιαίαν έκλει- 
ψιν τού ήλιου ώς τελείαν αυτού έξαφάνισιν, 
έφ’ ή άλλοι μεν άγάλλονται,άλλοι δε θρηνοϋσι 
μετ' αγωνίας. ”Αλλοι δέ χωρούντες περαιτερη, 
άξιούσιν ότι ουδέ πρέπει νά έπιτραπή ή Μ1' 
στροφή ή ή άνόρθωσις τής θρησκείας, διότι ή 
άνθρωπότης,λέγουσι,δεν ώφελήθη πολλά.'Αλλα 
διά τον αυτόν λόγον δύναταί τις νά επιθν- 
μήση καί τήν καταστροφήν τού ήλιακον συ
στήματος καί τού φωτός, ή τήν τού οίκου καί 
τής πολιτείας κ.τ.λ.,—έπιθυμίας αδυνάτους καί 
μωράς. Τής άνθρωπότητος τήν δύναμιν ή τ0
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μεγαλεΐον άποτελοϋβι τά παθήματα μάλλον ή 
αί ήδοναί. Και έπειτα, έρωτώμεν, #ά έπαβχεν 
δλιγώτερα ανευ τής θρησκείας ; ’Αλλά τό αλη
θές ζψημα είνε τοϋτο■ ή θρησκεία είνε άπο 
λύτως άναγναία ή ον ; ’Εάν είνε αναγκαία, 
τότε και προς στιγμήν έκλείπονβα ή, άκριβέ- 
στερον είπεϊν, καταπίπτουσα, έπιστρέφη
και Φά άναβτή κατ’ ανάγκην. Ταύτην την από
λυτον, τήν εκ της εσωτερικής ονβίας τής θρη
σκείας πηγάζονβαν αναγκαιότητα, προσπα- 
θήβωμεν νά καταδείξω μεν εν όλίγαις μελέταις 
χωροϋντες εκ των προδήλων και εξωτερικών 
εις αύτ'ον τον ενδότερον και αφανή λόγον. 
Την θρησκευτικήν ανάγκην άποδεικνύει τυ γε
γονός, ότι πάντες οί λαοί έβχον και εχονσι 
θρησκείαν τινά. Τό επιχείρημα τοϋτο δεν είνε 
έπιβτημονικώς αποδεικτικόν, διότι είνε άπλονν 
γεγονός, ον ζητείται δ λόγος, τ. έ. διατί πάντες 
οι λαοί έχουβιν θρησκείαν ; Αεον λοιπόν νά 
δοθή ό λόγος τον γενικού τούτον φαινομένου, 
ο, έ. νά έξηγηθή ή ανάγκη τής θρησκείας.

’Έπειτα νπάρχονβι λαοί, περί ών ημείς οι 
κατέχοντες την τελειοτάτην, την απόλυτον θρη
σκείαν, δνσχερώς πάνυ δννάμεθα νά είπωμεν 
ότι έχονβι θρησκείαν οίανδήποτε. Άλλοι πά
λιν λατρενονβιν ώς θεόν, τήν Σελήνην, τά 
ζώα, ή άλλο ον τής αισθητής φύβεως, πολλώ 
υποδεέστερον τον πνεύματος.

Άποδεικτικώτερον, άλλ' ούχήττον εξωτερι
κήν έπαγόμενον ανάγκην επιχείρημα είναι τό 
εκ των συνεπειών τηλικαύτης πραγματικότη
τας, οία ή θρησκεία, λαμβανόμενον. Τω όντι 
δ κόσμος είνε σύστημα όντων βννδεδεμένων 
δι’ αναφορών ή νόμων αιωνίων καί απολύτων, 
ών ή διαδοχική άνακάλνφις πληροί έκάστοτε | 
τήν ανθρωπότητα χαράς αρρήτου, άτε ενρί- j 
σκουβαν οντω Jv τω σύμπαντι τάξιν, αρμο
νίαν, ενότητα, απόλυτον λόγον. Καί τω έπιπο- 
λαίως δε μελετήσαντι τό θανμάσιον τοϋτο 
όλον παρίσταται ώς σειρά ή κλίμαξ όντων 
βαινόντων καί έξελισσομένων έκ τοϋ άτελε- 
βτέρον καί μάλλον άφηρημένου εις τό τελειό
τερο ν καί μάλλον σνγκεκριμένον, όπερ είνε 
πλουβιώτερον των προηγουμένων εις διορι
σμούς, άναφοράς καί νόμους, κυρίως, διότι 
προϋποτίθηβιν εκείνα ώς όρους ή μέσα, καί 
εμπεριέχει ταϋτα, έπαναλαμβάνον εις εαυτό με- 
ταμεμορφωμένα συνωδά τή οικεία φύσει (συν- 
αναιροϋν πάντα τά προηγούμενα). Τοϋτο βλέ
πει τις συγκρίνων τό δργανικόν όν προς το 
άνόργανον ή τό πνεϋμα προς πάντα τά λοιπά 
όντα. Άρα έκαστον τών όντων τούτων, τό φώς 
καί τό ύδωρ, ή διάλεκτος καί ή πολιτεία κ.λ., 
είνε εξ ίσου αναγκαία' δεν εχουβιν όμως πάντα 
καί τήν αυτήν αξίαν, δριζομένην προδήλως 
έκ τής εν τω βυβτήματι θέβεως τών όντων. 
Τό φυτόν είνε πολλώ άνώτερον τοϋ ήλιακοϋ

συστήματος και ή πολιτεία πολλώ υπερτέρα τοϋ 
ατόμου. "&βτε εάν έδει νά βυγκριθή καί αυτή 
ή άναγκαιότης εκάβτον, θά έλέγομεν ότι άναγ- 
καιοτερον εστι το τιμιωτερον καί πλουβιώτερον, 
οσον ο σκοπός είνε αναγκαιότερος τοϋ μέσου.

. Αιοτι, tag είπομεν, εκείνο είνε ου μόνον δ 
ί όρος ου ένεκεν νπάρχονβι τά κατώτερα, αλλά 

επερχομενον και προστιθέμενον εις τά πρώτα, 
ανυφοί ταϋτα εις εαυτό, παρέχον αντοΐς κί- 
νηβιν και ζωήν, ήν άφ εαυτών ούτε εχουβιν, 
ούτε δυνανται να έχωσι. Τάς γενικότητας ταύ- 
τας έφαρμόζοντες επί τοϋ προ κειμένου, παρα 
τηροϋμεν ότι ή θρησκεία, κατέχουβα μετά τής 
επιστήμης τήν νφίστην θέβιν εν τώ πνευμα
τικοί βιω, προϋποτίθηβι καί περιλαμβάνει έν 
έαυτή πάντα τά λοιπά αυτοϋ στοιχεία, πάσας 
τάς σφαίρας, άς τροποποιεί, άννφοΐ καί ζωο
γονεί, έμφυσώσα πνοήν κινήσεως καί ζωής ν- 
Φηλοτέρας. Οντως οί λαοί άπέδωκαν πάντοτε 
τήν πτώβιν τών πολιτειών, τών οικογενειών 
ή τών ατόμων εις τήν καταφρόνηση> τής θρη
σκείας, τήν 0£ διατήρηοιν, τήν ευημερίαν καί 
πρόοδον αυτών άπέδωκαν άπ εναντίας εις τό 
σέβας καί τον φόβον τοϋ Θεοϋ, ο, έ. εις τήν 
θρησκείαν. ΚΛ ενλόγως έκριναν, ότι ή λα
τρεία τοϋ Θεοϋ είνε τό θεμέλιον τής ευδαι
μονίας λαών καί ατόμων, καθ’ όσον ή λατρεία 
αυτή υπονοεί τήν θυσίαν τών αυθαιρέτων 
καί υποκειμενικών κλίσεων καί συμφερόντων, 
χάριν τών αντικειμενικών καί ϋφηλών σκοπών 
καί καθηκόντων. Έν μια λέξει, ή λατρεία συν
επάγεται εσωτερικήν ελευθερίαν καί πάσαν 
αρετήν, δι' ών σώζεται καί προάγεται πάσα 
κοινωνία, κρατύνονται βαβιλεΐαι καί βτερεοϋν- 
ται οίκοι. Ή θρησκεία είνε ή γνώβις, ή βνν- 
είδησις τοϋ απολύτου, ή απόλυτος παράβτα- 
βις. Έχει άρα δύω όφεις, τήν θεωρητικήν καί 
τήν πρακτικήν’ έν εκείνη μέν, τό πεπεραβμε- 
νον, ή βυνείδηβις ημών, έχει τήν γνώβιν, τήν 
παράσταβιν τοϋ απείρου (δογματικόν/, άλλ' ού
τως ώστε οί δύω όροι είβίν έκτος καί άντίθε- 
τοι προς άλλήλους έν ταύτη δε τό υποκείμε
νον, ή κοινότης τών πιστών, δι αυτό τοϋτο, 
ότι έν τώ παριβτανομένω άντικειμένω άντι- 
λαμβάνεται τήν άλήθειαν τής φύσεώς του, τήν 
πηγήν τής πραγματικότητάς τον, θελει ζωη 
ρώς τό άντικείμενον. Ή θέλησις δέ αυτή είνε 
ή πρακτική ένέργεια, ή άγουσα εις τήν μετ 
αυτοϋ ένωβιν, ή λατρεία, ή δι άγάπης ένερ- 
γονμένη πίβτις. Οντως ή λατρεία, περιλαμβά
νει τόσον τήν έβωτερικήν ζωήν όσον και την 
έξωτερικήν φανέρωβιν τοϋ πνεύματος, διαλλατ- 
τει τον άνθρωπον προς τον Θεόν, καί μεταμορ
φώνει τό πνεϋμα καί τό αίσθημα. Η ζωή δε 
αυτή έκτυλίββεται καί έξωτερικώς, διότι δ κο 
βμικός βίος θεμέλιον έχει τήν ούσιώδη ταύ
την συνείδηβιν. 'Ο τρόπος δέ, καθ' όν το
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ύποχείμενον δωρίζει τούς 6χοπούς τον έν τώ 
χοομιχω βίψ, &ρτάται έξ ής συνειδησεως 
τής άληθείας, ήτις άποτελεΐ την ούσιαν τον. 
Ή θρησκεία οϋτω καθίσταται ήθικότης κατ 
άι,αφοράν προς την πολιτείαν καί τον κοινω
νικόν βίον' όυνωδά δε προς την θρησκείαν 
ρυθμίζονται η ηθικό της και η νομοθεσία των
έθνών. } ,

Έκ τούτων δείκνννται τρανώς τα αποτελέ
σματα τής θρησκείας, τής θείας ταντης ανάγ
κης. Άλλ' έάν όρμώμενος εκ των συνεπειών, 
συμπεραίνω περί τής ανάγκης αυτής, τότε τάς 
συνέπειας ταύτας ποιώ εις την αρχήν τής θρη
σκείας καί άναιρώ οϋτω τήν αναγκαιότητα αυ
τής. *Η αλλόκοτος αυτή άνατροπή τών ορών 
είνε ή συνηθέστερον σνμβαίνονσα, και κατα- 
βιβάζουσα τήν θρησκείαν είς άπλοϋν μέσον 
κυβερνήσεως τών πνευμάτων καί τών λαών, 
είς θεσμόν ενδεχόμενον, μηδεμίαν έχοντα α
ξίαν άπόλυτον, καί δν δυνάμεθα κατά το δο- 
κοϋν να μεταχειριζώμεθα ή άπομακρύνωμεν. 
Ή θρησκεία έν όλίγοις δείκνυται ώς αναγκαία 
σχετικώς προς τήν συντήρησιν τών πολιτειών 
κλ., ούχί δε και ώς αναγκαία καθ'έαυτήν. Έν 
τούτοις, έάν ή ευδαιμονία τών λαών κα'ι ατό
μων είνε ή συνέπεια τής λατρείας, ή λατρεία 
είνε άρα τό ουσιώδες, ή αρχή ή κανονίζουσα 
τα τέλη και τα σχέδια τοϋ ανθρώπου, άπερ 
ώς μερικά δεν δύνανται νά άποτελέσωσι τήν 
ύπερτάτην άρχήν καί το ύπέρτατον καθήκον. 
"Ας έπιμείνωμεν νϋν, ΐνα νοηθή κάλλιον ή 
βαθεΐα αυτή σχέσις τής θρησκείας προς τήν 
πολιτείαν.

