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ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩ ΓΗ
ΑΙ Ξ Ε Ν Α Ι  Γ Λ Π Σ Σ Α Ι

[ Ή  κάτω θι ομ ιλ ία  π ερ ί τή ς  σπουδής τώ ν  ξένων 
γλω σσώ ν και ιδ ίω ς τή ς  Γ αλλ ική ς έγένετο  εις τό  έν ΙΙε ι- 
ρ α ιεϊ άρτισύστατον Δ ιοακτήριον τή ς  Λεσποινίοος Α ικα 
τερ ίνη ς Λ ιαμαντοπούλου αποφοίτου τού έν ΙΙαρισίοις 
'Α νώ τερου Δ ιδασκαλείου. Ι ϋ ς  τό Α ιδακτήριον τούτο 
διδάσκονται αί νεάνιδες σειράν άνω τέρω ν μαθημάτω ν 
και έςοιχειοδνται ιδ ίω ς μέ τή ν  Γ α λλ ικ ή ν γλώ σσαν καί 
φ ιλολογία ν], Δ . τ .  Λ .

Φ ίλαι. δ ε σπο ιν ίδ ε ς ,
Ή αξιότιμος ίδρύτριχ τού 8 δχχτηρίου το ύ 

του μέ έτίμησε μεγάλως θελήσασα νά μέ παρου
σίαση ένώπιον τώ ν μαθητριών της. Ά λ λ ά  τής 
τ ιμ ή ; αυτής έζήτησβν α ντάλλαγμ α , — αντάλ
λαγμα  ολίγον βαρύ δΓ έμέ κα ί, φοβούμαι, πολύ 
βαρύτερον διά σάς. ’ Εζήτησε νά σάς ειπω όλίγας 
λέξεις περί τών σπουδών, είς τάς οποίας έπιδίδε- 
σθε. Ά λ λ ’ ό ,τ ι καί άν δυνηθώ νά σάς εϊπω θά 
έλέγετο άρμοδιώτερον άπό τήν ¡δίαν, καθό γνω -  
ρίζουσαν καλλίτερον παντό. άλλου τ ί επιζητείτε 
ϋπό τά ς  οδηγίας τη ς, καί δ ιατί τά  έπιζητεΐτε.

Ό  σκοπος σας είναι νά έξοικειωθήτε πρός τήν 
Γαλλικήν γλώσσαν καί νά διδχχθήτε τήν ιστο
ρίαν τής Γαλλικής φιλολογίας. Παραδέχομαι 
πληρέστατα τήν χρησιμότητα τού τοιούτου συμ
πληρώματος τής έκπαιδεύσεως, καί διά τούς 
άνδρας καί διά τάς γυναίκας. Λ έγεται συνήθως, 
καί λέγεται όρθώς, ότι ό γνωρίζων μίαν γλώσ
σαν έχει μίαν ψ υ χ ή ν  ό γνωρίζων καί δευτέραν 
γλώσσαν αποκτά καί δευτέραν ψυχήν. Έ πεκτε ί-  
νεται ούτως ό διανοητικός όρίζων. Μάς ανοίγεται 
παράθυρον, διά τού οποίου β/έπομεν καί άλλους 
κόσμους πέραν τού ίδικού μας. Τούτο δέ συντε
λεί συγχρόνως είς τό νά βλέπωμεν καλλίτερον 
καί τά  ένδον τού παραθύρου. Πώς τούτο καί 
δ ιατί ; Τήν άπόχρισιν είς τό ερώτημά μου παρέ
χει ή 'Ελληνική μας γλώσσα διά τώ ν δύο λέ
ξεων : κ ρ ίν ω  καί β ν γ κ ρ ί ν ω .  Τό κ ρ ίν ω  προϋπο
θέτει τό β ν γ κ ρ ί ν ω · ή κ ρ ίβ ι ζ  τελειοποιείται διά 
τής β νγκ ρ ίβ εω ς .  Ό  μή ΐδών άλλον ούρανόν δέν 
δύναται νά έκτιμήση δεόντως τήν διαύγειαν τού 
ούρανοϋ τής 'Ελλάδος- άφοϋ τόν συγκρίνη μέ 
τάν ούρανόν άλλων χωρών, τότε μόνον θά κρίνη 
αν εΐναι αληθώς άξιος τής φήμης το υ. Τούτο 
έφαρμόζεται είς όλα, ωφελεί δέ πάντοτε- ίσως 
μάλιστα  ωφελεί περισσότερον όταν ή σύγκρισις 
δέν άπολήγη είς τήν ίκκνοποίησιν τής εθνικής 
μας φιλοτιμ ίας.

Ά λ λ ά ,  παρεκτός τούτου, ή έκμάθησις ξένης 
γλώσσης είναι αναγκαία πρός διευκόλυνσιν τής

διεθνούς επικοινωνίας. Τήν δέ άνάγκην ταύτην  
συναισθανόμεθα όχι μόνον όταν ταξειδεύωμεν, 
άλλα καί περιοριζόμενοι έντός τών συνόρων τής 
πατρίδος μας. 'Εννοείται ότι διά νά είναι π λή 
ρης ή έπικοινωνία θά ήτο καλόν νά  γνωρίζωμεν 
όχι μόνον μ ίαν, άλλά διαφόρους έκ τώ ν κυριωτέ- 
ρων ςένων γλωσσών. 'Επειδή όμως τούτο είναι 
δύσκολον, υπάρχει καί ύπήρχεν ανέκαθεν τάσις 
πρός έπικράτησιν μιάς κυρίως γλώσσης ώς γ λ ώ σ 
σης διεθνούς. Οί αρχαίοι "Ελληνες δέν ήσθά- 
νοντο τήν το ιαύτην άνάγκην. "Οχι ότι δέν είχαν 
νά μάθουν τ ι  άπό τούς ξένους,— τούς β α ρ β ά ρ ο υ ς  
καθώς τούς άπεκάλουν. Α π '  εναντίας, έμαθαν 
πολλά καί πολλαχώς ώφελήθησαν έκ τώ ν σχέ- 
σεών τω ν πρός ζένους λαούς. Ά λ λ '  α ί σχέσεις 
τω ν πρός ξένους δέν ήσαν το ιαύτης φύσεως ώστε 
νά μή τούς άρκή ή γλωσσά τω ν. Τήν κατέστη
σαν δέ όργανον τόσον εύμεταχείριστον, τόσον 
εύκρινές, τοσον έντελές, ώστε κατόπιν, δτε αί 
κατακτήσεις τού Μεγάλου Αλεξάνδρου καί μετέ- 
πειτα  ή κοσμ.οκρατορια τής Ρώμης έφεραν είς 
διαρκεστέραν έπαφήν τούς διαφόρους λαούς τού 
τότε πολιτισμένου κόσμου, αληθώς διεθνής 
γλώσσα έγεινεν ή 'Ε λληνική. Έπεκράτησε δέ 
περισσότερον πάσης άλλης μεταγενεστέρας διε
θνούς γλώσσης, καθόσον είς πολλούς τόπους ή 
έγχώριος διάλεκτος παρημελήθη καί έλαλείτο 
μόνη ή Ε λλη ν ική .

Καθώς δέ γνωρίζετε, ή γενίκευσις έκείνη τής 
χρήσεως έπέφερε τήν άπλοποίησιν τής 'Ελληνι
κής γλώσσης. Έ κτοτε ήρχισε νά σχηματίζετα ι 
ή λεγομένη κ ο ιν ή ,  — ή γλώσσα διά τής όποιας 
διεδόθη τό Εύαγγέλιον, ή γλώσσα τής ’Α νατολι
κής αύτοκρατορίας, ή γλώσσα ή όποια άλλοιου- 
μένη άναλόγως τώ ν καιρών, ά λ λ ’ όμως δ ιατη
ρούσα πάντοτε τά  κύρια συστατικά τής αρχαίας, 
έζησεν έπί τόσους αιώνας καί ζή άκόμη είς τά  
χείλη σας.

"Οτε έχωρίσθη είς δύο ό αρχαίος χριστιανικός 
κόσμος, δτε διά τής εισβολής τών βαρβάρων 
έσχηματίσθησαν βαθμηδόν εις τήν δυτικήν Ε ύ- 
ρώπην τά  σήμερον άκμάζοντα διάφορα έθνη, καί 
ήρχισαν νά λαμβάνουν οριστικήν μορφήν α ί δ ιά
λεκτοι έκάστου τών έθνών εκείνων, τότε όργανον 
ίμο'.βαίας συνεννοήσεως μεταξύ τω ν έγεινε — καί 
έμεινεν έπί πολύ — ή λατιν ική  γλώσσα, ή γλώσσα  
τής δυτικής έκκλησίας. Α ύτήν έδιδάσκοντο αί χνώ- 
τεραι τάξεις καί έλάλουν οί λόγιοι, καί δΓ αύτής 
συνεννοούντο- ή λατινική ήτο ή διεθνής γλώσσα  
τής Δύσεως, ένώ ή ελληνική έβασίλευεν είς τήν 
Α νατο λή ν .
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Ά λ λ 'ό  κόσμος  βαθμηδόν ή λ λ α ξε ν  ή Ε λ 
ληνική αυτοκρατορία, κατεστράφη, τά  ευρωπαϊκά 
κράτη μετεβλήθησαν πολιτιζόμενα, α ί γλώσσαί 
τω ν βαθμηδόν έτελειοποιούντο καί άνεπτύσσοντο 
εντός τω ν γεωγραφικών όρίων έκάστου έθνους. 
'Α λλά διά τούτο δέν έπαυεν, απ ' εναντίας έγί- 
νετο πλέον έπαισθητή ή ανάγκη οργάνου επικοι
νωνίας μεταξύ τω ν. Ή  λατιν ική , νεκρά πλέον 
γλώσσα, δέν έξήρκει πρός χρήσιν διεθνή. Ε λ λ η 
νικόν κράτος δέν υπήρχε πλέον· ή ελληνική έδι- 
δάσκετο ώς γλώσσα νεκρά καί αυτή , α ί δέ θρη
σκευτικά ί άντ ιζηλ ία ι έχώριζαν τήν Δύσιν καί 
τήν ’Ανατολήν.

Τότε ό πολιτισμός ήκμαζε πρό πάντων εις τήν 
Ιταλ ίαν. Έ κεΐ κατ' έζοχήν έκαλλιεργοΰντο αί 

τέχναι καί α ί έπ ιστήμαι. Έξοχοι συγγραφείς, ό 
Δ άντης, ό Πετράρχης καί τόσοι άλλοι, έδόξασαν 
τήν ιταλικήν φιλολογίαν καί έδιδαν λάμψιν είς 
τήν ιταλικήν γλώσσαν. Είς τήν έκμάθησιν αυτής 
έπεδόθησαν α! ανώτερα·, τάξεις τώ ν λοιπών 
έθνών. Η ιταλική  έγεινε τό απαραίτητον συμ
πλήρωμα τής καλής τότε ανατροφής. Κ α ί είς τά 
ίδικόν μας έθνος έπεκράτησεν ή ιταλ ική , ή δέ 
έπικράτησίς τη ς διήρκεσε περισσότερον ή είς 
άλλα  μέρη. Τοϋτο δέ όχι μόνον ένεκα τής Βε- 
νετοκρατίας καί τής αμέσου έξαρτήσεως τόσων 
ελληνικών χωρών άπά τήν Βενετίαν, άλλά καί 
διότι ήτο εϋκολωτέρα ή έπικοινωνία μέ τήν γεί— 
τονά μας 'Ιταλίαν. Μέχρι τής Έ παναστάσεως  
τά  ιταλ ικά  Π ανεπιστήμια ήσαν τά αποκλειστι
κόν φυτώριον τών λογίων καί τών έπιστημόνων 
μας. Έκείθεν μάς ή'ρχετο τοΰ νεωτέρου π ο λ ιτ ι
σμού ή μετάδοσις. Οι πατέρες μας καί οί π ά π -  
ποισας δέν έμ.άνθαναν γα λλ ικά  ά λ λ ’ ιτα λ ικ ά .Ό  
πατήρ μου μόνην τήν ιταλικήν έγνώριζεν. "Οτε 
εύρίσκετο είς τήν ανάγκην νά συνεννοηθή μέ 
Γάλλους, προσεπάθει διά γαλλικών καταλήξεων 
νά δώση γαλλικήν μορφήν είς τά  ιτα λ ικ ά  του.

’Α λλά  καί ή ισπανική άνυψώθη έν μέρει είς 
τήν περιωπήν γλώσσης διεθνούς, χάρις είς τήν 
πολιτικήν δόξαν τής Ισπανίας κατά  τόν 1 6 0ν 
αίώ να καί τήν σύγχρονον τότε ακμήν τής φιλο
λογίας της, καί μάλιστα  τής δραματικής. Γνω
ρίζετε πόσον ή έπίδρασίς της είναι καταφανής  
εις τά  έργα ιδίως του Κορνηλίου, του μεγάλου 
τραγικού τής Γ αλλίας.

Τής γαλλικής γλώσσης ή έπικράτησίς ήλθε 
βραδύτερον, ά λ λ ’ άπέβη εύρυτέρα καί διαρκε- 
στέρα τ?ς  έπικρατήσεως τώ ν προγενεστέρων διε
θνών γλωσσών. Τούτο χρεωστείται έν μ,έρει μεν 
είς τήν έζέχουσαν θέσιν όπου άνεβίβασε τήν Γ αλ
λ ίαν , ώς κράτος, ή έπιδεξιότης τώ ν πολιτικών 
της καί ή δοξα τών όπλων τη ς, — έν μέρει δέ είς 
τήν έπίδοσίν της είς όλους τούς κλάδους τής τ έ 
χνης καί τή ς επ ιστήμης,— άλλά πρό πάντων είς 
τήν έντέλειαν τήν όποιαν άπέκτησεν ήώ ρα ία  της

γλώσσα. Καλλιεργουμένη καί τελειοποιουμένη 
έπί συνεχείς αιώνας καί ιδίως κατά  τά ς  τρεις 
τελευταίας εκατονταετηρίδας άπό σειράν άδ ιά -  
κοπον έξοχων συγγραφέων, απέκτησε διαύγειαν 
καί χάριν άπαράμιλλον. Χειριζομένη έπιτυχώς 
άπό άνδρας έχοντας πρωτοτυπίαν ίδεών ΐσην 
πρός τήν έκτασιν τών γνώσεων, γραφομένη καί 
λαλουμένη άπό γυναίκας, τώ ν όποιων ή δια
νοητική καλλιέργεια έπηύςανε τήν έμφυτον 
γοητείαν, ή γλώσσα τών Γάλλων έγεινεν . . . 
όποια τήν βλέπομεν σήμερον. Θά ήτο μακράν 
καί δύσκολον νά έρευνήσωμεν τάς α ιτ ίας  τής 
υπεροχής καί τής μακράς έπικρατήσεώς της. 
Τό αποτέλεσμα είναι, ότι ή άκρίβεια καί ή εύ- 
καμψ ία  τη ς τήν κατέστησαν γλώσσαν κοινήν τής 
διεθνούς δ ιπλω ματίας, ότι ή γλαφυρότης καί ή 
εΰγένειά τη ς τήν έπέβαλαν ώς γλώσσαν τής συνα
ναστροφής καί τής καλής πανταχοϋ κοινωνίας, 
ότι ή φιλολογία της έγεινε κτήμ α  κοινόν όλου 
σχεδόν τού πολιτισμένου κόσμου, ότι έπί τέ
λους καί τώ ν ξένων άριστουργημάτων ή δόξα διά 
τής γαλλικής των διοχετεύσεως καθιεροΰται, 
ύπερπηδώσα τά  σύνορα τής πατρίδος όπου έγεν— 
νήθησαν. Ιδού δ ιατί ό μή γνωρίζων σήμερον τήν  
γαλλικήν στερείται μέσου συγκοινωνίας μέ τόν 
λοιπόν κόσμον. Δέν έχει τά παράθυρον περί τού 
οποίου ώμιλήσαμεν.

*

Τοΰ παραθύρου τούτου θέλει καί τά  δύο 
φύλλα νά σάς άνοιξη ή εύγενής διευθύντριά σας, 
καί διά τοϋτο προσέρχεσθε προθύμως, έννοούσαι 
πόσον είναι ενδιαφέρουσα ή θέα τήν οποίαν πρός 
τά  έξω σάς υπόσχεται. Ά λ λ ’ ούτε έκείνη βεβαίως 
λησμονεί, οϋτε σείς πρέπει νά λησμονήτε ότι 
πρώτη ανάγκη καί πρώτη βάσις είναι, προτού 
ίδήτε τά  εκτός, νά γνωρίσετε καλώς τά  έντάς 
τού παραθύρου. Μή λησμονείτε ότι πρό παν
τός άλλου είσθε Έ λληνίδες, ότι πρώτιστόν σας 
καθήκον είναι νά μάθετε καλώς όσα μ ία  Έ λλη -  
νίς χρεωστεί νά γνωρίζη : τήν ιστορίαν τής π α
τρίδος σας, τήν γεωγραφίαν τη ς, τήν ένδοξον 
φιλολογίαν της, καί τήν γλώσσαν σας, — ιδίως 
τήν γλώσσάν σας, ώστε ν ’ άποκτήσετε τήν εξιν 
καί γράφουσαι καί άμιλοΰσαι νά τήν μεταχειρί- 
ζεσθε μέ ακρίβειαν καί μέ χάριν.

Είς τό τελευταίου τούτο έπιαένω, διότι ά τυ -  
χώς έπιπολάζει μεταξύ μας ή άσθένεια (δέν εί- 
ξεύρω πώς άλλέως νά ονομάσω τήν κακήν αυτήν 
συνήθειαν), τού νά δμιλώμεν καί νά γράφωμεν 
γαλλ ιστί, ή άπλώς νά μεταχειριζώμεθα λέξεις 
καί εκφράσεις γαλλικάς," πρός έπίδειξιν γαλλο-  
λομαθείας ή ξενολατρείας. Δέν καταδικάζω  βε
βαίως τήν χρήσιν μιάς ξένης γλώσσης, όταν γίνε
τα ι χάριν άσκήσεως. Έ άν εδώ όμιλήτε αναμε
ταξύ σας Γαλλικά διά νά έξοικειωθήτε πρός τήν 
γλώσσαν, κάμνετε κάλλιστα . Ά λ λ ά , όταν άκούω
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είς τάς συναναστροφάς, ή καί κ α θ ’ όδόν άκόμη 
είς τούς περιπάτους, τήν νεολαίαν καί τώ ν δύο 
φύλων χαριεντιζομένην ή έστω καί σπουδαιολο
γούσαν είς τήν Γαλλικήν, ή όταν λαμβάνω  άπό 
κυρίας έπιστολάς γαλλ ιστί γραφείσας, ένψ ήδύ-  
ναντο έξαίρετα νά γράψουν είς τήν γλώσσάν τω ν, 
ομολογώ ότι τά πράγμα μου φα ίνετα ι άνοστον, 
όσον καί άτοπον. Δύναμαι δέ νά σάς βεβαιώσω  
ότι τήν ίδιαν ή καί χειροτέραν έντύπωσιν προ
ξενεί τούτο καί είς τούς ξένους αυτούς. Κρίνων 
έκ τώ ν Ιδίων;ό ξένος δέν εκτιμά όσους είς πάσαν 
περίστασιν, καί είς τά  μικρά καί είς τά  μεγάλα, 
δέν άναφαίνονται ύπέρμαχοι τοΰ εθνισμού των.

