
Ε τ ο ς :  Β ' — 1 8 9 9 +  Α ρ . Β 1 5  Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩ ΓΗ
ΙΙρό τίνος οιωργανώθη έν Λργοστολίω 6πό του 

’Εποπτικού Συμβουλίου τή; στοιχειώδους εκπαιδεύ
σει»; τού νομού Κεφαλληνίας φιλολογική καί μουσική 
έσπερί; έν τώ θεάτρω «ό Κέφαλος» ίιπέρ συστάσεως 
εσπερινής σχολής απόρων παίδων Αί έκλεκτότεραι 
τήί πόλεως δεσποιναι καί δεσποινίδες διά τού μουσικού 
των ταλάντου εϋηρεστήΟησαν νά συνοράμωσιν υπέρ 
τού κοινωφελούς τούτου σκοπού. Είσήγησιν εις τήν 
εσπερίδα ταύτην έποιήσατο δ επιθεωρητής κ. Γ. 
Μπουκουβάλα; διά τής επομένης διαλέξεως.

ν .

Τ Ο  Π Α Ι Δ Ι

Μεταξύ τών ε’ργων τού Βίκτωρος Ούγκώ 
περιφανή θέσιν κατέχουν έν τή Γαλλική φιλολο
γ ία  τά  ποιήματα αϋτού, τά  γνω στά  ύπο την 
άφελή επιγραφήν «Το ΙΙαιδ ί». Ό  ποιητής εις 
τάς σελίδα; τα ύτα ς  έξέχεε τήν άκένωτον τής 
καρδίας του π ηγήν, τής άπειρου προς την νεό
τη τα  στοργής του. Ή τρυφερότης καί ή χάρις 
τού αισθήματος αμ ιλλώ ν τα  ι προς τό βάθος τής 
έννοιας καί τήν εϋρυθμίαν τού μέτρου. Τό παιδί 
εις πάσας τάς περιστάσεις του, καί δταν κλαίη  
καί δταν μειδιά, κα ί δταν ευτυχή κα ί δταν δυσ
τυχή , καί δταν περ ιβάλληται πιριβολήν πολυ
τελή , καί ο -αν κα λύπ τη τα ι μέ τά  ράκη τής 
ένδειας, κα ί δταν μέσα εις τού; κόλπου; τή ;  
μητρός δέχηται τάς θωπεία; καί τά  αγνότερα 
έν τώ  κόσμω φ ιλή μ ατα , κα ι όταν έν τώ  παγετώ  
τής όρφανίας ύφ ίσ τα τα ι την καταφρόνησιν καί 
δέχηται τούς κολάφους τής βαναυσότητος· το 
παιδί καί δταν κοιμάται ύπο χρυσής κλίνης ου
ρανόν καί διαστέλλϊ) έν τοϊς χρυσοί; όνείροις τά  
χ ε ί)η  του εις μειδίαμα ευτυχίας, καί δταν έν 
πενιχρά καλύβη μέ προσκεφαλαιον τήν πέτραν 
συστέλλγ] τούς μύς τού προσώπου του, ϊνα  κ α τα 
πνίξω τάς άλγηδόνας του· τό παιδί κα ί δταν 
φαιδρόν μέ τά  χρώ ματα τά  πορφυρά έπί τών 
χειλέων καί τών παρειών τρέχη εις τούς λειμώ
νας, εις την παραλίαν, εις τούς κήπους, κ α τα 
δίωκα, χρυσαλλίδας, στήνη ένέδρας εις τά  πτηνά, 
κύπτη εί; τό ήμιανοιγμένον ρόδον και τό φ ιλή , 
καί τότε, ώ ; λέγει ό ποιητής, δυσκόλω; διακρί
νεις τά  χείλη άπό τά  ρόδα, καί δταν εις την  
κλίνην τού θανάτου κατατρυχόμενον έξ ά λγη -  
δόνων άγω νιά  κα ί ή  λάμψις τών οφθαλμών σβύ- 
νητα ι καί ή πελιδνότης έπικάθηται έπί τών 
χμιλέων καί τών παρειώ ν τό παιδί τέλος καί 
δταν γεννώμ.ενον έκ π λή ττη τα ι διά τό άγνωστον 
περιβάλλον αύτό καί έκδηλοϊ διά κλαυθμυρισμών 
τήν εκπληξίν του καί δταν μέ κλειστούς όφθαλ- 
μ.ού; έκφέρηται εις την τελευτα ίαν του κατοι

κ ίαν, κάλυξ μαρανθεϊσα· τό παιδί ϋπό πάσας τάς 
φάσεις του, εις πάσας τ ά ;  περιστάσεις του, εις 
π άντα  τά  δυνατά έν τ φ  κόσμω επεισόδια εΐνε τό 
θέμα τής τρυφερά; τού γάλλου άοιδού ποιήσεως.

"Ας μοι έπιτρχπή νά  έξομ,ολογηθώ, δτι ή  
άνάγνωσις τών σελίδων τούτων εινε Ιν τών εν
τρυφημάτων τού πνευματικού μου βίου. Έ κμυζώ  
έξ αυτού τήν άσύλληπτον κα ί άρρητον «κείνην 
ηδονήν, τήν όποιαν παρέχει ή άνάγνωσις β ι
βλ ίω ν, ών τό περιεχόμενον εινε ήχώ  τών αίσθη- 
μ.άτων τού άναγινώσκοντος. Ένθυμείσθε πόσον 
περιβάλλετε μέ τήν στοργήν σας, πόσην α ίσθά-  
νεσθε συμπάθειαν πρός βιβλίον καί πρός τόν 
συγγραφέα του, όσάκις έν τή  άναγνώσει εϋρητε 
γνώμην τ ινά , έκδήλωσιν α ισθημάτω ν τινώ ν, τά  
όποια τέως άσαφή καί αόριστα άνεκυκλοϋντο έν 
τή καρδία ή τή  διανοία σας, καί τά  όποια, έάν 
ήσθε ποιητής, όμοίως ήθέλετε εξωτερίκευσή.

Οΰτω καί εγώ διατίθεμαι κ ατά  τήν άνάγνω -  
σιν τών ποιημάτων τούτων.

Θαυμασμόν πρός τήν μεγαλοφυίαν ταύτη ν τού 
αίώνος μοί εμπνέει ή  μελέτη άλλω ν αυτού έρ
γω ν, ά λλά  τήν συμπάθειάν μου άμέριστον διε
γείρει (ιΤό Π αιδί».

Διότι εις πλείστας αυτού σελίδας ευρίσκω 
άπήχησιν το>ν έμών α ισ θ η μ ά τω ν  διότι πολλά κι; 
άναγινώσκων α ύτά  ανέκραξα- «οΰτω καί εγώ 
θά έγρχφον, έάν ήυ.ην ποιητής»· όιότι τέλος 
αίσθανομαι άνέκφραστον πρός τήν παιδικήν η λ ι
κίαν στοργήν.

’Α γαπώ  τήν ηλικ ίαν χύτήν, διότι τά  παιδιά  
εκπροσωπούν δύο ιδ ιότητας, ούο άρετάς, τάς 
όποιας πολύ σπανίως θά εϋρητε εις άλλην η λ ι
κίαν, τήν αγνότητα  κα ί τήν φαιδρότητα. Ό τα ν  
σάς άπευθύνωσι τόν λόγον, εχετε πεποίθησιν δτι 
προσομοιάζει πρός τήν εύθεϊαν κα ί π λατείαν  
λεωφόρον, έπί τής όποιας δέν δύνατα ι ό όδεύων 
νά πλανηθή, άνευ ελιγμών, άνευ λαβυρινθώδους 
συμπλέγματος άτραπών. Ό τα ν  σάς προσμει- 
διώσι, τό μειδίαμά των εκείνο ϋποβχλλόμενον 
εί; άνάλυσιν χημικήν δέν εύρίσκεται έχον συ
στα τικά  κύρια τήν ΰπόκρισιν κα ί πολλάκις το 
μίσος. "Οταν κλαίουν, τά  δάκρυα έκείνα κα τά  
τήν στιγμήν εκείνην εινε έκ τής καρδίας" δέν εΐνε 
δάκρυα έκβιχσθέντχ- δέν εΐνε δάκρυα κροκοδεί
λου καταβρεχοντος δι ’ αυτών τό θύμά του, 'ϊνα 
κ α τασ τή  πρός βρώσιν τρυφερώτερον δέν εινε 
δάκρυα έξερχόμενα μόνον έκ τών δακρυογόνων 
άοένων πρός επ ιτυχίαν σκοπού τίνος- δέν εινε 
δάκρυα, τά  όποια, ώ ; ελεγον οί παλα ιο ί, χύνει 
τις έπί τού τάφου τή ; μητρυιάς· δέν εινε δάκρυα
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έξ έκείνων, τά  όποια εννοεί Ρωμαίος ποιητής είς 
ούο πονηρού; στίχους, έχοντας οΰτω :

«ΙΙροσπάθησε ώστε νά ίδη εκείνη ύγράς τάς 
παρειάς σου»' 
κα ί αλλαχού :

« Έ άν εκείνη κλα ίη , κα ί σύ προσπαθεί νά 
κλα ίης».

Δέν είνε τέλος δάκρυα Δαλιδάς, χρησιμεύοντα 
ώς το τελευταϊον αιχμηρότερο» οπλον εν τφ  
άγώ νι τού βίου.

Ό τα ν  σάς λέγουν ότι σάς άγαπούν, δέν κι
νούνται μόνον τά  χείλη των πρός άρθρωσιν τής 
φράσεως αυτής· ό νούς των είνε συγκεντρωμένος 
μόνον πρός σάς· καί ή φράσες αυτή  προφέρεται 
ούχί ώς μέσον άφαιμάξεως τού βαλλαντίου. Κ α ί 
αί πονηρίαι τού παιδιού εινε —  &ς έπιτραπή ή 
άντίθεσις —  ά γνα ί, άθώαι, περιβαλλόμενα! την 
χάριν κα ί την άφέλεεαν.

Τά παιδία δέν παρεξηγούν τά ς  σκέψεις σου, 
δέν δίδουν πονηράν έξήγησιν είς τούς λόγους σου- 
μ ετ ’ άθωότητος άνέχονται καί οίκοι κα ί καθ ’ 
όόον τά ς  θωπείας σου" μειδιώντα τείνουν την 
παρειάν των καί τά  χείλη τω ν είς τά  φ ιλή μ ατα  
καί των ξένων αύτώ ν. Έ νω, τόλμησον πρός 
αύτην τα ύτη ν  την παρειάν, πρός α υτά  τα ύτα  
τά  χείλη νά έκδηλώσης τάς α ύ τά ; διαθέσεις έν 
τή  όδώ μετά  την πάροδον τής παιδικής ηλ ικ ίας ! 
Ά π ήχη σ ις  τού φ ιλήματος σου θά εινε ή  εφαρμογή 
ο̂έν είξευρω ποιου άρθρου τού ποινικού νόμου.

Τά άγαπ ώ , διότι είς την καρδίαν αύτών δέν 
είσήλασεν είσέτι ή διαφθορά, δέν κατατρώ γει 
αύτην δ σκώληξ τής φιλοδοξίας, δέν συγκινεϊ 
την ψυχήν τω ν δ εναρκτήριος λόγος τω ν συνε
δριών τώ ν κοινοβουλίων, δέν συμπάσχουν μετά  
τής Λεονώρας τού Τροβατόρε, δέν κλαίουν διά 
την τύχην τώ ν ήρώων τών μυθιστορημάτων, 
άοιαφορούν είς τάς άλλεπαλλήλους ύπουργικάς 
μεταβολάς, δέν πάλλουν έκ του άμφιβόλου περι
εχομένου τών καλπώ ν, ούδ’ εκ τής ύψώσεως τού 
συναλλάγματος, ούδ ’ έκ τής πτώσεως οίκων εμ
πορικών. "Ολος δ κόσμος, δλη των ή φιλοδοξία, 
δλη τω ν ή μέριμνα περεεστάλη είς τάς άγνάς 
τω ν π α ιδ ιά ;. Τ ά άγαπώ , διότι, δταν έν άλλη  
ηλικ ία  θέλωμεν νά περιβληθώμεν πέπλον άγνό- 
τητος, άφελείας, άθωότητος, φαιδρότητος, οανει- 
ζόμεθα αύτόν έκ τής παιδικής ηλικ ίας.

Τά άγαπώ  τέλος, διότι ή μέν θρησκεία τών 
παλα ιώ ν Ελλήνων την μεγαλην δύναμιν την 
συνεκτικήν τών κοινωνιών, τόν κρίκον τόν ισχ υ
ρόν τον συσφίγγοντα άτομα, οικογένειας, έθνη, 
λαούς, τόν Έ ρω τα  δ ηλ., άπεικόνισεν έν μορφή 
παιοίου· ή  οέ θρησκεία ή χριστιανική τά  όντα 
τά  ύπεράνθρω-.α, τά  άγνά , τά  άξια  νά προσεγ- 
γίζω σι πρός τόν δημιουργόν, οπω; αίνώσι καί 
εύλογώσιν αύτόν, τούς άγγέλους δ η λ ., έξεπρο- 
σώπησεν έπίσης ώς όντα τής ηλικ ίας ταύτης.

’Α λλά  πλήν τώ ν δύο τούτων αρετών, τής 
άγνότητος καί τής φαιδρότητος, έξ ών δρμάται 
ή άγάπη μου πρός τήν ηλικ ίαν α ύτή ν , ύπάρχει 
κα ί άλλο μυστηριωδέστερον αύτής έλατήριον. 
Ό  άνθρωπος, έπειδή ή ούσία, ή ύπόστασις αύτού 

περιβεβλημένη ύπό τού άγνώστου είνε ολως μυ
στηριώδης, φυσικώς ρέπει πρός τό μυστήριον, 
προς το άγνωστον. Κ α ί τό άγνωστον περιβάλ
λει με ίοιαιτέραν τ ινά  στοργήν, έπιδαψιλεύει είς 
αυτό θερμοτέρας θωπείας, έλπίζεε περισσότερον 
έπ αυτό. Έ άν έρωτήσω όλον τό άκροατήριόν 
μου έκατέρου τών φύλων, πού έχει έστραμμέ- 
νην την διάνοιάν του, πού τάς ελπίδας του, 
πού οϊ πόθοι του διευθύνονται, είς τά  δάκτυλα  
θά ήριθμούντο οσοι θά άπεκρίνοντο- «είς τό πα
ρόν»· πάντες θά με παρέπεμπον είς τό μ έλλο ν  
δ έργοστασιάρχης είς τά  μέλλοντα κέρδη του, 
δ φοιτητης είς τήν μέλλουσαν έπεστημονικήν του 
δράσιν, δ καλλιτέχνης είς τάς μελλούσας καλ
λ ιτεχ ν ικ ά ; του δάφνας, ή παρθένος είς τήν μέλ
λουσαν έκπλήρωσιν τών πόθων της, δ προικοθή
ρας είς τήν προσδοκωμένην πολυτάλαντον νύμ
φην, δ νεόγαμος είς τήν μέλλουσαν συζυγικήν 
εύοαιμονίαν, δ γέρων είς τήν μέλλουσαν δ ι ' αο
ράτου μηχανής εύρωστίαν του, δ ψυχορραγών 
εις τήν μέλλουσαν άνάκτησιν τής ύγείας του. 
Την φυσικήν ταύτη ν τάσ ιν πρός τό μέλλον, τήν 
φυσικήν ταύτη ν άνθρωπίνην άδυναμίαν, τήν 
άγάπην τήν θερμήν πρός τό άγνωστον, πρός τό 
άπειρον, πρός τό μυστηριώδες, κ ά λλ ισ τα  οί 
παλαιο ί Ελληνες ένεσάρκωσαν είς τήν προσω
ποποίησή τής Έλπίδος.

