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αξίαν.

Λεύτερου ανάγνωσμα.

Έν τω προηγουμένω άναγνώσματι έλέγομεν, δτι 
είς ήμάς τούς άνθρώπους παρατηρεϊται οίονεί ώς 
κληρονομικόν κακόν ή έπίδειξις, δτι οιδτη είναι τόσον 
μεγάλη, ώστε παρουσιάζεται πανταχοϋ και έν τή 
ενδυμασία ήμών καί έν τή παιδεύσει, δτι δέν έξετά- 
ζομεν ποια πράγματα είναι εις ήμάς αναγκαία,ποια 
θεραπεύουσι χρείας σωμάτικάς ή ψυχικάς καί εις 
ταΰτα νά έπιδοθώμεν, άλλά ποια άρέσκουσιν εις 
τούς άλλους, ποια συνεπάγονται πλείονα επιδο
κιμασίαν, τιμήν και ύπόληψιν, ποια παρέχουσιν ή
μϊν θέσιν τιμ.ητικήν, ποια έκπλήτουσι περισσότερον.
Οτι δπως έν τώ βίω ήμών ουδέποτε έρωτώμεν τί 

εϊμεθα, άλλα πώς θεωρεί ήμας δ κόσμος, τοιουτο
τρόπως καί έν τή άνατροφή δέν έξετάζομεν ποια 
μαθήματα βελτιοΰσι πράγματι ήμάς και τήν τύ
χην ήμών άλλά ποια άρεσκουσιν είς τούς άλλους. 
"Οτι τδ ζήτημα τών ζητημάτων είναι πώς νά ζή- 
σωμεν τελείως δηλ. πώς νά μεταχειρισθώμεν τδ σώ
μα ήμών, πώς τδ πνεΰμα ήμών, πώς νά ποριζώμεθα 
τά πρδς τδ ζην, πώς νά άνατρέφωμεν τά τέκνα 
ήμών, πώς νά φερώμεθα ώς πολϊται,πώς νά έπωφε- 
ληθώμεν άπδ τά άγαθά τής φύσεως,πώς νά μεταχει- 
ρισθώμεν τάς δυνάμεις ήμών πρδς « την ευδαιμονίαν 
ήμών και τών άλλων. “Οτι τδ ζήτημα τοΰτο εΐνε 
σπουδαεότατον άμα δέ καί δυσχερέστατον. Κατε- 
στρώσαμεν δέ τοΰτο,άνευρόντες πέντε τά σπουδαιό
τατα τοΰ άνθρώπου καθήκοντα, εις χ ύπάγονται αί 
σπουοαιότεραι καί άναγκαιότεραι τοΰ άνθρώπου έ- 
νέργειαι. Ταΰτα δέ είναι 1) πώς νά ζήσωμεν, 

2) πώς νά ποριζώμεθα τά πρδς τδ ζην, 3) πώς νά 
άνατρέφωμεν τά τέκνα ήμών, 4) πώς νά φερώμεθα 
ώς πολϊται καί 5) πώς νά έπωφεληθώμεν τά προϊόν
τα τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος καί νά καταστήσω
μεν τδν βίον ήμών άνθρωπινώτερον καί ήδύν. Καί 
περί μέν τοΰ πρώτου, τής αύτοσυντηρησίας, εϊπομεν 
δτι ή φύσις, καλώς ποιοΰσα καί προνοοΰσα, δέν 
ήθέλησε νά έμπιστευθή τοΰτο, σπουδαιότατον δν, 
εις τδ όλίγωρον καί άσταθές ήμών, καί δτι έν τοι- 
άύτή περιπτώσει ύπολείπεται ήμϊν μόνον τδ καθή
κον νά μή άνθιστάμεθα εις τήν φύσιν,άλλά νά ύπα- 
κούωμεν είς αύτήν.Ότι καθήκον έχομεν νά προφυλά- 
ξωμεν τδ σώμα ήμών ού μόνον άπδ τοΰ θανάτου άλλά 
καί άπδ πάσης άσθενείας, τήν δποίαν συνεπάγεται 
πάσα τών φυσιολογικών νόμων παράβασις. Εϊπομεν 
πρδς τούτοις δτι ούδεμία διατάραξις τών κανονικών 
λειτουργιών τής ζωής δύναται νά παρέλθη,χωρίς νά 
άφήση βλάβην τινά διαρκή, έστω καί άνεπαίσθητον. 
"Οτι πολλαί τοιαΰται βλάβαι,διά τάς δποίας ή φύσις 
τηρεί άκοιβέστατον λογαριασμόν, φέρουσιν ώς έλ
λειμμα κατ’ άνάγκην τήν έλάττωσιν τών ήμερών 
ήμών. "Οτι τδ ήμισυ τοΰ βίου ήμών χωρίς άνάγκης 
τδ καταφρονοΰμεν καί άλογίστως τδ θυσιάζομεν. 
Καί περί μέν τούτων πάντων ώμιλήσαμεν διά μα
κρών. Ύπολείπεται δέ ήμϊν άκόμη νά όμιλήσωμεν 
περί τής άναγκαιότητος τών τεσσάρων ζητημάτων 
δηλ. Γ) πώς νά πορεζώμεθα τά πρδς τδ ζήν, 2) 
πώς νά άνατρέφωμεν τά τέκνα ήμών, 3) πώς νά 
φερώμεθα ώς πολϊται καί 4) πώς νά καταστήσω
μεν τδν βίον ήμών άνθρώπινον καί ήδύν, άπολαύ- 
οντες τών άγαθών τής φιλολογίας καί τών ώραίων 
τεχνών. Περί ένδς έκάστου τούτων άρχόμεθα ήδη 
εύθύς έν τοϊς έπομένοις διά μακρών νά όμιλήσωμεν. 
Καί έν πρώτοις άς έζετάσωμεν ποϊαι είναι αί γνώ
σεις αί φέρουσαι ήμϊν κέρδη, αί πορίζουσαι ήμϊν τά 
πρδς τδ ζήν. "Οτι δέ ταΰτα τά μαθήματα είναι
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σπουδαία, πάντες άνομολογοΰσι, πολλοί δέ μά
λιστα θεωροΰσι ταΰτα ώς τόν-πρώτον καί έσχα
τον της άνατροφής σκοπόν. Kat δμως, εί και 
θεωροΰσι ταΰτα ώς σπουδαιότατα καί αναγκαιότα
τα, δμως δέν εξετάζει ίσως οΰδείς, τίνες άρά γε είναι 
αύται αϊ γνώσεις. Ή άνάγνωσις, ή γραφή, ή άριθ- 
μητική φαίνεται ότι εΐνε έπετηδειότατα πρός τον 
σκοπόν τοΰτον. ’Άνευ άμφιβολίας τά μαθήματα 
ταΰτα είναι πρόσφορα πρός τόν σκοπον τοΰτον, 
άλλ’ ώς μέσα θεωρούμενα, ούχί όμως, ώς συνήθως 
εκλαμβάνονται, ώς τελικός σκοπός. Δέν μανθάνο- 
μεν τήν άνάγνωσιν διά νά ήξεύρωμεν νά άναγινώ- 
σκωμεν, άλλά διά νά δυνάμεθα νά πλουτίζωμεν 
καί καθαρίζωμεν τάς ιδέας ήμών, άναγινώσκονςες 
έν βιβλίοις ιδέας άλλων άνθρώπων. Έκτος λοιπόν 
τούτων τών μαθηυάτων, τά όποια δμως άποσκόπως 
έν τοϊς σχολείοις ώς έπί τό πολύ διδάσκονται, δι
δάσκονται έν τοϊς σχολείοις ήμών καί μαθήματα,τά 
όποια δέν θά έχωσι καμμίαν χρησιμότητα είς τόν 
πρακτικόν τοΰ μαθητοΰ βίον, παραμελοΰνται δέ 
άλλα, άνευ τών οποίων αί πρακτικαί ένέργειαι 
τοΰ άνθρώπου θά γίνωνται πλημμελώς προς τήν 
ίοίαν αύτοΰ κακοδαιμονίαν.

