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ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩ ΓΗ
ΤΟ (Ϊ ΙΟΝΟΠΟΛΙΟΝ ΤΟΝ ΔΙΔΑΚΤΙ ΚΟΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οϋτε τής 'Εθνικής Αγωγής άρμοδιότης ούτε 
έμή είνε νά εξετάσω τό επίκουρον τούτο ζήτημα 
υπό τήν οικονομικήν αύτου εποψιν ώς πρός τά 
δημόσιον ταμεΐον και ώ; πρός τά βαλάντια συγ 
γραφέων, έκδοτων καί τυπογράφων. Θά θίξω 
μόνον σημείά τινα, τά όποια κατά τόν διεξαγό 
μενον δημοσιογραφικόνί αγώνα υπό τών ενδιαφε
ρομένων είτε παρωράθησαν είτε έν παρόδω έθί- 
χθησαν.

'Εγράφη υπό τών κηρυχθέντων ΰπερ τού μο
νοπωλίου δτι, έάν τούτο καθορισθή, ή ποιότη; 
τώ/ διδακτικών βιβλίων καί ώ; πρός τήν ύλην 
καί ώ; πρός τήν μορφήν οΰσιωδώς θά βελτιωθή. 
'Επί πολύ έσκέφθημεν, ίνα κατανοήσωμεν τόν 
τρόπον τής βελτιώσεως αύτής. Κατελήξαμεν δέ 
εί; τό έξής συμπέρασμα: Πρός έπίτευξιν τής 
προσδοκωμένης ώ; προς τήν υλην βελτιώσεως ή 
νέοι συγγραφείς άγνωστοι μέχρι τούδε θά ανα
φανούν, ή οί καί νύν συγγράφοντες θά έπιστήσουν 
πλείονα τήν προσοχήν αύτών περί τό συγγραφι
κόν Ιργον ή έάν τούτο καί νύν ϋπάρχη, σοφώτε- 
ροι εαυτών θά άναδειχθούν.

Ή έμφάνισις νέων συγγραφέων έκ τίνος έλα- 
τηρίου θά προέλθη ; Έκ τής τιμής δτι τά βι
βλία αύτών θά καθιερωθούν υπό τού Κράτους ώ; 
τά μόνα όυνάμενα νά μορφώσουν τήν έλληνίδα 
γενεάν ; ΈνΟυμούμεθα δτι δταν ύφίστατο ό νό
μος τής έγκρίσεως ένός μόνου βιβλίου έξ έκάστου 
είδους καί επομένως ή τιμή τής διά διαγωνισμού 
άναγνωρίσεω: ένός ήτο πλέον πολύ ύπέροχος τής 
νύν προσδοκωμένης, εις τόν πνευματικόν τής 'Ελ
λάδος ορίζοντα έπεφάνησαν οί αυτοί συγγραφείς, 
οί όποιοι καί μετά τήν κατάργησιν του προμνη· 
μονευθέντος νόμου έξηκολούθησαν εργαζόμενοι.

Ά λ λ ’ οϋτε τού κέρδους ή έλπίς θά λύση τάς 
χεΐρας αγνώστων συγγραφέων, άφ’ ου φυσικώς 
τά κέρδη θά ήνε πολύ έλάττονα τών διά τής 
έλευθέρας κυκλοφορίας έπιτυγχανομένων. Ά λ λ ’ 
ανεξαρτήτως τούτων, τό συγγραφικόν δαιμόνιον, 
είτε μονοπώλιον ύφίσταται είτε μή, καί έν πάση 
άλλη χώρα καί μάλιστα έν τή ήμετέρα έξορμμ 
άκάθεκτον εις δημιουργίαν, μή άναστελλόμενον 
οϋτε έκ τού φόβου ολίγου κέρδους οϋτε έκ τής 
έλλείψεω; τής προσηκούσης άναγνωρίσεως. Ά -  
πόδειξις ή σωρεία τών ποικίλων βιβλίων, τά 
όποϊα κατάκεινται κονιορτοβριθή εί; τά; άποθή- 
κα; τών διαφόρων εκδοτών.

'Επίσης πεπλανημένη είνε ή γνώμη δτι οί I

υπάρχοντες συγγραφείς θά έκτελούν τό εργον 
των μετά πλείονο; περισκέψεω; καί προσοχή;' 
διότι οί ολίγοι συγγραφείς, οί κυκλοφορούντες 
ευδόκιμα διδακτικά βιβλία, κηδόμενοι πρωτίστως 
τή; ϋπολήψεώς των, φροντίζουν ώστε τά έργα 
των νά Ιχουν τήν σφραγίδα πάση; δυνατής τε- 
λειότητο; καί ώ; πρό; τήν ύλην καί ώ; πρός 
τήν έξωτερικήν παράστασιν.

Διά ταύτα πάντα ούδεμίαν βελτίωσιν τή; 
ποιότητος τών διδακτικών βιβλίων δύναται τ ι; 
νά άνομένη έκ τού μονοπωλίου.

* ·
*

Άλλο σημεϊον άξιον προσοχή; έν τφ ζητή- 
ματι τούτφ εινε ή διά τού μονοπωλίου άνακού- 
φισι; τών γονέων, οί οποίοι, ώ; εγράφη, στέ- 
νουσιν ήοη έκ τού βάρους τών πρό; αγοράν 
βιβλίων έπιβαλλομένων δαπανών.

Έν Έλλάδι δυστυχώ; τήν συγγραφικήν ερ
γασίαν νομίζουσι τήν εύκολωτάτην πασών καί 
επομένως φρονούσιν δτι δικαιούνται νά άπαι- 
τήσωσι τήν παροχήν καί δωρεάν ετι τών 
πνευματικών προϊόντων. Έάν παρά τίνος δι
κηγόρου ζητήσωμεν δωρεάν τήν δικηγορικήν 
του συνδρομήν, εάν παρά τινο; έμπόρου ζητή- 
σωμ-ον δωρεάν τεμάχιον υφάσματος, έάν παρά 
τού κρεοπώλου ζητήσωμεν δωρεάν τεμάχμον 
κρέατος, κινδυνεύομε·/ νά νομισθώμεν ή ώ; αναι
δείς ή ώ: έπαΐταΐ. Καί δμως μετ" έλαφροτάτης 
συνειδήσεως καί ό κρεοπώλη; καί ό έμπορο; πολ- 
λάκι; ζητεί καί παρ ' έκδοτών καί παρά συγγρα
φέων τήν δωρεάν παροχήν διδακτικών βιβλίων 
εί; τά τέκνα του, υπολαμβάνω·/ εύτελέστερον 
τό πνευματικόν τοϋτο προϊόν τών αγοραίων 
όινίων. Έάν δε άναγκασθή νά καταβάλη τό τ ί 
μημα τών βιβλίων, βογ δτι ληστεύεται κάί 
άξιοι νά ληφθούν μέτρα περιοριστικά.Καί δμως, 
πόσον άδικο; είνε ή κρίσι; αϋτη, άποδεικνύει ή 
έξή; προχειροτάτη στατιστική. Έν τψ δημο- 
τικφ σχολείω καί έάν ύποτεθή δτι τούτο διευ
θύνεται ύπό διδασκάλου έπιδάλλοντο; πολλά 
βιβλία διά ποικίλου; λόγους, ή τιμή τών βι
βλίων δι' ολόκληρον τήν τετραετίαν, καθ’ ήν 
ϋποχρεούται νά φοιτήση, ουδέποτε υπερβαίνει 
τά; 30 δραχ.

Έν τώ έλληνικψ σχολείω ή τιμή τών διδα
κτικών βιβλίων ολοκλήρου τής τριετίας δύναται 
νά άνέλθη καί μέχρι τώ·. 70 δραχ.

Έν τψ Γυμνασίω τέλος ουδέποτε ό μαθητής 
θά προμηθευθή δι ’ ολην τήν τετραετίαν βιβλία 
τιμής μείζονος τών 150 δραχ. Ό γονεύς άρα
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καταβάλλω δ·.* δλην τήν ί ,δεκαετίαν τής έγ- 
κυκλοπαιδικής μορφώσεως του τέκνου του κατά 
μεγιστον δρον δραχ. 250.

Το ποσό ν̂  τούτο φαίνεται ß«?Ci εις τού; γο- 
Vili; ct 0:cit5t «'«μφιτβητήτως κατασπαταλούν 
πολυ περισσότερα εις άθύρματα εφήμερα καί 
ανωφελή, Ο γογγυσμός τών γονέων διά 0α-ά 
*ην αποβλέπουσαν εις τά μέσα προς διανοητικήν 
αναπτυςιν καί ψυχικήν μόρφωσιν τών τέκνων 
των απορρέει δυστυχώ; έκ τής ευτελούς γνώ
μης την οποίαν Ιχιμεν έν Έλλάδι προς τήν 
πνευματικήν και δή τήν συγγραφικήν εργασίαν, 
θα ηΟελον οί γονείς ή άνευ βιβλίου νά διδά- 
σκωνται τά τέκνα των ή ταύτα νά παρέχωνται, 
ως ειπομεν, είς αυτά δωρεάν. Ά λλ ’ εσκέφΟησαν 
οι γονείς, ποια κατανάλωσις πνευματικών καί 
σωματικών δυνάμεων συντελεΐται, "να έτοιμασθή 
το ßι&λιαριον εκείνο, τό οποίον αύτοί κατα
φρονούν ;
,ν τ ’̂ , ?ιΤτ^ί λοιπόν ταύτης άπόψίω;
εςεταζοντες τό ζήτημα τού μονοπωλίου τών δι- 
οακτικων βιβλίων ούτε βελτίωσ-.ν τής ποιότητος 
αυτών προσδοκώμεν ούτε τήν έλάττωσιν τώ ’ 
τιμών κρίνομεν δικαίαν.

Γ .  ΜπΟνΚΟνίϊΑΛΑΤ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙ ΜΟΝ ΒΙΒΛΙ ΩΝ

-,α£ 61¥  τ°2 Ρ ?θέδ?ί" κ· Λ· β[^λ« εκφωνηθείς κατα .ην γενικήν συνε/.ευιιν τών Έταίιων τήν 12 
Ιανουάριου ε-ί παρουσία τής Πριγκηπίσσης Σοβίας 

προστατιοος τού Συλλόγου. ' '

Υ ψ ηλότατη ,

Τετάρτην φοράν συνερχομεθα εις έτησίαν συν 
ε ευσιν, αλλά πρώτην φοράν έορτάζει ό Σύλλο
γος. Λρτάζει τήν παρουσίαν τής σεπτή; του 
ΙΙροστατιοος. Επ όνόματι τού Συμβουλίου καί 
της ολομέλεια; των εταίρων, έκφράζω πρός τήν 
Iμετεραν Βασιλικήν Υψηλότητα τήν βαθεϊαν 

ημων  ̂ευγνωμοσύνην διά τό νέον τούτο δείγμα 
τη; ευμενεΐα;, μέ τήν οποίαν ηύδόκησε νά περι- 
βχλη τον Σύλλογον απ ’ αρχής _  *α: φ  
λαοη σαρκα η -οεα τής ίδρύσεώς του. ΤΙ Τμ=. 
τέρα ένθάρρυνσις ένίσχυσε τού; συλλαβόντας τήν 
ιοεαν ταυτην1 ή Τμετέρα ύποστήριξι; διεσκέ- 
οασ^τους φοβους καί ενδοιασμούς των, ή ποο- 
στασια της Τμετέρας Βασιλικής ‘νψηλότητος 
= ,ωμάλυνε τα προσκόμματα, δσα ό Σύλλογο: 
κατα τα πρωταβςματά του είχε νά ύπερνική^,.

, ',τρ5· ^ψηλοτάτη, νά υπενθυμίσω
την πρωτην ενώπιον Τμών είσήγησίν α:υ π-ρ> 
του σκοπού καί τού προγράμματος τού 'Ζ υλλΙ
γ 'ο - Γ '  °Τ1 “ν °έν νά παοα-
« θ η  η ζωη καί ή δράσίς του, θά δυνηΟώμ.ν

[ 071“ σ6ή ^ τε  νά δημοοιεύσωμεν δέκα ή δώδεκα 
χρήσιμα βιβλία, ώστε οβν θ’ άποβή δ)ω; πεοιτ- 
• ή ή ΐορυσις τού Συλλόγου, καί αν ακόμη άπο- 
Ι'ΧΤ.· '1] Τμετέρα Βασιλική Ύψηλότη; μέ 
οιεκοψε. ,«Ν · άποτύχη! » είπε. «Καί διατί ;

. , βΓΓ0Τ'-'Χί, !»  Ή ευοίωνος εκείνη ποόρρη- 
τις εφανη μέχρι τοδδε άληΟή; καί ελπίζω 8τ· 
προωρισται  ̂καί εφεξής νά έπαληθεύση.

