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ΕΘΝΙΚΗ
ΑΙ  Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Αέν είνε νέον τό ζήτημα, τό όποιον θά θίξω  
μεν ενταύθα. [Ιλειστάκις καί έν τ ψ  καθημερινφ 
τύπω  συνεζητήθη καί ύπό έγκριτων έν τοΐς 
γράμμασιν άνορών καί έν περιοοικοΐ; και ιδίαις 
πραγματείαις διωνυχίσθη. Πρόκειται περί τών 
εξετάσεων τώ ν σχολείων, καί μάλιστα  τώ ν σχο
λείων τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως' διότι νο
μίζομε-/ οτι, ώς είναι διακεκριμένα1, ά π ’ άλλή- 
λων αί διάφοροι τής έκπαιδεύσεως βαθμίδες, ούτω 
καί τό ζήτημα τώ ν έξετάσεων πρέπει νά έξετασθή  
χω ριστά.

Είνε συμφέρον νά καταργηθούν αί προφορικαί 
έξετάσεις εις τά  δημοτικά σχολεία ; Εις τό έρώ- 
τημα τούτο οί μέν παρατηρούντες τήν άσκοπον 
κατανάλωσιν χρόνου πολυτίμου, τήν κατά τάς 
τελευτα ίας ημέρας τού σχολικού έτους έπιβά- 
ρυνσιν τού μικρού έγκεφάλου τώ ν παίόων διά 
τής συσσωρεύσεω; τόσων μαθημάτων, τάς θεα
τρικά; έπιόείξεις, ών κύρια πρόσωπα είνε διδά
σκαλοι καί μαθηταί, έπιδεικνύμενοι ενώπιον γο
νέων άλαζονευομέ-.ων ή ταπεινουμένων, αναλο
γώ ; τώ ν άποκρίσεων τώ ν μικρών τω ν , εί; τό 
ανωτέρω, λέγομεν, έρώτημα ούτοι μέ δλην τήν 
όύναμιν τώ ν πνευμόνων τω ν θά άποκριθούν κη- 
ρυττόμενοι υπέρ τ ή ; καταργήσεως αύτών. Καί 
όντως ού μόνον άσκοποι αί εξετάσεις σήμερον κυ
ρίως φαίνονται, άλλά καί επιβλαβείς. Ε πιβλαβείς 
σωματ-.κώς, έπιβλαβεϊς πνευματικώς, επιβλαβείς 
ήθικώς. Είνε άσκοποι, διότι είνε γελοΐον καί νά 
φχντασθή τις, ότι ό διδάσκαλος αναμένει νά έλθη 
ή πομπώδης εκείνη ήμέρα, ίνα  κρίνη περί τή ;  
ικανότητος τώ ν μαθητών του, τούς όποιους έψυ- 
χολόγησεν έπί έν ολόκληρον έτος· είνε γελοΐον 
καί νά φαντασθή τ ις , ότι αί δημόσια', καί πανη- 
γυρικαί έξετάσεις χρησιμεύουν ώς κεντρον ε ί: τούς 
αμελείς καί μέσον αμοιβή; καί ένθαρρύνσεω: εις 
τους έπ.μελεΐς· διότι, έάν ό διδάσκαλος έπί εν 
ολόκληρον έτος δέν κατώρθωσε νά έξεγείρη τήν 
φιλομάθεΐαν τού παιδός, άς μή νομίση, οτι ή 
ψυχή αύτού θά καταστή εύαίσθητος έκ τής έπι- 
οειςεως τής άμαθεία; του ένώπιον τοϋ κοινού.
Η αλγεινή εκείνη θέσις του θά είνε βραχυχρό- 

ν'·°ί και μ ε τ ’ ολίγον τά  παίγνια  καί ό καθαρός 
αήρ θά έξαλείψουν έκ τής ψυχή; του παν ίχνος 
εντροπής. Μόνον ή συνεχής, έπίμονος καί ανέν
δοτος τού διδασκάλου προσπάθεια θά δυνηθοϋν νά 
έ;εγειρουν τήν λεγομένην φ ιλοτιμ ίαν τού παιδός. 
Ουτε αλλ.ω; τ ε  είνε παιδαγωγικόν ούδ’ άποτελε-
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σματικόν νά προβάλλωμεν εις τόν παΤοα τό 
μορμολύκειον τώ ν έξετάσεων, ϊνα  καταστήσω- 
μεν αύτόν εργατικόν’ διότι ευθύς ώς έκλίπη τό 
φάσμα τούτο, ό παϊς θά περιέλθη εί: τήν προ- 
τέραν του κατάστασιν ’Αποτελεσματικόν εί ε 
νά έμπνεύσωμεν εις αύ-.όν διαρκούντος τού έτους 
τήν γνώμην, οτι ή έργασία είνε καθήκον καί ώς 
καθήκον οφείλει νά ασκή αύτήν, έάν τε  έπαινή 
τα ι έάν τε μή.

Περί τής εις τόν τρυφερόν τώ ν παίδων οργα
σμόν προξενουμένης βλάβης διά τού έξαναγκα- 
σμού αύτών εις έργασίαν ύπερτέραν τώ ν άσθε 
νών των πνευματικών δυνάμεων, οιά τής ύπερ 
διεγέρσεως τών νεύρων, όμοφώνω; πάντες οί 
ύγιεινολόγοι έχουν άποφανθή, ώστε περιττεύει 
πάσα άνάπτυξις τού ζητήματος άπό τή ; άπό- 
ψεως ταύτης. Καί ύπό πνευματικήν δ’ επίσης 
έποψιν αί έξετάσεις κρίνονται σήμερον ώς επ ι
βλαβέστατα*. Μ εταξύ τώ ν παιδαγωγικών κύκλων 
τής τε Εύριόπης καί τής ’Αμερικής σπουδαίως 
συζητοΰνται σήμερον τά  μέσα κατά  τής παρα
τηρούμενης διανοητική: κοπώσεως τής προερχό
μενη: έκ τής πληθώρας τών εις τά  προγράμματα 
άναγεγραμμέ-.ων μαθημάτων. ‘ Απειροι δέ συν
δυασμοί έπινοούνται, ίνα  κατασταθή έλαφρότε- 
ρον τό άχθος, ύπό τό όπιΐον κύπτουν αί εύθραυ
στοι τώ ν παίδων διάνοιαι. Εις τήν κόπωσιν λοιπόν 
τήν έκ τής ύπερφορτιύσεω; τώ ν προγραμμάτων 
προερχομένην προστίθεται καί ή έκ τής έντάσεως 
τώ ν πνευματικών τώ ν παίδων δυνάμεων κατά  
τόν τελευτα ϊον μήνα τού σχολικού έτους, καθ ’δν 
γίνονται αί επαναλήψεις τώ ν μαθημάτων. Κρίσι; 
καί μνήμη κα ί μάλιστα  μνήμη κυριολεκτικώς 
καταθραύονται έκ τής άναγκαίας συγκεντρόι- 
σεως· καί ούτω ένψ εις έκ τώ ν σκοπών τής στοι
χειώδους έκπαιδεύσεως είνε κα ί ή άνάπτυξις τών 
ψυχικών τού παιδός ουνάμεων, ¿θεσμός τώ νέςε-  
τάσεων ματα ιο ΐ ούκ ολίγον τήν έπ ίτευςιν τού 
σκοπού τούτου.

Ά λ λ ά  καί από ηθικής απόψεως κρινόμενος ο 
θεσμός θύτες φα ίνετα ι επιβλαβέστατος. Ώ ς είπο- 
μεν ανωτέρω, έμπνέεται ύπό τε τής οικογένεια; 
κα ί πολλάκις καί ύπό τού σχολείου εις τόν παϊδα ή 
γνώ μη,δτι ή εύδοκίμησι; αύτοϋ κατά τήν έξέτασιν 
είνε έκτακτόν τ ι  κατόρθωμα, δ ι' δ είνε άξιος καί 
εκτάκτων επαίνων καί εκτάκτων αμοιβών. Ή 
ψυχή τού παιδός δέν είνε ακόμη τελείω ς πεπλα- 
σμέντ, ώστε νά μή έπιδρώσι βαθέω; έπ ’ αύτήν 
τά  ούτως έντυπούμενα α ισθήματα. Ή  κουφότης 
μάλιστα  τώ ν γονέων, εις ούς δέν φα ίνετα ι χώ - 

I ρος εΰρύς ή σχολική αίθουσα πρός διαφήμισιν τών
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τροπβίων, τά  όποια άνήγειραν οί πνευματικο' 
αγώνες τω ν τεχνών τω ν, διβσαλπίζουσα διά τής 
δημοσιογραφίας ούκ όλιγάκις τάς παιδικά; επι
τυχ ίας συντελεί έτ ι μάλλον είς έπαύξησιν των 
εκ τω ν έςετάσεων προσγιγνομένων εις τον παϊδα 
κακών έςεων. Δ ιότι, ώ, προερρήθη, π ; ήν τού οτι 
εθίζεται ό παϊς νηπιόθεν τό στοιχειωδέστατον κα
θήκον νά έκλαμβάνη ώς έκτακτον ύπηρεσίαν, ήν 
προσφέρει εις του: γονείς, επ ιτυχίαν χρτ,ζουσαν 
επαίνων καί αμοιβών, γεννάτα ι λεληθότως έν 
αύτψ  οιησίς τ ις  καί «λαζο ιεία , κακίαι άντικρυς 
αντικείμενα·, είς τήν ωφέλειαν τής παιδικής φύ
σε ως.

Δ ιά πάντα  τά  ελαττώ μ ατα  ταύτα  τα  περι 
κλειόμενα έν τώ  θεσμώ τώ ν εξετάσεων πολλοί 
τώ ν παιδαγωγικών ανορών σφοδρως καταφέρονται 
κ α τ ’ αυτώ ν, άξιοϋντες τήν τελείαν κατάργησίν 
τω ν. Κ α ί παο* ήμϊν δέ ό νομοθέτης έπηρεασθείς 
εκ τής κατακρίσεως ταύτης προσεπάθησε νά κατα- 
στήση τόν θεσμόν τούτον οσον ένεστιν άβλαβέ- 
σ τερ ο ν διότι κατά τό άρθρ. 13  τών περί εγγρα
φής καί εξετάσεων μαθητών τού Β. Διατάγματος 
του 1 8 9 6  έθεσπ/σθη νά ενεργώντας α! έξετάσε·; 
εκάστης τάξεως εντός βραχύτατου χρονικού δια
στήματος καί καθ δν τρόπον γίνονται αυτα ι καί 
έν τοϊς καθημερινοί; μαθήμασι.

•
• *

Καί τα ϋτα  μεν πάντα  ισχυρίζονται ορθότατα 
οι κατά τού ειρημένου θεσμού καταφερόμενοι. οί 
ισχυρισμοί δε απολύτως κρινόμενοι δέν προκαλούν 
σήμερον σοβαράς αντιρρήσεις. Ά λ λ '  είνε συμ
φέρον νά καταργηθούν π αρ ' ήμϊν τελείως αί έξε- 
τάσεις ; Ή  άπό άλλης τίνός άπόψεω: έξέτασι: 
τού ζητήματος θά πείση, φρονούμεν, ¿¡τι να! μι'- 
ανάγκη νά ληφθη πρόνοια πρός περιστολήν τών 
έν τώ θεσμώ έγκειμένων καί προμνημονευθέντων 
έλαττω μ άτω ν, ά λ λ ’ οτι δέν είνε ώριμος είσέτι 
ή ελληνική κοινωνία πρός τελείαν τού θεσμού 
κατάργησίν, ιδία δέ είς τάς κωμοπόλ εις καί τά 
χωρία, τουτέστιν είς τά  έννέα δέκατα τού κράτους.

Ώ ς είνε γνωστόν, τό υπέρ τού σχολείου εν
διαφέρον τών κατοίκων δέν είνε δσον Ιδει ανε- 
π τυγμ ένο ν πολλαχοϋ μ άλ ιστα  τοσαύτη άξιοθρή 
νητοο αδιαφορία παρατηρεϊται, ώστε οί διδά 
σκαλοι δικαιότατα παραπονούνται, οτι κα θ ’ δλην 
τήν διάρκειαν τού σχολικού έτους δέν έμφανί 
ζονται ούτε γονείς ούτε κηδεμόνες είς τό σχο 
λεϊον. Μόνον δέ κατά τάς ημέρας τώ ν έξετάσεων 
πανηγυρικώς Διεξαγόμενων παρίστανται συνήθως 
αθρόοι οι κάτοικοι καί παρακολουθούν μετά  τίνος 
ενδιαφέροντος τήν πρόοδον τώ ν τέκνων τω ν. 
Πρός έξέγερσιν λοιπόν τού ένδιαφέροντος καί τής 
αγάπης πρός τό σχολείο·/, ή όποια έχει ώς επα
κολούθημα τήν τακτικωτέραν φοίτησιν τώ ν μ α
θητών καί τήν προσέλκυσιν τών έκ τού σχο

λείου άπομακρυνομέ ων παίδων νομίζομεν δτι 
οεν επέστη εισέτι ο χρόνος πρός τελείαν κατάο- 
γησιν τώ ν έξετάσεων έκ τού δημοτικού σχολείου. 
Ό τα ν ό χωρικός γονεύς έννοήση τό καθήκον καί 
το συμφέρον, τό όποιον έχει, νά παράσχη είς τά  
τέκνα του την στοιχειώδη μόρφωσιν, βεβαίως τά  
έπισεικτικά ταύτα  μέσα είνε πάντη περ ιττά  ώ: 
καί επ ιβλαβή. ’Α λλά  δυστυχώς ή ελληνική κοι
νωνία δέν εφθασεν είσέτι είς τοιαύτην π νευμ ατι
κήν ανάπτυςιν, ώστε νά κρίνη τό ορθόν ώς όρ- 
θον μόνον διότι καί είνε το ιούτον. “Εχει ανάγκην 
είσέτι τώ ν απατηλώ ν τούτων περικαλυμμάτων, 
"να γλυκα ίνητα ι τό πικρόν μέν άλλ ’ έξυγιαϊνον 
τόν κοινωνικόν οργανισμόν φάρμακου.

