
Ε τ ο ς  Ε ' —1 9 0 2 -μη Α ρ . 1 6  -μη 1 5  Α υ γ ο υ ς τ ο τ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩ ΓΗ
Α Μ ΕΛΗΘ Ε ΙΣΑ  Π Η Γ Η

Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Π Λ Ο Υ Τ Ο Υ

Β  ■

’Ανέπτυξα έν προηγούμενο» άρθρω όποια ού- 
ναται να άποβή ή σημασία τής κτηνοτροφίας έν 
Έλλάδι καί άνέφερα παραδείγματα, έν οί; προέ- 
χε1. τό καταπληκτικόν παράδειγμα τή; Δανία; 
περί τή; οικονομικής άνορθώσεω; καί τού όλβου 
τών αγροτικών πληθυσμών εκ τής ποσοτικής καί 
ποιοτικής άναπτύξεω; τής κτηνοτροφίας.

Άλλ ’ εξέθεσα μεταξύ τών άλλων έπιπρο 
σθούντων εις άνάπτυξιν τής κτηνοτροφία; αιτίων 
δύο μεγάλα; τή: κτηνοτροφίας πληγάς, ρί όποΐαι 
αποτελούν σύναμα καί ηθικόν στίγμα τού πλεί- 
στου δυστυχώ: τού αγροτικού κόσμου τής ήμε- 
τέρας πατρίδος, ώ; άποδεικνύουν αί εϊδικαί πράο 
καταστολήν αύτών καί επανειλημμένα', προσπά- 
Οειαι τή; ποινικής νομιθεσίας καί ή εγκληματική 
στατιστική.

Είναι δέ αί πληγαί αύται ή άνροζημϊα καί ή 
ζωοκλοπή.

Δυστυχώ; οί νόμοι τή; πολιτεία; καί τή; δι
καιοσύνη; αί προσπάθεια-, άπεδείχθησαν ανίσχυροι 
πρό; καταστολήν αύτών. Μιγαλειτέραν έν τού
τοι; αναντιρρήτω; ούναμ'.ν, πρό; καταπολέμησιν 
καί έκρίζωσιν αύτών έχει τό σχολεϊον του χω
ρίου.—  Ό  σύγχρονος διδάσκαλο: εκ τού πλούτου 
τής μορφώσεώ; του καί του άρτιου αυτού κα
ταρτισμού έχει επαρκέστατα εφόδια πρός κατα- 
νόησιν, οτι ή ήθική έν τώ σχολείο» διδασκαλία 
προσαρμόζεται πρός τό περιβάλλον καί πολεμεϊ 
τό έλάττωμα,τό όποιον έκασταχού επικρατεί καί 
παρασκευάζει τάς ψυχάς τών μικρών μαθητών 
του πρό: τήν εγκληματικήν ανοσίαν,πρός τήν απο
στροφήν εκείνων τών παρεκτροπών, τών όποιων 
τό παράοειγμα θά συναντήσουν άνά πάν βήμα 
μεταξύ τών μεγαλειτέρων συγχωρίων των, ίσως 
δέ δυστυχώς καί έν τή οικογένεια των αυτή.

Ό  διδάσκαλο: τού χωρίου εί; πλεϊστα τής 
‘Ελλάδος μέρη είναι αδύνατον νά μή αίοθανθή 
τήν ανάγκην, δπω; έμπνεύση τήν αποστροφήν 
προς τά δύο ταΰτα αδικήματα, τήν άγροζημΐαν 
καί τήν ζωοκλοπή'.

Ήμεϊς—  οσον καί αν ύποτιθϊί πεζή ή μέθοδος 
αύτη καί ίσω; χυδαία, — ήθέλομεν προσπαθήοη 
νά έμπνεύσωμεν τήν άντιπάθ-ιιαν πρός τά αδική
ματα ταύτα ανεξαρτήτως τού ασυμβιβάστου αυ
τών πρό; τά παραγγέλματα τή; θρησκείας, τή;

ήθική;, τής τιμιότητο·,, καί άπό τής άπόψεως 
τού συμφέροντος.

Ήθέλομεν προσπαθήση διά τής διδασκαλίας νά 
πείσωμεν τόν μικρόν μαθητήν τού χωρικού σχο
λείου, ό όποιος πρό τής έφηβότητος ετι θά όοη- 
γήση εις τήν νομήν τούς βούς, τάς όαμάλεις, τά 
πρόβατα τής οικογένειας, ίσω: πολλάκις καί ξένα 
τοιαύτα, ώς μισθωτής, δτι, έιώ ό ποιμήν διά τής 
νομής τών κτηνών εί; άλλότρια καί ώ; επί τό πολύ 
καλλιεργημένα κτήματα έπιδιώκει κέρδος, ένψ 
κέρδος έπίση; έπιδιώκει ό ζωοκλέπτης, άμφότε- 
ραι αί πράξεις αύται αποβαίνουν πάντοτε ύλικώς 
καί χρημαπκώ; επιζήμιοι εις τούς έργάτα; αύτών 
ανεξαρτήτως τού ήθικοϋ αυτών στιγματισμού.

Ί Ι  άπόδειξις τούτου θά είναι πολύ ευχερής εις 
τόν διδάσκαλον, όταν παρακολούθηση καί άνα- 
λύση εις τούς μαθητά; αύτού τά αδικήματα ταύτα 
καθ ’ ολας αύτών τάς ασφαλείς ακολουθίας.

Έν πρώτοι; γενική ζημία διά τού; κτηνοτρό- 
φου;, ζημία άπτή καί ψηλαφητή είναι -ή έξης. 
Ώς έκ τής μεγάλης δ.αδόσεως τών άγροζημιών 
έκ μέρους τών κτηνοτροφών, έ'νεκεν τών όποιων 
τά καλλιεργούμενα κτήματα είναι έκθετα εις πά
σαν καταστριφήν, ήναγκάσθη ή πολιτεία νά πε- 
ριορίση ούσ.ωδώ; τήν κτηνοτροφίαν,άπαγορεύουσα 
ταύτην πολλαχοϋ εις εκείνους, οί όποιοι οέν έχουν 
μεγάλα; εκτάσεις, διακοσίων π. χ. στρεμμ,άτων 
κτήματα.—  Πας τι; δύναταί νά έννοήση οποία 
προσγίνεται ούτως εί; τήν κοινωνίαν και εις αυ
τούς τούς ίδιους ζημία, ζημία, τής όποιας αύτοί 
οί ίδιοι είναι παραίτιοι. Δ.ότι προστατεύων ού
τως αύτούς ό νόμος ώ; καλλιεργητά; τή; γή; 
τούς ζημιώνει ώς κτηνοτρόφους.Πλεϊστα δέ μικρά 
κτήματα, εις τά όποια,ή νομή μικρού αριθμού κτη
νών θά άπέβαινε τά μάλιστα προοοοοφόρος, ενώ 
δεν ένασχολούνται διαρκώς γεωργικώ;, μένουν 
άχρηστα καί διά τήν κτηνοτροφίαν, διότι, αν έπε- 
τρεπε τήν εν αύτοϊ: νομ.ήν κτη· ών ό νόμος, Οά 
ήτο απειλή καταστροφής διά τού; αγρούς, διά 
τά; αμπέλους, διά τά ελαιοπερίβολα του γεί- 
τονος.

Εί; άλλα Κράτη, αληθώς πολιτισμένα, τοι- 
αϋτοι απαγορεύσεις, διά τών οποίων καταδικά
ζονται εις αδράνειαν τόσαι εκτάσεις χρήσιμοι διά 
τήν κτηνοτροφίαν, θά προεκάλουν τόν γέλωτα. 
Διότι δέν θά ήδύναντο \ά εννοήσουν τήν ανάγκην 
τοιούτων απαγορεύσεων οιότι εις τήν συνείδη- 
σιν τών χωρικών αύτών τό νά είσαγάγη τις τά 
κτήνη του εις τού: ¿σπαρμένου: αγρούς ή τάς αμ
πέλους τού άλλου είναι τό αύτό ώ: έάν τού 
έκλεπτε τά χρήματά του ή τό ώρολόγιόν του.
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Διά τούτο ουοεμ-.α σπιθαμή γης μένει άχρησιμο- 
ποίητος διά τήν κτηνοτροφίαν, όταν αργή άπό 
τής καλλιεργε-.ας. Ε'.ς τα σκανοιναυϊκά μάλιστα 
κράτη ούόέ καν προλαμβάνουν οί ποινικοί νόμοι 
διατάξεις περί αγροζημιών, διά τό άγνωστον τού 
εγκλήματος τούτου. Τά εκτεθειμένα, τά αφύ
λακτα πράγματα παρά τοΐς λαοί; εκείνοι; είτε 
κινητά ειτε ακίνητα περιβάλλει θερμότερον ό σε
βασμός και ή ίερότη; τη; άλλοτρίας ιδιοκτησίας 
Δυναται τις οέ νά αναρτήση από δένδρου είς 
τό ερημικώτερον μέρες καί έγκαταλίπη αφύλα
κτον το οπλον του, τά ένδύματά του ή νά πρόσ
θεση το ζψόν του, χωρίς οΰδένα απολύτως νά 
διατρέςη κίνδυνον κλοπής, δσοι δήποτε καί άν 
διέλθουν έκεϊθεν.

Δύτη είναι παρ' ήμϊν ή γενική έκ τών άγρο- 
ζημιών βλάβη, πλήττουσα ώς έγκληματούντας 
και μή τοιούτους, πλήττουσα αύτήν τήν κτηνο
τροφίαν εν τώ συνόλω αυτής, καί επομένως αύ
τήν τήν εθνικήν οικονομίαν.

Αλλά και άτομικώς διά τούς διαπράττοντας 
τάς αγροζημίας είναι ανυπολόγιστος ή Ιξ αυτών 
βλάβη.

Ανεξαρτήτως τού βαρυτάτου ηθικού χαρα- 
κτήρος τής πράςεως, δστις δυστυχώς λανθάνει 
τον χωρικόν, πράςεως αγρίως σκληρά:, διότι εκ
τός τού οτι ή άμέσος ωφέλεια ή έκ τής νομής 
τών ζώων εις καλλιεργημένα; εκτάσεις ή φυτεία; 
αντιστοιχεί πρός πεντηκονταπλασίαν ίσως ζη
μίαν τ.ύ καλλιεργήσαντος τήν γήν, ή ευτελής 
αύτη ωφελεια είναι δλως φανταστική καί ανύ
παρκτος, και ώς προς τον ούτως άδικούντα.

Ι'.ν πρώτοι; πολλοί ές αύτών, ό’ντες καί καλ
λιεργητή τής γής,τά αντίποινα καταβάλλουν διά 
τας υπό άλλων κτηνοτροφών γενομένα; είς τούς 
ίδιους αύτών αγρούς ζημίας. Άλλ* ανεξαρτήτως 
τούτου, αι πιέσεις τών αγροφυλάκων, αί ημεραρ
γία*· διά τήν μετάβασιν είς τό πταισματοδικειον, 
τά πρόστιμα, τά δικαστικά έξοδα, αί ¡αποζημι
ώσεις τών μαρτύρων, όλα ταύτα τά επιζήμια 
αποτελέσματα, αν θελήσουν νά τά άναγάγουν 
είς χρήματα οί ούτως άδικούντες τούς άλλου; 
Οά πεισθούν οτι παν ότι εφαγον τά κτήνη αύτών 
οια φθορά; άλλοτριων αγρών ήγοράσθησαν ύπ’ 
αύτών οσον ούδεμία ποτέ βοσκή ακριβά.

Δεινότερον αδίκημα καί πολύ πλέον γόνιμον 
εις συνέπειας καταστρεπτικά; είναι τό αδίκημα 
τής ζωοκλοπής. Παρ’ δλον 0ε τό λυπηρόν τής 
τοιαυτη; ομολογίας δεν δυνάμεθα νά άποκρύψω- 
μεν ότι ή ζωοκλοπή μαστίζει τούς χωρικούς τής 
ήμετέρας χώρας πληθυσμούς. ΜαρτυροΟν άλλω; 
δυστυχώ; τούτο οί διάφοροι νόμοι, δι ’ ών ό νομο
θε τη; άπεχωρισε τό έγκλημα τής ζωοκλοπής από 
τής γενική; κατηγορίας τού αδικήματος τή; κλο
πής, τό υπήγαγενεις τήν δικαιοδοσίαν τών πλημ
μελειοδικείων άνεξαρτήτως τής αξίας τού κλα-

πέντος, επέβαλε £έ προσθέτω; είς τάς ποινάς 
τής φυλακίσεω; χρηματικήν ποινήν Γσην πρός 
τό πενταπλάσιον τής αξίας τού κλαπέντος καί 
τήν πάσης ποινής άτιμωτικωτέραν διά πάντα πο
λίτην, τήν τή; αποστερήσεω; τών πολιτικών δι
καιωμάτων .

Αλλ.α και η στατιστική τών εγκλημάτων 
παρουσιάζει τά αδικήματα τής ζωοκλοπής πολ- 
λαπλασίω; πολυαριθμότερα παντός άλλου αδική
ματος, όπερ άλλως τε άποδεικνύεται καί έκ τού 
απελπιστικού γεγονότος, ότι τά πλείστα τών 
πλημμελειοδικείων τού Κράτους, συνήθη καί κυ
ρίαν εργασίαν εχουσι τήν έκδίκασιν τών ζωοκλο
πών.

