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Γνωστόν βεβαίως είναι οτι εφέτος έπεσκέφθη 
τήν Α. Μ. τόν Τσάρον τ ή ;  Ρωσσίας πρεσβεία 
του Θιβέτ. Κ ατά  τήν περίστασιν ταύτη ν ό κ. 
Μ. Κάρσκικ έδημοσίευσε τά  έξής περί τοϋ τ α -  
ζεεδιου τοϋ μητροπολίτου Νέων IΙατρών Χρύ
σανθού είς τό Θιβέτ, ών σκόπιμον έκρινα τήν 
έκ τοϋ ρωσσικοϋ μετάφρασιν.

Α '
Είς τό μοναστήριον τοϋ Ά γ .  Γεωργίου τής 

Μ παλακλάβας έν Κ ριμα ία  ήσύχως άναπαύονται 
τά  όστά τοϋ μόνου ιεράρχου τής έλληνοκαθολικής 
εκκλησίας, όστις εισέδυσεν είς τά Θιβέτ καί συνω- 
μίλησε πρόσωπον πρός πρόσωπον μετά τοϋ ίδιου 
Δ α λά ί-Λ ά μ α . Ό  ιεράρχης ούτος είναι ό μητρο
πολίτης Νέων [Ιατρών σεβασμιώτατος Χρύσαν
θος, όστις διηύθυνε τό ρηθέν μοναστήριον έπί τ έ 
ταρτον τού αίώνος καί άπέθανε τό 18 24  υπέρ 
τά  έκατόν έτη άπό τής γεννήσεώς του.

Ό  μητροπολίτης Χρύσανθος (εύγενής 'Ενε
τός Κονταρίνης) τυχα ίω ς εύρέθη είς τήν Ρ ω σ- 
σίαν κατα  τήν επιστροφήν του έκ τής Μέσης 
Α σίας, είς τήν όποιαν έταξείδευεν άπό τοϋ 
Π 9 2  μέχρι τοϋ 1 7 9 5 .

Α ικατερίνη ή Β' είδοποιηθεΐσα περί τής έλεύ- 
σεως τοϋ άρχιερέως είς Ά στρ α χά ν, προσεκάλε- 
σεν αύτόν είς Ιίετρούπολιν ϊνα  άναπαυθή. ‘Ο 
Χρύσανθος έπωφεληθείς έκ τής φιλοφροσύνης τής 
Αύτοκρατείρας μετώκησεν είς τήν Ά λεξανδρο- 
Νέβσκαϊαν καί τάς ώρας τής σχολής του άφ ιέ-  
ρωσεν είς τακτοποίησιν τώ ν σημειώσεων τοϋ 
ταξειδίου το υ .Ό τε  δέ έτελείωσε τό έργον τοϋτο, 
ελαβεν έξ αύτοΰ περίληψιν καί παρουσίασεν 
αύτήν είς τόν πρίγκιπα 11. Α . Ζούμποβα. Ούτος 
όμως, άμφιβάλλων περί τής πιθανότητος καί 
αύτοΰ τοϋ ταςειδίου τοϋ Χρύσανθού, δέν έδωκε 
διόλου προσοχήν είς τάς Σημειώσεις αύτοΰ, 
αιτινες έλησμονήθησαν, κατά  τά λεγόμενον, ύπά 
τό προσκεφάλαιον. . .

Μετά έννέα έτη, δτε ό Μητροπολίτης Χρύ
σανθος εύρίσκετο πλέον είς τήν Κ ριμαίαν, ό τότε 
υπουργός τοϋ εμπορίου Ν. Γουμιάντσεβ άπετάθη 
πρός αύτόν ζητών νά μάθη , άν είναι δυνατόν 
έλευθέρως καί άκινδύνω; νά μεταβή τις άπό τής 
Ρωσσίας εις τό Θιβέτ. Ό  Χρύσανθος δέν έβρά- 
δυνε νά δώση ακριβείς πληροφορίας, δηλώσας

συνάμα, ότι α ύτα ι είναι συμπλήρωμα τής περι- 
λήψεως, ή άποία άλλοτε έδόθη είς τόν Ζούμ
ποβα. Ιδού τ ί μανθάνομεν έκ τώ ν πληροφοριών 
τοϋ μητροπολίτου Χρύσανθού :

Β '
Είς τά Θιβέτ ούτος είσέδυσε διά τώ ν 'Ινδιών 

μεθ' Ε λλήνω ν εμπόρων, οϊτινες έπρομήθευον 
άλας είς τήν χώραν τοϋ Δ α λά ϊ-Λ ά μ α . Μέχρι 
τής Θ ιβετικής πόλεως Τουνσιόρ ό Χρύσανθος 
έταξείδευε δΓ ύγρας όδοΰ, έκεϊθεν δέ μέχρι τής 
Λάσσας διά ξηρας. 'Οδηγηθείς είς τό άνάκτο- 
ρον έπί φορτίου έν συνοδεία κυβερνητικών ύπαλ- 
λήλων καί ένός ύπουργοϋ, ό περιηγητής έπο- 
ρεύθη είς τήν σκηνήν τοϋ θρόνου. Έ κεί πλησίον 
τοϋ θρόνου είδεν ό Χρύσανθος λεπτοφυές παιδίον 
έως ένδεκα ετών, τά όποιον έκάθητο έπάνω είς 
τά  γόνατα σεμνοΰ γεροντος. Τό παιδίον τοϋτο 
ήτο ό Δ α λά ϊ-Λ ά μ α ς, ό δέ γέρων ό παιδαγωγός 
του καί συγχρόνως ό πρωθυπουργός. Ό  Χρύ
σανθος πλησίασα; πρός τον κύριον τοϋ Θιβέτ 
έπροσκύνησεν αύτόν τρίς, ό δέ Δ α λά ϊ-Λ ά μ α ς έφ ί- 
λησεν άμφοτέρους αύτοΰ τούς ώμους, καί λαβών 
τήν χείρα τοϋ ξένου έκίνησεν αύτήν ζωηρώς. 
Πριν δέ προσκαλέστ, τόν αρχιερέα νά καθίσγι, 
τό παιδίον έλαβε σπάθην έκ τοϋ θρόνου, έθεσεν 
αύτήν είς τά  γόνατα τοϋ παιδαγωγού του καί 
προσεκτικώς έκάθισεν έπ ’ αύτώ ν. Τότε δέ ό 
Δ α λ ά ϊ-Λ ά μ α ς , άφ' ού έξέφρασεν άπορίαν διά 
τήν στολήν τοϋ άρχιερέως, ήρώτησεν αύτόν τ ί  
θρησκείαν πρεσβεύει.

— 'Ορθόδοξος, είπεν ό Χρύσανθος.
— Μήπως εκείνην τήν ιδίαν, τήν όποιαν πρε

σβεύει καί είς Μέγας Αύτοκράτωρ, τοϋ όποιου 
άνθρωποι υπάρχουν είς τήν Κ ίναν καί κάμνουν 
τό σημεΐον τοϋ σταυροΰ τοιουτοτρόπως ; (τό 
παιδίον έδειξε τό σημεΐον τοϋ σταυροϋ).

Κ α ί ό Χρύσανθος έπιβεβαιωτικώς κατένευσε.
Μετά τό τέλος τής άκροάσεως, ήτις  διήρκεσεν 

έπί ήμίσειαν ώραν, ένέδυσε τόν Χρύσανθον χ ιτώ να  
έκ κασιμιρίου υφάσματος. Διά σημείου δοθέντος 
ύπά τοϋ διερμηνέως (ό Δ αλάϊ-Λ άμας ώ μίλει ίνδ ι- 
στί, ό δέ μητροπολίτης περσιστί) ό περιηγητής 
άπεχαιρέτισε τό παιδίον, εύχαριστήσας αύτό διά 
τήν καλήν υποδοχήν. Είς τόν Χρύσανθον έδόθη 
λαμπρόν κατάλυμ α  έντός αύτοΰ τοϋ άνακτόρου 
καί ώρίσθη πλούσια συντήρησις καί πρός υπηρε
σίαν ιδιαιτέρα άκολουθία έκ 1 2  προσώπων. Τήν 
εσπέραν έστάλησαν είς τόν Χρύσανθον 10 0  ρούπια 
έντός μεταξωτού μαντηλιού καί διάφορα γλυκ ί
σματα έντός πινακίου έκ πορσελάνης. Τάς έπο-
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μένας ή ¡λέρας έδειξαν εις τόν Χρύσανθον τά  
προάστεια, όπου είναι α ί τερπνά! έξοχα! του 
Δ α λά ϊ-Λ ά μ α  καί τώ ν συγγενών αύτοϋ Πλήν 
τούτου τέν έτίμησαν διά γεύματος οΐ κυβερνη
τικο ί υπάλληλοι κα ί οί λοιποί προύχοντες τής 
Λάσσας. Ά φ ’ οΰ έξενίσθη ύπό τού Δ αλά ϊ-Λ άμ α  
έπί δεκαεπτά ήμέρας 6 Χρύσανθος επί τέλους ήτο ι- 
μάζετο πρός άναχώρησιν. Κ α τά  την τελευταίαν  
άκρόασιν έλαβε παρά του άρχοντας τοϋ Θιβέτ 
πλούσιον δώρον, δηλ. 2 ,0 0 0  ρούβλια, λευκήν 
¡αηλωτήν καί τεμάχιον υφάσματος έκ μετάξης.
Ό  Δ α λά ϊ-Λ ά μ α ς  άπεχωρίσθη τοϋΧρυσάνθου φ ι-  
λοφρονέστατα, έκφράσας τήν έλπι'δα ότι κατά  τήν 
έπιστροφήν του εις τήν Ευρώπην δέν θά κ α τα -  
κρίνν) τήν χώραν αύτοϋ. Μέχρι τής μεθορίου 
'Ινδικής πόλεως ΙΙάτνας τον Χρύσανθον συνώ- 
δευεν υπουργός τοϋ Θ ιβέτ, ίσ τ ις  έφέρθη πρός 
τόν ξενισθέντα ύπό τοϋ άρχοντός του όσον ήδύ-  
νατο καλλίτερον.

Ό  Δ α λά ϊ-Λ ά μ α ς έπροξένησεν εις τόν Χρύσαν
θον καλλίστην έντύπωσιν. Κ α τά  τούς λόγους 
αύτοϋ ό Δ α λά ϊ-Λ ά μ α ς  ήτο παιδίον «εύχάριστον, 
φιλάνθρωπον καί ευθυμον». ΙΙάντες οί υπουργοί 
έφάνησαν εις τόν Χρύσανθον άνθρωποι τ ιμ ιώ τα -  
το ι καί π ιστότατο ι εις τόν κύριόν τω ν. Την πρω
τεύουσαν Λάσσαν ό μητροπολίτης επίσης πολυ 
έπήνει, λέγων ότι αϋτη είναι ή ώ ραιοτάτη και 
πολυανθρωποτάτη πόλις όλης τής ’Ινδίας. Οί 
κάτοικοι τής Λ ά σσ ας', συμποσούμενοι εις δύο 
εκατομμύρια, ώς έπί τό πλείστον καταγίνοντα ι 
εις τό έμπόριον μετά  τής Κ ίνας, Ινδ ία ς και 
τώ ν Μουγγόλων (Καλμούκων) Ό  Δ αλά ϊ-Λ άμ ας  
προστατεύει τούς έμπορους μόνον έάν ούτοι Δέν 
είναι χριστιανοί. Εις τό Θιβέτ δέν άγαποΰν τούς 
χριστιανούς. "Εν έτος πρά τής έλεύσεως τοϋ 
Χρυσάνθου έπεσκέφθησαν τά Θιβέτ καί Α γγλοι, 
οΐτινες τόσον περιφρονητικώς έφέρθησαν, ώστε 
μετά τήν άναχώρησιν τω ν οί έγχώριοι έφόνευσαν 
όλους τούς Χριστιανούς τούς εύρεθέντας εις τήν 
χώραν αυτών.

Οί Κινέζοι, ώς βεβαιώνει ό Χρύσανθος, ούδε- 
μίαν έπιρροήν έχουσιν έπί τής Λάσσας, περιορι- 
ζόμενοι μόνον εις τήν εϊσπραξιν μικρού φόρου 
παρά τοϋ Δ α λά ϊ-Λ ά μ α , τόν όποιον όλοι οί υπή
κοοι αύτοϋ θεωροΰσιν ώς θεόν.Ό  Δ αλά ϊ-Λ άμας  
έχει περί τάς 3 0 0  χ ιλιάδας στρατοΰ, πεζικόν 
καί ιππικόν, καί έκτός τούτου δύο χ ιλιάδας πο
λεμικών έλεφάντων. Ή πολιτική διοίκησις τού 
Θιβέτ εύρίσκεται έν πλήρει τά ξε ι’ α ί πόλεις καί 
τά  χωρία είναι πολυάνθρωπα καί άφθονοΰσι 
πλούτου. . .

Έ κ  τή ς Π άτνας ό Χρύσανθος έφθασεν εις τά  
νότια  σύνορα τοϋ Κασιμίρ, όπόθεν είσήλθεν εις 
τό Α φ γα ν ισ τά ν , καί διά τής Κανδαχάρης καί

Καβούλης έφθασεν εις τάς σημερινάς κτήσεις τής 
Ρωσσίας έν τή  Μέση Ά σ ία .  Εις τήν Βουχάραν, 
Χ ίβαν καί Τουρκεστάν εύρε πλήθος Ρώσσων 
αιχμαλώ τω ν, τούς οποίους οί ’Ασιανοί μετεχει- 
ρίζοντο χειρότερον τώ ν ζώων.

Έ ν τέλει δέ ό Χρύσανθος βεβαιώνει, ότι έκ 
τής Ρωσσίας κ α τ ’ εύθείαν γραμμήν είναι αδύνα
τον νά φθάση τ ις  εις τό Θιβέτ, καί ότι προτι-  
μότερον καί άκινδυνότερον είναι νά  κάμη τις  
τοΰτο διά τή ς Κ ίνας.

Έν Όβηοοώ. I. ΓΙροιος

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Α Γ Π Γ Η  ’
[  Κ α τ ά  τ ο ν  Έ ρβ έρ το ν  Σ π ίν α ιρ  ].

Α ί πρώ ται εντυπώσεις, τά ς  όποιας τό πνεύμα  
δύνατα ι νά άφομοιώση, είνε α! άπ λα ϊ αντιλήψεις 
τής άντιστάσεω ς, τοϋ φωτός, τοϋ ήχου κλ. 
Είνε φανερόν ότι δέν δύνανται νά ύπάρξωσιν έν 
τή  συνειδήσει σύνθετοι άντιλήψεις πρό τώ ν άπλών 
έκείνων, έξ ών α ύτα ι συντίθενται. Ούδεμίαν 
έννοιαν τής μορφής δύναται νά έχη τις , πριν 
μάθη νά διακρίνη τό φώς κατά  τάς βαθμιαίας  
παραλλαγάς τής έντάσεως καί τή ς ποιότητος 
αύτοϋ, ή  τήν άντίστασιν κατά  τούς διαφόρους 
βαθμούς αύτή ς ’ διότι, ώς πρά πολλοϋ είνε γνω
στόν, άντιλαμβανόμεθα τοϋ σχήματος όρατώς 
μέν διά τώ ν ποικιλιών τοϋ φωτός, άπτώς δέ διά 
τώ ν ποικιλιών τής άντιστάσεως. Ω σαύτω ς ούδένα 
έναρθρον ήχον είνε δυνατόν νά γνωρίσωμεν, πριν 
γνωρίσωμεν τούς άνάρθρους ήχους, ές ών έκεϊνος 
σύγκειτα ι. Ω σαύτω ς δέ έχει καί περί άλλων 
παραπλήσιων περιστάσεων. Τ να λοιπόν άκο- 
λουθώμεν τόν νόμον τής αναγκα ίας άπό τοϋ 
άπλοϋ είς τό σύνθετον προόδου, έπρεπε νά προ- 
μ.ηθεύωμεν εις τόν πα ϊδα  ικανόν άριθμόν αντι
κειμένων παρουσιαζόντων διαφόρους βαθμούς καί 
διάφορα είδη άντιστάσεως, διαφόρους βαθμούς 
έντάσεως καί διάφορα είδη φωτός, εις δέ τό ους 
αύτοϋ νά παρεχωμεν ικανόν άριθμόν ηχων δια
φόρου έντάσεως καί ύψους. Τό έκ τών προτέρων 
τοΰτο συμπέρασμα έπ ιβεβαιοΰται, έάν άποβλέ- 
ψωμεν είς τά  έμφυτα τής παιδικής ήλ ικ ίας’ μετά  
πόσης εύχαριστήσεως τό παιδίον δάκνει τά  αθύρ
μ α τα , έπιψαύει τά  στίλβοντα  κομβία τοϋ ενδύ
ματος ! Πόσον δεσμεύει τήν προσοχήν αύτοϋ ή 
θέα αντικειμένου έζφγραφημένου διά ζωηρών 
χρωμάτων, είς τό όποιον αποδίδει τήν λέξιν 
ώραϊον, εύθύς ώς δυνηθή νά άπαγγείλη αυτήν, 
άπλώς ένεκα τής λάμψεως τών χρω μάτω ν, καί 
ποιον ήδύ μειδίαμα φαιδρύνει τό πρόσωπόν του, 
όταν άκούη τούς λήρους τής τροφού, τόν ψόφον

1 "Ισως ολοκλήρου τού Θ ιβέτ Δ . Μ. ι  Ί δ ε  σελ. 258 .

