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ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄’ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 

(Βϊσαγωγιχὸν σημείωμα) 

Μει’ ἰδιαιιέρας εὐχαριστήσεως ἀνελάδθομεν τὴν ἔκτύ- 

πωσιν καὶ κυκλοφορίαν τοῦ ἀνὰ χεῖρας Πανηγυρικοῦ «4ό- 

γου, ποὺ φέρει τὸν τίιλον «Τῶν Τριῶν ᾿Ἱεραρχῶν ὁ 6ίος 

μαὶ τὸ ἔργονο 
Τοῦτον τὸν ΠΠανηγυρικὸν «4όγο», τὸν ἐμπνευσμένον καὶ 

μµεστὸν νοημάτων καὶ ὠφελίμων διδαγµάτω», ἐκτιμήσαντες 
δεόντως, ἀπεφασίσαμεν νὰ καταγράψωµεν εἲς τὴν σειρὰν 

τῶν ὠφελίμω» ἐκδόσεω» τῆς ἹἹερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως, 

δίδοντες αὐτῷ τὸν ἀριδμὸν 1. 
Τὸ περιεχόµενον τοῦ Πανηγυρικοῦ τούτου «4όγου δὲν ᾱ- 

ποτελεῖ µόνον ἐξαίοιον ὕμνον πρὸς τοὺς Μεγάλους 4ιδα- 

σκάλους καὶ “᾿Ἱεράρχας τῆς κατὰ ᾽Ανατολὰς ᾿Εκκλησίας τοῦ 

Χριστοῦ ἀλλὰ καὶ προσφέρει εἷς πάντας, ἰδιαιτέρως δὲ εἲς 

τὴν Μαδητιιῶσαν Νεότητα, ὠφελιμώτατον άίδαγμα, ἔξα- 

σφαλίζον εἰς αὐτὴν µία» πολύτιμον πυξίδα προσανατολισμοῦ 

εἷς ἕνα µέλλον καλὸν κάγαῦόν. 

Εἶμαι θέόαιος, ὅτι ὁ τῆς εὐσεθείας δρόµος, τὸν ὁποῖον 

ἠκολούθήσαν οἱ Τρεῖς οὗτοι Μεγάλοι τῆς ᾿Εκκλησίας Φω- 

στῆρες, εἶναι ὁ µόνος ἀσφαλὴς δρόµος, ποὺ ἐγγυᾶται μέλ- 

λον εἰρηνικόν, ἔνδοξο», τίµιο», καλὺν κἀγαδόν. 

«Ἡ εὐσέδεια, κατὰ τὸν Θεἴον Ι]αὔλον, ὠφέλιμος πρὸς 
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πάντας, ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς αἰωνίου». 
Αὐτὸ σὺν τούτοις μᾶς διδάσκει ὁ 6ίος καὶ ᾗ δρᾶσις καὶ 

τὸ ἔνδοξον τέλος τῶν» Μεγάλων αὐτῶν καὶ Οἰκουμενικῶν 

Διδασκάλω», μαζὶ μὲ τὴν αἰωνίαν καὶ ἀδάνατον αἴγλη», 

ποὺ περιθάλλει τὰ ἱερὰ Αὐτῶν "Ονόματα. 
Τοῦτ' αὐιὸ ἔοχεται νὸ ὑπομνήσῃ διὰ τοῦ Ιανηγυρικοῦ 

του «Λόγου καὶ ὁ ἑξαίρεις Καδηγητὴς καὶ {υκειάρχης 

κ. ᾿]ωάννης Λουκᾶς, ὅστις ἐφοόντισε λίαν ἐπιμελῶς νὰ 

προσφέρῃ εἰς τοὺς ΜΙαδητὰς αὐτοῦ, ἓν τῷ 4υπείῳ τῆς Σια- 

τίστης, αὐτὴν τὴν πλουσίαν πνευματική» τροφή». 

Δι’ ὅ, τοῦτον μὲν εὐχαριστοῦμεν ἐγκαρδίως, εἲς δὲ τοὺς 

ἀγαπητοὺς Νέους εὐχόμεθα ὅπως, θαδίζοντες οὗτοι τὸν 

τῆς εὐσεθείας ὡραῖον δρόµον καὶ φωτιξόμενοι ἀπὸ τὸ Φῶς 

τῶν Μεγάλων καὶ Οἰκουμενικῶν Διδασκάλω» καὶ λαμπρῶ» 

Φωστήρω» τῆς ᾿Εκκλήσίας τοῦ Χοισιοῦ, ἐπιτύχωσι μέλλον 

ἔντιμον, καλὸν μἀγαῦόν. 

ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ 

ΕΠΟΑΥΚΑΡΠΟΣ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄’ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 

᾽Απὸ τριακονταετίας γνωρίζω ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὸν Τυ- 

μνασιάρχην κ. Ἰωάννην ουκ ᾶ ν. Εὐρυμαδέ- 

σιατος φιλόλογος κλασσικός, σπουδάσας εἰς τὴν Φιλοσο- 

φικὴν Σχολὴν τοῦ ᾽Αδηναϊκοῦ καὶ τοῦ Παρισινοῦ Π1ανεπι- 

σιηµίου, κέκτήηται μνήμην ζηλευτή», κριτικήν ἱκανότητα 

θαθεῖαν καὶ θιδλιογραφικὴν ἐνημέρωσιν λαμπράν. «ια- 

κρίνεται ἐπίσης ὄχι µόνον διὰ τὰς ἐξόχους διδα- 

χτικάς του ἵκανότήητας -- ὑπήρθέτησε λίαν 

εὐσυνειδήτως ἀπὸ Σ/6ρίου 19656 --- Μαρτίου 1966 καὶ ἓν 

Σιατίσιῃ ὡς Γυμµνασιάρχης --- ἀλλὰ πρωτίστως διὰ τ ὁ 

ἀπὸ πάσής πλευρᾶς ὑψηλόν του ἢἤ- 

ὃος. Καίΐ, κατὰ τὸν ᾿Ἡράκλειτον, τὸν µέγαν φιλόσοφο» 

τῆς ᾿Εφέσου, «ἦθος ἀνδοώπῳ δαἰµων»ὴ 

Ἐξ ἄλλου αἱ φιλολογικαὶ ἐργασίαι τοῦ κ. Δουκᾶ ἐπὶ 

τοῦ ᾽Αντιφῶντος τοῦ Σοφιστοῦ καὶ τοῦ 

ὁμωνύμου Ποινικολόγου Ῥήτορς, τοῦ Έαμνου- 

σίου, καταδεικνύουν ἀπολύτως τὴν ἄκραν ἐπιστημονικήν 

του συγκρότήσι», ἔσιω καὶ ἂν αἳ κρατικαὶ ἀνωμαλίαι τῆς 

διαρθευσάσης δεκαετίας τὸν ἐκράτησαν εἷς παγερὰν ἀφά- 

νειαν Ὀλιδερὰν καὶ ἠδυιῶς ἀἁπαράδεκτον. “Οδε», χάριν 

πρὸ παγντὸς τοῦ ὑγιοῦς φρονηµατί”- 

σµο ῦ τῆς µαδητιώσης Νεολαίας τῆς ᾿Επαρχίας µας, 
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τόσον εἰς τὸν Θρησκευτικὸν ὅσον 

καὶ εἰς τὸν ἘἨδνικὸν Τομέα, προδύµως 

ἀπεφασίσαμεν, δαπάναις τῆς “Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Σισα- 

γίου καὶ Σιατίστης, νὰ ἑκτυπώσωμεν τὰς δύο μετὰ χεῖρας 

πραγµατείας τοῦ ἐκλεκιοῦ «φιλολόγου κ. ἸΙ. {ουμᾶ: α) 

«Οἳ Τρεῖς Γεράρχαι» (ἢ προρρηδεῖσα πρα- 

γματεία εἶχεν εὐγενῶς δηµοσιευδῆ ἤδη τὸ 19606 παρὰ τοῦ 

ἐναρέτου προκατόχου µας Κυροῦ Πολυκάρπου {4ιώση) καὶ 

ϐ)«ἨἩ μμανουὴλ Ῥέπουλης ὁ μειὰ Ἐλ. Βε- 

νιζέλου «Συνδημιουργὸς τῆς Μεγάλης Ελλάδος»! 

Ποδοῦντες διακαῶς τὴν ὑψηλὴν πνευµατικήν, ἠδικῆν 

καὶ ὑλικὴν προκοπὴ» τοῦ Ποιμνίου µας, ἰδίως δὲ τῶν ἓν 

τῇ ᾿Επαρχίᾳ Βοΐου τροφίμων Μέσης Παιδείας, εὐχόμεδα 

διαπύρως ὅπως αἳ δύο αὗται φιλολογικαὶ µελέται, παλλό- 

µεναι θαδύταια ἓκ δρησκευτικῆς εὔλαθείας καὶ ἐθνικοῦ 
ἐνδουσιασμοῦ, συντελέσωσιν εἷς πᾶσαν παρὰ τοῦ Παντοδυ- 

νάµου Ἀρισιοῦ φι]άγαῦον καὶ δαψιλ]ῆ παροχὴν πρὸς τοὺς 

μετὰ ζήλου εὐσεθοῦς ἑργαξομένους πνευματικῶς. 

Ἐν Σιατίστῃ τῇ Ι Μαρτίου 1915. 

Ο Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης 

ΤΣ4ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΤΕΡΑΡΧΕΣ 

Α) Ἡ ΖΩΗ ΤΟΥΣ. 

Θὰ ἔπρεπε νὰ ἤμουν τοῦ γραφτοῦ καὶ τοῦ προφορικοῦ λό- 

Ύου δεινὸς χειριστής, γιὰ νὰ μπορέσω νὰ περιγράφω μὲ κά- 

ποια μόλις ἐπιτυχία τῶν τριῶν παμμεγίστων Ἐχκλησιαστι- 

χῶν Διδασκάλων τὴν ἀθάνατη ἀρετὴ καὶ μεγαλοφυΐα. Καὶ 
πρῶτα ἂς ἐξιστορήσουμε τώρα τὴ ζωή τους σύντομα. 

α) “Ὁ Βασίλειος. 

“Ὁ Βασίλειος γεννήθηκε τὸ 950 μ.Χ. στὴν Καισάρεια τῆς 

Καππαδοχίας ἀπὸ γουεῖς ζηλευτῆς παιδείας καὶ ἀρετῆς. ᾽Α- 

φοῦ ἔλαθε ἀπὸ τὸ ρήτορα πατέρα του τὴν «ἐγχύκλιον παίδευ- 
σιν», τὴ γυνασιακὴ δηλαδὴ συγκρὀτηση, χαθὼς θὰ λέγαμε 

σήµερα, ἐφοίτησε στὶς ρητοριχὲς σχολὲς Καισαρείας καὶ Βυ- 

ζαντίου, ὅπου πιθανώτατα ἐγνωρίσθηχε μὲ τὸν ὀνομαστὸν εἰ- 

δωλολάτρη ρήτορα Λιδάνιο. Ὅ ἴδιος ὁ Λιθάνιος, ὅταν ἀργό- 

τερα ἔλαθε γράμμα ἀπὸ τὸν πρώην μαθητή του, ὡμολόγησε 

τὴν ἧττα του ἔναντι τοῦ Βασιλείου, ἀπὸ τῆς καλλιέπειας τὴν 

πλευρά, καὶ εἶπε: «Ἐνικηθήκαμε». Τὴ στιγμὴ ἐκείνη οἱ χου- 

τινοί του ἀχροατὲς τὸν ἐρωτοῦν ἔχπληκτοι: «Καὶ πῶς δὲν 

θλίθεσαι γιὰ τὴν ἧττα σου;». Καὶ ὁ ἄχέραιου ἤθους Λιθάνιος 

ἀποκρίθηχε: «Ἡν κάλλει ἐπιστολῶν ἵττημαι, Βασίλειος δὲ 

πεκράτηκε᾽ φίλος δὲ ὁ ἄνηρ καὶ διὰ τοῦτο εὐφραίνομαι». 

Μὲ ὑπερσυμπληρωμένα τὰ 20 χρόνια του ἔρχεται ὁ Ῥασί- 

λειος στὸ ἀνυπέρθλητο καὶ τότε χέντρο τῆς ρητορικῆς, στὸν 
ἀχτινοθόλον ὀφθαλμὸ κάθε ὑφηλῆς πνευματικῆς καὶ χαλλιτε- 

χνικῆς πνοῆς, στὴν «Ἑλλάδα τῆς Ἑλλάδος», στὴ θρυλική ΄Α- 
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θήνα. Σὲ τοῦτο τὸ χατὰ Πίνδαρον «δαιμόνιον πτολίεθρον» 

(Ξ-τὴ μεγαλοφυῆ πόλη) σπουδάζει 4 χρόνια καὶ συναντᾷ ἐ- 
δῶ τὸν Γρηγόριον τὸν Ναζιανζηνόν, μὲ τὸν ὁποῖον ἀνγέπτυξε 

θαυμάσια τὸν τόσον ἱερὸ τῆς φιλίας δεσµὀ, ὥστε ἀργότερα ὁ 

Γρηγόριος στὸν περιλάλητο «Ἐπιτάφιό» του, γιὰ νὰ τιμήση 

τὴ μνήμη τοῦ ἤδη νεκροῦ φίλου του Βασιλείου, λέει τὰ ἑξῆς 

συγχινητικώτατα λόγια: «Τὰ πάντα ἤμασταν μεταξύ µας, ὃ- 

µόστεγοι, ὁμοδίαιτοι, στενὰ συνενωµένοι Φυχικἀ... Ἴσες οἳ 

ἐλπίδες τῶν ρητορικῶν λόγων μᾶς ὡδηγοῦσαν καὶ τοὺς δυό 

µας, ἐνῷ ἐξ ἄλλου ὁ φθόνος ἀπουσίαζε καὶ τὴν εὐγενικὴ ἅ- 

μιλλα καὶ οἱ δυὀ µας ἐκαλλιεργούσαμε' ἀγῶνας μεταξὺ τῶν 

δυό µας ἐγινόταν ὄχι ποιὸς θὰ ἐπιτόχη τὰ πρωτεῖα, ἀλλὰ 

πῶς ὃ ἕνας θὰ τὰ παραχωρήση στὸν ἄλλονε' τὴν πρὀοδο, ὡς 

γνωστόν, τοῦ ἑγὸς ὁ ἄλλος τὴν ἐθεωροῦσε εἰλιχρινὰ σὰν 

προσωπική του ἐπιτυχία. Καὶ οἱ δυό µας ἥμασταν μιὰ φυχή, 

ποὺ κατοικοῦσε σὲ δυὸ σώματα... Ἰαὶ τῶν δυό µας ἔργο η- 

ταν ἡ ἀρετή... καὶ ἕνας νοῦς, ὄχι δυό, καὶ στοὺς δυό µας ἐ- 

λειτουργοῦσε». 

᾿Αφοῦ ἔδρασε γιὰ λίγο στὴν Καισάρεια σὰν ρήτορας ἔχλε- 

χτὸς ὁ Βασίλειος, ἐθαφτίσθηχε ἀπὸ τὸν ἐχεῖ Ἐπίσκοπο. Καί, 

ἐπειδὴ ἀποφάσισε γὰ ἀσπασθῇ τὸ μοναχιχὸ θίο, ἐπηγε στὴν 
Αἴγυπτο, γιὰ νὰ γνωρίσῃ ἀπόχκοντα τοὺς περιφηµότερους ᾱ- 

σκητὲς τῆς ἐποχῆς του. ᾿Αργότερα ἐπέστρεφε στὴ γενέτειρά 

του, ὅπου ἐμοίρασε τὰ ὑπάρχοντά του στοὺς ἐχεῖ φτωχοὺς καὶ 

ἀναξιοπαθοῦντες καὶ ἔπειτα ἐμόνασε στὴν περιοχη τοῦ Πόν- 

του. Ἐκεῖ ἔμεινε ὅ χρόνια καὶ μαζὶ μὲ τὸν Γρηγόριο συντάσ- 

σει «Ανθολόγιο τῶν ἔργων τοῦ ἐπιφανέστατου ἐχκλησιαστι- 

κοῦ συγγραφέα ᾿Ώριγένη. ᾿Ασχολήθηχε ἐπίσης καὶ μὲ τὴ σύν- 
ταξη κανόνων μοναχιχκῶν. 

Τὸ 969 χειροτονήθηκε Διάκονος καὶ σὲ λίγο Πρεσθύτερος 
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ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο ἸΚαισαρείας Εὐσέδιο, πρὸς τὸν ὁποῖον ᾱ- 
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τιμῆς ἐπιδιωχθείς, οὐδὲ ἀνθρωπίνην χάριν δεξάµενος, ἀλλ᾽ ἐκ 

θεοῦ καὶ θείαν». Ἡ ἐχλογή του ἐχείνη εἶναι ἵχανἡ νὰ σταθῇ 
ιά ντοτε ὠραιότατο παράδειγµα γιὰ τοὺς ἄξιους καὶ ὑψηλό- 

φρονες ἀνθρώπους, ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ μαστιγωτικὴ ἀπάν- 

τηση κατὰ τῶν ἀναξίων, τῶν πονηρῶν καὶ τῶν ἀρριθιστῶν, 

ποὺ διαρκῶς χινοῦν πάντα λίθον, χωρὶς κανένα ἠθικὸ διστα- 

Υμό, γιὰ ν΄ ἀναρριχηθοῦν σὲ ἀξιώματα ὑφηλὰ καὶ ὑπεύθυνα, 

γιὰ τὰ ὁποῖα κατὰ θάθος εἶναι ὁλότελα ἀνάξιοι] 

Κατὰ τὴ σχετικὰ σύντομη ἐπισχοπιχή του δράση --- ἐπέ- 

θανε μόλις 49 ἐτῶν ἀπὸ τὶς μόνιμα ἐπίμοχθες φροντίδες του 

ὑπὲρ τοῦ ποιμνίου του ---- ἀναδείχθηχε ἀπὸ κάθε πλευρὰ πρὀ- 

τυπο ἐχχλησιαστικοῦ ποιµενάρχη. Ἡ ἄντρίχια στάση του καὶ 

τὸ ἄτρομο θάρρος του μπροστὰ στὸν ἠΜόδεστο, ἐχπρόσωπο τοῦ 

τότε ἀρειανόφρονα αὐτοχράτορα Οὐάλη, ποὺ θέλησαν καὶ οἱ 

δυό τους μὲ φοθερὲς ἀπειλὲς νὰ τὸν παρασύρουν στὸν ᾿Αρεια- 

γισµὀ, στάθηκαν πραγματιχὰ παροιµιώδεις τόσο γιὰ τοὺς σύγ- 

χρονους ὅσο καὶ γιὰ τοὺς μεταγενέστερούς του. «Μὲ ἀπειλεῖ- 

τε» εἶπε «μὲ δήμευση τῆς περιουσίας, μὲ ἐξορία, μὲ ϐθασανι- 

στήρια καὶ μὲ θάνατο. Περιουσία δὲν ἔχω παρὰ µόνον μεριχὰ 

παλαιὰ θιθλία, ἄχρηστα πιὰ σήµερα γιὰ μένα. Μὲ φοθερίζε- 

τε νὰ μὲ στείλετε ἐξορία. Τοῦ Θεοῦ εἶναι ὅλη ἡ γῆ καί, ὅπου 

χι ἂν πάω, σὲ τόπο Θεοῦ θὰ μείνω. Ἡροσπαθεῖτε νὰ μὲ τρο- 

µοχρατήσετε μὲ θασανιστήρια καὶ μὲ θάνατο τὸ σαρχίο µου 

εἶναι τόσο ἀσθενιχό, ὥστε δὲν θὰ ἀνθέξω σὲ θασανιστήρια. 

π ὃν δ
ν
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ἀλλὰ τὸ γρηγορώτερο θὰ ἑνωθῶ μὲ τὸν Πανύψιστο, πρᾶγμα 

ποὺ κατ’ ἐξοχὴν θὰ μὲ ἱκανοποιήση. Πδρ καὶ ξίφος καὶ θη- 

ρία καὶ οἳ τὰς σάρκας τέµνοντες ἔνυχες τρυφὴ μᾶλλον θὰ εἷ- 

ναι γιὰ μένα καὶ ὄχι τρόμος. Ἔτσι λοιπὸν θρίζε, φοδέριζε, 

πρᾶξε ὁμτιδήποτε θελήσῃς, τῆς ἐξουσίας ἀπόλαυε' ἂς τὰ μά- 

θῃ αὐτὰ χι ὁ θασιλιᾶς, γιατὶ δὲν θὰ μᾶς νιχήσης οὔτε θὰ μᾶς 

πείσης νὰ συµµαχήσουµε πρὸς τὴν ἀσέθεια, χι ἂν ἀκόμη ἐκ- 

τοξεύσῃς ἀπειλὲς πολὺ χειρότερες ἀπὸ ὅσες πρὶν ἀπὸ λίγο 
ἐξεστόμισες»! 

ὍὉ Μόδεστος κατάπληκτος τοῦ ἁπαντᾷ: «Ποτὲ µέχρι σήµε- 

ρα Ἐπίσχοπος δὲν ἔχει τολμήσει νὰ μ᾿ ἀντιμετωπίσῃ μὲ τὸν 

τρόπο σου». Καὶ ὁ Ἡασίλειος τοῦ ἀποχρίνεται: «Ναί, γιατὶ 

ποτὲ µέχρι τώρα δὲν ἔτυχε Υ) ἀντικρύσῃης ἀληθινὸν ᾿Ἐπίσκο- 

που»! ᾿Απὸ τὴν ὥρα ἐχείνη χαταντροπιασµέγος ὁ ἸΜόδεστος 

τὸν ἄφησε ὁριστικὰ ἤσυχο καὶ ἀγενόχλητο στὴν ὀρθόδοξη πἰ- 

στη του. ᾽Αλλὰ τὴν ἀληθινή του δόξα ὀφείλει ὁ Βασίλειος 

στὴν τεράστια συγγραφική του γονιμότητα καὶ τὴν ὑπέροχη 

φιλανθρωπία του, ἰδίως τὴν ἐποχὴ ποὺ ἔπληξε τὴν Καισά- 

Ρρεια ὁ ἄγγελος τοῦ ὀλέθρου μὲ τὴ φρικαλέα ρομφαία τῆς πεί- 

νας. Τότε ὁ Βασίλειος ἔσωσε ἀληθινὰ τὴν ἐπαρχία του μὲ τὴν 

ἵδρυση τοῦ περιλάλητου πτωχοχκοµείου, τὸ ὁποῖο ὠνομάσθηκε 

πρὸς τιμήν του «Βασιλειὰς» καὶ ἀπέέη «Ἠ πόλις Ἡ καινή, τὸ 

τῆς εὐσεθείας ταμεῖον»] 

ϐ) Ὁ Γρηγόριος. 

ὍὉ Γρηγόριος, γυιὸς καὶ τοῦτος γονέων εὐσεθῶν, τοῦ Ώρη- 

Υορίου καὶ τῆς Νόννας, γεννήθηκε τὸ 929 στὴν ᾿Αριανζὸ τῆς 

Ἱαππαδοχίας, χοντὰ στὴν Ναζιανζὀ. ὍὉ πατέρας του, τιµιώ- 

τατος ὑπάλληλος, ὅταν οἱ ἄλλοι συνάδελφοί του μὲ χέρια φο- 
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θερώτερα ἀπὸ κχεῖνα τοῦ μυθολογούµενου ὁμηρικοῦ Ἡριάρεω 

κατάχλεθδαν τὰ δηµόσια χρήματα, αὐτὸς δὲν καταδέχθηχε οὔ- 

τε χατὰ µιάν, ἔστω, δραγµὴ ν᾿ αὐξήση τὴν περιουσίαν του, 

ἀλλὰ ἀργότερα ἔγινε Ἐπίσχοπος Ναζιανζοῦ. Ὁ νεαρὸς Τρη- 

Υόριος, μετὰ τὰ πρῶτα γράμματα στὰ σχολεῖα τῆς Ναζιαν- 

ζοῦ, ἐσπούδασε στὴν Καισάρεια, ὅπου γνωρίσθηχε μὲ τὸν 

Βασίλειο, καὶ ἔπειτα μετεχπαιδεύθηχε γιὰ 6 χρόνια στὴν ᾽Α- 

θήνα. Ἐδῶ τότε τόσο διακρίθηκε, ξένος αὐτός, «εἰς τὸ τῶν 

λόγων ἔδαφος», ὥστε οἳ ἄλλοι συσπουδαστές του τὸν ἔχλιπα- 

ροῦσαν συνεχῶς νὰ τοὺς παραδἰδη µαθήµατα. Μετὰ τὴ µε- 

τεχπαίδευσή του, ἐγύρισε στὴ Ναξιανζό. Ἐκχεῖ ἐθαφτίσθηκε 

καΐ, ὕστερα ἀπὸ λίγον καιρὀ, ἀποσύρθηχε στὴν ἔρημο τοῦ 

Ἠόντου, ὅπου ἤδη ἐμόναζε καὶ ὁ Βασίλειος. 

Γυιὸς ὅμως στὸ ἔπαχρο φιλόστοργος καὶ πειθαρχιχός, ὑπα- 

κούει στὶς θερμὲς παρακλήσεις τοῦ πατἐρα του καὶ ἐπιστρέ- 

φει στὴ Ναζιανζὀ. 'Ἠδῶ, παρὰ τὴ θἐλησή του, χειροτονεῖται 

Ἡρεσθύτερος ἀργότερα ἔγινε ἀπὸ τὸ Βασίλειο Ἐπίσχοπος 

Σασίμων, πολίχνης ὁλότελα ἄσημης. Ὁ Βασίλειος ἔλεγε: 

«Στὸν ἀδελφὸ Γρηγόριο ἐπιθυμοῦσα θέδαια νὰ δοθῇ ἐχκλη- 

σία ἀνάλογη μὲ τὴ φύση του. Ἐπειδὴ ὅμως τώρα τοῦτο ἦταν 

ἀδύνατο, ἃς εἶναι τῶν Σασίµων ᾿Ἠπίσκοπος, χωρὶς νὰ µεγα- 

λύνεται ἀπὸ τὸν τόπο, ἀλλὰ αὐτὸς ἂς µεγαλύνη τὸν μικρὸν 

τόπο μὲ τὴν προσωπικὴ ἠθικὴ ἀχτινοθολία του᾽ διότι πραγµα- 

τικὰ χαρακτηριστικὸ τοῦ σπουδαίου ἀνθρώπου εἶναι ὄχι μό- 

νον στὰ μεγάλα ἐπαρκὴς νὰ ἀποδειχνύεται, ἀλλὰ καὶ τὰ µι- 

πρὰ σὲ μεγάλα νὰ µεταθάλλῃη μὲ τὸ πνευματιχὸ καὶ ἠθικό 

του ἀνάστημα». Ὁ Γρηγόριος φεύγει ξανὰ στὴν ἔρημο, ἀλλὰ 

χαὶ πάλι ἀπὸ κεῖ ἐπανέρχεται ὑπαχούοντας ἐκ νέου στὶς ἔν- 

τονες παρακλήσεις τοῦ γηραλεώτατου πατέρα του, τοῦ ὁποίου 

ἀπέμεινε «ἡ μόνη τοῦ γήρατος παρηγορἰα», ἕως ὅτου ὁ θά- 
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νατος ἐσχέπασε τὰ μάτια τοῦ εὐσεθοῦς ἐχείνου ὑπέργηρου 
πληρικοῦ. 

Μετὰ τὸ θάνατο τοῦ ἀρειονόφρονα αὐτοχράτορα Οὐάλη χα- 
λεῖται στὴν Κωνσταντινούπολη, γιὰ νὰ χηρύξη ἐκεῖ τὰ ὀρθό- 

δοξα δόγµατα. Καὶ στὸ ναὸ τῆς Αγίας ᾿Αναστασίας, στὴ δα- 

σιλίδα τῶν πόλεων, ἐχφωνεῖ τοὺς περίφηµους λόγους του γιὰ 

τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ, ἕνεκα τῶν ὁποίων ἄλλωστε καὶ Θεο- 

λόγος δικαιολογημένα ἐπωνομάσθηχε. Σὲ λίγο, τὸ 980, γί- 

νεται πατριάρχης ζωνσταντινουπόλεως, ἀλλὰ συναισθανόµε- 

νος ὅτι δὲν κατεῖχε σὲ µεγάλο θαθμὸ προσόντα διοικητικά, 

παραιτήθηκε οἰκειοθελῶς, ἀφοῦ πρωτύτερα ἀπογχαιρέτησε 

Κλῆρο καὶ Λαὸ μὲ τὸν πολύκροτιο Συντακτήριον 

λόγο του, λέγοντας μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς θαυμαστά: 

«Αν σὲ χάτι ἐγὼ εἶμαι αἴτιος διαμάχης, δὲν εἶμαι ἀνώτερος 
ἀπὸ τὸν προφήτη ]ωνᾶ. Ρῖξτε µε στὴ θάλασσα καὶ θὰ κοπά- 

ση μεταξύ σας ἡ θύελλα τῶν ταραχῶν προτιμῶ, μολονότι εἷ- 

μαι ἀθφος, νὰ πάθω ὁμτιδήποτε θελήσετε γιὰ τὴν ἐξασφά- 

λιση τῆς σύμπνοιάς σας ἁπ᾿ τὸν πατριαρχικὸ θρόνο ἐξῶστε 

με µόνο τὴν ἀλήθεια ἀγαπῆστε' οὔτε ἄλλωστε ἀνέδηχα σὲ 

τοῦτον τὸν θρόνο μὲ χαρά καὶ τώρα θεληματικὰ ἀποσύρο- 
μαι». 

Ἡ διαγωγἡ ἐχείνη τοῦ Γρηγορίου στέχεται διαρκῶς φω- 

τεινὸ δίδαγμα σ᾿ ὅσους ὄντως θέλουν ὑπὲρ ὑψηλῶν ἐπιδιώ- 

ξεων νὰ ἐξασφαλίσουν μόνιμη τὴν ἑνότητα καὶ τὴν ὁμόνοια 

τοῦ συνόλου. Καὶ φεύγει ὁ ἀξιολάτρευτης μετριοφροσύνης 

Ἱεράρχης ἀπὸ τὴ Βασιλεύουσα καὶ ἔρχεται στὴν ἄσημη ᾿Α- 

ριανξό, ὅπου σὲ λίγα χρόνια πεθαίνει. "Άφησε ὁλόχληρη τὴν 
περιουσία του στὴν Εκκλησία τῆς Ναζιανζοῦ γιὰ τὴν ἐξυ- 

πηρέτηση τῶν πολλαπλῶν πικρῶν ἄναγκῶν τῶν πενοµένων 
καὶ τῶν ἀναξιοπαθούντων. 
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Υ) Ὁ Χρυσόστομος. 

Ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος γεννήθηκε τὸ 946 στὴν ᾿Αν- 
τιόχεια τῆς Συρίας. Ὁ πατέρας του ἀγώτερος στὴ Συρία ᾱ- 

ξιωματοῦχος ἐπέθανε λίγους μῆνες μετὰ τὴ γέννηση τοῦ 

παιδιοῦ του. Τὴν ἀνατροφὴ τοῦ Ἰωάννου ἀνέλαθε μὲ ἄκα- 

τάθλητο φυχικὸ σθένος ἡ μόλις εἰκοσάχρονη μητέρα του ᾿Αν- 
θοῦσα, ποὺ χάριν τῆς ὀρθῆς ἀγωγῆς καὶ σταδιοδρομίας τοῦ 

παιδιοῦ της ἐθυσίωσε νεότητα καὶ ὠραιότητα χαὶ κάθε ἄλλη 

ἀπόλαυση καὶ χαρὰ τῆς ζωῆς της. Γιὰ τὴν ἀρετή τῆς ὁ ἔπι- 

φανὴς ρητοροδιδάσκαλος εἰδωλολάτρης Λιθάνιος, διδάσκαλος 

ἔπειτα καὶ τοῦ Χρυσοστόμου, ἀνέχραξε κάποτε μὲ ἀνυπόχρι- 

το θαυμασμό: «Βαθαί, ὁποῖαι λαμπραὶ γυναῖχες ὑπάρχουσιν 

ἐν τῷ κόσμῳ τῶν Χριστιανῶν»! Ὁ Ἰωάννης, ἐπιθυμώντας νὰ 

ἐπιδοθῇ στὸ νομιχὸ στάδιον, διδάχθηκε στὴν ᾽᾿Αντιόχεια, λαµ- 

πρότατο τότε Χέντρο σπουδῶν, φιλοσοφία καὶ ρητορικὴ ἀπὸ 

τὸν Λιθάνιο. ΙΚαὶ ὃ Λιδάνιος, ὅταν χάποτε ἐρωτήθηχε ποιὸν 

θὰ ἄφηνε διάδοχό του, ἀδίσταχτα ἀποχρίθηκε: «Τὸν Ιωάννη 

προφανῶς, ἂν δὲν τὸν εἶχαν ἁποσπάσει μὲ τὸ ἑλκυστιχό τους 

δίχτυ στὴν παράταξή τους οἱ Ἀριστιαγοί»! ( «εἰ μὴ Χριστια- 

γοὶ ἐσύλησαν»). 

