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b l io th è q u e  U n iv e r s e l le  e l  la  R e v u e  S u i s s e » .

S . τ .  Δ.

H ΑΝΟΡΘΠΣΙΣ Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Έ ν έτει 1 8 9 7  ή Ε λ λ ά ς  ύπέστη μίαν τών 
σοβαρών κρίσεων έξ όσων έπαπειλούσι χώραν 
τινά , τήν σοβαρωτάτην δέ άπό τής ίδρύσεως 
του βασιλείου. ’Αφού έξετέλεσεν έργον έκ τών 
εύγενεστάτων τής ιστορίας της, δραμούσα είς 
βοήθειαν λαοϋ άδελφοϋ, έγκαταλελειμμένου εις 
χ ειρ ας τών δημίων του ϋπό του ανίσχυρου εγωι
σμού τών Μεγάλων Δυνάμεων, διέπραξεν ευθύς 
μετά τα ύ τα  έργον άφρον, άπερισκέπτως προβάσα 
είς’ πόλεμον άπαράσκευον, κακώς διεξαγόμενον, 
όστις εί καί συνέτεινεν εις τήν άποκάλυψιν τής 
εξαίρετου ποιότητάς τινων στοιχείων και εις τήν 
άνάδειξιν θαυμάσιων άοετών, έμελλε πεπρωμένως 
ν ’ άπολήςη εις συμφοράν. Πάντες τότε οί φίλοι 
τής Ε λλάδος διενοήθησαν ότι, επειδή πολλάκις 
αί δοκιμασίαι έχρησίμευσαν ώς μ αθήμ ατα  καί 
είς τούς λαούς καί εις τα  άτομα, ή συμφορά 
αυτή  έμελλε νά χρησιμεύση εις τήν είρημίνην 
χώραν ώς σημείον άφετηρίας νέας ζωής, νά προ- 
καλέση δέ σωτήριον έλεγχον τής συνειδήσεως 
πρός έπανόρθωσιν τών πτα ισμάτω ν τού παρελ
θόντος καί παρασκευήν αίσιωτέρου μέλλοντος. 
Πράγμ,ατι δέ α ί λέξεις ά ν α δ ι ο ρ γ ά ν α β ι ς  και 
ι ι ε τ α ρ ρ ύ δ μ ι β ι ς  κατέστησαν πάγκοινου χρήσεως 
άπό τής επαύριον τώ ν πρώτων ήττώ ν Ιΐαντο ϊα ι 
καί πολυάριθμ.οι μεταρρυθμίσεις ύπεδείχθησαν" 
ά λ λ ’ όμ.ως μέχρι τούδε οΰδεμία σχεδόν αυτών 
άπήνεγκεν άποτελέσματα πλήρη καί οριστικά. 
Τό τοιοΰτον άποβαίνει μέχρι τινός εύεξήγητον, 
όταν άναλογισθώμεν ότι ή περί ειρήνης συνθήκη 
μετά τής Τουρκίας συνωμολήθη τήν 4 Δεκεμ
βρίου 18 9 7 ·  ότι ή Θεσσαλία, κρατούμενη ώς 
ένέχυρον ϋπο τού νικητοϋ, έξεκενώθη μόνον μ,ετά 
τήν καταβολήν τής πολεμ.ικής άποζημιώσεως, 
τουτέστι κ ατά  ’Ιούνιον τοϋ 1898" ότι τότε μόνον 
ά ελληνικός λαός ήδυνήθη ν ’ άρχίση σκεπτόμενος 
περί τής δ ιατάξεω ς τών έσωτεοικών αυτού πραγ
μ ά τω ν  ότι α ί βουλευτικά! έκλογκί ένηργήθησαν 
κατά  Φεβρουάριον τού 18 9 9  και ότι μόλις άπό 
18  μηνών τό παρΟν ύπουργεϊον εϋρηται έν τή  
έξουσίρι. ’Αμφίβολον όμως έαν πάσα·, αί προτα- 
θεΐσαι γ.χι ύποστηριχθείσαι μεταρρυθμίσεις θά 
παραγκγωσι τά  άποτελέσματα όσα προσδοκώσιν

οί ύπέρμαχοι αυτών, ενόσω ή Ε λ λά ς  διατελεί έν 
τή καταστάσει έν ή έπί τού παρόντος εϋρίσκεται.

Ό ποία  τ ις  άκριβώς ή κατάστασις αυτή  ; 
ΙΙοία τά  μέσα δ ι’ ών είνε δυνατή ή μεταβολή ; 
Περί τά  δύο τα ύ τα  ερω τήματα συνεκεντρώθη ή 
προσοχή ήμών κατά  τήν πρόσφατον ημών έπί 
πέντε περίπου μήνας διαμονήν έν Έ λλάδ ι, τά  
πορίσματα δέ τών άτομικών ήμών παρατηρή
σεων καί τώ ν πολλών συνεντεύξεων, άς έπί 
τούτου έσχομεν μετά τών αρμοδίων, προτιθέμεθα 
νά έκθέσωμεν έν τή  παρούση ήμώ ν πραγματεία . 

*
Ό  ξένος, ό μεταβαίνων σήμερον είς Ε λλά δ α  

χάριν βραχείας αυτόθι διαμονής, εκπλήσσεται 
διά τε τήν φιλοξενίαν τού ελληνικού λαού καί 
διά τάς άφθονούσας έν τή  χώρα πολυειδεΐς φ υ-  
σικάς, καλλιτεχνικάς καί άρχαιολογικάς καλλο- 
νάς. "Ισως ένίοτε δυσάρεστον έμποιοϋσιν α ύτφ  
έντύπωσιν άλλόκοτά τ ινα , άήθη καί έκτροπα 
θεωρούμενα έν τα ίς  πολιτισμέναις χώραις, 
άλλά μόλις προσέχει είς α ύτά , διότι τήν προσο
χήν τοϋ μορφωμένου περιηγητού άπορροφά έζ 
άλοκλήρου καί σαγηνεύει ή θέα τώ ν μνημείων 
καί τών ερειπίων τής άρχαιοτητος, ή καί άπλώς 
ή θέα τής ελκυστικής φύσεως. Σ υμβάλλει δ ’ είς 
έπίρρωσιν τών άγαθών του εντυπώσεων καί ή 
συνομιλία μετά τινων έκ τών κατοίκων τής χώ
ρας, διαρκώς ευχαριστημένων καί αίσιοδοξούντων.

Μ ετ’ ού πολύ όμως, όταν θελήση νά μάθη 
τάς συνθήκας τού κοινωνικού, πολιτικού καί ηθι
κού βίου, άρχιζε·, νά εϋρίσκη, τ ις  ότι ό θαυμα
στός φανείς α ύτφ  κατά  τά ς  πρώτας ημέρας 
πίνχξ περιέχει καί σκιάς άσχημιζούσας ύπερμέ- 
τρως ένίοτε τό έργον. Έ ν τή  δευτέρα τα ύτη  
φάσε: διατελεί τό πλεϊστον μέρος τών Ε λλήνω ν. 
Κ α τά  τήν γνώμην τώ ν άπαισιοδόξων τούτων τά  
πάντα  έν Έ λλαδ ι βαίνουσι κατά  κρημνών, πάσα  
δέ περί άναγεννήσεως έλπίς όριστικώς άπώλετο.

Ώ ς συνήθως συμβαίνει, ή άλήθεια πρέπει 
ν ’ άναζητηθή είς τό μέσον τών δύο τούτων 
άκρων. Βεβαίως τά  πράγμ ατα  έν Έ λλαδ ι δέν 
βαίνουσι κατά  π άντα  αισίως καί έπιθυμητώς. 
Ά λ λ ’ ά φ ’ ετέρου άν συγκριθή τό παρόν πρός τό 
παρελθόν, κ α τ ’ άνάγκην θά παραδεχθώμεν ότι 
σημαντικαί πρόοδοι έγένοντο καί θά συμπεοάνω- 
μεν ότι ούδαμώς πρέπει ν ’ άπελπιζώμεθα περί 
τού μέλλοντος. Ή δέ σύγκρισις αύτη  εύχερώς 
δύναται σήμερον νά γείνη καί παρ’ αύτών τών 
άγνοούντων τό παρελθόν. ’Αρκεί νά μεταβώσιν 
ούτοι νά ζήσωσιν έπί τ ινα  χρόνον εις τ ινα  τών 
άνατολικών χωρών, τών στενουσών είσέτι ϋπο
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τον καταστρεπτικόν ζυγόν δεσποτικής κυριαρχίας 
καί νά ϊδωσιν έκεϊθεν τήν οίκτράν αύτών κ χ ά -  
στασ ιν. Έ άν μετά τούτο μεταβώσιν εις Ελ
λά δ α , θά έκπέμψωσι στεναγμόν κνακουφίσεως 
καί θά χαιρετίσωσι μετά χαράς τήν επιτολήν 
τοϋ πολιτισμού. Θά γνωρίσωσι τήν πλήρη έλ- 
λειψιν τής ασφαλείας τήν επικρατούσαν έν τή 
όμόρω επικράτεια, τήν διαρκή έκαστου ύποχρέω- 
σιν όπως μεριμνά προς ασφάλειαν τής ζωής, τής 
ελευθερίας του, τής τιμής του, -ής περιουσίας 
του' τήν ύποχρέωσιν τού νά έχω τ ις  πάντοτε 
πρόχειρον όπλον, τού έπιδιώκειν καί διατηρεϊν 
έπιμ’ελώς γνωριμίας και σχέσεις μετ ανθρώπων 
πολλάκις ποταπών, ά λ λ ’ ίσχυοντων καί ικανών 
έν άνάγκϊ) νά προστατεύσωσιν από τών συνε
πειών τής αυθαιρεσίας καί τής τυραννίας. Θά 
έννοήσωσι δε πόσον θά θεωρώνται ευτυχείς οί δυ- 
νάμενοι νά έπαναλάβωσιν ώς τελικόν πόρισμα 
τής εαυτών έργατικότητος έν το ιαύτη  χώργ. την  
γνωστήν άπάντησιν τοϋ άββα Σιές κατά τήν 
γαλλικήν έπ ανάστασ ιν: « Έ ζ η σ α !» .

Οϊαν αισθάνεται διαφοράν ό άναπνέων τόν 
ελεύθερον τής Ε λλάδος αέρα ! Το {¿άρος τό 
καταθλίβον τό στήθος εξαφανίζετα ι. Το πνεύμα  
εύρίσκετχι άπηλλαγμένον τής διηνεκούς φροντίδος 
τού έπαγρυπνείν έπί τής ιδίας ασφαλείας. Ιίοσοι 
καί ποσοι καταβεβλημένοι καί προώρως ήδη γη- 
ράσαντες άνεζωογονήθησαν, άφ' οτου μετενά- 
στευσαν εκ τής υποδούλου εις τήν έλευθεραν 
Ε λ λά δ α  !

Έ ν τούτοις ή  το ιαύτη μεταξύ τώ ν δύο χωρών 
σύγκρισις, έξ ής προκυπτουσι πορίσματα τόσον 
ευχάριστα διά τό νεώτερον τώ ν ούο κρατών, δεν 
είνε πάντγι ακίνδυνος" διότι είνε ικανή ν απο
κοιμίσω—  έγένετο δέ ήδη έν μέρει τοιούτό τ ι  —  
τους ανθρώπους, άρκουμένους εις τήν υπεροχήν 
καί άμελούντας νά έργασθώσιν όπως έπιτύχωσ! 
τ ι  κρείττον.

Οί παρακολουθήσαντες τήν πολιτικήν ιστορίαν 
τής Ε λλάδος κατά  τά  τελευτα ία  τα ΰ τα  έτη 
γινώσκουσι τίνες προανηγγέλθησαν καί έξυμνή- 
θησαν μεταρρυθμίσεις, ένίων έκ τώ ν όποιων ηρ- 
ξατο  ήδη καί ή έφαρμογή. Η οιοίκησις, ή 
πολιτική οικονομία, ή δ ικαιοσύνη,ή δημοσία έκ- 
παίδευσις, ό οργανισμός τής Εκκλησίας, ή υπη
ρεσία τώ ν εξωτερικών σχέσεων καί τής εξωτερι
κής πολιτικής, ό στρατός, τό ναυτικόν, τά  π άντα  
διωνυχίσθησαν επιμελώς ύπο τής αυστηράς κρι
τικής, ήτις  κατέδειξε τά ς  ύφισταμένας μεγάλας 
άτελείας, ύποδεικνύουσα ένταυτώ  διάφορα φάρ- 
αακα. Ώστε δεν δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι οι 
"Ελληνες άγνοοΰσι τάς άναγκαιούσας μεταρρυθ
μίσεις ή ότι παραγνωρίζουσι τά ς  πρός τούτο 
καταβληθείσας φιλότιμους προσπάθειας. Και 
δυ-ως πλεΐστα: τώ ν μεταρρυθμίσεων τούτων απο- 
μένουσιν άκόμη έν καταστάσει «εύ-.εβους πο-

θου». Κ αί αύτα ί προσέτι, όσαιήρχισαν ήδη έφαρ- 
μοζομεναι, δέν έπήνεγκον άκομη πάντας τούς 
προσδοκωμένους αγαθούς καρπούς.

Οί λόγοι τής το ιαύτης βραδύτητος καί άνε- 
παρκείας εγκεινται έν αυτή  ταύτω  τή  παρούστ, 
τής Ε λλάδο ς καταστάσει. "Οθεν θά διατρέζω- 
μεν περί αυτήν πρός στιγμήν, παρατηροΰντες ότι 
πρόκειται περί χώρας, ής τό μέλλον δύναται 
μεγάλως νά έπιδράση, έπί τής ειρήνης και τής 
ευημερίας δλοκλήρου τής Ευρώπης. Οντως δέ τό 
Ιργον τής χειραφετήσεως τώ ν καταδυναστευομέ- 
νων έν ’Ανατολή λαών ουδόλως έληξε, παράγων 
δέ σπουδαιότατος τού ζητήματος είνε καί ή 
Ε λ λ ά ς . "Οσον ατελής καί άν είνε, αντιπροσω
πεύει οΰχ ήττον βαθμόν πολιτισμού άνώτερον, 
αποτελεί δ ’ ώς έκ τούτου κέντρον έλξεως διά τε 
τούς έξω "Ελληνας καί διά τούς λοιπούς λαούς 
τής Α νατολής. Χ ιλιάδες ανθρώπων μ εταβα ί-  
νουσιν ε!ς αυτήν έτησίως, όπως άναπνεύσωσιν έπί 
τινας ήμέρας τόν έλευθερον άέρα καί αίσθαν 
θώσι μετά χαράς — έστω καί έπί στιγμας όλίγας 
τού βίου των —  ότι είνε κχί αυτο ί ά ν θ ρ ω π ο ι  ! 
Πρός τούτοις εκατομμύρια Ε λλήνω ν άκόμη δέν 
συνηνώθησαν έπισήμως μετα τής μητρός πατρ ί-  
δος. Εΰνόηταν άρα αποβαίνει ότι όσον περισσό
τερον ή ευημερία καί ή πρόοδος τής Ε λλάδος είνε 
έξησφαλισμένη, τοσον άσφαλέστερον θά καταστή  
αϋτη  έστία ζώντος καί ζωογόνου πολιτισμού καί 
τοσον περισσοτέραν θ άποκτήση υλικήν και ήθι- 
κήν ίσχύν. απαραίτητον πρός ϋποστήριξιν τών 
νομίμων αϋτής άξιώσεων, καί θά έμπνέη έμπιστο- 
σύνην καί θά κατέχω δύναμιν ελξεως αποφασι- 
στικήν διά τό μέλλον αύτής "Εν τμ ή μ α  τού 
Ε λληνικού λαού, ή Κ ρήτη, πρόκειται ώς παρά
δειγμα τοπικόν ένταυτώ  δέ και ώς προηγούμενον 
ενθαρρυντικόν. Δ ιά τών άξιοθαυμάστων προό
δων άς έπετέλεσεν έν βραχεί δ ιαστή μ ατι υπό διοί- 
κησιν φιλοδίκαιου καί έμφρονα, καί άς η υτυχ η -  
σαμεν έκ τού πλησίον νά έκτιμήσωμεν, έπεκύρωσε 
περιφανώς τήν μαρτυρίαν πάντων τών γ ιγνω -  
σκόντων καλώς τόν ήμέτερον λαον, τών άνομολο- 
γούντω . όμοθύμως ότι αποτελεί υλικόν έξαίρετον. 
όπερ διασκευαζόμενον καί διευθυνόμενον συμφώνως 
πρός τήν φύσιν καί τά ς  άνάγκας αύτοϋ, δύναται 
ν’ άποτελέση υπόδειγμα Κράτους υπό τήν έποψιν 
τοϋ πολιτισμού καί τής προόδου έν τή  Α νατολή. 
Κ αί άφού πρέπει νά υπάρχω τοιοΰτο προηγού- 
μενον, δέν είνε άρα έπάναγκες νά έπισυρω ή 
Ε λ λ ά ς  τήν προσοχήν τοϋ κόσμου διά τώ ν προσ
παθειών τών γινομένων πρός άνέγερσιν αύτής ;

Τά ζήτημ α  είνε λ ίαν ουσιώδες, τοσούτω δέ 
μάλλον σοβαρόν, όσω ύπάρχουσιν άνθρωποι —  
καί δή έκ τών μάλιστα  ίσχυόντων —  άρνούμενοι 
δι ’ ειδικών επιχειρημάτων τά δυνατόν τή ςτο ια ύ -  
της προσπάθειας ύπό τού ελληνικού λαού. ΜΙ 

! Ε λ λ ά ς , λέγουσιν ούτοι, δύναται νά έξακολου-
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Οήσγι προοδεύουσα, όπως έπραξε μέχρι τοϋδε, 
διά τών ιδίων αύτής δυνάμεων. ’Α λλά  τό νά 
ζητή νά έπισπεύσιρ τήν πορείαν τής το ιαύτης  
προόδου ίσοδυναμεί πρός τά νά θέλω ν* εκβιάσω 
τούς νόμους τής φύσεως, ήτις, ώς γνωστόν, προ
βαίνει έν τή  προόδω διά βραδείας έξελίξεως. 
Ά λ λ ’ ό τοιοΰτος συλλογισμός, όσον καί άν φα ί
νεται θεωρητικώς ορθός, περιέχει χάσμα, έ φ ’ ού, 
καθώς καί έπί τινων άλλων σπουδαίων σημείων, 
θά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν έκείνων έκ τών 
ήμετέρων συμπατριωτών, όσοι είλικρινώς ποθοΰσι 
τήν άνύψωσιν τού ελληνικού λαού. Έ π ί τού 
παρόντος περιοριζόμεθα εις τήν παρατήρησιν ότι 
ή συντελεσθείσα μέχρι τοϋδε έν Έ λλάδ ι πρόοδος 
δέν φα ίνετα ι ανάλογος πρός τήν γενομένην έν 
άλλαις χώραις, πρός άς προώρισται έν τώ  μέλ— 
λοντι νά διαγωνισθή. Ή  δέ διαφορά ή ϋπάρχουσα 
μεταξύ τής Ε λλάδο ς καί τώ ν άλλων έκείνων 
χωρών φα ίνετα ι όσημέραι αύξουσα, τοΰθ’ όπερ 
απειλεί νά έλαττώσγι τά ς  έλπίδας τής επιτυχίας 
της έν τή  προσεχεί άμίλλω-

Α '

Πάντες οί καλώς γνωρίσαντες τόν ελληνικόν 
λαόν, ένίοτε δέ καί αυτοί οί αντίπαλοί του όμο- 
λογούσιν ότι είνε προικισμένος διά πολυτίμων 
αρετών, καί ίδίο>ς δ ι’ ευφυΐας καί άγαθότητος. 
Μυρία παραδείγματα δύνανται εύχερώς καί καθη
μερινώς νά προσαχθώσι, μαρτυροΰντα περί τής 
δ ιττή ς ταύτη ς  άληθείας.