τώ ν δακτύλων καί π ά ντα  ήχον νέον δι αυτο ! 
Εύτυχώς α ί συνήθειαι τών μητέρων και των 
τροφών ή τώ ν παιδαγωγών πληροΰσιν επαρκως 
τάς πρώτας τα ύτα ς  άνάγκας τής αγωγής. Α λλα  
καί πολλά παραλείπονται, ών ή σπουδαστής  
είνε πολύ μείζων παρ ’ όσον δύνατα ι τις να υπο- 
θέση. Έ καστη  τώ ν ψυχικών ήμών δυνάμεων εινε 
έπιτηδειοτέρα πρός άπόκτησιν ζωηρών εντυπώ
σεων Ιφ ’ όσον χρόνον διαρκεΐ ή αυτόματός ενερ- 
γεια ή συνοδεύόυσα τήν άνάπτυξιν αυτών η είς 
πάσαν άλλην περίοδον τοϋ βίου. Κ αί πλην το υ-  
του, άφού άφεύκτως θά παραστή ανάγκη βρα- 
δύτερον ν ’ άποκτήση ό παίς τα  απλα τα υ τα  
στοιχεία τοϋ ψυχικού βίου, ή δέ άπόκτησις αυτών 
θά άπαιτήση χρόνον, τόν χρόνον τούτον οίκονο- 
αοϋμεν, έάν χρησιμοποιώμεν τήν τρω τήν περίο
δον τής παιδικής ήλικ ίας, όπότε ούδεμία αλλη  
πνευματική ασχολία είνε δυνατή , είς την πληρη 
έξοικείωσιν πρός τάς έντυπώσεις τα υτα ς  κ α ί 
όλας αύτώ ν τάς τροποποιήσεις. Μή λησμονω- 
μεν δέ καί τοϋτο, ότι ό χαρακτήρ καί ή υγεία 
τοϋ παιδός θά ώφεληθώσιν έκ τής συνεχούς ηδο
νής, ήν θά παρέχη είς αύτόν τό πολυπληθές των 
έντυπώσεων τώ ν τόσω εύχαρίστως κατα^ταυτην  
τήν ήλικ ίαν άφομοιουμένων. Έ άν τα  opta του 
παοόντος βιβλίου έπέτρεπον, θά παρείχομεν 
ένταΰθα οδηγίας τινάς περί συστηματικωτερου
τρόπου τοϋ προσφέρειν είς τόν πα ϊδα  την υλην 
διά τάς άπλάς εντυπώσεις. Ά λ λ ’^αρκουμεθα 
ν ’ άναφεοωαεν τόν γενικόν νόμον τής απο του 
απροσδιορίστου έπί τά προσδιωρισμένον προοδου, 
πόρισμα τοϋ οποίου, καθ’ 8 όφείλομεν να ρυθμι- 
ζωμεν τήν ενέργειαν ήμών, είνε ότι κατά  την 
άνάπτυξιν έκάστης δυνάμεως α ί ίσχυρώς α ν τ ί
θετοι αντιλήψεις είνε α ί πρώ τιστα έντυπουμε- 
να ι, ότι επομένως οί ήχοι οί πολύ διάφοροι προς 
άλλήλους κατ ’ έντασιν κα ί ύψος,_ τά  λίαν δια 
φορα χρώ ματα, α ί άνόμοιαι πρός αλληλας ουσία·, 
κατά  τε τήν υφήν κα ί τήν σκληρότητα πρεπει 
νά ποοσφέρωνται ώς αντικείμενα αντιλήψεων, 
βαθμηδόν δέ νά γ ίνη τα ι ή μετάβασις εις α ντ ιλή 
ψεις' ήττον αντιθέτους πρός άλλήλας.

Μ εταβαίνοντες ήδη είς τό μάθημα τής πραγ
ματογνωσίας, δπερ προφανώς αποτελεί φυσικήν 
συνέχειαν τής πρώτης ταύτη ς θεραπείας των 
αισθήσεων, παρατηροϋμεν ότι τό κοινώς ακο- 
λουθούμενον σύστημα είνε έ; ολοκλήρου διαφο- 
οον πρός τό τής φύσεως, όποιον καταφα ίνετα ι 
κ α τ ά ‘τήν παιδικήν ήλικ ίαν, τήν έφηβικην κα. 
έν τή  ιστορία τοϋ πολιτισμού. «Πρέπει να δει 
κνύωμεν είς τόν πα ϊδα . λέγει ο^κ. Marcel, 
πώς συνδέονται πρός άλληλα  τά  διάφορα μερη 
αντικειμένου τινός, κ τλ .»  Παρά τα ύ τα  παν 
έγχειρίδιον πραγματογνωσίας περιεχει οειραν 
παρατηρήσεων, αίτινες λέγονται είς τον παιόα  
περί έκάστου αντικειμένου προ τών οφθαλμών

αύτοϋ φερομένου. Ά λ λ ά  γνωρίζομεν έ ,  απλου- 
στάτης παρατηρήσεως τοϋ καθ ήμεραν βιου 
τοϋ παιδός, ότι πάν δ ,τ ι μανθάνει^ πριν δυνηθη 
νά όμιλήση, μανθάνει ά φ ’ έαυτοϋ, ότι τά ς  συνα
φείς πρός τ ινα  αντικείμενα ιδ ιότητας τή ς στε
ρεότητάς καί τοϋ βάρους, τά  διάφορα χρώ ματα  
καί μορφάς τάς διακρινούσας τά  πρόσωπα, τας 
είδικάς φωνάς τά ς  παραγομένας ύπό ζώων ειδι
κής τίνος δψεως παρατηρεί δλως μόνος. *να^ α 
τήν ανδρικήν ήλ ικ ίαν, όπότε ό άνθρωπος δέν 
διατελεί πλέον ύπό διδάσκαλον, ποιείται αφ 
έαυτοϋ άδ ιαλείπτω ς μυρίας παρατηρήσεις, εξά
γει u-όνος ήμέραν π α ρ ’ ήμέραν τά  συμπεράσματα  
τά  αναγκα ία  διά τήν έν τ φ  βίω διαγωγήν. Κ αί 
ή έν αύτώ  εύδοκίμησις έξαρτάτα ι έκ του κατα  
τό μάλλον ή ήττον τελείου κα ί ακριβούς τρο- 
που, κα θ ’ ον παρατηρεί καί εξάγει συμπερά
σμ ατα . Ό τ α ν  λοιπόν βλέπωμεν ότι ή πορεία, 
ή’ν ήκολούθησεν ή άνθρωπότης έν τή  άνελίςει 
αύτής, έμφανίζεται παρά τώ  παιδίω  και τφ  
άνδρί, είνε εύλογον νά  δεχθώμεν ότι άλλην τινα  
έναντίαν πρέπει ν ’ άκολουθώμεν διά τήν περίο
δον τήν έκτεινομένην άπό τή ς παιδικής μέχρι 
τής ώριμου ήλικ ίας καί μάλιστα  διά τοσον 
άπλοΰν πράγμα, ώς είνε ή γνωσις τώ ν ιδιοτή
τω ν τώ ν πραγμάτων ; Α υτή  ή φύσις οεν υπο
δεικνύει συνεχώς τήν μέθοδον ταύτη ν είς _ τους
έχοντας ίκανό'ν νοΰν, ώστε νά έννοήσωσιν αυτήν, 
κάί τήν δέουσαν ταπεινοφροσύνην, ώ στε^ναύπα-
κούσωσιν είς τά  κελεύσματα αύτής ; Υ π ά ρ χ ει 
τ ι  καταφανέστερου τοϋ πόθου τώ ν παίδων προς 
τήν π αρ 'ή μ ώ ν πνευματικήν συμπάθειαν ; Μετα 
πόσης προθυμίας τό έπί τώ ν γονάτων υμών 
καθήμενον παιδίον θέτει προ τώ ν οφθαλμών 
ύμών τά  αθύρματα αύτοϋ, ίνα  δυνηθητε να τα  
παρατηρήσητε καλώς, μετά πόσης περιέργειας 
σάς προσβλέπει, όταν διά τοϋ βεορεγμενου δακτύ
λου του παρήγαγε τριγμόν τ ινα  έπί τή ς τρ*πε- 
ζης, καί έπαναλαμβάνον τό πείραμα προσδλεπει 
καί πάλιν, ώσεί θέλον νά εϊπιρ· « Ακούσε τόν 
νέον τούτον ήχον !»  ‘Π παρατηρήσατε τα  δυνα- 
μενα ήδη νά βαδίσωσι καί τρέξωσι π α ιδ ία , μετα 
πόσης χαράς εισερχόμενα είς τό δωμάτιον φω να- 
ζουσιν lia  τήν μητέρα, «ίδέ τοΰτο, ιδε εκείνο», 
τοϋθ' όπερ έπί μακρόν χρόνον θά ϊπραττον, εαν 
ή ανόητος μήτηρ δέν άπηγόρευεν είς α υτα  να 
τήν ένοχλώσιν, καί πώς π άντα  τά  μικρά, οταν 
έξέρχωνται είς περίπατον, τρέχουσι προς τον 
συνοδεύοντα α ύτά , Ινα δείξωσιν είς αυτον_ το 
άνθος, τό όποιον έδρεψαν, ινα  ΐδη και αυτός 
πόσον είνε ώραϊον, καί μετά πόσης στω μυλιας  
διηγούνται έπιστρέφοντα εις τόν οίκον οσα νεα 
π ράγμ ατα  είδον, έάν μόνον εύρίσκωσί τινα  πρό
θυμόν ν’ ά κούη ! Πρό τοιούτων γεγονότων το 

¡ συμπέρασμα είνε αύτόδηλον’ έννοεί πάς τις οτι 
ι όφείλομεν’ νά ρυθμίσωμεν τήν πορείαν ήμών κατα
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τα  πνευματικά  τα ϋ τα  έμφυτα τού πχιδός, να 
συστηματοποιήσωμίν τήν φυσικήν μέθοδον, νά 
άκούωμεν πάν δ ,τ ι τό παιδίον έχει νά ε'ίπη περί 
έκαστου αντικειμένου, νά ένθαρρύνωμεν αυτό εις 
τό νά λέγη έτι περισσότερα, νά έφιστώμεν ενίοτε 
τήν προσοχήν αύτοϋ έπί τά  πράγμ ατα  τά  δ ια-  
φυγόντα αυτήν τά πρώτον, ϊνα  οϋτ,ω δυνηθή νά 
παρατηρήση αύτά  μόνον, Οταν έκ νέου παρου- 
σιασθώσιν, καί νά προσφέρωμεν εις αύτά ή νά 
ύποδεικνύωμεν νέας σειράς αντικειμένων, έ φ ' 
ών νά δύνατα ι ώσαύτως νά έξασκηθη διά τελείας 
έξετάσεως. Ό  τρόπος ούτος είνε άναμφιβόλως 
ό έπιτηδειότατος, όπως περιποιήση εις τάν 
παϊδα τήν έξιν του νά παρατηρή κατά  βάθος, 
τοϋθ ’ δπερ όμολογουμένως είνε ό σκοπός τής 
πραγματογνωσίας. Λ ίγω ν τ ις  απλώς καί δει— 
κνύων τά  πράγμ ατα  εις τάν πα ϊδα , δέν διδά
σκει αύτάν νά παρατηρή, άλλά μετοχετεύει εις 
αύτόν ώς εις δοχεΐον τά ς  παρατηρήσεις τών 
άλλω ν, έξασθενίζει μάλλον ή ενισχύει τήν φυσι
κήν αύτοϋ διάθεσιν πρός αύτοδιδασκαλίαν, άπο- 
διδασκαλίαν, αποστερεί τής ήδονής, ήν πορίζει 
ή ΰπά επ ιτυχίας στεφομένη ενέργεια, καί προσ- 
φέρων τήν θελκτικήν άπόκτησιν τώ ν γνώσεων 
ύπά τήν μορφήν τυπικής διδασκαλίας προξενεί 
τήν συνήθη αδιαφορίαν καί αηδίαν τών παίδων 
προς τά  μαθήματα. Έ ζ  εναντίας, εάν τις προ- 
χωρή καθ' ον τρόπον ύπεδείξαμεν, παρέχων εις 
τό πνεύμα τήν τροφήν, τήν οποίαν επιθυμεί, 
καί ίκανοποιών τά  φύσει συνοδεύοντα τήν πλή-  
ρωσιν τώ ν πνευματικών ορέξεων συναισθήματα  
τής φ ιλαυτίας καί τή ς ανάγκης τής συμ,παθείας, 
κατορθοί νά έντείνη τήν προσοχήν τού παιδάς 
εις βαθμόν ύπηρετοϋντα μεγάλως εις άπόκτησιν 
ζωηρών καί τελείων αντιλήψεων καί νά προσ- 
δώση ευθύς έξ άρχής εις τά πνεύμα τήν έξιν τοϋ 
νά έπαρκή εις εαυτό, τήν οποίαν θέλει δ ιατη-  
ρήση καθ' άπ αντα  τον βίον.

Τό μάθημα τής πραγματογνωσίας ώφειλεν ού 
μόνον άλλ,ως νά γ ίνη τα ι ή ώς συνήθως, άλλά  
καί πολύ εύρύτερον κύκλον αντικειμένων νά περι
λαμβάνει κα ί έπί πολύ μακρότερον χρόνον νά 
έξακολουθή. Δέν έπρεπε νά περιορίζηται εις τά  
έν τή  οικία έγκλειόμενα αντικείμενα, άλλά νά 
περιλαμβάντ, καί τά  έν τοίς άγροίς, τοϊς φρά- 
κτα ις, το ϊς λατομείοις καί έν τή παραλία  ευρι
σκόμενα, ουδέ νά λήγει μετά τής πρώτης περιό
δου τής παιδικής ήλικ ίας, άλλά νά έξακολουθή 
καί κατά  τήν νεανικήν ούτως, ώστε άνεπαισθή- 
τως νά καταλήγει βραδύτερον εις τάς έκζητή- 
σεις τοϋ φυσιοδίφου καί τοϋ έπιστήμονος έν γ ίνει 
Κ αί ένταύθα έτι ούδέν άλλο έχομεν νά πράξω - 
μεν ή ν ’ άκολουθήσωμεν τάς ενδείξεις τής φύσεως. 
‘Υπάρχει ήδονή ζωηροτέρα έκείνης, ήν α ισθά
νετα ι ό πα ίς, όταν δρέπη άνθος νέον δ ι’ αύτόν, 
ή  συλλαμβάνει έντομον ή συνάγω χάλικας ή

κογχύλια ; Κ α ί τ ίς  δέν εννοεί ότι εύμενή δ ιά— 
θεσιν δεικνύοντες πρός τόν ζήλον αύτοϋ δυνά- 
μεθά νά τό όδηγήσωμεν εις πλήρη έξέτασιν τών 
ιδιοτήτων καί τής συστάσεως αύτών ; Ιΐοός βοτα
νικός παραλαβών μεθ* έαυτοΰ παϊδας εις τά  
δάση καί εις τούς λειμώνας ήδυνήθη νά παρα
τηρήσει τήν προθυμίαν, μεθ’ ής συμμ,ετέχουσι 
τώ ν έργασιών αύτοϋ, τήν σπουδήν, μεθ’ής ζητοϋσι 
νά τ φ  εύρωσι φυτά , τήν ζωηράν προσοχήν, μεθ’ής 
παρακολουθοΰσι τή ν  έξέτασιν αύτοϋ, καί τό πλή
θος τώ ν ερωτήσεων, άς τ φ  άποτείνουσιν. Ό  
παίς ό εξοικειωθείς ήδη πρός τάς άπλάς ιδιότη
τας τώ ν άνοργάνων σωμάτων πρέπει νά προα- 
χθή ήδη διά τής αύτής καί πρότερον μεθόδου 
εις τήν πλήρη έξέτασιν τών άντικειμένων, τά  
όποια άπ αντφ  εις τούς καθημερινούς αύτοϋ περι
πάτους. Κ α τ ’ άρχάς θά προσαχθώσιν εις τήν  
παρατήρησιν αυτοΰ τά  πράγμ ατα  υπό τήν ήττον 
περιπλοκον αύτών δ ψ ιν  έν τοίς φυτοίς θά έςε- 
τασθή τό χρώμα, ό άριθμός, τό σχήμα τών 
πετάλω ν, τοϋ κορμοΰ καί τώ ν φύλλω ν, έν τοίς 
έντόμοις ά άριθμός τώ ν πτερύγων, τώ ν ποδών, 
τώ ν κεραιών καί τά χρώμα. Ά φ ο ΰ  τα ϋ τα  έπι- 
μόνως κα ί άκριβώς παρατηρηθώσιν, εξετάζονται 
περαιτέρω έν μέν τοϊς φυτοίς ό άριθμός τώ ν στη
μόνων καί τώ ν ύπερων, τό είδος τής στεφάνης, 
έάν είνε μονοπέταλος ή πολυπέταλος, ή δ ιά τα -  
ξις καί τά σχήμα τών φύλλων, έάν είνε συζυγή 
ή κατ’ εναλλαγήν διεσπαρμένα, έμμισχα ή άμ ι
σχα, στίλβοντα ή χνοώδη, άκέραια ή έσχι- 
σμένα, έν δέ τοίς έντόμοις τά  μέρη τοϋ σώμα
τος, αί έντομα! τής κοιλίας, αί κηλίδες τών 
πτερύγων, α ί άρθρώσεις τώ ν ποδών, ή διάταξις  
καί τώ ν έλαχίστων οργάνων. Πάντοτε δέ τό 
σύστημα ήμών άς έχη σκοπόν νά έμπνευση εις 
τόν παίδα τήν φιλοδοξίαν τοϋ νά ιδη π άντα  καί 
παν νά εϊπη ά φ ’ έαυτοϋ. "Οταν βραδύτερον 
έπιστή ή κατάλληλος ήλ ικ ία , ύποδεικνύονται εις 
αύτόν ώς έξ εύνοίας τά  μέσα τή ς διατηρήσεως 
τών φυτών τούτω ν, εις τά  όποια α; άποκτηθεί- 
σαι γνώσεις προσήψαν τοσαύτην ά ξ ίαν , καί όπου 
είνε δυνατόν, ώς ένδειξις μείζονος εύνοίας, παρέ
χεται εις αύτάν ή συσκευή ή άναγκα ία  πρός 
διαφύλαξιν τώ ν καμπών τώ ν συνήθων ήμών 
χρυσαλλίδων κατά  τήν έποχήν τώ ν μεταμορφώ
σεων. ΤΙ έκ τής άσχολίας τα ύτη ς  τέρψις κατά  
τήν ιδίαν ήμών πείραν είνε λ ίαν ζωηρά, διαρκεΐ 
έπί έτη καί όταν άποβαίνη άφορμή πρός έντο- 
μολογικήν συλλογήν, προσδίδει άπειρον σημα
σίαν εις τούς περιπάτους τής Κυριακής καί άπο- 
τελεί λαμπράν εισαγωγήν εις τήν σπουδήν τής 
φύσεως.