Η έλευθερία καί αυτή ή ζωή τής πολιτείας 
δυναται νά ύπάρχη και προάγηται μόνον έν [ 
τή ένδομύχω σχέσει κα'ι ένότητι προς τήν θρη [ 
σκευτικήν αλήθειαν, ώ? και ή θρησκεία δεν 
απολαύει τής πλήρους αυτής έλευθερίας, είμή | 
καθ' όσον διαχωρεΐ είς τήν πολιτείαν καί 
κτάται υπαρξιν πραγματικήν και κοινωνικήν, 
διότι εινε θεσμός κατ' έξοχήν κοινωνικός, συν- | 
δέων ου μόνον τον άνθρωπον προς τον Θεόν, 
άλλα καί τούς ανθρώπους προς άλλήλους. Ή 
πολιτεία δεν είνε μόνον άπλοΰς αστυνομικός 
θεσιιός, δργανον ασφαλείας τής ζωής καί τής 
περιουσίας τών άτόμων, άλλ' έχει ύψηλοτέραν 
αποστολήν, διότι έν αύτή καί δι’ αυτής συγ
χωνεύεται ή άνεξαρτηοία τών άτόμων προς 
τήν έλευθερίαν τοϋ δλου, καί επομένως αύτή 
εινε η αρχή ή διορίζουσα τήν κοινωνίαν, καί 
ένεργοϋσα ούτως, ώστε διά μέσου τών αερι- 
κών σκοπών καί τών έγωϊστικών συμφερόν
των να πραγματοποιώνται οί σκοποί τοϋ λό- 
yov, οί διορισμοί τής έλευθέρας βουλήσεως, 
το δίκαιον και οί νόμοι, συνελόντι δ' εί 
πεΐν τό συμφέρον, ή έλευθερία, τό άγαθόν 
της κο,νωνίας. Αιά ταϋτα, άτομα καί οίκοι,

σωματεία καί κοινότητες έν αυτή εύρίσκουσι 
την ζωήν καί τήν δύναμιν, τό δίκαιον καί τήν 
έλευθερίαν των. Ούτως ή Πολιτεία είνε ή 
σύνθεσις τοϋ κοινωνικού βίον, ή σφαίρα τον 
νόμου, τοϋ καθολικού καί τοϋ δικαίου, έν ή 
τό πνεύμα τοϋ λαού ή τοϋ έθνους κτάται ένό 
τητα καί αύτοσυνειδησιν, καί ήτις έκπροβω- 
πεΐ τήν κοινωνικήν ηθικήν. Είνε άρα μοίρα 
τοϋ θείου λόγον κατελθοϋσα καί ένσαρκωθείβa 
έν τή πεπερασμένη, άτελεΐ, πολλαχώς περιωρι- 
σμένη σννειδήσει λαού τίνος καί τών άτόμων. 
Καί ακριβώς οί περιορισμοί, αί άτέλειαι αύ- 
ται άναγκάζουσι τήν συνείδησιν νά έξέρχη- 
ται τής έμπειρικής πραγματικότη τος, τής 
κοινωνικής σφαίρας, ΐνα ζητή καί εϋρίσκη τήν 
πνευματικήν αυτής άλήθειαν καί πραγματικό
τητα, ήτις ακριβώς είνε ή θρησκεία. Ή μετά- 
βασις αυτή είνε αναγκαία καί αναπόφευκτος, 
Καί έν ώ ή πολιτεία δύναται νά φαίνηται τώ 
έπιπολαίως σκοποϋντι ώς αυθυπόστατος, ανε
ξάρτητος, καί έπί ίδιων δυνάμεων έδραζομένη, 
ή δε θρησκεία ώς υποκειμενικόν στοιχείου, 
ιδιάζον τό άτόμω, όμως τό πράγμα πάντη άλλως 
έχει. Ναι, ή πολιτεία έχει τήν προσήκουσαν 
αύτή άλήθειαν, τήν σύμφωνον τή ουσία της, 
διότι ουσία αυτής είνε τό έν τή κοινω
νία καθολικόν’ καί επομένως ή άλήθεια αυ
τής κεΐται είς τό καθισταν δυνατήν τήν 
συνύπαρξιν, καί ενότητα τής κοινωνικής ύπο- 
στάσεως μετά τής έλευθερίας τοϋ υποκειμένου. 
Άλλ’ ούχ ήττον βάσις αυτής καί τής κοινωνίας 
είνε ή θρησκεία, καθ’ όσον παρά ταύτης 
προσλαμβάνουσι λογικότητα καί άλήθειαν.

Καί τώ οντι, ώς είπομεν, τό περιεχόμενον τής 
θρησκείας είνε ή ύπαρξις καί ή παράστασις τοϋ 
Θεού, ή υπερτάτη Αλήθεια, ή καί ή Αίτια, έξ 
ής πάντα έξαρτώνται. Έν τή θρησκευτική λοι
πόν άναφορα τοϋ άνθρώπου προς τον Θεόν 
πάντα έμπεριλαμβάνονται, καί έν αύτή μόνη 
δέχονται τήν καθιέρωσιν καί εύρίσκουσι τήν 
δικαίωσίν. Οϋτω τό δίκαιον, δ νόμος καί τό 
καθήκον, παν τό ώς άληθες καί τίμιον έν τή 
κοινωνία θεωρητέον,δεν έχει άξίαν ένώπιον τών 
ανθρώπων,είμή καθ’ οσον μετέχει τής καθαράς 
έκείνης άληθείας καί έξ αύτής πηγάζει. Μεταξύ 

θρησκείας καί πολιτείας ίδια ή σχέσις είνε τα 
μέγιστα ένδόμυχος καί βαθεΐα, ώς ένότης τοϋ 
αισθήματος καί τής άληθείας τών θεμελιωδών 

ί άρχών ο, έ. αί άρχαί, έφ ών θεμελιοϋται δ 
κοινωνικός βίος καί ή διάταξις τής πολιτείας 

| πρεπει νά άπορρέωσιν έκ τής θρησκευτικής 
αλήθειας καί νά ώσιν έν σχέσει καί αρμονία 
προς τήν πίστιν καί τό θρησκευτικόν πνεϋμα, 
άλλως δε ή καταρρέουσιν ή ή άντίφασις μή 
θεραπευομένη άγει τον λαόν είς παντελή όλε
θρον. Αιότι ή αλήθεια, ήτις έν τή θρησκεία εινε 
κυρίως έν τώ αίσθήματι καί τή παραστάσει,αυτη
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αϋτη έν τή πολιτεία έξωτεριχεύεται xcd κτά- 
ται ϋπαρξιν κοσμικήν έν τή πρακτική γνώσει 
καί βουλήαεί. Αιά τοϋτο καί η ιστορία των 
έθνών μαρτυρεί δτι προς δεδομένην άφορμήν 
η άνάπτυξιν θρησκευτικήν άντιστοιχεί ώρι- 
σμενη μορφή πολιτεύματος χαϊ νομοθεσία. Έν 
τώ χριστιανισμώ π.χ. τώ κηρύξαντι δτι δ Θεός 
πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι και εις 
έπίγνωσιν αλήθειας έλθει ν η δονλεία δέν 
δύναται νά ύπάρχη. Κατά ταντα εις την ηθι
κότητα της πολιτείας, εις το δίκαιον, δηλ. τήν 
νομοθεσίαν, και εις αυτήν τήν έλευθερίαν, 
μόνη ή θρησκεία έγγύησιν και στερέωσιν 
δνναται νά παράσχη, διότι, εκείνα, ώς λέγει 
τις των νεωτέρων φιλοσόφων, ούδέν έτερον 
εινε ή ή φαινομενολογική όψις τής θρη
σκείας εν ταίς σχέσεσι τής πραγματικότη
τας. Εινε άρα ή μάλλον αλλόκοτος άντίφασις 
νά ύποβάλλωμεν τήν θρησκευτικήν σννείδησιν 
εις νομοθεσίαν, ής δεν αναγνωρίζει τήν νομι
μότητα και τήν αλήθειαν. Καί ούχ ήττον αλη
θές εινε, δτι δπον υπάρχει ή ύψίστη εκείνη 
ελευθερία, ήν μόνη ή θρησκεία απεργάζεται, 
(καί ή αλήθεια ελευθερώσει υμάς, λέγει ή θεία 
γραφή), εκεί μόνον δύναται νά ύπαρξη αληθώς 
ή έξωτερική, ή πολιτική ελευθερία, διότι αυτή 
εξ εκείνης γεννάται και προάγεται, άνευ δέ 
ταύτης μόνον τό όνομα καί ή σκιά αυτής θά 
ύπάρχη.

