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Φι,Λόμ,ουοΌς όμήγυρις *·

Ή οικογένεια έθεωρήθη ανέκαθεν ή βάσις καί τό θεμέλιον τής 
προόδου καί ευημερίας καί των ατόμων καί τών κοινωνιών. Έν τφ 
οί'κφ εξαγιάζεται ό γάμος, άνυψοΰνται δέ κα'ι έξευγενίζονται καί δ 
άνήρ καί $ γυνή. Ό άνήρ γίνεται έν τφ οϊκω κρείσσων έαυτοΰ· δι
δάσκεται τήν τάξιν, τήν οικονομίαν καί τήν φειδώ' χαλιναγωγεί τόν 
έγωϊσμόν, τήν ματαιότητα καί τά πάθη, άσκεϊται δέ είς τήν αύτα- 
πάρνησιν καί τήν σωφροσύνην' γινώ.σκέι πρός τί υπάρχει καί διατί 
έργάζεται, ή δέ μέριμνα αύτοΰ ε’ις πρόσκτησή υλικών άγαθών άπο- 

- βάλλει τόν εγωιστικόν χαρακτήρα καί, παρίσταται ύπό τήν ώραίάν 
περιβολήν τοΰ φίλτρου καί τής άγάπης. Ή γυνή, φύσει τρυφερά καί 
ευαίσθητος, καθίσταται έν τφ οί'κφ τρυφερωτέρα καί εύαισθητοτέρα έν 
τή άγάπφ καί άφοσιώσει πρός τε τόν σύζυγον καί τά τέκνα' ευρίσκει 
έν τή άσθενείςε αύτής προστασίαν' εξασφαλίζει τήν σεμνότητα καί 

» άξίαν αύτής καί ποιείται εύγενή τών δυνάμεων αύτής χρήσιν. Ό 
οίκος, καθόλου εΐπεϊν, είνε σχολή ήθικοποιήσεως' έν αύτφ άναπτύσ- 

I, σεται παν δ,τι εύγενές καί γενναϊον φέρει έν έαυτή ή άνθρωπίνη 
κ καρδία' έν αύτφ άναπτύσσονται τά θρησκευτικά συναισθήματα καί 
λ . ιδίως ή πεποίθ-ησις ε’ις τήν Οείαν πρόνοιαν έν αύτφ διδάσκεται καί 

πραγματοΰται τό δίκαιον, τό άληθές καί τό άγαθόν. Έν τφ ίερφ 
ρ τούτφ. τεμένει έξεγείρεται ή συνείδησις τοΰ παιδός καί πνέει διά 

παντός τό πνεΰμα τής άγάπης τό συνδέρν μετ’ άλλήλων γονείς καί 
τέκνα καί άδελφούς. Έν τφ οίκφ έξαφανίζεται ή ειδεχθής εΐκών τοΰ 
μηδενός, ήν έμπνέει ή άπομόνωσις καί ή έρημία. Έν τφ οί'κφ πλη- 

|,· ροΰται τό φρικώδες κενόν, δπερ διανοίγει έν τή άνθρωπίνν) καρδία 
ή άπουσία δντος, δπερ εινε ικανόν νά νοήση καί αΐσθανθή καί τήν 

| χαράν καί τήν θλΐψιν ήμών, νά παραστή ήμϊν άγγελος ειρήνης καί 
fc παρηγοριάς έν ταϊς δυσχερείαις καί τρικυμίαις τοΰ. βίου καί κατά τήν 
fe. κρισιμωτάτην τοΰ θανάτου στιγμήν διά χειρός τρεμούσης έκ συγκι- 

νήσεως καί λύπης νά κλείσγ τούς οφθαλμούς ήμών. Έν τφ οίκφ εύ- 
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ρίσκομεν άνακούφισιν όλων τών κοινωνικών κακών, άτινα πικραίνουσι 
τον βίον ήμών. "Αν δ’ ύπάρχγι σχετική τις ευτυχία έπ'ι της γης, 
την ευτυχίαν ταύτην .μ,όνον έν τφ οΐκω δυνάμεθα νά εύρωμεν.

Ού [/.όνον δέ της τών άτομων, άλλά και της τών λαών ευημερίας 
κα'ι προόδου βάσις καί θεμέλιον είνε ό οίκος. 'Η οικογένεια είνε η 
άρχαιοτάτη μορφή τής κοινωνίας" είνε τοσοΰτον στενώς μετ’ αυτής 
ηνωμένη, ώστε ή πτώσις και άνάστασις τής οικογένειας ύπήρξε πάν
τοτε ή πτώσις καί άνάστασις της κοινωνίας. Ή οικογένεια είνε ή 
μόνη πηγή τών ισχυρών καί ακμαίων λαών" έν αύτή καλλιεργούνται 
καϊ Αναπτύσσονται πάσαι αΐ κοινωνικά! κα'ι πολίτικα! άρεταί. Ή 
κοινωνία άποτελεΐτάι έξ οικογενειών· όταν άρα εχωσι καλώς αί οίκο- 
γένειαι, καλώς θα εχη κατ’ ανάγκην και ή κοινωνία· όταν δέ κακώς 
έχωσιν αί οικογένεια!, κακώς θα εχη κατ’ άνάγκην κα! ή κοινωνία. 
’Όταν αί οίκόγένειαι είνε διεφθαρμένα!, ούτε νόμοι κα'ι διατάξεις, ούτε 
πλούτη κα'ι δυνάμεις ύλικα'ι δύνανται νά σώσωσι την κοινωνίαν άπό 
τοΰ ναυαγίου. Τό μυστήριον της προόδου κα'ι ακμής-των κοινωνιών 
ούτε είς τάς χεϊρας τών βασιλέων υπάρχει, ούτε εις τάς χεΐρας τών 
νομοθετών, ούτε εις τάς. χεΐρας τών κατακτητών" ύπάρχει έν τή οι
κογενειακή έστίφ, είνε έναποτεθειμένον είς τάς χεΐρας τοΰ πατρός 
κα! τής μητρός. Καί περί τοΰ ένός, τοΰ σπουδαιοτέρου τών δύο τού
των παραγόντων πάσης άτομικής κα! κοινωνικής προόδου κα'ι ευημε
ρίας, περί τής μητρός, προτίθεμαι νά λαλήσω πρός. ύμάς ώς οίόν τε 
συντόμως καί περιεκτικώς. Δέν θά θίξω έν τή ομιλία μου τά πολλά 
κα'ι ποικίλα περί γυναικός ζητήματα, τά περ! τής καλουμένης χειρα- 
φετήσεως άύάής, τά περί τής άγωγής αύτής κα'ι παιδείας, τά-.περί 
τής σχέσεώς αύτής πρός τόν άνδρα, τά περ! τοΰ έργου αύτής ώς 
οίκοδεσποίνής, διότι τά ζητήματα ταΰτα ούδ’ άκροθιγώς δύνανται νά 
περιληφθώσιν έν μιφ καί μόνη δμιλίιη" άλλ’ ούδέ τήν εύεργετικήν τοΰ 
εύαγγελίου έπίδρασιν έπ'ι τήν γυναίκα θά ύποδείξω" διότι γνωστό
τατη κα! αναντίρρητος άλήθεια εινε ότι τό Εύαγγέλιον άνύψωσε τήν 
γυναίκα κα! άνέδειξεν αύτήν άξίαν τοΰ ύψηλοΰ τίτλου ■ τής συζύγου, 
τής οίκοδέσποίνης κα! τής μητρός έν τή χριστιανική τής λέξεως έν- 
νοίομ Θά έξετάσώ τήν γυναίκα άπλώς κα! μόνον ώς μητέρα, ήτοι θά 
σκιαγραφήσω τά καθήκοντα τής μητρός πρός τά τέκνα έν τή χρι
στιανική κοινωνίιη.

Ούδέν ύπάρχει έπ'ι γής ίερώτερον και προσφιλέστερον τής μητρός, 
Τό όνό'μα αύτής εινε τό πρώτον, δπερ αυτομάτως, ούτως είπεΐν, 
προφέρει ή ανθρώπινη καρδία. ’Εκφράζει έν τή γλώσση πάντων τών 

λαών οίονε! τήν πρώτην εμπνευσιν τής καρδίας" τό γόητρον αύτής 
παραμένει διά παντός τοΰ βίου άμείωτόν καί Αμετάβλητον. ‘Ο άν
θρωπος δύναταί νά κωφεύση είς πάσαν λέξιν, νά μείνή αναίσθητος 
είς πάν όνομα" ύπάρχει δμως όνομά τι, ύπάρχει λέξις τις, ήτις συγ- 
κινεΐ αυτόν πάντοτε, και ή λέξις αύτη είνε ή μ.ήτηρ. Δύναταί δ 
άνθρωπος νά λησμονήση τά πάντα, κα'ι αύτόν τόν Θεόν, άλλά δέν 
δυναται νά λησμονήση τήν μητέρα αύτοΰ. Ή μήτηρ εινε ό μόνος έπί 
γης Θεός άνευ αθέου. Τό νεώτερον τής αμφιβολίας πνεΰμα, δπερ ού- 
ύεν εσεβασθη, ισταται μετ ευλαβειας ενώπιον τής μητρός. Αύτή ή 
υπο τοΰ ύλισμοΰ απολιθωθεΐσα καρδία συγκινεΐται πρό τής κλίνης θνη- 
σκουσης μητρός. Η μήτηρ είνε ή τελευταία ιδέα, τό τελευταϊον άσυ- 
λον τής ηθικής άγιοτητος. Κα'ι όταν έρείπια κατακλύσωσι τήν Ανθρω- 
πινην καρδίαν, μια μονή εικων δέν δυναται νά συντριβή έν αύτή, 
άλλ’ ϊσταται στερεά καί Απρόσβλητος, καί ή είκών αύτη εινε ή τής 
μητρός. Αυτός ο θάνατος δέν δύναταί νά έξαλείψη έκ τής καρδίας 
ήμών την ώραίαν τής μητρός εικόνα. Κα'ι άπό χρόνου μακροΰ άν άπω- 
λεσαμεν αύτήν, τό όνομα αύτής παραμένει τοσοΰτον ίερόν, ώστε κα! 
έν αυταϊς ταΐς δεινοτέραις τοΰ βίου στιγμαϊς αίσθανόμεθα άνακού- 
φισιν τοΰ άλγους καί τής λύπης, προφέροντες άπλώς τό γλυκύ τής 
μητρός δνομα.

Διατί τό δνομα τής μητρός περιβάλλει τοσοΰτον μυστηριώδες γό
ητρον; Διότι εκφράζει δ,τι ύπάρχει πολυτιμότερου είς τήν άνθρωπίνην 
καρδίαν είνε ή γλυκυτέρα έπί τής γής προσωποίησις τής άγάπης. Τό 
πρόσωπον τής μητρός φέρει τό ώραιότερον τής άγάπης μειδίαμα, δι
ότι ή καρδία αύτής φέρει τόν πλουσιώτερον τής άγάπης θησαυρόν. 
Ή μητρική καρδία είνε δ γενέθλιας τόπος τής άγάπης έκείνης, ήτις 
αποτελεί' την βάσιν τής ζωής ήμών, ήτις συγκρατεϊ ήμάς καί συν
έχει έν τφ βίφ. Τό βρέφος, έννέα μήνας περικεκλεισμένον έν τοϊς μη- 
τρικοΐς σπλάγχνοις, έκοιμάτο έννέα μήνας έπί τής μητρικής καρδίας. 
'Υπό τήν ζωογόνου τής μητρός θερμότητα έσχηματίσθη έν αύτϊί βαθ
μηδόν τό βρέφος" οί παλμοί τής μητρικής καρδίας έγένοντο ή πρώτη 
ώθησις τής ζωής αύτοΰ" καί δταν τύ βρέφος έξέλθη έκ τοΰ γονίμου 
έκείνου ύπνου, δη έκάθευδεν έπι τής μητρικής καρδίας,, καί’δταν ή 
φύσις, ύπείκαυσα είς τούς άμεταθέτους τοΰ Δημιουργοΰ νόμους, διάρ
ρηξη τόν δεσμόν τόν συνέχοντα είς έν μητέρα κα! βρέφος, αί δύο 
αύται υπάρξεις έξακολουθοΰσι νά έλκύωσιν άλλήλας διά δυνάμεως, 
ής τό μυστήριον αί μητέρες μόναι γινώσκουσι, κα! ής τό γόητρον 
αίσθανόμεθα καί ήμεΐς χωρίς νά τό έννοώμεν*  α! δύο αύται ύπάρ-
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ξεις προσεγγίζουσιν άλλήλαις, οίονεί ΐνα άνεύρωσι την ένότητα 
αυτών, ενότητα μυστηριώδη, ήτις δέν παύει νά ύφίσταται καί μ,ετά 
τόν χωρισμόν.

"Οταν ή μήτηρ λάβη τό πρώτον είς τάς άγκάλας αυτής τό μικρόν 
έκεϊνο όν, δπερ άπεσπάσθη έξ αύτής ώς άκτίς έκ τοΰ ήλίοϋ, δταν, θεω
ρούσα αυτό διά βλέμματος ακόρεστου, διατελή έν έζστάσει Θεωμένη 
την Ιδίαν αύτής εικόνα και μεθύη έκ τών αρωμάτων τής καρδίας αύ
τής, τότε αισθάνεται έν έαυτή δύναμιν ίσχυράν, ήτις ωθεί αυτήν 
ακατασχέτώς πρός τό βρέφος, δπερ κα'ι χωρισθέν αύτής έχεται είσ- 
έτι τής μητρός διά δεσμών αοράτων, ούς ούδεμια χειρ δύναται νά διάρ
ρηξη’ καί μυστηριώδης τις δύναμις λέγει πρός αύτήν έν τώ βάθειτής 
καρδίας, δτι τό βρέφος τοΰτο τό έξελθόν αύτής δέν δύναται νά ζήση 
άλλως ή διά τής μητρικής αγάπης κα'ι ν’ άναπτυχθή διά τής μη
τρικής άφοσιώσεως, ώς έζησεν έν αύτή έκ τής ζωής τής μητρικής 
καρδίας κα'ι έκ τής κινήσεως τών μητρικών σπλάγχνων.

Ω τότε νοεί ή μήτηρ, τις δ προορισμός αύτής· τότε νοεί όρμεμ- 
φυτως, διατ'ι δ Δημιουργός ένέβαλεν ε’ις τήν καρδίαν αύτής τοιοΰτον 
πλούσιον θησαυρόν αγάπης" διδάσκεται τότε έκ τών αναγκών τής 
καρδίας αύτής καί έκ τής άσθενείας τοΰ βρέφους, δτι ή αγάπη είνε δ 
ιδιάζων νόμος τής ζωής αύτής. 'Ως ό χυμός ρέει και διαχέεται έκ 
τοΰ δένδρου εις τά φύλλα, ΐνα μεταβληθή ε’ις άνθη καί προπαρα- 
σκευαση τους καρπούς, ούτως ή μήτηρ, άφ’ ής στιγμής έγένετο μή
τηρ, έννόησεν δτι ή αγάπη πρέπει νά ρέη άκαταπαύστως έκ τής 
καρδίας αυτής, ΐνα δυνηθή νά διαπλάση τό ον έκεϊνο, δπερ εσται 
ποτέ τό ώραιότερον τής ζωής αύτής άνθος καί ό γλυκύτερος καρπός 
τής καρδίας αυτής. Δυναμίς τις έσωτερική λέγει πρός τήν μητέρα" 
οφείλεις ν’ αγαπάς" ή δέ καρδία λέγει πρός αύτήν" είνε άνάγκη ν’ 
αγαπάς" έν τη άγάπη ταύτη εύρίσκεις τήν εύτυχίαν σου. Καί τφ 
οντι ποσον.αγαπά ή μήτηρ τό τέκνον τοΰτο, έν ώ αισθάνεται έαυτήν 
οτι ζή και σκιρτφ! Ο άνηρ πρέπει νά δμ,ολογήσ·/] δτι δέν δύναται νά 
διείσδυση εις το μυστήριον τοΰτο τής μητρικής άγάπης, δτι δέν δύ— 
ναται νά έκφράση αύτήν διά λόγων καί δτι μία μόνη λέξις άρκεΐ ίσως 
νά παραστήση άσθενώς τήν αγάπην ταύτην, .καί ή λέξις αύτη είνε 
ή μήτηρ.