Συχνάκις ήκουσα ώς δικαιολόγησιν ότι ή γα λ
λ ισ τί έκφραζομένη ιδέα δέν εκφράζεται είς τήν 
γλώσσάν μ α ς ,— ή ότι δέν υπάρχει είς τήν Ε λ 
ληνικήν παρομοία έκφρασις. Είς τούτο έχω δύο 
άποκρίσεις : Πρώτον, ότι δέν υπάρχει ιδέα τήν 
όποίαν νά μή δύνατα ι νά έκφράση ή ώραία μας 
Ε λληνική  γλώσσα, καί ότι οί μή μαθόντες ξένας 

γλώσσας δέν δυσκολεύονται είς ούδεμίαν περί- 
στασιν νά έκφρασθοϋν μέ χάριν καί άκρίβειαν. 
Δεύτερον, ότι κατά γράμμα καί λέξιν πρός λέξιν 
άδύνατον νά γείνη μετάφρασις άπό μ ίαν οίανδή- 
ποτε γλώσσαν είς άλλην. Ό  επιχειρών μ ετά -  
φρασιν π ιστήν, άνάγκη νά προσφύγη είς τά  
άντίστο ιχα. "Αλλως, μαρτυρεί άμάθειαν καί τής 
γλώσσης άπό τήν όποίαν μεταφράζει, καί τής 
γλώσσης του. Δέν έπεται δέ, ώς έπί τά πολύ, 
ότι τήν άμάθειαν τής Ε λληνικής άντισταθμίζει 
μεγάλη μάθησις τής ξένης γλώσσης. Α π ’ εναν
τ ία ς, υποπτεύομαι ότι πολλοί τών γαλλιζόντων  
δέν ένεβάθυναν καθ’ υπερβολήν είς τά  μυστήρια  
τής γαλλικής γλώσσης καί τής γαλλικής φιλολο
γ ία ς. Εχω μ ά λ ισ τα  κα ί άλλην υποψίαν : ότι 
ή έπίδειξις Γαλλομαθείας έπιζητεί καί ευρίσκει 
θαυμαστάς πρό πάντω ν μεταξύ τώ ν άλως άγνοούν- 
τω ν τήν Γαλλικήν. Γνωρίζετε τ ί είπεν ό Γάλλος
L a  B r u y è r e ;  M oin s o n  c o m p re n d , p lu s  
o n  a d m ire .  "Οσον όλιγώτερον έννοούν οί πολ
λοί, τόσον περισσότερον θαυμάζουν. Ίσω ς χάριν 
τών τοιούτων συνηθίζουν φίλοι τινές δημοσιογρά
φοι νά εισάγουν είς τάς στήλας τω ν λέξεις γα λ 
λικάς, τά ς  όποιας βεβαίως άγνοοΰν οί περισσότεροι 
τώ ν άναγνωστών, δυσκόλως δέ άναγνωρίζουν καί 
οί λοιποί ϋπό τήν ελληνικήν γραφήν, ή όποία 
τάς παραμορφώνει. Υ ποθέτω  ότι δέν σάς περισ
σεύει άκόμη καιρός πρός άνάγνωσιν έφημερίδων, 
ώστε ίσως δέν έλάβατε γνώσιν τώ ν πλάζ ,  τών 
ρ ε π ε ρ τ ο ν ά ρ ,  τώ ν ρ επ ο ρ τά ζ ,  τώ ν κ α ρ ν έ ,  τών 
μ π α λ ν τ α  νφ ά ν ,  τώ ν μοντελαφ 'εν  καί τόσων άλ
λων λέξεων, αί όποϊαι θά σκανδαλίσουν τούς 
λεξικογράφους τού μέλλοντος. Τά κακόν έλαβε 
το ιαύτας διαστάσεις, ώστε γ ίνετα ι κολλητικόν 
καί αμαρτάνει τ ις  ενίοτε χωρίς νά τό θέλη ή νά 
τά έννοή. Πρό ολίγων ημερών είδα είς έφημε-

ρίδα τώ ν Α θηνώ ν είδοποίησιν καθηγητού τού 
Π ανεπιστημίου. Ύπέσχετο άμοιβήν διά τήν εύ- 
ρεσιν τού άπολεσθέντος π ο ρ τ μ ο ν έ  του. Α φ ο ύ  οί 
καθηγηταί τού Π ανεπιστημίου, ΰποκύπτοντες 
είς τήν συνήθειαν, άναγκάζονται νά λέγουν καί 
νά γράφουν π ο ρ τμ ο ν έ ,  πώς νά καταδικάσωμεν 
τόν αμαξηλάτην όταν λέγη μ ε ρ β ΐ  άντί ε ύ χ α ρ ι -  
β τώ ,  ή τόν χωρικόν 6 οποίος άντί τού μ β ν μ -  
π ά δ ε ι ο ν  λέγει με  τ ό  μ π α ρ δ ό ν  !

Δ ιά  πράγμ ατα  πρώην άγνω στα καί είσα- 
χθέντα έξωθεν δύναται νά προβληθή ώς δικαιο- 
λόγησις ότι όμού μέ τό έπείσακτον άντικείμενον 
έγεινεν άποδεκτή καί ή ξενική του ονομασία. 
Κ αί όμως είς τά  ξένα έθνη, όταν έφευρεθή νέον 
τ ι πράγμα, κατασκευάζεται δΓ αύτό λέξις ώς 
έπί τό πλείστον ελληνική, — άδιάφορον άν δέν 
είναι πάντοτε επιτυχής ό σχημ,ατισμός της. 
'Ώστε θά έμεναμεν καί πάλιν πιστοί μ ιμητα ί 
τώ ν ξένων, άν καί ήμείς έβαπτίζαμεν μέ λέξεις 
ίλληνικάς όσα άντικείμενα προσθέτει ό π ο λ ιτ ι
σμός είς τά  τού καθημερινού μας βίου. Είναι 
αληθές ότι ώς πρός τοϋτο μάς άνα χ α ιτ ίζε ι— όχι 
άδίκως— ό φόβος τής σχολαστικότητος. Ά λ λ ’ 
έπί τέλους, δ'ταν δέν δυνάμεθα νά κάμωμεν 
άλλέως, έχομεν κ>.ί τήν ευκολίαν νά έξελληνί- 
ζωμεν τάς ξένας λέξεις- ή μορφή τω ν μεταβάλ
λετα ι άμα  δώσωμεν είς αύτάς κατάληξιν ελλη
νικήν καί τάς κλίνωμεν κατά  τούς τύπους τής 
γραμματικής μας.

Τούτο μ ’ ένθυμίζει τήν στενοχώριαν φίλου μου 
Γάλλου, Έ λληνιστοΰ καί καθηγητού τής νεωτέ- 
ρας Ελληνικής είς τήν σχολήν τώ ν Α ν α το λ ι
κών Γλωσσών είς Παρισίους. Τά Έμ,ποροδικείον 
είχεν υποβάλει είς τήν σχολήν πρός μετάφρασιν 
τ ά  έγγραφα πλοίου ελληνικού ναυαγήσαντος. 
Ό  καθηγητής μετέφρασεν όπως ήμπόρεσε τούς 
καταλόγους, ά λ λ ’ έσκόνταψε πρό τής ελληνο
πρεπούς λέξεως φ ω κ ό λ ια .  Είς μάτην άνεζήτησε 
τήν ετυμολογίαν της είς όλα τά  λεξικά του. 
Ά πελπ ισθείς άνέθεσεν είς τούς μαθητάς του, 
άντί άλλου γυμνάσματος, τήν άνεύρεσιν τής 
παραγωγής καί τής σημασίας της. Οί μαθηταί 
έβασανίζοντο έπί πολλήν ώραν, έως ότου ο αμ α 
θέστερος των έπαναλαμβάνων τήν λέξιν φωκόλια, 
φωκόλια, άνέκραξε : Τά ηύρα : fa u x  co l !

Τά παρήγορον είναι ότι ή αύτή άσθένεια έπε
κράτησεν άλλοτε καί είς άλλας χώρας. Είς τήν 
ρωσσικήν αριστοκρατίαν, είς τάς αύλάς τής Γερ
μανίας έθεωρείτο αγροίκος ό όμιλών τήν γλώσσάν 
του. Δ ιά νά είναί τ ις  τού συρμού έπρεπε νά 
όμιλή καί νά γράφη γα λλ ισ τί. Μόνον τά Γ αλλι
κόν θέατρον έσυχνάζετο άπό τάς άνωτέρας τάξεις 
τής κοινωνίας· μόνον γαλλ ικά  β ιβλία  άνεγινώ- 
σκοντο καί μόνον περί τώ ν τελευταίω ν δημοσιευ
μάτω ν τών Παρισίων έγίνετο λόγος είς τάς συνα
ναστροφάς. Καθώς παρήλθεν ή  άσθένεια εκεί,’
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θά παρέλθη καί εδώ. Ε ννο είτα ι, ότι όσα λέ- 
γομεν δέν σάς αφορούν, οΰτε δύνανται νά έκλνι
φθούν ώς εφαρμοζόμενα είς σάς. Έ ν πρώτοις, 
γνωρίζω τόν πεφωτισμένου πατριωτισμόν τής 
εύγενοΰς σας διευθυντρίας καί τό ΰψος τοΰ έλλη- 
νικοϋ της φρονήματος. Γνωρίζω επίσης ότι ερ- 
χεσθε κατηρτισμέναι ήδη έλληνοπρεπώς καί 
δτι θά εΰρετε έδώ ώς συμπλήρωμα τής ελλη
νικής σας μορφώσεως μαθήματα ελληνικά, 
παρεκτδς τω ν γαλλικώ ν, τω ν άποτελούντων τόν 
κύριον σκοπόν τής έδώ φοιτήσεώς σας. Γνωρίζω 
δτι εΰρίσκομαι έν τω  μέσω Έ λληνίδω ν, τών 
οποίων τό εθνικόν αίσθημα δέν έχει τήν έλαχί- 
στην ανάγκην τώ ν ίδικών μου παρορμήσεων.

♦

Ά λ λ ά  . . . Ε πιτρέπετε μ ίαν ακόμη παρέκ- 
βασιν ; 'Έως τώρα ώμιλήσαμεν περί τής γαλλι
κής εις τής οποίας τήν σπουδήν ιδίως κ αταγ ί-  
νεσθε, καί περί τής ελληνικής εις τήν οποίαν 
συμπληρω ματικώ ; θά τελειοποιήσθε. Ά λ λ ά , δσα 
γαλλ ικά  καί αν μάθετε, δσον καί αν αυξήσετε 
τά ς  γνώσεις σας εις τήν ελληνικήν, δΓ αυτώ ν τών 
εφοδίων καί μόνων δέν προετοιμάζεσθε καταλ
λήλως διά τά  καθήκοντα καί τάς άνάγκας 
τοϋ μέλλοντος βίου σας. — Παρακαλώ, μή με 
παρεςηγήσετε’ ή πρόθεσίς μου δέν είναι νά σάς 
άποτρέψω άπ'ο τάς σημερινάς σπουδάς σας. Ά π ’ 
εναντίας ! Π λουτίσατε καί στολίσατε τήν διά
νοιαν σας δσον είμπορείτε, άποκτήσατε καί δσας 
γνώσεις σας παρέχονται έδώ καί δσα χαρίσματα  
δύνασθε άκόμη ν ’ αποκτήσετε έκτός του διδα
κτηρίου τούτου. Κ α ί ή μουσική, καί ή ζωγραφική, 
καί ή γυμναστική, καί ό χορός, δλα είναι μέσα 
ανθρωπισμού καί έξευγενισμού κα ί συντελούν εις 
τον έξωραϊσμόν τή ς ύπ ά ρ ξεω ς.Ά λλ  ’ αυτοί οι στο
λισμοί δέν άρκούν διά τόν προορισμόν τής γυνα ι-  
κός. Ο προορισμός, τό καθήκον σας είναι νά 
βοηθήτε σήμερον τάς μητέρας σας εις τήν διοί- 
κησιν τού οίκου σας, καί αύριον νά διοικήσετε τήν 
ίδικήν σας οικίαν. ΊΙ ευτυχία τού οίκου σας καί 
σήμερον κατά  μέγα μέρος έξαρτάται από σάς, 
αϋριον δέ άπό μόνον σας θά έξαρτάτα ι. 'Όσον 
άπταίστω ς καί άν γράφετε τήν ελληνικήν, μέ 
όσην χάριν καί άν όμιλήτε τήν γαλλικήν, δσον 
καί άν έπιδίδετε είς τάς ώραίας τέχνας, ή έπί- 
δρασίς σας έπί τής οικογενειακής ατμόσφαιρας 
δέν θά είναι δσον δύναται καί πρέπει νά γείνη 
ευεργετική, έαν δέν άσκήσθε συγχρόνως καί είς 
τάς γνώσεις, τά ς  όποιας δυνάμεθα νά περιλάβω- 
μεν ϋπά τόν γενικόν τίτλον τής Οικιακής οικονο
μ ίας. Α ί μητέρες σας καί α ί μητέρες τώ ν μητέ
ρων σας εγειναν άξ ια ι τή ; έθνικής ευγνωμοσύνης, 
διότι διά τής σώφρονος διοικήσεως τού οίκου 
τω ν έθεσαν τά  θεμέλια τών οικογενειακών αρε
τώ ν, αί όποια·, αποτελούν τό εΰγενέστερον χαρα

κτηριστικόν τού έθνους μας. Μιμηθήτε τό παρά
δειγμά τω ν ! Βαδίσατε είς τά  ίχνη των ! ’Εάν 
διά τώ ν γνώσεων δσας αποκτάτε καί τώ ν χαρι
σμάτων μέ δσα στολίζεσθε δυνηθήτε ν ’ ανυψώσετε 
άκόμη περισσότερον τήν δράσιν τής γυναικός 
εντός τού οίκου της, τόσον τό καλλίτερον ! 
Οι τοιούτοι στολισμοί συμβιβάζονται κάλλιστα  
πρός τά  καθήκοντα τής νοικοκυροσύνης καί 
δίδουν πρόσθετον χάριν είς τήν έκτέλεσιν τώ ν  
καθηκόντων τούτω ν. Ά π ο κτήσατέ  τους, άλλά  
χωρίς ποτε νά λησμονήτε δτι τό βασίλειον τής 
γυναικός είναι ό οΐκός της.

Δ. Β ικ β λ α ε

■· · ·

Η ΗΘΙΚΗ Τ Ο Υ  ΑΡΙ ΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
[Κ ατά τ ό ν  φ ιλ ό σ ο φ ο ν  χη& η/ητήν τ ή ς  Λ ω ξά νη ί

II. ί.βο<ΜΐΙτβ].

Τό φιλοσοφικόν σύστημα τού Ά ριστοτέλους, 
άφοΰ έπί αιώνας άπησχόλησε τήν προσοχήν τής 
έθνικής άρχαιότητος, έσχε δευτέραν ιστορίαν, 
οΰχ ήσσον ένδοξον τής πρώτης μεταςύ τών χρι- 
στ.ανών θεολόγων. Οι θεολόγοι τής Δύσεως τά 
σύστημα τούτο ήκολούθουν κατά  τόν μεσαίωνα 
έν τα ϊς  θεολογικαϊς αύτών συζητήσεσιν είς δέ 
τώ ν πιστοτέρων καί σοφωτέρων αριστοτελικών, 
θ ω μ ά ς  ό Ά κ υ ϊνά τη ς , διά τών συγγραμμάτων 
αυτού έκλέϊσε τήν δυτικήν θεολογίαν άκολου- 
θήσας τάς φιλοσοφικάς περί ηθικής άρχάς τού 
Αριστοτέλους. "Ωστε δέν θεωρώ άκαιρον νά 

ασχοληθώ έν μέρει καί διά βραχέων περί τήν 
ήθικήν τού μεγάλου τούτου φιλοσόφου τής άρ
χαιότητος, τού όποιου τά  συγγράμματα είνε 
ωκεανός διδασκαλιών καί οΐονεί εγκυκλοπαίδεια 
τ ις  τών αρχαίων. Ά λ λ ’ έν τή  μελέτη τα ύτη  θά 
άποφύγω νά εγγίσω τά  άφηρημένα ζητήμ ατα  
καί νά έςετάσω τό δλον σύστημα τής ήθικής 
τούτου, τό μέν διότι δέν είνε τού παρόντος, τό  
δέ διότι επιθυμώ νά είμαι καταληπτός είς άνα-  
γνώ στας, οϊτινες δέν έννοούν βέβαια νά ύποβά- 
λωσι τήν διάνοιάν των είς άτερπή αγώνα πρός 
κατάληψιν άφηρημένων εννοιών τής διαλεκτικής 
φιλοσοφίας.

Έ ν τή ήθική τού Άριστοτέλους ϋπάρχουσι 
κεφάλαια ίκανώς προσιτά’ οίον εκείνα, έν οίς 
περιγράφει ό φιλόσοφος τάς διαφόρους ήθικάς 
άρετάς διά χαρακτήρων λίαν πρακτικών. Ση
μειωτέου δέ, ότι έν τή  έκλογή τώ ν παραστά
σεων αυτού ό Α ριστοτέλης αποφεύγει νά χαρα
κτηρίση καί πάσαν κακίαν, όπως πράττει ό 
γάλλος αΰτού μαθητής Γ,α Β π ΐ} ’έ ΐ ’θ  έν τή  
μεταφράσει αΰτού τών χαρακτήρων τού Θεο- 
φράστου, έν ή άπαντά  τις μυρίους σατυρικούς 
χαρακτήρας, οϊτινες καθιστώσι τό έργον αΰτού 
λίαν δηκτικόν. Τουναντίον ό Έ λλη ν φιλόσοφος
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περιορίζεται είς τόν χαρακτηρισμόν ανθρώπων 
έναρέτων κα ί τελε ίω ν  τάς δέ παρεκτροπής καί 
τάς κακίας, είς άς άρέσκεται νά ένδιατρίβη ό 
L a  B r u y è r e ,  ευρίσκει ό Α ριστοτέλης άναξίας 
τής προσοχής ένός φιλοσόφου. Ούτως ή μάλλον 
χαρακτηριστική τών ηθικών αυτού εικόνων είνε 
ή τού μεγαλοψύχου άνδρός, δστις κατέχει τήν 
ήθικήν άρετήν έν δλη αυτής τή έκτάσει καί τή 
καλλονή. Τήν εικόνα δέ ταύτη ν θεωρώ άναγ-  
καίον νά φέρω εις τό μέσον, όπως παράσχω  
ιδέαν τινά  τώ ν χρωμάτων, δ ι ’ ών ό 'Αριστοτέ
λης ζωγραφεί τήν άνθρωπίνην φύσιν.

