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Προσκληθεί; ύπδ τή; Σεβαστή; Κυβερνήσεως ει; τήν σεμνήν έδραν
τή; καθηγεσίας έν τή θεολογική Σχολή τοϋ όθωνείου τούτου Πανεπιστημείου, τοϋ λχμπροτχτου καί αγλαού σεμνώματος τής Ελλάδο; άπάσης, προθύμω; ύπήκουσχ τώ ύψηλίό κελεύσματι, ζαί εύγνωμόνω; άπεδεξάμην τή; ίεράς τχύτη; διακονίας τδν κλήρον. Καί δή
εύδοκία τή; Αύτοϋ σεπτή; κζ1. θεοφρουρήτου Μεγζλε’.ότητος, κχ1.
ζήλς.ι τοΰ τανΰν ’πζηίο»; ^’.έποντο; τήν τοΰ Ελληνικού έθνους παι
δείαν, τάττομζι κάγώ έν τή γεραρά χορεί^ τών έντζϋΟχ έπί σοφία
διαπρεπόντων καθηγητών. Εν συναισόήσει δέ τών μικρών ζα1. πρδς
τδ μέγεθος τοϋ πράγματος μηδόλως ανταξίων δυνάμεων μου, Θεδν
επικαλούμενο; άρωγδν, τδν διδόντζ γνώσιν ζα1. συνεσιν τοΐ; αύτόν
έπικαλουμένο'.ς, άπτομαι τοΰ έργου.
Τή; δογματικής δέ Θεολογίας τδ μέγα πέλαγος διαπλεϋσαι μέλ
λοντες, άνάγκη πάσα, πριν ή λύσωμεν τά πρυμνήσια, ϊνα γνωρίσωμεν προκαταρζτικώς, καί έςακριβώσωμεν είσαγωγικώς, τί; ό πλοϋς,
ιυξίδ'ι ζα
8ν διανύσομεν- τίνι χρησόμεΟα ώ; πυ'ίδι
κα1. τίνι co; πηδαλίςο, όπως
εύΟυδρόμως καί ασφαλώς εΐ; τδ πέρα;
πλοϋ καταντήσωμεν' τίνος
;ζχ· τοϋ οί ύφαλοι ζα1. οί σκόπελοι, οΐ; προσαράσσοντες
συντριβόμενα, καί άφ
προσαράσσον
ών άπομακουνοντε; εαυτού; σωζόμεΟκ'
■■ ό εύθύπνους ζαϊ φορό;
άνεμο;, δι’ ού έξ ούρία; πλέει καί λαμπρώ; ιστιοδρομεί η τή; όρθοδοξία; ημών όλκάς. Ταΰτα πάντα πρώτον έν συνάψει γνωρίσαντες,
καί άνωθεν ώς έξ άπόπτου προκατιδόντες, δυνησόμεθα τότε πλησίστιοι καί ούριοδρόμοι έν ασφαλεία διανόσαι, τδν προζείμενον ήμϊν
πλοϋν, καί συν μυριαγωγώ όλκάυι καί βαρυτί..
ν οόρτω
Τέν
-■ Ζ
ίμω
*·??
γ·'/·’
ταντήσαι εΐ; τδν ποθεινόν λιμένα. Εν πρώτοι;
δέ τοΰτο παρατηρώτοι; <5έ
ρητέον καί μετ’ ακρίβειας διχκριτέον, ότι ή δογματική> Θεολογία ώ; έπι' ’
V
ι
στήμη θεωρούμενη, ζαί προ; τά; αλλα; έπισσττ
,ύ./.; αντζςετ7.,07.ενη.
t’ / . *' . Λ,υν./ «ι,
ένθεν μεν έχει ομοιότητα προ; αύτά;, ένθεν δ;Ζ υ.Ζ'[,.'ϊ~'Γ,Ί
ζχ; υυ·7·Λθ7η
ην ζχί
ουσιώδη
διαφοράν απ’αύτών. Καί ή υ.έν όμοιότη; ύφ! στζτχ·. έν τούτω ο ζαί ή
Θεολογία έζτίθησι'. τά έχυτή; δόγματα καί τά; άληθείας ούχ άπλώ;
, ιμμένως, ούδέ φύρδην ζα1. συγζεχυμένως, άλλ. έν τάξει ήζριζαί παρερριμμένως,
βωμέννι ζαί άλληλουχία καί συνειρμό» τοιούτς·», ώστε άποτελεϊται σύ
στημα άληθειών, ζχτ επιστημονικού; τόπου; έζτεθειμένον, ζχί εντελή
τδν επιστημονικόν χαρακτήρα φέρον, καθώς δηλονότι καί τά συστή
ματα τών έν ταϊ; ί\\ν.·.·
αληθειών.
Αλλ ή ζχτ είδος αύτη ζιιί μέθοδον όμοιότη; ούδόλως έξχνθρωπίζει τήν
τής Θεολογίας θειότητα, ούδέ παραβλάπτει τή/
ι\ι πολλή·/ καί ουσιώδη δια
φοράν, ζαθ ήν η ήμετέρα Οεολογιζή επιστήμη διαζρίνετζι -,-', τάσης
άλλης.II διαφορά δέ αυτή πρώτως καί ζυυίω; ύοίστατζι είς τήν διαφοράν
τών πηγών, άφ’ ών έζπηγάζουσιν αί άλήθειαι. Αλλη ή πηγή τών 1>
"αϊ; έπιστήμαις αληθειών, και άλλη ή πηγή τών έν τή Θεολογία ίερώ/
δογμάτων καί διδαγμάτων. Εκεί μέν, έν ταϊ; έπιστήμαις. 5 φυσικό; νοΰς
ζαί λόγος διά πολλών σκέψεων καί συλλογισμών έν τώ μέτρω τή;
οικείας δυνάμεω; άνυψούμενος, ενατενίζει πρδς τή/ ϋ.'.ήθει:·:/. ζα1. περιόράττετα·. τζντη:, καί ώσπερ χπ> τίνος βχφή; αίγλη·/ τινά άνθηράν

(ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ).

•Εν τί άλύοίκσρ παρά τοΐ;
Κ. Κ Ί'Μηνλ. ΠρβξΓνυε; zzi
τοΐ; ϊίιαιτίριι; έπιτρόποι; τού
έζίότον.

Εζδίδεται τετράκις τοϋ
μόνος.

εΐ; εαυτόν άναχρώννυσι, καί ούτω καθίσταται άρχή ζαί πηγή τή;
παρ’ αύτοϋ νοερκϊ; έποπτείαι; καί άνχβάσεσι κρχτηθείση; άληθείας.
Εντχϋθα δέ, έν τή Θεολογία, άμεσον αρχήν καί πηγήν έχομεν αύτδν τδν
Θεδν, παρ ού άθρόον επιλάμπει τδ φώς, ζαί φωταγωγεΐτα·. ό νοΰς,
καί έκ τή; έκειθεν άναχεομένη; αύγή; περ-.λάμπεται. Εκεί συν πολλώ
πόνω καί μόχθω ό νοϋ; πρό; τήν εννο-.χν τή; άληθοία; κατά μικρόν
προσβιβάζεται, καί τχϊ; φυσικαϊ; έπιβολαί; προ; ταύτην χειραγω
γείται, ζαί τούτο ώ; έπί τδ πολύ πίπτων ζαί άνιστάμενος, ζα1. μ.υρίοι; προσαράσσων προσζόμ.μασιν ύπ αβλεψία; καί αδυναμίας' ενταύθα
άπονώτερον έντρυφγ. καί έπαγάλλετχι εΐ; τάς άμέσως παρά Οεοϋ άποκζλυφθείσζς τηλαυγείς άληθείας, καί πρδς τά υψηλά θεωρήματα έν
πολλή ασφαλεία χειραγωγείται, ζαί καθαρό» φωτ1. γνώσεως καταυγάζεται. Εν τή ιερά Θεολογία προχεϊται τό νάμα τή; άληθείας διειδέ;
ζαί άθόλωτον άπ αύτή; άμέσως τή; ζωηρρότου καί άχράντου πηγή;
τοϋ φωτός, καί προρρέε·. δζψιλώ; καταρδεϋον καί νοΰν καί καρδίαν.
Καί αυτή μέν ή ώ; έκ τών πηγών προερχόμενη πολλή καί μεγάλη δια
φορά τή; ήμετέρας επιστήμη; άπδ πζση; άλλη;' έξ ού συνάμα γίνεται
δήλον ότι αί μεν άλήθειαι τώυ άλλων έπιστημών ώ; ύπδ τοϋ φισικου
νοό; έν χρόνω πολλώ εύρημένζι, καί τζί; κατά μικρόν προσθήκαι;
2..... ’.'«zi'vz., ,.η -/Az ϊ/jjv.7 ηΰη τ-, εδραίου καί πλήρες, πή δέ ύπδ
πυκνής έτι επισκιάζονται ομίχλης, άλλαχοΰ δέ έξ άλλων ύστεοωτέρων ευρέσεων άναπληροϋνται, καί ταϊςκατζ μικρόν ζαί σύν πόνω πολλώ
γενομένα-.ς αύξήσεσι πολλαπλασιάζοντα·/ αί δέ άλήθειαι τής δογ
ματικής Θεολογίας, ώ; μή έκ τοϋ φυσικού λόγου, άλλ’ άνωθεν έκ τή;
πρώτη; εκείνη; καί πηγαία; καί φωτοδότ-.δο; άληθείας άμέσως φοιτώσαι, καί ύπερφυσιζοϋ ζαί θείου φωτός απαυγάσματα αυται, οϊκοθεν
έχουσι το βεβηκδς καί έδραϊον καί πλήρες καί'τέλειον καί άνενδεές,
ούδ' αυξανόμενα·, ούδ’ έλαττούμεναι ούδ’ άλλως όπωςδήποτε άλλοιουμεναι, άλλά τό τέλειον καί Οεοκύρωτον ζαί αυθεντικόν έν ύπερτχτω
βαθμό» πλουτοΰσαι, φωτί γνησίω ζαί ζζθαρφ τόν έν τώ άνθοώπω λό
γον περιαυγάζουσι, ζχί τόν φυσικόν νοΰν έν πολλοί; άβλεπτοϋντα διαφωτίζουσι, καί περί τε τών παρελθόντων καί τών ενεστώτων καί τών
μελλόντων τελεώτατα έκδιδάσκουσ-.ν. LI μεγίστη βρκδυπορία/τοϋ φυ
σικού νοό; πρό; τήν τή; άληθείας ανεύρεσιν, ή έν πολλοί; αύτοϋ οΐκτρά
άποπλάνησις, ή αύτοθελή; ομολογία πολλών καί μεγάλων νόων περί
τής αδυναμίας τοϋ φυσικού λόγου εις τήν έξερεόνησίν τών θείων πραγ
μάτων, τδ ανεπαρκές, άόριστον ζαί συχνάκις μωρόν τών θρησκευτι
κών ύπολήψεων πολλών σοφών τοΰ αίώνος τούτου, ή μεγάλη ζλίσι;
καί επιρρέπεια τών ανθρώπων πρδς τήν αισθητικότητα, καί ή έντεϋθεν έκπηγάζουσζ συνήθως αμφιβολία πρδς τά ύψηλά θεωρήματα τά
ύπερκείμενα τή; αισθητικής ζαταλ,ήψεως, καί προ; τάς 'άληθείας
εκείνα;, αιτινες άντιστρατεύοντχι κατά τών έπιζρζτοόντων αισθημά
των καί έπιθυμ-.ών, πάντα ταΰτα ίκζνώ; μαρτυροϋσι ζαί πείθουσιν
ημάς περί τή; άνάγκη; άνωθεν άποζεζαλυμμένων άληθειών, αίτινε;
οϊκοθεν τήν αύθεντίαν πλουτοΰσαι καί κύρος Οεόκραντον έχουσα·., ρώσουσι καί στηρίξουσι τά; έν παντί βήμζτι κλονουμένα; φυσικά; δυ
νάμει; τοϋ ανθρωπίνου πνεόμζτος. Καί τώ όντι ό πολυεύσπλαγχνος
Θεός, 5 Πατήρ τών φώτων κα1. πηγή νοερά πάσης άληθείας ζαί παν
τός φωτισμού, εύδόκησεν ϊνα άποκαλύψη, τά; άζ.ηράτου; εκείνα; καί
φωτζυγεΐ; άληθείας, αίτινε; ού μόνον τά ύπδ τοΰ φυσικού λόγου
ορθό»; ε'ευρεθέντα έπ '. ινν'υυτ'. -.αί έπ-.κυροϋσιν, άλλά ζχίφώ; λαμ
πρότερου έπιχέουσ·., ζχί ει; με'ζυν <
τδν νοΰν έπαίρουσιν. Α; θεό
θεν άποκεκαλυμμέναι αύται άλ.',θειζ·. έστησαν μεν τδν διηνεκή έκεϊνον
σάλον, έν ω άνω καί κάτω άστάτω: έταλαντε ΐοντο τά μέγιστα καί
κυριώτζτα ζητήματα τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος, ίδρυσαν δέ κμετακινήτω; ζαί έστερέωσαν ζραρότως πάντα εκείνα, έ; ιννήρτηται ή αληθινή
τού ανθρώπου εύδζιυ.ονία. Αί π.εοί Θεού, πειί κόσν.ου καί πεοί άνθοώ*Τ
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άχλόος τίνος βαθυτάτη; ήμαυρωμέναι, τώ τηλαυγεϊ φωτΐ τή; θείας
διδασκαλία; κατεφωτίσθησαν, Οαυμασίω; καί ύψηλώ; άνεπτύχθησαν,
καί έπί θεμελίων άκατασείστων καί άρραγών εφεδράσθησαν. Ουδό
λως άρνούμεθα οτι καί ή εξω παίδευσι; καί φιλοσοφία, πριν έπιλάμψη
τδ τής άποκαλύψεω; φώς, πολλά καί καλά περί θείων και ανθρωπίνων
πραγμάτων άνευρε καί έδογμάτισεν, ύπδ τοϋ φυσικού φωτδ; καθοδηγουμένη. Αλλά τά καλά ταΰτα ήσαν ώς τεμάχια καθαρού χρυσού
πςλώ καί τέλματι καθημ.αυρωμένα, καί τοΐ; Εξωθεν ρύποι; έζοφωμένα’
« Αθάνατον είναι τήν ψυχήν καί ή Εξωθεν φιλοσοφία φησί, λέγει
ό έν άγιοι; Γρηγόριο; Νύσσης, άλλά μεταβαίνειν άπδ σωμάτων εί;
σώματα, καί έκ λογικής φύσεως εις άλογον αύτήν μεταφύεσθαι. ί
θεόν είναι φησι καί δημιουργόν αύτδν ομολογεί, άλλ’ υλη; προ; τήν
δημιουργίαν δεόμ.ενον’ άγαθόν τε καί δυνατόν είναι δίδωσιν, άλλά παρα/ωοεΐν έν τοΐς πολλοΐς τή άνάγκη τή; ειμαρμένης. Καί τί άν τις
τά καθ’ έκαστον διηγοϊτο, όπως τά καλά τών δογμάτων παρά τή
εξω φυλοσοφία ταϊς άτόποι; προσθήκαις καταμολύνεται; » (1).
Αλλά τήν ασθένειαν ταύτην καί τήν περί τά θεία αμβλύτητα τή;
ανθρώπινης διανοίας έπέρδωσεν ό Θεό; άνωθεν,άνοιξα; τάς ζωοπαρόχους
πηγάςτώνάγίωνΓραφών, άφ ών Εξεχύθησαν οί ποταμοί τή; άληθινής σο
φίας, καί τών στερεών γνώσεων τά πελαγίζοντα ^εϊθρα. Καί Εχομεν
λοιπόν ήδη φωτεινάς καί τετρανωμένα; ολας εκείνα; τά; άληθείας,
δι’ ών εκτρέφεται καί ποιοϋται ό λογικός άνθρωπος, καί αΰξει τήν
πνευματικήν αύξησιν. Εκ τών θεσπεβίων τούτων Γραφών διδασκόμεθα ήδη άμφιλαφώς καί άνενδοιάστως τίς ή άρχή καί καταγωγή
καί τί; ό προορισμός τού ανθρώπου, τού εύγενεστέρου τούτου τών
δρωμένων χτισμάτων’ πόθεν καί προ; τί ό κόσμο; ούτος, και τι;
ό δημιουργός άμφοτέρων" τί ώκονόμησεν ό Θεός πρδς σωτηρίαν καί
μακαριότητα τού ανθρώπου, καί τί; ό τρόπο;, καθ δν λογικώ; λατρεόοντε; τον ποιητήν καί πατέρα τών δλων, ευάρεστοι αύτώ γινόμεθα. Πάσας ταύτας τάς Οεοφθόγγου; καί καθαρά; άληθείας ή ιερά
Θεολογία εύσεβοφρόνως εκ τών αγίων Γραφών άναλεγομένη, εκτίθησι
καί διδάσκει- καί τούτο έστι τδ μέγα πέλαγος, 3 μέλλομεν διαπλεΰσαι
Θεού συναιρομένου. Αλλ είς τδν πλοΰν ήμών τούτον ύπάρχουσι καί ύφα
λοί τινες, οΰς πρέπον έστιν ΐνα καταδείξωμεν, πριν άναπετάσωμεν
τά ιστία- διότι άλλως αφύλακτοι προσπεσόντες, κινδυνεύομεν. Ειπομεν
ανωτέρω δτι ό Θεός άπεκάλυψε καί διετράνωσεν δλας τάς μεγάλα;
καί αιωνίου; άληθεία; εκείνα;, αΐ τινες έκδιδάσκουσι καί φωτίζουσιν
ήμά; τελειότατα περί πάντων τών πρδς σωτηρίαν ήμών καί μακαριό
τητα συντελούντων. Αλλ’ ουδόλως ΰπολη-τέον Οτι, παρόντος «8η
τοΰ πληρώματος τών άναγκαίων τούτων αληθειών, πάσα άλλη Εξω
θεν διδασκαλία καθίσταται δλως περιττή καί ανωφελή;, καί δτι
πλουτούντες ήδη τδν θεσπέσιον τούτον πλούτον τών άποκεκαλυμμένων δογμάτων, πρέπον έστιν ίνα κατολιγωρώμεν πάσαν άλλην
γνώσιν καί παίδευσιν, έκ τοϋ φυσικού λόγου πηγάζουσαν. Πρδ; εν
τελή καί ήκριβωμένην κατάληψιν καίέκμάθησιν άπαιτεϊται νούς πεφω
τισμένο;, καί φιλοσοφικά:; μελέτα·.; καταρτισμένος, καί παντοδαπών
άλλων
ώφελίμων
γνώσεων πεπλουτισμένος.
Νους
βάναυσο;
καί πρδς θεωρίαν αγύμναστο; αδυνατεί άναβλέψαι πρδ; τδ
πευματικδν φέγγος τή; άληθεία;. ϊνα προσέλθωμεν καί διείδωμεν τά άπαστράπτοντα κάλλη τή; θεία; άποκαλύψεω;, πρέ
πει πρώτον ίνα Εκκαθάρωμεν του; τή; διανοίας ήμών έφθαλμου; ίκ
τή; Επισκοτούση; άπαιδευσία; ώσπερ εκ τίνος λήμης, καί καταστήσωμεν
αύτούς ταϊς μελέταις τών Εξωθεν μαθημάτων καθαρούς καί οξυδερ
κείς, καί τότε « οίον έν υδατι τδν ήλιον όράν έθισθέντες, καθώς
λέγει ό ΛΙ. Βασίλειος, αύτφ προσβαλούμεν τώ φωτί τάς όψεις ». Ημείς
οΰοόλω; άποδεχόμεθα τήν γνώμην νεωτέρων τινών άγαν πολυτελών
σοφών, οΐτινες άπαιτούσι τδν θεολόγον καί χημικόν καλόν, καί γεωμέτρην άκρον, καί αστρονόμον
καί ιατρόν καί γεωργόν καί
πασών τών Επιστημών ϊδρ·.ν, καί οίον πανεπιστήμονά τινα καί παντοδαή καί πάση; άνθρωπίνη; σοφία; εύρύχωρον ενδιαίτημα. Τοΰτο,
καθ’ ήν μάλιστα εχουσι τήν σήμερον εκτασιν αί έπιστήμαι, ούδέ
δυνατόν ούδέ άναγκαϊον. Αλλ. ούχ ήττον άπαιτοΰμεν τδν θεολόγον
άριστα κατηρτισμένον έν έκείνοι; τουλάχιστον τοΐς μαθήμασιν, ές
ών πλουτίζεται ό νού; πλούτον ώφελιμώτατον, καί δι ών έζύνεται
καί διορατικώτερο; γίνεται, καί ταϊς ύψηλαΐς θεωρία·.; άπονώτερον
επιβάλλει, καί τά βάθη τοϋ Πνεύματος έναργέστερον κατοπτεύει.
0 των θείων λογίων μύστη; ουδέ τήν φιλοσοφίαν πρέπον έστιν ΐνα
άγνοή, ουδέ τήν ιστορίαν, ουδέ τά άλλα τά περί τούς λόγου; καί τή;
λοιπής, μάλιστα δέ τή; έλληνική; φιλολογίας ωφέλιμα σπουδάσματα.
II τών μαθημάτων τούτων άνάληψις καί ή έν τούτοις σπουδή καί με
λέτη στερρδν καί εύτονον τδν νούν άπεργάζεται, καί παντοδαπών
γνώσεων πλήρη, καί δόκιμον θεωρόν καί Επόπτην τών υψηλών τή;