Το γοητρον λοιπον το περιβάλλον τήν μητέρα είνε ή άγάπη" καί 
τής άγάπης ταυτης ή μήτηρ είνε ή γλυκυτέρα καί φυσικωτέρα έκ - 
φρασις. Τίς δ’ό λόγος τής άγάπης ταύτης ; Διατί δ Δημιουργός 
ένεφύτευσεν είς τήν μητρικήν καρδίαν τοιαύτην άγάπην ; Ούχί βε

βαίως άνευ σκοπού τίνος. Έπλάσθη ή μ.ήτηρ ΐνα άγαπά, διότι ό 
βίος αύτής προωρίσθη νά εινε δλος άφοσίωσις. Ή μήτηρ αισθάνεται 
τήν άνάγκην ν’ άγαπή, διότι άνευ τής άγάπης δέν δύναται νά έκ- 
πληρώση τόν ύψιστον καί δυσχερέστατου τοΰ βίου αύτής προορισμόν, 
δστις συνίσταται είς τήν άφοσίωσιν. Αισθάνεται ή μήτηρ, δτι έκλήθη 
ν’ άγαπά, διότι έκλήθη νά ύπομένη θυσίας, καί πρός τοΰτο έδόθη- 
αύτή ή άγάπη. ’Ενταύθα έγκειται τό άπαράβλητον μεγαλεΐον, άλλά 
καί ή εύτυχία καί ή δόξα καί ή ευγένεια τής μητρός. Καθώς δέ 
πάσα άληθής εύγένεια ούτω καί ή τής μητρός ώς νόμον έχει τήν 
άφοσίωσιν καί ώς καθήκον τήν θυσίαν. Ή άφοσίωσις είνε δ,τι ύπάρ- 
χει έξοχώτερον καί δυσχερέστερον έπί τής γής. Δικαίως θαυμάζομεν 
τήν άφοσίωσιν καί τήν θυσίαν, διότι ή άφοσίωσις νική τόν σύμφυτον 
τή ανθρώπινη φύσει εγωισμόν καί άναδεικνύει έργα ήρωϊκά. Ή γυνή 
καί μάλιστα ή μήτηρ αισθάνεται έν έαυτή τήν άνάγκην τής άφο
σιώσεως, εινε οίονεί έμπαθής έν τή άφοσιώσει. ’Άνευ άφοσιώσεως ή 
γυνή φαίνεται δτι άδυνατεΐ νά ζήση, καί τοΰτο, διότι τό κύριον αύ
τής χαρακτηριστικόν γνώρισμα είνε ή άγάπη.

Ή άγάπη είνε ή μεγίστη έν τφ κόσμφ δύναμις" δι’ αύτής τελείται 
πάν δ,τι μέγα καί δυσχερές" αύτή καθιστή τό φορτίον έλαφρόν καί 
μετατρέπει τό. πικρόν εις ήδύ" αύτή φέρει είς πέρας δ,τι φύσις καί 
λογικόν διακηρύττουσι πολλάκις άνέφικτον καί άδύνατον. Ό σοφός 
κατέχει τήν δύναμιν μ,ετά κόπου άκαταβλήτου νά χαράξη αύλακα 
έν τφ άγρφ τής επιστήμης" διατί ; διότι άγαπή τήν άλήθειαν. Ό 
καλλιτέχνης, ΐνα δημιουργήση καλλιτέχνημά τι, άναπτύσσει θάρρος 
πρός έργασίαν, ήτις ήδύνατο νά συντρίψη άπάσας τάς δυνάμεις τοΰ 
ανθρώπου" διατί ; διότι άγαπά τό ώραϊον, τό ιδεώδες. Ό πολεμιστής 
αντλεί έκ τής καρδίας αύτοΰ τήν έ’μπνευσιν ηρωισμού, δστις φαίνεται 
άνώτερος τής άνθρωπίνης άσθενείας" διατί ; διότι άγαπά την πα
τρίδα, τήν δόξαν. ’Εν αύτή τή άψύχφ φύσει ή άγάπη ή έμφυτος 
άπεργάζεται θαυμάσια. Ή άγάπη κρατεί ήμέρας δ'λας αιχμάλωτον 
τό πτηνόν, δπερ φύσει έπιθυμεϊ νά ΐπταται, κάί ύποβάλλει αύτό είς 
κόπους καί θυσίας, αΐτινες έκπλήσσουσιν ημάς.

Τίς ή άνάγκη πλειοτέρων ; Ώς νόμον καθολικόν έν τή δημιουργέ 
δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν τήν αρχήν ταύτην, ήτις εξηγεί ήμϊν 
τήν φύσιν καί τόν προορισμόν τής γυναικός, ήτοι δτι έκεΐ ένθά ό 
Δημιουργός ένεφύτευσεν αίσθημα μέγα άγάπης έδωκε καί προορι
σμόν μέγαν, άπαιτοΰντα μεγάλας θυσίας.

Ή μήτηρ λοιπόν έλαβε τόν θησαυρόν τής άγάπης, διότι έχει τήν 
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κλήσιν άφοσιώσεως κα'ι τής θυσίας. Τίς δ’ έπιβάλλει την άφο- 
σίωσιν ταύτην, εις ήν δ Δημιουργός έκάλεσεν αΰτήν, έμφυτεύσας εΐί 
την καρδίαν αΰτής την μεγάλην ταύτην δύναμιν της άγάπης ; Επι
βάλλει αΰτήν αύτή της μητρός ή ίδιότης. Ή μήτηρ έχει την κλήσιν 
τής Ουσίας, διότι έν τφ οί'κφ έχει την κλήσιν τή; τεκνογονίας· άφο- 
σιοΰται ή μήτηρ και ύπομένει, διότι παράγει τήν ζωήν. Ή λειτουρ
γία αυτή τής μητρός ύπόκειται εις τόν νόμον τής θυσίας. Ό νόμος 
τής ζωής καί τής παραγωγής εν τή άνθρωπότητι εινε ή θυσία. Ού
δέν μέγα και έξοχου' παράγεται έπί τής γής άνευ θυσίας. Ή θυσία 
δέ εΐνε ανάλογος τοΰ παραγομένου. ”Αν ή θυσία εινε πανταχοΰ οροί 
ύπάρξεως, πολύ περισσότερον έν τφ οί'κφ. "ΐνα ύπαρξη τι και ζήση 
και άναπτυχθή, άπαιτεϊ θυσίαν- άλλά πολλφ μείζονας απαιτεί θυ
σίας τό φέρειν εις τήν ζωήν τόν άνθρωπον, δστις εΐνε ή κορωνΐς τής 
δημιουργίας. Εις τόν άνδρα έλέχθη : «Έν ίδρώτι τοΰ προσώπου σου 
φαγή τόν άρτον σου». Εις δέ τήν γυναίκα : «Έν λύπαις τέξγ τέ
κνα». Εΐνε τοΰτο βουλή θεία, είνε νόμος φυσικός άμετάτρεπτος. 
Καθώς ή γή δέν παράγει καρπούς άνευ τοΰ ιδρώτας τοΰ γεωργού, 
ούτω καί ή άνθρωπίνη ζωή δέν παράγεται άνευ τής λύπης καί τής 
οδύνης τής γυναικός. Ή γυνή προωρίσθη είς μείζονας λύπας καί θυ
σίας ή δ άνήρ- διότι είνε ή ζώσα πηγή τής άνθρωπότητος καί ή 
άφωσιωμένη έργάτις τοΰ αριστοτεχνήματος τούτου τοΰ Δημιουργού, 
ήτοι τοΰ άνθρώπου. Ή γυνή λοιπόν έπροικίσθη διά μείζονος ή δ άνήρ 
άγάπης" διότι ουτω μόνον δύναται έν αύταπαρνήσει νά ύπομένη τάς 
όδύνας και τάς λύπας, εις &ς ύποβάλλεται παρέχουσα τήν ζωήν εις 
τόν άνθρωπον.

Άλλά καί πρδς άλλον σκοπόν έδόθη εις τήν γυναίκα ή άγάπη, 
πρός τό θηλάζειν τό τέκνον αύτής. Τό θηλάζειν εΐνε άναγκαία 
συνέπεια τής γεννήσεως, είνε νόμος καθολικός τής θείας Προνοίας. 
Ή μήτηρ θηλάζουσα συνεχίζει τό έ'ργον αύτής- έξακο^Γουθεϊ νά δια- 
πλάττη καϊ άναπτύσσγ τό τέκνον αύτής ποτίζουσα αΰτό έκ τής 
αΰτής πηγής, ήτις σκοπιμώτατα έτέθη ύπό τοΰ Δημιουργού πλησίον 
αΰτής εκείνης τής καρδίας, έξ ής τό βρέφος ήντλησε τήν. ζωήν.. 
Καθώς δτε ή μήτηρ έφερε τό τέκνον έν τφ κόλπφ αύτής, ούτω καϊ 
νΰν έξακολουθεϊ νά μεταγγίζη τό αίμα καί τήν σάρκα αυτής εις τό 
τέκνον γίνεται έπί μάλλον καί μάλλον μήτηρ. Τό καθήκον τής μη
τρός τοΰ θηλάζειν τό τέκνον είνε τοσοΰτον φυσικόν και ίερόν' άντα- 
ποκρίνεται τοσοΰτον καλώς εις τάς βουλάς τής θείας Προνοίας καϊ 
εις τούς νόμους τής φύσεως, ώστε ή μήτηρ ή έκουσίως άρνουμένη 

αΰτό άποτελεϊ τήν φοβερωτέραν δυσαρμονίαν έν τφ μέσφ τής καθο
λικής άρμονίας, και αποστερεί αύτή Ιαυτήν τήν μεγαλητέραν τιμήν, 
τό έξοχώτερον κόσμημα. Ή μήτηρ τφ δντι περιβάλλεται άπασαν 
αύτής τήν λαμπρότητα καϊ άπα.στράπτει άπασα αΰτής ή καλλονή 
τότε, όταν φέργ έν άγκάλαις τδ βρέφος, κατακεκλιμένον έπϊ τού 
στήθους αΰτής καϊ άντλοΰν τήν ζωήν έκείνην, ήν ή μήτηρ μεταδίδει 

. είς αΰτό πάντοτε διά γάλακτος θρεπτικού, όις παρεϊχεν αΰτήν δι’ 
αίματος δημιουργικού. «Ή φύσις, λέγει ό Janet, θέσασα εις τόν κόλ
πον τής μητρός τήν πηγήν τής πρώτης κα’ι γλυκείας τροφή; τού 
τέκνου, ήθέλησε νά συνάψτ) μεταξύ αΰτής καϊ τοΰ τέκνου σχέσιν 
στενοτάτην καϊ άδιάρρηκτον» (La farnillc, σ. ill).

Ό. 'Ρουσσώ εινέ ό πρώτος ύποκινήσας τό ζήτημα, άν πρέπει 
αί μητέρες νά θηλάζωσι τά τέκνα- μετά δυνάμεως δέ λόγου έκτά- 
κτου ύπ.εστήριξεν δτι αί μητέρες διαπράττουσιν έγκλημα περτφρο- 
νοΰσαι τόν νόμον τοΰ θηλάζειν, δν αύτός ό Θεός ένεχάραξεν έν πάση 
άνθρωπίνη καρδίρι· Καί είνε μέν αδιαφιλονίκητοι; τό θήλασμα έν 
τών ίερωτέρων τής μητρός καθηκόντων- άλλ’ ή επιστήμη διδάσκει, 
οτι ύπάρχουσι περιστάσεις, καθ’ άς ή έκπλήρωσις τού καθήκοντος 
τούτου άποβαίνει άδύνατος καί ολέθρια- όταν λ. χ. ένεκα νοσημά
των κληρονομικών ή οίασδήποτε γενικωτέρας νόσου ή παθήσεως τού 
μητρικού οργανισμού έπαπειλήται διά τοΰ θηλασμού ή υγεία καϊ ή 
ζωή καϊ τής μητρός καί τοΰ τέκνου. Έν τοϊαύ*αις  περιστάσεσι δέ-) 
δύναται τις ν’ απαίτηση, ώστε ή πηγή τής ζωής ν’ άποβή πηγή θα
νάτου. Άλλα μή καϊ όταν. ή . μήτηρ άναγκάζηται έκ τών ε’ιρημένων 
λόγων να μή θηλάζη τό τέκνον, δέν δύναται νά έκπληροϊ τά μη
τρικά αύτής καθήκοντα, μεριμνώσα καί φροντίζουσα περϊ τοΰ τέκνου 
αύτής; Συγγραφεύς επιφανής, δ St. Marc Girardin, έν ταΐς μ,ελέταις 
αύτοΰ περϊ τοΰ Αιμίλιου τοΰ 'Ρουσσώ λέγει ορθότατα τα έξής- «Έν 
τή μητρϊ ύπάρχουσι δύο τινα, τό γάλα τής τροφού κα’ι τό· φίλτρον 
τής μητρός. Ό 'Ρουσσώ άπαιτεϊ τό εν, ΐνα έ'χη τό ετερον. Τό θή
λασμα εΐνε τό όλιγώτερον τοΰ μητρικού καθήκοντος."'Υπάρχουσι 
πολλαϊ γυναίκες, αΐτινες είνε μέν καλαϊ τροφοί, άλλά μέτριαι μη
τέρες- έ'χουσι τούς μαστούς πλήρεις, άλλά τήν καρδίαν ξηράν. Τοΰ- 
ναντίον ύπάρχουσι πολλαϊ γυναίκες, αΐτινες εινε μέν κακαϊ τροφοί, 
άλλά κάλλισται μητέρες, ήτοι άγ.απώ.σι τό λίκνου τοΰ τέκνου αύτών, 
τά πρώτα αύτοΰ βήματα, τά πρώτα μειδιάματα κα'ι τού; ,ψελλι- 
σμοΰς αύτοΰ, αΐτινες παραχωροΰσιν εις τήν τροφόν μόνον τό γάλα, 
άλλά φυλάττουσι δι’ έαυτάς τάς λοιπά; μεριμνά?, μέριμνας οΰχί εύ-
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τελείς, διότι eTvs τό δείγμα ήδέος χχΐ μεγάλου καθήκοντος μεθ’ υπο
μονής έκπληρουμένου (Saint-Marc Girardin, Revue des Deux 
Mondes, dec. 1854)». Ή έλλειψιςΛοιπόν τοΰ θηλάσματος δέν εινε 
πάντοτε δείγμα έλλείψεως μητρικής άγάπης καί άφοσιώσεως. Δει
κνύει δμως ελλειψιν άγάπης καί άφοσιώσεως, δταν ή μήτηρ άνευ 
οίασδήποτε άνάγκης παραμελή τό Ιερόν αυτής τοΰτο καθήκον. Ναι, 
δέν δύναται νά όνομασθή μήτηρ άληθής έν τή εύγενεΐ τής λέξεως 
σημασία ή μήτηρ έκείνη, ήτις, ΐνα άπλώς άποφύγτ) τάς θυσίας και 
τους κόπους, ο'ύς άπαιτεϊ τό θήλασμα, ΐνα παραδοθή άκωλύτως εις 
τάς τέρψεις καί απολαύσεις τοΰ βίου, ΐνα μή τυχόν παραβλάψω τήν 
σωματικήν αυτής λεπτότητα κα'ι κομψότητα, ή χάριν ματαίας καί 
αλόγου έπιδείξεως, εμπιστεύεται τό τέκνον αυτής εις τροφόν έπί 
βλάβη πολλάκις άνυπολογίστφ καί του τέκνου καί έαυτής καί τής 
κοινωνίας. ’Έγκλημα μέγα διαπράττει ή μήτηρ έκείνη, ήτις άνευ 
λόγου στερεί τό τέκνον αύτής τό μητρικόν γάλα, δπερ κατά τήν 
επιστήμην είνε τό μόνον κατάλληλον είς τήν διατροφήν τοΰ νεογνού, 
διότι περιέχει είς τάς αΰτάς άναΛογίας τά πρώτα στοιχεία τά άπο- 
τελούντα τό αίμα, δπερ πρό μικρού, έν τώμητρικφ κόλπφ κεκλει- 
σμένου τοΰ παιδιού, έπλήοου τάς φλέβας αύτοΰ. ‘Όταν ή μήτηρ θη- 
λάζη τό τέκνον, οΰδεμία επέρχεται άλλαγή διαίτης, ούδεμία προσβολή 
αιφνίδια τών οργάνων, ούδεμία άπότομος μετάβασις άπό ένός είς 
έτερον είδος βίου. Τό πρώτον είς τούς μαστούς έκκρινόμενον γάλα 
εινε τό μόνον κατάλληλον ευθύς μετά τόν τοκετόν. Ποία τροφός δύ
ναται ν’ άντικαταστήση τήν μητέρα ; Τό γάλα αύτής είνε πεπαλαιω- 
μένον κατά μήνας ή καθ’ εβδομάδας τούλάχιστον άρα άκατάλλη- 
λον ή καί έπιβλαβέστατον είς τό τέκνον. Πόσα δέ νοσήματα θανα
τηφόρα μεταφυτεύονται είς τό τέκνον ύπό τής τροφού ! Ποία δέ 
ηθική προσγίνεται βλάβη είς τό τέκνον, παραδιδόμενον είς χεΐοας 
τροφού, ής τήν καρδίαν δέν διαθερμαίνει τό ιερόν πυρ τής μητρικής 
άγάπης ! Άλλα καί τήν ιδίαν αύτών ύγείαν έκθέτουσιν είς κίνδυνον 
αί μή θηλάζουσαι μητέρες. Αύταί μάλλον ή αί θηλάζουσαι εινε 
έκτεθειμέναι είς πάντα τά παροδικά ή χρόνια νοσήματα τά μετά 
τόν τοκετόν συνήθως άναφαινόμενα. Εύτυχεΐς αί κοινωνίαι, έτι δ’ 
εύτυχέστεραι αί μ.ητέρες έκεΐναι, ών ή ύγεία καί τό μητρικόν φίλτρον 
έπιτρέπουσιν άύταΐς νά θηλάζωσι μόναι τά τέκνα αύτών, καί νά έξα- 
κολουθώσιν έκτος του μητρικού κόλπου αύτών τήν έν αύτώ άρξαμέ- 
νην πλάσιν ! Αύται είνε άληθεϊς μητέρες (Τό καθήκον τών μητέρων, 
έκ του γαλλικού ύπό Γ» Πούμπουρα, σ. 28-30). Δυστυχείς τόύναν- 