Α ’

Αύτό τό όνομα μεγαλοψυχία δηλοί, δτι ή 
ψυχή άναφέρεται είς μεγάλα, καί δτι φρονεί 
μ εγάλα. Ό  δέ μεγαλόψυχος ή μεγαλόφρων 
κρίνει εαυτόν άςιον μεγάλων πραγμάτω ν, καί 
είνε άληθώς τοιοΰτος. Εκείνος δ’ δστις είνε 
άξιος μικρών καί κρίνει εαυτόν ώς τοιοΰτον, είνε 
φρόνιμος. II μεγαλοψυχία έγκειται εν τώ  μεγα
λείο) τής ψυχής καθώ; ή καλλονή έν τώ  μεγα
λείο) τού σώματος' οί μικροί άνθρωποι δύνανται 
νά είνε εύμορφοι, κομψοί, συμμετρικοί, ά λλ ’ 
ούχί ώραΐοι, ούχί καλλοναί. Εκείνος δ δστις 
δέν ή,ξεύρει νά κρίνη περί εαυτού είνε μωρός, 
ούδείς δέ άνθρωπος ενάρετος είνε μωρός. Έ άν  
τις κρίνη εαυτόν άςιον μεγάλων πραγμάτων, 
ένω είνε ανάξιος τούτων, όνομάζομεν αυτόν 
έπηρμένον ή ο ιηματίαν. Έ άν δέ κρίνη εαυτόν 
κατώτερον τής άξίας του, δυνάμεθα νά ονομά- 
σωμεν αυτόν μικροψυχον, καί μάλιστα  έάν πρά
γμ α τι ούτος είνε άξιος μεγάλων πραγμάτων. 
Ό  μεγαλόψυχος λοιπόν ίσ τα τα ι έπί τίνος κορυ
φής διά τού ίδίου αΰτού μεγαλείου, καθ’ δ είνε 
άληθώς τοιοΰτος, όποιος πρέπει νά :ινε. Ούτος 
κρίνει εαυτόν άξιον παντός, ούτινος άληθώς είνε 
άξιος, ένω οί άλλοι ύπερβαίνουσι τό δρϊον τούτο, 
ή ύστερούσι τούτου.

Μ εταξύ τών μεγ/λων πραγμάτω ν, τά  όποια 
ό μεγαλόψυχος αναζητεί, ΰπάρχμι τ ι,  δπερ απο
τελεί τό ουσιώδες άντικείμενον τής έναρέτου 
αΰτού ένεργείας. Είνε δέ τούτο τό μεγαλείτερον 
τών εξωτερικών αγαθών, έκείνο δπερ άποδίδο- 
μεν είς τούς θεούς, εκείνο δπερ διεγείρει τήν 
άμ ιλλαν τών άξίων ανθρώπων καί χρησιμεύει ώς 
άμοιβή τών ώραιοτέρων πράςιω ν, ή τιμ ή . Ό  
μεγάθυμος άνήρ είνε τοιούτος, όποιος πρέπει νά 
είνε απέναντι τής τιμής καί τοϋ αντιθέτου, τής 
άτιμ ίας. Επιδιώκει μάλιστα  τήν τιμήν μετά 
ζήλου τοσούτου, ώστε δύναται νά λογιοθή π α 
ράλογος, ώς όμοιάζων πρός τόν ζήλον τού έπηρ- 
μένου. Ά λ λ ’ έν τούτοις ό μεγαλόψυχος ουδέ
ποτε υπερβαίνει τά  δρια τής ίδ ιας αΰτού άξίας 
έν τή αναζητήσει τής τιμής, ένω ό ο ίηματίας καί 
έπηρμένος τά  ΰτερβαινεί πάντοτε.

Ό  μεγαλόψυχος, άξιος ών τώ ν μεγίστων 
πραγμάτω ν, είνε ό κάλλιστος άνθρωπος, τόν 
όποιον δύνατα ί τ ις  νά φαντασθή, καθόσον ή 
άξια  ένός ανθρώπου είνε πάντοτε άνάλογος τής 
άγαθότητός του. Πάν δ ,τ ι μέγα ύπάρχει έν 
έκάστη άρετή άνήκει είς αύτόν. Ούτος δέν έχει 
ποτέ νά φ ιβ ή τα ί τ ι καί νά άποφεύγη, ούδέ νά 
πράττη άδικίαν τ ινά , διότι πρός τ ίνα  σκοπόν 
ήθελε πράξει τό κακόν ; Ή μεγαλοψυχία λοιπόν 
μοί φαίνεται ώς είδός τ ι  κοσμήματος τών άρε— 
τ ώ ν  αύτη  τά ς  αύξάνει καί δέν είνε δυνατόν νά 
άποστή τούτων. ’Ιδού δ ια τ ί είνε τόσον δύσκο
λου νά είνέ τ ις  άληθώς μεγαλόψυχος.

Ά φ  ’ ετέρου, έάν ό μεγάθυμος άναζητή  πρό 
παντός τάς μεγαλειτέρας τιμ άς, δέν χαίρει είμή 
μετριοπαθώς δι ’ έκείνας, α ί όποίαι τ φ  άπονέ- 
μονται ΰπό τώ ν έναρέτων ανθρώπων, διότι 
αύτα ι τ φ  άνήκουσι κ ατά  τό δίκαιον ή καί μέ- 
νουσι κατωτέρω τού δικαίου’ δέν ϋπάρχουσι 
τ ιμ α ί, αί όποίαι νά ώσιν έπαρκείς άμοιβαί πλή
ρους αρετής. Έ άν δέ ό μεγάθυμος άνήρ τάς 
δέχηται, είνε διότι οί άνθρωποι δέν έχουσι νά 
άποδώσωσιν εις αύτόν μείζόν τ ι.  Ώ ς πρός τάς  
τιμάς δέ, τά ς  άπονεμομένας είς αύτόν ΰπό τών 
τυχόντων καί δ ι ’ ασήμαντα π ράγμ ατα , ούτος 
τάς περιφρονει όλοτελώς, καθόσον δέν είνε 
άξιος τούτων.

Ό  μεγάθυμος τηρεί μετριοπάθειαν έν τή  άνα- 
ζητήσει τοϋ πλούτου καί τής δυνάμεως καί άπέ- 
να ντ ι παντός είδους εύτυχίας ή δυστυχίας. Έ ν  
τή  εύτυχία δέν παραφέρεται ΰπό χαράς, ούδέ 
κυριεύεται ΰπό λύπης έν τή δυστυχία άνθρωπος, 
όστις δέν ά φ ίετα ι νά συγκινήται ΰπό τής τιμής 
τοϋ μεγίστου τών αγαθών. Εντεύθεν νομίζεται 
περιφρονητικός, ακατάδεκτος. Έ ντοσούτιρ ή 
εύτυχία συντελεί είς τήν μεγαλοψ υχ ίαν οί εύ- 
γενείς κρίνονται άξιοι τιμής καθώς οί ισχυροί, οί 
πλούσιοι καί πάντες όσοι είνε είς θέσιν ΰπέροχον. 
Τά άγαθά τα ύ τα  καθιστώσι τούς κατόχους 
αύτών μάλλον μεγαθύμους. Ν αι μέν ό ένάρετος 
μόνος είνε άληθώς άξιος τιμής, άλλ είνε έτι 
μάλλον άξιος ταύτη ς, όταν κατέχη κα ί τά  
εξωτερικά άγαθά. Οί κατέχοντες τα ύ τα  άνευ 
αρετής ούδέν δικαίω μα έχουσι νά κρίνωσιν εαυ
τούς άξιους μεγάλων πραγμάτων, καί αδίκως 
ηθελέ τις τούς όνομάση μεγαλοψύχους. Τούναν- 
τίον τά  πρόσωπα τα ύ τα  άποβαίνουσιν α κ α τά 
δεκτα καί αύθάδη, διότι χωρίς αρετής είνε δύσ
κολου νά φίρη τις έπαξίως τήν εύτυχίαν. Μή 
γνωρ ίζο ντες δέ νά φέρωσι ταύτην προσηκόντως 
καί νομίζοντες εαυτούς άνωτέρους τών άλλων, 
απομιμούνται τόν μεγάθυμου όπως δύνανται 
χωρίς νά είνε πραγματικώς τοιούτοι. Χωρίς -·ά 
π :άττω σ ιν  έργον τ ι αρετής, περιφρονούσι τούς 
άλλους. Έ άν δέ α ί περιφρονήσεις τοϋ μεγαλο- 
ψύχον εί.ε δίκαια'., διότι ούτος κρίνει μετ' ά λη -
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θείας, τούτων γίνονται πρόξενοι είκήκαί ώς έτυχεν.
Ό  μεγαλόψυχος δύναται νά είνε ευεργέτης, 

άλλ ’ έρυθριά δεχόμενος ευεργεσίας. 'Οσάκις δέ 
δεχθή τα ύτα ς , τά ς  αποδίδει πολλαπλασίως, ¡4x1 
επομένως ό προλαμβάνων ωφελείτα ι, ούτος δέ 
καθ ίστατα ι ύπόχρεως. ’Απέναντι δέ τω ν εύδαι- 
μόνων καί τω ν έν υπεροχή όντων ό μεγάθυμος 
δεικνύει μεγαλείον, απέναντι δέ τω ν ανθρώπων 
της μεσαίας τάξεως φέρεται συγκαταβατικής, 
διότι είνε δυσχερές καί τιμητικόν νά ύψωθή 
ΰπεράνω τών πρώτων, ενώ είνε εύκολον νά δε- 
σπόστι τώ ν δευτέρων τό νά διακριθή μεταξύ εκεί
νων δέν στερείται γενναιότητος, τό νά διακριθή 
όμως μεταξύ τούτων είνε αγροικία καί χυδαιότης 
ώς νά θέλγι νά  δείξϊ) δύναμιν απέναντι τών 
αδυνάτων.

Ό  μεγαλόψυχος είνε βραδύς καί αδιάφορος 
πρός πάσαν ευκαιρίαν, εις ήν δέν υπάρχει με
γάλη  τεμή η μέγα τ ι έργον άσχολείται είς μ ι
κρόν αριθμόν πραγμάτων, αλλά μεγάλων καί 
λαμπρών. Α ί φ ιλ ία ι του καί τά  μίση του είνε 
έν τω  φανερφ, τό νά  κρύπτηται θεωρεί έργον 
δειλού. Φροντίζει μάλλον περί της άληθείας η 
περί τής δοξασίας τών ά λ λ ω ν  όμιλεί καί π ράτ
τει φανερά’ είνε ειλικρινής καί λέγει την αλή
θειαν, εκτός οσάκις μεταχειρίζεται σωκρατικήν 
ειρωνείαν, κ α θ ’ ήν κρύπτει ό ,τ ι γνωρίζει ή 5 ,τι 
δύναται νά πράξη, διότι δέν καταδέχεται νά 
καυχηθή. Δέν δύναται νά  ζή έν κύκλω άλλων 
ανθρώπων, ή τών φίλων του, διότι τούτο θά 
ήτο δι αυτόν δουλεία. Οΰδέν τόν εκπλήσσει, 
διότι ούδέν είνε μέγα δ ι ’ α ύτό ν  δέν είνε μνησί
κακος, διότι δέν είνε ίδιον άνδρός μεγαλοψύχου 
ν ’ άναμ.ιμνήσκηται τό κακόν, άλλά  μάλλον νά  
περιφρονή' δέν μικρολογεϊ περί των άλλων άν- 
θρώπων, ά λλ ' ούδέ περιαυτολογεί, διότι δέν 
φροντίζει ούτε αυτός νά έπαινήται, οϋδέ τούς 
άλλους ν ' άκούη ύβριζομένους. Δέν ταπεινούται 
είς παρακλήσεις καί οίμωγάς δ ι’ αναγκαία ή 
ασήμαντα  κακά, διότι τούτο θά ήτο ένδειξις 
ολιγοψυχίας. Είνε διατεθειμένος μάλλον νά κα- 
τέχη τά  ώραία καί άνωφελή, ή τά  ωφέλιμα καί 
έπικερδή, διότι τούτο είνε σημείον ανεξαρτησίας 
Αί κινήσεις του είνε βραδεία·., ή φωνή του σο
βαρά, ό λόγος του μεμετρημένος. Δέν σπεύδει 
οσάκις άσχολείται είς μικρά, ά λ λ ’ ούδ’ άγωνιά  
όταν συναντά μεγάλα.

Τοιοΰτος λοιπόν είνε ό μεγαλόψυχος τού Ά ρ ι-  
στοτέλους' ό δέ μένων κατώτερον εαυτού είς τάς 
αξιώσεις του είνε μικρόψυχος καί ό ύπερβαίνων 
τό ίδιον αύτού μέτρον υπερόπτης. Άμφότεοοι 
ούτοι δέν είνε κακοί, άλλά κακού χαρακτήρος. 
Ό  μικρόψυχος, άξιος ών μεγάλων άγαθών, στε
ρείται πραγμ,άτων, τώ ν όποιων είνε άξιος· θά 
ελεγέ τις ότι δέν έχει ούτος συνείδησιν εαυτού, 
άλλως θά Ιπεθύμει τά  άγαθά, τώ ν όποιων είνε

άξιος. Ο! μικρόψυχοι έν γένει δέν είνε μωροί, 
άλλά μάλλον δειλοί καί άδρανείς. ΙΙάς άνθρω
πος κατά βάθος έπιθυμεί ούτινος είνε άξιος, έάν 
δ' ούτοι άπέχωνται είτε ώραίων πράξεων, είτε 
έξωτερικών άγαθών, είνε ή δειλία καί ή  άδρά— 
νεια, α ϊτινες καθιστώσιν αυτούς πραγματικής  
άναξίους τούτω ν.

"Οσον διά τούς ο ίηματίας καί ϋπερόπτας, 
ούτοι προφανώς είνε μωροί, μή έχοντες συνείδη- 
σιν εαυτών. Φιλοδοξοΰσι διά τιμ η τικάς θέσεις 
καί ά ξ ιώ μ ατα , ώς έάν ήσαν άξιοι τούτω ν, καί 
κατόπιν άποδεικνύονται άνίκανοι. Κομψεύονται 
κατά  τήν περιβολήν καί έπιτηδεύονται τό παρά
στημα καί παν δ,πε άναφέρεται είς τήν δψιν · 
θέλουσι νά γνωρίζη ό κόσμος τήν ευτυχίαν των, 
καί περιαυτολογοΰσιν, όπως τύχω σι τιμής παρά  
τώ ν άλλω ν. Ή μικροψυχία λοιπόν μάλλον είνε 
έκ διαμέτρου άντίθετος πρός τήν μεγαλοψυχίαν, 
ή ή υπεροψία, ήτις  είνε καί συχνοτέρα καί 
χειροτέρα.

Β ’
Ή  περιγραφή αΰτη τής μεγαλοψυχίας, τήν 

όποιαν μεταφράζων ήναγκάσθην ότέ μέν νά έπι- 
τέμνω , ότέ δέ νά μηκύνω δι' έπεξηγήσεων, διότι 
είνε γεγραμμένη είς ύφος άληθώς αλγεβρικόν, 
ούχ ήσσον Ιχει σαφήνειαν άξίαν θαυμασμού, καί 
ύπό την σχολαστικήν αυτής μορφήν ευρίσκει τ ις  
άδιαφιλονίκητον ψυχολογικήν συνάφειαν. Περι- 
γράψας ό 'Αριστοτέλης τόν χαρακτήρα τώ ν με- 
γαλοψύχων διεκδικεί τά δίκαιον αύτού καί άνα- 
ζητών ευρίσκει ώς μόνην άμοιβήν τών μεγάλων 
εκείνου πράξεων τήν τ ιμ ή ν, ώς τό μόνον αληθές 
άγαθόν, ούχί δέ τήν έφήμερον δημοτικότητα, 
τήν όποιαν συνήθως άποκτσ: τ ις  παρά τώ ν τ υ 
χόντων διά τής έκτελέσεως μετρίων τινώ ν πρά
ξεων, άλλά τήν αιώνιον έκείνην δόξαν, τήν 
όποιαν οί άγαθοί καί σώφρονες άνδρες άποδίδου- 
σιν είς τήν άληθή άξίαν. Κ α τά  τόν ’Αριστοτέλη 
δηλονότι έ'πεται τή  μεγαλοψυχία ή  τ ιμ ή .

