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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

Ὁ Οἰκονομικὸς εἶναι ἀπὸ τὰ συμπαθητικώτερα καὶ μᾶλλον ἐνδιαφέροντα ἔργα τοῦ

Ξενοφῶντος, τοῦ πολυπροσωποτέρου τῶν Ἀττικῶν πεζογράφων. Ἀρχίζει μὲ τὸν χα-

ρακτηριστικὸν  τρόπον,  μὲ  τὸν  ὁποῖον  ἀρχίζουν  ὅλοι  οἱ  μικροδιάλογοι  τοῦ  Σω-

κράτους, ποὺ ἀποτελοῦν τὰ  Ἀπομνημονεύματα:  Ἤκουσα δὲ ποτὲ αὐτοῦ (ὁ Ξενοφῶν

εὑρίσκει περιττὸν νὰ προσθέσῃ κἄν τὸ ὄνομα τοῦ Σωκράτους)  καὶ περὶ οἰκονομίας

τοιάδε  διαλεγομένου -σημεῖον  ὅτι,  κατὰ  τὰς  ἀρχικὰς  τοῦ  συγγραφέως  προθέσεις,

ἐπρόκειτο καὶ ὁ διάλογος αὐτὸς νὰ παρεμβληθῇ εἰς τὰ Ἀπομνημονεύματα, ὅπως ἀντε-

λήφθησαν ἤδη οἱ φιλόλογοι τῆς Ἀρχαιότητος. Ὁ διάλογος διεξάγεται μεταξὺ τοῦ Σω-

κράτους καὶ τοῦ Κριτοβούλου. Ὁ πατέρας του, ὁ Κρίτων, ἔχει ἀποθάνει, καὶ ὁ ὡρα-
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ῖος, ἀλλ’ ἐπιπόλαιος κληρονόμος του, ποὺ σπαταλᾶ τὸν καιρόν του εἰς τὸ νὰ συλλέγῃ

τὰ πολυάριθμα φιλοφρονήματα, ὅσα προκαλεῖ ἡ σωματική του καλλονή, καὶ νὰ καλ-

λιεργῇ ὅλας τὰς passions nobles ἑνὸς νέου καὶ πλουσίου ἀριστοκράτου, δὲν ἔχει σκε-

φθῇ ἀκόμη νὰ φροντίσῃ σοβαρῶς διὰ τὰ περιουσιακά του ζητήματα. Ὁ Σωκράτης

τοῦ ἀναπτύσσει, ὅτι καὶ ἡ διεύθυνσις μιᾶς περιουσίας (οἰκονομία) εἶναι τέχνη, τὴν

ὁποίαν πρέπει κανεὶς νὰ διδαχθῇ, ἄν θέλῃ νὰ εἶναι καλός οἰκοδεσπότης καὶ νὰ μὴ

εὑρεθῇ κάποτε πτωχός. Τοῦ ἀποδεικνύει, ὅτι χωρὶς αὐτὴν οὔτε τὰ χρήματα οὔτε τὰ

κτήματα οὔτε οἱ φίλοι ἠμποροῦν νὰ προσφέρουν κάποιαν ὠφέλειαν, διακρίνει τὰ ἠθι-

κὰ καὶ τὰ ἀνήθικα μέσα τοῦ χρηματισμοῦ, τοῦ ὁμιλεῖ διὰ τὴν ἠθικὴν καὶ οἰκονομικὴν

σημασίαν τῆς γεωργίας, καὶ, ἀφοῦ πλέον ὁ Κριτόβουλος αἰσθάνεται ζωηρὰ τὴν ἐπι-

θυμίαν νὰ διδαχθῇ τὴν τέχνην αὐτήν, τοῦ ἀπομνημονεύει τὴν διεξοδικὴν συνομιλίαν

ποὺ εἶχε κάποτε μὲ τὸν Ἰσχόμαχον, ἕνα πρότυπον Ἀθηναίου νοικοκύρη, ἕναν ἀνεγνω-

ρισμένως «καλὸν κἀγαθόν». Εἰς τὸν διάλογον αὐτόν, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ καὶ τὸ μεγα-

λύτερον μέρος τοῦ ἔργου (κεφ. 7–21) καὶ εἰς τὸ ὁποῖον ὁ Σωκράτης μεταπηδᾷ εἰς τὴν

θέσιν τοῦ διδασκομένου, ἀναπτύσσει ὁ Ἰσχόμαχος ὅλον τὸν τρόπον τῆς ζωῆς του καὶ

τὰς μεθόδους τοῦ χρηματισμοῦ, πῶς ἀνέθρεψε τὴν σύζυγόν του (κεφ. 7-10) καὶ τὴν

ἔκαμε καλὴν οἰκοδέσποιναν, πῶς ἐκτελεῖ τὰ καθήκοντά του ὡς πολίτης (κεφ. 11),

πῶς μεταχειρίζεται τοὺς δούλους του (κεφ. 12-14), πῶς πρέπει νὰ γίνωνται αἱ κυ-

ριώτεραι γεωργικαὶ ἐργασίαι (κεφ. 15-19) καὶ πῶς ἡ ἐκμάθησις τῶν κανόνων καὶ τῶν

μεθόδων τῆς γεωργικῆς τέχνης, ἡ ὁποῖα δὲν εἶναι διόλου δύσκολος, δὲν εἶναι ἀρκετή,

ἄν δὲν συνδυάζεται μὲ ἀγάπην πρὸς τὴν ἐργασίαν καὶ διοικητικὸν τάλαντον, τὸ ὁπο-

ῖον ἐν μέρει εἶναι θεῖον δώρημα (κεφ. 20-21). 

Αὐτὸ εἶναι εἰς ὀλίγας λέξεις τὸ περιεχόμενον τοῦ βιβλίου. Ὅπως βλέπει κανείς,

πρόκειται  περὶ  βιβλίου διδακτικοῦ, μερικὰ δὲ κεφάλαιά του (ὅπως π.χ.  16-19) θὰ

ἠμποροῦσαν ἀξιόλογα νὰ χαρακτηρισθοῦν ὡς ἐγχειρίδιον στοιχειώδους γεωπονίας.