τίον αί κοινωνίαι, έτι δέ δυστυχέστεραι αί μητέρες έκεΐναι, αΐτινες 
τοσοΰτον κατέπνιξαν έν έαυταϊς τό άκαταπόνητον αίσθημα τής μη
τρικής άγάπης, ώστε άνευ ανάγκης κα'ι άπλώς χάριν έγωϊστικών 
λόγων σκληρώς καί άπανθρώπως παραδίδουσι τά τέκνα αύτών είς 
χεϊρας μισθωτάς. «Άν, λέγει δ Janet, αν ή μήτηρ ήσθάνετο τήν 
καρδίαν κεκλεισμένην είς έκπλήρωσιν ίεροΰ μητρικού καθήκοντος, έ
πρεπε νά διάσχίσ·/) αύτή αύτη τήν καρδίαν αύτής, ΐνα έκρεύσωσιν 
έξ αύτής αί ταφεΐσαι πηγα'ι τής μητρικής άγάπης» (Ρ. Janet, La 
Famille, σ. 112).

Τρίτον τής μητρός καθήκον, δπερ άπαιτεϊ μεί'ζονας θυσίας καί άφο- 
σίωσιν, είνε τό τής ανατροφής. Ή μήτηρ, δοΰσα τήν ζωήν εις τό 
τέκνον καί θρέψασα αύτό διά τοΰ ίδιου γάλακτος, οφείλει νά συμ- 
πληρώσν) τό εργον αύτής, άνατρέφουσα τό τέκνον. Ή μήτηρ, ήτις 
δέν άνέθρεψε, δέν είνε μήτηρ έν τή ώράιοτέρα τής λέξεως έννοίοε*  είς 
τό άτελές μειναν άριστοτέχνημα δέν έθηκεν δ,τι παρέχει αύτφ τό 
πλήρωμα τοΰ κάλλους, τοΰ μεγαλείου καί τής δυνάμεως αύτοΰ. Ή 
ανατροφή είνε ή πληρεστέρα έκδήλ*ωσις  τοΰ νόμου τής θυσίας, δστις 
εινε τό καθήκον καί ή δόξα τής μητρός.

Είνε άληθώς μέγα καί δυσχερέστατον τό εργον τής άνατροφής. Τό 
άνθος αύξάνει καί άναπτύσσεται ύπό τόν ίδρωτα τοΰ κηπουρού, δστις 
άρδεύει καί καλλιεργεί αύτό' τό τέκνον αύξάνει καί άναπτύσσεται 
ύπό τάς περιποιήσεις καί μέριμνας τής μητρός, ήτις παιδαγωγεί 
αύτό καί άνατρέφει. Εύτυχεΐς αί μητέρες έκεΐναι, αΐτινες ύπέστησαν 
κόπους καί θυσίας ύπέρ τής άγωγής τών τέκνων αύτών ! Εύτυχεΐς αί 
μητέρες έκεΐναι, αΐτινες έχυσαν δάκρυα ΐνα άναθρέψωσι τά τέκνα 
αύτών ! δάκρυα γόνιμα, άτινα πίπτουσιν έπί τών τρυφερών τούτων 
καρδιών ώς ή δρόσος τοΰ ούρανοΰ έπί τών άνθέων' ή δρόσος αύτη 
τών δακρύων καί ή μαρμαρυγή αυτή τής άγάπης, ήτις εξέρχεται 
άκαταπαύστως έκ τής μητρικής καρδίας, θ’ άποβώσί ποτέ ή ζωή, τό 
κάλλος, τό μεγαλεΐον τών τέκνων' άλλά καί τά τέκνα, καρπός εύ- 
λογημένος τής άγάπης, γενομένης θυσίας, θ’ άποβώσί ποτέ καί αύτά 
ή δόξα, ή τιμ.ή καί ή εύλογία τού οίκου;

Ό χρυσούς αιών, ον οί μέν ποιηταί έφαντάσθησαν έν τφ παρελ- 
θόντι, έν τφ λίκνφ τής άνθοωπότητος, οί δέ φιλόσοφοι έζήτησαν έν 
τφ μέλλοντι, έν τή προόδφ τοΰ πολιτισμού, δ χρυσούς οΰτος αιών 
ύπάρχει έν τφ παρόντι, έκεΐ, ένθα τό τέκνον μειδιφ. Ή παιδική ήλι- 
κία εινε δ έπίγειος ημών παράδεισος. Άκαταπαύστως ρίπτομεν έκεΐ 
τό βλέμμα, ή διά νά θρηνήσωμεν τήν απώλειαν αύτοΰ, ή διά νά
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άντλήσωμεν δυνάμεις έκ τ%ς άναμνήσεως αύτοΰ. Τά παιδία εινε ή 
προσωποποίησις της άθωότητος κα'ι καθαρότητος τής καρδίας- διά 
τοΰτο και δ Σωτήρ τά παιδία προβάλλει ώς πρότυπον τοΰ αληθούς 
χριστιανού, λέγων «Έάν μη στραφήτε και γένησθε ώς τά παιδία, οΰ 
μη είσέλθητε ε’ις την βασιλείαν τών ουρανών» (Ματθ. ιη’, 3). Τά 
παιδία άγνοοΰσι τό καλόν κα'ι τό κακόν’ ούτε αγαθά είνε ούτε κακά- 
άλλά δύνανται νά γείνωσιν ή καλά ή κακά άναλόγως της έπιρροής 
τών περί αυτά. Δέν εινε λοιπόν άδιάφορον, άν καλώς ή κακώς διευ
θύνονται τά πρώτα αυτών βήματα. Ή παιδική ηλικία εινε τό μέλ
λον περικεκαλυμμένον- είνε τράπεζα κενή, έφ'ής άνεξιτήλως έγχα- 
ράσσουσιν οί γονείς, μάλιστα ή μήτηρ, τό καλόν ή τό κακόν. Ναί, ή 
μήτηρ- διότι κατά τήν μικράν ήλικίαν, καθ’ ήν πρό πάντων αί έν- 
τυπώσεις εινε ίσχυραί, τό παιδίον παραμένει τό πλεΐστον τοΰ χρόνου 
παρά τή μητρί. Αί άκατάπαυστοι άνάγκαι τοΰ τέκνου κατά τήν η
λικίαν ταύτην άπαιτοΰσι τήν διαρκή παρουσίαν, τήν προσοχήν κα'ι 
τήν μέριμναν τής μητρός. Ή μόλις καταληπτή διάλεκτος τοΰ παι
διού είνε προσιτή μόνον εις τήν μητέρα. Εινε τώ δντι έκτακτος ή 
δύναμις, ήν ή μήτηρ έξασκεΐ έπί τά τέκνα. Δι’ αύτών έπιδρώσιν αί 
μ.ητέρες έπί τό άπώτατον μέλλον. Τά καλά σπέρματα, άτινα αί μη
τέρες ρίπτουσιν εις τάς καρδίας τών τέκνων, αναπτύσσονται καί 
παράγουσι καρπούς ώραίους δι’ αναρίθμητων γενεών. Τήν άναντίρρη- 
τον ταύτην αλήθειαν ούδέποτε πρέπει νά λησμονώσιν αί μητέρες. 
"Οταν ή μήτηρ έχγ πάντοτε συνείδησιν τής ύψίστης αύτής δυνάμεως, 
ουδέποτε θά ζητήση σφαίραν ένεργε.ίας άλλην ή έκείνην, ήν- δ Θεός 
ώρισεν εις αυτήν έν τφ οϊκφ-·ούδέποτε θά έκλάβγ τήν οικογενειακήν 
έστίαν κέντρον ένεργείας πολύ περιωρισμένον, ώστε ν’ άναπτύξγ τούς 
θησαυρούς τής καρδίας καί του νοΰ αυτής. Ή μήτηρ έν τφ οϊκω 
είνε έστία φωτός καί θερμότητος, ήτις φωτίζει καί θερμαίνει τά 
τέκνα, ώς δ ήλιος διαχέει φώς καί θερμότητα είς τούς περί αυτόν 
πλανήτας. Ή μήτηρ έπενεργεΐ κατ’ έξοχήν έπί τής καρδίας- τό η
θικόν μέλλον τοΰ παιδός έξαρτάται έκ τής μητρός μάλιστα. ‘Η μή
τηρ είνε ό πολικός άστήρ, οστις καθοδηγεί τό τέκνον έν τή στάδιο- . 
δρομίρι αύτοΰ καί ούτινος ή καθοδηγούσα άκτίς ύπ’ ούδεμιάς θυέλ- 
λης έπισκοτίζεται. Αύτή ή μήτηρ πρέπει νά όδηγή τά τέκνα κατά 
τά πρώτα έτη τής ήλικίας αύτών καί έπ’ ούδενί λόγω νά έμπιστεύ- 
ηται αύτά είς πρόσωπα ξένα, ών τό ηθικόν φρόνημα είνε έλάχιστα 
άνεπτυγμένον καί άτινα είνε δλως ανάξια τοιαύτης εμπιστοσύνης. 
"Οϊάν ή μήτηρ κατέχγ πολυτίμους άδάμαντας, φροντίζει αύτή ή
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ιδία νά διαφυλάττγ αύτούς, ούδ’ έμπιστεύεται αύτούς εις χεΐρας ξέ- 
νας· άλλ’ είνε αρά γε τά τέκνα άδάμαντες μικροτέρας άξίας έκείνων, 
οΐτινες κοσμοΰσι τήν κόμην καί τούς βραχίονας, καί ή προσέγγισις 
χειρών ξένων είνε όλιγώτερον έπίφοβος είς τά τέκνα ή ε’ις τά κο
σμήματα ; .

Ύπάρχουσι δυστυχώς μητέρες, αΐτινες, θέλουσαι νά δικαιώσωσιν 
έαυτάς έπ'ι τή παραμελήσει τών ιερών αύτών καθηκόντων, ισχυρί
ζονται δτι δήθεν αί πρώται εντυπώσεις έξαλείφονται βραδύτερον διά 
τής έπιρροής τής κοινωνίας. Καί εινε μέν αληθές οτι ματαιοΰνται 
ένίοτε έν τή κοινωνίφ αί έλπίδες τής πρώτης ήλικίας δι’ ής τό κα
κόν παράδειγμα έξασκεΐ ολέθριας-έπιρροής έπϊ τό τέκνον, άλλ’ή 
πείρα διδάσκει δτι αί έκ τής μητρός πρώται έντυπώσεις τοσοΰτον 
βαθείας ρίπτουσι ρίζας έν τή καοδίιφ τοΰ παιδός, ώστε ούδεμία έπιρ- 
ροή δύναταί έπειτα νά έξαλείψ-/) αύτάς άλοσχερώς. ,

Τό παν έξαρτάται έκ τής πρώτης ανατροφής, καί δταν αυτή 
παραμεληθή, ούδέν έν τώ κόσμω δύναταί ν’άναπληρώση αύτήν. Τό 
παιδίον δέ έπλάσθη ύπό τοΰ δημιουργού δεκτικώτατον άγώγής 
παιδείας. ’Έχει πρώτον άπόλυτον εμπιστοσύνην είς τούς γονείς, ής 
άνευ ή αγωγή θά ήτο αδύνατος. Οί γονείς είνε οίονεί οί θεοί τοΰ 
παιδιού- οί λόγοι αύτών είνε δι’ αύτό χρησμοί, δόγμ,ατα αναμφισβή
τητα. ’Έπειτα τό παιδίον δέχεται ευχερέστατα καί διατηρεί τάς 
έντυπώσεις, αΐτινες διά τοΰτο κα'ι μένουσιν ανεξάλειπτοι.

Τίς δ’ ό σκοπός τής ανατροφής ; Τούτο εινε ανάγκη νά γνωρίζγ 
πρό πάντων ή μήτηρ- διότι, ώς έλέχθη, έξ αύτής πρό πάντων έξαρ
τάται ή ανατροφή τών τέκνων καί αυτή διά τοΰτο υπέχει τό μέγι- 
στον τής ευθύνης. Ή ανατροφή σκοπεί ν’ άναπτύξη τόν δλον άνθρω
πον, άπάσας αύτοΰ τάς δυνάμεις. Ή άνατροφή σκοπεί νά διαπλάση 
τήν καρδίαν καί νά έξευγενίσή τήν ψυχήν, ήτοι νά προαγάγη ηθικώς 
τόν άνθρωπον. Ό αληθής πολιτισμός δέν συνίσταται άπλώς είς τήν 
ύλικήν πρόοδον, άλλά κατ’ εξοχήν είς τόν έξευγενισμόν τών ήθώ.ν. 
Δύναταί κοινωνία τις νά περιλαμβάντ) έν έαυτή πάν τό άποτελορν 
τήν θαυμ,ασίαν ύλικήν άνάπτυξιν τών καθ’ ήμάς χρόνων, άν τά ήθη 
αύτής εινε διεστραμμένα, δέν δύνάται νά όνομασθή άληθώς πεπολι- 
τισμένη κοινωνία. Τό κριτήριον τής κοινωνικής τελειοποιήσεως, τό 
βαρόμετρον τοΰ αληθούς πολιτισμού είτε ή ηθική πρόοδος. Τήν ηθι
κήν ταύτην πρόοδον έπιδιώκει ή άνατροφή. Βεβαίως τό τέλειον έν 
τή ηθική εινε άνέφικτον έν άνθρώποις· ή ηθική δμως τελειοποίησις ’ 
δέν είνε χίμαιρα. Πάς άνθρωπος φέρει έν έάυτφ τήν εικόνα τοΰ τε-

•
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λείου, πρός δ σπεύδει. Τοΰτο καταδεικνύει ή έν ήμϊν τελούμενη διη
νεκής πάλη μεταξύ καλού και κακοΰ. Τοΰτο μαρτυροΰσιν οί έλεγχοι 
τ^ς συνειδήσεως και ή συναίσθησις ότι ήδυνάμ.εθα νά εϊμ.εθα κρείσ- 
σονες ήμών αυτών.

