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Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ,
Π ΕΡΙ01ΙΚ0Ν ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ

1ΙΕΡΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (
(Συνέχεια).

Άπεδείξαμεν έν τφ  προηγουμέν^ μαθήματι τήν Θείαν Πρό
νοιαν καί κατά την διάπλασιν τοΰ άνθρωπίνου σώματος, καί 
κατά τήν σύστασιν τής άνθρωπίνης διανοίας, καί εϊδομεν, οτ« άα- 
φότερα αναφαίνονται ώς δύο θαυμαστοί μηχανισμοί, θαυμασίως 
έφηρμοσμένοι είς τίιν σκοπίιν είς 8ν προωρίσθησαν, είς αΰτο το 
άγαθδν τής άνθρωπότητος. Αλλά, καθώς ηδη πολλάκις είπομεν, ό 
άνθρωπος δέν είναι μόνον σώμα καί νόιισις, άλλά καί ήθικότης* 
6 πνευματικός άνθρωπος παρά την νόησιν έχει καί τήν ηθικότη
τα, καί απομένει νά συμπληρώσωμεν τήν άπόδειξίν τής Θείας 
Προνοίας καί κατά το τρίτον τοΰτο στοιχεΐον τοΰ άνθρώπου, ές 
οΟ, ώς θέλομεν ίδεΐ, πηγάζουσι τά πολλά ζητήματα οσα έγεί- 
ρονται κατά τήν μελέτην τής ένεργείας τοΰ Θεοΰ έπί τοΰ κόσμου 
καί έπί τοΰ άνθρώπου.

Τί είναι ή ήθικότης, τ6 ήθικήν ς-οιχεΐον τοϋ άνθρώπου ; έννοεϊτε, 
κύριοι,ότι κατά τί» παρόν δέν δυνάμεθα νά προλάβωμεν ολαςτάς 
θεωρίας δσας θέλομεν αναπτύξει, όταν εΐσέλθωμεν εϊς τήν εχ-
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θεσιν τοϋ δευτέρου μέρους τών παραδόσεων τούτων, δταν ί ·  
πιληφθώμεν τών ηθικών κυρίως έπιστημών* δέν δυνάμεθα νά 
προλάβωμεν πάσας τάς θεωρίας ταύτας, άλλά δυνάμεθα και 
όφείλομεν, διά τίνος γενικωτάτης καί έπιπολαίου έξετάσεως τοϋ 
στοιχείου τούτου τοϋ άνθρωπίνου, δντος νά βεβαιωθώμεν, έάν καί 
κατά τό στοιχεΐον τοϋτο τοϋ άνθρώπου δπάρχη έκείνη ή θαυ
μαστή πρόνοια, fa  άνεκαλύψαμειΓκαί άπεδείξαμεν κατά τά άλλα. 
Τί είναι λοιπόν τό ηθικόν ς-οιχεΐον; είναι στοιχεΐον διάμεσον, με- 
τέχον τής αισθητικής άφ’ ένός, τής νοητικής ένεργείας άφ’ έτέρου* 
είναι στοιχεΐον τό δποΐον συνδέει πρός άλληλα τά δύο πρώτα, 
καί διά τοϋ συνδέσμου τούτου παράγει τήν εξωτερικήν ένέργειαν 
τοϋ άνθρώπου, τήν λεγομένην πραξιν* καί διά τοΰτο ή ήθική έ- 
πιστήμη είναι, γενικώς θεωρουμένη, ή περί τής πράξεως τών 
άνθρώπων θεωρία. Τίνι τρόπφ τό ήθικόν στοιχεΐον, μετέχον 
τής αϊσθήσεως άφ’ένός, δηλ. τής δλικότητο; τής ήμετέρας φύσεως, 
καί τής νοήσεως άφ’ έτέρου, δηλ. τοϋ πνευματικού στοιχείου τοϋ 
άνθρώπου, τίνι τρόπω τό διάμεσον τοΰτο στοιχεΐον συνενοΐ τά 
δύο άλλα, καί διά τής συνενώσεως ταύτης παράγει τήν έξωτερι- 
κήν ένέργειαν, τήν πραξιν;

Η αΐσθησις δέν είναι μόνον πηγή γνώσεως καί ή νόη- 
σις ώσαύτως. ή  αΐσθησις, παρά τήν εΐδησιν fa  παρέχει είς 
*ιμάς περί τών έκτός, παράγει έν ήμΐν ίδιαιτέραν διάθε- 
σιν, ήτις διαφέρει κατά τά διάφορα αντικείμενα τών αισθή
σεων. Επίσης ή νόησις, έν (ο είναι κυρίως πηγή γνώσεως πρός τόν 
άνθρωπον, καθ’ δσον έκ τής νοήσεως πηγάζουσιν αί Ιννοιαι, 
αί ϊδέαι, δλα τά νοητικά στοιχεία τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος, 
είναι συγχρόνως καί πηγή Ιδιαιτέρας τινός καταστάσεως τής 
ψυχής ήμών καθ’ b  διατιθέμεθα ούτως ή άλλως πρός τά διάφο
ρα αντικείμενα τής νοήσεως, καθώς διατιθέμεθα ούτως ή άλλως 
πρός τά διάφορα Αντικείμενα τής αϊσθήσεως. Η ίδιαιτέρα αυτη 
κατάστασις ή διάθεσις, ητις προέρχεται έκ τής αϊσθήσεως 
άφ’ ένός, έκ τής νοήσεως άφ’ έτέρου, είναι κατάστασις ήδο- 
νής ή λύπης, κατά τά διάφορα αντικείμενα ών άντιλαμβα-

νόμεθα διά τών αίσθήσεων, ή ατινα νοοϋμεν διά τής δια- 
νοίας. όσα παρίστανται ώς ευάρεστα παράγουσι τήν κατά- 
στασιν έκείνην fa  καλούμεν ήδογήν' δσα δέ ώς δυσάρεστα πα
ράγουσι Χύπηγ καί άμφότεραι αυται προέρχονται, είτε έκ 
τ ίς  αϊσθήσεως, δταν πρόκειται περί δλικών αντικειμένων, ειτε 
έκ τής νοήσεως, δταν πρόκειται περί αντικειμένων άπλώς νοη
τών. Εκ τών δύο τούτων καταστάσεων, τής ήδονής άφ ένός, τής 
λύπης άφ’ έτέρου, περί ών διεξοδικώς θέλομεν διαλάβει έν τήή* 
θική, άλλ’ άς μόνον σημειοϋμεν έπί τοϋ παρόντος, προέρχονται 
διαθέσεις τινές έναντίαι άλλήλαις, προέρχεται έκ τής ήδονής έκεί
νη ή διάθεσις τής ψυχής ί|ν όνομάζομεν έχ ιθνμ ία,γ , προέρχε
ται έκ τής λύπης ή κατάστασις έκείνη f a  δνομάζομεν α Λ 0 σ τ ξ 0 · >  

(ρί\γ. Εκ δέ τής έπιθυμίας άφ’ ένός, καί τής άποστροφήςάφ’ έτέ
ρου γενναται ή αγάκΐ] καί το μΐοοζ· Καί έντεΰθεν απαντα τα 
διάφορα καί ποικίλα πάθη τής ανθρώπινης καρδίας, ατινα δια- 
φέρουσιν άλλήλων, ούχί ώς έκ τής πηγής έξ ής πάντα προέρχον
ται, άλλ’ ώς έκ τών αντικειμένων ατινα έγείρουσιν αύτά. Κατά 
τήν άπειρον διαφοράν τών άντικειμένων, ών αντιλαμβάνεται δ 
άνθρωπος διά τών αίσθήσεων, ατινα νοεί διά τής νοήσεως, ανα
πτύσσονται καί διάφορα πάθη, ατινα ταράττουσι τήν ψυχήν 
τοϋ άνθρώπου, άλλ’ ατινα κινοϋσιν ένταυτφ τήν προσωπικήν άρ
χήν, ήτις, ώς είδομεν, είναι ή πηγή τής πράξεως καί τής ένερ
γείας.

Κατά τί λοιπόν τά πάθη άποδεικνύουσι τήν πρόνοιαν τοϋ Θεοϋ, 
κατά τήν ηθικήν σύστασιν τού άνθρώπου, έν φ άπ έναντίας τα πά
θη θεωρούνται ώς αί πηγαί δλων τών παρεκτροπών, δλων τών 
κακιών, δι’ ών δ άνθρωπος παραβύρεται, απομακρύνεται άπό τοϋ 
προοριβμοϋ του, άπό τοϋ δρου πρό; 8ν φαίνεται προωρισμένο;, 
τά πάθη είναι τά ισχυρότατα έλατήρια τή; άνθρωπίνη; ένεργεία; 
τά πάθη κατά τοσοΰτον είναι νόμιμα και αναγκαία,καθ οσον πε 
ρικλείονται έντό; τών όρίων ατινα έπιβαλλει εϊ; αυτα αλλη δυνα 
μι; άνωτέρα’ άλλ’ έν τοσούτφ τά πάθη είναι τα ισχυρότερα ελα
τήρια τής ανθρώπινης ένεργείας, καί έάν ήδυνάμεθα δι απλή; j -



ποθέσεως νά φαντασθώμεν άνθρώπινον 5ν, το δποΐον νά μη !χ^ 
διόλου πάθη, βεβαίως ήθέλομεν φαντασθή 8ν μηδόλως δμοιάζον 
πρδς τδ πραγματικόν έκεΐνο 8ν, τ6 όποιον δνομάζεται άνθρω
πος. Καί τφόντι, έαν περιορίσητε τόν άνθρωπον, εϊτε είς μόνον 
τό αισθητικόν στοιχεΐον, εϊτε είς μόνον τό νοητικδν, έξαλείφε- 
τε έκ τοΰ άνθρώπου την πηγην τής ιδίας αύτοΰ ένεργείας, άφαι» 
ρεΐτε άπό τοΰ άνθρώπου τό ίσχυρότατον έλατηριον τής πράξεω; 
καί ένεργε(ας* καί ώς έκ τούτου ό άνθρωπος καταντ$, εϊτε ά- 
πλοϋς Ολικός όργανισμδ;, εϊτε άπλή νοητική δύναμις' κατ’ ού- 
δϊτέραν δμως τών δύο Οποθέσεων αναφαίνεται δ άνθρωπος κατά 
τίιν πλήρη αύτοΰ σύστασιν. ότι δε τά πάθη, κατά την γενικωτέ- 
ραν έννοιαν τής λέξεως, συντείνουσι πρός άνάπτυξιν, πρός συν- 
τηρησιν, πρός τελειοποίησιν τής άνθρωπότητος, τοΰτο είναι άναν- 
τίρ^ητον, καί τοϋτο είναι άπόδειξις έκείνης τής προνοίας, ητις 
καθώς ένεργεΐ έν τή φύσει δι’ έλαχίστων καί άπλουστάτων μέ» 
σων πρός πραγματοποίησιν μεγίστων καί ΰψηλοτάτων σκο
πών, ώσαύτως καϊ έν τφ  άνθρώπφ, ένεργεΐ διά τών ά
πλουστάτων έκείνων διαθέσεων, εϊς άς, ώς έλέγομεν πρό μι* 
κροΰ, άνάγονται έπί τέλους δλα τά πάθη τής άνθρωπίνης καρ- 
δίας. Τορόντι, έάν έξετάσωμεν ποια τά άντικείμενα δσα κατά 
πρώτον άγαπ$ ό άνθρωπος, δσα άποστρέφεται, δταν εΟρίσκεται 
κατά τίιν φυσικήν αύτοΟ κατάστασιν, θέλομεν ίδεΐ δτι είναι έκεΐ
να άτινα είναι πραγματικώς ωφέλιμα εϊς αύτδν (ώς πρός 
την άγάπην)^έπιβλαβή (ώς πρός τό μίσος). Δέν -ήθελε συντη- 
ρηθή τό άνθρώπινον σώμα, έάν διά τής ήδονής άφ’ ένός, διά τής 
λύπης άφ’ έτέρου,δέν ήδύνατο εϊτε νά άφομοιώσιιπρός έαυτό έκεΐ
να τά άντικείμενα δσα δύνανται νά τό ώφελήσωσιν, εϊτε νά ά- 
ποκρούστ) έκεΐνα δσα δύνανται νά τό βλάψωσιν'ή έπιθυμίόςαί 
ή άγάπη άφ’ ένός, ή άποστροφή καί τό μίσος άφ’ έτέρου παρί- 
στανται ώς δύο θαυμαστά έλατηρια, δι’ ών τό άνθρώπινον σώ
μα, ύποκινούμενον Οπό τής ψυχικής τοΰ άνθρώπου ένεργείας, ελ- 
κει πρός έαυτό τά άντικείμενα έξ ών δύναται νά ώφεληθή, άπο- 
κρούει, άπομακρύνει έκεΐνα έξ ών προσδοκ^ βλάβην ?ι ζημίαν»

Αλλ* δ ήθικός οδτος μηχανισμός, οϊος αναφαίνεται κατά την 
πρώτην αύτοΰ άνάπτυξιν, είναι βεβαίως άτελέστατος, καθ’δσον 6 
άνθρωπο; δέν είναι προωρισμένος μόνον πρός συντήρησιν, πρός 
τροφήν, πρός άνάπτυξιν του ίδίου σώματος, άλλ’ είναι πρός τού- 
τοις προωρισμένος πρός τινας Οψηλοτέρους και εύγενεστέρους σκο
πούς’ είναι προωρισμένος πρός πραγματοποίησιν τοΰ Οψηλοτά- 
του έκείνου τέλους, τό δποΐον καλοΰμεν αγαθόν τής άνθρωπότη
τος, καϊ πρός 8 εϊδομεν, δτι είναι προδιατεταγμένοι άπαντες οί 
Οποδεέστεροι σκοποί τής φύσεως, διότι άπασι ή φύσις είναι προε
τοιμασία πρός άνάπτυξιν και τελειοποίησιν τοΰ άνθρώπου, είναι 
μέσον πρός τίιν άνάπτυξιν καί τελειοποίησιν ταύτην. Καί ποιοι ε ί
ναι οί αψηλότεροι καϊ εύγενέστεροι οδτοι σκοποί πρός οδς τείνει δ 
άνθρωπο;; είναι κατά πρώτον ή πολλαπλασίασις τοΰ άνθρωπίνου 
γένους, ή μόρφωσις τών μικρών έκείνων κοινωνιών άς καλοΰμεν ο<- 
χογενεία ΐ,, ή μόρφωσις άκολούθως τών μεγαλϊΐτέρων έκείνων κοι
νωνιών άς καλοΰμεν εθνη καϊ λαούς, ή μόρφωσις τέλος τής με
γάλης κοινωνίας $ν καλοΰμεν Ανθρωπότητα, εϊς $ν έπί τέλους α
νάγονται πασαι αί προσπάθειαι τών ατομικών ανθρώπων καί 
δι’ ής τελείται πάσα Ολική καί πνευματική πρόοδος. Τίνι τρό- 
•Kdf μορφοϋνται αί κοινωνίαι αυται, άπό τοΰ πρώτον  έκείνου μ ο 
ρ ίου , ώς ελεγεν δ Αριστοτέλης, τό δποΐον όνομάζομεν οικογέ
νειαν, μέχρι τής μεγάλης έκείνης οίκογενείας περί ίς  δμολογη- 
τέον δτι δέν συνέλαβον άκριβή ϊδέαν οί άρχαΐοι, άλλά περι ής 
έφώτισεν ήμ&ς δ Χριστιανισμό;; ποιος δ μοχλός τής άνθρωπίνης 
κοινωνία;, εϊτε κατά τήν μικροτάτην κοινωνίαν, τήν οικογενεια
κήν, εϊτε κατά τήν μεγαλ»;τέραν, τήν εθνικήν, εϊτε κατά τήν με- 
γίστην τής άνθρωπότητος; δ μοχλός δ ισχυρότατος καί δραστη- 
ριώτατος είναι αύτό έκεΐνο τό στοιχίΐον, αύτό έκεΐνο τό αίσθη
μα, τό όποιον είναι η άγάπη ?ι μίσος, κατά τά διάφορα άντι- 
κείμενα άτινα διεγείρουσιν αυτό έν τή ψυχή, είναι αύτά έκεΐνα 
τά πάθη, άτινα γεννώνται έκ τών πρώτων πηγών, τής άγάπης 
καί τοΰ μίσους, άτινα διακλαδοΰνται καί ποικίλλονται κατά τήν 
άνάπτυξιν, εϊτε τίιν κοινωνικήν, εϊτε τίιν ιστορικήν τής άνθρω-



πότητος. Και τωόντι, πρδς σύστασιν οϊκογενείας αναφαίνεται κα
τά ποωτον γλυκύτατον καί εύγενέστατον αίσθημα, δ έ'ρωζ, έκβί- 
νη ή άγάπη, δι’ ής συσταίνεται καί παγιοΰται ή οικογένεια. Η α
γάπη αυτη αναπτύσσεται διά τής συμβιώσεως τών συζύγων, γ ί
νεται έκείνη ή αμοιβαία έμπιστοσύνη καί άφοσίωσις, άνευ τής δ
ποίας αδύνατον ίίθελ&ν είσθαι νά διατηρηθή οικογένεια. Η άγά
πη αυτη μεταβάλλεται ακολούθως, γίνεται πατρική ?ι μητρική 
στοργή πρδς τά τέκνα, και τά αισθήματα ταϋτα είναι τόσον 
ισχυρά καί δραστήρια, παράγουσι τοσαϋτα καί τοιαΰτα θαύμα
τα , πολλαπλασιάζουσιν έπί τοσοΰτον τάς ίιλικάς καί ήθικάς δυ
νάμεις τοΰ άνθρώπου, ώστε ενίοτε ή πατρική καί ιδίως ή μητρι · 
κή ς·οργή φθάνει εις τδν βαθμδν εκείνον της ήθικότητοςτδν όποιον 
όνομάζομεν ήρωϊσμδν, καί ή αυτη άγάπη έτέραν παράγει, τήν ά- 
γάπην, $ν έξ ανάγκης τρέφουσι τά τέκνα πρδς τους γονείς αδ- 
τών. Αύτή ή άγάπη έκτείνεται άκολούθως* αύτδ τδ αίσθημα, τδ 
όποιον παρήγαγε κατ’ άρχάς τήν οικογένειαν, συντείνει ώσαύτως 
πρδς παγίωσιν καί έπέκτασιν τής οικογένειας διά τοΰ γλυκυτά- 
του αισθήματος τδ όποιον έγείρεται εις τάς ψυχάς τών αδελ
φών πρδς άλλήλου;. Αλλ’ άχρι τοΰδε τδ αίσθημα, τδ ήθικδν τοΰ
το στοιχεΐον τής άνθρωπότητος παρίσταται ώ ; σύνδεσμ,ος, ώ; 
μοχλδς ένεργείας πρδς παραγωγήν τής έλαχίστης τών άνθρωπί- 
νων κοινωνιών, πρδς μόρφωσιν τοΰ πυρήνος έκείνου έξ ου πρέπει 
ν άναβλαστησ^ τδ δένδρον τή; κοινωνίας καί τής Ιστορίας. Πρδς 
εκβλας-ησιν δε τοΰ θαυμαστοΰ τούτου δένδρου άνάγκη ν’άναπτυ- 
χθή αύτδ τοϋτο τδ αίσθημα, τδ ήθικδν στοιχεΐον τοΰ άνθρώπου, 
κατα τινα νέαν φάσιν, δπό τινα νέαν δψιν, ητις δμως οΰδεγ I- 
τερον είναι ούσιωδώς η αύτδ έκεΐνο τδ πρωταρχικδν αίσθημα, 
τδ δποΐον μεταβάλλεται, αναπτύσσεται, εκτείνεται, άλλά διαμέ
νει ώς πρδς τήν ουσίαν, ώς πρδς τήν άρχήν αύτοΰ, πάντοτε 2ν 
και τδ αύτό. Ποιος είναι δ ισχυρότατος σύνδεσμο; τής άνθρωπί
νης κοινωνίας ; είναι αίσθημα τδ δποΐον έγείρει είς ήμας ή υπαρ- 
ζις άλλων δντων δμοίων τώ ήμετέρω* αμα βλέπομεν άνθρω
πον, ανεξαρτήτως τών Ιδιαιτέρων περιστάσεων, αΐτινες δύνανται

νά τροπολογήσωσι τδ έν ήμΐν έγειρόμενον ύπδ τής θέας ταύτης 
ήθικδν αίσθημα, αΐσθανόμεθα έξ άνάγκης αίσθημά τι τδ δποΐον 
δνομάζομεν συμπάθε ιαν ' ή συμπάθεια είναι ή πρώτη βάσις τής 
άνθρωπίνης κοινωνίας, ήθικώς θεωρουμένης, άνεξαρτητως τής Ο
λικής άνάγκης, άνεξαρτήτως τοΰ ίσχυροτέρου έκείνου συνδέσμου, 
8ν έπιβάλλει τδ συμφέρον καί δ κοινωνικδς καί πολιτικδς νόμος. Η 
κοινωνία, ήθικώς θεωρουμένη, ούδέν Ιτερον είναι ?ι άποτέλεσμα 
τής άνθρωπίνης συμπαθείας* ή συμπάθεια αδτη αναπτύσσεται» 
τελειοποιείται, ένισχύεται, γίνεται άκολούθως ψ ιλ ία , φ ιλα νθρω 
π ία ,  άόε.ΙφότT)Ct γίνεται τδ καθολικώτατον έκεΐνο αίσθημα, το 
όποιον συνδέει δλην τήν άνθρωπότητα, γίνεται τδ πολυτιμότα- 
τον έκεΐνο αίσθημα δπερ ανέπτυξε κατά τδν νέον πολιτισμδν δ 
Χριστιανισμδς, έκεΐνο τδ αίσθημα τής καθολικής άγάπης καί ά- 
δελφότητος,πρδς 8 τείνει άκαταπαύστως ή άνθρωπότης, καί το 
δποΐον έπιβάλλει είς ίιμα; ή πίστις καί ή θρησκευτική ήθικη.