Έν τώ άδικήματι τούτω ύπόκειται ένεκα τής 
συνήθειας καί ούτως είπεΐν τή; παραόόσεω; 
στρέβλωσις ό)ω; ειδική του ήθικοϋ χαρακτήρος 
τού ζωοκλόπου. Γπάρχουν δυστυχώ; δήμοι ολό
κληροι, εις τούς όποιους οί ούδέποτε καταδικα- 
σθεντες επι ζωοκλοπή αποτελούν τήν μειονότητα. 
Αν δε ψυχολογήση τις έπί τού καθόλου χαρα- 

κτήρος τών επιρρεπών είς τήν ειδικήν ταύτην εγ
κληματικήν έξαχρείωσιν, θα εύρη σχεδόν όλους 
τούτου;, οί όποιοι ελαφρά συνειδήσει ή μάλλον 
απολύτως ασυνειοήτω; κλέπτου·/ αίγας καί πρό
βατα και χονδρά ζιρα έςαν.σταμένους μετά φρίκης 
προ τής ιοέας τού νά άφαιρέσουν καί έν μόνον οε- 
κάλεπτον έκ τής άλλης περιουσίας τού πλου
σίου.—  Έγνώρισα ε'ν τινι νήσω τών Κυκλάδων 

j δύο δήμου;, είς ού; σπανίζει πάν οίονδήποτε άλλο 
αδίκημα, άφθονε! όμως έπί τοσούτονή ζωοκλοπή, 
ωστε συγχρόνως διετελουν ΰπό φυλάκισιν ένεκα 
τού εγκλήματος τούτου έν ταϊς φυλακαϊς Σύρου 
ογοοηκοντά συο πρόσωπα. Εις τούς δήμου; τού
του; θεωρείται παρά τών πλείστων αγροτών ποι
μένων ατοπον τό νά φάγουν έκ τών ιδίων αύτών 
προβάτων ή ζωοκλοπή έκει δεν γίνεται πρός 
μεταπώλησιν τών κλοπιμαίων, άλλά πρός άμέ- 
σον χρήσιν τού κρέατος, σφαζομένων εύθύ; τών 
κλοπιμαίων.

_ ’Ανεξαρτήτως δέ του παραδείγματος τούτου 
ή ζωοκλοπή έχει πολλαχού εισέλ,θ:1. είς τάς έξεις 
τών ποιμενικών πληθυσμών κατά τοιοϋτον βα
θμόν,ωστε εχει άπολύτω; άμβλυνθή ή συνείδησις 
και τού αμαρτήματος καί τή; αδικίας έν τή τοι- 
αυτη κατά τή: περιουσίας τού πλησίον έπιβουλν. 
Πολλάκις δέ δυστυχώ; νέοι άγρόται τά πρώτα 
βήματα έν τω έγκλήματι τούτω βαδίζουν ΰπό 
τήν ηγεσίαν τού πατρός.

Διά τούτο τον δημοδιδάσκαλον βαρύνει ή 
σπουδαιοτάτη αποστολή τού ενοφθαλμισμού τής 

I Αποστροφής πρός τήν ζωοκλοπήν ε;ς τάς καρδία;
τών νεαρών μαθητών του. Καί είναι δυσχερής ή 

I αποστολή αυτη, οιότ: θά έχη άντιδρώντα κατά 
τώ/ αγώνων του τήν πιράδοσιν, τήν κατ' οίκον 

| ανατροφήν, τό παράδειγμα, ούδαμώς δέ αρωγόν
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σνεδόν πανταχού τόν ιερέα τού χωρίου, ό όποιος 
κατά κανόνα ούτε πνευματικό»; ούτε ηθικώς οια- 
φέρει τών συγχωρίων του.

Άλλ ' έχει τουλάχιστον αφθονα τα οπλα προς 
καταπολέμησήν τής εγκληματικής τούτης < νόσο ».

Έν πρώτοι; τήν παρατήρησιν,οτι οια το αμοι- 
δαϊον τών ζωοκλοπών,διά τό τελεΐσθαι 'νύτας έκ 
μέρους πάντων κατά πάντων ούδεμία ειςουοενα 
απομένει ωφέλεια* οτι μόνος καρπό; τής ζωοκλο
πής είναι ζημία-, παντοειδείς ανυπολόγιστο-.· οτι 
καθ' όν χρόνον ό ζωοκλόπος καλείται εις την 
έδραν τού δικαστηρίου, δπως δώση ευθυνας, ή 
περιουσία αυτού μένει έκθετος καί  ̂αφύλακτος 
απέναντι τών έπιβουλών τών άλλων οτι τον συν - 
τρίβουν αί ποιναί, ή φυλάκισις, τά ε;οοα, και ή 
τρομερά χρηματική ποινή τού πενταπλασίου τή; 
αξίας τού' κλαπέντος* ότι έπί Ιτη βαρύνει αυ
τόν ή ατιμωτική ποινή τή; αποστερήσεω; των 
πολιτικών αύτοϋ δικαίων ότι συχνότατα κατά 
τήν όιάπραξιν τών ζωοκλοπών επέρχονται συμ- 
πλοκαί μετά τών άμυνομίνων ύπέρ τ*ης ιδιοκτη
σίας αύτών καί εγκλήματα βαρύτατα άπεργαζό- 
μενα τήν έξόντωσιν οικογενειών* ότι έπί τελου; 
ή ζωοκλοπή είναι πολλάκις ή μήτηρ τήί φυγο- 
όικίας* ό Σε φυγόδικος μοιραιω; άποοαινε·̂  τής 
κοινωνίας ό προγεγραμμένος, επιρρεπής δε εις άλλα 
έγκλήματα, τά όποια πάντω; θέλουν φερει αυ
τόν είς καταστροφήν.

E m M A N O V H A  Σ. Λ ν Κ Ο Υ Δ Β Ϊ

------

Η Α Γ Π Γ Η

Κ Α ΤΑ  ΤΟΝ  ΛΕΟ Ν ΤΑ  Τ Ο Λ Σ Τ Ο Η

[Έκ τοϋ Γερμανικοί]

ΙΙερί τού ζητήματος τής άγωγής έσκέφθην 
ούκ ολίγον. Ί'πάρχουσι ζητήματα, π ψ  των 
οποίων καταλήγει τις είς αμφιβόλους λυσε-.ς, και 
ζητήαατα πάλιν, τών όποιων τά πορίσματα εινε 
τελειωτικώς έγκυρα, είς τά οποία ̂  ουοεν να 
μεταβάλη, ούδέν νά πρόσθεση τ'.ς δυναται. Γα 
πορίσματα, είς τά όποια έγώ κατέλη,α εν τιμ 
ζητήματι περί τής αγωγής, είνε τά άκόλουία.

Ή  αγωγή είνε πολύπλοκο·/ και δυσκολον 
πράγμα έφ’ όσον θέλομεν νά πα-.δαγωγώμεν τα 
τέκνα μας χωρίς νά παιδαγωγήσωμεν ήμας αυ
τούς. ’Αφού όμω; κατανοξσωαεν ότι τους άλ
λου; μόνον οι’ ημών αύτών νά π»ιοαγω*| ησω- 
μεν δυνάμεθα, αίρεται έκ τού μέσου το ζήτημα 
περί παιδαγωγήσεω; καί μένε*, τό ζήρ^ζ !ΑΙρνίν 
περί τού βίου, πώς δηλαδή ήμ=ϊί 5'· ·0’·0'· οφ»ιλο- 
μεν νά ζώμεν. Ούδεμίαν ένέργειαν τής παιδαγω- 
γήσεως γνωρίζω μή περιέχουσαν εν έαυτή τήν

1 αύτοπαιδαγώγησιν. Κατά ποιον τρόπον Οελομεν 
παιδαγωγήση τά τέκνα μας άναφορικώς τη; τρο
φή;, τού ύπνου καί τής διανοητικής άναπτύξεως·, 
Κατά τόν αύτόν τρόπον, καθ’ δν ακριβώς̂  διαι- 
τώμεθα καί ημείς αυτοί. Ά ν  ό ^ "ή ρ  θ ^ή* 
τηρ μετρίως τρώγουσι, κοιμώνται, άνευ πολυτε
λείας καί έπιόείξεως, αλλά κοσμίως ένδυονται,αν 
είνε φιλόπονοι καί φιλομαθείς, τό αυτό θά πράτ- 
τωσι καί τά τέκνα των.

Τό έπ'έμοί δύο κανόνας άγωγής θά έδιδον* Ιον 
διηνεκώ; \ά έργάζηταί τις πρός τήν ίδιαν αυτού 
τελειοποίησιν 2ον νά μή άποκρύπτη τις τίποτε 
έκ τού ίδιου βίου άπό τά τέκνα του.Εινε καλλι- 
τερον τά τέκνανά γνωρίζωσι τα ελαττώματα τών 
γονέων παρά νά αισθάνονται, ότι οι γονείς των 
διάγουσι διπρόσωπον βίον. “Ολαι οι δυσχέρεια-, 
τή; άγωγής πηγάζουσ-.ν έκ τούτου, ότι οι γονείς 
ό/ι μόνον δεν έπανορθούσι τά έλαττώματά των, 
άλλ’ ούοέ όμολογοΰσ-.ν αύτά, ένψ τά τών τέκνων 
των αύστηρώς βλέπουν. Έν τούτο) έγκειται 
όλη ή δυσχέρεια καί όλος ό άγων προς τα τέκνα. 
Τά παιδία ηθικώς είνε πολύ μάλλον άνεπτυγμένα 
τών πρεσβυτέρων* χωρίς νά τό έκοηλώσι, χωρίς 
μάλιστα νά έχω τι συνείδησ-.ν τού πράγματος, 
βλέπουσιν όχι μόνον τά άλλα ελαττώματα, αλ
λά καί τό χε'ίριστον ελάττωμα τών γονέων των, 
τήν ύπόκρισιν, καί άποβάλλουσι πάντα σεβασμόν 
πρός αυτούς καί πάσαν προσοχήν προς τάς συμ-
βουλάς αύτών. ^

Ή  ύπόκρισις τών γονέων έν̂  τή αγωγή εινε 
τό κο-.νότατον παρά πάσι φα-.νόμενον.̂  Τά ευαί
σθητα παιδία άμέσω; παρατηρούσιν αύτήν. άπο- 
στρέφουσι τό πρόσωπόν των άπό τους̂ γονεΐς̂  και 
τρέπονται τήν οδόν τής διαφθοράς. Η  αλήθεια 
είνε ό πρώτος θεμελιώδης όρος πάσης πνευματι
κής άναπτύξεως καί διά τούτο ό πρώτος ορος της 
άγωγής. Άλλά διά νά ήμπορώμεν νά δεικνύω- 
μεν είς τά παιδία δλην τήν άλήθειαν τού βίου 
ημών, έφείλομεν νά ρυθμίσωμεν αύτον ορθω; η 
τουλάχιστον κατά τό ένόν ολιγώτερον πλημμε
λή. Διά τούτο ή πα-.δαγώγησις τών άλύ ωνπεριε- 
χεται έν τή αύτοπαιδαγωγήσει, ήτις ιιατα συνέ
πειαν είνε τό πάν.  ̂ ^

*Π άγωγή είνε ή έπίδρασ-ς είς τάς καροιας 
εκείνων, τούς όποιου; παιδαγωγούμεν. Δυναται 
οέ νά έπ-.δράση τις μόνον διά τού ΰπνωτισμού,^οια 
τού μεταδοτικού παραδείγματος. Τό παιοίον 
βλέπει ότι έγώ οργίζομαι, ότι είμαι δούλος τών 
αισθήσεων, ότι ούδέν πράττω χάριν τών άλλων, 
άλλά μόνον φιλήδονος είμαι, ύπερήφα.ος και μα
ταιόδοξος, ότι κακολογώ τούς ανθρώπους, οτι
είμαι υποκριτή; καί κίβδηλος κτλ   η τό παι-
δίον βλέπει έν έμοί μετριοφροσύνην, έπιμέλειαν, 
αυτοθυσίαν, έγκράτειαν, φιλαλήθειαν .̂.. δέχεται 
λοιπόν τήν έκ τούτων ή έκείνων των πράξεων 
έπίδρασιν,έκατοντάκις ίσχυροτέραν τών εύγλωτ-
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τοτάτων καί σοφωτάτων διδασκαλιών. Όλη 
κατά συνέπειαν ή αγωγή ή τά 0,999 τής αγω
γής άνάγοντα’. εις τό παράδειγμα καί τήν αύτο- 
τελειοποίησιν. Ούτως ό άνθρωπος έν τή άγωγή 
των παιδιών έκ των έξω επανάγεται εις τό ση- 
μεΐον εκείνο, εις δ έσωθεν καί άφ ’ εαυτού ώρ- 
μάτο. Εκείνο, τό όποιον έξ άρχής οι’ ημάς τούς 
ίδιους έπιδιώκομεν χωρίς νά γνωρίζωμεν τον 
άληθή λόγον, επιβάλλεται ήδη εις ημάς έν τφ 
συμφέροντι τών τε'κνων μ.ας.