Α λ λ ά  λοιπόν πόθεν διέρχεται τό ότι δέν δ ια-  
τελεί εις κρείττονα κατάστασιν ; Όμολογούμεν 
ότι ούχί άνευ δισταγμού άπεφασίσαμεν νά είπω- 
μεν τήν ειλικρινή καί άκεραίαν έπί τού ζη τή μ α 
τος τούτου γνώμην μας. καί ιδού ένεκα τίνος 
λόγου ! Α φ ’ ένός φοβούμεθα μή δυσαρεστήσωμεν 
τούς φίλους μας, συντελοϋντες ώστε νά φ α ντα -  
σθώσιν ίσως τήν ύπάρχουσαν κατάστασιν ζοφε- 
ρωτέραν τού πραγματικού' ά φ ’ ετέρου δέ φο
βούμεθα μήπως χορηγήσωμεν εις τούς ούχί λίαν 
εύσυνειδήτους εχθρούς μας, τούς έπιζητοϋντας 
παντοιοτρόπως νά εύρωσιν έπιχειρήματα εις τόν 
κα τά  τής Ε λλάδος αγώνα αύτώ ν. Κ α ί όμως 
άμφότεραι αί αντιρρήσεις α ύτα ι δέν άπέτρεψαν 
ήμάς. Ο! μετά  συμπάθειας ή άπλώς υ.ετ’ άμε- 
ροληψίας άναγινώσκοντες τά  γραφόμενα ήμών 
τα ύ τα , όσον άτελώς κα ί άν γνωρίζωσι τά ς  λο ι-  
πάς τής Ευρώπης χώρας, εύχερώς θά ϊδωσιν ότι 
τά  είδικώς καταγινωσκόμενα εις τήν Ε λλά δ α  
έλα ττώ αατα  δέν ίδιάζουσιν αποκλειστικής εις 
τήν χώραν τα ύτη ν  καί ότι ήκουσαν ή άνέγνω- 
σαν παρόμοια, άν ούχί χείρονα, συμβαίνοντα  
καί αλλαχού, έκτάς τής Ε λλάδος, τών δέ λοι
πών αναγνωστών έπικαλουμεθα άπλώς τήν ευ
συνειδησίαν, όπως, έν ή  περιπτώσει θελήσωσί 
ποτε νά έπαναλάβωσι τούς λόγους μας, έχω-

σιν ύπ ’ όψιν αύτών τά γενικόν πνεΰμ.α, έξ ού έμ- 
πνέονται, καί εύδοκώσι νά έπαναλαμβάνωσιν 
αύτούς πιστώς καί άκεραίως. Ζητούμεν δέ συγ
γνώμην διά τήν παρατήρησιν ταύτη ν τήν ύπ α -  

ορευομένην ύπό τής πείρας, ή τ ις  πολλάκις άπέ- 
ειξεν ήμίν ότι, έάν δέν είνε άδύνατον νά κατα-  

δικασθή άνθρωπος έπ ίτή  βάσει δύο μόνον γραμμών 
χαραχθεισών ύπ' αύτοΰ, είνε ετι δυσκολώ- 
τερον νά περιπέσω εις κρίσεις τολμηράς καί δυσ
μενείς, όταν ή έξέτασις άρκήται εις τήν πρόχει
ρον έκτίμησιν καί ένεργήται έπί τή βάσει 
πληροφοριών ατελών ή ήκρωτηριασμένων.Έ συλ- 
λογίσθημεν ότι ή άπόφασις όπως εϊπωμεν τά  
πράγματα οϊα πραγματικώς εΐδομεν α ύτά , θά 
έχω ίσως τά πλεονέκτημα τού νά έξεγείρη παρα
τηρήσεις καί σκέψεις, έκ τών όποιων μετά με
γάλης εύχαριστήσεως ήθέλομεν έπωφεληθή καί 
μεταδώσω τό εύεργέτημα καί εις τούς ένδιαφε- 
ρομένους. Έ ν άλλοις λόγοις έπιλαμοανόμεθα  
τής έκθέσεως τα ύτη ς  έν πάσγ, ειλικρίνεια έπί τή  
έλπίδι ότι θά εύρωμεν μεταξύ τώ ν αναγνωστών 
τώ ν ένδιαφερομένων ύπέρ τής Ε λλάδος εύμενείς 
συνεργάτας.

Δ ιά νά ήμεθα δικαιοκρίται, όφείλομεν ούδέ- 
ποτε νάλησμονώμεν ότι ή Ε λ λά ς  είνε μικρά 
χώρα, νεαρά, άπελευθερωθείσα μόλις πρό έβδο- 
μήκονταέτώ ν άπό ζυγού διαοκέσαντος έπί μακρούς 
αιώνας, Κράτος θεμελιωθέν' έπί τών τεραστίων 
ερειπίων συσσωρευθέντων κα τά  τό μακράν δ ιά 
στημα τοϋ ύπέρ τής ανεξαρτησίας άγώνος, ενεκα 
δέ τώ ν λίαν στενών όρίων,είς ά  περιεκλείσθη, μή 
δυνάμενον νά διάγω βιον κανονικόν καί νά εύημερή, 
ήναγκασμένον διαρκώς νά σκέπτεται περί τής 
συμπληρώσεως τής είσετι λ ίαν ατελούς έθνικής 
αύτοϋ ένώσεως. Δέον δ' ώσαύτως νά έχωμεν ύ π ’ 
δψει καί τό παρήγορον τούτο ότι ύπάρχουσι μέν 
πολλά τά  ψεκτά έν τή χ ώ ρ α , ά τ ινα  έπιχειρούμεν 
νά καταδείξωμεν, ά λ λ ’ ύπάρχουσιν ώσαύτως καί 
έξαιρέσεις λ ίαν έντιμοι καί πολυάριθμοι όσον έν 
πάση, άλλω χώροι.

! Έπεται συνέχεια].

Η Α Θ Α Ν Α Σ Ι Α '
[ Λ α τ ά  τ ό ν  Ί  ο  ν  λ ι  ο  ν  Σ ί μ ω ν α ] ,

Ά φ ’ ού παρωτήθημεν τής μετεμψυχώσεως, 
όφείλομεν νά έπανέλθωμεν όπως έκζητήσωμεν τι 
ή φιλοσοφία επιτρέπει ήμ ίν νά βεβαιώσοιμεν 
μετά βεβαιότητος. Εΐδομεν ότι θά ύπήρχε κατ' 
ανάγκην αμοιβή διά τούς αγαθούς καί τιμωρία  
διά τούς πονηρούς, δυνάμεθα δέ νά προσθέσωμεν 
ότι ή ψυχή δέν θάπολέσγ, τήν μνήμην τού τ ί

ι Ί σ ε  σελ . 277 .
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ήτο αυτή" ούτος είναι δρος άπαραίτητος διά νά 
δυνηθή νάνταρειφθή ή τιρωρηθή. Τοιουτοτρό
πως όφείλορ-εν νά  θεωρήσωρεν ώς εναργή τά  δύο 
τα ΰ τα , τήν έρρΟνήν τής προσωπικότητος καί 
τήν άροιβήν ή την τιρω ρ ίαν κ α τ ’ αξίαν.

Ε ίνα ι ένίοτε ώφέλιρον τό νά έπιρένη τις ζη
τώ ν διαβεβαιώσεις, α ΐτινες φαίνονται άναρφ ι-  
σ β ή τη το ι.Ό  Λ εϊβνίτιος συρβουλίύει ήρϊν τούτο.
Ή αΰτή αλήθεια δύναται νά έχη πολλάς όψεις, 
κ ατά  τό ρέρος, δι' ού έφικνεϊταί τις προς αυτήν. 
"Οταν τ ις  κατέχη σπουδαίαν τήν άρχήν. οφείλει 
νά έξετάζη αυτήν καλώς, ϊνα  είναι βέβαιος ότι 
τήν αναγνωρίζει καί άν έπανέλθη είς αυτήν διά 
τίνος όπισθίας οδού. Ε ίναι τ φ  οντι άναγκαίον 
ϊνα  ή ψυχή ήρών φ υλά ττη  τήν άνάρνησιν τού τ ί 
ήτο , ϊνα  δυνηθή ν ’ άνταρειφθή ή τιρωρηθή ; 
‘Α ς έννοήσωρεν καλώς τήν ιδέαν τής ποινής 
καί τήν τή ς άροιβής. Ή  τιμω ρία είναι λύπη  
έπιβληθείσα είς τόν αυτουργόν ένοχου τινός πρά- 
ξεως, ή δ ’ άροιβή είναι ίκανοποίησις χορηγη- 
θείσα είς τόν αυτουργόν άξιορίβθου τινός πρά- 
ξεως. Ε ντα ύθ α  έν τή ήρετέρα διανερητική  
δικαιοσύνη συρβαίνει ήρϊν νά τιρωρήσωρεν τόν 
Ίω άννην διά τά έγκληρα τού ΙΙαύλου ; Τούτο 
συρβαίνει ήρ ϊν όταν πλανώρεΟα περί τών γεγο
νότων, ά λ λ ’ έάν γινώσκωρεν τόν ένοχον αυτόν, 
αυτόν κα ί ρόνον θέλορεν νά τιρωρήσωρεν.

"Αλλοτε, ποό τώ ν προόδων τής φιλοσοφίας, 
καθίστατο αλληλεγγύη τις ρεταξύ τώ ν ρελών οι
κογένειας τινός, κα ί επειδή κ ατά  τινας περιπτώ
σεις ή άροιβή ή χορηγηθείσα πράς τόν πατέρα  
έξετείνετο προς π άντας τούς απογόνους, συνεπέ- 
ραινον εντεύθεν ότι ή κοινωνία ήδύνατο νά επεκ
τείνει τήν τιρωρίαν καθώς έπεξέτεινε τήν άρ ο ι-  
βήν. Α ΰτη ήτο σύγχυσις δύο ιδεών διαφορωτά- 
τω ν. Δ ιότι εύεργέτηρά τ ι ήδύνατο νά δοθή ώ; 
δωρεά, έν φ  ποινή τις ώς έκ τής ούσίας αυτής 
υποθέτει τήν ενοχήν εκείνου, όστις ύφ ίστατα ι 
αυτήν. Έ άν ή κοινωνία, όπως κάλλιον ά ντα -  
ρείψη τόν πατέρα, χορηγή δωρεάν εύεργέτηρά τι 
είς τούς απογόνους αυτού, δύναται νά πράζη 
τούτο, ά λλ ’ ή τιρω ρ ία  είναι άπολύτως, άναγ- 
καίως καί αύστηρώς προσωπική. Α ύτη είναι είς 
τοιοΰτον βαθρόν το ιαύτη , ώστε, έάν ό ένοχος ρή 
έχει τήν πλήρη κατοχήν τή ς διανοίας αυτού 
καθ' ήν στιγρήν δ ιαπράττει τά άράρτηρα, ή 
κοινωνία εϋρίσκεται άοπλος όπως τόν τιρωρήσγ,, 
αύτη δύνατα ι νά λάβη  προφυλάξεις κ α τ ’ αύτού 
καί τόν περιορίσει έπί σκοπώ τού γενικού συρ- 
φέροντος, ά λ λ ’ αύτη άρχίζει νά τόν άθωώνη, 
καί αΰτή  ή λέξις ένοχος δέν τ φ  άρροζει. Έ τ ι  δέ 
ράλλον. έάν, άφού διαπράξη τό εγκληρά του έν 
πλήρει γνώσει τής α ίτ ια ς , έν -λήρει κατοχή τών 
δυνάμεων αύτού, ο κατηγορούρενος άπώλεσε τας 
φρένας αύτού πριν ή έρφανισθή ενώπιον τώ ν δι
καστών αυτού, φαίνεται ότι ό νόρος φωτιζορενος

υπό τής φιλοσοφίας ούδερίαν δύνατα ι νά τώ  έπ ι- 
βάλη ποινήν καί δε'ον νά περιορισθή νά  τόν κατα
στήσει ανίκανον πρός βλά β η ν1 . Δέον ϊνα  ό κατη 
γορούρενος νοήση ότι τ ιρω ρείτα ι, άνευ τού ορου 
τούτου ή άνθρωπίνη δικαιοσύνη δέν είναι πλέον 
είρή βαρβαρότης καί β ία .Έ π ί τέλους άς προσθέ- 
σωαεν ότι ό θάνατος τού κατηγορουμένου θέτει 
τέρρα είς πάσαν διαδικασίαν 2. Κ ατά  τούς α ιώ 
νας τής άραθείας ύπέβαλλον είς δίκην και αύτόν 
τόν νεκρόν. Λείψανόν τ ι λίαν ρετριασρένον τού 
έθίαου τούτου άνευρίσκει τ ις  έτι παρά τινι γε ί-  
τονι λ α φ . Τούτο δύναται νά  φ α ίνη τα ι λογικόν, 
έάν τά περιορίσωρεν έντός τινων ορίων" διότι ή 
ποινή έχει διπλούν σκοπόν, τήν τιρωρίαν τού έγ- 
κληρατίου καί τόν έκφοβισρόν καί παραδειγρα- 
τισρόν τού έγκλήρατος. Ό  έγκληρατίας δέν δύ - 
να τα ι πλέον νά τιρωρηθή, διότι άπέθχνεν, αλλ ’ 
ή άπόφασις δύνατα ι νά άπκγγελθή διά τό π αρ ά
δειγμα. Έ ν τούτοις ό γαλλικός νόρος ύπό τήν  
έρπνευσιν τής φιλοσοφίας φρονίρως ποιών άπε- 
φάσισεν ότι ό θάνατος τού ένοχου έπεϊχε τά  
πάντα. Ε νδιαφέρει άναρφιβόλως τό χαρακτη- 
ρίζειν τά ς  πονηράς πράςεις, ά λ λ ’ ένδιαφέρει έτι 
ράλλον τό να κατανοήσωσι π άντα  τά  πνεύρκτα  
τήν αληθινήν έννοιαν, τόν άληθινόν χαρακτήρα  
τής ποινής. "Ηδη δέν θά ήδυνάρεθα παραπολύ 
νά έπαναλαρβάνωρεν αύτό, ϊνα  ρή ή δικαιοσύνη 
άπολέση τήν φήμην αύτής, δέον ϊνα ό ένοχος 
νοήση ότι τιρω ρείτα ι.

Θχ κάρωρεν σκέψεις τινας άναλογους περί 
άροιβών. Υ π ά ρ χ ει ρεγάλη διαφορά ρεταξύ τού 
δίδειν καί τού άρείβειν. Δ ύναραι νά δώσω είς 
δντινα έγώ θέλω, όταν θέλω καί όσον θέλω. 
Εκείνος, πρός όν δίδω. ούδέν έχει δικαίω μα επι 
τώ ν εύεργεσιών ρου. Έ γώ  δίδων εςασκώ τήν 
έλευθεριότητά ρου, έκτελώ πράξιν απλώς εύρε- 
νείας. Τό έναντίον, δέν δύναραι νά άνταρείψω  
είρή τήν άξ ίαν , καί έκείνος τόν οποίον έγώ 
άνταμείβω, έχει ρητόν δ ικαίω ρα έπί τού παρ 
έαού διδομένου. Τ ιρώ έραυτόν άναρφιβόλως 
άαειβων γενναίως, ά.λλα διότι τ ιρ α  τ ις  εαυτόν 
άποδίδει δικαιοσύνην. A i άρχαί α ύτα ι είναι 
στοιχειώδεις. Συχνακις συρβαίνει θεσρ.ός τις, 
προωρισρένος ν ’ άνταρείψ η , νάποβή τό άντικεί- 
ρενον τού έρπορίου καί ή χάρις ν άντικαθιστά  
τήν δικαιοσύνην.Τούτο γ ίνετα ι διότι πάς άνθρώ- 
πινος θεσράς γεννά καταχρήσεις" ή διάκρισις, 
ή άπονερηθείσα είς τήν ραδιουργίαν,σφετερι,εται 
τό όνορα τής άρ,οιβής, αύτη έδει νά ρεταβάλη  
όνομα, έάν ή άλήθεια ήτο γνω στή, και νά κληθή 
δυσφηρία. Έ άν ένίοτε αί τ ιρ α ί είναι κληρονο-

1 Λεν ύπαοχει ούτε έγκ λη μ α  ούτε π λ η ρ α έ λ η ρ α . 
ότε ό κατηγορούμενος ή το  έν κχτχστάσει^ άνο ια ; κατά 
τή ν ώραν τ ή ;  έ νερ γε ία ; ΙΙοινικός κώ δ ις . άρθρ. ϋ ί . 

