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ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩ ΓΗ
Ο Ν Ε Ο Σ  Α Ι Π Ν

Αίσθανομεθα θερμήν αγάπην πρός τό νέον 
έτος, έγραψε που ή Κάρμεν Σ ίλβα , S:ôrt προσ
μειδιά πρός ή μάς μέ τήν αθωότητα τών βρεφών 
τά  μειδ ιάματα -ώ ν Χερουβίμ.

Κ αί επειδή πάς νέος αιών είναι νεογνόν, τέ 
κνου τού άτέρμονος Χρόνου, έχει κα ί αύτος 
άφθονα τα  άθωα, τά  πα ιδ ικά  του μειδ ιάματα.

Ά λ λ ’ ή φυσιολογία, — κ α τ ’ εξοχήν πρα
κ τ ικ ή ,—  διδάσκει ότι τά  μειδ ιάματα τώ ν Χε
ρουβίμ, τά  στερεότυπα είς τά  χείλη τών νεο
γέννητων, δέν έμποδίζουν τήν άνάπτυξιν όλης 
τής μεγάλης παρακαταθήκης τώ ν ελαττω μάτω ν, 
τ ά  όποια έσώρευσεν έν τω  οργανισμώ αϋτών ή 
κληρονομικότης.

Ό  κανών ουτος ισχύει καί επί τώ ν ϋπαμει-  
βομένων ετών καί έπί τώ ν ύπαμειβομένων α ιώ 
νων· διότι το άμεσον παρελθόν είναι ό κύριος 
τοϋ ρεέλλοντος, τά  νέα δέ Ιτη καί οί νέοι α ιώ 
νες κληρονομούν όλα τά  βάρη του παρελθόντος, 
κα ί δυστυχώς χωρίς τό ευεργέτημα τής άπο- 
γραφής.

IIαρ’ όλα τα ΰ τα , μαζί μέ τά ς  εύχάς έκά- 
στου έτους, με τήν μουσικήν ή όποία παιανίζει 
είς τά  ώ τα  σας τό εωθινόν, μέ πολλά ; παρα
φωνίας συνήθως, εύχομένη καί αϋτη  τήν ευτυ
χίαν τοϋ νέου έτους, επ ιβάλλετα ι έξ ίσου ϋπό 
τής εύπρεπείας καί αισιοδοξία περί τοϋ μέλλον
τος, κα ί φιλόφρονες προσαγορεύσεις πρός τόν 
νέον δεσπότην τώ ν τυχών τής άνθρωπότητος, 
είτε νέον έτος ονομάζεται, είτε νέος α ιώ ν.

"Ισως θάάθεράπευεν άπό τά ς  έξεις τα ύτα ς  τό 
ερώτημα : Τ ί τον ενδιαφέρει τόν Χρόνον τόν 
άναρχου καί ατελεύτητου καί κ ατά  τ ί  δύναται 
νά μεταβάλη τήν πορείαν του καί τά ς  άποφά- 
σεις του, τό ότι ήμεΐς οί άνθρωποι, κάτοικοι 
ένός κόκκου άμμου έν τή Σαχάρα τοϋ Α πείρου, 
διαιροϋμεν αυτόν, συμφώνως πρός τόν στροβιλι
σμόν τοϋ κόκκου τούτου περί τόν ήλιον, ή δ ιατί 
θά μεταβάλη οψιν ή άνθρωπότης είς τήν άρχήν 
έκάστου νέου αίώνος, έκ τοϋ ότι έξ αδυναμίας, 
φαίνετα ι πρός τό δεκαδικόν σύστημα, κατεσκευά- 
σαμεν τόν μεγαλειτερον πήχυν τοϋ Χρόνου εξ 
έκατόν ετών ;

"Οπως δήποτε τα ϋ τα  δέν λα μ βά νο ίτα ι ΰ π ’ όψιν, 
καί άφού ήμείς τά άπαιτοΰμεν, ό Χρόνος έχει 
καθήκον νά μεταβάλη μορφήν καθ έκαστον έτος, 
καί άκόμη περισσότερόν, καθ’ έκαστον αίώνα. 
Κ αί ή μεταβολή αΰτη φυσικώς πρέπει νά είναι

πάντοτε πρός τό αγαθόν νά μάς προσμειδιάση 
ΐλαρώτερον, νά μάς άγαπήση θερμότερου, νά 
μάς καταστήση άγαθωτέρους, ήμερωτέρους, τ ι -  
μιωτέρους καί πρό πάντων νά μάς χαριση τήν 
ευτυχίαν, ή όποία κάπου θά ύπάρχη έπί τέλους, 
άφοϋ είναι μέν αληθές ότι δέν κατέχομεν ποτέ, 
ά λ λ ’ όπως δήποτε ένθυμούμεθα ότι τήν συνην- 
τήσαμεν άλλοτε είς τό παρελθόν, καί έλπίζομεν 
νά  τήν συναντήσωμεν πάλιν καί είς τά μέλλον.

Ή πλειονοψηφία τώ ν μεγάλων συγγραφέων 
καί τώ ν έξοχων έπιστημονων τής Δύσεως, ών 
έζητήθησαν α ί γνώ μα ι, χαιρετίζει τόν νέον 
αίώ να μετά  τής αύτής αισιοδοξίας, τήν όποιαν 
επιβάλλει ή ευπρέπεια. — ’Ολίγοι είναι οί μεμ
ψίμοιροι - μεταξύ τούτων ό Δυκλώ, ό διευθυν
τής τοϋ ινστιτούτου Παστέρ, — είς έκ’ τώ ν αν
θρώπων, οί όποιοι ήδύναντο νά είναι υπερήφα
νοι διά τόν λήγοντα α ίώ να, έρωτά :

« Δ ια τ ί  νά έλπίσωμεν, ότι ή εσοδεία τοϋ ει
κοστού αίώνος θά είναι διάφορος, άφοϋ έξακο- 
λουθοΰμεν νά σπείρωμεν κατά  τά ς  μεθόδους τοϋ 
δεκάτου ένατου ; » Ό  δέ διάσημος φυσιολόγος 
Ρισέ, ό άνακαλώ ν είς τήν μνήμην ήμών ότι ό 
δέκατος ένατος αιών είσήλθε μέ τόν πόλεμον καί 
μέ τόν πόλεμον φεύγει, ούτος είναι ά έπισημότε- 
ρος τών αίσιοδοξοτέρων.

Ά λ λ ’ άντιθέτως προέχει σήμερον μεταξύ τών 
αίσιοδόζων είς μ ίνα ς  συγγραφεύς καί μέγας συγ
χρόνως μαχητής τής άληθείας ό Ζολά, γράφων 
μέ τούς ίσχυρους ώς βαθέα π λήγμ ατα  σκαπά
νης χαρακτήρας τής γραφής του, ότι « Ό  εικο
στός αιών θά στήση τά κράτος τής Ά ληθεία ς, 
τής Δικαιοσύνης, τής Ε ιρήνης».— ΙΙόθεν άρύε- 
τα ι τήν πεποίθησιν ταύτη ν ό ηρωικός, ά λ λ ’ 
ήττημενος τή ς Ά ληθεία ς καί τής Δικαιοσύνης 
μαχητής, είναι άδηλον.

Έ άν το ιαύτη προφητεία έξηγγέλλετο είς τούς 
πάππους μας έν άρχή τοϋ δεκάτου ένάτου α ίώ 
νος, θά είσέδυε τότε εις τάς ψυχάς »λων μέ τήν 
δύναμιν θείας επαγγελίας.

Δ ιότι ή αύγή τοϋ δεκάτου ένάτου αίώνος 
ήτο ρόδινη καί χρυσή, αύγή άντα ξ ία  τής έλλη- 
νικής Ή οϋς τής ροδοδακτύλου, οϊαν τήν έπλαττε 
τώ ν προγόνων μας ή φαντασία .

Τότε φεύγων ό δέκατος όγδοος αιών είχε 
σαλπίσει τό θειον σάλπ ισμα τής ελευθερίας, είχεν 
άνακηρύξει τά  δ ικα ιώ ματα τοϋ άνθρώπου- είχε 
μετακαλέσει πρό τής άνθρωπότητος τής διψώσης 
ειρήνην, δικαιοσύνην, άγάπην, τάς ώραίας μορ- 
φάς τή ς Ελευθερίας, τής Ίσότητος, τή ς Α δ ελ
φότητος.

1901 —  1
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Τό δυναστευόμενον άτομον ήλπιζεν· ήλπιζον 
οί δυναστευόμενοι οϊ οουλεύοντες λα ο ί- ήλπιζον 
καί Ιπίστευον, ότι ή Έ θνι κή Συνείδησις, ή 
ελεύθερα θέλησις τώ ν λαών θά μορφών/ι εφεξής 
τά ς  ττολίτιαάς κοινωνίας' ήλπιζον ότι ή Τυραν
νία  θά φυγαδιυθή' οϊ -τεινώντες καί διψώντες 
τήν δικαιοσύνην ήλπιζον, ότι θά χορτασθώσιν 
έπί τέλους κατά  τήν θείαν επαγγελίαν.Έ λπ ισαν  
ότι θά ΐδουν ίδρυόμενβν τό κράτος τής Ειρήνης 
επί τής άλληλοσπαρασσομένης ανθρωπότητας.

Ά λ λ ’ όλα τα ϋ τα  άπεδείχθησαν χ ίμα ιραι, 
διότι ούδεμίαν τώ ν επαγγελιών του προγράμ
ματος της έπραγματοποίησεν ή νέα εκείνη τών 
εγκοσμίων κυβέρνησις. ά δέκατος ένατος αιών, 
κα τά  τό σχεδόν χπαράβατον σύστημα πάσης 
κυβερνήσέως.

Ό  νέος δεκάλογος έρρίφθη μακράν κα ί αί 
πλάκες του έθραύσθησαν. Τής Α δ ικ ία ς  τό κρά
τος δέν διεσείσθη' εξακολουθεί πάντοτε υπό τήν 
απατηλήν μορφήν τής Δικαιοσύνης νά άπονέμη 
τό δίκαιον εις μόνην τήν ίσχύν καί τήν προπέ
τε ιαν. Ό  διωγμός της είναι πάντοτε ό πικρός 
άρτος ό διδόμενος άντί του άρτου τής δικαιο
σύνης εις τούς αδυνάτους. Τό κράτος, τής μω
ρίας δέν διεσαλεύθη σύδέ κατά  τρ ίχα. Και ή 
’Αλήθεια περισσότερον ή άλλοτε δειμαλέα, 
περισσότερον εξουθενωμένη. — Ά π ό  τής έμφανί- 
σεώς του ύπεσχέθη τήν Ειρήνην ό αιών αυτός, 
κα ί χλευάζων τήν ανθρωπότητα τήν ένεθυμήθη 
κα ί ■■ α τά  τό ψυχορρ άγημά του, καί ποίν έκπνεύση 
προσεποιήθη ότι δωρείται εις τήν Ειρήνην τό 
κράτος τής Γης καί τήν έκάλεσε διά τακτικού 
πρωτοκόλλου τών ισχυρών, άπό τού συνεδρίου 
τής Χ άγης, νά έγκαθιδρυθή.— Ά λ λ ’ ήτο, φα ί
νετα ι. άκυρον τό δωρητήριαν, καί ό δέκατος ένα
τος αίών έξέπνευσε κυλισμένης έπί δύο Ηπείρων 
τής άνθρωπότητος εις τό α ίμα.

Είχε φέρει καί μ ίαν άλλην επαγγελίαν ά απερ
χόμενος αίών, εκείνην, ήτις  έδροσισε τήν ψυχήν 
πάντων τώ ν δουλευόντων ύπό ςενην κυριαρχίαν. 
Τήν αρχήν τώ ν έθνοτήτων."Εκαστος λαός κύριος 
τής τύχης του. Ά λ λ '  ή ιδεώδης, ή δ ικα ία , ή 
εύγενής άρχή έλησμονήθη. Κ αί κλείει πάλιν ό 
αίών με τήν άποθέωσιν τού κράτους τής Βίας, 
μέ το συμφέρον τώ ν ισχυρών ρυθμιστήν απο
κλειστικόν καί απόλυτον τής τύχης τώ ν λαών.

Είχεν επίσης έπαγγιλθή τήν έγκαθίδρυσιν τής 
εσωτερικής ελευθερίας εις τούς πολιτικούς οργα
νισμούς, ελευθερίας νηφάλιου, λελογισμένης, χα
λινού ισχυρού κατά  τών απολυταρχικών ορέξεων 
τού Καισαρισμού.

Κ α ί αί ελευθερία;, πολλαχοϋ, δανεισθεϊσαι 
τήν μορφήν τής αναρχίας ή τής έκλυσεως ώξει- 
δώ θησαν καί πολλών έψύγη ό πράς τήν ελευθε
ρίαν έρως καί άνεσπάσθησαν α ί ρίζαι άγιων πε
ποιθήσεων, καί ό δισταγμός και ή άπογοήτευσις

κατέκλυσε τά ς  ψυχάς' καί μόνος έκαρπώθη κέρ
δος ό Καισαρισμός, πανίσχυρος σήμερον, μυριά
κις ισχυρότερος, ή ότε έπνευσεν ή καταιγ ίς
τού 1 7 8 9 .

Βεβαίως ούδείς θά άρνηθή εις τον φεύγοντα  
αιώ να τήν ¡λιγγιώδη σταδιοδρομίαν του έν τή  
προόδω τών επιστημών, ιδίως τών έφηρμοσμέ- 
νων, δ ιότι1 έπί τών απολύτως θεωρητικών επι
στημών ό έκπνεύσας αίών δέν προσέθεσε·/ οϋδέ 
μίαν γραμμήν εις τάς αλήθειας ή  τά  φάσματα  
τού παρελθόντος.

Α ί έφηρμοσμέναι έπιστήμ,αι όντως όχι μόνον 
κατηύγασαν τήν ανθρωπότητα δΓ άπλετου, 
αγνώστου τέως φωτός, άλλ' έτιθάσευσαν έν 
π α ντί τήν ύλην καί κατέστησαν αυτήν έργατι- 
κωτέραν τού ανθρώπου ϋπηρέτιδα. Ή  υλική 
πρόοδος τής άνθρωπότητος είναι αναμφ ισβήτη
τος' ά λ λ ’ ή υλική πρόοδος άνευ ιδεωδών, άνευ 
πίστεως, άνευ ήθών, άπλώ ς επισπεύδει τήν πο
ρείαν τής άνθρωπότητος έπί τού πρανούς τής 
παρακμής.

Δ ιότι, όσον καί άν έπιδιώκνι τ ις  τήν θέσιν 
τού έξ επαγγέλματος συνηγόρου τού παρόντος, 
ποτέ δέν θά δυνηθή νά άρνηθή τήν προϊοΰσαν 
έξάτμισιν τώ ν εύγενών ιδεωδών, τήν άσθένωσιν 
τής π ίστεως, τώ ν θεμελίων τή ς οικογένειας τήν 
διάσεισιν.

Ό λα  τα ύ τα  αποσυντίθενται προοδευτικώς, 
όλα σήπονται. 'Ολόκληρόν τό παρόν είναι έν 
λ ίπασμ α , έξ ού θά φυή τό μέλλον.

Όποιον θά είναι το δέ/δρον τού μέλλοντος, 
άδηλον.

Ά ν  τό θερμάνη ό ήλιος τής θρησκευτικής Ι ΐί-  
στεως, άν έμφυσήση εις τό φύλλω μα αυτού τήν 
ζωήν άφυπνιζομενη ή αύρα τών εύγενών ιδεω
δών, άν άρδεύσουν τάς ρίζας του πράγματι ή 
Δικαιοσύνη, ή Ε λευθερία, ή ’Αλήθεια, ή Ει
ρήνη, θά άπλώση τότε ώς οί γ ίγαντες τής βλα-  
στήσεως τώ ν τροπικών τό φύλλω μά του, διά νά 
σκιασθή ΰπ αυτά ή έν αύχ μ φ  άνθρωπότης.

Ά λ λ α  τίποτε δέν αναγγέλλει τήν χρυσήν 
τα ύτη ν χαραυγήν καί ό ήλιος τού εικοστού α ίώ -  
νος αναδύεται αλαμπής, όπισθεν πυκνής ομί
χλης, τής ομίχλης τού δισταγμού καί τής άπο- 
καρτερήσεως.

