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ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩ ΓΗ
01 ΣΧΟΛΙΚΟΙ Α Γ Π Ν Ε Σ

Όταν πέρυσίν έν τφ Παναθηναϊκό» Στάδιο» 
έτελέσθησαν οί σχολικοί καί οί αθλητικοί αγώ
νες μετά εύέλπιδος σχετικής επιτυχίας, τήν 
« Εθνικήν 'Αγωγήν» πρό παντός άπησχόλησαν 
οί καρποί τής γυμναστικής τής αναγόμενης εις 
τήν σχολικήν παιδαγωγίαν.

Καί πολύ δικαίως. Είναι ώραΐος ό αθλητισμός, 
ή έπίδοσις ή εξαιρετική είς ασκήσεις δυσχερείς, ή 
δημιουργούσα πανελληνίους ή καί παγκοσμίους 
νικήτας αθλητικών αγωνισμάτων. Άλλά δεν 
είναι ούτε εϋκολον, ούτε ίσως καί εύκταϊον, ό 
αθλητισμός, ή ανώτατη ούτως είπεϊν, ή ακαδη
μαϊκή διάπλασις τών σωμάτων νά άποτελίση 
γενικήν άπασχόλησιν τού έθνους. Τούτο άλλως 
άποδεικνύει τό ίκανώς χαρακτηριστικόν γεγονός, 
δτι μετά πενταετίαν δλην άπο τής φρενίτιόος 
τών ’Ολυμπιακών αγώνων, δλοι όμού οί άθλη 
τικοί καί γυμναστικοί σύλλογοι τής Ελλάδος 
καί τών εκτός τής 'Ελλάδος ελληνικών χωρών 
δεν ήδυνήθησαν νά παρουσιάσουν επί τού στίβου 
τού Παναθηναϊκού Σταδίου πλείονας τών εκατόν 
αθλητών. Τοιαύτη άναλ.ογία απέναντι οχι μόνον 
τού πληθυσμού τού ελληνικού κράτους, άλλά 
καί τών εκτός αύτοΰ ελληνικών χωρών οέν είναι 
βεβαίως ενθαρρυντική, μαρτυρεί δέ δτι ό αθλη
τισμός δέν είναι εϋκολον νά καταταχθή μεταςύ 
τών έ’ξεων τού ελληνικού λαού.

Άλλά τής σχολικής γυμναστικής ή σημασία 
καί ό σκοπός είναι πολ.ύ διάφορος.

Ά ν  δέν ήναι εϋκολον, έπαναλμβάνω, ούτε 
εύκταΐον, νά έμφυτεύση τις είς πάντα "Ελληνα 
ώς ιδεώδες άποκλειστικόν τά νά νικά πάντα 
άλλον είς τήν πάλην, τόν δρόμον, ή τό άλμα, 
είναι όμως δυνατόν νά καταστήσωμεν όριστικώς 
καί μονίμως σωματικάς ασκήσεις, επαρκείς, δπως 
όιαπλάττουν ίιγιή καί εύσταλή σώματα εν αρμο
νία συμμετρική πρός τήν μόρφωσιν τού πνεύμα
τος, μέρος ουσιώδες καί άναπόσπαστον τής ελλη
νικής παιδαγωγίας.

Τούτο επιδιώκει ή σχολική γυμναστική. Ώς 
δέ μαρτυρεί ή μέχρι τούδε εφαρμογή αύτού, 
ό νόμος τής 10 Ιουλίου 1899 περί γυμναστικής 
καί γυμναστικών άγώνων επέτυχε τού σκοπού 
αύτού πληρέστατα, έλαφραί τινες δέ μόνον βελ
τιώσεις έν ταϊς λεπτομερείαις, τών οποίων τήν 
άνάγκην κατέόειξεν ή εφαρμογή, επιβάλλονται 
πρός σκοπιμωτέραν αύτού λειτουργίαν.

Είναι δέ γενικωτάτου ενδιαφέροντος αί σχολι
κού σωματικαί ασκήσεις. Διότι άν οχι πάντε: οί

έλληνόπαιδες φοιτούν είς τά ελληνικά σχολ.εΐα, 
ίτι οέ όλιγώτεροι είς τά γυμνάσια, σχεδόν πάν- 
τες διέρχονται ύπό το κράτος τού υποχρεωτικού 
τής κατώτερα: έκπαιοεύσεως διά τών δημοτικών 
σχολείων.

Καί είναι μέν δυστυχώς άληθές δτι παρ ’ δλην 
τήν ποινικήν κύρωσιν τού υποχρεωτικού τής 
παροχής τής προκαταρκτικής έκπαιοεύσεως εί; 
πάντα: τούς Έλληνόπαιδας, έν τή εφαρμογή 
πολύ απέχει τού νά είναι αϋτη καθολική, άλλ’ 
ούχ ήττον, προκειμένου περί τής γυμναστικής, ο! 
στερούμενοι καί αύτής τή; προκαταρκτικής εκ- 
παιδεύσεως είναι οί όλιγώτερον έχοντες άνάγ
κην ταύτης πρός έπίρρωσιν τών σωμάτων αύτών, 
διότι είναι γεωργοί καί ορεσίβιοι ποιμενόπαιδες.

Δέν είναι δέ μόνος κύριος σκοπός τής σχολι
κή; γυμναστικής ή έπίρρωσις τών σωμάτων τών 
σπουδαζόιτων, ή δημιουργία εύστα.λών νέων, τών 
οποίων τά ισχυρά σώματα εισόέχονται πάντοτε 
κατά προτίμησιν ύγιεΐ; πνευματικά; εντυπώσει; 
καί αναπτύσσουν γενναία τά αισθήματα τής ψυ
χής. Είναι καί έτερος έξ ίσου κύριος, έξ ίσου 
ουσιώδη; : Τό νά χρησιμεύση ή σχολική γυμνα
στική. ώς άγωγός, πρό; τήν έπέκτασιν καί τήν 
όιάόοσιν τής γυμναστικής είς τά; λαϊκά; τάξεις, 
όχι βεβαίως εν -ή σφαίρα τού αθλητισμού, τό 
οποίον θά ήτο ουτοπία, άλλ ’ ιό: υγιούς καί 
ρωστικής λαϊκής ψυχαγωγίας.

Τούτο δέ, ώς καί άλλοτε ύπεστήριξα έν τή 
« Έθν.κή Αγωγή», θά ήούνατο νά επιτευχθή άν 
είς τό πρόγραμμα τών σχολικών ασκήσεων, τών 
δημοτικών καί ελληνικών σχολείων καί τών γυ
μνασίων. οίον καθωρίσθη διά τού εκτελεστικού 
τού άνωτέρω νόμου Διατάγματος τής 26 Νοεμ
βρίου 1899. προσετίθεντο ώς ουσιώδες τού προ
γράμματος τών σχολικών ασκήσεων μέρος καί 
αί εθνικά! π α ιδ ια ί.

Καί δέν άγνοώ μέν δτι έν τω διατάγματι 
τούτω περιλαμβάνονται καί αϋται, όι ’ δλα τά 
σχολεία, άλλά καθ’ ον τρόπον έχει ή περί τού
των μνεία έν τώ Διατάγματι είναι μάλλον μία 
Ικφρασις εύχής, δπως ρυθμισθούν τά τών παι
διών συστηματικό»; καί καθορισθούν έν τώ μέλ- 
λοντι, παρά διάταξις δεκτική αμέσου έφαομογής. 
Απλώς τό διά τού διατάγματος καθοριζόμενου 
πρόγραμμα ποιείται μνείαν «έπιχωρίωΐ' π α ι δ ιώ ν  
έχ λ εγ ομ έ νω ν  υ π ό  τώ ν  δ ι δ α β χ ό ν τ ω ν  ά να λ ό γω ς  
τή ς  ή λ ιχ ία ς  τ ώ ν  μα& ητών».

Άλλ ’ ούτε τίνε; είναι πάσαι αί επιχώριοι 
παιδιαί είναι γνωστόν, ούτε τίνες α! καταλληλό
τερα·., ούτε πεεισυνελέχθησαν επαρκώ;, ούτε έσυ
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στηματοποιήθησαν, καί. φυσικφ τώ λόγω, ούτε 
διδάσκονται περί αυτών έν τοϊ; οιδασκαλειοις. 
Επομένως αυτή ή διά τού προγράμματος τού 
Διατάγματος προτροπή πρό; τού; διδάσκοντα;, 
όπω; εισαγάγουν καί τά; παιδιά;, άφεθεϊσα εις 
τα; περί αυτών γνώσεις των καί εις την πρω
τοβουλίαν των, παρ’ ολον τόν ζήλον καί την 
προθυμίαν τών νέων διδασκάλων, τής όποια: οι 
καρποί κατεδείχθησαν εις τά; εξετάσει; τή; γυ
μναστική;, δέν ήδύνατο είμή νά άποβή άκαρπο;.

Καί ου.ω; ή συστηματοποίησι; τών επιχωρίων 
παιδιών καί ή συστηματική εισαγωγή αυτών εϊ; 
τά; σωματικά; ασκήσεις, καί ευαρεστοτέραν καί 
μάλλον ευπρόσδεκτον ήθελε καταστήση τήν γυ
μναστικήν εί; τού; μείρακα; καί τού; εφήβου; 
καί ήθελε χρησιμεύση, ώ; τό άσφαλέστερον μέσον 
έκλαίκεύσεω; τούν σωματικών ασκήσεων καί τών 
αγώνων.

Τότε ό λαός θά άγαπήση τά; σωματικά; 
ασκήσει;, τότε θά έλαττωθή ή νοσταλγία τών 
οινοπωλείων καί τών καφενείων και τα; Ιορτα- 
σίμου; ήμερα; θά τρέπεται πρό; τά; έξοχά;, πρό; 
τά εδάφη τά αναπεπταμένα, πρό; τού; πρασί
νου; τάπητα; τών αγρών, ύπό τήν κυανήν ορο
φήν του ελληνικού ουρανού.

Όλοι οί λαοί, ίσοι ήγάπησαν καί αγαπούν τά; 
σωματικά; ασκήσεις, δέν κατέστησαν ταύτας έξιν 
καί ψυχαγωγίαν τού βίου αύτών διά τή; επιστημο
νική; γυμναστικής, αλλά διά τών εθνικών παιδιών 
καί παιγνίων. Αί έθνικαί δέ παιδιαί δέν δύνανται 
νά εΐσάγωνται καί έγκλιματίζωνται έξωθεν, όπω; 
τά αντικείμενα τού εισαγωγικού εμπορίου, αλλ 
έχουν τήν γένεσιν αΰτόχθονα, απορρέουν έξ αυτή; 
τής ψυχή; τού λαού, εκ τών παραδόσεων καί 
τών έξεων αυτού. Μόνον δέ συστηματοποιήσεω; 
καί δυθμίσεω; ύπό καταλλήλων προσώπων έχουν 
ανάγκην αί έθνικαί παιδιαί, προκειμένου νά άπο- 
τελέσουν μέρος τού προγράμματος τών σωματικών 
σχολικών ασκήσεων. Τούτο αποτελεί αλήθειαν, 
ή όποια ούτε άναπτύξεω;, ούτε άποδείξεω; έχει 
ανάγκην. Τό κρίκετ π. χ. τό φούτ μπώλ καί τό 
λόν - τέννυ; είναι παιδιαί τού 'Αγγλικού λαού 
όιζωμέναι εΐ; τά; έ'ξει; τού βίου. Ποτέ ομω; 
δεν θά γείνουν, ούτε ίταλικαί. ούτε ίσπανικαί 
παιδιαί.

Άλλ ' ήδη επανέρχομαι εί; τά; έκ τών σχο
λικών αγώνων εντυπώσεις.

Όταν πέρυσι μετά τούς σχολικού; αγώνα; 
τού 1900 ή «Εθνική ’Αγωγή» έξήνεγκε τά; 
επί τού εθνικού τούτου θέματος εύέλπιδα; αύτή; 
κρίσεις, είχε διατύπωση δύο κεφαλαιώδεις 
φόβους.

ΙΙρώτον έξε δήλωσε τήν ανησυχίαν μήπως 
πάσα ή από τού κέντρου εργασία προ; καλλιέρ
γειαν τής σχολικής γυμναστικής περιορισθή. ώ; 
έπί πολλών αντικειμένων συνέβη δυστυχώ; μέχρι

τούδε, εί; μόνα; τά; ’Αθήνας ή τό πολύ τά; 
κυριωτέρα; πόλε·.; τή; Ελλάδος, παρορωμένου 
τού επαρχιακού καί τού χωρικού σχολείου.

’Εάν τούτο έγίνετο καί έπί τή; γυμναστικής, 
θά έμαρτύρει πολύ στενήν τήν άντίληψιν τή; 
σημασία; αύτή; έπί τή; παιδαγωγίας τού έθνους, 
άντίληψιν, κατά τήν όποιαν ή καλλιέργεια ισχυ
ρών μυών καί εύσταλών σωμάτων θά ήτο απο
κλειστική προνομία τή; πρωτευούσης καί ολίγων 
μεγάλων πόλεων.

Ευτυχώς ό φόβος ούτος, τόν όποιον έδικαιο- 
λόγουν τά αποτελέσματα τής πρώτης εφαρμογή; 
τού νόμου, διεψεύσθη ύπό τών κατα το έτο; τούτο 
εξετάσεων εί; τήν γυμναστικήν σχεδόν όλων τών 
σχολείων τού κράτους.

Ό  κ. Στάη;, ώ; υπουργό; τή; Παιδείας, θεω
ρεί τήν σχολικήν γυμναστικήν ώ; τήν τροφήν 
τήν πνευματικήν τήν παρεχομένην εις τά σχο
λεία. Καί άν ή πνευματική τροφή ποιωτικώς πρέ
πει νά είναι ή αύτή εί: δλα τά όμοειδή σχολεία 
τού αύτού κράτους, ή αύτή ίσότη; κατά μείζονα 
λόγον επιβάλλεται προκειμένου περί τής τροφή; 
εί; μύ;, εί; υγείαν, εί; εύρωστίαν τή; παρεχόμε
νη; ύπό τού κράτους ει; του; μειρακα; και του; 
έφήβου; τού έθνους διά τής γυμναστικής παιοα 
γωγίας. Διά τούτο ίση έπιμελεια κατεβλήθη 
ύπό τού κράτους, καί κατά τό ένόν δέν υστέρησε 
καί η παροχή των υλικών οργάνων, ατινα πολ- 
λαχού καί οί δήμοι μετά πατρικής μερίμνης 
εισέφεραν.

Έτερος όμως ημών φόβος οεν άπεοειχθη δυσ
τυχώς καθ’ δλα ανυπόστατος. Εφοβήθημεν το 
αψίκορον τού ήμετέρου χαρακτήρες, τού οποίου 
δυστυχώς ή έκδήλωσις παρηκολούθησε πάντοτε 
πάσαν γενναίαν ορμήν καί έπί σημαντικωτερων 
τού εθνικού ημών προγράμματος σημείων. Και 
έγράφομεν έπί λέζει : «Είμεθα ευεπίφοροι έπι 
παντός αγαθού καί χρησίμου εί: τά: ισχυρά: 
ριπάς τού ένθουσιασμού. οστι; δμως κατασβέν- 
νυται ταχέως ιύς αί έξ άχυρων ίσχυοαί φλογε;. 
Ό  ενθουσιασμό; ούτω δέν είναι έγγύησι; επαρ
κή; δτι αί σωματικαί άσκήσει; ένεκλιματίσθησαν 
έν τή ήμετέρα παιδαγωγία μονίμως καί καρ
ποφορώ;«.

Καί δσον μέν άφορά τήν πολιτείαν, αΰτη διά 
τού υπουργού τή; Δημοσία; Έκπαιοεύσεω;, οιά 
τών λειτουργών τή; κεντρικής υπηρεσία; καί 
δι’ ολη: τή; ιεραρχία; καθηγητών, διδασκάλων 
καί γυμναστών, όχι μόνον ένέμεινεν ει; τήν επί
μονον καί αύστηράν επιβολήν τή; γυμναστική;, 
καθ' ολον τό σχολικόν έτος, άλλ ’ ένέτεινε 
πλειότερον ή κατά τό παρελθόν τήν εί; τά; σω
ματικά; άσκήσει; προσοχήν καί τήν επιμέλειαν 
μείζονος εί; αύτά; έπιδόσεω; τών μαθητών.

Διά τούτο, οί καρποί τή; διδασκαλία; τής 
γυμναστική; υπήρξαν άσυγκρίτω; ανώτεροι καθ
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δλον τό κράτος. Πρό παντό; δέ τούτο είναι τό 
εύφρόσυνον, δτι οί Έλληνες τού προσεχούς μέλ
λοντος τού έθνους επεοόθησαν εί: ταύτας, όχι 
μετά τή: δυσθυμίας, ήτι; παρηκολούθει προτέ- 
ρας άποπείρα: πρό: εισαγωγήν τών σωματικών 
άσκήσεων εί; τά σχολεία, άλλ ' δλω; τούναντίον 
μετ' άγάπη; προϊούση;, μετ’ αύξοντο; καί έπιμό- 
νου ενθουσιασμού, άτινα έγγυώνται τήν έξοικείω- 
σιν τών νέων Ελλήνων ει; ταύτας, ¿ύστε σύν 
τφ χρόνω νά αποτελέσουν μέρος ούσιώδε; τών 
έξεων τού εθνικού ήμών βίου, νά άποβώσι καί 
δι’ήαά; ανάγκη ώ; δεύτερα φύσι;, ω; εί; τού; 
αγγλοσαξονικού; καί τού; σκανδιναυικού; λαούς.