Τής άγάπης μου λοιπόν πρός τά  παιδία είνε 
κα ί τούτο τό κρύφιον έλατήριον, ή  κλίσις ή  
φυσική τού άνθρώπου είς τό μέλλον, δ ε'ρως τού 
άγνώστου. Δ ιότι τό παιδί δμοιάζει πρός τήν κά 
λυκα , έκ τής δποίας έλπίζομεν ότι θά άναθάλη  
εύχρωμον καί εΰοσμον τό ^όδον, δμοιάζει πρός 
την μυστηριώοη φωλεάν τήν προσκεκολλημένην 
είς την κορυφήν ύψικόμου δρυός, έν τή  όποια 
έλπίζομεν οτι θά εΰρωμεν τρυφερούς νεοσσούς, 
δμοιάζει πρός τόν πίθον τής ΙΙανδώρας, δ δποίος 
έξεγείρει άσβιστον τήν δίψαν τής περιεργίας τού 
άνθρώπου κα ί διάπυρον τήν έλπίδα, ότι έν α ύτφ  
ύποκρύπτεται θησαυρός, δμοιαζεε τέλος πρός τους 
μυθολογουμένους έκείνους όδόντας, οί δποίοι σπει- 
ρόμενοι καί καλλιεργούμενοι άόαβλαστάνουσι 
πάνοπλοι άνδρες.

Ό τα ν  λοιπόν βλέπω πα ιδ ί, διανοούμαι, έκ φυ
σικής πρός τό μέλλον, πρός τό άγνωστον κλίσεως- 
«τις  οίδεν έάν έν τώ  μικρώ αύτού σαρκίω δέν 
υπολανθάνει δύναμις μέλλουσα νά άφήση σταθ
μόν έν τή ιστορία τού άνθρωπίνου βίου; Τις οίδεν 
έάν αύτός δ πτωχός τού άγρότου πα ΐς, δ ράκη 
περιβεβλημένος, δέν είνε ή κάλυξ, έκ τής δποίας 
θά βλαστήση είς τό μέλλον δ κρίνος δ εύοσμος
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τής φιλανθρωπίας ; Τις οίδεν έάν δ άκάθαρτος 
έκεΐνος άγυιόπαις δέν είνε ή  φω λεά, έξ ης π τε-  
ροφυήσασαι θά άναπτώ σιν είς τόν αιθέρα α ί ίδέκι 
τή ; έπ ισττμης, δέν είνε δ πίθος τής Πανοώρας, 
έξ οΰ θά έξορμήσωσι τά  άγαθά τή ; δημιουργι
κή; έν τή τέχνη διανοίας ; Τις οιδε τέλος έάν δ 
παΐς έκεΐνος δέν έγκλείει τού; όδόντας, οί δποίοι 
θά άναπτυχθώσιν είς δύναμιν μεγαλουργόν, μέλ
λουσαν καί τό ε"θνος καί τήν άνθρωπότητα ευερ- 
γετικώς νά άντιμετω π ίση  ; Μήπως Αλέξαν 
δρος δ μέγας καί δ Ναπολέων κα ί δ ΙΙέτρος δέν 
ύπήοξαν πρώτον παΐδες ; Μήπως πάντες οί μ ε
γάλοι εύεργέται τής άνθρωπότητος, πάντες οι 
μεγάλοι έπιστήμονες κα ί καλλ ιτέχ να ι δέν ύπήρ- 
ξαν πρώτον παΐδες ; Μήπως αύτός δ σωτηρ τού 
κόσμου δέν υπήρξε τό πρώτον παΐς ;

Ά λ λ ά  διά νά άναβλαστήση ή κάλυξ, έχει 
ανάγκην έπιμελείας κα ί στοργής, διά νά πτερω- 
θώσιν οί νεοσσοί, έχουν άνάγκην περιθάλψεως 
καί θεομάνσεως. Έ άν μείνη άπότιστος ή κάλυξ, 
θά μαρανθή, πριν διάχυση τήν εύωδίαν της- έάν 
στερηθώσι τής θαλπερά; θερμότητας τής μητρός, 
θά νεκρωθώσιν οί νεοσσοί καί ούτως δ άετός δέν 
θά διάσχιση είς τό μέλλον ύπερήφανος τούς αιθέ
ρας, ούδέ θά άποκληθή βασιλεύς τών δμοφύ- 
λων του.

Οΰτω κα ί δ π α ΐς , έάν μή έν τή  ηλ ικ ία  τα ύ τη  
τύχη ύπό τε τής πολιτείας καί τή ς κοινωνίας 
τή ; δεούσης πνευματικής καί ήθικής περιθάλ- 
ψεως, θά μαρανθώσιν ίσως αί έμφυτοι αύτώ  
δυνάμεις. Κ αταλείποντες έν τή  νάρκη τήν ψυ
χικήν δύναμιν τού προιτου τυχόντος αγυιοπαιοος 
ίσως στερούμεν τήν πατρίδα ήμών ένος ποιητού, 
ένός μεγάλου πολιτικού, ένός μεγάλου κ α λλ ιτέ 
χνου, ένος μεγάλου εύεργετικού π ολυταλάντου’ 
ίσως στερούμεν τήν πάσχουσαν άνθρωπότητα ένος 
μεγάλου Οεραπευτού, ίσως στερούμεν την π α γ 
κόσμιον κοινωνίαν ένός μεγάλου έπί τά  κρείττω  
άνακαινιστού.

Τών γνωμών τούτων έμφορούμεναι α ί κυβερ
νήσεις πάντω ν τώ ν πεπολιτισμένων λαών έστρε
ψαν έπιμόνως τήν προσοχήν των είς την κ α λλ ι
έργειαν τών πνευματικών κα ί ηθικών ουνάμεων 
τού παιδός. Τών γνωμών τούτων έμφορούμενοι 
οί έξοχώτεροι άπό τής άρχαιότητος παιδαγωγοί 
έμόχθησαν, έξήντλησαν πάσαν τήν ικμάδα τού 
μεγάλου των πνεύματος, ινα έξεύρωσι τ ά  μέσα, 
δι ’ ών δύνανται ποοσφορώτερον νά  άναπτυχθώσιν 
α ί δυνάμεις α ΰτα ι. Κ α ί πρός τούτο βάσιν τού 
εθνικού, κρηπίδα τού κοινωνικού οικοδομήματος 
έθεώρησαν τήν δημοτικήν σχολήν. Δ ιότι έν τή  
σχολή τα ύ τη  δίδεται ή  πρώτη κίνησις είς την 
πνευματικήν μηχανήν τού παιδός. Έ κεΐ ¿έρχε
τα ι τό ξεδίπλωμα τής συνεπτυγμένης του δ ιά
νοιας. Έ κεΐ άρχεται ή πρώτη κατεργασία τής 
εύγενεστέρας άμορφου ίλ η ς ,  τού άνθρωπίνου έγ-

κεφάλου. Δ ιά  τούτο α ί πολιτεΐα ι τήν φοίτησιν 
είς τά  δημοτικά σχολεία κατέστησαν ύποχρεω- 
τ ικ ή ν, κα ί διά ποινών ήπείλησαν τούς γονείς 
τούς στερούντας τά  τέκνα των την πρώτην, την 
στοιχειώδη τα ύτη ν μόρφωσιν. Ά λ λ  ’ ού μόνον 
πρός τήν μόρφωσιν τού πνεύματος ή πολιτεία  
μοχθεί, ά λλά  καί πρός ηθικήν τών γενεών άνά- 
π λασ ιν . Δ ιότι, όπως είς τό παιδί ένυπολανθάνει 
πολλάκις δύναμις μεγαλουργός, δεομένη κέντρου 
πρός έξέγερσιν, ούτως έμφωλεύουν ούκ όλιγάκις 
καί έμφυτα  κακοποιά, τά  δποΐα τό δημοτικόν 
σχολεΐον κατορθοΐ συνήθως νά καταπ νίγη  ή νά 
περιστέλλη έν τή  πρώτη αυτών έμφανίσει. Είσ- 
έλθετε είς τά ς  φυλακάς καί αριθμήσατε τούς έν 
αύτα ΐς έγκαθειργμένους έγ κ λ η μ α τ ία ;- θά εύρητε 
ότι έν τοΐς εκατόν μόνον οί δέκα ή οί είκοσιν 
έπεράτωσαν τήν στοιχειώδη αύτών έκπαίδευσιν. 
Τό πόρισμα τής εύγλώττου ταύτη ς  στατιστική ς  
δέν χρήζει περαιτέρω διασαφηνίσει»;. Ή πολι
τε ία  λοιπόν νομοθετούσα τήν στοιχειώδη έκπαί- 
ξευσιν ύποχρεωτικήν φρονεί ότι όσον έλαττώ νει 
τόν άριθμόν τώ ν άναλφαβήτω ν, τοσούτον ελ α τ
τώνει τόν άριθμόν τώ ν Ι γ χ λ η μ η τ ιώ ν .

Ά λ λ ’ έπειδή ή  πολιτεία  περισπωμένη περί 
πολλά ; φροντίδας δέν έπαρκεΐ πολλάκις νά άνε- 
ρευν$ τά  μέσα, ό ι'ώ ν  δύναται νά  έπ ιτυγχάνη  
τού ύψίστου τούτου αγαθού,- καθήκον έχουν τά  
ποικίλα σω ματεία , α ϊ κοινότητες, τά  άτομα  
α ύτά  νά έπέρχωνται άρωγοί είς τον εϋγενή καί 
σωτήριον τούτον αγώνα τής πολιτείας. Κ α ί πό
σον ευεργετική άποβαινει ή Ιδιωτική αΰτη  πρω
τοβουλία κα ί ένέργεια, μαρτυρεί ή έςημέρωσις 
τών ηθών τών κατω τάτω ν στρωμάτων τής κοι
νω νίας,ή  τελεσθεΐσα κα ί τελούμενη έν τα ΐς πλεί- 
στα ις τής Ε λλάδος πόλεσι διά τής συστάσεως 
τών εσπερινών σχολών τών άπορων π α ίδ ω ν .Ί να  
δέ συλλάβητε πλήρη τήν εικόνα τών άποτελε- 
σμάτων τής έργασίας τα ύτη ς , άναμνήσθητε, 
όσοι έπεσκέφθητε πρό έτών τάς 'Αθήνας, άνα
μνήσθητε τήν έστίαν έκείνην τής κακουργίας καί 
διαφθοράς, τό Ώρολόγιον τής ’Αγοράς, περί 
τό όποιον βρωμεροί τό τε σώμα καί τήν ψυχήν 
άγυιόπαιδες,παροιμιωοώς άποκαλοϋμένοιβΜάγγες 
τού Ρολογιού» παρεδίδοντο είς όργια ακατονόμα
σ τα , τήν βδελυγμίαν καί τόν φόβον είς τούς δια- 
βάτας καί περίοικους έμποιούντες. Ά λ λ ά  νύν τούς 
διεφθαρμένους έκείνους παΐδας, οί όποιοι άνδρού- 
μενοι μετεβάλλοντο είς κακούργου; έπιφόβους, ή 
ιδ ιω τική πρωτοβουλία τού συλλόγου Παρνασσού 
μεταμορφώνει διά τής εσπερινής δημοτικής σχο
λής είς πολίτας χρηστούς, είς οίκογενειάρχας 
φιλόστοργους, είς έργάτας εντίμους.

*
Ή  ευτυχής λοιπόν τής νυκτό; ταύτη ς  συνάν

τησές μας, Κυρίαι κα ί Κύριοι, προεκλήθη έκ τών 
| αύτώ ν ελατηρίων.



116 Ε β  Ν I Κ Η Α Γ Ω Γ Η

Γο Εποπτικόν Συμβούλιον τής Δημοτικής 
Εκπαιοεύσεως τού Νομού Κ εφαλληνίας κατέ- 

χ ετα ι εκ οιακαούς επιθυμίας να διαδοθή, όσον 
ε’νεστιν εύρύτερον, ή στοιχειώδη; έκπαίδευσις. 
Κ αί έχει ανάγκην, εϊπερ τις καί άλλοι χώρα, ή 
Κ εφαλληνία  τής μερίμνης ταύτη ς. Δ ιότι, Ινώ ή 
νήσος έχει νά επίδειξη ύπερηφάνως εις π άντα  τά  
πέρατα τής οικουμένης άνδρας διαπρέποντας εν 
τα ΐς  έπ ιοτήμαις, ταΐς τέχναις καί τη  εμπορία, 
ή Έπιθεώρησις των Δημοτικών σχολείων άπέ- 
δειζε δυστυχώς οτι ό νομός ϋπό την έποψιν της  
διαδόσεως τών πρώτων γραμμάτων ύστερε! πολ
λών άλλω ν τού κράτους νομών. Δέν επιθυμώ νά  
αναφέρω τ ά  πορίσματα τής άκλεούς σ τ α τ ισ τ ι
κής, οιότι ε ίμα ι πεπεισμένος, οτι έκπληξιν καί 
ουσθυμίαν θά διεγείρω εν ύμϊν.

Ιο Εποπτικόν λοιπον Συμβούλιου άπόφασιν 
ε"χει νά π α τα ξη  την άγραμματω σύνην, μη φ ε ι-  
δόμενον μέσου μηοενός τείνοντος πρός εύόδωσιν 
τού κοινωφελούς τούτου σκοπού.

Μ ετά ζέσεως έθεσεν εις εφαρμογήν τόν νόμον 
περί ύποχρεωτικής εγγραφής καί φοιτήσεω;" έν 
τοϊς σχολείοις καί άόυσωπήτως θά καταδίωξη  
οιά τώ ν ύπο τού νόμου χορηγουμένων όπλων 
π ά ντα ; τούς γονείς εκείνους, οί οποίοι άμβλυω -  
πούντες πρός τε το ϊοιον κα ί τό τής πολιτείας 
συμφέρον, στερούσι τά  μικρά τω ν τέκνα τής 
πρώτης, τής στοιχειώδους πνευματικής τροφής.