Καὶ ὅμως τὸ βιβλίον διαβάζεται πολὺ εὐχάριστα καὶ ποτὲ δὲν κουράζει. Μὲ τὴν δια-

λογικὴν μορφήν, τὴν ὁποίαν ὁ συγγραφεύς ἦτο ὑποχρεωμένος, ἐφ’ ὅσον παρουσίαζε

τὸν Σωκράτην,  νὰ δώσῃ εἰς  τὸ ἔργον του,  ἐπέτυχε νὰ δώσῃ εἰς  τὴν ἔκθεσιν τῶν

σκέψεών του ζωηρότητα καὶ ποικιλίαν, ποὺ δὲν ἔχουν τ’ ἄλλα του συστηματικὰ ἐγ-
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χειρίδια, καὶ -μολονότι ἐξαφνιζόμεθα νὰ βλέπωμεν τὸν Σωκράτην, τὸν περιφρονητὴν

τοῦ πλούτου καὶ κήρυκα τῆς ὀλιγαρκείας, νὰ διδάσκεται καὶ νὰ συζητῇ πράγματα, τὰ

ὁποῖα δὲν ἐνδιέφεραν ἐκεῖνον, ἐνδιέφεραν ὅμως τὸν Ξενοφῶντα -κατορθώνει ὁ συγ-

γραφεὺς νὰ κρατήσῃ καθ’ ὅλον τὸ διάστημα τῆς συζητήσεως ζωηρὰν τὴν προσωπι-

κότητα τοῦ διδασκάλου καὶ  νὰ τὸν παρουσιάσῃ,  καὶ  ἐκεῖ  ὅπου τὸν εἰσάγει  διδα-

σκόμενον, ὡς ἡγεμόνα καὶ καθοδηγητὴν τῆς συζητήσεως, μὲ τὸν τρόπον μὲ τὸν ὁπο-

ῖον προσάπτει τὰς παρατηρήσεις του εἰς τὰ λεγόμενα ἤ ἐρωτᾷ.1

Περισσότερον ὅμως, παρὰ ἡ διαλογικὴ μορφή, κρατεῖ ἀδιάπτωτον τὸ ἐνδιαφέρον

τοῦ ἀναγνώστου τὸ γεγονός,  ὅτι  καὶ  εἰς τὴν ἀνάπτυξιν καθαρῶς οἰκονομικῶν καὶ

πρακτικῶν ζητημάτων δὲν λησμονεῖται οὔτε στιγμὴν  ὁ ἄνθρωπος, ἡ ἀτομικὴ ψυχή,

ὡς παράγων καὶ αὐτοσκοπὸς τῆς οἰκονομικῆς σκέψεως. Ὁ πεζός, ὁ καθαρῶς μηχανι-

κὸς τρόπος, ποὺ ἀντικρύζονται σήμερον τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα2, ποὺ ὑποβιβάζει

τὸν ἄνθρωπον εἰς κονδύλιον στατιστικῆς καὶ τὴν ἀτομικότητα εἰς ἁπλῆν μονάδα, λεί-

πει τελείως ἀπὸ τὸ βιβλίον αὐτό, ὅπως λείπει ἀπὸ κάθ’ ἑλληνικὸν βιβλίον ὁμοίου πε-

ριεχομένου. Εἶναι καὶ τοῦτο χαρακτηριστικὸν τοῦ καθολικοῦ τρόπου, μὲ τὸν ὁποῖον

ἔβλεπε τὰ προβλήματα τῆς ζωῆς ἡ ἑλληνικὴ Ἀρχαιότης, ποὺ ἦτον ἴσως σχηματικὸς

καὶ ἁπλοῦς, ἀλλ’ εἶχε τὸ πλεονέκτημα τῆς πολυμερείας καὶ ὁλοκληρότητος. Ἡ πραγ-

ματικότης, οἱαδήποτε πραγματικότης, δὲν ἔχει χάσει ἀκόμη τὰ ποιητικά της θέλγητρα

καὶ ἡ ποίησις δὲν ἔχει χωρισθῇ ἀπ’ αὐτὴν ὡς ἕνας ὑψηλότερος ὄροφος τῆς ζωῆς.

Ἀχώριστος καὶ ἀδιάσπαστος παρουσιάζεται ἡ ζωὴ εἰς τὸ βλέμμα τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ

ἰδέα δὲν εἶναι κάτι ὑπερκόσμιον· ὁ ὅρος σημαίνει ἀκόμη μορφὴν,  ἐμφάνισιν, καὶ με-

θέξει ἰδεῶν ἔχουν δημιουργηθῇ ὅλα, καὶ τὰ ταπεινότερ’ ἀκόμη, ὑλικὰ ὄντα. 

Ἄς φέρω ἕνα χαρακτηριστικὸν παράδειγμα. Εἰς τὸ 5. κεφάλαιον ἀναπτύσσει ὁ Σω-

κράτης τὰ πλεονεκτήματα καὶ τὴν ὡραιότητα τῆς γεωργικῆς ζωῆς. Ὁ τόνος του εἶναι

θερμὸς, ὁ ἐνθουσιασμός του δίδει κάποιαν διθυραμβικότητα εἰς τήν ἔκφρασιν -ὁ Σω-

κράτης,  ὁ ἄνθρωπος τῶν ἐρωταποκρίσεων, λησμονεῖ τόσον τὸν ἑαυτόν του, ὥστε

ἀποτείνει μακρὸν ρητορικὸν λόγον. Εἶναι περίφημον αὐτὸ τὸ γεωργίας ἐγκώμιον καὶ

1  Κάποτε ἐρωτᾷ ὁ Σωκράτης 19, 15: ἆρα, ὦ Ἰσχόμαχε, ἡ ἐρώτησις διδασκαλία ἐστίν;

2  Ἠμπορεῖ νὰ εἶναι ἐπιστημονικώτερος· δὲν τὸ ξεύρω, οὔτε τὸ ἀμφισβητῶ.
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ἠμπορεῖ νὰ συγκριθῇ, κατὰ τὴν ζωηρότητα καὶ τὴν θερμότητα τοῦ αἰσθήματος το-

ὐλάχιστον, μὲ τὰς ὡραιοτέρας σελίδας τῶν  Γεωργικῶν τοῦ Βιργιλίου. Καὶ ὅμως ὁ

τρόπος ποὺ ἐξυμνεῖται ἡ γεωργία εἶναι τόσον διαφορετικὸς ἀπὸ ὅ,τι θὰ ἐλέγαμεν ἡμε-

ῖς σήμερον! Πόσον ἀληθινώτερος, πόσον ἀνθρωπινότερος ἀπὸ τὸν ἰδικὸν μας!

