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_ „

Παν αντίτυπον μη φέρον την ύπογραφήν μου θεωτείται
κλοπιμαιον και καταδιώκεται κατά τόν νόμον.



'Αριΰ. Πρωτ. 1844. Έν 'Αθήναις τη, 28η Ιανουαρίου 1908.

Άρι&. Αιεκπ. 1245.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Π ρ ός

τον έλλόγιμον κίριον Άλέξανδρον Καθάρειον
Καθηγητήν τον έν Κορίνθω Γυμνασίον.

Γνωρίζεται ϋμΐν ότι, οννωδά τη έκ&έοει του Σεβ. Επισκόπου
Ηλείας, τον Συνοδική εντολή διεξελΰόντος την ΰφ'νμών προς εγκρι-
ιν έν χειρογράφφ ΰποβλη&εϊοαν τή I. Συνόδφ Χριστιανικην'Ηΰικήν
προς χρήοιν των μαΰητών τον Γυμνασίου καΐ τον Διδασκαλείου, ού-
όέν εν τω συγγράμματι υμών τούτφ περιέχεται τό άπαδον ιόϊς δό·
γμαοι καΐ τή διδασκαλία της ημετέρας Όρ&οδόξον Εκκλησίας.

-}- Ό Άθηνών ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Πρόεδρος

χ Ό Κεφαλληνίας ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

φ βΟ Ηλείας ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

φ Ό Μαντινείας και Κυνουρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Ό Γραμματεύς
(τ· Σ·) 'Λρχίμ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΘΩΜΑΣ





ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διδάσκοντες επί πολλά ετη την Χριστιανικήν'Ηΰικήν έν τώ
Τ\)μνασίω και έπιϋ'υ μουντές ίνα το ώφελιμώτατον τοντο μά&ημα
καταστήσωμεν οσον τό δυνατόν σαφέστερον και εύληπτότερον
ε&βωρήσαμεν καλόν νά προβώμεν εις την σύνταξιν τον άνά
χείρας εγχειριδίου χάριν των μαΰητών.

Έν τή συντάξει του εγχειριδίου τούτου ήκολον&ήσαμεν ά-
κριβώς τό νεώτατον άναλυτικον του Υπουργείου της Παι-
δείας πρόγραμμα. Έχοντες δε υπ9 όψει τάς αρχάς της διδα-
κτικής προετάξαμεν πολλαχοϋ του βιβλίου παραδείγματα κατάλ-
ληλα προς πληρεστέραν κατανόησιν των διδασκομένων μερών.
Συνεδέσαμεν δε οσον ήδυνή'&ημεν στενώτερον τα διάφορα αύτοϋ
μέρη κατά την αρχήν του παιδαγωγού δίο^τ, κα&' ην τά διδα-
κτικά βιβλία πρέπει νά συντάφσωνται, ει δυνατόν, ούτως, ώστε
τό εκάστοτε άκόλου&ον μάΰ·ημα νά είναι οιονεί έπανάληψις του
προηγουμένου και συνέχεια αύτοϋ. Προς τούτοις έτάξαμεν με&'
έκάστην παράγραφον χάριν των μαθητών συγκεντρωτικάς ερω-
τήσεις. Έν γένει δε ουδέν παρελίπομεν τδ δυνάμενον νά κατα-
οτήστ) τδ βιβλίον τοϋτο ώς οϊόν τε εύληπτότερον και σαφέστερον.

Κατά πόσον δ' έπετνχομεν του σκοπού, δν προε&έμε&α, άς
κρίνοσιν οι αρμόδιοι.

Βοηθήματα έν τη συντάξει του βιβλίου τούτου ειχομεν προ
απάντων την άγίαν Σ ραφή ν, ήτις είναι ή άκένωτος πηγή πάσης
χριστιανικής πραγματείας, ετι δέ και τάς ιδίας σημειώσεις καΐ



παρατηρ ήσεις κατά την διδασκαλίαν ημών, πολλάς ημετέρας τιτ
καϊ ξένας Χριστιανιχάς Ήΰ-ικάς και τάς εκθέσεις των χατά τονς
διαφόρους διαγωνισμούς κριτών των διδακτικών Φρησκεντιχών
βιβλίων.

Έν Κοοίν&φ τ» 1 ΊονλΙον 1908.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ. ΚΑΘ ΑΡΕΙΟΣ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Ή Χοτόττανικη Ηθική.

1. Χριστιανική ΉΦική είναι τό θοησκευτικόν εκείνο μάθημα το
όποιον διδάσκει τά η θ η τά αρμόζοντα εις τόν χριστιανόν, ήτοι εκθέτει
τους ηθικούς κανόνας καθ' ους 6 αληθής χριστιανός οφείλει να ζν).
Πηγη τοΰ μαθήματος τούτου είναι η άγία Γραφή και ή ιερά παοάδοσις1.

2. Διαιρείται δέ η Χριστιανική Ηθική είς δύο μέρη, εις το γενικόν,
έν ω έκτίθενται γενικώς αί ήθικαί άρχαι καθ' ας ό χριστιανός οφείλει
νά ζγ5, και εις τό είδικόν, έν ω έκτίθενται είδικώτερον τά καθήκοντα
του ανθρώπου προς τον Θεόν, προς τον πλησίον και προς έαυτόν.

3. Ή αξία της Χριστιανικής Ηθικές είναι μεγίστη, διότι αΰτη
λύει τό μέγιστον και σπουδαιότατον του ανθρωπίνου βίου πρόβλημα*
καθοδηγούσα δηλ. ώς τις φωτοβόλος φάρος τον άνθρωπον έν πάσαις
ταϊς πράξεσιν αύτοϋ καθίστα αύτον άξιον του προορισμού του, ήτοι
εύδαίμονα εν τε τω παρόντι και έν τω μέλλοντι βίω, καΐ οΰτω σώζει
αυτόν. Και όντως, οί χριστιανοί εχουσι μεγάλην ανάγκην τοιαύτης
καθοδηγησεως προς σωτηρίαν, διότι πολλοί άγνοουντες τον άληθη του
χριστιανού προορισμόν και ζώντες βίον άπάδοντα προς το θέλημα του
Θεου καΐ αύτοί καθίστανται δυστυχείς και άλλους βλάπτουσιν.

Ουδέν τγ) άληθεία σπουδαιότερον και ίερώτερον ζήτνιμα δύναται
νά ένδιαφέρ-ρ περισσότερον τον άληθη χριστιανόν η το νά γνωρίζνι ούτος

1 ιΗ Χριστιανική Ήθιχή ανήκουσα ει; τήν χαθ'ολου Ήθιχήν, ήτις είναι
επιστήμη φιλοσοφική, είναι μάθημα φιλοσοφιών χαι φιλοσοφιχώς πως έκθετει
τό περιεχόμενον αυτής. Λαμβάνει δμως τάς άρχάς αδτής χορίως έχ του θείον
λόγου χαι ούχϊ έχ μόνου του λογικού όπως ή καθαρά Φιλοσοφική Ήθιχή, χαΐ
δια τούτο «ϊναι μάλλον πρακτικόν φιλοσοφικών μάθημα ή επιστημονική φιλοσο-
φιχήρδιδασκαλία.
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τίς είναι ο προορισμός του, τις είναι ό ύψιστος "ηθικός νόμος καθ* ον
άρείλει να ζγ ΐνα εύδαιμονν|, τίνα είναι τα καθήκοντα του προς τόν
θεόν, προς τόν πλησίον και προς έαυτόν* να γνοΐρίζνι τί είναι άρετη,
τί κακία, τί δίκαιον, τί αδικον, τί άγαθόν, τί κακόν, και ' τά μεν ώς
ωφέλιμα να πράττϊ] τά ώς βλαβερά να άποφεύγτ). Πάντα ταύτα
εξετάζει -η Χριστιανικν) Ήθικη1.

Έρωτήίεις. Τί καλείται Χριατ. Ή&ιχή ; ποία είναι ή ττηγη και ποία ή
διαίρεαις αυτής ; ποία ή αξία της Χριστ. ΉΦικής και τί χατορ&οΐ αντη ;

4

1

\

I

1 Περί τούτων διδάσκει συντόμως και ή Κατήχ-ησις άναπτύσσουσα τ&ν δεκά-
λογο*, αλλ' ή Χριστ. Ηθική αναπτύσσει ταΰτα έκτενέστερον χαι μ.*θοδιχώτβρ·ν.



ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ! ΗΘΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ

"Έν τώ μέρει, τούτω εκτίθενται αί γενικαί άρχαΐ της Χριστ. Ήθι-
3ί·?ίς. Τούτων βάσις είναι ό ύψιστος ή&ικός νόμος δν οφείλει νά άκο-
"λουθγϊ έν τω βίω αύτου ό άληθης χριστιανός. Άλλα προς άνεύρεσιν του
-νομού τούτου ανάγκη νά γνωρίζωμεν ποότερον τίς είναι ή σχέσις του
άνθρωπου ποος τον θεον και προς τον πλησίον, εξ ης έκπηγάζει ούτος.

§ 2. 2^έ(ίις τον ανθρώπου «ρος τον Θεον
καί «ρος τον πλησίον.

4- Προς εΰρεσιν της σχέσεως ταύτης πρέπει νά καθοοίσωμεν την
-"•θέσιν του Θεου έν τω σύμπαντι και την θέσιν του άνθρωπου άπέναντι
του Θεου καί άπέναντι του πλησίον.

2. Κατά την. άγίαν Γραφην, την έ'γγοαφον πηγην της Χριστιανικής
^Ηθικής, ό Θεός εΖναι δημιουργός του Κόσμου ολου* καί άρα καί του
άνθρωπου. "Επλασε δέ τον άνθρωπον ό Θεος κατ' εικόνα καί όμοίωσιν
αύτου (Γεν. Α', 26 — Β' 7), τ. έ'. κατέστησε τελειότερον των άλλων
δημιουργημάτων δωρησας αύτω έςαίρετα δώρα, το λογικόν καί την
έλεν&ερίαν της βουλήσεως, δι' ών προώρισεν αύτόν νά έξομοιωθτ) αύτω
τελειοποιούμενος καί νά ένωθ·/) μετ' αύτου. Ού μόνον δ' επλασεν ό
<θεός τον άνθρωπον καί ουτω δαψιλώς έπροίκισεν αύτόν άλλά καί προ-
νοεί περί αύτου πατρικώς, κατά την άγίαν Γραφην καλούσαν αύτον
«Πατέρα ημών έν τοις ούρανοΐς» (Ματθ. ε, 16).

Ό Θεός λοιπόν ώς δημιουργός καί προνοητης του ανθρώπου είναι
πατήρ καί προστάτης αύτον, ό δε άνθρωπος ώς δημιούργημα είναι
τέκνον τον Θεον όφεΐλον αύτω την ΰπαρξίν του καί παν δ,τι έ'χει άγα-
'^ον. Άρα ή μεταξν Θεοϋ καϊ άν&ρώπον· σχέσις είναι οία ή μεταξύ
,πατρός καί τ έκνον.

1 "Όπως είναι παράλογον νά παραδεχθωμεν δτΐ μία οικία έγένετο άφ'
'βαυτης χαί ούχι ύπό τεχνιτών οΰτω παράλογον είναι νά παραδεχθωμεν χαί ότι
δ Κόσμος, τό πάγχαλον τοντο δημιούργημα, έγένετο άφ' εαυτού χαί ουχί δπο
-τον θεου. Ούδέν αποτέλεσμα δύναται νά υπάρξγι άνευ αιτίου.



3. Ό δέ πλησίον, τ. ί. πας άνθρωπος, είναι κατά την άγίαν Γρα—
φήν1 ο,τι καί ήμεΐς αύτοί, διότι έπλάσθη και ούτος, ώς καί ημείς,,
υπό τοϋ αύτοϋ δημιουργου, έκ της αύτης υλης, μετά του αύτου ύψη-
λου προορισμού καί έπροικίσθη διά των αύτών δώρων* είναι δηλ. δμοιος.
ήμΐν καί Γσης αξίας, ήτοι αδελφός ημών, οπως τά τέκνα του αυτοί*
πατρός2. Άρα ή σχέαις τον άνϋρώπον προς τόν πλησίον είναι οία φ
μεταξύ άδελφών.

Έρωτ. Τί είναι ο θεός έν τψ ονμπαντι και τί ό αν&ρωπος ; τις βϊνα*
ή αχέσις τοϋ άν&ρώπον προς τόν Θεόν ; τις ή αχέοις τοϋ άν&ρώπον προς τον
πληοίον ! - .

§ 3. Ό νι^κίτος τιθικός νό|ΐος.

1. Άφ'ού ό Θεός είναι ό πλήρης αγάπης προς τόν άνθρωπον πατηρ-
καί ό φιλόστοργος περί αύτου προνοητής ό δέ πλησίον είναι άδελφος:
ομοιος αύτω κατά πάντα άναγκαίως έκ της πατρικής και άδελφικήςτ
ταύτης σχέσεως έκπηγάζει ό έξης ηθικός νόμος « Ό άνθρωπος
οφείλει νά άγαπα τόν Θεόν και τόν πλησίον τον ώς
εαντόν καί νά πράττιι. πάντοτε παν δ,τι (ίυ^ι^ωνεΐ τΛ
αγάπη ταντη»3. Καί όντως άφ' ου 6 άνθρωπος άγαπ<£ καί σέβεταν-
τούς γονείς καί αδελφούς αύτου, οΐτινες ώς άνθρωποι δύνανται νά είναι.
καί'έλαττωματικοί, πολύ περισσότερον οφείλει νά άγαπα καί νά σέβε-
ται τόν πανάγαθον πατέρα απάντων των ανθρώπων, τόν Θεόν, χάριν-
δέ τούτου νά άγαπα καί τά τέκνα αύτοΰ, ήτοι .τόν έαυτου πλησίον^
μεθ' ού συνδέεται καί δι' αδελφικής σχέσεως.

Την άγάπην ταύτην του ανθρώπου προς τόν Θεόν και προς τόν-
πλησίον έχαρακτηρισεν ώς νψιστον ή&ικόν νόμον αυτός ό Σωτηρ ημϋ&ν-
ειπών «Αγαπήσεις κύοιον τόν Θεόν σου έν ολτι ττ} καρδία σου καί έν
ολΥ) τ·?ί ψυχτ] σου καί έν ολν» τ·/) διανοί^ σου ...» καί «Αγαπήσεις
τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν· έν ταύταις ταΐς δυσίν έντολαΐς ολος ό-

1 Πράξ. ιζ', 24 «Έποίησέ τε έξ ενός αίματος πδν έθνος ανθρώπων χατοι—
χεϊν επί παν το πρόσωπον τής γής».

2 Γαλ. γ', αΟύκ ενι Ιουδαίος ούδέ "Ελλην, ούκ εν» δούλος ούδέ ελεύ-
θερος, ούκ ενι άρσεν καί θήλυ' πάντες γαρ υμεϊς εις έστε εν Χριστώ Ίησου».

3 Ό νόμος ούτος καλείται ή&ιχός διότι κανονίζει τά ήθη, ήτοι τάς συνή-
θειας χαθ' άς δ άνθρωπος πράττει τάς πράξεις αύτοΰ. Παν δ* ο,τι συμφωνεί τω»
ήθιχω τούτω νόμω λέγεται άγα&όν»



νόμος καί οί προφηται (ή άγ. Γραφή) κρέμανται» (Μάτθ. κβ', 37,39,;.
40), ήτοι ότι από της προς τόν Θεον καί τον πλησίον αγάπης εξαρ-
τάται η τηοησις άπασών των διατάξεων της άγ. Γραφής.

2. Κατά τούτον τόν υψιστον ηθικόν νόμον οφείλει ό χριστιανός νά~
κανονίζγ) πάντοτε πάσας τάς έν τω βίω πράξεις αύτου, νίτοι νά πράττη·
μεν πάντοτε μόνον ο,τι συμφωνεΤ τω νόμω τούτω, δηλ. τό αγαθόν, νά
άποφεύγτρ δέ ο,τι δέν συμφωνεί αύτω, δηλ. τό κακόν, καί άν τοΰτο
ε^ΧαΡιστΤ αύτ°ν ^ υποστηρίζη τά συμφέοοντά του.

3. Μόνον ό ηθικός νόμος καθοδηγεί αληθώς τόν χοιστιανόν έν τω
βίω αύτου καί έξευγενίζει καί έξυψοΐ αύτόν μέχρι του Θεου. Τούναν-
τίον η ηδονή καί ό έγωισμός, οί δύο ούτοι εχθροί του ήθικοΰ νόμου, εάν
ό άνθρωπος παραδοθν) είς αύτά αποκλειστικώς άποκτηνουσι καί έξευ-
τελίζουσιν αύτόν καθιστώντα αύτόν άνίκανον νά πράττη τό θέλημα του
Θεου, όπερ πολλάκις απαιτεί την θυσίαν τών επιθυμιών ημών καί την
αύταπάρνησιν. Διά τούτο πρέπει νά άποφενγωμεν την ηδονην καί τόν
έγωιομόν.

Καί είναι μεν αληθές οτι η ηδονη (τό εύάρεστον) καί ό εγωι-
σμός (τό συμφέρον) εδόθησαν ημΐν ύπό του Θεου ίνα άνακουφίζωσιν
ημας σωματικώς καί πνευματικώς έν τω βίω ημών αλλά ταύτα είναι
πάντοτε ταπεινότερα έλατηοια καί πρέπει νά ύποχωρώσι προ του ύψη-
λοτέρου έλατηρίου, δηλ. του ηθικού νόμου. Ό άνθρωπος έχει μέν καί
σώμα αλλά κυρίως εϊναι πνευματικόν ον, καί η σωματική ζωη πρέπει
νά υπόκειται τ-?) πνευματικ-7) (Ματθ. κς-', 36-47). Μόνον λοιπόν τότε
επιτρέπεται η χρησις τοϋ εύαρέστου (ήδονης) καί του συμφέροντος
(εγωισμού) η καί έπιδιώκονται ταύτα όταν δέν αντίκεινται τφ ήθικω
νόμω.

Έρωτ. ΤΙς ο νψιστος ή&ικός νόμος και πόϋεν έκπηγάζει ; χΐς ή σήμα-
οία τοϋ νόμον τούτον ; ηώς πρέπει νά κανονίζγ ό άνθρωπος τάς πράξεις τον ; τΐ
φβνκτβον κυρίως ώς εναντίον τφ ή&ικφ νόμφ ; τί είναι ή ηδονη και ό εγωισμός
χαί πότε μόνον επιτρέπονται ταϋτα ;

§ 4. Τό εμφντον τοϋ ηθικοί νόμον.

1. Ό άνθρωπος φύσει αισθάνεται πάντοτε καί άναγνωρίζει ότι
είναι υπόχρεος νά. άγαπ£ τόν Θεόν του καί νά πράττγι πάντα κατά
τό θέλημα αύτου καί άνευ ιδιαιτέρας περί τούτου διδασκαλίας. Ουδέν
άτομον, ουδεμία οικογένεια, ουδείς λαός δύναται νά ύπάρξη άνευ τίίς



'ίδέας ταύτης. Δια τούτο καί «οτοί οί των αρχαιοτάτων χρόνων βάρί
ροι εθνικοί λαοί όρμεμφύτως πως φερόμενοι γισθάνοντο την ανάγκην νά
λατρεύωσι θεόν τινα καί νά εϊναι αύτω προσκεκολλημένόι καί άφωσιω-
• μένοι. Τούτο καί ή άγ. Γραφή μαρτυρεί λέγουσα «Τά εθνη (οί έθνι-
κοί) . . . φύσει τά του νόμου ποιεί . . .» ('Ρωμ. β14) καί ό ορθός
"λόγος επιβάλλει ώς λογικόν. Διό τό μεν φονεύειν, κλέπτειν κ.τ.τ.
έθεωρήθησαν πάντοτε κακά τό δέ άγαπαν, τό βοηθείν, τό σέβεσθαι τά
•θεια καί τάνθρώπινα κ.τ.τ. έθεωρήθησαν πάντοτε αγαθά.

2. Ή παντί άνθρώπω φύσει έμφυτος αυτη ίδέ α είναι ο ή&ικδς
νόμος του ανθρώπου. Ό φύσει έ'μφυτος ούτος ηθικός νόμος του ανθρώ-
που παρά τω χριστιανω έγένετο ετι εναργέστερος διότι έπέδρασεν

. έπ' αύτου επί πλέον καί τό φως της θείας άποκαλύψεως της Π. καί
Κ. Διαθήκης καί συνεπλήρωσεν αυτόν. "Ωστε καί ό των χριστιανών
ηθικός νόμος είναι ώσαύτως έ'μφυτος παντί χριστιανω, καί δια τούτο
ό απόστολος Παύλος καλεί αυτόν γραπτόν έν ταις καρδίαις ημών
('Ρωμ. β', 15). Ενέγραψε δ' αύτόν ό Θεός έν τν5 καρδί<£ του χριστια-
- νου οπως έκφοάζτ) τό άγιον αύτου θέλημα.

3. "Αν δέ υπήρξαν η ύπάρχουσιν έ'τι άτομα η λαοί διεφθαρμένοι,
παρ' οΐς έπεκράτησαν ή έπικοατουσιν ετι καί μετά την θείαν άποκά-
λυψιν (τόν χριστιανισμόν) διεστραμμέναι ήθικαί ιδέαι, τούτο δεν δια-
ψεύδει τό εμφυτον του ηθικού νόμου άλλ' είναι διαστροφή αύτου συμ-
παρομαρτούσα τω άνθρώπω. "Οπως ή ασθένεια του όφθαλμιώντος λ. χ.
δεν άναιρεΐ την άγαθοεργόν όύναμιν του ηλίου διότι ούτος βλάπτει τόν
όφθαλμιώντα ουτω καί ή διαστροφή αυτη τρυ ηθικού νόμου δεν άναι-
ρεΐ τό εμφυτον αύτου* άλλ' οπως αίτια του όφθαλμιώντος είναι ούχι η
£λλειψις ωφελίμου του ηλίου ιδιότητος άλλ' αύτη η ασθένεια ουτω
καί αιτία τ.νίς διαστροφής του ηθικού νόμου δέν είναι η ελλειψις αύτου
άλλ' αυτή ή άσθένεια του πάσχοντος. Διά τούτο καί η κατά την άγ.
Γραφήν υπάρχουσα πάντοτε έν τω Κόσμω αμαρτίαώς παρεκτροπή
άπό του ηθικού βίου του άνθρωπου, δεν έξήλειψεν ούδέ εξαλείψω
3ΐοτέ την φωνην. τον ή&ιχον νόμου αλλ* απλώς έξησ&ένισέ πως καί
μονομερώς διέστρεψεν αντήν. Τφ χριστιανω δ' απόκειται όπως υπό

-τοϋ θείου φωτός τ-ης άποκαλύψεως (του χριστιανισμού) οδηγούμενος

■ ί

1 Δηλ. αΐκακαι πράξεις του άνθρωπου* πρβλ. § 14. 1 σημ.



και κατα τό θείον πρότυπον του Λυτρωτου άνατοεφόμενος ένισχύγ) την
φωνην του ηθικού νόμου και μη άμαρτάντι.

Έρωτ. Είναι έμφυτος τφ αν&ρώπφ ό ήΰικός νόμος; πώς αποδεικνύεται
τοΰτο ; διαψεύδουσι τοϋτο αΐ παρατηρούμενα ι παρεκτροπαι η όχι και διατί;
υπάρχει αμαρτία έν τφ άν&ρώπω ; πώς επιδρά αυτή επί τοϋ ήθικοΰ νόμου ;

§ Τρόπος έκπλ«ρώ(ίεως τοϋ ηθικοί/ νόμον.

4 . "Οταν δίδω χρήματα είς πτωχόν ϊνα μεταχειρισθώ αύτόν όπως
ψευδομαρτυρηση λ. χ. υπέρ έμοΰ η άλλως μέ υπηρέτηση, όταν λέγω
την άληθειαν μόνον διότι φοβούμαι τινα, όταν δίδω έλεημοσύνην όπως".
επιδειχθώ τοις άνθρώποις, ώς έ'πραττον οί Φαρισαΐοι1, καί έν γένει
όταν πράττω άγαθην τινα πραξιν ούχί εκ σεβασμού προς τόν ηθικόν^
νόμον αλλά χάριν κέρδους η εκ φοβου η π ρός έπίδειξιν η άγαθή αΰτη.
πραξίς μου ούδεμίαν έ'χει άξίαν ούδέ είναι έκπληοωσις του ήθικου νόμου,
διότι ό σκοπός μου είναι κακός. "Οθεν όταν ό οκοπός πράξεως τίνος ~
ιϊναι κακός ή πράξις αϋτη καϊ αν είναι κατ' ούοίαν άγαϋ·η μεταβάλλε-
ται είς κακήν. Μόνον όταν καί ό σκοπός καί η πραξις αύτη είναι αγαθά
έκπληρουται ό ηθικός νόμος.

2. Ωσαύτως δέν δύναμαι νά φονεύσω τινά η νάφαιρέσω την περιου-
σίαν αύτου όπως ευεργετήσω άλλον, τ.ε. ή κατ' ούσίαν κακή πραξις..
δέν δύναται νά μετατ^απν) είς άγαθην διότι ό πράττων την κακήν πρα-
ξιν είχε δήθεν αγαθόν σκοπόν, διότι τό κακόν εϊναι πάντοτε κακόν.
Ή δέ διδασκαλία τών Ίησουϊτών2 ότι ό σκοπός αγιάζει τά μέσα
(την πραξιν) δέν είναι ήθικη. "Ινα λοιπόν ή πραξις είναι ό'ντως άγαθη.
πρέπει καί κατ' ούσίαν νά είναι αγαθή καί κατά τόν σκοπόν νά είναι-

\ Φαρισαΐοι έκαλουντο ή διακεκριμένη εκείνη τάξις τών Ιουδαίων ήτις
εθεωρείτο μέν εύσεβής και δικαία δια την τυπικήν τήρησιν του Μωσαϊκού-
νόμου άλλά τά πάντα Επραττε προς το θεαθήναι τοις άνθρώποις (πρβλ. Ματθ*
κγ', 1-8 Λουκ. ιη', 9 κλπ.). Αιά τούτο ή έννοια Φαρισαΐος κατήντησε συνώ-
νυμος τηίέννοια υποκριτής.

2 Οί Ίησουΐται είναι μοναχικδν τάγμα συσταθέν κατά το 153'± μ. Χ. ,
ύπό του μονάχου Ιγνατίου δέ Λογίόλα ϊνα ύποστηρίξη τδν καθολικισμδν (παπ-
πισμόν) καί καταπολέμηση πασαν άλλην χριστ ιανικήν αϊρεσιν, ιδία δέ τους
Λουθηρανούς (διαμαρτυρόμενους). Οί Ίησουΐται προς έπιτυχίαν του σκοπού των
μετεχειρίσθησαννκαί πολλά άλλα αντιχριστιανικά μέσα και την όλεθρίαν άρχήν-
δτΐ δ σκοπός αγιάζει τά μέσα /, δι* ης πολλών χιλιάδων αθώων τδν φόνον έδικαιο—
λόγησαν. -



-τοιαύτη; Ουτω μόνον πρέπει νά έκπληρουται 6 ηθικός νόμος, ητοι μετά
ειλικρινούς διαθέσεως.

Έρωτ. Πότε ή ήΰιχή πραξις εχει άξίαν ; τί απαιτείται ίνα πραξις τις
- είναι ή&ιχή ; δύναται ό σκοπός να άγιάο^ τα μέσα ; μετά ποίας δια&έσεως πρεπει
εχπληρονται δ ήΰιχός νόμος ;

§ 6. Τό καθήκον.

1. Ό ηθικός νόμος μοί επιβάλλει νά αγαπώ τόν Θεόν, νά λατρεύω
αυτόν, νά αγαπώ τόν πλησίον, νά ελεώ τους πτωχούς, νά λέγω την
άλήθειαν κλπ. Το άγαπαν τόν Θεόν, τό λατρεύειν αύτόν, τό άγαπαν
τόν πλησίον, τό έλεεΐν τους πτωχούς, τό λέγειν την άληθειαν κλπ.
είναι υποχρεώσεις μου. Λοιπόν πάσα ϋποχρέωσις επιβαλλομένη ήμΐν
υπό τον ή&ικοϋ νόμου λέγεται καΰήκον-

2. Τά καθήκοντα λέγονται αποβατικά όταν άπαγορεύωσί τι,οίον
μη φονενσης, μη κλέψης' θετικά όταν έπιβάλλωσί τι, οΐον άγάπα
τους άν&ρώπους, έλέει τους πτωχονς' άπόλι/τα $ γενικά οταν είς
πάντας τους άνθρώπους άπολύτως έπιβάλλωνται, οίον άγάπα τόν θεόν,

• αέβου τους γονείς σον ΐί^ετικά ή ειδικά όταν γεννώνται έκ σχέ-
σεων ιδιαιτέρων, ας ημείς οικειοθελώς συνήψαμεν, οΐον τά αμοιβαία
καθήκοντα των συζύγων, των έταίρων συλλόγου τινός κλπ.

3. Ώς προς δέ τό πρόσωπον προς δ άναφέρονται τά καθήκοντα
διαιρούνται είς καθήκοντα προς τόν Θεόν, οΐον σέβου καϊ λάτρευε
τόν Θεόν, προς τόν πλνι<?ίον9 οίον άγάπα τόν πλησίον σον, δίδε
έλεημοούνην, καί πρός έαιττόν, οΐον φρόντιζε περί της υγείας σον,
περί της σωματικής καϊ διανοητικής άναπτνξεώς σον, περί της διαπλά-

< σεως της καρδίας σον κλπ.

4. Ώς πρός δέ τόν σκοπόν είς δν άποβλέπουσι τά καθήκοντα διαι-
ρούνται είς καθήκοντα δικαιοόνντις, οσα άποβλέπουσιν είς τό
νά μή βλάπτη ό άνθρωπος τόν πλησίον του, π. χ. μη φόνευσες, μη

.κλάψας κλπ., καί είς καθήκοντα φιλανθρωπίας, οσα άποβλέ-
πουσιν είς τό νά εύεργετη αυτόν, π. χ. ελεεί τους πτωχούς, σφζε την
αδίκως κινδννενουσαν ϋπόληψιν των άλλων, επαινεί τάς καλάς πράξεις
, των κλπ. Καί τά μεν της δικαιοσύνης καθήκοντα έπιβάλλονται καί
ύπό τών πολιτικών νόμων, εστω καί διά της βίας, τά δέ της φιλανθρω-
πίας άφήνονται είς τήν έλευθέραν θέλησιν έκάστου, διότι ευεργεσία
• επιβεβλημένη ούδεμίαν θά είχεν άξίαν.
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Καίτοι δε αμφότερα ταύτα είναι σπουδαία δμως τά της δικαιοσύ-
νης είναι σπουδαιότερα, διότι η παράλειψις αυτών καταστρέφει τελείως
τον ηθικόν νόμον. Άλλά καί τά της φιλανθρωπίας καθήκοντα εχουσι
-μεγάλην άξίαν, ώς φαίνεται εκ τών λόγων αύτοΰ του Σωτηρος ημών
χηρύσσοντος, κατά την περιγραφήν της μελλούσης κρίσεως (Ματθ. κε,
^31 κφξ·ης), άξιους αμοιβής τους έκπληρώσαντας αύτά. Ταΰτα είλικρι-
νως πραττόμενα δεικνύουσι καί είς τους άλλους άνθρώπους τήν άγαθήν
-του ποάττοντος διάθεσιν ώς όλως προαιρετικά. Τούτο δέν συμβαίνει εις
τά της δικαιοσύνης, άτινα πιθανόν νά έκτελώνται εκ φόβρυ μόνον προς
-τάς ύπο του νόμου έπαπειλουμένας ποινάς. Κατά τούτο τά τνίς φιλαν-
-πίας καθήκοντα είναι χαρακτηριστικώτεοα τών της δικαιοσύνης.

5. Ώς προς δέ τήν άξίαν τά καθήκοντα διαφέρουσιν άπ' αλλήλων
α') κατά τήν άξίαν τοϋ προς δ αναφέρονται προσώπου, π. χ. το καθη-
χον της υπακοής είς τον Θεον είναι άνώτερον του της ύπακοης είς
τους άρχοντας, διότι οί άνθρωποι δέν δύνανται νά είναι ήμΐν τόσον σε-
-βαστοί οσον ό Θεός1, το καθήκον του σεβασμού προς τον βασιλέα εί-
ναι άνώτερον του προς τους άλλους άρχοντας κλπ.· β') κατά την σπου-
δαιότητα τον προς δ αναφέρονται πράγματος, οσω δηλ. σπουδαιότερον
είναι πραγμά τι τοσούτω σπουδαιότερον είναι καί τό είς αυτό άναφε-
ρόμενον καθήκον, λ. χ. τό καθήκον του μή φονεύειν είναι άνώτερον του
του μή κλέπτειν, διότι ή ζωή είναι πραγμα σπουδαιότερον της περι-,.
ουσίας· γ') κατά τόν άρι&μόν τών προς ους αναφέρονται τά καθήκοντα, ^^ ^

"Χ. χ. η προς πόλιν ολην ή κοινότητα ή οίκογένειαν εύεργεσία είναι μεί-:^^- /^.ζ,·****
ζων της προς έν άτομον, ή δέ πρός τήν ανθρωπότητα ολην μεγίστη,1
•διότι οί πολλοί είναι μάλλον προτιμητέοι του ενός· καί δ') κατά την
Λνάγκην τών πρός ονς αναφέρονται τά καθήκοντα, π.χ. ή βοήθεια πρός
χινδυνεύοντα τόν εσχατον κίνδυνον είναι άνωτέρα της προς δυνάμενον
.καί άλλοθεν νά σωθ·?ί, ή βοήθεια πρός πεινώντα άνωτέρα της πρός
άνυπόδητον, διότι ή άνάγκη τών πρώτων είναι μείζων της τών
δευτέρων.

Τήν διαφοράν ταύτην τών καθηκόντων κατά τήν άξίαν αύτών πρέ-
πει επιμελώς νά λαμβάνωμεν ύπ' όψιν, διότι πολλάκις έν τω βίω συμ-
βαίνει ή λεγομένη σνγκρονσις καθηκόντων, καθ'ήν επιβαλλομένων ήμϊν
■δύο ν^ πλειόνων συγχρόνως καθηκόντων άναγκαζόμεθα τό μέν νά πρά-

1 Πράξ. ε* 29 «Πειθαρχείν δει θεω μάλλον η άνθρώποις».

—



ξωμεν, τό δέ να παραλίπωμεν.Έν τοιαύτη περιπτώσει πρέπει να γνω-
ρίζωμεν ότι είναι προτιμητέον τό όπως δήποτε σπουδαιότερον.

Έρωτ. Τί λέγεται καθήκον; τίνα λέγονται άποφατικά, τίνα &ετιχά, τίναι
γενικά και τίνα ειδικά καθήκοντα; πώς διαιρούνται τά καθήκοντα ώς προς τ
πρόσωπον και πώς ώς προς τόν σκοπό ν; τις ή διαφορά μεταξύ καθηκόντων
δικαιοσύνης και φιλανθρωπίας; τίνα είναι σπουδαιότερα και τίνα χαρακτηριστώ
κώτερα; κατά τί διαφέρονσι τά καθήκοντα άπ' αλλήλων; τί ποιητέον χατα την
ανγκρουαιν τών καθηκόντων;

§ 7. Τό δικαίωμα.

1. "Οπως μοί επιβάλλει ο ηθικός νόμος νά σέβωμαι την ζωην, την*
τιμήν, την περιουσίαν κλπ. τών άλλων ουτω και μοί επιτρέπει (μοί-
δίδει την έξουσίαν) νά άπαιτώ καί έγώ παρά τών άλλων νά σέβωνται
καί αυτοί την ζωήν, την τιμήν, τήν περιουσίαν μου κλπ. εξουσία
αντη, ην παρέχει ήμΐν ό ή&ικός νόμος, πρός τι λέγεται δικαίωμα. Ουτω»
ό έχων καθήκοντα πρός άλλους έχει καί δικαιώματα έπ' αυτών.

2. Καί τά δικαιώματα διαιοουνται είς απόλυτα η φυσικά, οσα έκ-
φύσεως άπολύτως έχομεν, λ. χ. τό δικαίωμα του ύπερασπίζειν την
ζωήν, τήν περιουσίαν. κλπ., καί είς σχετικά ή επίκτητα, οσα άποκτώμεν
έκ σχέσεων ας ημείς οικειοθελώς συνήψαμεν., λ. χ. τό δικαίωμα δ έχω-
να συμμετέχω άναλόγως του κ,έρδους κοινής τίνος επιχειρήσεως· ετι
δέ είς προσωπικά, όταν άναφέρωνται είς πρόσωπα, λ. χ. τό δικαίωμα-,
επί της ζωης καί τιμής ημών, καί είς πραγματικά, όταν άναφέρωνται
είς πράγματα, λ. χ. τό δικαίωμα επί της περιουσίας ημών.

3. Ώς πρός δέ τόν σκοπόν τά δικαιώματα διαιρούνται είς ώρισμένα9.
οσα ορίζονται καί επιβάλλονται, εστω καί δ„ιά της βίας, υπό τών πο-
λιτικών νόμων σκοπουσι δέ ταύτα νά άποσοβήσωσιν άφ' ημών πασαν
βλάβην, καί ανταποκρίνονται είς τά καθήκοντα της δικαιοσύνης, λ. χ-
δικαιουμαι νά κατέχω τήν περιουσίαν μου, έάν δέ τις θέληση νά μοί>·
άφαιρέστρ αυτήν ό νόμος μοί δίδει τό δικαίωμα νά υπερασπίσω αυτήν*"
καί είς αόριστα, οσα δέν δύνανται νά όρισθώσι καί νά έπιβληθώσιν ΰπ£
τών πολιτικών νόμων άφηνομένης της τηρήσεως αυτών είς τήν έλευθέ-
ραν θέλησιν καί τήν συνείδησιν έκάστου· σκοπουσι δέ ταύτα νά έλκύ-
σωσι πρός ήμας τάς ευεργεσίας τών άλλων, καί ανταποκρίνονται είς τχ
καθήκοντα της φιλανθρωπίας· λ.χ. δικαιούμαι νά άπαιτώ νά μέ επαι-
νώσι καλώς πράττοντα δέν δύναμαι δμως καί διά νόμου νά έξαναγ-



κάσω τινά είς τούτο, διότι ουδείς νόμος επιβάλλει τέν επαινον ούδ' εί-
ναι έπαινος ό διά της βίας επιβαλλόμενος1.

Ερωτ. ΤΙ καλείται δικαίωμα ; πώς διαιρούνται τά δικαιώματα εν γένει ;
πως ί.έγονται όσα φύσει εχομεν και πώς οσα ήμβϊς άποκτώμεν; πώς τά είς
Πρόσωπα αναφερόμενα και πώς τά είς πράγματα ; πώς διαιρούνται ώς πρός τον
σκοπον ; τί σκοποϋσι τά ώρισμένα και είς ποία καθήκοντα ανταποκρίνονται ; τ[
τα αόριστα και είς ποΤα καθήκοντα ανταποκρίνονται ;

$ 8. Ά|ΐοι6αία (ί^έ(ίις καθηκόντων και δικαιωμάτων.

1 ► Είς τά δικαιώματα άτινα έχομέν επί της ζωης, τιμής καί
περιουσίας ημών λ. χ. άντιπαράκεινται τά ανάλογα καθήκοντα τών
άλλων ανθρώπων είς τήν ζωήν, τιμήν καί περιου^σίαν ημών, καί αντι-
στρόφως, είς τά προς τους άλλους καθήκοντα ήμών άντιπαράκεινται.
ανάλογα δικαιώματα τών άλλων.Άντιπαράκεινται δε πάντοτε τά ομο-
ειδή καθήκοντα και δικαιώματα, δηλ. τό απόλυτον είς τό απόλυτον, το
σχετικόν είς τό σχετικόν κλπ., ώστε γνωρίζοντες καθηκόν τι δυνάμεθα
νά ευρωμεν καί τό ομοειδές δικαίωμα* καί τανάπαλιν."Οθεν τά καθή-
κοντα και τά δικαιώματα συνδέονται στενώτατα πρός αλληλα, οΰτως
ώστε ούδέτερον δύναται νά έννοηθνί άνευ του ετέρου.