Α λλ  ύπάρχουν π λασ μ α τα  δυστυχή, τά  
όποια, στερηθέντα ενωρίς τής θωπείας τής πα
τρικής καί μητρικής, άπορφανισθέντα ύπό τής 
μοίρας τών γονέων τω ν, έξετέθησαν, άπτεροι 
εισέτι νεοσσοί, εις τόν πολύμοχθον τού βίου 
άγώ να. Υπάρχουν ά λ λ α , δυστυχ’έστερα αυτά , 
τ ά  όποια έξέβρασεν ή κοινωνική διαφθορά, γεν- 
νηθέντα,^ <!>ς λέγει ό ποιητής, έκ δρυός ή έκ 
πέτρης. ϊπάρχουν ά λ λ α , τών όποιων οί γονείς, 
μάρτυρες τού βίου, άουνατούντε; νά χορηγήσω- 
σιν εις τ ά  τέκνα  τω ν τά  αναγκαία  πρός έκπαί- 
δευσιν μέσα, καί μ ά λ ισ τα  έ’χοντες πλειστάκις  
άναγκην τής συνδρομής αύτώ ν, ϊνα  άντίσχωσιν 
εις τό άχθος τών άγώνων τού βίου, τρέπουσιν 
αυτά  ές απαλώ ν ονύχων έπί τήν εργασίαν. Κ αί 
τά  π λά σ μ α τα  τα ύ τα , άγευστα  πάση; πα ιδεύ- 
σεως μένοντα, διατελούν εις τό σκότος τό πνευ
ματικόν, τό όποιον είνε πυκνότερου καί κινδυνω- 
δέστερον τού φυσικού. Ε ΐ; τήν ψυχήν τω ν δέν 
ε'ισέδυσεν ούδέποτε άκτίς φωτός, δέν διεσκέδασε 
τάς πλάνας τω ν, δέν έφώτισεν αυτούς εις ούδε- 
μίαν περίστασιν, εις ούδεμίαν περιπέτειαν τού 
βίου τω ν. Κύπτουν καθ' έκάστην ύπό τό βάρος 
τής εργασίας των· περιρρεόμενοι μέ άφθονον 
ίόρώτα, ταλαντευόμενοι έκ τώ ν κόπων εις οΰς 
ύποβάλλονται, μόλις δυνάμενοι νά συγκρατή- 
σωσι μέ τάς μικράς καί ασθενείς τω ν χεΐρας τά  
εργαλεία τώ ν επιμόχθων έργων, δέν εύρίσκουν

στιγμάς τ ινα ; άνακουφίσεως, δέν έχουν κατα-  
φύγιον, εν τώ  όποίω νά άκούσωσι λόγου; παρα
μυθητικούς, έν τώ  όποίω νά καλλιεργήσωσι τάς 
εμφύτους πνευματικά ; κα ί ήθικάς τω ν δυνάμεις, 
εν τώ  όποίω τέλος νά μ.άθωσι νά λατρεύωσι τόν 
θεόν τω ν, νά  σέβωνται τούς όμοιους τω ν, νά  
άγαπώ σι τήν πατρίδα των.

Εις τούς άποκλήρους τούτους ήθέλησε τό 'Επο
πτικόν Συμβούλιου νά παρασχη άσυλο ν πνευμα
τικόν και ηθικόν. Τούς άποκλήρους τούτους ήθέ
λησε νά μ-ορφώση κα ί νά ποδηγετήση μέ τήν 
περιλαμ-πή τής έκπχιδεύσεως δάδα.

Κ α ι απεφάσισε νά ίορύση εσπερινήν σχολήν 
απόρων παίδων, ούχί έφήμερον, ά λλά  διαρκή, 
έπι τώ ν στερεών βάσεων, έφ ’ ών είνε ΐδρυμ.ένη 
ή άνά τό 1 Ιανελλήνιον πεφημισμένη σχολή τού 
ΙΙαρνασσού. Τό Συμβούλιον είχε καί ά λλα  μέσα, 
έζ ών ησύνατο νά  πορισθή τό πρός λειτουργίαν 
αύτής άναγκαιούν ποσόν. Ά λ λ ά  προύτίμησε τήν 
διοργάνωσιν τής έσπερίδος τα ύτη ς, τό μέν, διότι 
ηθέλησε νά καταστήση  κοινωνόν τής ίδρύσεως 
τής σχολής ολην τήν κοινωνίαν τού 'Αργοστο
λιού, καί επομένως νά  έμπνεύση τήν άγάπην 
προς αύτήν ώς πρός τέκνου κοινόν όλοκλήρου τής 
πόλεως, το Οε, διότι διά τών Μουσών ήρμοζε 
νά λικνισθή κα ί νά γαλουχηθή ή  Ικκολαφθείσα 
α υτη  τού ’Εποπτικού Συμβουλίου ιδέα.

Κ α ί ευτυχώς α ί Μούσαι τής πόλεως έν χορώ 
προσήλθον εις τό ε”ργον μας άρωγοί, κα ί θά 
καταστήσω σι την εσπέραν ταύτη ν θελκτικήν, 
καί κατέστησαν τήν έσπέραν ταύτην- προσοδο
φόρου, έςκσφαλίσασαν τελείως τήν ένιαυσίκν καί 
έπέκεινα τής σχολής μας λειτουργίαν. Τό 'Επο
πτικόν Συμβούλιον μοί άνέθηκε νά έκφράσω τήν 
ευγνωμοσύνην του πρός τάς έπιλέκτους τής πό
λεως δέσποινας καί δεσποινίδας, κα ί τού; φ ιλο- 
μούσους κυρίους, οσοι διά τού μουσικού των τα 
λάντου, ώς άλλοι Όρφείς, ε’ σχον τήν όύναμ.ιν 
νά  άνοίςωσι τά  β α λ λ ά ντ ια  τής πόλεως καί νά 
πορίσωσιν ήμ ΐν τό αναγκαίου χρηματικόν ποσόν, 
καί πρός πάσας καί π αντας έν γένει, τούς κ α θ ' 
οίονοήποτε τρόπον συνδραμόντας πρός εύόδωσιν 
του σκοπού μας. Α λλ  ’ άς μοι έπιτρέψη τό Συμ
βούλιου νά παραβώ τήν εντολήν του. Ούδένα 
θά ευχαριστήσω. Διότι τότε θά θεωρήσω ύμάς 
ςενους πρός τήν σχολήν μας. Υ μ ε ίς  συνιστάτε  
αυτήν. Ή  σχολή είνε τέκνου σας, τό όποιον καί 
εις το μέλλον θά παραδώσωμεν νά σκιασθή ύπό 
τάς καλλιτεχνικάς πτέρυγάς σας. Ή μήτηρ δέν 
οέχεται ευχαριστήρια διά τήν περίθαλψιν, ήν 
έπιδαψιλεύει εις τό ίδιάν της τέκνου.

Μόνον θέλω νά με παρακολουθήσητε διά τής  
φαντασ ία ; σας εις τό μέλλον, καί έκεΐθεν θά 
άντλήσητε τήν άνέκφραστον ηδονήν, ήν Ιμποιεΐ 
ή πράξις τού άγαθού. Φ αντάσθητε τούς άμορ- 
φώτου; Ικείνους παΐδας, τούς όποιους ή  σχολή
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μας θά στεγάση, όταν άποφοιτήσαντες ίξ  αύτής 
θά έχωσιν έν τή  καρδία τω ν τήν ίεράν άνάμνη- 
σιν τής προθυμίας σας. έξ ής ήρύσθησαν τό ύπέο- 
τατον έν τ φ  κόσμω άγαθόν. Φ αντάσθητε δτε 
διά τής εύγενοΰς σας προσφοράς {χορηγήσατε εις 
τήν οικογένειαν τόν αδελφόν φιλοστοργότερον, 
εις τόν πλησίον τόν φίλον πιστότερου, ε’ις τήν 
πατρίδα τόν πολίτην εύπειθέστερον καί εύσυνει- 
δητότερον, εις τόν Θεόν τόν άνθρωπον εύσιβέ- 
στερον. Φαντάσθητε δτι ίσως έντάς τής μάζης 
έκείνης τής παιδικής, τήν όποιαν ή  σχολή μας 
θά διαπλάση, είνε κεκρυμμένος σπινθήρ τις  
μεγαλοφυίας, τόν όποιον ύμεΐς θά ύποδαυλίσητε. 
Φαντάσθητε δτι διά τής άβράς έπί τώ ν π λ ή 
κτρων τού κλειδοκυμβάλου κρούσεως αποδίδετε 
εις τήν πολιτείαν ένα πολίτην άγνόν, τόν όποιον 
τό σκότος τής άμαθείας ίσως θά ώδήγει εις τάς 
χεΐρας τού οημίου.

Α ί καροίαι τώ ν παίδων τούτων θά είνε πρός 
ύμάς εύγνώμονες' ή αρμονία καί ή  μελωδία, ή 
όποια θά πληρώση τήν αίθουσαν κ ατά  τήν έσπέ
ραν ταύτη ν, θά μεταβληθη ε’ις αίνους καί εύλο- 
γίας, άναδιδομένους έκ τώ ν αγνών χειλέων τών 
απόρων, τούς όποιους θά προστατεύση ή φ ιλαν
θρωπία σας. Α ύτοί θά άνομολογήσωσι την εύγέ- 
νειαν τών αισθημάτων σας τήν ειλικρινή, την 
άνυπόκριτον. Αύτοί μέ δακρύοντας οφθαλμούς 
θά φιλήσωσι τά ς  λ επ τά ; σας χεΐρας διά τάς 
φιλοστόργους θωπείας, τάς όποιας έπεδαψιλεύ- 
σατε' αύτοί τέλος έν χορώ καί α λαλαγμ ο ί; θά 
χιιροκροτήσωσι τό έργον σ α ς !

Γ . Α .  Μ π ο ϊ κ ο ϊ β α λ α γ

Ο Α ΓΡΟ Τ ΙΚΟ Σ  ΒΙΟΣ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ ι

Ό  ξένος, ό έπιθυμών νά σχηματίση όρθήν 
γνώμην περί τού 'Αγγλικού χαρακτήρες, δέν 
πρέπει νά περιορίση τ ά ;  παρατηρήσεις του έν -ή  
πρωτευούση. 'Οφείλει νά έξέλθη εί; τους αγρούς, 
νά διατρίψη έν χωρίοις καί καλύβαις" οφείλει 
νά έπισκεφθή πύργους, εξοχικά; οικίας, ίπαύλει; 
καί οίκίσκου;· οφείλει νά περιπλανηθή άνά τά  
δάση κα ί τούς κήπους, παρά τούς φράκτας και 
τάς χλοερά; ατραπούς' οφείλει νά είσέλθη είς 
τάς εκκλησίας τώ ν χωρίων, νά  παρευρεθή εις 
τάς πανηγύρεις καί τάς ά λ λ α ; αγροτικά; εορ- 
τάς, νά συναναστραφή τόν λαον πάσης ταξεω ; 
καί νά σπουδαση π άσα ; τάς συνήθειας καί ιοιο- 
τροπίας αύτού.

Είς τινας χώρας αί μ εγάλα ι πόλεις άπορρο- 
φώσι τόν πλούτον καί τήν μόρφωσιν τού έθνους, 
άποτελούσαι τά  μόνα ώρισμένα ένόια ιτήματα  
τής λεπτής κα ί ανεπτυγμένης κοινωνίας, ή οέ 
έξοχή κ α το ικ ιίτα ι σχεδόν έξ όλοκλήρου ύπο 
αγροίκων χωρικών. Έ ν Α γ γ λ ία  τουναντίον, η

πρωτεύουσα χρησιμεύει άπλώ ς ώς τό έντευκτή- 
ριον τώ ν εύγενών τάξεω ν, ένθα δαπανώσι μικρόν 
μόνον μέρος τού ε'του; έν β ία  είς τά  θέατρα καί 
είς τάς διασκεδάσεις. ’Αφού δέ άπολαύσωσι τού 
είδους τούτου τής άπόκρεω, έπανέρχονται είς τάς 
συνήθειας τής άγροτικής ζωής, α ϊτ ινε ; φαίνον
τα ι 6>ς νά είναι είς αύτούς μάλλον έμφυτοι. 
Συνεπώς α ί διάφοροι τάξε ις  τής κοινωνίας είνε 
διεσκορπισμέναι έ φ ’ δλης τής επιφάνειας τού β α 
σιλείου, ούτινος κα ί τ ά  πλέον άπομεμονωμένα 
μέρη παρέχουσι δείγματα τώ ν διαφόρων κοινω
νικών βαθμιδών.

Οί Ά γ γ λ ο ι,  τή  άληθεία , είνε πεπροικισμένοι 
διά μεγάλη ; δόσεως αγροτικού αισθήματος. Εύαί- 
σθητοι πρός τάς καλλονάς τής φύσεως άπο- 
λαύουσι μ ετά  μείζονος εύχαριστήσεως τών ηδο
νών τών άγροτικών ένασχολήσεων. Τό πάθος 
τούτο άποτελεί μέρος τού χαρακτήρας τω ν. Κ α ί 
αύτοί άκόμη οί κάτοικοι τώ ν πόλεων, οΐτινες 
έγεννήθησαν κα ί άνετράφησαν έν τώ  μέσω π λ ιν -  
θίνων τοίχων κα ί θορυβωδών όδών, άποκτώσι 
μετά  καταπληκτικής εύκολίας τάς αγροτικά; 
συνήθειας καί έπιδεικνύουσι σπανίαν δεξιότητα  
είς πάσαν αγροτικήν ένασχόλησιν. Ό  έμπορος 
έχει τήν κομψήν έπαυλίν του έν τοΐς προαστείοις 
τής πρωτευούση;, δπου συχνάκις έπιδεικνύει τό
σην ύπερηφάνειαν κα ί ζήλον είς τήν καλλιέρ
γειαν τού κήπου κα ί τώ ν όπωροφόρων οένορων 
του, δσην καί είς τήν διεξαγωγήν τής έργασίας 
του καί είς τήν επ ιτυχίαν εμπορικής τίνος έπ ι- 
χειρήσεως. Κ α ί αύτοί έ τ ι οί ήττον εύνοούμενοι 
ύπό τής τύχης, οί’τινες είνε καταδικασμένοι νά  
διέλθωσι τόν βίον τω ν έν τώ  μέσω τώ ν φροντί
δων τού εμπορίου, κατορθώνουσι νά εχωσι τι 
οπερ τού; άναμιμνήσκει τήν χλοεράν δψιν τής 
φύσεως. Είς τ ά ;  σκοτεινοτάτας κα ί μάλλον άπο- 
κέντρους συνοικίας τού άστεως τό παοάθυρον τής 
αιθούση; συχνότατα  ομοιάζει πρός πρασιάν άν- 
θέων · πάσα γωνία έπιδεκτική βλαστήσεω ; έχει 
τήν χλόην κα ί τά  άνθη της κα ί πάσα π λατε ία  
τό μικροσκοπικόν κηπάριόν της φυτευμένον μετά  
ποιητικής καλαισθησίας κα ί άπαστράπτον έκ 
τού ζωηρού πρασίνου χρώματος τών φυλλω 
μάτω ν.