Πουθενὰ  δὲν  θὰ  συναντήσετε  καθαράς,  ἀμιγεῖς  οἰκονομικὰς  (χρηματιστικὰς θὰ

ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι) ἀπόψεις. Τὰ τόσον ὀρθὰ καὶ σοβαρά, ἀλλὰ καὶ τόσον ἄψυχα ἐπι-

χειρήματα τῆς ἐποχῆς μας περὶ  ἐπαρκείας καὶ  διαθέσεως τῆς ἐθνικῆς παραγωγῆς,

περὶ  ἐμπορικοῦ ἰσοζυγίου,  περὶ  ἐξαγωγῆς συναλλάγματος,  περὶ  ἀστυφιλίας  κ.λ.π.,

ὅπου διαφαίνεται ἡ ἀγωνία, μήπως μὲ τὴν παρακμὴν τῆς ἀγροτικῆς τάξεως χαθῇ τὸ

κυριώτερον στήριγμα τοῦ σημερινοῦ καθεστῶτος τῆς ἀτομικῆς ἰδιοκτησίας -δὲν θα

εὕρετε, οὔτε ὑποτυπωδῶς, εἰς τὸν Ξενοφῶντα. Ἴσα-ἴσα, ἄν καταδικάζῃ ὁ Ξενοφῶν

τὰ ἄλλα ἐπαγγέλματα, εἶναι διότι εἰς αὐτὰ παρουσιάζεται καθαρώτερον καὶ ἀποκλει-

στικώτερον τὸ οἰκονομικὸν στοιχεῖον (4,3). Διὰ τὸν Ξενοφῶντα ὅμως ὁ χρηματισμὸς

εἶναι ἕνα μόνον ἀπὸ τὰ πράγματα, ὅσα ἀνδρὶ ἐλευθέρῳ προσήκει (5,1), ἕνα κομμάτι

μόνον τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος:  ἔοικε γὰρ ἡ ἐπιμέλεια αὐτῆς εἶναι ἅμα ἡδυ-

πάθειά τις καὶ οἴκου αὔξησις καὶ σωμάτων ἄσκησις (5,1 πρβλ. καὶ 11, 19). Ἀλλὰ καὶ

ἠθικὴν ἐπίδρασιν ἔχει ἡ γεωργία εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου·  οὕτω καὶ τὰ ἤθη, ὦ

Σώκρατες, γενναιοτάτους τοὺς αὐτῇ συνόντας ἡ γεωργία ἔοικε παρέχεσθαι (15, 12),

διότι ἡ ἰδία ἡ γῆ εἶναι θεὸς, ἐγκλείει δηλαδὴ ἕνα μεγάλον μέρος ἀπὸ τὰς ἀνωτέρας

ἠθικὰς ἀξίας, μὲ τὴν βοήθειαν τῶν ὁποίων προσεπάθησεν ὁ ἄνθρωπος νὰ βάλῃ τάξιν

εἰς τὸ χάος καὶ τὰς ἀβύσσους τοῦ κόσμου ποὺ κλείει μέσα εἰς τὰ στήθη του. Καὶ

εἰσαγόμεθα κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον εἰς μίαν ἀτμόσφαιραν πηγαίας θρησκευτικότητος,

ἐντὸς τῆς ὁποίας ὁ σκληρὸς, πεζὸς ἀγὼν διὰ τὸ ψωμὶ ἀποκτᾷ ψυχὴν καὶ ἐξυψώνεται

εἰς ἀνωτέρας βαθμίδας τῆς ἱεραρχίας τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν: ἔτι δὲ ἡ γῆ θεὸς οὖσα τοὺς

δυναμένους καταμανθάνειν καὶ δικαιοσύνην διδάσκει· τοὺς γὰρ ἄριστα θεραπεύοντας

αὐτὴν πλεῖστα ἀγαθὰ ἀντιποιεῖ (5, 12).

Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος δὲν θὰ συναντήσετε εἰς τὸ ἐγκώμιον αὐτὸ τῆς γεωργικῆς ζωῆς

τὸν νοσηρὸν ρωμαντισμὸν τῶν ἀνθρώπων, ποὺ διαβλέπουν εἰς τὴν εἰδυλλιακήν, γε-

μάτην ἀθωότητα καὶ ἀγάπην ζωήν τοῦ χωρίου μίαν μικρογραφίαν τῆς ζωῆς τῶν μα-
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κάρων. Ἐδῶ δὲν ὁμιλεῖ ἡ κουρασμένη ψυχὴ τοῦ ἀστοῦ, ποὺ ἀηδιασμένος ἀπὸ τὴν

ζωὴν τῆς πόλεως καὶ τὸν ἀγῶνα τῆς ζωῆς, μισάνθρωπος σχεδόν, εὑρίσκει (ἤ μᾶλλον

νομίζει ὅτι εὑρίσκει) τὴν μοναξιὰ καὶ τὴν ἀπραγμοσύνην πλησίον τῆς «φύσεως» εἰς

τὰ «λουλουδάκια» καὶ τὰ «πουλάκια» καὶ τὰ «χορταράκια». Οὔτε ἀναπνέει κανεὶς τὰ

ναρκωτικὰ ἀρώματα καὶ τοὺς δηλητηριώδεις γλυκασμοὺς ἑνὸς ὀλιγοψύχου καὶ θηλυ-

πρεποῦς ἐπικουρισμοῦ, μόλις συγκαλυπτομένου κάτω ἀπὸ τὸ προσωπεῖον εἰρηνιστι-

κῶν καὶ ἀνθρωπιστικῶν δῆθεν κηρυγμάτων. Ἕνας λόγος ποὺ προτιμᾷ ὁ Ξενοφῶν τὴν

γεωργίαν ἀπὸ τὰ ἀστικὰ ἐπαγγέλματα εἶναι καὶ ὅτι ἡ γεωργία σ’ ἀφήνει περισσότερον

καιρὸν ν’ ἀφιερώσῃς εἰς τοὺς φίλους σου καὶ νὰ σκεφθῇς τὴν κοινωνίαν, ἐντὸς τῆς

ὁποίας ζῇς (4, 3. 6, 9)· ὅτι ἡ γεωργία δὲν σὲ παρασύρει εἰς ἕνα ἐγωκεντρικὸν στρόβι-

λον ἀτομικοῦ χρηματισμοῦ, ἀλλὰ σὲ συνδέει στενότερα μὲ τὸ ἔδαφος τῆς πατρίδος,

μὲ τὴν γῆν ποὺ ἔχει δεχθῇ τοὺς ἱδρῶτας καὶ τὰ λείψανα ὅλων τῶν γενεῶν ποὺ ἐπέρα-

σαν, καὶ φυλάσσει τὰ μυστικὰ τῆς ζωῆς ὅλων τῶν γενεῶν ποὺ θὰ ἔλθουν. Ἔτσι δίδει

ἡ γεωργικὴ ζωὴ περιεχόμενον οὐσιαστικόν, ψυχικὸν καὶ ὑλικὸν ταυτοχρόνως, εἰς τὴν

φιλοπατρίαν  (5,  13.  6,  6),  ἀφοῦ προεκτείνει  τὸ  ἐγὼ πρὸς  τὰ  ὀπίσω καὶ  πρὸς  τὰ

ἐμπρὸς, καὶ μεταβάλλει τὸ παρόν, μίαν ἁπλῆν φυσικὴν ἔννοιαν, εἰς στοιχεῖον ἱστορι-

κὸν, στοιχεῖον δηλαδὴ τοῦ κόσμου τοῦ πνεύματος καὶ τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν. 