Δυστυχώ; δμως, έάν τό αψίκορον τού εθνικού 
χαρακτήρο; δέν έφθασε μέχρι τού νά προκαλεση 
διαμαρτυρίας κατά τή: γυμναστικής, πολλαί 
ήκούσθησαν μεμψιμοιρίαι κατά τών σχολικών 
άγώνων· κατεκρίθη τό θεαματικόν αύτών καί 
ήκούσθησαν γνώμαι, κατά τά; όποια; ή έπιδει- 
κτική παρέλασι; διά τών οδών τών σχολικών 
ταγμάτων καί οί ύπό τά; όψεις χιλιάδων θεα- 
τών άγώνες, εμπνέουν τήν κουφότητα καί τήν 
τάσιν πρό; ψευδεπίδειξιν, άφαιρούν άπό τή; γυ
μναστική; τόν σοβαρόν αύτή; χαρακτήρα καί 
νοθεύουν ει; τά; διανοία; τών νεαρών μαθητών 
τήν ύγιά συνείδησιν περί τού αληθούς, τού πραγ
ματικού σκοπού τή; γυμναστικής.

Θεωρούμεν καθήκον επιτακτικόν τή; « ’Εθνική;
Αγωγής» τό νά άντεπεξέλθη κατά τών αντιρρή

σεων τούτων, τών όποιων ή έπικράτησι; καί τόν 
ζήλον όλων εκείνων, εί; τήν έπιμονήν καί τά; 
ανώτερα; παντό; εγκωμίου προσπάθεια; τών 
οποίων οφείλονται τά έπιτευχθέντα άποτελέ- 
σματα, ήθελε μαράνη, καί εί; τού; Έλληνόπαι- 
οας ήθελε καταστήση τήν γυμναστικήν μάθημα 
απλώς βαρύ tó; ανιαρόν, άπλήν σωμ.ατικήν τα
λαιπωρίαν, έστερημένην παντό; θέλγητρου. παν
τό; ελατηρίου παοορμώντο; εί; ταύτην.

Διότι μόνη ή άμιλλα είναι ή έξευγενίζουσα, ή 
έξιδανικεύουσα τά; σωματικά; άσκήσει;. Μόνη ή 
προσοοκία τή; έκτιμήσεω; καί τών έπαίνων τών 
προϊστάμενων άρχών καί τή: κοινωνίας, μόνον ό 
εύλογος,ο δίκαιο; πόθος τών άνευφημιών έμπνέουν 
τήν πρό; ταύτα; άγάπην καί μεταβάλλουν τόν 
κόπον καί τόν κάματον εί; συναίσθημα εύ
φρόσυνον.

Οσοι ειδον του; σχολικού; άγώνας, όσοι 'ψυ
χολόγησαν, όχι μόνον έπί τής ατομική: φιλο
δοξίας τών ψυχών τών μειράκων καί τών εφήβων 
τούτων, άλλ’ έπί τή: φιλ.οδοξίας ύπέρ τού σχο
λείου των, ύπέρ τού συνόλου τών άποτελούντων 
τόν σχολικόν σύνδεσμον, όσοι έσφυγμομέτρησαν 
τήν χαράν καί τούς παλμούς τών μικρών τούτων 
καροιών, όταν έφθανεν εν τώ μέσω αυτών ό οι- 
οασκαλος κομίζων τόν κότινον, τόν άπλούν τη; 
ελαίας κλάδον, διά τού όποιου ή Πατρί; έβοά-

βευε τού; άγώνάς των, ποτέ βεβαίως δέν θά 
υιοθετήσουν τοιαϋτα; σκέψεις.

Έάν πανταχού αί σωματικαί άσκησε·.; καί ό 
αθλητισμό; δημοσία καταδεικνύουν τά: προόδου; 
των, πανταχού ή άμιλλα είναι τό κύριον αύτών 
έλατήριον, πολυ μάλλον μά; επιβάλλεται όπω; 
άποταθώμεν εί; τήν ψυχολογίαν τής άμίλλη; 
καί εί; τόν πόθον τή; έκ τή; υπεροχή; δόξης, εί; 
ήμά;, οίτινες έπί έβδομήκοντα έτη ελευθέρου 
βίου τόσον έλησμονήσαμεν τά; προγονικά; πα
ραδόσεις. ώστε μόλις πρό διετία; έσκέφθημεν, δτι 
αί σωματικαί άσκήσει; είναι μέρος ούσιώδες καί 
άναπόσπα.στον πάση; άρτια: παιδαγωγίας.

Έπειτα πώς είναι δυνατόν νά παρορά τις ή 
νά υποτιμά τά άνυπολόγιστα πλεονεκτήματα 
τών κοινών άγώνων, τών εν ένότητι ύπό πολυ
πληθών ομάδων άσκήσεων ; Τό πνεύμα τή: πει
θαρχίας, η τάξις, τή: άλληλεγγύης, τό αίσθημα 
καί ύπέρ πάντα ή καλλιέργεια καί ή άνύψωσι; 
τού φρονήματος, συνείδησις βαθεϊα περί τού υψη
λού σκοπού τών άσκήσεων ώ: οργάνων δημιουρ
γία; πολιτών υγιών ακμαίων τό σώμα, διά νά 
είναι καί ύγιεΐ; καί ακμαίοι τό φρόνημα καί τήν 
ψυχήν, πάντα ταύτα παρομαρτούν ώ; άναγ- 
καϊαι άκολουθίαι τών δημοσίων καί έν κοινφ σχο
λικών αγώνων τών μαθητών.

Καί αν ισω; ύπάρχη τι; ανάγκη μεταρρυθμί
σεων, αύτη συνίσταται εί; έξεύρεσιν τρόπου, 
καθ’ ον οί σχολικοί αγώνες, άποχωριζόμενοι τών 
αθλητικών νά καταστώσιν ευρύτεροι και γενικώ- 
τεοοι. Νά γίνωνται π. χ. όχι μόνον άγώνες σχο
λικοί εις τά: μεγάλα: πόλεις, αλλά καί εί; τά: 
κωμοπόλεις μεταξύ πλειόνων σχολείων, όχι μό
νον ενός δήμου, άλλά καί πλειόνων γειτονικών 
δήμων, έφ ’ όσον τούτο είναι δυνατόν. Καί αί 
αύταί τιμαί, τά αύτά βραβεία νά άπονεμωνται 
υπό επιτροπών έκ τών αντιπροσώπων τή: κυβερ- 
νήσεω; εί: τά νικώντα σχολεία.

Πρό πάντων δέ πρέπει νά επιδιώκεται ή τέλε- 
σις τών σχολικών άγώνων εί: θέσεις, τά; όποια; 
έλάμπρυνεν ή άρχαία ιστορία, ή έδόξασεν ή ιστο
ρία νεωτέρων ηρωικών άγώνων. Βρίθει δέ ή μικρά 
ήμών χώρα θέσεων, αΐτινε; είναι κατάφοοτοι 
τοιούτων μεγάλων αναμνήσεων παλαιών καί 
νεωτέρων.

Απαρχήν τή; ιδέα; ταύτης εύοίωνον θεωρού- 
μεν τήν ευτυχή έμπνευσιν, όπω; τελεσθούν μεγά
λοι σχολικοί άγώνες έν ’Ολυμπία, τού; όποιου; 
αυτοπροσώπως νά ένθαρούνη ό αρχηγός τής έκ- 
παιδεύσεω;.

Ούδείς παράγων έκ τών τεινόντων νά κατα
στήσουν τά; σωματικά; άσκήσει; προσφιλή ένα- 
σχόλησιν τή; νεότητο; καί νά παράσχουν ει; 
αυτήν σαφή άντίληψιν τού μεγάλου αύτών σκο
πού πρέπει νά λείψη. Λογικώτερον δέ είναι νά 
φοβώμεθα μάλλον, αντί τή; υπερβολή; τών σω
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μ α τικ ώ ν ασκήσεω ν , ά λλον ούοιωδέστερον κίνου- 
ν ;ν  —  τόν κίνδυνον τοϋ μαρασμού α ύτώ ν , ένεκα 
τού αψικόρου ήμών χαρακτήρες, τής βασ ιμότη -  
το : τού όποιου εχομεν πικρά έκ τοϋ παρελθόντος 
παρ αδε ίγμ ατα , αν ¡¿ή σύντονος, ακάματος, άνευ 
ενδοιασμών καί άνευ δ ια λ ε ιμ μ ά τω ν, Ιξακολου 
θήση ή επ ιμ έλε ια  τ ε ΰ  κράτευς, ώς καί κ α τά  τό 
α τό  τή ς  εφαρμογή: τού εν ίσ χ ύ ϊ νόμου μέχρι 
σήμερον οιαρρεύσαν χρονικόν δ ιάστημα.

Ε μμανουήλ  Σ. A ykoyahs

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ  ΑI Π Ε Ρ Ι  Τ Ε Χ Ν Η Σ
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Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ  ΑΥΤΟΥ

Εις τάς τρεις προηγουμένας ριου έπιστολάς 
έπραγματεύθην περί τής τέχνης τοϋ Μιχαηλαγ
γέλου, καί όμως δεν έζήντλησα όσα οφείλω νά 
είπω περί τοϋ άνδρός τούτου" όταν έχη τις ενώ
πιον του τον μέγαν τής άναγεννήσεως ζωγρά
φον, τόν ριέγαν άνδριαντοποιόν, τόι μέγαν αρχι
τέκτονα, δέν δύναται δι’ ολίγων νά περατώση 
εύσυνειδήτως τό εργον δ άνέλαβε.

Ώς όλοι σχεδόν οί καλλιτέχναι κατά τήν επο
χήν εκείνην ήταν συγχρόνως ζωγράφοι, γλύπται 
καί αρχιτέκτονες, οϋτω καί ό Μιχαηλάγγελος, 
πλήν τοϋ ότι ήτο καί έζοχος ποιητής, έξήσκησε 
καί τάς τρεις ταύτας τέχνας μετ’ ίσης επιτυ
χίας, δημιουργός αείποτε καί ουδέποτε άντι- 
γραφεύς.

Ό  περιβόητος ναός τοϋ αγίου Πέτρου έν 
Ρώμη είνε κατά μέγα μέρος εργον αύτοΰ" ό ναός 
εκείνος έκτίσθη ακριβώς εκεί όπου, κατά τήν 
παράδοσιν, έτάφη καί ό άγιος Πέτρος. Έπί τοϋ 
τάφου δέ τοϋ αποστόλου, κατά τά πρώτα ετη 
τοϋ χριστιανισμού, είχε κτίση ό πάπας Ανακλη
τός μικρόν προσκυνητήριον, είτα Κωνσταντίνος 
ό Μέγας ήγειρε τώ 326 έτος Βασιλικήν διατη- 
ρηθείσαν έπί ένδεκα αιώνας. "Απας ό χώρος τού 
λόφου τού Βατικανού, ένθα άνηγέρθη ό σημερι
νός ναός. ύπήρξεν έκτοτε σεβαστός παρά τοίς 
χριστιανοίς, καθότι έκεί έχύθη άφθονον τό αίμα 
τών πρώτων μαρτύρων έπί Νέρωνος, ού οί κήποι 
καί τό θέατρον έπεςετεινοντο μέχρι τού λόφου 
εκείνου.

Τήν άνέγερσιν τού ναού, όστις έμελλε νά είνε 
ό μεγαλήτερος καί πολυτελέστερος τών ναών τής 
χριστιανοσύνης, άνέλαβε κατά πρώτον ό 'Αντώ
νιος Βραμάντης, εις τών περικαλλεστέρων αρχι
τεκτόνων τής έποχής εκείνης. Μετά τόν θάνα
τον τούτου έπισυμβάντα μετ'ολίγον, άνέλαβε 
τό εργον, έπί Δέοντος Γ . ό Ούρβινάτης Ραφαήλ, 
άλλά καί τούτον άποθανόντα προώρως διεδέ- 
χθη εις τήν οίκοδομήν τού ναού ό ’Αντώνιος

San Gallo. Φαίνεται δέ ότι ή Μοίρα έπέκλω- 
σεν εις τόν Μιχαηλάγγελον νά καταδείζη τήν 
αρχιτεκτονικήν του μεγαλόνοιαν καί έν τή οικο
δομή τού τεραστίου τούτου ναού, διότι καί ό 
San Gallo άπέθανεν, ό δέ τότε πάπας Παύ
λος προσεκάλεσε τόν Μιχαηλάγγελον, όπως τω 
άναθέση τήν έποπτείαν τών έργασιών. Ό  Μ ι- 
χαηλάγγε>ος ήρνείτο έπιμόνως, θέλων δέ ν’ άπο- 
σείση άπά τών ώμων του τό βαρύ εκείνο φορ
τίου, έπροφασίζετο λε'γων ότι ή αρχιτεκτονική 
δέν ήτο κυρίως ή τέχνη του, ώς άλλοτε έλεγεν 
ότι δέν ήτο ή ζωγραφική' άλλ’ ό πάπας έπέμενε 
καί βλέπων ότι αί παρακλήσεις του άπέβαινον 
μάταιαι, έδωκεν έπί τέλους διαταγήν εις αυτόν 
νά δεχθή. Ούτω μετά πολλής δυσαρέσκειας άνέ
λαβε τό έργον, δτε δέ κατά πρώτον μετέβη εις 
τόν ναόν όπως ϊδη τό ζύλινον πρότυπον, ο είχε 
κατασκευάση ό San Gallo, εύρεν έκεί, ώς διη
γείται ά Βάζαρης, άπασαν τήν Σανγαλλιακήν 
σπείραν" ούτοι υποδεχόμενοι τόν νε'ον αρχιτέκτονα 
έςέφρασαν τήν χαράν ήν ήσθάνοντο βλέποντες 
τήν οικοδομήν τού ναού περιελθούσαν εις χείράς 
του" είτα πρός έπαινον τού Sail Gallo έπρόσθε- 
σαν ότι τό πρότυπον εκείνου όμοεάξει. με λ ιβά -  
ό ιο ν , άπ ιι τού  όποιου ονϋΐτποτε ίλά έλειπεν ή 
βοθχή. Ό  Μιχαηλάγγελος έμειδίασε καί είπε 
μετά δικαίας ειρωνείας : Ν α ι,  λε'μετε τή ν  άλτ}- 
& ειαν  ! έννοών ότι ή βοσκή δέν θά λείψη διά τά 
ζώα, τά οποία άγνοοΰσι τήν τέχνην. Ό  Μιχαη
λάγγελος ήτο εχθρός τού San  Gallo καί δημο
σία εψεςε δριμύτατα τά σχέδια έκείνου" έλεγε 
δέ ότι ά ναός έστερείτο τού άναγκαίου φωτός καί 
προσέτι ότι ένεκα τών πολλών πυραμίδων καί 
τών πολλών κιόνων τών μέν έπί τών δέ, έπλη- 
σίαζε μάλλον εις τόν γοτθικόν ρυθμόν ή εις τόν 
άρχαϊκόν, διό κατεσκεύασεν έτερον ζύλινον πρό
τυπον, κατά τό οποίον εδει νά κατασκευασθή 
ό ναός.

Μεθ' όλα ταύτα οϊ οπαδοί τού San Gallo  
ήρχισαν καί ούτοι νά κακολογώσι τό νέον σχέ- 
διον, τούθ' όπερ παρώςυνε λίαν τόν ευερέθιστου 
Μιχαηλάγγελον. Έκρίθη δέ άναγκαίον νά συ- 
στηθή επιτροπή, όπως άποφανθή κατά πόσον αί 
γινόμενα·, έπικρίσεις ησαν βάσιμοι. Όθεν ήμέραν 
τινά καλέσας ό πάπας τόν Μιχαηλάγγελον τω 
είπεν, ότι ή έπιτροπή παρατηρεί ότι ό ναός δέν 
έχει άρκετάν φώς. «“Ηθελα καί έγώ νά ήκουον, 
είπεν ό Μιχαηλάγγελος, νά όμιλήσωσιν ένώπιόν 
μου τά μέλη τής έπιτροπής». Τότε ό καρδινά
λιος Μάρκελλος, ό μετά ταύτα πάπας είπεν 
«'Ημείς έδώ είμεθα».

—  Λοιπόν πανιερώτατε, άνω τούτων τών 
θυρίδων θά γίνωσιν άκόμη έτεραι τρείς.

—  Άλλά δέν μάς είπατε ποτέ τούτο.
—  Οϋτε είμαι ούτε θέλω νά είμαι ΰπόχρεως 

ούτε εις τήν πανιερότητα σας ούτε εις κανένα
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άλλον νά λέγω τί έχω νά κάμω. Τά καθήκον 
σας είναι νά στέλλετε χρήματα καί νά προσέ
χετε τούς κλέπτας νά μή κλέπτωσιν, άφήσατε 
δέ εις έμέ τήν φροντίδα διά πάντα τά άφορώντα 
τήν οικοδομήν.

"Οπως δώση πέρας εις τάς κακολογίας καί 
εΰχαριστήση τόν παραπονούμενον Μιχαηλάγγε
λον, ό πάπας διά διατάγματος του καθίστα 
τόν Μιχαηλάγγελον απόλυτον v.óptov είς τά; 
έργασίας τής οικοδομής, δι' ο καί ούτος, ικα
νοποιηθείς πληρέστατα, παρήτησε πάσαν χρη
ματικήν άμοι βήν, καί επί ολόκληρα δεκαέζ έτη 
έργασθείς, ούδεμίαν άποζημίωσιν έδέχθη, ένφ διά 
τούς προκατόχους του ή οικοδομή έκείνη είχεν 
άποβή πηγή άκενώτου πλούτου.