Ό  βλέπων τόν Ά γ γ λ ο ν  μόνον έν τή πόλει 
ταχέω ς σχηματίζει ούχί ευνοϊκήν ιδέαν περί 
τού κοινωνικού χαρακτήρός του. Έν τή πολει 
εύρισκόμενος είνε ή πολύ ένησχολημένος έν τή 
έργασία του ή άφγιρημένος έκ τών πολλών φρον
τίδων, α ϊτ ιν ε ; καταναλίσκουσιν δλον τον χρόνον, 
τ ά ; σκέψεις κα ί τά  α ισθήματα  του έν τή  τερα- 
σ τ ίγ  τα ύ τη  μητροπόλει. Έ νεκα τούτου φαίνε
τ α ι,  ώς έπί τό πλείστον, σπεύδων καί άφηρημε- 
νος. ’Οπουδήποτε κα ί άν εύρίσκεται, εχει κα τά  
νούν νά ύπάγη  κάπου άλλού, καθ ’ ήν στιγμήν  
όμιλεΐ περί έ-ό; ζητήματος, ό νούς του περιπλα-



νά τα ι βΐς άλλο, καί ένφ επισκέπτεται τον φίλον 
του, υπολογίζει πώς νά έξοικονομήσν) τόν χρόνον 
ούτως, ώστε νά τελείώσϊ) καί τάς άλλας πρωϊ- 
νάς επισκέψεις. Πρωτεύουσα απέραντος ώς τό 
Λονδΐνον δεν δύναται ή  νά καταστήσΥ) τούς αν
θρώπους ίδιοτελείς καί κοινούς. · Κ α τά  τάς τ υ 
χα ίας κα ί στ ιγμ ια ία ς  συναντήσεις των δέν δύ- 
να ντα ι η νά δμιλήσωσι περί πραγμάτων συνήθων 
κα ί τετριμ.μένων. Παρουσιάζουσι μόνον τήν ψυ- 
χράν επιφάνειαν του χαρακτήρός τω ν. Α ί δέ 
πλούσιαι καί φυσικαί ίδιότητές του δεν ε’χουσι 
τον άπαιτούμ.ενον καιρόν νά θερμανθώσι κα ί έκ- 
λάμψω σι.

Μόνον έν τή  έξοχή δ Ά γ γ λ ο ς  επιτρέπει έλευ- 
θέραν διέξοδον εις τά  φυσικά α ίσθήματά  του. 
Μ ετ' εΰχαριστήσεως διαρρηγνύει τούς ψυχρούς 
τύπους καί τάς άνευ τινός έννοια; φιλοφρονήσεις 
τή ς πολεως· άπεκούεται τάς συνήθειας τής έπι- 
φυλακτικότητος καί κα θ ίσ τα τα ι ευθυμος καί 
ζωηρός. Προσπαθεί νά συλλέξγι περί εαυτόν π ά 
σας τάς αναπαύσεις κα ί λεπ τό τητας τού ευ
πρεπούς βίου κα ί νά  λύση τά  δεσμά αυτού.
II εξοχική του κατοικία άφθονεϊ πάντω ν των 

άναγκαίων εϊτε πρός ήσυχον μελέτην είτε πρός 
άγροτικάς ασκήσεις. Β ιβλ ία , εικόνες, μουσική, 
ίπποι, κύνες κα ί τά  τού κυνηγίου έπιτήδεια είνε 
πρόχειρα. Ούδένα περιορισμόν επ ιβάλλει ούτε 
έπί τω ν ξένων του ούτε έπί τού εαυτού του, 
ά λλ  ’ εμφορούμενος τού άληθούς πνεύματος τής 
φιλοξενίας παρέχει τ ά  μέσα τής διασκεδάσεως 
κα ί άφίνει έκαστον ελεύθερον ν ' άπολαύση αυτών 
κα τά  τάς κλίσεις του.

Ή  καλαισθησία τώ ν Ά γ γ λ ω ν  έν τή κ α λλ ι
εργεί««: τής γής καί έν τή κηπουρική εινε άπαρά- 
μιλλος. Έ μελέτησαν τήν φύσιν μετά  προσοχής 
καί μετά  πολλής λεπτότητο'ς αισθάνονται την 
γοητείαν τών ωραίων σχημάτων καί τώ ν αρμονι
κών συνουασμών αυτών. Τά θέλγητρα, ά τ ινα  έν 
ά λλα ις  χώραις σπ ατο λώ ντα ι εις άγρια καί άπο- 
μεμονωμένα διαμερίσματα, έν 'Α γγλ ία  είνε συνη- 
θροισμένα πέριξ τών ένδιαιτηυ.άτων τού καθ’ 
ημέραν βίου. Οί Ά γ γ λ ο ι φαίνονται ώς νά συν- 
έλαβον τάς ίπταμένας χάριτας τής φύσεως καί 
νά οιεσκόρπισαν αύτάς, διά μαγείας, πέριξ τών 
αγροτικών κατοικιών τω ν.

Ούδέν έπιβλητικώτερον τής μεγαλοπρεπείας 
ένος Α γγλ ικ ο ύ  π ά ρ κ ο υ .  ’Απέραντοι πρασιαί έκ- 
τεινόμεναι ώς σινδόναι κεκοσμημέναι διά συμ- 
πλεγμάτω ν δένδρων διεσκορπισμένων έδώ καί 
έκεί, σκιερά δάση πλήρη έλάφων, α ΐτινες κ α τ '  
άγέλας τρέφονται ύπό τήν σκιάν αύτώ ν, λ α -  
γω ώ ν, οίτινες άμα  τώ  κρότω πλησιαζόντων 
βημάτω ν καταφεύγουσιν εις τά  πυκνότερα μέρη, 
ή φασιανών, οίτινες αίφνης ά φ ίπ τα ντα ι ένώπιον 
τού ξένου. Χείμαρροι ήναγκασμένοι ύπό τής τέ 
χνης νά άκολουθώσι ρούν κ α θ ' δλα ομοιον τώ

φυσικώ ή νά  σχηματίζωσιν εύρείας λ ίμ νας, ών 
τά  όιαυγή ϋδατα  άντανακλώ σι τά ς  σκιάς τών 
περιβαλλόντων αύτάς δένδρων καί ών τά  βάθη 
καλύπτοντα ι ύπο τών κίτρινων φύλλων τού φθι
νοπώρου, ένώ άπειράριθμοι ιχθύες κολυμβώσιν 
άφόβως έπί τή ς έπιφανείας αύτώ ν, πρός δέ τού- 
τοις 6 πλησίον εύρισκόμενος αγροτικές ναΐσκος ή  
ά γαλμ α  πράσινον καί γλοιώδες ύπό τού χρόνου, 
ά τινα  δίδουσιν εις τό άπομεμονωμένον τούτο μέρος 
υφος κλασσικής ίερότητος, π ά ντα  τα ύ τα  άποτε- 
λούσι μικρόν μόνον μέρος τώ ν χαρακτηριστικών 
ένος άλσους. Ά λ λ  ' δ ,τ ι προξενεί τήν μάλλον 
ευχάριστον έντύπωσιν εις έμ.έ εινε ή δημιουργική 
ίοιοφυΐα, μεθ ’ ής οί Ά γ γ λ ο ι τών μέσων τάξεων 
κοσμοϋσι τά  ταπεινά  αύτών ένδ ια ιτήματα . Ή  
χονδροειδεστάτη κατοικ ία, τό άφορώτατον μέρος 
γής εις τάς χείρας· Αγγλου πεπροικισμένου διά 
καλαισθησίας καθ ίστατα ι μικρός παράδεισος. Ό  
τοιούτος αμέσως διακρίνει διά τού οξυδερκούς 
οφθαλμού του πάσας τάς δυνατάς διαρρυθμίσεις 
καί συλλαμβάνει διά τής φαντασίας του τήν 
εικόνα τής μελλούσης τοποθεσίας. Ή ξηρά καί 
άγονος γή  έξωραίζεται ύπό τήν χεΐρά του καί έν 
τούτοις δ άγών τής τέχνης, δι ’ ού παράγεται 
τό αποτέλεσμα, μ.όλις διακρίνεται. Ή καλλιέρ
γεια  και περιποίησίς τινων δένδρων, ή έπ ιτη -  
δεία κλάοευσις άλλω ν, ή μ,ετά κρίσεως διανομή 
τρυφερών κα ί χαριέντων άνθέων, ή παρεμβολή 
χλοεράς τίνος κατωφερείας, τό έν μέρει άνοιγμα 
μ.εταξύ τώ ν φυλλω μάτω ν τω ν, οδτως ώστε νά 
έπιτρέπη τήν θέαν μικρού μέρους τού κυανού 
ουρανού ή τού εϊς τ ινα  άπόστασιν ρέοντος ^ύα- 
κος, π ά ντα  τα ύ τα  έκτελούνται μ ετά  λεπτής διο
ρατικότητες , μ ετά  μεγάλης κα ί δμως κεκρυμ- 
μ.ένης έπιμελείας καί φροντίδος, δμοίας πρός τάς 
τελευτα ία ς έπιτηδείας γραμμάς, δι ’ ών ό ζω 
γράφος συμπληροΐ εύνοουμένην τ ινά  εικόνα.

Η έν τή  έξοχή διατριβή τών πλουσίων καί 
εύγενών διέχυσε βαθμόν τινα  καλαισθησίας καί 
χάριτος εις την αγροτικήν οικονομίαν, ή τ ις  έξι— 
κνείται μέχρι τώ ν κ α τω τά τω ν τάξεω ν. Ό  γεωρ
γός αυτός μετά  τής καλαμοσκεπούς καλύβης του 
καί τής στενής λωρίδος γής ά μ ιλ λ ά τα ι πρός έξω- 
ράίσιν αύτώ ν. Ό  καλώς κλαδευμένος φράκτης, 
το προ τής θύρας κηπάριόν του, ή μ.ικρά πρασιά 
άνθέων, τό έπί τών τοίχων άναρριχώμενον καί 
οιά τώ ν άνθέων του κοσμ.ούν τά  δ ικτυωτά θυρώ
μ α τα  αίγόκλιμα, ή έπί τού παραθύρου άνθοδόχη, 
δ κισσός, δστις είνε προνοητικώς φυτευμένος 
πέριξ τής οικίας, όπως άφαιρή άπό τόν ψυχρόν 
χειμώνα τήν μελαγχολικήν μορφήν του κα ί δ ια- 
τηρή άνάμνησίν τ ινα  τού χλοερού θέρους διαχέων 
ουτω τήν χαράν καί εύχαρίστησιν εις τήν οικο
γενειακήν έστίαν- δλα τα ύ τα  μαρτυροΰσι τήν 
έπίδρασιν τής καλαισθησίας, ήτις  ^έουσα εξ ύψη- 
λών πηγών έξαπλούται έ φ ’ δλου τού κοινού
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λαού. Ά ν  ποτε δ Έ ρως, ώς αδουσιν οί πο ιητα ί, 
εύρίσκτι εύχαρίστησιν έπισκεπτόμενος τήν άγρο- 
τικήν καλύβην, ή καλύβη αυτή  πρέπει νά  είνε 
ή τού "Αγγλου χωρικού.

Ή πρός τόν αγροτικόν βίον άγάπ η , ή παρα- 
τηρουμένη μεταξύ τών ύψηλών τάξεων τών 
Ά γ γ λ ω ν , παρήγαγε μεγάλα καί σωτήρια άπο- 
τελέσματα έπί τού εθνικού χαρακτήρός. Δέν 
γνωρίζω ώραιοτέραν τάξιν. άνδρών τής τών Ά γ 
γλων εύπατριδών. ’Α ντί τής μαλθακότητος και 
τής φιληδονίας, α ϊτινες χαρακτηρίζουσι τού; 
εύγενεϊς πλείστων χωρών, ούτοε παρουσιάζουσιν 
ενότητα χάριτος καί ισχύος, ρώμης, ευκινησίας 
καί ζωηρότητες τής μορφής, ή τ ις , κα τά  την 
έμήν γνώ μην, πρέπει νά άποόοθή εις την έξιν 
τού διατρίβειν έπί μακρόν έν ύπαίθρω καί έπι- 
διώκειν τάς ύγιεινάς τέρψεις καί ασκήσεις τής 
εξοχής. Α ί έπίπονοι αυτα : ασκήσεις καθιστώσι 
πρός τούτοις κα ί τόν νούν ύγιά  κα ί παρέχουσι 
τόνον άνδρικότητος καί άπλάτητος εις τούς τρό
πους, τόν δποϊον ούδέ α ί ήδοναι καί τέρψεις τή ; 
πόλεω; δύνανται δλοτελώ; νά  έξαλείψωσιν. Έν 
τή έξοχή ώσαύτως α ί διάφοροι τάξεις τής κοι
νωνίας, φαίνονται προσεγγίζουσαι άλλήλας με τα  
μεγαλητέρας έλευθερία; κα ί είναι μάλλον δια
τεθειμένα! πρός συγχώνευσιν καί άμειβαίαν έπ ι- 
δρασιν. Α ί μεταξύ αύτών διακρίσεις δεν φαίνον
τα ι τόσον ώρισμέναι καί άνυπέρβλητοι ώς έντος 
τών πόλεων. Ό  τρόπος καθ ’ δ·« ή  γ ή  είνε διανε
μημένη εις μικράς ιδιοκτησίας καί έπαύλεις ϊδρυ- 
σεν δμαλήν κλίμακα άπό τού εύγενούς λόρδου 
διά μέσου τών τάξεων τών κατωτέρων ευπα
τριδών, τών μικρών κτημ ατιώ ν καί τών εύπορων 
γεωργών μέχρι τώ ν έργατικών χωρικών, ή τις 
τοιουτοτρόπως συνδέουσα τά  άκρα τής κοινωνίας 
διαχέει εις πάσας τ ά ;  μεταξύ αυτών βαθμίδας 
τό πνεύμα τή : άνεξαρτησίας. Τούτο, πρέπει νά 
δμολογήσωμεν, δέν συμβαίνει σήμερον τόσω 
γενικώς ώς πρότερον, καθ' οσον α ί μ εγάλα ι ίοιο- 
κτησία ι κ ατά  τά  τελευτα ία  ε"τη τής δυστυχίας 
άπερρόφησαν τάς μικροτέρας καί εΐ; τινας έπαρ- 
χίας έξήλειψαν τήν άκμαίαν τάξιν τών μικρών 
γαιοκτημόνων. Α υτα ι δμως πιστεύω οτι εινε 
τυχα ΐα ι μόνον καί σπάνια ι έξαιρέσεις έν τώ  γε— 
νικώ κανόνι.

Έ ν τώ  άγροτικφ βίιρ ούδέν ύπάρχει το τα 
πεινωτικόν κα ί έξευτελιστικόν. Η εις τούς αγρούς 
ένασχόλησις, δδηγούσα τόν άνθρωπον εις σκηνάς 
φυσικού μεγαλείου καί κάλλους, άφίνει τον νούν 
αύτού έλεύθερον νά  έργασθή ύπό τήν ένέργειαν 
τών άγνοτάτω ν κα ί εύγενεστάτων εξωτερικών 
έπιδράσεων. Ό  τοιούτος άνθρωπο; πιθανόν νά  
είνε απλούς κα ί άξεστος, ά λλά  δέν δύναται νά  
είνε χυδαίος. Ό  αληθώς ανεπτυγμένος άνθρω
πος λοιπόν δέν ευρίσκει τ ι  το προοβάλλον τά  
αισθήματα του έν τή μετά  τών κατω τάτω ν

τάξεων τώ ν άγρών συναναστροφή, δπως συμ
βαίνει όταν κα τά  τύχην άναμιχθή μετά τώ ν  
ταπεινών τάξεων τών πόλεων. Εν τή  εξοχή 
άποδύεται τήν έπ ιφυλακτικότητα  καί τό άγέρω- 
χον αύτού κα ί μ ε τ '  εύχαριστήσεω; άπορρίπτει 
τάς διακρίσεις τής τάξεως κα ί μετέχει είλικρινώς 
καί έγκαρδίως τώ ν ηδονών τού κοινού βίου. Τή 
άληθεία, α ύ τα ί α ΰτα ι α ί τέρψεις τής έξοχής συν- 
ενούσι τούς άνθρώπους έπί μάλλον κα ι μάλλον, 
α ί ύλακα ί τώ ν κυνηγετικών κυνών κα ί δ ηχος 
τώ ν κεράτων συγχωνεύουσιν δλα τ ά  α ισθήματα  
έν πλήοει άρμονία. Π ιστεύω ότι ουτος εινε εις 
τώ ν κυριωτάτων λόγων τής μεγάλης δημοτικό- 
τητος, ής οί εύγενεϊς άπολαύουσι μεταξύ τών 
κατωτέρων τάξεων έν Αγγλίρ: και τής καρτε
ρίας μ εθ ’ ής οί πτωχοί ύφ ίσ ταντα ι τόσα; στερή
σεις άνευ ένδείξεως δυσαρέσκειας κα τά  τής άνίσου 
διανομής τής περιουσίας κα ί τών προνομιούχων 
τάξεω ν, ώς συμβαίνει εις τάς πλείστας τών λοι
πών Εύρωπαϊκών χωρών.