Εντός ολίγων μη-ών,Κυρίαι καί Κύριοι, λ ή. 
γ*ι το τέταρτον έτος τής ύπάρξεω; τού’ Συλλό
γου, προ οωοεκα δε ήμερών ε’ληςε τό τρίτον τής 
ορασεως του. Εντός τού μικρού τούτου χρονικού 
οιαστήματος απεδείχθη— δυνάμεθα νομίζω νά τό 
λεγωμεν, -  άπεδείχθη δτι ή ίδρυσίς του έπλή- 
ρωτεν ενικήν ανάγκην. Δέν άπετύχομεν μέχοις 
ωρας . Η σειρά των μηνιαίων εκδόσεων μας 
άριθικεΐ τριάκοντα καί εξ βιβλία, θά περιλάβτ 
σε υπερ τα πεντήκοντα μέχρι τής συμπληρώ
σει»; της πενταετίας τού υφισταμένου συμβου-
ω » .  Τ4 ρ Α ί .  « ο « « , * 4
• η, ύλης, αποτελούν από τουδε είδος λαϊκής 
εγκυκλοπαίδειας. Δέν σάς βαρύνω διά τής άνα- 
γ.ωσεως τού καταλόγ'υ των. Ευρίσκετε μεταξύ 
αυτών θρησκευτικά, ήθικά, ιστορικά, βιβλία 
υγιεινής, επιστημονικά, γεωπονικά. . . Έν/οΛ- 
ται τα μικρά μας βιβλία δεν εξαντλούν πάντοτε 
την υλην,περί τής όποιας έκαστον πραγματεύε
ται. Λεν επαγγέλλεται τούτο ό Σύλλογος. Σκο- 
πος τ-ου είνε ή διάδοσις στοιχειωδών, άλλά 
χρήσιμων καί πρακτικών γνώσεων καί ή έξεγερ- 
σις τής ορέξεως καί τής έξεως τού άναγινώσκειν 
ο.α της παροχής αναγνωσμάτων ευαπόκτητων, 
εύχρηστων, συνοπτικών, έλκυόντων τούς πολ
λούς οχι μόνον διά τής εκλογής Τής ύλης, ήλλ* 
και δια τής απλοτητος τού ύφους.

Αλλ^ ο σκοπός ούτος πραγματοπιιείται : 
Αναγινωσκονται τά βιβλία τού Συλλόγου ; — 
Αποκρίνομαι δι’ άριθμών: Εντός τής 

ληξάσης τριετίας, έκ τών 36 βιβλίων 
τού Συλλόγου έτυπώθησαν καί άνε-
τυπο/θησαν αντίτυπα...........................  490,000

Έ ξ αύτών Ιμενον εις τήν άποθή- 
κην τήν 31 Δεκεμβρίου λήξαντος 
•-ρ· τας  .....................................  93,000
ώστε εςήλθον άπό τών αποθηκών τού 
—υλλόγου αντίτυπα ............................ 397 000

Τετρακόσια-, χιλιάδες βιβλίων έως σήμεοον διε- 
σπαρησαν ούτω άνά τόν Ελληνισμόν.
Α, ΧΤ *  *ίς τά Ρ έαχ « ό π ο ια  ήδυνήθη νά δια- 
εση ο σύλλογος, χάρις εις Τήν χορηγηθεϊσαν τα- 

χυορομι,ην ατέλειαν καί ύπό τής Ελληνικής 
Κυοερνησεως και ύπό τής Κρητικής Πολιτείας, 
χάρις εις την πρόθυμόν αρωγήν καί σωματείων, 
χ ϊι ατόμων, τά κόκκινα βιβλία τού Συλλόγου, 
εισεχωρησαν κα·. εις μέρη απόκεντρα, δπου δέν
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θά έπερίμενέτις νά τά εϋρν). Μηχανικός, έργχ
αθείς εις τήν κατασκευήν τών νέων σιδηροδρομι
κών γραμμών τής ΙΙελοποννήσου, μοί ελεγεν, 
οτι εις χωρία δπου διενυκτέρευεν ήροιτα αν υπήρχε 
καμμία φυλλάδα διά ν ’ άναγνώση τήν εσπέραν, 
καί ό φιλοξενών αυτόν χωρικός Ιφερε βιβλία 
τού Συλλόγου. Ε ς ‘Ιθάκην πέρυσι σεβαστός 
πρεσβύτης διηγείτο ενώπιον μου, δτι εις τήν εξο
χήν συνήντησε νεαρόν βοσκόν άναγινώτκοντα έν 
άπό τά κόκκινα βιβλία τού Συλλόγου, έ·.φ έβο
σκε τά πρόβατά του. Φοβούμαι δτι δέν έχει ακόμη 
ό Σύλλογος πολλούς άναγνώττας μεταξύ τών 
ποιμένων τής Ελλάδος, άλλ’ οπωσδήποτε έκ 
τών τοιούτων παραδειγμάτων άποδίικνύεται ό'χι 
ανέφικτος ή κατά τήν πρόιτην λογοδοσίαν μας 
διατυπωθεΐσχ ευχή τού «νά ύπάρχη εις πολλά 
»οικήματα, δπου σήμερον τά βιβλία σπανίζουν, 
»θέσις έπί τού τοίχου περιέχουσα τήν συλλογήν 
»τών δημοσιευμάτων τού Συλλόγου» *Ας έλπί- 
σωμεν δτι Οά πολλαπλασιασθή ό αριθμός τών 
τοιούτων οικημάτων.
Γ~\Άλλ’ ή αγάπη του βιβλίου καί ή έξις τού 
άναγινώσκειν πρέπει ν ’ αποκτώνται παιδιόθεν. 
’Αληθώς πολλά τών δημοσιευμάτων τού Συλλό- 
γοα είνε κατάλληλα καί διά τήν νεχοάν ηλικίαν, 
πολλά εϊσήχθησχν ώ; αναγνωστικά έίς όχι ολίγα 
σχολεία εντός καί εκτός τού κράτους, έλπίζο- 
μεν δε δτι ή ποιότης τών τοιούτων βιβλίων θ ’ 
άνοιξη καί άλλων πολυπληθέστερων σχολείω- 
τάς Ούρας. Άλλά, καθιο; ύπεδείξαμεν άλλοτε, 
ή σειρά τών μηνιαίων δημοσιευμάτων τού Συλ
λόγου, τά όποια άπευθύνονται εις τήν ολότητα 
τού έθνους, δέν αποκλείει τήν δημοσίευσιν άλ- 
λης χωριστή; σειρά; βιβλίων, άφιερουμένων άπο· 
κλειστικώς εις τά μικρά παιδία. Τοιούτων βι
βλίων εύμοιρούν πρό πάντων ή ’Αγγλία καί ή 
’Αμερική. "Εξοχοι έκεΐ συγγραφείς δεν άπαξιούν 
νά γράφουν πρός τε'ρψιν τών παιδιών. Τινά τών 
έργων των είνε άληΟή άριστουργ.'ματα, τέρποντα 
καί τούς μεγάλου:. Διά τούτο ί'σω; οί Άγγλοι 
εινε τόσον φιλάναγνώσται, διότι συνειθιζουν 
παιοιόθεν νά τέρπωνται άναγινώσκοντες. Σήμε
ρον ή παιδική φιλολογία ακμάζει καί εις άλλα; 
χώρας, οίντω δέ βλέπομεν καί εί; τά εδώ βιβλι
οπωλεία, ιδίως κατά τάς έορτάς, τόσα ξένα βι- 
^λία χρυσοδεμένα καί εικονογραφημένα. Καί 
Κγοράζονται καί προσφέρονται εις παιδία μή γ·.ω- 
ρίζοντα συνήθως ξένα; γλώσσας. Ό δέ θελων νά 
χαρίση εί: μικρούς φίλ-.υ; τιυ βιβλία Ελληνικά, 
όυναμενα νά τού: έλκύσουν, δυσκόλω; τά εύοί- 
σκει, διότι σπανίζουν. Τήν σπάνιν ταύτην θέλων 
νά θεραπεύση ό Σύλλογος, ένεκαίνισε κατά τόν 
λήςαντα Δεκέμβριον τήν Π α ιδ ικ ή ν  Β ιβ λ ιο θ ή κ η ν  
του, οια τής οημοσιεύσεω: δύο μικρών βιβλίων. 
Αν ή δοκιμή έπιτύχη, θά συνέχιση κατά τό 

5Τος τούτο τήν νέαν αυτήν σειράν.

Πέρυ-ϊΐν έξέθηκα διά μακρών τά τής ίδρύσεω; 
σχολικών βιβλιοθηκών. Αί βιβλ'.οθήκαι αυται, 
ποοσαρτώμεναι εις τά δημοτικά σχολ.εΐα, συντη
ρούμενα-. δέ καί πλουτιζόμεναι έπιμελεία τών 
δήμων, θά χρησιμεύουν όχι μόνον διά τούς μα- 
θητάς καί. τούς διδασκάλους, άλλά καί διά τούς 
κατοίκους, έν γένεε. Τό έργον τούτο οφείλεται 
εις τήν πρωτοβουλίαν καί, κατά μέγα μέρος, εις 
τήν ενέργειαν του Συλλόγου. Εΐ; αύτόν άνέθηκε 
τό Ύπουργεΐον τής Παιδείας τήν σύνταξιν τού 
Κανονισμού τών βιβλιοθηκών, καί τού καταλό
γου έκ τοϋ όποιου θά έκλέγωνται τά διά τάς 
σχολικάς βιβλιοθήκας βιβλία, καθώς έπίσης καί 
τήν ενέργειαν τής μειοδοτικής κατακυρώσεως 
τή: προμήθειας τών βιβλίων. Ταύτα πάντα συνε- 
τελέσθησαν, υπολείπεται δέ μόνον ή δέουσα 
φοοντίς περί ένάρξεω; τή; λειτουργίας τού έθνω- 
φελούς τούτου μέτρου. Δέν άμφιβάλλοιιεν οτι θά 
οοθή ταχέως ή πρό; τούτο όίθησις, χάρις εις τόν 
πεφωτισμένον ζήλον τού Κυρίου έπί της Παι
δείας υπουργού.

Ούτω έκπληρούνται ή μία μετά τήν άλλ.ην αι 
επαγγελία-, καί αί έπιθυμίαι τού Συλλόγου. 
Άλλά διά τών μέχρι τούδε γενομένων δέν 
εξαντλούνται τά σχέδια καί οί πόθοι του. Τό 
ε ώπιόν του στάδιον ένεργείας είνε εύρύ. Εις 
πολλά ακόμη δύναται να προσέλθη έπίκουρος 
τών πρός φωτισμόν τού έθνους ενεργειών τής 
Πολιτείας. Σχέδια δέν ελλείπουν. ’Ελλείπουν 
τά μέσα πρός έκτέλεσίν των. 'Ιδού ό σκόπελος 
δπου προσκρούομε·» πάντοτε.

Τό συμβούλιον κατ’ έτος επαναλαμβάνει ενώ
πιον τών μελών τού Συλλόγου τήν φράσ-.ν, δτι 
«ή επιτυχία του τότε μόνον Οά λογισθή πλήρης, 
οταν έξασφαλισθή ή συντήρησί; του,—όταν δη
λαδή αί δαπάνα·, δλαι καλύπτωνται διά τής πω ■ 
λήσεω; τών δημοσιευμάτων του». Εις τό ση- 
μεΐον τούτο δεν έφθάσαμεν είσέτι. ΤΙ έξήγησις 
εύκολος : Ή  εργασία τού Συλλόγου προσλαμ
βάνει έ ; άνάγκης χαρακτήρα εμπορικής έπ-.χει- 
ιήσεως, μέ μόνην τήν διαφοράν δτι, ένώ αί έμ- 
πορικαί επιχειρήσεις βασίζονται εις τήν ελπίδα 
κέρδους, ό Σύλλογος έν έπιγνώσει εργάζεται έπί 
τή βάσει τή; ζημίας. Δίδομεν τό έαπόρευμά μας 
εις τιμήν μή καλύπτουσαν τήν άξίαν του. Τό 
παράδειγμα δεν είνε αξ-.ον άναγραφής εις τά έμ- 
τορικά έγχε-.ρίδ-.α. Μεριμνώντες δέ μάλλον υπέρ 
τών πολιτών ή ύπέρ τού ιδίου συμφέροντος, δέν 
θέλομεν ούτε τήν τιμήν νά ύψώσωμεν,ούτε νά έκ- 
πέσωμεν τήν ποιότητα τού εμπορεύματος. Εύτυ- 
/ώ; ό αριθμός τών μελ.ών δέν ήλαττώθη ούτε κατά 
τόλήξαν έτος καί αί σύνδρομα·! των ανακουφίζουν 
τόν Σύλλογον' τό δε έκ δωρεών καί έξ εισφορών 
τών διαρκών εταίρων σχηματισθεν κεφάλαιο·/ μένει 
άνέπαφον καί ό άνά χΑρ*; υμών απολογισμό; 
παρουσιάζει, ώς βλέπετε, καί περίσσευμα, ύπο-
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λογιζομένων, έννβεϊται, των οφειλών δσας δέν 
εισεπραςαμεν ακόμη καί των εις τήν αποθήκην 
άπωλήτων εισέτι βιβλίων. Ούδε'ς λόγος,πιστεύω, 
υπάρχει διά νά θέσωμεν είς άμφιβολίαν καί των 
όφειλομένων τήν είσπραξιν καί τήν βαθμιαί αν έκ- | 
ποίησιν των άπωλήτων ετι βιβλίων, πρές έλά- 
φρωσιν τής άποθήκης καί διά νά μή άκινητοπο ή- 
ται τό κεφάλαιον του Συλλόγου. Ά λλ ’ έν τώ 
ριεταζύ ό Σύλλογος πληρώνει τάς έπιβαλλομέ- 
νας ύπό τή; εργασίας του δαπάνας, καί διερχό- 
μεθα οΰτω ενίοτε περιόδους οικονομική; δυσπρα
γίας, παροδικά; ¡Λεν, άλλ ’ οχληράς πάντοτε. 
Τούτο δέ, διότι το κεφάλαιον, τό όποιον ό Σύλ
λογος̂  ήδυνήθη νά έξςικονομήση,—συμποσούμε- 
νον εις ορ. 38,000 περίπου, ώ; φαίνεται είς τόν 
απολογισμόν,—δέν έξαρκεϊ πρός άνετου υπηρε
σίαν των αναγκών τού Συλλόγου, άκόμη δέ 
ολιγωτερον έξαρκεϊ πρές πραγματοποίησιν των 
σχεοίων του. Κατά συνέπειαν, αί λογοδοσίαι 