Συνήθως από τήν αγωγήν άπαιτούσι πολλά 
καί ολίγα. Είναι αδύνατον νά άπαιττ, τις άπό 
τούς παιδαγωγουμένους ίνα έχμανθάνωσι τούτο ή 
εκείνο, ίνα μορφωθώσι, είναι έξ ίσου αδύνατον, 
δσον καί τό νά γείνωσι χρηστοήθεις. Δύνανται 
ίσως τό πολύ πολύ οί πρεσβύτεροι νά μένωσιν άθψοι 
καί ανεύθυνοι τής διαφθοράς των παιδιών, έπιδρών· 
τες έπ’ αυτών οι όλου τού βίου των καί δίδον - 
τες τό καλόν παράδειγμα. Φρονώ δτι όχι μόνον 
δύσκολον, άλλ’ άδύνατον είναι νά δώση τις κα
λήν αγωγήν εις τά παιδία, όταν ό ίδιος είνιι άνά- 
γωγος καί κακοήθης. Ή  άγωγή τώι παιδίων είναι 
ή αύτοτελειοποίησις, εις τήν όποιαν ούδείς άλλος 
συντελεί περισσότερον αυτών τών παιδίων. Καθ’ 
δν τρόπον είναι γελοϊον, όταν άνθρωποι, οίτινες 
καπνίζουσι,πίνουσι, τρώγουσι πολύ,οίτινεςδέν έρ- 
γάζονταικαί τήν νύκτα μεταβάλλουσιν είςήμε'ραν, 
άπαιτώσιν άπό τον ιατρόν νά έπανορθώση τήν υ
γείαν των, κατά τάναύτόν τρόπον γελοία είνε καί 
ή απαίτησις τών ανθρώπων,οίτινες Οέλουσινά γ·.ω- 
ρίζωσι, διά ποιας αγωγής δύνανται νά καταστή- 
σωσι τά τέκνα των χρηστοήθη,έ\φ αυτοί οί ίδιοι 
είνε ανήθικοι. Όλη ή παιδαγώγησις έγκειται 
εις τήν έπ! μάλλον καί μάλλον άναγνώρίσιν τών 
ιδίων ελαττωμάτων καί τήν απ’ αύτών άπαλλα- 
γήν ημών τών ιδίων.

Άμφότερα τά ζητήματα, τό ζήτημα περί τής 
αγωγής καί τό περί τής σχέσεω; ημών πράς τούς 
όμοιους μας, ανάγονται εις τό έν μόνον ζήτημα, 
ποια δηλαδή πρέπει νά είνε ή σχέσις ημών πρός 
τούς άλλους ανθρώπους, αν επιτρέπεται νά κατε- 
χωμεν ιδιοκτησίαν,άν έχομεν τό δικαίωμα νά δι- 
αιρώμεν τούς ανθρώπους εις αγαθούς καί κακούς. 
“Αν τό ζήτημα τούτο έλύθη καί ό βίος τού πατρός 
έρρυθμίσθη συμφώνω; πρός τήν λύσιν τούτου τού 
ζητήματος,τότε έν τφ βίω τούτφ τού πατρός πε- 
ριεχεται δλη ή άγωγή τών τε'κνων του. Αί γνώ
σεις διά τά παιδία είνε έπουσιώδες μόνον πράγμα. 
Ά ν  τό παιδίον εχη ίδυφυίαν πρός τι, έξάπαντος 
θά έκμάθη αυτό. ‘Η δέ καλούμενη κοινώς παί- 
όευσις είνε έπί πλέον τού ήμίσεος απατηλόν τι 
καί έπιβλαβές καί όσφ μάλλον τής τοιαύτης(έν 
τοϊς καθ ’ ημάς πανεπιστημίοις έναποτυπουμένη;) 
παιόεύσεως μ,ένει τις μακράν, τόσφ καλλίτερον 
οιά τά παιδία. Όλον τό ζήτημα έγκειται πάν
τοτε έν τούτω μόνον, πώς δηλαδή ό πατήρ τό

| ζήτημα τού πρακτικού βίου δι ’ εαυτόν λύει.
Έκαστος ά.Ορωπος ύφίσταται έπί τφ σκοπψ 

μόνον, όπως άναδείξτρ τήν ατομικότητα αυτού. ’Η 
καθ' ημάς παιδαγωγία εξαλείφει ούτήν.

Σήμερον έγένετο λόγος περί μαθητού, δστις 
διά τάς κακάς κλίσεις του άπεβλήθη τής σχολής, 
οτι πρέπει νά εισαχθή εις σωφρονιστικόν τι ίδρυ
μα. Είνε τό ίδιον, ώς άν άνθρωπός τις διαιτώμε- 
νος άιθυγιει· ώ: καταφεύγει εις τήν ιατρικήν συν
δρομήν έν νοσηλευτηρίω χωρίς νά σκεφθή, δτι τό 
νόσημά του είνε ευεργετικός δάκτυλος, δεικνύων 
αύτώ, δτι ό βίος του είνε κακός καί πρέπει νά 
μεταβάλλη αυτόν.

Τό αύτό συμβαίνει καί προκειμένου περί τών 
κοινωνικών ζητημάτων. Παν νοσούν μέλος τής 
κοινωνίας υπενθυμίζει ήμας, δτι ό όλος βίος τής 
κοινωνίας είνε πλημμελής καί χρή,ζει μεταβολής. 
Ά λ λ ’ ήμεϊς νομίζομεν, δτι δι’ έκαστον νοσούν 
μέλος τής κοινωνίας πρέπει νά ύπάρχη καί έν 
ίδρυμα, δπως μάς άπαλλάξη τούτου τού μέλους 
ή σωφρονίση αύτό.

Ούδέν έμποδίζει τήν πρόοδον τής άνθρωπότη- 
τος τόσον πολύ, δσον αύτή ή έσφαλμένη πεποί- 
θησις. Όσιο μάλλον νοσεί ή κοινωνία, τόσω προ- 
χειρότερα είνε τά ιδρύματα πρός θεραπείαν τών 
συμπτωμάτων καί τόσον όλιγωτέρα φροντίς κα
ταβάλλεται περί μεταβολής τού δλου βίου.

Είνε φρικτόν νά βλέπη τις, τί πράττουσι με 
τά τέκνα των οί πλούσιοι. Όταν ό άνθρωπος είνε 
νέος, ασύνετος κα! δούλος τών παθών, είσάγε- 
ται εις βίον διαφθοράς καί έθίζεται εις αύτόν τόν 
βίον. Όταν δέ κατόπιν εύρεθή χειροπόδαρα δεμέ
νος, δύστε νά μή δύνατοι πλέον ν’ άποζή, εί μή 
διά ξένης μόνον έργασίας, τότε διανοίγονται οί 
οφθαλμοί του, ίνα άποβή ή μάρτυς ή λυμεών.

Τά παιδία εχουσι καί αύτήν τήν αρετήν, δτι 
ούοέν εχουσι νά πράξωσι καί σκέπτονται μόνον 
πώς νά καλοπεράσουν τήν ημέραν. Ά λ λ ’ ημείς 
τί πράττομεν ; Σπεύοιμεν νά τά συνηθίσωμεν εις 
έργασίαν τινά, δπως άντί τής αίωνίας έργασίας 
ένώπιον τού Θεού καί τής συνειδήσεως Ιχωσιν 
άνά χείρας συνθηματικήν τών ανθρώπων έργασί
αν. Αν έςηρτάτο άπό εμέ νά προτιμήσω έν άπό 
τά δύο, νά συνοικίσω δηλαδή τήν οικουμένην μέ 
άγιους άνευ παιδίων, ή μέ τούς σημερινούς αν
θρώπους, άλλ’ έπί τώ δρω διηνεκούς εισαγωγής 
νέου πάντοτε γεύματος ακμαίων παιδίων, ήθελον 
προτιμήση τό τελευταίον.

Διδάσκαλός τις μοί διηγείτο, δτι εις έκ τών 
μαθητών διόλου δέν έπέδιδεν είς τά μαθήματα, 
διότι δέν ήδύνατο νά έκφράση δια λέξεων τόν τύ
πον μαθηματικού προβλήματος. Τφ είπον δτι ή 

ι άπαίτησις τού ν' άποδίδη ό μαθητής τόν μαθημα
τικόν τύπον καί προφορικώς είνε άπαίτησις άπο- 
στηθίσεως μηχανικής· ό μαθητής ¿νόησε τό πρό
βλημα, άλλά δέν ευρίσκει λέξεις πρός έκφρασιν.
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Ό  διδάσκαλος συνεφώνησεν, άλλά παρετήρησε'
«καί ήμ-.ΐ; el διδάσκαλοι είμεθα υποχρεωμένοι να 
συνηθίζωμεν τούς μαθητάς κ α ι  είς την αποστηθι- 
«ν τών τύπων». Ά ν  μοί ελεγον οτι η οιοακτικη 
αυτη μέθοδος ήτο έν χρήσει πρό μια: χιλιετηρι- 
£βς έν Ίαπωνίφ, θά έδυσκολευόμην νά το πι- 
στεύσω- καί δμως τοϋτο συμβαίνει παρ ̂  ημιν οια 
τών προσφάτων τού πανεπιστημίου δυνάμεων.

Ό  λόγος είνε έν τών φυσικότατων, των κοι- 
νοτάτων κα! εύκολωτάτων μέσων τής τών ίδιων 
επικοινωνίας. Δυστυχώ; τό μέσον τού το  εινε και 
άπατηλότατον κα! διά τούτο ήτο και θ*_εινε πάν
τοτε τό τελεσφορώτατον έν τή αγωγή κα! αρι- 
στον μέσον,τό ζωντανόν προσωπικόν παράοειγμα 
τού παιδαγωγού. Τά παράδειγμα καί ο ατομικός 
βίος περιέχουσι καί τά λέγε'.ν. Το παραοειγμα 
διδάσκει τό ζην καί τό λέγειν. Ά λ λ ’ ό λογος 
δέν περιέχει κα! τό παράδειγμα.

Ποός έπίτευξιν καλής αγωγής οέον να ζη τι; 
ό ίδιος όρθώς πρό τών ομμάτων έκείνων ους θελει 
νά παιδαγώγηση. Διά τούτο καί έν τφ ζητήματι . 
πεο! τών αφροδισίων οφείλει τις νά εινε κατα το 
δυνατόν άγνός καί ειλικρινής. Ά ν  νομίζη τις τα 
α φ ρο δ ίσ ια  αμάρτημα και διάγει καί αυτός εν αγνο- 
τητι, τότε δύναται καί είς τά παιδία νά κηρυττη 
τήν αγνότητα· άλλ’ άν τις έπιοιώκη μέν αγνό
τητα, άλλά δέν τά κατορθώνη, δέν πρέπει να το 
άποκρύπτη κα! άπό τά παιδία. Αν ομως ζη τις 
ασελγώς κα! δέν δύναται ουδέ θέλει άλλως να 
ζή, τότε κατ’ ανάγκην θά τό άποκρύπτη απο τα 
παιδία κα! ούδένα περ! αύτού λόγον θ̂ά χαμνη. 
Τούτο δέ αληθώς κα! γίνεται. Κα! αύτο εινε το
yείριστον κακόν.

*11 άγωγή είνε τό αποτέλεσμα του βίου. Κοι
νώς νομίζεται δτι οί άνθρωποι ώρισμένης τίνος 
γενεάς γνωρϊζουσιν, όποιοι έν γένει δέον να̂ εινε 
οί άνθρωποι κα! διά τούτο επ! τή βάσει του νο- 
μιζομίνου τούτου προορισμού κα! παρασκευα,ου-
σιν αύτούς. ,

Ουδέν τούτου σφαλερώτερον. Έν πρωτοις οεν 
γνωρϊζουσιν οί άνθρωποι, οποίοι οέον νά εινε οι , 
άνθρωποι· τό πολύ πολύ Ιχουσιν ιδανικόν τι προ; | 
δ τείνουσιν. “Επειτα αύτο! οί παιδαγωγοί ουοε- 
ποτε είνε έν τή ίοίφ αυτών άγωγή τελείως άρ
τιοι, αλλά διηνεκώς έπ! τά πρόσω κινούνται και 
τελειοποιούνται έφ’ δσον ζώσιν. ^

Όλη ή άγωγή ανάγεται πάντοτε εις τούτο 
τό σημεΐον, τό νά διάγη τις ό ίδιος ορθόν̂ βιον τ. 
έ. τό νά αύτοτελειοποιήται. Μόνον κατ αυτόν 
τόν τρόπον άμοιβαίως έπ’ άλλήλων επενεργουσιν 
οί άνθρωποι κα! άλληλοπαιδαγωγοΰνται. ^

Ί Ι  μόνη άγωγή είνε κα! θά είνε ή αλήθεια 
κα! ή ειλικρίνεια απέναντι τών παιοιων.

Π α ρ ί * 5 α σ ι ς  τ υ ϋ  ¡ « τ α φ ρ α ο τ ο ΰ .

