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Εις τους τέσσαρας προηγούμενους §. πραγματεύεται περί τη? 
Χριστιανικής ηθικής κατά τάς παραγγελίας τοΰ Κυρίου μας ίησοϋ 
καί τών θείων αύτοϋ Αποστόλων.

§. έ. Εκ τών ολίγων τούτων βλέπομεν οτι τά  παραγγέλματα της 
Χριστιανικής ηθικής, απευθυνόμενα κυρίως είς τήν καρδίαν, σκοπόν 
έχουσι τήν μόρφωσιν τοΰ ανθρωπίνου βίου, διά της έξευγενισεως τών 
ψυχικών ήμών δυνάμεων. Πολέμια τοϋ ύλισμοΰ, τών διεφθαρμένων 
κλίσεων κα! αΰτών τών κατά διάνοιαν κακών λογισμών, διδάσκου- 
σι πώς δύναται νά καταδαμασθη ή 6λίψις καί ή αμαρτία, το κληρο
δότημα τής παρακοής, ή πηγή τοΰ μβλυσμοϋ τής ψυχής, καί τοϋ 
έξουδενισμοΰ τοΰ βίου, καί πώς δύναται ό ά'νθρωπος ν’ άποκατα- 
σταθ·?, όποιος απ’ άρχής Ιπλάσθη, ήτοι νά έξομοιωΟη καί ένωδη μέ 
τόν ©εόν. Πλεΐστα πάθη τά  όποια ή διδασκαλία; τών πρό Χριςοϋ 
ηθικολόγων, άπεδέχετο και Ιδίδασκεν ώς ορθά κα'ι ωφέλιμα, ώς τήν 
φιλοδοξίαν, τήν φιληδονίαν, τήν φιλαυτίαν, τήν φιλοπλουτίαν, τήν έ- 
πίδειξιν, τήν ματαιοφροσύνην, ή χριστιανική ηθική οΰχ’ι μόνον κα-



η-αδικάζει, άλλ' άποδεικνύει αύτά, ώς πραγματικώς είσιν, πηγήν τής 
διαφθοράς τής ψυχής καί τών άοδενειών τοΰ σώματος. Ποοον θαυ
μάσιος τί) άληθεία ή τοιαύτη ηθική! Ο θΰος ήμών διδάσκαλος, ως 
Θεός τέλειος καί ώς σάρκα άνθοωπίνην ένδυθείς διά νά σωση, τήν 
ανθρωπότητα τ ι ς  προπατορικές άμαρτίας καί φέβη αύτήν είς την άρ- 
χαίαν αυτής κατοικίαν, διότι ούδενός ανθρώπου θελει την απώλει
αν, διέβλεπεν έν τή πανσοφία αύτοϋ, δτι «αν το έναντιον τ ι ς  η
θικής, εστω καί κατά διάνοιαν, είναι κακία ήτίς παρακολουθεΐται 
άπό έτε'ρας, αϊτινες άργά ή ταγεω ς θέλουσι διαφθειρει τόν άνθρω
πον, δθεν προσέβαλε διά τής διδασκαλίας του ριζηόόν τήν κακίαν, 
έκμηδένησε προαιώνια συστήματα ηθικά τά όποια ώς έ'ργα ανθρώ
πινα δέν έπερείδοντο είς το τέλειον καί είς το αληθές, προσεφερεν 
εις τοΰς πιστεύσοντας είς αύτόν τήν αθανασίαν, μετά πολλών άλλων 
■ηθικών άλικων καί πνευματικών πλεονεκτημάτων, έπολέμησε τήν δι- 
αίρεσιν τών πολιτών Ινώπιον τής ηθικής, θεωρήσας όμοιους τοΰς άρ
χοντας καί τούς άρχομένους, τοΰς ελεύθερους καί τούς δούλους, τούς 
πλουσίους καί τοΰ; πένητας, τούς εύγενεΐς καί τούς αγενείς, τούς 
ώοαίους καί τούς δυσμόρφους, διαφόρους δέ μόνον κατά τήν ύιαγω 
γήν, μάλιστα δέ ε’θεώρησε μείζονος αξίας τοΰς άρχομένους, τούς δού
λους, τοΰς πένητας, τοΰς αγενείς καί' δύσμορφους, διά νά τοΰς ικανο
ποίηση τρόπον τινα άπό τήν άδικιαν ην ύπεφερον άπό τους ηθικο
λόγους καί τάς Κυβερνήσεις καί άπό τάς συμφοράς των δι άς τούς 
μακαρίζει, έάν ύποφέρωσιν αύτάς άγωγγύ-ως έν όνόματι «ύτού, καί 
εν ύπομονη, μακροθυμία καί αγάπη· σφοδρώς ήπείλησε τοΰς άρχον
τας, έάν κ /κώ ς διοικώσι τούς άρχομένους, τοΰς κυρίους έάν πεοιφρο- 
νώσι καί κακώς μεταχειρίζωνται τοΰς ύπηρέτας των, τούς πλουσί
ους έάν περιφρονώσι τοΰς πτωχούς, έάν δέν ποιώσιν έλεημοσύνας καί 
έάν δέν μεταχειρίζωνται εύαγγελικώς τόν πλούτον αύτών, τούς εύ- 
γενεΐς, έάν θεωρώσι τούς αγενείς κατωτέρους αύτών καί οϋχί ό
μοιους καί περιπαίζωσιν αύτοΰς καί προσβαλλωσιν οπωσδήποτε, τους 
ωραίους, έάν έπερειδόμενοι είς τήν ωραιότητα αύτών, περιγελώσι τούς μή 
ώραίους, κομπάζωσιν είς τά κάλλη των καί έναμβρύνωνται είς τά  
θέλγητρά των· κατη’ργησε τήν δουλείαν καί έπέταξε την ισότητα 
καί τήν έλευθερίαν τών πολιτών ενώπιον τής κοινωνίας, διότι δλα 
τά  μέλη αύτής, ώς πλάσματα θειων χειρών, είσιν ομοια και ομο- 
νοίας καί αγάπης έχουσι χρείαν διά νά εύδαιμονήσωσι· παρήγγειλε 
τέλος τοις άνθρώποις, δτι έάν δεν γίνωσιν ώς τά παιόία, δηλαύή 
αθώοι, άγνοί καί άσπιλοι αμαρτίας, ούκ είσελεύσονται είς τήν βα
σιλείαν αύτοΰ, έν ή τρία τινά κυοίω; θέλγητρα αιώνια και τόσον

θελκτικά, όσον άνδρώπινος νους δέν δύναται ν’ άντιληφθή, τοΐς ύ- 
πεσχ?θη, ή'τοι τήν έποπτείαν τοϋ Θεοΰ, τήν αληθή γνώσιν παντός 
πράγματος καί τήν έ'κλαμψιν τής άληθοΰς δόξης τοϋ άνεσπέρου φωτός.