Συμβουλίου άπολήγουν κατ’ έτος, ώ: είς 
έπωοον, εις έπικλησιν πρές τήν γενναιοδωρίαν 
των έκτιμώντων τήν σημασίαν του Ιργου. Αί 
επικλήσεις αύται δέν άπέβησαν είς μάτην καί 
κατα τέν λήξαν έτος, καθώς φαίνεται είς τέν 
απολογισμόν. Ιδιαιτέρως δμως οφείλομεν νά 
μνημονεύσωμεν τήν πολύτιμον δσον καί τιμητι
κήν απονομή/, έκ μέρους τής Ιν Τεργέστη Ε λ 
ληνικής κοινότητες, τού εκ δισχιλίω·· φράγκων 
Ο.κονομειου βραβείου, προωρισμένου ώς γνωστόν 
εις αμοιβήν Ιργων τιμώντων τό Ιθνος. Αί έπι 
κλήσεις ήμών τότε μόνον θά παύσουν, όταν έξα- 
σφαλ-.σθη ή αΰτάρκεια τού Συλλόγου. Λύση οέν 
=ζησφαλίσθη εισέτι, άλλ ' ή γενναιοδωρία των 
ευπορών Ελλήνων είνε παροιμιώδης καί άνε- 
;άντλητος. Καί δεν περιορίζεται είς μόνους τούς 
πάσχοντας καί τού;_ ασθενείς. Ωφελούνται έξ 
αύτής καί οι υγιείς τό σώμα, καθώς βλέπομεν έκ 
τόσων και τόσων δωρεών καί κληροδοτημάτων 
υπέρ του φωτισμού τού έθνους. Είς τοιούτους 
εθνικούς εύεργέτας οφείλεται ή "δρυσις τόσων 
σχολείων, ή έκπαίδευσις τοσούτων λογιών, καί 
η οημοσΐευσις τόσων συγγραμμάτων, άπό τής 
οαπάνη τών Ζωσιμάδων 'Ελληνικής βιβλιοθήκης 
τού Κοραή, μέχρι τής βιβλιοθήκης ' Μαρασλή. 
Επιτρέπεται δμως, νομίζω, νά προσθέσω δτι ή 

εκλαΐκευσες τού βιβλίου, ή διάδοσις γνώσεων ώ 
φελιμων, ή ιδέα τού νά είσχωρήση τό καλόν βι
βλίου μέχρι καί αύτής τής καλύβης τού χωρικού, 
ω; μέσον άνυψώσεως καί ήθικοποιήσεως, πρώτον 
ήθη επιδιώκεται ύπό όμάδος Ελλήνων όποία ό 
Σύλλογός μας.

Ο Αγγλος πολιτευτής Βράιτ, ό μέγας συνα
γωνιστής του Κόβδεν, ό διαπρέψας διά τήν Ρη
τορικήν του δεινότητα δσον καί διά τήν αρετήν 
καί τέν χαρακτήρα, ερωτηθείς τ ί έθεώρει ώς 
προσον πολυτιμότερον παντός άλλου,— «Τήν

έζιν ^τού^άναγινώσκειν», άπεκρίθη. Έλεγε δέ 
οτι δεν δύναταί τις νά παρέχη είς τούς νέους 
ευεργεσίαν μεγαλειτέραν ή διευκολύνων είς αυ
τούς τήν άπόκτησιν καλών βιβλίων. Τούς λό
γους τούτους τού Βράιτ άναφέρει ό Καρνέτζης. 
Γνωρίζετε τό πασίγνωστον σήμερον δνομα τού 
Καρνέτζη. Γνωρίζετε δτι,άφήσας τήν πατρίδα του 
τήν Σκωτίαν, μετηνάστευσε νεώτατος καί πάμ- 
πτωχος είς Αμερικήν, όπου κατώρθωσε διά τής 
έντιμου εργασίας καί̂  τής εξαιρετικής ικανότη
τας του να ιορύση σιδηρουργεία κολοσσιαία καί 
νά εινε σήμερον είς τών πλουσιωτέρων άνδρων 
τής ύφηλίου.

Ο Καρνέτζης άναφέρει τούς λόγους τού Βράιτ 
εις εν εκ τών βιβλίων του’ διότι χρησιμοποιεί 
τήν γεροντικήν ανεσίν του συγγράφων, είνε δέ 
τά έργα του̂  πλήρη πρακτικής φρονήσεω; καί 
συμβουλών άριστων πρός τούς νέους, καθώς έλ- 
πίζω δτι θά ιδουν οί εταίροι καί συνδρομηταί 
του Συλλόγου, έξ άπανθίσματος, τό όποιον 
προετοιμάζεται διά τήν σειράν τών δημοσιευ
μάτων τού έτους τούτου. ”Οχι δέ μόνον άνα· 
φέρει τούς λόγους τού Βράιτ, άλλά καί τούς 
επικυρώνει οιά τού ίσιου παραδείγματος. «Είς 
»τήν νεότητά μου, λέγει, δτε ήμην άπλούς έρ· 
»γάτης είς μικράν πόλιν τής Αμερικής, ώφε- 
»λούμην άπό τήν ευγενή άγαθότη™ ένός τών 
»κατοίκων της. Κάτοχος διακοσίων περίπου βι- 
»βλιων, ό καλλιστος εκείνος άνθρωπος είχε δη- 
»λώση  ̂δτι δανείζει έξ αυτών κατά Σάβ’βατον 
»εις τούς νεαρούς συμπολίτας του. Δεν ήμπο- 
»ρεϊτε νά φαντασθητε, προσθέτει ό Καρνέτζης, 
»με πόσην άνυπομονησίαν έπεριμέναμεν τό Σάβ- 
»βατον διά νά άνταλλάξωμεν τό άναγιωσθέν βι- 
»βλίον με̂  αλλο και ν ' αύξήσωμεν τάς γνώσεις 
»μας». Ευλογών τήν μνήμην τού πρώτου εύερ- 
γετου  ̂του ο ύπέρπλουτος Σκώτος, έκτελεϊ σήμε
ρον εις κύκλον ευρύν δ,τι εκείνος Ικαμνεν είς 
την κωμόπολίν του. Χρησιμοποιεί άφειδώς τόν 
μέγαν του πλούτον πρός έξέγερσίν καί ίκανο- 
ποίησιν τής φιλομαθείας τών νέων, διά δέ τών 
δημοσιευμάτων του παροτρύνει καί άλλους εκα
τομμυριούχους νά διευθύνουν κατά προτίμηοιν 
τά νάματα τής άγαθοεργίας των πρός τήν έξά- 
πλωσιν γνώσεων ώφελίμων κα: τήν διάδοσιν κα
ί ών βιβλίων.

Ο διπλούς ούτος σκοπό; άποτελεί 'τό πρό
γραμμα τού Συλλογου μας. Δέν μεμψίμοιρου - 
μεν, διότι δέν ήλθεν εισέτι πρός αυτόν ό Πα
κτωλός, τόν όποιον όνειρευόμεθα, άφού, έν έλ- 
λειψει τούτου, αρδεύεται άπό τόσα μικρότερα 
ευεργετικά ρυάκια. Φυτευθείς ύπό καλούς οιω
νού; ό Σύλλογός μας έρρίζωσε καί καρποφορεί, 
και 0 αποδώση εύχυμοτέρους !τ ι ’καρπούς, έν- 

I όσω, Τψηλοτάτη, περιβάλλει τήν βλάστησίν
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του ή αίγλη καί τό θάλπος τής Τμετέρας προ
στασίας .

-----------ο<->ο-----------

Η Σ Π Ο Υ Δ Η  

Τ Η Σ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ  Ζ Ω . Ο  Λ  Ο  Γ  I Α  Σ

Έν Βορδώ τής Γαλλίας ίδρύθη πρό ολίγου 
χρόνου σύλλογος πρές σπουδήν καί έκλαικευσιν 
τής γεωργικής ζωολογίας. Σκοπός τού Συλλόγου 
τούτου είνε :

1) Νά έρευνηθή τίνα ζώα είνε έπιβλαβή εις 
τή» άμπελουργίαν, τήν κηπουρικήν καί έν γένει 
είς τήν γεωργίαν καί νά άναζητηθώσι τά μέσα 
πρός καταστροφήν αυτών.

2) Νά έξεταοθή τίνα είδη ζώων εινε ωφέλιμα 
είς τήν γεωργίαν καί νά άναζητηθώσι τα μέσα 
τής προστασίας τού πολλαπλασιασμού καί τού 
έγκλιματ'.σμού αυτών.

Πρές έπιτυχίαν τού σκοπού τούτου ο σύλλο
γος προτίθεται νά καταρτίση εν Βορδώ συλλο
γήν κεντρικήν τών ώφελίμων καί έπιβλαβών εις 
τήν γεωργίαν ζώων, καί βιβλιοθήκην γεωργικήν, 
ή όποία θά ήνε είς τήν διάθεσιν τών μελών τού 
συλλόγου. Πρό; τούτοις θά διοργανωθή καί υπη
ρεσία πληροφοριών δωρεάν μέν χάρον τών εταί
ρων, έπί μικρφ τιμήματι χάριν τών λοιπών.

Πρός καταρτισμόν τή; κεντρικής συλλογής ό 
σύλλογος ποιείται Ικκλησιν είς τούς μαθητάς τών 
γυμνασίων, τών γεωργικών σχολών, και τών οη· 
μοτικών σχολείων κοινών τε καί πλήρων. Πρός 
έξέγεοσιν δέ τού ζήλου τών μαθητών ώρίσθησαν 
βραβεία, τά όποία θά άπονέμωνται πρό τών δ.α 
κοπών είς τούς μαθητάς, όσοι συνέλεξαν περισ
σότερα έντομα.

Πλήν τής κεντρικής συλλογής θά καταρτί- 
ζωνται καί στοιχειώδεις τοιαύται, αί όποϊαι θά 
διανέμωνται καθ’ έκαστον έτος εί; τά γυμνάσια.

Μ .
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[ Κατά τόν φιλόσοφον Γ κυγιώ  ].

Αί σκηναί αύταί, λέγει ό Τολστόη, έπαναλαμ- 
βάνονται άπαξ ή δίς καθ έβοομά··α. Ε'./ε ταπει 
νωτικαί καί πολύ δυσάρεστοι εις τόν ό'.όασκαλον, 
δστ.ς τάς άνέγεται, διότι δίόουσι μεγαλειτέρα- 
σημασίαν είς τά πέντε εξ μέχρις έπτά μαθήματα, 
τά όποια οί μαθηταί άκούουσι καθ’ έκάστην 
έλευθέρως, οίκειοθελώ;. Έάν έτίθετο το ̂ δίλημμα 
τί είνε καλλίτερου : νά μή συαβαίνωσι διόλου αί
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σκηναί αύται καθ’ ολον τό έτος ή νά έπαναλαμ- 
βάνωνται κατά τό ήμισυ τών μαθημάτων ; — ό 
Τολστόη θά έξέλεγε τό δεύτερον. κΤέ σχολεϊον 
άνεπτύχθη έλευθέρω;, λέγει, διά μόνων τών άρ- 
χών α'ίτινες έτέθησαν καί ύπό τού διδασκάλου 
καί ύπό τών μαθητών. Παρ' δλον τό κύρος τού 
διδασκάλου, ό μαθητής είχε πάντοτε τό δικαί
ωμα νά μή φοιτ^ είς τό σχολεϊον, ή καί έρχό- 
μενος νά μή άκούη τόν διδάσκαλον. Ό διδάσκα
λος πάλιν είχε τό δικαίωμα νά μή κρατή τόν 
μαθητήν έ< τψ σχολείω καί τήν δύναμιν νά έπε- 
νεργή μέ δλην τήν ίσχύν τής έπιδράσεώς του, 
έπί τής πλειονότητος τών παιδιών, έπί τής κοι
νωνίας ήν άποτελούσι μεταξύ των, έν ταΐς οικίαις 
των». Κατά τόν Τολστόη, ή άταξία αΰτη, ή 
«έλευθέρα τάξις» φαίνεται τόσον φοβερά μόνον 
καί μόνον διότι συνειθίσαμεν είς δλως διάφορον 
σύστημα, κατά τό όποιον άνετράφημεν ήμεΐ; 
αυτοί. Ώ ; πρός τούτο καί ώς πρός πολλά άλλα 
ή χρήσις τής βίας στηρίζεται έπί άπερισκέπτου 
καί ανευλαβούς έκτιμήσεως τής ανθρώπινης φύ· 
σεω:. Οί μαθηταί είνε άνθρωποι, όντα ύποκεί- 
μενα, μεθ ’ δλην τήν σμικρότητά των, είς τάς 
αΰτάς με ημάς άνάγκα;, όντα νοούντα ώ; ήμείς· 
δλοι θέλουν νά μάθουν,καί διά τούτο φσιτώσιν εις 
τό σχολεϊον, καί διά τούτο άκόπως φθάνουσιν εί; 
τό συμπέρασμα τούτο δτι διά νά μάθωσι πρέπει νά 
καμφθώσιν εί; δρους τινάς.Ώχι μόνον είνε άνθρω
ποι, άλλ* άποτελούσι κοινωνίαν όντων συνελθόν- 
των έπίτφ αύτψ σκοπφ.«Καί δπου τρεις συνηθροί- 
σθησαν έν τφ όνόματί μου, καί έγώ είμαι μεταξύ 
αύτών.» 'Τποτασσόμενοι εί; μόνους τούς φυσι
κούς νόμους, τούς νόμους τούς άπορρέοντας έκ 
τής φύσεως, ούτε έξεγείρονται ούτε γογγύζουσι' 
ύποκύπτοντες είς τό άτοπον κύρός σας, ούδαμώς 
παραδέχονται τό νόμιμον τών κωδωνισμάτων σας, 
τής χρήσεω; τού χρόνου, τών κανόνων σας.»