Εις τήν τοιαύτην άνάμ ιξιν τ ή ;  μορφωμένης 
μετά  τής αγροίκου κοινωνίας δύναται^ ώσαύτως 
νά άποδοθή τό άγροτικόν αίσθημα, τό διαρρέον 
πάσαν τήν Βρεττανικήν λογοτεχνίαν, ή συχνή 
χρήσις εικόνων ειλημμένων έκ τού άγροτικού 
βίου, α ί άμίμητοι περιγραφαί τής φύσεως, ών 
άφθονούσι τά  ε'ργα τώ ν Βρεττανών ποιητών, 
αϊτινες τό πρώτον άπαντώ σαι έν τώ  « Ά -θ ε ι  
καί Φύλλω» τού ΟΙίΜΙΙΟβΓ έξακολουθούσι μέχρι 
τών νεω τάτω ν ποιημάτω ν, μεταφέρουσιν, ούτως 
είπεϊν, εις τό σπουδαστήριον ημών πάσαν τήν 
δροσεοότητα καί εύωδίαν τή ς χλόης τών άγρών. 
()ί βουκολικοί ποιητα ί άλλω ν χωρών φαίνονται 
ώς νά  έπεσκέφθησαν τήν φύσιν άπαξ μόνον και 
κα τά  τύχην κα ί νά έγνώρισαν τά  γενικά μόνον 
καί κυριώτερα κάλλη  αύτής. Οί Βρεττανοί δμως 
ποιητα ί ε'ζησαν μ ε τ ’ αύτής, τήν ήκολούθησαν 
καί εις τ ά  πλέον άπόκρυφα ένό ια ιτηματά  της, 
έμελέτησαν μετά  προσοχής κα ί τάς έλαχίστας  
ιδιοτροπίας της. Ό  ύπό τήν πνοήν τής αύρας 
ύποτρέμων άφρός τού ρύακος, δ ψίθυρο; τώ ν φ ύλ 
λων τώ ν δένδρων, ή άδαμαντίνη  σταγών τής 
πρωινής δρόσου, ή έκ τού ταπεινού υακίνθου έκ- 
φεύγουσα εύωδία δέν διέφυγον τήν προσοχήν τών 
εμπαθών καί οξυδερκών τούτων παρατηρητών 
κα ί παρέσχον εις αύτούς λαμπρά ηθικά μαθή
μ α τα .

Τό άποτέλεσμα τής το ιαύτης άφοσιώσεω; των 
ανεπτυγμένων πνευμ.άτων εις τάς άγροτικάς 
άσχολίας είνε άληθώς θαυμαστόν, λαμβκνομένης 
ύπ ' οψιν τής δλη; μορφής τής χώρας. Μ εγα 
μ-έρος τ ι ς  ντιτου είνε ααλλον έ^ίπεοον κ.2α  θά 
ήτο μονότονον, άν δεν ύπήρχον τά  θέλγητρα τής 
τέχνης, άν δέν ήτο πανταχού κεκοσμημένον διά 
πύργων κα ί μεγάρων, άλσών καί κήπων. Αέν 
άφθονεϊ μεγαλοπρεπών κα ί έπιβλητικών τοποθε-



σιών, άλλα  μάλλον μικρών οικογενειακών σκη
νών αγροτική; άναπαύσεως καί ασφαλούς γ α λ ή 
νης. Πάσα αρχαία έπαυλις ή ύπό τού κισσού 
κεκαλυμμενος οίκίσκος αποτελεί εικόνα καί έπειδή 
α ΐ όοοί άο ιαλείπτω ; στρέφονται καί ή θέα είνε 
άποκεκλεισμίνη ύπο δασών καί φρακτών, ό 
οφθαλμός ευφραίνεται ύπο τής συνεχούς διαδοχής 
μικρών πανοραμάτων μαγευτικής ώραιότητος.

Ά λ λ α  το μέγα θέλγητρον τής 'Αγγλικής 
τοποθεσίας είνε τό ηθικόν αΐσθημ,α, όπερ φαίνε
τ α ι οιαρρέον αυτήν. Είνε συνηνωμ.ένη έν τή  
φαντασία  ήμών μετά  τής Ιδέας τής τά ξ ιω ς , τής 
ησυχ ίας, τώ ν αυστηρών καί καύ.ώς ιδρυμένων 
ηθικών άρχών, τής πολιάς άρχαιότητος κα ί τής 
μακροχρονίου συνήθειας. Τό πάν φα ίνετα ι δτι 
εινε γέννημα αιώνων κανονικής καί ειρηνική; 
ζωής. Η π α λα ιά  εκκλησία αρχαϊκού ^υθμού 
μετά  τού γοτθικού κωδωνοστασίου, τού ογκώδους 
προπυλαίου της, τώ ν δι ’ αγιογραφιών πλουσίω; 
κεκοσμημένω·/ παραθύρων της, τώ ν μεγαλο
πρεπών μνημείων πολεμ.ιστών κα ί σεβκστών νε
κρών τώ ν παλαιώ ν χρόνων, προγόνων τώ ν ση
μερινών γαιοκτημόνων μετά  τώ ν επιτύμβιων 
λίθων τώ ν μνημονευόντων τά  ονόματα ά λ λ η -  
λοδιαοοχων γενεών εύπορων γεωργών, τώ ν όποιων 
οι απογονοι καλλιεργούσιν ε τ ι τούς αυτούς άγρού; 
καί γονατίζουσι πρά τού αυτού θυσιαστηρίου.

Η οικία τού ίερέως, άκανόνιστον καί περίεργον 
κτίριον, έν μέρει άπηρχαιωμένον ά λλ  ' έπισκευα- 
σθέν καί μεταρρυθμασθέν κα τά  τήν καλα ισθη
σίαν οιαφόρων γενεών καί κατόχων. Ή  ατρα
πός ή  άγουσα έκ τού νάρθηκος διά μέσου τερ
πνών άγρών κα ί κατά  μήκος σκιερών φρακτών 
εί; τό γειτνιαζον χωρίον μετά  τώ ν σεβαστών οί- 
κισκων, του οημ,οσίου περιπάτου τού σκιαζομ.έ 
νου ύπό δένδρων, ύπό τά  όποια οί προπάτορες 
τής παρούση; γενεάς διεσκέδαζον. Τά άρχαϊον 
οικογενειακόν μέγαρον, ΐστάμενον άποκεχωρι- 
σμενον έν τώ  μέσω μικρού αγροτικού κτήματος, 
άλλ έπιβλέπον μετά  προστατευτικού ΰφους τήν ; 
περικυκλούσαν αύτό τοποθεσίαν, π ά ντα  τα ύ τα  
τά  κοινά χαρακτηριστικά τώ ν εξοχών τής Α γ 
γλ ίας μαρτυρούσι την ήρεμον κα ί βεβαίαν άσφά- 
λειαν, την κληρονομικήν μετάδοσιν έγχωρίων 
αρετών κα ι την προς τό πάτριον έδαφος ά γ ά -  
πην, ά τ ινα  συγκινητικώς συνηγορούσιν ύπέρ τού 
ηθικού χαρακτήρος τών κατοίκων.

Τερπνότατον κατά  τήν πρωίαν τής Κυριακής, 
ότε ό κώοων έκπέμπει τήν σοβαράν μ,ελω'ίαν 
του άνά τού; ήρεμους άγροϋς, είνε τό θέαμ.α χω 
ρικών ένδεδυμένων τάς έορτασίμους στολά; των 
με τά  έρυθρά καί χαρωπά πρόσωπά των ποοευο- 
μένων βραδέως διά μέσου τών χλοερών ατραπών 
εις την εκκλησίαν. ’Α λλά  πολύ τερπνοτέρα είνε 
ή θέα αυτών τήν έσπέραν συνηγμένων περί τήν 
θυραν καί οίονεί σεμνυνομένων διά τάς ταπεινά ;

τας όποιας οιά τώ ν ίδιων χειρών έπλασαν περί 
έαυτούς.

Το ήδύ τούτο συναίσθημα τού ότι εύρίσκονται 
έ< τώ  οικω τω ν, ή ήρεμος αΰτη  άφοσίωσις πρός 
τήν γενέθλιον χώραν είνε, κ α τ ’ εμέ, ή  πηγή  
τής σταθερότητος τώ ν άρετών καί τής άγνότη- 
τος τών ηδονών, α ϊτινες, ώς επί τό πλεϊστον, 
χαοακτηρίζουσι τον Αγγλον χωρικόν.

[Washington Irving].

Τ Α  Δ Υ Ο  Δ Α Κ Ρ Υ Α

Ά π ο  τή γή δνό δάκρυα, ρευστά μαργαριτάρια, 
άνέδηααν ν.' έστάλαξαν τον Πλάστου τά ποδάρια.

Κ ’ είπε τό ένα τρε’μοντας εμπρός ’ς τό θείο θρόνο : 
«'Ε μένα μ* έβγαλ' ή καρδιά γιά τό δι/.ό της πόνο.»

Κι ό Πλάστηςτ'άπσχρίθηχεν : «Ού'ιε στιγμή μή -/άνης, 
σύρε νά γείνης βάλσαμι τόν πόνο της νάγιάνης.»

Κ είπε τό αλλο τρέμοντας εμπρός ’ς τό θείο θρόνο: 
«Ε μένα  μ ’ έδγαλ’ ή καρδιά γιά κάποιον ξένο πόνο.»

Κ ί 6 Πλάστης τ ' άποκρίθηκεν: «Έ σύ μαζή μου μείνε, 
τής ευσπλαγχνίας τά δάκρυα δικά μου δάκρυα είνε η

ΙαΛΝΝΜΣ ΠοΛΕΜΗΣ

Τ Α  Δ Α Κ Ρ Υ Α

Η παραγωγό; ούναμις τώ ν δακρύων είνε ή 
λύπη . 'Α λλά πώς άπέβησαν τα ύ τα  σημεΐον λύ 
πης ; η άπλοϋστερον, ό ιατ ί λ.υπούμενοι κλαίομεν 
καί ο έν γελώ μ εν; Εκάστη φυσική έκδήλωσις 
τών α ισθημάτω ν έχει τήν άρχήν αύτής άπό τών 
πρώτων εντυπώσεων τού άρτιγεννήτου βρέφους, 
άπό α ιτίω ν καθαρώς τότε φυσιολογικών. Α ΰτα ι 
α ί εντυπώσεις ουσαι γενικαί, ώς έκεΐναι τού 
θάλπους καί του ψύχους, ή α ί τής ηδονής καί 
λύπης, εκφράζονται όμοίως παρ' άπασι τοϊς 
λχοϊς. 'Εξηγούμαι σαφέστερον. Τό βρέφος έρχό- 
μενον εί; τό φώ; δέχεται πολύ ζωηρά; εντυπώ
σεις εύαρέστους, ώς καί δυσαρέστου;· άμφότεραι 
συνοδεύονται ύπό τινω ν κινήσεων ή καί έκκρίσιων, 
αϊτινες διά τής συνήθειας καί τού συνδυασμού 
τώ ν παραστάσεων παραμ.ένουσι καθ ’ άπασαν τήν  
ζωήν συνοδοί αχώριστοι τής το ιαύτης ή το ιαύ- 
της ψυχικής καταστασεως.

Προ τού νά  προχωρήσωμ.εν εις τάς πρώ τα; 
εντυπώσει; καί τ ά ;  άναλόγους πρός αύτάς κινή
σεις, άνάγκη νά εϊπωμεν δύο λέξεις περί τών 
δακρυικών οργάνων, πρός εύκολωτέραν κ α τα -  
νόησιν τού θέματος.

Οί οακρυογόνοι άδένες, δύο τόν άριθμ.όν, ών ό 
εις ό>ς αμ.ύγοαλον, ό οε μ.ικρότερος, κεΐντα ι έν 
τώ  οακρυϊκώ βόθρω τού μ.ετωπιαίου όστού.
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ανέσεις καί τάς διακοσμήσεις τών οίκ.ίσκων τω ν,

Ε Θ Ν Ι Κ Η  Α Γ Ω Γ Η 1?Ι

'Εντεύθεν τά  δάκρυα φέρονται διά τώ ν εκφο
ρητικών πόρων εις τό δακρυικόν λημνίον, οΰ- 
τινος ύπερπλημμυρούντος, χέονται κατά  του 
προσώπου, εί δέ μή, ύγραίνουσι καί καθαίρουσι 
αόνον τόν οφθαλμόν.Έ κ τού λημνίου ρέουτι πρός 
τόν δακρυοδόχον άσκόν, ε’νθα συλλέγοντα ι. Έκ 
τούτου δέ πηγάζει ό £κνοδακρυϊκός πόρος, έκβάλ
λων εις τού; ^ώθωνας, "να φυλασση ύγράν την 
μεμβοάναν αυτώ ν, όπως δέχηται κάλλιο ν τάς 
ευωδίας ή  προφυλάσση άπό τώ ν λ ίαν διεισουτι- 
κών. Έπανερχόμεθα νύν εις τάς πρώτας έντυ- 
πώσεις τού βρέφους. Ή πρώτη το ιαύτη  εινε 
δυσάρεστος· ό ψυχρός κα ί ξηρός άτμοσφαιρικός 
άήρ προσβάλλει δυσαρέστω; τό νήπιον, το προ 
ολίγου άνενόχλητον κολυμβών έν τώ  ύγρώ καί 
θερμώ άμνίω τής μητρική; λεκάνης. Η ο ια -  
φορά τής θερμ-οκρασίας είναι μεγάλη καί οη 
άπότομος. Έκ τής ψύξεως συστέλλονται πάντα  
τά  μέλη τού σώματος- συστελλόμενων οέ τών 
δακρυογόνων άδένων, τό περιεχόμ.ενον ύγρον έκ- 
κρίνεταε διά τών έκφορητικών πόρων εις το οα- 
κρυϊκόν λ η μ ν ίο ν  ύπερπληρούται τούτο κα ί κα -  
ταρδεύει τ ά ;  παρειάς διά τών πλημμυρούντων 
δακρύων· άλλά  καί διά τού ρινοδακρυϊκού πόρου 
είσρεουσιν εις τούς ^ώθωνας καί πληροϋσιν αυ
τούς. Οΰτω λοιπόν ή πρώτη δυσάρεστος έντύ- 
πωσις παρακολουθεΐται δι' άφθονου ^εύσεως οα-  
κρύων.Συνδυάζεται εις τό έξής δάκρυον κα ί λύπη . 
καί όπου α ΰτη  παρουσιάζεται, ιδού καί έκεϊνο 
σύντροφος αυτής.