Ό ’Αριστοτέλης εΐπεν δτι τό ζητεϊν πανταχοϋ 
τό χρήσιμον καί άναγκαϊον ήκιστα άρμόττει τοϊς 
μεγαλοψύχοες καί έλευθέροις. Καί ίσως τις άκούων 
έμοΰ έξαίροντος τήν σημασίαν τών πρακτικών γνώ
σεων θεωρήσω με ώς μικροψύχως και άνελευθέρως 
άντιλαμβανόμενον τής άνατροφης, μή δυνάμενον δέ 
ή μή θέλοντα νά κατανοήσω τό ύψος τών ιδανικών 
μαθημάτων, τά όποια μανθάνομεν έν τή γραμμα
τολογία καί έν ταϊς ώραίαις τέχναις. Ό τοιοΰτος 
πλανάται πλάνην φρικτήν. Δέν έπιθυμοΰμεν ούδα- 
μώς ούδενός νά φανώμεν ύποδεέστεροι ώς πρός τήν 
έκτίμησιν τών ιδεωδών μαθημάτων. Καί θά έλέγο
μεν πρός μόνα ταΰτα νά έστρέφομεν τήν προσοχήν 
Τιμών, άν εϊχομεν άλλως, ή δπως ήδη έχομεν. Δέν 
τολμώ δμως, ούδ’ είναι φρόνιμον πιστεύω, έν φ 
στερούμεθα τών πρός τό ζήν, νά εΐπω, άς μή μέλν) 
ήμϊν διά τήν ζωήν, άς ζητήσωμεν μόνον νά άπο- 
λαύσωμεν τών άπολαύσεων τοΰ πνεύματος. Τοιαύτη 
παίδευσις ιδανική προϋποθέτει ύλικήν εύημερίαν. Ή 
καθαρώς ιδεώδης παίδευσις είναι κατορθωτή είς 
άνθρώπους, άπηλλαγμένους πως τών βιωτικών 
άναγκών, είς άνθρώπους μή έξαρτωμένους έν πολ- 
λοϊς έκ τοΰ κόσμου τούτου. Διά νά άνυψώσωμεν 
τον άνθρωπον ολίγον τι καί καταστήσωμεν αύτόν 
άληθινόν άνθρωπον, άνάγκη νά άπαλλάξωμεν τού
λάχιστον μέρος τής προσοχής του άπό τάς έργασίας 
τάς πρός έκπλήρωσιν τών άπολύτως άναγκαίων, ά
νάγκη νά έξοικονομήσωμεν εις αύτόν χρόνον, καθ’ ον 
νά δύναται νά ένασχολήται καί μέ πνευματικωτέρας 
έργασίας. Ό Σενέκας λέγει, έχεις νά κάμης μέ τόν 
στόμαχον τών άνθρώπων, ό όποιος άν δέν είναι 
άναπάυμένος, σοί κρημνίζει πάσαν προσπάθειαν 
προς βελτίωσιν αύτών. Ό πολιτισμός συνδέεται 

στενότατα μέ τήν ύλικήν τοΰ λαοΰ εύημερίαν καί 
άνευ ταύτης δέν δύναται νά ύπάρξη. Καί διά τοΰτο 
τρέφω άκράδαντον πεποίθησιν δτι, δπως ήμεϊς καί 
οίκονομολογικώς καί πολιτικώς έχομεν, άνάγκη νά 
φροντίσωμεν οί ίδιοι νά καλλιεργήσωμεν καί τάς τέ- 
χνας καί τήν βιομ,ηχανίαν, μάλλον παντός άλλου. 
Μεταξύ τών λοιπών σκοπών, τούς όποιους έχουσι· 
τά σχολεϊα, πρέπει έξ άπαντος νά έπεδιώπηται καί 
ούτος, διά ποιων μαθημάτων νά κεντηθή πως ό 
ζήλος τών άνθρώπων είς τάς τέχνας καί είς τήν 
βοιμ,ηχανίαν. 'Ότι δέ τινα τών μαθημάτων τούτων 
είναι εισηγμένα είς τά ήμέτερα σχολεϊα, άποδει- 
κνύει, πόσον άνέκαθεν ύπήρξεν έπαισθητή ή άνάγκη 
αυτών. Άλλ’ έπειδή ό άρχικός αύτών καί κύριος 
σκοπος δέν γινώσκεται, ή διδασκαλία καί αύτών 
τών ολίγων μαθημάτων δέν άποβαίνει καρποφόρος.

Είπόντες ήδη τούς λόγους τής άναγκαιότητος 
τών μαθημάτων τών πρακτικών, άς έπιχειρήσωμεν 
νά όρίσωμεν καί ποια ε’νάι τά μαθήματα ταΰτα.

Άν έξαιρέσωμεν ολίγους άνθρώπους, πάντων τών 
λοιπών ή εργασία θά εΰρωμεν δτι συνίσταται είς 
τά τρία ταΰτα, ή νά παράγωσιν, ή νά έπεξεργά- 
ζωνται ή νά διανέμωσι τά πρός τόν βίον .Άλλ’άπα- 
σαι αύταε αί έργασίαι, διά νά γίνωνται έπιτυχώς, 
διά νά πηγάζω έκ τών έργασιών αύτών πολύς πλού
τος, άνάγκη νά δδηγώνται ύπό τής έπιστήμης. Ό 
γεωργός, διά νά εύδοκιμήσωσιν αί έργασίαι του, 
πρέπει νά ήξεύρω έκ τής έπιστήμης πώς πρέπει νά 
μεταχειρισθή τήν γήν, διά νά τελεσφορή δ σΐτος. 
Ό ποιμήν διά νά πολλαπλασιάσω καί παχύνω τά 
πρόβατά του πρέπει νά ήξεύργ έκ τής έπιστήμης 
τής βιολογικής όποια μέτρα κατά τάς διαφόρους πε
ριστάσεις πρέπει νά μεταχειρισθή. Ταΰτα λέγων 
δέν έννοώ νά μορφώνωμεν έν τοϊς σχολείοις ήμών 
έπιστήμονας ειδικούς. Τοΰτο είναι άδύνατον καί έν 
πολλοϊς καί περιττόν. Άλλά τοΰτο λέγω νά διδά- 
σκωμεν έκείνας τάς γνώσεις, αί όποϊαι διαφωτί- 
ζουσι τάς πράξεις τοΰ άνθρώπου καί ποιοΰσιν αύτάς 
άποτελεσματικωτέρας. Πρέπει λοιπόν τά πρακτικά 
έξαγόμενα τών επιστημών διά τών σχολείων νά δια- 
δώσωμεν είς τόν λαόν.

Πρό παντός δέ άλλου πρέπει νά καλλιεργηθώσι 
παρ’ήμϊν,ώς πρέπει, αΐ φυσικομαθηματικαί έπιστή- 
μαι. Έκ δέ τής φυσικής καί τό μέρος έκεϊνο, είς τό 
όποιον ούδέποτε παρ’ ήμϊν, έστω καί έπιπόλαιος 
έγένετο διδασκαλία. Καί δμως αύτό τό μέρος διέ- 
πει πλείστας τής άνθρωπότητος ένεργείας, έκ τής 
έφαρμογής αύτοΰ τοΰ μέρους έξαρτάται ή έπιτυχία 
τής σημερινής βιομηχανίας. Είναι δέ τοΰτο ή μη
χανική. Ίσως είπη τις ένταϋθα, ή μηχανική ήμ
πορεϊ νά είναι άναγκαία είς τούς Εύρωπαίους, ένθα 
πανταχοϋ είναι αί μηχαναί είσηγμέναι, είς ήμάς 
δέν είναι άκόμη καιρός. Τοιαΰται ίδέαι δεικνύουσιν 
άπειρίαν τοΰ τρόπου τής προόδου τών έθνών. Είς 
τά έθνη, τά όποια ήδη εισέρχονται είς τήν σταδιο
δρομίαν, καί τά όποια τείνουσι μετά φιλοτιμίας 

καί προθυμίας είς τόν πολιτισμόν, ή έμφύτευσις 
καί καλλιέργεια έκείνων τών μέσων, δι’ ών θά δύ
νανται άνετώτερον καί έν βραχεί χρόνω πλείονα 
νά κερδαίνωσιν, είναι πρό παντός άλλου άναγκαία. 
Ό πολιτισμός έχει τοΰτο τό χαρακτηριστικόν, δτι 
γεννά εις τόν άνθρωπον άνάγκας. Ό πεπολιτισμέ- 
νος άνθρωπος εχει καί περισσοτέρας άνάγκας,καί δσω 
περισσότερον πολιτίζεται, τοσούτφ μάλλον καί αί 
άνάγκαι αύτοΰ αύξάνουσιν. Έπαυξανομένων δέ τών 
άναγκών, άπαιτοΰνταε βεβαίως καί περισσότεραι 
δυνάμεις πρός παρασκευήν τών μέσων, δι’ ών πλη- 
ροΰνται αύταί αί άνάγκαι. Καί άν δέν έπενοοΰντο 
αί μηχαναί, τότε έπρεπεν ή άνθρωπότης, δσφ πε
ρισσότερον επιδίδει είς τόν πολιτισμόν, τοσούτφ νά 
γίνηται καί έργατικωτέρα, ήτοι νά έργάζηται βα- 
ναύσους έργασίας διά νά παρασκευάζω έαυτή τά 
μέσα. Καί τότε πάσα τοΰ άνθρώπου ή προσοχή 
θά περιωρίζετο μόνον είς τήν πλήρωσιν τών άναγ
κών του, δέν θά ύπελείπετο δ’ αύτφ χρόνος προς 
ένασχόλησιν πνευματικωτέραν καί άνθρωπινωτέραν. 
Άν τό άνθρώπινον πνεΰμα έορτάζη τήν σήμερον 
πάνυ δικαίως θρίαμβον μέγαν,εορτάζει διότι κατώρ
θωσε νά ύποτάξη έαυτώ τήν φύσιν καί καταστήσω 
αύτήν δούλην, έργαζομένην μέν αύτήν άντ’ αύτοΰ, 
άφίνουσαν δέ αύτόν έλεύθερον νά άφιερωθή είς πνευ- 
ματικωτέρας άπολαύσεις. Έκεϊ λοιπόν, ένθα πρόκει
ται νά διαδοθή ό πολιτισμός, πρέπει νά διαδοθή ή 
κάλλιον προηγηθή ή καλλιέργεια τών τεχνών καί 
τής βιομηχανίας· διότι αύται παράγουσι πλοΰτον, 
δ δέ πολιτισμός άνευ πλούτου δέν είναι δυνατός.

