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Εν τών επαχθέστερων φορτίων τής ανθρώπι
νης ψυχής είνε ή ευθύνη. Ούδέν πράγμα στοί
χιζε·. περισσότερον είς τόν άνθρωπον, άλλα συγχρόνως ούδέν άλλο χορηγεί είς αυτόν εύγενεστέρας ήδονάςτής ευθύνης. Ό άνθρωπος, δστις δημι
ουργεί μο'νος του τόν βίον του, δστις αισθάνεται
έαυτόνώ; τον αληθή γεννήτορα τών πράξεων του,
δστις έχει ένα σκοπόν, τόν όποιον επιδιώκει μετ ’
επιμονής καί καρτερίας, ΰποστηριζόμενος ύπό
μόνων τών συμπαθειών τής ίδιας αϋτοΰ θελήσεως, δστις συναντώ·/ είς έκαστον βήμά του
πσ.ντοίας δυσχερεία; αντιμετωπίζει καί άπωθεΐ
ταύτας διά τής δεξιότητες καί τής ένεργείας του,
διά τή; φρονήσεω; καί του σθένους του, οϋτος
είνε αληθώς άνθρωπο; έκπληρών τόν έπί τή; γής
προορισμόν του, καί ούτο; κέκτηται τό μεγαλήτερον κεφάλαιον τής ευτυχίας. Τινές νομίζουσιν, δτι δέν πρέπει νά άναπτύσσωμεν καθ ' υπερ
βολήν τό αίσθημα τή; ευθύνης είς τόν άνθρω
πον· διακρίνουσιν έν τούτω τό σπέρμα τής αλα
ζονείας καί τής αναρχίας. ’Λγαπώσι μάλλον νά
ΰποτάσσωσι τάς ψυχάς, ή νά άνυψώσι, νά ΰποβάλλωσιν αύτάς είς τόν κανόνα μάλλον ή νά
παρέχωσιν έλευθέραν ένέργειαν, νά κάμπτωσιν
αύτάς ύπό τίνα εξωτερικήν δύναμιν καί αύθεντίαν
μάλλον, ή νά άφίνωσιν είς αύτάς τήν φροντίδα
καί τό δικαίωμα τού νά διευθύνωνται μόναι των.
"Αλλά, χωρίς νά άρνώμεθα τήν ανάγκην τοΰ κανόνος, δεν πρέπει νά λησμονώμεν, δτι ή άληθή;
υπεροχή τοΰ ανθρώπου έγκειται ακριβώς είς τό
νά διευθύνη αύτός εαυτόν, καί νά καθίσταται ό
ίσιος διδάσκαλο; έαυτοΰ. Συμφωνώ ότι αί εύπειθεϊ: μηχαναί εχουσιμ,εγαλητέραν άξίαν τών άνενδότων, ακανόνιστων καί συνεπώς επικινδύνων
αλλά τό προτιμστερον διά τόν άνθρωπον είνε
νά μή είνε μηχανή, άλλά διά τοΰ κράτους έφ*
έαυτοΰ καί έπί τών ιδίων αΰτου τάσεων νά απο
κτά τό δικαίωμα τοΰ νά κυβερνά αύτός εαυτόν.
Μυριάκις παρετηρήθη, δτι κερδίζει τις πολύ
περισσοτέρους ανθρώπους εμπιστευόμενος αύτούς
καί άφίνων είς αύτούς τήν άξίαν τών επιχειρή
σεων των, τήν εκλογήν τών μέσων ααίτόν κατα
μερισμόν τοΰ χρόνου, παρά Ιπιβάλλων είς αύτούς
δουλ κόν ζυγόν καί κανόνα; μηχανικούς καί έξωτερικοϋς. Συμφωνώ δτι ή πλήρη; καί ελεύθερα
ευθύνη, ή πρωτοβουλία τοΰ ατόμου δέν πρέπει

νά μέιη χωρίς έλεγχον καί χωρί; Ιγκρισιν, άλλά
φρονώ δτι Ιν τινι δεδομένω κύκλω ή προσωπική
ευθύνη είνε τό δραστικώτερον μέσον πρό; επι
τυχίαν. Άπόδειξις τούτου είνε ή αποδεδειγμένη
υπεροχή τής ελεύθερα; ένεργείας επί τής δουλι
κής εργασίας. ’Εκείνος, δστις ραθύμως καί νωχελώς ύπείκων είς έπιβεβλημένον κανονισμόν, Οά
^ έξετελει χωρ’ς εύχαρίστησιν καί χωρίς έπιτυχίαν Ιργα διαγεγραμμένα, θά άναφανή υπέροχος
άνθρωπος τήν ημέραν, καθ’ ήν, παραδεδομένο;
είς εαυτόν, θά έχη τήν έκλογήν είς τά; πράξεις
του, καί θά συνηθή νά περιποιήση είς έαυτόν
εύτυχή αποτελέσματα. Έτερος δέ τις, δστις μή
εχων γνωρξστ, ή τήν εύημερίαν, τόν πλούτον,
καί τήν ηδονήν, θά αίσΟανθή διά μιάς έαυτόν
μόνον καί γυμνόν είς τό νά δημιουργήση έν στάδιον, νά βοηθήση μίαν οικογένειαν, νά άποκτήση
όνομα, ούτος Οά εύρη έν έαυτψ δυνάμεις αγνώ
στους, αδιαφορίαν είς τού; κινδύνους, είς τα:
στερήσεις καί είς τήν οδύνην, τήν όποιαν ούδ’
αύτός ό ίσιος δέν είχεν ύποπτευθή. Τοιαΰτυΐ δε
δοκιμασία·, είνε ό όλεθρο; εκείνων, οίτιιες δέν
εχουσι χαρακτήρα, ή παρά τοίς όποιοι; ό χχρακτήρ εχει έξασθενήσει διά δουλικοϋ καταναγκα
σμού, καί τά αίσθημα τή; εύθύνης έχει χαυ-,ωθή
σι’ άνανδρου συγκαταθάσεωο.
“Οταν ό άνθρωπος Ιχη τήν ευθύνην ούχί μό
νον έαυτοΰ, άλλά καί άλλων σντων, τότε πρό
πάντων ό βίος λαμβάνει πρό τών οφθαλμών του
σοβαρόν καί τιμής άξιον χαρακτήρα. "Iva δε διευΟύνη τά ίδια αϋτοΰ συμφέροντα καί τά Ιδια πάθη,
έχει ανάγκην μεγάλης άναπτύξεως ένεργείας καί
πολλής δεξιότητος. ’Λλλ ’ όταν Ιχητε νά σιευθύνητε τά συμφέροντα άλλων, νά χαλκαγωγήσητε
τά πάθη των, \ά παρασκευάσητε τήν ευτυχίαν
των, τότε έχετε ανάγκην πολύ ευρυτέρου πνεύ
ματος, μ.είζονοο σταθερότητο; είς τάς άποφάσεις σας. Τούτο συμβαίνει άμα ό άνθρωπος λάβη
τήν θέσιν τοΰ πατρός τής οικογένειας. Ό βίος
του πολλαπλασιάζεται μετά τών τέκιων του'
δέν αποβλέπει δέ μόνον εις τόν παρόντα αυτών
βίον, άλλά καί είς τον μέλλοντα. Είνε λοιπόν
δυστυχής, ίσως θά είπη τις, διότι τόσα·. μέριμναι
πιέζουσιν αύτόν. Ούχί, εάν αί τοιαΰται μέριμνα·,
γίνωνται άφορμή τελειοποιήσεως καί άρετής δι ’
εαυτόν καί διά τούς άλλους.
Ίνα Οεωρήση τις ώ; μέρος τής ανθρώπινη;
εύτυχίας τήν αϋξησιν τής ευθύνης καί κατά συ
νέπειαν τών φροντίδων, τών πόνων καί τών αγώ
νων, πρέπει νά είνε έντελώ; άπηλλαγμένος τής
προλήψεως, καθ’ ήν στιγμήν υποφέρει. ’Αλλά
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νών συμφερόντων καί στερούμενοι ήδονών αληθών,
δέν αρκεί νά μή ΰποφέρη, ούό* αρκεί νά^χαίρη '
όπως μή Ιχωσι βάρη. Τήν τοιαύτην κατάστασιν
διά νά είνε ευτυχής. Ό παραοιδομενος εις την
αποκαλώ ψευδή ά νεξαρ τη ο ίαν, ήτις κ·ατ ουο=να
ηδονήν, ό χαταναλίσκων εις αυτήν τας σωματιλόγον δέν μοι Φαίνεται επιθυμητή..
κάς καί πνευματικάς αυτών δυνάμεις καί οιαητε'
•Αλλ’ έάν ύπάρχη ψευδής ανεξαρτησία, υπάρ
λών δούλο; των εντυπώσεων του ηαί παντος ο,τι
χει επίσης καί αληθής. Είνε εκείνη, ήτις απαλτόν ήδύνει, τον θωπεύει καί τον γοητεύει, ουτος
λάττει ήμάς τής δεσποτείας τών εξωτερικών
θάπτει τήν ευτυχίαν του μετά τής αληθούς ζωής
πραγμάτων, ή μάς θέτει έν άσφαλεία από του
του, καί παραιτεϊται παντός, όπερ ούναται ^να
τυραννικού ζυγού τών ανθρώπων. Εκ τής
δοθή εις ήμάς έκ τής ανθρώπινης ευοαιμονιας,
στροφής, τήν όποιαν έχομεν προς τα φυσικά εμ
άπαρνούμενος ούτωτήνϊόίαν αξίαν. Δέν αποκλείω
πόδια γεννάταί τό κράτος τού ανθρώπου επί της
μέν το πάθος έχ τής ανθρώπινης ευτυχίας. Πολ
φύσεως. Έάν ό ά ν θ ρ ω π ο ς ήθελε πλασθή τοιουλάκις ισχυρά πάθη είνε προτιμότερα της απατος, ώστε άμα συνάντηση έμπόδιόν τι πρό αυτου
θείας, τής αναισθησίας, ή μηχανικής τίνος ενερ
νά ύπείκη καί νά ΰποχωρή, ούιέποτε τό αν
γητικότητες. Ά λ λ ’ ή ούνβμις τών παθών^εχει^τι
θρώπινον 'γένος θά έξήρχετο τής αλήθειας και
το τυφλόν και μοιραιον εΐνε ούναμις^ζωώδης- οεν
άθλιότητός του. Ά λ λ ' ή ανάγκη αύτη τής ανε
είνε ή αληθής ανθρώπινη ούνβμις, ή ούναμις, ήτις
ξαρτησίας, ήτις είνε εις τών εύγενεστέρων χαρα
διοικεί, διευθύνει, επιτάσσει καί περιστέλλει
κτήρων τού γένους ημών, κάμνει ώστε τα εμπό
αυτή έαυτήν, ή ήξεύρει νά όοηγή Χ«Λ διευθύνει
δια νά διεγείρωσι τήν προσπάθειαν, και ή προσπά
τά πάθη πρός μέγαν τινά σκοπόν, αντί να αφιηθεια νά θριαμβεύη τών έμποδίων. ϊ πήρχε λοιπόν
ταΐ νά παρασύρηται ύπ’ αυτών.
εσφαλμένη τις ίοέα έν τφ άξιώματι τών στω*11 ορεξις τής ευθύνης πολλάκις πολεμειται
ίκών «ύπόμενε καί έγκαρτέρει.Γτό αςιωμα τούτο
υπό έτέρας τίνος όρέξεως, έχούσης τήν αύτήν
απολύτως λαμβανόμενον είνε ή καταδίκη παντος
πηγήν είνε δ’ αύτη ή αγάπη τής ανεξαρτησίας.
πολιτισμού. Διά τούτο ό άνθρωπος δέν ΰπέφερε
Σοφ-.ί τινες τής άρχαιότητος^ συνεβούλευσαν να
τά κακά, τά όποια έπέβαλλεν εις αυτόν ή φύ
μή άναμιγνύηταί τις εις τά δημόσια, προς απο
σις· δέν άπέσχε τού νά τά πολεμήση, άλλ’ άδιφυγήν από τού όχλου τούτων, νά μή ερχηται
ακόπως ένήργησε καί είργάσθη πρός βελτίωσιν
ε-’ς γάμον, οπως άποφεύγη τάς δυσχερειας του
τής τύχης εαυτού καί τών απογόνων του· τη αλή
οικογενειακού βίου. Ά λ λ ’ είνε ορθόν να έννοη
θεια Ó άνθρωπος δέν πρέπει μέν νά κολακεύεται,
τις τήν ανεξαρτησίαν τού ανθρώπου, οτι συνιοτι απαλλάσσεται τού κράτους τής φύσεως , οιοτι
σταται εις τήν απαλλαγήν άπό παντός δεσμού
κατ’ ούοέν ισχύει έναντίον των νόμων αυτής- όυκαί εις τήν απόλυτον αποχήν πάσης ευθύνης;
ναται όμως νά έκτείνη άκαταπαύστως τά όρια
Δέν πρέπει μέν νά ζητή τις άνωφελώς τούς θε
τής δεσποτείας του, καί έφαρμόζων εις τας αναγσμούς τούτους, αλλά καί δεν πρέπει να τους
κας του τούς νόμους τής φύσεωο, να θριαμυευη
άποφεύγη. Α ί υποχρεώσεις, αΐτινες συνοέουσιν
αύτής έν τφ ύπακούειν εις αυτήν.
_
ήμάς μετά τών άλλων ανθρώπων εινε μάλλον οιΆ λ λ ’ έάν ή έξάρτησις εινε σκληρά ως προς
εγερτικαί, ή εμπόδια τής ήμετέρας ενεργητικοτά πράγματα, είνε πολύ σκληρότερα ως προ;
τητος. Δυστυχής είνε εκείνος, όστις μόνον εις τον
τούς ανθρώπους. Ή πρώτη μάς θλίβει, ή οευεαυτόν του έχει υποχρεώσεις. Έάν ουτος εινε
τέρα αάς ταπεινοί. Δέν ομιλώ περί των οεσμων
άνεξάρτητος από πάσης εξωτερικής οουλειας, ας
έξαρτήσεως και ύπακοής όικαίας. Ο υΙος υπα
μάθη οτι δεν είνε τοιοϋτος άπά τής δουλείας των
κούει εις τόν πατέρα, ό μαθητής εις τον οιοαίοίων αύτού παθών, τών ιδιοτροπιών καί τών διη
σκαλον, ό στρατιώτη; εις τόν στρατηγόν, β πο
νεκών περί εαυτού ανησυχιών. Πάν δ,τι τόν εγλίτης εις τόν άρχοντα. Ιδού ή έντιμος και αναγγίζει λαμβάνει γιγαντιαίας διαστάσεις' συγκενκα'α εις τήν τάξιν τών κοινωνιών υπακοη και
τροΤ ουτος τόν ολον κόσμον έν τή στενότητι του
έξάρτησις. Ά λ λ ’ ϊνα ή ή ύπακοή εύγενής και
ίδιου όντος· εντεύθεν αί φανταστικοί αύτού ασθέ
τιμία, πρέπει ή εξουσία νά είνε δίκαια, να εχη
νεια·., αί ενοχλήσεις, αί ανησυχία·., αί ανυπομο
ώς σκοπόν είτε τό αγαθόν εκείνου, όστις υπα
νησία·., αί λεπτολογίαι, οί αιφνίδιοι και ανευ λοκούει, είτε τό κοινόν αγαθόν. Τούτο οέ το υπαγου ερεθισμοί, ή ότέ μέν μαύρη μισανθρωπία, οτε
κούειν οέν ανήκει εις τήν θέλησιν του άλλου,
δέ επιθυμία τού νά άναμιχθη εις τας υποθέσεις
άλλ’ εις τόν νόμον, εις τήν δικαιοσύνην, εις αυ
τών άλλων, ή ορεξις τού ραδιούργες η ταραχή
τόν τόν όρθόν λόγον. "Οταν έπιτάττη ή θέλησις
άνευ σκοπού, αί τρικυμία·, εντός ποτηριού υοατος.
χωρίς νά στηρίζηται έπί τού λόγου ή έπί του οι•Ιδού τά κακά, 8ι' ών ή φύσις τιμωρεί _πολλά
καίου, όταν αύτη έπιτάσση όιά ς ιοιον εαυτης
κις εκείνους, οίτινες ζητούσι νά έξασφαλίσωσιτην
συμφέρον καί ούχί τό συμφέρον τού άλλου, όταν
ησυχίαν καί τήν ειρήνην, άπαλλαττομενοι πασης
αύτη δέν εχη άλλον σκοπόν, ή τήν ορεςιν της
στενοχώριας, παραιτούμενοι τών περί τους άλ
δεσποτείας, πηγής ούσης τόσον τής αυταρχίας
λους ενασχολήσεων, απομακρυνόμενοι των κοι-