Μετὰ τὸ πέρας τῶν σπουδῶν του, ἀσκεῖ γιὰ λίγο τὸ ἐ- 

πάγγελµα τοῦ δικηγόρου στὴν ᾿Αντιόχεια, ὅπου θαυμάζεται 

γιὰ τὴ χειμαρρώδη τῶν λόγων του πειστιχότητα. ᾿Αλλά, ἔ- 

πειδη καὶ τότε τὸ δικηγορικὸ ἐπάγγελμα ὑπέθαλπε τὰ ἠθι- 

κἀὰ νοσήματα τῆς Χοιγωνίας, χωρὶς ὄχι νὰ τὰ θεραπεύη ἀλλὰ 

οὔτε κἂν νὰ τὰ µετριάζη, χαθὼς ὤφειλε, γι αὐτὸ ἐγκατέλει- 

φε ὁριστικὰ τὸ τόσο προσοδοφόρο ἐκεῖνο ἐπάγγελμα καὶ ᾱ- 

πὸ τὴν ἄσίγαστη δίφα πρὸς τὴν ἀλήθεια ἐφοίτησε στὴ Θεο- 

λογιχὴ Σχολὴ τῆς ᾽Αντιοχείας, ὅπου κατ’ ἐξοχὴν ἐπηρεάσθη- 
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χε ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς διδασχάλους Καρτέριον καὶ Διόδω- 

ρον καὶ τὸν Ἐπίσχοπο ᾿Αντιοχείας Μελέτιο. Τότε εἰσέδυσε 

θαθύτερα στὸ χριστιανικὸ πνεῦμα χαὶ τὸ 910 δέχεται τὸ 6ά- 

πτισµα. ᾿Ασκητεύει στὴν ἀρχὴ στὸ σπίτι του Ἱ Χρόνια χαὶ 

«ἔπειτα σὲ θουγὰ χαὶ σὲ σπηλιές, ἕως ὅτου, μὲ χλονισμένη τε- 

λικὰ τὴν ὑγεία του, ἕγεχα τῆς μεγάλης σχληραγωγίας, ἔπα- 

νέρχεται στὴν ᾿Αντιόχεια, ὅπου χειροτονεῖται Διάκονος καὶ 

ἔπειτα Ἡρεσθύτερος. 

Ἐπὶ 11 ὁλόκληρα χρόνια ἡ ἀναξιοπαθοῦσα φτωχολογιὰ 

τῆς ᾽Αντιοχείας τὴν ἐποχὴν ἐχείνη κινεῖ θερµότατο τὸ ἔνδια- 

φέρον του. Καὶ μὲ τὴν ἀνυπέρθλητη εὐγλωττία τῶν κηρυγιά- 

των του συγκεντρώνει μέγα πλῆθος εὐλαθῶν ἀχροατῶν στοὺς 

ναοὺς τῆς πολυάνθρωπης ἐχείνης πόλης. Ἡ φήμη του γιὰ 

τὴν ἀκτινοθόλο ἀρετή του, τὴν ὑψηλή του μόρφωση καὶ τὴν 

ἀπαράμιλλη ρητορική του δεινότητα, γοργὰ πέρασε τὰ σύνο- 

ρα τῆς πατρίδας του καὶ ἔφτασε στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅ- 

που ὁ λαὸς γιὰ τὴν χενὴ τότε θέση τοῦ Πατριάρχη πρὸς τὸν 

Χρυσόστομον ἀποθλέπει ὡς διάδοχον, ἐπειδὴ μὲ ἀπόλυτη εὖ- 

θυχρισία τὸν θεωρεῖ «ἐπιστήμονα τῆς ἱερωσύνης»! “Ὁ τότε 

πανίσχυρος πρωθυπουργὸς τοῦ αὐτοχράτορα ᾿Αρκάδιου, ὁ Εὺ- 

τρόπιος, ὃ ὁποῖος ἐγγώριζε καλὰ τὸ ὄψος τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς 

παιδείας τοῦ χληρικοῦ τούτου, φροντίζει δραστήρια νὰ ἔρθηῃ 

χρυφὰ ὁ Ἰωάννης ἀπὸ τήν ᾿Αντιόχεια στὴν πρωτεύουσα᾽ χαὶ 

ἔτσι κατὰ Φεθρουάριο τοῦ 998 ὁ Χρυσόστομος χειροτονεῖται 

Πατριάρχης. 

Μόλις ὁ Χρυσόστομος ἀγέλαθδε τὸ θρόνο, ἔντονα ἀγωνίσθη- 

κε γιὰ τὴν ἠθικὴ ἐξυγίανση τῆς Ῥκχκλησίας. Λαμβάνει αὖ- 

στηρὰ µέτρα ἐναντίον τῶν κοιλιοδούλων ἐκείνων κληρικῶν, 

ποὺ ἐπλουτοῦσαν ἀπὸ τὴν ἱερωσύνη καὶ ἀναξιοπρεπῶς ἐξοῦ- 

σαν θίο χολάκων καὶ παρασίτων. Διατάσσει ἐπίσης αὐστηρὲς 
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οἴκονομίες στὶς δαπάνες τοῦ Πατριαρχείου, ὥστε ἀπὸ μιὰν τέ- 

τοιαν ἐξοικονόμηση χρημάτων νὰ κτισθοῦν περισσότερα Υο- 

σοκομεῖα καὶ εὐαγῆ ἱδρύματα. Καὶ γενικὰ ἀσχεῖ στὸ ἔπαχρο 

τὴ φιλανθρωπιχὴ δράση του, γιὰ τὴν ὁποία 600 περίπου χρό- 

για ἀργότερα ὁ πολὺς Φώτιος μᾶς δίνει τὴν ὡραιότατη ἐχεί- 

γην εἰκόνα στὴν περἰφηµή του «Μυριόθιθλο»: 

«Αλλος αὐτὸν ἕλκει θοηθὸν ἐπικαλούμενος, ἄλλος καλεῖ 

τοῦτον συνήγορον δικαζόμενος ἄλλος πεινῶν ὑπὲρ τροφῆς ἵ- 
χετεύει, γυμνὸς ὑπὲρ ἐγδύματος ἄλλος πενθῶν πρὸς παρηγο- 

ρίαν αὐτοῦ δέεται ἕτερος θοᾷ ἀπολυθῆναι δεσμῶν' ἄλλος ἕλ- 

χει αὐτὸν πρὸς ἐπίσκεφιν νοσούντων ξένος αἶτεῖ καταφύγιον᾽ 

ἄλλος ἐπόπτην καὶ συμφιλιωτὴν τῶν κατ οἶκον διχονοιῶν 

προσκαλεῖ οὐδὲ δοῦλος καταφεύγει πρὸς ἄλλον εἰμὴ πρὸς 

Χρυσόστομον σχληροῦ δεσπότου Αλοφυρόμενος πικρὰν ἀγανά- 

κτησιν. Φυλακίζεταί τις; καὶ εὐθὺς συνήγορος ἀποθδαίνει. 

Πεῖνα ἐνοχλεῖ; καὶ τροφεὺς ἐκ συγηγόρου γίνεται{ Νοσεῖ τις; 

καὶ εἰς ἰατρὸν ὁ τροφεὺς µεταθάλλεται εἰς πἐνθη τις περιπί- 

τει; καὶ εὐθὺς ὁ Χρυσόστομος παρηγορία εἰς τοῦτον φανε- 

ροῦται». 

᾽Αλλὰ τὰ ἐξυγιαντικὰ µέτρα τοῦ Χρυσοστόμου μοιραῖα ἕ- 
γέννησαν σφοδροτάτη τὴν ἀντίδραση ἐκ µέρους τῶν ἀπ᾿ αὐτὰ 

θιγοµένων κληρικῶν ὅλων τῶν θαθµίδων, καθὼς καὶ ἐχ µέ- 

ρους μερικῶν γυναικῶν ἀξιωματούχων τῆς Αὐλῆς, τῶν ὁποί- 

ων τὸν ἄσεμνο δίο μὲ δριμύτητα ὁ Χρυσόστομος εἶχεν ἐλέγ- 

ἔει. "Όλος ἐκεῖγος ὁ χύχλος τῶν φαύλων κατώρθωσε τελικὰ 

γὰ παρασύρη ἐναντίον του καὶ τὴν ἐπιπόλαια αὐτοκράτειρα 

Ἠθδοξία. Καὶ ὁ Πατριάρχης ἐξορίζεται. ὍὉ λαὸς ὅμως τῆς 

Πόλης εἶναι μὲ τὸ µέρος του᾽ ἐπαναστατεῖ καὶ τότε μὲ τρόμο 
ἡ Εὐδοξία συγκατατίθεται στὴν ἐπάνοδό του, ἐξ αἰτίας καὶ 

γὸς φοθεροῦ σεισμοῦ, ποὺ ἔγινε τὴν ἡμέραν ἐχείνη. Μετὰ 
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δίμηνο ὡστόσο οἱ ἀδυσώπητοι ἐχθροὶ τοῦ Χρυσοστόμου ρᾷδι- 

ουργοῦν καὶ πάλιν ἐναντίον του καὶ ἐπιτυγχάνουν τώρα τὴν ὁ- 

ριστική του. ἐχθρόνιση καὶ τὴν ἐξορία του εἷς «ἐρηµότατον χω- 

ρἷον τοῦ Πόντου, τὴν Κουχουσὀν». 
Καὶ ἰδού, λίγες ὧρες πρὶν ἀπ᾿ τὴν ἐξορία του, ἀτενίζοντας 

ὁ Χρυσόστομος τὴ θάλασσα καὶ ἐπιδεικνύοντας τὸ ἄτρομο 

πνεῦμα τῆς ἀκλόνητης καὶ φλογερῆς πρὸς τὸν Χριστὸ πί- 

στης ἀλλὰ καὶ τῆς ἀλύγιστής του ἀπόφασης Υιὰ αὐτοθυσία 

ἀναφωνεῖ: «Πολλὰ τὰ κύματα καὶ χαλεπὸν τὸ κλυδώνιο' 

ἀλλ᾽ οὗ δεδοίκαµεν, μὴ χαταποντισθῶμεν ἐπὶ γὰρ πέτρας ἕ- 

στήκαμεν᾽ µαινέσθω ἡ θάλασσα’ πέτραν διαλῦσαι οὗ δύναται’ 

ἐγειρέσθω τὰ χύµατα, τοῦ Ἰησοῦ τὸ πλοῖον χαταποντίσαι 

οὐκ ἰσχύει. Τί δεδοίκαµεν; εἶπέ µοι. Τὸν θάνατον; ᾿Εμοὶ τὸ 

ζῆν Χριστός ἐστι καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. Οὐ πενίαν δέξοι- 

κα, οὗ πλοῦτον ἐπιθυμῶ, οὐ θάνατον φοθοῦμαι, οὗ ζῆσαι εὔ- 

χοµαι, εἰμὴ χάριν τῆς προχοπῆς τοῦ ποιμνίου μου»ὶ 

Ὅταν ἐθάδιζε ἀπὸ τὴ Νίκαια πρὸς τὴν Κουκουσόν, ὁ ᾱ- 

γνὸς λαὸς τοῦ ἐπεφύλασσε στὸ δρόµο του συνεχῶς θερµότατη 

ὑποδοχή, ἀλλὰ ὃ ᾿Ἐπίσχοπος Καισαρείας Φαρέτριος, ἐπὶ χε- 

φαλῆς πλήθους Φανατισμένων καὶ ἀμαθῶν μοναχῶν, ἀπε'λεῖ 

τὴ ζωή του. Καὶ τότε ἀχριθῶς ἔγραψε σὲ μιὰν ἀπ᾿ τὶς ἔπιστο- 

λές του τὴν τραγικῆς ἐντυπωσιακότητος φράση ἐχείνη: «Οὐ- 

δὲν ἄλλο δέδοικα εἶμὴ τοὺς ἐπισκόπους, πλὴν ὀλίγων»! ᾿Αλ- 

λὰ οἱ ἄσπονδοι ἐχθροί του μὲ δραστήριες πανουργίες τους χα- 

τώρθωσαν νὰ µεταφερθῇ καὶ πάλιν ἀπὸ τὴν Ἐουχουσὸ σὲ τό- 

πο «παντἐρηµον τῶν Τζάννων πλησίον τῆς ως θαλάσ- 

ση ὁ μεγάλος χατατρεγµένος. 

"Όμως τὸ «ἀραχνῶδες σωµάτιον» τοῦ σεπτοῦ ᾿Ἐξόριστου, ἔ- 

πειτα ἀπὸ τόσα δεινοπαθήµατα, δὲν κατώρθωσε πιὰ νὰ ἀνθέ- 

ἔῃ σὲ νέες ταλαιπωρίες καὶ, μετὰ τρίµηνη ἐξοντωτικὴ ὅδοι- 
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πορία, τὴν φυχὴν ἀφῆκε στὰ Ἱόμανα τοῦ Πόντου τὴν 14η 
Ῥεπτεμθρίου τοῦ 407 μ.Χ. “Ὁ θάνατος τοῦ Χρυσοστόμου, ἐ- 

πικυρώνοντας µεγαλοπρεπέστατα τὴ φράση τοῦ Σοφόχλειου 

Αἴαντα «Ἠ χαλῶς ζῆν ἢ χαλῶς τεθυηχκέναι ἄνδρα χρὴ τὸν 

εὐγενῆ», ἀποδειχγύει σαφέστατα πόσο ἡ ἀχριθὴς ἐπιτέλεση 

τοῦ καθήκοντος καὶ ἡ ἠθικὴ ἄκαμφία γίνεται συχνότατα ὁ 

δρόμος τοῦ Γολγοθᾶ γιὰ τὶς ἀληθινὰ ἐνάρετες χαὶ ἀπροσχύ- 

γητες φυχές! 

Ὦ) Η ΦΙΔΟΔΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ 

ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ. 

α. Τοῦ Βασιλείου. 

Μέγα ἐγδιαφέρον ἔδειξεν ὁ Βασίλειος γιὰ τὴν ἠθικὴ δια- 

παιδαγώγηση τῆς Νεολαίας μὲ θάση ὄχι μόνον τὴ Βίθλο ἆλ- 

λὰ καὶ τοὺς ὀνομαστοὺς "Ἓλληνες Συγγραφεῖς. Ιζατὰ τὸν Ἴε- 

ράρχη ΙΚαισαρείας, τὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ Γράμματα ἔχουν ᾱ- 

ξία προπαιδευτική, ἐπειδὴ συντελοῦν στὴν πληρέστερη κατα- 

γόηση τῆς Αγίας Τραφῆς χαὶ προετοιμάζουν τοὺς ἀνθρώ- 

πους γιὰ τὴ μέλλουσα ζωή! ᾽Αλλ' ἀπ τὸν ἀρχαιοελληνικὸ 

θησαυρὀ, συνιστᾷ ὁ Βασίλειος, ὀφείλουμε νὰ μελετᾶμε προσε- 

Ἀτικὰ μόνον ὅσα σαφῶς διδάσκουν τὴν ᾿Αρετὴ καὶ ὄχι ὅσα 

εὐτράπελα καὶ σκαγδαλοθηριχἀ, λίαν ἐπικίνδυνα στὴ διάπλα- 

ση καλοῦ χαρακτῆρα τῆς Ἀεολαίας, περιλαμθάνονται σὲ µερι- 

κὰ ἀπ᾿ τὰ ἔργα τῶν Κλασσικῶν. 

Ἡ πραγματεία ἐκείνη τοῦ Βασιλείου ἐπ οσα Πρὸς 

τοὺς νέους ὅπως ἂν ἐξ ἑλληνικῶν 

ὠφελοῖντο λόγων», δηλαδη πῶς εἶναι δυνατὸ νὰ 

ὠφεληθοῦν οἳ Νέοι ἅπ᾿ τὰ ἀρχαιοελληνικὰ λογοτεχνήματα. 
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Καὶ λέει ὁ Βασίλειος τὰ ἑξῆς παραστατικά, μεταφρασμένα 

στὴ νεοελληνική: «Όπως στὰ διάφορα ἄνθη ἡ ἀπόλαυση 

φθάνει µέχρι τοῦ χρώματος ἢ τῆς εὐωδίας, ἐνῷ οἵ μέλισσες, 

ὡς γνωστόν, ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ ἀπομυζοῦν καὶ μέλι ἀπὸ 

αὗτά, ἔτσι καὶ ἐδῶ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νὰ ἀποχομίζουν ὦ- 

φέλεια γιὰ τὴν φυχή τους οἳ Νέοι, ὅσοι δὲν ἐπιδιώκουν ἀπὸ 

τέτοιους λόγους µόνον τὴν ἐχφραστικὴ χάρη, γλυκύτητα καὶ 

μεγαλοπρέπεια, ἀλλὰ προσπαθοῦν νὰ ἀποταμιεύσουν γιὰ τὸ 

πνεῦμα τους χυρίως τὴν ἀρετή. Ἡρέπει λοιπὸν καὶ οἳ Νέοι 

ν᾿ ἀπομιμηθοῦν τὴν εἰκόνα τῶν μελισσῶν, Υιατὶ καὶ χεῖνες 

οὔτε σ᾿ ὅλα τὰ ἄνθη παρομοίως ἐπικάθηνται οὔτε θέδαια, σ᾿ 

ὅσα πετάξουν, προσπαθοῦν Υ ἀπομυζήσουν ὅλο τους τὸ χυμό, 

ἀλλά, ἀφοῦ λάθουν µόνον τὸν χυμὸν ἐκεῖνον τὸν κατάλληλο 

χιὰ τὴν ἐργασία τους, ἐγκαταλείπουν τὸν ὑπόλοιπον. Ὅπως 

ἀκριθῶς ἀποκόπτουμε τὸ ἄνθος τῆς τριανταφυλλιᾶς καὶ ἄπο- 

φεύγουμε τὰ ἀγχάθια του, ἔτσι καὶ ἀπ᾿ τὰ ἀργαιοελληνικὰ 

συγγράµµατα, ἀφοῦ καρπωθοῦμε τὰ χρήσιμα σ᾿ ἐμᾶς κεφά- 

λαια, ἔχουμε χρέος νὰ προφυλαχθοῦμε ἀπ᾿ τὰ θλαθερά. 0- 

φείλουµε νὰ ἐγεργήσουμε, ὅπως εἶχεν ἐνεργήσει ὃ Ὀδυσσέας, 

ὃ ὁποῖος, κατὰ τὸν ὁμηρικὸ µῦθο, ἔφραξε μὲ κερὶ τ αὐτιὰ 

τῶν συντρόφων του, γιὰ ν ἀποφύγηῃ ὁριστικὰ τὴν ἄκρως γιὰ 

χεῖνον καὶ γιὰ χείνους ἐπικίνδυνη μεθυστικὴ µελῳδία τῶν 

γοητευτικῶν ἀνθρωποφάγων Σειρήνων». 

Συνιστᾷ δηλαδὴ ὃ συνετὸς Ἱεράρχης τῆς Καισάρειας, ὃ 

προικισμένος μὲ ἀφευδὲς ἦθος καὶ εὐπροσήγορο στόμα, ὅταν 

οἳ Νέοι, μελετώντας τὰ ἀρχαιοελληνικὰ συγγράμματα διεξ- 

έρχωνται πράξεις μεγάλων ἀγδρῶν, νὰ ζηλεύουν τοὺς ἄν- 

δρες ἐκείνους καὶ νὰ ἐπιδιώχουν νὰ Ὑΐνουν ὅμοιοί τους ἄπε- 

ναντίας, ὅταν διαθάζουν πράξεις μοχθηβρὲς ἀχρείων ἀνθρώ- 

πων, χρέος ἔχουν Υ᾿ ἀποφεύγουν αὐτὲς μὲ Χάθε τρόπο καὶ 
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μὲ τ αὐτιά τους ὁλόχλειστα. Καὶ προσθέτει: «ἡ γὰρ συνή- 
θεια εἰς τοὺς φαύλους λόγους εὑρεῖα λεωφόρος γίγνεται πρὸς 

τὰς φαύλας πράξεις». Τὸ ἠθικοδιδαχτιχὸ τοῦτο ἔργο τοῦ Βα- 

σιλείου ἀπὸ τὸ 1469 µέχρι σήµερα ἀριθμεῖ πλεῖστες ἀξιόλο- 

γες ἐχδόσεις, ξένες καὶ ἑλληνικές, καὶ εἶναι λόγος πολὺ προ- 

τιµότερος ἀπὸ τὸ λόγο τοῦ φευδοϊσοκχράτους «Πρὸς Δημόνι- 

ον», καθὼς πολὺ εὔστοχα ὑπεστήριξε καὶ ὁ ἐπιφανὴς Τερµα- 

νὸς φιλόλογος Ώτεταρ. 
'Ὁ Βασίλειος εἶναι ἝἛλληνας Ἀριστιανός, ὁ ὁποῖος ἄφω- 

µοίωσε λαμπρὰ χάθε τι τὸ ἑλληνικό, ποὺ συμφωνεῖ πρὸς τὸ 

Χριστιανισμό’ καί, ἐνῷ ὁ Ἡλάτωνας ἀπαγορεύει στὴν ἰδανικὴ 

«Πολιτεία» του τὴ διδαχἠ τοῦ μεγαλύτερου ἝἛλληνα ποιητῆ, 

τοῦ Ομήρου, ἀπὸ φόξο, μήπως τυχὸν ὡρισμένες ὁμηριχὲς ᾱ- 

φηγήσεις ἐπιδράσουν δυσμενῶς στὸ χαρακτῆρα τῶν πολιτῶν 

τῆς οὐτοπικῆς, σὲ μεριχὰ σηµεῖα, Πολιτείας του, ὁ Βασίλειος, 

ἄνθρωπος φιλελεύθερης νοοτροπίας, καθόλου δὲν ἀπαγορεύει 

τὸ διάδασµα ὅλων γενικὰ τῶν Ἑλλήνων Ποιητῶν: «Μελετᾶτε 

νέου λέει «ὅλους τοὺς χλασσικοὺς συγγραφεῖς, παραμερίστε 

ὅμως ὅσα ἐδάφιά τους δὲν συμφωνοῦν πρὸς τὸ πνεῦμα τὸ Χρι- 

στιανικὀ». Δὲν ὀργίζεται, δὲν δυσανασχετεῖ, ἀλλὰ ἤρεμος καὶ 

γαλήνιος ἀποδιώκει κάθε τι τὸ ἐπιθλαθὲς καὶ ἀντικείμενο στη 

διδασκαλία τὴ χριστιανική. 

Καὶ ἀλλοῦ ὅμως μποροῦμε νὰ θαυμάσουμε τὴ ρητορική δει- 

γότητα τοῦ Βασιλείου, καὶ μάλιστα ὅταν ἑρμηνεύη τοὺς ὕαλ- 

μοὺς τοῦ μέγιστου Ἱσραηλίτη ποιητη, τοῦ ὀγομαστοῦ µονάρ- 

χη Δαυϊδ. Ὁ Δαυϊδ ἁμαρτάνει καὶ μετανοεῖ' ἀλλὰ ἡ µετά- 
γοια θαρύνει περισσότερο ἀπ τὰ ἁμαρτήματα) καὶ ὁ ἅμαρτω- 

λὸς ἄνθρωπος δρίσχει στοὺς φαλμοὺς παρηγορία, πηγἡ συγ- 

γνώμης, λουτρὸ λυτρωτιχό. Ὁ ἁμαρτωλὸς µετανοηµένος ἅπο- 

φεύγει τὴν τύρδη, ζητάει τὴν ἐρημιά. ᾿Απομονωμένος, γιὰ νὰ 
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ἐξασφαλίση τὴν ψυχική του γαλήνη, µεταρσιώνεται. "Ας ᾱ- 

κουσθῇ ἐδῶ μιὰ περικοπὴ ἀπ᾿ τὸ λόγο τοῦ Βασιλείου, τοῦ ἕ- 

ἔοχου ἑρμηνευτῆ τῶν φαλμῶν: ««βαλμὸς γαλήνη φυχῶν, 6ρα- 

θευτὴς εἰρήνης, τὸν θόρυδον καὶ τὴν τριχυµίαν καταστέλλων, 

φαλμὸς τῆς δοηθείας τῶν ἀγγέλων προσέλκυσις, ὅπλον ἐν φό- 

θοις νυχτεριγοῖς, ἀγάπαὺυσις τόπων Ἰἡμερησίων' νηπίοις πα- 

ρηγορίἰα, ταῖς γυναιξὶν ἁρμοδιώτατος στολισµός. Τὰς ἐρημίας 

οἰχίζει, τὰς ἀγορὰς σωφρονίζει, προοδευόντων αὔξησις, τ- 

λειουμένων στήριγμα, ἐκκλησίας φωνή. Οὗτος τὰς ἑορτὰς 

φαιδρύνει, οὗτος τὴν κατὰ θεὸν µετάνοιαν δημιουργεῖ. Ψαλ- 

μὸς καὶ ἐκ λιθίνης καρδίας δάκρυα προκαλεῖ. Ψαλμὸς τῶν 
Αγγέλων τὸ ἔργον, τὸ οὐράνιον πολίτευμα, τὸ θυμίαμα τὸ 

πνευματιχὀν». Κάθε μορφωμένος, ποὺ διαθάζει τὰ λόγια αὖ- 

τὰ τοῦ Βασιλείου, νομίζει ὅτι ἀχούει τὸν πλατωνιχὸν ὕμνο 

πρὸς τὸν ἰδανικὸν ἔρωτα, τὸν ὁποῖο πλέχει ὁ ᾱ- 

θρὸς ποιητὴς ᾿Αγάθων στὸ περιλάλητο «Ἀυμπόσιον», ἢ ἀκόμη 

ὅτι ἀχούει τὸ Χάλλιστο καὶ ἄπαράμιλλο πρὸς τὴν ἆ Υ ἆ - 

π η ἐγκώμιο τοῦ Παύλου στὴν Α΄ πρὸς Κορινθίους Ἔπι- 

στολή. 
1δοὺ γιὰ ἀντιπαραθολὴ τὰ δυὸ ἐκεῖνα κοσμοξάκουστα κεί- 

μενα κατὰ σειράν: «Ἔρως οἰχειότητος ἡμᾶς πληροῖ, πραό- 

τητα πορίζει, ἀγριότητα ἐξορίζει, φιλόδωρός ἐστιν εὐμενεί- 

ας, ... --- τρφῆς, ἁδρότητος, χλιδῆς, χαρίτων, ἵμέρου πό- 

θου πατήρ... ἓν πόνῳ, ἐν φόδῳ, ἐν λόγῳ χυθερνήτης, ἐπιθά- 

της, παραστάτης καὶ σωτὴρ ἄριστος ἡγεμὼν Κάλλιστος καὶ 

:. ἄριστος». --- «Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται ἡ ἀγάπη 

οὗ ζηλοῖ, οὐ περπερεύεται, οὗ φυσιοῦται, οὐχ ἀσχημονεῖ, οὐ 

ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ 

ἀληθείᾳ. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάν- 

τα ὑπομένει. Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐχπίπτει». Τέλος νά τί λέει 
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ὁ Βασίλειος καὶ περὶ τῆς µέθης: «μέθη αὐθαίρετος δαίµων, 

μέθη καχίας µήτηρ, ἀρετῆς ἐναντίωσις, τὸν γενναῖον δειλὸν 
ἀποδείχνυσι, τὸν σώφρονο, ἀσελγῆ' δικαιοσύνην οὐκ οἶδενι 

φρόγησιν χαταργεῖ. "Ὥσπερ γὰρ ὕδωρ πολέμιόν ἐστι πυρί, 

οὕτως ἀμετρία οἴνου νοῦν κατασθέννυσι». 

6. Τοῦ Γρηγορίου. 

Ἔξ ἄλλου ὁ Τρηγόριος ὁ Ναζιανζηνὸς εἶναι ἐκεῖνος, ὃ ὃ- 

ποῖος στοὺς ἠθιχούς του λόγους μᾶς ἔχει ἀναπτύξει τί εἶναι 

τῆς ἱερωσύνης τὸ λειτούργημα. Σ’ ἕναν ἀπ᾿ τοὺς λό- 

Ύους του ἐκείνους στιγµατίζει ὅσους προσέρχονται στὴν ἵερω- 

σύνη ὁλότελα ἀνέτοιμοι. Καὶ λέει τὰ ἑξῆς θαρυσήμαντα λό- 

για, μεταφρασμένα στὴ νεοελληνική: «Αἰσθάνομαι ντροπὴ ἐξ 

αἰτίας ἐχείνων, οἳ ὁποῖοι, μολονότι ἔχουν ἦθος πολὺ χειρό: 

τερο ἀπὸ τὸ πλῆθος, προσέρχονται ὡστόσο στὸ μυστήριο μὲ 

φυχἠ ἀχάθαρτη καὶ, προτοῦ γίνουν ἄξιοι, πλησιάζουν τὰ ἱερὰ 

καὶ διεκδικοῦν τὸ ἐκχκλησιαστικὸ θῆμα καὶ συνθλίδονται καὶ 
συνωθοῦνται γύρω ἀπ᾿ τὴν ᾽Ἁγία Τράπεζα, ἐπειδὴ τὴν ἵερω- 

σύνη δὲν τὴν πιστεύουν ὅτι εἶναι τύπος ἀρετῆς, ἀλλὰ δυστυ- 

χῶς τὴν θεωροῦν µόνον ἐπικερδὲς ἐπάγγελμα θιοποριστιχὀ... 

Πρέπει νὰ καθαρίσουµε πρῶτα τὸν ξαυτόν µας καὶ ἔπειτα τοὺς 

ἄλλους συνανθρώπους µας πρέπει νὰ μορφωθοῦμε πρῶτοι ἔ- 

μεῖς καὶ ἔπειτα νὰ µορφώσουμε τοὺς ἄλλους. Εἴμαστε ὑπο- 

χρεωµένοι πρῶτοι ἐμεῖς νὰ φωτισθοῦμε παὶ κατόπιν νὰ φω- 

τίσουµε τοὺς κοντινούς µας. ᾿Ὀφείλουμε πρῶτοι ἐμεῖς νὰ πλη: 

σιάσουµε στὸν Θξὸ χαὶ ἔπειτα νὰ ὁδηγήσουμε σ᾿ Αὐτὸν καὶ 

τοὺς ἄλλους. Ἔχουμε χρέος νὰ γίνουμε πρῶτοι ἐμεῖς ἅγιοι 

καὶ ὕστερα νὰ προσπαθήσουμε νὰ καταστήσουµε χαὶ τοὺς συ- 

ανθρώπους µας ἁγίους». 
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Ἐπίσης στὸ ποίημά του «πρὸς ἑαυτὸν χαὶ περὶ Ἐπισκό- 
πων» θέλοντας νὰ χαρακτηρίσῃ τοὺς Ἐπισχόπους ἐκχείνους, 

ποὺ ἔχουν µόνον ἐμφάνιση ᾿Ἐπισκόπου, στεροῦνται ὅμως πρά- 

γματι τῶν ἀπαιτουμένων σπουδαίων ποιμαντορικῶν προσὀν- 

των, παροµοιάζει αὐτοὺς εἰρωνικὰ μὲ χαλκώματα ἐπιχρυσω- 

μένα καὶ λέει: «Ἔπειτα χαλκὸς χρυσὸν ἠμφιεσμένος, πώ- 

γων, ἦθος κατηφές, φωνὴ θραχεῖα, πιστὸς προσποιητὀς, Υω- 

θρὸν θάδισµα, πάντα, πλὴν φρενός, σοφός». Γιὰ νὰ χαραχτη- 

ρίση ἐπίσης Ἐπισχόπους, ποὺ ἐξαγόρασαν τὸ ἀξίωμά τους μὲ 

ἀποκρουστιχκὴ δωροδοκία, δηλαδἡ μὲ τὴν ὀνομαζομένη στὴν 

Ἐκκλησιαστικὴ γλῶσσαα Σιμω ν ία, λέει: «Σίμων µά- 

γος χθές, σήμερον Πέτρος Σίμων! Φεῦ τοῦ τάχους! Φεῦ ἀντ 

ἀλώπεχκος λέων»! "Ὁμοίως ἀναφερόμενος σὲ ἐπισκόπους κα- 

χοῦ παρελθόντος τοὺς ἐρωτᾷ: «Χθὲς ἀχόμη δὲν εἶχες συνανα- 

στροφὲς μὲ θηλυπρεπεῖς χορευτές, δὲν ἐτραγουδοῦσες μὲ ᾱ- 

σεµνα λυγίσµατα τοῦ κορμιοῦ σου καὶ δὲν ἐχαμάρωνες γιὰ τὰ 

µεθύσια σου; Καὶ τώρα ἐσὺ παρουσιάζεσαι σωφρονιστῆς παρ- 

θένων καὶ συζύγων;». 