Θ άπαντήση τις πιθανώς ότι τα ϋ τα  είνε 
άπώλεια χρόνου καί δυνάμεων, ότι ό παίς καλ
λίτερο·/ θά κάμνη, έάν γράφη τά  μαθήματά  
του καί μανθάνη πίνακας πολλαπλασιχσμοϋ,
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Ϊνα παρασκευχσθή εις τά ς  έργασίας καί ύποθέ- 
σεις, α ϊτινες άναμένουσιν αύτόν έν τ φ  β ίψ . 
Λυπηρόν θά ήτο τώ  δντι αν τ ις  είχε τόσω σφα-  
λεράν ιδέαν περί τής άγωγής καί τόσω στενήν 
έννοιαν τοϋ ώφελίμου. Τ να μη όμιλήσωμεν περί 
τής άνάγκης τής συστηματικής άναπτύξεως των 
αντιλήψεων καί τής άξίας τής είς^τόν σκοπόν 
τοϋτον άγούσης μεθόδου, λέγομεν ότι α ι ούτω 
λαμβανόμεναι γνώσεις κέκτηνται καί καθ ’ έαυ- 
τάς σπουδαιότητα. Έ άν οί άνθρωποι δέν έμελλον 
νά είνε άλλο τ ι  ή έμποροι καί καταστιχογράφοι, 
έάν δέν είχον άνάγκην νά γνωρίζωσιν άλλο τ ι 
πλήν δ ,τι έχει σχέσιν πρός τό έπάγγελμά τω ν, 
έάν έπρεπε πάντες νά όμοιάζωσι πρός τόν άγροί- 
κον τόν περιφέροντα άδιάφορον τό βλέμμα έπί τα  
πέριξ, δι’ δν μόνη άγροτική διασκέδασις είνε νά 
κάθηται έπί άνδήρου καπνίζων ήδέως και πίνων 
τόν ζΰθόν του, η πρός τάν έκ τοϋ κυνηγίου άπο- 
ζώ ντα , δ ι ’ δν τά  δάση είνε τόπος κυνηγίου τα  
δέ άγρια φυτά  χόρτα άνωφελή, κα ί οστις δ ια ι-  
οεΐ τά  ζώ α sic θηρεύσιμα, εις φθείρας κα ι εις 
κτήνη, τότε άληθώς άνωφελές θά ήτο άλλο τ ι  να 
μανθάνωμεν παρ' δ ,τι δύναται νά πληρώση το 
βαλλάντιον καί τάς άποθήκας. Άλλ^’ έαν ύπαρ
χουν καί πράγματα μάλλον ά ς ια  τής ήμετέρας 
φιλοτιμίας, έάν τά  περιβάλλοντα ήμ-άς πράγματα  
δύνανται νά χρησιμεύσωσι καί εις άλλας χρείας, 
πλήν τοϋ χρηματισμοϋ, έάν πλήν τώ ν σω ματι
κών ήδονών ύπάρχουν έν ήμϊν καί ύψηλοτεραι 
δυνάμεις έχουσαι άνάγκην θεραπείας, εαν αι απο 
τώ ν καλών’ τεχνών, τής ποιήσεως, τής έπισ-rr,- 
αης τής φύσεως καί τής φιλοσοφίας τέρψεις όεν 
είνε άαοιροι σπουδαιότητος τίνος ύπέρ τής ημε- 
τέρας ευτυχίας, τότε εύλογον είνε νά θεραπευω- 
μεν τήν έμφυτον κλίσιν, ήν πάντες οι παιδες 
δεικνύουσιν εις τό νά παρατηρώσι τάς καλλονας 
τής φύσεως καί νά σπουδάζωσι^ τά_ φαινόμενα 
αύτής. Έ ν τούτοις καί ή παχυλή  αύτη  χρησι
μοθηρία, ένεκα τής όποιας οί άνθρωποι πιστευου- 
, ιν  δτι άρκεί νά έρχωνται εις τάν κοσμον και 
νά παρέοχωνται χωρίς νά λαμβάνωσι γνώσιν 
τών έν α ύ τφ , δύναται καί αύτή να εύρη ικκνο- 
ποίησιν. Θά ίδωμεν πε:αιτέρω  οτι η έπιστήμη  
τών νόμων τής ζωής είνε σπουδαιότερα πάσης 
άλλης ύπά πάσαν έποψιν, δτι οί νόμοι ουτοι 
διέπουσι πάσας ήμών τάς σκέψεις, πάσαν επο- 
αένως σύμβασιν δημοσίαν ί, ιδ ιω τικήν, συμπαν 
τό έυ.πόριον, σύμπασαν τήν πολιτικήν τέχνην, 
,ύαπ ασαν τήν ήθικήν, δτι κ α τ ’ άκολουθιαν ανευ 
τής κατανοήσεως αύτών δέν θά ηδυνατο τις 
καλώς νά  κατευθύνη τήν διαγωγήν του είτε ως 
ιδιώτης είτε ώς πολίτης. Θά ίδωμεν προς του- 
τοις δτι οί νόμοι τής ζωής είνε ουσιωδως οι 
αύτοί έν σύμπαντι τω  όργανικφ βασιλείω, οτι 
δέν δύνατα ι νά κατανόηση τις αύτους εν ταις  
περιπλόκοις αύτών έκδηλώσεσιν, έάν μη παρε-

τήρησεν αύτούς πρότερον έν τα ις  άπλα ϊς, ότι 
τέλος βοηθοΰντες τάν πα ϊδα  εις τό ν ’ άποκτήση 
τήν γνώσιν τώ ν έξω τοϋ περιβόλου τής οικίας 
πραγμάτω ν, διά τήν όποιαν τοσαύτην δεικνύει 
άπληστον δοεξιν, καί ύποτρέφοντες π χ ρ ’ α υτφ  
τόν αύτόν ζήλον καί καθ’ δλην  ̂ τήν νεανικήν 
ήλικ ίαν, καθιστώμεν εις αύτόν ευχερή τήν έπι- 
σώρευσιν τοϋ άκατεργάστου υλικού, οπερ μελλει 
νά χρησιμεύση ήμέραν τ ινά  εις οργανικήν διά— 
ταξι'ν τής γνώσεως διά τώ ν ισχυρών εκείνων 
καθολικεύσεων τής έπιστήμης, δ ι’ ών α ι ανθρω- 
π ινα ι πράξεις δύνανται σοφώς νά κατευθυνθώσιν.

['Έπεται συνέχεια].
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Ά φ ’ ού άπεδείξαμεν τήν αθανασίαν τής^ ψ υ 
χής, ύπολείπεται έντολήν τινα  νά έκπληρώσω- 
υ.εν’ τουτέστι ν ’άναζητήσωμεν όποία τις είναι ή 
τύχη ή άναμένουσα ήμάς επέκεινα τοϋ τάφου. 
Ούδέν δυνάμεθα νά  είξεύρωμεν περί τοϋ τοσω 
προσεχούς τούτου μέλλοντος, ή δέ έλπίς, ητις  
δέον νά μάς παρηγορή καί ύποστηρίζη ενταυλκ, 
έχει άρα.' ώς άντικείμενον μίαν άφαίρεσιν ;

’ Α ύτα ί έκείναι αί άποδείξεις, ών χρήσιν ποιου- 
μεθα δπως άποδείξωμεν τήν άνάγκην άλλης 
ζωής, παοέχουσιν ήμϊν τό δικαίω μα να βεοαιω - 
σωμεν δτι υ.ετά τήν δοκιμασίαν τής επίγειου 
ταύτη ς ζωής, οί μέν πονηροί θά κολασθώσιν, οι
δέ άγαθοί θ ’ άνταμειφθώσιν ;

Τ ιμω ρία, άμοιβή, αί λέξεις α ύτα ι δέν άοκοϋ- 
σιν εις τήν άνθρωπίνην περιέργειαν, μόλις επαρ- 
κοϋσιν δπως έπενεργήσωσιν έπί^τής α ίσθητικοτη- 
τος ή ίλών καί δπως έπεμβώσι δρχστηρίως ε ίςτας  
άποφάσεις ήμών. Α ύτη είναι μΓα τώ ν αιτιάσεων 
τώ ν κοινών άνθρώπων κατά τής φιλοσοφίας. 
Εις ούδέν λογίζονται τήν περι άθανασίας τής 
ψυχής άπόδειξιν, έάν μή τις δύναται να περι- 
γράψη λεπτομερώς τά ς  άγνώστους έκείνας χω - 
οας. ποός τά ς  όποιας ό χρόνος ελκει ήμάς.
' "Οπως άνταποκριθη τ ις  εις τήν άνάγκην τα υ -

ι "Ι5ε σελ . 263 .
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την τής ακρίβειας άπό τής συστάσεως τής φιλοσο
φίας, καί ήδύνατό τ ις  σχεδόν να εϊπτ), ποέ τής συ
στάσεως τής φιλοσοφίας έπενοήθη τό δόγμα τής 
μετεμψυχώσεως. Τό δόγμα τοϋτο είναι προωρι- 
σμένον νά λύσγι δύο προβλήματα συγχρόνως, τό 
τής έν τ φ  κόσμω το ύτψ  άνισότητος καί τό τών 
μελλουσώνι ποινών κα ί άμοιβών.

Ά φ ’ οΰ τά  ελατήρια του μηχανισμού τής 
ζωής φθαρώσι καί τά ήμέτερον σώμα λιποψυ- 
χήση, ή ψυχή έκφυγοΰσα έκείθεν μεταβαίνει εις 
Ετερον σώμα καί άρχεται νέου σταδίου. Τοιού- 
τον είναι τό δόγμα τής μετεμψυχώσεως ϋπό τήν 
άπλουστάτην αύτοϋ μορφήν. Έ άν κα τά  τήν 
πρώτην δοκιμασίαν ή ψυχή αύτη  Εκαμε καλήν 
χρήσιν τής ελευθερίας αυτής, μεταλαμβάνει, 
χάριν τή ς δευτέρας ζωής, σώματος καλώς ώρ- 
γανωμένου, τύχης βελτίονος, έάν τουναντίον 
κατεχράσθη τώ ν δώρων τής ΙΙρονοίας, ή θέσις 
αυτής συναισθάνεται τοϋτο κατά τήν έπομένην 
δοκιμασίαν κα ί κατέρχεται βαθμίδας τινάς έκ 
τής ιεραρχίας. Ούτως έκτελοϋμεν τόν κλήρον 
ήμών ολόκληρον καί δ ,τ ι φα ίνετα ι ότι έξαρτά- 
τα ι έκ τής τύχης τής γεννήσεως είναι ήδη κ α τ ’ 
αλήθειαν αμοιβή ή τιμω ρία .

Ί Ι  δ ιδασκαλία αύτη διεδραμάτισε μέγα πρό- 
σωπον έν τη, ίστορίμ. Α ρκ εί νά εϊπωμεν ότι 
ανευρίσκει τ ις  αυτήν έν Έ λλάδ ι έν τή σχολή 
τού Πυθαγόρου, έν Α ίγύπ τω , έν τή  'Ινδική, έν 
τή  Σινική Αύτοκρατορίμ κα ί ότι άνενεώθη κατά  
τάς ήμέρας ήμών έπανεΛημμένως υπό φιλοσό
φων, οΰς ήδύνατό τ ις  συγχρόνως διά τήν λ α μ 
πρότητα του ύφους καί τόν πλούτον τής φ α ντα 
σίας τω ν νά  ονομάσνι ποιητάς.

Προ της έμφανίσεως τώ ν τελευταίω ν τούτων, 
ή μετεμψύχωσις δέν ήδύνατο σχεδόν νά λογισθή 
εϊμή ώς μύθος, διότι θέτουσα ένταΰθα τό θέατρον 
τώ ν ήμετέρων μεταμορφώσεων αύτη  άναπαρήγεν 
ήμάς ζώ ντας έν διαφόροις σώμασιν, έν τώ  μέσω 
τών συγγενών ήμών καί τώ ν φίλων. Δ ιά τών 
λέξεων τούτων ά Π λάτων έλάλησε περί τή ς δι
δασκαλίας τα ύτη ς , άλλά μετά τού μειδιάματος 
έπί τώ ν χειλέων, ώς σοφός όστις παίζει καί 
ούχί ώς φιλόσοφος όστις διδάσκει. 'Οδηγεί ήμάς 
εις εΰρείάν τ ινα  πεδιάδα, Ενθα α ί ψυχα! τώ ν νε
κρών καλούνται νά έκλέξωσι νέαν θέσιν. Ή  έκ- 
λογή μένει έλευθέρα, ά λλ ' Εκαστος προσκομίζει 
εις τήν μεγάλην ταύτη ν ύπόθεσιν τάς ορέξεις 
αυτού, τά  πάθη του η τήν απειρίαν του. Ό  
Π λάτων δεικνύει ήμίν τήν Ά τα λ ά ν τη ν  μετα- 
βλη,θείσαν εις αθλητήν, τόν Έπειόν, υιόν του 
Πανοπέως, εις γυνα ίκα  τεχνικήν, τόν Ά γ α μ έ -  
μνονα εις άετόν, τόν Α ί'αντα εις λέοντα, τόν 
Θερσίτην έξορισθέντα εις τό σώ μα πιθήκου. 
"Απαξ γενομένης τής διανομής, οί δικασταί τών 
ψυχών όδηγοΰσιν αύτάς πράς τήν λήθην, όπου 
αύτα ι άποβάλλουσι τήν μνήμην τής ποοτέρας

αυτών καταστάσεως '. Ούτος είνε ό κοινός κανών 
πασών τώ ν άναλόγων θεωριών, ά λ λ ’ έάν έντεΰ- 
θεν ή ϋπόθεσις άποβαίνν) δυνατή , καθίσταται 
συγχρόνως άνωφελής. "Οτε ή ψυχή μ ετα βά λ-  
λουσα σώμ.α άπώλεσε πάσαν μνήμην, ή ποινή 
δέν είναι πλέον είμή γενναιοδωρία άνευ α ιτίου. 
Ή πλάνη τής μετεμψυχώσεως ούτως έννοη,θείσα 
είναι ή α ύτή  καί ή τών νομοθετών, οΐτινες έτι— 
μώρουν τό Εγκλημα τού πατρός έν τοίς τέκνοις 
κα ί τοίς έγγόνοις. Ή διδασκαλία αύτη  ή μετα- 
βάλλουσα εις ποινήν τήν αθλιότητα  καί τήν  
κακίαν ώφειλε ν' άκμάσν) έν Α ίγύπ τω , ενθα 
αύτη  καθιέρωνε τήν διάκρισιν τών τάξεω ν, άλλ’ 
έξέλιπε μετά  τής άρχαίας δουλείας ένώπιον τών 
προόδων τής καθολικής άδελφότητος. "Ινα τό 
δόγμα τής μεταναστεύσεως τώ ν ψυχών μή εΰ- 
ρίσκηται έν προδήλω άντιφάσει πρός τήν άρχήν 
τής άξίας καί άπαξίας, δέον νά ύποθέσωμεν, ώς 
επραξαν τούτο έν πολλαίς σχολαϊς, ότι ά ντ ί νά 
μεταβώ σι μετά τόν βίον τούτον είς τό σώ μα άλλου 
τινός επιγείου ζφου, αί ψυχαί ήμών, μηδαμώς 
άποβαλοϋσαι τό αίσθημα τής ταυτότητάς τω ν, 
πορεύονται είς άλλον τ ινά  πλανήτην, ίνα  έμ ψυ-  
χώσωσι σώ μά τ ι  ετεροειδές. Έ π ί τ φ  όρω τούτω  
ή δευτέρα ζωή δύνατα ι νά είναι ή άμοιβή ή ή 
τιμω ρία  τής πρώτης καί ούδέν κωλύει νά ύπο
θέσωμεν ότι τής δευτέρας ταύτη ς δοκιμασίας 
παρακολουθουμένης ύπό πολλών άλλω ν, ή ψυχή 
π ίπτει άπό πτώσεως είς πτώσιν, ή αίρεται άπά 
βαθμίδος είς βαθμίδα, άχρις ού ή δοκιμασία συμ- 
πληρωθή καί ή σειρά τώ ν μεταμορφώσεων στα -  
ματήστ,. Ούδέν ποιητικώτερον τή ς ιδέας ταύτης, 
ή τ ις  κάμνει ήμάς νά όδοιπορώμεν άπό άστρου 

• είς άστρον. Ή  φαντασία  δύναται νά δώσγι είς 
ίαυτή ν στάδιον καί νά ύποθέση έν έκάστω πλα
νήτη) σώ ματα  πεπροικισμένα διά θαυμ.ασιωτάτων 
ιδ ιοτήτω ν καί υπηρετούμενα διά τελειοτάτων 
οργάνων, καί κοινωνίας, ών οί θεσμοί άφίνουσι 
πολύ μακράν όπίσω αύτών τάς άνθρωπίνας 
ήμών κοινωνίας. Έ ν τή  υποθέσει ταύτγι όντως 
ό άνθρωπος δύναται νά νομίση) έαυτόν βασιλέα  
τή ς κτίσεως. Ά ν τ ί  νά ήνα ι έξωρισμένος διά 
παντός έπί τής έπιγείου ταύτη ς  σφαίρας, τ,τις δέν 
είναι είμή άτομον, ό Εναστρος ουρανός άνήκει 
α ΰ τφ . "Οτε τό Εσπέρας ό ήλιος καταβαίνει άπό 
τού όρίζοντος καί έν τ φ  μέσψ τή ς σιγής τής (ρύ
σεως παρατηρεί τ ις  διά μέσου γλυκείας καί ήρέ- 
μ.ου διαύγειας τούς χρυσούς Εκείνους ήλους, οΐ
τινες σπινθηροβολοΰσιν έπί τού κυανού τού 
στερεώματος, δύναται νά έκζητήσνι πού είναι ό 
κόσμος, ον θά κατοικήσγ, κατά  πρώτον, άφ ' ου 
άποβάλη, τό φθαρτόν περικάλυμμα τό περικαλύ- 
πτον ήμάς, καί ποιος είναι Εκείνος, όπου άνα-

1 Π λάτωνος Π ολιτείας βιβλίου I τομ  Λ σελ . .Î17, 
στερεότ. Ικδοσις Καρόλου Ψρειο. Ερμάννου.
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πνέουσιν άπελεύθεροι ή ισχυροί έκείνοι ,ο υ ς  εχο- 
μεν θρηνήση,, ών φυλάττομεν τη,ν κον,ν έγκεκλει- 
συ.ένη,ν έν τύμβοις, καί οΐτινες απο του_ουρανου 
είς 8ν εχουσιν άναβή. οίκτείρουσι τη,ν αμαίειαν  
καί τή ν'άθλ ιότητα  ήμών.

«Sub pedibusque vident nubes et sidera.»