Εάν λοιπόν ή πολιτεία εινε κυρίαρχος, δεν 
εινε καί παντοδύναμος, διότι χρήζει τής θρη
σκείας, καί διότι έξ αυτής αντλεί έμπνευσιν 
καί φώς άληθείας. Γινώσκομεν δέ δτι ή διη
νεκής τάσις προς τήν αλήθειαν καί τήν τελειό
τητα είι ε ή πηγή τής κινήσεως καί τής προ
όδου. Έτέρωθεν έν ταύτη ευρίσκει τήν α
πόλυτον έγγύησιν τής προς αυτήν έσωτερι- 
κής διαθέσεως καί των καθηκόντων των πο
λιτών.— Προς πάσαν άλλην ύποχρέωσιν δύνα
μαι νά ευρίσκω ύπεκφυγάς καί αντίθετα επι
χειρήματα. Τούς νόμους καί τήν εξουσίαν δύ
ναμαι νά ύποβάλω εις τήν σκέψιν, νά κρίνω, 
καί έκ τούτου νά θεωρώ έμαυτόν άπηλλαγμε- 
νον τοϋ προς αυτά σεβασμού. Αλλά τάς λεπτο- 
λογίας καί τάς ύποκειμενικάς κρίσεις ταύτας κα
τασιγάζει μόνη ή θρησκεία, έπιβάλλονσα απόλυ
τον ύποχρέωσιν,’Οφείλεις,λέγουσα.Ουτω δε δια- j 
τηρεί καί έπιρρωνύει τήν πολιτείαν, εν ω απ 
εναντίας ή θρησκευτική αδιαφορία ή ή κατα- 
φρόνησις τών θείων σαλεύει τά δίκαια καί τά 
καθήκοντα, διαλύει τους δεσμούς τοϋ οίκου 
καί τής πολιτείας, καί έπιφέρει τήν διαφθο
ράν αυτών καί τον όλεθρον. Αλλά καί δι’ αυτα 
ταντα ή πολιτεία καθήκον καί συμφέρον με- 
γιστον έχει νά μή όλιγωρή τών τής θρησκείας, 
άλλ’ όσον δύναται αυτή τεΛ’καί$οί πολίται να 
θεραπεύωσι καί προάγωσιν αυτήν 1_διά τών

\ πολλών μέσων, άπερ κατέχουσι, καί δύνανται 
να διαθετωσιν. Αί άλήθειαι αύται είναι καιρός 

\ πλέον· νά νοηθώσι καί μελετηθώσι κατά βά- 
ι όπως δδηγήσωσι κνβέρνησιν καί πολίτας 
εις μέτρα και έργα εμβριθή καί σωτήρια' εί δέ 
μή ανάγκη πάσα νά πεισθώμεν πάντες, δτι 
εινε μαιαιοπονία καί βλάβης μάλλον πρόξε
νοι οι οικονομικοί συνδυασμοί, αί στρατιωτι- 
και δαπαναι και οργανώσεις καί τά εκπαιδευ
τικά συστήματα.

Οσα είπομεν άχρι τουδε εμμέσως μέν δια- 
δηλοϋσι τήν ύψηλην ανάγκην τής θρησκείας, 
ετερωθεν δε αποδεικνύουΰι τήν θειότητα, τήν 
ωφέλειαν, την εθνοποιον καί λαοσωτήριον δύ- 
ναμιν αυτής. Ίδια δμως έν άλλη μελέτη θέ- 
λομεν κατάδειξη τήν αναμορφωτικήν καί ανα
πλαστικήν δύναμιν καί δραστικότητα αυτής,άρε

ι τάς, άς ούτε ή επιστήμη, ούτε άλλο κοινωνικόν 
| στοιχεΐον κέκτηται. Περαίνοντες δ’ένταυθα πα- 
ρατηροϋμεν εις τούς όνειροπωλονντας τήν έξα- 
σθένισιν τής θρησκείας ή καί τής πολιτείας, δτι 
δπως ή πολιτεία ουδέποτε άλλοτε ύπήρξε τόσον 
ισχυρά καί κραταιά όσον σήμερον, διότι κατέ 
στη μάλλον λογική, ούτω καί ή θρησκεία ή- 

\ μών ουδέποτε άλλοτε ύπήρξε μάλλον κατάλ
ληλος νά διαχωρή βαθέως εις τον κοινωνικόν 

j βίον, διότι εινε αυτή ή θεία, ή λογική θρη- 
1 σκεία, καί επομένως ό θεμέλιος Aifros τοϋ Ο

λου κοινωνικού οικοδομήματος.
Π. ΓρατΛότος.

—J -—
ΕΠΙΛΡΑΣΙΣ

ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΗΣ ΒΟΥΛΗΣΕΑΣ

« Τό αίΰθημα τής ανθρώπινης άδυ- 
ηναμιας νποοτηριζόμενον υπο βοη- 
» θείας ουρανίου αποτελεί τόν κύριον 
»χαρακτήρα τον χριατιανον.

Γ hilerier.

Ου μόνον έν τή σφαίρα τής ηθικής η κακία 
ώς σύμφυτος σχεδόν τή ανθρώπινη βουλησει εμ
φανίζεται, άλλ’ ανευρίσκεται πανταχοϋ,καί κατ' 
αυτήν έτι τήν διευθέτησιν τών δλως προσωπι 
κών ημών συμφερόντων.Τίς άνθρωπος τώ όντι 
έν τή π£ρί τής ύγείας, τής οικίας, τής οικογέ
νειας τέλος μερίμνη τον δέν κατέγνω ποτέ 
εαυτού άμέλειαν ; Αιά τί ή μομφή «ντη 
εινε πανταχοϋ σχεδόν τοσοϋτον βάσιμος ; Αια 
τί έν ταις μάλλον εύνοϊκαΐς περίπτώσεσι, καθ 
άς όρθότερόν πως κρίνομεν, τό δέ ήμετερον 
αίσθημα τορώτερον λαλεϊ, ώς όταν πρόκηται 

1 περί τών ήμετέρων τέκνων ή περί ήμων αν- 
: τών, διά τί τότε καταλαμβανόμεθα συνήθως 

ύπό άπαθείας ή άλλου τίνος έτι χείρονος ηθι- 

5 κοϋ κακού ;
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Πρέπει νά παραδεχθώμεν, ότι μυστική τις 
άταξία είνε άχώριβτog από τής λειτουργίας τής 
ήμετέρας βονλήσεως. Προτιμώμεν πολλακις ν 
άρνώμεθα την άλήθειαν ταύτην. Μεγαλύνομεν 
τήν εν ήμΐν αυτοϊς δύναμιν, ϊνα άποδώσωμεν 
εις ημάς ο,τι δεν έχομεν. «Τό παν, λεγο- 
»μεν, από τής θελήσεως ημών και μόνης εξαρ,
«τάται». «"Εκαστος δύναται να πράξη ό,τι θε- 
»λει·. Αρχαϊ μέγισται και όρθαι υπό τινα έπο- 
ψιν, χρήσιμοι ίσως προς επιτυχίαν άποφάσεως 
αιφνίδιας, εις ήν θά ήτο άδννατον να έπα- 
νέλθη τις, άλλ’ άνεν έπιδράσεως διαρκούς. 
Πάντοτε θέλειν ή πάντοτε θέλειν το άγαθόν 
είνε νπερτεροη τής ήμετερας φύσεως, και δεν 
πρεπει ν άμβλνωπώμεν προς δυσκολίαν, υπό 
τήν όποιαν υποκύπτει το άνθρώπινον γένος.

Τις είνε ή θέσις ημών,έγκαχαλειπομενών εις 
τάς ήμετερας δυνάμεις ; Αισθήματα άφ ενός, 
ξωτιχαί δυνάμεις, ών άνευ ούδεν γίνεται, άλλ’ 
αισθήματα εκτεθειμένα εις μοίραίαν τινά με- 
θην, δυνάμενα δι’ αυτό τούτο ν άποβώσιν οι 
μεγαλείτεροι ήμών έχθροί. ’Ιδού τά ελατήρια 
ήμών. ’Αφ' έτερον διάνοια, μεγάλη μέν άναμ- 
φιβόλως, όταν βουλεύηται περί τών εκτός, 
άλλ' άσθενής καί δειλή, όταν ή ένέργειά της 
στρέφηται προς τά εντός. Αιότι έξαρτάται εξ 
αυτής ταύτης τής ηθικής καταστάσεως, περί 
τής όποιας ώφειλε ν’ άποφασίση, όποια τις 
δέον νά είνε. ’Ιδού ό γνώμων ήμών.

Πρέπει λοιπόν να έκπληττώμεθα, ότι εν ελ
λείψει τού βαθμού τούτον τής ένεργείας, όν 
ή φύσις και ή άγωγή σπανίως συμβαίνει ν 
αναπτύξωσιν έκ συμφώνου, πρέπει, λέγομεν, 
νά έκπληττώμεθα, ότι ή θέλησις έχει πορείαν 
τινά άκανόνιστον, ότι είνε χαλαρά και άπα- 
θής, αισθημάτων μή υπαρχόντων, άσταθής δε 
και ταραχώδης, όταν ταϋτα προς άλληλα μά- 
χωνται, παράφορος, πεισμων και διεστραμμένη, 
ικανή νά μας ώθηση εις τήν καταστροφήν ήμών, 
όταν κακή τις όρμή κατισχύση αυτής ■ Ή σν- 
νείδηβις, είνε άληθές, δύναται νά μας καθο- 
δηγήση διά τών έμπνεύαεών της προς τήν 
νγιεστέραν ηθικήν. Αλλά τής φωνής ταύτης 
πνιγομένης σνχνάκις και μή δνναμέι ης ώς έκ 
τούτον πάντοτε ν’ άκονσθή, τό μέσον, όπερ 
δύναται νά καταστήση ήμάς προσεκτικούς εις 
ταύτην, είνε αυτό τούτο, όπερ όφείλομεν νά 
ζητήβωμεν.

, Εάν o{jTa}S Φτάσωμεν το κακόν έν τή βίζη 
αυτού, καί άναλογισθώμεν τήν φύσιν τής άρ- 
%ή9 τών ήμετέρων πράξεων, τής βονλήσεως, 
εννοϋμεν, ότι εΐμεθα όλως άπέλπιδες,έάν έγκα- 
ταλειφθώμεν μόνον εις τάς ήμετέρας δυνάμεις.

Αλλα προς τοΐς άλλοις ήμετέροις αίσθήμασι, 
ταις λαιπαΐς ζωτικαΐς δννάμεσιν ήμων, ύπάρχει 
όν τι καθαρωτερον, ύψηΗτερον, στενότερον 
των άλλων μετά τής ήθικής συνδεδεμένον Τό

όν τούτο, μή δννάμενον νά ικανοποιηθή h τί
νος τών έν τω κόσμω τούτω,ζητεί νά έπαναπον 
θή ύπεράνω αυτού, άντλούν άνωθεν τήν ίσχύν 
τον. Έρωτα, έπικαλεΐται όλόκληρον τήν φύ
σιν, και πανταχοϋ άκούει φωνήν μυστι
κήν άποκρινομένην ώς είπεϊν εις τήν πρόσκλη- 
σίν τον. Τό ένστικτον τούτο, εις έαντό παρα- 
δεδομένου σνχνάκις, ήθελεν άναμφιβόλως άπο- 
πλανηθή. 'Αναπτυσσόμενου όμως υπό πεφω
τισμένης άγωγής, εμφανίζεται ήμΐν τοιοϋτον, 
όποιον δύναται νά είνε πάντοτε. ’Ανάγκη τού
τον ένεκα προς κανονικήν έν τω άνθρώπω λει
τουργίαν νά άναπτνχθώσιν έν αντω αι λογι
κοί δυνάμεις καί αί άρχαί. Αλλ’έπειδή ό λόγος, 
άπαξ μορφωθείς, δεν θά έπενεργήση είμή έπί 
τών ανθρωπίνων κλίσεων, τον δέ κύριον καί 
υψηλόν προορισμόν αυτού δεν θά έκπληρώση, 
έάν δεν δννηθή νά διενθύνη τάς ενγενεϊς 
κλίσεις τής ψυχής, ανάγκη νά δείξωμεν, ότι 
τό θρησκευτικόν αίσθημα είνε τό μόνον, όπερ 
δύναται νά δώση τήν δέουσαν ώθησινείςόλον 
τον βίον.

