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Νομίζω, καί υποθέτω ούχΐ έσφαλμενως, ότι έν 
τ<ρ πραγράμματι τή; «’Εθνικής ’Αγωγή:» περι
λαμβάνεται άναποσπάστως πάν θέμα άφορών είς 
τήν οικονομικήν άνάπτυξιν του λαού. Λαός οί- 
κονομικώς προαγόμενος είνε δεκτικώτερος υγιούς 
παιδαγωγίας, τα τέκνα δε του αστού ή του χω
ρικού τού μή κατατρυχομένου ΰπέ δυσθεραπεύ· 
των οικονομικών αναγκών, τού όποιου ό βίος δέν 
είνε διηνεκής πάλη, καί πάλη ούχί πάντοτε 
νικηφόρος, περί τού επιούσιου, δεν αποστερούν
ται τού σχολείου, άπονώτερον δέ καί άσφαλέ- 
στερον θά διέλθουν τάς τάξεις τής προκαταρ
κτικής έκπαιδεύσεως απαραιτήτου είς πάντα τά 
ίπαγγέλματα.

Άλλά καί ή ήθική μόρφωοις λαού οίκονομι- 
κώ; εύεκτούντος, ιδία μεταξύ τών αγροτικών 
πληθυσμών, είνε εύχ̂ ερεστέρα καί ασφαλέστερα. 
Εινε δύσκολον μεταξύ πληθυσμών, τούς όποιους 
κατατρύχει ή πενία, νά άναζητήση τις λαόν υγιούς 
μορφώσεω; καί υγιών ηθικών αρχ_ών. Όσον καί 
αν είνε τούτο λυπηρόν, είνε όμως έξ ίσου αληθές.

Τούς ύγιέστερον δέ άπό πάσης άπόψεω: μορ 
φωμένους αγροτικούς πληθυσμούς δέον νά άνα- 
ζητήοη τις μεταξύ τών ‘Ολλανδών, τών Δανών, 
τών Νορβηγών, πλουσιωτέρων άλλων λαών έκ 
τής έντιμου εργασίας, ιδίως δέ έκ τής μεγάλη; 
είς τήν κτηνοτροφίαν έπιδόσεως.

Οτι ταύτα ούτως Ιχουσιν, άπόδειξις οτι είς 
τά προγράμματα τής προκαταρκτικής έκπαιδεύ- 
σεως άπό πολλού είσήχθησαν στοιχειώδεις γνώ
σεις αναγόμενα·, εί; προπόνησιν πλουτοπαραγω 
γικών εργασιών, ώς π.χ. άγρονομικαί, μελισσο- 
κομικαί, σηροτροφικαί καί άλλαι στοιχειώδεις 
σ.τουοαί, χρήσιμοι είς τον αγρότην μαθητήν, αφού 
καταλί-η τά εδώλια τού δημοτικού σχολείου.

Μια τών κυριωτέρων πηγών πλούτου τών χω
ρικών ήμών πληθυσμών, πρός τήν αξίαν τής 
οποίας τό χωρικόν σχολεϊον πρέπει να ποδηγετή 1 
τα τέκνα τού λαού, είνε ή κτηνοτροφία. ‘Αν δέ 
εις έθ.η βιομηχανικό»; ανεπτυγμένα είς μέγιστον 
βαθμόν καί παρ’ οίς ή αναλογία τών χωρικών 
πληθυσμών πρός τού; πληθυσμού: τών πόλεων 
εινε εν σχέσεν πρός τά παρ’ ήμίν ελάχιστη, ή 
κτηνοτροφία εξακολουθεί αποτελούσα ενα τών 
πρώτων παραγόντων τού εθνικού πλούτου, τί νά

είπη τις περί λαού, ό όποιος εύτυχώς κατά τό 
πλεΐστον κατοικεί τού; αγρούς καί παρ’ ψ αί 
άστικαί πλουτοπαραγωγοί εργασία' είνε είς τά 
σπάργανα ; Τό νά ύστερή καί έν τή κτηνοτροφία 
τοιούτος λαό; αποτελεί τούτο άπόόειξιν οτι καί 
αί πρωτογενείς έργασίαι αρχαϊκών κοινωνιών 
είνε παρ’ αύτώ ήμελημέναι.

Κτηνοτροφία καί αί συναφείς αυτή άγροτικαί 
βιομηχανία: τής γαλακτοκομίας αποτελούν ένα 
τών κλάδων τή; εθνικής παραγωγής, πρός τόν 
όποιον καί τών κρατών καί τών κοινωνιών ή 
προσοχή είνε πανταχού μετά πολλής έντάσεω; 
έστραμμένη. Σχεδόν δέ πάντα τά κράτη φιλο
δοξούν νά καταστούν αύτάρκη εΐ; τήν παραγω
γήν τού διά τάς ιδίας άνάγκας άναγκαιούντος 
κρέατος καί τών γαλακτοκομικών προϊόντων, 
του τυρού ίδια καί τού βουτύρου, δταν δέν δύ- 
νανται νά αποβλέπουν καί είς εξαγωγήν αύτών.

Ούτως ή Γαλλία ή τόσον δραστηρίως προα- 
γαγούσα τήν βιομηχανίαν τήν αστικήν, τήν εμ
πορίαν καί τήν ναυτιλίαν, καί έν τή οποία εύ- 
λ.όγως ήδύνατό τις νά ύποθέση ότι ή κτηνοτροφία 
είνε τι πάρεργον, κατώρθωσε νά θεραπεύση τάς 
άνάγκας της, άνάγκας λαού 38 εκατομμυρίων, 
σχεδόν έξ ολοκλήρου έκ τής εγχωρίου κτηνοτρο- 
φηκής παραγωγής, άφού ή έξωθεν εισαγωγή 
ζώων (πρό πάντων έσφαγμένων) μόλις ανέρχε
ται είς τό εκατοστόν τών έν Γαλλίμ κατανα- 
λ'.σκομένων. Τά λοιπά δέ 99/(00 προμηθεύει 
πάντα ή μικρά καί μεγάλη εγχώριος κτηνοτρο
φία. Διότι αλλαχού τήν κτηνοτροφίαν δέν απο
τελούν οί έξ έπαγγέλματος κτηνοτρόφοι καί μά
λιστα κτηνοτρόφοι πλάνητες, άλλ’ αποτελεί 
αύτη συμπλήρωμα τών γεωργικών έργασιών, 
τρέφεται έκ τούτων καί αποδίδει εί; αύτάς τά 
τροφεία, άντί νά είνε πολέμιοι άλλήλων, γεωρ
γία καί κτηνοτροφία ώς παρ’ ήμίν. Τήν εικόνα 
δέ τοιαύτης μικρας μονίμου κτηνοτροφίας εΰρί- 
σκομεν παρ' ήμίν έν Θεσσαλία, όπου πολλάκις 
10 —  20 πρόβατα, 2— 3 δαμάλεις, έκάστης χω
ρικής οικογένειας, νεμόμεναι έν κοινώ αποτελούν 
διά τόν χωρικόν κεφάλαιον σωτηρίας, κατά τά 
δυστυχή έτη τής απολύτου αποτυχίας τών δη
μητριακών καρπών. Τπό το'.ούτον έπίσης σύ
στημα είχον άλλοτε προσοδοφόρον κτηνοτροφίαν 
καί αί δυτικαί έπαρχίαι τής ΙΙελοποννήσου πρό 
τής αποκλειστικής κυριαρχίας τή; σταφίδος.

Διά νά είσέλθω δέ είς ξένα παραδείγματα, 
καί άποδείξω πόσον έν τώ μέσω λαών φιλονόμων 
καί σεβόμενων τήν άλλοτρίαν ιδιοκτησίαν δέν 
υπάρχει ανάγκη προγραφών νομοθετικών τής κτη-
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νοτροφίας χάριν τής γεωργίας, διότι ή πρώτη 
ούδέποτε επιβουλεύεται καί μαστίζει τήν δευ- 
τέραν, αναφέρω καί πάλιν τό παράδειγμα τής 
μεγίστης άναπτύξεω; τής κτηνοτροφίας έν Γαλ
λία, δπου σπιθαμή γής οέν μένει ακαλλιέργητος

Καί έπειδή οί αριθμοί άποτελοϋν τήν εύγλωτ- 
τοτέραν παράστασιν τοιούτων αληθειών σημειώ 
δτι κατά τό παρελθόν Ιτος ή εγχώριος έν Γαλ
λία κτηνοτροφία διά μόνην τήν τροφοδοσίαν τή. 
πρωτευοίσης παρέσχε 43,988 τόνου; έσφαγμέ 
νου κρε'ατος, ήτοι οκάδας 35,190,400. Έκτο; 
δε τού καταπληκτικού τούτου ποσού έσφα- 
γμένων ζώων, εΐσήγαγον εις εις ΙΙαρισίους αί 
γαλλικοί Ιπαρχίαι ζώντα τοιαύτα 420,000 
βοΰς, 325,000 μόσχους, 586,000 χοίρους κα
2,669,000 πρόβατα.

Προκειμένου δέ περί τών γαλακτοκομικών 
έν Γαλλία προϊόντων σημειώνω μόνον τά τής 
παραγωγής του βουτύρου. Έν Γαλλία, δπου καί 
αί σχεδόν οι ’ όλου του Ιτους βαλτωθείς εκτά
σεις έκαλλιεργήθησαν θά ήδύνατο νά ϋποτεθή 
δτι ή κτηνοτροφία τών μεγάλων ζώων, ίδια τών 
βοών, έχει άμεληθή ή περιορισθή. Καί δμω: τό 
σον είνε έκεϊ ή αλληλοβοήθεια μεταξύ τών δύο 
σπουοαιοτάτων κλάδων τής εθνικής παραγω 
γής τής κτηνοτροφίας καί τής γεωργίας, ώστε 
κατά τήν στατιστικήν τού 1900 ή Γαλλία είχε 
πέντε εκατομμύρια γαλακτοφόρους αγελάδας, 
παραγαγούσας 77 εκατομμύρια έκατόλιτρα γά
λακτος καί 1 30 εκατομμύρια κιλογράμμων βου
τύρου, αξίας εί: στρογγυλούς αριθμούς 300 εκα
τομμυρίων φράγκων.