Καί όταν προσέτι ισχυρά μύρα, λ ίαν οιεισδυ- 
τικά , έρεθίζωσι τό ευαίσθητου άκρον τού ρινο- 
δακρυϊκού πόρου, ό δακρυοδόχος άσκός συστέλ
λετα ι καί τό ύγρόν δ ιαχέεται εις τού; ^ώθωνας 
καί τούς οφθαλμούς. Τούτο ελέγχει τις εύχερώς 
όσφραινόμ.ενος μύρου δυνατού' ότι οέ κα ί ή ρίς 
πληρούται δακρύων, είναι γ νω σ τό ν  οί κλαίον- 
τες άπομάσσουσι διηνεκώς τα ύτη ν  καί ό ά ναγ ι-  
γνώσκων συγκινητικά ; σελίδας α ισθάνεται έπ ι 
ση; κατερχόμενον ύγρόν έκ τών ρωθώνων · όμοίως 
ό περιπατών έν ξηρά κα ί ψυχρά άτμ.οσφαίρα. Κ αί 
κτύπημα δ ’ έπί τής £ινός προκαλεϊ την εκκρισιν 
τών δακρύων καί ό δυσπιστών πειραθήτω έφ ’ 
έαυτού.

Τό ζητούν τροφήν ή θλιβόμενον παιδίον έκφε- 
ρει οξείας κραυγάς, ώ ; τά  νεογνά πολλών ζώων 
εϊτε διά νά καλέσωσιν εις βοήθειαν τού; γονείς, 
εϊτε διότι α ύτα ι α ί κραυγαί είσιν α ύτα ί κ α θ ' 
έαυτάς άνακουφιστικαί. Έ κ τής παοατάσεω : 
τών κραυγών τούτων προκύπτει άναποφευκτω; 
ή διάτασις τώ ν αϊμοσφαιρικών άγγείων τού 
οφθαλμού, ή  συστολή τών περί αυτόν μ.υών καί 
τών δακρυογόνων άδένων, ή εκκρισις τώ ν οα- 
κρύων.

Ά λ λ  ’ έν -ή  πρώτα) περιόδω τού βίου κλαίει 
άνευ δακρύων, λέγουσί τινες. “Ισως οιότι οεν

ε”χουσιν έτ ι άναπτυχθή επαρκώ; τά  δακρ. α γ 
γε ία . Τό δάκρυ χέειν έπ ιγίγνετα ι τέλειον κ α τ ’ 
άπομίμησιν κα ί κ ατά  συνήθειαν. Έν ώρίμω η λ ι
κ ία  κοπάζει παρά τ φ  άνδρι, άφθονεϊ δέ παρά 
τή  γυνα ικ ί, ήν συγκατατίθετα ι ό κόσμος νά  π ί
στευα) μάλλον εύαίσθητον κα ί εχουσαν άρα δ ι
καίωμα νά δα.κρύοι. Ό  ’Αριστοτέλης λεγει' 
ο γυνή άνδρός έλεημονέστερον κα ί άρίδακρυ μ.άλ- 
λον»· ό δέ Σοφοκλής «κάρτα τοι φιλοίκτιστον 
ή γυνή»· κα ί ό Ιίλούταρχος «γυναίκες άνδρών 
Φίλοπενθέστεραι». Ά λ λ  ’ ό άνηρ θεωρεί ευτελες 
νά κλα ίη  έπί φυσικαϊς λύπαις, προσπαθεί δέ 
ν ’ άποφύγη τούτο κ α ί έπί ήθικαϊς. Έ ν τή  προ- 
βεβηκυία ηλ ικ ία  τά  δάκρυα ^εουσιν ευκολωτε- 
ρον τούτο άποδοτέον εις τήν ύπό τού γήρως έξα- 
σθένησιν τών μυών κα ί τής θελήσεως.

*

Κ α τά  τά  ε'ιρημ.ένα τά  δάκρυα είναι αποτέλε
σμα καί συγχρόνως παρηγοριά λύπης. Τήν άνα- 
κουφιστικήν δ' αυτών ιδ ιότητα  δέν άρνεΐται ούό' 
αυτός ό Δαρβϊνος, οστις, Ιρμηνεύων τήν ε'κκρι- 
σιν αυτών ώ ; διαδοχικήν σειράν μυϊκών κινή
σεων, επιφέρει· «ούδέν ήττον τούτο ποσώς δέν 
άναιρεΐ τό γεγονός ότι ή χύσις τώ ν δακρύων 
ανακουφίζει τήν λύπην».

Ή  λύπη μεταρσιούσα τάς επιθυμίας τής ψυ
χής κινεί αυτήν έπί τ ά  ίχνη  τού παρελθόντος, 
αποκαλύπτει λησμονηθείσας π ληγάς, σβέννυσι 
τήν φλόγα τής φιλοδοξίας κα ί τής φ ιλα υτ ία ς , 
γ ίνετα ι α ίτ ια  νά αίσθανώμεθα τήν έσωτερικήν 
καί σωτήριον τύψιν τής συνειδήσεως, παρέχει 
ήμϊν τήν ευτυχίαν τής μετάνοιας, τό θάρρος 
κα ί τήν ίσχύν τώ ν σοβαρών αποφάσεων έν τα ϊς  
θλιβερκΐς μεταβολαϊ; τού βίου ! Ή λύπη μ.ε- 
τριάζουσα τήν τρ αχ ύτη τα  τή ; καρδίας, έξυψοϊ 
αυτήν μέχρι εύσπλαγχνίας κα ί ά γάπ η ;' ή λύπη  
μεταφέρει τήν ψυχήν έπί τώ ν πτερύγων έλπίοος 
αθανάτου, μέχρι τή ; θεας τού ύψίστου καλού, 
μ.έχρι τώ ν ηδονών τής πίστεως, κα ί λαμπρύνει 
αυτήν έν τώ  βασιλείω  τού άπειρου, ένθα το παν 
όμιλεί περί Εκείνου, οστις τό πάν κινεί. Η λύπη  
καθαίρει, τελειοποιεί, έξυψοϊ, εξευγενίζει το 
πνεύσ.α κα ί δωρείται αύτώ  τήν μάλλον ευχάρι- 
στον μέθην τής ζωής, τήν μάλλον ύψηλην — 
τήν ηδονήν τώ ν δακρύων. ( ίωσήςρ Π ιρ ν ό τ τ α ς ) .

Δέν ύπάρχει ανθρώπινη συμφορά μη έχουσα 
τήν γλυκ υτάτην παρηγοριάν 'τών δακρύων. Δέν 
ύπάρχει πράγμά τ ι  έπί τή ;  γής ταύτη ς, όπερ νά  
μή έβράχη ύπ ’ αυτώ ν. Κ α ί ό Ηεργίλιος λεγει 
« β υ η ΐ  ΐά θ Γ γ π ια ο  γθγιιπι ! » «Τό πάν κλα ίει 
έδώ κάτω , αναφωνεί έτερος ποιητής, κα ί ή φύσις 
•χύνει δάκρυα διά τάς δυστυχίας τώ ν οημιουργη- 
μ.άτων διά τώ ν δρόσων τού ουρανού»' όστις εχει 
εύγενή καρδίαν, όστις έχει αϊσθησιν του καλού 
καί τού δικαίου, είναι· αδύνατον νά  μη κλαία),
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διότι τά  δάκρυα είναι τα  διαυγή νά μ ατα , έν οίς 
κατοπτρίζετα ι ή  α ίγλη  τής ψυχής. «Θά ήτο 
εύκολώτερον νά στα μ α τή ση ; τον ρούν του Εύ- 
φράτου, λέγει 6 Βύρων, παρά Ιν δάκρυ πιστής 
καί τρυφερά; καρδίας». «Δυστυχής, λέγει άλλος 
ποιητής, εις οΰτινος τούς οφθαλμούς δεν μαρ
μαίρει σταγώ ν οακρύου" ούτος δεν έχει καρδίαν».

Κ λα ίε ι το παιδίον, καί τδ δάκρυ του εκείνο 
δεν πρέπει νά περιφρονηθή, διότι είναι τεκμή- 
ριον λύπης τινός, την όποιαν δεν δύναται κ α τ ’ 
άλλον τρόπον νά  έκφράση" τό δάκρυ του είνε 
λέξις τής ψυχής, ή  φωνή τού αισθήματος. Κ λαίει 
δ έρών είτε διότι έπροδόθη, είτε διότι δεν δύναται 
νά φθάση εις άπόκτησιν τού φιλουμένου προσώ
που. Ν αί, δ έρως, ή  δύναμις α ΰτη  τω ν δυνά
μεων, ή  θεότης ή ή αίωνία λογική, δ έμφυτος 
πόθος ή τής φύσεοις ή  ψυχή, ή άνεξάντλητος  
πηγή πάσης ύπάρξεως ή τό σπέρμα τής αίω - 
νιότητος, ή θεία α ΰτη  φλόξ ή  συντήκουσα τάς 
τραχείας ψυχάς δι ’ ήδείας θερμότητος, ώς ώρισαν 
αύτόν φιλόσοφοι κα ί πο ιητα ί, δεν δύναται νά  
έχη ΰπόστασιν άνευ δακρύων διότι τα ϋ τα  είναι 
ή γνήσ ια  άπόδειξις ειλικρινούς κα ί καθαρά; αγά 
πης. Κ λαίει ή αθώα παρθένος, καί τά  δάκρυά 
τη ς, λέγει δ Π ανάντης, είναι ή διαυγής π ηγή, 
έν ή  αντα να κ λά τα ι άδολος ψυχή, είναι α ΐ κρυ
στα λλ ικ ά ! σταγόνες, έν αίς άκτινοβολ.εϊ ή  άκτίς  
τής άρετής. Τό πρόσωπόν της λαμβάνει έκφρασιν 
παραδείσιον, δπεο κ α τα κ τά τα ι καθ' δλοκληρίαν 
τήν καρδίαν. “Ύφος ειρήνης καί έρωτος διαχέε- 
τα ι εις το πρόσωπον αυτής καί οί οφθαλμοί της 
σπείρουσιν άδάμαντας" « όταν άνα λύη τα ι εις 
δάκρυα, είναι κα τά  τό ήμισυ ώραιοτέρα», α να 
φωνεί δ Λαφονταΐνος.

θ ά  ήτο αφελής έρώτησις πρός τούς άναγνώ - 
στας μου, έάν ε'κλαυσάν ποτέ- χωρίς νά  ύπο- 
λογίσωμεν τά  άνευ συνειδήσεως δάκρυα τής π α ι
δικής ηλικ ίας, δι ’ ών προϊόντος τού χρόνου έζή- 
τησαν τήν έκπλήρωσιν άπαιτήσεώ ς τίνος, ούδείς, 
νομίζω, υπάρχει οστις νά μή έχυσε ποτε δάκρυα 
έπανορθωτικά, δάκρυα μεταμελείας, έξ εκείνων 
ά τ ινα  έξαλείφουσι τήν κηλΐδα τού αμαρτήματος 
καί παρέχουσι τή  ψυχή τό γλυκύ βάλσαμον τής 
συγγνώμης καί παρηγοριάς. Τοιούτον βάλσαμον 
ήσθάνθη δ Απόστολος Πέτρος οτε, μετανοήσας 
διότι ήρνήθη τρις τον Χριστόν παρά τήν πομ
πώδη ύπόσχεσίν του ότι καί ενς τον θάνατον θά 
τον άκολουθήση, έζήλθεν εις έρημον τόπον καί 
ε’κλαυσε πικρώς.

’Ολίγοι δμως ηϋτύχησαν, άφ ’ οΰ έπιον ποτή
ρια λύπης, απογοητευμένοι έκ τω ν βιωτικών 
άγώνων, ψευσθέντες εις τάς έλπίδας τω ν, πολλά 
ύποστάντες δυστυχήματα, κλυδωνισθέντες έν τώ  
πελάγει τω ν περιπετειών, μωλωπισθέντες εις 
βράχους άφιλοξένους, ολίγοι ηϋτύχησαν κ α τά 
κοποι κα ί σχεδόν άπέλπιδες νά κλίνωσι τήν κε

φαλήν εις τό μητρικόν στήθος, εις τό στήθος 
οπερ ποτέ δέν μ ετα β ά λλετα ι, εις τό στήθος οπερ 
έγκλείει άγ ίαν καρδίαν, καί νά αίσθανθώσι τήν 
άρρητον ηδονήν τής άναμίξεως τω ν δακρύων 
αυτώ ν μ ετά  τώ ν μητρικών ! Τις θ ’ άντήλλασσε  
τά  οάκρυα τα ύ τα  ά ντ ί τού κόσμου όλου ; Τό 
πάν δύνασαι νά  έλπ ίζης, έν δσω έχεις ε”τ ι  τήν 
μητέρα σου- τά  δάκρυά της συγκινούσι κα ί τον 
Θεόν αύτόν καί θά σ ’ έλεήση.

Ή Ά δ α ,  θυγάτηρ τής Εΰας, άφ ’ οΰ μάτην  
μετεχειρίσθη τά  βότανα κα ί τά  νάμ ατα  τών 
ρυακίων κα ί τούς καρπούς διά νά θεραπεύση τόν 
άσθενούντα μικρόν της Έ νώχ, άπεφάσισε νά 
μεταβή πρός τόν θεόν καί ίκετεύση τήν άνάρ- 
ρωσιν τού φ ιλτάτου τέκνου.

— Προς τον θεον θά ύπάγης, παρετήρησεν 
ή Εύα, πρός τόν άνεξίλαστον θεόν, δστις μάς 
κατηράσθη ;

—  Κατηράσθη τήν γυνα ίκα , δχι τήν μητέρα, 
άπήντησεν ή Ά δ α ,  δ θεός ευλογεί τήν μητέρα.

Κ α ί δ θεός έλυπήθη όντως τήν δυστυχή καί 
δ Έ νώχ ανέκτησε τήν ύγίειαν.

