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ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΒΙΡΑ 
ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΑΙΝΤΕΝΤΡΕ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ: «ΘΕΜΑΤΑ 
ΟΠΟΥ ΕΠΑΡΕΔΙΔΕΝ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΙΡΑΣ ΤΩ ΤΟΤΕ ΜΑΘΗΤΗ 

ΑΥΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ».

Δημοσιεύουμε παρακάτω ενα άγνωστο ώς σήμερα χειρόγραφο τού 
Σιατιστινοϋ λογίου Γεωργίου Ζαβίρα, τό όποιο βρέθηκε στή βιβλιοθήκη 
τής ελληνορθόδοξης έπισκοπής του Szentendre τής Ουγγαρίας (άριθ. 
χφ. Εζ IV). Τό χειρόγραφο αυτό, πού πιάνει δέκα σελίδες χωρισμένες σέ 
δυό στήλες (δεξιά τό ελληνικό κείμενο καί άριστερά ή ουγγρική μετάφραση), 
περιλαμβάνεται, χωρίς άρίθμηση, ανάμεσα σέ δυό κεφάλαια ένός άλλου 
έργου του Ζαβίρα, τής μετάφρασης των βίων τού Κορνηλίου Νέπωτος, 
ή όποια ώς σήμερα θεωρούνταν χαμένη1. Τό τελευταίο αύτό χειρόγραφο 
φέρει τόν τίτλο «Έκ των τού Γεωργίου Ζαβίρα τού έκ Σιατίστης τής Μα
κεδονίας, έστί δέ ή βίβλος Cornelii Nepotis Κορνελίου Νέπωτος, ήν με- 
τήνεγκεν εκ τής λατινίδος εις τήν άπλοελληνικήν ό αυτός Γεώργιος Ζαβί- 
ρας» καί χρονολογία 1793- τό ίδιο έτος πρέπει νά θεωρήσουμε καί ώς χρο
νολογία, κατά τήν όποια γράφτηκε καί τό χειρόγραφο, πού δημοσιεύουμε, 
μιά καί αύτό δέν εχει ιδιαίτερη χρονολόγηση καί είναι ένταγμένο μέσα 
στή μετάφραση τού Νέπωτος.

Τό κείμενο, πού δημοσιεύουμε εδώ, εχει τόν τίτλο «Θέματα όποΰ έπα- 
ρέδιδεν ό Γεώργιος Ζαβίρας τω τότε μαθητή αύτοΰ Κωνσταντίνα) Εμμανου
ήλ» καί άναφέρεται σέ διάφορα ζητήματα: αναλύει π.χ. τό Σύμβολον τής 
Πίστεως, μιλεΐ γιά διάφορα θρησκευτικά καθήκοντα των χριστιανών, γιά 
τήν πνευματική κατάπτωση τού ελληνικού γένους, γιά τά επτά θαύματα 
τής αρχαιότητας καί προπάντων παρακινεί τούς "Ελληνες νά ένδιαφερθοΰν 
γιά τήν παιδεία. Τό κείμενο, πού είναι πολύ ενδεικτικό γιά τήν πνευματική 
κατάσταση καί ιδίως γιά τά ενδιαφέροντα τών Ελλήνων τής Ουγγαρίας 
στήν εποχή τού Ζαβίρα, δημοσιεύεται μέ άμετάβλητη τή στίξη καί τήν ορ
θογραφία του.