Αλλά τό πεδίου αποβαίνει ενταύθα τοσούτον 
ευρύ, ώστε δεν δυνάμεθα νά τό διατρέξωμεν. 
Τό θρησκευτικόν αίσθημα, ήνωμένον μετά τής 
Χριστιανικής πίστεως, καί εύρίσκον έν τω 
αγιωτάτω νόμω αύτής τον κανόνα καί τον 
όδηγόν αυτού είνε πηγή τών ηθικών αρετών 
τόσον άφθονος, ώστε αδύνατος αποβαίνει 
πάσα περί αυτής λεπτομερής έξέτασις. Θ'άκο- 
λουθήσωμεν τουλάχιστον έκ τού πλησίον τό 
θέμα, όπερ μάς απασχολεί, τήν αρχικήν 
αδυναμίαν τής βονλήσεως, παρατηροΰντες τό 
θρησκευτικόν αίσθημα, όπερ έχει δι’ήμάς τού
το τό ίδιον, ότι διανοίγει ήμΐν νέαν όδόν προς 
ζήτησιν ύπερτέρας τίνος βοήθειας.

Έν γένει πάντα τά συστήματα, έν οίς ζη~ 
τοϋμεν νά έπωφεληθώμεν έκ τίνος αγαθής 
άρχής τής ήμετέρας φύσεως, ϊνα στηρίξωμεν 
έπί τής βάσεως ταύτης όλόκληρον τήν ηθικήν, 
έχουσι τό κακόν τούτο, ότι παρέχονσι ήμΐν 
βοήθειας, αϊτινες έλλείπουσιν έν τή ανάγκη. 
Αναμφιβόλως αι ιδιότητες τής ανθρώπινης 

φύσεως είνε αι μόναι, άφ ών δύναται τις να 
όρμηθή. Ούδεν άλλότριον τής καρδίας ήμών 
δύναται νά έπιβληθή έφ ήμών. ’ Αλλ’ ελατή
ριου, όπερ ήθελεν άρμόζη εις τήν έσωτεριχήν 
ήμών κατάστασιν, ήθελε δώση εις τήν ψυχήν 
κίνηαιν τοσούτω μάλλον σωτήριον, όσω ήθελε 
τήν άνόρθωσιν έκ τής καταπτώσεώς της, εις ην 
ή'θελδ περιέλθη έγκαταλειπομένη μόνη εις τας 
εαυτής δυνάμεις.

Θέλουσί τινες νά μή έλπίζωμεν τό παν, έ- 
νώ άφ’ ετέρου δεν εΐμεθα ασφαλείς, έρειδόμε- 
νοι μόνον έπί τών ιδίων δυνάμεων. Τποδει- 
κνύουσιν εις ήμάς τον λόγον, όταν δεν είμεθα 

1 πλέον λογικοί.Μάς παραπέμπονσιν εις τήν αρε

Α
.Π
.Θ
.



αναπααςις H7 9
τήν,όταν αυτή εϊνε ασθενής. "Αμα έπιθυμία τις 
άναφανή μετά τής δρμής έκείνης και έντάσεως,δι’ 
ήξ καθίσταται πάθος, μία μόνη έδεα μάς προκα
ταλαμβάνει,μάς χαταδ^ιώκει,μάς στενοχωρεί, μάς 
βυζίθει εις δνειρον άνευ έγρηγόρσεως, "Ολαι 
αί άναλογίαι τής ήμετέρας ηθικής φύσεως άλ- 
λοιοϋνται. "Ολα τα αισθήματα ημών μάς προ- 
δίδουσιν’ αυτά ταϋτα, άτινα ώφειλον προ πάν
των να μάς ύπερασπισθώσιν. "Ο,τι μένει έκ των 
φυσικών ημών ιδιοτήτων μάς άπατα. Ή τοι- 
αύτη όρμή ή παράγουσα το πάθος μάς κάμνει 
νά βλέπωμεν έν ήμίν αύτοίς γενναιότητα καί 
πλείονα ής έχομεν δύναμιν, ϊνα ποιώμεν το 
αγαθόν. 'Αλλά και ή σκιά ψευδούς τίνος αρε
τής συντελεί προσέτι εις τήν άποπλάνησιν ημών. 
Πώς ήθελεν αναγνώριση τις εαυτόν γενόμενον 
λείαν τοιαύτης σκοτοδίνης ; Πού ήθελεν εύρη 
άσυλον έν καρδία ήδη διεστραμμένη ; Το στή
ριγμα εκείνο, οπερ δ Αρχιμήδης έζήτει, ΐνα 
κινήση τον κόσμον, δεν πρέπει νά ζητήσωμεν 
έκτος τής ήμετέρας ψυχής, όπως άνορθώσω- 
μεν αυτήν ;

Τί ποιητέον λοιπόν, όταν τις αίσθάνηται 
εαυτόν απρόθυμου προς το άγαμόν ; Τί ποι- 
ητέον, όταν δεν έπανευρίσκη τάς άγαθάς απο
φάσεις τής νεότητάς του, όταν αυτός δ φόβος 
τών συνεπειών τής ήμετέρας αδυναμίας δεν 
μάς συγκινή ; Τί ποιητέον, έάν μετά ματαίας 
προσπάθειας ή ψυχή ημών καταβεβλημμένη γί- 
νηται έρμαιον δλεθρίας δρμής,ής ούδέν έν εαυτή 
άντίρροπον έχει ; Μετά πεποιθήσεως βαθείας 
δμολογοϋμεν, ότι διά τήν κατάστασιν ταύτην, 
τήν συχνοτάτην φεϋ! δεν υπάρχει έπϊ τής 
γής καταφύγιου είμή ή θρησκεία.

Τί ποιητέον έν τοιαύτη καταστάσει ; Πρέπει 
νά προσπέσωμεν εις τούς πόδας τού ύπερτά- 
του ’Όντος' νά βυθισθώμεν είς τον ωκεανόν 
τούτων τών παρηγοριών καί βοηθειών' ν' άν- 
τλήσωμεν εκ τής πηγής τής ζωής, καί πάραυτα 
αί καταβεβλημέναι δυνάμεις ήμών θ' άνορθω- 
θώσιν έν ήμίν αύτοίς. Αιώνιον ένστικτοι', δρ 
μή ακατάβλητος τής ήμετέρας ψυχής, ανάγκη 
τάξεως και μεγαλείου, αρμονία τού παντός 
συνεξοικειοϋσα ήμάς προς τήν ιδέαν τού Πλά
στου αυτού, τό παν τείνει νά διάλυση τήν 
μοιραίαν μέθην, ΐνα καθαρωτέρα ήμέρα άνα- 
τείλη είτα έν τη ήμετέρα καρδία. 'Η γαλήνη 
τών ουρανίων χωρών φαίνεται διακεχυμένη εν 
αυτή. Βαθεία καί ανέκφραστος έντύπωσις εί- 
ναι δι ήμάς δ προάγγελος νέας καταστάσεως, 
καταστάσεως ταπεινής άμα καί υψηλής, είς ήν η 
θέλησις υποτάσσεται, αί προθέσεις καθαιρον- 
ται, καί ήμεΐς άπεκδεχόμεθα τό μέλλον, δποι- 
ονδήποτέ καί άν ή, δπερ δ Θεός προορίζει δι 
ήμάς, καί καθ ήν φαίνεται, ότι δ άγιος νο
μός του προκηρύττεται έντός ήμών. Η προ
σευχή τέλος, ιερόν καταφύγιον, καθ’ ήν τα

πάθη ημών δεν τολμώσι νά μάς καταδιώξωσι, 
πηγη, εν ή δ βίος τής ψυχής τοσαύτην άνα- 
κουφισιν ευρίσκει, ή προσευχή ασκεί έπί τής 
ήμετερας καρδιας έπίδραΰιν ίσχυράν, άπειρον, 
αλαθητον, ήν δεν έδοκΐμασε μόνον έκεΐνος, 
οστις δεν έπεκαλεσθη τον Θεόν μεθ’ ικανής 
επιμονής καί πίστέως.

«Αεδουλωμένοι τοΐς πάδεσιν, είπεν δ'Ρουσ- 
»σω, απελεύθερούμεθα διά τής προσευχής». 
Ουδέποτε λόγος βαθύτερος προήλθε έκ πνεύ
ματος έλάχιστα προκατειλημμένου.

Οταν άδυνατώμεν νά άντιμετωπίσωμεν τάς 
εκρύθμους κλίσεις ήμών, δυι άμεθα νά τάς 
έξασθενίσωμεν προσευχόμενοι Είνε ή αυτή 
αλήθεια έν άλλαις λέξεσιν.

(Έκ τον Γαλλικόν)
(Έπεται τό τέλος)

Σ. Κοντοθανά<ίηΓ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΤΛΛΕΡΟΣ
(GEORGES MCLLER)

Η ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΡΟΣΕΓΧΗ

(Σννεχεια ί'δε προηγονμενον φνλλον 8δ).

Αλλά προς τοντοις ανάγκη νά γνωρίσωμεν 
τήν πειθαρχίαν, υπό τήν δποίαν έταξεν εαυτόν 
δ Μύλλερος καί τά μέσα τά δποΐα μετεχειρίσδη, 
ΐνα φδάση είς τήν τόσον Ισχυράν καί τόσον 
καρποφόρον πίστιν ή δποΐα χαρακτηρίζει αυτόν.

’ Ιδού ταϋτα.
Έν τή αρχή έδιδάχθη είλικρινώς τό θέλημα 

τού Θεού, σταθεράν έχων άπόφασιν νά έκτε- 
λέση αυτό. Έπιστρέψας άπαξ είς την ευθείαν 
δδόν, προσεκολλήθη μετ αληθούς ζήλου είς τό 
στάδιον, τό οποίον εξέλεξε δι’ αυτόν δ πατήρ 
του έκ προτιμήσεως τ) έκ συμφέροντος, καί 
άφιερώθη έξ όλης καρδιας είς τό άγιον υπούρ
γημα. Έλκυσθείς είδικώτερον υπό τών έργων 
τής ιεραποστολής, ένήργησεν όπως υπηρέτηση 
ώι, ιεραπόστολος’ προΰμενων δε την απαντη- 
σιν τού Κυρίου, είργάσθη ποικιλοτρόπως έν 
Χάλλη καί τοΐς πέριξ, κηρύσσων τό Ευαγγέ- 
λιον τοΐς έν φνλακαίς, τοΐς άσθενεσι και τοΐς 
πτωχοΐς. Η άπάντησις έφθασεν έν είδει προ - 
σκλήσεως όπως μεταβή είς Αγγλίαν ώς μαθη- 
τενόμενος ιεραπόστολος, καί προετοιμασδή νά 
κομίση τό Εύαγγέλιον είς τούς Ιουδαίους. Αυ
τός δ Θεός μετετίθει αυτόν καί ώριζεν αύτώ 
ώς στάδιον ένεργείας τήν προνομιούχου έχεί- 
νην πέραν τής Μάγχης χώραν, ένθα ή μετά 
τών έκλεκτών χριστιανών σχέσις παρείχε, τά 
μέσα τοΐς δονλοις τού Ιησού Χριστού,, όπως 
έξακολουθώσιν έπιτυχώς τό έργου τής άνυψώ-
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0ίω?, τό όποιον ή έκτακτος διαφθορά των 
χατω ΰτρωμάτων τής κοινωνίας κατεπείγον και 
δνβκολώτερυν ή αλλαχού καθιστά. Ο Θεός έχά- 
ριζε τον Γεώργιον Μύλλερον εις την Αγγλίαν, 
ϊνα καταστήση άνωθεν των πολιτικών φραγ
μών ενότητα ' μεγαλειτέραν μεταξύ των τέκνων 
Τον, ίσως δε και όπως διεγείρη όΓ άγιον ζή
λον την ενίοτε χαλαράν των σημερινών χρι- 
Οχιανών ενβεβειαν.