Ε μμανουήλ Σ. Λ ϊκουληε

—· ------------
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Ή Δημοτική Εκπαίδευσις παρ' ήμ ίν άπό 
τής συστάσεως τώ ν νέων Διδασκαλείων * έση- 
μ-είωσεν αξιοσημείωτο·/ σταθμόν προόδου αρκετά 
εύεργετικώς έπιδρώσα ήδη έπί τής προαγωγής 
τής ήμετέρας κοινωνίας καί πολιτείας.
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Τρισχίλιοι καί διακόσιοι διδάσκαλοι άμ.φο- 
τέρων τώ ν φύλων, ώς τό πλεϊστον εγκρατείς 
τής διδακτικής μεθόδου, έφ ’ ής έρείδεται ή τε
λεσφόρος διεξαγωγή τού υψηλού αυτών έργου 
καί αξιώματος, διαπεραίνουσιν ήδη μετ’ επαι
νετής άφοσιώσεως τήν θείαν αυτών αποστολήν 
εν τρισχιλίοις περίπου σχολείοις παρέχοντες τάς  
άν αλόγους γνώσεις εις τά ς  άνάγκας τής κ α θ ' 
ημάς κοινωνίας καί παρασκευάζοντες πολίτας 
άξιους τού εύέλπιδος μέλ.λοντος τής φίλης π α 
τρίδες μ ’ όλα τά  έπιπροσθοϋντα είσέτι μεγάλα  
καί ανυπέρβλητα προσκόμματα εις τό έργον 
αυτών.

Ή  πολιτεία  κατανοούσα πληρέστατα τον 
σπουδαιότατον αυτής παράγοντα, τόν δημοδι
δάσκαλον, κατέβαλε καί καταβάλλει επαινετήν 
μ,έριμναν περί αυτού. Έ οελτίωσε κα τά  τήν τε 
λευταία·/ εικοσαετίαν τήν θέσιν τού δημοδιδα
σκάλου ϋπό τε υλικήν καί ηθικήν έποψιν, μέ 
ά λμ α τα  χωρήσκσα πράς τούτο έν σχέσει προς 
τό παρελθόν."Ιδρυσε πράς μόρφωσιν αυτών ίδιας 
σχολάς, τά  Διδασκαλεία καί Ί'ποδιδασκαλεία, 
έν οίς θεωρητικώς καί πρακτικώς παρασκευά
ζονται εις τό έργον αύτώ ν, ηύξησε κατά  το 
διπλάσιον τήν μισθοδοσίαν αύτώ ν, 'δημιούργησε 
θέσεις ά νω τάτας δΓ αυτούς, οίαι αί τώ ν διευ
θυντών καί υποδιευθυντών τών Ύ ποδιδασκα- 
λείων καί α ί τώ ν επιθεωρητών τής Δημοτικής 
Έ κπχιδεύσεως, έξησφάλισεν αυτούς, όσον ούδένα 
άλλον κλάδον, άπέναντι άλλοτρίων επιβλαβών 
έπιρροών καί έδημιούργησε τάξιν τ ινά  καί ευρυθ- 
μ ίαν, απαραίτητον δια τήν έλλογον διοίκησιν 
τής Δημοτικής Έκπχιδεύσεως. Δέν έφείσθη δέ 
προς τούτο δαπάνης, ήτις  κατά  τό λήξαν έτος 
άνήλθε περίπου εις 6 ,0 0 0 .0 0 0  δραχμάς, ά ί  πο
λ ιτε ία  καί δήμοι καταβαλλουσιν άγογγύστως 
αντιφιλοτιμούμενοι νά στερεώσωσι την προκοπήν 
τώ ν σχολείων τω ν καί νά ίδρύσωσι το ιαύτχ  εις 
παν κέντρον αριθμούν τουλάχιστον 1 δ μαθητάς.

Τ άγαθα τής άμίλλης κα ί τού ενδιαφέροντος 
αύτών είνε κατάδηλα , ά φ ’ ού εντός ολίγων έτών 
έπολλαπλασιάσθησαν τά  σχολεία καί έδιπλασιά- 
σθη ό αριθμός τών έν^αύτοίς φοιτώντων ούτως, 
ώστε κατά  τό άρτι λήξαν σχολικόν έτος άνήλ
θε·/ ούτος εις 1 6 5 0 0 0  καί πλέον μαθητάς ά μ -  
φοτέρων τώ ν φύλων.

’Από έτους δ ’ εις έτος ή βελτι'ωσις τής Δη
μοτικής Έ κπαιδεύσιω ; είνε αισθητή. Οί παλαιοί 
δημοδιδάσκαλοι οί έκ τού παλαιού Διδασκαλείου 
καί τών πεοιλαλήτων έπιτροπών προερχόμενοι, 
άνομοιομόοφου καί έλλιπεστάτης μορφώσεως 
όντες, όλονέν έκλείπουσιν, αντικαθιστάμενοι ύπό 
τώ ν έκ τώ ν νέων Διδασκαλείων απολυόμενων, 
οϊτινες βάσιμον καί επιστημονικήν τήν π α ίδ ιυ -  
σιν έχοντε; εινε κατά  τά μάλλον ή ήττον έπι- 
τήοειοι τόν σκοπόν τής διδασκαλίας καί αγωγής

τελεσφόρως επ' άγαθώ τού έθνους να διαπεραί- 
νωσιν. Οί γραμματοδιδάσκαλοι, ή λύμη τής 
νεότητος, οϊτινες καί γνώσεων καί εμπειρίας με
θοδικής περί τά διδακτικόν έργον στερούνται, 
ους ή ύψίστη άνάγκη έδημιούργησε, κ α τ ’ έτος 
έκλείπουσιν αντικαθιστάμενοι ϋπο τώ ν γραμ μ α-  
τιστώ ν έν είδικαίς σχολαίς, τοϊς Ύ ποδιδασκα- 
λείοις, μορφουμένων επαρκέστατα διά τάς  
άνάγκας τώ ν σχολείων μ' ολίγους μαθητάς, έν 
οίς θά δράσωσι. Τα δημοτικά σχολεία καί τά  

•γραμματεία  αύξάνουσι κ α τ ’ έτος ούτως, ώστε 
μετά  βραχύ χρονικόν δ ιάστημα ούδείς π λη θυ-  
θυσμάς δυνάμενος νά χοοηγήση 15  μαθητάς θά 
στερήται σχολείου. II εγνωσμένη δέ φ ιλομα- 
θεια τώ ν Ε λλή νω ν θέλει καταστήση περιττήν 
τήν καί εργω επιβολήν τής υποχρεωτικής έκπαι- 
δεύσεως, άφ ' ού άβιάστως ή διάδοσις ταύτη ς  
έντός ολίγων έτών ύπερεδιπλκσιάσθη φθάσασα  
κατά τό λήξαν έτος εις τό εύάρεστον σημείον 
νάριθμή 1 6 5 ,0 0 0  μαθητάς άμφοτέρων τών φύ
λων. φο ιτώντας εις τά  σχολεία αύτής.

Τά διδακτήρια, ά τινα  διά πάν άλλο κ α τά λ
ληλα  ήσαν ή νά στεγχσωσι τήν τρυφεράν τού 
έθνους νεότητα, αντικαθ ίσταντα ι ύπό κα ταλλη 
λότερων ιδιω τικών οικημάτων ή άνεγείρονται 
δημόσια μεγαλοπρεπή το ιαύτχ  συμφώνως μέ 
τά ς  ύγιεινάς καί διδακτικάς συνθήκας, χς ή π α ι
δαγωγική καί ή υγιεινή έπιβάλλουσι νυν, εφοδια
ζόμενα μέ τά  απολύτως αναγκαία διδακτικά  
όργανα, ών άνευ άτελεσφόρητος ή διδασκαλία  
εις μικρούς παιδας αποβαίνει.

Έ κ πάντων τών έτών τής νέας έξελίξεως τής 
παρ' ήμίν Δημοτικής Έ κπχιδεύσεως τό μάλλον 
γόνιμον εις έργα καί καρπούς αύτής υπήρξε τό 
ήδη έκπνεύσχν 1 9 0 0 .

Κ α τ ’ αύτό ού μόνον συνετελέσθη νομοθετική 
έργασία, ρυθμίζουσα τήν έκπαίδευσιν έπί τό 
βέλτιον, πολλού λόγου άξια , μ ίλλουσα νάποτε- 
λέσνι τήν αφετηρίαν αίσιωτέρου μέλλοντος, άν 
ποτε κχταστή  νόμος τού κράτους, δΓ ής ού μό
νον εύαρμοστοτέρα εις τάς καθ ' ή,μάς άνάγκας 
θέλει καταστή  καί βεβαιότερους καί δαψιλεστέ- 
ρους καρπούς θάποδώση, άλλά καί τάξ ις  έλλο
γος καί εύρυθμος μείζων θά προέλθη προς τό 
συμφέρον τών διδασκόντων καί διδασκόμενων, 
κοινωνίας καί πολιτείας.

Κ α τ ’ αύτό έκαμε τήν έπιδειξιν κατά λίαν 
έπιβλητικόν τρόπον ή έν τοίς σχολείοις καλλιερ- 
γουμένη φ ιλοπατρία κατά  τήν έορτην τής ανε
ξαρτησίας τής έλευθέραί ελληνικής γής. Κ ατά  
τή·/ 2 5  Μαρτίου 1 6 5 ,0 0 0  αγνοί έλληνόπαι- 
δες καί κατά  τήν αύτήν περίπου ώραν έπλημ- 
μύρισαν τούς ναούς καί οίονε! καταθέσαν- 
τες τόν όρκον τής πρός τήν πατρίδα αγάπης 
προοηυχήθησαν μέ τήν άδολον ψυχήν των υπέρ 

I τού μεγαλείου αύτής, μεθ’ ο έν στρατιω τική
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τάξε ι καί έν πατριωτικοί? άσμασι παρήλχσαν 
εις τάς πόλεις, κώ μα ; καί τα  χωρία δ ιαπιστοϋν- 
τες ότι ή γενεά αύτών έσται κρείσσων των προ
γενεστέρων. Ή  πρό τής Μητροπόλεω; δέ των 
Αθηνών παράταξις πέντε μυριάδων μαθητών 

τώ ν δημοτικών σχολείων μέ τάς σημαίας καί τά  
τύμ π ανά  τω ν καί ή μετά πατριωτικών ασμάτων 
διέλασις αυτών μέ ήθος καί βάθισμα στρατιω τι- 
κόν διά τών κυριωτέρων τής πόλεως όδών άνερ- 
ρίπισε τάς χρηστάς περί τοϋ μέλλοντος τής π α 
τρίδας ελπίδας, άς άτυχούς πολέμου έκβασις 
ειχε μοιραίως συναρπάση.

Κ ατά  τό έτος τούτο έτέθη εις εφαρμογήν ο 
περί Γυμναστικής νόμος, δ ι ’ ού έξήσφαλίσθη 
τό άρχαίον τούτο παίδεύμα τής νεότητας καί 
έν τή  Δημοτική Ε κπαιδεύσει. Καρποί δ’ αγλαοί 
τού νόμου τούτου υπήρξαν ή κατά  τό τέλος 
Μαρτίου 1 9 0 0  έπίδειξις τής περί τήν Γυμνα
στικήν εργασίας τώ ν σχολείων, ότε 1 6 0 ,0 0 0  
έλληνόπαιδες δημοσία καθ' όλον τό κράτος έγυ- 
μνάσθησαν δ ιατρανώ σαντε; εύσυνείδητον τών 
διδασκόντων τήν εργασίαν καί κατάδηλα τής 
Γυμναστικής τάποτελέσματα. Τήν άποκορύφω- 
σιν τής έν τή Γυμναστική έπιδόσεως άπέδειξαν 
οί έν τώ  Παναθηναίκώ Σ ταδίω  τελεσθέντες έν 
Ά θήνα ις  σχολικοί άγώνες κατά τήν Δευτέραν, 

Τ ρίτην, Τ ετάρτην καί Κυριακήν τής δ ιακα ινη- 
σίμου Ιβδομάδος, ούς ή επιβλητική παρέλασις 
διά μεγάλων όδών τής πρωτευούσης έτερμάτισε. 
Κ α τά  τούτους άναπαρεστάθη εικών τής άρχαίας 
ζωής καί κινήσεως καί συνυφάνθη δεσμός τις 
τής π αλα ιας εύκλειας καί δοξης τή ς πατρίδος 
ημών προς τό εύελπι μέλλον αυτής.

Κ ατά τό διαρρεύσαν έτος έπροικισθησαν τά  
σχολεία τής Δημοτικής Έκπαιδεύσεως με 130  
νέους δημοδιδασκάλους, ούς άπέλυσαν τά  τέσ- 
σαρα Δ ιδασκαλεία, καί μέ 18 0  άρίστους γραμ -  
μ ατιστάς, ούς τά  τέσσαρα τού κράτους Ί'ποδι- 
δασκαλεία διεμόρφωσαν, καί οί όποιοι άπήλλα- 
ξαν τήν νεότητα ισαρίθμων επιβλαβών γραμμα
τοδιδασκάλων, καταλυμαινομένων τά πνεύμα, 
τά ήθος καί τά σώμα αυτώ ν.

Εν έκ τών μεγίστων πρός τούτοις έργων, 
ά τινα  έχει νά έπιδείξη ή Δημοτική Έ κπαίδευ- 
σις κατά  τά λήξαν έτος, είνε ή άπόκτησις μεγα- 
λοπρεπών κα ί κατά  τούς κανόνας τής υγιεινής 
καί παιδαγωγικής διερρυθμισμένων διδακτηρίων, 
ών ά άριθμάς τώ ν κατασκευασθέντων, έν κ α τα 
σκευή ευρισκομένων καί πρός κατασκευήν δημο- 
πρατηθέντων άνήλθε περίπου εις 2 0 0 . Τ αύτα  
οίκοδομοϋνται έν τοίς δήμοις τρ ίτης ταξεως 
πρώτον, ά τ ινα  π άντα  νυν έπερατώθησαν, καί 
ε ίτα  έν δήμοις δευτέρας τάξεως. Πρός τούτο 
χρησιμοποιείται τό έκ τώ ν έκπαιδευτικών τελ,ών 
έν τή  Εθνική Τραπέζη κατατεθειμένον κεφά- 
λαιον, όπερ άνέρχεται εις 2 ,5 0 0 ,0 0 0  δραχμάς

έκτός τού κληροδοτήματος τού άειμνήστου Σ υγ-  
γροΰ πρός τον αύτόν σκοπόν άνερχομένου είς
1 ,5 0 0 ,0 0 0  δραχμών. Δ ιά τών σχολείων τού
τω ν χιλιάδες τρυφερών παίδων, συναγελαζόμε
νων νύν έν άνθυγιεινοίς καί άκαταλλήλοις οίκή- 
μασι, θά έξασφαλισθώσι καί ύπο υγιεινήν καί 
ύπά διδακτικήν καί παιδευτικήν έποψιν.

Εις π ά ντα  τα ύ τα  προσθετέου ότι κ ατά  τό 
έτος τούτο συνεπληρώθησαν α ί θέσεις τών έπ ι- 
θεωρητών τής Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, άς ή 
νεα διοικητική διαίρεσις τού Κράτους έδημιούρ- 
γησε διευκολύνουσα μεγάλως τό έργον αύτών 
δυσχεραινομενον ύπο τής εύρύτητος τού παλαιού  
νομού, κ α θ ’ όσον ούτοι τόσον πολλά σχολεία 
καί τοσον πολλούς διδασκάλους, ούς ό παλαιός 
νομος είχε, δέν ήδύναντο νά έπιθεωρώσι τα κ τ ι-  
κώς καί έλέγχωσιν έν τή  έκτελέσει τού έργου 
αύτής.

Εν τέλει δέν πρέπει νά παρέλθη άνευ μνείας 
ή συμμετοχή τώ ν έν Ά θή να ις  δημοτικών σχο
λείων άρρένων τε καί θηλέων είς τήν εορτήν τής 
Φ ίλ ο ό α β ιχ ή ί  Ενώβεως  τής έγκαινισάσης τάς  
έργασίας αύτής διά τής δενδροφυτεύσεως τών 
πέριξ λόφων. Οί μαθηταί καί αί μαθήτρια ι, 
οϊτινες έπί τοπου παρετάχθησαν, δέν συνετέ- 
λεσαν μονον διά τής συμμετοχής τω ν ταύτης  
έν τόσον σπουδαίοι κοινωνικώ καί έθνικώ ζη— 
τή μ α τ ι είς τήν λαμπρότητα τής πράσινης τα ύ
της έορτής, άλλ' ήντλησαν καί διδακτικώτατον  
μάθημα στοργής πρός τά  δενδρύλλια, τά  όποια 
αί μικραί των χείρες έφύτευσαν. Με τήν α ϋξη -  
σιν τώ ν έργων τούτων τώ ν χειρών τω ν καί τής 
ηλικίας τω ν θά συναυξήση το αίσθημα τής προς 
τ ά  φυτά  στοργής τω ν, ής διδάσκαλοι κα ί δ ια
πρύσιοι κήρυκες θά καταστώ σιν είς τήν διάδο
χον γενεάν καί αύτη  είς τήν άλλην κα ί ούτω 
καθεξής. Ούτω θά έπελθη βαθμηδόν καί κατ' ολί
γον ή έξασφαλισις τών δασών καί ή άσφαλής πε
ραιτέρω άναδάσωσις τής χώρας έπ άγαθώ αύτής.