Ή  αληθής τ ιμ ή  κατά  τόν “Ε λληνα φιλόσο
φον είνε τό μέγιστον τών έξωτερικών άγαθών, 
καί επομένως τό ΰπέρτατον έλατήριον τής πρά- 
ξεως διά τόν ένάρετον καί ένταυτώ  τά ασφαλέ
στερου τώ ν άγαθών. Ούτως ό έπιδιώκων τό άγα
θόν τούτο πράττει συγχρόνως δύο τ ινά , έν 
αγαθόν έργον καί μίαν καλήν έπιχείρησιν’ τούτο 
δ' είνε τό τού "Ελληνος λόγου ε υ  π ρ α τ τ ε ι ν .  Τά 
λοιπά άγαθά, τά  οποία ό ένάρετος δύναται νά 
προτείνη είς άντίτιμον τής ένεργείας του, είνε 
έπισφαλή, πολλάκις έξαφανίζονται μεθ’ όλας τάς 
προσπάθειας μας' ύπάρχουσι δέ περιστάσεις, καθ’ 
ας ή άρετή μας εξαναγκάζει νά τά  θυσιάζωμεν' 
οί γενναιότεροι τών άνθρώπων πολλάκις συνήν- 
τησαν τόν θάνατον έπί τής όδού τών κατορθω
μάτω ν τω ν. Ό  χαρακτήρ ούτος τού ανθρωπίνου 
βίου, ό έπί τής τύχης βασιζόμενος, καθιστά τήν
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μελέτην τής ηθικής δυσχερή καί ώφελείας τινάς 
υποτελή. Ό  ήθολόγος δέν δύνατα ι νά μεταδώση 
είς τούς μαθητάς του μεθόδους ασφαλείς, όπως 
έπιτυγχάνωσιν έν τω  β ίφ , καθώς ό μαθηματικός 
κατέχει τα ύτα ς  πρός λύσιν τώ ν πολυπλοκωτέοων 
μαθηματικών προβλημάτων. Έ ντοσούτω ή τιμή  
είνε καί ούτως έξ όλων τώ ν έξωτερικών άγαθών 
τό δυσκολώτατον νά μάς διαφύγη. Ό  μεγαλό
ψυχος Σωκράτης, είς ον ή άρετή έπέβαλε τήν 
άπώλειαν τής ζωής, δέν απέκτησε τήν ήμέραν 
έκείνην αθάνατον δόξαν ; έγκκθειργμένος έν τή  
φυλακή καί πειραζόμενος ύπό τών μαθητών του, 
δέν ήδυνήθη νά εϊπη περί έαυτοΰ ατό πάν άπώ - 
λετο έκτός τής τιμής ;»

Τ ί πρέπει λοιπόν νά πράξη τις πρός έπίτευςιν 
τού έξοχου τούτου καί σχετικώς άσφαλοΰς αγα
θού ; Μεγάλα πράγμ ατα , κατά  τόν Αριστοτέλη. 
Δέν άρκεί ή άρετή, έάν ύπό τήν λέξιν ταύτην  
έννοή τις απλήν τινα  διάθεσιν ηθικήν' άπαιτοΰν- 
τ α ι πράξεις άνταποκρινόμεναι πρός τήν διάθεσιν 
ταύτη ν. Η θική τ ις  διάθεσις δέν θά ήδύνατο νά 
διαφημισθή άνευ τώ ν πράξεων καί νά τύχ η  τής 
δόξης τού μεγαλοψύχου άνδρός. Ό  ’Αριστοτέ
λης εύγ/ώττως άναπτύσσει τήν άνάγκην λα μ 
πρών πράξεων ρρός έπίτευξιν τού έπιδιωκομένου 
σκοπού. ’Ενδιαφέρει πολύ, λέγει, νά ήξεύρη τις 
άν ή ευδαιμονία, ό σκοπός ούτος τών πράξεών 
μας, συνίστατα ι έν τή  κατοχή τής άρετής, ή έν 
τή χρήσει τής άρετής, ή έν τή  ήθική διαθέσει, ή έν 
τή έξασκήσει αύτής. ΊΙ ήθική διάθεσις δύναται 
νά ϋφ ίστα τα ι χωρίς νά παράγη κάνέν άγαθόν ή 
το ιαύτη  διάθεσις υπάρχει καί είς τόν ύπνώττοντα. 
ΊΙ άσκησις τής άρετής φέρει τήν ευτυχίαν. Είς 
τούς ολυμπιακούς άγώνας δέν έστεφανοΰντο ούτε 
οί έναρετώτατοι τής Ε λλάδος, ούτε ο! ισχυρό
τατο ι, άλλά μόνον οί άγωνισθέντες καί άθλή- 
σαντες' μόνον οί άθλητα ί δύνανται νά ώσι 
νικητα ί. Ούτω καί έν τω  άνθρωπίνω β·'ω, τήν 
νίκην αί'ρουσ: μόνον οί δρώντες καλώς. Κ ατά  
τόν ’Αριστοτέλη α ί μεγάλα·, καί ώραία'. πρά
ξεις, αύτα ί καθ’ έαυτάς, συνιστώσι τόν σκοπόν 
ή δόξα προστίθεται φυσικώς καί άνυψοί έτι μάλ
λον τήν άξίαν τού άτόμου, χωρίς όμως νά τήν 
άποτελή' καί ιδού δ ιατί ά ένάρετος δέχεται τάς 
τιμάς ώς τ ι  όφειλόμενον άταράχως καί χωρίς νά 
παρεκτρέπηται καί νά ένθουσ^.

Πολέμιοι τώ ν ήθικών τούτων άρχών τού Ά ρ ι-  
στοτέλους υπήρξαν οί περί τόν Λούθηρον, ο ϊτι- 
νες έδόξασαν καί δοξάζουσιν, ότι ή δικαίωσις 
τού άνθρώπου είνε άποτέλεσαα τής πίστεως καί 
ούχί τώ ν έργων, διό καί ώοελισαν έκ τής χρι
στιανικής θεολογίας την ήθικήν ταύτη ν τών 
έργων. Τό πράγμα είνε ότι ό μέν Αριστοτέλης 
έκρινε περί τού άνθρωπίνου βίου κατά τρόπον 
αισθητικόν, ό δέ Λούθηρος είχεν έν τή διανοία 
του όλως διάφορον έννοιαν περί τής άςιας τώ .

ψυχών. Πρός αποφυγήν δέ παρανοήσεων έξη- 
γούμεθα.

Τό λέγειν ότι ό ’Αριστοτέλης έκρινε τόν βίον 
κ ατά  τρόπον αισθητικόν, δέν σημαίνει, ότι τόν 
έθεώρει ώς πα ιδ ιάν τ ινα  εΰκολον νά τήν παίζη  
τ ις  ούδείς είνε μάλλον πεπεισμένος ή αυτός περί 
τού μεγαλείου τής ζωής καί περί τής δυσκολίας 
τής έπιτυχούς αύτής διεξαγωγής. Αέγοντες περί 
αισθητικής τίνος άντιλήψεως τής ήθικής ύπό τού 
Ά ριστοτέλους, έννοούμεν ότι ούτος έκρινε περί 
τής ήθικής άξίας ένάς ανθρώπου, καθώς κρίνει 
τ ις  περί τού καλλιτεχνικού αύτού πνεύματος έκ 
τώ ν έπιτυχών άποτελεσμάτων καί τής πραγμα
τικής άξίας τώ ν προϊόντων τής τέχνης του, 
άδιαφορών περί τώ ν άτομικών ιδιοτήτων τού 
καλλιτέχνου. Ζωγράφος τ ις  ήτο άνθρωπος έντε- 
λώς ευθύς κα ί άγαθός- είχε τήν ύψηλοτέραν 
ιδέαν περί τής τέχνης του, είργάζετο μανιωδώς, 
έκλέγων πάντοτε τά  ώραιότερα πρότυπα καί τά  
πολυτιμότερα χρώ ματα, προτιθέμενος είς όλα 
τά  έργα του τό καλόν τώ ν όμοίων του, κα ί έζω- 
γράφει πάντοτε τάς συγκινητικωτέρας καί μεγα- 
λοπρεπεστέρας σκηνάς τής ιστορίας τής άνθρω- 
πότητος. ’Εγώ, δστις πρόκειται νά κρίνω τήν  
τέχνην, δέν θά κρίνω άν τά  σχεδιογραφήματά  
του, άπερ συνέλαβεν έν τή  διανοία του, είνε 
όρθά ή έσφκλμένα, η αν τά  χρώ ματά του είνε 
ζωηρά ή ασθενή, άλλά μόνον τόν τρόπον ή τήν  
δύναμιν, δ'.' ής ήδυνήθη νά τά  πραγματοποιήση, 
τήν έκτέλεσιν δηλονότι. Ο ύτως ό 'Αριστοτέλης 
είς τό σημείον τούτο τ ίθετα ι, όπως κρίνη τούς 
ανθρώπους' ό βίος είνε δι' αύτόν τά μέγα έργον 
τής τέχνης, τό όποιον έκαστος έξ ήμών έκλήθη 
ϊνα  έκτελέση' έκείνοι οϊτινες έπιτυγχάνουσι 
κάλλιον είς τήν έκτέλεσιν είνε οί έναρετώτεροι, 
καί ούτοι άποφέρουσι τό έπαθλον τής τιμής. Ό  
πρώτος δ ’ όρος τελείας άρετής είνε α ί όρθαί καί 
ειλικρινείς προθέσεις, α ϊτινες όμως α ύτα ί καθ' 
έαυτάς δέν έχουσι καμμίαν άξίαν. Είνε αύτα ι 
ά π λα ί διαθέσεις παραχθεϊσαι έν ήμ ϊν φυσι
κώς έκ τής ιδιοσυγκρασίας, δυνάμεναι δέ νά 
ώσιν είς ήμάς τόσον ωφέλιμοι, όσον καί έπ ιβλχ- 
βεί;, όταν στερώμεθα τώ ν αναγκαίων μέσων, 
όπως έκδηλώσωμεν αϋτάς διά λαμπρών πρά
ξεων. Τό πρώτον δέ τώ ν μέσων τούτων είνε 
ποιά τις εξωτερική θέσις. Είνε άληθές, ότι τά  
εξωτερικά μέσα, οίον ή ευγένεια, ή ισχύς, τά  
πλούτη, δέν μεταβάλ.λουσι τούς άνάνδρους είς 
μεγαλοψύχους, άλλά τουλάχιστον τά  άγαθά  
τα ύ τα  δύνανται νά αύξάνωσι τήν αρετήν τών 
κατεχόντων α ύτά , καί καθιστώσιν αυτους ικα
νούς νά έκτελέσωσι λαμπράς τινας πράξεις' ή δέ 
έσωτερική διάθεσις, ήτις  ε τ .ε  ή άρετή τού μεγα- 
λόφρονος, αυξάνει κατά  λόγον τών πράξεων τών 
έξ αύτής πηγαζουσών Ζωγράφος περίφημος δέν 
θά ήδύνατο νά παραγάγη έργον τ ι,  ή μάλλον
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δεν θά ήδύνατο να μετέλθη τήν τέχνην του, έάν 
έστερείτο χρωμάτων, ένώ τουναντίον απόδειξις 
τελεία? ζωγραφικής τέχνης είνε νά έκτελέση τις 
ώραίαν είκόνα έστω καί μέ κοινά χρώματα καί 
γλίσχρα. «Ιδο ύ  εν θαύμα , ανακράζει εν πρόσω- 
πον τού Φιλάργυρου τού Μολιέρου, ιδού εν 
θαύμα νά ύποδέχηταί τ ις  έν τή  οικία του καί νά 
φιλόξενά) με πολλά χρήματα ! Είνε τό εύκολώ- 
τερον πράγμα τοϋ κόσμου, καί δεν υπάρχει 
τόσον μικρόνους άνθρωπος, όστις δέν ήθελε πρά- 
ξει τούτο καλώς" άλλ’ έπ δέξιος είνε εκείνος, 
όστις έκτελεΐ τήν υποδοχήν μέ ολίγα χρήματα»  
[ “Ε πετα ι τό τ έλ ο ς] .

' ϋ ν  Σ νρω  Δ .  Μ αρίν ο»

Η ΑΝΟΡΘΠΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔ ΟΣ1

[ Λ « τ ά  τ ό ν  « .  Μ ι χ α ή λ  Κ ί π ε τ ξ η ν ] ,

Μετά το ιαύτην δικαιολογίαν πάσα κντίρρη- 
σις είνε περιττή.

Εϊπομεν ήδη ότι ή νωθρότης τω ν μεσημβρι
νών λαώ ν είνε προϊόν του κλίματος. Τπάρχουσι 
πολλοί εκ τώ ν βορείων χωρών, οϊτινες κατέρ- 

ονται οίστρηλατούμενοι ΰπό έξοχων σχεδίων 
ραστηριότητος, καί όμως, ώς μάς ελεγεν εσχά

τως Έ λβετίς εγκατεστημένη έν Έ λλάδ ι, κα τα 
λαμβάνονται καί αυτοί επίσης κατά  τό μάλλον 
ή ήττον ύπό άδρανείας, μετά έξάμηνον δια
μονήν. ’Α λλά  δέν είνε μόνη ή φυσική αϋτη  
αφορμή. Τπάρχουσι καί άλλα ι έ'αρτώμεναι έκ 
τής θελήσει»; τοϋ ανθρώπου, καί περί τούτων 
διά βραχέων θά πραγματευθώμεν.

Ί ,χ υρ  ίζονταί τινε; ότι ή όρθοδοξος έκκλησία 
ευνοεί έν τινι μέτρω τήν οκνηρίχν, ώ ; θεσπί- 
ζουσα πολυαρίθμου; έορτάς, καθ' ας μετά τάς  
ικανοποιήσεις τών θρησκευτικών αισθημάτων τοϋ 
λαοΰ συνδυάζονται έπωφελώς καί κέρδη απ τό
τε ρ α —  πολλαί δε τώ ν ενοριών βασίζονται ακρι
βώς εις τά  έκ τών έορτών τοϋ προστάτου άγιου 
εισοδήματα πρός έπίτευξιν ισοζυγίων έν τώ  
προϋπολογισμώ αυτών. Είνε δέ α ί το ιαϋτα ι 
έορταί ήμέραι αργίας, καθ’ άς καί αυτοί ενίοτε 
οί ένδεεϊς άπέχουσι τής έργασίας. Δ ιά τής 
καταργήσεως όμως αρκετών έκ τώ ν όγδοή— 
κοντά περίπου κ α τ ’ έτος έορτών τοιούτων ήθελεν 
άρθή μ ία  μόνη έκ τώ ν μικροτέρων α ιτιώ ν τής 
κλίσεως πρός τήν έντρύφησιν τώ ν ήδονών τής 
απραξίας. Τ πάρχουσι καί σοβαρώτερα και 
βαθύτερα α ίτ ια , έφ' ών, μέ κίνδυνον εστω τοϋ 
νά χαρακτηρισθώμεν ώς « ν β Γ ί ΐ Γ ί δ Ι β δ » ,  όφεί- 
λομεν νά έφελκύσωμεν τήν προσοχήν.

Το πρώτον καί κυριώτατον, όπερ ώσαύτως

'  Ί ό ε  σ ελ . 307 .

απορρέει έκ τής έλαττω ματικής ανατροφής, είνε 
ή έξασθένισις τοϋ ήθικοϋ συναισθήματος, εις ήν 
άνταποκρίνεται ή έπικράτησις τώ ν υλιστικών 
ιδεών. Μέγα μέρος τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ θεωρεί 
ώς τόν σπουδαιότατον, άν οΰχ! τον μόνον σκο
πόν τοϋ βίου, τήν ήδονήν καί τάς ύλικάς απο
λαύσεις. Βεβαίως τό φαινόμενον τοϋτο δέν 
παρατηρείται κποκλειστικώ; έν Έλλάδι" άλλά  
καί πάλιν παρατηροϋμεν ότι δέν πρέπει νά 
παρηγορώμεθα, διότι καί άλλοι πράττουσι τό 
αύτό. Ή κούσαμεν άπαισιόδοξον παοιστώ ντα τά  
πράγματα καί λέγοντα ότι ΰπάρχουσι χιλιάδες 
οκνηρών (οϊτινες έν τούτοις δέν άμοιροϋσιν ονομα
στικού τίνος έπαγγέλματος), ών ή πρώτιστη φρον- 
τ ίς  συνίστατα ι ν ’ άποτείνωσιν είς εαυτούς κατά  
πάσαν πρωίαν τά  δύο τα υ τα  έρωτήματα : «ΙΙώς 
θά κατορθώσω ν ’ άπατήσω  τόν πλησίον μου ; — 
ΙΙώς θά διασκεδάσω καλλίτερον ;»  “Οθεν προ
κύπτει ά φ ' Ενός ή στέρησις τής χρηστής προσ
πάθειας καί άφ’ ετέρου ή μέριμνα τής υλικής 
άπολαύσεως, α ΐ δύο φάσεις τής το ιαύτης τού 
πνεύματος καταστάσεως. "Οπως κα ί άν έχη τό 
πράγμα, όμολογοδμεν ότι πολλάκις καί ήμεϊς 
δυσάρεστον ήσθάνθημεν έντύπωσιν έκ τής κλί
σεως ταύτη ς  πρός τό άνατρέπειν τούς όρους καί 
θεωρείν τήν τέρψιν καί τήν διασκέδασιν ώς λόγο ι 
καί κύριον σκοπόν τής ζωής. Ιίολλάκις έλάβο- 
μεν αφορμήν νά παρατηρήσωμεν τοϋτο ευρι
σκόμενοι μεθ’ 'Ελλήνων μή διαμενοντων έν 
’Α νατολή.

Θά εϊπωσιν ήμ ϊν βεβαίως είς άπάντησιν έν 
πρώτοις ότι τοϋτο είνε τάσις κοινή είς τούς 
οκνηρούς πάσης χώρας καί ότι αύτό είνε τό 
γόητρον τής αμέριμνου ζωής τών μεσημβρινών 
λαώ ν. Ούχ ήττον ή το ιαύτη  τάσις συνεπάγεται 
πολλάς λυπηράς συνέπειας ύπό σωματικήν καί 
ηθικήν έποψιν, καί ίδίως χ  ) τήν κατάχρησιν τών 
ήδονών, β ') τήν κατάχρησιν τών πνευματωδών 
ποτών καί γ ') τάς μακράς αγρυπνίας.