ς '.  Η χριστιανική ηθική ύπό τέσσαρας κυρίως μεγάλας έπόψεις, 
οιακρίνεται άπά πάσαν άλλην παλαιάν ή νέαν ηθικήν. Αναγγέλλεται 
ώς ηθική γενική. Κηρύττει τήν φυσικήν ίσότητα μεταξύ τών άνθρώ- 
πων. Αντικαθιστά εί; άπάσας τάς κοινωνικάς σχέσεις τήν άγάπην 
καί διδάσκει τό μεγαλήτερον σέβας εί; τήν άτομικήν έλευθερίαν καί 
ολα τά τής άνδρωπίνης φύσεως δικαιώματα, ένώ πάσα επομένη η 
προηγουμένη ταύτης, κληρονομιά ούσα τοϋ έθνους τοϋ παράξαντος 
αύτήν, προνόμιον τής φυλής ήτις παρήγαγεν αύτήν, καδιέρωνε καί 
καδιερο“ι τήν κατάθλιψιν τών λαών, συνέσφιγγε καί συσφίγγει τάς 
άλύσοος τοϋ δούλου, διαιο>νιζε καί διαιωνίζει τόν κατά τοΰ αλλο
δαπού πόλεμον, έξουδένιζε καί έξουδενίζει τήν γυναίκα καί έγκατέ- 
λειπε καί έγκαταλίπει τά τέκνα ερμαιον τών άνιδήκοιν καί κακο
ζήλων πατέρων έπερείΧεται δηλαδή είς τό μίσος, τήν έκδίκησιν καί 
τήν δεσποτείαν, έπί τών τριών τούτων αξιωμάτων, τά  όποια διαι- 
ροΰσίν, άντί νά ένώσωσι τούς άνδρώπους· ώ πόσον ό χαρακτήρ τής 
γενικότατο;, τής άγάπης καί τής συγγνώμης τής χριστιανικής ηθι
κής είναι έπί πολύ ανώτερος τοϋ χαρακτήρας πάσης άλλης ηθικής. 
6  χαρακτήρ ούτος άμα άνεφάνη άνέδειξε τά  μεγάλα αύτοΰ κατορ
θώματα, διότι οί μέν μαδ/ιταί τοΰ ϊησοϋ δέν περιόρισαν τό κη'ρυγ- 
μα τοϋ Ευαγγελίου, είς τούτον ή εκείνον τόν λαόν, άλλ’ είς πάντα 
τά  έδνη, Ιουδαίος ή Ρωμαίος, Ελλην η βάρβαρος, εκας-ον μέλος τής 
άνδρωπίνης κοινωνίας, κηρύττεται αδελφός αύτών, δλοι άνεξαιρετως 
οί άνδρωποι γίνονται άντικείμενον τών μεριμνών αύτών. όλοι οί λαοί 
τόν αύτόν ©εάν διδάσκονται νά λατρεύωσιν, δλοι τό εύαγγέλιον νά 
πιςεύωσιν, δλοι προτρέπονται ν’ άναμορφωδώσι διά τής είς τόν Κρα
νίου τόπον γενομένης μεγάλης έξιλεώσεως, δλοι τέλος πάντων π α - 
ραγγέλλονται νά συνενωθώσι διά παντός, άπολαμβάνοντες τ ’ αύτά δι
καιώματα, διατηροϋντες τ ’ αύτά καθήκοντα. Πασα πόλις έν |  τό 
εύαγγέλιον έκηρύχθη, παρίς-α,ται παράδειγμα τών αποτελεσμάτων τής 
επιρροής του. (ίν τη  ίουδαία παρήγαγεν άγάπην, έν ’Αδη'ναις τα π ε ι
νοφροσύνην, έν Κορίνδω άγνείαν καί έν Ρώμη φιλανδρωπίαν, έκαθά- 
ρισε δέ άπό αίμα ά-.θρώπινον τό αύτοκρατορικόν άμφιθέατρον καί ά- 
πέδειξε τόν Ρωμαϊκόν πολιτισμόν, σκαιόν καί βάρβαρον. Πάντες δέ 
οί μετά τούς άγιους Αποστόλους θείοι πατέρες καί διάδοχοι, διά 
τών λόγων αύτών καί παραδειγμάτων, διετράνωσαν πανταχοϋ τής 
γής τά θε“χ ταΰτα τής χριστιανικής ηθικής αξιώματα, μή φεισθέν-



τες ούτε τοϋ αίματος, ούτε της περιουσίας αύτών καί μη δελεα- 
οθε'ντες άπό τινα τών άνθρωπίνων δωρεών. Εκ τής τοιαύτης διδα
σκαλίας παρήχθη ή έξης σοβαροτάτη πολίτικη άρχή· «Καθώς δλων 
τών εθνικών αί ΟρησκεΤίαι άνασκευάζονται απέναντι τής χριςιανικής, 
ουτω καί άπαντα τά  πολιτικά δικαιώματα, έπί τοσοΰτον αλλοπρό
σαλλα μέχρι τοϋδε, πρέπει νά σχηματίσωσι νΐ'αν ηθικήν έξ ϊσου δι’ 
δλα τά  έθνη μίαν καί τήν αύτήν, ώς μία καί ή αύτή έστϊν ή αν
θρώπινος φύσις.η Ητις άρχή εϋρεν έν μέρει τούς θειασώτάς της καί 
έφερε τινά αίσια αποτελέσματα έν τη  κοινωνία. II γυνή, ή σαρξ 
αυτη τής σαρκος τοΰ άνδρός, δεσμευμένη ύπό τάς άλύσεις τής ψευ
δούς ηθικής καί τής άποτροπαίου πολιτικής απάντων τών άρχαίων 
Ιθνών, ήλευθερώθη άπδ τόν Ιπονείδιστον · ζυγόν τοϋ άνδρός καί έθε- 
ωρήθη όποία αληθώς πρέπει νά θεωρήται, δηλαδή ή δέσποινα τής 
οικίας, ή παρηγορία τού πάσχοντος, τά θέλγητρον τής οικιακής εϊ— 
ρη'νης, ή μη'τηρ τοϋ ανθρωπίνου γένους, δ σύντροφος τοΰ Συζύγου. 
Ο υίός άπέβαλε τόν τρομερόν ζυγόν τής πατρικής εξουσίας, καί α
πόλαυσε τά  δικαιώματα τά  όποια ή φύσις καί ή άληθής ηθική τώ  
παρ«χωρε'ί. Ο δούλος έκηρύχθη Ισος μέ τόν ελεύθερον, άπήλαυσεν δ
λα τά  πολιτικά δικαιώματα, τά  όποια οί νόμοι καί ή κοινωνία 
δωροϋσιν είς πάντα πολίτην καί διά τής νέας ηθικής μετεμορφώθη 
τήν καοδίαν ητις είχεν Ιξαχρειωθή όλοτελώς έκ τής καταδυνας-είας 
καί τής καταθλίψεως. «Είμαι δούλος τοΰ αύτοκράτορος, ελεγεν ό ά
γιος Ιουλιανός είς τόν άνακρίνοντα αύτόν δικαστήν, άλλ’ είμαι καί 
χριστιανός καί απελεύθερος τοΰ ΐησοΰ Χριστού.» 'II άληθής άγάπη 
ή'τις άπό τήν παλαιάν ηθικήν είχεν άποσκορακισθ/;, έφερε καρπούς 
αμαράντου δόξης. Αγνωστα είς τόν παλαιόν κόσμον καταστήματα ά- 
νεγείρονται είς τε. τάς πόλεις, τάς κώμας καί τάς πεδιάδας, πρός 
άνακούφισιν τής πασχούσης άνθρωπότητος, απειράριθμα κτίρια άνβι- 
κοδομούνται χάριν τοϋ περιηγητοϋ καί τοΰ νοσούντος, χάριν τού γέ
ροντας καί τοΰ αναπήρου, χάριν τοϋ εκθέτου καί τοΰ όρφανοΰ, χά 
ριν τοΰ έναρέτου καί πεπαιδευμένου. Ολαι αί τάξεις τοϋ λαοΰ συν
δέονται εις τε τάς θύρας τών Μονών καί είς τούς Νάρθηκας τών 
ναών οί μέν διά νά καταβάλιοσι τό περισσεϋον τοΰ πλούτου των, 
οί δε διά ν’ άπολαμβάνωσι συνεχή βοηθήματα. Απειροι χρις-ιανικών 
άρετών θειασώται, συνεισφέρουσι καί τήν τελευταίαν ικμάδα τοΰ βα
λαντίου των διά τήν ηθικήν, νοητικήν καί ύλικήν πρόοδον τοΰ έ
θνους των. Τό πνεύμα τής νέας ταύτης ηθικής διέχυσε τά  πρώτα 
«ύτοΰ άγαθοεογήματα άφ’ έν£ς είς τό ενδότερον τής οίκογενείας, έ'ν- 
θ* προτερον έβασίλευεν ό τρόμος καί ή κατάθλιψις, διά τούτο οί
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δεσμοί τοϋ αίματος καί ή φυσική φιλοστοργία Ιπληρώθ/ισαν τρυφε· 
ρότητος, άφοσιώσεως, πραότητος καί άγαθότητος, άρετών άγνώστων 
πρίν Χριστού· καί άφ’ ετέρου είς δλα τά  εξωτερικά έργα τής πο
λιτικής κοινωνίας. II παιδεία καί αί τέχναι έλαβον διάφορον μορ
φήν. Η φιλοσοφία ύπερυψώθη καί έξευγενίσθη καί βασιν τών άξιω- 
μάτων αύτής καί μάλιςα τών ηθικών ίσχε τό Εύαγγελιον. ϊπ ό  την 
θαυμασίαν έπιρροήν αύτής τής ηθικής, λέγει ό ιερώνυμος, οι Αρμέ
νιοι κατέθεσαν τήν φαρέτραν των. Οί Ουνοι εμαδον να ψαλωσιν ύ
μνους είς δόξαν ©εοΰ. Η ψυχρά Σαυθία εθερμανθη δια τής φλογός 
τής πίστεως καί οί στρατοί τών Γότθων συμπεριεφερον τάς σκηνας 
των είς τούς ναούς τοΰ χψίστου. Οί βάρβαροι Γερμανοί, Σαξωνες, 
Βοημοί προήχθησαν είς πεπολιτισμένα καί άγαθά έθνη* οι Δανοί ε- 
λησμόνησαν τάς πειρατικάς των έξεις. Οί Σβεκοι και οι Νορβεγοι
έγένοντο φιλάνθρωποι καί ένάρετοι. Οι Ρώσοι και Πολωνοί κατες·α-
θησαν έθνη κραταιά. Οί Λιβοννοί καί Πορτογάλλοι κατας·ρεψαντες τα 
είδωλά των καί πιστεύσαντες είς τόν έσταυρωμένον έγένοντο κοινω
νικότατοι. Η ελευθερία ή τόσον κακοζήλως ένεργουμένη άπό τ  αρ
χαία έθνη καί άπό τά νέα τά μή χριστιανικά, έδίδαξε και διδά
σκει τόν άνθρωπον νά χαλιναγωγώ τά  παθη αυτοϋ, να υπερασπιζνι 
τά  δικαιώματα του, νά συνδιαλλάτη τήν άναπτυξιν τών συμφερόν
των αύτοΰ μέ τήν διατήοησιν τής κοινωνικής ταξεως. Αί νομοθεσία» 
τέλος τών χριστιανικών εθνών άπέδειξαν δτι βάσιν τούλάχιςον τοΰ 
οικοδομήματος αύτών, έσχον τήν ίεράν διδασκαλίαν τοϋ ίησοΰ· ω πό
σον δμως εύτυχής ήθελεν είσθαι ή άνθρωπότης, έάν αί ήθικαί αύται 
άρχαί άς έθεσεν ό υίός τοϋ ©εοΰ καί οί πρώτοι νομοθέται τής τοϋ
Χριστού άπαγγελίας είς ένέργειαν διά τοϋ αίματος αύτών, τών θλί
ψεων, τών βασάνων καί τοΰ θανάτου των έγκολποΰντο καθ’ άπασαν 
αύτών τήν σημασίαν καί τήν ίσχύν άπό τούς Κοβερνώντας· τά ηθι
κά καί ύλικά συμφέροντα τών χρηστεπονύμων λαών τής γής. ύ  κώ- 
δηξ έν φ ταΰτα τά  νοερά θαύματα ήθελον άποδειχθή περιγραφόμε- 
να, ό κώδηξ, έν ω δλη τοΰ Εύαγγελίου ή επιρροή είς τήν νομοθε
σίαν ήθελεν άναγνωρισθή καί βεβαιωθή, ό κώδηξ δστις δέν ήθελε 
μείνει μόνον είς τόν χάρτην γεγραμμένος, άλλ’ ήθελεν έφαρμοσθή, ό 
κώδηξ ούτος ήθελεν είσθαι άναντιρρήτως, τό λαμπρότερον, πολιτι- 
κώτερον καί ώφελιμότερον σύγγραμμα τής άνθρωπίνης έπιςήμης. Ποϋ 
όμως οί συζητηταί τοΰ παρόντος αίώνος; Ποϋ οί μεγάλοι εκείνοι τής 
χριστιανοσύνης βασιλείς, Νομοθέται καί Μεγιστάνες, οΐτινες τόσον υ
περύψωσαν τήν ουράνιον θρησκείαν μ ας; Ηναγκάσθησαν ναϊ, έκ τής 
μεγάλης επιρροής ην διεχυσεν έπί τής άνθρωπότητος ή χριστιανική