όσον καί τής τυραννίας, όταν αύτη ύπερβαίνη τόν
κινόνα, ή δέν έχη κανόνα, όταν τέλος οέν οιακρίνη εις τούς ανθρώπους ή έμψυχα όργανα, τότε
ή ύπακοή εί ε δουλική, ταπεινοί τόν άνθρωπον,
εκνευρίζει τάς δυνάμεις αύτού, σβύνει τόν ζήλον
καί αμβλύνει τήν ευφυΐαν τό νά διεκοική δέ τις
τήν ανεξαρτησίαν κατά τοιαύτης καταχρήσεω,
τή; εξουσίας δέν είνε στάσι; ή αναρχία, άλλ’ είνε
ή πηγή τής αρετής εκείνης, τήν όποιαν ό·ομάζομεν τ ιμ ή ν , οί δέ αρχαίοι έκάλουν μεγαλοψυχίαν.
Ο. αρχαίοι είχον εις ανώτατον βαθμόν το εί
δος τούτο τής υπερηφάνειας, τό νά ύπακούωσι
μόνον εις τόν νόμον καί ούχί εις τον άνθρωπον,
καί αάλιστα εί: τόν νόμον, τόν όποιον αύτοί οί
ίδιοι έθεσαν. Ό , τι καί άν έλέχθη περί τού φα
νατισμού τών αρχαίων, ό έρω; εκείνος τής ελευ
θερίας Οά είνε ή αιώνια τιμή τών ’Αθηνών, τή;
Σπάρτης καί τής 'Ρώμης. Αί μικραί έκεΐναι πό
λεις έπεσ/.ίασαν διά τής δόξη; των τάς απέραν
τους ασιατικός μοναρχίας μετά τού πλούτου καί
τής χλιδής των, μετά τής υλικής των δυνάμεω;
καί τού αρχαίου πολιτισμού των. Τό χρονικόν
διάστημα τό τοσούτον βραχύ, άπό τού Σόλωνος
μέχρι τού Περικλεούς, είνε μεΐζον έν τή ιστορία
τού κόσμου, ή οί πολυάριθμοι αιώνες τού μεγα
λείου τών Αιγυπτίων, Βαβυλωνίων καί ’Ασσυ
ριών. Δέν είνε οί ρήτορες καί ιστορικοί, είνε ή
φυσική συναίοθησις τής ανθρώπινης αξίας, είνε ή
φωνή τής ανθρώπινης συνειδήσεως, ήτις έξησφάλισεν εις τούς αρχαίους ήρωας άφθαρτον αιωνιό
τητα. Θά είπη τις ίσως ότι οί μεγάλοι έκεΐνοι
άνορες έξιόανικεύΟησαν ύπό τού Πλουτάρχου.
’Αλλά όιατί οέν βλέπομεν τοιούτους μεγάλου;
άνδρας έν τή περσική ή άσσυριακή ιστορία ; Δέν
σημαίνει τούτο, ότι τοι:ϋτοι άνδρες δέν είνε δυ
νατόν νά γεννώνται καί νά αναπτύσσονται, εί
μή έν τώ κόλπω τή; ελευθερίας, καί προσέτι ότι
ή ελευθερία είνε αδύνατος άνευ τοιούτων άνδρών ;
Πρέπει νά όμολογήσωμεν, ότι πολλάκις έκ τής
αύτής πηγής γεννάταί ό Ιοως τή; έλευθερίας καί
ή φιλαρχία. Ό άνθρωπο; όθε/ων νά είνε ανεξάρ
τητος ευρίσκει πολλά/.·.;, ότι τό καλήτερον μέ
σον πρός αποφυγήν τής κυριαρχία; τών άλλων
είνε νά ούναται νά ά.ρχη αύτό; εαυτού. Επειδή
δέ συμβαίνει, ώστε εις όσον ύψος καί άν άρθή τις
νά εχη τινά ύπεράνω εαυτών, ο έρως τή; άπολύ
του ανεξαρτησίας φέρει πολλάκις εις τόν έρωτα
τής ύπερτάτη; εξουσίας. Ά λ λ ’ ουτος είνε ψευ
δής έρω; ελευθερίας, όστις μεταμορφούται ούτω;
ε ς έρωτα κυριαρχίας, καί τότε ονναταί τις νά
“δη διά τούτου, πώς τό ανυπότακτο·/ πνεύμα τό
έπιδ.ώκον τήν απόλυτον ελευθερίαν πλησιάζει το
πνεύμα τής τυραννίας, καί πώς έξεναντίας ή
ελευθερία έχει ανάγκην τού π.είματος τής ύπα
κοής. Τήν ημέραν, καθ’ ήν οί πολίται δέν θά
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θέλωσι πλέον νά υπακούωσιν εις τάς άρχάς, θά
είνε όλοι ούτοι τύραννοι καί άν ύπάρχη τις ισχυ
ρότερος μεταξύ αυτών, ουτος καθίσταται μόνος
τύραννος τών άλλων, καί έπειτα, έκαστος κατά
τήν σειράν του. Απεναντίας όστις δέν θέλει
ούτε νά άρχη, ούτε νά ύπακούη πέραν εκείνου
τού ορίου, όπερ διαγράφει ό νόμος, ουτος κέκτηται τά ήθη τού αληθούς πολίτου. Τό άρχε'.ν κατά
τόν νόμον καί τά ύπακούειν εις τόν νόμον, τοιούτον είνε τό πνεύμα τής αληθούς έλευθερίας.
Ώς πρός τά μέσα δέ τού νά μή εί··ε ό νόμος
αυθαίρετος καί άδικος, ταϋτα άνή<ουσιν εις τήν
πολιτικήν καί ούχί εις τήν ήθικήν. Άλλως τε
δέ δέν δύναμαι νά άρνηθώ ό,τι νόμιμον καίάναγκαΐον υπάρχει διά τήν κοινωνίαν έν τή φιλαρχία. Πάντες οί άνθρωποι άγαπώσι νά κατέχωσι
καί νά έξασκώσι τήν εξουσίαν είτε εις τήν διοί κησιν τή; οικογένειας των, είτε εις τήν όιεύθυνσιν τών υποθέσεων των καί τών υποθέσεων τών
άλλων, είτε τέλος εις τήν κυβέρνησιν τού Κράτου;. Όποια·, δέ καί άν ώσίν αί διάφοροι μορφαί,
τάς όποιας λαμβάνει τό πάθος τούτο τής φιλαρχίας, άπαντες κατέχομεν αύτό κατά τινα βα
θμό'. Άγαπώμεν τήν εξουσίαν όιά τον αυτόν
λόγον, δι’ δν άγαπώμεν νά δρώμεν έν τώ βίω.
Διά τής εξουσίας δρώμεν όιττώς, καθόσον όρίζομεν τάς πράξε·.ς τών άλλων, καί κάμνομεν,
ώστε νά συμπράττωσιν αί θελήσεις τών άλλων
πρός έκπλήρωσιν τών ίδιων ήμών σκοπών και
σχεδίων. Βλέπομεν, ότι πραγματοποιούνται επι
χειρήσεις συλληφθεϊσαι ύπό τού ήμετερου πνεύ
ματος, άλλ’ ότι ή πραγματοποίησες αύτών δέν
Οά κατωρθούτο με μάνας τάς δυνάμε ς ήμών.
Πρόσθες τήν ήόο%ήν, τήν ούχί τόσον νόμιμον,
ήν αίσθανόμεθα ζωηράν έν τή καρδία μας ύποτάσσοντες τάς θελήσεις τών άλλων. Ά λ λ ή
ηδονή αύτη, καθ’ έαυτήν λαμβανομένη δέν είνε
ανεπίληπτος, διότι καθίσταται πηγή τής τυραν
νίας. Πρόκειται όμως περί θελήσεων ανυπότα
κτων εις τό αγαθόν καί επιβλαβών εις τήν τάξιν
καί εύκοσμία/ τής κοινωνίας. Είνε φυσικόν τό
ότι αίσθανόμεθα εύχαρίστησιν ταπεινούντες τάς
τοιαύτας θελήσεις, άρκει νά μή προσβάλύ ωμεν
τήν δικαιοσύνην. Ή ύπερτέρα τέλος ίκανοποίησις ή προσηρτημένη εις τήν φ.λαρχίαν είνε τό νά
έκτελώμεν μεγάλα έργα καινά έργαζώμεθα διά
τήν βελτίωσιν καί ευδαιμονίαν τή: άνθρωπότητος, εις δέ τά υπέροχα πνεύματα νά αποκα
λύπτω.ται διά τρόπου λαμπρού ή υπεροχή αυτών.
Υπάρχει λιπόν φιλοδοξία τις εύλογος, καί θά
ήτο άδικον καί παράλογον νά καταοικάση τι:
αύτήν. Ί Ι φιλοδοξία αύτη ή ωθούσα τόν άνθρω
πον εί; τό νά καταβάλλη τά; αναγκαίας προσπά
θεια:, όπως άνυψωθή άπό μιας θέσεως κατωτέρα;
εις άλλην άνωτέραν, άπό ενός άξ ώματο; εις άλλο,
άπό ενός επαγγέλματος εις έ’τερον, απασχολεί
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τρόπου' τινές δέ έςακολουθούσι μέχρι τέλους τού
άοιακόπω; αυτόν καί οέν τψ επιτρέπει να ήσυβίου τήν κενήν ταύτην ύπαρξιν, ήν μόνη η νεόχάση καί άναπαυθή. Έάν έξέλειπε μίαν στιγμήν
της έν τή απερισκεψία της δύναται νά αιτιολοεκ τής καρδίας των ανθρώπων, όλα τα Ιργα τής
γήση· ακόλαστοι γέροντες, ηδυπαθείς, ασθενικοί,
κοινωνίας θά ήλλβιβϋντο,ή γενική νάρκη θά αντι
κατεσκληκότες, δεικ-ύοντες τήν οδόν τής φθοράς
καθιστά την κίνησιν και τήν ζωήν. *Η πολιτική
εις τούς νεωτέρους. Οί τοιούτοι, είτε νέοι, είτε
φιλοδοξία καθ’ έαυτήν εΐνέ τι αγαθόν, αν καί
γέροντες,τιμωρούνται διά τής περιφρονήσεως των
πολλάκις γίνεται αιτία αταξίας καί ακοσμίας έν
τίμιων άνθρώπων καί διά τού Εκφαυλισμού τής
τφ Κράτει· άλλ’ όπου αί δημόσιοι θέσεις^ καί τά
ιδίας αυτών καρδίας. Έπιδιώκοντες δε ανεξαρ
αξιώματα οέν εινε Επιθυμητά! ή δεν επιοιωκο^νται,
τησίαν διά τής αποχής άπό πάσης εργασίας, λανέκεϊ κακώς καί νωχελώς κατέχονταΓ αί όημό
θάνουσιν έαυτούς περιπίπτοντες εις φρικώδη οουσιαι λειτουργία’, δεν ένδιαφέρουσι πλέον εκείνους
λείαν.
εις οΰς ανατίθενται, ή αηδία οιαδίδεται εις τό
Δ Μ αρίνος
κοινωνικόν σώμα καί ή μόνη κινησις η θετουσα
εις ενέργειαν τούς ανθρώπους εινε ή φιλοχρημα
τία. Δέν πρέπει λοιπό/ νά έξασθενώμεν καί άμβλύνωμεν πέραν τού μέτρου τήν φιλοδοξίαν των
Η Δ ΙΔΑΣ ΚΑΛΙΑ Τ Η Σ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ανθρώπων, φοβούμενοι μήπως έξασθενίσωμεν συγ
χρόνως και πάσαν ενέργειαν τής ζωής, καθόσον
ή ανθρώπινη ενέργεια κατά μέγα μέρος αναπτύσ
Πολλή συζήτησις διεξάγεται έν τοϊς παιδα
σεται εκ τής φιλοδοξίας κα: τής επιδιώξεως ανε
γωγικούς
περιοδικοϊς τής Δ. Ευρώπης περί τής
ξαρτησία'.· ανεξαρτησία δε καλώς έννοουμένη δεν
διδασκαλίας τής Ιστορίας έν τοϊς δημοτικοις
Επιτυγχάνεται άνευ πάλης καί αγώνων. 'Η ει
σχολείοις. Ό καθηγητής τοϋ Πανεπιστήμιου
μαρμένη μας ενταύθα έπΐ τής γής εινε νά άγω