πίστεω; θεαμάτων. Εξόχω; δέ τή; Ελληνική; γλώσση; ή διηκριβωμένη σπουδή συνιστάται πολύ είς τδν Ελληνα θεολόγον- ου μόνον διότι
αί ανεξάντλητοι πηγαί τή; ήμετέρας επιστήμη; προρρέουσιν έκ ταύ
τη; τή; γλώσση;, άλλά καί διότι όσον τελειότερο·/ ταύτην καί άκριβέστερον γνωρίζει ό θεολόγος, τοσοΰτον επιτυχέστερος έσται καί άμφιλαφέστερο; είς τήν διά λόγου καί γραφής εκφρασιν καί παράστασιν
τών υψηλών έννοιών τή; Θεολογία;. Αί μεγαλαι καί ύψηλαί τή;
θρησκεία; αλήθεια·, πολύ πολλάκι; έκπίπτουσι τή; αυτών άξια;,
όταν μή παριστώνται ώ; πρέπει- έξ Εναντίας τοσοΰτον μάλλον ποθει
νότερα·. καί γλυκερώτεραι είσδύουσιν είς τάς ψυχάς, καί Ενσημαίνονται έν αύταϊς, όσον άκριβέστερον αυται παριστώνται, καί καθ’
δλην αυτών τήν απλοϊκήν χάριν καί μεγαλοπρέπειαν Εντέχνω; Εκτυλί
σσονται. Αλλά καί έκ τών άλλων φυσικών τε καί μαθηματικών Επι
στημών ό,τι καλόν δυνηθή συλλέξαι δ θεολόγος καί φρονίμως είς εαυτόν
άποταμιεΰσαι,
καί τοΰτο έν καιρώ χρησιμεύσει. « τήν γάρ
ηθικήν, λέγει 5 ιερός Γρηγόριο; Νύσσης, καί φυσικήν φιλοσοφίαν,
γεωμετρίαν τε καί αστρονομίαν και τήν λογικήν πραγματείαν, καί
πάντα όσα παρά τοΐς εξω εκκλησία; σπουδάζεται, κελεύει ό τής άρετής
καθηγούμενος παρά τών τά τοιαϋτα πλουτούντων λαβόντα λόγω /ρή
σεως υποδέξασθαι, ώς εν καιρώ χρησιμευόντων, 8 δή καί νΰν Εστιν ίδεϊν
γινόμενον- πολλοί τήν έξω παίδευσιν τή τού Θεού εκκλησία καθάπερ τι
δώρον προσάγουσιν, οίο; ήν ό Μ. Βασίλειος » (I). ό δέ θεολόγος Γρη
γόριο; καί σφοδρώς καθάπτεται τών άνδρών έκείνων, όσοι τήν εξω
παίδευσιν ώ; σφαλεράν καί Επικίνδυνον άτιμάζουσιν. · Οιμαι, λέγει,
πάσιν αν ώμολογήσθαι τών νούν Εχόντων, παίδευσιν τών παρ’ ήμΐν
άγαθών είναι τδ πρώτον, ού ταύτην μόνην τήν εύγενεστέραν καί ήμετέραν—άλλά καί τήν Εξωθεν, ήν οί πολλοί χριστιανών διαπτύουσιν ώς
έπίβουλον καί σφαλεράν καί Θεού
βάλλουσαν, κακώς είδότες.—Οΰκουν άτιμαστέον τήν παίδευσιν ότι τοΰτο δοκεΐ τισιν, άλλά
σκαιού; καί άπαιδεύτου; υποληπτέον τού; ούτω; Εχοντας » (2).
Ιδίως
δέ συνιστώσιν οί ιεροί Πατέρες
τήν τή; όγιοϋ;
φιλοσοφία; σπουδήν καί τήν τή; διαλεκτικής επιστήμης μελέτην"
ούχί διότι τά τή; έπουρανίου σοφίας διδάγματα δυνατώτερα
γίνονται, προσλαβόντα τήν εκ
τής φιλοσοφίας καί διαλε
κτική; πολυτέλειαν. Τδ τή; άληθεία; κάλλος οίκοθεν επαστράπτει
τοι; θείοι; λογίοις, καί άνωθεν εκ τή; άεννάου πηγή; τών φώτων Εχει
τήν αϊγλην καί καθαρότητα- δθεν ούδέ προσδεϊται όλω; τινδ; εκ τών
κάτω πρδ; εσωτερικήν σύστασιν καί ίσχύν. Αλλ ή τών φιλοσόφων
[λ«Οπρο—χιδευτικής yρητιιαότητος
γίνεται περιτείχισμα καί προφυλακτικδ; φραγμό; τών θείων δογμά
των εναντίον τών σοφιστικώ; έπιπηδώντων κατά τή; άληθείας, καί
δολερά; Επίβουλά; κατ αυτή; συρραπτόντων. Τήν αλήθειαν πολλάκι;
ει; υπόνοιαν ψεύδου; άντιμεθίστησιν ή διαλεκτική δεινότη;, καί πολ
λάκι; γενναία δόξα καί ισχυρά, λέγει ό Θεμίστιος, ύπ’ άσθενούς καί
φαύλη; υποσκελίζεται (3 ). Ι£ τών τοιούτων φιλοσόφων καί διαλεκτι
κών μαθημάτων μελέτη άριστα έγγυμνάζει τον θεολόγον έν ταΐς τών
λόγων στροφαΐ; καί συλλογισμοί;, χωρίζουσα μέν τά διεζευγμένα, συνάπτουσα δέ τά συνδεδεμένα, διαιρούσα, οριζομένη καί συμπεραίνουσα, καί τάξιν έν τώ λέγειν τε καί διδάσκειν τιθεϊσα. Ανευ τών
λογικών σπουδών τούτων ό θεολόγο; ούτε περί τή; άςία; τών αποδεί
ξεων δύναταί κρίνειν, ούτε τά άληθή άπδ τών ψευδών διαστήσαι, ούτε
τά άμφίβολα άπδ τών βεβαίων διαχώρισα·., ούτε τά συμπεράσματα
έκ τών άρχών συνάγειν, ούτε τά άναφαινόμενα Εναντία λύειν, ούτε τών
ματαίων λόγων τού; Ελιγμού; εκφεύγειν. β Οταν οί πολλοί, λέγει δ
θείο; Ισίδωρο;, ήττώμενον ϊδωσι τδν Οεολογοΰντα έν συλλογισμοί; καί
διάλογοι;, εί; τά κα'ρια πολλάκι; βλάπτονται, υπό νόθων δογμάτων
κλεπτόυ.ενοι- ού γάρ τήν απειρίαν τοΰ διδάσκοντος, άλλά τήν τού
δόγματος αίτιάσοιντο σαθρότητα » (4). Διά τούτο καί θριγκός ώνομάσθη καί τείχος ύπδ τών Πατέρων η φιλοσοφία καί διαλεκτική, α Αύτοτελής μέν ούν, λέγει ό ίερδ; Κλήμη;, καί άπροσδεή; ή κατά τδν
Σωτήοα διδασκαλία, δύναμι; ούσα καί σοφία τοΰ θεού- προσιοΰσα δέ
φιλοσοφία ή Ελληνική, ού δυνατωτέραν ποιεί τήν άλήθειαν, άλλ’ άδύνατον παρέχουσα τ-ήν κατ’ αύτή; σοφιστικήν έπιχείρησιν, καί διακρουοσ.ένη τά; δολερά; κατά τής άληθεία; έπιβουλά;, φραγμό; οίκείω;
εϊοηται καί θριγκός είναι τοΰ άμπελώνο; » (5). « II γάρ τή; διαλε
κτική; δύναμι;, λέγει καί ό ΛΙ. Βασίλειο;, τεϊχό; έστι τΟΙ; δόγμασιν,