-«Οικ.?!, νά παραδεχδώσιν είς τοΰς νεωτέρους χρόνους, οί βασιλείς τ%  
γής, ο'ίτινες καί νομοδε'ται καί αίρεσιάρχαι καί κύριοι ζωή; καί θα
νάτου είσίν, άρχάς τινας αυτής, τά ς  όποιας, κομψευόμενοι, είς τοΰς 
κλασσικοΰς ιδίως της Ευρώπης χάρτας διέγραψαν, αλλά τάς άρχάς 
ταύτας ΰπεδούλωσαν ρ,αλλον είς τάς ορέξεις αΰτών, η υπέταξαν, ώς 
ώφειλον, εις τά καδολικόν πανόραμα της μαρμαρυγής της καδολικής 
τοΰ Ευαγγελίου ν,δικής. Τάς άρχάς ταύτας, οίτινες είσίν ή οΰσια 
τοΰ χριστιανισμού, κατεπάτησαν άγερόχως καί δέν ήσχύνδησαν ά'ν- 
δρες πεπαιδευμένοι νά τοΰς ύποστηρίξωσιν. Επιλήψιμοι ό χρόνος, έ
άν διαγράψω είς τό παρόν πόν/μα την πολιτικήν τών έδναοχών ά 
πό τόν τρίτον μ. X . αιώνα, ότε βασιλεύς χριστιανός άνεδέχδη τοΰς 
οΐακας τής Κυβερνήσεως τής Εΰρώπ/.ς μέχρι σήμερον, 6'τε ή χρι
στιανική δρησκεία διεσπάοη εις τά πέρατα τής γής. Η ιστορία, ό ά- 
λάνδαστος ούτος διδάσκαλος τών έδνών, έκάκισεν ώς έπί τό πλευ
στόν τήν πολιτικήν αΰτών ήδικήν, ήτις, σήμερον μάλιστα, απέχει 
τοΰ νά η ναι ίση καί μία καί ή αύτή δι’ όλα τά έδνη, ήτις απέ
χε ι τοΰ νά ηναι ίση καί μία καί ή αΰτη είς αύτό καδ’ εαυτό έ
καστον έθνος. Φρίττει ό αμερόληπτο; αναγνώστης πρός τάς συμφο
ράς τοϋ μεσσαιώνος, έπονομαοΟέντος δικαίως, εποχή τοΰ τρόμου, τής 
«ναιδείας, τοΰ ιησουιτισμού, τοΰ Εωσφόρου. Φρίττει ό άληδής χρι
στιανός άναγινώσκων έν τη ιστορία, τάς τρομεοάς σφαγάς, τάς άντ- 
ευαγγελικάς διαιρέσεις, τάς καταχθονίους καταδρομάς, τάς άπανδρώ- 
πους λεηλασίας αιτινες παρηκολούθ/,σαν τήν άνακάλυψιν τής Αμερι
κής καί τών άλλων χωρών τής Αφρικής καί τής λσιας. ϊ ’ς έπί- 
στευε, χοιστιανοί, οπαδοί τής καδζρωτέρας ήδικής, τής άιιό κα τα 
βολής κόσμου έπελδούσης είς τήν γήν ταύτην τοΰ κλαυδμώνος, νά 
γίνω σι. χείρονες τών άγριοτέρων καί άπανδρωποτέρων Ειδωλολάτρων; 
τίς έτίίστευεν, ότι ό αίών τής προόδου, τών γραμμάτων καί τής 
δόξης, ό δε'κατος εννατος λέγω, νά ΰποδάλπη τήν διαίρεσιν, τήν 
πανώλην ταύτην τής Ευαγγελικής άγάπης, νά ΰποσκάπτη τά δ:μέ
λια τής πίστεως καί τής έλπίδος, τών δύω άδι*χωρίστων αδελφών 
τής άγάπης, νά κατασυντρίβη τάς ελευθερίας τών λαών καί νά ΰ- 
περασπίζη τήν ημισέληνον εναντίον τοΰ Χρις·ιανΐκοΰ φω τός; Τις ε- 
πίστευεν ΐνα ΰπάρξωσι πολιτικοί, πιστεύοντες είς Χριστόν, οίτινες 
-ηρύσδησαν τήν πολιτικήν των άπό τά έξωλέστερα καταγώγια τοΰ 
δόλου, τής απάτης καί τοΰ ψεύδους καί ούχί άπό τάς άγιας Γρα- 
φάς, αιτινες διδάσκουσι πολιτικήν σύμφωνον μέ τήν ήδικήν και ώ - 
φελιμοτέραν πάσης άνδρωπίνου άνακαλύψεως; Τί πρέπει άρα νά π ι- 
στεύσωμεν, ότι μεταξΰ τής άληβείας καί τοΰ ψεύδους, μεταξΰ τής
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εΰσεβίίας καί τής άσ·βείας, μεταξΰ τής αρετής καί τής κακίας, υ
πήρξε καί θέλεt υπάρξει μέχρι τής τών αίώνων συντελείας, αίώνιος 
καί άσπονδος έχδρα, ή ότι οί διε'ποντες τάς τύχας τών έδνών δέν 
συλλογίζονται, δέν δέλουσι νά έφαρμόσωσι γενικώς τάς θείας άρχάς 
τής Χριστιανικής ήδική;; Πόσον δέλομεν ν’ άπατώμεδα, πιστεύοντες 
ότι ή άλήθίΐα, ή ευσέβεια καί ή άρετή, άρέσκονται, καταδέχονται 
νά συμπλε'κωνται μέ τό ψεϋδος, τήν άσίβειαν καί τήν κακίαν πρός 
αιώνιον σκάνδαλον τής άνβρωπότητος! Πόσον τυφλόττωμεν μή βλέ- 
ποντες ότι ή άμελεια τής σπουδής τής χριστιανικής ηθικής γέννα- 
ται άπό ήμας αΰτοΰς τοΰς ίσχυροΰς, τοΰ; διϋλίζοντας τόν κώνωπ* 
καί καταπίνοντας τήν κάμηλον, τοΰς δέλοντα; τήν διαίρεσιν διά ν’ 
άρχωμεν καί έπιτυχέστερον, τοΰς υποστηρίζοντας τήν άγυρτειαν, τό 
ψεύδος, τόν φθόνον καί τ ’ άλλα πάδη, διά νά καρπώμεθα τής προ- 
σωρινής δόξης καί τοΰ μα τα ίου πλούτου. Οίμοι! Που δέλουσι φέρει 
τοΰ; άρχοντας τή; γος αί άντευαγγελικαί αΰται δοξασίαι; Πότε θί- 
λουσιν έξυπνήσει διά νά εϊ^ωσι ποΰ κείίται τό εΰγενές φώς τής ζω 
ής, τό άληδΐς μεγαλεΐον αύτο>», ή ποδητή ευδαιμονία ήν τόσον έπι- 
ποδώμεν οι άνθρωποι, ή άληδής παιδεία καί σύνεσις; Οίμοι! Εως 
πότε πλέον ό ισχυρός θίλει είσθαι φόβητρον τοΰ άδυνάτου, ό άρ- 
χων, κύριος τοΰ άρχομένου, ό πλούσιος άρπαξ τοΰ άρτου τοΰ π τ ω 
χού ; Πότε άρα ό ιερός κώδηξ τής παλιγγενεσίας τών έδνών θέλει 
πραγ'λατοποίΛδ?;; Ολοι οί ίσχυροί τών χριστιανικών έδνών τής γής, 
φοβούνται τόν πόλεμον, διότι καί ΰλικώς καί ήδικώς καταστρέφει 
τά έδνη, διά τοΰτο παντί σδένει φροντίζουσιν [να διατηρώσι τά κα- 
θ;στώτα καί φυλάττοισι τήν ισορροπίαν ^ν ό χάρτης τοΰ 1815 καθι- 
έρωσεν, άλλά διατί δέν φροντίζουσι νά έξαλείψωσι τάς αίτιας δι’ &ί 
γεννώνται οί πόλεμοι, διά νά γίνωμεν πάντες άδε)φοί έν Χρις-ώ, ώ ; 
απαιτεί ό Κύριος ήμών καί σωτήρ ; Κατά τήν ιστορίαν έκ δύω τι* 
νών προέρχονται κυρίως οί πόλεμοι έκ τής φιλοδοξίας τών ηγεμόνων 
καί ίκ  τοΰ πρός άλλήλου; μίσους τών έδνών. Διατί λοιπόν άρέσκον- 
ται οί ηγεμόνες καί «ί Κυβερνήσεις αΰτών είς τήν τοιαύτην λαο* 
φδόρον φιλοδοξίαν; Δ ίχτί ενώ δύνανται δέν καταπαύουσι τό μίσος τό 
μεταξύ τών έδνών γενόμενον, διά τής χρήσής ανατροφής καί διά τής 
διίασχαλίας τής άγάπης, τής κλασσική; ταύτης Ευαγγελικής άρετής; 
Η μήπως νομ ζωσίν ό'τι ή φιλοδοξία καί τό μίσος δέλουσι τοΰς πλου
τίσει, τοΰς μεγαλύνει καί τοΰς δοξάσει; ί’ϊ πόσον όμως άπατώνται, 
μή άναγινώσκοντες τήν ιστορίαν, μή έμβαδύνοντες είς τήν έξέτασιν 
εαυτών, μή τά με'λλον συλλογιζόμενοι καί μή άκούοντες τοΰς χρυ- 
οορρήμονα; λόγους τής ίερας Γραφής. Είθε τό μέλλον νά φωτίση τοΰς