Έν τή αποφασιστική ταύτη τον βίου αύτοϋ 
ώρα, ώς και είς πάσας τα? προ και μετά την 
μεταβολήν αντον περιστάσεις ό Γεώργιος Μύλ- 
λερος δεν έπεθύμησε νά άκολονθήση είμή μά
νας τάς όδηγίας τον Κυρίου, ούδόλως έπιζητή- 
βας την ίδιαν εαυτού εύχαρίστηΰιν. Τοιαύ 
την έπιθνμίαν είχε νά γνωρίση και 6νμ 
μορφωθή προς τό θέλημα τον Θεού, ώστε 
ένόμισεν ότι ήδύνατο νά σνμβονλενθή τον 
κλήροι· κατά τινας περιστάσεις, καθ’ άς ή θέ - 
λησις αντη δεν ένεφανίζετο αύτώ σαφώς. Βρα 
δύτερον όμως έπείσθη ότι ό τοιοϋτος τής ενερ- 
γείας τρόπος είναι απατηλός καί ότι ό Αεσπό- 
της τον ιίλικρινοϋς χριστιανού έχει ασφαλέ
στερα μέσα ινα άποκαλνφθή αύτώ. Έν τούτοις 
έσημειώσαμεν την δοκιμαστήριον αυτοί) ταν- 
την πράξιν ώς δεΐγματ ής ειλικρίνειας καί τής 
βαθύτητος τής νπακοής αύτοϋ.

*Η πλήρης νπακοή τού μαθητοϋ τού Ιησού 
Χριστού είς έκεϊνον, δ όποιος έξηγόρασεν αύ- 
τόν, ή πλήρης θυσία τής θελήσεως είς τήν 
πάντοτε άγίαν, πάντοτε σοφήν, πάντοτε καλήν 
τού Θεού Σωτήρος θέλησιν, ίδον εν άληθεία 
τό μέσον ζωής άνωτέρας, ιδού τό πρώτον 
βήμα το όποιον όδηγεΐ είς τον άποστολικόν 
βίον, ιδού τό πρώτον μάθημα τού νψίστου 
τούτον σχολείον, έν ώ μορφούνται οί μιμηταί 
καί οι αντιπρόσωποι τού ’Ιησού Χριστού.

Πεπεισμένος ότι ή θέλησίς τού Θεού δεί- 
κννται προ πάντων έν τώ λόγω Αντοϋ, ό Γ. 
Μύλλερος έσπούδασεν ιδιαιτέρως τήν βίβλον, 
και αφιερωσεν είς αύτήν τακτικώς μέρος τού 
χρόνον τον. Ή έξις αντη δεν άπεκτήθη άμέ- 
σως. Κατα τα πρώτα 4 έτη τής πνενματικής 
αντοϋ ζωής άνέγνωσεν αντήν μετά ικανής άμε- 
λείας, προτιμών αύτής έτερα βιβλία, διό καί 
άναλόγως προώδενσεν έν αντη, μή γνωρίσας 
αύτήν εντελώς. Αλλ’ εύθύς, ώς ένόησεν ότι 
το άνεκτίμητον τούτο βιβλίον ήτο τό Βιβλίον 
r<Sr βιβλίων, καί ότι περιείχε παν τό δννάμενον 
να φώτιση, ν α ό δ η γ ή β η, νά έ ν ι 
Ο χύση καί χαροποιήση τήν ζωήν τον, 
εμελετησεν αύτό ημέρα τή ήμέρα σπονδαιότε - 
ρον, έν πνεύ μάτι προσευχής. "Οσω 
δ\ ™9Μότερον έγνώριζεν αύτό, τοσούτω 
μάλλον ήγαπα αύτό. Ερχόμενος είς στενοτέ- 
ραν μετά τού Θεού σχέσιν διά τής Βίβλον, 
εζη σνχνότερον ένώπιον Αύτοϋ . . . Ένθέρμως \

j καί έπανηλειμμένως συνιστα τήν συνεχή και 
επίμονον αί'τησιν τού παρά τού Θεού φωτι
σμού προ τής άναγνώσεως των Αγίων Γρα
φών, ώς καί τήν κατά συνέχειαν καί έν μεγί
στη ακολουθία καί τάξει μελέτην αυτών. Ε
πειδή δέ, λέγει, ή -ψυχή έχει περισσοτέραν ανά
γκην τ α κ τ ι κής καί ποικίλης τροφήί ή 
τό σώμα, ανάγκη νά θέσωμεν ώ$ άπαράβατον 
νόμον τήν καθ’ έκάστην άνάγνωσιν περικοπής 
έκ τής Παλαιάς Αιαθήκης καί τμήματος έκ τής 
Καινής, έπαναλαμβάνοντες έκάστοτε τήν άνά- 
γνωσιν ημών έκ τού στίχου, έν ώ τήν προτε
ραίαν διεκόψαμεν αύτήν. Τούτον τον τρόπον 
μεταχειριζόμενοι, στενότατα θέλομεν φιλιωθή 
μετά τής Αγίας Γραφής, θέλομεν κάλλιον έν- 
νοήσει αύτήν έ ν τ ώ σ ν ν ό λ ω, καί εύκολώ 
τερον θά κατανοήσωμεν τό θέλημα τού Κυ 
ρίου, τό όποιον άπ' αρχής μέχρι τέλους περι- 
έχεται έν αύτή, κατά πάντα αύτής τά μέρη.

Αί όδηγίαι ανται έχρησίμευσαν αύτώ τοσοϋ- 
τον καλώς, ώστε ό λόγος τού Θεού έγένετο 
ταχέως δι αύτόν πηγή χαράς, έπί μάλλον 
καί μάλλον αύξανούσης, έν ω συγχρόνως παρ 
εΐχεν είς τήν πνευματικήν αύτοϋ πορείαν πρόο
δον καθ’ έκάστην μεγαλειτέραν.

Συγχρόνως όμως ένπάση εύσυνειδησία έγυ 
μνάζετο προς τούτο. Μεριμνών όπως πάντοτε 
άρέσκη είς τον Θεόν, έγνώρισε μετ' όλίγον ότι 
τό τέκνον Του δεν πρέπει νά άφιεροΐ εις Αύ
τόν τά περισσεύματα, αλλά τά καλλίτερα 
μέρη των όσων κατέχει. Προσεπάθησε νά έξυ
πνα ένωρίτερον διά νά γυμνάζηται είς τήν 
άνάγνωσιν τού λόγου τού Θεού καί νά προ- 
σεύχηται κατά τάς ώρας τής ηρεμίας καί ησυ
χίας, αί όποϊαι χωρίζουν τήν νύκτα τής ημέ
ρας, καί νά παράσχη ουτω τώ Κυρίω τήν 
σπουδαιοτέραν μερίδα τού χρόνου του. 
(Η μικρά προσπάθεια, τήν όποιαν κατέβαλεν 
κατ’ άρχάς, άλλ’ ήτις τάχιστα ούδέια κόπον 
παρέσχεν εις αύτόν, ώφέλησεν αύτόν κατά δύο 
τρόπους. "Απασαι αί ήμέρα ι αύτοϋ, στηριζόμε- 
ναι έπί τής βάσεως ταύτης, έλαβον σύστασιν 
καί δύναμιν, τήν όποιαν ούδόλως είχον προη
γουμένως, καί είσήλθον ώς τόσοι στερεοί καί 
καλώς λελαξευμένοι λίθοι είς τήν οικοδομήν 
βίον, τον όποιον ό Θεός ηύδόκησεν εύχαρί- 
στως νά πληρώση διά των έξαιρετωτέρων Αυ- 
τοϋ χαρίτων. Καί ώς προς τον φυσικόν βίον, 
ή νγιεία αύτοϋ, ή όποια ήτο σαθρά έως τότε, 
ενισχύθη, ιδιαιτέρως δέ τό νευρικόν αύτοϋ σν- 
στημα άσυγκρίτως ύγιέστερον έγένετο.

Αέν πρέπει λοιπόν νά έκπλαγώμεν έπί τό 
on συνιστα έ π ι μ ό ν ω ς τήν όρθρινήν άνα- 

; γνωσιν τής Αγίας Γραφής είς πάντας, όσοι 
επιθυμοϋσιν είλικρινώς νά προχωρήσωσιν είς 
τήν ευσέβειαν. «Μένοντες έν τή κλίνη, λέγει, 
»χάνετε τον καιρόν σας, ό όποιος έξηγοράσθη,
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»καθώς καί παν ο,τι σάς ανήκει, διά τοϋ άτι- 
»μήτον αίματος τον ’ΙησούΧρίστον' προξενείτε 
))πραγματικήν βλάβην εις το σώμα σας, 
»τό όποιον ύπνος πολύ μακρός, άνευ ούδεμιάς 
»αμφιβολίας, βλάπτει, όπως και τροφή ύπερ- 
»βολική, αδικείτε δε άννπολογίστως 
* τήν ψυχήν σας βτερονντες αύτήν ενός τοι- 
»ούτου μέσον τής χάριτος, ή όποια θά ένισχνέ 
»καί θά προεφνλασσεν αυτό εκ πολυαρίθμων 
ηπαραπτώσεων.........» 'Ικετεύει δε τούς Χρι
στιανούς,τονς μή συνειθίζοντας νά έγείρωνται 
εγκαίρως, ΐνα άποκτήσωσι τήν άρίστην ταύτην 
συνήθειαν, και άπολαύσωσιν οντω τήν ήδύτητα 
τής μετά τον λόγον τον Θεόν συνομιλίας,ήτις 
παρέχει άφθονα και ωφελιμότατα αποτε
λέσματα.