Δ ύνασαι νά  άμφιβάλλης περί τώ ν δακρύων 
οΐουόήποτε, άλλ  ’ όχι καί περί τώ ν ιερών δακρύων 
τής μητρός. Ό τα ν  τό τέκνον σιωπρέ κατηφές, 
ή μήτηρ κλαίει" σπαράσσεται, όταν εκείνο όα- 
κρύη. Ά γ γ ελο ς  φύλαξ τού υιού, μ ίαν καί μόνην 
αισθάνεται ευτυχίαν καί χαράν, τήν χαράν καί 
ευτυχίαν τού υιού. «Γνωρίζετε, λέγει δ Ούγκώ, 
τ ί θά εϊπη μήτηρ ; Είς άγγελος έδώ κάτω , δστις 
σάς προφυλάσσει, δστις σάς μανθάνει νά  δμι- 
λή τε , νά  γελά τε , ν ’ άγαπ ά τε  ! θερμαίνει τούς 
δακτύλους σας είς τάς χεΐράς τη ς, τό σώμά σας 
είς τά  γόνατά της, τάς ψυχάς σας είς τήν καρ
δίαν τη ; ! Σάς δίδει τό γ ά λ α  τη ς, δταν είσθε 
μικρά, τόν άρτον της δταν μεγαλώ σητε, καί 
τήν ζωήν τη ς πάντοτε ! Πρός ήν λέγετε — 
μητέρα μου ! —  καί ή δποία σάς λέγει — παιδί 
μου — μέ τόνον θειον . . . ».

Συγκρίνατε τά  κατωτέρω δάκρυα^τής μητρός 
καί εϊπατέ μοι αν γ ίνω ντα ι ά λ λ α  δμοια. Δ ιη
γ ε ίτα ι δ ποιητής ’Ρ ισπαίν.

Έ ν α  παιδί, μοναχοπαίδι άγδρι, 
αγαπησε μιάς μάγισσας την κόρη.

— Λεν άγαπώ εγώ, τον λέγει, παιδιά, 
μ" άν θέλης νά σου δώσω τό φιλί μου, 
της μάννα; σου νά φέρης τήν καρδιά 
νά ρίξω νά τήν φάη το σκυλί μου.
Τρέχει ό νιός τή μάννα του σκοτώνει 
καί τήν καρδιά τραβά καί ξεριζώνει 
καί τρέχει νά τήν πάν]· μά σκοντάφτει 
καί πέφτει ό νιός καταχαμα μέ δαύτη 
Κυλάει ό γυιό; καί ή καρδιά κυλάει 
καί τήν ακούει νά κλαίη καί νά μιλάη.
Μιλάει ή μάννα στο παιδί καί λέει"

—  Έ χτύπησες, άγόρι μου; καί κλαίει.

Προκειμένου δέ περί δακρύων μητρός, τις δύ- 
να τα ι νά λησμονήση τήν δυστυχή Έ κάβην ; 
Βλέπουσα τόν φιλότιμον "Εκτορα άναμένοντα
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γενναίως τήν μανιώδη δρμήν τού Ά χ ιλλέω ς  καί 
τόν όλεθρον φοβουμένη

ο Όδύρετο δάκρυ χέουσα 
» κόλπον άνιεμένη, έτέρηφι δέ μαζόν άνέσχεν 
ο καί μιν δάκρυ χέουσα επεα πτερόεντα προσηυδα.
» —1Έ χ-ορ, τέκνον έμόν, τάδε τ - αϊδεο καί μ ' έλέησον».

Κ αί δταν νεκρόν πλέον είδε τόν ήρωα υιόν
Μήτηρ τίλλε κόμην, κώκ,υσε δέ μάλα μέγα 
ώμωξε δ ' ελεεινά πατήρ φίλος.

Κ α ί ή  Πηνελόπη δέ μαθούσα δτι άπεδήμησεν 
δ Τηλέμαχος άνελύθη είς δάκρυα" « τώ  δέ οί 
όσσε δακρυόθι πλήσθεν, θαλερή δέ οί έσχετο 
φωνή ». _

’Α λλά  τίνος οί οφθαλμοί δέν πληρούνται δα
κρύων έπί το ΐ; γοερ;ΐς θρήνοις τής ’Ανδρομάχης; 
Αΰτη είναι παρ ’ Όμήρω δ τύπος τής συζυγική; 
καί τή ; μητρικής άγάπης. ’Αμίμητος είναι ή 
σκηνή τού αποχαιρετισμού, πλήρεις πάθους και 
οδύνης α ί πρός τρν "Εκτορα παρακλήσεις ν ' άπό- 
σχη τού άγώ/ος, ΐνα  μή κα ταλ ίπ η  αυτήν καί 
τόν Ά σ τυά να κ τα  έν τώ  πελάγει τής χηρείας, 
έν τώ  ζόφω τής όρφανίας ! θαυμάσ ιου, ανυπέρ
βλητον, εκείνο τό «όακουόεν γελά σα σ α » , μ εθ ’ οΰ 
έδέχθη έκ τών χειρών τού συζύγου τόν μικρόν 
παΐδα είς τάς άγκάλας της. Βλέπουσα οέ τόν 
νεκρόν τού "Εκτορος δεδεμένον είς τό άρμα του 
Ά χιλλέω ς απαρηγόρητος θρηνεί καί ολοφύρεται 
τόν ορφανόν άπομένοντα υιόν, ourtvo; τάς μ ελ -  
λούσας συμφοράς περιγράφει μετά  φρικτού ά λ 
γους. Διότι κα ί αν άποφύγη, λέγει, τον πολυ- 
δακρυν πόλεμον τών Α χ α ιώ ν

Λίεί σοι τούτω γε πόνο; καί κήδε’ οπίσσω 
έσσοντ'· αλλοί γάρ οί άπουρίσσουσιν άρουρα;· 
ήμαρ δ* ορφανικόν παναφήλικα παΐδα τιθησιν' 
πάντα δ" ύπεμνήμυκε. δεδάκρυνται "δέ παρειαΐ' 
δευόμενο; δέ τ* άνεισι πάϊς ές πατρό; εταίρους, 
άλλον μέν χλα ίνη ; έρύων, άλλον δέ χιτώνος.
Τών δ1 έλεησάντων κοτύλην τις τυτΟόν έπέσχεν. 
χείλ ια  μέν τ ’ έδίην1, ΰπιρώην δ" ούκ έδιηνεν 
Τόν δέ καί αμφιθαλή; έκ δαιτύο; έστυφέλιξεν 
χεοσίν πεπληγόις καί όνειδίοισιν ένίσσων" 
ερρ’ ούτως· ού σό; γε πατήρ μεταδαίνυται ήμΐν 
Λακρυόεις δέ τ ' ϊνε ισ ι πάΐς είς μητέρα χ.ήρην. . .

Μεταβαίνομεν ήδη είς τήν ’Ανδρομάχη-/ του 
Εύριπίδου.

Α ιχμάλωτος ή  ’Ανδρομάχη θρηνεί άπαρηγό- 
ρητα μανθάνουσα δτι οί Α χ α ιο ί κατεδίκασαν 
είς θάνατον τόν υιόν της Ά σ τυά να κ τα . «Πόσον 
βαθεια καί παθητική  ή οδύνη της άναφωνούση,

ώ  φίλτατ", ώ  περισσά τιμηθείς τέκνον 
θανεΐ πρός έχθρών, μητέρ' άΟλ·αν λιπών" 
ή τοΰ πατρός δέ σ ' ευγένεια άπώλεσεν, 
ή τοΐσιν αλλοις γίγνεται σωτηρία».

Ά ναμ ιμνήσκετα ι τώ ν έαυτής γάμω ν. ο ίτι-ε; 
προωρίζοντο νά  τέξωσιν ούχί σφαγείο-/ τα ϊς Ε λ -  
ληνίσ ιν, ά λλά  βασιλέα τή ;  Ά σ ία ς .

7β  πα ΐ, δακρύει;-; αίσθάνει σέθων ; 
τ ί μου δέδραξαι χερσί κ* άντέ/ιι πέπλων ; 
νεοσσό; ώσεί πτέρυγας είσπιπτων εμαςρ 
ούκ εΤσιν Έ κ τω ρ , κλεινόν άρπάσα; δόρυ, 
γης έςανελβών, σοι φέρων σωτηρίαν.

Ώ  νέον ύπαγκάλισμα μητρί φίλτατον, 
ώ  χρωτός ήδυ_ πνεύμα. . .
Νύν, οϋποτ' αύΟις, μητέρα άσπάζου σέβεν, 
ποόσπιτνε τήν τεκοϋσαν, άμφί δ’_ ώλένας 

Έ λ ισ σ ' έμοίς νιότοισι καί στόμ' ίρμοσον.
Ώ  ¡Ίάρβαρ' έξευρόντε; "Ελληνες κακά,
Τ ί τόνδε παΐδα κτείνετ’ ούδέν α ϊτ ιο ν ;

(Είρ. Τρωικό, 735) .

Κ αί έν άλλοι τραγωδία, τή  Ανδρομάχη δ 
Ευριπίδης παρ ιστά  τήν ήρωίδα λέγουσαν,

Ε ίς παΐς όδ' ήν μοι λοιπός οφθαλμός £ίου.

κα ί άλλαχού
Πάσι δ' άνύρώποι; άρ' ήν ψυχή τέκνα.

Τ οιαύτη ή ψυχή τής μητρός. Ά π ε ιρ α  είναι 
καί παρ ’ αύτοΐς ε"τι τοϊς ζώοις τά  παραδείγματα  
τής άφοσιώσεως καί θυσίας τής μητρός. ΙΙάσαι 
α ί φιλολογίαι εΰμοιρούσι τοιούτων σκηνών, άλλ  
άνυπέρβλητος πάντοτε κα τά  τό άγνον κάλλος 
ή 'Ελληνική.

Τά π α ρ ’ Όμήρω δάκρυα, ώκεανός, ώς λέγει 
δ κ. X . Παπαμάρκου, δστις μετά  πολλής φιλο- 
πονίας κατέλεξε τά  σχετικά χωρία έν τώ  Β’ 
τόμω τώ ν « Α ναγνω στικώ ν βιβλίων τώ ν μικρών 
Έ λληνοπαίόων» σεξ. ’Εκ τών δακρύων τών 

ηρώων έγένετο ή παροιμία «άεί δ ’ άριδάκρυες 
άνέρες έσθλοί».

Ό  Ά χ ιλλεύς  άκούσας τόν θάνατον του
Πατρόκλου

εοτενε κυδάλιμον κήρ"
—· σμερδαλέον δ ωμιοξεν 
— δάκρυα θερμά χέων.

Ή  δέ μήτηρ αυτού θ έ τ ις  
Εύρε ΓΤατρόκλω περικείμενον δν φίλον υιόν 
χλαίοντα λιγέως.

«θρήνοι κα ί οίμωγαί, γράφει δ προμνησθείς 
συγγραφεύς, καί κοπετοί κα ί ποταμοί δακρύων 
έπί τώ  θκνάτω  τού γενναίου άνδρος και πιστο- 
τάτου φίλου Πατρόκλ,ου. Ό  Ά χ ιλλεύ ς  κλα ίει 
λιγέως. Ή  θ έ τ ις  κωκύει κα ί ολοφύρεται" οί 
εταίροι μύρονται" δ Ά ντίλοχος οδύρεται οάκρυα 
λείβων. Οί Μυρμιδόνες κλαίουσι γοερώ τατα καί 
άναστενάζουσι βαθύτατα" α ί ύπηρέτριαι έν βα -  
θυτάτη  λύπη κλαίουσι μεγάλη τή  φωνή και 
πλήττουσι τά  στήθη».

Τά ’Ομηρικά δάκρυα καί οί θρήνοι τώ  νεκρώ 
είσιν άπαράλλακτα  μέ τά  Λ ακωνικά μυρολόγια 
περί ών άλλοτε.

Τ υγχάνει γνωστόν δτι κα ί ή ζωηρά χαρά προ- 
καλεΐ άφθονα δάκρυα, ώς ή λύπη . Ό ντω ς δέν 
σπανίζουσι παραδείγματα, καθ' ά πατήρ και 
υιός, μ ετά  μακρόν χωρισμόν έπαναβλέποντες 
άλλήλους, έκρήγνυνται είς χειμάρρου; δακρύων 
καί άκατασχέτους στεναγμούς, τοσούτω μ ά λ
λον, δσον ανέλπιστος είναι ή συνάντησες αυτώ ν.
'Ε ξηγείτα ι τούτο έκ τού δτι πάν ζωηρόν α ί
σθημα προκαλεί συσπασμόν τώ ν όακρυογόνων



124 Ε Θ Ν Ι Κ Η Α Γ Ω Γ Η

κοένων. Ά λ λ ’ έπ 1 ίσης πιθανή φα ίνετα ι καί ή 
ψυχολογική ερμηνεία τής τοιαύτης τώ ν δακρύων 
έκκρίσεως- ήτοι καθ ’ ήν στιγμήν έπχναβλέπου- 
σιν άλλήλους πατήρ καί υιός, μ.ία ιδέα πολύ 
λυπηρά, πλάνος διέρχεται τής φαντασίας τω ν, 
ή  Ιδέα τής λύπης, ή·/ θά ϊδοκίμχζον έάν δεν έπα- 
νέβλεπον άλλήλους ! Κ α ί δ θλιβερός ούτος στο
χασμός προκαλεί φυσικώς τά  δάκρυα. Οΰτω κ α θ ’ 
Όμ.ηρον δ Τηλέμαχος άναγνωρίσας τον νεκρόν 
έκ τής μ.ακράς απουσίας θεωρούμ.ενον πατέρα του 
ρ ίπτετα ι εις τά ς  άγκάλας αυτού χέων άφθονα 
δάκρυα. Άμ.φότεροι αισθάνονται άφατον ήδονην 
νά κλαίωσι.

! Ως αρα φωνησα; υιόν χΰοε, κάκ Οζ παρειών 
δάχρυον ηχε χαμάζε.

Ό  δέ Τηλέμαχος
Ά μφιχυθεί; πα τ ίρ ’ εσΟλόν οδύρετο, δάχρυα λείβων 
«•χφοτεροισι δΐ τοΐαιν 6©' Γαερος ώρτο γοοιο 
κλαϊον δέ /ιγέως.

Ό τ ε  οέ έπήλθε πλήρης ή άναγνώρισις τού 
πολυπλάνητος Όδυσσέως ϋπό τής Πηνελόπης, οι 
σύζυγοι ένηγκαλισμένοι ε”χεον τρυφερά δάκρυα 
καί άφθονα-

Λαχρύσααα δ ' επειτ' ίθύ; δράμεν, άμφί δέ /είρα;
δειρίξ β «λ λ ’ Ό δυσηϊ, χάρη δ" έχυαε.
Τ ώ  δ’ ετι μάλλον Οφ’ ίμερον ωρσ: γοοιο.

Άναφέοομεν καί έτερον φιλολογικόν νεώτερον 
έργον περιγράφον έπιτυχώς τά  το ιαύτα  δάκρυα, 
τόν Έρωτόκριτον.

Ή  ‘Αρετή πύρινα χύνει δάκρυα εν τη  ζοφερά 
φυλακή της μανθάνουσα τόν δήθεν θάνατον τού 
Έρωτοκρίτου, ύπέρ ού ήρνήθη τόσας βασιλικάς 

τιμ.άς, πιριεφρόνησε τούς καλλίστους πρίγκιπας 
καί βασανίζετα ι ϋπό άτεγκτου πατρός. Ά λ λ '  ό 
Έρωτόκριτος άποκαλύπτεται καί ή μαύρη λύπη  
μετατρέπετα ι εις φαεινήν χαράν. Τ ά δάκρυα 
ομ,ως κα ί τώρα χέονται.