Άλλ ’ ίσως είνε συντελεστικώτεοα προς τό 
θέμα ημών τά παραδείγματα μικρών κρατών, 
πρός α ουνάμεθα νά έπικαλεσθώμεν ομοιότητας 
μετά τής ήμετέρας χώρας καί υπό τήν έποψιν 
τής εκτάσεως καί υπό τήν εποψιν τού πληθυσμού. 
Καί άναφέρομεν τήν Δανίαν.

'Η  μικρά αϋτη χώρα μέχρι προ τεσσαρακον
ταετίας τόσον άτελώ; οίχεν αναπτύξει τήν κτη
νοτροφίαν τη:, ώστε, δπω; καί ήμεϊς ακόμη καί 
σήμερον, ούτε κρεάτων ούτε γαλακτοκομικών 
προϊόντων είχεν αύτάρκειαν, ούσα πελάτις τής 
αλλοδαπής διά τήν αγοράν αυτών. ’Ιδίως τά 
ήμισυ τού διά τήν εσωτερικήν κατανάλωσιν 
αναγκαίου βουτύρου ήγόραζεν έξωθεν.

Άλλ  ’ όποιαν καταπληκτικήν μεταβολήν έπε- 
τέλεσεν εντός τής τεσσαρακονταετίας ταύτης ή 
εργασία !

Προ είκοσι πέντε ετών κατά τό 1876 διά 
τής αύξήσεως τής παραγωγής καί τής τελειο- 
ποιήσεως τής γαλακτοκομίας ή Δανία όχι μόνον 
είχεν άποσείσει τήν ύποτέλειάν της εις τάς ξέ
να; αγοράς διά τό άναγκαΐον εις τήν εσωτερικήν 
κατανάλωσιν βούτυρον, άλλ’ είχε κατωρθώσει 
νά έςαγάγη εις τήν αλλοδαπήν τοιοϋτον μέχρ-.ς

αξίας 27 εκατομμυρίων κορωνών, ήτοι 30 πε
ρίπου εκατομμυρίων φράγκων. Έκτοτε δέ ή 
δανική βουτυροκομία έχώρησε μέχρι τοιούτου 
καταπληκτικού σημείου άναπτύξεως, ώστε τώ 
1898 ή εξαγωγή βουτύρου έκ Δανίας εφθασε 
μέχρις αξίας 115 εκατομμυρίων κορωνών, σή 
μερον cέ, έκ μονού τούτου τού προϊόντος, τό 
μκρόν κράτος είσκομίζει χρυσόν, δσον ή 'Ελ
λάς έξ όλου τού έξαγωγικού έμπορίου πάντων 
τών εις τήν αλλοδαπήν άποστελλομέ ων προϊόν
των ημών.

Οί άριθμοί ούτοι διδάσκουν τι δύναται νά έπι- 
τελέση ή εργασία, ή έπιστήμη, ή μέθοδος. Διότι 
ή γή τής Δανίας ήτο ή αυτή καί ή αυτή ή όύ- 
ναμις τής παραγωγικότατος αυτής καί οτε ήτο 
φόρου υποτελής εις τήν αλλοδαπήν διά τήν αγο
ράν βουτύρου καί ήδη οτε λαμβάνει υπέρ αυτής 
130 εκατομμύρια χρυσών φράγκων έκ τής πω- 
λήσεω; τών ίδικών της.

“Ηδη ρίπτοντε; έν βλέμμα εις τά παρ' ήμΐν 
ευρισκομεν οτι μόνον κατά τήν πρώτην τριμη
νίαν τού τρέχοντος έτους κατεβάλομεν εις τήν 
αλλοδαπήν 715,918 φράγκων χρυσών οι' αγο
ρών κτηνών χάριν τής έσωτερικής καταναλώσεω; 
καί 965, 179 φράγκων χρυσών δι' αγοράν κτη- 
νοτροφικών προϊόντων. Ούτο» διά τήν μαρασμώδη 
κατάστασιν τής κτηνοτροφίας ημών είμεθα υπο
τελείς εις τήν άλλοοαπήν χάριν τών έσωτερικών 
ημών αναγκών, φόρου ϋπερτέρου τών δέκα εκα
τομμυρίων δραχμών κατ’ ετος, ένψ ήδυνάμεθα 
νά ήμεθα έξαγωγεΐ:,

Μόνον οέ φωτεινόν σημεϊον έν τή σκοτεινή 
ταύτη είκόνι ή προϊούσα καθ' δλον τά κράτος 
βελτίωσις τής τυροκομίας ύπό μαθητών τής Ά ϊ-  
δινείου σχολής καί ή άρξαμένη εξαγωγή έτιμε- 
μελημένων ποιοτήτων τυρών.

Οΰτω βλέπομεν δτι μεγάλη εθνικού πλούτου 
πηγή είνε τά μάλιστα ήμελημέ.η έν Έλλάδι.

Δυστυχώ; τά αίτια τής παραμελήσεως ταύτης 
είνε πολλά.

Έξ αυτών, τών σχετιζομένων πρός τήν έλ- 
λειψίν έπαρκοϋ; ένθαρρύνσεως έκ μέρους τού Κρά
τους, καί πρός τήν άτέλειαν, πολλαχού δ* καί 
ανυπαρξίαν τών καταλλήλων τεχνικών σπουδών 
ή άνάπτυξ'.ς διαφεύγει τήν αρμοδιότητα τής 
«'Εθνικής ’Αγωγής».

'Υπάρχουν δμω; καί δύο αίτια καταστέλ- 
λοντα τήν άνάπτυξιν τής κτηνοτροφίας, μαραί- 
νοντα αυτήν, αίτια άποτελούντα δύο ουσιώδεις 
μορφά; τής έγκληματικότητο; παρ’ ήμΐν, άτινα 
υγιής παιδαγωγία δύναται διά τού χωρικού σχο
λείου τελεσφόρως νά καταπολεμήσω.

Είνε δέ ταύτα τό μέν αί άγροζημίαι, αΐτινες 
προκαλούν κατ’ ανάγκην νομοθετικά; προγρα
φές τής κτηνοτροφίας, ώς ασυμβιβάστου πρός 
συμβίωσιν μετά τής γεωργίας, οπου ή καλλιέρ
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γεια τής γής όέν έγκαταλείπγ, μεγάλα; άργάς 
εκτάσεις καί ή ζωοκλοπή, αποτελούσα έν τών 
κυρ ωτέρων τού μαρασμού τής κτηνοτροφίας 
αιτίων.

Περί τού τρόπου, καθ’ 6/ τό σχολεϊον δύναται 
νά άντεπεξέλθη προληττικώ; κατά τών δύο τού
των μορφών τής έγκληματικότητο; θέλω πρα- 
γματευθή έν ίδίω άρθρω.

Ε μ μ α ν ο υ ή λ  Σ  Λ υ κ ο υ λ η ϊ

Η ΣΦ ΑΓΗ  Τ Ω Ν  Κ Η Φ Η Ν Ω Ν
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Ί'στερον από τήν γονιμοποίησιν τών βασιλισ
σών, έάν ό ουρανός έξακολουθή αίθριος καί ο αήρ 
θερμός, έάν άφθονη τό νέκταρ καί ό χυμός εις τά 
άνθη, αί έργάτιόες, ά.τό έπιλήσμονα έπιείκειαν, 
ή ίσως άπά πρόνοιαν έξαιοετικήν, υποφέρουν δι 
ολίγον καιρόν ακόμη τήν παρουσίαν τών άρρένων, 
τήν όχληράν καί φθαρτικήν. Αυτοί δέ φέρονται 
έντός τή; κυψέλης δπω; οί μνηστήρες τής Πηνε
λόπης εί; τήν οικίαν τού Όδυσσεως. Ζώσιν ύ: 
έρασταί έπί ψιλώ όνόματι ζωήν άσωτον καί βά- 
ναυσον, χορτάτοι, φουσκωμένοι, γεμίζοντες τούς 
δρόμους, παρεμποδίζοντες τάς διόδους, παρενο- 
χλοΰντες τήν εργασίαν, ώθούντες καί ωθούμενοι, 
άτάσθαλοι, αγέρωχοι, παραφουσκωμένοι άπό μίαν 
περιφρόνησιν τρελλήν καί άκακον, άλλά περιφρο- 
νούμενοι έν συνειδήσει καί υστεροβουλία, αγνο- 
ούντες τήν αδημονίαν, τήν όποιαν προκαλούσι, 
καί τήν τύχην, ήτις τούς περιμένει.

Εκλέγουν διά νά κοιμηθούν άναπαυτικά τήν 
γωνίαν τήν πλέον ζεστήν τής κατοικίας, έγείρον- 
ται νωθροί διά νά υπάγουν νά μυρισθούν εις αυτά 
τά ανοικτά κύτταρα τό μέλι τό ευωδέστερου, καί 
ρυπαίνουν μέ τάς κόπρους των τάς διακλαδώσεις 
δτου συχνάζουν. Αί υπομονητικοί έργάτιδες άπο- 
βλέπουν ε’ς τό μέλλον καί έπανορθώνουν τά; ζη 
μίας έν σιγή. Άπό τήν μεσημβρίαν έ'ω; τήν τρί- 
την ώραν, όταν ή ποδιάς κυανωπή ύποτρέμη άπό 
κάματον ευφρόσυνου ύπό τά βέλη τά αήττητα 
τού Φοίβου τού ’Ιουλίου ή τού Αύγούστου, έκεϊ 
νοι έπιφαίνονται εις τά πρόθυρα. "Εχουσι κράνος 
κατεσκευασμένον άπό μεγίστους κόκκους στιλ
πνούς, δύο υψηλά λοφία ακίνητα, στερνόν ώ; εκ 
βελούοου φαεινού, ηρωικόν τά δέρμα, τετραπλήν 
χλαϊναν σκληράν καί διαυγή. Κάμνουν τρομερόν 
θόρυβον, παραμερίζουν τούς φρουρούς, άνατρέπουν 
τάς θυρίδας, αναποδογυρίζουν τάς έργάτιδας, αΐ
τινες επιστρέφουν φορτωμένα·, τήν λείαν των τήν 
ταπεινήν. Έχουν τήν στάσιν τήν εμφροντιν, τήν 
άνυπόμονον καί υπερφίαλον, ώ; νά είνε ημίθεοι

