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Ισ τ ο ρ ικ ά ! π α ρ ε κ β ο α α ϊ

περί βασιΜ ίας, χαΐ παραδνναστείας, ή προκρίτου 

ί'Λονργίας.

ή  ίερά Γραφή, βιβλίον θεόπνευστον καί θεμελιακόν τη$ 
άγιωτάτης ήμών πίστεως, διηγ^ται αρχήν της παρά τφ  
Ισραηλίτη λαφ έγκαταστάσεως της Βασιλείας κατά τον έξης 
τρόπον. .  Καί συναθροίζονται όλοι οί άντρες του ίσραήλ,'καί έρ
χονται πρός τον Σαμουήλ είς Αρμαθαίμ, καίτψ είπαν. —  ίδού 
συ ογήρασας, κα; οι υιοί σου (*) δέν πορεύονται κατά το παρά
δειγμά σου. Διό κατάς-ησον έφ’ ήμας βασιλέα νά μας κρίν? , 
καθώς εχουσι καί τά λοιπά έ θ ν η . Κ α ί  ό λόγος δέν τ'ρεσέν 

ε[ς τον καί προσευχηθη εις τον Θεόν, όστις τω
είπεν —- Ικουε τήν φωνήν του λαου, όπως σέ λαλε^διότι 
δέν κατεφρόνησαν εσέ, άλλ’έμέ, μή θέλοντές με πλέον Βασι
λέα των. Οπως Ιφέρθησαν προς εμέ άφ’ ής ήμέρας τούς 
έσήκωσα άπό τήν Αίγυπτον εως τήν ημέραν ταύτην, καί μέ 
εγκατελιπον και εδουλευον εις άλλους Θεούς, οΰτω φέρονται 
και προς σε. 09εν άκουσον τήν φωνήν των. Πλήν ειπέτους 
ότι διαμαρτύρεσαι, και καμε τους γνωστόν τό δικαίωμα του 
Βασιλέως, όστις βασιλευσει έπ αύτους. —  Καί τότε είπεν 
ό Σαμουήλ όλον τον λόγον του Θεού προς τον λαόν, όστις του

( ) Ο Ιωηλ και δ Αβιά, κριται ίντες,ητοι διοικηταί του Ισραήλ.



έζήτει Βασιλέα. Καί είττε — Τούτο θέλει είναι το δικαίωμα: 
του Βασιλέως σας. Τους υιούς σας θελει πάρη, και θέλε1 
τούς βάλν] εις τήν δούλευσιν των άμαξίων του, καί θέλει τούς 
κάμη ιππείς, προτρέχοντας των αναξίων, του- και θέλει τούς 
κάμη χιλίαρχους και έκατοντάρχους του, καί να θερίζωσι 
τον θερισμόν του, και να τρυγώσι τον τρυγητόν του, καί να 
δουλεύωσι τά πολεμικά του σκεύη και τα σκεύη των άμαξίων 
του. Και τάς θυγατέρας σας θέλει βάλη νά ψη'νωσι μυρω
δικά και να μαγειρεύωσι. Καί τά χωράφια σας και τά άμπέ-» 
λιά σας καί τούς ελαιώνας σας τούς καλούς θέλει πάρη, καί 
θέλει τά δώση εις τούς δούλου; του. Καί τά σπαρτά σας καί 
τούς αμπελώνας σας θέλει άποδεκατώση, καί θέλει φιλοδω-
ρήση τούς ευνούχους του καί τούς δούλους το υ .................Καί
τά ποίμνιά σας θέλει άποδεκατώση, καί θέλετε γενή δούλοι 
του. Καί θέλετε βοήση τότε εναντίον του Βασιλέως τον 
όποΐοί εκλέξατε, καί τότε δεν θελει σας έπακούση ό Θεός 
σας, επειδή εκλέξατε Βασιλέα. (*) —

Τι άραγε δηλοΐ διά των χαλεπών τούτων αποφθεγμάτων 
ή θεόπνευστος Γραφή'; Μήπως δηλοΐ ότι έθνος πιστόν εις 
τον Θεόν καί εις την κοινωνικήν δικαιοσύνην δεν εχει χρείαν 
Βασιλείας; Μήπως δηλοΐ οτι εις έθνος πτωχόν, όποιον ή το 
το ίσραηλιτικόν τότε, ή βασιλεία εΐνε δυσβάστακτον βάρος; 
Μη'πώς δηλοΐ ότι το φιλάνθρωπον καί τό δημοτικόν σπανίως 
εύρίσκονται προσόντα εις τήν βασιλείαν; Μη'πώς αίνίττεται 
τάς τών εθνών δυσημερίας έκτης|άκράτου βασιλείας, κληρό- 
νομικώς συνεχιζόμενης; Μήπως ανατρέχει εις τάς συμφοράς 
δσαι έπικρατοΰσι κατά τάς μεσοβασιλείάς η μίίονας ηλικίας 
τών βασιλέων; Ημείς δεν άναδεχόμέθα νά λύσωμεν ενταύθα 
τά τόιαυτα ζητήματα- άλλά τιθέμενοι τήν μέν δημόσιον 
αρχήν ώς απαραίτητον συμβεβηκος τής άνθρωπίνη'ξ κοινωνίας,
  -------------------------------------------------
(*) Βασιλειών Α'. Κερ. II’.
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Ί/;ν.δε βασιλείαν ώς ενδεχόμενον συμβεβηκος της δημοσίου
αρχής, προσέτι καί άγαπώντες τήν βασιλείαν, όπόταν υπάρχν)
έννόμως συντεταγμένη καί φιλοδη'μως κατεσκευασμε'νη, έρχό-
μεθα εις τήν περί παραδυναστείας ιστορικήν τεχνολογίαν,
φαινομένου παραφυομένου τ^ βασιλεία καί άξίου μεγάλης 
Σπουδής.

Οταν ό Βασιλεύς έξεύρη καί θέλη νά βασιλεύση, δεν έχει 
χρείαν παραδυνάστου ήτοι προκρίτου ύπουργοΰ, νεμομένου τό 
ήμισυ ή τό πλεΐστον μέρος τής βασιλικής εξουσίας· ό παρα- 
ουναστης^ τότε εΐνε περιττόν σώμα, διότι ό Βασιλεύς, κινεί 
άφ έαυτου τήν τ/;ς κυβερνησεως μηχανήν, έφορα τά πάντα, 
δεν κοιμαται, δεν τρέφεται άπρακτος, Ρίπτει τά βλέμματα 
είς τό έθνος, καί εκλέγει τούς άξιωτέρους, καί τούς παρα- 
λαμβάνει υπουργούς καί συμβούλους του. Καί &ν δέ προτί
μηση ενίοτε τινά έξ αύτών, ίσως τον προτιμά δικαίως, καί 
προτιμά ούχί ξένον, άλλά γέννημα καί θρέμμα καί παίδευμα 
του τοπου. Παραδειγμα ό Αύγουστος, πρώτος αύτοκράτωρ 
τής Ρώμης, όστις ήκουε μεν έξαιρέτως τάς γνώμας του 
Μαικήνα, Ρωμαίου όντος, άλλά διά νά γίνηται ρωμαϊκώτερος 
και φιλαγαθώτερος. Διά τοϋ Μαικήνα έδορυφορήθη άπό τούς 
χαριεστάτους άνδρας τών τότε χρόνων, διά τοϋ Μαικήνα 
επήρθη εις ζήλον τών καλών καί μεγαλοπρεπών πολιτευμά
των. Ωσαύτως εύρίσκομεν κατά τον δωδέκατον αιώνα καί 
Λουδοβίκον τόν παχύν (L ouis-le-gros), βασιλέα Γαλλίας, 
αποδεχόμενον τάς πολιτικάς εισηγήσεις του Αββά Συγηρου 
(Suger), Γάλλου άνδρος σεμνού καί εμβριθούς, τρέψαντος 
μέν εις τό έπιεικέστερον τήν τότε πλημμελή νομοθεσίαν, 
προκαταβαλόντος δε τά θεμέλια τής μελλούσης τοϋ έ'θνους 
ακμής και δυνάμεως. Ούτω καί ό μέγας Ερρίκος (ό τέταρ
τος), των Γάλλων Βασιλεύς, ε’νεκόλπισε τό,ν άοίδιμον ομογενή 
του _ουλλυν, και φίλον επκττήθιον ποιησάμενος τόν χρηστό- 
τα -jv άνδρα, θαυμασιως διωκησε μετ αύτοΰ τάς προσόδους



4

καί τ ’ άναλώματα τής τότε χειμαζόμενης εύκρατε ίαςτο«, 
Διέπρεψε δέ καί εις Σουηδίαν ό Ιξελος όξενστιέρνος, ύπουρ- 
γός"τών' βασιλέων, τοϋ,τε ήρωϊκωτάτου Γουστάβου Αδόλφου 
και της Χριστινης, άνήρ μεγαλοφυής, φιλολόγος, φιλόπατρις, 
δεινός περίτε τήν εμφύλιον καί τήν διεθνή πολιτικήν, άνδρι- 
κώς διασώσας τήν έαυτοΰ πατρίδα από κινδύνους τραχείς, 
και αύξήσας ένδόξως αΰτην. Καί εις Δανίαν ό Ιωάννης 
Βερνστορφιος ύπό τώ βασιλειΧρκττιανω τώ έβδομα), εϊρηνο- 
ποιός υπουργός, βιομηχανίας τροφεύς, τεχνών τε καί επιστή
μων κηδεμών, επανορθωτής σχολών, εκκλησιών, δικας-ηρίων, 
νομοθεσίας, καί των ειλώτων της Ζελανδία4 απελευθερωτής. 
Καί έν Γαλλία ό Φλευρύς, καί Ιν Σαρδινία ό Ορμεας έπί 
Κάρολου Εμμανουήλ ( ι 743>, ήγεμο'νος βασιλευτάτου, καί 
εν Ισπανία ό ένσενάδας επί Φερδινάρδου έκτου, καί άλλοι 
αλλαχού. Ταϋτα π«ντα παραδείγματα βασιλέων διε^όντων 
τα  δημοσία μέ άλκιμον χεΐρα, συνεργία υπουργών ομογενών . 
καί έξοχων.