Τό παρελθόν έαρ έν τώ σχολείφ τής Γιασνά- 
γιας Πολιάνας έπί τριάκοντα ή τεσσαράκοντα 
μαθητών έπήλθον δύο μόνον μωλωπισμοί μετα 
σημείων καταφανών εν παιδίον έρρίφθη υπ 
άλλου κάτω άπό τήν έξωτερικήν κλίμακα και 
ετραυματίσθη είς τήν κνήμην (ή πληγή ίατρεύθη 
μετά δύο εβδομάδας), ένός άλλου έκαυσαν την 
παρειάν μέ άναμμένον κόμμι, καί ή πληγή τού 
εγκαύματος διήρκεσε δεκαπέντε ημέρας. Ο 
Τολστόη συμπεραίνει δτι τό σχολεϊον δέν έχει το 
δικαίωμα νά παρέμβη είς τήν άγωγήν, αποκλει
στικόν έργον τής οικογένεια; ούσαν δτι τό σχο
λείου δέν οφείλει μήτε ν ' άμειοη μήτε νά τιμωρή, 
δτι δέν έχει τό δικαίωμα πρός τούτο, και οτι η 
άρίστη παιδονομία καί διοίκησις έγκειται είς τό 
ν ’ άφίνη είς τούς μαθητάς έλευθερίαν απόλυτον 
νά μανθάνουν ή νά συμβιβάζωνται μεταξύ των, 
δπω; νομίζουν καλλίτερου.

Δυνάμεθα άκριβώ; νά μεμφθώμεν τον Τολστόη
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οπως καί τόν̂  Σπένσερ δτι άποκαλούσιν ή&ιχην 
άγωγήν τό διά τών φυσικών επακολουθημάτων 
τών πράξεων πειθαρχικόν σύστημα. Αί αντιδρά
σεις αδται γνωρίζουσιν βίς τά παιδί« μόνον τήν 
φυσικήν  ̂ αιτιότητα, καί πάλιν έν μέτρψ, τό 
οποίον οεν είνε πάντοτε επαρκές, άλλα στερούν- 
ται ήθικού χαρακτήρες. Ό  Σπένσερ έν τούτοις 
φρονεί ο’τι αί φυσικαί αντιδράσεις είνε κατάλλη
λοι νά έμπνεύσωσιν εΐ: τό παιδίον τό συναίσθημα 
τής ευθύνης.—Ναι, άλλά μιας ευθύνης καθαρώς 
ωφεληματικής. Η αληθής παίδευσις σκοπεί νά 
μόρφωση τήν ηθικήν κρίσιν, νά παραγάγη, νά ένι- 
σχύση καιν* άναπτύξη έν τψ παιδίω τήν μέλ- 
λουσαν ευαρέσκειαν ή δυσαρέσκειαν τής συνειδή 
σεως. Κατά τούτο δέ διαφέρει τών καθαρώ: πει
θαρχικών μέτρων. Συνίσταται κατ* ουσίαν έν τη 
επιδοκιμασία καί τή άποδοκιμασίγ. Δεν άοκεϊτα- 
μεν πάντοτε εις αύτάς, άλλ ’ εις αύτάς άναφέρε- 

δπως _ τό σημεΤον εις τό σημαινόμενον 
πραγμα. β Ή ηθική συνείδησίς τού μαθητου, ώ: 
λέγει ο Πιλλόν, αναπτύσσεται διά τής έπαφής 
της συνειδήσεως τού διδασκάλου έκδηλουμένης 
οιά τής έπιδοκιμασίας καί τής αποδοκιμασίας.»

Διατί, θά έρωτήσωμεν τόν Τολστόη, τό σνο- 
λεϊον θα περιορισθη εις μόνην τήν διδασκαλίαν 
καί 0 αφήση τήν άγωγήν εις τάς οικογένειας, 
αιτινες διεξάγουσιν αυτήν συχνά τόσον κακώς ; 
Το αναρχικόν σύστημα τού Τολστόη δύναται νά 
εφαρμοσθή όταν εις Τολστόη διευθύνη τήν σχο
λήν, άλλως δέν ε̂ίνε ανεκτόν Ούοαμώς εχομεν 
την ^πεποίθησιν δτι δπου εΰρίσκονται τρία παι- 
οία έπί τό αυτό, μετ ’ αύτών είνε καί τό πνεύμα 
τού ’Ιησού—συχνότατα είνε τό πνεύμα τού διά
βολου, οηλ. τής άρχεγόνου καί προγονικής βαρ
βαρότητες. Πλήν τούτου τό σχολεΐον δέον νά ήνε 
προπαρασκευή εις τόν κοινωνικόν |3!ον. Τό σχο- 
λεϊον του Τολστόη παρασκευάζει βεβαίως τό 
παιοιον εις κοινωνίαν, όποιαν ονειροπολεί ό μέγας 
συγγραφεύς —άνευ δικαστών, άνευ φυλακών,' άνευ 
στρατού —άλλ ' ή  σχολική αναρχία είνε βδελυοά 
προπαρασκευή εις τόν όιωργανωμένον καί νόμιμον 
,ίιον των ΰπαρχουσών κοινωνιών. Δεν πρέπει νά 
πεισωμεν, τό παιδίον, ήδη άπό τού σχολείου, 
οτι η οιαθεσίς του είνε ό μόνος νόμος 'του, ή 
ευχαρίστησές του, ή καταστελλομένη μόνον υπό 
της ευχαριστήσεως τών άλλων, δτι ή ζωή 
πόν εχει τήν τέρψιν, δτι μελετά κανείς καί ερ
γάζεται^ όταν τού καταβή, καί δτι δέν κάμνομεν 
τίποτε αν μάς Ιλθη ή ιδέα νά μή κάμνωμεν τί- 
ποτί. Δια τού συνολου τοιούτου παιδευτικού συ
στήματος οχι μόνον στρατιώτας δεν παρασκευά- 
ζομεν, αλλ ' ουδέ πολίτας.

Γι πρέπει λοιπόν νά συναγάγωμεν άπό τά 
σχολικά πειράματα τού Τολστόη ; Τό συμπέρα
σμα οτι αν ή πειθαρχία ήνε αναγκαία έν τοϊ; 
σχολείοις, δέν πρέπει νά ώθήσωμεν αυτήν μέ-

χρις άκαμπτου καί αύστηράς τυπικότητος. 'Οσά
κις ή ηθική έπίδρασις τού διδασκάλου είνε έπαρ- 
κης, πρέπει ν 1 άρκήται εις αυτήν άλλ ’ οσάκις 
το παιοίον κάμνει κατάχρησιν τής ελευθερίας του 
η̂  τής ουνάμεώς του, πρέπει νά δώσωμεν εις αυτό 
νά έννοήση, διά μέτρων ήτιολογημένων καί λε
λογισμένων,^ δτι πάσα άνθρωπίνη κοινωνία ΰπό- 
κειται εις νόμους καί δέν είνε έγκαταλελειμμένη 
ίΐς τήν αναρχίαν, τήν οποίαν ονειρεύονται οί

Δ '.

Προς τήν ηθικήν διδασκαλίαν δέον νά συνδεθή 
ή άστική διδασκαλία.

|  ̂ Ό Στούαρτ Μίλλ Ιλεγεν δτι διά νά Ιχη τις 
οικαίωμα ψήφου, πρέπει νά ήνε τουλάχιστον 
ικανός, κατά τήν στιγμήν τής ψηφοφορίας « ν ’ 
αντιγράψη μερικάς^ άγγλικάς γοαμμάς καί νά 
εκτελέση στοιχειώδη άριθμητικήν πράξιν.» *0 
Σπένσερ φλέγει ^¿ρθότερον δτι ό Πυθαγόρειος 
πίνας ουοαμώς δύναται νά βοηθήση τόν εργά
την νά εννοήση τό έσφαλμένον τών κοινωνι- 
στικών δογμάτων. Τί σημαίνει δτι γνωρίζει 
ανάγ.ωσιν, άφ’ ου άναγινώσκει μόνον δτι έπι- 
κυροϊ τούς χιμαιρικούς του πόθους; “Ανθρωπος 
πνιγομενος πιάνεται άπό άχυρον άνθρωπος βε- 
όαρυμένος υπό μεριμνών προσκολλάται εις οίαν- 
δήποτε κοινωνικήν θεωρίαν, άρκεϊ νά υπόσχεται 
εις αύτόν τήν ευτυχίαν.

Αναγκαία ει/ε η βελτίωσις τής άστικής παι- 
οεύσεως. Έκ τών παντοειδών άποχειροβιώτων 
τινες^είνε οί μάλλον εγγράμματοι ; Οί έργάται. 
και ες αυτών άκριβώς, καί τών πλημμελών ιδεών 
τω··, προέρχεται ό μέγιστος κίνδυνος. « Ό άμα- 
θής χωρικός, λέγει όρθώς ό Φουγέ, είνε όλιγώ- 
τερον παράλογος τού γραμματισμένου εργάτου.
Ολίγη μόρφωσις άπομακρύνει κάποτε τόν ορθόν 

λόγον, πολλή μόρφωσις μόνον έπαναφέρει εις αύ- 
τόν/Αν δέν βελτιωθή ή στοιχειώδης παίδευσις, ή 
οιάόοσις παιδεύσεως, όποια ή ένεσ-ιώσα, θά φέρη 
τούς χειρώνακτας συμπεριλαμβανομένων καί 

Χωρικών, εις το επίπεδον τών εργατών τών 
εργοστασίων καί θά έμβάλτ, εις αυτούς περισσο- 
τέραν δύναμιν πρός κακήν πολιτικήν ή κακήν δη- 
μοσιονομίαν.»

Ο Σπένσερ καί ο Βλούντσλη συναντώνται έν 
τή πεποιθήσει δτι εν ταϊς έ-.εστώσαις δημοκρατί- 
αις δέν υπάρχει δυνατή έλευθερία, ούτε πραγμα
τική φήφος, ούτε άληθής ασφάλεια περιουσίας 
«ανευ καλής πολιτικής άγωγής». Τό σχολεϊον, 
και πρά πάντων τό λαϊκόν σχολεϊον,μακρόθεν καί 

| κατά μικρόν θά παρασκευάση τήν άγωγήν ταύτην.
« Γό παιοιον ουσκόλως αντιλαμβάνεται τήν έννοιαν 
τού Κράτους. Περί τών πολιτικών καί κοινωνικών 
θεσμών αορίστους μόνον γνώσεις δυνάμεθα νά δώ
σωμεν εις αύτό, αιτινες παρέχουσιν άσθενές έν-
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διαφέρον εις νεαρώτατα πνεύματα. Τήν δημοσίαν 
ηθικήν, τήν άρετήν τού πολίτου, τόν πατριωτι
σμόν πρέπει νά έμπνεύσωμεν εις τό παιδίον, 
περισσότερον δέ διά τού παραδείγματος ή διά θε
ωρητικών δογμάτων.»

