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ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩ ΓΗ
ΑΙ ΠΑΙΔΑΓΠΓΙΚΑΙ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ

’Εάν τις ήθελεν έπιχ_ειρήση νά  πείση τον κό
σμον ότι άλλο τό νά είναι αυτόχρημα σοφές καί 
άλλο τό νά έχη τήν δύναμιν καί τήν ιδιοφυίαν 
τής μεταβιβάσεως τή ς σοφίας του, τής διοχε- 
τεύσεως τών θησαυρών τής γνώσεώς του καί εις 
τούς άλλους, εάν ήθελεν υποστήριξή, οτι ό ’Ιού
λιος Σ ίμων, ό τόσον β α θύτα τα  έγκύψας εις τά  
τής έκπαιδεύσεως, ή ό Φερρύ, ό οργανωτής καί 
μεταρρυθμιστής τής παιδείας έν Γ α λλ ία , θά ήσαν 
οί πλέον άχρηστοι, καί οί πλέον ακατάλληλο ι 
τώ ν δημοδιδασκάλων, βεβαίως ήθελον α π άν
τηση είς αυτόν, ότι λέγει κοινοτοπίας, ζητών 
νά ανακοίνωση άλήθειαν, τήν οποίαν οϋδείς 
ποτε θά είχε τήν διάθεσιν νά τώ  αμφισβή
τηση ότι μοχθεί καί αγω νίζεται νά έκβιάση 
θύρας ανοικτάς.

Κ αί όμως παρ’ ήμίν δυνατόν άλήθειαί τινες 
νά απολαύουν του έςαιρετικοΰ προνομίου νά μή 
καταπολεμώ νται καί δΓ επισήμου καί κεκηρυγ- 
μένου κ α τ ’ αυτών πολέμου, το ιαύτη  δε είναι 
βεβαίως καί ή ανωτέρω, παρορώνται όμως πάν
τοτε καί παραγκωνίζονται, χωρίς ούδείς νά τάς 
ένθυμηθή καί χωρίς οϋδείς νά  έχη τήν διάθεσιν 
να τάς άνακαλέση είς τήν κατάστασ ιν τής ένερ- 
γείας άπό τής διαρκούς καί οργανικής άποστρα- 
τεύσεως, είς ήν έχουν καταδικασθή.

Αύτό τοΰτο συνέβη καί με τό θέμα, τό όποιον 
μάς απασχολεί.

Πλησιάζουν νά συμπληρωθούν τρία τέταρτα  
αίώνος, άφ ' ής συνέστη τό ελληνικόν βασίλειον, 
κατά  τά  όποια ένομίζομεν ότι άρκεί νά μάθη 
τ ις  όλίγα στοιχειωδέστατα γρ ά μ μ α τα , — χρή
σιμα τό πολύ διά τόν εαυτόν του είς οίον δή
ποτε άσημον επάγγελμα, — διά νά  είναι επαρ
κέστατος μύστης τής προκαταρκτικής έκπαι- 
δεύσεως, κάλλιστος δημοδιδάσκαλος- διά νά 
άσκή δηλαδή τό λειτούργημα, εις ο άνήκε: ή 
πρώτη καλλιέργεια τοϋ πνεύματος καί τοΰ ήθους 
τών Έ λληνοπαίδω ν- καί ότι άρκεί επίσης νά 
σπουδάση τ ις  δι ’ εαυτόν τά  τοϋ προγράμμα
τος τής Φιλοσοφικής σχολής τοΰ Πανεπιστη
μίου, — άπό τοϋ όποιου μάλιστα  έως προχθές 
έλειπε·/ ή παιδαγω γική, — λαμβάνων δέ τό 
δίπλωμα τοϋ διδάκτορος ή τό τοϋ προλύτου νά 
είναι άρμοδιώτατον τής μέσης έκπαιδεύσεως όρ- 
γανον, διδάσκαλος ή καθηγητής.

Κ αί, προκειμένου μέν περί τής προκαταρκτι
κής έκπαιδεύσεως, ό ευεργετικός, ό όντως σοφός

θεσμός τώ ν διδασκαλείων καί τών ϋποδιδασκα- 
λείων παρέχει σήμερον είς τό έθνος δημοδιδα
σκάλους καί γραμματιστάς ανταξίους τοΰ με
γάλου, τοΰ ύψηλοΰ αΰτών προορισμού.

ΙΙροκειμένου όμως περί τής μέσης έκπαιδεύ- 
σεως, περί τής έν τοϊς Ε λλη νικο ί; σχολείοις 
καί τοίς Γυμνασίοις διδασκαλίας, ούδεμία μέχρι 
τοΰδε έχει ληφθή φροντίς παιδαγωγικής διδα
σκαλίας τών διδασκόντων, έχουσι δέ άφεθή καθ' 
όλην ταύτη ν τήν μακράν περίοδον τοΰ έθνικοΰ 
βίου είς τάς υποκειμενικά; αυτών γνώσεις καί 
είς τήν τόσον πάντοτε ανεπαρκή υποκειμενικήν 
ιδιοφυίαν έκαστου πρό; τήν μετάδοσιν τών 
οικείων γνώσεων.

Ή κατά  τοϋτο άπίστευτος αΰτη τής πολι
τείας άναλγησία ίδει βεβαίως νά τερματισθή.Ή  
θεραπεία όμως τώ ν έξ αυτής κακών, ή ριζική 
δέν έπι τυγχάνετα ι διά μέσων προχείρων.

Έ ν τούτοι; ό νΰν Υπουργός τής Παιδείας, 
χωρίς νά παραμέληση τήν ριζικήν τοΰ κακοΰ 
θεραπείαν, ήτις  χρήζει τής συνδρομής τής νομο
θετικής έξουσίας, προσέφυγεν είς προσφυέστατον 
μέσον, όπως, μέχρι; ού ωριμάσουν οί καρποί 
συστηματικής παιδαγωγικής διδασκαλίας, μή 
παρέρχεται άχρησιμοποίητος ό χρόνος πρός, έστω 
καί άτελή, παιδαγωγικήν διδασκαλίαν καί άσκη- 
σιν τώ ν διδασκόντων έν τή  μέση εκπαιδεύσει.

Τήν ριζικήν θεραπείαν έπεδίωξε διά σπου- 
δαιοτάτου νομοσχεδίου ΰποβληθησομένου είς τήν  
προσεχή σύνοδον τής Βουλής, δΓ ού συνιστάτα ι 
άνώτερον διδασκαλείου τής μέσης έκπαιδεύσεως, 
είς ό ύποχρεωτικώς Οέλουσι φοιτήση καί από
κτηση πτυχίον οί διδάκτορες καί οί προλύται 
τής Φιλοσοφικής σχολής, οί μέλλοντες νά δ ιδά- 
ξωσιν ο>ς Ε λληνοδιδάσκαλοι, σχολάρχαί καί 
καθηγηταί ΐν  τοϊς Γυμνασίοις.

Ά λ λ ’ ώς εϊπομεν, τής λειτουργίας τοΰ διδα
σκαλείου τούτου οί καρποί θά βραδύνουν κ α τ ’ 
άνάγκην. Δ ιά τοΰτο τήν έκ τώ ν ένόντων θερα
πείαν ά κ. Στάης έπεδίωξεν ώ ; πρός τήν έν τοίς 
Έ λληνικοϊς σχολείοις διδασκαλίαν διά τοΰ έξήί 
μέσου :

Ά ποβλέπω ν είς τό ότι οι λειτουργοί τής 
μέσης έκπαιδεύσεως είναι όλως ανερμάτιστοι ύπό 
έποψιν παιδαγωγικήν καί διδακτικήν είς το δι
δασκαλικόν έργον, έκάλισε τούς έχοντας υπηρε
σίαν κάτω  τών 10  έτών ελληνοδιδασκάλους καί 
σχολάρχας κατά τό παρελθόν έτος είς άκρόασιν 
παιδαγωγικών μαθημάτων έπί έ'να μήνα (τόν 
Αύγουστον όλον). Ή  θεωρητική αύτών διδασκα
λ ία  άνετέθη είς τούς κ. κ. Χαρίσιον Π απαμάρ-
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κου, διευθυντήν τοΰ Διδασκαλείου 'Αθηνών, Δ. 
Ζαγγογιάννην, καθηγητήν τοϋ Ιΐανεπιστημίου  
καί Φ. Δ. Γεωργαντάν, τμηματάρχην τοϋ 
υπουργείου τής Π αιδείας. Διηρέθησαν δέ εις δύο 
τρ ή μ α τα , ών το εν άπετέλεσαν οί σχολάρχαι, 
εις δ έδίδαξε παιδαγωγικήν καί διδακτικήν ό κ. 
Ζαγγογιάννης, τό δέ_ετερον άπετελέσθη έκ των 
ελληνοδιδασκάλων, εις'δ έδίδαξε τήν μεν πα ιδα
γωγικήν ό κ. X . Παπαμάρκου, τήν δέ διδακτι
κήν ό κ. Φ. Δ . Γεωργαντάς. Εις τό τελευταίον 
τοΰτο τμ ή μ α  δεν παρέλιπον νά φοιτώσι καί οί 
τοϋ πρώτου τμήματος.

Ά φ '  οΰ απέκτησαν τάς άναγκαιοτάτας θεω- 
ρητικας γνώσεις κατά  τό παρελθόν έτος οι σχο
λάρχαι καί ελληνοδιδάσκαλοι, έπάναγκες, καθί
στατο καί πρακτικώς νά ίδωσι τα ύτα ς  έφαρμο- 
ζομένας έν τοϊς σχολείοις, εν οίς διδασκουσι. Διά 
τοΰτο κατά τό ενεστώς έτος έκλήθησαν άπό 1 — 
15  Αύγουστου νά παραστώσιν εις τάς ύπο- 
δειγματικάς διδασκαλίας, αΐτινες άνετέθησαν εις 
τούς κ. κ. Φ. Δ. Γεωργαντάν, τμηματάρχην  
τοϋ ύπουργείου τής Παιδείας, Α . Σακελλαρίου, 
διευθυντήν τοϋ Διδασκαλείου Θεσσαλίας, καί 
Ά ρ . Κουρτίδην, καθηγητήν τοϋ Διδασκαλείου 
’Αθηνών. Διηρέθησαν δέ οί διδασκόμενοι εις τρία 
τμ ή μ α τα , άνά  εκατόν εις έκαστον, ών τό εν έκ 
σχολαρχών άπαρτιζόμενον άνετέθη πρός άσκησιν 
εις τάν κ. Φ. Δ. Γεωργαντάν, τό έτερον εις τόν 
κ. Α . Σακελλαρίου, τό τρίτον εις τόν κ. Ά ρ . 
Κ ουρτίδην ήνωμένα δέ καί τά  τρ ία  τα ΰ τα  τμ ή 
μ α τα  ήσκησε περί τό διδάσκειν τά  φυσικομαθη
ματικά , ήτο ι Φυσικήν, Ζωολογίαν, ’Ορυκτολο
γ ίαν κα ί Β οτανικήν, ό κ. Μ. Σακελλαρόπουλος, 
έκαστος δέ τω ν λοιπών έδιδα 'εν ύποδειγματικώς 
ενώπιον μαθητών τοΰ Ε λληνικού σχολείου τά  
έξής μ αθή μ α τα : Θρησκευτικά, Ιστορίαν, Γεω
γραφίαν, Γραμματικήν, Νεοελληνικά καί άργαία  

Ελληνικά. Κ α τά  τήν ύπόδειξιν έφηρμοζοντο οΰ 
μόνον α ί δ ιδακτικαί, άλλά καί αϊ παιδαγωγικαί 
άρχαί, δσον ό χρόνος καί α ί περιστάσεις έπέ- 
τρεπον· ούτω δέ κατά  τό ένεστώς ετος όπως 
δήποτε διά τής εφαρμογής εις τήν πράξιν τών 
κατά  τό παρελθόν ετος διδαχθεισών θεωριών συν- 
ετελέσθη ή μόρφωσις τώ ν διδασκάλων τώ ν Ε λ 
ληνικών σχολείων εις τά διδακτικόν των έργον, 
ού ή ένάσκησις εις τά μέλλον θά άποβή τελεσ- 
φορωτέρα εις τήν παιδευομένην νεότητα.

Οί προσελθόντες σχολάρχαι άνήρχοντο εις 
1 4 6 , οί δέ ελληνοδιδάσκαλοι εις 15 2 .

Ο κ. Υπουργός έκλεισε τάς άσκήσεις διά  
καταλλήλου λόγου. Έπήνεσε τόν ζήλον καί τήν 
επιμέλειαν τώ ν άσκηθέντων διδασκάλων, έξήρε 
τάς ώφελείας ας έκ τώ ν παιδαγωγικών μαθημά
τω ν θά άποκομίσωσι, καί παρώτρυνε νά συμ- 
πληρώσωσι τά  γενόμενα παιδαγωγικά μαθήματα  
διά περαιτέρω μελέτης παιδαγωγικών έργων.

Εις δέ τούς μαθητάς τώ ν Ε λληνικώ ν σχο
λείων, τά  όποια έχρησίμευσαν διά τά ς  υποδει
γματικής διδασκαλίας, ό κ Υπουργός ιδία χειρ! 
μετά  θερμήν προσλαλιάν έδώρησεν άνά  τρία  
β ιβλ ία  έκ τώ ν τοϋ Συλλόγου τώ ν ωφελίμων 
βιβλίων δεμένα μέ τα ιν ία ς λεύκάς καί κυανάς, 
«τήν Ε κκλησ ίαν μ ας» , « τά  Καθήκοντα τοϋ 
Πολίτου» κα ί « τά  Ε λλη νικά  Γ ράμ μ ατα» .

Δέν θέλομεν νά ΰπερτιμήσωμεν τά  μορφωτικά 
αποτελέσματα τής παιδαγωγικής τα ύτη ς  διδα
σκαλίας καί τώ ν πρακτικών έφαρμογών, εις άς 
τόσον βραχύς διετέθη χρόνος.

Ά λ λ ’ όσον άτελή κα ί άν ήσαν τά  αποτελέ
σμ ατα  αυτών ήσαν πάντο :ε πολύτιμα, πάντοτε 
κρείσσονες εαυτών ώς πρός τήν διδακτικήν καί 
τήν παιδαγωγικήν μέθοδον θά συνεχίσουν μετά  
τάς ασκήσεις τα ύτα ς  οί σχολάρχαι καί οί έλλη- 
νοδιδάσκαλοι τά μορφωτικόν αύτών έργον.

Θά ήσαν δέ πολύτιμοι α ί άπαρχαί α ύτα ι καί 
άν μόνον περιωρίζοντο νά καταστήσουν εις τόν 
κόσμον τώ ν διδασκόντων αισθητήν τήν άνάγκην 
το ιαύτης αύτών μορφώσεως, καί άν μόνον άπο- 
τέλεσμα αύτώ ν ήθελεν είναι ό έκ τής αμέσου 
επί τό αύτό διδασκαλίας τού συνόλου τών σχο
λαρχών καί διδασκάλων τώ ν ελληνικών σχολείων 
σύνδεσμος καί ή έκ τής επικοινωνίας τώ ν ιδεών 
αυτών ωφέλεια.

Πλήν τούτων όμως άρτιώτεροι, μέ δ ιαυγεστέ- 
ρας ιδέας περί τών διδακτικών μεθόδων καί τής 
πρακτικωτέρας διδασκαλίας θά έπανέλθουν εις 
τά  σχολειά τω ν μέ ένθερμότερον τάν ζήλον καί 
μέ έτι ΰψηλοτέραν τήν συνείδησιν τής μεγάλης 
αποστολής τοϋ λειτουργήματος, δΓ ού περιέβα- 
λεν αύτούς ή πολιτεία.

Δ ιά τούς αγώνας τούτους πρός άρτίαν διδα
κτικήν καί παιδαγωγικήν μόρφωσιν τώ ν δι
δασκόντων ή « ’Εθνική Α γ ω γ ή »  θερμότατα 
συγχαίρει τόν κ. Υπουργόν τής Π αιδείας, ένι— 
σχύουσα αύτόν εις έργον, άπό τής εύοδώσεως 
τού οποίου ηρτητα ι ή πνευματική καί ήθική 
διάπλασις τώ ν γενεών τοϋ μέλλοντος.

Φ ιλοδημοε

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Α Γ Π Γ Η  ’

[  Κατά  ι ό ν  Έ ρβέρτον  ΣπένΟ ίρ] ,

Κ α ί είνε μέν αληθές ότι ή θεμελιώδης αύτη  
παιδαγωγική άρχή, ότι δηλ. ή κατανομή τών 
σπουδών καί ή μέθοδος αύτών πρέπει ν'  άναλο- 
γώσι πρός τήν τάξιν τής άνελίξεως καί τάν τρό
πον τής ένεργείας τών ψυχικών δυνάμεων, ούδέ- 
ποτε έντελώς ύπήρςεν άγνωστος. Κ ατ' άνάγκον
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οί διδάσκαλοι δέν ήμέλησαν αΰτήν κατά  τήν δι
δασκαλίαν τω ν. απλώς διότι μόνον ύπά τόν όρον 
τοϋτον είναι δυνατή ή άγωγή. Ουδέποτε βε
βαίως έδίδαξαν τήν μέθοδον τώ ν τριών εις παί- 
δας, πριν διδάξωσι τήν πρόσθεσιν, ούδ’ έδωκαν 
συνθέσεις εις παίδας μή μαθόντας έτι νά γράφωσι, 
και τά  περί κωνικών τομών πάντοτε προηγήθη- 
σαν τώ ν στοιχείων τοϋ Ε ύκ λε ίδ ο υ .Ά λλ ’ ή πλάνη  
τώ ν αρχαίων μεθόδων συνίστατα ι εις τούτο, 
ότι δέν έφαρμοζουσιν εις τά  έπί μέρους ό ,τ ι απο
δέχονται ώς όρθόν δ ιά  τά  καθόλου. Κ α ί όμως ή 
άρχή έφαρμόζεται έπί π άντα . Εάν έτη πρέπει 
νά παρέλθωσιν ά φ ’ ότου ό πα ϊς αντιλαμβάνετα ι 
τήν τοπικήν'σχέσιν δύο αντικειμένων, μέχρις ού 
δυνηθή προβαίνων βαθμηδόν εις εύρυτέρας καί 
ποικιλωτέρας γνώσεις νά νοήση τήν γην ώς σφα ί
ραν άποτελουμένην έξ ηπείρων καί θαλασσών, 
καλυπτομένην ύπό όρέων, δασών, ποταμών καί 
πόλεων, καί στρεφομένην περί τάν άξονα αύτής 
καί περί τάν ήλιον, καθ ίστατα ι φανερόν ότι 
υπάρχει γενική τ ις  τάζ ις  διαδοχικής πορείας, δΓ 
ής τό πνεύμα αύτοΰ πρέπει νά διέλθη, ότι έκά-  
στη’παράστασις εύρυτέρα απαρτίζετα ι έ ;  άλλων 
μικροτέρων, αΐτινες πρέπει νά προϋπάρχωσι, καί 
ότι είνε έξ ϊσου σχεδόν άλογον τά προσφέρειν εις 
τούς παϊδας τάς συνθέτους παραστάσεις, πριν 
άποκτήση τά  στοιχεία, έξ ών αύτα ι συνίσταν- 
τα ι,?  όσον καί τό προσφέρειν τήν τελικήν παρά- 
στασιν τής σειράς πρό τή ς αρχικής. "Ινα τό 
πνεύμα άποκτήση πλήρη έννοιαν πράγματός 
τίνος, πρέπει νά διέλθη διά σειράς παραστάσεων 
βαθμηδόν συνθετωτέοων. Ή  άνάπτυξις τών 
ψυχικών δυνάμεων κατορθοΰται διά τής άφομοιώ- 
σεως τώ ν παραστάσεων, ή δέ άφομοίωσις είνε 
αδύνατον νά γ ίνη  τελεία , έάν α ί παραστάσεις 
δέν προσφέρωνται εις τό πνεύμα κατά  φυσικήν 
τάξ ιν^ άλλω ς ό μαθητής δέχεται αΰτάς απαθώς 
καί άηδώς καί διατηρεί έν τή  μνήμη ώς νεκράν 
ύλην άχρηστον σχεδόν α ύ τφ , έκτός έάν έχη ικα
νήν νοημοσύνην, ώστε ά φ ’ εαυτού έν ανάγκη νά  
συμπληροί τά  χάσματα .