Αλλ’ έννοεΐτε, οτι τδ αίσθημα, καθδ στοιχεΐον μετέχον τοΰ Ο
λικού στοιχείου τής άνθρωπότητος άφ’ ένδς, καί τοΰ νοητικοΰ 
άφ’ έτέρου, τδ αίσθημα, καθδ έλατηριον τών πράξεων, δέν δύνα- 
ται νά έχιρ έν έαυτφ τδν κανόνα τή; ένεργείας του. Τδ αίσθη
μα τδ ήθικδν, είτε άγάπη, είτε μίσος, τδ αίσθημα πρδς τά διά
φορα καί ποικίλα άντικείμενα, είτε άψυχα, είτε έμψυχα, έν μέ
σα) τών δποίων εύρισκόμεθα, τδ αίσθημα θεωρούμενον ώς άρ
χή ένεργείας, ούδέν ετερον είναι, ?) τδ έλατήριον τής μη
χανής, δέν είναι, δέν δύναται νά ηναι δ κανών, δστι; £υθ- 
μ,ίζει τήν κίνησιν τής μηχανής ταύτης. Πρδς τοΰτο ένε- 
φύτευσεν δ Θεδς έν ήμΐν δύναμιν άνωτέραν, ητις διά τών 
ιδίων έννοιών, διά τών ιδίων άρχών, έ ν ^ υ θ μ ίζ έ ι  πασαννόη- 
σιν, άποκαλύπτει είς τδν άνθρωπον τδν νόμον τή; ένεργείας 
του, τδν ήθικδν νόμον, καί δ νόμος ούτο;, καθδ απόλυτο;, κα- 
θολικδς καί αναγκαίος, έπιβάλλεται είς τδ αίσθημα, ρυθμίζει τδ 
αίσθημα, κανονίζει τήν ήθικήν άνάπτυξιν τής άνθρωπότητος, καί 
διευθύνει αύτήν πρδς τδν άληθήδρον τής ύπάρξεως καί τοΰ προο
ρισμού τής άνθρωπότητος.



Αλλα τίνι τρόπω ό ακαμπτος, ό σίδηρους ουτος κανών 
τοϋ ήθικοΰ νόμου ήδύν&το νά έφαρμοσθη έπί τοϋ ζωη
ρότατου στοιχείου τής ανθρώπινης ψυχής, τί» όποιον άχρι 
τοΰδε παρετηρήσαμεν; τίνι τρόπω ήδύνατο αύτός ό λόγος 
νά καταδαμάσΐ}, νά καταπραΰντι τά πάθη, νά διευθύνη καί με· 
τριαση καί ρυθμίση αύτά, δταν ή φρόνησις τί» άπαιτή ; πρί»ς τοΰ
το αναγκαίος ητο ετερος μοχλός, έτέρα δύναμις, ητις ανεξάρτη
τος καθ έαυτήν, πάντη έλευθέρα, ·?5θελε κυριεύσει πάντα τά έσω- 
τερικά στοιχεία τής ανθρώπινης ένεργείας, καί ήθελε ρυθμίσει 
αύτά κατά τόν τόπον τής ηθικής τελειότητος. Καί πραγματικώς 
ή Θεία Πρόνοια ένεφύτευσεν έν ήμΐν δ ύναμίν τινα, τήν όποίαν 
εί καί άρνοΰνται τινές τών φιλοσόφων, οΰχ ήττον μαρτυρεί καί 
άποδεικνυει ή συνείδησις τής άνθρωπότητος. Ενεφύτευσεν έν ή
μΐν την ηθικήν έλευθερίαν, περί ής αρκούντως θέλομεν διαλάβει, 
δταν έκθεσωμεν τήν ήθικήν θεωρίαν, άλλά τήν όποίαν άπό τοΰ- 
δε δυναμεθα νά θεωρήσωμεν ώς θαυμασιώτατον μέσον, τό ό
ποιον παρέχει είς τον άνθρωπον ή Θεία Πρόνοια πρός ρύθμισιν 
τοΰ αισθήματος διά τής έίς τήν άνθρωπίνην ενέργειαν εφαρμογής 
τοϋ ήθικοΰ νόμοο.

Αλλ έντεΰθεν, έκ τής έννοίας δηλ. τοΰ ήθικοΰ νόμου παράγε- 
ται αίσθημα ιδιαίτερον^ διότι, καθώς έκ τής αϊσθήσεως γενναται 
ιδιαιτέρα τις διάθεσις πρός τά εύάρεστα αντικείμενα, ώσαύτως εί- 
πομεν δτι καί έκ τής νοήσεως γενναται ή διάθεσις αδτη. Ενταΰ- 
θα αναφαίνεται νέον αίσθημα, τό δποΐον προέρχεται έξ αύτής 
τής έννοιας τοΰ ήθικοΰ νόμου. Τό αίσθημα τοϋτο, τό ύψηλότα- 
τον και εύγενεστατον έξ δσων άνεφέρομεν αχρι τοΰδε, είναι ή ά- 
γαπη τοΰ άγαθοΰ, είναι αυτή ή ήθικωτάτη διάθεσις τής ψυχής 
πρός παν άγαθόν, είναι έκεΐνο τό αίσθημα τό δποΐον παράγει 
τούς τελειοτάτους μεταξύ τών ήθικών ανθρώπων. ’Αλλά καί τοΰ
το τό ΰψηλότατον καί εύγενέστατον αίσθημα, τό δποΐον τοσοΰ
τον ύπεοέχει πάντων τών άλλων Οποδεεστέρων αισθημάτων, τό 
δποΐον θέτει, οδτως είπεΐν, τήν κορωνίδα έπί τής'ήθικής άνα- 
πτύξεως τοϋ άνθρώπου, κα! το ήθικώτατον τοΰτο αίσθημα, το

δποΐον ούδέν ετερον είναι ί| αύτό τό αίσθημα τής άρε τής και τής 
ήθικής τελειότητος, κατά την ούσίαν, κατά τήν άρχήν αύτοΰ, 
ούδέν ετερον είναι % μεταβολή, ιδιαιτέρα άνάπτυξις αύτοϋ έκεί
νου τοΰ πρωταρχικοΰ αισθήματος, τί» δποΐον άπεδείξαμεν'κατά 
πρώτον, ούδέν Ιτερον είναι ί| άγάπη καί μίσος, αγάπη πρός δσα 
δύνανται νά συντείνωσι π£θς^τήν ηθικήν άνάπτυξιν τοΰ άνθρώ
που, μίσος πρίιςδσα δύνανται νά παρεμποδίσωσιν ?ι νά βραδύνω· 
σι τήν άνάπτυξιν ταύτην· καί ώς έκ τούτου παρατηρείτε μέ πό
σην σοφίαν ή Θεία Πρόνοια δι’ ένός καί μόνου έλατηρίου, τό δ
ποΐον ποικίλας λαμβάνει μορφάς καί άναπτύξεις, καθ δσον ανα
πτύσσεται καί τελειοποιείται ή παρ’ αύτοΰ ύποκινουμένη ένέρ- 
γεια, δι’ ένός μόνου έλατηρίου παράγει δλα έκεΐνα τά θαύματα, 
δσα άδιακόπως μελετά δ φιλόσοφος κατά τήν ηθικήν άνάπτυξιν 
τής άνθρωπότητος. Αλλ’ ή έννοια τοΰ άγαθοΰ, τοϋ ήθικοΰ νόμου, 
είναι, ώς θέλομεν ίδεΐ, άχώριστος αύτής τής έννοίας τοΰ άλη- 
θοΰς καί τοΰ καλοΰ, καί περί τούτου ήδη είπομεν δλίγα τινά, 
πραγματευόμενοι είτε τάς λογικάς, είτε τάς καλολογικάς θεω
ρίας, καί ώς έκ τούτου τό ηθικόν αίσθημα λαμβάνει νέας πάλιν 
άναπτύξεις, νέοι κλάδοι άναφύονται έκ τοϋ γενικοΰ τούτου κορ
μού, καί γενναται δ ερως πρίις τό άληθές, δ έπ ιστημον ιχος , δ 
ερως πρίις τό καλόν, δ καΧ Ιιτεχηκός, έκεΐνα τά δύο αισθήμα
τα έ| ών έμψυχόνονται ol έπιστήμονες καί οί καλλιτέχναι.

Εάν τώρα πάντα τά αισθήματα ταϋτα,δσα αχρι τοϋδε έξεθέσα- 
μεν,θελησωμεν ν’άναγάγωμεν είς τήν πρώτην καί άληθή αύτών 
πηγήν,έάν θελήσωμεν νά συνενώσωμεν τάς διαφόρους αύτών άνα- 
πτύξεις,έάν έξετάσωμεν μήπως έχωσι κοινόν τι πρός αλληλα,θέλο
μεν ίδεΐ δτι,ώς^πρός τήν πηγήν των,μία καί μόνη είναι ή πηγή ά- 
πάντων, μία καί μόνη ή άρχή έξ ^ς προέρχονται' ώ; πρός τό τέλος, 
τόν δρον είς 8ν άποβλέπουσι, καί πρός 8ν διευθύνονται,ώσαύτως εΐς 
καί μόνος είναι δ δρος οδτος. Καί τωόντι, ποία ή πηγή τών αι
σθημάτων, τών παθών, ή πηγη δλων έκείνων τών ήθικών άναπτύ- 
ξεων, άς έπιπολαίως πως διεγράψαμεν ; αύτη έκείνη ή κλίσις καί 
διάθεσις, ήτις άναπτύσσεται άπί» τής πρώτης στιγμής τής άν-



θρωπίνης ύπάρξεως πρδ; τά ωφέλιμα εί; συντήρησιν τοϋ σώμα- 
το ;, ητι; εύγενεοτέρα αποβαίνει, δταν περιλαμβάνω εί; την ένέρ- 
γειαντη; τα υψηλότερα, τά εύγενέστερα αντικείμενα τ ί ;  οίκο- 
γενεία; χαί τή; κοινωνία;, ητις τέλο; πάντων καθολικεύεται, 
δταν περιλαμβάνω δλην τήν ανθρωπότητα, καί άφοϋ καθολικευ- 
6ή, άνυψοΰται εί; τάς έννοία; τοΰ καλοΰ, τοϋ άληθοϋ;, τοΰ άγα
θοΰ, καί διά τών έννοιών τούτων αναβιβάζεται είς τήν άνωτά- 
την εκείνην υπόστασιν εί; ^ν έδρεόει αύτή ή αιώνιο; πηγή παν- 
το; άληθοϋ;, παντδ; άγαθοΰ, παντδ; καλοΰ. Τοιαύτη ή μεγάλη 
ένότη; τών ηθικών τοΰ ανθρώπου αισθημάτων, τών ηθικών αύ· 
τοΰ αναπτύξεων, τών διαφόρων τάσεων τή; καρδίας του, αΐτινε; 
παρίστανται ώ ; διάφοροι βαθμοί τή; κλίμακο; ήτις αναβι
βάζει ημάς εις τδν ουρανόν. Τοιαύτη ή μεγάλη ένότης, καί τοιαύ
τη ή άπειρος ποικιλία τών ηθικών τούτων άναπτύξεων. ή  δέ δ- 
παρξις τή; ένότητο; άφ’ ένδς, καί τής ποικιλία; άφ’ έτέρου, καί 
κατά τήν ύψηλοτάτην ταύτην χώραν τή; δημιουργία;, τί άλλο 
μαρτυρεί, έρωτώ ύμά;, ?) αύτην τήν θείαν αρμονίαν τοΰ παντδς, 
b  εϊδομεν μορφουμένην κατ’ άρχά; διά τή; Ολική; φύσεως, ην 
εϊδομεν άναπτυσσομένην άκολούθως διά τών οργανικών δντων, b  
εϊδομεν κορυφουμένην έν τφ  άνθρώπω, καί κατά τδ ύλικδν, καί 
κατά τδ νοητικδν,καί τέλος κατά τδ ήθικδν αύτοΰ στοιχεΐον, καθ’ 
δσον ήδη έξηντλήσαμεν τήν Ικθεσιν καί άνάπτυξιν τοΰ δευτέρου 
τούτου 7<»χείου τοϋ πνευματικοΰ άνθρώπου, τοΰήθικοΟ ς-οιχείου;

Αλλ’ ύπάρχει καί έτέρα δψις τοΰ ζητήματος τουτου, ·?,ν άφ,εί- 
λομεν νά μή παραλείψωμεν. Εϊδομεν δτι τδ αίσθημα έυθμίζεται 
ύπδ τοΰ λόγου, ύπδ τοΰ ήθικοΰ νόμου, διά τής ηθική; έλευθερίας' 
Αλλ έαν παρατηρήσωμεν τήν κοινωνικήν καί Ιστορικήν άνάπτυ- 
ξιν τή; άνθρωπότητο;, θέλομεν εύρεΐ καί κατά τήν εφαρμογήν 
τοΰ ήθικοΰ νόμου τήν αύτήν έκείνην ένότητα καί ποικιλίαν καί 
αρμονίαν, άς ευρομεν κατά τήν διάφορον άνάπτυξιν τοΰ ήθικοΰ 
αίσθήματο;. Καί πραγματικώ; δ ήθικδ; ούτος νόμος, οίοσδήπο- 
τε ηναι, καθότι δέν πρόκειται έπί τοΰ παρόντο; νά έξετάσωμεν 
αύτον έπιστημονικώς, είναι αύτδς ό νόμος δστις ρυθμίζει κατά

πρώτον τήν οικογένειαν, άκολούθως τήν κοινωνίαν, καί έπί τέ
λους τήν άνάπτυξιν τής άνθρωπότητος διά τής Ιστορία; καί έν 
τή Ιστορία. Τί είναι δ ήθικδ; νόμο;, δστι; ρυθμίζει τά ; οικογε
νειακά; σχέσεις; είναι,ήθικώς θεωρούμενος, αύτδς δ ήθικδςνόμο;, 
δ έπιβάλλων είς ήμάς τά διάφορα οικογενειακά καθήκοντα, είναι, 
πολιτικώς θεωρούμενος, δ νόμο; δστι; ρυθμίζει τά; νομικά; σχέ- 
σει; τών διαφόρων μελών τή; οϊκογενείας,καθ’δσον άφορφ τά αμοι
βαία καθήκοντα καί δικαιώματα, τά σχετικά έ»δς έκάστου συμ
φέροντα καί τά ; σχέσει;, αΐτινες προέρχονται έκ τή; συνενώσεως 
τών δικαιωμάτων, καθηκόντων καί συμφερόντων. Τί είναι δ νόμος 
δστις ρυθμίζει τδ σύνολον έκεΐνο τών μικρών μέν κοινωνιών, δταν 
παραβάλλητε αύτάς πρδς τήν μεγίστην κοινωνίαν τής άνθρω
πότητο;, μεγάλων δέ, δταν παραβάλλητε αύτά; πρδς τάς 
πρώτα; οικογενειακά;, τί είναι δ άστυκδ;, 6 πολιτικδς, δ συνταγ- 
ματικδ; νόμο;; είναι αύτδ; έκεΐνο; δ ήθικδ; νόμος, δστι; έφαρ* 
μόζεται εί; σχέσει; πολυπληθεστέρα;, μάλλον περιπεπλεγμένα;, 
δστι; ρυθμίζει καί τήν διαγωγήν τοΰ ατόμου, καί τήν διαγω
γήν τοΰ οικογενειάρχου, καί τά καθήκοντα τοΰ πατρδ; καί 
τή ; μητρδ; καί τών τέκνων καί τών άδελφών είναι αύτδς 
έκεΐνος 6 ήθικδς νόμος έφαρμοζόμενο; εϊ; τινα κύκλον εύ- 
ρύτερον άνθρωπίνη; ένεργεία;. Τι είναι τελευταΐον δ ίστορικδς 
λεγόμενο; νόμο;, δστι; έφίσταται πασών τών αναπτύξεων τοΰ 
άνθρώπου κατά τόπον καί χρόνον, 8ν πραγματοποιεί δ άνθρω
πος, άλλοτε έν άγνοίι?, άλλοτε έν γνώσει, άλλοτε έκουσίως, άλ
λοτε άκουσίως, άλλοτε είρηνικώς, άλλοτε βιαίως, ποτέ μέν διά 
τής όσύχου άναπτύξεως τών κοινωνικών στοιχείων, ποτέ δέ διά 
τών βιαίων έκείνων συγκρούσεων, δνομάζομεν πολέμου; έ- 
παναστάσει; ; τί είναι δ ίστορικδ; ούτο; νόμο; ; είναι αύτδ; έκεΐ
νο; δ ήθικδς νόμος τοΰ καθήκοντος, δςις ρυθμίζει καί τήν οίκογέ·» 
νειαν καί τήν κοινωνίαν, δς·ι; έπιβάλλει είς τδν άτομικδν άνθρωπον 
τά διάφορα αύτοΰ καθήκοντα. Μεγάλη έπομένως καί ένταϋθα ή 
ποικιλία, άλλά μεγίστη καί ή ένότης* μεγίστη έπομένως καί ή 
άρμονία. 0  ίστορικδς κόσμος αναφαίνεται ρυθμιζόμενος διά τής



αύτής τάξεως, δι’ ήςχαΐ δ κοινωνικός και δ νιθικός καί δ νοί)-
τικός καί δ ύλικός.

Εαν τώρα θελήσωμεν ιδιαιτέρως νά έκδηλώσωμεν τάς βχε- 
<Τ5'.ς τάς ΰπαρχούσας μεταξύ τών τελευταίων τούτων στοιχείων 
της άνθρωπότητος πρδς άλληλα, τάς σχέσεις τών δύο τούτων 
μηχανισμών, έξ ών δ μέν χρησιμεύει πρδς νόησιν, δ δέ πρδς 
πραξιν, θέλομεν παρατηρήσει και μεταξύ τούτων θαυμαστήν ένδ* 
τητα καί άρμονίαν, Κα! τωόντι, ώς πρδς την άρχήν άμφοτέρων, 
μία κα! ή αύτη εΐναι ή άρχή κα! τής νοητικής κα! της ηθικής ένερ* 
γειας, ή αύτενέργεια τοϋ πνεύματος, εϊδομεν παράγουσαν πάν
τα σχεδόν τά φαινόμενα τής νοητικής άναπτόξεως,^ν θέλομεν ίδεΐ 
ώσαύτως παράγουσαν κα! πάντα τά φαινόμενα τής ηθικής. ’Εάν δ» 
έξετάσωμεν τά αντικείμενα π^ος τά δποΐα τείνει ή νόησις άφ’ ένός, 
κα! ή πρ&ξις άφ έτέρου,θέλομεν έπίσης ίδεΐ δτι τά άντικείμενα εί
ναι τά αύτά κα! κατά την πρώτην καΐκατά την δευτέραν.Κα! τωόν
τ ι, ποια τά αντικείμενα τής νοήσεως; δ άνθρωπος, δ κόσμος και δ 
Θεδς,τρία μεγάλα αντικείμενα,ατινα είναι συγχρόνως κα! τρεις πή
γα! εννοιών καί γνώσεων· είναι ταΰτα τά άντικείμενα,KTtva μελετά 
ύπδ διαφόρους δψεις ή έπιστήμη, καί ατινα κα! ήμεΐς όφείλομεν νά 
μελετήσωμεν, άλλά μόνον καθ δσον ανάγονται εϊτε είς τήν νόη* 
<ϊΐν εϊτε εϊς τήν πραξιν. Καί καθώς τά τρία ταΰτα άντικείμενα 
είναι τα τρία κα! μόνα τής νοήσεως, ώσαύτως είναι τά τρία καί 
μόνα τής πράςεως, κάθ δσον καί αύτή f) άνθρωπίνη πραξις ?) 
τείνει πρδς τδν πράττοντα, καί έντεΰθεν εχομεν τά πρδς έαυτότ 
καθήκοντα τοΰ άνθρώπου, ί) τείνει πρδς τά άλλα δντα, άτινα 
είναι έπιδεκτικά ηθικής άναπτύξεως, και έντεΰθεν τά ήθικά 
πρδς τοδς a JJo v ς καθήκοντα, η τείνει πρδς αύτδν τδν Αύτουρ- 
γδν τοΟ παντδς, κα! έντεΰθεν τά πρδς Θεόr  καθήκοντα. Κα! δχι 
μονόν τδ καθήκον, άλλά κα! αύτδ τδ αϊσθ/ιμα, τδ δποΐον, ώς 
πρδ μικροΰ έλέγομεν, άποτελεΐ μετά τοΰ καθήκοντος τδ σύνο- 
λον τής ηθικής τοΰ άνθρώπου ένεργείας, καί αύτδ τδ αίσθημα, ε- 
χει ώσαύτως τά τρία ταΰτα αντικείμενα πρδς τά δποΐα κλίνει κα & 
διαθέτει τήν άγθρωπίν?,ν καρδί«ν. Τδ αίσθημα δταν στρέφηταί

ίΐρδς ήμ«ς αύτοδς, δταν πεοιορίζηται εϊς τόν κύκλον τής ατομι
κής ένεργείας, λέγεται εγωισμός, αίσθημα τδ όποιον είναι νόμι
μον, καθ’ δσον έγκλείεται έντδς τών νομίμων αύτοϋ όρίων. δταν 
δέ έκτείνεται πρδς τους άλλους λέγεται άγάπη, ώς εϊδομεν 
μέ τάς πολλάς αύτής μορφάς, τήν φιλίαν, τήν φιλανθρωπίαν, 
τήν αδελφότητα· και δταν τέλος έγείρεται πρδς τδν Ποιητήν τοϋ 
παντδς τότε καλείται ευσέβεια. Καί πραγματικώς έν τφ ύψη- 
λοτάτφ τούτφ αίσθήματι άνακεφαλαιοϋνται πάντα τά ύποδεέ- 
στερα αισθήματα καί ώς θέλομεν ίδεΐ, διά τοΰ ύψηλοτάτου τού
του αισθήματος διά τής τελειοτάτης ταύτης αρετής ού μόνον δια
φωτίζονται, άλλά καί κανονίζονται πάσαι αί ύποδεές-εραι το3 
άνθρώπου άρεταί.
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ΟΙΙΟΑΎΑ.ΘΛΟΣ ΙΩΒ.