Ό  Μιχαηλάγγελος είχε συλλαβή τήν γιγαν- 
τιαίαν ιδέαν νά ϋψώση έν τφ αίθέρι τόν θόλον 
τού ναού είς τετρακοσίων ποδών ύψος άπά τού 
έδάφους, άλλά μόλις έπρόφθασε νά κατασκευάση 
τό τύμπανου, ότε κατέλαβεν αυτόν ό θάνατος, 
άφήσας τά σχέδια διά τήν πλήρη τελειωσιν τής 
οικοδομής, είς ήν είχε δώση τό σχήμα ελληνι
κού σταυρού. ’Ιδίως διά τήν κατασκευήν τού θό- 
λου είχε κατασκευάση ςύλινον πρότυπον είς μέγα 
σχήμα, έν τώ όποίω έφαίνοντο άπασαι αί λεπτο- 
μέρειαι τής δυσχερούς εκείνης έργασίας. ώστε οί 
μέλλοντες νά έργασθώσιν είς τόν θόλον δέν είχον 
άλλο τι νά κάμωσιν ή νά έκτελέσωσιν ακριβώς 
τό υπόδειγμά των.

Διάφοροι αρχιτέκτονες άνέλαβον μετά τόν θά
νατον τού Μιχαηλαγγέλου τήν άποπεράτωσιν τού 
ναού, οϊτινες, μεθ' δλας τάς παραγγελίας τών 
παπών τού νά μή μεταβληθή κατ' ούδέν τό 
σχέδιον τού Μιχαηλαγγέλου, έπέφερον πλεί- 
στας μεταβολάς, διότι καί τό σχήμα μετεποίη- 
σαν είς λατινικόν σταυρόν, καί άλλας τροποποιή
σεις έπέφερον άλληλοδιαδόχως, καί έκ τών οποίων 
ό ναός δέν έτήρησε τήν είς πάν έργον καλλιτεχνι
κόν όφειλομένην ενότητα. ’Ιδίως ή πρόσοψις 
τής έκκλησίας, οΐα υπάρχει σήμερον, έπεκρίθη 
δριμύτατα" αί πολυπληθείς θυρίδες μειούσι τήν 
τού μεγαλείου έντύπωσιν, έχει δέ προσέτι καί 
τό άτοπον νά παρακαλύπτη έν μέρει τόν θόλον. 
Έν τώ σχεδίω τού Μιχαηλαγγέλου ή πρόσοψ'ς 
άπετελείτο έκ στοάς προσομοίας τή τού Πανθέου 
τής Ρώμης, ήτις άφινε τόν θόλον νά έπικρατή 
τού όλου κτιρίου.

Εισερχόμενος τις κατά πρώτον είς τόν άπε- 
ραντον έκείνον ναόν έπί τοσούτον κατακυριεύε
ται υπό τών πολλών καί τεραστίων αγαλμά
των καί άλλων γλυπτικών κοσμημάτων, ώστε 
ή διάνοιά του μένει ψυχρά καί ςένη είς πάν 
θρησκευτικόν αίσθημα. Νομίζει ούτος ότι εύρί- 
σχεται έντάς πλουσίου μουσείου μάλλον, ή είς 
χριστιανικόν ναόν."Αλλως τε καί τό θυσιαστήριον, 
όπερ έδε; νά άνακαλέση είς αύτον τό αίσθημα

τούτο, απέχει πολύ άπ’ αυτού ένεκα τού μήκους 
τού ναού, καί είνε σχεδόν άφανές. Προσέτι αί 
μεγάλαι ψηφιδωτά! εικόνες, αντίγραφα! κατά τό 
μάλλον η ήττον πισταί τών έργων τού Ραφαήλ, 
Δομινικίνου καί άλλων, καί προσέτι οί πολυτελείς 
τάφοι τών παπών, πάντα ταύτα, λέγω, άθρόα 
παρουσιαζόμενα είς τά όμματα τού έκπλήκτου 
περιηγητού ώθούσιν αυτόν νά θαυμάζη τόν άν
θρωπον, τόν δημιουργόν τοσούτων καί τοιούτων 
καλλιτεχνημάτων, καί νά λησμονή κάπως τόν 
έκεί λατρευόμενον Θεόν, τήν πηγήν τού απολύ
του καλού καί τόν αληθή τού παντός δημιουργόν.

Έν τώ μέσω τής πλατείας τού Άγ. Πέτρου 
υπάρχει μέγας αιγυπτιακός οβελίσκος μϊΤακομι- 
σθείς έν Ρώμη άλλοτε ύπό τού Καλλιγούλα καί 
αναστηλωθείς έπί τού Σίξτου Ε '. Ή  ϊδρυσις 
τού οβελίσκου τούτου ύπήρζε λίαν δυσχερής 
ώς έκ τού βάρους του καί έγένετο ποόζενος δια
φόρων έπεισοδίων. Περί ενός τοιούτου διηγούν
ται ότι τό μήκος τών σχοινιών δέν είχεν ύπολο- 
γισθή ακριβώς ύπό τού άρχιτέκτονος, εις δέ 
ναύτης, παρατηρών ότι ώς έκ τούτου ή έπίχεί- 
ρησις τής άναστηλώσεως ήτο έγγύς ν’ άποτύχη. 
έφώναζεν, ε! καί άπηγορεύετο πάσα κραυγή 
έπί ποινή θανάτου : «Νερόν είς τά σχοινιά !» 
Ή  συμβουλή αύτη έκτελεσθείσα πάραυτα ύπό 
τού άρχιτέκτονος. κατέστησε δυνατήν τήν έπι- 
τυχή τού οβελίσκου άναστήλωσιν.

Τά σημερινόν έν Ρώμη Καπιτώλιον, ένθα 
συνεδριάζουσιν αί δύο Βουλαί τού Ιταλικού 
Βασιλείου, κατεσκευάσθη κατά τά σχέδια τού 
Μιχαηλαγγέλου έπί τού χώρου έκείνου τού το- 
σαύτας αρχαίας καί μεγάλας αναμνήσεις διεγεί- 
ροντος. Ό  έπελθών θάνατος δέν άφήκεν είς αυ
τόν τήν εύχαρίστησιν νά διευθύνη τάς έργασίας 
καί νά ϊδη αύτάς περατουμένας.

Ό  Μιχαηλάγγελος δέν έπέγραφεν είς τά έργα 
του τό όνομά του, μόνον είς εν ώραϊον αύτοΰ 
άγαλμα Ια ΡϊβΙίΐ, όπου ό Χριστός κείται νεκρός 
έπί τών γονάτων τής Παναγίας έπέγραψεν αυτό 
είς τήν ζώνην αυτής, διότι, ένφ ςένοι τινές ήρώ- 
των, τις ήν ό κατασκευάσας τά ώραϊον έκείνο 
άγαλμα, είς τών παρευρισκομένων άνέφερε τά 
όνομα τού έκ Μιλάνου γλύπτου Πθ1)1)0. Τούτο 
δυσηοέστησε λίαν τόν Μιχαηλάγγελον, διό νύκτα 
τινά έπέγραψε τό όνομά του, μή θέλων άλλοι 
νά ίδιοποιώνται τά έργα του.

Τελειώσας ήδη όσα είχον νά είπω περί τών 
έργων τού Μιχαηλαγγέλου Βουοναρόττη, νομίζω 
άναγκαίον νά αναφέρω περί αυτού ανέκδοτά τινα 
καί τινας περιπετείας τού βίου του, έζ ών κατα
φαίνεται ά διαπρεπής χαρακτήρ τού παραδόςου 
τούτου άνδρός.

Ό  Μιχαηλάγγελος ούδέν άλλο έν τώ κόσμω 
ήγάπησε πλειότερον όσον τήν τέχνην, ότε δέ
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ίερεύς τις τών φίλων του τώ έλεγεν ότι ήτο 
κρίρα νά ρή νυρφευθή, όπως άφήση είς τούς 
απογόνους του κληρονορίαν τόσους κόπους του, 
άπήντα' «’Έχω σύζυγον Si’ έρέ προσφιλή τήν 
τέχνην ρου, οί δέ υιοί ρου είνε τά έργα ρου». 
Έφερε δε ώς παράδειγρα τόν γλύπτην Γιοβέρ- 
την, του οποίου οί υιοί ρετά τόν θάνατόν του 
έπώλησαν καί κατεσπατάλησαν πάντα όσα 
άφησεν είς αυτούς ό πατήρ, ρόνα δέ έρειναν τά 
έργα αύτοϋ, αί περικαλλείς θύραι του αγίου 
Ίωάννου. ώς έντιρος καί άίδιος άνάρνησις τής 
ύπάρξεώς του.

Μαθών ποτέ ότι ό Πάπας Λέων Δ ’ έρελέτα 
νά ρετασκευάση τόν τοίχον του παρεκκλησίου, 
έν τώ δποίψ ύπήρχεν ή γραφή τής Τελευταίας 
Ινρίσεως, διότι, ώς έλεγεν, αί ρορφαί έκείναι 
έδείκνυον τά ρέλη λίαν άναιδώς, πρός τούς 
άναγγείλαντας είς αύτόν τοϋτο είπεν «Είπατε 
τω πάπα ότι τοϋτο είνε εϋκολώτατον, άρκεί ή 
Ιΐαναγιότης του νά διορθώση πρώτον τόν κό- 
σρον, καί τότε ή ζωγραφία εκείνη διορθοΰται 
ρόνη». Ευτυχώς ό πάπας εκείνος άπέθανε καί 
ή γραφή έρεινεν άρτια, ρόνον τά καθηρερινά 
θυριάρατα κατερόλυναν αυτήν.

Ώς καί άλλοτε άνέφερα, ά Μιχαηλάγγελος δέν 
ύπέφερε τάς παραλόγους επικρίσεις τών έργων 
του, γινώσκορεν δέ ρεθ' όπόσης καλλιτεχνικής 
σκληρότητας έκόλασε τόν τελετάρχην του πάπα, 
διότι κατέκρινε τά γυρνά τής Τελευταίας Κρί- 
σεως. Συνέβη ποτέ, ότε ό Μιχαηλάγγελος είργά- 
ζετο είς τόν όρειχάλκινον ανδριάντα του πάπα 
Ιουλίου,νά διέλθη έκείθεν ό Francia,χρυσουργός 

καί ζωγράφος διάσηρος, γινώσκων δέ έκ φήρης 
τόν Μιχαηλάγγβλον, έζήτησε νά ΐδη τό έργον 
του εκείνο καί ρετά πολλάς παρακλήσεις έγένετο 
τέλος δεκτός. Ό  Francia ίδών τό έργον παρε- 
τήρει αύτό καί έξηκολούθει έπί πολύ νά τά θαυ- 
(λάζν,. Άλλ’ ότε ήρώτησεν αύτόν ό Μιχαηλάγ
γελος πώς κρίνει τά έργον του, έκείνος άπήντη- 
σεν, άπροσφυώς δι’ ένα καλλιτέχνην, οίος ήτον 
αυτός, ότι «ή χώνευσις άπέβη έπιτυχεστάτη καί 
ότι ή ύλη έξ ής έγένετο είνε ώραία.» Τοϋτο 
άκούσας ό Μιχαηλάγγελος καί οργισθείς ότι έπή- 
νεσε ράλλον τόν χαλκόν ή τήν τέχνην του, είπε 
πρός αύτόν: «Καί έγώ έχω τήν αύτήν ύποχρέω- 
σιν πρός τόν πάπαν Ιούλιον, όστις ροί έδωκε τό 
υλικόν ο θαυράζετε, όσην έχετε καί σείς πρός 
τούς χρωρατοπώλας, οϊτινες σας δίδουσι τά 
χρώρατα διά νά ζωγραφίζετε»' πλήρης δέ όργής 
τώ είπε καθαρά ότι είνε άνόητοξ· Έλθόντος δέ 
έν τώ ρεταςύ καί τοϋ υίοϋ του Francia, νεα
νίσκου λίαν εύειδοϋς, είπε καί πρός τούτον «ό 
πατήρ σου, παιδί ρου, κάρνει ώραιοτέρας τάς 
ζώσας εικόνας του παρά τάς ύπ’ αύτοϋ ζωγρα- 
φουρένας.»

’Αλλά καί ώς πρός τήν ά'ίαν τών έρ

γων του δέν ύπέφερεν ούδερίαν έλάττωσιν τής 
ΰπ' αύγοϋ άπας όρισθείσης. Εις τών έκ Φλω
ρεντίας φίλων του, γνώστης καί έραστής τής 
τέχνης, έζήτησέ ποτε νά έχη εν έργον αύτοϋ. 
Ό  Μιχαηλάγγελος προθύρως έζωγράφησεν έπί 
κυκλοειδοΰς πίνακος τήν Παναγίαν, ήτις γονυ
κλινής φέρει τόν Ίησοϋν είς τάς χεϊράς της καί 
παραδίδει αύτόν τω Ιωσήφ. Προσέτι τό κενόν 
τοϋ πίνακος έπλήρωσε διά πολλών γυρνών άγγέ- 
λων, ώστε ή γραφή έκείνη έγένετο ή καλλίστη 
όσων είχε κάρη' άφοϋ έτελειώθη, έπερψεν αύτήν 
πρός τόν φίλον του ρετά ριάς άποδείξεως παρα
λαβής δι’ έβδορήκοντα δουκάτά. Ό  Φλωρεντι
νός φίλος του, εί καί έθαύρασεν αύτήν, ούχ 
ήττον τω άπέστειλε τεσσαράκοντα ρόνον, λέγων 
ότι τόσα ήσαν άρκετά. Τότε ό Μιχαηλάγγελος 
τώ έπέστρεψε τά χρήρατά του ζητών ήδη ή 
διακόσια ή τόν πίνακά του. Μεταρεληθείς ό 
Φλωρεντινός καί θέλων νά τηρήση τό έζοχον 
έκεϊνο έργον, παρεδέχθη καί άπέστειλεν ολόκλη
ρον τό ποσόν τών έβδορήκοντα' άλλ’ ό Μιχαη
λάγγελος έρενεν άνένδοτος καί τέλος έπείσθη νά 
λάβη τό διπλάσιον τούλάχιστον τής πρώτης 
τιρής, δηλαδή τά 140 δουκάτα. Ούτως έτιρώ- 
ρησε τόν ΰποτιρήσαντα τό έργον του εκείνο διά 
τής πληρωρής διπλάσιου ποσοΰ.

Παραδεδορένος καθ'ολοκληρίαν είς τήν τέχνην 
ό Μιχαηλάγγελος ήτο πάντα) άπειρος τών βιω- 
τικών άναγκών, ηύτύχησε δέ νά έπιτύχη πιστόν 
υπηρέτην, Ούρβίνον καλούρενον, οστις ρετά ρη- 
τρικής στοργής έρερίρνα περί πάντων καί κατε- 
γίνετο άόκνως, όπως καταστήση άνετον άπωσοΰν 
τόν βίον τοϋ κυρίου του. Δυστυχώς τόν πιστόν 
τούτον υπηρέτην άπώλεσεν ότε είς τά γηρατειά 
του είχεν άνάγκην ρεγαλητέραν τής περιποιή- 
σεως αύτοϋ καί περιθάλψεως. "Ηλγησε δέ πλεί- 
στον έπί τω θανάτφ του ό άτεγκτος, κατά τό 
φαινόρενον, έκείνος άνήρ, καί τό άλγος του έξέ- 
φρασε περιπαθώς διά τής έπορένης πρός τόν 
φίλον του Βάζαριν έπιστολής : «Γινώσκετε ότι 
άπέθανεν ό Ούρβϊνος. Τοϋτο ύπήρξε δι’ έρέ ρία 
ρεγάλη ευεργεσία, άλλά ζηρία καί σκληρά 
ένταυτω λύπη. Αέγω εύεργεσία, διότι, ένω ροί 
ήτο στήριγρα είς τόν βίον, άποθνήσκων ρέ έδί- 
δαζεν ού ρόνον ν’ άποθάνω άνευ δυσαρέσκειας, 
άλλά καί νά έπιθυρώ τόν θάνατον. Έπί είκοσιν 
έζ όλα έτη έτήρησα αύτόν καί πάντοτε τόν εύρον 
υπηρέτην πιστόν καί δυσεύρετον. Τώρα δέ ότε 
τόν έπλούτισα καί έπερίρενα παρ' αύτοϋ ύπο- 
στήριξιν είς τό γήράς ρου, τόν άπώλεσα, ούτε 
ροΰ ρένει άλλη έλπίς ή νά ΐδω αύτόν είς τόν 
παράδεισον. Περί τούτου έχω τεκρήριον τόν 
πράον καί άλυπον θάνατόν του, διότι πλειότε- 
ρον έλυπείτο ότι έγκαταλείπει έρέ βεβαρηρένον 
υπό ρυρίων κακών είς τόν προδότην τοϋτον κό- 
σρον, ή ότι άπέθνησκεν. ’Αληθώς τά ρέγιστον
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ρέρος έροΰ συναπήλθε ρετ'έκείνου, ό,τι δέ ροί 
άπέρεινε δέν είνε άλλο τι ή ατελεύτητος 
άθλιότης. »

Έτερον ραρτύριον ότι ό έρηρικόν σχεδόν καί 
ρονήρη βίον διάγων Μιχαηλάγγελος δέν ητο 
πάντη άνυπότακτος είς τρυφερώτερα έτι αισθή
ματα, είνε ά έν παρηκρακυία ήλικία έρως του 
πρός τήν Βικτωρίαν Κολώνα. Η Βικτωρία 
Κολώνα, ώς ώνοράζετο πριν λάβη σύζυγον τόν 
ραοκήσιον Πεσκιέραν, άνήκεν είς ρίαν τών ρε
γάλων ιταλικών οικογενειών, καί είχε λάβη 
υψηλήν άνατροφήν καί έξοχον παίδευσιν. Ό  
συζυγικός αύτής βίος ρετά τοϋ ραρκησίου ΙΙε- 
σκιέρα ύπήρξε διαρκής καί σοβαρός έρως, σπα- 
νίως άπαντών. 'Αλλά διεκόπη ή εύδαιρονία 
της τάχιστα, διότι κατά τινα ράχην έπληγώθη 
ό ΙΙεσκιέρας καί αίχραλωτισθείς έρεινεν είς τάς 
έν Μιλάνω φυλακάς. Έκεϊ κατά τόν χρόνον τής 
αιχμαλωσίας του έγραφε τούς περί έρωτος δια
λόγους του, ούς έπερπε πρός τήν γυναϊκά του.