βασιλείς, ποος εύρεσιν τής άληθοϋς δόξης, είδε οί λαοί νά εξυπνί- 
σωσι τοΰ ληθάργου οστις τοΰς κυριεύει καί δστις. μόνον διά τ ις  ευ
αγγελικής ανατροφής καί τής άληθοϋς τ, δικής διδασκαλίας, δύναται 
νά καταβληδη. Ν α ι! ώ περιούσιε λαέ της χρις-ιανοσύνης! Ίΐλθε πλε'ον 
ή περιζήτητος εποχή τής παλιγγενεσίας σου, έξύπνησον λοιπόν, ά 
ρον τόν κράββατόν σου καί περιπάτει καί βάδιζε πρός τά πρόσολ, 
διά  νά φδάσης δ'π® προωρίσδης, δπου ό Κύριος μετά τήν σταύρω- 
ctv του, μετά τήν χύσιν τοΰ πολυτίμου αΰτοΰ αίματος, άπήλ.δε, πε- 
ριμένων τό εκλεκτότερον αΰτοΰ πλάσμα, διά νά τό Ιναγκαλισδη καί 
τω  προσφερη τ ’ άγαδά τά όποια τω  ΰπεσχέθη.

Λ όγος εκφωνηθείς υπό τοΰ Κυρίου Θ. Καρούσου 
Μνημοσύνου τελουμενου έν τώ ναω τοΰ Σωτ^ρος 
ύπέρ τοΰ άοιδίμου Σ. ΙΙετρίτση ΚαΟίδρυτοΰ τ^ς ε
πωνύμου Αύτοΰ Σ χολάς έν Ιίαλαίω Κεφαλληνίας 

Τη 12  Ιουνίου 1 8 5 9 . Ε. Ε.

«Μητι ό λύχνος Ι'ρχεται, "ν« υπό τό μόδιον τεθή, δπό 
τήν κλίνην ; Ούχ "ίνα £πί τήν λυχνίον Ιπιτεθή ; (Κ ατά 
Μάρκ.) Ουτώ λαμψάτω τό φως υμών εμπροσΟεν τών αν
θρώπων, όπως ί'δώσι τά καλά εργοί, καί δοξάσώσι 
τόν Πατέρα υμών τόν Ιν τοϊς ούρανοϊς. (Κατά Ματβ.}

Καί λύχνος τωόντι είναι ό διά τών καλών έργων τήν πατρίδα 
ευεργετών, ό υπέρ τοϋ κοινοΰ καλοΰ παντί σθένει άγωνιζόμενος, φα
εινοί λαμπτήρες αί άγαθοεργοί πράξεις, αί πλας-ουργοϋσαι καί δια-
τυπόνουσαι τήν διανοητικήν καί ήΟικήν τών κοινωνιών άναμόρφο>σιν,
φώς γάλήνιον καί άνέσπερον παν κοινωφελές επιχείρημα, κυοφοροΰν 
μεγάλα καί ζωοπάροχα άποτελέσματα, ατινα, ένώ άφ’ ένός μεταδί- 
δουσιν είς τό κοινωνικόν πνεύμα νέαν άκμήν καί δύναμιν, ένώ έξα- 
οκαϋσιν εύγενή καί σωτηοιώδη έπίρροιαν έπί τών ίόεών καί τών αι
σθημάτων, ούχ ήττον ή έπί τοϋ πρακτικού βίου τών λαών, καί τών 
εθνών, άφ’ έτέρου περιποιοΰσιν εύκλειαν είς τούς αυτουργούς των, 
καί έγκολάπτοντα δι’ άνεξαλείπτων χαρακτήρων τά ονόματα αύτών 
είς τάς καρδία; τών εύεργετουμένων όμάδω ν, διασώζουσιν άειθαλές 
καί άίδιον τό μνημόσυνον άυτών έν τα ΐ; έπερχομέναις γενεκΐ; είς 
αιώνας τοΰ; άπαντα;.
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Μεταξύ 5s τών άκτινοβόλων τούτων αστέρων τών δαδουχούντων 
καί διαφωτιζόντων τάς κοινωνία; των εί; τήν όδόν τή ; άρετή; καί 
τής άληθείας, κατά πάντα λόγον δικαίο>ς συγκατατάσσεται καί 6 α- 
πασαν · τήν περιουσίαν αΰτοΰ καθιερώσας είς έγκαβίδουσιν τοϋ ένταϋ- 
6α φερωνύμου αΰτοΰ εκπαιδευτικού καταστήματος, ό ενεκα τής άγα- 
θοεργοϋ ταύτης πράξεοις μνημονευόμενος σήμερον μετά πόθου καί 
στοργή; έν τώ  ίερώ τούτω καί σεπτω Ναω τοϋ Ήαντοκράτορο;, 
ό έν μακαρία τη λήξει ήμέτερο; συμπολίτη; 2 . Πετρίτσης.