Δυστυχώς δέν άρκεϊ ϊνα  ύπόθεσίς τ ις  είναι 
λαμπρά καί θέλγτ, τήν φαντασίαν εαν μη στη  
οίξη τις αύτήν έπί στερεών αποδείξεων, μενει εν 
καταστάσει ονείρου καί δεν δύνατα ι να εισελθ*
,»ς τήν έπιστήμην. ’Οφείλει τις να  μη λέγχ, οτι 
. 1  ψυχα ί ήμών εζησαν ήδη πριν η ενοικησωσιν 
έ, τ φ  σώ ματι, όπερ χρησιμοποιούσι σήμερον 
ότι αύτη ώς προύπαρξις είναι αναγκαία οπως 
ΕξηγήσωIASV τήν άνισότητα τώ ν ημετερων ικα
νοτήτων* καί τώ ν ήμετέρων τυχών κα ι οτε εαν 
τού ένεστώτος ήμών βίου προηγηθη εις ο «ολλο. 
άλλοι, φυσικόν είναι νά μη θεωρησωμεν του.ον 
ε'αή ώς διάμεσον δακτύλιον εν τινι_ σειρά μετα  
υόοφώσεων. Τούτο θά έπανέφερεν ημας είς την 
άρχαίαν αετεμψύχωσιν άνευ αναμνησεως, ανευ 
ταυτότητος, άνευ δικαιοσύνης. Α λη θέστα τη  
είναι ότι τό ποσόν τών άγαθών και τώ ν κακών 
δεν είναι έξ ϊσο υ  διανεαημένον μετ«^υ τω ν αν 
θρώπων κα ί ότι είναι δυσκολωτατον να  συμδ. 
βάσω μεντήν άνισότητα ταύτη ν προς ^  δικαιο
σύνην τού θ εο ύ , ά λ λ ’ δ ,τι θα , τ ο  κατα  πολυ 
Ιτι δυσκολώτερον ή μάλλον ο ,τ ι θα ητο απολυ 
τω ς αδύνατον θά ητο τοϋτο, νά -Ρ ^ ε χ θ ω μ ε ν
ό-, ό Θεός τιμωρεί ήμάς έν τουτω  _τω β ιφ  δια 
σ υά λα α τα , τώ ν όποιων ήθέλομεν απολεση, την 
" ή μ η ν . Ούδεμία ύπάρχει αλληλεγγύη μετα  υ 
τ ο ύ *  παρόντος βίου μου καί τώ ν προτέρω ντού
τω ν βίων, ών ούδέν ανευρίσκω εν εμ αυτφ  ίχνο - 
Έ ν τή, άνυπερβλήτω ταύτη, αγνοί?, εν χ, ευρ.-
σκομαι, τής τε άρχαίας μου ^ ^ Γ α ι  Τ ά  
τών' άρχαίων μου σφαλμάτω ν, δεν δυναμα να
υποβληθώ είς τιμω ρίαν κα ι να_ ^  .παραδ χθω 
ώς v0u.iu.ov. Τύραννος είναι εκείνος οστις τιμω
αεί κ α τ ’ αύτόν τόν τρόπον, και ουχι πατήρ. κα. 
τούτο, διότι ή ποινή δέν δύνατα ι ν αποχωρισθν, 
τής άναανήσεως τού διαπραχθέντος αμαρτημα-  
- 0  τ ή ;  όποίαν είμί βέβαιος ότι θα εξεγείρω 
αετά τής «λήρους καί ολοκλήρου συνειδησεως 
'τής ταυτότητος του. Έ άν τις εγαταλίπ|  την 
άοχήν τα ύτη ν, ής ή Ενέργεια ουκετι αμ φ ισβη . .  - 
- α ίν  τή, έφαραογή τής ανθρώπινης δικαιοσύνης, 
δέον νά όμολογήση, ότι ή μέλλουσα ζωη, θα είναι 
ώς αί προηγούμενα·, κεχωρ.σμένη της «αρουση, 
δ·/ άνυπερβλή,των άβύσσων καί οτι η επηγγ* “ 
μένη αθανασία δέν είναι είμη η  ™
ύποστάσεω; καί ούχί τού προσώπου. Παρευθυς 
τά  δύο μέγιστα δόγματα της ηθικης 
άπόλλυντα ι διότι Ενθεν μεν η αρχη 'τις α ,.ας

S S S  ώ - Si * * ·”

τής συνειδήσεως καί τής άναμνήσεως αποβαίνει 
άνωφελής καί άδιάφορος. Έ π ί τέλους, εαν δέον 
νά προσθέσωμεν είσέτι τούτο, η διδασκαλ.α η 
αετααορφοϋσα τάγαθά  καί τά  κακα του π α -  
‘ρόντος βίου είς άμοιβάς καί ποινας, καταστρέφει
τά ς  πηγάς τής άγάπης, μ ^ ν  πλέον ποιούσα
ήμάς νά ίδωμεν έν τοίς δυστυχέσιν η ένοχους. Η 
αρχή τώ ν προτέρων βίων είναι λοιπόν ψευδής 
καί άπηρχαιωμένη. Α ύτη  ήδυνηθη να εξαπα- 
τήση τά  πνεύματα πρό δισχιλίων ετων, αλλ ο. 
ν έ ο ι '  Πυθαγόρειοι δέον νά παραιτηθωσι _ το ύ 
της διά τόν σεβασμόν πρός την ίδεαν της δι
καιοσύνης· y , ,

Έ ξάγουσιν έτέραν άπόδει,ιν υπερ τη ς μετεμ-
ώυχώσεως έκ τή ; βραχύτητος τής ωής ταυτη ς  
τού ανθρώπου. Δοκιμασία τοσφ * “
γουσι, δέν θά ήδύνατο νά  είναι οριστική, δεν δύ
ε τ α ι  αύτη  νά έπαρκέση, είς την του Θεου 
δικαιοσύνην Ά λ λ ά  τ ί  καλοϋσι βραχύτητα  δο
κιμασίας ; Πρός τ ί  συγκρινουσιν αυτήν ; Εαν 
π ρός τήν α ιω νιότητα, ή το ιαυτη  συγκρ,σις δεν 
Εχει νόημα. Δ ύναταί τις νά κ α τα σ τη σ , την 
θνητήν ζωήν έκατοντάκις μακοοτεραν μηδόλως 
αεταβάλλων τήν σχέσιν αύτοϋ προς την αίωνίαν 
yωήν '. Ούτως ή δοκιμασία είναι πληρης *ν β -α -  
’  ,'α τινί ζωή,. Ε ίναι άληθές, τό αναγνωρι,ομεν. 
ότι οί όροι τής δοκιμασίας δέν είναι ίσοι προς 
πάντας τούς άνθρώπους, αλλα  τ ι  δυνατο ί τ ις  να
συαπεράνη, έκ τού γεγονότος το υτου_περ,_της
μελλού,ης ζωής, είμή ότι η κρίσις του Οεου Ια 
ύπολογίση, άκριβώς καί ύπερακριβώς πασας τας  
περιστάσεις. Η μείς είξευρομεν οτι εκασ.ος θα 
τιαωρηθή, καί άνταμειφθή κα τα  τα  εργοι αυτου 

ότι η άαοιβή ή ή «οινη θ αναλογισθη, μ ε .α
δικαιοσύνης* «ρός την δυσκολίαν και « υ ς  ορους
τής δοκιμασίας. 'Ιδού τ ί δυναμεθα να βεβαιω - 
σωαεν, διότι τούτο προκύπτει εκ της γνωσεως 
τή^ δικαιοσύνης’ τά  λοιπά δεν_ είναι ειμη είκα- 
σία ι άνευ άποδείξεως καί άνευ ομοιοτητος.

•Αλλά λέγουσιν ήμ ίν, διά τ ί  ο ένοχος θα ηδυ- 
νατο υφιστάμενος τήν ποινήν αυτου να ίκανο- 
ποιήση διά τή,ς μετάνοιας αυτού την θείαν δι
καιοσύνην καί νά γείνη *ς«Κ  
ταχυτέρας κα ί πληρ£στέρ«4; και τις κώλυε, 
ή Μάς, έάν ό χρδνος τής «ο,νής αποβαινν) ουτω 
δευτέοα δοκιμασία, νά ύποθέσωμεν και εν α υ .ω  
τώ  δικαίιρ τήν δύναμιν τού νά γείνγ, ετι α ξ ι Ο μι
σθός καί νά άφιχθή, διά μείζονος αξ.ας είς ανω - 
τ ί ζ χΊ  τ ινά  αμο ιβήν; Ή απαντησις ημων θα εινα. 
άπλουστάτη- Έ ρωτώσιν, άν είναι αδύνατον

tui aotes » .ιι· ΙΙα:αμ.υθ·.α
omnibus Immanis distant.
πρός 'Ελβίαν κεφ. Θ' -
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αδύνατον. Δυνάμεθα να εϊπωμεν ότι τούτο γίνε
τα ι ; Ούδείς δύναται έπί τοιούτου άντικειμένου 
νά έξενέγκη άλλο τ ι  είμή εικασία?. Έκτος του 
αναλογικού χαρακτήρος τώ ν ποινών τά  π άντα  
άποβαίνουσιν εικαστικά. Τι είναι λοιπόν αϋτγ) 
ή θεωρία της μετεμψυχώσεως, είμ-ή εικασία 
έρειδομένη έπί εικασιών ; Προσθετέον ότι δέν είναι 
ακριβές τό λε'γειν ότι, έάν ό αμαρτωλός δύνατα ι 
νάέπ ιτύχη  άνακουφίσεώς τίνος της ποινής αΰτού, 
επεται ότι καί ό δίκαιος δύναται νά έπιτύχη  
προσαυξήσεώς τίνος ευδαιμονίας. Μ άτην θά 
έπειράτό τ ις  ν ’ άποδείξη παραλληλισμόν τινα  
της τιμωρίας πρός την αμοιβήν, ή δέ δικαιοσύνη 
δύναται νά μετριασθή υπό τής εύσπλαγχνίας, 
μηδενός προκύπτοντος εντεύθεν δικαιώματος τοϊς 
δικαίοις εις τελειοτέραν ευδαιμονίαν.

Λέγουσιν ήμ ίν τώ  όντι, ότι δυνάμει τώ ν αρ
γών, έιρ’ ών στηρίζεται ή π ίστις είς τήν αθανα
σίαν τή ς ψυχής, ό άνθρωπος οφείλει ν ’ άνιγερθή 
ολόκληρος καί ν' άνευρεθή έν άλλιρ τ ιν ί κόσμω 
μετά τής αυτής διανοίας, τής αύ-.ής καρδίας, 
τής αυτής ελευθερίας. Έ άν είναι ελεύθερος μετά  
τήν ζωήν τα ύτη ν, λέγουσιν ήμ ίν, δέον νά εξά
σκηση τήν ελευθερίαν έντός τώ ν δοων, έν οίς 
έξασκεϊται ή ελευθερία, ό έστι μετά τής περι- 
πτώσεως τής άξίας καί άπαξίας, εϋρίσκεται άρα 
είσέτι έν τή  δοκιμασία, έχει λοιπόν νά έλπίση ή 
νά φοβηθή. Ό  συλλογισμός οΰτος βασίζεται έπί 
τουδε του ζητήματος, ότι ή ενέργεια είναι κ α τ ’ 
ανάγκην πανταχοΰ καί έν πάσι τοϊς ούσιν, οια 
είναι παρ' ήμϊν ένταυθα. Τις άποδεικνύει τούτο ; 
'Γίς άποδεικνύει μάλιστα  ότι ή ενέργεια ή περιω- 
ρισμένη, ή ποικίλη, ή διάφορος είναι άναγκαία  
είς τήν ελευθερίαν ; Έ κ  τού ότι ό άνθρωπος δέν 
δύναται νά είναι έλεύθερος είμή έπί τφ  όρω τού 
νά δύνηται ν ’ άμαρτάνη, έπεται ότι ή έλευθερία 
έν τή άπολύτω αυτής υπάρξει συνυπονοεϊ τήν  
δυνατότητα  τού άμαρτάνειν ; "Ινα υποστήριξή 
Tt? τήν το ιαύτην διδασκαλίαν, ώφειλε νά εϊπη ή 
ότι ό Θεός δύνατα ι νά πράξη τό κακόν, ή  ότι ό 
Θεός δέν είναι έλεύθερος. Έ άν είναι φανερόν ότι 
ή έλευθερία ή ή άναμαρτησία άνήκουσιν εξ ίσου 
είς τήν φύσιν τοΰ Θεού, προκύπτει εντεύθεν οτι 
ή δυνατότης τού άμαρτάνειν δέν περιλαμβάνεται 
έν τή ουσία τής έλευθερίας. Τί λοιπόν υπάρχει 
έτι ά π αξ  στερεόν έν τα ϊς έπισεσωρευμέναις άπο- 
δείξεσιν, α ΐτινες δέν στηρίζονται είιαή έπί διδό
μενων ή ψευδών ή εικαστικών;

Έ π ί τέλους θέλουσι νά πείσωσιν ήμάς ότι δέν 
ήδυνάμεθα νά ώμεν εϋδαίμονες έν τώ  ούρανώ, 
έάν δέν έχωμεν έκεϊ, ώσπερ ενταύθα, έντολήν 
τινα  νά έκπληρώσωμεν, καί έντεύθεν συμπεραί- 
νουσιν ότι ή προσδοκωμένη ζωή δέον νά ήνα ι ώς 
ή παρούσα ζωή, μετάβασις. Τά αγαπάν τόν 
Θεόν, λέγουσι, τό γινώσκειν τόν Θεάν είναι δύο 
στοιχεία τής ευδαιμονίας, δέν είναι όλη ή ευδαι

μονία' οφείλομεν εκτός τούτου νά τείνωμεν πρός 
τό θεϊον ιδανικόν διά τής πάλης, διά τής ένερ— 
γειας. Τοιουτοτρόπως πάντες οί όροι άνεστρά- 

ησαν, μέχρι τοΰδε οί άνθρωποι έμεμψιμοίρουν 
ιά τούς πόνους τής δοκιμασίας, ή δέ φιλοσοφία 

άπήντα" « Όφείλομεν μ άλ ιστα  νά γείνωμεν άξιοι 
τής άναπαύσεως διά τής εργασίας», άλλ' ίδού 
διδασκαλία άγαπώ σα τήν πάλην δ ι’ έαυτήν, 
άνταμείβουσα ήμάς διά νίκην τ ινά  διά τής ΰπο- 
σχέσεως νέου άγώνος πρός έπιχείρησιν καί καθι- 
στώσα τήν αιώνιον ζωήν αιώνιον κίνησιν. Δέν 
υπάρχει ένταύθα ίταμ ότης, όταν θέλωμεν νά  
όρίσωμεν τούς όρους ευδαιμονίας, ήν ήμεϊς δέν 
θά ήδυνάμεθα ν ’ άπολαύσωμεν ούτε ίσως νά φαν- 
τασθώμεν έν τή  παρούση ήμών καταστήσει. Καί 
έπί τής τόσω τολμηράς ταύτη ς ιδέας είναι δυνα
τόν νά θεμελιώσωμεν ολόκληρον σύστημα ; Ή  
ένέργεια είναι άναμφιβόλως ή ουσία τής τελειό- 
τητος, άλλ είναι ή ενέργεια τουναντίον τής 
άναπαύσεως; Ό  Θεός τοΰ Ά ριστοτέλους είναι 
ένταυτώ  ούσιωδώς ακίνητος καί ούσιωδώς άνερ
γός, πάσα μεταφυσική συμπεραίνει περί μιάς 
α ιτ ία ς  ακινήτου. *Ας παραδεχθώμεν ότι, καίτοι 
δέν άποδεικνύεται τούτο, ή ένέργεια καί ή ηρε
μ ία  δέν δύνανται νά συμβιβασθώσιν είμή έν τφ  
Θεώ, έκ τού ότι ή διάφορος, ή πολλαπλή, ή 
περιωρισμένη ενέργεια ενδιαφέρει είς τήν ήμετέ- 
ραν ευδαιμονίαν κατά  τόν παρόντα βίον, δέν 
δύνατα ί τις νά συμπεράνη 5τι αΰτη  εξακολουθεί 
νά είναι είς ήμάς άναγκαία  έν τή  μελλούσηζωή. 
Ή  ένέργεια ενδιαφέρει εις τήν ευδαιμονίαν ήμών 
ένταύθα, διότι ή παρούσα ζωή είναι δοκιμασία 
καί θά ένδιαφέρη είς τήν ήμετέραν ευδαιμονίαν 
έν τή  προσεχεϊ ζωή, έάν ή ζωή αΰτη δέν είναι 
αύτή καθ' έαυτήν είμή μ ία  δοκιμασία' άλλά 
τούτο ακριβώς είναι τό ζητούμενον.

Πολύ απέχει άρα ϊνα ή διδασκαλία τής μετεμ- 
ψυχώσεως είναι άλλο τ ι  ή ποιητική ΰπόθεσις. 
Ή  ΰπόθεσις αΰτη  προωρισμένη νά διαφώτιση τά 
μυστήριον τής μελλούσης ζωής καί νά  δώση, ώς 
ισχυρίζονται, σώμα είς τά ς  ήμετέρας έλπίδας, 
είναι βεβαίως ώραιοτέρα τής άπλής ΰποσχέσεως 
αμοιβής, είς ήν περιορίζεται συχνότατα ή φιλο
σοφία. Τώ όντι ή άνάβασις αΰτη  άπά άστρου είς 
άστρον, έξ ής συνιστώσι τό μέλλον ήμών, δέον 
νά μηκύνηται έπ ’ άπειρον ; Τότε ή ΰπόθεσις δέν 
είναι είμή κενή άφαίρεσις. Ε ίναι σειρά μεταμορ
φώσεων, ών οϋδεμία είναι ήμϊν γνω στή, αιώνιον 
ταξείδιον πρός τ ινα  σκοπόν ανύπαρκτον. Έ άν 
τις άποκρίνηται τουναντίον ότι ή ψυχή μετά  
πολλάς διαδοχικάς μεταναστάσεις έρχεται νά 
βυθισθή είς τούς κόλπους τού θεο ύ , διά τ ί νά μή 
είναι μάλλον πανθεϊστής ; Δ ιά τ ί  νά κάμη τόσφ  
μακράν οδοιπορίαν, έάν όφείλη έπί τέλους νά 
πέση εις τό βάραθρον τούτο : Δέν θά εΐπωαεν 
πρός τούς ποιητάς τούτους τού άοράτου κόσμου

Ε Θ Ν Ι Κ Η  Α Γ Ω Γ Η 881

δ ,τ ι ό αύλικός τού Πύρρου έλεγε πρός- τόν 
Κύριόν του' « Ά να π α ύ θ η τ ι ά π ά , τή ς πρώτης 
ημέρας». [Έπεται συνέχεια].