Αλλ’ εάν ύποθέσωμεν τον Βασιλέα ασθενή κατάτε νοΰν 
καί καρδίαν, τίποιητεον έπειτα; Καί τότε πάλιν συμφερώ’ 
τερον είνε καί εις έκεΐνον καί εις τό έ'θνος νά καλή ά'νδρας 
ιθαγενείς έκ τών λογάδων, συμβούλους καί συνεργάτας τ7,ς 
βασιλείας, παρά νά έμπιστεύση τό ολον πράγμα τής βασι
λικής αξίας ει’ς μοναδικόν τινα υπουργόν, ενίοτε δέ (τό χείρισ. 
τον!) καί ξένον, φυλάττων αύτός μόνον τόονομα αυτής. Είνε, 

λεγομεν, συμφερώτερον τοΰτο·. ά. διά νά μή θεωρήται ό βασι
λεύς παρα του έθνους ώς πάντη περιττόν φορτίον, άπολαύων 
μόνον της προσηγορίας καί τών τιμών καί τών εύπαθειών τής 
υπάτης αρχής, άλλότριος δέ διατελών τών καθηκόντων καί 
τών μόχθων αυτής. β ’. διά νά έξασκήται ό βασιλεύς κατά 
μικρόν διά τής συσκε'ψεως καί συμπράξεως μετά τών δοκι- 
μωτατων πολιτών, καί τι καί νά μανθάνη καί διαπαιδεύηται 
καί συνδ ιαπλάττηται προϊόντος του χρόνου, νά γνωρίζη δέ

S ' S ; » "  *  *  r - * , « ,
*«1 m p m ; .  γ ·. '< , , ™ " '  *“  « « τ ίρ ρ ο τ ο :

w pri! « χ ;
πάντα, προνοου>ενος δέ τών r  ' «υναμενος μεν τά

τούς οίκογενεΐς εις τού W , ° 'VTWV €‘ί  ^ ό ν
ίίς τούς υποχειρίους του τθύ? κ<)/λακαί»
καί προπίνων τά δημόσια καί Τ?<?\ ε κί“ καταπροδίδων 
δοκιας του έθνους ^  ^  ^  ^ροσ-
τοϋ Ιθνοος. ’ ^  μαλίσΤα -Ρος τά εκτό*

Συμφωνεί μέ ήμας κα{τις τΰν έν> t  i
τής Γερμανίας, <5έε'ρην, j  . * εγγραφέων

ιστορίας άποδίδει τήν διαφθοράν τ ώ ν ^ ί σ ^  

νίας πραγμάτων είςτήνκαθίδρυσιν τ ώ ν ίο κ  '^  ^  

- ο  τής βασιλείας Φιλίππου του τρίτου ‘Η δ Γ  7 ^
ρα ίστορία*άναβιβά£ει ύπέρ τών λόγω μ«ς Τ

Αρκαόιο και ‘Ονόριος, υίοί Θεοδοσίου του α ενΛ  

9  Ρ· χ·) εβασίλευον μέν όνομαστί, ό πρώτος εις κ 
τινουπολιν, ό δέ εις ίταλίαν Λ ν  κ “ νς-αν

-  *
ΤΟ. Σττιλίχωνα. Τ ί  w

χατά τ ίς  αύτοχραταρίας ο Ι Γ ί 
p«»?r»»t ™ pfop™  Tiv i x , prxo>j ^  1

«  ψ & λ , « t  τ« , ίταλίαν· ί  ί> ^
-» pvos, « o ) / ra ! Τ.ιν ί.ώρ. „ ,  Τ& ^

«dv-λφ/ιν του όνοριου μετά του Γότθου.

J r 7·· το° Γ· »«»4»
τ Ζ  γ .ί ι .  ^

« « , !  .  4„ „ ργ4! α<τ10!ι τ ι ,  ^
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φιλοδοξίας, καί έπιβουλευόμενος τον εν λφρική στρατηγοδ*- 
τα Β ονιφ ά τιον, γίνεται αίτιος της καταχειρώσεως τοΰ τόπου 
εκείνου παρά Γενσίρίχου, βασιλέως Βανδαλων. ^

467· ‘Ο Ρικίμερος, υπουργός βασιλεύων εν ονοματι του 
αύτοκράτορος Ανθεμίου κατά τήν Δύσιν, πρώτον φιλονεικεΐ 
πρός αύτόν, έ'πειτα άπο?ατεΐ, συλλαμβάνει τον αύτοκρατορα, 
τον Οανατόνει, καί παραδίνει την Ρώμην εις διαρπαγη'ν.

Γνωστότερα εΐνε ή ιστορία των λεγομένων έπαρχων της 
αυλής (m aires dupalais) ύπό τήν πρώτην γενεάν των της 
Φραγκίας η Γαλλίας βασιλέων, τουτέστι τήν τών Μεροβαιι- 
δών. 0  τοιοΰτος έπαρχος η παραδυνάστης πρώτον διωρίσθη 
κατ’ εκλογήν, έ'πειτα μετέδωκε τό αξίωμα καί εις τούς υιούς 
του, κ α ί κατέστη τοΰ Βασιλέως ίσχυρώτερος, ούδόλως φρον- 
τίζοντος τών βασιλικών χρεών. Τότε τί έ'καμε το έθνος 
τών Φράγκων; Συνήχθη εις τήν πόλιν Αύγούσταν Σουασσονων 
(Soissons), καί ένώσαν τό πραγμα μέ τ ’ ονομα της βασι
λείας, τόν μέν σκότιον καί άργόν βασιλέα Χιλδερϊχον Γ  
τελευταΐον τών Μεροβαιϊδών, καθηρεσε, τόν δε έπαρχον της 
αύλής Πεπΐνον άνηγο'ρευσε βασιλέα, {η fa )  καθιερουντος την 
πραξιν καί τοΰ μακαριωτάτου πάπα Ρώμης Στέφανου I - 
δυνάμει τής εν αύτω άποστολικής αυθεντίας.

Οι διάδοχοι Ααρών τοϋ Δίκαιου, Καλιφου κατα το 8 oq , 
έγκικλεισμένοι ώς έπί τό πλεΐστον εις το Παλατιον, άπρο- 
σιτοιεΐς τους υπηκόους καί εις τά διατρέχοντα, εγκατελειπον 
τήν επιμέλειαν τών τής Βασιλείας εϊς τους παραδυνάστας. 
Επεσον λοιπόν, καί εις τήν πτώσιν των μέγα συνετέλεσε το

παρ’ αύτοΐς ξενικόν στράτευμα.
ϊ 385. Αντιβασιλευούσης Ελεονόρας, χήρας Φερδινάρδου, 

Βασιλέως Αουσιτανίας (Πορτουγαλλίας), παρεδυνάστευε κρα- 
ταιός καί υβριστής ό Κόμης Ού'ρεμ. Ο λαος δεν έόλεπ- 
πόθεν να λυτρωθίί άπό τήν αφορητον εκείνην αρχ/]ν. Οθ^ν

συνομόσας, όρμα κατά τοΰ ΙΙαλατίου, καί κατασφάζει τόν 
παραδυναστην ενώπιον της Βασιλίσσης.

1^7°· ίδωμεν καί τήν οίκτράν μοίραν Βασιλέως 
πασχοντος κακώς ουχι μονον άπό εΰνοουμένους αύλικούς, καί 
τούτους αλλογενείς, άλλά καί άπό γονείς *  νικούς καί έπτοη · 
μένους περί άλλότρια συμφέροντα καί ήθη. Τοιοΰτος έχρη. 
μάτισεν ό άθλιος Κάρολος Θ'., Βασιλεύς Γαλλίας, υιός τής 
διεφθαρμένης Ιταλίδος Αικατερίνης τής έκ Μεδίκων! Καί 
βδελυττομενος τους περι αύτον, ήναγκάζετο ό^ωςνά ύπακούη!

Καί Ερρίκος ό Β'. καί Ερρίκος ό Γ1. τής Γαλλίας, πόσα 
πίκρα TTOTTjpta κατεπι,ον, τυ<ρλώς 7ταρα<ϊυναστευ(ψ.ενο& άττό 
αύλικους φαύλους καί πλεονέκτα^!