Ώ ; γνωστόν, έν τή «περ! παίοων αγωγής»

πραγματεία αύτού ό Πλούταρχος δέν παρεΐδε τήν 
σημασίαν κα! δύναμίν του παραοειγματος. Και 
παροδικώ: μέν Ινθα συνιστά είς τούς γονείς με- 
γϊστην έπιμέλειαν περ! τήν έκλογήν των παιοα- 
γωγών κα! διδασκάλων, χαρακτηρίζων το ζήτημα 
ώ; «τό πάντων μέγιστον κα! κυριώτατον» λεγε·.· 
«διδασκάλους γάρ ζητητέον τοϊς τέκνοις, οι και 
τοϊς βίοις είσίν αδιάβλητοι χεάτοΐς τρόποι; ανε
πίληπτοι κα! ταΐς έμπειρίαις άριστοι».

Τήν δέ τών γονέων πρός παραδειγματικήν αυ- 
τοτελειοποίησιν οι’ ¿λίγων μέν άλλα περιεκτι- 
κωτάτων ώς κατακλείδα έν τφ έπιλόγφ επι™· 
ξας, θεωρεί, ώς πάς τις εύκόλως εννοεί, ώς τον 
θεμελιωδέστατον κα! έκ τών ών ουκ ανευ ορον 
τής παιδαγωγήσεως. Ά ς  μο! έπιτρέψωσιν ο· ανα- 
γνώσται τής «Εθνικής αγωγής» να παραθέσω, 
άν κα! γνωστόν είς πάντας, όλον τό χωρ-ν &ν
τφ ποωτοτύπφ.

«ΐϊρό πάντων γάρ δει τούς πατέρας τφ μηοεν
άμαρτάνειν άλλάπάνθ* ά δεΐ πράττειν εναργές
αύτούς παράδειγμα τοϊς τέκνοις παρέχειν, _ ινα 
πρός τόν τούτων βίον ώσπερ κάτοπτρον απο- 
βλέποντες άποτρέπωνται τών αισχρών έργων και 
λόγων, ώς οίτινες τοϊς άααρτάνουσιν υιοϊς επι- 
τιμώντες τοϊς αύτοϊς άμαρτήμασι περιπιπτουσιν, 
έπ! τφ έκείνων όνόματι λανθάνουσιν «υτων κα
τήγοροι γιγνόμενο’.' τό δ" όλον φαυλω: ζώντες 
ούοέ τοϊς δούλοις παρρησίαν άγουσιν έπιτιμαν, 
μή τι γε τοϊς υίοϊς. Χωρίς δέ τούτο« γένοιντ 
αν αύτοϊς τών άδικημάτων σύμβουλοι και οιοασκα- 
λοι. Ότου γάρ γέροντες είσιν άναίσχυντοι, εν 
ταύθα ανάγκη κα! νέους άναιδεστάτους είναι. Πει- 
ρατέον ούν είς τόν τών νέων σωφρονισμόν, πανθ 
όσα προσήκεν έπιτηοεύειν, ζηλώσαντας Ευρυοι- 
κην, ήτι; Ίλλυρίς ούσ* κα! τρισβάρβαρος, ομως 
ίπ’- τή μαθήσει τών τέκνων δψέ τής ηλικίας ηφα- 
"γο παιδείας. Ίκανώ; δ’ αύτής τήν φιλοτεκνιαν 
σημαίνει τούπίγραμμα, δπερ άνέθηκε Μουσαις

Ευρυδίκη Ίεοαπαλιήτις τόνδ' άνέθηκε 
Μούσαις εύ’ιστον ψυχή έλουσα ποθον 
νοάααατα γάρ υ,νηαεία λόγων μ-ητηρ γεγονυια 
παίοων ήβώντων έςεπόνησε μαθειν.

Επιτρέπεται ίσως νά άμφιβάλλη τις, αν ή πα- 
οατεθεϊσα περικοπή μεθ’ δλην αύτή; τήν βραχύ
τητα υπολείπεται κατά τι τών περ! τού «υτου ζη
τήματος σκέψεων τού Τολστόη και αν εν γενει 
αετά παρέλευσιν είκοσιν ώς έγγιστα αιώνων ο 
έπ! τών ημερών ήμών παγκόσμιον χαιρων φηιεην 
κόμχς συγγραφεύς ύπερτερεϊ του Χαιρωνέως φι
λοσόφου ώ; παιδαγωγός, η αν πληοεστερον τι 
?κείνου κα! θετικώτερον προσφέρει, ει μη 
σει μερικών τινων άληθειών καινοτομίας εν τοις 
ούσιωδεστάτοις τού δλου ζητήματος αρνητικω- 
τάτης φύσεως. Ή  παιδαγωγία Ιποικοοομηθεισα 
ίπ! τών έκπαλαι ύπό τών άρχαίων Ελλήνων φιλο- 

1 σοφηθέντων άντιμετωπίζει τά γεγονότα ω: εχουσι
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μϊ τάς έλλείψεις τή; κοινωνίας, των γονέων καί 
αυτών άκόμη των παιδαγωγών καί διδασκάλω/ 
καί έν γένει μέ τό πλεόνασμα τής έπιπολαζού 
σης κακίας. Ουδόλως παραγνωρίζει τήν δύναμιν 
του ζώντος παραδείγματος, πρό; τελειοποίησιν 
του όποιου ακριβώς καί δέν παύει άγωνιζομένη 
δι' δλων των δυνατών μέσων. Άλλα μέχοις δτου 
άνατείλτ) ή ημέρα τής πραγματοποιήσει»; τής 
καθ' δλα τελειότατος τών ζωντανών παραδει
γμάτων πρές σωφρονισμόν τής παιδαγωγουμένης 
νεολαίας, ούδέν διαθέτει πρός παιδαγώγησιν αυ
τής μέσονάποτελεσματικώτερον άλλο, ή τον λό
γον καί τήν δι’ αύτού παίδευσιν, εις τά οποία ό 
Λέων Τολστόη άρνεΐται τά 0,999 τής παιδαγω- 
γήσεως' άλλ ’ εις αυτά τουλάχιστον απεικονίζε
ται καί θά άπεικονίζηται πάντοτε τό τέλειον, 
ένψ ζήτημα είνε άν ποτε καί πότε ή άνθρωπό- 
της θέλει άνέλθη εις έμπρακτον βίον καθ’ δλα 
τέλειον. Καθ’ δν τρόπον καί αί άλλαι έπιστήμαι 
δλαι καί αύταί ακόμη αί φυσικαί υλικών δυνά
μεων κατανάλωσιν απαιτούσα1. έργασίαι τών αν
θρώπων καί ή παιδαγωγία μή αποτελούσα μονα
δικήν εςαίρεσιν άρύεται, συμπληροΐ καί κατεργά
ζεται τό τέλειον εκ τε τού παρελθόντος καί έκ 
τού παρόντος καί πολλάκις, ίδια, προκειμένου 
περί ήθικών καί φιλοσοφικών ζητνμάτων, καί 
έκ του έν τψ μέλλοντι έπιδιωκομένου ιδανικού, έ· 
άλλαις λέξεσιν έκ του καθολικού. Τούτο δέ τό 
καθολικόν άποτυποϋται μόνο / έν τψ λόγω καί τή 
δι’ αυτού παιδεία καί φιλοσοφία, ήτις αμόνηβ 
κατά τόν Πλούταρχον «τών τής ψυχής άρρωστη- 
μάτων καί παθών φάρμακόν έστι». Τί πρός τό 
ζήτημα, άν ό Τολστόη, ένώ άφ’ ενός θεωρεί τόν 
λόγον ώς τό φυσικώτατον, τό κοινότατου καί εύ- 
κολώτατον μέσον τής τών ιδεών έπικσινωνίος, 
καταγγέλλει έπειτα αυτόν καί ώς άπατηλότατον; 
α Ο μεν γάρ λόγος» πολύ φιλοσοφώτερον παρα
τηρεί ο έκ Χαιρωνείας φιλόσοφος «τροφή δια- 
νοίας έστί, τούτον δ' ακάθαρτον ή πονηριά ποιεί 
τών ανθρούπων». Ή  πονηριά τών ανθρώπων καί 
άλλα πράγματα άριστα άλλως διαστρέφουσα 
ποιεί κάκιστα καί βλαβερώτατα. "Δν έχητε 
πονηρούς ανθρώπους, ακάθαρτος βεβαίως θά είνε 
καί ό ές αυτών λόγος, άλλά πολύ άκαθαρτότε- 
ρον καί οηλητηριωδέστερον καί τό παράδειγμα 
αυτών. Ούδέν υπολείπεται κατά φυσικόν λόγον 
τότε άλλο, ή νά κλεισθώμεν ερμητικώς έν τή 
μεμολυσμένη τού παρόντος με τά ζωντανά παρα
δείγματα ατμόσφαιρα καί νά αύτοκτονήσωμεν ές 
απαισιοδοξίας κατά τόν κόμητα Λέοντα Τολστόη 
μή θέλοντες νά άφήσωμεν νά εϊσέλθη φώς καί 
αήρ έξωθεν.

Έκ τον πεοι Φυτικής θρησκείας συγγράμματος 
τον διάσημου Γάλλου φιλοσόφου 'Ιουλίου λΐίμωνος 
προτιΟεμενοι νά έξελληνίσωμεν καί δημοσιεϋσωμεν, 
εις εν τεν/ος τό δεύτερον αύτοϋ Μέρος, τό έπιγραφό- 
αενον ιι'ΙΙ ΙΙρόνοιαο έκρίναμεν καλόν ϊνα /άριν τών 
αναγνωστών τήςο Εθνικής Αγωγής "άποστείλωιαεν από
σπασμά τι έκ τον γενικού θέματος, ό’περ μετά πολλής 
όυνάμεως λόγου καί πολλ.ής ευγλωττίας πραγματεύε
ται ό είρημένος συγγοαφεύς. s h

Η Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α

Έ γ  Ό δ η σ σ Ά .

Β . ΜίΧΛΗΛ

Ό τ ι πάντα τά έν τψ κόσμψ τούτω όντα θεω
ρού ·ται ώ; μέσα έχοντα αίτιον ύπάρξεως καί σκο
πόν ύπάρξεως καί δτι δυνάμει τής έμφυτου ταΰτης 
πίστεως παντί ανθρώπψ ό έπιστήμων υποβάλλει 
εαυτόν εις μυρίους κινδύνους πρός έξερεύνησιν 
τού απορρήτου τής δημιουργίας.

Ή  ύπαρςίς τής επιστήμης άποδεικνύει καθ’ 
έαυτήν, χωρίς νά εισέλθωμεν εις λεπτομερίας, δτι 
ό κόσμος είναι κανονικός καί καλώς «οργανωμένος. 
Τί είναι ή έπιστήμη ; Είναι ή γνώσις τών γενι
κών νόμων. ’Εάν μή ύπάρχωσι νόμοι, έπιστήμη 
δέν υπάρχει. Ούτως όφείλομεν νά παραδεχθώμεν 
δτι άφ’ ης στιγμής ή επιστήμη υπάρχει τά πάντα 
είναι έν τάξει.

’Εάν τις ένίσταται δτι οί νόμοι ούτοι είναι 
μοιραίοι, 0 ’ άπαντήσωμεν κατά πρώτον δτι τό 
άναγκαΐον τούτο δέν προέρχεται εις αυτούς έ; 
αυτών τούτων,διότι μόνον τό άπειρον είναι άναγ
καΐον δυνάμει τού ορισμού του, είτα δέ δτι 
ϋπάρχουσι νόμοι σύναμα πραγματικοί καί αμετά
βλητοι καί ούχί αναγκαίοι. "Οτι παν δ,τι άρχε- 
ται ύπαρχον έχει τι αίτιον ύπάρξεως, ούτος κα
λείται νόμος αναγκαίος- δτι πάντα τά σώματα 
έλκονται πρός τό κέντρον τής γης, ό νόμος ούτος 
δέν είναι αναγκαίος,ούδέν ήττον είναι νόμος. Ό  
δεύτερος ούτος νόμος,δστις ήδύνατο νά μή είναι, 
συνεστάθη μετά βουλήσεως καί νοήσεως υπό τού 
Δημιουργού.