Μεταξδ τών κανονικών τής Π. Δ. βιβλίων συνβριθμεΐται καί 
Jl βίβλος τοΰ ίώβ,δνομασθεΐσα οδτως, ώς περιγράφουσα τήν ίς-ο- 
ρίαν αύτοΰ, δν περ θαυμάζουσιν οί αιώνες διά τε τήν ΰπομονήν, 
ύπακοήν είς τδν Θεόν, σοφίαν καί λοιπάς αύτοΰ άρετάς· δτι δέ 
δ Πολύτλας ούτος ύπάρχει άληθώς ιστορικόν κα! δχι άλληγορι- 
κδν πρόσωπον, συμμαρτυροϋσι τοΰτο Θεόπνευστοι τής Παλ. καί 
Νέας Θείας Γραφής συγγραφείς- δ μέν Ιεζεκιήλ, (1 4, 14) εϊς τών 
μειζόνων Προφητών, συναριθμεΐ τδν Ιώβ μετά τοϋ Νώε κα! Δα
νιήλ’ δ δέ Α. ίάκωβος (5, 11) προβάλλει αύτδν ΰπομονής ύπό* 
δείγμα τοΐς πάσι" Ιτι δέ κα! αύτή ή Συναγωγή, κα! ή Χριστια
νική Εκκλησία άπασα, διαβεβαιοΐ τδ πραγματικόν τής Ις*θρίας. 
ή  βίβλος αδτη συμμεριζομένη τά πρώτα τής άρχαιότητος πρεσ
βεία, διασώσασα είς ήμας άκήρατα ϊχνη τής παναρχαίας φιλο
σοφίας, συνεγράφη μεν κατά τήν κοινοτέραν γνώμην πρωτοτύ- 
πως συριστί ύπδ τοϋ ίδίου ίώβ, ή ύφ’ ένός τών φίλων αύτοϋ, μεθ- 
ϊίρμηνεύθη δ’ ύστερον Εβραϊστι ύπδ τοϋ Θίόπτου Μωϋσέως, είς 8ν



άποδίδουσι καί την έντελή τής βίβλου ταύτης προσθηκην, «οδ· 
τος έρμηνεύεται έκ τής Συριακής βίβλου κτλ. (4). Τής δέ συγ
γραφής τδ δφος κατά τε τή; εκφράσεως την δύναμιν, τών νοη
μάτων τδ δψος, τών αισθημάτων τδ διεγερτικήν, τών εικόνων 
καί χαρακτήρων τί) ζωηρδν καί ποικίλον, ύπεμφαίνει τή; ύψηλο- 
τέρας δραματικής έμμέτρου ποιήσεως τά πρώτα Υποδείγματα (2).

Περί τούτου λέγει καϊ δ Κ,ε^ηνό;" « ΐοΰ  Ιώβ ή βίβλος θεω- 
ρουμένη ώς δραμά τι περιέχει £ξ πρόσωπα, ά. Αύτδν τίιν δίκαιον 
ίώβ. β’. Ελιφάζ τί>ν Θαΐμανίτην. γ ;. Βαλδάδ τδν Σαυχίτην. δ\ 
Σοφάρ τδν Μιναΐον. έ. Ελιοΰς τδν Βουζίτην. . Τδν Δεσπότην Θεόν. 
Μεταξύ αύτών γίνονται 23 διάλογοι. Πρωτολογεΐ δέ δ ίώβ πρδς 
Ικαστον τών τριών φίλων του, λέγων, δτι έτρωσέ με δ Ισχυρδς 
βέλη* οι δέ εΐπον, δτι δχι αδίκως τιτρώσκει δ αιώνιος καϊ ισχυ
ρό;' καϊ εί; ταύτην τήν συζήτησιν γίνονται £ξ διάλογοι- ϋπειτα 
πάλιν πρωτολογεί δ ίώβ πρδ; αύτού; λέγων, δτι δέν γνωρίζει 
εί; έαυτδν έκούσια παραπτώματα" οΐ δέ κατηγοροΰσιν αύτδν ώς 
άλαζόνα, καϊ είς ταύτην την δευτέραν συζήτησιν γίνονται Ιτεροι 
§ξ διάλογοι" καί πάλιν πρωτολογεΐ δ ’ίώβ λέγων, δτι πολλοί α
σεβείς εύτυχοϋσιν είς ταύτην τίιν ζωήν" είς τδ δποΐον δέν έναν» 
τιώθησαν κατ’ αύτοϋ οί φίλοι, άλλ’ έσίγησαν" ώστε γίνονται 2ως 
έδώ δεκαοκτώ διάλογοι, διότι δέν άποκρίνεται δ Σοφάρ, άλλά 
σιωπόί. Ακολούθως δργίζεται δ έλιοΰς, δ Βουζίτης κατά τοΰ ’Ιώβ 
καί τών τριών φίλων του, δ «  δέν κατεδίκασαν αύτδν είς αμαρ
τίας, καί ποιεί τδν δέκατον δγδοον διάλογον" επειτα τδν δέκα- 
τον έννατον, δ ©εδ; διά λαίλαπο; καϊ νέφου;, λέγων τφ  ’ίώβ, 
τίς ο&τος δ κρύπτων με βουλήν, και τά τής δόξης καί ισχύος 
καί μεγαλωσύνης αύτοϋ. Ακολούθως είκοστδν πάλιν, δ ’ίώβ λέ
γων τδ &παζ έλάλησα καί οΰ δευτερώσω, μετά ταϋτα είκοστδν 
πρώτον πάλιν δ Θεδς έπιτιμών τδν ’ίώβ, καϊ λέγων* μί), άλλά

(1) Ίδέ είς τον Σ. Κ. Οίκον. Β σελ. 884.
(2) Η Βίβλος αίίτϊΐ μετά τοΰ Ψαλτηρίου καί των τριών τοΰ Σοφοΰ Σολομών- 

τος βιβλίων (Παροιμίαι, Εκκλησιαστής και Ασμα Ασμάτων) συναπαρτίζει την ς·.- 
χήρη  λεγομένων Πεντάτευχον.

ζώσαι, ώσπερ άνίιρ, την δσφύν σου, καϊ δποσημαίνει είς αύτδν 
την οίησιν τής δυνάμεως τοΰ πονηρού, καϊ ώ ; βοήθεια θεία έκ- 
νικόί αύτόν έπειτα τδν είκοστδν δεύτερον, πάλιν δ ’ίώβ λέγων* 
δτι πρότερον μέν ακοή ώτδ; /ίκουόν σου τδ πρότερον, νυνϊ δε 
μάλλον ένωτισθεϊ; τού; λόγου; σου, στοχάζομαι τδν έαυτόν μου 
γην καί σποδόν. Μετά ταϋτα επιτίμια τοΰ Δεσπότου Θεοϋ πρδς 
τούς τρεις φίλους τοΰ ’ίώβ, δ εΐκοστδς τρίτος, δι’ ης κελεύει αυ
τούς, νά προσφέρωσι θυσίαν είς τδν Θεδν, διά τάς άνομίας των, 
καί νά ζητήσωσι περί αύτών εύχην καϊ συγχώρησιν παρά τοϋ 
Ιώβ (1). ’ΐδού δέ καί τά δσα έκ ταύτης τής βίβλου συνοπτι- 
κώς μανθάνομεν.

ό ’ΐώβ, δ αύτδς καί ’ΐωβάβ, (2) λέγεται δτι ητον βασιλεύς 
ίδουμαΐος, υΐδς τοϋ Ζαρέ καί τής Βοσόρρας (3), βασιλεύσας είς τίιν 
πόλιν Δενναβά(4), κειμένην είς τά δριατής ίδουμαίας καί Αραβίας, 
άνθρωπος άληθινδ;, άμεμπτο;, δίκαιο;, θεοσεβή;, άπέχων άπδ 
πάντα τά κακά, καί πρδ; τά καλά πρόθυμο; έκπληρωτί);, καί 
ς-ύλο; άδιάσειστο;, ίιπομένων καϊ τάς βαρυτέρας τής Θείας Προ
νοίας δοκιμασίας.— Εκαμε, λέγει δ ίδιος, συνθηκην μέ τούς 
δφθαλμούς του, οΰτε ύπόνοιάν τινα περϊ παρθένου, νά συλλάβη, 
άλλ’ ουτε έτέρου άνδρδς γυναίκα έπεθύμησεν ή καρδία του (5).

(1) Κεδ. 87 .
(2) Γεν. 36. 32 . Α’. Παραλ. 1 ,4 3 .
(3) 5  Ίωβάβ, τον όποιον λε'γουσιν οτι είναι ό αύτός [Λ τόν Μακάριον Ίώβ, 

ίιπάρχει προγενέστερος τοΰ Μωυσε'ως' διο'τι γενεαλογεΐται πέμπτος άτ.ο ’Αβραάμ 
διά τοΰ Ησαΰ, Ιν ω ό Μωϋσΐς σιιναριθμεΓται έκτος διά τοϋ ’Ιακώβ οϊτω.

Αβραάμ 
’Ισαάκ 

Ησαΰ Ιακώβ 
ί·αγουΐλ Λευι

Ζαρέ Κάαθ
Ίώβ ΐ  Ίωβάβ Αμβράμ

Μωϋστΐς.
(4 ) Τούτου προκάτοχος βασιλεύς υπΐρξεν ό Βαλάκ, άλλος ουτος παρά τον εν 

«ρθμοΐς άναφερο'μενο». έκιΓνος μεν τοΰ Σεπφώρ υιός καί τοΰ Μωάβ βασιλεύς, οΰ- 
τ»ς δε τοΰ Βεώρ '/ιός και τοΰ Εδώμ βασιλεύς.

(8) Ίώβ 31 , 1.



Δεν ήρνήθη πώποτε τοϋ πτωχοϋ την βοήθειαν, τόν άρτον το» 
δεν Ιφαγε μόνο; χωρί; νά μεταδώση αύτόν τοΐ; ενδεές' καί δτι 
έκ νεαρά; του ήλικίας δέν έπαυσε μεταδίδων και ευεργετών καί 
ένδύων τά; χήρα; καί τά ορφανά, και πάντα; τού; χρείαν εχον- 
τα; βοηθών,— ούδένα ποτέ έκακοποίησε, τόν Θεϊον φόβον είχεν 
έρριζωμένον έν τϊί καρδία αΟτοϋ πάντοτε—el; αύτόν τόν Θεόν 
ίλπ ιζε , καί δχι εϊς τά πλούτη και εϊ; τόν χρυσόν— δέν έπεθύ- 
μησε τοϋ έχθροΟ τίιν δυστυχίαν —ουτε λόγον κακόν έλάλησε περί 
τοΰ πλησίον— ή θύρα τής οικίας του ητον άεννάω; άνεφγμένη 
εί; τόν ξένον καί ποίρεπίδημον— δέν Ικρυψεν ούδέποτε τήν αμαρ
τίαν του, ουτε έπαισχύνετο, νά έξαγορεύηται αυτήν ένώπιον πάν
των.— Καί τοιοΰτο; ύπηρξεν 6 ’ΐώβ, εύγενίι; τών άφΗλίου Α
νατολών.— Είχε δέ καί μεγάλην οικογένειαν, υιού; μέν έπτά, 
θυγατέρα; δέ τρεϊς, καί κτήνη πάμπολλα, πρόβατα μέν έπτα- 
κισχίλια, καμήλους δέ τρισχιλίας, ζεύγη βοών πεντακόσια, δνου; 
Οηλεία; πεντακοσίους, καί ύπηρεσίαν πολύ σφόδρα.

Καί ol μέν υιοί του συγκαλούμενοι άμοιβαίω; εί; τά; οΙκία; 
των, εκαμνον μεγάλα συμπόσια , εί; τά δποΐα προσεκάλουν καί 
τά ; τρεΐ; άδελφά; των, τρώγοντε; καί πίνοντε; μετ’ αύτών* 6 
δέ ’ΐώβ έξανιστάμενο; τό πρωί, προσέφερεν δπέρ αύτών ισαρίθ
μου; έξιλαστικά; θυσίας, παρακαλών τόν Θεόν, νά συγχώρηση 
αύτών τά; αμαρτία;, έάν τυχόν καί κατά διάνοιαν ημαρτον" καί 
ουτω; έποίει πάντοτε.

Μίαν ήμέραν ένφ έπαρουσιάσθησαν οι θείοι Αγγελοι ενώπιον 
τοΰ Κυρίου, Ινα άναφέρωσι τά δσα ήκολούθησαν μεταξύ τών άν- 
θρώπων (1), ήλθε καί ό διάβολο; μετ αύτών" ο δέ Κύριο; είπε τφ 
διαβόλφ· πόθεν έρχεσαι; τότε, άποκριθείς δ διάβολος, είπεν" άπό 
τήν περιοδίαν τής γης, τήν δποίαν σύμπασαν περιεπάτησα. Πα-

(1 ) «Τ ί S rittοτε, λέγει ί> ίδρος Χρυσοστομος,καθ’έκάσηιν 4ΐ(/.ε'ραν παρισταμένους 
«ΰτ ίΰ ς  (τοί>ς Αγγέλους) εισαγάγει; 'ίνα μάθωμεν, οτι οϋκ άττρονοιητ* τα παρόντα, 
άλλά λο'γον διίοασι τών καθ’ έ/.άσττ,ν ήμέραν γινομένων, και καθ' έκαστον άιτο- 
«τέλλονταί τ ι οίκονομοΰντες οί Αγγελοι, εί καί ίμεΓς ούκ εΐσμεν» ϊδε Σειρ. είς 
’Ιώβ σελ. 4 . 2.

^ετήρη5«ί **λώς, έπχνέλαβεν δ Κύριος, τόν δοΰλόν μου ’ΐώβ ; 
διότι άλλο; δμοιο; αύτφ δέν δπάρχει έπί τή; γή; άνθρωπο; ά
μεμπτο;, δίκαιο;, αληθινός, θεοσεβής, άπέχων άπό παντός πονη
ρού πράγματος. Μήπως, άποκρίνεται δ διάβολος, δωρεάν δ ’Ιώβ 
σέβεται τόν Θεόν; δέν ήσφάλισα; πανταχόθεν καί αύτόν καί τήν 
οικογένειαν του καί τ ’ αγαθά του, εύλογήσα; μέν τών χειρών του 
τά έργα, πολλαπλασίασα; δέ τά κτήνη αύτοΰ; άλλ’ έκτεινον ττ.ν 
χεΐράσου, χαί άφαίρεσον αύτοΰ τά ύπάρχοντα καί βλέπεις, «ν 
δέν σέ βλασφημήση κατά πρόσωπον. 0  δέ Κύριος είπε τφ  δια- 
βόλφ (I). ’ΐδού πάντα δσα εχει παραδίδω εϊς τήν έξουσίαν σου, 
πλήν τής ζωής του. Οθεν, άναχωρή^ας έκεΐθεν δ διάβολος, ηλθε 
καί εβαλεν είς πραξιν δλην την κατά τοΰ ’ΐώβ κακίαν του. Ενφ 
δέ μίαν ήμέραν τοΰ ’ΐώβ οί υΙοί ησθιον καί έπινον μετά τών θυ
γατέρων του εί; τήν οικίαν τοΰ πρεσβυτέρου των άδελφοΰ, έλθών 
έκεΐθεν άνθρωπό; τ ι ; είπεν εϊ; τό ν ’ΐώβ" καθ’ 8ν καιρόν ήροτρίων 
τών βοών σου τά ζεύγη, καί ol δνοι έβοσκον έκεΐ πλησίον, ώρ- 
μησαν καθ’ ήμών λησταί τινες, καί τά μέν ζώα ήρπασαν, τού; 
δέ δούλου; σου άπέκτειναν έν στόματι μαχαίρας, καί σωθείς έγώ 
μόνος, ηλθον νά σοί τό άναγγείλω" καί πριν οδτος τελειώση, Ιρ- 
χεται άλλος άνθρωπο; λέγων πρό; τόν ’Ιώβ" πυρ έπιπεσόν έξ 
ούρανοϋ κατέκαυσε τού; ποιμένα; καί τά πρόβατα" καί σωθεί; έ
γώ μόνο; ηλθον νά σοί τό αναγγείλω" καί ένφ ούτο; άκόμη ώμί- 
λει, άλλο; άνθρωπο; έρχεται, λέγων αύτφ" κλέπται έφιπποι, εί; 
τρία τάγματα διηρημένοι, έπιδραμόντε; καθ’ ήμών περιεκύκλω- 
σαν τά; καμήλους, καί έκείνα; μέν άφήρπασαν, τού; δέ δούλου; 
σου άπέκτειναν, καί σωθεί; έγώ μόνο;, ηλθον νά σοί τό αναγγεί
λω" καί έν τέλει, προτοΰ ουτο; νά τελειώση τήν ομιλίαν, Ιρχε-

(1 ) έ κ  του διάλογου τούτου δύο ρεγάλας άληθείας δ ιδασκο ιιεδα , πρώτον μεν, 
οτι ο διάβολος αύτουργος του κακού κα ι του ψεύδους δεν ζητεΓ παρά νά π ε ιρ ά ζ τ  τού^ 
καλούς, και νά τούς διαθεΥιρ είς τήν αμαρτίαν, κα ι είς τή ν  άπο  τον Θεον άπ ο σ τα - 
σιαν* δεύτερον δε, οτι b τοιοΰτος δεν εχει ούδεμίαν εφ’ ίιμών εξουσίαν, είμή κατά 
#είαν συγχώρησιν, οού γάρ, λε'γει ο χρυσούς την γ λώ ττα ν , δύνατα ι τ ινα  π ρ ά τ τ ιιν , 
ο διάβολος, είμή δσα συγχωρεΓται παρά Θεού».

(ΤΟΜ. Α'. ΦΙΑ. 11.) 24



ται και τέταρτος άνθρωπο;, λέγων τ φ ’ΐώβ' ένφ οΐ υΙο£ σουίτρω- 
γον καί Ιπινον μετά των θυγατέρων σου εί; τίιν οικίαν τοϋ πρε- 
οβυτέρου άδελφοϋ των, έξαίφνης άνεμο; σφοδρδς έπελθών έκ τής 
έρημου, καϊ έπιπεσών έπί τών τεσσάρων τη; οικία; γωνιών, 2ρ- 
ριψεν αύτην έπί τών παιδιών σου, καί έφόνευσεν αύτά* καί μόνος 
Ιγώ έσώθην, "να σοϊ δώσω τίιν λυπηράν ταύτην αγγελίαν. Τότε, 
άναστάς ό ’ίώβ, διέρρηξε τά ίμάτια αύτοΰ, Ικοψε τήν κόμην τής 
κεφαλή; του, καϊ πεσών χαμαί έπροσκύνησε τίιν Κύριον, είπών* 
εγώ γυμνδς έξήλθον έκ κοιλία; μητρό; μου, γυμνδς καί άπελεύ- 
σομαι έκεΐ* δ Κύριο; εδωκεν' δ Κύριο; άφείλετο' ώ ; τφΚυρίω ε- 
δοξεν οδτω καί έγένετοι Εΐη τό δνομα Κύριοι* εύλογημένον εϊς 
τους αιώνας. Οθεν εϊς δλα ταΰτα τά τρομερά δυστυχήματα δέν 
ήμάρτησεν δ ’ίώβ προς τόν Κύριον, οΰτε έξέφυγεν άπό τά χείλη 
του λόγος τις κατά τοΰ Θεοΰ βαρύς.