Εις τήν τακτικήν καί συνεχή άνάγνωσιν 
τής Αγίας Γραφής σννήνωσεν, ως είδομεν, καί 
τήν προσευχήν. Αίαυτόν το έν άνεν τον άλλον 
είναι μηδέν. Ό αετός έχει ανάγκην καί των δύο 
αύτοϋ πτερύγων ΐνα άναχθή προς τον ουρανόν 
καί ύψωθή ύπεράνω των νεφών. 'Η ψυχή τον 
χριστιανού επίσης ανάγκην έχει καί των δύο 
τούτων πτερύγων ΐνα νψωθή προς τον θρόνον 
τον Θεού, ή δε πρόοδός τον γίνεται ενκολω- 
τέρα καί μεγαλειτέρα, καθ' όσον περισσότερον 
επιμένει εις τήν διπλήν ταύτην συνήθειαν, έν 
ω απεναντίας ή πτώσις αυτού γίνεται βραδυ- 
τέρα καί μεταπίπτει κοπιωδώς επί τοϋ εδά
φους έν μέσω παντοίων δεινών, παντοίων 
αδυναμιών, ζωής άνεν Θεού, όσάκις αμελεί 
ταύτης, ή εκείνης τών ουσιωδών τούτων 
τής εύσεβείας συνθηκών.

*Η προσευχή κυρίως άνέδειξε τον Γεώργιον 
Μύλλερον ο,τι είναι σήμερον, καί αυτή είναι 
τό μυστικόν καί ήέξήγησις τών θαυ
μαστών αυτού επιτυχιών, διό καί θά ώφελη- 
θώμεν αν ακριβώς προσέξωμεν εις τό κεφα
λαιώδες τούτο τής άναπτύξεως αυτού σημεΐον.

Εί'πομεν άνωτέρω, ότι μετά τήν διόρθωσίν 
τον μία μόνη σκέψις έκράτησε καί έπλήρωσε 
τήν ζωήν τον : Ζητεί πανταχοϋ τό θέλημα 
τοϋ Κυρίου. Ή σκέψις αϋιη θέλει βοηθήσει 
ήμάς όπως έννοήσωμεν καί άκολονθήσωμεν 
αύτω εν τή έκιάκτω καί θαυμαστή αύτοϋ \ 
ένεργεία.

Ή σκέψις αυτή έδωκεν εις αυτόν ευθύς εξ j 
αρχής χαρακτήρα άπλότητος θαυμαστόν. ’Ιδού \ 
πώς' Πεπεισμένος ων ότι ό Κύριος έπεθυμει J 
νά κανονίση όλόκληρον τήν ζωήν τοϋ τέκνου j 
του έν τε ταΐς λεπτομερείαις καί έν τω συνόλω, 
ό έν λόγω ήρως επεμελήθη νά μή πράττη τι, J 
χωρίς νά συμβουλευθή Αύτόν. Αιο καί έγκα- j 
ταλιπων τό αρχικόν αύτοϋ σχέδιον όπως ανα- ι 
χωρήση ως ιεραπόστολος διά νά άσχολήται εις 
τάς αμέσους εργασίας, τάς οποίας ένεπιστεύετο \ 
αύτω ό Θεός, νά φροντίζη περί τής σωτηρίας <

τών περί αύτόν καί χωρίς νά χάνη καμμίαν 
ευκαιρίαν, νά έξασκή τό ταπεινόν, πιστόν καί 
αφωσιωμένον υπούργημα δούλου του Ιησού 
Χριστού. Τοιουτοτρόπως έννοών επίσης ήμέ- 
ρα τή ημέρα κάλλιον, ότι ούδείς ήγάπα αύτόν 
τόσον όσον Α ύ τ ό ς, έλαβεν Αύτόν ώς τον 
μόνον έμπιστον πάντων αυτού τών μό
χθων, πασών τών αναγκών, πασών τών στε
ρήσεων, πασών τών επιθυμιών, έμποδίζων έαυ- 
τόν από τού νά εμπιστεύηται εις τούς ανθρώ
πους καί νά στηρίζη τήν δύναμιν τού βραχίονος 
αυτού επ' άνθρωπον καί ζητών παρά μόνου 
τού Θεού τήν ένίσχυσιν, τήν σωτηρίαν καί 
τήν βοήθειαν, καθ' όσον έκάστοτε ήσθάνετο 
τήν ανάγκην αυτών. ’Επί τοσούτω μάλιστα 
προεχώρησεν έν τή σταδιοδρομία ταύτη, ώστε 
δεν έδέχθη τον κανονικόν μισθόν, τον όποιον 
ή ’Εκκλησία του παρεΐχεν αύτώ, καί έπώλησε, 
συμφωνήσας μετά τής γυναικός του, ΐνα βοη- 
θήση τούς πτωχούς, παν ο,τι ειχευ, όπως τοι
ουτοτρόπως έξαρτάται μόνον παρ' εκείνου τού 
ένδύοντος τον χ ό ρ τ ο ν τού αγρού, τού 
τρέφοντος τά π ε τ ε ι ν ά τοϋ ο ύ ρ α ν ο ϋ, 
παρ' έκείνου, ό όποιος ουδέποτε έγκατα- 
λείπει εκείνους τών πιστών, οΐτινες άφιεροϋν- 
ται άποκλειστικώς προς υπηρεσίαν Του. Αεν 
σκοποϋμεν νά προτείνωμεν εις πάντα ώς κα
νόνα πρός μίμησιν τήν παντελή άπογύμνωσιν 
τοϋ ειλικρινούς τούτου χριστιανού, άν καί θά 
άπεδεχόμεθα άνευ έπιφυλάξεως τούς κατόχους 
τοιαύτης αύταπαρνήσεως, ούχί εκ συναρπαγής, 
εξ ένθουσιασμοϋ, εξ άποφάσεως μάλλον εκ 
τών νεύρων ή εκ τής πίστεως προερχομένης, 
άλλα διότι είθισμένοι διά τής προσευχής νά 
ζώσιν έν κοινωνία μετά τοϋ Σωτήρος αύτών 
Θεού, αισθάνονται εαυτού? ώθουμενους πρός 
τούτο υπό τοϋ Πνεύματος Αυτού. Όφειλομεν 
νά άνομολογήσωμεν τήν συμπάθειαν και τον 
θαυμασμόν ημών πρός τον Γεώργιον Μυλ- 
λερον, τού όποιου ή διαγωγή εν τή περιστασει 
ταύτη ήρεσε βεβαίως εις τον Θεόν, όστις είτα 
τοσοϋτον πιστώς καί τοσοϋτον γενναιως αν- 
τήμειψεν αυτόν.

Το ημερολόγιου του βίου του είναι διηνε
κής μαρτυρία τής αφελούς ταυτης άπλότητος 
τών μετά τοϋ Θεού σχέσεων αυτού. Ανοίξατε 
αυτό εις οιανδήποτε σελίδα, θα ίδητε πράξιν, 
ήτις θά δείξη εις υμάς ότι ουδέποτε τέ- 
κ ν ο ν έκράτησε θερμότερου τήν 
χε ΐ ρ α τού πατρόςτου, όσον ό Γεώρ
γιος Μύλλερος τήν τοϋ Θεού. Πρόκειται νά 
ταξειδεύση ; Πάντα τότε χρησιμεύουσιν^ εις αυ
τόν ώς περίστασις καί αφορμή προσευχής. Προ
σεύχεται, διότι απλή τις διατύπωσις επιβρα
δύνει τήν έκδοσ ν τοϋ διαβατηρίου τον. Προ
σεύχεται, διότι ή τεταραγμένη θάλασσα έμπο 
δίζει αύτόν τής άναχωρήσεως. Προσεύχεται,
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διότι ή θύγχυθις πολλού ’όχλον άπομακρυνει 
αύτόν προς στιγμήν ί* τών συντρόφων του. 
Ιίαρακαλεΐ ϊνα ιίθίως (αξειδεύση, ό δε Κύριος 
ζύθον καλώς εισακούει αυτού, αποκρίνεται τό 
βον ταχέως, διαλύει τόσον εντελώς τάς δυσκο- 
λίας, κατευνάζει τόσον καλώς τήν όρμήν των 
κυμάτων, ευλογεί τοΰοντον πλουθίως το τα- 
ϊε'ίδιόν τον, ώστε ό δούλος τον ενγνωμόνως 
ανακράζει" «Πόθον είμεθα εύινχεΐς εχοντες 
»Πατέρα, παρ’ ω δυνάμεθα να ευρίσκωμεν βο 
»ήθειαν εις π άθ αν π ερίθταθιν ! Ταξείδιον 
>πρός ύπηρεθίαν τού Κυρίου ’Ιησού, και τα- 

ξείδιον χάριν κοθμικών πραγμάτων είναι δυο 
»πολν διαφεροντα πράγματα !» Προκειμενον 
έπίθης περί προμήθειας τών άναγκαιούντων 
είς την ζωήν, παρακαλεί όπως λαβή χρήματ(Χ> 
δέεται υπέρ τού επιούσιου άρτον, εύχεται 
υπέρ τών ενδυμάτων, τών όποιων έχει ανάγ
κην, καί πάντοτε ό Θεός ενδύει, τρεφει, και 
θκέπει αυτόν μετ' άμεταπτώτον πίθτεως■ Επι
θυμεί νά προπαραθκενάθη νεον εργον και να 
ίδρύθη τό ’Ορφανοτροφείου εκείνο, τό όποιον 
ήτο ή μεγάλη φροντίς και τό άριθτούργημα 
τής πίθτεώς τον, δέεται μέχρις ότον ό Θεός 
δώθη είς αυτόν την βεβαίωθιν ότι ή ϊδρνθις 
αυτή είναι ευχάριστος είς Αυτόν.

Αί προθευχαί τον δεν είναι μόνον άπλαΐ, 
άλλα και απολύτως αφιλοκερδείς. Ολοθχερώς άρ- 
νηθείς εαυτόν, ζητεί μόνην τήν δόξαν τού 
Κυρίου, και τήν ευτυχίαν τών όμοιων 
τον. Αι' εαυτόν, διά τους οικιακούς του δεν 
έπιθνμεΐ, δεν ζητεί παρά μόνον τά άπολύτως 
άναγκαία" προκειμενον όμως νά άναδείξη τήν 
άγάπην καί τήν πιθτότητα τού ζώντος Θεού, 
καθίθταται άγίως φίλαντος. Είπομεν περί τού 
’Ορφανοτροφείου αυτού"άναμφιβόλως όταν προ- 
παρεθκεύαζε τό θχέδιόν τον διά τής προθευ- 
χής, έπεθύμει νά θνντελέθη είς τήν ευεξίαν 
τών πτωχών παιδιών τών έθτερημένων γονέων, 
καϊ νά άναθρέφη αυτά έν τώ φόβω τού Κυ
ρίου, παρέχων είς αυτά θνγχρόνως τήν έθτίαν, 
τήν άγάπην, τήν θεραπείαν, τήν οποίαν ό θά
νατος, ή ή δνθτνχία ειχεν άφαιρέοει από αυτά. 
Επεθύμει όμως προ παντός, ΐνα τό Όρφανο- 
τροφεΐον αυτού, ιδρυθέν άνεν τής βοήθειας 
τών ανθρώπων, διά μόνης τής έργαθίας τής 
πίθτεως, Θτηθή ένώπιον τού κόθμον ώς μνη
μείου τής άποτελεθματικότητος 
τής π ρ ο θ ε ν χ ή ς, και όμιλή είς τήν θυν- 
είδηθιν *ών αμετανόητων ούτως, ώθτε νά 
αποδεικννη είς αυτους τήν πραγματικότητα 
τής θείας άληθείας" βεβαίως δέ ένεκα τής ά- 
φιλοκερδείας αυτού ταύτης ηύλόγησεν αυτόν ό 
Κύριος ιοθούτον πλουβίως. Υπάρχουν καί 
άλλοι χρωτιανοί ευχόμενοι μετά ζήλου, μετά 
προθκαρτερήθεως, μετά πίθτεως, δεν γινώθκο- 
μεν όμως πολλούς τοιούτους τόθον μεγάλο-

αναπααςις

π ρ ε π ώ ς είθακουθθέντας, διότι δεν εΐ- 
χον ίθως ίθοβάθμιον έπιθυμίαν όπως μετα- 
χειριθθώθι πάντα, ανεξαιρέτως τό παν, προς 
αυξηθιν τών υπηκόων τού Θεού. Οι κα
λοί οικονόμοι τών θείων χαριθμάτων 
είναι θ π ά ν ι ο ι. "Αν τινα λοιπόν ό Κύριος εύ
ρη Θαυμαθίως έξέχοντα μεταξύ τών άλλων, 
θαυμαθίως καί ό Θεός μεταχειρίζεται 
αυτόν ώς δργανόν Τον.