Αί φυσικομαθηματικαί έπιστήμαι είναι τά μαθή
ματα, προς ά ήμεϊς οί 'Έλληνες πρό παντός άλλου 
πρέπει νά στρέψωμεν τήν προσοχήν ήαών διότι διά 
τών έπιστημών αύτών γνωρίζομεν τήν φύσιν καί 
γινόμεθα ικανοί κατ’ αύτόν τόν τρόπον νά έκμε- 
ταλλευθώμεν τά άγαθά αύτής καί νά γίνωμεν ύ- 
λικώς εύδαίμονες. Άφ’ ότου οί Εύρωπαϊοι ήρχισαν 
νά έρευνώσι τήν φύσιν, ήρχισαν καί γιγαντείως νά 
προοδεύωσι. Άπό τοΰ Βάκωνος τοΰ περιφήμου φυ
σικού καί φιλοσόφου Άγγλου, δστις άνδρικώτατα 
κόπτει άπαξ διά παντός τούς δεσμούς, δι’ ών ητο 
έπί τόσους αιώνας δεσμευμένη πρός αισχύνην τής 
άνθρωπίνης άξίας ή άνθρωπότης, δστις ώς άκλό- 
νητος φράκτης ϊσταται πρό τοϋ ορμητικού ρεύμα
τος τής εποχής του, ϊνα άναγκάσω αύτό νά άλλο- 
δρομήσω, δστις διά δριμείας γλώσσης έκφραζούσης 
ύγιεϊς γνώμας μεγάλου πνεύματος φέρει τά άπονε- 
ναρκωμένα τής έποχής έκείνης πνεύματα είς συν- 
αίσθησιν τής άθλιας καθ’ δλας τάς έπόψεις κατα
στάσεώς των, δστις άποδεικνύει δτι ούχί οί πα
λαιοί μόνοι είναι τό πνευματικόν τροφεϊον τής άν
θρωπότητος, δτι τήν φύσιν πρέπει νά γνωρίζωμεν 
ουχι έκ τοΰ Άριστοτέλους ή έκ τοΰ Πλινίου, άλλ’ 
έξ αύτής τής φύσεως . . . «Τοΰτο ήθελε προσάψει 
όνειδος είς τήν άνθρωπότητα, λέγει ό Βάκων, άν 
περιορίσωμεν τό πνεΰμα ήμών είς τά στενά τών 

άρχαίων δρια κατ’ εποχήν, καθ’ ήν νέοι κόσμοι, 
νέαι θάλασσαι, νέοε άστέρες καθ’ έκάστην άνακα- 
λύπτονται. Καιρός τώρα είναι νά στρέψωμεν τούς 
οφθαλμούς ήμών καί είς τά βιβλία’τής φύσεως». 
Ταΰτα έλεγεν ό Βάκων έν τή δέκατη εκτω έκα- 
κατονταετηρίδι Μ. X. Άπό τής έποχής δέ ταύ
της μέχρι σήμερον δέν παρήλθον 300 έτη άκόμη, 
καί δμως έντός τής έποχής αύτής ή άνθρωπότης 
έκαμε τόσας προόδους, δσας δέν ήδυνήθη νά κά
μω έντός χιλιάδων έτών. Έν αύτή τή έποχή πί- 
πτουσιν αί μεγάλαι καί καταπληκτικαί τοΰ άν
θρώπου άνακαλύψεις. Αύται δέ δέν συμβαίνουσι 
κατά τύχην, άλλ’ είναι άναγκαία συνέπεια τής 
γνώσεως τής φύσεως ήτοι τών φυσικομαθηματι
κών έπιστημών. Ή άγνοια τών νόμων τής φύσεως 
πόσους άνθρώπους δέν ε’ρριψεν εις άνεπανορθώτους 
συμφοράς! Άν κατασκευάζωνται ήδη σταθερώτεραι 
καί άσφαλέστεραι γέφυραι, άν τά προϊόντα τής 
βιομηχανίας γίνωνται καλλίτερα, άν τά πλοϊα ά- 
σφαλώς δύνανται νά διαπλέωσιν ώκεανούς καί ά
πειροι άλλαι ώφέλειαι προσγίνωνται είς τον άν
θρωπον, τοΰτο όφείλομεν είς τήν πρόοδον τής μη
χανικής. Άν τά εργοστάσια ήδη δι’ ολίγης θερ
μαντικής ΰλης έκτελώσι τάς έργασίας των, άν οί 
μύωπες καί οΐ πρεσβύωπες έχωσιν ήοη πάλιν τους 
οφθαλμούς των, άν διά τοΰ μικροσκοπείου "άνακα- 
λύπτωμεν ήδη άσθενείας καί νοθεύσεις, άν διά τών 
έπιδιωρθωμένων φάρων άποφεύγωμεν ναυαγίας, άν 
δ ηλεκτρισμός καί δ μαγνητισμός σώζω καθ’έκάστην 
άπειρων τήν ζωήν, άν διά τής πυξίδος δυνάμεθα 
ήδη νά διευθυνώμεθα εις οίον μέρος τοΰ κόσμου θέ- 
λομεν πρός τάς ποικίλας ήμών χρείας, καί οΰτω 
νά καθιστώμεν τόν βίον ήμών εύβίωτον, άν διά τοΰ 
τηλεγράφου δυνάμεθα παραυτίκα νά κανονίζωμεν 
έμπορικάς ύποθέσεις, άν δι' αύτοΰ δύνανται νά 
διευκολύνωνται πολιτικαί καί διπλωματικαί σχέ
σεις, ίσως δέ πολλάκις καί νά άναστέλλωνται πό
λεμοι τών έθνών, άν καθόλου τόσαι καί τόσαι εύ- 
εργεσίαι γίνωνται καί είς τόν Ιδιωτικόν καί δημό
σιον βίον ήμών, ταΰτα πάντα χρεωστοΰμεν είς την 
πρόοδον τής φυσικής καί ταύτης μόνης.

Έπειτα ή χημεία πόσην σημασίαν έχει είς τήν 
εύδαιμονίαν ήμών τήν σήμερον μάλιστα, δτε κα
τώρθωσε νά εΐσδύσω είς τάς πλείστας τών εργα
σιών ήμών ! πόσας ώφελείας πρακτικάς συνεπάγε
ται ή γνώσις τών μετεωρολογικών φαινομένων, τής 
γεωλογίας 1

Καί έπειτα ή έπιστήμη περί τοΰ βίου, ή βιολο
γία, δέν άσκεϊ άρά γε μεγίστην δύναμιν είς πά
σας τάς έργασίας τάς γινομένας πρός αυτοσυντη- 
ρησίαν; Ή βιολογία είναι ή λογική τής γεωργικής 
βάσις. Ποικίλας βιολογικάς άληθείας έπειράθησαν 
πολλοί γεωργοί νά έφαρμόσωσι καί έφήρμοσαν αύ
τάς έπιτυχώς, χωρίς νά ύπάρχω άκόμη βιολογική 
έπιστήμη, δτι π.χ. τινά λιπαντικά είδη άρμόζουσι 
μάλλον είς ώρισμένα είδη φυτών, δτι είδη τινά 
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σπαρτών καθιστώσι το έδαφος άγονον προς ώρισμέ- 
να άλλα είδη φυτών οτι ίπποι ή βόες φειδωλώς 
τρεφόμενοι, δέν δύνανται νά έργαθώσι πολύ- δτι 
αύτή ή εκείνη ή ασθένεια τών βοών ή τών προβά
των έγεννήθη έκ ταύτης η εκείνης της αίτιας. Τοι- 
αϋται καί άλλαι γνώσεις, τάί όποιας ό γεωργός 
καθ’ ημέραν έκ πείρας μανθάνει προς την ορθήν 
χρήσιν τών φυτών καί ζώων,άποτελούσι τόν θησαυ
ρόν τοϋ γεωργού.Καί δσω μεγαλείτερος είναι δ θησαυ
ρός οΰτος,τοσούτω καίόρθοτέρα καί ύγιεστέρα πράξις, 
τοσούτω καί πλούτος περισσότερος . καί ευδαιμονία. 
"Αν λοιπόν αύτή ή βιολογική πείρα, ήτις βεβαίως 
δέν δύναται ή νά είναι ελλιπής καί ανακριβής, τό- 
σας σημαντικάς ώφελείας παρέχει εις τον άνθρω
πον, πόσην άρά γε ωφέλειαν θά παρέχωσιν είς αύ
τόν γνώσεις έπιστημονικαί καί ακριβείς καί άφθο
νοι ; "Αν σκεφθώμεν τοιούτοτρόπως, έκπληττόμεθα 
άληθώς διά τήν σπουδαιότητα αύτής τής έπιστή
μης. Ή αλήθεια δτι πρός παραγωγήν ζωικής Οερ- 
μότητος απαιτείται κατανάλωσις ύλης τινός ώρι- 
σμένης καί δτι κερδίζομεν αύτήν τήν ύλην, άν διά 
καταλλήλων μέσων φροντίσωμεν νά διατηρήσωμιν 
τήν ύπάρχουσαν θερμότητα—συμπέρασμα καθαρώς 
θεωρητικόν —, αύτή ή άλήθεια πόσον πλούτον δέ 
παρήγαγεν είς τούς σιτεύοντας ζώα ! Εύρέθη δηλαδή 
δτι, δταν τρέφωμεν ζώα είς μέρη θερμά, έξοικονο- 
μοΰμεν τροφήν.' Τούτ’ αύτό λέγεται καί περί τής 
οιαφορας τής τροφής. Τά πειράματα τών φυσιολό
γων έδειξαν δτι ού μόνον ή αλλαγή τής τροφής εύ- 
εργετεΐ τό σώμα, άλλά καί ή μικτή τροφή έν έ
κάστω φαγητφ διευκολύνει τήν πέψιν. Καί τούτο 
έφηρμόσθη κα'ι είς τήν σίτευτικήν. Ή άνακάλυψις 
δτι ή κεφαλική άσθένεια, ΰπό τής δποίας τόσαι χι
λιάδες προβάτων κατ’ έτος άπέθνησκον, καί ήτις 
παρήγετο ύπό παρασίτου πιέζοντος τόν εγκέφαλον, 
ή άνακάλυψις λέγω δτι ή άσθένεια αΰτη θεραπεύε
ται, άν άνοιχθή τό γινόμενον άπαλόν τής κεφαλής 
μέρος, είναι μια εύεργεσίά, τήν δποίαν χρεωστεΐ ή 
γεωργική είς τήν βιολογίαν.