Αλλοτε πάλιν ηλθον οί Θείοι Ιγγελοι, καϊ παρεστάθησαν ένώ
πιον τοΰ Κυρίου, καϊ μετ’ αύτών ήλθε καί δ διάβολος, πρδς τόν 
δποΐον είπεν δ Κύριο;' πόθεν ’έρχεσαι; δ δέ άποκριθεϊ; είπε' πο- 
ρευθείς την ύπ’ ούρανόν, καϊ έμπεριπατήσας τήν σύμπασάν, πά- 
ρειμι* έπέστησας τήν προσοχήν σου, έπανέλαβεν δ Κύριο;, έπϊ τδν 
δοΰλόν μου ’ίώβ; διότι δέν ύπάρχει άνθρωπος όμοιος αύτφ έπί 
τήςγή ;, άμεμπτος, δίκαιος, αληθινός, θεοσεβής, άπέχωνάπδ πάν
τα τά κακά, διαμένων εϊς τήν αύτήν πάντοτε τής ακακίας κα- 
τάστασιν, τοΰ δποίουάν καϊ τά υπάρχοντα πάντα άπώλεσας, δέν 
κατώρθωσας δμως τόν σκοπόν σου" ύπολαβών δέ δ διάβολος, εί
πεν' δ άνθρωπος δίδει δέρμα άντί δέρματος, καϊ πάντα δσα εχει, 
ΐνα διατηρήσω τήν ζωήν του' ώς καϊ δ ’ίώβ παρέδωκεν άγογγύς-ως 
δλα ταΰτα, καϊ υΙους, καϊ θυγατέρα;, καί δούλου;, και ζώα, ώς 
εξωτερικά, άπερ πάντα ταΰτα έκουσίως έγκαταλείπει δ άνθρω
πος ΐνα διαφύλαξή τήν ζωήν καϊ ύγείαν του' πλήν εκτεινον τώ 
ρα τήν χεΐρά σου, καϊ μάστιξον αύτδν μέχρι τών δς-έων, καϊ βλέ
πεις, δτι καϊ κατά πρόσωπον βλασφημήσει σε' καϊ είπεν δ Κύριος 
τφ  διαβόλφ' ϊδοί» παραδίδω αύτδν εϊς τήν έξουσίανσου πλήν τής 
ζωής του. Τότε έξελΟών έκεΐΟεν δ διάβολος έπάταξε τδν ’ίώβ μ ϊ

δδυνηράς πληγά; (4) άπδ ποδών Κως κεφαλής, δστις, μή δυνάμε- 
νος νά ύποφέρ^, έκάθητο £ξω τής πόλεως έπϊ τής κοπριάς, καί 
ελαβεν £ν δστρακον, και εξυεν δλον του τδ δέρμα, δθεν μετά πα- 
ρέλευσιν καιροΰ έλθοΰσα ή γυνή αύτοΰ, έλεγεν αύτφ' εως πότε 
καρτερήσεις μέ τήν ελπίδα νά λάβης τήν ύγείαν σου; ήφανίσθη 
ώς καί αύτή ή μνήμη σου άπδ τήν γήν' οί υιοί σου καϊ αί θυγα
τέρες, τής κοιλίας μου ώδινες καϊ πόνοι, δέν ύπάρχουσι πλέον, 
καϊ εϊς μάτην έβάστασα καϊ ώδίνησα αύτούς' καϊ συ μέν κάθη- 
σαι διανυκτερεύων εξω έπϊ τής κοπριάς μέ σεσαπημένας σάρκας, 
άναβρυούσα; σκώληκα;, έγώ δέ περιπλανώμαι άπό τόπου εϊς τό
πον, καί άπδ οικίας είς οϊκίαν, περιμένουσα πότε νά δύστρ ό ήλιος, 
ΐνα άναπαυθώ άπό τους μόχθους καϊάγώνας, τουςδποίους δοκι
μάζω’ άλλ’ εΐπέ τέλος κάνένα λόγον εϊς τόν Κύριον, καϊ άπόθα- 
νε. 0  δέ ’ίώβ, καλώς παρατηρήσας αύτήν, είπε1 τώρα ώμίλησας, 
ώσπερ μία τών άφρόνων γυναικών' εί τ ’ αγαθά έδεξάμεθα έκ ^ει- 
ρδς Κυρίου, τά κακά νά μή ύπομείνωμεν ; ώστε καϊ είς ολα ταϋ
τα δέν ήμαρτεν δ ’Ιώβ οΰτε μέ τά χείλη έναντίον τοΰ Θεοΰ.

Εν τοσούτω τρεις φίλοι του, μαθόντες δλα ταΰτα τά κακά τά 
δποία έκεΐνος ύπέφερεν, ήλθον έκαστος άπό τόν έαυτοΰ τόπον, 
ΐνα ΐδωσι καϊ παρηγορήσωσιν αύτόν, Ελιφάζ δ Θαιμανών βασι
λεύς (2), Βαλδάδ δ Σαυχαίων τύραννος (3), Σοφάρ βασιλεύς τών 
Μιναίων (4). ΟΟτοι έ'χι μόνον βασιλείς ησαν, άλλά καϊ σοφοί άν- 
δρες, εχοντες ύψηλάς περί Θεοΰ ιδέας' οΐτινες, έλθόντες πρός έ- 
πίσκεψιν καί παρηγοριάν τοϋ ’ίώβ, καί ίδόντες αύτόν μακρόθεν, 
δέν τδν έγνώρισαν, καϊ πλησιάσαντες ήρχισαν νά κλαίωσι μεγα

(1 )  Η του ’Ιώβ νο'σος λέγουσιν, οτι νίτον λώ βτ κα ι Ελεφαντιασις· «επλτ,ξε, φτ.- 
σιν ό ίερος Χρυσοστομος, τον ’Ιώβ χαλεπωτάηρ βασάνω Αώβγ και Ελε'φαντι».

(2 ) Η Θαιμαν πόλις Ιστι ττις Ίδουμαίας περι το Σινα, βασιλεύς ό έλιφάζ ό 
Θαιμάν, άφ’ ου ■?) χώρα και 4) κώρ,ιο Θαιμάν, άπέχουσα πετρών δεκαπέντε ση- 
(/.ιίοις.

(Ολύρ.. εν Σ ε ιρ .’ίώβ σελ. 6 0 ).

(3 ) Σαύγγι πόλις Μ ωαβιτών, ων βασιλεύς γ|ν Βαλδάδ· το γαρ τύραννος ενταύθα 
άντι του βασιλεύς κεΐτα ι. (αυτόθι).

(£) ΜτινιαΓοι εισιν οί Α ιψανίτα ι, ων βασιλεύς ο Σωφάρ.



λοφώνως, f ίψ*ντβς χώμα έπάνω είς τάς κεφαλάς των, καί άχο· 
λούθως καθίσαντες πλησίον του έπτά Ημερονύκτια, χωρίς νά ό- 
μιλήσωσι πρός αύτδν, παρετήρουν τήν μεγάλην καί δεινήν πλη- 
γην του. Μετά ταΰτα, άνοίξας τδ στόμα του δ ’Ιώβ, άρχισε νά 
έκδιηγήται τήν δδυνηράν κατάστασιν του μέ ζωηράς έκφράσεις, 
δεικνυούσας μάλλον των πληγών του τήν ύπερβολήν, παρά τ ις  
αδημονίας τοο τά αισθήματα. Καί δ μέν Ελιφάζ δ έκ Θαιμανών, 
άντ'ι νά τδν παρηγορήση, κατακρίνει αύτδν ώς άνυπόμονον κα! 
δειλόν' καί δτι μαστίζεται ενεκα τών αμαρτιών του' καί αυτη 
είναι ή αιτία ή άνακινουμένη είς δλον τδ βιβλίον τοΰ ’Ιώβ ύπδ 
τών τριών φίλων του* 6 δέ ’ΐώβ άπ’ έναντίας ύπεραπολογεΐται 
καθ’ δλων, δτι είναι αθώος· καί άποδεικνύει, βτιδ Θεδς, δ Κύριος 
καί Δεσπότης της κτίσεως, δυνατδν νά τιμωρ^ αύτδν κατά δοκι
μήν, και ούχί διά τάς άμαρτίας του* καί αυτη είναι ή κλείς &· 
λου τοΰ βιβλίου.

Μετά τους τρεις εκείνους τοΰ ’ΐώβ φίλους, διαφιλονεικήσαντας 
αρκετά έκαστος ύπέρ τής έαυτοΰ γνώμης, εισέρχεται εϊς τδν α
γώνα τής φιλονεικίας δ Ελιοΰς, δ υίδς τοΰ Βαραχιήλ, δ τοΰ Βου· 
ζ ί, άπδ τήν συγγένειαν τοΰ Ράμ, έκ τής Αύσίτηδος χώρας ( ΐ ) .  
ουτος δέν συναριθμεΐται μετά τών τριών φίλων τοΰ ’ΐώβ, άλλά 
κατά συγκυρίαν, φαίνεται, παρευρέθη, έκεΐ, δστις δργισθείς καί 
κατά τοΰ ’ΐώβ και κατά τών τριών αύτοΰ φίλων, ώς μή δυνη- 
θέντων τούτων ν’ άποστομώσωσιν αύτδν, άποφηναντα έαυτδν δί
καιον, δμιλεΐ περί τοΰ ’Ιώβ, ώς άδικου, έπικαλούμενος τδν Θεδν 
νά έπιτείνη τήν τιμωρίαν του, καί άλλας έπιπληκτικάς διδασκα
λίας δίδει εϊς αύτόν.

Αφού δέ δ Ελιοΰς κατέπαυσε λαλών, παρίσταται δ Θεδς 
διά λαίλαπος καί νέφους, καί διαλέγεται μετά τοΰ ’Ιώβ οδ 
τω πως, ώστε θέτει αύτδν είς τοιαύτην κατάστασιν να διο· 
μολογήση έν συναισθήσει, οτι ύπέρ τδ δέον ύπεστήριζε τήν 
έαυτοΰ αθωότητα, καί νά ζητήση διά τοϋτο συγχώρησιν. Kai

(1) Λΰβΐττί ώνομάσβκ νιχώρ» άπ'α τοϋ Α Ϊ{, ένός τών υιών του Ησαϋ.
ό λυμ . έν 2ειρ. ΐύ ο  <α\. 2 ,

Ιντέλει λέγει δ Κύριος καί πρδς τδν Ελιφάζ τδν Θαιμανί- 
την* σύ ήμαρτες, ώς καί ot δόβ φίλοι σου' διότι δέν έλαλή- 
σατε ένώπιόν μου ούδέν άληθές, ώς έλάλησε τήν άλήθειαν δ 
δοΰλός μου ’Ιώβ' διά τοΰτο σείς μέν λάβετε τώρα έπτά μόσχους, 
καί τοσούτους κριούς κα! ύπάγετε είς τδν ’ΐώβ, ϊνα προσφέρη 
αύτούς ύπέρ ύμών δλοκαύτωμα, καί ευζηται περί ύμών* διότι 
έάν δέν έχαριζόμην είς τδ πρόσωπόν του, καί έάν δέν είσήκουον 
αύτδν, άφεύκτως ήθελα σας άπολέσει, έπειδή δέν έλαλήσατε πρός 
με ούδέν άγαθδν περί τοΰ δούλου μου ’ΐώβ. δθεν έκεΐνοι αμέσως 
Ιπραξαν, ώς συνέταξεν αύτοις δ Κύριος* καί δ μέν ’ΐώβ ηύχήθη 
ύπέρ τών φίλων αύτοϋ’ δ δέ Θεδς αύτούς μέν έσυγχώρησεν, είς 
δέ τδν ’ΐώβ άπέδωχε χα! τήν ύγιείαν τοϋ σώματος, καί αγαθά 
διπλασίονα τών πρώτων. Ακούσαντες δέ οί αδελφοί αύτοΰ, αί ά- 
δελφαί καί πάντες οί συγγενείς καί φίλοι του πάντα τά περί αύ
τοΰ, ηλθον πρδς τδν ’ΐώβ, κχί Εφαγον καί Ιπιον είς τήν οικίαν 
του, καί παρηγόρουν αύτδν διά τά παρελθόντα, θαυμάζοντες τήν 
καρτερίαν του, πρδς τδν δποΐον έπρόσφερεν ένταυτφ έκαστος καί 
μίαν αμνάδα καί §ν τετράδραχμον χρυσοΰ άσημου, ό Κύριος δμως 
εύλόγησε τδν ’ΐώβ είς Ισχατά του πολύ περισσότερον παρά πρό- 
τερον" ώστε άκολούθως έπέκτησε πρόβατα μέν 1 4 ,000 , καμηλό υς 
δέ 6 ,000, ζεύγη δέ βοών 1,000 καί τοσαύτας θηλείας δνους’ έ -  

γέννησε δέ έπτά υίούς, καί τρεις θυγατέρας, δνομάσας τήν μέν 
πρώτην Ημέραν, τήν δέ δευτέραν Κασίαν, καί τήν τρίτην Αμαλ- 
θείας κέρας καί δέν εύρέθησαν ωραιότερα·, τών θυγατέρων τοΰ 
’Ιώβ ύπδ τδν ούρανόν' έδω*ε δέ είς αύτάς ό πατήρ των κληρονο
μιάν μεταξύ τών αδελφών των. δθεν ζήσας δ ’Ιώβ μετά τήν πλη
γήν του 1 40 ετη, καί ίδών υίούς τών υΙών του μέχρι τετάρτης 
γενεάς, άπέθανε 248 έτών, πρεσβύτερος κα! πλήρης ήμερων.

Φ. Κ. I.
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ΙΙΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΓΑΑΑΟΥ ΕΝ ΕΑΑΑΔΤ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1855.

(Συνίχεια ορα Φυλλ. Ζ'.)

Ο Ελλην, καί ιδίως δ νΰν Αθηναίος, εχει πάντοτε x^y μα- 
ταιότητά του. Η έπίδειξις είναι τδ μέγιστον τδν ελαττωμάτων 
του, καί ή παροιμία

άς μ έ  Λεν β ο ϊβ ο δ ίνα , 
χ’ άς focj>& άπό την π ε ίνα , 

είναι παροιμία τή; πατρίδος του. Τοιουτοι ησαν καί οΐ αρχαίοι 
Ελληνες, κα'ι οί Ελληνες τοΰ Βυζαντίου, οίτινες εφερον έκ τής 
Ιταλίας τά πολυτελή ένδύματά των.

0  Ελλην είναι καλλιτέχνης είς ολα του, καλλιτέχνης καί είς 
αύτδν τον νυκτικδν σχονφον του, τίιν παρ’ ήμΐν γέλωτα μόνον 
όφλισκάνοντα.

Ω άνδρες Αθηναίοι!
Αλλ’ ώμεν δίκαιοι ! ’Αφ’ ήςήμέρας τά ορια τής έλλάδος I* 

χαράχθησαν έπί τής χειροτέρας γής τής παλαιδς τών Σουλτά
νων έπικρατείας, άφ’ ής /ιμέρας έγένοντο έθνος έλεύθερον καί α
νεξάρτητον, συνηργάσθησαν άπαντες μετά ζήλου είς την άναγέν- 
νησιν τής πατρίδος.

Η Εύρωπαϊκή ένδυμασία μέχρι τοϋ ϊτους 1834 ήσχημιζε 
πολλοδς ήρωας καί πολλά παΛΛηχάρια τής νεωτέρας Ελλάδος" 
άλλ ήδη, άφ’ ής άνεστήθη καί πάλιν ή ΦιΜχή 'Ε τα ιρ ία  (*), το 
ώραΐον εθνικόν Ινδυμα έτιμήθη.

0  Μίλτων ώνειροπόλησε τήν άνάστασιν τή; Ελληνικής φυλή;» 
τής δποίας οί κλώνε;, μαραίνονται μέν, άλλά ζώσι πάντοτε εί; 
τά ; άκτάς τής Μικρά; ’Ασία; καί τή; μεσημβρινή; Εύρώπης. Οί 
ποιηταί, φεΰ! δπήρξαν πάντοτε δνειροπόλοι I

έντοσούτ<ρ, οί παΐδες πάσης τάξεω; διακαίονται ύπδ τής έ- 
πιθυμίας'νά παιδευθώσι ! Πολλοί, μετά τά ; /ιμερεσία; άσχολίας

(*) ό  συγγγραφεΰς εννοεί' τον άγδνα τοΰ 1854.

των, τρέχουν είς τά παιδευτήρια, ΐνα διδαχθώσι τήν Ιστορίαν, 
τήν γεωγραφίαν, τάς γλώσσας.

Η κυβέρνησις Ικανοποίησε τήν ανάγκην ταύτην τοϋ νοός. Συ
νέστησε σχολεία πάσης τάξεως, καί ήγειρε τδ πρυτανεΐον τής 
Παιδείας έν μέσφ τών ’Ανακτόρων τοΰ Ηγεμόνος καί τών ’Ανα
κτόρων τοϋ λαοΰ, —  τοϋ Βουλευτηρίου. Οί πλούσιοι Ελληνες κα- 
τέβαλον τά χρήματά των πρδς άνέγερσιν άκαδημιών, ειδικών 
σχολίων, πρδς ΐδρυσιν άθλοθεσιών, καί άποστολήν νέων είς Εύ- 
ρώπην ΐνα τελειοποιήσωσι τάς σπουδάς των.

Εν ’Αθήναις δημοσιεύονται πλέον τών είκοσι πολιτικών, έπι- 
στημονικών καί φιλολογικών έφημερίδων (*). Τά βιβλιοπωλεία 
είναι πολυαριθμότερα τών δψοπωλείων, καί έκαστον άτμόπλουν 
κομίζει παν τδ δημοσιευόμενον έν Ευρώπη, εφημερίδας, περιο
δικά, φυλλάδια, μουσικήν κλπ.

Η Γαλλία συντρέχει δποσοΰν εί; τήν άνάπτυξιν ταύτην. Εχο
μεν εί; ’Αθήνα; τήν γαλλικήν σχολήν, ή; £ν μέλος, δ Κ. Beulle 
ένεργεΐ άνασκαφάς έπί τής ’Ακροπόλεως, αΐτινες διεφώτισαν 
μεγάλως τά ερείπια αύτής. Τήν ’ΑχρόποΛιν εψαλε καί ή ποιή- 
τριάμας Λουΐζα Collet, τυχοΰσα μάλιστα τοΰ έπί τούτ«> τε- 
θέντος δπί> τής Γαλλικής ’Ακαδημίας βραβείου.

0  δδηγών ήμας άμαξιλάτης, νεανίας έξυπνος, δμιλεΐ τά γαλ
λικά καλήτερον ένδς Μασσαλιώτου.

δτε ήμεθα πλησίον τοϋ ναοϋ τοΰ Θησέως, ήθέλησε μόνος του 
νά μας φέριρ πρδς τδ άρχαΐον τοΰτο μνημεΐον. Μετά μαθήσεως 
δε άξίας μέλους τής ’Ακαδημίας τών Επιγραφών, έξέθεσεν ήμΐν 
ολην τήν Ιστορίαν τών προγόνων του.

Ουδέποτε είδον είς Γαλλίαν παρόμοιον άμαξέα !
Χαίρετε, έν τούτοις, ώ ’Αθήναι τοΰ παρελθόντος! θέλω σάς

(*) Σ . Μ. Αί δ??μοσιευομεναι κ α τά  το Ινεστώ ς ετος εφημερίδες εις μεν τά ς 
Αθήνας υπερβαίνουσι τά ς  3 0 · έκτος δ ε  τούτω ν, εν Σύρω δημοσιεύονται 3 ,  εις 

Π άτρας 4 ,  είς Λ αμίαν 1 , εις Τρίπολιν 4 ,  είς Κ α λ ά μ α ς 1 ,  το  ολον 4 0 .  έ ν  Ε- 
πταντήσω δ ε  δημοσιεύονται 7  πολίτικα ! και 3  φ ιλολογικαί' ο έ ρ α ν ι σ τ ή ς  εν 
Κ έρκυρα, ή 0  ζ λ ξ  ·. ν ο ύ\ εν Κ εφαλλήνια και ο Φ ί λ ο ς τ ϊ ΐ ς  Ν ε ο λ α ί α ς  £ν 

ΖακύνΟω.—  ΙΙαραλείπομεν τά ς  εν Τουρκία και τήν εν Τ εργέστη ,



έπανίδει είς τα συγγράμματα τών άρχαίων καί είς τά βιβλία τώ-/ 
περιηγητών. Αλλά τάς νεωτέρας’Αθήνας, τάς περιεχούσας τριά
κοντα χιλιάδάς κατοίκων, κα! ουσας κέντρον τής άναγεννήσεως 
τής έλληνιχής έκείνης έθνότητος, ητις ήττήθη μέν, κατεπατήθη, 
αλλ ούδέποτε έζηλείφθη, ώ ! θέλω έλθει νά τάς ίδώ πάλιν καί 
νά έπικροτήσω είς την πρόοδόν των! . . .

0  Πειραιευς είναι άθλιον κατοίκημα διά τδν στρατόν μας. Δε- 
κατιζει τούτον ή χολέρα, ol πυρετοί, κα! έπ! τούτοις πρέπει νά 
Οπομείνη τί) άνυπόκριτον μίσος τών κατοίκων- άλλ’ άνιόϊ αύτόν 
ταμαλις-α ή πλή£ις, ή ακινησία, ή ιδέα δτι κατατρίβουν άνωφε- 
λώς τίιν χρόνον των είς την γωνίαν αύτην τής Αττικής, ένφ  οί 
αδελφοί των είναι πρί) τών έχθρών.

Το σώμα τοΰ γαλλικού στρατοΰ, συμποσούμενον είς τρισχι- 
λιους στρατιωτας, άπωλεσε πλέον τών 500 άνδρών, άποθανόν- 
των έκ χολέρας. Πιστεύεται μάλιστα, δτι άπεβίωσαν πλείονες» 
κα! οτι, οπως καλύπτεται τί» πραγμα, κατεσκευάζοντο φορεία» 
περιεκτικά πολλών συγχρόνως πτωμάτων! . . . .