Ά λ λ ά  τίς· ή ανάγκη, θά είπη τ ις , νά ματα ιο - 
πονώμεν ζητοΰντες σύστημα αγωγής ορθόν ; 
Έ άν είνε αληθές ότι τά πνεύμα, ώς τό σώμα, 
έχει έκ τώ ν προτέρων κεχαραγμένην την πορείαν 
τής άναπτύξεώς του, ότι αναπτύσσεται έζ οι
κείας δυνάμεως. ότι ή έφεσις πρός τοΰτο ή εκείνο 
τό είδος τών γνώσεων έξεγείρεται έν α ύ τφ , όταν 
α ύτα ι ή έκεϊνα: αί γνώσεις καταστώ σιν ά ναγ- 
καίαι εις τήν άνάπτυξιν αύτοϋ, ότι εγκλείει έν 
έα υτφ  τό κέντρον πρός τά είδος τής ένεργείας, 
ούτινος έχει άνάγκην καθ' έκάστην περίοδον τής 
άναπτύξεώς του, τότε πρός τ ί  ήμείς καθ’ οίον- 
δήποτε τρόπον νά έπεμβαίνωμεν ; διά τ ί  νά μή 
έγκαταλείπωμεν τούς παίδας εις τήν φυσικήν 
δλως άνάπτυξιν , ϊνα  μόνοι, όπως δύνανται, άπο-

κτήσωσι τάς γνώσεις καί ϊνα  καί ήμείς πράττω- 
μεν άκόλουθα πρός ήμάς αύτούς ; Τό ζήτημα  
εμβάλλει έκ πρώτης όψεως εις άμηχανίαν. Έ άν  
αληθώς σύστημα πλήρους αποχής είνε ή λογική 
συνέπεια τώ ν άνωτέρω έκτεθεισών άρχών, τότε 
εύλόγως άναιροΰνται αύτα ι διά τής εις άτοπον 
άπαγω γής. Ά λ λ ’ έάν καλώς έννοηθώσιν, ούδε- 
μίαν άφορμήν παρέχουσιν εις το ιαύτην ένστασιν 
άντιιοάσεως. Ά π λο ϋν  βλέμμα έπί τάς ϋλικάς 
σχέσεις θά δείξη τοΰτο σαφώς. Υ π άρχει γνω 
στός νόμος τής ζωής ότι, όσω περιπλοκώτερος 
είνε οργανισμός τ ις  έν τή άναπτύζει αύτοϋ, το- 
σούτω μακροτέρα είνε καί ή χρονική περίοδος, 
καθ’ ήν έχει άνάγκην τής τροφής καί προστασίας 
τού παραγαγοντος οργανισμού. Ή  διαφορά με
τα ξύ  τού οϊκοθεν έπαρκοϋντος εις τήν ιδίαν ζωήν 
καί ταχέως άναπτυσσομένου σποριδίου τοϋ φ ύ-  
κους καί τού βραδέως άναπτυσσομένου σπέρμα
τος τού δένδρου τού πολλαπλά φέροντος περικα
λύμ μ ατα  έγκλείοντα προμήθειαν τροφής, ήτις  
μέλλει νά θρέψη τά δένδρον κατά τήν περίοδον 
τής έμβρυακής ούτως είπεϊν άναπτύςεως αύτοΰ, 
παρέχει τ ή ι  έν τ φ  φυτικώ βασιλείω άπόδειξιν 
τής άληθείας τα ύτη ς. Έ ν δέ τώ  ζω ϊκφ δυνά- 
μεθα νά κατίδωμεν αύτήν εις πλήθος παραδειγ
μάτω ν, άπό τής μονάδος, τής οποίας τά  δύο 
ήμίση, εις τα  όποια αυτομάτω ς χωρίζεται, 
έπαρκοΰσιν εις αύθύπαρκτον ζωήν, μέχρι τού 
άνθρώπου, όστις, άφοϋ διέλθη μακράν περίοδον 
κυοφορίας καί θηλασμού, άναμένει είτα νά προσ- 
φέρωσιν άλλοι εις αύτόν τήν τροφήν, έπί μακράν 
δέ έτι διατελεϊ ύπό τήν κηδεμονίαν τώ ν γονέων, 
οΐτινες πορίζουσιν εις αύτόν τροφήν, κατοικίαν, 
ένδυμα, μέχρις ού έν ήλ ικ ία  δεκαπέντε ή είκοσιν 
έτών δυνηθή νά  έπαρκέση μόνος εις έαυτόν. Ό  
αύτός νόμος εφαρμόζεται καί εις τό πνεύμα. Κ αί 
διά τήν τροφήν τοϋ πνεύματος πάν άνώτερονον, 
ιδίως δέ ό άνθρωπος, έξαρτάται έκ τής άρωγής 
τού έφήβου. "Οπως τό νήπιον δέν δύναται νά 
κινηθή ούδέ νά λάβη μόνον τήν τροφήν, ήν ό 
στόμαχος αυτού άπα ιτε ί, αδυνατεί ομοίως νά 
εύρη καί φέρη ύπό τήν χμίρα αύτοΰ τήν ύλην, 
έφ ’ ής θά έξασκήση τήν ένέργειαν τής ά ντ ιλή -  
ψεως. Κ α ί όπως δέν δύνατα ι νά  παρασκευάση 
τήν τροφήν αύτοϋ, δέν δύναται ωσαύτως ν ’άνα- 
γάγη  τά ς  γνώσεις αύτοΰ εις τήν μορφήν, ύφ ήν 
είνε δεκτικαί άφομοιώσεως. Ή  γλώσσα, τό μέ
σον τούτο δι ού μεταλαμβάνομεν πάσας τάς  
ύπερτέοας άληθείας, μεταβιβάζεται εις τά πα ι-  
δίον ύπό τών περιστοιχιζόντων προσώπων. Κ α ί 
βλέπομεν έκ παραδειγμάτων καί πειραμάτων 
ότι έπέρχεται στάσις εις τήν άνάπτυξιν τοϋ άν
θρώπου, όταν αύτη δέν ύποβοηθήται ύπό τών 
γονέων ή τών παιδαγωγών. Ο ϋτω λοιπόν παρέ- 
χοντες κ α θ ’ έκάστην τά  πράγμ ατα  εις τήν ά ντ ί-  
ληψιν τοΰ παιδός καί παρασκευάζοντες α ύτά  άρμο-
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δίωςκαθ ύλην καί Είδος εχομεν προ  ήμών στάδιον 
ένεργείας υπέρ τής διατροφής του πνεύματος έξ 
ίσου εύρύ όσον κα ί τό ύπέρ τής σωματικής δ ια
τροφής. Εν άμφοτέροις κύριον έργον τώ ν γονέων 
είνε ν ’ άγρυπνώσιν, όπως μή οί διά την άνά π τυ-  
ςιν τού παιδός άπαιτούμενοι όροι έλλείπωσι. Καί 
οπως παρέχοντες εις τον παίδα την τροφήν, το 
ένδυμα καί τήν κατοικίαν δέν έπεμβαίνουσιν εις 
τήν φυσικήν άνάπ τυξιν  τώ ν μελών καί τών έν- 
τοσθίων, ήτις  ακολουθεί τήν πορείαν καί τούς 
νόμους αυτής, οϋτω δύνανται νά προσφέρωσιν 
α ύ τφ  ήχους πρός μ ίμησιν, αντικείμενα πρός 
έποπτείαν, β ιβλία  προς άνάγνωσιν, προβλήματα  
πρός λύσιν, γωρίς ουδόλως νά δ ιαταράττω σι τήν 
φυσικήν πορείαν τής πνευματικής άναπτύξεως, 
ήτις πολύ μάλλον οϋτω διευκολύνεται. ’Αρκεί 
πρός τούτο νά μή άσκώσιν επ’ αυτόν κατάθλιψιν 
είτε άμεσον είτε έμμεσον. Έ κ πάντω ν τούτων 
συμπεραίνομεν ότι α ί άνωτέρω έκτεθείσαι άρμα! 
δέν συνεπάγονται, ώς ήδύνατό τις νά δίίσγυρι- 
σθή, έγκατάλειψιν πάσης διδασκαλίας, ά λ λ ’ ότι 
έξ εναντίας άφίνουσιν εύρύ στάδιον ένεργείας 
πρός έκπόνησιν ένεργοϋ καί καλώς έσκεμμένου 
συστήματος παιδεύσεως.

. . . .  Κ α ί ϊνα  διανοίξωμεν τήν οδόν εις έκτε- 
νεστερας έρεύνας, καταλέγομεν ένταϋθα τάς  
άρχάς τα ύτα ς . Τινές έξ αυτών διελήφθησαν κατά  
τό μάλλον ή ήττον σαφώς έν τα ϊς  προηγουμέναις 
πορατηρήσεσιν, άλλά δέν θεωροϋμεν άσκοπον νά 
έκθέσωμεν αύτάς πάσας έν τή  λογική αυτών 
τάζει.

1 . 'Ό τι έν τή  αγωγή πρέπει νά χωρώμεν άπό 
του απλού είς τό σύνθετον, είνε αλήθεια, έφ' ής 
πάντοτε μέν οί παιδαγωγοΟντες έστηρίχθησαν 
έν τ ιν ι μέτρω, ά λ λ ’ ούχί έν πλήρει έπιγνώσει 
ούδέ κατά  τρόπον ακόλουθον. “Οπως π άντα  τά  
δεκτικά άναπτύξεω ς, καί τό πνεύμα χωρεϊ έκ 
τού άπλουστέρου επί τά συνθετώτερον, καί επειδή 
λογικόν τ ι  σύστημα αγωγής παριστά έξωτερικώς 
τήν εσωτερικήν τα ύτη ν  πορείαν, οφείλει ν' άκο- 
λουθή τήν αυτήν πρόοδον. Ε νέχει δέ ή άρχή αϋτη  
έν τή  ερμηνεία αύτής πολλώ εύρυτέραν έννοιαν 
ή όσην φαντάζετα ι τ ις  έκ πρώτης οψεως' διότι 
πλήν τού ότι όφείλομεν νά βαίνωμεν άπό τοϋ 
άπλοϋ είς τό σύνθετον έν τή  δ ιδασκαλία ένός 
έκάστου κλάδου τής γνώσεως, συνεμφαίνει ότι 
οφείλομεν τό αύτό νά πράττωμεν καί έν τώ  
όλω κύκλω τώ ν προσδιδομένων γνώσεων. Ε πειδή  
τό πνεύμα άποτελείται κ α τ ’ άρχάς έκ μικρού 
αριθμού ένεργών δυνάμεων, α ί δέ βραδύτερου 
λειτουργούσα', άναφαίνοντα; ή μ ία  μ ετά  τήν 
άλλην, έως ου σύμπασαι λιιτουργήσωσι συγγρό- 
νως, έπεται ότι καί ή διδασκαλία οφείλει κ α τ ’ 
άρχάς νά περιλαμβάνη μικρόν κύκλον αντικειμέ
νων, νά έπεκτείνη, δέ βαθμηδόν αύτόν, έως ού 
συμπεριλάβη έν αύτώ  π αντα . Ού μόνον λοιπόν

έν τοίς καθ'έκαστον, άλλά και έν τώ  όλω οφεί
λει ή άγωγή νά προ/ωρή άπό τού άπλού είς τό 
σύνθετον.

2 . Ή πνευματική άνάπτυξις, ώς κα ί πάσα  
άλλη, είνε πρόοδος άπό τοϋ άπροσδιορίστου έπί 
τά έπιδιωρισμένον. Ό  έγκέφαλος, όπως καί τά  
λοιπά μέρη τοϋ οργανισμού, δέν άφικ.νεΐται είς 
τήν τελειότητα τής κατασκευής αυτού είμή 
κατά τήν ώριμον ηλικ ίαν, καί όσω τελειοτέρα 
είναι ή κατασκευή αυτού, τοσούτω ακριβέστερα: 
είνε καί α ί λειτουργία: αυτού καί τάνάπαλιν. 
Διά τούτο α ί πρώ ται εντυπώσεις καί α ί πρώται 
ίδέαι είνε αόριστοι, ώς είνε καί α ί πρώ ται άπό- 
πειραι τής γλώσσης καί α ί πρώται κινήσεις. 
“Οπως ά οφθαλμός διακρίνων έν πρώτοις μόνον 
τό φώς άπό τό σκότος προάγεται βαθμηδόν διά 
τής άσκήσεως είς τά νά διακρίνη τάς άποχρώσεις 
καί τά ς  ποικιλίας τού σχήματος μετά μεγάλης 
άκριβείας, ώσαύτως καί ή διάνοια θεωρουμένη έν 
τώ  όλω ή έν έκάστηι τώ ν δυνάμεών της κάμνει 
έν άρχή τάς γενικω τάτας διακρίσεις μεταξύ τών 
άντικειμένων ή τώ ν πράξεων, άνυψοΰται δέ βαθ
μηδόν είς λεπτοτέρας καί έναργεστέρας διακρί
σεις. Α ί σχολικαί σπουδα: καί μέθοδοι όφείλουστι 
νά  συμμορφώνται πρός τόν γενικόν τούτον νό
μον. Δέν είνε δυνατόν, άλλ' ούδ’ ωφέλιμον, νά 
είσάγωνται ακριβείς έννοιαι είς πνεύμα μήπω  
άναπτυμθέν. Κ αί είνε μέν αληθές ότι δύνκτκ ί τις  
νά μεταδώση, ένωρίς είς τόν πα ίδα  τά ς  γλωσσι- 
κάς μορφάς, δ ι ’ ών αί το ιαΰτα ι έννοιαι περι
βάλλοντα ι, καί τοϋτο κ.ατορθοΰντες οί διδάσκα
λοι πείθουσιν εαυτούς συνήθως ότι μετέδωκαν 
αύτάς τάς έννοιας, ά λ λ ’ ή ελάχιστη έξελεγκτική 
έζέτασις άποδεικνύει τό έναντίον- άνακαλύπτουσι 
τότε ότι α ί λέξεις έναπετέθησαν έν τή  μνήμη) τοϋ 
παιδός άνευ ούδεμιάς ή μετά λ ίαν άμυδράς 
κατανοήσεις τού περιεχομένου αύτών. Μόνον δτε 
ή πληθύς τών εμπειριών έπόρισεν ήδη είς αύτόν 
ικανήν ύλην πρός έπιδιωρισμένας έννοιας, ή δέ 
παρατήρησις άπεκάλυψεν είς αύτόν βαθμηύόν 
διά τού χρόνου τά ς  ιδ ιότητας τώ ν πραγμάτων, 
αίτινες ήττον προσπίπτουσιν είς τήν αϊσθησιν καί 
μάλλον συγκεχυμένα: παρίσταντο είς τό πνεύμα  
χύτοΰ, ότε ή ιδέα τής είς τάξεις καί σειράς 
διευθετήσεως τώ ν γνώσεων κατέστη οικεία α ύτφ  
διά τής έπαναλήψεως τώ ν μερικών περιστάσεων 
τών είς έκάστην αύτών άναφερομένων, διεκρί- 
θησαν δέ σαφώς έν τώ  πνεύματι αύτοΰ τά  δ ιά 
φορα συστήματα  σμέσεων διά τού άμοιβαίου 
αύτών περιορισμού, μόνον τότε οί άκριβείς καί 
έπιστημονικώτεροι ορισμοί δύνανται αληθώς νά 
καταστώ σιν εφικτοί είς τήν διάνοιάν του. Διά 
τα ϋ τχ  όφείλομεν έν τή  άγωγή νά άρχώμεθχ άπό 
τώ ν άμορφων γνώσεων, νά διαφωτίζωμεν δέ 
αύτάς βαθμηδόν περισσότερον, διευκολύνοντες είς 
τόν παίδα τήν άπόκτησιν εμπειρίας διορθούσης
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πρώτον τάς κυριωτέρας αύτοΰ πλάνας, έπειτα δέ 
κα τ' ολίγον καί τά ς  λοιπάς. Ή  έπιστημονική 
μορφή δέν πρέπει νά είσάγηται είς τήν δ ιδασκα
λ ίαν , είμή δτε α ί έννοιαι προήχθησαν είς τήν 
τελειότητα  αύτών.