- "Λ-.Ορον 2 τού κωδικός τ ή ;  Ι Ιο ιν .χ ή ; Λ ικονορ ία ;.
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ρ ικα ί, τούτο γίνεται διότι δέν εύρον άλλο ρέσον 
ϊνα  άνταρείψωσι τόν πατέρα καί έν τή  περιπτώ - 
σει τα ύ τη  ή διάκρισις ή άπονερηθείσα τή  οικο
γένεια είναι άροιβή πρός τόν πατέρα, διά τόν 
υιόν δέν είναι είρή εύεργέτηρά. Έ ν ένί λόγω, ή 
άρχή τή ς άξίας καί απαξίας καί ή γνώσις τής 
ποινής καί τή ς άροιβής είναι κατ' ανάγκην άχώ -  
ριστοι. Οϋδείς δύναται νά τιρωρηθή καί νά ντα -  
ρειφθή, έάν ρή γείνη άξιος αυτών καί έάν άγνοή 
ότι έγένετο άξιος. Τούτο αληθεύει προκειρένου 
καί περί τής λαρπράς κηδείας, ήν τό Κράτος 
ψηφίζει ϊνα  τελεσθή πρός τιρήν ήοωός τίνος. Χο
ρηγεί α ύ τφ  τήν δόξαν, ρηκέτι δυνάρενον νά τφ  
δώση τήν ευδαιμονίαν.

Ό χ  αρακτήρ ούτος δέν είναι ιδιαίτερος είς τε 
τά ς  ποινάς καί τάς άροιβάς, άς διανέρει ή άν
θρωπίνη δικαιοσύνη. Δέν δυνάρεθα νά παρχδε- 
χθώρεν ότι ό Θεάς τιμωρεί ήράς έν άλλη τινί 
ζωή, έάν ούδένα παρέβηρεν νόρον ή ότι μ ετα 
χειρίζεται ήράς ρετά τόν θάνατον καθώς θά 
ρεταχειρισθή ένάρετόν τ ινα  άνθρωπον, έάν ήρείς 
παρέβηρεν τούς όρκους ήρώ ν, ΰβρίσαρ.εν τήν 
θείαν ρεγαλειότητα καί προετιρήσαρεν τά συρ- 
φέρον ήρών τού ήρετέρου καθήκοντος. Α ύτη  ή 
πεποίθησις προσθέτει είς τό βάρος τού ελέγχου 
τής συνειδήσεως καί αναμιγνύει τόν φόβον τής 
ρελλούσης τιρω ρίας πρός τό αΐσθηρα τής έξα- 
χρειώσεως. Ά ναρφ ιβόλω ς λ ίαν εξευτελίζει τις 
τήν άνθρωπίνην φύσιν, πιστεύων ότι ρ.όνον ύπό 
τού φόβου τής τιρωρίας άγετα ι αύτη  ή τής έλ- 
πίδος τής άροιβής, άλλά ρ,ηδαρώς άρνουρένου 
τινός τήν άξίαν τώ ν άλλων έλκτηρίων, τούτο 
είναι έν τώ  άριθρφ τώ ν ίσχυροτάτων,καί όστισ- 
δήποτε εύρέθη πολλάκις παρά τό προσκεφάλαιον 
ψυχορραγούντος είξεύρει ότι ή σκέψις τής ρ ελ
λούσης ζωής ριγνύει χαράν ή πικρίαν είς τούς 
πόνους τής αγωνίας. Έ άν κατά  τήν στιγρήν, 
καθ’ ήν ό έγκληρατίας βασανίζεται ύπό ανησυ
χιών σκεπτόρενος τόν Θεόν,όστις τόν περιμένει, 
διδάξωσιν αύτόν ότι ή ρέλλουσα ζωή δέν είναι 
είρη έπίνοια τώ ν φιλοσόφων καί τώ ν ιερέων, 
ίσως θά εύρεθή άνακουφισρένος έκ τής έλπίδος 
ταύτη ς τού ρηδενός. Ά λ λ ’ άς ΰποθέσωρεν ότι 
άντί ένός άθεου είναι είς τώ ν οπαδών τής ρετερ- 
ψυχώσεως, όστις πλησιάζει αύτώ  καί τώ  λέγει" 
« II ψυχή σου δέν δύναται ν ’ άπολεσθή, αύτη  
θά ζήση καί θά ζήση δυστυχής, ά λ λ ’ ΰρείς. 
ύρεϊς ούδέν τούτων θά είξεύρητε. ΤΙ ρνήρη σας 
θά σταρατήση , ή συνείδησις ύρών θά σβεσθή. 
Μ ία νέα ζωή θ' άρχίση έν τή ύρετέρα ύποστά- 
σει, ήτις  ούδέν κοινόν θα έχη πρός ύράς είρή τήν 
τα υτό τη τα  εκείνην τής άδρανούς ύποστάσεωςβ, 
όποιαν διαφοράν θα κάρη ό ψυχορραγών ρεταξύ  
τώ ν τοιούτων λόγων καί τής ΰποσχέσεως τού 
ρηδενός ; Είξεύρει τ ί είναι ή ύπόστχσίς του, 
όταν τις άποσπά ά π ' αύτής τήν ζωήν αύτής ;

Είς τούτον δέν ενδιαφέρει ούτε τό σώρά του, 
όπερ γινώσκει, καί θά συνήπτε φιλίαν πράς ύπό- 
στασιν το ιαύτην, ήτις  ούτε όρατή είναι, ούτε 
άπ τή , ούτε α ισθητή, καί ήτις  άποκεχωρισρένη 
τώ ν δυνάμεων, άς αύτη  άναπτύσσει, δέν είναι 
πλέον είρή ρ α τα ία  καί άκατάληπτος άφαίρεσις ! 
Α ϊ ! Τί ροι κάρνει πάθημα, όπερ άγνοώ : Δ ύ- 
ναρα ι νά υποφέρω, έάν ρή έχω συνείδησιν αύτού; 
Τίς άνθρωπος θά λάβη  ποτέ ύπό σπουδχίαν έπο- 
ψιν άπειλήν προσκειρένην είς το ιαύτας ρ ετα φ υ-  
σικάς λεπτότητας ;

Τό αύτό ρητέον καί περί τών άροιβών. 'Ιδού 
ό Βρούτος εφθχσεν είς τήν τελευτα ίαν στιγμήν 
τού βίου του. Αποθνήσκει ήττηρένος καί βλέ- 
πων τόν θρίαρβον τού Ό κταβ ίου άναφωνεί : 
« Α ρ ε τ ή , είσαι άπλούν όνορα !» . Α ύτη είναι 
κατάρα έκφεύγουσα ά π ' αύτού κα ί τήν οποίαν ή 
ιστορία λίαν άπλήστως συνέλεξεν" αύτη  ρόνη ή 
λέξις, έάν είναι έσκερρένη, άραυρώνει βίον α ύ -  
ταπαρνήσεως καί θυσίας είς τό καθήκον. 5Ητο 
άζιον τής ψυχής τού Βρούτου ν ’ άγαπά τήν  
άρετήν δ ι ' έαυτήν, άνευ έλπίδος άροιβής. Ή  
άρετή ή έπιζητούσα ρισθάν μεταβάλλει όνορα 
καί καλείτα ι ίκανότης, καί όταν ό ρισθός ά φ ί-  
σ τα τα ι, ή άρετή δέν είναι πλέον είρή δ ιαπραγ- 
ράτευσις περί πληρωρής ρετά ρακράν προθε- 
σρίαν. Έ αν οι διδάσκαλοι καί οί ράρτυρες τής 
Σ τω ικής φιλοσοφίας είχον εξέλθει τού τάφου 
οπως παραστώσιν είς τά ς  τελευτα ίας στιγράς  
τού Βρούτου, έάν είχον έρ,φανισθή ύπό τήν σκη
νήν αύτού, ό ρέν ήρφιεσρένος ώς δούλος, ό δέ 
έχων άνά χεΐρας τά  όργανα τού βασανισρού, ον 
ύπέστη, ήθελον άπαρνηθή τόν ψευύή τούτον 
Στωικόν, όστις ένόριζεν ότι εχαβε  τό π α ιγ ν ίδ ι,  
διότι ή τύχη  συνετάσσετο ρετά τής κακίας. 
Είχεν άσπασθή τήν Στω ικήν φιλοσοφίαν, όπως 
έκτιρήση κατά  τούτον τόν τρόπον τήν άρετήν ; 
Ό  Ζήνων τω  είχεν ΰποσχεθή τόν πλούτον καί 
τήν εξουσίαν ; "Οτε ή άρετή ένεφχνίζετο αύτώ  
ρετά συνοδίας καταστροφών, ά Βρούτος ώφειλε 
νά τήν λατρεύοη, ώφειλε νά τήν άναγνωρίση έκ 
τών σεβαστών τούτων σημείων. Ό  θάνατος 
αύτού ρετά τώ ν τοιούτων λόγων είναι άνάξιος 
τής ζωής αύτού.

Ηδύνατο τις νά ζητήση παρά τού Βρούτου 
ν' άγαπήση τήν άρετήν δι έαυτήν ; Δέν Οά 
ήδύνατό τ ις  ν' άναρένη το ιαύτην τινά  προσπά
θειαν παρά τών κοινών ψυχών. Α ί άροιβαί τής 
μελλούσης ζωής είναι έλατήριον ισχυρόν, έφ’ ώ 
όφείλοαεν νά εύχαριστώρεν τή τού Θεού άγαθό- 
τη τ ι. Χρήζουσιν ο! άνθρωποι ταύτης τής έ λ π ί
δος, όπως παραρυθή αύτούς διά τε τήν ζωήν καί 
τον θάνατον. Ποία ψυχή διορατική καί συμπα
θητική δέν άπήντησε μάρτυρας περί έαυτήν ; 
Οί μάρτυρες οί ράλλον άξιολύπητοι δέν είναι 
όσοι άποθνήσκουσι τραγικώς καί δ ι’ ούς ή ίστο-
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ρία άποσπ^ τόν θρήνον. Ύ πάρχουσι δυστυχή
μ α τα  ήττον ορατά, καθημερινά: λϋπ χ ι, άπ άτα ι 
ακαταπ αύστω ; χνχνεούμενχι, φ ιλ ίχ ι προδεδομέ- 
ναι, τρυφερότητε;  άποκεκρουσμέναι, χδικίαι, τάς  
¿ποιας ύπέστησχν οί άνθρωποι, βάσχνοι σκοτει
νά: καί ακατονόμαστοι, α ϊτινες διαρκοϋσιν έπί 
εξήκοντα έτη καί δεν τυγχάνουσι μηδέ τής έσχά- 
της εκείνης τω ν ανθρωπίνων παραμυθιών, του 
οίκτου ! "Οταν βίος τ ις  ούτω παρέλκηται έπί 
μακράν χρόνον άπΟ λύπης εις λύπην μέχρι 
του θανάτου, τ ί  τώ  επιφυλάσσει ¿ Θεός ώς 
αμοιβήν ; Τό μηδέν ; Εκείνος, ¿στις είδε τήν 
πάλην καί τήν εσωτερικήν νίκην, οστις γινώσκει 
τήν πίστιν εις τό καθήκον καί οστις εμέτρησε τ ί  
τώ  έστοίχισεν αΰτη , άφ ' ού έπί εξήκοντα έτη 
άπεποιήθη εις τήν τετραυματισμένην ^χύτην ψυ
χήν ευδαιμονίαν τ ινά , αναβολήν τ ινα , λ ά μ -  
ψιν τινά  έν τώ  σκότει τούτω , ούδέν εχει νά τω  
είπη καθ’ ήν στιγμήν ή ισχύς εγκαταλείπει αυτόν 
όπως ύπομείνη μακρότερον καί καθ ήν το έ;ην- 
τλημένον σώμα μέλλει νά έπιστρέψη εις τή νγή ν ;

Ή  θρησκεία άς άγρυπνή έπί τής κλίνης εκείνης 
του θανάτου' ας ψιθυρίζη εις το ούς του θνή- 
σκοντος λόγους αθανασίας' ΰπέμεινε πείναν καί 
δίψαν, ήγάπησε μηδόλως υπό τω ν άλλων κ ατα 
νοηθείς, έδημιούργησε μεγάλα έργα, ά τ ινα  άπερ- 
ρίφθησχν μετά  περιφρονήσεως, ό κοσμος οϋδέν 
ήθέλησεν ούτε έκ τής μεγαλονοίας αύτοϋ, ούτε 
εκ τής καρδίχς αύτοϋ' έπαναλάβετε πρός αύτον 
ότι πατήρ τις τόν περιμένει, επέκεινα τοϋ τάφου, 
πατήρ τις , όστις έδοκίμασεν αύτόν, δστις τώρα 
τόν ευλογεί καί όστις μέλλει νά τόν δε/θή κεκμη- 
κότα έκ τής οδοιπορίας, καταπεπονημένον, 
έστρεβλωμένον, έξηντλημένον τάς δυνάμεις, άλλ 
άναγεγεννημένον εις νίαν ζωήν. Ιδού λογοι μέλ
λοντες νά προζενήσωσιν αύτώ  το μειδίχυ.χ έν 
μέσφ τής αγωνίας. Ιδού μ ία  ιδέα όρθή. άγαθαί 
υποσχέσεις. 'Ιδού τό αληθινόν προσκεφαλαιον, 
όπως κοιμηθή ούτος τόν τελευταίο·/ ύπνον. Αλλά  
τό ν' άφανισθή τις έν Θεω, ούτος είναι αληθής 
θάνατος. Τό ν' χποβάλη τις τήν μνήμην τής 
ίδιας ταυτότητος. καίπερ διατηρώ/ τήν ιδίαν 
υπόστασή, τοϋτο είναι τό όντως θνήσκει-/. Ηδυ- 
νατό τις νά εϊπη ότι ή εύηχος αύτη φράσις, το 
νά βυθισθή τις εις τόν κόλπον τοϋ Θεοϋ,δέν είναι 
άλλο τ ι ή μεταφορκ, καί μεταφορά ή τ ις . όταν 
τις τήν πιέση, δέν αποδίδει είμή άντίφαοιν καί 
παραλογισμόν. Λ ύνατα ι πεπερασμένον τ ι ό/ νά 
βυθισθή εις τό άπειρον εις τοιοϋτον τροπον. ώστε 
τά  δύο τα ϋ τα  όντα ηνωμένα όμοϋ νά μή άποτε- 
λώσι πλέον είμή έν μόνον όν ; Ε ίναι δυνατή ή 
ενωσις αΰτη  καί ό συνταυτισμός ούτος δύο ο/των 
καί έν αύτή τή  σφαίρια των δεδημιουργημένων 
όντων ; Ή  εις τούς κόλπους τού Θεού έπάνοδος 
τινός των πλασμάτω ν αύτοϋ προσθέτεε τ ι εις την 
ούσιαν τοϋ Θεού ; Καί εάν μηδέν προσθετή, εις

τα ύ τη ν , όποία διαφορά υπάρχει μεταξύ τής 
άπορροφήσεως ταύτη ς καί τής μ.ηδενίσεως ; Εάν 
ά Θεός είναι ή μόνη ύπόστασις, ούδέν έ ; έμοϋ 
υπολείπεται, άφ' ού ή συνείδησίς μου έσβέσθη 
έάν τά  δεδημιουογημένα ο/τα έχωσιν ωσαύτως 
τήν ύποστασιν αύτών, όποία τερατωδεστέρα 
έννοια ή τό βυθίζειν τάς ένδεχομένας τα ύτα ς  υπο
στάσεις εις τήν απόλυτον ύποστασιν, καί ποιον 
έλεεινότερον διφορούμενον ή τό καλεϊν τόν θάνα
τον τοΰτον αθανασίαν, ή τό προτείνειν τό μηδέν 
τοϋτο τής καρδίας καί τής διχνοίας ώς αμοιβήν ! 
'Ημείς άνευρίσκομεν ένταϋθα τήν πανθείαν έν 
τέλει τής φιλοσοφίας, ώς εύρομεν αύτήν εν άρχή, 
καί τήν άνευρίσκομεν τοσω έστερημένην αποδεί
ξεων, τόσω αντιφατικήν κα ί, ϊνα  εϊπωμεν την 
αληθή λέξιν, τόσω σκληράν. Ν αί, είναι σκληρά 
διδασκαλία ή διαμφισβητοϋσα ήμίν επίσης το 
παρόν καί τά μέλλον,ήτις παριστά τόν κόσμον τοΰ
τον ώς όνειρον άντί πραγματικότητος, καί καθ' 
ήν στιγμήν ήμεϊς έξεγειρόμεθα μάς καταστρέφει.

Ή  αθανασία, εις ήν πιστεύομεν, δέν είναι 
λοιπόν ή γελοία εκείνη αθανασία τής ϋποστά- 
σιως. ή  καθιστώσα τήν αθανασίαν ανωφελή, τήν 
ποινήν καί τήν αμοιβήν άδυνάτους, καί ή βασι
ζόμενη έπί λέξεων κενών έννοιας καί αντιφάσεων' 
είναι ή αθανασία παντός δ ,τ ι συνιστά τόν άνθρω
πον, τής καρδίας του καί τού πνεύματός του, έν 
ένί λόγω είναι ή αθανασία τοϋ προσώπου. Κ ατά  
τήν έπελθοϋσαν στιγμήν ό θάνατος ρίπτει τήν 
σκιάν αύτοϋ έφ ’ ήμάς, ά κόσμος φεύγει κα ί ημείς 
άνευρισκόμεθα ολόκληροι έκ τοϋ άλλου μέρους 
τοϋ τάφου. [Έπεται συνέχεια].
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Ή έπί μάλλον καθ’ ήμέραν επικρατούσα 
γνώ μη ότι ή ιχνογραφία είνε εις τών παραγόν- 
τοιν τής αγωγής άποδεικνύει ότι ήρχισαν οϊ 
διδάσκαλοι ν' άντιλαμβάνω ντα ι όρθότερον τήν  
καλλιέργειαν τοϋ πνεύματος, ν ’ άσπαζωνται 
τέλος τήν πορείαν, ής ή φυσις παρέχει εις 
αύτούς συνέχω, τό υπόδειγμα ΙΙάντες παρετή- 
οησαν τάς αυθορμήτους προσπάθειας τοϋ παιδος, 
όπως παραστήση τά  περί αύτον πρόσωπα, οικίας, 
δένδρα έπί τοϋ άβακίου ή έπί τοϋ χάρτου. Μία 
τώ ν μεγίστων αύτοϋ τέρψεων είνε τά νά βλέπη 
εικόνας, ή δέ φυσική αύτοϋ τάσις πρός μίμησιν 
εμβάλλει τήν επιθυμίαν, όπωε καί αύτάς απει
κόνιση τά  ά/τικείμενα. Η προσπαθεί», αΰτη  
πρός χνχπχράστασι·' τώ·/ ζωηροτερον προτβχλ- 
λοντων τήν όρασιν αύτοϋ αντικειμένων χρησι-

* "Ι5ε σελ. 274.