Την τάσιν ταύτην πρός την ηθικήν πρόοδον καϊ τελειοποίησιν^την 
καθευδουσαν έν τή ψυχή τοΰ παιδιού πρέπει νά έξεγείρη ή ανατροφή. 
Πρός τοΰτο δέ ή ανατροφή πρέπει ν’ άπομακρύνη ένωρ'ις πάσαν έπι- 
βλαβή έπιρροήν. Άλλα ποσάκις, ώς μή ώφελεν, ή έπιβλαβής αύτη 
έπιρροή προέρχεται έξ αυτών τών γονέων- διότι άγνοοΰσι πολλάκις 
τι θελουσιν οί γονείς- διότι δρμ,ώνται έκ τών έντυπώσεων τής στιγ
μής ή τών έκτος- διότι ούδέν έχουσιν έν εαυτοΐς μόνιμον καί βέ
βαιον. Κανονίζουσι τήν ανατροφήν τών τέκνων αύτών κατά τάς έσω- 
τερικάς διαθέσεις ή καθ’ & άπλώς βλέπουσιν ή άκούουσιν. Έκ τοι- 
αύτης άβεβαίας καϊ ασταθούς ανατροφής θά προέλθωσι κατ’ άνάγκην 
τέκνα ασταθή, ιδιότροπα κα'ι χαρακτήρος αβέβαιου.

Την πρόοδον λοιπόν τήν ηθικήν όφείλουσι νά έπιδιώκωσι διά τής 
ανατροφής αί μητέρες, αΐτινες είνε πρός τοΰτο άρμοδιώτεραι τοΰ άν- 
δρός- διότι διά τής έμφύτου αύταΐς τρυφερότητας, ευαισθησίας και 
αγάπης έξασκοΰσι πολλώ μείζονα ή οί πατέρες έπιρροήν. έπί. τά τέ
κνα. Την σωτήριον δέ ταύτην έπιρροήν έπ'ι τά τέκνα έξασκοΰσιν αί 
μ.ητερες κυρίως διά τοΰ καλού παραδείγματος. Ή ανατροφή άνευ 
τοΰ παραδείγματος είνε πάντγ ανίσχυρος κα'ι ανωφελής. Καί αί 
προτροπαι και αί νουθεσίαι καϊ αί ποιναϊ καί αί άμοιβαί, τά πάντα 
ναυαγοΰσι πρό τής παντοδυνάμου επιρροής τής μιμήσεως. Αί άρεταΐ 
καί δυστυχώς καϊ αΐ κακίαι μεταδίδονται ώς οί εξωτερικοί τρόποι. 
Η διά τοΰ παραδείγματος ανατροφή είνε ή μόνη δυναμένη νά έπι- 
δράση. Τό παράδειγμα εινε δύναμις, ε’ις ήν τό τέκνον δέν δύναται ν’ 
αντιστνί καϊ είς ήν άνεπαισθήτως έξαναγκάζεται νά ύποκύψη. Τό 
ζών τής μητρός παράδειγμα ώς ακοίμητος τις φρουρός έπαγρυπνεΐ 
έπ'ι τών καρδιών τών τέκνων, ΐνα μή έ'λθγ δ έχθρός καϊ σπείρη είς 
αυτάς ζιζάνια. 'Η σεμνή τής μητρός είκών ζωογονεί πάντα τά καλά 
παραδείγματα, άτινα παραμένουσιν ανεξάλειπτα έν ταϊς ψυχαΐς τών 
τέκνων και παρακολουθοΰσιν αυτά ώς άριστος φίλος πανταχοΰ καϊ 
πάντοτε. Πόσον δ’ όλεθρίως έπιδρ^ έπϊ- τά τέκνα τό κακόν παρά
δειγμα τής μητρός ! Όποιον δηλητήοιον έγχέεται είς τάς ψυχάς τών 
τέκνων, όταν έν τή όξυδερκεία αύτών άνακαλύπτωσιν άντίφασιν με
ταξύ τών λόγων καϊ τών πράξεων τής μητρός ή τοΰ πατρός ! 'Όταν 
οί γονείς συνιστώσιν είς τά τέκνα αύτών τήν αγάπην καϊ τήν δμό— 

νοιαν, αύτοί δέ έρίζωσι καϊ διχογνωμώσι πρός άλλήλους- όταν οί 
γονείς συνιστώσιν είς τά τέκνα αύτών σέβας πρός την άλήθειαν και 
τό δίκαιον, αγάπην δέ πρός τήν έργασίαν καϊ τό καθήκον, αύτο’ι δέ 
διαστρέφωσι τήν αλήθειαν, καταπατώσι τό δίκαιον, άποστρέφωνται 
τήν έργασίαν καϊ παραβαίνωσι τό καθήκον- όταν οί γονείς συνιστώ- 
σιν είς τά τέκνα αύτών νά φεύγωσι μέν τήν ματαιότητα, τήν φιλα- 
ρέσκειαν, τάς ματαίας έπιδείξεις, καϊ πάν κακόν κα'ι αγενές, νά είνε 
δέ έγκρατή καί σώφρονα κα'ι νά άγαπώσι πάν καλόν καϊ ευγενές, αυ
τοί δέ πράττωσι παν τουναντίον, ή τοιαύτη ανατροφή ου μόνον ανω
φελής εινε, άλλά καϊ όλεθρία. Διά τοΰ καλού λοιπόν παραδείγματος 
μάλλον ή διά τόΰ λόγου όφείλουσιν αί μητέρες νά δδηγώσι τά τέκνα 
αύτών είς πάν ό,τι δύναται. ν’ άνυψώση καϊ έξευγενίσγ τά τέκνα καί 
άναδείξγ αυτά άξια τής έν αύτοΐς ανθρώπινης αξίας.

Βάσιν τής ανατροφής πρέπει νά θεωρώσιν αΐ μητέρες τήν ύπα- 
κοήν. 'Η ύπακοή τών τέκνων δέν είνε μία τών αρετών, άλλ’ ή μονή 
αρετή, έξ ής άπορρέουσιν αί λοιπαϊ πάσαι- διότι ή θέλησις τών τέ
κνων είνε είσέτι ασθενής καϊ ή κρίσις αβέβαια, ώστε μ,έγιστον εις 
αύτά ευεργέτημα πρέπει νά θεωρηθώ, ότι ύπεράνω αυτών ύπάρχει 
άμετάκλητίς ηθική θέλησις, πρός τήν όποιαν ρυθμίζουσι την ίδιαν 
αύτών θέλησιν- όσω δέ βεβαιοτέρα ή θέλησις αυτή, τόσφ ευκολώτε- 
ρον καί προθυμότερον ύπακούουσιν είς αύτήν τά τέκνα. Κατορθοΰσι 
δέ τούτο αί μητέρες, άναπτύσσουσαι ΐσχυράν καί άδιάοειστον θέλη- 
σιν, άποφεύγουσαι δέ τήν ασθένειαν τού χαρακτήρος, ήτις ένεκα κα
κώς νοουμένης άγάπης αναφαίνεται ούχ'ι σπανίως εις τάς μ.ητέρας 
έπ'ι άνυπόλογίστω βλάβη τών τέκνων. Δέν πρέπει νά μεταχειρίζων- 
ται τά τέκνα ώς δούλους, άλλ’ ώς όντα έλεύθερα- άλλά καϊ δέν πρέ
πει νά λησμονώσιν ότι διά τής ύπακοής όδηγούσιν αυτά άσφαλώς 
είς τήν ηθικήν έλευθερίαν καϊ άναδεικνύουσιν ικανά ν’ άγαπήσωσι το 
καλόν καϊ ν’ άποστραφώσι τό κακόν. Αί μητέρες δέν πρέπει ν’ άρ- 
νώνται τά πάντα είς τά τέκνα, διότι έξαγριούσιν αυτά- άλλ ουδέ 
πρέπει νά ένδίδωσιν είς πάσαν αύτών άξίωσιν, διότι καθιστώσιν αυτά 
ιδιότροπα καϊ δυστυχή. Αΐ μητέρες διατάττουσαι τι πρεπει να έπι- 
μένωσιν, άλλ’ ούχ'ι όργιζόμεναι ή έκφοβίζούσαι τά τέκνα- διότι ή 
ύπακοή ή προερχομ.ένη έκ φόβου είνε παροδική, ή δέ προερχομένη έκ 
τής έπιμονής έν τη διαταγή είνε διαρκής. Τό κακόν προλαμβάνει ουχι 
τό μέγεθος τής ποινής, άλλ’ ή σταθερότης περί τήν έκτέλεσιν αύτής. 
Ή αύστηρότης δεικνύει άληθή αγάπην καϊ άγαθότητα, ή δέ έπιεί- 
κεια διεστράμμένην άγάπην καϊ σκληρότητα. Αί μητέρες πρέπει νά 
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προλαμβάνωσι τό όΤιβθριον κακόν τής ζηλοτυπίας, άποφεύγουσαι τάς 
διακρίσεις μεταξύ των τέκνων’ νά εΐνε δίκαιαι έν ταϊς ποιναΐς*  νά 
έπιτρέπωσι διασκεδάσεις και τέρψεις συμφώνους πρός την παιδικήν 
αφέλειαν καί τόν χαρακτήρα, ν’ άπαγορεύωσι δέ διασκεδάσεις και 
τέρψεις, αΐτινες δύνανται νά διαστρέψωσι την φαντασίαν, νά δηλη- 
τηριάσωσι την καρδίαν και νά χαλαρώσωσιν έν ταϊς ψυχαϊς τών τέ
κνων πάσαν προθυμίαν καί έπιμονήν εις δ,τι υψηλόν και γενναϊον.

Την ανατροφήν δέν πρέπει νά ρυθρκίζωσιν αί μητέρες πρός τό επι
κρατούν πνεύμα τής εποχής. Τό νυν επικρατούν πνεύμα εινε, εΐπερ 
ποτέ, έστραμμένον άποκλειστικώς πρός την ΰλην. Ή δίψα τοΰ χρυ
σού επικρατεί έν πάσαις ταϊς κοινωνικαΐς τάξεσι. Τοσοΰτον δ’ έκυ- 
ρίευσε την άνθρωπίνην καρδίαν "ί) ιδιοτέλεια καί ό έγωϊσμός, ώστε 
κινδυνεύει νά μαρανθή δλοσχερώς πάσα ύψηλοτέρα κα'ι εύγενεστέρα 
τάσις, νά έπελθγ δέ πλήρης κοινωνική άναστάτωσις καί ανατροπή. 
Τήν αποκλειστικήν ταύτην κα'ι όλεθρίαν πρός τήν ύλην τάσιν καθή
κον έχουσιν ίερόν νά καταπνίξωσιν ένωρίς αί μητέρες έν ταϊς ψυ
χαϊς τών τέκνων αύτών καί νά διεγείρωσιν έν αΰταϊς τό αίσθημα κό
σμου πνευματικωτέρου, ζωής παοατεινομένης καί πέραν τού τάφου. 
Αί ειλικρινείς καί ύγιεϊς θρησκευτικαΐ πεποιθήσεις δύνανται μόναι νά 
προλάβωσι τήν λατρείαν τής ύλης, νά συντελέσωσιν εις τήν νίκην 
τών- παθών, νά ένισχύσωσι τόν άνθρωπον έν ταϊς περιπετείαις τής 
τύχης κα'ι ν’ άναδείξωσιν αΰτόν ύπέρτερον τοΰ κακοΰ. «Ό Θεός, εί- ■ 
πεν δ Janet, ό Θεός εΐνε ή άρχή τού καθήκοντος καί τής ηθικής» 
(ένθ. άνωτ. σ. 309). Άνάγκη άρα ή ανατροφή νά φέργ θρησκευτικόν 
χαρακτήρα. Δέν είνε δυνατόν νά έπιτύχη τού σκοπού αύτής ή ανα
τροφή ή μή φερουσα τήν σφραγίδα τού θείου. Τί είνε ή αρετή ή μή 
βασιζομένη έπί τού θεμελίου τής θρησκείας ; Βεβαίως οΰδ’ έπ’ έλά- 
χιστον νοοΰμεν νά ύποβιβάσωμεν τήν αξίαν τής επιστήμης, τού καλτ 
λίστου τούτου τών θείων δώρων- άποστρέφόμεν μετ’ άγανακτήσεως 
τό πρόσωπον άπό τών άλλοκότων έκείνων καί όπίσθοδρομικών ιδεών, 
καθ’ άς τά ήθη μόνον έπί τών έρειπίων τών γραμμάτων δύνανται 
νά οΐκοδομηθώσι, καθ’ άς αί έπιστήμαι πρέπει νά μεταβληθώσιν εις 
κατηχήσεις, καθ’ άς ή έπιστημονική έλευθεαία πρέπει νά περιορίζηται 
έντός τών στενών ορίων τούτων ή έκείνων τών θρησκευτικών ιδεών. 
Άλλ’ οΰδείς ό άρνούμενος, δτι ή άρετή πρέπει νά προηγήται τής 
ματαίας τών γραμμάτων δόξης, δτι ή έπ.ισ.τή μηπρέπει νά εινε ή δάς 
καί. οΰχί ή, μάστιξ τής άρετής, οτι μετά τού νού πρέπει νά διδάσκη- 
ται καί διαπλάσσηται καί ή καρδία τών παίδων καί δτι τό μόνον 