«Προχθές έμίσθωσα εναν άμαξαν διά νά πηγαίνω εις τήν Αίγόπολιν

1 Βλ. Ά V δ ρ έ α II ο r ν â t h, Ή ζωή καί τά ί'ργα τοβ Γεωργίου Ζαβίρα, 
Budapest 1937, σ. 40.
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καί έπειδή εις τήν οδόν δυνατά άρχισε να χιονίζη, έμετανόησα ότι έπήγα μέ 
τό άμάξι, διότι εύκολώτερον ήθελαν ήσται, εάν έπήγενα μέ τό ελκυθρον. 
"Οταν έφθάσαμεν εις τήν πόλιν δύσκολα ύπήγαμεν, επειδή ή προτητερινή 
λάσπη έπάγωσεν, καί είτον λίαν άνώμαλος ή στράτα, μόλις γάρ έγύριζεν ό 
τροχός, τότε δύω άγχόναις, τόν κύφωνα, καί τούς χαλινούς έκοψαν τά άλο
γα, έτζακίσθη καί ό μοχλός, μ’ όλλον τούτο εΐχομεν καλήν τύχην, επειδή 
τό έπίσωτρον έκράτησεν τόν τροχόν, καί ούτως ύπήγαμεν εις τό κατάλυ
μα, εκεί έχει ή φατρία (ιέταιρεία:) χωριστόν οίκον, εις τόν όποιον κατα- 
λύωσιν οί πραγματευταί, όπόταν εκατεβάσαμεν τά φορέματα, εύθύς άρχι
σαν νά σημαίνουν καί ύπήγαμεν εις τόν Ναόν.

’Επειδή είσαι χριστιανός γλυκύτατόν μου τέκνον, έλθέ εδώ, καί θέλω 
σέ διδάξη εις τήν χριστιανικήν διδασκαλίαν: τά δόγματα τής πίστεώς μας, 
όλλα περιέχονται εις τό πιστεύω εις ενα Θεόν, τό όποιον διαιρείται εις 12 
άρθρα. Τό πρώτον άρθρον μάς διδάσκει, ότι είναι ένας καί μόνος παντοκρά- 
τωρ Θεός, καί ότι είναι εις τρία πρόσωπα, από τά όποια τό πρώτον λέγεται 
Πατήρ. Τό δεύτερον διδάσκει νά πιστεύωμεν εις τό δεύτερον πρόσωπον, 
τό όποιον είναι ένας καί μόνος υιός τού πατρός, άπό τού όποιου έγεννήθη 
προ τών αιώνων, καί είναι εις μίαν ούσίαν μέ τόν πατέρα. Τό τρίτον ότι ό 
υιός, ό όποιος καί λόγος λέγεται, έκατεύη άπό τόν ουρανόν, καί γεγονώς 
άνθρωπος εσαρκώθη διά μέσου τού 'Αγίου Πνεύματος εις τήν κοιλίαν τής 
Παρθένου Μαρίας διά ήμάς. Τό 4ον εσταυρώθη, πολλά επαθε, καί τέλος 
πάντων άποθνήσκωντας έτάφη. Τό 5ον άναστήθη εις τήν τρίτην ήμέραν, 
καί έφανερώθη εις τούς μαθητάς του. Τό 6ον ότι εις τήν τεσσαρακοστήν 
ήμέραν, άνέβη εις τόν ουρανόν, καί έκάθησεν εις τήν δεξιάν τού πατρός. 
Τό 7 μάς διδάσκει ότι θέλει ελθη εις τούς τελευταίους καιρούς νά κρίνη 
τούς ζωντανούς καί τούς νεκρούς. Τό 8 ότι τό ζοωποιόν "Αγιον Πνεύμα 
μόνον έκ τού Πατρός εκπορεύεται, καί μέ αύτόν προσκυνεΐται, καί δοξά
ζεται. Τό 9 ότι χρεία νά πιστεύωμεν εις μίαν καθολικήν εκκλησίαν. Τό 10 
ότι διά μέσου τού βαπτίσματος ή προπατορική αμαρτία πλύνεται καί συγ- 
χωρεΐται. Τό 11 ότι πρέπει νά άναμένωμεν τήν κοινήν άνάστασιν. 12 ότι 
άνίσως εις τούτον τόν κόσμον κατά τάς προσταγάς τού Θεού, καί τού άγιου 
εύαγγελίου θέλομεν ζήση, εις τόν άλλον κόσμον θέλομεν κερδήση (:άπο- 
λαύση;) εκείνα, οπού περί τών όποιων ό άγιος Παύλος όμιλεϊ, ότι ούτε ο
φθαλμός είδεν, ούτε αύτίον ήκουσεν, ούτε νοΰς άνθρώπου έστοχάσθη περί 
τούτων.