’Ακόμη έχομεν νά άναφέρωμεν μίαν έπιστήμην, 
ήτις άσκεΐ επίσης μεγάλην ροπήν είς τό πρακτικόν 
τού βίου ήμών στάδιον—ή επιστήμη τής κοινωνίας 
ή κοινωνιολογΐα. Άνθρωποι, οιτινες καθ’ ήμέραν 
έξετάζουσε τήν άξίαν τών κυκλοφορούντων νομι
σμάτων, προλέγουσι πώς θά γίνωσιν οί καρποί, δ 
βάμβαξ, τό μαλλίον, προσδιορίζουσιν έκ τών προ- 
τέρων τήν μέσην αύτών τιμήν κατά τάς διαφό
ρους έποχάς, προβλέπουσιν δτι θά γίνωσι πόλεμοι 
καί δτι ούτοι θά λάβωσι τοιαύτην έκβασιν, δρί- 
ζουσιν άν θά έπιτύχη αύτή ή έκείνη έμπορική επι
χείρησες ή μή, ούτοι οί άνθρωποι σπουδάζουσι τήν 
επιστήμην τής κοινωνίας, εί καί περιπίπτουσιν είς 
χονδρά σφάλματα καί πλάνας. Πάντοτε δμως ή 
έκπληρούνται οί προϋπολογισμοί των ή όχι, καθ’ 
δσον οΐ συλλογισμοί αύτών εινε όρθοι. ή μή. Όχι 
μόνον δ έργοστασιάρχης καί δ μεγαλέμπορος όφεί- 

λουσιν έν ταΐς έπεχειρήσεσι αύτών νά άγωνται ύπό 
τών ύπολογισμών τής προσφοράς καί ζητήσεως, ών 
ή όρθότης έξαρτάται έκ τής γνώσεως άπειρων αρ
χών, τάς δποίας βεβαίως διδάσκει ή κοινωνιολογΐα, 
άλλά καί δ μικρέμπορος έχει δχι δλιγωτέραν τού
των άνάγκην.

Ταύτα τά μαθήματα, τάς φυσικομαθηματικάς*,  
έπιστήμας, τήν γεωλογίαν, τήν βιολογίαν, τήν 
κοινωνιολογίαν θεωρώ άναγκαϊα νά καλλιεργηθώσι 
μετά πλείστης δσης έπιμελείας καί παρ’ ήμΐν. Καθ’ 
ήμέραν μάλλον καί μάλλον πολιτιζόμενοι και 
προωρισμένοι νά άπολαύωμεν τών προϊόντων τών 
τεχνών, τά δποία δσημέραι γίνονται έπιστημονικώ- 
τερα, οφείλομεν προς όρθήν τούτων χρήσιν καί έπι- 
στημόνικώς νά μορφώμεθα. Είς ποιαν κατάστασιν 
θά εύρίσκοντο τά έθνη, ή ’Αγγλία έπί παραδείγ
ματος, άν οί μέλλοντες νά είσέλθωσιν είς τήν κοι
νωνίαν άνθρωποι δέν μετεΐχον καί άλλης πρακτικω- 
τέρας παιδεύσεως ή εκείνης μόνον, ήν παρέχουσι τά 
δημόσια σχολεία. Ή δσημέραι διαδεδομένη) γνώσις 
τών φυσικών νόμων, οιτινες προϊόντος τού χρόνου 
κατέστησαν ήμάς Ικανούς νά ύποτάξωμεν τήν φύσιν 
είς τάς άνάγκας ήμών, οΐτινες καί είς τούς κοινούς 
έργάτας τών πεπολιτισμένων χωρών παρέχουσι τό- 
σας άπολαύσεις καί άναπαύσεις, δσας πρό ολίγων 
έκατονταετηρίδων δέν ήδύναντο ούδέ βασιλείς νά 
έξαγοράσωσι, δέν οφείλεται βεβαίως είς τήν τοϊαύ- 
την, δπως γίνεται παρ’ ήμΐν, παίδευσιν τής νεο
λαίας. Αί ουσιώδεις γνώσεις, δι’ ών ή ’Αγγλία 
άνεδείχθη έθνος μεγαλουργόν, αύται αί γνώσεις 
άνεπτύχθησαν έν γωνίαις καί ύπογείοις. Καί άν 
δέν ήσαν καί τοιαΰτα σχολεία πανταχοϋ διαδεδο
μένα, δ κόσμος θά εΰρίσκετο άκόμη είς τόν με- 
σαιώνα.

"Ηδη έμβαίνομεν είς τό τρίτον μέρος τοϋ θέμα
τος ήμών, περί άνατροφής τών τέκνων. Άν ύπο- 
θέσωμεν δτι κατά τινα παράδοξον τρόπον ή άνθρω
πότης έξηφανίζετο, ώστε ούδέ ίχνος νά άπομείνη 
είς τό μέλλον ή μόνον τά διδακτικά βιβλία καί τά 
τετράδια τών μαθητών,είς ποιαν άρά γε άπορίαν θά 
εΰρίσκετο άρχαεολόγος τής έποχής εκείνης, μή εύ- 
ρίσκων ούδέν σημεϊον, έξ ού νά ήδύνατο νά έξι— 
χνιάση δτι οί μαθηταί ούτοι ένδεχόμενον ήτο νά 
γίνωσι ποτέ γονείς. Θά συνεπέραινε καί πολύ δι
καίως, δτι τά βιβλία ταύτα θά ήσαν βεβαίως 
προωρισμένα διά τινα άγαμων τάξιν. Έδώ βλέπω, 
θά έλεγε, νά καλλιεργώνται μετά πολλής έπιμε
λείας άρχαϊαι γλώσσαι, διά τήν ίδικήν των δμως 
γλώσσαν τήν καθωμιλημένην φαίνεται δτι δέν τούς 
έμελε πολύ, άλλά περί άνατροφής τών τέκνων των 
δέν βλέπω ούδέ τήν έλαχίστην φροντίδα νά κατα- 
βάλλωσι. Δέν ήδύναντο βεβαίως νά ήσαν τόσον 
μωροί, ώστε νά μη ποιώνταε ούδένα λόγον περί 
τόσον σπουδαίου ποάγματος. Τά βιβλία λοιπόν 
ταύτα θά ήσαν προωρισμένα διά μοναχούς. Τή 
άληθείγ, δέν είναι έκπληκτικόν, άφ’ ού γνωρίζομεν 