νοντες, άκούομεν τδ τού ΙΙσαίου εκείνο’ « Σύ είπα; έν τή διανοία
σου, εί; τδν ούρανδν άναβήσομαι, Επάνω τών αστέρων τοΰ ούρανού
Λποφυγόντε; ήδη τά έκ τή; άπαιδευσία; προσκόμματα εί; τήν τών
θήσω τδν θρόνον μου, καθιώ έν όρει ΰψηλώ, άναβήσομαι επάνωτών
__
ιερών μαθημάτων σπουδήν, οφείλομεν καταδεϊξαι άλλον ύφαλον, έκ δια
νεφών, Εσομαι όμοιος τώ ί"|ίστω, σύ δέ εις αδην κκταβήση κτλ » (I).
μέτρου μεν Εναντίον τοϋ πρώτου, πολύ δέ Εκείνου κινδυνωδέστερον,
Σοβαρός όρθολογιστής καθιζέτω άλλο;, καί τήν τρυτάνιν τοϋ ορθού
προ; 8ν πολλοί προσαράσσοντε; ναυαγούσι καί συντρίβονται συντρι
λόγου έπί χεΐρα; κρατείτω, καί πάσαν Οείαν άποκάλυψιν λάβρω πό
βήν μεγάλην τε καί οίκτράν καί πολλοΰ αξίαν ολοφυρμού. Π τών
δι λακτιζέτω, καί πάντα πρδ τού δικαστικού βήματο; τοϋ άγερώχου
φιλοσόφων λόγων σπουδή πολλήν άληθώ; καί παντοδαπήν έντίκτει
λόγου ελκέτω, ημείς απέναντι τού άντι&έου τούτου ορθολογισμού τήν
ταϊ; ψυχαϊ; τήν ωφέλειαν, νευρούσα τδν νούν, καίεντοϊ; υψηλοί; Οεω- περί ήμάς άφατον εύσπλαγχνίαν καί οικονομίαν τού Θεού εύσεβεϊ καί
ρήμασιν εγγυμνάζουσα, καί τή αίγλη τοϋ φυσικού φωτδ; αύτδν κα- εύγνώμονι διαθέσει δοξάζοντες, καί τά παρ αύτού θεία λόγια ώ; λύ
ταυγάζουσα. Καί τούτο ποιεί τώ οντι ή υγιή; φιλοσοφία, ή εντδ; αέν χνον καί φώς τοϊς ποσί καί τρίβοι; ήμών προτιθέμενοι, λέγομεν είς
τών ορών τού φυσικού λόγου τά; ιδία; Εξερευνήσεις έξεοευνώσα, μηδό
εαυτούς τδ τού Βαρούχ Εκείνο». Μακάριοι έσαέν, Ισραήλ, δτ’τά αρε
λως δέ κατά τών ύψηλοτέρων άύ,ηθειών τή; πίστεω; κατεξανισταμένη,
στά τού Θεού ήμΐν γνωστά έστι ». (2) Η τά οίκεΐα μέτρα καλώς γνωκαί τώ λόγω τή; εύσεβείας άντεγειρομένη. όταν δέ ή φιλοσοφία με
ρίζουσα, »αΐ τάς δυνάμεις τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος καλώ; σταγάλα φυσώσα καί γαύρω; έπαιρομένη, παραγνωρίζη μέν τά; ιδία; δυ Ομωμένη φιλοσοφία, ή έξακοιβοΰσα μέν καί άναπτύσσουσα καί διανάμεις καί τού; ίδιου; όρους, Επιπηδα δέ θρασέω; κατά παντός μή
φυσικού λόγου πηγά.ζοντα, μ.ηδόλω; δέ
τρανΟύσα πάντα τά έκ τού
·
συνάδοντος τοϊς οικείοι; σταθμοί; καί μέτρο·.;- όταν ή φιλοσοφία, λαμκατά τών ύψηλοτέρων αληθειών τή; πίστεω; κατεπαιρομένη, άλλά
πραϊ; φαντασία·.; επτερωμένη, κούφη φρενί μετέωρος εξανίσταται,
’ · άπαυγάσματα
·’---- γ '-;----- ι τιμώσα καί σεβοκαί ταΰτα; ώ; καθαρωτέρου φωτδ;
καί κενεμβατη, καί ώς ό Σαλμωνεύς εκείνος, κατ’ ούρανδν τοξεύη, καί
μένη, ή τοιαύτη φιλοσοφία ;καί τδν νούν φωτίζει, καί τήν ψυχήν
άντιβροντά, καί θεία; τιμά; σφετερίζηται, καί τών άψαύστων άπτητρέφει, καί δλον τδν άνθρωπονι πρδς
πρός τά τελεώτερα έκπαιδεύει. 11
ταΓ όταν ή φιλοσοφία Εν άδιαξοδεύτω σκότει καί λαβυρίνθω οίκεΐα
τοιαύτη φιλοσοφία τότε είρηνικώ; συμβαδίζουσα μετά τής Θεολογίας,
φαντάσματα πλαστουργούσα, προτίθησιν αύτά ώ;; παγκ-ΛΛυ-ν,
παγκάλου; τινά;
χορηγεί μέν εί; αύτήν τήν εκ τοΰ λόγου αρωγήν καί ασφάλειαν κατά
καί
επαγάλληται
τούτοι;
καί περικροτή,
τών Εξωθεν Επιβούλων, δέχεται δέ παρ’ εκείνη; τήν λαμπηδόνα τή;
άληθεία; τοϋ φυσικού φωτός, 1 '
'
·σ·. ταΰτα θεοκαί ώ; οί Εν τώ Σινγ. Εβραίοι τον μόσχον, έν άλαλάγμα·
καΟαρωτέρα; αύγής, καί τήν έκείθεν όιαφώτισιν πολλών περί Θεού
μετά τού πεπεποιή- όταν ή φιλοσοφία άλλοτε μέ ταυτί',η δ’ άπειρον
............
καί άνθρώπου σκοτεινών ζητημάτων, είς ών τήν λύσιν ό φυσικός λόρασμένου, τήν πεπερασμένην νόησιν μετά τή; άπολύτου, τδν Θεόν
________
καί όδύναι; πολλαϊς περιπείρεται. Η ορθή
γο; μάτην. διαπονεΐται
μετά τοϋ κόσμου, άλλοτε δέ χαμαί ερπουσα, ούδέν άλλο βλέπη ένι τώ
καί ύγιή;
υγιής φιλοσοφία,
φιλοσοφία, ούσα
ουσα ακραιφνές
ακραιφνές γέννημα
γέννημα του
τοϋ φυοικυο
φυσικού φωτδ;,
καί
<.η μόνον
μ-υνν» ύλας καί
„„..J
----- r- . καί μηχανισμού;·
μηχανισμού;- έν ενί
άνθρώπω, είμή
Οργανισμού;
ούδέποτ’ άντιλαλεΐ, ούδέ πόλεμον έπεγείρει κατά τών δογμάτων
ή φιλοσοφία τά; ορθά; περί Θεού, περί κοσμου και περί
τοϋ ύπερφυσικοΰ φωτό;- διότι καί τούτου κάκείνου χορηγό; καί
λόγιο, όταν ι
πούτανί; Εστιν ό Θεός, Εκεί μέν Εμμέσως διά τοϋ φυσικού λόγου,
ανθρώπου έννοια; διαστιίρέφουσα, καί πάντα χαλινόν άποπτύουσα, τρέι, καί
καί βεβηκότων
χη κατά κρημνών καί βαράθρων,
καί άντί
άντί σωφρόνων
σω·
Ενταύθα δ’άμέσω; δι’άποκαλύψεω; εκδιδάσκων καί συνετίζων. Οψευδώνυμον
γνώσιν, καί Θεού πόρρω βάλλουσανθεν Ελεγε καί δ ίερδ; Κλήμη;- « ό αύτό; Θεδ; άμφοϊν ταϊν διαθήδογμάτων έκδιδάσκη ψε·
”’
_..ες, ταχέως άποπηδώμεν εκ τή; τοιαύτη;
τότε μακρά χαίρειν φράσαντε
καιν χορηγός, ό καί τή: έλληνική; φιλοσοφία; δοτήρ, δι’ ής ό πανδόγματα τή; θεία; σοφία; επαφιλοσοφίας, καί πρδ; τά πανακήρατα
;----τοχράτωρ
Ελλή'τι δοζαζεται » (3). Καί ή μέν φιλοσοφία κάαληθειών, λγαπώμεν τήν φινακάμπτοντες, εμφορούμεθα τών έκεΐθεν
■
τωθεν πρδς τά άνω έπειγομένη,, έκ τή; θεωρίας τοϋ κόσμου πρδς
καί έγκαυχώμεθα μάλι
λοσοφίαν καί περί πολλοΰ ταύτν,ν• ποιούμεθα,
......
αύτδν
τδν δημιουργόν,·, καί εν αύτώ ζητεί τήν άπόλυτον
στα
έπί
ταύτη
τοσοΰτον
μάλλον,
όσον
αύτη
ύπήρξε
τδ λαμπρόν γέν
στα έπί ταύτη τοσοΰτον μάλλον, όσον αύτη υτ
άλήθειαν- ή δέΘεολογία άνωθεν πρδς τά κάτω κατερχομένηI, διήκει
r
νημα καί' προϊόν τή;
μεγαλοφυΐας
τών ήμετέρων προγόνων, καί τδ
τελεώτεοον έκδιδάσκουσα, καί περί πάντων αύγαϊ; καθαρωτέραιις δια...,...............
ν . ( Ι----ι
σέμνωμα
καί
εγκαλλώπισμα
τή;
κλασική;
ταύτη;
γής,
ήν
πατούμεν.
σέμνωμα καί έγκαλλώπισμ.α τή; κλασικής ταυ.πς (... -------- £φωτίζουσα. Η μ’εν φιλοσοφία• προσοικειοϊ
------- ---- — τήν Θεολογίαν πρός τού;
■ρδ; τούτοι; καί διότι αύτη πολλά διια-ί» ο--γ···--,
'■«>
—
τάε φυσικά: περί Θεοΰ Εννοιας, καί
Αγαπώμεν τήν φιλοσοφίαν πρ·^
ζ
κονεΐται καί εξυπηρετεί τή τών ίεοών δογμάτων διϋασ/.αΛία, νιχνιχπροφυλάττει αυτήν ε* των χαμερπων σοφισμάτων καί Εκ πάσης
καί τάς έξω επιβουλές ευτόνως άποτειχόθεν ταΰτα Τϊεριθριγκοΰσα, ραχηλιώσα
άμαθοΰ; βεβηλώσεω;;- τ, δέ Θεολογία έπαγρυπνεϊ ΐνα μή ή φιλοσοκατά Θεού καί τών θείων δογχίζουσα. Αλλ’ όταν αύτη τρ
φία εν ταϊς :ρδς Οεδν νοεραϊ; αύτή; πορείαι; καί άναβάσεσιν άπο■ άποκάλυψιν, φρυάττηται δέ κατά
μάτων, Εκποδών μέν ποιήται τήν ά·
πλανηθή, καί εί; τά βάραθρα καί τού; λαβυρίνθου; τοΰ υλισμού ή
ή μεγάλα καί βλάσφημα κατά παντός τήν
τής εύσεβείας, καί λαλή
πνευματισμ.οΰ ή σκεπτικισμού εμπέση. Εν όσιο δέ ή ειρηνική αύτη
ύπερβαίνοντος, καί ένθρονίζη τδ εαυτής οίονδήφυσικήν κατάληψ.ν
ερικυκλούμεθα τυχόν ύπ αγέρωχων φ·.συζυγία λείπει, καί έν όσω πε;
ηρμένςο Ορόνω, καί διϊσχυρίζηται τοΰτο ώ; στεδόξα; άποκλινόντων, ήμεϊ; ούποτέ σύστημα έν ε:
λοσοφικών συστημάτων εί; ποικίλα; δόςα
άλλου προηγουμένου καί πανατρεκέστατον, ημείς
μή έξ απάντων τδ εύσεβέ; καί χρήδέν άλλο δυνάμεθα πράξαι, εί μ.ή
ρεώτερον παντός
λάνην^ λέγομεν Εκείνο τοΰ άποστόλου ΙΙέκρατεΐν,
οΐκτείροντε; τήν τοιαύτην
σιμόν άναλέξασθαι, καί τοΰτο δή ώς ύγιαίνουσαν
φείραν" « ΐδού οί πόδε; τών θαψάντων τδν άνδρα
τή;
διδάσκατρου πρδς τήν Σαπφ·
καθά έποίουν καί οί αρχαίοι παμμακάριστοι
Εξοίσουσί σε ». Η άλλη επ’ άλλοι; διαδοχή καί
σου έπί τή θύρα, ζ.αί έ
3.010. « Φιλοσοφίαν δέ, λέγει δ Κλήμης, ού :ήν στωϊκήν λέγω, ούδέ
συστημάτων ίκανώ; μαρτυρεί, ότι τδ
άκολουθία τών φιλοσοφικών
τήν πλατωνικήν καί τήν έπικούρειόν τε καί αριστοτελικήν, άλλ ό....
___
νΰν θαυμαζόμενον σύστημα με·-τ’σλίγ'ον φαίνεται άναπαρκέ;, καί προσα εΐρηται παρ εκάστη τών αιρέσεων τούτων καλώ;, δικαιοσύνην
.ότερον δήθεν Εκείνου καί βασιμώτερον. Αλλά
καλείται άλλο, γένναν’
μετ’ εύσεβού; έπιστήμη; εκδιόάσκοντα- τούτο σύμπαν τδ έκλεκ
ρέπει μετ’ ολίγον 'ίνα ετοιμάση τά εαυτού Εντάφια- διότι
όσον οίκεϊον ήμΐν, λέγει καί 5 ΛΙ. Βακαί τοΰτο :
‘ποκυηθέν, Εξωθεί τδ παρηκμακδ; Εκείνο- παϊξαν δέ κδν φιλοσοφίαν φημί ο (4). · (
άλλο νεαρώτερον άπαρ’ αύτών κομισάμενοι, ύπερβησόσίλειο;,
καί
συγγενές
τή
άληθεία
π;
Επί τή; σκηνή;, παραχωρεί τώ Επερχομένω τήν
καί τούτο μικρά ■
μέθα τό λειπόμενον, καί καθάπερ» τή; ροδωνιά; τοΰ άνθους όρεψάέάν Οελήσωμεν ΐνα συσχηματίζωμεν καί τά
προεδρείαν. Ούαί δέέ ήμΐν,
ή
μενοί, τ?ά;ί άκάνθα; έκκλίνομεν,
............ούτω καί έπί τών τοιούτων λόγων
ρδςτήν άλλοτε άλλην μορφήν τή; φιλοσοφίας,
τή; πίστεω; δόγματα
ι
καρπωσάμενοι,
τδ βλαβερόν φυλαξόμεθα » (5).
όσον χοήσιμον
καί μεθαρμόζωμεν τά έπουρ άν.α καί θειότατα πρδς τά; φαντασία; καί
Καί
διακριτεον, ότι ούχί πάσαι αί θεόθεν άποΚαί τοΰτο
τοΰτο δέπρό;
δέ πρδς τούτοι;
το
τά γεννήματα πεφυσιωμένων
διανοιών, κκί δ-δωμεν άλλοτε άλλην
πεφ.τ.::;-·.:
καλυφθεϊσαι αλήθεια·, ύίπεοβαίνουσι τήν κατάληψιν, ούδέ πάσαι διατεω ό ύλι
έπίχρωσιν εί; τήν
ήν άκήρατον διδασκαλίαν τή; πίστεω;. Ερ
λοΰσι τώ λόγω απρόσιτοι , άλλ’ ύπάρχουσιν Εξ αύτών καί πολλαί,
στή; ώ; ό σκώληξ, άν Οέλη, καί :ερί τήν ίλύν τοϋ ύλισμοϋ ίλυσπάφυσικοί; λογισμοί:ί; προσισαί, καί έκ φυσικών άρχών άποδεικνυόμεπη/.ώδει; μηχανισμούς, καί μ.ηδέν
σθω, καί Εγκυλινδείσθω ει; τού;
ναι. Εκ τή; άποκαλύψεω; έδιδάχθημεν καί πολλά, έναποκείμενα
Οειότερον, μηδέ πνευματικώτερον :ν τώ άνθρώπω άποδεχέσθω- ήμεϊ;
υ.έν καί πρότερον Εν ήμΐν, άλλ άνεύρετα όντα καί συγκεχωσμένα
απέναντι τοΰ τρομερού τούτου κι ταποντισμοϋ τή; άνωθεν εύγενεία;
πολλώ έντετυλιγμένα. Καθώς δέ τά έν σκοτε.νώ θαλάμω
καί σκότει
’
ιστάμενοι καί Ορηνούντε;, λέγομε· τδ τοΰ Ιεζεκιήλ εκείνο’ Επειδή Οέπεφυλαγμένα πράγματα, έφ’ όσον υπάρχει σκότος, ούδέ βλέπει τι;
λει; « έν βάθει βόθρου γίνου, τίνο; κρείττων εί ; καί κατάβηθΓ —· καί
αύτά ούδ’ αισθάνεται, άμα δ’ έπιλάμψωσιν άκτϊνε; φωτδ;, καί βλέ
έστω πάσα ή ισχύ; σου περιζ ίκλω τοΰ μνήματός σου » (2).
πει τι; τότε αύτά καί κατανοεί, ούτω καί επί πολλών αληθειών τή;
Λεροβατείτω άλλος, καί ΰπερν. φελο; Επί φανταστικών πτερύγων
άποκαλύψεω;. Εν τή εαυτού έμβλύτητι καί άσθενεία ό φυσικό; νού;,
φερέσθω, κκί λαλ.είτω ύψηλά εί; ιπεροχήν καί είς τδ ύψο: αδικίαν,
κκί θεσπιζέτω άνωθεν τά δόγματα τοϋ πανθεϊσμού, καί μεγαλορρημονείτω κατά τοΰ Τψίστου, ήμεϊ; έν τή πέτρα τή; πίστεω;
καί έπί τή; αδιάσειστου κρηπϊδο; τή; εύσεβείας βαί(1) Ήσ. χ/?. ιΤ.
εστερεωμένοι,
ούκ Εώσα αύτά εύδιάσπαστα είναι καί ευάλωτα τοϊς βουλομ.ένοϊς » (1).
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j.r,
υπό τής άνωθεν λχι.-ώτη:. μυωπάζει καΐ άβλεπτεί, καί ~ζ;>; αύτά; τά; φυσικωτέρα; έννοια; πολλάκις τυφλώστε·..
Οταν δέ διαυγάση ήμερα, καί άνατείλη φώσφορο; άνωθεν, τηλαυγώ;
έπιλάμπων έν τή ζαρδία, τότε κα1. τόν άποζείμενον πλούτον κατα
νοεί, καΐ ώ; ό ευρίσκων σκύλα πολλά έπχγάλλε-αι, κα: τή; άπδ τών
εΰρημένων εύφροσΰνη; έμπίπλαται. Καί καθώς 5 κόκκο; τού σίτου μέ
νει τεθχμμένο; έν τώ κόλπο) τή; γής, έ'ω; ού ύιαθερμχνθή ύπό τή;
ζωογόνου ηλιακή; άκτϊνος, καί τότε άναβλαστάνει καί καρπόν εκ
φέρει, ούτω καΐ πολλαί φυσικά1, τού λόγου αλήθεια·., τεθχμμέναι
πρότερον ουσαι, Οάλλουσχ: άνεβλάστησαν καί ζωηφόρου; καρπού;
άνέδωκχν, τή ζωοπαρόχω Οερμότητι τή; άνωθεν φωταύγεια; ζωογονηθεϊσαι. Επί τών τοιούτων λοιπών αληθειών, τών καί φυσικά:;
άρ/αϊ; άποδεικνυομένων, δυνάμεθα έλευθέρω; μέν, ύγιώ; δε φιλοσοφεϊν, καί τήν αποδεικτικήν επιστήμην τού ορθού λόγου έν τχόται;
γυμνάζει·?, καί φυσικαϊ; διανοίαι; έπ1. πλεϊον έμβαθύνειν.
’Αλλ’ύπάρχουσι καί άλήθειαι, τήν φυσικήν ήμών κατάληψιν υπερβαίνουσαι, καί τήν τή; πίστεω; ημών αβασάνιστο·? συγκατάθεσιν χπχιτούσαι.Ενταϋθα λύσχντες τό γήινο·? δπόδημα τών ποδών ήμών,καΐ έάσχντε;
κατά μέρος τάς συνήθεις λογικά; μεθόδου; καί άποδείςει;, προσερχόμεθα μετ’ευλαβούς διανοίας εις τά υψηλά διδάγματα τή; έπουρανίου σοφίας, καί πίστει άνατεινόμεθα πρός τά ύπέρ λόγον θεάματα.
Ενταύθα ήρεμείτω πλέον δ νού; έκ τή; περιέργου πτήσεω; καί κινήσεως, καί ίστάσθω πίστει ενατενίζω·? εις τά μεγάλα τής εύσεβείχ;
μυστήρια. Ενταύθα πλέον Οεοφορείσθω δ νού;, καί ύπό τού πνεύ
ματος άγέσθω, όπου τό πνεύμα πνεϊ. Εφίεται είς τόν νούν ϊνα ακρι
βώς έξετάση πρώτον καί πληροφορηθή, εί τωόντι έλάλησεν δ Θεός
*.
κα
άπεκάλυψεν αλήθειας. « Αγαπητοί, λέγει καί δ Απόστολος Ιωάν
νης, μή παντί πνεύματι πίστεύητε, άλλα δοκιμάζετε τά πνεύματα
εί έκ τού Θεού έστιν » (I). Άλλ’ άφ’ ού άπαξ βεβχιωθή περί τή;
αλήθειας καί Οειότητος τής άποκαλόψεως, δεχέσθω μετ’ εύλχβείχ;
καί πίστεως τά ύπό Θεού πεφχνερωμένα, καί άκουέτω τί έλάλησε
Κύριο; δ Θεός, καί μηδέν πλέον λογισμοί; ανθρώπινοι; τά θειότατα
σταθμιζέτω. α όταν δ Θεό; διαλέγηται, λέγει Ισίδωρο; δ θαυμά
σιο;, καί λογισμοί καί συλλογισμοί καί πιθανότητες ρημάτων εκ
ποδών οίχέσθωσαν ο (2). Τά ακατάληπτα ταύτχ δόγματα ή Χριστια
νική πίστι; τηρεί ά.χραντα καί ανέπαφα καί ανθρώπινοι; λογισμοί;
άνεπίβατα, καί ούδέν λέγε: ή έννοίϊ παρά τά έκ τών ιερών λογιών
έκπεφασμένα. «Δει γάρ, λέγει δ ιερό; Κύριλλο; Ιεροσολύμων, περί τών
θείων καί αγίων τής πίστεω; μυστηρίων μηδέ τό τυχόν άνευ τών
θειων παραδίδοσθαι Γραφών, [*·ζδί
*·.
«.
χ-ίγων
κατασκευαϊς παραφέρεσθαι » (3). Τά; άκηράτους ταΰτα; καί ύ-ερφυεϊ; άληθεία; τώ τή; πίστεω; μόνον όφθαλμώ καθορώμον, καί έν άπλότητι καρδίας άσπασίω; ένστερνιζόμεθα, μηδέν λεπτολογούντες περιεργότερον, μηδ’ ανθρώπινοι; έπινοίαι; τά πάναγνα βεβηλοϋντες, άλλ’
είς τήν ύπακοήν τού Χριστού παν αΐχμαλωτίζοντε; διανόημα, καί
λογισμούς καθαιροϋντες, καί παν ύψωμα έπχιρόμενον κατά τή; γνώσεω; τού Θεού. « Πίστι; ήγείσθω τών περί Θεού λόγων, λέγει καί
δ Μ. Βασίλειος, πίστι; καί μή άπόδειξι;- πίστι; ή ύπέρ τάς λογι
κά; μεθόδου; τήν ψυχήν εί; συγκατάθεσιν έλκουσα- πίστι;, ούχ ή
γεωμετρικαίς άνάγκαις, άλλ’ ή ταϊ; τού Πνεύματος ένεργεία·.; έγγι—
νομένη » (4). II πίστι; μόνη τώ ίντι διανοίγει τού; οφθαλμούς, ε
ποπτεύει τά θεία, καί πληροφορεί τόν νούν’ όθεν έλεγε καί δ θείο;
Αυγουστίνο;· «credo ut intelligain.»
Τούτων δέ ουτω; έχόντων, κατανοούμε·? ήδη πόσον έσφάλλοντο οί
σχολαστικοί έκεϊνοι θεολόγοι τού μέσου αΐώνος, οΐτινες λογισμοί;
ζαί συλλογισμοί; άνθρωπίνοι; τά υπερφυή δόγματα τή; χριστιανική;
θρησκεία; λεπτολογούντες, καί ταύτα προσιτά τώ λόγω καί εύκατάληπτα, καί οίον γεωμετρικά!; άνάγκαις άποδεδειγμένα καταστήσαι
Οελήσαντες, ένέπλησαν πολλή; φλυαρία; τήν έπιστήμην τή; Θεολο
γίας. Οί διαλεκτιζαϊ; τέχναι; ήκονημένοι νόε; ούτοι, μή άρζεσθέντες τή ένθέω άπλότητι τών θείων δογμάτων, τάς υπέρ λόγον αλή
θειας τή; πίστεω; χαμαί κατεβίβασαν, καί έν πιθανολογία:; ρεμά
των καί κατασζευαί; αποδείξεων καί συλλογισμών τά υψηλά καί θείότατα περιέπλεςαν. « Αισχυνόμενοι γάρ, λέγει περί τών τοιούτων
δ ιερό; Χρυσόστομο;, αισχυνόμενοι γάρ έπί τώ δοζεϊν άγνοείν τά ου
ράνια, εις ζον.ορτόν εαυτούς μορίων λογισμών έν.όάλλουσιν- εΐτχ
άθλιε καί ταλαίπωρε, καί μ.υρίων άξιε δακρύων, κ? μεν τί; σε έρητχι,
πώ; ό ουρανό; γέγονεν, ή πώ; ή γή’ τί λέγω τόν ούρανόν ζαί τήν
γήν; πώ; αύτό; έτέχθης, πώ; έτράφη; καΐ ηύξήθης, ούζ αισχύνη τήν
άγνοιαν’ έάν δέ περί τού Μονογενούς γίνηταί τις λόγο;, δι’ αισχύνην