Γ .  Μ Π Ο Τ Κ Ο νυΑ Λ Λ -Τ  

---------------- π®οτ---------

Γ Ι Α  Τ Α  Ο Ν Ο Μ Α Τ Α

ΔΙ ΗΓ ΗΜΑ

Α π ’ δλας τάς οικοκυράς, δσαι έώρταζον τά  
ονόματα τών συζύγων των τήν Ί Ιανουάριου, 
ημέραν τού 'Α γ. Ίωάννου τού Β απτιστού, καμ- 
μία δέν ήσκει μεγαλϊΐτέραν καθαριότητα, λεπτό
τη τα  καί ιδιοτροπίαν π αρ ’ δσην ή κυρά Διαμαν- 
τηρείζενα, ή σύζυγος τού καπετάν Γ ιάννη τού 
Τζαφέρη. Ό  καπετάν Γιάννης, άφού ε ίχ ϊν  ά λ 
λαξε·. δύο ή τρεΐ: βρατσέρες, έ’να γο λεττ ί, ένα 
«λοβερ», καί δύο σκούνες, δλα σκάφη, έκαστον 
τών όποιων δέν έκράτησε παραπάνω άπό δύο έτη 
είς τήν κατοχή, το υ— άμα εΰρισκε καλόν αγο
ραστήν, τά  εξέκαμνε, τό εν μετά τό άλλο, καί 
τέλος, έκ τών διαφόρων τούτων πωλήσεω·, άφού 
έκαμε τό·. ισολογισμόν του, εϋρέθη νά Ιχη αύ- 
ξήσει κατά οκτώ ή δέκα χιλιάδας δραχμά; τό 
αρχικόν κεφάλαιο , τό οποίον κατεϊχεν, δταν 
έναυπήγει τήν πρώτην του βρατσέραν, μή ύπερ- 
βαΐνον τάς τρ ισχιλίας δραχμάς.

Λοιπόν, νέος ακόμα, σαρανταπέντε έτών, 
έπειδή είχεπάθει καί ολίγον άπό έν μικρόν ξεπά- 
γιασμα εις τά : κνήμας, έβαρύνθη τήν θάλασσαν, 
καί άνοιξεν ένα καλόν μαγαζάκι, κατάμπροστα 
στήν Κολώναν, είς τα  άνω τής παραθαλασσίας 
αγοράς ακριβώς δπου οί άλλοι εμποροπλοίαρχοι 
τών παλαιώ  / ήμερων έδεναν τά  καραβάκία τους 
μέ γερά παλάμια καί μέ διπλάς άγκυρας, άπό 
τού Νοεμβρίου μέχρι τού Μαρτίου μηνός, διά νά 
παραχειμάσουν είς τήν πατρίδα, διά ν ’ άπολαύ- 
οουν τό θάλπος τής εστίας, καί μή χάσουν, κοντά 
είς το ύ; έχίνους καί τά  ¿στρείδια, καί τούς αστα 
κούς τούς μαγειρευτούς μέ μάραθα, καί τά  οχτχ- 

1 πόδια τά  τηγανιστά  μέ δξος, τής τυρόπηττες,
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καί τά  α τυλ ιχ τά » , καί τά  «καλαπόδια» καί τής 
«γρηές», ή μεγάλαις τηγανίτες, καί τόσα άλλα  
«χάδια τής κοιλιά:··, όσα αί κα'/αί οικοκυράδες 
ήξευρον τόσον περιτέχνως νά παρασκευάζουν διά 
τούς συζύγους καί τούς υιούς τω ν, τους θαλασ 
σοδαρμένους καί ζητούντα; τή : εστίας τήν ανα
ψυχήν. Τό καραβάκι τό δικό του, ό Γιάννης ό 
Τζαφέρη:, καθώς έλεγε κοινώς, τό άραξεν ασφα
λώς είς τήν ξηράν, έν τή  π λατε ία  τής ’Εκκλη
σίας. σιά ν ’ άντικρύζη μέ τά  π λω τά  καράβια 
τώ ν θαλασσινών, τώ ν πρώην συ.αδελφών του.

Ή οικιακή άνεσις καί γαλήνη τού πρφην ναυ 
τικού ήτο σχεδόν εντελή:. Ή  γυνή του, όλιγό- 
τεκνος, είχε γεννήσει ένα υιόν, άλλο εν νεκρο- 
τόκιον, έν θυγάτριον άποθανόν βρέφος καί πλέον 
ού. Τά τέκνον του, ό Κώστας, δστις είχε μεγα
λώσει καί ήτο ήδη έφηβος, ήτο τό μόνον στό- ί 
λισμα τή ; μητρός, ή μόνη τού πατρός βακτηρία. 
"Εν μόνον παράπονον είχεν ό καπετάν Γ ιάννη :. 
Ή Διαμαντηρείζενα. αν καί έξόχω: καλή οικο
κυρά, ήτον, ώς είπομεν, είς άκρον λεπτολόγος 
όσον αφορά τήν καθαριότητα τής οικίας τη :.

Ή μικρά οικοδομή, είς τήν βορειοανατολικήν 
έσχατιάν τής πολίχνης συνορεύουσα μέ κήπους, 
μυρίζουσα έξοχήν καί άνοιξιν, συνίστατο άπό έν 
ανώγεων, μετά ισογείου κάτω , καί άπό ε·· ύπε- 
ρφον, είς τό όποιον άνήρχετό τις διά σκά
λας έξ έπτά βαθμιδών. Λέγομεν άνήρχετό  τις 
άπλώς διά τό σύνηθες τής έκφράσεως, διότι 
άλλως είνε πολύ αμφίβολον εάν τ ις  «ά  ήοχετο» 
ποτέ εις το άόυτον έκεϊνο. Ή  κυρά Δ-.αμαν- 
τηρείζενα τόσον τό άσπριζε, τό άσβέστωνε, 
το έσφουγγ/ριζε, τό έπαράκαμνε— σχεδόν κα.θη- 
μερι-.ώ;— τό ά ωφερές έκεϊνο άδυτον τού οίκου, 
δπου είχε τά  Εικονίσματα μέ τήν κανδήλαν, 
ολίγα κιβώτια, ένα κομμό, καναπέν, κ τ λ . ,  ώστε 
τούτο ήστραπτε κυριολεκτικώς άπό τήν λευκό
τητα  καί τήν καθαριότητα. Ουδέποτε έ π ' ούδενί 
λ ογω θά έπέτρεπεν είς τόν σύζυγόν της. είς τον 
υιόν τη :,  είς τήν μητέρα, είς τήν αδελφήν της, 
εις τή · πενθεράν της, είς τήν άνοραδέλφην της, 
ν αναβώσιν εκεϊ επάνω. Α ύτή  καί μόνη ανέ
βα·..ε, συνήθως άπαξ τή : /μέρας, τήν ώραν κοθ ' 
ή< ήκούετο ό κώδων τού εσπερινού, διά νά άνάψη 
το κανοήλ'., νά κόμη τόν σταυρόν της καί νά 
θ/μιάση. Ιΐρός τούτο είχε·/ έν ζεύγος άπό λευ  
κοτατας έμβάδας, τάς όποιας έκεΐ έπάνω μόνον 
έφόρει. ’Ανέβα·, ε μέ τάς συνήθης γόβας της 
εω; τό κεφαλόσκαλ ον, τάς άφηνεν έκεΐ .καί έφο
ρε·. τά ; ιδιαιτέρας έμβάδας ή κυυντούρες. Είχε 
και ούο ή τρία «πατή μ ατα»  ή «ψαθιά», κχθα· 
οωτατα, στρωμένα κ α τ ' αποστάσεις, άνά εν καί 
ημισυ βήμα, όπως ρίπτουν εις τά  ποτάμια καί 
τά περάσματα τών χείμαρρων λίθου; έδώ - έκεΐ, 
κατα π/άτο: τού ρεύματος, ο·ά νά πατήσουν  
επατει εις αύτά, καί μ ε τ ’ εύλαβείας έπλησίαζεν

εις τό είκονοστάσιον, διά νά έκπληρώση τά  πρός 
τού; έφεστίους χρέη.

*
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Ό  άλλος, ό καπετάν Γιάννης, διηγείτο  
τα ϋ τα , κατά τό φαινόμενο·/ παραπονούμενος, 
ίσως μάλλον πράγματι ευχαριστημένος, είς τούς 
στενωτέρους φίλους του.

—  Άκοϋς έσύ, βρε α δ ελ φ έ !...  Νά Ιχη βάλη  
ολον τό σεβντά της στό σπ ίτ ι τη ς, στό προικιό 
της,στό έπάνω πάτωμα της! Νά θέλη, καί καλά, 
νά τό κάμη νά μ'.λή, νά *?έγγη;, ν ’ ά σ τρ ά φ τη !... 
Δέν λυπ ά τα ι τόν κόπο της, ή σκύλα, ν ’ άσβε- 
στόι η τρεις φορές τήν εβδομάδα, πέντε φορές 
τήν εβδομάδα ·. ά σφουγγαρίζη!. . .  Μ ' έχει άφα- 
νίσει στόν άσβεστη, δέν προφταίνω νά τής άγο · 
ράζω σφουγγάρια... Κάθε Σάββατο έρχεται ό 
Στέργιο; ό Καμινής καί μού γυρεύει λ ε π τά ...  
Τάκούτε σ ε ίς !. ..  Οί βουτηχτάδες, οί Κ αλυ-  
ανιοί. οί Α'.γινήτες, οί Τρικεριώτες. δέν έχουν 
άλλο μουστερή μεγαλείτερο άπό μ έ ν α .Μ ά θ α ν ε  
τώρα τόν δρόμο, καί πηγαίνουν τά-ίσα  στό σπ ίτι. 
«Σφουγγάρια καλά ! Σφουγγάρια καλά !» .  'Απ' 
ιόν Θεό νά τωύρη, ή σκύλα ! μ ’ αφάνισε...

’Α λλά  καί το κάτω  πάτω μα, ή συνήθης κα
τοικία τής οικογένειας, δέν έμενεν ¿πίσω εις 
τήν καθαριότητα καί έπιμέλειαν έκ μέρους τής 
οικοκυράς. Ή  έστία , οί τοίχοι, ή οροφή, δλα 
ελαμπον. Τό πάτωμα ήτο στρωμένον μέ ψάθες 
καί μέ μεντέρΐ/, τά  οποία κάθε πρωί, συχνά 
καί τό βράδυ, έξεστρώνοντο, έτινάσσοντο έπι- 
μελώς, έσκουπίζετο τό πάτωμα, ε ίτα  έσφουγγα- 
ρίζετο, πότε ολον, πότε μέρος, καί πάλιν τά  
μεν-έρια έστρώνοντο καί διευθετούντο μετά φ ι
λοκαλίας, ώστε τά  έζήλευε κάνεις νά τά βλέπη.

Έ ν  απόγευμα, ή Δ ιαμαντηρείζενα συνέβη ν ’ 
ανακαλύψη, ά.ήκουστον πράγμα — ένα κοριόν 
έ'ρποντα έπί τής ψάθας— προϊόν μή έχον δικαί
ωμα εισόδου είς τήν οικίαν. "Γπώπτευσεν α μ έ 
σως οτι τό ζωίφιον θά είχε πέσει άπό τό φόρεμα 
μιάς πτω χή; γειτόνισσας. ή τ ι:  πρά μικρού ειχεν 
?>θεο νά ζητήση εν δοχεΐον ελαίου οανεικόν. Τό
σον έσυγχίσθη. ώστε ένω πρό μιας ώρας μόλις 
είχε στεγνώσει τό πάτωμα άπό τό πρωινόν 
σφουγγάρισμ* καί μόλις είχε στρώσει τά  μεντέρια, 
αμέσως έβάλθη είς νέ:ν κόπον πάλιν, κ ι ’ άρχισε 
.χ τα ξεστρώνη δλα, ψάθες, κυλ ίμ ια , μαςιλαρες, 
μεντέρια. καί νά τά  μεταφέρη έςω είς τήν αυ
λή ·. νά τά  τινάζη έκ νέου. νά ερευνά λεπ το
λογώ; τό πάτω μ α, καί τέλος, δταν δέν ευρέ που 
δεύτερον άτομον τού μυσαρού ζωυφίου, άπεφά- 
σεσε τέλος νά στρώση έκ νέου δλα τά  μεντέ- 
Ρ1* "ης.

*
9  9

Κ ατά τήν Σύναξίν τού Ά γ .  Ίωάννου, τήν  
επαύριον τών Φώτων, έώρτχζεν, ώ; ειπομεν, καί
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ό καπετάν Γιάννης ό Τζαφέρης, μαζί μέ όλους · 
τούς άλλους Γιάννηδες. Ύπήρχον δέ πολλοί εις 
το χωρίον. Σχεδόν πάσα τρ ίτη  οικία είχεν ενα 
Γιάννην— τούς όποιους είξευρον ακριβώς όλου;, 
καί είχον τόν κατάλογον, οί δύο π ιστο ί φ ίλο ι, ό 
'Αποστολής ό Καλούμας και ό Πέτρος ό Γύφτα- 
ρος, άμφότεροι βαστάζοι τής αγοράς. Έδέχετο 
δε έξαιρετικώς κ α τ'εκε ίνη ν  τήν ήμέραν ή Δια- 
μαντηρείζενα όλους τούς έπισχέπτας, όλον τό 
χωρίον, — σχεδόν χωρίς νά μορφάζη. Τήν ήμέ 
ραν εκείνην εκαμνε Ουσίαν, τό κάτω πάτωμα τής 
οικίας τη ς. Είχεν όμως ιδιαιτέραν υπηρεσίαν 
διωργανωμένην εις τήν αυλήν, ένδοθεν τής αυ
λόπορτας, διά ι ά  ξυπόλυτα  καί τούς μάγκες τής 
οιγερας, τούς οποίους έφίλευεν έκεϊ διά χειρός 
"ή? μητρός της ή τής αδελφής της, χωρίς νά τού; 
έπιτρέπη νά εισελθωσιν εις τήν οικίαν.