Καί τούτο μάνθανε τέκνον μου, ότι 5 είσί τής έκκλησίας μας αί προ- 
σταγαί. 1. ότι έκαστος χριστιανός χρεωστεΐ τούλάχιστον δύω φοραΐς εις 
κάθε χρόνον νά έξομολογήται εις τόν πνευματικόν τάς αμαρτίας του. 2. 
ότι τό όλιγώτερον εις δύω φοραΐς τόν κάθε χρόνον νά κοινωνή τό σώμα τού 
κυρίου ήμών Ιησού Χριστού. 3. ότι εις έκάστην κυριακήν νά άκροάζηται
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την αγίαν Λειτουργίαν. 4. ότι να νηστεύη είς τάς τέσσαρας διατεταγμένας 
νηστείας, εις τήν τετράδην καί παρασκευήν. 5. ότι νά βοηθώμεν τούς ναούς 
κατά τήν κοινήν συνήθειαν.

Ποτέ δέν έχω μεγαλητέραν λύπην, ωσάν όταν μου ελθη είς τον νοϋν 
ή τωρεσινή άθλια κατάστασις τοϋ γένους μας: αύτό γάρ έπειδή εχασε τήν 
βασιλείαν, εχασε μέ αύτήν, καί τάς ώραίας έπιστήμας. "Αλλα γένη ήλθασιν 
άπό διαφόρων έπαρχιών τής Εύρώπης, καί είς τον αύτόν καιρόν, όπου οί 
Τούρκοι ήρπαξαν τήν βασιλείαν, είς τόν αύτόν ήρπαξαν καί τούτοι τά πο
λύτιμα βιβλία μας, οί Γάλλοι, οί ’Ιταλοί, καί άλλοι, μεγάλα καράβια έφορ- 
τώνασι μέ αύτά, καί τά έπήρασιν είς τάς επαρχίας των, διά νά εύπρεπίσωσι 
τόν έαυτόν τους (:τοϋ λόγου τους:) μέ τόν κόπον των άλλων, καθώς ό κόραξ 
τοϋ Αισώπου- άναμεταξύ των άλλων, τά θεολογικά βιβλία, τά όποια ή άνή- 
κουσιν είς αύτούς, ή τούς όδηγοϋσαν είς τήν άλήθειαν, τά έκλεισαν (Ασφά
λισαν:) είς τάς βιβλιοθήκας των ώσάν είς τόν τάφον, ώ πόνος! πώςδένεύρί- 
σκεταί τις άναμεταξύ είς τό γένος μας, όποΰ νά πηγαίνη είς καμμίαν βιβλιο
θήκην, καί νά έλευθερώση τούλάχιστον ενα καί μόνον, τούτ’ εστι διά νά 
τό άντιγράψη, καί νά έκδώση είς τούς τύπους διά τήν ώφέλειαν όλου τοϋ 
γένους μας - όντως είναι άξιος παντοτεινών έπαίνων έκεΐνος ό περίφημος 
Εύγένιος, ό όποιος έξέδοτο είς τύπους τά πονήματα τοϋ Βρυεννίου, καί άπό 
τό σκότος ήφερεν αύτά είς τό φώς- ομοίως καί ό Νικηφόρος Θεοτόκης, ό 
όποιος έξέδοτο είς τούς τύπους τάς ερμηνείας είς τήν άγίαν γραφήν. ’Ώ 
άμποτε, καί άλλοι άνδρες νά άκολουθοϋσαν τά ίχνη των μεγάλων τούτων 
άνδρών.