Τέλος καυτηριάζοντας Ἐπισχόπους, πού, ἀναλόγως τῶν 

περιστάσεων, µεταθάλλουν συχνὰ φρόνημα καὶ ἀπὸ Χαιροσχο- 

πισμὸ καὶ προσωπικὰ συμφεροντίδια χολαχεύουν τοὺς ἑχά- 

στοτε ἰσχυροὺς καὶ πλουσίους, γράφει: «Δύστην ἀπευχτὰ τοῦ 

θίου χυθεύµατα, τὴν πίστιν ἐπαμφοτερίζοντες, φοθούμενοι οὐ- 

χὶ τοὺς νόµους τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰς ἑκάστοτε ἐπικρατούσας 

πονηρὰς ἐξουσίας, παλιρροοῦντες εἰς τοὺς λόγους, ὥσπερ τῶν 

κλάδων τὰ λυγίσµατα, Χόλαχες χαὶ θωπευταὶ ἰσχυρῶν γυ- 

ναίων, τερπνὰ δηλητήρια πρὸς τοὺς ἀνισχύρους λύκοι ἅρπα- 

Χτικώτατοι, ἐγώπιον ὅμως τῶν ἰσχυρῶν Ίμερα καὶ ἄκαχα ἀρ- 

νία καὶ χύνες λείχοντες καὶ περισαίἰνοντες»] 
᾽Αλλὰ καὶ τὸν ἀχράτητο ἡδονισμὸ πρὸς χακολογίαν τῶν 
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πάντων καὶ τὴν ἔλλειψη κάθε εὐθυκρισίας γιὰ τὸ δίκαιο χα- 

ρακτηρισμὸ τῶν συνανθρώπων µας παραστατικώτατα ζωγρα- 

φίζει ὁ ἅγιος Πατὴρ μὲ τὶς ἑξῆς φράσεις ἀποδοσμένες στὴ 

νεοελληνικὴ γλῶσσα: «Όλοι εἴμαστε εὐσεθεῖς µ ἕναν μόνον 
τρόπο, μὲ τὸ νὰ χαταλογίζουµε δηλαδὴ στοὺς ἄλλους ἀσέ- 

θεια... Ἐξετάζουμε τῶν ἄλλων τὰ ἁμαρτήματα, ὄχι γιὰ νὰ 

θρηνήσουµε γιὰ τὴ διἀπραξή τους, ἀλλὰ γιὰ νὰ ὀνειδίσουμε 

τοὺς παρεκτρεπόµενους, ὄχι γιὰ νὰ τὰ θεραπεύσουµε, ἀλλὰ 

γιὰ νὰ, ἐπιπλήξουμε τοὺς δρᾶστες χαὶ γιὰ νὰ ἔχουμε τῶν ἄλ- 

λων τὰ ὀλισθήματα καὶ ἑλαττώματα σὰν ἀπολογία τῆς δικῆς 

µας κακοήθειας. Ἐπὶ πλέον ἐνάρετους καὶ ἀχρείους δὲν χα- 

ρακτηρίζουµε ἀπὸ τὴν ἀληθινή τους διαγωγή, ἀλλ᾽ ἀπὸ τὴ 

συμπάθεια ἢ τὴν ἀντιπάθεια ποὺ αἰσθανόμαστε ἀπέναντί τους, 

ἀνάλογα μὲ τὰ στενά µας προσωπιχὰ συμφέροντα καὶ ὅσα 

σήµερα ἐξυμνοῦμε, αὔριο τὰ στιγματίζουµε΄ καὶ ἀντίθετα' ὅ- 
σα Ὑχτὲς ἔντονα ἐφέγαμε, σήµερα ἐπαινετιχώτατα γι αὐτὰ 

μιλοῦμε. Τίποτα δὲν εἶναι τόσο εὐχάριστο στοὺς µιχρόψυ- 

χους ἀνθρώπους, ὅσο τὸ νὰ διαλαλοῦν τῶν ἄλλων τὶς ἀξιο- 

χατάχριτες πράξεις, καὶ μάλιστα ἂν συμθαίνη νὰ παραχινοῦν- 

ται σὲ τέτοια διαλαλητὰ ἀπὸ φθόνο ἢ μῖσος. Καὶ ἐξ αἴτίας 

μιᾶς τέτοιας Υοοτροπίας συνήθως πλαστογραφεῖται καὶ κιβδη- 

λεύεται ἡ ἀλήθεια... Ὁ γνώριµός σου ἦταν χτὲς εὐσεθὴς 

καὶ πῶς σήµερα ἀσεθὴς χατάντησε, χωρὶς τίποτε νὰ προσθέ- 

ση, χωρὶς τίποτα Υ ἀφαιρέσῃ ἀπ᾿ τὸ χαραχκτῆρα του οὔτε μὲ 

λόγο οὔτε μὲ ἔργο; ᾽Αλλὰ καὶ ὁ χθεσινὸς φαῦλος σήµερα ἐνά- 

ρετος καὶ παρθένος Ἰωσὴφ ἐκ µέρους σου παρουσιάζεται. ζαἱ 

σήµερα Καϊάφας ἢ προδότης Ἰούδας ἐμφανίζεται ὃ χτὲς ἀπὸ 

σένα διαλαλούµενος ὡς προφήτης Ἠλίας ἢ ὡς Ἰωάννης ὁ Ῥα- 

πτιστής»! 
᾽Αλλὰ καὶ τῆς ἑνότητας χαὶ τῆς ὀμόνοιας καὶ τῆς εἰρήνης 
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ἄριστος ὑμνφδὸς ἀποθαίνει ὁ Θεολόγος πατήρ. Στὸν 6’ «Εἰ- 

ῥηνιχόν» του λ.χ. ἀρχίζει ὡς ἑξῆς: «Βἰρήνη φίλη, τὸ γλυκὺ 

καὶ πρᾶγμα χαὶ ὄνομα... Τί τοῦ ἡμετέρου λόγου τὸ κάλλι- 

στον; ἡ εἰρήνη, προσθήσω δὲ ὅτι ἐστὶν καὶ τὸ ὠφελιμώτερον' 

τί δὲ τὸ αἴσχιστον καὶ τὸ θλαθερώτερον; Ἡ διχόνοια... Τά- 

ξις τὸ πᾶν συνεστήσατο, τάξις συγκροτεῖ καὶ τὰ ἐπουράνια 

καὶ τὰ ἐπίγεια. Συνδέει μὲν ἡ τάξις, παραλύει δὲ ἡ ἅτα- 

ξία...». 

γ. Τοῦ Χρυσοστόμου. 

Τὸν Χρυσόστομο ὅταν ἐπαινῃ κανείς, τὸν Δημοσθένη τῆς 

Ἐκχκλησιαστικῆς Ῥητορικῆς ἐπαινεῖ τὸν Χρυσόστομο ὅταν 

ἐγκωμιάζῃ, τὸν ἱερέα τὸν ἰδανιχὸν τῆς Χριστιανοσύνης ἐγ- 

χωμιάζει, τὸν ὑπέροχον ἑρμηνευτὴ τῶν Τραφῶν ἐξυμνεῖ, τὸν 
ἀμίμητο Διδάσχκαλο τιμᾷ, τὸν ἰατρὸ τῶν φυχῶν, τὸν παρήγο- 

ρον ἄγγελο τῶν δυστυχῶν, τὸν ἄτρομο µαστιγωτὴ κάθε δει- 

σιδαιµονίας, κάθε ἀσχημοσύνης, χάθε κοινωνικῆς ἀδιπίας, τὸν 

ἄφθαστον ἵἱεροχήρυκα ἀγαπῷ καὶ γεραίρει, τὸν ἵεροχήρυκα 

ἐχεῖνου, τὸν ὁποῖον ζητεῖ, θέλει, ἐπιθυμεῖ καὶ ποθεῖ ἡ σηµε- 

ρινἡ παραπαίουσα κοινωνία. ἸΚαὶ µόνον, ἀπὸ τὸ συνολικὸ ρη- 

τοριχό του ἔργο, ὁ λόγος του «Πρὸς Βὐτρόπιον» ἂν ἐσῳξόταν, 

καὶ µόνον ὁ λόγος αὐτὸς θὰ ἦταν ἵκανὸς νὰ χαρακτηρίση τὸ 

φυχιχκὸ χάλλος καὶ τὴ ρητορικὴ δειγότητα τοῦ Ἀρυσοστόμου. 

“Ὁ ἄλλοτε παντοδύναµος Εὐτρόπιος, μόλις ἔχασε τὴν Ἔξου- 

σία, ζητεῖ ἄσυλο ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ ἀποφύγῃ τὸ θά- 

γατο. Ἰαὶ ὁ ἵχέτης ἐχεῖνος εἶχε πρῶτος καταργήσει τὸ ἐκ- 

κλησιαστικὸν ἄσυλον. Μὰ ὃ φιλάνθρωπος Χρυσόστομος, πρύ- 

τανις τῆς φιλευσπλαγχνίας, ἐπεμθαίνει καὶ μὲ τὴ ρητορική 

του δεινότητα καὶ τὴν πανύὐφηλή του δημοτικότητα σώζει τὸ 
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δολοπλόχο εὐνοῦχο ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ µαινόµενου πλήθους. 

Νά ἕνα χαραχκτηριστιχὸ ἀπόσπασμα ἀπ᾿ τὸν περιώνυμον 
ἐκεῖνον λόγον, τὸν ὁποῖο πολλοὶ ἀπὸ μᾶς τοὺς παλαιότερους, 

φιλότιμη προσπάθεια, ἀποστηθίζαμε ἄλλοτε στὰ σχολεῖα 

τῆς Μέσης Παιδείας: «Λεὶ μὲν καὶ μάλιστα εὔκαιρον νῦν 

(ἐστιν) εἰπεῖν Ποῦ νῦν ἡ λαμπρὰ τῆς ὑπατείας περιθολή; 

ποῦ δὲ αἱ φαιδραὶ λαμπάδες; Ποῦ δὲ οἳ Χρότοι καὶ οἳ χοροὶ 

καὶ αἱ θαλίαι (--εὐωχίες) χαὶ αἱ πανηγύρεις; Ἠοῦ οἱ στέ- 

Φανοι καὶ τὰ παραπετάσµατα; ποῦ ὁ τῆς πόλεως θόρυθος καὶ 

αἱ ἐν ἱπποδρομίαις εὐφημίαι καὶ τῶν θεατῶν αἳ χολακεῖαι; 

Πάντα ἐχεῖνα οἴχεται καὶ ἄνεμος πνεύσας ἁθρόον τὰ μὲν φύλ- 

λα χατέδαλε, γυμνὸν δὲ ἡμῖν τὸ δένδρον ἔδειξε καὶ ἀπὸ τῆς 

ρίξης αὐτῆς σαλευόµενον... ΠἨοῦ νῦν οἳ πεπλασμένοι φίλοι; 

ποῦ τὰ συμπόσια καὶ τὰ δεῖπνα; ποῦ ὁ τῶν παρασίτων ἑσμὸς 

καὶ ὁ δι’ ὅλης τῆς ἡμέρας ἐχχεόμενος ἄχρατος (οἶνος) καὶ αἳ 

ποικίλαι τῶν µαγείρων τέχναι καὶ οἳ τῆς δυναστείας θερα- 

πευταί, οἳ πάντα πρὸς χάριν ποιοῦντες καὶ λέγοντες; Νὺξ 

ἦν πάντα ἐκεῖνα καὶ ὄναρ καὶ ἡμέρας γενομένης ἠφανίσθη. 

"Ανθη ἦν ξαρινὰ καὶ παρελθόντος τοῦ ἔαρος ἅπαντα χατεµα- 

ράνθη! σχιὰ ἦν καὶ παρέδραμε᾽ χαπνὸς ἦν καὶ διελύθη᾽ ποµ- 

φόλυγες ἦσαν καὶ διερράγησαν' ἀράχνη ἦν καὶ διεσπάσθη. 

Διὸ ταύτην τὴν πνευματικὴν ρῆσιν ἐπάδωμεν συγεχῶς λέγον- 

τες... Ματαιότης µαταιοτήτων τὰ πάντα µαταιότης,. Ἡ 

γλῶσσα, του ἐδῶ δὲν εἶναι ἁπλῶς «κάλαµος γραμµατέως ὄξυ- 

γράφου» (Ξ-ταχυγράφου) , κατὰ τὴ Βιθλικὴ ἔκφραση. Εΐναι 

ἀληθινὸ σύγχρονο πολυθόλοϊ ἸΜπορεῖ κανεὶς νὰ µετρήση τὶς 

εἰχόνες; ᾿Αδύνατον! Κι ἄν τυχὸν ἀχόμη κανεὶς μποροῦσε νὰ 

ἁἀπαγγείληῃ τὸ λόγο μὲ ρυθμὸ πολὺ θραδύν] 
'Ο Χριστὸς καὶ ὁ Παῦλος θερµαίνουν καὶ ριπίζουν τὸ ζῆλο 

τοῦ Χρυσοστόμου πρὸς τὰ ὑψηλὰ ἴἰδεώδη. Τὸν καθιστοῦν οὗ- 
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ῥρανοπολίτη, τὸν µεταθάλλουν σὲ ἐπίγειον ἄγγελο, τὸν µετα- 

τρέπουν σὲ θεῖο πυρπολητὴ τῶν φυχῶν. ᾿Ιδοὺ τώρα καὶ ἕνα 

ἄλλο κείμενό του. Ἑρμηνεύει τὴ Β΄ πρὸς Κορινθίους Ἔπι- 

στολὴ τοῦ ᾿Αποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου καὶ μὲ τὸ µαγευ- 

τικὸ ρητοριχὀ του χρωστῆρα ζωγραφίζει τοὺς ἀγῶνες καὶ 

τοὺς χινδύνους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὃ Μέγας ᾿Απόστολος ἐθγῆ- 

χε συχνὰ σφος, ἀθλαθὴς καὶ νικηφόρος. Καὶ λέει ὁ ἀσύγχρι- 

τος ρήτορας: «ἸΚαθάπερ στρατιώτης εἷς, ἔχων τὴν οἰκουμένην 

ἅπασαν χαταπολεμοῦσαν αὐτόν, ἓν µέσοις τοῖς τάγµασι στρέ- 

φοιτο τῶν πολεμίων καὶ μηδὲν πάσχοι χακόν, οὕτω καὶ ὁ 

Παῦλος μόνος ἐν Βαρθάροις, ἐν Ἓλλησι, πανταχοῦ γῆς, παν- 

ταχοῦ. θαλάσσης φαινόµενος, ἀδούλωτος ἔμεινε. Καὶ ὥσπερ 

τις σπινθὴρ εἰς καλάμην χαὶ χόρτον ἐμπίπτων, πρὸς τὴν ἕ- 

αυτοῦ φύσιν µετατίθησι τὸ, χαιόµενα, οὕτω καὶ οὗτος ἅπασαν 

χώραν ἐπιών, πάντας µεθίστα πρὸς τὴν ἀλήθειαν, δίκην χει- 

µάρρου πάντα ἐπερχόμεγνος καὶ ἀνατρέπων τὰ χωλύματα πάν- 

τα. Καὶ χαθάπερ τις ἀθλητὴς αὐτὸς παλαίων, τρέχων καὶ 

πυγμαχῶν, ἢ στρατιώτης τειχομαχῶν, πεζομαχῶν, ναυ- 

μαχῶν, οὕτω πᾶν εἶδος µετήρχετο μάχης καὶ πῦὂρ ἐνέ- 

πνεε καὶ πᾶσιν ἀπρόσιτος ἡν. -- Καὶ καθάπερ οἰχίαν µί- 

αν ἢ πλοῖον ἓν τὴν οἰκουμένην ἅπασαν κυθερνῶν, τοὺς μὲν 

θαπτιξοµέγους ἀνέλχων, τοὺς δὲ ἱλιγγιῶντας στηρίζων, τοῖς 

γαύταις παρακελευόµενος, τὴν πρῷραν περισκοπῶν, σχοινία 

τείνων, ἵστὸν ἕλχων, χώπην μεταχειριζόµενος, πρὸς τὸν οὗ- 

ρανὸν θλέπων, τὰ πάντα αὐτὸς ὤν, καὶ ναύτης καὶ κυθερνή- 

της καὶ πρῳφρεὺς καὶ ἱστίον καὶ πλοῖον καὶ πάσχων, ἵνα πάν- 

τα τὰ ἑτέρων λύση δεινά». 

Ἔξ ἄλλου ὁ Χρυσόστομος δὲν εὐχαριστεῖται ἀπὸ τοὺς ἐν- 

θουσιώδεις ἐπαίνους καὶ τὴ φρενίτιδα τῶν χειροχροτηµάτων 

τοῦ ἀχροατηρίου του, τὸ ὁποῖον ἀγάλλετοι καὶ χαίρει γιὰ τὴν 
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ἄφθαστη εὐγλωττία του, ἀλλὰ ἐπιδιώκει ὁ θεῖος πατήρ νὰ ἐ- 

πιτύχη τὴν ἁλοκληρωμένη ἠθικοποίηση τοῦ ποιμνίου του. Τι’ 

αὐτὸ λέει συχνά: «Τί γάρ µοι ὄφελος τῶν ἐπαίνων, ὅταν ὑμᾶς 

μὴ ἴδω προοδεύοντας εἰς ἀρετήν; Ποία δὲ θλάθη ἐμοὶ ἐκ τῆς 

σιγῆς τῶν ἀχουόντων, ὅταν αὐξανομένην ἴδω ὑμῶν τὴν εὖ- 

λάθειαν; Ἔπαινος γὰρ τοῦ ἀγορητοῦ οὐχὶ τὸ χειροκρότημα, 

ἀλλὰ ὁ περὶ τὴν εὐσέδειαν ζῆλος τῶν ἀκουόντων. ὍὉ τῆς 6ο- 
ῆς ὑμῶν ἔπαινος ἐνταῦθα τὸν λέγοντα ποιεῖ λαμπρὀν, Ἡ δὲ 

τῆς φυχῆς ὑμῶν εὐλάθεια πολλὴν ἐπὶ τοῦ θήµατος τοῦ Ἆρι- 

στοῦ δίδωσι χάριν καὶ παρρησίαν τῷ διδάξαντι». 

Ἐπίσης στοὺς λόγους τοῦ Χρυσοστόμου ὑπάρχουν φράσεις, 

ποὺ ἤδη ἔχουν ἀποῆ χρυσᾶ γνωμικά. "Ας ᾱ- 

ναφέρουµε μεριχὲς ἀπ᾿ αὐτές, τὶς διδακτικώτερες: α) «Μό- 

νος ἐστὶν ἐλεύθερος καὶ μόνος ἄρχων χαὶ τῶν θασιλέων 6α- 
αιλικώτερος ὁ τῶν παθῶν ἀπηλλαγμένος», β) «ἔνθα θυμὸς ἢ 

ὀργή, πνεῦμα πραότητος οὐκ ἐφίπταταυ, Ύ) «θηρίον ἐστὶν 

ἰοδόλον ὁ Φφθόγος, πάντων αἰτία καὶ µήτηρ τῶν κακῶν», δ) 

«Ὑπομονή ἐστι τῶν ἀρετῶν ἡ ἡγεμονίς, ὁ θεμέλιος τῶν ἔπι- 

τυχιῶν, λιμὴν ὃ ἀκύμαντος, ἡ ἐν πολέμοις εἰρήνη, ἡ ἐν χλύ- 

δωνι γαλήνη». Καὶ ἔρχεται τέλος ἡ ὁλόχρυση συμθουλὴ γιὰ 

τοὺς παντὸς εἴδους προϊσταμένους, ἄρχοντες καὶ ἡγήτορες: 

«Τέχνη τὸ ἄρχειν ἐστί, καὶ τέχνη 

τεχνῶν ἁπασῶν ὑπερτέρα». 

Καὶ ἀπέθη δεινὸς ὁ Χρυσόστομος, ὄχι µόνον ἐπειδὴ ἔλαθε 

τὴν πρέπουσαν προπαιδείαν, ἀλλὰ καὶ διότι χυρίως ἐμελετοῦσε 

συνεχῶς τὴ Βίθλο, στὴν ὁποία εὕρισκεν ἀνεχλάλητη τέρφη 

καὶ ἡδονή. Ἰδοὺ μὲ λίγα λόγια τἰ λέει γι Αὐτήν: «Πόσον 

γλυγυτάτη ἐστὶν ἡ τῶν Τραφῶν ἀνάγγνωσις! Λειμῶνος παν- 

τὸς γλυχυτέρα καὶ παραδείσου τερπνοτέρα. Λειμὼν μὲν καὶ 

ἀνθέων κάλλη καὶ δένδρων χορυφαὶ καὶ ρόδον καὶ χισσὸς 
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καὶ μυρσίνη τέρπει τὴν ὅρασιν καὶ, μετὰ παρέλευσιν ὀλίγων 
ἡμερῶν, µαραίνεται. Γραφῶν δὲ γνῶσις τειχίζει διάνοιαν, φυ- 

τεύει τὴν ἀρετήν, ἐχριζοῖ τὰ ἀνελεύθερα πάθη, χαθαίρει συν- 
είδησιν, µετάρσιον ποιεῖ τὸν λογισµόν, πρὸς αὐτὸν τὸν οὖρα- 

γὸν µετοιχίζει». 

Πρὸς τούτοις ὁ Χρυσόστομος δὲν εἶναι µόνον ὁ σθεναρὸς 

πολέμιος τῶν δεισιδαιμονιῶν καὶ τῶν προλήψεων, τὶς ὁποῖες 

ὀνομάζξει «τοῦ Διαξόλου παγίδας», ἀλλ᾽ εἶναι ἀχόμη καὶ ᾱ- 

γρύπνος φρουρὸς τοῦ οἴκου. Καὶ δὲν μπαίνει µόνον στὸν χοι- 

τῶνα τῶν συζύγων, ἀλλὰ καὶ στῆς οἰκοδέσποινας τὸ μαγειρεῖο" 

ἐποπτεύει τὴ διαγωγ] καὶ τὸν τρόπο της πρὸς τὶς ὑπηρέτριες' 

καΐ, περιγράφοντας Ἡ μᾶλλον διεκτραγῳδώντας τὶς ἄγριες 

καὶ ἀπηγεῖς µαστιγώσεις τῶν ὀργίλων Κυριῶν κατὰ τῶν ᾱ- 

προστατεύτων καὶ φτωχῶν αὐτῶν πλασμάτων, χινεῖ τὰ φι- 

λάνθρωπα αἰσθήματα τῶν ἀχκροατῶν καὶ μελετητῶν του. Ἰαὶ 

ἐρωτᾷ κάποτε ὁ μεγάλος ἀνθρωπιστής: «Διατί ἐρυθριᾶτε; 

Οὐχὶ πρὸς πάσας ὑμᾶς ὃ λόγος, ἀλλὰ µόνον πρὸς τὰς ἐχού- 

σας θηριώδη φυχήν». Πάντα ἄρα ἐξετάζει, πάντα ἐλέγχει, 

γιὰ ὅλα φροντίζει, ὅλων ζητεῖ τὴν φυχικὴ σωτηρία, ὅλους 

τοὺς θέλει πολῖτες κατὰ Χριστόν. Ἐκεῖνο ὅμως, ποὺ κατ ἐ- 

ξοχὴν ἐρεθίζει καὶ καταθλίθει τὸν ἄφθαστο ποιµενάρχη, εἷ- 

ναι ἡ παγερὴ ἀδιαφορία τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸν κόσμο τῶν 
ἀναξιοπαθούντων, τῶν ἀπόρων, τῶν ἀσθενῶν, τῶν ἀδυνάτων. 

Καὶ πκραυγάζει: «Μή µοι λέγε τὸ παγερὸν τοῦτο ρῆμα, «τί δέ 

μοι µέλει; οὐδὲν κοινὸν ἔχω πρὸς αὐτόν», Μόνον πρὸς τὸν 

Σατανᾶν οὐδὲν κοινὸν ἔχομεν, πρὸς ἅπαντας δὲ τοὺς ἀνθρώ- 

πους πολλὰ πκοινὰ ἔχομεν' σατανικἠ γὰρ αὕτη ἡ φωνὴ τοῦ 

κοῦ μοι µέλει», διαθολικἡ΄ ἡ ἀπανθρωπία». Καὶ πράγματι τί 

θὰ ἐγινόταν τὸ: ἔθνος µας, ἂν ὅλοι ἔλεγαν «τὸ φυχρὸν τοῦτο 

| ἒ ρῆμα οὔ µοι μλλεο Καὶ ὅμως οἱ θιασῶτες τῆς ἀντικοινωνι- 
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κῆς αὐτῆς ἔχφρασης χαὶ ταχτικῆς δυστυχῶς αὐξάνονται διαρ- 

κῶς ο Δενμεμέληδες κάθε µέρα πληθύνονται! 

Ἔξ ἄλλου συχνὰ ὁ λόγος τοῦ Χρυσοστόμου εἶναι δῆμα εἶσ- 

αγγελικὀ. Ὡς ἐγσαρχωτὴς τῆς ἀγάπης τοῦ Παύλου ἀντλεῖ 

ἀπὸ αὐτὴν ἀτρόμητο θάρρος καὶ γιὰ χάρη αὐτῆς τῆς ἀγάπης 

δὲν διστάζει ἐμπρὸς σὲ τίποτε. Ὅ λόγος του χτυπᾷ καὶ σχί- 

ζει σὰν ἀξίνα δεξιὰ καὶ ἀριστερά, ἄνω καὶ κάτω. Καὶ λέει: 

«Ἐμοὶ οὔ μοι µέλει μῖσος, οὔ µοι µέλει πόλεμος, ἑνὸς δὲ μό- 
νου μοι µέλει, τῆς προχοπῆς τοῦ ποιμνίου μου»! ᾿Ἐπιζητεῖ ἐξ 

ἴσου τὴ δίκαιη κτήση καὶ τὴν ὀρθὴ καὶ καλὶὴ χρήση τοῦ 

πλούτου. Καὶ συχνὰ ἐξετάζοντας τοῦ πλούτου τὴν προέλευ- 

ση διακηρύσσει στοὺς λόγους του τὴν ἀξία καὶ τὴν ὀρθότητα 

τοῦ γόµου, τοῦ λεγομένου σήµερα «Ἠόθεν ἔσχες,»] 

Ὁ) Οἱ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΒΑΡΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΣΕΠΙΛΥΤΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. 

Γιὰ τὴν ἰδιοκτησία καὶ τὸ συναφὲς πρὸς αὐτὴν κοινωνιχὸ 

πρόθληµα, ποὺ ἀποτελεῖ, σήµερα ἰδίως, τὴν πέτρα τοῦ σχαν- 

δάλου γιὰ τὸ Σοσιαλισμὸ καὶ τὸν Ἰζομμουνισμὀν, ἐπανειλημ- 

μένα ἐμίλησαν οἱ Τρεῖς “Ἱεράρχες. Στὸ θεμελιῶδες τοῦτο θέ- 

μα εἶναι χατ᾽ οὐσίαν συντηρητικοὶ οἱ θεῖοι Διδά- 

σχαλοι καὶ παραδέχονται τὸ ποινωνικὸ καθεστώς, χαθὼς τοῦ- 

το εἶχε διαµορφωθῆ μὲ τὴν κοινωνυκὴ πολιτικὴ τῶν Αὐτο- 

κρατόρων. Γιὰ τοὺς τρεῖς τούτους μεγάλους ἐχχλησιαστικοὺς 

Πατέρες δὲν ὑπάρχει πρὀθλημα ἰδιοκτησίας, 

ἀλλὰ µόνον πρόθληµα ἠθιχκὸ χα θρησχευτικὀ. 

Ἡ ἰδιοκτησία, ὁσάχις δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα Χλοπῆς, ἅρπα- 

γῆς καὶ ἁμαρτίας, χρίνεται ἀπ Αὐτοὺς ὡς δῶρο θεοῦ, ὅπως 
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ὁ Μέγας Βασίλειος διδάσχει στὸ λόγο του, ποὺ ἐπιγράφεται 
«Καθελῶ µου τὰς ἀποθήκας», καὶ ὁ Γρηγόριος στὸν 149 λό- 

γο του «Περὶ φιλοπτωχίας» καὶ ὁ Χρυσόστομος στὴν ἀνάλυση 

τῆς Α΄ πρὸς Κορινθίους Ἐπιστολῆς τοῦ Παύλου. 
Κανεὶς ἀπὸ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες δὲν θεωρεῖ τὴν ἴδιοκτη- 

σία ἢ τὸν πλοῦτον ὡς στοιχεῖον ἀντικοινωνικὸ καί, ἑπομένως, 

ἀπόθλητο. Ἔτσι ὃ Χρυσόστομος παρατηρεῖ: «Καὶ ταῦτα λέ- 

γω, ἐπειδὴ οὐχ ἁμαρτία τὰ χρήματα... οὐδὲν γὰρ ὁ θεὸς 

χακὸν ἐποίησεν, ἀλλὰ πάντα καλὰ λίαν ὥστε χαὶ τὰ χρή- 

µατα καλά». Γι αὐτὸ ἄλλωστε ἀναγνωρίζεται καὶ ἀπὸ τοὺς 

τρεῖς τούτους Πατέρες στὴν Ἐκκλησία τὸ δικαίωµα νᾶχη πε- 

ριουσία, ἡ ὁποία τότε ἐχρησίμευε γιὰ τὴν περίθαλφη τῆς φτω- 

χολογιᾶς καὶ ἔτσι εὔστοχα ἢἡ ἐχκλησιαστικὴ περιουσία σὰν 

«περιουσία τῶν πενήτων» χαρακτηριζόταν ἀπὸ τὸν ἐπιφανῆ 

Ἐπίσχοπο Μεδιολάνων ᾽᾿Αμθρόσιο. ᾿Αναγχάζεται ἐπίσης νὰ 

ἐπεξηγήση τὴ διδασκαλία του ὃ Χρυσόστομος ὡς ἑξῆς: «Οὐ 

κελεύομεν μὴ πλουτεῖν, ἀλλὰ καχκῶς καὶ ἀνόμως μὴ πλου- 

τεῖν ἐπιτρέπεται γὰρ πλουτεῖν, ἀλλ’ ἄνευ θίας καὶ ἁρπαγῆς». 

Αλλὰ τόσον ὁ πλοῦτος, ὁ ὁποῖος γίνεται συχνὰ ἐμπόδιο µέ- 

γα στὴν ἠθιχή µας θελτίωση, ὅσο χαὶ ἡ πενία, ἔχουν ὄψη δι- 

πλῆ κατὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες. Ἱατὰ τὸν Χρυσόστομον, ὃ- 

πάρχει πενία, γιὰ τὴν ὁποία φταίει ἐξ δλοχλήρου ὁ πένης. 