άσφελές μέσον τής διδαχής ταύτης καί διαπλάσεως εΐνε ή θρησκεία. 
Ή θρησκεία εινε ή φυσική βάσις πάσης όρθώς νοούμενης ανατροφής. 
’Άνευ τής πνοής τού θείου τό πάν μαραίνεται καί φθίνει- άνευ τής 
πνοής τού θείου οικογένεια, κοινωνία καί άΛατροφή έκπνέουσι καί 
άπόλλυνται. Ή ηθική είνε αχώριστος άπό τής θρησκείας. Ή ηθική 
είνε μέν καθ’ έάυτήν ισχυρά, άλλ’ άνευ τού κύρους καί τής δυνάμεως 
τής θρησκείας δυσχερέστατα έπιβάλλει είς τόν άνθρωπον τόν ζυγόν 
τών καθηκόντώ'ν. Ή ηθική, οί νόμοι καί αί διατάξεις άδυνατοΰσι νά 
περιστείλωσι τήν άκατάσχετον άνθρωπίνην φύσιν, όταν ό θρησκευ
τικός χαλινός συντριβή,. Ή ηθική δύναται νά ύποδείξη τήν όδόν, 
άλλά δέν δύναται νά όδηγήσή είς τό τέρμα. Ή θρησκεία διεισδύει 
ε’ις τήν καρδίαν, διαπερά αΰτήν . διά τής ιδέας τού θείου καί καθιστά: 
αύτήν ικανήν είς θυσίας ύπέρ τής άρετής διά τού φόβου καί τών έλ- 
πίδων τοΰ μέλλοντος. Ή θρησκεία έ'παγρυπνεϊ εκεί, ένθα ή άνθρω
πίνη διάνοια άναγκάζετάι νά καθεύδή. Ή θρησκεία είνε ή άείφωτος 
δάς ή φωτίζουσα τούς μάλλον κεκρυμμένόυς καί ένδομύχ'ους τόπους 
καί προλαμβάνουσα πληθΰν καταχρήσεων επικινδύνων καί φθορο
ποιών. Ή θρησκεία λαλεϊ γλώσσαν εΰληπτον τοϊς πάσι, καταστέλ
λει τάς όρμάς, μετριάζει τά πάθη, διορθοϊ τάς ελλείψεις άμα γεν- 
νωμένας καί παράγει τά εΰγενέστατα καί γενναιότατα τών αισθη
μάτων. Ή θρησκεία εινε ή άσφαλής καί βεβαία άγκυρα κατά τών 
τρικυμιών τού βίου, εινε δ βράχος δ άσύντριπτος έν τώ μέσφ τών 
κυμάτων τοΰ έπιγείου .ωκεανού. "Οταν ή θρησκεία κάτισχύση έν τή 
άνθρωπίνη κάρδίγ, δυσκόλως παραδίδεται ό άνθρωπος είς τήν διάκρι- 
σιν τών παθών. Κινδυνεύει πολλάκις νά καταπνιγη ή θρησκεία ύπό 
τών άκ’ανθών τού βίου, δέν εκπνέει δμως έντελώς, ζη έν τω βάθει 
τής ανθρώπινης καρδιάς καί έκπεμπει φωνάς, αΐτινες συνταράττουΟι 
τόν ένοχον κάί οΰχί σπανίως έπανάγουσιν αΰτόν είς τήν άρετήν. Αί 
πρώται θρησκευτικαΐ έντυπώσεις είνε τοσδύτον ανεξίτηλοι, ώστε καί 
αν πολλάκις άμαυρωθώσι κατά τά ετη τής νεότητας, ή άνάμ,νησις 
όμως αΰτών προκύπτει καί πάλιν ζωηρά έκ τού βάθους τής άνθρω- 
πίνης καρδίας κατά τήν ώριμον ήλικίαν. Αί ίεραί άλήθειαι έγχαρα- 
χθεϊσαί ένωρίς είς τήν ψυχήν οΰδέποτε πλέον άπαλείφονται δλοσχε- 
ρώς, μετά πολλάς δ’ άποπλανήσεις δύνανται καϊ πάλιν νά έξυπνι- 
σθώσιν ευκόλως καί έξεγερθώσιν. Ό σπόρος τής εΰσεβείας σπαρείς 
έγκαίρως είς τήν καρδίαν έ'ρριψε βάθείας είς αΰτήν ρίζας, αΐτινες δέν 
δύνανται ν' άποσπαθώσι τελείως. Οί άνεμοι τών παθών, σφοδροί 
πνεύσάντες, 'διέσεισαν "τό·>δένδρον, κάτέρριψαν τους-’-καρπούς--καί 
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συνέτριψαν τούς κλάδους- άλλ’ δ κορμός απογυμνωθείς ΐσταται στε
ρεός έπί τών ριζών αύτοΰ καί νέας προσλαμβάνων θρεπτικάς ουσίας 
άναδίδει κλάδους νέους καί παράγει καρπούς άφθονους. Τότε άρα 
δύναταί τις άμέριμνος <νά παραδώση τά τέκνα αύτοΰ είς τό ρεΰμα 
τίς έποχίς, όταν κατάρτιση αυτά διά τών λαμπρών έφοδίων τίς 
θρησκευτικής, άνατροφής. Τότε μόνον οΐ παϊδες, κλυδωνιζόμενοι έν 
νφ ώκεανω τών έπικινδύνων τοΰ βίου καταιγίδων, δύνανται καί πά
λιν νά έπανέρχωνται είς τόν εύδιον τίς γαλήνης λιμένα, πλέοντες 
έν τή σωστική κιβωτφ τών άνεξιτήλων θρησκευτικών πεποιθήσεων. 
Είνε δ*  άρά γε άνάγκη νά είπωμεν, οτι ή μόνη κατάλληλος θρησκευ
τική άνατροφή είνε ή χριστιανική, άφοΰ άναντίρρητον εινε δτι έν τώ 
εύαγγελίω άπεκαλύφθησαν έν τελεία μορφή αΐ θρησκευτικαί άλήθειαι;

Άν δέ ή ηθική άνατροφή εινε κατά τό πλεΐστον έργον της μητρός, 
ή θρησκευτική άνατροφή είνε σχεδόν άποκλειστικώς άφιερωμένη είς 
αύτήν. Ό Janet λέγων οτι αί θρησκευτικαί άλήθειαι. πρέπει νά δι- 
δαχθώσιν έν τφ οίκω, διότι ή ελλειψις αύτών εινε μετά ταΰτα δυσα
ναπλήρωτος, προσθέτει δτι έν τή θρησκείφ ύπάρχουσι δύο τινά, ών 
τό μέν λαλεΐ πρό πάντων είς τόν νουν, τό δέ είς τήν καρδίαν. Ή 
υπαρξις τοΰ Θεοΰ, ή αίωνιότης, τό άπειρον καί ή σοφία αύτοΰ, τό 
μεγαλεΐον της δημιουργίας, ή δικαιοσύνη τοΰ Θεοΰ, ταΰτα άναφέ- 
ρονται μάλλον είς τόν νοΰν. Ή άγαθότης τοΰ Θεοΰ, ή πρός τά δη
μιουργήματα άγάπη αύτοΰ, ή καλλονή τοΰ σύμπαντος, ή πρόνοια 
καί ή ευσπλαγχνία τοΰ Θεοΰ, ή στενοτέρα .συγγένεια τίς άνθρωπί- 
νης ψυχής πρός τό θειον, ταΰτα θίγουσι μάλλον τήν καρδίαν. Ή 
άληθής εύσέβεια είνε μίγμα σεβασμοΰ καί άγάπης. Ό πατήρ διδά
σκει τόν παΐδα τί ύπάρχει αύστηρώς λογικόν έν τή ιδέα τοΰ Θεοΰ, ή 
δέ μήτηρ τί ή ίδέα αύτη έχει παρήγορον καί γλυκύ είς τήν ψυχήν ό 
πατήρ έμπνέει τήν ύπακοήν καί τό σέβας, ή μήτηρ τήν πεποίθησιν 
καί τήν έλπίδα- ό πατήρ διδάσκει τόν παΐδα τά περί Θεοΰ, ή μήτηο 
διδάσκει αύτόν νά προσεύχηται (ενθ. άνωτ. σ. 1 35). «Μόναι αί μη
τέρες, λέγει ό άκαδημα'ίκός LegOUVe έν τφ ώραίφ αύτοΰ έργφ, 
Histoire morale des femmes, σ. 280, μόναι αί μητέρες δύνανται 
νά έμπνεύσωσιν είς τά τέκνα αύτών τήν πρός τόν Θεόν άγάπην. Μό
ναι αί μητέρες κατέχουσι τό μυστήριον τής,πίστεως. Τίς έπέστρεψε 
τόν Αύγουστΐνον ; ή μήτηρ αύτοΰ. Τίς έπαιδαγώγησε τόν θειον Χρυ
σόστομον ; ή μήτηρ αύτοΰ. Τίς έσωσε τόν μέγαν Βασίλειον ; ή μή
τηρ αύτοΰ. Τίς άνέθρεψε τόν θειον Γρηγόριον ; ή μήτηρ αύτου. Τίς 
ήγίασε τδν ίερόν Λουδοβίκον ; ή μήτηρ αύτοΰ. Φέρουσαι έν ταΐς 
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καρδίαις αύτών τό ίερόν πΰρ της πίστεως αί μητέρες αύται περιε- 
στοίχουν άκαταπαύστως τό λίκνον ή τήν κλίνην τών τέκνων αύτών 
καί ένέχεον είς τά ημίκλειστα αύτών στόματα τό καθαρόν γάλα τοΰ 
εύαγγελίου. Αί μητέρες αύται άνέδειξαν τούς άτρομήτους τών πρώ
των αιώνων μάρτυρας. Αί μητέρες αύται παρήγαγον δ,τι ίερώτερον 
καί έξοχώτερον παρήγαγεν ό χριστιανικός, κόσμος» .

Άσθενώς καί συντόμως έσκιαγράφησα πρό ύμών, φιλόμουσος όμή- 
γυρις, τά καθήκοντα τών μητέρων- άλλά καί διά της άσθενοΰς καί 
συντόμου ταύτης σκιαγραφίας κατεδείχθη, νομίζω, τό μέγεθος τών 
μητρικών καθηκόντων καί ή έκτακτος δύναμις, ήν αί μητέρες έξα- 
σκοΰσιν έπί τόν οίκον καί δι’ αύτών έπί τήν κοινωνίαν άπασαν. Τό 
μυστήριον της προόδου καί εύημερίας καί τών άτόμων καί τών κοι
νωνιών εινε έναποτεθειμένον κατ’ έξοχήν είς τάς χεΐρας τών μητέρων. 
’Άν άναπαραστήσωμεν πρό τών νοερών οφθαλμών πάντας τούς δια
κεκριμένους άνδρας πάσης έποχής μέχρι τοΰ πρό μικροΰ έκπνεύσαντος 
πανισχύρου μονάρχου καί έξετάσωμεν τον ιδιωτικόν αύτών βίον είνε 
άδύνατον νά μή άνακαλύψωμεν τά ίχνη τίς μητρικής επιρροής. Έν 
τω μνημονευθέντι έργφ τοΰ LegOUVe άναγινώσκομεν τάδε- «Έλέχθη 
δτι οί έπιφανεΐς άνδρες άνετράφησαν ύπό τών μητέρων αύτών, καί τά 
ονόματα τοΰ Σχίλλερ, Λαμαρτίνου καί Άνδρέου Σχενιέ φέρονται ώς 
παραδείγματα έξοχα. Νοοΰμεν άρά γε δτι αί μητέρες έχρησίμευσαν 
είς αύτούς ώς διδάσκαλοι της ιστορίας, τών γλωσσών ή τίς ποιή- 
σεως ; Ούχί- άλλ’ ένεφύτευσαν είς αύτούς τήν ψυχήν έκείνην τίς 
γυναικός, ής άνευ δέν ύπάρχει άληθώς μέγας άνήρ. ’Αρκούντως πε- 
παιδευμέναι καί ίσχυράς θελήσεως, ώστε νά ποδηγετήσωσι τά τέκνα 
αύτών είς τάς πρώτας αύτών σπουδάς καί νά παρακολουθήσωσιό 
αύτά, άνέμιξαν μετά τής παιδείας αύτών τό μητρικόν γάλα, δπερ 
ούδέν δύναταί ν’ άναπληρώσ-/)» (αύτ. σ. 279).

Τήν κοινωνίαν ήμών μαστίζουσι δυστυχώς πολλά κακά- κακόζη
λος δ’ άπομίμησις παντός δ,τι άμαυροϊ καί έπισκιάζει τήν φωτεινή^ 
εικόνα τοΰ νεωτέρου πολιτισμού διαστρέφει καί μεταβάλλει όσημέραΐ 
πάν δ,τι ώς ίερόν κειμήλιον, ώς ιερά παρακαταθήκη διεφυλάχθη έν 
χρόνοις σκληροϊς τοΰ ήμετέρου έθνους. Άλλ’ ίν άγαθόν, εύτυχώς έκ 
τών πολυτιμοτέρων, τό οικογενειακόν φρόνημα δέν δίεστράφη είσέτι 
παρ’ ήμΐν. Πλήν εξαιρέσεων ή οικογενειακή έστία διετηρήθη μέχρι 
τοΰδε παρ’ ήμΐν άμίαντος καί άδιάφθορος. Είθε τό οικογενειακόν 
τοΰτο φρόνημα νά διατηρήται πάντοτε άκμαϊον πάρ’ ήμΐν ! Είθε ή 
οικογενειακή έστία νά παραμένν) έσαεί ίερά καί άγια ! Είθε αί μητέ-

ΤόμΟς ΙΑ’» 8. — ΆβρίλΐΜ 1888. 88
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ρες ήμών νά διατηρώσι πάντοτε έν ταΐς καρδίαις αύτών άσβεστον το 
ίέρόν πυρ τής μητρικής άγάπης, ώστε νά έφαρμοσθώσι καί παρ’ ήμϊν 
οί λόγοι μεγάλου άνδρός, είπόντος' «Δότε μοι καλάς μητέρας,. και 
άνεκαίνισα την κοινωνίαν» !

’Ιγνάτιος Μοβχάκης.Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΤΗ. ΓΕΩΡΓΙΑ.*
Γ'

Άνάητυξις τή? διδασκαλία? τή? γεωργία? «αρά τοϊ? 
πεπολιτιαμένοι? λαοί?.

"Οπως τηρήσγ ή γεωργία την άομόζουσαν αυτής θέσιν μετα-ξύ τών 
βιομηχανιών καί φθάση είς το ύψος τοΰ ύψηλοΰ αΰτης προορισμού 
άνάγκη, ΐνα άκολουθήσγ τούς νόμους της προόδου φωτίζουσα την διά 
παραδόσεως γιγνομένην πρακτικήν διδασκαλίαν διά τών φώτων της 
επιστήμης, τής άληθοΰς έπιστήμης, ήτις γεννάται έκ τών παρατη
ρήσεων καί τής πείρας, άναπτύσσεται δέ διά τών καθ’ έκάστην ερευ
νών καί ανακαλύψεων πάσης χώρας. Άνάγκη όπως άνοίγτ) νέους ορί
ζοντας είς τήν άνθοωπίνην δραστηριότητα, είσ άγουσα είς τήν καλ
λιέργειαν τής γής διά τής έπαγγελματικής διδασκαλίας τήν χρήσιν 
τών δυνάμεων τής διανοίας, ήτις τυγχάνει πολλφ φυσικωτέρα καί 
παοαγωγικωτέρα, πολλώ δέ συντελεστικωτέρα είς τήν επιδίωξιν τών 
καλώς εννοούμενων υλικών καί ηθικών συμφερόντων τών ατόμων, τοΰ 
έθγους, τής κοινωνίας. Έάν ρίψγ τις βραχύ μόνον βλέμμα έπί τών 
πεπολιτισμένων τής σήμερον χωρών, έπί εκείνων έννοώ, έν αίς ή γε
ωργία καί έν ταΰτφ ή βιομηχανία καί τό έμπόριον άνθοΰσι, θέλει ευ
κόλως άναγνωρίσγ ότι αί χώραι αΰται διετηρήθησαν διά μέσου τών 
αιώνων είς κατάστασιν τοιαύτην, ώστε νά άψηφώσι πάσαν κοινωνι
κήν άναστάτωσιν. Πρό πολλοΰ δέ ήδη αί κυβερνήσεις τείνουσι τήν 
προσοχήν αύτών, όσον έ'νεστι συντονώτερον καί λυσιτελέστερον, ε’ις 
τούς αγροτικούς λαούς, ένθαρρύνουσαι καί διευκολύνουσαι τό ύψίστης 
αξίας έ'ργον αύτών διά μεγάλων δημοσίων έργων, οδών, αρδεύσεων, 
άποξηοάνσέων κλ., αύξάνουσαι δέ τήν παραγωγικήν αύτών δύναμιν 
διά τής διδασκαλίας τής γεωργίας, ής ή άναγκαιότης άνεγνωρίσθη

Συνέχεια· ΐ'δε σελ. 334.
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ηδη πανταχοΰ. «Καί γάρ σχεδόν τι οί κακώς τήν χώραν έργαζόμε- 
»νοι, λεγει ό Σωκράτης, ούτε τούς φρουρούς τρέφουσιν ούτε τούς 
«δασμούς δυνανται άπούιδόναι. "Οπου δ’ αν σατράπης καθίσταται, 
»ουτος αμφοτερων τούτων επιμελείται» (Ξενοφ. Οίκον.y Κεφ. IV).