απαραίτητοι, οΐτινες εξέρχονται θορυβώδεις πρός 
μέγαν τινά σκοπόν άγνωστον τοϊς πολλοί; ένας, 
ε.ας, άντιμετωπίζουν τό κοινόν, αγέρωχοι, ακα
ταμάχητοι, καί πηγαίνουν ήρέμα νά έγκαταστα- 
θώσιν επάνω εις τά άνθη τά πλησιέστερα, δπου 
άποκο'.μώνται έ'ω; δτου τάς έξυπνίση ή δρόσος ή 
απογευματινή. Τότε έπιστρέφουν εις τήν κυψέ
λην στροβιλοειδώς, πάντοτε, δεσποτικοί, καί πάν
τοτε υπερφίαλοι άπό τού; ίδίους σκοπούς των, 
άνοικονόμητοι, τρέχουν εις τά κύτταρα, βουτούν 
τά κεφάλια μέχρι λαιμού, εις τάς λεκάνας τού 
μέλιτος, φουσκώνουν ώ; αμφορείς διά ν ’ ανακτή
σουν τάς δυνάμεις των τάς έξηντλημένας, καί 
πάλιν παραδίδονται νωθροί εις τάς άγκάλας τού 
καλού Μορφέως, χωρίς μέριμνας καί χωρ'·ς όνειρα, 
όστις είνε δΓ αυτούς τό μόνον διάλειμμα μεταξύ 
δύο γευμάτων.

Β '  ■

Ά λλ  ’ ή υπομονή τών μελισσών δέν είνε ίση 
μέ τήν τών άνθρούπων. Έξαφνα μιαν πρωίαν, εν 
σύ θημα άπό πολλού προσδοκόεμενον περιτρέχει 
άπ’ άκρου εις άκρον τήν κυψέλην, καί αί φιλήσυ
χοι έργάτιδες μεταβάλλονται εις δικαστάς καί 
εις δηαίους. Άδηλον ποιος τά εδωκεν έκπηγά- 
ζει αίφνης άπό τήν ψυχράν καί λελογισμένην

Έν μέρος τού πληθυσμού έγκαταλειπει την 
λαφυραγωγίαν διά ν' άφιερωθή σήμερον εις τό 
ίργον τής δικαιοσύνης. Οί χονδροί κηφήνες οί 
κοιμώμενοι βοτρυδόν έπάνω εις τούς τοίχου; τούς 
μελιτοφόρους άποτόμω: άφαρπίζοντα'. τού ύπνου 
άπό μίαν στρατιάν οργίλων παρθένων. Έςυ- 
πνούν, χάσκοντες καί άβέβαιοι, δέν πιστεύουν 
τούς οφθαλμούς των, καί ή εκπληξίς των ευρί
σκει δυσκολίαν νά φανερωθή διά μέσου τής οκνη- 

, οίας των, ώ; άκτίς σελήνης μέσα εις νερά βάλ
του. Φαντάζονται δτι κάτι λάθος συμβαίνει, κυτ- 
τάζουν μέ θάμβος γύρω των, καί καθύ; ή δεσπό
ζουσα τής ζωής των ιδέα άναζωπυροϋται κατ' 
Ιρχάς εις τού; εγκεφάλου; των τούς νωθρούς, 
προβαίνουν έν βήμα πρός τά άγγεΐα τού μέλι
τος, διά νά εϋρουν έκεϊ άναψυχήν.

Άλλά παρήλθε πλέον διά πάντοτε ό καιρό; 
τού μέλιτος τού μαγιάτικου, τής οίνάνθη; τών 
φιλυρών, τή; δωρεάν τροφής, τής αμβροσίας του 
αιγοκλήματος, τού τριφυλλιού τού λευκού, τού 
ήδυόσμου. Άντί τής έύευθέρας προσόδου εις τά 
ταμεία τά πλήρη, τά όποϊα ήνοιγον ύπό το 
όύγχος των τά κήρινα στόμια τά γλυκά καί ζα

ατμόσφαιρα
άρωμα τού νέκταρος ύπεχώρησεν εις τήν όρι-
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μεϊαν οσμήν του δηλητηρίου, του οποίου αί μύ
ρια1. σταγόνες σπινθηρίζουν εις το άκρον τών κεν
τριών, καί σπείρουν Ιχθραν καί μίσος. Πριν κατα- 
νοήση καλώς τήν άνήκουστον κατάπτωσιν ολης 
τής τύχης του τής ζηλευτής, εν τή ανατροπή 
τών ολβίων νόμων τής πολιτείας, έκαστος τών 
παρασίτων, κατάπληκτος, συλλαμβάνεται απο , 
τρείς ή τέσσαρας δικαστίνας, αί όποΐαι βάλλουν 
τα δυνατά των νά τοϋ κόψουν τα πτερά, νά 
σχίσουν τον κρίκον τόν συνδέοντα τον θώρακα 
με τήν γαστέρα, νά παραλύσουν τας πυρετωοεις 
κεραίας του, νά τού εκτοπίσουν τά κώλα, να ευ
ρουν μίαν σχισμήν εις τούς κρίκους τοϋ θώρακος 
διά νά βυθίσουν τό φάσγανόν των.

Πελώριοι, άλλ' άοπλοι, άμοιροι κεντριού, δεν 
επιχειρούν νά άμυνθώσι, ζητούν νά έκφύγωσιν, ή 
άντιτάττουσι μόνον τόν όγκον των τόν άμβλύν 
εις τά κτυπήματα, τά όποία τούς καταβάλλουν. 
Πίπτοντες ύπτιοι, σείουσιν άδεξίως, εις τά ακρα 
τών χονδρών ποδών των τάς έχθράςτων, αιτινες 
δεν άφίνουν τήν λαβήν, ή στρεφόμενοι περί εαυ
τούς παρασύρουν ολον τό σύμπλεγμα εις ενα στρό
βιλόν έκφρονα, πλήν έξαντλούμενον μετ'ου πολύ.

Μετά μικρόν καταντούν τόσον άξιοδάκρυτοι. 
ώστε ό οίκτος, οστις ποτέ δέν απέχει πολυ απο 
τήν δικαιοσύνην εις τό βάθος τής καρδίας μας. 
επανέρχεται εν σπουδή, καί θά έζήτει χάρινπλήν 
άνωφελώ; από τάς σκληράς εργατίνας, αί όποια, 
δέν γνωρίζουν άλλο παρά τόν νόμον τόν βαθύ-, 
καί αυστηρόν τής φύσεως. Αί πτέρυγες τών ουσ 
τυχών είνε κατακομματιασμέναι, οί ταρσοί τω 
άποσπασμένοι, αί κεραιαι φαγωμέναι, και οι λαμ 
προί μαύροι οφθαλμοί των, κάτοπτρα τών άνθέων 
τών πολυχρώμων,άνταυγαστήρια τού αιθέρος και 
τής άκάκου ύλημανίας τοϋ Ιαρος, ταπεινωμένοι 
τούρα από τόν πόνον, άλλο πλ,έον δέν αντανα
κλούν είμή τήν λύπην καί τήν αγωνίαν τοϋ τέ
λους. Άλλοι θνήσκουσιν έκ τών τραυμάτων, 
καίπάραυτα μετακομίζονται από δύο ή τρεις εκ 
τών δημίων των εις τά ταφεϊα τά μακρινό 
Άλλοι, ολιγώτερον καιρίως πληγωμένοι, κατα
φεύγουν εις μίαν γωνίαν, οπου σωρεύονται, και 
όπου αμείλικτος φρουρά τούς στενόχωρε! μεχ„ρι; 
ού άποθάνωσιν εκ ταλαιπωρίας. Πολλοί επιτυγ
χάνουν νά φθάσουν εις τήν θύραν και νά εκφύ- 
νουν πρός τό κενόν, παρασύροντες οπισω των 
τάς διωκτρίας των, αλλά πρός τήν εσπέραν, κατα- 
τουχόμενοι άπά τήν πείναν καί τό φΟχος, =πα" 
νέρχονται άθρόοι εις τήν είσοδον τής κυψέλη: 
ζη οοϋντες άσυλον. Έκεΐ ευρίσκουν άλλην φρου
ράν άνηλεή· τήν επαύριον, κατά τήν πρώτην 
έξοδόν των, αί εργάτιδες σαρώνουν τό κατω
φλιού δπου σωρεύονται τά πτώματα τών γιγάν
των των ανωφελών, καί ή ένθύμησις τής φυλής 
τών οκνηρών σβύνεται εν ττ, πολιτεία μέχρι τής 
επομένης άνοίξεως.

Συχνά ή σφαγή γίνεται τήν αυτήν ήμέραν ε!ς 
πολλάς τών αποικιών τής μελισσοπόλεως. Αί 
πλουσιώτεραι, αί καλλίτερον κυβερνώμεναι, δί
δουν τό σημεΐον. Όλίγσς ήμέοας ύστερον, αί μι- 
κραί πολιτεία1., αί ήττον εύημεροϋσαι, τός μ ι
μούνται. Μόνον τά σμήνη τά πτωχότερα, τά 
ισχνότερα, έκεϊνα, ών ή μήτηρ είνε γραία καί 
σχεδόν στείρα, διά νά μή έγκαταλίπωσι την ελ
πίδα νά Γόωσι καρπογοννοΰσαν τήν παρθένον βα
σίλισσαν, τήν όποιαν περιμένουν, καί ήτις ουνα- 
τόν νά γεννηθή ακόμη, τρέφουσι τούς κηφήνάς 
των μέχρι τής άρχής τοϋ χειμώνος. Τοτε έρχε
ται ή πενία ή αναπόφευκτος, καί όλη ή φυλή, 
μήτηρ, παράσιτοι, εργάτιδες, αθροίζεται εις 
ομάδά πειναλέαν καί στενώς αυμπεπλεγμένην, 
ήτις χάνεται έν σιγή, εις τήν σκιάν τής κυψέλης, 
πρό τών πρώτων χιόνων.