Έ^ωτ. 7ίαιν άντιπαράκεινται τά καθήκοντα ; τις ή αμοιβαία αχέσις καϋη-
κόντων και δικαιωμάτων ;

$ 9. Δίκαιον, άδικο ν, δικαιοσύνη, αδικία,
επιείκεια, αυ^τηρότης.

1. Λέγων έν δικαστηρίω τήν άλήθειαν καί σώζων τήν περιουσίαν

.1 Μόνον έγωισταί, μάταιοι καί εύτελεϊς άνθρωποι δύνανται νά ζητώσιν
χμέσως η εμμέσως νά έπιβάλλωσιν όπου χαί όταν δύνανται τον προς έαυτους
επαινον καί Θαυμασμόν τών άλλων' άλλ* ούτοι αντί νά έπιτύχωσι τούτου γίνον-
ται χαταγέλαστοι χαί αποδεικνύονται τοις πολλοίς κουφοί* 6 έπαινος, ή έκτί-
μησις, ή αγάπη χ τ, τ. ώς αισθήματα μόνον εμπνέονται ουδέποτε δ'έπιβάλλονται
Διά τούτο ό άνθρωπος οφείλει επιμελώς ν* άπέχη νά άπαιτη παρά τών άλλων-
τήν έχπλήρωσιν τών αορίστων δικαιωμάτων καί νά μή υπερηφανεύεται όταν οί
άλλοι έπα»νώσιν αύτόν ή τιμώσι κλπ. "να μή περιπίπτη είς τ& ποταπ&ν πάθος
του εύτελοΰς τούτου εγωισμού, ίστις πολλάκις γ/νεται αιτία θλίψεων καί δυστυ-
χημάτων (Ι£ρ6λ. χαί § 36).



ή ύπόληψίν τίνος πράττω πραξιν σύμφωνον πρός τό δικαίωμα δ εκεί-
νος εχει ν' άπαιτήσν) παρ' έμου τήν άληθειαν ίνα προστατεύστ) την
άδίκως κινδυνεύουσαν περιουσίαν ή ύπόλτιψίν του* τουναντίον, εάν δέν
ειπω τήν άληθειαν πράττω πραξιν άσύμφωνον πρός τό δικαίωμα εκεί-
νου. Ή ουμφωνία τών πράξεων ημών πρός τά δικαιώματα τών άλλων
λέγεται δίκαιον ή δε ασυμφωνία πρός αύτά λέγεται αδικον* ή δέ
οτα&ερά γνώμη η εξις τοϋ σέβεσ&αι τά δικαιώματα τών άλλων λέγεται
δικαιοσύνη,. τούναντίον δέ ή εξις τοϋ περιφρονεΐν καί καταπατεϊν
αύιά λέγεται αδικία·

2. Δικαιοσύνη είναι δύο ειδών, ή στενή (ή πολιτική και αυστηρά
καλουμένη), ήτις περιορίζεται είς τόν σεβασμόν μόνον τών ώρισμένων
{§ 7,3) δικαιωμάτων, και ή ευρεία (ή καθολική καί χριστιανική καλού-
μενη), ήτις εκτείνεται επί πάντων κ,αθόλου τών δικαιωμάτων, ώρισμέ-
νων τε καί αορίστων. Τήν εύοεΐαν ταύτην δικαιοσύνην, ητις είναι πολύ
σπουδαιοτέοα καί ην απαιτεί ή χριστιανική θρησκεία, έδίδαξεν ό Σωτήρ
ημών δια της θαυμασίας επί του δρους ομιλίας του (Ματθ. ε, ς-' καί ζ').
Δι' αύτης τά στενά του Μωσαϊκού νόμου όρια ηυρυνε λαμπρώς ό Σωτήρ
άναπτύξας θαυμασίως τά περί φόνου (Ματθ. ε, 21), περί δοκού (Ματθ.
ε, 33), περί ελεημοσύνης (Ματθ. ς-', 1) κλπ. καί άπαγορεύσας ού
μόνον τό φονεύειν άλλά καί τό όργίζεσθαι καί δυσμενώς διάκεισθαι, ού
μόνον τό έπιορκεΐν ή ψευδορκεΐν άλλά καί τό απλώς ψεύδεσθαι κλπ.
Συνεπλήρωσε δέ ουτω ό Σωτήρ τόν άτελη Μωσαϊκόν νόμον τόν διδά-
σκοντα μόνον τήν στενήν δικαιοσύνην.

ν 3. Ή δέ αδικία είναι τριών ειδών καλείται πταίσμα μεν όταν
είναι πολυ μικρά καί άσημαντος πλημμέλημα δέ οταν έπιφέρτ) βλά-
βην μικράν καί κακούργημα όταν έπιφέρη μεγάλην καί σημαντικήν
βλάβη ν. ν

4. Επιείκεια δέ είναι τό νά λαμβάνωμεν ύπ' όψιν έν τη απαιτή-
σει τών δικαιωμάτων ήμών πάντοτε τήν άνθρωπίνην άδυναμίαν καί νά
μή εί'μεθα πολύ άκριβολόγοι έν ταΐς άπαιτήσεσιν ήμών πρός βλάβην τών
£λλων,τ.ε. τό νά συνδυάζωμεν τήν δικαιοσύνην πάντοτε μετά της-φι-
λανθρωπίας* λ. χ. όταν τις έξ αίτιας ανωτέρας ή έκ περιστάσεων απροό-
πτων καί ανεξαρτήτων της θελήσεως του δέν δύναται νά έκπληρώση
πρός ήμας ύποχρέωσίν τινα, $}ς τήν έκπλήρωσιν δικαιούμεθα υπό του
νόμου ν' άπαιτήσωμεν, πρέπει νά φανώμεν φιλάνθρωποι καί νά μή άπαι-
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-τήσωμεν μετά μεγάλης ακριβείας καί μετά σκληρότητος δ,τι δικαιού-
^ιεθα· τότε λ>έγομεν ότι έχομεν έπιείκειαν* άλλως θά είμεθα σκληροί
:καί άπάνθρωποι.

Ή επιείκεια είναι χριστιανική αρετή καί πρέπει νά συνοδεύγι πάν-
τοτε τήν δικαιοσύνην, άλλως ή άκρα δικαιοσύνη καταντό* άκρα αδικία
-■{δυΠΙΙΤΙϋ'ΠΙ 3Ό8 811Π1ΐη& ίΐΐΐυηα). Πρέπει όμως μετά προσοχής
•χαί συνέσεως νά γίνεται χρησις της επιεικείας καί μόνον όταν είναι
ανάγκη, διότι ή μεγάλη καί άλόγιστος επιείκεια ένδεχόμενον είναι νά
-προξενήση κακόν καί μάλιστα όταν άσυνέτως εφαρμόζεται πρός υφι-
σταμένους η μαθητάς, ών δύναται νά ύποθάλψν) τήν άμέλεναν επί με-
~γάλγ) αυτών βλάβτ).

Ή επιείκεια ισχύει καί ώς πρός τήν έκπλήρωσιν τών πρός τους άλ-
αλους καθηκόντων ημών, δηλ. καί τά καθήκοντα ημών πρέπει μετ' επι-
εικείας νά έκ,πληρώμεν, ή'τοι ού μόνον όταν ή αύστηρά δικαιοσύνη τά
-επιβάλλη αλλά καί όταν είμεθα μέν ελεύθεροι άλλ' έπιβάλλν) ταύτα
-η χρεία καί ή αδυναμία τών άλλων* έν ω λ. χ. ό διδάσκαλος έ'χει
καθήκον νά διδάξη μίαν μόνον ώοαν δύναται επιεικώς έκπληρών τό
:καθηκόν του νά παρατείν·/) τήν διδασκαλίαν έπ' ολίγον εάν οί μαθηταί
^αύτοϋ έ'χωσιν ανάγκην καί δέν έμποδίζεται άλλη τις εργασία.

5. Αύστηρότης τέλος είναι τό νά μή λαμβάνωμεν ύπ' ό'ψιν μήτε έν
-τη απαιτήσει τών δικαιωμάτων μήτε έν τ γ] έκτελέσει τών καθηκόντων
ημών τήν άνθρωπίνην άδυναμίαν ή τάς υπαγορεύσεις της φιλανθρωπίας,
τ. ε. ή άνευ επιεικείας δικαιοσύνη. Ή αύστηρότης σπανίως είναι αρετή,
οταν ύπάρχωσιν έξαιρετικαί περιστάσεις έπιβαλλόμεναι χάριν καλών
Αποτελεσμάτων.

Έρωτ. 11 είναι δίκαιοντί άδικον; τί δικαιοσύνη ; τί αδικία ; πό-
θων ειδών δικαιοσύνην εχομεν και τις ή σπουδαιοτέρα; πόσων εΙδών είναι ή
Αδικία ; τί είναι επιείκεια.; είναι αναγκαία ή επιείκεια και πώς πρέπει να μετα-
χειριζώμε&α αυτήν.; μόνον επί τών δικαιωμάτων ισχύει ή επιείκεια ; τί είναι
•Λυστηρότης ;

§ ΙΟ. βΗ όννείδικίις.

1. Ή ένέργεια η ίδιότης έκείνη του νου καθ' ην κρίνομεν ήμετέ-
^αν τινά πραξιν άν είναι σύμφωνος πρός τόν ηθικόν νόμον ή ού λέγε-
ται σννείδηαις. Ή -συνείδησις ένετέθη έν ήμΐν ύπό του Θεου όπως όδηγγ}



ήαας έν τω βίω έΕαγγέλλουσα τό άγιον αύτου θέλημα ώς τις αόρατος:
φύλαξ καί φρουρός ημών" δ»ό δικαίως φωνή Θεον καλείται, διότι οιονεί
φωνάζει ήμιν ενδοθεν ατοντο πράττε, εκείνο μή πράξης».

2. Ή συνείδησις προ της πράξεως (ή προηγουμένη συνείδησις) προ-
τρέπει μέν ήμας έίς αυτήν αν είναι άγαθή αποτρέπει δέ ημάς άπ'αύτης:
άν είναι κακή, μετά δέ τήν ποαξιν (ή έπομένη συνείδησις) αν μέν η.
πραξις ήτο άγαθή έπαινεΐ ήμας καί πληροί χαράς παρέχουσα τήν κα-
λουμένην ήϋικήν ικανοποίηοιν ή ψυχικήν γαλήνην άν δέ ή πραξις ήτο·
κακή ψέγει καί ελέγχει γεννώσα έν ήμΐν τήν καλουμένην τνψιν της:
οννειδήοεως. Έπί της ψυχικής γαλήνης στηρίζεται ή εύδαιμονία του- -
άνθρωπου, ήν ουδέ τά μεγαλύτερα εξωτερικά δυστυχήματα δύνανται-
νά άφαιοέσωσι, διότι ό τήν γαλήνην τ*?|ς συνειδήσεως εχων συναισθάνε-
ται ότι είναι αγαπητός τω θεώ καί ηνωμένος μετ' αύτου, βραβεύοντος.
πάντοτε τό αγαθόν διά της εύδαιμονίας. Τούναντίον δέ η τνψις της.
οννειδήοεως ποοξενεί τήν δυστυχίαν, ήν ούδ' αί μέγισται έξωτερικαί εύ-
τυχίαι (πλούτη, τιμαί, δόξ α) δύνανται νά άρωσι, διότι 6 τήν τύψιν της:
συνειδήσεως έ^ων αισθάνεται εαυτόν άπομεμακρυσμένον από του θεου,.
του άποστρεφομενου πάντοτε καί τιμωρουντος τό κακόν. Διό πρέπει νά
έπιζητώμεν τήν ψυχικήν γαλήνην δι* άγαθών πράξεων, ν' άποφεύγωμεν·
δέ τήν τύψιν της συνειδήσεως δι' αποχής άπό παντός κάκου.

3. Ή συνείδησις αυτη λέγεται νγιής ή τελεία, διότι ορθώς κρίνει
πάντοτε πάσας τάς πράξεις ημών, μικράς τε καί μεγάλας, αναλόγως,
της άξίας γι απαξίας αύτών. Ό τήν ύγια ταύτην συνείδησιν εχων λέ-
γεται εύουνείδητος. Ούτος ούδέν πράττει παρά τήν συνείδησίν τοι>
αλλά φροντίζει νά ζ·?) πάντοτε κατ' αύτήν πράττων μόνον ο,τι συμ-
φωνεί πρός τόν ηθικόν νόμον. Άλλ' έπειδή ή συνείδησις πολλάκις έπι-
σκοτίζεται καί διαστρέφεται ύπό της άμαθείας καί της αμαρτίας κα-
θίσταται κατά τό μάλλον άτελής καί ελαττωματική καί διά τοϋτο
διακρίνομεν α') τήν εΙρεΧαν οννείδηοιν, όταν μόνον τα πολύ μεγάλα
άδικήματα αισθάνεται καί δι' αύτά μόνον έλέγχν) τόν άνθρωπον διά
πολλά δέ άλλα ίκανώς σπουδαία πολλάκις δέν έλέγχν) αυτόν β') τήν
περιδεά, όταν ού μόνον διά τά σπουδαία άλλά καί διά τά έλαχίστου·
λόγου άξια πράγματα περισσώς θορυβήται καί άμφιταλαντεύεται, ώς
ό δειλός, όστις καί ποό της σκιάς του πολλάκις φοβείται όλως παρα-
λόγως* γ') τήν ελαστικήν, όταν προκειμένου μέν περί μικρού τίνος συμ-
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γέροντος είναι αύστηρά προκειμένου όμως περί σπουδαίου τοιούτου εί-
ναι επιεικής 1" καί δ') τήν φαριοαϊκήν, όταν μόνον είς τά μικρά δεικνύη
μεγάλην αυστηρότητα χάριν επιδείξεως είς δέ τά μεγάλα άδιαφοργί, ώς
•επραττον οι εξ ών καί τό ό'νομα έ'λαβε ΦαοισαΤοι, οΓτινες, κατά τήν
,ρησιν τοϋ έλέγςαντος αύτούς Χρίστου, διύλιζον τόν κώνωπα τήν δέ κά-
μηλον κατέπινον (Ματθ. κγ', 24).

4. Ό οΓαν δήποτε άτελη καί έλαττωματικήν συνείδησίν έ'χων λέ-
γεται ασυνείδητος. Ούτος τά πάντα πράττει άδιαφορών κατά τό μαλ-
"λον ή ήττον πρός τήν φωνήν της συνειδήσεως καί ουδόλως λαμβά-
νων ύπ' οψιν τόν ήθ:κον ν,όμον. Ή δέ κατάστασης έν τ, ευρίσκεται ό
ασυνείδητος λέγεται άοννειδηοία' μείζων βαθμός της ασυνειδησίας λέ-
γεται ή·&ι>ίή αναλγησία, ήτις είναι κατάστασις καθ' ήν δέν αισθάνεται
τις άλγος, ήτοι τύψιν της συνειδήσεως, ούδέ διά τά βαρύτατα αδική-
ματα* μέγιστος δέ βαθμός της ασυνειδησίας, ετι χείρων της ήθικης
αναλγησίας, είναι ή πώρωσις τον νοί5, καθ' ήν ού μόνον τύψιν συνει-
δήσεως δέν αίσθανεταί τις ποάττων βαρύτατα κακουργήματα άλλά
καί χαίρει διά τό κακόν ! Τοιούτοι άνθρωποι, εύτυχώς σπάνιοι έν τω
κόσμω, είναι τέρατα ούδέν ίχνος συνειδήσεως διασώζοντα ένεκα της
-εκ της άπαιδευσίας καί της κακής άνατοοφης προελθούσης διαφθοραε.

5. Ό άνθρωπος οφείλει νά φροντίζν) όπως διατηρώ πάντοτε νγιά
τήν συνείδησίν του, έξασκών αυτήν* τούτο δέ πράττει εάν μελετά
-συνεχώς τήν άγίαν Γραφήν καί άλλα ωφέλιμα θρησκευτικά καί ηθικά
^βιβλία (πρβλ. ύποσημ. § 20,2, γ')' έάν άκροαται τακτικώς του θείου
λόγου καί άλλων ηθικών ομιλιών, έάν συναναστρέφεται πάντοτε μετά
-ηθικών καί εύσυνειδήτων άνθρώπων,άποφεύγων τάς κακάς συναναστοο-
-φάς, και τέλος έάν έχν) ώς όδηγόν του τήν συνείδησίν καί τό λογικόν.

Έρωτ. Τί είναι συνείδησις και ποιος ό σκοπός αυτής; πώς ενεργεί έψ' ήμών
ή αννείδησις; τί είναι ή ψυχική γαλήνη και τί ή τνψις της αννειδήσεως ; ποία
-είναι ή τελεία συνείδησις και πώς λέγεται ό ε χω ν αυτήν; πόσα και ποια είναι τά
• είδη της άτελοΰς συνειδήσεως και πώς λέγεται ό εχων τοιαντην; τίνες οι βαθμοί
ζής ασυνειδησίας; πώς άσκεϊ τις τήν συνείδησίν; πώς προφυλάττει τις τήν συνεί'
δησίν του;

§ II. Ό ελευθέρα θέληΟις.

1. Ό θεός μετά του λογικού έδώρησε τ<ο άνθρώπω καί ετερον
-σπουδαϊον δώρον, την έλεν&ερίαν της βονλήσεως (§ 2) είτε τήν ελευϋέ'
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ραν βονλησιν τ. ε. άφηκεν αύτόν έν-ελώς έλεύθερον είς την έκ-λογην»
τοϋ πρακτέου1. Ή ελευθερία αυτή εχει μεγάλην σημασίαν,. διότι άνει*-
αύτης οΰτε ή συνείδησις θα έπ^νει ήαας επί τοις άγαθοίς θά εψεγε δέ
επί τοις κακοις, διότι ταύτα δέν θά ήσαν προϊόντα της ημετέρας εκλο-
γής, ουτε εύθύνην θά είχεν ό άνθρωπος διά τάς πράξεις του- ώς μή ελεύ-
θερος αύτών έκλογεύς. Έπί της ελευθερίας αύτης λοιπόν στηρίζεται ηι,
εΐϋΰνη του άνθρωπου διά τάς πράξεις αύτου* άνευ της ελευθερίας ού —
δεμία πραξις, είτε καλή είτε κακή, ήδύνατο νά καταλογισθεί τινι καί
ηθικός βίος του άνθρωπου δέν θά ΰπηρχεν, ώς συμβαίνει είς τά κτήνη,
άτινα στερούμενα ελευθερίας καί λογικού καί τά πάντα, όρμεμφύτως..
πράττοντα ούδεμίαν εύθύνην εχουσι διά τάς πράξεις αύτών.

2. Τήν έλευθερίαν της θελήσεως του ανθρώπου διευθύνει κυρίως ό
οοθός λόγος* άλλ' εκτός αύτου έπηρεάζουσιν αύτήν καί διάφοροι αίτίαι,,-
οιον αί έπιθυμίαι, ό εγωισμός, ό φόβος κλ.· τά αίτια δμως ταύτα ώ-
θουσι μέν τόν άνθοωπον είς ταύτην ή έκείνην τήν πραξιν άλλ' ούδέ—
ποτε εξαναγκάζονοιν αύτόν, διότι άλλως ή'θελε παύσει ή ευθύνη του-,
ανθρώπου, οπερ δέν συμβαίνει, άφ' ου ο άνθρωπος έχει πάντοτε την
συναίσθησιν ότι είναι ύπεύθυνος διά τάς πράξεις του, ώς αποδεικνύε-
ται εκ τοΰ επαίνου ή τοΰ ψόγου της συνε·.δήσεώς του. Διά τούτο εάν-
ό άνθρωπος ύπακούσν) είς τάς υπαγορεύσεις του ορθού λόγου εχει τόν-
επαινον της συνειδήσεως καί τήν ήθικήν ίκανοποίησιν εάν δέ ήττηθ-ρ.
ύπό τών επιθυμιών του ή ένδώσν) είς τάς υπαγορεύσεις του εγωισμού^
(συμφέροντος) του ή φοβηθγ) κλπ. καί πράξγι κακόν τι εχει τόν ψόγον -
καί τήν τύψιν της συνειδήσεως.

3. Ό άνθρωπος ώς λογικόν καί ηθικόν ο ν φύσει αισθάνεται ότι πρέ-
πει νά ρυθμίζϊ) τήν θέλησίν του συμφώνως πρός τάς υπαγορεύσεις τοΰ-'
όρθου λόγου (λογικού) καί- της συνειδήσεως και νά μή έπιτρέπη έαυτδ-
νά σύρεται ύπό τών επιθυμιών (ηδονών) καί του εγωισμού (συμφέρον-
τος) ή καί ύπό άλλων αιτίων ούτω συνηθίζει έαυτόν είς τό πράττει,ν^

1. Σοφ. Σειρ. ιε, 144«Αύτ6ς έξ άρχης εποίησαν άνθρωπον καί άφηκεν
τον έν χειρί διαβουλίου αύτου* έά? Φελ^ς συντηρήσεις έντολάς καί π£στιν ποίη-
σαι ευδοκίας. Παρέθηκέ σοι πυρ καί υδωρ, ου εάν &έλ]]ς έκτενεϊς την χ&ΐρά σου*"
έναντι ανθρώπων ή ζωή καί ό θάνατος καί δ έάν εύδοκήση δοδησεται αύτω».
Πρβλ. καί § 11. 4, υποσημ.).



τό αγαθόν καί ενισχύει τήν θέλησίν του, ήτις άσκουμένη ,καί κρατυνο-
μενη λαμβάνει τήν πρός τό αγαθόν ροπήν, όπως, τουναντίον, ρέπει πρός
τό κακόν οταν τις συνηθίστ) νά ποάττν) τούτο. Τότε δέ ή θέλησις κα-
θίσταται ισχυρά οταν εχη τήν δύναμιν νά ελέγχη ο,τι πρέπει καί νά
μή γίνεται δούλη τών παθών είς τούτο άσφαλώς άγει ήμας ή χριστια-
νική ανατροφή καί μελέτη.

4. Τήν έλευθέραν θέλησιν έξησ&ένϊοέ πως η αμαρτία, ώστε ό άν-
θρωπος δυσκόλως νά ύπακούν) είς τόν ορθόν λόγον εύκόλως δέ νά πα-
ρασύρεται υπό τών ήδονών καί του εγωισμού* άλλ' δμω'ς <5εν έξήλειψεν
αύτήν, οπως δέν κατέστρεψε καί τό λογικόν ('Ρωμ. ζ',,,18— 25)."Οθεν
ό άνθρωπος καί μετά τήν ύπό τών πρωτοπλάστων διαδοθεΐσαν καί γε-
νικευθείσαν άμαρτίαν έμεινε μέχρι σήμερον καί θά μένγ] πάντοτε ελεύ-
θερος καί υπεύθυνος άμα διά τάς πράξεις του, ώς βέβαιοι α') ή συνεί-
δησης εκάστου, β') ή Κ. Δ., ήτις διδάσκουσα περί μετανοίας, περί
ασκήσεως της αρετής κλ. ή λέγουσα διά του Κυρίου «ει τις ΰέλει
οπίσω μου έλθεΐν» (Ματθ. ις-', 24) προϋποθέτει βεβαίως έλευθεοίαν*
γ') ή Π. Δ., ητις παραγγέλλουσα έν τω δεκαλόγω (ΈξόδΓκ') αού φο-
νεύσεις, ού κλέψεις κλπ.» ή ρητώς λέγουσα έν Σοφ. Σειρ. ιε, 14 (πρβλ.
καί § 11 ύποσημ.) οτι ό άνθρωπος εάν &έλη τηρεί τάς έντολάς καί
αύτώ απόκειται νά έκλέξτ) το άγαθόν ή τό κακόν παραδέχεται τήν
έλευθερίαν της θελήσεως.

Σημ. Τήν πεπλανημένων γνώμην ότι ή αμαρτία έξήλειψεν έντελώς τήν
έλευρέραν θέλησιν ειχεν 6 διάσημος πατήρ της δυτικής εκκλησίας Αυγουστίνος,·
(354—430), έκ δέ τών νεωτέρων έδίδαξαν ο? ®ρχηγοι του προτεσταντισμοί
(Λούθηρος 1529, Καλβίνος 1 540 και Ζβίγγλιος 1519).

Έρωτ. Τί είναι ελευθέρα θέλησις χαι τίς ή σημασία αυτής; τί στηρίζεται.
έπχ αυτής; τίνα έπηρεάζουσι τήν θέλησιν τοϋ ανθρώπου; πώς πρέπει να εγι-
σχύη τις τήν θέλησίν του; πώς επέδρασεν επί της θελήσεως ή άμαρτία\

§ 12. Ηθικός καταλογισμός.

1. Άφ' ου ό άνθρωπος είναι έλεύθεοος νά πράττνι πάντοτε κατά
βούλησιν καί ούχί κατ* ανάγκην δ,τι θέλει φέρει βεβαίως τήν ευθύ-
νην τών πράξεων του κακών τε καί άγαθών. Ή εις τινα άπόδοσις τ*ής
εύθύνης πράξεως τίνος λέγεται ηθικός καταλογισμός της πράξεως. Ού-
τος έκπηγάζει έχ τ·ης ελευθέρας θελήσεως του άνθρώπου.



2. Ό ηθικός καταλογισμός τών πράξεων του ανθρώπου γίνεται
υπό τους έξης ορούς·

α') Εκείνη μόνον ή πραξις καταλογίζεται τινι ήν ούτος επραξεν
Όλως ελευθέρως και ουχί ολως ακουσίως (υπό τό κράτος βίας, λάθους
κλπ.)- έάν τις λ. χ. εβλαψέ τινα ακουσίως ή κατά λάθος, όπερ ήτο
ολως άδύνατον νά προίδνι, ή έξαναγκασθείς κλπ. ή βλάβη αυτη δέν
καταλογίζεται αύτώ. Διό καί ό πολιτικός νόμος (όστις στηρίζεται πάν-
τοτε επί του ηθικού νόμου) άπαλλάσσει αύτόν. Άλλά καί ό ώ<ρελήσας
ακουσίως ή τυχαίως δέν δικαιούται άμοιβ'ης, διότι ή πραξίς του δέν
είναι έ'ργον θελήσεως.

β') "Οσω μικρότερα η ελεν&ερία τοοούτω μικρότερος καί ό κατα-
λογισμός" καί τανάπαλιν. Σμικρύνουσι δέ τήν έλευθερίαν ή άγνοια, 6
φόβος, αί συνήθειαι, τά πάθη κλπ.· έάν λ. χ. βλάψω τινά παρασυρό-
μενος ύπ' όργης έ'χω μικροτέραν εύθύνην άτε μή ένεργησας ολως έλευ-
θερως. Διό καί ό πολ. νόμος μοί παρέχει τάς λεγομένας έλαφρυντικάς
περιπτώσεις. Τουναντίον, έάν ολως έλευθέρως καί έκ προμελέτης πράξω
κακόν τι φέρω ολην τήν εύθύνην. Διό καί ό πολιτ-. νόμος τότε μέ
τιμωρεί αυστηρώς. Άλλά καί είς τόν ώφελουντα ώσαύτως λαμβάνεται
ύπ' δψιν ό βαθμός τνίς έλευθερίας έν τγϊ άπονομη της αμοιβής.

γ') 'Οσω ή έπιβαλλομένη ήμΐν πρός τινκ νποχρέωοις είναι μεγα-
λύτερα τοσοντω μεγαλύτερος καϊ ό καταλογισμός* καί τάνάπαλιν. Λ. χ.
ό υβρίζων τόν πατέρα ή διδάσκαλόν του ή βλάπτων τόν εύεργέτην του
έ'χει μεγαλυτέραν εύθύνην τοΰ πράττοντος τό αυτό αμάρτημα πρός
άλλον τινά, διότι ή πρός τους γονείς, διδασκάλους καί εύεργέτας ήμών
ύποχρέωσις είναι μεγαλυτέρα τ*7;ς πρός οιονδήποτε άλλον. Διό καί ό
πολιτ. νόμος τιμωρεί άναλόγως. Άλλά καί ό ώφελών εύεργέτας ·ή
γονείς ένδεεϊς έχει μείζονα άμοιβήν.

δ ) "Οσω είναι αί κατατρύχουσαι τόν άνθρωπον δνσχέρειαι καϊ δνσ-
πραγίαι μεγαλύτεροι τοσούτω μεγαλύτερος καϊ ο καταλογισμός' καί τανά-
παλιν. Λ. χ. ό πένης άναδεικνυόμενος τίμιος έν τν) διαχειρίσει ξένης
περιουσίας είναι μάλλον άξιέπαινος του πλουσίου τιμίου *ό πτωχός
ελεών είναι μείζονος άνταμοιβης άξιος του πλουσίου έλεουντος* καί τού-
ναντίον^ ο πλούσιος κλέπτων φέρει "μείζονα εύθύνην του πτωχού κλέ-
πτοντος, δν έσχάτη ανάγκη έξώθησεν ισως είς τήν κλοπήν. Ταύτα
καί ό πολιτ. νόμος λαμβάνει ύπ' δψιν. Άλλά καί δ ώφελών τινα μετά
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μείζονος δυσχερείας είναι άξιος μείζονος ανταμοιβής* καί

ε) "Οοω μεγαλύτερα ή μόρφωσίς τίνος τοσούτω μεγαλύτερος καί ό
-καταλογισμός' καί τανάπαλιν. Λ. χ 6 Εγγράμματος καί 6 επιστήμων
-ευθύνονται δια τάς πράξεις των περισσότερον τών πολλά άγνοούντων
άγραμμάτων καί αμόρφωτων, οίτινες πολλά πράττουσι πολλάκις έξ
αγνοίας* «.ό γνούς τό θέλημα Κυρίου καί μή ποιήσας δαρήσεται πολλάς
ό δέ μή γνούς ποιήσας δέ άξια πληγών δαρήσεται ολίγας» (Λουκ ιβ'
47, 48). Τούτο καί ο πολιτ. νόμος δέν παραβλέπει.

Έρω*. 7/ είναι ή&ικός καταλογισμός τών πράξεων τοΰ άνθρωπου και πόθεν
ίκπηγάζει οντος ; υπό ποίους δρονς γίνεται ο καταλογισμός ;

§13. II άοετη.

1. Ή άκριβής πλήρωσις πάντων τών καθηκόντων καί ό σεβασμός
^πάντων τών δικαιωμάτων τών άλλων χαρακτηρίζει· τον άνθρωπον τον
πράττοντα πάντα συμφώνως προς τόν ηθικόν νόμον (§ 3). Ή δε στα-
θερά εξις τον πράττειν πάντοτε τό αγαθόν λέγεται αρετή 1.

2. Ή άρετή είναι ό μέγιστος θησαυρός του άνθρωπου καί τό σπου-
δαιότατον κόσρ,ημα αύτου, οδηγούσα αύτόν ασφαλώς είς τόν άληθη άν-
θοωπισμόν. Διά της αρετής ύψουται ό άνθρωπος από της ψευδους κτηνώ-
δους σωματικής ζωης, είς ήν άγουσιν αύτόν αί πρόσκαιροι καί μάταίαι
επιθυμίαι αύτου, είς τήν άληθη πνευματικήν /.αί ήθικήν ζωήν, ήν ό άν-
θρωπος ώς λογικόν καί ηθικόν ον οφείλει νά ζν) εάν θέλν) ό'ντως νά δια-
φέργι τών λοιπών ζώων. "Οθεν πρέπει νά άσκώμεν τήν άρετήν.

3. "Ινα ή άρετή έ'χγ) άξίαν πρέπει νά είναι α') Καθολική, τ. έ'. ο
άληθώς ένάοετος δεν άοκεϊ τά μέν τών καθηκόντων νά πράττν) άλλων
δέ νά άμελτ}, λ. χ. νά είναι αγαθός πατήρ αλλά κακός πολίτης, διότι
άρετή μονομερής δέν δύναται νά-είναι άληθής καί τελεία* β') Αμετά-
βλητος καί καρτερική, τ. ε. 6 άληθώς ενάρετος πρέπει νά είναι πάν-
τοτε τοιούτος καί ούχί ενίοτε μόνον ή όταν είναι εύ'κολον προ δέ τών
■δυσχερειών νά άποδειλια' λ. χ. νά έλενί σήμερον ούχί όμως καί αύ'ριον

νά είναι ένάρετος καλώς εχόντων τών πραγμάτων δ-αν δέ πρόκειται

I Άγαϋόν μέν λέγεται πάν δ,τι συμφωνεί τώ ήθιχώ νόμω άγα&ός δέ ό
■πράττων τοΰτο άρετή δέ είναι τό σύνολον τών πράξεων τοΰ άγαθοΰ.
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νά ύποσττί ύλικήν τίνα ζημίαν νά μή είναι τοιούτος· γ') Ενεργός, τ.
νά δεικνύεται καί δι' έργων άγαθών, διότι ταύτα μαρτυρουσιν άσφα—
λώς τήν άληθη άοετήν. Διό ή άγ. Γραφή λέγει «έάν άδελφός η αδελφή;
(χριστιανοί) γυμνοί ύπάρχωσι καί λειπόμενοι ώσι της έφημερου τρο-
φής εί'πτ, δέ τις αύτοις έξ υμών «ύπάγετε έν ειρήνη, θερμαίνεσθε καί:
χορτάζεσθε» μή δώτε δέ αύτοΐς τά έπιτήδεια τοϋ σώματος τί τό οφε-
λος;» ("Ιακώβ.β1 5). Νά μή δεικνύεται δέ μόνον διά λόγων, διότι ή έν
λόγοις μόνον άρετή ούδεμίαν άξίαν έχει, ώς λέγει καί ή άγ. Γραφή αΟύ-
παςό λέγων μοι Κύριε, Κύριε, είσελεύσεται είς τήν βασιλείαν τών ουρα-
νών άλλ'ό ποιών τό θέλημα του πατρός μου...» (Ματθ.ζ',2 1). Τό νά ό-
μιλνί τις μάλιστα ενθουσιωδώς ένώπιον άλλων περί άοετης καί νά πλέκ^.
αύτη λαμπρά έγκώμια ού μόνον δέν είναι πάντοτε άσφαλής ενδειξις ει-
λικρινούς ποος τήν άρετήν άγάπης άλλ' ένίοτε μάλλον τουναντίον μαρ-
τυρεί, διότι φαύλοι συνήθως όμιλοΰσι περισσότερον περί άοετης' καί
Καθαρά, τ, έ'. νά γίνεται έκ καθαρας άγάπης πρός τό αγαθόν καί ούχΐ
έκ φόβου ή δι' ώφέλειαν ή δόξαν ή άλλην ίδιοτέλειαν, οπότε καταπί-
πτουσα είς άπλοίίν μέσον τών σκοπών ήμών ούδεμίαν εχει άξίαν,δυνα-
μένη ουτω νά γίνη καί υπό τών χειρίστων άνθρώπων λ.χ. έάν έλεήσα*-
τινά ή πιεζόμενος υπό τίνος ή πρός έπίδειξιν, ώς έπραττον οί Φαρισαΐοι^
ή επί τω σκοπώ νά μεταχειρισθώ αύτόν ώς δργανόν μου κλπ. ή έλεημο-
σύνη μου δέν είναι καθαρά άρετή, διότι δέν προηλθεν έκ καθαρας άγάπης..

4. Ή τελεία άρετή δέν δύναται βεβαίως νά είναι έφικτή τω άν-
θρώπω, διότι είναι ίδιότης μόνον τοϋ Θεοΰ, όστις, κατά τήν άγ. Γρα-
φήν, μόνος είναι αγαθός ουδείς δ'άλλος (Μάρκ. ι', 18). Έν τούτοις ό-
άνθρωπος τείνει πάντοτε πρός τήν τελείαν άρετήν άσκούμενος είς αύτήν^
διά θρησκευτικής καί ήθικης έκπαιδεύσεως, διά συναναστροφής μετ*
ενάρετων άνθρώπων καί διά συνεχοΰς μελέτης της άγ. Γραφής Έν τί^
άσκήσει δέ ταύτη ούκ ολίγα ούδέ μικρά συναντα προσκόμματα 2, πρός,
ά οφείλει σθεναρώς ν' άγωνισθη τόν μέγαν της αρετής άγώνα (Έφεσ. ς·'τ
13—20) ί'να λάβη τόν στέφανον της δόξης3.

1 Ματθ. ε, 42 α'Εσεσθε ούν τέλειοι ώς δ πατήρ ήμών...»

2 Ίωάν. ις-', 33 «Έν τω κόσμα» θλϊψιν ίξετε.. » και Ποάξ. ιΕ', 22 χα*
*Ρωμ. ε, 3 καί ιγ', 12 και Θεσσαλ. α', 6 καί γ' 3—5, καί Άποκαλ. ζ', 14.

3 Β' Τιμοθ. δ", 7 καί 8 «Τόν άγώνα τόν καλόν ήγώνισμαι, τόν δρόμο»
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Τά μέγιστα προσκόμματα έν τω άγώνι της άοετης είναι αί σωμα-
ζικαί έπιΰυμίαι καί η φιλαυτία^. Επειδή δηλ. ό άνθρωπος συνίσταται
καί έξ ΰλης, ητις ώς τοιαύτη τείνει πάντοτε προς τά ύλικά, διά τούτο
πρίν ούτος μοοφωθ'Τί καί άναπτυχθΫ], πριν έτι άκουσθν) έν αύτφ ισχυρά
ή φωνή της συνειδήσεως καί ίσχύσγ) ό ηθικός νόμος, ποίν αίσθανθν) τό
κάλλος του πνευματικού βίου καί τό υψος του προορισμού του έπικρα-
τοΰσιν έν αύτω αί κτηνώδεις όρμαί τών επιθυμιών καί της φιλαυτίας»
αί'τινες σκοπουσι τήν συντήρησιν του γένους καί του άτομου. Κατά τών
επιθυμιών, αιτινες έλκύουσαι τόν άνθρωπον έναντίον τόΰ καθήκοντος
ύποδουλουσιν αύτόν τελείως, άν τυφλώς παραδοθν) αύταΐς, οφείλει ού-
τος ν' άντιτάσση σθεναρώς τήν εγκράτειαν, ή'τοι νά χαλινώνη τάς επι-
θυμίας καί νά ύποτάσσ·/) ταύτας είς τάς ύπαγορεύσεις του όρθοΰ λόγου
καί του ηθικού νόμου επιτρέπων μόνον όσας 6 ηθικός νόμος επιτρέπει.
Κατά δέ της φιλαυτίας, ήτις, μόνον τό ίδιον συμφέρον έπιδιώκουσα
παρά τόν ηθικόν νόμον, ώσαύτως παρασύρει τόν άνθρωπον πολλάκις είς
κακάς πράξεις, οφείλει ν' άντιτάσση τήν αύταπάρνησιν, τ.έ'. τήν άϊται-
τουμένην λογικήν θυσίαν του ιδίου συμφέροντος κατά τάς υπαγορεύσεις,
του ηθικού νόμου. Ή εγκράτεια καί ή αύταπάρνησις είναι τά ασφαλέ-
στερα οπλα κατά τών δύο μεγάλων του ανθρώπου έχθρών έν τω της.
αρετής άγώνι, τών έπιθυμιών καί της φιλαυτίας (Πρβλ. καί § 3,3 καί-
§ 11,2 καί 3).

5. Τόν της άρετ-?5ς άγώνα παριστα ώς δύσκολον ή άγ. Γραφή λέ-
γουσα «.Στενή ή πύλη καί τεθλιμμένη ή οδός ή άπάγουσα είς τήν ζωήν-
Ματθ. ζ', 13—15) καί «Αναλάβετε τήν πανοπλίαν τοΰ Θεου, ίνα.
δυνηθητε άντιστηναι έν τγ πονηρά ήμέρο: (ν' άγωνισθητε ύπέο της;
αρετής)...» ( Έφεσ. ς:', 13). Άλλά καί οί αρχαίοι "Ελληνες τοιούτον-
παρίστων αύτόν λέγοντες «της δ' αρετής ιδρώτα θεοί προπάροιθεν (έμ-
προσθεν) έ'θηκαν» (Ήσιόδ. Έογ. Ήμ. 289 2).

τετελεκα, τήν πίστιν τετήρηκα* λοιπόν απόκειται μοι ό Γης διχαιοϊύνης στε
φανός »-

1 Φιλαυτία, ήτοι όπέρμετρος προς εαυτόν αγάπη, δπερβολικδς έγωισμός,...
άμετρος άφοσίωσις είς τό ϊδιον συμφέρον παρά τόν ηθικόν νόμον.