ότε τί> σώμα τοΰ στρατηγού Μαϋράν άνεχώρησεν έκ τού Πει
ραιώς, παντες ύπέθετον δτι ή χολέρα ήθελε μετριάσει" συνέβη δ
μως τό έναντίον. Απελθόντων τοΰ γαλλικοϋ σώματος κα! τοϋ 
άγγλικοϋ, ή έπιδημία άνεφάνη είς Πειραιά μετά μείζονος έν» 
τάσεως, και έπ! τέσσαρας μήνας έμάστισε τούς κατοίκους τής 
Αττικής.

Κάμπτομεν το Αλκιμον άκρωτηριον καί τίιν Κωλιάδα άκραν. 
fl θέα τής Ακροπόλεως, ίτ ις  αναφαίνεται τότε, έν τφ  δψει τής 
πεδιάδος κα! διά τοΰ Φάληρου, έχει μεΐζον μεγαλεΐον I . . .

θ'. Ό Ελλήσποντος.

Περ! δύσιν ήλίου, έπλέομεν παρά τό Σούνιον" τρισκαίδεκα ς-ή- 
λαι, λείψανά τοΰ ναοϋ τής Σουνιάδος Αθήνας έγείρονται μονιά· 
ρεις έπ! τοΰ άκρωτηρίου. Εκεί, κατά πρώτον είδον,έπ! τών μαρ
μάρινων έκείνων φασμάτων, τά πορφυρόχροα απαυγάσματα, St

ών δ ήλιος φωτίζει τά έρείπια τών μνημείων τίΐς Αττικής. . .
Κατά την έποχήν τής πολυθεΐας, έκαστον άκρωτηριον είχε 

τόν ναόν του, τοός τάφους του, τά τρόπαια, πρός 8. έφθανεν δ 
ναυσιπόρος, έξανοίγων αύτά, τίιν μέν ήμέραν, είς τό κυανοϋν τοϋ 
ούρανοϋ, η διά μέσου τών νεφών, την δέ νύκτα, Οπό τάς λεύκάς 
τής σελήνης ακτίνας, ?ι είς τήν λάμψιν τών αστραπών.

Μετ’ όλίγον ή Κεΐος, ή Ανδρος κα! τά δρη τής Εύβοιας καλύ
πτονται ύπό τό σκότος........................................................................

Τήν πρωίαν τής 9, μετά νύκτα τρικυμιώδη, εΐμεθα πρό τής 
Τενέδου, Απέναντι των π εδ ίω ν, δπου ην ή Τροία.

όπισθεν ήμών φεύγει ή Λέσβος, ή Λέσβος τής Σαπφοϋς, ή μα
γική νήσος ένθα φύεται τό άνθος τοΰ έ'ρωτος. Πρός δυσμας έμ- 
φανίζεται ή κορυφή τοϋ Αθωνος, τά δρη τής Σαμοθράκης, ή Ιμ
βρος κα! ή Λήμνος. Πρός άνατολάς δέ ή πεδιας τής Τρωαδος, 
τά έρείπια τής Τρωικής Αλεζανδρείας, ή Ιόα, δ Ελλήσποντος. 
Από Ταινάρου μέχρι Ταυρίδος, δέν ύπάρχει βράχος, νήσος, 
άκρωτηριον, δρμος, πεδιάς, δρος, ατινα δέν ένθυμίζουσι συμβά ν 
τι τής Ελληνικής άρχαιότητος. Φθονώ τήν εύτυχίαν τών έχόντων 
μνημονικόν, και δυναμένων, έν δψει τών μερών τούτων, ν άναπο- 
λήσωσι τήν μυθολογίαν κα! τήν Ιστορίαν τοΰ παρελθόντος.

ή  έρημία κα! ή σιγή τών πεδίων τής Τρωάδος διεγείρει εις 
τήν ψυχήν τοΰ περιηγητοΰ μελαγχολίαν κα! θλίψιν. ίδου ο ί χ ν -  
το ί τύμβο ι τοΰ Εκτορος, τοΰ Πριάμου, τοϋ Πάριδος, τοϋ ’Αχιλ- 
λέως, πρό αιώνων είς τήν έρημον ταύτην έγειρόμενοι! . . .

Είσπλέομεν τόν πορθμόν τοΰ Ελλησπόντου, ότε έπι τής γης 
έβασίλευεν ή εΐριίνη, διά τού πορθμοΰ τουτου διεπλεον, καθ Ικα~ 
στον φθινώπορον, άναρίθμητα πλοία παντός έθνους, σπεύδοντα 
είς τόν Ευξεινον, ίνα μεταφέρωσιν έκεΐθεν τήν τροφήν τής Ευ
ρώπης, τά σιτηρά. Σήμερον, δέν βλέπεις άλλο % τόν καπνόν τών 
άτμοπλοίων τών συμμαχικών στόλων . . . ατινα, φέρουν τόν 
δλεθρον.

Εύάοεστος ό ανάπλους τοΰ Ελλησπόντου. Βλέπει;, κάτω έκεΐ,



τδν μεμονωμένον, τδν έκ πλίνθων οίκϊσχον έκεΐνον, κρυπτόμενον 
μεταξύ πυκνώματος Ιτεών καί κείμενον έντδς μικρδς παραθαλασ- 
βιας κοιλαδος. Πόσον έπεθύμουν νά Ιλθω καί ζήσω μονήρης εί; 
την άθόρυβον καί τερπνήν αύτΐιν παραλίαν!

Πλέομεν μεταξύ Σηστοΰ καί Αβύδου. Ενταΰθα 6 Ελλήσποντος 
στενοΰται'ένταΰθα ή φαντασία σου ανακαλεί τάς έρατεινάς σκιάς 
τής Ηροΰς και τοΰ Λεάνδρου!

Τέλος προ ήμών είναι ή Καλλίπολις. Ουδέποτε, άπδ τών χρό
νων τών σταυροφόρων, 25χησεν έκεΐ τοσοΰτον ή κλαγγή τών δ- 
πλων, δσον κατά τούς τελευταίους τούτους μήνας.

Αλλ άφήσωμεν τήν κατηραμένην ταύτην ακτήν, -flv έρήμωσεν 
ή χολέρα. . . . . .  Είσπλέομεν είς τήν Προποντίδα' έπέρ- 
χεται ηδη ή νυξ και δεν θέλομεν ίδεΐ τήν Προκόννησον, την πα· 
τρίδα τοΰ ποιητοΰ Αριστέου τοΰ μεταβληθέντος εις κόρακα, έ- 
λέω τοΰ Απόλλωνος.

Αλλα την πρωίαν τής 10, αναφαίνεται είς τάς δψεις μας 
στίλβουσα, ώς άδαμαντοστεφής τις Βασιλΐς, ή Κωνσταντινού
πολή.

Πλέομεν παρα τδν Αγιον Στέφανον" είναι ηδη απέναντι μας 
το Επταπυργιον. Μετ αύτδ αρχίζουν τά τείχη τοΰ Βυζαντίου, 
τα άποληγοντα είς τδ Σ α ρά ι ρχονργού , μαγευτικώτατον 
τήν θέαν, διότι αί λευκαι οίκοδομαί του, τά κιόσκια, οί κήποι 
κατέρχονται άπδ ανδήρου είς άνδηρον, μέχρι τής θαλάσσης.

Είσεπλεύσαμεν τέλος είς τδν Κεράτιον κόλπον! . . .
Κ. Π.

Χαριν τών Αναγνωστών του ΈρανιστοΟ, μετά τήν πε- 
ριηγησιν τοΰ χαλοΰ τουτου Γάλλου, δημοσιεύομεν καί 
{Αεταφρασιν τεμαχίων τινών εκ τοΰ βιβλίου τοΰ Edmond 
About, τοΰ έπιγραφομένου La Grecc contemporainc. Εύ- 
Τύχώς, δλοι οι Γάλλο! Εέν είναι About.

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΕΔΜΟΝΔΟΥ ΑΒΟΥΤ. 

α .

Τδ Ελληνικδν γένος είναι ζηρδν, νευρικδν, λεπτοφυες, ώς ή γή, 
ητις τδ τρέφει. ’Αρκεί ν’ άποξηρανθώσι βάλτοι τινες καί νά λεί- 
ψουν οί μαστίζοντες τούς κατοίκους πυρετοί, ώστε οί Ελληνες να 
γίνωσιν 6 ύγιέστερος λαδς τής Ευρώπης, ώς είναι καί δ δλιγαρκέ- 
στερος.

II μέθη, ή τοσοΰτον κοινή είς τά ψυχρά κλίματα, είναι άγνω
στος παρ’ Ελλησι. Ilivouot πολύ, άλλά μόνον δδωρ. Εν διας·η· 
ματι δύο έτών δεν είδα ποτέ τινα είς τάς δδούς νά ηναιοτου.τί, 
καί φρονώ δτι ευκολον τδ νά άριθμηθώσιν δλοι οί μέθυσοι τοΰ 
Βασιλείου.

Λεν λανθάνεταί τις λέγων, δτι δ Ελλην δεν είναι Επιρρεπής 
είς κανεν είδος άσωτίας, καί δτι χράται μετρίως, άλλά δέν κα- 
ταχραται οίανδήποτε ήδονην. Είναι απαθής, καί φρονώ οτι τοι- 
οΰτος ήν πάντοτε. Σήμερον οί Ελληνες είναι δεκτικοί αγάπης 
και μίσους, άλλ ούδέν τών παθών τούτων τυφλονει αυτους. Το 
κακδν ?) τδ καλόν τδ πράττουσιν έσκεμμένως, καί ή σκέψις μίγ- 
νυται άείποτε είς τάς βιαιοτέρας πράξεις των. Φονευουν τον έχ* 
θρόν των, άφοΰ βεβαιωθώσι περί τής άτιμωρησιας, διαφθειρουν 
κόρην τινα, άφοΰ πληροφορηθώσι περί τής προικός της.

Διά τοΰτο ϋι παραφροσύνη είναι σπάνιον νόσημ* εν Ελλαδι. 
Οίκοδομεΐται έν Αθήναις δφθαλμιοκομεΐον, άλλα ποτέ δεν θα 
χρειασθή φρενοκομεΐον.

Πράγμα δέ παράδοξον ! ή μανία είναι έπιδημικη εις τας ίονίους 
νήσους. 0  ίατρδς Κ. Δελβινιώτης μετά τοΰ δποίου έπεσκεφΟην 
τδ φρενοκομεΐον τής Κερκύρας μ’ Ιλεγεν.

—  Εννοείς τήν άντίφασιν ταύτην; Εχομεν έδώ πλέον τών ί -  
κατδν τρελλών, τούς δποΓους κρατοΰμεν κεκλεισμένους καί πολ
λούς άλλους, οίτινες έχουσι τδ ελεύθερον νά έξέρχωνται; ίπαρ-



χει πρόληψι; τοΰ λαοΰ, δτι έκάστη εύγενή; οικογένεια θά έχει καί 
Ινα παοάφρονα, ειτε έξ έρωτο;, είτε έκ τρόμο», εϊτε έκ χενο- 
δοξία;- κ* έν τούτοι; έν τή έλευθέρα Ελλάδι μόλις νά εύρίσχωνται 
δέκα μανιακοί.

—  Ποίαν γλώσσαν όμιλεΐ δ λάό;;
Τήν Ιταλικήν. Η γλωσσά μα; είναι ή έλληνική, άλλα δέν 

την μανθάνομεν, κα'ι αί μητέρε; μα; σχεδόν δέν την έγνώριζον.
—  Ιδού διατι έχετε φρενοκομείον.
01 Επτανήσιοι α; δεικνύουν δτι φλέγονται ύπέρ τής έλλάδος 

καϊ έπιθυμοΰν τήν ενωσιν, ητι; θέλει είναι δυστύχημά των—  ή 
πατρί; αύτών είναι εί; Ενετίαν. Δέν θά Εχουν ποτέ την άνήσυ- 
χον έκείνην αδιαφορίαν, τδ ταραχώδε; έκεΐνο φλέγμα, την πυ- 
ρετώδη έκείνην φρόνησιν, ατινα είναι ίδια τοΟ Ελληνος.

β'.
t r

Οί Ελληνε; έχουν δσα πάθη άναγκαιοϋν ΐνα φέρωσιν εις κίνη- 
®ιν δσον έχουν πνεΰμα.

» tv
Εχουν όέ πνεΰμα δσον ειτιςκαί άλλος λαδ; κα'ι είναι έπιτήδειοι 

πρδ; πασαν τοϋ νοδ; έργασίαν. EwooOv ταχέω; κα'ι καλώ;, μαν
θάνουν μετ’ άξιοθαυμάστου εύχαρεία; πάν δ,τι θέλουν νά διδαχ- 
θώσι, δηλαδη 5,Tt έχουν συμφέρον νά γνωρίζουν, ΰ  φιλοκέρ
δεια θέλει τού; διδάξει μίαν ήαέραν δλα; τά; τέχνα;.

Σπουδάζουν κατ ανάγκην,άλλά σπουδάζουν έπίση; κα'ι έκ μα- 
ταιότητο; ί Ααος έχων πνεΰμα καί φίλαυτον, είναι λαδ; τά; χρη
στοτέρα; παρέχων ελπίδα;. Διδάσκονται κατά τδ μάλλον καί 
ήττον την άρχαίαν έλληνιχήν (*) ΐνα λέγωσινδτι είναι άπόγο- 
νοι τών Ελλήνων, διδασκονται την πάτριον ίστορίαν των, ΐνα έ- 
χωσιν αιτίαν νά χαυχώνται. Εκπαιδεύονται, έν ένΐ, έκ μόνη; πε- 
ριεργεια; καί δεικνύουν την αύτην σπουδήν να έπαναλέγουν δ,τι 
έμαθον, καί νά μανθάνουν δ,τι άγνοοΟν.

Μίαν ήμέραν, ένθυμοϋμαι, μετά μακράν έκδρομήν εί; τά ορη

(* ) Δ υ στυ χ ώ ; « ϋ τ ο  εΐνκι άλτ,Οϊ'ς,

*νή; Αρκαδία;, οί άγωγιάται μα;, οΐτινε; έχασαν τδν δρόμον, 
μδ; έφεραν είς κώμην τινά άπόκρημνον και άπόκεντρον. 01 κά
τοικοι δέν ένθυμοΰντο νά είδον εύρωπαΐκδν ένδυμα. Μόλις ές-αθ» 
μεύσαμεν εί; τήν πλατείαν, καί δ δημοδιδάσκαλο; προσήλθε νά 
μάς προσφέρη τά; έκδουλεύσει; του, καί έν τώ μεταξύ, μά; διη- 
γήθη δλην την μυθολογίαν του μέρου;.

«Τδ δρο; έκέΐνδ τδ χιονοσκεπές, έλεγεν, είναι ή Κυλλήνη, δ
που έγεννήθη δ Ερμής. Εδώ, βρέφος ών, έκλεψε τούς βόας τοϋ 
Απόλλωνος κα'ι ύπέκλεψε συνάμα τήν φαρέτραν του, κλπ.

Αφού δέ έτελείωσεν ήθέλησε νά έρωτηση καί ήμάς. Ολη ή νεο
λαία τοΰ χωρίου ηκουε μετά προσοχής τάς αποκρίσεις μου, θέ- 
λουσα νά μανθάνη. Επρεπε νά είπώ εί; αύτού; περί Γαλλία;, 
αεροστάτων, ποταμών, σιδηροδρόμων, περί ’Αγγλία;, Αμερική; 
καί έξόχω; περί Καλλιφορνία;. Η περιέργειά των δέν 5ιτον δλω; 
άνίδεο;, καί αύταί των αί έρωτήσει; έδείκνυον, δτι έγνώριζον 
πολλά τινα. Ηκουον καί μετέδιδον τά; απαντήσει; μου εί; έκεί
νου; δσοι, μακράν δντε;, δέν ήδόναντιι νά μ’ ακούσουν. Ουτω θά 
ήκροώντο τδν Ηρόδοτον, δτε διηγείτο τά θαυμάσια τής Αίγύπτου 
καί τών ’Ινδιών εί;τδν λαδν τούτον τδν ζυμωμένον έξ άγχινοίας
κα& περιεργείας.

Γνωστδν πόσον οί Ελληνες ήγάπων, άπδ αύτών τών δμηρικών 
χρόνων, τήν ισότητα. 0  άπλούστερος τών στρατιωτών ώμίλειμέ 
θάρρος πρδς τδν

δνακτ’ άνδρών Αγαμέμνονα.
Κα'ι πρδς αύτούς τούς δούλους οί κύριοι έφέροντο έπιεικώς δ 

Εύμαιος ήσπάζετο, ώ; οικείο;, τδν όδυσσέα.
Ούδέποτε έλεγον τδ 'Υ μ ε ίς , αποτεινόμενοι πρδς άλλον, άλλά 

τδ Σ ύ, δπερ, εύτκχώ;, καί σήμερον ακούει;.
Εί; Αθήνα; ητο »όμμα άριστοκρατικδν, άλλά δέν ύπήρχεν α- 

ριστοκρατεία, ώ; οΰτε σήμερον ύπάρχει. Μανθάνομεν έκ τοΰ 
’Αριστοφάνου; τίνι τρόπω, κατά τού; χρόνου; του, δ λαδ; έφε- 
ρετο πρδ; τού; άρχοντά; του, τού; ρήτορα;, τού; φιλοσόφου; του. 

Καί σήμερον έτι, δταν ύπουργός τις διέρχεται τήν όδδν τοι»



'Έζμοΰ, μεταβαίνων εί; τδ Παλάτιον, 6 παντοπώλης ή δ κου- 
ρευ; τοΰ φωνάζει αξιόλογα* « ’Αγαπητέ, άσχημα ποΰ μα; κυ- 
κυβερνφς».

0  Τπουργός δε άπαντόί.
— Είναι φανερόν, δτι κρατείς τήν γάτα άπδ τήν οΰρά.
Τδ σύνταγμα δέν αναγνωρίζει ούτε τιτλοφορίαν, ούτε εύγε- 

νείας διακρίσεις, και πράττει άριστα.
Ομως, εί; τα; αίθούσα; των Παρισίων, ακούει τ ι; καλούμ,ενον 

ενίοτε Ελληνα διά τοϋ τίτλου τοΰ Πρίγκηπο;, καί οί Ελληνες 
κόμητε; είναι κοινοί εί; τά ξενοδοχεία μα;.

Τινες τών Ελλήνων κομητών διινατδν νά ηναι τωόντι κόμη· 
τε;, ει καί άγορασαντε; τήν προσηγορίαν παρά τών £Ενετών, 
άλλ ανήκουν εί; την *Επτάνησον, ήτις δέν ανήκει εί; τήν Ελευ- 
Οέοαν *Ελλαδα. Οί δε πρίγκηπε; δέν εχουσι τήν (5ίζαντων εί; 
ουδεν αριστοκρατικόν δενδρον, και έτιτλοφορήθησαν μόνοι των 
την τιτλοφορίαν ταύτην. Οί 4Ελληνοπρίγκηπε;, εχουσι δύο εΐ- 
δών επισκεπτήρια γραμματια' έπί τών μέν έχουν τυπωμένον' 
Ιωάννη;, Κωνσταντίνο;, Μιχαήλ X. . . έπί τών δέ δ Πρίγ
κηψ X. . . Τα μεν χρησιμεύουν διά τά ; έλληνικάς οικία;, τά 
δέ διά τούς εύαπατήτους Ευρωπαίου;.

Οί Ελληνε; έχουν δύο πολιτικά; άρετά;, τήν αγάπην τή; ε
λευθερία; καί τήν αγάπην τή; ίσότητος* προσθετέον καί τρίτην 
αρετήν, τδν πατριωτισμόν.

Βεβαιω;, ή άγαπη τών Ελλήνων πρδ; τδν τόπον των δέν εί
ναι αμέτοχο; ματαιότητος, και πλανώνται πλάνην παράδοξον πε
ρί τή; μεγίστη; σημασία; τή; Ελλάδος. Κατά τή; ιδέαν των, 
δλα τά συμβάντα τή; Ευρώπη; έχουν τήν Ελλάδα κέντρον και 
σκοπον. 6ν Γαλλία έγένετο έπανάστασις μόνον καί μόνον ϊνα 
χορηγησ») αρθρα άξειοσημειωτα εί; τού; δημοσιογράφου; τών 
Αθηνών, ύ  ’Αγγλία προεκήρυξε γενικήν έκθεσιν,ΐνα ή έλλάς έ- 
πιδειξιρ τα προϊόντα τη;. 0  Αΰτοκράτ&>ρ Νικόλαο; έποφθαλμι^ 
την Κωνσταντινούπολιν, ινα τήν δωρήση εϊς τού; Ελληνας. 6  
ελληνικός λαος είναι δ πρώτος λαός τής γή;. Είναι αύτός και

άλλος δέν είναι. Η Ελλάς δέν εχει τήν δμοίαν της....................
’Αλλά τδ φιλόπατρι τών Ελλήνων φθάνει καί μέχρι τής 

ανδρείας, τή; γενναιότητο;; φέρει τδν Ελληνα εί; τδ πεδίο» 
τή; μ ά χ η ί Τοΰτο είναι ζήτημα, ΐπήρξεν εποχή, δτε έν Ευ
ρώπη έφρόνουν δτι πδ; Ελλην ήτο καί ενα; ήρωα;. Ηκουσα γη
ραιού; τινά; στρατιώτα; μα; νά βεβαιώνουν δτι δλοι είναι δει
λοί, άλλά πιστεύω, μάλλον, δτι ή ανδρεία των είναι εμφρωνκαί 
έσκεμμένη. Δέν άγαποΰν νά εκτίθενται δωρεάν. 6  Ελλην δέν 
έγεννήθη διά τδν πόλεμον, δσον καί αν καυχαται. Τδν Ξέρξην 
έν Σαλαμϊνι δέν κατεναυμάχησεν δ Ελληνικό; στόλο;, άλλ’ είς 
άνήρ> δ Θεμιστοκλή;.