Η εθνική τής Γαλλίας σύνοδος μετά τήν έξόντωσιν τής μοναρχι
κής δυναστείας, διοργανίζουσα έν έτει 1791 τήν δημοτικήν Εκπαίδευ- 
σιν,κατέταξεν έν τφ προγράμματι αύτής τήν διδασκαλίαν, τής γεωρ
γίας μεταξύ πασών τών άλλων ύψηλών έπιστημών, ήτοι τής ιατρι
κής, τσΰ δικαίου, τής φιλοσοφίας κλ. Τά ευτυχή αποτελέσματα τής 
διοργανισεως ταυτης λίαν ταχέως διέλαμψαν καί έναντίον πάντων 
τών εμποδίων, άπερ παρενέβαλλεν ή τότε πολιτική κατάστασις, ή 
Γαλλία έξεπληξε τόν κόσμον διά τής άναδείξεως άνδρών επιφανών 
έν παντί έπαγγέλματι. Τά πολιτικά αξιώματα, τό έθνικόν βήμα, ή 
ιατρική, ή στρατιωτική τέχνη, ή ναυτική, τά δημόσια έργα, ή βιο
μηχανία και το έμποριον καί πάντα έν γένει τά στάδια έσχον τούς 
επιφανείς αυτών άνύρας, οΐτινες έδωσαν είς πάσας τάς γνώσεις τοΰ 
ανθρωπίνου πνεύματος μίαν ώθησιν ολως άγνωστον μέχρι τής Εποχής 
εκείνης. Η γεωργία όμως παρά τάς εύχάς τής ’Εθνικής συνελεύσεως 
πολύ απείχε τοΰ νά συμμετέχγ τής γενικής ταύτης προόδου. Τά συμ
φέροντα όμως αυτής τοσοΰτον σπουδαία δέν έλειψαν νά έλκύωσι 
κατα πάσαν έπόχην την προσοχήν τών άνδρών, οΐτινες ήσχολοΰντ,ο 
περί του τρόπου του ν’ αύξήσωσι τήν παραγωγικήν δύναμιν τής χώ
ρας καί νά έξασφαλίσωσι τά συντηρητικά αύτής μέσα. Πρό πολλοΰ 
δε ηδη τα υψηλότερα πνεύματα διέκριναν σαφώς τό έπικρατοΰν τοΰτο 
εν τγ διδασκαλία χάσμα, δπερ ζωηρώς παρέστησαν τοΐς συγχρόνοις 
αυτοϊς. Πρό πολλοΰ ήδη ό Labruyere έζωγράφισε διά τών ζωηροτέ- 
ρων χρωμάτων τήν εικόνα τής άθλιότητος τοΰ χωρικοΰ. Ό Bernard 
και άλλοι, έν οίς καί δ πατήρ τής Γαλλικής γεωργίας Olivier de 
Serres, είχον γράψγ ότι άλλη έν τφ κόσμφ τέχνη δέν λαμβάνει χρείαν 
τής συνδρομής τοσούτων επιστημονικών κλάδων, δσον ή γεωργία. Ό 
δέ αθάνατος Lavoisier, δστις έθεώρει τήν Ενέργειαν τής κοπριάς έπί 
τοΰ εδάφους ανάλογον πρός τήν Ενέργειαν τεχνικοΰ τίνος νιτροποιείου, 
ε'γραψε βραύυτερον περί τής ώφελείας μιάς Επιστημονικής διδασκα
λίας έν τή γεωργία, Ό δημιουργός ούτος τοΰ συστήματος τής νεω- 
τέρας χημείας Επειράθη μάλιστα νά έπικυρώσγ διά πειραμάτων τήν 
ιδέαν αύτοΰ ταύτην, εΐσάγων έν τινι τών έξοχικών αύτοΰ έπαύλεων 
νέας μεθόδους καλλιέργειας, έξαγομένας έκ τών Επιστημονικών αύ
τοΰ Ερευνών' έδιπλασίασε δέ ουτω τά εισοδήματα αύτοΰ. Ό ισχυρός 
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ούτος νους, έφαρμόζων την πλάστιγγα της ακρίβειας εις πάντα τά 
φαινόμενα της παραγωγής,ήτοίμαζε διά τών ανακαλύψεων αύτοΰ την 
μεγάλην γεωργικήν κίνησιν, ήτις έμελλε νά λάβγ χώραν ήμισυ αιώνα 
βραδύτερον. Έκ τών ιδεών τούτων έμπνεόμ.ενοι καί έπιθυμούντες νά 
συμπληρώσωσι τό άρξάμενον ήδη έργον οί Talleyrand, abbe Ro
sier, .Sylvestre, Cels, Tessier κλπ., μεγάλας κατέβαλον προσπά
θειας, δπως διοργανίσωσι τήν διδασκαλίαν τής γεωργίας. 'Η συστη
ματική δμως καί αληθής ταύτης σύστασις δέν κατωρθώθη πρό τοΰ 
1819. Ό έπιφανής αγρονόμος Mathieu de Dombasle,εναντίον παν
τός είδους δυσχερείας άνέλαβε τό μέγα εργον τής ίδρύσεως γεωργι
κής Σχολής έν Roville, έν έπαύλει τινί πλησίον τής πόλεως Nancy. 
Οί τής Σχολής ταύτης άποφοιτώντες μαθηταί, τά περιοδικά αύτής 
συγγράμματα, τά τελειότερα ταύτης γεωργικά έργαλεϊα έξήσκησαν 
έπί τής Γαλλικής Γεωργίας σπουδάιοτάτην έπιρροήν κατά τήν βρα- 
χεϊαν διάρκειαν τής λειτουργίας αύτής.

Ή γεωργική Σχολή έν Grignon, ίδρυθεΐσα έν έτει 1829, έδέησε 
νά άποβή ή λαμπρότερα έστία τών φώτων τής γεωργικής διδασκα
λίας άνά πάσαν τήν Γαλλίαν ώς κα'ι εις τήν ξένην. Κεφάλαιον, γή, 
ένιαύσιαι χορηγίαι, τό παν έδόθη αύτή έν αφθονία ύπό τής Γαλλικής 
Κυβερνήσεως. Ή λαμπρά αυτή Σχολή έχουσα τό πλεονέκτημα νά εύ- 
ρίσκηται ούχί μακράν τής πόλεως τών Παρισίων, τής έδρας ταύτης 
τής έπιστημονικής κινήσεως, ανέκαθεν διατελεΐ εύτυχοΰσα καϊ άνα- 
πτυσσομένη, πολλούς δέ παρεσχε μέχρι τοΰδε τούς πεφωτισμένους 
άνδρας, οΐτινες έτέθησαν έπί κεφαλής τής γεωργικής κινήσεως. Ή 
Γαλλία διατηρεί τήν σήμερον δύο άλλας Σχολάς τοΰ αύτοΰ βαθμού 
κειμένας έν Grand Jonan καί έν Montpellier. Ή τελευταία αύτη 
τυγχάνει ίσως ή τελειότερα Σχολή του κόσμου, δσον αφορά τήν άμ- 
πελουργίαν.Έν Παρισίοις ή άνωτάτη τής γεωργίας διδασκαλία αντι
προσωπεύεται ύπό νεοσυστάτου άγρονομικοΰ καταστήματος γνωστού 
ύπό τό δνομα Institut Agronomique, ’ένθα διδάσκουσιν οί έπκρανέ- 
στεροι κα'ι έξοχώτεροι τής Γαλλίας αγρονόμοι, έν οίς καί δ τά μάλιστα 
ύπέρ τής γεωργίας πονήσας Boussingault, δν έσχάτως άπας δ έπι- 
στημονικός κόσμος έπενθησεν. Εκτός τών θεωρητικών τούτων Σχο
λών τής Γαλλίας, εις άς οφείλεται ή μόρφωσις μεγάλων γαιοκτημό
νων, αρχηγών μεγάλων γεωργικών έπιχειρήσεων, καθηγητών, διευ 
θυντών γεωργικών καταστημάτων τής κυβερνήσεως, πεφωτισμένων 
καί άξιων άνδρών διά τά διάφορα τής γεωργίας υπουργικά άξιώμα- 
τα, πλεϊσται ύπάρχουσιν αί πρακτικαί τής γεωργίας Σχολαί προω- 
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ρισμέναι ε’ις τήν μόρφωσιν μικρών γαιοκτημόνων καί έπιδεξίων άρ- 
χηγών τών πρακτικών τής γεωργίας έργασιών κλ. Πανταχού δέ συ- 
νεστάθησαν γεωργικοί σταθμοί, προορισμένοι είς τήν έκτέλεσιν δια
φόρων γεωργικών πειραμάτων, ώς καί εις τήν άνάλυσιν τών γαιών 
καί τών προϊόντων έκάστου τόπου. Είς πάντας τούς νομούς τής Γαλ
λίας άποστέλλονται ειδικοί καθηγηταί, οΐτινες μεταβαίνοντες άπό 
χωρίου είς χωρίον κηρύττουσιν είς τούς λαούς τάς έκάστοτε προό
δους τής γεωργικής τέχνης, πρός δέ καί διδάσκουσι θεωρητικώς καί 
πρακτικώς τά μαθήματα τής γεωργίας έν τοϊς διδασκαλείοις τοΰ Κρά
τους. Οί δημοδιδάσκαλοι τών χωρίων ύποχρεοΰνται πάντες ύπό τοΰ 
νόμου, δπως δίδωσι γνώσεις τής γεωργίας είς τούς αγροτικούς παι- 
δας, προς δέ καί νά άσκώσιν αύτούς είς τάς έλαφροτέρας γεωργικάς 
έργασίας καϊ ιδίως είς τήν κηπουρικήν. Καί τοσαύτα άλλα μέτρα 
έλήφθησαν πρός διάδοσιν τών γεωργικών γνώ’σεων είς πασας τάς τά
ξεις τοΰ γεωργικού κόσμου, δν δικαίως δύναταί τις νά θεωρήσν) ώς 
τήν καρδίαν τοΰ έθνους.

Έν Γερμανίά επωφελούνται τών φώτων αύτής άπό τού 1807, 
οπότε δ σοφός αγρονόμος Thaer ίδρυσε τήν πρώτην γεωργικήν Σχο-' 
λήν έν Moglin (ίδε Journal d’Agricult. Enseignement Ag
ricole en Allemagne par Jules Benard· 1886 σ. 533). Τό πα
ράδειγμα αύτοΰ έμιμήθησαν άκολούθως άλλοι πολλοί. Έν έτει 1867 
ό de Laveleye, δ επιφανής οικονομολόγος τοΰ Βελγίου, έπιβεβαιοΐ 
τά αποτελέσματα τής διδασκαλίας τής γεωργίας έν Γερμανίά έκ- 
φραζόμενος ώδε : «Ό βουλόμενος νά βεβαιωθή περί τού πώς δ άν
θρωπος κατορθοΐ νά κατανικήσν) τάς αντιστάσεις μιας φύσεως άνυ- 
ποτάκτου καί νά έξαγάγτ) έκ γής άφόρου άφθονα είδη ζωοτροφίας 
καί πρό πάντων πώς ή παίδευσις γενικευομένη καί ή έπιστήμη έφαρ,- 
μοζομένη δύνανται νά συντελέσωσιν είς τάς προόδους τής γεωργίας, 
δύναταί νά εύρη έν τή σπουδή τής αγροτικής οικονομίας τής ΙΙρωσ- 
σίας ώοελιμωτάτας πληροφορίας». Άπό τής έποχής ταύτης ή δι
δασκαλία τής γεωργίας διωργανίσθη κατά τρόπον πολλφ μεθοδ·.- 
κώτερον. Πολυάριθμοι σχολαί τών τριών τάξεων τής άνωτάτης, μέ
σης καί κατωτάτης παιδεύσεως ίδρύθησαν. Πρός ταύταις δέ καί πολ- 
λαί είδικαί τεχνικαί σχολαί, οΐον ζυθοποιίας, τυροποιίας, κτηνιατρι
κής, δασονομίας, δενδροκομίας, κηπουρικής, ώς καί έν Γαλλία. Προσ- 
τεθήτωσαν ακόμη καί οί τόσοι "άγρονομικοί σταθμοί, βιβλιοθήκαι,1 
μουσεία,.έφημερίδες τής γεωργίας, ώς καϊ διάφοροι γεώργικαί έται- 
ρεΐαι. Χάρις δέ είς τήν έκτασιν τής γεωργικής διδασκαλίας κατέστη

%. 
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την σήμερον λίαν έπίζηλος ή γερμανική γεωργία. Ή Γερμανία δέ 
ουτω γενναίως άνθισταμένη κατά τής κοίσεως, ήτις προσέβαλεν ε
σχάτως τήν γεωργίαν πάσης τής Ευρώπης, θέλει παλαίει εν τε τω 
παρόντι και έν τώ μέλλοντι δι’ ισχυρών οπλών έν τω παγκοσμίφ δια
γωνισμέ τής βιομηχανίας και τοΰ εμπορίου. «II faut reconnaitre? 
§γραφεν ό Ernest Lavisse, que Γ Industrie AHemande fecon- 
dee par la science fait une concurrence redoutable a? la notre 
en.demeurant aussi armee que la France, l’Allemagne a con
tinue a pourvoir au service de son Industrie, de ses -labora- 
toires, de ses bibliotheques de son enseignement et elle en- 
tretient la terrible force morale qu’elle tire de ses hautes eco- 
ler». «Les membres de la Commission, λέγει M. Macquin, out 
ete etonnes de l’instruction agricole des cultivateurs. Les eco
les d’Agriculture sont nombreuses et tres frequentees. Les 
cultivateurs sadressent constamment aux laboratoires pour 
connaitre l’etat de leur terres. La theorie des engrais est 
familiere a tous».

’Εν ’Αμερική, έν ’Αγγλία, έν Αυστρία, έν 'Ρωσία, έν ’Ιταλία ή 
διδασκαλία τών νέων γεωργικών γνώσεων πρό πολλοΰ ήδη άνεγνωρί- 
σθη ώς άναγ.καιοτάτη, δι’ δ παντοϊα καταβάλλονται μέτρα πρός 
επέκτασιν αυτής.

Άλλ’ &.V πρόκειται ήμεϊς οί 'Έλληνες νά ζη τήσωμεν ωφέλιμα πα
ραδείγματα τής άναπτύξεως του πολυτιμοτάτου τούτου διά τά έθνη 
ε1'δους τής διδασκαλίας, άς προστρέξωμεν μάλλον είς τά έν τοΐς μι- 
κροΐς κράτεσι γιγνόμενα.

Έν Βελγίφ κα'ι έν Έλβετίρε αί πρόοδοι τής γεωργίας βαδίζουσι 
μετά μ.εγάλης ταχύτητας. Ό πρός τούς αγρούς έρως, δστις έμψυχοί 
τούς χωρικούς, έπραγμάτωσε θαύματα καί μετέβαλε τάς ακαλλιέρ
γητους καί άφόρους γαίας είς αγρούς ύπερτάτου βαθμού ευφορίας. 
Η κτηνοτροφία καί ή μεταποίησις τών προϊόντων αυτής κατέστη

σαν δ τύπος έν πάσγ τή Εόρώπη. Ή ώθησις αΰτη οφείλεται βεβαίως 
κατά μέγα μέρος είς τήν διάδοσιν τών νέων τής γεωργίας γνώσεων. 
Πρό πολλοΰ ήδη ακμάζει έν Βελγίω ή γεωργική Σχολή τής Gem- 
bloux, έν ή διδάσκονται θεωρητικώς καί πρακτικώς πάσαι αί νεώ- 
τεραι άρχαί τής καλλιέργειας, ή κατάλληλος διατήρησις καί χρήσις 
τών ζωϊκών, φυτικών καί χημικών λιπασμάτων, ή βελτίωσις- τών 
κτηνών, ή τελειοποίησις τών γεωργικών μηχανών, ή αγροτική οικο
νομία καί πάντα τά άλλα μαθήματα τής γεωργίας, Τό Βέλγιον κέ- 

κτηται προσέτι τήν σήμερον τρεις Σχολάς τής κηπουρικής έν Vil- 
vorde, έν Gand καί έν Mons, ώς καί μίαν ειδικήν τής δενδροκο
μίας έν Tournai. Αΐ γνώσεις τής γεωργίας δίδονται προσέτι διά τής 
διδασκαλίας έν τοΐς δημοτικοΐς σχολείοις ώς καί διά δημοσίων ομι
λιών γιγνομένων ύπό τών διαφόρων τής χώρας άγρονόμων, οΐτινες 
διευθύνουσι συνάμα άγρονομικούς σταθμούς έν έκάστη τών έπαρχιών.