Ή πρώτη τών καταχρήσεων τούτων, ήτις  ποι
είτα ι όσημέραι φυβεράς προόδους, κέκτηται προ
φανώς άπκίσιον έπίδρασιν επί τού λαοϋ. Ό  ιατρός 
κ. Καίρης έθεώρησεν έπάναγκες ένεκα τούτου νά 
συγγράψη ύπό τόν τίτλον Ζ ήτημ α  ήθ’&ν βιβλίον 
άποδεικνύον τά  διάφορα έκ τη ς  έγκρατείας ώφε- 
λ ή μ α τα . Τ πάρχουσιν επί τοϋ παρόντος έν 
Έ λλάδ ι πολλοί άνδρες εμφορούμενοι αγαθής 
προαιρέσεως, ιδίως διδάσκαλοι καί ιερείς καί ία -  
τροί, προσπαθούντες ν' άντιδράσωσι κατά  τής 
κακίας ταύτη ς, ένεργοϋντες έκαστος έντός τού 
κύκλου τής δικαιοδοσία: του. ’Α λλά  καθ’ ήμάς 
τότε μόνον ή άντίδρασις έσται γενναία καί απο
τελεσματική, όταν αύτχ ί αί μητέρες λάβωσιν εν
διαφέρον περί τοϋ κυριολεκτικώς ζωτικού τούτου 
ζητήματος. Είνε καί τοϋτο έ/ τών σπουδαίων έκ 
τώ/ δεόντων γενέσθαι. ι
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Ώ ς πρός τήν κατάχρησιν τώ ν πνευματω 
δών ποτών ο! αίσιοδοξούντες θά παρατηρήσω- 
σιν ήμϊν ότι δέν συμβαίνει συχνάκις έν Έ λ 
λάδι ή περίπτωσις τής δημοσίας καί φανεράς 
μέθης, ούτε αποκομίζονται έκ τών όδών άνθρω
ποι αναίσθητοι έκ τής μέθης, όπως συμβαίνει 
αλλαχού. Τοϋτο είνε άκριβέστατον. Ά λ λ ’ ούχ 
ήττον δέν αποκλείεται έξ αύτού ή βραδεία δηλη- 
τηρίασις, ή όλονέν εύρέως έτεκτεινομένη είτε διά 
τής χρήσεως καί τής καταχρήσεως ποτών αχρή
στων καί έπιβλαβών, είτε διά τής όλεθρίου συνή
θειας τοϋ δίδειν πρός πόσιν οίνον είς τά  μικράς 
ή/ίκιας πα ιδ ία, ύπό τήν πρόφασιν νά έξοικειώ- 
σωσιν αύτά  πρός π άντα  καί νά έπιρρώσωσι την 
υγείαν των ! Βεβαίως ή κατά  τών τοιούτων ολέ
θριων έξεων άντίδρασις δέ/ είνε εύχερής, ακρι
βώς διότι τάυ.εσα αύτών αποτελέσματα δέν είνε 
είνε τόσον άπτά όσον είς τάς χώρας όπου κατά
φωρος είνε ή κατάχρησις αύτώ ν. Έ ν τούτο·ς ό 
ελληνικός λαός είνε έκ χαρχκτήρος τόσον πειθή
νιος, ώστε πιθανώς ζηλω ταί τινες καί αποφασι
στικοί θά κατορθώσωσί ποτε νά καταστήσωσιν 
αύ-άν ικανόν όπως έννοήση τήν φρόνησιν τοϋ 
Σκώτου εκείνου τού συνοψίζοντος τά  εύεργετικά 
αποτελέσματα τής νηφχλιότητος εις τήν έζής 
φράσιν : « Ή  κεφαλή είνε μάλλον ελεύθερα, ή 
καρδία μάλλον έλχφρά, τό βαλλάντιον μάλλον 
βαρύ».

Ή  α τα ξ ία  ήν συνεπάγεται ή διαρκής δίψα τής 
ήδονής, ή ή παραγνώρισις τών ωφελημάτων τοϋ 
τακτικού βίου έχει πάντοτε ώς άναγκαίαν σχε
δόν συνέπειαν τήν ανεπάρκειαν τού ύπνου. Εύ- 
νόητον είς τ ίνα  πνευματικήν καί σωματικήν 
κατάστασιν διατελοϋσιν οι διεοχόμενοι πολλάκις 
τό πλείστον μέρος τής νυκτός είς τήν διχσκέδα- 
σιν, είς τήν άσκοπον περιπλάνησιν, ή είς τά π α ι
γνιδιού. Κ αί έν Έ λλάδ ι, όπως καί αλλαχού, | 
διδακτική λίαν θά ήτο ή ερευνά περί τώ ν δημο- j 
σίων συμφορών τώ ν όφειλομ.έ,ων είς αποφάσεις 
ατυχείς ληφθείσας παρά τών υπουργών ή τών 
βουλευτών τήν επαύριον νυκτός άσώτως δαπ α- 
νηθείσης. Τό δέ ιδιαιτέρως θλιβερόν είνε ότι 
συνηθέστατα α ί συνεδριάσεις τής Β .υλής κρχόμε- 
ναι μετά μεσημβρίαν παρατείνονται μέχρι τοϋ 
όρθρου, μεσολαβούσης βραχείας διακοπής χάριν 
τού δείπνου. Τ ίνα ήρα γε σημασίαν έχει εργα
σία γινομένη ύπό τοιούτους όρους ; Τό πλείστον 
μέρος τής συνεδριάσει»;, έκείνο πρό πάντων κατά  
τό όποιον οί αντιπρόσωποι τής χώρας είνε 
ακόμη ακμαίοι, δαπανάτα ι είς μακράς καί ανω
φελείς συζητήσεις, ή είς αγορεύσεις κωλυσιεργι- 
κάς, συμβαίνει δ ’ ένίοτε ώστε πολλοί νόρ.οι σο- 
βαρώ τατοι νά ψηφίζω ντα ι-κκτά  τήν πρωίαν, ότε 
γενική επικρατεί κόπωσις, οί δέ «πατέρες τύϋ  
έθ/ους» είνε έξηντλημένοι εκ τής αϋπνίας. Ό  
βίος τών ύπουργών δέν είνε όμαλώτερος καί όταν

έτι άργή τό Κοινοβούλιον. Ηναγκασμένοι νά δα- 
πανώσι μέγα μέρος τής ήμέρας είς άγόνο <; συν
διαλέξεις μετά τών σημαινόντων φίλων αύτώ ν, ή 
άλλων επισκεπτών, χρησιμοποιοϋσι το λοιπόν 
τής ήμέρας πρός άνάπαυσιν καί διαθέτουσι τήν 
νύκτα πρός έργασίκν . . .  ή πρός διασκέδασιν. 
Ούτω δ ια ιτώ ντα ι οι άνδρες, έξ ών έξαρτώνται αί 
τύχ α ι τής πατρίδος !

Έ ν τώ  ίδιωτικώ β·’φ  δέν επικρατεί τόσον με
γάλη α τα ξ ία , ά λ λ ’ ούχ ήττον καί έν αύτώ  
παρατηρείται συχνάκις. Οί ξένοι πολλάκις άδυ- 
νατοϋσι νά καταστείλω σι τήν εκπληξίν τω ν βλέ- 
ποντες δυστυχή μικρά πα ιδ ία  άγρυπνοΰντα μέχρι 
τής ένδεκάτης ώρας, ή τοϋ μεσονυκτίου ή καί 
βραδύτερον έτι ! ΊΙ ανατροπή τής φυσικής δ'.αί- 
της άρχεται ούτως έξ απαλώ ν όνύχων. ΊΙ έπί- 
δρασις τώ ν τοιούτω/ αγρυπνιών έπί τής ύγείας 
καί τής έργασίας τών ενηλίκων είνε ήδη έπαι- 
σθητή. Γινώσκομεν πολλούς γονείς, καί ίδίως 
μητέρας, προσπαθούσας νά δ'.καιολογήσωσι τάς  
παντοειδείς αποτυχίας τώ ν τέκνων τω ν κατά  
τάς ένιαυσίους έξετάσεις ή κατόπιν έν τώ  πρα
κτικέ» βίω , ένώ διά δ ια ίτης κκνονικωτέρας 
θ ’ άπεσοβείτο τό δυσάρεστον αποτέλεσμα.

Ί Ι  τάσις πρός τό θεωρείν τήν τέρψιν ώς τό 
κύριον μέλημα τού βίου συνεπάγεται ώσαύτως 
πολλάκις καί τόν πόθον τής"πολυτελείας. Α ί εύπο
ροι τάξεις τοϋ έθνους δίδουσι τό παράδειγμα, αί 
δέ λο ιπα ί άκολουθούσιν αύτό . . . ή  καί το ύπερ- 
βαίνουσι Λ αϊκή παροιμ ία συμβουλεύει τούς φρο
νίμους νά μή έκτείνωσι τούς ποδας «πάρα έξω 
άπό τό πάπλω μα» Κ α ί όμως πολλοί είνε οί δα- 
πανώντες πλ-ίονα τών έσόδων αύτών, οί ά να λ ί-  
σκοντες τό κεφάλαιό·/ τω ν, οί βυθιζόμενοι είς τά  
χρέη καί καταστρεφόμενοι μόνον καί μόνον ένεκα 
τής μανίας τής έπιδείξεως. Τινές φαντάζονται 
ότι διά τού τρόπου τούτου θαμβώνουσι τού; 
άλλους κα ί τούς έξαπατώσιν ώς πρός τήν έκτί- 
μησιν τής πραγματικής αύτών περιουσίας. Ά λ λ  ’ 
ή έλπίς τω ν είνε μ,αταία. Θάσσον ή βραδύτερον ή 
αλήθεια ανακαλύπτεται καί μένουσιν «άπομεμο- 
νωαένοι έν τή  καταισχύνη τω ν» . Γάλλος εθελον
τής αναφέρει έν τ ιν ι αύτού βιβλίω ότι κχτά τόν 
τελευταίο·/ πόλεμον οί άντάρται διέσωσαν π α ι-  
δίον έγκατκλελειμμένον κατά  τήν έκ Δομοκοϋ 
ύποχώρησιν, ήθέλησαν νά ένδύσωσιν αύτό έκ 
τοϋ προχείρου, χρησιμοποιοΰντες πρός τοϋτο τό 
πρώτον τεμάχιο·/ τού ύφάσματος, τό όποιον ήθελε 
τύχει είς τήν κατοχήν τω ν. Φθάσαντε: είς τήν 
μικρά·/ πόλιν τής Λ αμ ίας , έγκαταλειφθείσαν ύπό 
τών κατοίκων αύτής, είσήλθον εϊ; τ ινα  οικίαν, 
δ έρρηξαν εν κιβώτιον καί Ιλαβον το πρώτον 
τυχόν ένδυμα. Ί Ιτο  έσθής χορευτικής έσπερίδος 
μετά  τρ ιχάπτω ν ! ΊΙ λέπρα αϋτη  τής πολυτε
λείας, ήτις  αρχίζει δυστυχώς νά είσχωρή καί είς 
τας μικράς πόλεις, είνε άπλώς μ ία  τών φάσεων
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της έν Έ λλάδ ι έπικρατούσης μανίας περί τό μ ι-  
μεισθαι τούς ξένους, καί ιδίως τά  παρισινά ήθη.

Ό  άποβλέπων εις τά  διάφορα τα ϋ τα  της 
έκφυλίσεως στοιχεία εύχερώς κατανοεί την παρα-  
τηοουμένην έν Έ λλάδ ι έλλειψιν χαρακτήρας. Ή 
χώρα εύμοιρεΐ ανθρώπων, οϊτινες είνε μεν ανίκανοι 
νά φανώσι δραστήριοι κα ί θαρραλέοι, κε'κτηνται 
όμως άρετάς, δΓ ών Οά ήδύναντο νά διακριθώσιν 
έν τοίς πρώτοις. Έτεροι δέ τολμώσι νά κ α τα -  
κρίνωσι τό άτοπον τό όποιον βλέπουσι, διότι 
ούδ’ αυτοί εϊνε άπηλλαγμένοι ψόγου, φοβούνται 
δέ τάς προσωπικάς αντεγκλήσεις. Ύ πάρχουσι 
τέλος πάμπολλοι θεωροϋντες προτιμότερο-/ τό 
σιγάν, γινώσκοντες ότι ή φωνή τής φρονήσεως 
καί τή ς χοηστότητος πανταχοϋ άποδοκιμάζεται 
καί μή έπιθυμοΰντες νά ταράξωσιν έπί ματαίω  
τήν άνάπαυσίν τω ν. Έ άν ένεπνέοντο έκ του 
ρήματος τοϋ Σωτήρος του είπόντος « Δέ  ̂ έρχο
μα ι φέρων τήν ειρήνην, άλλά τό ξίφος», θά 
ήρύοντο έξ αύτοϋ τήν δύναμιν, όπως άγω νι- 
σθώσι κ ατά  τοϋ κακοϋ. Ά λ λ ά  πράς τά συμφέ
ρον τής κακώς έννοουμέ/ης ειρήνης, προτιμώσι 
ν ’ άφίνωσι νά συντελήται τό κακόν, έπί βλάβη  
πολλάκις αύτών τών ιδίων ! Οί ηθικώς υπέρτε
ροι τών κοινών ανθρώπων ώς έπί τό πολύ θεω
ρούνται παρά τών κρινόντων τούς άλλους διά 
τοϋ ίδίου αύτών μέτρου ώς ένδιαφερόμενοι —  
άδυνατοϋσι δέ οί κατήγοροι νά εΐπωσιν εις τ ί 
ακριβώς συνίστατα ι τά ένδιαφέρον τω ν — ή του
λάχιστον ώς μωροί. Εάν θελήσωσι νά έγείρωσι 
φωνήν, οίκτείρουσιν αυτού; οί άλλοι καί τούς 
Οεωροϋσιν ώς άρκετά απλοϊκούς, διότι ματα ιο -  
πονοΰσιν όπως έξαλείψωσι κακόν άναπόφευκτον. 
Έ άν ϊχω σι τήν υπομονήν καί τό θάρρος νά έπι- 
μείνωσι, θά δυσαρεστήσωσι τά  τρ ία  τέταρτα  
τώ ν έαυτών γνωρίμων. "Οθεν οί μή δυνάμενοι 
ν ’ άπομονωθώσι, αναγκάζονται έν τέλε: νά σιγή- 
σωσι καί νά έξοικειωθώσιν είς τό οίκτρόν θέαμα 
τώ ν ένώπιον αύτών έξελισσομένων. Τό ζήτημα  
όλον είνε μέχρι τίνος σημείου δύνανται νά συνη- 
θίσωσιν. Ά λ λ ά  τοϋτο έξαρτάται έκ τοϋ σω μα
τικού ή ήθικοΰ σθένους τής ιδιοσυγκρασίας έκα
στου. Άνθρω πος ασθενικής κράσεως βεβαίως 
έχει όλγωτέραν δύναμιν αντοχής είς τά  όλισθή- 
μ,ατα τώ ν περί αυτόν.

Έ κ τής το ιαύτης έλλείψεως τοϋ ήθικοϋ σθέ
νους εξηγούνται πολλαϊ ολιγοψυχία!, αύτη δέ 
είνε καί ή αφορμή πολλών ύπουργικών καί πολ
λών έν τή  Βουλή αποφάσεων, καθότι οί πλείστοι 
τών ύπουργών δέν τολμώσι ν' άντιστώσιν είς 
τάς «επιθυμίας» τώ ν Α νακτόρω ν, ή τών φίλων 
αύτώ ν, οί δέ πλείστοι τώ ν βουλευτών ήκολού- 
θησ'κν αυτούς εύπειθώς. Έ ξ αυτής προέρχονται 
καί τινες ένέργειαι . . . ά ;  ειπωμεν αλλόκοτοι έν 
τή  απονομή τής δικαιοσύνης, ένέργειαι, αϊτινες 
αδίκως θ ’ άπεδίδοντο είς τάν δεκασμόν τών

εϋσυνειδήτων δικαστών, είνε δέ μάλλον άποδο- 
τέα ι είς τήν ασθένειαν τοϋ χαρακτήρος αύτών. 
Α ύτη προσέτι εμποδίζει καί τούς έπιφανεστάτους 
τών πολιτών νά καταγγέλλω σι τά ς  άξιοποίνους 
πράξεις, ών έγένοντο μάρτυρες ή καί θύμ ατα . 
Κ α τά  τήν τελευταίαν έορτήν τοϋ Πάσχα δύο 
διακεκριμένοι βουλευταί,' πρώην ύπουργοί, ολί
γου δεΐν έφονεύθησαν έντός τής κατοικίας αύτών 
ώς έκ τοϋ βαρβάρου εθίμου, τοϋ συνισταμένου 
είς τό πχνηγυρίζειν έπί τριήμερον τήν Ά ν ά σ τα -  
σιν διά πυροβολισμών. Ούδέτερος αύτών έτόλ- 
μησε νά εΐπη τ ι ,  εϊ καί καλώς έγίνωσκον τούς 
ένοχους, διότι τά τοιοϋτο θά ένέβαλλεν αυτούς είς 
δυσαρέστους ένοχλήσεις, ή καν θ ’ άπεστέρει 
αύτούς τής ύποστηρίξεώς τινω ν τών πολιτικών 
αύτών φίλων ή έκλογέων. Τ οιαύτη ή ολέθριος 
έπίδρασις τής άναμίξεως τώ ν πολιτευόμενων είς 
πάντας τούς κλάδους τής διοικήσεως- είνε αύτοί 
οί κυριώτατοι παράγοντες τής παρανομίας. Ώ ς  
έκ τής διαστροφής τοϋ ήθικοΰ αύτών συνειδότος 
καί τής έπικρατήσεως τώ ν άμέσων αύτών συμ
φερόντων, ύποχρεοϋνται πολλάκις νά παρακω- 
λύωσι τήν πρόοδον, δικαιολογοΰντες τό ρηθέν 
παρ’ ενός έξ αύτώ ν, ότι «ή πολιτική τής Ε λ 
λάδος ύπήρξε πάντοτε ή πολιτική τών άπολε- 
σθεισών ευκαιριών».

Είς αύτήν ταύτη ν τήν έλλειψιν τοϋ ήθικοϋ 
σθένους οφείλεται τέλος τό οίκτρόν καί σύνηθες 
θέαμα άνθρώπων, οϊτινες, ένώ αισθάνονται ότι 
βαδίζουσιν όδόν πεπλανημένην καί ότι φέρονται 
πρός τάν ό’λεθρον, δέν έχουσιν έν τούτοις τά 
θάρρος νά σταματήσωσιν. Α ι τεράστια! πρόοδοι 
τή ς φιλοπολέμου καί καταστρεπτικής πρό τριε
τίας παραφροσύνης ταύτη ν καί μόνην είχον τήν 
άφορμήν. Ή  πολιτική τής στρουθοκαμήλου, 
ή τ ις  κρύπτει τήν κεφαλήν, οπως μή ϊδη τάν 
κίνδυνον, ύπήρξε πάντοτε καί είνε άκόμη έκείνη, 
τήν όποιαν δυστυχώς τόσον συχνά άκολουθοϋσιν 
οί πολλοί.