τών Βρυξελλών Περυαμένης υποστηρίζει δτι
νιζώμεθα εναντίον τών εμποδίων καί μόνον διά
επιστημονική διδασκαλία τής ιστορίας ιίνε αδύ
-ού πόνου καί τής εργασίας νά καθιστάμεθα ανε
νατον νά είσαχθή εις τό δημοτικόν σχολείον,
ξάρτητοι. Έ π ί μάκρους αιώνας ή εργασία έθεω
καθόσον αί έννοιαι, άς αύτη προϋποθέτει, π. χ.
ρεϊτο άναξία ελευθέρων ανθρώπων, δουλεία τις· ή
τοϋ κράτους, τής έκκλησίας, τής διοικήσεως,
αληθής άξια έφαίνετο, ότι συνίσταται εις το μάτών κοινωνικών τάξεων, εινε ακατάληπτοι ύπό
χεσθαι καί εις τό καρπούσθαι. Παρά τοϊς αρχαί
τοϋ παιδός. Ά λ λ * προσθέτει δτι καί τοι ή ιστορία
ο',ς ό εξαιρετικός τίτλος τού ελευθέρου ανθρώ
περιοριζομένη εις άτλήν διήγησιν κέκτηται μεπου, τού πολίτου, τού ευγενοΟς,ήτοή σχολή,αλλά
γά'λην αξίαν, άναμφισβήτητον ωφέλειαν, έάν,
σχολή στ, άληθεία διατεθειμένη εις τά όπλα, εις
έννοήται διεγείρη τό ενδιαφέρον.
τά γράμματα, εις τήν διοίκησιν τής πολιτείας.
«Πρέπει, Εξακολουθεί, νά έκβληθώσιν άνη Ή τοιαύτη σχολή έχει τό κάλλος της, καθώς
λεώς έκ τής διδασκαλίας τής Ιστορίας αί ξηραί
καί ή εργασία. Τοιαύτη π. χ. εινε εκείνη, ητις
όνομασίαι, αί άχρηστοι γενεαλογίαι καί ή επιέπιτευχθεΐσα διά κληρονομικού πλούτου διατίθε
σώρευσις ανωφελών χρονολογιών. ‘Ωσαύτως δεν
ται εις τήν υπηρεσίαν τής χώρας, εις τήν σπουπρέπει νά διστάζη τις νά άποκόπττ, σωρείας
ζήν, εις τάς φροντίδας τάς καταβαλλομένας προς
γεγονότων, ϊνα συγκρατή μόνον μικρόν άριθμον
καλλιέργειαν τής γής, εϊς τάς περιηγήσεις προς
αυτών, τά όποια θά Εχη τήν ευκαιρίαν νά με
έξέτασιν τού κόσμου καί εις τάς εύγενεϊς σχέσεις
λετά. Ώφελιμώτατον εινε νά προσκολλά. εϊς τινα
καί συναναστροφάς μετά τής κοινωνίας.
επεισόδια έπιμελώς έκλελεγμένα έκ της γενικής
Ά λ λ ’ όσον λογική καί εύγενής εινε ή τοιαύτη
ή τής εθνικής Ιστορίας πληθύν στοιχειωδών κε
σχολή, ή διατεθειμένη πρός τό αγαθόν τη; άνφαλαίων περί τών έθνών, τοϋ πολιτισμοΰ και
Ορωπότη :ος, τόσον περιφρονήσεως εινε άξια ή
τής τέχνης καί νά Εςεγείρη οΰτω την περιέρ
μωρά καί επονείδιστος εκείνη σχολή και αργία,
γειαν τών μαθητών, πλουτίζων συγχρόνως την
Εν ή σήπονται σήμερον οι λεγόμενοι εύγενεϊς νε
μνήμην αύτών διά γνώσεων πολυτίμων. Εις χώ
ανία’. οί έν άπολύτω ανεξαρτησία σπαταλώντες
ραν μάλιστα οΐα ή ήμετέρα, Ενθα διατηρείται
κληοονομηθείσας περιουσίας, ή πλούτη άποκτηέκ τοϋ παοελθόντος τοσοΰτον πολύτιμος καλλι
θέντα δ·.’ άκαταπονήτου εργασίας τών πατέρων
τεχνική κληρονομιά, είμαι πεπεισμένος, δτι ή
των. Ούδέν απεχθέστερο·/ νεολαίας άργούσης καί
μέθοδος αύτη θά εχη ιύαρεστότατα άποτελέάνευθύνου, έν ή φθείρονται αι σωματικαι και
σματα, διότι θά έξε'γερθή τό Ενδιαφέρον τών
πνευματικαί αύτής δυνάμεις, ή ενέργεια τοϋ χαπαίδων πρός τά μνημεία, τά όποια περιστοιχίρακτήρος, ή ζωηρότης τής διανοίας, αί τρυφερό
ζουσιν ήμάς εϊς τάς πλείστα; τών πόλεων, καί ή
τητες τής καρδίας, όλα έν γένει τά δώρα τής
άγάπη προς αυτά Εις τάς ρεγάλας πόλεις θά
ζωής. Οί καλοί ούτοι κύριοι πολλάκις τελευτώσι
μάθωσι τήν οδόν τήν άγουσαν πρός τά μουσεία
τόν βίον διά τού άναξιωτέρου καί χυδαιότερου
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καί οΰτω θά άναπτυχθή έν αύτοίς ολίγον κατ'
ολίγον τό αίσθημα τοϋ καλοΰ».
Άλλο έπιχείρημα, δ ι’ ού ό είρημένος καθη
γητής υποστηρίζει τήν τοιαύτην μέθοδον τής
διδασκαλίας τής ιστορίας είνε δτι οΰτω θά
θεωρηθή τό μάθημα τοΰτο ώς άπαραίτητυν είς
πάντα έπιθυμοΰντα νά μή ζή ώς ξένος έν μέσω
τών συγχρόνων αύτοϋ. Καί διά τοϋτο ακριβώς
συνιστά κυρίως τήν διδασκαλίαν τής νεωτέρας
ιστορίας Ή άρχαιότης. λέγει καί ό μέσος αιών
είνε έποχαί λίαν άφ’ ημών άπομεμακρυσμέναι,
ώστε ή γνώσις αύτών δέν είνε ωφέλιμος εις τούς
μή μέλλοντας νά έξοίκολουθήτωσι τάς σπουδάς
των.«Τουναντίον δέ οί νεώτεροι αιώνες έγείρουσι
περισσότερον τό ένδιαφέρον, διότι ό σημερινός
πολιτισμός είνε συνέχεια τοϋ κατ ’ εκείνους τούς
■χρόνους άκμάσαντος, διότι όμιλοΰμεν την γλώι
σαν έκείνων καί ζώμεν κατά μέγα μέρος ύπό
τήν δικαιοδοσίαν αύτών. ’Ανάγκη λοιπόν παρά
-ήν εθνικήν ιστορίαν νά καταλαμβάνη έν τώ
προγράμματι καί αύτη περίβλεπτον θέσιν. Δεν
διστάζω έπίσης νά περιλάβω έν τούτοις καί
τήν διδασκαλίαν τής συγχρόνου ιστορίας, καί
μάλιστα τής ιστορίας τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών τής Αμερικής ών ή δράσις έπαυ^άνεται
όσημεραι έν τώ κόσμφ».
Ό είρημένος καθηγητής υποστηρίζει ώσαύ
τω; δτι τά ιστορικά ανέκδοτα κέκτηνται μεγά
λην παιδαγωγικήν αξίαν, πρώτον μέν διότι διε
γείρουσι ζωηρώς τήν φαντασίαν τών παίδων, ήν
αδίκως τοσοΰτον παραμελούσα καί δεύτερον διότι
ταϋτα παρέσχον πληθύν θεμάτων ε’ς τήν καλ
λιτεχνίαν καί τήν φιλολογίαν, καί τέλος διότι
ταϋτα έμπνέουσι τήν κλίσιν πρός την ιστορίαν,
τά δέ γεγονότα είνε ή βασις παντός ίστορί'οϋ
οικοδομήματος.
Ά λ λ ' ϊνα τά ανέκδοτα ταϋτα ώσι πράγματι
ωφέλιμα άνάγ-.η νά έν.σχύωνται πάντοτε διά
τής εϊκόνος. « I I σπουδαιότης τής ε! όνος είνε
άνυπολόγιστος έν τή σπουδή τής πρώτης ταύτης
ηλικίας
Ιχνογραφήματα, ζωγραφίαι έγχρώματοι, πίνακες, φωτογραφίαι μνημείων ή το
πίων, ούδέν πρέπει νά παραμελήται καί μάλι
στα θά ίπεθόμουν έ< παντί σχολείψ έκαστος μα
θητής νά εχη τήν μ κράν του συλλογή/ τών
ιστορικών ιχνογραφημάτων, έν τή οποία χρονολογικώς νά είνε κατατεταγμένη ή συνέχεια τών
άνεκδότων συνωδευμένη διά κειμένου βραχύ τά
του καί σαφέστατου, ό δέ διδάσκαλος νά δ δη
τάς άναγκαίχ; έξηγήτεις. Τά ιχνογραφήματα
πρέπει νά είνε καί πολύ ακριβή και πολύ ώραΐα.
Τοιαύτη συλλογή θά ήτο ωφέλιμος ού μόνον πρός
τήν σπουδήν τής ιστορίας, άλλά καί πρός άνάπτυξιν τής ηθικής συνειδήσεως τών παίδων »
Ά λ λ ' ό Επιφανής καθηγητής όείκνυται υπερ
βολικός, άποκλείων ού μόνον τάς πολ,τικά;
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θεωρίας (τό όποιον είνε όρθόν) άλλ’ ετι καί ’ά
ά φ η ρ η μ έ ν α θ έ μ α τ α , π χ ό άγριος, ό κυνηγός,
ό νομός, ό Έλλην, ό φεουδάρχης, καί μάλιστα
τάς βιογραφίας" θέλει μόνον διηγήσεις, μόνον
άνέκδοτα. «Δέν πρέπει, λέγει, νά διδάξωμεν
τούς Επταετείς καί οκταετείς μαθητάς ιστορώ ν
άλλ’ Ιστορήματα, λαμβάνοντες άφορμήν έκ τής
ιστορίας »
Τούς Εννεαετείς ή δεκαετΗς μαθητάς θά διδάξωσε τά άνέκδοτα ταϋτα συνδέοντες αύτά χρο νολογι/ώς, συμφώνως πρ'ς τάς μεγάλας Ιστορι
κός περιόδους, προσάγοντες κυρίως εικόνας καί
άποφεύγοντες τάς λ:πτομερείας καί τάς γενικάς
θεωρίας τάς ϋπερβαινούσας τήν άντίληψιν τών
παίδων.
Οί ένδεκαετείς καί οί δωδεκαετείς μαθηταί
θ/ δυνηθώσι νά προσεγγίσωσι πρός τήν σπ υδήν
τ ώ ν δ ι α φ ό ρ ω ν λαών, άλλά κ α ί κατά τήν ηλικίαν
ετι ταύτην θά είνε άνάγκη νά π ρ ο σ κ ο Α λ ώ ν τ α · .
είς τά σπουδαιότερα καί δραματικώτερα γεγο
νότα, χωρίς νά παραμελώσι τών γεγονότων τής
συγχρόνου ιστορίας
Έ ν γένει δέον νά σχηματισθώσι τρεϊς κύκλοι
τής ιστορίας διά τό δημοτικόν σχολείον. Ό κύ·
κλος τών ανεκδότων μέχρι τοϋ ογδόου Ετους, ό
χρονολογικός κύκλος άπό τοϋ 9ου μέχρι τοϋ
10ου Ετους κα! ό ειδικός ιστορικός κ'κλος άπό τοϋ
11ου μέχρι τοϋ 12ου. Πάτα άπόπειρα πρός εύ
ρυτέραν διδασκαλίαν είνε ματαιοπονία. Ματαιοπονία π. χ είνε νά γίνηται λόγος περί πού ιτευ
μάτων, περί διπλωματικών συνδυασμών, περί
νόμων οικονομικών, περί πολιτισμών διαφόρων,
είς παιδία δωδεκαετή, θά τά μάθουν καί θά
τά άπομνημονεύσουν- άλλά δέν Οά τά έ/νοή
σουν.»
Γ. Μπ.