6  Ηρόδοτο; διηγείται, δτι οί Ελληνε; δέν ήθελον νά πολε- 
μήσωσιν, άλλά φωνή τις ήκούσθη εϊς τού; αιθέρα; λέγουσα «Α- 
»νανδροι1 πότε παύσεσθε φεύγοντε; τήν μάχην;»

’Αλλ’ αν δ Ελλην δέν έγεννήθη διά τά; μάχα;, έγεννήθη >ιάν 
διά τήν γεωργίαν; Οί ίδιοι λέγουν δχι, και πιστεύω, δτι έχουν 
δίκαιον κατά τοΰτο. ή  γεωργία απαιτεί μείζονα ύπομονήν, καί 
έπιμονήν, ή δσην ποτέ είχον οί Ελληνε;. ’Αγαποΰν τά μα
κρινά ταξείδια, τάς τολμηρά; καί τυχηρά; επιχειρήσει;. 0  
Ελλην εύρίσκεται εί; τδ στοιχεϊόν του, ίστάμενο; εϊ; τά πρόθυ
ρα τοΰ εμπορικού του, :ή έπί τοΰ καταστρώματο; τοϋ πλοίου 
του. Καθήμενο;, άρέσκεται νά γαυριόί, νά καμακώνεται. ’Ορθιος 
θαυμάζει μόνο; του τήν χάριν του* άλλά δέν άνέχεται νά κλίν») 
πρδ; τδν γήν.

νΑλλο χαρακτηριστικόν τοΰ Ελληνος είναι ή ροπή του εϊ; τδ 
πωλεϊν παν δ,τι εχει. Πωλεϊ διά νά λάβΐ) χρήματα, πωλεϊ διά 
τήν εΰχαρίστησιν νά πωλήσ^. Ανάπαντήσ^ς τινά καθ’ δδόν καί 
ζητήσιρςνά σοί πωλήσΐ} τά ύποδύματά του, έσο σχεδόν βέβαιο;, 
δτι δέν θά σοί άρνηθή τήν αϊτησίν σου, άμα τφ προσφέρεις 
ουμφέρουσαν τιμήν, ής δέ άγαπ$ νά πωλ^ δ,τι εχει, άγαπόίκαί 
ν’άγοράζη ο,τι βλέπει επάνω σου,εί; τάς χεΐρά; σου.Ουτω; ήμέραν 
τινά, έν Σπάρτη, έλθών τις νά μέ φέρϊΐ νομίσματα πρό; αγοράν, 
ήθέλησε ν’ άγοράστρ τό μελανοδοχεΐόν μου . . . .  άν τοΰ έσύμφερί,



r
Υ ·

Τά ερ,παλίν τοΰ Ελληνικού χαρακτηρος. 

(Revers de la medaille).

Σπανίω; Οπάρχει άρετή μή εχουσα καϊ τήν αντίθετον κακίαν, 
καί παν νόμισμα εχει τό εμπαλιν μέρος αύτοΰ.

0  ερω; τ5ίς Ελευθερίας παρ’ Ελλησιν’ Ιχει έν έαυτφ τήν άψη- 
φΐσίαν τών νόμων κα'ι πάσης νομίμου εξουσίας (*). 0 δε ερως 
τής ίσότητο; διαδηλοϋται πολλάκι; διά φθόνου άγριου προς πάντα 
άλλον ύψοάμενον είς τιμάς καϊ άζιώματα. 0  στενός πατριωτι
σμός απολήγει είς εγωισμόν, καί 6 Κερδώος έρμης είναι καϊ Ερ
μής δ πανούργος.

0  αύτδς φθόνος, δστι; ύπηγόρευεν άλλοτε τόν όστοαχισμόν, 
προγράφει σήμερον πάντα άνθρωπον κατά τι άνώτερον. Οί μέν 
δολοφονούνται έν μαχαίρι, οί δέ φονεύονται διά τής κακολο-

/ * f «γιας. Ερωτησον Ελληνα περϊ τών μεγάλων ονομάτων τής πατρί
δος του και καθ όλων εχει νά είπή κακόν, ό μέν ητο προδότης, δ 
δε είναι κλέπτης, δ δέ δολοφόνος, καί δέν ύπάρχει Ελλην, οδ 
τί> δνομα νά μένη άκηλίδωτον έν Ελλάδι.

Συγκεφαλαιώ είς δλίγας λέξεις τά περί τοϋ ήθους καί να-
α

ρακτήοο ; του Ε λληνος.

0 Ελλϊΐν είναι νευρώδης, ζωηρός, νηφάλιος, εαφρων, άγχί- 
νους, καί υπερήφανος έπϊ τοΐς πλεονεκτήμασί του τοΰτοις.

ΐπεραγαπ^ την έλευθερίαν, τήν ισότητα, τήν πατρίδα του* 
άλλ είναι ένταυτφ φθονερος, έγω£στή;,ούχϊ λίαν ευσυνείδητος, καί 
έχθρό; τής πειθαρχίας καϊ τή; έργασίας τών χειρών. Τελευταΐον, 
έν διαστηματι είκοσι καί πέντε έτών δ πληθυσμός τοϋ βασιλείου 
ουδεμιαν ελαβεν αυ^ησιν, δπερ τό λυπηρότερον πάντων.

( ) Σ . Μ. Κ «ι κατ* τοΰτο παραλογίζίται, καβώ; καί εί; πολλά άλλα, δ γεν- 
νά£α;.

δ '.

'Α γγλο ι καί Έλληνες.

Τα αισθήματα τών Ελλήνων πρός τους λαούς τής Δόσεως, καί 
Ιδίως πρός τούς προς-άτας των,δέν είναι ευχολοννά διαγνωσθώσιν. 
Λν Ελλην τις ίδή Γάλλον, τφ  λέγει, δτι τρέφει πρός αύτόν άπε- 
ριόριστον αγάπην, διότι είναι γενναίος* αν Αγγλον, τόν θαυμά
ζει, διότι είναι ναυτικός, ώς αύτδν* άν Ρώσσον, δτι τόν λατρϊύει, 
διότι είναι δρθόδοξος. Αν Γερμανόν, δτι τόν σέβεται, διότι είναι 
πολυμαθής.

Κατα βάθος ομως αί διαβεβαιώσεις αδται άποκρύπτουσι πολ- 
λην πρός δλου; αδιαφορίαν, ούχί άμέτοχον καί μίσους τινός. 0  
Ελλην άγαπα δλους, διά νά τούς κλέπτη. (*) Νομίζει ατιμίαν 
του, άν άποδίδων σοι τό Υπόλοιπον ένός γαλλικού, δέν σο'ι κρα- 
τήση τί περιπλεον. Ολίγιστοι Αγγλοι διαμένουν έν τή Ελευθέρα 
Ελλάδι* άλλ’ ή ’Αγγλία είναι προστάτις τής Επτανήσου κα'ι ίι 
προσπέλασις τών Αγγλων καί τών Ελλήνων, τών δυο λαών τής 
γής τών μάλλον περιφιλαιίτων, είναι λίαν τί περίεργον,

Δέν πρόκειται ενταύθα νά έξετάσωμεν, έάν οί ’’Αγγλοι ώφέ- 
λησαν τους ’ίονίους, δσον ήδύναντο. Αλλά τό βέβαιον είναι, δτι 
ή Κέρκυρα διά τοίις Αγγλους κατέχει στρατηγικήν θέσιν, δποίαν 
ή Μελί τη καϊ ή Γιβραλταρη· Επίσης δέ είναι βέβαιον καί 
καταφανές, οτι εις Κέρκυραν καϊ τάς λοιπάς Ιξ νήσους ή καλλιέρ
γεια τής γής είναι ακμαία, δσον είς ούδένα τών νομών τής βλλά- 
δος (*) δπάρχουσιν αμαξιτοί δδο'ι, ατμόπλοια πρός συγκοινωνίαν. 
Εντεύθεν, ηθελεν Υποθέσει τ ι;, δτι οί Επτανήσιοι Εχουν τήν αύ
την εύχαρίστησιν νά διοικώνται παρά τών Αγγλων, δσην οί Αγ
γλοι νά κρατώσιν ύπό τήν προστασίαν των τά; νήσου;. Απάτη!

όμω; οί Ιόνιοι δέν βλεμαιένουν κατά τών Αγγλων. ’Ανάγκης 
τυχουση;, έπανευρίσκουν τά χαριέντα έκεΐνα μειδιάματα, τάς εύ-

( ) Δεν ομοιάζει κατα τοΰτο τά πολιτισμένα εθνη τ ι ;  Δύσεω;, καί μάρτυρε; 
όσοι ξένοι περαιγιίθιισαν Σ. Μ.

(*) Σ. Μ. Grazie del avviso!
(TOM. Α'. ΦΪΛ. ΐ ί . )  23



φυεΐς εχείνας κολακείας, δποία; οί Γραικύλλοι τών χρόνων τοδ 
Αύγούς-ου έδαψίλευον εί; του; ί>ωμαίου;. Είδον αυξουσαν ένΚερ- 
κύρα γενεάν κομψή; νεολαία;,ήτι; προσπαθεί νά λησμονήση τήν 
Ελληνικήν καί νά μάθ»ι την Αγγλικήν, ήτι; 6ποτονθορίζγ» τό God 
save the Queen, ήτι; κείρει τό περιγένειον έν είδει ψήκτρα;,, 
καί αν ητο δυνατόν, έπεθύμει νά τοΰ δώσϊΐ χρώμα ξανθοκόκκι- 
νον. Και δμω;, οί Αγγλοι μισοΟνται παρ’ δλων, εξαιρέσει τών 
φρονίμων καί πολιτικών άνδρών, οΐτινε; δεν είναι οί πολλοί είς 
την Επτάνησον. ’Αληθέ; δτι οί νΑγγλοι είναι τρομερώ; 'Αγγλοι. 
Ε'; τούτων, γνήσιο; φιλέλλην καί τά πλεΐστα εύεργετήσα; τά ; 
νήσους, δ Αόρδο; * * * δστι; ώμίλει τά έλληνικά, ώ ; δ Κ. Χάζ 
ή δ Κ. Αενορμάν, ήρώτα ποτέ ’ΐόνιον, έάν ευρίσκει τι πλημμε- 
λέ; εί; τήν δμιλίαν του.— Μάλιστα, άπεκρίΟη δ Ελλην, ή προ
φορά σου Εχει πάντοτέ τι Αγγλικόν.— "Ισια ίσ ια ,  τοΰτο θέλω 
κ’ έγώ* θέλω νά φαίνωμαί πώ; είμαι Ά γγλος, άπήντησεν δ φιλ- 
λέλην, δμιλών και τά έλληνικά.

Ε τ ε ρ ο ; ’ΐόνιο;,Επεσεν έκ τοϋ ίππου του,εί; τήν δδόν,καί δ ίππο ; 
του επεσεν έπάνω του. Αγγλο; τ ι; περνών μέτ’δχημά του,διατάτ- 
τει τόν ήνιόχον νά ς-αματήσι^ τήν αμαξαν καί τρέχει πρό; τόν κύ
ριον, πρό; 8ν τείνει τίιν χεΐρα. Αλλά σκέψι; τ ι; τόν αναχαιτίζει.

— A re  y o u  a  g en tlem an ? έρωτ$, καί πληροφορηθεί;, δ η  

ό πεσών ήτο δ Κ. Δάνδολο;, δστις έν τή γενε$ αύτοΰ συγκατα
λέγει δούκας τής Βενετία;, τοΰ δίδει τήν χεΐρα καί τόν ανεγείρει.

Οί "Αγγλοι δλίγην Εχουν προσπάθειαν νά πλησιάσωσι πρός 
τού; Ελληνα;, καί οί Ελληνε;, έκτό; τή; προμνησθείση; έξαιρέ- 
βεω;, δέν πράττουν άλλο ή τό πώ ; νά μακρύνωνται άπό τών 
νΑγγλων. f  πάρχουσι ύπηρεσίαι τινέ; δπου συγκάθηνται αί δύο 
φυλαί* εί; τό άνώτατον Συαβούλιον έδρεύουν έξ ήμισεία; ’Αγ
γλοι καί Ελληνε;. Ναί μέν, οί δικασταί είναι συνάδελφοι, άλλά 
δέν είναι καί ίσοι. 0  δικαστής Ελλην τοΰ Συμβουλίου τούτου 
λαμβάνει 6 χιλ. φράγ. μισθόν, δ δέ ’’Αγγλος 25 χιλ!

ΚΑΛΛΙΑΣ.

Μ Ε Λ ΙΚ Η  ΔΟΚΙΜΙΟΝ.

(Συνέχει* και τέλος ϊδε φυλλ. Ζ\ σελ. 292)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ '.

Π ερί ηοΛ ιτισμον των Κ ερκυρα ίω ν άπό τής εποχής 

έκείνης α χρ ι τής ήδη Χηζάσης εκατονταετίας.

ΠρΙν είπωμεν περί πολιτισμοΰ τής Κερκύρας εις αύτήν τήν 
τρίτην έποχήν, συμβάλλει πρώτον νά θεωρήσωμεν έν (5ιπή οφ
θαλμού τά αίτια τής έπιδόσεως καί τοΰ πολιτισμοΰ τής Ελλά
δος πρός δέ καί τά τοΰ καταβιβασμοΰ τής αύτής καί τά τής 
έκπτώσεως.

Οί Ελληνες εύδιάθετοι έκ φύσεως πρός τό έλεύθερον καί ανε
ξάρτητον ζ^ν, συνέστησαν καί διοίκησιν Ισόνομον πρός πάντας 
καί ύπό τοιώδε συστήματι πολιτείας, έν ώ διατηρείται τό δι
καίωμα έκάστου καί έπιστηρίζεται ή αρετή καί τό δίκαιον, ού
δέ δι’ άλλο τι ύπενδίδοντος ένός πολίτου πρός τόν Ετερον είμή 
διά τήν άξίωσιν καί τήν φρόνησιν, δ Ερως τής πατρίδος και ή 
κοινή ωφέλεια ησαν οί καθ’ αύτό χαρακτήρες δλων τών λαών 
τής Ελλάδος' ούτως έχόντων τών πραγμάτων, οί Ελληνες μέ 
τοιαύτην κλίσιν άνήγοντο εί; τήν ύψηλήν ίδέαν τών πολιτικών 
καί πολεμικών αρετών καί είς τά εύγενή καί γενναία φρονήμα
τα καταφρονοΰντες τήν εύτέλειαν και τό χαμερπές καί τών δια
νοημάτων καί τών πράξεων.

Διά τών τοιούτων μέσων ή Ελλάς, καί τοι στενή κατά τήν το
πικήν Εκτασιν καί τόν πληθυσμόν, νικόί δμως τήν μεγάλην κατά 
τόν χρόνον έκεΐνον καί φοβεράν δύναμιν τής Περσίδος, άπαλ- 
λάττουσα τή; Ασιατική; δουλεία; τήν Ευρώπην καί, γενομέ- 
νη δημιουργό; παντοία; έφευρέσεω;, ανάγει αύτήν εί; τοσοΰ- 
τονύψηλόν βαθμόν τελειότητο; καί ύπεροχή;, ώστε, καταδικά- 
ζουσα, ώ ; είπεΐν, τά ; έφεξή; ηλικία; είν τήν άίδιον ανάγκην τή ; 
μιμήσεω;, άφαιρεΐ τούτων πασαν έλπίδα νά ύπερβάλωσι ποτέ τά
τών Ελλήνων, έπιδιδοΰσα ένταυτώ μέ ταχύτητα εϊς τάς ακριβείς

28*



λεγομένας έπιστήμα;, είς τε τάς φυσικάς καί τήν Ιστορίαν τής 
φύσεως καί είς τάς ήθικάς καί πο>ιτικ.άς κτλ. καί προάγουσα 
τούς έπιφανεστάτους διά παντδς άνδρας έκείνους, διδάσκει τέως 
τδν πολιτισμόν τούς Ρωμαίους καί σύμπαντα τά άλλα έθνη.

έπειδή δέ ούδέν μόνιμον τών ανθρωπίνων θεμελιώσεων καν- · 
τδ παν, προϊόντος τοΰ χρόνου, άλλοιοΰται, μόνων έξηρημένων 
τών νόμων τής φύσεως, ούτως είσαχθεΐσα παρά τοΐς Ελλησιν ή 
διαφωνία κατέστησε ταχέως ασθενές παν αίσθημα έλευθερίας, α
ρετής, ερωτος πατρίδος καί εφερεν ολίγον κατ’ δλίγον τήν πα
νουργίαν, τήν φιλαργυρίαν, τήν κολακείαν, τί) ψεΰδος καί τήν 
ταπείνωσιν.

Φίλιππος δ Μακεδών, βλέπων διηρημένους ουτω τούς Ελλη
νας καί έκπεπτωκότας τήςπροτέρας των καταστάσεως, έσχεδία- 
σε νά τούς ύποτάξη εις τήν Ιδίαν του άρχήν μεταχειριζόμενος 
έπιδεξίο>ς δτε μέν τδν χρυσδν, δτέ δέ τήν πανουργίαν, τήν δύ- 
ναμιν καί τήν απιστίαν, δι’ ών συνηργησε νά αύξήση παρ’ αύ— 
τοΐς, τδ σχίσμα, ή κακία καί ίι φθορά τοΰ ήθους.

01 Ελληνες, μή σώζοντες πλέον τδ ηθος καϊ τήν αρετήν τών 
Ιδίων προγόνων, εϊς $ν έπεστηρίζοντο, ώςείς βάσιν, οί νόμοι 
των, έξέπεσον άπδ τήν πολιτικήν των διοίκησιν, ητις έπεσεν, ώς 
τά οικοδομήματα κατασκαφέντων τών θεμελίων, καϊ οί από
γονοι τών νικητών τής Περσίας έκλιναν τδν αύχένα ύπδ τδν ζυ- 
γδν τών διαδόχων τοΰ’Αλεξάνδρου, ή  ’Αχαϊκή συμμαχία τείνου- 
σα πρδς τήν νέαν ένωσιν τών Ελλήνων και πρδς άπαλλαγήν τής 
δουλείας των, ’έλαβε διαστροφήν τοΰ σκοποΰ διά τήν δυστρο
πίαν καϊ τδν φθόνον τών λοιπών λαών, έξ ών έμποδίσθη ή έλπι- 
ζομένη εύτυχής αύτής έκβασις, καϊ εφεξής τετυφλωμένοι άπδ τά 
πάθη καϊ άπδ τήν ασυμφωνίαν, προσκαλουσιν είς τήν ιδίαν των 
επικράτειαν τά δπλα τών Ρωμαίων, οΐτινες, ωφελούμενοι άπδ 
τδν εμφύλιον πόλεμον καί άπδ τήν τύφλωσιν τών Ελλήνων, τούς 
ύπέταξαν είς τήν εξουσίαν των. 0  ζυγδς τών ίωμαίων ταπεινοί 
τούς Ελληνας πολλφ μάλλον η εκείνος τών διαδόχων τοΰ ’Α* 
λεξάνδρου, οΐτινες ησαν τοΰ αύτοΰ γένους. ’Αλλ’ οί δεσπόται>

τών έλλήνων,γενόμενοι μαθηταϊ αύτών, τούς μετήρχοντο έπειτα 
μέ έπιεικέστερδν τινα τρόπον. 01 Ρωμαίοι δέ, διά σφάλματα βα
ρύτερα άπδ τά τών Ελλήνων άπολέσαντες τήν έλευθερίαν, έκλι
ναν δπδτδν ζυγδν τών Καισάρων, καί fi τοιαύτη μεταβολή παν- 
τάπασιν έναντία είς τούς Ελληνας, έπάγει είς αύτούς κατά- 
στασιν πολλώ χειροτέραν κατά λόγον τής κακίας, τής θρασύ- 
τητος καί τής τυραννίας τών διαδόχων τοΰ Αύγούστου. Η δέ είς 
Βυζάντιον μετακομιδή τής Αύτοκρατορίας τών Ρωμαίων δέν 
συνέτεινεν ούδ’ δπωσοΰν είς άποκατάστασιν τών Ελλήνων, έκπε- 
πτωκότων 3$η ώς πρδς τά έφευρέματα καϊ έπιστημας διά τήν 
προηγηθεΐσαν δουλείαν καί ταπείνωσιν.