Εκ τών πολλών τα  χαρακτηριστικώτερα τών 
έργων, ά τ ινα  έχει νά έπιδείξη ή Δημοτική Έ κ -  
παίδευσις, κατα  τό άρτι λήξαν έτος, είνε τάνω -  
τέρω μνημ ονευθέντα. Τό έτος ήδη παρήλθε 
κληροδοτήσαν πολύτιμον κεφάλαιον είς τον άρ- 
ςάμενον εικοστόν α ιώ να, παρ ού εύλόγως άπεκ- 
δέχεταί τις κρείσσονας καρπούς καί έργα. Ή  δέ 
προοδος τής Δημοτικής Έκπαιδεύσεως θα είνε 
πρόοδος καί ευημερία ύπό τε υλικήν καί ήθικήν 
έποψιν τού όλου Ε λληνικού "Εθνους.

_________________  —X.

Διά μονής τή ς  αληθ ινή ς  πα ιο ε ία ς , λ έ γ ε ι Κοραής, 
απο κτάτα ι ή αληθ ινή  ελευθερ ία . Τ ής παιοείας έργον 
κα ί επ ά γγ ελ μ α  ε ίνα ι νά  σύρη τό Λ ογικόν άπό τό σκό
τος, νά ο ιασκεοάζη , ιός ή  'Ο μηρ ική  Ά θ η ν α , τή ν 
αχλυν από το ς οφθαλμούς έκαστου, οιά νά οιακρίνη 
τά  αληθώ ς συμφέροντα άπό τ ά  βλαβερά.
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Τ Α  Ψ Ε Υ Δ Η  Τ Π Ν  Π Α ΙΔ ΙΩ Ν
[ Α α τ ά  τον ^Αγγλον ·1ΐ11Ί168 β μ ί ί ΐ / ] .

Πολλοί φρονούσιν ότι τά  πα ιδ ία  είνε μικροί 
ψεύσται τελειοποιημένοι καί ικανοί ν' άπατώ σιν, 
όπως καί οί πονηροί άγριοι. Οί ιδιαιτέρως άσχο- 
ληθέντες περί τών παιδιών συγγραφείς καί μή 
έμπνεόμενοι έκ προκαταλήψεως, τείνουσι νάπαρα- 
δε/θώσιν ότι ό δολος είνε π α ρ ’ αϋτοίς γενικός, 
μέχρι τινός σημείου δέ καί έγγενής είς αύτά .

Τά ψεύδος είνε διαβεβαίωσις γινόμενη έν πλή- 
ρει συνειδήσει περί τού άνυποστάτου αύτής καί έπί 
σκοπώ απάτης. Ά λ λ ’ όμως επιτρέπεται ν άμφ ι-  
βάλλωμεν αν τά  πα ιδ ία  έχουσι συνείδησιν χρκετα 
σαφή περί τώ ν παρ ήμών καλούμενων αλήθειας 
καί δόλου. Οί ένήλικοι δέν δύνανται νά έννοή- 
σωσιν ακριβώς τά  συναισθήματα καί τήν ά ντ ί-  
ληψιν τού παιδιού καί διά τούτο πολλάκις κρι- 
νουσι μεθ’ υπερβολής τήν σημασίαν τώ ν πραγ
μάτω ν.

X αίρομε ν βλέποντες ότι έπί τού παρόντος δια- 
φαίνεται τάσις τ ις  πρός έπιεικεστέραν κρίσιν τών 
ψευδολογημάτων τών παιδιών, καθά άποδεικνύε- 
τα ι έκ π^οσφάτως Ικδοθεισών άξιολόγων περί 
τούτου μελετών, εξ ών πλείστα όσα ήρύσθημεν.

Εύκταίον είνε νά μελετηθώσι μάλλον έκ τού 
σύνεγγυς α ί ποικίλα', μορφαί τής πρώτης ταύτης  
πρός τά ψεύδος προδιαθέσεως. Ά ρχίσω μεν άπό 
τούς μ,ικρούς δόλους καί τά  τεχνάσματα , άτινα  
κατά τάν κ. Περεζ παρατηρούνται εϊς τ ινα  π α ι
δία σγεδόν άπό τοϋ λίκνου' τα ύ τα  δυσκολευό- 
μεθα νά κατατάξω μεν είς τήν κατηγορίαν τών 
ώρισμένων ψευδών. Ούτως, έπί παραδείγματι, 
οσάκις τό παιδίον επιθυμεί νά κράτηση αντικεί
μενου τ ι,  τό κρύπτει' ε ίτα  έρωτώμενον. δεικνύει 
τάς χείράς του κ ινάς. ’Αδυνατούμε·/ ν ’ άποκα- 
λέσωμεν ά δ στά κ τω ς τήν πράξιν ταύτη ν ψεύδος, 
αν καί ένυπάρχει 5ίς αυτήν δοσις απάτης. Δέν 
πρέπει νά λησμονώμεν ότι τά  πα ιδ ία  έχουσιν έξ 
όρμεμφύτου τήν συνήθειαν νά τηρώσι κεκρυμμένα 
πολλά πράγυ.ατα' έντεύθεν ίσως προέρχονται τά  
μικρά τεχνάσματα  είς ά καταφεύγουσι καί ή 
άρνησις αύτών όπως όμολογήσωσι τά  απόρρητα 
τω ν. Το παιδίον. οσάκις καθυποβάλλεται είς έςέ- 
τασ ιν, επιμένει πολύ νά τηρή τό μυστικόν όπερ 
ένεπιστεύθησαν είς αύτό ή τό πράγμα τό όποιον 
ή φαντασία  του μετέτρεψεν είς απόρρητον. Τό 
πολύ πολύ οί κ ατά  τήν το ιαύτην περίστασιν 
δολοι καί τά  ψεύδη του είνε, κατά τήν γνώμην 
μου, μέσον πρό: άποπλάνησιν τής περιέργειας 
έπεαβχινούσης είς άλλότριον κτήμα καί πχρου- 
σιάζουσιν ίλαχ ίστην δοσιν τής έκ προθέσεως απά
της. Καθώς δέ άπεδείχθη ύ π ' άλλων, εκ τή ; 
μανίας τήν όποιαν έχουσι τά  πα ιδ ία  περί τήν 
άπόκρυψιν των μυστικών των δύνανται νά έξη-

γηθώσι καί οί σοβαρώτεροι δόλοι, είς ούς ΰπο- 
πίπτουσι κατόπιν.

Έ τερ α  τεκμήρια βεβαιότερα τής είς τό ψεύ
δος προδιαθέσεως άνευρίσκομεν είς τό γεγονός ότι 
τά  πα ιδ ία  πολ.λάκις λέγουσιν ή αφηγούνται 
πράγμ ατα , τώ ν όποιων τό ανυπόστατο/ θά 
ένόουν εάν έπί μίαν μόνην στιγμήν έσυλλογί- 
ζοντο. Μάς φα ίνετα ι δύσκολου νά πιστεύσωμεν 
ότι παιδίον αρκετά νοήμον όπως δύναται νά 
δ ιηγήται ιστορίαν τινά  δέν συναισθάνεται ότι ή 
διήγησίς του είνε ανακριβής. Ά λ λ ’ όμως φρονώ 
ότι ή το ιαύτη  ήμών κρίσις είνε λ ίαν αυστηρά  
καί ότι το μέτρου αύτής δέν έφαρμ.όζεται είς τήν  
το ιαύτην περίστασιν. Ό  παρατηρών τάς πα ι
δ ιά ; τών μικρών καί τον τρόπον δι ού δραματι- 
κώ τατα  διηγούνται τά  πράγμ ατα  γινώσκει πόσον 
είνε επιρρεπή νά π λάττω σ ι φαντασιοκοπήματα  
τόσον ζωηρά, ώστε ν' άπομακρύνωνται εντελώς 
τή ς πραγματικοτητος.

Λαλοΰντες πρός α ύτά  πρέπει ν άπβφεύγωμεν 
νά μετχχειριζώμεθχ τήν λέξιν «ψεύδος». Ύ π άρ-  
χουσι σοβαροί τινες ηθικολόγοι δυσφορούντες 
όταν άκούωσι τό παιδίον λέγον κατά  τά ς  π α ι
δ ιά ; του : «Ε ίμ α ι αμαξηλάτης !»  ή : « Ή  κού
κλά μου κλαίει» κλπ. ΙΙλήν άρκεϊ νά σκεφθώ- 
μεν πρός στιγμήν διά νά πεισθώμεν ότι τό 
τοιούτο δέν είνε έπίφοβον. Τά αύτά κα ί όταν 
κοράσιον δύο καί ήμίσεος ετών ήλικ ίας απαντή  
πρός τον πατέρα τη ς, άποροϋντα διότι τήν 
ακούει έπαναλαμβάνουσαν καί μ.ετ' ευστροφίας 
άπαγγέλλουσαν σειράν ασυνάρτητων λέξεω ν: 
«Μ ά έσύ, μ π αμ π ά, δέν καταλαμβάνεις .»  Ό  
έρως πρός τό απόρρητον όμοΰ μέ τήν έμφυτον 
τάσ ιν τοϋ παιδιού περί τό δραματοποιείν τά  
π άντα  καθιστώσι τό παιδικόν αύτό συνονθύλευμ,α 
άληθή γλώσσαν· ή δέ μικρά κόρη βεβαίως 
συνησθά/ετο τήν υπεροχήν λαλούσα γλώσσαν 
ακατάληπτου πρός. τον σοφόν αύτής πατέρα.

Είς τήν αυτήν κατηγορίαν δέον νά κ α τα τά 
ξωμεν καί τάς έλαφράς παραβάσεις τής αλήθειας, 
ότε τά παιδίον λέγει τό εναντίον τών πρός αύτά 
λεχθέντων καί αντιστρέφει τάς γενομ.ένας α ύτφ  
ύπο τώ ν ανωτέρων παρατηρήσεις. Ά ναφέρετα ι 
δέ περί τούτου περίεργον παράδειγμα. ΊΙκούσθη 
ήμέρκν τ ινά  μικρόν παιδίον (οΰ δέν άναφέρεται 
ή ηλικία) λέγον ταπεινή  τή  φωνή : « Ό  μπα
μ π ά ; δέν όμιλεί καλά' λέγει τ α χ ί ζ ο μ ά ΐ ’ό η λ ο ν .  
Ό  μπεμπέ; όμιλεϊ καλά' λέγει τρίΛπεξομάΐ'όη- 
λ ο ν » .  Α ί άναστροφχί αυτα ί τής· έννοιας είνε 
εΐδός τ ι  παιδιά.;. Τό παιδίον υποκείμενον έκά- 
στοτε νά έπ ιπλή ττη τα ι ώς σφάλλον, φαντάζεται 
πρός στιγμή / δτι έχει δίκαιον καί ότι οί γονείς 
του έχουν άδ ικον χαίρει δέ σφόδρχ έπί τή  ιδέα 
τα υ τη .

Σοβαρωτέρα είνε ή περίστχσις κχθ’ήν τά π α ι
διού αποκρύπτει ή αλλοιώνει τήν αλήθειαν άπ χν-



τώ ν εις έρώτημά τ ι.  Μικρόν παιδίον έρωτώμε- 
νον υπό τής μητρός του τις είπεν α ύτφ  τούτο  
ή έκεϊνο, άπ ήντα  : « Ή  κουκλί μου !» .  Είνε 
ψευδός, ψευδός έκ προθεσεως, θά είπωσι, μ ά λ ι-  
στχ  εάν μάθωσιν ότι ό μικρός κατεργάρης αμέ
σως μετά τα ύ τα  ηρχισε νά γελά . Ά ς  εξετάσω - 
μεν όμ.ως τό —εριστατικόν τούτο μάλλον έπιστα- 
μ,ένως. Ή  έρώτησις έξήγειρεν εις τό -νεύμ α  τού 
παιδιού τήν ιδέαν ότι κάποιος είπεν α ύτφ  τ ι - 
παράγεται καί ενταύθα ενέργεια υποβολής, έπι- 
δρώσα έπί της διανοίας τού παιδιού, -όπως καί 
έπί τού ϋπνωτισθέντος ενηλίκου. Ή κούκλα 
εύρίσκετο πλησιέστατα τού παιδιού, γνωστόν 
δέ είνε ότι αί άθωαι παιδ ικαί κωμωδίαι συνί- 
σ ταντα ι εις διαλόγους τού παιδιού μετά της 
κούκλας του' τ ί  φυσικώτερον λοιπόν παρά ή 
ιδέα αύτη  νά κυριεύση τήν φαντασίαν του ; Τί 
δε νά εϊπωμεν περί τού γέλωτος ; ΙΙαραδεχό- 
μεθα ότι υπάρχει εις αύτόν δόσις πονηριάς, κα- 
κεντρεχείας, χαιρεκακίας διά τήν απάτην. Ή 
έκφρασις τής μορφής τής μητρός έδείκνυεν α ύτφ  
ότι ή τολμηρά καί ανόητος ιδέα του είχε προ
ξενήσει έπ ’ αυτής σύμμικτον αίσθημα εύχαρι- 
στήσεως καί έκπλήξεως, ό δέ μικρός υποκριτής 
ιδιαζόντως χαίρει όταν προξενή εκπληζιν.

Εκ τής ζωηράς καί ταχείας περί τό έφευρί- 
σκειν φαντασίας, έκ τού πάθους πρός τό δ ια
δ ρ α μ α τ ίζε ι διακεκριμένου πρόσωπον, έξαπτομέ- 
νου έτι μάλλον έκ τού πόθου τού έκπληττειν 
καί έκ ποιάς τίνος τάσεως τού άνθίστασθαι χάριν 
διασκεδάσεως νομίζομεν ότι έξηγούνται έπαρκώς 
τά  αΟφα τα ύ τα  ψεύδη καί α; παρόμοια·, πολυά
ριθμοι άνακρίβειαι τώ ν παίδω ν. Τά π α ιδ ί*  
άμαρτάνουσι πράττοντα τούτο. Τό τοιοΰτον έν 
μέρε. είνε αληθές. Ά λ λ '  άρά γε δέν αληθεύει 
ότι ή π ρ ά ;ίς  τω ν αϋτη , ούσα ή ύπόκρισις οίονεί 
τού ψεύδους, οϋδέν έχει τό κοινόν πρός τό πραγ
ματικόν ψεύδος ; Παραδεχόμεθα τοσούτω μάλ
λον ασφαλώς όσω αυτό τό ίδιον μικρόν παιδίον 
κατά  τά ς  στιγμάς τής σοβαρότητος του έφα ί- 
νετο φιλαλήθες ι/.έχρις υπερβολής.

Έ τέρα περίστασις, όπωσούν διαφορετική, είνε 
εκείνη, κ α θ ’ ήν ή όρμή τής φαντασ ίας, ή παρα
κινούσα τό παιδίον νά εϊπη ανακρίβειας, άγει 
αυτό μέχρι τού σημείου ώστε αυτό τά ίδιον νά 
π λανάτα ι. Ούτως έπί παραδείγματι, όταν θέλη 
νά τό βαστάζω σι, λέγει : « Μού πονούν τά  
πόδια· δεν ήμπορώ νά  περιπατήσω »- άλλ' έν 
το ιαύτη  περιπτώσει ενδέχεται πραγματικ.ώς νά 
αίσθάνηται μέχρι τινός τήν κόπωσιν ήν έν αρχή 
ϋπεκρίθη.

Τοιούτο παράδειγμα άνευρίσκομεν έν -ή  συλ
λογή τού Ούόρσεστερ' «Έ δ ιδ α  εις παιδίον τ·. με- 
γαλην δόσιν σιροπιού κατά τού κρυολογήματος- 
ότε μικρόν κοράσιον άπετάθη πρός με λέγον : — 
« Κ α ί εγώ είμαι κρυολογημενη καί έχω ανάγκην

φαρμ άκου»- ηρχισε δέ νά βήχη. Οσάκις δέ μέ 
έβλεπε λααβάνοντα  τήν φιάλην προσεποιείτο ότι 
εβηχε. Σημειωτέου ότι τό σιρόπιον ήτο πολύ 
γλυκύ. Το τοιούτο φα ίνετα ι ψεύδος αηδές. Καί 
όμως τ ις  οίδε μήπως τό παιδίον ήτο τόσον ευ
φάνταστον, ώστε ή θέα τού σιροπιού τού διδό
μενου εις έτερον παιδίον ασθενές νά παρήγεν 
έν α ύ τφ  ερεθισμόν προκαλούντα τόν βήχα ; Ή  
ιδέα αύτη φα ίνετα ι ίσως βεβιασμένη’ αξίζει 
όμως νά μελετηθή πριν προσάψωμεν εις τό. π α ι
δίον τήν ιδ ιότητα  τού ψεύστου».