«Μάθε πρῶτον» λέει «καὶ πενίαν οὐκ ἀπὸ Θεοῦ γινομένην' 

ὅταν γάρ τις, ἄσωτος ὢν νέος, εἷς πόρνας ἀναλώση τὸν πλοῦ- 

τον ἢ εἰς ἑτέρας τινὰς τοιαύτας ἐπιθυμίας καὶ πένης γένη- 

ται, οὐχ. εὔδηλον ὅτι οὐκ ἀπὸ Θεοῦ πένης γέγονεν, ἀλλ᾽ ἀπὸ 

τῆς οἰχείας ἀσωτίας;». Ὑπάρχουν ἐξ ἄλλου καὶ πολλοὶ πτω- 

χοὶ «πλεονεχτίστατοι τῇ φυχῆ». ᾽Αλλὰ καὶ ὁ Βασίλειος στὴν 

ἑρμηνεία τοῦ Όδου φαλμοῦ λέει: «Πολλοὶ γὰρ πτωχοὶ μὲν τὴν 

περιουσίαγ, πλεονεκτίστατοι δὲ καὶ ἀχορεστότατοι τῇ προαι- 
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ρέσει τυγχάνουσιν». 
Ὡς ἄριστο πάντως χαὶ νόμιμο μέσον γιὰ ἀπόκτηση περιου- 

σίας θεωροῦν καὶ οἱ Τρεῖς ἹἹεράρχες τὴν ἨἜ ργασία. 

Καὶ οἱ τρεῖς ἀναφέρονται στὴν περιώνυµη φράση τοῦ Παύ- 

λου πρὸς θεσσαλονικεῖς «εἴ τις οὖχ ἐθέλει ἐργάξεσθαι, μηδὲ 

ἐσθιέτω». Καὶ μὲ τὴν ἐργασία μὲν θλέπουν οἳ Τρεῖς Ἱεράρ- 

χες τὸν τρόπο ἀποχτήσεως περιουσίας, στὴν ἐλεημο- 

σύντη ὅμως καὶ σὴ φιλανθρωπία ἄτενζουν τὴ 

μέθοδο τῆς ἠθικῆς τελειώσεως κάθε ἀληθινοῦ Χριστιανοῦ. 

Καὶ ἀποτελοῦν ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡ φιλανθρωπία τὸ χορύ- 

φωμα τοῦ κοινωνικοῦ τους κηρύγματος. Ὅ Χρυσόστομος µά- 

λιστα διδάσκει ὅτι ἡ ἐλεημοσύνη χαρίζει φτερὰ στὴ µετά- 

νοια, «ἐπειδὴ μετάνοια ἄνευ ἐλεημοσύνης νεκρά ἐστι καὶ ᾱ- 

πτερος» καὶ διασαφηνίζει ὅτι «τὰ οὐράνια οὐ διὰ χρημάτων 

ἐξαγοράζονται, ἀλλ᾽ ἡ φυχικὴ σωτηρία ἐκ τῆς ἀγαθῆς προ- 

αιρέσεως τοῦ ἐλεήμονος ἐξαρτᾶται». 

Μερικοὶ ὅμως ἀπὸ τοὺς νεώτερους οἰχονομολόγους, ὅπως ὁ 

Σπένσερ, ὃ Μολινάρι καὶ ὁ Τκυγιώ, ὑποτιμοῦν τὴ χριστιανι- 

κὴ ἐλεημοσύνη, διότι, ἐνῷ δὲν ἐπιλύει ὁριστικὰ τὸ πρόθληµα 

τῆς πενίας, ἐγίοτε ὑποθάλπει τῶν ἐλεουμένων τὴν ὀχυηρία. 

"Όμως οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες δὲν εἶναι οἰκονομολόγοι, ἀλλὰ μό- 

νον ἠθικολόγοι καὶ ἑπομένως δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ προτρέξουν 

τόσο πολὺ ἀπὸ τὴν ἐποχή τους, ὥστε νὰ εἰσηγηθοῦν νέους 

τρόπους δικαιότερης καὶ πρακτικώτερης χατανοµῆς τῶν ἆ- 

γαθῶν. θὰ ἦταν πάντως ἀρκετὰ ἑλλιπὴς ἐτούτη Ἡ σύντομη 

μελετούλα µας, ἂν τυχὸν παραλείπαµε νὰ ποῦμε μερικὰ λόγια 

καὶ γιὰ τὸν λεγόμενον «Κομμουνισμὸν» τῶν Πατέρων, τὸν ὃ- 

ποῖον δῆθεν ἀνεχάλυφαν στὰ κηρύγματά τους οἳ γεώτεροι 

κοινωνιολόγοι Μπρεντάνο, Κάουτσκυ, Πέλμαν καὶ Σόμμερ- 

λαντ, παρεξηγώντας θαθειὰ τὶς διδασκαλἰες τους. ναι ἄλ- 
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λωστε σήµερα πολὺ τῆς μόδας νὰ θέλουν οἱ διά- 

φοροι χοινωνιολόγοι νὰ ἀνευρίσκουν στὴν ἱστορία Σοσιαλισμὸ 
καὶ Κομμουνισμὸ περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι ἐπιτρέπουν ὄντως τὰ 

πράγματα. Πρόκειται δηλαδὴ γιὰ τὴν τάση ἐκείνη, ποὺ ἔχει 

κατασκευάσει ἐπαναστάτη καὶ χομμουνιστὴ καὶ αὐτὸν ἀχόμη 

τὸν Χριστό! Καὶ οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, ὅπως παλαιότερα ὁ Φα- 
λέας ὁ Χαλκηδόνιος καὶ ὁ Ἱππόδαμος ὁ Μιλήσιος καὶ ὁ Πλά- 

των καὶ ἄλλοι , πιστεύουν ὅτι στὴν ἀρχὴ ἐπικρατοῦσε ἰσότη- 

τα χαθολικὴ καὶ ἁρμονία, ἡ ὁποία ἔπειτα, μὲ τὴ διείσδυση 

τῆς διχόνοιας, τοῦ φθόνου καὶ τῆς πλεονεξίας, καταργήθηκε 

καὶ ἐξαφανίσθηχε. 
Ἔξ ἄλλου ὁ Γρηγόριος ὃ Ναζιανζηνὸς στὸν ὀνομαστὸ λόγο 

του «Περὶ φιλοπτωχίας», ὃ ὁποῖος θεωρεῖται ὑπόδειγμα χοι- 

νωνικοῦ κηρύγματος, λέει: «Αλλὰ θλέπε τὴν πρώτην ἴσονο- 

μίαν, οὐχὶ τὴν τελευταίαν διαίρεσιν' θοήθησον, κατὰ δύναμιν, 
τῇ φύσει, τὴν ἔνδειαν παρηγόρησον, γενοῦ τοῦ πλησίον τι- 

µιώτερος, ὑπερθάλλων ἐκεῖνον εἷς χρηστότητα». Σὲ κανένα 

σημεῖο τοῦ λόγου τούτου, τὸν ὁποῖον οἱ Κομμουνιστὲς χαρα- 

κτηρίζουν ὡς κομμουνιστικὀν, δὲν ὑπάρχει οὔτε ἴχνος διδα- 

σχαλίας χομμουνιστικῆς, ἀλλὰ µόνον ὣς μέσον χαταργήσεως 

τῆς κοινωνικῆς ἀνισότητας συγιστᾷ ὁ Γρηγόριος ὄχι τὴν ἐξ 

ἴσου διανοµὴ τῶν περιουσιῶν, ἀλλὰ τὴν ἀγάπη. Καὶ ὁ Βα- 

σίλειος ἐπίσης στὴν ἔξοχη ὁμιλία του «Ιζαθελῶ µου τὰς ἆπο- 

θήκας» σχοπεύει ἁπλούστατα νὰ καταπολεμήση τὴν ὑπερθο- 

λικὴ συσσώρευση ἀγαθῶν σὲ λίγων τὰ χέρια καὶ νὰ πείσῃ 

τοὺς πλουσίους νὰ γίνουν εὐσπλαγχνιχώτεροι πρὸς τοὺς φτω- 

χούς. Ἡ ἰδέα τῆς κοινοκτημοσύνης πουθενὰ δὲν ὑπάρχει στοὺς 

λόγους τοῦ Βασιλείου. 
Καὶ ὁ Χρυσόστομος ὅμως, ἑρμηνεύοντας τὶς «Πράξεις τῶν 

᾿Αποστόλων» καὶ ἰδίως τὸ χεφάλαιον ἐχεῖνο, ὅπου Ὑίνεται 
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λόγος γιὰ κοινοκτημοσύνη, ναὶ μὲν ἐχθέτει μὲ τεράστια τὀλ- 

µη ἕνα του σχέδιο γιὰ τὴ λύση τοῦ τότε κοινωνικοῦ προθλή- 

µατος ---- καὶ τὰ λέγει αὐτὰ δασισµέγος χυρίως στὴν ἀπεριό- 

ριστη ἐκτίμηση καὶ ἀγάπη, τὴν ὁποίαν ἔτρεφε συστηματικὰ 

πρὸς αὐτὸν τὸ εὐσεδές του ποίµνιον ---- ἀλλὰ κατὰ θάθος συν- 

αισθάνεται καὶ ὁ ἴδιος τὴν πλήρη οὐτοπιχότητα τοῦ σχεδίου 

του, ὅταν λέῃ «οἳ πάντες τὰ ἑαυτῶν πωλείτωσαν καὶ φερέ- 

τωσαν εἰς τὸ έσον», γι αὐτὸ ἀμέσως ὑπογραμμίζει ἔντονα: 

«τῷ λόγῳ λέγω ταῦτα" μηδεὶς θορυθείσθω μήτε πλούσιος μήτε 

πένης». Ἡρολαθαίνοντας μάλιστα ὁποιανδήποτε παρεξήγηση, 

γιὰ νὰ μὴν τυχὸν θεωρηθή ἐπικίνδυνος ποινωνιχὸς ταραχο- 

ποιὸς ἢ ἀνατροπέας, παρατηρεῖ: «Διόπερ ταῦτα μὲν πρὸς τοὺς 

ὅλως τελείους λέγομεν, πρὸς δὲ τοὺς ἀτελεστέρους ἐκεῖνα λέ- 

ἔω: δότε τι τῶν ὄντων τοῖς πἐνησιν’ ὁ γὰρ ἐλεῶν πτωχὸν δα- 

νείζει Θεόν». 

Θαυμαστὴ τέλος εἶναι καὶ τοῦ λόγου του «Περὶ φιλαργυ- 

ρίας» ἡ περικοπή, ὅπου λέει πῶς ὁ πλοῦτος, τὸν ὁποῖο παρο- 

μοιάζει πρὸς θηρίο, μπορεῖ νὰ Υίνη χαλοῦ πρόξενος: «"Ὥσπερ 

οἳ λέοντες, ὥσπερ αἱ παρδάλεις, ὥσπερ αἱ ἄρχτοι συγκλειόµε- 

ναι καὶ ἐν σχότῳ χαθειργόµεναι διεγείρουσι τὸν θυµόν, αὔ- 

ἔουσι τὴν ὀργήν, οὕτω δὴ καὶ ὁ πλοῦτος συγχλειόµεγος καὶ 

κατορυσσόµεγος λέοντος μᾶλλον ὠρύεται καὶ ἀνοσοθεῖ εἰ δὲ 

ἐξάγεις αὐτὸν ἐκ τοῦ σκότους καὶ διασπείρεις εἰς τὰς τῶν πε- 

νήτων γαστέρας, τὸ θηρίον γίνεται πρόθατον᾽ ὃ ἐπίδουλος ᾱ- 

ποθαίνει προστάτης, ὁ σκόπελος λιμήν, τὸ ναυάγιον γαλήνη». 

Καί, μετὰ ἀπὸ ὅσα εἴπαμε, πιστεύουμε ἀχλόνητα ὅτι γιὰ τοὺς 

Τρεῖς “Ἱεράρχες ἁρμόζει ἀπόλυτα ἡ ἐγκωμιαστικὴ ἐκείνη 

στροφὴ τοῦ σχεδὸν ὁλότελα σήµερα λησμονημένου γλυκύτατου 

Θρᾳχιώτη ποιητή Γεωργίου Βιζυηνοῦ: 
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««Γὸ πιὸ πολύτιμο στολίδι, 

ποὺ καὶ διαμάντι ὑπεοτερεῖ, 
ᾗ ᾿Αρετή Σας Σᾶς τὸ δίδει 
- {, ΄ ο ΄ / 

χι ἡ καλωσύνη ἡ καθαρή»! 

19ΑΝ. Τ. ΛΟΥΚΑΣ, 

Φιλόλογος Τυµνασιάρχης. 

  
Ὁ Ἐμμανουὴλ Ἡ. Ῥέπουλης.



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ π. ΡΕΠΟΣΥΛΗΣ 

ϱ ΕΠΙΣΤΠΘΙΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

ΚΑΙ ΣΥΝΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 

(1 ΠΟΔΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΤΕΙΝΕΣ ΤΟΥ 

ΙΔΕΕΣ ΤΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑ). 

Πενῆντα Χρόνια πέρασαν, ἂφ᾽ ὅτου χάθηκε πρόωρα (14 - 

ὅ -1994) ἀπ᾿ τὴν ἐθνικὴ κονίστρα ἕνας φωτεινὸς πολιτικὸς 

νοῦς, ὃ Ἐμμανουὴλ Ἠαντελῆ έπουλης, καὶ στὴ μνήμη τῆς 

γέας γενιᾶς ὁλότελα σήµερα ἀδικοξεχασμένος! ᾿Απὸ τὸ 1910 - 

90 στάθηκε μαζὶ μὲ τὸν ᾿Ἠλευθέριο Βενιζέλο ὁ Συνδηµιουρ- 

γὸς τῆς Μεγάλης Ἑλλάδας, ἕνας ἀπ᾿ τοὺς πρωταθλητὲς τῆς 

ἀληθινῆς πολιτικῆς ἀρετῆς καὶ τοὺς ἀριστεῖς τοῦ κοινοθουλευ- 

τικοῦ µας θήµατος. Μετὰ τὴν τραγικὴ γιὰ τὸ ἔθνος ἀποτυχία 

τοῦ Ἔλευθ, Βενιζέλου στὶς μοιραῖες ἐκλογὲς τῆς 1111920, 

διατυπώνει ὃ Ῥέπουλης ἀπ᾿ τὸ Παρίσι, ὅπου ἔμεινε μιὰν δλό- 

πληρη τριετία αὐτοεξόριστος, τὶς Ύγῶμες του σὲ χάµποσα 

γράμματά του πρὸς φιλικό του ἐδῶ πρόσωπο, ποὺ ξαναδημο- 

σιευθήκανε μάλιστα τὸ Σ/όρη τοῦ 195ὔ χαὶ τὸ Μάη τοῦ 

1948 στὸ «Βῆμα» μὲ τὸν τίτλον «Ἐπλανήθημεν» καὶ «Ὅλο- 

καυτώµατα». Τὰ γράμματά του ἐχεῖνα --- ἀληθινὴ ἄστρα- 

πὴ τοῦ διορατικοῦ μυαλοῦ του ---- δὲν εἶναι µόνον ὁ µελαγ- 

χολικὸς ἐπιτάφιος τῆς χαταδικασμένης σὲ σίγουρη ἀποτυχία 

γιγαντιαίας ἐκείνης προσπάθειας, ποὺ κατέθαλεν ἔντονα τὸ 

ὑγιὲς τμῆμα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ τὴ δηµιουργία τῆς Με- 

χάλης Ἑλλάδας, ἀλλὰ συνάµα καὶ ἡ αὐστηρότερη ἠθικὴ κα: 

ταδίκη τῶν κατὰ χαιροὺς ἐλαττωματικῶν ἐκπαιδευτικῶν συ- 

στηµάτων µας! 
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Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ. 

Γεγνήθηκε στὸ Κρανίδ. τῆς ᾿Αργολικῆς γῆς τὸ 1865 καὶ 

πέθανεν ἐκεῖ ἀπὸ ἀνεπάρχεια χαρδιαχὴ καὶ στηθάγχη ὂδυ- 

νηρή. Στὸ Ναύπλιο τελείωσε τὶς γυμνασιακές του σπουδές. 

Τράφτηχε ἀμέσως στὴ Νομικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Α- 

θηνῶν, ἀπ᾿ ὅπου ὅμως ποτέ του δὲν ἐπῆρε δίπλωμα, ἐπειδή, 

ὡς φαίνεται, ἐπίστευε κατὰ θάθος ὅτι, καὶ στὴν ἐποχή του, 

ἡ δικηγορία δὲν εὑρισχόταν, κατὰ κανόνα, στὸ πρέπον ὄψος 

της, ἀλλὰ ὑπέθαλπε μᾶλλον τὶς ἠθικὲς ἀρρώστιες τῆς χοινω- 

νίας, χωρὶς νὰ φροντίζη εἰλικρινὰ νὰ τὶς γιατρεύη ἄποτελε- 

σµατικάἀ. Ποτέ του ὣς τόσο δὲν ἔπαυσεν, ὅταν τοῦμενε χαιρὸς 

διαθέσιμος, προσεχτικὰ νὰ μελετᾷ ἀποσπάσματα ἐχλεχτὰ ἀπ᾿ 

τὴ Βίθλο κι ἀπ᾿ τοὺς ᾿Αρχαιοέλληνες καὶ Ῥωμαίους Κλασσι- 

κοὺς Συγγραφεῖς. Σ αὐτές του ἄλλωστε τὶς μελέτες ὤφειλε 

σὲ µεγάλο θαθμὸ καὶ τὴν ἀποχορύφωση τῆς ἔμφυτης ἄηλευ- 

τῆς εὐγλωττίας του. Χρόνια χαὶ χρόνια ἔπλαθε µέσα του γιὰ 

τὴν Ἑλλάδα ἕνα θαυμάσιο ὄνειρ: τὸ ὄνειρο τῆς 

χρηστῆς διοικἠσεώς της καὶ τῆς 

ἀναγεννήσεώς της. Και, γιὰ νὰ τὸ πραγµατο- 

ποιήσῃ, ἐρρίχτηκε ὀλόφυχα πρῶτα στὴν πολύπαθη Δημοσιο- 

γραφία καὶ ἔπειτα στὴν πολυκύμαντη Πολιτική. 

α)' Δημοσιογράφος. 

Στὴν ἀρχὴ ἁπλὸς ρεπόρτερ χαὶ μετὰ ἀπὸ λίγους μῆνες 

Διευθυντὴς στὸ τότε καθημερινὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ἑλληνισμοῦ 

τῆς ἐποχῆς ἐχείνης, στὴν «"Ακρόπολιν» τοῦ Βλάση Ταθριηλί- 

δη. ᾽Απτὰ δείγµατα τῆς ὀξύτατης παρατηρητικὀτητάς του ἔ- 

δωσε ἀμέσως, ὕστερα ἀπὸ μιὰ δημοσιογραφική του ἀποστολὴ 
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ἀνὰ τὴν Πελοπόννησο, ὅταν μὲ ἀσυνήθιστο ψυχικὸ σθένος καὶ 
ἐξαιρετικὴ καλλιέπεια ἐστιγμάτισε τὴν ἔξαλλη Ρρουσφετολο- 

γία τῶν τότε πολιτευομένων, ἀπὸ τὴν ὁποία χυρίως προῆλ- 

θε καὶ ἡ ἐπονείδιστη ἧττα µας τοῦ 1897. Ἔπειτα, γιὰ πολλὰ 
χρόνια, ἐδημοσιογράφησε στὴν «Ἑστία» τοῦ Κύρου, ποὺ ἡ 

τότε κυκλοφοριακή της ἐπιθολὴ πολλὰ χρεωστοῦσε στὸν πύ- 

ρινο λόγο τοῦ Μοραΐτη ἐτούτου Δημοσθένη τῆς δηµοσιογρα- 

φίας καὶ τῆς πολιτικῆς. Ποτὲ δὲν παρουσιάσθηκε ἡ ἀνάγκη 

νὰ ὑπογράφῃ τὰ ἄρθρα του στὴν «Ἑστία», ποὺ συχνὰ ἄφη- 

ναν τὴν ἐντύπωση σπουδαίου πολιτικοφιλολογικοῦ γεγονότος. 

᾿Απὸ τὸ 1890-1922 ἔγραφε θαυμάσια κομμάτια, πού, ἂν 

κάποτε ἐχδοθοῦν σ᾿ ἕναν τόμο τῶν «Απάντων» του, θὰ προσ- 

θέσουν ἀσφαλῶς ὡραιότατες σελίδες στὴ νεοελληνική µας φι- 

λολογία, χρησιμώτατες γιὰ τὸν ἐθνιχὸ καὶ Πθικὸ φρονηµατι- 

σμὸ καὶ τὴν πνευματικὴν εὑρωστία τῆς νεολαίας µας, ἰδίως 

σήµερα, ὅταν διεθνῶς τόσο µεγάλη παρατηρῆται ἡ κάμψη τοῦ 

χόσμου τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν] ᾿Απὸ τὰ νεανικά του χρόνια ὣς 

τὸ θάνατό του στὴ μὲν χοινωνωκή του ζωὴ ἔμοιαζε αὐστηρὸς 

καὶ θαρὺς σὰν Χιονόκρανο δωρικὀ, στὶς δὲ ἰδιωτικές του ἔκ- 

δηλώσεις ἤτανε φυχἠ ἑορτινὴ καὶ ἀθρὴ καὶ ἁπαλή, χαθὼς τὰ 

ωνικὰ ἐχκεῖνα ἀνθέμια ἀπάνω στὰ μάρμαρο τοῦ Ἔρεχθείου| 

ϐ) Βουλευτὴς -- Ὑπουργὸς -- Πρωθυπουργός. 

Γιὰ πρώτη φορὰ ἐχλέγεται θουλευτὴς Ἑρμιονίδος τὸ 1899 

καὶ ἀμέσως ἀναδεικνύεται ὡς ΕΒἰσηγητὴς τοῦ Προύπολογι- 

σμοῦ. Τὸ 1908, μετὰ τὴν ἐχλογική του ἀποτυχία στὴν Ἑρ- 

µιονίδα, διορίζεται Γενικὸς Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου τῶν 

Οἴκονομικῶν, ἀλλὰ σὲ λίγο παραιτεῖται, ἐπειδὴ δὲν μπορεῖ 

νὰ ἀνεχθῇ στὸ ἔργο του συνεχεῖς ἐπεμθάσεις τῆς φαυλοχρα- 

τίας. Τὸ 1906 ἐκλέγεται θουλευτὴς τοῦ Θεοτοχικοῦ κόμματος 
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καὶ ἀμέσως συντελεῖ στὴ σύμπηξη τῆς πολιτικῆς ὁμάδας τῶν 

ἐπονομασθέντων Ιαπώνων», ποὺ ἔχει πρόγραµµα νεωτεριστι- 

κὀ. Οἱ ἀναχαινιστὲς ὅμως γρήγορα ἀπογοητεύονται καὶ ξα- 

ναγυρίζουν στὰ λιμέρια τοῦ ἀποχρουστικοῦ φατριασμοῦ. Καὶ 

μόνος αὐτὸς μ ἕνα - δυὸ ἄλλους συντρόφους του μένει πιστὸς 

στὶς ἰδέες του, ἀσχώντας διαρκῶς ἐμθριθῆ κχριτικὴ κατὰ τῆς 

ἀπαίσιας κομματιχῆς συναλλαγῆς. "Έτσι παρασκευάζει καὶ 

αὐτὸς τὴν ἀνορθωτιχὴ κίνηση τοῦ 1909 - 1910. Οἱ εὐγενιχοὶ 

ὁραιιατισμοί του γιὰ μιὰν Ἑλλάδα τῶν ὑψηλοτέρων ἠθικῶν ἐ- 

ξάρσεων καὶ τῶν ὡραιοτέρων ἐθνιχῶν πραγµατοποιήσεων πι- 

στεύει ὅτι παίρνουν σάρχα καὶ ὀστᾶ, ὅταν συναντάῃ τὸν Ελ. 

Βενιζέλο. Καὶ, ὅταν ὁ Βενιζελισμὸς ἐχηρύχθηκε στὴν 'Ἑλλά- 

δα σὰν νέα θρησκεία, ὁ Ῥέπουλης γίνεται ὃ πρωθιερέας της 

καὶ ὁ ἀχρογωνιαῖος λίθος, ἐπάνω στὸν ὁποῖον ἑστηρίχθηχε τὸ 

νέο πολιτικὸ δόγμα. ᾿Ανακηρύχθηκε Ὑπαρχηγὸς τοῦ χόμμα- 

τος τῶν Φιλελευθέρων. 

Ὑπουργὸς πρὸ τοῦ Ἐθνικοῦ Διχασμοῦ. 

Ὑψηλὸς πυρετὸς ὑγιοῦς πατριωτισμοῦ δονοῦσε τὴν καρδιά 

του. Ὁ τότε Δήμαρχος ᾿Αθηναίων Σπῦρος Μερχούρης, ξέρον- 

τας ἄριστα ὄχι |όνον τὴ ρητορική του δεινότητα, ἀλλὰ καὶ 

τὸν ἀχραιφνῆ πατριωτισμό του, τὸν ἐχάλεσε νὰ ἐχφωνήση τὴν 

99/5/1910 στὴν ἐκχλησία τοῦ “Αγίου Κωνσταντίνου ᾿Αθηνῶν 

τὸν ἐπιμνημόσυνο λόγο γιὰ τὸν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο. 

Καὶ ὁ Ῥέπουλης, μεταξὺ ἄλλων σοφῶν ὑποθηκῶν, λέει καὶ τὰ 

ἑξῆς «... Μακαρία ἡ ἡμέρα, καθ Ἰν 

αἱ συνειδῄσεις τῶν ἀτομικῶν ἔγωι- 

σμῶν καὶ ὑπολογισμῶν καὶ σκέψεων 

θὰ καθυποτάξουν ἑαυτὰὸὰς εἰς τὴν 

μίαν καὶ μεγάλην συνείδησιν τῆς 
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Ἑλληνικῆς Πατρίδος, ὅπως αὕτη ἀναλάθηῃ ἐπὶ 

πασῶν τῶν ἑλληνικῶν φυχῶν τὰ σκῆπτρα. Αὕτη εἶναι ἡ µε- 

γάλη τῶν Κρατῶν δύναµις καὶ αὕτη ὑπάρχει ὅπου πάντες οἱ 

πολῖται, ἀπὸ τῆς χορυφῆς μέχρις ἐσχάτων θεμελίων, συ ν - 

αισθάνονται ὅτι ἀνήκουν πρῶτον μὲν 

εἲς τὴν πατρίδα, ἔπειτα δὲ εἰς ἑαυτούς... Οὔτε δύ- 

ναται νὰ ὑπάρξη Μεγάλη ἛἙλλάς, ἂν ἡ ψυχη ἑνγὸς ἑκάστου 

Ἕλληνος δὲν ἀποτελῇῃ µόριον τῆς ὅλης φυχῆς τῆς Ἑλλάδος. 

Ἡ μεγάλη πατρὶς σηµαίνει πάντοτε 

μεγάλους πατριώτας]...». 

ἜἘτοῦτον λοιπὸν τὸν ἀνιδιοτελῆ πατριώτη προσέλαθεν ὡς 

Ὑπαρχηγὸ στὴν Κυθέρνηση τοῦ 1910 ὁ ἘἜλ. Βενιζέλος. "Όττι 
εὑρῆχε στὴν προσωπικότητα τοῦ Ῥέπουλη ὁ ὀνομαστὸς ἐχεῖ- 

γος Ἰυθερνήτης, ἦταν θησαυρὸς πολυτιμό- 

τερος ἀπὸ χρυσάφια καὶ διαμάντια. 

Καὶ ὁ θησαυρὸς ἐκεῖνος ὀργανώνει ἔχ θάθρων τὴν Ὕγιειονο- 

μιχὴν Ὑπηρεσία τοῦ Κράτους καὶ κατὰ τὸ δεκάχρονο πόλεμο 

(1919 -1922) σώζει τὸν τόπο χαὶ τὸ στρατὸ ἀπὸ τὴ χολέρα, 

τὴν πανώλη καὶ τὸν ἐξανθηματικὸ τὂφο. Ἐχεῖνος ὡς Ὕπουρ- 

γὸς τῶν ᾿Ἠσωτερικῶν μὲ τὸ ἔξοχο νοµοθέτηµά του τοῦ 1911 

«Περὶ τοπικῆς αὐτοδιοιχήσεως», ποὺ καὶ σήµερα ἀχόμη µπο- 

ρεῖ νὰ θεωρηθή πρότυπο νομοθετικῆς σοφίας, ἐξαφανίζει τὸν 

ἐπαρχιαχὸ δήμαρχο, πανίσχυρο τότε φαυλοκομματαρχίσχο. 

Ἐκεῖνος ἐχπονεῖ καὶ τὸ νομοσχέδιο προστασίας τοῦ ᾽᾿Αποδή- 

µου “ἨἙλληνισμοῦ, τὸ ὁποῖο ὅμως δὲν ἐπρόφθασε νὰ φηφίσῃ λό- 

γῳ τῆς ἐκρήξεως τῶν Βαλκανικῶν πολέμων. ᾿Εκεῖνος συν- 

τάσσει τὸ θρυλιχὸ ἐκεῖνο διάγγελμα τοῦ Βασιλέως Ῥωνσταν- 
τίνου, μὲ τὸ ὁποῖο κηρύχθηκε ὁ ἑλληνοθουλγαριχὸς πόλεμος 

τοῦ 1918, ποὺ εἶχε σὰν κατάληξη τὸ διπλασιασμὸ τῆς Ἕλ- 

λάδας μὲ τὴν ἔνδοξη συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου. Ἐικεῖνος 
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πάλι, μετὰ τὴν πρώτη σοδαρὴ διαφωνία Κωνσταντίνου ---- Βε- 

γιζέλου τὸ 1916, (γιὰ τὴν ἐκστρατεία τῶν Δαρδανελλίων), 

ὅταν προχηρύχθηχαν οἱ ἐχλογὲς τῆς 81 - ὅ - 1916, διευθύνει 

χατ οὐσίαν τὸν προεχλογιχὸν ἀγῶνα γιὰ τὴ σωστὴ διαφώτι- 

ση τοῦ λαοῦ ἐπάνω στὰ ζέοντα τότε ἐθνιχὰ ζητήματα καὶ τὸν 

κερδίζει πανηγυρικά, παρ) ὅλη τὴ λυσσαλέα ἀντιθενιξελικὴ 

προπαγάναδα τῆς Κυθερνήσεως Γούναρη. Ἐκλέγονται μὲ 

πλειοφηφιχὸ σύστημα 19ΐ Βενιζελικοὶ θουλευτὲς καὶ μόνον 

198 τοῦ ἐγωμένου ᾽Αντιθενιζελικοῦ κόσμου. 

Ὑπουργὸς καὶ κατὰ τὸν ἘἨθνικὸ δΔι- 

χασμµ ὀ. 

Στὴ νέα Βενιζελικὴ ἸΚυθέρνηση ὁ Ῥέπουλης διορίζεται Ὑ- 

πουργὸς τῶν Οἰκονομικῶν. Τὸ φθινόπωρο τοῦ ἴδιου ἔτους, 

κατόπιν νέας σοδαρώτερης διαφωνίας Βασιλέως --- Βενιξέ- 

λου, σχετικῆς μὲ τὴν τήρηση τοῦ γράμματος καὶ τοῦ πνεύμα- 

τος τῆς Ἑλληνοσερθικῆς Συνθήκης συμμαχίας τοῦ 1915, ἡ 

πρὀσφατης λαϊκῆς ἐτυμηγορίας κυθέρνηση ἐχείνη αὐθαίρετα 

παύεται. Καὶ ὃ Ῥέπουλης παρακολουθεῖ περἰλυπος τὴ θλιθε- 

ϱἡ πορεία τοῦ Ἠθνικοῦ Διχασμοῦ. Εἶχε μὲ πολλὴ διορατικότη- 

τα προθλέφει καὶ προείπει στὰ Ὑπουργικὰ Συμθούλια ἀπὸ 

ποῦ καὶ πὀτε θὰ ξέσπαγε ἡ μοιραία θύελλα! Μετὰ τὴν ἔπο- 

νείδιστη παράδοση τοῦ ὀχυροῦ Ῥοῦπελ στοὺς Γερμανοθουλγά- 

ρους τὸ καλοχαίρι τοῦ 1916, σπεύδει τὸ Ἠεπτέμθριο τοῦ ἴδιου 

ἔτους μὲ τὸν Βενιζέλο, τὸ ναύαρχο Κουντουριώτη καὶ τὸ 

στρατηγὸ Δαγκλῆ στὴν Κρήτη καὶ στὴ Θεσσαλονίκη γιὰ τὴ 
συγκρότηση τοῦ στρατοῦ τῆς Ἠθνικῆς ᾽Αμύνης. Ὁ στρατὸς 

ἐκεῖνος θὰ πολεμήση σὲ λίγο παλληκαρίσια στὸ πλευρὸ τῶν 

᾽Αγγλογάλλων, γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ τὴν πραγμάτωση τῆς Μεγά- 

λης Ἰδέας, τὴ δηµιουργία δηλαδὴ τῆς Νέας Ἑλληνικῆς Βυ- 
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ζαντινῆς Αὐτοκρατορίας! Περιθρύλητοι εἶναι οἳ λόγοι τοῦ Ῥέ- 
πουλη στὸ Ἐπαναστατιχὸ Κράτος τῆς Θεσσαλονίκης ἀπὸ τὸ Δε- 

κέμθρη τοῦ 1916 µέχρι καὶ τὸ Μάρτη τοῦ 1911 γιὰ τὶς αρι- 

χαλέες σκηνὲς τῶν Νοεμέριανῶν τοῦ 1916, γιὰ τὸν πρόωρο 

θάνατο τοῦ στρατηγοῦ Φικιώρη στὴν Κρήτη καὶ γιὰ τὸν «Αγ- 

Υλικὸ πολιτισμὸ ἐντὸς ἑλληνικοῦ πλαισίου». ᾽᾿Αποσπάσματά 

τους θὰ παραθέσουµε πιὸ κάτω. 