Αλλ ο,τι άλλοτε είπεν ό Λακεδαιμόνιο; εκείνο; πρός σοφις-ήν τινα μέλ
λοντα ν’ άναγνώση έγκώμιον τοϋ Ηρακλέου;, αναφώνησα;, τις  γά ρ  
αύζόν ψ έγει, τό αύτό τοϋτο είκότοι; καί εΐ; ήμας έφηρμόζετο, έάν 
πρός κενήν έπίδειξιν έπεχειρούσαμεν σήμερον έν τώ ίερώ τούτω πε- 
ριβόλω νά έγκωμιάσωμεν, πραξιν αύτόφωτον καί άποχρώντως εύ- 
γλωττον, ήτις άπαξ έκτελεσθεΐσα διαμένει φύσει μακαριστή καί έ” 
πίζηλος, φύσει έπί τήν αιωνιότητα διατείνουσα.

Τί δθεν έναπολείπεται ήμϊν έν τή προκειμένη περιπτώ σει; ΐπ ό
τίνα έποψιν άνασκοποϋντες τήν πραξιν ταύτην τοϋ άειμνήστου συμ
πολίτου μας δυνάμεθα νά έκτιμήσωμεν προσηκόντως τήν εσωτερικήν
άυτής άξίαν καί δύναμιν, καί ώς έκ τούτου νά ώφεληθώμεν έξά-
γοντες έντεϋθεν πορίσματα έπωφελή είς τό στάδιον τοΰ κοινωνικοί» 
ήμών βίου; Τό καθ’ ήμας φρονοϋμεν δτι ό καταλληλότερος τρόπος 
τοϋ νά έπιφέρωμεν περί αύτής κρίσιν εύστοχον είναι, έάν άποσυνθέ- 
τοντές την εις τά  έξ ών σύγκειται στοιχεία καθέξωμεν τό ύπαγο- 
ρεϋσαν αύτήν πνεϋμα, έάν ύπό τήν έξωτερικήν αύτής έμφάνειαν ά - 
νεύρωμεν τόν εσωτερικόν λόγον, τό κύριον αύτής σημαινόμενον, ο - 
περ δέν είναι άλλο τ ι είμή ό σκοπός καί ή πρόθεσι; τοΰ κληρο- 
δοτήσαντο;.

Καί βέβαια άρκεϊ μόνη ή άνάγνο>σι; τή ; δικθήκη; αύτοΰ ΐνα έν- 
νοήση τ ι ;  δτι ή γενναία αυτη καί περισπούδαστο; πραξί; του, έκ- 
πηγάζουσα άπό άγνόν καί ένθερμον πρό; τήν Πατρίδα έρωτα, διτ
τόν σκοπόν προύτίθετο, τήν κοινήν ωφέλειαν καί τόν παραδειγμα
τισμόν, ήτοι άφ ένό; μεν τήν έπί τοΰ βωμοϋ τή; Πατρίδος όλο- 
καύτωσιν άπάσης τής περιουσίας αύτοΰ ίιπέρ τή ; χρηστής άγωγής 
καί έκπαιδεύσεως τής ήμετέρας Νεολαίας, άφ’ έτέρου δέ τήν έν ταΐς 
ψυχαΐς τών συμπολιτών του διέγερσιν καί άναρρίπισιν τών εΰγενών 
αισθημάτων τής φιλοτιμίας καί άμίλλης ύπέρ τοΰ κοινοΰ άγαθοΰ καί 
συμφέροντος, ίδοΰ, ρητώς λέγει έν τη διαθήκη άυτοΰ ήτις π ΐ7 ώς 
αντανακλά τά φρονήματα καί τάς άρχάς ύφ’ ών ό διαθέτης έμπνέ- 
ετο, etc χρησψενστ) ή ονσία μου απασα ιΐς  έγκαθί$ουσιγ Έ χ ~
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παιδευτηρίου σχβπυν εχοντος την ιίιανοηζιζηκ xa i ήθιχήν τών νέ
ων όιάπ .Ιασιν' ολίγον δε κατωτέρω προστίθησι και του; άξιομνη- 
μονεύτους τούτους λόγους' εϊθε τό πα ρ ά δειγμ α  τοΰτο να οοντει>τ( 
tie  προτροπή/ x y i ό ιίγερ σ ιν  τής (ριΛοτψίας τών σνίίποΛιτών y o v y 
d y iJ .lu ji iv u v  πώ ς νά ύπερβά.Ι.Ιωσιν ά.Μή.Ιονς πρός το αγαΟο- 
ερ γεΐν  χα ί προάγειν  rd  πάτρ ια .

ίερά δντο>ς καί άξιάγας-ο; ή πρόθεσις και ό σκοπός τοϋ διαθέτου 
ϊργω  άναδειχθέντο; φιλοπάτριδος, καί παρασχοντος έχυτόν πρότυπον 
καί υπογραμμόν πατριωτικής αρετής καί αύταπαρνησεως. Αλλα προς 
έπιτυχίαν καί κατόρθωσιν τοϋ αγαθοεργού τουτου σκοπού, προς πα
ραγωγήν καί τελεσφορίαν τών έξ αύτοϋ προσδοκωμενων ευεργετικών 
αποτελεσμάτων, ανάγκη νά συνδράμη ώς ό ετερος τών δυο παρα
γόντων καί ή ήμετέρα βούλησις καί σύμπραςις, άναγκη νά συνεπι- 
οπεύδοιμεν καί ή μ είς έπιμόνως καί άμετατρεπτως προς το άυτό τέρ
μα, βυναγωνιζόμενοι έκαστοι το κατά δύναμιν είς πραγματοπο’.ΐΐσιν 
τοϋ διττοϋ έκείνου σκοποϋ, καΟ οσον άφορα ειτε την ευς·οχωτέραν 
καρποφορίαν καί έκβλάστησιν τοϋ φυτωρίου τούτου τής κοινωνικής 
τιμών έκπαιδεύσεως, ειτε τήν οσον ενεστι βαθυτεραν έν ταϊς ήμε- 
τέραις ψυχαΐς έντύπωσιν καί έγχάραξιν τοΰ είς μίμησιν προκειμενου 
παραδείγματος, ύο’ ου καί έν φ εκτρεφόμενος έκαστος πληροΰται 
ύψηλών φρονημάτων, ρυθμίζει έαυτόν καί τάς πράξεις του με τήν 
ιδέαν καί τήν άρχήν τοϋ καθήκοντος, και πρωί'μως εθίζεται όπως 
crpioYi πασαν αυτού μέριμναν, ο πως συγκεντ ρωνη πάσαν αύτοϋ προ
σπάθειαν καί ενέργειαν είς h  άποκλεις-ικόν σημεϊον, τήν ίσχύν καί 
κραταίωσιν τοϋ κοινωνικού συμφέροντος.