2 Πρβλ. καί τό του Επιχάρμου «Τών πόνων πωλοΰσιν ήμϊν πάντα τχγαθά-
οί θεοί» καί τό αΚόποις τά χαλά χτώνται».
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Ενισχύεται δ' έν τώ άγων ι τούτω 6 χριστιανός μελετών τά λαμ-
πρά της αρετής παραδείγματα, ών βρίθει ή άγ. Γραφή ώς καί ή Ελ-
ληνική καί ή Ιερά Ιστορία. Άλλά τέλειον πρότυπον αρετής είναι ό
βίος αύτου του άναμαρτήτου Σωτηρος, αος άμαρτίαν ούκ έποίησεν ούδέ
ευρέθη δόλος έν τώ στόματι αύτοΰ» (Α'. ΙΙέτρ. β', 22), καί όστις χάριν
της σωτηρίας τοΰ άνθρώπου έθυσίασεν έαυτόν «ύπολιμπάνων ήμϊν υπο-
γραμμον ΐνα τοις Γχνεσιν αύτου έπακολουθήσωμεν» (Α' Πέτρ. β', 21).

'Κρωτ. 7ί είναι άρετή ; τις ή άξια της αρετής ; ποία πρέπει νά είναι ή αλη-
θής άρετή ; είναι δυνατή τφ άνθρώπφ ή τελεία άρετή ; τί πρέπει νά πράττη δ
άνθρωποι προς άσκησιν της αρετής ; τίνα τά σπουδαιότερα προσκόμματα έν τβ
ασκήσει τής αρετής και διά τίνων δπλων καταπολεμούνται ταντα ; πως παριστςί ή
άγ. Γραφή και πώς οί άρχαϊοι τήν άρετήν ;

I 14. Ίϊ κακία.

1. Ή παράλειψις τών καθηκόντων καί 6 παραβιασμός τών δικαιω-
ρ,άτων χαρακτηρίζουσι τον κακόν άνθρωπον, ήτοι τόν πράττοντα πάντα
παρά τόν ηθικόν νόμον. Ή οταϋερά εξις τον πράτιειν πάντοτε τό κα-
κον λέγεται κακία, ήτις είναι τό ολως άντίθετον της άρετης1.

2. Ή κακία είναι τό χείριστον κτήμα τοΰ άνθρώπου. Δι' αύτης 6
άνθρωπος συρόμενος όπισθεν τοΰ άρματος τών ηδονών καί του έγωισμου
(§ 13,4) καί μηδεμίαν δίδων άκρόασιν είς τήν φωνήν της συνειδήσεως
καί τοΰ ήθικοΰ νόμου άποκτηνοΰται καί ζη μακράν της άνωτέρας πνευ-
ματικής καί ήθικης ζω*7)ς βίον κατώτεοον, σωματικόν, δουλικόν καί
κτηνώδη. Δι' αύτης εξομοιούμενος πρός τά κτήνη άπυβάλλει τόν άνθρω-
πισμόν του καί άπομακρύνεται του ύψηλοΰ προορισμού του. Πρέπει

-λοιπόν ν' αποφεύγω μεν τήν κακίαν.

3. Πρός καταπολέμηοιν της κακίας άνάγκη νά γνωρίζωμεν τά μέσα

1 Κακόν μεν είναι παν ο,τι απάίει τω ήθϊχω νόμω. Τό κακόν είναι άντίθε-
~τον του αγαθού καί άρσις αύτοϋ' δεν υφίσταται δέ κακόν ειμή μόνον οταν λαμ-
βάνε ΰπόστασιν έν τ*} θελήσει ήμών δι' έργων χακών. Κακός δέ λέγεται δ πράτ-
. των τό κακόν, κακία δέ είναι τό ουνολον τών πράξεων τοΰ κακού" ή δέ κατάστα-
^σις τής κακίας (ή δι* έργων παράβασις τοϋ ηθικοί νόμου) ή και αύτή ή εξις
. εις το κακόν ή καϊ μία μό<η κακή πραξις λέγεται αμαρτία. "Εχει δέ ή κακία
προς τό κακός ώ^ς καί ή άρετή πρός τό αγαθός (§ 13, 4 δποσημ.) και ή δικαιο-
σύνη πρός τό δίκαιος και ή αδικία πρός τό άδικος (§9).



τά κρατύνοντα καί ένισχύοντα αύτήν ίνα άπέχωμεν αυτών είναι δέ
ταύτα τά έξης τέσσαρα·

α') *Η κακη άγωγή. Επειδή ή ψ'·>χη τοΰ παιδός είναι πολύ εύ'-
πλαστος, διαπλαττομένη ευκόλως κατά τάς έ;ωτεοικάς επιδράσεις
ό δέ παις μη εχων έ'τι τήν διάνοιαν άνεπτυγμένην πράττει πάντα κατά
τδ παράδειγμα του πατρός καί της μητρός καί έπειδή έν γένει ό
άνθρωπος είναι φύσει μιμητικόν ζώον ό άνθρωπος γίνεται τοιοΰ-
τος όποιοι είναι καί οί γονείς αύτοΰ, εκ τοΰ παραδείγματος τών οποίων
λαμβάνει κυρίως πάντα τά πρώτα μαθήματα. "Οθεν ό παις βλέπων κα-
κάς πράξεις είς τους γονείς αύτοΰ κατ' άνάγκην διαπλάττεται κακώς
καί διαφθείρεται, τούναντίον δέ έχων έναρέτους γονείς γίνεται καί αύ-
τός άνεπαισθήτως ένάρετος ενεκα τ*?ΐς μεγάλης δυνάμεως τοΰ παραδεί-
γματος (πρβλ.καί κατωτέρω δ'.). Διά τοΰτο οί γονείς πρέπει νά προσέ-
χωσι πολύ έν τη^άνατροφτ) τών τέκνων των εύτυχείς δ' οί έ'χοντες ένα-
ρέτους γονεϊς. |Μάλιστα δέ μεγίστη είναι ή έπίδρασις της μητρός, ύφ'
ίς τήν διαπαιδαγώγησιν διατελεί κυρίως ό παις. Ή μήτηρ είναι ή ψυχή
της οικογενείας, ή δέ καλή μήτηρ είναι τό πολυτιμότερον κόσμημα
αύτης καί τό δυσευρετώτερον πραγμα* εύδαίμονες δ' οί έχοντες μητέ-
ρας έναρέτους, οΐοι υπήρξαν οί τοεΐς μεγάλοι της Εκκλησίας φωστήρες,
Βασίλειος^ό μέγας,^Γοηγόριος ό Ναζιανζηνός, Ιωάννης ό Χρυσόστομος,
ό Ιερός Αύγουστΐνος καί άλλοι1.

Πάντες οί άγιοι ούτοι -όφείλουσι τό ηθικόν μεγαλειον καί τήν δό-
ξαν αυτών είς τάς ευσεβείς καί άγίας αυτών μητέρας, τήν Έμμέλειαν,
τήν Νόνναν, τήν Ανθούσαν καί τήν Μόνικαν, άς ή άνθρωπότης σύσ-
σωμος έγκωμιάζει καί εύγνωμονεΐ διαρκώς. Ούδεμία εύτυχία δύναται
νά ύπάρξη είς τά τέκνα μεγαλυτέρα τής έναρέτου μητρός ούδεμία δέ
τιμή καί δόξα είς μητέρα είναι μεγαλυτέρα καί ούδέν κόσμημα δι'
αύτήν λαμπρότερον τών έναρέτων τέκνων. Ιδού ή βάσις της εύτυχίας
ατόμων, οικογενειών, λαών, έθνών, άνθρωπότητος, ή μητηρ. Λοιπόν
πρέπει ν* άποφενγωμεν τήν κακήν άγωγήν.

β') Ή ελλει^ις θρηίκεντικής καί ήθικης διδασκαλίας. Είναι

1 Καί έν τη πολιτική Ιστορία εχορεν πλείστα τοιαύτα παραδείγματα, ώς
λ. χ. ό Τι^ϊέριος χαί ό Γράχχος δπηρξαν έξοχοι τών διχαίων του λαον προ-
στάται χαί ενάρετοι άνδρες διότ» εσχον μητέρα τήν φημιζομένην έπΐ άρετη χαί
μορφώσει Κορνηλίαν.



άδύνατον νά γίν-ρ ενάρετος καί νά μη ένισχυθγ) είς την κακίαν ό
μγιδόλως διδαχθείς τά πρός τόν θεον καί τόν πλησίον καθήκοντά
του μηδέ προτραπείς είς τό καλόν η άποτραπείς από του κάκου.
Ή θρησκευτική μόρφωσις και ηθική διδασκαλία του λαου είναι ανα-
τεθειμένη ύπό της Πολιτείας είς δύο σπουδαίους της Κοινωνίας πα-
ράγοντας, τήν Έκκλησίαν καί τό Σχολεϊον. Ή μέν Εκκλησία οφεί-
λει άόκνως νά κηρύττη πρός αύτόν τάς θρησκευτικάς αληθείας καί τάς
ήθικάς αρχάς καί νά όδηγγί αύτόν είς τήν άρετήν τό δέ Σχολεϊον επι-
μελώς μεταδίδον τοις μαθηταΐς τάς διαφόρους γνώσ&ις και πλουτίζων
αύτούς νά άναπτύσσν) τόν νουν, νά διαπλάτττ) τήν καρδίαν καί νά
διαμοοφώνν) ούτω τό ήθος αύτών. Τούτο δέ κατορθουται κυρίως διά
τών θρησκευτικών μαθημάτων, άτινα διά τούτο προτιμώνται παντός
άλλου. "Οταν τό Σχολεϊον δέν στηρίζεται είς τήν άρετήν καί δέν έκ-
πληροϊ τόν ποοορισμόν αύτου, όταν ή Εκκλησία άδιαφορη καί δέν ερ-
γάζεται διά τήν θρησκευτικήν μόρφωσιν του λαου, οταν οί λειτουργοί
της Εκκλησίας καί τοΰ Σχολείου λησμονώσι τόν ύψηλόν αύτών προ-
ορισμόν εύκόλως οί άνθρωποι καί οί λαοί απομακρύνονται από τ*ης α-
ρετής καί διαφθείρονται ή δέ κακία κρατυνομένη θριαμβεύει. "Ώστε
καί ή Εκκλησία καί τό Σχολεϊον είναι ετεροι ζωτικοί παράγοντες της
, εύδαιμονίας τών ατόμων, τών λαών καί τών εθνών εύδαίμονες δ' αί
' Κοινωνία·., αιτινες έχουσιν Έκκλησίαν άγρυπνοΰσαν καί Σχολεϊον έπω-
-φελώς έργαζόμενον. Λοιπόν πρέπει νά έπιδιώκωμεν τήν θρησκευτικήν
καί ήθικήν διδασκαλίαν.

γ') Ή κακιι και διεότραιΐ|ΐένη βρηόκεντικη ηθικη διδασκαλία.
', Είναι ήττον θλιβεοόν νά έλλείπγ) ή θρησκευτική διδασκάλία ή νά εί-
ναι κακή καί διεστραμμένη παριστάνουσα τήν θρησκείαν ότέ μεν ώς
κατασκεύασμα τών άνθοώπων άβέβαιον, ότέ δ' ώς ανάγκην κοινω-
νικήν καί άλλοτε, δπεο χείοιστον ώς σύνολον εξωτερικών τελε-
τών καί έθίμων ! Αληθής θρησκεία είναι ή έν τη καρδία του άνθρώ-
-που αγάπη πρός τόν Θεον καί τόν πλησίον ή έν εργοις άγαθοϊς δει-
.. κνυομένη κατά τάς ύπαγορεύσεις τοΰ ήθικοΰ νόμου καί τάς οδηγίας
- της συνειδήσεως, αί δέ τελεταί, τά έθιμα κ.τ.τ. ουδέν άλλο είναι ^
τύποι δι® ών εξωτερικεύεται ή άληθής θρησκεία καί έκδηλούται ή.εύ-
-σέβεια τοΰ ανθρώπου. "Οθεν οί τηροΰντες μηχανικώς μόνον τους έξω-
-τερνκούς της λατρείας τύπους δέν είναι εύσεβεϊς καί ένάρετοι έάν έν



^τοΤς έργοις είναι παραβάται του ηθικού νόμου, σκληροί και άδικοι* είς
το κακόν δέ τούτο άγει ή κακή και διεστραμμένη ήθι^ή διδασκαλία,
■και τούτο προ παντός πρέπει νά έχωσιν ύπ' οψει οί διδάσκαλοι και
«ον λειτουργοί τ*?3ς θρησκείας έάν θέλωσι νά έ'χωσι τόν μισθον της ερ-
γασίας αύτών πληρη καί νά μ ή ρ-αταιοπονώσι καί συντελώσιν είς τήν
χακοδαιμονίαν καί τήν άνηθικότητα άτόμων ν.αί Κοινωνιών άπεργά-
νζωνται δ' άμα καί τόν ολεθρον του έ'θνους. Λοιπόν πρέπει ν' απόφευ-
γα) μεν την κακήν καϊ διεοτραμμένην '&ρήοκευτικην διδαοκαλίαν' καί

δ') Αν κακαι όνναναότροψαί. "Οσω καί άν παρασκευάση τήν
άρετήν ή άγωγη» ή Εκκλησία καί τό Σχολεΐον αί' κακαί συνανα-
στροφαί δύνανται νά καταστρέψωσιν αύτήν ταχέως, διότι τό παρά-
δειγμα λαλούν εύγλωττότερον πάσης διδασκαλίας ασκεί μεγίστην επί-
δρασιν ου μόνον επί τών άκοιτωτέρων καί άπειροτέοων άνθρώπων, οί-
- τίνες μή δυνάμενοι άφ' εαυτών νά διακρίνωσι τό άγαθόν του κάκου μι-
μούνται παν οτι βλέπουσι τους άλλους πράττοντας, άλλά καί έπί τών
συνετωτέοων καί εμπειροτέρων καί διαφθείρει καί τούτους άνεπαισθήτως.
.Διά της κακής συναναστοοφ-ης, έν ν) τό παν άπόζει κακίας καί διαφθο-
. ρόές, ψυχραίνεται κατ' ολίγον ή άγάπη πρός τό προ τών ομμάτων ήμών
καταπατούμενον καί περιυβριζόμενον άγαθόν, κλονίζονται αί πεποι-
θήσεις ήμών, σαλεύεται -η άρετή, έκλείπει ή ευσέβεια καί τέλος έπέο-
χεται πλήρες τό ηθικόν ναυάγιον. Διό καί 6 έ'νθερμος της θρησκείας
διδάσκαλος Παύλος λέγει, τήν του Έλληνος ποιητου Μενάνδρου ρησιν
^Ιπικυοών, αφθείρουσιν ήθη χρηστά όμιλίαι κακαί» (Α' Κορινθ. ιε, 33).
Πρέπει λοιπόν έν τε τφ κατ' ιδίαν βίω καί έν ταΐς κοινωνικαΐς ήμών
■σχεσεσι νά προσπαθώμεν κατά τό δυνατόν νά άποφεύγωμεν τάς κακάς
-συναναστροφάς καί νά ζητώμεν τάς συναναστροφάς τών ηθικών καί ενά-
ρετων άνθρώπων. Ούτο* μόνοι δύνανται νά είναι αληθείς φίλοι ήμών,
•·»5τοι νά άγαπώσιν νμας είλικρινώς μόνον ενεκα τών αρετών ήμών καί
ουχί έξ ίδιοτελείας. Πάντα δέ άλλως έπιζητουντα τήν φιλίαν'1 ήμών νά
άποφεύγωμεν νά συναναστρεφώμεθα, διότι φιλία στηριζομένη ουχί είς
ίέκτίμησιν της άρετης άλλ' είς εύχάριστον άπλώς καί έπωφελη συνα-

1. Φιλία είναι ή δι* ειλικρινούς άγάπης ενωσις δύο προσώπων ή γινομένη
■ ένεκα της αρετής και τών προτερημάτων αύτών καί σκοπούσα τήν κοινήν αμ-
φοτέρων εύδαιμονίαν.



ναστροφήν ή είς ίδιοτέλειαν είναι ψευδής· ευτυχείς δ'ο£ εχοντες άλη~
θεις φίλους, οίτινες, κατά τόν ΊσΟκράτην, μόνοι έν μεν ταΤς εύττραγίαι^.
γίνονται κοινωνοί της ευτυχίας αύτών έν δέ ταίς δυστυχίαις 7ταραμυ-
θουσι καί στηοίζουσιν αύτούς'.

Έρωτ. Ίί λέγ εται κακία; τί είναι αντη ώς πρός τήν άρετήν; ηώς χαράκτης -
ρίζετΛΐ ή κακία; τίνα τά ενιαχνοντα τήν κακίαν μέοα; τις δ σπουδαιότερος παρά-
γων τής άνατροφής τών παίδων; τίσιν είναι ανατεθειμένη ή θρησκευτική μόρφοα—
σις τοΰ λαοΰ; τις δ σπουδαιότερος παράγων τής μορφώσεως της Κοινωνίας; είς τ(Γ
άγει ή κακή διδασκαλία; πώς έπιδρφ τό κακόν παράδειγμα; πώς πρέπει νά αννά-
πτωμεν φιλίαν και νά εχωμεν συναναστροφάς; τίνες είναι άλη&εϊς φίλοι καί τ£ϊ ■
χρησιμεύουσιν οντοι ;

1. 'Γβιούτους φίλους και ή "Ιστορία χαϊ ή Μυθολογία άναφέρουσι πολλούς,,
οίον τόν Δάμωνα καί Φιντίαν, τόν Αχιλλέα καί Πάτροκλον κ\π.

Λ " V . ν'



Ε I ΔI Κ Ο Ν ΜΕΡΟΣ

Έν τφ μέρει τούτω αναπτύσσονται αί γενικαί άρχαί της Χριστια-
νικές Ηθικές, τ. έ. εκτίθενται ειδικώς τά διάφορα καθήκοντα του αν-
θρώπου προς τον Θεόν, προς τον πλησίον καί προς εαυτόν,

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

Προς τόν Θεόν, τόν ούράνιον ημών Πατέρα, όφείλομεν πίστιν, άγά-
πην, ελπίδα, εύσέβειαν, λατρείαν, προσευχήν καί σεβασμόν του δνο—
ματος αύτου.

§ Ιδ. Πίίτις «ρός τόν Θεόν.

1. Ή ακλόνητος ημών πεποιθησις οτι.ύπάρχει θεός καί ή παρα-
δοχή αύτου τε καί πασών τών θρησκευτικών αληθειών λέγεται πίοτις
πρός τόν Θεόν. Τοιαύτην πίστιν όφείλομεν πρός μέν τόν θεόν διότι
ούτος είναι, κατά τήν άγ. Γραφήν, ό φιλόστοργος πατήρ καί εύ'σπλαγ-
χνος προνοητής ημών (§2) είς πάσας δέ τάς θρησκευτικάς αληθείας
διότι αύται διδάσκονται παρά τών αξιόπιστων καί θεοπνεύστων συγ-
γραφέων της άγ. Γραφής καί είναι λογικαί. Αί θρησκευτικαί δ'αύται
άλήθειαι είναι αί έν τω συμβόλω της Πίστεως περιλαμβανόμενα^ γνω-
σταί τοιαυται, ότι δηλ. ύπάρχει Θεός ποιητής καί προνοητής ήμών,
οτι ό Χριστός έ'σωσε τόν Κόσμον, ότι τό άγιον Πνεύμα φωτίζει ήρ,ας,
ότι ή Όρθόδοξος του Χρίστου Εκκλησία καθοδηγεί ήμας, ότι τό άγ.
Βάπτισμα καθαρίζει ήμας άπό της άμαρτίας, ότι ύπάρχει μέλλουσα
κρίσις καί άνταπόδοσις καί τέλος οτι.ύπάρχει καί μέλλουσα ζωή, τ. ϊ.
ότι ή ψυχή είναι" άθάνατος.

Καί δντως καί είς τήν άγ. Γραφήν άντιβαίνει καί παράλογον εί-
ναι νά παραδεχθώμεν οτι δέν ύπάρχει Θεός άλλ' ότι 6 Κόσμος, τό
πάγκαλον καί τέλειον τούτο δημιούργημα, έπλάσθη τυχαίως, όπως
μωρόν είναι νά ύποθέσωμεν ότι οικία τις έγένετο- τυχαίως καί ούχί
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ύπό τεχνιτών. Άλλα καί τό ότι προνοεί περί ημών ό τόσον πανάγα
θος πατήρ ημών Θεός είναι λογικόν, άφ' ου καί ό άνθρωπος άποκτή-
σας τέκνον ή κτημά τι προνοεί περί αύτών καί δέν εγκαταλείπει αυτά
είς τήν τύχην των. Ωσαύτως λογικόν είναι ότι ό Κύριος ημών Ίησοΰς
Χριστός εσωσε τόν Κόσμον, κατά τήν άγ. Γραφήν, άφ' ου έκ της Ιστο-
ρίας γνωρίζομεν οτι διά του Σωτήρός τούτου άνεμορφώθη ηθικώς ό Κό-
σμος, έξέλιπεν ή άπανθρωπία της αρχαίο, Κοινωνίας, &μετριάσθη η
ακολασία καί έτιμήθη ή σωφροσύνη, κατέπεσεν 6 θεσμός της επαράτου
δουλείας, έξισώθη ή γυνή πρός τόν άνδρα καί έν"γένει εκηρύχθη ή
ίσότης καί ή αδελφότης, αί συνδέουσαι καί προάγουσαι τάς Οικογενείας
καί τάς Κοινωνίας. Ωσαύτως λογικόν είναι ότι ό άνθρωπος φωτίζεται
ύπό του άγιου Πνεύματος καί καθοδηγείται είς τόν σκοπόν του υπό
της Εκκλησίας διά τών μυστηρίων. Ωσαύτως λογικόν είναι ότι ό τά
φαύλα πράττων δέν είναι δυνατόν νά έζισωθτί τω έναοέτω αλλά κατ*
άνάγκην θά τιμωρηθη έν μελλούσν) τινί ζωη, διότι, τούναντίον^ αντίκει-
ται τη πανσοφία καί τη δικαιοσύν*/) του θεου. Ωσαύτως λογικόν εινα·.
οτι 6 άνθρωπος δέν είναι προορισμένος νά άπολαύη μόνον τών υλικών
άγαθών, ωσπερ τά κτήνη, άλλ' έχει ύψηλότεοον προορισμόν, νά εξο-
μοιωθώ διά της τελειοποιήσεως τω Θεώ καί νά ένωθν) μετ' αύτου.Ωσ-
αύτως είναι λογικόν νά παραδεχθώμεν ότι ό άνθρωπος δέν εχει μό-
νον σώμα αλλά καί ψυχήν, ήτις ώς άϋλος είναι καί άθάνατος.

"Οθεν όφείλομεν νά πιστεύω μεν ότι υπάρχει Θεός καί νά παραδε-
χώμεθα και πάσας τάς θρησκευτικός αληθείας.

Τήν άθανασίαν της ψυχής παρεδέχθησαν ώς λογικην καί όρθήν και
οί πλείστον τών π. Χ. καί μ. Χ. μεγάλων σοφών του Κόσμου, διότι η
αληθής σοφία καί χρηστότης όδηγουσιν είς τήν πίστιν καί 6 ύγιης νους,
καί μάλιστα ό διά του φωτός της άληθους παιδείας πεφωτισμένος, βλέ
πει πανταχού έν τν}" φύσει τον Θεόν κ.αί έννοεΐ τό της άγ. Γραφής «Οί
ουρανοί διηγούνται δόξαν θεου ποίησιν δέ χειρών αύτου αναγγέλλει το
στερέωμα» (Ψαλμ. ιη', 2). Τούναντίον, οί άφρονες και οί αμαθείς ή οί
διεστραμμένην παιδείαν έ'χοντες καί οί ασυνείδητοι, ανίκανοι οντες η
μή θέλοντες νά έννοησωσι τό μεγαλεΐον του π αγ κάλο υ τούτου δημιουρ-
γήματος καί νά αίσθανθώσι τήν έν τω σύμπαντι θείαν άρμονίαν καί νά
έξυψωθώσι μέχρι του δημιουργοί» αρνούνται τήν είς τόν Θεόν καί τάς
θρησκευτικάς αληθείας πίστιν. Διά τούτο καί ή άγ. Γραφή λέγει οτι
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;μόνον ό άφρων ειπεν έν τη καρδία αύτου ((Ούκ εστί Θεός» (Ψαλμ.ιγ',1).
«Οι τοιούτοι λέγονται άπιστοι.

2. "Ινα ή πίστις είναι άληθής πρέπει νά είναι α') Λογική, τ. έ.
•πρέπει ό χριστιανός νά πιστεύη μετά λόγου είς τόν θεόν καί είς τάς
4θρησκευτικάς άληθείας μή άναμειγνύων μετ' αύτών καί άσχετα πρα ·
-γματα καί μή παραδεχόμενος τυφλώς πασαν πρόληψιν καί δεισιδαιμονίαν
.«ως θρησκευτικήν άληθειαν β') Στα&ερά, τ. έ'. ό χριστιανός πρέπει νά
-έμμένη σταθερώς είς τάς θρησκευτικάς πεποιθήσεις του έτοιμος ών έν

άνάγκΥ) καί νά θυσιάση έαυτόν χάριν εκείνων, ώς έ'πραξαν οί προφηται,
•οί άπόστολοι καί οί άγιοι, οίτινες πολλα^ώς καταδιωχθέντες καί τά
-πάνδεινα ύποστάντες έδέχθησαν καί αύτόν τόν θάνατον χάριν της πί-
•στεώς των* γ') Κα&ολική, τ. έ. ό χριστιανός πρέπει νά πιστεύη καί
?νά παραδέχεται πάσας τάς θρησκευτικάς άληθείας καί ούχί τινάς μεν
•νά παραδέχεται άλλας .δέ νά άποορίπτ·/), νά παραδέχεται λ. χ. τόν
'··€)εόν νά μή παραδέχεται όμως τόν Χριστόν ή τήν άθανασίαν της ψυχής
κλπ.* δ'^ Ενεργός καί ζώσα, τ. έ'. ό χριστιανός δέν πρέπει νά λέγ·/)
μόνον ότι πιστεύει νά ομιλη περί πίστεως καί νά άοκηται εις του;
λόγους μονον άλλά νά δεικνύτ) τήν πίστιν του καί δι' έργων διό καί ·>
.απόστολος Ιάκωβος λέγει οτι ή πίστις άνευ τών έ'ργων είναι νεκρά
. ί:(Ίακώβ. β', 14) καί ό Παύλος λέγει οτι ή πίστις πρέπει νά έκδηλου
ται διά τών έργων της άγάπης (Γαλ. ε, 6). Τάς ιδιότητας ταύτας '
έχουσα ή π.ίστις είναι άληθής καί ακλόνητος· διό καί παραβάλλεται
υπό τοΰ Σωτηρος πρός οίκίαν επί στερεοΰ έδάφους ωκοδομηαένην ή ο ε
•.ψευδής πίστις παραβάλλεται προς οίκίαν ώκοδομημένην έπί έδάφου;
έπισφαλοΰς καί εύκόλως καταρρέουσαν έκ της προσβολής τών άνέ^ω/
οιαί της βροχής ν(Ματθ. ζ', 24).

3. Ή άξια της πίστεως είναι μεγίστη καί άνευ αύτης, λέγει ό Παΰ-
"λος,άδύνατον νά άρέσκωμεν είς τόν θεόν (Έβρ. ια',6). Καί ό'ντως ή πίστ.ς

α') Φωτίζει καί διαμορφώνει τόν άνθρωπον καί καθιστή αύτόν ίκ*:-
-νόν νά όμοιωθη πρός τον Θεόν, τ. ε. νά έκπληρώσν) τόν προοοισμόν του.
ΤΙολύ δέ φωτίζεται, ·δ·.αμορφοΰται καί τελειοποιείται ό άνθρωπος διά
της πίστεως, δι' ής μανθάνει πάντα τά έξηγοΰντα τό αίνιγμα τοΰ αν-
θρωπίνου βίου. Τούναντίον, ό άπιστος εύρίσκεται έν τω σκότει άγνοών
•τόν άληθη προορισμόν του καί ζών ώς τά κτήνη βίον μόνον ύλικόν.

β') *Η.ϋικαποιεϊ καί εξημερώνει τόν άνθρωπον. Λέν δύναται τις νά
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είναι ηθικός, τ.έ'. πλήρης άγάπης, καί νά ά'ποβάλη την σκληρότητα καϊ:
άγριότητα ή διά της πίστεως είς τον θεόν καί τάς θρησκευτικάς άλη-
θείας. Διά τ*?ίς πίστεως ό άνθρωπος ενισχύεται είς τήν τήρησιν του ηθι-
κού νόμου καί ενθαρρύνεται έν τω άγώνι της αρετής· διά της πίστεως,
θριαμβεύει τό άγαθόν καί έπικρατεϊ ό ηθικός νόμος καί ηθικοποιείται σ
άνθρωπος καί ήξΚοινωνία. Τούναντίον διά τ-ης άπιστίας παραβαίνετα*.
6 ηθικός νόμος καί έπικρατεϊ ή κακία καί ή σκληρότης καί άγριότης-
Δ'-ά τούτο παρατηρείται ότι μετά της πίστεως ύπηρξεν ανέκαθεν συν-
δεδεμένη ή ηθική τών λαών καί οί λαοί οί άποβαλόντες την πίστιν συν-
απέβαλον καί τήν ήθικήν καί κατεστράφησαν, διότι ηθική άνευ πί-
στεως δέν δύναται νά νοηθη.

γ') Ενθαρρύνει καί παραμνθεΐ τόν άνθρωπον έν ταϊς δυσχερείαις
καί ταις θλίψεσιν αύτου. Ό πιστεύων είς τόν θεόν άναγκαίως περι-
μένει παρ' αύτοΰ βοήθειαν καί δέν ά-^οθαρρυνεται προ τών δυσχερειών
τοΰ βίου καί τ«*ν θλίψεων άλλά μετά θάρρους άγωνιζόμενος ύπερνικφ
καί τάς μεγίστας δυσκολίας καί παρέρχεται άβλαβώς καί τάς μεγίστας
θλίψεις. "Άν δέ πάθν) δυστύχημά τι δέχεται αγογγύστως αύτό, ώς τό
τέκνον τάς πατρικάς τιμωρίας, διότι πιστεύει οτι ούδέν γίνεται άνει>
της θελήσεως τοΰ θεοΰ. Διά της πίστεως δύναται τις νά άναδει/θη,
άληθής ήρως έν τω πλήρει θλίψεων τούτω Κόσμω. Τούναντίον, ό άπι-
στος άποθαρρυνόμενος άποδειλι^ /.αί ποό τών έλαχίστων πολλάκις
δυσχερειών·καί μαραίνεται καί πρό τών μικροτέρων θλίψεων καί κατα-
στρέφεται.

4. Πας χριστιανός οφείλει νά έ'χη τόν καλούμενον θρησκεντικόν
ζήλον ύπέρ της πίστεως του, τ. έ'. ού μόνον αύτός νά πιστεύη καί νά
καλλιεργνί τήν πίστιν του άλλά καί άλλους προς τοΰτο νά προτρέπη*
έν γένει δέ νά έπιδιώκη μέ πασαν θυσίαν τήν διάδοσιν καί τήν έπι-
κράτησιν της πίστεως του. Άλλ' ό ζήλος ούτος πρέπει νά είναι πάν- |
τοτε γνήσιος καί ειλικρινής συνοδευόμενος ύπό της πραότητος, της φι-
λανθρωπίας καί της ανεξικακίας. Τέλειον πρότυπον γνησίου θρησκευ-
τικού ζήλου ύπηρξεν αύτός ό Σωτήρ, όστις ήγωνίσθη νά διαδώση την
είς τόν άληθη Θεόν καί τάς όρθάς θρησκευτικάς δοξασίας πίστιν, ώς
πρόβατον έν^μέσω λύκων (Ματθ. ι', 16), μετ' άνεξικακίας καί πραό-
τητος καί τέλος έθυσίασε καί τήν ιδίαν αύτοΰ ζωήν υπέρ της διαδό- . |
σεως της πίστεως, δι' ης καί μόνον θά έσωζετο ό Κόσμος. ΆΓλλά και |



τους μαθητάς του ούτως έδίδαξεν είπών ότι τό πνεύμα της διδασκα-
λίας του $το φίλάνθρωπον καί άνεξίκακον (Λουκ. θ', 55) καί ότι τάς
'θρησκευτικάς άληθείας καί τήν πρός τόν θεόν πίστιν ώφειλον καί αύ-
-τοί μόνον διά του λόγου νά κηρύξωσι καί ουχί διά της βίας, δεχόμενοι
4ν άνάγκτ) καί πασαν κάκωσιν (Ματθ. ι', 16—31). Ωσαύτως γνήσιον
ζ-ηλον έδειξαν καί οί μαθηταί του Χρίστου εργασθέντες υπέρ της διαδό-
σεως της πίστεως μετ' αύταπαρνήσεως δντως καί αυτοθυσίας, κατά τό
-παράδειγμα καί τήν έντολήν του διδασκάλου των. Προσέτι γνήσιον ζη-
"λον εδειςαν καί πάντες οί άρχαΐοι χριστιανοί διαδώσαντες τήν πίστιν
Λυτών έν μέσω -φοβερών κακώσεων καί παντοειδών διωγμών διά μόνου
τοΰ κηρύγματος καί της πειθούς καί ούχί διά βίαιων μέσων, ούτε οτε
.άκόμη άφθονα τοιαύτα ήδύναντο νά μεταχειρισθώσιν.

Ουδέποτε δέ ό ζήλος πρέπει νά είναι νό&ος, ήτοι α') ψευδής καί
υποκριτικός, υπάρχων δηλ. μόνον είς τό χείλος καί ούχί έν "τη καρδία,
όποιος 3}το ό τών Φαρισαίων, οΐτινες περιηγον γην καί θάλασσαν ίνα
-ποιήσωνται ένα προσήλυτον άπλώς καί μόνον όπως έπιδεικνύωνται πρός
-τον λαόν (Ματθ. ε, 16 — 31)· β') τυφλός καί υπέρμετρος ήτοι φανα-
τικός, όποιον έδειξαν οί Μωαμεθανοί έπιβαλόντες τόν ίσλαμισμόν διά
τοΰ πυρός καί τοΰ σιδήρου. Καί έκ τών χριστιανών δέ τά όργανα τών
ίΠαππών, οί Δομινικανοί καί άλλοι μοναχοί της Δύσεως μετεχειρίσθη-
•σαν τήν βίαν καταδιώξαντες διά τών διαβοήτων μυστηρίων της Ίερας
Εξετάσεως πάντας τους άντιφρονοΰντας. Καί άλλοι δέ τίνες χριστιανοί
-τών μέσων αιώνων έδειξαν φανατικόν ζηλον παρά τό πνεΰμα τοΰ Ευαγ-
γελίου.

5. Εναντίον τη πίστει είναι ή άπιστία, τ. έ. τό νά ζηττ) τις διά
•σοφιστικών συλλογισμών νά απόδειξη προφορικώς ή εγγράφως ψευδείς
-τάς θρησκευτικάς άληθείας ή καί τό νά ζί) βίον ολως άντικείμενον τη
πίστει, -καί αν διά λόγων δέν άρνηται αύτήν. Άλλ' έκτος τών ολως
.άπιστων ύπάρχουσι καί τίνες έχοντες άτελ'η καί πεπλανημένην πίστιν.
Τοιούτοι είναι α') οί εϊδωλολάτραι, ήτοι οί ψευδείς θεούς πιστεύοντες·
-β') οI έπιπολαίως ελευ&εριάζοντες, τ", έ. οί θέλοντες νά δεικνύωσιν ότι
<$ίΐβέν σκέπτονται περί τών θρησκευτικών πραγμάτων έλευθέρως καί
^άνεύ προκαταληψεως' ούτοι έπιπολαίως κρίνοντες άλλας μέν θρησκευ-
τικάς-διδασκαλίας παραδέχονται άλλας δέ άπορρίπτουσιν. Ή τοιαύτη
Επιπόλαια κρίσις βλάπτει καί αυτούς καί τους άλλους· γ') οί δειαι-
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δαίμονες, τ. έ. οί πιστεύοντες είς τυχαία γεγονότα (συνάντησιν προσώ-
που τινός, βοήν τών ώτων, φωνήν πτηνου) η είς τύπους προσευχών*
(μαγι/.άς προσευχάς, εξορκισμούς) ή είς φυσικά φαινόμενα (εκλειψιν·
σελήνης, ηλίου, βροντήν, άστραπήν) καί θεωροΰντες ταύτα ώς έκδήλω-
σιν της θελήσεως τοΰ Θεου. Ή δεισιδαιμονία είναι αποτέλεσμα άμα-·
θείας ή διεστραμμένης διδασκαλίας καί βλάπτει τον άνθρωπον, διότι ,
μολύνει τήν πίστιν διά της άναμείξεως μετ' αύτης όλως ασχέτων πρα-
γμάτων, διαστρέφει τό ήθος τοΰ ανθρώπου διά της πρός τόν ηθικόν νό-
μον αντιφάσεως αύτης καί άφαιρεΐ άπ' αύτοΰ τήν εύδαιάονίαν διά τών-
ρ.αταίων καί άβασίμων φόβων ους εμβάλλει καί δι' ών γελοιοποιείται,
πόλλάκ.ς ό άνθρωπος.

Άπό τών παρεκτροπών τούτων τ·ης πίστεως σώζεται ό χριστιανός.:
μελετών τήν άγ. Γραφήν καί παρακολουθών τήν περί πίστεως όρθήν-
διδασκαλίαν τών λειτουργών της Εκκλησίας καί τοΰ Σχολείου.

'Μρωτ. Τί είναι πίστις πρός τόν θεόν; διατί όφείλομεν να πιατένωμεν εις-
τόν Θεόν; τίνες παραδέχονται τήν πίστιν καί τίνες αρνούνται αυτήν; ποία πρέπει*
να είναι ή άλη&ής πίστις; τις ή αξία της πίστεως καί τίνα τά αποτελέσματα αύ—
της ; μετά ποίου ζήλου πρέπει νά καλλιεργήται ή πίστις ; τίνα είναι τά εναντία·-
τή πίατει και πως οφζόμε&α άπό τούτων ;

§ 16. Αγάπη προς τόν θεόν.

1. Ή άφοσίωσις ήμών πρός τόν θεόν καί ή υποταγή «που θέλημα—
τος ήμών είς τό θέλημα αύτοΰ λέγεται άγάπη. Τόν θεόν όφείλομεν νά~
άναπώμεν καί ώς δημιουργόν, προνοητήν καί κύριον ήμών άλλά κυ-
ρίως ώς πηγήν παντός άγαθοΰ,. καλοΰ καί άληθοΰς, ήτοι ώς τέλειον ον
(Ματθ. ε, 48 καί Ιακώβ. 16, 17), άξιον πάσης άγάπης καί παντός,
σεβασμοΰ, διότι ούδέν άλλο ον, οσον δήποτε τέλειον καί εύεργετικόν
ήμΐν.καί άν είναι, δύναται, έστω καί πόρρωθεν, νά έξισωθη πρός τόν*
Θεόν κατά τήν τελειότητα καί τήν πρός ήμας εύεργετικήν έπίδρασιν.
Διό ή άγ. Γραφή λέγει «Αυτή εστίν ή πρώτη καί μεγάλη εντολής
αγαπήσεις Κύριον τόν θεόν σου έν ολη τΐί καρδί<£ σου καί έν ολη τ|ίΓ.
ψυχν) σου καί έν ολη τί) διανοί<£ σου» (Ματθ. κβ', 37), ητοι δι* όλων»
τών πνευματικών δυνάμεών σου. Διά τνίς άγάπης ταύνης ένούμενοΐ-
μετά τοΰ θεου (Α' Ίωάν. δ', 16) καί ούτω γινόμενοι κοινωνοί τοϋ α-
πείρου καί τελείου αγαθού εύρίσκομεν τήν τελείαν εύδαιμονίαν καί^μα—



καριότητα ήμών, ήν ούδέ τά μεγαλύτερα υλικά (επίγεια) άγαθά δύ-
νανται νά παράσχωσιν ήμΐν.