Τοϋ Πεσκιέρα άποθανόντος ρετ’ ολίγον έκ 
τών πληγών του, ή Βικτωρία Κολώνα άφιερώθη 
πρός παρηγοριάν της είς τήν ποι’ησιν, έγραψε 
δέ ώραιότατα eovftrtt είς τιρήν καί ρνήρην 
τοϋ άποθανόντος άνδρός της. Ιΐλείστοι όσοι ρνη- 
στήρες έκ τών έπιφανεστέρων οικογενειών τής 
’Ιταλίας είχον ζητήση αύτήν είς γάρον, άλλ' 
αϋτη έπιρόνως άπεποιεϊτο λέγουσα ότι, έάν ή 
εκλογή ήτο είς αύτήν, θά έπροτίρα νά συναπο- 
θάνη ρετά τοϋ άνδρός της, άλλά ζή καί θά 
ζήση πάντοτε έν τή ρνήρη έκείνου.

Ή  είς τοιαύτας ιδέας διηνεκής αύτής προσή- 
λωσις κατέστησεν αύτήν ύπερευλαβή, ρόλις δέ 
περί τά τέλη τής ζωής της είχε γνωρίση τόν 
Μιχαηλάγγελον, είς τοϋ οποίου τά αίσθήρατα 
άνταπεκρίνετο καί αύτή. Αί σχέσεις τών δύο 
τούτων ερωτευμένων συνίσταντο άπλώς είς συν- 
διαλέ ξεις περί τέχνης καί εις σύνθεσιν έκστατι- 
κών άσρατίων. "Οταν ή Βικτωρία άπέθανε, 
προσεκλήθη ό Μιχαηλάγγελος είς τήν κηδείαν 
της, καί έκ τής υπερβολικής του λύπης παρ' 
ολίγον νά πάθη τάς φρένας. Τότε διά πρώ- 
την φοράν ήσπάσθη τήν νεκράν χείρα τής 
φίλης του, άείποτε δέ κατά τά δεκαέξ έτη, 
καθ’ ά έζησε ρετά ταϋτα, έξέφραζε τήν λύπην 
του καί τήν ρεταρέλειάν του ότι ούδέποτε 
έτόλρησε νά τήν φιλήση είς τό ρέτωπον.

Ο Μιχαηλάγγελος, καθό θνητός, έρελλε νά 
πληρώση καί ούτος τό πρός τήν φύσιν χρέος 
του. Καταληφθείς ύπό βραδέος πυρετοϋ καί 
έννοήσας προσεγγίζοντα τόν θάνατον, έγραψε 
τήν διαθήκην του συντορωτάτην καί άπλουστά- 
την ώς έξής· «Παραδίδω τήν ψυχήν ρου είς 
τ*ί Xe‘p*? τοϋ θεοΰ, τά σώρά ρου είς τήν γην 
καί τά πράγρατά ρου είς τούς πλησιεστέρους 
συγγενείς ρου». Άπέθανε δέ τώ 1563 κατά τό

ογδοηκοστόν όγδοον έτος τής ήλικίας του έργα- 
ζόρενος ρέχρι τέλους τοϋ βίου του.

Μετά τόν θάνατον τοϋ Μιχαηλαγγέλου τό 
φλωρεντινόν έργαστήριον, ό είχεν άνυψώση ού
τος είς ΰψιστον βαθράν, ήρχισεν έπαισθητώς νά 
παρακράζη. «Δύναταί τις νά ρερφθή ίσως τήν 
τάσιν τοϋ Μιχαηλαγγέλου πρός τά βίαια καί 
κατάπονα σχήρατα, τάς έν τή πλαστικότητι 
ύπερβολάς του, άλλά τά ρέσα ταϋτα τής έκφρά- 
σεως είνε παρ ’ αύτώ τό άπαύγασρα ισχυρών 
καί ειλικρινών συναισθηράτων, ενώ παρά τοίς 
ριρηταϊς αύτοϋ, έν οίς ελλείπει ή ψυχή, ταϋτα 
στρέφονται εις έρφασιν καί είς αύτόχρηρα 
φλυαρίαν» *.

Αληθώς δέ οί οπαδοί τοϋ Μιχαηλαγγέλου 
άρελήσαντες τό ζών πρότυπον, κατεγίνοντο νά 
ριρώνται τό παράδειγρα τοϋ διδασκάλου. Άλλά 
τοιαύτη ύπήρξεν ή τύχη πασών τών καλλιτεχνι
κών Σχολών ρετά τήν άκρήν έρχεται ή παρακρή.

Έ ν Κ ι ρ κ ν ρ α ,  'Απρίλιος.
Γ. Ε . Μ λϊροπαννης

Τ Ο  ΣΧΟΛΕ ΙΟΝ ΚΑΙ Η Υ Γ ΙΕ ΙΝ Η '

Καί άληθώς, οίανδήποτε φιλοσοφικήν θεω
ρίαν καί άν άσπάζεται έκαστος, πάντες σήρε- 
ρον συρφωνοϋσιν ώς πρός τοϋτο, ότι τά ψυχικά 
φαινόρενα τελούνται διά τοϋ εγκεφάλου, τών 
κυττάρων τής εγκεφαλικής φαιάς ούσίας συγ- 
κοινωνούντων πρός άλληλα διά τών συνειρουσών 
Ινών, ών τήν γνώσιν οφείλορεν είς τόν άνατόρον 
Ι'ΊβοΙίΗΪ". Ή  άκεραιότης τών κυττάρων τού
των είνε άπαραίτητος εις τήν πνευρατικήν ζωήν 
καί ή καλή αύτών λειτουργία είς τήν τελειο- 
ποίησιν τών ψυχικών φαινορενων.

ΤΙ δοξασία αΰτη, ήν ήρείς έκ τών ιδίων 
ήρών γνώσεων τής γενικής καί παθολογικής φυ
σιολογίας έξάγορεν, είνε καί ύπό τών φιλοσό
φων άποδεκτή.

Ό  Έρβερτος Σπένσερ έν τω ρικρώ αύτοϋ 
βιβλίφ, Π ΐ μ Ι  Π ν ε ν μ α τ ι χ ή ς ,  ή & ικ ή ς  κ α ί  β ω μ α -  
τ ι κ ή ς  ά γω γή ς ,  έπαναλαρβάνει ούχί άπαξ τό 
κοινότατον καταστάν λόγιον τοϋ Άρερικανοϋ 
“Ερερσον : « Ό  πρώτος όρος τής έν τω κόσρω 
τούτω εύδοκιρήσεως είνε τά νά είνέ τις καλάν 
ζωον, καί ό πρώτος όρος τής έθνικής εύηρερίας 
τό ν’ άποτελήται τό έθνος έκ καλών ζωων». 
Καί ό Καρτέσιος έξέφρασεν οΰτω τήν έπίδρασιν 
τοϋ φυσικού έπί τά ηθικόν : «Τό πνεΰρα έξαρ- 
τάται τόσον έκ τής κράσεως καί έκ τής διαθέ- 
σεως τών οργάνων τοϋ σώρατος, ώστε έάν είνε 
δυνατόν νά εύρεθή ρέσον καθιστών πάντας τούς

1 Précis d’Bistoire ile par S. Ravel
2 Τελο;· Γοε σελ. ‘t7.
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ανθρώπους σωφρονεστέρους καί δεξιωτέρους παρ’ 
δ,τί ήσαν μέχρι τοΰδε, νομίζω ότι τούτο πρέπει 
ν’ άναζητηθή εις τήν Ιατρικήν».

Ή  τών πραγμάτων αΰτη άντίληψις άγει εις 
σπουδαιότατα; παρατηρήσεις. Μεταξύ τής κα
νονικής λειτουργίας εγκεφάλου ύγιοϋς καί τής 
διαστρόφου εγκεφάλου πάσχοντος, ώ; τού απο
πληκτικού. τοϋ επιληπτικού, τού ηλιθίου, εΰρί- 
σκονται πάσαι αί διάμεσοι λειτουργίαι.

Αί πρώται βαθμίδες έκδηλοΰνται άπλώς διά 
τής άνίσου προσοχής, τής δυσκόλου άντιλήψεως, 
τών δυστροπιών τού χαρακτήρος τών λεγομένων 
οκνηρών, ίδιοτρόπων ή σφόδρα ζωηρών πα ιδίων. 
Έάν οί παίδες ούτοι είχον κανονικόν εγκέφα
λον, και ή πνευματική και ψυχική αυτών κατά- 
στασις θά ήτο ομοίως κανονική καί δέν θά πα
ρουσίαζε τάς ελλείψεις ταύτας.

Τά παραδείγματα δέν είνε σπάνια. Πάντοτε 
δέ παρά τφ άλλοκότω παιδίω θά εύρη τις νευρι
κά; διαμαρτυρίας, κληρονομηθείσας έκ τών γο
νέων, οϊτινες καί αυτοί είχον τοιαύτας ή είχον 
δηλητηριασθή διά τών οινοπνευμάτων, τού κα
πνού ή άλλων ουσιών. Ά λλ’ ώς αϊ νευρικαί άσθέ- 
νειαι καί αί ψυχικαί άπαιτούσιν ιατρικήν έπέμ- 
βασιν. Έάν παιδίον τι καθίσταται άπρόσεκτον, 
υπνώττει εργαζόμενον μετά τά φαγητόν, τό 
παιδίον τούτο τό οκνηρόν θεωροΰμενον είνε συ
χνότατα άρρωστον. ’Ιατρός προσκληθείς πρός 
έξέτασιν θά εύρη ότι έχει πεπτικά; ταραχάς, 
ότι κακώς τρέφεται, ή καί ότι παρουσιάζει 
άξιον λόγου βαθμόν αναιμίας. Ά ς  θεραπευθή ή 
πάθησίς του, άς δοθή εις αύτό τροφή κατάλλη
λος, καί πάσαι έκειναι αί άνωμαλίαι μετ' ού 
πολύ θά έκλίπωσιν, καί τά πάσχον παιδίον θά 
έπανέλθη εις την καλώς έχουσαν κατάστασιν 
τήν οκνηρίαν καί τήν πρός εργασίαν απροθυμίαν 
θά διαδεχθή ή δραστηοιότης σωματική καί 
πνευματική.

Καί αύταί αί άτμοσφαιρικαί μεταβολαί έπι- 
δρώσιν έπί τήν ψυχικήν κατάστασιν ή κατά- 
πτωσις τής βαρομετρικής πιέσεως, ή ηλεκτρική 
κατάστασις τής ατμόσφαιρας έπί τή προσεγγίσει 
θυέλλης, ή πτώσις τής χιόνος έπενεργούσιν ίσχυ- 
ρώς έπί οργανισμών τινων σφόδρα εύαισθήτων.

Πάντα ταύτα δεικνύουσιν ότι παρά τήν 
υγιεινήν τού σώματος, ής σκοπός ή άνάπτυξις 
τών μυών, τού στήθους, τής καρδίας, τού εγκε
φάλου ώς σωματικού οργάνου θεωρούμενου, 
πρέπει νά ΰπάρχη καί θέσις τις διά τήν ψυχικήν 
ηθικήν υγιεινήν, ής έργον θά είνε νά προσέχη 
εις πάσας τάς συνθήκας τάς έπίδρασιν έχούσας 
έπί τόν παιδικόν οργανισμόν, θ' άναζητή τάς 
αίτιας τών ήθικών ή πνευματικών ελλείψεων 
τού παιδός καί θά έξευρίσκη τά άριστα τής 
θεραπείας αυτών μέσα. Εις τάς περίπλοκους 
καί ουσκόλους περιστάσεις βεβαίως ή έπέμβα-

σις τού ιατρού θά είνε πάντοτε αναγκαία. Ούδέν 
ήττον ωφέλιμον είνε νά κληθή έπί τό ζήτημ.α 
ή προσοχή τών διδασκάλων καί διδασκαλισσών, 
τών πατέρων καί μητέρων, πάντων έν γένει 
έκείνω/, είς οΰς έπεβλήθη ή περί τής ψυχής 
φροντίς, όπως καλώς γνωρίσωσιν ότι πολλά 
παιδία θεωρούμενα ώς κακά καί οκνηρά ούδέν 
άλλο είνε ή ασθενείς καί οϋδενός άλλου χρήζου- 
σιν ή θεραπείας καταλλήλου, ούχί δέ ποινών, 
αΐτινες άποσκληρύνουσαι αύτά καθιστώσι χειρό
τερα καί τήν διόρθωσίν των δυσκολωτέραν.

Οΰτω λοιπόν δεσμός στενός ενώνει παρά τώ 
άνθρώπω καί ιδίως παρά τφ παιδίω τό φυσικόν 
στοιχεϊον μετά τού πνευματικού. 'Ικανόν δέ 
θεωρώ, έάν κατώρθωσα διά τών λεχθέ τ̂ων νά 
δείξω τήν ωφέλειαν τής όσον δυνατόν τελειοτέ- 
ρας άναπτύξεως τού οργανισμού καθόλου τού 
παιδός, έξ ής προκύπτει καί ανάλογος τελειο- 
ποίησις τών έγκεφαλικών λειτουργιών καί κατ 
ακολουθίαν τών πνευματικών καί ήθικών ιδιο
τήτων τού εγκεφάλου.

Καί μέχρι μέν τούδε προσεπαθήσαμεν, τή 
βοήθεια τής υγιεινής, νά προαγάγωμεν τόν παι
δικόν οργανισμόν είς τήν εφικτήν βαθμίδα τής 
σωματικής καί μετ’ αυτής τής έγκεφαλικής 
τελειότητος, καί νά έξεύρωμεν τάς άρίστας 
συνθήκας, ΰφ’ ας δύναται ό παίς ν’ άπακτήση 
ζωτικότητα καί άντοχήν. Όφείλομεν νΰν 
ν’ άπομακρύνωμεν άπ’ αυτού τά σπέρματα τών 
έπαπειλουσών αυτόν ασθενειών, καί προ πάντων 
νά προφυλάξωμεν, όσον είνε δυνατόν, από τών 
επιδημικών ή μιασματικών νόσων, ών τήν μετά- 
δοσιν οϋκ ολίγον καλλιεργεί ή αναπόφευκτος 
τών μαθητών έν τφ σχολείω άνάμιξις. Τά έργον 
τούτο ανήκει είς τήν προφυλακτικήν Υγιεινήν.

Τό σχολεϊον, ώς εϊπομεν, ενεκα τής στενής 
καθημερινής σχέσεως καί έπαφής τών μαθητών 
πρός άλλήλους, είνε έζόχως κατάλληλος τόπος 
διά τήν μετάδοσίν τών μιασματικών νόσων καί 
τήν έπέκτασιν τών επιδημιών. Οί παίδες έκ 
διαφόρων σημείων μ.ι£ς συνοικίας ή έκ διαφόρων 
συνοικιών συνερχόμενοι είς τό αύτό, μεταδίδουσι 
τάς διαφόρους έπιδημικάς ή μιασματικά; νόσους 
είς άλλήλους, καί ούτω τό σχολείον κινδυνεύει 
νά καταστή καί αύτό παράγων σημαντικώτατος 
τής διαδόσεως τών νόσων. Διά τούτο, ϊνα καί 
αύτοί οί μαθηταί προφυλάττωνται καί ή εύρυ- 
τέρα διάδοσις έμποδίζεται, όφείλουσιν οί αρμό
διοι νά λαμβάνωσιν αύστηοότατα προφυλακτικά 
μέτρα. Ταύτα είς τάς σπουδαιότερα; περιστά
σεις ορίζονται ύπό τών ιατρικών έπιθεωρητών 
τών σχολών ή έπιστήμη καί ή εύθύνη αύτών θά 
ύποδεικνύη αύτοϊς τά έκάστοτε ληπτέα μέτρα’.

1 Έ ν  Έ λ λ * 3 ι δέν ύπάρχουσι δυστυχώ ς τοιούτοι.
Σ . Δ .
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Αλλ' ΰπάρχουσι προληπτικά τινα μέτρα, 
άτινα κατά μέγα μέρος άνήκουσιν είς τήν παι
δαγωγικήν ένέργειαν καί περί ών έπιθυμώ νά 
εϊπω ολίγα τινά.

Είνε προφανές ότι, οσάκις μαθητής προσβάλ
λεται ύπό επιδημικής ή μιασματικής νόσου, 
διφθερίτιδος, εύλογίας. φυματιώσεως, ή άπο- 
μάκρυνσις τού ασθενούς είνε τά πρώτον καθήκον. 
'Αλλά τούτο δέν πρέπει καί δέν δύναται νά 
θεωρηθή άρκετον. Έάν ό διδάσκαλος θεωρή 
βέβαιον ότι μέρη τινά τού σχολείου έμολύνθη- 
σαν ύπό τού προσβληθέντος, οφείλει τάγιστα νά 
προβή είς πλήρη άπολύμανσιν τής σχολής καί 
έν ανάγκη εις τήν καύσιν τών βιβλίων, τετρα
δίων, κονδυλίων κλπ., άτινα πιθανώς έαολύν- 
θησαν καί δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς μετα
δοτικοί παράγοντες τής νόσου.