3 . "Οτι τά  μαθήματα  πρέπει νά  προβαίνωσιν 
άπό τού συγκεκριμένου είς τό άφηιρημένον, φα ί
νετα ι έν μέρει έπανάληψις τής πρώτης άρχής. 
Έ ν τούτοις πρέπει νά έκφράσωμεν τήν άλήθειαν 
ταύτη ν ώς ίδιον άξίω μα , ϊνα δείξωμεν τούλάχ ι- 
στον, τ ί  είνε πράγμ ατι εϊς τ ινα ς περιστάσεις το 
άπλούν καί τό σύνθετον διότι δυστυχώς πολλά! 
παρανοήσεις έγένοντο έπί τού υποκειμένου τού
του. Οί άνθρωποι νομίζουσιν ότι, έπειδή οι γενι
κοί ορισμοί, οί έπινοηθέντες πρός έκφρασιν τών 
διαφόρων άθροισμάτων τώ ν μερικών περιστά
σεων, έχρησίμευσαν είς αύτούς πρός άπλοποίησιν 
τών έννοιών αύτών διά τ ή ;  υπαγωγής πολλών 
όμοειδών περιστάσεων ΰπό μ ίαν, οί αυτοί ουτοι 
δύνανται ν ’ άπλοποιήσωσι καί τά ς  έννοίας τού 
παιδός. Ά λ λ ’ άγνοούσιν ότι ή καθολίκευσις 
απλοποιεί τώ  δντι, κ α θ ’ όσον περιλαμβάνει π λη -  
θύν έπί μέρους άληθειών ότι είνε συνθετωτέρα 
πάσης έπί μέρους άληθείας, ότι επομένως μόνον 
όταν ό πα ίς άποκτήση ικανόν τ ινα  αριθμόν τών 
μεμονωμένων τούτων άληθειών, άνακουφίζει και 
υπηρετεί αληθώς τό πνεύμα αύτοΰ, διχμένουσα 
άλλως μυστήριον άκατάλ.ηπτον δ ι’ αύτό. Οϋτω  
κακώς έννοοΰντες τήν άπλοποίησιν ήμάρτησαν  
πάντοτε άργόμενοι άπό τών «πρώτων άρχών», 
άντιθετως κ α τ ’ ούσίαν, είμή κ ατά  τά φαινόμε- 
νον, πρός τόν κυριώτατον κανόνα, καθ' ον πρέ
πει νά προσφέρωνται είς το πνεύμα α ί άρχαί διά 
τοϋ μέσου τώ ν παραδειγμάτων, νά προάγηται 
άπό τού μερικού είς τό γενικόν, άπό τού συγκε
κριμένου είς τό άφγ,ρημένον.

4 . ‘II άγωγή τού παιδός πρέπει νά συμφωνή 
κα τά  τε τόν τρόπον καί τήν τά ξ ιν  πρός τήν 
αγωγήν τής ανθρωπότητας, ώς ίστορικώς αυτη  
έξετελέσθη, ήτοι ή γένεσις τής επιστήμης παρά τώ  
άτόμω οφείλει ν’ άκολουθή τήν αύτήν πορείαν, 
ήν ήκολούθησε καί έν τώ  άνθρωπίνω γένει. Α κ ρ ι
βώς είπείν, τήν άρχήν ταύτη »  δυνάμεθα νά  θεω- 
ρήσωμεν ώς έξαγομένην έκ τώ ν λεχθέντω ν  
έπειδή ή άνάπτυξις τής γνώσεως παρά τε τ φ  
άτόμω καί παρά τώ  όλω γένει τώ ν άνθρώπων 
είνε βαθμ ια ία  άνέλιξις, οφείλει νά συμμορφοΰται 
παρ’ άμφοτέροις πρός τούς γενικούς νόμους τής 
άνελίξεως τα ύτη ς, ώς άνωτέρω περί αύτών διε- 
λάβομεν, ήτοι έν άλλοις ή άνάπτυξις τοϋ ατόμου 
νά συμφωνή πρός τήν τού γένους.

5 . . . .  Συμπέρασμα έκ τής άρχής ταύτη ς  συνα
γόμενου είνε ότι έν έκάστω κλάδω γνώσεων οφεί- 
λοαεν νά προβαίνωμεν άπό τοϋ έμπειρικοϋ είς 
τά έλλογον. Έ ν τή  πορεία τής ανθρώπινης 
προόδου έκάστη επιστήμη προκύπτει έκ τής ά ντ ι-

στοί/ου τέχνης. Ώ ς έκ τής άνάγκης είς ήν 
εύρισκόμεθχ καί ώς άτομον καί ώς γένος τού να 
γωρώμεν είς τό άφη,ρημένον διά τού συγκεκρι
μένου, έμπειρία τ ις  συχνάκις έπαναλαμβανομένη  
καί καθολικεύσεις γνώσεων έμπειρικαί οφείλουσι 
νά ύπόκεινται ώς βάσις, ϊνα  μετά τα ϋ τα  έπελθη 
ή έπιστημονική γνώσις. Ή επιστήμη είνε διωρ- 
γανωμένη γνώσις, ϊνα  δέ ή γνώσις οργχνικώς 
διαταχθή, πρέπει πρώτον νά ύπάρχγ,. Α ί άρχαί 
λοιπόν πάσης σπουδής ανάγκη νά είνε καθαρώς 
πειραματικά·!, ά δέ λόγος δέν πρέπει νά έπέρχηται 
είμή ότε τά πνεύμα άπέκτησεν ήδη αδρόν κεφά-  
λαιον έμπειριών. Ώ ;  παράδειγμα εφαρμογής 
τοϋ κανόνος τούτου δν.άμεθα ν ’ άναφέρωμεν τήν  
άρτιφανή μέθοδον, καθ' ήν ήρχισαν νά διδά- 
σκωσι τήν γραμματικήν μετά τήν έκμάθησιν τής 
γλώσσης, ή τήν κοινήν συνήθειαν, κχ θ ’ ήν άσκούσι 
τούς μαθητάς έπί ¡/.ακρόν νά ίχνογραφώσι, πριν 
έξηγήσωσιν είς αύτού ; τούς νόμους τής σκηνο
γραφίας· καί άλλας δ' έφαρμογάς θά ύπυδείζω- 
μεν έν τοϊς κατώτεροι.

6 . “Ετερον πόρισμα τής άνωτέρω δ ιατυπωθεί- 
σης γενικής άρχής άξιον πολλής προσοχής είνε ότι 
περί άγωγής προκειμένου πρέπει πάση δυνάμει 
νά καλλιεργήται ή αύτενεργός άνάπτυξις τοϋ 
πνεύματος. Έ πρεπε νά όδηγήτΠ ό παίς είς τό 
νά άνερευνά μόνος τά πράγμ ατα  καί μόνος νά 
έξάγη, τά  συμπεράσματα τώ ν άνακαλύψεών του, 
έπρεπε νά λέγω ντα ι μέν είς αύτόν όσον τό δυνα
τόν όλιγώτερα, ν ’ άνευρίσκη δέ αυτός ύπά τήν 
ήμετέραν οδηγίαν όσον τό δυνατόν πλείστα . Π 
άνθρωπότης προώδευσε διδάσκουσα αύτή έχ υτή ν  
καί ή θκυμασίχ έπίδοσις τών άνδρών τώ ν συντε- 
λεσάντων άφ' εαυτών τήν παίδευσίν των άπο- 
δεικνύει ότι, ϊνα  τό πνεύμα δώση, τά  άριστα  
άποτελέσματα, οφείλει κατά  παρόμοιον τρόπον 
νά προ/ωρή. Οί άνατραφέντες κατά τό σύνηθες 
σύστημα τής σχολής καί άποκομίσαντες έζ αύτοΰ 
τήν ιδέαν ότι ή άγωγή δέν δύναται νά γίνη, άλλως, 
θά θεωρήσωσιν αδύνατον τό νά μορφωθή ό παίς 
είς ϊδ'.ον εαυτού διδάσκαλον. Ά λ λ ’ έάν σκεφθώ- 
σιν ότι τή ν  θεμελιώδη κα ί σπουδαίαν γνώσιν 
τών περιστοι/ιζόντων αντικειμένων άπέκτησεν ο 
παίς άνευ τής βοήθειας ούδενός, ότι μανθάνει 
υ.όνος τήν μητρικήν γλώσσαν, έάν καλώς άνα- 
λογισθώσι τήν πληθύν τώ ν παρατηρήσεων, τών 
έμπειριών, τώ ν γνώσεων, ά ;  έκάστοτε αποκτά  
έξω τής σχολής ά φ ’ εαυτού, έάν παρατηρήσωσι 
τήν έκτακτον νοημοσύνην τήν άναπτυσσομένην 
παοά τώ  άγυιόπαιδι τοϋ Λονδίνου κατά  πάσας 
τά ς  διευθύνσεις, καθ’ άς α ί περιστάσεις, έν μέσω 
τώ ν όποιων ζή , καλοϋσι τήν ένέργειχν αύτοΰ, 
έάν τέλος άποβλέψωσιν είς τόν ούχί μικρόν άριθ- 
αόν τώ ν άνδρών, οϊτινες διήνοιξαν είς εαυτούς 
τήν όδόν διά τής ίδιας δυνάμεως εν μέσω τού 
σκότους τών τοσοΰτον άλόγως έκτελουμένων σχο-
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λικών ήμών σπουδών κα ί πλήθους άλλων προσ
κομμάτω ν, θά εΰρωσιν ί'σως ουχί αλογον το 
συμπέρασμα ότι, έάν τά  πράγματα απλώς παρεί- 
χοντο έν τά ξε ι καί τρόπφ άρμοδίφ, πάς μαθητής 
πεπροικισμένος διά κοινής ίκανότητος θά  ήδύνατο 
νά  ύπερνικήση σχεδόν άνευ βοήθειας τάς διαδο- 
χικώς παρουσιαζομένας δυσχερείας. Τίς δύναται 
παρατηρών την άδιάλειπτον του παιδός ενέργειαν 
μετά ζήλου έξετάζοντος, έρωτώντος, έξάγοντος 
συμπεράσματα, καί άκούων τάς ευφυείς αύτοΰ 
παρατηρήσεις έπί τώ ν πραγμάτων τών εις τάς 
παρούσας αύτοΰ δυνάμεις εφικτών, νά μή σκεφθή 
ότι, έάν ή αυτόματος αΰτη  ενέργεια κατηυθύνετο  
συστηματικώς καί έν τή  περιόδφ τών σπουδών 
τών έκάστοτε έφικτών, θά διεπέραινεν αύτάς ό 
παίς άνευ ούδεμιας βοήθειας ; Ή  ανάγκη του νά 
άναμένγ, νά εΐπωσιν εις αυτόν π άντα  προέρχεται 
εκ τής ήμετέρας εύηθείας μάλλον ή έκ τής ανι
κανότητας αΰτοϋ. Άποσύροντες την προσοχήν 
αΰτοϋ από τώ ν κινούντων αύτήν αντικειμένων, 
τά  όποια εύαρέστως καί δραστηρίως δύναται 
ν ’ αφομοίωση, διευθύνομεν αΰτήν πρός πράγματα  
λίαν περίπλοκα δ ι’ αύτόν κα ί διά τοΰτο ανιαρά. 
“Ο ταν δέ βλέπωμεν ότι δεν θά μάθγι τα ΰ τα  έζ 
ιδίας βουλήσεως, είσάγομεν αΰτά  διά τής βίας 
είς τό πνεϋμά του δ ι' απειλών καί ποινών. Σ τε- 
ροϋμεν αύτόν τάς γνώσεις, τάς όποιας επιθυμεί, 
ά ντ ’ αύτών δέ καταφορτίζομεν δ ι’ εκείνων, τάς  
οποίας δέν δύναται νά  προσλάβη, καί ούτω  
παράγομεν νοσηράν τ ινα  κατάστασιν τών ψυχι
κών δυνάμεων καί αηδίαν πρός πάσαν σπουδήν. 
“Οτε δέ ή διά τής συνεχοΰς έφαρμογής τοιουτου 
συστήματος προζενηθεϊσα είς τά πνεΰμα αΰτοϋ 
βλακώδης αδράνεια εφεοεν αΰτόν είς θέσιν, ώστε 
οΰδέν νά κατανοή άνευ έξηγήσεως, καί κατέστη- 
σεν αΰτόν παθητικόν δοχείον τών ιδεών ήμών, 
τότε σχηματίζομεν τήν πεποίθησιν ότι ή αγωγή  
υ,όνον διά τής μεταδοτικής όδοΰ δύνατα ι νά  
έκτελεσθή ! Ά φ ο ϋ  ή μέθοδος ήμών ΰπέθαλψε 
παρ' αύτής τήν παθητικήν διάθεσιν, φέρομεν 
α ΰτή ν ,τα ύτη ν  τήν διάθεσιν ώς λόγον ϋπέρ τοΰ 
ήμετέρου συστήματος. Λιά τα ϋ τα  ή πείρα τών 
διδασκάλων ώς έν τα ύτη  τή  μεθόδφ έθισθέντων 
δέν δύνατα ι ένταϋθα νά προσαχθή έναντίον τής 
γνώμης ήμών. Ά λ λ  ' όστις μελετήση αΰτήν καλώς 
θά συμφωνήσν), πιστεύομεν, μεθ' ήμώ ν, ότι 
δυνάμεθα ν' άκολουθήσωμεν μετά θάρρους τήν 
φυσικήν πορείαν τής άναπτύξεω ς, ότι δυνάμεθα 
άσκοΰντες μετά φρονήσεως τήν έπίβλεψιν νά 
καταστήσωαεν τό πνεΰμα ικανόν ν' άναπτυχθή  
αΰθορμήτως κατά  τε τήν πρώτην καί τήν τελευ- 
τα ία ν  περίοδον τής άναπτύξεως αΰτοϋ, καί ότι 
μόνον οϋτω θά κατορθώσωμεν νά προαγάγωμεν 
αΰτό είς τόν άνώτατον βαθμόν τής δυνάμεως 
καί τής ένεργείας.

7 . Ώ ς  Λ υδία λίθος πρός έκτίμησιν τής αξίας

συστήματος τίνος αγωγής δύνατα ι νά χρτ,σι- 
μεύη είς ήμάς έκάστοτε ή έρώτησις, «υπάρχει 
εύάρεστος διέγερσις παρά τ φ  π α ιδ ί ;»  'Οσάκις 
προκειμενης διπλής μεθόδου ή διπλής τάξεως 
σπουδών, άμφιβάλλομεν τ ίς  έξ αύτών εύρίοκεται 
μάλλον έν αρμονία πρός τάς άνωτέρω τεθείσας 
άρχάς, δυνάμεθα ασφαλώς νά μεταχειρισθώμεν 
τό κριτήριον τοϋτο. Κ α ί όταν μάλιστα  ή μ ία  
τώ ν δύο φα ίνητα ι καλλιτέρα κα τά  θεωρίαν, 
αλλά δέν έξεγείρη ούδαμώς τό ενδιαφέρον τοΰ 
μαθητοϋ, ή εξεγείρω αΰτό όλιγώτερον τής.^άλλης, 
πρέπει νά εγκαταλείπητα ί' διότι τά  πνευματικά  
έμφυτα τοΰ παιδός είνε ασφαλέστερα τώ ν συλλο
γισμών ήμώ ν. "Οσον αφορά τά ς  νοητικάς δυνά
μεις, δυνάμεθα νά εϊμεθα βέβαιοι ότι ΰπό κανο
νικούς όρους ή υγιής αύτών ένέργεια είνε εύάρε- 
στος, νοσηρά δέ ή έπίπονος, καθ’ όσον το ύλάχ ι-  
στον μαρτυρείται τοΰτο παρά τ φ  πα ιδ ί, ένφ αί 
συναισθητικαί δυνάμεις, μέχρι τοΰ παρόντος τοΰ- 
λάχ ιστόν, λ ίαν άτελώς συμμορφοϋνται πρές τόν 
νόμον το ΰτο ν. Ή  αποστολή τοΰ παιδός προς 
τοΰτο τό μάθημα ή  έκείνο πρός μεγάλην δυσα- 
οέσκειαν τοΰ διδασκάλου δέν είνε έμφυτος, άλλά  
γεννάτα ι έκ τοΰ ολίγον έσκεμμενου συστήματος, 
τό όποιον οΰτος εφαρμόζει. Ό  Ι’ΆΙ1βΐπ1)ΘΓ§ 
εΐπεν· « Ή  πείρα μέ έδίδαξεν ότι ή ράθυμος ολι
γωρία παρά τοϊς νέοις είνε τοσοΰτον έναντία  
πρός τήν φυσικήν ορμήν τής δράσεως, ώστε έάν 
μή είνε τό αποτέλεσμα κακής αγω γής, είνε σχε
δόν πάντοτε ή ένδειξις φυσικοΰ τίνος έλαττώ μ α-  
τος». Ή  αΰτόματος ενέργεια, πρός ήν οί παίδες 
ρέπουσιν, έχει ώς έλατήριον τήν ζήτησιν τής 
τέρψεως, τήν οποίαν παράγει ή εύεργετική άσκη- 
σις τών δυνάμεων. Κ α ί είνε μέν άληθές ότι τινές 
τώ ν υψηλότερων δυνάμεων ολίγον τ ι άνεπτυγμέ- 
να ι παρά τώ  άνθρωπίνφ γένει, μερικώς δέ εϊς 
τινας μόνον έκλεκτάς μόνον φύσεις άναφαινόμε- 
να ι, δέν φέρονται πάντοτε είς ένέργειαν ικανήν 
πρός τόν σχ.οπόν αύτών. Α λλ ώς έζ αυτοΰ τοΰ 
συνθέτου αύτών δέν θάπαραστή  ανάγκη νά άσκη- 
θώσιν εϊμή βραδύτερον' κα ί όταν ό μαθητης 
λάβϊ) αφορμήν νά μεταχειρισθή αύτάς, θά είνε 
ήδη ε ίςή λ ικ ία ν , καθ' ήν εξωτερικά έλατήρια τ ί 
θενται είς ένέργειαν, ή δέ έμμεσος 'εύχαρίστησις 
αποτελεί ήδη τό αντισήκωμα τοΰ αμέσως άπα-  
ρέσκοντος. “Οσον άφορά όμως πάσας τας μη 
ύψηλοτέρας δυνάμεις, ή άμεσος εύχαρίστησις ή 
έκ τής ένεργείας αύτών πηγάζουσα/είνε τό σύνη- 
Οες, κα ί, άν καλώς διευθύνη τις^αύτό, τό μόνον 
άναγκαϊον διεγερτικόν μέσον.'Οσάκιςλοιπόν εύρι- 
σκόμεθα είς τήν ανάγκην νά προσφύγωμεν είς 
άλλο τ ι μέσον, έ/ομεν τήν άπόδειξιν ότι βαίνομεν 
έπί σφαλεράς όδοΰ. ΊΙ πείρα διδάσκει καθ’ ήμέραν 
σαφέστερον, ότι υπάρχει πάντοτε τρόπος τις, 
δι' ού δυνάμεθα νά έξεγείρωμεν τό ένδιαφέρον, 

| νά καταθέλγωμεν μάλιστα  τά  νεαρά πνεύματα.
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Α ί κατευθύνουσαι αύτα ι άρχαί δέν θά έκτιμη- 
θώσιν ΰπό τινων δεόντως, έφ’ όσον παρέχονται 
έν άφηρημένη μόνον μορφή. Δ ιά τοΰτο, ΐνα  και 
παραδείγματα παράσχωμεν τής έφαρμογής αυ
τώ ν καί συνάμα λάβωμεν αφορμήν είς πολλας 
άλλ ας υερικάς παρατηρήσεις νά κατέλθωμεν, θα 
μεταβώμεν ηδη έκ τή ς θεωρίας είς τήν πρά,ιν
τής αγωγής. , ,