Μίαν χρονιάν, πριν Ιλθωσιν ακόμα αί μεγά
λα·. έορταί τού χειμώνος, οί δύο είρημένοι πιστοί 
φίλο ι, ό Αποστολής ό Καλούμας, κ ι' ό Πέτρο: 
ό Γύφταρος, διαβολική συνεργεία, είχαν μ α λώ 
σει μεταξύ των. Κ ατά  τά λλα  έτη συνήθιζαν οί 
δύο νά πηγαίνουν «κονσέρβα», ώς έλεγαν, δηλ. 
ύς δύο συμπλέοντα πλοία, νά φέρουν γύραν εις 
ολας τάς οικίας όσαι έώρταζον, καί τού Ά γ .  
Νικολάου, καί τού -Α γ . Ίωάννου, καί τά ς  άλ
λα ; έορτάς, τάς έχούσας πολλά ονόματα. Οί δύο 
αχώριστοι φ ίλο ι, ό είς στολισμένος τά  έορτά- 
σιμα , ό έτερος με τά  μόνα ένδύματά του' ό 
πρώτος φέρων είς τούς πρησμένους πόόας του 
πατημένα πέοιλα, ο δεύτερος ανυπόδητος, άρ
χιζαν τό πρωί, απολειτουργά, τήν περιοδείαν 
των από τήν μίαν άκρην τής κωμοπόλεω; είς | 
τήν άλλην.

Μίαν φοράν, ό Πέτρος ό Γύφταρος, μέ έλα 
φρότητα κάπως, είχεν είπεϊ αύθαδώς ότι «σηκώ 
νουν τά  υψώ ματα» οί δύο τους. Άκούσας τήν 
ασεβή παρωδίαν ό Ά ντώ νης Μαραγκάκης ό νω- 
ματάρχης. Κρής τήν πατρίδα, τούς έφίμωσε μέ 
τήν έπ ιφώ νησ ιν

— «Ψ ώ μ ατα ! Ψ ιύμ α τα !» , δηλ. αψέμματ* ! 
ψέμματα !»  καί έκτοτε ό Γύφταρος δέν έτόλμησε 
πλέον νά τό ξαναπή. Ώ : τόσον Ιξηκολούθουν 
πάντοτε τήν περιοδείαν τω ν άνά τάς οικίας. 
Ά λ λ ο υ  τους εφίλευον τηγανίτες ή λουκουμάδες, 
σπανιώτερον μισό χα ϊμ αλ ί (μικρόν τρίγωνον 
γλύκ ισμα), συνηθέστερον λουκούμι ή μόνον στρα
γά λ ια , άπό τά  όποια έγέμιζαν τούς κόλπους τω ν. 
Σχεδόν είς όλα τά  σπ ίτια  τούς ¿κερνούσαν δο- 
σόλι ή μαστίχαν ή έντόπιαν έκ στεμφύλων ρακήν.

Ό  ’Αποστολής ό Καλούμας συνήθιζε λ ίαν  
πρωί, τάς ημέρας τω ν εορτών πού είχαν πολλά 
ονόματα, διά νά μή κάμνη λάθος καί παραλείπη  
κανένα έορτάζοντα, ένψ ακόμα ό κόσμος ήτο 
εις τήν Ε κκλησίαν, καί αύτός ήτο νηφάλιος, νά 
περιέρχεται όλας τάς οικίας τώ ν Γιάννηδων (ή

τώ ν Νικολάκηδων, τών Γιώργηόων κ τλ .)  καί 
<ά. σημεΐώνη δίπλα είς τήν εξώπορταν ή τήν  
/κάλαν, επί τού τοίχου, μέ μικρόν κάρβουνον, 
κεπ ΐοτάτην μαύρην γραμμήν, έν ιώ τα , ορατόν 
είς αύτόν καί μόνον. Τούτο τό έκαμνε διά νά μή 
λησμονήση κανένα έορτάζοντα, ζαλισμένος, όπως 
θά ήτον, κοντά τό μεσημέρι, άπό τά  πολλά  
π ιοτά , ύστερον, όταν έξήρχετο τής οικίας, μετά  
τήν έπίσκεψιν, ή καί πριν είσέλθη λίαν έπιδε 
ξίως, μέ κ ιμωλίαν άσπριζε καί έξήλειφεν όσον 
τό δυνατόν τήν μαύρην γραμμήν. ’Εφέτος όμως, 
ο Πέτρος ό Γύφταρος άπεφάσισε νά τόν έβγάλη  
άπ ’ αύτόν τόν κόπον.

ΤΗτο τήν πρωίαν τού Ά γ ιο υ  Νικολάου, καί 
οί δύο φ ίλο ι, ώς είπομεν, ήσαν μαλωμένοι. Ό  
Πέτρος ήξευρεν ότι, αφού τά  είχε χαλασμένα  
μέ τόν Α ποστολήν, ούτος θά έκαμνε τάς ε π ι
σκέψεις μόνος του, αύτός δέ, ξυπόλυτος όπως 
ή τον καί απεριποίητος, «αζήλευτος», όυσχόλω; 
θά έτόλμα νά είσέλθη είς τάς οικίας, καί δέν θ ’ 
άπήλαυε πολλά κεράσματα, ούτε θά έπινεν αρ
κετά ποτά χωρίς νά πληρώση. Κοντά στόν Ά -  
π :στόλην, όστις ήτον οίονεί προστάτης του, έ- 
πέρνα κ ι ’ αύτού ή μπογιά του. Τώρα όμως, μό
νος του, δέν θά έκαλοπερνούσε πολύ είς τάς ε π ι
σκέψεις.

Διά νά έκδικηθή τόν Α π οστολήν, ιδού τ ί 
τόν έσόφισεν ό διάβολος νά πράξη- τήν πρωινήν 
εκείνην έίοαν τού όρθρου τής εορτής, τής 6η : 
Δεκεμβρίου, ένψ ό Α π ο στό λη :, βαίνων άπό οι
κίας είς οικίαν, έχάραττε τά μυστηριώδες ση- 
μεΐόν του είς τό π λά ί έκάστης θύρας, ό Πέτρος, 
ακολουθών αύτόν μέ προφύλαξιν, κρυπτόμενος 
εις τ ά ;  γωνίας καί τάς ρύμας, ήρχετο κατόπιν 
του, άνεκάλυπτε τήν μαύρην γραμμήν, τήν 
όποιαν είχε χαράξει άρτίως ό Καλούμας, καθότι 
εφεγγεν ήδη αρκετά ή άνατέλλουσα ήμέρα, καί 
μέ τήν κιμωλίαν έπεσημείωνε καί άσπριζε τό 
μαΰρον σημεϊον. ’Α λλά  δέν ήρκέσθη είς τούτο 
μόνον τό αρνητικόν έγκλημα' ήθέλησε νά πρόσ
θεση καί άλλην θετικήν επιβουλήν, καί όπου 
έτυχεν εις τεσσαρα ή πέντε σ π ίτ ια , όπου δέν 
υπήρχον Νικολάχηδες έορτάζοντες, έγραψε μέ 
κάρβουνον τό σημεϊον όπου συνήθιζεν ό Α π ο 
στολής. Ο ύτω ήτο βέβαιος ότι ό αρχαίος φίλος 
καί νύν εχθρός του, θ ’ άπεπλανάτο να είσέλθη 
είς σπ ίτια  Γεώργηόων ή Γιάννηδων ή Κωσταν- 
τήδων, όπου θά τήν έπάθαινε... καί τότε ό 
Πέτρος,-όστις θά έφρόντιζε νά βρεθή έκεϊ σιμά, 
εξ όλης καρίία ; θά. έγέλα.

*
• ·

Τήν πρωίαν, ό ’Αποστολής, άφού είχε γυρίσει 
όλον τό χωρίον, έφθασεν είς τήν βορεινήν εσχα
τ ιά ν , σιμά εις τήν οικίαν του Τζαφέρη Δίπλα  
εις τήν αύλήν ταύτης ήτο κολλητή μ ία  άλλη
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αυλόπορτα, τού Νικολάκη τού Κ ουνιέλη, όστις 1 
θά έώρταζε τήν ημέραν εκείνην. Ό  Α ποστόλη : 
έγραψε τό μαύρον ιώ τα  πλησίον τής δευτέρας 
αύτής αυλόπορτας καί άπεμακρύνθη.

Μετά μίαν στιγμήν, ό Πέτρος έξήλθεν άπό 
τήν σκιάν μιάς καμπή; τή ; όόού, έπλησίασεν, 
έσβυσε μέ τήν κ ιμωλίαν τό μαύρον σημάδι άπό 
τήν θύραν τού Νικολάκη τού Κουνιέλη, έχάραξε 
μαύρον είς τήν αυλόπορταν του Γ ιάννη τού Τ ζα
φέρη κ’ έφυγε.

*
» *

Κοντά τό μεσημέρι, ό ’Αποστόλη; αφού είχε 
φάγει πολλούς λουκουμάδες καί τηγανίτες στά 
σπ ίτια  καί είχε π ίη  ύπέρ τά  είκοσι ροσόλια, 
ρώμια καί £ακιά, φέρων άδιακόπως τήν χεϊρα 
είς τόν κόλπον του, έςάγων στραγάλια καί μα,σ- 
σών είς τόν δρόμον, έφθασεν είς τήν γειτονιάν του 
Τζαφέρη Βλέπει τήν μικράν κάθετον γραμμήν 
είς τήν θύραν τούτου καί άόιστάκτως εισέρχεται.

Τήν ιδίαν στιγμ ή ν, ό Πέτρος ό Γύφταρος 
προβάλλει άπό μίαν γωνίαν έκεϊ, πλησιάζει καί 
"σταται εξω άπό τήν αυλόπορταν.

— Καλημέρα σας ! Κ αλή χρονιά ! Χρόνου; 
πολλούς ! . . Πολλά τά  έτη σας ! Νά χαίρεστε 
τό Νικολάκη σας ! Νά ζήσετε ! Ό ,τ ι  έπιπο- 
θεϊτε ! Μ ’ εναν καλό γυιό, κόρη μου ! Νά χα ί
ρεστε ! Νά είστε καλά ! Νά ζήση, ό Ν ικολάκη; !

Ήκούετο ένδοθεν τής αυλής ερχόμενη, ηχηρά, 
ή φωνή τού Α ποστόλη. Κ αί μετά  μίαν σ τ ι
γμήν, άπήντησε γυναικεία φωνή.

— Μή ! , . Μή ! . . Μή I . . Μή μου λερώ- 
νϊΛ τ ή σκάλα! όξου, ’Αποστόλη ! 'Γί σού ήρθε ; 
Μουρλάθηκες, ’Αποστόλη ! Τί καληχρονίζεις 
καί καλό νά μω χη; ; Τ ί Νικολάκη μου λές; . . 
Έ δώ, δίπλα, γιορτάζει ό Ν ικολάκη; ό γείτο 
νας. . . 0 ά  ζαλίστηκες, π ιστεύω , καϋμένε, ά π ’ 
τά  κεράσματα τά  πολλά που ήπ ιε; στά  σπ ίτια  ! 
Στό καλό, Α ποστόλη !

Εις τήν φωνήν ταύτην άπήντησε μέγας καγ 
χασμό; άπό τόν δρόμον Ιξωθ-ιν. Κ αί συγχρόνως, 
ο Πέτρος ό Γύφταρος είσώρμησεν είς τήν γε ιτο 
νικήν α.»λήν καί τήν οικίαν, όπου άρχισε νά διη- 
γήτα ι είς τούς οίκοκυρέους καί τούς έπισχέπτας 
τό πάθημα τού ’Αποστόλη μετερχόμενο; τό μέ
σον τούτο ώ ; είσιτήριον διά τόν εαυτόν του, τόν 
ξυπόλυτον.

— Καλημέρα, καλή χρονιά σας ! Νά χαίρε 
στε τον Νικολάκη I Ά κ ο ύτε , άκούτε, τ ί  γένη/.ε 
απο κεϊ, στήν αυλή τού γείτονά σας, τού Γ ιάννη!

Αποστολής, ό συνάδελφός μου, μεθυσμένος, 
εκαμε λάθος, -/.’ έμβήκε στό σπ ίτ ι τού γείτονά  
σας τού Γιάννη, α ντ ί στό δικό σας. ’Εβίβα ! Νά 
χαίρεστε ! . . Κ αλή χρονιά ! . . .  Αυτά επαθε ό 
Αποστόλη;, ό φίλος μου.

Α .  Π αιιαλιαμαντη!;.