ί ϊ  Προσφιλής Νεολαία, (διότι προς -3 πρώτον οφείλω ν αποτείνω 
τόν λόγον μου) σύ εϊ^αι ή μετ ολίγον όιαδεζομενη ήμάς γενεά, 
ού παρομοία με χώραν νεόργωτον καί νεόφυτον, ύποδεχομένη τής 
Παιδείας καί τής Αρετής τά σπέρματα, θέλεις ύποθάλπειν καί ανα
πτύσσει·/ άυτά, έωσοϋ έν καιρώ βλαστήσουν καί καρποφορήσουν α
νόθευτα οσον ενες-ι καί ακέραια. Ιύού εμβλεψατε εις την ευμενή προ* 
αίρεσιν καί φιλός*οργον πρόνοιαν τοΰ εύεργετου Σας, ίίστις είπερ τις 
άλλος, ύπερ Ι'μών κηδόμενος ήνοι^εν δμΐν την δόον τής λογικής 
καί ήθικής Σας καλλιεργείας καί μορφώσεως, άνεγείρας προς φωτι
σμόν Σας τό Εκπαιδευτήριον τοϋτο, τό αγλάισμα καί περικόσμημα 
τής ήμετέρα; Κοινότητας, ίδού άναλογίσθητε όποια εξ αύτοϋ, ώς 
έκ καθαρά; καί άκενώτου πί,γής, δύνασθε ν άρυσθήτε ουσιώδη καί 
γόνιμα ωφελήματα, άρδεύοντες έγκαίρω; τάς άπαλάς ψυχάς σας με 
τά ζωηφόρα νάμιτ« τών γραμμάτων, τή ; ήθικής καί τής θρησκείας.
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. ϊού τέλο; κατανοήσατε όποϊα έξ αύτοϋ δύνασθε νά »ν«ποταμ!5υσητ3 
έφόδια διά τόν μετά ταΰτα πρακτικόν Τμών βίον, ^Ο'/ειούμενοι καί 
προκαταοτιζόμενοι διά τών θεμελιωδών εκείνων εγκυκλοπαιδικών γνώ
σεων, αιτινες θέλουν Σας χρησιμεύσειν όπως διατρέξητε έντίμως καί 
έπωφελώς τό κοινωνικόν στάδιο ν, είς 3 κληθήσεται έκαστος.

Αλλ’ ϊνα τό Καθίδρυμα τοΰτο άποβή τελεσφόρον καί σκόπιμον, 
ϊνα τά  αποτελέσματα καί ή πραγματικότης συνςεύωσι μέ τήν αγα
θοεργόν προαίρεσιν καί τάς εύχάς τοϋ Καθιδρυτοΰ, οφείλετε καί ύ - 
μεϊς μάλιστα νά συνεπιληφθήτε τοϋ έργου μετά ζήλου καί έφεσεως, 
καταβάλλοντες πάσαν δυνατήν προσπάθειαν καί ένεογότητα εις τήν 
ίδιαν δμών άνάπτυξιν καί τελειοποίησιν’ οφείλετε άξίως τής Ελλη
νική; σας καταγωγής, τής έλληνικής σας περιδεξιότητος, νά ώφεληθήτί 
πρωΐμως απάντων τών προσφερομένων ύμΐν έκπαιδευτικών μέσων, 
καί τοι ατελών, καί τοι χρ/,ζόντων πληρεστέρου διοργανισμοϋ καί βελ- 
τιώσεως· οφείλετε νά προκαταρτισθήτε με τακτικήν σειράν έγκυκλίοο 
παιδεύσεως, μέ γνώσεις, βρησκευτικάς, ίς-ορικάς, Γεωγρκφικάς καί Αρ
χαιολογικές, νά έζοικειωθήτε μέ τά μαθήματα τής Αριθμητικής, Γε
ωμετρία; καί Αλγέβρας, ριέ τήν σπουδήν τής ψυχολογίας, τής Λο
γικής, τής ήθικής καί τών καλών Γραμμάτων, νά έγκύψετε είς τήν 
εύμέθοδον καί ακριβή έκμάθησιν τής ιταλικής, Αγγλικής καί Γαλλικής, 
προ πάντων δε τής αρχαίας ήμών γλώσσης καί φιλολογίας εως είς 
τους κλασσικωτάτους Συγγραφείς, ίςορικούς τε καί ηθικούς καί Πο
λιτικού;, καί Φιλοσόφους, καί ρήτορας καί Ποιητάς παντός είδους, 
καθόλου δε είπεϊν, νά στοιχειωθήτε μέ ολα εκείνα τά παιδεύματ* 
τά  συντείνοντα είς τό ν άναπτύσσωσι, ρυθμίζωσι καί διαμορφώνωσι 
τόν νέον( άποκαθιστώντα αύτόν οσον ενεςΊν ίκανώτερον, νοημονέςχ- 
ρον, συνάμα δε άγαθώτερον καί κοσμιώτερον* διότι έχετε έγκεχαραγ- 
μένον είς τά ενδόμυχα τής καρδίας σας, πρεσβεύετε ώς άλάνθας-ον 
δόγμα πίστεως, δτι ή άποκλειςική τοϋ νοός καλλιέργεια, ή άπλης-ία 
τής πολυμαθείας καί τών θεωρητικών γνώσεων, αύτή καθ’ έαυτήι» 
,&εωρουμένη, κινδυνεύει νά μήν ήναι αλλο τι είμή ματαία πολυπραγ- 
μοσύνη καί περιέργεια, δπόταν αί γνώσεις αΰται δέν μετουσιόνωντα» 
με αύτήν τήν ένοόμυχον φύσιν τοϋ μαθητεύοντος, δπόταν δεν άπο- 
καθις-ώνται σαρξ έκ τής σαρκός αύτοΰ, καί δς-οΰν έκ τών δζ-έων αύ
τοϋ, δπόταν δεν μετατρέπωνται είς αισθήματα τής καρδίας, εί; φρο
νήματα μεγαλόφ:ονα εύσεβεία;, πατριωτισμού καί χρης·ότητος' δπόταν, 
έν έ»ί λόγω, δεν συγκροτήται ή άδιάρρηκτος εκείνη αρμονία με
ταξύ νοός καί καρδία;, μεταξύ ιδεών καί αισθημάτων, μεταξύ 3«- 
«ρίας καί πράξεως.
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Δεΰτε λοιπόν προσφιλείς Νέοι, αποδείξατε πραγματικώ; έφ ύμών 
αΰτών, οτι 6 σπόρο; τής διδασκαλία; έπεσεν ούχί παρά τήν όδόν, 
ούχί έπ'ι τήν πέτραν, ούχί έν μέσ<ο άκανθων καί τριβόλων, αλλ 
έπί γην αγαθήν, καρπόν ποιήσουσαν πολλαπλασίονα. Δεΰτε το καθ
ύμα; διαδηλώσατε έν εργω του; σκοπού;, καί του; αγώνα; τοΰ 
πνευματικού ήμών Ιΐατρος καί ευεργέτου σα;, λαμβάνοντκ; τήν προ- 
οήκουσαν τελεσφορίαν, προβιβασμόν καί έκπλήρωσιν. Δεΰτε το έφ ΰ- 
μΐν άναδείχθητε άξιοι τών ελλόγων προσδοκιών καί χρηςών έλπίδων 
τών Γρνέων, τών Διδασκάλων, καί τή ; Κοινότατο; άπάση;, χαρο- 
ποιοΰντε; τήν παρούσαν γενεάν όποιαν διάδοχον μέλλει να εχ(ΐ 
βελτίονα.

Αλλ’ ώ ; έξ αρχής πχρετηρήσαμεν, εί; τήν πράξιν τοΰ διαθέτου 
διπλού; ένέκειτο σκοπό;, ή πρόθεσις αύτοΰ διπλοΰν εΤχεν άντικει-
μενον, ού μόνον τον φωτισμόν καί τήν έκπαίδευσιν τών τέκνων μας, 
άλλά καί συνάμα τήν προτροπήν καί τήν έμψΰχωσιν τών συμπο
λιτών του πρό; μίμησιν τοιούτων παραδειγμάτων τεινόντων νά έμ-
πνέωσιν έπί μάλλον καί μάλλον εί; τά ; καοδία; τον άληθή πατρι
ωτισμόν, τά  μεγάλα φρονήματα, καί τήν τούτων ένεργοποίησιν, ό
πω ς, διά τή ; πράξεω; είσφέρη εκας-ο; τό έπιβάλλον προ; παγίωσιν 
καί έπαύςησιν τοΰ κοινωνικού συμφέροντο;. Ούδέ εχομεν μοναδικόν 
παράδειγμα εί; προτροπήν καί μίμνισιν τών καλών έργων τό νΰν 
■ήμϊν προσφερόμενον παρά τοϋ αοιδίμου συμπολίτου μα ;. Τοιαΰτα απε
ναντίας παραδείγματα καθ’ έκάστην αύξονται πολυπλασιαζόμενα, 
τοιαϋτα άπαντώνται κατ’ εύμοιρίαν εί; πάσαν σχεδόν γωνίαν τή ; κοι
νή; ήμών Πατρίδο;· ως·ε τελοΰντε; σήμερον το μνημόσυνον τοϋ Ευ
εργέτου μας τελοϋμεν συνάμα τό μνημόσυνον τοσούτων καί τοιούτων 
όμογενών πολυειδώ; καί ποικιλοτρόπω; τήν Ελλάδα εύεργετνισάντων 
καί τό κοινόν αγαθόν πρεσβευόντων τιμιώτερον, σεμνότερον καί ά - 
γιώτερον χρημάτων απάντων καί αύτής τή ; ύπάρξεω;.