Έ κ  τούτων δύνατα ί τ ις  νά  συμπεράνη όποιος 
τις είνε ό τόπος ‘/ώρας διατελούσης ύπά όρους 
τοιούτους, οϊτινες ας έλπίσωμεν ότι είνε παρο
δικοί. Ό λ ίγ ισ τα ι έφημερίδες παρέχουσιν είς τούς 
έαυτών άναγνώστας τροφήν θρεπτικήν, πληρο
φορίας ακριβείς καί δεόντως έξελεγχθείσας. 
Ά λ λ ω ς  τε ό τύπος είνε γενικώς καί ό αποδιο
πομπαίος τράγος. Ά λ λ ά  πρέπει νά όμολογήσω- 
μεν ότι, άν ή έπίδρασις αύτοϋ είνε πολλάκις βλα
βερά, τήν ευθύνην ύπέχει το κοινόν. Ά φ ο ϋ  όλίγι- 
στοι μόνον έκ τώ ν αναγνωστών είνε ικανοί νά 
έκτιμήσωσι τούς μόχθους και τάς παντοειδείς 
προσπάθειας, ας ή έφημερίς αναλαμβάνει όπως 
παρέχη αύτοϊς άξίαν λόγου ύλην, είνε επόμενον 
ότι οί πλείστοι τώ ν δημοσιογράφων θά έπ ιζητή-  
σωσι τόν τρόπον τής εύκολου έκποιήσεως τοϋ 
έμπορεύματός τω ν. Διαπλάσσουσι τό φύλλον των
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συμφώνως πρός τά διανοητικόν καί ήθικόν έπί— 
πεδον τοϋ όχλου, ή δέ δημοσιογραφία καθίστα
τα ι τοιουτοτρόπως έπιχείρησις άποκλειστικώς 
εμπορική, εις ήν προσφεύγουσιν όσοι δέν ηύδο- 
κίμησαν είς τά  λοιπά στάδ ια . Ή έπιπολαιότης 
καί τό ψεΰδος καθίσταντα ι τότε τά  έλαφρότερα 
τών ελαττω μάτω ν τω ν- ή ΰβρις καί ή συκοφαν
τ ία  μεταβάλλονται είς όπλα χρήσιμα πρός έπί- 
τευξιν τών σκοπών τω ν. Ουδόλως δε θά δ ιστά- 
ζωσι ν ’ άποπλύνωσιν άπό πάσης μομφής 
άχρείόν τ ι  υποκείμενον, όπως καί νά ρυπάνωσι 
καί νά  καταρρίψωσι τήν ύπόληψιν τοϋ έντιμο- 
τάτου τών άνθρώπων.

Κ αί όμως, έάν καλώς σταθμίσωμεν τά  πράγ
μ α τα , καί χωρίς κάν νά λάβωμεν ύ π ’ όψει τάς 
προόδους όσας συνετέλεσεν, ό τύπος ούτος μεθ’ 
δλας αύτοϋ τάς έπιβλαβείς έλευθερίας καί τά  
λοιπά του έλαττώ μ ατα  είνε άπειράκις προτιμό
τερος τοϋ τύπου τοϋ δεσμευμένου, καθ' ον τρό
πον ή  έλευθερία τοϋ λόγου, παρά πάσας αυτής 
τάς παρεκτροπάς είνε πάντοτε προτιμότερα τής 
θανάσιμου σιγής. IIρέπει νά εϊμεθα δίκαιοι καί 
ν ’ άναγνωρίσωμεν τό μέχρι τοΰδε προκυψαν όφε
λος έκ τής ένεργείας, άν ούχί έξ όλων, τούλάχι- 
στον όμως τώ ν πλείστων οργάνων τοΰ ελληνικού 
τύπου, τά αγαθόν ού αύτός έγένετο πρόξενος, ή 
τά όποιον ύποστηρίζει, καί τά  κακά τά  όποια 
ήμπόδισεν. “Α χθεταί τις βλέπων πολλάκις τάς 
έφημερίδας πλήρεις άφηγήσεων κακουργιών καί 
έγκλημάτων άπειραρίθμων, καί διαβλέπει αμέ
σως έν τούτω  τω  σημείω τήν κοινωνικήν άπο- 
σύνθεσιν. Κ α ί είνε μέν βεβαίως έπιζήμιος ή 
το ιαύτη δημοσιότης, ή στηριζομένη έν γένει 
όμολογουμένως είς πραγματικά γεγονότα, άλλ' 
όμως, όπως κρίνωμεν άκριβοδικαίως, όφείλομεν 
νά λάβωμεν ύ π ’ όψει δύο τινά  : πρώτον, ότι 
πολλά τώ ν γεγονότων, ΐνα  μή ειπωμεν όλα, 
παριστώ νται έπί τό ύπερβολικώτερον, ένεκα τής 
φυσικής έξογκώσεως κα ί τής ζωηρότητας τής 
μεσημβρινής φαντασ ίας- δεύτερον δέ, ότι πρέπει 
νά θεωρηθή έν μέρει ώς ειλικρίνεια τό μή άπο- 
κρύπτειν τά ς  ιδίας έλλείψεις, ώς τοϋτο γίνεται 
ευχερώς άλλαχοΰ.

Βεβαίως αύτά καθ ’ έαυτά  τά  γεγονότα είνε 
αξιοθρήνητα, ή δέ δημοσίευσις αύτών είνε έπι- 
βλαβής. Ε νίοτε όμως αποβαίνει αϋτη  ωφέλι
μος, διότι τοιουτοτρόπως παραδίδονται τα ϋτα  
εις τήν κοινήν αποδοκιμασίαν. "Ωστε εύκταϊον 
είνε νά τεθώσιν έν Έ λλάδ ι νομοθετικά! δ ια τά 
ξεις άποβλέπουσαι είς τόν τύπον, ά λ λ ’ όμως 
το ιαϋτα ι ώστε νά προστατεύωσιν άποκλειστικώς 
τήν τιμήν κα ί τήν ήσυχίαν τών πολιτών άπό 
κακοήθων τεχνασμάτω ν. Ή  στοιχειώδης αύτη  
μεταρρύθμισις δέν έφηρμόσθη είσέτι ώς έκ τής 
δυσπιστίας ήν έυ.πνέουσι τάσεις τινές, καταφώ -  
ρως μαρτυροϋσαι τήν έπιθυμίαν περί τής κατα-

πνίξεως τής έλευθερίας του λόγου, ένοχλητικής 
εϊς τινας.

Εϊδομεν τά ς  κυριωτάτας τώ ν άφορμών τών 
συντελουσών διά τού συνδυασμού αύτών είς τήν 
σωματικήν, διανοητικήν καί ήθικήν έξασθένησιν 
λαού, όστις εξαίρετος ών κατά  βάθος θά ήδύ- 
νατο ύπά νέαν διεύθυνσιν καί διά βίου μάλλον λε
λογισμένου νά καταστή  είς τώ ν πρωτευόντων έν 
Ευρώπη. “Ενεκα τής συνενώσεως τώ ν διαφόρων 
τούτων παραγόντων πάσα ή άτμόσφαιρα όση- 
μέραι μολύνεται έπί πλέον- οί δέ συνηθισμένοι 
είς βίον ύγιέστερον άσφυκτιώσι καί καταφεύγου- 
σιν άναγκαίως είς τήν μόνωσιν. Είς ταύτη ν καί 
μόνην, πλήν σπανίων έξ,αιρέσεων, χρεωστοϋσι τό 
ότι έμειναν άμόλυντοι. Ούτοι δέ άποτελοΰσι τό 
στερρόν θεμέλιον τού έθνους, τήν ζύμην έξ ής 
θ ’ άνυψωθή βαθμηδόν όλον τό φύραμα, ύπό τόν 
όρον ότι θά είνε καρτερικοί καί ότι δέν θά π αρα-  
πεισθώσιν ύπά τοϋ άπαύστως καί παντοιοτρό- 
πως έπαναλαμβανομένου περί αύτούς ρητού ; 
«Τ άχ’ αύριον έσετ’ άμεινον». Τό ρητόν τοϋτο 
ού μόνον δέν δικαιολογεί τήν παρούσαν άδρά- 
νειαν, άλλά καί οφείλει απ ’ έναντίας νά κεντρίση 
έκαστον όπως£άφοσιωθή άνευ αναβολής είς τάν
ύπέρ τοϋ κοινού άγαθοϋ άγώνα. Μήπως οί άρ-
χαίοι σοφο!ν δέν συνεβούλευον ότι πρέπει νά άρ- 
χίση τις έργαζόμενος άφ’ έαυτοΰ καί νά μή β α -
σ ίζηται άποκλειστικώς είς τήν συνδρομήν τών
άλλων ;

[’Έπεται συνέχεια],

ΑΠΕΡΙΣΚΕΠΤΟΣ Λ Ο Γ Ο Σ ’

[ Ρωαικύ ΐ ’ ό ι ή / η μ α  κ α τ ά  μ ε τ ά φ ν α β ι ν  'Λγα&υχΙίυνς 
Γ. Κ ω ν α χ α ν τ ι ν ί ί ο ν .  ]

Τήν άλλη μέρα ό Βοροδάτης έπέρασε στό 
κελλί τοΰ Αντωνίου.

Τό κελλί τοϋ Α ντω νίου  ητον πράγματι άρκετά 
ευρύχωρο, καί ένόσω ό Α ντώ νιος κατοικούσε 
μόνος, παρουσίαζε ένα δω μάτιο- τώρα τό δ ια ί
ρεσαν μέ ένα ψηλό διαχώρισμα είς δύο.

Έζοΰσε ό Γιάκωβος Στεπάνιτς είς τήν νέαν 
θέσιν του κα ί δέν ήξευρε πώς νά ευχαρίστηση 
τόν Θεόν γ ι’ αύτά τά καλό. Ά ν  και ή τον πολύ 
δύσκολη ή  ζωή τοΰ μοναστηριού γιά  τάν Βορο- 
δάτη, γ ια τ ί συνέβαινε νά έργάζετκι πολύ καί 
κάποτε περισσότερο άπό τή δύναμί του, ήτον 
όμως εύχαριστημένος καί πολύ περισσότερο γ ια τ ί 
συγκατοικούσε μέ τό νΆ ντώ νιο . Περίεργο πράγμα: 
άφ’ ότου έγνωρίσθηκαν αύτοί οί δύο άνθρωποι, 
αίσθάνοντο μ ίαν άνεζήγητη κλίσιν ό ένας προς 
τόν άλλον- ά φ ’ ότου δέ έσυγκατοίκησαν μαζί ή

1 Τ έλος- ΐο ε  σελ . 317 .
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κλίσις αΰτή μετεβλήθη είς άφοσίωσιν, ή οποία 
άπό “»¡¡Λέρας είς ή  αέραν όλονέν ¿μεγάλωνε.

Μία βραδυά ποϋ είχαν έπιστρέψη άπό την 
έκκλησία, είπε ό Αντώνιος τοϋ Βοροδάτη:— Θά 
είσαι, θαρρώ, κουρασμένος, γέρο, βγάλε τά  
περιττά σου ρούχα νά ξελαφρωθείς.

Ό  Βοροδάτης άρχισε νά λύνγ, τά  λουριά τών 
τσαρουχιών του. Ό  ’Αντώνιος έσκυψε νά τόν 
βοηθήση.

— Γέροντα, γέροντα, τ ι κάμνεις, Χριστέ καί 
ΙΙαναγία ! είπε μέ έκπληξιν ό Βοροδάτης καί 
έσπευσε νά τόν έμποδίση. Σύ -·ά μέ υπηρέτησης ; 
Κ αί δέν πρέπει καί αμαρτία  είνε.

'Α λλά ό 'Αντώνιος έπέμενε κα ί ό Βοροδάτης 
αναγκάσθηκε νά ΰποκύψη. Α λλά  άν έπέτρεψε είς 
τόν Α ντώ νιον νά  τόν ϋπηρετήση, έν τούτοις 
έφέρετο πρός αυτόν μέ μεγάλον σεβασμόν.

Συχνά τό βράδυ που έτελείωναν τήν έργασίαν 
τω ν, πολλή ώρα έκάθηντο καί ώμιλοΰσαν περί 
πίστεως καί σωτηρίας τής ψυχής, ή έπήγαινε 
καθένας είς τό διαμέρισμά του καί όλο τό βράδυ 
έκαμναν προσευχή.

Είς τα ς  ομιλίας του μέ τόν πάτερ ’Αντώνιον 
ό Βοροδάτης δέν έλειψε νά τοϋ διηγηθή γ ιά  τη 
ζωή του στά Βρανήλοβο, γ ιά  τά  μακρινά τα ξε ί-  
δια του, γ ιά  τό μυστικό του καϋμό, γ ιά  τό 
χαμό τοϋ γυιοϋ του Ά νδρέα. Ό  Βοροδάτης έδιη- 
γεϊτο μέ δλας τάς λεπτομέρειας, χωρίς νά κρύβη 
τίποτε καί έξωμολογείτο σάν σέ πνευματικό. 
Κάποτε, όταν έδιηγεϊτο καί τοϋ ή ρ-/ον το στην 
ένθύμησι τά  δεινά του, έτρεχαν τά  μ ά τια  του καί 
ή φωνή του έτρεμε άπό τήν ταραχή.

Ταραγμένος άπό τά ς  αναμνήσεις ό Βοροδά
της δέν παρατηρούσε, πώς άπό τή διήγησ! του 
τό πρόσωπο τοϋ ’Αντωνίου έσκεπάζετο κάπο-ε 
μέ νεκρική χλωμ,ότητα καί τά  μ ά τια  του έλαμ
παν άπό τά  δάκρυα, τά  όποια ¿προσπαθούσε νά  
κρύψη. ’Α λλά  ό Βοροδάτης δέν ήμποροΰσε νά 
ύποπτεύση τ ίπ ο τε“ ¿νόμιζε πώς άν ό πάτερ 
Αντώνιος άκουε μέ προσοχή τή  διήγησί του. τό 

έκαμνε άπό συμπάθεια  κα ί άπό αγαθότητα. 
Κάποτε ό Α ντώ νιος άπό φόβο νά μή φανέρωση 
τήν ταραχή το υ, επροσπαθοϋσε νά δ.ακόψη τήν 
συνομιλία.

— Ν αί, όλα άπό τά Θεό είνε, έλεγε τότε, 
προσπαθών νά μή κυττάζη  τόν Βοροδάτη,—  
θαυμαστά είνε τά  έργα του. "Ας προσευχηθώ- 
μεν, άδελφέ, ά ; μήν ένθυμούμεθα τά  παλα ιά  
καί ταράττω μ εν τό πνεϋμά μ.ας . . .

Κ α ί άπεχωρίζοντο τοτε κα ί έπήγαινε καθένας 
νά προσευχηθή

“Ετσι έπερνοϋσαν ήμερες, έπερνοδσαν μήνες.

θ '

Ή λθε πάλιν ό χειμώνας, έπιασαν άγριες 
παγωνιές. Μιά φορά ό πάτερ Αντώνιος, που

ήτον ή σειρά του νά πάγη στά ξύλα , ¿κρυολό
γησε δυνατά καί έπεσε στό στρώμα άρρωστος. 
Ή  άρρώστια ήτον φα ίνετα ι σοβαρά καί ή κ α τά -  
στασίς του έχειροτέρευεν άπό ώρας είς ώραν. 
Τή δευτέρα βραδυά άρχισε νά παραμ ιλή . Οί 
άδελφοί δέν ήξευραν πώς νά τόν βοηθήσουν. Τό 
μόνο μέσον ποΰ είχαν ήτον ή προσευχή, καί 
έδεήθησαν με ζήλον ύπέρ υγείας τοϋ άρρώστου 
άσκητοΰ Αντωνίου. ’Α λλά ό Θεός φα ίνετα ι δέν 
ήθελε νά θεραπεύση τόν ασθενή. Κάθε μέρα 
ολοένα ά δ υνά τζε  κ' ¿χειροτέρευε καί σπανίως 
ήρχετο είς τόν εαυτόν του. Ό  Βοροδάτης ήτον 
καταπικραμμένος. Πέντε μέρες κατά  σειράν ό 
δυστυχισμένος ό γέρος δέν είχε κλείση μ ά τ ι, δέν 
έτρωγε, δέν έπινε, δέν έφευγεν άπό τά στρώμα 
τοϋ άρρώστου. Κάποτε μέσα στήν πίκρα του, 
έπεφτε στά γόνατα  έμπρός στήν εικόνα καί 
προσηύχετο μέ δάκρυα. Τώρα είχεν έννοήση ό 
Βοροδάτης πόσο δυνατά ήτον άφωσιωμένος στόν 
φίλον του.

— Τ ί θά γείνω, έσκέπτετο, άν, ό Θεός νά 
νά μήν τά δώση, άποθάνη ; Τίποτε π ιά  δέν μου 
άποιαένει σ ’ αυτόν τόν κόσμον. Δέν θά μείνω 
εδώ, δέν μ.πορώ. Θά άρχίσω πάλιν τάς περ η -  
γήσεις μου, ξεσπιτωμένος, έρημος, έωσότου ό 
Θεός πάρη κοντά του καί τήν αμαρτω λή ψυχή 
μου. Κ αί έκλαιε σάν μωρό παιδ ί.

Ό  ’Αντώνιος ολοένα ¿χειροτέρευε καί μιά  
μέρα ποϋ είχε καλ'ΐτερεύση λίγο, τόν ¿μετάλα
βαν. "Ολοι πιά είχαν άπελπισθή πώς θά γείνη 
καλ.ά καί έπερίμεναν τό θανατό του. Τήν έβδομη 
ήμέρα ό άρρωστος σάν νά έγεινε καλήτερα καί 
ήλθε όλότελα στον έαυτο του. Ο! άδελφοί άμα  
τό έμαθαν αυτό έχάρηκαν.“Οταν ένύκτωσε. έφυ
γαν. Ό  Βοροδάτης άρχισε νά συγυρίζη τό κελλ ί. 
Ό  ’Αντώνιος ¿σιωπούσε καί κάποτε έγόριζε 
κ ’ έβλεπε τό Βοροδάτη. προσπαθών νά μή παρα- 
τηρήση εκείνος τό βλέμμα του. Επί τέλους ό 
Βοροδάτης έτε)είωσε τή  δουλειά του, ήλθε κοντά 
στόν ’Αντώνιον κ ’ ¿κάθισε σιμά του.

— Μήπως θέλεις τίποτε, γέροντα μου : τόν 
¿ρώτησε σιγά.

—  Ό χ ι, τίποτε δεν θέλω, άπεκρίθη εκείνος 
χωρίς νά παρατηρήση τόν Βοροδάτην.

Έπέρασαν αρκετά λεπτά τής ώρας χωρίς νά 
μιλήσουν. Ό  Α ντώ νιος έκοίτετο καί είχε καρ
φωμένο τό βλέμμα του μακρυά.

— Έ φ υγα ν όλοι, άδελφέ ; ήρώτησεν έξαφνα 
τόν Βοροδάτην καί τόν έκύτταξε.

— "Ολοι έφυγαν πρό πολλοϋ, δέν είνε κανέ
νας, άπεκρίθη ό Βοροδάτης.

— Κ ύτταξε , σέ παρακαλώ, μήπως είνε κανέ
νας ¿δώ, κοντά στό κ ελλ ί. . . ποιάς ξέρει. . .