Ο Ο Ι Κ Ο Σ

[ Ά π ό  τ ό  Σ ο υ η ο ικ ό ν  τ ή ς Κ Γ β ( 1 π Ι ΐ ! ΐ  Β γ θ ιπ ο γ :  « Η ο π ι β Ι ιι ]

Εύρίσκεται άρά γε δώρον τού ουρανού ώραιό- 
τερον μάλλον άξιον τής θερμοτέρας μας ευγνω
μοσύνης παρά τούτο : νά Ιχη τ ις  οικογένειαν, 
οίκον, όπου αί άρεταί, ή εύχαρίστησις καί ή χαρά 
είναι καθημερινοί έπ ισκέπται, όπου καροία καί 
όμμα συνηθίζουσι νά εύρίσκωνται έν κόσμω αγά
πης, όπου ή σκέψις γ ίνετα ι ζωηρά καί φωτεινή, 
όπου οί άγαπώ ντες άλλήλους, όχι μόνον μέ λό
γους, αλλά μέ πράξεις λέγουν ό είς πρός τόν άλ
λον ; α Ή χαρά σου, ή έλπίς σου, ή έπιθυμία  
σου είναι ίδικαί μου ! » ;

Ίδέ, πώς έντός τής εύγενοΰς καί ευτυχούς 
οικογένειας όλα τά  ανόμοια προτερήματα ενώ
νονται είς τήν κατασκευήν ένό: κοινού στοιχείου 
τού καλού καί τού ωραίου, έξ ου έκαστον μέλος 
τής οικογένειας αντλε ί τήν ζωήν του, πάσα δύ- 
ναμις εύρίσκει τήν άνάπτυξίν της, πάν αίσθημα 
τήν υποδοχήν καί τήν άπάντησίν του, πάσα 
ά.γνή χαρά τήν άνθησίν τη ς. Ίδέ, πώ ; τά  δά
κρυα είναι καθώς ή δρόσος τού ουρανού, ό γέλως 
όπως ή ηλιακή άκτίς , ήτις  ελκύει τά  άνθη είς τό 
φώς, καί ή αγάπη, ή άγάπη είνα ι ή ευλογημένη, 
ή ιερά γή , έξ ής πάν σπέρμα πρός τό καλόν καί 
τήν χαράν θαυμασίως έκβλαστάνει ! Ιδε, πώ ; 
τό σώμα (διότι καί αύτό πρέπει νά μετάσχη) 
χαίρεται καί αυξάνει έν τή  αρμονική τοϋ οίκου 
διατάξει καί έκ τώ ν καρπών, οίτινες δέν είναι — 
όπω; οί του παλαιού παραδείσου — άπηγορευ- 
μένοι !

Ό  βίες έν οικογένεια εύτυχεϊ είναι μ ία  διαρ
κής άνάπτυξις, μ ία  αίωνία εαρινή ήμέρα.

ΤΩ μητέρα μου ! ώ αγαπημένα·, μου άδελφαί ! 
Εις σάς, αί όποΐαι μ ’ -διδάξατε νά εύλογώ τήν 
οικογένειαν, είς σάς αφιερώνονται αί γραμμαί αύ - 
τα ι, τά  εύγνώμονα αύτά δάκρυα, τά. ύγραίνοντα 
τού; οφθαλμούς μου. Θέλω νά ομιλήσω περί τής 
οίκογ'.νείας καί τού οίκου, θέλω νά ομιλήσω διά 
τούτο περί τώ ν κορών τής Σουηδίας, όχι διά νά 
τά ς  διδάξω τ ι ,  αλλά  διά νά τα ις παραοώσω ώς 
έν π ισ τφ  κατόπτρφ τήν εικόνα, ήν αί εύγενεϊς 
αύτών μέ έκαμαν νά ίδω, διότι είναι γλυκύ τό 
γίνεσθαι κάτοπτρον τού καλού. Είθε τούτο νά 

ίναι ό ευτυχής μου κλήρος έν τή  ζωή !
Είοον τήν οικογένειαν έν τή πτωχική καλύβη, 

είδον αυτήν έν τ ψ  ήγεμονιχψ μεγάρω, το οποίον 
αί τέχνα ι κοσμούσ·., τήν είδον είς τού αστού τήν  
άπλήν καί άνετον κατοικίαν καί πανταχού, όπου 
αρετή καί άγάπη ήνωνε τής οικογένειας τούς δε
σμούς, οπου ή ένσάρν.ωσις αύτώ ν, ή καλή καί 
άγρυπ-ος γυνή , "στατο ενεργός καί δραστήρια,

I είδον τά  αύτά ώραϊα θεάματα, ήχουσα τά ς  αύ-
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τάς ωραίας αρμονίας Ό  πλούτος καί ή πτωχεία  
δέν είχον καμμίαν επιρροήν..

Ή  αγαθό:?}; καί ή τά ξ ις , αύτά τού ουρανού 
τά  υπηρετικά -νεύμ ατα  επί τής γής, παράγουσι 
πανταχοΰ *.ήν αυτήν ειρήνην καί τήν αυτήν ευ 
μάρειαν. Καμμία πικρά ρίζα δέν δύναται νά β λ ά 
στηση— όπου θέλει νά προβάλη, παρουσιάζεται 
πάντοτε εις γέύν,ο»; ή εν δάκρυ, καί έ·/ αυτοί; 
μία λέξις άγάπης, ίνα  τήν καταπ .ίξη . Ή  αγάπη 
αγρυπνεί επί τής κλίνη: τού νηπίου, έπί τής 
ησυχία; τού γέροντο,, έπί τής εύμαρείος καί τής 
ευτυχίας έκαστου μέλους. Διά ά γίνη ευτυχής, 
απέρχεται ό ά θρωπος έκ τής επιγείου ζωής — 
εις τόν οίκον τού Θεού.

Ί Ι  περίλυπος καρδία ευρίσκει έν τώ  οικω πα 
ρηγορϊαν, ή ¿'.ήσυχος γαλήνη, ή περιχαρή; τό 
αληθές τής ζωή; τη ;  σ-ο χ είο ν. “Η πού άλλου
ακούεις τό εύάρεστον εκείνο αστείο·/, το όποιον
άπλώς πειράζει ίνα  εύχαοιστήτη, πού αλλού
ακούεις το ύ: εύθ μου; εκείνου: λόγους τής τρ· -
φερότητος καί τού επαίνου— πού αλλού τόν εγ
κάρδιον εκείνον γέλω τα , τά φωνήν έκ ε ίη ν  τή: 
ενοομύχου χαραο. τρό: ήν ή αθο.ότη; και η αγο- 
θότη; καθ' έκάστην φωνάζουν: « δι. » ,α.αί ή όποια 
αποτελεί τη : καθημερινή; ζωής τό έλ.οφρόν, ζω 
ηρόν πυροτέχνημα ; πού αλλού ευρίσκει; όλα; 
τά ; αναρίθμητου; εκείνα; μικρά; απολαύσεις, ai 
όποια·. προσδίδουν ε ;  τού βίου τόν σκοπό·, υψη
λήν χάριν— αν οχι εν τή εύγενεϊ καί ευ τυχ ι
σμένη οικογένεια ; Καί π ύ ώς εν αυτή ευρίσκεις 
τήν πλήρη αύταπαρνήσεω; εκείνην ζωήν, τά : 
άγνάς, σιω πηλά; εκείνα; θυσίας δια το αμοιβαίο·.

«. » Ν » · · ' > ' »χ .α λο ν . τ/,ν ~'.f7TTjV εχ.Ξ'.νην ν.** αφω7'.ω|Λί .η ν  α 
γάπην, ή όποια συνάπτετα ι έν τή, έπιγείω ζωή, 
καί υψώνει τά  πνεύματα προ: τόν ουρανόν,— 
π ο ύ , άν μή έκεΐ,ευρίσκει; τήν άγνήν εκείνην μα 
καριότητα, ήτις πολλάκις μ α : έμπνέει τήν ιδέαν, 
ότι ό ουρανός δέ·. έχε· .ά προσφέρη τ ι  ωραιότερο·/ 
άπό τήν γήν ;

Ευσεβείς ψυχαί, οτα,ν ομιλούν περί του Οανά 
του, ομιλούν περί επανόδου εί: τόν οικον τού 
Θεού. ΊΙ κατοικία τού ουρανού εί οι δ·. αυτά; 
τό ίδιον, ώ: ή κατοικία έν τή  οικογένεια. Καί 
αυτό; ό 'Ιησούς μ ά : δεικνύει τόν τόπον τής j  w 
νίου μακαριότητο; υπό τήν εικόνα οίκου — οίκου 
πατρ ικού».

Δεν μά.ο λ έγε ι τούτο, οτι ό έπιγειο: οίκο;
πρέπει νά θεωρηθή ώ: απεικόν.σμα τού ούρανού,
δίδαγμα περί αυτού καί εί. πρόδομος τού υψη
λότερου εκείνου οίκου ;

Καί ούτω: έχει,τούτο είδον τοσάκις, — παν τ- 
καλόν, τό δίκαιον, τό άγ όν, -ό αγαπητόν, τό
ώραϊον, πάντα  τα ύ τα  γεννώ νται καί άναπτυσ-
σονται έν τή οικογενειακή έστία . Α ΰτη ισ τατα ι 
εν τή ζωή, καθώς ανθούν δέ-δρον, διαρκώ; αύ- 
ςάνον πρό: τόν ουρανόν. Τά βορεινά μας μέρη

είναι ψυχρά καί σοβαρά. Α ί τέχνα ι δεν έχουν έν 
αύταίς τήν κατοικίαν τω ν. Των άνθέων ό καιρός 
είναι βραχύς· αν θέλη; ·,ά ίδης τόν τόπον τω ν, 
οδέ τήν ’Ιταλ ίαν, ίδε τήν Γ α λ λ ία ν  αν θέλης νά. 
ίδης τού οίκου καί τής οικογένειας τήν ϊεράν 
γήν, οδέ τήν Σουηδίαν ! Ίδε πανταχοΰ μεταξύ  
όρέων καί δασών τά ; ήρεμους αύτάς αγροτικά; 
οικίας, όπου ό άνθρωπο; απολαύει έξηυγενισμέ- 
νην φυσικήν ζωήν, όπου υπό τήν αιγίδα ιε 
ρών καί πληρών άγάπης αίσθημάτωνάνα πτύσ- 
σο .τυ ΐ τω ν Σουηδών αί έθνικαί άρεταί : ή ευσέ
βεια καί ή ανδρεία.

N i k o a a o s  1. Χ α τ ζ ι δ α κ ι ϊ  

 — --------

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙ Σ ΕΝ ΖΥΡ Ι ΧΗ

Ή  πατρις πού πάτριάρχου των παιοαγωγών 
η Ζυρίχη άπειρον ενδιαφέρον έπιδείκνυται "να 
καταστήση όσον Ινεστι τά  σχολειά τη ; τελε-.ό 
τερα καί δή τ ,  λ>1 '-ά σχολεία. Σήμερον λειτουρ- 
γούσιν έν τή π ό 'ε ι τα ύτη  ποικίλα σχ λε ία  θ;ρα- 
πεύοντα πολλαπλά, τού πληθυσμού τ η ; άνάγκας. 
Διδ-σκαλεϊον αροέ·ω καί θηλέω , γυμνάσιο·/, 
πανεπιστήμιο·/, τεχ ική σχολή, εμπορική καί 
γεωργική οχολη. ανώτερα και κατώτερα οημο- 
τικα  σχολεία, σχολεΐον συμπληρω τική; έκπαι- 
οεύσεω; τω/ έκ τών δημοτικών σχολείων άπο 
φοιτώντω/, βιομηχανική σχολή, σχολή τυφλών  
καί κωφαλάλων, σχολή μεταλλουργών μετά  
προσηρτημέ.ω·/ μουσείων, σαροτροφική, οίνοποιη 
τική , υφαντική σχολή, τα ύτα  είνε τά  πολλά 
έκπαιόευπικά ιδρύματα, τά  όποια λειτουργούν 
έν τώ  καντο'ίω  τής Ζυρίχη:.

Έκ τού παρατεθέντος καταλόγου σχολε·’ων 
καταφαίνεται ότι σκοπός τής έν Ζυρίχη έκπαι · 
δεάσ;ως δέν είνε εοό-ον ή μόρφωσις ανθρώπων, 
ανθρωπιστικός δ η λ ., αλλά  καί ή παροχή τών 
καταλλήλω ν γνώσεων χάριν τού πρακτικού βίου.

Έ ν Ζυρίχη ή στοιχειώδης έκπαίδευσις παρέ
χ ετα ι δωρεάν καί είνε υποχρεωτική άπό τού 6 .υ  
μέχρι τού 14ου ετου:. Καί αύτά. τά  διδακτικά 
β ιβλία  καί ή γραφική ύλη παρέχο.ται οωρεαν 
εις τούς μαθητάς κατά τόν νόμον τού 1 8 9 9 .

Τό σχολικόν έτος άρχετα. έν Ζυρίχη άπό τής 
1ης Μαιου καί λήγει κατά τά ; ένιαυσίου: έιετά- 
σει; γινόμενα: κατά τό πρώτον δεκαπενθήμερόν 
τού 'Απριλίου.

ΙΙρό τής ένίρξεω; του σχολικού έτους ή σχο- 
λική έπιτροπεία παρολαμβάνει έκ τού δημαρχείου 
κατάλογον τών παίόων τών έχόντων τήν νόμο· 
μον σχολικήν ηλικίαν μετά σημειώσεως τού χρό 
νου της γεννήσεω. καί τού τόπου τής καταγωγής 
καί τής διαμονής τών γονέων αύτών.
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Α ί σχολικά·, έπιτροπεία·. καθήκον εχουσι παρα- 
λαβούσαι τόν κατάλογον ·,ά άποστείλωσιν ιατρόν 
εις τούς σημειουμένου: έν τοϊς καταλόγοις παί- 
δα; ίνα έξετάσωσι τήν σωματικήν καί διανοη 
τικήν κατάστασιν αύτώ ν. ’Ε ξετάζετα ι δέ ιδίως 
ή ορασις, ή ακοή καί ή διάνοια. Κ αί εις μεν τά 
καχεκτικά παιδία δύναται ή έπιτροπεία νά έπι- 
τρέψη αναβολήν τής εγγραφής αύτών εις τά. σχο
λεία  ή νά δ ιατάξη τήν φοίτησιν εις ειδικά σχο
λε ία , εις ά λαμβάνεται πρόνοια περί τώ ν τοιού- 
των π α ίο ω ν  τά  δέ λοιπά όφε'λουσι νά φοιτή- 
σωσιν εις τό σχολεΐον.