Ή εις πραγματικότητα  μεταβολή τών ιδιο
τροπιών τής φαντασίας, ήτις  εις τήν ανωτέρω 
περίστασιν έκεντάτο καί έκ τής έπιθυαίας τού 
ήδέος ποτού, εις πολλάς περιστάσεις προκαλεΐται 
καί παρ' άλλων αισθημάτων, άναπτυσσομένων 
βραδύτερου. Ιίόσαι ψευδείς αφηγήσεις (καί όχι 
μόνον μικρών παιδιών) υπαγορεύονται έκ τής 
ροπή; πρός τήν υπερβολήν καί έκ τού πόθου τού 
έμποιήσαι έντύπωσιν ! ’Ό τε τό παιδίον όρθούται 
έπί τού άκρου τώ ν ποδών καί κραυγάζει μέ 
θριαμβευτικόν ύφος : «Κ ύττα ξε , μ αμ μ ά . πόσον 
μεγάλος ε ίμα ι ! θά μεγαλώσω γρήγορα" θά γείνω 
γίγας !»  καί ότε κχυχάτα ι περί τής ρώμης του 
καί δ ιηγείτα ι ότι διέπραξεν έκτακτα κατορθώ
μ α τα  ,^ούδείς εκπλήττετα ι.

Βεβαίως ή το ιαύτη  προδιάθεσις, ήτις  κατά  
τήν παιδικήν ηλικίαν δέν δύναται νά Οεωρηθή 
ώς επικίνδυνος, ενδεχόμενον άργότερον, έάν δέν 
καταπολεμηθη, νά άναπτυχθή καί νά καταστή  
αληθής έξις περί τό ψεύδεσθχι. Ή  αχαλίνωτος  
φαντασία  καί ή επιθυμία όπως προξενήση έντύ- 
πωσιν παρορμώσι τά  μεγαλήτερα τήν ηλικίαν  
πα ιδ ία  νά λέγωσιν ώς ά.ληθή π ράγμ ατα , τών 
όποιων, έστω καί άορίστως, γινώσκουσι τό άνυ- 
πόστατον, διά νά  κ.αταπλήξωσιν ή διά νά  
έμπχίξωσι τούς άλλους. Τ οιαύτα ι ύπ ιρβολχ ί 
έμφχίνουσι διανοητικήν κατάστασ ιν άνώμχλονι 
διότι παρατηρούνται καί εις τούς φρενοβλαβείς- 
Τό αύτό ρητέον καί ώ ; πρός τά ς  ϋπερβολάς τής 
ματαιοδοξίας καί τή ς φιλοδοξίας, όπως άποδει- 
κνύουσι πολλά παραδείγματα άναφερόμενα παρά 
τού ιατρού Στάνλεϋ Χώλλ.. Αναφέρει ούτος 
πα ιδ ία , ά τ ινα  μετάβαίνοντα είς άλλην πόλιν ή 
εις νέον σχολείον, άνελάμβανον ήθος διάφορον, 
τό οποίον ΰπεκρίνοντο μετά κόπου καί δι' έπι- 
πλ,άστων απαντήσεων.

ί ΐη γ ή  άφθονος ψευδολογίας παρά τοίς π α ι-  
δίοις, ίδίως τοίς κορασίοις, είνε ή έπιθυμία τού 
άρέσκειν. Τά περιστατικά κατά  τήν περίπτωσιν 
τχύτην είνε ποικίλα. Τό κοράσιον, ,ό ευκόλως 
συγκινούμενον, όπερ κατά  τάς α ιφνίδιας αΰτού 
όρμάς τής φιλοστοργίας πρός τήν μητέρα, τήν 
θείχν ή τήν παιδαγωγόν του, λέγει αύτα ϊς  : «σε 
αγαπώ  πολυ π ο λ ύ !» , ή « τ ί εύμορφα μ ά τ ια  πού 
έχεις», ή άλλην τινα  άβράν κολακείαν, πιθανόν
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νά λαλή είλικρινώς κατ' εκείνην τήν στιγμήν, 
διότι ή υπερβολή προφανώς προέρχεται έ ;  α ιφ 
νίδιας έξά.ψεω; συγκινήσεως. Ά λ λ ’ όμως ένυπαρ- 
χει δόλος καί ύπόκρισις μεγαλητέρα είς τά ς  κο
λακείας τάς προερχομένας έκ τής ίδιοτελούς έπι- 
θυμ ίας τού λέγειν λόγους εύαρέστους. ,ΙΙα ιδ ία  
τινά , καθά νομίζω, αύτό τό σύστημα μετέρχον
τα ι είς τά ς  φιλοφρονήσεις τω ν, εκείνα δέ έξ 
αύτών, παρ' οίς ή το ιαύτη  φυσική όρμή είνε 
ισχυρότερα καί δεσπόζει τώ ν άλλων, καθίσταντα ι 
βραδύτερον έν τη  κοινωνία έξαίρετοι ύποκριταί. 
Είς πάσας τα ύτα ς  τά ς  παιδικάς προσποιήσεις 
καί ϋπερβολάς άνευρίσκομεν τά  σπέρματα τής 
’έξεως τής ύστερον μεταβαλλόμενης είς σοβα- 
ράν κοινωνικήν νόσον, τής έλλείψεως τής ειλικρί
νειας, τουτέστι τού ψεύδεσθα·. περί τά  σπου- 
δ ιιό τ α τ α  καί ίερώ τχτα. Εν τούτοις ή παιδική  
αύτη  κολακεία, εί καί φέρουσα τόν τύπον έλαφρού 
ψεύδους, έχει τ ι τό λίαν έράσμιον, χάρις είς τό 
έπίχαρι αυτής αίτιον, έάν ύποθέσωμεν ότι όντως 
τό παιδίον άγετα ι έκ τού πόθου τού άρέσκειν 
άνευ τής ελάχιστης υστεροβουλίας, καί άνευ τής 
έλπίδος τού έπιτυχείν τ ι  παρά τού κολακευόμε
νου παρ' αυτού ¿τόμου.

Αέν υπάρχει ίσως παιδικόν έλάττω μ α  δυσκο- 
λώτερον τούτου διορθούμενον, ίσως καί δια τόν 
λόγον ακριβώς τούτον ότι κχταστέλλοντες τάς  
το ιαύτας όρμάς άποστεροΰμεν ή μάς αυτούς τών 
θελκτικών αύτών έκδηλώσεων τού παιδικού / χ -  
ρακτήρος.

Ά φ ’ έτέρου ή το ιαύτη  έπιθυμία τού άρέσκειν 
προέρχεται κα ί έκ τού φόβου μήπως δυσαρε- 
στήση καί ό φοβος ούτος είνε, κα τά  τήν ήμε- 
τίραν γνώμ.ην, άφθονος πηγή μικρών παρεξη
γήσεων. Λόγου χάριν, έρωτάται παιδίον τ ι αν 
αγαπά ή θαυμάζει τό δείνα ή τό δείνα αντικεί-  
μ.ενον· αισθάνεται ότι άναμένουσι π αρ ’ αΰτού  
νά εϊπη v a l  κα ί φα ίνετα ι αύτω  λ ίαν δύσκαλον 
νά εϊπη όχι. II κυρία Βώρνετ δ ιηγείτα ι περί 
τούτου μ ίαν παιδικήν αυτής άνάμνησιν. "Οτε 
ήτο περίπου τρ ιέτις, κυρία τις φίλη τής μητρός 
της έλθούσα πρός έπίσκεψιν αυτής, μαθούσα δέ ότι 
τό υστερότοκου τή ς οικογένειας τέκνου εκαλείτο 
Έ δίθ, είπεν απευθυνόμενη πρός τό κοράσιον : 
« Είνε ώραίον όνομα' ή ίδική μου μικρά λέγε
τ α ι Ελεονώρχ- δέν είνε καί αύτό ώραίον όνομα ;»  
Τό κοράσιον εϋρέθη είς αμηχανίαν, διότι δέν 
ή γάπ α  τό όνομα ’Ελεονώρχ, έφοβεΐτο δέ τχ υ -  
τοχρονως μή φανή αγενής ομολογούσα τό τοιούτο. 
Εύρε δέ διέξοδον είπόν έπί τέλους ότι δέν 
ή γάπ α  τόσον πολύ αύτό τό όνομα όσον τό όνομα
Έ δίθ.

Ή το ιαύτη  πάλη καί ό πειρασμός, τά  όποια 
χαράσσονται κάποτε είς τήν μνήμην καί πχρα- 
μένουσιν έν αύτη  καθ άπασαν τήν ζωήν, άπο- 
δεικνύουσιν ¿πόσην έχουσιν έπίδρασιν επί τού

πνεύματος τού παιδιού α ί έπιθυμίαι τώ ν μεγά
λων κα ί α ί προσδοκία; αύτών. Ε νδέχετα ι νά  
συμβαίνη κατά  τά ς  περιπτώσεις τα ύτα ς  άνάλο- 
γόν τ ι πρός τήν υποβολήν, τήν παράγουσαν 
το ιαύτα  έκπληκτικά αποτελέσματα έπί τού 
υπνωτιζόμενου καί γνωστήν ώς έπίδρασιν π α ν ί
σχυρου περί τε τό αγαθόν καί τό κακόν. Ή 
έπίβουλος έρώτησις : «δέν εί·/ εύμορφον τούτο ; 
δέν σ ’ αρέσει ;»  ευκόλως δεσμεύει τό παιδίον πρός 
στιγμήν, κα ί έπιβάλλει α ύ τφ  τήν πεποίθησιν 
θελήσεως ίσχυροτέρας τής ίδικής του. Ή  παθη
τική υποταγή πνεύματος κυριευόμενου ΰπά τής 
υπεροχής έτέρου πνεύματος δέν δύνατα ι νά κ α τα -  
λογισθή ώς ψεύδος ένσυνείδητον.

Η δέ το ιαύτη  υποβολή ενίοτε συνενούται 
μ ετ' άλλων έπιδράσεων. 'Ιδού περίεργον τοιούτο 
παράδειγμα. Μικρά Ά μερ ικανίς πεμφθείσα είς 
δάσος δρυών πρές άναζήτησιν ένός φύλλου, εί- 
δεν όφιν έκ τώ ν μή (οβολών καί τόσον έφο- 
βήθη, ώστε έπέστρεψε δρομ.αία είς τήν οικίαν 
της άνευ τού ζητηθέντος φύλλου. Κ ατά  σύμ
π τω σή  συνήντησε καθ οδόν τούς αδελφούς της, 
πρός οΰς διηγήθη ότι είδεν όφιν έκ τού είδους 
τώ ν καλούμενων s a u g e t ’ , α Έγίνωσκον αυτοί, 
γράφει ή κυρία ή αφηγούμενη τάς παιδικάς της 
αναμνήσεις, τά ς  διαφοράς τά ς  ύπχρχούσας με
τα ξύ  τώ ν ποικίλων ειδών τώ ν ϋφεων καί τάς 
ιδιαιτέρας αύτών ίξεις· δθεν θέλοντες νά  μέ 
πειράξωσι, μοί είπον : «Α έν ήτο S a u g e r ,  αλή
θεια ; δέν είχε; έρυθρόν δακτύλιον περί τόν λ α ι
μ ό ν ;»  Ή φαντασία  μου έξαφθεϊσα, είδεν αμέ
σως όφιν όμοιον πρός τον περιγραφόμενον παρ' 
αύτώ ν, έβεβαίωσχ δέ ότι ό θεχθείς παρ' εμού 
έφερε τοιοΰτον δακτύλιον.»  Έ φθχσε μάλιστα  
μέχρι τού νά  βεβαίωση ότι είχε καί ούλάς καί 
ότι έφερε κωδωνίσκον περί τόν λα ιμόν- τότε δέ 
οί αδελφοί τη ς άγανακτούντες τήν άπεκάλεσαν 
ψεύστριαν. Κ α τά  τήν περίστασιν ταύτη ν ύ—άρ
χει πλάνη τής μνήμης προκληθεϊσα έξ υποβολής 
έπιδρασάσης έπί πνεύματος είς άκρον εύαισθή- 
του, διατελούντος είσέτι ύπό τήν έντύπωσιν τού 
φόβου. Τό μόνον έν τή  απαντήσει τής μικράς 
κόρης σπέρμα τού ψεύδους προήρχετο έκ τού 
φοβου μήπως γείνη καταγέλαστος ύπό τώ ν αδελ
φών της καί εκ τής επιθυμίας τού νά μη φανή 
όλως διόλου αγνοούσα τάς ιδ ιότητας τών όφεων, 
περί άς μετά τόσου ενδιαφέροντος ασχολούνται 
τά  π α ιδ ία . Τις δύναται νά ίσχυρισθή ότι τά  
ταχέα τα ύ τα  καί σχεδόν απροσδιόριστα συναι
σθήματα έν τ φ  σκοτεινφ άδύτω  τής συνήθειας 
καθιστώσ: τάς απαντήσεις τού παιδιού ψεύδη 
κα θ ' όλην τήν σημασίαν τή ς λεςεως ;

Είνε άδιαφιλονίκητον ότι είς τάς σχέσεις τής 
ηθικής εξουσίας καί τής πειθαρχ ίας μεταςύ γονέων 
καί τέκνων τα ύ τα  συχνάκις καταφευγουσιν είς 
ελαφρά παραπτώ ματα  άποκρύψεως τή ς άλη-
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θείας. Θα ίδωμεν περαιτέρω ότι ό μή καλλιερ
γημένος και διωρθωμένος χαρακτήρ τω ν παιδιών 
είνε λ ίαν επιρρεπής νά λαμβάνγ, στάσιν αμυντι
κήν πρός τους διευθύνοντας καί επιβάλλοντας 
ε!ς αΰτά  τιμω ρίας. Ι ία ιδ ία  πολύ μικράς ήλικίας 
αναγκαζόμενα νά ύποβληθώσιν είς απαραίτητόν 
τινα  τά ξ ιν  ή  νά ύποστώσι τιμω ρίαν, αποπει
ρώνται νά  μ,ετέλθωσι δόλον. ΊΊ μικρά Μ . . . 
ήλικ ίας δεκαεπτά μηνών, έρριπτε χ α μ α ί τά  
χειρόκτιά τη ς, ότε ή μήτηρ τη ς τήν παρελάμ- 
βανεν έντό; τής άμάζης είς περίπατον. Α ϋτη  
έκυπτε κα ί τά  έλάμβανε, παραγγέλλουσα είς 
τήν μικράν νά  μ.ή τά  ρίψη εκ νέου. Τό κοράσιον 
έμενε πρός στιγμήν ήσυχον είτα , άφοΰ έσκέ- 

•πτετο επ ’ ολίγον, έκραύγαζε : « Μ αμμά, ό 
Μποϋμπος (ό σκύλος) ! » Ή μήτηρ έστρέφετο νά 
ϊδη καί ή μικρά παμπόνηρος έρριπτεν έκ νέου 
τά  χειρόκτια καγχάζουσα" εννοείται ότι ούδέ 
σκιά σκύλου έιραίνετό που. Τό είδος αύτό τής 
απάτης είνε μ ία  τω ν συνήθων παιδικών κωμω
διών. Μετά δύο μήνας τό ίδιον κοράσιον έρριψε 
χαμαί καί έθραυσε τόν κύαθον του τείου της » 
ίδών δέ τήν μητέρα του πλησιάζουσαν, είπεν :
« Ή  μαμμά έσπασε τό ιρλυτζάνι . . . νά κάμωμε 
ν τ ά —  ν τ ά  τή  μ α μ μ ά .»  Ε ντα ύθα  δεν πρόκειται 
περί απάτης· είνε άπλώς αποτέλεσμα τού όρ- 
μεμφύτου τού παιδιού τού άσμενίζοντος νά έξι- 
λαρύνη δ·.' άστείότητός τίνος τούς άγαν σοβα
ρούς προϊσταμένους του.

Τό μικρόν αύτό στρατήγημα καθίσταται 
σοβαρώτερον ότε τό παιδίον είνε αρκετά πονηρόν, 
ώστε νά εξαπατά  τήν οξυδέρκειαν τής μητρός 
του διά ψευδούς διαβεβαιώσεως. Μικρόν π α ι
δίον τριών έτών ήλικ ίας, άποκαλέσαν έν στιγμή  
οργής τήν μητέρα του « μαϊμούν » προσεκλήθη 
νά έπαναλάβη ό ,τ ι ε ίπ εν  αύτό δέ άπήντησεν : 
« Ε ίπα ότι ε ίμ α ι μα ϊμού.»  Ε νίοτε τό παιδίον 
δέν περιμένει νά έρωτηθή. Γνωστός συγγραφεύς 
διηγείτα ι ότι μικρόν κοράσιον, δυσαρεστηθέν διά 
λόγον ή πράξίν τινα  τής μητρός του έφώναξε : 
« Νά χαθής !»  είτα  μετά τινων στιγμώ ν σιγήν, 
έπηνώρθωσε τό σφάλμα του, λέγον : « Νά χ α 
θής, κούκλα !»