Ἀφ’ ἑτέρου γνωρίζει ὁ Ξενοφῶν (καὶ δὲν τὸ ἀποκρύπτει), ὅτι ἡ ζωὴ τοῦ γεωργοῦ

εἶναι  σκληρὰ  καὶ  ἐπίπονος,  ὅτι  ἡ  ἡδυπάθεια,  ποὺ  μᾶς  ὑπόσχεται,  ἀποκτᾶται  μὲ

ἱδρῶτας (καὶ δι’ αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι καὶ ἡδυπάθεια), ὅτι ἡ γεωργικὴ ἐργασία ἀποτελεῖ

καθημερινὴν προπόνησιν διὰ τὸν τίμιον ἀγῶνα τοῦ ἐλευθέρου ἀνδρός, διὰ τὸν τρα-

χὺν ἀγῶνα τῆς ζωῆς καὶ τῆς τιμῆς τῶν ἐθνῶν. 

Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον ἀποτελεῖ ἡ γεωργία, ἕνα τρόπον ζωῆς πλήρη, ἀνδροπρεπῆ,

πολύπλευρον, ὡλοκληρωμένον, ἀληθινά,  ἐλεύθερον,  ἐλεύθερον ἴσα-ἴσα διότι φέρει

τὸν ἄνθρωπον εἰς στενοτέραν ἐπαφὴν (καὶ μεγαλυτέραν ἑπομένως ἐξάρτησιν) μὲ τὴν

γῆν, μὲ τὸν κόσμον τῶν φυτῶν καὶ τῶν ζῴων (5, 12), μὲ τοὺς δούλους (5, 15), μὲ τὴν

οἰκογένειαν, μὲ τοὺς φίλους, μὲ τοὺς γείτονας, μὲ τὴν πατρίδα -καὶ ἰδιαιτέρως μὲ τὸ

θεῖον, μὲ τὰς ἀνωτέρας δηλαδὴ ἠθικὰς δυνάμεις, ποὺ συμβαδίζουν ἤ διασταυρώνο-

νται πρὸς τὴν ἀνθρωπίνην προσπάθειαν (5, 18-20). 
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Τὸ ὡραιότερον μέρος τοῦ Οἰκονομικοῦ εἶναι τὰ κεφ. 7-10, εἰς τὰ ὁποῖα περιγράφει

ὁ Ἰσχόμαχος τὸν τρόπον, μὲ τὸν ὁποῖον ἀνέθρεψε τὴν σύζυγόν του καὶ τὴν εἰσήγαγεν

εἰς τὰ ἔργα καὶ τὰ καθήκοντα τῆς οἰκοδεσποίνης. Δι’ ἡμᾶς τοὺς σημερινοὺς, ποὺ συ-

ζητοῦμεν καὶ ἀκούομεν καθημερινῶς τὰ ζητήματ’ αὐτά, δὲν θὰ παρουσιάζουν, εἶμαι

βέβαιος, σχεδὸν τίποτε τὸ νέον· εἶναι καὶ τοῦτο μία ἀπόδειξις τῆς στενῆς συνοχῆς τοῦ

συγχρόνου εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ μὲ τὴν Ἀρχαιότητα, τὸ ὅτι κατήντησαν αὐτονόη-

τα καὶ κοινόλεκτα ἰδέαι καὶ πράγματα, τὰ ὁποῖα τότε ὡς κάτι νέον καὶ ἐπαναστατικὸν

ἴσως ἐκηρύχθησαν.3

Ἀλλ’ ἀκριβῶς διότι εἶναι κοινόλεκτα καὶ γνωστὰ τ’ ἀναπτυσσόμενα ἐκεῖ, ἀξίζει καὶ

πρέπει νὰ τὰ διαβάσῃ κανεὶς εἰς τὸν Οἰκονομικόν. Αἱ φράσεις καὶ αἱ ἰδέαι, ποὺ ἐπή-

ραμεν ἕτοιμ’ ἀπὸ τὰ βιβλία, ὅλαι αἱ ἀνεδαφικαὶ καὶ ἀψυχολόγητοι συλλήψεις τοῦ ὀρ-

θολογισμοῦ, ποὺ πετοῦν ἀπὸ στόματος εἰς στόμα χωρὶς ἦθος καὶ πνοὴν ἐσωτερικότη-

τος, ἀποκτοῦν, νομίζεις, κάποιαν στιλπνότητα, καθὼς νεόκοπα νομίσματα. Αἰσθάνε-

σαι καὶ πάλιν τὴν φρεσκάδα ἀληθινῶν λουλουδιῶν τῆς σκέψεως, ποὺ φυτρώνουν δει-

λά, ἀλλὰ καὶ μὲ πηγαίαν δροσερότητα, ἀπὸ τὸ στερεὸν ἔδαφος τῆς πείρας, ὠργω-

μένον ἀπὸ τὴν παρατήρησιν καὶ τὴν σκέψιν μιᾶς διανοίας ποὺ βλέπει μὲ ἀνοικτὰ τὰ

μάτια καὶ ποτὲ μονόπλευρα ὁλόκληρον τὴν ζωήν, ποτισμένον μὲ τὴν ἀγάπην μιᾶς

ψυχῆς ποὺ χρόνια καὶ χρόνια τραχείας ζωῆς στρατοπέδου, μὲ τὰς χυδαίας της ἐρωτι-

κὰς περιπετείας, τὴν ἐδίδαξαν νὰ αἰσθάνεται ὁλόθερμα καὶ νὰ ἐκτιμᾷ βαθύτατα τὸν

ἁβρὸν ἀνθρωπισμὸν τῆς ἀληθινῆς οἰκοδεσποίνης. 