Ή το  γνώμη τοΰ Π εσταλότση, και η γνώμη  
αύτη  κρατύνεται όσημέραι, ότι ύπάρχει άγωγή  
τις , ήτις οφείλει νά αρχηται άπό τής κοιτίδος. 
Ό σ τ ις  παρετήρησε μετά πόσης περιεργείας το 
παιδίον προσηλοΐ τούς οφθαλμούς είς π αντα  τα  
περιστοιχίζοντα, πείθεται αληθώς ότι ή αγωγή 
αύτοΰ άόχεται ένωρίς, είτε συνεργοΰμεν ημείς 
εϊτε μή, ότι τά  π άντα  θίγον διά τών μικρών του 
δακτύλων καί π ά ντα , όσα δύνατα ι νά κράτηση,
Φέρον είς τό στόμα, παρασκευάζει πόρρωθεν το
πνεΰαα αύτοΰ καί εισάγει είς τήν οδον, η τ ις  Ια 
φέρη αύτό ήμέραν τινά  είς τήν ανακάλυψιν^αορα- 
τω ν'πλανητώ ν, είς τήν έφεύρεσιν λογιστικών μη
ν  ανών, είς τήν παραγωγήν μεγάλων ,ωγραφικων 
έργων, είς τήν σύνθεσιν μουσικών συμφωνιών και 
μελοδραμάτων. Τής ένεργείας ταύτη ς τώ ν δυνά
μεων, οϋσης έξ άρχής φυσικής καί αναγκαίας, το 
ζήτημα είνε νά μάθωμεν, αν όφείλομεν ^ημείς 
νά παρέχωμεν είς αύτήν τήν ύλην, εφ ης θα 
δυνηθή νά άσκηθή. Κ αί έν τώ  ζη τή μ α τι τούτω  
ή άπάντησις δέν δύναται νά είνε είμή καταφα  
τική . Κ αί ένταΰθα παρέχεται εύκαιρία να  Ιδω
μεν, ώς καί άνωτέρω έλέχθη, ότι δυναμεθα να 
άποδεχθώμεν καθόλου τήν θεω ρίας τοΰ Πεστα
λότση χωρίς νά έπιδοκιμάζωμεν καί τα? ποακτι- 
κάς αύτοΰ έφαρμογάς. Ιίερί τής διδασκαλίας 
τής άναγνώσεως λέγει :

«Τό πρός συλλαβισμόν βιβλίον πρέπει να 
περιέχη πάντας τούς φθόγγους, ούς μεταχειρί
ζετα ι "ή γλώσσα τοΰ παιδιού, νά διδασκωνται δε 
ούτοι εις αύτόν έν τή  οικογένεια άπό της πρώ
της νηπιότητος. Τό παιδίον τό μαθόν νά συλλα
βίζω έν τώ  β ιβλ ίφ  πρέπει νά έπαναλαμβανη τους 
αύτούς φθόγγους πρό τοΰ έν τώ  λ ίκνφ  ησυχα- 
ζοντος παιδιού, πριν τοΰτο δυνηθή ουδένα να 
άρθρώση, ΐνα  βαθέως έντυπωθώσιν έν τ φ  ττνευ- 
μ α τι αύτοΰ διά τής συχνής έπαναλήψεως ν .

Έ άν είς τα ΰ τα  προσθέσωμεν τά ς  έν τ φ  Κγ- 
χειριδίφ τής μητράς περιεχομένας συμβουλας 
περί τής μεθόδου τής αγωγής τής έφαρμοστεας 
βραδύτερόν, έν αίς ό συγγραφεύς λ α γ ά ν ω ν  ως 
αντικείμενου τών πρώτων μαθημάτων το σωμα 
π ο λ λ ά  ' παοατηρεί περί τοΰ ονόματος, τής θε- 
σεωε, τών σχέσεων, τοΰ άριθμοΰ καί τώ ν ιδ ιο
τήτω ν τών μελών αύτοΰ, βλέπομεν σαφώς ο τι 
α ί περί τής πνευματικής άναπτύξεως τού ανθρώ
που κατά  τήν πρώτην ηλικίαν γνώσεις τοΰ Πε
σταλότση δέν ήσαν ίκανώς άκριβεϊς, ωστε να

δυνηθή νά έξεύρη ορθόν σχέδιον πράξεως. Ά λ λ ’ ας 
Ιδωμεν τίνα  πορείαν^;υποδεικνύει ή ψυχολογία.

["Επκται συνέχει*].
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Ά ς  όρμηθώμεν έντεΰθεν καί, έπειδή έχομεν 
άνάγκην νά  εί’ξεύρωμεν, άν ό άνθρωπος^ είναι 
άθάνατος, άς έρωτήσωμεν τοΰτο αύτον τον άν
θρωπον. (

Ά ς  έρωτήσωμεν κατά  πρώτον την καρδιαν
αύτοΰ. Ά ς  μή θεωρήσωμεν τήν ζωήν, ώς τινες 
συχνότατα ποιοΰσιν, έν τή  έξωτερική αυτής 
ύφή, άς είσδύσωμεν είς τό βάθος' ή καρδία είναι 
τό βάθος τής ζωής. Ού μόνον συμβαίνει ημιν 
ούδέν νά κατανοήσωμεν έκ τής ζωής τώ ν άλλων, 
άλλά  πολλοί τώ ν άνθρώπων δ ι’ έλλειψιν παρα- 
τηρήσεως κα ί διορατικότητος ούδέν κατανοοΰσιν 
έκ τής ιδίας αύτών ζωής καί μόλις είζευρουσι 
τήν α ιτ ία ν τής εύδαιμονίας ή τής κακοδαιμονίας 
αύτώ ν, τά  έλατήρια τώ ν ένεργειών αύτών. 
Ό μοιάζουσι πρός τούς ιστορικούς έκείνους, ο ιτ ι-  
νες' έπισωρεύουσι γεγονότα έπί γεγονότων, ο ιτ ι-  
νες διηγούνται τάς μάχας καί τάς επαναστά
σεις, μηδέ λέξιν ποτέ λέγοντες περί τής κα τα -  
στάσεως τώ ν ψυχώ ν. Μόλις άρχίζομεν να 
αίσθανώμεθα ήμ«ς αύτούς, καί αρ-χίζομεν ν 
άγαπώμεν καί ενίοτε νά μισώμεν. Ή  αγάπη  
αΰτη δύναται νά συγκεντρωθή έν ημιν η ^να 
υ.ετενεχθή πρός τά  έξω, σχεδόν πάντοτε αυτή  
ποοσκολλαται είς άλλην τ ινά  ψ υ χ ή ν  είς πατέρα, 
είς γυνα ίκα, είς τέκνον, είς φίλον. Κ ατά  τινας  
φύσεις, ή άγάπη λαμβάνει ώς κύριον αντικειμε- 
νον τήν δόξαν η τήν μ ατα ιό τη τα  η τον πλού
τον. Ε νίοτε ώσαύτως έκείνο, τά οποίον ά γαπ ώ 
μεν, είναι ή πατρίς ή ή  τέχνη ή ή άνθρωποτης. 
Έ άν ή άγάπη αΰτη  ύπερβαίνη τό κοινον μετρον, 
λαμβάνει έν τή  κοινή δ ιαλέκτφ  τό όνομα τού 
πάθους, ά λ λ ’ αί ψυχαί α ί ήττον έμπαθεϊς κι
νούνται καί διέπονται ύπό τής άγάπης. 1 ις 
δίδει ήαίν τήν άγάπην ταύτη ν ; Τό άγαπώμενον 
άντικείμενον ; Ούχί βεβαίως. Τοΰτο δέν είναι 
ή πρόφασις αύτής. Ό , τ ι  είναι προσφιλές προς 
έμέ είναι Ισως τοιοΰτο πρός έμέ μόνον Προσφι
λές τ ι  άντικείμενον δέν δημιουργεί καρδιαν αγα- 
πώσαν. ά λ λ '  έκεί ένθα πάλλει καρδία γεννηθεϊσ* 
Ϊνα άγαπά, ή άγάπη θα γεννηθή, έστω και αν 
συλληφθή αΰτη  ύπέρ αντικειμένου αναζίου. Ο
άγαπών ’ εξάγει έκ τής καρδίας αύτοΰ τους θη
σαυρούς, δ ι' ών κοσμεί τό άγαπώμενον αντικει- 
μενον. Ούδέν δεικνύει κάλλιο ν ότι εϊμεθά τ ι  αφ

ι "Ιδε σελ . '245.
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εαυτών καί ότι δέν έξαρτώμεθα καθ' ολοκληρίαν 
έκ τών ήμετέρων αισθήσεων καί τού κόσμου. Ό  
Βη,θόβεν, ότε έγεινε κωφός, έγραφε μουσικήν 
υψηλήν. Όποιος κόσμος πλήρης γοητείας ώς 
εκείνος, όστις έπεδείκνυε τάς λαμπηδόνα; αυτού  
έν τή  φαντασία  τοϋ τυφλού Μίλτωνος ! Έ άν  
ήθελον νά έξυμνήσω ποιητικώς τον έρωτα, δέν 
θά έλάμβανον δύο τελείους έραστάς" θά έλάμβα- 
νον μ ίαν έξ Ικείνων τώ ν καρδιών, α ϊτινες παρε- 
δόθησαν άμοιβαίως ούτως είπείν εναντίον παντός 
προσκόμματος, άλλά παρεδόθν,σαν άνευ υστερο
βουλίας, άνευ έπιφυλάξεως, αϊτινες δέν άνα- 
πνέουσι, δέν ζώσιν είμή διά τό φιλούμενον άντι-  
κείμενον, αϊτινες άποθαυμάζουσιν αύτό μ ετ’ εν
θουσιασμού, α ϊτινες είς οΰδέν λογίζονται έαυτάς, 
άρκεϊ μόνον τούτο νά είναι ευτυχές, είς τάς  
οποίας ή θυσία είναι ευτύχημα άνεπίδεκτον άπο- 
γοητεύσεως, π ιστα ί απέναντι παντός προσκόμ
ματος μετά τόν θάνατον, έτι δέ μάλλον μετά  
τήν προδοσίαν, μετά  ττ,ν περιφρόνησιν, καί α ί-  
τινες προχέουσι πάντας τούτους τούς θησαυρούς 
τής αγάπης είς σώμά τ ι δυστυχές, είς πνεΰμά 
τ ι  ασθενές, είς καρδίαν τινά  άγνώμονα. Ιδού ή 
αγάπη έν τή ίσχύϊ αυτής- Ιδού αύτη  έν τώ  
έξόχω αυτής μεγαλείο»- ίχνος ορατόν τής χειρός 
τού Θεού έν τώ  π λάσμ ατι αυτού. Τ ί θά γείνγ) ή 
δύναμις αύτη  άν ό άνθρωπος άπόλλυται ! Θά 
τή,ν περιορίσωμεν είς τά πλάσμα ; Θά την περι- 
κλείσωμεν έντός τώ ν ορίων τής ζωής, έκείνην, 
ήτις ονειροπολεί την α ιω νιότητα ; Ό πότε δια- 
σχίζουσα π ά ντα  τά  καλύμματα  καί άναβαίνουσα  
μέχρι τού Πλάστου διά μέσου τώ ν έργων αύτοΰ, 
ή άγάπη προσκολλάται ά π ’ ευθείας είς τόν Θεόν, 
θά ψευσθή τώ ν έλπίδων αυτής ; Ή  άγάπη  
συνάμα τόσω ά γ ία  καί κραταιά, θά έλθν) ημέρα 
τ ινά  νά συντριβή κατά  τού ψυχρού θανάτου ; 
Τί δέ ; ό Θεός δέν θά δειχθή, δέν θά φανή ; 
Ούτως ό ,τ ι έφαίνετο τό πραγματικώ τατον έν 
τώ  βίω δέν είναι είμή δέλεαρ καί βάσανος ; Αί 
αναίσθητοι ψυχαί δέν είναι ψυχαί απόκληροι ; 
Ή  αληθής σοφία είναι νά έχη τις καρδίαν άνί-  
σχυρον καί νά διέλθτ) διά τού βίου απαθής καί 
άνευ γοήτρου, ώς έάν μη ήτό τις ήδη είμή 
πτώ μ α  ;

Ά λ λ ’ ας άφή,σωμεν τήν αγάπην καί ά ςπ α ρ α -  
τηρήσωμεν τήν διάνοιαν. ΙΙράς τή  δυνάμει τή  
γινωσκούσνι τόν κόσμον, τή καταμετρούσχι αυτόν, 
τή  οϊκειοποιουμένν; αυτόν, ούδέν έτερον υπάρ
χει έν τώ  πνεύματί μου ; Δ ιά  τ ί  ήμείς -έλκυό- 
μεθα ύπό άκατανικήτου δυνάμεως Οπως έκζη- 
τησωμεν τόν Θεόν καί καταμετρήσωμεν αύτόν ; 
Διά τ ί ή έπιστήμη έχει ώς αντικείμενου ό ,τι 
είναι γενικόν ; Δ ιά τ ί  αύτη ΰψοΰτα ι είς τά  σε- 
βάσματα  καί μάλιστα  τάκούσια τού ανθρωπίνου 
πνεύματος, έφ ’ όσον αύτη  άπόλλυσι τήν πρα
κτικήν αυτής ωφελιμότητα ; Δ ιά τ ί  ό όρίζων

τού ήμετέρου σώματος ομοιάζει δΓ ή μάς πρός 
φυλακήν ; Πόθεν προέρχονται τόσω εύγενείς 
αγώνες όπως Οριαμβεύσωμεν κατά  τής έκτά- 
σεως. Δ ιά τ ί  τό πάθος τής ιστορίας καί ή  στα
θερά εκείνη προκατάληψις τού μέλλοντος : Λε- 
γόμεθα θνητοί καί δέν βέλο μεν νά έκζητήσωμεν 
είμή νόμους, δέν θέλομεν νά σκεφθώμεν είμή περί 
τώ ν καθολικών. Ή  διάνοια ήμών δέν τρέφεται 
είμή έκ τής αίωνιότητος καί θά είναι χρεία ή 
αίωνιότης νά τή, έκφύγγι ; Ό  Θεός θά έχγι πλάση, 
τόν άνθρωπον έπίτηδες όπως παλαίσηι ούτος 
κατά  τού χρόνου καί κατασυντρι €ή ΰπ ' αυτού ; 
Ο ύχί, έάν τό πεδίον τής επιστήμης είναι τόσω 
έκτεταμένον, ώστε ολόκληρος βίος, δν διέρχεται 
τις  άνευ διακοπής είς τήν μελέτην, δέν φθάνει 
είμή όπως διακρίνν) αύτό' έάν, καθ' όσον ήμείς 
άνακαλύπτομέν τ ι,  νέα δύναμις αναπτύσσεται 
έν ήμ ϊν όπως ώθήσγι ή μάς πρός τά  πρόσω μετά  
πλείονος ένεργείας, έάν παρ’ όλη,ν τήν πάροδον 
τοσούτων αιώνων, μετά  τόσους μεγαλοφυείς 
άνδρας, μετά τοσαύτας άνακαλύψεις, τό ολίγον, 
όπερ είξεύρομεν, δέν χρησιμεύει είς ήμάς πρό 
πάντων είμή όπως κατανοήσωμεν τήν απειρίαν 
τώ ν όσων άγνοοΰμεν, δυνάμεθα νά μή π ιστεύσω- 
σωμεν ότι καταβληθέντων τών έκ σαρκός καί 
αίματος κατεσκευασμ.ένων τούτων τειχών, ή, 
ψυχή θά ίδη), θά κατανοή,σϊΐ, θά κατάσχη, ότι 
οΰδέν άλλο κάμνει ένταύθα είμ,ή νά ονειρο
πολήσει .

Οί ΰλ ιστα ί μάτην θά εϊπωσιν οτι ή διδα
σκαλία αύτών κατασιγάζει ήμάς. Είσί δεσμώ- 
τα ι,  θέλοντες νά κάμωσιν ήμάς νά πιστεύσωμ.εν 
ότι ή ειρκτή, ένθα ούτοι οδύρονται μεθ' ήμών, 
ουδέποτε θάνοιχθή· Ή μείς οί π νευματιστα ί εϊ- 
μεθα ή δ ιδασκαλία τής έλπίδος, τής ελευθερίας, 
τής πίστεως ! Δ ι ’ ήμάς ή άγάπη είναι τό άλη- 
θές, ή σκέψις τής αίωνιότητος είναι ή  άλή,θέια. 
"Εκαστον αίσθημα διευθυνόμενον πρός τόν Θεόν, 
έκάστη σκέψις άποκαλύπτουσα ήμϊν ύψηλότερον 
νόμον, άνυψοί ήμάς τώ  όντι πρός τόν Θεόν, ούχί 
κα τά  μεταφοράν, ούχί παροδικώς, άλλά πραγ- 
ματικώ ς- ήμείς χρησιμοποιούμεν τή,ν ζωήν τα ύ -  
την όπως καταστώμεν άξιοι τής άλλης. Ούτως 
ήμείς έχομεν τήν παραμυθίαν καί τήν δύναμιν. 
Ούτε ό θάνατος ούτε ή λύπη έχουσι κέντρον.

Ά λ λ  ’ όμως ούτε ή πνευματικότης τής ψυχής 
ή άπ αλλάττουσα  ήμάς άπό τής κοινής είς πάντα  
τά  σώ ματα διαλύσεως, ούτε ή φρίκη ήν εμπνέει 
ήμϊν ή φ*3ΐς διά τό μηδέν, ούτε α ί κεφαλαιώ 
δεις δυνάμεις, ών δέν εύρίσκομεν τήν χρησιμο- 
ποίησιν έν τ ψ  κόσμω τούτω , θά έπήρκουν όπως 
άποδείξωμεν τήν άθανασίαν τής ψυχής καί θά 

,κατηντώ μεν είς π ιθανότητας προσεγγιζούσας είς 
τήν βεβαιότητα, έάν τό κακόν μή ΰφίστατο.