(’Ακολουθεί).

Κ. Δανιήλ.

ΑΙ ΠΑΡΑ ΪΟΙΣ 0ΡΘ0Α0Ξ0ΙΣ ΠΡΟΟΔΟΙ
Τ2Ν ΕΝ ΤΟΤΡΚΙΑ' ΚΑΘ0ΑΙΚ2Ν

(Συνέχεια' ίδε άριθ. φύλλου 84).

Ή Τουρκική Κνβέρνηθις, εξακολουθεί iv 
τή έπιθτολή αυτού ό Ααζαρίθτής Mr. Cor 
lin, διάκειται εύνοϊκώς προς ημάς" διότι βλέ
πει νφόθεν τά πράγματα καί εννοεί ότι έθμεν 
θύμμαχοι αυτής. Πλήν δυςτνχώς είναι μα
κράν, ενώ αί εγχώριοι άρχαί είθι προς ημάς 
όλιγώτερον ευμενείς, ώς μάλλον επιρρεπείς 
εις τό δωροδοκείθθαι παρά τών έχόντων τά 
μέθα Σχιθματικών. ’Εντεύθεν προκύπτει άν- 
τίφαθις θυνεχής κατά τάς μεταξύ ημών καί 
εκείνων καθ’ έκάθτην θνγκρούθεις μεταξύ 
τών διαταγών τής Κνβερνήθεως καί τού τρό
πον τής εφαρμογής αυτών,

Οι περί τον ’Έξαρχον έποφθαλμιώντες είς 
τήν αλλεπάλληλον πρόςκτηθιν προνομίων πα
ρά τής Τονρκικής Κνβερνήθεως αίθθάνονται 
ότι όφείλονθι προς τό παρόν νά βαδίθωβι 
θωφρόνως" οί df ’Επίσκοποι Βούλγαροι μέχρι 
τούδε ονδένα ποιούθι θόρνβον άρκούμενοι είς 
τό νά έπικοινωνώθι προς ημάς. Ούτω δέ ήμείς 
ούδέν άπωλέθαμεν εκ τής ήμετέρας Θέθεως. 
Καί έάν ή θεία Πρόνοια μάς έδιδε μόνον τό 
δέκατον τών όθα δαπανώθιν οί εχθροί ημών, 
βεβαίως θά ήδννάμεθα μετ’ ον πολύ νά θνν- 
αθροίθωμεν περί ημάς πάντας τούς έτεροδό- 
ξονς.

Εν γένει όμως τό παράδειγμα ημών καί ή 
μετά ζήλον γινομένη διαρκής διδασκαλία έ- 
φελκύονθι τήν προς ημάς Θνμπάθειαν τών 
Σχισματικών καί κατ’όλίγον εθελουσίως προσ
έρχονται είς τούς κόλπους τής αγίας ημών 
Εκκλησίας σχεδόν είπεϊν σωρηδόν. Κεκτήμε- 
θα ηδη 24 σχολεία μικρά καί μεγάλα ενδοκι- 
μωτατα λειτονργούντα καί μεθ’ όλην τήν α
νεπάρκειαν τών μέθων. Έάν δ’ ηύπορούμεν, 
πάντως θά είχομεν ιδρύσει μέχρι τής σήμερον 
τουλάχιστον 60 τοιαϋτα, καθόθυν οί ήμέτεροι 
Καθολικοί διδάσκαλοι, καίπερ μάλλον άφωθία)- 
μενοι εις τό έργον άύτών καί τήν θείαν άπο-
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στολήν των, άρχοΰνται μόνον είς 12 λίρας 
τουρκικάς, ήτοι 3 00 φράγκα ώς έτησίαν αμοι
βήν, ενώ τουναντίον οί περί τον’Έπαρχον α
μείβονται διά 1000 περίπου φράγκων κατ' 
έτος.

Ή των Σχισματικών προπαγάνδα διατίθη- 
6ιν έτησίως υπέρ των σχολείων αυτών περί 
τάς 100,000 φράγκων, ένώ ήμεΐς μόλις επ- 
αρκοϋμεν εις συντήρησιν των όλίγων τού
των υπαρχόντων ήμετέρων σχολείων, το δε 
χρέος τοϋ επισκόπου ημών x. Mlaclenoff αυ
ξάνει κατ’ έτος.

"Οθεν λίαν έπάναγχες είναι να προςτεθώ- 
σιν ήμΐν παρά τών αρμοδίων αρχών και άλ
λα αφθονότερα μέσα εις τά ήμέτερα γλίσχρα, 
ϊνα εν σπουδή έπιτελέσωμεν τό, όπερ άνελά- 
βομεν, μέγα έργον, έως καιρόν έχομεν διότι 
πιθανώς θάττον ή βράδιον ή έπίδρασις τής 
(Ρωσσίας -9·ά κατορθώση νά όυμπαρασύρη προς 
εαυτήν και ταϋτα τά μέρη.

ΐΗ δε εν Τραπεζοϋντι διευθύντρια τών 
Αδελφών τοϋ Αγίου ’Ιωσήφ Soeur Denyse 
MarangO γράφει προς τον διευθυντήν cic 
l’Oeuvre des Kcoles cPh‘i;nt. «Χάριτιθεία 
τά ήμετερα σχολεία, ως πολύ υπέρτερα τών 
σχολείων τών άλλοδόξων, προτιμώνται καί 
νπ’ έκείνων και προάγονται δσημέραι εις τε 
το ήθος καί τήν διδασκαλίαν. Έν αύτοΐς φοι- 
τώσι κόραι 'Ελλήνων, Τούρκων, Γρηγοριανών, 
Αρμενοκαθολικών, Πολωνών, ’Ιταλών και Γάλ
λων. Μεταξύ δε τών Σχισματικών μαθητριών 
συγκαταριθμεΐται και ή ά ν ε ψ ι ά τοϋ Μη
τροπολίτου Τραπεζοϋντος κ. Γα
βριήλ, όστις μάς παρεκάλεσε νά διδάσκωμεν 
αυτή τήν Κατήχησιν και τάς ήμετέρας προ- 
σευχάς. Κατά δέ τήν προς ημάς τό νέον έτος 
έπίσκεψίν του δ Σεβ. ούτος Μητροπολίτης με 
παρεκάλεσε νά δδηγώμεν και τήν ανεψιάν αύτοϋ 
είς τήν ήμετέραν ’Εκκλησίαν κατά τάς επισή
μους έορτάς. Τοϋτο δ’ έστι δι’ ημάς άρκοϋσα 
ικανοποίησις και μεγάλη παραμυθία’ διότι 
πολλοί τών ενταύθα και εκ τών πέριξ ετερόδο
ξοι οίκογένειαι μιμούμενοι τό παράδειγμα 
τοϋ Μητροπολίτου έξεδήλωσαν ήμΐν την αυ
τήν επιθυμίαν έμπιστευόμεναι είς ημάς τήν 
ανατροφήν ιών τέκνων αυτών. 'Η λαμπρά αυ
τή πράξις τοϋ 'Ιεράρχου καί τών μιμητών αυ
τού άποδεικνύουσιν ότι δ παρά τοΐς ένταϋθα 
ετερο δόξοις φανατισμός δσημέραι μειοϋται 
κατ’ ακολουθίαν τής βραδείας μέν, άλλ.ά λίαν 
έπαγωγοϋ καί σωτηρίου εργασίας ημών, ή δ- 
ποία έπενεργεΐ είς τά πλήθη προς παϋσιν τών 
απηρχαιωμένων προλήψεων, ή δέ καθ’ ημάς 
χριστιανική διαπαιδαγώγησις διαδίδοται έπι 
μάλλον έν ταΐς οικογένεια ις τών Σχισματι
κών, τών άλλοδόξων καί τών απίστων.

Έν δέ τών κυριωτέρων μέσων, όπερ θά συν-

| ετέλη μεγάλως είς έπαύξησιν τοϋ άριθμοϋ 
\ τ™ν δωρεάν παρ’ ήμΐν έκπαιδευομένων, θά 
' ητο εάν ήδυνάμεθα νά προμηθεύωμεν είς 
ταϋτα πάντα τάς αύτάς ευκολίας, ας τά πτωχά 
ταϋτα παιδία ευρίσκουσι πανταχοϋ σχεδόν παρά 
τοΐς υπεναντίοις. Αί οίκογένειαι προτιμώσιν, 
ως είπον, νά πέμπωσιν είς ήμάς τά τέκνα αύ- 

; τών, ΐνα δώσωμεν είς αυτά τήν δέουσαν δια- 
! παιδαγώγηβιν άλλ’ ή μεγάλη αυτών πενία τάς 

αναγκάζει καί άκουσίως νά στέλλωσιν αυτά,
\ ένθα ούδεμία απαιτείται δαπάνη.

Έν Εύρώπη τό τοιοϋτον είναι πρωτάκου- 
\ στον’ διότι λαμβάνουσι δωρεάν μόνον τήν 
I διδασκαλίαν, έντο ένταϋθα τό έναντίον συμ
βαίνει’ ου μόνον δηλονότι ούτοι δωρεάν τήν 
έκπαίδευσιν άξιοϋβιν, αλλά καί τά προς τοϋτο 
άπαιεοϋσι, βυχνάκις δέ μάλιστα καί χρηματικά 
βοηθήματα έπαιτοϋσι δι’ εαυτούς καί τάς οι
κογένειας αυτών.