3  Δὲν εἶναι μικρὸν βῆμα (καὶ ἴσως θ’ ἄξιζε καὶ σήμερον νὰ ἐξαρθῇ καταλλήλως) ἡ θεμελιώδης

ἀντίληψις τοῦ Ξενοφῶντος, ὅτι ὁ γάμος διὰ τὴν γυναῖκα ἀποτελεῖ τὴν εἴσοδον πρὸς τὴν ζωήν, ὄχι

τὴν «ζωὴν» μὲ τὴν στενὴν ἐρωτικὴν ἔννοιαν, ποὺ τῆς δίδουν σήμερον εἰς τοιαύτας περιστάσεις,

ἀλλὰ τὴν ζωὴν τὴν κοινωνικὴν γενικῶς, τὴν ζωὴν τὴν πνευματικὴν καὶ τὴν ἐνσυνείδητον ἠθικὴν

ζωὴν ἀκόμη, καὶ ὅτι εἰς τὴν εἴσοδον αὐτὴν χειραγωγὸς ὀφείλει νὰ εἶναι διὰ τὴν γυναῖκα ὁ σύζυγος

μὲ τὴν ἀγάπην καὶ τὸν σεβασμόν του. Ὁ Ξενοφῶν γνωρίζει, ὅτι εἰς τὴν ἀνατροφὴν τῆς γυναικὸς ἡ

ἀγάπη τοῦ ἀνδρὸς ἠμπορεῖ νὰ κάμῃ εἰς ὀλίγον χρονικὸν διάστημα, ὅ,τι ἐτῶν προσπάθεια εἰς τὴν

οἰκογένειαν καὶ τὸ σχολεῖον δὲν κατορθώνει νὰ ἐπιτύχῃ. Δι’ αὐτὸ καὶ ἀναθέτει τὸ ἔργον τοῦτο εἰς

τὸν ἄνδρα καὶ ἀποφεύγει νὰ γράψῃ «περὶ τῆς ἀνατροφῆς τῶν κορασίων».
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Μὲ πόσην συγκίνησιν παρακολουθοῦμεν τὸ ἄνοιγμ’ αὐτὸ τῆς γυναικείας ψυχῆς,

ποὺ μὲ ἁπλότητα καὶ σεβασμὸν παρουσιάζει ἐνώπιόν μας ὁ Ἰσχόμαχος! Τὸ φοβι-

σμένον πλάσμα τῶν 15 χρόνων, ποὺ μὲ ὀλίγα ἐφόδια μαγειρικῆς καὶ ραπτικῆς, μὲ

μίαν προῖκα καὶ μερικὰς ἠθικὰς συμβουλὰς παρέδωσαν οἱ γονεῖς εἰς ἕναν ἄγνωστον,

αἰσθάνεται μὲ τὴν ἀνεκδιήγητον ὑπερηφάνειαν τοῦ μικροῦ παιδιοῦ ποὺ βλέπει νὰ τὸν

παίρνουν εἰς τὰ σοβαρὰ καὶ νὰ τοῦ φέρωνται ὡς νὰ ἦτο μεγάλος, τὴν ἐξαιρετικὴν τι-

μὴν ποὺ τῆς δείχνει ὁ σύζυγός της μὲ τὸ νὰ τὴν κρίνῃ ἀξίαν σοβαρῶν συζητήσεων.

Μὲ  αὐτόχρημα  παιδικὴν  ἀφέλειαν  πλειοδοτεῖ  εἰς  προθυμίαν  δι’ ὅ,τι  τῆς  λέγει  ὁ

Ἰσχόμαχος (7, 37. 9, 18), καὶ εἶναι ἀπερίγραπτος ὁ ἐνθουσιασμός της (9, 1), διότι ὁ

σύζυγός της τῆς ἀνοίγει ταυτοχρόνως καὶ τὸν πνευματικὸν ὁρίζοντα καὶ ἕνα στάδιον

αὐτοτελοῦς καὶ γονίμου δράσεως. Ἡ ἐκτίμησις καὶ ὁ σεβασμὸς τοῦ συζύγου αὐξάνει

τὴν αὐτοπεποίθησίν της καὶ τὴν κάμνει νὰ ντρέπεται, ὅταν εὑρεθῇ εἰς ἕνα σημεῖον

ὄχι τελείως ἐν τάξει (8, 1. 10, 8 πρόσεξε μὲ πόσην ἁβρότητα καὶ πόσον ψυχολογη-

μένα ἀποφεύγει ὁ Ξενοφῶν νὰ τῆς βάλῃ εἰς τὸ στόμα οἱανδήποτε ἀπάντησιν εἰς τὴν

σύστασιν τοῦ Ἰσχομάχου ν’ ἀποφεύγῃ τὰ ψιμύθια), ἀλλὰ καὶ δὲν φθάνει εἰς ὑπερφία-

λον ἀλαζονείαν, μήτε χάνει τὴν χάριν καὶ τὸ θέλγητρον τῆς μετριοφροσύνης: τί δ’ ἄν

ἐγὼ σοι δυναίμην συμπρᾶξαι; τίς δὲ ἡ ἐμὴ δύναμις; ἀλλ’ ἐν σοὶ πάντα ἐστίν· ἐμὸν δ’

ἔφησεν ἡ μήτηρ ἔργον εἶναι σωφρονεῖν (7, 14 πρβλ. καὶ 7, 39). Τὸν σεβασμὸν καὶ τὴν

ἀγάπην τοῦ Ἰσχομάχου, ποὺ ἀποκορυφώνονται εἰς τὰ περίφημα καὶ τόσον παράδοξα

διὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην λόγια: τὸ δὲ πάντων ἥδιστον, ἐὰν βελτίων ἐμοῦ φανῇς, καὶ ἐμὲ

σὸν θεράποντα ποιήσῃ, καὶ μὴ δέῃ σε φοβεῖσθαι μὴ προϊούσης τῆς ἡλικίας ἀτιμοτέρα

ἐν τῷ οἴκῳ γένῃ, ἀλλὰ πιστεύῃς ὅτι πρεσβυτέρα γιγνόμενη, ὅσῳ ἄν καὶ ἐμοὶ κοινωνὸς

καὶ παισὶν οἴκου φύλαξ ἀμείνων γίγνῃ, τοσούτῳ καὶ τιμιωτέρα ἐν τῷ οἴκῳ ἔσει (7, 42),