Εάν δέ παρά τάς γενομένας προφυλάξεις ή 
επιδημία προσβάλη καί άλλους, έπιβάλλεται 
ή έπί μακρότερον ή βραχύτερον χρόνον άναλό- 
γως τής νόσου, πάντοτε δέ μακρότερον τής ώρι- 
σμένης καί γνωστής έπωάσεως τής νοσου, άργία 
τού σχολείου, ϊνα ή νόσος κατά τό διάστημα 
τούτο λάβη τόν καιρόν νά έκδηλωθή είς πάντα 
τά τυχόν μολυνθέντα παιδία πρό τής έπαναλή- 
ψεως τών μαθημάτων. Ούτως αποφεύγεται ή 
έπανάληψις τής επιδημίας, ή δίς καί τρις πολ- 
λάκις μετά τήν έκάστοτε παύσιν καί επανάλη- 
ψιν τών μαθημάτων άναφαινομένη, ώς παρετη- 
ρήθη έν τή έπιδημία τής διφθερίτιδος.'Αλλ'εύθύς 
ώς ή αργία τού σχολείου παραταθή έπί μακρότε
ρον, ή έπιδημία όριστικώς εξαλείφεται. Προσέτι 
δέ είνε εύνόητον ότι κατά τήν έπανάληψιν τών 
μαθημάτων πρέπει νά γίνη ακριβής ιατρική έξέ- 
τασις τών μαθητών, ϊνα πδν παιδίον παρέχον 
ύποψίαν άπομακρυνθή έφ’οσον άρκεϊ χρόνον.

Αλλως δέ σήμερον σπανίως παρίσταται ανάγκη 
τής παντελούς σχολικής αργίας. Είς τάς πλεί- 
στας περιστάσεις ή άμεσος άπομάκρυνσις τών 
ασθενών καί έν ανάγκη τών παίδων, οϊτινες 
παρακαθήμενοι έν τφ σχολείω ή γειτονεύοντες 
πιθανώς έμολύνθησαν, ή αύστηρά άπολύμανσις 
τών θρανίων, τραπεζών ή άλλων αντικειμένων, 
πρός ά ήλθον είς έπαφήν, άρκούσι πρός έπίσχε- 
σιν τής έπιδημία;.

Αλλά πλήν τών μερικωτέρων τούτων μέτρων 
ύπάρχουσι καί γενικώτερα χρήσιμα πρός προφύ- 
λαξιν άπό τών μεταδοτικών νόσων, έξ ών θ' ανα
φέρω ένταύθα μόνον τά κυριώτερα.

Καί πρώτον είνε άναγκαίον νά ύπάρχη έν τή 
σχολή ύδωρ καθαρόν, άπηλλαγμένον παντός 
μολύσματος, ϊνα άποδιώκεται ό κίνδυνος τών 
διά τού ύδατος μεταδιδόμενων νόσων, ώς τού 
τυφοειδούς πυρετού, τής δυσεντερίας κλπ.
Επειτα πρέπει ν' αποφεύγεται, όσον τό δυ

νατόν, ή έν ταϊς αίθούσαις καί τοίς διάδρο

μοι; τής σχολής έπισώρευσις κόνεως, ήτις κομι- 
ζομένη έξωθεν διά τών ύποδημάτων τών παί
δων δύναται νά περιέχη παντός είδους νοσογόνα 
σπέρματα. Πρός τούτο δέ είνε εύκολον νά τοπο- 
θετηθώσι παρά τάς θύρας ξύστρα τών ποδών 
καί ψιαθόπλεκτοι τάπητες, δι’ ών μέγα μέρος 
τής κόνεως άφαιρεϊται. Άλλ' έπειδή παρά πάσας 
τάς προφυλάξεις δέν είνε δυνατόν έντελώς ν' άπαλ- 
λαγή αύτής ή σχολή, πρέπει ν’ αποφεύγεται ή 
διά τού ξηρού σαρώματος διάχυσις αύτής εις 
τήν ατμόσφαιραν άς γίνεται χρήσις τής πλύ- 
σεως τού σαρώματος, μετά διύγρανσιν τού εδά
φους δι ’ ύδατος ή αντισηπτικής τίνος διαλύσεως 
ή τής διά βεβρεγμένης οθόνης άπομάξεως. Μό
νον διά τών μέσων τούτων δύναται ν’ άφαιρεθή 
ή κόνις άνευ διαχύσεως.

Συναφές πρός τό προφυλακτικόν τούτο μέσον 
είνε τό τών πτυστηρίων. Είς ούδεμίαν σχολήν, 
έν Λυώνι τουλάχιστον, εύρίσκει Tt; πτυστήριον ! 
Είνε λυπηρά ή ομολογία, άλλ’ ακριβώς ή άνα- 
γνώρισις τού κακού είνε ό πρώτος όρος τής 
θεραπείας. Είνε πιθανόν ότι μετά χρόνον τινά 
οί απόγονοί μας μανθάνοντες τήν παντελή απου
σίαν πτυστηρίων άπό τών δημοσίων ήμών οικο
δομημάτων, τών θεάτρων, τών σχολείων κλπ. 
θ' άπορώσι διά τήν παράλειψιν ήμών ταύτην, 
ώς άπορούμεν ήμεΐς δι’ ελλείψεις τών προγενε
στέρων. Αλλ’ άς έλπίσωμεν ότι σήμερον, ότε 
τά ζητήματα ταύτα τής Υγιεινής παρά πάν
των συζητούνται, δέν θά βοαδύνη έπί πολύ 
ή γενική εισαγωγή τού ύγιεινοΰ τούτου μέτρου. 
Όμιλών δέ περί πτυστηρίων δέν έννοώ τά μικρά 
έκεϊνα κιβωτίδια τά πεπληρωμένα πριονισμάτων 
ξύλου καί χαμαί κείμενα καί άτινα εύφυώς ώρί- 
σθησαν ώς «κιβωτίδια, είς τά όποια περίπατε! 
τις καί πέριξ τών όποιων πτύει». Έκτάς τού 
άτοπου τούτου, ότι δυσκόλως πτύει τις έντός, 
τό έλάχιστον ρεύμα άέρος, ό έλάχιστος άνεμος 
έγείρει τά πριονίσματα τού ξύλου καί διασπείρει 
αύτά, καί οΰτω τό πτυστήριον καθίσταται καί 
αύτό παράγων μεταδοτικότητας εναντίον αύτοΰ 
τού σκοπού του. Πρέπει νά κατασκευασθώσι 
πτυστήρια καταλληλότερα, κείμενα ύψηλότερον 
ϊνα μή άποβαίνη άληθές γύμνασμα τό νά κατορ- 
θώνη τις νά πτύη έντός, έκ μετάλλου ή ύάλου, 
φέροντα χωνοειδές στόμιον καί δυνάμενα εύκό- 
λως ν’ άπολυμανθώσιν. Καλόν δέ είνε νά φέρω- 
σιν έντός διάλυσιν αντισηπτικήν, ήτις διπλήν θά 
έχη τήν ένέργειαν, καί θά καθιστά άκίνδυνα 
τάποπτύσματα καί θ’ άποδιώκη ή θά φονεύη 
τάς μυίας ή άλλα έντομα, τά όποια άλλως 
έφαπτόμενα τών άποπτυσμάτων καί μολυνόμενα 
ήδύναντο νά μεταφέρωσι μακράν νοσογόνα 
σπέρματα.

Τέλος πάσα σχολή ώφειλε νά έχη ίματιοφυ- 
λάκιον θερμαινόμενον έν καιρφ χειμώνας, ϊνα τά
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υπό της βροχής η τής χιόνος βρεγμένα φορέ
ματα των μαθητών ξηραίνωνται κατά την διάρ
κειαν των μαθημάτων, καί ϊνα έν αυτφ πάς 
μαθητής έχη ιδίαν θέσιν διά τον πΐλόν του και 
το έπανωφόριόν του.

Έξεθέσαμεν διά βραχέων τινά των σπουδαιο- 
τέοων κεφαλαίων τής προφυλαχτικής ‘Υγιεινής. 
Άλλ’ ή ευεργετική τής σχολής έπίδρασις δέν 
δύναται αρά γε νά έπεκταθή καί πέρα τής 
σχολικής φοιτήσεως ; Βεβαίως δύναται  ̂ κατά 
τούτον τον λόγον, ότι ό μαθητής τάς έςεις, α; 
απέκτησε κατά τήν σχολικήν φοίτησιν, θά δια- 
τηρήση πιθανώτατα καί βραδύτερον, καί οϋτως 
ή έπίδρασις αυτών θά έπεκταθή έφ ’ όλον τόν 
μέλλοντα βίον καί αυτού καί τής οικογένειας του.

Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ  I Κ Α

ΓΑΜΗΛ ΙΑ  ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
Ε Ν  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α . 1

Β'. Η Π Ρ Ο Ξ Ε Ν Ε ΙΑ

Εις τά μέρη τής Μακεδονίας (καί ιδίως εις 
τά δυτικά), ένθα έπικρατεί τό άρχαίον ’Ιωνικόν 
έθιμον τού περιορισμού τών γυναικών έν τφ 
οϊκψ, είναι λίαν δύσκολον εις τόν άνδρα νά 
έκλέξη τήν κατάλληλον νύμφην’ ένεκα τούτου 
καταφεύγουσιν εις τάς προξενητρίας, αϊτινες διά 
μικράς αμοιβής κατορθώνουσι ν’ άνακαλύψωσιτο 
ζητούμενου πρόσωπον. Τών προζενητριών τού
των (αϊτινες τό πάλαι έλέγοντο π ρ ομ ν ι¡β τρ ια ι I 
ή καί π ρομνηβ τρ ίδ ες , σήμερον δε εις τινα 1 

έρη καί β νμπ ε& ερ ο χό π ιβ βα ι) μεγάλη είναι ή 
εινότης καί περίεργα τά τεχνάσματα, τά όποία 

μεταχειρίζονται όπως δοκιμάσωσι κόρην τενά καί 
κρίνωσιν έν γίνει τά περί αυτής. Εύρίσκουσαι 
άφορμήν τινα εισέρχονται εις πάσαν οικίαν, ένθα 
υπάρχει κόρη’ κατορθούσι λίαν έπιτηδείως νά 
παρατείνωσιν όσον τά δυνατόν τήν έπίσκεψιν, 
ϊνα παρατηρήσωσι τό παν. Κατά πρώτον ρί- 
πτουσιν εν βλέμμα έπί τής γενικής καταστά- 
σεως τού οίκου’ έπειτα παρατηροΰσιν άν ή κόρη 
είναι καθαρά, άν αγαπά τήν τάξιν καί ακρί
βειαν εις όλα, άν έχει τρόπους καλούς, καί 
τόσα άλλα πράγματα, τά όποια μόνον ό όφθαλ 
αός τής προξενητρίας δύναται νά ΐδη. Μή νο
μίση δέ τις ότι ή πρεξενήτρια άρκείται μονον 
εις τήν έξέτασιν τής κόρης έν τφ οΐκω αυτής. 
"Οχι, ή δοκιμασία αύτη δέν λήγει τόσον ευκό
λως’ διότι ή προξενήτρια σκέπτεται ότι ή κόρη 
πιθανόν νά έχη σωματικόν τι έλάττωμα, το 
όποιον έκ πρώτης όψεως δεν δύναται νά παρα-
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τηρήση. "Ενεκα τούτου παρακολουθεί τήν δοκι- 
μαζομένην κόρην καί εκτός τού οίκου της, χωρίς 
όμως νά έννοηθή. ΙΙολλάκις ή προξενήτρια προ- 
καλεί διαφόρους παιδιάς και διασκεδάσεις μεταξύ 
τών κορασίων μόνον καί μόνον χάριν τής δοκι- 
μαζομένης κόρης. "Οταν δέ έκ τής όλης δοκιμα
σίας μείνη ευχαριστημένη ή προξενήτρια. τότε 
μόνον προσέρχεται καί παρουσιάζεται υπό τήν 
άληθή της ιδιότητα εις τούς γονείς τής κόρης καί 
κάμνει έπισήμως τήν προξενειάν. Συνήθως ή 
προξενειά στέλλεται έκ μέρους τού γαμβρού, 
σπανίως δέ καί εκτάκτως έκ μέρους τών γονέων 
τής κόρης’ τούτο δέ είναι ένδειξις μεγάλης τιμής 
πρός τόν γαμβρόν. Διά τούτο δέ και ή μήτηρ 
νανουρίζουσα τό άρρεν αυτής τέκνον καί θέλουσα 
νά καυχηθή δι' αύτό λέγει ότι ό βασιλεύς τού 
προξενεί τήν κόρην του :

'Έ χο υμ ε έ μ ε ί;  π α ιδ ί, ! / '  κ ι '  ό βασ ιλιά ; κορίτσ 
π α ο ά γγέλλ ' ξπαρα γγέλλ ' νά τ ' άροαβωνιάσουμε.

νά  συμπεθερ ιάσουμε' 
μά εμ είς  δέν θέλομε, τ ' ε ιν ' ή  πόρτα του μ ικρή , 
κα ι καβάλλα δέν χω ρ εί νά  περάσ' ο γ ιόκας μου, 
καί π εζό ; ».ντρέπετα ι νά περάσ ' ό γ ιόκας μου χλ .

'Επίσης όταν τις είναι έξοχος, τότε πρός 
τιμήν του ή προξενειά γίνεται έκ μέρους τής 
κόρης.
Γ ραμματικέ μ ’ άρήτορα καί ψ ά λ τη  κ ι ' α ναγνώ στη , 
σ ' επα ίνεσαν ίμκοοί. τρανοί, μικροί και οι μ εγάλο ι,^  
σ ' έπα ίνεσε κ ι ’  ό βασ ιλ ιά ; γαμπρό θ έ λ ’ νά  σέ κάμ η  κλ .

Ά λλ ’ αί τοιαύται προξενειαί είπομεν ότι 
είναι, ή μάλλον ήσαν, λίαν σπάνια·., μάλιστα δέ 
εις τά μέρη, ένθα οί ξενιτευόμενοι δέν έπανέρ- 
χονται ευκόλως, παρατηρείται μεγάλη πληθώρα 
κορασίων, καί οί γονείς δέν φαίνονται τόσον πι
στοί είς τά έθιμον τούτο.

"Οταν δέ γείνη πρότασις μνηστεύσεως, βταλή  
προξενε ιά , τότε οί γονείς τής κόρης μετά τών 
λοιπών συγγενών συσκέπτονται, καί άν μέν ο 
γαμβρός φανή είς αυτούς κατάλληλος, δέχονται 
τήν προξενειάν καί άνταλλάσσουσι προσωρινώς 
δακτυλίδιον, έπιφυλασσόμενοι όπως μετά τινας 
ήμέρας τελέσωσιν έπισήμως τούς αρραβώνας. Άν  
δέ ή προξενειά δέν φανή είς αυτούς καλη, τότε 
εύσχήμως άπορρίπτουσιν αυτήν λέγοντες’ «όνέος 
είναι καλό καί άξιο παλλληκάρι, μά ή κόρη μας 
δέν είναι ακόμα γιά παντρειά’ άκόμα δέν είναι 
έτοιμη. . .» Ή  δέ προξενήτρια πχρηγορουμένη 
διά τήν αποτυχίαν της λέγει’ «ας ειναι’̂ δέν 
πειράζει’ άς είναι γερή. Είχαμε μεγάλη ευχα
ρίστηση, μά δέν ήταν τής τύχης». Ο δε ̂ χπορ- 
ριπτόμενος γαμβρός λυπείται μέν βεοχίως, 
άλλά παρηγορείται καί βαθμηδόν ανακουφίζεται 
ψ άλλων'

Ε μ έ ν α  τ ώ χ ' ή τ ύ χ η  μου.
«¡που κ ι άν α γα π ή σ ω , 

οπού κι' άν σ τε ίλω  προξενειά ,
μέ τή ν  γυρ ίζουν π ισωη
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Ό  δέ έπίσημος άρραβών γίνεται ώς εξής: Οί 
γονείς τού γαμβρού προσκαλούσι τους συγγενείς 
καί τινας προκρίτους τού χωρίου και έν σοβαρό- 
τητι πολλή μεταβαίνουσιν εις τήν οικίαν τής 
νύμφης, φέροντες έντάς κανίστρου τόν αρραβώνα 
καί τά διάφορα δώρα. 'Εκεί τούς υποδέχονται 
λίαν φιλοφρόνως, προσφέροντε; είς αυτούς διά
φορα γλυκίσματα καί ποτά. Τότε ό πατήρ τού 
γαμβρού ή ό πρεσβύτερος τών συγγενών λαμ
βάνει τό κάνιστρον καί παραδιδει αύτό είς τούς 
γονείς τής νύμ,φης ευχόμενος «καλορρίζικα και 
καλά στέφανα.» Είς τινα μέρη ό πενθερος ¿σπα
ζόμενος τήν νύμ.φην θέτει έπί παρουσία όλων 
τόν δακτύλιον είς τόν μικρόν δάκτυλον τής δε
ξιάς αύτής, ή δέ νύμφη κατόπιν φιλεί τήν χεϊρα 
αύτοΰ καί λαμβάνει ώς δώρον χρυσούν τι νόμι
σμα. Συνήθως όμως ό άρραβών παραδίδεται είς 
τούς γονείς τής κόρης, ήτις μετά ταύτα παρου
σιάζεται έν συνοδεία πολλών γυναικών συγγε
νών, μεταξύ τών οποίων είναι συνήθως καί εν 
κοράσιον φέρον τό κάνιστρον, είς τό όποιον υπάρ
χουν τά δώρα τής νύμφης. Αύτη δέ άκολούθως 
όδηγουμένη ΰπό τής μητρός, ή καί ύπό τίνος 
συγγενούς, άσπάζεται τήν χείρα όλων δίδουσα 
συγχρόνως είς έκαστον δώρόν τι, οιον περικνημί
δας, μανδήλια, υποκάμισα κλ- Τέλος ή νύμφη 
άσπασθεΐσα έκ δευτέρου τήν χείρα όλων τών 
παρευρισκομένων καί λαβούσα παρ’ ένός έκάστου 
ώς δώρον χρυσούν τι νόμισμα απέρχεται μεθ' 
όλης τής συνοδείας αύτής. Μετ' ολίγον έγείρον- 
ται όλοι οί φίλοι καί εύχόμενοι τό «καλορρίζικα» 
απέρχονται, φέροντες οπίσω τό κάνιστρον πλή
ρες δώρων, τά όποία ή νύμφη στέλλει διά τόν 
γαμβρόν καί τούς οικείους αύτοΰ. Ό  άρραβών 
λέγεται καί β η μ ά δ ι' ή δέ φράσις αάλλαςαν ση
μάδια» ίσοδυναμεϊ μέ τά ήρραβωνίσθησαν. Τό 
δέ άρραβώνιασμ.α λέγεται και β ν ιβ α β μ α ' (όθεν 
«σνιβάστηκαν» =  ήρραβωνίσθησαν). Ώς έκ τού
του ό μνηστήρ λέγεται (ιδίως είς τά Ν Α  τής 
Μακ.) α ν ιβ α α χό ς , ή δέ μνηστή βνιβααχή.