------
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Ά π ό τό άρτι ΕκδοΟέν β ιθ λ ίο ν τού κ α θ η γη το ϋ » . —.
Λ όγοι κ α ί Ά ρ θ ρ α »
ά π ο σ π ώ μ εν τό κ ά τ ω θ ι ιδ ια ιτέρ ω ς Ενδιαφέρον τό ν δ ι
δ α σ κα λικό ν κόσμον.
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Π Ο Λ Ι Κ Α Λ , Π Ι Α Τ Α ΚΑΙ ίΤΟΙΗΙΪΙΛΤΑ
Φ εγγα ρ ά κι μ ον λαμπρό,
<ρέΙε μ ο ν νά
νά π η γ α ίν ω

περπατώ
τό αχολ.εώ,

’ς

ν ά μ α θ α ίν ω γ ρ ά μ μ α τ α ,
τοϋ Θ ε ο ν τ ά θ ά μ μ α ια .

Αμφιβάλλω άν πλήν τοϋ πεντάστιχου τουτου
άσματίου τοϋ συνδεόμενου αμέσως πρός την
τύχην τοϋ υποδούλου ίλληνισμοΰ ή τουρκοκρα
τούμενη ’Ελλάς Εχει νά έπιδιίξη άλλο σχολικόν
άσμα. Άλλα καί μετά τήν άπελευθέρωσιν είνε
πανθομολογούμενον δτι τά σχολικά ημών άσματα
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γουμένων, διότι Γερμανός άνήρ ή το ό έπί μα
είνε ανεπαρκή καί πτωχά. Καί δμωςτδ σχολεϊον
κρά
έτη διδάσκων τήν ωδικήν έν τώ Άρσακείψ.
έχει μεχίστην ανάγκην ασμάτων, άτινα και την
Τών
ποιημάτων τής συλλογήςταύτης, των πλείάρρύθμιστον των παίδων φωνήν κανονίζουσι και
στων
σχεδδν κατωτέρων παντός λ γου, ούδέ
του ρυθμοΰ την έννοιαν φιλοκάλως έμποεοΰσιν,
μνεία
θά έπρεπε νά γείνη. άν δέν έπεβάλλετο
ιίπερ τι δέ καί άλλο παιδαγωγικώτατα έθ ζουσι
χάριν
αυτής
τής ιδέας τοϋ καλοΰ ή έκ τών σχο
τδν μικρόν μαθητήν εις την λατρείαν του θεοϋ,
λείων
τών
θηλέων
πανηγυρική αυτών έξωσις,
τόν πρδς την φύσιν θαυμασμόν, την πρδς τους
χωρίς
κάν
νά
στεφθώσι
διά ^όδων ώς συνεβού
οικείους στοργήν, την πρδς την πατρίδα αγάπην.
λευεν
ό
Πλάτων
περί
τών
ποιητών.
Τό σχολεϊον δύναται νάντλήση τά ποιή
Τής
δ
’
ελληνικής
δημώδους
μάλιστα μούσι
ματα τά προορισθησόμενα νά αδωνται ύπδ των
κής έπειράθη νά κόμη χρήσον χάριν τοϋ σχολείου
παίδων εκ τε του δλου θησαυροΰ τής ποιη
έπιτυχέστερον ή έν τη μελψδήσει χορικών τών
τικής παραγωγής τοϋ έθνους και έξ ίδιας δη
άρχα ων δραμάτων ό ’Ιωάννης Σακελλαρίδης,
μιουογίας ειδικών σχολικών ποιητών, χάριν
διά δέ τοϋ διδασκαλείου Αθηνών ήρχισαν ενα
αΰτοϋ τοϋ σχολείου ποιούντων. Ημείς δ αυτό
γόμενα τοιαΰτά τινα άσμάτια εις τά δημοτικά
χρήμα σχολικού; ποιητάς δεν έ/ομεν. Τά συνή
σχολεία τών άρρένων. Ή άρχή εί>ε πάντως καλή
θως'έντο'ϊς σχολείοις ημών άδόμενα ποιήματα
καί τδ πράγμα άξιον μελέτης άλλά δέν άρκεϊ
σπανιώτατα έποιήθησαν χάριν αύτοΰ του σχο
ή έπιτυχής έφαρμογή δημωδών μελωδιών, πρέ
λείου επίτηδες, άλλα καί ταϋτα ύπδ ποιητών ή
πει δέ καί οί μελοποιούμενοι στίχοι νά είνε κα
καί άπλών στιχουργών, έφ’ άπλής παραγγελία;
τάλληλοι διά τούς παϊδας.
ή άνευ τής προςηκούσης έξ ένός μέν ποιητικής
Τέλος πρέπ-οι νά γείνη ένταΰθα μνεία καί τής
δυνάμεως, έξ ετέρου δέ ψυχολογικής προπνρα
έν
Όδησσώ έκδεδομένης συλλογής σχολ κών
σκευής ποιησάντων ή και άπλώς μεταφρασάντων
άσματίων
μετά τών ο:κείων μουσικών σημε ων
ποιημάτια σχολικά. Τά δέ πλεϊστα των έν τοΤς
¿πδ τοϋ Μάλτου διά τήν μείζονα φιλοκαλίαν
σχολείοις άνευ άσματος άπαγγελλομένων έξελέμεθ’ή; έκ τοϋ ΰπάρχοντος ύλικοϋ, πλουτισθέντος
χθησαν μετά κόπου έκ τών ποιητικών σελίδων
πω; μάλιστα έγεινεν ή έπιλογή τών παιδικών
γ'νωστών, πο ητών, οΐτινες ετυχε νά ποιήσωσι
ποιηματίων. Νέον δ' έν αύτοϊς είνε ώς τδ πλιϊκαί στίχους προςαρμοζομένους εις την παιδικήν
στον τδ μέλος.
ηλικίαν, "οΐ πλεϊστοι δέ ούδ ’ είχον κάν κατά
Καί τοιαϋτα μέν έν ·, ενικαίς γραμμαίς τάδόνοΰν, δτι τοιοϋτος έμελλε νά εΐνε τών ποιητικών
μενα
έν τοίς σχολείοις Όποια δέ τινα τ'/παγαυτών δημιουργημάτων ό προορισμός.
γελλόμενα
ποιήματα έχαρακτηρίσαμεν ήδη άνωΤήν πρώτην τάξιν άποτελοϋσικυρίωςτά άσμα
τέρω.
Καλοί
στίχοι τοϋ Βιζυηνοϋ, τοϋ I Ιολέμη,
τα τοϋ Βλάχου κ*ί τοϋ Κατακουζηνοϋ. Ό
τοϋ
—ουρή,
τοϋ
Δημητρίου Καμπούρογλου, Ισως
Βλάχο: έλαβε’την έντολήν νά γράψη ποιημάτια
λησμονώ
καί
κανένα
άλλον, είνε τά έπιλεκτότατα
διά τδ σχολεϊον, τά πλεϊστα, νομίζω, κατά μετών εϊς τούς παϊδας ύπδ τών δ δασκάλων παρετάφρασιν και προς ώρισμένον μέτρον έτοιμων
χομένων ποιηματίων. Άλλά καί τούτων πολύ
ήδη ξένων ασμάτων, καί έπετέλεσε τδ άνατεολίγα έποιήθησαν έπίτηδες διά τδ σχολιϊον.
θέν εις αϋτδν έργον μετά τής έγνωσμένης ούτοΰ
Ά λ λ ο τ’ έν ήμέραις έπιδεικτικών έξετάσεων,
περισσής φιλοκαλίας. Άλλά τάσμάτια έκεΐνα
ών
ό μωρός πανηγυρισμός δέν έςίλιπε δυςτυχώς
είνε τάριστα τών παρ’ ήμιν άκόμη σήμερον έν
άκόμη
καθ’ ολοκληρίαν, ή έκλογή των πρδς έπί
τοϊς σχολείοις άδομένων, είνε, κ.αθ δσον είνε
δειξιν
άπαγγελλομένων
έγίνετο ύπ αύτών τών
πρωτότυπα, ή άπόρροια περισσεύματος τής στιδιδασκάλων.
Τεμάχια
δραμάτων,
άπαίσιοι διά
χουργικής δυνάμεως κα\ ευστροφίας τοϋ ποιητοϋ
λογοι.
μακροσκελείς
στιχουργίαι.
δλως
άκατάλ^
αυτών, δέν ε’νε οέ δημιουργήματα μούσης άπ
ληλοι
διά
τούς
πτωχούς
παϊδας.
άλλά
καί διά
ευθείας έκ τοϋ σχολείου άρυομένης τήν έμπνευτούς πλε'στους τών γονέων αύτών, εςεκραυγάσιν. Τά δέ τοϋ Κατακουζηνοϋ είνε έπίμοχθα έπιζοντο άπδ τοϋ ύψους τινδς θρανίου έν μέσψ τού
τηδεύματα στιχοπλόκου ύποψυχρου, μόνην άρε
ίδρώτος τών κυνικών καυμάτων τοϋ περιρρέοντος
τήν έχοντα τήν καρτερίαν μεθ’ ης έφιλοτεχνήτούς δυςτήνους άκροατάς ύπδ παιδαρίων έπιδειθησαν, άλλά μή δυνάμενα νά έμβάλωσι κέντρον
κτιώντων μετά στόμφου περισσού, άνευ τέχνης
είςτάς ψυχάςτώνταΰτ’ άδόντων μαθητών. Ά λ λ
οΰδεμιάς. Ό Παράσχος, ό εϊπερ τις καί άλλος
υπάρχει καί τρίτη πηγή σχολικών κσματίων, ή
τών παρ’ ήμϊν ποιητών άκαταλληλότατος διά
και κυρίως έπικρατοϋσα έν τοίς δημοτικοις σχο
παιδικήν άπαγγελίαν, ήτο μάλιστα 6 εκλεκτός
λείοις τών Οηλέων, εις ά είσήχθησαν έκ τών δι
τών διδασκάλων, καί οΐ μανροί του δεκαπεντα
δασκαλείων τής Φιλεκπαιδευτικής έταιρε ας, ένθα
σύλλαβοι έξεχύνοντο κατά τών ώτων τών άκροω
έδιδάχθησαν αΰτά αί μέλλουσαι διδάσκαλοι.
μένων Ένθυμοΰμαί ποτε, ε'.νε δε'αεπτα περί
Είνε δέ σχεδδν άπαντα προσηρμοσμένα εις μέ
που έτη, νήπιον άπαγγέλλον Τ ί ;
λη γερμανικά, ώς καί τά πλεϊστα τών προη-
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Ίοού τδ "Λντρον τών Νυμφών, ιδού τδ μονοπάτι
•που εκείνη μια φορά μαζί μου επερπάτει.
Οί διδάσκαλοι ένόμιζον χρέος των νά κινήσωσι
διά τών μικρών πιθήκων τά δάκρυα τών εϊς τάς
έξετάσεις παρισταμένων γονέων, καί α! μητέρες
έδάκρυον άληθώς. Ολίγοι δέ ήσαν δυ,τυχώς
άκόμη οί γελώντες έπί τή τοιαύτη άντιπαιδαγωγική μωρία, ής θύματα ήσαν καί διδάσκαλοι
καί παϊδες καί γονείς, άλλ’ οΰχ ήττον τών άλ
λωνοί ποιηταί ών διεστρεβλοΰντο τά ποιήματα.
Ά λ λ ’ έπήλθε τέλος άρχή βελτιώσεως. Ε ’ς
δύο δέ άμα παραλλήλους ένεργείας χρεωστεϊται
αίτη, εις τήν τοϋ Υπουργείου τής Παιδείας καί
εις τήν τής Δ ια π λ ά ο ε ω ς τ ώ ν Π α ί δ ω ν Καί τδ
μέν άριστον τοϋτο παιδικόν περιοδικόν συνετέλεσε
μεγάλως εις τήν δημιουργίαν σχολικών ποιημά
των, καταβ-.βάσαν τήν μοΰσαν τών ποιητών ημών
μέχρι τοϋ σχολείου Δυςτύχι-μα μόνον είνε, δτι τινές αύτών, δυνάμενοι νά μορφωθώσιν είς άρίστους
σχολικού; ποιητάς, υπήρξαν τοιοΰτοι μόνον δτε
έγραφον διά τήν Διάπλασιν. 'Εξ αύτής δ ’έστα
χυολογήθησαν δικαίως τά πλεϊστα τών νΰν έν
τοϊς σχολιίοις άπαγγελλομένων.
Τδ δέ Ύπουργείον τής Παιδείας, αίσθανθέν
τήν άνάγκην νά περιορίση τήν αυθαίρετον καί
άφιλόκαλον ύπ ’ αύτών τών διδασκάλων έκλογήν
τών είς τούς παϊδας παραδιδομένων ποιημάτων,
συνέδεσε τδν προορισμόν τοΰτον πρδς τδν διά
νόμου τδ πρώτον έτιβληθίντα διαγωνισμόν τών
διδακτικών β βλίων. Άπητήθη λοιπόν σύν τοϊς
άλλοις καί Ανθολογία σχολικών ποιημάτων.
Άλλά τδ έργον ήτο πολύ δυςχερές. Τότε κατά
πρώτον κατενοήθη έν τή έκτελέσει τοϋ προβλή ματος τούτου τδ πενιχρόν καί άνεπαρκές τής
έθνικής ημών ποιητικής παραγωγής έν σχέσει
πρδς τδ σχολεϊον.
Έ κ τών τεσσάρων μεγάλων κύκλων, είς ο4ϊ
δύνανται νά διαιρεθώσι τά σχολικά ποιημάτια·
τδν τής θρήσκε·'ας, τδν τής φύσεως,τδν τής οίκο
γε-είας καί τοϋ βίου καί τδν τής πατρίδος. ιδί