Μετά τήν σφαγήν τών κηφή ων είςτάςκυψε- 
λας τάς πληθούσας καί ακμαίας επαναλαμβά
νεται ή εργασία, άλλά μετά ζέσεως έκπιπτούσης, 
επειδή τό νέκταρ σπανίζει ήδη. Αί μεγάλαι εορ- 
ταί καί τά μεγάλα δράματα παρήλθον. Το θαυ- 
μάσισν σώμα τό εστεφανωμένον μέ μυριάδας νυ- 
χών, τό γενναϊον άγρυπνον τέρας, τό τρεφόμε- 
νον μέ άνθη καί μέ δροσιάν, ή έκλαμπρος κυψέλη 
τών ώραίων ημερών τού ’Ιουλίου, βαθμηδόν απο
κοιμάται, καί ή πνοή της ή θαλερά, ή μεστω- 
μένη εξ αρωμάτων, γίνεται βραδεία καί παγερά. 
Τό μέ) ι τού φθινοπώρου, πρός συμπλήρωσιν τών 
απαραιτήτων προμηθειών, σωρεύεται έν τοσουτω 
εις τά τείχη τα ζωοτρόφα. καίτά τελευταία τα
μεία σφραγίζονται διά λευκού άοιαφθόρου κηρού. 
Παύουν νά κτίζουν, αί γεννήσεις ολιγοστεύουν, 
οί θάνατοι πληθύνονται, μηκύνονται αί νύκτες, 
βραχύνονται αί ήμέραι.Ή βροχήκα\ οί άνεμοι οί 
δυσμενείς, αί όμίχλαι τής πρωίας, αί ένέδραι της 
άμφιλύκης αί ταχεία·. ερχόμενα·., άφαρπάζουσιν 

I εκατοντάδαςέργατίδωνμή επανερχόμενων πλέον, 
καί όλος ό μικρός λαός όμή χορταίνων τόν ήλιον, 
όσον καί οί. τέττιγες τής 'Αττικής, αισθάνεται 
έφαπλουμένην έπάνω του τήν ψυχράν απειλήν 
τοϋ χειμώνος.

Ό  άνθρωπος έλαβε τήν μερίδα του έκ τής συγ
κομιδής. Καθεμία. άπά τάς καλάς κυψέλας τού 
έόωκεν ογόώντα ή έκατόν λιτρας μελιτος, και α·. 
θαυμασιώτεραι δίδουν ένίοτε μ*χ_?'· οιακοσιων λι- 
τρών, αιτινες παριστώσιν άπειρους εκτάσεις φω
τός όευστοποιηθέντος, άπειρους αγρούς ανθεων εςε- 
ρευνηθεντων έν προς εν, χιλιακις τής ημέρας. 
Τώοα όίπτει τελευταίον βλέμμα εις τας αποι
κίας, τάς ναρκουμένας. Άφα·ρει άπο τάς 
σιωτέρας τούς θησαυρούς των τούς περιττούς όπως 
τούς διανείμη εις έκείνας, τάς οποίας έπτώχυναν 
αί άτυχίαι, αί πάντοτε άναξίως ένσκήπτουσαι,
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εις τόν κόσμον εκείνον τόν φίλεργον. Καλύπτει 
θερμώς τάς κυψέλας, μισοκλείει τάς θύρας, άφαι- 
ρεϊ τά κύταρα τά περιττά καί παραδίδει τάς 
μέλισσας εις τόν μέγαν ύπνον των τόν χειμερι
νόν. Έκεΐναι τότε συναθροίζονται εις τό κέντρον 
τής κυψέλης, συμπλέκονται καί κρεμώνται εις 
τάς ακτίνας τάς περικλειούσας τάς πιστάς υδρίας, 
όπόθεν θά έξέλθη, κατά τάς ημέρας τάς παγε
ρός, ή μετεσχηματισμένη ουσία τοϋ θέρους. Ή  
βασίλισσα είνε εις τό μέσον, περικυκλωμένη άπό 
τήν σωματοφυλακήν της. Ή  πρώτη τάξις τών 
έργατίδω / προσκολλάται εις τά αγγεία τά έσφρα- 
γισμένα, δευτέρα τάξις τάς καλύπτει, καλυπτο- 
μένη καί αύτή άπό μίαν τρίτην, καί ούτω καθε
ξής, μέχρι τής τελευταίας τής άποτελούση; τό 
περίβλημα. Όταν αί μέλισσα·, τού περιβλήματος 
τούτου αίσθανθώσι τό ψύχος νά τάς καταλαμ- 
βάνη, εισέρχονται εις τήν μάζαν, καί άλλαι τάς 
άντικαθιστώσιν έκ περιτροπής. Ό  κρεμαστός ορ
μαθός είνε ώς σφαίρα χλιαρά καί πυρρά τό ειοος, 
τήν όποιαν διασχίζουν τά τείχη του μέλιτος, καί 
ήτις άνέρχεται ή κατέρχεται, προβαίνει ή οπι
σθοχωρεί με τρόπον άνεπαίσθητον καθ'όσον εξαν
τλούνται τά αγγεία δπου προσκολλάται. Διότι, 
έναντίον πρός ό,τι γενικώς πιστεύεται, ή χΞ'-με 
ρινή ζωή τών μελισσών επιβραδύνεται, αλλά οέν 
σταματά. Μία πλήθουσα κυψέλη, κατά τήν δια» 
χείμασιν, διαρκοϋσαν περίπου εξ μήνας, κατανα- 
λίσκει συνήθως εΓκοσιν έως τριάντα λίτρα: μέλιτο:.

Διά τοϋ έρρυθμου Ορού τών πτερύγων των,αί- 
τινες είνε ώ; μικραί άδελφαί έπιζώσαι εις τάς ηλι
ακά; φλόγας, όστι; Ορούς έπιταχύνεται ή κατευ
νάζεται κατά τάς διακυμάνσεις τής Ιςω θερμο
κρασίας, διατηροϋσιν εις τήν σφαΐράν των θερμό
τητα αμετάβλητον, όσην μιας ήμέρας εαρινής. 
Τό κρυφόν τοϋτο έαρ προέρχεται άπά τό ώραΐον 
μ;λ·, τό οποίον είνε μόνον μία άκτίς θάλπους 
άλλοτεμετασχηματισθέντος, όπερ νϋν επανέρχε
ται εΐ; τήν πρώτην μορφήν. Κυκλοφορεί εις τάς 
φλέβας ώς γενναϊον αίμα. Αί μέλισσα·, αι ιστάμε- 
ναι παρά τά έκχειλίζοντα στόμια τό μεταδίδουν 
εις τάς γείτονας, καί αύται τό μεταβιβάζουν εις 
τάς κατόπιν. Διέρχεται ούτως άπό στόματος εις 
στόμα, καί φθάνει εις τά άκρα τοϋ συμπλέγμα
τος, τό όποιον έν έχει αίσθημα καί μίαν τύχην 
έσκορπισμέ.ην καί ήνωμένην εις χιλιάδα; καρδιών. 
Τούτο άναπληροΐ τόν ήλιον καί τά ά.θη,έω: ότου 
ό αδελφός του ό πρεσβυγενής, ό αληθινός ήλιος 
τοϋ μεγάλου έαρος τοϋ πραγματικού, όίπτων διά 
οή; θύρας τής ήμιανοικτής τά πρώοα χλιαρά βέλη 
όπου άναγεννώνται τά ία καί αί άνεμώναι, έςυ- 
πνίση γλυκά τάς έργάτιδας διά νά ταΐ; δείςη 
οτι ή αίθρα είνε πάλιν κυανή, καί ό κύκλος ο 
αδιάλειπτος, όστις συνάπτει τόν θάνατον με τήν 
ζωήν, νέον έκαμε γύοον καί άνεζωοποιήθη.

Γ  Α  Π
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Ρ Ω Σ Σ I Λ

Σπευόαίαν πρόοδον έπετέλεσε κατά τού; έσχά- 
του; χρόνους καί έν ‘Ρωσσία ή δημοτική έκπαί- 
δευσις. Διότι, έν φ κατά τό 1861, οπότε κατηρ- 
γήθη ή δουλεία, έλειτούργουν καθ’ όλην τήν αυ
τοκρατορίαν μόνον 3182 σχολεία, σήμερον ύφί- 
στανται 78699, έν οίς διδάσκουν 154652 διδά
σκαλοι καί φοιτούν 4203246 μαθηταί. Πλήν 
τούτου δμω; λειτουργούν καί 30,000 ισραηλι- 
τικά καί μουσουλμανικά σχολεία. Ή  οιοασκαλια 
έν τοϊ: χριστιανικοί; σχολείο·.; βάσιν έχει τήν 
θρησκευτικήν μόρφωσιν καί τήν 'Ρωσσικήν 
γλώσσαν.

*Η δλη έκπαίδευσις διαιρείται εις δύο είδη, 
τήν γενικήν δημοτικήν έκπαίδευσιν καί τήν τε
χνικήν δημοτικήν έκπαίδευσιν.

Τά άνω προμνημονευθέντα σχολεία έξαρτών· 
ται άλλα μέν έκ τοϋ 'Γπουργείου τής Παιδείας, 
άλλα δέ (τά ένοριακά) έκ τής Ίεράς συνόδου. 
Πλήν τούτου εις έκαστον ρωσσικόν σύνταγμα 
υπάρχει σχολεΐον, εις τό όποιον οί άγράμματοι 
νεοσύλλεκτοι διδάσκονται στοιχειώδεις γνώσεις· 
ώστε δύσκολον είνε νά εύρη τ·.ς στρατιώτην ’Ρώσ- 
σον άγοάμματον. Κατά στατιστικήν τέλος υπο
βληθεί σαν εις τήν Ικθεσιν τών Παρισίων τοϋ 
1900 έπΐ 1652 κατοίκων υπάρχει έν σχολεΐον.

Τά πλεΐστα τών σχολείων (96 έπί τοΐς 100) 
είναι μονοτάξια. Έν τοϊ; σχολείοις τούτοι; ή 
φοίτησις εί'.ε τριετής, τό δέ σχολικόν έτος οιαρ- 
Χ.= ι 6 —  8 μήνας. Τδού καί τό πρόγραμμα τών 
μαθημάτων έν τοϊ; σχολείοις τουτοις.