δτι έκ τής καλής ή κακής τών έκγόνων άνατροφής 
έξαρτάταε ό δλος αύτών βίος, ή εύδαιμονία ή ή κα
κοδαιμονία αύτών, έν τούτοις ούδέ λέξιν νά λέγω- 
μεν είς έκείνους περί άνατροφής, οΐτινες θά γίνωσι · 
ποτέ γονείς ; Δέν είναι φρικαλέον, -τήν τύχην μιάς 
νέας γενεάς νά άφίνωμεν νά άνατοέφωσιν άλογοι 
συνήθεεαι, νά άφίνωμεν νά άνατρέφη ή τύχη, ή 
άμαθεΐς καί άπαίδευτοι τροφοί, άμαθεΐς καί άπαί- 
δευτοι διδάσκαλοι; Άν έμπορός τις έπιχειρήση είς 
μίαν έργασίαν, χωρίς νά έχη γνώσιν τής άριθμη
τικής ή χωρίς νά ήξεύρη νά τηρή τά κατάστιχά 
του, θά έκαλούμεν πάντες αύτόν μεγαλοφώνως 
άνόητον καί θά έπροφητεύομεν είς αυτόν κακά έπα- 
κόλουθα. "Η άν έπιχειρήση τις νά γίνη χειρουργός 
χωρίς νά έχη σπουδάση άνατομικήν, θα έθαυμά- 
ζομεν τό θράσος τού άνθρώπου καί θά ώκτείραμεν 
τούς πάσχοντας. Άλλά τό νά βλέπωμεν γονείς 
άνατρέφοντας τά τέκνα των χωρίς ποτέ ούδέ κ&ν 
νά έσκέφθησαν ούτε περί σωματικής, ούτε περί 
ήθικής ούτε περί διανοητικής άνατροφής, τούτο 
ούτε έκπληξιν μάς διεγείρει πρός τούς πράττοντας 
ούτε ε"λεον καί οίκτον πρός τά θύματα αύτών. Είς 
τάς δέκα χιλιάδας, αϊτινες φονεύονται, πρόσδεσε 
έκατόν χιλιάδας, οΐτινες διάγουσι βίον καχεκτικον 
καί εκατομμύρια, οΐτινες δέν άπολαύουσιν, δσης 
ύγιείας ήδύναντο νά άπολαύωσι, καί τότε θά έχης 
μίαν κατά προσέγγισιν ιδέαν περί τού δυστυχήμα
τος, τό όποιον καθ' ήμέραν έπαναλαμβάνεται διά 
τήν άγνοιαν τών νόμων τής ζωής. Λάβετε καιρόν 
μίαν στιγμήν καλώς νά σκεφθήτε, δτι άπο τάς 
κατά πάσαν ώραν γινομένας έστω καί μικράς έπε- 
δράσεις τής άνατροφής έξαρτάται ή εύδαιμονία ή ή 
κακοδαιμονία τού δλου ήμών βίου, δτι είκοσι οδοί 
ύπάρχουσι, καθ’ άς γίνεται ή άνατροφή, δπως δέν 
πρέπει νά γίνηται, καί μία ίσως καθ’ ήν γίνεται 
χρήσις όρθής παιδεύσεως καί τότε θά καταλάβητε 
τήν κολοσσιαίαν βλάβην, τήν όποιαν παρέχει ή έν 
χρήσει άλογος καί έν πολλοϊς άσκοπος τής άνατρο
φής μέθοδος. Ό άνόητος περιορισμός τών παιδιών, 
ή μονότονος τροφή ή ή άνεπαρκής, βλάπτει άνεπαι- 
σθήτως τάς σωματικάς αύτών δυνάμεις, έξ οΰ καί 
ή δύναμις αύτών αύξηθέντων πρός έργασίαν μειού- 
ται. Όταν υιοί ή θυγατέρες δεικνύωνται νοσηροί 
καί άδύνατοι, οί γονείς θεωρούσι τό συμβάν τούτο 
προωρισμένον ύπό τής θείας προνοίας. Τούτο το 
κακόν γίνεται, λέγουσιν, άνευ αιτίας, ή αί αίτίαι 
είναι ύπερφυσικαί. Ταύτα είναι καθαρά φληναφή
ματα. Έν τισι περιστάσεσιν άληθώς αί αίτίαι είναι 
κληρονομικά!. Ώς έπί τό πολύ δμως είναι οί γονείς 
αύτοί αίτιοι τών άλγηδόνων, τών νόσων, τής κλί- 
σεως πρός τήν μελαγχολίαν καί τής άλλης τών 
δυστυχών τούτων τέκνων κακουχίας. Αύτοί άνεδέ- 
χθησαν νά έποπτεύωσι κατά πάσαν ώραν τήν ζωήν 
τών τέκνων των. Άλλά μέ άφροντιστίαν άσυγχώ- 
ρητον ώλιγώρησαν νά μάθωσι τούς νόμους τής ζωής, 
έφ’ ής ούτοι κατάπάσαν στιγμήν ποοστάττουσι 

καί άπαγορεύουσι. Άμαθεΐς δντες τών στοιχειωδών 
τής φυσιολογίας νόμων έθαψαν, χωρίς βεβαίως νά 
αίσθάνωνται, τήν σωματικήν εύεξίαν τών τέκνων 
των καί ούτως ού μόνον άσθένειαν καί πρόωρον θά
νατον αύτοις παρεσκεύασαν, άλλά καί τούς έκγόνους 
των εις τά αύτά δυστυχήματα διά τής άπερισκε- 
ψίας των προώρισαν.

Ή άμάθεια καί ή έξ αύτής βλάβη δέν είνε σμι- 
κροτέρα καί έν τή ηθική άνατροφή. Προς τούτο 
άς λάβωμεν πρό οφθαλμών τήν νέαν μητέρα καί 
τά πρός άνατροφήν παρ’ αύτής πραττόμινα. Δέν 
παρήλθον πολλά έτη, άφ’ δτου κατέλιπε το σχο
λεΐον, έν ω τό πλεϊστον τής νεότητος κατέτριψεν. 
Ή μνήμη της είνε φορτωμένη μέ λέξεις, ονόματα 
καί άριθμούς, ή δέ διάνοιά της μόλις άνεπτύχθη 
κατά τι διά τών μαθημάτων. Καί περί μεν τού 
τρόπου, καθ’ δν πρέπει νά μεταχειρίζεται αύτη τό 
άναθάλλον πνεύμα τών τέκνων της, ούδέ μίαν έν 
τώ σχολείφ περί τούτου λέξιν ήκουσε, τά οε οιοα- 
χθέντα μαθήματα ούδ’ έλάχιστον καθιστώσιν αυ
τήν ικανήν νά έπινοήση ιδίας μεθόδους.

Άφ’ οΰ δέ έτελείωσε τό σχολεΐον, ή προσοχή 
αύτής ίσως περιεσπάσθη μέ μουσικήν, μέ τον συρ
μόν καί τήν παρασκευήν τών πρός τόν συρμόν ά- 
παιτουμένων ή μέ άνάγνωσιν μ.υθιστορημ.άτων και 
διασκεδάσεις. Ούδέ στιγμή άφιερώθη πρός έκμάθη- 
σιν τών δυσχερών καθηκόντων, τά όποια έχει μη- 
τηρ πρός τέκνον νά έκτελέση, ούδέ άπέκτησε το- 
σαύτην καί τοιαύτην παίδευσιν, ήτις θά καθίστα 
αύτήν ικανήν καί μετά ταΰτα, δταν θά ζή μεταξύ 
τών άναγκών, νά δύναται νά παιδεύση έαυτήν προς 
τοιαύτας ύποχρεώσεις. Τοιαύτην μητέρα παρατήρη- 
σον έδώ καί είς τήν καλλιέργειαν τού εις αύτήν έμπε- 
πιστευμένου καί άναπτυσσομένου άνθρωπίνου χαρα- 
κτήρος. Ίδέ αύτήν πώς έν τή παντελεϊ άγνοί<>ο τών 
φαινομένων, τά όποια καθ’ έκάστην διαχειρίζεται, 
άναλαμβάνει νά έκτελέση, δτι μόνον τή βοηθείιρ 
άκριβούς γνώσεως μόλις, καί τότε ίσως άτελώς, 
δύναται νά έκτελεσθή. Δέν ήξεύρει τίποτε περί τής 
φύσεως τών συναισθημάτων καί τών παθήσεων 
τής ψυχής, οΰτε περί τής βαθμιαίας αύτών άνα- 
πτύξεως, οΰτε περί τών ενεργειών αύτής.Τινά συν
αισθήματα θεωρεί καλά, τά όποια ίσως δέν είναι, 
άλλα πάλιν κακά, τά όποια ήμπορεϊ νά μή έχωσιν 
ούτως. Καί καθώς δέν γνωρίζει τίποτε περί τής σω
ματική; καταστάσεως, έπίσης δέν γνωρίζει τίποτε 
καί περί τών άποτελεσμάτων. τά όποια αΰτη ή ε
κείνη ή χρήσις θά έχη ώς έπακολούθημα. Έκ πάν
των δέ τούτων, τί άλλο δύναται νά προκύψη, ή 
αί άπαίσιαι συνέπειαι, τάς όποιας κατά πάσαν 
στιγμήν πρό οφθαλμών έχομεν ; Καί έπειδή δέν 
γνωρίζει τά πνευματικά φαινόμενα, διατί ταύτα 
γίνονται οΰτως καί ποϊαι αί τούτων συνέπειαι, οιά 
τούτο ή άνάμιξις αύτής είς τά τής άνατροφής ά- 
ποβαίνει βλαβερωτέρα ή ή έντελής αύτής αποχή.Αυ- 
ταί ή έκεϊναι αί πράξεις τού παιδιού, αϊτινές είσιν
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ολως κανονικαί και καίριοι και ωφέλιμοι έμποδίζον- 
ται καΐ πολεμοΰνται άκαταπαύστως παρ’αύτής, 
καί τοιουτοτρόπως καταστρέφει τοϋ παιδός την φαι
δρότατα καί τό ένδιαφέρον, ταράττει την διάθεσιν 
τής ψυχής του καί καθιστρί αύτό ψυχρόν καί απα
θές. Θέλουσα πάλιν έξ άλλου μέρους νά προτρέψη 
τά τέκνα της πρός πράξεις, τάς όποιας αύτή θεω
ρεί καλάς, ενεργεί τοΰτο ή δι’ απειλών ή διά δώ
ρων ή διά τής διεγέρσεως τής έπιθυμίας τοϋ παι- 
δός πρός τον έπαινον, ολίγον σκεπτομένη, ποιον 
πρέπει νά είναι είς τάς πράξεις αύτοΰ πάντοτε τό 
έσωτερικόν έλατήριον, καί κατ’ αύτόν τόν τρόπον 
αντί τών εύγενών συναισθημάτων ανοίγει τήν θύραν 
εις τήν ύποκρισίαν, είς τόν φόβον, είς τόν έγωϊσμόν. 
Καί έν ω ζητεί νά έμφυτεύση είς αύτό τήν φιλα
λήθειαν,παρέχει είς αύτό παράδειγμα φιλαναληθείας 
έαυτήν, ήτις άπειλεϊ, χωρίς καί νά έκτελή τάς ά- 
πειλάς. Καί έν φ διδάσκει αύτά νά μάθωσι τήν έγ- 
κράτειαν καί τήν αύτοδιοίκησιν, τιμωρεί τά μι
κρά συχνάκις μέ άγανάκτησιν διά πράξεις, αϊτινες 
δέν είναι άξιαε τιμωρίας. Μή γνωρίζουσα λοιπόν 
τούς νόμους, είς ους ύπείκει καί καθ’ οΰς μορφοϋται 
καί άναπτύσσεται το πνεΰμα τοΰ άνθρώπου, πράτ
τει είκή καί ώς έτυχε κατά τήν έκάστοτε έαυ- 
τής ψυχικήν διάθεσιν, αί δέ πράξεις αύτής στερούν
ται τής έπιμονής καί επομένως τής βαθείας έπιδρά - 
σεως. (άκολουθεϊ)

ΥϊΧΟΑΟΓΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
(Συνέχεια ίδέ φυλλ. Έκπ. 5).

Εϊδομεν έν τώ προηγουμένω φύλλω πώς σχηματί
ζονται τά αισθήματα. Τά νεύρα τά αισθητικά, τά 
όποια είναι πανταχοΰ τοΰ δέρματος έξηπλωμένα, ϊνα 
δέχωνται τούς έρεθισμούς καί μεταφέρωσιν αύτούς 
είς τήν κεφαλήν, μάλιστα δέ τά νεύρα τών αισθη
τηρίων οργάνων, δταν έρεθισθώσι, εύθύς μεταφέρουσι 
τόν ερεθισμόν αύτόν είς τόν εγκέφαλον καί έκεϊ ώς 
φθάση μεταποιείται κατά τρόπον μυστηριώδη είς 
αίσθημα. Έάν π. χ. διά βελόνης κεντήσωμεν τήν 
χεϊρα ήμών, τό νεΰρον, δπερ έκεντήθη, μεταφέρει 
τό κέντημα αύτό είς τόν έγκέφαλον, έκεϊ δέ τό 
κέντημα γίνεται πόνος. 'Ώστε πόνον αίσθανόμεθα 
μόνον, άφ’ ού τό κέντημα φθάση είς τον έγκέφαλον. 
Συμβαίνει δέ ένίοτε, δταν έχωμεν τον νοΰν μας αλ
λαχού έστραμμένον π.χ. έάν φιλονικώμεν μέ τινα 
καί προσέχωμεν είς τάς ύβρεις, άς λέγει έναντίον 
ήμών, νά φθάση ό ερεθισμός είς τόν έγκέφαλον καί 
νά μη έννοήσωμεν τόν πόνον. Ένθυμούμεθα τί συ
νέβη έν τινι συμπλοκή νέων, οΐτινες διά πιστολίων 
καί μαχαιρών είχον συμπλακή,ϊνα φονεύσωσιν άλλή
λους. "Ινα προλάβωμεν το άναπόφευκτον δυστύ
χημα παρενέβημεν καί ώθήσαμεν τόν κρατούντα τό 
πιστόλιον μακράν ύψώσαντες αύτό καί κενώσαντες 

είς τον αέρα, δτε ό άλλος έπωφεληθείς τον καιρόν 
καί τήν ταραχήν καί τό σκότος, διότε συνέβαινον έν 
καιρφ νυκτός, έτρύπησε τόν αντίπαλόν του εΐς-τόν 

ηχηρόν αρκετά βαθέως διά τής μαχαίρας του, χωρίς 
ό πληγωθείς νά αίσθανθή ούδεμίαν άλγηδόνα, χω
ρίς μάλιστα νά καταλάβη δτι έπληγώθη. "Οτε δέ 
ήσθάνθη ύγρόν τόν μηρόν του έκ τοΰ ρέοντος αίματος, 
ήρώτησε·«Πόθεν είναι τά αϊματα ταΰτα ; μέ έσφα
ξαν». Ήμεϊς τον διεβεβαιώσαμεν δτι τά αίματα ήσαν 
έκ τοΰ άλλου, δστις είχε πληγωθή έκ τοΰ. πιστο
λιού καί έπίστευσεν είς τοΰτο.Μετ’ολίγον δέ, άφ’ού 
συνήλθε, ήρχισε νά αίσθάνηται πόνους και τότε έ- 
νόησεν ότι έπληγώθη. ’Ενταύθα ό έρεθισμός έγεινε 
αρκούντως ισχυρός, διεβιβάσθη είς τον έγκέφαλον, 
μετεποιήθη είς αίσθημα, άλλά δέν έγένετο ή άντί- 
ληψις τοΰ αισθήματος. Ποσάκις δέν συμβαίνει ήμΐν, 
δταν έχωμεν τον νοΰν ήμών προσηλωμένον νά έρω- 
τώμεθά τι καί κατόπιν, άφ*  ού παρέλθη χρόνος καί 
τελειώσωμεν τάς ιδίας ήμών σκέψεις, τότε νά άπαν- 
τώμεν, ώς νά έγένετο ή έρώτησις τώρα. ’Απαιτεί
ται λοιπόν είς τήν γένεσιν τοΰ αισθήματος καί ή 
σύμπραξις τής ψυχής. "Αν ή ψυχή δέν συμπράττη 
είτε διότι άπασχολεϊται αλλαχού, είτε διότι διά λό
γους φυσιολογικούς άργεϊ, ώς συμβαίνει έν τώ βαθεϊ 
ΰπνφ, έν τή χλωροφορμίσει, τότε ούδέν αίσθημα 
αίσθανόμεθα, εί καί γίνεται ό ερεθισμός καί διαβι
βάζεται είς τόν έγκέφαλον. "Οτι δέ γίνεται καί ή 
μετατροπή αύτοΰ είς αίσθημα, ού ήμεϊς όμως δέν 
λαμβάνομεν γνώσιν, φαίνεται έξ δσων ανωτέρω εί- 
πωμεν περί τών συμβαινόντων ήμΐν έν έγρηγόρσει’ 
διότι τότε μετά πάροδον χρόνου, ότε ουοείς πλέον 
έρεθισμός έργάζεται, άναμιμνησκόμεθα τοΰ αισθή
ματος, δπερ εϊχεν άκριβώς τότε γεννηθή, οτε έπε- 
νήργησεν ό ερεθισμός. Περίεργον δέ πράγμα συμ
βαίνει ενταύθα μέ τόν ύπνωτισμόν. Έγινόμεθα πρό 
τίνος χρόνου αύτόπται τοΰ έξής συμβάντος. Είς νέος 
μαθητής τοΰ γυμνασίου εϊχεν ύπνωτισθή παρ' άλ
λου μαθητοΰ, δστις είχε μάθη τήν τέχνην τοΰ 
ύπνωτίζειν παρά τοΰ έν Άθήναις τοιαΰτα πειράμα
τα ύπνωτισμοΰ έκτελέσαντος Ξύνκη. Άφ’ού κατέ- 
λαβεν αύτόν τέλειος ύπνωτισμός,ό ύπνωτιστής ένέ- 
πηξεν εις τάς χεϊρας τοΰ ύπνωτισθέντος δύο βελόνας, 
χωρίς τέν έλαχίστην ούτος νά δείξη άλγηδόνα ή πα- 
ραμικράν αίσθησιν. Έν τούτοις ούτος συνδιελέγετο, 
έρωτώμενος άπεκρίνετο,έπαιζε τεμάχια τετραχόρδου 
άπό μνήμης, ά έγίνωσκεν.Έπειτα έθεσεν δ ύπνωτι- 
στής είς τό στόμα τοΰ ύπνωτισμένου τεμάχιον άρτου 
είπών αύτώ δτι είναι παγωτόν.'Ο υπνωτισμένος έφα
γε τούτο ποιήσας τούς μορφασμούς,οΰς κάμνομεν,δτε 
τρώγωμεν παγωτόν.Άλλ’ αίφνης λέγει πρός αυτόν 
ό ύπνωτιστής· Σέ έγέλασα, αύτό δέν είναι παγωτόν, 
είναι σκόροδον. Εύθύς δ ύπνωτεσμένος έκαμε τούς 
μορφασμούς τοΰ τρώγοντος νάηδές τι πράγμα. Έκ 
τών παραδειγμάτων τούτων βλέπομεν δτι έν τώ 
ύπνωτισμώ, έν ω δ άνθρωπος αντιλαμβάνεται τών 
λεγομένων καί αποκρίνεται είς αύτά, έπέρχεται είς