Έν Ελβετία, ώς έκ γαλλικών έφημερίδων πληροφορούμαι, πρό 
πολλών ήδη έτών διωργανίσθησαν τά στοιχειώδη μαθήματα τής με
θοδικής γεωργίας και λίαν έπιτυχώς διδάσκονται έν Λωζάνγ). Ή 
γενική γεωργία, ή χημεία, ή βοτανική, ή γαιολογία, ή μετεωρολο
γία έν τή σχέσει αύτών πρός τήν γεωργίαν, ή κηπουρική, ή δεν
δροκομία, ή αμπελουργία, ή δασονομία, ή ζωοτεχνία, ή μελισσοκο
μία,. αί άγροτικαί μ.ηχαναί καί ή οικονομία άπαρτίζουσι τό πρό
γραμμα τής γεωργικής ταύτης διδασκαλίας. Τά μαθήματα ταΰτα 
δημοσιεύονται συνάμα καί διανέμονται δωρεάν είς τούς γεωργούς 
τής χώρας, ό'πως διαδίδωνται αί γνώσεις τής προόδου άνά πάσας 
τάς τάζεις καί εξασφαλίζεται ουτω ή πρό πολλοΰ έν Έλβετίςρ βα
σιλεύουσα ηθική καί ύλική ευτυχία. Τά κυριώτερα έν ’Ελβετία ειδικά 
τής γεωργικής διδασκαλίας καταστήματα είνε ή άγρονομική καί δα- 
σονομική ακαδημία, ήτις αποτελεί μέρος τοΰ Πολυτεχνείου τής Ζυ
ρίχης. Αί γεωργικαί Σχολαί έν Riiti, Strickooff καί έν Cernier. 
πρός τούτοις καί μία ιδιαιτέρα τής γαλακτοκομίας Σχολή. Αί γνώ
σεις τής γεωργίας παρέχονται έν τή δεούση άναλογίιγ καί έν πολλοΐς 
τών δημοτικών σχολείων καί τών ορφανοτροφείων.

Καί έν Όλλανδίρ: έσχάτως διωργανίσθη ή διδασκαλία τής γεωρ
γίας. Μετά τινας άλλας άποτυχεΐς απόπειρας ή Κυβέρνησις ίδρυσε 
τω 1876 έν γεωργικόν κατάστημα έν Nageningen, περιλαμβάνον 
τρία τμήματα, ών τά δύο είνε καθιερωμένα διά τήν διδασκαλίαν 
τής γεωργίας, τό δέ τρίτον τμήμα αποτελεί εις άγρονομικός σταθ
μός, διευθυνόμενος ύπό τοΰ καθηγητοΰ Mayer, δστις διδάσκει συνάμα 
τήν αγροτικήν χημείαν. Ή κηπουρική διδάσκεται έν τή Σχολή τοΰ 
Linne, ίδρυθεϊσα πρό είκοσι περίπου έτών έν WaterSgrafmer παρά 
τω Amsterdam, ώς καί έν Frederiksoor. Έκτος τούτων σπουδαία 
τις γεωργική εταιρία πολλάς καταβάλλει προσπάθειας πρός διεξαγω
γήν δημοσίων γεωργικών ομιλιών έν ταΐς έπαρχίαις, ώς καί πρός ΐδρυ- 
σιν πρακτικών τής γεωργίας Σχολών προορισμένων ώς έπί τό πλεϊ- 
στον είς τάς τοΰ γάλακτος βιομηχανίας, οίον τήν τυροποιΐαν, βου
τυροποιίαν κτλ.,τέχνας άξιόλογον λαβούσας έν τή Έσπερίρρ άνάπτυξιν,
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'Έν ΙΙορτογαλλία ύφί<?ταται πρώτον μία άνωτάτη τής γβωργίοες 
Σχολή έν τή πρωτευούση: είτα δέ μία γεωργική Σχολή ήττονος α
ξίας έν Cintra. Έν τώ Πανεπιστημίφ τής πόλεως Co'imbre ύπάρ- 
χει έδρα ιδιαιτέρα πρός διδασκαλίαν . τής γεωργίας. Πρό δεκαετίας 
δέ ήδη έκάστη επαρχία έπωφελεΐται της διδασκαλίας ένός αγρονό
μου άποστελλομένου ύπό τής άρχής, δπως ποιήται δημοσίας ομιλίας 
έπί τών νεωτέρων κα'ι παραγωγικότερων τής καλλιεργίας μεθόδων.

Έν Δανιμαρκίγ ακμάζει ή βασιλική ’Ακαδημία τής γεωργίας κα'ι 
της κηπουρικής, ώς και ή ανώτατη Σχολή της κηπουρικής τοΰ Ro- 
semborg έν Κοπενχάγη. Ή διδασκαλία της κηπουρικής παρέχεται 
προσέτι έν τρισ'ιν άλλοις καταστήμασιν έν Ordrup, Stoevring καί 
Nestved.

Έν Σουηδή καί Νορβεγίγ ύφίστανται δύο άγρονομικα’ι. Σχολαϊ έν 
Ultuna κα'ι έν Aluarp. Εΐκοσιεπτά δέ άλλαι δευτερευούσης αξίας 
γεωργικαΐ Σχολαϊ ύπάρχουσι καθ’ άπασαν την χώραν, τέσσαρες 
Σχολαϊ τ^ς γαλακτοκομίας έν Bergvara, Haddorp, Glastorp καί 
Varplosa, μία άνωτάτη δασονομική πλησίον της Στοκόλμης καϊ 
έξ άλλαι δευτερεύουσαι της δασονομίας Σχολαί. 'Η κηπουρική τέλος 
διδάσκεται έν Rosendal καϊ έν τή ρηθείση άγρονομική Σχολή έν 
Alnarp.

’Ανάλογα έχει τις νά εϊπη κα'ι περί της γείτονος 'Ρουμανίας, ένθα 
ύπάρχουσι, καθ’ & πληροφορούμαι,, πρός ταϊς ποακτικαϊς και μία θεω
ρητική τής Γεωργίας Σχολή έν Ferestl’ic, ώς καϊ ειδική τις Σχολή 
τής αγροτικής μ.ηχανουργίας έν Ίασίω. Αί γνώσεις τής γεωργίας 
διδάσκονται έν πολλαϊς τών Σχολών τής κατωτάτης καί μέσης παι- 
δεύσεως. 'Υπάρχουσι προσέτι έν τώ χθεσινώ τής 'Ρουμανίας Βασιλείω 
έκτος τής κτηνιατρικής σχολής, καϊ γεωργικαΐ έτακρεΐαι, άγροτικαΐ 
πιστώσεις, έκθέσεις, διαγωνισμοί, έφημερίδες κτλ.

Καϊ έν Τουρκία ακόμη γίγνονται έσχάτως άπόπειραι πρός' στερέω- 
σιν γεωργικής τίνος Σχολής έν ’Αδριανοπόλει, δασονομικής δέ Σχο
λής έν Κωνσταντινόυπόλει. 'Ικανός αριθμός νέων άποστέλλεται δι’ έ- 
ξόδων τής Κυβερνήσεως εις τάς έν Γαλλία καί Γερμανία γεωργικάς 
Σχολάς’ χρησιμοποιεί δέ τούτους μετά τήν έπιστροφήν ε’ις διαφόρους 
γεωργικάς επιστασίας και γεωργικά ύπουργήματα.

’Άν εινε άληθές δτι ούδέν άλλο έν Έλλάδι επάγγελμα αριθμεί το- 
σούτους οπαδούς, δσους ή γεωργία, ήτις άποτελεϊ τήν κυριωτέραν 
πηγήν τών ύλικών τοΰ έθνους δυνάμεων, εκπλήσσεται τις πώς ε’ισέτι 
το έθνος ήμών, δπερ ανέκαθεν περϊ πολλοϋ ποιείται τήν δημοτικήν 
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παίδευσιν, δέν ήρχισεν ακόμη νά διδάσκη εις τήν αγροτικήν νεολαίαν 
τήν τέχνην τοΰ νά καλλιεργή εύδοκίμως τήν γην καϊ νά ζή ευτυχής. 
« Άρα, έφη ό Σωκράτης, μή αίσχυνθώμεν τόν Περσών βασιλέα μιμή- 
«σασθαι ; ’Εκείνον γάρ φασιν έν τοϊς καλλίστοις τε καϊ άναγκαιοτά- 
»τοις ηγούμενον είναι έπιμελήμασι γεωργίαν τε καϊ τήν πολεμικήν 
«τέχνην, τούτων άμφοτέρων ΐσχυρώς έπιμ,ελεΐσθαι.» (Ξενοφ, Οίκον. 
Κεφ. IV).

Δέν δυνάμεθα νά μή όμολογήσωμεν δτι, έν ω μετά θαυμασίας τα
χύτητάς παρακολουθοΰμεν τάς προόδους τοΰ πολιτισμού, δσον άφορή 
τά άλλα τού βίου στάδια, απέναντι τών νεωτέρων τής γεωργίας με
θόδων και τών προόδων τής βιομηχανίας κατέχομεν, ώς μή ώφελε 
πολλώ ύποδεεστέραν τάξιν μεταξύ τών άλλων έθνών μακρών καϊ με
γάλων χωροΰν,τες δέ μετ’ άσυγγνώστου βραδ.ύτητος περί τά τοιαΰτα 
έργα παραγνωρίζομεν καί έλάχιστα έπωφελούμεθα τών πλεονεκτη
μάτων, άπερ ή φύσις έδώρησε τή χώρα ήμών. Καί εινε μέν άληθές 
οτι χάρις εις τήν φιλοπονίαν τού ελληνικού λαού αδίκως πολλάκις 
ώς φυγοπόνου διαβληθέντος ύπό πολλών τής Δύσεως έπιπολαίων πε
ριηγητών, πάντα τά προϊόντα ήμών κατ’ άξιολόγους έπολλαπλασιά- 
σθησαν αναλογίας, άφ’ ής έποχής έξησφαλίσθη δι’ ήρωϊκών αγώνων 
ή έλευθερία καϊ ασφάλεια τής έργασίας αυτού, τίς δμως δύναται ν’ 
άρνηθή δτι εις τήν προθυμίαν ταύτην τοΰ παρ’ ήμϊν γεωργού άν προσε· 
τίθετο καϊ ή άσυγκρίτως ανώτερα έπαγγελματική μόρφωσις τού τής 
Δύσεως γεωργού και άν έκαλλιέργει κατά τά νεώτερα συστήματα, 
ήθελεν ούχί μόνον αύξησή. άλλά καϊ πενταπλασιάσω τό αποτέλεσμα 
τής ένεργείας αύτοΰ καϊ επομένως και τήν παραγωγήν τής ξυλικής, 
τού οίνου, τών σταφίδων, τοΰ σίτου καϊ άλλων δημητριακών καρ
πών, τοΰ ,βάμβακος, τών έλαιών, τών άλλων οπωρών, τών οινοπνευ
μάτων, τής ζακχάρεως, τοΰ ταμβάκου, τοΰ φελλού, τοΰ έρυθροδά- 
νου, τής όρύζης, τής βαλάνου, τής μετάξης, ’ίσως και τοΰ καφέ, καϊ 
άλλων πολλών, δι’ ών ήδύνατο νά πλουτίση καϊ ’ισχυροποιηθή ό ελ
ληνικός λαός, έξάγων σπουδαιότατα περισσεύματα Επαρκούς καϊ ά
φθονου καταναλώσεως ; Άλλά καϊ τής κτηνοτροφίας τά προϊόντα 
μεθοδικώς διεξαγομένης δέν ήθελον είναι ασήμαντα, .άν άναλογισθή 
τις τάς πλούσιας τής Θεσσαλίας βοσκάς.καϊ άν τό σαθρόν καί πεπα
λαιωμένου παρ’ ήμϊν επικρατούν ακόμη σύστημα τοΰ άφίνειν τήν γήν 
έπί τινα χρόνον ακαλλιέργητου πρός άνάπαυσιυ αύτής (les jacheres) 
αντικαθίστατο υπο τής εισαγωγής τών τεχνητών λεψ.ώνων καί άν 
τέλος έφηρμόζοντο κατά τινα τρόπον καϊ παρ' ήμϊν αί άρχαϊ τής ζφο- 
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τεχνίας, πρός άς πρό πολλοΰ ήδη έξοικειοΰνται οί κτηνοτρόφοι τής 
Εσπερίας. Καί ούδόλως άγνοώ ότι, όπως ή γεωργία εύτυχήση καί 
λάβγ τήν δέουσαν εκτασιν, άνάγκη τυγχάνει άπαραίτητος τών με
γάλων δημοσίων έ'ογων,μέσων συγκοινωνίας,άποξηράνσεων κλπ., περί 
ών τοσοΰτον νενναίως άσχολεΐται εσχάτως ή ελληνική κυβέρνησις, 
φρονώ δμως πάντοτε ότι μεταξύ των ύψίστης άξίας παραγόντων τής 
γενικής ταύτης οικονομικής βελτιώσεως είνε καί ή διάδοσις τδίν νεω- 
τέρων γεωργικών γνώσεων διά διαφόρων μέσων, περί ών έν τοϊς έπο- 
μένοις κεφαλαίοις θέλω προσπαθήση νά πραγματευθώ.

Ε'

Χυμ-πληρωτι,κά. τής γεωργικής διδασκαλίας ρ,έτρα

[Διορισμός νομαρχιακών καθηγητών. Σύστασις εκθέσεων καϊ διαγωνισμών τής 
γεωργίας. Άγρονομικοί σταθμοί^ Συγγράμματα, εφημερίδες, εγχειριοια της γεωρ
γίας κλπ.].

’Εν τοϊς γαλλικοΐς διδάσκαλείοις τό μάθημα τής γεωργίας διδά
σκεται συνήθως ύπό τών "λεγομένων νομαρχιακών καθηγητών τής 
γεωργίας (professeurs departementaux d’agriculture), οΐτινες 
εκλεγόμενοι διά διαγωνισμού έχουσιν αποστολήν νά μεταβαίνωσιν 
άπό χωρίου εις χωρίον και κηούττωσιν άποστολικφ τφ τροπω 
νεωτέρας καί μεθοδικωτέρας άρχάς τής καλλιέργειας τής γής. 
καθηγηταίούτοι έξαρτώνται έκ τοΰ υπουργείου 
εμπορίου, συνάμα δέ καί έκ τοΰ ύπουργείου τ*  
σεως. Τό έργον αυτών 
’Ίσως., δέ δέν ήτο δύσκολον νά είσαχθή καί παρ 
τοΰτο 
θυνόμεναι είς τούς καλλιεργητάς, γαιοκτήμονας 
λους τών έπαρχ^ών ήμών, ήθελον συμβάλλεσθαι είς

τάς 
Οί 

τής γεωργίας καί τοΰ 
ής δημοσίας έκπαιδεύ- 

εινε, ώς ευκόλως τις έννοεΐ, ύψίστης άξίας. 
ήμΐν τό" σύστημα 

. Φρονώ δ’ ότι αί δημόσιαι αύται τής γεωργίας όμιλίαι άπευ · 
ς καί δημοδιδασκά- 

"ς τήν άνάπτυξιν 
τής ευημερίας καί τής ισχύος του έθνους πολύ περισσότερόν η πολ- 
λαί τών πολιτικών δημηγοριών, ών ό ελληνικός λαός καθ έκάστην 
άκούει. Τά πολυτιμ.ότερα δι’ αύτόν άκούσματα ήθελον βεβαίως είναι 
εκείνα, άπερ άποβλέπουσιν είς τόν φωτισμόν τών γεωργών, οΐτινες α- 
ποτελοΰσι κατ’ έξοχήν τήν καρδίαν τοΰ έ'θνους. Οί τοΰ είδους τού
του νομαρχιακοί ρήτορες ήθελον κηρύττει είς τόν γεωργικόν κοσμόν 
τάς νεωτέρας άνακαλύψείς τής επιστήμης καί τάς καθ’ έκάστην έφευ- 
ρισκορ.ένας μεθόδους, δι’ ών επιτυγχάνεται ή παραγωγή τών προϊόν· 
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των τής γής όσον ένεστιν άφθονώτερον καί οικονομικότερου, είς τρό
πον ώστε νά μή άγνοώσιν οί παραγωγεΐς ούτοι τοΰ έθνικοΰ πλούτου 
παν δ,τι συμφέρει αύτοΐς νά γνωρίζωσι καί νά προσελκύωνται εις τήν 
γενικήν κίνησιν τής προόδου, ής ήκιστα τήν σήμερον συμμετέχουσιν 
οί παρ’ ήμΐν γεωργοί.