—  Χριστός καί ΓΙαναγιά μ αζί σου ! Ά μ ’ 
ποιός θά είνε ; . . . Μ ολαταύτα γ ιά  νά τόν ήσυ-

I χάση, έσηκώθη, έβγήκε έξω, έκύτταξε, άλλα
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δέν ήτον κανείς. "Οταν ό Βοροδάτης έβγήκε, ό 
’Αντώνιος έστρεψε τά  μ ά τια  του στά χάλκινο 
σταυρό, ποΰ ήτον κρεμασμένος στή γωνιά άπό 
πάνω άπό τό άναλόγιον. βΘεέ μου, δυνάμωσέ 
μ ε !» ,  ¿ψιθύρισαν σιγά σιγά τά  χλωμιασμένα  
σάν πανί χείλη του. Καί όλο του τό πρόσωπο 
ήτον χλωμό.

— Δέν είνε κανείς, παιδί μου, είπεν ό Βορο
δάτης γυρίζοντας στό κελλί, — άλλά καί ποιός 
μπορεί νά είνε ; είνε π ιά  σκοτεινά κα ί όλοι θά 
κοιμοΰνται. Έστέκετο στήν είσοδο τής κάμαρας 
τοϋ ’Αντωνίου καί έτριβε τ ά  χέρια του.

—  Κάθισε κοντά μου, είπεν ό ’Αντώνιος.
— Α μέσω ς, άμέσως, στάσου μονάχα νά ζε

σταθώ λιγάκι γ ια τ ί κάνει κρύο έξω. Νά με, 
ήλθα, είσαι καλήτερα, πα ιδ ί μ.ου ;

Ό  Βοροδάτης ¿κάθισε στήν πρώτη θέση του 
καί άρχισε νά σκεπάζη τ ά  πόδια τού ’Αντωνίου. 
Ό  Α ντώ νιος δέν άπεκρίθη είς τήν έρώ τησίτου, 
σάν νά μήν άκουσε, άν καί τόν έκύτταζε μέσα 
στά μ άτια .

— Θ υμάσαι, άδελφέ. όταν μοΰ έδιηγεϊσο διά 
τόν πάτερ Β αρλαάμ ; Σοϋ είχε είπεϊ, πώς ό 
Θεάς θά σοϋ άποκαλύψη όταν είσακούση τήν 
προσευχή σου.— Ό  Αντώνιος ώμιλοΰσε μέ άδυ- 
νατισμένη φω νή“ τόσο μεγάλη ήτον ή ταραχή  
του, ώστε έπιάνετο ή άναπνοή του καί άφού 
έλεγε μερικές λέξεις, ¿σταματούσε διά νά άνχ- 
λάβη  δυνάμεις.

— ’Ενθυμούμαι, π α ιδ ί μου, ενθυμούμαι“ πώς 
ήμπορώ νά τό ξεχάσω ; Φαίνεται όυ.ως πώς ό 
Θεός δέν εισακούει τήν προσευχή μας, άπεκρίθη 
ό Βοροδάτης, κουνώντας θλιβερά τήν κεφαλή του.

— Α λή θε ια  σου είπε, έξηκολούθησεν ό ’Α ντώ 
νιος“ ήτον άγιος άνθρωπος, φα ίνετα ι, ¿κείνος καί 
τά  προείδε. . . Έ σιώπησε μ ιά  στιγμή κ ” έκύτ
ταξε τό Βοροδάτη μέ βλέμμα αυστηρόν.—  Νά 
πού σήμερα έφθασε ό καιρός. . . Ό  Θεός σοΰ 
άποκαλύπτει. . . Εσιώπησε π άλι, σάν νά μ.ήν 
ήθελε νά τελειώση δ ,τ ι άρχισε“ έπειτα έσηκώθη 
έξαφνα κ ’ ¿κάθισε στό στρώμά του.

— Ξεύρεις ποιός είμ’ έγώ ; μέ ήσυχη άλλά  
μέ σταθερά / πλέον φωνήν ήρώτησε τόν Βοροδά
την. Κ ύτταξε με καλά, δέν μέ γνωρίζεις ; Ό χι, 
δέν μέ γνωρίζεις, έξηκολούθησε, κουνώντας θλι
βερά τήν κεφαλήν του. ΙΙόσον κχιρό μέ έβλεπες 
καί δέν μ ’ ¿γνώρισες. . . ποϋ νά τό φ α ν τα -  
σθής ; . . . Δέν είμαι ό γυιός σου Άνδρέας ! . . . 
Πατέρα μου ! άνέκραξεν ό ’Αντώνιος μέ λυγ
μούς, έπετάχθη άπό τό στρώμα, έπεσε στά πό
δια τοϋ Βοροδάτη καί άρχισε νά τ ’ άγκαλιάζη. 
—  Πατέρα μου ! έγώ είμαι ό γυιός σου Ά ν -  
δρεας ! . . . Μέ ¿συγχώρησες ; . . . Ό  ’Α ντώ 
νιος δέν είμποροΰσε π ιά  νά  είπή ούτε λ.έζιν“ 
έκλαιε σάν μωρά πα ιδ ί.

Ό  Βοροδάτης τόσον έξαφνίσθη άπό όλα

α υτά , ώστε τά  έχασε όλότελα καί δέν είμπο
ροΰσε νά έννοήση τ ί  συμβαίνει. βΘεέ μου, μήν 
είνε τής αρρώστιας του ;»  έσκέφθη καί έσπευσε 
νά τόν τοποθετήση στό στρώμα καί νά καθησυ- 
χάζη τόν άρρωστον. βΘεέ μου, σώσέ μας ά π ’ 
αύτό τό κακό ! » έλεγε μέσα του ό καϋμένος 
ό γέρος.

— Πατέρα μου, έξηκολούθησε ΰστερ’ άπό 
λίγο, καθησυχάσας ό ’Αντώνιος, σΰ δέν μέν 
γνωρίζεις, έγώ όμως άμέσως ποΰ ήλθες στά μο
ναστήρι μας σ ’ έγνώρισα. Αλήθεια, ποϋ νά μέ 
γνωρίσης ύστερ ’ άπό τόσα χρόνια ποΰ πέρασαν.
Εγέρασα σχεδόν κ ’ έγώ κΓ  άσπρισαν τά  μαλ

λ ιά  μου σάν τά  δικά σου, ποΰ νά μέ γνωρί
σης. . . Έ νόμιζες πώς έχάθηκα, πώς ¿πνίγηκα, 
άλλά έγώ δέν έχάθηκα καί νά , έγώ είμ’ έμπρός 
σου τώ ρα“ έτσι έκρινε, φα ίνετα ι, ό Θεός. Θά νο- 
μίζης ίσως πώς άπό τήν άρρώστια μου παρα
μ ιλώ ,—  όχι, πατέρα μου, δέν παραμ ιλώ , άλλά  
είμαι είς τάς αισθήσεις μου τώρα καί σοϋ τά  
λέγω. “Ισως δ ι’ αύτό ό Θεός μέ έφερεν είς τάς 
αισθήσεις μου τώρα στό τέλος μ.ου. . .

Ό  Βοροδάτης δέν έπίστευε τά  μ ά τ ια  καί 
τα ύ τ ιά  του. Τόσον ήτο βέβαιος τόσα τώρα χρό
νια  γ ιά  τό χαμό τοϋ Ά νδρέα, ποϋ ήτον ποτι
σμένος όλότελα μέ τήν ιδέα αυτή . Ούτε έφαντά- 
ζετο ποτέ πώς ό Άνδρέας είμποροΰσε νά ζή Καί 
έξ α ίτ ιας  αυτής τής ιδέας είμπόρεσε νά ζήση ένα 
χρόνο μέ τά γυιό του καί νά μήν τόν άναγνω - 
ρίση. Δ ιά τοΰτο καί δέν έπίστευσε καί ένόμισε 
ότι ήτο παραμιλητό, όταν ό Α ντώ νιος τοϋ είπε 
πώς είνε γυιός του. Τώρα δέν είμποροΰσε π ιά  νά 
άμφιβαλλη.

Μέ κοσκινισμένα μάγουλα καί λαμπερά μ άτια  
¿διηγείτο ό Α ντώ νιος είς τόν Βοροδάτη γ ιά  τά  
περασμένα, τά  όποϊα τόσον ζωηρά διετήρησε είς 
τήν μνήμην του. Ώ μίλησε γιά  τή ζωή του στό 
πατρικό σπ ίτ ι, πώς έτυχε νά γείνη καλόγηρος, 
τοϋ είπε καί γ ιά  τόν άτυχο έρωτά του καί γ ιά  
τήν άπαίσια  εκείνη βραδυά. . . Χωρίς νά κρύψη 
τίποτε, σάν σέ πνευματικό, άνοιξε ό Α ντώ νιος  
όλη τήν καρδιά του στόν Βοροδάτη.

— Ηθελα νά φύγω όσον τό δυνατόν μακρύ- 
τερα άπο τό πατρικόν σπ ίτ ι, νά φύγω άπό τούς 
ανθρώπους, άπό τόν κόσμο, ήθελα νά  λησμο
νήσω όλότελα, νά διώξω άπό τήν καρδιά μου τή 
θλίψ ί μου καί ήλθα έδώ, καί δέν ήξεύρω κ ’ έγώ 
ά ίδιος πώς μ ’ έφερεν ό Θεός έδώ . .

•— Γυιέ μου, παιοί μου άγαπημένο, έψιθύρι- 
σεν ό Βοροδάτης καί χονδρά δάκρυα έπεφταν είς 
τά  βκθουλωμένα μάγουλά το υ ,— ζής, πα ιδ ί μου, 
δέν έχάθης . . . κ ’ έγώ νά μή σέ γνωρίσω τόσον 
καιρό ! ΤΙ αμαρτία , φα ίνετα ι, μ.οϋ έκλεισε τά  
μ ά τια .

Τήν άλλη μέρα τό μεσημέρι ό πάτερ Α ν τώ 
νιος άπέθχνε. Σ τάς τελευταίας του στιγμάς
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παρεκάλεσε τόν πατέρα του νά κρυψη άπό τούς 
άσκητάς τό μυστικό τω ν, νά αν; λυπηθή δι ’αυτόν, 
νά μή βαρυγνωμίσγι, γ ια τ ί έτσι ήθέλησεν 6 
Θεός, καί τό κυριώτερον νά φύγη άπό τά ¡μονα
στήρι κα ί νά  πάγγι στό χωριό.

—  Έ κεΐ έχεις πα ιδ ιά, πατέρα ¡μου, τοϋ έλεγε, 
έχουν τήν ανάγκην σου, ¡μην τάφίσγ,ς. Ν ά, αυτόν 
τόν σταυρό, πάρε τον ¡μαζί σου, έμπρός σ ' αυτόν 
τόν σταυρό έγώ προσευχόμην πάντοτε.

1*
Μιάν ήμέραν τοϋ Μαίου, πρός τό βράδυ, ό 

Γιάκωβος Σ τεπάνιτς έπλησιαζεν εις τό χωριό 
του. "Οπως καί νά ήτον έκτύπησεν ή καρδιά τοϋ 
Βοροδάτη όταν άπό ¡μακρυά ελαμψε ό χρυσωμέ
νος σταυρός τής εκκλησίας τοϋ άγαπημένου χω
ριού, ποΰ άστραφτε άπό τάς άκτίνας τοϋ δύον- 
τος ήλίου. 'Εστάθη ό Γιάκωβος Σ τεπάνιτς, 
έσκυψε κ ’ έπροσκύνησε καί έκλαψε τό γεροντάκι, 
πρώτη φορά άπό τό θάνατο τοϋ ’Αντωνίου. 
Π λησιάζοντας στό χωριό, ό Βοροδάτη; έπαρα- 
τηροϋσε τά  π άντα  ¡μέ περιέργειαν. Τ ί ¡μεγάλη 
¡μεταβολή εις όλα άφότου άφησε τό Βρανήλοβο ! 
ΙΙόσαι νέαι καλύβαι είχαν κτισθή εις τά  άκρα 
τοϋ χωριού, γ ιά  τοΰτο καί άλλαξε δψιν. Κ α ί οί 
άνθρωποι τοϋ έφαίνοντο άγνωστοι. Ό  Βοροδά- 
της έτράβηξε κατά τό σπ ίτ ι του. Συνήντησε στο 
δρόμο τό γέρο Λ ά π τεφ , δέκα χρόνια γεροντότερο 
ά π ' αυτόν. Ό  Βοροδάτης τόν άνεγνώρισε καί 
τοϋ έφώναξε :

— Κ αλησπέρα, Συμεών Γαβρίλετς.
Εκείνος έστάθη, έβαλε τήν παλάμη στό ¡μέ

τωπό του άπό τόν ήλιο καί άρχισε νά παρατηρή 
τόν Βοροδάτη.

— Καλησπέρα, καλώς τον. Ποιός είσαι ; 
ήρώτησε.

—  Δέ μέ γνωρίζεις ;
— Γ ιά στάσου. . . Κύριε ήμών Ίησοΰ Χρι

στέ ! Έ σ ’ είσαι Γιάκωβε Σ τεπάνιτς.
— "Ολος κι' όλος !
Οί γέροι άγκαλιάσθησαν κ ’ έφιλήθησαν. Ά ρ 

χισαν νά μιλούν καί νά ρωτοϋν. Ό  Λ άπτεφ  τοϋ 
άνήγγειλε πώς ή γρν,ά τοϋ Βοροδάτη άπέθανε 
έδώ καί πέντε χρόνια. Ό  νεώτερος γυιός του ό 
1’ρηγόρης ζή καλά στην πατρική καλύβη π άντα , 
πώς έβγήκε καλάς καί προκομμένος νοικοκύρης, 
πώς ό μεγάλος του γυιός δέν έγύρισεν άκόμη άπό 
τό στρατό. Ά π ό  τή  χοορά του ό Λ άπτεφ  έξέ- 
χασε γ ιά  τ ί  δουλειά Ιπήγαινε καί μαζί μέ τόν 
Βοροδάτη έπήγε εις τήν καλύβη τοϋ Γρηγόρη. 

*
Δυό εβδομάδες έμεινε ό Γιάκωβος Στεπάνιτς  

εις τοϋ γυιοΰ του. Δέν τοϋ άρεζε όμω; αύτή  ή 
ζωή, άν καί είχε όλας τάς περιποιήσεις του. 
"Ηθελε μέν νά ζή στόν κόσμο, άλλά νά είνε άπο- 
μονωμένος. Μ ιά μέρα ποΰ είχε έβγν) έξω άπό

τό χωριό, είδε μ ιά  έρημη καλύβη. Έ ζήτησε 
πληροφορίας καί έμαθε πώς ή καλύβη εκείνη 
ήτο κτήμ α  ενός πλουσίου χωρικοΰ. «Ν ά τόπος 
γ ιά  νά  κατοικήσω », έσκέφθη ό Βοροδάτης.

"Οσο καί άν έπροσπάθησαν οί συγγενείς του 
νά  τόν μεταπείσουν άπό αυτόν τό σκοπό του, 
αυτός εμεινεν αμετάπειστος καί τήν έπιθυμία  
του αύτή  τήν είπε στόν π απά  Παϋλο, ποΰ ηταν  
είκοσι χρόνια παπάς τοϋ χωριοϋ καί έγνώριζε 
καί έξετίμα τόν Γιάκωβο Σ τεπάνιτς. Ό  παπά  
Παΰλος όχι μόνον έπεδοκίμασε τήν άπόφασί 
του, άλλά τοϋ ΰποσχέθη γιά  τήν καλύβη, καί 
έτελείωσεν έτσι, ποϋ ό π απά  Παϋλος κατέπεισε 
τόν πλούσιον χωρικόν νά  χαρίσγι τήν καλύβη  
στήν εκκλησία, είς τήν διάθεσιν τοϋ π α π ά  Παύ
λου κ' εκείνος έπέτρεψε είς τόν Βοροδάτη νά 
κατοικήστι έκεί όσο διάστημα ήθελε.

ΙΙέντε χρόνια έζησε στήν καλύβη έκείνη ό 
Βοροδάτης, κατέβαινε πάντοτε στό χωριό νά 
άκούση τόν εσπερινά καί τή  λειτουργία, είς όλους 
έδινε βοήθεια όσον είμποροϋσε, κα ί προθύμως 
έσυμβούλευε όσους είχαν άνάγκη άπό τάς συμ- 
βουλάς καί τάς νουθεσίας του. Είς τ ά  τέλη τών 
πέντε χρόνων τήν άνοιξι έξαφνα ό Βοροδάτης 
άρρώστησε κ ’ έπεσε στό στρώμα. Μιά 'βδομάδα 
είχε περάση καί ή κατάστασίς του όλονέν έχει- 
ροτέρευε. Δέν εμεινεν άνθρωπος άπό τό χωριό 
ποΰ νά μήν πάγν) νά τόν ίδή. Τέλος ένόησεν ό 
Βοροδάτης ότι έπλησίαζε ν άποθάνΥ), προσεκά- 
λεσε τόν π απά  Παύλο κ’ εμπρός είς όλους άπε- 
κάλυψε τά μυστικό του, εόιηγήθηκε πώς έκατα- 
ράσθη κ' έδιωξε τόν Ά νδρέα, έπειτα έπασχε 
ή πατρική του καρδιά καί πώς τυχαίω ς εΰρήκε 
τόν γυιό του, ύστερα άπό τόσας περιπλανήσεις, 
στό μοναστήρι καί τέλος περιέγραψε καί αύτόν 
τόν θάνατον τοϋ γυιοΰ του. Κ αί αυτός έκλαιε 
κατά τό διάστημα τής διηγήσεως καί όλοι όσοι 
παρευρίσκοντο έκεί έκλαιαν.

— Ν ά, βλέπεις, έχω και χώ μα άπό τόν 
τάφο του, είπε τελειώνοντας τήν έξομολόγησίν 
του ό Βοροδάτης, κα ί έβγαλε μέσα άπό τόν 
κόρφο του ενα κομποδεματάκι, — κ’ εκείνος ό 
χάλκινος σταυρός, ποϋ είνε σ’ έκείνη τή  γωνιά, 
έμπρός του προσηύχετο μέχρι τοϋ θανάτου του 
καί μοΰ τόν κληρονόμησε : πάρε τον, γέροντα 
μου, καί βάλε μου τον στόν τάφο μου . . . 
'Τστερ' ά π ’ αύτά έξαγορεύθη καί έκοινώνησε.