Ή  έξάσκησις τής ηθικής ήμών πειθαρχίας 
επί τώ ν παιδιών δύναται καί κ α τ ’ άλλον τρό
πον ν' άναπτύξη  παρ ’ αύτοίς τήν τάσιν πρός 
άπόκρυψιν τής αλήθειας. "Οτε μετά τήν έπι- 
βληθείσαν τιμω ρίαν, ό πατήρ άποβάλλων τήν 
αυστηρότητα, έρωτά « Λυσηρεστήθης ;» ή :  «Λέν 
είσαι δυσηρεστημένη, αλήθεια ;»  π ιθανώ τατα  ή 
άπάντησις έσται : «ό χ ι» , εϊ καί έν μέρει ανα- 
κρι βής. Τό τοιούτον έ ;  ϊσχυρογνωμ,οσύντς ψεύμα 
είνε καταφανέστερον, όταν τό παιδίον εύρίσκεται 
τιμωρημένου δι' άπομονώσεως καί νηστείας' έρω- 
τώμενος τότε έάν πεινά, ό ίσχυρογνώμων μικρός 
ένοχος, καταπνίγων τά  συναισθήματα του,

άπ αντά  τολμηρώς : «ό χ ι» , έστα> καί άν ό υπό
κωφος καί άπελπις ηχοί τής φωνής του εμφαί
νει ότι τό ψεύδος του είνε σχεδόν ηρωικόν.

["Ε π ετα ι τό τέλος]

Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Τ Α Φ Ο  Τ Ο Τ  Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ  Γ Τ Ζ Η
Τεχνίτη Χάρε,
Τό αυντριμμένο τοο συμμάζωζε κοντύλι 
Μέσ άπό τής αύγής τά χρυσοατέφανα 
Καί μέσ’ άπό τής Δύσης τήν πορφύρα'
Τό αυντριμμένο τοο κοντύλι 
Σά μιά βαθύφωνη ήταν λύρα.
Οί όλόφιοτες Κοκλάδες τόν έγέννησαν,
Τεχνίτη Χάρε,
Τό πιό λευκό κυκλαδικό μάρμαρο πάρε,
Τόν κοιμισμένο άνάστησε ζωγράφο 
Στόν άζιο τάφο.

Σβύσε τό χρώμα, τής βασίλισσας 
Ζωής τό γέλασμα τό θείο,
Σκάλισε άπάνου
Στής πέτρας τό σκληρό καί τό χλωμό στοιχείο, 
Στήν άσπρη λύπη τού σαβάνου,
Σκάλισε άπάνου

Ό σα ιστορούσε τό κοντύλι του 
Που σά βαθύφωνη ήταν λύρα,

Ό σα ιστορούσε τό κοντύλι του 
Μέσ’ άπό τής αύγής τά χρυσοατέφανα 
Καί μέσ άπό τής Δύσης τήν πορφύρα·

Καί μήν ζεχάσης
Τά νεραϊδόπλαστα τής μάμμης παραμύθια 
Πρός τά παιδάκια γύρω της τά θαμπωμένα.
Καί τήν Παρθένα μέ τό τά|ιμο 
Τήν πονεμένη τής αγάπης,
Μή τήν ζεχάοης·
Σμϊζε τά ταπεινά καί διαβατάρικα 
Μέ τά μεγάλα καί |ΐέ τά αιώνια,

Καί τήν άρχαίαν Ά δηνά καί τήν ’ Ιδέα 
Μέ τού χωριού τά ειδύλλια καί τής σκλαβιάς τά χρόνια. 
Καί μήν ζεχάσης,
Κάμε νά  φεύγη τής ζωής ό  θρίαμβος 
Πρός τά βαθειά κάποια; άγέννητης 

Ακόμα πλάσης.
Καί σκάλισε αυτού πέρα
Σέ άμίλητο φιλί τή γή καί τόν αιθέρα,
Καί σκάλισε όλα

"Οσα ιστορούσε τού ζωγράφου τό κοντύλι 
Καί σπείρε άνάμεσα, κ έδώ κ’ έκεϊ, παντού,

1’όδα παρμένα άπό πρωτόφαντον ‘Απρίλη.
Καί κάτου κάτου 
Σκάλισε ακόμα

Άναβρυσμένο άπό τό πάτριο χώμα,
Τό μέγα όραμα, τή Δόζα.
Καί στό βιβλίο της κλιτή στοχαστικά 

"Ας γράφη ή Δόζα τ’ όνομά του I
K qeths  Π αλαμαε

Τ Ο  Τ Α Μ Α
(Ε Ιχ ώ ν  Ν ικ ο λ ά ο υ  Γ ύ ξ η  /.



Τό δ ιή γη μ α  τούτο Ιργον ΊϋλβετίΒος λογογράφου 
κα ί πο ιητρ ίας έβραβευθη αεταςό  999  Εργων σταλέν- 
το>ν εις ο ιαγώ νιομα  μεγάλου γεου-ανικου πεοιοδιχοϋ.

- -  τ .  Λ.

Η Τ ΕΛ Ε ΥΤ Α ΙΑ  ΘΕΛΗΣΙΣ

Δ Ι Η Γ Η Μ Α

Ό  ασθενής ήσθάνετο ρΐγος εις τό σώμά του 
καί ¿σφίγγε τό έπανωφόριόν του εις τούς ώμους.

— Είνε καιρός νά έπιστρέψωμεν, του είπε μέ 
σοβαρότητα τ ινα  ή νοσοκόμος.

Ό  ασθενής ένευσεν εύγενώς τήν κεφαλήν, 
άλ,λά δέν άπέσυρε τούς οφθαλμούς άπό τό μεγα
λοπρεπές θέαμα τού ήλιου, ό όποιος ¿βασίλευε 
καί σιγά εσβύνετο, ώ : αύτός.

Τό φωτεινόν άστρον, Ινώ κατέβαινε τέραν 
τής θαλάσσης εις τό σκοτεινόν κατάλυμά του, 
¿σκόρπιζε τά ς  πορφύρας άκτϊνάς του είς τα  κύ
μ α τα , τόν ουρανόν, τά  όρη μέ τόσην ελευθεριό
τη τα , ώστε θα έλεγε τ ις  ότι ό καθημερινός θάνα
τός του είνε θρίαμβος, καί άγαλλίασις καί ζωή 
διά τόν κόσμον.

«Πόσον απλούς καί μεγαλοπρεπή: είνε παρό
μοιος θάνατο ς.» Ισυλλογίζετο ό ασθενής.

Ά λ λ ’ ή αυτή φωνή αποτείνεται πάλιν πρός 
αυτόν.

— Κύριε, συλλογισθήτε καλά, ή ώρα είνε πε
ρασμένη.

Τ ίτο  ή εποχή ή τόσον ολέθρια είς τούς ασθε
νείς, ή εποχή, καθ ’ ήν ούσις τού ήλιου αποτελεί 
τόν μόνον χειμώνα τώ ν θερμών τόπων, κ α θ ’ ήν 
ο θάνατος απλώ νει τά  δ ίκτυά του πρό: άγραν 
άφθονου λείας.

Ό  ασθενής εγείρεται τέλος, χωρίς νά θέλτμ 
καταφρονεί τόν κίνδυνον ήξεύρει δτι θά ύποφέρη 
από βήχα την νύκτα , αλλά  ήξεύρει αν θά Γόη 
καί αΰριον τόν ήλιον ;

*Ελαβε τόν βραχίονα τής νοσοκόμου· καί μέ 
βήμα βραδύ βαδίζει πρός τό θεραπευτήριο·/. Ένώ 
οιέρ-χεται έμπροσθεν μιας έπαύλ,εως έχούσης 
έλ.ληνικόν περιστύλιον, έρωτα τήν συνοδόν του,

— Εδώ απέθανεν ή νέα εκείνη αίφνιδίως ;
— Ν αι- λέγουν ότι ό πατήρ κ*.ί ό μνηστή: 

τη : είνε απαρηγόρητοι.
— Απέθανεν ευτυχής . . . μέ τήν αγάπην . . .

υιέ τά  δάκρυα . . .• »
Ή  συνοδός του σιωπά. Οι λόγοι του ΰπέκρυ- 

πτον πολλήν πικρίαν. Τις θά κλαύση αύτόν, τόν 
δυστυχή π/.ούσιον !

Τό υψηλόν ανάστημά του κύπ τει ήδη πρός 
τήν γήν. Ά λ λ  ’ είς τήν όλην στάσιν καί τούς 
τροπους του οιαβλ.έπει τ ι ;  τήν ευγένειαν εκεί
νην. ήτις χαρακτηρίζει τούς “Α γγλου: τών μεγά 
λω ν οικογενειών.

Πριν είσέλθη, ρίπτει τό βλέμμα πρός τήν 
θάλασσαν ή λ ά μ ψ ι:  έσβέσθη, ή θάλασσα ήχεΐ 
πενθίμως, τά  νέφη Ιλαβον χρώμα τεφρόν, ή νύξ 
επέρχεται.

— Ό  ήλιος αποθνήσκει καθ ’ έκάστην εσπέραν 
καί ολόκληρος ή γή  πενθεί τόν θάνατόν του, 
λέγει ό ασθενής.

Κ αί εισέρχεται είς τό πολ.υτελές οίκημα, όπου 
οι θεράποντες άνοίγουσιν είς αύτόν σιωπηλοί 
θύρας δωματίου οδύνης καί σκότους.

«

Ό τε  μετά  τινας ώρας ό ιατρός εξήλθεν έκ 
τού δωματίου τού λόρδου Λ ίνδσεϋ, λ έγε ι είς τήν  
νοσοκόμον ότι τά  π άντα  είνε ενδεχόμενον νά 
συμβούν, ότι ό άρρωστος όλίγας μόνον ημέρας 
ακόμη θά ζήση.

— θ ά  ύποφέρη π ο λύ ; έρωτά ή νοσοκόμος.
— Σωματικώς πολύ ολίγον, ηθικώς όμως 

πολύ. —  λέγει ό ιατρός, ονομαστός ώς οξύς 
παρατηρητής καί ψυχολόγος,— κατελήφθη εσχά
τως ύπό αισθηματικής υποχονδρίας, ήτις  δεν 
είνε σπανία εί; τούς φθισικούς' κατατρώγονται 
ύπό τής ιδέας ότι άποθνήσκουσιν έγκαταλελειμ- 
μένοι, ότι ούδείς λ υπ ε ΐτα ι ο ι ’ αυτούς, ότι ούδείς 
θά τούς ενθυμήται μ ετά  θάνατον. Προσπάθησε, 
αδελφή Μαρία, νά καταστήσης όσον ήμπορεΐς 
ανώδυνους τάς τελευτα ίας ώρα; το υ - αυτήν 
μόνον τήν φιλανθρωπίαν δυνάμεθα ακόμη νά τού 
προσφέρωμεν.

—  ’Α λλά  τ ί  ήμπορώ νά  κάμω εγίυ δ ι ’ αύτόν ;
— Ε ίσαι γυνή, καί όλα,ι αί γυναίκες παρά 

τήν κλίνην τού ασθενούς είνε κατά  τό μάλλον ή 
ήττον μητέρες, ευρίσκουν λόγους νά καταπραΰ- 
νουν τά : οόύνα.ς. 'Εγώ δεν έχω τ ίπ ο τε  νά σέ 
διδάξω.

Ή νοσοκόμος, σκεπτική, είσήλθεν είς τό 
οωμάτιον του ασθενούς.

’Εντός αυτού ύπήρχεν ή ευμάρεια άνθοιόπου 
συνειθισμένου εις πάσαν πολυτέλειαν- πανταχού  
άνθη άοσμα καί έρεΐκαι καί άνεμωναι. θ ά  ήτο δέ 
αληθώς τερπνόν καταφύγιον, αν Γ/.ειπεν έο αυτού 
τά φάσμα τού θανάτου, τό όποιον περιΐπτατο  
ένεσοευον την λείαν του.

Κ ύπτει πρός τήν κλίνην, επί τής όποια: ανα
παύεται ο μελλοθάνατος έ'χων κλειστούς τούς 
οφθαλμούς. 'Επί της ανδρικής και νεαρά: φυσιο
γνωμίας τού ξανθοκόμου Σάξονος άπλούται ήδη 
ή ιερά καλλονή ή στέφουσα τά  πρόσωπα, τά  
όποια πνοή θανάτου έπέψαυσεν.

Διορθώνει τά παραπετάσματα, παρασκευάζει 
τα  ποτά τού αρριύστου, λαμβάνει έπειτα εν ιερόν 
βιβλιον ο»; σύντροφον τής νυκτερινή; αγρυπνίας 
καί τοποθετείται είς εν μέρος.

'Ο ασθενής είχεν άνοιξη τους οφθαλμούς καί 
τήν παρηκολούθει διά τού βλέμματος.·

Ε Θ Ν Ι Κ Η  Α Γ Ο Γ Η II

Τό έρρυθμόν τώ ν κινήσεων τ ή : γυναικός ταύ- 
της ήτο είδό: τ ι  μουσικής αρμονία; διά τούς 
οφθαλμούς. Τόση άνάπαυσις καί ηρεμία άπέπνεεν 
έξ αυτής, ¿’ιστέ τώ  έφαίνετο ενίοτε ότι ή παρου
σία της έσταμάτα τόν δρόμον τής άσθενείας. 
Τούς μήνας, κατά τού; όποιους αυτή τόν ¿πε
ριποιείτο, έθεώρει ώ ; τούς καλητέρους μήνας. 
Πολλά; νοσοκόμους ήλλαξεν είς τήν ζωήν του, 
αλλά κάμμία δεν άφήκεν ίχνη είς τήν μνήμην 
του. Ή  Μαρία ήτο όλη άφοσίωσις. άνήκεν εις 
τήν λαϊκήν ¿κείνην εταιρείαν τών Αγγλιοων 
νοσοκόμων, ή όποια απαρτίζετα ι έκ μελών τών 
καλητέρων οικογενειών τής χώρας. Κ α ί ισω: 
διά τούτο διετήρει αυτήν έπί μακρόν, διότι η τ :  
συμπολϊτίς του, διότι ούμίλει τήν γλώσσάν του. 
Δέν τόν ¿περιποιείτο ι»ς υπηρέτρια φροντίζουσα 
μόνον πώς νά φαν ή άξια  τού μισθού της. α λλ  ως 
αδελφή έκ τής μεγάλης άντιπέραν οικογένειας, 
ήτις ήλθεν ίνα. περιποιηθή τόν πάσχοντα άόελ- 
οόν της καί τώ  ευκολύνη τήν έπανοοον εις τον 
Πατρικόν Οίκον.

Καί αύτός δέν ώμίλ.ει πρός αυτήν ως πρός 
ύφισταμένην. ά λ λ ’ ώ ; πρός γυνα ίκα, ήτις  ε~ 
άγαθότητος καί εύγενείας άνέλαβε νά κρυψη οια 
τώ ν φροντίδων της τήν φρίκην τή ; δυστυχίας του 
καί νά μετριάση διά τ ή ;  παρουσίας τη ; τήν π ι
κρίαν τής άπομονώσεώς του.

“Εκλεισε πάλιν τούς οφθαλμούς καί προσεπά- 
θησε ν ’ άποκοιμηθή λικνιζόμενος ΰπο τού ρόχθου 
τής θαλάσση; καί τού γλυκέος ψιθύρου τών 
πευκών.

ΊΙ Μαρία άνεγίνωσκεν είς τό βιβλίο·/ της 
το ύ: λόγους τούτους : « 'Εάν ό άδελφός σου γίνη  
πτωχός καί τε ίνη  τήν τρέμουσα.ν χεΐρα ζητών 
βοήθειαν, βοήθησον αύτόν. Κ α ί ού μόνον αύτόν, 
ά λλα  καί τόν ξένον . . . »

Κ ατά τό μεσονύκτιον ό άσθενής ¿ξύπνησε καί 
άνετινάχθή επ ί τής κλίνης καταληφθείς ύπο 
παρατεταμένου βηχός. Ή  νοσοκόμος ύπεβάσταζε 
τό άχρηστον είς εαυτό σώμα τού δυστυχούς, 
οστιο έσείετο ύπό τή ; τραχείας κραυγής τής ανα- 
πεαπομένης έκ τώ ν ηχηρών σπηλαίων καί έφαί- 
νετο ώς νά ύλάκ.τει πρός τον θάνατον. Επανε- 
πεσεν είς τήν κλίνην ημιθανής, ρογχαλίζων 
ολίγον.