είς βάραθρο·? εαυτόν εμβάλλει; άπωλείας, άναξ: ον σεαυτώ νομίζω
τΰ μή πάντα είδένα:; (1)». « Τί τά κατά σαυτόν αγνοώ·?, ώ άνθρω
πε, λέγει καί ό Ισίδωρος, τά υπέρ σαυτόν ζητείς ; καί τί λέγω τά
κατά σαυτόν ; Sv τών έν χερσί μοι έρμήνευσον, καί τότε τά ύπέρ
σαυτόν πολυπραγμονούντα ούκ αίτιάσομαι» (2). Αξιάγαστα δέκα1,
τά τού Μ. Βασιλείου. « Εγώ δέ, λέγει, εί μέν πάντα διωριζόμην κα
ταληπτά ήμών είναι τή γνώσει, ησχύνθην άν ίσως δμολογήσαι τήν ά
γνοιαν. Νΰν δέ μ.υρία ού τών έν τώ μέλλοντι αιών, άποκειμένων
ήμΐν «.όνον, ούτε τών νύν οντων έν τοϊς ούρανοίς άποκέκρυπται, άλλ’
ούτε τών ύπαρχόντων ήμΐν έν τώ σώματι τρανή καΐ άναντίρρητο;
έστιν ή κατάληψι; » (3). Εφείσθω τούτοις προσθείναι ζαί 2ν έτερον
χωρίον τού θαυμαστού Χρυσορρήμονος. « Οτι μέν γάρ πανταχοϋ έ
στιν δ Θεός, λέγει, καί ότι όλο; έστί πανταχοϋ, οιδα" τό δέ πώς,
ούζ οίδα. ότι άναρχος έστι καί άγίνητος καί άίδιος, οίδα’ τό δέ
πώ;, ούκ οιδα’ ού γάρ δέχεται λογισμός ειδέναι πώ; οϊόν τε ουσίαν
είναι, μήτε παρ έαυτής μήτε παρ ετέρου το είναι έχουσαν. Οιδα ότι
έγέννησεν Τίόν τό δέ πώς, άγνοώ. Οιδα ότι τό Πνεύμα έξ αύτοΰ, τό
δέ πώς, ούκ έπίσταμαι. Βρώματα έσθίω, τό δέ πώς μερίζονται εί;
φλέγμα, εί; αιμα, είς χυμόν, εις χολήν άγνο ώ » (4). Αλλά τήν α
πλότητα ταύτην τής πίστεως καί τήν πρός τά υπερφυή δόγματα
άβασάνιστον συγκατάθεσιν τοΰ νοός άκούοντες, ούδόλως πρέπει ϊνα
νομίσωμεν, ότι εύκολόν τι καί άπονον χρήμα ή σπουδή τή; Θεολο
γία;, καί ότι έζτάδην καί έπ’ άμφοο καθεύδοντες, δυνάμεθα απλώς μό
νον καί ώς έτυχεν άποδέχεσθα·., καί πά ντη άπεριέργως καί αμελώ; εί;
εαυτού; ταμιεύειν τήν έτοίμην
ήδη καί ώρισμένην ζαι αναλλοίω
του ύλην ζαί γνώσιν τή; θεολογική; έπιστήμης' καί οτι έν πολλή
όαστιόνη καί ραθυμία δυνάμεθα Οηρεϋσαι τά μετά μυρίων ιδρώτων
καί αγώνων Οηρώμενα. Οστις άπτεται τής λαμπρας ταύτης ύποΟέσεως τών θείων δογμάτων, έκεϊνος έντός τών άδυτων είσχωρών, άναλέγεται έζ τοϋ βάθους τών θείων Γραφών τούς απορρήτου; θησαυ
ρού; τής σοφίας. Δεϊται λοιπόν καί ψυχής εύζώνου καί εύσταλοϋς,
καί διανοίας έπτερωμένη; καί υψηλής, καί νοός συντόνου ζαί επι
τεταμένου. Νοϋς δε έκλυτος ζαί έσκεδ ασμένος, ζαί άπροσέκτως έπιβάλλων ταϊ; ύψηλαϊ ς θεωρία·.;, εύκόλως άποπλανάται, καί είς βά
ραθρον πολλάκις καζοφροσύνης εμπίπτει, ένδιαστρόφω; έννοών τά
θεία ύπ’ απροσεξίας καί χάσμης. Καί άν είς πάσης έπιστήμης άνάληψιν άπζιτώνται πόνοι καί μόχθοι, ένθα ούδέ κίνδυνος ύπαρ
χε·. πολύς, άν ποτέ τι; τυχόν τού ορθού άποπέση, πολλώ μάλλον συντονώτερο; έσται καί έναγωνι ώτερο; δ έν τοϊς έπουρανίοι; μυστήριοι;
jcxl μ·.κρζ πζρανόχσ’.ς
πολλάχις οίζτρχν τή; άλχΟζία; άπόπτωσιν, ζαί χαλεπόν περί τήν πίστιν ναυάγιον . ’Εκείνο δέ μάλιστα
σημειωτέου ένταύθα, όπερ διαφερόντω; συντελεί καί καρποφόρου ποιεϊ
τήν σπουδήν τής Θεολογίας, καί όπερ έντόνω; ζαί έπανε-.λημμένω;
παραγγέλλουσι ζαί οί ιεροί Πατέρες, καί τούτο ώ; παντός άλλου
άνχγζα-.ότερον εις τήν θεωρίαν καί κατάληψιν τών ύψηλών δογμάτων
τή; πίστεω; πυκνά συνιστώσι. Τούτο δέ έστι τό καθαρόν καί άμετεώριστον τής ψυχή; ομμα, καί δ πάσης ηθική; ζάλη; ανώτερο; καί
αθόλωτος νοϋς. ό περί τάς Οεολαμπεϊς καί καθαρά; αλήθειας ασχο
λούμενος νοϋς, τότ: μόνον δ ύναται λαμβάνειν έν έαυτώ πλήρεις κα1.
τρανάς τάς έμφάσεις τών αληθειών τούτων, όταν παρέχη έαυτόν
οίονεί κάτοπτρου διαυγές, καθαρώς εισδεχόμενον τάς λαμπηδόνα; τοϋ
Πνεύματος. Τότε πάσι τοϊς ύψηλοϊς εύκόλως συνεπεκτείνεται, καί
εις τόν γνόφον τής τών απορρήτων θεωρίας εισδύει, όταν έκ χαμερπών προσπαθειών άπολελυμένος, δ;ύ; καί ανωφερής γίνηται, καί
πρό; τό ύψος άνίπταται. Τότε δύναται πρός τά νοητά ζαί ένθεα
ζάλλη τών γραφικών διδαγμάτων φαιδρώς άτενίζειν, καί έφθαλμώ καθαρώ έμ.βλέπειν, όταν υψηλός καΐ δυσπρόσιτος ε·; τά τού; λογι
σμούς έπιθολούντα καί κάτω ζαθέλκοντα πάθη, έν αιθρία εύρίσκηται καθαρά, καί κούφως καί εύσταλώς τή; χαμόθεν ύπεραίρητα:
ζάλης, καΐ τά θεία περιαθρή" « Τά μεγάλα καί θεία καΐ περιττά
τών πραγμάτων, λέγει σοφό; τις, πζρχπλησίου τίνος δυνάμεω; είς
έπίγνωσιν δεϊται » (5). Αι περισπώσαι κα1. χαμαιζήλω; περιτρέχουσα:
φαντασία·., καί οί έκ τών παθών έπανατέλλοντες λογισμοί, μόλυβδου
παντός βαρύτερου καθέλκουσι τήν ψυχήν καί κχτχκάμ.πτουσι πρό; τά
κάτω, καΐ τήν πρός τά ύύη έκεϊνχ πτήσιν βία πολλή άνακόπτουσ·..
Καί καθώς τό διζβροχον στρουθί ον κάτω χαμαιπετεϊ, καί τή; πρός τό
ύψος κούφη; έπάρσεω; άναζόπτεται, έ κ τή; ύγρότη-ος βαρυνόμενον,
ούτω καί ό ταΐς πέδαις ταύται; δε δεμένο;, καί έν τή ύγρότητι τή;

(1) Χουτοττ. εΐ; τήν πρό;
(1) Α ϊώ. -ΰ’, ί.

(2) W. Π«λ. ίπιστ. 0. βω
(3) Κόριλ). Ίιοοσ. Κχτζ,χ. ο-.

(2) Ιτ:Ο. II.;).

όαιλ υ . Γν« > .

(3j Βχτιϊι. ).υγ γ' ζ.χτ' Εΰνβα.

(I) Χρν-ιντ. ΙΙερί ά<χτ«).ςττου λό^· ά.

(5) Δττιχί; παρ
*
τ·ό Ευίϊΐ’.
(·1) βχσ:λ Όμι).. «ί; ήχΛρι. 37.

£γγιτγ.

ίπιστ. 103, βω. β'.