Α ί οιακο—αί περιλαμβανόμενων καί τών μετά. 
τσς εςετάσειο γενομένων δισρκούσιν έν γένει έν 
νέα εβδομάδας.

*
* ¥

Ό  νόμος ό διέπων τά  σχολεία τή ; Ζυρίχης 
χάριν υγιεινών λόγων περιέχει, πλήν άλλων, και 
τάς έξης διατάξεις·

I) Ό τα ν  ό καιρό; είνε ομιχλώδης, οί διδά
σκαλοι δικαιούνται νά. έξάγωσι τού; μαθητάς έκ 
τώ- αιθουσω- τής διδασκαλίας καί νά άπασχο- 
λώσ·./ αυτούς περί τή .  χειροτεχνίαν. <2) τά  γρα
φεία τών μαθητών πρέπ:·. νά είνε χρωματισμένα 
ί45 Xρώμα μέλα·/ άλαμπές 3) Από τής δεύτε
ρα; τα ;εω ς τού δημοτικού σχολείου, ή γραφή 
όέον -ά έ-εργήται έπί χάρτου καί διά μελάνης 
μαύρης. 4 )  'Απαγορεύεται εί; τούς διδασκάλους 
νά έπιβάλλωσι τήν κατ' οίκον παρασκευήν γρα
πτών εις τους μαθητά, τών τριών πρώτων τά- 
;εων· εις τά ς  λο ιπά ; τάξεις ή κ α τ ’ οίκον γρα- 
πτή εργασία Ισται όις έλαχίστη. Α παγορεύεται 
προς τούτοι; νά αύξάνηται ή γραπτή έργασία 
κατά τάς παραμονάς εορτών.

• ·
Διά. πάσαν απουσίαν μαθητου προελθούσαν έξ 

υποιτιότητο; τού πατρό: έπ ιβάλλετα ι πρόστιμον 
ανερχόμενα πολλάκις καί εις 1 5  φράγκα.

Α ι σ ω μ ιτ ικ α ί ποιναί δέν είνε τελείως ά.πηγο- 
ρευμέναι έν Ζυρίχη, α λλά  συνιστάτα ι ε ί: τούς 
όιοασκάλους · ά έπιβάλλωσι το ιαύτα ; εις ώρισμέ- 
νας καί εξαιρετικά; περιστάσεις.

Ο μισθός τών διδασκάλων έν τή  έπαρχία τή: 
Ζυρίχης &·νε ό μέν έλάχιστος 1 2 0 0  φο. έτη- 

'̂•ως, ¿ δ έ  μέγιστος 1 8 0 0 .  IΙλήν τού μισθού 
όμως εχουσι καί οίκημα, δωρεάν εύρυχωρότατον 
και α.ριστα συντηρούμενον, τήν καύσιμον ύλην 

τεμάχιο·/ γή ; πρό; καλλιέργειαν. Έ ν τη  
πόλει τής Ζυρίχης ό μισθό; ανέρχεται άπό 2 8 0 0  
υ,\· ί^Χ?1 3 8 0 0 , αυξάνεται δέ κατά πενταετία·. 
— -»ν-ταςιν λαμβάνουν ;· διδάσκαλοι μετά τριά- 
ΐόντα ετών υπηρεσίαν το ήμιου τουλάχιστον τού 
μισθού των.

• *
Ο οργανισμός τώ ν σχολείων τή ς Ζυρίχη:

είνε τελειότατος δυνάμενος νά παραβληθή ώς 
πρότυπο/ πανταχοΰ. Ή  πρός λειτουργίαν τών 
σχολείων καταβαλλόμενη δαπάνη είνε μεγίστη  
άνερχομένη εί, 1 5 0  φρ. κατά μαθητήν καί είο 
20  φρ. κ α τ ’ άτομον. Α ί ποικίλα·, δ’ εκπαιδευτι
κά'· άρχαί ούδενός μέσου φείδονται πρό: πρόοδον 
τώ ν σν:λείω ν

Γ  Μ π .
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Είνε πλάνη να νομίζωμεν, ότι τά  συνήθη κα
θήκοντα τή ; ζωής, ε ί; χώραν καθό/ς τήν ίδικήν 
μ α :, — τό έμπόριον, ή βιομηχανία, ή γεωργία, 
εις ή·/ αφιεροΰνται καί επιδίδονται οί περισσότε
ροι τών ανθρώπω /, — είνε ανάρμοστα πρό: τήν 
ευγένειαν καί τήν αξιοπρέπειαν ήμών. Τό νά είνε 
ή ζωή μας εύγενής ή άξια περιφρονήσεω; δέν 
έξαρτάται άπό τό επάγγελμα, τό όποιον έξελέ 
ξαμεν, α λ λ ’ άπό τά πνεύμα, μέ τό όποιον τό με- 
τερχόμεθα. Καί ή πλέον άφανής ζωή ήμπορεΐ ·,ά 
είνε εύγενής, έν ώ καί αύτή ή τού ισχυρότερου 
μονάρχου και τού μεγαλοφυεστέρου ά.θρούπου ήμ
πορεΐ νά είνε άξια πάση: περιφρονήσεω:.

Κ αί όχι μόνον ήμπορούμεν νά συνδιαλ» άξω- 
μεν τό έμπόριον μέ τά : εύγενεϊ; καί γενναία; όρ- 
μάς, αλλά , ήμπορώ νά είπω, καί δέν θά εύδο- 
κιμήσωμεν, έά.ν δέν άφιερωθώμεν εις εκείνο ίκο- 
νοποιούντες ταύτη ς. 'Εκείνο, τσόποΐον ό 'Ρώσκιν 
λέγει περί τής τέχνης, είνε αληθές καί περί ολη: 
τής ζωή; ε - γένε ι. «Είνε ά διάφορον αν ζωγραφή 
τις —έταλον ρόδου ή καταβόθραν καταρράκτου,αρ
κεί μόνον νά συνοδεύουν τά  Ιργα του ή αγάπη 
καί ή λατρεία , μέ τ ά ;  όποια: τά. έξετέλεσεν.Ε ίνε 
¿διάφορον άν φ ιλότεχνη τις έπί μικροσκοπικού 
τεμαχίου υφάσματος, ή άν σκεπάζη με χρώματα 
έντός μιας ημέρας τήν πρόσοψιν μεγαλοπρεπούς 
μεγάρου, αρκεί μόνον ή εις τήν μίαν περίπτω- 
σιν νά εινε ώπλισμένο: με σοβαράν υπομονήν, ή 
εις τήν δευτέραν περίπτωσιν νά έχη συνηθίση 
τάς χεΐρά; του μέ επ ιμέλειαν εις τελείαν ερ
γασίαν ».

Χρεωστώ ομω; νά προσθέσω ότι ο Ρώσκιν, 
αναφέρω·/ τό χωρίον τούτο εις νεώτερον σύγ
γραμμά του, λέγει : « Έν τούτο·.:, άν καί όλα 
εί·.ε ώοαΐα καί άξια  νά μελετηθούν, μερικά όμως 
πράγματα είνε άξια προτιμήσει»; διά τήν ο/φέ- 
λεια- ή τήν εύχαρίστησιν τώ ν άλλων καί ήμεϊς

ί 1 Συνέχεια ίδε σελ 153.
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αύτά χρεωστούμεν νά προτιμώμεν, όσακ'.ς ήθελε 
παρουσιασθή ή ευκαιρία».

Άνχγινώσκομεν κα ι θαυμάζομεν τούς ήρωας 
της άρχχιότητος, ό καθείς [/.ας όμως είνε υπο
χρεωμένος νά ύποστή μάχας τοϋ Μαραθώνος^ και 
των Θερμοπυλών, ό καθείς συναντά μίαν Σφίγγα  
εις τόν δρόμον τής ζωής του, εις τον καθένα μας, 
όπως καί εις τόν Ή ρακλέα,παρουσιάζεται ή πε- 
ρίστασις νά έκλέξη μεταξύ αρετής καί κακία: 
καί δλοι είμεθα ελεύθεροι, ως τον Παριν, νά 
προσφέρωμεν τό μήλον τής ζωής εις τήν Άφρο  
οίτην, εις τήν Ή ραν ή εις τήν ’Αθήναν.

Ή μπορώ άλλως νά φέρω τόν^ Α ριστοτέλη  
εις άντίφασιν μέ τόν εαυτόν του, διότι εις άλλο  
μέρος τω ν συγγραμμάτων του ό ίδιος μας λέγει 
ότι πρέπει νά έμπορευώμεθα Ιστω καί προς απλήν 
διασκέδασιν, καί δτι έν τη  έκτελέσει καί αυτών 
τώ ν αναγκαίων καί ωφελίμων έργων πρεπει νά 
έπιδιώκωμεν τό ηθικόν κάλλος.

Πολλοί άνθρωποι φρονούν ότι έγεννήθημεν εις 
εποχήν, καθ' ήν ή ζωή μας κατήντησε πολύ δύσ
κολος καί τρικυμιώδης καί κατά  τήν όποιαν αί 
αναπαύσεις είνε ολιγώτεραι παρά^άλλοτε καί ό 
περί ύπάρξεως αγών παρά ποτε σφοορος.

Κ αί όμως πόσον έκερδήσαμεν ώς πρός τήν 
ασφάλειαν ! Ναι μέν, λυσσώδης εργασία κατα
βάλλετα ι τήν σήμερον, τό όποιον, έάνάποφύγω- 
μεν τήν ύπερβολήν, δέν είνε κακόν. Έάν όμως 
εχωμεν ολιγωτέρας άναπαύσε'ς, δέν προέρχεται 
άρά γε τούτο από τό ότι ή ζωή μας τώρα είνε 
περισσότερον γεμάτη από ενδιαφέροντα πρά
γματα ; Ή  χαρά είνε θυγάτηο τής εργασίας καί 
νομίζω ότι δέν ύπήρξεν άλλη  εποχή, κατά τήν 
οποίαν, ώς τήν σήμερον, ή μετριόφρων άξια  και 
ή υπομονή καί εργασία νά Ιτυχον άσφαλεστερας 
ανταμοιβής. Δέν πρέπει μήτε νά χάνωμεν τό 
θάρρος μας, εάν βραδύνη ή επ ιτυχία , μήτε να
φουσκώνωμεν άπό Ιπαρσιν, έάν έπιτυγχάνωμεν  
ταχέω ς. Συχνά κατηγορούμεν τή νφ ύσ ιν , ένω 
πταίομεν ήμεϊς. Εις μίαν τώ ν επιστολών του 
μάς δ ιηγείτα ι ό Σενέκας ότι ή υπηρέτρια τής γυ- 
ναικός του. άπολέσασα τό φώς τη ς.ά λλ  ' αγνοούσα 
τό πάθος τη ς, ε'λεγεν ότι ή οικία είχε γ ίνε ι σκο
τε ινή . Αυτό, τό όποιον μάς φαίνεται γελοϊον 
δ ι’ εκείνην, συμβαίνει έν τούτοις καθ^'ήμέραν μέ 
ήμάς. Κανείς άνθρωπος δέν θά ποιραδεχθή ποτέ 
ότι είνε ό ίδιος πλεονέκτης και φιλάργυρος, αλλά  
Οά είπή· «δέν είμαι φιλόδοξος, άλλά  εις τήν 

Ρώμην δεν ήμπορεϊ κανείς νά ζήση αλλέω ς, δεν 
είμαι πολυδάπανος' άλλά  εις τήν πρωτεύουσαν 
ό βίος ά π α ιτε ι πολλά Ιξοοα».

Εις έν άπό τά  ωραιότερα ποιήματά του ό'Αγ  
γλος ποιητής λέγει' « Όδήγησον τά  διαβήματά 
μου, δέν λέγω  διά νά ίόω τόπους μακρυνούς' έν 
βήμα μόνον μέ άρκεΐ».

Πρέπει όμως καί ό οδηγός μας νά είνε άξιος

νά τόν άκολουθήσωμεν καί νά μή άφίνωμεν τον 
έαυτο'ν μας εις τήν τυχα ίαν όρμήν του ρεύμα
τος άπό άπλήν οκνηρίαν. Εις τήν συνείδησίν μας 
εχομεν οδηγόν, ό όποιος πολλακις θά μάς οοη- 
γήση εις τήν ορθήν καί εύθεϊαν οδόν.

’Εάν ή θρησκεία φαίνεται κάποτε γριφώδης,^ 
έάν συχνά δυσκολευώμεθα νά έννοήσωμεν εις τ ι  
ποέπει νά π ιστεύωμεν, σπανίως όμως Ιχομεν αμ
φιβολίαν περί τού τ ί  χρεωστούμεν νά πράξωμεν.
— «Νά λέγης τό καλόν είνε καλόν, νά το κα- 
μνης είνε καλλίτερον. Νά κάμνης τό καλόν είνε 
τό πνεύμα, νά τό λ ίγη ς  είνε τό γράμμα. Έ άν 
καί τά  δύο ήσαν ηνωμένα εις εν και το ®υ τό αζ'~ 
μον, τό κέρδος θά ήτο πλήρες». Ο δε Κ λεά ν
θης, εις τόν όποιον δικαίως εζΧον εΥε'Ρΐι αΡζ 
χαϊοι άνδριάντα, έλεγε' «Δεΐξέ μου, ώ Ζευ, και 
σ λ  ώ Ειμαρμένη, τόν δρόμον, τόν όποιον πρέπει 
νά βαδίσω' είμαι έτοιμος νά σάς άκολουθήσω.
Έάν δέν τό θελήσω, θά γίνω δυστυχής, καί πά
λ ιν όμως θά σάς ακολουθήσω».