ἀνταποδίδει καὶ ἐκείνη μὲ μίαν στοργήν, ἡ ὁποία ποτὲ δὲν ἐκδηλώνεται φανερὰ καὶ

θαρρετὰ -ὁ Ξενοφῶν εἶναι ἀρκετὰ ἱκανὸς λογοτέχνης, ὥστε νὰ γνωρίζῃ πόσον δυ-

σαρμονικὰ θὰ ἤρχετο πρὸς τὴν εἰκόνα ποὺ ζωγραφίζει· ἀρκεῖται μόνον εἰς ὑποδη-

λώσεις π.χ. 10, 4 -ἀλλ’ ἡ ὁποῖα εἶναι διάχυτος, ὡς ἐλαφρὸν ἄρωμα, εἰς ὅλας αὐτὰς

τὰς συνομιλίας, ποὺ γίνονται εἰς μίαν ἀτμόσφαιραν συγκρατημένης τρυφερότητος,

ἁπαλῆς σοβαρότητος, ἱεροπρεπείας, θὰ ἔλεγε κανείς, ποὺ συναντῶμεν συνήθως εἰς
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τὰς  οἰκογενειακὰς  σκηνὰς  τῶν  ἐπιτυμβίων  ἀττικῶν  ἀναγλύφων.  Κατ’ αὐτὸν  τὸν

τρόπον ἕνα ἔργον μὲ τόσον πρακτικὸν καὶ πεζὸν περιεχόμενον ἀποκτᾶ ἕνα ἰδιαίτερον

θέλγητρον ἀληθινῆς ποιήσεως.

Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλης ἀπόψεως παρουσιάζει τὸ ἔργον αὐτό, παρ’ ὅλας τὰς πρακτι-

κὰς συμβουλάς, ἕνα ποιητικὸν χαρακτῆρα. Προσέξατε μὲ πόσην ἐπιμέλειαν καὶ μὲ

πόσην  αἰσιοδοξίαν  μᾶς  ζωγραφίζει  ὁ  Ξενοφῶν  τὴν  εἰκόνα  τοῦ  ἰδεώδους,  (καλὸς

κἀγαθὸς  ἔτσι  πρέπει  νὰ μεταφρασθῇ εἰς  τὴν γλῶσσαν μας) Ἀθηναίου πολίτου.  Ὁ

Ἰσχόμαχος εἶναι  πλούσιος,  ὑγιής,  ρωμαλέος,  ἀγαπᾷ τὴν ἐργασίαν καὶ  τὸν ἀθλητι-

σμόν, κατορθώνει νὰ ρυθμίζῃ τὰς ὑποθέσεις του καὶ τὸν καιρόν του σὰν ρολόγι, ἐπι-

τυγχάνει ν’ ἀναθρέψῃ τὴν γυναῖκα του εἰς καλὴν οἰκοδέσποιναν, ἔχει δούλους ἐργατι-

κοὺς καὶ πειθηνίους, εἰς τὴν πόλιν ἀγαπᾶται κ’ ἐκτιμᾶται, ἔχει φίλους, ποὺ ὑποστηρί-

ζει καὶ ποὺ τὸν ὑποστηρίζουν, δὲν παραμελεῖ τὴν πνευματικήν του μόρφωσιν, ἔχει

εὐχέρειαν τοῦ λόγου καὶ εἶναι καλὸς στρατιώτης, πολίτης ἀνεπίληπτος καὶ εὐσεβής...

Εἶναι προφανὲς, ὅτι ἐδῶ ὁμιλεῖ περισσότερον ἡ φαντασία παρ’ ὅσον ἡ ἄμεσος παρα-

τήρησις τῆς ἀθηναϊκῆς πραγματικότητος, ὅπως τὴν γνωρίζομεν ἀπὸ ἄλλας πηγάς. Ὁ

Ξενοφῶν (τὸ βλέπει κανεὶς) ζωγραφίζει ἕνα ἰδεῶδες· ἕνα ἰδεῶδες, -ὄχι πάντως οὐτο-

πιστικόν,- τὸ ὁποῖον προβάλλει εἰς τοὺς συγχρόνους του εἰς διδασκαλίαν καὶ μίμησιν,

ὅπως ὁ Σωκράτης εἰς τὸν Κριτόβουλον.

Ἀλλ’ ἡ εἰκὼν αὐτὴ εἶναι μὲ τόσην ἀγάπην καὶ μὲ τόσην θερμότητα ζωγραφισμένη,

χωρὶς σκιὰς καὶ χωρὶς νέφη, ποὺ αἰσθάνεσαι ἀμέσως, ὅτι ὁ συγγραφεύς εἰς τὴν μορ-

φὴν τοῦ Ἰσχομάχου δὲν προβάλλει μόνον ἐν ἀντικειμενικὸν ἰδεῶδες πρότυπον· προ-

βάλλει ταυτοχρόνως ἐνσαρκωμένους καὶ τοὺς ἰδικούς του πόθους καὶ τὰ ἰδικά του

ὄνειρα. Ἡ ἀδιατάρακτος εὐτυχία, ἐντὸς τῆς ὁποίας ζῇ ὁ Ἰσχόμαχος μὲ τοὺς ἰδικούς

του, εἶναι -τὸ αἰσθάνεσαι- ἡ εὐτυχία, τὴν ὁποίαν δὲν ἐπραγματοποίησε (ἄν καὶ τόσον

ἐπόθησεν) εἰς τὴν ζωήν του ὁ ἴδιος ὁ Ξενοφῶν. 

Νέος ἀκόμη,  ἐξεκίνησε κάποτε πρὸς τὴν Ἀνατολήν,  ὀνειρευόμενος πλούτη καὶ

δόξαν καὶ περιπετείας. Ὀπίσω του ἄφηνε πατρίδα ταπεινωμένην πρὸ ὀλίγου ἀπὸ τὰς

σιδηρὰς φάλαγγας τῆς Σπάρτης, πτωχὴν καὶ ἄδοξον, εἰς τὴν ὁποίαν, ὡς ἐκ περισσοῦ,

αὐτὸς ὁ ἀριστοκρατικὸς  sportsman,  ὁ περιφρονητὴς τῆς λαοκρατίας, ᾐσθάνετο πὼς
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δὲν ἠμποροῦσε μήτε νὰ εὐδοκιμήσῃ μήτε ν’ ἀρέσῃ. Ἡ προσωπικότης τοῦ Κύρου μὲ

τὸν ἱπποτισμὸν, τὴν φιλαλήθειαν, τὴν ἀρχοντιά, ποὺ ἐχαρακτήριζε τὴν περσικὴν ἀρι-