Ά λ λ ’ υπολείπεται μέγα χάσμα νά πληρώσω- 
μεν· τόν μεταξύ τής άποφοιτήσεως έκ τού σχο
λείου χρόνον — περί τό δέκατον τέταρτον έτος— 
καί τόν χρόνον τής πολιτικής ένηλικιότητος. 
Εις τό διάστημα τούτο είνε βέβαιον δτι ό έφη 
βος είνε παραδεδο,μένος εις εαυτόν, δτι διατρέ
χει τόν κίνδυνον νά λησμονήση πολλά έξ δσων 
έδιδάχθη, δτι ή άστική του μόρφωσις έκφ;ύγει 
άπό τό πνεύμά του, καθ’ ή/ άκριβώς στιγμήν θά 
ήτο άναγκαιοτάτη εις αύτό. Ά φ ’ ού κρίνεται 
νόμιμον ν ’ άπαιτήσωμεν τρίχ ή καί πέντε έτη 
παρά τών νέων, δπως παράσχωμεν εις αυτούς 
τήν στρατιωτικήν αγωγή-, δέν θά ήτο νόμιμον ν ’ 
άπασχολήσωμεν αυτού; ώρας τινάς καθ ’ ¿βδο
μάδα , δπως τούς διδάξωμεν θετικάς γνώσεις τών 
καθηκόντων των ώς πολιτών καί τών αρχών τής 
πολιτικής οικονομίας ; Ή  άμυνα κατά τής επι
δρομής τών έσωτερικών βαρβάρων, είνε ομοίως 
ουσιώδης έν ταϊς δημοκρατίαις, δσον καί ή άμυνα 
κατά τής εισβολής τών ξένων. Φρονούμεν δτι 
ευχής εργον είνε, έφ’ δσον ό στρατιώτης μένει 
έν τφ  στρατώ, πλήν τής στρατιωτικής θεω ρ ίας  
νά διδάσκηται καί τήν καλουμένην άστικήν θεω
ρίαν»: τάς θεμελιώδεις άρχάς τού πολιτεύματος, 
τήν διοργάνωσιν τού Κράτους, τά καθήκοντα καί 
τά δικαιώματα τών πολιτών. Ή διδασκαλία 
αύτη δέον νά γίνηται διά βιβλίων γραφέντων 
άνευ οίουδήποτε πολιτικού ή θρησκευτικού χρω
ματισμού.

’Εν Βελγίω ώρίσθησαν εξετάσεις μεθ ’ ά: έχει 
ο πολίτης τό δικαίωμα τού ψηφίζειν τό παρά
δειγμα τούτο είνε άξιον μιμήσεως.

Ε’ .
Μέχρι τούδε α ισθη τ ικ ή  άγωγή δέν ύπήρξεν 

ουοαμού- Ιστορική μάλιστα, αισθητική δμω; 
°Χ’·.—Καί αύταί αί φιλολ.ογικαί γνώσεις παρέ
χονται έκ χρονολογικής άπόψεως, ένω έν τή 
αισθητική ή χρονολογία είνέ τ ι δευτερεύον. 
ΙΙρέπει ν ’ άσχολώμ.εθα περισσότερον περί τού 
καλού, κατά τάς διαφόρου; βαθμίδας τής διδα
σκαλίας, άλλ ’ ούχί μόνον περί τού καλού έν 
τοϊ; γράμμασι άλλά καί περί τού καλού εν ταϊς 
τέχναις. Εις τό βάθος έκάστου άνθρώπου υπάρ
χει ενθουσιασμός ζητών νά διαχυθή" τό δυστύ
χημα είνε δτι διαχύνεται συχνότατα εις πράγ
ματα ανάξια τού κόπου. Έγνώρισα άξιόλογον 
άνθρωπον δστις άφήκε τήν έπαρχίαν του, τό 
σπίτι του καί τάς εξεις του διά νά ταξειδεύση 
εις τά Πυρηναία πρός τόν μόνον σκοπόν νά φάγη 
πέστροφες τής λίμνης Γκώβ. ’Εδώ ή λαιμαργία

1

έφθασε μέχρις ενθουσιασμού- ό σκοπός τής άγω
γής είνε ούχί ν ’ άποπνίξη τόν ενθουσιασμόν άλλά 
νά τόν διευθύνη εις πράγματα άξια ένθουσια- 
σμού, εις άγαθά καί ώραϊα άντικείμενα.

'Γπάρχει δύο ειδών φαντασία- ή μία συνίστα- 
ται εις το νά αντιλαμβανώμεθκ τών πραγμάτων 
έκ τών ομοιοτήτων αύτών. Ή σύγχυσις αύτη 
τών εικόνων, κατ’ άρχάς ακούσια, έπειτα έκου- 
σία καταλήγει εις τήν μεταφοράν. Ή φαντασία 
τών παιδιών καί τών νέων λαών είνε ούσιωδώς 
μεταφορική. Τό άναλυτικόν πνεύμα τούναντίον 
συνίσταται εις τήν άνεύρεσιν μάλλον τών διαφο
ρών ή τών ομοιοτήτων τών πραγμάτων, καί τήν 
διακρίβωσιν τού προγράμματος τών άντιλήψεων. 
Τό πνεύμα τό κεκτημένον τόν μέγιστον βαθμόν 
φαντασίας δύναται συγχρόνως ν ’ άναπαριστά εις 
εαυτό τάς ομοιότητας καί τάς διαφοράς, νά δια- 
κρίνη εντελώς δλας τάς άντιλήψεις ή παραστά
σεις καί έν τούτοις νά εχη πλήρη συνείδησιν τού 
σημείου εις δ συναντώνται, τών χαρακτηριστι
κών ατινα εχουσι κοινά.

Ή  δημιουργική φαντασία άποτελεϊται έκ τής 
διπλής ταύτη; ικανότητες τού άντιλαμβάνεσθαι 
τάς ομοιότητας καί τάς διαφοράς· ή άντίληψις 
τών διαφορών είνε ή κατ’ εξοχήν έκουσία ενέρ
γεια τής φαντασίας- είνε τό μέρος τής έργασίας 
καί τής προσπαθείας άκόμη έν τή μεγαλοφυία. 
Ή δημιουργία, προϋποθέτει εις τόν καλλιτέχνην 
ή τόν φιλόσοφον, δύο τινά, κατ’ άρχάς αύτόμα- 
τον καί συγκεχυμένην σύνθεσιν, είτα τάξιν καί 
άνάλυσιν έν ττ, συνθέσει ταύτη. Τό δημιουργεΐν 
ύπό τινα έποψιν είνε ένοποίησις (αν ήνε τό πάν 
έν τώ σύμπαντι) άλλ ’ είνε ομοίως καί άντίληψις 
τής ποικιλίας έν τή συνδιακρίτφ ένότητι τών 
πραγμάτων. Τό καλλιτεχνικόν καί αύτό άκόμη 
τό επιστημονικόν εργον είνε κατά τό μάλλον ή 
ήττον μεταφορά, άλλά μεταφορά Ιχουσα συνεί- 
δησιν έαυτής, τών διαφόρων δλων της καί τής 
καθωρισμένης σχέσεως ήτις τά συνδέει.

Πρέπει νά συνειθίσωμεν τά παιδίον νά κανο- 
νίζη τήν φαντασίαν του, νά τήν όδηγή, νά τήν 
καθιστά οι’ αύτοϋ τούτου άναλυτικήν, νά μετα- 
βάλλη τήν παιγνιώδη κίνησιν τής φαντασίας εις 
μεθοδικήν εργασίαν, εις τέχνην. Τό υπερβολι
κόν τής φαντασίας τών παίδων ώς καί τών άρ- 
χεγόνων λαών προέρχεται κατά μέγα μέρος έκ 
τής όλιγωτέρας άκριβείας τώ/ αντιλήψεων, αίτι- 
■·ες, εινε συγκεχωμέναι δπως τό σχ_ήμα τών νε
φών. Τό όνομα δέν Λφηρέθη άκόμη διά τό παι
δίον άπό τού άντικειμένου τό όποιον εκφράζει, 
καί ή γλώσσα δεν είνε εις αύτό άλγεβρα οπως 
θά καταστή δι ’ ημάς· βλέπει πάντα έκεϊνα περί 
τών όποιων τψ όμιλούμεν καί όταν δέν βλέπη 
δέν έννοεϊ πλέον. Δέν διακρίνει εύκρινώς ούτε 
τούς καιρούς, οϋτε τόπου; ούτε τά πρόσωπα.

’Π φαντασία τών παιδιών αφετηρίαν λοιπόν
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έχει την σΰγχνα ιν  των εικόνων, παραγομένην έκ 
τής αμοιβαίας ελξεώς τ ω ν  συναναμιγ»ύουν το 
παρελθόν, το ένεστός, το μέλλον δέν ζώσιν 
δ πω; ημείς εν τφ π ρ α γ μ α τ ικ ά , έν τφ κ αθω ρ ι-  
αμενφ  δέν̂  οιαγράφουσιν εύπρεπώς ούδέν συναί
σθημα, ούδεμίαν εικόνα εν ένΐ λόγφ μή διχκρί- 
νοντα καί (χή χντιλαμβανόμενα τίποτε πολύ άκρι 
6ώς,δ*Β ΐρβόσνται περί όλων. Εις τό παιδίον, 
έπειδή οέν άνεπτύχθη είσέτι |ν αύτφ ή τέχ·,η 
τής αναμνήσεως, δλα είνε παρόντα. Παιδίον δύο 
ετών καί ήμίσεος παρ’ ολίγον νά χάση προχθές 
το μυαλλόνι του από τού εξώστου- τό έπαιεύρε 
και εκτοτε Ιπαιξεν έκατοντάκ'.ς μέ αυτό" εν τού
τοι; μέ όδηγεί έξαφνα εις τόν εξώστην, έπειτα 
σέ μέ θρηνώδη τόνον, μέ Ικφρασιν όχι ποοσποι. 
ητήν, μοί διηγείται έκεΤ δτι το εχασεν.

Το παιδίον διαμνημονεύει κα'ι άναπλάττει μάλ· 
Α°ν ™ΧΡ*σ τ ^ι7ε'·ζ ί  έπινοεΐ καί διανοείται- άκρι- 
σώ; οε διά τούτο δέν έχει ακριβή έννοιαν τού 
χρόνου- άναπολιτική φαντασία, μόνη ένερ- 
γούσα,  ̂ οέν διακρίνει έαυτήν, δέν άντιτίθεται εις 
τήν δημιουργικήν φαντασίαν, ητις έν τούτοι, 
εινε απλώς άνωτέρα αυτής άνάπτυξις. Τό παι- 
διον και το ζφον δέν έχουσιν αληθώς παρελθόν, 
τουτέστι σύνολον διατεταγμένο/ άναμ ήσεω-· 
άντιτιθιμενων προς τό ένεστςό, άντιτιθεμένων 
πρός το μέλλον, τό όποιον φανταζόμεθα καί δη- 
μιουργούμεν κατ’ αρέσκειαν. Ή  τόσον μεγάλη 
όύ/ομις̂  τής γενικεύσεως, ή τοσάκις παρατηρη- 
θεΐσα εις τα παιδία προέρχεται έκ τού δτι αντι
λαμβάνονται πολύ καλλίτερον τών ομοιοτήτων 
καί τών οιαφορών. Εις τό παιδί μου, τό όποιον 
εινε δύο καί ήμίσεος ετών, παν οπωρικόν είνε 
μήλον, πάν χρώμα έλκύον τούς οφθαλμούς του 
εινε κοκκινον, διότι τό κόκκινον εινε τό χρώμα 
το κατ έςοχην έλκύο/ τήν προσοχήν. Κεκλιμέ 
νον εις τό λίκνον του μοί λέγει δεικνύον εις 

τή’ Χ̂ ’·νης έπειτα τό χείλος : αυτό 
εινε δρόμος, αύτό είνε λάκκος- φαντάζεται μό
νον του τα πράγματα αύτά, χωρίς κανείς νά το 
προασκήση. Παρασύρεται άπό επιπόλαιας ανα
λογίας καί μετά τοσαύτης δυνάμεως ώστε μετ’ 
ολίγον βλέπει πλέον τάς διαφοράς- είμαι βέ- 
οιιος δτι, οταν αποκοιμάται, νομίζει δτι είνε 
πλαγιασμένον εϊς τό μέσον τής λευκής οδού, 
έχούσης λάκκους δεξιά καί αριστερά.

Ίά παιδία άπατώντχι διαρκώ; καί περί τών 
π ρο σώ π ω ν . Ά ν θραυσθή σκεύος τ ι καί έρωτήσω 
τό αγοράχι μου : ποιός τό έσπασε ; μού άπαντά 
σχεδόν πάντοτε : ό Μπεμπές. Δ ιότι έν γένει 
πάσαν'ζημίαν τήν κάμνει αύτός. Άλλος είνε τό 
κέντρον τού κόσμου εις τούς οφθαλμούς του, καί 
θεωρεί εαυτόν όχι μόνον ώς τόν τελ'κόν σκοπόν 
αλλα και ώ; τήν αιτίαν παντός συμβαίνοντος.