Μακάριον όντως καί όλβιόδαιμον τό εθνο; εκείνο, εί; 8 άνατέλ- 
λουσι τοιοϋτοι φωταυγεΐ; αστέρες, ούχί μόνον άπ έυθεία; καί αμέ
σως έπ’ αύτοϋ έπενεργοΰντε; διά τή ; σωτηρίου έπιρροία; των καί 
διά τών λαοσσόων αύτών άγαθοεργημάτων, άλλά καί έμμέσως δα-
δουχοΰντε; καί διαφωτίζοντε; αύτό, οπω; άποφεϋγον τήν πλάνην 
τοΰ έγωϊσμοΰ καί τή ; προσωπική; ίδιοτελείας εύθυδρομη τήν όδον 
Τή; αρετής, τής εύσεβείας καί τή ; άφοσιώσεως.

(Ακολουθεί.)
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Ε Ι Δ Υ Λ Α Ι Ο Ν .

Μ Υ Ρ Τ Ι Α 4 0  Σ .

Εί; μίαν έζάστερον βραδειάν ύπήγεν ό Μυρτίλλο; νά ϊδή τήν 
λίμνην, φωτισμένην άπό τήν σελήνήν, ό  ήσυχο; καί φωτεινό; τό
πο; όιά τή ; λάμψεω; τή ; σελήνη;, καί τό κελάδημα τή ; άηδόνος, 
τόν εβαλον διά πολύν καιρόν είς τήν ήσυχον έκς·ασιν. Γυρίζων ό- 
πίσω εί; τήν πράσινην άπό κλήματα σκηνήν, ηύρε τόν γηραλαϊόν 
του πατέρα νά κοιμάται ήσυχα έξαπλωμένον, δ όποιος είχε τήν 
πολιάν του κεφαλήν έστραμμένην πρός τόν βραχίονά του. Στέκει 
εμπροσθέν του μέ τά ; χεϊρα; έσταυρωμένα;. Πολύν καιρόν εμενεν 
έκεϊ εχων προσηλωμένον τό βλέμμα του εί; τόν γέροντα, μόνον 
κάποτε έκύτταζε διά τών άραιωμάτων τών κληματόφυλλων πρός τόν 
ούρανόν, καί δάκρυα χαρά; ετρεχον άπό τά  ό'μματά του.

Ω φιλοστοργότατε Π άτερ! είπε, τόν όποιον έγώ μετά τού; Θεού; 
περισσότερον άπό όλου; τιμώ  καί σέβομαι! Πόσον γλυκά έδώ κοι
μάσαι! Πόσον ήσυχο; είναι ό υπνο; τοϋ εύσεβοϋς! Βέβαια ήλθες 
άπό τήν καλύβην μέ τρέμοντα; πόδας, έδώ, διά νά έορτάση; τήν 
βραδειάν δεόμενο; με ήσυχον πνεΰμα, καί ουτω προσευχόμενο;, ά -  
πεκοιμήθης. Πάτερ! σύ άλλοτε έπροσευχήθης καί δι’ έμέ. Ω πόσον εύτυ- 
χή ; είμαι! Οί Θεοί άκούωσι τήν προσευχήν σου· διότι άλλέω; πώς 
ήθελε διαφυλάττηται ή καλύβη μα; τόσον ασφαλής είς τού; άπό 
πολλά έτη στερεομένους κλάδους; Πώς ήθελε βασιλεύει ή εύλογία 
είς τό ποίμνιόν μας, καί είς τού; καρπούς τοΰ άγροΰ μ α ς ; Πολ
λάκις σύ βλέπων τήν αδύνατόν μου φροντίδα διά τήν ήσυχίαν τοΰ 
κουρασμένου σου γήρατος, χύνει; δάκρυα χαρα;· έπειτα ύψώνων τά  
δμματα εί; τόν ούρανόν, μέ ευλογεί; ολος περιχαρής. *Αράγε τ ί  
αισθάνομαι έγώ τό τε ; Πάτερ! ώ τότε πλατύνεται ή καρδία μου, 
καί στάζουσι ποταμηδόν δάκρυα άπό τά  δμματά μου. Προβαίνων 
σύ σήμερον άπό τήν καλύβην κρατούμενο; άπό τόν βραχίονά μου, 
διά νά άναζωογονηθή; είς τόν θερμόν ήλιον, καί βλέποιν τό χ α -  
ρούμενον ποίμνιον τριγύρω σου, τά  δένδρα γεμάτα  καρπούς, καί 
τά ; εύκάρπου; πεδιάδα;, είπε;· Αί τρίχες μου άσπρισαν έν χαρά 
καί άγαλλιάσει. Α ; ήσθε πάντοτε εύλογημέναι τερπναί πεδιάδες; 
Δέν ,5-έλει σάς θεωρήσει τό άμυδρόν μου βλέμμα πολύν καιρόν α
κόμη. όγλίγορα 3ελω σα; αλλάξει μέ μακρύτερα; πεδιάδας. Ω φι
λόστοργε Π άτερ! ώ κάλλιστε γεννήτωρ! Χαχέω; λοιπόν μέλλω νά
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»έ χάσω; Τί πικοοι στοχασμοί! Ω τότε τότε 3έλω ανεγείρει έν* 
βωαόν πλησίον τοΰ τάφου σου. Καί όσακι; μ.οι συμ.βή ευτυ
χ ή ; ήμέρα, εί; τήν όποιαν νά δύναμαι νά άγαθοποιησω δυστυχή 
τινα, Νϊλω έλθει, Πάτεο, νά χύσω γάλα, καί νά σκορπίσω άνθη 
επάνω εί; το μνήμα σου.

Μετά ταΰτα έσιώπησε, καί μέ δακρυσμένα δμματα έκύτταζε τόν 
γέροντα πατέρα του. Πώ; εΰρίσκεται εξαπλωμένο; έδώ μειδιων, καί 
ήσυχα κοιμώμενο;! είπε τότε άνας-ενάζων. Ανέβασαν έν ώ όνειρεύ- 
ετο μερικά άπό τά καλά του Ιργα καί έτυπώθησαν εί; τ?/ μέτίοπόν του. 
Πώ; ή σελήνη φωτίζει την φαλακρήν του κεφαλήν, καί την ευπρεπή του 
λευκήν γενειάδα! Αμποτε νά μ /j σε βλάψωσιν οΐ ψυχροί άνεμοι 
τή ; νυκτό; καί ή ύγρά δρόσο;! Επειτα τοΰ φιλεΐ το μέτωπον διά 
νά τον έξυπνήση, φέρων α ϊτόν σιγανά εί; τήν καλύβην διά νά ,κοι- 
μηΟή γλυκύτερα έπάνω είς μαλακά δέρματα.

ΟΦΕΛΟΣ Τ Π Σ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ Λ Α Τ ΡΕ ΙΑ Σ.

ή  Δημόσιο; λατρεία είναι έξαίρετον μέσον νά τιμώμεν τον Θεόν, 
ώς Νέλει νά τιμαται. Η δημόσιο; λατρεία ευκολύνει τήν λατρείαν 
τών πράξεων· δχι μόνον μέ σοφά; διδασκαλία;, τών όποιων είναι 
ή πηγή ' μέ θρησκευτικά αισθήματα, τα  όποια έμφυτευει εί; τα ; 
ψυχά; μ α ;” άλλ’ ακόμη διότι παραβάλλει τού; ανθρώπου; μεταξύ
τω ν, καί εί; τό μέσον τόσων αιτίων, τά όποια ζητούν νά τού; ά-
ποχωρίσωσι, τού; προσφέρει δεσμούς ένώσεω;, ή τι; του: συσφίγγει, 
διά νά τού; είρηνεύη έπί τή ; γή ;, καί νά τού; άναβιβάζη ενωμέ
νους καί είρηνευμένους εί; τόν ουρανόν.