θρησκευτικά   ωραι 6
Σλαβωνική γλώσσα.— ...........   » 3
'Ρωσσική ------------------     » 3
Καλλιγραφία-----------   —
Αριθμητική   ....  — ..—

»
» 2 
» _5_

24»Έν ολω

Εις τινα σχολεία προστίθεται εις τά άνω μα
θήματα καί ή Ωδική καί ή Γυμναστική.

Ά λ λ ’ εννοείται ότι τά αποτελέσματα τής δι
δασκαλίας εις τά. μονοτάξια σχολεία είνε πενι
χρότατα καί ένεκα τοϋ ολιγοχρονιου τής φοιτή- 
σεως καί ένεκα τής βραχείας διάρκειας του σχο
λικού έτους.

Εκτός τών μονοταξίων σχολείων λειτουργούν 
πολλαχού καί διτάξια σχολεία, έν οί; ή φοίτη- 
σι; είνε πενταετής. Καί κατά μεν τά τρία 
πρώτα έτη διδάσκονται τά μαθήματα τοϋ μονο
ταξίου σχολείου, κατά δέ τά λοιπά δύο τό πρό
γραμμα είνε τό έςής'
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Θρησκευτικά...»—  ...........
'Ρωσσική γλώσσα -- ----
’Αριθμητική---------- --------
'Ιστορία ....... .......
Γεωγραφία καί φυσ. ιστορία 
’Ιχνογραφία ......... ....

Ή  ’Ωδική διδάσκεταιήμίσειαν ώραν καθ' έκά- 
στην, ό δέ διδάσκαλος είνε υποχρεωμένος νά 
παρασκευάζη χορόν έκ μαθητών καί νά συμψάλλη 
μετ’ αύτού έν τή έκκλησίμ.

Τρίτης τέλος κατηγορίας σχολεία είνε τά 
αστικά λεγόμενα σχολεία, έν οίς ή φοίτησις,

ώραν καθ' έκάστην. Εις έκαστον τέλος δίδασκα- 
λεϊον είνε προστρτημένη καί αστική σχολή χρη- 
σιμεύουσα ώ; πρότυπον.

Αί διδασκάλισσαι μορφούνται εις διδασκαλεία 
θηλέων τέσσαρα καί εις παιδαγωγικά παραρτή
ματα τών άνωτέρων Παρθεναγωγείων.

Ά λ λ ’ επειδή τά προρρηθέντα διδασκαλεία δέν 
επαρκούν νά παράσχουν τόν άπαιτούμενον αρι
θμόν τών διδασκάλων, επιτρέπεται νά οιορισθή 
διδάσκαλος καί πας άλλος τυχών μορφώσεώς 
τίνος καί ύποστάς εξετάσεις κυρίως εις τήν^ωσ-
σικήν γλώσσαν καί τήν αριθμητικήν.

Ώς ποικίλλει ή μόρφωσις τών διδασκάλων εν
- - τζ ι"· - ι  - ,  ’ ... ?. 'Ρωσσία, ποικίλλει καί ή μισθοδοσία. Ο ανώτε-όιαρκεί ες «τη. Κ «  εν τοις σχολειοι^ τούτο-ς ι- *  ^  m  £  |τηβ{ω;> δν λ βά-
οασκονται τα αυτα μαθηματα,αλλ εν ευρυτέρω Ρ ^ .  .■ R  ^  δπηρ6του-νΤ6;. Ά λλ ’ ή
u i i u  * ι .κύκλω. _ γ  ̂ μισθοδοσία εις άλλας -/ώρας κατέρχεται καί μέ-

Πλτιν των ιχαΟτίΛατων τούτων οι ο'-οατκαλοι » ««» * » ~ «ιίλην των μαυημαιω  ̂ , « γρι 180 δουβλίων. Ή  δαπάνη του ρωσσικου
διοασκουν και τεχνικας γνώσεις αναφερομενας ως ^  ^  ^  ¡ ν* ονετο
έπί τό πολύ εις την γεωργίαν. Προς τούτο το 
Ύ π  υργεϊον τής Γεωργίας παρέχει πάντα τά 
μέσα, γαίας, σπόρον, φυτά καί αποστέλλει γεω
πόνους έμπειρους, ίνα καθοδηγούν τούς οιδασκά- 
λους.

Ή  δημοτική έκπαίδευσις έν 'Ρωσσία είνε 
προαιρετική, πλήν τής Φιλλανδίας καί άλλων 
τινών χωρών, ενθα είνε υποχρεωτική. Καί ή 
ηλικία πρίς είσοδον εις τά σχολεία σεν εινε ακρι
βώς καθωρισμένη· διότι εις άλλας μέν χώρας γί
νονται δεκτοί οί παϊοες από τού 9ου έτους, εις 
άλλας από του 8ου καί εις άλλας άπά του 7ου̂

Εις πάντα σχεδόν τά σχολεία φοιτούν άναμίξ 
άρρενά τε καί θήλεα. Έκ τών 4203294 μαθη
τών άρρεναμέν είνε 3146163,θήλεαδε 1057 131.

Τό διδακτικόν προσωπικόν ανέρχεται, ώς εί- 
πομεν, εις 154052, ών 85000* διδάσκαλοι 
καί 69052 διδασκάλισσαι. Τό προσωπικόν μορ- 
φούται είτε έν έκπαιδευτηρίοις, τά οποία παρέ
χουν μόρφωσιν γενικήν, ειτε έν οιόασκαλειοις.
Οί διδάσκαλοι τών αστικών σχολών εξέρχονται 
πάντες έκ τών διδασκαλείων, ών ό αριθμός ανέρ
χεται εις 7.

Εις τά διδασκαλεία ή φοίτησις είνε τριετής.
’Ιδού δέ καί τό πρόγραμμα τούτων.

Α'

κράτους υπέρ τής οημ. έκπαιδεύσεως άνήρχετο 
τφ 1898 εις 40,616,149 ρούβλια (τό ρούβλιον 
εχει 2 φρ. χρυσά καί 66 λ.). Έκ τού ποσού 
τούτου μέρος μέν καταβαλλει το οημοσιον τα- 
μεΐον, μέρος δε οί δήμοι, ιοιωτικαι έταιρείαι κλπ.

Λ^λήν τών δημοσίων καί ιδιωτικών δημοτικών 
^^Κ,είων υπάρχει καί πλυθύς σχολείων Κυρια- 

J F v ,  έν ιΐς ή διδασκαλία γίνεται από τής 10 
ΡΤρωινής μέχρι της 2ας μ. μ. Μία ολόκληρος ώρα 

κατά Κυριακήν άφ εροΟται καί εις τά σχολεία 
ταύτα διά τήν διδασκαλίαν τών θρησκευτικών.

Τά διδακτήρια είνε κατά τό πλεΐστον ιδιω
τικά ή κτήματα τών διαφόρων κοινοτήτων. Ίνα 
τό κράτος διευκολύνη τήν άνέγερσιν διδακτηρίων, 
παρέχει τήν ξυλείαν δωρεάν. Ά λ λ ’ έννοεΐται οτι 
τά διδακτήρια ταύτα καί ύπό παιδαγωγικήν καί 
υπό υγιεινήν εποψιν είνε ακατάλληλα.

Είπομεν ανωτέρω οτι τά σχολεία τής'Ρωσσίας 
διαιρούνται εις δύο κατηγορίας, 1) εις τά παρέ- 
χοντα τήν γενικήν μόρφωσιν, περί ής έπραγμα- 
τεύθημεν,καί 2) εις τά παρέχοντα τήν τεχνικήν 
μόρφωσιν. Τά τής όευτέρας ταύτης κατηγορίας 
σχολεία έν 'Ρωσσία καί πολλά είνε καί ποικίλα.

’ Επίσης καί τό πρόγραμμα τής τεχνικής διδα
σκαλίας είνε ποικίλον άναλόγως πράς τήν φύσιν

Θρησκευτικά.—  ----- 2
Γλώσσα ρωσσική καί σλαβ. 5 
’Αριθμητική καί Άλγεβρα... 5
Γεωμετρία  ......    2
'Ιστορία ....    3
Γεωγραφία______      2
Φυσ. ιστορία  ___ - 4
'Ιχνογραφία- Καλλιγραφία.... 5
Παιδαγωγική-Διδακτική .
’Αλλά πλήν τούτου διδάσκεται καί ή 

δίς τής έβδομάδος καί ή Γυμναστική έπί μίαν
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Ώοική

4αχ. ωρολογμαθήμα
ματα μεταλλουργίας, αλλαχού μαθήματα ραπτι
κής κλπ. Ό  αριθμός τών διδασκάλων τών μαθη
μάτων τούτων ανέρχεται εις 1500 περίπου, μι- 
σθ οδοτουμένους γενναιότερον τών λοιπών διδα
σκάλων. Οί πόροι, έξ ών συντηρούνται τά σχο
λεία ταύτα, προέρχονται κατά τό πλεΐστον έκ 
δωρεών γινομένων ύπό πλουσίων άνδρών, διότι 
ή τεχνική έκπαίδευσ'.ς ηύνοήθη καθ’ υπερβολήν 
καί ύπό τών πλουσίων πόλεων καί ύπό τών πλου
σίων ιδιωτών. Αύτός δέ ό αύτοκράτωρ παρέχει

ε θ ν ι κ ι ι  Λ Γ Ω Γ Ι Ι

εις αύτά τήν υψηλήν του εύνοιαν καί πλειστάκις 
έξέφρασε τήν έπιθυμίαν νά Γόη τά σχολεία ταύτα 
πολλαπλασιαζόμενα. Π  δέ Κυβέρνησες, ίνα μορ 
φώνται οί μέλλοντες διδάσκαλο;., εϊσήγαγε μαθή 
ματα ειδικά εις τά διάφορα διδασκαλεία, παρέ- 
σχεν υποτροφίας εις τούς έπιθυμοΟντας \ά ακο
λουθήσουν τά μαθήματα ταϋτα έν τοϊς δίδασκα 
λεΐοις καί ώρισεν άμοιβάς πρό; συγγραφήν καταλ
λήλων Βιβλίων.

Μπ
 . « 5ΐίίΚ«=**------
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[Κατά τόν Λ ώ μ π ο κ . — Μετάφρασις Θ. Φλωρδ] 

Η Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Ι Σ

’Από δλα τά άγαθά, τά οποία άπολαύομεν 
εις τάς ημέρας μας. δέν υπάρχει κανέν, διά τό 
όποιον πρέπει νά είμεθα τόσον ευγνώμονες, δσον 
διά τήν ευκολίαν, μέ τήν όποιαν προμηθευόμεθα 
σήμερον τά βιβλία.

Τί χρεωστούμεν εις τά βιβλία,τό είπε λαμπρά 
ό 'Ριχάρδος da Bury, επίσκοπος τού Durham, 
συγγραφεύς του αΦιλ ο βίβλου», τό όποιον έγράφη 
μέν εις τά 1344, έξεδόθη δμως μόλις περι τά 
1473 καί δπου περιγράφονται τά θέλγητρα τής 
φιλολογίας. « Ιδού οί διδάσκαλοί μας, έλεγεν, οι 
όποιοι μάς διδάσκουν χωρίς ξύλο και χωρίς φά
λαγγα,χωρίς μαλώματα καί επιπλήξεις, χωρίς να
μάς ζητούν δώρα ή χρήματα. Όταν τούς πλησιά- 
σωμεν, δέν κοιμώνται, δταν τούς έρωτήσωμεν με 
εν βλέμαα, δέν μάς κρύπτουν τίποτε, έάν τούς 
περιφρονήσωμεν, δέν παραπονούνται, εάν ειμεθα 
αμαθείς, δέν ήμπορούν νά μάς περιγελάσουν». 
’Αφού άλλοτε τοΐς έχρεώστουν τόσα καί τοσα, 
τί ήμπορούμεν νά είπωμεν ημείς σήμερον ;

'U ιδέα ότι τά βιβλία είνε αληθινοί φίλοι 
είνε πάντοτε παρούσα εις τόν νούν έκεινων, οι 
όποιοι αγαπούν τήν άνάγνωσιν. « Εχω φίλους, 
λέγει ό Πετράρχης, τών όποιων ή συναναστροφή 
μοί είνε πολύ εύχάριστος. Είνε πάσης ηλικίας 
καί πάσης χιύρας. Έδοξάσθησαν και εις τα πε
δία τών μαχών καί εις τήν σιγήν τού σπουδα 
στηρίου καί απέκτησαν πολλάς τιμάς διά τάς έπι- 
στημονικάς γνώσεις των. Είνε εύκολον νά τούς 
έπισκεφθώ, επειδή πάντοτε δ-.ατελούν ύπό τα 
νεύματά μου καί τούς υποδέχομαι η τούς απο
πέμπω δπως καί όπόταν θελήσω. ΙΙοτέ δεν γί
νονται οχληροί καί αποκρίνονται αμέσως εις 
τάς ερωτήσεις μου. Μερικοί μοί διηγούνται 
τί συνέβη είς άλλους χρόνους, άλλοι μού φανϊ-

1 Συνέχειαν ίδέ αελ 166.

ρώνουν τά μυστήρια τής ψύσεως, άλλοι με διδά
σκουν πώς νά ζώ καί άλλοι μέ μανθάνουν πώς νά 
άποθνήσκω. Μερικοί πάλιν μέ τήν ευθυμίαν των 
άποδιώκουν τάς φροντίδας μου και διασκεδάζουν 
τόπνεύμά μου, άλλοι πάλιν δυναμώνουν τήν ψυ
χήν μου καί μέ διδάσκουν τό σπουσαίον μάθημα 
πώ; νά μετριάζω τάς ορέξεις μου καί νά μή έμπι- 
στεύωμαι, παρά μόνον είς τόν εαυτόν μου. Όλοι 
τέλος μού ανοίγουν δλος τάς διόοους των τεχνών 
καί τών έπιστημών καί δικαιούμαι άφόβως νά 
δώσω πίστιν εις τάς πληροφορίας των παντού 
καί πάντοτε. Είς άντάμειψιν δέ όλων τούτων των 
υπηρεσιών, μου ζητούσι μόνον νά τοις παραχω
ρήσω μίαν κατάλληλον θέσιν είς γωνίαν τινά. τού 
πτωχικού μου οικήματος δπου ν αναπαύωνται 
έν ήσυχίμ, έπειδή οί φίλοι μου αυτοί αγαπουν 
τήν σιωπήν τής μοναξίας περισσότερον απο τον
θόρυβον τού κόσμου.

«Όστις αγαπά τά βιβλία, λέγει ο Ισαακ 
Barow , δέν θά στερηθή ποτε φίλου πιστού, 
ούδέ θά είπη ποτέ οτι δέν έχει πλησίον του σο- 

ί φόν σύμβουλον, εύθυμον σύντροφον και παρήγο- 
ρον παραστάτην. Όστις μελετγ, άναγινώσκει 
καί σκέπτεται, ήμπορεΐ νά διασκεοαση, με 
αθωότητα καί τέρψιν, δπου καί δπως καί αν
εύρίσκεται.»

Ό  δέ Σούθεϋ, μέ κάποιαν μελαγχολίαν εκ- 
φραζόμενος, λέγει’ Διέρχομαι τάς ημέρας μου 
μαζί μέ τούς νεκρούς. Γύρω μου, οπουδήποτε 
•καί άν στρέψω τά βλέμματά μου, βλέπω τα με
γάλα πνεύματα τών παλαιών χρό.ων. Αυτοί εινε 
οί πιστοί μου φίλοι, μέ τούς όποιους συνοιαλέ-

I γομαι καθημέραν.
Φκντασθήτε, είπεν άλλος τις, οτι θα ηου-

νασθε, κατ’ αρέσκειαν, νά προσκαλέσητε πλη- 
σίον σας τάς σ-ιάς τών μεγαλητέρων καί σοφω- 
τέρων άνδρών καί νά τάς ύποχρεώσητε νά ̂ συνο
μιλήσουν μαζί σας περί τών  ̂μάλλον ενδιαφε
ρόντων ζητημάτων δέν θά τ, το τό τοιούτον ή 
πλέον εύχάριστος άπόλαυσις, άνωτέρα πάσης άλ
λης ; Αυτήν δμω; τήν δύναμιν τήν εχομεν πρα- 
γματικώς μέσα είς μίαν καλήν βιβλιοθήκην. 
Έκεΐ ήαπορούμεν νά έρωτήσωμεν τόν Ξενοφώντα 
καί τόν Καίσαρα περί τών εκστρατειών των, 
έκεΐ ν’ άκούσωμεν αγορεύοντας τόν Δημοσθένη 
καί τόν Κ'.κέρωνα, έκεΐ ν ’ άναμιχθώμεν καί ήμεΐς 
είς τό πλήθος τών ακροατών του ϊωκράτους και 
τού Πλάτωνος, έκεΐ -.ά παρακολουθί.σωμεν τά 
πειράματα τού Εύκλείόου καί τού Νεύτωνος. 
Είς τά βιβλία εύρίσκομεν τάς εκλεκτότερες σκέ
ψεις τών επισημότερων άνδρών, ένδεουμένας τα 
λαμπρότερά των φορέματα. Τ

«Τά βιβλία, λέγει ό 'Ιερεμίας Collier, οινε 
ό οδηγός τών νέων καί ή διασκέδασις των γε
ρόντων. Μάς κάμνουν νά μή βαρυνώμεθα τνν 
μοναξίαν καί νά μή γινώμεθα φορτικοί, εις τον
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έχυτόν μας. M i;  βοηθούν νά λησμονώμιν τήν 
σκληρότητχ των ανθρώπων καί τών πραγμάτων, 
κατευνάζουν τά πάθη καί τά; λύπχς καί άπο 
κο!μ’.ζουν τήν στενοχώριαν μας. Όταν βαρυνθώ 
μεν τού; ζωντανούς, ήμπορούμεν ν’ άποταθώμεν 
ε'-ς τού; πεθαμένους, οι όποιοι δέν έχουν ούτε 
έχθραν ούτε μίση ούτε υπεροψίαν ούτε όπ’.σθ: 
βουλίχν εις τούς λόγου; των».

Ό  Τζών Έρσχελ, διά νά μάς απόδειξη πό
σην ηδονήν ήμπορούμεν ενίοτε νά αίσθχνθώμεν 
άπά τήν άνάγνωσιν βιβλίου, έστω καί δευτεριυ- 
ούσης αξίας, άφηγεϊται τά έξης νόστι¡χον ανέκ
δοτον.

Εις μικρόν τι χωρίον τή; Αγγλίας ό πετα
λωτής είχεν αγοράσει τό γνωστόν διήγημα του 
Τιχαροσων, «ή Παμέλα ή ή άνταμειφθεΐσα αρε
τή«, καί ¿συνήθιζε, τήν εσπέραν καθήμενος επί 
τού άκμονος, νά τό άνχγινώσκη μεγαλοφώνως εί: 
έπή/.οον πολυαρίθμου καί προσεκτικού ακροατή· 
ρίου.Τό βιβλίον δε* είνε ¡χικρόν, όλοι όμως εϊχον 
τήν γενναιότητα νά τό άκροασθούν μέχρι τέλου:, 
οτε,έκεΐ όπου επέρχεται ή ευτυχή; ¡χεταβολή τής 
τύχης καί ό ηρω; ενώνεται μέ τήν ήρωίδα καί, 
κατά τήν συνήθειαν, ζούν πλέον καί οί δύο ¿¡χού 
ε'.τυχεϊ: καί ¡χακαρισμένοι, τόσον ένεθουσιάσθη 
τό ακροατήριον, ώστε έξερράγη ε’ς ζωηράς επευ 
φημίαο, ώρ[χησε καί ήνοιξε τάς πύλας τής εκκλη
σίας τού χωρίου καί έξεδήλωσε τήν χαράν του 
σιά τού: εύτυχεϊ; έραστάς διά μεγάλης κωδω-ο- 
κρουσίας.