U^i-ταρ. ι;.
(Έπεται

συνίχειχ)

άλμυρας τών παθών θαλάσση; βεβαπτισμένο; νοϋς, χαμαί συρόμενος, διά τούτο εθηκεν ό Θεό; τήν εκκλησίαν ιόσπερ κιβωτόν σώτειραν καί
ούδέν γενναίου καίύψηλόν δύναται ούτε έννοήσαι ούτε γέννησα·.. «Πάν τής άληθεία; φύλακα ύπεράνω παντός σάλου καί κλύδωνος λογι
τα τά πάθη, λέγει ό Μ. Βασίλειος, συγχυτικά καΐ έκταρακτικά τού σμών αυθαιρέτων.
Άρίστου; δέ πρωρεϊ; καί πηδαλιούχους είς τόν πλοϋν ήμών τούτον
διορατικού τή; ψυχής έστι’ καί όυ; ού δυνατόν τεθολωμένω έφθαλμώ
ακριβή λαβεϊν τών δρατών τήν κατάληψιν, ούτως ούδέ τεθολωοένη εχομεν τού; μακαρίου; καί Οεοφόρους Πατέρας τή; εκκλησίας, τού;
σοφία καί αρετή διαλάμψαντας, καί τά βάθη τοΰ Πνεύματος έζζητήζαρδία τή κατανοήσει τής άληθεία; έπιβαλεϊν » (1).
Πρός ταύτην δέ τήν τοσοϋτον άνχγζαίαν τοΰ νοός νήψιν προ/τεθείο/τεθεί- σαντας, οϊ τινες ώς φαιδροί λαμπτήρες πανταχοϋ τή; οικουμένη; τό
φώς τή; ορθοδόξου διδασκαλία; έξέχεαν, καί ταϊ; φωτιστιζαϊς άκτΐσ:
στω καΐ
άλλο παντός
μάλλον άναγκαιότερον
εΐς τήν
τήν ο,
ΐχ^>τομίαν
ιτομίαν
στω
καΐ Sv
Sv άλλο
παντός μάλλον
άναγκαιότερον εί;
τοϋ λόγου τήν οικουμένην ζατηύγασαν. Οί παναοίδιμοι ούτοι διδά
άρακτον
τοϋ λόγου τή; πίστεως, καί
καΐ εις
είς τήν άζίβδηλον καί
καΐ άπαΛχάραζτον
τών
Τί δέ
έστι τούτο; Τό [^δαμώ; μη · σκαλοι νώ καθαρώ καί άνεπιθολώτω είς τά; άγια; Γραφάς έμβαθύτών θείων
θείων δογμάτων
δογμάτων διδασκαλίαν.
διδασκαλίαν. Τί
δέ έσ
ναντες, γλώττ-η τρανή καί εύλάλω τά σεπτά τού Πνεύματος λόγια
δέποτε τοΐ;
τοϊς θείοι; λογίοι;
λογίοις παρεντιθέναι τι, έξ
έί. ιδίας. έπινοία; έφευρη- θεηγόρω; ανέπτυξαν, κα: τόν έν αύτοΐ; έγζείμενον νοϋν ΰψηγόρω; έτρά[xcvov,
οδτω β:€ν>λοϋν
βββηλοϋν καί
κχ\ κχπτ^,ζίζ·.·/
πχ πανάχραντα καΐ θειό
[Λ^νον, καί
χμι ο8τω
κκπηλεΰειν —
νωσαν. Εν ω δε τοσούτο: καί τηλικοϋτοι φωστήρες, τήν τών θείων
ελάχιστου, έκ
έζ τή; εύ·
εύθύτατα. Τό μηδέποτε παρεκκλίνει·?, μηδέ τό ελάχιστο·?,
έπιστήμην καλώ; μεμελετηκότες, καί βίς·> κα1. λόγω λελαμπρυσμένο:
τητος εκείνης
έζείνη; τοϋ
τοΰ έκκλτ.σιαστιζοΰ
έκκλησιαστικοϋ ζανόνος, ήτις διακρίνει
Γ
τήν τών
προπορεύονται, άπλανώ; όδηγοϋντες, ζαί τήν φαεινήν λαμπάδα τής
δογμάτων άκεραιότητα
ακεραιότητα καί τήν τής
αγίας ήμών θρησκείας
τή; άγιας
θρησκείας Ορθοδο
ορθοδοξίας ζρατούντες, ούδεμία πλέον υπάρχει αιτία ούδ άφορμή
ξία·?·
τά δοζοΰνξίαν- τό
τό έν
έν ούδεμία
ούδεμία περιστάσει
περιστάσει ίδίοις
ίδίοις λογισμοί;
λογισμοί; επιτρέπει·?
έπι
τά πω; σκοτεινά ζαί αμφίβολα, άλλά ζαί ταΰτα τρανού·? ζαί διασα- είς ίδιορρύθμο-ις ζητήσει; ζαΐ έκτροπά;. Εν ώ ύπεράνω τής κεφαλή;
τά πως σκοτεινά καί
ήμ.ών έν τώ στερεώματι τής Εκκλησίας λάμπουσι τοσαϋτα φανά. ζαί
?οϋν
φωταύγειας καί καθαρότητος’ τό μηφούν έκ
έζ τής
τής έκκλησιαστικής
έζζλησιαστική
σελαγίζοντα και θείας λαμπηδόνα; προχέοντα φώτα, τίς ή άνάγκη
έποτε έξ ιδίας αύθεντίας ερμηνεύει·? τά θεία λόγια, ζαί αύθαιρέτοις
πλέον έν τώ σζότει τών ίδιων πορεύεσθαι λογισμών, καί εΐς κίν
λογισμοί; έμπιστεύεσθαι, καί τώ ήμετέρω σαθρώ καί τετρυπημένω
δυνον π) ‘νη; εμπίπτει·? ·, Εν ω έχομε·? ενώπιον ήμών είς άπόλαυσιν
άντλήματι τό βαθύ νόημα τώνΓραφών άντλεϊν, άλλ έν τή έκκλησία ώς
προζείμενυ? άφατοι καί θεσπέσιον πλούτον προγονικόν ορθή; ζαί
Ορθόν νόημα τών άγιων
αγίων Γραφών τεταμ
τεταμιευμένον
έν'θεοτεύκτφ πυξίδι τό ορθόν
άπταιστου διδασκαλίας, τίς υπάρχει λόγο; τοϋ μή έν τούτω ζατατρυνομίζειν,καί έξ
έξαύτής
αύτής μόνης ώ; έκ μ.ητρικών
μητρικών ζαΐ
καί ζωοπα:
ζωοπαρόχων
'_
μαστών τό
φάν, μηδ’ έκ τή; λαμπρά; ταύτη; πανδαισίας ζορέννυσθαι, άλλ’έζ
γάλα
μυζάν. Πάντα ταΰτα έν προοιμίοις γνώρισα·, οφεί
γάλα τή;
τή; εύσεβείας
ι
λομε·?, καί πανταχόθεν εαυτούς άσφαλίσαι,
άσφαλίσαι, ΐνα
ϊνα μή
μή έν
έν ρεμβασμοί
ρεμβασμώ τινι
τινι | τών ψυχίων μεμονωμένης καί πτωχής διανοίας ζητεϊν χορτάζεσθαι;
λομεν, καί πανταχόθεν εαυτού:
’ΐδού αί έπτά θεόλεκτοι οικουμενικά1. Σύνοδοι, ώς τόσοι τηλαυγέστατο:
ευρεθέντες, καί
ήμών άποευρεθέντες,
ζαί έκ
έζ τής κνθοδηγούσης; πυξίδος τήν προσοχήν ημών
φάροι έπί γής φρυκτωροϋντε; φωταγωγούσι, ζαί πάντα ζόφον αίρέστρέψαντες,, άποπ
άποπλανηθώμεν, ζαί εί; ύφαλώδη καΐ σκοπελοιδη μέρη τό
σεως καί διαστροφή; άπ-.λαύνουσιν. Αί Οεόκραντοι αύτών άποφάνσεις
σκάφος
ίθύναντε; ναυαγήσωμεν, καί έν συντριμμώ πολλώ καΐ άφανι..... ,. ίθύναντε;
έστερέωσαν ήδη άκραδάντως, καί διηρμήνευσαν Οαυμασίως, καΐ ανέ
σμώ έξω ριφθώμεν.
πτυξαν τηλαυγώ; άπαντα τής εύσεβεία- τά δόγματα, ζαί τή; άμωμή
Τό πέλαγος τοϋτο τή; θεολογ ζή; διδασκαλίας ήμεϊς δαπλέοντες,
του ήμών πίστεω; τά μυστήρια, ΐδού πληθύ; άλλη θείων Πατέρων
όψόμεθα έν παρόδω τά ένθεν ζαί ένθεν έπί τών αίγιαλών έρριμένα
ώ; λαμπροφανής χορό; αστέρων περίπολε; καί καταλαμ.πρύνει τόν πο
οίκτρά ναυάγια καί σ-υντρίμματα πολλών άνθρ&'ιπων, άσυνέτω; τη;
λύφωτο·? ούρανόν τή; καθολική; Εκκλησίας. Αί ποικίλης σοφίας με
εύθεία; παρεκκλινάντων, καί κατ’ οικείου; λογισμού; τό σκάφος διευστά: συγγραφαί αύτών, ώς εύοσμο: μυροθήζαι -ού Πνεύματος, τήν
Ουνάντων. ΐδού ώδε τό ναυάγιο·? τοϋ λίβυο; Σαβελλίου, τοΰ τά τρία
ακραιφνή κα: καθαρά·? τή; ορθοδόξου διδασκαλίας άποπνέουσιν εύωΟεαρχικά πρόσωπα τή; άγιας Τριάδο; δυσσεβώ; συγχέαντος, ζαΐ μίαν
δίαν. Εΐς ήμάς ήδη άπόκειται, τούς αύτών απογόνους καΐ κληρονό
μ.όνην ύπόστασιν έπ1. τής Θεότητο; δογματίσαντος, ζαΐ έν μιά ύπο
μους, τό έκτων ζωτικών έκείνων καΐ φωταυγώνλαμπηδόνων φωτίζ:στάσε: τοεϊ; Ονομασίας διδάξαντος. ιδού έζεϊ τά συντρίμματα τή;
.Λ»
λα'.
f λ . U# /
νηός τοϋ Λρείου, τοϋ ..ζυχλλαj-λν ουσίας ί.Α Ilz.-ΰ, ζ-χ’. τώυ γαζ- η·Λά; ά'τό/.ε’.τκ·. έ/. του ττοογο’/’.κού τούτου κα· άκζνώτου κρχτίρος το
τασθέντος, καί τόν άναρχου Τίόν καΐ Λόγον τού θεού κακοφρόνως
έν τοϊς κτίσχ.ασι τάξα.ντος, καί τό,ην ποτέ ότε ούζ ήν ό Τϊός,
--ο;, σύνθημα τή; ύγιαινούσης διδασκαλίας νάμα άεννάως άντλεϊν κα1. άκορέστω; έμφορεΐσθαι’ τοϊς ϊχνεσι τοσούτων σοφών κα δεδοξασμένων άνδρών στοιτής εαυτού ζακοδοξίας ποιήσαντος. ’ιδού ένταύθα έρριμένο,
έρριμένος ό λεστόριος, τήν τοΰ ένό; Χριστού μίαν ύπόστασ·.·? διαιρώ·?,
ζαί1. τάς δύο χεϊν, κα· ύπό τοιούτου; μεγίστους διδασκάλου; τόν τή; άληθεία; λό
;, κα
φύσεις συναφεία μόνον συνάπτω·?,
έζεϊ τά συντετριμμένα λείψα γον ορθοτομεί·/. Εις ήμάς ήδη άπόκειται ΐνα ούχ1. άλλοτρίω ανθεί γε•ων. ΐδού έκεΐ
γανωμένο·.. άλλ οικείοι; κάλλεσι φαιδρυνόμ.ενοι, ζαΐ πατρικαϊ; άγλαΐαις
να τοϋ άτυχούς Ευτυχούς, τοϋι τήν
-ήν διαφοράν τών όΰο
δύο έν Χρισ
Χριστώ φύ
κοσμούμενοι, έμπρέπωμεν έν τή τοϋ Θεού Εκκλησία.
σεων άνελόντος, καί μίαν μόνην φύσινν μετά τήν ένωσιν έπι
έπί Χριστού
Τό Ελληνικόν έθνος, άλλά μόνον τό Ελληνικόν έθνος έπί τή; γής,
δογματίσαντος. ΐδού δέ έζεϊ περαιτέρω
πειαιτέρω καΐ
πάν.πολλοι
άλλοι σκο
καί πάμ.πι
----- ------κα1. ναυαγίων, τον πολύν κίνδυνον τοϋ δ'.ττώ; έστι δεδοξασμένον έν τή ιστορία τοϋ κόσμου. Αύτό υπήρξε
τεινοί σωροί συντριμμάτων
επτων ζαΐ κατά τήν έζω σοφίαν διδάσκαλος εί; τόν κόσμον, καί κατά τήν ίεπλού μαρτυροϋντες, καΐ τί φρ'.κώδεις συμφορά; τών άπερ'.σκί
Μαρ- ράν παιδείαν φωστήρ εΐ; πάντα;. Ούδέν άλλο έθνος υπάρχει έπ: τή;
ύπ οψιν δειζνϋντες. Εζεϊ ο Σίμωνες, Μένανδρο·., Κέρδωνε; καΐ
Βασι- γής, δπερ δύναται καυχηθήναι συγχρόνως καΐ εί; μέγαν πλούτον προ
κίωνε;, οί τήν ένανθρώπησιν άπαρνούμεΊΟ·.' έζεϊ οι Βαλεντίνο·.,
γονικής έξωτερικής σ.φίας, καΐ εϊ; ανεκτίμητο·? θησαυρόν πατροπαραλεϊδαι, Βαρίεσάνεις καί Αρμόνιο;, οί ζατά φαντασίαν γενομένην •ήν
Οείαν σάρκωσιν λέγ· ντες. Παρατρέχομεν
κάζεϊσε έρριμένα άλλα δότου εκκλησιαστικής παιδείας. Καί καθώς έξ ένό; μέρους έγκαυχώίχομεν τά ώδε ζάκεϊσε
θραύσματα καΐ λείψανα καταποντισμού,
σμοϋ, κα
καί1. ούτε Μοντανούς, ούτε ΜάΑΙά- μενοι δεικνύομε·/ τούς άθανάτου; ήμών προγόνους, Πλάτωνας, ζϊριστο-έλεις και Δημοσθένεις, ούτως έτέρωθεν ούχ ήττον έγζαλλωπιζόοϋτε Νοητούς καί
νεντας, ούτε Παύλου; Σαυ-οσατεϊ
Σαμοσατεϊς, ούτε
ζαΐ Λρτέμονας,
ϊρτέμονας, ούτε
Πελάγιου; ζαΐ Καιλεστίου;, ούτε άλλου;. άλλα·.; πληγαϊ; βεβλημένους μενοι δεικνύομε·? τού; μεγάλους ήμών Πατέρας, Βασιλιίους, ΓρηγορίΟυς
ζαΐ Χρυσοστόμους. ό Θεός εύδόζησεν ϊνα λαμπρύνη τό Ελληνικόν
εΐ; μέσον
τό φρικτόν
θέαμα συντριμμοΰ
μέσον φέρομε·?
φέρομε·?-- ώ
ώ το
φρικτόν θέαμα
συντριμμοΰ κα.
καΐ1. άφανισμοΰ
άφανισμοΰ I!
έθνος καΐ τήν γλώσσαν αύτοΰ δι’ άθανάτων οικουμενικών διδασκάλων
’.Αλλά τίς ό τρόπος
καί άζινδύνω; διαπεραν τήν εκα
ρόπο; τοϋ άσφαλώς
ασφαλώς ζαΐ
έκα- τής τε θύραθεν καί τής ιερά; σοφίας, καΐ πλέξη έπ’ αύτοΰ τόν διττόν
ταύτην οδόν;
τέρωθεν ύφαλοι; τε ζαΐ σκοπέλοι; στενώ; ά'πειλ'μμένην
'
τοΰτον αμάραντο·? στέφανον τή; εύκλειας. Αφ ού τό Ελληνικόν έθνος
- έν τοΐ; περί πίστεω; έδίδαξε, καΐ διά τοϋ Μ. ’.Αλεξάνδρου διέδωκε τήν γλώσσαν αύτοΰ εϊς
Ούδεΐ; άλλος, είμή έζεϊνος, 3ν ε'ίπομεν άνωτέρω
<’
δηλαδή λόγοι; μή τοΐ; ίδιοι; λογισμοί; εαυτούς έπιτρέπειν, άλλά η τόν κόσμον άπαντα, έπέραινεν ήδη τόν έπ1. γή; ύπό τής θεία; πρό
έν ή τεταμ1 υται νοιας προωρισμένον άθλο·? αύτού, καΐ έπρεπε·? ινα άποδυθή πρός και
αυθεντία τή; καθολική; καΐ άποστολιζή; Εκκλησία;,
I
άγιων
Γραφών,
καΐ ή καθαρυά ρόν τήν τή; κοσμικής εύκλεια; περιβολήν. Εν ώ δέ ήδη έσβέννυτο τό
τό άκραιφνές κα1. γνήσιον νόημα τών
Εν
ταύτη
τή
έκκλησία
παρα- πολιτικόν κλέος αύτοΰ έν Ελλάδι, κα< έκαμπτε τόν τράχηλον αύτοΰ
ζαί άνόθευτο; διδασκαλία τή; πίστεως.
ιερών λογί ίων ό:θή
κατετέθησαν αί άποστολικαί παραδόσεις καΐ ή τών
.... ..........................
..... είς τόν βαρύ·? κλοιόν τών Ρωμαίων, ό Θεό; κατά τάς άνεςιχνιάστους
κα1. άπαραχάρακτΟ; ερμηνεία, ΐνα λοιπόν μή ώμεν κλυδων.ζόμενοι
καΐ αύτ:ΰ βουλάς προόριζε τό Ελληνικόν έθνος εις άλλα μείζονα υπουργή
"5
περιφερόμενοι παντ
παντί άνέμω διδασκαλία;, ταύτη; ήμεϊς τή;
θεοδω- ματα τή; θεία; αύτοΰ προνοίας, καΐ ήτοίμαζεν αύτώ άλλην ούχήττονλαμ•
Ζ;
πεοιρεοοαενοι
» · · *
ου εκκλησιαστική;
στ:κ?.ς αύ- πραν δόξαν, ύθεν έν μέν τή ΫΪγύπτω ήσαν ήδη Θεοΰ προνοία μεταρήτου κα
καΐ1. ασφαλού
άσφαλοϋ; καί εί;
εΐ; αιώνας άκαταλύτου
ρητού
Οεντία;
Τα δόγματα
γμχτα τή;
Οεντίας έχόμεθα,
έχόμεθα, ζαΐ εύσεβώ;
εύσεβώ; παρακολουθούμε·?.
τ.
ιένα.·. εΐς τήν Ελληνικήν γλώσσαν πασαι τών Προφητών αί θεόίχονται
μέν
εΐ;
τάς
αγίας
άμωμήτου ήμιΰν ~ •εως έμπερι
βίβλο·.· έν δέ τή Ελλάδι καΐ πανταχοϋ περιήστραπτον καί έατών π-ηγών έκπηγάζουσι·?, άλλ’ έπ:
κα1. ές αύτών ω; ές άζηρ
'