Είναι βέβαιον, άδελφοί μου, δτι ή αδικία καί ή σκληρότης μα; 
συναπαντώσι συχνότατα. Η αφιλοκέρδεια είναι σπανία. Η ύπερφιλαυ- 
τία  έκ τείνει πλειότερον τά οριά τη;· όλα ταΰτα συντρέχουν νά 
καταστήσωσι τόν άνθρωπον ξένον άπό τόν άνθρωπον· διότι αί πρό
οδοι τή ; πολυτελείας καί τοΰ πολιτισμού μα; απομακρύνουν μεταξύ
μα;. Οί πλούσιοι καί δυνατοί τή ; γή ;, ευρισκόμενοι εί; μεγ'στην
διάστασιν άπό τού; πτωχού; καί άδυνάτου;, αγνοούν τά δίκαιά των, 
καί λησμονούν τάς χρεία; των. Οί πολίτικοι βιΟμοι ΰψονουν δια
φόρου; τάξει; μεταξύ τή ; πολιτική; κοινωνία;, αίτινε; σχεδόν δεν 
ουγχωοοϋν νά 5εο>ρώνται, νά γνωοίζωνται, καί νά συσχετίζω-ται 
μεταξύ των οί άνθρω-οι. Η υπερηφάνεια, h Οψηλοφροσύνη, καί ή 
ρ,ατκιότης έθεσαν μεταξύ τής μιας τάξεως καί τής άλλης μέγαν
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Αποχωρισμόν, καί έδημιουργησαν διά τού; μεγάλου; καί πλουσίου;, 
τρόπον τινά, κόσμον χοιριστόν, άπό τόν δποΐον σπανίω; ρίπτουσιν 
όμμα εις τού; λοιπού; ανθρώπους, καί ενίοτε τούς θεωρούν ώ; εν
τελή όργανα τής Νελήσεώς των.

Μ ολον τούτο, αδελφοί μου, όλοι οί άνθρωποι καταγόμεθα έκ τοΰ 
αυτού αίματος. Ολοι εχομεν ευγένειαν καί άζίαν τήν αυτήν· επειδή 
ειμεθα ολοι τέκνα τοΰ Θεού* ολοι μετεχομεν άπό τήν αύτήν ούρά- 
νιον χάρο,· όλοι είμεθα έξηγορασμένοι παρά τοΰ Σωτήρος* ολοι εί- 
μεθχ οεσημειωμένοι μ.έ τήν σφραγίδα τή ; αθανασία;. Ταύτα είναι 
ή μεγαλειότη; καί ή άξια μα;.

Είμεθα δε ολοι όντα αδύνατα, πάσχοντα ?ι δποκείμενα εΐ; πά
θη. Ολοι εχομεν χρείαν δ εί; τοΰ άλλου. Δεν δυνάμεθα νά ζώμεν 
χω ρί; βοήθειαν, καί χωρί; ό είς νά 3-υσιάζη τά συμφέροντα του διά 
τόν άλλον. Ταΰτα είναι τά χρέη μα ; πρό; τήν αγαθοεργίαν.

Είναι άραγε άλλοΰ άρμοδιωτερον νά κηρύττωνται αόται αί δμοι- 
ότητε; τή ; μεγαλειότητο; καί ταπεινότητο;, τή ; αξίας καί άναξιό- 
τητο ; παρά έκεΐ, όπου τελείται ή δημόσιο; λατρεία, ή τι; μα; συ
νάγει όλους εί; τόν αύτόν ναόν, εξαλείφει ό'λας τάς κοινωνικάς δι
ακρίσεις, διδάσκει τήν εί; όλου; άδελφικνν ισότητα, καί δέν άφίνει 
νά ύπαρξη άλλη, παρά ή τή; εΰσεβεία; καί άρετή ;;

Ω πόσον ευάρεστο; κοινωνία, ήτι; συνίσταται εΐ; τδνομα τοΰ 
Θεού, όστι; κ α τ ά τ ό  φαινόμενον δέν εχει κάμμίαν άλλην σχέσιν μέ 
τού; άνθρώπου;! Εδώ μόνον ό άρχων καί δ άρχόμενο;, δ πλούσιος 
καί δ π τω χό ;, δ μέγα; καί δ μικρό;, συνευρίσκονται καί διδά
σκονται τού; λόγου; τή ; ειρήνη;, τή ; δμονοίας, τή ; άγάπη;, καί τής 
αδελφική; ισοτητος! Ε'.; τον ναον τοΰ Τψίστου μηδενόνονται σχε
δόν ολχι αί πολυάριθμοι άνισότητε;, τά ; όποία; ή φύσι; καί ή κοι
νωνία οιλοτιμούμεναι έπολυπλασίασαν, καί συχνότατα οί δυνατοί με- 
τεχειρίσΟησαν ώ; μέσα κακώσεω; καί τυραννία;.— Κ. ΚΡΕΑΤΣΟΪΛΗΣ.

ΣΪΜΒΑΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΟΪΑΙΟΝ ΜΗΝΑ.

Ε ί; τού; 1 5 0 6  τόν Ιούλιον μήνα.— ό  λαός τής Γένοβα; έπανα- 
στάτησεν εναντίον τών εύγενών. Τότε ή Γενοβ* ύπέκειτο είς τόν 
Λουΐγιον IB . βασιλέα τή ; Γαλλίας· άλλ όχι ολίγοι όροι έβίαζον 
αρκούντως τήν εξουσίαν. Οί Γάλλοι έβοηθοϋσαν τό μέρος τών εύ- 
γενών καί έβλαπτον τόν λαόν. Η έπανάστασις ύποστηριγμένη μυ- 
στικώς άπό τόν Πάπαν Ιούλιον Β>. καί άπό τόν αύτοκράτορα Μα-



άναψε τόσον ωστε οι εύγενεΐς 
Γένοβαν. Ο λαός εκλεξε διά κυβερνήτην τον Παύλον Νόβ/,ν, βαφέα 
κατά τήν κατάς·ασιν, άλλ άνθρωπον μεγάλης ψυχής. 0  Λουίγης IB . 
σκνάξας δυνατώτατον στράτευμα έπορευθη προς ΰπόταξιν τής Γέ
νοβας. Οί οπλικοί έφόρμησαν ,ϊηριωόώς το στρατοπέδων του εις την 
ΙΙολσεβέραν, άλλ’ άποκρούσθη®αν γενναίω;. 0  Βασιλεύς Ιμβήκεν είς 
τήν Γένοβαν νικητής* 50 κόραι ένδεδυμέναι λευκά, με κλαδία ε
λαίας εις τάς χεϊρα; τοϋ έζήτησαν έλεος, ριφθεϊσαι έπί της γης εις 
τόν ναόν τη ; Γένοβας, ό  IB'. Λουίγης έδείχθη εί; μέρο; πράος καί 
είς μέρος αυστηρός. Ολίγοι θάνατοι συνέβησαν μεταξύ τών όποιων 
καί εκείνος τοϋ Παύλου Νόβη, φερόμενος εί; χεϊρας άυτοϋ διά προ
δοσίας. Αλλ’ έκαμε νά τόν φέρουν καϊ νά τόν κάψουν έμπροσθεν τών 
συνθτκολογιών τάς όποιας είχε με το κοινον, και έσυς·ησεν εις τήν 
Γένοβαν τήν απόλυτόν του εξουσίαν.

Εις τούς 4 7 0 3  τόν ίούλ. μήνα.— Οί Αγγλοι εξούσιασαν τήν Γιβραλτάρ.

Τ’ Α Ρ Ν Α Κ Ι .
'Ε να χρόνο παιγνιδιζουν 
Ms τ’ αρνάκι τά παιδιά,
Κ.’ υστέρα άπονα τό σφάζουν 
Γιά μιας μέρας τή χαρά.

Δέν Όυμοΰντε, τό καϋμένο 
Ποϋ τ’ άκλοόθαε άπό συμά, 
’Σάν δεμένο νά τό είχαν 
Μέ τα’ άγάπης τά δεσμά.

Λησμονούν όπβΰ μέ ρόδα 
Τοΰ στόλιζαν τό μαλλί,
ΙΙοΰ τοΰ βάφουνε μέ α?μα 
Ά φ ’ τήν tSta του πληγή.

Δέν λυπούνται νά σπαράζουν 
Τήν άΟώά του λαρδιά,

Ποΰ έ'παλλε μέ τή ’δική τους 
ΙΙοΰ τό ’σφίγκανε άγκαλιά.

Ά λ λ ά  γύρω του πηδούνε 
’Σ  τής φωτιάς του τόν καπνό 
Κα6ώς πρώτα στά χορτάρια 
Μέ τό πούσι τ ’ αύγηνό.

Τέλος μέσα τους τό Οαυτουν 
Καί ή ψυχή δέν τούς πονεΐ, 
"Οπου τρων’ τό σύντροφό τους 
Πού είχε πρότερον ψυχή.

Ποϋ νά ξεύρη τό καϋμένο 
Πώς τό μνήμά του άκλουΟα, 
Καί πώς πλάκατου είν’τά χείλη  
Ποΰ τοΰ φιλίαν τά μαλλιά, λ. ρ .