Τὸ κράτος τῆς θεσσαλονίκης, μὲ τὴ Γαλλικἡ ἰδίως στρα- 

τιωτικὴ καὶ γαυτικὴν ἰσχύν, ἐπιθάλλεται στὸ χράτος τῶν Α- 

θηνῶν. Ὁ Κωνσταντῖνος ἐκθρονίζεται καὶ ὃ Βενιζέλος ἔπα- 

νέρχεται στὴν ᾿Αθήνα μὲ τοὺς συνεργάτες του καὶ τὸν Ῥέ- 
πουλη ὡς Ὑπουργὸ τῶν Ἐσωτερικῶν. Ἐπανασυγκαλεῖται ἡ 
Βουλὴ τοῦ 1916, ποὺ τόσο γρήγορα καὶ ἀντισυνταγματικὰ εἷ- 

εἶχε διαλυθή. Καὶ χεῖ µέσα ἀχούγεται ξανὰ ἡ θροντερὴ φω- 

νὴ τοῦ Ῥέπουλη, ἀναγνωρισμένου πιὰ ἀριστέως τοῦ κοιγοδου- 

λευτικοῦ θήµατος. Ὑπερασπίζει μὲ φλόγα τὴν Ἐθνικὴ Πολιτι- 

κ τοῦ Βενιζέλου ἐπὶ τρία ὁλόχληρα χρόνια (1911-1920). 

Τὸ Νοέμθρη τοῦ 1918 ὁ α΄ παγκόσμιος πόλεμος λήγει μὲ 
πρώτην ἀποφασιστικὴ νίκη κατὰ τῶν Γερμανοθουλγάρων στὸ 
Σκρᾶ, τὴ νίκη τῆς ἑλληνικῆς λεθεντιᾶς, τῆς ἐπιστρατευμένής 
τώρα πιὰ ἀπ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. 

Πρωθυπουργεύων (1918-1920). 

Ὁ Βενιζέλος, γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ ἀποφασιστιχὴ δικαίωση τῶν 
ἐθνικῶν µας διεχδικήσεων, ἀναγκάζεται νὰ ταξιδεύη συνεχῶς 

στὶς πρωτεύουσες τῶν Μεγάλων Συμμάχων. Καὶ ἐμπιστεύε- 

ται μὲ σιγουριὰ τὴν Εξουσία στὰ τίμια καὶ στιδαρὰ χέρια 

τοῦ κατὰ θάθους ἀθροῦ καὶ μετριοπαθοῦς καὶ στωιχοῦ στο- 

χαστῆ Ῥέπουλη, Αντιπροέδρου τότε τῆς 

Κυδερνήσεως. Ὁ Αντιπρόεδρος --- ἃς λυσσομανάῃ 
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ὑπόχωφα συνεχῶς ἡ Βασιλικὴ Παράταξη --- διατηρώντας 

τὴν φυχραιµία τῶν παλιῶν συγχωριανῶν του καραθοχυραί- 
ων, ποὺ μὲ ἀπόλυτη ἀσφάλεια καὶ ἔξοχη ναυτικἡ ἐμπειρία 

ὡδηγοῦσαν τὰ τρικάταρτα καράθια τῆς πατρίδας τους μέσ᾽ ᾱ- 

πὸ σύρτες καὶ σκοπέλους σὲ λιμάνια πολὺ µαχρυνά, κρατάει 

γερὰ στὰ χέρια του τὸ πηδάλιο τῆς Ἐξουσίας, μολονότι αὖ- 

τὲς οἵ τεράστιες εὐθῦνες του τὸν ποτίζουν πίκρες φαρµακερές, 

ποὺ σιγὰ - σιγὰ τοῦ φθείρουν ἀνεπανόρθωτα τὴ σωματικὴ καὶ 

φυχυκή του ὑγεία. 

ἘἜξ ἄλλου ἡ ἡφαιστειώδης μεγαλοφυΐα τοῦ Ἐλ. Βενιζέ- 

λου μὲ τὴν ἁπαράμιλλη εὐστροφία του ἐχμεταλλεύεται τὶς 

πρυφὲς καὶ φαγερὲς ἀντιθέσεις συμφερόντων τῶν Μεγάλων 

Συμμάχων καὶ γοητεύει καὶ χατακτᾷ τοὺς ἰσχυροὺς στὰ Συνέ- 

δρια τῆς Βἰρήνης. {καὶ κερδίζει ἔτσι μὲ τὴ συνθήκη τῶν Σε- 

θρῶν «τὴν Ἑλλάδα τῶν Ηέντε θαλασσῶν καὶ τῶν Δύο Ἡ- 

πείρων»! "Ἑλληνικὴ Διοίκηση ἐγκαθίσταται ἀπὸ 2/5/1919 
στὴν κοσμοξάχκουστης ἐδαφιχῆς χαὶ πνευματικῆς γονιμότητας 

Ἰωνία, στὴ Δυτικὴ χαὶ ᾿Ανατολικὴ Θράκη µέχρι Τσατάλ- 

τξας, τῶν ἀρχαίων Μ ετρ ῶ ν. ἸΚαὶ τὸ θρυλιχὸ καταδρο- 

μιχό µας «Αθέρωφ» ναυλοχεῖ στὸν Κεράτιο Κόλπο τῆς Πό- 

λης, τῆς Ἠόλης τῶν µαχραίωνων ὀνείρων τοῦ σκλάδου Ἕλ- 

ληνισμοῦ! Τιὰ τὸ «ἄπιαστο ὄνειρο, τὸ µέγα θᾶμα» Βενιζέλος 

χαὶ Ῥέπουλης, ὅπως καταφαίνεται ἀπὸ τὰ τότε γραφτά τους, 

ἀγάλλονται καὶ χαίρουν καὶ μαζί τους ὅλοι οἱ ὑγιοῦς πατριω- 

τισμοῦ Ἕλληνες μέχρις ἐσχάτων τῆς γῆς] 

Καὶ µόνον οἳ τυφλωµένοι ἀπὸ τὸ ἔξαλλο πάθος τοῦ µικρό- 

Ψυχου παλαιοκομματισμοῦ ἀντίπαλοί των στέκουν θουθοὶ καὶ 

σχυθρωποὶ καὶ ὁπλίζουν τὰ χέρια δυὸ νεαρῶν παραστρατηµέ- 

νων ἀποτάχτων Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν, γιὰ νὰ δολοφονή- 

σουν στὸν Παρισινὸ Σταθμὸ τῆς Δυὼν τὸ Δημιουργὸ τῆς Με- 
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γάλης Ἑλλάδας! Μὲ τὸ ἄγγελμα τῆς δολοφονικῆς ἐκείνης 

ἀπόπειρας ξεσποῦν στὴν ᾿Αθήνα ταραχές. Μαίνονται τώρα 

καὶ οἳ Βενιζελικοὶ ἐγαντίον τῶν Βασιλοφρόνων. Δολοφονεῖται 

στὴ σημερινἡ λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας ἕνας ἐπίλεχτος 

Μακεδονομάχος, Διπλωμάτης, Πολιτευτὴς χαὶ Λογοτέχνης 
δηµοτικιστής, ὁ "Ίων Δραγούμης, ποὺ τότε ὅμως εἶχε περά- 
σει δυστυχῶς στὴν ἀντιδραστικὴ παράταξη τῆς «μικρᾶς καὶ 

ἐντίμου Ἑλλάδος»! Ὁ Ῥέπουλης, περνώντας ὧρες µαρτυρι- 

κὲς ὡς πρωθυπουργεύων, μὲ ἀξιοζήλευτη φιλοσοφική νηφα- 

λιότητα χρατάει γερὰ στὰ χέρια του τὰ ἡνία τῆς Πολιτείας 

καὶ ἀποσοθεῖ ἀποφασιστικὰ τὴ γενίκευση τῶν ταραχῶν καὶ 

τὸν ἐπιχατάρατο ἐμφύλιο σπαραγµὀ. Γιὰ τὸν ἐπιδέξιο καὶ πο- 

λιτισµένο χειρισμὸ τῆς Ἐξουσίας, ὁ Βενιζέλος, μόλις ἐγύρισε 

τραυματίας ἀπ᾿ τὸ Παρίσι, τοῦ ἀναγνωρίζει μὲ ἀνυπόκριτον 

ἄσπασμὸ τὸν ἐπιτυχῆ χειρισμὸ τῶν φλεγουσῶν ἐσωτερικῶν 

ὑποθέσεων. Ίκαί, ἐλπίζοντας ὅτι ἐντὸς ὀλίγου μὲ τὴ συγχκατά- 

θεση τῶν Συμμάχων θὰ περιέλθῃ καὶ ἡ Κωνσταντινούπολη 

ὁριστικὰ σὲ χέρια ἑλληνικά, προορίζει τὸν Ῥέπουλη γιὰ πρῶ- 

το Γενιχὸ Διοικητή της! "Όμως ὄχι µόνον οἵ Ἡασιλόφρονες, 

ἀλλὰ καὶ ἀρκετοὶ Βενιζελικοί, πολὺ ἐπιρρεπεῖς σὲ ἐκδηλώσεις 

φατριαστικές, ξεσποῦν, καὶ τὶς ἡμέρες τῶν ταραχῶν καὶ ἀρ- 

Υότερα, σὲ χρυφὲς καὶ φαγερὲς διαμαρτυρίες καὶ θρισιὲς ᾱ- 

κόμη καπηλικὲς κατὰ τοῦ Ῥέπουλη. Οἱ μὲν ᾿Αντιθενιζελιχοὶ 

τὸν διαλαλοῦν Ἰχακοῦργο μυσαρὀ, οἱ δὲ Φιλελεύθεροι τὸν 

θλέπουν ὡς ὁλότελα ἐπιζήμιο γιὰ τὸ Ἱζόμμα καὶ πἐραν τοῦ 

πρέποντος μετριοπαθῇ καὶ διαλλακτιχὀ. Χάνει πολλὲς προσω- 

πικὲς φιλίες πολύτιμες, σταθερὰ ὅμως διασώζει µιάν, τὴν καὶ 

πολυτιµότερη: τὴ φιλία τῆς κατάἀλευχκής 

του συνείδηση ςὶ Ἰαί, φυσικά, ὅλα αὐτὰ τοῦ τρου- 

µατίξουν θαρύτατα τὴ ζωή του. 
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Υ) Οἱ ἐκλογὲς τῆς ἐθνικῆς αὐτοκτονίας τὴν 1.11.1990 

Ἡ Ενωμένη ᾿Αντιθενιζελικὴ Παράταξη, ἀδιάλλακτα ἐμ- 

παθής, εἶχε πάθει φοθερὴ δύσπνοια ἀπὸ τὴν ἄτμόσφαιρα τῆς 

Ὀμύρνης, τῆς Προποντίδας καὶ τοῦ Ἠὐξείνου. Πέρα ὣς πέρα 

ἀσυγχίνητη ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Νέας "Ἑλληνικῆς Βυζαντινῆς 

Αὐτοχρατορίας, ὅπως πολὺ σωστά, ἀμέσως μετὰ τὴν ὑπογρα- 

φ) τῆς Συνθήκης τῶν Σεθρῶν, τὴν ἐχαρακτήρισεν ὁ ᾿Αγγλος 

Πρωθυπουργὸς Λόυδ Τζώρτζ, ἀναπτύσσει ἐναντίον τοῦ τερά- 

στιου ἐθνιχοῦ δημιουργήµατος τοῦ Βενιζέλου (ἔργου πρωτο- 
φανοῦς γιὰ τὰ ἱστορικὰ χρονικὰ τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ) μιὰ 

πρωτοφανή παραπλανητικὴἡ λογομαγειριχὴ μὲ τὰ ἀπεχθέστε- 

ρα μάλιστα κηρύγματα καὶ τὰ ἀντεθνικώτερα συνθήµατα. ᾿Α- 

ποκαλεῖ προεχλογικὰ τὴ μικρασιατικὴ ἐχστρατεία «ἆποι- 

κιακηὴν ἐπιχείρησιν» καὶ «τυχοδιω- 

Ἀπιχὴν περιπέτειαγ»ὶ Σχίζει ἀδίστακτα µπρο- 

στὰ στὰ πλήθη τῶν ψηφοφόρων διαφόρων ἐπαρχιῶν (ἰδίως 

στήν Ἰαλαμάτα) τὸ Χάρτη τῆς Μεγάλης Ἑλλάδας! Συνι- 
στᾷ στὸ λαὸ νὰ προτιµήση «τὴν μικρὰν καὶ ἔντιμον 'Ἑλλά- 

δα» --- πόση τῷ ὄντι σχιζοφρενικὴ κχακουργία! --- καὶ τε- 

λικά, ἐχμεταλλευομένη ἀπαίσια τὴν παχυλἠ ἀμάθεια καὶ 

τὴν ἀπὸ σχεδὸν δεχάχρονο πόλεμο σχετιχὴ κούραση εὑρυτέ- 

ρων λαϊκῶν μαζῶν, ὑπόσχεται ρητὰ σ᾿ αὐτὲς ὅτι, ἂν τυχὸν 

τὴν 1/11/1920 ἔρθη ἐχείνη στὴν ἐξουσία, «θὰ ἀποστρατεύσῃ 
τὰ τέχνα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ θὰ τὰ ἀποστείλη οἴκαδε»] 

(Βἰδικώτερα θλέπε καὶ τὰ περιθόητα ἄρθρα τῆς «Καθημε- 

ρινῆς» τοῦ Τ. Α. Ῥλάχου τῆς 14 - 16 Αὐγούστου τοῦ 1992, 

μὲ τίτλους «Οἴκαδε» καὶ «Πομερανοί», ὅταν ἔπεφτε ὁριστιχὰ 

τὸ ἑλληνικὸ μικρασιατικὸ μέτωπο. ᾿Αλήθεια πόσο «ὠραῖου 

ἦσαν μεριχκοὶ «ἐθνιχόφρονες» τῆς ἐποχῆς ἐχείνης!). 
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Ποτὲ ἄλλοτε μὲ τόσην ἀνέντιμη ἐπιτηδειότητα δὲν εἶχαν 

θωπευθῆ καὶ γαργαληθη τὰ κατώτερα ζωικὰ ἔγστικτα ἑνὸς 

πολύπαθου λαοῦ ἀπὸ τοὺς Υοσταλγοὺς τῆς φαυλοκρατίας! 

Τιὰ πολλοστὴ φορὰ τραγικὰ δικαιώθηκε ὁ ᾿Αριστοφάνης μὲ 

τοὺς μνηµειώδεις ἐκείνους στίχους τῶν «Ἱππέων» του: «Ὦ 

δῆμέ µου, ἀλλ᾽ εὐπαράγωγος (Ξ-εὐκολοπαράσυρτος) εἶ, θω- 

πευόμενός τε χαίρεις κἀξαπατώμενος πρὸς τόν τε λέγοντ 

ἀεὶ κέχηνας, ὁ νοῦς δὲ σου παρὼν ἀποδημεῦ! Μὰ καὶ ὁ ἐ- 

θνικός µας ποιητὴς Σολωμὸς ἔχει γιὰ παράµοιες περιπτώσεις 

ἐκφράσει τὴν πίκρα του μὲ τὴν ἐπιγραμματικῆς σοφίας ἐχεί- 

νη φράση του: «Λαέ µου εὐχολόπιστε καὶ πάντα προδομένε»] 

Καὶ ἔρχεται συντριπτικἁ χαταδικαστικἠ γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Ἐλ. 

"Βενιζέλου ἡ λαϊκὴ ἐτυμηγορία τὴν ἀποφράδα ἐκείνη ἡμέρα 

τῆς Ίης Νοεμθρίου τοῦ 1990. Ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ ἀπαίσια 

προεχλογικὰ θούρια τῆς χυδαίας ἀχαριστίας τοῦ ὄχλου ἦταν 

καὶ τοῦτο: 

(ἁΑπάνω στὴν ᾿Αδήνα δὰ κρεμασδοῦν κι οἱ Τρεῖς, 

πρῶτος ὃ Βενιζέλος, δεύτερος ὁ Δαγκλῆς, 

τρίιος ὁ Κουντουριώτης, τὸ ἄπιστο σκυλί, 

ὦ γενναῖε Κωνσταντῆ»! (᾿Εννοοῦσαν» τὸν ἐξόριστο 

οτὴν 'Ελθετία Βασιλέα Κωνσταντῖνο). 

Ἐδῶ ἀχριδῶς θὰ μποροῦσε νὰ ἰσχύση ἀπόλυτα καὶ ὁ µε- 

λαγχολικὸς ἐκεῖνος ὕμνος τῆς Ἑθδομάδας τῶν 

Παθῶν τοῦ Χριστοῦ: «Λαός µου, τί ἐποίησά 

σοι καὶ τί µοι ἀνταπέδωκχας; ᾽Αντὶ τοῦ µάνα χολήν, ἀντὶ τοῦ 

ὕδατος ὄξος, ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν µε σταυρῷ µε προσηλώσα- 

τεΐνν ο» 
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δ) Ἡ φυγή του στὴ Γαλλία. 

Καὶ φεύγουν γιὰ τὸ Παρίσι Ῥέπουλης καὶ Ἐενιζέλος αὖτο- 
εξόριστοι στὶς 6/11/1990, ἐπειδὴ καὶ οἳ δυό τους ἀφυπνίσανε 

τὴν ἠχὼ τοῦ Μ. Αλεξάνδρου στὰ δάθη τῆς Μ. ᾿Ασίας, ἔπει- 

δὴ καὶ οἳ δυό τους ἐσυγχιγήσανε τὸν τάφο τοῦ Κωνσταντίνου 

Παλαιολόγου ἀπὸ τὰ πρόθυρα τῆς Βασιλεύουσας! Ἡ ἐξ αἲ- 

τίας τοῦ Βενιζέλου καὶ τῶν διαλεχτῶν συνεργατῶν του τρο- 

παιοφόρος φυλή, καταδικασμένη στὴ διεθνῆ ἀνυποληφία καὶ 

ζητιανειά, προτοῦ παρουσιασθῇ ὁ ενιζέλος στὴν πολιτικὴ 

κονΐστρα, διώχνει μὲ κατάρες τὸν ἀναστηλωτή της. Μικρή 

καὶ ταπειγἠ καὶ μαραζωμένη καὶ µισοπεθαµένη τὸν ἐκά- 

λεσε. ᾿Αναστηλωμένη, πενταπλασιασμένη καὶ πολυδοξασµένη 

ἀπ᾿ Αὐτὸν τὸν συντρίθει. Σὲ λίγο ὅμως θὰ συντριθῇ καὶ αὐ- 

τή. Καὶ γράφει σὲ λίγο ἀπ᾿ τὸ Παρίσι ὁ Ῥέπουλης: «Καὶ εἲς 

τὴν ἱστορίαν τὴν πραγματικὴν καὶ εἰς τὴν ἱστορίαν τὴν ποιη- 

τικὴν ἡ φῆφος ἐκείνη ἀποδαίνει τραγῳδία, ἀφ' ὅτου ὑπάρ- 

χουν ἔθνη»! Καὶ πραγματικὰ στὸ τέρμα τῆς θασανιστικῆς 

ἀλλὰ καὶ θριαμθευτικῆς πορείας τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ ἐπέρ- 

χεται ἀνατροπὴ καὶ σκοτάδι. Καὶ µέσα στὸ σχοτάδι ἆλαλα- 

γμὸς ἔξαλλης χαρᾶς πλήθους αὐτοναυαγῶν γιὰ τὸ «κατόρ- 

θωμά» τους] 
ὍὉ Αριστοτέλης σὲ ἀρχετὰ ἐδάφια τῶν «Πολιτικῶν» του 

θεωρεῖ σὰν μιὰν ἀπὸ τὶς διχαιολογητιχὲς θάσεις γιὰ τὸ δη- 

μοκρατικὸ πολίτευμα τὸ ὅτι κανένας ἄνθρωπος δὲν εἶναι σο- 

φώτερος ἀπὸ ἕναν ὁλόχληρο λαό! "Όντως µέσα στὴν φυχἠ 

ἑγὸς λαοῦ συγχωνεύεται σὲ ἐνιαία σοφία ἡ κατ ἄτομον σο- 

φία. Φαίνεται ὅμως ὅτι χαὶ κανένα ἄτομο δὲν εἶναι ἀγνωμο- 

νέστερο καὶ φρενοθλαθέστερο ἀπὸ ἕναν ὁλόχληρο λαό! ”Αλ- 

λωστε ἡ κατ ἄτομον ἀγνωμοσύνη καὶ παραφροσύνη µέσα στὸ 
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ρεῦμα ἑνὸς πλήθους συγχωνεύεται σὲ ἐνιαία παράκρουση καὶ 

κακία, ὅση ἀσφαλῶς δὲν μπορεῖ νὰ χωρέσῃ ποτὲ σὲ χαμμιὰ 

χεφαλὴ καὶ συνείδηση ἑνὸς ἀνθρώπου! Βέθαια ὁ ἁμαθὴς ἐ- 

κεῖνος ᾿Αθηναῖος, ποὺ θέλησε, κατὰ τὸν Πλούταρχο, νὰ δώ- 

σή τὸ ὄστρακον ἐναντίον τοῦ ᾿Αριστείδη, ἐπειδὴ δὲν ἀνεχό- 

ταν νὰ ἀκούῃ συνεχῶς νὰ τὸν λέε Δίχκαιον, αὐτὸ πο- 

τέ του δὲν θὰ τὸ ἐπιχειροῦσε μοναχός του, ἂν δὲν παρασυρὀ- 

ταν ἀπὸ τὸ ρεῦμα τῶν συμπολιτῶν του. Τὸ ὁμαδιχὸ συντελεῖ, 

ὥστε ὁ καθένας νὰ μὴ συλλογίζεται τὴν προσωπική του εὖ- 

θύνη᾽ καὶ ἔτσι ἐγεργεῖ μὲ συνειδησιαχκὴν ἐπιπολαιότητα. 

ε) Ἡ ἁγιάτρευτη πίκρα του. 

Ἡ παροιμιώδης σκληρὴ πεγία του, ἡ ἀπροχάλυπτη ἀπέ- 

ναντἰ του ἀχαριστία γνωρίµων, φίλων καὶ ὁμοϊδεατῶν του, 

μὰ πρὸ παντὸς ἡ ἐναγώνια καὶ κατάπιχρη παρακολούθηση 
τῆς συγχλονιστικῆς, τῆς ἄνευ προηγουμένου τραγικῆς καὶ 

ραγδαίας καὶ ἀνεπανόρθωτης συμφορᾶς τοῦ Αὐγούστου τοῦ 

19925 στοὺς Μικρασιατικοὺς κάμπους, καθιστοῦν στὸ Παρίσι 

τὴ ζωή του ἕνα πέρα ὣς πέρα μαρτύριο ἐξοντωτικό. ἸΚαὶ γρά- 

φει χαταπιχκραµένος: «Μοῦ ἔρχεται εἰς τὸν Υυοῦν ὁ στίχος ἐ- 

χεῖγος τοῦ "Αμλετ, μὲ διάφορον ὅμως ἔννοιαυ: Νὰ θλέπῃς 

καὶ νὰ μὴν αἰσθάγεσαι! ϊΝαί! νὰ θλέπῃς καὶ νὰ μὴν αἰσθάνε- 

σαι τίποτε τὸ σύγχρονου, νὰ αἰσθάνεσαι καὶ νὰ μὴ θλέπῃς 

τίποτε τὸ σηµερινὀν... Ίσως δὲν χωρεῖ ἄλλη πιχρία µέσα 

µου, Χατόπιν τοῦ πολυετοῦς καὶ ἰδιαίτατα τοῦ τελευταίου 

τριετοῦς θασανιστικοῦ μαρτυρἰου»! ἸΚαὶ θὰ προσθέση πλέον- 

τας σὲ ἀπύθμενον ὠκεανὸν ἀπαισιοδοξίας: «... Δὲν εἶναι 

µόνον ἀντιχειμενικὰ τὰ συντρίµµατα. Ἠΐναι καὶ ὑποκειμενι- 

χά. Ἐχάσαμεν τὴν πίστιν µας. Ιδοὺ τὸ τρομακτικὸν κενόν]! 

Ἐγὼ τοὐλάχιστον, --- διατίἰ νὰ σοῦ τὸ ἀποχρύψφω, φίλε µου: 
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--- δὲν θλέπω πλέον πρὸς τὰ ἐμπρός. "Έχασα τὴν πίστιν μου] 

Συνετρίθησαν τὰ εἴδωλα τῆς φυχῆς µου. Διότι ἔχει καὶ ὁ 

πολιτικὸς τὰ εἴδωλά του!». ζαὶ θὰ χαράξη ἐπίσης, κατὰ 

μαρτυρία τοῦ Ἰ. Δαμθέργη, τὰ θλιθερὰ ἐχεῖνα αὐτοσχέδια 

τετράστιχα, ποὺ ἐστιχουργοῦσε µέσα στὴν καταθλιπτική του 

μόνωση στὸ Παρίσι: 

1. «Ὅλα τὰ δράµατα, ποὺ τᾶζήσα, 

-- δέκα χαρὲς καὶ χίλιοι πόνοι ---- 

ὕλα περνοῦν καὶ φεύγου» γρήγορα 

μέσ᾽ στὴν ἀγύπαρμτή µου τὴ» ὀδόνη». 

1. «Ὅσα λουλούδια κάποτ᾽ ἔσπειρα, 

χλωμὰ τὰ 6λέπω ἢ ξεραμμένα. 

Κι ἀγκάθδια ἀχαριστίας δίπλα τους 

φαρμακερὰ εἶναι φυτρωμένα!». 

Εΐχε ὁλότελα δυστυχῶς ξεχάσει τὴ φράση τοῦ ᾿Αριστοτέ- 

λη ὅτι, ὅπως τοὐλάχιστον μαρτυρεῖ ὁ Διογένης ὃ Λαέρτιος, 

ἐκεῖνο, ποὺ ξεχνιέται γρήγορα ἅπ᾿ τὴ συντριπτικἡ πλειονό- 

τητα τῶν ἀνθρώπων, εἶναι ἡ ἀνάμνηση τῆς εὐεργεσίας! Μετὰ 

τὴν ἔξαλλη λαϊκὴ Νοεμόριανὴ φῆφο εἶχε πάθει καὶ ὁ Ἐέ- 

πουλης ὅντι ἀχριδῶς ἔπαθε καὶ ὁ Χαρίλαος Τρικούπης, ὕστερ᾽ 

ἀπ᾿ τὴ συντριδή του στὶς ἐχλογὲς τοῦ 1895! Τοὺς κατακυ- 

ρίευσε καὶ τοὺς δυὸ ἡ αὐτοαποθάρρυνση καὶ ἡ αὐτοεγχατά- 

λειψη. Δὲν εἶχαν ἐπαρκῶς καταλάθει τὸ εὐμετάθλητο τῶν 

λαϊκῶν διαθέσεων! Ἔξ ἄλλου εἶχαν μείνει καὶ οἵἳ δυό τους 

ἄγαμοι. Κι ἔτσι ἔρημη γιὰ πάντα μένει ἡ φυχή τους ἀπ᾿ τὴν 

παρηγοριὰ καὶ τὸ χάδι καὶ τὴ γλύκα µιᾶς ἀφωσιωμένης γυ- 

ναιχείας χαρδιᾶς. Τοὺς ἔλειφε ὁλότελα σ᾿ ὅλη τους τὴ ζωὴ 

τὸ τρυφερὸ χέρι μιᾶς καλόχαρδης πιστῆς συζύγου, ποὺ θὰ 

ἀχουμποῦσε στοργιχὰ στὸ πυρωµένο τους μέτωπο, γιὰ νὰ τοὺς 
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χαρίση λίγη δροσιὰ καὶ νὰ τοὺς χατευνάσῃ τὸν πυρετὸ τῆς 

Φφαρμακερῆς πίκρας τους ἔπειτα ἀπ᾿ τὴν ἐκλογικὴ συντριδή 

τους. 
Τὸν Δεχαπεντάγουστο τοῦ 1999 φτάνουν ἀλλεπάλληλες οἱ 

εἰδήσεις γιὰ τὴ Μικρασιατικὴ πανωλεθρία. ἛἜνας πανάρχαιος 

Λαός, ποὺ μὲ τὸ τίµιο αἷμα του πότιζε ἐπὶ τριάντα καὶ πλέον 

αἰῶνες τὸ ἔδαφος ἐκεῖνο, ὅπως τοὐλάχιστον διδάσκουν πεντα- 

κάθαρα οἱ Χεττιτικὲς ἐπιγραφὲς τοῦ Μπογάτσκιοϊ τῆς ᾿Αγ- 

χυρας, ἐπιγραφὲς τοῦ 1950 πρὸ Χριστοῦ, ξερριζωνόταν ἀπό- 

τοµα µέσα σ᾿ ἕνα µῆναι ὍὉ Ῥέπουλης, ποὺ μὲ φοθερὴ διο- 

ρατιχότητα εἶχε πρὸ διετίας προθλέψει τὸ μοιραῖον, χάνει τώ- 

ρα πιὰ κάθε ἵχμάδα σώματος καὶ φυχῆς! 

Καὶ ὁ ποιητὴς Ἰω. Πολέμης σ’ ἕνα του ποίηµα «Ἰζαθένας 

τὸ λιθάρι του», δημοσιευμένο στὴν «Ἑστία τῆς 95/5/1950, 
γιὰ τὴν πρωτοφανῆ ἐκείνη ἐθνικὴ καταστροφή, πολὺ συµθο- 

λικά, θὰ στιχουργήση μελαγχολικώτατα: 

«., Κι ἀνέόηκεν ἡ Ῥήγισσα στ ἀπάνω πανωπύργι 

κι ἀγνάγντεψε περήφανη τὴν Ἔκκλη- 

σιὰ τοῦ Γένους. 

Μὰ κεῖ ποὺ τὴν καμάρωνε, ἁπλώνοντας τὰ χέρια, 

συννέφιασε, σκοτείνιασε σ᾿ ᾿Ανατολὴ καὶ Δύση" 

καὶ μµούγκρισαν τὰ σύννεφα κι ἔπεσ ἀσιροπελέκι 

καὶ γκρέμισε καὶ σώριασε μὲ μιᾶς 
Δ τὸ πανωπύργι.. δὴ 

Στίχοι συµθολικοί, στίχοι ἱστορικοί, στίχοι πικροί, ποὺ ὅ- 

µως τὰ λένε ὅλα. Καὶ τὰ μεγαλεῖα καὶ τὴν ἀπότομη ἔξα- 

φἀνισή τους, ἀλλὰ καὶ τὴν πεποίθηση γιὰ ἕνα καλύτερο ἐ- 

θνικὸ µέλλον: «Μέσα στὰ νέφη ὃ κεραυνός, πάνω ἀπ τὰ νέ- 

φη ὃ ἥλιος»ὶ 
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στ) ὈΟριστικὴ λήξπ τῆς πολιτικῆς στραδιοδροµίας του. 