τά τών Οεοκτ.εύζων Λπογόλ/./ν κηρύγματα, τή Ελληνική γλώσπολλοί ή τόν λόγον τοϋ Θεο'ϋ ζαπηλεύοντες. ή έξ ιδία; άπονοία;
•■υφωνούμενα, ζαΐ τή τή; Ελληνική; γλώσσης γ?χφή θεσπετυφωμένοι, ή έξ άμαθία; έσκοτ ισμένοι, ή έζ κακία; πεπωρωμένοι,
Γην.αινόμενα, ζαΐ εΐ; αιών;·.; ταμιευόμενα. Τούτο δέ τί άλλο
0οι; λογισμοί; τό νόημα τών Γραφών κιβδηλεύουσι, καΐ προ;
ιή νέαν δόξαν κα: λάμψιν έπ: τοϋ Ελληνικού έθνους ζαί τής
οίκεϊον βούλημα διαστρέφουσι, παραχαράζται ή; άληθεία; γινόμενο
ύτοϋ χυθεϊσαν, καΐ νέον άλλον άθλον άνωθεν αύτώ έπιβεύ άθλο; ούτο; ήν ή μετά πάσης τής καθολικής Εκκλησίας
; και άνάπτυξ·.; καΐ στερέωσι;
ρεωσι: τών κοσμοσωτηρίων τής πίγμ-.’των.Κατά τόν νέον τούτον
οϋτον προορισμόν ό/φειλον οιΕλληνε;
(I; Γ>ατ. όμΑ. εί; ψχ)α 33.
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ίνα τήν ήδηόπ’άποστολικών συγγραφών καΟαγιασΟεϊσαν γλώσσαν αύτών έν τοϊ; διδάσκάλοις τοΰτο1.; εόοήκομεν τον πλούτον εκείνον τών δεολοάναδείξωσι καί πάσης ιερά: σοφία; ταμείου, καί πάσης ορθοδόξου δι γικών γνώσεων, έξ ών καί ό νοΰς χορτάζεται καί ή ψυχή τρέφεται
δασκαλίας πηγήν, ί'φειλον οί Ελληνες ΐνα διαπρέψωσιν ουτω λαμπρώς καί δλος ό άνθρωπος έτι τό Οεοε·.δέσ-. ερον μεταβάλλεται ; Πού άλλαχοΰ
καίέντήίερα. παιδεία, όπως άλλοτε διέπρεψαν έν τή θύραθεν’ και δει- εύρίσχομεν τοσαΰτλ,ν άφίον'αν δογματικών διδασκαλιών ρόουσαν μετά
χΟώσι τοσοΰτον διάσημοι τοΰ κόσμου διδάσκαλοι εί; τά; έξ άποκα- τοσαύτης φραστικής χάριτος κζ·. γλυκΰτηιος ; Ποΰ άλλαχοΰ εΰρίσκο·
λΰψεως άληθείας, όσον έδεί/Οησαν άλλοτε ει; τά; έκ τοΰ φυσικού λό μεΛν.χ πάντα τά καλά, καί δογμάτων ακρίβειαν, καί γνώμης εύσέI
*
πέλαγος, καί Γραφώ/ ερμηνείαν, και ηθών εύκο·
γου διδασκαλίας. Η ιστορία ζαί τά πράγματα μαρτυροΰσιν οτι κα'ι βείαν,χκαί »οιμάτω
σμίαν,
λόγου
εΰ.οιαν,
καί γλώσσης ΰψήγορίαν ;
τόν άύλον τούτον οί Πατέρες ήμών έξετέλεσαν ενδοξότατα. Καί κα
θώς έν τωτετάρτω καί πέμπτω πρόΧριςχύ αίώνι 'ίφαται τό Ελληνικόν
Αλλοι η^κανχάσΟωσα» έπι άλλοι; καί σεμνυνίσΟωσαν καί μεγάλα
έθνος λάμπον καί Ακτινοβολούν έν τώ μεσουρανήματι τή; έαυτοΰ κο φυσά:ωσαν·
στεφαν'.ς
*
καυχήσεωί ήμών τών Ελλήνων ΰπήρζε πάντοτε
σμικής σοφ’ας καί δόξης, ούτω καί έν τώ τετάρτω καί πέμ.πτω μετά καί ϋπάιχει ή μετά πόθου καί φίλτρου προ; τήν μητέρα ήμών ορθόδοξον
Χριστόν αίώνι Ϊσταται τό αύτό έθνος φρυκτωροΰν καί σελαγίζον έν ’Εκκλησίαν προσκόλλ/,σι;, κ-'.ΐ ή τών ιερών αύτή. δογμάτων μ=χρ κε
τή ύψίστη περιωπή τής έαυτοΰ ίεράς σοφία; καί δόξης, τούς μεγίστους ραία; απαράβατο; ττρησι;, καί ή εις τά Ί/yn ’■«>·< Οε·ων Πατέρων τή;
διδασκάλους τής Εκκλησία; εί; μέσον παραγαγόν.
Εκκλησίας πιστή άκολοΰΟησ.ς. ‘II ιστορία τίς ορθοδόξου ανατολική;
Οί πάνεΰφημοι οΰτο·. καί παναοίδιμοι διδάσκαλοι, υψηλοί καί Οεη- Εκκλησίες μαρτυρώ καί λαμπρώς κηρύττει τό περ1. τήν πχτρώαν εύσέγόροι τών τή; Γραφή; νοημάτων έκφάντορες, ώ; μεγάλοι καί πλατΰρ- βειαν άκλινές και εμμονον, καί εί; παν ξένον καί εκφυλον κα! πάντα οΐροε; ποταμοί τή; σοφία;, βαθύ καί πελάγιον τό ρε’θρον προχέον· ‘ονδήποτε νεωτερισμό
*
άδούλωτον καί άνένδοτΟν τών Ελλήνων, ο'ίτιτες, τήν οικουμένην άπασαν καταρδεΰουσι, καί τή άρδεία ταΰτη νε; ύπό πατρών; δόξη; περιλαμπόμενοι, καί ύπό μεγάλων καί οικου
τάς τών ευσεβοΰντων ψυχάς εύφραίνουσι καί γονιμοτοιοΰσι, καί τόν μενικών διδασκάλων ποδηγετούμινοι, σώαν έτήρησαν καί άπαραποίηάγιον
’........ σπόρον
’
τή; πίστεω; εί; βλάστην Οάλλουσαν έπαυξάνουσι. τον τήν τών θείων δογμάτων παρακαταθήκην, καί τήν τή; μητρός 'Εκ
Τά συγγράμματα τών διδασκάλων τούτων, άμίμ-,τα αρχέτυπα ιε κλησίας διδασκαλίαν. Καί τοσοΰτον μάλλον άρίδηλος λάμπει έν τή
1 ‘ό
ρά; παιδείας,
περιφανώς έγκαλλωπίζουσ’. τήν όρόόδοςον Εκκλησίαν ιστορία ή περί τήν ορθόδοξον πίσϊιν ακλόνητος σταθορότης τών ‘Ελ
ιαιύεια; πε
καί φράσει...........
πολυχεύμονι
καί λαμπρά
τά τή; πίστεω; διδάγματα
εις ;λήνων, δσον ουτοι έπί πολλούς αιώνας ακαταγώνιστοι «Οληταί τή; εΰζ.--Γ"..........
.—r..ργ τά^
..
πλάτος
έντελώ; έκ- σεβεία; έδείχΟησαν, και έν μέσω σκληρών πεφατηρίων κα! θλίψεων ού
ιλάτος διατρανοΰσι,
όιατρανοΰσι, και τήν τών δογμάτων ακρίβειαν έντελώ.
διΰάσκουσι. Καί νΰν μέν δογματικών, νΰν δέ ηθικών,
ηθικών, άλλοτε δέ δέ 'άν ΰπόνο'.κν κλονισσ.οΰ εΐ; τον κόσμον έδωκαν. Καί τών υπαρχόν
ιστορικών καί άλλοτε ερμηνευτικών γνώσεων προχέουσι πελάγη’ των γυμνούμενοί, κάί είρκταΐς συγκλειόμενοι, καί βου·εΰρο·.ς τυπτόμε
Καί ωδε μέν ή χρυσή καί εϋλαλο; -γλώττα τοΰ Χρυσοστόμου τάς με νοι, καί σαγήναι; προσηλυτισμ.ο ϋ πανταχο1 εν περιβαλλ.ο >ενοι, και φωΥ
λιρρύτους έκείνας κελαδεϊ ομιλίας,έν αί: απορεί τις τ! πρέπει πρώτον ίνα ναΐς άλλοτρίων δογμάτων πανταχοϋ έκοωφούμενοι, έπί πάντων ζαί έν
ΟαυμάσήΓ τήν απαράμιλλου χάριν τή; γλώσσης,ή τήν Οεσπέσιον ρητο πάσι « Ολιβόμε-οι κακΟυγούμενοι·, ούκ'ένέδωκαν οί αήττητοι, ούδέ ανά
ρείαν, ή τήν τών νοημάτων διαύγειαν, ή τόν άνεξάντλητον πλούτον ξιόν τι τή; προγονική; εύκλεια; έπ .ίνσαν, αλλά δικκαρτερήσαντε;, έφΰλατων γνώσεων, ή τής ηθική; διδασκαλία; τήν αφθονίαν, ή τής δογματι ξαν τόν θησαυρόν της πίσ εως έν όστρακίνοις σκεύεσιν, ημέραν άπολυτρώ*
καί αιμασι μαρ
κής την ακρίβειαν; Τά ρείθρα τών λόγων τοΰ Χρυσορρήμονο; ώς εκείνα σεω; έκδεχόμε'ιοι· καί μετέδωκαν εϊς ημάς άσβεστο
τοϋ ποταμού τά όρμ.ήματα άψοφητί προϊόντα καί ήσυχη έπιρρέοντα, τυρικοί; ^εβαμμένην τήν τής Ορθοδοξίας λαμπάδα. Εσμεν δέ πεπεισμέ
εύφραίνουσι τήν πόλιν τοΰ Θεοΰ, άπασαν τήν τοΰ Χριστού Εκκλησίαν. νοι δτι ό Θεός · ό είπών καί σκότους φώς λάμψαι ·, καί έξαγαγών
Εκεί δέ ή σάλπιγγο; τρανωτέρα φωνή τοΰ Ούρανοφάντορος σύμπασαν είς αναψυχήν το Ελληνικόν έθνος, αύτό; σ-έρανον νέα; όόζης έπιθησεε
την Εκκλησίαν περηχεΐ, καί λέξει καθαρά καί εύσήμςο νΰν μέν τά τή; έπί τή; κεφαλής αύτοϋ, καί τήν περί τήν πίστιν τών πατέ.ων αϋτοΰ
κτίσω; μεγέθη άξίως ύψηγορεϊ, νΰν δέ τά δόγματα τή; εύσεβείας μαρτυρικήν καρτερίαν πάντως βραβεύσει. Εσμεν πεπεισμένοι ότι νέοι δι..... γ,-,^,<>=4
ύ .άνκτ·νλι>·λς Εκχ-’λ-ητί-7 ς, των πχθεηγόρως σαλπίζει, καί τακτ των τ-ϊρρων
,...... α..αΊ...-.. —λ..
Εύνόμιον άγχει. ίίδε μέν ό υψηλός καί διαβατικό; νοΰς τοΰ Γρηγορίου, λαιών εκείνων όμόζηλοι καί εφάμιλλοι, έκλάμψουσι Θεοΰ χάοιτι έν
εϊσω τοΰ γνόφου τών απορρήτων έλάσας, καί εις τόν βυθόν αύτόν τής Ελλάδι, σάλπιγξι λόγων καί συγγραφών τά θεία κηρύγματα τής
Θεολογία; είσδύσας, σεμνή καί μεγαληγόρω γλώττη τά τή; πίστεω; ορθοδοξίας σαλ,πίζοντες, καί ταΰτα μέχρι τών περάτων τή; γής ακου
μ-υστήρια άποφθέγγεται, καί τήν αγίαν Τριάδα όρθόδοξω; θεολογεί. στά ποιοΰντες, καί άφθαρτο
*
καί αμίαντον τήν τή; ορθοδοξίας κλη
Εκεί ή μυσταγωγική κα; φιλοσοφούσα διάνοια τοϋ Χύσσης, διά βάθους ρονομιάν είς τάς έπερχομίνας γενεάς ένδζως μεταδιδό·τε;.
τών θείων Γραφών χωρούσα, τούς Οεοφεγγεΐ; μαργαρίτα; τή; αλή
θεια; έκ τοΰ βυθού έκείνου έξάγ.·ι. ί>δε ή νέκταρ ορθοδοξία; άποστάζουσα Θεολογία τοΰ ’Αθανασίου, έκεϊ ή γραφικωτά'.η δογματική
τού Κυρίλλου, έκεϊ ή πάσα; όμοΰ τάς αιρέσεις άπορραπίζουσα ιερά
κριτική τοΰ Επιφανίου, έκεϊ ή μεγαλόφωνο; καί οΰρανοβάμων διδα
σκαλία τοΰ Αρεοπαγίτου. Καί τί; ή χρεία ον πρό; έυ καταλέγειν τά
ά'.εκτίμ.ητα πλοΰτη τή; ίερά; σοφίας τών ήμετέρων προγόνων; Ου
δέ Ιουστίνου;, ούδέ Κλήμεντα;, ούδέ Ευσεβίου;, ούδέ Θεοδώρητου; ούδέ
Δαμασκηνού:, ούδέ Φωτίου;, ούδ άλλου; τόσου; εΐ; μέσον φέρομεν,
Κύριοι Βουλευταί καί Κύριοι Γερουσιασταί!
ών τ:ά’ συγγράμματα ποικίλη; πολυμαθείας μεστά πλούτον έκβλόξουσιν αδαπάνητο
*
έναύτή τή Ελληνική γλώσση τόν γλυκασμόν άποΜετά τινων μηνών αποδημίαν έπανακάμψα; εί; τού; κόλπους
στάζοντα. ίΐ Νίκαια, ή Κωνσταντινούπολις, ή Εφεσος κα ή Χαλ*
τή;
φίλη; 'Ελλάδος, μετά μεγίστη; χαράς βλέπω ύμάς περιστοικ/Λών, εις αιώνα; δεδοξασμέναι και αείμνηστοι πόλεις, έναύλου; έ»»
-χοΰντά;
Με αύθι;, καί δύναμαι νά Ιπαναλάβω εΐ; τον πιστόν Μου
χουσ'.ν ετι τά; θεσπεσίου; φωνάς τών άπανταχόθεν έκεϊ συνελλαόν
διά
τών αντιπροσώπων του τήν εεφρασιν τή; θερμής πρός
θόντων ίερών ήμών πατέρων και διδασκάλων, οί τινες μετά πάσης
αύτόν
αγάπη;
Μου καί την εύχαρίστησίν Μου οια τα αείποτε διατή; καθολικής Εκκλησία; τοΰ; μέν έπεισπηδήσαντα; βαρείς λύκους
άφοσιώσεω; αύτοϋ, άτιαπήλασαν, τά δέ ορθά δόγματα πολεμούμενα έσωσαν, και τήν τή: τοανωθέντα Mot αισθήματα πίστεω; καί άφοσιώσεωτ*
Ορθοδοξία; στήλην ώ; θρίαμβον ιερόν έν μέσω τή; Εκκλησία; έπηξαν. νά είσιν ό άρρηκτος μεταξύ τοϋ Θρόνου και τοϋ έθνους δεσμό;
τί εΐ; τήν Βά
Τοσοΰτον δέ νέφος διδασκάλων όμεϊ; περικείμενον έχοντε:, και παν- καί οι’ ών καί έπ τή; απουσία; Μου άνεκούφισε τά
ταχόθεν ύπό καλών άκουσαάτων έν τή πατιώα ήμών -·λώσση πεοιη- σιλισσαν, τήν αγαπητήν Μου σύζυγον, άναγεθέν βάρρος τής Άνχμΰμε οι, ούδέποτε πτυρόμεθα πρός τά ξένα καί έκφυλα. Εν οσω έχο- τιβασιλείας. Ομοίως δ’ εκφράζω■ την εύχαρίστησίν Μου καί πρό
μεν ήμείς τάς διαυγείς ταύτα; πζ.γάς τή; όρθοδυξου διδασκαλία; ήδΰ τα Βου'λευτιχά Σώματα, r.;V ή οραστηριότης καί ό πατριωτικό
ζελαρυζούσσς, καί τό ρείθρο? άθόλωτον προχεούσα.-, ταρατσέσθω, οσον ζή/.ο; διευκό/άυναν κατά τό διάστημά τούτο τήν πορείαν τή
θέλει, πάσα άλλη ανατροπή θολερά, ά·.ακυ»άσθω πέριξ ήμών ή αλμυρά
Κυβερνήσεως.
θάλασσα τών αιρέσεων, όρυτέττωσαν άλλοι άλλα φρέατα καί λάκκου;
Άφ' ότευ τελ-ευταιον άπηύθυ-α πρό; ά; Βουλά; τόν λόγον,
συντετριμμένους, « οί ού δυνήσονται ΰάι·;ρ συνέχειν »· ήαεϊς έπί π-.α;
,-ς τών λαών εύδαιμοευθαλούς κατακεκλ.ιμένοι,σπ'ύμεθα, ό;θν θέλου.εν,-κ τού παρνρρέοντος έ ή ειρηνη, ή τι; είναι η έδραιοτάτη βασι;
οίς
τήν
Εύρωπην,
και
έχω
ισχυρού;
λόγους, όπω;
κταρος. Περιβομίήτωσχν άλλοι ήμών τά ώ
α,
*
κνί διδζσκετωσαν δόγ νιας, άπεόόθη ε
είς τήν
τ·.
οί
ξένοι
στρατοί,
·;ύ;
ό
πόλεμος
*
έφερε
ματα, « ά ού
* έξεστιν ήμϊν παραδέχεσθαι Ελλησιν ούσ: ", καί δικαι- πισπεύσω, ο
■»·. έξ
αύτής
^ροσεχέστατα.
ολογή’ωσ.ν, όπω; θέλουσι, τάς εαυτών καινοτομίας, καί καλυπτέτωσαν, 'Ελλάδα, αίρονται
ε;
δπω; δύναντα·, τά; έαυιίιν άποπλανήσειι’ήμεϊ; ύπό -ών 2;:ν -,φ υ·.<·>.
ότ σι χεθ’όλων τών ξένων Εκ:Εύχαρίστ.ο; οα; άνχγ -,-έλλω
»
.
,
1
καί μεγάλων σαλπίγγων τών διδασκάλων περ’.κχ'.ΰυ.ενοι, ούδόλως άκοατειών σχέσει; Μου είσί φιλικαι.
κοϋσομεν, ούί’ ενωτισύμεθα τά (όραγχκ καί πνηώδη φω.αρια τών έ’ Ιϊρό παντό; άλλου άναλογισαμένη ή Κυβέρνησις Μου τα; πρός
ζωθεν τή; όρθοδόζου μάνδρας άντίφωνούντων. Καί πού άλλαχοΰ εί μή
•ΤΙ εί» «ί»