ο Ό  φίλος τή; άναγνώσεως, λέγει ό Leigh  
Hunt, εί; τήν άνάγνωσκ τού σέρ Βερτρά(χ καί 
τή; στοιχειωμένη; Κάμαρας, θά αίσθανθή ευάρε
στο ν φρικίασιν, κάθε φράσιν τώ/ δοκιμίων τού 
Barbuld θχ πχραδεχθή όλοψύχω;, μέ τόν 
Γραίυ θά ταξειδεύση εί; τήν έρημον,μέ τό- ’Ρο 
γήρον cle Covecley θ ’ άνταλλάξη εγκαρδίου; 
χειραψίας, με προθυμίαν θά όρμήση ν' άσπασθή 
τόν έφημέρ ον Άδκμ καί άντί τού πίλου θά βίψγ, 
από τό παράθυρον τόν ΙΙό/τιον, θα κάμη περι 
ηγήσει; μαζί με τόν Μάρκον Πόλον καί τόν 
Μούγκον Πάρο, θά μείνη εί; τό σπουδαστήριόν 
του μέ τόνθίμψων, θά φ>γη τήν κοινωνίαν μνζ· 
με τόν Couley,0i είνε δραστήριο; με τόν I I Ut- 
tOn καί θί αίσθανθή συμπάθειαν μέ τόν GilY 
καί τόν Iachbakl’ θά γελά τη μέ τόν B unde  
Οά είνε μελαγχολικός, έρημο; καί θά βοηθήση 
τόν εαυτόν του μέ τόν ναυαγόν θχλασσοπόρον 
τού Foe (τόν ’Ροβίνσωνα)». —  Πολύ ορθώ; είπεν 
ό Κχρλάϋλ ότι μία καλή συλλογή βιβλίων είνε 
αληθινόν Ιΐανεπιστήμιον.

Τήν σπουοαιότητα τών βιβλίων έχουν έκτιμή 
σει καί εις χώρα; ακόμη, όπου δεν ήμπορούσα· 
μεν νά τό περιμενωμεν. Οί τολμηροί Νορμανδοί 
εθεώρουν τά; γούνας, χαρακτήρα; χαρασσομ,ένου; 
έπί βράχων, ώ; σύμβολα εχοντα θαυματουργόν

όύναμιν. "Ι’πάρχει δέ καί μία αραβική παροιμία, 
ή όποια λέγει δτι μία ήμέρα τού φρονίμου αξίζει 
ολην τήν ζωήν τού τρελλού καί μία άλλη, ή 
όποια λέγει δτι ή μελέτη τή; επιστήμη; αξίζει 
περισσότερον από τό αίμα τών μαρτύρων·.

Ό Κομφούκιος ομολογεί δτι τόσον έφλεγετο 
ύπό τού πόθου πρό; τήν επιστήμην, ώστε ¿λη
σμόνησε νά φάγη καί νά πίη, τόσον δ’ εχαιρε 
διά τήν άτόκτησίν της, ώστε έλησμ,όνησε τάς 
λύπας του καί οέν παρετήρει μάλιστα ούοέ αν 
παρήρχετο καί ή ηλικία του.

Έάν όμω* οί Κινέζοι καί οί Άραβες ώμίλουν 
τοιουτοτρόπως, τί πρέπει τότε νά είπωμε/ ήμεϊς 
πρό; εκφρασιν τής ευγνωμοσύνης μας ; ’Εγώ 
φρονώ δτι δέν έκτιμώμεν δσον πρέπει τήν ευτυ
χίαν,τήν όποιαν μάς εδωκεν ό 19ος αιών. Ενίοτε 
μάλιστα θά ηύχόμην νά μή είχον ζήσει τόσον 
ένωρις καί νά ήμπορούσα νά οίψω έν βλέμμα 
εί; τά βιβλία, τά όποια θά γράφωνται ύστερον 
άπό 100 ετη, έστω καί εις μόνον τά διδακτικά.

Διότι καί εκατόν έτη πρό ημών τά βιβλία δέν 
ήταν μόνον ακριβά καί ογκώδη, άλλα καί τά ω
ραιότερα έξ αυτών δέν είχον ακόμη γραφή, ώ; τά 
έργα τού Σκώτ, τού Τακεραίύ, τού Δίκενς, τού 
Μπούλβερ Αάύτον, τού Τρολλόπ κτλ. Άπό 
τότε όμω; τόσον Ιπροώδευσεν ή επιστήμη καί μά
λιστα, έάν άρκεσθώ εις εν καί μό ον όνομα,χάρις 
ε'ς τήν μεγαλοφυίχν τού Δαρβίνου ! Ό  Τενάν 
είπεν ότι ό σημερινό; αίόνν είνε πολύ διασκεοα- 
στικό;, έγώ όμω; θά τόν άπεκάλουν πολύ σπου- 
δχϊον καί ενδιαφέροντα καί σοβαρόν, διότι μάς 
ήνοιξεν ορίζοντα άπέραντον σοβαρών προβλημά
των, εχοντα όμω; περισσότερα θέλγητρα καί ολι- 
γωτέρου; κινδύνου;,παρ1 όσους είχον οί όλ'.γώτε- 
ρον ημών εύτυχεϊ; πρόγονοί μα;.

Δωμάτιον χωρίς βιβλία ό Κικέρων τό άποκα- 
λεϊ σώμα χωρίς ψυχήν. Ούδόλω; όμω; απαιτεί
ται νά εινέ τι; φιλόσοφο; διά ν' αγαπά τήν ανά- 
γ.ωσ.ν.

Ή  άνάγνωσις δέν απαιτείται νά είνε μελέτη. 
Καθόλου μάλιστα ! «Τό πρακτικόν καί τό συγκι
νητικόν μέρος τής φιλολογίας, έλεγεν ο Φρειόε- 
ρϊκο; Χάρισσων εί; τό λαμπρόν του αρθρον περι 
τή; εκλογή; τών βιβλίων, τό θεωρώ ώ; τό μάλ
λον άναγκαϊον διά τά; καθημερινά; άνάγκας.» 
ο Εί; τόν πρόλογον δ' ένά; ποιήματό; του ο 
Σώσερ λέγει· «Δι* έμέ καί διά τάς άσθενεΐς 
μου δυνάμει; ή μεγαλειτερα εύχαρίστησις είνε ν 
αναγινώσκω καί νά έμπιστεύωμαι τον εαυτόν μου 
εί; τά βιβλία- καί μέσα άπό τήν καρόίαν μου τό
σον τά άγαπώ, ώστε δέν ήμπορώ νά τέ αφήσω 
χάριν οίασδήποτε άλλη; διασκεδάσεω;. Μόνον 
όταν Ιλθη ό Μάιο; καί χκουσθή τό κελάδημα τών 
πτηνών καί άνθίσιυν τά άνθη. τότε άφίνω τά 
β.βλία κατά μέρος καί τήν αγάπην, τήν όποιαν 
έχω πρό; αυτά».
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Αμφιβάλλω όμως έάν, ευρισκόμενος είς τήν 
θέσιν μας, Οά ήτο τόσον βέβαιος δτι θά τά άπε- 
χωοίζετο μέ τόσην προθυμίαν, έστω καί τον Μα- ,
• ον'μήνα. Ό Μακώλεϋ, ό όποιος είχε παν δ,τι 
ήμπορεΐ νά δώση ο πλούτος, ή φήμη, ή ° *̂αι *ί 
περιωπή καί ή αξία, μόνον εί; τά βιβλία ευρισκε 
τήν μεγαλειτέραν του ευτυχίαν. Έν τά β'-ογρ '̂ 
φία του ό σέρ Trevelyan λέγει δτι «κανείς δέν 
πρέπει νά όμιλή περί τών αισθημάτων τού Μα
κώλεϋ πρό; τά μεγάλα πνεύματα των παρελθόν
των χρόνων, παρά μόνον αυτός ο ϊοιος». « Ο 
ίδιος μάς λέγει πόσον ανυπολόγιστον ητο το χρεος 
του πράς αύτά,πώ; τό» ώδήγουν εις τήν αλήθειαν, 
πώς έστόλιζον τόν νούν του μέ ευγενεϊς και ύψη- 
λάς ιδέας, πώς τού έπαραστέκοντο εις δλας τάς 
περιπετείας του, παρήγοροι εις τάς θλίψεις, νο
σοκόμοι έν καιρώ άσθενειας, σύντροφοι εις την 
μοναξίαν του, παλαιοί φίλοι, ουδέποτε παρουσια- 
ζόμενοι μέ νέον καί διάφορον πρόσωπον, οι ι̂οιοι 
πάντοτε καί εις τόν πλούτον καί εις την ενόειαν 
καί εις τήν δόξαν καί εις τήν άφάνειαν. Όσον με 
γάλα καί αν ήσαν τά αγαθά καί αί τιμαί, τάς 
οποίας μέ τήν γραφίδα του άπέκτησεν ό Μακώ
λεϋ, όσοι τόν έγνώριζον, έγνώοιζον επίσης πολύ 
•καλά, ότι οί τίτλοι καί αί τιμαί, τάς όποιας 
έπόριζον εις αύτόν τά έργα του, ήταν εντελω; 
ασήμαντοι έν συγκρίσει πρός τήν ηδονήν τήν ο
ποίαν ήσθάνετο άπό τά Ιργα τών άλλων».

Εις τό Λονδϊνον δέν υπήρχε συναναστροφή, η 
όποια νά θεωρηθή άπό τόν Μακώλεϋ αξία νά προ- 
τιμηθή άπό τήν συναναστροφήν τού Στερν, τού 
Φίλδιγκ, τού Όρατίου Βαλπάλ ή τού Boswell. 
Ή  άγάπη τής άναγνώσεως, τήν όποιαν ό Γιο 
οων έθεώρει πολυτιμοτέραν καί άπό όλους του; 
θησαυρούς τών ’Ινδιών, υπήρξε διά τόν Μακώλεϋ 
πραγματικώ; τό κυοιώτερον στοιχεΐον μιας τών 
ευτυχέστερων ύπάρξεων, τής όποιας τήν ιστορίαν 
ήξιώθη ποτέ βιογράφος νά περιγράψη.