ως διεκρίνοντο διά τήν πτωχείαν αύτών οί δύο
πρώτοι Ή παντοδυναμία τοϋ Θεοϋ καί ή χαρά
τών θρησκευτι ών έορτών, τά μεγάλα θεάματα
τής φύσεως καί αί καλλονα! τής ελληνικής πα
τρίδος δέν είχον ψαλή ύπδ τών Ελλήνων ποι
ητών διά χορδών δυναμένων νά θίξωσι τάς ψυ
χάς τών παίδων Καί αΰτδς δέ ό οίκος καί ή
στοργή τών όμαιμων καί τών διαφόρων τοϋ οίκου
έργων ή π ικιλία δέν είχον παρασταθή δι* εικό
νων καταλλήλων είς τούς παιδικούς οφθαλμούς.
Τέλος δέ καί διά τήν παράστασιν τοϋ μεγάλου
δράματος τής πατρίδος έν μικρογραφία προςιτή
είς την άντίληψιν τών παίδων δέν είχον εύρεθή
τά κατάλληλα χρώματα.
Τής δ’ άνεπαρκείας ταύτης έσχον πλήρη συν-
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ι είδησιν οί ύποβαλόντες τότε είς τδν διαγωνι
σμόν τάς καλλιτε’ρας τών άνθολογιών, οΐτινες καί
άνωμολόγησαν τάς δυτχερείας, είς άς προςέκρου ·
σαν κατά τήν περισυλλογήν τών διά τό σχολεϊον
προςφυεστέρων ποιηματίων. Η δέ διάγνωσις
τού κακοΰ ήτο, ώ; είκός, τδ πρώτον βήμα πρδς
τήν προςδοκωμένην βελτίωσιν. ’Εντεύθεν καί ή
μεγάλη διαφ-ρά τής βραβευθείσης συλλογής1
τής τοϋ κ. Κουρτίδου, άπδ τών λοιπών συνυποβληθεισών. Τούτων οί συλλογείς δέν είχον οί
πλεϊστοι οχι μόνον τήν άναγκαίαν πρδς τδ έργον
τής επιλογές τών προςηκόντων ποιηματίων ψυ ·
χολογικήν καί παιδαγωγικήν μόρφωσιν, άλλ'
ούτε καν τά στοιχεία τής άπαιτουμένης φιλοκα
λίας. Άρκεϊ δέ ώς δείγμα τών μέχρις έκείνου τοϋ
χρόνου κρατουσών ίδιών περί τοϋ ποιοΰ τών ποι
ημάτων, άτινα δυνάμεθα νά παραδώσωμεν άφόβως είς τούς παϊδας, ή μνεία δύο στιχουργημά
των άντιστοίχων, άτινα έφερον είς τά: έπιγρα
φάς Ό ¿ ο ν μ τ ζ ή ς καί Ό ρ α κ ιτζή ς . Έν τψ ένί
ούτών έξιθειάζετο τδ ρακίον, έν δέ τώ έτέρψ
έξήρΟντο κατ’ άντιπαραβολήν αί άνώτεραι άρεταί τοϋ ρουμίου ! ΙΙάν σχόλιον είνε περιττόν.
Είπον δτι παρήλθον έκτοτε δέκα έτη. Οί δ ι
δάσκαλοι, έθισθέντες ε’ς τά κατ’ έπλογήν άνωτέραν έπιβληθέντα είς αύτούς έπί τινα χρόνον
έκλεκτότερα ποιήματα, έδιδάχθησάν πως καί
τήν τέχνην νά διακρίνωσι καί μόνοι τά προκριτέα. Ά λλ' ή παραγωγή σχολικών ποιημάτων
έμεινεν έκτοτε στάσιμος.
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"Οσοι δέν έτυχε νά τδ δοκιμ σουν μόνοι των,
είνε άδύνατον νά φαντασθοΰν τότε πόσον ή έπι
στήμη κάμνει τόν βίον μας ά;ιον μελέτης καί
ένδιαφέροντος. Σφάλλονται δέ δσοι τήν θεωρούν
ώς ξηράν, δίσκολον, άνιαράν καί πεζήν. Π α 
ρουσιάζει πολλά σημεία, ε ς τά όποϊα ήμποροΰ
μεν καί εύκολα νά τήν πλησιάσωμεν καί μέ εύχαρίστησιν νά ένδιατρίψωμεν είς ούτά. Είς τούς
παλαιούς μάλιστα χρόνους τδ όρμέμφυτον ώδήγει
< Συνέχειαν ίδέ σελ. 247.
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του; ανθρώπους να συνταυτίζουν τους προφήτας
καί τούς σοφούς. Οί οφθαλμοί του σοφοΰ είνε εις
την κεφαλήν του ένω ό άφρων περιφέρεται ε ς τό
σκότος, έλεγον. Οί τεχνικοί δροι, αί περιγραφαί
των ειδών κτλ. έχουν τήν αύτήν σχέσιν με την
Ιπ στήμην τήν όπο'αν καί τά Λεξικά με την φι
λολογίαν
Ενίοτε ήμπορεί βέβαια ή επιστήμη νά καταστρέψν) κανένα άιχαίον μύθον ποιητικόν, ώς π. χ.
τήν ποιητικήν έξήγησιν των Ινδών δσον άφορά
εις τήν γένεσιν τών ποταμών. Έφαντάζοντο ότι
ό Ίνδρας έσκαψε μέ κεραυνούς τάς κοίτας των
καί τούς έστειλε νά τρέχουν τούς μακρυνούς καί
άδιχκόπους δρόμους των, ή αληθινή δμως αιτία
τών φαινομένων τής φύσεως είνε πολλάκις επι
βλητικωτέρα καί περιέχει περισσοτέραν αληθινήν
ποίησιν, παρ’ δσην θά ήδυνατό ποτε νά πλάση ή
ακαλλιέργητος φαντασία τής ανθρωπότητας.
Ή επιστήμη, μέ τάς άπειρους αύτή; άπόψεις,
μάς παρουσιάζεται θαυμασιωτέρα καί άπδ τόν
λαμπρότερον μύθον. α'Γπάρχουν πράγματα,
λέγει ό Βύρων, τών οποίων ή πραγματικότης
υπερβαίνει καί τάς μάλλον φανταστικάς διηγη
σεις, τών όποιων τό σχήμα καί τό χρώμα είνε
ώραιότερον άπό οίονδήποτε φανταστικόν ούρα-όν
καί άπό δλους τούς παραδόξους αστερισμούς τούς
οποίους ή ευφάνταστος ποιητική μούσα θά ήδύνατό ποτε νά σπείρε, εις τήν άγρίαν φύσιν. Ό
δέ Μάρκαν όρθώς εκφωνεί : «ώ ευλογημένη έπι
στήμη ! “Οταν ή γή ήρχισε νά φαίνηται ότι έγή
ρασεν, όταν ή πίστις ήρχισε νά χωλαίνη καί ό
όρθίς λόγος νά μαραίνηται, σύ άνεκάλυψες δτι
ό κόσμος είνε νέος άκόμη καί μάς έμαθες νά
συλλαβίζωμεν είς τήν νηπιώδη του γλώσσαν».
Ή βοτανικ.ή π. χ χαρακτηρίζεται πολλάκις
ώς άχάρις επστήμη. Κ α ί δμως. άν καί χωρίς
αύτήν θά ήμποροϋμεν πάλιν νά θαυμάζωμεν τά
άνθη καί τά δεντρί, θά έκάμνομεν τούτο ώς ςέ
νοι καί δπως θά έθαυμάζομεν π. γ. ένα μεγάλον
ά/δρα ή μίαν ώραίαν γυναίκα ανάμεσα εις πυ
κνόν καί συρφετώδη όχλον Ό βοτανικός όμως
καί όχι μόνον ό βοτανικός, άλλά καί όστισδή
ποτε, έχει γνώσίν τινα τής θελκτικής ούτής
επιστήμης, δταν θά μεταβή είς τά δάση καί είς
τούς αγρούς, θά προύταντηθη έκεϊ άπό άπειραρίθμους φίλους, ό καθείς τών οποίων θά έχη καί τι
εύχάριστον καί ενδιαφέρον νά ανακοίνωση Ό
διδάκτωρ Τζώνσων έφρόνει οτι εκείνος ό οποίος
εΐδεν άπαξ μίαν πεδιάδα ήμποριϊ νά είπή
ότι είχεν ίδεί καί δλας, άλλος δέ σοφός μεγα
λείτερος άκόμη τού Τζώνσων, ό Σωκράτης, τό
ποότυπον αύτό πνεύματος στερούμενου έπιστή
μης, έλεγεν δτ αέπεθύμιι πάντοτε νά διδάσκηται,
άλλ’ δτι άπό τά δένδρα καί άπό τού; άγρούς
δεν έπερίμενε τίποτε νά μέθη·'. Δέν άγνοώ επί
ση; δτι πολλάκις λέγουν περί τών βοτανικών
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αδτι δέν αγαπούν καί δέν γνωρίζουν τά άνθη
τά όποια δρέπουν καί οτι δλη των ή βοτανική
σοφία συνίσταται είς μίαν λατινικήν ονοματο
λογίαν».
“Ολα ταΰτα άς τ άντιπαραθέσωμεν με την
γλώσσαν ενός ά.θρώπου, ό όποιος άν χαί δέν
έχει άξιώσεις διδασκάλου τής Βοτανικής, εινε
δμως διάπυρος αυτής μελετητής, τού 'Ρώσκιν
«Κυττάξετε,λέγει τί χρεωστούμεν είς τό χόρτον
τού άγρού, είς τό πυκνόν αύτό σκέπασμα τού
εδάφους μέ τό μεγαλοπρεπές σμάλτον του, μέ
τήν συντροφιάν τών ημερών, άναριθμήτων κα1
φιλησύχων αυτών βλαστών τής χλόης τών λει
μώνων Ά ς άναλογισθώμεν δέ μίαν μόνον στι
γμήν τί ήμπορούσαμεν νά Ιδωμεν είς τάς έ;ής
λέξεις: δλη'ή άνοιξις καί δλον τό θέρος είνε μέσα
των! Οί περ παται ανάμεσα είς τά σιωπηλά καί
εύώδη μονοπάτια, αί άναπ·ύσεις τής μεταμε
σημβρίας, ή χ*ρά τώνποιμνίω-, ή δύννμιςτής
αγροτικής ζωής. Ή ζωή τού φωτός τού ήλιου
πίπτοντος είς τόν κόσμον εις σμαραγδίνας ακτίνας
καί είς γλυκείας γαλανάς σκιάς, ενώ αλλέως θα
έπληττε τήν γυμνήν καί μαύρην γήν ή τήν φλέ
γουσα·/ άμμον, αί πλούσ αι νομαί παρά τό
πλευοόν τερψιθύμων ρυακίων, αι χλοεραί πρασινάδα'ι καί τά υψώματα τών λόφων και οί εύώ
δεις κλιτύες τού εδάφους περιοριζόμεναι ύπό τής
γαλανής γραμμής τής πλημμύρας' οί πολυ αρπείς λειμώνες ΰγρότατοι ύπό την πρωϊνην δρό
σον, ή απαλοί, άταλοί, τήν εσπέραν μετά τήν
δύσιν τού ήλ ου, ποδοπατούμενοι ύπό εύθύμων
περιπατητών καί μόλις άφίνοντες ν’ άκούηται
ό θωπευτι-.ός ψίθυρος αισθηματικών συνδιαλέ
ξεων».
Αί προτιμήσεις μου καί αί μελέται μου μέ πα
ρέσυραν ίσως ε’ς τήν Φυσικήν'Ιστορίαν καί είς την
αρχαιολογίαν, άλλ’ ά · αληθινά αγαπάτε μίαν
έπ στήμην, θά εύρήτε καί είς δλας άπειρον ενδια
| φέρον. ΙΙόσον μεγαλοπριπείς είνε οίάλήθειαι τής
αστρονομίας. «Εινενργά! Επάνω είς τήν σκοπιάν
του ό αστρονόμος, άύπνος έπί νύκτας ολοκλήρους
ζητεί ν ’ άνευρη είς τούς ουρανούς χρυσά νησία καί
μέ τό μέτωπον είς τό σκότος βλέπει πώς εις τό
άπειρον υποφώσκει ή πρωία. Παρατηρεί ΐνα κο
μήτην καί ύπολογίζων τήν τροχιάν του ευρίσκει
δτι θά έπανέλθη πάλιν μετά χίλια έτη.«Καί τό
άστρον θά έπανέλθη» Δέν θά ήμποροϋσε ν ’
: άπατήση τήν επιστήμην ούτε κατά ε/ βήμα,
ούτε κατά μίαν μόνον στιγμήν' οί άνθρωποι θά
παρέλθουν, ή άνθρωπότης δμως τό περιμένει.
Μέ άλλους οφθαλμούς, άλλά πάντοτε βέβαια
κα! ατάραχος μένει ε'ς τήν σκοπιάν της, καί
εάν κατεστρέφετο ολόκληρος κατά τήν στιγμήν
τής επανόδου του πάλιν ή αλήθεια θά ήγρύπνει
έπί τής σκοπιάς!».
Ένω ή επιστήμη άλλοτε έφαίνετο οχληρά,