ΊΙ νοσοκόμος ήθέλησε νά σημάνη τον κώδωνα. 
Ά λ λ  ’ ¿κείνος διά χειρονομίας επ ιτακτική : καί 
άπέλπιδος ¿κράτησε τόν βραχίονα της.^ Τί θά 
τόν ώ φ έλ ε ι; Δέν ήθελε μάρτυρας τής αγωνίας 
του, καλήτερα νά λείπουν.

Οί δάκτυλοί το υ έψηλάφων επί του κλινοσκε
πάσματος μέ σπουδήν, ώς εάν έζήτεί νά συλ- 
λάβη τό ασύλληπτου . . .

'Εκείνη έλαβεν εί: τάς χειρ i :  τη ; τάς οίκτρά' 
αύτού χεϊρας.

Ό  άσθενής ήνοιξε τούς οφθαλμούς καί χονδρά

δάκρυα, τά  τελευτα ία  τα ύ τα , έρρευσαν έπί τών 
παρειών του.

—  Α δελφή  Μαρία, δεν είνε αληθώς φοβερόν 
ν ’ άποθνήσκη τις κ α τ ’ αύτόν τόν τρόπον, χωρίς 
νά έχη πλησίον του κανένα, ό όποιος νά τόν 
αγαπά . .·. εντελώς μόνος ;

Ώ ς άντήχησις διήλθε διά τής μνήμης τής 
νοσοκόμου ή σύστασις τού ιατρού, «Προσπάθησε 
νά καταστήσης άνωούνους τά ; τελευτα ία ς ωρας 
Του. έκ φιλανθρωπίας . . . »

Κ αί λ έγε ι :
—  Δέν είμα ι έδώ εγώ ;
— Σ ύ , ώ , σύ. μ ά λ ισ τα , μέ έπεριποιήθης καλά, 

είσαι καλή. μού φα ίνετα ι κάποτε, δταν είσαι 
πλησίον μου, ότι περιστοιχίζομαι από οικογέ
νεια ν  α λλά  ήξεύρω ότι τήν αυτήν φροντίδα θά 
είχε; καί διά τόν χειρότερον ασθενή σου, ότι τήν  
αύτήν συμπάθειαν θά έδειχνες τήν εσπέραν αυτήν 
καί δ ι ’ ένα επαίτην άποθνήσκοντα. Δέν είνε 
αλήθεια ·, ^

7Ητο πολύ αληθές. Κ α ί θά έλεγε «να ι»· αλλά  
τό βλέμμα τού θνήσκοντος έστράφη πρό: αύτήν 
μέ τοιαύτην έκφρασιν οδύνης, ώστε ενόησεν οτι 
ή αλήθεια θά ή τ :  θάνατο: δι ’ αύτόν, τό δέ ψεύ
δος παραμυθία καί τό ιδεώδες τού καθήκοντος 
τη ; δέν συνίστατο είμή εί; μίαν μόνην λέξ ιν , τήν 
συμπάθειαν.

Κ αί άπήντησεν «ό χ ι» , μέ τόν τρόπον τής 
γυναικείας ομολογίας αύτήν τήν φοράν.

Ε ί; το πρόσωπο·/ αύτού Ιλαμψε φως, ώς έάν 
παοάθυρόν τ ι  ήνοίγετο πρός τόν ή λ ιο ν  έπειτα  
κατάπτω σις, ώς η διαδεχομένη τήν έξαψιν χαράς, 
τόν κατέλαβε καί τόν άπεκοίμιζεν.

*

Ό τα ν  ό θαλαμηπόλος είσήλθε τήν πρωίαν, 
εύοε τόν κύριόν του άνακαθήμενον ε ί; τήν κλίνην 
καί άνυπομονούντα νά σην.ωθή. Άνήγειραν τά  
παραπετάσματα καί ό μεγαλοπρεπή: ήλιος τον 
όποιον είχεν Γόη τραγικώς άποθνήσκοντα τήν προ
τεραίαν, είχε πάλιν άνατείλη  καί άναστηθή.

Ένεδύθη επιμελώς. ¿προγευμάτισε μέ όρεςιν 
άναορωννύοντος, καί όταν ό ιατρός ήλθε, τω  
λέγε·.'

—  Ά  ! ε ίμα ι πολύ καλήτερα.
Ό  ιατρός ¿σιώπησε·/· ¿γνώριζε τήν ευεργετι

κήν τάσι·/ τώ ν φυματιώντω ν τού νά θεωρώσιν 
ύπεοβολικώς βελτιωθεϊσαν τήν κατάστασίν των 
μετά  τά ς  κρίσεις καί τάς καταστροφάς. δ ι'ώ ν  
λααβάνουσιν εκ τού·/ προτέρων γνωριμίαν τινά  μέ 
τόν θάνατον. Τ φ  επέτρεψε νά εξέλθη εφ 'ά μ ά -  
ξη: είς τόν ήλιον. ΤΙ νεαρά νοσοκόμος ήρυθρίασε 
παοατηρήσασα τό εύελπ ι βλέμμα, μέ τό όποιον 
τήν όπεδέχθη ό ασθενής.

Τή έοανη ότι μεγάλη ευθύνη τήν επιβάρυνε' 
τώ  ώμίλησεν ώ ; ά λλοτε , ά λ λ ’ ¿κείνος έξέλαβε
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τήν αμηχανίαν πης ως ταραχήν καί τήν πσρετή- 
ρητε μέ βλέμμα ικετευτικόν, το όποϊον ενείχε 
καί μομφήν καί άνάμνησ'.ν τής χθεσινής ο λ ό 
γιας καί τήν ύπεχοέωνε τρόπον τ ινά  να επικύ
ρωση τούς λόγους κα ί ο ι'έργων.

Τ φ εαειόίασε καί εξηκολβύθησε να .έμμένη εις 
τήν αγαθότητα.

Ή το (λία από τά ς  ημέρας του Φεβρουάριου, 
καθ ’ άς καί αυτός ό αήρ φα ίνετα ι ώς νά λαμβάνη  
ήχον τ ινα  καί βοήν χαρριόσυνον, καί ή κατευνα- 
σθεϊσα θάλασσα ψιθυρίζει επαγγελίας εις τούς 
άπελπιοας.

Ο ασθενής άνεπνεε μέ ευχαρίστησιν τον 
ζωογόνον τούτον αέρα. Ευρισκεν εις τήν έκτει- 
νομένην ενώπιον του τοποθεσίαν θέλγητρα, τά  
όποια οεν είχεν εύρη πρότερον ά λλ  ' ολη ή λαμ -  
πρότης αυτής όέν ήτο παρά πλαίσιον άποστίλβον 
πέρις τής θελκτικής κεφαλής μιας· γυναικός. 
Ή Μαρία είχε τήν καλλονήν εκείνην, ήτις 
οέν εξάπτει καί οέν εξαγριοΐ τούς πόθους, καί ή 
γαλήνη ή σχεδόν ουρανία καί ή εΰσπλαγχνία του 
προσώπου της ενεπνεον τήν ελπίδα.

— ’Εάν με αγαπάς ολίγον, ελπ ίζω  νά θερα- 
πευθώ.

— Θά θεράπευθής, είπεν εκείνη μέ πολύ τ α 
πεινήν φωνήν, χωρίς νά ΰψώση τούς οφθαλμούς.

— Κ αί δέν θά [λε  άφήσης πλέον, σύ ή υ.νη- 
στή μ ο υ !

Φρίκη τήν κατέλαβε καί άγανάκτησις. Α λλά  
τ ί :  τή  ώ μίλει ; [λία σκιά' ήτο τόσον πλησίον τού
θανάτου, ώστε δέν τό ενόει πλέον.

Κ αί τά  ά[λαυρώς διαγραφόυ.ενα εις τον ορίζοντα 
ισ τ ία , τό άρωμα τω ν πεύκων, τά ; όποιας έλύγι- 
ζεν ή πόντια  αύρα, τό πένθος τω ν κλεισμένων 
οικιών, τής έφάνη οτι σιωπηλώς τήν διέτασσον 
νά δείξη έλεος. Καί δέν άπέσυρε τήν χεΐρά της.

Ό  ασθενής ένόυ.ιζεν οτι εκράτει μεταξύ τών
δακτύλων του επαγγελίας γλυκ ε ία ; καί θαλε
ρά; ζωής.

Δεν εσυλλογίσθη τον θάνατον τού ήλιου, δέν 
εσνλλ.ογίσθη τήν άφιξιν τής άδυσωπήτου νυκτός.

Τήν επαύριον ήθέλησε νά αείνη  μόνος, έπειτα  
έοεχθη επισκέπτας τινάς.

Τήν εσπέραν, δταν ή Μαρία ήλθε ν ' αγρυ- 
πνήση παρά τό προσκεφάλαιόν του, τή ¿»μίλησε 
περί μέλλοντος, καί μόνον περί μέλλοντος, με 
τήν φωνήν του. ή τ ις  ήδη έξήρχετο εκ τού "Λδον 
περιέγραψεν εις αυτήν μίαν οικίαν εις τήν 'Αγ
γ λ ία ν . εις τήν οποίαν θ ’ άπεσύροντο. άμα αυ
τός έθεραπεύετο καί εκείνη εγ ίνετ : σύζυγός του.

Ι'πήρχέ τ ι τό τραγικως λαμπρόν εις τήν 
ασυνε.οητον ταύτη ν αγωνίαν, οπερ κΌ ίστα μεγα
λοπρεπή τόν θάνατον.

Τό στήθος του ΰψούτο μέ δυσκολίαν, αλλά  
δεν ύπεφερεν. Δ ιά μέσου τού πρός τό άπειρον

¡υλέποντος παραθύρου ή νοσοκόμος ήσθάνθη εΐσερ- 
χόμενόν τ ι  φοβερόν καί ιερόν, τό όποιον συχνά 
επ ισκέπτεται τή ν  γην.

Έ κυψε τότε πρός τόν ψυχορραγούντα, προσηυ- 
χήθη υπέρ αυτού καί έκτελούσα τήν επιθυμίαν, 
ήν εκείνος δέν είχεν ακόμη έκφράση. εθεσεν, 
ανευ δισταγμού καί άνευ αηδίας, τά  χε ίλη  της 
επί τώ ν ίδικών του λεγουσα :

—  Δ υστυχισμένε, φ ιλώ  εις τά  χε ίλη  σου δλην 
τήν θλ ΐψ ιν τής άνθρωπότητος.

Εκλεισε τούς οφθαλμούς πρό τή ς καταφανούς 
τών πραγμάτων βεβαιότητες καί δέν έξύπνησε 
πλε’ον.

*

Κ α τά  τήν άνάγνωσιν τής διαθήκης τού λόρδου 
Αίνδσεύ φερούση; χρονολογίαν καί υπογραφήν τής 
προτεραίας τού θανάτου, ό συμβολαιογράφος όιε- 
κήρυξεν ενώπιον τώ ν μαρτύρων, οτι ό άποθανών 
ήκύρωσε τήν πρώτην διαθήκην του, διά τής όποιας 
κατέλειπεν δλην τήν περιουσίαν του υπέρ τώ ν  
πτωχών καί τώ ν ασθενών. "Ηνοιξε τόν σφραγι
σμένο·» φάκελον καί άνέγνωσε τ ά :  λέξεις ταύτας :

«Κ αθιστώ  γενικήν κληρονόμον μου τήν άγα- 
πώσάν με γυναίκα Μαρίαν Σούλλιβαν, μνη
στήν μου ».

Έ κ π λη ξ ι; εξεδηλώθη εις τά  πρόσωπα πάν
τ ω ν  οί οφθαλμοί έστράφησαν προ; τήν νεαράν 
Ά γ γ λ ίδ α  νοσοκόμο·».

Ή Μαρία ώχρά ήγερθη όρθια- ουδέποτε είχε 
φαντασθή τοιούτον αποτέλεσμα τή ς φιλανθρω
πίας της.

Έ λαβε τόν φάκελον εκ τώ ν χειρών τού συμ
βολαιογράφου, άνέγνωσεν αυτόν καί μέ αταρα
ξίαν τόν εσχισεν εις τέσσαρα ενώπιον τώ ν μαρ
τύρων τού Νόμου καί συγχρόνως είπε διά στερράς 
φωνής :

— Μέ συγχωρεΐτε, κύριοι, ή πρώτη διαθήκη 
τού λόρδου Λίνδσεύ διαμένει μόνη έγκυρος. 
Γράφει εδώ- « Ά φ ίνω  τήν περιουσίαν μου εις 
τήν άγα.πώσάν με γυνα ίκ α» - άπέθανε λοιπόν ευ
τυχής καί τούτο είνε αρκετή ίκανοποίησις δι 
εμέ. — αλλά  οέν τόν ήγάπησα ποτέ !

 ♦--------
ΛΟΓ ΙΑ  ΤΗΣ  Κ Υ Ρ Ο Υ Λ Α Σ  Μ Ο Υ

Τ Ο  Κ Α Λ Η Τ Ε Ρ Ο  Δ Π Ρ Ο

Νάν καθίσω σ ’ το τραπέζι τήν χρονιάτικη αυτή 
;;.έρα, πούνε πρώτη άπ’ο τις άλλες, καί δώ σ' τή 
μέση, σάν βασίλισσα σε θρόνο καθισμένη τή Βασι- 
λόπη-τα, θυμάμαι αύτή τήν ιστορία, πάκουσα μιά 
ρορά πρωτοχρονιά άπό τής κυρούλας μου το στόμα.

»—  Καλέ μάννα, σάν έκοψες γιά όλους μας φέτα 
άπό τή Βασιλόπηττα, όέν κόβεις καί μιά άκόμα 
γιά τόν πατέρα, γιατί κ ι ’ αν πέρασαν άπό τότε 
πούφυγε γιά τήν ςενιτειά τέσσαρα χρόνια, εγώ όέν
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μπορώ νά πιστέψω πώς πνίγηκε, σάν βουλίαξε τό 
καράβι του σ’ τή Μαύρη θάλασσα- κάτι μοΰ λέει 
πώς ό πατέρας είνε 'ς τή ζωή, καί όέν Οάργήση 
νάρθη. «Έ τσ ι έλεγεν i  Γιώργης, δέκα πέντε 
χρονών παλληκάρι, σ' τή μάννα του τή χήρα τού 
καπετάν - Τζέλου, σάν κάθισαν σ’ τό τραπέζι νά 
ράνε ανήμερα τ ’ αη ΒασιλειοΟ.

»— Ναί, μητέρα, δίκιο έχει ί  Γεώργης, ήθελα 
καί εγώ νά σου πώ -ό Γδιο, τής είπε ή κόρη της 
Ά νν ιώ , ενα χρόνο μικρότερη άπό τό γυιό της, 
κόψε φέτα γιά τον πατέρα, ποιός ξέρει μπορεί να 
μήν πνίγηκε, άς έχουμε τις ελπίδες μας σ τό 
θεό, αύτός είνε τόσο μεγαλοδύναμος, ποΰ σάν 
θέλη μας τόν στέλνει καί σήμερα. Είδα έ·»α όνειρο 
καλό άπόψε καί λένε πώς τής Κυριακής τόνειρο 
ξεδιαλύνεται ώς τό μεσημέρι. . .

» Ά π ό  τά κατάδαθα τής καρδιάς τής χήρας 
βγήκε ενα Αχ.

»—  Έ σύ, κόρη μου, μοιάζεις τής Οειάς σου 
Κατερίνας τοΰ ΙΙαυλή, ποϋ περίμενε ώς τήν «>ρα 
ποΰ ξεψύχησε τόν άντρα της, τριανταπέντε χρόνια 
πνιγμένο. 'Ήθελα νά μέδγανε δ θεός ψεύτρα καί 
νάφερνε τόν πατέρα σας- έχω διπλό καϋμό ή 
μαύρη, γιατί ή αχόρταστη θάλασσα, ποΰ παίρνει 
σ' τούς κρύους κόρφους της τόισους καί τόσους, καί 
κάνει νά μαυροφοράνε γυναίκες γιά τούς άντρες 
τους, μαννάδες γιά τά παιδιά τους, αδερφές γιά 
τά αδέρφια τους, μοΰ πήρε πατέρα καί άντρα, δυο 
ατίμητα στολίδια τοΰ σπιτιοΰ μας- κι’ οσο συλλογί
ζομαι πώς μάγεψε καί τόν Γιώργη μου αύτή ή 
μάγισσα, ή ξεμυαλίστρα, ποΰ μάς ξεβγάζει τά παι
διά μας, καί ύστερα μάς τά παίρνει καί ταΐζει τά 
δικά της . . . μοϋρχεται νά τρελλαθώ. Δέν θέλω, 
αγαπημένα μου, νά σάς χαλάσω τό χατήρι, καί θά
κόψω φέτα γιά τόν πατέρα σας άπό τή Βασιλο-
πηττα ποΰ ζύμωσα φέτος πρώτη φορά άπό τόν καιρό 
ποΰ μάθαμε πώς βούλιαξε τό καράβι του.