Λογος έζοωνηΟβ'ις τταοά της Α. Μ. του Βασιλέως
zzrstW έ^αρςο της Α'. συνοοου της Ε'. βουΖευτιζης τεοιοοου.

τας Μεγάλα; Εύεργέτιδας τή; ‘Ελλάδος υποχρεώσεις αύτής, κηδόμενο; τής Ελλάδος, ευλογείτωκαΐδιευθυνέτω τά βουλεύματα
έπρότεινεν οϊκοθεν νά ίκανοποιήση αύτάς κατά τό μέτρου τής ιδία; ύμών επ' άγαθώ τής ΙΙατρίοος.
δυνάμεω;. ‘H δέ τών Δυνάμεων πρός τήν ‘Ελλάδα συγκατάοαΚηρύττω τήν έναρξιν τής Α . Συνόδου τή; Ε. Βουλευτικής
Περιόδου.
σις καί εύμένεια Μοι παρέχει χοηστοτάτας ελπίδας περί τής αί
σιας καί οριστική; διευθετήσεως τή; υποθέσεως ταύτης.
‘Ο αξιότιμο; κύριο; Ιωσήφ ‘ΠσαΙας δικηγόρο; διορισθείς
‘Ιί έθνομισής ληστεία έπέφερε μέχρι προ μικροϋ έσωτΐριχώς
παρά τή; Σ Κυβερνήσεως Καθηγητή; εί; τό έν Σύρω Γυ
μέν έπαισθητήν βλάβην, έξωτεριζώ; δέ οιαβολήν καθ.’φολη; τή;
μνάσιου ϊνα διδάξη έν αύτω τήν Διπλογραφίαν καί τήν ’Εμπορικήν
‘Ελλάδος. Ή Κυβέρνησις Μου δια μέτρων έμφρόνων καί δρα
Γεωγραφίαν, έκαμεν έναρξιν τών παραδόσεών του τήν πρώτην τοΰ
στήριων, διά τής γενναίας τοϋ στρατού ένεργείας και διά τής
ένεστώτο; μηνός έκ τή; Διπλογραφίας, έκφωνήσας τόν έξη; λόγον.
προθύμου συμπράξεω; τοϋ λαοΰ, κατόρθωσε νά εξάλειψη αύτήν,
Κληθεί; παρά τής Σ. Κυβερνήσεως ϊ-α διδάξω ύμάς, κύριοι,
καί νά έπαναφέρη τήν έντβλή τοΰ τόπου ασφάλειαν. Περί μόνην
τήν όροθετιζήν γραμμήν ή καταστροφή τής ληστείας είναι διό τήν μέθοδον τη; διπλογραφίας, καί άρχόμενο; ήδη τ?ς πρώτη;
λου άνέρικτο; άνευ τή; σπουδαία; συμπράξεω; τής όμορου επι παραδόσεως, επικαλούμαι τήν ύμετέραν προσοχήν είς ολίγα;
κράτειας Έπί τούτω συνωμολόγησα μετ’ αύτή; ειδικήν σύμβα- τινά; παρατηρήσεις πας όποιας θέλω καΟυποβάλλει υμΐν.
σιν, τήν όποιαν ή Κυβέρνησις Μου έξετέλεσε μετά πάσης ακρί
Έκ τών πολλών μαθημάτων τά όποια παραδίδονται εί; τά
βειας.
ένταΰθα έκπαιδευτικά καταστήματα τό άπολύτω; κατ’ έμέ αναγ
‘Π σπουδαιοτάτη καί μάλλον ενδελεχή; μέριμνά Μου αντικεί καίου έπρεπε νά Οεωρηθή προ πολλοΰ τό τή; διπλογραφίας, διά
μενου έχει τήν έσωτερικήν ύλικήν τε καί διανοητικήν τής ‘Ελλά τόν λόγον ότι άπαντες οί είς αυτά φοιτώντε; νέοι είσί παϊδες
δος έπίδοσιν, ήτις έσται ή μόνη ασφαλή; βάσις τή; εθνικής άνα- εμπόρων καί βιομηχάνων, οί δ’ έκ τής αλλοδαπής προερχό
πτύξεω; καί ευημερίας. Πρός έπίτευξιν δ’ αύτή; διάφορα κυβερ μενοι έπί σκοπώ έκπαιδεύσεως και αύτοί είσί παίδε; έμ
Δυστυχώ; δμως παρημελήθη μέχρι πρό ολίγου χρό
νητικά μέτρα έλήφθησαν ζαί διάφοροι σπουδαίοι έψηφίσθησαν πορων
νου
τό
μάθημα
τούτο, καί έντεύθεν προέκυψε τό άτοπου ότι ούνόμοι, εΐ; ών τήν εφαρμογήν άσχολεΐται ήδη άνενοότω; ή Κυδείς τών έκ τών έκπαιδευτικών καταστημάτων μα; έξερχομένων
βέρνησίς Μου.
νέων τελειοδιδάκτων κατά τά λοιπά παραδιδόμενα έν αύτοΐς μα
Πρό; πολλαπλασίασιν καί τελειοποίησιν τών μέσον τή; συγ θήματα, δύναται νά χρησιμεύση ώ; γραμματεύ; διευθυντής εμ
κοινωνίας, ή; άνευ οΰδεμία ύλιχή άνάπτυξι; έστιν εφικτή, πρό; πορικού γραφείου, εν ω πολλοί έκ τών ένταΰθα χαι άλλαχοΰ έλάπόδοσιν εΐ; τήν γεωργίαν τών πριν εί; τέλματα μεταβληθεισών
ληνων έμπορων ανάγκην τοιούτων γραμματέων έχοντες ζητοϋσιν,
εύφορωτέρων ήμών πεδώδων, καί πρό; κατασκευήν τών χρησί
άλλά δέν εόρίσκουσι, καί έν ώ ουκ ολίγοι έζ τών νέων τούτων
μων λιμένων, εζητήθ^ ή επικουρία ξένων κεφαλαίων, καί ταΰτα,
παΐδες, ώ; ειπον, εμπόρων μελλουσι νά διάδεχθώσΐ τού; εαυτών
χοίρων σάς τό αναγγέλλω, ήοχισαν προσφερόμενα μετ’ εμπι
πατέρας εί; τήν δίεύθυνσ'.ν τών γραφείων καί αύτών προσέτι τών
στοσύνης.
καταστημάτων των. ‘Υπάρχουσι δέ καί άποροί τινες νέοι οιτιυες
Παντός επαίνου καί εθνικής εύγνωμοσύνη; άξιος είναι ό εν εύκόλως ήδύναντο νά εύρωσι πόρον τοΰ άνέτως ζήν εί; έμποριζά
θουσιώδης πατριωτισμός, μεθ’ ού οί άπονταχοΰ "Ελληνες, τήν γραφεία ένασχολούμενοι, άλλ'αναγκάζονται νά χρούωσι δυστυ
τάχεϊαν πρόοδον τοϋ Χριστιανικού πολιτισμού έν τή πάτριοι αυ χώ; τά; Ούρα; τών ισχυρών τϊγ ήιΐέρα; έπαιτοΰντε; θεσιν τινα
τών θέλοντες νά ένισχΰσωσι, προσφέρουσιν αύτή δαψιλείς τάς δημοσίαν ή δημοτικήν, πρό; απολαβήν εύτελεστάτου μισθού μή
άπαρχάς τής ακαμάτου αύτών δραστηριότητος πρός άνεγεοσιν έπαρκοΰντο; πολλάκις είς τάς άνάγκας των. Ά?»λά meglio tardi
ναών τοΰ Θεοΰ, εκπαιδευτηρίων διαχεόντων τά φώτα καί δ·.α- che mai, κατά τό ιταλικόν αξίωμα,
μορφούντων τα ήθη, καί παντό; είδους εύσεβών, έπιστημονικών
ΊΙ γνώσις τής διπλογραφία; κύριοι, είναι gv έκ τών πολλών
καί Φιλανθρωπικών καταστημάτων.
προσόντων μέ τά όποια πρέπει νά ίναι προικισμένο; ό διευθύ ·
■Π τακτική τή; Κυβερνήσεως πορεία απαιτεί, ώστε ό προϋ νων εμπορικόν κατάστημα, τό άπολύτω; μάλιστα άναγζαίον.
πολογισμό; έκάστου έτους νά συζητήται ύπδ τών Βουλευτικών Λαβών έγι’ο μακράν τού εμπορίου πείραν τολμώ ν' άποφανθώ,
Σωμάτων πριν ή δαπανώνται αί ποσότητες, ά; περιλαμβάνει ζαί ίσως θεωρηθώ υπερβολικός, ότι ανάξιο; είναι νά διευ'ύνη
Ψηφισθέντων κατά τήν πσρελθοϋσαν Σύνοδον δύο προύπολογιπροϋπολογι κατάστημα έμποριζόν πολλά; εκτεταμένα; σχέσεις έχον ό μ.ή
έπανελθοϋσα
καθιερωθή
εφάπαξ
ή τάξις εγκρατή; τής διπλογραφία; έμπορος, διά πολλούς λόγους, έξ ών
σμών ένταυτώ, δπως ί
αύτη, ή Κυβέρνησις Μου θέλει σάς ύποβάλει άνυπερθέτω; τόν ολίγους τινά; μόνον θέλω εκθέσει συντομία; χάριν.
‘Θ μή γνωρίζων τήν μέθοδον ταύτην δέν δύναται νά γνωρίση
τοΰ έτους 1858.
τήν αληθή Οέσιν τών ύποθέσεών του κάί τήν πραγματικήν περιου
Δ.άφοροί Νόμοι θέλουσιν ύποβληθη
Συσίαν του, είμή άφοΰ ένασχοληθή εί; τήν άπογραφήν αύτή; καί εΐ;
νόδω εί; τήν έπιψήφισίν σας.
τήν γενικήν τών δοσοληψιών του έπιθεώρησιν, άπερ δείται καί
Ή βελτίωσις τοΰ συστήματος τής φορολογίας, καί ή μετ’ κόπου πολλοί), καί χρόνου μακροΰ, έν ώ ό διπλογράφος διευθυν
αύτή; συνεχόμενη διάθεσις τή; εθνική; ιδιοκτησία; έ'σται έν τών τής ένόσω είναι ενήμερο; καί ακριβής εί; τά; έν τοίς βιβλίοι;
πρώτω< αντικειμένων, έφ' <νν θέλετε άσχοληθή ‘Ωμοίω;
Ομοίως θέλει αυτού έγγραφά;, έν μ·α ημέρα, ινα μήν εϊπω έν μια ώρα, δύνα
’
c -,
σάς ύποβ).ηθή δασμολογίου νέου, βαϊνον έπ1 αρχών υγιών, καί ται νά λ
βη
*
*
ακριβέστατη
γνώσιν τήςθέσεω; καί περιουσία; του.
συμφώνων πρό; τα; παραδεδεγμένα; παρά τοίς σοφωτέροις έθνε- Διά μισθωτού γραμματέω; δέν άναπληοούται τό μέγα τούτο κε
σιν, άντίτή; μέχρι τοΰδε ύφεστώσης βασεω; τή; έκάστοτε έκτι- νόν' ‘Οπόταν ό διευθυντής, όστις εϊνα- ύπόχρεος νά έπιτηρ;
μήσεως.
έπι πάντων και έπί πάντων νά έπαγρυπνή δέν γνωριζη καλώ; τήν
‘Η μέχρι τοΰδε πείρα διαοόρο :ς κατέ'ε'ξε'έλλείψει; ει; τε τή; διπλογραφία; μέθοδον καί άπάσας προσέτι τά; τού γραφείου
τόν δην.οτιζόν > ί εΐ; τ^ν εκλογικόν λέμοζ. \ί άναγκοί’ΐ διορθώ του εργασία;, δέν είναι εί; κατάστασιν ούτε τό ένήμερον τών
σεις Οέ/.ουσι σάε ύποβληθό έπϊ άμφοτ-ίρων, περιστοιχ
’ ζουσαι ®διά βιβλίων τού νάγνωρίζ:, ούτε τήν άκρίβτιαν τών ύπαλλήλων ταυ
παση; ένδεχομέ'η; έγγυήσεω; τά; τε δημοτικά; κα'ι τα; συνταγ- να έξ-ιλέγξη, ούτε τάς καταχρήσεις αύτών ν’άνακαλυψ’.;,. Εΐ;
τοιούτων διευθυντών έυπορικά γραφεΐκ εισχωρεί συνήθως ή ατα
ματικάς ελεύθερης.
ξία, οιότιό μισθωτό; εΘαΐ πάντοτε μισθωτός, καί ώ; άναπόφευΝόμοι έξασφαλίζοντε; τήν τύχην τών δημοσίων λειτσυργών,
κτο; συνέπεια εισχωρεί ή κατάχοησις. Οσοι διέμειναν εΐ; έμπαπροστατεύοντε; τώυ δασών τόν δηχόσιον πλοΰτον, κανονζοντε;
οικάς τΖ; Εύοώπτ; πόλεις καί έσνετίσθζσαν μετ’ έιχπόρωνννωτην αξιοπρεπή διατήρησιν τοϋ κατωτέρου κλήρου, καί οιέποντες
ριζουσιν ότι ό/ ίγην ύπόληψιν χαίρουν οί έμποροι και αύτοί προ
την άνωτατην επιστημονικήν τοϋ ”ί·.θνου; δραστηριότητα, θέσέτι οΐ βαθύπλουτοι, οπόταν γίνη γνωστόν ότι τα γραφείζ των
λουσιν έπικαλεσθή τήν σύντονον υφών προσοχήν.
εύρίσκονται εί; αταξίαν. Ηολλο: έξ πύτών πιστεύοντε; εκ τών
Πάντες ουτοι οί νόμοι άφορώσι τά προσφιλέστατα τοϋ Έ ψευδών ισολογισμών τών ύπό τών γραμματέων των οο/.ιω; συνθνους συμφέροντα. Συνιστώ τήν συζητητή αύτών εί; τήν σύνε τασσόμενων ότι ή θεσι; των είναι άνθηρά, εύρέθησαν αίφνης εΐ;
σιν καί τόν πατριωτισμόν σας. ‘Ο δ’ έξ 'Έψου; ΙΙροστάτης, ό άεί! κατάσταση πτωχεύσεως, ένεκα καταχρήσεων τών υπάλληλων
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τήν διανοητικήν άνάπτυξιν τών τε τροφίμων τοϋ’Εκπαιδευτηρίουκαί
τών έξωθεν ©οίτώντων κορασίων.
Μαθήματα διδάσκονται έν αύτώ πάντα τά έν τοϊς αλληλοδιδα