Έ »  Λ ερκύρα .  Σ ω κ ρ ά τ η ς  Π ε τ ε α λ η ε

Είς τήν Βιβλιοθήκην Μαρασλή έςεδόθησαν "Απαντα 
τά ευρισκόμενα τού Σολωμού μετά μακρού προλόγου 
τού κ Κ. Παλαμα καί εικόνων τού Γύζη και τού 
Ίακωβίδου. Έκ τού ποολόνου τού κ. ΙΙαλαμα ν.πο- 
σπώμεν τδ Γ κεοάλαιον. Σ. τ· Λ.

Η ΔΟΞΑ Τ Ο Υ  ΣΟΛΠΜΟΥ

Διαφορετικούς δρόμους παίρν ’ ή δόξα ένός 
ποιητή. Ή  χωρίς νά ξεχωρίζεται, καθώς τού 
πρέπει, τό έργο του μέσα ’ς τ ις  καρδιές, μένει 
τδνομά του ’ς τά  στόματα. Ή  άποθηκεύονται 
οί στίχοι του 'ς τή  μνήμη τοΰ πολλοϋ κόσμου, 
άποστηθίζονται καί τραγουδοϋνται, καί, φυ
σικά, άλλάζονται καί παραμορφώνονται. Ή  τό 
έργο του, σάν 'ένα μεγάλο παράδειγμα ομορφιάς, 
καί τδνομά του σαν ενα σύνθημα λατρείας, βα -  
θειά ζοΰνε ’ς τή συνείδηση τώ ν διαλεχτών. II 
δόξα τού Σολωμοΰ σέ ποιό δρόμο νά.βρίσκεται ; 
Τδνομά του πολύ περισσότερο γνωρισμένον άπά 
τό έργο του. Τ ά πο ιήματά  του, γ ιά  νά μή ζη
τούντα ι συχνά, δέν ξανατυπώνονται συχνά' 
είναι άπό κείνα πού συνηθίζομε νά λέμε : 
δ ια β ά ζ ο ν τ α ι .  *Αν έλειπαν τά  δύο τετράστιχα  
τού Ύ μνου (ένας ή δύο στίχοι τους πέρασαν μ ά 
λ ισ τα  ’ς τή χώρα τή ς Παροιμίας), άν έλείπανε 
κάποια τραγουδάκια του, μελωδικά τονισμένα 
καί άντιλαλούμενα γλυκά, κοινωνία δέν έχει μέ 
τόν πολύ κόσμο ό Σολωμός· τό έργο του τό 
πρόσεξε ό λαός μόλις λ ιγάκ ι περισσότερο άπό τό 
έργο τού Κάλβου. Ά ν  ένα πλήθος γλυκοτρα- 
γουδή τήν Ξανθοΰλα, πιά πολύ πλήθος ευφραί
νεται μέ τά τραγούδι τής πασίγνωστης Ά ν  
τ ρ ιά ν ν α ς .  Ό π ω ς κύριο σημάδι τής άξίας ένός 
καλλιτεχνήματος είναι μ ία  σφραγίδα πνεύματος 
ξεχωριστού πού τό σφραγίζει, εσωτερική σφρα
γ ίδα  κα ί άνεξάρτητη άπό τοΰ κόσμου τήν ιδέα 
γύρω του, όμοια, γνώρισμα κύριο τής άθανασίας 
τού καλλιτεχνήματος δέν είναι ή ζωή του ή 
άξεχώριστη άπά τά θόρυβο του κόσμου' είναι ή 
ξεχωριστή ζωή του μέσα 'ς τό θαυμασμό τών 
διαλεχτώ ν. Ή  δόξα, πού τα ιρ ιάζει ’ς τόν 
ποιητή, άρχίζει δχι άπό τότε πού τόν τραγου- 
δεϊ τό στόμα, άλλ ' άπό τότε πού τό πνεύμα 
έλαβεν ιδέα καθαρή τής ομορφιάς του, Τή φ ι
λολογική συνείδηση, πού προπορεύεται τής κοι
νωνικής, καί πρώτ' άπ' όλες τήν ποιητική συνεί
δηση τής πατρίδας του ξύπνισεν ό Σολωμός. 
Κ ι άξίζει νά  τόν είποΰμε, καθώς είπώθηκεν ό 
Σέλλεύ, «ποιητή τών πο-.ητών.» ’Αρχηγός

έγεινε Σχολής πού εξακολουθεί ποικιλότροπα νά 
ξετυλίγετα ι. Καθείς άπό τούς μαθητάδες του 
χάραξε ή πολεμάει νά χαράξη δικό του δρόμο, 
πλατύν ή στενώτερον, άδιάφορο. Καθένας γνω
ρίζεται άπό ένα ξεχωριστό σφράγισμα, θαμπό- 
τερον ή ζωηρότερον. Ό λο ι, ποιός λίγο, ποιος 
πολύ, φ ιλοτιμούνται κι άγω νίζονται νά α ισθαν
θούνε καί νά δουλέψουν τή Μούσα, καθώς εκεί
νος. Κ ’ έτσι άποχτάμε τή  νεώτερη ελληνική 
Ποίηση μέ τήν όψη τήν πλέον άγνή καί φω τό
λουστη. Έ κλεισε τά  μ ά τ ια  ό Σολωμός, καί ό 
νέος χορός τώ ν ποιητών άπά τά  Ε φτάνη σα  
θρηνεί τό θάνατό του' βρύση τά  έλεγεϊα καί οί 
λόγοι, άπό τά Β αλαω ρίτη, τόν Ιίολυλά , τόν 
Τυπάλδο, τό Μαρκορά κα ί τούς άλλους. Καί 
είνε τούτοι, πού άνάφερα, μ αζί μέ τόν Τσερ- 
τσέτη  καί μέ τό Λασκαράτο, οί άμεσοι κληρο
νόμοι του' μαζί μέ τόν άρχηγό, ή ποιητική  
Π ούλ ια  τώ ν Έ φ τά  Νησιών. Ό  Λευκάδιος ρα
ψωδός τών άρματωλών, όσο κ ι’ άν διαφέρη, καί 
διαφέρει πολύ άπό τόν άρχηγό, (όσο φαντάζο
μαι πώς θχ διαφέρη ένας 'Ροΰμπενς τού χρώ
ματος μπροστά ’ς ένα Μ ποτισέλλη). όπου δέ 
στέκεται χαμηλότερά του, άπό τού Σολωμοϋ το 
γάλα  βύζαξεν. Ά π ά  τή λαμπάδα εκείνου φ ω 
τ ίζετα ι, κ ’ εμπρός τραβάει, καί κριτικός καί 
μεταφραστής, ό Πολυλάς' όσο κι' άν έπήδησε 
τά  σύνορα τού κύκλου τού διδασκάλου, είναι 
καί άπομένει μαθητής το υ. Ό  ’Ιούλιος Τ υπ άλ-  
δος έπ α ιξ ’ ένα σύντομο γλυκό κομμάτι σέ λύρα 
τραβηγμένη μέσ ’ άπά τά  άδυτα  τής Σολωμολα- 
τρείας. Ό  ευγενικός Μαρκοράς φιλοδοξεί μέ τόν 
αύλό του ν ’ άντιλαλήση καί νά συμπληρώσν) τά  
ύψηλά καί τά  μισοτελείωτα τού διδασκάλου. Ό  
Τσερτσέτης δέν δειλιάζει μέσα ’ς τήν Α θή να , 
πού βασιλεύει ή καθαρεύουσα, νά στιχουργή καί 
νά ρητορεύη μέ άπλά ελληνικά' καί χριστιανικά  
καί δημοτικά ονειρεύεται ·— όνειρο μονάχα, — 
ν ’ άναστήση τήν ελληνικήν άρχαιότητα. Έ μ -  
πνέεται άπό τό παράδειγμα έκείνου πού θέλησε 
τό ίδιο νά κάμη μέ τή  φλογερή ρητορική τού 
«Δ ιαλόγου», μέ κάποια τετράστιχα  τού ποιή
ματος τού Μπάϊρον καί μέ δύο τρεϊς στροφές 
τού «Μάρκου Μ πότσαρη», πού άξίζει νά μεί
νουν άλησμόνητες Κ α ί ά σατυρικός τού Λ ηξου- 
ριού δέν είναι τόσο ξένος πρός τήν πολύτροπη 
σολωμική τέχνη , πού τής άρέσουνε καί τά  πικρό
χολα περιγελά τού Μώμου, κάτου άπό τή  σκέπη 
τής Μούσας τούΚ ουτούζη. Κ ι αυτός πού έγραψε 
τις «Βυζαντινές Μελέτες» καί τούς «Κρητικούς 
Γάμους», κα ί μέ όλο τό έξαρμα τής λυρικής 
ιστοριογραφίας του, κάθε φορά πού κατεβαίνει 
νά κόψη τό λουλούδι τού τραγουδιού, μάς θυμί
ζει πώς προτού νά γίνη δικαστής τού Σολωμού, 
ήτανε θαυμαστής του. Α κ ό μ α  καί ό Ζαλοκώ
στας, πριν τόν επηρεάσουν οί ποιητικοί δ ιάγω -
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νισμοί, ή δημοσιογραφική καθαρολογία καί 6 
Αλέξανδρος 'Ρ«γκαβής, μβς δείχνει μέ τά 
ποίημά του «Τό Σπαθί καί ή Κορώνα» (όσο 
κι χ ν  δέν είνε καμωμένη γ ια  τά  γενναία φτερού - 
γ ίσ μ α τα  ή στενή φαντασία  του), πώς θέλει νά 
πχτ-ήσγ ’ς τό δρόμο του Σολωμοϋ. Κ' έξω ίπ 'α  
τους ποιητικούς μας κύκλους άκουσμένοι μας 
πεζογράφοι, ό Παπαρρηγόπουλος, ό Βραΐλας, 
καί άλλοι, ερμηνεύουν τά  ύψη τοϋ Ύμνου" ό 
Ά σώ πιος άντιπαραθέτει (άν καί δειλά καί πε- 
τ α χ τά )  τό κάλλος τω ν κομματιών τοϋ «Λ ά μ 
πρου» πρός ”ήν ψυχρότητα τοϋ Σουτσικοϋ σ τ ί
χου. Κ ι ανάμεσα ς τούς ξένους, 'Ιταλοί μου- 
σοθρεμμένοι, λ . χ. ό Ρ εγάλδη ί ό θ ω μ α -  
ζέος, ποϋ γνώρισαν κι άπό σιμά τά Σολωμό, 
διαλαλοϋν τόν υπέροχο νοϋ το υ- λειτουργοί των 
Ε λληνικώ ν γραμμάτω ν, ώς ά 'Αμερικανός Φέλ- 
τον, τήν ίδ ια  χρονιά τοϋ θανάτου εκείνου, 
«περίφημο ποίημα» ονομάζουν τόν Ύ μ νο  καί 
αύψιστο ποιητικό νοϋ» τόν ποιητή του. Τοϋ 
Ύ μνου πολλά έχομε, σέ πολλές γλώσσες, μετα
φράσματα . Πρό πέντε χρόνων ό κ. Κάννας, 
υφηγητής τοϋ Πανεπιστημίου τής Π «βίας, έκεί 
ποϋ έσπούδαζε νομικά ό Σολωμός, αρχίζει τήν 
πανεπιστημιακή του παράδοση μ ' ένα λόγο περί 
τοϋ βίου καί τοϋ έργου εκείνου 1). Κ αί κοντά 
'ς τά  εγκώμια ακούονται κάπου καί ψυχρότερα 

λόγια κριτικών καί στοχασμοί καί μουρμουρί- 
σμ ατα . Μέσα 'ς ένα βιβλίο του ό Ζαμπέλιος 
αγω νίζεται νά παραστήσ·^, μέ κάποια κριτική 
δύναμη, άλλά καί μέ δογματικότητα θεολογική, 
πώς τά  μόνα άξια  έργα τοϋ Σολωμοϋ είναι τά  
πρώτά του άπ λά  τραγουδάκια. Λογογράφοι ποϋ 
άπόχτησαν ευρωπαϊκή φήμη, σάν τή Δώρα Δ ί- 
στρια, πολεμούνε μέ κάπως αβασάνιστα επιχει
ρήματα νά κατεβάσουν άπό τήν κορυφαία του 
θέση τά Σολωμό. Έ πειτα  έρχονται οί καθαρο
λόγοι τη ς σχολής τώ ν Σούτσων. 'Ομολογούν 
την εζοχη φαντασ ία  τοϋ ύμνογράφου γ ιά  νά 
προσβάλουν πιό έλεύθερα τήν τέχνη καί τή 
γλώσσα του. Ό  ’Αλέξανδρος Σοϋτσος, ένφ 
αναγνωρίζει τήν «λαμπράν φαντασίαν» τοϋ Σο
λωμοϋ, καί τόν "Υμνο άνακηρύττει «διθύραμ.- 
βον πλή,ρη ύψους καί οίστρου πινδαρικοΰ», ’ςτή ν  
ιδ ία του σημείωση, μέ κάποιαν αφέλεια, γράφει 
ότι ό νέος ποιητής ακολούθησε ’ς τά  ποιήματά  
του, «άσχημισμέ·/ άπό άναριθμήτους ελλείψεις 
τής γλώσσης καί τοϋ ρυθμού, τής Ιτα λ ική ς  
στιχουργίας τούς κανόνας». Μέ τόν ίδιο νοΰ 
κρίνει καί ά Άλέζανδρος 'Ραγκαβής, άν καί 
είναι έντονώτερος καί 'ς τόν έπαινο καί 'ς τόν 
ψόγο· γυρεύει νά κάμγ, ενα πολύ παράξενο τ α ί
ριασμα- θέλει τό Σολωμό μαζί μ ε γ α λ ο φ υ ή  
ποιητή καί άπολύτως κακόγλωσσο. Ιίαράξενο

'  S o lo rao s .  D tseorsu  <li G anna . P a v i a .  1894.

είν ’ άκόμα πώς ένας ποιητής, ποϋ κάθε άλλο 
μπορεί νά θεωρπθή ή Σολωμικός, δείχνει ένα 
θαυμασμόν άπεριόριστο πρός τά Σολωμό- είναι 
αύτάς ό Ζαλοκώστας, καθώς δείχνει τό γράμμα  
του πρός τόν 'Ρεγάλδη. « Ε ίν ’ ένας άνθρωπος, 
γράφει, μοναδικός ποϋ έγώ λατρεύω άπό χρόνια. 
Ε ίναι ό μόνος ποιητής ποϋ θάχη καύχημα του 
μιά μέρα αύτός ό άτυχος ξεπεσμένος τόπος. 
Ο ταν έπρωτοδιάβασα τόν Ύ μ νο  του, αίοθάν- 

θηκα νά άρπάζω μαι in  a l t r a  t e r a  ed  all.ro  
m a r» . Κ ι άκόμα παράξενο είναι πώς άλλος 
πάλι ποιητής ποϋ πήρε άπό τό Σολωμό τήν 
πρώτη όρμή, καί μέ κατάνυξη θρησκευτική, καί 
μ ιά  καί δυό φορές, τόν έδοξολόγησε, ύστερα μ ί
λησε γ ιά  τούτον μέ μιάν κρύαν, άρνητικήν επι
φύλαξη" είναι αυτός ό Βαλαωρίτης, καθώς δεί
χνει τά γράμμα του πρός τόν ’Εμμανουήλ 
'Ροίδην : «* Αν έξαιρέσης τόν 'Ύμνο, γράφει, 
τον οποίον ό Σολωμός δέν ήθελε ν ’ άκούσγ, 
κατά  τό μακρόν δ ιάστημα τοϋ βίου του, καίτοι 
εντελώς άμερίμνου, τ ί  άλλο παρήγαγε τέλειον, 
άρτιον, πλήρες ; Τό άπόσπασμα τοϋ Λάμπρου 
έμεινεν άπόσπασμα, καί έν γένει όσα εύρέθησαν 
μετά τόν θάνατόν του ποιητικά δοκίμια δέν η,ύ- 
ςησαν βεβαίως τήν δόξαν του. . . Ε ίναι βέβαιον 
ότι διά νά καθέξνι τις τόσον εϋρύν χώρον έν τή  
νεωτέρα ελληνική ποιήσει όσον κατέλαβεν ό Σο
λ,ωμός, πρέπει, άφοϋ άπέθανεν εβδομηκοντούτης, 
νά μή περιορίζεται ή παραγωγική του δύνα- 
μις εις ενα μόνον ύμνον καί όλίγας άσυναρτή- 
τους στροφάς.» Τά γράμμα τούτο έχει χρονολο
γ ία  «3 Νοεμβρίου 1 8 7 7 » .  Ή  χρονιά ποϋ 
βγήκανε 'ς τό φώς τά  πολύκροτα μανιφέστα  
τοϋ κ. 'Ροίδη «Περί συγχρόνου κριτικής καί 
ποιή,σεως.» Φανερόν ότι ό ψάλτης τοϋ «Φωτει
νού» θυμωμένος είναι κάπως μέ τόν κριτικά ποϋ 
έδωκε ’ς τόν ποιητή τοϋ «Λάμπρου» μ ιά  τέτοια  
ξεχωριστή θέση, καί πού τελειώνει τό εν άπό 
τάπαισιόδοξα φυλλάδιά του μέ μιάν ώραία 
φράση, γ ιομ άτη  έλπίδα : «Χώρα ή τ ις  έγέννησεν 
'Ομήρους καί Σοφοκλείς, καί είχε χθες άκόμη 
δημοτικά άσμ ατα  καί Σ ολω μ 'ονΰ  κτλ.