Αλλά καϊ ούτως έχόντων τών πραγμάτων, έν φ  τοιαύτη εκ- 
πτωσις έφαίνετο δτι έπαπειλεΐ κατά τών Ελλήνων ζόφον καί 
άχλύν άμαθείας, δμως δέ κατά καιρούς διέπρεψαν τόσφ λαμ
προί δνδρες ευ πεφυκότες πρδς τδ δψος καί τήν δεινότητα, ώς-ε 
ή Ελλάς ήθελεν ίδει έξ ύποστροφής τούς περιβοήτους έκείνους αρ
χαίους είς τάς έπιστημας καί είς τά γράμματα, εί μή, δλιγω- 
ροΰντες καί πρδς ούδέν θέμενοι τήν ματαιότητα κ*1 τδ εύμετά- 
βλητον τών άνθρωπίνων πραγμάτων, έτρεπον δλην των τήν εύ- 
φυΐαν είς τήν περιποίησιν ύπερτέρων αληθειών καί τήςθεοπνεύ- 
στου φιλοσοφίας" ουτε έξέλειψαν άπδ τούς Ελληνας έπί τών Αύ- 
τοκρατόρων τής Κωνσταντινουπόλεως τά γράμματα καί ή θύ» 
ραθεν γνώσις τών προγόνων των, άλλά μετά τήν πτώσιν τής 
Αύτοκρατορίας τών Ρωμαίωνοί σοφοί τής Ελλάδος, έγκαταλιπόν- 
τες τήν πατρίδα των, μετεκόμισαν είς τήν Ιταλίαν τά γράμματα 
καί τάς έπιστημας, τδ δέ γένος, τεθλιμμένον κατά κράτος ύπδ 
τδν τοιοΰτον κατεδαφισμδν, έκληρονόμησε μετά τής δουλειάς την 
πενίαν καί τήν σκοτεινήν αμάθειαν, πάλιν δοομήσαν αυθις είς την 
νηπιότητα, είς ?,ν ίσαν τά λοιπά τής Εύρώπης έθνη πρδ τής ά- 
ναγεννησεως τών γραμμάτων. Αλλ έπανακάμψωμεν είς τους 
Κερκυραίους.

όσα αίτια συμβάλλουσι πρδς τδν πολιτισμδν καί την ευτυ
χίαν τών άλλοιν λαών τής Ελλάδος, τά αύτά συμβάλλουσι καί



διά τοΰ; Κερκυραίου;, ώ ; έν γένει εϊ τι φέρει εί; ασθένειαν καί 
Ικπτωσιν έκείνου;, άποτελεϊ τά αύτά και εί; τούτου;. 01 Κερ- 
κυραΐοι ύπέφερον τά ; αύτά; μεταβολά; σχεδδν καί τά ; δυστυ
χίας τδν άλλων λαών τή; Ελλάδο; άπδ τήν έπιδρομήν των βαρ
βάρων, οί όποιοι διέφθειραν πολλάκι; λαφυραγωγοϋντε; τίιν έλ - 
λάδα, καί οί δεσπόται καταδοιιλωταί τδν άλλων έλληνων κατέ- 
θλϊψαν διά πολλδν αιώνων τού; Κερκυραίου;. Απέσεισαν δέ τδν 
ζυγδν τδν βασιλέων τή; Νεαπόλεω;, κυριευόντων τή ; Κερκύρας 
δλίγον τινά χρόνον, καί άποφυγόντε; την τυραννίαν τδν βαρβά
ρων, παρεδόθησαν έκούσιοι εί; τού; Ενετούς κατά τύ 1386 ετος.

Οί Ενετοί την περίοδον τεσσάρων αιώνων έχοντες τύ κράτο;, 
δέν επραξάν τι πρδ; βελτίωσιν ούτε τή; φυσική;, ούτε τή; ηθικής 
καταστάσεως τής Κερκύρας, άλλά μετεχειρίσθησαν έξ έναντίας 
παν μέσον τυραννικδν νά άδυνατίσωσι καί νά ταπεινώσωσι τούς 
λαούς, περιποιούμενοι το σχίσμα τδν κατοίκων καί διά τοϋ ώτα- 
χουσμοϋ άφαιρούντε; τδν πολιτδν την άμοιβαίαν πίς·ιν' έξαπέ- 
οτελλον ώς έπί το πλεϊστον τούς μάλλον ένδεεϊς καί φαυλοβιω- 
τέρους εύπατρίδα;, νά πλουτίζωνται άπδ την δαπάνην τών Κερ
κυραίων, πωλοϋντες έπί μείζονι προσφορά την δικαιοσύνην. Ου
τω τά άμαρτηματα πληθύνονται άτιμώρητα καί τών κατοίκων 
τύ ηθος διαφθείρεται ετι καί μάλλον’ δέν έφρόντισαν παντελώς 
νά είσάξουν ουτε τήν καλήν γεωργικήν, ούτε τύ έμπόριον, ούδ  ̂
ότιοϋν άλλο έπιτέχνασμα, μη διανοηθέντες ποτέ νά ανακαλέ
σουν εις την πάτριον γην τάς τέχνας, τά γράμματα καί τίιν φ ι
λοσοφίαν' δ σωζόμενο; τότε όλίγος φωτισμδ; τών Ελληνικών 
γραμμάτων άπεσβέσθη δλος ολίγον κατ’δλίγον. 01 δέ κρατούντες, 
έπιμένοντε; είν την τυραννικήν πολιτικήν των νά κατέχωσιν είς 
την αμάθειαν καί είς τδν λήθαργον τούς δυστυχείς Γραικούς τής 
Κερκύρας διά 400 έτών, ού μόνον δέν ήθέλησαν πώποτε νά συ- 
στήσωσι δημόσια διδασκαλεία, άλλά σκοποϋντε; νά φέρωσι πά
λιν εϊς την νηπιότητα καί είς το ούδέν το πλεϊστον μέρος τών 
κατοίκων, άγνοοΰν καί το ίταλικδν ιδίωμα, δέν μετέφρασαν ού
τε τούς νόμου; των είς τδ άπλοϋν Ελληνιχδν, καταδικάζοντες

οδτως δλον σχεδδν τδ πλήθος νά μένιρ βάρβαρον, έπειδη δ πε
ρισσότερος άριθμδς τών χατοίχων τής πόλεως, τών προαστείων 
χαί τοΰ άγροΰ έβυθίσθησαν είς τδ σκότος τής άμαθείας, ώς καί 
οί άλλοι λαοί τή; Ελλάδο;. όλίγος άριθμδς τών κατοίκων τής 

- πόλεως, τών έξόχων τού τόπου έκδιδάσκονται τίιν Ιταλικήν διά
λεκτον πρδ; γνώσιν τών ένετείων νόμων, καί πρδ; έκπλήρωσιν 
αξιωμάτων τινδν ύπδ τήν έπαγρυπνίαν τών διοικούντων, χαί 
προσεγγίζοντε; τούς Ενετούς μάλλον τών άλλων, λαμβάνουσιν 
άναγχαίως μετοχήν χαί άπδ τά ηθη χαί άπδ τά ελαττώματα 
των. Ενιοι τούτων έξαποστέλλουσι τούς υίούς των είς την Ιτα
λίαν, οΐτινες έχπαιδεύονται 9) τά τών νόμων, ή τίιν Ιατρικήν, χαΐ 
έπιστρέφοντες είς την πατρίδα, μετέρχονται τά έπαγγέλματά 
των' μεταξύ δέ τούτων πολλοί έκπαιδευθέντες τά τών νόμων, 
δντες Ικανοί έκ φύσεως νά γένωσι ρήτορες δεξιοί, ύπδ τδ κράτος 
τών Ενετών έγένοντο οί πλείονες λάλοι, μεγαλορρημονες καί ϊ -  
παινούντες τά έκείνων. έν  γένει δέ η γλώσσα καί τα ηθη τών 
'Ενετών συνέτειναν νά αμελήσουν την σπουδήν τών έλληνικών 
γραμμάτων, ώστε διά τούτους ησαν ξένοι δ Ομηρο;, δ Πίνδαρο;, 
δ Σοφοκλή;, δ Θουχιδίδη;, ό Δημοσθένη; χαί οί άλλοι μεγάλοι 
συγγράφει; Ελληνες. Η άνάγνωσις βιβλίων, ώς έπί τδ πλείςον 
Ιταλικών, δέν έφερεν είς αύτούς δσην ώφέλειαν ήδύναντο νά λά
βουν άπδ τήν άνάγνωσιν τών έλληνικών άρχετύπων τοϋ δντω; 
ώραίου καί ύψηλοΰ. Μή δντων δημοσίων διδασκαλείων, εχ τών 
άλλων τάξεων τών πολιτών λαλούντων ?ι τδ άπλοΰν τώνΓραι- 
χών ιδίωμα, οί πατέρες πέμπουσι τούς υίούς των είς αλλα χοινα 
σχολεία, δπου διδάσκονται νά άναγινώσχουν τά βιβλία τής έκ- 
χλησία;, άγνοούμενα καί άπδ τού; ιδίου; διδασκάλου;. Τινέ; δι
δάσκαλοι, διδάσκουσι τήν άρχαιαν διάλεκτον, άλλα χατα άτυ- 
χίαν δλίγον τήν σπουδάζουσι. Είναι τέω; καί άλλοι διδάσκον- 
τε; βραχύ τι τή; λατινική; διαλέκτου, τή; Ιταλική;, καί τοϋ μα
θηματικού ύπολογισμοΰ, καί κατά καιρού; έρχονται άπδ τήν Ι
ταλίαν ίκανώ; είδημονε; τών Ιταλικών γραμμάτων, καί διδά- 
σχουσι τού; παίδας τδν μάλλον έξοχων τοϋ τόπου.



Εκ δη τών είρημένων δήλον, δτι ol Κερκυραίοι ύπό την άρχην 
τών Ενετών, δέν ήδυνήθησαν νά άναλάβωσιν, ουτε τέχνας, ουτε 
γράμματα, ουτε έπιστήμας, ούτε έμπόριον, ούτε ναυτικόν, οίκε 
αλλο τι, άφ δσα τους κατέστησαν εύτυχεΐς καί λαμπρούς εϊς τούς 
καλούς καιρούς της Ελλάδος, και οτι, άποφυγόντες τόν φρικώ·  ̂
δη δεσποτισμόν τών βαρβάρων, δεν άπέφυγον Ιν γένει, ούτε τήν 
αμάθειαν, ούτε την ταπείνωσιν τών άλλων λαών τής ‘Ελλάδος.

Εϊς τούτους τούς δυστυχείς καιρούς τής ταπεινώσεως, δλοι 
οί Γραικοί εζησαν,ώς δοΰλοι,χωρίς μεγάλους σκοπούς καί σχέδια, 
Ιρποντες, και ζώντες ίδιοτροπως, ούτε οίκοδομοΰντες, ούτε προά- 
γοντες ουτε μεταδιδοντες τ ί, άλλ έκλυτοι εϊς την δυς·υχίαν, διαιω- 
νιζόμενοι χωρίς να πληθυνωνται'ως·εείς τοιαύτην κατάς·ασιν νήπιό- 
τητος,βαρβαρισμοϋ,άμαθείας καί ληθαργίας,άν ζητή τις νομοθέ- 
τας, πολίτικους,ς·ρατηγους, ποιητας, ρήτορας, φιλοσόφους,τεχνί- 
τας κτλ., οίοι ησαν πάλαι ποτέ είς τούς καλούς καιρούς τής Ελλά
δος, είναι τό αύτό ώς εί έζήτει καταυγάζον φώς έν μέσω πυχνο- 
τάτου σκότους.

Ομως δέ, καθάπερ έν σκότει βαθείας νυκτός, φαίνεται ένίοτε 
χαί παρερχόαενόν τι αδύνατον φέγγος, ουτω καί κατά τούς δυ- 
στυχεις καιρούς τής δουλειάς τής Ελλάδος, ένεφανίσθησαν λαμ
προί τινές άνδρες διά την πολυμάθειαν καί διά τήν γνώσιν τών 
Ελληνικών γραμμάτων μεταξύ τών Ελλήνων τούτων διαχριθέν- 
των έπί τούτοις, άριθμοΰνται εϊς τήν Ελληνικήν βιβλιοθήκην 
Αλβέρτου Φαβρικίου, δεκατέσσαρες Κερκυραίοι, καί ετερος είς 
τόν πρώτον διάλογον τοΰ Γρηγορίου Γυράνδου, ών ιδού τά τε ό
νόματα καί ποιήματα.

Πρώτο;, Αρσένιος Αρχιεπίσκοπος, δστις έζη είς τούς χρόνους 
Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου, πεπαιδευμένος είς τά έλ- 
ληνικα γράμματα, καί είς τήν ευγλωττίαν τοΰ Ιεροΰ βήματος, 
συνθείς πολλά έκκληοιαστικά ποιήματα, έξ ών δύω μόνον σώ- 
ζοντάι άναφερόμενα καί μετακομισθέντα παρά τοΰ Αλλατίου.

Δεύτερος. Γεώργιος Κουφαράς Μητροπολίτης, δστις υπήρξε 
κατά τούς χρόνου; τοΰ Εμμανουήλ Κομνηνοϋ, έξαίρετος διά τήν

σοφίαν του, πολυμάθειαν καί γνώσιν τών Ελλήνικών γραμμά
των" έγραψε περί τών διαφορών τών εκκλησιών, μέ υφος ώραΐον, 
καί κείμενον έγγύς τών αρχαίων.

Τρίτος. Νικόλαος Μητροπολίτης είδημονέστατος τών έλληνι- 
. κών γραμμάτων" συνέγραψε περί Ιερών ύποθέσεων.

Τέταρτος. Νικόλαος Σοφιανός εζη είς τήν ιέ. έκατονταετηρί- 
δα, είδημων τών έλληνικών γραμμάτων καί τής Γεωγραφίας. 
Περιέγραψεν έν Πίνακι τήν Ελλάδα, καί ελαβεν ύπόληψιν εις τήν 
Ρώμην διά τήν μάθησιν καί διά τήν άγχίνοιάν του.

Πέμπτος. Νικόλαος Πετρήΐος έκπαιδευθείς τάς φυσικάς έπι
στήμας καί τά έλληνικά γράμματα, μετέφρασεν είς γλώσσαν λα
τινικήν διάφορα συγγράμματα τών Ελλήνων ιατρών.

Εκτος. Νικόλαος Βούλγαρις, έζη είς τήν ι ς ,  έκατονταετηρίδα 
είδήμων τών έλληνικών γραμμάτων καί τής Θεολογίας, συνέτα
ξε βιβλίον, έπιγραφόμενον Κατήχησις Ιερά.

Εβδομος. Αλέξιος Ραρθοΰρος πρεσβύτερος, έξασκηθείς είς τήν 
εύγλωττίαν τοΰ ίεροΰ βήματος, καί συντάξας λόγους είς τήν 
τεσσαρακονθήμερον, καί πολλάς άλλας ίεράς δμιλίας.

όγδοος. Αντώνιος Επαρχος έζη είς τήν ις  . έκατονταετηρίδα’ 
άνηρ τών έλληνικών γραμμάτων είδημονέστατος καί πολλοΰ ά
ξιος’ έγραψε πεζή καί έν επεσιν ώς φιλόσοφος περί διαφόρων 
ύποκειμένων, καί έδίδαξεν είς τήν Ιταλίαν τά έλλην«ά.

Εννατος. Ματθαίος Αύάριος, κατά τήν αύτήν έκατονταετηρίδα, 
πολυμαθής, καί τών έλληνικών σφόδρα έχόμενος.

Δέκατος. Ιωαννίκιος Καρτάνος πρεσβύτερος,είδήμων τών τε έλ
ληνικών, πάσης ίερας υλης, καί τής Ιατρικής· συνέταξε λόγους καί 
τρία ετερα ποιήματα,ών τό μέν έπιγράφεται, άνθος, τό δεύτερον, 
ίατροσόφιον, τό δέ τρίτον έκθεσις τοΰ θείου καθήκοντος.

Ενδέκατος. Φραγκίσκος Προσαλέντης, πολυμαθέστατος, συν- 
τάξας βιβλίον περί παραδόσεων τών Γραικών.

Δωδέκατος. Μιχαήλ Επαρχος,καλός διδάσκαλος τών έλληνικών 
γραμμάτων συναριθμεΐται μεταξύ τών Γραικών συγγραφέων, 
άλλα δέν μνημονεύεται τι ποίημα τοΰ αύτοϋ.



Δέκατος τρίτος. Πέτρος ’Αρκούδιος Ιερείις, διδάσκαλος τής 
θεολογίας καί τής φιλοσοφίας τής κατ’ αύτδν ών έγκρατέστατος, 
ώς καί τών έλληνικών γραμμάτων. ’Επαγγελλόμενος τδ δόγμα 
τών Λατίνων, έπέμφθη παρά Κλήμεντος ογδόου είς τήν Ρωσσίαν 
νά είρηνεύση σκάνδαλα τινά τής θρησκείας* ελαβεν ύπόληψιν δια 
τήν μάθησιν καί τήν αγχίνοιάν του, άπδ πολλά λαμπρά ύποκεί- 
μενα εϊς τήν Ρώμην, καί συνετάζατο διάφορα ποιήματα περί τών 
διαφορών τών Γραικών καί Λατίνων, καί περί πολλών άλλων ύ- 
ποθέσεων.

Δέκατος τέταρτος. Σκούφος,είδήμων τών έλληνικών, συντάζας 
καί ρητορικήν πραγματείαν.

Δέκατος πέμπτος. ’Αντώνιος Στρατηγδς κατά τάς άρχάς τής 
τελευταίας έκατονταετηρίδος, έκπαιδευθείς τήν κατ’ αύτδν φιλο
σοφίαν, τήν θεολογίαν,καί τά έλληνικά γράμματα' ύπήρξε διδά
σκαλος τοΰ έλληνικοΰ Κωττουνιανοϋ φροτιστηρίου είς τδ Πατά- 
βιον. Δημήτριος Προκόπιος ποιείται μνήμην τούτου είς τδν κατά
λογον τών πολυμαθών Γραικών, έμβεβλημένον είς τήν ελληνικήν 
βιβλιοθήκην τοϋ Φαβρικίου, άλλά δέν άναφέρει τά συγγράματά 
του' έγώ γινώσκω μόνον Ιν έπίγραμμα τούτου, ε&ρισκόμενον εϊς 
τήν έλληνικήν έγκυκλοπαιδείαν.

Παρά τούτους τοίις Κερκυραίους, καί Ιτερον πρεσβύτερον κα- 
λούμενον Μιλιάν, δστις συνέθετο διδαχάς είς τήν τεσσαρακον
θήμερον, καί έδίδαζε τά έλληνικά είς τήν ίταλίαν, πολλοί άλλοι 
Κερκυραΐοι, άνδρες σοφοί καί πολυμαθείς, διδάσκαλοι τών έλλη
νικών, συνέγραψαν περί ποικίλων Ιερών ύποθέσεων, καί πολυ
τρόπου μαθήσεως, άλλά δι’ ελλειψιν καιρού δένήδυνηθην νά έρευ- 
νήσω εις τους συγγραφείς περί τών ποιημάτων αύτών.

Λείπεται νΰν νά εϊπωπερί δύω άλλων Κερκυραίων, ών τά δ- 
νόματα διαβοώνται εϊς δλην τήν Ελλάδα, γνωστά Ετι καί παρά 
τοΐς λογίοις τών πεφωτισμένων έθνών. ’Εννοεί πας τις, δτι δ λό
γος περί Εύγενίου τοΰ Βουλγάρεως καί Νικηφόρου τοΰ Θεοτόκη, 
οΐ δή ύπήρξαν καλωπισμδς τής πατρίδος των, καί παντδς τοϋ 
γένους.

Οί άρτιως εϊρημένοι συμπολΐταί των, έγεννήθησαν σχεδδν δ- 
λοι κατά άτυχίαν είς έποχάς προλήψεων, καί προκαταγνώσεων 
θρησκείας, έπιπολαζουσών ηδη είς πάσαν τήν Ευρώπην, καθ’ 8ν 
χρόνον καί οί νΰν πεπαιδευμένοι λαοί κατεσφάττοντο περί όνομά- 
των καί άκαταλήπτων θεολογικών αμφισβητήσεων' τούτου Ινεκα 
καί οί σοφοί αύτοί Κερκυραΐοι συρόμενοι άπδ τάς κατ’αύτοδς προ- 
καταγνώσεις, κατέβαλον πάσαν εύφυΐαν, πολυμάθειαν, καί πο
λύτιμον εϊδημοσύνην τών έλληνικών γραμμάτων (έξηρημένων 
τινών) πρδς σύνθεσιν βιβλίων, διαιωνιζόντων άλογον ένθουσια- 
σμδν, απόβλητον άπδ τήν άγίαν ημών πίστιν καί διεγειρόν- 
των μίσος καί δρμήν κατ’ άλλήλων μάλλον, ?) φωτισμδν είς τδ 
γένος.

Αλλά καίτοι μή συμβαλόντες πρδς έπίδοσιν τής φιλοσοφίας, 
διέσπειραν δμως είς τδ γένος τήν γνώσιν τών γραμμάτων, συν- 
τείναντες σφόδρα πρδς τήν διατήρησιν τής έλληνικής γλώσσης.

0  δέ Βούλγαρις Εύγένιος καί Νικηφόρος δ Θεοτόκης έγεννή
θησαν είς καιρούς πεφωτισμένους, καθ’ οδς ή φιλοσοφία είς τήν 
Εύρώπην καταπολέμησασα τάς προτογνώσεις, άπεδίωξε τών ί -  
πιστημών τους σχολαστικούς τύπους, καί τά άτοπα καί άνυπό- 
στατα συστήματα,θεμελιώσασα άντί τούτων τήν αναλυτικήν μέ
θοδον προσηλωμένην είς τήν παρατήρησιν καί είς τήν πείραν, δι’ 
ής μεθόδου μεταβαίνουσα άπδ έγνωσμένων τινών είς τά άγνως-α, 
άνακαλύπτει τήν άλήθειαν, καί τάς γενικάς άρχάς τών επιστη
μών" κατά τοΰτον τδν χρόνον καί οί πρώτοι άνδρες τής Γαλλίας 
ωφελούμενοι άπδ τάς ύψηλάς ίδέας Βάκωνος τοΰ Ούερουλαμίου, 
άποφαινομένου τδ άνθρώπινον έπιστητδν ούχί κατά τμήματα 
περιορισμένον άσχετα πρδς άλληλα, άλλά κλάδους ένδς δένδρου, 
συνήθροισαν άμα πάσαν γνώσιν τεχνών, έπιστημών, γραμμάτων, 
κτλ. συνταζάμενοι τδ μέγα ποίημα τής έγκυκλοπαιδείας.