Ό  Θεός υπάρχει, είναι άγαθός καί παντοδύ
ναμος, έπλασε τόν κόσμον κα ί κυβερνά αύτόν.
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Ά π α σ α ι αύτα ι α ί άλήθειαι άποδεικνύονται 
ά π ’ ευθείας μετά δυνάμεως άναμφισβητήτου. 
Ό  σκεπτικισμός δέν έχει είμή μίαν άντίρρησιν 
άξίαν σταθμίσεως' αύτη  είναι τό κακόν. Ή  
πραγματικότης τού κακού βο% κατά  τής δυνά
μεως, κατά τής άγαθότητος ή κατά  τής δικαιο
σύνης τοΰ Θεού. Είδομεν τ ί  δυνάμεθα ν ’ άπ αν-  
τήσωμεν ’ . Εΰκολον είναι νά έξηγήσωμεν τό 
φυσικόν κακόν καί μάλιστα  έν τ φ  άνθρώπω τό 
μέρος τού κακού τό συνδεόμενον πρός τόν ήμέ- 
τερον όρον τού ότι έπλάσθημεν καί έπομένως 
άτελεΐς. Θά ή,το άτοπον καί άσεβές νά  μεμψ ι- 
μοιρώμ.εν κατά  τού Θεού, όστις έπλασεν ήμάς 
κ α τ ’ εικόνα ιδίαν, διότι δέν έπλασεν ήμάς ίσους 
έ α υ τ φ . ’Α λ λ ’ ό ,τ ι είναι ή,ττον καταληπτόν είναι 
ότι παρέχει είς ήμάς π άντας μετά τής αυτής 
φύσεως καί τού αύτοΰ ονόματος τόν αύτόν προ
ορισμόν δέν έδωκεν είς ήμάς τά  αύτά  μέσα 
όπως φθάσωμεν είς αύτόν, ότι τούτον μέν κατέ
στησε πλούσιον καί ισχυρόν, έκείνον δέ πτωχόν, 
ότι είς τόν μέν έδωκε μ,εγαλοφυίαν, είς τόν δέ 
βαθμόν διανοητικόν μόλις άνώτερον τού όρμεμ— 
φύτου τώ ν πτηνώ ν, ότι μετρεί είς έκαστον μετά  
τηλ'.καύτης άνισότητος τήν μοίραν τώ ν άγαθών 
καί τώ ν κακών άφθόνως προχέων είς τούτον μέν 
πάσας τά ς  ήδονάς, άπό τού άλλου δ ’ άφαιρών 
κ α τ ’ ίδιογνώμονα άπόφασιν, υγείαν, τιμήν, 
γυνα ίκα, τέκνα, πάν ό ,τ ι υποστηρίζει, πάν ό ,τι 
παρηγορεϊ. Οί στωικοί άποκρίνονται ότι α ί βιο
τικά ! α ύτα ι τύχ α ι είναι μηδέν. Τό νά είναί τις  
πλούσιος ή πένης, νέος ή εύειδή,ς ή άνίκανος, τό 
νά είναι βασιλεύς ή δούλος δέν ένδιαφέρει ήμϊν 
πλειότερον ή όσον ένδιαφέρει είς τ ινα  υποκριτήν 
τού θεάτρου τό ΰποκρίνεσθαι τό πρόσωπον τού 
Ό ργωνος ή τού Ταρτούφου 2. Δέν εϊμεθα επι
φορτισμένοι νά έκλέςωμεν τό πρόσωπον ήμών, 
άλλά νά τό ύποκριθώμεν όσω κάλλιον δυνάμεθα. 
’Εάν ό Ε π ίκ τη το ς  είναι τελειότερος έν τώ  προ- 
σώπω τού δούλου ή  ό Μάρκος Αύρήλιος έν τώ  
τού Αύτοκράτορος, ό Ε π ίκ τη το ς  είναι ευτυχέ
στερος τού Μάρκου Αύρηλίου. Τό έζαρτάν τήν 
ιδίαν ευτυχίαν έκ τών άλλων είναι τά αύτό καί τά 
έπαιτεϊν, τό δέ νά δαμάζγι τις τήν λύπην περι- 
φρονών αύτήν είναι τό αύτά καί νά ζή ώς άν
θρωπος κα ί ν' άφαιρή τοιουτοτρόπως τά κέντρον

1 Τ ή ν π ερ ί κακού φιλοσοφικήν θεω ρίαν τού σ υ γ -  
γοαφέως απαντά  τ ις  έν τ ώ  δευτέρω  β ιβ λ ιω  τού π ο νή - 
υ α το ; έπ ιγραφομένω  «ή  πρόνο ια», οπερ σύν Θεώ 
ποοτιθέμεθα νά  μ εθερμ ηνεύσω μ εν προσεχώς.

2 Μέμντ,σο οτι υποκρ ιτής εί δράματος, οϊου άν θ ίλ ν  
ό διδάσκαλος' άν βραχύ, βραχέος' αν μακρόν. μακρού' 
άν π τω χ όν ύποκο ίνεσθαί σε θε'λη,, ϊνα  κα ί τούτο εύ- 
φυώς ύ π ο κ ρ ίνγ ' άν χω λό ν , άν άοχοντα, άν ιδ ιώ ττ ,ν  
σόν γάρ τούτ ' εσ τ ι. τό δοθεν ϋποκρίνασθαι πρόσωπον 
καλώς· έκλέςασθα ι δ ’ αύτό , άλλου. Έ π ικ τή το υ  Έ γ -  
χειρ . Ινεφ . ι ζ ’ .

αύτής άπό τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου *. Δίδων είς 
ήμάς τή,ν έλευθερίαν ό Θεάς έδωκεν ήμϊν τά  
π ά ντα , διότι ά φ ’ ήμών έξαρτάτα ι τά νά είμεθα 
ένάρετοι καί π ά ντα  τά λλα  είναι άνάξια  προσο
χής. ’Ιδού κατά  τύχην τινά  υποδείγματα τής 
κα τά  τοΰ κακού έπαναστάσεως τώ ν Σ τω ικών. 
Τά μεγάλα τα ϋ τα  συναισθήματα είναι μεστά 
άληθείας καί δυνάμεως, άλλά τα ΰ τα  είναι κό
σμημα, όπερ δέν αρμόζει είς π ά ντα  τά να στή -  
μ α τα . "Ινα μή έχν] τις άνάγκη,ν έτέρας άπ αν-  
τή,σιως, ώφειλε νά είναι ή Ε π ίκτητο ς ή Κάτω ν. 
Δ ύνατα ί τ ις  νά παραδεχθή ότι ή άνθρωπότης 
άρκεϊταί ποτε είς τα ΰ τα  καί ότι έχουσα ίσχυράν 
άπόφασιν νά  μεταβάλλ-ρ μάλλον τάς επιθυμίας 
αύτής ή τήν τύχην έξικνείται είς τήν υψηλήν 
μανίαν τώ ν Στωικών, οϊτινες ήρνοΰντο τήν λύ
πην περιφρονούντες αύτήν ; Ά ς  τά εϊπωμεν μετά  
θάρρους μηδεμίαν δεικνύοντες έλλειψιν σεβασμού 
πρός φιλοσοφικήν αΐρεσιν, ήτις  υπήρξε τό σέ
μνωμα τού άνθρωπίνου γένους, ότι ύπάρχουσι 
λύπα ι, καθ ’ ών δέν είναι καλάν νά θριαμβεύ- 
σωμεν. Ή μείς θαυμάζομεν άνευ έπιφυλάξεως 
τήν τεθραυσμένην κνήμην τού Έ πικτήτου , 
ά λ λ ’ ένώπιον τής άποφάσεως τού Βρούτου 
διστάζομεν μεταξύ τής φρίκη; καί τού θαυμα
σμού καί π α ρ ’ ολίγον λέγομεν μετά τού Βοσ- 
σουέτου ότι ή φιλοσοφία αύτη  νομίζει ότι είναι 
ισχυρά, διότι είναι σκληρά 2. Δ ύνατα ί τ ις , οφεί
λει τις νά είξεύρϊ) νά περιφρονή τήν πείναν, τήν 
δίψαν, τό ψύχος, πάσας τά ς  φυσικάς λύπας, 
άλλά τό ν ’ άκούσνι τό τέκνον του νά ζη,τή άρ
τον, τό νά βλέπχ, αύτό μαραινόμενον καί θνή,- 
σκον έν τα ϊς βασάνοις τής πείνης, τό νά π λα -  
νά τα ι μ ε τ ’ αύτοΰ άνευ στέγης, άνευ άσύλου, τό 
νά έγκαταλείπγι αύτό άποθνήσκων είς τή,ν θείαν 
περιφρούρηση, τά ν' άσπ άζητα ι τήν προσφιλή 
ταύτη ν κεφαλήν καί νά α ίσθάνηται ότι ό θάνα
τος μέλλει ν' άφή,ση αύτό νεκρόν μ,εταξύ τών 
βραχιόνων αύτοΰ, ή όπερ ετι σκληροτερον, το  
ν ’ άγω νίζηταί τ ις  ματα ίω ς κατά  τών κατακτά,- 
σεων τής κακίας καί νά π αρ ίστατα ι άνίσχυρος 
είς τήν καταστροφήν ψυχής, ύπέρ τής όποιας θά 
έθυσίαζε μυριάκις τήν ιδίαν αύτοΰ ζωήν’ αύτα ί 
είσιν όδύναι, τάς όποιας πάσαι α ί ϋποθήκαι τού 
στωικισμού δέν θά ήδύναντο νά έλαφρύνωσιν 
ούδέ νά θεραπεύσωσι καί ών ή ϋπαρξις μόνη 
συνεπάγεται άφεύκτως μίαν τών δύο τούτων 
συνεπειώ ν ή ότι δέν υπάρχει Θεός, ή ότι υπάρχει 
άλλη ζωή-

Α ύτη  ή άνισότης κ ατά  τήν διανομή-» τών 
άγαθών καί τώ ν κακών άποβαίνει άλλως επι
χείρημα λίαν σπουδαϊον, όταν βλέπν, τ ις  πάντα

1 Non q u id ,  s e d  q u e m a d m o d u m  f e r a s .  in t e 
r e s t .  Σ εν έκ α ; πεσ ί ποονο ία ; κ εφ . 1 ! '.

2 Βοσσουέτος, λόγο ; π ερ ί προνοίας.
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τάγαθά  τοϋ κόσμου τούτου ότι είναι ή λεία  του 
έγκλήματος καί ότι π άντα  τα  κακά καταθλί-  
βουσι τον δ ίκα ιον'. Ά ναμφιβόλω ς δέν είναι αλη
θές τό λέγειν ότι ό ηθικός νόμος θά ήτο ανίσχυ
ρος άνευ τώ ν ποινών καί των αμοιβών, αϊτινες 
χρησιμεύουσιν α ύ τφ  ώς κύρος, υπάρχει χαρα- 
κτήρ έν τ-τ) άρετή καθιστών αυτήν παντοδύνα
μον επί τώ ν δικαίων ψυχών καί άρέσκεταί τ ις  νά 
πεισθή ότι ήθελε τήν άσπασθή ετι καί μετά τής 
προσδοκίας αίωνίου δυστυχίας μάλλον ή νά έξα- 
γοράση τήν ευδαιμονίαν αντ ί τής δυσιρημίας. 
Ά λ λ ’ έάν ή αρετή άνευ τής ευδαιμονίας άοκή 
εις τινας έκλεκτάς ψυχάς, άρκεΐ αΰτη  έπί τοιού- 
τοις οροις εις τήν ανθρωπότητα ; Ά ρκεϊ αϋτη  
εις τήν τού Θεού δικαιοσύνην ;

Ά ς  μή άναβώμεν μέχρι τοϋ Θεού καί άς θεω- 
ρήσωμεν τήν δικαιοσύνην καθ' έαυτήν μάλλον ή 
έν τή  πηγή αυτής. Η μείς φέρομεν έν ήμϊν 
αύτοίς δύναμιν, ήτις , έν φ  συγοχόνως οδηγεί ημάς 
πρός τό αγαθόν, αναγκάζει ήμάς κατά  τινα  
ευτυχή ανάγκην ν ’ άναγνωρίσωμεν τήν ΰπαρξιν 
τής μελλούσης ζωής· αϋτη είναι ή συνείδησις. 
Δ ύνατα ί τ ις  νά  διαμφισβητήση τήν πηγήν καί 
τήν φύσιν τή ς δυνάμεως τα ύ τη ς - οί όρθολογισταί 
φρον'οΰσιν ότι αϋτη  υπάρχει έν ήμ ϊν έκ μόνης 
τή ς θελήσεως τοϋ Πλάστου καί αναπτύσσεται έν 
ήμϊν αυτομάτω ς, οσάκις λαμβάνομεν ήθικήν τινα  
άπόφασιν ή  παριστάμεθα είς τήν άνάπτυξιν τής 
ήθικής έλευθερίας έν τ ιν ι τώ ν άλλων ανθρώπων. 
Ά λ λ ’ ΐνα  μή είσαγάγωμεν ενταύθα τό ζήτημα  
τώ ν έμ,φύτων ίδεών καί τήν περί λόγου θεωρίαν 
καί έμμείνωμεν είς ό,τι είναι μάλιστα  άδιαφιλο- 
νίκητον, πάντες συμοωνοϋσιν ότι ήμείς συλλαμ- 
βάνομεν τήν ιδέαν τή ς δικαιοσύνης καί είτε αΰτη  
προέρχεται είς ήμάς έξ ανατροφής, είτε έκ τής 
φύσεως, ή ίδε'α αΰτη  έν τινι μεμορφωμένω πνεύ- 
μ α τ ι έχει το ιαύτην δύναμιν, ώστε οΰτε ν ’ απόρ
ριψή τ ις  αυτήν έν θεωρία δύναται οΰτε νά 
παραγνώριση τήν επιρροήν αυτής έν τή  πρα
κτική. Πρόκειται περί τώ ν ήμετέρων πράξεων ; 
Α ΰτη  γεννφ, κα τά  τήν περίπτωσιν, τόν έλεγχον 
ή είδός τ ι υπερηφάνειας ευάρεστου καί νομίμου. 
Εΐμεθα μόνον θεατα ί : Ή  επιδοκιμασία ή απο
δοκιμασία δέν παράγεται μεθ' ήττονος ασφα
λείας. Έ άν υιός τ ις  τύψ η  τόν πατέρα αυτού έν 
τή  παρουσία μου, είναι δυνατόν εγώ νά θεωρήσω

1 Λεν οφείλει νά έκλάβη τ ι;  ολως κατά γράμμα 
την σκέψιν ταύτην τού συγγοαφεως. Δέν είναι αληθές 
οτι ό πονηρός ευδαιμονεί πάντοτε και οτι ό δίκαιος 
πάντοτε καταΟλίβεται. Τά πράγματα δέν εχουσιν 
οϋτω. Α λλ εκείνο, τό όποιον είνε αληθές, είναι οτι 
οέν ύπαρχε·, σχεσ¡ς αναγκαία καί σταθερά'μεταξύ τή ;  
φυσικής τάςεως καί τής ήθικής τάξεως. ‘Εντεύθεν 
μεγάλη ανισότης καί μεγάλη φαινομενική ίδιογνω- 
μοσύνη κατά την διανομήν τών αγαθών καί τών 
κακών οπερ έπαρκεί εί; τήν δύναμιν τοϋ επιχειρή
ματος. Σ. Μ.

τήν πράξιν τα ύτη ν ώς άδιάφορον ; Έ άν τήν 
κρίνω ώς έγκληματικήν, τούτο εγένετο μετά 
σκέψιν ή α υτο μ ά τω ς; Τά πνεΰμά μου, όπως 
έξενέγκη τήν κρίσιν τα ύτη ν, έχει χρείαν νά  θεώ
ρηση τάς δυνατάς διά τήν κοινωνίαν συνέπειας 
τής έκπτώσεως τού υΐικοΰ σεβασμού ; Δύναμαι 
νά συλλάβω έν τ φ  νφ  νόμον γραπτόν, οότινος ό 
σκοπός θά ήτο νά κηρύξη φαντασιώδες τό σέβας 
τού υιού πρός τόν εαυτού πατέρα ; Κ α ί πάσαι αϊ 
σχολαί άνευ δίακρίσεως άρχής δέν συμφωνοΰσιν 
ότι υπάρχει αιώνιος δικαιοσύνη, ανεξάρτητος 
τής ανθρώπινης δικαιοσύνης, καί έξ ής έξαρτά- 
τα ι ή ανθρώπινη δικαιοσύνη ; Ά ς  πειραθώμεν 
μ άλ ιστα  νά ϋποθέσωμεν ότι ό νόμος ούτος τής  
δικαιοσύνης ό ΰπό πάντων τώ ν άνθρώπων παρα
δεδεγμένος, προκύπτει μόνον έκ τής θέσεως 
αυτών καί ότι, έάν ή άνθρωπότης ήτο διάφορος, 
ή δικαιοσύνη θά έπαύετο ούσα δικαιοσύνη· δέν 
δυνάμεθα νά πράξωμεν τούτο. Ε ίμαι βέβαιος 
μετά τής αυτής βεβαιότητος ότι ή δικαιοσύνη 
ΰποχρεοϊ τόν υιόν ϊνα  σέβηται τόν πατέρα καί 
ότι αποτέλεσμά τ ι δέν δύναται νά ύπάρχη άνευ 
α ιτ ία ς . Ό φείλω  νά πιστεύσω τούτο ή νά παραι
τηθώ τού νά χρησιμοποιώ τόν λόγον μου. Έ άν  
περιορίσω τήν δύναμιν τοϋ άξιώματος τούτου, 
έάν εΐπω' « Ή  δικαιοσύνη είνε άληθής διά τόν 
άνθρωπον καί δέν θά ήτο το ιαύτη  δι ’ όν τ ι δ ια
φόρου φύσεως, όφείλω διά τοϋ αύτοϋ πλήγματος  
νάποκόψω κα ί άπό πάντων τώ ν λοιπών αξιω 
μάτω ν, ών χρήσιν ποιούμαι είς τό διανοεΐσθαι, 
ό ,τ ι άπυκόπτω ά π ’ έκείνου καί νά μή θεωρώ 
πλέον τόν λόγον μου εί μή ώς σχετικήν τινα  
αυθεντίαν. Δέον νά είπω έπί παραδείγματα  
«Είνε αληθές διά τόν άνθρωπον ότι τά δλον είναι 
μεγαλείτερον τού μέρους, άλλά  τούτο ήδύνατο  
νά μή είναι αληθές δι' ον τ ι  διαφόρου φύσεως». 
Τούτο τώ  δντι θά ήτο αποδοχή τοϋ σκεπτικι
σμού διότι τήν σχετικήν αλήθειαν άπό τή ς α μ φ ι
βολίας ουδέ ό όγκος μιάς τριχός αποχωρίζει.