ὍὉ θάνατός του. 

Μετὰ τὸν Μικρασιατικὸ τυφῶνα καὶ τὴν ὑπογραφὴ τῆς Συν- 

θήκης τῆς Λωζάνης, ἐκλέγεται ξανὰ δουλευτὴς ᾿Αργολιδο- 

χορινθίας, μὰ δὲν προσέρχεται στὴ Δ΄ Εθνοσυνέλευση τοῦ 

1994, ᾽Απὸ δῶ χαὶ πέρα μετρημένες θὰ εἶναι οἱ µέρες τῆς 

ζωῆς τοῦ μεγάλου ἑτούτου ᾿Αναχωρητῆ. Ἐπιστρέφει στὴν Ἕιλ- 

λάδα καὶ, σιωπηλός, ἀπογοητευμένος, θαρύθυμος, φαρµακω- 

μένος, σωματικὰ καὶ φυχικὰ σακατεµένος, ἀποσύρεται στὸ 

Κρανίδι. Πεθαίνει, μετὰ ἁλιγοήμερη ἀρρώστια ἀπὸ χαρδιακὴ 

ἀνεπάρχεια, τὴν αὐγὴ τῆς 14/5/1924. Τὸ ἑλληνικὸ Δημό- 
σιο τοὔκαμε μεγαλοπρεπῆ τὴν Χηδεία του. Δίπλα στὸ φέρε- 

τρὀ του μὲ ἀπόλυτη εὐλάθεια καὶ ἄκρα συγκίνηση σταθήκανε 

τότε οἱ ἐπιφανέστεροι ἐχπρόσωποι τοῦ Δημοχρατικοῦ Κόσμου. 

"Ολοι ἐγκωμιάσανε ἔνθερμα τὴν ὑφηλή του προσωπικότητα. 

ὍὉ ᾿Ανδρέας Μιχαλακόπουλος μάλιστα εἶπε ὅτι ὁ ἐπιφανῆς 

νεχρὸς ἦταν ἀποφασισμένος νὰ συγγράφη πολιτικὴ νεοελλη- 

νικἡ ἱστορία, σχετικὴν ἰδίως μὲ τὰ γεγονότα τῆς δεύτερης 

τριακονταετίας τῆς ζωῆς του. (Ἡ σηµαντικὴ ἐτούτη πλη- 

ροφορία δὲν ἔχει µέχρι σήµερα ἐξαχριθωθῆ μὲ ἀπόλυτη θα- 

σιµότητα. Τί νἄγιναν ἄράγε τὰ ἀδημοσίευτα χειρόγραφά 

του:). Ἡξ ἄλλου στὴν «Ἑστία τὴν ἡμέρα τῆς κηδείας του, 
ς νεκρολογώντας τον ὃὁ Ἰωάννης Δαμθέργης, εἶπε ποιητικά: 

«υὸ χρόνων ἀναστεναγμοὶ κάτι τοῦ ἀφῆσαν στὴν καρδιά’ 

σίδερο, ἀτσάλι νᾶτανε, πάλι δὲ νᾶπιανε σκουριά»! 

᾽Αλλὰ καὶ ὃ χρονογράφος τῆς «Ἑστίας» Παῦλος Νιρθάνας 

τὴν ἴδιαν ἐχείνην ἡμέρα ἔγραψε γιὰ τὸν ἀξιολάτρευτης με- 

τριοφροσύνης ἐπίλεκτον ἐκεῖνον Πολιτιχόν: «Ὑπὸ τὴν χα- 
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μηλὴν στέγην ἑνὸς σπιτιοῦ χωριχῶν, ἀνάμεσα σὲ ὀλίγα πτω- 
χικὰ ἔπιπλα, ἐπάνω σ᾿ ἕνα ταπεινὸ χρεδάτι, περνᾷ τὰς στι- 

γμὰς τῆς ἀγωνίαςτου λησμονημένος ὃ ἄνθρωπος, 

ποὺ ὑπῆρξε Ἡρωθυπουργὸς τῆς Πατρίδος εἷς μίαν ἀπὸ τὰς 

κρισιμωτέρας στιγμὰς τῆς ἱστορίας της, µία Δόξα τῆς Ἕλ- 

λάδος καὶ µία Τιμὴ ζηλευτὴ καὶ σπουδαία τῆς ἐποχῆς του. 

κανένας ἐπίσημος θόρυθος γύρω ἀπὸ τὴν ἀγωνίαν τοῦ ᾿Αν- 

θρώπου, ὁ ὁποῖος ἐγνώρισεν ὅλας τὰς ἐπισημότητας τῆς ζωῆς, 

χωρὶς νὰ τὰς ἀγαπήση ποτέ! Πεθαίνει ὡς ὃ τελευταῖος τῶν 

ταπεινῶν, ὅπως ἔζησε καὶ εἷς τὰς ἐπισημοτέρας στιγμὰς τῆς 

ζωῆς του. Ἡ ζωή του ὑπῆρξε µία τελετουργία ἐρημοκκλησίου 

εἰς τὸν θωμὸν τῆς Πατρίδος... Ένας ταπεινὸς τάφος, µέσα 

εἰς τὴν γαλήνην τῶν ἀγρῶν, θὰ χαλύψη σήμερον τὸν ἄνδρα, 

ποὺ ὑπῆρξεν ἕνας μεγαλοφυής, ἕνας εὐθύς, 

ἕνας τίμιος καὶ ἕνας εὐγενής...». 

σ) Ἡ διορατικότητά του. 

Μὲ ἔξοχη διορατικότητα προθλέπει ἀπὸ τὶς πρῶτες χιόλας 

ἡμέρες τοῦ α΄ παγκοσμίου πολέμου τὰ συσσωρευόµενα νέφη 

τοῦ ἐπερχομένου ᾿Εθνικοῦ Διχασμοῦ καὶ μὲ χρονολογικὴν ᾱ- 

κρίθεια προλέχει τὴ θασιλικὴ ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν ὀρθὴ συν- 

ταγματικὴ τροχιά. Προεῖπε ὅτι ἡ ἐπιστράτευση τοῦ 1916 

ἦταν µόνον παγίδα ἐγκληματική, προωρισµένη νὰ καταδα- 

ραθρώση τὴ δημοτικότητα τοῦ Βενιζέλου, ἂν ὃ θασιλιᾶς μ’ 

ἐπίσημες δηλώσεις του δὲν ἐδεθαίωνε ὅτι ἡ στρατιωτικὴ ἐχεί- 

νη κινητοποίηση στρεφόταν κατὰ τῆς Βουλγαρίας, ἔτοιμης 

τότε νὰ πλήξη ὕπουλα τοὺς τότε Συµµάχους µας Σέρθους, ὅ- 

πως τῷ ὄντι σὲ λίγο τοὺς ἔπληξε. Καὶ πραγματικὰ ἡ ἔπι- 

στράτευση ἐχείνη ἐστάθηχε ἢἡ πηγἠ τῆς λαϊκῆς ἀποδοκιμα- 

σίας τοῦ 1920. Νά, τώρα καὶ οἳ προφητικώτατες φράσεις του 
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γιὰ τὸν τραγικώτατο ἐπίλογο τῆς Μικρασιατικῆς ἔχστρα- 

τείας: «Ἡ ἐπανάληψις τοῦ πολέμου --- διότι ἐπὶ Ἑενιξέλου 

εἶχε λήξει πλέον, ἡ δὲ στρατιὰ τοῦ Κεμὰλ εἶχε ἀποσυντεθῆ 

--- θὰ πιστοποιήσῃ θεδαίως διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν τὴν ὑπέ- 

ροχον ἀνδρείαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Οἵ νέοι ὅ- 

µως ἠρωϊσμοὶ δὲν εἶναι προωρισμέ- 

νοι νὰ συμπληρώσουν τὴν ἐθνικὴν 

οἰκοδομήν. Οὔτε κἂν νὰ διασώσουν 
τὰ κεκτημένα. Ὅ Κεμὰλ εἶναι ὁ στρατιωτικὸς 

ἐχθρός. ᾽Αλλὰ πέραν αὐτοῦ ἔχομεν νὰ ἀντιμετωπίσωμεν δι- 

πλωματιχοὺς ἐχθρούς, ἀχαταθλήτους τούτους. καὶ εἶναι οὗ- 

τοι οἳ πρώην Σύμμαχοι. Οἱ ἡρωισμοὶ καὶ αἱ νῖχαι τοῦ ἕλληνι- 

κοῦ στρατοῦ ἓν καὶ μόνον ἀποτέλεσμα θὰ ἔχουν: νὰ θάφη 

ὃ ἴδιος ὃ Λαὸς μὲ τὸ τίµιον αἷμα του τὰ ἐρείπια, τὰ ὁποῖα 

ἐσώρευσεν ἡ φῆφος τῆς Ίης Νοεμθρίου τοῦ 1920...». 

(Ἔδῶ μάλιστα πρέπει ἀπαραίτητα νὰ σηµειωθῇ ὅτι ὃ µε- 

τανοεμθριανὸς ᾿Αντιθενιζελικὸς Κόσμος, μολονότι προεχλογικὰ 

ἐχαρακτήριζε στὴ δὶς διαπασῶν τὴ Μικρασιατικὴ ᾿Ἑκστρατεία 

ὡς «τυχοδιωχτικὴν περιπέτειαν» καὶ ἔδινε ἀφειδεῖς προεχλο- 

γικὲς ὑποσχέσεις στὸ Λαὸ γιὰ ἄμεσο τερματισμό της, ὣς τόσο 

μόλις ὃ Κόσμος ἐκεῖνος ἦρθε στὴν Ἐξουσία συνεχίζει μὲ ᾱ- 

λόγιστο πεῖσμα, χαὶ χεῖνος, τὴν «τυχοδιωκτικὴν περιπέτειαν», 

παρὰ τὴ σαφῆ ἐχθρότητα τῶν ἄλλοτε Συμμάχων καὶ τὴ 

συνεχίζει ἕως τὰ πρόθυρα τῆς "Άγκυρας, ἐνῷ ὃ Κεμὰλ μὲ 

χάθε τρόπο ἐνισχυόταν ἀπὸ Δυτικοὺς καὶ τοὺς Ῥώσους Μπολ- 

σεδίκους, γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ ἀποφασιστιχὰ τὴ συντριθὴ ὄχι μό- 

νον τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, ἀλλὰ καὶ τὸ ὁριστιχὸ καὶ πλῆρες 

ξερρίζωμα τοῦ θρᾳκομικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ!). 

Ἔξ ἄλλου, γιὰ νὰ χαταφανῇ ἡ ἔξοχη προοπτικὴ τοῦ Ῥέ- 

πουλη καὶ στὰ διεθνή ἀχόμη ζητήματα, ἀναφέρουμε ἐδῶ ᾱ- 
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πὸ λόγο του στὴ Θεσσαλονίκη τὸ Μάρτη τοῦ 1917 «ΑγΥλι- 
πὸς πολιτισμὸς ἐντὸς ἑλληνικοῦ πλαισίου» ἕνα καὶ µόνο του 

φρασίδιο γιὰ τὴν ἐπιχειμέγη ἁλματώδη χαὶ πρωτοφανή ἄνά- 

πτυξη τῆς Ῥωσσίας --- ἔστω κι ἂν ἡ ἀνάπτυξη ἐκείνη ἦταν 

γέννημα μακροετῶν αἱματηρῶν καὶ ἀπανθρώπων πειραµατι- 

σμῶν -υ-τ«ῬἘϊΐναι ἡ φυλὴ τοῦ μέλλον- 
τος»| 

π) ὍὉ ἀλπθινὰ Μεγάλος Πολιτικὸς 

καὶ τὰ καθήκοντά του. 

Ἴδοὺ πῶς ἀχριθῶς φαντάζεται τὸν Μεγάλον Πολιτιχὸν ὁ 

Ῥέπουλης: «... "Ότι ἔχει λεχθῆ διὰ τοὺς Σοφούς, ὅτι δηλα- 
δὴ ἕνας Σοφὸς εἶναι ὁ Παιδαγωγὸς ἕἑκατὸν αἰώνων, ἰσχύει καὶ 

διὰ τοὺς Πολιτικούς. Ίσως περισσότερον μάλιστα διὰ τού- 

τους. Διότι ἡ δύναµις τῶν ἰδεῶν ἑγὸς Μεγάλου Πολιτικοῦ εἷ- 

ναι ἡ δύναµις τῶν πόθων ἑνὸς ἔθνους. Συγκεντρώνει οὗτος 

εἲς τὴν διάνοιάν του ὅλα τὰ ἰδεώδη τοῦ ἔθνους του, εἴτε ἀπὸ 

τάφους φυτρώνουν, εἴτε εἷς ἐρείπια κατοπτρίζονται, εἴτε εἰς 

τὸ ἄυλον περιθάλλον θομθοῦν. Δὲν αἰσθάνονται τὰ ἰδεώδη 

αὐτὰ οἱ μικροὶ πολιτικοἰ. Τὰ διαισθάνεται ὅμως τὸ ὑγιὲς 

µέρος τῆς ἐθνικῆς φυχῆς. Καὶ συμπυχνωτὴς αὐτῶν ὁ Μεγά- 

λος Πολιτικὸς τὰτρετοχεδευ δραστικώτερα καὶ τὰ ἐμφανί- 
ζει εἰς ὅλους ἀντιληπτά, διὰ νὰ ρυθµίση τὴν πραγματοποίησίν 

των. Καὶ ἂν εἰς τὴν ἀρχὴν ἐκπλήσσωνται οἱ δειλοὶ καὶ δι- 

στάζουν οἱ ἀπογοητευμένοι, οἵἳ θαρραλέοιπι- 

στεύου ν. Καὶ προχωροῦν µαζί του...». 

«Βεθαίως, δὲν διακηρύσσει πάντοτε ὁ Πολιτικὸς ὅ,τι θεω- 

ρεῖ ἐθνικῶς ἀληθές, ὅταν τοῦτο θλάπτη, ὀφείλει ὅμως νὰ τὸ 

διακηρύσσῃ πάντοτε, ὅταν τοῦτο ἠμπορῃ νὰ ὠφελήση πρὸς 

τὸ μέλλο. Οἱ κυθερνῶντες ἕνα λαὸν 
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ὀφείλουν πρὸ παντὸς νὰ σπουδάἀ- 
σουν τὸ πνυεῦμα τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, 

ὀφείλουν νὰ εἰσδύσουν εἷς τὴν ἐ- 

ποχήν, κατὰ τὴν ὁποίαν κυθερνοῦν] 

καὶ ὄχι μόνον νὰ μελετοῦν οἳ ἴδιοι 

τὰς ἐθνικὰς ὑποχρεώσεις, ἀλλὰ καὶ 

νὰ σφυγμομετροῦν τῆς ἐποχῆς των 

τὸ φρόνημα. ΑἊν τὰ ἐθνικχὰ δικαιώ- 

µατα γεννῶνται ἀπὸ τὴν ἱστορίαν 

τοῦ παρελθόντος, πραγματοποιοῦγ- 

ται ὅμως, μόνον ὅταν ἠμποροῦν νὰ 

στηρίζωνται εἰς τὴν εὐρωστίαν τοῦ 

παρόντος. Ἰαί, ἂν καθῆκον τῶν χυθερνώντων εἶναι νὰ 

χαλλιεργοῦν καὶ νὰ προάγουν τὴν ἐθνικὴν συνείδησιν τοῦ 

Λαοῦ καθῆχκον ὅμως ἔχουν ἐν ταυτῷ 

καὶ νὰ μὴν ἐπιχειροῦν πολιτικὴν 

ὑπερτέραν τῆς λαϊκῆς ἀντιλή- 

ψφεως...». 

ϐ) Ἡ εὐσυνειδησία του. 

᾿Αξιολάτρευτες ἐξ ἄλλου εἶναι οἳ γνῶμες του γιὰ τὴν εὖ- 
συνειδησία. Ἐπηρεασμένος θαθύτατα ἀπὸ τὴ Βίδλο καὶ τοὺς 

᾿Αρχαιοέλληνες Κλασσικοὺς γράφει: Δέὲνκατώρ- 

θωσα νὰ ἐννοήσω ποτὲἐ µου πῶς εἷ- 

ναι δυνατὸν νὰ παραθιάζη κχαγνεὶς 

τὴν συνεἰδησἰν του χάριν οἱασδή- 

ποτε φιλοδοξίας. θεωρῶ ὅτι δὲν ὑπάρχει εἰς τὸν 

πολιτευόμενον εὐγενεστέρα φιλοδοξία ἀπὸ τοῦ νὰ κρατή πἀν- 
τοτε ἐν ἁρμονίᾳ τὴν πολιτείαν του πρὸς τὴν συνείδησίν 

του... Διότι, καὶ ἂν συμθῇ νὰ πλανηθῇ καγνεὶς εἰς τὰς σχέ- 
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ψεις του, εἶναι ὁπωσδήποτε εὐτυχής, ἐὰν ἐφρόντισε νὰ μὴ 
ς παραπλανᾷ ὁ ἴδιος τὴν συνεἰδησίν του... Ἐΐζναι δὲ 

ὁ ἄριστος τῶν φίλων ἡ συνείὸδὸτ- 

σις ὅταν γνωρίζη καγνεὶς νὁ τὴν 

σέθεται εἷς τὴν ἐχτέλεσιν τῶν κα- 

θηκόντων του. ΕἘΐναι ὃ παρήγορος 

ἄγγελος εἰς πᾶσαν ἀτυχίαν καὶ 

περιπέτειαγ. ῬἘΐζναι παραστάτης ἆ- 

παρασάἀάλεύυτος, γνωρίζων νὰ ἆνα- 

κουφἰζ η μὲ ἀἁπαράμιλλον δύνα- 

με ν.ε«»δ. Όταν διαθάζη ὃ ἀναγνώστης τὶς φράσεις ἐ- 
τοῦτες τοῦ Ῥέπουλη γιὰ τὴν εὐσυνειδησία καὶ τὴν ἠθικὴν 

ἀκαμφία καὶ τὴ γαλήνη τῆς φυχῆς τοῦ τιµίου ἀνθρώπου, 

νομίζει ὅτι διαδάζει πάμπολλα περιθόητα χωρία τῆς Τρα- 

φῆς καὶ τῆς ἀρχαιοελληνικῆς λογοτεχνίας, πρὸ παντὸς ὅ- 

µως τοὺς στίχους (419 -480) τοῦ Σοφόχλειου «Αἴαντα» 
καὶ τοῦ ᾿Απόστολου Παύλου ἀπὸ τὴν πρὸς Ῥωμαίους 14:23 

Ἐπιστολή του. Ιδοὺ αὐτοί: α) «ἆλλ' ἢ καλᾶῶς 

ζῆν ἢ καλῶς τεθνγηκέναι τὸν εὐγενῆ 
χ ρ ἡ»ξ ἀλλὰ ἢ μὲ τιµιότητα καὶ εὐσυνειδησία ἔχει ὕπο- 

χρέωση νὰ ζῇ ἢ μὲ τιµιότητα καὶ εὐσυνεδησία ὀφείλει 

νὰ πεθαίνῃ ὅποιος ἔχει εὐγένειαν αἰσθημάτων, ϐ «μα- 

χάριος ὃ μὴ κρίνων ἑαυτὸν ἐν ὦ 

δοχιµάζ ευ Ξ µακάριος εἶναι ἐκεῖνος, ποὺ δὲν ἐλέγχε- 

ται ἀπὸ τὴ συνείδησή του, ὅταν πράττῃ ἐκεῖνο, ποὺ ἀπὸ πρὶν 

ἔκρινε γιὰ σωστὸ καὶ τὸ ἀποφάσιξε. 

ι) Στιγματιομὸς φαύλων λειτουργῶν 

τῃς Δικαιοσύνης. 

Τὴν ἄκρα θλίψη καὶ ἀγανάκτηση ἐχδηλώνει ὃ Ῥέπουλης 

ὅδ 
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γιὰ τὴν ἠθωιῇ πτώση μερικῶν Διχαστικῶν, ποὺ ὁλοφάνερα 

ἐφατρίασαν, χατὰ τὰ οἰχτρὰ ἐχεῖνα Νοεμθριανὰ γεγονότα 

τοῦ 1916 ἐδῶ στὴν πρωτεύουσα: «Τίμιοι καὶ φιλόνομοι 

φρονηµατίαι πολῖται ρίπτονται ἀἄθρόοι εἰς τὰς φυλαχκὰς ὡς 

χακοῦργοι, χαρακτηριξόμενοι ὡς ἔνοχοι ἐσχάτης προδοσίας! 

Διότι προδοσίαν σηµαίνει εἷς τὰς ᾿Αθήνας σήμερον ἡ πρὸς 

τὴν πατρίδα ἀγάπη... Καὶ λατρεύεται ἡ ἀληθινὴ προδο- 

σα. Καὶ χοροστατοῦν εἰς τὴν λα- 

τρείαν αὐτῆς ἀνόσιοι λειτουργοὶ 

τῆς Δικαιοσύνης, ἄκαρδοι καὶ ἆσυν- 

εἰδητοι Τορκουεµάδαι, χυροῦν- 

τες αὐτοὶ τὰς καταγγελίας τῶν συ- 

κοφαντῶν, ὠθοῦνγτες αὐτοὶ τὰς χεῖ- 

ρας τῶν κακούργων εἰς ὕθριν καὶ 

αἷμα πολιτῶν ἀθώωγν... Οἱ Εἰσαγγελεῖς καὶ 

οἳ ᾿Ανακριταὶ ἦσαν ἐχεῖ πρὀχειροι καὶ πρόθυμοι, διὰ νὰ ᾱ- 

παγγείλουν τὴν τόσον καταχθονίως συκοφαντικἠν κατηγο- 

ρίαν, ὅτι ἐπυροθόλησαν οἱ πυροθολούμενοι, ὅτι ἐφόνευσαν οἳ 

φονευόµενοι. Διότι ἔπρεπε νὰ διαπομπευθῇ καὶ ἡ Δικαιοσύ- 

γη ὑπὸ τὸ τυραννικὸν καθεστώς. Καὶ τοῦτο θεθαίως δὲν εἷ- 

γαι τὸ μιχρότερον τῶν γενομένων ὄνειδο ἐμωράν- 
θη τὸ ἅλας καὶ οἳ λειτουργοὶ τοῦ 

Νόμου, οἳ ἱἵεροφάνται τῆς θέµιδος, 

ἐνεφανίσθησαν δήμιοι αὐτῆς, συυν- 

εργοὶ δολοφόνων, χαλύπτοντες τὴν 

ἀνοσιουργίαν των μὲ τὰ ἅγια τῶν 

ἁγίω ν]». 
Νομίζει κανεὶς ὅτι ἀχούει τὸν θρυλικὸν Ἰωάννη τὸν Χρυ- 

σόστοµο νὰ στηλιτεύῃ τὴν κοινωνικὴν ἀδικία καὶ τὴν ᾱ- 

χρειότητα πολλῶν δικαστῶν τῶν ἡμερῶν του: «Πάντα ᾱ- 
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γω χαὶ κάτω γέγονε, πολλῆς συγχύσεως ἐμπέπλησται τὸ τῶν 
ἀνθρώπων γένος καὶ πολλοὶ καθ ἑκάστην ἡμέραν οἱ ἆδι- 

κούµεγοι, οἳ ἐπηρεαζόμενοι, οἱ θιαζόμενοι, οἳ θλαπτόµενοι, 

οἳ ἀσθενεῖς παρὰ τῶν δυνατωτέρων, οἱ πένητες παρὰ τῶν 

πλουσίων’ καὶ ὥσπερ τὰ κύματα τῆς θαλάσσης οὐκ ἔστιν ᾱ- 

ριθμεῖν, οὕτως οὐδὲ τὸ πλῆθος τῶν ἐπιδουλευομένων, τῶν 

ἐπηρεαζομένων, τῶν χακῶς πασχόντων᾽ καὶ οὔτε νόμων δι- 

ὀρθωσις οὔτε δικαστηρίων φόθος, οὔτε ἄλλο τι τὸν λοιμὸν 

τοῦτον ἔστησε καὶ τὴν νόσον, ἀλλὰ καθ) ἡμέραν αὐξάνεται 

τὸ κακὀν' καὶ οἰμωγαὶ πανταχοῦ καὶ θρῆνοι καὶ δάκρυα τῶν 

ἀδικουμένων καὶ οἳ ταχθέντες τὰ τοι 

αὔτα διορθοῦν δικασταί, αὐτοὶ τὸν 

χειμῶνα ἐπιτείνουσι καὶ τὴν νό- 

σον ἐπιτρίθουσυ. (ΞΤὰ πάντα ἔχουν ἄναστα- 

τατωθῆ, ἀπὸ πολλὴ σύγχυση ἔχει πλημμυρήσει ἡ ἀνθρωπό- 

τητα" καὶ πολλοὶ εἶναι χάθε µέρα οἱ ἁδικούμενοι, οἱ ἄπει- 

λούμενοι, τὰ θύματα τῆς δίας, οἳ θλαπτόµενοι, οἱ ἀσθενεῖς 

δηλαδη ἀπὸ τοὺς ἰσχυρούς, οἱ φτωχοὶ ἀπὸ τοὺς πλουσίους' 

καὶ καθὼς ἀχριθῶς τῆς θάλασσας τὰ χύματα εἶναι ἀδύνατο 

γὰ τὰ ἀπαρ.θμῇ κανείς, ἔτσι οὔτε τὸ πλῆθος τῶν θυμάτων 

τῆς ἐπιθουλῆς, τῶν ἀπειλουμένων καὶ τῶν ταλαιπωρουµέ- 

γω», δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ μετρήση' καὶ οὔτε ὁ σωφρονισµός, 

ποὺ ἐπιθάλλεται ἀπὸ τοὺς νόμους, οὗτε ὃ φόθος τῶν δικα- 

στηρίων οὔτε ἄλλο τίποτε τὴ μεταδοτικὴἡ ἐτούτη ἀσθένεια 

χαὶ τὸ νόσημα δὲν μποροῦν νὰ σταματήσουν, ἀλλὰ κάθε µέ- 

ρα αὐξάνεται τὸ κακό καὶ ὀδυρμοὶ παντοῦ ἀχούονται καὶ 

θρῆνοι καὶ δάκρυα τῶν ἀδικουμένων' καὶ ὅσοι δι- 

ωρισθήκανε δικαστές, γιὰ νὰ διορ- 
4 

θώσουν κάτι τέτοια δεινά, αὐτοὶ 
2 ἐπαυξάνουν τὴ θύελλα χαὶ ἀπκόμη 
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περισσότερο διερεθίζουν τὸ νόὁ- 
σημα). (Μίρπο Ἑλλην. Πατρολογία, τόμ. ὅδ, στήλη 461). 

ια) Ἡ νοσταλγία του γιὰ τὴ µικρή του γενέτειρα. 

Καὶ γιὰ τὴν ἰδιαίτερή του πατρίδα ἡ ἀγάπη του πάντοτε 

στάθηκε ἔντονη. Μὲ πολλὴν τρυφερότητα τὴν ἐπωνόμαζε 

συχνὰ «τὸ Κρανίδι µου». Σ ἕνα μάλιστα γράμμα του ἀπ᾿ τὸ 

Παρίσι στὰ τελευταῖα χρόνια τῆς πολύμοχθης καὶ πολυκύ- 

µαντης ζωῆς του (7-19 - 1990) ἔγραφε χαρακτηριστικά: 

«Ἐγὼ δὲ οὔτε στιγμὴν παύω νὰ εὑρίσχωμαι εἰς τὴν Ἑλλά- 

δα, ἀλλ᾽ ὄχι πλέον εἲς τὴν Ἑλλάδα, τὴν ὁποίαν ὠνειρευό- 

µην. ΑἉλλ” εἷς τὸν τόπον τῆς γεννή- 

σεώς µου καὶ τῆς ζωῆς μόνον καὶ 

εἰς τὸ περιθάλλον τὸ γνώριμµογ. 

Οχι εἰς τὴν Ἑλλάδα τοῦ Πολιτικοῦ. ᾽Αλλ’ εἰς τὴν πατρίδα 
τοῦ ἀνθρώπου μόνο. Καὶ ἐνοστάλγησα 

πράγματι καὶ οὐδέποτε ἔπαυσεν 

ἡ φυχή µου νὰ ποθῇ τὸν τόπον αὖ- 
τὀν. ΕἘϊναι ἡ πατρἰς µου. Ἠΐνι ἡ μόνη 

ἐπιθυμητὴ ἁρμονία Ίχων καὶ χρωμάτων καὶ φωνῶν καὶ 

γραμμῶν καὶ ἀναμνήσεων καὶ ὁμιλιῶν καὶ συγκινήσεων καὶ 

ἑορτῶν καὶ τέρφεων καὶ θλίψεων, ἑνὸς συνόλου κοινωνικῆς 

ζωῆς μὲ τὸν προσφιλῆ της θόμθον καὶ τὸν γνώριμόν της 
τόνου». Καὶ τὸ ἀπέδειξεν ἐμπράχτως. Τὸ χῶμα τῆς γενε- 
τείρας του τόσο τὸν ἐμαγνήτιζεν, ὥστε τὸν ᾿Απρίλη τοῦ 
1994 ἀποσύρθηχε ἐκεῖ καὶ τὸν ἄλλο μῆνα ἐχεῖ ξεφύχησε! 

ι6) Ὁ πατριωτισμός του 

καὶ τὰ δημοκρατικά του φρονήματα. 

Ἐπανειλημμένα ὁ Ῥέπουλης εἶχεν ἀποδείξει ὅτι συνεχῶς 
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διαπνεόταν ἀπὸ ἀχκλόνητο καὶ φλογερὸ πατριωτισμό. Ἡρό- 
χειρα ἀποσπᾶμε ἐδῶ μερικὲς φράσεις του ἀπὸ τὸν ἔχφω- 

νηθέντα λόγο του τὴν ὄ) 9) 191Τ στὴ θεσ)νίκη «εἰς 
πολιτικὸν μνημόσυνον τοῦ στρατη- 

γοῦ Ἰωάν. ΦΒικιώρη: «Καὶ ὑπὲρ τῆς πατρί- 

δος ἐθυσίασε τὴν ζωήν... Καὶ ἀπέθανε µαχάριον διὰ τοῦ- 

το θάνατον. ᾿Εὰν «τίποτε ἄλλο δὲν καθιστᾷ τὸν φιλότιμον 

ἄνθρωπον εὐτυχέστερον ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ χαθήκον- 

τος, οὐδενὸς ὡσαύτως καθήκοντος Ἡ ἐκπλήρωσις ἀποδίδει 

µεγαλυτέραν ἀπόλαυσιν ἀπὸ τὴν ἀπόλαυσιν τοῦ εὐεργετοῦν- 

τος τὴν πατρίδα καὶ ὑπὲρ αὐτῆς καρτερικῶς ἐργαζομένου. Π α- 

ρέχει τὴν λαμπροτέραν γαλήνην εἰς τὴν 

φυχὴν ἡ πατριωτικὴ καρτερία καὶ 

αὐταπάργνΏησις. Τῶν τοιούτων δὲ ἀγδρῶν τὰ µνη- 

µόσυνα δὲν τελοῦνται ὑπὲρ µόνης τῆς φυχῆς αὐτῶν" τελοῦν- 
ται καὶ ὑπὲρ τῶν ζώντων, εἷς ἔπαινον καὶ θαυμασμὸν καὶ 

εἰς µίμησιν τῶν ὁποίων παραδίδεται ὃ ὑπὲρ τῆς πατρίδος 

χαταναλωθεὶς θίος»! --- «"Αν ὁ ἄνθρωπος δὲν ἐπλάσθη, διὰ 

νὰ ἀφήνῃ νὰ παραδέρνεται ὑπὸ τοῦ ρεύµατος τῆς τύχης, ὣς 
ἄφψυχον ναυάγιον, κρατῶν κάτω τὰς χεῖρας, καὶ νὰ ὠθῆται 

ὑπὸ τῶν πραγμάτων, ἀντὶ νὰ ὠθῇ αὐτά, ὀφείλουν πολλῷ 

μᾶλλον οἱ Λαοί, μάλιστα οἱ ἐλεύθεροι λαοί, νὰ μὴ πρατοῦν 

χάτω τὰς χεῖρας ἀπέναντι ἀρχόντων φαύλων ἢ μωρῶν καὶ 

ἀσυνειδήτων, ὑπονομευόντων καὶ χακοποιούντων τὴν τύχην 

αὐτῶν. Οὔτε ἐκπληροῦν τὸ πρὸς ἕἔαυ- 
τοὺς καὶ τὴν πατρίδα καθῆκον οἱ 

ταλανίζοντες τὴν κακοτυχίαν της 
καὶ σταυρώνγοντες τὰς χεῖρας 

πρὸ τοῦ δῆθεν πεπρωμένοῦ, συµμµορ- 

φούμενοι πρὸς αὐτό, ἀἁδρανοῦντες 
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καὶ θλιθόμενοι µόνον Σηµασίαν 
οὐδεμίαν ἔχουν ὅσα λέγομεν Όρη- 

γολογοῦντες, σηµασίαν ἔχει ἐπκεῖ- 

νο, τὸ ὁποῖον πρὀἀττομεν. Ἐχθροὶ 

δὲ τῆς πατρἰδος δὲν εἶναι μόνον 

οἳ δουλεύοντες εἷς τὴν φαυλότητα 

καὶ τὴν ἁδοξίαν, εἶναι χαὶ οἳἵ μὴ 

κινούμενοι κατ αὐτῆς, οἳ ἆδρα- 

γνοῦντες ἐνώπιον αὐτῆς. Εΐναι ᾱ- 

χρηστος ἡ φιλοπατρία ἡ κχατωχυ- 

ρωμένη ἐν ἀπραξίᾳ ἢἡ φὀδφ... Καἱ 

ἐκπίπτουν ἠθικᾶῶς οἱ ὔ 

τες νὰ ἀναρριχηθοῦν εἰς ἀξιώμα- 

τα ἢ ἄλλας ἀπολαθὰς ἐν µέσῳπ 

λιτείας φαύλης, ἐπιδειχνυόμενοι 

αὗτοί, ἐνῶ ἢ πατρὶς φθείρεται]... 