Ε θ Ν I Κ II Λ Γ Ω Ρ II

επειδή ήτο θαμμένη είς τόμους ογκώδεις τήν σή
μερον δμως ήλλαζαν τά πρ'γματχ καί ή φρόνι
μος ευχή τού λόρδου. Τσεστερφρέλδ, εϊπόντος
δτι καί ή Άθηνά έπρεπε νά συνοδεύεται μέ
τρείς χάριτας ώς τήν Άφροδίτην, έξεπληρώθη
πλέον κατά γράμμα.
Ή μελέτη τής φυσικής ιστορίας θ ’ άντικαταταστήση τήν απώλειαν τού κακώς λεγομέ ου
«Σπόρτ» τού οποίου ή άγάπη έχει έντυπωθή είς
ήμάς άπό τήν έπίδρασιν πολλώ< αίώνων, κατά
τούς όποιους οί άνθρωποι έζων κυρίως άπό τά
προΐό τα τού κυνηγίου καί τής αλιείας. Αύτό
τό Σπόρτ ολιγοστεύει καί φθίνει όσημέραι. Είς
τούς προϊστορικούς χρόνους οί πρόγονοί μας έθήρευον τόν μαμούθ, τόν ρινόκερων καί τήν ρλχνδικήν έλαφον οί παλαιοί Βρεττανοί έθήρευον
τόν άγριοβούβαλον, τήν δορκάδχ καί τόν λύκον.
Τώρα έχομεν τόν λαγών, τήν πέρδικα καί τήν
άλώπεκα, άλλά καί αύτά πλέον σπανίζουν καί
πρέπει νά τά περιποιώμεθα σήμερον διά νά τά
έχωμεν αργότερα νά τά φονεύωμεν. Μερικοί έξ
ημών άπό τούδε, άργότερον δέ καί περισσότεροι
άκόμη ικανοποιούν καί θά ικανοποιήσουν τήν
κλίσιν των, ή όποία κατά βάθος έχει μίαν καί
τήν αύτήν άρχήν, μέ τήν μελέτην τών ζφων,
τών εντόμων καί τών έγχυματικών πλασμάτων,
τά όποία άν δέν εμποιούν έντύπωσιν μέ τό μέ
γεθος των, έχουν δμως άπειρα θέλγητρα μέ τήν
ποικιλίαν των.
Ό Έμερσον λέγει ότι «τήν στιγμήν κατά τήν
όποιαν ό φυσιοδίφης έχει μαζιύση είς τά φιαλί
διά του δλα πλέον τά είδη τών όφεων καί τών
σαυρών, τήν ίδιαν στιγμήν ή επιστήμη έχει
βάλει καί αύτόν τόν ίδιον είς τό φιαλ ίδιον». Δέν
άρνοΰμαι δτι υπάρχουν καί τοιαΰται περιπτώ
σεις, άλλ ’ είνε μάλλον εξαιρέσεις. Ό άληθινός
φυσιοδίφης δέν είνε άπλούς καί ανιαρός συλλέκτη:.
Δέν ήμπ:ρώ ν’ άντισταθώ είς τήν επιθυμίαν
νά παραθέσω εδώ μέ δλον τό μάκρος του, τό
ά/.όλουθον απόσπασμα άπό τήν συγγραφήν τού
Χούδσων περί τών τροχοφόρων ζώων (είδους έγ
χυματικών). Υπάρχει μικρός λόφος κάτωθεν
τού όποιου εκτείνεται μικρά λίμνη Αί κατωφέρειαι καλύπτονται άπό φηγούς καί πεύκας είς
τρόπον ώστε προστατεύουν τό νερόν άπό τρείς
πλευράς καί τό άφίνουν ανοικτόν μόνον πρός τό
νοτιοδυτικόν μέρος, όπόθεν πνέουν αί γλυκιίαι
αύραι τού ζεφύρου καί στέλλει τό φώς τ:υ ό με
ταμεσημβρινός ήλιος Είς τήν κορυφήν τού λο
φίσκου άναβλύζει πηγή διαυγής, όπόθεν πηγά
ζει ρυάκιον τού οποίου τό νερόν έρχεται άνάμεσ/
άπό τάς πυκνάς λυγαριάς καί χύνεται εΓς τό
άνώτερον άκρο- τού τενάγους' χονδρός λίθινος
τοίχος έκτίσθη πέριξ τού λοφίσκου διά νά έμπο
δίζη τό νερόν τού ρυακίου, όταν υπερεκχείλιζα,
καί νά -.ό άναγκάζη νά διέρχηται άπό μίαν μό-
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νον οπήν είς μίαν γωνίαν τού τοίχ υ άπό τήν
οποίαν ήμπορεί νά διαφύγη ώς μ κροσκοπικός
καταρράκτης καί νά χυθή ε'ς τάς κάτω φυτείας.
Εάν π'ιησιάσωμεν είς τό τέναγος άπό τόνξδρόμον τού άγροφύλακος θά διέλθωμεν τήν φυτείαν
απαρατήρητοι καί φθάνομεν είς τήν γωνίαν τού
τοίχου, όπόθεν ήμποροϋμεν νά παρατηρήσωμεν
την επιφάνειαν τού τενάγους χωρίς νά ταράξωμεν καμμίαν ζώσαν ψυχήν κατά τά μέρη έκεϊνα.
»Μακράν πρίς τήν άντίπεραν όχθην μίαίπάπια
οδηγεί τούς νεοσσού; της μεταξύ τών ιτεών επί
τού κορμού μιας γηραιάς φηγού πεσμένης έπί τού
τέλματος κάθηται νεροποντικός τρίβων τό δεξιόν
αΰτίον του καί ό θόρυβος ενός πυρήνος πίπτον
τος πρό τών ποδών μας προδίδει τόν'σκίουρον,
ό οποίος τήν στιγμήν ταύτην'γευματίζει κάπ υ
είς τήν κορυφήν τού δένδρου ΰπεράνω τής κεφα
λής μας- Προσέξατε όμως' ό ποντικός’ έμυροθη,
φαίνεται, τήν παρουσίαν μας καί έχώθη άμέσως
εις τήν χλόην, μόνον δέ ό ελαφρός παφλασμός
τού νερού γύριμ του μάς προδίδει τήν σιωπηλ,ήν
φυγήν του. Ή πάπια άπό πολλού έφρό τισε
ν' άποσυρθή μέ πολλάς προφυλάξεις καί ό'σκϊουρος έπαυσε πλέον νί ρίπτη πυρήνας κατά γής.
Τό τέναγος φαίνεται τώρα τελείως νεκρόν καί
έρημον πάσης ζωής.
» Έάν δμως, διατηροΰντες δλας τάς αισθήσεις
καί τήν δραοίν μας, ήμποροϋμεν νά είσδύσωμεν
είς ζωντανά άτομα καί νά βυθισθώμεν κάτω ε’ς
τό νερόν, είς ποιον θαυμάσιον κόσμον θά μετε
οηνομεν ! Έκεϊ θά έβλέπομεν δτι τό φαντα
στικόν αύτό βασίλειον κατοικείται άπό τά πλέον
παράδοξα πλάσματα, πλάσματα τά όποία”κο
λυμβούν μέ τήν κόμην των. πλάσματα τών
οποίων ο: οφθαλμοί είνε άκτινοβολοΰντα ρουβίνια
έπάνω είς τόν λαιμόν των, έχοντα τηλεσκοπικά
μέλη, ότε μέν τραβηγμένα εντελώς μέσα είς τό
σώμά των, άλλοτε δέ τεντωμένα είς μάκρος
ύπερβαίνον πολλάς φοράς τό μάκρος τού σώμα
τός των. Ίδέτε έδώ μερικά άκίνητα, ωσάν
ήγκυροβολημένα μέ λεπτός κλωστάς.'τυλιγμένα;
είς ένα άπό τούς πόδας των, ιδέτε έκεϊ άλλα
σπινθηοοβολούντα, μέ ύάλινον θώρακα σκεπα
σμένον ά τό άκάνθας σουβλεράς, ή μέ προεξοχάς
καί επιπλέοντα; βραχίονας, έν ώ άλλου εν ζων
τανόν κωδωνοειδές φυτάν προσκολλημένον είς
έ'να μεγάλον κλώνον προσελκύει μέ άόρατονξδύναμιν τά θάματά του άκαταπαύστως καί τά
καταβροχθίζει μέ τήν αγκυλωτήν του σιαγόνα.
«Έκεϊ πλησίον εις τόν ίδιον κλώνον υπάρχει
κάτι τό όποιον όμο'άζει μέ μενεξέδες μεμβρα
νώδεις. Έν “είδος τροχηλασίας συμβαίνει’ εκεί
γύρφ είς τά τέσσαρα αναπεπταμένα πέταλά του
καί μία άλυσις μικροσκοπικών αντικειμένων
ζωντανών ή νεκρών, κατρακυλά έντός καί έκτος
τών ελίκων του, ώς εντός χωνιού όπισθεν τού
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άνθους Τ ί συμβα'νει έκεϊ όττίσω δέν ήμπορούμεν
τούτο'.ς εντός τενάγους ή λάκκου στασ’μου ϋδατος
νά ίδωμεν, επειδή γύοψ γύρψ ϋψούται στήλη
νά ΐδήτε, κατ’ άρέσκειαν, ή τήν λάσπην τού
σφαιρών χρυσοφχίων, α! όποίαι δλαι συσσω
πυθμένες του ή τήν εικόνα τού ουρανού άνωθεν
ρεύοντκι χχνβνιχώς ή μία επάνω ε£ς την άλλην
τής κεφαλής σας. Καί έν ή περιπτώσει άκόμη
Άλλ ’ έάν ό ελάχιστος θόρυβος συμβή έχει που
φανταζόμεθα ανυπάρκτους καλλονάς καί μαγείας
πλησίον, τό άνθος με άστραπιχίχν ταχύτητα
καί έν ή περιπτώσει εΐμεθχ εντελώς άπατημέίξαφανίζεται εντός τής στήλης.
νοι, πάλιν προτιμότερον είνε ν ’ άπατώμεθχ επί
ΚατερχόμεΟχ άκόμη βαθύτερον. Έδώ εις τόν
καλού, παρασυρόμενοι άπό τήν χάριν καί άπό
πυθμε'νχ βλέπομεν κομμάτια πηκτής νά όλι- | τήν αίσσιοδοςίαν. Οΰτω καί ό Νασμύθ είς τήν
χαριτωμένην αυτοβιογραφίαν του μάς διηγείται
σΟχί ουν σ.γά σιγά, ένφ συγχρόνως εκτείνουν
κάπου κάπου καί ένα άμορφον βραχίονα, διά ' δτι είχε συνηθίση νά πιστεύτ, 6‘τι είς των φίλων
νά συλλάβουν την τροφήν μά τά πηχυαΐχ χύτά
του συνέσπα μέ χαρίεντα καί εράσμιον τρόπον
μέλη των, καί περιελίσσονται πέριξ αυτής διά