» Πήρε σ' τό χέρι της τό μαχαίρι ή χήρα κ' έ
κοψε φέτα γιά κείνον, ποΰ δέν έλεγε νά δή πιά
εδώ, παρά σ ’ τόν άλλο κόσμο, καί σκούπισε τά
μάτια της, ποΰ βούρκωσαν άπό τήν γλυκειά εκείνη 
παρηγοριά . . .

» —  Καλό σημάδι, μάννα, είπαν μαζί χαρούμενα 
τά παιδιά, σ’ τή φέτα τοΰ πατέρα, φαίνεται τό είκο- 
σιπενταράκι. . .

—  Ναί, παιδιά μου, αύτό είνε καλό σημάδι, τό 
ξέρω καί έγώ, λένε πώς όταν στή φέτα τοΰ ταξει- 
διάρη βρεθή αύτό, άν έχουν πολύ» καιρό νά μάθουν 
οί συγγενείς του γι' αυτόν, θά λάβουν γλήγορα 
είδησή του. Τ ’ ακόυσα μικρό κορίτσι άπό μιά γριά, 
πούξερε π ιό πολλά άπό κείνους ποΰ λένε σοφούς 
σήμερα.Ά χ, αη μου Βασίλη, δώσε τόν άντρα σ τήν 
απαρηγόρητη τή  ̂ χήρα, δώσε τόν πατέρα σ ’ τά 
απροστάτευτα παιδιά του . . .

» —  Κυρά -  Τριανταφυλλιά, άκούοτηκ έξω ή 
δυνατή φωνή τής γειτόνισσας τής Γιάννενας, συ
χαρίκια θέλω, καλώς τά δέχτηκες τόν καπετάν 
Τσέλο, πούρθε νά γιορτάσετε μαζί τόν καινούργιο 
χρόνο. Τό κ α λ ή τ ε ρ ο  δ ώ ρ ο  σάς έκανε φέτος 
δ άη -  Βασίλης . . .

'Ε ν  Π ΐιρ α ι ΐΙ .  Π α ν . Δ . Σ ε ο ε ρ λ η ϊ
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Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο  ΓΥΖΗΣ

Α Ν Α Λ Ε Κ Τ Α

Ε Κ  Τ Ο Υ  Β Ι Ο Υ  Τ Ο Υ  Γ Υ Ζ Η

Ό  συνάδελφος συντάκτης τοΰ «Ά στεω ς»  κ. Δ. 
Κακλαμάνος, επί τώ θανάτω τοΰ Γύζη, δημοσιεύει 
λίαν ενδιαφέρουσας αναμνήσεις καί εντυπώσεις του 
εκ τοΰ βίου τοΰ μεγάλου ζωγράφου, ον προσωπικώς 
έγνώρισεν έν Μονάχω.

« Ό  Γύζης εις τάς ώρας τής σχολής του ήοχο- 
λεϊτο καί μέ τήν γλυπτικήν. Πολλοί μεγάλοι ζω
γράφοι είνε καί γλΰπται, τό Οαυμασιώτερον δε 
πρότυπον τής συνθέσεως καί τής διφυίας ταύτης 
είνε δ Μιχαήλ Αγγελος.

»Τά βλέμματα τοΰ έπισκεπτομενου τόν οίκον 
τοΰ Γύζη εις τό Μονάχον έστηρίζοντο επάνω εις 
έν καλλιτέχνημα έκ πηλοΰ, μαυρισμένον άπό τόν 
καιρόν, τό δποίον μακρόθεν έφαίνετο ώς κάτι τι 
εμπνευσμένο·», ορμών πρός τά επάνω μέ πτήσιν 
Νίκης τοΰ Πάιωνίου, έξελθόν, ίσχυρώς. συγκεκρο- 
τημένον, άπό τά σπλάγχνα τοΰ καλλιτέχνου, έν 
δρμή ενθουσιασμού.

» Καί ήρώτα τί ήτο.
»Ή το πρόπλασμα τής Δόξης. Ό  Γύζης έμά- 

λασσε καί τόν πηλόν, αισθητοποιώ·» καί 2 ι’ αύτοΰ 
τάς ιδέας του, τάς ιδέας, αί όποίαι συνωθοΰντο 
πυκναί έντός αύτοΰ. Τπάρχουν ζωγράφοι, οί όποιοι 
παίρνουν τάς σημειώσεις τών ιδεών των κατ’ αύτόν 
τόν τρόπον.

»Τό πρόπλασμά του ήτο μία ιδέα —  καί ή ιδέα 
ήτο ελληνική. Πώς άλλως : Πτώματα, πτώματα 
νέων άλκίμων, πτώματα γερόντων έξησθενημένων, 
γυναικών, βρεφών, συσσωρεύονται καί άποτελοΰσι 
στυλόόάτην, στυλοβάτην υψηλόν, στυλοβάτην αί
ματος, όουνών, θυσιών, αύ-απαρνήσεως, αγάπης. 
Καί επί τοΰ στυλοβάτου τούτου, είς κίνησιν θαυ- 
μασίαν, είς έξαρσιν υπεράνθρωπο», είς πτήσιν 
καταπλήσσουσαν ύψοΰται ή ’Ελευθερία. Έπήδησεν 
επί τών θυμάτων, άνέβη έπί τών νεκρών τών λα-
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τρευτών της, έξώρμησεν έ-άνω άπο τάς σαρκινας 
τχύτας επάλξεις, διά ν ’ άνέλθη πρ'ος τήν ζωήν 
και τήν ϋ-αρξιν. Και έφαντάζετό τις αμέσως το 
πρόπλασμα τελειούμενον, λαξευόμενον εις τ'ο μάρ- 
μαρον, ορίΙούμενον υψηλά ώς ή «Γερμάνια» τοϋ 
Νίδερβαλδ ή ώς ή «Μπαβάρια» τοΟ Μονάχου —  
άλλα κάτι πολύ ολιγωτερον βαρύ, κολοσσιαίου καί 
πιεστικόν και κάτι πολύ άόροφυέστερον, έπεραστο- 
τερον, έλληνικώτερον άπό έκείνας —  υψηλά, έν 
μέσω τής δόξης τού ουρανού των Α θηνώ ν, εις τήν 
ώραν καθ’ ήν ή θριαμβευτική δϋσις τοϋ ήλιου γε
μίζει με άνθη χλωρίδος φανταστικής τον ορίζοντα 
καί ρίπτει άπεοθον τόν χρυσόν της έπί των νεφών 
—  προσκεφαλαίων ροδοφλβγων επί στρωμνών έκ 
ρόδων.

»"Εν άπό τά όνειρά του τά μεγάλα τό διετΰ- 
πωσεν ώς εξής με πρωτοτυπίαν αριστοτεχνικήν:

» — Ώνειρευόμην διά τήν Ε λλάδα  εν μουσεϊον, 
τοϋ όποιου όμοιον δέν θά ύπήρχεν εις τόν κόσμον. 
Τό μουσείου αύτό Οά περιελάμδανεν ο,τι ή άρχαιό- 
της έχη ώραίον, τελείως ώραΐον, ό,τι παρήγαγεν 
έξοχον. Υπάρχουν πολλοί, οί όποιοι θαυμάζουν εν 
έργον μόνον καί μόνον διότι εΐνε άρχαίον. Λεν έν- 
νοοϋν οτι καί εις τήν αρχαιότητα ΰπήρχον τεχνϊται 
καί τεχνϊται, ότι οί μεγάλοι τεχνϊται εΐνε πάντοτε 
ολίγοι, ότι πλησίον τοϋ Φειδίου ύπήρχον καί μαρ- 
μαρογλΰφοι, τών όποιων τά έργα ήμποροϋν να εν
διαφέρουν τούς αρχαιολόγους, ήμποροϋν νά ενδια
φέρουν τήν Ιστορίαν τής καλλιτεχνίας, άλλά διόλου 
δέν ένδιαφέρουν τήν τέχνην.

» Καί ό καλλιτέχνης, τοϋ όποιου οί οφθαλμοί 
σχεδόν υγραίνονται έκ τής έσωτέρας συγκινήσεως, 
εξακολουθεί:

» — “Οταν εμδήκ.α εις τό Αρχαιολογικόν Μου
σείου τών Α θηνώ ν, έδάκρυσα, έδάκρυσα ! Ό λίγα  
πράγματα ώραία, αληθώς εξοχα έργα, τά όποϊα νά 
συγκινοϋν τούς πολλούς καί νά καθηδύνουν συγχρό
νως τούς ολίγους —  κύτος εΐνε ό προορισμός τών 
αριστουργημάτων —  μάς άφήκαν. "Ηθελα νά μα- 
ζεόσω τήν ’Αφροδίτη/ τής Μήλου, τόν Ερμήν 
τοϋ ΓΙραξιτέλους, τά μάρμαρα τοϋ Παρθενώνος, 
που τά φθείρει ή υγρασία τοϋ Λονδίνου, κάτι έργα 
τής γλυπτοθήκης τοϋ Βατικανού, κάτι άλλα ακόμη 
τά όποια είδα έοώ κ ’ εκεί. Καί ήθελα εν οικοδό
μημα μαρμάρινου άπλοϋν καί αφελές, λιτόν καί 
ώραΐον τό όποιον νά περικλείη όλα! Τ ί ναός. Τί 
προσκύνημα ! II εκκλησία τοϋ Καλοϋ !»

♦
Εις ταϋτα δυνάμεθα νά προσθέσωμεν καί τά εξής :
Ό  Γύζης ήτο τακτικός αναγνώστης καί πολύτι

μος φίλος τής «Ε θνικής ’Α γωγής». Εις έπιστο- 
λήν του προς τήν Λιεύθυνσιν αυτής τήν 13 Μαρ
τίου 1899 έγραφε:

«Πρό παντός άλλου ευχαριστώ έκ καρδίας διά 
τήν τακτικήν αποστολήν τής τόσον συμπαθητικής 
μου «Ε θνικής Α γω γή ς» . ‘Αν καί άνέβαλον νά 
σάς γράψω τοϋτο, ούχ ήττον τό εσυλλογιζόμην 
καθ’ εκάστην καί μάλιστα συνέλαδα τήν ιδέαν νά 
σχεδιάσω τι κατάλληλον διά τήν επικεφαλίδα αύτής, 
τήν όποιαν τόσον πολύ συναισθάνομαι. « Εθνική 
’Αγωγή» υψηλόν, μέγα όνομα!»

"Οτε παρεκλήθη νά άποστείλη φωτογραφίας δύο 
έργων του τής J á ξ η s  τώ ν  Ψ αρώ ν  και τοϋ Κ ρ ν φ ο ν  
ΣχοΙι ίον  διά νά γείνωσιν έκ τούτου τσιγκογραφίαι 
ένταϋθα καί νά δημοσιευθώσιν εις τήν « Εθνικήν 
Αγωγήν», έφρόντισε φιλοφρόνως νά φιλοτεχνηθοδν 

έν Μονάχω αί τσιγκογραφικαί πλάκες ύπό τήν έπι- 
δλεψίν του καί άποστέλλων ταύτας έγραφε :

«Τ ής Λόξης τό πρόσωπο·/ έγεινεν ολίγον σκου
ρότερου. ‘ Ας υποθέσουν πλέον οί επιεικείς κριταί 
ότι μία ηέτοια Λόξα δέν ή μπορούσε παρά νά γείνη 
άπό τά μπαρούτια τών ήρώων έκείνων καταμαυ- 
ρισμένη.»

ΙΙερί τής αύτής είκόνος τής Λόξης έξεφράζετο
ώ ;  έ ; ή ;  :  ..............

« Είναι έκ τών μικροτέρων, άλλ ώς οί καλλι- 
τέχναι εκφράζονται, έκ τών μεγαλειτέρων έργων 
μου. Φαίνεται ότι όπως πάντα ' Ελληνα, εμπνέουν 
έκείνοι οί μέγιστοι στίχοι τοϋ Λολωμοϋ, ενεπνευ- 
σαν καί εμέ. Ιίόσον μεγάλα καλά κάμνουν οί ποιη- 
ταί εις τόν Κόσμον ! »

Καί έτελείωνε τήν έπιστολήν του ούτω : 
«Έπιτρέψατέ μου νά σάς ανοίξω καί ένα μικρό 

παραθυράκι τής καρδιάς μου. 'Ονειροπόλησα καί 
εις αυτήν τήν μικράν εικόνα, όπως και δι ά/.Λας 
ιδέας καί 51ίϊζζ ελληνικών ύποθέσεων, ματαίως 
περιμένων. Ο σκοπός των ήτο καί εξακολουθεί νά 
εΐνε νά με όδηγήσουν εις μεγάλη·/ εικόνα Λόξης 
τής 'Αγίας Έπαναστάσεως τών μεγάλων έκείνων 
ήρώων. Εύχομαι νά δυνηθώ νά κατορθώσω τοϋτο.»

Δ .

Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ  Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ

Ο Α Ρ Τ Ο Σ

Ό  άρτος εΐνε τροφή, ής ή παρασκευή ήτο 
κα τά  τούς αρχαιότατους χρόνους γνω στή. Εΐνε 
σχεδόν αποδεδειγμένου ότι καί οί Ινδοί, οί πρώ
τοι εκείνοι αντιπρόσωποι του έξαφανισθέντος αρ
χαίου πολιτισμού, μετήρχοντο τάς αύτάς περί
που μεθόδους διά τήν κατασκευήν τοϋ άρτου, 
οίας καί οί ήμίτεροι αρτοποιοί.

Α ί μεγάλα·, πόλεις καταναλίσκουν περίπου 
εκατόν είκοσιπέντε δράμια άρτου καθ ’ εκάστην 
δι'έκαστον κάτοικον, άλλ άρτου δυστυχώς λευ
κού, ώς έπί τό πλείστον πολυτελούς καί έπο- 
μένως έστερημένΟυ τώ ν τόσων δαψιλώς θρε
πτικών ουσιών τών περιεχομένων εις τόν κόκ- 

I κον τοϋ σίτου. Κ αί δέν έννοοϋμεν τήν κυ
ρίως νοθείαν, ήτις  ευτυχώς σπανίως ένεργεϊται, 
ά λ λ ’ απλώς τήν ποικιλίαν τών ειδών τοϋ αλεύ
ρου. έξ ών κατασκευάζεται ό άρτος. Τα άλευρα 
τα ϋ τα  έν γένει π ά ντα  καθ' υπερβολήν κοσκινι
σμένα, σπανίως εΐνε καί τοϋ αϋτοΰ είδους" συνη- 
θέστερον αναμιγνύονται μετ’ άλλων ςένων η 
πεπαλαιωμένων αλεύρων.

Ό  άρτος δύνατα ι ν ’ άλλοιωθή έκ τής άνα-
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μίξεως τοϋ μολύβδου, ή τ ις  οφείλεται συνήθως είς 
τήν καϋσιν τών κλίβανων διά  ξύλων έμπεποτι- 
σμένων δι’ ανθρακικού μολύβδου. Ε π ίση ς δυναται 
νά περιέχη εύρώτα πράσινον ^ή ερυθρόν, ές ου 
πολλάκις επέρχονται σοβαραί δηλητηριάσεις.

Ό  καλός άρτος πρέπει νά εΐνε καλώς ζυμ ω - 
μένος, έλαφρός, πορώδης, έχω·/ ευχάριστο·/ 
οσμήν οΰδέν έχουσαν τό δξινον, ή ψ ίχα  "Ρ®776; 
νά εΐνε ελαστική καί κανονιν.ώς διάτρητος, ο δέ 
φλοιός συμπαγής, φαιοκίτρινος τήν χροιάν και 
μή άποστίλβω ν. Ούδέποτε πρέπει νά  τρώγηται 
άμα τή  έξαγωγη αύτοϋ έκ τοϋ κλιβάνου, α/λ | 
άοού κρυώση αρκετά. Κ ατά  τήν έκ το υ  κλίβα
νου έξαγωγήν ό άρτος παρέχει 4 0  περίπου 
ϋδατος κ α ί τό ποσόν αύτό πρέπει νά ελαττωθή  
8·.ά νά γείνη ευπεπτος. Τό τοιοϋτον ισχύει δια 
τούς πλείστους στομάχους.