Ε Θ Ν Ι Κ Η  Α Γ Ω Γ Η 295

μεύει καί πρός ωφέλιμον άσκησιν τώ ν αντιλή
ψεων, καί όταν έπιζητή νά έλκύση τήν προσο
χήν ήμών εις τά  σχέδιά του καί τάς ανακαλύψεις, 
τά ς  οποίας έπί τώ ν όρατών ιδιοτήτων τών 
πραγμάτων κάμνει, ούδέν άλλο έπιζητεί ή νά 
τώ  παράσχωμεν τό είδος τής μορφώσεως, τό 
όποιον τά  μάλιστα  είνε άναγκαίον εις αύτόν.

Ά λ λ '  ετι καλλίτερον θά έπραττον οί διδά
σκαλοι, έάν μή ήρκοΰντο μόνον είς τό νά είσα- 
γάγω σι τήν ιχνογραφίαν ώς μάθημα είς τά  σχο
λεία. άλλά  καί προσείχον εις τάς ενδείξεις τής 

ύσεως κ α τ ’ αύτάς έκλέγοντες τήν μέθοδον τής 
ιδασκαλίας αύτής. Τ ίνα  αντικείμενα προσπα

θεί ό πα ίς νά παραστήση πρά παντός άλλου ; 
Τ αϋτα  είνε τά  έχοντα όγκον, εύάρεστον χρώμα, 
έκείνα, πρός ά συνδέονται α ί τέρψεις αύτοϋ, τά  
πρόσωπα λοιπόν, όσα ήγειραν έν αύτώ  συναι- 
σθήμάτα, α ί αγελάδες, οί κύνες, ών ό βίος 
τοσάκις έθελςαν αύτόν. α ί οίκίαι, άς βλέπει καθ’ 
έκάστην καί ών α ί διαστάσεις, αί μεταξύ τών 
μερών αντιθέσεις έμποιοΰσιν είς αύτόν έντύπω- 
σιν. Κ α ί ά άρεστοτερος είς αύτον τρόπος τής  
παραστάσεως είνε ά διά τοϋ χρωματισμού' τό 
μολυβδοκόνδυλον καί τόν χάρτην μεταχειρίζεται 
έν ελλείψει άλλου μέσου, θήκη δέ χρωμάτων καί 
χρωστήρ είνε δε * αύτόν θησαυροί. Τό σχέδιον 
είνε έν άρχή δευτερεύόν τ ι  δ ύ  αύτόν, κύριον είνε 

> 5 χρωματισμός' σχεδιάζει τά  αντικείμενα μόνον,
ϊνα χρωματίση αύτά , μεγάλην δέ ευτυχίαν θεω
ρεί, έάν λάβη π αρ ’ ήμών βιβλίον λιθογραφιών 
μετά τής άδειας νά προσθέση είς αύτάς τό 
χρώμα. "Οσον λοιπόν γελοϊον καί άν φανή είς 
τούς διδασκάλους τής ίχνογροφίας, οϊτινες ά να -  
βάλλοντες τήν σπουδήν τής χρωματογραφίας 
διδάσκουσι τ ά ;  μορφάς δι ’ ανιαρών ασκήσεων 
γραμμικής ιχνογραφίας, έχομεν σταθεράν γνώ -  

' μην, ότι ή ύπο τής φύσεως καί τής ψυχολο
γ ία ς ένδεικνυομένη πορεία είνε ή αρίστη, ότι 
συμφώνως πρός τήν ένδειξιν ταύτη ν άποδε- 
χόμενοι τήν ύπεροχήν τής ζωγραφιάς όφείλο- 
μεν αύτήν πρώτον νά διδάσκωμεν παρέχοντες 
είς τον παίδα εύθύς έ ; άρχής υποδείγματα π α -  
ριστώντα πραγματικά αντικείμενα. Ή  μεγάλη 
εκείνη έκ τής χρωματογραφίας πηγαζουσα ήδονή, 
ένεκα τής όποιας παραμένει αΰτη  αγαπητόν 
μελημα παρά πολλοί; καθ’ ά π αντα  τον βίον. 
πρέπει νά χρησιμεύση ώς φυσικόν κέντρο·/ διά 
τήν σχετικώς δυσκολον καί ά-χαριν σπουδήν 
τής μορφής. Ή δεξιότης, ήν δέν βραδ υνει ό 
παίς ν’ άποκτήση είς τά ζωγραφείν, καί ή έκ 
τής συναισθήσεως ταύτη ς  εύχαρίστησις θα είνε 
ο καρπός τώ ν πρώτων αυτού άποπειρών. Έ ν-  
θαρρυνόμενος δέ ϋφ' ήμών είς τάς πρώ τα; 
αύτοϋ άποπείρας, όπως τά  κατά  τό παρόν 
κινοΰντα τό ενδιαφέρον αύτοϋ αντικείμενα παρα
στήση, καί συνεχώς άποκτών πείραν, θά στρέψη |

τήν προσοχήν του καί έπί τά  άπλούστερα καί 
εύχερέστερα πρός παράστασή αντικείμενα καί 
θά προσπαθήση καί τα ϋ τα  νά παραστήση προα- 
γόμενος οΰτω βαθμηδόν είς τήν άληθή άπομί- 
μησιν τών πραγμάτω ν. Έ άν τά  πρώτα τα ϋ τα  
δ/κίμια είνε άτεχνα, ώς κατ' ανάγκην θά είνε 
συμφώνως πρός τόν νόμον τής βαθμ ια ίας άνελί- 
ξεως, δέν όφείλομεν διά τοϋτο ν ’ άποδοκιμάζω- 
μεν αυτά . Τ ί σημαίνει άν α ί μορφαί είνε αλλό
κοτοι. άν τά  χρώματα είνε άσύμφωνα ; Σκο
πός δέν είνε νά  μάθη πάραυτα  ό παίς νά σ/ε- 
διάζη καλώς, άλλά ν' άναπτύξη  τά ς  δυνάμεις 
του. Πρέπει έν πρώτοι; νά καταστή  κύριος 
οπωσδήποτε τών κινήσεων τής χειρός του, νά 
άποκτήση γνώσεις τινάς γενικά ; τής π ιθανότη- 
τος έν τή  παραστάσει, κα ί πρός τόν σκοπόν 
τοΰτον 5 .τ ι κατορθοί συντείνει κάλλιστα, διότι 
πράττει αύτό αύθορμήτως καί μεθ ήδονής. Ούδ' 
είνε δυνατόν κατά  τά  πρώτα έτη τής παιδικής 
ηλικίας νά δοθώσιν ακριβή μαθήματα  ιχνογρα
φ ίας. Ά ς  μή άνακόπτωμεν λοιπόν τάς προσπά
θειας τα υ τα ς  τοϋ παιδάς πρός αύτοδιδασκαλίαν, 
άλλά μάλλον άς ένθαρρύνωμεν καί άς καθοδη- 
γώμεν ώς ούσας φυσικόν μέσον προς άσκησιν 
τώ ν αντιλήψεων κα ί τής τεχνικής δεξιότητας. 
Ά ς  παρέχωμεν είς αύτόν εύώνους ξυλογραφίας, 
ϊνα  χρωματίση αύτά ς, καί χάρτας, ϊνα  χρω μα- 
τίση  τά ς  όροθετικάς γραμμάς, άς πορίζωμεν 
είς αύτόν γνώσεις τινάς τώ ν πραγμάτω ν καί τών 
τόπων καί δεξιότητά τ ινα  είς τήν μετά σταθε
ρά; χειρός διαχείρισιν τοϋ χρωστήρος, καί έάν 
συνεχώς έ;ακολουθώμ.εν νά  προσφέρωμεν είς 
αυτόν θελκτικά αντικείμενα πρός άναπαραγω - 
γην έστω καί λίαν άτελή κα τ' άρχάς, θά εΰρω- 
μεν π α ρ 'α ύ τώ , όταν έπιστή ά κατάλληλος πρός 
διδασκαλίαν τής ιχνογραφίας καιρός, εύχέ- 
ρειαν, ήν άλλως ούδχμώς ήθελεν έχη, καί θά 
οίκονομήσωμεν οΰτω χρόνον καί ούκ ολίγου 
κόπου θ' άπαλλάξω μεν καί μαθητήν καί διδά
σκαλον.

Λ ύνατα ι τις εύκολως νά συμπερά-.η έξ όσων 
εϊπομεν, ότι καταδικάζομεν το σύστημα, καθ 'ο  
δίδονται είς τούς μαθητάς υπογραμμοί ιχνογρα
φίας, πολύ δέ περισσότερον τήν έξηκ,ριβωυ.ένην 
εκείνην μέθοδον δίδασκά ων τινώ ν τοϋ νά άρχων- 
τχ ι άπό γραμμών ευθειών, καμπύλων καί συνθέ
των Λέν δυνάμεθα νά έπαινέσωμεν τόν Σύλλο
γον τώ ν καλών τεχνών έγκρίνζντα καί κατχχω - 

J ρίσχντα έν τώ  κχταλόγω αύτοϋ τώ ν εγχειρι
δίων τής πρακτικής στοιχειώδους παιδεύσεως 
βιβλίον στοιχειώδους ιχνογραφίας τό χείριστον 
ε; όσων εϊόομεν. Ω; λέγει έν τώ  προλογω αύτοϋ 
ά συγγραφεύς. προτίθεται «νά  πχράσχη είς τόν 
μαθητήν μέσον άπλούν, άλλά συνάμα καί λογι
κόν παιδεύσεως». κα ί έπί τώ  σκοπφ τούτω  
άρχεται άπό τοιούτων ορισμών.
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«Α ί γραμμχί έν τή ιχνογραφία δύνανται νά 
διαιρεθώσιν είς δύο είδη-

Ιον) Εις εύθείαν γραμμήν διήκουσαν άπό ένές 
σημείου είς έτερον δια της συντομωτάτης όδοΰ, 
ώς Α Β .

2ον) Εις καμπύλην γραμμήν διήκουσαν από 
ένός σημείου εις έτερον δια της συντομωτάτης  
όδοΰ, ώς Γ Α .»

Κ αί κατά  τοιούτον τρόπον ό διδάσκαλος διδά
σκει είς τόν μαθητήν τ ί  είνε όριζοντία, κάθετος 
γραμμή, τ ίνα  είνε τά  εϊδη τω ν γωνιών καί τά  
διάφορα σχήματα  τά  ύπό τω ν γωνιών καί τών 
γραμμών σχηματιζόμενα. Τό έργον είνε έν μιφ  
λέξει ή γραμματική του σχήματος μετά ασκή
σεων. "Ωστε τό σύστημα του πχρέχειν ξηράν 
άνάλυσιν τών στοιχείων έν τή  άρχή -ή ς  διδα
σκαλίας μαθήματος τίνος, σύστημα άποβληθέν 
έκ τής διδασκαλίας τώ ν γλωσσών, έπανευρίσκε- 
τα ι Ιν τή διδασκαλία τής ιχνογραφίας. Το ώρι- 
σμένον προηγείται του απροσδιορίστου, τό άφη- 
ρημένον του συγκεκριμένου, ή επιστημονικώς 
συντεταγμένη μορφή τών γνώσεων τής πρακτι
κής εμπειρίας. Δέν είνε ανάγκη νά έπαναλάβω- 
μεν ότι τούτο είνε ανατροπή τής φυσικής πορείας. 
Κ αλώς έλέχθη ότι τό σύστημα τού νά άρχηταί 
τ ις  τή ς διδασκαλίας τής γλώσσης δ·.' ορισμών 
τώ ν μερών τού λόγου καί τής χρήσεως αύτών  
είνε τόσον λογικόν, όσον θά ήτο τό νά άσκή τις 
τό νήπιον είς τό βάδισμα διά μαθημάτων τινών 
περί τώ ν οστών, τών μυών καί τώ ν νεύρων τών 
ποδών. Τό αύτό δύνατα: νά λεχθή καί περί τής 
μεθόδου τα ύτη ς  τής είσαγούσης είς τήν σπουδήν 
τής τεχνικής άναπαρκστάσεως τών αντικειμένων 
δι’ ονοματολογίας κα ί ορισμών τώ ν γραμμών, 
οποίους παρέχει ή άνάλυσις.

Α ί τεχνικά! α ΰτα ι λεπτομέρεια! είνε καί 
άνιαραί καί ανωφελείς. ’Ενώ καθιστώσιν άηδή 
τήν σπουδήν ευθύς εξ άρχής, ούδέν άλλο διδά- 
σκουσιν ή δ ,τ ι βεβαιότατα ό πα ϊς θά μάθη άνε- 
παισθήτως διά τής πράξεως. "Οπως μανθάνει 
τήν έννοιαν τών λέξεων, τάς όποιας ακούει, 
άνευ τής βοήθεια; λεξικού, θά μάθη κατά  τόν 
αυτόν τρόπον, άπονως κα ί ευχαρίστως διά παρα
τηρήσεων έπί τώ ν αντικειμένων, τώ ν ζωγρα
φιών καί τών ίδιων αυτού ιχνογραφημάτων τούς 
τεχνικούς όρους, οϊτινες άλλως, εάν εύθύς έζ 
άρχής μεταδίδω νται. είνε δι' αυτόν μυστήρια  
άηδή.

Ώ ς υπόδειγμα λογικού καί εύλήπτου τρόπου 
διδασκαλίας τώ ν πρώτων στοιχείων τής γεωμε
τρίας θ' άναφέρωμεν τό επόμενον χωρίον έκ τών 
έργων τού κ. \ V y se  λαμβάνοντες.

«Ό π ω ς μετεχειρ σθημεν τούς κύβους διά τήν 
διδασκαλίαν τής αριθμητικής, ας μεταχειρισθώ- 
μεν αυτούς και δια τά  στοιχεία τής γεωμετρίας.

θ ά  έπεθύμουν, όπως ή άρχη γ ίνη τα ι άπέ τών 
στερεών, τοϋθ όπερ είνε εναντίον πράς τό συνή
θως γινόμενον. Ούτως άπαλλαττόμεθα ορισμών 
αλόγων καί κακών έςηγήσεων περί σημείου, 
γραμμής, επιφάνειας, ά τ ινα  είνε έννοια·, άφηρη- 
μέναι. Ό  κύβος παρουσιάζει πολλά τώ ν κυρίων 
στοιχείων τής γεωμετρίας, σημεία, γραμμάς 
εύθείας, παραλλήλους, γωνίας, παραλληλόγραμμά  
κλ ., διαιρείται δέ είς ποΌ ά μέρη. Ό  μαθητής 
εξοικειωθείς ήδη έν τή  άριθμήσει πρός τά  μέρη 
τα ΰ τα  μεταβαίνει νυν είς τήν σύγκρισιν καί σχέ- 
σιν αύτών πρός άλληλα  . . . Μετά τα ύ τα  προ
χωρεί άπό τού κύβου είς τήν σφαίραν, έξ ής 
άρύεται στοιχειώδεις γνώσεις περί τού κύκλου, 
περί τώ ν καμπύλών έν γένει κλ.

» ’Αφού ίκανώς μάθη τά  περί τώ ν στερεών, 
μεταβαίνομεν είς τά  έπίπεδα. Ή  μετάβασις 
δύναται νά γ ίνη  εύκολώ τατα. Τέμνομεν π . χ. 
τόν κύβον είς λεπ τά  έπίπεδα τμ ή μ α τα , τά  όποϊα 
θέτομεν κατά σειράν έπί του χάρτου" ό παϊς θά 
ϊδη τότε, ότι ό κύβος συνίστατα ι έκ τοσούτων 
τετραγώνων, όσα είνε καί τά  τμ ή μ α τα , εις τά  
όποια διηρέθη. Ω σαύτω ς δέ καί περί τών άλλων 
στερεών. Κ α ί ούτω θά μάθη, τίς είνε ή άληθής 
γένεσις τών επιφανειών καί θά δυνηθή έπειτα  
ευκόλως νά νοή αύτάς κατ' άφαίρεσιν από παν
τός στερεού.

» 'Αφού δέ έμαθε τό άλφάβητον ούτως είπείν 
τής γεωμετρίας καί δύνατα ι ήδη ν ’ άναγινώσκη 
τήν έπιστήμην τα ύτη ν, αρχίζει νά γράφη αύτήν.

» Ή  άπλουστάτη καί διά τούτο ή πρώτη  
εργασία είνε τό νά θέτη τάς επιπέδους τομάς, 
περί ών ανωτέρω έλέγομεν, έπί φυλλου χάρτου 
καί νά σημειοϊ έπ ’ αύτοΰ διά μολυβδίδος τά  
πέρατα αύτών. Μετά πολλάς το ιαύτας απόπει
ρας άπομακρύνομεν τήν τομήν καί άναγκάζομεν 
τόν πα ϊδα  νά γράψη τό σχήμα άνευ αύτής, καί 
ούτως έφεξής».