’Από δέ τής ήμέρας τού άρραβώνος μέχρι 
τών γάμων είς τά Δ. μέρη τής Μακεδονίας ή 
κόρη δέν έξέρχεται ποτέ έκ τής οικίας, κρυπτο- 
μένη ακόμη καί όταν οί συγγενείς τού γαμ.βρού 
έρχωνται πρός έπίσκεψιν. Ό  περιορισμός ούτος 
ήτο φαίνεται καί παρά τοίς άρχχίοις. «Παρθε- 
νίκην δέ φύλασσε ττολυκλείστοις θαλάαοισι, σ.ηδέ 
μιν άχρι γάυ.ων πρό δόμ.ων όφθήναι έάσης.» 
Μόνον είς τά Ν Α  μέρη τής Μακεδονίας οί μνη- 
στευθέντες δέν κρύπτονται, άλλά λίαν έλευθερως 
δύνανται νά συνδιαλέγωνται, παρούσης ομως 
καί τής μητρός. ΙΙολλάκις όμως ά άρραβών γί
νεται έν άγνοια τής δυστυχούς κόρης, ήτις ούχι 
σπανίως αναγκάζεται, σφριγώσα  ̂αυτή και 
ακμαία, νά φορτωθή γέροντά τινα ή καί ασθε
νικόν τι όν, άναξίως φέρον τό όνομα «άνήρ».

Τούτο όμως φαίνεται συνέβαινε καί κατά 
τούς αρχαίους χρόνους. Άλλά δέν αναφέρω 
τούτο, ϊνα δικαιολογήσω τά δυσανάλογα συνοι
κέσια. Τά δυστυχή λοιπόν ταύτα κοράσια ύπο- 
φέρουσιν άγογγύστως καί κρύπτουσι τήν αγανά- 
κτησιν είς τά βάθη τής ραγισμένης των καρδιάς. 
'Ενίοτε όυ,ως δέν άντέχουσι καί έκφράζουσι τόν 
πόνον των, καταρώμενα τούς π ρ ο ξ ε v r j t a g  και 
όλους έν γένει τούς συντελέσαντας σκληρώς είς 
τά άνάρμοστον συνοικέσιον :

n i l ’ ανάθεμα τ ο ύ ; γέροντες και τούς προξενητάδες, 
πού δέν ταιρ ιάζουν τά  παιδ ιά  με τά καλά κορίτσια' 
μόν ταίριασαν τόν κόρακα μέ τή ν  περ ιστερού/ ,«.»

“Αλλη δέ παραπονείται ώς έξής :

ηΣάν μ '  ε ίχ ε ;  μάννα μ ’ τ ί  μ  έπ ά ντρ εψ ε ;
α ε τ ’ αυτόν τόν Α ναστάση ι 
ή καρδούλά μου θά σκάση ' 

τόν μαγειρ εύω  δεν δ ε ίπ να , τόν σ τρώ νω  δεν κο ιμάτα ι, 
καν έμενα δέν θυμ άτα ι.

«Σ ή χ ο υ . μαράζι μ ’ , πλάγ ια σ ε ,
σ ή κω  μαράζι μ ',  π έ σ ε .»

Καί τό μαράζι γό γγυ ξε , κ ' ή  κό ρ ' αναστενάζε ι'
Κ' ή  πεθερά τη ς  τή  ό ω τ ϊ.  κ ' ή  πεθερά τή ς  λ έ ε ι'

« Τ '  έχ ε ις , νυφούλά μ ’ κ ι ’ Ολο κ λ α ι; καί βαριανα
σ τ ε ν ά ζ ε ις  ;

Λέν ϊ/ ε ι ;  οού/α νά  φοράς, φλουριά νά καμαρωσης I 
—  Φωτιά* νά  κ ά ψ ' τά  ρούχά μου κ ' ή φλόγα τά φλου-

[ρ ΐά  μου,
ά; έπα ιρνα  τό τα ίρ ι μου. τα ίρ ι γ ιά  νά τα ιρ ιασω . 
κ ι ’ ά ; έτρ ω γα  ξερό ψ ω μ ί, κ·.’ άς ή τα ν  μουχλιασμένο , 
π  ανάθεμα  το ύ ; γέροντες καί το ύ ; προςενητάοες. η

"Αλλη δέ έκμυστηρευομένη τόν πόνον της 
ίδού τί λέγει πρός τήν φίλην της :

Ν ύφη π λ έν ε ι στό πη γά δ ι, 
κ ι ’ ά λλη  νύφ η  τή  ρ ω τάει’

— Τ ’ ε ίσα ι νύφη  μ ' π ικραμμένη  
καί δέ μού μ ιλ ε ίς  καυμ ένη  :

— "Ε χω  άντρα πουπονιάρη. 
ή πανούκλα νά τόν πάρ η , 
άοοωστά καί δεν πεθα ίνε ι 
κ ι' ούτ ' ό διάβολος τόν πα ίρ νε ι.
Κ άθεται στόν πυρομάχο 1 
σάν αλευρω μένο ; γά το ;, 
κ ι '  όλη  μέρα μέ π ικρ α ίνε ι, 
γ η ς  καί χ ώ μ α τα  νά  γένη .

ΙΙολλάκις όμως καί νέοι άρραβωνίζονται μέ 
κοράσια, τά όποία δέν γνωρίζουσι προσωπικώς, 
αρκεί μόνον ή νέα νά είναι άπό καλήν οικογέ
νειαν (άπό καλό τζάκι).

Είς τά δυτικά μέρη τής Μακεδονίας οί άνδοες 
καί πολιοί ακόμη (δηλ. γεροντοπαλλήκαρα) δύ- 
νανται νά νυμ.φευθώσι νεαρωτάτην κόρην, εν ω 
αύτη ύπερβάσα τό 20άν ζτος δυσκόλως υπαν
δρεύεται, άποκαλουμένη π α λ ι ο χ ό ρ ι τ β ο  ! ! ! Τούτο 
φαίνεται συνέβαινε καί κατά τούς άρχαίους χρό
νους. Είς τά νοτιανατολικά όμως μέ^η τής Μα
κεδονίας ούδέποτε νέα τις στέργει νά ϋπανδρευθή

'  Παρά τ ή ν  εστία ν.
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γεροντοπαλλήκαρον, Ιστω καί λίαν πλ,ούσιον" 
μάλιστα συνηθίζουν νά λέγουν- « τόν τάτα μου 
θά πάρω ; » (τάτας =  πατήρ).

Περίεργοι δέ είναι οί αρραβώνες, οί γινόμενοι, 
λίαν σπανίως, κατά τήν βρεφικήν ήλικίαν ή καί 
πρό τής γεννήσεως ακόμη τών μελλόντων συζύ- 
ζων. Τό σπάνιον τοϋτο εθιμον είναι Αλβανικόν 
καί γίνεται ώς έξής : Δύο φίλαι νεάνιδες, μέλ- 
λουσαι νά ύπανδρευθώσι, ποός διατήρησιν τής 
μεταξύ των φιλίας, άρραβωνίζουσι τά μέλλοντα 
νά γεννηθώσι τέκνα των άνταλλάσσουσαι χρυσοΰν 
τι νόμισμα, τό όποιον φέρουσι, μετά τήν γέννη- 
σίν των, τά άρραβωνιασθέντα βρέφη έπί του κα
λύμματος τής κεφαλής των, ώς κόσμημα. Εν
νοείται ότι ό τοιοϋτος άρραβών ισχύει μόνον όταν 
τά γεννώμενα δέν είναι του αύτοϋ φύλου. Τούτο 
άλλως προβλέπεται κατά τήν σύναψιν τοϋ άρρα- 
βώνος, διότι ή προτείνουσα τόν αρραβώνα προσ
θέτει « άν κάμης σύ κορίτσι κ’ εγώ παιδί ». Τό 
δέ π α ι δ ί  εις πολλά μέρη τής Μακεδονίας δέν 
είναι χ ο ρ ί τβε, ούτε το χ ο ρ ί τ β ι  είναι π α ι δ ί .  Έκεί 
συχνά ακούεται λεγόμενον : «αυτός έχει δύο παι
διά καί τρία κορίτσια» (δηλ. πέντε τέκνα), ή 
«αυτός δέν έχει κανένα παιδί, έχει μόνον δύο 
κορίτσια» κλ. Τά δέ εθιμον τοϋ βρεφικού άρρα- 
βώνος Ιμαθον ώς εξής. Έν χωρίω τινί τής Μα
κεδονίας, όπου ή μην διδάσκαλος, γραΐά τις, Μα- 
λάχρω όνομαζομένη, μοί διηγείτο ότι ή κόρη της 
ήτο έπί 15 έτη άρραβωνιασμένη- ότε δέ έξέφρασα 
τήν έπί τούτω απορίαν μου, μοί είπε τά έξής : 

«Νά, κυρ ’Αναγνώστη, πώς γίνεται- εγώ 
όντας άρραβώνιασα τή Σταλαχτή μου, ήταν έ'η 
μηνών- τό θυμοϋμαι σά σήρερα- ήταν Πάσχα 
καί βγήκα στ’ αλώνια κ’ έκάθισα στον παρα- 
λωνίτη κι’ άγνάντευα τό χορό- στό πλάγι μ ή 
Χιουνιά μέ τό παιδί της- ήταν ενοΰ χρονοϋ- γυ- 
ρίζ’ ή Χιονιά καί μοϋ λέει- «Μόρ Μαλάχρου, 
ξέρεις πώς έχεις όμορφη κοπελλοΰδα, τφού, νά 
μη βασκαθή» —  έλα δά, λέω-—  οχ’ αλήθεια.—  
Τά σνιβάζουμε ; λέει-— τά σνιβαζουμε, λέω- 
κ’ ενα κ’ ενα άλλάξαμε σημάδια- καί σάν πά- 
τησεν ή Σταλαχτή μου στά 15 παντρεύτηκε 
κ’ έπήρε τόν Διανή, καί ζοΰν καί βασιλεύουν 
ώς τά σήμερα. Παλιό συνήθειο, κύο Αναγνώ
στη.» ’Αναγνώστης δέ εις πολλά μέρη τής Μα
κεδονίας ονομάζεται ό διδάσκαλος. Μάλιστα 
ενθυμούμαι, όταν πρωτοήκουσα νά μέ ονομά
ζουν «κύο ’Αναγνώστη», μεθ’ όλον τό σοβαρόν 
τής περιστάσεως, δέν ήδυνήθην νά κρατήσω τόν 
γέλωτά μου.

Κατά τινα εορτήν, έν φ διηρχόμην πρό ομίλου 
γυναικών, καθημένων εις τό πεζούλι έξωθεν τής 
θύρας οικίας τινός, παρεκλήθην έπιμόνως νά 
καθίσω καί νά διηγηθώ ί ν α  α γ ιω τ ικ ό  π ρ α μ α ,  
δηλ. τόν βίον τού κατ’ εκείνην τήν ήμέραν έορ- 
ταζομένου ‘Αγίου. Δέν ήδυνάμην νά άποφύγω

την πρόσκλησίν των, διότι άλλως θά έχαρακτη- 
ριζόμην ώς αμαθής καί οΰχί καλός δάοχαλος,  
καί ήναγκάσθην νά καθίσω. Ευτυχώς έγνώριζον 
τόν βίον τού Αγίου καί έν όλη τή σοβαρότητί 
μου καί τή θρησκευτική προσοχή τών ακροα
τών μου διηγούμην τά κατά τόν “Αγιον τής 
ημέρας- έξαφνα μία εκ τών παρακαθημένων δια- 
κόψασά με αναφωνεί- «*Αχ κύρ Αναγνώστη 
μ’, καλότυχο; μέ τά γραμματάκια σ’, τόν άμμο 
τής θάλασσας ξέρεις, κύρ Αναγνώστη μ ’.» Φαν- 
τάζεσθε τήν δύσκολον θεσιν, εις τήν όποιαν εύρέ- 
θην. Καί έγώ δέν γνωρίζω πώς κατώρθωσα νά 
διαφύγη ό γέλως μου απαρατήρητος καί ασχο
λίαστος.

Καί ταύτα μέν περί τών αρραβώνων- τώρα δέ 
θά έξετάσωμεν πώς γίνεται ό γάμος ή ή χαρά.

["Ε π ετα ι συνέχεια ]
Έ ν Ό β η α α ω ,  Φ ιβ ρ ο ν ά ρ ι ο ς  1901.  I .  Π ροιος
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Ποίκιλοτρόπως ακούεται έν Γερμανία ή γνώμη 
ότι ό ελληνικός λαός εύρίσκεται εις τήν δύσιν 
του, καί άκρίτως, ώς παροιμία, λέγεται οτι εις 
Έλλην εις τήν πονηριάν αντιστοιχεί πράς τέσ- 
σαρας Εβραίους. Είμαι πληρέστατα πεπει
σμένος, ότι έκαστος θά έννοήση όπόσον ώς προς 
τάς σκέψεις του ταύτας άπατάται, μόλις ίδίοις 
άφθαλμοϊς γνωρίση τόν λαόν τών Ελλήνων. 
Έσχετίσθην μέ ανθρώπους τού λαού, έργάτας, 
κτίστας, χειροτέχνας, ιερείς, εμπόρους, καί δύ
ναμαι μετά μεγάλης έκτιμήσεως νά ομιλήσω 
περί τής άγαθότητος καί τής ευφυΐας, τής οι
κονομίας καί νηφαλιότητος, τής έργατικότητος 
καί φιλομαθείας τού ελληνικού λαού. Πόσον 
λιτός είναι ό λαός περί τήν τροφήν ! άρτος, 
αϊγειος τυρός, τομάται καί κρόμμυα και καρποί 
άποτελούσι τάς συνήθεις του εστιάσεις. Πόσον 
είναι μέτριος περί τό πίνειν, πόσον απλούς περί 
τήν άμφίεσιν ! Περί τής τιμιότητος τού λαού 
δύναμαι έξ ιδίας πείρας νά ομιλήσω. --ς συνή
θως έχρειάζοντο τά υποδήματά μου, άπας έτι, 
στίλβωμα. Οί λούστρο·, είχον παρατηρήση τούτο, 
καί κατά τήν πορείαν μου εις τό Προξενείου μοΰ 
προσέφεραν τάς υπηρεσίας των. Εστάθην και 
ταχύς έγονυπέτησεν είς λούστρος πρό τών ποδών 
μου. 'Ότε ήθελα νά πληρώσω, δέν είχον παρά 
έν είκοσιπεντάδραχμον. Τί νά κάμω ; ηρωτησα 
τόν λούστρον : «ήμπορείς νά μοΰ άλλάξης 25 
δραχμάς;» —  «Όχι, άλλά θ ’ αλλάζω έκεί», 
δείξάς ταυτοχρόνως έν είς 50 βημάτων άπόστα- 
σιν καφενείου. Έγώ περιέμενα μέ τό κιβώτιου, 
ώς ένέχυρον, καί ταχύς, ταχύτατος, Ιςηφανίσθη
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ό μικρός. Μετ’ ολίγα λεπτά αναφαίνεται, απο
σύρει 5 λεπτά, μοΰ μετρεί τά υπόλοιπα, άπορ- 
ρίψας τήν μικράν αμοιβήν, διότι έν Έλλάδι τό 
φιλοδώρημα είναι τι άγνωστον. Ή  διαγωγή 
τού παιδιού τούτου είναι τύπος δΓ όλον τόν 
λαόν.

Όμοίως ευνοϊκήν κρίσιν δύναμ,αι νά έπιφέρω 
διά τά ζήτημα τής έγκρατείας τού λαού. Ουδό
λως διστάζω νά ίσχυρισθώ ότι ό κοινός ελλη
νικός λαός είναι έκ βάθρων αγνός, υψηλά ίστά- 
μενος. Μόνον σπανιώτατα παρεκτρέπεται παρ
θένος, ότε καί περιφρονείται καί άποκρούεται 
άπό τής κοινωνίας, μή δυναμένη, διά παντός 
τού βίου, νά άποκατασταθή.

«
Είς όλας μου τάς έκδρομάς άνά τήν χώραν 

άμείωτον είχον τήν προσοχήν μου έπί τούς τρό
πους καί τόν βίον τών Ελλήνων. Δύναταί 
τις νά θαυμάση μέ πόσον άκούραστον υπομονήν 
ό χωρικός καλλιεργεί τόν μικρόν του άγρόν, 
χάριν ολίγου σίτου, και πόσον κοπιάζει νά άν- 
τλήση ολίγον ΰδωρ άπό τήν πηγήν, διά νά 
ποτίση τά έλαιόδενδρα, πολύτιμον κληρονομιάν 
τών προπατόρων του, τά οίονεί φθίνοντα ύπό 
τόν μεσημβρινόν ήλιον ’Επειδή έπί πολλούς 
μήνας ούτε σταγών πίπτει βροχής, ή γή καθί
σταται ξηρά, ούδέν βλάστημα βλαστάνει, μόνον 
γ.γάντειοι κάκτοι εύδοκιμοϋσι, πίτυες έπίσης καί 
ή αυτάρκης ροδοδάφνη. Οϋτω συμβαίνει έν 
Αττική’ τήν Βοιωτίαν καί τάς εύφορους θεσ- 
σαλικάς ή μεσσηνιακάς κοιλάδας δέν είδον.