ΐ 6 ι ο  Φίλιππος ό Γ1., Βασιλεύς Ισπανίας, δεδουλωμένος 
παρά τοΰ Αρχιΰπουργοΰ Δουκός Λέρμη, άπέβή τόσον ύποπτος 
και απορητικος, ωστε δεν ωμιλει προς τούς υπηκόους καί 
προς *ήν σύζυγόν του αύτήν, εϊμή άφ’ ου εσυμβουλεύετο τόν 
άγαπητόν του.

Ιάκωβος ο Α., Βασιλεύς Αγγλίας, παραλαβών άκμαίαν τήν 
δύναμιν παρά τής γενναιοτάτης ’Ελισάβετ, είχε πώς νά 
ευδοκίμηση λαμπρώς μεταξύ τών τότε Εύρωπα'ίκών Ηγε
μόνων. Αυτός δε, δειλός, άπροαιρετος, καί ήλιθίως παρεπόμενος 
εϊς τας γνωμας τοΰ Δουκος Βουκιγγάμου, διέζησε καταφρο- 
νούμενος καί άπό τούς γείτονας καί άπό τόν λαόν του.

‘Ο Κόμης Δούξ ’Ολιβαρής έκυρίευε τό πνεΰμα Φιλίππου 
Δ'., Βασιλέως Ισπανίας, κατά τό ι6 5 θ , πάντα μη/ανώμενος 
καί έν πάσι δυνατός, ίσος κατά τήν μοχθηρίαν καί τήν 
αβελτηρίαν, παρεδυνάστευσε μετ’ εκείνον ό Λουδοβίκος Ιρος. 
Αμφότεροι δέ έμάραναν τήν εθνικήν βιομηχανίαν, κατημέλη.

. σαν τό στράτευμα, κατέφαγον τόν δημόσιον θησαυρόν, 
κατεπιεσαν το φρόνημα τοΰ έθνους, καί διέστρεψαν τό ήθος 
αύτοΰ.

Φίλιππος παλιν ό Ε. της ίσπανί&ς, νυμφευθείς τήν έκ

7
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Παρμης ήγεμονίδα Ελισάβετ, παραλαμβάνει πρόκριτον ΰπουρ- 
γόν του τόν Ιταλόν Καρδινάλην Αλβερόνην, συμπατριώτην 
της Βασιλίσση'ς. Σημειωτέον την αλλόφυλον καταγωγήν τοϋ 
άνδρός. Τέλεον άπολαύσας τών πιστών τοϋ Βασιλέως, 
υπερφίαλος καί Οηασύς, συγχέει τήν σύμπασαν πολιτικήν 
τής Ευρώπης, εμβάλλει τήν Ισπανίαν εϊς κίνδυνους και μαχας, 
άπό τάς όποιας μόλις αΰτη άπαλλάττεται διά τής καθαιρέσεως 
τοΰ ^αγδαίου παραδυνάστου.

Γνωστόταται εΐσιν αί Θλίψεις καί αί οδύναι τών Σουλτάνων, 
άφ’ ότου, άφρόντιδες τής ηγεμονίας, παρέδωκαν αυτήν εις 
χεϊρας Βεζιρών, ή άλλων τινών αύλικών, έξαιρέτως ευνοού
μενων. Ιδού οι λόγοι Αχμέτου τοϋ Γ1., εκθρονισθέντος, πρός 
τόν δ ιά δ ο χό ν  του Μωάμεθ τόν Λ’. ( ^ ο ) .  “ όμέν πατήρ σου 
Μουσταφάς κατεβλήθη, άκρίτως πειθόμενος εις τάς συμβου - 
λάς τοϋ Σεχουλισλάμη Φεϊζουλλα, εγώ δε, υπέρ τό δέον 
έμπιστευθείς εις τόν Βεζίρην ίβραίμην. Συ λοιπόν, φρονι- 
μώτερος γινόμενος, μή παύσης άγρυπνων περί τήν διαγωγήν

τών υπουργών σου. „
Ειχε πεφιλημένον παραδυνάστην καί ή Ρωσσίας αυτοκρα

τόρισσα Ιννα, τόν Βίρηνα (B iren), οστις φθόνων τό εύδοξον 
καί τήν αρρενωπόν παρρησίαν τοΰ Στρατηγοΰ Μυνίχου, καί 
θέλων πάντως νά τόν άπομακρυνη, κατέφερεν εις πόλεμον 
τήν ί’ωσσίαν κατά ρ.έν Πολωνίας τώ 1733, κατα δε Τουρ

κίας τώ 1736.
Καί Λουδοβίκον τόν ΙΕ. Γαλλίας ερριψεν εϊς άμηχάνους 

δυσχερείας άνήρ κακοήθης καί βίαιος, εις τόν όποιον ενε- 
πίστευσεν ολως τά τής Βασιλείας πράγματα· ούτος δέ ήν ό 
Καγγελάριος Μωπους (M eaupou).

foi τούτων καί τών τοιούτων ιστορικών υπομνημάτων 
τά συμπεράσματα εΐσί πρόχειρα εις τούς έχοντας σώα τά 
αισθητήρια καί τόν ήγεμονεύοντα νουν.
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Της Άρετης καί της Κακίας υποσχέσεις προς τους νε'ονς, 
κατά Tor Ξεναγώνια fij.

Λέγουσιν ότι ό ήρακλής, έν ^  μετέβαινεν άπό τήν παι
δικήν εις τήν νεανικήν ηλικίαν, 6τε_οί νέοι, ήδη αυτεξούσιοι 
•γινόμενοι, δείχνουσιν είτε τόν δϊ άρετής δρόμον θέλουσιν άκο- 
λουθήση εις τήν ζωήν, είτε τόν διά κακίας, έζελθών εις ήσυ- 
χον μέρος, έκάθητο, απορών ποιον άπό τούς δύω δρόμους νά 
λάβη. Καί τφ  εφανη ότι ήρχοντο πρός .αυτόν δύω γυναίκες 
μεγάλαι, ή μία μέν ευπρεπής τήν θεωρίαν καί ελευθέριος 
φύσει, στολισμένη τό μέν σώμα μέ καθαρότητα, τά δε 
δμματα μέ εντροπήν, τό δε σχήμα μέ σωφροσύνην, μέ φό
ρεμα δέ λευκόν· ή δέ άλλη θρεμμένη μέν πολύσαρκος καί 
άπαλή, καλλωπισμένη δέ ώστε νά φαίνηται τό χρώμα της 
λευκότερον καί κοκκινώτερον, καί τό σχήμα όρθότερον τοΰ 
φυσικοΰ, τά δέ όμμάτια εχουσα ανοικτά, καί φόρεμα έπιττί- 
δίΐχ. διαλαμπρύνον τά κάλλη της, καταματιάζουσα δέ συχνά 
επανωτής, παρατηρούσα δέκαί άντις άλλος τήν θεωρή, πολ 
λάκις δέ καί εις τήν έαυτής σκιάν άποβλέπουσα. Αφ οϋ 
δέ ήλθον πλησιέστερον τοϋ ήρακλέους, ή μεν πρώτη επο- 
ρεύετο κατά τόν αυτόν τρόπον,ή δέ άλλη, θέλουσα να προ-ι 
λάβγι, προσέδραμεν εις τόν Ηρακλέα, και είπε. « Σε βλέ
πω, ώ Ηράκλεις, άποροΰντα ποιον δρόμον εις τήν ζωήν να 
άκολουθήσης. Αν λοιπόν κάμνις φίλην εμέ, εϊς τόν τερπνό- 
τατον καί εύκολώτατον δρόμον θέλω σέ φέρη- δλα τά ηδο
νικά θέλεις γευθή, καί οΰδέν λυπημόν θέλεις δοκιμάση. Πρώ
τον μέν γάρ ούχί περί πολέμων ούδέ περί πραγμάτων θέλεις 
φροντίση, άλλά διαζη'σεις βουλευόμενος τίνόστιμον ή φαγη- 
τόνή ποτόν νά ευρης, ή τί ΐδών ή τ ί άκούσας νά 
η ποια πράγματα μυρίζων ή π ιά νω ν\ά  χάρης,μέ ποιους