'Αφού ό παϊς διά μεθόδου άναλόγου πρός τήν 
ύπό τού \ V y S 0  προτεινομένην άποκτήση ποσόν 
τ ι γνώσεων γεωμετρικών, δυνάμεθα νά χωρή- 
σωμεν έν βήμα πρός τά  πρόσω προσπαθούντες 
νά έμβάλωμεν είς αυτόν τήν έξιν τού νά  δόκι
μά ζη τήν ακρίβειαν τών σχημάτω ν, τά  όποία 
τή  βοήθεια τού οφθαλμού έξετέλεσεν, ίνα ούτω 
καί τήν έπιθυμίκν αυτού προς ακρίβειαν έξεγεί- 
ρωμεν καί συνάμα τάς δυσκολίας αύτής κ α τα -  
δεικνύωμεν Α ναμφίβολον είνε ότι ή γεωμετρία  
(ώς άλλως καί τό όνομα δηλοΐ) έλαβεν αρχήν 
άπό τώ ν μεθόδων, ας οι τεχνίτα ι καί άλλοι 
άνθρωποι έπενόησαν πρός ορθήν καταμέτρησιν 
τών οικοπέδων έν τή καταθέσει τών θεμελίων καί 
πρός πολλάς άλλας χωρομιτρικάς έργασίας, καί 
ότι αί γεωμετρικά: αλήθεια: συνηνώθησαν είς εν 
σώμα έπί σκοπώ τ ιν ι αμέσου ώφελείας. Ούχί 
δέ κα τ' άλλον τρόπον πρέπει νά παρουσιάζωμεν
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αύτάς καί είς τόν μαθητήν. Ό  διδάσκαλος δίδει 
εις αύτόν τεμάχια  ναστόχαρτου, ίνα  κ α τα -  
σκευάζη χάρτινους πύργους και τά  το ιαΰτα , 
τόν παρακινεί νά σχεδιάζη διάφορα κοσμητικά 
δ ιαγράμματα, τά  όποία έπειτα χρωματίζει, 
καί δ ι’ άλλων πολλών μέσων, ά τ ινα  ό επινοη
τικός διδάσκαλος εξευρίσκει, έπασχολών αύτόν 
άφίνει έπί τ ινα  χρόνον ν' αποπειράται μόνος, 
ώς έπραςε κα’. ό αρχικός οικοδόμος- θά μάθη 
ούτως έκ πείρας ό πα ϊς, πόσον είνε δύσκολον νά 
έπιτύχη τού σκοπού διά μόνης τής βοήθειας τών 
αισθήσεων. Κ αί όταν άναπτυχθείσης σύν τφ  
χρόνω τής αντιληπτικής αύτοΰ δυνάμεω; δυνηθή 
νά μεταχειρισθή τόν δ ιαβήτην, θα έκτιμήση μέν 
τήν αξίαν αύτοΰ, αλλά  θά έξακολουθήαη ετι 
στενοχωρούμενος έκ τής άτελείας τή ς κατά  
προσέγγισιν μεθόδου. Είς τό σημείον τούτο τής 
πορείας αύτοΰ πρέπει ν ’ άφήσωμεν αύτόν έπί 
τ ινα  χρόνον, πρώτον μέν, διότι ώς λίαν ετι νέος 
δέν δύναται νά χωρήση περαιτέρω, έπειτα δέ, 
διότι καλόν είνε νά έπαισθανθή έπί μακρότερον 
έτι τήν έλλειψιν συστηματικής μεθοδου. 'Εάν ή 
άπόκτησις τώ ν γνώσεων οφείλη νά γ ίνη τα ι πάν
τοτε μ ε τ ’ ένδιαφέροντος κα ί έάν έν τή  πρώτη 
περιόδω τής έκπολιτίσεως τού ατόμου, όπως καί 
έν τή  τού ανθρωπίνου γένους, ή έπιστήμη έχη 
αξίαν μόνον ώς βοηθός τής τέχνης, προφανώς ή 
άληθής παρασκευή είς τήν σπουδήν τής γεωμε
τρίας πρέπει νά είνε μακρά άσκησις εις τά ς  οίκο- 
δομητικάς έκείνχς τέχνας, άς ή γεωμετρία κατέ- 
στησεν εύκολωτέοχς. "Αξιου δέ παρατηρήσεως 
είνε ότι καί ενταύθα ή φύσις δεικνύει είς ή μάς 
τήν όδόν. Οί παίδες δεικνύουσι ζωηράν κλίσιν 
είς τό νά κτίζω σι. νά μετασκευάζωσι χάρτινα  
αντικείμενα' ή κλίσις δέ αύτη παραθαρρυνομένη 
καί ορθώς κατευθυνομένη ού μόνον θα παρα- 
σκευάση τήν όδόν πρός τάς επιστημονικά; αντι
λήψεις. άλλά καί θ ’ άναπτύξη τήν δεξιότητα  
έκείνην τής χειρός, ή ; ή έλλειψις είνε τοσούτον 
συχνή.

Κ αί οταν ή δύναμις τής παρατηρήσεως καί 
τή ς έπινοήσεως άναπτυχθή ίκανώς παρά τώ  
παιδί, τοτε θά είνε δυνατόν νά είσαγάγωμεν 
αυτόν είς τήν εμπειρικήν γεωμετρίαν, ήτοι είς 
τήν γεωμετρίαν τήν δίδουσαν μέν μεθοδικά; 
λύσεις, άλλά μή άποδεικνύουσαν έτι αύτας. Ώ ς 
καί πάσα άλλη μετάβασις έν τή  άγωγή, καί 
αύτη πρέπει νά γίνη έμπειρικώς καί ούχί κατ' 
επιστημονικώς διατεταγμένον σύστημα- ή σχέσις 
τής γεωμετρίας πρός τήν οίκοδομητικήν πρέπει 
είσέτι νά χρησιμοποιηθή. Παρέχο/τες λοιπον εις 
τον μαθητήν χάρτην σκληρόν, ίνα  κατασκευάση  
τετράεδρον δμοιον πρός άλλο προβαλλόμενου ώ: 
υπόδειγμα, κινούμεν τό ενδιαφέρον αύτοΰ πρός 
λύσιν προβλήματος, όπερ θα χρησιμεύση επω
φελώς ώς αφετηρία είς τήν σπουδήν. Βλέπει έν

πρώτοις ότι, ίνα  κατορθώση τό ζητούμενου, 
πρέπει νά χαράξη τέσσαρα τρίγωνα ισόπλευρα 
ώρίσμένα δ ι ’ ¡δίαν έκαστον θέσιν. Ά λ λ ’ επειδή 
διά τήν έλλειψιν ακριβούς τίνος μεθόδου δέν 
δύνατα ι νά έπ ιτύχη τήν ακρίβειαν, θά παρατή
ρηση τοποθετών τά  τρίγωνα είς τάς οίκείας 
αύτών θέσεις, ότι α ί πλευραί δέν συναρμόζονται 
ουδέ αί γω νία ι αύτών συναντιόνται έν τή  κορυφή. 
Τότε δεικνύομεν είς αύτόν ότι περιγράφοντες δύο 
κύκλους δυνάμεθα νά χαράξωμεν τά  τρίγωνα  
κατά  τρόπον άσφαλή καί ορθον. Μετά τήν απο
τυχ ίαν δέ ή άνακάλυψις αύτη  θα τώ  προξενήση 
εύχαρίστησιν. ’Αφού ούτως έβοηθήσαμεν αύτόν 
είς τήν λύσιν τού πρώτου προβλήματος έπί τώ  
σκοπφ του νά δείξωμεν είς αύτόν τήν ούσιν τών 
γεωμετρικών μεθόδων, πρέπει έπειτα ν' άφήσω
μεν αύτόν νά λύση μόνος, όπως δύνατα ι κάλ-  
λιον, όσα ζη τή μ α τα  ήθελον παρουσιασθή. Νά 
χωρισθή γραμμή είς δύο μέρη ίσα , ν' άχθή κά
θετος, νά γραφή τετράγωνον, νά διχασθή γωνία, 
ν'άχθώ σ ι δύο παράλληλοι, νά γραφή έξάγωνον, 
είνε προβλήματα τά  όποία θά λύση μόνος, έάν 
ολίγον έπιμείνη. Έ π ε ιτα  προβάλλονται α ύτφ  
πρός λύσιν άλλα πολυπλοκώτερα, άτινα θά κα
τορθώση π άντα  νά λύση, ή θά προσπαθήση νά 
λύση, έάν καλώ; καθοδηγήται. Δέν άμφιβάλλο- 
μεν ότι πολλοί είθισμενοι είς τήν π αλα ιάν μέθο
δον δέν θά πιστεύσωσιν είς τήν διαβεβαίωσιν 
ημών τα ύτη ν. Καί όμως τα ύ τα  λίγο μεν στηρι- 
ζόμενοι εις πείραν, καί πείραν κοινήν καί ούχί 
άπ αξ έπαναληφθεϊσαν Είδομεν τάξιν όλην π α ί-  
δων δεικνύουσαν τοσούτον ζήλον διά τήν λύσιν 
τούτου ή εκείνου τού προβλήματος, ώστε άνέμε- 
νον τό μάθημα τής γεωμετρίας ώς τήν τερπνο- 
τέραν τής έβδομάδος ένασχόλ.ησιν. Ούχί προ 
πολλοΰ ήκούσαμεν νά γ ίνη τα ι λόγος περί σχο
λής θηλέων, έν ή  πολλαί μαθήτριαι ασχολούνται 
έξ οίκείας προαιρέσεως είς γεωμετρικά ζητή
μ ατα  καί κατά  τάς έλευθέρας αύτών ώρας- καί έν 
άλλη σχολή μ ία  τών μαθητριών, ένω καί πασαι 
αί άλλα ι τόν αύτόν ζήλον δεικνύουσι, ζητεί προ
βλή μ ατα  πρός λύσιν κα τ' οίκον έν καιρώ τών 
διακοπών. Τ αύτα  άναφέρομεν βασιζόμενοι είς πό 
κύρος τών λόγων τού καθηγητοϋ. Ό ποία  χπό- 
δειξις περί τού δυνατού καί τής άξίας τής α ύ-  
τενεργού άναπτύξεως ! Ό  κλάδος τής επιστήμης, 
όστις ώς συνήθως διδασκόμενος είνε ξηρός καί 
αηδής, αποβαίνει ούτω διά τής φυσικής μεθόδου 
προσφιλέστατος καί ώ φελιμώτατος. Ώ φελ ιμ ώ -  
τατος δέ λέγομε·/, διότι τάποτελέσματα αυτού 
δέν περιορίζονται είς τήν άπόκτησιν τώ ν γεωμε
τρικών αληθειών, άλλ ’ έπάγουσι πολλάκις τρο
πήν ριζικήν εις το πνεύμα. Είδον πολλάκις π χ ί-  
δας άποβλχκιυθίντας διά τώ ν σχολικών μεθόδων, 
,τής άφηρημένης μορφής τών γνώσεων, τής επι
πόνου καί υπερβολικής έργασίας, ν' άναγεννώνται
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αίφνης, ευθύς ώς έπαυον μέν να είνε παθητικά  
δοχεία, ήρχιζον δέ καί αύτοί νά έργάζωνται καί 
νά έπινοώσί τ ι  έλευθέρως. Τό πνεύμα αύτών έν 
πλή,ρει τέως άποθαρρύνσει διατελούν εκ της κακή; 
διδασκαλίας προξενηθείση,, άνυψωθέν δΓ ολίγης 
συμπάθειας καί εις βαθμόν τινα  επίμονης έθισθέν, 
εκ τω ν πρώτων επιτυχιών ύπέστη καθολικήν 
άναγέννησιν. Λέν δυσπιοτούσι πλέον περί των 
ιδίων αυτών δυνάμεων, νομίζοντες ότι καί αύτοί 
δύναντα ί τ ι νά κατορθώσωσι. Κ αί βαθμηδόν, 
κ α θ ’ όσον α ί έπ ιτυχ ία ι πολλαπλασιάζονται καί 
τά βάρος τής άποθαρρύνσεως δέν πιέζει αυτούς 
τόσον,άντιμετωπίζουσι τά ς  δυσκολίας καθ’ όλους 
τούς κλάδους τώ ν σπουδών μετά θάρρους, δπερ 
εμπνέει έκ τών προτέοων ή βεβαιότης τής κ α τα -  
νικήσεως αύτών.

[Έπεται τό τέλος]

ΑΠΕΡΙΣΚΕΠΤΟΣ Λ Ο Γ Ο Σ ’
I Ρ ω αιχόν δ ιή γ η μ α  κ α τ ά  μ ε τ ά φ ρ α α ιν  '¿γα& οχΙ$ον$

Γ . Κ (ύ ν β το ίν τ ιν ίδ ο ν  ]

Ά π ά  τά  πολλά κλάμ ατα  ό Βοροδάτης δεν 
ήμπορούσε νά έξακολουθήση,· Ό  πατήρ Βαρ
λα ά μ  τόν ακούε σιωπηλός καί συλλογισμένος μέ 
σκυμμένη, τήν κεφαλή.

— Α ί, καί δέν έμαθες, δεν ακόυσες γ ι ’ αύτόν 
τίποτε άπό τό τε ; έρώτησε τόν Βοροδάτη.

— Ούτε ακόυσα ούτε έμαθα τ ίπ ο τε . . . Θαρ
ρείς πώς ανελή,φθηκε. . · Μιά ’βδομάδα τόν ανα
ζητήσαμε— τού κάκου.

Ό  πάτερ Β αρλαάμ έσκυψε τή γεροντική 
κεφαλή, του κ’ έπεσε σέ μεγάλη συλλογή.

— Περίεργο πράμα αύτό, είπεν άργα αργά. Ό  
Θεός μονάχα ξέρει τ ί  συμβαίνει έδώ . . .

—  Μπορώ, τάχατες, γέροντα νά εξαγοράσω 
τή,ν αμαρτία  μου ; Μπορώ ακόμα νά σώσω τήν 
άθώα του ψυχή ;

— Ό  Θεός είνε πολυεΰσπλαγχνος καί συγχαί
ρει τάς αμαρτίας μας. Πρέπει νά προσεύχεσαι, 
νά προσεύχεσαι . . .

—  Τ ί νά κάμω λοιπόν τώρα, γέροντα μου;
Ό  πάτερ Β αρλαάμ πολλή ώρα έσιωποϋσε

κ ’ έκάθητο συλλογισμένος. "Επειτα έσήκωσε τά  
μ ά τια  του στό Βοροδάτη καί τόν έκύτταξε καλά 
στο πρόσωπό, σάν νά ήθελε νά φθάση, εις τό 
βάθος τής ψυχής του.

— Αισθάνεσαι βάρος γιά  τό αμάρτημα σου ; 
Βαρύνει πολύ τή,ν ψυχή σου;ήρώτησε τά Βοροδάτη.

—  ΙΙολύ, γέροντα μου. τόσο πολυ, πού δέ 
μπορώ νά σού πώ . "Ενας Θεάς τό ξέοει . . .

— Λοιπόν, άκου σε τ ί  θά σού πώ ; Ό  θεός  
είνε εύσπλαγχνος, δέν πρέπει ν ’ απελπίζεσαι,
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τούτο είνε αμαρτία  Τώρα σύ είσαι π ιά  γέρος, 
καί τού κόσμου τά  άγαθά βέβαια δέν σέ 
ελκύουν . . . Τάξε στό Θεά πώς θά άφοσιωθής 
στήν προσευχή- Πήγαινε στους άγιους τόπους 
νά προσκυνήσεις τά  ιερά καί τ ίμ ια  λείψανα τών 
αγίω ν, ζήτησε τήν μεσολάβησίν των εις τόν Κ ύ
ριον, αύτοί είνε οι προστάται καί ύπερασπισταί 
μας. Ακούσε όμως ακόμη τ ί  έχω νά σού πώ , 
καί φύλαξε τά  λόγια μου, γ ιά  νά μή, εξαλείφον
τας μίαν αμαρτίαν πάρη,ς άλλη στήν ψυχή σου. 
"Εχεις, βέβαια, κ ι’ άλλα παιδ ιά. ΙΙόσα είνε όλα;

— Τρία, γέροντά μου, δύο γυιοί καί μιά  
κόρη.

— Α ύτή ή μικρούλα ; "Αλλο δέν έχεις ;
— Ό χ ι,  άλλα  δέν έχω, μονάχα τρία.
—  Λοιπόν, δέν πρέπει νά τ ’ άφήσης έτσι, 

άποκατάστησέ τ α  πρώτα όλα, βάλε τα  στό 
δρόμο γ ιά  νά μην έχουν παράπονο εναντίον σου, 
κΓ αύτά  πα ιδ ιά  σου είνε όπως κ ’ εκείνος, κ ’ 
έχεις νά δώση,ς λόγο στό Θεό. Έ π ε ιτα  δά δέν 
έχεις νά περιμένγς καί πολύ" οι γυιοί σου, όπως 
είπες, είνε πιά μεγάλοι, μονάχα ή κόρη σου είν’ 
ακόμη μικρά. Ιίόσω χρονώ είνε :

—  Λίγος καιρός είνε πού πέρασε τά  δεκατρία.
— Ν αι, μικρή ε ίν ’ ακόμη · · · Μά άς είνε, 

τέσσαρα-πέντε χρόνια δέν είνε καί πολύς καιρός. 
‘Α ν λοιπόν ό Θεός εύδοκή,ση, καί είσακούστ) τή 
δέη,σί σου. καί ζωή θα σού χαρίση, περισσότερα 
χρόνια. Α ν όμως ό Θεός δέν θέλγι, τότε κ ι’ 
αύριο αν έτοιμασθή,ς γ ιά  ταξείδ ι, δέν θά πάς : 
χωρίς τό άγιο θέλημά του τίποτε δέν γίνεται. 
"Ετσι είνε. Λοιπόν όταν άποκαταστήσγις τά  
παιδ ιά  σου, τότε πήγαινε στήν εύχή τού Θεού, 
κ ’ έγ ύ  σού δίνω τήν εύλογία μου καί ό Θεός θά 
σέ εύλογήσγι· Πολλά χρήματα μαζί σου νά μην 
πάργις, μέ χρήματα  κάθε ένας μέ εύχαρίστησι 
μπορεί νά  πάγι εις τούς αγίους τόπους· αύτό 
δέν είνε κόπος- σύ πρέπει νά πάς μέ τή,ν προ
σευχή καί μέ τού Χριστού τό όνομα εις.τά  χ ε ίλη ’ 
καί θά τύχη) νά ύποφέρη,ς, καί θά κρυώση,ς. ίσως 
καί Οά πεινάση,ς, άλλά τ ί  θά γείνφ, θά τά  ϋπο- 
μείνη,ς όλ.α' έδωσες ϋποσχεσι, πρέπει νά ύποστή; 
καί τά  βάρη της. Τά σω ματικά βάρη δέν πρέ
πει ν α τ ά  φοβάσαι' τά  σω ματικά βάρη ελαφρώ
νουν τό βάρος τής ψυχής. ’Εκεί π ιά  . . . Ό  
Θεος είνε πολυέλεος' όταν σού συχώρεση, τή,ν 
αμαρτία  σου, θά τά ίδή,; καί σύ ό ίδιος. Α ύτά  
είχα νά σού πώ . Θά παρακαλέσω κ ’ έγώ τά 
Θεά γ ιά  σένα. Πώς σέ λένε ;

— Γιάκωβο, γέροντα. Ό  Θεάς νά σέ ά ντα -  
μείψη γιά  τήν άγαθή, σου ψυχή, άπεκρίθη ό 
Βοροδάτης μέ δάκρυα στά  μ άτια .