Είς τήν ήμετέραν κλινικήν καί τό φαρμα- 
κεΐον καθ’ έκάστην προςέρχονται εκατοντάδες
ασθενείς, ϊνα θεραπευθώσιν ή ϊνα λάβωσι φάρ
μακα. Τό δέ συγκινητικώτατον είναι ότι πτω- 
χαί μητέρες έρχονται εκ χωρίων πολλάκις λίαν 
μεμακρυσμένων κεκμηκυΐαι έκ τοϋ καμάτου 
καί τής νηστείας φέρουσαι έπί τών νώτων 
φορτίον, τό δποΐον άποτελεΐται έκ δέματος 
έμπεριέχοντος έντός ρυπαροϋ ράκους μικρόν 
όν ασθενικόν καί κλαυθμηρίζον, όπερ έρχεται 
νά δοκιμάση τό πρώτον, ίσως δέ καί τό τελευ- 
ταΐον φάρμακον. Ή διπλή θεραπεία τούτων 
τών πλασμάτων κινεί τό ένδιαφέρον καί τήν 
συμπάθειαν παντός ευσεβούς. Καί όμως έκ τών 
Σχισματικών Κληρικών ονδείς φροντίζει περί 
τόσον μικροϋ πράγματος. Τόσον σκληροκάρ- 
διοι καί απαθείς είναι οί αντιπρόσωποι ούτοι 
τοϋ Χριστού τοϋ τά πάντα παθόντος διά τήν 
ήμών σωτηρίαν!

Πόσον δε λυπηρόν καί δυςάρεστον είναι τό 
νά στερήταί τις χρημάτων ή ϊνα χορηγήση 
τοΐς πτωχοΐς φάρμακα ή ϊνα αυξήση τον αριθ
μόν τών δωρεάν εκπαιδευόμενων παιδων ! 
Πόσον δέ άμαρτάνουσιν οί παρα τοΐς Σχιΰμα- 
τικοΐς ’Αρχηγοί τής θρησκείας και οι τών πλου
σίων Μονών Προϊστάμενοι οτι εγκαταλείπου- 
σιν εντελώς τά λογικά αυτών πρόβατα είς τας 
νόσους καί «ήν απώλειαν, επιμελούμενοι μόνον 
τής εαυτών ευζωίας μή πιστευοντες είς Θεόν 
καί τήν μέλλουσαν άνταπόδοσιν !

Λοιπόν ιδού καιρός ενπρόςδεκτος δι ημάς, 
ιδού καιρός θερισμού οντων απολωλότων ί 
Αλλά τό θλιβερόν δι’ ημάς καί διά πάσας έν 
γένει τάς ήμετέρας ίεραποστολάς είναι ή απο
ρία κερμάτων. Λ ιό τολμώμεν νά επικαλεσθώ- 
μεν τήν εύσπλαγχνίαν υμών τε και τών φίλων 
εταίρων ούχί βεβαίως υπέρ ήμών τών πτω
χών Αδελφών τοϋ ΓΑγίου ’Ιωσήφ, άλλ ύπερ
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των δυςτυχών πλασμάτων, τά όποια απηλπι- 
βμένα έκ των οικείων αυτών καταφεύγουν 
ίίξ ημάς έξαιτούμενα εν όνόματι τοΰ &εοΰ και 
τής Παναγίας Μητρός αυτού έλεος xal βοή
θειαν ύπερ των ασθενών, ύπερ τών Λαίδών 
και ύπερ τών ψυχών αυτών. Και εύχόμεθα 
είλικρινώς, ϊνα ή φιλάνθρωπος ημών αυτή 
εταιρία εύδοκήση νά αύξήση τά μέσα δι απο
στολής πλειοτέρων χρημάτων προς διατήρη- 
βιν καί έπωφελή έξακολούθησιν τοΰ ωραίου 
τούτου και άποστολικού, όπερ ανελαβομεν, 
έργου ! D· ΚαΛλονίοιίζ·

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

ΕΚΛΟΓΗ

ΕΚ ΠΟΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΙΩΑΝΝΟΤ 

τογ

ΧΒΤΣΟΣΤΟΜΟΤ
γπο ΤΟΓ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΓ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΑΟΓΕΡΑ,
Προΐδςον τής Φιλεκπαιδευτικής 'Εταιρίας

Περί τής αίτιας, έξ ής προήχθη το αξιόλο
γου τούτο βιβλίον, το χρηβιμώτατον παντί λο- 
γίω και εύσεβεΐ χριστιανώ, λίαν όρθώς και 
εύσεβώς και έλληνοπρεπώς γράφει ό Σεβασ. 
άρχιεπ. κ. Νικηφόρος, δ μετά έπιστημονικής 
και πρακτικής άμα ακρίβειας τά άρμοδιώτατα 
άνθολογήσας *και το έργον καθόλου πονήσας, 
προτάξας εν γλώσση ανθήρα καί εκκληβιαΰτι- 
κή βοφά προλεγόμενα, εικόνα ακριβή τού θείου 
Χρυσοστόμου, τά εξής'

«Ινατα το τής φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας πρό
γραμμα οί εν τοις αρσακείοις Σχολείοις διδάσκοντες 
οφείλουσιν εν υύρισμέναις τάξεσι καί καθ’ ώρισμ.έναςοφει 
ώρας 
συγγραφέ

νάσυναναγινώσκωσι ταΐς μαθητρίαις Ελλήνων 
ραφειυν κείμενα, όπως εξοικειώσιν αυτών τό ούς 

ετι^ μάλλον προς τον "Ελληνα λόγον. Ταύτην του προ
γράμματος την διάταξιν τό Συμβούλιον Οέλον νά κα- 
ταστηση σκοπιμωτέραν, εκρινεν ή τοιαύτη άνάγνωσις 
να γίνεται από κείμενου συγγραφέως εκκλησιαστικού, 
όπως ου μόνον τών μαθητριών τό ούς άπλώς περί τον 
ελληνα λόγον γυμνάζεται, άλλα καί ή ψυ/ή καί τό 
ήθος χριστιανικώς πλαττωνται. Τοιαύτης τής προθέ- 
σειυς τού Συμβουλίου ουσης, σκέψις επειτα έγένετο 
περί τού τις αρα^των εκκλησιαστικών συγγραφέιυν ή- 
δυνατο μάλλον νά συντελέση εις την τού σκοπουμένου 
ευοδωσιν. Ιο δε της ^σκεψεως πόρισμα, ότι όστι: τού 
μεν ελληνος λόγου τάς y άριτας έρασμιωτέρας αποκα
λύπτει, της οί χριστιανικής θρησκείας την άλήθειαν 
ανακηρυττει τορώτερον, τής δε κατά Χριστόν ηθικής 
τα διδαγματα έπαγωγικώτερον έκδιδάσκει καί ποθει- 
ν0^εΡ* Δεγαστ-Γ,τοχερα. παρίστησιν, ούτος έν τή ε
πιλογή δικαιούται νά τύχη τής προτιμήσεως. Ουτω 
λοιπον της αίρεσεως τεθείσης, οί πάντες διδύμω τό 
?\ Λεγόμενον χειρί ύπέρ τής χρυσοστομείου Μούσης 
εξηνεγκον τας ψήφους, καί έκ τούτου προήλθεν ή ά.νά 
χεΐρας ’Εκλογή.»

Ή Έ κ λ ο γ ή αυτή δέον νά είσαχθή ώ$ 
ανάγνωσμα είς πάντα εν γίνει τά παρθένα 
γωγεΐα, τά ελληνικά σχολεία και τά γυμνάσια. 
Είνε θησαυρός πολύ·ιμος καί εϋωνος άμα, τι
μώμενος δρ. 3.

----"-----------------

Ή θεολογική σχολή τού Π αν ε- 
πιστημίου ημών έρωτηθεΐσα υπό τού ύ 
πουργείου τής Παιδείας ποιον θεωρεί αρμό
διον νά καταλάβη τήν έδραν τής 'Ιστορίας 
τών δογμάτων, άπεφήνατο διά ψήφων 
μεν δύο (κ. Ααμαλά καί Παυλίδου) ύπερ τοΰ 
άρχιμ. κ. Προκοπίου Οίκονομίδου, τού και 
διδάσκοντος επί δεκαετίαν τό μάθημα τούτο, 
δι' ετέρων δε δύο (κ. Α. Α. Κυριάκού και Ζ. 
Ρώση) ύπερ τού κ. Γ. Αέρβου, διδάσκοντος 
μαθήματα τού ιστορικού κλάδου. Εύχόμεθα νά 
συμπλήρωσή επί τέλους ή θεολογική σχολή.

Τοϊς κκ. άντ<ΐποκοιταΙς καί (Ιννδρο- 
μηταΐς nuc&v.

Παρακαλούνται νι κ.κ. άνταποκριταί καί συν- 
δρομηταί ήμών νά λάβωσιν ύπ' όψιν τήν έν 
τώ 81ω φύλλω ένδιαφέρουΰαν γνωστοποίησιν 
τού γραφείου τού περιοδικού. Αυπούμεθα ότι 
πολλοί τών κ. συνδρομητών ήμών, ενώ βλέ- 
πουσι καί καλώς γινώσκουσι τάς δαπάνας καί 
τούς πνευματικούς κόπους, οί)? ύφιστάμεθα 
διά τήν τακτικήν καί έπιμεμελημένην έκδοσιν 
τού περιοδικού ήμών, δεν θέλουσι μετά έπα- 
νειλημμένας παρακλήσεις νά σπεύσωσιν είς τήν 
έκπλήρωσιν άπλουστάτης ύποχρεώσεως, λήγον
τας μετ' όλίγον τού έτους.

— ♦ « 3-5----
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Ό έν Βατούμ κ. Α. Σιμώνωφ έδήλωσεν, ότι 
κατ’ έτος Φά προσφέρη είς τον Σύλλογον τής 
«Αναπλάσεως» καί τό ταμεΐον τού <ι Αποστόλου 
Παύλου» φρ. φρ. 40. Ό έν 'Ροστόφ-Αόν κ. Α. 
Ασλανίδης προσήνεγκεν ύπερ τού ταμείου τού 
«Αποστόλου Παύλου» φρ. χρ. 100.
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Ιεροσόλυμα κ. Σ. Νικ. φρ. yp. “5,*20 έληφθ. 
Ναύπλιον κ. I. ΓΙολ. δρ. 10 έλήφθ. — Τήνον κ. ’Λλ. 
Βλαχ. δρ. 10 έλήφθ. — Μόσχαν κ. Μπιλ. φρ. χρ· 50 
εληφθ., κ. Λεοντ. φρ. yp. 10 έλήφθ. — Μαλταν κ. Κ. 
Πετρ. φρ. χρ. 26,40 έλ. — Λήμ.νον κ. Γ. Θ. Γ· φρ· 
27,66 έλ. Τό ύπόλοιπον σταλέντων έδοθησαν εις τα 
διάφορά βιβλία. — Μέγα Σπήλαιον κ. Ν. Ν. δρ. 5 έλ. 
— Κέρκυραν κ. II. Σκ. δρ. Ο,ΘΟ^έλ.— Άταλάντην κ. 
κ. Α. Δ. Ν. δρ. 40 έλ.—ΧάλκηΓκ. Σ. Τρ. φρ· '/,?■ 
30,75 έλ. — Κόνιτσαν κ. Κ. II. Λαμπρ. ορ· 36,30 ελ. 
—Κυπαρισσίαν κ. Β. Χαρ. δρ. 10 έλ.—Μονήν Τα
ξιαρχών πανοσ. Αΰξ. δρ. 10 έλ. — Κέρκυραν Φλ. 
Φουντ. δρ. 10 έλ. — Τάς ευχαριστίας ήμών τοίς “λ^- 
ρώσασιν.
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