2. "Ινα ή πρός τόν Θεόν άγάπη είναι άληθής πρέπει νά είναι α )
ειλικρινής, τ. έ'. άληθές αίσθημα έν τή καρδία ήμών πραγματικώς έν » -
πάρχον καί ούχί έπίδειξις άγάπης*

β') καθαρά, τ.έ. νά ύπάοχη έν ήμΐν ενεκα της τελειότητος του Θεου
άδόλως και ούχί ενεκα ίδιοτελείας ή συμφέροντος, έφ' οσον δηλ. μό-
νον λαμβάνομεν η έλπίζομεν παρά του Θεου άγαθά*

γ ') Υιική, τ. έ. τρυφερά καί άπηλλαγμένη φόβου, οποία αρμόζει είς
υιούς πρός πατέρα, ήτοι πρέπει νά άγαπώμεν τόν Θεόν διότι είναι
άξιος άγάπης καί όχι διότι φοβούμεθα τήν τιμωρίαν του* « Ό φόβος ούκ
έστιν έν τνί άγάπη, άλλ' ή τελεία άγάπη έξω βάλλει τόν φόβον, ό δέ
φοβούμενος ού τετελείωται έ« τη άγάπη» (Α' Ίωάν. δ', 18)*

δ') Ανωτέρα πάσης άλλης άγάπης, διότι καί ό Θεός είναι τό άνώ-
^ τατον καί τελειότατον όν, υπέρ δ ουδείς όρθοφρονών δύναται νά άγα-
πήση άλλο ον.Διό ή άγ.Γραφή λέγει «Αγαπήσεις τόν Θεόν σου έν ολη
τη καρδία σου καί έν ολη τνί ψυχ^ σου καί έν ολη τη διανοία σου».

ε) Ενεργός καί ζώσα, τ. έ. να δε ικνύεται δι' έργων, μή περιορι-^
ζομένων ήμών μόνον είς λόγους. Διό ό Ιωάννης λέγε· «Τεκνία μου,
μή άγαπώμεν λόγω μηδέ γλώσση άλλ' έργω καί άληθεία» (Α' Ίωάν.

γ', 18).

ς') Στα'&ερά καί καρτερική, τ.έ. νά μή διαμένη έν ήμΐν πρός και-
ρόν άλλά νά έπικοατΫ5 πάντοτε έν τώ βίω ήμών καί έν αύταϊς έτι ταΐς
μεγίσταις δυσχερείαις. Τοιαύτη ύπηρςεν ή άγάπη του Χρίστου, έμμεί-
ναντος μέχρι θανάτου άγογγύστως είς τό θέλημα του Θεου καί σταυ-
ρωθέντος ύπερ ήμών, καί τών Αποστόλων, ων τήν άγάπην πάνυ έκ-
φραστικώς εικονίζει ό Παύλος λέγων «Τις ήμας χωρίσει άπό της άγά-
πης τοϋ Χριστοΰ; θλϊψις ή στενοχώρια ή διωγμός ή λιμός ή γυμνότης ή
κίνδυνος η μάχαιρα;... άλλ' έν τούτοις πασιν ύπερ.νικώμεν διά τοϋ ά-
γάπήσαντος ήμας. Πέπεισμαι γάρ ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή ού'τε
άγγελοι ουτε άρχαί ουτε δυνάμεις ουτε ένεστώτα οΰτε μέλλοντα
ουτε ύψωμα ουτε βάθος ουτε τις κτίσις ετέρα δυνήσεται ήμας χωρίσαι
άπδ τ$ς άγάπης τοΰ θεοΰ της έν Χριστώ Ίησοΰ» ('Ρωμ. η', 35).

3. Εναντία τν| πρός τόν θεόν άγάπη είναι ή άδιαφορία πρός τόν
θεόν, τ. έ. ή κατάστασις εκείνων οίτινες δέν θέλουσι νά ύποτάξωσι
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τδ θέλημα αυτών εις το του θεου θέλημα αλλά πράττουσιν ο*τι αυ-
τοί Θέλουσιν αδιαφορούντες προς τδ Θέλημα του Θεου. Ουτοί δέν άγα-
πώσι τον Θεδν άλλ'ώς μόνον νόμον έν τω βίιο αυτών εχουσι νο συμ-
φέρον καί το εγώ. Χάριν αύτών καί τδ κακδν ευχαρίστως πράττουσιν
ούτοι όταν είναι βέβαιοι οτι δέν θα φωραθώσι καί δεν θά τιμωρηθώσι.
Μείζων βαθμδς της τοιαύτης αδιαφορίας του άνθρωπου προς τον θέδν
θά ητ.ο αποστροφή η καΐ μίσος κατ' αύτοΰ. Αλλά τοιαύτη κατάστα-
σις, άν ύπάρχτ],- είναι σπανιωτάτη χαρακτηρίζουσα τους τελείως πε-
πωρωμένους την συνείδησιν.

4. Ή κατάστασις ,αυτη της αδιαφορίας καί τν}ς Αποστροφής, ητις
είναι φοβερά παρεκτροπή άπδ τ*?|ς αγάπης, αγει τον ανθρωπον εις την
δυστυχίαν, διότι μακράν του Θεου, τ-?5ς πηγής πάσης ευδαιμονίας, ό
άνθρωπος δέν δύναται έπ' ούδενί λόγω νά εύδαιμονγ). Μόνον εν τη μετά
του Θεου ένώσει ικανοποιείται η ψυχη τοΰ ανθρώπου καί ευρίσκει ού-
τος την πραγματικην εύτυχίαν. Τα ανθρώπινα αγαθά, μάταια οντα
καί άβέβαια, είναι καθ' έαυτά ανίσχυρα νά καταστησωσι τον ανθρωπον
πραγματικώς ευτυχή.Άπδ τών παρεκτροπών τούτων της αγάπης σωζό-
μεθα καλλιεργοΰντες την προς τδν Θεόν άγάπην διά της μελέτης της άγ .<
Γραφής, δι' ακροάσεως του θείου λόγου, νουθετούμενοι ύπδ τών καθημε-
ρινών δυστυχημάτων είς & περιπίπτουσιν οί μη άγαπώντες τδν θεδν κλπ.

Έρωτ. ΤΙ είναι αγάπη προς τον Θεόν ; Δια τί κυρίως όφείλομεν άγαπω-
μεν τον θεόν ; Τί κερδίζομεν εκ της αγάπης ταύτης ; Ποία αγάπη είναι άλη&ής ;
Τίνα είναι τά εναντία τβ προς τον Θεόν αγάπη ; Τις ή βλάβη ημών από της αδια-
φορίας και τοΰ μίσους και πως οζόμεί άπ' αυτών ;

§ 17. Έληΐί; «ρός τον θεόν.

1. "Οταν πράτττ) τις τδ άγαθδν^^ποοσδοκ^ βεβαίως άνταμοιβην
παρά τοΰ παναγάθου πατρός Θεοΰ/Η προσδοκία αΰτη, ότι ό περί ημών
προνοών Θεός θά άνταμείψτ) την άρετην ημών, λέγεται έλπϊς προς τον
Θεόν. Καί προνοεί μέν διότι είναι φιλόστοργος πατήρ καί προνοητης
ημών προστατεύει δέ ήμας διότι γνωρίζει τάς άνάγκας ημών ώς παν-
τογνώστης καί δύναται νά βοηθ-ρ ήμας ώς παντοδύναμος καί θέλει νά
βοηθνί ημδές ώς πανάγαθος. Είς τδν θεδν όφείλομεν νά έλπίζωμεν δι'
ους λόγους όφείλομεν καί νά πιστεύωμεν είς αυτόν (§ 15), διότι δηλ.
θά ητομωρόν νά παραδεχθώμεν οτι ό θεός δημιουργησας τδν αίνθρωπον
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«φ·ϊ}κεν αυτόν είς την τύχην του ούδόλως προνοών πεοί αύτου, ώς είναι
ψ,ώοαν νά παραδεχθώμεν οτι οί γονείς δεν μεριμνώσι και δεν προνοουσι
ττερί των τέκνων των γ» οί ίδιοκτηται περί τών κτημάτων αυτών άλλ'
:?άφηνουσιν αυτά χ—ροστάτευτα. Μόνον δε ό άπιστος δεν δύναται νά έλ-
:πίζγι είς τον Θεον.

Το κάθηκον τόμων τούτο, την προς τον Θεόν ελπίδα, ένισχύομεν
αναλογιζόμενοι τά απειρα αγαθά άτινα εχομεν παρά του Θεου. *Έχο-
^εν δέ ανάγκην νά ένισχύωμεν την ελπίδα και νά καλλιεργβμεν αύτην,
-διότι αΰτη χρησιμεύει γι μι ν και πάντοτε μεν ίδίως θ[/.ως έν ταις θλί-
ψε σι και ταΐς δυστυχίαις του βίου ημών, έν αΐς μόνη αυτή έπι^έε1
φάλσαμον είς την πάσχουσαν καρδίαν ημών και ανακουφίζει η[χας έμ-
-πνέουσα καρτερίαν και ύπομονην, Μόνον οί έλπίζοντες είς τον Θεόν, τ.ε.
-οί παραδεχόμενοι οτι 6 Θεός και" άν ενίοτε δοκιμάζει ημας πάντως
Όμως και θέλει και δύναται νά σώσν) ημας, ύπομένουσι και σώζονται
: "Τούναντίον δέ οί μη έλπίζυντες, έπειδη θεωροΰσιν εαυτούς ολως εγ-
καταλελειμμένους, καταλαμβάνονται ύπό της απελπισίας και κατα-
στρέφονται. "Ο&εν δφείλομεν νά ελπίζωμεν πάντοτε εις τον Θεόν.
2. "Ινα η έλπίς προς τον Θεον είναι άλτ]θγ]ς πρέπει νά είναι
' α') Λογική, τ. έ'. δέν πρέπει νά προσδοκώμεν παρά τοϋ.Θεου παρά-
λογα, άνάρμοσ'* αύτω και μωρά πράγματα η έν γένει δ,τι ημείς έπι-
Όυμουμεν (πλοϋτον, δόξ αν κλπ.), διότι ταΰτα δυνατόν νά μη είναι
•συμφέροντα ημΐν, άλλά πρέπει έ'κπληρουντες πρώτοι ήμεΐς οσα όφεί-
ΐλομεν τω Θεώ νά έλπίζωμεν παο αύτου άγαθά ευχόμενοι νά γίνεται
πάντοτε τό θέλημα αύτου (Ματθ. κς-'> 39)*

β') Στα&ερά καΐ καρτερική, τ. έ'. πρέπει νά έλπίζωμεν πάντοτε και
νά έμμένωμεν έν ,τη έλπίδι και νά μη άπελπιζώμεθα, και προ οίων δη-
^οτε δυσχερειών αν εύρεθώμεν, και, ίδίως έν ταϊς θλίψεσι και τοις κιν-
δύνοις, όποτε πασα άλλη άνθρωπίννι έλπίς έγκαταλέίπει ημας, Διό και
-η άγ. Γοαφη λέγει «Αιτείτε και δοθησεται ύμΐν ζητείτε και εύρη-
«τετε* -κρούετε καΐ άνοιγησεται ύμιν» (Ματ θ. ζ', 7). Το ιαύτην έλπίδα
είχαν οί αρχαίοι χριστιανοί έν τοις μακροϊς και άπανθρωποτάτοις διω-
γμοΐς ύπό των εθνικών 'Ρωμαίων. -

3. Εναντία καΐ ασυμβίβαστα προς την χριστιανικην ταύτην έλ-
πίδα είναι

' α') *Η δεισιδαίμων έλπϊς προς τον Θεόν, ην έ'χουσιν οί ζηταυντες



πχρ' αύτοΰ τήν διά θαύματουργίας εκπλήρωσαν παραλόγων επιθυμιών*-
Τοιούτοι, λ. χ. είναι οί φαΰλοι, οί κακούργοι, οί άνόητοι οί νομίζοντες;
οτι ό θεός είναι δυνατόν νά έκτελ-$ τάς φαύλους καί άνοήτους έπι—
θυμίας αύτών, οΐον νά δώση χρήματα, νά-βοηθήση την κλοπην καί-
τόν φόνον, νά τιμωρήση τινά διά θαύματος, νά δώσ-ρ τήν νίκην έν μο-
νομαχία ί κλπ. (Πρβλ. § 23,3). '
β') Ή υπέρμετρος πεποίΰησις είς τήν άν&ροοπίνην βοή&ειαν καί είς-.
ΰλικά αγαθά, διότι οί άνθρωποι είς ους έλπίζομεν πολλάκις διαψεύδουσΐ-
τάς έλπ ίδα-. ήμών ούδέ δύνανται πάντοτε καί θέλοντες νά σώζωσ'.ν»
ήμας. Διό καί ή άγ". Γραφή λέγει αΜή πεποίθατε έπ* άρχοντας, έπί^
υιούς ανθρώπων, οΐς ούκ έστι σωτηρία (=θί τίνες δέν δύνανται, νά σω-
ζωσι)» (Ψαλμ. ρμε, 3). Άλλά καί τά ύλ.κά άγαθά ήμών ούδεμίαν-»
άσφάλειαν δύνανται νά παρέχωσιν ήμϊν, διότι ό σήμερον πλούσιος αυ-
ριον ευρίσκεται πτωχός, ώς 6 Ίώβ, ή νεκρός, ώς ό πλούσιος έκεΐνος τόΟ-
Εύαγγελίου (Λουκ. ιβ', 19), όστις άπέθανεν έν μέσ<ρ τών έλπίδων-
άσφαλεστάτης κατ' αύτόν εύτυχίας ! Μόνον λοιπόν είς τόν Θεόν πρεπεί-
νά έλπίζωμεν τά δέ υλικά ήμών άγαθά νά μή παραμελώμεν βεβαίως^
άλλ' δμως νά μή θεωρώμεν ώς σκοπόν της ευδαιμονίας ήμών άλλ* ώς.
μέσα τοΰ βίου καί νά μή έπιδιώκωμεν μέν αύτά άλλά νά άναλογιζώ
μεθα πάντοτε τόν Θεόν, άφ'ου καί μόνου τά πάντ.α έξαρτώνται. Διό
άγ. Γραφή λέγει «Τοις πλουσίοις παράγγελλε μή ήλπικέναι έπί πλού--
του άδηλότητι άλλ' έν τω Θεώ...» (Α' Τι μ. στ', 17).

γ') 'Υϋ'παντελής απελπισία„ $τις προερχομένη είτε έζ αγνοίας είτετ
έκ κακής θρησκευτικής διδασκαλίας, ειτε έκ φαύλου καί άσωτου βίου ·
απομακρύνει έντελώς τόν άνθρωπον άπό τοΰ Θεοΰ, φθείρει καί κατα-
στρέφει καί σώμα καί ψυχήν αύτοϋ, φυγαδεύει άπ' αΰτϋΟ τήν άνάπαυ—
σιν καί τήν είρήνην, πληροί αύτόν βασάνων καί τέλος καθιστή αυτόν·
δυστυχή πολλάκις οδηγούσα είς τήν τελείαν άπόγνωσιν καί είς τήν··
αύτοκτονίαν, τό άποτρόπαιον τούτο κακούργημα (§ 32,2).

Ί ι>τ. Τί λέγεται λπίς; διά τί όφείλομεν νά έλπίζωμεν είς τόν θεόν; ποία-
πρέπει νά είναι ή άλη&ής έλπίς; τ ίνα είναι τά εναντία ελπίδι χαί 'ττον άγονοι,
τόν· άνΦρωπον ταϋτα;

§ 18. Κι όέβει ιι λατοεία.

" Μ

1. *Η ενωσις τ-ίίς πίστεως, αγάπης καί έλπίδός άποτελεϊ την εύ—-
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σέ£ειαν του άνθρώπου. Ευσέβεια λοιπόν είναι τό έχειν άκλόνητον πίστιν
| είς τόν Θέόν, τό άγαπαν αύτόν πραγματικώς καί τό έλπίζειν είς αύτόν.
■ β "Οθεν ή εύσέβεια περιλαμβάνει τά τρία ταύτα, πίστιν, άγάπην, έλ-
πίδα, στηρίζεται ομως κυρίως είς τήν άγάπην, ήτις προϋποθέτει μέν
" πίστιν, διότι ό μή πιστεύων είς τόν Θεόν δέν δύναται ν* άγαπ^ί αύ-
•: τον, συνεπάγεται δέ καί τήν ελπίδα, διότι ό άγ απών περιμένει άντα-
ρπόδοσιν είς τήν αγάπη ν καί άνταμοιβήν παρά τοϋ άγαπωμενου πανα-
γάθου πατρός. Έν τη τελείς εύσεβεία δέν πρέπει νά ύπάρχη φόβος
; άλλά τούτον αντικαθιστά ή άγάπη· α Ή τελεία αγάπη έξω βάλλει τόν
φόβο ν» (Ίωάν. δ', 18). Τήν εύσέβειαν ήμών πρός τόν Θεόν πρέπει νά
«δβικ'νύωμεν διαρκώς καθ' όλον τόν βίον ήμών νά φανερώνωμεν δ' αύτήν
| δι' άγαθών πράξεων και έν γένει δι' ένχρέτου βίου. Ό έχων εύσέβειαν
^ λέγεται εύσεβής, τούναντίον δέ άσεβης.

^ ; 2. "Οταν τήν πρός τόν Θεόν εύσέβειαν ήμών δεικνύωμεν διά λόγων
η σχημάτων η εξωτερικών κινήσεων τότε άποτελεΐται ή λατρεία. Λα-
τρεία όέ είναι ή έξωτερίκενσις τής εύσεβείας ήμών. Πασα δ' άλλη λα-
ρεία μή στηριζομένη είς τήν εύσέβειαν είναι υποκριτική. Ή λατρεία"
δέν είναι άνάγκη νά γίνεται πάντοτε άλλά καθ' ώρισμένους καιρούς
καί τόπους (§19 καί 20). Τόν Θεόν λοιπόν λατρεύομεν οταν έχφοά-
ζωμεν τήν έσωτεοικήν ήμών εύσέβειαν καί διά λόγων. Ό διάλογος δέ
ρυτος της ψυχής προς τον Θεόν είναι ή προσευχή.

Έρωτ. Τί καλείται ευσέβεια; που κυρίως στηρίζεται ή ευσέβεια; είναι ώρι-
ο μένος δ χρόνος και δ τόπος τής ε οεβείας; ποιος λέγεται ευσεβής και ποίος ασε-
βής; τί αποτελεί τήν λατρείαν και πότε λατρεύομεν τόν θεόν; τις ή σχέοις τής
ευσεβείάς και λατρείας;

§ 19. ΙΙροΟεν^ί'ι.

1. Ή πρός τόν Θεόν διά λέξεων έκδήλωσις της εύσεβείας ημών,
^τοι ό πρός'τον θεόν εύσεβής διάλογος ήμών, λέγεται προσευχή. Ή
προσευχή είναι ό σπουδαιότερος τύπος της λατρείας καί είς άύτήν κυ—

ρίως συγκεντρουται ή λατρεία1. Είναι δέ αΰτη ή .ευγενεστέρα καί ύψη~

- · " - ---

Γν

Λιότι και άλλοι τύποι τής λατρείας ύπάρ/ουσιν* οίον ή προσο/ή πρό τ<ον
το σημείον τοΰ Σταυρόν, ό σεβασμός πρός τά θεία, ή μετάβασις εϊς τους:
γιους, ή προσφορά δώρων κλπ.



^λοτέρα πραξις τοΰ άνθρωπου, διότι δί' αύτης έξυψούμενος ό. άνθρωπος
Λπο τοΰ ύλικοΰ καί φθαρτοΰ κόσμου φθάνει μέχρι του υψίστου θεου
και ομιλεί μετ' αύτοΰ· αν δέ μεγάλη απαιτείται προσοχή οταν ομιλώ-
μεν μετά τίνος σπουδαίου προσώπου (βασιλέως, ύπουργοΰ κλπ.) πολύ
μεγαλυτέρα βεβαίως άπαιτεΐται όταν όμιλώμεν μετά του θεοΰ.

2. Ή προσευχή είναι προσευχή αιτήσεως οταν ζητώμεν παρά τοΰ
Θεοΰ ο,τι ελλείπει ήμΐν, προσευχή μετανοίας όταν έκφράζωμεν τω θεώ
μεταμέλειαν δια τά άμαρτήματά μας καί ζητωμεν την συγχώρησιν
αυτών, προσευχή δοξολογίας οταν ύμνωμεν την δόξαν και τό μεγα-
λείον τοΰ Θεοΰ και προσευχή ευχαριστίας οταν εύχαριστώμεν αύτδν
δι' οσα άγαθά έλάβομεν παρ' αύτοΰ. .

3. Ή προσευχή είναι αναγκαία καί πρέπει νά γίνεται ουχί ίνα
καταστήσωμεν τω Θεω γνωστά εκείνα ών χρείαν εχομεν, διότι ταΰτα
ό θεός ώς παντογνώστης γνωρίζει κάλλιον ήμών (Ματθ. <-', 8), ούδέ
διότι ό Θεός εχεν ανάγκην τών εύχών ημών αλλά δια τους έξης λόγους"

α') Διότι είναι αναγκαία εκδήλωσις της ενσεβείας ημών ."Οπως δηλ.
ό αίσθανόμενος έν τν) καρδί<κ του συναίσθημά τι εύχάριστον η δυσάρε-
-στον επιθυμεί νά έκφράσγι αυτό προς άλλους ουτω καί ό εύσεβης αι-
σθάνεται την ανάγκην νά έκφράσν) προς τον Θεόν τό την καρδίαν του
καταπλημμυροΰν αίσθημ,α της εύσεβείας* είναι λοιπόν φυσικόν νά προσ-
εύχεται 6 εύτεβής άνθρωπος καί τόσον στενώς συνδέεται η προσευχή
μετά της εύσεβείας ώστε τό μή προσεύχεσθαι δικαίως δύναται νά
'θεωρηθνί ώς ελλειψις εύσεβείας. "Οθεν ό ευσεβής χριστιανός εχων ανάγ-
κην τινός Ικετεύει περί τούτου τόν θεόν, λαμβάνων αύτό ευχαριστεί
αύτόν,. μετανοών δι' αμάρτημα του προσέρχεται τω θεώ καί ζητεί
συγχώρησιν, βλέπων" την άομονίαν τοΰ" σύμπαντος καί θαυμάζων τό
μεγαλείο ν τοΰ Θεοΰ δοξολογεί αύτόν κλπ.

β') Διότι ή προσευχή επιδρά επί της ενσεβείας ημών καί ζωογονεί
■αϋτήν, διότι δηλ. τό προσεύχεσθαι καθιστή ήμας εύσεβεστέρους. Καί
-δντως πολλοί προσευχόμενο·- αισθάνονται πολλάκις άναζωογονούμενα
τά θρησκευτικά συναισθήματά τών καί έν ω ήρχισαν ψυχροί έτελείω-
σαν θερμοί τήν προσευχήν των.

γ') Διότι ή προσευχή προσεγγίζουσα ήμας τω θεώ εξαγνίζει ημάς
.και εμπνέει, άποστροφήν προς τήν άμαρτίαν άγάπην δέ προς τό άγα-
Γθόν καί



δ') Διότι στηρίζει την ενσέβειαν τών περί ημάς, οιτινες βλέποντες,
ημ&ς προσευχομένους παρακινούνται και αυτοί είς προσευχών και γί-
νονται ευσεβέστεροι. Δια ταύτα και η άγ. Γραφή προτρέπει ημας είς
την προσευχην λέγουσα β Αγρυπνείτε και προσεύχεσθε» (Μάοκ.ιγ' 33)
και α Τη προσευχή προσκαρτερεΐτε» (Κολοσ. δ', 2).

4. "Ινα η προσευχή έ'χη άξίαν και άποβαίνη εύπρό^δεκτος τω Θεώ-
πρέπει νά γίνεται α') μετά προσοχής, δεν πρέπει δηλ. προσευ/όμενοι
νά φλυαρώμεν* απλώς προφέρο^τες τάς λέξεις της προσευχής χωρίς ν*
έννοώμεν οσα λέγομεν και χωρίς νά προσέχωμεν είς αύτά, διότι τοι-
αύτη προσευχή είναι εμπαιγμός προς τον Θεόν."Αν δέ τις ομιλών ποός.
βασιλέα η όελλο σπουδαϊον πρόσωπον συγκεντρώνει ολην την προσο-
χην του πολύ περισσότερον βεβαίως πρεπεί' νά συγκεντρώνωμεν. την
ποοσοχην μας όταν συνδιαλεγώμεθα προς τον Θεόν.

β') Μετά καϋ-αράς καρδίας, τ. έ'. προκειμένου νά προσευχηθώ.αεν-
πρέπει νά άποβάλωμεν από της καρδίας ημών παν μϊσος και πατκν
κακίαν κατά τών αδελφών ημών (Μάρκ. ια', 25), διότι άλλως ό Θεός
γνωρίζων την κακίαν ημών δέν δέχεται την προσευχην μας. Τοΰτο δι-
δάσκει και η άγ. Γραφνι έν τη Κυριακή προσευχή λέγουσα «Και άφες.
νίμΐν τά όφειληματα (τά παραπτώματα) ημών, ώς και ήαεϊς άφίευιεν
(ύποσχόμεθα νά άφηνωμεν) τοις όφειλέταις ημών (τοις ώμαρτησασιν
ημΐν)» (Ματθ. ς-', 12) και έν τη παραβολή του άσπλάγχνου δούλου
(Μάτθ. ιη 28), όστις καίπερ συγχωρηθείς ύπό του Κυρίου του αυτός,
δέν συνεχώρησε τόν σύνδουλόν του κλπ.

γ') Μετά πλήρους πεποι&ήσεως προς τόν Θεόν, τ.ε. ποοσευχόμεναί-
πρέπει νά Ιχωμεν άκράδαντον πεποίθησιν είς τόν Θεόν οτι και δύνα-
ται και θέλει ' νά άκούση την προσευχην μας. Διό πρέπει νά εύχώ{/.εθα
νά γίνεται το θέλημα αύτου και όχι τό ίδικόν μας (Ματθ. κς'39)' και
δ') Ανευ επιδείξεως, ούχί δηλ. οπω; φανώμεν τοις άνθρωποις, ώς
εποάττον οί Φαρισαιοι (Ματθ. ς·', 5), διότι τότε ούδεμίαν έ'χει άξίαν,.
αλλά κατ* ιδίαν (Ματθ. ς-', 6). Και δύναται μεν ή,προσευχτι νά γίνεται
^πανταχού και πάντοτε και μάλιστα νοεοώς, διότι ό Θεός είναι παντα-
χού παρών, κυρίως όμως ό χριστιανός προσεύχεται έν τω οΓκω του και-

1. Ματθ. ς*', 7 « Προσευχόμενοι οε μή βαττολογήσητε ωτπερ οί έθνιχοί. ..»·-
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-έν ώρισμέναις σχεδόν ώραις, τί| πρωί<χ, τγί έσπέρα, προ τοΰ .φαγητού
καί μέτ' αυτό κλπ.

Την οΰτω γενομένην προσευχήν καί δέχεται καί εκτελεί ό θεός
ώς ευσπλαγχνος και παντοδύναμος, πα,σαν δ' άλλη ν τοιαύτην απορ-
ρίπτει.

'Κοωτ. Τί είναι προσευχή ; Τις ή αξία τής προαέυχης ; Πόσων ειδών είναι
ή προσευχή ; Δια τί είναι ανάγκη να γίνεται ή προσευχή ; Πώς πρέπει να γίνεται
ή προσευχή ϊνα εχη άξίαν

2 '20. "II κοιν.η λατυείυ.

1. Ή έξωτερίκευσις τ'7)ς εύσεβείας ήμών ειτε διά λόγων (προσευ-
χές) είτε διά σχημάτων ή σημείων ή κινήσεων κλπ. (§18, 2 καί 19)
καλείται λατρεία, ής σπουδαιότερος, τύπος είνα: ή προσευχή (§ 19).
Κυρίως όμως λατρεύομεν τόν Θεόν

οταν πολλ

οί όμου άνθρωποι προσευ- Γ
χωμεθα άπό κοινού προσερχόμενοι είς ώρισμένους πρός τοΰτο τόπους,,
τους ναούς. Ή τοιαύτη κοινή ήμών έν τοις ναοΐς προσευχή είναι ή κυ -
ρίως λατρεία τών χριστιανών. Ό χριστιανός λοιπόν'ού μόνον κατ'ιδίαν
πρέπει νά προσεύχεται άλλα καί δημοσία μετ' άλλων έν τοις νάοΐς (η
έν άνάγκγι καί άλλαχοΰ), ήτοι νά λατρεύει καί δημοσία τόν Θεόν. Ή ]
τοιαύτη λατρεία τών χριστιανών είναι άναγκαία νά γίνεται έν τοις |
ναοΐς (έν ανάγκη δέ καί άλλαχου, οίον έν ταΐς λιτανείαις κλπ.), διότι |
οί ναοί καί ό έν αύτοΐς ιερός διάκοσμος καί έν γένει τό περιβάλλον έκεΤ |
συντείνει είς θερρ-οτέραν προσευχήν, διότι έπιδρα έπ* άλλήλους τό τών |
συμπροσευχορ,ένων παράδειγμα, διότι αναπτύσσεται αδελφικός τις σύν- Ί
δεσμός τών ανθρώπων, διότι δίδεται άφορμή κατά τήν λατρείαν ταύ
την νά άναπτυχθνί ενώπιον πολλών ομου ό θειος λόγος δι' αναγνώσεως,
ή έρμηνείζς τ-ης άγ. Γραφής κλπ. Ένί δέ λόγω ή λατρεία αύτη εί .
ναι άναγκαία, διότι στηρίζει τήν εύσέβειαν ήμών καί άμέσως καί έμ~
μέσως διά της επιδράσεως τοϋ παραδείγματος τών άλλων καί παρακι-
νούσα ήμας είς εύσεβη άμιλλαν παρέχει ήμιν άφθονα τά μέσα τ*7,ς
εύδαιμονίας.

2. Διά τήν λατρείαν κυρίως κατά δεύτερον δέ λόγον διά τήν άπό
-της εργασίας άνάπαυσιν του τε σώματος καί του πνεύματος ήμών η |

Εκκλησία καθιέρωσεν ώρισμένας τινάς ήρ,έρας, τάς καλουρ-ένας έορ- \
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τάς1. Κατ* αύτάς ό χριστιανός οφείλει

α ) Νά χαταπαντ] τάς αυνή&εις βιρποριοτικάς εργασίας τον καί να
^αναπαύεται από τών κόπων αύτου, διότι καί τό σώμα καί τό πνεύμα
^εχουσιν ανάγκην τοιαύτης αναπαύσεως προς αποφυγήν κάταπτώσεως
τών δυνάμεων του άνθρωπου. Μόνον δέ έργάσίαι επείγουσα.! καί άνα-
-πόφευκτοι η χάριν φιλανθρωπικού σκοπού γινόμεναι έπιτοέπονται κατά
τάς έορτάς, οπερ καί αυτός ό Σωτήρ έδίδαξεν είπών «Ούχ ό άνθρω-
πος εγένετο δια τό Σάββατον άλλα τό Σάββατον δια τόν. άνθοωπον
.«(Μάοκ. β', 27). Άλλα καί ή'λενξε τους Ιουδαίους ό Σωτήρ δια τήν
-σχολαστικήν τήρησιν της αργίας κατά τάς έορτάς είπών α'Τποκριτα,
••έκαστος υμών τώ Σαββάτω ού λύει τον βοΰν . αύτου ή τόν δνον από τν;ς
'φάτνης καί άπαγαγών ποτίζει;...» ('Λουκ. ιγ', 1 5). Πρέπει ομως νά
-προσέχωμεν όπως μή κάμνωμεν κατάχρησιν της έν ταΐς έορταΐς ανα-
παύσεως ήμών επιδιδόμενοι ύπερμέτρως είς νωχέ'λειαν*η εις τέρψεις καί
♦διασκεδάσεις. Καί επιτρέπονται μεν αί τέρψεις κατά τάς έορτάς. διότι
:καί αύται συντελουσιν είς τήν..άνακούφίσιν του σώματος καί του πνευ-
-ματος ήυ-ών (οπερ είναι εις τών σκοπών Της εορτής), άλλ' ορ-ως πρέπει
αύται νά είναι πάντοτε άθώαι καί μεμετρημέναι άφ'ένός μέν διάνα
^ι,η με.ταπίπτωμεν είς τό ετερον άκρον, τ. έ. έξαντλώμεν τάς δυνάμεις
ήμών αντί νά ένισχύωμεν αύτάς, άφ'έτέρου δέ δια νά μή παρακωλύεται
•δι' αυτών ό κύριος σκοπός της εορτής, δηλ. ή λατρεία. Εντελώς δε
.πρέπει νά άποφεύγωμεν πασαν άσεμνον καί άνήθικον διασκέδασιν ώς
πολλαχώς επιβλαβή.

β') Τνα μετοβαίνγι εις τους ναονς κατά τάς ώρας της λατρείας καί
•μετά προσοχής καί προθυμίας νά άκροαται τ*7|ς λειτουργίας ολης. Το
καθήκον τούτο παραβαίνουσιν ού μόνον οί άνευ ευλόγου αιτίας μή μετα

1 Έορταί είναι 1) Αί ΚνριάκαΙ έορταί, ήτοι αί πρ&ς τιμήν του Κύριοι»
•ήμών Ίησοΰ Χρίστου άφ:ερωμέναΓ 2) Αί Δεσποτιχαί, ήτοι αί προς τιμήν του
-δεσπότου ήμών Σωτήρος, οίαι είναι ή τής Γεννήσεως (ϋίδ Δεκεμβρίου), ή της
Βαπτίσεως (7 Ίανουαρ.), ή της Μεταμορφώσεως (6 Αύγ.), ή της Σταυρώσεως
χάΐ Αναστάσεως τοΰ Χρίστου (το Πάσχα) κλπ.' 3) Αί Θεομητορικοί, ήτοι αί
·*ρος τιμήν της Θεομήτορος (Παναγίας) άα,ιερωμέναι, οίαι είναι ή τοΰ Εύαγγε-
λισμου της Θεοτόκου (25 Μάρτ.), ή της Κοιμήσεως (15 Αύγ.) κλπ.' χαί 4) Αί
αιρος τιμήν των 'Αγίων έορταί, οίαι είναι αί του αγίου Ιωάννου, του άγ. Βασι-
λείου,1 τοΰ άγ. Δημητρίου, τοΰ άγ. Νικολάου κλπ.
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βαίνοντες είς τους ναούς άλλά καί οί μεταβαίνοντες μέν σωματικώς.
άπουσιάζοντες ομώς νοερώς, ειτε διότι άποπλανώσι τόν νουν αύτών είς.
άλλα άντικείμενα ειτε διότι φλυαροΰσιν ή συνδιαλέγονται_ έν τφ ναδ»
ειτε διότι φέρονται άπρεπώς καί άνευλαβώς.

γ') Νά μελετά εν τφ οΐκψ τον τάςάγ. Γραφάς ή καί άλλα ωφέλιμα
καί ηθικά συγγράμματα δπερ τά μέγιστα ώφελεϊ ήμας, διότι καί τάς.
θρησκευτικάς γνώσεις ήμών πλουτίζει καί τήν εύσέβειαν ήμών στηρίζει,
και κρατύνει ήμας είς τήν άρετήν. Τούναντίον πράττουσιν οί μολύνον —
τες τάς άρετάς διά της άναγνώσεως ασέμνων βιβλίων* καί

δ') Νά άοχολήται καί εΐ τά εργα τής ενποάας, άτινα κατά τάς,
καθημερινάς καί εργασίμους ήμερας δέν λαμβάνει καιρόν νά καλλιεργώ
ένεκα τών ασχολιών του. Ή εύεργεσία κοσμεί τήν άρετήν περισσότε-
ρον πάσης άλλης λατοείας, διότι ό Θεός θέλει κυρίως έργα φιλανθρω—
πίας καί ούχί άπλώς θυμιάματα καί προσφοράς, ώς διδάσκει ή άγ
Γραφή λέγουσα «"Ελεον θέλω καί ού θυσίαν» (Ματθ. θ', 13).

3. Διά της κοινής ταύτης λατρείας καί ήμας αύτούς καί τους άλ-
λους ένισχύουεν έν τή εύσεβεία. "Οθεν δφείλομεν νά λατρενωμεν τον
Θεόν καί τόν όμοούσιον αύτώ Ίησοΰν Χριστόν έν τοις ναοΐς καί παντα-
χού νά τιμώμεν δέ καί γεραίρωμεν καί τήν Θεοτόκον καί πάντας.
τούς Αγίους καί τάς Άγιας,. ά^ο του παραδείγματος τών οποίων άν—
τλοΰμεν άδρά διδάγματα καί ή παρά τώ Θεώ μεσιτεία τών οποίων
πολύ χρησιμεύει ήμΐν. Λ ι

Έρωτ. 7ί είναι λατρεία; που πρέπει νά γίνεται ή κοινή λατρεία -και διά τί;
τί είναι εορτή και πόσων ειδών έορτάς εγομεν; ποια είναι τα κατα τας εορτας κα~ -
θήκοντα ήμών; από τίνων πρέπει νά προφυλαττώμε&α κατά τάς εορτάς; τί πρέπει
νά απόφευγα:μεν εν τοις ναοΐς; ποία βιβλία πρέπει νά μελετώμεν και ποία V' άπο- -
φενγωμεν; ποΐος είναι ό ώραιότερος στολισμός τής εορτής ;

§ 21. ΣεβαΟαός τόν ονόματος τον θεον.

1. Έκτος της άλλης λατρείας όφείλομεν νά δεικνύωμεν τήν πρός.
τόν Θεόν εύσέβειαν ήμών καί διά τοϋ σεβασμοΰ τοΰ ονόματος τοΰ Θεοΰ,..

1 Καταλληλότατα βιβλία π?ί>ς θρησκευτικήν μόρβωσιν είναι 1) Ή άγ.
Γραφή, τ. ε. ή II. χαι Κ. Διαθήκη, και 2) Πλείστα άλλα ψυχοφελή βιβλία, α~
μόνον Θεολόγοι καί διδάσκαλοι δύνανται νά συστήσωσιν.
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δπερ οφείλομεν νά μεταχειριζώμεθα μετά μεγίστης προσοχής καΐ εύλα-
βείας ώς τό ίερώτατον και άγιώτατον τών δνομάτων. Οί πράττοντες τό
έναντίον, τ.ε. οί άνευλαβη και έπιπολαίαν κακήν χρνίσιν του ονόμα-
τος του θεου ποθούμενοι, είναι άσεβεΐς. Τοιούτοι δέ είναι α') οί άνεν
λόγου έν τάίς παιδιαΐς καΐ τοις άοτεϊομοΐς μεταχειριζόμενοι το άγιον
του θεου δνομα' β') οί καταρώμενοι τους άλλους,οΐτ^νες ωσαύτως άνευ-
λαβώς μεταχειρίζονται τδ όνομα του θεου ζητουντες παρ' αύτου κα-
κόν δια τους άλλους, δπερ βδελύσσεται ό θεός ώς άντικείμενον τ·$
άγαθότητι και δικαιοσύνη αύτου. Διό και ό Παύλος αποκρούων την
κατάραν λέγει «Ευλογείτε και μη καταρασθε» ('Ρωμ. ιβ', 14), ό δ'
Ιάκωβος θεωρεί αύτην άσεβη λέγων οτι δέν πρέπει δια της αύτνίς γλώσ-
σης νά ενλογώμεν τόν Θεόν και νά καταρώμε&α τους ανθρώπους, οίτι-
νες είναι ομοίωμα αύτου (Ιακώβ, γ', 9)· γ') οί βλάσφημοι οί τό άγιον
δνομα του Θεου $ και παν άλλο ίερόν πρόσωπον $ πραγμα άφόβως
υβρίζοντες. Ούτοι μαρτυρουσιν ού μόνον ελλειψιν παντός ίχνους εύσε-
βείας αλλά και τελείαν ηθικην έξαχρείωσιν και είναι τά μέγιστα έπι -
βλαβεις είς την Κοινωνίαν. Διό.επρεπε και οί ανθρώπινοι νόμοι άμειλί-
κτως νά τιμωρώσιν αύτούς· και δ') οί ψευδώς όρκιζόμενοι, ων η ασέ-
βεια υπερβαίνει παν οριον ούτοι είναι αύτόχρημα μωροί παραδεχόμε-
νοι οί δείλαιοι οτι είναι δυνατόν νά εύτυχησωσιν έν τω Κόσμω τούτω
όταν έξαπατώσι και ύβρίζωσι τόν καρδιογνώστην και δίκαιον κριτην,
2. "Ορκος είναι η έπιβεβαίωσις της αληθείας η πράξεώς τίνος
ώς άληθοός μετ' επικλήσεως του θεου ώς μάρτυρος, κριτοΰ και άντα-
ποδότου. Έπειδη δ' έν τω δρκω μεταχειριζόμεθα τό όνομα του θεου
οφείλομεν νά προσέχωμεν και νά μη κάμνωμεν κακήν χοησιν του δο-
κού* δθεν η πρέπει νά άποφεύγωμεν τόν ορκον, άν μη ανάγκη έπιβάλ^
τοϋτον, η όρκιζόμενοι έν άπολύτω ανάγκη νά πράττωμεν τοΰτο μετά
της προσηκούσης εύλαβείας. Τόν ούτως εύλαβώς γινόμενον ορκον έπι-
τρέπει η Εκκλησία όταν είναι άνάγκη, διότι και αύτός ό Ίνισους Χρι-
στός ότε ό άρχιερεύς έξώρκισεν αύτόν νά είπη άν δντως αύτός είναι ό
Χριστός άπηντησε καταφατικώς είπών αΣύ είπας» (Ματθ. κς-', 63)
και οιονεί παρεδέχθη τόν ορκον και ό άπόστολος Παύλος πολλάκις μεν
ώρκίσθη διά τών φράσεων αΜάρτυς ό θεός τη έμη ψύχη®1 ρητώς δέ

1. €Ρωμ"α' 9 χαΐ Φιλιππησ. α', 8—11 χαί Α' Θεσοαλον. β',5,

• 4



είπεν οτι 6 ορκος δύναται νά είναι πέρας πάσης άντιλογίας (ΊΕβρ.ς-', 16).
Δι' εκείνου δέ το όποιον είπεν ό Χρίστος προς τους μαθητάς του οτι
πρέπει νά μή ορκίζονται ολως άλλά νά άρκώνται είς το ναι καί είς το
ού (Ματθ·. ε, 34) δέν έσκόπει νά ,άπαγορεύσ·*) πάντα δρκον άλλά τον
επιπολαίως καί άσυνειδήτως καί ολως άνευ άνάγκης γινόμενον τότε
κατά κακήν συνήθειαν τών Ιουδαίων (όπως και σήμερον δυστυχώς συμ-
βαίνει παρά τισιν)'άλλως ό Σωτήρ τότε ώμίλει προς τούς μαθητάς του,
ους πάντες έ'μελλον νά έχωσιν ώς πρότυπον έν τω βίω αυτών.