Διά πολλά έπίσημα πράγματα καυχάται ή άρχαιότης, τά όποια οί πα
λαιοί συγγραφείς μέ τέτοιαν πομπήν τά έζωγραφίζουσι, ωσάν νά ύπερέβαινον 
πάσαν άνθρώπινον δύναμιν. Μεταξύ των άλλων γράφουσι περί των Βαβυ- 
λονικών τειχών,των οποίων τό ΰψος ήτον 200 ποδών, τό πλάτος δέ(:φάρδος:) 
50. 2) ό ναός τής Άρτέμιδος, τοϋ όποιου ή ευπρέπεια ύπερέβαινε πάσας τάς 
οικοδομάς τοϋ κόσμου. Τό 3. ήτον τό εϊδωλον τοϋ ’Ολυμπίου Διός,τό όποιον 
κατεσκεύασεν έκεΐνος ό περίφημος Φιδίας- αύτό μέ τέτοιαν τέχνην ήτον 
κατασκευασμένον, ώστε όποϋ είς αύτό πάσαν τελειότητα ήμποροΰσε νά 
εύρη τις. Τό 4. αί Αίγυπτιακαί πυραμίδες, αί όποΐαι ήσαν τόσον μεγάλαι 
οίκοδομαί, ότι άν τάς έκίταζέ τις ήθελε νομίση, ότι είναι έντέχνως κατα
σκευασμένα βουνά. Τό 5. ό κολοσσός τοϋ Ήλιου είς τήν νήσον ρόδον, τόν 
όποιον ό Δημήτριος βασιλεύς τής ’Ασίας έκατασκεύασε, τοϋ όποιου τό ΰψος 
ήτον 70 πηχών. Τό 6. ό τάφος τοϋ Μαυσωλοϋ βασιλέως, τόν όποιον ή Άρ- 
τεμησία ή σύζυγός του, παρακινουμένη άπό τόν μέγαν πόνον τής καρδίας 
της, ώκοδόμησε. Τό 7. τό παλάτιον τοϋ βασιλέως Κύρου, τό όποιον ήτον 
κτισμένον άπό λαμπρά καί διαφόρων χρωμάτων μάρμαρα. Οί στύλοι αύτοΰ 
ήσαν άπό χρυσόν (:μάλαμα:), εν αύτώ ήτον καί τό εϊδωλον τού ούρανοΰ, τό
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όποιον έλαμπεν μέ τούς άστέρας του· αί έδραι τού παλατιού ήτον από άρ
γυρον, καί χρυσόν. Το έδαφος του ήτον από άσπρα (:λευκά:), πράσινα καί 
μελανά (:μαϋρα:) μάρμαρα.