Οί δύω τελευταίοι Κερκυραΐοι, παρέλαβον κ α τ ’ εύτυχίαν τάς 
έπιστήμας καί τά γράμματα διά τής φιλοσοφικής μεθόδου τής 
άναλύσεως, διδ καί σφόδρα έπιδόντες, ύπήρξαν Ικανοί νά συνθέ- 
σωσι ποιήματα ώφελιμώτατα είς δλον τδ γένος.



0  Εύγένιος έξέδωκεν έλληνιστί Ιν ποίημα, καλούμενον παρ" 
αύτοΰ λογική περιέχον δλας τάς άρχάς τής παλαιας καί νεωτέρας 
φιλοσοφίας, την Ιστορίαν τής έπιδόσεως τοΰ Ανθρωπίνου νοδς, 
βαθεϊαν πολυμάθειαν, καί άλλα αναγκαιότατα πρδς φωτισμόν, 
καί έμπνευσιν τής αρετής καί τοΰ εύγενοΟς φρονήματος. Μετέ
φρασε τίιν Ούΐργίλιον έν έξαμέτροις επεσιν έλληνικοΐς, δπου δια
λάμπει ακριβής κρίσις, μετά πλατυτάτης γνώσεως των έλληνικών 
καί λατινικών γραμμάτων, καί άποδείκνυται προφανώς δι’ άναμ- 
φηρίς-ων λόγων,δτι τά λατινικά είναι άντιγραφή καί ίσον τών έλ
ληνικών γραμμάτων* παρά ταΰτα συνετάξατο καί άλλα πολλά σο
φά ποιήματα, καί είς τδ άρχαΐον καί είς τδ ένεστώς έλληνικδν ι
δίωμα, κριθέντα άξια εγκωμίων άπδ τους λογίουςάνδρας, καί ά- 
ποφέροντα τήν εύγνωμοσΰνην όλου τοϋ γένους.

Μεταξύ δέ τούτων, τδ περί ανοχής, έτιμήθη κατ’ έξοχήν πα* 
ρά τών φιλοσόφων τής Εδρώπης’ τέως έπί πολλφ διδάξας είς τήν 
Ελλάδα τήν φιλοσοφίαν διά τής έντελοΟς μεθόδου, διέσπειρε φω- 
τισμδν είς τδ γένος, καταστήσας καί πολλούς άκροατάς του ά- 
ζίους είς τά γράμματα.

0  Θεοτόκης συνέθετο πραγματείαν έλληνιστί περί φυσικής, 
περιέχουσαν τάς θεμελιώδεις άρχάς τής έπιστημης ταύτης, πρδς 
δέ καί δδδν μαθηματικής, κατά τήν μέθοδον τών λαμπρών 
μαθηματικών τής Εύρώπης, καί πολλά άλλα σοφά καί ωφέλιμα 
ποιήματα.

Είσήγαγεν δ πρώτος είς την εύγλωττίαν τοΰ ίεροΰ βήματος 
τάς άρχάς τής φιλοσοφίας κατά τδν Μασσιλών καί άλλους πρε- 
σβυτέρους σοφούς τής Γαλλίας, έδίδαξε τάς φυσικομαθηματικάς 
έπιστήμας είς τήν πατρίδα του, καί είς άλλους τόπους τής Ελ
λάδος, καί κατέστησεν άκροατάς άξιους είς τάς έπιστήμας.

Ουτοι ol δύω λαμπροί άνδρες, είσαγαγόντες οί πρώτοι τήν 
φιλοσοφίαν, τάς έπιστήμας, καί τήν άληθή μέθοδον τής δημοσίου 
κατά τάς έπιστήμας παιδείας είς τήν Ελλάδα, ύπολαμβάνονται 
γενικώς μεταξύ τών έςόχων τοϋ γένούς. Μετά τδ μέσον τήςπα- 
ρελθοΰσης έκατονταε τηρίδο;, πολλοί Κερκυραίοι έπέδωκαν είς

•ca ιταλικά γράμματά, άλλ’ άγνοοΰντες τήν πατρώ“ν φωνήν, δέν 
ήδυνήθησαν νά διασπείρουν φωτισμδν είς τδ γένος, ουτε νά συν- 
τείνωσι πρδς τδν πολιτισμόν του, ίι διά τών ιδίων ποιημάτων ?) 
διά μεταφράσεων ξένων ωφελίμων.

Πολλά συντείνει πρδς ωφέλειαν, οι Γραικοί νά έκπαιδεύωνται 
βίς τάς γλώσσας τών εύπολιτεύτων έθνών τής Εύρώπης, είναι δ
μως άφευκτον πρδς τήν παιδείαν καί δόξαν τοΰ γένους απαντες 
νά καταγίνωνται μετά σπουδής είς τά έλληνικά, καί νά γράφω- 
σιν εις τήν πατρικήν των δάλεκτον.

Αν Εύγένιος δ Βούλγαρις, Νικηφόρος δ Θεοτόκης, καί άλλοι 
πολλοί σοφοί τής Ελλάδος έγραφον είς ξένας διαλέκτους, τδ γέ
νος δέν ωφελείτο άπδ τά συγγράμματά των, καί τά δνόματά 
των ησαν ήδη παραδεδομένα είς ταφήν τής λήθης, έπειδή τά 
ποιήματα των δέν συνέτεινον κατ’ ούδέν πρδς τήν παιδείαν τών 
έλλήνων. Δ. Κ., Λ.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΕΤΓΕΝΙΟΤ ΤΟΤ ΒΟΤΛΓΑΡΕΩΣ.

Έκ τών ανεκδότων επιστολών Ευγενίου τοϋ Βουλγά- 
ρεως τ ιν ίς  έδημοσιεύθησαν έν τώ έν Κέρκυρα έκδιδομέ- 
νω περιοδικώ συγγράμματι ό Φ ο ΐν  ιξ  κατά τδ 1853-4 
έτος(φυλλάδ. Γ. ΙΑ.'. IB', και Α'. τοΰ β'. έτους)· αί δέ λοι- 
παί, ένεκα της παύσεως τοΰ Φ ο ί ν ι κ ο ς, έμειναν άδημο- 
σίευτοι.— Τάς ύπολειπομένας ταύτας έπιστολάς ένταϋθα 
δημοσιεύομεν, έπιμελεία τοΰ και τάς πρώτας έκδώσαντος 
Κ.. Μ. Ίδρωμένου, στοχαζόμενοι δτι και τά καθέκας-ατοΰ 
βίου τών μεγάλων άνδρών έ'χουσι πρός τούς θαυμάζοντας 
αύτούς ού μικρόν τό ένδιαφέρον.

Η'.
1786. 8 Αϋγούστου.-Α ϋβωρει, o”xo0ev.

Φίλτατέ μοι Ανεψιέ. (*)
Εχάρην είς τδν έρχομ.όν σου δμοΰ καί τοΰ έξαδέλφου σου Δη-

(*) Διευθύνεται $ι επιστολή α ίίττ  πιθανώς εκ Χερσώνος προς ενα τών υιών του 
Σπυρίδωνος Βαλσάμου έξαδέλφου του Ευγενίου.



μητριού. ’Ανάγκη βίναι νά έκτελέσετε αύτοΰ τά; διωρισμένας ή- 
μέρας' οί νόμοι είναι κοινοί, καί απαραίτητοι. Εκείνο μόνον σάί 
παραγγέλλω νά ζήτε εύθυμοι κα'ι Οπομονητικοί είς τάς ημέρας 
αύτάς τής χουαραντίνας, νά φυλάττεσθε άπύ κρύωμα καί νά με
τριάζετε είς τήν τροφήν, ή  παράβασις καθ’ ένύς άπύ τά τρία ταυ- 
τα κεφάλαια ήμπορεί νά σάς προξενήση κάμμίαν νόσον, είς καιρύν 
μάλιστα δποΰ νοσήματα είς τίιν τόπον δέν άπολείπουσιν. Εΐτι 
χρειάζεσθε, γράψετέ μοι, καί τί» γράμμα σας στείλετε το διά 
τοϋ Σ.ρ Γεωργίου Μπάου, δςτις ώς φίλος μου, θέλει δείξει πρδς 
ΰμάς πάσαν περιποίησιν' Υγιαίνετε. ό  δμέτερος

Αρχιεπίσκοπος Εύγένιος.

ΓΧ Θ'.
έ κ  Χερσωνος, ’Ιουνίου 4 [1 S -1 7 8 7 .

Πανοσιώτατεέν^ρχιμανδρίταΐςΚύριεΔαμασκηνέ "Ομηρε, 
Πατριαρχικέ Έξαρχε άξιοπρεπέστατε, προσφιλέστατέ 
μοι, ειης ύγιαίνων, καίστηριζόμενος έν γήρει πίονι.

Τ ί κάνεις, αδελφέ, δστερα άπύ τόσον καιρόν σιωπής άμοι* 
βαίας; πώς έχεις; πώς διάγεις; πώς εύρίσκεσαι; -ύγ ια ίνεις; -  
κ ά γώ '-  γηράσκεις;—  κάγώ' Ετοιμάζεις τά πρύς την εξοδον ; -  
κάγώ· λυπάσαι νά άφήσης τήν γήν, καί τά έπί τϊ|ς γής;-δχ(. 
έγώ. Εως πότε νά τραβοϋμεν τύ κακύν τοΰτο δερμάτι, κυλιόμε
νοι είς ταύτΐιν τήν λάσπην καί είς τοΰτον τί>ν βόρβορον; καιρύς 
είναι νά τί> άποθέσωμεν. Αύτύ άς μένη έδώ κάτω, ήμείς άςπτε- 
ρωθώμεν διά τά άνω. 6  πηλύς είς τύν πηλύν, έξ ου έλήφθη* το 
πνεΰμα είς τίιν Δημιουργόν, έξ ου ένεπνεύσθη. ή  2ως τώρα ζωή 
μας ητον Ενας θάνατος, ό  μετ’ ού πολύ θάνατός μας είναι μία α
ληθινή ζωή· ίδ ώ  ταλαιπωρία καί θλίψις, άλλη μετ’ άλλην, έκεΐ 
άνεσις καί χαρά είς φεί διαμένουσα. Εδώ είς την ξενιτείαν, έκεΐ 
είς την πατρίδα' άλλα τί» φορτίον τί» βαρύ καί δυσβάστακτόν, 
δφ’ 8 κατακαμπτόμενοί τρέμομεν, τ ί τύ κάνομεν; -  Νά το £ίψω- 
μεν έπάνωθένμας; άράγε δυνάμεθα; -ν«1 , έάν θίλήαωμεν, πάν

τα ΐσχύομεν έν τφ  ένδυναμοΰντι ήμάς Χριστφ. - ’Αλλ’ ούδέν ά- 
γαθύν διά παντύς βίου έπράξαμεν ”Αχ!-άληθώς ’Αλλ’ ήμεΤ;, 
ούτε είς τήν ένδεκάτην φθάσαντες, δέν άπελπίζομεν τήν σωτη
ρίαν. Ημείς έλπίζομεν νά σωθώμεν δωρεάν, χάρισμα, δχι διά τά 
Εργα μας, τά άξια πάσης κολάσεως, άλλά διά τούς μεγάλους 
οίκτειρμούς τοΰ Θεοΰ ήμών, καί διά τί» άπειρον αύτοΰ ελεος. - 
’Αδελφέ, σέ άρέσει τοΰτό μου το τροπάριον; τοΰτο είναι έξα- 
ποστειλάριον, τοΰτο είναι Ενα κύκνιον άσμα. ’Απύ τήν άπόκρισιν 
σου θέλει μάθω άν σέ άρέση. έγώ  τύ Εψαλα, καί θέλω τύ τερε
τίζω Εως τής έσχάτης μου αναπνοής. Βάστα μου τύ Ισον.

0  ειλικρινής φίλος ώς άδελφος 
ό  ’Αρχιεπίσκοπος Εύγέηος.

Ο KOAAS. 

(κατα Θεόφραστον) (1).

Ήδύνατότις νά θεωρήση τήν κολακείαν ώς μίαν αίσχράν συ
νομιλίαν σκοπεύουσαν τύ συμφέρον τοΰ κολακεύοντος. Εάν ποτε 
δ τοιοΰτος κόλαξ σέ συνοδεύση είς τι μέρος, καθ δδύν σέ λέγει* 
«Βλέπεις πώς πάντες οί άνθρωποι Εχουσι τάδμματα έστρέμμέ- 
»να προς σέ; τοΰτο δέν συμβαίνει είς ούδένα τών άλλων πολι
κ ώ ν . Χθές άντήχει ή Πλατεία (*) άπύ τούς έπαίνους σου' διό— 
»τι έκάθηντο έκεΐ τριάκοντα άνθρωποι, καί ένέπεσε λόγος, τίς 
»ήτο τών πολιτών δ άγαθώτερος' πάντες ήρχιζον έκ τοΰ δνόμα- 
»τός σου καί έτελείονον είς αύτό'» προσθέτει και πολλά άλλα 
τοιαΰτα. Προθυμοποιείται ν’ άφαιρέση άπύ τύ φόρεμά σου και 
τήν παραμικράν κροκίδα ή χνούδιον' καί εί μέν δ άνεμος έπέτα- 
σε κάνέν άχυρον έπι τών τριχών τής κεφαλής σου ?) τών γενείων 
σου, τύ έπαίρει είς τάς χεΐράς του, καί σέ το δείχνει, καί χαμό
γελών σοΙ λέγει* «Βλέπεις; δύο ήμέραι είναι άφ’ ου δεν σε ειδον, 
»και τά γένειά σου έλεύκαναν' καί δμω; Εχει;, ώ; προ; τήν ήλι-

(1) Θίοφρ. Χ α ρ α κ τ ΐ ρ .  Κίφ, Β. ΐχ.$. Εοροιί. 
(*) Λίγω ουτω άντ'ι οτοϊ;.
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βκίαν σου, πλειοτέρας παρά πάντα άλλον μελαίνας τρίχας.»
’Εάν επιχείρησης νά διηγηθής τι, έπιβάλλει σιωπήν εϊς τούς 

παρεστώτας, καί έγκωμιάζειτούς λόγους σου ώςτε νά τόν άκούης* 
καί άμα παύσης, κραυγάζει, Κάλλισταί Καί άν εΐπης καί άς-εΐ- 
σμόν τινα ψυχρόν, γελά, καί έπιθέτει τό ένδυμά του είς τό στό
μα ώσανεί έξεκαρδίζετο ύπό τοϋ γέλωτος* καί δσους σ’ άπαντώ- 
σιν είς τόν δρόμον, τούς ειδοποιεί νά παραμερίσωσιν Ιως δτου 
περάσΐ) ^Α νθεττία  σου. ’Αγοράζει μήλα καί απίδια διά νά τά 
φέρη είς τά παιδία σου’ καί Ιχει την φροντίδα νά τά διαμοι- 
ράσϊΐ εις αύτά εμπροοθέν σου* καί άφ’ ού τά άσπασθή, νά εϊπη 
« Αγαθού πατρός βλαστάρια! » Καί δταν άγοράσης ύποδήμα- 
τα καί τά δοκιμάζης, αύτός λέγει δτι τό πόδιόν σου είναι εύρυθ- 
μότερον τοϋ καλαποδιού, όσάκις δπάγεις νά έπισκεφθης τινά, 
αύτός προτρέχει δπως σέ άναγγείλη, καί έπιστρέψας πάραυτα, 
λέγει’ Σέ ανήγγειλα. Είναι καλός νά δράμη άσθμαίνων καί είς 
την αγοράν, ίνα όψωνηση καί πράγματα άποβλέποντα μόνον τάς 
γυναίκας. Καί δταν δίδτις γεϋμα, πρώτος αύτός επαινεί τόν οί
νον σου* καί παραστεκόμενος λέγει’ «Χωρίς δρεξιν τρώγεις». 
Επειτα έπαίρει τό κομμάτιον εκλεκτόν άπό τά παρατιθέμενα, 
καί σοί τό προσφέρει ώς έξαίρετον* σ’ έρωτ^ καί άν κρυόνης, 
καί θέλης καί άλλο σκέπασμα* ή καλωσύνη του φθάνει, ώστε νά 
σε σκεπάση καί δ ίδιός. Καί έν (ο σοί κάμνει αύτάς τάς περιθάλ
ψεις, κύπτει καί σ’ όμιλεϊ είς τ ’ αύτίον* έάν δε λαλή πρός τούς 
άλλους, τό βλέμμα του είναι έστηλωμένον είς έσέ. ’Εν δέ τδ» 
θεάτρω, άρπάζει άπό τάς χεΐρας τοϋ δούλου τό προσκεφάλαιον f 
ΐνα σοι τό ύποστρώση αύτός. Οσάκις πρόκειται περί τής οικίας 
σου, αύτός γνωμοδοτέΐ δτι αδτη εχει ώραίαν αρχιτεκτονικήν. Αν 
πέσγ) λόγος περί τοΰ άγροΰ, διαβεβαιοϊ δτι είναι τών άδυνάτων 
νά καλλιεργηθώ καί φυτευθίί κάλλιον. Περί δέ τής είκόνος σου 
λέγει δτι είναι πανομοία τώ προτοτύπφ.’Εν ένί λόγω,δ χαρακττο 
τοΰ κόλακος συνίς-αται είς τό νά λέγη καί ποάττη παν δ,τι νομίζει 
δυνάμενον νά τόν κατας-ήσΐ} άρες-όν. Π. ΛΑΖΑΡΑ2.

ΙΙΤΟΡΙΑ

T a i V I O N l f f i l V  N H S f i N
ύπό

Σ. Ε. ΛΟΒΕΡΑΟΓ
Αόχτορος τά  γομ ιχά ,  όικηγόροο.

Α Ιστορία τών ’ίονίων ν^σων, μέρος άξιόλογον άποτελοϋσ* 
τής καθόλου Ιστορίας τής έλληνικής φυλής, άποβαίνει τοσούτω 
μάλλον αξιομελέτητος καθόσον «I τύχ ,ι τοΰ περιφανούς τούτο! 
λαού παριστώσι μοναδικόν ίσως παράδειγμα καρτερίας καί φι- 
λοπατρισμου εις τάς παγκοσμίους, δέλτους τών ^νθρωπίνΐν

Πρό δεκαετηρίδος είς'μελέτην τοιαύτην ένσκηψας δ συγνρα- 
φεύς, ηδυνηθη, δια πόνου πολλοΰ καί χρόνου μακροΰ καί δαίά- 
*  °υ σΡ,κΡαί> ν* περαιωση τό πλεΐστον τής περισπουδάστου 

συγγραφής, κα. βαίνων ήδη είς τήν δημοσίευσίν της, ν’ «ναπλΤ 
ρώση μέγα κενόν τής καθολικής έλλην,κής Ιστορίας.’ Ααός άνευ 
Ιστορίας δεν κατ«λέγετ«, μεταξύ τών έθνών* εΤνε άξιος περιφρο- 
νησεως. Αλλ έθνος ή ιστορία τοΰ δποίου πληροί δ ό ξ η ς  τήν Αν
θρωπότητα, να ^θυμή είς την σύνταξιν καί έκμάθησιν αδτής 
αξιον καθί^αται τής μεγίστης κολάσεως. “ *
*πεται·έπΤά ^  δ*αιρέσβ'ς τ*ν δλ,1ν κ«τ*τ«ξεν αύτήν ώς

ΒίβΛος πρώτη, περιέχουσα τήν στατιστικήν τών νήσων. 
Λεύτερα, την Αρχαιολογίαν «ύτών.
Τρίτη, τάς παραδόξους τών λαών τούτων τύχας έκ τών μυ

θολογικών αιώνων μέχρι τή; δπό τών Ενετών κατακτήσεώς των.
I πάρτη, την ό,αρκούσης τής ένετοκρατίας έξ.στόρησιν. 
υέμητη, την εκ τής άπελάσεως τών ’Ενετών μένρι τήί πα- 

ρισιανής συνθήκης τού 1815. ? *
Εχτη, τήν έντεΰθεν ιστορίαν άχρι τ0ν χατά'τό 1848 έπενε- 

χοεισων συνταγματικών μεταρρυθμίσεων.
Η δέ έ6άόμη χλΙ δστάτη βίβλος έξιστορίσει τό τραγικόν δρά-

ϊόνΤ γ Τ “ ?  1848 Χ#1 <849 έν Κ^ η ν ί α  στάσεων, καί 
έ Ζ Τ β £ ΧΡί,τ1   ̂8 5 5 συνταγματικόν βίον τών νήσων.
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ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
προπληρωτέα  

At& τδ έσωτερικόν δίς-ηλα 2 

Διά τό έξωτερικδν » 2 */2

Διά τοβς έν Δακία καρπόβολα 4  

Αί οννδρομάΐ γίνονται παρά τφ  έκδότη.