"Αν τὰ ἔθνη ὀφείλουν νὰ προοδεύουν ἢ νὰ ἀποθάνουν, οἵ 
Στρατοὶ ἀποτελοῦν τὴν δύναμιν, εἰς ν διαπιστεύεται ἡ ζωὴ 

ἢ ὃ θάνατος αὐτῶν. ᾿Ὀφείλουν οὗτοι ἄρα ἢ νὰ ὑπάρχουν ᾱ- 

ξιοι τῆς πατρίδος, ἄξιοι φρουροὶ τῆς τιμῆς αὐτῆς, ἢ νὰ μὴν 

ὑπάρχουν παγντάπασιγν...». 
᾽Αλλὰ τὰ κατ ἐξοχὴν ἀντιμοναρχικὰ καὶ δημοκρατικὰ 

αἰσθήματα τοῦ Ῥέπουλη καταφαίνονται καὶ ἀπὸ ἕνα ἀπό- 

σπασµα τοῦ λόγου, ποὺ ἐξεφώνησε στὴ θΘεσ) νίκη γιὰ τὶς 

ἀπαίσιες σχηνὲς τῶν ᾿Αθηνῶν κατὰ τὰ Νοεμθριανὰ τοῦ 

1916, ὅταν θάρδθαρα διαπομπεύθηχκε καὶ ὃ ἐθνικὸς εὐεργέ- 

της, Δήμαρχος ᾿Αθηναίων, Ἐμμανουήλ Μπενάκης: «... Ἔ- 

λεγε δὲ ὁ παραδίδων τὸν ἐθνικὸν εὐεργέτην, Δήμαρχον ᾽Α- 
θηναίων, Ἔμμανουἡλ Μπενάκην, εἰς τὸ Φρουραρχεῖον χλευ- 

αστικῶς: “Κύριε Ὑπασπιστά, Σᾶς παραδίδω τὴν αὐτοῦ ὕ- 

65



ς 

ψηλότητα, τὸν κ. Δήμαρχο», διὰ τὰ περαιτέρω”. Αλλ' ἡ ὄψη- 

λότης τοῦ Μπενάκη, ὄχι ὑψηλότης ἐκ τύχης γεννήσεως, ὄχι ἐχ. 

σφραγῖδος μοίρας τυφλῆς, ὄχι ἔχ συμπτώσεως, ὄχι κατὰ συν- 

θήκην, ὄχι κατὰ πλάσμα ἀνεξάρτητον τῶν προσωπικῶν ἀρε- 

τῶν, ὄχι κατὰ αὐθαδῶς καὶ πλαστογραφικῶς λεγομένην χυα- 

νότητα αἵματος, ἀλλ᾽ ἡ ὑψηλότης ἡ φυσική, ἡ ὑψηλότης ἡ φυ- 

χιχή, ἡ ὑψηλότης τοῦ χαρακτῆρος καὶ τοῦ αἰσθήματος, ἡ ἔχου- 

σα θάθρον τὴν ἀρετὴν καὶ κορυφὴν τὴν αὐτοθυσίαν, δὲν ἔπαυ- 

σε νὰ ὀρθοῦται ἐπιθλητικὴ καὶ γενναία καὶ κατ’ αὐτὴν ἀχόμη 

τὴν ὥραν τῆς ἀγρίας κακοποιῄσεως καὶ διαπομπεύσεως. ..». 

»Απὸ ὅσα εἴπαμε πιὸ πάνω γιὰ τὸ θερμὸ πατριωτισμό του 

χαὶ τὰ φλογερὰ δημοκρατικά του φρονήματα, καταλαθαί- 

νουµε πόσο θαθειὰ εἶναι ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸν ἀρχαιοελλη- 

νικὸ χλασσικὸ λογοτεχνικὸ θησαυρό. "Όμηρος χαὶ Βὐριπί- 

δης καὶ Προσωκρατικοὶ καὶ Μετασωκχρατικοὶ φιλόσοφοι καὶ 

᾽Αβηναῖοι ρήτορες συχνότατα χαθοδηγοῦν τὴ σχέφη καὶ τὴ 

γλῶσσα τοῦ Ῥέπουλη, ὅταν µιλάῃ μὲ ἀπόλυτην ἀγάπη πρὸς 

τὴν πατρίδα ἢ ὅταν ἐχδηλώνη τὴν ἄχραν ἀντιπάθειάν σα 

πρὸς τὴν ἀπολυταρχία ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνυπόκριτη προσήλωσή 

του πρὸς τὴν ἐλευθερία καὶ τὴ δημοκρατία. Ας ἀπαριθμή- 

σουµε ἐδῶ μερικὰ ἀπ᾿ τὰ θαυμάσια ἀποφθέγματά, τους: υ 

Ἐὐριπίδου «Φοίνισσα υ 406 καὶ 649 - δὔδ καὶ 

«Ἱκέτιδες» 499: α) «ἡ πατρίς, ὡς ἔοιχε, φίλτατον θροτοῖς. 

οὐδ᾽ ὀνομάσαι δύναιο ἂν ὣς ἐστὶν φίλον». (Ξ-ἡ πατρίδα, 

ὥς φαίνεται, εἶναι γιὰ τοὺς ἀγθρώπους τὸ ἀγαπητότερο κτῆ- 

μα. Οὔτε μπορεῖς νὰ καθορίσης μὲ λόγια πόσο ἀγαπητὸ πτῆμα 

εἶναι). β) «τἱ τὴν τυραννίδ’, ἀδικίαν εὐδαίμοναι/τιμᾶς 

ὑπέρφευ καὶ μέγ ἤγησαι τόδε :/περιθλέπεσθαι τίµιον; κενὸν 

μὲν οὖν./ἡ πολλὰ μοχθεῖν πόλλ᾽ ἔχων ἐν δώµασι/θούλει; τί 

5 ἔστι τὸ πλέον; ὄνομ ἔχει μόνου |ἐπεὶ τά Υ ἀρχοῦντα ἶ- 
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χανὰ τοῖς γε σώφροσιν» (Ξ-᾽Αλλοίμονο, γιατἰ τὴν ἄπολυ- 
ταρχία, ἐτούτη τὴν εὐημεροῦσαν ἀδικίαν, ὑπερεχτιμᾷς καὶ 

μέγα κατόρθωμα τὴν νομίζεις; εἶναι πολύτιμο ἐπίτευγμα νὰ 

κατέχῃς περίοπτη θέση; Ματαιοδοξία ἀσφαλῶς εἶναι. "Ἡ 

μήπως θέλεις νὰ µοχθῆς ἔχοντας πολὺν πλοῦτο μέσ στὸ 

σπίτι σου; Ἰαὶ τί εἶναι ἡ ὑπεροχή; ὄνομα ἔχει µόνον, ἀφοῦ 

ἄλλωστε τὰ ἀναγχαῖα γιὰ τὴ ζωὴ εἶναι ἀρχκετά, γιὰ ὅσους 

φυσιχὰ εἶναι μυαλωμένοι) . Ί) «οὐδὲν τυράννου δυσµενέστε- 
ρον πόλει» (Ξ-γιὰ μιὰν ΗἩολιτεία κανένα πρόσωπο δὲν εἶναι 

πιὸ μισητὸ ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ τυράννου).2) Ὁμήρου 

Ὀδύσσεια Ρ 59: «ἥμισυ γάρ τ ἀρετῆς ἀποαίνυ- 

ται δούλιον Ἴμαρ» {ξ- τὸ μισὸ τῆς ἀρετῆς ἡ σχκλαθιὰ ᾱ- 

σφαλῶς τὸ ἀφαιρεῖ.  Δημοκρίτου ἀπόσπ. 

88. Ἡροσωκρατικῶν Φιλοσόφων 6’ τόμος σελ. 156 Ἠϊεἰς) : 

«Χαλεπὸν ἄρχεσθαι ὑπὸ χερείονος» (Ξ-θλιθερὸ κατάντηµα 
νὰ διοικῆσαι ἀπὸ ἕναν ἀχρεῖο.. 4) α) Ἀριστοτέ- 
λους Πολιτικὰ 12ὔδα 95-54: «Χαλεπωτάτη 
γὰρ ἀδικία ἔχουσα ὅπλω (ΞΞἐπικιγδυνοτάτη εἶναι ἄναμ- 

φιδόλως ἡ παράταξη τῆς φαυλότητας, ὅταν εἶναι ἐξωπλι- 

σµένη).β) Ἀριστοτέλους Ῥητορικῆς 
Ἀχόλια ἀπὸ τὸν περίφημο «Μεσσηνιακὸν λόγον» τοῦ 

Ῥοφιστοῦ ᾽Αλκιδάμα (408 π.Χ.): «Ἐλευθέρους πάντας ᾱ- 
φῆκεν ὁ θεός οὐδένα δοῦλον ἡ φύσις πεποίηκεν». ϐ) Λυ- 

κούργου «Κατὰ Λεωκράτου ορ δδ8Ι: «οὗ 

περὶ πλείονος ποιῄσοµαι τὸ ζῆν τῆς ἐλευθερίας» (Ξ-δὲν θὰ 
θεωρήσω τὴ ζωή µου πολυτιµότερη ἀπὸ τὴ λευτεριά). 

ΙΥ) Ὁ διοπρεπὴς ρήτορας. 

Δὲν ἐμιλοῦσε θέθαια ὃ Ῥέπουλης γλῶσσες Βὐρωπαϊχές, ἅλ- 
λὰ τὰ Ἑλληνικά του ἦσαν ἄσφαλῶς παρόμοια πρὸς τὰ ϐρυ- 
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λυκὰ ἐκεῖνα, ποὺ θὰ μιλοῦσαν, κατὰ τὴ μεταρσιωμένη ἀντί- 

ληφη τῶν ᾿Αρχαίων, οἳ θεοὶ τοῦ Ολύμπου! Ῥήτορας χει- 

µαρρώδης, μποροῦσε λαμπρὰ νὰ ζωντανεύη, στὴν ἐποχή του, 

καὶ τὴν ἄφυχη καθαρεύουσα! Στὴ Ῥουλὴ ἁγορεύοντας γιὰ 

τὰ συνολικὰ ζητήματα τοῦ Ἓθνους καὶ τοῦ Κράτους διη- 

χεῖται μὲ ζωγραφιχὴν ἀφηγηματικότητα, ποὺ κραδαίνεται 

ἀπὸ χιοῦμορ καὶ φιλοπαίγμονα δηκτικότητα. Ώρες ὁλόχλη- 

ρες μποροῦσε μὲ τὴν ὑποθλητικὴ Υοητεία τοῦ πανηγυρικοῦ 

ὕφους του νὰ κρατάη χαρφωμένους στὶς βέσεις τους τοὺς ᾱ- 

κροατές του ἑτοῦτος ὃ μάγος τοῦ δημοσιογραφικοῦ καὶ κοι- 

νοδουλευτικοῦ λόγου. θαυμαστὰ ἐξ ἄλλου εἶναι τὰ ἀσύνδε- 

τα καὶ πολυσύγδετα ρητορικἀ του σχήματα, ὅπως λ.χ. στὸν 

Ἐπιμνημόσυνο λόγο του γιὰ τὸν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο 

στὶς 29) ϐ) 1910: 
«... Καὶ δαδίζων ὁ Ἑλληνισμὸς μὲ τὸ Ἠύαγγέλιον ἀνὰ 

χεῖρας χαὶ τὸν φιλοσοφιχὸν θησαυρὸν τῶν προγόνων του, 

παλαίει κατὰ τοῦ σκότους, ἀγωνίζεται, διώκεται, κινδυνεύει, 

κλονίζεται, ἀγωνιᾷ, περισώζεται, φωτίζει, ἀφομοιώνει, µε- 

ταδίδει τὸ πνεῦμα του, ἐμπνέει τὴν πίστιν του, μεταλαμπα- 

δεύει τὸν πολιτισμὀν του, Χατισχύει, μεγαλουργεῖ, θριαµ- 

θεύει, ἀναγεννᾶται ἐλεύθερος --- καὶ ἐδοξάσθη ὁ Υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου καὶ ὁ Ἑλληνισμὸς μετ Αὐτοῦ». 

ζαὶ πάλιν ἀπὸ τὶς Παρισινὲς ἐπιστολές του μὲ τὸν τί- 

τλον «Ἐπλανήθημεν» καὶ «Ὁλοκαυτώματο σταχυολογοῦμε 

ἐδῶ μεριχὰ ἔξοχά του φρασίδια: «... Καὶ συχνάκις σὲ ὑφώ- 

νει ἡ µόνωσις ὑπεράνω ὅλων τῶν ἀνθρωπίνων ἀδυναμιῶν καὶ 

µαταιοτήτων. Σὲ χάµνει θεατὴν τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἵππο- 

δροµίου, τὸ ὁποῖον λέγεται Χόσμος, πλοῦτος, συμφέροντα, 

φιλοδοξίαι, συγκρούσεις, πάλη, ἀγῶνες, ἀδυναμίαι, χουφό- 

τητες, πόθοι, φθόνοι, μίση, λόγοι, δόξαι, τριδαί, πτώσεις, 
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συντριθαί.. Σὲ θέτει οὕτω ὣς ἐν ὀνείρῳ θεατὴν τοῦ ὅλου 

δρόμου, ὅσον ἔχεις διατρέξει, διὰ νὰ θλέπῃς καὶ σὺ μὲ ὅλην 

τὴν ἄνεσιν τοῦ χρόνου τὴν ἰδίαν σου πορείαν καὶ νὰ αἱ- 

σθανθῆς τοιουτοτρόπως εἰς τοὺς ὀφθαλμούς σου ἀναπαριστώ- 

µενον ὅλον σου τὸ Ἠΐναι, ἀπὸ µαχροῦ χρόνου µέχρι σήμερον, 

μὲ ὅλας τὰς πιχρἰας του, τὰς θλίψεις του, τὰς ἀγαλλιάσεις 

του, τὰς ἐλπίδας του, τὰς ἐπιτυχίας του, τὰς ἀποτυχίας του, 

τοὺς ἀγῶνας του, ἀγῶνας διηνεχεῖς, τὸ θελχτικὸν αὐτὸ φῶς 

τοῦ ἀνθρωπίνου δίου.. .» 

ιδ) Οἱ ριζοσγιαστικὲς ἐκπαιδευτικές του ἰδέες. 

Ὁ Ῥέπουλης ἐπίστευεν ἀχράδαντα ὅτι ὁ ἑλληνικὸς Λαὸς ἐξ 

αἰτίας τοῦ ὁλότελα χαμηλοῦ μορφωτικοῦ του ἐπιπέδου χατε- 

ψήφισε, μὲ τόσο μάλιστα φανατισµόν, τὸν µεγαλοπράγµονα 

Πολιτικὸ Βενιζέλο τὴν 1η Νοεμθρίου τοῦ 1920. Καὶ αἰτία 

ἑασικὴ τῆς χαμηλῆς πνευματικῆς στάθµης τοῦ Λαοῦ θεω- 

ροῦσε τὸ ἰσχῦσαν µέχρι τῶν ἡμερῶν του ἐλαττωματιχὸ ἐκ- 

παιδευτικό µας σύστημα. (Πόσο ἄράγε ἔχει τοῦτο σήµερα 
σημαντωιὰ θελτιωθῆ;). Τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα, λέει ὃ 

Ῥέπουλης, ἐκράτησε τὸ Λαό µας ἀμαθῆ, ἐγωπαθῆῇ καὶ ἄπροσ- 
άρµοστο στὴ σύγχρονη διεθνή πρὀοδο. Αὐτὸ ἀχριθῶς τὸ 

σύστημα τὸν ἔρριξε καὶ στὸ τραγιχὸ ὀλίσθημα τῆς ἈΝοεμθρι- 

ανῆς ἐχείγης ψήφου. Μὲ δριμύτητα καταφέρεται πρὸ παντὸς 

κατὰ τοῦ τρόπου διδασκαλίας τῶν φρονηματιστικῶν µαθη- 

µάτων χαὶ τῆς Γεωγραφίας στὴ Δημοτικὴ καὶ στὴ Μέση 

Παιδεία µας. Πιστεύει ὅτι στὴν Ἑλλάδα ὑστέρησαν πολὺ οἱἳ 

δυὸ δημιουργιχὲς δυνάµεις τοῦ λαϊκοῦ φρονήµατος, ἡ παι- 

δεία ἡ σχολικὴἢ κα ἡ παιδεία ἢ 

πολιτικὴ. 
᾿Ασυνήθιστος ἀχόμη, τὴν ἐποχὴν ἐχείνη, νὰ γράφη στὴ 
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«συντεταγµένη» δημοτική, γράφει μὲ πολλὴ ζωντάνια στὴν 

ἁπλῆ καθαρεύουσα, ἐπειδὴ κιόλας δὲν ἐσυμφωνοῦσε κατὰ 

θάθος μὲ τὶς γλωσσικὲς ὑπερθολὲς τοῦ Ψυχάρη. Ἰκαὶ ἤδη 

παραθέτουμε µμερικὰ ἀποσπάσματα ἀπ᾿ τὶς ἐκπαιδευτιχές 

του ἰδέες, διατυπωµένες κυρίως στὶς Ἐπιστολές του ἐχεῖνες 

μὲ τὸν τίτλον «Ἐπλανήθημεν» ἀπὸ τὸ Νοέμδρη τοῦ 1920 

µέχρι τὸν Αὔγουστο τοῦ 1922: 

α) «... Τὸ φεῦδος τῶν δημαγωγῶν καὶ ἡ αὐταπάτη τῶν 

λαῶν δὲν ὑπῆρξε ποτὲ φρουρὸς καμμιᾶς ἐθνικῆς ἔλευθε- 

ρίας. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὃ πραγματιχὸς φρουρός... Καὶ ὁ 

Λαός µας εἶχε τὴν διπλῆν ἀτυχίαν νὰ μὴν εἶναι μὲν στεῖρον 

τὸ ἔδαφός του εἰς παραγωγὴν δημαγωγῶν, νὰ εἶναι ὅμως 

στεῖρα ἡ ἐχπαίδευσίς του εἷς παραγωγὴν ἀληθινῆς καὶ θε- 

τικῆς ἐθνικῆς μµορφώσεως.. .». 

β) «Δύο εἶναι αἳ δημιουργυκαὶ δυνάµεις τοῦ φρονήµατος 

τῶν λαῶν: ἡ ἐχπαίδευσις ἡ σχολικὴ καὶ ἡ ἐχπαίδευσις ἡ 

πολιτική. Βὶς τὴν Ἑλλάδα ὑστέρησαν καὶ αἳ δύο. Δὲν εἶναι 

δυνατὸν νὰ ὑπάρξη σταθερῶς ἰσχυρὰ Ἑλλάς, ἐφ᾽ ὅσον δὲν 

χαλυδδωθῇ τὸ πολιτικὀν της φρόνημα εἲς ἐνιαίαν ἐθνιχὴν 

συνείδήσιν καθ᾽ ὅλον τὸν πληθυσμὸν καὶ καθ᾽ ὅλας τὰς κοι- 

νωνικὰς τάξεις. Καὶ τοῦτο εἶναι ἔργον πρώτιστα συστήµα- 

τος ἐκπαιδευτικοῦ. Ἡ ἐχπαίδευσις! Ἰδοὺ ἡ αἰτία τῶν κε- 

νῶν τῆς ἑλληνικῆς φυχῆς καὶ τῶν στρεδλοτήτων τοῦ ἕλλη- 

νικοῦ πνεύματος! Καὶ ἐννοῶ τὸ σύστηµα θέδαια, ὄχι τὸ τα- 

λαίπωρον διδακτικὸν προσωπικόν, τὸ ὁποῖον μάλιστα ἀνε- 

παρκῶς ἀμειδόμενον, διδάσκει, χαθὼς ἐμορφώθη, καὶ δια- 

πλάσσει, χαθὼς διεπλάσθη. Τὸ σύστημα, ἰδοὺ τὸ κακόν' Τὸ 

σύστημα, τὸ ὁποῖον, ἐνῷ πραχτικῶς παρεῖδε πᾶσαν φροντί- 

δα πρὸς οἴκονομικὴν ὀργάνωσιν τῆς κοινωνίας, ἐγχυχλοπαι- 

δικῶς ὑπῆρξεν ἀνίκανον εἰς τὴν διάπλασιν θετικοῦ καὶ στα- 
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θεροῦ χαραχτῆρος! “Ἱχανὸν µόνον ὑπῆρξε νὰ ἀποχρυσταλ- 

λωθῇ εἰς µίαν ἀξιοθρήνητον γλωσσολογικὴν μικροθιολογίαν, 

ὥστε νὰ χατατρίδωνται εἷς τὴν πάλην αἱρετικοῦ πείσµατος 

πολύτιμοι δυνάµεις ἀγδρῶν ἱκανῶν καὶ ἀξίων]» 
Υ) «..«Οὕτω ὁ ἕνας πόλος τῆς ἐκπαιδεύσεώς µας ἐφλυά- 

ρει µέχρι σήμερον ὅτι ἡ Ἑλλὰς ὑπῆρξε πάντοτε γεμάτη δό- 

ας καὶ λάμψεις, χωρὶς χαμµίαν σχιάν΄ ὅτι χατεῖχε διὰ τοῦ- 

το τὴν κορυφὴν τῶν Ἐθνῶν, καὶ ἄρα ὃ χορυφαῖος τῶν λαῶν 

τῆς Τῆς εἶναι ὁ ἑλληνικός, κληρονόμος προγονικῆς δόξης, 

ἐπὶ τῆς ὁποίας χαλεῖται νὰ ἐπαναπαύεται συνεχῶς! Ὁ ἄλ- 

λος ἐφωνάσχει ὅτι µακχάριοι εἶναι οἳ δυνάµενοι νὰ μάθουν 

ὄχι πῶς διενοοῦντο, ὄχι πῶς ἐφιλοσόφουν, ὄχι τί διδάσκουν, 

ἀλλὰ πῶς ἐλαλοῦσαν οἳ Ἕλληνες τῆς Κλασσικῆς Περιόδου 

καὶ ποία ἡ γραμματικὴ µικροδιολογία τῆς γλώσσης αὐτῶν] 

ΆΑλλ’ ὁ πολὺς Γκυζώ, ἐπισχεπτόμενος τὰ σχολεῖα τῆς ᾿Ἁγ- 

γλίας, ἤχουσεν ἕνα ”Αγγλον διδάσχαλον νὰ τοῦ λέγη: 

«Προσπαθῶ νὰ ἐγχύσω εἰς τὴν φυχἠν τῶν παιδιῶν σίδη- 

ρου»! Σίδηρον, ὦ Ἕλληνες διδάσκαλοι. "Οχι λέξεις, λέξεις, 

λέξεις. "Οχι Γραμµατικήν, Γραμματική», Τραμματικήν!ι Ὁ 

δὲ Λέων Τολστόη ἵδρυσεν εἰς τὴν Γιασνάγιαν Πολιάναν 

πρότυπον σχολεῖον διὰ τὸν Ῥωσσικὸν λαόν. ᾿Αλλά, διὰ νὰ 

μορφώσῃ τὰ ἴδιχά του παιδιὰ καὶ νὰ ἐμπνεύσῃ εἰς αὐτὰ 

τὰς ἀρχὰς τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ ἀνγθρώ- 

που καὶ τὰς ἀρχὰς τῆς θετικῆς λογικῆς, διὰ νὰ ἐγχύσῃ εἲς 

αὐτὰ τὸν σίδηρον τῆς ἀγγλικῆς παιδεύσεως, προσέλαθεν ᾱ- 

πὸ τὴν ᾽Αγγλίαν παιδαγωγούς»! 
δ) «Ἡμεῖς οἳ Ἕλληνες δὲν διδασχόµεθα εἰς τὴν Ἱστο- 

ρίαν µας παρὰ νὰ θλέπωμεν µόνον τὰς λάµψεις µας. Συγχα- 

λύπτομεν τὰ σχοτεινὰ διάµεσα. Διδασχόμεθα πᾶν ὅττι ἐδό- 

ἔασε µόνον. Πᾶν ὅτι κατέστρεφε τὴν Ἑλλάδα, αὐτὸ τὸ πα- 
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ραχάμπτοµεν. Αἱ σκιαὶ ἀφήνονται νὰ παρέρχωνται ἄπαρα- 

τήρητοι, χωρὶς χἂν νὰ τονίζεται τὸ γενικὸν συμπέρασμα, ὅτι 

αὐταὶ ἀχριθῶς αἱ σχιαὶ ἐθύθισαν τὴν τόσον ἄλλως ἔνδοξον 

Ἑλλάδα εἰς ἀλλεπάλληλα σχότη δουλείας, ὅτι αὐταὶ παρ᾽ 

ὀλίγον νὰ τὴν ἔχουν εἷς τὸ σχότος τῆς τουρχικῆς τυραννίας 

καὶ μετὰ τὴν ἔκρηξων τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1891, χατὰ 

τὴν ὁποίαν αἳ σκιαὶ ἐχεῖναι ἐνεφανίσθησαν ὡσαύτως ἀπαί- 

σιαι! ὍὭστε, ἀντὶ νὰ µανθάνωμεν νὰ διορθώνωµεν τὰ ἐθνικὰ 

ἐλαττώματα τῶν προγόνων, διὰ νὰ εἴμεθα ἵκανοὶ νὰ ἐποικο- 

δοµήσωμεν ἡμεῖς Ἑλλάδα συµπαγεστέραν καὶ ἀσφαλεστέ- 

ραν, χαλούμεθα μόνον νὰ θαμδωνώμεθα ἀπὸ τὴν αἴγλην τῶν 

ὠραίων σελίδων της! Καὶ τὸ ἀποτέλεσμα; Μεγαλυτέρα τό- 

νωσις τῆς ἐγωπαθείας τοῦ Ἕλληνος! Ἐγωπάθεια ἐθνικὴ 

καὶ ἐγωπάθεια ἄτομι κ ή. Ἡ δευτέρα ἐπικρατεστέρα ἐγίο- 

τε τῆς πρώτης. Ἔγωπάθεια ἐθνιχή, ὥστε νὰ μὴν ἐκτιμῶμεν, 

ὅσον ὀφείλομεν, τὰς ἐθνικάς µας ὑποχρεώσεις. Ἕγωπά - 

θεια ἀτομιχκή, ὥστε νὰ μὴν ἐννοῦ- 

μεν ὅτι ἡ εὐημερία τοῦ ἀτόμου ἆ - 

σφαλίζεται εἰς τὴν εὐημερίαν τοῦ 

συνόλου καὶ ὅτι πρὸς τὸ σύνολον τοῦτο ὀφείλει τὸ ᾱ- 

τοµον θυσίας χαὶ χάριν τοῦ ἰδίου του συμφέροντος καὶ χάριν 

τῆς ἐθνικῆς σταδιοδρομίας. Τίποτε ἀπὸ αὐτὰ εἰς τὸ ἔγχυχλο- 

παιδευτικὀν µας σύστημα»! 

ε) «Τὸ ἐκπαιδευτικὸν λοιπὸν σύστηµα πταίει, τὸ ὁποῖον, 

μολονότι εἶναι κάτοχον τοῦ λαμπροτέρυ Ἀλασσικοῦ θη- 

σαυροῦ, ἠγνόησεν ἓν τούτοις νὰ ἐπωφελῆται καὶ γὰ διαφω- 

τίζεται ἀπὸ αὐτόν, καθὼς τόσον φιλοτίμως φωτίζονται ὅλα 

τὰ προηγμένα ἔθνη, οἳ "Άγγλοι, οἱ Τάλλοι, οἳ Γερμανοί, οἳ 

Σκανδιναυοὶ καὶ οἱ ᾽Αμερικανοί, οἵτινες, ὅλοι, εἶναι ἕλληνι- 

κχώτεροι τῶν συγχρόνων Ἑλλήνων ες τὴν γνῶσιν καὶ τὴν 
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ἐπίγνωσιν τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνισμοῦ! Αλλὰ πρου- 

ρισμὸς τῆς Ἐκπαιδεύσεως εἶναι νὰ 

καταρτίἰίζῃ πρὸς τὸν ἀγῶνα τὸν 

θιοτικὸν ἐναμίλλως πρὸς τὴν παγ- 

χόσμιον πρὀοδον, νὰ καταρτίζ η καὶ 

πρὸς τὸν ἀγῶνα τὸν ἐθνικόν, νὰ ἐμ- 

πνέη εἰς τὸν ἐπιστήμονα τὴν φι 

λοδοξίαν τῆς Ἐπιστήμης καὶ Υὰ 

τροχἰζῃ διάνοιαν καὶ χαρακτῆηρα]ὶ 

Εὶς τὴν Ἑλλάδα, δυστυχῶς, γλῶσσαν µόνον ἀγωνίζεται νὰ 

τροχίζη’ καὶ αὐτὴν τὴν τροχίζει μὲ ὅσην τέχνην ἐτρόχιζε τὴν 

ἰδικήν της ἡ γάτα ἐχείνη τοῦ μύθου»! 

στ) «ὍὭστε ἀπὸ μὲν τὴν κατωτέραν ἐχπαίδευσιν ἐξέρχον- 

ται οἳ πτωχοὶ Ἑλληνόπαιδες τελείως ἀνίκανοι πρὸς διατύ- 

πωσιν καὶ τῶν κοινοτέρων ἀχόμη νοημάτων, ἓν δὲ τῇ Μέ- 

ση κατατρίδουν καὶ καταπονοῦν τὴν διάνοιαν εἷς γλωσσικὰς 

ἀναλύσεις, ὥστε νὰ ἐξέρχωνται ἀἁκατάρτιστοι εἰς πᾶσαν 

γλῶσσαν ἑλληνικήν, ἀκατάρτιστοι εἷς πᾶσαν ἐγκυχλοπαι- 

δείαν, ἐμπνευσμένοι δὲ μὲ μῖσος καὶ ἀποστροφὴν πρὸς τοὺς 

ἀρχαίους ἝἛλληνας Συγγραφεῖς. Ἑΐς τὴν ἀνωτέραν θαθμί- 

δα συμπληροῦται τὸ τοιοῦτον σύνολον. Καὶ θλέπεις, κατὰ κα- 

νόνα, µέγαν ἀριθμὸν γραμματισμένων ποίαν καταπληκτικὴν 

ἀδυναμίαν ἔχουν οὗτοι πρὸς σχηματισμὸν ἐννοίας θετικῆς 

χαὶ φράσεως ἀχριδολόγου. Βλέπεις ὅτι εἶναι σπάνιον τὸ σα- 

φὲς καὶ θετικόν᾿ καὶ διαπιστώνεις πῶς ταλαντεύονται αἱ ἔν- 

νοιαι καὶ Ἡ φρασεολογία των. Καὶ πὀσον δυσκολεύεται τό- 

σος ἀριθμὸς γραμματισμένων νὰ συντάξη καὶ τὴν ἁπλουστέ- 

ραν ἔχθεσιν»! 