κτικούς καί έλληνικόϊς Σχολείοις κεκανονισμένα, έτι δέ καί χειρο
γίνω ώφέλιμος είς τήν άξιότιμον νεολαίαν μας, ή ύπό τής έπι- τεχνήματα και ή διά κλειδοκύμβαλού μουσική, καί διά τάς βουλοΟυμίας ύλικής ώφελείας, ‘Η κοινωνική θέσις μου, κύριοι, είναι τοι μέ·»ας·τών μαθητριών ό τής αλληλοδιδακτικής μεθόδου οδηγός
αύτη, δόξα τω ύψίστω, ώστε δέν είχον ανάγκην ν’ άναδεχθώ έπί μετ’ εφαρμογής.
Διοαξουστ δε έν μέν τω ανωτέρω
σκοπώ ύλικής ώφελείας είς τοιαύτην μάλιστα ηλικίαν νέα βάρη
ρω τοϋ ’Εκπαιδευτηρίου τμήματι
ν
πρός τά πολλά ύφ’ ών είμαι επιφορτισμένος· καί όμως όχι μόνον οί εξής, ό Διευθυντής Δανιήλ
Σουρμελής,
ή Συνδιευθύτρια
έδέχθην εύχαρίστως τό καθήκον τοΰτο, άλλά καί ύπόσχομαι ότι Ασπασία Δ. Σουρμελή, ό παρ' ήμΐν άξιοσέβαστος ‘Ιερομόναχος
μετά τής διπλογραφίας θέλω διδάξει ύμΐν καί πάσαν άλλην γνώ- Κύριος Άνθιμος ( τά ιερά μαθήματα ), ό τοΰ ‘ΕλληνιΣχολάρχης κύριος Χαρίτήν όποιαν όφείλει νά έ'χη δ μέ?Λων να ένασχοληθή εις εμπορι Σχολείου τής βορείου πλευράς
Δραγάτσης, οί ελληνοδιδάσκαλοι κύριοι ’Αθανάσιο.
κόν γραφεϊον ώς γοαμματεύς διευθυντής· καίτοι δέ μή χρημα- δήμος
’C
. καί 'Αθ. Άναστασιάδης,
’ * λ, έΐς Κατίσας ούδέποτε διδάσκαλος, εΰελπίζομαι ότι ύπό τοϋ κοινού νοός Σακελλάριος, ΊΙλίας Τεοζάκης
όδηγούμενο; θέλω έπιτύχει είς τήν διδασκαλίαν τών μαθημάτων Οηγητής τήν Γαλλικήν, έτερος τήν ίχεογραφίαν, άλλος τήν διά
τούτων, καθόσον θέλω καταθέσει πάσαν προσπάθειαν ΐνα τό έρ- κλειδοκύμβαλού μουσικήν, δύο δέ ύπό τής Β Κυβερνήσεως άνεγον μου έπιφέρη τό πρσσδοκώμενον αποτέλεσμα έχω δέ καί γνωρισμέναι δημοδιδασχάλισσαι τά τοϋ ’Αλληλοδιδακτικού καί
πάσαν ένταυτώ πεποίθησιν ότι καί υμείς, κύριοι θέλετε άνταπο- Νηπιακοΰ τμήματος μαθήματα καί χειροτεχνήματα.
Εις οέ τό έπιόν προσληφθήσονται καί έτεροι διδάσκαλοι πρός
κριθή δεόντως είς τόν ζήλον μου, καταβάλλοντες τήν άνήκουσαν
προσοχήν είς τάς παραδόσεις καί έπιμέλεεαν είς τάς μελέτα; σας τάς άνάγκας του 'Εκπαιδευτηρίου· έτι δέ προσκληθήσεται έκ Γαλ
‘II έκμάθησις τής μεθόδου ταύτης, σάς τό λέγω, κύριοι, έν τιμή λίας όσονούπω καί Γαλλίς, ής κυριώτατον καθήκον έσεται ή μετά
είναι εύκολος, εύκολωτάτη μάλιστα Άς μή σάς άποθαρρύνη ή τών κορασίων γαλλιστί συνδιάλεξές.
Μάλιστα δέ πάντων έπιστήσαυσιν οί ΰποσημειούμενοι τή > προ
σωρεία τών βιβλ’ων καί λοιπών εγγράφων όσα βλέπετε και άντεγράψατε, ούτε οί κόιιοι τούς όποιους πρός αντιγραφήν αύτών σοχήν εις τό θρησκευτικόν καί ηθικόν τών κορασίων, είδότες ότι
κατεβάλλετε, οι κόποι μας μεγάλως Ο-ιλουσιν έλαττωθή έν τώ ούδεμία ώφέλεια, αείποτε δέ βλάβη γίνεται έκ τής διανοητικής
μέ?Λοντι τά βιβλία ταΰτα καί έγγραφα τείνουσι διά τής αλλη άναπτύξεως, όταν αύτη μή συμβαδίζη παράλληλος προς τήν ηθι
λουχίας των πρός διευκόλυνσιν τή; γνώσεως τής μεθόδου, καί κήν βασιζόμενη» έπί τής θρησκείας
‘Επόμενοι τοϊς προγονοί; ήμών οΐτινες τελείαν άρετής παιδείαν
ποοσφυώς έξομοιοϋνται μέ μέλή μηχανής μοναδικόν σκοπόν τήν
κίνησιν αύτής έχοντα. Διά μόνην τήν τής μεθόδου τής διπλό - ηγούντο τα γράμματα, τήν μουσικήν καί τήν γυμναστικήν, είσάγραφίας διδασκαλίαν όλιγωτέρων βιβλίων χρήσιν ίδυνάμην νά γομεν, εύθύς όταν εύτυχήσωμεν να εΰοωμεν τό είς τοΰτο κα
κάμω, άλλ’ ό σκοπός τόν όποιον πρσεθέμην τοϋ νά σάς άναδείξω τάλληλον πρόσωπον, προσφοράν τινα εις τά κοράσια Γυμναστι
μέ μικρόν έτι κόπον έντελεϊς διευθυντάς έμπορικών γραφείων υπα κήν, οΐα εσχάτως έν Εύρώπη έσυστηματοποιήθη, δΓ ής και τά εύγορεύει τό μέτρον τής τών βιβλίων καί τών λοιπών εγγράφων φυώς διακείμενα σώματα νά βελτιώνται παρά πολύ, καί τά μή
πολλαπλασιάσεως.Άς ύποθέσ-, κύριοι, έκαστος ύμών ότι εισήλθεν εύφυώς έχοντα νά μετακοσμώνται έπί τό βέλτιον.
‘"Εκ ποΑυετοΟς όε πείρας πεπεισμένοι, δτι έπί τοιοΰτον ή διοα
είς εμπορικόν γραφεϊον ώ; μαϋητευόμενος, και οτι εγώ είμί ό
γοαμματεύς διευθυντής αύτοΰ, καί άς πιστεύσ») ότι παν ό,τι σκαλία τελεσφορεί, έφ' όσον ή έφαρμογή τών κανόνων είναι έπΐήθελε διδαχθή έν τώ έμπορικώ γραφείω διά τής πείρας, θέλει τό μουωτέρα, προσδιορίζομε'? διά πάσαν τοϋ ‘Ελληνικού τάξιν, εκτός
διδαχθή διά τών παραδόσεών μου θεωρητικώς τε κχί πρακτικώς, τής διδασκαλίας τών ελληνικών μαθημάτων, καί μίαν ώραν καθ’
καί διά τής έπιμελείας του καί συνεχούς μελέτης τών βιβλίων καί έκάστην πρός γύμνασιν εΐςτό ετυμολογικόν, ορθογραφικόν και συν
τακτικόν και πρός θεματογραφίαν καί έχθεσιν ιδεών διά τάς άνω·
εγγράφων τών ύποβληθέντων ύμΐν καί όποβληθησομένων.
Τό θεωρητικόν μέρος τής μεθόδου ταύτης είναι, κύριοι, άπλού- τέρας τάξεις. Γούτο σαρές-ερον καταφανήσεται έ'ν τε τώΐίανονισμώ
στατον περιοριζόμενον είς τήν γνώσιν τοΰ τό τί έστί πίστωσ·.ς καί τοΰ Εκπαιδευτηρίου κα: έ» τώΙΙρογράμματι τοϋ έτους τούτου, άπερ
■χρέωσίς. και είς τήν εΰρεσίν τοϋ πιστωτοϋ καί χρεώστου κατά μετ’όλίγας ημέρας ρός γνώσιν τοΰ κοινού εντελή δημοσιεύομε?.
Άφορώντες δέ είς τήν πρόοδον τοϋ έθνους ήμών, καί προθυπάσαν εμπορικήν συναλλαγήν ή εργασίαν 8Γ ής άλλοιοΰται ή τοϋ
έμπορου περιουσία, ΐ'ΐχ ό μέν πιστοΰται, ό δέ χρεοϋται έν τοΐς μούμενοι ΐνα συντελέσωμεν τό έφ’ήμϊν ούδενός κόπου ούδέ δαπά
βιβλίοις. ‘Η διπλογραφία διαφέρει τής μονογραφίας κατά τοΰτυ νης φεισθησόμεθα είς καταρτισμόν ’Εκπαιδευτηρίου πλήρους. ΓΙρός
μόνον, καθόσον κατά μέν τήν μονογραφίαν, πε. ί ύς θέλει γίνει τούτο θεωροΰντες λίαν έπιβλαβές τό ύπερβάλλον τής συρροής
λόγος μετ’ ολίγον έν τή παραδόσει τού μαθήματος, έν μόνον τών μαθητριών, προσδιορίζομε·» αριθμόν ανυπέρβλητον διά μέν τό
πρόσωπον πιστοΰται ή χρεοϋται κατά πάσαν εμπορικήν συναλλα ντπιακόν τμήμα τεσσαράκοντα, δια δέ τό άθ^ληλοδιδακτικόν εξή
γήν ή εργασίαν άλλοιο'.σαν τήν τοΰ εμπόρου περιουσίαν, κατά δέ κοντα, δι έκάστην δέ τώ» τεσσάρων τοΰ ελληνικού τάξεων μόνον
των, άλλοι δ επιχείρησαν κερδοσκοπία; άνωτέρας τών μέσων των,
αίτινες έπέφερον τήν καταστροφήν των.
κληθείς τό έπαναλέγω νά διδάξω ύμΐν τήν διπλογραφίαν^ έδέ
χθην τήν πρότασιν έμπνεόμενος μάλλον ύπό τής επιθυμίας τοΰ νά

τήν διπλογραφίαν δύο πρόσωπα είσί τό αντικείμενο·» έκάστης
έγγοαφής έν τοΐς βιβλίοις.Τό θεωρητικόν μέρος τής μεθόδου θέλει
μάς έπασχολεΐ,κύριοι,μεγάλως,ε’ς πάσαν παράδοσιν, ώστε περιττή
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υγείαν, δείξωμεν εις τούς σομπολίτα. ήμών ότι απέκτησαν άξιους
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τά εμπορικά καταστήματα αύτών.
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τριάκοντα.
’Επειδή δέ ή Γαλλική γλώσσα θεωρείται διά τά κοράσια άναγκαιοτάτη, ποοσδιοριζομεν τρεις μέν καθ’έκάστην εβδομάδα ώρας
γαλλικής διδασκαλίας διά την χατωτάτην τάξιν, έξ δέ καθ’ εβδο
μάδα ώρας δΓ έκάστην τών άλλων τάξεων.
Διδακτοί ποοσδιοριζονται διά μέν τό νηπιακόν δραχμαί κατά
α?»α ποοπληρονόμεναι 5, διά δέ τό αλληλοδιδακτικόν 8, διά δέ
τό ‘Ελλη.ικόν είς μέν τήν Αην τάξιν 10, είς δέ τήν Βαν 15, είς
δέ τήν Γη» 18 χαί είς τήν Δην 20 — Τών δέ τροφίμων τροφεία
και δίδακτρα κατα τριμηνίαν ποοπληρονόμεναι δραχμαί 240.—
Τής δέ δια-χλειδοκυμβάλου μουσικής καί χορού διά τάς βουλο ·

Συνιστάται ‘Ελληνικόν κορασίων Έκπαιδευτήρ ιζο ν κατ’ έγκρισιν τής Β. Κυβερνήσεως ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ I.
'
ηποσημειουμένου καί τής συζύγου αύτοΰ, και έποπτείαν τών
αρμοδίων τοΰΚράτους άρχών καί ειδικής τοΰΈκπαιδευτηρίου Επι
τροπής,συγκείμενης έξ άνδρών διακρινομένων έπί παιδείαχα: αρετή,
τώνΚΚ. Φιλίππου Ίωάννου,Ν Κωστή καί ΙΙ.ΙΙαπαρρηγοπούλου
Καί ό μέν Διευθυντής, ύπεύΟυνος πρός τήν Β Κυβέρνησιν καί
τούς γονείς περί τής ακριβούς έχπληρώσεως τώυ άφοοώντων τήν
διδασκαλίαν τών τοΰ’Εκπαιδευτηρίου μαθημάτων και τών λοι
πών διατάξεων, έχει τήν γενικήν αύτοΰ διεύθυνσιν· ή δέ Συνδίευθύντρια, σύζυγος αύτοΰ, έπαγουπνεΐ είς τήν ηθικήν εύρυθμιαν χαί
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μένας τών μαθητριών δραχ. κατά μήνα 20.
' ‘II μέν έγγραφή τών μαθητριών άρχεται τήν πε'μπτην ή δέ

τών μαθηζάτων διδασκαλία τήν δεκάτην τοΰ προσεχούς Δεκεμ
βρίου έν τή προσωρινώς έπί τούτω ένοικιασθείση οικία τοϋΚυρίου
Γ 11. Τριαντάφυλλου κείμενη κατα τήν οδόν Σταδίου ύπ1 άριθ.
221 παοά τώ Χοιιισ-ιατοχοπείερ.
Αθή-ν.-.σ·. ττν 29 Χοεαβτίου <«36.
ΔΑΝΠΙΑ ΣΟΪΡΜΕΛΙΙΣ.
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