(ι) Άπομνημον. Βιβ. δ', χεφ. ά.
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8ε έρωτας νά κατατρυφήσης, καί πως μαλακώτατα νά κοι
μάσαι, καί πώς άπονώτατα ό'λα ταϋτα νά άποκτάς. Αν δέ 
ποτε ύποπτεύσης ελλειψιν τρόπων, δεν φοβείσαι μη'πώς σέ 
βάλω νά τά  προμηθεύησαι κοπιάζων καί ταλαίπωρων το 
σώμα καί την ψυχήν άλλ’ ο,τι [δουλεύουσιν οί άλλοι, θελει 
είναι ίδικόνσου, και όπου κέρδος ευρίσκεις, θέλεις το άρπά- 
ζει* διότι εγώ εις τούς φύλους μου εξουσίαν δίδω πανταχό- 
θεν να ώφελώνται. » Καί ό Ηρακλής άκούσας ταΰτα, εϊπεν·
« Π γύναι, καί πώς ονομάζεσαι; » Εκείνη δέ άπεκρίθη. « Οί 
μεν φίλοι μβυ μέ όνομάζουσιν Ευδαιμονίαν, οί δέ μισοΰν- 
τεςμε, έκφαυλίζοντες μέ όνομάζουσι Κακίαν. » Καί τότε 
ή αλλη γυνή πλησιάσασα είπε. « Καί εγώ έρχομαι προς σέ, 
ώ Ηράκλεις, γνωρίζουσα τούς γεννη'σαντάς σε, καί τήν φύσιν * 
σου εϊς τήν παιδείαν καταμαθοϋσα· έζ ών ελπίζω, αν άκο-' 
λουθη'σηςτόν προς εμέ δρόμον, ότι άριστος τών καλών καί σεμνών 
εργάτης θέλεις γενή, καί εγώ «κόμη πολύ εντιμότερα και 
επ’ άγαθοΐς διαπρεπεστέρα θέλω φανή. Δέν Οελω δέ σέ ά- 
πατήση μέ προοίμια ηδονής, άλλά μέ άλήθειαν θέλω σέ δι- 
ηγηθή τά^όντα, όπως τά διέθεσαν οί Θεοί. Οϋόεν,άπό τά 
υπάρχοντα άγαθά καί κα ίά  όίδονσιν οί Θεοί εις τονς 
άνθρώπονς χω ρίς κόπον καί έπ ψ έ2 ε ια ν  , α λ ί  είτε τους 
Θεούς θέΛεις περί σέ ευμενείς, τονς Θεούς πρέπει νά 
θεραπευτές' ειζε άπο (ρίγους ορίζεις νά άγαπάσαι, τον ς 
ψιΛονς πρεπει νά ευεργετής' είτε άπότινα πόΛιν επιθυ
μείς νά τψάσαι, τήν π ό ΐιν  πρέπει νά ώφεΛής' είτε άπό 
την 'ΈΛΛ,άδα πάσαν άζιοΐς Si άρε τήν νά θανμάζησαι, τήν  
ίΕ.12άόα άγωνίζου νά ά^αθοποιης- είτε τήν γην θέλεις νά 
σοι φέρη καρπούς—άφθόνοΰς,^ήν γην πρέπει νά περιποιήσαι· 
είτε άπό ζώα διανοείσαι νά πλουτίσης, τά ζώα πρέπει νά 
έπιμελήσαι· είτε δ«ά τοϋ πολέμου τρέχεις νά μεγαλώσης, 
καί ορέγεσαι νά εϊμπορνίς τους τε φίλους νά ελευθερόνης καί 
Τουςεχθρούς νχύποτάσσης, τας πολεμικά: τέχνας πρέπει καί

I I

•νά μανθάνης καί νά έξασκήσαι εϊς τήν χρήσιν των- είδέ καί 
κατά τό σώμα άγαπας να ήσε δυνατός, εις τον νουν να υ
πάκουη συνήθιζε τό σώμα, καί γύμναζέτο μέ κόπους καί μέ 
ιδρώτα. >> Καί ή Κακία μετά ταΰτα είπε- « Βλέπεις, ώ ίίρα- 
κλεις, πόσον δύσκολονκαί μακρυνόν δρόμον διά τάς άπολαύ- 
σεις σέ διηγείται ή γυνή αύτη; Εγώ δέ εύκολα και σύντομα 
εις τήν εύδαιμονίαν θέλω σέ όδηγήση. » Καί ή Αρετή είπεν 
« ή  άθλία, τ ί δέ άγαθόν έχεις εσύ; ή τ ί τερπνόν γνωρίζεις, 
έν ω τίποτε δέν θέλεις νά πράξης χάριν αύτών; σύ, ή όποια 
ούδέ προσμένεις τήν επιθυμίαν τών ηδονικών, άλλά πριν ε- 
πιθυμη'σνις, μέ ό'λα γεμίζεσαι, τρώγουσα μέν πριν πεινάσης, 
πίνουσα δέ πριν διψη'σης· καί διά νά τρώγης μέν καλά, 
μαγείρους επιζητούσα, διά νά καλοπίνης δέ, οίνους τε πολυτε
λείς προμηθεύεσαι, καί τό θέρος, περιτρέχουσα, χιόνα ζητείς. 
Διά νά ύπνώστις δέ ηδονικά, ούχι μυνον τα στρωματασου 
μαλακά ετοιμάζεις, αλλα και τας κλινας σου και τα υποβα- 
θρα τών κλινών σου* ούχι δια τον κοπον, αλλα δια την αερ
γίαν, επιθυμούσα τόν ύπνον. Τας δε αφροδιους ηδονας προ 
τοϋ καιρού άναγκάζεις, πάντα και προς γυναίκας και προς 
άνδρας μηχαν^μένη. Ούτακ ά'ρα εκπαιδεύεις τούς φίλους 
σου, τήν μέν νύκτα καταισχύνουσα αύτούς, κατα δε το χρη- 
σιμ-ώτατον της ήμέρας κατακοιμιζουσα! Αθανατος δε οϋσα? 
άπερριμμένη μέν είσε άπό τούς θεούς, καταφρονημενη δε απο 
τούς άγαθούς άνθρώπους· ούτε ποτέ ήκουσας τό πάντων ήδο- 
νικώτατον άκουσμα, έπαινονσου, ουτε ποτε είόες το πάντων 
ήδονικώτατον θέαμα, έργον καλόν έκβαΐνον απο τας χεϊρας 
σου. Τίς ήθελε πιστεύση εϊς τούς λόγους σου; τις ήθελε σε 
βοηθήση εις τάς άνάγκας σου; ή τίς φρόνιμός ήθελε τολμ/ί
ση νά ήνε τοϋ χοροΰσου; όπου, νέοι μεν οντες οι άνθρωποι, 
τά  σώματα άδύνατοι εϊσί, γηράσαντες δέ, τας ψυχας ανοη- 
τοι· άέργως μέν παχεϊς διά νεότητος φερόμενοι, έπιπόνως δε 
κατάξηροι τό γήρας περώντες· διά μέν τά πεπραγμένα αί

I



οχυνόμενοι, διά δέ τά πραττόμενα βκρυνόμενοι- τά [Λεν Tip - 
πνά εις την νεότητα διατρέξαντες, τά δέ λυπηρά εις τό γήρας 
άποταμιεύσαντες. Εγώ δέ είμε και μέ τούς Θεούς, είμε και 
μέ ανθρώπους τούς αγαθούς· εργον δέ ώραΐον ού'τε θειον ού'τε 
ανθρώπινον χωρίς εμέ γίνεται. Τιμώμαι δέ έ'ξοχα πάντων 
και παρά θεών και παρ’ άνθρώπωντών σεμνών αγαπητή μέν 
συνεργός τεχνιτών, πιστή δέ φύλαξ οικοδεσποτών, ευμενής 
δέ παραστάτις υπηρετών, αγαθή δέ συμβοηθός τών εΐρηνι-ι 
κών εργασιών, βεβαία δέ σύμμαχος τών πολεμικών αγώνων, 
άρίστη δέ φιλίας κοινωνός. Νόστιμα και ήσυχα τρώγουσι 
καί πίνουσιν οί φίλοι μου, διότι έπρόσμειναν τήν ώραν’ κοι- 
μώνται δέ τερπνότερα παρά τούς άεργους, καί ουτε άφίνον- 
τες τον ύπνον λυπούνται, ουτε δΐ αύτόν παραμελοϋσι τά χρέ 
ητων. Καί οί μέν νέοι διά τούς τών πρεσβυτε'ρων επαίνους 
χαίρουσιν, οί δέ γέροντες διά τάς τών νέων τιμάς άγάλλον- 
ται· καί ήδέως μέν τάς παλαιάς πράξεις ενθυμούνται, καλώς 
δέ πράττοντες τάς παρούσας, ηδύνονται, δΐ εμέ φίλοι μέν 
εις τούς Θεούς όντες, αγαπητοί δέ εις τούς φίλους, τίμιοι δέ 
εις τάς πατρίδαςτων. Οταν δέ έ'λθη τοϋ θανάτου τό πεπρω^ 
μένον ,τέλος, δέν κείτονται άτιμοι καί λησμονημένοι, άλλ’ 
εις τούς αιώνας υμνούμενοι καί μνημονευόμενοι 0 άλλου σι. 
Λιά τοιούτων αγώνων, ώ ήράκλεις, γονέων αγαθών τέκνον> 
δύνασαι ν’ άποκτη'σης τήν μακαριστοτάτην εύδαιμονίαν! »

0ΡΑΜΑ,
Φανερωθέν εις γλώσσαν κοινήν.