Τά μάτια τη? ά π ' τή '/αρά, ποτάμι καταιβάζαν 
χαϊ με τά δάχρυα πουβγαινε την πρώτην δεν όμοιάζαν. 
Τά πρώτα βράζαν αάν θερμό; πιχρά φαρμακωμένα 
χαϊ τοϋτα τρέλαν δροαερά γλυχά καί ζα'/αρένια.

"Ηχλαιε, δεν έ*/άρταινε, νά του μιλα τούς πόνου; 
του βάατα διά λόγου του τόοου; καιρού; καί χρόνου; 

Έ χλα ιε  χαί ό Έρωτόχριτο;. . . .

Κ αί όταν οί γονείς τού Έρωτοκρίτου άνελ-  
πίστω ς βλέπωσιν αυτόν εύδαιμονοϋντα, αυτόν 
δν (!>ς άπολωλότα έθρήνουν

Λεν έχει ό κΰρι; κρατημό, μηδ’ ή χανμένη μάννα, 
Τρέχουαι με τά κλάματα, τόν επεριλαμόάναν.

*

Ή ζωηρά άνάμνησις- τω ν μερών, εν οίς δ ιήλ-  
θομεν την παιδικήν ήμών ηλικ ίαν, ή των ευτυ
χών ήμ,ερών, τώ ν άπό πολλοϋ χρόνου άνεπι- 
στρεπτεί πλέον παριλθουσών, υγραίνει συχνάκις 
τούς οφθαλμούς. Κ α ί εν τή περιστάσει τα ύτη

αίσθημα λύπης καταλαμβάνει ήμάς, ή λύπη  
οτι δεν θά έπανέλθωσι πλέον εκείνοι οί χρόνοι, 
τό αίσθημα τής συμπάθειας πρός ήμάς αυτούς. 
Ή συμπάθεια πρός άλλότρια π α θή μ α τα  ακο

λουθείται ΰπό δακρύρροιας. Συνήθως έρμηνεύε- 
τα ι τούτο διά τής ύποθέσεως ότι, όταν βλέπωμεν 
ή αίσθανώμεθα άλλους νά  ύποφέρωσιν, ή  ιδέα 
τής λύπης κυριαρχεί πάσης άλλης εις τρόπον 
ώστε νά ύποφέρωμεν κα ί ήμείς αυτοί. ’Εντεύθεν 
ή  ροή τώ ν δακρύων δέον ομ.ως νά  ληφθή ύπ ’ 
οψιν κ ατά  τ ινα  φυσιολόγον καί ό εσωτερικός δε
σμός ό ε'νών την συμπάθειαν προς την άγάπην· 
οιότι συμπαθοϋμεν φιλουμένω μάλλον ή αδια
φορώ προσώπω.

Ό  γέλως είναι άντίθετος τώ ν δακρύων ώς 
ταυ  τα  πρός τήν λύπην, έχει εκείνος πρός την 
χαράν. Έ φ ’ όσον ούτος παραμ,ένει μέτριος, παρα- 
τηρεϊτα ι ελαφρά τις συστολή τών περί τόν όφθαλ- 
μόν μ υ ώ ν  άλλ ’ δμ.ως, όταν ύπερβάς οριόν τ ι 
άποβή καγχασμός, ακράτητος γέλω ς, τότε ή 
αναπνοή γ ίνετα ι βιαίως, σπασμ.ωδικώς καί τό 
ποόσωπον ξα ίνετα ι διά δακρύων. Το φαινόμενου 
τούτο άπ αντά  παρά πάσαις τα ίς φυλαΐς. Ε ρμη
νεύεται δ ’ έκ τής γενικής άρχής δτι πάσα βιαία  
κα ί επανειλημμένη συστολή τών μ.υών τού προσώ
που εκφέρει συστολήν τώ ν δακρ. άγγείων καί 
την εντεύθεν εκκρισιν.

Δ ιά  τούτο δσάκις ή χρεία καλεϊ τήν παρου
σίαν τώ ν δακρύων, όταν φ. έ. θέλωμεν νά  οεί— 
ξωμ.εν τήν άχρι δακρύων δήθεν συγκίνησιν ήμών, 
νά πιστοποιήσωμ.εν ψευδείς δρκους καί υποσχέ
σεις, ή  νά κλαύσωμεν έπί τώ  θανάτω  φίλου ή 
επί τ ιν ι ά λλη  άλλοτρίκ συμφορά, χωρίς όμως 
άληθώς νά αίσθανώμεθα το ιαύτην διάθεσιν, ποι- 
ούμεν μορφασμούς τ ινας τού προσώπου, συνο- 
φρυούμεν τάς οφρύς, συσπώμ.εν τούς περί τούς 
όφθαλμ.ούς μ.0ς ίνα  έκθλίψωμεν δάκρυα, άμέρι- 
μ.να, φεύ ! πολλάκις τής ήμ-ετέρας εντολής καί 
ίπ ιθυμ ίας. ’Α λλά  κα τά  συνήθειαν κ τά τα ι σύν 
τ φ  χρόνιο καί τό προσόν τούτο- βλέπετε . . . 
Α ί γυναίκες τής Νέας Ζηλανδίας δύνανται νά  
χύνωσι κατά  βούλησιν άφθονα δάκρυα.

ΤΙ συνήθεια ίκσπ ά , ά λλά  καί κωλύει τά  
δάκρυα- ολίγον κ α τ ’ ολίγον κυριαρχεί τ ις  έαυ- 
τού καί τής εαυτού φυσιογνωμίας. Ό μω ς ή  εξα
ναγκαστική προσπάθεια παράγει πολλάκις α ν τ ί
θετα άποτελέσματα. Πχρακαλεί τις πενθούν 
πρόσωπον νά μη κλα ίη  ; τόσω περισσότερον 
τούτο καί κλαίει καί άδυνατεΐ νά συγκρατήση 
τάς τώ ν δακρύων πηγάς. Γηραιός ιατρός μ εγά -  
λης πείρας δ ιηγείτα ι δτι εύρεν εν μ.έσον νά θέση 
τέρμα εις την άδιάκοπον τών δακρύων χύσιν 
τώ ν γυναικών. Νά παρακαλή δηλ. έπανειλημ.- 
μένως αϋτάς κα ί έπιμόνως νά μή καταβάλλω σιν  
ούοεμίαν δύναμιν νά κρατώσι τά  δάκρυα κα ί νά 
βέβαιοί αϋτάς δτι οϋδεμία άνακούφισις καί πα-

Ε Θ Ν Ι Κ Η Α Γ Ω Γ Η

ρηγορία ύπάρχει καλλιτέρα τής μακράς και 
άφθονου χύσεως τών δακρύων.

*

Βεβαιούσιν (δρα Δαρβίνου "Εκφρασιν αισθη
μάτων παρά τ ψ  άνθρώπω κα ί τοϊς ζώοις) ότι δ 
έλέφας έξωτερικεύει τήν εαυτού λύπην διά οα- 
κρύων καί όλολυγμών. Έν τώ  ζωολογικώ κήπω  
τού Λονδίνου (δρα αυτόθι) δ φύλαζ έβεβχίου δτι 
ή  θήλεια έκλαιεν δσάκις έχωρίζετο τού έαυτής 
τέκνου. Ά λ λ ’ οί άνθρωπόμορφοι πίθηκοι δέν 
κλαίουσι, τήν δέ λύπην έκφραζουσι δι όξυτά-  
των κραυγών. Τό γεγονός τούτο ώθησε τόν 
Δαρβίνον νά συμπεράνη οτι τό δάκρυον έν τώ  
άνθρώπω άπέβη συνθήκη καλλιεργηθεϊσα μετά  
τόν χωρισμόν τού άνθρώπου άπό τών ζώων.

Β .  Δ .  Σ κ ο ϊ ρ μ π ο ϊ τ α κ ο γ  

Σχολάβχης
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Η ΕΥΤΥΧΙΑ
[ Κ « ιά  τ ό ν  Λ ο ϋ μ π ο χ ] .

Ή  ευημερία κα ί ή  ευτυχία δέν συνυπάρχουσι 
πάντοτε καί πολλοί τώ ν άνθρώπων εϊνε δυστυ
χείς, ενώ κ α τά  τό φαινόμενο-/ ε’χουσι πάν δ ,τ ι 
ά π α ιτε ϊτα ι δπως εύτυχώσιν. ‘II φύσις ούναται 
νά παράσχη τ ά  π ά ντα  εις τόν εκλεκτόν αυτής, 
άλλά  δέν ούναται κα ί νά  τόν καταστηση  ευ
τυχ ή - τούτο εινε ίδιον έκάστου μέλημα. Α ν
θρωπος, δστις δέν έχει έν έαυτώ τά  στοιχεία 
τής ευτυχίας, δέν θά τά  άνευρη οϋτε εις το 
κάλλος, ούτε εις τήν πο ικ ιλ ίαν, ούτε εις τάς 
τέρψεις καί τά  συμφέροντα τού κοσμου. (ιΔιά 
τούς μέν, λέγει δ Σοπεγχάουερ, δ κόσμ.ος εινε 
έρημος, ούδεμίαν παρέχω·/ τ ίρ ψ ιν - διά τούς ά λ 
λους, πλούσιος, ενδιαφέρων καί πολυθέλγητρος». 
’Εάν σωφρονώμεν, ή  ευτυχία θά έλθη άφ έαυ
τής, άλλά  δέν πρέπει νά τήν παρακολουθώμεν 
μεθ ’ υπερβολικής Οέρμ.ης. Η μεγαλητέρα μ.ας 
χαρά επανέρχεται εις τόν Ά δ η ν , έά /, δπως δ 
Όρφεύς, στραφώμεν ίνα  τήν άτενίσωμεν. Απο
φύγετε τάς ήδονάς καί αΰτα ί θά σάς άκολου- 
θήσουν.

Μή σκέπτου διαρκώς περί του εαυτού σου" 
δέν είσαι σύ μόνος έν τώ  κόσμω.

«Μή έπιζητής τήν εύχαρίστησιν, λέγει δ Ρώ- 
σκιν, ά λ λ ’ έσο πάντοτε έτοιμος νά την δεχθής».

Ή ευθυμία εινε δώρον, τό δποίον μονος δ ά ν 
θρωπος κ έκ τη τα ι. Εινε ζήτημ α  άν τά  ζώα σκέ
π τοντα ι, ά λλά  κ α θ ’ δλα τά  φαινόμενα άγνοούσι 
τόν γέλω τα . « Ή  περισσότερον χαμένη ήμέρα 
εινε εκείνη, κα τά  τήν δποίαν δέν έγέλασέ τ ις» .

Υ πάρχουν άνθρωποι,οίτινες κατατρίβουσι τόν 
χρόνον μεμψιμοιρούντες. Κ α ί εις το·/ παράδεισον

άν έγεννώντο αυτο ί, πάλ.ιν θά ευρισκον κ ά τ ι οιά 
νά παραπονεθώσι. Τουναντίον ϋπαρχουσιν άλλοι, 
οίτινες εινε πανταχού ευτυχείς- δέν βλεπουσιν 
ή κάλλος κα ί στοργήν εις πάν 0 ,τ ι τούς περι
βάλλει.

Ή  εύθυμία εινε άριστον ηθικόν τονωτικόν. 
Ό πω ς δ ήλιος διανοίγει τά  άνθη καί ώριμάζει 
τούς καρπούς, δμοίως ή ίλαρότης, το αίσθημα 
τής έλευθερίας κα ί τής ζωής, άναπτύσσει έντός 
ήμών δλα τά  σπέρματα τής άγαθότητος καί 
πάν δ ,τ ι  κάλλιστον ενυπάρχει.

Ή ίλαρότης εινε καθήκον ήμών πρός τούς 
άλλους. Κ α τά  τ ινα  άρχαιον θρύλον ούναται 
ν * άνδύρτ, τις ^ρυ'ϊοΰν κύτεελλον εχεΐ οττου το &’.>· 
οάνιον τόξον έγγίζει τήν γ η ν  δμοίως ύπάρχου- 
σιν άνθρωποι, τώ ν δποίων τό μειδίαμα, δ ηχος 
τής φωνής, ή  παρουσία μόνη, άρκούσιν ίνα , ώς 
ή ήλ ιακή  άκτίς, μεταβάλω σιν εις χρυσόν πάν 
δ ,τ ι έγγίσωσι.

Ουδέποτε καταβάλλοντα ι άνθρωποι δ ια τη -  
ρούντες τήν ευθυμίαν τω ν. «Κ αρδία  εδχαρις 
εινε διαρκής πανήγυρις διά τούς άλλους κα ί οι 
έαυτήν ».

Τινές φαίνονται πιστεύοντες δτι η ευθυμία 
πηγήν έχει τήν άμεριμνησίαν- καί δμως δεν 
ύπάρχει δεσμός άπαραίτητος μ.εταξύ αυτώ ν.
« Ή  εύθυμία καί τό χαροπον ηθος, λέγει έξο
χος ιατρός, άποτελούντα έν τώ ν μεγίστων ά γα -  
θών τή ς άνθρωπότητος, συνυπάρχουσι πολλάκις 
μετά  τής μάλλον βαθείας σκέψεως κα ί τής μ ά λ
λον τρυφεράς καρδίας, καί μ άλ ιστα  μ.ετά πολύ 
πλείονος χάριτος ή  δταν εύρίσκωνται συνηνωμέ- 
ναι μ ετά  τής έλαφρότητος ή τής τραχύτητος 
ένός άνοήτου».

Τπάρχουσιν άνθρωποι,οίτινες εκ. γενετής κατε-  
δικάσθησαν εις ισόβια καταναγκαστικά  έργα. 
Ά λ λ ά  τούτο δέν έφαρμόζεται εις μόνους τούς 

πτωχούς. Κ α ί οί πλούσιοι εργάζονται σήμερον, 
ενίοτε δ ’ έτ ι έπιπονώτερον. Πόσους μ ά λ ισ τα  
μεταξύ τώ ν άνθρώπων οεν καθιστά  αυτο το 
χρήμα δυστυχείς, κα ί πόσων ή ζωή δέν ευρί
σκει ένεκα τούτου ήσυχίαν κα ί ειρήνην;

Δέν δυνάμεθα ν ’ άποφύγωμεν τήν οδύνην έν 
τώ  κόσμω τοϋτω, ά λλά  δυνάμεθα, έάν θέλωυ.εν, 
νά ύψωθώμ.εν ύπεράνω τα ύτη ς . Δ ιά  νά το κα -  
τορθώσωμεν δέ πρέπει νά κοσμήσωμεν την μ νη -  
μην ήμ,ών διά περικαλλών εικόνων καί ευτυχών 
άναμνήσεων.

Μή μεγαλοποιήτε τά ς  μικρομερίμνας τής 
ζωής, ώστε νά  τά ς  Οεωρήτε ώς μεγάλας δοκι
μασίας. «ΙΊοίαι α ί όδύναι, λέγει δ Κικέρων, α ΐτ ι-  
νες δύνανται νά φανώσι μεγάλα ι εις άνθρωπον 
έχοντα γνώσιν τής αίωνιότητος καί τού μ.εγα- 
λείου τού σύμπαντος ; Κ α ί τ ί  υπάρχει έν τη  
ανθρώπινη γνώσει καί εν τώ  βραχεί διαστημ.ατι 
τού βίου, δπερ ούναται νά θεωρήση μέγα δ σο-