— Γιάκωβο ; στασου νά τό γράψω γ ια τ ί 
μπορεί νά τό λησμονήσω. . . Κ α ί ό πάτερ Βαρ
λαάμ έχωσε τό χέρι μέσα στό σακκουλί του γ ιά  
νά πάργ, τό σημειωματάριο του.
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— Ν ά. εξημέρωσε π ιά , είπε παρατηρώντας 
στό παράθυρο, — τώρα, τήν προσευχή μας καί 
δρόμο.

Ό Βοροδάτης έπεσε κ’ έγονάτισε μπρός του.
— Εύλόγησέ με, άγ ιε  γέροντα, τού ε ίπ ε ,— 

δέ θά λησμονήσω ποτέ τή,ν καλή σου καρδιά καί 
τά  καλά σου λόγια . . . "Αμα άρχισες νά μού 
μιλή,ς. θαρρεί; πώς έφυγε κάτι τ ι  από τή,ν ψυχή, 
μου. Θά κάμω όλα όσα μου είπες.

Πολλή ώρα έκάθισε ό πάτερ Β αρλαάμ, άφού 
έφυγε 6 Βοροδάτης, έπεσε εις βαθειά σκ.έψι καί 
άπό καιρό σέ καιρό έκουνούσε τή,ν κεφαλή του. 
“Επειτα έσηκώθη σιγά σιγά , έβγαλε άπά τά 
σακκουλί του ένα χάλκινο καντηλέρι πού είχε 
μαζί του σ ’ όλο τό ταξε ίδ ι, τό έστερέωσε στή 
γω νία  καί άφού άναψε ένα κομμάτι κεριού, 
άρχισε νά διαβάζη τόν συνηθισμένο πρωινό του 
κανόνα.

ς ”
Φαίνεται πώς οί λόγοι τού πάτερ Βαρλαάμ  

έκαμαν βαθειά έντύπωσι εις τήν ψυχή, τού Βορο
δάτη· "Τστερα άπό τή  νύκτα έκείνη ό Γ ιάκω- 
βος Στεπάνιτς μετεβλή,Οη πολύ, πού όλοι έθαύ- 
μαζαν καί απορούσαν. Έ γεινε ενεργητικός καί 
προκομμένος. Προτή,τερα, καί μάλιστα  τά  τε
λευτα ία  χρόνια, ήταν τόσο σκυθρωπός, δέν τον 
έμελε γ ιά  τίποτε, είχε γηράση, όλότελα. Κ αί 
τώρα θαρρεί; πώς ξανάνιωσε" άρχισε π άλι νά 
κυττάζη  τό νοικοκυριό του, νά φρόντιζα, πότε 
γ ιά  τό ένα πότε γ ια  τό άλλο, πότε νά καρ- 
φώση κανένα καρφί, πότε νά περιποιήθχ) τά  
ζώα, πότε νά μερεμετίση τήν καλύβα, πότε νά 
διορθώση τά  σχισμένα δ ίκτυα ή νά πλέςη  
καινούργια, πότε τήν άνοιξι νά παλαμ ίση τή,ν 
αναποδογυρισμένη στήν όχθη τού ποταμού βαρ- 
κούλά του. Έζή,τησε μάλιστα  νά συνοδεύση, 
τά  πα ιδ ιά  του στό ψάρεμα, μ ά  έκεϊνα δέν τόν 
πήραν, γ ια τ ί τόν έλυπήθη,καν πού ήτον άδύνα- 
τος.«Δέν κυττάτε, βρέ πα ιδ ιά , τόν Βοροδάτη, τ ί 
παλληκάρι έγεινεν, έλ εγα ν  πώς αύτή ή μετα
βολή :» · Κ αί π ράγμ ατι, καί ή δψι τού Βορο
δάτη άλλαξε, θαρρείς, έγεινε πιό εύθυμος.

Κ αί ό καιρός έπερνούσε. Κ αί οί δυό γυιο ί τού 
Βοροδάτη παντρεύτηκαν, ό μεγαλήτερος έπή,γε 
στρατιώτης, δέν έζησε πολύ μέ τή νέα γυναίκά  
του καί τήν άφησε στό σπ ίτι γ ιά  νά βοηθάη, στό 
ποδί του τήν οικογένεια. Ό  δεύτερος έπήρε όλο 
τό νοικοκυριά άπάνω του άντ ί τού πατέρα του. 
Έ μεινε τώρα άνύπχντρη μονάχα ή κόρη τού Βο
ροδάτη, άλλά κΓ αύτή γλήγορα θά τήν έπάν- 
τρευαν. Γαμπρούς, δοξασ' ό Θεός, είχαν πολλούς 
στό μ ά τι : πολλές φορές, πότε ό ένας πότε ό 
άλλος γείτονα;, πού είχαν γυιούς τής παντρειάς, 
είχαν κάμη π ιά  άπόξ' άπόξω λόγο τού Βορο
δάτη γ ιά  τήν κόρη του. Κ Γ  αύτάς ό Βοροδάτης 
συχνά έκαμνε λόγο κρυφά κρυφά τής γρη*ί γ'·'

αύτά τό ζή τη μ α . Μά έκείνη όλο δέν ήθελε νά 
τ ’ άκούση,.

— Δέν ε ίν ’ άκόμη καιρός γ ιά  τέτοια λόγια, 
άπεκρίνετο π άντα  στάν άντρα τη ς, είνε άκόμη 
νωρίς, μικρή, είνε. Τ ί βιάζεσαι έτσι ; Τήν έβα- 
ρέθηκες ; "Εχεις καιρό νά τή  βγάλης άπό 
πάνω  σου.

—  Γ ια τ ί νά τό κρατούμε τό κορίτσι ; έλεγεν 
ό Βοροδάτης, — όσο είνε νιά  άς πάτρ στην ευχη 
τού Θεού" τ ί  βγαίνει τα χ α  νά μένν; άνύπαντρη : 
Τώρα εύκολα βρίσκομε καλό γαμπρό- τ ί  περι
μένεις, νά περάσουν τά  νιάτώ  της ;

—  Μά δέ μού λές, χαμένα τάχεις ; Θέ μου 
σχώρεσέ με, τόν διέκοψε μέ θυμό ή γρη*>— ~χ  
χρόνια τήν πήραν καί θές νά τήνε δώση,ς στόν 
πρώτο τυχόντα ; Κόρη σου δέν είνε ; . . .

“Ε τσι έτελείωναν π άντα  όταν είχαν τήν ομι
λ ία  γ ιά  τή,ν παντρειά τής Ν ατάσσας, ένόσω ήταν  
άκόμη μικρή. "Οσω όμως έπροχωρούσαν τα  χρό
νια . ή γρη,ά έγίνετο μαλακώτερη, έτσι πού μοναχή 
της άρχισε νά άνοίγη, ομιλία ποτε γ ιά  τόν ένα 
πότε γ ιά  τόν άλλο γαμπρό, ώς πού εΰρέθη τέλος 
πάντων κατάλληλος γαμπρός καί τήν άρραβώ- 
νιασαν. Ο

Έ πάντρεψε ό Βοροδάτης τήν κόρη του Ν α- 
τάσσα μέ τό γυιά ενός πλουσίου γείτονα του απο 
τό Βρανή,λοβο καί μιά έβδομάδα ύστερα άπό τό 
γάμο ειδοποίησε τη, γρη,ά πώς φεύγει νά π ά  νά 
προσκύνηση τούς αγίους τού Κίεβου καί άπό 
εκεί άν θέλν) ό Θεός θά πάν; στά 'Ιεροσόλυμα νά 
προσκύνηση τόν Τάφο τού Χριστού. Εις τή,ν εΐ- 
δησι αύτή  ή  γρη,ά έκτύπησε τά  χέρια τη ς, έκά
θισε στό σκαμνί καί έγούρλωσε τά  μ ά τια  της. 
Δέν έπερίμενε αύτό τό άκουσμα. Στήν άρχή, τή,ς 
ήρθε νά τόν λούση, μ ’ ενα καλό καλό βρισίδι, 
άλλά είδε τή,ν άπόφασί του κ' έσκέφθη πώς δέν 
έβγαινε τίποτε μέ τις βρισιές. Στή, στιγμή όμως 
άλλαξε γνώμη καί άρχισε νά βάζη τις φωνές.

— “Ακούσε γυνα ίκα, μέ ήσυχη καί σταθερά 
φωνή είπε ό Βοροδάτης, πηγαίνοντας κοντά στή, 
Λουκέρια, — πάψε νά φωνάζη,ς άδικα τώ ν άδι
κων. Αύτή, τή,ν έπιθυμία τήν είχα προ πολλοΰ 
στή,ν ψυχή μου καί π άντα  παρακαλοϋσα το Θεο 
νά μ ’ άξιώση, νά εκπληρώσω τό τάξιμό μου. 
"Ενα πράμα μονάχα μ ' εμπόδιζε — τά  π α ιδ ιά - 
τώρα, δόξα νάχη ό Θεός, όλα τάποκαταστή -  
σαμε. Τώρα ό Θεός μού έλυσε τα  χέρια καί μήν 
παίρνης αμαρτία  στή,ν ψυχή σου, μή, μ' εμπούί- 
ζη,ς, δέν θά μέ κρατή,ση,ς. Τά καλήτερο πού θά 
κάμη,ς είνε νά μέ βοηθήση,ς νά. έτοιμασθώ γ ιά  τό 
μακρινό μου ταξε ίδ ι- όπω; καί νάνε πρέπει 
νά έφοδιασθώ μέ λ ίγα  ρούχα. Δέν πειράζει όμως, 
μπορεί νά λείψουν κι' αύτά . . . .

—  Μά τ ί,  έτσι γλή,γορα θέλεις νά μάς άφή-  
ση,ς ; ή,ρώτησε μέ δάκρυα στά  μ.άτια ή γ ?η * -
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—  Τ ί νά περιμένω ; "Οταν δώση ό Θεάς 
κ' έτοιμχσθώ, θά φύγω. Τ ί νά κάθωμαι νά 
περιμένω ;

—  Κ αί κάτσε δά νά καμαρώστ,ς τούς νεοπαν- 
τρεμένους. . . . Γ ίνεται αύτό; δέν πρόφθασες νά 
τούς παντρέψης κα ί φεύγεις καί τούς άφίνεις;

— Τ ί νά τούς κάμω εγώ ; Κ αί /ωρίς έμενα 
θά ζώσουν, ό Θεός μονάχα νά τούς δίνη υγεία, 
αγάπη καί ευτυχία.

Ή  εϊδησι γ ιά  τό σκοπό του Βοροδάτη νά 
φύγη γ ιά  τά  Ιεροσόλυμα, έγεινε αμέσως γνωστή 
σ ’ όλο τό χωριό. "Αρχισαν νά του κουβαλούν 
λογής λογής πράγματα : αί γυναίκες έδειχναν 
περισσότερη προθυμία. “Αλλος τού έφερνε πεσκί- 
ρια κεντημένα, —  ανά τά  κρεμάση του Α γ ίο υ» , 
—  άλλος καμμ ιά κορδέλλα γιά  την εικόνα- 
πολλοί έφεραν χρήματα , άλλά ό Βοροδάτης 
δέν ήθελε νά πάρη χρήματα : «δέ μου χρειά
ζονται, έλεγε, είνε μπελάς τά  χρήματα, μπορεί 
νά μέ σκοτώσουν γι' α ύτά » . Έ κουβάλησαν του 
Βοροδάτη ένα σωρό πράγμ ατα , που δέν είχε που 
νά τά  βάλη : καί π αξιμάδ ια  καί πήτες από κα
θάριο αλεύρι καί γλυκ ίσματα  μάλιστα . «Κάμε 
μας τή  χάρη, Γιάκωβο Σ τεπάνιτς, καί πάρε τα , 
θά σου χρειασθοϋνε γ ιά  τό δρόμο».

Επί τέλους έπαυσαν π ιά  νά φέρνουν. Έ το ι-  
μάσθησαν τά  έγγραφά του, τό δ ιαβατήρί του 
καί αύτό τό σακκοϋλι του ταζειδιού μάλιστα  του 
Βοροδάτη,έτοιμο π ιά , ήταν άκουμπημένο απάνω  
στήν παγκάδα. Κ αί μιά Κυριακή ό Γιάκωβος 
Σ τεπάνιτς έκαμε παράκλησι, καί άφοϋ άπεχαι- 
ρέτισε τους συγγενείς καί τούς συγχωρικούς του 
έφυγε γ ιά  τό μακρινά ταξείδ ι.

Ζ

Εις ένα άπό τούς βορεινούς νομούς τής Ρωσ- 
σίας, μέσα εις πυκνό δάσος, ήταν κρυμμένο ένα 
φτωχά καί κατάμονο μοναστήρι εις τό όνομα τής 
Α γ ία ς  Τριάδος. Τα φτω χά του κ ιλλ ια  καί ή 
μικρή ξυλόκτιστη εκκλησία του ήταν κτισμένα 
εις ενα γυμνό άπό δένδρα μέρος καί ήταν το ιχο
γυρισμένα άπό άρκετά ψηλόν φράκτη, καμωμένο 
άπό χονδρά καί στερεά ξύλα , γύρω-γύρω δέ τό 
μοναστήρι ήταν περικυκλωμένο πυκνά άπό με
γά λα , αιώνια πεύκα. Η συχ ία  μέσα στό μονα
στήρι, ήσυχία καί ερημιά καί γύρω του. μονάχα 
τά  δένδρα βογγοΰν καί τρίζουν στήν κακοκαιριά 
κα ί κανένα αγρίμι τού δάσους φωνάζει καμμιά  
φορά. Είκοσιπέντε βέρστια γύρψ-γύρω άπό τό 
μοναστήρι δέν υπάρχει άνθρώπινη κατοικία

Δέν υπάρχει στό μοναστήρι τίποτε αξιόλογο, 
ούτε άγ ια  λείψανα, οϋτε θαυματουργές εικόνες, 
γ ιά  τήν αγιω τική όμως καί τήν ασκητική ζωή 
τω ν μοναχών είνε φημισμένο πολύ μακουά στά 
περίχωρα. Κ α ί πράγμ ατι, μονάχα άνθρωποι πού 
άφιέρωσαν έξ ολοκλήρου τόν έαυτο τους στό Θεό

μπορούσαν νά ζήσουν έκεί. Τό μοναστήρι ήτον 
τόσο φτωχό, ώστε ή διακόσμησις μ άλ ιστα  τής 
έκκλησίας του ήτον πολύ άπλή και μάλιστα  
φτω χική . Τά ιερά σκεύη ήταν καμωμένα άπό 
φύλο, τά  ίεοά άμ φ ια  άπό φθηνό μάλλινο ύφασμα  
καί μόνο κ ατά  τά ς  μεγάλας έορτάς έφοροΰσαν 
άμφια  άπό όχι πολύ άκριβά άργυροκέντητο 
ύφασμα.

Εις αυτά λοιπόν τό μοναστήρι, χειμώνα  
καιρό, μέ τά  χιόνια, έζύγωνε κατά  τά  φαινόμενα 
κατάκοπος καί τουρτουρίζοντας άπό τό κρύο 
έ'νας τα ξε ιδ ιώ τη ς .‘Αν καί ό δρόμ,ος ήταν π α τη 
μένος, ό οδοιπόρος όμως φα ίνετα ι δέν ήξευρε 
καλά τό μέρος, γ ια τ ί συχνά έσταματοϋσε έμ- 
πρός στά  σωριασμένα έπάνω στό δρόμο χιόνια, 
έξέταζε μέ προσοχή κ’ έπροσπαθοΰσε νά εύρη, τή  
διεύθυνσι τού δρόμου πού είχε χάση. Μόλις είχε 
παρατηρήση στή στροφή τού δρόμου μέσα τό 
δεύτερο τό θόλο τής έκκλησίας τού μοναστηριού, 
έσταμάτησε ευθύς, έβγαλε το παληό, κατατρυ- 
πημένο καλπάκι του, κ' έσκυψε κ’ έπροσκύνησε 
κατά τά μέρος τού μοναστηριού.

“Οποιος δέν είχεν ίδή τά Βοροδάτη άπό τήν 
ήμέρα πού έφυγε άπό τό Βρανηλοβο, μετα δυσ
κολίας θά άνεγνώριζε στόν άποκαμωμένο οδοι
πόρο τόν παππού Γιάκωβο Σ τεπάνιτς. Ειχε 
μαζευθή περισσότερο άκόμη, έκαμπούριανε, άδυ- 
νάτισε καί τά  άσπρα γένεια καί τά  μ αλλ ιά  του 
έκιτρίνισαν. Πολύς καιρός έπέρασε ά φ ’ ότου άφησε 
τό χωριό του, πολλές χιλιάδες βέρστια έδρασκέ- 
λισαν τά  γεροντικά του ποδιά, πολλά ζευγάρια 
τσαρούχια έκομματιάσθηκαν καί αύτά τό ραβδί 
του π ιά  έφαγώθη ώς τά  μισά, καί όμως ό π α π 
πούς Γιάκωβος Στεπάνιτς σάν νά μήν είχεν α ί-  
σθανθή κούρασι —  τόσο ό θεός έδυνάμωσε τά  
γεροντικά του μέλη. . . Έ πήγε καί στούς ‘Αγίους 
Τόπους, έπροσκύνησε τόν Τάφο τού Χριστού, 
έπεσκέφθη καί τό “Αγιον 'Όρος, έδεήθη καί στά  
σπήλαια  τού Κίεβου έμπράς εις τά  λείψανα τών 
άγιων τής μονής Κιεβο-ΙΙετσέρσκη καί έπεσκέφθη 
πολλά άλλα μοναστήρια τής Ρ ωσσίας. Τώρα 
ήρχετο άπό τήν μονήν τού Σολοβέτς, άπό τά  
βάθη τής Ρωσσίας καί στό δρόμο έμαθε πώς στόν 
νομό Π. υπάρχει ένα φτωχό άλλά φημισμένο γιά  
τήν άγιωσύνη τών μοναχών μοναστήρι κα ί ηρθε 
κ' έδώ νά προσκυνήση.