τούς οφθαλμούς του. δτε οϊφνη; ημέραν τινά
νά την απορροφήσουν, διότι έρπουν χωρίς πόδας,
παρετήρησε μέ εκπληξιν δτι έφόρει τεχνητόν
άρπάζουν χωρίς χεϊρας. τρώγουν χωρίς στόμα
οφθαλμόν.
καί χωνεύουν χωρίς στόμαχον.
Θά είχον άδικον, μά τήν αλήθειαν, έάν έξεΈ ν π ί σ γ περιπτώσει πολλοί άκόμη ιΐνε οί
τε νόμην περισσότερον διά νά άποδείςω δτι ή επι
άνθρωποι οί όποιο·, τόσον μόνον εννοούν την φύ
στήμη μάς παρέχει ενδιαφέρον καί διασκέδασιν
σ·.ν, δσον καί τό χόρτον τού άγροΰ και ό σκώ
μόνον διά τάς ώρας τής σχολής μας
Η επι
ληξ τής γής. Αγαπούν τά πτηνά απαράλλακτα
στημονική Ικπαίδευσις έχει μεγίστην σημασίαν
δπως καί τά πχιδία' άρε'σκοντχι δηλαδή νά τά
καί διά τον ορθόν τρ'πον τής διαβιώσεως ημών.
πετροβολούν καί ένδιχφέροντχι μόνον νά μάθουν
« Ή επιστήμη οξύνει καί καλλιεργεί τήν πα
αν τρώγονται, δπως καί οί Έσκιμφοι ήρώτων
ρατηρητικήν ημών δύναμιν, ή όποια είς πολλούς
ποτέ δι ’ εν ώρολόγιον, ή μάλ.ιστα τά μεταχει
άνθρώπους υπνώττει καθ’ δλον τόν βίον, τήν
ρίζονται καθώς καί ευσεβείς τινες άφρικανοί
έξαναγκάζει νά γενιχεύγ, τάς παρατηρήσεις όρθώς
είχον μεταχειρισθή ένα απόγονον τού προφήτου,
καί ταχέως καί οίδει είς τόν νοΰν τήν συνήθειαν
τόν όποιον έφόνιυσαν διά νά τόν λατρεύσουν καί
τής μεθόδου καί τής τάξεως. Συνηθίζει τούς
νέους νά σημειώνουν τήν άλληλ,ουχίαν τού αιτίου
νά κάμουν τόν τάφον του προσκύνημα. ‘Ας έλπίσωμεν όμως δτι μέ τόν καιρόν θ’ αΰξήση καί ό
καί τού αποτελέσματος, τούς εξοικειώνει νά
έρως τής επιστήμης καί Οά όμοιάζη αργότερα
συλλογίζωνται καί νά ερμηνεύουν ακριβώς καί
πρόε μουσικήν συμφωνίαν τονισμένην επάνω είς
σαφώ: τά πράγματα- ε’νε ίσως τό καλλίτερον
δλας τάς χορδάς τής φυσεως, Οά όμοιάζγ, πρόο
διορθωτικόν τής νωχελείας εκείνης, ελαττώματος
στιιχειον π στεως καί λατρείας διά τήν άνθρω
δ)ων τών ήμικοιμωμένων πνευμάτων, τά όποια
πίνην ψυχήν.
εχθρεύονται πάσαν προσπάθειαν,ή οποία δέν είνε,
Τότε δε ή επιστήμη θά μάς προσκαλή νά
ώς ή απομνημόνευσες καθαρώς μηχανική εργα
είσέλθωμεν είς τόν άπεραντον αυτόν ναόν, δπου
σία »
Έάν μέ τά πτερά τής φαντασίας μας άναό ήλιος καί ή σελήνη είνε αί άσβεστοι λυχνί;ι,
δπου χορός ε’νε ό άνεμος καί τά κύματα καί αί
δράμωμεν μέχρι τών παλαιοτάτων χρόνων ή
βρονταί καί ό ουρανός είνε ό στεγάζων τόν ναόν
πλανηθώμεν είς τάς απείρους εκτάσεις τού χώ
θολος
ρου καί θεωρήσωμεν τό μεγαλείου τής επιστή
Ίύκεϊ δπου ό οφθαλμός τού αμαθούς δέν θά δή
μης, πόσον άσημάντους Οά ίδωμεν, τάς μικράς
παρά ίλών καί βόρβορον, έκεϊ ή επιστήμη θ ανεύρη
ήμών θλίψεις καί όδύνας ! « Αχ, ώραία πλά
άξιοθαύμαστα αντικείμενα. I I λ σπη τήν οποίαν
σματα, λεγει ό Χέλπ όμιλών περί τών άστέρων,
πατούμεν είς τούς δρόμους είνε μίγμα άργίλλου
τήν σηχασίαν σας ήμπορούμεν νά κχταλάβωμ.εν
καί άμμου, αιθάλη: καί νερού, ο Χωρίσατε τήν
όχι δταν μας όδηγήτε έπί τών θαλασσών τού
άμμον, λέγει ό Ί ’ώσκιν, αφήσατε τά άτομα \ά
μικρού μας πλανήτου, άλλ’ δταν μάς φωτίζητε
λάβουν τήν φυσι·ήν θισιν των καί θά έχητε τό
έξω άπό τά σκοτεινά καί θολά νερά τού ταρα
όπάλλιον. Χωρίσατε τήν άργιλλον καί θά γ νη
γμένου πνεύματός μας . . . είς τόν καθένα ές
πηλ,ός λευκός καί κατάλληλος διά τήν καλλιτέήμών έχετε νά διδάςητε κάτι ακριβές καί σω
ραν πορσελάνην- έάν καθαρισθή περισσότερον θά
στόν καί πάς ά,θρωπος έχει είς τήν διάθεσίν
έχητε τόν σάπφειρον. Πάρετε τήν αιθάλην καί
του εν ολόκληρον ήμισφκίριον, άικεί μόνον νά
έάν τήν περιπο ηθήτε καί τή< έπεξεργασθήτε
)ελήση νά σηκώση τοός οφθαλμούς τ:υ διά νά
καταλλήλως, θχ σάς προσφέρτ, άδάμαντα, έν ω
τόν συμ-βουλεύσητε καί νά τόν βοηθήσητε».
Πολλήν έντύπωσιν μοί έχει προξενήσει από
έτί τέλους τό νερόν έάν καθαρισθή καί διυλισθή
θά γίνη σταγών δρόσου καί θ ’ άποκρυσταλλωθή
σπασμά τι τού λόγου τού καθηγητοΰ Χούξλιϋ,
είς γλαφυρόν αστερίσκον». Ήμπορεϊτε πρός
τόν όποιον πρό πολλών έτών είχεν άπαγγείλει

είς τό Λύκειον τών έργατώ- τού Λονδίνου. Ε κ 
φέρει τήν ιδίαν σκέψιν μέ ύφος πολύ έκφραστικώτερον, παρ’ δσον έγώ θά κατώρθουν ποτέ
νά τό εϊπω!
«Υποθέσατε, είχεν επή, δτι ή ζωή καί ή
περιουσία τού καθενός έξ ήμών θά έξηρτατο μίαν
ήμέραν άπό τό κέρδος ή τό χάσιμον αιάς παρτί
δας ζατρικίου. Δέν θά όμολογήσητε δτι είς μίαν
τοιαύτην πιρίπτωσιν τό πρώτον χρέος μας θά
ήτο νά μ-άθωμεν τουλάχιστον τό όνομα καί τάς
κινήσεις τών κοκκάλων;Λέν Οά έβλέπομιν τότε μέ
αποδοκιμασίαν καί περιφρόνησ ν τόν πατέρα
έκεϊνον ό όποιος θ ’ άφινε τόν υί ν του νά μεγαλώση ή τό κράτος εκείνο τό όποιον θά έπέτρε
πεν είς τούς υπηκόους του νά ζήσουν χωρίς νά
ή.ε ρουν νά διακρίνουν τούς διάφορα κκκαλα
Κνί δμως μία άπό τάς πλέον στοιχειώδεις καί
άπλουστέρας άληθείας είνε δτι ή ζωή μας,
ή περιουσία μας · αί ή ευτυχία δχι μόνον ήμών,
άλλά καί δλων δσοι μάς σχετίζονται, έξαρτάται
άπό τήν γνώσιν τών κανόνων παιγνιδίου, πολύ
όυσκολωτέρ.υ καί περιπλοκωτέρου άπό τό ζα
τρίκιον. ’Από τούς παλαιοτάτου; χρό Όυς έπανα
λαμβάνεται άκατάπαυστα τό ίδιον παιγνίδιον
τά όποιον παίζει ό καθείς. Άβάκιον είνε ό κόσμος,
κόκκαλα είνε τά φαινόμενα τού κόσμου καί κανό
νες τού παιγνιδιού είνε οί λεγόμενοι νόμοι τής
φύσεως Ό αντίπαλος μας δέν φαίνεται. Ό
καθείς μας δμως έχει καί ένα αντίπαλον, άλλά
δέν τό γνωρίζομεν, δέν τόν βλ'πομεν. Γνωρίζομεν μόνον δτι είς τό παιγνίδιάν του είνε τίμιος,
δίκαιος καί υπομονητικός Άλλά καί γνωρίζο
μεν επίσης, έκ πείρας, δτι ποτέ δέν συγχωρεί
τό παραμικρόν υφά/μα καί δέν κάμνει καμ·
μίαν παραχώρησιν είς τήν άμάθειαν. Όστις
υπολογίζει καλά, αυτός άνταμείβεται μέ τά
καλλίτερα βραβεία καί μέ τήν ελευθεριότητα
εκείνην τήν όπ ίαν άρέσκονται νά δεικνύουν οί
ισχυροί, άλλοίμονον δμως είς εκείνον έ όποιος
παίζει κακώς, αυτός πέπρωται νά καταστραφή
χωρίς ο!κτον».
Είς άλλο μέρος έπροσπάθησα νά δείξω πόσον
έξευγενιστικώς έπίδρασεν ή επιστήμη έπί τής
θρησκείας, πόσον τήν έξαγ άζει καί πόσον τήν
βοηθεϊ είς τό σάρωμα τών δεισιδαιμονιών, τής
πίστεως είς τήν μαγείαν καί τού σκληρού φανα
τισμού, ό όποιος άπό τούς άποστολικούς άκόμη
χρόνους γεμίζει άπό πικρίαν τόν χριστιανικόν
κόσμον. Ίσως μάς είπωσιν δτι τούτο, κατά βά
θος, δέν αποτελεί υπηρεσίαν ε!ς τήν θρησκείαν.
Αλλά, καθώς ιίς εφημέριος άπεφάνθη ποτέ λίαν
ορθώς, λειτουργοί τής θρησκείας δέν είνε μόνον
ό κλήρος, άλλά καί οί άνθρωποι τής επιστήμης
(Έτίται
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ΔΑΝΕΙΟΝ