Τούτα ήσαν τά μεγάλα θαύματα του παλαιού κόσμου, άλλά ταϋτα, έάν 
μέ τον ορθόν λόγον τά στοχασθώμεν, δέν ήτον άλλο παρά μία ματαιότης, 
καί τής καρδίας των έθνικών καί βαρβάρων βασιλέων γεννήματα, πόσας 
πολλάς χιλιάδας άνθρώπων έτυραννούσαν μόνον διά τήν κατασκευήν μιας 
πυραμίδος, τί ώφέλησεν ή πυραμίς, ήτοι έκεΐνος ό Κολοσσός εις τον κόσμον; 
”Οχι παραπάνω, πάρεξ όσον ωφελεί μία ύδάτειος πομφόλιξ (:φούσκα:) ή 
ενα όνειρο. Αυτά δέν οδηγούσαν τον άνθρωπον εις τήν γνωσιν τού πλάστου 
Θεού ή εις τήν μάθησιν των καλλών ήθών ή εις τήν άληθή αγάπην ήτοι 
εις τήν νόμιμον αλήθειαν, αλλά μάλλον παρεκινοΰσαν τούς άνθρώπους 
εις τά κακά ήθη, εις τήν ασελγή ζωήν, όθεν φρονημότερον έκαμε εκείνος 
ό περίφημος βασιλεύς των Ελλήνων ό Πτολεμαίος, ό όποιος άγκαλλά ήτον 
έθνικός, μ’ όλλον τούτο δέν επιθύμησε νά έξοδιάση είς τέτοια μάταια πράγ
ματα τά άσπρα του, άλλά έστοχάσθη διά νά κατασκευάση ενα τέτοιον πράγ
μα, τό όποιον νά είναι ωφέλιμον όχι μόνον διά τόν έαυτόν του, άλλά καί 
διά όλλον τόν κόσμον διατί έπεμψε διαφόρους άνθρώπους, είς διαφόρους 
επαρχίας, οί όποιοι έσυνήθρησαν άναρίθμητα βιβλία άπό όλλας τάς γενεάς 
καί γλώσσας καί οΰτω έσύστησε μίαν μεγάλην βιβλιοθήκην, ή όποια πε- 
ριεΐχεν 700.000, έγραψε δέ μίαν επιγραφήν είς αυτήν: ψυχής ιατρεΐον. ’Ιδού 
λοιπόν πόσον διέφερεν ή πράξις τούτου τού βασιλέως των έλλήνων, άπό τά 
έργα των άλλων βαρβάρων βασιλέων. "Ω τί αθάνατον όνομα άφησεν είς τούς 
μεταγενεστέρους χρόνους!

Αυτός δέν ένησχολεΐτο, ουδέ έξοδίασεν εις τέτοια μάταια πράγματα, 
άλλά κατεσκεύασε μίαν πηγήν, άπό τής όποιας όλος ό κόσμος έξήντλησε 
καί εσβυσε τήν δίψαν του, άναψε μίαν λαμπάδα, ή όποια έφώτισεν αυτούς, 
οί όποιοι ήσαν είς τό βάραθρον τής άμαθείας καί ούτως άφηκε τέλος πάντων 
τούτο τό άθάνατον όνομα. Άλλ’ οί βάρβαροι βασιλείς δέν έκαμαν άλλο, 
παρά φωλεάς των κοράκων, καί σπήλαια των άγριων ζώων. 'Ώ άμποτε οί 
τωρεσινοί έλληνες νά ακολουθούσαν τά ίχνη εκείνου τού περιφήμου βασι- 
λέως, διατί άφ’ ού κατεπατήθη ύπό των Τούρκων τού γένους μας ό ευγενι
κός λαιμός, καί έβάλθη ύπό - κάτω είς τόν ζυγόν των βαρβάρων, άπό τότε 
λίαν άπεμάκρυναν άπό τά εύγενή ήθη των προπατόρων αυτών, καί άρχησαν 
νά άκολουθώσι τά ίχνη των βαρβάρων Τούρκων. Κοινή είναι ή παροιμία, 
ότι φιλεΐ τό ύπήκουον γνώμη τή τού άρχοντος ζήλου βιοΰν. Τώρα όλην τήν 
μακαριότητα αυτών καί τό άκρον αγαθόν θέτουσιν είς τόν στολισμόν τού 
θέματος (:τοΰ κορμιού:) καί είς τά εύμορφα φορέματα, όμως καί μέ τούτο 
δέν έξαρκοΰνται, άλλά πολλοί είς μάταια πράγματα τοΰτ’ έστιν είς σφαιρι
στήρια, χαρτάκια καί κυβευτήρια ένασχολοΰνται.
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1. Δυτική πλευρά.