Ό  κύριος πλούτος τών Ελλήνων χωρικών 
είναι αί αιγές των, τά αύταρκέστερα όλων τών 
ζώων. Αί αίγες αϋται είναι πράγματι ή κυρία 
αιτία, ή όποία καθιστά άδύνατον τήν άναδά- 
σωσιν τών φαλακρών όρέων τής Ελλάδος. Όπου 
υπάρχει δένδρου, έκεί δέν δύναται νά φυτρώση 
χλόη, πρός τούτοις τό ξύλον είναι πολύτιμον 
τόσον διά τήν τέχνην, όσον και διά τήν θέρμαν
σή- πρόσθες ότι ό “Ελλην ρητινώνει τόν οίνον, 
ίνα καταστή εύγευστότερος, διό χάριν τής ρητί
νης άπεκδύει τά δένδρα τών φλοιών των, τά 
οποία οΰτω καθίστανται οίκτρά.

Ότε ή μην έν Έλλάδι, ήτο ακριβώς ή έποχή 
τρυγητού- ούδέ ίχνος εύρίσκεται έκεί τής φιλαρ- 
γύρου στενοκαρδίας, όπως παρ’ ήμίν έν Γερμα
νία. Επί τών ελληνικών αμπελώνων υπάρχει δι’ 
έκαστον πλήρης έλευθερία. οϋδείς θά άρνηθή είς 
τόν άδοιπόρον όλίγας γλυκείας σταφυλάς, του
ναντίον θά του προσφέρη καί θά τον άναγκάση 
νά δεχθή τήν προσφοράν.

Δέν δύναται νά έκφρασθή πόσον αξιαγάπητος 
είναι ό ελληνικός λαός απέναντι τών ξένων. Ώς 
έλαβον πείραν έκ τών μικρών μου έκδρομών, ή 
φιλοξενία τής αρχαιότητας παρέμεινεν έν Έ λ 
λάδι καθαρά καί ακέραια. Μελας άρτος, έλαϊαι,

τυρός καί οίνος, αί μόναι προμήθειαι, εϋρίσκοντο 
πάντοτε είς τήν διάθεσίν μου, καί πρός τούτοις 
ό λαμπρός καπνός των, τόν όποιον όλοι έχουσιν 
ύπό τήν ζώνην των. Έθεώρουν τιμήν των, όταν 
ό ξένος έτρωγε τόν άρτον των.

Ενδιαφέρουσα εκδρομή δι’ έμέ ήτο ή έπί- 
σκεψις τού γερμανικού χωρίου Ηρακλείου έγγύς 
τών Αθηνών. Ό  βασιλεύς Όθων, ό βαυαρός 
ήγεμών, τά είχε θεμελιώσει ποτέ, άλλ’ ούδέν 
άπέμεινεν άπό τής γερμανικής καταγωγής τών 
έκεί κατοικούντων ή οί γαλανοί οφθαλμοί καί 
αί ξανθαί τρίχες μερικών παιζόντων παιδιών. Οί 
κάτοικοι φέρουσιν έτι γερμανικά ονόματα, άλλά 
γερμανικά ούδείς εννοεί πλέον τά κύματα τού 
περιβάλλοντος έλληνισμοΰ κατεπλημμύρισαν καί 
τήν γωνίαν ταύτην, ώς τόσας άλλας.

*
Μικράς έκδρομάς άπό τών Αθηνών δέν έπε- 

χείρουν συχνάκις, καθότι αί έργασίαι μου δέν 
μοϋ έπέτρεπον τούτο- ΰπήρχον άλλως τε αρκετά 
τά αξιοθέατα έν Άθήναις, καί πρό πάντων 
ή Άκρόπολις. Ό  διευθυντής τού γερμανικού 
σχολείου έν Άθήναις έλαβεν άδειαν παρά τού 
Υπουργείου, πρός νυκτερινήν έπίσκεψιν τής 
Άκροπόλεως. Ί ΐτ ο  σεληνόφωτος νύξ, ή δέ 
πανσέληνος παρείχε σχεδόν φως ήμέρας. Διελ- 
θόντες τούς στύλους τού ’Ολυμπίου Διός καί 
τήν Πύλην τού Άδριανοΰ, ήλθομεν πρός τό 
Νοτιον μέρος τού βράχου, καί εΐτα, διελθόντες 
τό θέατρου τού Διονυσου, άνέβημεν είς τόν 
λόφον.

Εκεί έστην πρό τών έρειπίων, ύπεράνω πά- 
σης έπιγείου σκέψεως. Τ π ’ έμέ ή έκ τών φώ
των καταυγαζομένη πόλις μέ τήν ζωηράν της 
κίνησιν, καί έγώ ένταύθα, ύπό τούς κολοσσαίους 
κίονας τού Παρθενώνος- οϋδείς ήχος έτάρασσε 
τήν μεγαλοπρεπή σιγήν, καί δέν αίσχύνομαι 
νά εϊπω ότι τά δάκρυα ηλθον είς τούς οφθαλμούς 
μου έκ τής ζωηρότητος τών έντυπώσεων καί έκ 
τής ψυχικής ταραχής. Άλλ’ αρκεί- ανάγκη άρά 
γε νά προβώ είς τήν ματαίαν απόπειραν νά 
προσθέσω μίαν έτι είς τάς άναριθμήτους περι- 
γραφάς τής Άκροπόλεως ; Έβλεπον καί έσιώ- 
πων,καταβληθείς πρό τής ισχύος τού Καλού- εί- 
δον τόν ναόν τής Νίκης, τό Έρέχθειον μέ τάς έξ 
Καρυάτιδας, τάς ’Αθηναίας παρθένους. Ώ  ! 
πόσον είναι θλιβερόν, όλα σχεδόν νά εύρίσκωνται 
ήρειπωμένα. . . . Ώ  ! πόσα έρείπια ! Θαυμάσια 
λείψανα, ώραία πρόσωπα, συντετριμμένοι στύ
λοι, τεμάχ_ια μαρμάρου λεπτής τέχνης, είς έκα
στον τών οποίων δύναταί τις έτι νά διακρίνει 
τήν χείρα τού καλλιτέχνου . . . .

Έπί τού άπορρώγος έκείνου βράχου έπνεε 
γύρω μου μία πνοή μελαγχολίας, καί συγχρό
νως ήγέρθη έν έμοί αίσθημα άπειρου ευγνωμο
σύνης πρός όλους έκείνους, οί όποιοι συνετέλεσαν
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είς το νά ατενίζω μέ τούς ίδιους μου οφθαλμούς 
τούς άπομεμακρυσμένους θησαυρούς τής άρχαιό- 
τητος, τούς άγιους τόπους τούς περιβαλλόμε
νους ϋπό του ευώδους πέπλου τών έτών τής 
νεότητος. Αλησμόνητοι θά μοϋ μείνωσιν αί νυ
κτερινά! ώραι, τάς όποιας διήλθον έπί τής 
Άκροπόλεως.

θά ήτο τολμηρά πάσα απόπειρα συγκρίσεως 
έστω κα! ένός μόνου οικοδομήματος τών Νέων 
Αθηνών προς τά μεγαλοπρεπή εκείνα ερείπια. 
Κα! όμως ύπάρχουσιν έν Άθήναις εντελώς θαυ
μάσια κτίρια’ αναφέρω τήν οικίαν Σλήμαν, 
τήν ’Ακαδημίαν, τό Μουσείου έν τή όδώ Πα
τησίων. Ελάχιστα έπιβάλλουσιν εις τόν θεατήν 
τά βασιλικά ανάκτορα, παμμέγιστον έκ μαρμά
ρου οικοδόμημα, άνευ ίχνους καλλιτεχνικής δια- 
κοσμήσεως’ και όμως ο! ανεξάντλητοι θησαυροί 
τού Πεντελησίου μαρμάρου ήδύναντο νά δώσω- 
σιν εις τόν αρχιτέκτονα τήν ευκαιρίαν πρός 
δημιουργίαν έργου μοναδικού έν τώ κοσμώ . . . .

*

Λέγουσιν, ότι δήθεν οί Έλληνες δέν φέρουσιν 
έν έαυτοίς ούδέ σταγόνα αίματος τών αρχαίων 
Ελλήνων, καί ότι μόνον τρέφονται μέ τήν δό
ξαν αυτών. 'Γοιαύτη κρίσις είναι τόσον άδι
κος όσον καί άναλήθης· οί Έλληνες μόλις τό 
30ιιν έτος τού 19ου αίώνος, ήτοι πρό ΤΟ περί
που έτών, άπετίναςαν μετά αιματηρούς αγώνας 
τήν μακραίωνα τών τούρκων δεσποτείαν. Προι
κισμένοι μετ’ έκτακτου ενέργειας, μετ' άπα- 
ραμίλλου έπιτηδειότητος καί ζωηράς φιλοπα
τρίας, κατώρθωσαν εις τό βραχύ τούτο διά
στημα, να έςισωθώσιν ώς πρός τόν πολιτισμόν 
μέ τά γηραιά πολιτισμένα κράτη τής Λύσεως.

Άναλογίζομαι τόν ζήλον πρός σπουδήν, ά 
όποιος διαπνέει γενικώς τήν ελληνικήν νεολαίαν. 
“Ολα τά σχολεία καί τά γυμνάσια έν Έλλάδι 
παρέχουσι δωρεάν τήν παίδευσιν. 3 —  4 ώρών 
άπόστασιν άψηφούσι τά τέκνα τών άρέων χάριν 
τών γραμμάτων. Μεταξύ δέ τών πεπαιδευαένων 
Ελλήνων σπανίως εύρίσκεται είς, ό όποιος έκτός 
τής μητρικής του γλώσσης νά μή όμιλή γαλ
λικά, αγγλικά, γερμανικά ή ιταλικά. Ή  συρροή 
είς τά γυμνάσια καί τό Πανεπιστήμιον είναι 
τόσον μεγάλη, ώστε σήμερον δύναται νά γείνη 
λόγος περί έπιστημονικής οχλοκρατίας, ιδίως 
έν Άθήναις. Αρκετοί άκαδημαϊκώς μορφωμένοι 
νέοι οφείλουσ: νά ζητώσι τόν έπιούσιον ώς τε- 
λώναι, δημοδιδάσκαλοι κ.τ.λ.

Μοναδικόν φαινόμενον είναι ή σχολή τού 
Παρνασσού. Αί εκατοντάδες τών έκ τών έπαρ- 
χιών είς τήν πρωτεύουσαν μεταναστευόντων 
παιδιών, τά όποια με τόν ιδρώτα τού προσώπου 
των κερδίζουσι τόν έπιούσιον, θά ήσαν χαμένα, 
έάν μή εύγενείς άνδρες δέν άνελάμβανον νά προ

στατεύσουν τάς δυστυχεστάτας μεταξύ τών δυ
στυχών υπάρξεις ταύτας. Καθ' έκάστην εσπέραν 
συναθροίζονται οί μικροί ούτοι είς τήν νυκτερινήν 
σχολήν, καί μολονότι ένταύθα, φυσικώ τώ λόγω, 
ή φοίτησις δέν είναι αναγκαστική, συναντώνται 
όμως όλοι όμοΰ οί στιλβωταί καί ΰδροπωληταί, 
οί μικροπωληταί καί οψοκομισταί, οί έφημερι- 
δοπώλαι καί οί μαθητευόμενοι έργάται, καί 
διδάσκονται μετ’ άπαραμίλλου ζήλου άνάγνωσιν 
καί γραφήν, αριθμητικήν καί γεωγραφίαν, καί 
πρό παντός ιστορίαν καί ιερά. Είχον τήν ευτυ
χίαν νά γνωρίσω τόν Γενικόν Γραμματέα καί 
ιδρυτήν τού λαμπρού τούτου σωματείου, έν τώ 
τυπογραφείω τού φίλου μου Μάϊσνερ, τού συνιδιο
κτήτου τού τυπογραφείου « Εστία», καί ύπό τήν 
οδηγίαν του έπεσκέφθην τά διάφορα μεγαλοπρεπή 
καί σκόπιμα διαμερίσματα τού Παρνασσού. Μέ 
όσα διηγείτο ά άξιαγάπητος ούτος κύριος περί 
τών προστατευομένων του, ώς έζωγράφιζε τόν 
ζήλον τών ΙΙαριών τούτων, μοΰ ένίσχυσεν έτι 
μάλλον τήν πεποίθησίν μου περί τού έκπολιτι- 
στικοΰ προορισμού τού λαού τών Ελλήνων έν 
τή Ανατολή.

♦

Έάν διέλθη ό ξένος τήν προμεσημβρίαν διά 
τών κεντρικών οδών τών ’Αθηνών, διά τής όδοΰ 
Σταδίου ή όδοΰ 'Ακαδημίας, περίεργον έντύπω- 
σιν θά τώ προξενήση ό μέγας άριθμάς τών ιε
ρέων καί τών αξιωματικών, ώς καί ή σχεδόν 
παντελής απουσία τού γυναικείου φύλου.

Ταχείς βαίνουσιν οί ιερείς μέ τό ιδιότροπου 
κάλυμμα τής κεφαλής των, οίονεί υψηλόν πίλον 
άνευ γύρων, κάτωθεν τού όποιου προκύπτει ή 
μακρά των κόμη, καί ή ώς γυναικείου ένδυμα 
στολή των, ϋπό τήν όποιαν ώς έπί τό πολύ 
κατωτέρας ποιότητας περισκελίς, είς όλα τά 
χρώματα άπαστράπτουσα καθ' οδόν κατά κα
νόνα δέ ουδέποτε άνευ άλεξιβροχίου. "Ισως ό 
είς έχει νά άγιάση οικοδομήν τινα, ό άλλος νά 
κηδεύση, ό άλλος νά βαπτίσν), ποιος ήξεύρει;

“Οσω όλιγώτερον οί ιερείς διά τού εξωτερικού 
των είναι είς θέσιν νά έπιβάλλωσι, τόσω περισ
σότερον προσπαθούσι τούτο οί αξιωματικοί. Μέ 
τάς στενάς, εκ λευκού λινού στολάς των, μέ 
άστρα, άναλόγως τού βαθμού των, έπί τού έρυ- 
θροΰ περιλαίμιου των, μέ λευκόν πηλήκιου υ.έ 
χρυσας έκ σηρικού ταινίας, μέ κομψά, μαύρα ή 
λευκά ή κίτρινα υποδήματα είς τούς λεπτούς 
πόδας των, πλανώνται άνά τάς όδούς, μέ τά 
απαραίτητον σιγαρέττον είς τό στόμα, έλαχί- 
στην έχοντες ένασχόλησιν. Α ί άποδοχαί των 
συνεπώς καί αί άνάγκαι των είναι μικραί, πολύ 
μικρότερα·, τών ήμετέρων άνθυπολοχαγών. Έπί 
ώρας κάθηνται είς τά καφενεϊον, διατάσσοντες 
καφέν, ή μαστίχαν, ή κρύο νερό μέ λουκούμι, 
ή εν τινι τών άναριθμήτων κουρείων άναγι-

Ε Θ Ν Ι Κ Η Α Γ Ω Γ Η 127

νώσκουσι τάς εφημερίδας, καί οϋτω περνά ο 
ατελείωτος χρόνος.

"Εν σώμα όμως οί εύζωνοι, έξ ών καί ή σω
ματοφυλακή τού ΒασΛέως, άποτελούσιν, ώς 
συχνάκις μέ διεβεβαίωσαν, τό έκλεκτόν σώμα 
τού έλληνικοΰ στρατού, εκλεγόμενοι έκ τών ορει
νών κατοίκων. Πράγματι είναι ώραϊοι, καλώς 
ανεπτυγμένοι άνδρες, οί όποιοι φέρουσι τήν εθνι
κήν στολήν μετ’ άπαραμίλλου μεγαλοπρεπείας.

Τρίτη τάξις ανθρώπων, τής όποιας ό μέγας 
αριθμός ελκύει τήν προσοχήν τού ξένου, είναι 
οί αναρίθμητοι ήλιοκαείς έφηβοι. Έ κ  τών χω
ρίων τής πατρίδος κατήλθον διά νά κερδήσωσι 
χρήματα έν τή πρωτευούση. Ενταύθα έργάζον- 
ται ώς στιλβωταί υποδημάτων, έφημεριδοπώ- 
λαι, έμποροϋπάλληλοι, καί, ουδόλως ύπολειπό- 
μενοι τών κορασίων, είς πάσαν έργασίαν. ‘Υπη
ρέτρια: είναι σπάνιαι έν Έλλάδι, διότι τά 
κοράσια μένουσιν έν τή πατρική στέγη, μίχρις 
ού έν νεαρά ώς έπί τό πολύ ήλικίμ άποκα- 
τασταθώσ'.ν.

*

Εκείνος ό όποιος έπιθυμεί νά γνωρίση την 
άνωτέραν αθηναϊκήν κοινωνίαν, οφείλει νά πο- 
ρευθή, κατά τήν εσπέραν, είς Φάληρου. Έδώ 
ή εκλεκτή τών 'Αθηνών κοινωνία η περιπατεί 
έπί τής —  ώς ήλιοφωτίστου —  ηλεκτροφώτιστου 
άκτής, ύπό τούς ήχους κ.αλ.ής ορχήστρας ή κά- 
θηται παρά μίαν έκ τών χιλίων τραπεζών. Έπ ί 
τίνων άστραποβολούντων οφθαλμών προσεκτι
κούς άνεζήτουν νά άνεύρω τήν κλασσικήν καλ
λονήν’ ώραίας, ύπερηφα ους γυναικείας μορφάς, 
πολύ ώραιοτέρας ή έν Γερμανία είδον, άλλά 
κλασσικώς ώραίον πρόσωπον μόνον άπαξ είδον 
καί τούτο ήτο . . . μιάς γερμανίδος.