Κ α τ' αυτόν τόν τρόπον ή δικαιοσύνη ΰπάρχε'- 
έχουσα απόλυτον ΐσχύν. Α ΰτη δέν υπάρχει μόνον 
διά τόν άνθρωπον ή τόν κόσμον, αΰτη υπάρχει 
άνευ ούδενάς όρου. Τούτο διανοείται πάς άν
θρωπος μή τετυφλωμένος ύπό τίνος θεωρίας. 
Έ π ε τα ι έντεΰθεν ότι ή δικαιοσύνη δέον νά έκ- 
τελεσθή, διότι αδύνατον νά ύπάρχη καί νά  π αρα-  
βα ίνη τα ι. Δέν υπάρχει αποτέλεσμα άνευ αιτίου, 
είναι αληθές νά ϋπάρχωσιν άποτελέσμ.ατα άνευ 
α ιτ ία ς . Ά ρ α ,  έάν ό κόσμος μοι παριστά προ
φανή αδικίαν καί, έάν ό θάνατος θε'τη έπ αυ
τής τήν σφραγίδα ούτως, ώστε δέν υπάρχει 
πλέον έν τ φ  κόσμω τούτω  έλπίς έπανορθώσεως, 
δέον νά ύπάρχη άλλος κοσμος. Τό συμπέρασμα 
τούτο κέκτηται ακριβώς τήν αυτήν δύναμιν, ήν 
ή έμή π ίστις είς τήν αρχήν τής δικαιοσύνης, 
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ή δέον νά εϊπη ότι ή άρετή πάντοτε ανταμείβε
τ α ι - έάν μή άνταμείβητα ι έπί τής γής ταύτη ς, 
αΰτη  άφεύκτως καί άναμφ ισβητήτω ς ανταμεί
βεται έν τή  άλλη ζωή *.

Ά φ ’ ής στιγμής ή σκέψις αϋτη  κατέλαβε τήν 
ψυχήν ήμών, αϋτη παρέχει ήμϊν πλείονα ίσχύν ή 
π α ντα  τα  τώ ν στωίκών αξ ιώ μ α τα  οπως ύπου.είνω- 
μεν τήν ζωήν, διότι αΰτη  δεικνύει ήμϊν συνάμα  
τήν μηδαμινότητα αύτής καί τάς έπαγγελίας2.

• Καθό άληθής υπάρχων θέλω νά υπακούσω είς τήν 
συνείδησή/ μοι είς παν ο,τι αϋτη θα μοι υπαγόρευση. 
ΊΙ άπόφασις αυτη εστω άπό τούδε ακλόνητος έν τώ 
πνεύματί μου. άπό ταύτης ‘άς έξαρτάται πάσα άπόφα- 
σις και αΰτη άς μή έςαρτάται άπ 'ούδεμ ιϊς  άλλης, 
αΰτη εστω ή άρχή, τό ελατήριο·/ πασών τών πράξεων 
μου. Είξεύοω, είναι αληθές, ύ ;  ον πεπροικισμένον 
διά τού λόγου, οτι δέν δύναμαι νά ενεργήσω είμ'ι έπί 
τώ οοιρ νά προτίθεμαι σκοπόν τινα. νά επιτύχω τινός 
αποτελέσματος, ειςεύρω επίσης, διότι τούτο μοι απε- 
όείχθη. οτι ή ύπακοή αΰτη είς τήν συνείδησή; μου 
οιαμε’νει άγονος έπί τής γής. ’Αλλά τούτο ούδέν 
κωλύει. Μάλλον ή νά παραιτηθώ τήν έξάσκησιν 
αύτής, άγαπώ κάλλιον νά ύποθεσω ότι επέκεινα τής 
γής ταύτης υπάρχει τόπος, ενθα ή ύπακοή αΰτη 
θ' άποφέρη κατ’ ανάγκην τού; καρπούς αύτής. . . . 
ΊΙ ομίχλη διαλύεται, νέο; κόσμος αποκαλύπτεται είς 
έμέ, έν <Γ> συγχρόνως έγώ αποκαλύπτω δι’ εμέ νέον 
οογανον οπως τόν κατανοήσω. Φίχτε. Προορισμός 
τού άνθρώπου σελ. 303 καί εφεξής.

Σ. Μ. Λίαν προσφόρως μεταφέρομεν ένταύθα έκ 
τού περί ψυχής. Θεού καί ηθικού νόμου συγγράμμα
τος τοϋ κ. Βράίλα τήν έξης περικοπήν σχετιζομένην 
πρός τά ύπό τοϋ συγγραφέως ανωθι λεγάμενα καί 
αξίαν σημειώσεως διά τε τήν έμβρίθειαν καί λογικό- 
τητα  αύτής: «Καί προσθετέο·; οτι οΰτω καί οϋχί 
1; άλλως ποοβαινομεν κατά τήν μόρφωσιν τών έπι- 
» στημονικών θεωριών, οτε μή δυνάμενοι νά ύποθέ- 
« σωμεν έν τώ συστήματι τοϋ παντός ούδέν αντιφα- 
« τικόν καί παράλογον, καί έν ελλείψει αισθητών
■ διδόμενων δυνάμει λογικών άρχών βεβαιοϋμεν ότι 
» τό δείνα οργανον υποθέτει τόν δείνα οργανισμόν καί 
ιι μεταδημιουργοϋμεν διά τοϋ λόγου ζώα έκλείψαντα 
" ποό πολλών αιώνων, άνεγείοομεν εκ τινων έοειπίων
■ πλήοη καί άρτια ανθρώπινα μνημεία, πρό χιλιάδων 
ιι έτών κατεοάφισθέντα, καί έν τώ  ουρανώ δι' ασφα- 
" λών υπολογισμών ορίζομε·/ έκ τής τασεως τών 
» άστέρων τήν δλην περιβοράν αυτών, τό σημείον καί

την στιγμήν τ ή ; εμφανίσει·'»; των, πληροϋμεν τά 
ιι κενά. ίσχυριζόμενοι οτι κατά τόν ορθόν έπιστημο-
·· νικόν λόγον πρέπει νά ύπάρχη έν τώ οεινι σημείω  
·· τού στεοεώματος ουράνιον σώμα, καίτοι μή όοιίιμε- 
" νον καί ουδέποτε όραθέν, καί αί βεβαιώσεις αυται 
« της επιστήμης, πολύ διαφέρουσαι τών απλών είκα- 
I» σιών. είναι λογικαί άλήθειαι, ά; οϋδεί; αμφισβητεί 
" καί ή πείρα επαληθεύει. Καί αγνοούμε·/ διατί, ότε 

πρόκειται π ε :ί τού κόσμου, παραδεχόμεθα αδιστα- 
κ.τως τά λογικά έξαγόμενα τής επιστημονικής με- 

1 θόδου. καί ότε πρόκειται περί τής ου σε ως τού αν- 
·· θοώπου καί τού προορ ισυ.ού αύτοϋ. διστάζομε ν. 
»•’Αληθεύει άρα ό.τι είπεν ό ΙΙασχάλ ότι καί τά;

μαθηματικά; αλήθειας ήθέλομεν διαφιλονικήσει, άν 
• το συμοέεον ή το πάθος ένείχο/το είς αύτας;»

2 »Μακάριοι οί δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, 
οτι αυτών έστιν ή βασιλεία τών ουρανών«. Εϋαγγ. 
κατά Ματθαίον κεφ. Ε '. στίχ. 10.

Ε ίναι ψευδής η ηθική ή συνδέουσα τήν κοσμικήν 
ευδαιμονίαν πρός τήν αρετήν. Ούδέν έκ τούτων 
υπάρχει- οΰτε ή άρετή οΰτε ίσως ή μεγαλοφυία  
συνδέεται μετά τής επ ιτυχ ίας. Ή  άρετή απέχει 
τόσω τού νά είναι επικερδής, ώστε σχεδόν δέν 
παριστώσιν αύτήν είμή ώςπάσχουσαν κ α ίκ α τα -  
πιεζομένην. ΤΙ κακία είναι πρόξενος πάσης ευ
πραγίας. Ε ίναι ή άρετή τού Κάτωνος καί ούχί ή 
τού Καίσαρος, ή θοιαμβεύουσα κατά  τού Κ ά τω 
νος.Οί άνθρωποι θαυμάζουσι τήν εκβασιν καί ούδέν 
πλέον, καί τά  εύτελέστατα τώ ν με'σων, όταν αί 
περιστάσεις δικαιολογώσιν α ύτά , άποβαίνουσιν 
ίχνη μεγαλοφυίας είς τά  μωρά ήμών πνεύματα. 
Ούδέν καταβάλλει ήμάς τόσον, όσον ό αριθμός 
καί τό τετελεσμένον γεγογός, ή διπλή αΰτη  
ένσάρκωσις τής δυνάμεως. Μάτην ό λόγος 
ήμών διαυ,αρτύρεται. πάντες σχεδόν έπί τέλους 
κύπτομεν τήν κεφαλήν. Μόλις ενθυμείται τις  
τόν Ινάτωνα έν τ φ  θριάμβω τού Καίσαρος. Οτε 
ό φιλοδοξότατος ούτος άνήρ, όστις ήτο εϊσέτι 
τίμ ιος, ήτοιμάζετο νά βαδίση κα τά  τής Σ υγ
κλήτου τής Ρώμης καί δή κατά  τής Δημοκρα
τ ία ς  καί τή ς έλευθερίας, έμενεν έπί τώ ν οχθών 
τού ‘Ρουβίκνος ένδοιάζων ίσως μεταξύ φιλο
δοξίας καί καθήκοντος. Δέν ύπήρχεν είμή τό 
πλάτος τοϋ ποταμού μεταξύ του εγκλήματος 
κα ί αύτοΰ, καί δέν ύπήρχεν ώσαύτως είμή τό 
πλάτος τούτο μεταξύ αυτού καί τή ς δ ό ξη ς .Ά φ ’ 
ού ά π αξ διέβη αύτόν, ό κόσμος καί ή ιστορία 
άνήκουσιν α ύ τ φ 1. Κόλακες άπονέμουσιν α ύτφ  
τόν τίτλον τού Πατρός τής ΙΙατρίδος, τόν οποίον 
τά πλήθος δέν βραδύνει νά καθιερώση διά τών 
επευφημιών αύτοϋ. Έ χει εκατομμύρια διά τήν 
σπατάλην καί τάς γενναιοδωρίας αυτού. Τά 
χρήμα τούτο, δπερ δέν ανήκει α ύτφ  καί δπερ 
διασκορπίζει μηδόλως άποβαίνων πτωχός, άνυ-  
ψοϊ μέχρι νεφών τήν ελευθεριότητα αύτοϋ. Ενεκεν 
αύτοΰ βασιλεύει αστυνομία αύστηοά, διότι έχει 
ύποτάξη αυτοκρατορίαν. Ενθαρρύνει τούς ποιη- 
τάς, οϊτινες διαφημίζουσιν αύτόν. Τίθησι νόμους 
ώφελίμους, διότι είς τήν απολυταρχίαν ούδέν 
είναι δύσκολον. Έ άν έγερθή έπανάστασ ίςτις , τήν 
κατασυντρίβει μηδόλως έγκαταλείπων τά νά -  
κτορα αύτοΰ, καί οί μεταγενέστερο: καθώς καί 
οί σύγχρονοι α ύτφ  προσθέτουσι τούτο είς την 
δόξαν του. Οΰτω παρέρχεται ό βίος αύτοϋ έν 
ίσχύϊ καί έν ειρήνη. ΙΙράξίς τ ις  έπιεικείας έγκω- 
μιασθείσα ύπό τού Ινικέρωνος δ ι’ έμφαντικών λό
γων παρέδωκεν είς τήν λήθην τά ς  προγραφάς. 
Ή  ιστορία είναι πλήρης παραδειγμάτων, τά  
όποια δέν θα ήούνατό τ ις  πώς νά έξηγήση, έάν 
πάσα συντελεσθείσα καί ανεπανόρθωτος αδικία 
μή ήτο ή άπόδειξις μελλούσης ζωής. Προσέτι

1 Τό ευτυχές έγκλημα έγένετο δίκαιον καί Ιπαυσε 
τού νά είναι έγκλημα.

Βοαλώ, οάτυρα Α . Ά'κΛ. Λαχοί’ρη ο. 114.
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ήμείς δεν γινώσκομεν είμή τά  μεγάλα δράματα, 
διότι δέον, όπως υπόθεσές τις άποβή ιστορική, 
νά ένδιαφέρη τά  πλήθη ή τούς ισχυρούς τών 
ανθρώπων. ’Αφανής τις αδικ ία συντελείται μ η -  
δέν ίχνος καταλείπουσα. Μ άχαιρα καταπ ίπτει, 
ύπηρέτγις τ ις  έζαλείφει τάς τού αίματος σταγό
νας καί τά τυρβάζον καί πολυάσχολον πλήθος 
διέρχεται επί τής θέσεως τής είσέτι χλιαράς, 
μηδόλως σκεπτόμενον, μήτε περί τοΰ ικριώματος 
μήτε περί τοϋ θύματος, μηδ' έπερωτών, αν ό 
πρό μικρού άποθανών καλείτα ι M a le s h e rb e s  
ή C a r r i e r .  Τότε ψευδής φιλοσοφία συνάγει 
πάσας τα ύτα ς  τά ς  αδικίας καί πάσας ταύτας  
τάς οδύνας, δπως δι' αύτών κατασυντρίψη τήν 
Πρόνοιαν. Ά λ λ ’ ήμεϊς οί έχοντες τήν π ίστιν καί 
οι μή δυνάμενοι νά παύσωμεν πιστεύοντες εις 
Θεόν, ήμείς αίσθανόμεθα εαυτούς βεβιασμένους 
καί καταναγκασμένους ενώπιον αδικίας άνεπα- 
νορθώτου νά  πιστεύσωμ,εν εις τήν αθανασίαν τής 
ψυχής.

[  Έ π ε τ α ι  σ υ ν έχ ε ια ]
Έ ν  K f Q K V Q a .  Σ α Κ Ρ Α Τ Η Ε  Π ε τ ε Α Λ Η ε

ΑΠΕΡΙΣΚΕΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

[ Ρ ω σ ι κ ό ν  δ ι ή γ η μ α  κ α τ ά  μ ε τ ά φ ρ α ο ι ν  * / 4γα9 υκ λ έο ν ς  

Γ .  Κ ω ν α τ α ν π ν ί δ ο υ . ]

Λ έγω  «V η π ίν ,  ό τ ι  π α ν  β ή μ α  <ίο-
γ ό ν ,  <5 έά ν  λαλι,βωαιν υ ΐ άνθρω ποι, 
άΛοδώσουαι π ε ρ ί α><τυϋ λόγον έν  
ήμερα κ ρ ισ εω ς

(Μ ατϋ . 12, 36).

Α '
ΙΙενήντα βέρστια ' άπό τήν Κ ασπίαν θάλασσαν, 

εις τάς όχθας τού Βόλγα ποταμού, έπάνω εις 
ενα αρκετά ώραϊον λόφον είνε κτισμένον τό χω - 

ιά Βρανήλοβο. Οί Βρανηλοβίται, οί κάτοικοι 
ηλαδή τού χωρίου αυτού, άπά παλαιοτάτω ν  

χρόνων καταγίνοντα ι εις τήν ψαρικήν — καί αυτή  
είνε ή κυριωτέρα βιομηχανία τω ν. ΙΙροτοΰ ν ’ 
άνοιξη ό Βόλγας άπό τά  πάγη, αρχίζει εις τό 
Βρανήλοβο ή κίνησις, α ί προετοιμασίαι. “Αλλος 
διορθώνει τ ά  τρυπημένα δίκτυά του, τά  όποια 
απλώνει στήν αυλή άπά τή μιά φράκτη ώς τήν  
άλλη· άλλος λιμάρει τάγκίστρια  γ ιά  τά  χονδρά 
ψάρια· άλλος μέ σηκωμένα ώς τά  γόνατα βρα
κιά καί ώς τούς άγκώνας τά  μανίκ ια  είνε ένα- 
σχολημένος κα ί διορθώνει τήν «φελούκα» του, 
πού είνε άναποδογυρισμένη έπάνω στήν έλευθε- 
ρωμένη άπά πάγους όχθη. Μερικοί έχουν βάρκες 
άρκετά μεγάλες, μέ κατάστρω μα, πού μοιάζουν 
σάν ιστιοφόρα πλοία. . . Ά μ α  ά Βόλγας έλευθε- 
ρωθή άπό τά  πάγη , όλοι σχεδόν οί άρσενικοί κά

1 Τό βέρστι είνε 1000 μέτρα.

τοικοι τού Βρανήλοβο φεύγουν γ ιά  τήν έργασία 
τους. Α! γυναίκες δέν λαμβάνουν μέρος εις τάς  
ψαρικάς προετοιμασίας, ούτε εις αυτά τό ψ ά -  
ρευμα : α ΰτα ί έχουν άλλας ίδικάς τω ν παντο- 
τεινάς φροντίδας — τές άγελάδες, τές κόττες, 
τές χήνες, τές πάππιες, καί έν γένει τό νοι
κοκυριό — αϋτή  είνε ή έργασία των. Καί πρέπει 
νά είπούμεν τήν άλήθειαν : α ί γυναίκες τού Βρα
νήλοβο είμπορεί νά πή κανείς πώς δέν έργάζον- 
τα ι χειρότερα άπό τούς άνδρας. Γ άλα , βού
τυρο, ξυνόγαλα, άνθόγαλα, αύγά, όλα τά  κου
βαλούν εις τήν πρωτεύουσαν τού νομού, τά  π ω -  
λούν καί παίρνουν άρκετά χρήματα.

Έζοΰσε εις τό Βρανήλοβο πρό τρ ιάντα  χρό
νων ό χωρικός Γιάκοβος Σ τεπάνιτς Βοροδά- 
τη ς. Χωρικός καλός, τίμιος καί εργατικός καί 
τόν έκτιμοΰσαν όλοι μέσα στο χωριό. Ό  χωρι
κός αύτός είχε ενα ελάττω μα — ήτον οξύθυμος, 
άλλά , είνε γνωστόν, ότι όλοι οί οξύθυμοι είνε 
άμνησίκακοι καί συνήθως έχουν άγαθή καρδιά. 
Τέτοιος ήτον καί ό Βοροδάτης.

Ε κείνη τήν έποχή πού άναφέοεται ή ιστορία 
αύτή , ό Βοροδάτης ήτον σαράντα χρονών καί 
είχε δεκαεπτά χρόνια πού ήτον παντρευμένος 
άπό δεύτερο γάμο. Είχε τέσσαρα παιδιά : τρία  
άπό τήν δευτέρα του γυνα ίκα, δύο υιούς καί 
μιά κόρη, καί ένα υιόν — τόν Άνδρέα άπό τήν 
πρώτη. ΓΙολ,ύ άγαποΰσε ό Βοροδάτης τήν πρώτη  
του γυνα ίκα, άλλά ό Θεός δέν έδωσε νά ζήση 
πολύν καιρό μαζί της. "Τστερ’ άπό τρ ία  χρόνια 
τού έγέννησε τόν υιόν του τόν Ά νδρέα καί άπέ- 
θανε εις τή  γέννα. Απόμεινε ό Βοροδάτης μόνος 
μέ τό νεογέννητο βρέφος κα ί μέ λύπη , σάν βουνό 
στήν καρδιά.