Δέν ϋπάρχουσι νόμοι, δ έστι τάξις είμή διά 
τινα αριθμόν περιπτώσεων καί διά τινα αριθμόν 
οντων ; Αύτό τούτο τό ζήτημα είναι άτοπον. 
Ύπάρχουσι νόμοι, ους ημείς άγνοούμεν, άλλά 
τά πάντα εχουσι νόμους- δ,τι καλούμεν αταξίαν 
είναι κυρίως παράοασις νόμων γνωστών, ήτις τε
λείται δυνάμει νόμου τινός αγνώστου. Έν τή 
αρχή επιστήμης τινός λέγουσι «Μέλλω νά έκ- 
ζητήσω τόν νόμον τούτων τών φαινομένων», δέν 
λέγουσι «Μέλλω νά έκζητήσω, έάν τά φαινό
μενα ταύτα έχουσί τινα νόμον». Επειδή τά 
παντα έν τή φύσει έςαρτώνται έκ τίνος νόμου, 
έπειοή τά πάντα είναι κανονικά, επεται άκατα- 
μαχήτως δτι τό αγαθόν πλεονάζει τού κακού έν 
τή φύσει. Ενδεχόμενον νά καλώμεν κακόν δ,τι 
ήθελε φανή πρό; ημάς αγαθόν, έάν ή γνώσις ημών

Ε θ  Ν I Κ II Λ Γ Ω Γ  II
1S7

ήτο έκτενεστέρα. Ου μονον τούτο εινε ενοεχόμ:- 
νον, άλλά καί πιθανόν. Έάν δέν λέγωμεν  ̂δτι 
τούτο είναι βέβαιον, τό λέγομεν ϊνα ούδέν άλλο 
βεβαιώσωμεν είμή δ,τι έχει άμεσον ένάργειαν. | 

Όφείλομεν προσέτινά παρατηρήσωμεν δτι πάν 
δ,τι έχει νόμον έχει καί τέλος,διότι,έάν μήόνόμο; 
έχρησίμευε πρός τ·, θά ήτο άπλή γενίκευσες άνευ 
ούδεμιας πραγματικότητος. Ούτως, έπι παραοει 
γματι, έάν άγνοώ τόν νόμον τών φαινομένων, 
άτι να θέλω νά έντυπώσω εις τήν μνήμην μου, 
δύναμαι νά έπινοήσω αύθαίρετόν τινα αρχήν κα- 
τατάξεω; δπως βοηθήσω τήν μνήμην μου. < > 
τεχνητός ούτος τρόπος τψ Οντι με ανακουφίζει, 
είναί τι διά τό πνεύμά μου, διότι εινε μέθοδος- 
ούδέν είναι διά τά αντικείμενα, ατινα εχω κατα- 
τάξη, δέν αποτελεί μόρο; τούτων,̂  δέν τά τρο
ποποιεί. Οί νόμοι τής φύσεως δέν είναι τοιουτοι, 
ούτοι είναι ή συνδιάταξις προς τινα πραγματικόν 
σκοπόν παντός δ,τι υποπίπτει εις τόν νομον. Τό 
λέγειν δτι τά πάντα είναι κεκανονισμένα ή δτι 
τά πάντα είναι ωφέλιμα είναι τό αύτό καί τό 
έκφράζειν δίς τήν αύτήν ιοεαν. Ο,τι ημεΐί 
βαιούμεν δτι δέν υπάρχει χώρος έν^τψ κόσμψ 
διά τήν τύχην, τούτο σημαίνει δτιπάσα  ̂κίνησις 
είνε κεκανονισμένη υπό τίνος νόμου και διατετα 
γμένη πρός τινα σκοπόν.  ̂  ̂ <

ΙΙϊσα έπιστήμη έχει ώς αποτέλεσμα ν απο 
δείξτ, τό αξίωμα τούτο, δτι τά πάντα είναι κε- 
κανονισμένα κσί δτι τά πάντα είναι ωφέλιμα. 
Ά λ λ ’ ήδύνατό τις ν’ άποφύγη τήν άπόδειξιν.
Τό αξίωμα τούτο προκύπτει ώς αποτέλεσμα έκ 
τής έπιστήμης, έν ταύτψ δέ προηγείται ταϋτης,
έτι δέ μάλλον τούτο γεννά αύτήν. Τούτο δέ
γίνεται, διότι πιστεύομεν εις τε τό τέλος και 
τόν νόμον, οσάκις έπιχειρούμεν ν ’ άνακαλύψωμεν 
αύτά. ‘Εχομεν πάθος έμφυτον, δπως έκζητήσω- 
μεν τό απόρρητον ή, δπερ ταύτόν, τήν αρχήν τών 
ον των. Δότε εις παιδίον έν αύτόματον, έν ώρο- 
λόγιον,κατ’ άρχάς τό παρατηρεί,ή εξωτερική κ£- 
νησις, τό αποτέλεσμα αρκεί εις τήν περιέργειαν 
αύτοΰ, είτα τούτο ζητεί τό διά τί,και κατα τήν 
στιγμήν ταύτην τό θραύει. Ό  σοφός ούδέν άλλο 
ποιεί. Τό παίγνιον αύτοϋ είναι ό κοσμ'ς. Γο 
απόρρητον, δπερ έκζητεί,είναι τό τής δημιουργίας. 
Ούτος προσκολλάται σχεδόν πάντοτε εις εν ον, 
εις μίαν τάξιν οντων, περιορίζει την περιέργειαν, 
του, διότι,έάν προσεκολλάτ: εις το συνολον του 
κόσμου, τό μέγεθος τής Ολη; θά τόν κατασυ.έ- 
τριβεν άλλ’ άπαξ περιορισθείς έν τή εϊδικότητ·., 
ην έξέλεξεν έαυτψ, έχει τήν φιλοδοξίαν νά οια- 
οράμη αύτήν καθ’ δλα; τάς διευθύνσεις, ουοεν 
ν'’ αφήση έν αύτή ανεξερεύνητου. Άρχεται 
παριτηρών καί περιγράφω·, ειτα κατατάσσει, 
έπειτα ή έξωτερική αυτη γνώσις οεν αρκεί αύτώ 
πλέον καί τότε συντρίβει τό παίγνιον του ίνα 
καταλάβη έν τώ βάθει αύτού τό απόρρητον τή; '

ζωής. Όσψ πλειότερον βλέπει,_ τόσψ πλειοτε- 
οον θέλει νά ίδη.Ό ιοφός είναι ακόρεστος, οιοτι 
ϋφ* έκαστον πρόβλημα λελυμένον προαισθάνεται 
-,έον ποόβληαα. Ούτος είναι ό>ς οδοιπόρος̂  οστις 
αναβαίνει λόφον τινα έπί τή ελπιοι ν ανακα- 
Χύψη ορίζοντα καί, κατακτηθέντο; τούτου του 
όρίζόντος, θέλει νά διίδτι έτερον επέκεινα αυτού. 
Ό ,τ ι γινώσκει δέν τψ χρησιμεύει είμή όπως επι- 
Ουαήση νά γνωρίση. Όταν ό διαλεκτικό; αρχη- 
ται ύψούμενος ΰτεράνω τής γη:, οέν κατεχει 
είσέτι είμή τού; γενικούς νόμους και τους εγγυ- 
τέοω τών φαινομένων οφείλει νά έργασθη επι 
τών νόμων τούτω-, ώσπερ ήδη ειργάζετο επι τ̂ων 
φαινομένων, άτινα έξαρτώνταί έκ τούτων’ οφεί
λει ν’ άοθή μετά μόχθου εις νόμους άνωτέρους, 
γενικωτέρου; καί άπό νόμων εις νόμους, εις τον 
άνώτατον νόμον τόν έξηγούντα τούς άλλους, 
διότι ούτος τούς περιλαμβάνει έν τινι μεγαλό
πρεπε! συνθέσει. Τις τόν υποστηρίζει εις ττ,ν 
τοιαύτην πορείαν; Είοός τι προοράσεω; τ̂ής κα
θολικής αρμονίας, ήτις κατ’ άρχάς μέν είναι υπο-
θεσις, έν τέλει δέ είναι δόγμα.

Έν ψ τις σκέπτεται έπί τού περιληπτικού 
τούτου έογου τού έν ταύτψ διαφόρου καί μοναδι
κού, ούπ'ερ ήρξαντο οί άνθρωποι άπό οισχιλίων 
έτών καί δπερ συνεχίζεται άνενδότως, φαίνεται 
ΟΤΙ βλέπει τις έργαζομένους πάντα; έκείνου: τους 
τεχνίτας τής άνθρωπίνης έπιστήμης. Ό  μεν συλ
λέγει τά φυτά, τά αποξηραίνει, τά κατατασ- 
σ--ι, ό έ'τεοος άνασκάπτει τήν γην ί-α ές αυ
τής έξαγάγη τά ορυκτά. Έτερος  ̂ άποσυνθέ- 
τει τά σώματα, ϊνα φθάση εις τά απλα σώματα, 
άτινά είσιν ή άμεσωτάτη μορφή τής έκτατής ου
σίας. Διέρχεται τόν βίον αύτού έπί τών κλιοά- 
νων, μετά τών χωνευτηρίων του, αείποτε εκπε- 
πληγμένος, άείποτ ’ έκκαλούμενος.  ̂Ησως καθ’ 
οδόν συναντήση τήν τύχην ή τήν οοςαν, αλλ 
δ,τι ζητεί είναι ή ¿πιστήμη. Καθ’ ήν ημέραν 
έπέχει, δπως άτολαύση των ιοιων πόνων, ή καρ- 
οία αύτού θνήσκει./Όπως έφιχθή εις την κατα- 
κτησιν έκείνου τού απορρήτου τού θεού, οπερ 
θά γράψτρ έν τινι σελίοι, δπερ θά συνόψισα, εις 
γραμμήν* τινα, θυσιάζει τήν νεότητά του, την 
υγείαν του, υποβάλλει είς κίνδυνον τήν ζωήν του 
μή έχων μηδέ τήν συνείδησιν τής θυσίας του. 
Ύπάρχουσιν οι άποφασιστικώς άναχωροϋντες εκ 
τής πατρίδος των καθ ’ ήν ηλικίαν έράται τις. Κα- 
ταλείπουσι τά πάντα χάριν τών έρήμων χωρών. 
Διανύουσι χιλιάδας λευγών ούδεμίαν κεχαραγμέ- 
νην οδόν εύρίσκοντες. Διέρχονται τούς ποταμούς 
κολυμβώντες. Ώς έκ θαύματος έκφεϋγουσι τα 
άγρια θηρία. Ζώσιν έπί έτη έν τή μοναξία ή μετα 
τών αγρίων, θά άποθάνωσιν ίσως έν ταίς έρήμοις 
ταϋταις μηδεμίαν καταλείποντε; φήμην αλλ’ 
ίσως καί θά έπανέλθωσιν είς τήν _ πεπολιτισμέ- 
νην κοινωνίαν προσκομίζοντες αύτή κόσμον ολο-
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χληρον όταν ό Θεός άποστέλλη λοιμόν εις τινα ι 
χώραν, δύο ειδών άνθρωτοι προστρέχουσιν'είς τά 
νοσοκομεία- οί μέν όπως παραμυθήσωσι καί βοη- 
θήϊωσιν,οί δέ ότω; διδαχθώσιν οί ήρωες τη; άν- 
Ορωπότητος,οί ήρωες τής επιστήμης. Πάντες ού- 
τε*. οι άνθρωποι από τού Θάλητος μέχρις ημών, 
καί αφ’ ήμών μέχρι των τελευταίων ημών απο
γόνων, εί οδοιπόροι ούτοι έν ταϊς έρήμοις αυτών, 
οί χημικοί ούτοι έν τοϊς έργαστηρίοις αυτών, οί 
ναυτικοί ούτοι έν τοϊς πεπηγόσιν δρεσιν αυτών, 
εισίν αοελφοί ένεκα τής ένότητος του σκοπού, ον 
έπιδιώκουσιν. Ό  κόσμος φωτίζεται ύπ’ αυτών, ή 
επιστήμη μορφούται, ή αμάθεια φυγαδεύεται. 
'Λνα έκάστην ημέραν έκφεύγει τι άπό τών χει- 
ρών αυτών δπω; φωτίση τον κοινόν άνθρωπον, 
δπω; τον παρηγορήση, δπως τόν θρέψη. Ήμεϊς 
έξαρτώμεθα απ’ αυτών, ψυχή τε καί σώματι ζώ· 
μεν οι’ αύτών. Ήμεϊς μάτην άγνοούμεν αυτούς 
ή τούς συκοφαντούμεν· τί πειράζει; Ούτοι είναι 
ή διάνοια τής άνθρωπότητος, είναι ή πρόοδος. Ό  
Σωκράτης πίνει τό κώνειον, ό ’Αριστοτέλης ήναγ ■ 
κάσθη ν’ αύτοκτονήση, ό Πλάτων έπωλήθη, ό 
Ζή ων δέν είναι είμή κηπουρός, ό 'Επίκτητος 
είναι δούλος, ιδού οί ¡αεγάλοι άνδοες τής ’Ελλά
δες. Ζητήσατε τούς τού μεσαίωνες έν τοϊς δεσμω 
τηρίοις καί έπί τών πυρών. Ό  Άβελάροος, ό 
Σαβοναρόλας, ό Χριστόφορος Κολόμβος, ό Γαλι
λαίος. "Ηδη τού ΙΖ ' αίώνος άρξαμένου, οί δικα- 
σταί καταδικάζουσιν εις τέν διά πυράς θάνατον 
τόν Ίορδάνην Βρούνον καί τόν Βανίνην.Ό Καρ- 
τέσιος ύπήγεν ϊνα άποθάνη έν Σουηδία, ό Σπινό- 
ζας είναι εξόριστος, ό ’Ρουσσώ συνωθεϊταε άπό 
άσυλου εί; άσυλον. ’Αλλά τό δεσμωτήριον, ή 
πυρά, ή προγραφή, καθώς καί ό θρίαμβος καί οί 
στέφανοι είναι συμβεβηκότα τυχαία’ τό άληθές 
είναι ή κατακτηθεΐσα έπιστήμη, ή έπανορθωθεΐσα 
πλάνη, ή άνακαλυφθείσα μέθοδος,ό διοραθείς όρί- 
ζων καί ή δημιουργηθεϊσα ισχύς. Οί τύραννοι καί 
δ οχλος δυνανται νά συμμαχήσωσιν, αί νϊ/.αι αύ
τών είναι μηδέν. Ούτοι κατασυντρίβουσι τόν άν
θρωπον, ή έπιστήμη δμως μένει. Καθ’όσον έκα
στος άνέσκαψε τόν άλοκά του καί άνεκάλυψε τό 
μικρόν αυτού μόριον τού χρυσού, έρχεται ό φι
λόσοφος,οστις συνενοϊ εις μίαν όέομην πάντα ταύτα 
τά διεσπαρμένα πλούτη.Έναγκαλίζεται ολόκληρον 
τήν ιστορίαν, επωφελείται έκ πασών τούτων τών 
επιστημών, ανακαλύπτει τήν καθολικήν άναλο- 
γίαν καί διά τής άναλογίας τήν ενότητα. Βλέπει 
τούς διαφόρους άλλήλων νόμους έξερχομένου; εκ 
τίνος ύψίστου νόμου, δστις είναι ή βάσις αύτών. 
Κατανοεί δτι ούτοι διαφέρουσιν ένεκα τής διαφο
ράς τών άντικειμένων αύτών διατελούντες άεί- 
ποτε ή μορφή νοήσεω; καί βουλήσεω; μοναδικής. 
’Ακούει, ούτως είπεΐν, τόν λόγον, δστις δίδει ζωάν 
εις τόν κόσμον, καί τόν όποιον έκαστον κίνημα, 
έκαστον είδος μεταφέρει εις τήν γλώσσάν του.