Φθάνοντας κοντά στή θύρα τού μοναστηριού ά 
Βοροδάτης έσκυψε κ' έπροσκύνησε τήν εικόνα τού 
Σωτήρος Χριστού πού έκρέμετο στήν πόρτα 
κ ’ έκτύπησε δειλά δειλά. Μέσα στό μοναστήρι 
ήτον άκρα ήσυχία καί στό κτύπημα τού Βορο
δάτη 8έν έδόθη απάντησες Έ κτύπησε καί δεύ
τερη φορά δυνατώτερα, έπειτα καί τρ ίτη . Τέλος 
άπό τό άλλο μέρος άκούσθη τρίξιμο περπατησιά; 
άπάνω στο χιόνι καί μ ιά  φωνή : — Ποιός είνε;

— Κύριε ήμών 'Ιησού Χριστέ, έλεησον ή μάς !
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άπεκρίθη ό Βοροδάτης συνηθισμένος νά άπαντά  
κατά τή συνήθεια τώ ν μοναστηριών άπό τά  
πολλά ταξε ίδ ια  πού είχε κάμη.

—  'Αμήν ! είπε κάποιος πίσω άπό τήν πόρτα. 
Εις ένα άπό τά  πελώρια φύλλα  τής πόρτας 
άνοιξε ένα μικρό πορτί πού μόλις ήμπορούσε νά 
περάση άνθρωπος, καί άνεφάνη ένας γέρος σάν 
τό Βοροδάτη. μέ άσπρα σφηνοειδή γένεια, μέ 
κοντογούνι καί σκουφάκι.

— "Ωρα καλή γέροντα, έχαιρέτισε ό Βοροδά
της, βγάζοντας τό καλπάκι του. “Αφησέ με νά 
μπω μέσα νά προσκυνήσω.

— Έ μ π α , έμπα, γέρο, ειπεν εκείνος, άνοίγον 
τα ς  όρθάνοικτο τό π ο ρ τ ί,— κόπιασε μέσα. Ε ύ- 
λογημένος ό έρχόμενος έν όνόματι Κυρίου, 
έπρόσθεσε μέ θεόπνευστον ύφος.

Ό  Βοροδάτης έδρασκέλισε τό ψηλά κατώ φλι 
τής θύρας καί έμπήκε μέσα στο μοναστήρι. . . .

Ά π ό  τήν εκκλησία έως τήν θύραν κα τά  μήκος 
τού τοίχου κα ί άπό τά  δύο μέρη ήτον κάμποσα 
κελλιά καμωμένα άπό στρογγυλά ξύλα καί είχαν 
άλλα άπό δυό καί άλλα  άπό ένα παράθυρο. 
Α ύτά  ήταν τά  μόνα οικοδομήματα πού είχε τό 
μοναστήρι.

— "Εμπα μέσα στό κελλί μου, γέρο, έποοσκά- 
λεσε τό Βοροδάτη ό θυρωρός, ξεκουράσου καί ζε- 
στάσου λίγο ώς νά κτυπήση, ό εσπερινός. Θά 
ήσα ι κουρασμένος καί κρυωμένος, ύστερα απο 
τέτοιο ταξείδ ι καί μέ τέτοιο καιρό πού έδωσε 
ό Θεός.

— Ναχης τήν εύχή τού Θεού, άπεκρίθη ό 
Βοροδάτης. Ν αί, είνε άνάγκη νά ζεσταθώ, 
γ ια τ ί έπάγωσα. Τί μακρυά όμως πού είσθε. γέ
ροντα, πολύ μακρυά καί όλο δάσος, πού είνε 
φόβος καί τρόμος.

— Ν αί, μακρυά είνε. . .
Έ μβήκαν εις τό κελλί, τό όποιον δέν ήτον 

μεγάλο. Οί ξύλινοι τοίχοι τού κελλιοΰ ήταν όλό- 
τελα γυμνοί καί μαυρισμένοι άπό τήν πολυκαι
ρίαν. Εις τόν έμπροσθινό τοίχο ήτον άνοιγμένο 
ένα παραθυράκι πού έβλεπε τήν εκκλησία καί 
όλη σχεδόν τήν αύλή τού μοναστηριού. Εις τό 
μάκρος τού άλλου τοίχου ήταν καρφωμένη μιά 
π λατειά  παγκάδα, πού έχρησίμευε δ ά κάθισμα 
καί κάποτε διά κρεββάτι. Κοντά στο παράθυρο 
έστέκετο τραπέζι καί άπάνω σ' αύτά ένα βιβλίον 
Ώρολόγιον. Σ τήν προσθινή γω νία  έκρέμετο ένα 
είκόνισαα καί παρακάτω  ένα ςύλινο καρφί αντις 
κανδηλέρι.

[Έ πεται συνέχεια]

Δύναταί τις ν' άναϊειχΟή έξοχος εις τήν τέχνην, 
λέγει ό Σμάϊλς, εις τά γράμματα, εις επιστήμην 
τινά, άλλ' ώς προς τήν ηθικήν νά είναι άξιος νά 
■/.αταταχΟί) πολύ χαμηλότερα τών πτωχών καί αμα
θών χωρικών.

Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ  Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ

Η Τ Ρ Ο Φ Ο Σ

Υ πάρχουν περιπτώσεις, καθ' άς ή νεαρά μή- 
τηρ δέν δύνατα ι ή δέν θέλει νά θηλάση τό τέκνον 
τη ς. Τότε δέ, άν οί υλικοί πόροι τό επιτρέπουν, 
ή οικογένεια πρέπει νά κχταφύγη εις τροφόν. 
Μεθ’ όλα δέ τά  πολλά άτοπα, ά τ ινα  συνε
πάγετα ι ή το ιαύτη  τής γαλουχήσεως μέθοδος, 
είνε ούχ ήττον πολύ προτιμοτέρα τής τεχνητής 
διατροφής.

Ή  εκλογή τής τροφού είνε ζήτημ α  λεπτόν- 
ώστε επί τού ζητήματος τούτου μόνον γενικάς 
τινας συμβουλάς παρέχω. Πάσα γυνή μέλλουσα 
νά θηλάση νήπιον, δέον νά εξετάζεται έπ ιστα- 
μένως υπό τού ιατρού, δστις θά διαγνώση άν 
τυχόν πάσχει εκ νόσου μεταδοτικής.

Γενικώς προτιμώνται έκ συμφώνου α ί τροφοί 
α ί Ιχουσαι ήδη πολλά τέκνα. Α ί διά πρώτην 
φοράν τεκνοποιήσασαι είνε άπειροι είσέτι ώς πράς 
τάς όφειλομένας πρός τό βρέφος φροντίδας. Δυ
νατόν νά φα ίνω ντα ι τροφοί άρισται, ά λ λ ’ ούδε- 
μ ία  υπάρχει βεβαιότης ότι θά διαμείνωσι το ιχύ-  
τα ι μέχρι τέλους τής περιόδου τής γαλουχίας. 
Έ νψ  διά τάς τεκούσας ήδη έπανειλημμένως, τό 
παρελθόν πολλάκις άποτελεί έγγύησιν περί τού 
μέλλοντος. «

Ή  τροφός δέν πρέπει νά είνε οϋτε πολύ νέα 
ούτε πολύ ήλικιωμένη. ‘II ήλ ικ ία  τών είκοσι 
αέχρι τριάκοντα ετών είνε τό άριστον όριον. 
Διότι κάτω  τώ ν εϊκοσιν έτών ή άνάπτυξις δέν 
έχει συντελεσθή- ή δέγυνή , ής π άντα  τά  όργανα 
διατελούσιν έν τ φ  σταδίω τής άναπτύξεω ς, έχει 
άνάγκην νά φ υλά ττη  καί νά κρατή χάοιν αυτής 
μέγα μέρος τής τροπής. Δέν άντέχει άρκούντως 
εις τούς κόπους τού θηλασμού. Ά π ό  στιγμής εις 
στιγμήν τό γά λα  αύτής ήμπορεϊ νά στειρεύση, 
διότι είνε μάλλον ύποκειμένη ή α ί άλλα ι είς τάς 
συγκινήσεις καί είς τάς δυσαρέστους συνέπειας 
τής μεταβολής τώ ν έξεων.

Ή  τελείας άναπτύξεως γυνή έν ήλικ ία  είκοσι
πέντε μέχρι τριάκοντα έτών δέν διατελεί ύπά 
τούς αύτούς όρους. Είνε ικανή νά ύποστή μ α 
κράν θηλασμόν.

Δέν συμβουλεύω όμως νά έκ/έγεται τροφός 
γυνή ύπερβχίνουσα τό τριακοστόν πέμπτον έτος 
τής ηλικίας της.

Τό κοινόν προσέχει πολύ είς τά χρώμ,α τής 
κόμης τών τροφών.

Ή  λαϊκή παρατήρησις διέγνωσεν όρθώς ότι 
είς τάς μεσημβρινάς ζώνας τό ξανθόν χρώμα είνε 
ενίοτε γνώρισμα κράσεως λυμφατικής. Ούτω διά
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τη ; γενικεΰσεως μεμονωμένα) ι  περιπτώσεων έζη- 
μιώθη ή φήμη τώ ν ξανθών τροφών. Ά ς  μετρ ιά- 
σωμεν τήν υπερβολήν. Υ πάρξουν ςανθαί γυνα ί
κες ρωμαλεώτατχι καί μεγάλης αντοχής. Εν 
τούτο ι; προτιμιόνται πάντοτε α ί μελαγχροιναΓ  
άπό μακρών έτών εί; αΰτάς αποδίδονται τά  
πρωτεία τώ ν καλών τροφών.

*

Α ί λ ίαν εύσαρκοι γυναίκες, καθώς καί α ί ύπερ- 
βολικώς ίσχνα ί, πρέπει ν ’ άποκλείωνται. Έ άν  
όμως ή εΰσαρκία των ή τό πάχο; είνε μέτρια 
τοτε δέν έχει μεγαλην σημασίαν ή ίδιότη; τω ν. 
Τινές ίσχναί γυναίκες παράγουν γά λα  άφΟονώ- 
τερον ή γυναίκες εύτραφέστεραι. Σημειώ ώ ; 
πρός τούτο τήν περίστασιν τής ανησυχητικής 
εΰσαρκία; τήν παρουσιαζομένην ενίοτε εις τάς 
νεαρά; χωρικά; τά ς  πρό μικρού έγκατασταΟείσας 
εις τήν πόλιν, α ΐτινες υποβαλλόμενα: είς δίαι 
τα ν , άφΟονοΰσιν εις κρέατα, παχύνονται ταχέως, 
άλλα  ταυτοχρόνως τό γάλα  των στειρεύει.

Ή τροφός πρέπει νά έχη καλούς όδόντας. 
Δ ια τ ί ; Δ ιότι α ί τελειότερον μασώμεναι τροφαί 
χωνεύονται καί ευκολώτερον ύπό του στομάχου.

Ή ανεπίληπτος υγεία είνε το κυριώτατον 
προσόν τής τροφού, ώς προς τούτο δέ ή έπέμ- 
βασις τού ιατρού είνε ούσιωδεστάτη. Ε νίοτε τά  
προσχήματα είνε απ ατηλά . Γυναίκες ώραίαι καί 
εύρωστοι έχουσαι χροιάν προσώπου δροσεράν καί 
σάρκας σκληράς, π α ντα  τα ύ τα  τεκμήρια έξαι- 
ρέτου υγείας, ένίοτε συμβαίνει νά μή ύποφέρωσιν 
άβλαβώς τούς σωματικούς κόπους, ενώ άλλαι 
ασθενικά! κατά  τό φαινόμενον κρύπτουσιν ύπό 
οργανισμόν λεπτοφυή τήν επιφάνειαν, ρώμην καί 
αντοχήν επίζηλον.

Α ί τροφοί ένίοτε καΟυστερούσι πολύ ύπό επο- 
ψιν ηθικήν καί διανοητικήν. Έ ν τοιαύτν; περι- 
πτώσει πρέπει τις νά όπλισθή δΓ υπομονής, διότι 
πρόκειται περί τού συμφέροντος τού παιδιού. 
ΙΙρέπει τότε νά έπιτηρώνται αύστηρώς, νά παρχ- 
διδεται είς αύτάς τό παιδίον μόνον οσάκις πρό
κειται νά τό θηλασωσιν, ουδέποτε δέ ν' χφίνων- 
τα ι όπως κατακλίνω ντα ι μ ε τ ’ αυτού.

Αναφέρω τήν γνώαην τινών ίσχυριζομένων 
ότι τά  ελαττώ μ ατα  τής τροφού μεταδίδονται 
διά τού γάλακτος, δια νά εΐπω ότι είνε μΟθος 
έστερημένος πάσης επιστημονικής άζίας.

ΙΙρακτικόν μέτρον είνε έν -ιή εκλογή τής τρο
φού νά προτιμάται νέα μήτηρ τεκούσα πρό δυο 
ή τριών μηνών καί οΰτως άποσοβούνται π επ τι-  
καί τινες διαταράξεις τού παιδιού. Έ να μήνα  
μετά τόν τοκετόν ένδέχεται ή γυνή νά μή έχη 
άκομη συνέλθη εντελώς. Μετά ές μ.ήνας είνε 
φόβος μήπως τό γάλα  της είνε ήδη πολ.ύ π α 
λαιόν, καθότι, ώς γνωστόν, τά  συστατικά τού

γάλακτος άλλοιούνται άναλόγως τω ν διαφόρων 
έποχών τού θηλασμού.

Έ ν συνόψει ή  τροφό; πρέπει να χαίρη, άκραν 
υγείαν, νά έχη γεννήση όσον τό δυνατόν πολλά 
τέκνα, νά είνε ρωμαλέα καί ακμ α ία , νά έχη δέ 
καλόν καί άφθονον γάλα .

 ♦ ---------

Α Ν Α Λ Ε Κ Τ Α

Α Γ Ω Γ Η

Ε ΠΙ Σ Τ ΗΜΗ ΚΑΙ Φ Ι Λ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Α

Ο εσχάτως άποθανών -χειρουργός Ιούλιος Γαλ
δάνης δεν ήτο μόνον έξοχος επιστήμων αλλά καί 
εί; άκρον φιλάνθρωπος. Χαρακτηριστικόν τής φιλαν
θρωπίας τού άνδρός είνε το εξής επεισόδιο·/, όπερ 
δημοσιεύει είς τό « Ά σ τυ »  αδελφικός φίλος καί 
συγκυνηγός τού άποθανόντος :

Η μέραν τινά, πρό τριών ή τεσσάρων ετών, (ό 
Γαλδάνης ήρχετο εί; τό Σούνιον, έφ' όσον γνωρίζω, 
άπό δεκαετίας), είχε πέσει άφθονον κυνήγιον.

Τήν ημέραν εκείνην, είτε εξ αδιαθεσίας, είτε διότι 
δεν είχε καλά φυσίγγια, ύπήρξεν έξχιρετικώς άτυ
χης κυνηγός. Οί πλείστοι τών πυροβολισμών του 
ή στόχουν. Τούτο τόν είχε καταΟλίψει, έπέστρεψε 
δ’ είς τό οωμ.άτιόν του με πολύ κακήν διάθεσιν.

Δεν είχον δέ παρέλθει δέκα λεπτά, οτε είδον νά 
φέρουν πρός αυτόν επί σανίδος έξηπλωμένον νεον 
εργάτην, ό οποίος ώλόλυζε τρομακτικά.

Είς παρατυχών κυνηγός παρετήρησε τότε. —  Σε 
πολύ καλή ώρα επέτυχε κΓ αυτός ! Φαντάζομαι τήν 
φούρκαν τού ιατρού.

— Φαίνεσθε πολύ καλά, ότι δεν γνωρίζετε τόν 
κύριον Γαλόάνην, τού άπήντησα ξηρώς, καί ήκο- 
λούθησα τούς κομίζοντας τόν νέον είς τό δωμά
τιό·/ του.

Μίτο ηλικίας είκοσι περίπου έτών. Είχε κυλισθη 
πεσών άφ' ικανού ύψους εκ τίνος έν ύπαίθρω όρυ- 
κτικής εργασίας καί είχε πάΟει έξάρΟρωσιν τού ετέ
ρου τών ποτών καί τής χειρός εις τήν ωμοπλάτην. 
Ώλόλυζε οέ κατά.τροπον ανέκφραστο·/.

—  Έ χει φριχτούς πόνους τό κακόμοιρο, μού 
είπεν ό Γαλδάνης, καί δεν πρέπει νά χάνωμεν και
ρόν. θ έλε ις  νά σε διορίσω βοηθόν μου ;

— Καί με έρωτάτε, ιατρέ μου ;
— Τότε βοήθησε νά τόν έκδύσωμεν.
'Α λλά πάσα προσπάθεια άπέδη ματαία. Είς τήν 

έλαχίστην κίνησιν οί πόνοι του καί αί κραυγαί του 
συνεπώς έδεκαπλασιάζοντο. ΊΙτο αδύνατον να τού 
ύψωσωμεν τήν χειρα.

—  Έ τσ ι δέν γίνεται δουλειά, είπε τοτε. ΙΙάρε 
αυτό τό ψαλίδι καί κόπτετε τά ρούχα του.

Τότε ό ατυχής νέος έξέπεμψεν όςυτέρας κραυ- 
γάς άλλοίας φύσεως. Έθρήνει τά ρυπαρά ράκη, 
τά όποια περιέόαλλον τό σώμά του.

— Δέν έχω άλλα, L . -ε, έφώναζε' τι θά γείνω ;
—  Σ·ωπή, παιδί μου, τού είπε μειδιώ·/ καί κτύ

πων αύτόν έλχφρώς επί τού ώμου. Μήπως ό Αδάρ. 
είχε ρούχα ;

Καί ό δυστυχής έσιώπησε πράγματι, ένώ ή ψαλίς
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κατέρριπτε τά ενδύματα του. Τόν έςήπλωσε τότε 
επί τής κλίνης του καί αί θαυματουργοί χείρές του 
ωλίσθαινον έπί τού σώματος τού πάσχοντος. Ό λίγα ι 
έ’τι διάτοροι κραυγαί καί τά μέλη του έπανήλΟον εις 
φυσιολογικήν τοποθέτησιν. Ά λ λ ’ ό ιατρός έξηκο- 
λούθει τάς έντριόάς του.

"Οταν έτελείωσεν ή εργασία αύτη, τού είπεν:
—  Είσαι σακατεμένος, παιδί μου, άπό τό πέ

σιμο. Διά πολλές ήμερες θά πονής. θ ά  περάσουν 
δέ δεκαπέντε ήμέρες τουλάχιστον διά νά πιάσης 
δουλειά.