Γ ενικώ τατα : ξανοίγομεν ενθουσιασμό μεγάλο 
γ ιά  τό Σολωμό σέ όσους καλλιέργησαν τή δημο
τική γλώ σσα, σέ στίχους ñ σέ πεζά" σεβασμό 
προς εκείνον άκόμη και άπό τούς καθαρολόγους 
στιχογράφους καί πεζογράφους μας, άς είναι 
διόλου ξένοι πρός τά  ιδανικά εκείνου. Νομίζεις 
πώς έχει χρέος καθένας νά ξεσκεπάζεται κάθε 
φορά ποϋ άκούει τονομα τοϋ Σολωμοϋ" όμως τό 
χρέος τούτο βλέπεις πώς δέν πηγάζει τόσο άπό 
τή φωτεινή συνείδηση τής ποιητικής άξίας έκεί- 
νου, όσο άπό ένα νόμο, πού δειλιάζει κανείς νά 
τον παρακούση,, η άπό κάποιο κοινωνικό συμβό
λαιο ποϋ άναγκασμένος είσαι, θέλεις δέ θέλεις, 
νά τό προσέχης. ’Εννοείς πώς τό όνομα, πιό
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πολύ άπό τά έργο, ρίζωσ' έδώ πέρα, καί πώς 
τοϋ έργου λογαριάζονται, όχι ή πιό σημαντική  
α ξ ία , ή έσωτερική,ή καλλιτεχνική, ή άσύγκριτη, 
άλλά κάποια στοιχεία, ηθικά π ά ντα  καί σπου
δα ία , (ό πατριωτισμός λ . χ .) , όμ,ως γ ιά  τήν 
ιδέα τής Τέχνης, έξωτερικώτερα, κατώτερα, 
όλιγώτερο σημαντικά, όχι απαραίτητα" στοι
χεία ποϋ δέ λογαριάζονται 'ς τήν Τέχνη, παρά 
άφοϋ τά  μεταχειριστή ώς όργανα πρός τό σκοπό 
της κι άφοϋ τά  μετουσιώσγ) κατάλλη λα  ή δη
μιουργική Φ αντασία. Γ ιά  τοΰτο καί σήμερ'άκόμα 
γ ιά  τόν πολύ κόσμο έ&νιχ'ος ποιητής είναι ό 
Σολωμός εκείνος ποϋ έγραψε τ ά  πρώτα τετρά
στιχα  τοϋ "Υμνου (δημοτικά καί τούτα  μονάχ’ 
άπό τή  μουσική τοϋ Μ αντζάρου, όπως δημοτικοί 
θά γίνονταν καί οί άθλιοι πατριω τικοί στίχοι 
τοϋ Μαρτελάου α'Όθεν είσθε τώ ν Ε λλήνω ν  
κόκκαλα άντρειωμ.ένα κ τλ .» , άν έτύχαινε νά 
τούς τονίσν) κάποιος μουσικός)" ένω ό Σολωμός 
τοϋ αΚρητικού» καί τώ ν « ’Ελευθέρων ΙΙολιορ- 
κημένων», (είναι οί στίχοι ποϋ ενα έθνος άξιζει νά 
ύπερηφανεύεται γ ια τ ί τούς έχει 'ς τη γλώσσά 
του), εκείνος άκόμα δέ λογαριάζεται καθώς τοϋ 
πρέπει.

Πολλά χρόνια δέν πέρασαν άφότου άρχισεν ό 
Σολωμός φωτεινότερα νά ξαπλώ νεται ς τά  βάθη 
τής ελληνικής ψυχής. Δέν είναι δεκαπέντε είκοσι 
χρόνια ποϋ ξύπνησεν ή συνείδηση κάποιων ποιη
τών μας νέων" καί άρχισαν —  δειλά καί ψαχτά  
'ς τά  σκοτάδια, όμως άρχισαν— άπό πάνω τους 
νά τινάζουν τήν τυραννία  μιας ρητορικής πεζο
λογίας καί μιΚς γλώσσας άντιποιητικής. Καί 
τότε ένω άπό τή  μ ιά  μεριά φανερώνεται τό δη
μοτικό τραγούδι, πρώτο καί μόνο ταιριαστό ξεκ ί
νημα τού δρόμου ποϋ γενναία νά τρέξουνε βάλ-  
θηκαν, άπό τήν άλλη τή  μεριά ό Σολωμος άπό 
πατριώ της καί εθνικός, κα ί, δέν ξέρω τ ί  άλλο, 
ποιητής τού Ύμ,νου, καί δέν ξέρω τίνος άλλου 
θουρίου, γνησίου ή νοθου, ξανοίγεται πώς είναι ό 
Π οιητής ,  χωρίς κανένα έπίθετον ή  στόλισμα" 
καί φανερώνεται ό Σολωμός, πρώτο καί άξιο 
σημάδι γ ιά  νά σταματήση τό δρόμο του καθέ
νας ποϋ ονειρεύεται τήν ποίηση βαθειά καί 
ύψηλη καί παναρμόνια. Τό γλυκοχάραμα ποϋ 
δείχνει 'ς τά  βάθη μιά ποιητική 'Αναγέννηση 
'ς τόν τόπο μας, βοηθάει ή κριτική έργασία" 
πότε προπορεύεται, πότε παράπλευρα στέκει μέ 
τή  νέα μας ποιητική έμπνευση. Κάθε φορά ποϋ 
σημειώνεται στή Σκέψη μας κάτι φωτεινό, κάθε 
ποϋ δοκιμάζεται γενναίο βήμα πρός τά  έμπρός, 
τό φώ ς έρχεται καί τό βήμα γίνεται μέ τό σύνθημα 
Σ ολω μό ς .  Μέ τά Σολωμό ό Πολυλάς παρουσιά
ζεται σοφός έξηγητής καί όδηγητής πρός τήν 
άληθινή Τ έχνη .  Μέ τό Σολωμά ό Ροίδης γκρε
μίζει πρώτα τά  φιλολογικά μας, κ ’ ύστερα τά  
γλωσσικά μας είδωλα. Μέ τό Σολωμό ό Ψ υχ ά-

ρη,ς, συχνά πυκνά, σημαδεύει τά  βαρύβροντα 
έπαναστατικά  β ιβλ ία  του καί τά  γλωσσικά του 
κηρύγματα. Μέ τό Σολωμά ό Καλοσγοϋρος μας 
ξαναθυμίζει λαμπρά λαγαρισμένη, τή φυσιογνω
μ ία  τοϋ Σολωμοϋ, μέ όλίγα λόγια το υ .Ώ ς  τήν 
τελευτα ία  ώρα σέ περιοδικά, ’ς έφημερίδες καί 
"ς τά  λιγοστά β ιβλία  τους, πρεσβύτεροι καί νεώ- 
τεροι, όσοι έργάζονται καί άξίζουν, κάτου άπό 
τή σκέπη τού Σολωμοϋ ανταμώ νονται καί βρί
σκουν κάποιο τα ίρ ιασμα  οί δυσκολοταίριαστοι. 
Κ αί θά περάσουν τά  χρόνια καί οί καιροί, καί ή 
Μοϋσα θά χτίσχι ’ς τήν Ε λλά δ α  ναούς καί λει
τουργούς θάβρ-fl άγνοτέρους, πιό άξιους, πιό 
ξακουστούς" κι άκόμα ό Σολωμός θά στέκεται 
’ς τήν κορφή, *ι άκόμα, ύστερ' άπό αιώνες, θά 
ταιρ ιάζη νά λέγετα ι γ ι ’ αυτόν ό ,τ ι ό κριτικός 
V o g u é  είπε γ ιά  τό C h a te a u b r ia n d  : « Ή τα ν  
ή ζωντανή πηγή γ ιά  τή  νεώτερη ποίηση· Ό λ α  
όσα αισθανόμαστε, κα ί μέ τόν τρόπο ποϋ τά  
αισθανόμαστε σήμερα, πήραν άπό μιάς άρχής 
μορφή καί χρώμα μέσα 'ς τήν ψυχή τ ο υ » .

ΑΠΕΡΙΣΚΕΠΤΟΣ Λ Ο Γ Ο Σ ’

[ Ρ ω σικόν  ά ιή γ η μ α  κ α τ ά  μετάφροβικ ’/Ιγα&οκλέυi>s 
Γ. Κ ω ν α τ α ν τ ιν ϊβ ο υ . ]

Γ ’

"Οταν έξύπνη,σε ό Βοροδάτης τήν άλλη  μέρα 
τά πρωί, ό ήλιος ή^ον βγαλμένος. Π ρώτ’ άπ' 
όλα θυμήθηκε τόν Ά νδρέα. Ά φ ο ϋ  έσηκώθη,κε, 
έπλύθηκε, έκαμε γρήγορα γρήγορα τήν προσευχή 
του κ' έβγήκε άπό τήν άποθή,κη. Έ νόμιζε, πώς 
ό Ά νδρέας στέκεται κρυμμένος κάπου καί 
φοβείται νά φανή, ό Βοροδάτης έπήγε νά τόν 
άναζητήση, κάμνοντας, πώς κάτι ψάχει ναυρη- 
’Αναζήτησε όμως παντοΰ, έψαξε μ άλ ιστα  καί 
σ' αυτό τό κοτέτσι, άλλά ό Άνδρέας δέν ή,τον 
πουθενά. Ό  Βοροδάτης έβγήκεν έξω στό δρόμο, 
έγύρισε γύρω γύρω τήν αΰλή —  τίποτε" έπήγε 
κ' έρώτησε τούς γειτόνους, μήπως ή,τον έκεί — 
πουθενά δέν ήτον. Ποϋ λοιπόν ήμποροΰσε νά 

1 είνε ; Δέν ήξευρε κΓ αύτός τ ίν ά  ύποθέση. ’Αλλού 
1 δέν είχε ποϋ νά τόν άναζητήσγι καί δέν έμενε 

άλλο παρά νάζπεριμείνη), ίσως ήρχετο μόνος του. 
Ά λ λ ά  ήλθε τά μεσημέρι, ήλθε τά βράδυ — ό 
Άνδρέας δέν έφάνη. Ό  Βοροδάτης άρχισε ν '  
άνησυχή. Τήν άλλη μέρα τόν άναζήτησε εις όλο 
τό χωριό, επήγε στά περίχωρα, εις τό γειτονικό 
χωριό όκτω βέρστια μακρυά άπό τό Βρανήλοβο, 
άλλά τόν Ά νδρέα πουθενά δέν κατώρθωσε νά τόν 
εύρτι. Τ αραχή, άνησυχία μέ κάποια προαίσθησι,

1 1 "Ιοε σελ. 268.



Ε Θ Ν Ι Κ Η  Α Γ Ω Γ Η

πώς συνέβη κανένα κακό, άρχισε νά κυριεύη την  
ψυχή του Βοροδάτη. Έ φθασε ή δεύτερα νύκτα. 
Ό  Βοροδάτης τήν έπέρασε χωρίς νά κλείση μ ά τι 
καί ιέ  μεγάλη ανησυχία. Τήν τρ ίτη  μέρα 
έπήγε εις τάς άρχάς καί ειδοποίησε τόν αστυνόμο 
πώς έχάθη ό γυ'.ός του.

Ή ρχισαν αί ερευνά: τής 'Αρχής. Μίαν ολό
κληρη εβδομάδα ερευνούσαν, τόν Ανδρέα που
θενά δέν τόν εύρηκαν. Έ γραψαν όπου έπρεπε, 
πώς τά χ α  εχάθη ό χωρικός Ανδρέας Βοροδάτης 
άπο τό Βρανήλοβο. Εξακολούθησαν νά κάμνουν 
λόγο ένα -  δυό μήνες γ ιά  τήν μυστηριώδη αύτήν 
α π ώ λε ια ν  έπειτα όλα σιγά -  σιγά έλησμονήθησαν.

Μονάχα ό πατέρας τού Ανδρέα, ό Γιάκωβος 
Βοροδάτης δέν ήμποροϋσε νά τό λησμονήση. 
Έ πέρασαν άπό τότε εξ -  έπτά χρόνια. Ό  Βορο
δάτης κατά τό διάστημα τούτο άλλαξε φοβερά 
κ.' έγήρασε. Τά μεγάλα ξανθά του γένεια άσπρι
σαν σάν μπαμπάκι, τά  στακτερά του μ ά τια  
έρρουφήχθηκαν καί έβλεπαν θολά καί εχθρικά 
κάτω άπό τά  πυκνά του φρύδια, κ ι’ αύτός αδυ
νάτισε καί έκυρτώθη.

’Ενόσω εξακολουθούσαν αί έρευναι, ά Βοροδά
της πάντοτε εΐχεν έλπίδα, ήτον μάλιστα  πεπει
σμένος ότι θά τόν εύρουν τόν Ανδρέα, πώς 
κάπου θά κρύπτεται, φοβούμενος τόν πατέρα  
του. Κάποτε μονάχα τού έπερνοΰσε μιά βασανι
στική υποψία μήν τύχη ό Άνδοέας καί αύτο- 
χειοιάσθη, άλλ ’ αυτή ή σκέψις έπερνοΰσε αμέ
σως κα ί τήν έδιωχνε μέ φρίκη άπό τό κεφάλι 
του. "Οταν δέ α ί έρευναι έτελείωσαν καί ό Βο
ροδάτης έχασε πλέον πάσαν έλπίδα, στή στιγμή  
είδες καί κατεολήθη κ' έγέρασε δέκα χρόνια. 
Τώρα έβλεπε καθαρά, πώς ό Άνδρέας είχεν 
αύτοχειριασθή άπό τόν καύμό του- ίσως έπεσε 
κ' επνίγη, γ ια τ ί άν έτελείωνε μέ τόν εαυτό του 
διαφορετικά, θά τόν εύρισκαν. "Αρχισαν γ ιά  τόν 
Βοροδάτη βαρειές ήμέρες και άύπνες νύκτες. 
Έλησμόνησε καί τήν τελευτα ία  πράξι τού Ά ν -  
όρέα πού ήτον άφορμή νά συμβή τό δυστύχημα  
καί έρριπτε όλο τό βάρος στάν εαυτό του, στόν 
άξύθυμο, — «σκυλίσιο», όπως έλεγε ,— χαρα- 
κτήρά του. Μ εγάλη είνε ή θλϊψ : τού γονειού 
σάν χάση τό αγαπημένο του πα ιδ ί, ά λλά ή λύπ η  
τού Βοροδάτη ητον δυό φορές πιό πικρή. Ά ν  
άπέθαινε ό Ανδρέας μέ φυσικό θάνατο, λυπηρό 
πράγμα, άλλά ήταν θέλημα τού Θεού. ΊΙ α υ 
τοκτονία όμως είνε αμαρτία  άσυγχώρητη. .

— Έ χάθη. έχάθη τό γεράκι μ.ου, έψιθύριζεν 
ό Βοροδάτης μέσα στήν ησυχία τής νύκτας, βρέ
χοντας μέ δάκρυα τό προσκεφάλι του. Λέν έπρό- 
φθασες νά ζήσης στόν κόσμο τούτον. . . Α φ ά
νισες τόν έαυτό σου καί τήν άθώα σου ψυχή. 
καί ολα έγώ τά  π τα ίω , έγώ ό πατέρας σου σέ 
ώδήγησα εις τήν καταστροφή. . . Θεέ μου, μή 
τού συνερισθής, συγχώρησε τή νεανική ψυχή

του, δέν έπταισε αυτός, έγώ έπτα ισα , έγώ, ό 
πατέρας του.

Πουθενά, ούτε μέ τίποτε ήμποροϋσε νά π α -  
ρηγορηθή ό Βοροδάτης. Ά ν  έπιανε τήν εργασία 
του, κάθε πράγμα, κάθε μέρος τού ενθύμιζε τόν 
Ά νδρέα. Σάν τρελλός έπερπατοΰσε ό Βοροδά
της μέ δακρυσμένα μ ά τ ια , ένθυμούμενος πάν
τοτε τό χαμένο του τό γυιό.

Ό  καιρός έπερνοΰσε. άλλά ή λύπη δέν ώ λιγό- 
στευεν. Ό  Βοροδάτης έξασθενούσε όλονένα περισ
σότερο κα ί τέλος όλότελα έγήρασε. Έ γεινε ά ν ί-  
κανοςγιά  δουλειά- σπολάτη πού είχαν μεγαλώσει 
οί γυιο ί του άπό τή  δεύτερη γυνα ίκα, έβγήκαν 
παλληκάρια, καλοί δουλευτάδες καί δέν άφιναν 
τόν πατέρα τους νά καταπ ιάνετα ι σέ βαρειές 
δουλειές. Στό ψάρεμα έπαυσε ό Βοροδάτης νά 
πηγαίνη πιά κ έκαθότανε στό σπ ίτι κ '  έκύτταζε 
τά νοικοκυριό : έδιόρθωνε τά  σχισμένα δ ίκτυα ή 
έπλεκε καινούργια, καί κάποτε έπαιρνε τ ’ άπο- 
καλαμίδι κ έπήγαινε νά πιάση κανένα ψάρι μέ 
μιά  μικρή παλιοβαρκα πού έπίτηδες είχαν διορ
θώσει γ ι’ αύτόν. Είχε άκόμη μιάν ένασχολησι, 
πού αγαπούσε περισσότερο τώρα τήν — προσευχή. 
Τή νύκτα, όταν όλοι έπλάγιαζαν νά κοιμηθούν, 
αυτός ήθελε σηκωθή νά προσευχηθή, καί προσηύ- 
χετο μέ δάκρυα ώρες δλόκληρες γονατιστός. 
Λέν άφινε λειτουργία, δέν άφινε εσπερινό, νά 
μήν πάη στήν εκκλησία.'Ά μα άρχιζε νά σημαίνη. 
ό Βοροδάτης ήθελε πάει σνήν εκκλησία, έστέ- 
κετο έκεί σέ μ.ιά γωνιά γ ιά  νά μήν τόν βλέπουν 
καί προσήλωνε τό νού του στήν προσευχή.Έ τσι 
έπέρασαν κοντά έπτά χρόνια.

Δ '

Έ κάθητο μιά φορά ό Βοροδάτης εις τήν ακρο
ποταμιά  τού Β όλγα, τήν αγαπημένη του θέσι, 
τέσσαρα βέρστια μακρυά άπό τό Βρανήλοβο κ' 
έψάρευε. Τά βαρκάκι του ήτον έκεϊ κοντά στήν 
άκτή. Έπαιρνε νά βραδυάση, ό ήλιος έπήγαινε 
νά βασιλέψη καί οί κοκκινωπές άκτίνές του έδι
ναν ένα χρυσό χρωματισμό στήν μόλις κινου- 
μένη επιφάνεια τού ποταμού. Ό  Βοροδάτης 
έκάθητο κάτω  άπό ενα δένδρο, σχεδόν έπάνω 
στήν άκρη καί παρατηρούσε τούς φελούς. Σάν πως 
δέν έτσιμποϋσαν καλά αυτή  τή φορά' έψάρευε 
τόσες ώρες καί δέν είχε π ιάση παρά όλίγαις μο
νάχα μικρές περκοΰλες. Γύρω όλα ήτον ήσυχα.

— Α ί ! καλέ άνθρωπε, άκούσθη έζαφνα άπό 
τήν άλλη  όχθη. Ά ν  αγαπάς τό Θεό, δέ μού 
κάνεις τή χάρι νάρθης μέ τή βάρκα νά μέ 
π ά ρ η ς !

Ό  Βοροδάτης έσήκωσε άμ,έσως τήν κεφαλή 
του. Ε ις τήν αντίθετη όχθη έστέκετο κάποια 
μαύρη μορφή καί αδιάκοπα έκινούσε τό χέρι 
πρός τό μέρος του.
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— Γ ιατ ί όχι, στάσου, είπε κ ’ έσηκώθη β ια
στικά στά  πόδια του.