Ταϋτα λέγει ό Θεός πρός τά Εθνη τά πεπλανημένα’ διότι 
δέν έγνωρίσατε τάς ευεργεσίας όπου έκαμα πρός εσάς, κα£ 
διότι έσκληρύνθη ή καρδία σας πρός τον άδελφόνσας, ιδού 
εγώ σηκόνω άπό τά άκρα τών Ανατολών σύννεφα ανημερων
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ανθρώπων καί σκήπτρα δυναστών αίμοβόρων, καί θά έλθουν 
και θα κυριεύσουν τήν γην σας καί θά καταθραύσουν τον 
θρόνον τών Βασιλέων σας καί θά μεθύσουν μέ τό αίμα σας 
και θά παίξουν μέ τήν ζωήν σας καί μέ τήν ζωήν τών παι 
δίων σας ει’ς αιώνας μακρούς. Καί τότε θά ένθυμηθήτε τον 
Θεόν τών πατέρων σας, καί θά συναχθήτε τριγύρω μου, καθώς 
μανδρίζει εις τον πλάτανον τά πρόβατα τό βαρύ χαλάζι 
και θ άνανοηθήτε, κ*ί θά γείνετε αδελφοί. . . Γενεά Πέλ  ̂
και γενεά Δευκαλ, και γενεά Δώρ! έγώ  ειμε κύριος ό Θεός 
σου, ο,που σέ ελύτρωσα άπό τά όνύχια τοϋ μεγάλου θηρίου 
μέ τον βραχίονά μου τόν κραταιόν! ’Επερίπαιξα τήν μεγα
λοπρέπειαν τών τυράννων σου, καί τας τέχνας καί προδοσίας 
τών φίλων του τών δυνατών. ’Εβρόντησα, καί ή θάλασσα 
εγεινε φωτιά, καί στάκτη καί καταποντισμός έσκέπασαν τούς 
σίδηρους πύργους τοϋ όθμ, τούς στόλους του καί τά πληρώ
ματα αυτών. Αστραψα, καί τά στρατόπεδα τών εχθρών σου 
έστρυμώθησανεις τόνα'δην, καθώς βυθίζει ό χειμών τούς μύρ
μηγκας εις τους λάκκους τής γης, καί τούς ίππους καί τάς 
καμηλους ίίαι τους κεραυνους αύτών παρέδωκα εις ίάςχεΐρας 
σου και αρματωθη^, και τα κοκκαλά των άμέτρητα έσκόρπισα 
εϊς τας πεδιάδας σου. Εγώ είπα, καίτάκάστρατων έγονάτισαν, 
καί έ'νας άπό εσάς εκυνήγη σε χιλίους, καί γυναίκες καί γέροντες 
καίπαιδία σου έγειναν γίγαντες καί κατέστρεψαν μυριάδας. Καί 
σου εχαρισα ελευθερωμένη τήν γην τών πατέρων σου μέ ολα 
της τά αγαθά, καί σου παρήγγειλα νά ζήσης κατά τό θέλημα 
του Θεού σου καί εϊς τήν αγάπην του αδελφού σου. Μά ε’σύ 
αστόχησες ταΐς χάραιςμου καί αψήφησες τήν προσταγήν μου, 
καί έφαγώθης μέ τόν αδελφόν σου καί ώρμησες νά τόν έξον’ 
τώσ^ς, καί διεσχίσθητε ‘ ωσάν τά άγρια θηρία διά ’ίσκιον 
δυνάμεως καί διά μέταλλον καί διά δόξαν ψευδή. Διά 
τούτο ούαί είς εσέ, γενεά Δευκάλ καί γενεά Δώρ! ό τ ι θ* 
κλαύσης πικρά και θά σέ βαρύνουν αί άμαρτίαι σου! ίδού
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εγώ παραδίδω την τύχην σου εις χειρ ας αλλοφύλων, και τά 
συμφέροντα σου θά πτοήσουν άπό τίναγμα εις τίναγμα ξένων 
ψειρών. Και θά σου στείλω φυλήν άκάθαρτον, φυλήν τρεφο- 
μέννιν ά π ί ακάθαρτα ζώα. Αυτή θά ξεφαντόνη εϊς τήν διχό
νοιάν σου, και θά καταπίν/) τον πλούτον σου, καθώς οί λαίμαργοι 
yoTpoi καταπίνουν τήνκόπρον. Ακοίμητον σκωλη'κι θά πέση 
εις το κορμίσου. Φύλλα μαραμένα θά σέ ταΐζη, καί θά της 
φέρνης τούς καρπούς τών ιδρώτων σοι> καί τήν εσοδίαν τοΰ 
θερισμού σου καί τον χυλόν τού τρυγητοΰ σου. Γέννα, κα<· 
τ^ έκτρωμά της θά ύψόνεται ύπεράνω τών άνδρώνσου, καί 
θά πατή τήν εύγενη κεφαλήν τών πλέον χαριτωμένων σου 
τέκνων. Ούαί εϊς εσέ, γενεά Δευκαλ! Οτι έχωρίσθης άπο τον 
άδελφόνσου καί είπες νά τ<?ν θανατώσης καί δέν ήθέλησεςνά 
μείνης μέ αύτόν! 0  κύριος σου προφθαίνω, ό Μεγαλοδύναμος 
σέ παιδεύω, διότι δέν έφύλαξες τάς παραγγελίας μου. Σκορ
πίζω τά  Βασίλεια ώς τήν άμμον, γνεύω, ν.αί λυόνουνοίθρο'νοι 
τών Μοναρχών. Καί θά υποφέρω μέσα σου βουλάρχους σα
τανικούς καί γραμματικούς αγοραστούς και συμβουλατορας 
καχεκτικούς καί ρήτορας σαπροστόμους και ιερείς παραλυτους· 
Εις το σκότος τής έρημου θά θάψω το φώς τών διδασκαλων 
σου, διότι δέν τούς έγνώρισες. KatO αποσυρθούν εις βράχους 
καί εις νησία μοναχικά, διά να μή βλέπουν απο σιμα την 
μωρίαν σου. Καί θά σωρευθούν εις την γην σου κηρυκες 
νέων Θεών, λύκοι φορούντες δέρματα προβάτων· και θ απο- 
κοτήσουν, μή βλέποντες σκύλους, και βοηθουμενοι απο τους 
δυνατούς, νά άρπάσουν το κοπάδι καί να το αποξενώσουν απο 
τον θεόν τών πατέρων του, άπ αύτον ό,που εκαμε τοσα θαυ·̂  
μάσια εις αύτό. Καί θάτσυριξουν χήραι καιορφανα σου, οτι 
το ψωμί των έδόθη εις στόματα αλλοφύλων οπού δεν δουλευευν, 
καί ξένων οπού δέν ωφελούν, και ληστών οπού καταφρονούν 
«κείνους οπού τούς τρέφουν καί τούς πλουτίζουν· Θα ςεπαρω 
τόν μυελόν σου, καί θά άφήσης τα ήθη σου, και την απλότητα

\
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τών οίκων σου, καί ,6 πατριάρχην τής ζωής σου, καί θά 
παραδοθνις εις συνήθειας άλλογενών, καί θα γείνης εύρημα 
τυχοδιωκτών, καί παίγνιον κοράκων άλλογλώσσων καί άλλο- 
θ.ων, καί σπά£αγμα τής απάτης, καί μίγμα ά'μορφον καί 
αγνώριστον. Γενεά πλανημένη, πού είσε; Γενεά της δυστυ
χίας, πού τρέχεις; ό Θεός τών πατέρων σου σέ βαρώ καί 
παλιν σέ εύσπαγχνίζομαι, σέ ώργίσθην, καί πάλιν σέ φωνά
ζω· εως ού ^ιστραφή ή ψυχή σου πρ 1ς τόν Θεόν σου, καί πέσης 
και περιτυλιχθν,ς εϊς τούς πόδας του, καί δώσης τήν καρδίαν 
σου εις τόν άδελφόνσου, καί γείνετε tv ώς σπειρία χαρποϋ 
ροσιας, καί σφιχθήτε μέ πίστιν καί μέ άγάπην, καί δυναμά 
θητε, καί σβύσετε τά πάθη σας έ'μπροσθέν μου, καί σβύσετε 
την εκόικησιν σας, καί σάς ευλογήσω εσάς καί τά τέκνα τών 
τέκνων σας, καί σάς χωρίσω άπό τούς αλλοφύλους όπού σά, 
τρώγουν, και δωσω εις τήν άπόλαυσιν σας τήν γήνΛών πα- 
τερών <τας ευτυχί<ϊ[7,εν7;ν χ,αΐ δυνατήν.

ι · ·
Ονοία καϊ βάσεις της κοινωνικής οικονομίας. (*) 

*Λρθξ>ον Λ*.

Τό κοινωνικόν σώμα, είτε ή κοινωνία, Ι'χει θεόθεν έν 
έαυτώ ζωήν, τήν οποίαν ανθρώπινοι θεσμοί δύνανται μέν 
να βλαψωσιν η νά ώφελη'σωσιν, ούχί δέ καί νά δωσωσιν 
ή να αφαιρέσωσιν. Η ζωή αύτη έκδηλούται διά τής βιομη
χανίας. Η βιομηχανία είνε ή υλική, μηχανωμένη τά πρός 
θεραπείαν τών τού σώματος χρειών ή επιστημονική, καί 
προνοεΐτομ τών τοΰ νου·ή καλλιτεχνική, καί αποβλέπει εϊς 
τας ήθικας ή αϊσθηματικάς χρείας. Ενί λόγω, τό κοινωνι
κόν σώμα, οργών έκ φύσεως ούχί μόνον περί τό είναι, αλλά

t ) 1ης κοινώς λεγομένης πολιτικής οικονομίας.
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καί περί το εύ είναι, παράγει παντοΐα αγαθά ή πλούτη, ιοί 
όποια διανέμονται καί καταναλίσκονται πολλαχώς μετάξι» 
τών μελών του. Τούτο αυτό εινε ή κοινωνική οικονομία. 
’Ονομάζεται δε οΰτω /α ί  ή επιστήμη ή αναθεωρούσα τους 
λο'γους τών οικονομικών φαινομένων της κοινωνίας.