Καί νέοι θρήνοι τού νέου καί εκ νέου το τρομε
ρόν ερωτηματικόν όλων τών ή με ροδίων : Τ ί θά 
γείνω ;

Τότε στρέφων πρός με ό απαράμιλλος εκείνος 
άνθρωπος μού είπεν :— Έ λα τώρα νά μέ βοηθή- 
σης νά τον ένδύσωμεν.

Καί ήνοιξε τό κιόώτιόν του. Καί έξήρχοντο, τό 
εν κατόπιν του άλλου, τά λεπτά ενδύματα τού Γαλ- 
όάνη άπό τής φλανέλλας μέχρι τής ζακέτας καί 
τόν πάσχοντα εργάτην ενέδυσα άπό κεφαλής μέχρι 
ποδών μέ τά παρισινά ενδύματα του. Δεν έπίστευε 
τούς οφθαλμούς του, άλλά προσέδλεπεν ήλιθίως καί 
ούδέ νά είπη ευχαριστώ κατώρθωσε.

Αφού τόν ένέουσα, είδα τόν Γαλόάνην νά κάμη 
έν μικρόν δέμα άσπρορρούχων : — ΙΙάρε καί αυτά 
τού είπε, διά ν' άλλάζης νά ήσαι καθαρός.

Καί προσέθεσε θωπεύων αύτόν: ■— Είπαμε διά 
δεκαπέντε ήμέρες δέν θά πιάσης δουλειά. ΙΙάρε 
αυτές τις τριάντα δραχμές διά νά κουτσοπεράσης 
έως τότε.

Γότε είδον τόν εργάτην εκείνον, παρ' όλην τήν 
αντίστασιν τού Γαλδάνη, νά φέρη βιαίιυς τήν χεϊρά 
του είς τά χείλη του. Ήσθάνθην ακατανίκητο·/ τήν 
ανάγκην να τόν μιμηθώ' άλλ’ εκρατήθην" τόσον 
άφελώς έθεώρει καθήκον του παν ο,τι έπραττεν, ώστε 
θά συνελάμδανε περί έμοϋ πολύ ταπεινήν ιδέαν 
διά τήν συγκίνησίν μου ένεκα πραξεως, ήν έθεώρει 
φυ-ικωτατην.

Γ Ν Π  Μ Α I

Π Α Λ Α Ι Ω Ν  Κ Α Ι  Ν Ε Ω Ν

Το π α ν  κρέματα» άπο τή ν  ανατροφήν και 
πα ιδ ε ία ν . Οί καλώς άναΟραμμένοι νέοι, και ε ίς  
τ ίιν  νεότη τα  ε ίνα ι φρόνιμοι, κα ι γιιρύόκοντας 
τούς κύμ νει φρονιμωτέρους ή σιεϊρα. Έ ξεναν- 
τίας- ή κακίι και Α παίδευτος Ανατροφή και την 
φυΰ ικήν τώ ν  νδων ζωηρότητα μεταβάλλει είς 
μανίαν, κα ί τού γηρατείου τή ν  ψυ ιίική ν αδυνα 
μίαν ε ίς  άδιόρΟωτον μωρίαν

/Ιϋαμ άντ ιυ ς  Λοραήί

Λΐινανται ν ’ άποβώβιν άνθρωποι νρηατοί καί 
φ ιλοπάτριδες πά ντες όόοι τό έπ ιθ ιμ ο ΰ ιΐι, διότι 
π ά ντες  έν τ φ  μέτριο τώ ν  Ιδίων δυνάμεων δύ- 
να ντα ι νά όυνεργαοθώόιν ε ίς  τή ν  έϋόδωόιν 
κοινωφελούς τ ίνο ς έργου κα ί ε ίς  έπ ίτ ευ ξ ιν  
ιΐκοποΰ τινης. τείνοντος να κατα ιίτιίιΐη  τους 
ανθρώπους εύτυχεότέρους καί ένηρι τ.οτέρους.

Τξών Α υνμπωχ

Σ Η  Μ Ε I Ω Μ ΑΤ Α

Λ ι ’/τοκράτω ρ  π ε ιν ώ ν .

Έ πί τή ευκαιρία τής εν Κομπιένη διατριβής τού 
Τσάρου αί γα/.λικαί έφημερίδες δημοσιεύουν τό 
εξής παλαιόν ανέκδοτον:

Είς τό άνάκτορον μία άδιάκοπος επικρατεί άνα- 
στάτωσις καί κίνησις επίπλων, τραπεζοσκευών καί 
μυρίων άλλων αντικειμένων, εκ φόβου μή λησμο- 
νηθή τίποτε, διότι οί διευθύνοντες ένθυμούνται έν 
επεισόδιο·/ συμβάν είς επίσημον δείπνο·/ δοΟέν εντός 
τού αυτού άνακτόρου ύπό Ναπολέοντος τού 1” . II 
ωρα τού συμποσίου επλησίαζεν, ότε παρετηρήθη ότι 
είχον λησμονήση νά παραγγείλουν . . . ψωμί. Δει- 
πνον χωρίς ψωμί γ ίνετα ι! 'Ώομησαν τότε οί άπε- 
σταλμένοι εις τά άρτοπωλεϊα. Ά λ λ ’ ήτο άργά καί 
εύρέθησαν όλα κενά. Εόέησε νά τηλεγραφήσουν είς 
ΙΙαρισίους νά στα/.ή ψωμί με ειδικήν αμαξοστοι
χίαν έν πάση σπουδή. Τό δείπνον παρετέθη μίαν 
ιυραν άργότερον. Ο αύτοκράτωρ εκτάκτως έπείνα 
πολύ εκείνην τήν έσπέραν. Μίαν στιγμήν μάλιστα 
είχεν εί'πη είς τόν θαλαμηπόλον του.

—  Δός μου όλίγο ψωμί, έως ότου νά καθίσωμε. 
Αποθνήσκω τής πεινης !

Αλλά τό ψωμί δεν είχε φθάση άκόμη.

Δ  ιι  η ο ι ί ιο γ ρ ιί ι)ο ς  έ ν  u io io  λ ε ό ν τ ω ν .

Γερμανός δημοσιογράφος έν Ψραγκφούρτη εϊσήλθε 
κατόπιν στοιχήματος μετά τίνος θηριοδαμαστρίας 
εντός κλωδού λεόντων διά νά συμπίωσι φιάλην οίνου. 
Τήν φοόεράν ταύτην σκηνήν περιγράφουν ώς έξής 
αί γερμανικά: έφημερίδες :

Ό  Μύλλερ —  ούτως εκαλείτο ό δημοσιογρά
φος —  άνήλθεν επί τής σκηνής βαδίζων σταθερώς 
καί κρατών ύψηλά τήν κεφαλήν. Α μέσως ή θηριο- 
δαμάστρια τού άπλιόνει τήν χείρά της διά νά τήν 
άσπασθή, ουτος δε τήν λαμόανει ίπποτικώς καί τήν 
φέρει είς τά χείλη του. Μετά ταύτα ό ήρως τής 
εσπέρας έτοιμάζεται νά είσέλθη είς τόν κλωβόν. Έν 
τώ κλωδώ εύρίσκετο τράπεζα μικρά μετά μιας 
φιάλης οίνου καί παρ' αυτήν δύο καθίσματα. Ή  
θηριοδαμάστρια ανοίγει τήν φιάλην νεύουοα είς τον 
δημοσιογράφον νά είσέλθη. Ήδη ή άγωνία τού 
πλήθους εφθασεν εις τό κατακόρυφον. Νεκρική σιγή 
επικρατεί, ήν μόλις διακόπτει ή αναπνοή τών θεα
τά)/. Τοτε ό Μύλλερ ανοίγει ατάραχος τήν θύραν 
τού κλωόού και εισέρχεται λαμβάνων τό ποτήριον 
καί κενώνει αυτό ήρεμα καθ' ον χρόνον ή θηριοόα- 
μάστρια μετα πολλού κοπου αποδιώκει τούς εξα- 
γριωθέντας λέοντας. Λαβών δέκαίτό έτερον ποτήριον 
προχωρεί εις τό μέσον τού κλωβού καί κενώνει καί 
αύτϊ λέγων : «Τό ποτήριον τούτο πίνω είς υγείαν 
τής θηριοδαμαστρίας !» . 115η ό ενθουσιασμός τού
πλήθους κορυφούται. Ζωηραί επευφημίαι άκούον- 
ται έξ όλων τών μερών. II θηριοδαμάστρια τού 
λέγει νά καθίσουν καί άμφότεροι κάθηνται περί 
τήν τράπεζαν. Τότε ή θηριοδαμάστρια καλεί τόν 
μέγιστον τών λεόντων. Σοδαρος προσέρχεται 
αύτός εκτοξεύω·/ τά άγρια βλέμματα πρός τόν 
άπρόσκλητον έπισκέπτην. Ό  Μύλλερ ύποκλίνε-
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ται καί θωπεύει το μεγαλοπρεπές Οηρίον. Τότε 
προσέρχονται βραδέως και άλλοι λέοντες, τούς 
οποίους περιποιείται καθ 'όμοιον τρόπον ό Μύλλερ. 
Κατόπιν ούτος έξάγει σιγάρον καί προσφέρει εις 
τήν Οηριοδαμάστριαν, ήτις καί το άνάπτει. Τα 
ποτήρια πάλιν πληρούνται καί άμφότεροι πίνουν 
εις υγείαν του κοινού. Φρενιτιώδη χειροκροτήματα 
εκρήγνυνται ές όλων των μερών. Καί ή παρά- 
οταοις Ιληςεν άνευ απευκταίου.

Β α σ ιλ ικ ό ν  i x m i ó ñ i o v .

lip : τινων ήμερων, διηγείται ιταλική εφημβρίς, 
ό βασιλεύς καί ή βασίλισσα τής Ιταλίας έςήλθον 
εις μακρόν περίπατον πεζή εις τά πέρις τού θερι
νού ανακτόρου Ρακονίτζη, όπου οιατρίβουν. II 
βασίλισσα μετά μακράν πορείαν ήσθάνθη αίφνης 
δίψαν σφοδράν. Ό  βασιλεύς ίδων έκεΐ πλησίον γυ
ναίκα, ήτις έφύλαττεν άγελάόα. τήν παρεκά'/.εσε 
νά τω δώστ) ολίγον .γάλα. II χωρική αγνοούσα 
ποιον είχεν ενώπιον της έπροφασίσΟη οτι δεν έδιδε 
γάλα ή άγελάς της.

— ’Α λλά  θά έχης τουλάχιστον ολίγο νερό εις 
τήν κατοικίαν σου.

— Αύτό μάλιστα, άπήντησεν ή γραία.
—  'Ημπορείς νά μάς φέρη; ;
— “Αν θέλης νά φυλάςης τήν αγελάδα εω; οτου 

επιστρέφω.
—  Ευχαρίστως, άπήντησεν ό βασιλεύς Βίκτωρ 

Ε μμανουήλ. Μετά δέκα λεπτά έπέστρεψεν ή χω
ρική μέ στάμναν δροσερού ύδατος, άπό τό οποίον 
Ιπιε μέ πολλήν της εύχαρίστησιν ή βασίλισσα, 
όπως καί ό βασιλεύς.

—  ΙΙώς συμβαίνει, ήρώτησε τότε ό βασιλεύς, νά 
είναι τόση έρημία ανθρώπων εις αύτό τό μέρος ;

—  Κατέβησαν όλοι εις τήν επαυλιν νά ϊδούν τόν 
βασιλέα καί τήν βασίλισσαν μέ τήν μικρή βασιλο
πούλα. Μόνον ήμάς τούς ήλικιωμένους άφίνουν 
καί ποτέ δεν Οά ήμπορεσωμεν νά τούς ίδούμε καί 
ήμείς.

— ‘Αν αύτό είναι ή επιθυμία σου, άπήντησεν ό 
βασιλεύς δίδων εις αύτήν νόμισμα χρυσοΰν, μάθε, 
καλή μου γυναίκα, ότι ό βασιλεύς καί ή βασίλισσα 
εϊμεθα ήμείς οί δύο.

Ί 1  χωρική ήρχισε νά τρέμη άπό κεφαλής μέχρι 
π οδών καί μέ φωνήν μόλις ακουομ.ένην:

—  Νά μέ συγχώρησης, μεγαλειότατε, είπε, δέν 
εγνώριζα. . .

Ί ϊ  βασίλισσα έδυσκολεύθη πολύ νά καθησυχάση 
τήν γυναίκα, ήτις δεν έπαυε νά λέγη :

— Καλέ, νά διίισω τήν άγελάδα μου εις τόν βα
σιλέα νά τήν φυλάςη ! . . .

Λ ιω γ ι ιό ς  κ α τ ά  τ ώ ν  φ ι·μ <« τ ιώ ντω ν.

Ό  γενικός διευθυντής τής υπηρεσίας τών μετα- 
ναστεύσεων απηγόρευσε τήν είσοδον εις τας ΙΊνω- 
μένας ΙΙολιτείας παντός μετανάστου πάσχοντος εκ 
πνευμονικής φυματιώσεως. II άπαγόρευσις αύτη 
ύφίσταται ήδη άπό πολλού, άλλά δεν έφηρμόζετο. 
Ά/.λ' άπό τούδε προσετέθη καί ή αυστηρά εφαρ
μογή αύτής εις τά άλλα δρακόντεια μέτρα κατα 
τής φθίσεως, άτινα λαμβάνουν αί Κυβερνήσεις όλων 
τών πολιτισμένων κρατών.

" I I  άνΟ ρ ω π ίν ιι ι κ ι τ α ι ό τ ι κ .

Ό  Αύτοκράτωρ Λον Ιίετρος τής Βραζιλείας 
είχεν άποφασίση νά ιορύση άσυλον τών πασχοντων 
εις τήν πρωτεύουσαν τού Κράτους του. 'Έκαμε 
λοιπόν πρός πραγματοποίησιν τού έργου εκκλησιν 
εις τά φιλάνΟρωπα αισθήματα καί τά βαλλάντια τών 
πλουσίων υπηκόων του, άλλά δυστυχώς ή φωνή 
του ήχησεν εις ώτα μή άκουόντων. Άραιόταται 
ίρρευσαν αί ουιρεαί. Τότε ό Αύτοκράτωρ κατέ- 
φυγεν εις τό έ;ής στρατήγημα. Έκήρυςεν ότι 
άπονέμει εις εκείνους μέν οί οποίοι θά προσέφεραν 
100 χ ιλ. φρ. τόν τίτλον του βαρόνου καί εις εκεί

νους, οί όποιοι θά έδιδαν *250 χ ιλ. φρ., τόν τίτλον 
τού κόμητος. Ώ  τού θαύματος ! τό χρήμα τώρα 
ερρεε ποταμηδόν. Έ γεινε λοιπόν τό νοσοκομεϊον 
καί είχεν όρισθή καί ή ήμερα τών εγκαινίων. Τό 
πλήθος περίεργον συνηθροίσθη νά ίδη τήν τελετήν. 
Μετά παλμών καρδίας πάντες είχον τά βλέμματα 
εστραμμενα πρός τήν μετόπην του νοσοκομείου, τό 
μόνον μέρος του μεγαλοπρεπούς οικοδομήματος, 
τό όποιον ήτο κεκαλυμμένον διά σινδόνης. Επί 
τέλους, έπιστάσης τής ώρας, κατέπεσε τό κάλυμμα, 
καί οί νέοι εύγενείς άνέγνωσαν χρυσόγλυπτον τήν 
επιγραφήν: « II ανθρώπινη ματαιότης εις τήν άν- 
0ρωπίνην αθλιότητα ·>.

Ι Ι ιιι ι ί ι ιπ ια  ίν δ ν ι ι ι ι τ α .
Κατά τό έτος 1883 εςετέθη πρός πιόλησιν βασι

λικόν φόρεμα κατεσκευασμένον τό πλεΐστον ε ; έρυ- 
Οριίιν, μαύρων καί κίτρινων πτερών άνηκόντων εις 
πτηνόν έςολοΟρευθέν σήμερον. ΙΙρός συλλογήν τών 
πτερών τούτυιν καί κατασκευήν του βασιλικού φορέ
ματος εχρειάσθη εις καί ήμισυς αίιον, διότι έκαστον 
πτηνόν δεν παρείχε περισσότερα τών τριών μέχρι 
τεσσάρων πτερών. Τό φόρεμα τούτο ήγόρασεν ερα
σιτέχνης συλλέκτης άντί ΙΟΙ) χιλ. λιρών στερλ.
I άς πολυτιμότατα; τών γυναικείων ενδυμασιών ευρί

σκει τις ε'.ς τάς Ινδίας. Α ί έβρτάσιμοι ένδυμασίαι τών 
έκεΐ γυναικών στοιχίζουν 8  χ ιλ. μαρκών κατά μέσον 
όρον, διότι αύται κατασκευάζονται έκ πολυτιμότα
των θαυμάσιων ύφασμάτων παραγομένων μόνον εις 
τούτο το μέρος τών Ινδιών. II ακριβότερα τών 
ενδυμασιών τούτων ήγοράσθη εις Λονδΐνον άντί 
3 V·] χ ιλ. λιρών.

— · ------------

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α !  Γ Ν Π Σ Ε Ι Σ
Τ Ο Υ  Κ Α Θ ' Η Μ Ε Ρ Α Ν  Β ΙΟ Υ

Κ ι ι Ο α ο κ ί α ό ς  (ίπόγγων.
Επόγγοι οί όποιοι έχασαν τήν ελαστικότητα των 

καί τήν καθαρότητα γίνονται πάλιν ώς καινουργείς 
ώς έςής : Λιαλύομεν γύψον εκλεκτό /καί αγνόν εις 
αναλογίαν 15 δραμίων έντός *25(1 δραμίων ύδατος 
καί άνακινούμεν τό γαλάκτωμα διά νά μή κατακα- 
Οίση ό γύψος επί *25 λεπτά τής ώρας* κατόπιν 
βυθίζομε·/ έντός τούς σπόγγους, τούς όποιους έπλύ- 
ναμεν πρότερον διά καθαρού ύδατος, καί τούς μα
λάσσομε·/ διά νά ροφήσουν έκ τού μίγματος* έπί 
τέλους δε τούς άφίνομεν νά στεγνώσουν ολίγον καί 
τούς πλύνομεν μέ άφθονο·/ ύδωρ.
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