Έ συρε τό αρμίδι του άπό τό νερό, γ ιά  >ά 
μήν τό πάρη τό ρέμα, έπειτα έλυσε τή  βαρ- 
κ.οϋλά του, έμπηκε μέσα καί μέ τά  κουπιά έτρά- 
βηξε γ ιά  τήν πέρα όχθη. Είχε σχεδόν περάση 
τόν ποταμό ό Βοροδάτης καί φθάνοντας στήν 
ξηρά έκύτταξε καί είδε τόν άγνωστο. Ή το ε'νας 
καλόγερος, παρόμοιος σάν κ ι' αύτόν, — γέρος, 
μέ μακρυά ψαρά γένεια. Έ φαίνετο πώς είχε 
κάμη μακρινά ταξε ίδ ι. Έσήκωνε κρεμασμένο 
στήν π λάτη  του ένα όλότριβο σακκούλι, τά  
λουριά τού οποίου έσταυρόνοντο στό στήθος του, 
τά  φθαρμένα του ύποδήματα ήταν σκεπασμένα 
άπό ένα παχύ στρώυ,α σκόνης. Στά χέρι του 
έκρατοΰσε ρα βδί.

— Ό  Θεάς νά σέ σώση, έλεγε ό καλόγερος 
καθίζοντας μέσ' στή βαρκούλα : μεγάλη χάρι 
μούκαμες.

—  Κ άτσε, κάτσε, έπροσκαλοΰσε μέ άγαθό- 
τη τα  ό Βοροδάτης,— για  μένα δέν είνε καί μεγά
λος κόπος νά περάσω τόν ποταμό.

Τραβώντας κουπί ό Βοροδάτης παρατηρούσε 
μέ περιέργεια τό συνταςειδ ιώτη του.

— Φαίνεται πώς έρχεσαι άπό μ.ακρυά, γέ
ροντα ; έρώτησε.

—  Ν αι, άπό μακρυά, άπεκρίθη εκείνος, τρεις 
χιλιάδες βέρστια δρόμο θά έχω καμωμένα.

—  Κ α ί πώς αύτό ; συνδρομές μαζεύεις ;
— Ό χ ι, δέ μαζεύω συνδρομές, άλλά έτσι, 

τω χα  τάξιμο' έπήγα κ' έπροσκύνησα εις το 
Κίεβο, στή Μόσχα ήμουνα, στή Νέα 'Ιερουσα
λήμ , στό Ά γ ιο ν  όρος . . . Ή θελα νά πάω καί 
στήν έρημ-ο τού Σάροφ, στού πάτερ Σεραφείμ, 
άλλά ήταν πολύ μακρυά, θά έλοξοδρομοΰσα 
κ' έγώ είχα κουρασθή παραπολύ, εφοβήθηκα 
μήπως δέν βαστάξω .

— Έ τ σ ι α ί ;  . . . Κ α ί τώρα γ ιά  πού μέ τά 
καλό ;

—  Τώρα, νά , π άλι μέ τή δύναμι τού θεού, 
θά τραβήξω γ ιά  τό μοναστήρι μου.

— Κ α ί είνε μακρυά άπό 'δώ, γέροντα, τό 
μοναστήρι σου ;

— "Οχι, άπό ’δώ, θαρρώ, πώς δέν είνε 
μακρυά, καμμ ιά  εκατοστή βέρστια θά είνε. στήν 
έπαρχία Κ . αυτού τού νομού.

— Ετσι α ϊ ;
—  Έ δώ κοντά, θαρρώ, πώς είνε χωριό, Βρα

νήλοβο τόλένε, μού φ α ίνε τα ι; έρώτησεν ό καλό
γερος ύστερ' άπό λίγο.

—  Ν αι, απέχει άπ ’ έδώ τέσσαρα βέρστια. 
Τί τρέχει;

— Μά νά , άρχίζει π ιά  νά νυκτώνη, καί 
θ ’ άναγκασθώ νά ξενυκτίσω στό χωριό. Ισως 
βρεθή κανείς καί μέ φιλοξενήση να περάσω τή 
νύκτα.

— Κόπιασε στό σπ ίτ ι μας, γέροντα' έγώ 
ε ίμ ’ άπό 'κεί, άπό τά Βρανήλοβο, άν όρίζη ή 
ευγενία σου, θά σέ δεχθούμε μέ 6,τ ι  έστειλε ό 
Θεός, καί μέρος έχουμε αρκετό, όπου θέλης 
πέφτεις.

— Ε υχαριστώ, παππού, ό θεός νά σοΰ τό 
άνταποδώση γ ιά  τήν καλωσύνη σου, ευχαριστώ.

— ΙΙερίμενε μιά στιγμ-ή νά μ.αζε’ψω τό παρα
γάδι μου καί πάμε.

Ό  Βοροδάτης έπλησίασε στή στεριά κ’ έπή- 
δησε γλήγορα γλήγορα έςω.

— Δέν έκαλοτσιμποΰσαν σήμερα, έλεγε, μ α
ζεύοντας τά παραγάδι. Περίεργο πράμα' ή θέσι 
είνε καλή, ψαρότοπος, άλλη φορά δέν έπρόφθαι- 
νες νά ξαγκιστρώνης καί σήμερα — γ ιά  δές — 
τιποτένια πράματα , κ ’ έψάρευα τόσες ώρες !

Π ηγαίνοντας στά χωριό ήταν π ιά  σουρού
πω μα.

— Ν ά, γρηά, πάρε τά ψάρεμά μου, είπε ά 
Βοροδάτης, μπαίνοντας στήν καλύβα καί δίνον
τα ς  τής γυναίκας του τά  ψάρια πού είχε π ιάση. 
— Σήμερα δέν έπήγε τόσο καλά τά ψάρεμα 
κα ί δέ θά μάς φθάσουν νά φιλέψωμε τό μουσα
φίρη μας. Βγάλε, γέροντα τό φορτίο σου καί 
κάτσε όπως νομίζεις άναπαυτικώτερα.

—  Ε υχαριστώ, καλέ παππού, ευχαριστώ, 
έλεγε ό καλόγερος, βγάζοντας τό σακκοΰλί του, 
τά όποιον έβαλε απάνω σέ ενα πάγκο, —  γιά  
φαγί μή σκοτίζεσαι, γ ια τ ί έγώ είμαι χορτάτος' 
δόξα νάχη ό Θεός' γ ιά  μ,ένα θά ήτανε μεγάλη 
χάρι νά μού δώσετε κανένα μέρος νά πέσω.

— Τ ίποτε, γέροντα, καμμ ιά  σκοτούρα δέν 
εινε' θά φάμε ό ,τ ι έδωσε ό Θεάς καί ύστερα 
πλάγιασε όπου σ ’ άρέσεΓ δόξα νάχη ό θεός, 
μέρος εχομε πολύ.

Ε νόσω ή γρηά ετοίμαζε τό δείπνο, ό Βορο
δάτης μέ τόν ξένο έκαθότανε στό τραπέζι καί 
μιλούσαν. Ό  πάτερ Β αρ λαάμ ,— έτσι έλεγαν τόν 
καλόγερο, ήταν ιερομόναχος — είχε τά ξη  νά πάη  
πεζός στό Κίεβο καί εις άλλα  ιερά μέρη, καί 
έδιηγεϊτο τού Βοροδάτη γ ιά  τά  ταξε ίδ ια  του. 
Ό  Βοροδάτης άκουε μέ προσοχή καί περιέργεια 
τή  διήγησί του. Έ π ι τέλους ή γρηά έφερε στά 
τραπέζι ψαρόσουπα. Μετά τά δείπνο ήλθαν πάλι 
όλοι κ ’ έκάθισαν κοντά στάν πάτερ Β αρλαάμ  
γ ιά  ν' ακούσουν τήν περίεργη διήγησί του. Ο 
Βοροδάτης έπλάγιασε έκεί κοντά άπανω σέ μιά  
παγκάδα κ ’ έστήριξε τήν κεφαλή του άπάνω  
στήν π αλάμ η  του. Ή  γρηά του έκατσε κοντά 
στό τραπέζι μέ τήν κάλτσα  στά χέρια, κοντά 
της έζάρωσε ή Ν ατάσσα, ή μικρότερη κόρη τού 
Βοροδάτη, κόρη δεκατριών χρονών. Ο πάτερ 
Β αρλαάμ έλυσε σιγά σιγά  τόν ταξειδευτικό του 
σάκκο καί έβγαλε άπό 'κεί ένα μικρά β ιβλ ια 
ράκι, αρκετά παλιό κα ί μέ πέτσινα έξώφυλλα.

— Νά, μ ‘ αύτό τό βιβλιαράκι μ ‘ ευλόγησε
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ένας εύσεβής καλόγερος στό . Κίεβο, είπε, κ ι ’ 
άκούμπησε τό βιβλιαράκι απάνω στό τραπέζι. 
Έ δώ μέσα έχει πολλά διδακτικά γ ια  μάς τούς 
αμαρτωλούς. Είνε συμβουλές του άσκητού ’Αθα
νασίου. Ό  καλόγερος αυτός έζησε είς τά  παλιά  
τά  χρόνια, καί στόν κόσμο ητανε άρχοντας 
καί μεγιστάν. 'Αλλά έβαρέθη ό ’Αθανάσιος τά  
πλούτη καί τάς τιμάς του κόσμου, άπομακρύνθη 
στό μοναστήρι κ' έγεινε καλόγερος. Ό τ α ν  άπε- 
θανε, εύρηκαν μέσα στό κελλί του αυτήν έδώ τή  
διδασκαλία.

Κ αί ό πάτερ Β αρλαάμ άνοιξε τό βιβλίο καί 
άρχισε αργά άργά νά διαβαζη. Έ διάβαζε πολλή 
ώρα τά ς  νουθεσίας του ευσεβούς άσκητου, πώς 
υπάρχουν πολλοί πειρασμοί στόν κόσμο πού δέ 
μάς άφινουν νά κάμωμε όπως έπρόσταξε ό 
θεός, άλλά όπως συμφέρει καί ευχαριστεί τή  
σάρκα μας, — πώς πρέπει π ά ντα  νά άγω νιζώ - 
μεθα μέ τά ς  κακάς κλίσεις μας, νά μή μ αλλώ -  
νωμε μέ τόν πλησίον μας, νά μήν άδικοϋμε 
κανένα, ν ’ άποφεΰγωμε τή μέθη, τήν κακολο- 
γ ία , ν άγαπούμε τόν πλησίον σάν τον ίδιο εαυτό 
μας, νά φροντίζωμε γ ι’ αυτούς, νά τούς βοη
θούμε είς τάς δυστυχίας τους καί νά τούς παρη
γορούμε είς τά ς  θλίψεις τω ν, — πώς οί γονείς 
πρέπει νά φροντίζουν γ ιά  τήν ανατροφή τών 
παιδιών τω ν, γ ιά  νά γίνουν καλοί, ήθικοί, ευσε
βείς, φιλόπονοι, νά σέβωνται τούς ανώτερους 
των καί νά ύπακούουν είς τούς γονείς των καί 
αυτοί οί γονείς, πώς πάντοτε πρέπει νά προσέ
χουν νά μή έρεθίζωνται εναντίον τών παιδιών 
των μέ άδικο θυμό ή οργή, καί πολύ περισσό
τερο— ό θεός φυλάξοι κάθε χριστιανό άπά τέτοιο 
α μ ά ρ τη μ α !—  νά μήν καταρώ νται τά  πα ιδ ιά  
τω ν, όσο μεγάλο καί νά είνε τό σφάλμα το υ ... 
αΣάς ικετεύω, αδελφοί, έδιάβαζε ό πάτερ Βαρ
λαάμ., ακούσατε αυτούς γ ια τ ί ή κατάρα τών 
γονέων είνε τελεία καταστροφή διά τά  πα ιδ ιά.

Η άγ ια  Γραφή λέγει: ή μητρική κατάρα κ ατα 
στρέφει σπ ίτια  έκ θεμελίων. Συχνά όργιζόμεθα 
παράλογα . . . »

—  Σ τεπάνιτς, α ι Σ τεπάνιτς, τ ί  έπαθες ; Χρι
στός καί ΙΙανα γ ιά ! διέκοψεν έξαφνα τόν ανα
γνώστη ή Αουκέρια θωρώντας μέ ανησυχία τόν 
άνδρα της. Ό  Βοροδάτης χλωμός σάν πανί, 
είχε σηκωθή στόν άγκωνά του καί μέ κάποια 
ζεχωριστή εκφρασι έκάρφωσε ακίνητο τό βλέμμα  
του άπάνω στόν αναγνώ στη. Μέ τά ζεφώ/ημα 
τής Λουκέριας όλοι έγύρισκν καί τόν είδαν.

— Δεν είνε τίποτε, εγώ έ τσ ι. ..  είπε, σάν νά 
συνήλθε καί έταράχθη, βλέποντας πώς όλοι 
έπρόσεχαν εις αυτόν. Δέν αισθάνομαι τόσο καλά 
τόν εαυτό μου, έπρόσθεσε- κάτι μού κτύπησε 
έζαφνα στήν κεφαλή.

—  Πήγαινε νά κοιμηθής, παππού, ώρα είνε, 
είπε ό καλόγερος κλείνοντας τό βιβλίο. Δόξα σοι

ό θεός' σ' ευχαριστώ, κυρά μου, γ ιά  τό φίλεμα, 
ό θεός νά σάς εχν) καλά - έπρόσθεσε κ ’ έσηκώθη 
άπό τό τραπέζι.

—  Δέν αξίζει τόν κόπο νά ευχάριστης,γέροντα.
Εσύ Αουκέρια, στρώσε τού γέροντα όπου τού

άρέση κ’ έγώ θά πέσω έδώ, είπε ό Βοροδά
τη ς, γέρνοντας στό μπάγκο καί γυρίζοντας τό 
πρόσωπο πράς τόν τοίχο.

—  Μά τ ίν ’ αύτό, έρώτησε στρηφογυρίζοντας 
κοντά του ή Αουκέρια,— δέ βάζεις τίποτε άπό 
κάτω  σου. Ετσι είνε σκληρό τά στρώμά σου 
καί θά σοΰ πονέσουν τ ά  πλευρά. Μά τ ί  σοΰ 
συνέβη δέ μ.ού λές ;

—  Τ ίποτε, τίποτε, θά περάση . . . ’Εμένα 
δέ μού χρειάζεται τίποτε, φέρε μου μονάχα κάτι 
τι νά βάλω άπό κάτω άπό τήν κεφαλή μου κΠ 
άλλο τίποτε δέ χρειάζομαι, θά κοιμηθώ. Στρώ- 
σετε τού γέροντα.

Ή  Αουκέρια τού έδωσε προσκέφαλο, έστά- 
θηκε άπό πάνω του μέ άπορία κ- έπήγε νά 
στρώση τού πάτερ Βαρλαάμ, ό όποιος ήθέλησε 
νά κοιμηθή έξω στήν άποθήκη, γ ια τ ί μέσα στήν 
καλύβα τού φάνηκε πώς έκανε ζέστη.

“Ολη τή νύκτα  ό Βοροδάτης ούτε στιγμή  δέν 
ήμπόρεσε νά κλείση μ ά τι, έστρηφογύριζε άδιά— 
κοπα καί άναστέναζε. Ε κ ε ί κοντά τό πρωί πιά  
ούτε νά γυρίση δέν -ήμπορούσε. Έ σηκώθη, 
έβγήκε σιγά σιγά άπό τήν καλύβα καί κάπως 
δειλά, σάν φοβισμένος έπήγε στήν άποθήκη πού 
έκοιμάτο ό πάτερ Β αρλαάμ. Ή  θύρα τής άπο- 
θήκης δέν ήτον κλεισμένη. Ό  Βοροδάτης έμπήκε 
μέσα μέ προσοχή. Μέσ' στήν άποθήκη ήταν άκόμη 
σκοτεινά, άλλά τής αυγής τό φώς έπερνούσε άπό 
τα ίς σχισμάδες καί άπό τό στενό παράθυρο καί 
ήμπορούσε νά διακρίνη κανείς. Ό  κρότος έξύ- 
πνισε τόν πάτερ Βαρλαάμ.

—  ΙΙοιός είν’ έκεί; Κύριε έλέησον ! είπε τρο
μαγμένος, βλέποντας πώς κάποιος έρχεται 
κοντά του.

—  Έ γώ  είμαι, γέροντά μου, άπεκρίθη ά 
Βοροδάτης μέ τρεμουλιαστή φωνή καί φθάνον- 
τας κοντά στόν πάτερ Β αρλαάμ, έπεσε γονατι
στός έμπρος του. —  Γέροντα κάμε τό έλεός σου, 
βοήθησε’ με, δίδαξέ με τ ί  νά κάμω. Δέν είνε ζωή 
α υ τή - είμαι άμετανόητος αμαρτωλός . . .

— Τί κάνεις, τ ί  κάνεις, καλέ άνθρωπε ; Κύ
ριε ελέησον, έπχνελάμβχνε ίι πάτερ Β αρλαάμ  
μήν έννοώντας τ ί  συμβαίνει. Κύριε έλέησον . . . 
Σήκω, γ ια τ ί κάνεις έτσι δά ; . . .

Κ αί έπιασε τόν Βοροδάτη άπό τούς ώαους 
γιά  νά τόν σηκώση Εις τά  χέρια τού πάτερ 
Β αρλαάμ έπεσαν μερικές σταλαματιές δάκρυα.

— Τ ί έπαθες, καλέ ; Μήπως έχεις κανένα 
μεγάλο καϋμό ; έρώτησε σιγά , σκύβοντας μέ 
συμπάθειαν πράς τόν Βοροδάτη.
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— Καϋμό μεγάλο έχω, γέροντα, πίκρα φαρ
μακερή... Βοήθησε με, σύ ξέρεις τό λόγο τού 
θεού, συμβούλεψέ με τ ί  νά κ ά μ ω ... θά συγχω- 
ρεθώ τάχατες στήν άλλη ζωή ;

Ά π ό  τά  δάκρυα δέν ήμπορούσε ά Βοροδάτης 
νά έξακολουθήση.

—  Μά σήκω άπάνω , νά, κάθ ισ ’ έδώ, γ ια τ ί 
κάνεις έτσι δά ; . . .