Τα άγαθα τά όποια παράγομεν καί δι’ ών θεραπεύομέν 
τάς χρείας μας (ή αμέσως, η μέταλλάττοντές τα πρός άλλα 
άλλων άνθρώπων άγαθα,) διαφέροντατών φυσικών άγαθών, 
κοινών εις ό'λους, ώςτοΰ άέρος, του φωτός, καί τών τοιούτων, 
εϊσί κτήματα ημών, Ιξησφαλισμένα παρά της κοινωνίας. ^

Αΐ εργάσιμοι γαΐαι εισι μεν αρχήθεν φυσικός πλούτος εις 
ό'λους κοινός, άλλ’ εχων στήριγμα καί περιορισμόν, κατέστη 
κτήμα ίδιον τών προκαταλαβόντων, συγκαταθέσει της κοινω
νίας, μάλλον ώφελουμένης εκ τούτου, παρ’αν ή γη ερνεν 
άκτητο^. Τό αυτό καί περί τών ύδάτων, όταν μέρος αυτών 

περιέρχεται εις κατοχήν καί κτησιν τινών.
Μέτρον τοΰ πλούτου εινε, ούχι τό μέγεθος ή τό βάρος τών 

κτητών πραγμάτων, άλλ ή άξια αυτών, ποιοτ^ς ήθικη έπαν

θούσα εϊς παν άγαθόν ή κτήμα.
Αξίαν δέ λέγοντες, νοοΰμεν τήν όμολογουμένην ούχι παρά 

μόνου τοϋ εγκρατούς (possesseu r) αύτης, άλλά καί παρά 
παντός άλλου· όταν δηλαδή ούτος, διά νά τήν άποκτήση, 
στέργη να προσφερη άλλην αξίαν ως ανταλλαγμα.

Αδύνατον νά έκτιμήσώμεν της αξίας τό άπόλυτον μέγεθος, 
άλλά μόνον τό συγκριτικόν. Αέγοντες, παραδείγματος χάριν, 
ότι τό δείνα πράγμα άξίζει χιλίας δραχμάς, άλλο δέν βεβαι- 
οΰμεν εϊμή ότι ή άξία τοϋ πράγματος εΐνε ’ίση μέ τήν των 
χιλίων δραχμών άξίαν. Αύτη δέ πάλιν δέν υπάρχει καθ 
έαυτήν, αλλά συγκρινομένη πρός άλλην. Η άξία ποσοτητος

~ ~ t V-. «. > £ /
τίνος χρτ)|λατικγίς [Αετρειται  ̂ ως και πασαι αι αλλαι a^iaiy
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*}iqc τοΰ ποσού τών πραγμάτων jii τά όποια τήν άνταλλάσ 
'  σο(χεν.

CH άξία τών κοινωνικών πραγμάτων άλλάσσει διηνεκώς 
ώς πρός τους τόπους καί τούς καιρούς, διότι άναφέρεται εϊς 
χρείας καί εϊς μέσ:* παραγωγΫϊς άειμετάβολα. Οθεν άδύνα- 
τον νά συγκρίνωμεν ακριβώς τά πλούτη δύω εθνών, ύφιστα- 
^ενων συγχρόνως [^εν, ctJCk ι και συντοπως.

Αίπαρα/ωρησεις άξιων αντί νομίσματος, ητοι αί πωλη' · 
σεις, κύριον σκοπόν εχοι/σι την αγοράν. Πωλοϋμεν, διά νά 
άγοράσωμεν ή πώλησις εινε τό ημισυ της όλης διαπράξεως 
(o p e ra tio n ), ήτις σύγκειται εκ τε τοϋ πωλεΐν καί τοΰ άγο- 
ράζειν, ήτοι συναλλάττειν τό πωλούμενον πρός τό άγοραζό- 
μενον. Apot τά  άγαθα ή τά πλούτη, έφημέρως ύπάρχουσιν 
ύπό τό σχήμα τών νομισμάτων, οντων μέσων της συναλλα
γής. Αύτη δέ προσέχει μάλιστα εϊς τήν σχετικήν άξίαν τών 
προϊόντων.

Αρα ό χρυσός, ό άργυρος, τά νομίσματα, δέν έπιζητοϋνται 
δι’ έαυτά, διότι'ούδέ καταναλίσκονται- καί δέν άξίζουσιν είμή 
ό,τι δύνανται ν’ άγοράσωσιν. έκτιμώμεν δέ τόν πλούτον 
δι’ αύτών, διότι έκ της συνεχούς χρήσεως γνωρίζομεν εύκολώ- 
τερον τήν άξίαν των παρά πάσαν άλλην άλλου ώνιου (m ar 
chand ise). Τό νόμισμα γίνεται οΰτω κοινός όνομαστής 
πολλών άγαθών, ή κλασμάτων πλούτου.

‘Ο πλοΰτος όμως δέν κρέμαται άπό την φύσιν τοΰ εμπολή- 
ματος διά τοΰ οποίου τόν έκτιμώμεν, τουτέστιτοΰ νομίσματος. 
‘Η οικία μας, λόγου χάριν, εΐνε πλοΰτος, ουχι όιοτι δυναται 
νά μάς προμήθεύση αργύρια, αλλα παν ό,τι δια τών αργυρίων 
άγοράζομεν. Τά πράγματά εισι πλουτη, οταν περιεχωσι 
τήν δύναμιν τοΰ άγοράζειν* αύτη δε vv δυναμις, ήτοι h ποιο- 
της ή όνομαζομένη άξία αύτών, ενυπάρχει εϊς το έκτιμωμε- 
νον πράγμα, ουδέ μεταδίδεται απο το δι οΰ αυτο το πράγμα 
εκτιμάται.
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Βάσις τής άξία; εΐνε ή ωφέλεια τοΰ πράγματος· καί OCK 
παράγει ωφέλειαν η πραγμα ωφέλιμον, παράγει πλούτον.

Η ωφέλεια εΐνε ποικίλη, κατα τάς φυσικάς, διανοητικά; 
και ήβικάς /ρείας τοϋ άνδρώπου, ώς και πρότερον είπομεν, 
κατά τάς χρονικάς και τοπικάς περιστάσεις τών διαφόρων 
κοινοβίων, κατά τά η δη και τάς συνηδείας, κατά την ηλικίαν, 
τάς ορέξεις, τά πάδη, και τάς παραξενίας ετι τών άτόμων. 
Σημειωτέον δέ και πάλιν, οτι ενταΰδα γίνεται λόγος περί 
της κοινωνικής ώφελείας της παρά τοΰ άνβρώπου περιαπτο- 
μένης εις τά πράγματα, άλλ’ούχι περί εκείνης την όποιαν 
έκ φΰσεως ε/ουσι τινά έξ αυτών.

όταν η περιημμένη η πρόσδετος αΰτη ώφέλεια άγοράζη- 
ται κατά δυναστείαν υπέρ την άξίαν της, τοΰτο δέν σημαίνει 
ό'τι ή άξίατης ύψώβη, άλλ’ ότι ό δυνατός πωλητής μέ γυμνό- 
νει, ώς ληστής άναγκάζων με νά τώ παραχωρήσω τό καλόν 
μου φόρεμα άντί τοΰ ΐδικοΰ του αίσχροΰ.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.
Περι τών τριών ιερατικών τής έκχ.Ιησίας βαθμώνΈπι- 

στοΐιμαία διατριβή, εν ή και περι τής γνησιότητος τών 
άποστοΐιχών κανόνων, νπο τοϋ πρεσβι ζέρον καί'οικο
νόμου Κωνσταντίνου τοϋ έξ Οικονόμων, εν Νανπΐία, έκ 
τής τυπογραφίας Κωνσταντίνον Τόμπρα Κυδωνιέως, 
και Κωνσταντίνον ϊωαννίδου Σμνρναίον. 1835 (ΐ)·

Αί έδνικαϊ επαναστάσεις, ούσαι μεγάλαι καί ανώμαλοι

(ι) Μελλοντες νά άναγγελλωμεν κατά διαδοχήν τά Ικδιδόμενα 
συγγραμματα, και νά προιρέρωμεν περι αυτών γνώμην, άρχο'μεΘα 
απο του παροντος, ώς προπυλαίου τίνος τοΰ τών Μουσών ίεροΰ. Δη- 
λοποιοϋμεν δε ότι μ.έρος τής'ανο·, χείρας' άνακρίσεως προεδημοσ ιεύΟη 
μεν «λλαχοΰ, άλλ’ άδιόρθωτον.