ΠΝΕΥΜΑ

Αγγλική έφημερίς έδημοσίευσε τήν εξής δια
θήκηνΆγγλου εκατομμυριούχου πρό ολίγου άποΟανόντος.
Είς τήν γυναίκά μου Ελισάβετ, ή όποία, χά
ρις ε ς οήν βλακείαν μου κατέστη σύζυγός μου.
καί ή όποία μέ άξιόλογον δραστηριότητα έσυρε
τό όνομά μου είς βόρβορον δυσώδη, κληροδοτώ
ετήσιον εισόδημα πέντε λιρών καί μετ’ αύτευ
τό αυθεντικόν κείμενον μιάς προγενεστέρας δια
θήκης μου, διά τής όποία; έκληροδότουν εις αΰ
τήν τήν έκ λιρών στερλινών 130,000 περιουσί
αν μου.
Άφίνω πέντε σελίνια είς τήν ανεψιάν μου
Μαργαρίταν Όνείλ, ή όποία άντί νά μεταβαίνη
είς τήν εκκλησίαν τήν Κυριακήν, προτιμά νά
πίνη καί νά μεθύη κρυφίως. Τήν άπχλλάττω
άπό τό καθήκον νά παραστή είς τήν κηδείαν μου,
διότι καί ζήτημα είναι, άν θά είναι ικανή νά
σταθή είς τούς πόδας της.
Λυπούμαι δτι δέν δύναμαι νά κληροδοτήσω
ένα όφιν ε’ς τόν φίλον μου Κάρολον Κιουνάρ,
είς τόν όποιον παραγγέλλω νά δοθή ένπετρόψαρ-ν. Αυτός ό καλός φίλος έπάχυνεν εις τά δεϊπνά μου καί είς ά/τάλλαγμα μ ’ έκακολόγει εί;
δλα; τάς λίσχας, δπου έσύχναζον, ώς έ'να βρο ·
μερόν έξηνταβελόνην.
Είς τόν πιστόν μου υπηρέτην Τζών Ά μποτ
άφίνω έξ πέννας. Επειδή αί πανουργίαι του Οά
τόν όδτγήσωσι μοιραίως είς τήν κρεμάλαν, ήμπορεί μέ αύτάς νά άγοράση έν σχοινίον. Διότι
άν ό δήμιος ήθελε λησμονήσει τό ίδικόν του ή
Οχνατική έκτέλεσις τοιουτοτρόπως δέν θά. έβράδυνε διόλου.
Τά εκατομμύρια δέ ατύοΰ έκληροδότησε πάντα
είς φιλανθρωπικά καθιδρύματα.
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Ί Ι ά ρ ετή ε ίν α ι π ρ ά γ μ α έθ ισ τό ν κ α ί α π ο κ τ ά τ α ι
ώ ς 5λα τ ά α π ο κ τώ μ ενα άπό μ ακ ρ ά ν σ υ νή θ εια ν, ή τ ις
κ α τ α ν τά είς έςιν κ α ί σχεδόν είς δευτέραν φ ύ σ ιν . Ά λ λ ά
τ ό 10ος τοϋτο π ρ έπ ει ν ’ άρ/ίσν, μ ’ α υ τ ή ν τ ή ν νη π ιώ δ η
ή λ ικ ία ν .
Κ οραίίκ
Ί Ι μετριοφροσύνη καΟ ωραίζει τ ή ν α ρ ε τ ή ν , ώ ς ή
αιδώ ς κοσμ εί τό κ ά λ λ ο ς. Σ υμ β α δ ίζει μ'ε τό γνώΟι σαυτό ν, ώ ς ή ε π ιε ίκ ε ια μ ε τά τ ή ς δ ικα ιο σ ύνη ς. Ύ ψ ο ί
τ ή ν α τ ο μ ικ ή ν ά ζια ν . ώ ς ή λ ιτ ό τ η ς έ π α υ ς ά ν ε ι τό μ ε γ α 
λείο·/. ΙΙρ οστίθησ ιν ε’ι ς τ ά π ρ ο τερ ή μ ατα τ ά α ύ τ ά θ έλ 
γ η τρ α , όίπερ ή ε ιλ ικ ρ ίν ε ια εις τ ή ν μ ε γ α λ ο ψ υ χ ία ν .
Γ .Ι ό ίσ ζ ω ν .
Μ ή φοβού τόν άνθρωπόν τόν ά γ α π ώ ν τ α τό ώραϊον έ/
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τ ή φ ύσ ει κ α ί έν τ η π λ ά σ ε ι κ α ί έκφ ρ άζο ντα άπρο/.αλύπτιος τ ά ς ιδέα ς α ϋ το ΰ . ΙΙάς θ ια σ ώ τη ς τ ϊ,ς κ α λ λο νή ς
ε ίν α ι αγαθός άνθρωπος.
ΤοΑατόη.
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Σ Η Μ Ε ΙΩ Μ Α Τ Α
ΊΙ ε π ισ τ ή μ η τ ώ ν Κ ιν έ ζ ω ν .

I I επιστήμη προοδεύει κχτά τρόπον περιερ ·
γότατον ε ς τήν Ινίνχν. Μία έφημεοίς τής Ξαγ
κάης αναφέρει δτι πρός καταπολέμη ιν τής χο·
λε'ρας, ή τις έξερράγη έν Βίν Τσάο, αί άρχαι αντί
να συμμορφωθώσι πρός την διατυπωθείσαν υπό
των Ευρωπαίων ιατρών γνώμην τοϋ καθαρισμού
τών διωρύγων, αφιέρωσαν άπ ' έναντι’ς, τη συμ
βουλή των μανδαρίνων, σημαντικόν ποσόν ε!ς
την κατασκευήν ένός μεγάλου πλοίου προαιρε
σμένου να δεχθή τά κακά πνεύματα, καί άλλο
επίσης ποσόν εις τάς δαπάνας, τάς όποιας θ'
άπαιτήσωσιν αί προσπάθειαι οπως άναγκχαΟώσι
τα πνεύματα να είσέλθωσιν εις τό πλοίον τούτο
καί να τχξειδεύσωσιν εις τόν ωκεανόν.
'Ο χρυσδ ς τ ώ ν ο ζόντω ν,

Κατά τινα στατιστικόν υπολογισμόν οί Α μ ε 
ρικανοί όδοντοίατροί μεταχειρίζονται κατά μέσον
δρον πρός πλήρωσιν τής όπής τών έφθκρμένων
οδόν των τό μυθώδες ποσόν ό'.τακοσίων χιλιογράμμων χρυσού. Τό βάρος τ.ΰτο τού πολυτί
μου μετάλλου αντιπροσωπεύει αξίαν ύπερβαίνουσχ τά 5 1)2 εκατομμύρια φράγκων άξίαν,
ήτις κατά όγδοήκοντχ τοίς εκατόν συνθάπτετχι
μετά τών ανθρώπων. "Αν τό πράγμα τούτο,
λε'γει, εξακολούθησή έπί τρεις αιώνας τά άμερι
κανικά νεκροταφεία θά μεταβληθώσιν είς -/ρυσω
ρυχεία,δ'ότι θά έγκλεϊωσιν δλα όμού τό σεβαστόν
ποσόν τών 750 εκατομμυρίων φράγκων.
'Α νέκδοτον το ύ Κ ρυύγερ.
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— Λοιπόν ! άνέκραςεν ό Ζουβέρ τρε’μων ές
οργής, πήγαινε, κύριε, νά έκΟάψης ενα καί μόνον
άπό αυτούς τούς νεκρούς τούς ύποίους είδετε σείς
οί Άγγλοι νά πίπτουν καί σά: υπόσχομαι νά τόν
φάγω ολόκληρον !
Κ α ί κατωτέρω.
'Ο άνγλος στρατηγός μέ ήρώτησε'
— Διατί έστείλατε διακοσ’ους άνδρας είς Βιγασβέργ ;
Διότι έμάθομεν δτι σείς διηυθύνεσθε πρός τό
σημεϊον έκείνο μέ δώδεκα χιλιάδας.
— Καί έστείλατε διακόσμους μόνον στρατιώτας;
— Έστείλαμεν δσ:υς είχομεν, άπεδείχθη δμως
δτι ήσαν αρκετοί.
Τψ δντι οί διακόσ.οι έκεϊνοι Βόερς καλώ; ώχυ
ρωμένοι άπησχόλησαν τούς “Αγγλους καί κατώρ
Οωσαν κατόπιν λαβόντες μικράς έπικουρίας νά
τούς άποκρούσωσιν.
Σ κύλοι ¡ΊαΟμοφύροι

Ή βαθμοφορία τών σκύλων είναι πράγμα
σύνηθες είς τόν γερμανικόν στρατόν. ’Εσχάτως
έξετελέσθη διαγωνισμ.ός μεταξύ τών σκύλων
τριών ταγμάτων τού πεζικού πλησίον τή; Φραγκφούρτης. Ό άγών συνίστατο είς την αποστο
λήν περιπολιών πρός διαφόρους διευθύνσεις έκ
τού κέντρου μεγάλου δάσους. Αϊ περιπολίαι αΰ
ται εμελλον νά πέμψωσι διά σκύλων αγγέλματα
ε ς τό κεντρικόν άρχηγεϊον, έκ τού οποίου πάλιν
ό σκύλ ς 0 άνεχώρει πρός άναζήτησιν καί εΰρεσιν
τής περιπολίας, είς την οποίαν άνήκεν. Οί δια
γωνισθέντες σκύλοι έςετελεσαν ώς έπί τό πλείστον
έπιτυχώς την άποστολήν των. Τινες δμως άπε
πλανήθησαν. Ή ταχύτης την όποιαν ανέπτυ
ξαν είς τάς έπιδρομάς ταύτας οί τετράποδες
βοηθοίτού γερμανικού στρατ-.Ο,παρήλλασε μεταξύ
170 καί 500 μέτρων κατά λεπτόν. Οί νικηταί
έλαβον ώ; αμοιβήν τιμητικά σήματα υπό τό
σχήμα έπωμίδων. Τρεις τούτων έλαβον καί τόν
επίτιμον βαθμόν δεκανέως.

'Όταν, λε'γει ό Κροΰγερ είς τά εσχάτως έκδο
θίντα Απομνημονεύμ.ατά του, ϋπεγράφη τό
Π λο υσιω τερ * π ό λις
προσωρινόν πρωτόκολλον τής ειρήνης μετά την 1
περίφημον νίκην τής Μαζούμπας οί Άγγλοι αξιω
I I πόλις Βχσιίεία τής Ελβετίας εΐνε, κατά
ματικοί προσεπάθουν νά μετριάσωσι την βιερικήν
τάς έπισήμους στατιστικάς, έν άναλογία ή πλου
νίκην, νκ μάς πείσωσιν δτι ΰπέστημεν μεγάλας
σιωτέρα πόλις τής Ευρώπη; καί του κόσμου
απώλειας καί επί τέλους δτι δέν θά ήδυνάμεθα
δλου ίσως Μεταξύ τών 124,000 κατοίκων της
νά έξακολουθήσωμεν τήν άντίστασιν.
άριθμούνται 180 εκατομμυριούχοι, 174 πολΐται.
— Πόσους νεκρούς εΐχετε είς τό Ν-:κ ; ήρώ
ών ή περιουσία ανέρχεται άπό 500,000 φρά
τησεν είς "Αγγλος άξιωματικός τόν στρατηγόν
γκων μέχρι τού έιατομμυρίου, 895, ών ή περί
Ζουβε'ρ.
ουσί ποικίλλει άπό 101) — 500 χ_Γ'ιάδων φρά
— 'Ενα νεκρόν καί ένα πληγωμένον, άπήντησεν
γκων. Απολύτως ένδεεΐ; άνθρωποι πολύ ολίγοι
ό Ζουβε'ρ.
εύρίσκονται έν Βασιλεία. Εντός δεκαπέντε έτών
Ό Άγγλο; έν τούτοις έπε'μενεν δτι είδε με
ή όλική περιουσία τής πόλεως ηΰξησε κατά 300
τους οφθαλμούς του νά πε'σωσι περισσότεροι νεκροί.
εκατομμύρια φράγκων.