Καί δντως ό ορκος είναι πολλάκις άναγκαϊος προς εύρεσιν. της άλη-
θείας και μάλιστα μεταξύ κακόπιστων καί διεφθαρμένων άνθοώπων,
οίτινες μόνον διά του δρκου δύνανται νά είπωσι τήν άλήθειαν φοβού-
μενοι τήν δικαίαν του Θεου τιμωρίαν* μόνον δ' οί πολύ έξηχρειωμενοι
καί πεπωρωμένοι τήν συνείδησιν είναι δυνατόν καί ορκιζόμενοι νά εί-
πωσι ψεύδη. Διά τούτο καί ή Πολιτεία επέβαλε τον δρκον εις τε τους
ύπαλλήλους αύτης, όρκιζομένους νά διαχειρισθώσι τιμίως καί εύσυνει-
δήτως τήν άνατεθεΐσαν αύτοΐς δημοσίαν ύπηρεσίαν, καί είς τους στρα-
ΐιώτας, όρκιζομένους νά μή καταλείπωσι τήν σημαίαν τνίς Πατρίδος καί
νά άγωνισθώσιν ύπέρ τών νόμων καί τ*^ς έλευθεοίας αύτης μέχρι τε-
λευταίας ρανίδος του αΐματός των, καί είς τούς μάρτυρας, όρκιζομένους
νά είπωσι τήν άλήθειαν άνευ φόβου καί πάθους1.

3. Ό ορκος είναι δύο ειδών, ορκος ομολογίας όταν όρκιζώμεθα ότι
θά ειπωμεν τήν άλήθειαν καί δρκος υποσχέσεως όταν ύποσχώμεθα
ένόρκως νά.τηοήσωμεν τόν λόγον μας. Άμφοτερους τούς δρκους τούτους
όφείλομεν νά όρκιζώμεθα έν άπολύτω άνάγκτ) καί άδόλως καί εύσυνβι-
δήτως πάντοτε, τ. έ' δέν πρέπει ούτε νά βεβαιώμεν ώς άληθές δ,τι
ή εντελώς άγνοοϋμεν ή γνωρίζομεν ώς ψευδές ούτε νά ύποσχώμεθα οσα
γνωρίζομεν οτι δέν δυνάμεθα νά έκπληρώσωμεν νά έκπληρώμεν δέ τα
ύπεσχημένα πάντοτε. Τό έν γνώσει ψεύδεσθαι κατά τόν δρκον λέγεται
ψευδορκία ή δέ μή τήρησις τών ένόρκως ύπεσχημένων λέγεται
ίπιορκία.

Ή ψευδορκία καί ή επιορκία είναι έκ τών μεγίστων καί φοβερω-
τάτων εγκλημάτων, διότι ού μόνον άσέβειαν καί άθεοφοβίαν δεικνύου-

1. Ωσαύτως όφείλβι νά δρχισθϊ} ό ζητών άποκτήσγ) δικαίωμα ψήφου,
ιθαγενείας χλ.
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«σιν άλλά κάί υβριν καί έμπαιγμόν πρός τόν θεόν ! Ό δέ τόν Θεόν μή
«φοβούμενος άλλ' ύβρίζων αύτόν πολύ περισσότερον δέν θά φοβηθν) τούς
ανθρώπους καί τούς νόμους άλλά θά ύβρίσν) καί θά παραβτ) αύτούς
ασφαλώς όταν δυνηθν)· διά τοΰτο είναι πολύ επικίνδυνος είς τήν
"Κοινωνίαν. "Οθεν ού μόνον ό ηθικός νόμος άλλά και οί πολιτικοί νόμο·
βαρύτατα τιμωρουσι τά τοιαύτα εγκλήματα. Πο>ύ δέ δικαίως καί ή
-Κοινωνία στιγματίζει τούς ψεύδόρκους και επίορκους ανθρώπους καί
ιάποστοέφεται καί άποδοκιμώζει αύτούς. Λοιπόν πρέπει πάντοτε άδόλως
~καί εύσυνειδήτ-ως νά γίνεται καί νά τηρήται πάς δρκος. Μόνον δέ 6 ορ-
κος της υποσχέσεως δύναται νά λυθ'7) έν ώοισμένχις τισί περιστάσεσιν,
•οίον οταν ό λαβών τήν ύπόσχεσιν εκουσίως παοαιτηται αύτης, οταν ή
•έκπλήρωσις τών ύπεσχημένων άποδειχθν) φυσικώς ή ηθικώς αδύνατος
-η επιζήμιος τω άλλω, όταν έκλίπωσιν οί οροί ύφ' ους έγένετο ή έ'νορ-
-.κος ύπόσχεσις κλπ.

4. Οί τόν τοιούτον εύσυνείδητον καί άδολον δρκον ρ.εταχειριζόι/.ε
ν οι δέν άσεβουσιν., ώς κακώς τίνες νομίζουσι. Τούναντίον έχει καθήκον
πας χριστιανός καλούμενος έν άνάγκν) νά ορκισθί} πρός εύρεσιν της αλη-
θείας νά μή άρνηται νά προσέλθγ) ίνα βεβαιώσν) αύτήν ενόρκως* ζη-
τών δέ αυτός νά ευρη τήν ύπ' άλλων κρυπτομένην ή διαστρεφομέν/,ν
.άλήθειαν δικαιούται νά καλέσ*/) έν άνάγκν) άλλους όπως όρκισθώσι χά-
ριν αύτης, άρκεΓ νά λείπν) ό δόλος καί νά ύπάρχτ) ή θεοφοβία καί ή
ευσέβεια, νά προβαίνν) δέ τις μετά πολλής προφυλάςεως είς τόν ορΛον
ιεχων ύπ' ό'ψει ότι άπάτη καί ραδιουργία καί τεχνάσματα ούχί σπα-
νίως συμβαίνουσιν. Όφείλει δμως πας τις νά μή έπιβάλλν) ποσώς ορκο^
- είς ανθρώπους ους γνωρίζει ώς άσεβεΐς καί χλευαστάς τών ίεοών καί
περί της ψευδορκίας τών οποίων είναι βέβαιος έκ τών προτέρων, διά νά
μή γίνεται οΰτω παραίτ·.ος της άσεβους χρήσεως του αγίου ονόματος το.ΰ
«Θεοϋ καί της καταπτώσεως της του δρκου ίερότητος. "Οθεν όφείλομεν
νά φροντίζωμεν παντί τρόπω νά προλαμβάνωμεν τήν ψευδορκίαν καί
.ιέπιορκίαν.

'Κρωτ. Π&ς όφείλομεν νά μεταχεριζώμεΰα τό δνομα τοϋ Θεοΰ ; τίνες άοε·
βως μεταχειρίζονται-αυτό ; τί είναι δρκος και πώς όφείλομεν να μεταχειριζώμεϋα
τό δνομα τοϋ θεοϋ κατ' αυτόν; επιτρέπεται ό δρκος ; είναι αναγκαίος ό δρκος
και διά τί ; πώς ϋβωρεϊ αυτόν ή Πολιτεία; πόοων ειδών είναι δ δρκος; τί κα-
Μϊται ψευδορκία και τί επιορκία ; πώς χαρακτηρίζονται ή ψευδορκία καί ή έπι-
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ορκία ; ποίον μόνον ορκον επιτρέπεται ή λύαις και πότε ; άσεβοϋσιν οί όρκιζόμε-
νοι ; οφείλομεν να δρκιζώμεΰα ; τι οφείλομεν να προλαμβάνωμεν ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ

"Οπως προς τόν θεον ούτω και προς τόν πλησίον, όστις είναι τέκνον
του θεου καί αδελφός ημών, εχομεν διάφορα καθήκοντα, ητοι οφείλο-
μεν νά άγαπώμεν αύτον, νά σεβώμεθα την ζωην, την περιουσίαν, τη^
τιμήν αύτοΰ, νά εύεργετώμεν αυτόν κλπ.

§ 22. Ή προς τον πλησίον αγάπη.

1. Ή προς τόν θεόν άγάπη (§ 16) συμπληρουται διά της προς;
τόν πλησίον τοιαύτης, ην ωσαύτως έπιβάλλει είς ημας ό ηθικός νόμος,
κατά την άγ. Γραφην λέγουσαν «Αγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς σεαυ-
τόν» (Ματθ. κβ', 39). Ούδείς δέ δύναται νά ειπη οτι άγαπ<£ τόν θεόν-
έάν δέν άγαπ^ και τόν πλησίον αύτου, όστις είναι πλάσμα του θεου-
καί είκών αύτου (Α' Ίωάν. δ', 20). Άγάπη δε προς τόν πλησίον είναι,
ή άγα&ή εκείνη διά&εσις κα&' ή ν ου μόνον ονδεμίαν βλάβην έτμ&υμοϋ-
μεν νά προξενήσωμεν αύτφ άλλα καϊ .προϋυμοποιονμε&α νά ενεργετή-
σωμεν αύτόν, εί δυνατόν, έν ταϊς άνάγκαις αύτου. Άγαπώμεν δέ τον<
πλησίον οταν είμεθα δίκαιοι και φιλάνθρωποι πρός αύτόν, όταν συμπά—
Οώμεν προς αυτόν, τ. ε. χαίοωμεν μ,έν έπΐ ταΐς εύτυχίαις λυπώμεθα:
δέ έπί ταΐς δυστυχίαις αύτου. Τόν πλησίον ημών οφείλομεν νά άγα-
πώμεν, διότι και ούτος είναι πλάσμα του θεου ομοιον ημΐν φέοον έν-
εαυτώ την θείαν εικόνα, λογικόν και έλεύθερΰν και μέ προορισμόν νά
φθάση τελειούμενον μέχρι του θεου, ώς και ημεϊς. Διά την λογικην καί~
φυσικην ταύτην άξίαν του άνθρωπου καί διά την ιερότητα του προο-
ρισμού του οφείλομεν νά σεβώμεθα καί νά άγαπώμεν πάντα έν γένει
άνθρωπον. Μόνον δέ ή από τοϋ σεβασμ-ου τούτου καί τ*?ίς εκτιμήσεως;
έκπηγάζουσα άγάπη ημών πρός τόν πλησίον εχει άξίαν πασα δ' άλλη.
άγάπη προερχομένη έξ ίδιοτελείας η άλλου τινός σκοπού ούδεμίαν έχει.
αξιαν.

2. Η αξία της πρός τόν πλησίον αγάπης είναι μεγίστης καί δυνά—



■μεθα νά'ειπωμεν ότι μόνη ή αγάπη δίδε! άξίαν είς τά εργα ήμών καί
"λαμπρύνει ολον τον βίον ήμών. Και ή μεγαλύτερα σοφία καί τά με-
γαλύτερα πλούτη καί τά μέγιστα άλλα χαρίσματα του κόσμου ούδέν
είναι άνευ της άγάπης. Καί μία μόνη σταγύν άγάπης είναι κοείττών
-ωκεανού γνώσεων 1 Αυτη είναι ή πηγή της ευδαιμονίας ατόμων, Οικο-
γενειών, Κοινωνιών. Διά τούτο καί ό Σωτήρ ώρισεν ώς ασφαλές μέσον
-διακρίσεως τών μαθητών του τό α'Εάν άγάπην εχητε έν άλλήλοις»
(Ίωάν. ιγ', 35) καί έθηκεν ώς βάσιν τ·?ίς διδασκαλίας αύτοΰ τό «Άγα-
πατε άλλήλους» (Ίωάν. ιε,17). Καί ολη δέ ή άγ.,Γραφή βρίθει παρα-
δειγμάτων καταδεικνυόντων τήν άξίαν της προς τον πλησίον άγάπης
·:(Ματθ. κε, 41—46 καί Ματθ. ς-', 21 κλπ.). Άλλ' έκφραστικώτατα
■γράφει ό Παύλος περί της άξίας της άγάπης, οτι δηλ. εϊναι τοιαύτη ώστε
νκαί άν τις ειχε τά μεγαλύτερα του κόσμου χαρίσματα καί ήτο ώφε-
"λιμώτατος έν τώ Κόσμω καί έ'πραττε τά μεγαλύτερα καλά καί έ'διδε
παν ο,τι.ειχε, καί αύτήν ετι τήν ζωήν του, υπέρ τών άλλων έ'πρατ-
τεν δμως ταύτα χάριν άλλων σκοπών καί δέν είχεν άγάπην πάντα τά
;εργα του ταΰτα ούδεμίαν άξίαν θά ει^ον (Α' Κορινθ. ιγ', Ί — 4). "Οθεν
Α) προς τδν πλησίον αγάπη είναι τό γενικώτερον και σπουδαιότερον κα-
θήκον τον χριστιανού. ,

3. "Ινα ή πρός τον πλησίον άγάπη είναι άληθής πρέπει νά είναι
- α') Κα&ολική, τ. έ. νά επεκτείνεται εξ Γσου πρός πάντας ανεξαι-
ρέτως τους ανθρώπους άνεξαρτήτως συγγενείας, φιλίας, εθνικότητος,
Όρησκείας καί ούχί μόνον μέχρι τών συγγενών ή φίλων ή ομοεθνών η
ομοθρήσκων, ώς ένόμιζον οί άρχαιοι εθνικοί καί Ιουδαίοι. Κατά τό
Έύαγγέλιον πάντες οί άνθρωποι είναι άδελφοί (Γαλατ. γ', 28) καί πας
άνθρωπος είναι πλησίον (Λουκ. ι', 33) ούδ' αύτών τών εχθρών ήμών
.εξαιρουμένων, πρός ους ό Χριστός ώσαυτως παραγγέλλει ήμΐν άγάπην
"λέγων «Άγαπατε τους εχθρούς υμών» (Ματθ. ε, 44). Καί πρός τους
,εχθρούς λοιπόν όφείλομεν νά είμεθα δίκαιοι καί φιλάνθρωποι, γενναίοι
:καί άμνησίκακοι μηδόλως λαμβάνοντες ύπ' όψιν τήν πρός ήμάς κακήν
καί εχθρικήν εκείνων συμπεριφοράν, διότι θά είναι μωρόν νά κανονίζω-
-μεν τον βίον ήμών κατά τάς κακάς τών κακών ύπαγορεύσεις καί ουχί
:κατά τό Κύαγγέλιον. Διά τούτο καί ό πολιτικός νόμος άπηγόοευσε τήν
,αύτοδικίαν χαί ή άγ. Γραφή βρίθει παραδειγμάτων άμνησικακίας. Ό Χρι-
στός λ. χ. προδιδόμενος υπό του Ιούδα δέν οργίζεται κατ* αύτου αλλά
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πλήρης γαλήνης καί άμνησικακίας φέρεται πρός αύτόν. Σταυρομμενος;
δέ όλως άμνησικάκως εύχεται υπέρ τών σταυρωτών του λέγων «ΓΙατερ,.
άφες αύτοΐς, ού γαρ οίδασι τί ποιουσιν» (Λουκ. κγ'* 34). Ό δέ πρω—
τομάρτυς Στέφανος αποθνήσκων λέγει κατ' άπομίμησιν του διδασκά-
λου του υπέρ τών λιθοβολούντων αύτ<ν Ιουδαίων «Κύριε, μ ν» στησης:
αύτοΐς (μή λάβης ύπ' δψιν) τήν άμαρτίαν ταύτην» (Πράξ. ζ', 60).

β') Ειλικρινής καί καθαρά, τ.έ. νά αίσθανώμεθα έν τη καρδία ημών*
οτι άγαπώμεν πράγματι τόν πλησίον έκ σεβασμού πρός τήν έν αύτω>
άνθοωπίνην καί θείαν άξίαν καί ούχί νά ύποκρινώμεθα άγάπην πρός,
έπίδειξιν ή άλλην ίδιοτέλειαν, ώς έπραττον οί Φαρισαΐοι.

γ') 9Ενεργός καί ζώσα, τ. έ. νά δεικνύεται καί δι' έργων αγαθών-
μή πεοιοριζομένων ήμών μόνον είς λόγους, ώς λέγει καί ό Ιωάννης^.
α'Ός αν έχη τόν βίον (τά πλούτη) του κόσμου καί θεωρεί τόν άδελφόν
αύτου χρείαν έχοντα καί κλείη τά σπλάγχνα αύτου άπ' αύτου (==δέν·
τόν άγαπα καί δέν τόν εύσπλαγχνίζεται) πώς ή άγάπη του θεου μέ-
νει έν αύτώ; Τεκνία μου, μή άγαπώμεν λόγω μηδέ γλώσση (μόνον)<
άλλ' έργψ καί άληθεί<£» (Α' Ίωάν. γ', 17)·

δ') Δικαία καί αμερόληπτος, τ. έ. μηδένα βλάπτουσα χάριν άλλου*"
δθεν δέν πρέπει νά παραλείπη τις τά καθήκοντα της δικαιοσύνης χά-
ριν τών καθηκόντων της φιλανθρωπίας· λ. χ. νά άρννίται νά πλήρωσης
τά χρέη του ί'να εύεργετίί άλλους ή νά κλέπτη τινά ίνα εύεργετη άλ-
λον, διότι τότε θά είναι άδικος καί μεροληπτική ή άγάπη του.

ε) Συνετή, τ. έ. συνετώς έφαρμοζομένη όπου δει καί όπως δει,,
άναλόγως δηλ. της άξιας τών προσώπων καί της χρείας αύτών, οίον-
δέν πρέπει νά άφαιρώμεν τήν άγάπην ήμών άπό τών συγγενών καΐ-
οίκείων ίνα άγαπώμεν %αί εύεργετώμεν άλλους η νά άφη^ωμεν αβοή-
θητους τους μεγίστην χρείαν έχοντας ίνα εύεργετώμεν άλλους 3}ττον»
ενδεείς ή νά περιβάλλωμεν διά τ*?5ς άγάπης καί υποστηρίξεως ήμων^
τούς άμελεΐς καί οκνηρούς καί νά ύποστηοίζωμεν ουτω την όκνηρίαν*
καί τήν άργίαν καί ς-') Σταϋερά καί καρτερική, τ.έ.πρέπει νά άγαπώ-
μεν καί νά εύεργετώμεν τόν πλησίον σταθερώς πάντοτε καί αμετάβλη-
τος καί όταν προ δυσχερειών έτι εύρεθώμεν καί άν πρόκειται ν« ύπο—
στώμεν καί μεγάλας ύλικάς ζημίας η νά θυσιάσωμεν καί αύτην την»
ζωήν ήμών (πρβλ. καί § 16, 2).

4. Εναντία πρός τόν πλησίον άγάπη είναι α') ή άδιαφορία,



η κατάστασης ημών εκείνη καθ' ήν ούτε χαίρομεν έπί τη εύτυχί<£ αύ-
του ούτε λυπούμεθα έπί τγί δυστυχί^ αύτου άλλ' είμεθα ψυχροί καί
αδιάφοροι προς πασαν αύτοΰ κατάστασιν (πρβλ. καί § 16, 3). 'Τουτο
ουδέν άλλο δηλοΐ η έλλειψιν της άγάπης· β') ή δυσμένεια, ήτις είναι
πλέον τι της αδιαφορίας, τ. ε. κακή πάντοτε γνώμη ημών πεοί τοΰ
πλησίον χείρων βαθμός της δυσμενείας είναι γ') <5 φ&όνος, τ.ε. ή λύπη
ήμών επί ταΐς εύτυχίαις τών άλλων· έ'τι δέ χείρων του φθόνου είναι
δ') ή χαιρεκακία, τ. έ'. ή χαρά ήμών επί ταΐς δυστυχίας (κακοΐς) τών
άλλων καί έ'τι χείρων είναι ε) τό μίσος, οπερ είναι φθόνος καί χαι-
ρεκακία όμοΰ έν μείζονι όμως βαθμώ. Ό μισών δηλ. ού μόνον λυπεΐ-
ται επί ταϊς εύτυχίαις τών άλλων καί χαίρει επί ταΐς δυστυχίαις αυ-
τών άλλά καί προσπαθεί νά επαύξηση τά δεινά αύτών κακο,λογών ή
άλλως βλάπτων αύτούς. Άπό πάντων τούτων οφείλει επιμελώς νά
άπέχη πας χριστιανός. Άλλά καί άπό της τυφλής παραδόσεως είς τήν
τρυφήν καί άπό της άκορεστου είς τό πλουτεΐν επιθυμίας καί άπό τής
τυφλές πρός τινας εξαιρετικής εύνοιας καί άπό τ*?ίς πρός τινας ύπερβο-
λικ$5ς αύστηοότητος καί άπό της άσυνέτου καί δυσαναλόγου πρός τινας
άγάπης πρέπει νά άπέχωμεν, διότι καί ταύτα πολλάκις (όπως καί ή
άδιαφορία,ή δυσμένεια, τό μίσος) έξασθενουσι τήν όφειλομένην φιλαδελ-
φίαν καί άγάπην.

5. Έκ του γενικού καθήκοντος της άγάπης πρός τόν πλησίον έκ-
πηγάζουσι πάντα τά άλλα πρός αύτόν καθήκοντα ήμών, οίον νά διορ-
θουμεν καί νά προφυλάττωμεν αύτόν άπό πάσης παρεκτροπής διά συμ-
βουλών4 καί διά του κάλου παραδείγματος,2 νά άποφεΰγωμεν καί νά
προλαμβάνωμεν τά σκάνδαλα,3 νά μή μισώμεν μηδέ νά έξοργίζωμεν
καί νά λυπώμεν αύτόν4, νά εύεογετώμεν, νά περιθάλπωμεν καί νά πα-
ρηγορώμεν αυτόν3, νά προφυλάττωμεν τήν ζωήν, περιουσίαν, ύπόληψιν

1. Γαλάτ. στ', 1.

2. Ματθ. ε, 16 χαί 'Ρωμ. ιε, 2.

3. Ματθ. ιη', 6, 10, 15 χαί 16 Δ' ΚορινΟ. ι«',33.'Ρωμ. ιδ', 13, 20, 24.
Μ«τ6. ε, 37. Ίωάν. η', 44. Α' Πέτρου β', 22. Έφεσ. δ', 25.

4. Ματθ. ε, 22. Δ' Ίωάν. γ', 15.

5. Λουχ. ι', 33-37 χαί ς\ 30 χαι 35. Ματθ. χε 31 χαί έφεξ. χαί 42.
•Ιακώβ. β', 15 χαί έφβξ. Δ' Πέτρ. γ' 17. Ματθ. ς-', 2-4 χαί ζ', 19.
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αύτοϋ "άποφεύγοντες άπροφασίστως πασαν σπερμολογίαν 1 κλπ. ΓΓόσα
άγαθά ήθελον προκύψει καί πόσαι θλίψεις καί έχθραι καί καταστροφαί
ήθελον λείψει άπό τών άνθρώπων άν πάντα ταύτα έτηρουντο, άν οί
άνθοωποι εθετον δρια είς τήν άθυροστομίαν αύτών υπ* όψει έχοντες τό
«Καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν οί άνθρωποι καί ύμεΐς ποιείτε αύτοις ο-
μοίως» (Αουκ. ς-' 31) !

Έρωτ. Τί είναι άγάπη προς τον πλησίον και πόθεν εκπνγάζει αντη; διά τί
έφείλομεν νά άγαπώμεν τόν πλησίον και ποία άγάπη ε χει άξίαν; ποία ή αξία τής
άγάπης ταύτης; ποία πρέπει νά είναι ή πρός τόν πλησίον άγάπη; τίνα τά εναντία
τχι πρός τόν πλησίον άγάπη; τίνα άλλα καθήκοντα έκπηγάζονσιν εκ της αγάπης
τον πλησίον;

§ 23. 2ε6αϋ|λός της ζωής τον πλησίον.

1. Τήν πρός τόν πλησίον άγάπην ήμών δεικνύομεν κυρίως όταν
σεβώμεθα τά άγαθά αύτου- "Οθεν σπουδαΐον καθήκον έχομεν ίνα οε-
βώμε&α και προφνλάττωμεν παντϊ τρόπφ καϊ τήν ζαιήν τοϋ ττληοίον,
ήτις είναι τό σπουδαιότερον αύτοΰ άγαθόν. Παραβαίνοντες τό καθήκον
τούτο, τ. έ. προσβάλλοντες τήν ζωήν τών άλλων, και αύτούς δέν άγα-
πώμεν καί πρός τόν Θεόν άσεβοϋμεν, ούτινος καταστοέφομεν τό κάλ-
λιστον πλάσμα" ούτε άμέσως λοιπόν ουτε εμμέσως (δι' άλλης χειρός,
διά βίας, διά δόλου, διά ραδιουργίας ν.λπ.) επιτρέπεται νά καταστρέ-
φωμεν τήν ζωήν τοϋ πλησίον. Διά τοΰτο καί ή άγ. Γραφή απαγορεύει
τόν φόνον λέγουσα αΟύ φονεύσεις» (Έξόδ. κ').

Καί όντως ό φόνος είναι έκ τών μεγίστων έγκλημάτων, διότι καί
καταφρόνησις τί)ς άνθρωπίνης άξιας καί της φιλαδελφίας είναι καί κατα-
πάτησις της θείας δικαιοσύνης. Άλλά καί ζημία άνεπανόρθωτος είναι
ό φόνος εις τε τόν φονευθέντα, διότι στερείται τοΰ πολυτίμου δώρου της
ζωης καί πάντων τών άγαθών, καί είς τους συγγενείς αύτοΰ, στερηθέν-
τας της χαράς καί τοΰ στηρίγματος αυτών, καί είς την Κοινωνίαν ολην,
σκαιώς ουτω περιυβριζομένην καί άδικουμένην, όταν μάλιστα ό φονευό-
μενος είναι χρήσιμος αύτίί. Άλλά καί αύτός ό φονεύς κατατρύχεται υπό
τνίς συνειδήσεώς του καί_ βλάπτεται καί ύλικώς καί οι συγγενείς αύτου

1. Γαλάτ. ε, 44, 15. 'Ρωμ. ιδ\ 12 καί 13. Ματθ. ιη15 καί ζ' , 19.
Λουκ. ξ', 31. ν - » .



·*)ύκ όλίγον ύποφέρουσι. Διά τά πολλά καί πολλαπλα ταΰτα κακά τοΰ
εγκλήματος τούτου καί ή Πολιτεία αύστηρώς τιμωρεί τόν φόνον έπι-
'^βάλλουσα ποινάς αναλόγως τοΰ σκοποΰ τοΰ φόνου, τών αίτιων ή αφορ-
μών καί του βαθμού της συνειδήσεως μεθ' ής διεπράχθη (π.αρά παιδός,
μεθύοντος, παράφρονος).

2. Ή ευθύνη τοΰ εγκλήματος τοΰ φόνου μετριάζεται κατά τό μαλ-
"λον $ ήττον κατά τάς έξης περιστάσεις· α') "Οταν ούτος διαπραχθη
Ακουσίως ή κατά λάθος, έκτος άν τό λάθος ήτο άσύγγνωστον' β') "Οταν
γίνορ εν έσχάτγ] άμύνη, οπότε αίτιος /.αί ύπεύθυνος είναι ούχί ό αμυ-
νόμενος φονεύς άλλ' ό προσβάλλων καί φονευόμενος. Ή άμυνα επιτρέ-
πεται κατ' άνάγκην έπιβαλλομένη ύπ' αύτοΰ τοΰ αισθήματος της αυ-
τοσυντηρήσεως καί τοΰ πρός ήμας αυτούς καθήκοντος (§ 32), Άλλά
α,αί έν τη περιπτώσει ταύτνι θά έχη εύθύνην καί ό αμυνόμενος φονεύς
*" ·οίν δέν προσεπάθησε παντοιοτρόπως καί. πάση. θυσίοί νά άποφύγη τόν
■φόνον. Έτι δέ μάλλον μετριάζεται καί σχεδόν έκλείπει ή εύθύνη καί
; γ')"Οτανό φόνος γίνεται έν τω νπερ Πατρίδος ή υπέρ Πίστεως-πολέμφ,
. -διότι καί ό τοιούτος πόλεμος είναι άμυνα τοΰ ολου "Εθνους κατά εξω-
τερικών έχθρών άπειλούντων τήν έλευθερίκν ή θρησκείαν αύτοΰ. Τοΰτο
δέν συμβαίνει άν πρόκειται περί πολέμου κατακτητικού ή άλλως άδί-
κου, ό όποιος δέν πρέπει νά γίνεται καί δι' δν μεγίστην εύθύνην έχου-
-σιν οί αίτιοι αύτου δυνάμενοι νά παραβλτιθώσι πρός φονεΐς ή πρός λη-
•στάς ή πειρατάς.

ι- Κατά τών αίτιων τοιούτων άδικων καί ολέθριων πολέμων ώς καί

*ατά τών λυμαινομένων τήν κοινωνίαν άπανθρώπων ληστών, πειρατών
καί λοιπών κακούργων ή Πολιτεία εύρίσκεται είς τήν ανάγκην νά έπι-
„ ^άλλη πολλάκις ώς τιμωρίαν καί αύτήν τήν θανατικήν ποινήν αμυνο-
μένη ούτως ύπέρ της ζωης, τιμής καί περιουσίας τών πολιτών αύτης.
.Διά τοΰτο ή θανχτική ποινή έπετράπη κατ' άνάγκην είς τάς έξαιρετι-
α.άς αύτάς περιστάσεις τη Πολιτεία μόνη, ήτοι τνί νορίμφ άρχ·?), κατά
-τήν άγ. Γραφήν λέγουσαν «Ό έκχέων αΐμα άνθρωπου αντί τοΰ αίματος
8 αύτοΰ έκχυθήσεται» (Γεν.θ', 6) καί «Οί λαβόντες μάχαιραν έν μαχαίρα
Λπολοΰνται» (Ματθ. κς', 52) καί «Ούκ είκίΐ τήν μάχαιραν φορεί (ό
Ιν άρχων)· Θεου γάρ διάκονος έστιν, έκδικος είς όργήν τφ τό κακόν πράσ-
·σοντι» ('Ρωμ. ιγ', 4). Έν τούτοις εύχης έργον είναι νά καταργηθεί ή
θανατική ποινή, διότι πάντως ή θανάτωσις άντιστρατεύεται τω ήθικφ
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νόμω, καί νά άντικατασταθη ύπό ισοβίου καταναγκαστικής εργασίας;
πολλαχώς ωφελίμου τω τε κακούργω καί τη Κοινωνία καί τη Πολι-
τεία· Κατάργησαν δ' όντως αύτην η δη πολλά τών πεπολιτισμένων κρα-
τών. "Οπου δέ θεωρείται άναγκαΐον νά υπάρχη ή θανατική ποινή

καί

έφ' οσον υπάρχει πρέπει νά έκτεληται ούχί άπανθρώπως αλλά μετά.
χριστιανικής επιεικείας καί κοσμιότητος. Κατά ταύτα καί η θανατική
ποινή καί οί πόλεμοι καθόλου ούδ' αύτών τών δικαίων ί'σως εξαιρούμε-
νων είναι κακά άναγκαΐα καί πρέπει νά εύχωνται πάντες όπως παύ-
σωσιν ύπάρχοντα έν τω Κόσμω ΐνα βασιλεύση η αγάπη, ή ομόνοια
ή είοηννι έπικοατηση

δέ

τελείως ό ηθικός νόμος.

3. "Ολως άσυγχώρητος καί αδικαιολόγητος είναι ό φόνος καί έν»
ταΐς μονομαχίαις. Ή μονομαχία είναι όλως έναντία τώ πνεύματι τοί>
χριστιανισμού (Ματθ. ε, 39 — 42ϊ, ητοι τω ήθικώ νόμω, ώς αμαρτία
διττώς βαρεία διότι ό μονομάχων προτίθεται καί άλλον νά φονεύστ^
καί εαυτόν. Είτε δέ ό προσβληθείς φονευθη (οπότε τό αδίκημα διπλα-
σιάζεται) είτε 6 προσβαλών ή πραξις είναι μέγα κακούργημα, διότι^
διά μικράν καί άσημαντον Γσως άφορμην έπιβάλλεται ώς τιμωρία ύπο-
τών μονομαχούντων όλως αύθαιρέτως καί παρανόμως η εσχάτη τών*
ποινών. Άλλ' έκτος τούτου διδάσκεται καί η αύτοδικία, ητις είναι,
άφαίοεσις τ*/)ς ισχύος τών πολιτικών νόμων καί τών δικαστικών αποφά-
σεων ίσοδυναμουσα μέ κοινωνικην παραλυσίαν καί οδηγούσα είς άναρ-
χίαν. Άλλά καί είς τόν πολιτικόν νόμον αντίκειται η μονομαχία,, δια
καί ούτος αύστηρώς άπαγορεύει αύτην, καί είς τόν ορθόν λόγον, διότι,
ανατίθεται η κρίσις καί η ευρεσις της αληθείας είς τόν άψυχον σίδηρον I
άντί νά άνατεθη είς τόν ορθόν λόγον, είς την διαιτησίαν άλλων. Δια
τούτο πολλάκις φονεύεται ούχί ό άδικησας άλλ' 6 αδικηθείς ! Κατά:
ταύτα αί μονομαχία·, ούσαι έλεεινά έπινοηματα τών μεσαιωνικών χρό-
νων του σκότους, της βαρβαρότητος καί της διαφθορας έν ουδεμία: εύνο-
μουμένγι καί πεπολιτισμένν) Κοινωνία: είναι άνεκταί την σήμερον καί.
θεωρούνται άξιαι αύστηρας καταδιώξεως καί τιμωρίας παρά της Πολι-
τείας. Εύχης δ' έργον είναι καί αύται νά παύσωσι γινόμεναι πρός ένί-
σχυσιν τοΰ ηθικού νόμου, η έπικράτησις του όποιου θα έπιφερη την γα-
ληνην καί την εύτυχίαν είς την ανθρωπότητα.

Έρωτ. ΤΙ κυρίως τοΰ πλησίον οφείλομεν νά σεβώμε&α και διά τί ; ή Γραφή/
απαγορεύει τον φόνον; διά τί δ φόνος είναι μέγα έγκλημα και τί πράττει διά τούτο
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ή Πολιτεία.; ποτέ μετριαζεται ή έκ τον φόνον ενθννη ; επιτρέπεται ή άμννα ς:
εκτρέπονται οί πόλεμοι άδισκρίτω;; επιτρέπεται ή θανατική ποινή ; τίνι και·
κατά τίνων μόνον; πως θεωρείται και πώς πρέπει νά έκτελήται αντη; τί είναι·,
ή μονομαχία ; τίνι αντίκειται αντή ; πόθεν προήλθε και πώς θεωρείται ;

§ 24. Σεβαϋιιός περιουσίας τοΰ πλιιΟίον.

1. Η περιουσία τοΰ άνθρώπου, ήτοι πάν δ,τι ονιος δικαίως απέκτησε
καί νομίμως κατέχει πρός σνντήρησιν καί πρός άνάπτνξίν του, είναι τό
σπουδαιότερον μέσον τ*ης ζω η ς αύτου. Διά τούτο και τήν περιουσίαν»
τοΰ πλησίον όφείλομεν κατά τόν ηθικόν νόμον νά σεβώμεθα καί νά προ-
φυλάττωμεν άπροφασίστως σςβόμενοι τά έπ' αύτης δικαιώματα του1..

Καί τό καθήκον τοΰτο είναι σπουδαιότατον, διότι ή περιουσία εΐ- .
ναι τό μέσον της ζωης ήμών καί ούδείς δύναται νά ζήση καί νά μορ-
φωθη καθ' όν έχει ποοορισμόν άνευ περιουσίας. Άλλά καί ή τήρησις.
Της δημοσίας ασφαλείας καί ή εύημερία της Κοινωνίας έκ της τηρήσεως,
τούτου έξαρτώνται. Άνευ της τηρήσεως τοΰ -καθήκοντος τούτου ή άν-
θρωπότης άναγκαίως ήθελεν έξαφανισθη εντός ολίγου δι' άλληλοσπα-
ραγμοΰ ή έκ πείνης καί ή γη ή υπό τοσούτων μυριάδων άνθρώπων κα-
τοικουμέντ] σήμερον δέν θά ήτο ειμή άπέραντός τις έρημος ή κατοικία
ένίων ίσως ήμιαγρίων πλανήτων ή καί σαρκοβόρων μόνον θηρίων! διότι

1 Ή νόμιμος και δικαία ιδιοκτησία άποχτάταια') δι ά προσωπική; εργασίας,
ήτις πρέπει νά μή είναι μήτε εξευτελιστική, διότι εχομεν καθήκον νά προφυ-
λάττωμεν καί τήν υπόληψιν ήμών (§ 36), μήτε άδικος και ανήθικος, διότι πρό·
τ·ης ήθικής πρέπει παν συμφέρον νά υποχωρη κατά τον ηθικόν-νόμον, μήτε.
εξαντλητική τών δυνάμεων ήμών, διότι και τοΰτο αντιβαίνει είς τά προς ήμας
αυτούς καθήκοντα ήμών (§ 33], β') διά νομίμου και διχαίας κληρονομιάς, γ')
δι' αμοιβαίας συμφωνίας* ανάγκη δέ αί συμφωνίαι νά γίνωνται ελευθέρα συγ—
καταθέσει άμφοτέρων τών συμβαλλομένων, άνευ δόλου και επί πραγμάτων θεμι-
τών καί ανηκόντων άποκλειστικώς, τοις συμφωνοΰσι. Μόνον δ' όταν αί συμφω-
νίαι γίνωνται υπό δρους δύνανται νά λυθώσιν, αν τίνες τών ορων μεταβληδώσιν
η οί συμφωνήσαντες παραιτηθώσιν άμοιβαίως ή ή έκτέλεσις τής συμφωνίας άπο-
δ β ιχθη αδύνατος κλπ., καί δ') διά καταλήψεως ολως άδεσπότου· τινός πράγμα-
τος. Μόνον δ* αποδεδειγμένως αδέσποτα πράγματα δυνάμεθα νά χαταλαμβάνω-
μεν. Βύρίσκοντες δέ πραγμά τι άδέσποτον όφείλομεν δημοσίοι νά αναζητήσω-
μβν τόν κύριόν του και μόνον όταν βεβαιωθώμεν ότι τοιούτος δέν όπάρχει νά-
θεωρήσωμεν αύτό ίδιχόν μας.
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<άνευ ασφαλείας ουδείς θά είργάζετο ουδέ θά έφρόντιζε περί των κώνων,
περί τέχνης, περί εμπορίου, περί γεωργίας, περί βιομηχανίας καί εν
γένει περί της προαγωγής της Κοινωνίας. Καί ή παγκόσμιος δ' ιστορία
άποδεικνύει οτι οσω εναργεστέρα ήτο ή ίδέα του δικαιώματος της ιδιο-
κτησίας τοσούτφ προώδευον αί τέχναι καί αί έπιστημαι καί αί Κοινω-
-νίαι προήγοντο .είς άκμήν καί εύημερίαν. Διά τούτο καί η άγ. Γραφή
επιβάλλει το καθήκον τούτο άπαγορεύουσα πασαν ίδιοποίησιν η άρπα-
γήν ξένης ιδιοκτησίας1 καί ή Πολιτεία αυστηρώς τιμωρεί αυτήν. "Οθεν
όφείλομεν α') Νά μή άφκιρώμεν ή βλάπτωμεν (διά βίας η δόλου) τήν
ξένην περιουσίαν, άλλά νά άποδίδωμεν έκάστω δ,τι ανήκει αύτω καί
β') Νά προφυλάττωμεν αυτήν οσον δυνάμεθα άπό πάσης ξένης βλάβης,
ώς καί τήν 'ίδίαν ήμών περιουσίαν, ύποστηρίζοντες τήν αΰζησιν αύτης
καί έ'ργω καί λόγω (ώς μάρτυρες κλπ.).