2. ’Ανατολική πλευρά.
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Καί οΰτω χάνόυσίν αυτόν τόν πολύτιμον καιρόν, όπου είς τον όποιον 
εκείνοι, όποΰ είς τήν νηπιότητά των δέν εμαθον, τότε ήμποροΰν νά μάθωσι 
τίποτες. Πόσον έπαινετόν πράγμα ήθελεν ήσται, ότι άνίσως εκείνοι, όπου 
θέλουσιν νά διατρίψωσι τόν καιρόν μέ τέτοια ανωφελή παιγνίδια, νά ένα- 
σχολοϋντο τινές μέν, είς τήν άνάγνωσιν τής άγιας γραφής, τινές δέ, είς θεο- 
λογικά βιβλία, είς τάς έκκλησιαστικάς ιστορίας, καί είς τά συγγράματα 
των άγιων πατέρων, άλλοι είς τά φιλοσοφικά μαθήματα, είς τήν κοσμικήν 
ιστορίαν, γεωγραφίαν καί είς άλλας τοιαύτας έπιστήμας· καί ούτως ύστερον 
θέλει άφαιρεθή αύτή ή κατησχυνμένη νεφέλη τής άμαθείας, ή όποια σκεπάζει 
τό γένος μας, καί θέλει λάμψη ό ήλιος των μαθημάτων άναμεταξύ μας· καί 
ή τιμή του γένους μας θέλει αύξήση μεταξύ των άλλων γενεών. 'Ωμολογώ, 
ότι πολλάκις, όταν είσέβαινα είς κανέναν καφιανέν, (:ίασμινεΐον:) μέ 
δακρυρροοΰντα όμματα, καί διερρηγμένην καρδίαν έκραζα τόν 'Ιερεμίαν 
καί τόν πολύδακρυν Ήράκλητον διά νά κλαύσωσι μέ εμένα τά διεφθαρμένα 
ήθη των νέων τού γένους μας. Εκεί ό άνθρωπος δέν βλέπει άλλο, παρά τήν 
μετά άνωφελών πραγμάτων διατριβήν των Ελλήνων. Ό άριθμός του γερ
μανικού καί ούγγαρικού γένους ούτως είναι προς τούς "Ελληνας ως μία μυ- 
ριάς προς εν, μ’ όλλον τούτο, παραπάνω 'Έλληνας βλέπει ό άνθρωπος, ότι 
ένασχολούνται είς τά παιγνίδια παρά άλλας γενεάς. Τί δέ κάμνουσιν έκεϊ; 
ούχί άλλο, άλλά πρώτον ματαίως χάνουσι τόν τόσον πολύτιμον καιρόν, όποΰ 
είς τόν όποιον μέ τήν άνάγνωσιν τών διαφόρων άξιολόγων συγγραφέων 
ήθελαν διατρίψη τόν καιρόν αυτόν δεύτερον, ότι έκαστος αυτών είς μίαν 
έσπέραν χάνει 4 καί 5 χρυσίνους, μέ τούς όποιους τοιαϋτα πολύτιμα βιβλία 
ήμποροΰσε νά άγοράση, τά όποια ήθελαν ήσται χρήσιμα, όσον διά διατρι
βήν τού καιρού καί τερπνότητα καί στολισμόν του νοός, καί τόσον διά τήν 
διόρθωσιν τών ήθών καί έπομένως, είς τά άλλα γένη ήθέλασιν ήσται είς 
μεγαλλητέραν τιμήν, καί προσφιλέστεροι. Ω τί μεγάλη άνεσθησία! Τόσους 
χρυσίνους νά έξοδιάσωσι είς μίαν ή δύο ώρας δέν λυπούνται, άλλά 10 ή 
15 οβολούς νά δώσωσι διά ενα άξιόλογον βιβλίον, άπό τού όποιου ήμποροΰ- 
σι νά μάθωσι είς όλην του τήν ζωήν, καί ύστερον νά μείνη καί είς τά τέκνα 
τών τέκνων των, αύτά τά λυπούνται.