Πρός έξέτασιν τού φαληρικοΰ βίου μού είχε 
δοθή ευκαιρία, διότι συχνάκις ήμην προσκεκλη
μένος— τήν εσπέραν ιδίως —  παρά μιά διακεκρι
μένη αθηναϊκή νομική οικογένεια, παραθεριζούση 
είς τήν παρά τό Φάληρου Καστέλλαν. Ό  νεώ- 
τερος υιός τής οικογένειας ταύτης, μετά διετείς 
νομικάς σπουδάς, έσπούδασε θεολογίαν, καί 
άφοϋ άνηγορεύθη έν τώ Ιΐανεπιστημίω τών 
Αθηνών προλύτης ήρξατο κατά τό παρελθόν 
θερινόν εξάμηνου έν Ίένα τής περαιτέρω μορ- 
φώσεώς του έν τή προτεσταντική θεολογία, 
ό καθηγητής Κυριάκός μού τόν συνέστησε, καί 
ό έν Τένη καθηγητής τής Θεολογίας Νίππολδ 
μού τόν έγνώρισε προσωπικώς. Εν τή παστο- 
ρική μου οικία είς Ρυκερσδόρφ ήτο ό νεαρός 
Έλλην θεολόγος ό προσφιλής μου ξένος, καί έν 
Άθήναις έζήτουν οί γονείς καί οί αδελφοί του 
νά ρ.οϋ άναπληρώσωσι τήν πατρίδα. Moi έδιδον 
εικόνα ευτυχούς οικογενειακού βίου ό λευκοθριζ 
οικοδεσπότης μέ τήν πνευματώδη μορφήν του, 
ή οικοδέσποινα, διακεκριμένη, συμπαθής κυρία,

ό υιός, ό νεαρός 24«τήί δικηγόρος, τά άπείκασμα 
τού πατρός, ή μετά μηχανικού άποκαταστα- 
θείσα θυγάτηρ, χαρίεσσα, μέ όλον τόν αιώνιον 
πονόδοντον της εύθυμος ύπαρξις, καί διά νά μή 
λησμονήσω ή τόν γενικόν σεβασμόν προκαλούσα 
γηραιά προμήτωρ’ ούτως έκαθήμεθα 3 0 — 40 
μέτρα ϋπέρ τήν θάλασσαν, έπί τού έξώστου τής 
εξοχικής έπαύλεως, μόνον δΓ άποστάσεως 3/4 
χιλιομέτρου χωριζόμενοι άπό τού φωτολούστου 
Φαλήρου. Συχνά άνεμιμνησκόμεθα τού άπόντος 
υιού —  ωραιότερου τι δέν είδον έν Άθήναις.

Μίαν εσπέραν έκαθήμεθα μετά τού φίλου μου 
τού γερμανικού προξενείου, καί γερμανού ιατρού 
άποκατεστημένου έν Άθήναις, είς τε Φάληρου. 
Συνεπεία ζωηράς συνομιλίας, καθ' ήν ήλθε τό 
ζήτημα περί τού ορυκτού πλούτου τής Ελλά
δος, ιδίως τών νήσων, καί περί τών έτι άνεκ- 
μεταλλεύτων θησαυρών σιδηρολίθου, μολύβδου 
καί αργύρου, οί όποιοι θά ήδύναντο νά προσ- 
πορίσωσιν είς τά γερμανικά κεφάλαια μέγα 
κέρδος, ώς καί περί τών μασσονικών στοών έν 
τή Ανατολή καί άλλων ζητημάτων, έχάσαμεν 
τόν τελευταίου συρμόν καί εϊμεθα ήναγκασμένοι 
νά όδοιπορήσωμεν μέχρι Πειραιώς, ΐνα έκεί ένοι- 
κιάσωμεν άμαξαν. Αντί 6 δραχμών (3 μάρ
κων) μάς έφεραν οί ταχείς ίπποι τής άμάξης είς 
Αθήνας. Ή  συγκοινωνία είναι έντός τών Αθη
νών εκτάκτως ανεπτυγμένη, άλλά συχνάκις πα- 
ρετήρησα ότι* ό "Ελλην δέν γνωρίζει έπιεί— 
κειαν άπέναντι τών ίππων καί τών όνων. Οΰχί 
άπαξ υπερφορτωμένος όνος έπεσε πρό τών 
οφθαλμών μου, καί αί χείρισται κακοποιήσεις 
δέν κατώρθωσαν νά ανορθώσουν έπί τών ποδών 
του τό ατυχές ζώον. Είναι περίεργοι άντιθέσεις 
έν τώ χαρακτήρι τού έλληνικοΰ λαού’ άφ ένός 
τό ένδόμυχον οικογενειακόν αίσθημα, ή ευγένεια 
καί ή φιλοξενία απέναντι τών ξένων, καί άφ' 
ετέρου ή σκληροκαρδία αύτη άπέναντι τών άνα- 
στεναζόντων κτισμάτων.

[Έ π ε τ α ι τό τέλος]

Δ Α Ν Ε Ι Ο Ν  Π Ν Ε Υ Μ Α

Τ ό έ ςή ς  συμβάν δ ιηγε ίτα ι μ ία έφημερις τή ς 
Β ιέννη ς :

Πρό τινω ν ήμερω ν π έντ  έ ς  παιδιά τού δρόμου 
έκάθηντσ γύρω  ενός γλυκ ίσμ α το ς, τό ό π ϊ ί ΐν  παρε- 
τήρουν με λα ιμαργίαν ’χωρ ίς νά τό έγγ ίξο υν . Ε κεί
νην τήν ώραν κατά σύμπτωσιν διήρχετο ίερ εύ ς ’ είδε 
τά π α ιΐία  έν τή θρησκευτική ταύτη  στάσει, τά έπ λ η - 
σίασε καί τά έρωτά :

—  Τ ί  κάμνετε αυτού ’,
Τό τολμηρότερου άπήντησεν :
—  Κ άνουμε πλειστηρ ιασμό στά ψέματα . Ε κ ε ί 

νος ποϋ θά - ή  τό μεγαλήτερο ψέμα θά πάρη τό 
γλυκό .

Ό  αγαθός ίερ εύς εθεώρησε καθήκον του, άκου-
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σας τχ ύ τα , νά καταδάλη ίλ η ν  τή ν  ρητορικήν του 
δεινότητα διά νά τά άποτρέψη άπό τ'ον κακόν δρό
μον τού ψεύδους.

—  Τ έκνα  μου, λ έ γ ε ι , άποτάςασθε τώ  σατανά' 
μή τον άφίνετε να σάς κυριεύση. Ε γώ , όταν ή μην 
ε ις  τήν ή λ ικ ία ν σα ς, δεν είχα  εόττ·̂  ούτε ένα ψέμα !

Το τολμηρότερον παιδ ίον, άμα ήκουσε τους τε 
λευτα ίους λόγους τού ίερ έω ς , έκτυπη  σε τάς “/ ε ϊρ α ; 
κα ί ήρχισε νά φωνάζη :

— Έ κερδησεν ο π α π ά ς . Λόστε του τ'ο γλυκό  !

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α
Ί Ι  Π λ ά τ α ν ο ς  τοΓ· Ί π π ο ν . ο ά τ ο ν ς .

Ε ίνε αρκετά π ερ ίεργο ς, γράφει το ι ι 'Ά σ τ υ » , ή 
έκκεντρ ικότης μερικών ξένω ν , οί’τ ιν ε ς  μ άς επ ισκέ
πτοντα ι συνδυάζοντες τήν άπόλαυσιν τού ούρανου 
καί τοΰ κλ ίμ ατος προς τάς αρχα ιολογικά ; μ ελέτα ς 
τω ν , προς απόκτησιν απλού τίνος τεκμηρίου αρ
χα ιολογικής δόξης ή λειψάνου περ ικλεούς τίνος 
τμήματος οίχομένου καλλ ιτεχνικού  μεγαλείου καί 
λαμπρότητος. Ε σχάτω ς δέ συνέβη ένταύΟα περ ιερ - 
γότατον γεγονός προελθόν έξ  επιμονής ξένου τινός 
Α γγλ ο υ , πρός απόκτησιν ενός τεμαχίου ξύλου έκ 

τού κορμ,οϋ ή τω ν κλάδων τή ς  έν Κω σωζομένης 
Π λατάνου τού Ίπ πο κρ ά το υς , ώ ς  λ έ γ ε ι ή παράδο— 
σις, κα ί όπερ δεν ελη ξεν  έ τ ι, πρός μ εγάλη ν θλ ίψ ιν  
τοΰ άρχαιομα/οΰς ξένου. Ο Α γγλ ο ς  οΰτος διερ- 
χόμενος εκ  Κ ώ , όπου ε ίχ ε  μεταόή μόνον καί μόνον 
Οιά να θαυμάση τήν τεραστίαν καί υπερήφανον 
Π λάτανον, έζήτησε νά συμπαραλάβη μεΟ’ εαυ
τού πρός ανάμνησιν κα ί έν τεμάχιον κλάδου, 
α λλά  πρός μ εγάλη ν του Ολϊψιν ό διοικητής 
καί αί άρχαί τού τώ  άπηγόρευσαν. Ά π η λπ ισ μ ένο ς  
ό "Α γγλο ς άφ ιχθείς ενταύθα , άπετάθη ευθύς ε ις  τό 
Πρακτορείον Κ ούκ, με τήν άπα ίτησ ιν , ότι οπωσδή
ποτε καί άν εχη  το πρ άγμ α , τό πρακτορείον ώφειλε 
νά κατορθώοη, άντ ί πάσης π ληρω μ ής κα ί θυσ ίας, 
νά τοΰ παραδωση έν τεμάχιον κορμοΰ ή κλάδου 
τή ς παναρχαίας Π λατάνου. Ό  διευθύνων τό εν
ταύθα Π ρακτορείον Κούκ τού παρέστησεν ότι αυτό 
ε ίνε  αδύνατον νά γ ε ίν η , διότι ε ις  ούοενα εν Κω 
επ ιτρ έπ ετα ι νά  Οίξη τήν Ιστορικήν Π λάτανον, κα ί ό 
Α γγλ ο ς  άνεχώρησε κυρ ιολεκτικώ ς με τή ν  Ολϊψιν 

ε ις τήν καροίαν. Α λ λ ά  παραδόξως μετά  εβδομάδα 
από τή ς  άναχωρήσεώς του τό πρακτορείον κατώρ- 
θω σεν, άγνωστον π ώ ς , νά προμηθευθή εκ  Κώ έν 
όχι ευκαταφρόνητον τεμάχιον Π λατάνου, όπερ καί 
άφίχθη ήδη ενταύθα ετοιμαζόμενον νά μπχλαρισΟή 
διά τήν Α γ γ λ ία ν ,  όπου θά τό πκραλάβη ό εκκεν
τρικός Ά γ γ λ ο ς  με τήν πεπο ίθησ ιν, ότι παραλαμ- 
βάνει τεμάχ ιον Π λατάνου τού Ίπ πο κ ρ ά το υς , τού 
όποιου τεμαχίου τά ξ ύ λ α , εξ  ών π ερ ικ λε ίετα ι, ε'.νε 
κα ί αύτά έκ  π λα τά νο υ , ό'χι όμως αύτά τού 
Ίππο κρ άτο υς !

Τ ά  φ α γ η τ ά  τ ω ν  Κ ι ν έ ζ ω ν .

Τό ζώον, τού όποιου τό κρέας καταναλίσκεται 
περισσότερον έν Κ ίνα , ε ίνε  ό χοίρος. Τό κρέας τού 
προβάτου σπκνιω τχτα  τρώ γουν οι Κ ινέζο ι. Γό πρό-

βατον, λ έγο υ ν , φέρει ευτυχ ία ν . Κρανίον προβάτου 
τιθέμενον ΰπερανυ» τή ς αύλείου θύρας προφυλάσσει 
αυτήν άπό τιον ληστώ ν. Οϋδεμίαν απολύτω ς χρήσιν 
κάμνουν τού κρέατος τή ς αίγός ούδε τό γάλα  αυτής 
π ίνουν . Ο ΐ Ηουδισταί έν τούτοις απέχουν κα ί τού 
βοείου κρέατος ώ ς  ιερού. Ε κτός τού χοιρείου κρέα
τος ο! Κ ινέζο ι τρώγουν κατά δεύτερον λόγον ιχ θύς , 
νήσσας καί όρνιθας. Πρός άροτρίασιν τών άγριόν οί 
Κ ινέζοι μεταχειρ ίζοντα ι μάλλον τον βούβαλον καί 
ώ ς  μεταφορικόν ζώον τήν κάμηλον. Έ κ  τιόν π τη 
νώ ν τρώ γουν όρνιθας κα ί νήσσας, ά λ λ ’ ουδέποτε 
χήνας καί περ ιστεράς. Τ ά ς μ ικράς όρνιθας δεν 
σφάζουν, ά λλά  πω λοϋν ε ις  τούς ξένους ά ντ ί 3 0 — 40 
λ επ τώ ν  τήν όρνιθα καί 40— 50  λ επ τά  τόν π ετεινόν. 
Ό  Κ ινέζος π ω λ ε ϊ τά ς όρνιθας ά ναλόγω ς τού βά
ρους τω ν  καθώ ς καί πάντα  τά ά λλα  π λ ή ν  τών π α ι
δ ιών (διότι κα ί τά τέκνα τω ν άκόμη πω λοϋν οί Κ ι
νέζο ι) Η όρνις μ αγειρ εύετα ι συνήθως μέ όρυζαν, 
σπανιώ τατα  δέ ψήνετα ι ε ις τήν σούβλαν. Ε ύγενούς 
είδους θεω ρείτα ι ή όρνις ή έ'χουσα τούς πόδας έρυ- 
θρούς. Ε ις  τήν νότιον Κ ίναν τρέφονται α ί νήσσαι 
κα τ ' ά γ έλα ς  κα ί χάριν τιόν α υγώ ν. Τ ά  αϋγά  τιόν 
νησσών βράζονται σκληρά , κατόπιν περ ιχύνονται 
διά ποτάσσης καί θάπτονται έντός τή ς  γ ή ς , όπου 
διατηρούνται έπ ί τρ ε ις  κα ί τέσσαρας μ ήνας. Τ ά  
οϋ'τω παρασκευαζόμενα αϋγά  τρώ γουν οί Κ ινέζοι 
πρό τού φαγητού ώς ορεκτικά.

Μ ί α  π ε ν τ ά ρ α .

Τ ήν εξή ς περ ίεργον Ιστορίαν μ ιάς πεντάρας 
¿δημοσίευσαν έσχάτως αί άθηνα ϊκα : εφημερίδες :

Μ εταξύ τώ ν  χρημ άτω ν , τά οποία άφήκεν εις 
το ύ ; κληρονόμους του γηραιός συμ πολ ίτης μας, 
πρό ολίγου αποθανων, εύρεθη και μ ία πεντάρα 
π α λ α ιά , έντός φακέλου έπ ιμ ελ ιός κλε ισμ ένη . Ό  
φάκελος π λ ή ν  τή ς πενταρας π ερ ιε ίχ ε  κα ί μίαν 
σημείω σ ιν, εις τή ν  οποίαν έκπληκτο ι ο! κληρονόμοι 
ά νέγνω σαν τή ν ιστορίαν τή ς πεντάρας :

» 'Ό τα ν  ήλθα— Ιγραφεν ό άποθανων συμπολίτης 
μ ας— άπό τήν έπαρχ ίαν μου ώ ς  φο ιτη τή ς, αφού 
έπλήρωσα τό ξενοδοχείον καί τό δωμάτιόν μου, 
έμεινα μέ αύτήν τή ν π εντάραν. Ε ις τό τέλος τοΰ 
μηνός αυτή ήτο τό περ ίσσευμά μου, 3έν τήν έχά- 
λασα δε διότι έλαβον ά λλα  χρήμ ατα . Π αρετήρησα, 
ότι ε ις δλον μου τόν φοιτητικόν βίον δέν μου 
έχρειάσθη ή πεντάρα  α ύτή , καί όταν έπήρα τό 
πτυχ ίον μου καί έπέστρεψα ε ις  τήν πατρίδα μου, 
ή πεντάρα  ε ίχ ε  σωθή, μεταβιβαζόμενη άπό παλαιού 
εις παλα ιόν μου ένδυμα. Μ ε αύτήν συνεπλήρωσα 
τά ς πρώ τας 100  δραχμάς, τά ς όποιας έστειλα  εις 
τήν μητέρα μου, τήν παρεκάλεσα δέ νά φύλαξη 
αύτήν τήν π εντά ρ α ν , όπερ καί επραξεν ή καλή  μου 
μήτηρ καί μου τήν εδωκεν ο π ίσω . Π αρετήρησα, 
ότι π ο λλ ά κ ις  αργότερα, ενώ  ήναγκάσθην κατά δια
φόρους περιστάσεις νά έξοδεύσω όλα μου τά χρή 
ματα , ή π εντάρα  αϋτη ποτέ δέν εξήλθε τή ς οικίας 
μου. Τ ή ν  κληροδοτώ διά τό περ ίεργον εις τόν υιόν 
μ ου» . Ε ύτυχ ώ ς μέ τήν πεντάραν ταύτην έκληρο- 
δοτήθησαν ε ις  τόν υιόν του καί εκατόν περίπου 
χ ιλ ιάδες δραχμών.
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