Ή φαντασία, εϊπομεν, έρχεται δι’  άκουσίου 
συγχύσεως εικόνων, ητις κατ’ άρχάς ούσα ασυ

νείδητος, γίνεται έπειτα συνόειητή, προξενεί 
ευχαρίστησιν, και έπειτα επαναλαμβάνεται Ικου- 
σίως, πρός παιδιάν. Τό παίγνίον τής φαντασίας 
υπήρξε κατ’ άρχάς πλάνη τις. Δέν δυνάμέθα 
κάλλιον νά τήν συγκρίνωμεν η πρός απαλήν πτώ- 
σιν, άνευ άλγηδόνος, τέρπουσαν, ητις έ.ψ  κατ’ 
»ρχάς προήλθεν άπό οκόνταμμα  γίνεται έπειτα 
παιγνίδιον. Πώς αγαπούν τά παιδία νά κυλίων- 
ται εις τήν χλόην.

Τό παραποιεί-/ τά πράγματα είνε έμφυτον 
εις το παιοιον εινε έσφαλμένον τό λεγόμενον δτ. 
τά παιδία ψεύδονται τεχνητώς δπως άπαλλα- 
·, ώσι τιμωρίας τινός. Τό ψεύδος είνε συνηθέστατα 
η πρώτη εςάσκησίς τής φαντασίας, ή πρώτη επι
νόησή τά σπέρμα τής τέχνης. Τό δύο καί ήμί
σεος έτών παιδίον, τό όποιον παρατηρώ, ψεύ
δεται προς εαυτό, διηγείται ύψηλοφώνω; ιστο
ρίας καί αν μεταποιή τήν άλήθειαν, τήν διορθώ
νει, καταλαμβάνει έν αύτή καλλιτέραν Οέσιν έκεί- 
•ης ήν πράγματι έχει. ΓΙρό ¿λίγου έλεγε καθ' 
εαυτό; ο μπαμπάς δέν μιλεϊ καλά- λέγει τα- 
πέζι ό μπεμπές μιλεϊ καλά- λέγει : τραπέζ ι. 
Φυσι/ώςτό εναντίον συνέβη, καί έόωκεν άφορ- 
μήν εις παρατήρησιν. Όλην τήν ημέραν τό παι
δίον έπινοεϊ, μετατοπίζον τήν πραγματικότητα 
καί μεταβάλλον τήν ενέργειαν τών προσώπων. 
Γό ψεύδος είνε τό πρώτον παιδικόν μυθιστόρημα 

καί έχει συχνά ώς σκοπόν τήν έξωράισιν τής 
πραγματικότητοο.

Ε ιλικρίνεια , είνε πολύ περίπλοκος κανον ική  
συνέπεια* γεννάται έκτσύ άνθρωπίνου σεβασμού, 
έκ τού συναισθήματος τής προσωπικής αξιοπρέ
πειας, τού καλώς έννοουμένου συμφέροντος ιλ . 
Τό παιδίον είνε αυτομάτως ειλικρινές, διά τής 
φυσικής όιαφανείας καί διαύγειας τής ψυχής- 
άλλ' ευθύς ώ; ό λόγος δέν εξέρχεται πλέον τών 
χειλέων του ύπό τήν άμεσον πίεσιν τής συγκι- 
νήσ ως, διερμηνεύει άπλώς τήν κίνησιν τών άσυ · 
ναρτήτων εικόνων, αΐτινες πλημμυρίζουν τόν 
εγκέφαλόν του. Διασκεδάζει με τάς λέξεις όπως 
καί μέ όλα- τάς δοκιμάζει, τάς θέτει εις δλας 
τάς θέσεις, συνδυάζει καί αύτάς τάς ιδέας δλως 
διόλου άποοσδοκήτως, κατασκευάζει φράσεις δπως 
κατασκευάζει σπ ιτάκ ια  ή κήπους μέ τήν άμμον, 
άνευ τής ελάχιστης φροντίδος τής πραγματικό
τητες. Καί άν τυχόν έτράπη εσφαλμένων διεύ- 
θυνσιν, επιμένει έν αυτή, διά νά κατάδειξη τήν 
προσωπικότητα του- εν ένί λόγφ συγχέει άκα · 
ταπαύστως δ,τι πράγματι Ιπραξε δ,τι θάήθ=λε 
να πραςη. Τό παρελθόν είνε άπλώς κυριαρχούσα 
τ-.ς εικύν εν τή συγχύσει τών συμπεφυρμένων 
εικόνων.

Οσον φυσικώ; εφευρίσκει τό παιδίον, χωρίς 
νά μεριμνά περί̂  τής πραγματικότητος τών’ λε
γομένων του, τόσφ όλιγώτερον είνε υποκριτικόν 
καί προσποιητόν. Ή προσποίησις, ητις είνε τό
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άληθές ψεύδος, τό ηθ ικόν  ψεύδος, γεννάται έν 
τφ παιδίω έκ φόβου- είνε κατ’ εύθύν λόγον τής 
άκαίρου αύστηρότητος τών γονέων καί τής κα
κής αγωγής. Τό παιδίον ού μόνον οέν ζητεί φυ
σικώ; νά άποκρύψη τάς απείθειας του, άλλά 
τουναντίον θά ήθελε μάλλον νά τάς δείξη, νά 
έξάρη αύτάς, διότι άποτελούσιν εις τούς οφθαλ
μούς του τήν έκόήλωσιν τής ατομικής αύτού α
νεξαρτησίας. Τό άγοράκι μου έρχεται πάντοτε 
καί μοί διηγείται, είτε καυχώμενον, είτε ένίοτε 
καταλυπημένον, τάς ανοησίας τής ημέρας του- 
ώρισεν ώς κανόνα μηδέποτε νά τά τιμωρώ οι’ 
δ,τι μοί αποκαλύπτει αυτομάτως, αλλά μόνον 
δ ά τά σφάλματα εις ά τό συλλαμβάνω καταφώ- 
ρως- ό μόνος σκοπός μου είνε ν ' αντικαταστήσω 
έν αύτφ τήν έκ τών σφαλμάτων ευχαρίστησιν 
διά τής λύπης καί τό κατορθώνω κατά μικρόν, 
δι' έπιπλήξεως απαλής καί πρό πάντων πολύ 
βραχείας.

Ή άνάκλησις γεγονότος τινός ή όιηγήσεως 
μετά μεταβολών προξενεί ζωηράν ευχαρίστησιν 
εις τό πνεύμα τών παιδιών- αλλά κοπιάζουν 
πολύ έως δτου νά τό κατορθώσουν. Εινε εργα
σία, τήν όποιαν ένίοτε δυνάμεθα νά συλλό- 
βωμεν έν τφ γίνεσθαι. Μικρά μου φίλη τεσσά
ρων έτών μοί Ιλεγε : — Ακούσατε, θά σάς πω 
Ινα παραμύθι, μά δέν είνε ό κοντορεβ ιθούλης' 
ήταν μιά φορά ς* ένα δάσος έ'να παιδί μικρού- 
τιικο- ό πατέρας του ήτανε ξυλοκόπος- μά δέν 
ήτανε ό Κοντορεβιθούλης. Καί ή διήγησις έξη- 
κολούθϊΐ, συνοδευομένη πάντοτε ύπό τής παρεν · 
θέσεως : Αύτό τό παραμύθι μοιάζει μέ τόν Κον
τορεβιθούλη, μά δέν είνε τό ίδιο.

Τά κοράσια άγαπώσι περισσότερον τάς πα- 
λαιάς, παραμορφωμένας κούκλας των παρα τας 
καινουργείς, αΐτινες έν τούτοις προσεγγίζουσι 
περισσότερον πρό; τήν άνθρωπίνην μορφήν- τούτο 
συμβαίνει, διότι ή φαντασία των Ιχει εύρύτερον 
στάδιον ένεργείας εις τάς πρώτας ή εις τάς δευ 
τέρας, τάς μεταμορφώνει διά τών αναμνήσεων 
καί τών έπινοιών τής στιγμής. «Μίαν ημέραν, 
μοί είπε κυρία τις, άναπλάττουσα τάς αναμνή
σεις της, κατά τήν όποιαν ήθελον νά κάμω σπου- 
δαιότερον τήν μητέρα — καί ήμην ήδη μεγκλού- 
τσικη — άφησα δλας μου τάς κούκλας, έκαμα εν 
δέμα μέ τό μάκτρον μου καί έπερασα τήν μισήν 
νύκτα νά νανουρίζω εις τήν αγκάλην τό αύτο- 
σχέδιον βρέφος μουο. Τήν φαντασίαν καλλιερ- | 
γεΐ αληθώς ή τέχνη κατά τούς διαφόρους βα
θμούς της- πρέπει νά καταστήσωμεν τό παιδίον 
καλλιτέχνην, δηλαδή νά είσαγάγωμεν εις τήν αύ- 
τόματον κίνησιν τής φαντασίας του τον κανόνα 
τού αληθούς καί τού ώραίου, τό οποίον αποτε
λεί αύτήν τήν ηθικότητα τής φαντασίας. Ή  α 
γωγή πρέπει λοιπόν νά ήνε βαθέως α ισθη τ ική . 
Τό ούσιώδες τής διδασκαλίας έγκειται εις τό νά

μάθη τό παιδίον τ ί είνε αγαθόν, νά γείνη ικανόν 
μόνον του νά φαντάζηται ώραϊα πράγματα, κομ
ψά, χαρίεντα. Ή  κυρίως γνώσις, τό έπαναλαμ- 
βάνομεν, θά ελθη βραδύτερον, καί ή ηθοποιός έ- 
πενέργειά του αρχίζει, μόνον τήν στιγμήν καθ ’ 
ήν παύει νά ή·ε έργαλεΐον διά νά καταστή ερ· 
γον τέχνης.

Διά τά παιδία, ίσως ή είκών είνε τό κάλλιστον 
μέσον πρός αίσθητοποίησιν τής ιδέας. Ό ποιη
τής υπέρ πάντα άλλον συλλαμβάνει κάλλιον τήν 
σχέσιν τής μορφής μετά τής συγκινήσεω; καί 
τής σκέψεω;- κάμνει ίέ ν ' άναθρούσκη διά τής 
ϊοέας δ,τι κρύπτεται καί άγ/οεϊται εις τό βάθος 
ημών. Διά τούτο οί αρχαίοι έθεώρησαν τόν ποι
ητήν ώ; ον σχεδόν θειον, τούλάχιστον έμπνεό- 
μενον ύπό τού θεού- δτι έφχντάσθησαν τόν Ορ- 
φέα παιδαγωγόν αύτής τής φύσεως καί έθεώρη
σαν τούς ίδιους ποιητάς των τούς πρώτους, τους 
μόνους παιδαγωγούς τής νεότητος.

(έπεται συνέχεια).
Α . Π. Κ ο υ ρ τ ι δ η ϊ

'Από τήν έσ/άτως δημοσιευΟεΐσαν άξιόλογον μελέ
την του κ. Κ. Ί ’άδου έπιγραφομένην «Ή Ναυτική 
Ιστορία» άποσπωμεν τά έν έπιλόγφ αναγραφόμενα.

ü τ .  4.
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Τήν σύντομον ταύτην έπισκόπησιν τού μέχρι 
τούδε βίου καί τών καταχτήσεων τής ναυτικής 
'Ιστορίας δέν θέλω νά άφήσω άτελή έκ μετριο
φροσύνης, ήν ούχί αδίκως θά ήδύνατό τις νά θεω- 
ρήση ολίγον έξεζητημένην. Τό μέχρι τούδε γενό· 
μενον έν Έλλάδι ύπό τήν έπσψιν ταύτην δέν 
είνε πολύ, είνε Ισως μηδαμινόν καί δέν ήτο εύ- 
κολον νά γίνη περισσότερον έν χώρα έν ή πρέπει 
νά όμολογήση τις, αν θέλη νά ήνβ φιλαλήθης, 
δτι τά γράμματα καί αί έπιστήμαι εύρίσκονται 
ετι έν σπαργάνοις, έν ή ή έπιστημονική συνερ
γασία δέν υπήρξε μέχρι τούδε δυστυχώς ή τά 
ρϊνίΓΠ desiclerium  ύπεράγαν αγαθών λογιών, 
καί έν ή τέλος αί υπονομεύσεις, ή άντίπραξις, 
ό καταβιβασμός τού έργου τών ευδοκιμώ; καί κοι- 
νωφελώ; κοπιώντων θεωρούνται ακόμη ύπό τινων 
επιστημονικών κορυφών τά μεγάλα δπλα τής έπι-
τυΧ{*«-

Άπό δωδεκαετίας καί πλέον εργαζόμενος δπως 
μεταφυτεύσω εις τό φιλολογικόν τής 'Ελλάδος 
έδαφος τόν νέον τούτον κλάδον ιστορικής έρεύνης, 
δστις καθ’ ή/ έχω πεποίθησιν δύναται νά ανα- 
δώστι καρπούς εύχυμοτάτους, άν όντως ή αρετή 
τών βιβλίων ήνε νά άγωσιν άθορύβως τά έθνη εις 
έκτέλεσιν τού προορισμού των, έπροίκισα τήν καθ 
ήμάς φιλ-ολογίαν δι’ έργων τινών, άτινα, άν δέν 