Έπεριπατοΰσε σάν τρελλός, μέ κρεμασμένα 
κάτω  τά  χέρια, μέ σκυμμένη κεφαλή καί δέν 
έσήκωνε άπά τόν καϋμό τά  μ ά τια  του νά ίδή 
κόσμο. Τάς πρώτας ήμέρας οί γείτονες άπο λύπη  
τόν έβοηθοΰσαν καί τού έκύτταζαν τό νοικο
κυριό του. Ά λ λ ά  ούτε ή έργασία ούτε το νοικο
κυριό τού Βοροδάτη έπήγαιναν καλά. Κ α ί βέβαια  
πώς είμπορούσε αύτός νά μείνη μόνος, χωρίς 
νοικοκυρά μέ μωρό πα ιδ ί ; Θέλοντας καί μή, 
ήναγκάσθη ό Βοροδάτης νά ξαναπαντρευθή. 
Ά λ λ ά  καί εις αύτό έφάνη άτυχος. Έσκέφθη ό 
Βοροδάτης νά πάρη στό σπ ίτι του μητέρα γιά  
τ ’ ορφανό κ' έπήρε μ ιά  κακή μητρυιά : γλωσσού, 
κακιά καί πονηρή τού έτυχε ή δευτέρα γυναϊκά  
του. Δυστυχισμένη ζωή έπερνοΰσε το καύμένο 
τό πα ιδ ί. Ό  πατέρας άρχισε νά πηγαίνη όπως 
πρώτα εις τήν έργασία του, άπά τήν πρώτη 
άνοιξι έως τήν άρχή τού χειμώνα έλειπε άπά τό 
σπ ίτι' εκεί έμενε μονάχα ή γυναϊκά του καί 
έκαμνε δ ,τ ι ήθελε. "Ετυχε τά παιδί νά μείνη 
καί νηστικά κα ί διψασμένο, κ' έξω νά μείνη μέ 
κακοκαιρία, όσο δά γ ιά  γροθιές καί σφονδυλιές
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ά π ’ α ύτά  ήταν χορτασμένο. Έ μεγάλωσε τό παιδί 
χωρίς νά γυρίση νά τό ίδή κανείς, χ,ωρίς νά γ ν ω -  
ρίση μ,ητρικά χάδ ια , μητρικές φροντίδες. Ή  
όψις του παρουσίαζε ένα παιδί καταπεσμένο, 
τρομαγμένο, έφοβείτο τό κάθε τ ι,  ήτον σάν άγρίμι, 
έπροσπαθοΰσε μάλιστα  ν άποφεύγη κάθε ένα 
πού έζηταΰσε νά τό χαδέψη. Κ αί βέβαια, ή 
μητρυιά δέν τό είχε συνηθισμένο σέ χάδ ια . Καί 
στόν πατέρα του μάλιστα  τόν ίδιον ήτον ντρο
παλός, άν καί άγαποΰσε τόν πατέρα του.

ΚαΓό Βοροδάτης άγαποΰσε τόν Ά νδρέα, τόν 
άγαποΰσε περισσότερο άπό τούς άλλους, άλλά  
τήν άγάπη του τήν έκρυβε ε’ις τό βάθος τής 
καρδιάς του καί δέν ήξευρενά τήν φανερώση. Καί 
ήτον αυστηρός καί έφρονοΰσε, ότι ποτέ δέν πρέ
πει νά δίνη κανείς θάρρος στά  πα ιδ ιά  του.

Ό  καιρός έπερνοΰσε καί δ Ά νδρέας έσφράγισε 
τά  οκτώ χρόνια. Τά γράμ μ ατα  τά  έπαιρνε τά 
παιδί καί γρήγορα άρχισε νά διαβάζη καί νά 
γράφη. Ό  άναγνώστης τής εκκλησίας τόν έπήρε 
βοηθό του καί τόν έβαζε νά διαβάζη τές ώρες, 
τόν εξάψαλμο καί τό άπόδειπνον. Ό  Άνδρέας 
έδιάβαζε δυνατά καί καθαρά μέ τή  λεπτή φω νί- 
τσα  του.

"Ετσι έπερνοΰσε ή παιδική ηλ ικ ία  τού Ά νδρέα. 

Β '
«Ο ί γέροι γερνούν καί οί νέοι μεγαλώνουν», 

λέγει ή παροιμ ία- έμεγάλωσε καί ό Άνδρέας, 
έγεινε ψηλό,ώραϊο παλληκάρι,ντροπαλός ώς πριν 
καί άπέφ^υγε τούς άνθρώπους. Τήν μητρυιά του 
δέν τήν άγαποΰσε, άλλά τόν πατέρα του τόν 
έσέβετο καί τόν άκουε. Ό  Άνδρέας έγεινε πλέον 
δεκαεννέα ετών. Ό  άναγνώστης τή ς εκκλησίας 
τού Βρανήλοβο είχε κόρη — τήν έλεγαν Μάρθα. 
Ό  Άνδρέας έρωτεύθη τήν ώραία Μάρθα κ’ 
εκείνη τόν άγάπησε. Φαίνεται όμως, πώς δέν 
ήτον τυχερά τού Ά νδρέα νά εύτυχήση, γ ια τ ί ή 
Μάρθα άρραβωνίσθηκε τό δάσκαλο τού γειτονι
κού χωριού- οί γονείς μέ χαρά έδωσαν τή  θυγα
τέρα τω ν, άλλά καί ή Μάρθα δέν έναντιώθη. 
Ά κουσε ό Ά νδρέας πού έγίνετο λόγος στά χωριό, 
πώς ή Μάρθα παντρεύεται καί δέν έπίστευε 
τα ϋ τ ιά  του : δέν είμπορούσε ποτέ νά παραδε- 
χθή πώς ή Μάρθα θά τόν έλησμονούσε. Α λλα  
γ ι ’ αύτό ώμιλοϋσαν πλέον όλοι καί δέν είμπορούσε 
νά  μήν τά π ιστεύση. Μέ σκυμμένη τήν κεφαλή 
καί σκοτεινότερος άπό φθινοπωρινή νύκτα ό 
Άνδρέας. σχεδόν μέ κανένα δέν ήθελε νά μιλήση. 
Έ πιστρέφων μ ιά  φορά άπό τόν κάμπο, άπ άν-  
τησε τυχαίω ς στά δρόμο τή Μάρθα, ή οποία 
άναζητοΰσα τήν άγελάδα της πού δέν είχε έλθη 
στά σταΰλο. Σ τήν πρώτη στιγμή έκτύπησε ή 
καρδιά τού Ά νδρέα άπό χαρά, μόλις όμως 
συνήλθε, τόν έκυρίευσε λύπη μεγαλείτερη άπο 
τή χαρά πού είχε αίσθανθή πρωτήτερα. Αρκετό

διάστημα έπήγαιναν καί οί δύο χωρίς νά μ ιλή
σουν ούτε λέξι. Εις τήν κεφαλή τού Άνδρέα  
έστρηφογύριζε μιά βασανιστική σκέψις, άλλά δέν 
άπεφάσιζε νά  τής μιλήση πρώτος.

—  Μάρθα, τή ς είπε έπί τέλους πολύ ταρα
γμένα, είν’ άλήθεια αυτά  πού λένε στό χωριό ; 
Α ί ; άλήθεια είνε ;

—  ’Α λήθεια είνε, σ ιγά -σ ιγά  είπεν ή Μάρθα.
— Α λή θε ια  ; ! ΚΓ ά μ ’ έγώ ; . . . είπεν ό 

Ανδρέας μέ πιασμένη φωνή.
—  Έ γώ  δέ . . . έγώ δέ φτα ίγω , — έδικαιολο- 

γήθη ή Μάρθα, — ό πατέρας μου . . . Ε νά ντ ια  
στό θέλημα τού πατέρα του δέν πρέπει νά πη
γα ίνη κανείς . . .

— Δέ φτα ις . . . Ό  πατέρας σου . . . είπε, 
σάν νά τά  έλεγε μέσα του ό Ά νδρέας. Μήπως 
έμένα μπορούσε ό πατέρας μου νά μέ άναγκάση  
νά σ ’ άφήσω ; . . .

—  Σύ είσαι άνδρας, Ά νδρέα, κ ’ έγώ είμαι 
κορίτσι, έγώ δέ ’μπορώ . . .

Έ πή γαν κάμποσο δρόμο άκόμη χωρίς νά 
μιλούν.

—  Ά ,  έκόντεψα νά τό ξεχάσω, είπε έξαφνα  
ή Μάρθα, μέ περιμένει ό πατέρας μου στή Λυκό- 
τρυπα, έσυμφωνήσαμε ν ’ άνταμω θοΰμ ’ έκεί. — 
Κ α ί β ιαστικά  βιαστικά άποχαιρέτησε τόν Άνδρέα  
καί σχεδόν τρεχάτη έτράβηξε ίσ ια  πρός τή  χαρά
δρα, πού τήν έλεγαν Λυκότρυπα.

Πολλή ώρα ό Άνδρέας παρατηρούσε τή  
Μάρθα πού έφευγε καί σιγά σιγά έσβύνετο άπό 
τά  μ ά τια  του ή λευκή μορφή της. Τέλος έχάθη 
όλότελα μέσ’ στό λ ιβάδ ι, κοντά εις τούς πρόπο- 
δας τού λόφου. Κ α ί ό Άνδρέας εξακολουθούσε 
νά παρατηρή πάντοτε μέ καρφωμένα τ ά  μ άτια  
πρός τά μέρος της. Τυραννική, άνυπόφορη θ λ ϊ-  
ψις τού έσφιγγε τήν καρδιά.

Ή το  πλέον άργά. Τά ελαφρό άεράκι πού έφυ- 
σούσε άπό τήν άνατολή έφερε τόν Ά νδρέα εις 
τόν εαυτό του. “Εκαμε μιά χειρονομία ά π ελπ ι-  
στική καί μέ σκυμμένη κεφαλή έτράβηξε σιγά  
σιγά κατά  τό σπ ίτι. Π λησιάζοντας άνοιξε σιγά 
σιγά τήν πορτίτσα κ ’ έμπήκε στήν αυλή. Στο 
σπ ίτι δέν είχαν κοιμηθή άκόμη- άπό τήν καλύβα  
άκούοντο ομιλίες. Ό  Άνδρέας δεν ήθελε νά συ- 
ναντήση κανένα καί έτράβηξε ίσ ια  στή χορτα
ποθήκη, όταν έξαφνα άνοίγει μέ κρότο ή θύρα 
καί βγαίνη ά π ’ έκεί ά πατέρας του.

— Πού ήσουνα, βρε κακούργο; ! έφώναί;ε 
μέ θυμό τοΰ Ά νδρέα ό Βοροδάτης ερχόμενος 
κοντά του.

Ό  Άνδρε'ας δέν ώμιλούσε.
—  Πού ήσουνά ; Ά ,  ούτε άπόκρισι θέλεις νά 

μοΰ δώσης ; Στάσου, έγώ νά σού λύσω τή 
γλώσσά σου, χαμένο κεφάλι ! “Οχι, έσύ θαρρείς 
πώς έγώ δέν έχω μ ά τ ια . . . “Οχι, άπά καιρό 
έγώ βλέπω τές πανουργίες σου. . . Νά γυρίζης
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χωρίς άδεια, ποιος ζέρε: ποϋ, ιός τά  μεσάνυ
χ τα  ! Στάσου, έγώ θά σέ μάθω. . . έγώ να σοϋ 
δείξω, μέ ποιές συναναστρέφεσαι έφώναξε 6 Βο
ροδάτης έξω φρενών άπό τό θυμό του, Αρπάζον
τας τό γυιό του άπό τό λαιμό καί σύροντάς τον 
στήν αποθήκη.

Ό  Άνδρέας στήν άρχή υποτάχθηκε, άλλα  
ύστερα άπό τα  τελευτα ία  λόγια έτραβήχθηκε έξα
φνα μέ δύναμι άπό τά  πατρικά χέρια κ ' έστάθη 
παρατηρώντας (οργισμένα τόν πατέρα του.

—  Πως ; ν' άπαλλαχθής γυρεύεις, καταρα
μένη ψυχή ; Έ γώ  θά σέ διορθώσω.

Ό  Βοροδάτης όλότελα εξω φρενών πλέον ώρ- 
μησε κατά  τοϋ γυιοϋ του.

Ά λ λ ά  ό Άνδρέας άπομάκρυνε μέ δύναμι τά  
χέρια του.

Ό  Βοροδάτης τ ά  έχασε. ΙΙοτέ, έως τώρα, 
δεν είχεν (δει άπό τά γυιό του τέτοια αυθάδεια.

— Πώς, κα τά  του πατέρα σου σηκώνεις χέρι 1 
είπε πνιγμένος άπό τά θυμό ό Βοροδάτης. Νά 
φύγης άπό τά  μ ά τια  μου, δέ θέλω π ιά , δέ μου 
χρειάζεται τέτοιος γυιός. . .

Τόν συνώδευσεν έ’ως τήν έξώθυρα τής αΰλής, 
τήν άνοιξε καί έσπρωξε τόν Ά νδρέα εξω εις τό 
δρόμο.

— Ό ξω  ! Πήγαινε άπό έκεΐ ποϋ ήρθες, νά 
έ-χης τήν κατάρα μου, πα ιδ ί άνυπάκουο, νά μήν 
πατήσης τό κατώφλι μου. . . —  Έ κλεισε μέ 
δύναμι τή  θύρα έβαλε άπό μέσα τό σύρτη 
κ' έπήγε στην άποθήκη,όπου έκοιματο συνήθως, 
όταν ήτο ζέστη. Έ κεί άναψε τό φανάρι καί άρ
χισε κάτι νά μαστορεύη, άλλά δέν είμποροϋσε νά 
κάμη τίποτε. Ά φ ή κε τή  δουλειά, έσβυσε τό 
φανάρι κ' έπλάγιασε νά κοιμηθή.

Δυό ώρες ήταν πλαγιασμένος ό Βοροδάτης 
μέ κλεισμένα μ ά τια , γυρίζοντας άπό πλευρό σέ 
πλευρό- ό ύπνος δέν τόν έπαιρνε. Τέλος, άφοΰ 
έχασε κάθε ελπίδα νά κοιμηθή, άνοιξε τά  μ άτια  
του κ' έπεσε άνάσκελα. Ό  θυμός σιγά σιγά τοϋ 
είχε περάση και ο! συλλογισμοί του έπήραν τώρα 
ήσυχώτερο δρόμο. Ό  Ά νδρέας δέν τοϋ έβγαινε 
άπό τά κεφάλι- τώρα ό Βοροδάτης τόν έλυπείτο.

— Ποϋ νά είνε τώρα, έσκέπτετο, ίσως στέκε
τ α ι πίσω άπό τή  φράχτη, α ϊ, άς σταθή, δέν 
πειράζει, θάχη περισσότερο φόβο. . . Δέν έρχε
τα ι νά ζητήση συχώρεσι, θά φοβαται ίσως. . . . 
Έ γώ  όμως άδικα τόν έδιωξα, δέν έκαμα καλά, 
τό πολύ πολύ έπρεπε νά τοϋ κάμω μ ιά  έπίπληξι 
καλή καλή κ ’ έφθανε- επιασα νά τόν διώξω  
κ' έγώ π άλι. Τ ί ελεεινό χαρακτήρα ποϋ τόν 
έχω ! . . . Μέ παίρνει ό θυμός καί δέν ξέρω τ ί 
κάνω. Θαρθη νά ζητήση συχώρεσι— θά τόνε συ-

ωρέσω. τ ί  νά γείνη, θά τοϋ δώσω μερικές συμ- 
ουλές κ' έτελείωσε. Κ ι’ αυτός όμως π ά λ ι, ό 

άνόητος, νά τολμήαη νά σηκώση χέρι έναντίο 
μου ! Κ α ί ποιάς τοϋ τά  'μαθε ; Ό  Βοροδάτης

έπεσε μέ τό πλάγ ι. —  Κ αί όμως δέν έρχεται, 
φαίνεται πώς έπαραφοβήθηκε. . . Βρέ, κ ’ έγώ 
έχω κλείση τήν π ό ρ τα ,—  ένθυμήθηκε έξαφνα. 
— να ι, να ί, βέβαια τήν έκλεισα καί δέ μπορεί 
νά μπή μέσα, κάπου έκεί κοντά στή φράκτη θά 
στέκεται. Πώς νά κάμω τώρα ; . . . Νά πάω  
νά τοϋ άνοίξω, ά , οχι, δέ γ ίνετα ι- θά μέ ίδή 
καί μπορεί νά ύποθέση πώς τοϋ κάνω π λ ά τ ε ς ----

Μή γνωρίζων τ ί  ν' άποφασίση ό Βοροδάτης 
έστρηφογύριζε μέ άνυπομονησία άπό τό ένα 
πλευρά στό άλλο.Τέλος έσηκώθη,έπήγε σ ιγά -σ ιγά  
έως τήν θύρα τής αΰλής, τήν άνοιξε καί μέ τήν 
ίδ ια προφύλαξι έγύρισε πίσω στήν άποθήκη.

Τώρα αίσθάνθηκε κάποιαν άνακούφισι στήν 
καρδία του. Έ στρηφογύρισε άκόμη λίγο ό Βορο
δάτης καί έπί τέλους άπεκοιμήθηκε.

(Έ π ετα ι συνέχεια). ,

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΟΙ Ο Φ Θ Α Λ Μ Ο Ι  Τ Ο Υ  ΠΑ Ι Δ Ι Ο Υ

‘II όρασις είνε τό μέγιστον τώ ν άγαθών, ώς 
άδιακόπως πάντες έπαναλαμβάνουσι. Πρε’πει λοι
πόν νά προσέχωμεν π αντί σθένει όπως μή στερηθή 
αύτοΰ τό παιδίον.

Ή  συνηθεστάτη τώ ν νεογνών άσθένεια τώ ν  
οφθαλμών είνε ή πυώδης όρθαλμία- δύνατα: νά 
γείνη πρόξενος τελείας τυφλώσεως. Α ί σ τα τ ι
στικά! βεβαιοΰσι τοϋτο.

Έ ν τ φ  οφθαλμιατρείο) τών ΓΙαρισίων, ό ια 
τρός Τρουσσώ εΰρεν ότι έπί έζακασίων είκοσι 
επτά  τυφλών έκατόν κα ί εις, ήτοι κα τ' αναλο
γ ίαν δεκαέξ τοϊς έκατόν ετυφλώθησαν συνεπεία 
πυώδους οφθαλμίας.

Ό  M a g n u s  έπί δισχιλίωνπεντακοσίων είκοσι 
όκτώ περιπτώσεων τυφλώσεως έξετασθεισών παρ' 
αύτοΰ, εΰρεν αναλογίαν δέκα έπί τοϊς έκατόν 
όφειλομένων εις τήν αυτήν α ιτ ία ν . Γενικώς δυνά- 
μεθα νά είπωμεν ότι οί πλείστοι τών λεγομένων 
έκ γενετής τυφλών είνε άτυχή θύμ ατα  τής  
οφθαλμίας.