2. Εναντία τώ καθήκοντι τούτω καί άνατρεπτικά είναι α') Ή
.κλοπή (ή άφαίρεσίς τίνος έν άγνοια του κυρίου) καί ή άρπαγή η λη-
στεία (ή διά της βίας άφαίρεσις ξένης ιδιοκτησίας). Επειδή δέ είς τά
εγκλήματα ταύτα άγει ήμας ή οκνηρία, ή σπατάλη καί ή πλεονεξία
όφείλομεν νά είμεθα φίλεργοι, ολιγαρκείς καί άφιλοκερδεις, όποτε δέν
θά άναγκασθώμεν νά παράσυρθώμεν είς τό έγκλημα τούτο τό προσβάλ-
λον τήν δικαιοσύνην καί τήν άγάπην του πλησίον καί τό όποιον το-
•σούτω φρικωοέστερον γίνεται οσω αίσθητοτέρα είναι τω άδικηθέντι ή
ζημία. Διά τούτο καί ό ορθός λόγος καί-ή Πολιτεία κρίνουσι κολάσιμα
τά κακουργήματα ταύτα καί ή άγ. Γραφή άπαγοοεύει λέγουσα «Μή
κλέψγ,ς» (Έξόδ. κ'. 14) καί «Ό κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω μάλλον δέ
κοπιάτω εργαζόμενος τό άγαθόν ταΐς χερσίν ΐνα εχη μεταδιδόναι τω
χρείαν έ'χοντι» Έφεσ. δ', 28.

β') Ό δι* άπατης σφετερισμός. Είναι δέ άπάτη λόγος ψευδής πρός
τον πλησίον όπως ούτος πεισθείς επιχείρηση τι βλαβερόν μεν αύτω
ώφελιμον δέ τώ άπατώντι. Ένταΰθα υπάγεται καί ή τοκογλυφία, ή'τοι
ή ληψις ύπερμέτρου τόκου ενεκα της άνάγκης ήν εχει ό πλησίον, καί
τό δι' απάτης κέρδος (ψευδών μέτρων καί σταθμών ή ψευδους εκτιμή-
σεως) καί πασα έν γένει αισχροκέρδεια καί πλεονεξία, άτινα δύναται

1 Έξάδ. Κ', 14 καί 17 «Ού χλΙψεις» καί «Ούκ επιθυμήσεις οσα τώ πλη-
σίον σου έστ (μ». Πρβλ. χαί Ματθ. ιβ',18 χαί Μάρκ. ι19 καί Λουκ. ιη' 20.
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Γ να εχωσι άπερ καί η κλοπή καί η άρπαγη ελατήρια καί άτινα ωσαύ-
τως καί ο ορθός λόγος καί η Πολιτεία τιμωοουσι καί καταδικάζουσι
3*οεί η άγ. Γραφή απαγορεύει λέγουσα «Φυλάσσεσθε από της πλεονε-
ξίας» (Λουκ. ιβ', 15. Πρβλ. καί Α' Θεσσαλ. δ', 6).

γ ·') Ή αργία, η μητηρ πάσης κακίας, καί τά εκ ταύτης αμέσως,
εκπηγαςοντα κακα, οιον η αποκτησις ανόητων χρεών και η εκ της-
καθυστερησεως τούτων έπερχομένη μεγάλη κοινωνική βλάβη, η επαι-
τεία κ.τ.τ., άτινα καί η Πολιτεία καί η άγ.Γραφή άπαγορεύουσι1, καί-
δ') η λαθραία αντομιοΦαποδοσία, ·ί{τοι τό οταν τις στερούμενος ο,τι δι-
καιούται νά λάβη παρ' άλλου άφαιρη λάθρα εκ της περιουσίας εκείνου·
δ,τι δύναται είς άναπληρωσιν τοΰ ου δικαιούται. Είναι δέ καί τούτο
κλοπή καί οφείλομεν νά άπέχωμεν αύτου αδικούμενοι δέ νά καταφεύ-
γωμεν είς τά δικαστήρια η είς πασαν άλλην νόμιμον άρχην.
ο. Απο π

άντων τούτων οφείλομεν επιμελώς νά άπέχωμεν, διότι
παν κέρδος (περιουσία) ουτω κερδαινόμενον είναι άδικον καί προσκρούει-
τω καθηκοντι του σέβεσθαι την ξένην ίδιοκτησίαν ούδεμίαν δέ άληθη.
ίδιοκτησίαν αποτελεί αλλά μόνον βαρεΐαν εύθύνην επισύρει ενώπιον
Θεου καί άνθρώπων.2

*Κ{>ωτ. Τί οφείλομεν είς την περιονσίαν τον πλησίον; πότε αντη είναι νόμι-
μος; τις ή αξία τοΰ καθήκοντος τούτον; τίνα τά εναντία καθήκοντα τούτω; πώς.
πρέπει νά προφνλαττώμε&α άπ' αυτών;

§ 25. Σεβασμός τής τιμής τον πληόίον.

1. Έκτος της ζωης καί της περιουσίας πολυτιμότατον αγαθόν είς.
τρν άνθρωπον είναι καί ή τιμή, ητοι τό καλόν ό'νομα (ύπόληψις) αύτου.
Τόσον δέ πολύτιμος είναι η τιμη ώστε καί η ζωη καί ή περιουσία
ούδεμίαν άξίαν έ'χουσιν άνευ αύτης. ΓΙολύ δέ περισσότερον άμαρτάνει
ό βλάπτων την καλην ύπόληψιν τοΰ πλησίον η ό τά άλλα αυτού·
αγαθά έπιβουλευόμενος, διότι η βλάβη της τιμής είναι βλάβτ) αύτου

Β' Θεσσαλ. γ'., 10 «Ε? τις ού θέλει έργάζεσθαι μηδέ έσθιέτω» καί Γεν.
' γ έ 19 «Έν Βρώτι του προσώπου σοι» φαγεΐν τον άοτον σου».

2; Διό και 6 λαός πολύ ορθώς έχαρακτήρκιε την τοιαύτην περιουσίαν ώ;
μ,αταίαν καί επισφαλή ειπών την γνωστήν δημώδη £ήσιν α 'Ανεμομαζώματα-

διαβολοσχορπίσμ,ατα ».
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του προσώπου. Ουδείς δέ άνθρωπος δύναται νά προοδεύση έν τί) κοι-
νωνία καί νά εύημερήση άνευ κάλου ονόματος. Πασα ενέργεια αύτου
?έζαρταται έκ, τ-7ίς κάλης ύπολήψεως τήν οποίαν εχει ό κόσμος περί
αύτοΰ. Ούδείς άρχων, ιερεύς, διδάσκαλος, ιατρός, δικηγόρος, έμπορος,
-κτηματίας, οικοδεσπότης, τεχνίτης, υπηρέτης δύναται νά άσκηση το
έπάγγελμα αύτοΰ άνευ καλ*/ίς ύπολήψεως. Ούδεμία τέλος κοινωνία
•δύναται νά εύημερήση άνευ της ύπολήψεως καί ή άνθρωπότης ολη θά
Ιπλεεν έν τω πελάγει τών θλίψεων. Τό δέ χείριστον είναι ότι εύκο-
λώτατα ρ.έν δύναται τι'ς νά βλάψν) τήν ύπόληψιν του πλησίον δυσκο-
"λώτατα δέ νά έπανορθώστ) αύτήν ή νά άποζημιώση αύτόν. "Απειροι 7
δέ ζημίαι καί θλίψεις καί γογγυσμοί, φανεροί καί μυστικοί, καί μίση .
καί έχθρα ι γίνονται είς τον κόσμον έκ τοΰ κάκου τούτου.

"Οθεν σπονδαιότατον καθήκον εχει κατά τον ηθικόν νόμον πας άν-
θρωπος νά οέβεται τήν τιμήν τον πλησίον όχι μόνον μή προσβάλλων αύ-
τήν άλλά καί προφυλάττων καί ύπεοασπίζων κατά πάσης άδικου προσ-
βολής. Διά τοΰτο καί ή άγ. Γραφή λέγει «Πάντα οσα άν θέλητε ίνα
ποιώσιν ύμϊν οί άνθρωποι ούτω καί ύμεΤς ποιείτε αύτοΐς»1 καί «Μή:κρί-
•νετε ίνα μή κριθητε».2

2. Τό καθήκον τοΰτο παραβαίνουσιν, ή'τοι βλάπτουσι τήν τιμήν τοΰ
-πλησίον, α') οσοι διαδίδονσιν είς τόν λαόν κακάς ύπονοίας περί τοΰ πλη-
σίον β')οσοι άδίκως κατηγοροϋσιν αύτόν καί ύβρίζουσι παρρησία ένώπιον
: άλλων' γ') οσοι συκοφαντοναιν αύτόν πλάττοντες έκ δυσμενείας η ζη- |
λοτυπίας άνυπάρκτους κατηγορίας ή μεγεθύνοντες τά έλάχιστα σφάλ- ί
ματα ή ελαττώματα αύτοΰ καί δ') οσοι άδίκως περιφρονονοιν αύτον
ιένώπιον άλλων διά λόγων ή σχημάτων. Πάντα ταύτα τά κακά πράτ-
τουσιν άλλοι μέν έκ. κουφότητος καί άστεΐσμοΰ, άλλοι

δέ

εκ συμφέρον-
τος, δπεο θηρεύουσι διά της άμαυρώσεως τ*/)ς τών άλλων ύποληψεως,

ι άλλοι δέ, τό χείριστον, έξ έχθρχς καί φθόνου έπιθυμουντες νά λυπη-

.____

1. Ματθ. ζ', 12 πρ6λ. χαΐ Λουχ. 31. Γαλάτ. ε, 15. 'Ρωμ; ιδ', 13.
Ματθ. ιη', 15.

2. Ματθ. ζ', πρβλ. χαί το «Αίρετώτερον δνομα καλόν η πλούτος πολύς».
"Τοΰτο έχφραστιχώτερον σήμερον λέγομεν «Καλύτερα τό μάτι νά του βγ^ παρά

τό δνομά του»ή καί είδ'.χώτερον «Καλύτερα φουμιά της γης παρά πομπή τάπά-
^νω κόσμου». Τήν άξίαν της τιμής καί ύπολήψεως καταδεικνύει και τό δημώδες
.λόγίον α'Η τιμή τιμή δέν εχει καί χαρά 'ς τον ποΰ τήν εχει».
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«υωσι τόν πλησίον. Καί τά μεν άποτελέσματα δύνανται νά εΐνα·. έξ
-ισου επιβλαβή είς τόν κατηγορούμενοι ή εύθύνη ομως είναι διάφορος
Αναλόγως της διαθέσεως καί του σκοποϋ της πράξεως. Γελοίος μεν
«Τναι ό έκ κουφότητος καταλαλών, εύτελής καί υπόλογος ό έκ συμ-
φέροντος τά μέγιστα όμως κ,ακουργεΐ ό εξ έχθρας καί φθόνου έπιδ'.ώ-
κων την αμαύρωσαν της του πλησίον ύπολήψεως* όιό καί ή άγ. Γραφή
απαγορεύει τοΰτο καί ή Πολιτεία τιμωρεί.

3. Ούδεποτε λοιπόν 6 άνθρωπος πρέπει νά λέγ*/) δ,τι δύναται νά
φλάψη τήν ύπόληψ-.ν του άλλου 1 έστω καί έν άστεϊσμοΐς, διότι καί τότε
-ουνανται να επ έλθωσι τά αυτά ολέθρια άποτελεσμκτα. Τούναντίον
πρέπει νά προλαμβάντ] τό κακόν καί νά λέγη παν δ.τι δύναται νά άνυ-
Λ|ιώστ) τήν ύπόληψιν του πλησίον. Τούτο κυρίως χαρακτηρίζει τον εύγενη
καί άγαθόν άνθρωπον. - Διό ό μέν άγαθός συνήθως φαίνεται έκ του οτι'
-ουδέποτε κατηγορεί τινα,καί άν ήκουσε καί γνωρίζγ) πολλά κατ' αύτοΰ,
άλλά σιωπών δεικνύει ότι φείδεται της ύπολήψεως τών άλλων ό δέ
-μοχθηρός καί φαύλος φαίνεται έκ της ροπής είς τό κατηγορειν καί έπι-
;κρίνειν τους πάντας καί τά παντα. Μόνον δέ τών κακών καί φαύλων
τάς κακάς πράξεις δυνάμεθα νά έπιτιμώμεν πρός σωφρονισμόν αύτών

1 Ύπάρχουσιν άνθρωποι έργον Εχοντες τό περιεργάζεσθαι χαί έρευναν παν
-ο,τι δύναται νά ψέξη τον πλησίον ίνα προθύμως είτα διαδώσωσιν αυτό εις

• άλλους δμοίους των χαίροντας είς τά τοιαύτα ακούσματα. Α ί τοιαυται ειδήσεις
ουτω μανθανόμεναι καί διαδιδόμεναι ονομάζονται σπερμολογίαι ούσαι μείγμα

-ψεύδους καί άληθείας τινός συγκεχυμένης ώς επί τό πλείστον καί μεταβεβλη-
μέ>ης διά προσθηκών. Αί τοιαυται σπερμολογίαι, είτε σιγΐ) περιφέρονται ε:τε
παρρησία διαθρυλοΰνται, μεταβάλλονται κατ' ολίγον είς συκοφαντίας και κατα-

• στρέφουσι τήν υπόληψιν του πλησίον. Συνεπάγονται δέ διά τοΰτο μεγίστην
-βύθύνην ενώπιον Θεου καί άνθρώπων. Ουδεμία δέ δικαιολογία (ότι άστεϊζόμε-
νοι είπον ταϋτα ή ύπό αύστηρούς δρους και ώρκισαν μάλιστα τον άκού-
•βαντα(Ι) νά μή εΓπη τι) δύναται νά δικαιώση αύτούς. Τό έργον τών σπερμο-
"λόγων δέν είναι ουτε τίμιον ουτε ευγενές καί ή υγιής κοινωνία δικαίως περιφρονεί
ΓΧ«ΐ αποστρέφεται αύτούς ωτπερβάτον πολυάκανθον, άφ' ή; αδύνατον νά παρέλθη
τις άληπτος καί άκέντητος.

2 Ό μέγας τής δυτικής εκκλησίας πατήρ Αύγουστινος (354—439) είχεν
Επιγράψει επί τής τραπέζης του τήνδε τήν £ήσιν α«Όστις συνηθίζει νά βλάπτη
·$ιά λόγων τήν τοΰ πλησίον ύπόληψιν ας μάθη ότι ή τράπεζά μου αύτη είναι
«άπηγορευμένη αύτώ».
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καί ποος προφύλαξιν της Κοινωνίας άπό της έκ τούτων ζημίας· άλλα:
και τότε μετά της δεούσης διακρίσεως και σεμνότητος καί μόνον πρός.
θεραπείαν καί παοακώλυσιν του κάκου. Διό καί ή άγ. Γραφή λεγει-
αΝουθετεΐτε τούς άτακτους» (Α' Θεσσαλον. ε, 14). Πασαι αί άλλαι-
δικαιολογίαι είναι προφάσεις εν άμαρτίαις.

Έρωτ. ίΐναι πολΰτιμον τφ άνθρώπφ αγαθόν ή τιμή'; πώς πρέπει να προ-·
φνλάττωμεν αίτην και διά τί; τί λέγει ή άγ. Γραφή και ό λαός περί αυτής; τίνβς-
παραβαίνουσι τό καθήκον τοΰτο και διά τίνας λόγους ; πότε ή παράβασις φερε$'~
μεγίστην ευθννην; πώς πρέπει νά όμιλώμεν πάντοτε περί τοΰ πλησίον ; πόθεν
διακρίνονται οί ευγενείς και ενάρετοι άνθρωποι και πόθεν οί φαϋλοι και ανήθικοι ρ.
πώς πρέπει νά όμιλώμεν περι τών κακών πράξεων τών φαύλων ανθρώπων ; τ£-
εΐναι τό έργον τών σπερμολόγων και πώς πρέπει νά φέρωνται πρός αύτους οί τί-
μιοι και φρόνιμοι άνθρωποι ;

§ 26. Ευεργεσία τον πλησίον.

1. Δέν άρκ,εϊ νά σεβώμεθα τήν ζωήν (§ 23), περιουσίαν (§ 24) κα£-
τιμήν (§ 25) του πλησίον, τ. ε. νά έκπληρώμεν τά καθήκοντα της δι-
καιοσύνης, άλλ' ανάγκη καί τά της φιλανθρωπίας καθήκοντα ήμών νά
άσκώμεν, διότι εξ αύτών κυρίως καταδείκνυται ή αγάπη ήμών πρός.
τον πλησίον (§ 6, 4). "Οθεν όφείλομεν νά ευεργετώ μεν τον πλησίον. -
Είναι δέ εύεργεσία πασα πρός τον πλησίον βοήθεια ήμών έργω ή λόγω..
Ή εύεργεσία στηρίζεται έπί της άγάπης ήμών πρός τον πλησίον, ι^τις .
τότε γίνεται πλήρης καί ενεργός (§ 22, 3, γ'). Είναι δέ ή εύεργεσία:
έκ τών εύγενεστέρων καί ίερωτέρων πράξεων τοΰ ανθρώπου καί εύ--
δαίμονες οί δυνάμενοι νά τύχωσι της έκ της εύεογεσίας προερχομένης .
άγαλλιάσεως. Παρουσιάζεται δέ πρός τοΰτο εύκαιρία συχνότατα, διότι
ύφ' άς συνθήκας ζη σήμερον ή άνθρωπότης τά δυστυχήματα καταπλημ-
μυοοΰσιν αύτην. Ιδίως όμως όφείλομεν νά βοηθώμεν τούς πάσχοντας
ενεκα εκτάκτων συμφορών (πυρκαϊών, πλημμυρών, ναυαγίων, σεισμών,
λιμών ή λοιμών, ασθενειών, εντίμων πτωχεύσεων, ληστρικών η άλλων
τυχαίων κακώσεων κλπ.), ών τό βάρος δέν δύνανται νά βαστάσωσιν
άνευ της ήμετέρας βοηθείας. Διά τοΰτο καί ό Σωτήρ συνέστησε τήν εύ-
εργεσίαν διά της τοΰ φιλανθρώπου Σαμαρείτου παραβολής (Λουκ. ι',.
30) καί διά της άψευδοΰς επαγγελίας οτι έν τη μεγάλν) ήμερα της.
Κρίσεως δέν θά έρωτηθώμεν μόνον άν ήδικήσαμεν άλλά κυρίως οίν εύηρ-
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γετησαμεν τους πάσχοντας 1 Άλλα και ό θεΐος Ιάκωβος συνέστησε νά
έπισκεπτώμεθα όρφανούς καί χήρας έν τί3 θλίψει αυτών καί νά βοηθώ-
μεν αυτούς (Ιακώβ, α', 27) καί ολη η άγ. Γραφή βο£ ?να εύεργετώ-
μεν παντοιοτρόπως τον πλησίον.

2. "Ινα δέ η εύεογεσία εχη άξίαν πρέπει νά γίνεται ούτω· <χ.') Νά
ε χω μεν ώς μέτρον ευεργεσίας τάς ιδίας ημών ύλικάς η πνενματικάς δυ-
νάμεις, την άνάγκην του πλησίον καί την άξίαν τών εύεργετουμένων
προσώπων, τ.ε. νά δίδωμεν έκ τών ιδίων τόσα ώστε νά μη περιπίπτω-
μεν ημείς είς άνάγκην, νά εύεργετώμεν κατά προτίμησιν τούς Ιχοντας
μεγαλυτέραν άνάγκην καί νά προτιμώμεν μεταξύ έχόντων την αύτην
άνάγκην τούς γονείς, τούς οικείους, τούς ωφελίμους είς την Κοινωνίαν
καί είς το "Εθνος κλπ.· β') ΐνά ττροβαίνωμεν εν ανάγκη μέχρι μεγάλων
ϋυσιών μηδ' αύτης της ζωης ημών . φειδόμενοι, τ. ε. οταν 6 πλησίον
κινδυνεύη νά άπολέση την ζωην την περιουσίαν 9) την τιμήν του,
οφείλομεν νά σπεύδωμεν άνευ αναβολής είς βοηθειαν αύτου άψηφουντες
πάντα κίνδυνον· τότε θά έ'χωμεν όντως την άγάπην έκείνην α$)ς μεί-
ζονα ούδείς εχει Γ ν α τις την ψυχην αύτου θη ύπέρ τών φίλων αύτου»
(Ίωάν. ιε, 13)" γ') Νά ευεργετώ μεν μετά συνέσεως, διότι η βοήθεια
τών άναξίων μάλλον κακοΰ πρόξενος γίνεται; καί δ') ^ΖΥα εύεργετώμεν
μετά προφυλάξεως καί εκ καθαρας αγάπης ούχί δέ προς έπίδειξιν $
άλλον ιδιοτελή σκοπόν ύπ' όψει έ'χοντες τό «Σου ποιουντος έλεημοσύ-

■ νγ)ν μη γνώτω η άριστερά σου τί ποιεί η δεξιά Σου» (Ματθ. ς-', 3).

3. Άλλ' η εύεργεσία δέν γίνεται μόνον διά παροχής χρημάτων η
άλλης βοηθείας αλλά καί δι' έπισκέψεως τών άσθενών,τών άτυχησάντων
καί τών έν φυλακή (Ματθ. 31 κε, κφξης), διά περιποιήσεως καί παρα-
μυθίας αυτών (Λουκ. ι', 30 κφξης), διά συμβουλής καλής καί υποστηρί-
ξεως τών δικαίων του πλησίον, διά παροχνίς τιμίου δανείου (Λουκ.
ς-', 35), διά παροχής εργασίας είς άπορους, διά παραμυθίας καί ύπο-
στν>ρίξεως χηρώ-ν καί ορφανών κλπ. Άλλ' έτι μείζονα άξίαν εχει ή
εύεργεσία όταν γίνεται προς πολλούς όμου δι' ανεγέρσεως η συντηρή-
σεως ορφανοτροφείων, νοσοκομείων, έργαστηρίων, διδασκαλείων κλπ.

1 Ματθ. κε, 31 χαί ,έφεξ πρβλ. χαί Ματθ ι',42 αΛΟς αν ποτίση Ινα τών
μικρών τούτων ποτήριον ψυχρου μόνον είς ονομα μαθητού, αμήν λέγω ύμΐν, ού
|*.ή άπολέση τόν μισθόν αύτου».

5



ΡΡ1

— 66 — "

ευεργετικών ιδρυμάτων ή καί δι' επιστημονικές εφευρεσεως. Οί τοιού-
τοι αγαθοεργοί είναι αληθείς καί διηνεκείς ^εύεργέται της Κοινωνίας καί
της άνθρωπότητος.

4. Άλλά καί λόγω μόνον δύναται νά γίνη ήνεύεργεσία."Οθεν εύερ-
γετουμεν τόν πλησίον /.αί οταν φροντίζωμεν περί της πνευματικής καί
ηθικές τελειοποιήσεως αύτου, τ. έ. όταν πρώττωμεν μέν π&ν δ,τι δύ-
ναται καί τήν διάνοιαν αύτου νά φωτίση καί τήν καρδίαν νά μόρφωση
άποφεύγωμεν δέ νά διδάσκωμεν αύτον έν γνώσει κακόν τι ή νά δίδω-
μεν αύτω κακόν παράδειγμα διά του βίου ήμών ή νά συντελώμεν διά
τ·7)ς συμπράξεως κκί συμμέτοχης είς τήν άποπλάνησιν καί παρεκτρο-
πήν αύτου. "Εχομεν λοιπόν καθήκον νά καθοδηγώμεν τόν ττλησίον εις
τό αγαθόν καί νά επιδιώκωμεν τήν διόρθωοιν του άποπλανηθεντος και
χάριν αύτου καί χάριν της τρεφούσης αύτόν Κοινωνίας. Καί καθοδηγοΰ-
μεν μέν αύτόν όπώςδήποτε φροντίζοντες περί της πνευματικής η ολι-
κής αύτοΰ ωφελείας διορθοΰμεν δ' αύτόν ώς έξης· α') Αιά της διδασκα-
λίας ή νουθεσίας τών πεπλανημένων πρέπει δέ νά γίνεται ή νουθεσία
μετά πραότητας, διότι ή μετ' οργής τοιαύτη δεικνύουσα διάθεοιν ήμών
ούχί καλήν δύναται νά μή έχτ) ούδεμίκν δύναμιν καί άξίαν* μετά προ ;
σοχης, διότι νουθεσία γινομένη πρός άνωτέοους μας (γονείς, διδασκά-
λους, πρεσβυτέρους, άρχοντας) δέν είναι έπιτετραμμένη άτε προσκρού
ουσκ πρός τόν όφειλόμενον πρός αύτούς σεβασμόν μετά φειδους, διότι
δέν ωφελεί πάντοτε ή νουθεσία, ώς λ. χ. όταν είμεθα βέβαιοι περί της
άλλοθεν ή οίκοθεν διορθώσεως του πεπλανημένου ή, τούναντίον, όταν
είμεθα βέβαιοι ότι ούδεμία έλπίς διορθώσεως υπάρχει, οπότε όφεί-
λομεν νά άπέχωμεν της νουθεσίας1, β') Διά τοΰ καλόν παραδείγμα-
τος ήμών, δπερ λαλούν εύγλωττότερον πάσης ρητορικης τέχνης
(§ 14, 3. δ') έλκει περισσότερον καί αύτου τοΰ Ορθου λόγου καί δ οο-
θοΐ όλίγον κατ' ολίγον καί άνεπαισθήτως τούς πεπλανημένους. Διά
τοΰτο καί 6 Χριστός παρέσχεν εαυτόν ύπογοαμμόν τοις πασι (Α'
Πέτρ. β', 21) καί τούς μαθητάς αύτοΰ έδίδαξε τήν μεγάλην του
παραδείγματος άξίαν ειπών «Ούτω λαμψάτω τό φώς ύμών έμ-
προσθεν τών άνθρώπων όπως ίδωσ.ν ύμών τά καλά εργα καί δοξά
σωσι τόν πατέρα ύμών τόν έν τοις ούρανοϊς» (Ματθ. ε, 16)· άς

1. Ματθ. ζ', 6 «Μή δώτε το άγιον τοις χυσί».
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:μη νομίση δε τις ότι είναι, δύσκολον νά δώσν] τό καλόν παράδειγμα·
τά συνήθη καθήκοντα ήι»ών εύσυνειδήτως τελούντες δίδομεν άριστον
-παράδειγμα είς πάντας. Πολύ δέ μεγαλύτερα είναι ή δύναμις τοΰ κά-
λου παραδείγματος όταν δεικνύωσιν αύτό άνθρωποι ύψηλης κοινωνικής
θέσεως, οιτινες δικαίως θεωρούνται ώς οδηγοί της κοινωνίας, οΐοι οί
ανώτεροι πολιτικοί άρχοντες καί κληρικοί, οί διδάσκαλοι καί λοιποί
«π;-στήμονες, οι προύχοντες κλπ. >

5. Ωσαύτως λόγω εύεργετοΰμεν τόν πλησίον καί διά της φιλα-
ληϋείας (-της έν λόγοις άληθείας) και της ειλικρίνειας (ϊ,ης έν λόγοις
καί πράξεσιν άληθείας) ήμών, διότι το ψευδός καί ή ανειλικρίνεια δει-
κνύοντα έλλειψιν άγάπης καί τον ψευδόμενον διαφθείρουσι καί τόν πλη-
-σίον ζημ,ΐοΰσι καί τήν Κοινωνίαν καθόλου βλάπτουσιν άφαιροΰντα τη/
άμοιβαίαν πίστιν. "Οθεν όφείλομεν νά είμεθα ειλικρινείς και άδολοι καν
ουδέποτε νά λέγωμεν -ψεύδη άλλά πάντοτε τήν άληθειαν, ύπ' οψε
-έχοντες τό τοΰ Κυρίου β "Εστω ό λόγος υμών ναι, ναι καί ού, ού»
(Ματθ. ε, 37) καί τήν μαρτυρίαν τοΰ Πέτρου βεβαιοΰντος ότι «Ούν
;εύρέθη δόλος έν τώ στόματι τοΰ Χρίστου» (Α' Πέτρ. β', 22) Άλλά
καί τήν κολακείαν, ήτοι τους απατηλούς γοητευτικούς λόγους προ;
άρέσκειαν καί έύχαρίστησιν τοΰ άκούοντος, πρέπει νά άποφεύγωμεν,
-διότι καί αυτη είναι ψεΰδος πολλαχώς έπιζήμιον καί είς τόν κολα-
-"κεύοντα, διότι εξευτελίζει αύτόν καταφεύγοντα είς τοιαύτα ποταπά
καί κακόβουλα καί άπατηλά μέσα αντικείμενα τνί φύσει τοΰ άνθρω
-που, καί είς τον κολακευόμενον, διότι άπαταται έάν είναι κούφος και
πειθόμενος ότι έχει προτερήματα άτινα δέν έχει" γίνεται μάλλον κου-
-φος καί αδιόρθωτος καί παρεκτρέπεται. Καί τήν κρνψίνοιαν δέ, ήτοι
-τό κρύπτειν πάντοτε άπό τοΰ πλησίον τά πάντα,,καί τήν ταύττ) συγ-
γενή ύποκριοίαν πρέπει νά άποφεύγωμεν ώς άντικειμένας τή άγάπν)
καί βλαβεοάς. Μόνον δ' όταν πρόκειται διά της προσωρινής άποκρύ-
-ψεως της άληθείας νά προλάβωμεν ζημίαν τοΰ πλησίον χωρίς νά βλά-
ψωμέν τινα δυνάμεθα νά ύποκριθώμεν ή νά άποκρύψωμέν πως τήν άλή-
•'θειχν1 η έν άπλαΐς καί-όλως άθώαις παιδιαΐς' άλλά καί άπό τούτου
-όφείλομεν επιμελώς νά άπέχωμεν οσον δυνάμεθα, διότι αν μή άλλο τν

I Περί τούτου συμφωνουσι καϊ ό Πλάτων καί οί Στωικοί έκ τών άρχαίω>
-*αϊ ό Χρυτόστομοε καί ό Ώριγένης έκ τών χριστιανών.



πάντως όμως προσγίνεται ήμΐν κακή εςις είς το ψεύδεσθάι.

Έρωτ. Τί είναι ευεργεσία καί ποΰ στηρίζεται αϋτη ; τ ίνας Ιδίας όφείλομεν ~
να. ενεργετώμεν ; πώς πρέπει νά γίνεται η ευεργεσία ίνα εχχ) άξίαν ; ή ευεργεσία^
γίνεται μόνον διά παροχής χρημάτων η άλλης βοηθείας ; πότε ή, ευεργεσία εχε&
μεγαλυτέραν άξίαν, τίνες οί ευεργέται τής Κοινωνίας και τής ανθρωπότητας ; πώς-
γίνεται λόγω ή ευεργεσία ; πώς καθοδηγονμεν τον πλησίον είς τήν πνευματικήν
μόρφωσιν αύτοΰ ; πώς πρέπει νά γίνεται ή νουθεσία ; πώς πρέπει νά δεικνύω-
μεν το παράδειγμα και τις ή δύναμις αύτοΰ ; πώς, άλλως δύναται νά γίνγ) λόγω ή
εύεργεσία ; διά τί ή φιλαλήθεια και ΐ] ειλικρίνεια είναι καθήκοντα ήμών προς τον
πλησίον ; τίνα είναι τά εναντία τή φιλαλήθεις ; διά τί όφείλομεν νά άποφεύγωμεν
τήν κολακείαν, κρυψίνοιαν καί ύποκρισίαν ; πότε μόνον δύναται νά έπιτραπχ! ή
άπόκρυψις τής άληθείας ;

$ 27. Καθήκοντα «ρός τίιν Οίκογένειαν.

1. Έκτος τών γενικών πρός πάντα πλησίον καθηκόντων ημών (§:
22 — 27) έ'χομεν και ίδιαίτερά τινα καθήκοντα έκαστος προς την ίδιον
αύτοΰ Οίκογένειαν. Οικογένεια δέ είναι ή δ μας εκείνη τών άν&ς>ώττων ή
παραχϋεΐσα έκ τών αυτών γονέων (αμφοτέρων ή τοΰ ενός) και ουζώσα.
εν τω αύτω ουνήϋως οικορ. Παράγεται δέ ή Οικογένεια διά τον γάμον1-
οστις τοΰτον κυρίως τον σκοπόν έχει καί είναι ή κρηπίς της Κοινωνίας-

1 Γάμος είναι ή διά βίου συνένωσις ανδρός και γυναικός πρός άμοιβαίαν βοή-
θειαν καί τέκνογονίαν, δι' ής διαιωνίζεται καί αύξάνεται τό άνθρώπινον γένος.
(«Ού καλόν είναι τδν ανθρωπον μόνον* ποιήσωμεν αύτω βοηθόν» Γεν. β', 18*
«Αύξάνεσθε καί πληθύνεσθε και πληρώσατε τήν γην» Γεν. α', 28). Αύτη ή;
φύσις του γάμου προαπαιτεί μεν άμοιβαίαν ουγκατάθεοιν επιβάλλει δέ τό ισό—-
βιον· Μόνον τδν τοιούτον γάμον επιτρέπει ή Πολιτεία καί ευλογεί ή Εκκλησία--'
τίν δέ άνευ αμοιβαία; συγκαταθέσεως γενόμενον θεωρουσι παράνομον καί άκυ-
ρον' διά τούτο άπαγορεύουσι καί τήν διάλυσιν παντός νομίμου γάμου («Ους
Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μή χωριζέτω». Ματθ ιθ', 6), έκτος αν έξαιρετικη,
περίπτωσις καί σπουδαιότατοι λόγοι καθιστώσιν ολως αδύνατον τήν συμβίωσιν,
όποτε επετράπη κατ' ανάγκην τό διαζύγιον. Ό γάμος είναι καθήκον έπιβεβλη--
μένον παντί χριστιανω, μόνον δέ τότε απαλλάσσεται τις τούτου οταν Βέν εχη.,
επαρκή μέσα πρδς συντήρησιν οϊκου η ενεκα επισφαλούς όγιείας η και όταν θέλγ·,·.
νά άφιερωθη 5λως είς υψηλόν τινα σκοπόν' ό.τοιούτος ομως οφείλει τότε νά τηρΐ^
τελείαν αγνότητα διά παντός τοΰ βίου αύτοΰ, διότι μόνον ή σεμνότης καί ή τι-
μιότης πρέπει νά κοσμώσι πάντα χριστιανόν οσον άφοροι τόν εγγαμον η άγαμο*,
αύτοΰ βίον. -
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"""Οθεν η Οικογένεια συνήθως άποτελειται έκ τών δύο γονέων ή συζύγων
καί έκ τών τέκνων αύτών. Επειδή όμως αί Οικογένεια·, έχουσιν άνάγ-
-^κνίν συνήθως καί υπηρετικών προσώπων έν τοις χρείαις αύτών, διά
τούτο συγκαταλέγονται μεταξύ τών μελών της Οικογενείας καί οί νπη-
- -ρέται. Τά μέλη ταύτα της Οικογενείας έ'χουσι πρός άλληλα ί'δια άμοι-
-€αΐα καθήκοντα. Είναι δέ τά έκ της συγγενείας γεννώμενα ίδια ταύτα
-ααθήκοντα ήμών τά έξης.

2. 'Α^ιοιβαϊο καθήκοντα τών όνζνγων. Άφ' ού ό ηθικός νόμος
«•■επιβάλλει παντί άνθρωπω τήν πρός τόν πλησίον άγάπην πολύ περισ-
• σότερον έπιίάλλει αύτήν προς τούς συζύγους, ήτοι τόν άνδρα χ,αί τήν
-γυναίκα, οί'τινες συνεδέθησαν καί διά του ίεοωτέρου δεσμού του γάμου.
~*Οθεν οί σύζυγοι όφείλουσι α') Νά άγαπώοιν άλλήλονς αμοιβαίως/Ανευ

της άμοιβαίας ταύτης άγάπης τών συζύγων παοαβαίνεται ή ίερότης του
-γάμου, όστις πλέον δέν είναι ενωσις αύτών έγκάρδιος πρός άμοιβαίαν
'βοήθειαν άλλά διηνεκής άφορμή λύπης καί στενοχώριας. Ή άμοιβαία
«υτη άγάπη τών συζύγων αύξάνεται καί στερεοΰται διά της άμοιβαίας
-ήπιότητος., υπομονής, φιλοφροσύνης, ειλικρίνειας καί χρηστότητος, ας
-πρέπει νά καλλιεργώσιν οί σύζυγοι* τούναντίον δ' έλαττοΰται καί δια-
"λύεται διά της σκαιότητος, ίσχυοογνωμοσύνης, ύποκρισίας καί κουψι-
-νόίας, άς διά τούτο όφείλουσι νά άποφεύγωσι. Καταφαίνεται δέ κυρίως
~ή άαοιβαία αΰτη άγάπη τών συζύγων καί είναι μάλλον άναγκαία έν
τοις άτυχήμασιν, έν οίς πασα διάσπασις αύτης ή καί πασα έγκατάλει-
- ψις είναι φοβερά προδοσία ίερωτάτου καθήκοντος, β') Νά εχωσιν άμοι-
βαίαν πίστιντην παράβασιν της οποίας ρητώς άπαγορεύει ή έβδομη
ίβντολή του Δεκάλογου ώς χαλαοοΰσαν τόν ιερόν δεσμόν του γάμου. Καί
πάσαν δέ άπλην ύπόνοιαν της παραβάσεως ταύτης όφείλουσι νά άπο-
-φεύγωσιν οί σύζυγοι, διότι καί αύτη δύναται νά έπιφέρη χαλάρωσιν του
•ϊ; «-'ίερου προς άλλήλους δεσμού* καί γ') Νά βοη&ώσιν[άλλήλους έ'ν τε ταϊς
-οίκιακαΐς φροντίσι καί έν τη άνατροφί) καί μορφώσει ιών τέκνων κλπ.