Ὁ. «Δεῖ δὴ ἐκπαιδεύσεως! "τις θὰ σπρώξη τὴν Ἑλλάδα 

γοργὰ χαὶ θετικὰ πρὸς τὴν πρόοδον καὶ τὸν σύγχρονον Ἠο- 
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λιτισµόν, τὰ ὅρια τοῦ ὁποίου οὔτε εἰς τοὺς ἀρχαίους Ἕλλη- 

γας Συγγραφεῖς περιορίζονται οὔτε εἷς τὰς µεταγενεστέρας 
παραδόσεις τῶν Ἡρογόνων! Τὸ φῶς τῆς πολιτικῆς συνειδή- 

σεως ἔχομεν νὰ τὸ ἀντλήσωμεν ἀπὸ τὴν Ἱστορίαν τοῦ Ἕλ- 

ληνισμοῦ, ὄχι µόνον τὴν φωτεινήν, ἀλλὰ καὶ τὴν σχκοτεινήν. 

Τὸ φῶς τοῦ κοινωνικοῦ, τοῦ θιοτικοῦ ἐκπολιτισμοῦ ἔχομεν 

γὰ τὸ πορισθῶμεν ἀπὸ τοὺς λαούς, οἵτινες προηγοῦνται ἡ- 

μῶν εἰς τὴν διεθνῆ σταδιοδρομίαν! ᾿Ὀφείλομεν ἑπομένως ἆ- 

πὸ τοῦδε νὰ μορφώνωμεν τοὺς ἐπιστήμονάς µας μὲ θεμέλια 

φιλοσοφικῆς ἐπιγγώσεως τῆς Ἐπιστήμης των, νὰ διαπλάσ- 

σωµεν ἀφ᾿ ἑγὸς μὲν κατὰ τοὺς ὅρους τοῦ θιοτικοῦ καὶ ἔθνι- 

κοῦ πολιτισμοῦ τῶν προηγμένων Βὐρωπαϊκῶν Λαῶν, ἀφ᾿ 
ἑτέρου δὲ κατὰ τὰς ὑπαγορεύσεις τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως, 

ἦτοι ἐλευθέρους μὲν τὴν φυχἠν πολίτας, εὑρεῖς δὲ τὴν ἀντί- 

ληφιν ἝἛλληνας, ἀγθρώπους μὲ διάνοιαν ἀταλάντευτον, προ- 

σωπικότητας μὲ εὐσταθῇῆ καὶ ἄνεγωπαθῆ θέλησιν»! 

η) «Ἠἶχα δώσει γνώµην εἰς τὸν Ἐλ. Βενιζέλου, ὅταν τὸ 

πρῶτον ἐχπρόχειτο τὸ 1910 νὰ κληθῇ εἰς τὴν Κυθέρνησιν, 

ὅτι, ἂν ἡ τότε ἐπαναστατικὴ κατάστασις δὲν ἐπέδαλεν ἔπι- 

ταχτικῶς νὰ ἀναλάθη ὁ ἴδιος τὸ Ὑπουργεῖον Στρατιωτικῶν, 

θὰ τοῦ ὑπεδείχνυα νὰ ἀναλάδῃη τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας! 

Διὰ νὰ δηλωθῇ τοιουτοτρόπως ἐξ ἀρχῆς ποίαν θεμελιώδη 

σηµασίαν ἀπεδίδαμεν εἷς τὴν ἀνάγχην τῆς ἐκπαιδευτικῆς 

ὀργανώσεως καὶ διὰ νὰ µεταδοθῇ εἰς αὐτὴν ὅλον τὸ θετικὸν 

πνεῦμα τοῦ Προέδρου, ἀλλ᾽ ἀχόμη καὶ διὰ νὰ ὑποταχθοῦν 

εἰς τὸ πρόσωπόν του καὶ τὴν ἐπιθολήν του ὅλαι αἱ ὑπάρ- 

χουσαι σχολαστικαὶ προλήψεις! Ἠΐναι ἀτυχῶς φανερὸν ὅτι 

ἔλειψεν ἀπὸ τὸν τόπον µας, χατὰ τὰς κρισίµους ὥρας, ἡ ὄψη- 
λῆς ἠθικῆς καὶ ἐθνικῆς εὐθύνης πνευματικὴ ἐκείνη Ίγε- 

σία, ἡ ὁποία, κατὰ τοὺς «Βατράχους τοῦ ᾿Αριστοφάνους, 
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«θελτίονας ποιεῖ τοὺς πολίτας ἐν 

ταῖς πόλεσι ν»! Εὰν τὸ ἐκπαιδευτικόν µας σύστημα 

ἦτο ὑγιέστερον καὶ εἶχε συµπήξει ἰσχυρὰ τὰ θεμέλια τῆς 

πολιτικῆς συνειδήσεως τῶν συγχρόνων Ἑλλήνων, οὐδέποτε 

θὰ ἐνέσχηπτεν ὁ τυφῶν τῆς Νοεμθριανῆς ψήφου ὁ κατακαύ- 

σας τριῶν χιλιετηρίδων κόκκαλα, ὁ ἐξαφανίσας ὑπερτριά- 

χοντα αἰώνων τάφους εἷς τὸν ἀφθόνως αἱματοθαφῆ θρᾳκοµι- 

κρασιατικὸν χῶρον»ὶ 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΔΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΕΠΟΥΛΗ 

Ἐπιτακτικὴ ἀνάνγκπι ἡ ἠθική του δικαίωσιι 

ἀπιὸ τοὺς Πανέλλπνες. 

Ορθότατα ὑποδειχνύει στὴν ἰδανικὴ «Πολιτεία του (ὄθδα) 

ὁ Πλάτωνας: «Όποιος πολίτης ϐγῇ ἀπ᾿ ὅλες τὶς δοκιμασίες 

ἄψογος ---«ἀχήρατος», ὅπως θγαίνει τὸ χρυσάφι μέσ ἀπὸ 
τὴ φωτιά, αὐτὸν πρέπει νὰ ὑψώνουμε ἐξουσιαστή µας καὶ 

πρὀτυπο γιὰ μίμηση, ἀπονέμοντας σ᾿ αὐτὸν τιμὲς καὶ ἔπα- 

θλα ὄχι µόνον ὅσο ζῇ, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴ θανή του»! Καὶ 

τέτοιος ἐθγῆκε ἄναμφισθήτητα ὃ περιφρονητὴς τοῦ χρυσίου 

---«κρείσσων χρημάτων» Ῥέπουλης. Ἠπίλεκτος Ἕλλληνας, 

ἀληθινὰ μαξὶ μὲ τὸν Ελ. Βενιζέλο Συνδημιουργὸς τῆς Με- 

γάλης Ἑλλάδας--- τὸν Ῥέπουλη ὃ Βενιζέλος πάντα ἐνημέ- 

ρωνε ἐμπιστευτιχκὰ ἀπὸ τὸ Παρίσι γιὰ τὶς καταπληκτικές 

διπλωματιχές του ἐπιτυχίες --- τὴν εὐσυγείδητη ἄσχηση 

τοῦ καθήκοντος τὴ θεωροῦσε σ᾿ ὅλη του τὴ ζωὴ σὰν τὴ μόνη 

καὶ τὴν καλύτερη ἑορτὴ καὶ πανήγυρη τῆς ζωῆς του, ἐνῷ 

τὴ μοιρολατρικὴ ἀδράνεια τὴν ἀπέχρουε θαθύτατα σὰν συµ- 

φορὰ µεγαλύτερη χι ἅπ τὴν πιὸ ἄχαρη καὶ ἐπίπονη καὶ 
ἀνώφελη πολυπραγμοσύνη. Ὑπόδειγμα φεγγοθόλο ἄχαταπό- 

γητης ἠθικῆς συνέπειας σὲ θεωρία καὶ πράξη, στάθηκε ἀπό- 
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λυτα ἄξιος, νοµίζουµε, μερικῶν συγκλονιστικῶν στίχων ᾱ- 

πὸ τὸ μνημειώδη ἐκεῖνον Ὕμνο τοῦ ᾿Αριστοτέλη πρὸς τὴν 
᾿Δρετή, κατὰ τὴ λογοτεχνικὴ ἀπόδοση τοῦ µακαρίτη ᾿Ἄκα- 

δημαϊκοῦ Σίμου Μενάρδου: «᾿Αρετὴ πολυθάσανη ἀγάπη τὰν- 

θρώπου. Σὺ καμάρι ἀκριθὸ τῆς ζωῆς, καὶ νὰ σθήσῃ γιὰ χά- 

ρη σου, Ἱόρη, κανείς, εἶναι μοῖρα γλυχειά, ζηλευτὴ στὴν 

Ἑλλάδα! Ποιός ἐμπρός σου ψηφᾷ τοὺς ἱδρῶτες τοῦ κόπου; 

όσον ἔρωτα χύνεις στὸ νοῦ, γεννᾷς τόση λαχτάρα, ὅπου 

πιὰ λησμονοῦν γονιούς, πλούτη, τοῦ ὕπνου ξεχνοῦν τὴ γλυ- 

κάδα]...». Καὶ δὲν πιστεύουμε νὰ εἶναι καὶ γιὰ τὸ Ἐέπου- 

λη ὁλότελα ἀνάρμοστοι οἳ χαρακτηρισμοὶ τοῦ θουχυδίδη 

(Β’, 60, ὄ) γιὰ τὸν Περιχλῆ, γιὰ τὸν ὁποῖον ὁ ὀνομαστὸς 

Ἱστορικὸς λέει ὅτι στάθηκε ἵκανὸς «γνῶναί τε τὰ δέοντα καὶ 

ἑρμηνεῦσαι ταῦτα, φιλόπολίς τε καὶ χρημάτων πρείσσων»! 

Ἠΐναι, νομίζω, κρῖμα µεγάλο, ποὺ ἕνας τόσο ἁγγὸς πα- 

τριώτης καὶ φωτισμένος ἀπὸ κάθε πλευρὰ νοῦς δὲν εὑρῆχε 

σ᾿ ὅλο τὸ ἔθνος τὴν ἀπόλυτη ἠθική του δικαίωση, ὕστερα 

μάλιστα ἀπὸ πενῆντα χρόνια ποὺ ἔφυγε ἀπ᾿ τὴ ζωή. Οἱ νέοι 

µας σήµερα ὁλότελα τὸν ἀγνοοῦν. Καὶ µόνον οἳ λόγοι του, 

ἀληθινὸ φρονηματιστικὸ εὐαγγέλιο γιὰ τὴ σημερινὴ νεο- 

λαΐα µας, θὰ ἔπρεπεν, ἰδίως μεταπολεμικά, ὁπότε τόσον ἄνη- 

συχητικἡ παρατηρεῖται διεθνῶς ἡ πτώση τοῦ κόσμου τῶν ἢ- 

θικῶν ἀξιῶν, νὰ εἶχαν ἤδη ἐπισύρει τὴν ἔντονη προσοχὴ 

τῶν ἕκάστοτε Κυθερνητῶν τοῦ Τόπου µας. Καὶ στὴν ἠθική 

του δικαίωση, κατ ἐξοχὴν ἐπωφελῆ γιὰ τὸ ἐθνικό µας συµ- 

φἐρον, θὰ συντελοῦσαν, πιστεύουμε, ὄχι μόνον θρησκευτικὰ 

καὶ πολιτικοφιλολογικὰ μνηµόσυνα στὴ Γενέτειρά του καὶ 

σ᾿ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ μιὰ σὲ εὐμεγέθη τόμο ἔχδοση 

τῶν «Απάντων» του μὲ χρατικὴ δαπάνη. 
Μιὰ Ἐπιτροπὴ ἐχλεκτῶν σημερινῶν Λογίων, Φιλολόγων, 
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Ἱστορικῶν χαὶ ἄλλων Εἰδικῶν τοῦ τόπου µας, διωρισµένη ᾱ- 
πὸ τὰ Ὑπουργεῖα Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ, θὰ μποροῦσε 
μὲ ἀνεπιφύλακτη θέρµη γιὰ τὴν ἀναστήλωση τῆς μνήμης του 

καὶ μ᾿ ἐπιμελῆ ἔρευνα τῶν γραπτῶν του, σχορπισµένων σ’ Ἔ- 

φημερίδες καὶ Πρακτικὰ τῆς Βουλῆς (1893 - 1920), νὰ 

φέρῃ ἀναμφισθήτητα σὲ αἴσιο πέρας μιὰν τέτοιαν ἄξι- 

έἐπαινη προσπάθεια. Καὶ πραγματικὰ τὸ µεγαλεῖο μιᾶς ἀξιό- 

λογης Πολιτείας εἶναι νὰ, ἐξασφαλίζη διαρχκῶς σ᾿ ὅλα τὰ µέλη 

της, καὶ πρὸ παντὸς στοὺς νέους, ὄχι µόνον τὴ διανοητικὴ καὶ 

ὑλικὴ ἀλκή, μὰ κυρίως τὴν ἠθικὴν εὐρωστία τους μὲ τὴ συ- 

στηµατικὴ ἀπὸ µέρους της προδολὴ ὑποδειγμάτων ἀξιοξή- 

λευτης εὐφυΐας, εὐγλωττίας, φιλοπατρίας καὶ ἀρετῆς. Καὶ 

τέτοιο πρότυπο καὶ ὑπόδειγμα στάθηκε ἀναμφίθολα ὁ ὁλὀό- 

τελα σήµερα ἀδικοξεχασμένος σχεδὸν ἀπ᾿ ὅλους --- γεώτε- 

ρους καὶ παλαίότερους --- Ἐμμανουὴλ Παντελῆ Ῥέπουλης. 

Καὶ οἳ Λαοὶ καὶ τὰ Κράτη ἂν θέλουν εἰλικρινὰ νὰ ἔξασφα- 

λίζουν καὶ νὰ χατοχυρώνουν τὴν ἐθνική τους ἀθανασία, ἔ- 

χουν ἄμεση ὑποχρέωση νὰ ἀναγνωρίζουν ἐμπράχτως τὴν ᾱ- 

πόλυτη ὀρθότητα τῶν στίχων τῆς «Ανδρομάχης» (πτ4--- 

Ττϐ) τοῦ σκηνικοῦ Φιλόσοφου Ἡριπίδη: «ΟΌδτοι λείφανα 

τῶν ἀγαθῶν ἀγδρῶν ἀφαιρεῖται χρόνος ἆ δ᾽ ἀβετὰ καὶ θα- 

νοῦσι λάμπει». (ΞΞ Τὰ ἴχνη τῶν ἐναρέτων ἀνθρώπων δὲν τὰ 

ἀφαιρεῖ ἀσφαλῶς ὃ χρόνος ἀπεναντίας ἡ ἀρετὴ τιμητικὰ 

λάμπει γιὰ τοὺς ἐνάρετους, κι ὅταν ἀχόμη πεθάνουν!). 

Κι ἁπάνω στὴ µαρμαρόπλακα τοῦ ἀπέριττου τάφου του 

στὸ Κρανίδι θὰ μποροῦσαν ἴσως νὰ χαραχθοῦν ἑτοῦτοι µας 

οἳ ἴσως ἀναιμικοὶ ἐλεγειακοὶ ἀρχαιοελληνικοὶ στίχοι γιὰ µι- 

χρὴ ἀπαθανάτιση τῆς µνήµης τοῦ διαπρεποῦς Πολιτικοῦ Ἡ- 

γέτου: 
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«Κρανιδίου ἀετὸς μέγας Ἠμμανουὴλ ὁ Ῥέπουλης, 

ρητορικῆς καὐχημ’ ἔξοχον ἠδ' ἀρετῆς᾽ 

εἰκάδ᾽ ἐτῶν πλήρη πονέων ἔργῳ χάριν ἔθνους, 

ἑξηκονταετὴς φῶς προλιπὼν γλυκερὸν 

ἐνθάδε κεῖται, δείγµατ᾽ ἀφεὶς Ἓλλλησιν ἅπασιν 

ὔθεος ἀφευδοῦς καὶ φρενὸς ἐχπρεπέος. ». 

ΔΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΞΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. 

Κατὰ τὸν “Ἱστορικὸ Διόδωρο τὸν Σικελιώτη (Βιθλ. ΧΙΙ, 

κεφ. 12---158) . ὁ θρυλικὸς Νομοθέτης Χαρώνδας ὁ Καταναῖ- 

ος, ἤδη στὶς ἀρχὲς τοῦ 6ου προχριστιανικοῦ αἰώνα, μὲ νό- 

µο θασικὸ κατοχυρώνει στοὺς Θουρίους τῆς Κάτω Ιταλίας 

τὴν ὑποχρεωτικὴ Παιδεία γιὰ ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ Λαοῦ καὶ 

τὴ μισθοδοσία τῶν δασκάλων τους ἐξασφαλίξει ἀπὸ τὸ δη- 

µόσιο ταμεῖο, ἐπειδὴ θαθύτατα πιστεύει «τοῦ μὲν ζῆν τὴν 

φύσιν ὑποληπτέαν εἶναι, τοῦ δὲ κχαλῶς ζῆν τὴν ἔκ τῶν γραμ- 

µάτων συγκειµένην παιδείαν». 

᾽Αλλὰ καὶ ὁ οὐσιαστιχὸς ἀρχηγὸς τῆς ἀρχαίας Διελεχτι- 

κῆς Ἡράχλειτος ὁ Ἐφέσιος, λίγο ἀργότερα, ἐδίδασχεν ὅτι 

«ἡ παιδεία εἶναι ἕνας δεύτερος ἥλιος γιὰ τοὺς ἐμποτισμένους 

καὶ στολισµένους μὲ δαύτην» (Οἱεῖς ᾿Αποσπάσματα Ἡροσω- 

κρατικῶν Φιλοσόφων, Α΄ τόμ. ἀπόσπ. 194). Ὁ δὲ Ἔμπε- 

δοκλῆς ὁ ᾿Ακραγαντῖνος ἔλεγεν: «Ἡ μάθηση σίγουρα το- 

γώνει τὴ νοημοσύνη» (θλέπε στὸν ἴδιο τόμο, ἀπόσπ. 1 Ἔμ- 

πεδοκλέους) . Ἰαὶ τὸν ὅον προχριστιανιχὸν αἰῶνα ὁ ἐξαίρε- 

τα μυημένος σὲ κάθε εἶδος φιλοσοφίας «πένταθλος» ἐχεῖνος 

εἰσηγητὴς τῆς ᾿Ατομικῆς Θεωρίας, ὃ Δημόχριτος ὁ ᾿Αθδη- 
ρίτης ἀποφάνθηχε ὅτι «τὸ προχώρηµα τῆς ἡλιχίας δὲν καλ- 

ς 
λιεργεῖ τὴ νοημοσύνη, ἀλλὰ µόνον ἡ καλὴ παιδεία καὶ ὃ 
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φυσιχὸς χαρακτήρας», χαθὼς καὶ ὅτι «οἱ περισότεροι ἄνθρω- 

ποι μὲ τὴ συστηµατικὴ ἄσκηση καὶ µελέτη γίνονται σπου- 

δαῖοι καὶ ὄχι µόνον μὲ τὴν ἄρτια φυσικὴ προδιάθεση». 
(Ὀιεῖς, β΄ τόμ. ἀπόσπ. 155 καὶ 249). 

Καὶ πρὸς τὸ τέλος τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου ὁ ριζο- 

σπαστικῶν ἀντιλήψεων ᾽Αντιφῶν ἐχεῖνος ὁ Σοφιστὴς στὸ λό- 
γο του «Περὶ "ὉὈμονοίας» διαλαλεῖ: «Τὸ πρώτιστο ἀπ᾿ ὅλα 
τὰ ἀνθρώπινα ἀγαθὰ εἶναι, νομίζω, ἡ μόρφωση’ γιατί, ὅταν 

τὴν ἀρχιχὴ θάση ὁποιουδήποτε ἔργου ὀρθὰ τὴ θεµελιώσουµε, 

φυσιολογικὸ εἶναι καὶ τὸ τέλος του νὰ ἀποθαίνῃ αἴσιο. Καὶ 

στὶς νεαρὲς ὑπάρξεις ὅταν ἐνσταλάξουμε μόρφωση ὑψηλό- 

Φρονη, ἐκεῖνες σ᾿ ὅλη τους τὴ ζωὴ ἀναπτύσσουν ρωμαλέα 

φυχικἠν ἀνωτερότητα καὶ τὸ ἔξοχο τοῦτο προσόν τους δὲν 

μποροῦν νὰ τὸ ξεριζώσουν οὔτε θύελλες θιοτικές οὔτε ἄλ- 

λες κακοτυχίες. (Πὶεῖς, β΄ τόμ. ἀπόσπ. 60). 
Μὰ ὕστερα ἀπ᾿ τοὺς Προσωκρατικοὺς Φιλόσοφους, ποὺ τὸ 

ἔργο τους σήµερα τὸ ξέρουμε δυστυχῶς µόνον ἀπὸ μεριχὰ 

πολύτιμα μέν, πάµφτωχα ὅμως καὶ δίχως ἐπαρχκή συνοχὴ 

φραστιχὰ ἀπομεινάρια, οἱ δυὸ κορυφαῖοι τοῦ ἀρχαίου Ἓλ- 

ληνισμοῦ Σοφοί, ὃ Πλάτωνας καὶ ὁ ᾿Αριστοτέλης, εἶναι ᾱ- 

χριθῶς ἔκεῖνοι, ποὺ µέσα στὸ θαθύτατου φιλοσοφιχκοῦ στοχα- 

σμοῦ ὀγκωδέστατο ἔργο τους ἐγδιατρίφανε προσεκτικώτατα 

καὶ σοφώτατα στὰ φλέγοντα καὶ τότε ζητήματα τῆς Παι- 

δείας. Πολὺ μαχρὸς σίγουρα θὰ γινόταν ὃ λόγος, ἂν θέλα- 

µε νὰ ἀναφέρουμε χάπως λεπτομερέστερα τὶς γνῶμες τους 

χιὰ τὴν Παιδεία. Γι αὐτὸ θὰ ἀρχεσθοῦμε σὲ λίγες µόνον ᾱ- 

πὸ δαῦτες, σταχυολογηµένες ἰδίως ἀπὸ τοὺς «Νόμους» καὶ 

τὴν «Πολιτείω τοῦ Πλάτωνα, καθὼς χαὶ ἀπὸ τὰ «Πολιτικὰ» 

τοῦ ᾿Αριστοτέλη. 
Κατὰ τοὺς Πλατωνιχκοὺς «Νόμους (θὔὅδα-ο καὶ θὔ9ά) 
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ἡ Παιδεία εἶναι ἡ πρώτη ἀρετή, ποὺ εἰσδύει στῶν παιδιῶν 

τὶς φυχές. ]ζαὶ τὴν ὀρθὴν Ἐκπαίδευσή τους ἀποτελεῖ τὸ µέ- 

ρος ἐχεῖνο τῆς ἀρετῆς, ποὺ διδάσκει σαφῶς ποιὲς εἶναι οἱ 

ἀξιαγάπητες καὶ ποιὲς οἳ ἀξιομίσητες πράξεις. "Ετσι ἡ Παι- 

δεία γίνεται ἡ ἕλξη καὶ ἡ ἀγωγὴ τῶν νέων πρὸς τὸν ὃρ- 

θὸ λόγο. Καὶ προκαλώντας στοὺς νέους ἡ Παιδεία τὴν ἔξαρ- 

ση τοῦ ἠθικοῦ παραδείγματος, ταυτόχρονα τοὺς διδάσκει μὲ 

τὸν πιὸ θαυμάσιο τρόπο τὸ μεγαλεῖο τῆς ἠθικῆς συνέπειας 

(7999) (ποὺ δυστυχῶς θλέπουμε, ἴδίως μεταπολεμικά, πὀ- 

σον ἔλειψε ἀπὸ πολὺν Χόσμον ἀμόρφωτον καὶ μορφωμένο!) 

Γι αὐτὸ χι ὁ νομοθέτης δὲν πρέπει νὰ ἀφήνῃ τὴν ἔκπαί- 

δευση τῆς νεολαίας νὰ καταντάῃ πρᾶγμα δευτερεῦον καὶ 

πάρεργο (ἴθθα). Απεναντίας ὀφείλει νὰ στρέφῃ ἐπίμονα 

ὅλη του τὴν ἐχπαιδευτικὴ φροντίδα καὶ πρὸς τὰ δύο φῦλα 

ἓξ ἴσου (8069), γιὰ νὰ συνηθίσουν μὲ τὴ συστηµατικὴ δι- 

δασκαλία οἱ αὐριανοὶ γουεῖς - πολῖτες τῆς Χώρας νὰ θάζουν 

πάντοτε ἀπάνω ἀπὸ χάθε προσωπιχκὀ τους συμφέρον τῆς ὁλό- 

τήτας τὸ συμφέρον, ἀφοῦ ἄλλωστε µέσα στῆς ὁλότητας τὸ 

συμφέρον πάντοτε κρύθεται ἄμεσα ἢ ἔμμεσα καὶ τὸ δικό 

τους συμφέρον’ στῆς πατρίδας τὴ σωτηρία καὶ τὴν προχκοπὴ 

πρώτιστα νὰ ἀποθλέπουν: «τὸ μὲν γὰρ ποινὸν συμφέρον 

συνδεῖ, τὸ δὲ ἴδιον διασπᾷ τὰς πόλεις» (8Τ6α). 

Ἐξ ἄλλου ἡ Παιδεία, κατὰ τὴν Πλατωνικὴ «Πολιτείαν», 

ὄχι µόνον διευκολύνει τοὺς νέους στὴ σωστὴ ἐκλογὴ τοῦ ἐ- 

παγγέλματός τους, ἀνάλογα φυσικὰ καὶ μὲ τὴν ἔμφυτη τοῦ 

καθενὸς προδιάθεση (4ὔ8β) , ἀλλὰ προχαλεῖ μὲ τὴ μάθηση 

ἡδονὲς γλυκύτατες, παρ᾽ ὅλες τὶς ἐγδεχόμενες δυσκολίες της: 

«ἡ ἡδονὴ τούτου τοῦ µέρους τῆς φυχῆς, ὦ µανθάνοµεν ἡδί- 

στη ἂν εἴη» (ὅθδα) καὶ «νέων δὲ πάντες οἱ μεγάλοι καὶ 

πολλοὶ πόνο» (ὄ866), ἑνῷ ἡ κακὴ διαπαιδαγώγηση Ἀάνει 
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ἀκόμη καὶ τὶς εὐφυέστερες φυχὲς πρῶτες σὲ καχία (4919 
--χθθα). Ῥέλος ὃ Νόμος καὶ ἡ ὀρθὴ Παι- 

δεἰία ἀποθλέπουν στὴν ὑφηλὴν εὖτυ- 

χίαν ὄχι μιᾶς ἀλλὰ ὅλων τῶν κοι- 

νωνικῶν τάξεων (ὄ19ε--ὔθθα). 
Καὶ ὁ Αριστοί λης, κατὰ τὴ μαρτυρία τοῦ Διογένη το] πε 

Λαερτίου (Β΄, 1, 11 καὶ 19) ἔλεγε: «ἡ μὲν ὅρασις ἀπὸ 

τοῦ περιέχοντος ἀέρος λαμθάνει τὸ φῶς, ἡ δὲ φυχἠ ἀπὸ τῶν 

µαθηµάτων». Καὶ, ὅταν κάποτε ρωτήθηκε «πόση διαφορὰ ἔ- 

χουν οἱ μορφωμένοι ἀπ᾿ τοὺς ἁμόρφωτους» ἀδίστακτα ἄπο- 

κρίθηκε: «ὅση διαφορὰ ἔχουν οἱ ζωντανοὶ ἀπὸ τοὺς πεθαµέ- 

νους»! Μὰ καὶ στὰ «Πολιτικά» του σαφέστατα διδάσκει ὅτι 

ἡ παιδεία εἶναι ὠφέλιμη, ὄχι µόνον ἐπειδὴ ἐξασφαλίζει ὃ- 
λυχκὴν εὑρωστία καὶ καλὴ διοίκηση τοῦ σπιτιοῦ καὶ περαι- 

τέρω μάθηση κι ἄλλες μαζὶ πρακτικῆς χρησιμότητας ἐνέρ- 

γειες τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ καὶ γιατὶ ἐχείνη ἀχκριθῶς εἶναι, 

ποὺ εὔστοχα καὶ ἀποτελεσματικὰ θὰ διδάξῃ ποιά εἶναι τὰ 

καθήκοντα τῶν Κυθερνητῶν καὶ τῶν χυθερνωµένων (18ὅὅδα 

16--1τ καὶ 199δα 2--). Καὶ χρούει τὸν χώδωνα τοῦ κιν- 

δύνου κατὰ τῆς Πολιτείας ἐκείνης, ποὺ παραμελεῖ τὴν Ἠαι- 

δεία, προλέγοντας ὅτι ἡ παραµέληση τῆς Παιδείας ἔχει σὰν 

ἄμεση θλιθερὴ συνέπεια τὴν ἀνεπανόρθωτη φθορὰ τοῦ πολι- 

τεύµατος! Τι αὐτὸ καὶ τὴν παιδεία τὴ θέλει ὁ ᾿Αριστοτέ- 

λης ἐνιαία καὶ κοινἡ γιὰ ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ λαοῦ. 

[Ἠδημοσίευσα τὶς «ἀρχαιοελληνιχκὲς σκέψεις» ὡς 

Ἐπιφυλλίδα τὴν 26-9-1914 στὴν «Καθημερινήρ]. 

(Παραλείπω ἐδῶ, γιὰ νὰ μὴν πάρῃ ὃ λόγος µου ὃ- 
πέρµετρο μάκρος, τὰ ὅσα ἐγκώμια πλέχει στὴν Παι- 

δεία ὁ χαριέστατος Λόγιος τοῦ 2ου μ.Χ. αἰῶνος Λου- 

τ9 

{



ἡ Χιανὸς στὸ ὀνομαστὸ «Ἐνύπνιο», τοῦ ὁποίου ἂν 16-4- 

1971 στὴ «Νέα Ἑστία» ἔδωχε μιὰ σύντομη λαμπρὴ ᾱ- 

γάλυση, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ἐπαγγελματικοῦ προσανα- 

τολισμοῦ, ὁ τόσο πρόωρα ξερριζωµένος ἀπὸ τὶς τάξεις 

τῆς ἐγεργοῦ Παιδείας, φωτισμένος ταγός της κ. Αντ. 

Φλ. Κατσουρός, πρώην Γενικὸς Ἐπιθεωρητὴς Μέσης 
Παιδείας. Εὐτυχῶς, ἔστω χαὶ ἀργά, ἡ μεταδικτατωρικὴ 

Πολιτεία τοῦ ἐξασφάλισε τὴν ἠθική του δικαίωση, ᾱ- 

πονἐµοντάς του πρόσφατα τὸ θαθμὸ καὶ τὴ σύνταξη τοῦ 

Ἐκπαιδευτικοῦ Συμθούλου. Έτσι περίτρανα ἄποδεί- 

χθηκε ὅτι συχνὰ τὸ Καλὸ εἶναι πάντα δυνατώτερο ἀπ᾿ 

τὸ Κακό’ κι ἂν θλέπουμε, σχεδὸν κάθε µέρα, ἡ Καχία 

νὰ παίρνη σθάρνα τὴν ᾿Αρετή, τοῦτο πιθανώτατα συµ- 
θαίνει, ἐπειδή, κατὰ κανόνα, οἱ πλεῖστοι εἴμαστε θια- 

στιχοί, εἴμαστε ἀνυπόμονοι καὶ δὲν περιμένουμε φύ- 

χραιμα καὶ καρτερικὰ τὴν τελικἠ ἐπιχράτηση τοῦ 

Καλοῦ καιτῆς ΑἈλήθειας]|). 
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