Άλλά ήθελεν είπή τις, ότι άρκετοί (ικανοί) είσιν άναμεταξύ τών νέων 
μας, οί όποιοι άγαπώσι καί συχνάζουσι είς τήν άνάγνωσιν καί είς τάς βί
βλους. Άπόκρισις. Έγώ πλέον έχασα πάσαν υπομονήν! Επειδή ομολογώ 
έν άληθεία, ότι δέν ίξεύρω κάμμίαν διαφοράν, μεταξύ τών άμαθών καί τών 
πεπαιδευμένων νέων μας, καί εις πολλούς καλλίτερον ήθελεν ήσται, νά μήν 
ήθελαν μάθη, παρά όπου έμαθαν. Ναί, άληθώς· αυτοί άναγινώσκουσι βι
βλία, άλλά ποταπά, (τί λογής;) ή τάς Μυθολογίας τής Χαλημάς ή γερμανι
κός, γαλλικός, ήτοι Ίταλικάς ματαίας μυθιστορίας· ή έρωτικά καί άσελγή 
καί τά ήθη διαφθείροντα ουτιδανά βιβλία ή τό πλέον όλεθριώτερον, ώ δυ
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στυχία! μερικοί άναγινώσκουσι τά βιβλία των φυσιστών, θεϊστών, ενθου
σιαστών, άρνησιθέων, βλασφημοθέων καί άλλα τοιαϋτα, τα όποια κατά 
τής άγιας ήμών θρησκείας, κατά του Κυρίου ήμών Ίησοϋ Χρίστου, καί 
κατά τοϋ παντοκράτορος καί πλαστουργού Θεοϋ ήμών λυροϋνται καί βλα- 
σφημοϋντα βιβλία άναγινώσκουσι, εις τοιαύτην άπόνοιαν εφθασαν οί άνθρω
ποι, σκώλη,κες όντες! εις τόσον υψώνονται, ότι άνυποστόλως συνάγουσι 
τόν αίλίονα, τήν όσσαν, τόν Παρνασόν, καί τόν Ύμητόν, τά όρη, καί τά 
θέτουσιν επάνω εις τόν Όλυμπον, διά νά άναβώσι, ώς οί παλαιοί Τιτάνες 
εις τόν ουρανόν καί νά καταβάλωσι τόν δημιουργόν τοϋ κόσμου άπό τοϋ 
θρόνου αύτοϋ. ’Ώ πάντολμος τόλμη! Ή όποια υπερβαίνει πάσαν άλλην τόλ
μην! Ώ τι μεγάλη είναι ή μακροθυμία τοϋ κυρίου! καί τίνες εΐσιν εκείνοι, 
όποΰ τά τοιαϋτα βιβλία άναγινώσκουσι καί άντιμάχονται κατά τής πίστεώς 
μας; Αύτοί είναι, οΐτινες οΰτε τό προπύλια τής θεολογίας εϊδασιν, οϋτε άκρω 
δακτύλφ ποσώς αύτής έγεύσαντο. ’Αλλά διά τοϋτο έπειδή έμαθαν μερικός 
γερμανικός, γαλλικός, ήτοι Ίταλικάς λέξεις καί άνέγνωσαν ενα ή δύο άπό 
τά εις τήν πυρκαϊάν άξιοκατάκριτα ούτιδανά βιβλία, ήδη δίκην ’Ικάρου, 
πετώσιν επάνω τών νεφελών καί μεγαλαυχοϋντες άλαζονικώς καταλακτίζου- 
σιν κατά τής άγιας ήμών θρησκείας, κατά τοϋ σωτήρος ήμών, καί κατά 
τοϋ πλαστουργοϋ ήμών καί οϋτω συγχωροϋσι πάσαν ελευθερίαν εις τά 
πάθη αυτών καί καταποντίζονται εις τά βάθη πάσης κακίας, επειδή κατά 
τήν δόξαν αυτών, οϋτε θεός, οΰτε αδης είναι».

Βουδαπέστη
ENTEN ΦΙΟΥΒΕΣ
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