3. Καθήκοντα τον όνζνγον προς τήν όνζνγον. "Ιδια καθήκοντα
-ό σύζυγος εχει πρός τήν σύζυγόν του τά έξνίς' α') Νά ύπερασπίζγ] καί
-νά προφνλάττβ τήν σύζυγόν τον (ώς καί τά τέκνα) άπό παντός κακού
-^αρέχων αύτ·?) διά της ιδιαιτέρας μερίμνης καί φιλοπονίας του τά μέσα
~τ·5ίί υπάρξεως καί προαγωγής αυτών* διά τοΰτο ό άνήο έποοικίσθη ύπό
~τ>ίς φύσεως διά μεγαλυτέρα; ισχύος. Άνήρ παραβαίνων τό καθήκον
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τούτο ενεκα οκνηρίας η αχρειότατος αποβάλλει τό του ανδρός άξίωμα*
καί καταπίπτει έν τη Οίκογενεία1 μόνον δ'οταν η πρός τούτο αν ικανό-
της του ανδρός ποοέλθη έκ νόσου η άλλης τινός άναποφευκτου ανάγ-
κης είναι δεδικαιολογημένη. β') Νά προσφέρεται πρός την σνζνγον ώς:
πρός σνντροφον και ούχί ώς Λρός δούλην, τ. έ'. νά μη κάμνη κατάχρη-
σιν της ισχύος και έξουσίας αύτου έπιβάλλων διά της βίας καί τ,ου φό-
βου την θέλησίν του, οπερ είναι βάρβαρον και ί'διον τών έθνικών λαών-
παρ' οΐς ή γυνη εύρίσκεται έν τν| ταπεινή θέσει του δούλου* τουναντίον,,
οφείλει νά μεταχειρίζεται αύτην μετ' άγάπης, πραότητος, φιλοφροσυ-
ννίς καί εκτιμήσεως ώς σύντροφον καί βοηθόν του νουθετών καί πείθων»
αύτην, διότι ό χριστιανισμός άνύψωσε την γυναίκα και έξίσωσεν αύτην-
πρός τόν άνδρα ώς ομοιον αύτω καί ί'σον κατ' άξίαν^ πλάσμα. Διό ή
άγ. Γοαφη λέγει «Οί άνδρες άγαπατε τάς γυναίκας υμών καί μη πι--
κοαίνεσθε πρός αύτάς» (Κολοσ. γ', 19) καί άλλαχοΰ «Οί άνδρες ομοίως:
συνοικουντες ταΐς ίδίαις γυναιξί κατά γνώσιν, ώς ασθενεστέρα) σκεύει.
τω γυναικείω άπονέμοντες τιμήν» (Α' Πέτρ. γ', 7).

4. Καθήκοντα της <ίυ(ϋγον «ρός τόν (ίνζυγον. Ή δέ σύζυγος.,
έχει Γδια πρός τόν σύζυγόν της καθήκοντα* α') Νά σέβεται τόν σνζνγόν. -
της και νά νπακούη είς αύτόν ώς κεφαλήν του οίκου μηδέποτε άποτό-·-".
μως άντιλέγουσα η ίσχυρογνωμόνως έναντιουμένη άλλα μειλίχιος πάν—
τοτε προσφερομένη καί ύποβάλλουσα μάλλον την θέλησίν της 'Τϊ έπιβάλ—
λούσα αύτην* καί β') ϋΝ/α βοη&η αί'τόν έν τοις βιοτιχαϊς φροντίόιν ου μό-
νον μη παρέχουσα αύτη άφορμην δυσαρεσκείας άλλα καί καταπραυνουσα:
καί καθηδύνουσα τάς έκ τών οικιακών μεριμνών καί τών κοινωνικών·
θλίψεων προερχομένας στενοχώριας του ώς άληθης σύντροφος καί βοηθος,
αύτου. Την|βοηθειαν ταύτην δύναται πολλαχώς νά παρέχη ίδί<£ δμως.
φροντίζουσα διά την έσωτερικην τοΰ οί'κου διόίκησιν, δι' ην κυοίως αυτη .
είναι προωρισμένη, καί διά την άνατροφην τών τέκνων καί άποφεύ-
γουσα έπιμελώς πασαν περιττην διασκέδασιν.

5. Καθήκοντα τών γονέων πρός τά τέκνα. Οί γονείς δώσαντες εις .
τά τέκνα αύτών την ύπαρξιν όφείλουσι νά άγαπωσιν αυτά ώς Γδια-
αύτών πλάσματα καί συμπληρόΰντες τό έργον αυτών νά άνατρέφώσίν
αύτά άναπτύσσοντες τό τε σώμα κ&ί τό πνεύμα καί διαπλάσσοντες την-
κάρδίαν αύτών. Διά τούτο ή άγ. Γραφή λέγει* α Οί πατέρες. . . έκτίρΐέ--
φετε τά τέκνα ύμών έν παιδεί<£ καί νόυθεσί<α Κυρίου» (Έφεσ. ς\, 4)._



■— · ··' · ν ··. Τ<--· ·

— 71 —

Είς τούτο δέ καί αύτή ή φύσις οδηγεί αύτούς. Έν τη ανατροφή ταύτη
ίόιως όφείλουσιν οί γονείς νά έμπνέωσιν έίς τά τέκνα των εύθύς άπό
της πρώτης τουφεράς ηλικίας των τήν άγάπην πρός τόν Θεόν, πρός τον
πλησίον καί πρός τήν άρετήν' καί τόν έ'ρωτά πρός τήν Πατρίδα* μάλ-
λον δέ οφείλει νά προσέχη είς τουτο ή μήτηρ, διότι αύτη μένουσα
πλείονα· τοΰ πατρός χρόνον πλησίον τών τέκνων είναι ό σπουδαιότερος
παράγων της ανατροφής αύτών. "Ο,τι δέ ό παις έν τη πρώτη ανατροφή
μάθη εκείνο καί έν τώ λοιπώ βίω θά άναπτύξη. Διό οί γονείς εχουοι
μεγάλην εν&ννην διά την άνατροφην ιών τέκνων (πρβλ. καί § 14,3, α').

6. Καθήκοντα τών τέκνων πρός τονς γονείς . Τά τέκνα εχουσιν
ιερόν καθήκον* α') Νά οέβοΐνται τους γονείς των καί διά λόγων καί δι*
έργων μηδέν ποτε άσεβές λέγοντα ή πράττοντα πρός αύτούς, διότι
ούτοι καί γεννήτορες αύτών είναι καί άνώτεροι αύτών κατά τά φώτα,
κατά τήν πειραν καί έν γένει κατά τήν άξίαν. Διό καί ή πέμπτη εν-
τολή λέγει τίμα τόν πατέρα οίον κα\ την μητέρα όον εάν
Θέλιχς νά εντί^ήίίιας- Διά τούτο καί παρά τοις άρχαίοις ή ποός
τούς γονείς εύσέβεια τών τέκνων έθεωρειτο ώς μεγίστη άρετή 1 ή δέ
πρός αύτούς ασέβεια έτιμωρειτο διά νόμου, β') Νά νπακονωσιν είς τους
γονείς των καί χάριν του πρός αύτούς οφειλομένου σεβασμού καί πρός τό
εαυτών συμφέεον^ διότι οί γονείς γνωρίζουσι κάλλιον τό άληθές αύτών
συμφέρον. Διό καί ή άγ. Γραφή λέγει «Τά τέκνα ύπακούετε τοις γονευσι
κατά πάντα- τούτο γάρ έστιν εύάρεστον τώ Κυρίω» (Κολοσ. γ', 20).
γ ') Νά άγαπώσι τους γονείς των, διότι καί έκεΐνοι άγαπώσιν αυτά
οσον ούδείς άλλος καί ουδείς άλλος δύναται νά είναι αύτοΐς άγαπη-
τότεοος εκείνων οίτινες έγέννησαν καί άνέθρεψαν αύτά τοσαυτα υπέρ
αύτών μοχθήσαντες.Ή τελεία υίική άγάπη δεικνύεται διά τ*?]ς τελείας
ύπακοΤΐς είς παν ο,τι οί γονείς διατάσσουσι καί διά της εκτελέσεως μό-
νον εκείνου οπεο άρέσκει αύτοΐς' καί δ') Νά εύγνωμονώοι τους γονείς
των, διότι ούτοι είναι οί μέγιστοι μετά τόν Θεόν εύεργέται τών ύπο-
μ'Ιίναντες όπως γεννήσωσι^καί άναθρέψωσι καί μορφώσωσιν αύτ& ανα-
ρίθμητους λύπας καί θλίψεις, είς άς μόνον διακαής εύγνωμοσύνη δύνα-
ται νά άνταποκριθ-7). Τήν πρός τούς γονείς αύτών εύγνωμοσύνην όφεί—

4 Κλέοβις καί Βίαων παρ* Ήροδότω. Αίνιίας, Αίλ. Π. Ίστορ. Γ, 23 —
Λ^κόύογ. κατά Λέώχράτου; ΚΓ'.



λουσι νά δεικνύωσι τά τέκνα καί πάντοτε μέν ίδί<χ: όμως οταν πά-
σχωσι καί όταν γηράσωσι. Τό γηροκομειν τους γονεϊς έθεωρηθη πάν-
τοτε ίερώτατον καθήκον παρά πασι τοις πεπολιτισμένοις λαοϊς.

7. Καθήκοντα τών άδελφών πρός άλλήλονς. Καί οί αδελφοί, ώς
τέκνα τών αύιών γονέων, ώς μέλη της αύτης Οικογενείας, ώς άνατρα-
φέντες καί ζήσαντες δμου έν τώ αύτώ οί'κω καί ώς φέροντες τό αύτό
δ^ομα καί τό αύτό αίμα, όφείλουσι πάντοτε καί ιδιαιτέρως νά άγα-
πώοι καϊ νά νποστηρίζωσιν άλλήλονς εύχαρίστως συγχωρουντες τά σφάλ^-
ματα άλλήλων. Ιδίως δέ οί άδελφοί όφείλουσι νά δεικνύωσι την πρός
τους άδελφούς αύτών άγάπην καί έν άλλοις μέν άτυχημασι καί.έν πε-
ριπτώσει θανάτου του πατρός των, οπότε οί πρεσβύτεροι όφείλουσι νά
περιβάλλωσι τούς νεωτέρους καί μάλιστα τους άνηλίκους ιδιαίτατα
δέ τάς άδελφάς αύτών διά της ιδίας ύποστηρίξεωςΤάναπληρουντες ουτω
τόν άποθανόντα πατέοα των. Έν γένει δέ είς πασαν δυσχερειών τών
μικροτέρων, άνηλίκων καί άσθενεστέρων «άδελφών οί πρεσβύτεροι όφεί-
λουσι νά συντρέχωσιν αύτούς.

8. Καθήκοντα οικοδεσποτών «ράς νπηρέτας. "Ο χριστιανισμός
καταργησας τόν έπάρατον θεσμόν της δουλείας, ήτις παρά τοϊς έθνικοΐς
κατέρριπτεν είς κτηνώδη έξευτελισμόν τό ήμισυ σχεδόν της άνθρωπο—
τητος, καί κηρύξας πάντας τούς άνθρώπους άδελφούς εξίσωσε τούς
πρότερον δούλους πρός τούς κυρίους κατά τήν^νθρωπίνην άξίαν (Γαλ.
γ', ιθ). "Οθεν οί οίκοδεσπόται παοά τοις χριστιανοϊς έπέχουσι σχεδόν
θέσιν πατρός τών υπηρετών καί διά "ουτο όφείλουσι α') Νά μισ&οδο-
τώοι τούς ύπηρέτας άναλόγως της άξιας καί έργασίας των καί νά τη-
ρώσι πιστώς πασαν συμφωνίαν μετ' αύτών, διότι είναι άδικον νά άπαι
τώσι βαρείας έργασίας άντί εύτελους τίνος άντιμισθίας ή νά στερώσιν ολως ήέν μέρει τόν συμπεφωνημένον μισθόν αύτών, δι'δν ούτοι τοσούτον
ιδρώτα έχυσαν καί δι'δν ό Ιάκωβος λέγει «Ίδούό μισθός τών εργατών
τών άμησάντων τάς χώρας ύμών,ό άπεστερημένος άφ'ύμών,κράζει καί αί
βοαί τών θερισάντων είς τά ώτα Κυρίου Σαβαώθ είσεληλύθασιν» (Ίοεκ.
ε, 4)· β') Νά μή επιβάλλωσιν είς τούς ύπηρέτας έργασίαν έξευτελιστίκήν,
άνή&ικον ή επικίνδυνον, άλλά τούναντίον νά προφυλάττωσιν αύτούς άπό
παντός ηθικού ή σωματικού κινδύνου όδηγουντες αύτούς είς τό άγο^θόν
καί είς τήν έκπλήρωσιν τών θρησκευτικών αύτών καθηκόντων, μερι-
μνώντες περί τί)ς ύγιείας,περί της πνευματικής αύτών μορφώσεως κ.τ.τ..
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•«διότι είναι καί ούτοι πλάσματα του Θεου, ά όφείλομεν νά εύσπλαγχνι-
^ζωμεθα πάντοτε* καί γ') 2νά μεταχειρίζωνται τους νπηρέτας πατρικώς
~χαΙ φιλοφρόνως και δικαίως έχοντες ύπ' δψει* οτι είναι καί ούτοι άν-
θρωποι ελεύθεροι άναλαβόντες νά έργάζωνται επί μισθώ καί ούχί άν-
-δράποδα. Ταύτα είναι τά καθήκοντα τών οικοδεσποτών, δι' ους ή άγ.
Γραφή λέγει «Οί κύριοι το δίκαιον καί τήν ισότητα τοις δούλοις παρέ-
-χεσθε, είδότες οτι κ,αί ύμεΐς έ'χετε κύριον έν ούρανοΐς» (Κολοσ. δ', 1).
9. Καθήκοντα νπηοετών ποός οτκοδεόπότας. Οί ύπηρέται έξισω-
; Μέντες ύπό του χριστιανισμού τοΐς άλλοις άνθρώποις εύρίσκονται σχεδόν
«έν μοίρα τέκνων άπέναντι τών οικοδεσποτών αύτών."Οθεν όφείλουσιν είς
; Χ -τούς οίκοδεσπότας των σχεδόν ο,τι καί τά τέκνα είς τούς γονείς των,
"Τ^τοι οεβαομόν διά τήν ύπεροχήν αύτών, νπακοήν, άγάπην καί εύγνω-
Μ§^?'ρννην ού μόνον διά τόν μισθόν άλλά καί διά τά άλλα πνευματι
: καί υλικά άγαθά ά παρ' αύτών λαμβάνουσιν· ιδιαιτέρως δέ όφείλουσι
χρηστότητα καί πίστιν έν τη ύπηρεσί<£ αύτών, τ. έ. δέν πρέπει μήτε νά
. "λέγωσι μήτε νά πράττωσι δόλιόν τι μηδέ νά κοινοποιώσι τοΐς άλλοις
-τά μυστικά του οίκου ή νά νοσφίζωνται τά τών οικοδεσποτών ποά-
-γματα κλπ.

Ταϋτα είναι τά καθήκοντα τών ύπηρετών, δι' ους ή άγ. Γραφή λέ-
-γει «Δούλους ιδίοις δεσπότάις (δεΐ) ύποτάσσεσθαι, έν πασιν εύαρέσιους
«Ιναι, μή άντιλέγοντας, μή νοσφιζομένους άλλά πίστιν πασαν ενδεικνυ-
όμενους άγαθην» (Τίτ. β', 9).

Έρωτ. Τί είναι Οικογένεια καί πώς παράγεται; τίνα τά μέλη της Οικογε-
νείας ; τίνα τά αμοιβαία τών ονζνγων καϋήκοντα ; τίνα τά καθήκοντα τοϋ αυζύ'
, ^γου πρός τήν αύζυγον καί τάνάπαλιν; τίνα τά καθήκοντα τών γονέων πρός τά τέ-
καί τανάπαλιν; τίνα τά καθήκοντα τών άδελφών πρός αλλήλους; τίνα τά κα- ■
ϊ&ήχοντα τών οικοδεσποτών πρός τούς ύ πηρέ τ ας και τάνάπαλιν; /τί είναι γάμος καί
■ ·ιίς ό σκοπός αύτοϋ; ποΐος γάμος είναι νόμιμος; είναι υποχρεωτικός ό γάμος;]

§ 28- Καθήκοντα προς την Πολιτείαν.

1. Ό άνθρωπος έπλάσθη ύπό του Δημιουργού τοιούτος, ώστε νά
-μή άρκηται μόνον είς τον οίκογενειακόν βίον άλλά φύσει νά ρέπη είς
τον εύρύτερον τούτου κοινωνικόν βίον, τόν προάγοντα καί έξευγενίζοντα
-^ελειότερον τόν άνθρωπον, νά άποφεύγη δέ τήν άπομόνωσιν καί τήν
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έρημίαν, αΐτινες έκθέ.τουσιν αύτόν είς κινδύνους1. Επειδή ομως αύτή η,
φύσις του κοινωνικού τούτου βίου απαιτεί αέσα ενώσεως πρός άσφάλειχν
της συμβιώσεως έπενοήθη ύπό τών ανθρώπων το λεγόμενον Κράτος τ^
Πολιτεία. Είναι δέ Πολιτεία ^ υπό κοινούς νόμους ενωσις τών ανθρώ-
πων πρός εξαοφάλισιν τών αμοιβαίων δικαιωμάτων και ττροαγωγην τών
κοινών πνευματικών καί υλικών συμφερόντων. Ή Πολιτεία έχ.προσω—
πει τήν έκουσίαν θελησιν πολλών όμοϋ ανθρώπων, ήν καί επιβάλλει είς;
τά μέλη αύτης δια της εξουσίας τών νόρ,ων. "Οθεν καί ή έξουσία αύτη
τών νόμων ώς καί αύτή ή Πολιτεία δέν είναι αύθαίρετος άλλά νόμι-
μος καί σεβαστή καί οί εκπροσωπούντες αύτήν άρχοντες ωσαύτως. Ή
Πολιτεία άποτελεΐται έκ τών άρχόντων (αρχών η εξουσιών) καί έκ.
τών άρχομένων (απλών πολιτών) καί είναι οίονεί μία μεγάλη Οικογέ-
νεια. Ή δέ Πολιτεία έν η έγεννήθησαν οί πατέρες καί οί ποοπάτορες:
ήμών καλείται Πατρίς. Τά μέλη ταύτα της Πολιτείας, είτε άρχοντες,
είναι* είτε άρχόμενοι, έχουσι κατά τόν ηθικόν νόμον ώρισμένοΓ καθή-
κοντα εί'τε πρός άλληλα είτε πρός τήν Πολιτείαν. Είναι δέ τά έκ νης.
Πολιτείας γεννώμενα καθήκοντα ήμών τά έξης.

2. Καθήκοντα άρ^όντων πρός άρ^ουένονί. *Αρχοντες έν τη Πο-
λιτεία είναι οί τήν έξουσίαν τών νόμων διαφοροτρόπως διαχειριζόμενοι,,
είτε ώς νομοθέται εί'τε ώς δικασταί εί'τε ώς έκτελεσταί2.

Καί οί μέν νομοθέται όφείλουσι νά νομοθετώσι νόμους α') δικαίους*.
τ. έ. αποβλέποντας είς τήν ώφέλειαν πάντων όμου τών πολιτών κάΐί
ούχί μιας μόνον τάξεως, οπερ άντίκειται τώ σκοπώ της Πολιτείας^,
σκοπούσης νά προασπίσνι διά τών νόμων καί νά έξασφαλίσή τά δικαιών-
ματα πάντων άνεξαιρέτως τών πολιτών β') ή&ικονς, τ. έ. νόμους επι-
βάλλοντας ήθικόν τι "καί ούχί άνήθικον, οπερ ωσαύτως αντιβαίνει τφ·
σκοπώ της Πολιτείας, σκοπούσης τήν ύλικήν καί ήθικήν (διά της πνευ-
ματικής) μόρφωσιν τών πολιτών. Νόμος άνήθικ,ος έπιβάλλων ή έπιτρέ^-

1 'Ο άνθρωπο; είναι φύσει κοινωνικόν ζώον (Άριστοτ )* εκτός τής κοινωι—
νίας ό άνθρωπο; δύναται νά υπάρξτ) ή ώς θεός ή ώς θηρίον (Πλόύταρχ.).

2 Υπέρ πάντα; τούτους ϊσταται ώς .ανώτατος άρχων δ ήγεμών τοΰ Κρά-
τους (βασιλεύς, αύτοκράτωρ, πρόεδρος Δημοκρατίας), όστις έχει ΰψιστον καί
ίερώτάτο,ν καθήκον νά έπαγρυπνή έπι τής καθόλου λειτουργίας πάντων τών νά-
μών τοΰ ολου πολιτειακού οικοδομήματος.

■ 3



-πων τι άντικείμενον τη συνειδησει η καθ' όλου τώ ήθικώ νόμω δέν δύ-
ναται νά είναι σεβαστός. Ό ποντικός νόμος πρέπει νά-στηρίζεται, πάν-
τοτε είς τόν ηθικόν νόμον, όστις είναι πάντοτε ανώτερος παντός ανθρω-
πίνου νόμου* γ') σαφείς, διότι οί ασαφείς νόμοι διαφοροτρόπως έρμηνευό —
μενοι δυνατόν άνέ·„θύνως καί νά έφαρμόζωντ.αι διαφοροτρόπως επί βλάβη,
τών πολιτών* καί δ') νόμους ορίζοντας ποινάς δικαίας, τ. ού μόνον
φιλανθρωπως πάντοτε τιμωρούσας άλλά καί την βελτίωσιν τών τιμω-
ρουμένων έπιδιωκούσας, πρώτον μεν διότι η φιλανθρωπία δέν ποεπει
εντελώς νά χωρίζεται της δικαιοσύνης* καί ϊεύτεοον διότι σκοπός της
ποινής δέν είναι μόνον η ίκανοποίησις της δικαιοσύνης άλλα καί η
βελτίωσις τών τιμωρουμένων, οϊτινες δυνατόν νά περιπίπτωσιν είς τό
δι' ο τιμωρούνται έγκλημα άκουσίως. Διά τοΰτο την πρός τούς τιμω-
ρουμένους (τούς. έν ταίς φυλακαΐς) φιλχνθρωπίαν συνιστ^ καί αύτός ό
ϊωτηο λέγων ότι πρέπει νά έπισκεπτώμεθα καί νά παρηγορώμεν-
αυτούς. . , -

Οί δέ δικασταί καί έκτελεσταί τών νόμων όφείλουσι
α') Νά μελετέοσι καί νά γινώσκοϊοι καλώς τούς νόμους καθ' ους θά
κρίνωσι, διότι η άγνοια αύτών μυρία κακά δύναται νά έπιφέρη'

β') Νά εφαρμόζωσι τους νόμους άκριβώς κατά τό πνενμα αύτών
μ γ) λαμβάνοντες ύπ' όψιν τάς άτομικάς δοξασίας των*

γ') Νά σνμτιληρώσιν έν άνάγκγ/εύσννειδήτως πάντοτε τούς τυχόν
ασαφείς η έλλιπεις νόμους· καί *

δ') Νά μη μεροληπτώσιν έν τη έφαρμογη τών νόμων.
Ουτω μόνον όφείλουσι πάντες οί άρχοντες νά χειρίζωνται την άνα-
τεθεϊσαν αύτοϊς έξουσίαν ΐνα τιμίως καί εύσυνειδητως άρχωσι κατά
τόν δ ν έδωκαν ορκον.

3. Καθήκοντα Αρχομένων πρός άρχοντας. Οί αρχόμενοι η άπλόϊ
πολΐται όφείλουσι α') Νά σέβωνται πάντα μέν άρχοντα έξαιρέτως δέ
τον τρροΐστάμενον τ*/ίς Πολιτείας (βασιλέα, αύτοκράτορα, πρόεδρον) ώς
ίεράν έκπροσώπησιν της ΔικαιΟΧίι/νης·, ην ούτοι διαχειρίζονται, καί
τίίς 11'θτρίδθν» δι'οικουσι. Τόν σεβασμον τόότον συνιστ^ ρητώς
και η άγ. Γραφή λέγουσα «Τούς βασιλείς τιμάτε» (Α' Πέτρ. β', 17)·
καί β') Νά ύπαχονωσιν εις τούς άρχοντας, ώς άντιπροσώπους καί έκτε-

1 Ή άκρα δικαιοσύνη καταντά άκρα άΒικία.



Τλεστάς τών νόμων. Τούτο δέ πράττουσιν οί πολΐται όταν έκπληροΰσι
πάντα τά υπό τών νόμων επιβαλλόμενα καθήκοντα, ών ίερώτερον είναι
-τό νά καταβάλλωσι προθύμως τοός φόρους δι' ών πληρούνται αί κοιναί
--της Πολιτείας άνάγκαι καί δι' ους ή άγ. Γραφή λέγει «Άπόδοτε π&σι
-τάς όφειλάς, τφ τον φόρον τόν φόρον, τφ τό τέλος το τέλος, τω τόν φόβον
-τόν φόβον, τώ τήν τιμήν τήν τιμήν»1. Οί τήν πληρωμην τών φόρων
:καθυστεοοΰντες ή ολως άποφεύγοντες πολλαχώς έγκληματουσι καί βα-
,ρέως άμαοτάνουσι, διότι πολλούς όμου βλάπτουσιν. Είς τήν αυτήν κα-
τηγορίαν υπάγονται καί οί λαθρέμποροι η οί οπωσδήποτε άλλως κατα-
δολιευόμενοι τά \ης Πολιτείας συμφέροντα, ους διά τοΰτο η Πολιτεία
:,άμειλίκτως τιμωρεί. Μόνον δέ τότε επιτρέπεται ή πρός τούς άρχοντας
απείθεια οταν ούτοι τυχόν διατάζωσί τι παρά τόν νόμον και όλως αύ-
'θαιρέτως, διότι ό νόμος είναι πάντοτε άνώτεοος τών άρχόντων, η οταν
τυχόν διατάζωσί τι έν ονόματι νόμων άδικων η άνηθίκων αντικειμένων
είς τό αίώνιον φυσικόν δίκαιον, διότι ύπέρ πάντας τούς άτελεΐς άνθρω-^
πίνους νόμους Γσταται ό τέλειος ηθικός νόμος. Τότε οί πολΐται δύνανται
-νά άκολουθήσωσι τό της άγ. Γραφής «Πειθαρχεΐν δεΐ Θεώ μάλλον η
άνθρώποις» (Πράξ. ε, 29).

4. Καθήκοντα άρχόντων και αρχομένων προς τήν Πολιτείαν.
ίΚοινόν δέ μέγιστον καί ίερώτατον καθήκον ο? τε άρχοντες καί οί άρχό-
•^.ενοι όμοΰ έχουσι τήν πρός τήν Πολιτείαν ή Πατρίδα άγάπην, ητοι τήν
φιλοπατρίαν. Κατ' αύτήν πάντες άδιακρίτως οί πολΐται όφείλουσι α')
.^/ά άποφεύγωοι πάν δ,τι δύναται νά βλάψγ) τό κοινόν τής Πολιτείας
• ουμφέρον (τήν έλευθερίαν, τιμήν, πρόοδον κλπ. της Πατρίδος), υπ* όψει
έχοντες ότι έν τώ κοινω συμφέροντι υπάρχει καί το άτομικόν, τούναν-
- τίον δ' όταν τά κοινά βαίνωσι κακώς τότε πάσχουσι καί τά ιδιαίτερα έ-
κάστου πολίτου συμφέροντα,άλλά καί κατά τών έπιχειρούντων τοιούτον
-τι νά άγωνίζωνται προθύμως καί μετά πάσης θυσίας, και β') .Ζνο αυν-
τείώοί κατά τό δυνατόν εις τήν προαγωγήν τής Πατρίδος, πράττοντες
-προθύμως καί μετ' αύτάπαρνήσεως παν δ,τι δύναται νά ύψώση τήν δό-
ίξαν, τήν δύναμιν καί τήν εύημερίαν αύτης. Τοιαύτη φιλοπατρία έπί

1 'Ρωμ. ιγ', 7* πρβλ. καί Ματθ. χβ', 21 «Άπόδοτε τά Καίσαρος Καίσαρι
χαι τά τοΰ Θεον τω Θεώ», όπερ χαι είς τόν σεβασμόν χαϊ είς τήν ύπαχοήν πρός
-τούς άρχοντας δύναται νά εφαρμοσθΐ).



του ηθικού νόμου στηριζομένη σώζει, δοξάζει καί κοατύνει τά Κράτη ως:
διδάσκει η ιστορία. Μόνον δέ οσα Κράτη έστήριξαν τήν φιλοπατρίαν-·
αύτών είς τον ηθικόν νόμον εσχον τοιαύτην φιλοπατρίαν. Τοιαύτη ήτο ·
.καί ή φιλοπατρία ητις έμεγάλυνε καί έδόξασε καί τήν άρχαίαν καί τήν
νεωτέραν Ελλάδα. Τά τοιαύτα Κράτη θαυμάζει ή άνθρωπότης σύμ-
πασα. Τούναντίον, ή άφιλοπατρία, τ.ε. ή ιδιοτέλεια (ή έπικράτησις τοΰ··
άτομικου μόνον συμφέροντος) καί ή άδιαφορία πρός τήν'Πατρίδα έπή-
νεγκον πανταχού καί πάντοτε τόν έξευτελισμόν καί τήν παρακμήν των
Κρατών. Διά τοΰτο τά πρός τήν Πολιτείαν ή Πατρίδα καθήκοντα είναι
τά υψηλότερα καί ίερώτερα καί οί προδόται της Πατρίδος έθεωρήθησαν
άείποτέ οί μέγιστοι καί ολως άσυγχώρητοι κακοΰργοι.1. Όφείλει μέν ό-
χριστιανός άγάπην πρός πάντα άνθρωπον άλλα κατά πρώτον λόγον··
οφείλει τοιαύτην πρός τούς άποτελοΰντας τήν Πολιτείαν έν ή αύτός..
ανήκει, τ. έ'. τήν Πατρίδα του. .

Έρώτ- Ίί είναι Πολιτεία και διά τίνων εκπροσωπείται αυτη ; τί λέγεται Πα-·
τρις ; Ίίνά τά μέλη της Πολιτείας ; τίνα τά καθήκοντα των νομοθετών και τίνα
τών δικαστών και εκτελεστών ; τίνα τά τών αρχομένων ; τίνα τά κοινά πάντων
πρός τήν Πολιτείαν κα&ήκοντα ; τί είναι φιλοπατρία ; πώς δοξάζεται και μεγα—
λύνεται ή Πατρίς ; πώς θεωρείται ό προδότης της Πατρίδος ;

β 29. Κοθήκοντο προς την 'Εκκληοίίαν.

1. Ό έ'μφυτος τώ άνθρώπω ηθικός νόμος, τά εύγενέστερα τοΰ αν-
θρώπου αισθήματα καί τό φύσει κοινωνικόν αύτοΰ έπέβαλον είς αύτόν
νά έπιδιώξη πλην τ*?5ς οικογενειακής καί πολιτειακής συνενώσεως καί-
άλλο τι είδος, τήν θρησκευτικήν συνένωσιν τήν άφορώσαν τόν άγια-
σμόν αύτοΰ καί τήν μετά τοΰ θείου ένωσιν. Είς τήν συνένωσιν ταύτην
τών άνθοώπων στηρίζεται ή Εκκλησία, ής ωσαύτως μέλος άποτελεΐ ό
άνθρωπος. Είναι δέ Εκκλησία ή ενωσις τών πιστευόντων είς τόν Χρι-
ατόν καί άναγνωριζόντων αύτόν ώς σωτήρά των και αρχηγοί· της θρη-
σκείας των, ή σκοπούσα τόν άγιασμόν και τήν σωτηρίαν αυτών κατά·,
τήν διδασκαλίαν τον Ίηοοϋ Χρίστου. Καί ή Εκκλησία, όπως ή Οικο-
γένεια καί ή Πολιτεία, είναι τρόπον τινά νοερά τις Κοινωνία τών πι-
στών. Επειδή δέ ό σκοπός αύτης είναι υψηλός καί μέγας έχει καί

1 Πολλοί μέν τήν προδοσίαν ήγάπησαν τδν δε προδότην ούδείς
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αύτη όπως και ή Πολιτεία ιδίαν διοργάνωσιν καί ιδίους άρχοντας 1
τούς καλουμένους κληρικούς ύ\ λειτουργούς τής Εκκλησίας κατ αντίθε-
σιν προ: τούς λοιπούς χριστιανούς οΐτινες καλούνται πιστοί η λαϊκοί.Και
της Εκκλησίας τά μέλη (κληρικοί καί λαϊκοί) έχουσιν ιδιαίτερα τινκ
καθήκοντα είτε πρός άλληλα εί'τε πρός τήν Έκκλησίαν. Είναι- δέ τά
έκ της'Εκκλησίας γεννώμενα ταύτα καθήκοντα τών Χριστιανών τά έξης.

2. Καθήκοντα κληοικ&ν. Οί κληρικοί ώς άρχοντες τ*?5ς Έκ,κλη-
οίαι είναι οί πνευματικοί πατέρες του λαοΰ. Δ'.ά τούτο πρός μέν την
Έκκλησίαν όφείλουσι προθύμως καί εύσυνειδήτως νά έκπληρώσι πα-
σας αύτών τάς υποχρεώσεις ώς πιστοί στρατιώται, ητοι νά τελώσιν
εύλαβώς τάς ώρισμένας τελετάς της λατρείας (§ 20) καί νά διοικώσι τήν
Έκκλησίαν κοσμίως καί κατά τούς κονδνας αύτης, πρός δέ τόν λαόν
όφείλουσι νά πρΟσφέρωσιν άό/νως καί διηνεκώς α') Την διδασκαλίαν
αντών. Τό πρώτιστον έ'ργον τοΰ κληοικοΰ είναι κυρίως νά διδάσκη τόν
λαόν. Διά τοΰτο ή άγ Γραφή θέλει αύτόν ού μόνον απλώς διδακτικόν (Α'
Τιμ. γ', 3) άλλά καί ίσχυρόν καί ίκανον ρήτορα ώστε και άντοχήν νά
έ'χγ) έν τώ λόγω καί — ροσελκυστικήν καί πιστικήν προς τούς αντιλέ-
γοντας καί άντιφρονοΰντας δύναμιν (Τίτ. α', 9). Άλλά πρός τοΰτο οφεί-
λει νά είναι κάτοχος της αναγκαίας παιδείας καί νά καλλιεργη αύτην
διά διηνεκούς μελέτης καί ασκήσεως, άλλως αδύνατον νά κήρυξη έπω-
φελώς τον λόγον τοΰ Θεοΰ. Δ·.ά την έπιστημονικήν καί διδακτικήν
μόρφωσιν τών κληρικών καί αυτή ή Εκκλησία φροντίζει καί ή Πολι-
τεία μέριμνα ώς έχουσα καί αύττι καθήκον διά τήν Έκκλησίαν, διότι
είς αύτήν είναι ανατεθειμένη ή πνευματική καί ηθική μόρφωσις τών
πολιτών β') Τό καλόν παράδειγμα αυτώνΑν ή δύναμις του παραδεί-

1 Ή Εκκλησία είναι ιδιόν τι πνευματικόν Κράτος έν Κράτει και υπο-
τάσσεται μέν τη Πολιτεία, όρατώς έκ/αμβανομένη άλλ' έν τώ ίδίω αύτής πνευ-
ματικω χύχ)ω, ήτοι ή άόρατος "Εκκλησία είναι ανωτέρα πάσης εξουσίας ώς ΰπερ ·
κόσμιος" διό ταύτην σέβφνται χαι πρέπει νά σέβονται καί νά τιμώσι πάντες
ανεξαιρέτως. Ή διαφορά τής πολιτειακής άπό τής εκκλησιαστικής δ-οργανώσεως
έγκειται κυρίως εις τό ότι ή μέν Πολιτεία σκοπούσα νά ΰπερασπίζη τά δικαιώ-
ματα τών πολιτών καί νά κω/ύη πασαν βλάβην αύτών δικαιούται νά μεταχει-
ρίζεται καί τήν βία* ή δέ Εκκλησία, τούναντίον, σκοπούσα νά διδχσκγ), νά
φωτίζη καί νά σώζη τούς ανθρώπους ούτε δύνατχι ούτε δικαιούται νά μεταχει-
ρισθή τήν βίαν άλλ' ώς μόνον δπλον έχει τόν λόγον καί τήν πειθώ.
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-γματος είναι αναμφισβητήτως πάντοτε μεγάλη (§ 14, 35) προκειμένου
•περί κληρικών είναι μεγίστη. Ό κληρικός οφείλει νά παοέχη ολον τον
"φίον αύτου τύπον και υπογραμμόν εύσεβείας και ήΰικής, διότι είναι
| -οιονεί ό λύχνος της Εκκλησίας ό φωτίζων πάντας του; χριστιανούς,
ρ .Διά τούτο καί ή άγ. Γραφή θέλει αύτόν άνέγκλητον καί άνεπίληπτον
-νηφάλ'.ον, σώφρονα, κόσμιον, μή πάροινον, μή πλήκτην καί αισχρο-
κερδή, άμαχο ν καί άφιλάργυρον καί μαρτυρίαν καλήν άπό τών έξωθεν
«χοντα (Α' Τιμοθ.γ'. 1-8)· έν γένει δέ τύπον τών πιστών (χριστια-
νών) έν λόγω, έν αναστροφή, έν άγάπτ), έν πνεύματι, έν πίστει. έν
άγνεία (Α' Τιμ. δ', 12). "Αν μή είναι τοιούτος ό κληρικός ή διδα-
σκαλία αύτου οτον καί αν είναι καλή ούδεμίαν δύναμιν θά έχη. Διά
^τοΰτο είναι προτιμότερος ό αμαθής μέν άλλά χρηστός κληρικός ή ο
-σοφός καί φαύλος,διότι ή φαυλότης καθίστα αύτόν ολως άχρηστον.

3. Καθήκοντα λαϊκών. Οί λαϊκοί, ώς πνευματικά τέκνα της Εκ-
κλησίας καί τών λειτουργών αύτης, όφείλουσι α') ΛΤα σέβωνται τούς
;κανόνας καί τάς διατάζεις της Εκκλησίας, διότι άλλως απειλείται
.αύτή ή ύπαρξις καί σ^ντήρησις καί προαγωγή αύτης· β') 2Υα άκροώ^'-
τ<Η προΰνμως τ*?ίς δ'.δασκαλία^ του Ευαγγελίου καί νά μετέχωσιν εύ-
"λαβώς τών θρησκευτικών τελετών καί γ/; Λτά τιμώσι και νά σέβωνται
τους λειτουργούς της Εκκλησίας καί διά τήν ιερότητα του προορισμού
αύτών καί διά τάς ύπέο αύτών εύχάς των, κατά τήν άγ. Γραφήν λέ-
-γουσαν "Πείθεσθε τοις ήγουμένοις ύμών καί ύ—είκετε" αύτοί γαρ ά-
γρυπνουσιν ύπέο τών ψυχών ύμών ώς λόγόν άποδο^σοντες» Έβρ.ιγ',Π.

4. Κοινά κληρικών κα* λαϊκών καθήκοντα- Πάντα άδιακοίτως
■χα μέλη τ*7ίς Εκκλησίας όφείλουσι α') ΣΓίστιν και άψοσίωσιν είς' ττ.ν
Εκκλησία ν. Διό δικαίως ή από της Εκκλησίας αποστασία έΟεωρήθη

-πάντοτε έγκλημα κατ' αύτης καί δείγμα μεγάλης άγνωμοσύνης πρός
τήν πνευματικώς καί ηθικώς έκθρέψασαν τόν άποστατήσαντα' β')
λον υπέρ τ^ς δόξης και τής εξαπλώσεως τής 3Εκκλησίας μετ' αύταπαο-
νήσεως καί μάλιστα όταν αύτη κινδυνεύγτ καί γ') Μέριμναν πρός βελ-
τίωσιν της καταστάσεως τής Εκκλησίας οπως ταχύτερον αύτη έπιτύχη
του ύψηλου αύτης σκοπού. Διό προθύμως πάντες οί χριστιανοί πρέπει νά
έργάζωνται καί νά δαπανώσιν ύπέρ τών άναγκών της Εκκλησίας καί
δή περί ιδρύσεως καί διατηρήσεως ναών καί περί έκπαιδεύσεως καί α-
ξιοπρεπούς συντηρήσεως του κλήρου.

,, - -



"Οταν τά πρός την Έκκλησίαν ταύτα καθήκοντα των τε κληρικών*
και τών λαϊκών επιμελώς εκπληρούνται καί η Εκκλησία λαμπρύνε-
ται καί δοξάζεται καί η κοινωνία καί η Πολιτεία ηθικοποιούνται καί.
εύημερουσιν.

*Ερωτ. Μόνον την οίκογενειακην καί την πολιτειακην σννένοοσιν επιδιώχβϊ-
ό άνθρωπος; τI είναι χριστιανική Εκκλησία; τις ή διοργάνοοσις και τίνα τα μέλη-
της Εκκλησίας; τίνα τά καθήκοντα τών κληρικώντίνα τά καθήκοντα των λαι-~ *
χών; τίνα τά κοινά καθήκοντα κληρικών καί λα'ικών;

§ 30. Πρακτικά παραγγέλματα.