Ό τα ν  εχωμέν τ ι  νά πράξωμεν καί άγνοουμεν 
τ ί  πρέπει νά πράξωμεν, καλόν είνε νά έρωτώμεν 
τόν εαυτόν μας τ ί  θά ήτο καλλίτερον να εϊχομεν 
πράξη τήν προτεραίαν. "Αλλως τε , το τελικόν 
άποτέλεσμα δέν έξαρτάται άπό μίαν καί μόνην 
μερικήν άπόφασίν, άπό τήν συμπεριφοράν ήμων 
εις μίαν μόνην περιπτωσίν, αλλ από την ο.α
γωγήν μας καθ' όλον τόν βίον. Π ολλάκ ιςα ι ιχα- 
χαι κερδαίνονται προτού συναφθούν.Διά νά ε,ου · 
σιάζωμεν λοιπόν τά  πάθη μας, ύποχρεούμεθα να 
κυβερνώμεν τάς συνήθειας μας καί νά έπιβλεπω- 
μεν τόν εαυτόν μας εις τάς μικράς λεπτομέρειας
τής καθημερινής ζωής. __

Οί φιλόσοφοι, ά.πό τούς χρόνους του^Αίσωπου 
μέχρι τή ς σήμερον, δέν έπαυσαν νά μάς λέγουν 
ότι τά  μικρά πράγματα έχουν καί αυτά την ση
μασίαν τω ν. Μία παλαιά παροιμία αναγο- 
μένη ίσως εις τούς χρόνους τών Κυκλώπων 
λέγει ότι «τό  μεγάλο, χωρίς τό £'·*Ρ°> 
κάστρο κάμνει», εις τήν παλαιάν δέ ιστορίαν 
τών Ινδώ ν ό Ά μ ί  λέγε ι εις τόν υιόν του: «Φέρε 
μου ενα καρπόν άπό τό όένόοον έκιϊνο και ανοιςε 
τ ο ν ...  τ ί  ευρίσκεις μέσα ; Ό  υιός απαντά :« μ ε-
οικά κουκκούτσια.» — « Ά ν ο ιξ ε  τώρα ενα κουκ-
κούτσι καί τ ί  βλέπεις μέσα του ; » — «Τ ίποτε, 
πατέοα» — «Παιδί μου, λέγει ό Ά μ ί ,  έκει οπου 
, ύ  δέν βλέπεις τ ίπ ο τε , εύρίσκεται ενα μεγάλο  
δένδρο». Κ αί πραγματικώ :, τό παν μας βιάζει 
νά έρωτήσωμεν, έάν ύπάρχη αληθινά πραγμα  
τ ι,  τό όποιον νά όνομασθή μικρόν, άφ ο̂ύ και ο 
Έμερσων λέγε ι: «δεν υπάρχει τίποτε ουτε μέγα 
ούτε μικρόν διά τήν ψυχήν, ή όποια έπλασε τα 
π άντα ' οπουδήποτε καί άν έφύσησε, εκεϊ υπάρ
χε ι καί κάθε πράγμα καί έφύσησε παντού».
' Χρεωστούμεν λοιπόν νά έπιβλέπωμεν τόν εαυ

τόν μας καί εις τά  παραμικρότερα πράγματα.

Ιό Θ Ν Ι Κ Η  Α Γ Ω  Γ II

« Έάν θέλης νά μή είσαι θυμώδης, λέγει ό Ε π ί
κτητος, νά μή τρέφης αύτήν τήν συνήθειαν καί 
νά μή τήν αΰξάνης»Πρώτον ησύχασε καί ύστερον 
μέτρα τάς ημέρας πού δέν έθύμωσες. Έ γώ  έσυιή · 
θ'-ζα νά θυμώνω κάθε ημέραν, ύστερον κάθε 
δύο, κατόπιν κάθε τρεις ημέρας καί αργότερα 
κάθε τέσσαρας ημέρας. Ό τα ν  περάσης τάς τρ ιά 
κοντα ημέρας, κάμε μίαν θυσίαν εις τόν Θεόν. 
Διότι ή συνήθεια πρώτα αρχίζει νά έξασθενή και 
έπειτα χάνετα ι. Ό τ α ν  ήμπορής νά ειπής οτι 
σήμερον δεν έθύμωσα, ούτε χθές, ούτε δύο και 
τρεις μήνας καί έπρόσεξα νά μή πειραχθώ από 
έρεθιστικά πράγματα, νά ήξεύρης ότι εύρίσκεσαι 
εις καλόν δρόμον».

Ό  Έ μερσων δέ περαίνει μ ίαν μ ελέτην του ] 
με τήν εξής ζωηράν αλληγορίαν. Είς νεαρός 
θνητός ε ίσάγετα ι είς τάς ουρανίους μονάς. Ό λοι 
οί θεοί εΰρίσκονται έκεϊ ενθρονισμένοι καί αύτό: 
μένει μόνος απέναντι τω ν. Τόν φιλοοωρούν, τού 
δίδουν τάς ευλογίας των καί τόν προσκχλοϋν νά 
καθίση είς ένα θρόνον πλησίον τω ν. Ά λ λ ’ α ί
φνης μεταξύ αύτού καί τώ ν θεών πλήθος φ ασμ ά
των έμφανίζεται δμοιον μέ πυκνήν χάλαζαν. 
Τού φα ίνετα ι ώσάν νά εύρίσκεται εις το μέσον 
πυκνού πλήθους όχλου, είς τάς διαταγάς τού 
όποιου χρεωστεϊ νά ύπακούση. Ά π ό  όλα τά  μέρη 
συνάζεται όλονέν περισσότερος μανιώδης όχλος... 
πώς ν ’ άντισταθή αυτός μόνος; Παραδίδεται λο ι
πόν χωρίς άντ ίσ τασ ιν , ά φ ’ ού δέν ήμπορεϊ ούτε 
νά σκεφθή ούτε νά ένεργήση καθώς θέλει. Τήν 
στιγμήν όμως εκείνην τό σύννεφον διασκόρπιζε - 
τα ι καί εμφανίζονται πάλιν οί θεοί καθήμενοι 
επάνω είς τούς θρόνους τω ν. Αυτός δέ είναι μόνος 
άπέναντί τω ν. « Μέγας άνθρωπος, λέγε ι ο Έ μερ
σων, είνε έκεϊνος, ό όποιος μέσα είς τόν πυκνόν 
εκείνον όχλον κατορθο'ιση νά διατηρήση με τ ε 
λείαν αταραξίαν τήν γαλήνην τής μοναξίας ■ .

Έ άν θέλωμεν,όλοι ήμπορούμεν νά τηρήσωμεν 
τήν αταραξίαν τού πνεύματος. Οί άνθρωποι,λέγει 
ό Μάρκος Αύρήλιος, άποσύρονται είς άναχωρητή 
pix, είς έξοχικάς οικίας πλησίον τής θαλάσσης ή 
επάνω είς τά  βουνά,καί σύ έπίσης έσυνήθισες νά 
έπιθυμής πολύ αύτά τά  πράγματα. Έ τ σ ι όμως 
¿συνήθισαν νά φρονούν μόνον οί κοινοί άνθρωποι, 
έν ώ είς σέ εναπόκειται ν ' άποσυρθής οσάκις τό 
έπιθυμήσης, είς τόν εαυτόν σου. Είς κανέν άλλο  
μέρος δέν ήμπορεϊ ό άνθρωπος ν ’ χποσυρθή με 
περισσοτέοαν ήσυχίαν καί ελευθερίαν, παρά εις 
τήν ψυχήν του καί μ άλ ιστα  όταν τρέφη μέσα 
του σκέψεις, αί όποϊαι νά -ώ  παρέχουν τελείαν 
γαλήνην».

Ε υτυχής, τώ  όντι είνε έκεϊνος, ο όποιος κατέ 
χει έντός τής ψυχής του τοιούτον Λαόν οστι: εινε 
ένάρετος, είνε σοφός, καί όστις είνε σοφός, εινε 
αγαθός, καί ό αγαθός είνε ευτυχής».

Δέν θά γίνωμεν όμως ευτυχείς, έάν ή ζωή

μας δέν είνε ωφέλιμος καί ακηλίδωτος. Δ ιά νά 
είμεθα καλή συντροφιά ε!ς τόν εαυτόν μας, πρέ
πει νά πλουτίσωμεν τό πνεύμά μας, νά τό γε- 
μίσωμεν μέ έννοιας αθώας καί ευτυχείς, μέ 
προσφιλείς αναμνήσεις τού παρελθόντος καί μέ 
λογικάς έλπίδας διά τό μέλλον. Πρέπει μέ όλας 
τάς δυνάμεις μας νά προφυλάξωμεν τήν ψυχήν 
μας άπό τάς τύψεις τής συνειόήσεως, άπό τάς 
φροντίδας καί άπό τόν φόβον.

Θά ζήσωμεν ζωήν εύχάριστον καί ένάρετον, 
έάν άντισταθώμεν είς τό κακόν, έάν χαλινώσω  
μεν τάς ορέξεις μας κα ί, Ι τ ι μάλλον, έάν ένι- 
σχύσωμεν καί καλλιεργήσωμεν τά  καλά ήμών 
ένστικτα . Πρέπει λοιπόν νά προσέχωμεν πολύ 
είς τήν εκλογήν τώ ν διανοημάτων μας. Α ί σκέ
ψεις χρωματίζουν τήν ψυχήν. Δέν θά φυλάξωμεν 
τάς σκέψεις καί τά  διανοήματά μας καθαρά, έάν 
έπιτρέψωμεν νά λερωθούν άπό τάς λεπτομερείς 
διηγήσεις έγκλημάτων καί κακών πράξεων. ΊΙ 
γαλήνη τής ψυχής, παρατηρεί ό θαυμάσιος Τ ώ -  
σκιν, πρέπει νά γ ίνητα ι μέ τόν καιρόν, καθόις 
καί τό νερό ξελαγαρίζεται καί κατασταλάζει 
ολίγον κ α τ ’ ολίγον. Κ αί τά  αίσθήματά μας έπ ί
σης δέν ήμπορούμεν διά μιας νά τά  ςελαγαρι- 
σωμεν καί νά τά  καθχρίσωμεν, καθόις καί οεν 
ήμπορούμεν νά τά  κατευνάσωμεν διά τής βίας. 
Χρεωστεϊτε λοιπόν νά φυλάξητε τό νερόν καθα · 
ρόν, έάν θέλετε νά τό έχετε διαυγές καί νά μή 
ρίπτετε είς αύτό πέτρας, έάν θέλετε νά μένη 
άτάραχον».

'Ολίγοι άνθρωποι Ιζησαν ζωήν σώφρονα καί 
ένάρετον, καθώς τήν ζωήν τού Σωκράτους, τόν 
όποιον ό Ξενοφών περιγράφει κατά τόν άκόλου- 
θον τρόπον : «Τοιούτος λοιπόν ¿ον ό Σωκράτη;, 
όπως έγώ τόν περιέγραψα, τόσον ευσεβής ώστε 
νά μή έπιχειρή τίποτε χωρίς τήν εγκρισιν τών 
θεών, τόσον δίκαιος ώστε νά μή άδική κανένα 
καί είς αύτά  τά  παραμικρότερα πράγματα, αλλά  
νά ώφελή τά  μέγιστα είς τάς σοβαρωτέρας υπο
θέσεις όλους όσοι τόν έσυναναστρέφοντο, τοσον 
έγκρατής ώστε ποτέ νά μή προτιμά τήν ήδο- 
νήν άντ ί τής άρετής, τόσον φρόνιμος ώστε νά 
μή σφάλλη είς τήν διάκρισιν μεταξύ τού καλού 
καί τού κακού καί νά  μή έχη άνάγκην τώ ν συμ
βουλών άλλου, άλλά νά γνωρίζη ό Γδιος νά τά  
όιακρίνη άφ ’ εαυτού του, ικανός νά έξηγή καί 
νά όιαφωτίζη τά  ζητήματα , νά έννοή τόν χα
ρακτήρα τώ ν άλλω ν, ν ’ άνασκευάζη τούς σφάλ
λοντας, προτρέπων αύτούς είς τήν άρετήν καί 
είς τήν καλοκαγαθίαν τοιούτος λοιπόν όιν μοι 
έφαίνετο ό άριστος καί ό εύτυχέστατος τώ ν αν
θρώπων. Έάν δέ τ ις  δέν είναι τής γνώμης μου, 
ά : παραβάλη τήν διαγωγήν τώ ν άλλων πρός τήν 
ζωήν τού Σωκράτους καί άς κρίνη» .