Τότε ή φύσις φαίνεται αύτψ πλήρης ένότητος ύπό 
τήν άπειρον ποικιλίαν τών φαινομένων αύτής. 
Ανέρχεται καί κατέρχεται μετ’ ίση; ευκολίας 
τήν κλίμακα ταύτην τή; διαλεκτικής, άόρατον 
ούσαν εις τό όμμα τού κοινού άνθρώπου καί ώς 
κορυφήν μέν έχουσαν τήν θελησιν τού Θεού, ώς 
βάσιν δε τήν άπειρον ποικιλίαν τών φαινομέ
νων τού κόσμου. Έν ταύτη τή καθολική διατά
ξει τά πάντα εξηγούνται, τά πάντα εισίν ωφέ
λιμα καί δή καί τά πάντα είσί καλά. Το σχέδιον 
τής φύσεως τφ φαίνεται έν τ?ί ενώσει αύτού καί 
έν τψ μεγαλείω του. Βλέπει τήν σφραγίδα τού 
θείου τεχνίτου εν τε τώ συνόλω καίέν τοϊς καθ’ 
έκαστον.
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Καί δμως πολύ συχ_νά περιμένουν εις τά χα
μένα, ίσως επειδή έπληθύνθησαν παρά πολύ τά 
βιβλία, με τά όποία ένοχλούνται σήμερον οί 
άνθρωποι.

"Αλλοτε τά βιβλία ήσαν σπάνια καί πολυδά
πανα. Τώρα, τό εναντίον ήμποροϋμεν, μαζί με 
τόν Βύρωνα, νά είπωμεν, δτι οί λόγοι εινε πρά
γματα καί μία σταλαγματιά μελάνης πίπτουσα 
ώ; δρόσος έπί μιας ιδέας ήμπορεϊ νά θρέψη τόν 
νούν χιλιάδων πλασμάτων.

Οι πρόγονοί μας τά έπρομηθεύοντο μέπολλάς 
δυσκολίας. Τ Ι σημερινή δμως δυσκολία έγκειται 
εις τήν εκλογήν. ΙΙρέπει τώρα νά καταβάλλω- 
μεν πολλήν προσοχήν ε’ς τά τί πρέπει ν ’ ά.να- 
γνώσωμεν καί νά μή έκλαμβάνωμεν, καθώς οί 
ναύται τού Όδυσσέως, τούς ασκού; τών ανέμων 
ώς σάκκου; αργύρου, συγχρόνως δέ καί νά μή 
περιπίπτωμεν καί ήμεϊς εις τό σφάλμα τών Ε λ 
λήνων, οί όποιοι έφρόνουν δτι ή γλώσσα καί οί 
ορισμοί της ήμπορούν νά χρησιμεύσουν ώ: όργανα 
ερευνητικά τής όιανοίας, χωρίς νά λαμβάνωμεν 
ύπ’ οψιν, δτι κατ’ αύτόν τόν τρόπον άφεύκτω; 
μέλλομε/ νά χάσωμεν τόν καιρόν μα; εί; μικρο-

1 Συνέηειαν ίδΐ αελ 178-
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λογήματα. Πόσα βιβλία ύπάρχουν, οιά τά όποια ’ 
δικαίως θά ήμπορούσαμεν νά είπωμεν, υπό την 
σαρκαστικήν της έννοιαν, τήν οιφορουμένην έκει- 
νην φράσιν, τήν όποιαν έπικριτής τις ειχέ ποτε 
αποτείνει εις ένα άτυχή καί άσόκιμον συγγρα
φέα : δέν θά χάσω, κύριε, τον καιρόν μου με
τήν άνάγνωσιν τού βιβλίου σας.

Υπάρχουν βιβλία καί βιβλία καί μερικοί τό
μοι, λέγει ή Λάμπ, δέν είνε καθόλου βιβλία.
Είνε άξιον απορίας πόσην ευτυχίαν άπορρίπτομεν 
μέ έπιπολαιότητα. Μία ανατολική παροιμία λέ
γει δτι ήμποροϋμεν ν ’ άποφύγωμεν τα κακα τα 
όποϊα μάς στέλλει ό ουρανός, άλλ ’ ότι οέν υπάρ
χει τρόπος νά προφυλαχθώμεν άπό έκεΐνα τά ο- 
ποϊα ήμεϊς οί ίδιοι έπισύρομεν εις τόν εαυτόν μας 

Πολλοί άνθρωποι φοβούνται καί αποφεύγουν 
νά πλησιάσουν τά χονδρά βιβλία, έπειδή νομί
ζουν δτι δέν θά ήμπορέσουν νά τά εννοήσουν, καί 
δμως ολίγοι θά είχον άφορμάς νά παραπονεθοΰν 
διά τήν στενότητα τού πνεύματός των, έάν οέν 
έφιλαργυρεύοντο τόσον πολύ τούς κοπους των.  ̂

’Απαιτείται δμως νά έκλέγωμεν, κατά προτι- 
μησιν, έκεϊνα τά θέματα, τά όποϊα κινούν τό έν- 
διαφέρον μας. ’Ενθυμούμαι δτι πρό πολλών Ιτων 
είχον ζητήσει τήν συμβουλήν τού Δαρβινου, οταν 
έσκεπτόμην τί θέμα έπρεπε νά έκλέξω πρός με
λέτην. Ήρν.έσθη 'ά  μ’ έρωτήση τί μέ είλκυε 
περισσότερον και μέ συνεβούλευσε νά προσηλωθώ 
εις αύτό. Τά ίδιον ήμπορεϊ νά έφαρμοσθη και 
εις δλας τάς βιωτικάς έργασίας. ΓΙολλάκις κλίνω 
νά πιστεύσω, δτι οί μεγάλοι άναγνώσται τού 
μέλλοντος δέν θά είνε πλέον οί δικηγόροι, οι 
ιατροί, οί καταστηματάρχαι, οί έμποροι, αλλ 
οί έργάται καί οί γεωργοί. Καί μήπως τό τοι- 
ούτον δέν είνε φυσικώτερον ; οί πρώτος έργαζον- 
ται κυρίως μέ τόν νούν, τήν εσπέραν ό εγκέφα
λός των είνε καρφωμένος καί ό περισσότερος και
ρός τής άναπαύσεώς των πρέπει ν ’ άφιερωθη εις 
τόν αέρα και εις τήν άσκησιν τούσώματος. Ο 
χωρικός δμως καί ό εργάτης, έκτός τοϋ οτι ερ
γάζεται πολλάκις όλιγώτερον καιρόν από̂  του; 
άλλους, γυμνάζεται συγχρόνως κατά τήν διεξα
γωγήν τής σωματικής του εργασία; και ήμπορεϊ 
πολύ καλά ν ’ άφιερώση τόν καιρόν τής αναπαυ- 
σεώ; του εις τήν άνάγνωσιν καί εις τήν μελετην. 
Είνε άληθές, δτι μέχρι τής σήμερον δέν τό έκα
μαν, άλλά τά αίτια ευκόλως εννοούνται. Εν πρώ
τοι; εκπαιδεύονται τήν σήμερον λαμπρα εις τα 
προκαταρκτικά σχολεία, έπειτα οέ και τα ωραιό
τερα βιβλία είνε ευαπόκτητα καί άφθονα.

Ό  'Ρώσκιν δέν άπορεϊ οι’ δσα οι άνθρωποι 
υποφέρουν, άλλά δ·.’ δσα άγαθά άφίνουν νά χά- 
νωνται. Πολλάκις βέβαια ύποφέρομεν από τα 
σφάλματα τών άλλων, πολύ περισσότερα ομως 
χάνομεν άπόγτήν ίδικήν μα; αμάθειαν.

«Έάν, λέγει ό Τζών Έρσχελλος, ειχον να

επιθυμήσω μίαν κλίσιν, ή όποία νά μέ ωφελη εις 
κάθε είδους περίστασιν καί νά μου εινε πηγή ευ
τυχίας καί χαράς εις τήν ζωήν μου, με προ- 
στατεύη άπό τά κακά εί; δλας τάς δεινά; περι
στάσεις τής κακοτυχίας μου, θά έπεθύμουν η 
κλίσις αύτή νά είνε ήάγάπη τής άναγνώσεως. Αυτό 

! τό λέγω καί τό έννοώ μόνον ώς κοσμικον αγαθόν 
καί όφελος, χωρίς ποσώς νά θέλω με αυτο ν 
αντικαταστήσω ή νά βλάψω τόν υψηλοτερον 
προορισμόν τής θρησκείας, τόν άσφαλέστερον και 
ίσχυρότερον οπλισμόν τών θρησκευτικών αρχών.
Αυτήν τήν κλίσιν τήν θεωρώ έπί τής γης ταυτης 
ώς άπόλαυσιν, ώς μέσον καί όργανον, μέ το 
όποιον θά ήμπορέσωμεν ν’ άποκτήσωμεν γλυ
κείας απολαύσεις. Δότε εις 0W  άνθρωπον αυτήν 
τήν κλίσιν καί τά μέσα νά τήν ίκανοποιη και 
δέν θ ’ άργήσητε νά τόν κάμητε ευτυχή, έκτος 
πλέον έάν τού έοώκατε εις χεϊρας μίαν πολύ κα
κή ι συλλογήν βιβλίων».

Δέν είνε μικρόν πράγμχ νά έχη,ς β.βλιοΐήκην, 
5λλο πράγμα δμως είνε νά τήν μεταχειριζη«·- 
n i  φρόνησιν. Πολλάκις ήπόρησα βλέπων με πο- 
σον όλίγην κρίσιν καί μέ πόσον κουφότητα γ-νε- 
ταΐ ή εκλογή τών αναγνωσμάτων. Ια  μ-Λλία 
είναι σχεδόν άναρίθμητα, αί ώραί μας ομως προς 
άνάγνωσιν είναι φεύ ! πολύ ολιγάριθμοι. αι^ν 
τούτο:ο πολλοί άνθρωποι άναγινώσκουν σχεοον 
δ,τι τύχη Αρπάζουν μέ αδιαφορίαν οποιοσδή
ποτε βιβλίον πέοη εί; χεϊράς των εις την οικίαν 
τινός τών φίλων των. ’Αγοράζουν, κατα^προ.ι- 
μησιν, μυθιστόρημα, τό όποιον ετυχε να εχη ελ
κυστικόν έξώφυλλον, μού φαίνεται μάλιστα οτι 
καί τό δέσιμον επιδρά ενίοτε επι τής εκλογής 
των. Θά είπή λοιπόν δτι ή εκλογή δέν εινε ευ- 
κολοκατόρθωτοο καί διά τούτο πολλάκις  ̂ηυχη ην 

' έκ μέσης καρδία; νά εύρεθή κανείς c. οποίος να 
αάς ύποοείξη κατάλογον έκατΟν βιβλίων. Lav 
ιίχομεν έ’να τοιούτον κατάλογον, τόν οποίον να 
έχουν συν τάξει καλοί καί άσφαλεϊς οοηγοι, η 
ωφέλεια θά ήτο μεγάλη. Καί ήκουσα μέν πολ
λάκις νά λέγουν δτι, ώ; προς την εκλογήν, ο 
καθείς πρέπει μόνος νά έκλέγη τα βιβλία του, 
άλλ ’ αύτό μέ ενθυμίζει τήν συμβουλήν να μη 
έμβαίνωμεν εις τό νερόν πριν ή μάθωμεν να κο- 
λυμβώμεν.

Άφ ’ ού λοιπόν τοιουτος κατάλογος οεν υ,.αρ
γεί, άπεφάσισα νά κοσκινίσω δσα βιβλία αναφε- 
οονται συχνότερα άπό τά άλλα  ̂καί οσα επαι
νούνται άπό εκείνους οί όποιοι είτε εμμέσως ̂ είτε 
άαέσως ώμίλησαν περί τής άναγνώσεως μετ εν
θουσιασμού, έτόλμησα δέ τέλος νά προσθέσω εις 
αύτά καί άλλα τινά άκόμη, τά οποϊα ιδιαιτέρως 
άπολαύουν τήν ίδικήν μου εύνοιαν καί αγαπην. 
Όσοι ίδουν τόν κατάλογόν μου, θα επιθυμήσουν 

ι βέβαια καί αυτοί νά προσθέσουν εις αυτόν και 
άλλα άκόμη βιβλία, καθώς καί έγω ο ίδιος βα
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έπεθύμουν νά τό πράξω, άλλα τό τε  ό αριθμός 
Οά τάξανε πάρα πολύ.