1 Αγάπα είλικοινώς τόν πλησίον σου*

2 Σέβου τά άγαθά του πλησίον σου (ζωην, τιμήν, περιουσίαν)*

3 Εύεργέτει τούς δεομένους λόγί«> καί έργω*

4 Φέρου πρός πάντας εύαρέστως καί άδόλως άποφεύγων την τρο&—
χύτητα, την περιφρόνησιν, τό δηκτικόν

5 Παρατηρεί μάλλον τήν άρετην καί τά προτερήματα γ^ την κα~
κίαν καί τά έλαττώματα τών άλλων*

6 Νόμιζε πάντα άνθρωπον χρηστόν καί τίμιον μέχρι της άποδεί—
ξεως του εναντίου* *-.

7 ΦεΟγε την ύποψίαν την έν σοι άλόγως διεγειρομένην η παρ' άλ-~
λων σοι έμπνεομένην* .

8 Πρόσεχε είς τάς περί του πλησίον σου κατεσπευσμένας κρίσεις,
τών άλλων*

9 Μη κρίνε πάντοτε ολον το ί)θος του άνθρωπου έκ μιας καί μό—
νης πράξεως του*

10 Κρίνε πάντοτε τούς άλλους έκ τών έργων μάλλον η έκ τών -
λόγων μόνον.

Τούτων τηρουμένων εκλείπει πάν κακόν και βασιλεύει ή ειρήνη, ^
χαρά καί ή ευδαιμονία.



ΚΕΦΑΛ ΑΙΟΝ .ΤΡΙΤΟΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΕΑΥΤΟΝ

Έκ τός τών προς τόν Θεόν καί πρός τόν πλησίον καθηκόντων αύτοΰ
ό άνθρωπος έχει καί πρός εαυτόν καθήκοντα, οίον νά άγαπ<£ έαυτόν,
. νά φροντίζη περί της ζωης του, περί της σωματικής καί πνευματικής
αναπτύξεως του, περί άποκτήσεως καί διατηρήσεως της περιουσίας του
καί περί της ύπολήψεώς του.

| 31. *Η πρός ήμας αντους άγάπη.

1. Ή προς τόν Θεόν άγάπη ήμών συμπληρουται διά της άγάπης
πρός τόν πλησίον (§ 22) έτι δέ καί διά της πρός ήμας αύτούς, οίτινες
ωσαύτως φέρομεν έν ήμΐν τήν εικόνα αύτου τοΰ Θεοΰ. "Οθεν όφείλομεν
νά άγαπώμεν καί ήμας αύτούς μετά τοΰ πλησίον, μεθ' ού είμεθα άδελ-
φοί (§2) καί άποτελοΰμεν οίονεί τήν οίκογένειαν τοΰ Θεοΰ. Δίο καί ή
άγ. Γραφή λέγουσα «Αγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν» ύπονοεΐ
ώς άναγκαίως προϋπάρχουσαν καί τήν πρός ήμας αύτούς άγάπην, ήν
καί θεωρεί ώς μέτρον της πρός τούς άλλους άγάπης ήμών.

2. Κατά τήν πρός ήμας αύτούς άγάπην ταύτην όφείλομεν νά άγα-
πώμεν δ,τ ι έν ήμΐν εϊνα·. άξιον άγάπης καί άναλόγως της άξιας αύτοΰ,
οίον νά άγαπώμεν τήν σύνεσιν, το πνεύμα μάλλον ή τό σώμα, τήν
όπόληψιν μάλλον ή τήν άπόλαυσιν, νά έκτιμώμεν μέν τά προτερήματα
ήμών νά μη ύπερτιμώμεν ομως αύτα, άμα δέ νά άνομολογώμεν καί τάς
έλλείψεις ημών/Όθεν όφείλομεν νά είμεθα μετριόφρονες καί ονχΐ υπερή-
φανοι, διότι ή υπερηφάνεια άποδεικνύουσα έλλειψιν της πρός ήμας
αύτούς άγάπης είναι κ,ακία έν ω τούναντίον ή μετριοφροσύνη άποδει-
κνύουσα λογικήν καί συνετήν άγάπην πρ:ς ήμας αύτούς είναι μεγάλη
άρετή. Ανάγκη δμως όπως προσέχωμεν νά μή μεταβάλλεται ή μετριο-
φροσύνη ήμών είς έξευτελισμόν, διότι ό έξευτελίζων εαυτόν διά ποτα-
πών μέσων (κολακείας, επαιτείας, δακρύων) άποβάλλων τήν άξιοπρέ-
πειάν του δέν άγαπ<£ εαυτόν λογικώς· 6 τοιοΰτος δέν είναι μετριόφρων
άλλ' εύτ&λής.

Ωσαύτως η πρίς ημάς αύτούς άγάπη δέν πρέπει νά προσκρούν) είυ



τά ποός τούς άλλους καθήκοντα ημών η νά προσβάλλη τά δικαιώματα
των άλλων, διότι τότε κατάντη φιλαυτία, ητοι υπέρμετρος καί άδικος
άγάπη προς ημας αύτούς, ητις είναι άρχη ολέθρια (§ 13, 4) άτε χαί.
είς την πρός τόν πλησίον άγάπην προσκρούουσα. "Οθεν οφείλομεν νά
άγαπώμεν ημάς αυτούς λογικώς και δικαίως.

'Κμωτ. Τίνα καθήκοντα εχομεν πρυ£ ή μας αυτούς ; πώς σνμπληροϋται ή
πρός τόν Θεόν άγάπη ημών; διά τί οφείλομεν νά άγαπώμεν εαντονς ; πώς επι-
βάλλει την πρός ημάς αύτονς άγάπην ή άγ Γ ραφή ; πώς πρέπει αληθώς να άγα-
πώμεν ημάς αντονς ; τί είναι μεχριοφροούνη καί τί άλαζονεία ; άπό τίνος πρέπει
νά προφνλάσπεται ό μετοιόψρων ; τί είναι </ ιΡ.αντία ;

§ 32. 4ιατήρη(ίΐΓ της- (ωης ήηών.

1. Έκ τοΰ γενικοΰ καθήκοντος της άγάπης πρός ημας αύτούς έκ-
πηγάζει άναγκαίως τό καθήκον τοΰ νά σεβώμε&α και νά διατηρώμεν
την ζωην ημών, ώς το πολυτιμότατον ημών αγαθόν, ώς το άγ·ωτερον
τοΰ Θεοΰ δώοον, ώς την ίεράν παρακαταθηκην τοΰ Θεου την αύτώ καί
μόνω άνηκουσαν ήμΐν δέ έμπιστευθεΐσαν. Τοΰτο δέ πράττομεν έάν άπο-
φεύγωμεν παν ο,τι δύναται νά βλά'ψν) αύτην έπιδιώκωμεν δέ παν ο,τι
δύναται νά συντελέση είς την διατηρησιν αύτης.

Τό σπουδαΐον τοΰτο καθήκον έπιβάλλει ημΤν ό ηθικός νόμος διτ δν
λόγον επιβάλλει καί τό καθήκον τοΰ σέβεσθαι την ζωην του πλησίον
(§ 23), διότι δηλ. οφείλομεν νά σεβώμεθα κχίτην έν ημΐν ύπάρχουσαν.
εικόνα τοΰ Θεου κκί την έν ήμΐν άνθρωπίνην άξίαν. Διά τοΰτο καί ηάγ.
Γοαφη άπαγορεύουσα ήμιν διά της εντολής «Ού φονεύσεις» την άφαίρε-
σιν τ*/}ς ζωης τοΰ πλησίον άπαγορεύει ημΐν έν τ αύτώ καί την άφαίρεσιν
τν)ς ιδίας ημών ζωης. "Οθεν όπως οφείλομεν νά μη άφαιρώμεν την ζωην
τών άλλων ούτως δφείλομεν νά διατηρώμεν παντί τρόπω καί την ιδίαν
ημών ζωην.

2. Τά έναντία τω καθήκοντι τούτ<|>. Παραβαίνουσι τό καθήκον
τοΰτο Α') οσοι είτε άπό σκοποΰ ειτε έξ άμελείας είτε δι* οίον δηποτε
άλλον λόγον παραμελοϋοι την ζωην αύτών καί δέν λαμβάνουσι τά απαι-
τούμενα προφυλακτικά μέτρα ύπέρ αύτης καί έν γνώσει βέβαιου κινδύ-
νου* Β ) οσοι αντοκτονοϋσιν' είναι δέ αυτοκτονία η εξ απελπισίας καί
αηδίας τοΰ βίου αύτοπροαίρετος κατάλυσις της ίδιας ημών ζωης όπως
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«παλλαγώμεν τών βαρών καί καθηκόντων του βίου. Ήταύτοκ-ον'.α
■είναι έκ τών βδελυρωτερων και άσεβεστέρων εγκλημάτων καί όλως
«νοεντίον τω ήθικω νόμψ, διότι ό αύτοκτονών δεικνύει άσέβειαν καί
.άχαριστίαν πρός τόν Θεόν, παρά τήν θέλησιν του όποίου'άφαιρεΐ τό μέ-
γιστον άγαθόν έξ όσων. ούτος έδωκετώ άνθρώπω, Διά τοΰτο καί ή Κοι-
νωνία βδελύσσεται τήν αύτοκτονίαν καί ή Πολιτεία άπαγορεύει καί
η Εκκλησία άποστρέφεται άποστεοοΰσα τούς αύτοκτονοΰντας πάσης
επικήδειου τιμής. Άγουσι δέ είς τό άποτρόπαιον τοΰτο έγκλημα α') υ
Ακόλαστος καϊ άσωτος βίος οδηγών τόν άνθρωπον είς τόν εκνευρισμό·/,
~ -την ένδειαν καί τήν άπελπισίαν, έξ ών προέρχεται ή τύψις της συνειδή-
σεως καί ή αηδία τοΰ βίου* άπό πάντων τούτων σώζουσι τόν άνθρωπον
-η σωφροσύνη, ή εγκράτεια καί ό ενάρετος έν γένει βίος* β') τά άχαλί-
νωτα πά·&η ώς καί τά έκ τούτων ν προερχόμενα πολλάκις σωματικά
τοιαύτα, άφ' ών ό άνθρωπος οφείλει πάντοτε έπιμελώς νά προφυλάσ-
σεται* γ') ή άσέβεια καί ή έκ ταύτης έπερχομένη έν τοις δυστυχήμασι
δειλία καί άπελπισία* διά τοΰτο ό άνθρωπος οφείλει νά είναι όσον τό
-δυνατόν εύσεβέστερος Γνα δύναται νά είναι γενναιόψυχος έν τοις δυστυ-
^ήμασι δεχόμενος καί υπομένων άγογγύστως ώς πατρικάς τιμωρίας
-.πόίν δυστύχημα καί μή άπελπιζόμενος (§17 3 γ').

Ή έκ τοΰ εγκλήματος της αύτοκτονίας εύθύνη μετριάζεται μόνον
V <οταν αυτη γίνεται ένεκα διανοητικης διαταράξεως τοΰ αύτοκτονοϋντος
-δυναμένου τότε νά κριθί) έπιεικώς πως.

3. Περιστάσεις αύτοθνοίας. Άλλ' άν ή μή προφύλαξις της ζωης
- -ημών είναι έγκλημα καί άπαγορεύεται ύπάρχουσιν όμως περιστάσεις
-τινές καθ' άς όφείλομεν νά έκθέτωμεν είς βέβαιον κίνδυνον τήν ζωήν
ήμών οταν άλλα άγαθά ίεοώτερά της ζωης έπιβάλλωσι τήν αύτοθυσίαν
-ταύτην* τοιαΰται περιστάσεις είναι α') "Οταν κινδυνεύ*/) ή άρετή ήμών*
-όταν λ. χ. βιαζώμ.εθα δι' άπειλης της ζωης μας νά πράξωμεν άθέμιτόν
... τινα πραξιν ολως άντικειμένην τώ ήθικω νόμω (λ. χ. νά ψευδορκήσω-
|ί.εν) όφείλομεν νά προτιμήσωμεν υπερασπιζόμενοι τήν άρετήν ήμών νά
διακινδυνεύσωμ.εν καί τήν ζωήν μας, ήτις άνευ άρετης ούδεμίαν έχε;
' άξίαν. Ούτως άπέθανον πολλοί μή θελήσαντες νά άρνηθώσι τάς άρετάς
αύτών. β') "Οταν κινδννενγ] ή ζωή, ή τιμή ή ή άρετή άλλων, ιδίως δέ
τών οικείων, διότι τοΰτο άπαιτει ή άληθής ποός τόν πλησίον άγάπη,
πρέπει πάντοτε νά έμφορηται ό άληθής χριστιανός. Ή τοιαύτη άγάπη

ί
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είναι ή ευγενεστέρα καί τελειοτέρα* αΜείζονα ταύτης άγάπην ούδείς:
έχει ΐνα τις τήν ψυχήν αύτου θ·?5 υπέρ των φίλων αύτου» λέγει ο
Σωτήρ (Ίωάν. ιε, 13)* καί γ') Όταν κινδυνεύη ή Πατρίς ή ή Πίστις
καί είναι ανάγκη νά ύπερασπίσωμεν αύτάς διά της θυσίας τνίς ζω*?5ς-
ήμών. Τό καθήκον τούτο είναι τό ύψιστον παντός άνθρωπου, διότι η
Πίστις καί ή Πατρίς είναι τά πολυτιμότερα του άνθρωπου κτήματα.
Διά τούτο τό ύπέρ Πίστεωι: καί Πατρίδος άποθνησκειν ού μόνον παρά
τοις χριστιανοΐς άλλά καί παρά πασι τοΐς πεπολιτισμένοις λαοΐς έθεω-
ρήθη 6 ενδοξότατος θάνατος. Αιωνία δε πάντοτε είναι ή μνήμη των*
ύπέο Πίστεως καί Πατρίδος αγωνιζομένων καί άποθνησκόντων. Μόνον
εις τάς έξαιρετικάς ταύτας περιστάσεις επιτρέπεται ή αύτοθυσία είς:
πασαν δ' άλλην περίστασιν είναι έγκλημα καί άπαγορεύεται.

"Εμωτ. Τί επιβάλλει ήμϊν 6 ή&ικός νόμος ώς πρός τήν ζωήν ημών ; ^ώς-
προφνλάττομεν τήν ζωήν ήμών; διά τί επιβάλλεται ήμϊν τό χα&ήκον τοΰτο; ποϊοε·
πράττοναιν εναντίον τψ κα&ήκοντι τούτφ ; τί είναι αυτοκτονία ; διά τί άπαγο—
ρεύεται αντη ; τίνα τά προκαλούντα αυτήν ; πότε αυτή δικαιολογείται πως ; επι-
βάλλεται ή αυτο&υσία ; είς ποίας περιστάσεις επιβάλλεται ;

§ 33. Άνάπτνξις καί διατήρηιίις τοϋ (ίώματος ήιιών.

1. Επειδή τό σώμα είναι τό όργανον καί κατοικήτηοιον της ψυ-
χής, ήτοι της ζωης, ήμών1, διά τούτο προς διατήρησιν της ζωης όφεί-
λομεν νά διατηρώμεν ύγιές καί άκμαΐον το σώμα ήμών. Κατορθουταΐ-
δέ ή διατήρησις της ύγιείας καί ισχύος τοΰ σώματος ήμών δι' αποφυ-
γής μέν παντός ο,τι δύναται νά βλάψν) αύτό δι' έπιδιώξεως δέ παν-
τός ο,τι δύναται νά ένισχύσν) καί νά ώφελήσν) αύτό. Καί βλάπ.τουσι.
μεν τό σώμα ή μαλθάκότης, ήτις εξασθενίζει αύτό, τά σφοδρά ψυχικά
πάθη, άτινα διαταοάττουσι τόν σωματικόν όργανισμόν, ή άκολασία, ή.
πολυφαγία, ή πολυποσία, ή ϋπερκόπωσις καί πασα άλλη κατάχρησις^
άτινα έξαντλοΰσι τάς σωματικάς δυνάμεις· έ'τι δέ ή άργία, η οκνηρία,·

1 Ό άνθρωπος συνίσταται έχ δύο ούσιωδώς διαφόρων μερών, του σώματος:
χαί τοΰ πνεύματος. Έφ' οσον τό πνεύμα είναι ήνωμένον μετά τοΰ σώματος
αποτελεί μετ' αύτου τήν ζωήν τοΰ ανθρώπου χαί λέγεται τότε συνήθως ψυχή,
κατ' αντίθεσιν προς τό σώμα. Δτά τοΰτο ψυχή και ζωή καταντωσι συνώνυμα
<Μαθτ. ις-'. 26 καί Ίωάν. ιε, 13;.



. τδ στενοχώρια,ή ακαθαρσία καί έν γένει πασα ολιγωρία.· ώφελοΰσι δέ το

. -σώμα πασα σωματική άσκησις καί μάλιστα ή διά της γυμναστικής, ή
εγκράτεια, η σωφροσύνη, ή όλιγοφαγία,'ή όλιγοποσία, ή φιλεργία, ή
-φιλοπονία, ή ανάλογος καί μεμετρημένη έργασία, ή καθαριότης καί έν
. γένει πασα περιποίησις. Κυρίως ομως' τήν ύγίειαν καί εύεξίαν τοΰ σώ-
ματος έπιτυγχάνομεν διά της γυμναστικής, ήτις είναι διά τούτο έκ τών
||Ρ||ϊυδαιοτέρων πρός διατήρησιν της ύγιείας καθηκόντων. Δ'.ά της γυ-
μναστικής τό σώμα άσκούμενον άδρύνεται καί σκληραγωγείται, ώστε
δύναται νά άντέχ-/) είς πασαν έργασίαν, οσον βαρεία καί αν είναι,
νά ύπομένη πάντα κόπον. Ή τοιαύτη δέ ευεξία καί ρώμη τοΰ σώ-'
ματος είναι αναγκαία ού μόνον είς τούς άνδρας, διότι έκτελοΰσ<· πολ-
. λάκις ενεκα τοΰ έπαγγέλμ.ατος αύτών βαρείας καί έπιμόχθους έργα-
σιας, αλλά καί είς τάς γυναίκας, διότι καί αύται έχουσιν ανάγκην ρω-
μαλέου σώματος καί ΐνα άντέχωσιν είς τούς κόπους τών οικιακών κα·
; ,^θηκόντων αύτών καί ΐνα γεννώ σι ρωμαλέα καί εύρωστα τέκνα, δπεο
(".είναι πολλαχώς σπουδαίον καθήκον της μητρός. Τέλος εάν παρά πάσας
τάς προφυλάξεις ήμών ταύτας ή'θελε πάθει ή ύγίεια ήμών όφείλομεν
/.νά μή άπελπιζώμεθα άλλά τώ Θεώ πεποιθότες νά μεταχειριζώμεθα
|£οκνως καί πάντα τά μέσα της ιατρικής επιστήμης πρός άνάρρωσιν.

'Ερωτ. Τί επιβάλλει ήμϊν 6 ηθικός νόμος ώς πρός τοψαώμα ήμών; πώς κα-

ί Ε "«5Κ ■ , 0 , ι , /

1-τορθοϋται ή άνάπτυξις και διατήρησις τον σώματος; τίνα βλαπτονσι την αναπτν-

■ \ξιν και διατήρησιν ταύτης; τίνα ώφελοΰσιν; διά τί ή γυμναστική είναι αναγκαία;

.τί όφείλομεν νά πράττω μεν εν περινιτώσει ασθενείας ήμών;

§ 34. "Ανάπτνξις κοι διατιίρϊΐόις τον πνεν-
ματος ήαών.

1. Άν η πρός ήμας αύτούς αγάπη επιβάλλει τήν άνάπτυξιν καί
διατήρησιν τοΰ σώματος πρός έξυπηρέτησιν της ζωης ήμών πολύ πε-
.ρισσότέρον επιβάλλει άναγκαίως τήν άνάπτυξιν καί διατήρησιν τοΰ
πνεύματος ήμών, διότι τό πνεΰμα είναι τό εύγενέστερον μέρος τοΰ άν-
θρωπου, τό θείον καΓαίώνιον, ή είκών αύτοΰ τοΰ Θεοΰ. Επειδή δέ τό
•πνεΰμα είναι σπουδαιότερον τοΰ σώματος όφείλομεν καί αύτοΰ τήν
άνάπτυξιν νά θεωρώμεν πολύ σπουδαίαν. Τοΰτο επιβάλλει καί ή άγ.
,Γραφή λέγουσα αΤί ωφελείται άνθρωπος έάν τόν κόσμον ολον κερδήσιρ
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~ήν δέ ψυχήν αύτου ζημιωθγ) η τί δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα χ9}ς.
ψυχής αύτου;» (Ματθ. ις-', 26. Πρβλ. /.αϊ Μαρκ. θ', 36).

Έπε-.δή δέ έν τω πνεύματι διακρίνομεν νονν καί Φέλησιν (καρδίαν-^
η πνευματική ημών άνάπτυξις κατορθοΰται διά της αναπτύξεως καί-
τον δύο τούτων.

2. 'Ανάπτνξις τον νον. Ή άνάπτυξις τοΰ νοΰ (η διανοητικη άνά—
πτυξις) είναι θεωοητικη, γίνεται δηλ. δι' άσκησεως τοΰ νοΰ είς παν·
ο,τι δύναται να φωτίσνι καί νά όξύν·/) αύτόν. Καταλληλότατον δέ μέ-
σον ασκήσεως καί διαφωτίσεως τοΰ νοΰ είναι η παιδεία καθόλου ίδίατ
όμως η θοησκευτικη καί ηθική έκπαίδευσις ημών. Διά τοΰτο οφείλομεν-
π^οθύμ.ως νά έκπαιδευώμεθα καί νά άναπτύσσωμεν έν ημΐν αύτοΐς την-
πρός-την παιδείαν άγάπην, ητοι την φιλομάϋ^ειαν, νά άποφεύγωμεν

δέ

την αμάθεια ν καί παν δ,τι δύναται νά άμβλύ^η καί νά βλάψη τον νουν-
τ,αών καί νά έπισκοτίση την διάνοιαν.

3. Άνάπτι/ξις της καοδίας ιι Οε^-ήόεως. Μετά της μορφώσεως τοΰ·
, νοΰ είναι ανάγκη νά συνδέεται άναποσπάστως καί νά συμβαδίζη καί η

άνάπτυξις καί διάπλασις της καρδίας ^ θελήσεως ημών, διότι νους.
πεφωτισμένος άνευ χρηστής καρδίας καί θελήσεως εΖναι ανωφελής, ένίοτε
δέ μάλιστα καί έπιβλαβης. Ή άνάπτυξις της καοδίας η θελήσεως ημών-
ειναι πρακτική, τ. έ. γίνεται διά της έπ' αύτης εξωτερικής επιδρά-
σεως τοΰ άγαμου καί κ'αλον. Καί το μεν άγαθόν, ητοι παν δ,τι συμ-
φωνεί πρός τόν ηθικόν νόμον, διαπλάττει τήν καρδίαν καί διαμορφώνει.
τήν θέλησίν ημών ίδίως κατά τήν παιδικην ήλικίαν καί δη κατά τήν·
άνατροφην καί έκπαίδευσιν τών παίδων, αΐτινες διά τοΰτο πρέπει νά
στηρίζωνται έπί ύγιών. θρησκευτικών καί ηθικών βάσεων καί έπί κάλου
παραδείγμ.ατος. Τό δέ καλόν^ γ^τοι παν ο,τι συμφωνεί πρός τόν νόμον
τοΰ καλοΰ1, συμπληροΰν την διάπλασιν της καρδίας καλλύνει καί άνα-
πτύσσει αύτην καί ποδηγετεί ούτω καί διαμορφώνει την θέλησίν ημών..
Τότε ή διαμόρφωσις της καρδίας γίνεται /τελεία, τότε η καρδία πλη-

1 Νόμος τοΰ καλοΰ είναι ή αρμονική χαι συμμετρική διαίρετις τοΰ χρόνοι*
και χώρου, περιλαμβάνει δέ τήν καλλιτεχνίαν έν γένει (πλαστικήν, ζωγραφι—
κ1ίν> μουσική ν). Είναι δέ τό καλόν συγγενές τω άγαθω διότι εχει χαί εκείνο έν»
έαυτω, όπως καί τούτο, τήν τελειότητα.



ρουτα;. αίσθηματων εύγενών καί γενναίων καί άναπτύσσεται~έν αύτη
διά μεν της του άγαθου επιδράσεως ή άγάπη πρός τόν Θεόν, ο έρως
πρός τό άληθές, τό άγαθόν, τήν θείαν τελειότητα, διά δέ της επιδρά-
σεως του κάλου ό έρως πρός τό καλόν, τήν καλλιτεχνίαν, τήν άνθρω-
πίνην τελειότητα1.

Ού τω διά του συνδυασμου του άγαθου καί του καλοΰ διαπλατ-
τομένη ή καρδία επιδρά καί επί του νου ήμών καί ουτω προάγονται
α! πνενματιχαϊ τον άνϋ-ρώπον δννάμεις, δι' ών κυρίως ούτος εξευγενί-
ζεται καί τελειοποιείται.

Ή άνάπτυξις τών πνευματικών ήμών δυνάμεων (νου καί καρδίας)
είναι έκ τών σπουδαιοτέρων καθηκόντων ήαών.

'Κρωτ. Τί επιβάλλει ήμϊν ό ηθικός νόμος ώς πρός τό πνεϋμα ήμών ; τί είναι
τό πνενμα έν σχέσει πρός τό σώμα ήμών; τί διαχρίνομεν έν τω πνενματι; διά τί-
νος μέσου κυρίως κατορΰοΰται ή άνάπτυξις τοΰ νοΰ; διά τίνος χατορ&ονται ή άνά-
πτυξις της καρδίας; πώς προάγονται αί πνευματικοί τοΰ ανθρώπου δυνάμεις; εί-
ναι τοΰτο σπουδαϊον;

β 35- 'Απόκτηοις και διατήρηίΐις τΛς περιουσίας ήμών.

1. Επειδή έκ τών σπουδαιοτέρων μέσων της σωματικής καί τν|ς
πνευματικής άναπτύξεως, ήτοι της ζωης ήμών, είναι καί ή περιουσία
ήμων,διά τούτο τό γενικον καθήκον της πρός ημάς αύτούς άγάπης έπι-
βάλλει ήμϊν νά φροντίζω μεν ττερϊ της περιονοίας ήμών. "Οθεν όφείλο-
μεν νά έργαζώμεΒα (Β' θεσσαλ. γ', 12) πρός άπόκτησιν περιουσίας καί
νά αύξάνωμεν καί νά διατηοώμεν αύτήν* πρός τούτο άνάγκη νά γνω-
ρίζωμεν τόν τρόπον τΫ5ς έργασίας ταύτης καί τά μέσα τνίς διατηρήσεως
της περιουσίας ίνα μή ποτε προσκρούωμεν είς τόν ηθικόν νόμον. - -

2. 'ΑπόκτϊΜΪις τιεριονόΙας* Πρός άπόκτησιν καί αύ'ξησιν της
περιουσίας ήμών έ'χομεν καθήκον νά έργαζώμεθα διηνεκώς* τό καθήκον

ι Τό έν τ^ φύσει καλόν (αρμονία, συμμετρία), επειδή ή φύσις είναι έργον
του θεου χαί απεικονίζει εις ήμας τήν θείαν τελειότητα, είναι απαύγασμα τον
θείου κάλλους καί δ αγαπών τό καλόν ύψουται διά τοΰτο πρός τόν θεόν καί
εμπνέεται δπ* άγάπης πρός τήν τελειότητα αύτήν τοΰ Θεοΰ καί πρός τό θέ-
λημα αύτου, ήτοι τό άγαθόν.



τοΰτο τ^ς έργασίας επιβάλλει ήμιν ό ηθικός νόμος καί προς συντηοησιν
της ζω·ης ήμών καί πρός αποφυγήν της άργίας, ή'τις μητηρ ούσα "πάσης
κακίας άγει τόν άνθρωπον είς τό ψεΰδος, την κλοπην, τόν φόνον καί
άλλα έγκλήματα. Τοΰτο δ' έννοει καί ή άγ. Γραφή λέγουσα «Ει τις ού
θέλει έργάζέσθαι μηδέ έσθιέτω» (Β' θεσσαλ. γ', 10). Άλλ' ή εργασία
αυτη πρέπει α') νά μή είναι εξευτελιοτική, διότι προσκρούει είς την
άνθρωπίνην άξίαν καί τήν πρός ήμας αύτούς άγάπην β') νά μή προσ -
κρονη είς τόν ηθικόν νόμον, διότι σκοπός της ζωής ημών, ύπέρ ης γί-
νεται ή έργασία, είναι ή ηθική ήμών τελειοποίησις καί παν δ,τι άντι
βαίνει τώ ήθικω νόμω πρέπει νά είναι μακράν της έργασίας ήυ-ών ό
άνθρωπος οφείλει νά είναι τίμιος έν τ ή έργασίορ του ποριζόμενος τά προς
το ζην μόνον διά τοΰ ίδρώτος καί διά της εντίμου έργασίας του καί γ')
νά μή είναι δυσανάλογος τών δυνάμεων ήμών ίνα μη καταπονη καί
φθείρν] τήν ύγίειαν ήμών, δπερ είναι έναντίον τώ σκοπώ της ζωης ήμών
(Πρβλ. καί § 24 σημ.). Μόνον ουτω πρέπει νά άποκταται ή περιουσία
?να είναι θεμιτόν μέσον διατηρήσεως της ζωης ήμών.

3. Δτα^ετοιό^ της ·πεο»ονόίας ήαών. Μείζων προσοχή απαιτεί-
ται έν τ ή διαχειρίσει της περιουσίας ήμών, διότι αΰτη παρέχει πολ-
λάκις μείζονας δυσκολίας καί μείζονας κινδύνους.'Εν τη διαχειρίσει της
περιουσίας ήμών όφείλομεν πρό πάντων νά άποφεύγωμεν δύο κακά, την
φιλαργυρίαν καί την άοωτείαν, διότι ταΰτα είναι αδικήματα καί καθ*
ήμών αύτών καί κατά τών οικείων ήμών αντί τούτων τών κακών όφεί-
λομεν νά άκολουθώμεν τήν μέστιν όδόν, ζην οϊκονομίαν, ητοι νά δα-
πανώμεν έν μετρώ καί αναλόγως τών δυνάμεων καί της κοινωνικές
ήμών θέσεως· έν γένει δέ όφείλομεν νά μεταχε.οιζώμεθα τήν περιουσίαν
ημών λογικώς άναδεικνυόμενοι πάντοτε άνώτεοοι τοΰ χρήματος καί
ούχί δοΰλοι αύτοΰ μή λησμονοΰντες δέ καί τά καθήκοντα της φιλαν-
θρωπίας. -

Έρωτ. Τί επιβάλλει ήμΐν ό ηθικός νόμος ώς πρός τήν περιουσίαν ήμών ;
πώς αποκτώ μεν τήν περιουσίαν ; τί ει\αι ή εργασία ; ποία πρέπει νά είναι ή ερ-
γασία ; τί πρέπει νά άποφεύγωμεν έν τβ διαχειρίαει τής εργασίας ήμών και τί νά
μεταχειριζώμε&α ; τίς διαχειρίζεται καλώς τήν περιουσίαν τον ;
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| 36. Άνάπτυξις ,και 5ιατήρηόις τής ύ«ολή\|εως ήμών.

1. Μετά την ζωήν πολυτιμότατον άγαθόν είς τόν άνθρωπον είναι
^ τιμή αύτοΰ, τ. ε. η περί αύτου αγαθή τών άλλων ύπόλήψις' τόση

* είναι ή αξία της ύπολήψεως ώστε εξ αύτης εξαρτάται πασα ενέργεια
αί πρόοδος έν τω βίω τοΰ άνθρωπου* ούδέν δυνάμεθα νά ποάξωμεν

ευ ύπολήψεως.Τοΰτο έπιβεβαιοΐ καί ή άγ. Γραφή λέγουσα «Φρόντισον
η?ερί ονόματος* αύτό γάρ σοι διαμένει (μάλλον) ή χίλιοι μεγάλοι θη-
υροί χρυσίου» (Σοφ. Σειρ. μα', 12. Πρβλ. καί § 25). "Οθεν δφεί-
>μεν νά φροντίζοομεν ττερϊ τής νπολήψεως ήμών, ήτοι νά εχωμεν ψι-
ιμίαν.

2. Τήν φιλοτιμίαν. δέ έχομεν ούχί έπιζητοΰντες τόν επαινον τών
:λλων άλλ' έμπνέοντες αύτοΐς τοΰτον διά τών αγαθών καί τιμίων

$μών πράξεων καί της καλής συμπεριφοράς, οΐον διά της εύσεβείας
ΐμών πρός τόν Θεόν, διά της. δικαιοσύνης καί φιλανθρωπίας πρός τούς
Ανθρώπους κλπ. (Πρβλ. §7.3 ύποσημ.). "Άν δέ τυχόν προσβληθη ή
ϊπόληψις ήμών όφείλομεν, εί δυνατόν, νά διορθώσωμεν τήν ποοσβολήν
διά της άδιαφορίας καί της" σιωπής, έν άνάγκη δέ νά ύπεοασπίσωμεν
5*τήν ύπόληψιν ήμών διά της νομίμου όδοΰ Ή ύπεράσπισις ομως
ί αυτη πρέπει νά γίνη μετά μετριοπάθειας, δικαιοσύνης καί φιλανθρω-
: πίοες' μόνον διά τ*?ίς μετριοπάθειας καί της μετριοφροσύνης δυνάμεθα
%ά έπισύρωμεν υπέρ ήμών τήν ύπόληψιν τών άλλων,τούναντίον, διά της
«Αλαζονείας καί μεγαλαυχίας καταστρέφομεν αύτήν. Ή έλλειψις της
Μετριοφροσύνης καί μετριοπάθειας έν τη ζητήσει καί διατηρήσει τής
έπολήψεως ήμών μεταβάλλει τήν φιλοτιμίαν είς φιλοδοξίαν. Φιλοδοξία
είναι ή επιβλητική άπαίτησις τιμ*?5ς καί διακρίσεως ήμών παρά τών
Ρ&Χλων* ό φιλόδοξος άποτυγχάνων έξοργίζεται κατά τοΰ μή τιμώντος
ύτόν καί μισεϊ αύτόν, έάν δ' έ'χη δύναμίν τινα δυνατόν νά γίνη σφό- ,
'όα επιβλαβής, διότι" καταφεύγει είς τό ψεΰδος καί τήν συκοφαντίαν,
έποτυγχάνων δέ καί τούτων πληροΰται μανίας καί έκδικήσεως. Βδε-
λυρόν τφ όντι ηθος καί άποτρόπαιον ή φιλοδοξία καί διά τοΰτο πρέπει

* άποφεύγωμεν αύτήν. Τοιαύτην φιλοδοξίαν εχουσιν οί άλαζόνες καί
έγωισταί* τοιαύτην είχον καί οί Φαρισαΐοι, οίτινες έφίλουν τήν πρωτο-
χλισίαν έν τοις δείπνοις καί τάς πρωτοκαθεδρίας έν ταις συναγωγαϊς καί
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τούς ασπασμούς (χαιρετισμούς) έν ταΐς άγοραΐς και (τό)
'Ραββί, 'Ραββί» (Ματθ. κγ', 6). 1

Έρωτ. *Εχει άξίαν ή ΰπόληψις ημών ; τί λέγει ή άγ. Γραφή ; τί επιβάλλει
ήμΐν ό ηθικός νόμος ώς πρός την νπόληψιν ημών αυτών ; ποτέ εϊναί τις φιΐ
μυς ; πώς πρέπει νά γίνεται ή νπεράσπισις της νπολήψεοος ημών ; τί είναι
δοξία και τίνες εχουσιν αυτήν ;





ΣτιμείωΟις . Τήν τοιαντην διαίρεσιν τοϋ περιεχομένου ήκολουθή-
■οαμεν ίνα μή παρεκκλίνω μεν ουσιωδώς τοϋ προγράμματος.. Φρονούν-
τες δμως ότι ή άκρίβεστάτη τήρησις τοϋ προγράμματος θά προοέκρουεν
δπώς δήποτε είς τήν φυσικήν τών πραγμάτων εκθεσιν επηνέγκαμεν
έλαχίστας τινάς τροποποιήσεις, τάςδε

Τήν § 8 προυτάξαμεν τής 9 ίνα μή τής εξετάσεως τών καθηκόν-
των καί δικαιωμάτων άποχωρισθή ή έξέτασις τής αμοιβαίας σχέσεως
αύτών

• Τήν § 18 έεάξαμεν μετά τάς §§ 15, 16 καϊ 17, διότι ή ευσέβεια
στηρίζεται έπι τής πίστεως, άγάπης και έλπίδος'

Τήν $ 26 περί ευεργεσίας μετερρνθμίσαμέν πως καϊ συνεπληρώ -
■σαμεν.

Τήν § 27 περϊ Οικογενείας ώσαυτως.

ΣΓρός τούτοις φρονονμεν ότι δρθότερον είναι νά προταχθ^ τοϋ δευ-
τέρου κεφαλαίου το τρίτον* διότι μέτά τόν Θεόν δ άνθρωπος άγάπα .
και οφείλει νά άγαπα εαυτόν και επειτα τόν πλησίον. Ή § 25 νά
προηγηθή τής § 24, διότι μετά τήν ζωήν πολυτιμότερον άγαθόν τοϋ
ανθρώπου είναι ή νπύληψις και επειτα ή περιουσία' ή § 36 νά προη -
γηθή τής 35 διά τόν αυτόν λόγον κλπ. '

Και συνεδέσαμεν μέν, ώς και νΰν εχει έκτεθή, τό περιεχόμενον κα-τ
ταλλήλως, ώστε όπως δήποτε ή διδασκαλία νά είναι ομαλή, άλλ' δμως
.και κατά ιαϋια και κατ'άλλα ανά, ιδία κατά τήν- εκτασιν τον βι-\
βλίου, ν ο μίζο μεν ότι εχει άνάγκην διορθώσεως τό άναλυτικόν πρό-
γραμμα ίνα είναι δυνατόν νά άναπτνχθώσι περισσότερον τουλάχιστον
*οπονδαϊά τινα μέρη τής «Χριστιανικής Ηθικής» κλπ.
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ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

Της εκτυπώσεως γενομένης έν σπουδή και εν απουσία ήμών πάρει σέφρη-
σαν τυπογραφικ ά τινα σφάλματα, ών τά σπουδαιότερα διορθοΰμεν ώς βζηί'

Σελ. 20 στίχ. 28 άντί κατά τό μάλλον γρ. κατά τό μάλλον ^ "^ττον

Τ) 30 ι> 24 γραπτέ ον θρησκευτική και ή&ική
β 34 » 12 άντί σκοπόν . ΪΡ· ποοορισμδν
Β 42 » 19 » νά μή έπιδιώκωμεν » νά έπιδιώκωμεν
β 45 » 13 » πρός τόν θεόν β μετά τοΰ θεοΰ
• 48 »9 και 1 2 β άρετάς καί άρετήν » έορτάς και εορτήν
» 48 » 32 β ψυχοφελη β ψυχωφελή
» 49 ο 23 > μετ' επικλήσεως » δι' επικλήσεως
» 57 » 15 παραλειπτέον τό και
» 58 β 14 αντί μονομάχων ΪΡ· μονομάχων
9 64 β 20 β καθήκοντα » τω καθήκοντα
£ 67 β 15 β ού β οδ /
β 69 Β 6 β συγγενείας β Οικογενείας
β 69 Β 34 β αύτών » αύτής
0 74 Β 33 » Ήροδότω » "Ηροδότω
» 72 » 1 β οταν πάσχωσι β όταν ούτοι πάσχωσι
» 7 2 » 22 > Γαλ. γ'. Ιθ β Γαλ. γ', 18
» 76 Β 1 β έκπληροΰσι Β έκπληρώβι
Β 76 9 ,27 μετά τό συμφέροντα τεθήτω άνω στιγμή.
β 77 Β 27 άντί Εκκλησία Υί>· Χριστιανική Εκκλησία
» 78 Β 25 β αύτών β αύτών
• 79 β 1 β § 14, 35 β § 14, 3. δ'
β 79 » 13 *  Β καί β άλλά
» 87 α 18 Β επειδή έκ Β *Επειδή εν έκ τών
■ 93 » 10 β αναπληρώσεως » έκπληρ ώσεως
» 93- » 22 Β τοΰ ανθρωπίνου γένους β τοΰ ανθρώπου πρός τον
» 94 » 9 β § 38 > § 28 [θεόν
v 94 > 15 » ή οιατήρησις β διατή ρησις.
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