Καλόν εΐνε νά μεταχειριζώμεθα νερον βρα- 
σμ-ένον καί καθαρώτατον δια το ζύμ ω μα, καθότι 
διά τής έψήσεως δέν έξουδετεροϋνται όλοτελώς 
τά  βλαβερά σπέρματα τα  τυχόν ένυπάρχοντα 
είς τό ύδωρ, άφοϋ ή θερμοκρασία είς τα  μέσα 
τή ί ψ ίχας δέν υπερβαίνει τούς 8 0  βαθμούς 
συνήθως.

Κ α τά  -ούς ύγιεινολόγους ό νωπός και μη 
είσέτι κοπείς άρτος ούδέν περιέχει μικρόβιο·/, 
καθότι ή άπαιτουμένη πρός έψησιν θερμοκρασία 
αρκεί νά φονεύση π άντας τούς μικροργανισμούς. 
Ευθύς όμως ώς ό άρτος κοπή καί μείνη ασκε
πής, παρέχει είς π άντα  τά  παθογενή μικρόβια 
έξαίρετον σταδ ’.ον έγκαταστάσεως και καλ
λιέργειας.

Ό  περίφημος καί είς όλον τόν κόσμον ονομα- 
στος βιενναίος άρτος περιέχει έν μέρος γ ά λ α 
κτος καί τέσσαρα ϋδατος.

Τά έν Τουρίνω κατασκευαζόμενα γ χ ρ ι ο α ί ν ι «  
ήτοι άρτοι λεπτότατοι κα ί έπιμήκεις, έχουν τήν 
αυτήν κατασκευήν, εΐνε εύπεπτοτατοι, καθώς 
καί ό άνευ ψ ίχας άρτος καί ό καψαλισμένος, ώς 
ύποστάντες ήδη άρχήν πέψεως. Ο διά θαλασ
σίου ϋδατος κατασκευαζόμενος άρτος συν.στάται 
είς τούς αναιμικούς και τούς λυμφατικούς.

Ό  άρτος εΐνε τροφή, ήτις  πλέον πάσης άλλης 
πρέπει νά μ α σάτα ι καλώς καί νά σ ιαλούτα ι. 
Είς αύτόν ιδίως έφαρμόζεται το φυσιολογικόν 
αξίω μα , ότι είς τό στόμα ένεργεϊται ή πρώτη 
πέψις. ’Ολίγον λίπος έάν προστεθή είς αύτόν, 
καθίστατα ι τροφή τελεία" έκ τούτου δ' έςηγει- 
τ ι ι  δ ιατί συντηρούνται καλώς και μ άλ ιστα  ευ- 
ρώστως οί οργανισμοί τώ·/ έργατών καί τών 
πλείστων κατοίκων τών χωρίων τώ ν τρεφόμε
νων άπακλειστικώς σχεδόν δι’ άρτου καί τυρίου^ 
Ό  καλός άήρ άναπληροϊ τά ς  έλλειψεις του έ ; 
άρτου γεύματος, έξ ού τρέφεται καθημερινώς^ ο 
γεωργός, 'ό ποριζομενος τά  πρός τό ζήν δια 
τού ίδρώτος τής έργασίας του.

Έ κ  τώ ν γενομένων πειραμάτων άπεδείχθη ότι 
ό φλοιός τοϋ άρτου εΐνε θρεπτικώτερος καί εύπε- 
πτοτερος τής ψ ίχα ς.“Οθεν δέν πρέπει διά ταύτης  
νά κατασκευάζω νται τά  ροφήματα μετά ζωμού 
κλπ. τά  διδόμενα συνήθως είς τούς ασθενείς και 
τούς άναρρωννύοντας. Τόν φλοιόν δ έπισης πρέ
πει νά προτιμώσι πάντες οί έχοντες τόν στόμα
χον άσθενή και τήν πέψιν χαλαοάν καί βραδείαν.

“Οσον περισσότερον φυτικόν λεύκω μα περιέ
χει τό άλευρον. τόσον εύκολώτερον ή ζύμη α ΐ'« - 
β α ι ν ε ι  καί έπομένως τόσον περισσότερον ό άρτος 
εΐνε έλαφρός καί ευπεπτος. Πρέπει όμως νά εΐνε 
καλώς έψημένος καί νά  έχη φλοιόν ύπόςανθον 
καί αντέχοντα. Ό  πολυτελής άρτος δέν περιέχει 
επαρκή ποσότητα φωσφορικών αλάτω ν καί με
ταλλικώ ν ουσιών. Καλόν εΐνε νά τό έπαναλά- 
βωμεν καί μ άλ ιστα  μεγαλοφώνως, διότι κατά  
τούς σηαερινούς καιρού; οί αρτοποιοί υπέρ τό 
δέον λησμονοΰσι τό περίφημον πείραμα, κατά  
τό όποιον κύων τρεφόμενος άποκλειστικώς^ διά 
λευκού άρτου άπέθανε μετά πεντήκοντα ημέ
ρας, ένώ έτερος τρεφόμενος άποκλειστικώς δι άρ
του τών αγροτών περιέχοντας άλευρον καί π ίτυ-  
οον έζησε χωρίς νά έπέλθη ή παραμικρά άλλοίω- 
σις είς τήν ύγείαν του.

Ό  έκ σηκαλεως και έκ πιτύρου^ άρτος εΐνε 
καθαρτικός καί υγιεινός, δέν έχει όμως πραγ
ματικήν πεπτικήν ιδ ιότητα  ειμή άφοϋ ςηρανθή, 
ήτο ι άφού άπολέση έντελώς τό έν αϋτω  ύδωρ, 
καί όταν εΐνε καλώς έψημένος. Αλλως τε ο_άρ- 
τος έν γένει τρωγόμενος νωπός προκάλεϊ εζογ- 
κωσιν τής κοιλίας, προξενεί δέ όξυρεγμίας καί 
σοβαράς δυσπεψίας.

Τά διάφορα r ύ ο υ ρ έ χ ια  καί κουλούρι« εινε 
λιπαρά καί δύσπεπτα, έκτος, τοϋθ'όπερ σπάνιον, 
όταν εχωσιν έλαφράν καί καλοζυμωμένην ψ ίχαν. 
Τά κακοζυμωμένα κα ί κακοψημένα το ιαΰτα  
παράγουν περισσοτέρας δυσπεψίας άφ όσας 
προυξένησαν πυρκαϊάς τά  φωσφορικά πυρεία.

' Οί δέ μετά ζαχαρεως πλακούντες, μ π ιβ χ ό τ α  
καί τά  το ια ΰτα , εΐνε συνήθως όλιγώτερον δύσ
π επ τα . ΙΙρέπει όμως νά τρώ γω νται είς μικράν 
πάντοτε ποσότητα καί ούδέποτε πρό τοϋ^ γεύ
ματος. Διάσημος ιατρός έλεγε·/ όρθώς ότι ή 
γαστραλγ ία  αγοράζεται εύκολώ τατα άπό τά  
ζαχαροπλαστεία. Οί "Αγγλοι, οί τοσοΰτον πρα
κτικοί, πρό καιρού άνεγνώρισαν ότι οί φηροί 
πλακούντες, δηλαδή αι γα λέττα ι και τά  π α ξη -  
μάδια,είνε προτιμότερα διά τή,·/ πέψιν. Α π '  έναν- 
τ ία ς  π αρ ’ ήμ ϊν τά  πα ιδ ία  τρώγουσι κατά  καιρόν 
λ ιχ νευμ ατα 'δύσπ επ τα , τά  όποία ύπό παντο ία  
σχήματα  προκαλοϋσι τήν λα ιμαργίαν τω ν.ΙΙλε ί-  
στα όσα νοσήματα τώ ν παίδων τα ύτη ν  και μό
νην Ιχουσι τήν αφορμήν" διότι τώ ν παιδιών η 
παθολογία καθώς κα ί ή φιλοσοφία σχεδόν έ ; 

I ολοκλήρου έγκειται είς τήν κοιλίαν. *
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- Δ Α Ν Ε Ι Ο Ν  Π Ν Ε Υ Μ Α

Τρεις Ά γγλο ι στρατιώται συνελήφθησχν αιχμά
λωτοι υπό των ¿νερών τού περίφημου αρχηγού των 
Μπούρς Δεβέτ παρά τήν Αίνδλεϋ. Ωδηγήθησαν 
αμέσως ενώπιον χυτού, ¿στις αφού έσκέφθη ολίγον 
είπε :

— Σας αποδίδω τήν έλευθερίαν ύπό τον όρον 
νά δώσετε ένα γράμμα μου εις τ'ον στρατηγόν 
Ροϋνδλ.

—  “Οπως αγαπάτε, άχήντησαν οι χίχμάλυκοι.
Ο Δεβέτ έγραψε τό γράμμα, το έσφ ράγισε,

διέταξε να δώσουν τρόφιμα εις τούς τρεϊς Ά γγλους  
και τούς άφήκεν ελευθέρους. “Οταν οΰτοι έφΟασαν 
εις το στρχτόπεδσν τού Ροόνδλ, έσπευσχν νά τού 
παραδώσουν το γράμμα. Ο “Αγγλος στρατηγός 
τό ήνοιξε και άνέγνωσε τά εξής ;

«Α γαπητέ συνάδελφε, κρατήσατε, σας παρα
καλώ, τους τρεις αυτούς κακομοίρηδες. Σάς τούς 
ξανχπέρνω άμα θελήσω.— Ί'μέτερος, Δεβέτ».

Γ Ν Π  Μ A I
Π Α Λ Α Ι Ω Ν  Κ Α Ι  Ν Ε Ω Ν

Κρηπός τή ς  εύδαιμονίης ε ίνε  ό όρθός λόγος, h 
κ α τ ' όρετίιν ενέργεια- όταν τα π ά θ η μ ά  κωλΐιωόι 
τόν νο υ ν  Λιιών να  ένεογη το έαιιτοΌ έργον, τότε 
πράττομεν κατά  τον ορθόν λόγον, κατιι τη ν  
ά ο ετή ν  ίι εύδαιμονία  ε ίν ε  επομένως του όρθου 
ήτο ι τού τελείοα λόγοι.' Λποτέλεόμα, και τούτον 
ένεκα ο ύτε τίι άλογα ζώα ούτε τιι π ιιιδ ία  κα
λούντα ι εύδαίμονα- εκείνα  μέν διά τ ίιν  ιΐτέρηόιν 
το ν  λογικού, τα ν τα  δε δια τη ν  Λ λικ ίαν, τ ίτ ις  κω 
λ ύ ε ι τη ν  κατιι τον όρθόν λόγον ενέργειαν.

Α δαμ ά ν τ ιο ς  Κ οραής

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α

Φ ωτοβόλος γο α ό ίς .
Νέα εφαρμογή τού ηλεκτρισμού έγένετο ύφ’ ενός 

άγγλου εφευρετού. Κχτώρθωσεν οΰτος νά κχτχ- 
σκευάση γραφίδα έκπέμ.πουσχν ηλεκτρικόν φως, τό 
οποίον δ ι’ άνταυγαστήρος προσπίπτει επί τού χάρ
του. Διά τού μέσου τούτου δύναται νά γράφη τις 
εις τά σκοτεινά, διότι βλέπει ακριβώς εκείνα, τά 
οποία γράφει.

Γ ννα ιν .ε ϊο ν  Ι ΐα ν ε π κ ίτ ίι ι ι ιο ν .
ΊΙ χειραφέτησις τών γυναικών καί ή άνάμιςις 

αύτών εις τόν δημόσιον ¡δίον προβαίνει δι’ άλμάτων 
έν Ίαπονία. ’Ενώ μόλις κατωρθούτο εις τά ευρω
παϊκά πανεπιστήμια νά γίνωνται δεκταί άνάριΟμοι 
φοιτήτριαι, καί τούτο μετά πολλής δυσκολίας, εν 
Ιαπονια ιδρύεται ίδιον πανεπιστήμιον τών γυναικών.

ΙΙρωτότνπον γ ε ν μ α .

Εις Βαλτιμόρην τής ’Αμερικής πχρετέθη εσχά
τως τό πρωτοτυπώτερον γεύμα τού κόσμου, τού

οποίου μ-ετέσχον μόνον γυναίκες ιατροί τής πόλεως 
ταύτης. Ή  αίθουσα, τά σκεύη, τά φαγητά, τά γλυ
κίσματα, δλα ήσαν σχετικά πρός τήν ιατρικήν επι
στήμην. Οί τοίχοι τής αιθούσης έκοσμήθησαν διά 
σκελετών. Κατά μήκος τής τραπέζης τεθειμένα 
κόκκινα γαρύφαλα καί μενεξέδες πχρίστχνσν τήν 
κυκλοφορίαν τού αρτηριακού καί τού φλεβικού αί
ματος. Οί κατάλογοι τών φαγητών εφερον ώς πλαί
σια ζωγραφιστά συμπλέγματα μικροβίων.Τά κοχλιά
ρια καί τά μαχαιροπίρουνα άντικατεστάθησαν διά 
χειρουργικών εργαλείων. Τό κατακόρυφον όμως τής 
πρωτοτυπίας ήσαν τά παρατεΟέντα κατά τό τέλος 
παγωτά, άτινχ άντί τών συνήθων σχημάτων καρπών 
ή άνθέων, ήσαν ομοιώματα ανατομικών παρασκευα
σμάτων, ήτοι πνεύμονες, καρδίαι, εγκέφαλοι, νεφρά 
καί τά τοιαύτα.

Οί π<»όδ<>ο|ΐοι το ύ  Κ ολό ιιθαν.

Άνευρέθησαν εσχάτως, εις τήν πολιτείαν τής 
Συνόρας τού Μεξικού, κατά μήκος τής παραλίας 
τού Ειρηνικού, πολλαί παγόδαι κινεζικκί κεχωσμέ- 
ναι κατά τό ήμισυ. Ε ντός μιάς εξ αύτών, ή όποια 
είχεν έγερθή όχι μακράν τού χωρίου Οϋρ, ανευ- 
ρέθη έπιγραφή άναφέρουσα ότι ή περί ής ό λόγος 
παγόδα ίκτίσθη κατά τό έτος 500  π . X . Εις άλλας 
δε έπιγραφάς εύρεθεισας εις τήν μεγχλειτέρχν άπό 
τάς έκχωσθείσας παγόδας αναγράφονται χρονολο- 
γία ι πολύ παλαιότεραι.

Α ί απρόοπτοι αύται αποκαλύψεις έφεραν ε ί; άνα- 
στάτωσιν τόν επιστημονικόν κόσμον, έ-εβεβαιώθη- 
σαν δε ύπό δύο Αμερικανών αξιωματικών, οίτινες 
μετά τήν πολιορκίαν τού ΙΙεκίνου άνεκάλυψαν εις 
τά αρχεία τής πόλεως περιγραφήν τών πρώτων 
ταξειδίιον, τά Οποία εξετέλεσαν οί Κινέζοι προ 
δεκαπέντε αιώνων πέραν τού Ειρηνικού πρός τούς 
αγνώστους έως τότε κόσμους.

II Κυβέρνησις τών Κνωμένων ΙΙολιτειών διωρ- 
γάνωσεν ήδη μεγάλην Αμερικανικήν αποστολήν, ή 
όποια θ’ αναχώρηση διά τήν πολιτείαν τής Συνό
ρας, Ιντεταλμένη νά μελετήση τά ερείπια τών κινε
ζικών τεμενών καί νά ρίψη, άν καταστή δυνατόν, 
ολίγον φώς έπί τής απροόπτου ταύτης άλλα καί 
τόσον ένδιαφερούσης άνακαλύψεως, εξ ής προκύπτει 
ότι ο; Κινέζοι υπήρξαν οί πρόδρομοι τού Κολόμόου.

ΙΙαραΟηιιοψοοία [5α«(ιύ.ίό<ίης.

Ο αύτοκράτωρ Γουλιέ/.μος μαθών θαρραλέαν 
πράξιν τής βασιλίσσης τής I Ιορτογαλλίας, ή όποια 
έσωσε τήν ζωήν ενός λεμβούχου κινδυνεϋοντος νά 
πνιγή, τόσον συνεκινήθη, ώστε αμέσως παρεκάλεσε 
τήν βασίλισσαν νά δεχθή τό χρυσοΰν Μετάλλιον 
τσύ Σι,ιτήρος. II βασίλισσα κατ' άρχάς έδίστασε 
ν' άποδεχθή τήν προσφοράν, ένεκα τής συνήθους 
μετριοφροσύνης της, όπως ήρνήθη καί τάς άλλας 
παρασημοφορίας, τάς όποιας ή πορτογαλλική Κυ- 
βέρνησις καί ή Φιλανθρωπική Εταιρεία τής Λισ- 
σαίώνος προσέφεραν εϊς τήν αυτήν. Ά λ λ ’ επί 
τέλους ύπεχώρησεν εις τήν επιμονήν τοΰ γερμανού 
αύτο/.ράτορος καί έδέχθη το μετάλλιον.
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