τόν άνθρωπον αναισθησία. Καί παλαιότερα μετε- 
χειρίζοντο αύτόν είς τάς έγχειρήσεες. Τώρα όμως 
κάμνουσι χρήσιν πρός τόν σκοπον τής αναισθησίας 
τοΰ χλωροφορμίου, δι’ ού κατορθοΰται νά φθάση ο 
άνθρωπος είς πλήρη ληθαργίαν, ώστε καί κατά τάς 
βαρυτάτας εγχειρήσεις, κατά τήν άποκοπην π. χ. 
χειρών καί ποδών ούδένα πόνον νά αισθάνεται,άλλ 
ούδέ τί γίνεται είς αύτόν. Τοεαύτην δέ άναισθησίαν 
δύναται νά φέρη τις καί διά τής έπιθέσεως πάγου ή 
χιόνος είς μέρος τι τοΰ σώματος, δ θέλει νά ποιήση 
άναίσθητον. Ή ιατρική μεταχειρίζεται προς τον 
σκοπόν τοΰτον τής τοπικής αναισθησίας τόν αιθέρα 
ή τήν κοκαΐνην. ( Ακολουθεί).

ΔΙΑΨΕΥΣΙΣ ΨΕΥΔΟΛΟΓΗΜΑΤΩΝ

Δημοδιδάσκαλοι παρεπονέθησαν ήμΐν δτι ύπάλ- 
ληλ« τοΰ τμήματος τής δημοτικής έκπαιοευσεως 
ύπό κακώς έννοουμένου ζήλου πρός τόν προϊστάμε
νον τοΰ τμήματος, ού θέλουσι νά θεραπευσωσι τα 
ιδιωτικά συμφέροντα, λησμονοΰντες τήν θεσιν των 
προσπαθοΰσι διά παντοίων απειλών νά παραπεισω- 
σιν αύτούς δτι ή μόνη σωτηρία αύτών έγκειται έν 
τή εισαγωγή είς τό σχολειον αύτών τών βιβλίων 
τοΰ κ. X. Παπαμάρκου καί Γεωργαντά. Οί κ. ου- 
τοι άγνοοΰσι φαίνεται δτι οί δημοδιδάσκαλοι σήμε
ρον είναι νέοι τυχόντες ορθής έν τοΐς Διδασκαλείοις 
παιδεύσεως καί έχουσι έκαστος ώρισμένας ιδέας καί 
πεποιθήσεις, άς δέν δύνανται νά άνταλλάξωσι 
τόσον εύκόλως, δσον πολλάς δυσκολίας καί άν πα- 
ρεμβάλλωνται είς τάς ύποθέσεες των έν τφ τμη- 
ματι, οσον φοβέρας κατ’ αύτών άπειλάς και άν 
τολμώσι νά λέγωσι οί ταπεινοί κόλακες, οί άναοε- 
χθέντες νά ύπηρετώσιν ώς όργανα διαφθοράς τής 
δημοσίας έκπαιδεύσεως. Νομίζομεν δτι δ κ. Ύπουρ
γός, πρός δν έδώκαμεν τά όνόματα τών παρεκτρε- 
πομένων ύπαλλήλων, θά σωφρονίση αύτούς καί θά 
άναγκάση νά περιορίζωνται έντός τής δικαιοδοσίας 
αύτών,ήτις συνίσταται είς τήν αντιγραφήν τών πρά
ξεων τοΰ ύπουργείου καί είς ούδέν πλέον. Έν τοι
αύτη εύκαιρίικ γνωρίζομεν είς τούς διδασκάλους, ότι 
ούδαμώς είναι άληθές τό λεγόμενον δτι ό κ. Υπουρ
γός ένδιαφέρεται είς τήν διάδοσιν τών βιβλίων τοΰ 
κ. Παπαμάρκου, τούναντίον φρονοΰμεν έξ δσων βλέ
πομεν καί γινώσκομεν δτε άποδοκιμάζει πάντα τά 
συντελεσθέντα κατά τούς τελευταίους χρόνους 
ύπό τοΰ κ. Τμηματάρχου, ένδιαφέρεται δέ ύπέρ 
τελειοτέρας λειτουργίας τών δημοτικών σχολείων 
καί ίδίφ ύπέρ θρησκευτικής καί εθνικής τών έλ- 
ληνοπαίδων παιδεύσεως. Κατά ταΰτα οί δημο- 
οιδάσκαλοι δύνανται άφ' εαυτών νά κρίνωσι, άν 
τά βιβλία τοΰ κ. Τμηματάρχου ύπηρετώσι καί 
*ατ’ έλάχιστον τάς Ιδέας τοΰ κ. Υπουργού καί συ
νεπώς άν είναι δυνατόν αύτά νά τυγχάνωσι τής επι
δοκιμασίας καί ύποστηρίξεως αύτοΰ. Τούναντίον δέ 

φρονοΰμεν οτι ό κ. Ύπουργός μόνον προς τό εΐσα- 
χθέν πρότερον διά πάντων τών Διδασκαλείων έθνι- 
κόν σύστημα δύναται νά έχη άγαθήν ύπόληψιν καί 
μόνον τοιοΰτο σύστημα δύναται νά τύχη τής ένθέρ- 
μου αύτοΰ ύποστηρίξεως. '

Έπ’ϊσης ψευδέστατα είναι τά διαδιδόμενα διά 
πολλών καταπτύστων πρακτόρων, δτι τό ύπουρ- 
γεϊον δι’ έγκυκλίου συνέστησε τά βεβλία τοΰ κ. 
Παπαμάρκου. Τό τοιούτον ούτε έγένετο ούτε θά 
γίνη. Πιστεύομεν δτι τά τοιαΰτα σκάνδαλα γινό
μενα γνωστά είς τούς αρμοδίους θά έγείρωσιν τήν δι- 
καίαν αύτών άγανάκτησιν, οί δέ δημοδιδάσκαλοι 
θά πατάξωσι τήν προπέτειαν τών καπήλων στέλ- 
λοντες καί αύτούς καί τά βιβλία των είς κόρακας.

Άν πρόκηται ό ελληνικός λαός νά παιδεύηται έν 
τοΐς νέοι; σχολείοις μανθάνων ότι ό’όνός είναι εύ
μορφον ξώον και φιλελεύθερον, οτι εχει μικράν 
κεφαλήν και φωνήν βαρυτόνου,8τι έχει άπε'ραντον 
νοημοσύνην, &Οτε νά δύναται κομψώς νά χορεύη 
και χαιρετίζη καί κεκρυμμένα πράγματα νά εύρίσκη 
διά τής εμφύτου αύτώ μαντικής (ΐδέ’Αναγνωσματά^ 
ριον Παπαμάρκου καί Γεωργαντά Τευχ.Γ.σελ.1 18) 
καί μυρία άλλα παρόμοια μωρολογήματα καί φαν
τασιοπληξίας, τότε έρρετωσαν καί διδάσκαλοι καί 
σχολεία καί παλαιόν καί νέον σύστημα, καί άς ά- 
φεθώσιν οί Έλληνόπαιδε; μέ τόν φυσικόν αύτών 
νοΰν νά καλλιεργώσι τάς άμπέλους των καί τούς α
γρού; των.Καί είναι μέν έπαίσχυντον διά τήνΈλλάδα 
καί διά τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν ότι εύρέθησαν άν
θρωποι άναβιβασθέντες ύπό τής φατρίας είς τάς 
ύψίστας θέσει; καί διατηρούμενοι έν αύταΐς, οίτι- 
νες τοιούτων παιδευμάτων έκριναν άξεον τόν έλλη— 
νικόν λαόν, άλλά νά εύρίσκωνται καί άλλοι άνθρω
ποι τοσοΰτον μωροί, ώστε νά ζητώσι διά παν
τοίων ψευδολογημάτων νά άπατήσωσι τού; άπλου— 
στέρου; τών δημοδιδασκάλων πρό; διάδοσιν τοιού
των βιβλίων, ά είναι άρνησι; πάσης άνθρωπικής 
παιδεύσεως, τοΰτο είναι σύμπτωμα τής έσχάτης 
έκλύσεως,εί; ήν περιέστησαν τά ήμε'τερα πράγματα. 
Νομίζομεν δέ ότι δέν είναι άνάγκη νά ύποδείξωμεν 
είς τούς διδασκάλους τί επιβάλλεται αύτοϊς ώς Ιε
ρόν καθήκον άπέναντι τή; νέα; ταύτης επιβουλής 
κατά τής εθνικής τών Έλληνοπαίδων παιδεύσεως 
νά πράξωσιν.'Ο/ι μόνον δέν θά τιμωρηθώσιν οί οΰτω 
πράττοντες,διότι είς ούδένα αύθάδη θά έπιτραπή νά 
έγείρη χεϊρα κατά τών εύτολμων καί εύγενών δι
δασκάλων τοΰ έθνους,άλλά καΐ θά τύχωσιν έπαίνων 
καί έθνικής εύγνωμοσύνης ώς πρόμαχοι τής έθνικής 
ήμών παιδεύσεως. Νομίζομεν δέ ότι ό δημοδιδα- 
σκαλικός κλάδος ήνδρώθη νΰν αρκούντως, ώστε νά 
ήξεύρη τά καθήκοντα αύτοΰ καί δικαιώματα, καΐ 
ότι άπατώνται οικτράν πλάνην οί κουτοπόνηροι οί 
πιστεύοντες ότι δύνανται νά άπατήσωσίν ή νά ά- 
ναγκάσωσι τούς δημοδιδασκάλους νά γίνωσι τυφλοί 
ύπηρέται ίδιωτελών σκέψεων άθετοΰντες τά πρός τό 
σχολειον καΐ τους μαθητάς των καθήκοντα.
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Καίτοι αί βιωτικαί συνθήκαι καί κοινωνικαί έθι - 
μοτυπίαι φέρουσιν έπί τής εύρείας καί πεπλατυ
σμένης βάχεώς των δλόκληρον την λύσιν τοϋ α' καί 
β' ζητήματος—λόγφ τής ‘εν Έλλάδι ύφισταμένης 
έμμεσου φορολογίας καί τής άπαραιτήτως αναγ
καίας ευπρεπούς παραστάσεως τών δημοδιδασκά
λων,—έν τούτοις είς συμπλήρωσιν τών λελυμένων 
καί έν τισιν έπιβαλλομένου καθήκοντος λέγομεν τά 
έξής’- . γ . ~ '