"Αν ή Ελλάς άναμένη, εί'περ τις καί άλλη, τήν οικονομικήν αύτής 
άσφάλειαν έκ τών προσόδων τής γής αύτής. δλως άσύγγνωστος τυγ
χάνει ή παντελής άγνοια τοΰ "Ελληνας γεωργού περί τά τελειότερα 
καί καρπόφορώτερα τής καλλιέργειας συστήματα, περί τό έκλέγειν 
τάς συμφερωτέρας διά τόν τόπον ήμών γενεάς τών οικιακών ζφων καί 
περί τό καταλλήλως τρέφειν καί έπιτηδείως ταΰτα έξασκεΐν καί προ
παρασκευάζει διά τάς άγοράς. Οί μεταβατικοί ούτοι τής γεωργίας 
καθηγηταί ήθελον έφιστα άδιακόπως τήν προσοχήν αύτών έπί τής 
αναπληρώσεως τών ελλείψεων τούτων, πρός δέ καί έπί τής προπα- 
ρασκευής καί καταλλήλου χρήσεως τών διαφόρων λιπασμάτων πρός 
επαυξησιν και βελτίωσιν τών προϊόντων διά τής χρησιμοποιήσεως 
τών διάφορων παχυντικών ύλών, αΐτινες έξ άγνοιας οίκτρώς παρ’ ή
μΐν κατά μέγα μέρος άπόλλυνται. Άλλά καί περί τήν έκλογήν τών 
σπορών, ως και την διάκρισιν τών διαφόρων καλλιεργησίμων φυτών 
άνάγκη νά διαφωτίζγ τις τούς έργαζομένους τήν γήν, πρός δέ καί 
περί τό σαφώς διακρίνειν καί έπιτηδείως έξαφανίζειν τάς έπιβλαβεΐς 
βλαστήσεις, ώς καί τά πάσης άλλης φύσεως παράσιτα, άτινα έλατ- 
τοΰσι λίαν έπαισθητώς τήν είσοδίαν.

Αναφέροντες τέλος διάφορα παραδείγματα λαμβανόμενα έκ τών 
γνωριζοντων και δυναμενων νά πλουτώσι λαών θέλουσιν ένσπείοη οί 
κηρυκες ουτοι τής γεωργίας την φιλοτιμίαν καί τόν έρωτα πρός τήν 
προοδον και αναπτυσσγ ούτω τφ χωρικώ τό πνεΰμα τής αύτοβουλίας, 
τουτεστι την ιδιότητα τοΰ νά μή άποθαρρύνηται έν τφ έργφ αύτοΰ 
αναμ,ένων πάντοτε το πάν έκ τοΰ χρόνου ή τής κυβεονήσεως, άλλά 
προκειμένου περί βελτιώσεως τίνος νά έ’χτ) πολλήν τήν πεποίθησιν είς 
τας ιδίας αύτοΰ δυναμ.εις, ούσης τής άρχής ταύτης ενός τών μάλλον 
άναποφεύκτων όρων πάσης προαγωγής.

Αλλα μ.η λησμ.ονώμ.εν ότι ό χωρικός είνε ώς έπί τό πλεΐστον συν
τηρητικής κράσεως, δύσπιστος μάλιστα οσον άφορφ τούς νεωτεοισμ.ούς. 
Δέν πιστεύει παρά όταν βλέπγ ίδίοις δμμασιν, όταν άπτηται ίδί- 
αΐξ χερσίν. Αί πλέον ευφραδέστεραι διδάσκαλίαι, αί πλέον σοφώτεραι 
συμβουλα’ι καί έντολαί δέν κινοΰσιν αύτόν εύκόλως, ■ όταν τις δέν 
κέκτηται το προτέρημα νά έπισφραγίζτ) τούς λόγους διά πείραμα-
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τικών παραδειγμάτων, δι’ αισθητών αποδείξεων. Πρός άνάπτυξιν 
δ’ έν αύτώ αποφασιστικών ιδεών άνάγκη πάσα νά πλήττγ τις διη
νεκείς την δψιν αύτοΰ διά τών άποτελεσμάτων πάσης νέας γεωργι
κές πράξεως κα'ι μεθόδου. ,

Έπεται έκ τούτου τό άπαραίτητον τάς συστάσεως ολίγων άγρο- 
νομικών σταθμών, οΐτινες συνίστανται έξ ενός χημικού έργαστη- 
ρίου, ένός μικρού μετεωρολογικού σκοπείου, μιας γεωργικής βιβλιο
θήκης, ένός μουσείου τάς γεωργίας και ένός κήπου προορισμένου εις 
διάφορα γεωργικά πειράματα. Οΐ διευθυνταϊ τών σταθμών τούτων 
εκλεγόμενοι διά διαγωνισμού άνάγκη νά λαμβάνωνται μεταξύ τών 
μάλλον έμπειρων τάς αναλυτικές χημείας άγρονόμων τάς χώρας. Τό 
λοιπόν προσωπικόν τού σταθμού θέλει συνίστασθαι μόνον έξ ένός 
προπαρασκευαστού καί ένός υπηρέτου. Τό πρόγραμμα τάς έν αύτοΐς 
έργασίας θέλει κυρίως περιλαμβάνει άναλύσεις τών διαφόρων έκάστης 
τοποθεσίας γαιών, τών φυσικών καί τεχνητών λιπασμάτων, τών τρο- 
φίμ,ων διά τά κτήνη κα'ι τών σπουδαιοτέρων καί μάλλον ένδιαφερόν- 
των προϊόντων τής γεωργίας, έν οίς καί τού γάλακτος, τού οίνου, 
τών οινοπνευμάτων, τού ζύθου κλπ., καί τέλος την κατά τάς νέας 
έφευρέσεις τάς έπιστήμης καλλιέργειαν διαφόρων ειδών έξ έκάστου 
γένους φυτού ιθαγενούς ή ξένου πρός δοκιμήν καί άναζήτησιν πάσης 
δυνατής βελτιώσεως έν τη ελληνική γεωργία. Έκτος τών σταθμών 
τούτων απαραίτητος τυγχάνει άνάγκη συχνών γεωργικών διαγωνι
σμών καί έκθέσεων, ώς τούτο γίγνεται πανταχού, οπού ή γεωργία 
καί κατά συνέπειαν ή βιομηχανία καί τό έμπόριον άνθοΰσι πρός εύ- 
τυχίαν τάς-οικογένειας καί τού έθνους. Πάς τις φαντάζεται πόσον 
εύεργετικώς επηρεάζεται τό πνεύμα καί ή ένεργητικότης τοΰ λαού 
όταν βλέπη άπειραρί-θμους ποικιλίας γεωργικών προϊόντων, προερχό
μενων έξ έκάστης έπαρχίας καί κειμένων κατά τάξιν καί σειράν πλη
σίον άλλ,ήλων πρός διευκόλυνσιν τάς συγκρίσεως καί διάκρισιν της 
διαφοράς, ήτις προκύπτει έκ της υφιστάμενης διαφοράς είς τόν τρό
πον της έργασίας, έκτός τών άλλων φυσικών περιστάσεων. Πάντα 
τά της αύτης φύσεως άντικείμενα θέλουσιν έκτίθεσθαι έν ταϊς αύταΐς 
αίθούσαις. Τά προϊόντα της μεγάλης καλλιέργειας, τά της μικράς 
καλλιέργειας (τά της κηπουρικές, της δενδροκομίας, της άμπελουρ- 
γίας), τά τάς δασονομίας καί καθ’ έξης θέλουσι βεβαίως έκτίθεσθαι 
κεχωρισμένως άπ’ άλλήλων. Οΐκοθεν ένταύθα εννοούνται καί τά ύπό 
της γεωργικής βιομηχανίας μεταποιούμενα προϊόντα, οΐον οίνοι, οι
νοπνεύματα, έλαια, άλευρα κλ. Πλησίον τών διαφόρων, προϊόντων 
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δέον νά έκτίθενται καί τά διάφορα έργαλεϊα καί αί μηχαναί, δι’ ών 
παράγοντα έκαστα. "Εν μέγα της έκθέσεως μέρος θέλουσιν έπίοης 
κατέχει τά διάφορα τάς κτηνοτροφίας προϊόντα, ζφα προς σφαγήν, 
πρός έργασίαν, πρός άναπαραγωγήν καί ουτω καθ’ έξης- πρός τού- 
τοις δέ καί οί τυροί, τά βούτυρα, τά έρια κλ. Τά βραβεία καί ή δί
καια έκτίμησις έκάστης έργασίας γιγνομένη ύπό ειδικών έπιτροπών 
μέγάλην θέλουσι δίδει τήν ώθησιν είς τήν γεωργικήν δραστηριό
τητα. μεγάλην δέ τήν τάσιν πρός τήν πρόοδον καί τήν τελειοποίησιν.

Πρός παραδειγματισμόν καί ένθάρρυνσιν ημών είς τήν κίνησιν ταύ
την άποβλέψωμεν ούχ’ι μακράν, άλλ’ είς τά έν τφ χθεσινώ της Ρω- 
μουνίας βασιλείφ γΐγνόμενα. Τό παράδειγμα τών πολύ πρακτικώ- 
τερον ημών ένεργούντων καί άθορύβως πρός τά πρόσω χωρούντων'Ρω- 
μούνων καθιστά τω όντι ημάς δλως άναπολογήτους διά τήν άκα- 
τανόητον ημών βραδύτητα, δσον άφορή τά στάδια τής γεωργίας καί 
της βιομηχανίας. Καί άναγινώσκομεν μέν έν τοΐς Σχολείοις τά τού 
Σωκράτους άθάνατα ρήματα- «Καλώς δέ κάκεΐνος ειπον, δς έφη τήν 
»γεωργίαν τών άλλων τεχνών μητέρα καί τροφόν είναι. Εύ μέν γάρ 
«φερομένης της γεωργίας έρρωνται καί αί άλλαι τέχναι άπασάι, 
«όπου δ’ αν άναγκασθή ή γά χερσεύειν, άποσβέννυντάι καί αί άλλάι 
«τέχναι σχεδόν τι καί κατά, γην καί κατά θάλασσαν». Λαμβά- 
νομεν δμως ταΰτα ώς έπί τό πλεϊστον ώς γλωσσικόν θέμα καί ώς 
όρμητήριον πρός εφαρμογήν τών συντακτικών καί γραμματικών 
κανόνων καί έξαιρέσεων, ολίγον δέ φροντίζομεν πρός σαφή ερμη
νείαν καί θερμήν σύστασιν τών ύψηλών τούτων ιδεών, αΐτινες πρό 
πολλοΰ εύρίσκουσι τήν έφαρμογήν αύτών παρά τοΐς εύτυχοΰσι τών 
λαών. Δέν άγνοώ ποσώς τό μέγα καί χρήσιμον της γλωσσικής τών 
συγγραμμάτων άναλύσεως, πάς τις δμως έννοεΐ δτι δέον νά θεωρά- 
ται αδτη ώς μέσον πάντοτε πρός έπίτευξιν τού σκοπού, οΐος εινε ή 
σαφής κατανόησις καί έφαρμογή αύτών τών ιδεών καί άρχών, διότι 
εινε προφανές δτι χάριν αύτοΰ τούτου τού σκοπού έκληροδότησαν 
ήμΐν οί άθάνατοι ημών πρόγονοι τά συγγράμματα αύτών, έν οίς πε
ρικλεή κατέχουσι θέσιν καί τά περί τών γεωργικών άντικειμένων 
διαπραγματευόμενα έργα τοΰ Θεοφράστου, Ησιόδου, Ξενοφώντος, 
ώς καί τά μεγάλως τιμώμενα Γαιοπονικά. 'Γπο τοιούτον προσέτι 
πνεύμα δέον νά άναγινώσκωνται κάί τά έν τή 'λατινική φιλολογία 
έργα τών διασήμων τής άρχαιότητος άγρονόμων Cato, VarPO,*  
Paladins κλ. καί ύπεράνω πάντων τά Γεωργικά, το αριστούργημα 
τούτο τής ποιητικής τέχνης.
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Έπιτραπήτω μοι ένταΰθα ή δικαία τόλμη νά παρατηρήσω οτι ή 
έπιστήμη παρ’ ήμϊν καλλιεργείται κάπως ασχέτως προς τδν πρα
κτικόν βίον. Οί περί τάς διαφόρους έπιστήμας διατρίβοντες συμπε
ριλαμβανομένων, πλήν σπανίων εξαιρέσεων,καί αΰτών ακόμη τών τάς 
φυσικομαθηματικά; έπιστήμας κα'ι τήν φυσικήν ιστορίαν έπαγγελ- 
λομένων, λίαν φειδωλώς παρέχουσι τά φώτα αύτών είς τά έργα τής 
γεωργίας και τής βιομηχανίας. Οΰδεμία έν τούτοις τέχνη εχει α
νάγκην τής συνδρομής τοσούτων έπιστημών δσον ή γεωργία. Άπε- 
δείχθη δέ πάντοτε δτι οσάκις αύτη παραγνωρίζεται κα'ι έγκαταλεί- 
πεται ύπό τών διαφόρων τής χώρας λογίων είς τήν πλέον άθλίαν πε
ριέρχεται θέσιν. "Αν δέ αύτη άνθη σήμερον έν τή. έσπερίιρ άφικομένη 
είς τήν βαθμίδα τής άναπτύξεως πασών τών άλλων έπιστημών, 
τοΰτο οφείλεται οΰχί μόνον είς τους είδικώς τήν γεωργίαν έπαγγελ- 
λομένους, άλλά κατά μέγα μέρος είς τήν γενναίαν συνδρομήν δια
φόρων βοτανικών, γαιολόγων, χημικών, φυσιολόγων, ζφολόγων, μη
χανικών, οικονομολόγων, . οϊτινες μετά τήν έκτέλεσιν διαφόρων πει
ραματικών έργασιών καί έπισταμένων παρατηρήσεων τοσαύτας ποι
ούνται ανακαλύψεις καϊ δημοσιεύσεις πρός φωτισμόν του γεωργικού 
κόσμου, είς οΰ τήν διάθεσιν παρέχονται αναρίθμητα ειδικά συγγράμ
ματα τής γεωργίας καί κτηνοτροφίας, ώς κα'ι διάφορα·πρακτικά έγ- 
χειρίδια αντί μικράς τιμής, μέγας αριθμός έφημερίδων, υπομνήματα 
γεωργικά άρθρα, στατιστικαΐ πληροφορίαι, μουσεία,, καί βιβλιοθή- 
και τής γεωργίας, ύπέρ ών δαψιλώς παρέχουσι τά φώτα αΰτών πάν- 
τες οί έπιστήμονες καί πεφωτισμένοι τής χώρας άνδρες. Έκτος τής 
τάξεως τών λογίων, αί κυβερνήσεις, οί κεφαλαιούχοι διά τών συναι- 
τερισμών αυτών πρός έκτέλεσιν διαφόρων μεγάλων δημοσίων έ'ργων, 
οδών, γεφυρών, αποξηράνσεων, αρδεύσεων, μηχανουργείων καί καθ’ 
έξής, ώς καί πάσαι αί άλλαι τής κοινωνίας τάξεις πρόθυμον παρέ
χουσι τήν συνδρομήν αύτών πρός ύποστήριξιν καί διευκόλυνσιν τού 

. σπουδαιοτάτου τούτου τής γεωργίας έργου, δπερ παρά πάντων ανα
γνωρίζεται ώς'τό μάλλονάρμόζον άνδρί έλευθέρφ καί τό μάλλον συμ- 
βαλλόμενον είς τόν ιδιωτικόν καί δημόσιον πλουτισμόν. «Τής γεωρ- 
«γίας,έλεγεν ό Σωκράτης, οΰδ’ οί πάνυ μακάριοι δύνανται άπέχεσθαι. 
«Έοικε γάρ ή επιμέλεια αΰτής είναι άμα τε ήδυπάθειά τε καί οϊ- 
»κου αδξησις καί σωμάτων άσκησις είς τό δύνασθαι. δσα άνδρί έλευ- 

·»θέρφ προσήκει».
Έν ΓΙαρισίοις.

Χ,αιβίώτης.