:.ινήσεις, πλησίον τών άγαδών άποτελεσμάτων όσα κατά τό 
ενδΙχόμενον συνεπάγονται, έκφέρουσι καίτινα πονηρότερα, τά 
όποια χρέος εΐνε τών οδηγών και διδασκάλων τοΰ έθνους 
νά προσπολεμώσι καί νά έξαλείφωσιν Εις τοιοΰτον δέ άγώ- 
να παρορμητικαί μάλιστα φαίνονται αί περί της εκκλησια
στικής διατάξεως παρεκτετραμμέναι γνώμαι, ώς καί αί περί 
άλλων πατρίων εδίμων, άδώωντε καί κοινωνικών. Το Ελλη
νικόν έ'δνος, έπαναστάν πρόςίτε άνάκτησιν αύτονοαίας καί 
ευνομίας, καί έκπλυσιν του δυλείου ονείδους, διενοήδη άραγε 
καί νά μεταβάλ-/) τά τής εκκλησίας, ύπό τάς πτέρυγας τής 
οποίας διεσώδη τ^ν υπέρ έννοιαν σωτηρίαν; Εβουλευδη νά κα- 
ταστρέψη αρχαία νόμιμα τής ορθοδοξίας, καί παραδόσεις 
σεβασμίας, διών έχαρακτηρίζετο; Απαγε! Μετά τήν συν · 
τριψιν τοΰ τυραννικοϋ ζυγοΰ καί τήν έξασφάλισιν τής κοινω
νικής βιομηχανίας, διά μόνης τής διατηρήσεως τής άνέκαδεν 
καδεστώσης έκλησιαστικής εύκοσμίας, καί τής καδαρότητος 
τών οικιακών ήδών, διά τών επιστημών, διά τής άσκήσεως 
τής πατρώας γλώσσης, καί διά πάσης καλλιτεχνίας, έμελλε 
τό Ελληνικόν νά άναλάμψη εϊς τοϋ κόσμου τό δέατρον, άνό- 
θευτον, άκίβδηλον, σώζον γνωρίσματα ιδιότυπα, σεβόμενον 
μέν τά παραγγέλματα τών χρόνων τε καί παραδειγμάτων, 
άλλά καί συναπτόν καί συναρμόζον αύτά πρός τάς τοϋ πα
ρόντος καί τοΰ μέλλοντος τύχας. Καί λυπηροί άρα άνεδείχθη- 
σαν ό'σοι, δυσχεραίνοντες άληδινώς ή σοφιστικώς τήν έφήμερον 
άταξίαν ήν έκ τής έπαναστάσεως άναγκαίως πως έ'παδεν ή 
επιφάνεια τοΰ εκκλησιαστικού διακόσμου, ώρμησαν εναντίον 
αυτών αύτοΰ τών βάσεων μέ προαίρεσιν καινοτομικήν, λε- 
γοντες καί γράφοντες άκαιράτε καί άνεπάγγελτα κατά θεο- 
συστάτων διατάξεων καί κανόνων Αλλ’ ό'μως καί ΰπέρμα- 
^ος τής άληδείας καί τοΰ κοινού συμφέροντος δεόδεν ήγέρδη 
ισχυρός καί μέγας, ό κλεινός τής Ελλάδος καί τής εκκλησίας 
διδάσκαλος, ό πολΰς τήν δείαν κάί άνδρωπίνην σοφίαν Ινων
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φιλημένον! Γέννημα Θετταλίας μουσοτραφές, μετα μακραν 
*αί πολυγν ώμονα άπουσίαν πιστόν, σέ περιπτύσσονται θερμαί 

αί της πατρώος άγκάλαι, ύ  κλέος τής γης των ήρώων, των

λογίων, τών ορθοδόξων!
Τίς καθ’ έαυτήν ή πρόθεσις του συγγράμματος, δηλον

u  τ κ  ί« γ ρ * τ * ·  Π«  »  4,'Λ ο:
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κ α ί™  πολλάκις δια των αυτών σημαινόμενοι ονομάτων. 5 . 
οτι οί αποστολικοί κανόνες καί αίδιατάξέις, γνήσια εισι των 
αποστόλων ύπαγορεύματα, παρά τοΰ ϊσαποστολου Κλημεντος 
Ρώμης καί ίλλων τινών συγχρόνων πατέρων « «  « ι τ α 
λικών άνδρών άναλλοιώτως έκτεθειμένα, και ουχι θεσπίσμα
τα  κατωτέρων αιώνων, ώς διατείνονται οί Ιναντιοι Καν 
ταΰτα μέν κατά τών παρεΐσαγόντων εις τήν ορθοδοξον Ελ
λάδα τας τών πρεσβυτεριανών δόξας, μετα των ο,τοιων 
εϊσέφρησαν εις διδα*αλεία τής Ελληνικής νεολαίας καιλυμαι 
βιβλιαρίων μοχθηρών, δεχομένων βαρεϊαν την μαστιγωσιν 
παρά της δικαίας άγανακτήσεως τοΰ όρθοδο'ου διδασκαλου. 
όσα δέ ούτος εύφυώς κατώρθωσε'νά έπιμετρηση εις τ*„ν 
κυρ1αν ΰπόθεσιν τοΰ βιβλίου, ούτε βραχυτέρας σπουδής, ουτε 
ευγνωμοσύνης ΰποδ«στέρας είσίν άξια. Αύτικα μας υπο
μιμνήσκει, ά. την θεοτερπη άνάγκην της πνευματικής κοι
νωνίας προς την ορθόδοξον τών Εκκλησιών μητέρα, β - την 
διαστολήν, άλλα καί εύάρμοστον συνοίκησιν της κοσμικής 
τε καί της πνευματικής έξουσίας· οτε ό μέν βασιλεύς, ως

Χρίστος Κυρίου, προστατεύει την Εκκλησίαν, έχουσαν μόνον 
τον Σωτηρα ημών κεφαλήν, ούδ επεμβαίνει εις τας κανο- 
νικάς αύτης ένεργείας, αί δέ της Εκκλησίας άρχαι υποτάσ
σονται κατά τά κοσμικά εις τούς πολιτικούς νόμους, γ 1. τα 
ολισθήματα δσα ενδέχεται νά πάθωμεν, νομοθετοϋντες απε- 
ρισκέπτως αθετήσεις μυστηρίων ιερών, έν οϊς και δι ων εγεν- 
νήθημεν καί έτράφημεν καί έσμέν, καί γάμους καί διαζύγια 
«νεκκλησίαστα και άνέγγυα, καί συνοικέσια μεθ έτεροδοξων 
ανεχόμενοι άπροσύνθετα καί. άπεριφρούρητα. δ1, ανακαλεί' 
καί τούς επισκόπους εις την αγνότητα καί έμβρίθειαν της 
έξοχου τάξεως αύτών, εις την απαρέγκλιταν φυλακήν της 
παρακαταθήκης τών θείων νόμων τε καί εκκλησιαστικών 
εθίμων, καί εύλόγως δεινοπαθεϊ δτι τά ώτα καί αί ψυχαί 
τών πιστών της αυτονόμου Ελλάδος μένουσιν όρφαναί καί 
άγευστοι τοΰ κηρύγματος τοΰ Εύαγγελικοϋ λόγου. Τίμιον 
δλως το πόνηαα τοΰ περιωνύμου διδασκάλου διά τε τήν 
πολυμάθειαν καί τήν κρίσιν, καί το άγχίνουν καί εύεπήβολον 
τών ερμηνειών, καί τήν δριμύτητα τών επιχειρημάτων, καί 
το άστεΐον καί έπίχαρι τοΰ άγώνος, καί ότέ μέν τό σφοδρό- 
τερον, ότέ δέ τό φιλανθρωπότερον τής αναστροφής. Καί 
πάντως εύμεθοδώτερον έξυφαίνετο, εάν πόνος οξύς δέν έπέσ-i 
περχε τήν αποστολήν του ως ευκαίρου επικουρίας. Ημείς 
δε καί τόν τύπον του λεκτικού ασπα^ομεθα, ως γενναιον 
καί μάλιστα Ελληνικόν, καί οίκεΐον εϊς τήν ύλην, καί συλλή
βδην τοιοΰτον τινά, εις όποιον συμφέρ ει νά έμφιλοκαλή τό τών 

λοβίων φΰλον.
Αλλά της τοσαύτης δεινότητας καί δείγματά τινα νά 

προενέγκωμεν, ίσως άναγκαίαν, χάριν ενίων τών ήμετέρων 
αναγνωστών. Καί ποιησομεν τοΰνο, ούχί όπόσον θελομεν, 
αλλά μετά τής φειδοΰς την οποίαν μάς επιβάλλει ο τοπος.

(ή ακολουθία περαιτέρω).
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AJJIUOrPAMA.
Α*ρσιβύο|«ν τάς ακολούθους τρεις έπιστολάς του διδα

σκάλου Κυρίου Νεοφύτου Δούκα, καί την άπανΐησινμας> δια 
να ϊδωσιν οί λόγιοι ούχι τόσον την περί η μας εύνοιαν του 
άνδρός, άλλα την διάθεσίν μας προς τάς συμβουλας του.

Καίτοι εύγνωμονοΰντες δϊ αύτάς, και άποδεχομενοι τα 
περί Ελληνισμού δόγματα, άδύνατον μάς εΐνε, γραφοντες, ν* 
μη κοινολεκτώμεν πολλάκις, διά νά γινώμεθα καταληπτοί 
εις τούς πολλούς τών ομογενών μας, μηδέ νά φθείρωμεν τον 
σκοπόν, θεραπεύοντες το μέσον. Νόμος ούτος των καιρών. 
Μόνον οί ξενικοί ιδιωτισμοί καί οροί, ητοι βαρβαρισμοι, εκ 
παντός τρόπου θέλουσι λείπει άπό τον λόγον μας.