Ό βίος ήμών ώς δημοδιδασκάλων, άν ύποτεθή 
οτι λαμβάνει σάρκα ή κατά 20 ]00 κολόβωσις τής 
καί νΰν γλίσχρου μισθοδοσίας μας, καθίσταται α
πεχθής καί ήκιστα ήμΐν τε καί τώ ε’θνει άξιοπρε- 
πής. Πατήρ, προστάτης πολυμελούς οικογένειας, 
ζών έν πολυδαπάνφ πόλει, πώς θέλετε νά έπαρκέση 
είς τάς τόσας άνάγκας του διά τών 100 ή 80 ή 
60 ’δραχμών, δσας τούτέστι θά λαμβώνη, έάν ,έπέλ- 
θη καί τό τελευταΐον τούτο κτύπημα έπί τής φθι- 
σιώσης άπό τίνος τάξεως τών δημοδιδασκάλων ; 
Μήπως τάχα δ νέος δημοδιδάσκαλος, δ έπί τόσα 
έτη είς τό Διδασκαλειον πονήσας, δ τά παιδία άγα- 
πήσας καί ύπέρ αύτών νυκτός τε καί ημέρας τον 
καλόν άγωνιζόμενος άγώνα, δέν ειναε άξιος κρείτ- 
τονος τύχης ένός απλού ύπογραμματέως πρωτοδι
κείου, ένός τελωνοφύλακος, ένός τέλος κατωτάτου 
οίκον, ύπαλλήλου ; Πώς τότε είς χεϊρας 60δράχμων, 
80δράχμων ή ΙΟΟδράχμων ύπαλλήλων έμπιστεύ- 
ονται τά τιμαλφέστατα κειμήλια τής φιλτάτης πα- 
τρίδος; Πώς τότε έκ τοιαύτης άξίας άνθρώπων άνα- 
μένομεν νεολαίαν κρείσσονα τής ύπαρχούσης και 
κοινωνίαν ανδρικόν καί έλληνοπρεπές φρόνημα έχου- 
σαν ; Άλλά θά εϊπητε τίθεται είς χρήσιν ή τών 
διδάκτρων είσπραξις, ήτοι ή αναξιοπρεπής επαιτεία, 
ή ΰποβιβάζουσα τόν διδάσκαλον άπέναντι τών μα
θητών του καί τής έν ή ζή κοινωνίας. Άλλά τούτο 
αποτελεί φοβέραν όπισθοδρόμησιν καί παιδαγωγι
κόν σφάλμα μέγα.

’Ιδού κατά τήν έμήν γνώμην δποία πρέπει νά 
8ivat ή μισθοδοσία τών άρρένων δημοδιδασκάλων

.·■.·.·*- ·
Α' κατηγορία.—δημοδιδάσκαλοι νέων Διδασκα

λείων.
1. πρωτοβάθμιοι
2. δευτεροβάθμιοι
3. τριτοβάθμιοι

Β' κατηγορία—δημοδιδάσκαλοι έκ παλαιού Δι
δασκαλείου.

1. πρωτοβάθμιοι

'*·■···
δρ. 160 
» 140
» Ζ120

2. δευτεροβάθμιοι »
3. τριτοβάθμιοι »

’Αθήναις εκ τοΰ

Γ' κατηγορία—δημοδιδάσκαλοι έξ έπιτροπών.

1. πρωτοβάθμιοι δρ. 120
2. δευτεροβάθμιοι D 100
3. τριτοβάθμιοι 80

Δ' κατηγορία — δημοδιδάσκαλοι, ιερείς καί εφη
μέριοι. ·

έκ νέων Διδασκαλ. έκ παλ. Διδα -καλ. έξ έπιτροπών

1. . . δρ.140 1. . . ορ. 120 1. . . δρ. 100
2. . . » 120 2. . . » 100 2. . .' » 80
3. . . » 100 3. . . » 80 3. . . » 60
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Τώ Δημοδιδασκάλω Ναυπακτίας έρωτώντι άν έςεδόθη 
διαταγή τοϋ Ύπουργείου ύποχρεοΰσα τούς δημοδιδασκά
λους νά είσάγωσι τά βιβλία τοϋ κ. Παπαμάρκου άποκρι- 
νόμεθα ότι αύθεμία τοιαύτη διαταγή έξεδόθη, δτι ούδέν 
βιβλίον σήμερον είναι ύπιχρεωτιχόν διά τούς δημοδιδασκά
λους καί ότι . έκαστος δύναται νά προτιμά το βιβλίον καί 
άφόβως νά είσάγη αύτό είς τό σχολεΐον του,. όπερ θεωρεί 
ότι αναπτύσσει καΐ εξευγενίζει τούς μαθητάς του. "Ολοι 
οί διδάσκαλοι νά κυτ^άζητε άποκλειστιχώς τό καλόν τών 
μαθητών σας καί δσα βιβλία εισάγετε είς τά σχολειά σας 
νά είναι τά κάλλιστα πάντων, άδιάφορον .ποιος τά έχει 
γεγραμμένα, άν εχει όνομα μέγα ή μικρόν, άν είναι 
υπάλληλος ή ιδιώτης. Μή πιστεύετε δέ τούς είς ώευδο- 
προφήτσς, οιτινες ”δια συμφέροντα έάιδίώκοντες πλάττουσι 
μύθους, καΐ σας έξαπατώσι. "Οστις απορεί, άς αποτείνε
ται εις τήν Έκπαίδευσιν.

Γ. *Ρ.  Πύργον.—Δ. ’Ρ. Βώλον. Ό κ. Υπουργό; θεω
ρεί τό τής επιθεωρήσεως τών σχολείων ώς ζωτικώτατον 
ζήτημα καί τό ών ούκ άνευ τής προόδου τών σχολείων. 
Άλλά θέλει επιθεωρησιν άσχουμένην ύπό σπουδαίων καί 
θεωρητικώς χαί πρακτιχώς άριστα έν τή παιδαγωγική χα- 
τηρτισμένων ανδρών, εις ους θά έμπιστευθή τήν χαθοδή- 
γησιν τών διδασκάλων ε’ις τό όρθώς παιδαγωγεΐν καί4 με
θοδικώς διδάσχειν. Έπί τοΰ παρόντος σκέπτεται νά χρησι- 
μοποιήση δύο τούς μάλλον εξέχοντας έκ τών παρ’ ήμΐν 
παιδαγωγών, ών ό μεν θα διορισθή επιθεωρητής τών σχο
λείων Πελοποννήσου, ό δέ τής Στερεά; ’Ελλάδος και τών 
νήσων. Είς τό μέτρον τοΰτο έπικροτοϋμεν άνευ ούδεμιάς 

"έπιφυλάξεως, θά πραγματευθώμεν δέ περί αΰίόυ ίδια καί 
έν τή «’Εκπαιδεύσει».

Παρακαλοΰνται οί κκ. συνδρομηταί νά έπι- 
σπεύσωσι τήν αποστολήν τής συνδρομής των. 
Δει χρημάτων καί άνευ τούτων ούδέν έστι τών 
δεόντων γενέσθαι. Τοΰτο ήτο αληθές καί έπί 
Δημοσθένους καί έπί τών συγχρόνων ήμΐν Έλ-
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