Δ'.ά λόγου; εύνοήτους έχω άποφύγει ν’ ανα
φέρω τά βιβλία των ζώντων συγγραφέων, άν καί 
πολλά εξ αύτών μοί έχουν προξενήση αεγάλην 
ηδονήν, άφήκα επίσης κατά μέρος, εκτός ολιγί- 
στων εξαιρέσεων, καί τά επιστημονικά βιβλία, 
επειδή τά ζητήματα τής επιστήμης άλλάσσουν 
καί τροποποιούνται καθημερινώς.

"Εχω πλήρη τήν συναίσ0ήσιν τής τόλμης τού 
εγχειρήματος μου καί ζητώ τήν επιείκειαν παρά 
πάντων, έτοιμος νά δεχθώ πάσαν επίκρισιν. Εί 
χον άλλως τε μέ τούτο κατά νούν νά παρακινήσω 
άλλους, πολύ άρμοδιωτέρους μου, νά μάς φωτί
σουν με τήν γνώμην των,

'Επαναλαμβάνω πρός τούτοι; δτι άναφίρω τά 
βιβλία ταϋτα, ώ; τά περισσότερον συστηθέντα 
παρ’ άλλων, καθόσον εγώ γνωρίζω, δεν τά προ
τείνω άρα από ίδικήν μου πρωτοβουλίαν, άν καί 
προσέθηκα μερικά από τού; ιδιαιτέρως ευνοούμε
νους ΰπ* εμού συγγραφείς.

Προκειμενου περί τοιαύτης τινός εκλογής, καί 
συγκροτήσεως καταλόγου τοιαύτης φύσε ως,πρέπει 
κυρίως νά κυττάζωμεν ποια ή το ή καθολική ετυ
μηγορία τής ανθρωπότητας. Καί εις τά βιβλία, 
απαράλλακτα όπως εις τά ζώα καί εί; τά φυτά, 
υπάρχει αγών τού βίου καί μεγαλητέρα μα- 
κροβιότης τών άξιωτέρων. Γνωστός σοφό; τις 
μάλιστα λέγει : αή ηλικία είνε καλόν συστατι
κόν διά τέσσαρα πράγματα : παλαιόν ξύλον διά 
καύσιμον, παλαιόν κρασί διά ποτόν, παλαιοί φί
λοι διά νά τού; έμπιστευθής, καί παλαιά βιβλία 
διά νά διαβάζης.» —  'Οπωσδήποτε ομω: τό αξί
ωμα τούτο δέν ήμπορούμεν νά τό παραδεχθώμεν 
χωρίς σημαντικά; τροποποιήσεις. Τά νεώτερα 
βιβλία τής ιστορίας καί τής επιστήμης περιέ
χουν ή τουλάχιστον έπρεπε νά περιέχουν τάς 
πλέον ασφαλείς πληροφορίας καί τά μάλλον 
αξιόπιστα συμπεράσματα καί πορίσματα. Έκτό; 
δέ τούτου, ενώ διά τά βιβλία τών άλλων έθνών 
καί τών άλλων χρόνων ή άξια των απορρέει κυ
ρίως από τήν μεγάλην των απόστασιν αφ’ ημών 
καί άπό τήν ηλικίαν των, πρέπει άφ’ ετέρου νά 
παραοεχθώμεν, δτι υπάρχουν καί πολλοί οί 
οποίοι θά αισθανθούν μεγαλητέραν άπόλαυσιν 
καί οικειότητα μέ τά βιβλία τού αιώνός τω. καί 
τής πατρίδος των.

Καί μολαταύτα, τά παλαιότερα βιβλία τού 
κόσμου, διά τήν ηλικίαν των, καί οσα άλλα συγ
γράμματα έχουν έπιβληθή εις τήν κοινήν γνώμην 
καί εις άρχαιοτέρου; χρόνους έχουν μαγεύσει εκα
τομμύρια ανθρώπων, είνε βέβαια άξια άναγνώ- 
σεως, έστω καί αν δεν φαίνωνται δικαιολογούντα 
εντελώς τήν φήμην των. Εί·.ε αληθές δτι αυτά 
τά βιβλία δεν είνε προσιτά εις τά πλήθος, παρά

μόνον ύπό μορφήν μεταφράσεων, άλλ ’ αί μετα
φράσεις μας, άν καί δέν ήμποροϋν ποτέ ν' απο
δώσουν ακριβώς τήν έννοιαν καί τήν ουσίαν τού 
πρωτοτύπου, είνε ενίοτε αξιοθαύμαστοι. ΙΙαρά- 
δειγμα πειστικόν τών λόγων μου έχω τήν Α γ ί
αν Γραφήν, τό πρώτον βιβλίον έπί κεφαλή; τσΟ 
καταλόγου μου.

'Επί κεφαλής όλων τών ηθικολόγων Οά κατα
τάξω τόν Έπίκτητον, τού όποιου τό εγχειρίδιον 
πρέπει νά θεωρήται ώ: τό εύγενέστερον τών βι
βλίων, τόσον σύντομον καί τόσον εύαπόκτητον, 
ώστε άπορώ, τη αλήθεια, πώς τόσον ολίγον άνο- 
γινώσκεται.

Εις τό πλευράν τού Έπικτήτου θέτω τόν 
Μάρκον Αύρήλιον. Πιθανόν τού Ινομφουκίου τά 
Άνάλεκτα νά μή εινε τόσον εύπεπτα οι ολους 
τού; στομάχους, άλλ’ ή έντύπωσις, τήν όποιαν 
¿προξένησαν εις τήν πολυανθρωποτέραν φυλήν 
τής γής, άρκεϊ νά τά καταστήση αξιοπερίεργα. 
Τά Ηθικά του Άριστοτέλους πιθανό ν καί αυτά 
νά έχασαν μεγα μέρος άπό τό ενδιαφέρον των, 
ίσως μάλιστα ακριβώς διά τόν λόγον δτι τόσον 
βαθέως έχουν επηρεάσει τάς ηθικός ήμών έννοιας.

Ό  W a k e  συνήνωσε καί έξέδωκεν εις ένα τό
μον τά συγγράμματα τών πατε'ρων τής ’Εκ
κλησίας. Ό  τόμο; δέν είνε ογκώδης καί, μολο
νότι ταπεινώ; οφείλω νά ομολογήσω τήν άπογο- 
ήτευσϊν μου, τά συγγράμματα τών άνδρών τού
των είνε αξιοπερίεργα μάλλον διά τήν άντίθεσιν, 
τήν οποίαν παρουσιάζουν έν συγκρίσει πρός τά 
έργα αυτών τών αποστόλων. Άπό τούς μεταγε
νεστέρους πατέρα; τής Εκκλησίας ά αφέρω μό
νον τόν "Αγιον Αυγουστίνον, τού όποιου αϊ 
Εξομολογήσεις, καθώς λέγουν, «μετεφράσθησαν 
και ήγαπήθησαν εις δλας τάς ευρωπαϊκά; γλώσ
σας», ε··ώ ό Λούθηρος διατείνεται δτι ό άγιος 
Αυγουστίνος δέν έχει συγγράψει τίποτε συγγενές 
μέ τήν πίστιν. Ό  Λούθηρος δμως, φαίνεται, 
δέν ήrs θαυμαστής τού άγιου Αυγουστίνου. 
« Ό  άγιος ’Ιερώνυμος, λέγει, έγραφε δυστυχώς 
μέ πολλήν ξηρότητα, ό Χρυσόστομος απομακρύ
νεται άπό τά μάλλον ουσιώδη μέρη καί, μά τήν 
αλήθειαν, όσω περισσότερον άναγινώσκω τά βι
βλία τών πατέρων τή: ’Εκκλησίας, τόσω μάλλον 
αισθάνομαι τον εαυτόν μου δύσθυμον καί άπο- 
γοητευμένον» ένφ ό Ρεναν εί; τήν άξιόλογον 
αυτού βιογραφίαν παραβάλλει τήν Θεολογίαν 
μέ γοτθικόν ναόν, τού οποίου έχει τό μ=γα- 
λεΐον, τά απέραντα κενά καί τήν ολίγην στε
ρεότητα.

(Έπεται ouviycta).
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Μ.φ τών πρώτων ημερών τού μηνός τούτου, 
άπεφασίσαμεν μετά του φίλου μου συναδέλφου 
καθηγητού τής γυμναστική; κ. Κηπιώτου νά με- 
ταβώμεν εις έπίσκεψιν τής ού μακράν τής ήμε- 
τέρας πόλεω; κείμενης μονής του 'Γιμίου Προ
δρόμου. Ό  καύσων τής ημέρας εκείνης ήτο ύπερ- 
βολικώτατος, δν ΐνα άποφύγωμεν ήγέρθημεν λίαν 
έ.ωρίς, πολύ πρό τής ανατολής τού Ήλιου, και 
πεζή έλάβομεν τήν πρός τήν μονήν άγουσαν. 
Πρέπει νά ομολογήσω δτι ή όδός α'ύτη δέν εινε 
διόλου ευχάριστος,τού-αντίον ανωφερής εις πολλά 
μέρη καί πετρώδη:, παν άλλο ή τέρψιν καί ευ- 
χαρίστησιν προξενούσα τφ πεζοπορούντι. ’Αλλά 
ταύτα πάντα έξουδετερούντο ιό μέν υπο τής 
πρωινής δρόσου, ήν άπλήστως εισεπνέομεν,τό οέ 
ύπό τού τώ δντι λαμπρού θεάματος,οπερ ηπλουτο 
πρό τών οφθαλμών ήμών. Εύρεία πεόιας, μα- 
γευτικώτατα καί ποικίλα χρόιματα τών εσπαρ- 
μένων αγρών καί εις τά βάθος τού ορίζοντος ο 
Στρυμών ποταμός καί ή ΰπ’ αυτού σχηματιζο- 
μένη Κερκινΐτις λίμνη· μετά πορείαν μιάς καί 
ήμισείας ¿jpac άνήλθομεν εις κορυφήν,έξ ής φαί
νονται μόνον τό. πέριξ τής μονής- αυτή ή μονή 
δέν φαίνεται έν τώ βάθει τής χαράδρας κε μένη 
ύπό τούς πρόποδας τού Μενοικείου όρους (μ'.ά: 
διακλαδώσεως τού Μπόξ-ντάγ). Έκ τής κορυ 
φή; ταύτης τό θέαμα είνε λαμπρότατον, δεξιά 
βλέπομεν τό Μενοίκειον όρος έν άπάση αύτού τή 
μεγαλοπρεπείς, αριστερά λόφους καταφύτους, εν 
τψ μέσω τήν οδόν διά μέσου ελαιώνων και π εν 
Οιμων κυπαρίσσων αίτινες μακρόθεν τρόπον τινά 
προαγγέλλουσι τώ οδοιπόρο) τήν Ιερότητα τού 
τόπου καί τήν ύπαρξιν ενταύθα ίεροϋ τού Θεού 
τεμένους. Κάτω τής οδού εί; βάθος προξενούν 
ίλιγγον χαράδραν φοβεράν κατερχόμεθα πλέον 
εις τήν μονήν. Μετά ήμίσιιαν ώραν περίπου εύ- 
ρέθημεν πρό τή: κυρίας εισόδου τής μονής, ύπερ 
άνω τής όποιας κρέμαται φανός πρό τών εικόνων 
τού Τίμιου Προδρόμου, εί; ού καί τήν μνήμην 
έκτίσθη ή μονή, καί τών 2 κτιτόρων εκατέρωθεν 
τού^’Ιωαννικίου ’Επισκόπου Έζεβών και του 
Ίωάννου Επισκόπου Ζ.χνώ'.