ι έχωσιν άλλην τινά αξίαν, δύνανται τούλάχιστον



•22 Ε θ  Ν I Κ II Λ Γ Ω Γ II

νά χρησιμεύσωσιν ώς βάσις τελειότερων εργασιών. 
Δέν πιστεύω να άρνήταί τις ότι ή καλλιέργεια 
τής ναυτικής ιστορίας Ιχει ϊδιάζουσαν σι’ ήμάς 
σημασίοιν. Ή ελληνική φυλή περικάθηται τή: θα
λάσσης ,θά ήδύνατο δε' τις λίαν εύλόγως νά ίσχυ · 
ρισθή δτι κατ ’ άντίθεσιν πάσης άλλης θαλασσινής 
χώρας,—ηπείρου περιβρεχεμενης υπό Οαλασ 
σών,—ή Ελλάς εινε θάλασσα περικυκλουμένη 
ύπό τεμαχίων ηπείρου. Διά τούτο καί έρρέθη δτι 
λογικώς, ούτε νά ζήση, ούτε νά άναπτυχθή δύ- 
ναται, έάν δέν έξασφαλίση έκεΐνο δπερ προαιω- 
νίως θεωρείται ώς κύριος δρος τής ύπάρξεως αύ 
τής, το κράτος τού Αιγαίου. Διά τόν αΰτόν λό
γον καί παν κεφάλαιον τή; ιστορίας αυτής πλοι- 
σιούται ούτως είπεΐν υπό τή: θαλάσσης. Ή ναυ
τική δέ ιστορία έκτός τού φωτός,δπερ όύναται νά 
έπιχύση εις πλείστας σελίδας τή; εθνικής ιστο
ρίας, έκτός τής βοήθειας ήν δύναται νά παράσχη 
εις ερμηνείαν των αρχαίων συγγραφέων,—ώς 
άριστα δέ θέλει κατανοήσει τις τούτο ρίπτων εν 
βλε'μμα εις τήν έμήν μικράν περί τού παρ ’ Όμή- 
ριρ ξυστού ναυριάχου ριελέτην, — έχει καί τήν 
δύναμιν νά έξεγείρη τήν ναυτικήν τού έθνους συ
ν είδησιν, νά διδάσκη αύτψ τί οφείλει εις τήν ιδι
οφυίαν του, οσάκις αυτή καταλλήλως καλλιερ
γείται, νά συντελή τέλος εις τήν ριόρφωσιν των 
κατά θάλασσαν πολεμικών αξιωματικών, ουμ- 
φώνως τοϊς ναπολεόντειοι; άποφθέγριασίν : «ή τέ
χνη τού στρατηγού μόνον οιά τής μελέτης τών 
πολέμων τών μεγάλων στρατηγών έκμανθάνετα.» 
καί αή ιστορία τών εκστρατειών τών μεγάλων 
στρατηγών είνε ή πληρεστέοα πραγματεία τή; 
πολεμικής τέχνης», συμφώνω; τή ρήσει τούστρα- 
τάρχου Γκουβιόν δέ Σ*!ν-Σύρ «ή εμβριθής με
λέτη τών παλαιών καί νέων εκστρατειών είνε μύ- 
ησις εις τήν αληθή τέχνην τού πολέμου», συμ- 
φώνως τώ Γκόλτς, δστι; ούχί διά λόγων μόνον 
εδωκεν ήμΐν μαθήματα καί δστις θέλει τήν φαν
τασίαν τού αξιωματικού «καθαίρομένην διά τή; 
προσεκτικής σπουδή; τής ιστορίας», άπερ πάντα 
εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν καί έν τφ  ναυτικψ.

«Διά τής σπουδή; τών μαθημάτων, λέγει ό 
Βέκκη, μορφούνται καλοί ναυσιπόροι, εξαίρετοι 
χαρτογράφοι, έπινοηταί πυροβόλων καί κιλλιβάν
των, δεξιοί μηχανών σχεδιασταί, μέχρι τίνος δέ 
καί ναυπηγοί. Ναύαρχοι δμω; καί αρχηγοί μόνον 
δι* αυτών δέν παρασκευάζονται. Τό μαθηματι
κόν έφόοιον τού Νέλσωνος καί τών συμμαχητών 
του, τού Φαρραγκούτ καί τών μοιράρχων του ήτο 
μηοαμινόν εν συγκρίσει πρός τό τού Μτορντά καί 
Μωρύ. Ούτε δμω; ό περίφημος ύπό τού ενός επι
νοηθείς τύπος ούτε τά έργα τού άλλου, ίσούνται 
από ναυτικής άπόψ :ως, πρόςτάς νύκτας τού Άβου 
κίρ καί τής Νέας ’Ορλεάνης. Ή  πρώτη Ιδωκεν 
εις τήν ’Αγγλίαν τό κράτος τής Μεσογείου καί 
έσωσε τήν ’Ινδικήν, ή δευτέρα παρέδωκεν εις

τούς Ενωτικού; τάς έκβολάς τού Μισισιπή, τής 
μεγάλης εν άλλοις λόγοις αρτηρίας τής εις δύο 
τεμνούσης τήν Β. ’Αμερικανικήν Συμπολιτείαν.

«Διά τού α-\ -β , εξακολουθεί ό απόμαχος τής 
έν Λίσση ναυμαχίας Βέκκη, φθάνει τις εις νέας 
επινοήσεις. Έν τή πράξει δμω; σχεδόν δέν μετα
χειρίζεται τό α-\ -β  τούτο. Ούτε αί λεπτολογίαι 
τών θεωρητικών συμπερασμάτων, ούτε ή βαρύτης 
τού θετικού υπολογισμού έπιδρώσιν δσον νομίζε- 
ταΐ επί τής έκβάσεως μιας έκ παρατάξεως μά
χης ή έπί τής διεξαγωγής ενός πολέμου. Τό πολύ 
ταύτα βοηθούσιν εις τήν οιατύπωσιν τών μεγάλων 
γραμμών τής ενεργεί«;» .

Έ τι δικαιότερα είνε δσα επιλέγει. «Ευτυχεί; 
οί λαοί οί έν τή γαλήνη τής εΐρή -ης αγρυπνούν - 
τες καί παρασκευαζόμενοι διά τόν πόλεμον. Ευ
τυχείς οί λαοί οί μή άρκούμενοι μόνον εις συνα
γωγήν υλικών δυνάμεων, — ήτοι καλών σκαφώ·, 
εύρώστων άνδρών, άφθονου θησαυρού,—άλλ’ έπι- 
μόνω; εργαζόμενοι καί εις θεμελίωσιν καί άνά- 
πτυξιν τών ηθικών εκείνων δυνάμεων, ά; Φρειδε
ρίκος ό Β ' —εις μέγας διδάσκαλος τού πολέμου, 
— έθεώρει απαραιτήτους πρός έπίτευξιν τή; νίκης».

Ή ναυτική ιστορία είνε δ τως ό άνατροφεύ; 
ό μάλλον θετικός, ό μάλλον ασφαλής τού ναυτικού 
στρατεύματος, Εξεγείρει τήν σκέψιν καί ενισχύει 
τά; ηθικάς δυνάμει; τή; ψυχής. Χάριν τού τελευ
ταίου τούτου κέρδους πανταχού λαμβάνουσι νύν 
μέτρα, όπως καί αυτά τά πληρώματα μεταλαμ- 
βάιωσιν οπωσδήποτε τής έκ τής ιστορίας ώφε- 
λείας. Ή Γαλλία άνέθηκεν εις λογίους άνδρας 
τήν σύνταξιν βιβλίων καταλλήλων πρός τούτο 
καί δύναται τις νά υπόδειξη ώς τόν έπιτυχή τ ύ 
πον τοιαύτη:συγγραφής τό Ιργον τού Δε-’Ρουζού 
• Διδασκαλία ηθική, πατριωτική καί πολεμική 
τών πληρωμάτων τού Στόλου».

Ήδη καί παρ’ ήμΐν, έν τοίς ανεπτυγμένοι; 
στρώμασι τού ναυτικού στρατού, ήρξατο νά γεν- 
νάται αγάπη τις πρός τάς μελέτα; τής ναυτικής 
ιστορίας. Έκ τών έβδομήκοντα μέχρι τούδε Δο
κίμων, οίτινες παρακολούθησαν τάς εμάς εργα
σίας, τεσσαράκοντα περίπου άριθμούμ.ενο·. ήοη με
ταξύ τών μάλλον εύελπϊδων αξιωματικών τού 
στόλου, έμπιέουσι τοί; πάσι τήν αγάπην πρό: 
τήν ναυτικήν ιστορίαν. ’Αλλά δεν αρκεί τούτο. 
Τό ένοιαφέρον πρέπει νά είσέλθη εις τάς άρχού- 
σας τή; κοινωνίας τάξεις, ·,ά διαδοθή μεταξύ αυ
τών, νά. κατακτήση πάντα άνεπτυγμένον "Ελ
ληνα, νά συντέλεση εις τήν έδραίωσιν τήςπεπ:ι- 
θήσεως, δτι διά τής θαλάσσης κυρίως εσται ή- 
μίν ή σωτηρία, έν τε ειρήνη καί έν πολεμώ. Εί- 
πον έν πολεμώ' αλλά λησμ,ονώ, δτι παρ’ ήμΐν 
δυστυχώς έπί κινούνω γενεσεω; ανήκουστων έν 
τώ μέλλοντι συμφορών, ή ναυτική καί στρατιω
τική του έθνους συνείδησις εντελώς καθεύδει, ώ;

I νά Κ-7 --XI. ί^χόν καί οΓ ήμά; δ,τι εί; στρατιω
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τικός φιλόσοφος, ό στρατηγός Λεβάλ, έγραφε | 
πρό μικρού : «Τό στρατιωτικόν πνεύμα είνε τό 
θερμόμετρον τής αξίας τών εθ ών. Κατέρχεται: 
Τούτο σημαίνει τόν περιορισμόν τών πιθανοτή 
των τής έπιτυχίας, τήν έλάττωσιν τής ισχύος. 
Έάν κατήρχετο μέχρι τού μηδενές τούτο θά έ- 
σήμαινε τόν άφανισμάν πάσης πολεμικής ικανό 
τητος καί μετ’ ού πολύ καί αύτής τής πατρίδες? .

Δ Ν Α Λ Ε Κ Τ Α

Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α  Τ Ω Ν  Π Α Ι Δ Ι Κ Ω Ν  Π Α Ι Γ Ν Ι Δ Ι Ω Ν

Μεγάλην ά.άπτυξιν έλαβε κατά τήν τελευ- 
ταίαν ιδίως δεκαετίαν ή βιομηχανία τών παιγνιόίων 
εν Ευρώπη. Πόλεις ολόκληροι έχουν έπικρα- 
τέστερον πόρον τήν κατασκευήν καί έξαγωγήν 
τοιούτων. Εις τινα μάλιστα Κράτη τά παιγνί
δια αποτελούν σπουοαΐον εισαγωγικόν πλούτον.

Οί κλάδοι ούτοι τής βιομηχανίας καί οί τού
των συγγενείς δίδουσιν εργασίαν εις 25 χιλιάδα: 
έργάτας έν Γαλλία καί παρουσιάζουσιν έν τή 
ολική εμπορική καταναλώσει ποσόν 45,000,000 
φράγκων.

ΕίσήχΟησαν δέ παιγνίδια ε!ς Γαλλίαν άξίας 
5,665,134 κατά τό έτος 1901, τά πλείστον έκ 
Γερμανίας. Έξήχθησαν δέ κατά τό αυτό έτος 
έκ Γαλλίας άξίας 32,087,000 τών όποιων τά 
μεν 3,496,483 διά τάς γαλλικά; αποικίας, τό 
δέ υπόλοιπον διά τάς ξένα; χώρας, τών όποιων 
μεγαλείτεροι καταναλωταί είνε ή Αγγλία, τό 
Βέλγιον, ή Ισπανία, ή ’Αργεντινή Δημοκρατία, 
ή Γερμανία, ή Χιλή, αί Άγγλικαί Ίνδίαι καί 
αί Ήνωμέναι ΙΙολιτεΐαι τής ’Αμερικής. Ή εξα
γωγή δμως δέν φαίνεται αόξάνουσα άπό τού 
1895 καί έντε ύθεν διότι κατά μέν τό έτος 
εκείνο ή εξαγωγή εφθασεν εις τό ποσόν 33,500, 
000, κατά δέ τό 1899 εις 32,200,000 κατά 
τό 1901 διετέλεσε περί τούς αυτούς περίπου 
δρους.

Ή Γερμανία δμως, ήτις αγωνίζεται λίαν έπι- 
φόβω; πρός τήν Γαλλίαν εις τό είδος τούτο τής 
βιομηχανίας, εκαμεν εξαγωγήν κατά τό 1901 
άξίας 53 ,147 ,000 , ένψ κατά τό 1806 έξή- 
γαγε μόνον 40 ,000 ,000 . Πρώτην θέσιν μεταξύ 
τών καταναλωτών γερμανικών παιγνιόίων κατέ- 
χουσιν ή ’Αγγλία καταναλίσκουσα 19,000,000 
μάρκων άξίας παιγνίδια καί Ήνωμέναι Πολιτεία·, 
τής Αμερικής δπου άποστέλλονται 15,466,000 
μάρκων άξίας.