Κ αί ό Μάρκος Αύρήλιος λαμπρόν μάθημα μάς 
δίδει μέ τήν περιγραφήν τού χαρακτήρο; τού
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Ά ντω ν ίνο υ . «Μ ιμήσο·, λέγε'·, εις τά ; πράξεις 
σου τόν Ά ντω ν ϊνο ν . Έ χ ε κατά νουν τήν ευ
στάθειαν του, οσάκις έμελλε νά ττράξτ, τό ορθόν, 
καί τήν αταραξίαν του, τήν ευσέβειαν και τήν 
ιλαρότατα τού ήθου; του, τήν περιφρόνησιν τή : 
ματαιοδοξίας καί. τήν έπ μ έλε ιά ν  του, διά ν ’ 
άντιληφθή καλώ : τά  πράγματα. Ε-.θυμού ο τ ι  
δέν άφινε τίποτε χωρί; νά το έξεταση μέ προ
σοχήν καί νά τό έννοήση, δτι μέ υπομονήν ήνει- 
χετο το ύ; κατηγορουντα; αυτόν ά.οικως, χωρίς 
νά τού; άντικατηγορήση, ότι δεν έπεχειρει τ ί 
ποτε βιαστικά», ότι δε·/ ίδιοεν άκρόασίν εί: τάς 
συκοφαντία;, αλλά παρηκολούθει μέ προσοχήν 
τούς τρόπου; καί τά ; πράξεις τώ ν άλλων. Δεν 
ήγάπα νά έπ ιπλή ττη  τού; ανθρώπου:, οεν ητο 
δειλό; ούοέ καχύποπτο; ουοε σοφιστή . Ένθυ- 
μού πόσον ήτον ολιγαρκή; καί απέριττο; ει; τό 
ενδιαίτημά του, εί; τήν κλίνην του, ε ί; τήν 
ενδυμασίαν του. ει; τήν τροφήν του καί ει; τ : υ ;  
δούλου; το υ’ πόσον ήτον εργατικό; καί μειλ ίχ ιο ;, 
πόσον αυτάρκη; εί; τόν τρόπον τού ζήν. Μή 
λησμονά,; τήν σταΟεράν καί άκράοαντον φιλίαν  
του, πώ ; έγνώριζε ν ’ άνέχεται τήν άΟυροστο- 
μίαν των αντιπάλων του, μακαρίζων τόν εαυτόν 
του όσάκι; εβλεπεν ότι τώ  ΰπεδείκνυέ τ ι ;  το 
όρΟότερον. Ένθυμού πόσον ήτον εύσεόή;, χωρί; 
νά είνε οεισιοαίμων. Μιμήσου λοιπόν αυτόν ει; 
όλα, οιά νά εχη;, όταν Γ/Ον, ή τελευτα ία  σου 
στιγμή , τήν συνείόησίν σου ήσυχο - και αναπαυ
μένη·/, καθώς τήν είχε καί εκείνο:».

Μία τοιούτη ησυχία τή ; συνειοήσεω; ε ίνε ,τω 
όντι, αγαθόν ανεκτίμητο ., πλούσια ανταμοιβή 
τού έπιτελεσθέντο; καθήκο.τοί.

*0 ίέ  Ε π ίκ τη το ; ερωτμ : »Δεν υπάρχει λο - 
πόν βραβείο·/, λ έγ ε ι; ; Ζητεί: λοιπόν σύ βραβείον 
μεγαλείτερον από τήν έκπλήρωσιν τού καλού και 
τού δικαίου ; Ά > λ ’ τήν 'Ολυμπίαν δέν ζη
τε ί; τίποτε άλλο καί εκεί άρκεϊσαι μόνον νά 
στεφανωθή; εί; τού; αγώ να;. Ε τσι λο'πον σοι 
φαίνεται μικρόν καί ανάξιον λόγου νά ειτα ι κα - 
λοκάγαθο; καί ευδαίμων ; »

Κ α ί ό άγιο; Βερνάρδο;λέγει επίσης: «Δ ιά τού: 
πιστού: ή μακαρία αυτή ειρήνη θα είναι χνέκκλη 
το ;, ά.ναλλοίωτ: ς, ά.· έκφραστο;, είρή .η χωρίς 
έγκλημα, ειρήνη χωρί; ταραχήν, ειρή η χωρί; 
πάλην. Τέρμα των αγώνων μ α :, άγκυρα σω τη
ρία; εί; τήν καταιγίδα, γαλήνη μοναδική 
όίους, καί διά ποιου; ; δ’.' εκείνου;, ο·. οποίοι 
είνε καθαροί τήν καρδίαν καί πράοι και οι οποίοι 
ακολουθούν τά  προστάγματα τού νόμου».

Κ αί μήπω; υπάρχει άλλη καλλίτερα α ν τ ι
μισθία ; καλλίτερα άπό ειρήνην ύπεροαίνουσαν 
τήν άντίληψ ίν μ α ;, τήν όποιαν δεν θά ήμπιρού 
σαμεν νά  έξαγοράσωμεν ούδε μέ όλον το χρυ- 
σίον τή ; γή ; καί περί τή ; όποια;, μαζι με τον 
Ίώβ, ήμπορούμεν νά είπωμεν: «καί ού στχθή-

σεται άργυρ ον αντάλλαγμα αυτής. Κ αί ου συμ- 
βασταχθήσεται χρυσίω Σωφίρ, έν ό .υχ ι τίμιοι 
καί σαπφείρω. Ούκ ισωθήσεται αυτή χρυσιον 
καί ΰαλο ;, ούκ ισωθήσεται αυτή τοπάζιον Αιθιο
π ία ;, χρυσίφ  καθαρφ ού συμβασταχθήσεται».

("Επεται σuv¿̂ £·.α)
----- £=ι*εξξ------

Τ Α  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
Τ Ω Ν  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ω Ν

(Κ α τά  τόν ’Ιούλιον Σ ίμο)να).

« Ιίάντα  τά  προγράμματα τω ν σχολείων μας 
άρρένων τε καί Ο/λέων τή ; τε πρώτη; και τή ; 
μέση: παιδεύσεω: είναι τοσούτον κατάφορτα, ώστε 
γενική φωνή ακούεται κατά τών σχολικών προ
γραμμάτων, καί αύτών τώ ν ΛυκΕ'ων, έν οι; τό 
εκ τή ; πληθύο; τών μαθημάτων υπέρμετρου 
βάρος καθίσταται αφόρητο·/. Οί ιατροί έξανίσταν- 
τα ΐ κατά τού υπέρβαρου: τούτου φορτίου τών 
μαθημάτων θεωρούντε; αύτό ώ ; κυριωτεραν α ιτ ίαν  
τή : αύξήσεω; τώ ν τυφοειδών καί τώ ν άλλων εγ 
κεφαλικών νοσημάτων, οί φιλ,οσοφοι λέγουσιν 
ότι, άν θεί ωμεν νά έχωμεν ά.δρα; χρησίμου; εί; 
-τήν κοινωνίαν, δέν πρέπει νά έξασκώμεν τήν 
μνήμην επί βλάβη τή ; κρίσεω;, οί παιδαγωγοί 
διαμαρτύρονται λέγοντε; δ τ ι δέν πρεπει νά πχ- 
ραγεμίζωμεν τά : κ: φ ιλά ς  τών παιόων με γνώσεις 
αχρήστου: ώς επί τό πολύ, τάς όποια; λησμο ού 
σιν εί: δ άστημα χρόνου όλιγώτερον τού απχι- 
τουμένου πρό; μάθησιν αυτώ ν. Οι παϊοε; πρεπει 
νά διδάσκωνται οϋτω :, ώστε νά λαμβάνωσιν ου- 
χί κόρον καί αηδίαν, άλλ  ' όρε;.·/ πρό; τήν σπου
δή·/, ώστε έξερχόμενοι τών σχολείων νά ε;ακο- 
λουθήσωσι τήνέκπαίδευσιν αυτών ο.ά τη ςμ ελετη ;  
καί τή : αύτοδιδασκαλία;». . .

Ε ; τά  σχολεία τή ; στοιχειώδους παιόεύσεω; 
μάλιστα  τά  περιττά μαθήματα εί-.αι ού μόνον 
ά τιπ α , άάλά καί λ ίαν επιβλαβή. Κ αλλ ίσ τη  είναι 
ίέοχιχ ή ιδεατού νά άνυψώσωμεν τήν δημοτικήν 
πα'ίδευσιν. αλλά δέν πρέπει καί νά άποκρύψωμεν 
ότι ζητούντε; τό περιττό, στερούμεθα του αναγ
κ/ίου. "Εχομε·/ μεγάλα προγράμματα καί μικρά 
αποτελέσματα. Είναι δέ πολύ μικρά τά  χποτε- 
/ έσματα . διότι τά  προγράμματα είναι πολυ με- 
νάλα  Ο σκοπό; τών σχολείων δεν είναι να όι- 
δάξωσι πολλά, άλλα χρήσιμα καί καλά. Τό πο
σό·/ καί ποιόν τώ ν μαθημάτων δεν πρέπει να επι- 
βάλ η ται αυθαιρετώ ;, άλλα  νά κανονίζη-.αι παρά 
τώ·/ έτιθεωρητών τώ ν σχολείων, λαμβανόντων 
ύπ ’ όψιν τόν πληθυσμόν τών κατοίκων, τόν αρι
θμόν τών μαθητών, τήν Οέσιν καί τά ; άνάγ/.α; 
τής κοινότητο;, τού; πόρου;, ε&; ύπέρ τω ν σχο
λείων δύναται νά διάθεση, καί άλλα  το ιαύτα. 
Ποό παντό; όμω; ανάγκη νά έννοηθή καλώς, οτι
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άπαν τό ζήτημα τή ; έκπαΐδεύσεω; συνίστατα ι 
εί; τή·· εύρεσιν ή ε ί; τήν μόρφωσιν καλών διδα
σκάλων. Έ χ ετε  καλού; διδασκάλου; ; έχετε 
καλά σχολεία. Ά λ λ ω : ,  μή έλπ ίζητε νά έχητε 
καλήν έκπαίδευσιν. Προγράμματα, κανονισμοί, 
εγκύκλιοι, δ ιατάγματα , όλα αύτά τά  διοικητικά 
μέτρα είσίν ανωφελή καί το ύτ αυτά γελοία , 
όμοιάζοντα μέ τάς κινεζικά; δ ιατυπώ σει;. Οί 
κανονισμοί δύνανται Γσω: νά χρησιμείωσιν ώ: 
όπλον κατά τών ανικάνων ή άμεά ώ·/ δίδασκά/ων, 
άλλά δια τόν ϊκα όν καί εύσυνείοητον οιοάσκα · 
λον τόν άγαπώ'-τα τό επάγγελμά τ :υ  δέν είναι 
εΐμή προσκόμματα εί; το εργον του. Ιίολύ τυ 
φλό; πρέπει νά είναι τ ις , ώστε νά αποοιοη σημα
σίαν εί; τά  λεγάμενα σχολικά ωρολόγια, τά  κχ- 
νονίζοντα τήν ώραν κοί τό λεπτόν, κα θ ’ ο 
πρέπει νά άρχίζη καί νά τελειώνη έκαστον μά
θημα ! Κρατήσατε όλου; αυτού; το ύ; περιορι
σμούς διά τά  γραφεία σας. "Όταν δέ περιβάλλητε 
ενχ άνθρωπον μέ τήν υψηλήν αποστολήν τ :ύ  νά 
μορφώση καλού; πολίτα ;, άφετε εί; αύτόν τήν 
δέουσαν έλευθερίαν, ώστε, συναισθανόμενο; την 
ευθύνην του, νά έκτελή τό εργον του εύσυνειόή- 
τως. Οί άναλαμβάνοντες τήν βαρυτάτην ευθύνην 
τού /ά μεριμιώσ·. περί τή ; έκπαιοεύσεω; του 
Ιθνου; των πρέπει νά. έννοήσωσιν ότι τό καθήκόν 
των είναι προδιαγεγραμμένο·/. Τό καθήκον τούτο 
είναι έν καί μόνον, άλλά  φιβιρόν, συνιστάμενον 
εί; τό νά. έκλέγωσι τούς καταλλήλου; άνδρα;. 
Ό τα ν δέ πεισθώσιν ότι ή εκλογή τω ν έγένετο 
καλή, ότι έν έκάστω σχολείω υπάρχει ανήρ λίαν 
πεφωτισμένο; καί άφωσιωμένος μετ» ζήλου καί 
ευσυνειδησία; ε ι; το έργον του έστωσχι αμέρι 
μνοι διά τε  εαυτού; καί οι ά το μέλλον τον Ιθνου; 
των. Τήν ημέραν δε κ α θ ’ ήν πεισθώσι π:ρι το ύ 
του, 5 ; συναθροίσωσιν ε ι; ένα σωρόν τά  προγράμ 
ματα , τού; κανονισμού:·, τά ; έγκυκλίου;, τά ; 
μηνιαία; ή τριιαην.αΐα; εκθέσει; και το ν ; έύ έγχου; 
καί όλα αύτά τά  άχρηστα -χαρτιά (p a p e ra s s e s )  
τή : παιδαγωγική; έπ ιστή μ τς.ά ; θεσωσιν ε ί; αύτά

«Λ ' I η ·πυρ x.y, ας αναψωσ'.ν εν χαρ^οσυνεν πυροτέχνη* 
δα. Τό σχολείο·/ δέν είναι στρατιωτικόν σύντα
γμ α , ούτε μοναστήριον, ούτε δημόσιον γραφείου. 
Τό σχολεϊον είναι οικογένεια.

Α Ν Δ Λ Ε Κ Τ  Δ

Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Ο Ν  Ε Ι Δ Υ Α Λ Ι Ο Ν

Ω; άληθές βασιλικόν είδύλλιον χαρακτηρίζει 
έκάστοτε ό Ιτα λ ικ ό : τύπο; τόν βίον, ον διάγει 
τό νεαρόν βασιλικόν ζεΰγο; τή ; Ιτα λ ία ;.