Μετά τρείς ήμέρας ό γέρο Γιάκωβος Βορο
δάτης άπέθανε. "Ολο τό χωριό έπήγε στήν κη
δεία του. Τά έθαψαν κοντά στήν καλύβη του : 
έτσι παρήγγειλε. Κύριος οίδε, πώς τοϋ ηλθεν 
αύτή ή έπιθυμία. Ό  γυιός του Γρηγόρης περί
φραξε τό μνήμά του μέ κάγκελλα καί οί έγγονοί 
του καί όλοι ο! Βρανηλοβϊται καί μέχρι σήμε
ρον άκόμη τιμοΰν τήν μνήμην τοϋ γέρο Γιακώβου 
καί φροντίζουν νά περιποιούνται τό μνήμά του.
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Πρέπει νά καταργηθώσιν οί σκούφοι τώ ν νεο
γνών. ΙΙράς τ ί  νά καλύπτετα ι ή κεφαλή τοϋ 
παιδίου, όταν εΰρίσκεται έντάς τοϋ οίκου ;

Δέν θά κρυολογήσει διά τοΰτο, πιστεύσατέ το. 
'Απ' εναντίας, έάν εχη τήν κεφαλήν άσκεπή, θά 
είνε ΰγιέστερον.

"Οταν τό παιδίον πρόκειται νά  έξέλθν), κα- 
λύπτομεν τήν κεφαλήν τοϋ μικρού διά καλύ- 
πτρας ή διά πίλου οίουδήποτε. Κ ατά  τό θέρος 
είνε προτιμότερος άχύρινος πίλος ή  έκ λεπτοτά-  
του υφάσματος. Τόν χειμώνα δέον νά προτιμώ- 
μεν κάλυμμα θερμότερον.

Τό ουσιώδες είνε ότι πρέπει νά είνε τό κά
λυμμα τοϋτο έλαφράν καί νά μή περισφίγγγ) τό 
κρανίον. Ή κεφαλή τοϋ παιδίου είνε λίαν εύμά- 
λακτος καί εάν σφιχθή πολύ, άπομένουσιν έπ ’ 
αυτής διαρκώς τά  ίχνη τής πιέσεως.

Οϋτω πρό τινων είσέτι έτών είς τινας τών 
άπολιτίστων επαρχιών τής Μεσημβρίας συνεί- 
θιζον νά περιδένωσι μέ «φασκιάν» τήν κεφα
λήν τοϋ βρέφους. Άνευρέθησαν δέ έπί τοϋ κρα
νίου καί έπί αύτοϋ τοϋ εγκεφάλου λίαν πρόδηλα 
τ ά  ίχνη τής έκ τής το ιαύτης συνήθειας προερχο- 
μένης βλάβης.

Ε υτυχώς ή το ιαύτη  συνήθεια δέν ΰφ ίστατα ι 
πλέον.

»

Ή κόμη άποτελεί εν τών συστατικών τής 
καλλονής.

Τοϋ νεογνού αί τρίχες είνε μακραί καί πυ-  
κναί' άλλά τοϋτο ήκιστα  διαρκεί.

Πίπτουσι μ ε τ ’ ολίγον, μεταβκλλουσι χρώμα 
καί άντικαθ ίσταντα ι ύπ' άλλου χρώματος μάλ
λον άνοικτοϋ. Βαθμηδόν καί κ α τ ' ολίγον όμως 
ή χροιά άμαυροΰται, παιδίον δέ τά όποιον εϊδο- 
μεν ςανθόν κατά  τούς πρώτας μετά τήν γέννησίν 
του μήνας, δύνατα ι νά γείνη μελαγχροινόν μέ 
κόμην μαύρην ώς πτερόν κόρακος.

Ή  αλλαγή τής κόμης είνε φαινόμενον φυσιο
λογικόν.

Α ί μητέρες τό γινώσκουσιν. Ώ στε  δέν πρέπει 
νά έκπλήττω ντα ι οσάκις τό παρατηροϋσι, πρό 
πάντων οέ νά μή πιστεύωσιν ότι τό παιδίον πά
σχει ές άλωπεκιάσεως.

Ό θεν ή υγιεινή δέν ύποχρεοϋται νά μεριμνήση 
περί τής μελλούσης νά έξαφανισθή κόμης ταύτης.

"Εν τ ι  μόνον συνιστά, νά δ ιατηρήταϊ ή καθα- 
ριότης τοϋ τριχωτού δέρματος καί ή καλή λει
τουργία τώ ν άδένων.

Ούδαμώς άνεχόμεθα τό στρώμα τοϋ ρύπου τό 
ο τ ο λ ιζ ο ί ’ τήν κεφαλήν πολλών πτωχών παιδίων.

Τό β τ ο λ ίξ ο ν  είπομεν ; Μ άλιστα. Μήπως είς 
τινας τόπους δέν θεωρείται τοϋτο ώς έχέγγυον 
υγείας, ώς προστατεϋον άπό τώ ν καταρροών ;

Θ ’ άκούσετε νά λέγεται ένίοτε τοϋτο σοβα- 
ρ ώ τατα - δέν δύνασθε δέ νά φαντασθήτε πόσον 
είνε δυσχερής ό άγων κατά  τών προλήψεων.

Ο ρύπος αύτός είνε ύλα ι έκ ιρινόμεναι υπό 
τοϋ τριχωτού δέρματος. Είνε άκαθαρσία, ήτις  
πρέπει ν ’ άφα ιρήτα ι.

Πρός τούτοις είνε έπιβλαβής, διότι α ί τρίχες 
προσκολλώνται είς αυτόν. Συγκολλώνται έπ’ 
άλλήλων καί έλκυόμεναι κόπτονται. Η πτώσίς 
των είνε άναπόφευκτος.

Πολλάκις μάλιστα  γίνονται πρόξενοι έμπυή- 
σεως.

Ά ποτελοΰσι στάδιον εύνοϊκώτατον πρός άνά- 
π τυ ξκ  τώ ν μικροργανισμών, οϊτινες έκεί πολλα- 
πλασιάζονται ευκόλως.

Τό πρώτον, τό όποιον συνιστώ, είνε νά μαλα- 
κώνωσιν οί γονείς τό στρώμα τοΰτο διά λ ιπώ 
δους τινάς ουσίας.

’Επιθέσατε βαζελίνην ή γλυκερέλαιον έξ αμύ
λου, ή παχύμυρόν τ ι  μαλακτικόν.

Τό στρώμα αύτά μετά  δύο τρείς ήμέρας 
άφεύκτως θά καταπέσγι.

Α λλά  πρέπει νά έμποδίσωμεν άπό τοϋ ν' άνα- 
γεννηθή. Πρός τοϋτο πλύνομεν διά σάπωνος 
καταλλήλω ς τήν κεφαλήν διά χλιαροΰ ΰδατος 
καί διά ψήκτρας μαλακής.

Π αιδία τ ινά  φαίνονται προδιατεθειμένα είς 
τοϋτο κα ί, μεθ ’ όλας τάς περιποιήσεις, τό 
στρώμα τοϋ ρύπου άνασχηματίζετα ι. Τότε 
πρέπει νά καταφύγω μεν είς μέσα δραστικώτερα 
καί νά  κόψωμεν τάς τρίχας άπό τής ρίζης, 
άλλά μόνον κα τά  το ιαύτην περίστασιν.

Έπιτρέπομεν έν γένει νά έχη τό παιδίον τρί
χας μακράς. Ή  αισθητική κερδίζει έκ τούτου. 
Τί ώραιότερον τω  όντι τώ ν μετάξινων έκείνων 
βοστρύχων τώ ν περιβαλλόντων τόσον έπιχαρί- 
τως τήν κεφαλήν τοϋ νηπίου ; Ήμπορεϊ νά  
προστεθή μ ία  τα ιν ία  έδώ νά γείνν) εν βοστρύχι- 
σμα έκεί' α ί μητέρες γνωριζουσι κάλλιστα  νά 
καλλωπίζωσι τά μικρόν τω ν. Τι θελκτική φ ιλα -  
ρέσκεια !

’Α λλά  π άντα  τα ύ τα  δέν πρέπει ν ’ άποκρύ- 
πτωσι βλαβας τοϋ τριχωτού δέρματος. Α ί υγ ι
εινά! περιποιήσεις αύτοϋ πρέπει νά έξακολουθώσι 
καθ’ έκάστην.

Είς ούδέν ωφελεί ή  χρήσις πολύ σκληρών 
ψηκτρών καί πυκνοϋ κτενιού. Τούτου μάλιστα  
γ ίνετα ι κατάχρησις. ‘Υπό τήν πρόφασιν τής 
άφαιρέσεως τώ ν λεπτών φλοιών, έκδέρουσι κυ- 
ριολεκτικώς τήν κεφαλήν καί διευκολύνουσι τήν 
γένεσιν τοϋ κακοϋ, τό όποιον θέλουσι ν' άπο- 
φύγωσιν.

— X  —
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Α Ν Α Λ Ε Κ Τ Α
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Ί Ι  μήτηρ τού άτυχούς έξερευνητοΟ Μ ίνα Ανδρε 
ζή μετά  τή ς  Ουγατρός τη ς  Έ μ ε λ ίνα ς  Σ πάνδεργ , 
ε ις τήν μ ικράν σουηδικήν πόλ ιν  Γρενούαν. Ά μ φ ό - 
τερα ι α ! γ υ να ίκ ες  αυται ε ίν ε  άνά πάσαν στιγμήν 
ετο ιμαι να  υποδεχθούν τόν αγαπητόν υιόν καί αδελ
φόν, =■“■£ έν καιρώ ήμέρας είτε έν καίριο νύκτας.

Κ ατά πάσαν πρω ίαν καθαρίζουν το δωμάτιο·/, 
εντός τοΰ οποίου ό Ά /δρέ κατέστρωνε τά παρά
τολμα  σχέδια τ ή ;  εκδρομής, κα ί κα τ ’ ούδένα τρό
πον έννοσύν νά άπσδάλουν τήν ελπ ίδ α , ότι Οά 
αξιωθούν ποτε νά έπανίδουν τον Ά νδ ρ ε  έπ ιστρέ- 
φοντα καί διηγούμενου ε ις  αϋτάς τ ά ;  θαυμαστά ; 
εντυπώ σεις τή ς εκδρομής του. Ό σο /δήποτε σοβαροί 
κα ί πειστικο ί κα ί α ν ε ίνε  οί προσαγόμενοι λόγοι περ ί 
τοΰ αδυνάτου πλέον τή ς έπιστροφής τοΰ Ά νδ ρ ε , ή 
μήτηρ του καί ή αδελφή του ακούουν ήρεμοι τά 
λ εγό μ ενα  καί έν τε λ ε ί προσθέτουν: « Ε κ ε ίν ο ς  ζή 
καί Οά έπ α νέλ ύη » .

Ή  Μ ίνα Ά νδ ρ ε  ε ίνε  εβδομηκοντούτις τήν ή λ ι-  
κ ία ν , ά λ λ  ή δ ιαυγής, ζωηρά καί γελαστή  μορφή της 
τήν κάμ νε ι νά φαίνετα ι κατά πολύ νεω τέρα . II 
κόρη τη ς  ε ίν ε  εύρωστος καί άγαΟωτάτη γ υ νή . Μ ή
τηρ καί Ουγάτηρ φαίνονται ώ ς  δύο καλα ί φ ίλα ι.

Ί Ι  οικία ε ις  τή ν όποιαν κατοικούν ε ίν ε  ευρύχω 
ρος, μονώροφος, ά π λή , ά λλ ' ευπρεπής. II μήτηρ 
του Ά νδ ρ ε  μ ένε ι εκε ί άπό τρ ιακονταπενταετίας, 
άφ' ή ς εποχής έχήρευσεν. Ό  β ίο ς, ον διάγουν αί 
δύο γ υ να ίκ ε ς , ε ίνε  άπλούστατος, ά/.λως ή μικρά 
έπ ιχορήγησ ις , τήν όποιαν λαμβάνουν παρά τής 
σουηδικής Κ υδερνήσεως, ούδεμίαν επ ιτρ έπ ε ι εις 
α ύ τά ; πολυτέλε ια ν .

II μήτηρ καί ή κόρη Ανδρε ε ίνε  πολύ ευχά
ριστοι εις τήν συναναστροφήν τ ω ν , τούς δε περιέρ
γους έπ ισκέπτας υποδέχονται μετά τή ς εύπροσηγο- 
ρίας καί τή ς φ ιλοξενία ς , ή τις ιδ ιάζει ε ις τούς 
κατοίκους τή ς Σουηδίας καί Ν ορβηγίας.

Σ Η  Μ Ε Ι Ω Μ  ΑΤ Α

Μ ε γ ι ΐΛ ό ό ω ι ιο ν  ν ύ π ιο ν .

Τό πλέον μεγαλόσωμον τού κόσμου νήπιον εύ- 
ρ ίσκετα ι, όπως όλα τά θαυμάσια πρ άγμ ατα , εις 
τήν Α μ ερ ικ ή ν . Γό μικρόν τούτο φαινόμενον τή ς 
πολυσαρκίας ε ίνα ι αρρεν κα ί ονομάζεται Χάρρη 
Έ γ ε ρ τ ς  καί εύρ ίσκεται ε ις Χ εβράκ τής πολιτε ίας 
Τ ε ξά ς . Ε χει η λ ικ ία ν  τριών καί ήμίσεος ετών καί 
τό μυθώδες διά το ιαύτην η λ ικ ία ν βάρος 6 0  χ ιλ ιο - 
γράμ μ ω ν ( ί 8  όκ.). Α π ο λ α ύ ε ι άκρας υγε ία ς το μι
κρόν τούτο θαύμα καί ουδέποτε ή σθένη σε·/ άφ ' ότου 
έγεννήΟη, οτε εζύγ ιζε  I ?  χ ιλιόγραμμα (0  '/-j όκ ). 
Δ ιάσημοι ιατροί τών Η νω μένω ν Ι ίο λ ιτ ε ιώ ν  τό 
έςήτασαν έπ ιοταμ ένω ς κα ί άπεφάνθησαν ότι τά 
πάντα  εχουσι κανονικώς καί άριστα ε ις τό νήπιον 
τούτο, εκτός, έ/νοείτα ι, τή ς εκτάκτου πολυσαρκίας

του. Τό περιεργότερον πάντω ν ε ίνα ι ότι έγεννήΟη 
εκ γο νέω ν μάλλον ισχνών.

Ό πλο ίαρ χ ος Λατοΰρ.
Έ ν  Μ ασσαλία άπεδίωσεν ό πλοίαρχος Λ ατούρ, 

όστις κατά  τόν τελευτα ίου σινικόν πόλεμον έκυ- 
δέρνα εν τορπιλλοόόλον τού γαλλ ικο ύ  στόλου. II 
γεννα ιό τη ς τού ναυτικού τούτου ήτο παροιμιιόδης. 
Έ ν ώ  έβομβάρδιζε τό σινικόν Οωρηκτόν « Σ ε ιπ ώ » , 
ακούει α ίφνης ε ις  τά ςεις τού πληρώματος σ τεναγ- 
μούς κα ί κραυγάς πόνου.

—  Τ ί έχεις ; έρωτά τόν στενάζοντα ναύτην ό 
πλοίαρχος.

—  Ε χω  τόν βραχίονα σπασμένου, πλοίαρχε, 
άπαντά  εκείνο ς.

—  Φ ίλε μου, μήν τό συλλογίζεσα ι διόλου. Κάμε 
όπως εγώ . Β λέπ ε ις  ότι μού έξώ ρυξε τόν οφθαλμόν 
μ.ία σφαίρα καί όμως δε/ λ έγω  τίποτε.

Κ αί ε ίχ ε  πρ ά γμ α τ ι τόν αριστερόν οφθαλμόν 
καΟημαγμένον ό γεννα ίο ς ναυτικό ς, α λλά  παρέ- 
μ εινεν ε ις τή ν Οέσιν του , έω ς ότου έβυΟίσΟη τό σι
νικόν Οωρηκτόν. Τ ή ν  σινικήν σφαίρα/, ή τ ις  τόν 
ε ίχ εν  αφήσει μονόφθαλμου, δ ιετήρησε καί έφερε·/ 
ώς κόσμημα, προσηρτημένην εις τήν άλυσιν τού 
ωρολογίου του.

«Λ άγκω νε τό ι'·<υιι ι όον».

ΊδρύΟη εις Γενεύην σύλλογος υγ ιε ινή ς  με τόν 
τ ίτλο ν α υ τό ν : «Λ ά γκ ω νε  τό ψ ω μ ί σου». Σκοπός 
του ει/ε να καταργήση τήν συνήθειαν τού νά κο- 
π τω μ εν  ε ις  τεμάχ ια  μικρά τό ψω μ ί ώ ς ανθυγιεινή ν 
κα ί νά διαοωστ, τόν παλα ιόν τρόπον τού τρώγει·/ ώ ς 
πολύ  υγιεινότερου, συντελούντα ιδ ίω ς ε ις  τή·/ δια- 
τήρησιν τών όδόντων.

Χ ειρουργικό  ρ ιιπ το ρ ιινα ν ι’ι .

Έ γ έν ετο  επ ιτυχ ή ς εφαρμογή τή ς ραπτομηχανής 
ε ις τήν χειρουργικήν διά τήν ραφήν π λ η γ ώ ν . Ί Ι  
μηχανή αύτη ράπτει μετά ταχύτη το ς κα ί τοσον τε 
λ ε ίω ς , ώστε δεν μ ένει κα/εν ίχνος β ελόνης. Κίς 
τήν μηχανήν ταύτην ή ιατρική σχολή τώ ν ΙΙαρι- 
σίων άπένειμ ε τό βραόεϊον Βαρδιέ.

ύύωότικιι « ιη χ ιινή .

ΕφευρέΟη έν Α μερική συσκευή χρησιμωτάτη 
προς διάσωσιν τώ ν έκ τή ς  πυρκα ίάς άπειλουμένων 
ανθρωπίνων ύπάρ ςεω ν. Ά π ο τελ ε ίτα ι τό σωστικόν 
τούτο δργανον έκ μ εγάλου καί εΰρυτάτου σωλήνος 
θολωτού έν είδει καπνοδόχης, τό όποιον τοποθετεί
ται πλησίον τή ς πυρπολούμ ε/η ; οικοδομής κα ί συν- 
δέεται μ.ετ αυτής όια Ουρών αύτομ.άτως κλειομ.ένων 
εις  πάοαν οροφήν. Ε ν περ ιπ τώ σει κινδύνου τά επί 
τών καιομένων οροφών προοοιτα δεν εχου/ ή νά 
είσέλΟούν εντός τή ς συσκευής, διά τή ς όποιας κα 
τέρχονται εις τήν γ ή ν  με ταχύτητα  πολύ ή λα ττω - 
μ ένην. ΈόεδαιωΟη ότι ή κάθοδος άπό οικίας 18 
μέτρων ύψους έκ τελ ε ίτα ι εντός 16  δευτερολέπτω ν. 
Χρήσις του σωστικού τούτου μέσου εγεινε προσφά- 
τω ς  επί καιομέ/ης σχολής καί δι αυτού κατεόιόά- 
σΟησαν έ/τός ενός λεπτού 135 παιδ ία .
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