Τήν υπεροχήν ταύτην ή Γερμανία οφείλει εις 
τά σφαλερόν σύστημα τού τελωνιακού δασμολο 
γιου τής Γαλλία; άφ’ ενός καί εις τού; δρους τής 
κατασκευής άφ’ ετέρου, εις τούς όποιους πρέπει

νά προστεθώσιν αί εμπορικαί τών Γερμανών μέ
θοδοι καί ή τεχνική διδασκαλία.

Οί έργοστασιάρχαι καί οί έμποροι τής Συνε- 
βέργης, θέλοντες ν ’ άσφαλίσωσι καλλιτεχνικόν 
ένοιαφέρον εις τά προϊόντα τής βιομηχανίας των, 
ίδρυσαν τιρ 1883 βιομηχανικήν σχολήν, ήτις 
λαμβάνει έπιχορήγησιν παρά τής Κυβερνήσεως 
τού Σά; — Μάϊνιγγεν καί παρά τής πολεως Συ- 
νεβέργης. Οί σχεδιασταί τών παιγνιόίων τής πό
λε ω: ταύτης μορφώνονται έν τή σχολή ταύτη. 
Καί άλλαι δέ τοιαύται έπαγγελματικαί σχολαί 
ίδρύθ/,σαν άλλαχού.

Οί φοιτώντες εις τάς σχολάς ταύτα; διδάσκον
ται τήν ιχνογραφίαν, σχεδιαγραφίαν καί τάς πρα
κτικά; έργασίας, προσέτι τόν τρόπον τής άνταπο- 
κρίσεως καί τήν λογιστικήν. Ταύτα πάντα συνε- 
τέλεσαν εις τήν ακμήν τής παιγνιδιοποιίας έν 
Γερμανία, καθώς καί αί έν Λειψία άγοραί, δπου 
έκτίθενται πάντα τά νεώτερα σχέδια.

Εις τάς αγοράς ταύτας καί Γάλλοι άπέστειλαν 
εκθέματα. Καί έν Γαλλία δέ τό παρελθόν έτος 
έγένετο έν ΙΙαρισίοις τοιαύτη τις έκθεσις, δυνα- 
μέ,'ηνά έγείρη τήν άμιλλαν μεταξύ τών κατα
σκευαστών παιγ-.ιδίων καί νά συντελέση εις τήν 
πρόοδον τού εμπορίου τού ειόους τούτου.

Γ Ν Ω Μ  ΑΙ

Π Α Λ Α Ι Ω Ν  Κ Α Ι  Ν Ε Ω Ν

‘Ό σ τις  μετά προσοχή; άναγνώση τό Εύαγγέλιον, 
τάς [Ισάζεις κα ί τάς Έ π ιστολάς τώ ν Α ποστόλων Οε- 
λ ε ι πανταχοΰ εϋρει μ ίαν δημοκρατικήν ισονομίαν, μ ί
αν ελευθερίαν φρόνιμον, περιωρισμένην άπό μόνους 
τούς νόμους Κοραής.

‘ II τέχνη^είς ούοεμίαν ανήκει χώραν, διότε κατά
γ ετα ι έκ τοϋ οόρανοϋ. Μ.χαι',Λ "λγγ ίΜ .ς .

Δέν καταστρέφει τό πλοίον ή άπειρος θάλασσα, 
άλλα τό εις αυτό εισχωρούν έλάχιστον ποσόν ύοατος. 
Καί τόν άνθρωπον καταρρίπτει εις τό (ΙάραΟρον τοϋ 
ολέθρου ούχί ή έν τώ  κόσμω διαδεδομένη κακ ία , άλ 
λα τό έκ ταύτη ς εις τή ν  καροίαν του εισχωρούν.

Δγ·(·».

 -ο )·χ ;ι< β ---------

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α
Α£ να υ τ ικ α ι δυνάμεις

Ή Αγγλία δύναται νά παρατάζη εις γραμ
μήν πεντήκοντα επτά μεγάλα θωρηκτά, ιόν τά 
πεντήκοντα δύο χωρητικότητες 10,000 τόννων. 
Εύδρεμα δέ ή ’Αγγλία πρώτης τάξεω; θά έχη 
αετ ’ ού πολύ έν δλω έβδομήκοντα, χωρητικότη- 
τος 10,000 τόννων έ’καστον. Ή Ρωσσία θά Ιχη 
τώ 1906 εΐκοσι πέντε μεγάλα θωρηκτά καί δέκα
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οκτώ εϋδρομα. Αί Ήνωμ. Πολιτεϊαι θά Ιχωσι 
μετά τινα Ιτη εε<ο<7’. μεγάλα θωρηκτά καί δεκα 
ές πρώτης τάξεω; εϋδρομα. Ή Γερμανία θά συμ
πλήρωσή μέχρι τού 1906 στόλον έ* 19 μεγά
λων θωρηκτών καί 11 εΰδρόμω·. Ή 'Ιταλία θα 
Ιχη 15 μεγάλα θωρηκτά καί εξ εϋδρομχ πρώτης 
τάξεω;. Ή Ιαπωνία, ή μόνη έν τη "Ακρα ’Ανα
τολή ναυτική δύναμ'.ς, θά Ιχη τφ 1906 επτά 
μεγάλα θωρηκτά καί ε ; εϋδρομχ πρώτης τάξεω:.

Ε ύ γ ί"6 ? ς  έ π α γ γ ε λ μ α τ ία ι  

θ'- εύγενεϊς καί βαθύπλουτο·, τής 'Αγγλίας 2έν 
θεωρούσι διόλου προσβλητικόν νά μετέρχωνται καί 
τό έμπόριον καί πάσαν άλλην έκμετάλ) ευσι τών 
προϊόντων των γαιών καί τών κτημάτων των. 
Ή πρόληψις αύτη έξέλιπεν από τινων έτών τού· 
λάχιστον εις την 'Αγγλίαν. Υπάρχει εν Λονδίνω 
εν γαλακτοπωλεϊον,όπου πωλοϋνται διά λογαρια
σμόν του λόρδου Χάριγκτων δλα τά γαλακτερά 
προϊόντα τής έπαύλεώς του. Ό  μαρκήσιο; τού 
Λονδονδερή ίδρυσε πρό τ'.νων έτών επ ' ό.όματ! 
του πλησίον τής Βουλής τών Λόρδων γραφεί ον, 
οπού δέχεται παραγγελίας γαιάνθρακες, αί δέ 
άμαξαι αί παραδίδουσαι τό εμπόρευμα εντός τή: 
πόλεω; φέρουσιν όχι μόνον τό όνομα, άλλά καί 
τά εμβλήματα τού ευγενούς μορκησίου. Ό λόρ
δος Ρόζβερη, ό λόρδος Ραϊγλάιχ καί ό λόρδος 
Βερνών δεν έόίστασαν νά μ'.μηθώσι τό παρά
δειγμα του λόρδου Χάριγκτων ίδρΰσαντες πρατή 
ρια ύπό τό όνομά των εις τά όποια πωλοϋνται τά 
προϊόντα τών έπαύλεων αυτών. Ή  κόμησσα δέ 
Βάρβικ είνε μεγάλη δέσποινα τής αγγλικής 
κοινωνίας, ή τις διατηρεί ύπό τό όνομα αυτής πρα 
τήρια έν Λονδίνω, δπου πωλοϋνται τά προϊόντα 
τά όποϊα κατεργάζονται αί γυναίκες τών έπαύ- 
λεών της έν έργοστασίφ, τό όποιον διευθύνει 
αυτή ή μαρκησία.

Ε υ δ α ί μ ω ν  π ό λ ις

Υπάρχει μία ευδαίμων πόλις εις τόν κόσμο«, 
δπου ό βίος στοιχίζει ελάχιστα πράγματα, είνε 
Ιτως τό κατ’ έζοχήν μέρος, δπου όύναται νά 
κάμη τις σπουδαίας οικονομίας. Είνε ή έν Σουη
δία πόλις Όρσα. Οί κάτοικοι αυτής οϋτε φόρους 
πληρώνουσιν, οϋτε οίονδήποτε δασμόν. Ή  έκ- 
παίδευσις παρέχεται δλως διόλου δωρεάν, διότι 
ό δήμος πληρώνει καί αυτά τά μαθητικά βιβλία. 
Δωρεάν εις τήν διάθεσιν έκάστου λειτουργεί καί 
τό τηάέφωνον, δωρεάν γίνονται καί αί διά τού 
τροχιοδρόμου έκδρομαί. Ό δήμος τής πόλεως αυ
τής είνε βαθύπλουτος καί εΰρίσκεται εις τήν 
ευάρεστου θέσιν νά παρέχη δλα τά πλεονεκτή 
ματ* εις τούς ευτυχείς κατοίκους τής σουηδικής 
πόλεως. Προέρχονται δε τά πλούτη του έκ δα
σών απέραντων, τά όποια προμηθεύουσι κατ' 
έτος π:σόν ξυλείας, τό οποίον φέρει προσόδους 
σημαντικωτάτας.

Τό ΛονδΕνον

'Από ένός αιώνος έπενταπλασιάσθη ό πληθυ
σμό; τού Λονδίνου Τώ 1801 άνήρχετο εί; 953, 
310 ψυχάς, έφθασε δέ σήμερον εις 4,531,541 
κατά τήν τελευταίαν άπογραφήν τού παρελθόν
τος έτους' έκ τούτων 2 ,142,083 ά.ήκουν εις 
τό ανδρικόν φϋλον καί 2 ,394,458 εις τό γυ
ναικείου. Παιδία από τριών μέχρι 14 έτών ΰπήρ- 
χον 986,007, έκ τών όποίων 8,252 άπό ΙΟ
Ι 4 έτών έργάζονται πρός πορισμόν τού βίου. Έκ 
τού πληθυσμού τούτου του Λονδίνου, 1,292, 
594 άνδρες είνε άγαμοι, 777,863 έγγαμοι καί 
72, 128 χήροι. Έκ δέ τού γυναικείου πληθυσμού 
1,403,842 είνε άγαμοι 1,793,097 έγγαμοι 
καί 197,516 χήραι.

Σ υλλογή ψ ύλλω ν

Ύπάρχουσι κλίσεις τινές εί; τόν κόσμον τού
τον τόσον αλλόκοτοι, ¿ίστε δεν διαφέρουσι πολύ 
άπό συμπτώματα παραφροσύνης. Εις τήν κατη
γορίαν αυτήν ήμπορεϊ κανείς νά κατατάξη τήν 
ίδ.οτροπίχν τού έ« Λονδίνω Καρόλου Ρότσχιλδ, 
υιού τού λόρδου Ρότσχιλδ. ό όποιος έχει μίαν 
συλλογήν . . . ψύλλων διαφόρων ειδών καί κ λ ι
μάτων. Ή συλλογή του περιλαμβάνει 10,000 
αντιπροσώπους τής φυλής τών οχληρών τούτων 
εντόμων. Ιΐρός συμπλήρωσιν τής πρωτακούστου 
ταύτης συλλογής άπέστειλε τό φαλαινοθηρευ- 
τικόν πλοΐον Φ ά ρ ζ ε τ Μ έ ν ω  εις τάς πολι
κά; θχλάσσας, ή δέ άποστο λή σκοπόν Ιχει νά 
συλλέξη τοιαϋτα Ιντομα άπό τό δέρμα τής λευ
κή; άρκτου, τού σκύλου τών Έσκιμώων καί 
άλλων ζώων. Λέγεται δτι ΰπεσχέθη αμοιβήν 
εις τόν πλοίαρχον έκ φράγκων 25,000 άν κα- 
τώρθωνε νά εϋρη καί νά κομίση ένα ψύλλον άπό 
τού τριχώματος κυανής άλώπεκος.

Τ υφλδτης τή ς  τ ύ χ η ς .

"Ο,τι λέγουν διά τήν τυφλότητα τή; τύχης δέν 
είνε άδικον. Κατά τά έγκαίνια σιδηροδρομικής τί
νος γραμμής έν Νορβηγίρι έκ Χριστιανίας εί; Κζε- 
βίκ ήέταιρία τής έκμεταλλεύσεωςαυτής συνέστησε 
Βραβείου, τό οποίον μετά είκοσι πέντε έτη θά 
οοθ7, εις έκεϊνον, οστις ήγόρασε τήν πρώτην ημέ
ραν τή; έγκαινίσεω; τής γραμμής είσιτήριον 
ώρισμένου τινός αριθμού. Ό κάτοχος αύτού θεω
ρείται πρός τούτοι; άπό τούδε προσκεκλημένο; 
εις τάς έορτάς, τά συμπόσια καί τάς έπισήμους 
τελετάς, οσαι θά διεξαχθώσι κατά τήν είκοσι- 
πενταετηρίόα τής ίδρύσεως τής γραμμής ταύτης. 
Λοιπόν εις ποιον νομίζετε δτι έλαχεν ό ευτυχής 
οϋτος αριθμός ; Εί; έ’να νεανίαν, δστις δέν έχει 
έπί τή; ^άχεώς του έτη όλιγώτερα τών έβδομή- 
κοντα επτά. Τήν ημέραν καθ’ ήν θά λάβη κα
τοχήν τού βραβείου, καί μετοχήν εις πάντα τά 
λοιπά, Οά άριθμή — αν ζή—εκατόν καί δύο έτη.