Τά όρια τής παρούση; πραγμτείας οεν επι- 
τρέπουσι νά γράψη τις πολλά περί τής μονής 
ταύτης- δι ’ δ θά άρκεσθώ εις ελάχιστα και τά 
κυριώτερα. Ή  μονή αύτη έκτίσθη κατά τά σφ- 
ζόμενα γραπτά μνημεία μεταξύ τού 1270 καί 
1275 μ. X. κατά τά τελευταία έτη τής βασι
λείας Μιχαήλ τού ΙΙαλαιολόγου τού καί ίδρυτού 
τής δυναστείας ταύτης. Έκτίσθη ύπό Ίωαννι-

κίου Επισκόπου Έζεβών. Είτα δέ ό ανεψιό; του 
’Ιωακείμ Επίσκοπος Ζ χνών έπηύξησε καί έ- 
πλεύτισε τήν μονήν. Ούτος ό ’Ιωακείμ περί τά: 
δυ-μάς τού βίου του, φαίνεται, έγένετο μεγαλό
σχημο; μετονομασθείς ’Ιωάννης καί οϋτω; άναφέ- 
ρεται έν τφ Κώοικι. Τπο τών οιαοόχων τού 
Μιχαήλ, ’Ανδρονίκου τού Β ’ τού πρεσουτέρου 
καί ’Ανδρονίκου τού Γ’ τού νεωτέρου,έπροικίσθη 
ή μονή αύτη διά βασιλικών δωρεών, διάφορα δέ 
κατά καιρού; έκδοθέντα βασιλικά χρυσόβουλλα 
καί βασιλικά προστάγματα έπικυροϋσι τήν κατο
χήν τών δωρηθέντων κτημάτων καί διάφορα προ
νόμια παραχωρούσε · άλλά τούτων τών χρυσο- 
βούλλων δυστυχώ; τά πλεϊστα άπώλοντο, σώ
ζονται δέ μόνον 4 έπί μακράς μεμβράνης καί 
ερυθροί: γράμμασι φέροντα τήν βασιλικήν υπο
γραφήν α Ανδρόνικος έν Χ-7< Αύτοκράτωρ νέας 
’Ρώμη; Κωνσταντινουπόλεως ό Παλαιολόγος», 
πλησίον δέ καί τήν χρονολογίαν.— Τών δέ άπο- 
λεσθεντων χρυσοβούλλων σώζονται τά αντίγραφα 
Ιν τφ Κώδικι. Τά σωζόμενα χρυσόβουλλα καί ό 
Κώδιξ φυλάσσονται έπιμελώ; έν τψ θησαυροφυ- 
λακίψ εύρισκομένφ εντός τού ναού- δεξιά τώ 
είσερχομένφ εις τήν μονήν είνε ή βιβλιοθήκη καί 
έμπροσθεν εις τό βάθος ό ναός (τό καθολικόν). 
Καί ό μέν ναό; κομψότατος καί περικαλλή; είνε 
ούχί πολύ αρχαίος, σώζονται δ’ έν αύτψ ιερά 
σκεύη πολύτιμα’ ώ; 2 εξαπτέρυγα λαμπρότατα 
φέροντα χρονολογίαν ζρβ', ήτοι 7102 άπό κτί
σεως κόσμου’ επομένως είνε τού έτους 1594 
μ. Χρ. (άφαιρουμένου τού αριθμού 5,502 άπό 
τού 7,102)· κυκλοτερώς δέ τά γράμματα «άγιο; 
άγιος Κύριος Σαβχώθ» κλ. καί 2 εικόνες αρ
χαία·. ή μία παριστώσα τήν άποκαθήλωσιν τού 
Κυρίου, ή δ’ άλλη τόν Τίμιον Πρόδρομον, ού τό 
πρόσωπον εντελώς έξηλείφθη διά τήν αρχαιό
τητα. Επίσης έν τώ ναψ τούτω αριστερά μέν 
τ φ είσερχομένφ εύρίσκεται επιτύμβια πλάς ενε
πίγραφος καλύπτουσα τά οστά του Ίωαννικίου 
Επισκόπου Έζεβών, δεξιά δέ τά δστά τού Γεν
ναδίου τού πρώτου πατριάρχου μετά τήν άλω- 
σιν. Περί τού Πατριάρχου τούτου άναφέρουσιν οί 
χρονογράφοι οτι ολίγον χεόνον Πατριαρχεύσας 
ήλθεν εις τήν παρά τάς Σέρρας μονήν καί εν
ταύθα έτελεύτησεν. Έπί πολλά δέ ετη έκ παρα- 
δόσεω; έδεικνύετο καί τό , ένθα Ικειντο τά 
οστά αύτού,μέχρι; ού τώ 1854 έπί πατριάρχου 
Άνθιμου τού Κουταλινού καί Μητροπολίτου 
Σερρών Ιακώβου, γνώμη καί εντολή τής Μη- 
τρό; εκκλησίας άνεσκάφη τό μέρος καί έγένετο 
ή ανακομιδή τών λειψάνων αύτού, άτινα κατα- 
τεθέντα έντός κομψής λάρνακος φυλάσσονται έν 
τψ άγίφ ναψ· πλησίον έν τώ ίερω τού ναού δα- 
πέδω είνε εντετειχισμένη επιτύμβια πλά; φέ- 
ρουσα τό έπίγραμμα τόοε σταλέν ύπό τής Μη- 
τρός Εκκλησίας.
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«”ίΙδε μεν ή Προδρίμοιο μονή τήν κόσμος 
οχείδε!, ή πολιή μήτηρ ΛΙαχεδόνων ζαΟέων 
«ήδε δέ Γενναδίου ΙΙατριάρχου του κλέος εϋρυ 
»νεκροδόχο; λάρνας αθανάτου οΟιμένου.
»Ώ δειλαι γενεαΐ θνητών χρονίη τε κάκωσις 
»Και μοίρη στυγερή χριστιανών προτέρων.
»βαιον και μόγις εΰρατο χοϋν ος πάσαν έπήλΟε 
ΐιγήν, αρετή, σοφίη, εύτεβίη, καμάτοις.
«αλλά και ίλς ενθάδε μάκαρ νεκρός τετρααίων 
»άντιβίου; αγχει, ρώννυσι δέ έμφυλίους».
Ή  δέ βιβλιοθήκη έκτίσθη ούχΐ πρό πολλών 

ετών, εν ή φυλάσσονται χειρόγραφα έπΐ μεμβρά
νη; 1 00,διαφόρου χρονολογίας άπέ των αρχών τού 
9 μέχρι του 13 ή 14 αίώνος,τά πλεϊστα Εύαγ 
γέλια, ’Απόστολοι,Περικοπαί έκ τής παλαιάςΛι- 
αΟή«η;,διάφοροι λόγοι τών Εκκλησιαστικών ΓΙα 
τερών,ερωταποκρίσεις ασκητών. Τινά τώ< Εϋαγ 
γέλιων φέρουσιν ωραιότατα; καί καλλιτεχνικωτά 
τας εικόνας τών Ευαγγελιστών. Έ κ  τών 100 
τούτων χειρογράφων τά 15 μόνον φέρουσι χρο
νολογίαν- τούτων δε πάλιν τό άρχαιότατον είνε 
τό φέρον χρονολογίαν ,ζΓΚΒ',ήτοι 6122 δη
λαδή 914 μ. X. Έν τέλει δε τό χειρόγραφον 
τούτο φέρει καί ταύτα- «Έγράφη ή βίβλος επί 
Βισιλέως Κωνσταντίνου έτος ζ ϊ 'Κ Β  ΙΝ  Β 
( Ί  νδικτιώνος βα;) ΰπό ’Ιωσήφ κληρικού Θ/,βαί 
ου» Χειρόγραφα οέ έπ! χάρτου σώζονται 161 καί 
πολλά έντυπα ποικίλου περιεχ-μένου, ιστορικά, 
γεωγραφικά, εκκλησιαστικά κτλ.

Ταύτα περί τού καθολικού καί τής βιβλιοθή
κης. Περιξ τού ναού είνε κυκλοτερώ; τά κελλία 
τών μοναχών κατοικούμενα ΰπό οΰχί πλειόνων 
τών 25— 30 πατέρων έςαιρουμένω< τών υπο
τακτικών δοκίμων καί λοιπού υπηρετικού. Καί 
τάς μέν 2 ημέρας, καθ’ άς εμεϊναμεν εν τξ 
μονή, διήλθομεν περιεργαζόμενοι καί έξετάζοντες 
δ,τι αξιον λόγου υπάρχει έν αύτή,συνοδευόμενοι 
τό πλεΐστον ΰπό τού διακρινομενου μεταξύ τών 
πατέρων επί παιδεία καί εΰγενείφ τρόπων ίερο- 
λογιωτάτου κυρίιυ Κυρίλλου 'Ρωμανού έκ Κε
φαλληνίας τελειόφοιτου τής Θεολογίας, τας δέ 
νύκτας, ενωρίς αποχωρούντων τώ< πάτερων εις 
τά ιδιαίτερα αυτών κελλία, έμένομεν μόνοι, 
εγώ καί ό συνάδελφός μου, συνδιαλεγόμενοι ή 
Οαυμάζοντες τήν λαμπράν καί όντω; ^ωμαντι 
κήν Οέσιν τής μονής καί άπολαύοντες τού ανέκ
φραστου μεγαλείου τής ήρεμούσης φύσεως, ήτιο 
προσελάμβανεν,ίδιάζουσάν τινα μεγαλοπρέπειαν, 
δτε από τών κορυφών τού Μενοικείου έπεφαί- 
νετο ή αργυρά Σ-ιλή.η έκπεμπουσχ τάς ώχρας 
αΰτής ακτίνας έπί τών κυπαρίσσων διά τών κελ- 
λίων τών μοναχών, άφ1 ών έξήρχετο άπό καιρού 
εις καιρόν ΰπετρέμουσα φωνή νεαρού δοκίμου ψάλ
λοντας τροπάριόν τι καί εν τώ μέσω τής βαθείας 
σιγής ΰμνούντος τόν Πλάστην.

"ΐδγραρσν ίν Σέρρα:ς τη 17 Ιουλίου 1902.
Ν ί Κ Ο Α Α ΰ ϊ  Δ .  Β λ ΕΙΚ ΥΡΟ Ε  ί .  , .
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α
"II θ ε ρ α π ε ί α  τ< Λ  κ α ρ κ ί ν ο υ ,

Ό  Βχσιλεΰς τής ’Αγγλίας Έδουάρδος ένέ- 
γραψεν εις κατάλογον εράνων ΰπέρ τής επιστη
μονικής ερεύνης τής θεραπείας τού καρκίνου πο- 
σόν γενναιότατον, επιδεικνύει δέ πολύ ένοιαφέ- 
ρον ΰπέρ τής εΰοδώσεω; τών πρασπαθειών τής 
επιστήμης κατά τής φιβεράς νόσου, ήτις τόσα 
αριθμεί κατ’ έτος θύματα καί εις τήν οποίαν 
οφείλεται καί ό θάνατος τής σεπτής άδελφή; του, 
τήςαΰτοκρατείρας Φρειδερίκου. Υπέρ τού έργου 
δέ τούτου ή βασιλική ιατρική καί ή βασιλική χει
ρουργική ακαδημία τού Λονδίνου κατήρτισαν 
εσχάτως κεφάλαιον έκ 2,500,000 φράγκων, 
τό οποίον θ’ άφιερωθή εις τάς έρεύνας τής θερα
πείας τού καρκίνου.

Μ λ Ο η τ ή ς  κ α τ ά  δ ι δ α σ κ ά λ ο υ

ΙΙεριεργοτάτη δίκη πρόκηται νά διεξαχθή καί 
Ν. ' Γόρκην. Παιδίον δεκαεξαετές, κατηγορεί 
τόν διδάσκαλόν του διά τήν κακήν ανατροφήν τήν 
όποιαν έλαβε παρ' αυτού. 'Ο θείος τού παιδιού 
είχεν έμπιστευθή ε?ς τ6ν διδάσκαλον, βτω; 
άναλάβη τή·< πνευματικήν ηθικήν καί σωματι
κήν του άνάπτυξιν. Πρό; τούτο ό θείος κατέ
βαλλε γενναία δίδακτρα, τά οποία καί έπλήρω- 
νεν έπί έτη άνελλιπώς. ’Αλλά δυστυχώς ό διδά
σκαλος άφήκε πολλήν έλευθερίκν εις τόν μαθη
τήν καί τόν άφήκε νά σύναψη σχέσεις Ολως ύπο
πτους καί ανήθικους. Τό παιδίον δεν ώφελήθη 
εννοείται άπό όλα αύτά καί ήδη εις ηλικίαν οε- 
καέξ ετών εΰρίσκεται τόσον κακομαθημένον οσον 
ή το καί πριν. Καί τώρα ό μαθητής ζητεί άπο 
τόν διδάσκαλόν του άποζημίωσιν ΰπερβαίνουσαν 
τά δίδακτρα.

Ι Ι α ρ ύ τ ι μ ο ν  δ ώ ρ ο ν .

Ό  Πάπας Λέων ό 1Γ' πρόκειται νά λάβη διά 
τό προσεχές ίωβιλαΐόν του δώρον μεγίστης καλ
λιτεχνικής καί ορυκτολογικής αξίας. Είνε μέγκ 
τοπάζιον, άνακαύυφθέν έν τή επαρχία Μινάς- 
Γκεράες τής Βρασιλίας. Έπί τού τοπαζίου τού
του, έχοντος βάρος 1784 γραμμαρίων, ό καλ
λιτέχνης Καριέλλος Ιχάραξε τήν εικόνα τού Χρι
στού κόπτοντος τόν άρτον κατά. τόν Μυστικόν 
Δείπνο«. ΤΙ είκών αυτη έστοίχισεν έργασίαν 
δέκα έτών καί κόν'.ν άδάμα-τος άξια; 400,000 
Φράγκων. Τό τοπάζιον τούτο, δπερ είνε ό μέγι
στος τών γνωστών πολυτίμων λίθων, άνήκεν εις 
τούς Βουρβώ-.ου; τής Χεαπόλεως, άπέοη δέ κα
τόπιν ιδιοκτησία τού ρηθέντος καλλιτέχνου.

‘Η  γενομένη εργασία αντιπροσωπεύει άςίαν 
άνωτέραν τής τού λίθου. Πρόκειται δέ νά συλ- 
λεγή ήδη διά συνεισφορών τό άναγκαίον χρήμα, 
οπως πληρωθή ό λίθος καί προσενεχθή εις τόν 
Πάπαν.