Μιχαήλ Σχινα Νεόφυτος Δούκας εύ πραττειν.
Εισίν άρα κάν τοΐς Ελλησιν ανδρες άγαθοί* έχει αρ ή 

Ελλάς οίον παραφυάδας της αρχαίας σοφίας, έν οις και 
τανΰν σεμνυνειται- οί γαρ άπο της αύτης έκφυντες ρίζης 
βλαστοί, πας αν δυνηθεΐεν χαραχαράττειν την φύσιν, νομοις 
άτρέπτοις την αύτην διαμε'νουσαν; ί ϊ  λέξις, ώ λόγος, ω 
βάθος εννοιών, ώ σεμνότης μετά της άληθείας, ω χαρακτηρ 
μηδέν έν μηδενί δοκών ρέμβεσθαι! Ταΰτα σοι έςεφων/ίσα, 
τον σόν σοφόν άναγνούς Θεατήν- αύτον γαρ έδοκουν οραν 
τον Φωκίωνα. Εϊ τοίνυν δει με και εύξασθαι άπο ψυχΛί 
γηραλέας, εΐησοι έπί πλεΐον το πρόθυμον διατεινειντώ πονω, 
τη αύτη παρρησία καί άληθεια σοφούς και αγραμμάτους^ 
ποιμένας καίποιμαινομένους, προς ά όφείλουσιν έκαστοι πρατ ■ 
τειν, άντιπεριάγοντα. Ερρωσο.

Τη 8 Νοεμβρίου α ω λ ς -1· ί’κ της ΑΪγίνης-

£<9 αντος ΐφ αύτω.
Ύποφαινομένης μέν της ημέρας, αμ έγερθεις ε/. του ύπνου, 

έπέστειλά σοι, ά περί τοΰ σου φρονώ Θεατού- νΰν δε μεσου- 
σης της αύτης, ΐνα μη τι δόςω έξαχθηναι εν εκεινοις εις κολά

ι

κείαν, θαρρώ καί παρρησιάσασθαί τι προς την σην μετριότη
τα- καί τοϋτ’ ού καθ’ ύπεροχην δυνάμεως· πώς γάρ, ος μόλις 
έκ της ΰλης όρμώμενος, δύναμαι προς τά σά άντιβλέπειν, 
ώς πανταχόθεν περιλαμπόμενος; άλλ’ ηλικίας μάλιστα λόγω 
προς τόν λόγον έθάρρησα- η οί πρεσβύτεροι φύσει τνίγε πείρα, 
σεμνύνονται προτερεϊν έν ταΐς κρίσεσι. Τίς ούν ή παρρησία; 
η οτι, δς έθαύμασά σε πρώην τοΰ λόγου, νΰν ορών σέ πη έν 
τοΐς όνόμασιν αύτοΐς γιγνόμενον άτολμότερον, τώ ’Ό ποιος  
άντί τοΰ οστις, καί ’Εμπρός, ν.φ. ά'λλοις τισί παρά το προση. 
κον χρησάμενον πολλαχη, λελύπημαι σφοδρά, ανάξια σοϋ τε 
καί τών σών φρονημάτων ήγησάμενος τά τοιαύτα. Μη προς 
Θεοΰ, μή κηλί^ου άρίστας άρχάς ίδιωτικοΐς λεξιδίοις- καί 
τοσουτω γε μάλλον, οσω καί ό λόγος ό σος μόνοις τοΐς παι
δείας μετέχουσιν άν ε’ίη εΐσιτητός- τοΰτο πρώτον- δεύτερον 
δέ, άφθονωτέρω τώ Δέ χρησθαι έν ταΐς τών εννοιών μεταβά- \  
σεσιν άξιώ, ένθα μάλιστα το άσύνδετον σχημ’ ηττον δοκεΐ 
άναγκάζειν ο,τε γάρ λόγος συνεχιζόμενος, ήδίων διά σαφη'- 
νειαν οΰτω ταϊς άκοαΐς άν προσπίπτοι, καί το Γαλλικόν ιδίω
μα ραον άν άποφεύγοιμεν. Ερρωσο.

τη θ’. Νοεμβρίου αωλΓ·1. έκ της ΑΪγίνης.

Ν. Αυόκας.
Χαϊρε.

Πρώην μέν, παρ ετέρου λαβών, άνέγνων τόν σοφόν Θεα
τή ν  κάς εκείνου σε ηγασάμην της βαθυνοίας- ση'μερον δέκαί 
όώρον τούτον λαβών, εικότως οφείλω έπιδαψιλεΰσαι τώ συγ
γράφει τα εγκώμια, είγε δυναιμην έξισώσαι τόν λόγον τοΐς 
πραγμασιν. Αλλ ώ ςέπί ποδός τού γραμματοκομιστοΰ ίστα-
μενου εκπλειν. παύομαι γραφών, άποδοϊίςσοι τό εΰγνωμον. 
ερρωσο.

τι) ι ο Νοεμβ. 183G έκ της ΑΪγίνης. Ν. Δούκας

Ιω Σοφώ Νίοφνζφ Λουχα ΜιχαψΙ Σχινϊις yacpeir.
Ο λογους εν τώ παροντι περί την Ελλάδα έχ,φέρων, ρηίτορι



ά τε /νώ ς sen*»·. δημοκρατικό), αγόρευαν τι μέν επί τ η ;  βουλής, 
άγορεύοντι δέ επ ί τοΰ δη'μου. Τοΰ γάρ Ελληνικοΰ εΐπερ ποτέ 
εϊ ς σό'φ<$ς ευαρίθμου; νή Δία τ ινχς καί εϊς το άνάσκητον 
&ηοημε'νοϋ πλήθος, δεινΐί συμβαίνει αμηχανία  συνε'χεσθαι 
τον' γράφοντά τε  καί λέγοντα, λέξει μέν καί κατασκευή οι
κεία συναρμόζειν ορμώντα τα  σεμνά τω ν ενθυμημάτων, 
ά μ α  δέ κυλουόμενον καί όρρωδοΰντα μή το έκτοΰλόγου όφελος 
λά 0-/) το ΐ; π ολλο ί; έ;αφανίσας δ ιά  τήν τοΰ λόγου μα'λιστα 
άρετη'ν. Κ ά ίτ ο ϊ;  μέν που σοφοις άρεσκειν, θαυμασίας άν 
είη ευφροσύνης υπόδεσις’ τώ  δ αΰ πληθει τών ομοφύλων 
βατά παρε'χειν τών δ ίδ α γμ ά  .\ον τά  χρη'σιμα, μών άποφρον- 
τ ίδος ατενούς ποιησόμεθα; Α ύτικα γαρ σοι, ώ φ ιλτατη  και 
τ ιμ ιω τά τη  κεφαλή,, τώ  τε ή ί)«  καί το ΐς γράμμασι τώ ν δα ι- 
μονίων της π ά λα ι Ελλάδος άνδρών συγχρωτιζόμενον, οίονεί 
μυστηρίοις τισ ί θεών μ ετ’ ασφαλούς τής έλ~ίδος παραγιγνό- 
μενον, αδύνατον είναι μή ούχί μεγαλειοτέροις ρήμασι κοσμειν 
τά ς φωνάς, ίεροφαντουντα πω ς η και θεσπιωδουντα, π α ντα - 
πασ ι συγ/ω ρήσα ιμ ι άν. Τάς γε μήν κήρας, a t τώ  θύραθεν 
θιάσω, τώ  Ιμίλω,.φ-/ψ.ι, τώ ν ομογενών, συχναί ( ώς μη π ο τ ’ 
ώ φ ειλε! ) τα ΐς  ψυχαις προσπεφύκασι, πώ ς ούκ άν έλεη'σαιμεν; 
πώ ς δ ’ ούκ άν αύτοΐς καί εύπρόσδεκτα προσενεγκοιμεν τά  
φάρμακα, καί συμφυλοτέρας θροήσαιμεν τάς έπω δάς; Αύτός 
μέν  ̂ούν, ώ καθηγητά  καί πάτερ σοφώτατε, εις θεοΰ ποι, νή 
τήν φιλίαν, έμαντευσάμην άν, απορών δ ,τ ι χ ρ η σ α ίμ η ν τ φ  
π ρ ά γ μ α τ ι, είμή συνήδειν παρεστώ τας τη τε  π α τρ ιδ ι καμοι 
περιττούς ΰποφήτας καί παραινετας, μάλιστα  δέ σε’ δς γε 
τρ ιττα ΐς  σου επιστολαϊς, α π  αυτοΰ τοΰ τώ ν μουσών ανατελ- 
λούσαις- τεμε'νους, τό ,τε φρόνημα τοΰ Θεατοΰ τώ  πάντω ν 
ήδίστω  άκούσματι, τοΐς γλυκεροΐς σου έτι μάλλον επήρας 
επαίνοις, καί τήν διάνοιαν κατεπύπνωσας είσηγη'σεσι τ ιμ α λ - 
φεστάταις Ιμοί κατά  τε τήν επιστήμην καί τήν εμπειρίαν 
κα ί ηλικίαν τοΰ είσηγουμένου. Τοιγαροΰν εύγνωμονεστερον 
μέν εν άνθρωποι; ούδένα ε’ζεις εμοΰ- συ δε διατελοιης μοι 
παρρησιαζόμενος τά  βέλτιστα , ώς επιεικώς καθ’ υπεροχήν 
δυνάμενος, καί εύχο'μενος τά  κράτιστα θνητώ μέν, άλλα καί 
αθανάτω  τήν ψυχήν. Ερρωσο. , , ,

Αθήνηθεν τή ιστ’. Νοεμβρίου τοΰ αω λστ . εις Αίγιναν.
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