Ό  πάτερ Β αρλαάμ μέ πολλή δυσκολία έβαλε 
τό Βοροδάτη νά καθίση, έπειτα έφόρεσε τό ράσο 
του κ’ έκάθισε κ ι’ αύτός κοντά του. Ό  Βορό- 
δάτης έκλαιε σάν π α ιδ ί.

—  Η σύχασε, καλέ άνθρωπε, έλεγε ό πάτερ 
Βαρλαάμ. Ό  Θεός είνε έλεήμων, όλα θά περά
σουν. Ό  πατήρ ό ουράνιος είνε είς άκρον φιλέ- 
σπλαχνός δΓ ημάς τούς αμαρτωλούς. Μή σκο
τώνεσαι έτσι, είνε αμαρτία . "Ολα είνε μέ τό 
άγιό του θέλημ.α. Τ ί σοΰ συνέβη λοιπόν ; Κύριε 
έλέησον ! . . .

— Έ διάβασες εψές τό βράδυ, γέροντα, τ ί  
παθαίνει έκεϊνος πού καταρασθή τά  πα ιδ ιά  του 
καί τά  οδηγεί στήν καταστροφή . . . Α ϊ, λοιπόν 
ένας άπό τούς γονιούς έκείνους είμαι κ ’ έγώ. 
Κ ’ έγώ έκαταράσθηκα τού γυιού μου, κΓ άφανί-  
στηκα κΓ ό ίδιος κ ’ έκεινοϋ τήν ψυχή κατά- 
στρεψα. Κ ’ έχάθη ό γυιός μου, κΓ άπό τότε δέν 
έφάνηκε . . .

— Πώ, πώ ! Τί α μ α ρ τ ία !.. .  Κύριε έλέησον...
— Πάνε τώρα έπτά χρόνια άπά τότε, καί 

σέ κανένα δέν άνοιξα τό στόμα μου νά ’πώ 
λέξι γ ιά  τή  συμφορά μου. Ό  Θεός μονάχα καί 
τά προσκεφάλι μου γνωρίζουν τ ί  γ ίνετα ι μέσ’ 
στήν καρδιά μου . . .  Σ ’ έσένα, γέροντά μου, θά 
τά  ‘πώ όλα, σάν σέ πνευματικό, γ ια τ ί δέν βαστώ  
π ιά  . . . Σ ύ, μπορεί νά μέ βοηθήσης, νά μέ διδά- 
ξης. Θά έδινα τή  ζωή μου, άν μ.πορούσα νά 
λευθερωθώ άπό τά μεγάλο μου κρίμα. Ε ίχα γυιό 
μεγάλο π ιά , είχε τότε περασμένα τά  δεκαεννιά, 
ώστε θά ήτον τώ ρα, πού θά πής, είκοσιέξη 
χρονών. Μιά φορά έγύρισε κάπως άργά τη  νύκτα  
στό σπ ίτι. Νέος, βλέπεις, θά ειχε πάη σέ καμ- 
μ ιά  διασκέδασι μέ τούς φίλους του. Αοιπόν έγώ 
έθύμωσα πάρα πολύ τότε, φα ίνετα ι π ιά  ήτανε 
τού οχτρού συνέργεια. “Α μα  ήρθε σπ ίτ ι, γ ια τ ί 
πού λές, έγώ τού ’ρίχθηκα, άρχισα νά τονε βρίζω 
καί ύστερα τόν έδ.ωξα άπά τό σπ ίτι καί . . .  τόν 
καταράσθηκα . - . καί θαρρείς πώς τό ’θελα ; —  
σού κάνω όρκο στό Θεό, γέροντά μου, πώς νά, 
έτσι, μ' έπήρ' ό θυμός καί δέν ήξευρα τ ί  έλεγα. 
Ε ίπα γ ιά  νά  τόνε φοβίσω τάχ ατες, πού θά πή 
νά τόνε μαλλώσω. άντί όμως αύτό — νά τ ί βγήκε. 
Τό άπάντεχα τότε τή νύκτα , τά άπάντεχα τά 
γεράκι μου, είπα πώς κάπου θά στέκεται έκεί 
κοντά καί πώς θάρθη νά μού ζητήση συγχώρεσι, 
καί έλησμόνησα όλότελα καί μού βγήκε άπό τό 
νού πώς ό οχτρός μ' έβαλε να ξεστομίσω τέτοια

λόγια. Κ αί όμ.ως έκείνος δέν ήρθε, καί νά , πού 
ίσα  μέ τώρα δέν έφάνηκε κ ’ έχασα τήν ήσυχία 
μου, μού τήν πήρε μαζί του, τάγαπημένο μου 
παιδ ί κ έχασα π ιά  τώρα τά  π ά ντα .

[’Ήπεται συνέχεια;.

Α Ν Α Λ Ε Κ Τ Α

0 ΚΑΤΑ ΤΗΣ Φ0 Ι Σ Ε ΩΣ  Δ Ι Ω Γ Μ Ο Σ
Συνήλθον εσχάτως έν Λονδίνω οί κορυφαίοι τής 

ιατρικής επιστήμης, 'όπως συσκεφθώσι περί τής 
καταπολεμήσεως έν'ος τών δεινότερων πολεμίων 
τής άνθρωπότητος και συστήσωσιν είς τάς κυβερνή
σεις μέτρα εξοπλισμού κατά τού φοβερού τούτου 
κοινού εχθρού. Άλλ' ό κατά τής φυμ.ατιώσεως άγων 
εόρίσκεται άκόμη είς το άρχικόν του στάδιον, διότι 
μία μόλις δεκαετηρις παρήλθεν, άφ' ότου ήρχισεν ή 
καταδίωξές της.

*

Πρό ολίγων δεκαετηρίδων ή φυματίωσις έθεω- 
οεϊτο ανίατος μεν άλλ ούχί καί μεταδοτική. Αλλ 
άφ' ότου ό Κώχ άνεκάλυψε τό 188‘δ τό νοσογόνον 
βακτήριον, γνωρίζομεν ότι ή φυματίωσις είναι νόσος 

ι μεταδοτικωτάτη, άπό δέ τής ίδρύσεως τών φθισια
τρείων είς τόν καθαρόν άέρα τών ορεινών μερών, 
ότι θεραπεύεται, καί λίαν εύχερώς μάλιστα 'όταν 

I εύρίσκεται είς τό άρχικόν αυτή; στάδιον. Έκ τών 
δύο τούτων άρχών όρμωμένη έπιδιώκει ή επιστήμη 
τήν πρόληψιν τής μεταδόσεως τού νοσήματος είς 
τούς υγιείς καί τήν θεραπείαν τών έκ τής νόσου 
προσβαλλόμενων. Ή  εκτέλεσις όμως τούτων είναι 
δυσχερής. Άφού 15— 25°/ο τ**>ν κατοίκων τής 
Ευρώπης άποθνήσκουσιν έκ φθίσεως, οί ύπολειπό- 
μενοι κάτοικοι δεν δύνανται νά χορηγήσωσι τά μέσα 
προς Γδρυσιν τών διά τήν νοσηλείαν τών φθισιών- 
των άναγκαιούντων φθισιατρείων. Έ τι δυσχερέστερα 
όμως είναι ή πρόληψι; τής μεταδόσεως τού νοσή
ματος είς τούς υγιείς, διότι πρός τούτο απαιτείται 
ιδιαιτέρα όλως υγιεινή άγωγή τών άνθρωπων, τήν 
όποιαν ούδέ νά φανταοθώμεν δυνάμεθα σήμερον.

Ό  εχθρός εμφωλεύει είς τόν κονιορτόν, είς τόν 
βόρβορον τών όδών, είς τήν υγρασίαν τών σκοτεινών 
καί στενών κατοικιών. Διά τούτο οέ καί τό ζήτημα 
τών υγιεινών κατοικιών άποτε/,εί ζήτημα σπουδαιό- 
τητος ύιΐίστης.

♦

Τά θέματα ταύτα ακριβώς εςήτασε τό εν Λον
δίνω συνελθόν συνέδριον. ΑΙ ύπ’ αυτού ο έςενεχθεί- 
σαι ένδεκα αποφάσεις συνοψίζονται είς τά εξής:

Πρό παντός διαπιστούται ότι ή κυριωτέρα πηγή 
τής μεταδόσεως τής φυματιωσεως είναι τα πτύε/,α 
τών φυματιώντων, οίτινες δεν φροντίζουσι νά έςαφα- 
νίζωσι ταύτα. Πρέπει έπί τέλους νά παύση τό 
πτύειν επί τού εδάφους εντός κεκλεισμένων χώρων 
καί είς τάς όδούς. Πρέπει ωσαύτως νά λείψωσι καί 
α: μακραί έσθήτες τών κυριών. Άφ’ ετέρου είς τάς 
πολυκλινικάς καί τά νοσοκομεία πρέπει οί εκ πνευ- 
μονικού νοσήματος πάσχοντες νά έφοδιάζωνται δΓ
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οδηγιών περί τοΰ πώς — ρ=—=ι v i διάγωσι κατ’ οίκον 
ή εις - χ  μέρη ένθα εργάζονται άπω; μή μεταβιβά
ζω-i το νόσημα αυτών εί; άλλους. Έ καστος φθισιών 
πρέπει v i οέρη καί δοχεϊον διά v i πτύη. Δέον ώσαύ- 
τως v i λαμβάνουν γνώοιν α: δημοσίαν υγειονομικά': 
άρχαί των πόλεων περί των κρουσμάτων τής φυμα- 
τιώσεως. ΙΙρέπει v i εΐσαχθή ή άπολύμανσις των 
οικιών, εντός των όποίοιν κατώκησαν ή άπέθανον 
ρυματιώντες, ώς καί τα μέρη όπου ειργάζοντο. 
Δέον δε μετά μεγίστου ζήλου vi έπιδιωχθή ή 
ϊορυσις ειδικών φθισιοκομείων. ΙΙρέπει ν’ άνεγερ- 
Οώσι πανταχοΰ τοιαΰτα καθιδρύματα, όπως έ Εργά
της μή εχη ανάγκην v i περιμένη όταν προσβάλλεται 
έκ τοΰ νοσήματος.

Σπουδαϊον κέντρον συζητήσεως άπετέλεσεν επί
σης ή άνακοίνωσις τοΰ διασήμου φυσιολόγου Κώχ, 
περί του αδυνάτου τής μεταδόσεως τής φθίσεως τών 
ζώων εις τον άνθρωπον. Ταύτην άντέκρουσαν πλεί- 
στα: ϊατρικαί εξοχότητες. Ε ις τών σοίαρωτέρων 
άντεπεςελΟόντων κατά τής γνώμης του γερμανοϋ 
φΟισιολόγου είνε ο καθηγητής Μάκ Φαίδαν, τής 
άνωτέρας κτηνιατρικής σχολή; τοΰ Λονδίνου, οστις 
είχεν ήδη παρασκευάση διά το αυνέδριον άνακοίνω- 
σιν «περί τοΰ βακτηρίου τής φυματιώσεως έν τώ 
γάλακτι τής δαμάλεως ως πιθανής πηγής παθήσεως 
έκ φυματιώσεως τοΰ ανθρώπου». « Ό τε  παρεσκεΰα- 
ζον τήν άνανοίνωσίν μου, είπεν ό Μάκ Φαίδαν, 
έφρόνουν ότι δέν είχαν ανάγκην άποδείξεως περί 
τοΰ οτι ή φυματίωσις παρα τώ ανθρωπω καί τή 
δαμάλει είνε μία καί ή αυτή νόσος. Απαντες έφρό
νουν ότι άμφότεραι εχουσι τήν αυτήν αιτίαν. Ά λ λ  
άφοΰ πρό τινων ήμερων ή μεγαλειτέρα ζώσα αυθεν
τία διά τήν φυματίωσιν, ό τό βακτήριο·/ τής φυμα
τιώσεως άνακαλΰψας, εξέφρασε τήν πεποίθησιν ότι 
ή φυματίωσις τών ανθρώπων είνε διάφορος ή ή 
τής δαμάλεως, τά πράγματα ήλλαςαν. Ιΐροηγου- 
μένως έπιστεύομεν ότι ή νόσος εινε μία καί ή αϋτή 
έπί τή βάσει τών πρώτων δημοσιεύσεων τοΰ Κώχ 
αϋτοΰ. Ά λ λ α  τά τελευταία επιχειρήματα τοΰ Κώχ 
είνε δυνατόν νά πολεμηθώσιν. Ιΐλεϊστοι ύπάρχουσι 
λόγοι όποις θεωρήται τό γάλα τών φυματικών 
αγελάδων ώς λίαν επικίνδυνον, διά τούς ανθρώπους. 
Ισως τά πειράματα τοΰ Κωχ άποδεικνύουσιν ότι τά 

βακτήρια τής φυματιωσεως τοΰ ανθρώπου είνε 
ήκιστα επικίνδυνα εις τάς δαμάλεις. Τούτο όμως 
δέν καθιστά πιθανόν τό ότι καί τά βακτήρια τής 
φυματιώσεως τών δαμάλεων είνε ακίνδυνα διά τον 
άνθρωπον. Είνε αληθές οτι ύπάρχουσι βακτήρια 
επικίνδυνα δι εν ή δύο μόνον εί’δη ζώων. Ά λ λ '  
εκείνα ατινα, ώς τό βακτήριον τής φυματιώσεως, 
είνε έπικίνδυνα εις άπαντα τά κατοικίδια ζώα, 
είνε επίσης επικίνδυνα καί διά τόν άνθρωπον.»

Τό συμπέρασμα τής όλης ταύτης συζητήσεως 
ήτο ότι, τό μέν ζήτημα τής μεταδόσεως τής φυμα- 
τιωσεως έκ τών ζωων εις τόν άνθρωπον θεωρείται 
μή λυθέν όριστικώς, έν τώ μεταξύ όμως δέν θά 
παραμελώνται τά ύπό τινων κυβερνήσεων Οεσπε- 
σθέντα μέτρα κατά τής διαδόσεως τής φυματκ.ίσεως 
δια τοΰ γάλακτος καί τοΰ κ.ρέατος φθισιωντων κτη
νών. Τό ζήτημα απασχολεί τό αγγλικόν Κοινοβού
λιο·/, έχορηγήθησαν δε ύπό τής κυβερνήσει»; τά 
μέσα προς μελέτην αύτού εις ειδικόν ινστιτούτο·/,

διότι πρόκειται περί ύψίστων υγιεινών, γεωργικών 
καί βιομηχανικών συμφερόντων.

Τό συνέδριον έξήνεγκεν ώσαύτως τήν γνώμην 
όπως διά συγγραμμάτων καταληπτών ύπό πάντων 
καί διά περιοδικών δημοσιευμάτων φωτισθή τό 
κοινόν περί τής καταπολεμήσει»; τής φυματιώσεως. 
Λίαν επωφελής θά ήτο ή προπαρασκευή διεθνών 
συμφωνιών περί τοΰ εναντίον τής φυματιώσεως 
αγώνος καί τής ίδρύσεως διαρκούς διεθνούς επιτρο
πής προς οιερεύνησιν τής νόσου. ΙΙρέπει ώσαύ
τως ν απαιτηθή όπως τά κράτη καί α! δημοτικαί 
άρχαί φροντίζωσι περί βελτιώσεω; τών κατοικιών 
τών απόρων τάξεων.

Έ ν τέλει τό συνέδριον έξέφρασεν ευχήν περί 
ίδρύσεως φαρμακείων καί ιατρείων γάντιφυματικών 
χορηγούντων φάρμακα καί ιατρικήν περίθαλψιν 
δωρεάν, κατά τό πρότυπον τοΰ !έν Λ ίλλη ίδρυθέν- 
τος, καί έπεκαλέσθη τήν προσοχήν τών απανταχού 
φιλάνθρωπων καί τών φιλανθρωπικών σωματείων 
έπί τής ανάγκης τών ειδικών 'διά. τούς φθισιώντα; 
κλινικών, αϊτινες είνε τό άριστον μέσον πρός ανα
στολήν τής εξαπλώσει»; τής φθίσεως μεταξύ τών 
έργατικών καί τών άπορων τάξεων.

Α Μ Α Γ Μ 0 2 Τ Η Ε

Σ Η  Μ Ε Ι Ω Μ  ΑΤ Α

Ιί« ΐα ν«λω < (ις  καό έ.

II έτησία παραγωγή τοΰ καφέ καθ’ ολον τόν 
κόσμον ά/ίρχεται κατά μέσον όρον εις 804 εκατομ. 
χιλιόγραμμων, ήτοι 075 περίπου εκατομμύρια οκά
δων. Έ κ  τούτων τά 568  έκατ. παράγει μόνη ή 
Βρασιλία. Κατ' αναλογίαν πρός τόν πληθυσμόν 
τόν περισσότερον καφέν έξοδεύει ή Νορβηγία 
(4 .88  χιλιόγρ. ετησίως δΤ έκαστον κάτοικον) καί 
μετ αυτήν ή Σουηδία (4 χιλ.), τό Ηέλγιον (3 .85  
χιλ.), ή Δανία (3.87 χ ιλ .). Ή  Ε λ λά ς  σημειώ
νεται ώ ; έξοδεύουσα 0 .51 χιλ. δι’ έκαστον κάτοικον.

"U ιιυ γ ε ίο ιιί ιία  tofr Γ κα ϊτε .

Εις εν γερμανικόν περιοδικόν έδημοσιειίθή τό 
κείμενον πιστοποιητικού, τό όποιον έδωκεν ό Γκαϊτε 
εις μαγείρισσάν του άπερχομένην τή ; ύπηρεσίας 
του. Τό πιστοποιητικό·/ τούτο έχει ώς έξής :

« Ί Ι  Καρλόττα Χόγερ διετέλεσε δύο έτη εί; τήν 
ύπηρεσίαν μου. Ως μαγείρισσα είναι καλή καί 
συγχρόνως ήτο ευπειθής, ευπροσήγορος καί μάλι
στα περιποιητική. Α λλά τελευταίως κατέστη ά/υ- 
πόφορος. Συνήθως άρεσκεται νά κάμνη καί νά μα- 
γειρεύη κατά βούλησιν. Είνε ίσχυρογνώμωζ, σκλη
ροτράχηλος, καί προσπαθεί πάντοτε νά κουράζη 
διά παντός τρόπου τού; ανθρώπους, τούς όποιους 
έχει ύπό τάς όιαταγάς της. Φιλοτάραχος καί φιλέ
ρι; δυσαρεστεί τάς συνυ-ηρετρίας της καί καθι
στά εις αύτά; τόν βίον άόίωτον. Μεταξύ τών άλλων 
έλαττωμάτων έχει καί άλλο ακόμη χειρότερον, νά 
κρυφακούη εις τάς θύρας».
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