Τήν ασθένειαν ταύτη ν δυνάμεθα κάλλιστα  νά 
άποφύγωμεν. Γινώσκομεν καί τό μικρόβιόν της 
καί τήν προέλευσιν αύτοϋ.

"Ωστε έχομεν όπλα όπως άντιπαραταχθώμεν 
εναντίον του.

Ό  άγών υπήρξε πάντοτε νικηφόρος καί ή 
προφυλαχτική υγιεινή παρέσχεν ήμ ίν σημαντικάς 
περί τοϋτο έκδουλεύσεις.

“Αλλοτε ή αναλογία τής οφθαλμίας άνήρχετο 
εις 1 0 ,  1 2  καί 15  περιπτώσεις έπί 10 0  παιδιών. 
Μετά δέ τήν εφαρμογήν τώ ν αντισηπτικών μεθό
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δων κατέπεσαν εις 2 , εις 1 , εις Ο,δ καί εις 
0 ,1  τοϊς °/ο·

Ό  αριθμός τώ ν τυφλώ ν έν Ευρώπη ανέρχεται 
εις τριακοσίας ώς έγγιστα χιλιάδας.

Εΐπομεν ανωτέρω ότι ή αναλογία τώ ν έξ 
οφθαλμίας προερχομένων τυφλώσεων ανέρχεται 
εις 10  °/0. "Ωστε κ α τ ’ ακολουθίαν, εχομεν τρ ιά
κοντα χ ιλιάδας τυφλώ ν, οίτινες θά ήδύναντο, 
νά βλέπωσιν, έάν ήθελον ληφθή περί αυτών 
προφυλαχτικά μέτρα.

«
Ά λ λ ά  τ ί  είνε ή οφθαλμία ; Κ α ί πώς προσ

βάλλει τό παιδίον ;
Κ ατά  τήν τρ ίτην ημέραν άπό τής γεννήσεως, 

ένίοτε τήν τετάρτην ή καί τήν πέμπτην, π αρα-  
τηρείτα ι συνήθως ελαφρά ρόδινη εξόγκωσις τοϋ 
ενός τώ ν οφθαλμών τοϋ νεογνοΰ. Ακολούθως τό 
αϋτά άναφαίνετα ι καί είς τόν έτερον οφθαλμόν.

Τά κράσπεδα τώ ν βλεφάρων προσλαμβάνουσι 
ζωηρόν έρυθρόν χρωματισμόν. Α ΰτη  είνε ή εναρ- 
ξις τής οφθαλμίας.

Δ ιαστείλατε τά  βλέφαρα, διότι τότε άκόμη 
είνε ευχερές τό τοιοΰτον. Θά ίδητε δέ έκκρινο- 
μένας σταγόνας τινάς ϋγροΰ διαυγούς χρώματος 
κιτρινωπού βαθέος. Έ άν δοκιμάσητε ν ’ άνατρέ- 
ψητε τό βλέφαρον, θά ί'δητε ότι ό έπιπεφυκώς 
ΰμήν είνε όπωσοϋν έξωδηκώς. Είς τό βάθος τοϋ 
κανθοϋ διακρίνονται ίνές τινες κιτρινωπά! έκ 
βλέννης καί πύου.

Τά έλαφρά τα ϋ τα  φαινόμενα είνε ή άρχή 
τής άσθενείας.

Τά παιδίον μ ε τ ’ ολίγον άδυνατεί ν '  άνοιξη 
τούς οφθαλμούς- ό ύμήν καθ ίστατα ι ρικνός καί 
έξωγκωμένος- ή διαστολή τών βλεφάρων άπο- 
βαίνει λ ίαν δυσχερής, έξέρχεται δ’ έξ αύτών έν 
άφθονία ύγρόν κ α τ ’ άρχάς μεν όρροπυώδες, είτα  
έντελώς πυώδες.

Ή  άσθένεια τότε εύρίσκεται έν τή  άκμή τη ς - 
πρέπει λοιπόν νά έφαρμοσθή θεραπεία ριζική καί 
τοϋτο όσον τό δυνατόν έγκαιρότερον.

Πολλάκις οί ένδιαφερόμενοι δέν σπεύδουσι. Α ί 
τροφοί ή α ί μητέρες έξ άμαθείας δέν συμμερί
ζονται πολλάκις τήν άπαισιοδοξίαν τοϋ ιατροϋ. 
Νομίζουσιν ότι πρόκειται περί κρυολογήματος ή 
ότι έγένετο χρήσιςπολύ ψυχροΰ ύδατος πρόςπλύ- 
σιν τώ ν οφθαλμών τοϋ νηπίου, πολλάκις δέ 
βραδύνουσι _νά συμβουλευθώσι τόν ιατρόν.

Κ ατά  τήν διάρκειαν τα ύτη ν τοϋ δισταγμοΰ 
καί τής βραδύτητας ή νόσος μεταδίδεται είς 
τούς βαθείς υμένας. Ό  μέγας δ ’ έκ τής οφθαλ
μίας κίνδυνος προέρχεται άκριβώς έκ τώ ν το ιού- 
τω ν περιπλοκών.

«

Είπον ότι τά αίτιον τής οφθαλμίας είνε μικρό- 
βιον. Τό μικροβιον τοϋτο ενδεχόμενον νά εύρί- 
σκηται έν καταστάσει πυώδει κατά  τήν στιγμήν

τοϋ τοκετού."Ωστε τό πρώτον θεραπευτικόν μέσον 
συνίστατα ι είς τήν πλήρη άντισηψίαν τώ ν οργά
ν ω ν  επ ιτυγχάνετα ι δέ α ΰτη  δι’άφθόνων πλύσεων 
μ ε τ ’ ουσιών μικροβιοκτόνων ,οίον βορικοϋ οξέος, 
οινοπνεύματος κλπ.

Ευθύς μετά τήν γέννησιν πρέπει νά πλυθή  
καλώς τό πρόσωπον τοϋ παιδίου δ ι ’ ύδατος 
περιέχοντος διάλυσιν βορικοϋ όξέος

Δ ιά τοϋ αύτοϋ ϋγροΰ πρέπει νά πλυθή ό περί 
τούς οφθαλμούς, τά  βλέφαρα καί τάς βλεφαρί
δας χώρος. Τοιουτοτρόπως άπελαύνονται μηχα
νικώς οί μικροργανισμοί. Πρέπει δέ νά πλυθώσι 
καί οί προσπεφυκότες υμένες διά μ ίγματος ά ντ ι-  
σηπτικοΰ.

Έ πιστήμονές τινες μεταχειρίζονται διάλυσιν 
νιτρικού άργύρου, άνά μίαν σταγόνα δΓ έκάτερον 
τώ ν οφθαλμών. "Ετεροι μεταχειρίζονται κιτρικόν 
όξύ έν διαλύσει ή όπόν λεμονιού. Κ αί τό τετρ ιμ -  
μένον ίωδοφόρμιον είσαγόμενον μεταξύ τώ ν βλε
φάρων είνε ώσαύτως ώφέλιμον.

Ή θεραπεία διαφέρει άναλόγως πρός τάς δο
ξασίας καί τάς περιστάσεις. Ό θεν τινές δέν 
προβαίνουσιν είς καυτηριάσεις καί επιδέσμους 
είμή οσάκις έχουσι λόγους νά θεωρώσι τήν οφθαλ
μ ίαν ώς άναπόφευκτον.

*
ΤΙ οφθαλμία είνε κολλητική. Δ ύνατα ι άρα 

νά μεταδοθή άπό ενός βρέφους είς έτερον, ή νά 
μεταφερθή διά δακτύλων ρυπαρών έγγισάντων 
τά μιασματικόν πύον. Ωστε πρέπει ν ’ άποφεύ- 
γητε ή έπαφή τώ ν πανιών καί τών σπόγγων. Έν 
γένει δέ καλόν είνε νά περιορισθή όσον τά δυνα
τόν περισσότερον ή χρήσις τοϋ σπόγγου διά τήν 
καθαριότητα τοϋ παιδίου καί τής μητρός. ΙΙρο- 
τιμοτέρα είνε ή χρήσις ύδροφίλου βάμβακος, 
άπορριπτομένου εύθύς μετά τήν άντισηψ ίαν.

Ή  μεταξύ παιδιών συγχρώτισις παράγει 
ενίοτε μικράς επιδημίας. Ο ύδ 'α ύτα ! α ί μητε’ρες 
είνε άσφαλείς άπό τοϋ μιάσματος. "Οθεν καλόν 
είνε μετά τόν καθαρισμόν τώ ν οφθαλμών τοϋ 
παιδίου νά μή έγγίζωσι διά τώ ν χειρών τους 
ίδικούς τω ν οφθαλμούς.

Έ ν βραχυλογία ή πυώδης οφθαλμία, άσθένεια 
τόσον εύκόλως μεταδιδομένη, άποφεύγεται εύκό- 
λως διά τής υγιεινής κα ί τής άντισηψίας.

— X —

Σ Η  Μ Ε Ι Ω Μ  ΑΤ Α
Αί  π ρ ό ο δ ο ι τή ς  χ ε ιρ α ψ ετ ΐιιίεω ς .

Α ί Ά γνλ ίο ες  τής υψηλής κοινωνίας κάμνουν 
προόδους καταπληκτικός είς το -τάδιον τή ; χειρα- 
ρετήσεως. Συρμός τής εποχής είναι άπό τίνος νά 
γυμνάζωνται εις τήν σκοποβολήν. Ί'πάρχου-ι δέ 
σύλλογοι κυριών πρός εξάσκησιν είς τά όπλα.
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«Τ ί Θά γείνωμεν μέ τάς άνδρογυναίκάς μας' 
εγραφε πρό τινων ήμερων φύλλον τ ι τού αγγλι
κού άστεως μετ' ανησυχίας βλέπον τον πολλαπλα
σιασμόν τών σωματείων τούτων. ΙΙοία δύναμις Οά 
κατορθώση νά τάς έπαναφερη εις τά άδρά έργα 
τής εστίας των, από τά οποία ήρχισαν άπελπι- 
ατικώς ν άπομακρύνωνται; —  Ηή φοδεϊσΟε, άπήν- 
ττ,σεν άλλη έφημερίς. Ί ’ό κακόν έχει τό φάρμακον 
έν αυτή τή υπερβολή τον. Θά κατανοηΟή πολύ τα
χέως τό γελοίον τής τάσεως καί Θά έ'λΟη φυσικώς 
ό αντιπερισπασμός».

* 1 1 λ εκ τρ τκ ό ς  ιίιό η ι>ό ό ο ο η ο <>

'II Βουλή των Λόροων ένέν.ρινε τήν κατασκευήν 
ηλεκτρικοί σιδηροδρόμου μεταξύ Λιδερπούλης καί 
Μάντζεστερ. II άπόστασις έχουσα μήκος 52 χ ι
λιομέτρων, Οά διανυεται εις χρονικόν διάστημα 
18 — 20  λεπτών, ούτως ώστε νά αναπτύσσεται 
καθ' ώραν ταχύτης 160 χιλιομέτρων. ΛΓ επιτυ
χούς συνδυασμού τής ηλεκτρικής τροχοπέδης ή 
ολοταχώς φεύγουσα άμαξα Θά δύναται νά σταματά 
εις χρονικόν διάστημα 37  δευτερολέπτων, ήτοι έξ 
άποστάσεως 950  περίπου μέτρων. Τό πρός κίνησιν 
ηλεκτρικόν ρεύμα Οά προμηθεύεται ή άμαξα έκ 
τού εν Βάρριγκτων εργοστασίου ηλεκτρισμού, κει
μένου ε'.ς τό μέσον σχεδόν τής οδού. Ί 1  αμαξα Οά 
περιέχη άναπαυτικάς θέσεις διά 60  —  90  άτομα' 
άπολυομένης όθεν τής άμάξης άναλόγως των απαι
τήσεων τής συγκοινωνίας κατά χρονικά διαστή
ματα 5  μέχρι 15 λεπτών, Οά είναι δυνατόν νά 
μεταδιέάζωνται καθ’ εκάστην 18 ,000  άνθρωποι, 
αριθμός δυνάμενος βραδύτερο» νά αϋξηΟή σημαν- 
τικώς. II άμαξα (καθόσον άμαξαι καί ούχί αμαξο
στοιχία1. θά κυκλοοορώσι) φθάνει εις τήν μεγαλει- 
τέραν της ταχύτητα αφού διατρέξη τό τρίτον 
χιλιόμετρου άπό τού σταθμού τής άναχωρήσεώς 
της. 11 όλη άπόστασις Οά διατρέχεται άνευ σταθ
μού. 11 κατασκευή τής γραμμής άρχεται λίαν 
προσεχώς, άκριϊώς 2' εκεί όπου άλλοτε έ'θετεν εις 
κίνησιν ό ϋτέφενσων τήν πρωτην σιδηροδρομικήν 
αμαξοστοιχίαν Θά ύπάρχη εντός ολίγου ό ταχύτα
τος ηλεκτρικός σιδηρόδρομος.

Φ ο β ερ ό ν  ν α ν ά γ ε ο ν .

Τό ατμόπλοιου « Ισλανδία» συγκρουσΟεν προς 
όγκον πάγου έναυάγησεν εσχάτως εις τά παράλια 
τής Βορείου 'Αμερικής.

Οί επιίάται, 125 τον αριθμόν, έκ σιμών το κατά 
τήν ώραν τής συγκρούσεως. Μόλις κατεοιδάοΟησαν 
εις τήν Θάλασσαν αί σωστικαί λέμόοι καί πανικός 
κατέλαβε τούς επί τού πλοίου. Οί άνδρες κατεπά- 
τουν τάς γυναίκας καί τά παιδία, όπως καταλά- 
6ωσι Θέσιν εις τάς λέμδσυς. Ε ίς μάλιστα ήρπασε 
μέγαν πελεκυν καί ήπείλει νά φονεύση πάντα, οστις 
Θά έτόλμα νά είσέλΟη εις τήν ύπερπληρωΘείσαν 
λέμβον, είς ήν εύρίσκετο. Οταν τέλος αί σωστι
κά1. λέμβοι άπεμακρύνΘησαν, οί ύπολειφΘέντες έπι- 
όάται ήρξαντο βάλλοντες σπαρακτικά; κραυγάς. 
Ά λ λ  έν μέσι» των σκηνών τούτων ή δίψα τού 
χρυσού έξώΟει πολλούς είς αιματοχυσίαν. Πολλοί 
χρυσοΟήραι επανερχόμενοι εξ Αλάσκας κατάφορ
τοι εκ χρυσού έΘραυσαν τα χρηματοκιβώτια, ένθα

έφυλάσσετο χρυσή κόνις άξίας 75 ,000  λιρών, 
άλλοι μεν όπως σώσωσι τήν ιδιοκτησίαν, άλλοι δε 
όποις κλέψωσιν. Αιματηροί συνήφΟησαν αγώνες 
προς διεκδίκησιν ολίγων τινών ούγγιών χρυσού καί 
έσφάγησαν γυναίκες καί παιδία. Ά λ λ ο ι έπήδων 
παράφοροι μετα βαρέος φορτίου χρυσού είς τήν 
Θάλασσαν νομίζοντες ότι Θά σωθώσιν, ένω άλλοι 
απέρριπτον τούς χρυσοφόρους σάκκους. Τό πλοίον 
έβυΟίσΘη μετά χρυσού άξίας 3 5 ,0 0 0  λιρών. Ί1  
σκηνή ήτο φρικώδης. ’Τπό πυκνόν σκότος, εντός 
παγερού ύδατος δεκάδες ανθρωπίνων υπάρξεων 
έπάλαιον προς τόν Θάνατον. 'Ηρωισμόν μέγαν έπέ- 
δειςεν ό πλοίαρχος, όστις, ίδών ότι ή λέμβος είς 
ήν εύρίσκετο, έκινδύνευε νά βυΟισΘή, έπήϊησεν είς 
τήν Θάλασσαν καί έΟυσίασε τήν ζωήν του χάριν τών 
άλλων. Πολλοί έκ τών επιβατών άπέΟανον έκ τού 
ψύχους καί τής έξαν-λήσεως. Καθ' ήν στιγμήν τό 
πλοίον κατεουΘίζετο, ό άτμολέβης έξερράγη, ούτω 
δ| εφονεύθησαν πολλοί τών επιβατών άγωνιζόμενοι 
πρός τά κύματα. Ό  αριθμός τών πνιγέντων ανέρ
χεται εις 65.

Τ ό  ώ ο ο ύ .ό γ ιο ν  ι ο ί 1 κ ο ί ’ ρ έ ω ς .

Ο κουρεύς τού αύτοκράτορος Γουλιελμου δεν 
κατωρΟωνε ποτέ νά πηγαίνη ακριβώς είς τό λεπτόν 
συμφώνως μέ τήν αύτοκρατορικήν παραγγελίαν.
Ο αύτοκράτωρ τού έχάρισε χρυσούν ώρολόγιον, 

άλλ' ό κουρεύς έξηκολούΘει νά μή είνε ακριβής. 
Ό  Γουλιέλμος δεν ήξευρε πλέον πώς νά μεταχει- 
ρισΟή τόν κουρέα του. Ό  κουρεύς συνεβαινε πάν
τοτε κατά μοιραίαν σύμπτωσιν νά πηγαίνη δύο ή 
τρία λεπτά πρωτήτερα ή αργότερα. Μίαν ήμέραν 
ό Γουλιέλμος τού λ έ γ ε ι:

—  Έ χεις ακόμη τό ρολόγι πού σοΰ έ'δωκα ;
—  Μάλιστα, Μεγαλειότατε- βρίστε το.
—  Καλά. Αύτό όμως δέν αξίζει πλέον. 11άρε 

ενα άλλο.
Μετά τάς λέξεις ταύτα; ό αύτοκράτωρ τού 

προοέφερεν εν νικέλινον ώρολβγιον τών 5 μάρκων 
καί ε-ήρεν όπίσω -ό χρυσούν.

—  Πιθανόν αύτό τό ρολόγι νά πηγαίνη καλή- 
τερα, λέγει ό αύτοκράτωρ πρός τόν κουρέα του.

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

Λ ιά  τ ί ιν  Λ ϊ'σ ιν ία ν .

Λιά τήν άύπνίαν ή γαλλική « Εφημερίς τής 
ϋγιείας» συνιστα τά εξής:

1) Καλήν καί καθαράν κλίνην.
2) Εύάρεστον ένασχόλησιν καί επαρκή κόπωσιν.
3) Καθαρόν αέρα καί μετρίαν Θερμοκρασίαν του 

δωματίου.
-'ι) Καμμίαν φροντίδα.
5) Κενόν στόμαχον.
6) Ησυχον συνείδησιν.
7) Αποφυγήν παντός διεγερτικού καί ναρκω

τικού.
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