στοκρατίαν, τὸν προσείλκυσε ζωηρά· ᾐσθάνετο ἀφοσίωσιν γεμάτην θαυμασμὸν πρὸς

τὸν ἄνθρωπον αὐτόν, μὲ τὸν ὁποῖον συνέδεσε τὰ ὄνειρά  του.4 Ἡ περιπέτεια εἰς τὰ

Κούναξα τοῦ ἐματαίωσε τὰς ἐλπίδας, τοῦ ἔδωσεν ὅμως τὴν εὐκαιρίαν νὰ δράσῃ εἰς

τὴν κατάβασιν τῶν μυρίων, τὴν ὁποίαν ἀριστοτεχνικὰ μᾶς περιέγραψε κατόπιν. Ἀλλ’

αὐτὴ ἴσα-ἴσα ἡ κατάβασις κατέδειξεν φανερά, ὅτι ὁ Ξενοφῶν εἶχε μέσα του ἀρκετὰς

ζωηρὰς τὰς ἠθικὰς ἀναμνήσεις τῆς σωκρατικῆς γνωριμίας, ὥστε νὰ μὴν ἠμπορῇ νὰ

εἶναι διαρκῶς ἀρχηγὸς μισθοφόρων, καὶ ἦτον ἀρκετὰ στρατιώτης, ὥστε νὰ κατορ-

θώνῃ νὰ κρατῇ ἀμείωτον πάντα τὴν ἐπιρροήν του εἰς ἕνα πλῆθος, ποὺ ὡμοίαζε περισ-

σότερον μὲ κινουμένην δημοκρατίαν παρὰ μὲ στρατόπεδον. Οἱ «μύριοι» τὸν ἐγκα-

τέλειψαν, ὅταν δὲν τὸν ἐχρειάζοντο πλέον, ἀμφισβητήθησαν ἀκόμη καὶ αἱ ὑπηρεσίαι,

ποὺ προσέφερεν. Καὶ ὁ Ξενοφῶν ἠναγκάσθη εἰς τὰ διάφορα σπαρτιατικὰ στρατόπεδα

καὶ  τελευταίως παρὰ τὸ πλευρὸν τοῦ Ἀγησιλάου νὰ ζήσῃ ἐπὶ  χρόνια τὴν ἄχαρην

ζωήν, ποῦ ἐζοῦσαν τότε ἕνα πλῆθος Ἑλλήνων τῆς Πελοποννήσου καὶ τῆς Στερεᾶς,

ξεριζωμένοι ἀπὸ τὰς πατρίδας των, εἰς τὰς ὁποίας ὁ ὑπερπληθυσμὸς ηὔξανε τὴν δυ-

στυχίαν καὶ ἡ οἰκονομικὴ κρίσις ἔκαμνε τοὺς ἀγῶνας μεταξὺ τῶν πόλεων καὶ μεταξὺ

τῶν κομμάτων περισσότερον τραχεῖς καὶ περισσότερον φονικούς.5 Ἀλλὰ τῆς ξενιτιᾶς

τὸ ψωμὶ εἶναι πικρὸν καὶ ὁ Ξενοφῶν ἐπλήρωσεν ἀκριβὰ τὴν ἀφομοίωσίν του πρὸς

τὴν Σπάρτην. Οἱ Ἀθηναῖοι τὸν ἐξώρισαν καὶ ὁ ἴδιος εὑρέθη εἰς τὴν σκληρὰν ἀνάγκην

νὰ πολεμήσῃ ὑπὸ ξένην σημαίαν ἐναντίον τῆς πατρίδος του. Ἕνα διάστημα ἐπίστευ-

σεν, ὅτι θὰ ἠμποροῦσε νὰ ἡσυχάσῃ· οἱ Σπαρτιᾶται τοῦ ἐχάρισαν ἕν ἀρκετὰ καλὸν

κτῆμα εἰς τὸν Σκιλλοῦντα τῆς Ἠλείας, καὶ ὁ Ξενοφῶν, ἐγκατεστημένος ἐκεῖ μὲ τὴν

γυναῖκα του καὶ τὰ παιδιά του, ἐπέρασε μερικὰ εὐχάριστα χρόνια ἀγροτικῆς ζωῆς.

4 Μὲ τί συγκίνησιν ἀκόμη καὶ εἰς τόσον ἄσχετον ἔργον εὑρίσκει ἀφορμὴν ν’ ἀναφέρῃ κάτι ἀπὸ

τὰς ἀναμνήσεις του καὶ νὰ προσφέρῃ εὐλαβῆ σπονδὴν εἰς τὴν μνήμην τοῦ Πέρσου (4, 18): καὶ ναὶ

μὰ Δία Κῦρός γε, εἰ ἐβίωσεν, ἄριστος, ἄν δοκεῖ ἄρχων γενέσθαι.

5  Ἡ κατάστασις αὐτὴ ἐθεραπεύθη, καθὼς εἶναι γνωστόν, πολὺ κατόπιν διὰ τοῦ ἐποικισμοῦ τῶν

Ἑλλήνων εἰς τὴν Μ. Ἀσίαν, τὴν Συρίαν καὶ τὴν Αἴγυπτον ὑπὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ τῶν διαδόχων

του.
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Ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ δὲν ἦταν εὐτυχής· ᾐσθάνετο, ὅτι δὲν ἦταν ἀγαπητὸς εἰς τὸ περιβάλλον

του· οἱ χωρικοὶ του ἐμισοῦσαν, εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Ἀθηναίου γαιοκτήμονος, τὸν

ἀντιπρόσωπον τῆς σπαρτιατικῆς τυραννίας, τὸν τοπάρχην τοῦ ξένου δεσπότου. Ἀφ’

ἑτέρου τὰ βουνὰ τῆς Ἀρκαδίας καὶ οἱ χωρικοὶ τοῦ Σκιλλοῦντος δὲν ἦσαν τὸ κατάλλη-

λον ἔδαφος νὰ πραγματοποιήσῃ ὅσα ἡ σκέψις του καὶ ἡ πεῖρα τοῦ κόσμου καὶ τῆς

ζωῆς τὸν εἶχαν διδάξει. Ἡ ψυχὴ τοῦ σωκρατικοῦ καὶ ἡ νοσταλγία τοῦ ἐξορίστου κα-

τηύθυναν τὸ βλέμμα του διαρκῶς πρὸς τὰς Ἀθήνας, τὴν πόλιν τοῦ λόγου, τῶν πνευ-

ματικῶν ζυμώσεων, τῶν ἠθικῶν καὶ κοινωνικῶν μεταρρυθμίσεων. Μετ’ ὀλίγον ἡ δύ-

ναμις τῆς Σπάρτης συντρίβεται καὶ ὁ Ξενοφῶν ἀναγκάζεται, ἐξόριστος καὶ πάλιν ἀπὸ

τὸ νέον του σπίτι,  νὰ περάσῃ τὸ ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς του, μόλις ἀνεκτός, εἰς τὴν