Τοσον έν τ ψ  Κυρηναλ ίω τή : ‘Ρ ώ μ η ;, όσον καί 
εν Ραγκο-ίτζ.. ·Λ0[ Κάπο δι-Μό-.τε τό γραφείο·, 
του βασιλέω; Βίκτωρο; Ε μμανουήλ εύρίσκεται

έν άμέσω επικοινωνία μετά τού θαλάμου τή ; βχ- 
σιλ ίσση ; Έ λένν;;. Α ί θύραι άμφ;τέρων τών 
δωματίων μένουσι πάντοτε άνοικταί καί τά  δω
μ άτια  άντηχούσιν έκ τώ·/ φωνών «Β ίκ τω ρ !»  
« Ε λ έ η ! »  Ό Βίκτωρ Εμμανουήλ διέρχεται 
πολλά ; ώρας τή ; ημέρα; έντό; τού γραφείου 
του, άναγινώσκων μετά  π ά θ ιυ ; β .βλ ία , εφημερί
δα; καί περιοδικά. Γνωρίζει κατά βάθος τήν 
ά γλ ικήν, τήν γερμανικήν καί τήν γαλλικήν. 
Έ πίση: γνωρίζει αρκούντως κολω , τήν ρωσσικήν, 
ούδεν δέ σύγγραμμα ή δημοσίευμα στρατιω τική ; 
ή γεωγραφική; φύσεω; διαφεύγει αύτόν ποτέ.

Ά λ λ ’ ή προσφιλέστερα αυτού ένασχόλησι; 
άπό τή ; παιδικής ετι ηλ ικ ία ; του τυγχάνει ή 
νομισματολογία. Ε·/ ταίς φ ιλολογικοί; αύτού 
άσχολία ΐ; εχει πολύτιμον καί άκαταπόνητον έ- 
πίκούρον τήν βασίλισσαν ’Ελένην. Αίάτη ένδια- 
φέρεται έπίση; διά τήν νομισματικήν καί κέ- 
κτητα ι σπουδαίαν συλλογήν σλαβικών νομισμά
των. Είναι μέλο: τή : νομισματική; εταιρείας,
ή; προίσταται ό Βίκτωρ Ε μμανουήλ.

Ή  βασίλισσα. "Ελένη δέν περιστοιχίζεται 
κυρίω; ε.πείν ύπδ Κυριών τή ; τιμής, ή δέ απέ
χθεια τού Βασιλέω; πρό: το ύ; τύπου; τή ς εθι
μοτυπία: είναι τοσούτω μεγάλη , ώστε οσάκις 
νναγκαοθή νά παραθέση επίσημόν τ ι δείτνον εί; 
τό όιπλωμ/τικόν σώμ.α ή ε ι; άνώτερόν τ ι τή ; 
πολιτεία ; πρόσωπο·/ μετέχει τούτου ώ ; άπλού; 
θεατή ;. Α ί συ έπειαι τώ ν τοιούτων συμποσίων 
διά του; ξενιζ μένους είναι συ ήθω; ή δυσπεψία, 
διότι οιά -.ά μή έξαντ/ήσωσ·.·- ούτοι τήν ύτομο 
νήν τού Βασιλέω:, αναγκάζονται νά περάνωσι 
το γεύμά των έν πάση σπουδή. ΕI; το ιαύτα; 
περιστάσεις ό Β/σιλεύ: τρώγει ή προηγουμένως 
ή β:αδ/τερον μετά  τή : Β/σιλίσσης.

Τό χαρακτηριστικόν γνώρισμα όλων τών με
λών τή ; ουναστεία: τή : Σαβοΐας είναι ότι ού- 
δεμίαν δεικνύουσι κλίσιν πρό; τά  άριστοκρατικά 
ήθη καί τά  Ιθιμα. Ό  χαρακτήρ τού ’Ιταλού Βα- 
σιλέω ; τυγχάνει ήρεμο:, άπλού: καί άπέριττο; 
καί το'.ούτο; άκριβώ; είναι καί ό τή ; βασιλίσση; 
'Ελένης, ή τ  ;  τοσούτεν αγαπά τόν οικιακόν βίον, 
ώστε καί μαγειρεύει π ολλάκ ι;, βοηθουμένη ύπό 
δύο μαγειρίσσων έκ Μαυροβούνιου διάφορα μνυ  
ροβουνιωτικά φαγητά, ες ών ό Βίκτωρ τρώγει 
μόνον δια νά ευχαρίστηση τήν Ελένην του.

Ώ ς ο πρόπαππί: του Κάρολος ’Αλβέρτος, 
άγαπα καί ό Β ίκτωρ ’Εμμανουήλ τό τύμπανο·, 
καί τήν στρατιωτικήν σάλπ ιγγα . Καί ώ: διάδο
χε; ό Βίκτωρ 'Εμμανουήλ σπανίως έπεσκέπτετο  
τό θεατρον. Ιίολύ οε σπανιώτερον επισκέπτεται 
αύτό ώ ; βασιλεύς, διότι τό ιταλικόν θέατρο  
νύκτιον καί ό βασ ιλεύ; καί ή βασίλισσα συνηθί- 
λήγει πολύ άργά, περί τήν 1 ώραν μετά τό μεσο· 
ζουν περί τήν 10  ώραν τακ τικώ ; ν' άποσύρωνται 
ε ί; τά  ιδιαιτέρά τω·- δωμάτια πρό; ύπνον.
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ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

Ε ί; τμηματάρχης τής παιδεία ; έν ’Ιταλ ία  
είχε τό πάθος τής αλιείας εις τόν υψιστον βα
θμόν. Ό λο ν τό φθινόπωρον καί το θέρος ¿συνή
θιζε ν ’ αλ ιεύς  από τή : έκτης πρωινής ώρας καί 
τότε μόνον άπεσύρετο, οτ«ν ¿κινδύνευε ν ’ άνα- 
γνωρισθή. Είχεν άνακαλύψη μίαν φοράν εν θαυ 
μάσιον μέρος,τό όποιον ή το, φαίνεται, πηγή με
γάλω ν καί παχύτατω ν ιχθύων. ΈκεΙ επ'- δύο 
ήμέρνς ήσθάνθη τάς ώραιοτέρας τού βίου του 
α λ ιευτ ικ ά ; συγκινήσεις καί άπεκόμιζε λαμπράν 
άγραν. Την τρ ίτην ημέραν είδε πλήρης οργής νά 
κατέχγ άλλος τήν πολύτιμον εκείνην θέσιν.

—  Με συγχωρείτε, κ ύρ ιί, λέγε ι εις τόν 
άγνωστον, δεν Ιχετε άλλο τίποτε σπουοαιότερον 
νά κάμετε αυτήν τήν στιγμήν από τό ψάρευμα;

’Εκείνος ανύψωσε τήν κεφαλήν καί είπε.
— Φεύ ! κύριε. *Ήμην καθηγητής τού πανε 

πιστημίου τής Τουλούζης καί ό κ. τμηματάρ- 
χης τής παιδείας μ ’ έπαυσε πιστεύσας εις ψευδείς 
κατηγορίας κ α τ ’ έμού. Δέν ήκουσε μ άλ ιστα  ούτε 
τήν απολογία - μου καί ούτε εννοεί νά μοί άπο 
δώση δικαιοσύνην,ένψ τόσοι συνηγορούν ύπέρ έμού. 
Τ ί άνθρωπος πείσμων αύτός ο τμηματάρχης ! 
Ό τα ν  μία ιδέα έμβή εις τήν κεφαλήν του,ό κόσμος 
ολος δεν δύναται νά τόν άπαλλάξη  άπό αυτήν.

— "Ακούσε, φ ίλε μου. Θέλεις ν' άποκτήση: 
καί αμέσως μ άλ ιστα  τήν θέσιν σου εις τό πανε· 
πιστήμ ιον; Δεν έχεις ή νά μοί παραχωρήσης αυ
τήν τήν θέσιν, τήν όποιαν κρατείς εδώ καί ή 
όποια ήτο ίδική μου. Σοι δίδω τόν λόγον τής 
τιμής μου δτι θά δυνηθής άπό τής αΰριον νά έπα 
ναλάβης τάς παραδόσεις.

Ό  καθηγητής έπίστευσεν εις τούς λόγους τού
τους, τψ> παρεχώρησε τήν θέσιν καί χαιρετίσας 
άνεχώρησεν.

Ό  τμηματάρχης ¿κράτησε τόν λόγον του καί 
τήν εσπέραν έστάλη ό άναδιορισμός τού παυθέν- 
τος καθηγητού.

 -=>«&■-----------

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α

•II ν εϋ τν ,ς  κ α ί  τί» ·*4 «ν ισ| »* .

Οί ’Αμερικανοί άποδίδουσι μεγάλην σημασίαν 
εις τήν υγιεινήν βλάβην, τήν όποιαν προξενεί 
εις τήν άνάπτυξιν τής νεότητος τό  κάπνισμα  
άπό μικράς ηλικ ίας. Κ αί ¿κήρυξαν διά τούτο  
άληθή σταυροφορίαν κατά τής κακής ταύτης  
έξεως. Εις τό Σικάγον πρόσφατος νόμος απαγο
ρεύει νά π ω λήτα ι καπνός καί σιγαρόχαρτον εις 
περιοχήν 2 0 0  μέτρων περί τά  σχολεία. ’Τ’πάρ-

χουν δμως καί νόμοι πολύ αυστηρότεροι εντός 
καί έκτός τής σχολής, διά τω ν όποιων αυστηρό
τα τα  απαγορεύεται ή χρήσις τού καπνού εις νέους 
κάτω τής ηλικίας τω ν 18  έτών.

•II ά ν ά π τ υ ξ ι ;  τ η λ εγ ρ α φ ικ ή ς  

Τήν ημέραν τή ; άσθενείας τού βασιλέω ; 
Έδουάρδου, διεβιβάσθησαν έκ τού κεντρικού τη 
λεγραφείου τού Λονδίνου άπό τής 11η ς  μέχρι 
τή : 8ης ώρας 3 0 0 ,ΟΟΟ ττλεγοαφήματα. ΤΙ 
άπό τού "Λστεως εις Ούέστεντ ταχυδρομική 
συνολκή ερριπτε βροχήν όλην επιστολών. Εις τό 
τμήμα τού τύπου ¿ν τ ψ  κεντρικώ τηλεγραφεί«]) 
υπήρχε ν εργασία κολοσσιαία, ήτις καί έξηκολού- 
θει έφ' οσον ό βασιλεύς ήσθένει. ’Επί τή  ευκα ι
ρία τα ύτη  παραθέτομεν αριθμούς σχετικούς δει
κνύοντας τήν άνάπ τυξιν , ήν Ιλαβε κατά τούς τ ε 
λευταίους χρόνους ή τηλεγραφική. Πρό 3 0  έτών 
τά  άγγλικά  τηλεγραφεία διεβίβαζον έτησίως 
2 6 ,0 0 0 ,0 0 0  λέξεων, ήτοι υλην 2 6 0  τόμων 
περιεχόντων παντοία θέματα. Σήμερον τά  εντός 
ένός έτους διαβιβαζόμενα τηλεγραφήματα περιέ- 
χουσιν Ολην 8 ,3 3 0  μεγάλων τόμων. Μίαν μόνην 
ημέραν τού παρελθόντος έτους έτηλεγραφήθηταν 
έν ’Α γγλ ία  καί Ιρλανδία τόσα τηλεγραφήματα  
δσον καθ' ολον τό 1 8 7 1 .  Τήν Ιην Φεβρουάριου 
(ν.), ημέραν τής ταφής τής βασιλίσσης Β ικ τω 
ρίας, τό κεντρικόν τηλεγραφεϊον Λονδίνου διεβί- 
βασεν 19 9 ,1  5 5  τηλεγραφήματα, ών τά  πλείστα  
ο ι’ εφημερίδας. Κ ατά  τήν άπολύτρωσιν τής 
Λαίδισμιθ τό αυτό τηλεγραφεϊον είχε νά δίαβι- 
βάση 5 0 ,0 0 0  τηλεγραφήματα μετά  5 0 0 ,0 0 0  
καί πλέον λέξεων.

Κ ατά  τόν θάνατον τού βασιλέω ; Ούμβέρτου 
διεβιβάσθησαν έκ Μεδ'.ολάνων 3 2 ,0 0 0  τηλεγρα
φήματα. Κ ατά τήν δίκην τού Δρεύφού; τό τη-  
λεγραφεϊον 'Ρεννών έτηλεγράφει καθ' έκάστην
2 0 0 ,0 0 0  λέξεων, αί δέ εισπράξεις αυτού ανήρ- 
χοντο εις 4 8 0 ,0 0 0  φράγκων ήμερησίως.

Α ροαπτι«ί> ν μτ,χάνημ-α 

Ό  διευθυντή: τού μετεωρολογικού γραφείου 
τής Νέας "Υόρκης άνεκάλυψε μηχάνημα,διά τού 
όποιου παράγεται κατά τάς θερμότατα: τού θ έ 
ρους ημέρας θερμοκρασία δροσερά εί; οίανδήποτε 
αίθουσαν. Διά τού μηχανήματος τούτου δ ια τη 
ρείται έντός τού δωματίου θερμοκρασία δέκα καί 
δώδεκα βαθμών, ένφ έξω τό θεομόμετρον δει
κνύει βαθμούς τριάκοντα ή τεσσαράκοντα. Ό χ ι 
μόνον άποψύχει τόν άέρα, αλλά καί τόν καθαρί
ζει. Ό  εις τό μηχάνημα εΐσαγόμενος θερμός 
άήρ έςέρχεται μέ θερμοκρασίαν βαθμών δέκα 
δροσερός, άγνός, άνευ υγρασίας. Είνε δέ αυτό
ματες ή λειτουργία τής μηχανής. Τό μυστικόν 
αυτής εις ούδένα αποκαλύπτει ό ’Αμερικανός κα- 
θηγητής πριν ή λάβη τό προνόμιον τής χρή
σεως της έν Ευρώπη κα ί Α μερική.