Κόρινθον. Καὶ ὁ ἄνθρωπος, ποὺ ἡ μοῖρα ἐκτυποῦσεν ἀπὸ τόπου εἰς τόπον καὶ ἐπάνω

του ἐξέσπασαν τόσαι καταιγίδες τῆς ζωῆς, εὑρίσκει τελευταῖον καταφύγιον εἰς τὴν

θεωρίαν. Στήριγμά του τώρα αἱ ἠθικαὶ σωκρατικαὶ ἀναμνήσεις, τὸ μόνον σταθερὸν

σημεῖον μέσα εἰς τὸν πολυτάραχον βίον του, παρηγορία του ὅσα ἡ ζωηρὰ του φαντα-

σία ζωγραφίζει. Καὶ ἔτσι ὁ ἄνθρωπος τῆς πράξεως καὶ τοῦ στρατοπέδου, ὁ συγγραφε-

ὺς στρατιωτικῶν και δημοσιονομικῶν ἐγχειριδίων, γίνεται ὁ πρῶτος εἰς τὸν κόσμον

μυθιστοριογράφος.

Ἐνθυμηθῆτε τὴν ὡραίαν παρέκβασιν εἰς τὸ 5. βιβλίον, τῆς  Ἀναβάσεως (κεφ. 3).

Εἰς τὴν στυγνὴν σκηνογραφίαν πολέμων σκληρῶν, ἐμφυλίων συγκρούσεων, ἀτελεύ-

τητων κακουχιῶν, ἀνοίγει ὁ Ξενοφῶν ἕνα παράθυρον,  ἀπὸ τὸν ὁποῖον φευγαλέον

προβάλλει τὸ ἱλαρὸν φῶς μιᾶς ἄλλης ζωῆς. Ὁ Ξενοφῶν εὑρίσκεται εἰς τὸν Σκιλλο-

ῦντα. Μέσα εἰς ἕνα μικρὸν ἄλσος ἀπὸ ὀπωροφόρα δένδρα ἔχει κτίσει ἕνα ἐξωκκλήσι

τῆς Ἐφεσίας Ἀρτέμιδος· δίπλα ἕνα ποταμάκι, ποὺ τρέφει ἄφθονα ψάρια,  κυλᾷ τὰ

νερά του. Κάτω ἀπὸ τὰ δένδρα καὶ εἰς τὸ λιβάδι, ποὺ ἁπλώνεται γύρω, ἔχουν στήσει

οἱ χωρικοὶ τὰς σκηνάς των. Ἔχουν ἔλθει μὲ τὰς γυναίκας καὶ τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς δού-

λους των εἰς τὸ πανηγύρι τῆς θεᾶς. Τὰ ζῷα των ἔχουν ἀφήσει λυτὰ εἰς τὰ γύρω λι-

βάδια καὶ τὴν δασωμένην πλαγιάν,  ὥστε καὶ τὰ των εἰς τὴν ἑορτὴν ἰόντων ὑποζύγια

εὐωχεῖσθαι (προσέξατε τὴν λέξιν εὐωχεῖσθαι) λέγει ὁ Ξενοφῶν. Ἡ «θεὸς» (ὁ ἅγιος θὰ

ἐλέγαμεν σήμερα) μοιράζει δωρεὰν εἰς ὅλους, μικροὺς καὶ μεγάλους, ἄλευρα, ψωμιά,
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κρέας, κρασί, καρποὺς ξηρούς. Μετ’ ὀλίγον, ἐνῷ ὁ Ξενοφῶν μὲ τοὺς γεροντοτέρους

ἀσχολεῖται εἰς τὸ νὰ προσφέρῃ τὰς θυσίας εἰς τὴν θεάν, καταφθάνουν ἀπὸ τὰ γύρω

βουνὰ οἱ υἱοί του μὲ τὴν νεολαίαν τοῦ χωριοῦ, φορτωμένοι τὸ κυνήγι, ποὺ τοὺς ἔδω-

σεν ἡ παρθένος τῶν δασῶν, ἀγριοχοίρους, ἐλάφια, ζαρκάδια. Καὶ ἡ θεὰ ἀπὸ τὸ κυπα-

ρίσσινον ξόανόν της, ἀντίγραφον τοῦ χρυσοῦ ἀγάλματος τῆς Ἐφέσου μὲ τοὺς ἀπεί-

ρους μαστούς, κτυπητὰ σύμβολα τῆς Μητέρας Γῆς, εὐλογεῖ τὴν ἄδολον χαρὰν τοῦ

πανηγυριοῦ, τὴν εὐσέβειαν τοῦ ἱδρυτοῦ της.

Τὰς  ἀπηχήσεις  τοῦ  ἀγροτικοῦ  αὐτοῦ  πανηγυριοῦ  ἀκούει,  ὁ  προσεκτικὸς  ἀνα-

γνώστης, ὡς διακριτικὴν ὑπόκρουσιν τῶν νηφαλίων καὶ πρακτικῶν σκέψεων, ποὺ

ἀναπτύσσουν εἰς  τὸν  Οἰκονομικὸν ὁ  Σωκράτης καὶ  ὁ Ἰσχόμαχος.  Κατ’ αὐτὸν τὸν

τρόπον  αἱ  σκέψεις  αὐταί,  ἀποκτοῦν  χρῶμα  καὶ  θερμότητα  καὶ  βάθος  ψυχικόν.

Αἰσθάνεται κανείς, πὼς δὲν εἶναι δημιουργήματα ψυχρᾶς πείρας καὶ στεγνοῦ ὀρθολο-

γισμοῦ· ἔχουν κάποιαν ἐσωτερικότητα καὶ ἕνα προσωπικόν τόνον, ποὺ μόνον ἀληθι-

νὴ ἀγάπη πρὸς τὴν ζωὴν τὴν ἀγροτικὴν ἠμπορεῖ νὰ ἐμπνεύσῃ, καὶ μόνον ἕνας με-

γάλος καλλιτέχνης ἠμπορεῖ νὰ ἐκφράσῃ καὶ νὰ ὑποβάλῃ.           

(1931)   
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