« Ή  ιστορία,λέγει ό Fuller,μεταμορφώνει τόν 
νέον εις γέροντα χωρί; ρυτίδα; καί λεύκάς τρί
χας, τόν προικίζει δηλαδή μέ τήν πείραν τής ήλι 
κίας χωρίς νά τόν φορτώνη με τά; αουναμίας, και 
μετά: ακαταστασίας τη:». Τά βιβλία μας είνε, 
τώ δντι, τόσον μαγευτικά,ώστε πρέπει νά προσ- 
έχωμεν μήπω: χάριν αυτών λησμονήσωμεν τά 
άλλα χρέη μας κα’ί καλλιεργούντε; τόν νούν μας 
μή τυχόν παραμελήτωμεν το σώμά μας.

Εις τούς φίλους τών γραμμάτων καί τών έπι 
στημών ή σωμασκία φαίνεται πολλάκι; οχληρόν 
χρέος, όχι ολίγοι δέ έμιμήθησαν, χωρίς άμφιβο- 
λίαν, τήν ώραίαν μαθήτριαν του Ashom (τήν 
λαίδην Ιωάνναν Γρέϋ), ή όποια, έν ώ ηχουν αί 
σάλπιγγες καί έγαύγιζον οί σκύλοι τού κυνη
γιού, έκάθητο μονήρη; έντό; θολωτού δωματίου 
μέ τά όμματα προσηλωμένα επάνω εί; τήν αθά
νατον εκείνην σελίδα,ή οποία περιγράφει την ήρε-

μίαν καί τό θάρρο; μέ τό όποιον ό Σωκράτης, 
πρώτος αυτός μάρτυς τής διανοητικής ελευθερίας, 
ελαβεν άπό τάς χεΐρας τού θρηνοϋντος δήμιου 
του τό θανατηφόρον δηλητήριον.

Καί όμως, κατά τήν ορθήν παρατήρησιν τού 
μακαρίτου λόρδου Δέρβυ, «όσοι τώρα όεν ευρί
σκουν καιρόν νά γυμνάσουν τό σώμά των, θά 
άναγκασθούν αργότερα \ά εϋρουν καιρόν νά πέ
σουν άρρωστοι». ,

Τήν σήμερον τόσον εύθηνά έγιναν τά βιβλία, 
ό’ιστε ολοι ήμπορούν νά τά προμηθευθούν ευκο- 
λω;, έν ψ άλλοτε τά πράγματα είχον άλλέω:. 
Καί αυτό άρα τό αγαθόν μάς είνε πρόσφατον._Τό 
μικρόν βιβλίον τού κ. Ireland, « ’Εγχειρίδιά 
τού βιβλιόφιλου», εις τό όποιον, ώς καί πας 
φίλος τών γραμμάτων, χρεωστώ πολλά, μκς 
λέγει δτι ό συγγραφεύς του, παιδίον ακόμη, το- 
σον είχε μαγευθή άπό τήν Φυσικήν Ιστορίαν 
τού Ούάίτ, ώστε διά νά εχη έν άντίτυπον ¿κά
θισε καί άντέγραψεν εις χειρόγραφον ολόκληρον 
τον τόμον. f

Ή  δέ Μαρία Λάμπ μέ συγκίνησιν αναφέρει 
έν μικρόν καί έπιμελές παιδίον, ιστάμενον προ 
τής Ούρας βιβλιοπωλείου '. «Ειοον, λέγει, εν 
παιδίον μέ φλογερά βλέμματα ν’ άνοίγη βιβλίον 
έμπροσθεν τού βιβλιοπωλείου καί νά τό αναγι- 
νώσκη μέ δρεξιν νά τό καταβροχθιση. Ο κατα
στηματάρχης τό βλέπει καί τόν άκούω νά φω- 
νάζη εις τό παιδίον:— Λι, σύ παλληκαρι, ο̂εν 
έχεις τό δικαίωμα νά τό βλέπτ,ς, άφού δέν αγο
ράζεις ποτέ τίποτε ! Τό παιδίον έπήρε πάλιν τόν 
δρόμτν του, έστέναξε καί ηύχήθη καλλίτερα ̂ να 
μήν είχε μάθη γράμματα, διότι τοτε^δέν θά ειχε 
καμμίαν ανάγκην άπό τό βιβλίον τού γεροφιλαρ-
γύρου έκείνου».

Τοιαύτα αποσπάσματα έχουν ιδιαίτερα θέλ
γητρα. Τούτο οφείλεται, νομίζω, εν μερει εις 
τήν συντομίαν των. Πολλάκις άναγνώσται χάνουν 
μ=γα μέρος τής άπολαύσεως, επειδή επιμένουν 
πολύ εις εν καί τά αυτά θέμα. Εις μακρινόν τα- 
ξείδιον, μέ τόν σιδηρόδρομον π.χ., πολλοί άνθρω
ποι παίρνουν μαζί των έν μονον βιβλίον. Κατά 
συνέπειαν, έάν τό βιβλίον αύτό δέν είνε μυθι
στόρημα, άποκάμνουν μετά ήμίσειαν ωραν η ̂ το 
πολύ μετά μίαν. Έάν είχον ό μ ω ς  μα,ί των ο·.ο 
καί τρία διάφορα βιβλία καί τό έν ές αυτών ητο 
διασκεδαστικόν, Οά ήμπορούσαν, μόλις ν,σθανοντο 
τόν κόπον, ν’ αλλάξουν τό βιβλίον καί νά μετα
βαίνουν άπό τό εν εις τό άλλο, άνανεώνοντες 
τήν άπόλαυσίν των οιά τής ποικιλίας καί ουτω 
Οά διήρχοντο τάς ¿.ρας των ευχαρίστως. 0  ̂ κα
θείς βέβαια, ά αλόγω; πρό; τήν joi/.ήν του αντι- 
ληψιν, ήμπορεΐ νά εχη καί διάφορον γνώμην 
περί τούτου, τής ίδικής μου όμω; πείρα; τοιουτον 
τουλάχιστον είνε τό πόρισμα.

Καί”οι' αύτόν τόν λόγον είμαι σύμφωνος με
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τόν λόρδον Ιχεϊνον ό όποιος προτιμά τά άσύρ- 
ραπτα αναγνώσματα· όσον εύρύτερον όμως είνε 
το έδαφος της αναγνώσεως, άλλο τόσον άναγ- 
καϊον είνε να γνωρίζωμεν νά ώφελώμεθα άπό 
τά καλλίτερα βιβλία κάθε είδους. Δέν είνε ανάγ
κη νά περιοριζώμεθα εις αυτά καί μόνα, άλλά 
πρέπει ν ’ άρχίζωμεν από αυτά καί νά καταλήγω- 
μεν εις τά άλλα. Υπάρχουν βέβαια βιβλία, τά 
όποια χρεωστούμεν νά άναγινώσκωμεν,νά σημειώ- 
νωμεν, νά μανθάνωμεν,νά μελετώμεν καί νά χω- 
νεΰωμεν καλά. Τά τοίαϋτα όμως αποτελούν εξαι
ρέσεις. Ώ ; πρός τά άλλα, τά πολυαριθμότερα, 
προτιμότερον είνε νά τ' άναγινώσκωμεν γρήγορα 
καί νά σταματώμεν μόνον εις τάς καλλιτέρας 
σελίδας. Έάν, συνεπεία τούτου, μάς διαφεύγουν 
πολλά πράγματα,θά κερδίσωμεν έ; άλλουμέρους, 
επειδή διατρέχομεν Ιδαφος εύρύτερον καί πλέον 
έκτεταμένον.Είς τό ζήτημα τούτο καλόν είνε νά 
εχωμεν πάντοτε κατά νούν τό φρόνιμον εκείνο λό- 
γιοντού λόρδου Βπ^ΙίαΠΙ,τό όποιον σχετίζεται 
μέ τό ζήτημα τής εκπαιδεύσεως καί τό όποιον 
λέγει. «IIρέπει νά μελετώμεν κατά βάθος εν 
θέμα καί ολίγον άπό δλα τά θέματα». Μόνον 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον θά ήμτορέσωμεν ν’ άκο· 
λουθήσωμεν μέ όοφέλειαν τήν κλίσιν τού πνεύμα
τός μας, επειδή γενικός, άν όχι απόλυτος, νόμο; 
είνε ότι ολίγον μάς ωφελούν εκείνα τά βιβλία, 
τά όποϊα δέν μάς αρέσουν.

Τήν εκλογήν όμως ό καθείς πρέπει νά τήν 
κάμη μόνος του. Ή  ποικιλία είνε ανεξάντλητος- 
μία Βιβλιοθήκη δέν περιέχει μόνον αναρίθμητα 
πλούτη εντός μικρού χώρου, άλλά καί ήμπορεί, 
ενώ καθήμεθα πλησίον της, νά μάς μεταφέρη εις 
όλα τά μέρη τού κόσμου. Θά πιριηγηθώμεν τήν 
οικουμένην μαζί μέ τόν πλοίαρχον Κουκ ή μέ 
τόν Δαρβϊνον,μέ τόν Κίγκσλεύή μέ τόν 'Ρώσκιν, 
οί οποίοι ισω: μάς δείξουν καί περισσότερα πρά
γματα παρ’όσαθά ήμπορούσαμέν ποτε νά παρα- 
τηρήσωμεν μόνοι μας.

Καί αυτός ό κόσμος δέν έχει σύνορα δι* ήμά;" 
ό Ούμβόλδος καί ό Έρσχελλος θά μάς μεταφέ
ρουν μακράν εις τά μυστηριώδη εκείνα νεφελώ 
ματα, πέραν τού'ήλιου καί πέραν των αστέρων- 
καί αύτός ό χρόνος, καθώς ό χώρος, δέν θά θέση 
όρια προ τής διανοία;'μας. Ή  ιστορία χάνεται 
εις άπέραντον Ικτασιν όπισθεν ήμώ ',ένώ ή γεω
λογία θά μάς μεταφέρη έτι μακρύτερον, έκατομ- 
μύρια ετη πρός τής πλάσεως τού ανθρώπου, εις 
αυτήν τήν αρχήν τής πλάσεως τής ύλης. Κανείς 
δέν μάς περιορίζει εις εν καί μο'νον είδος σκέ
ψεων, διότι εις τήν Βιβλιοθήκην μας εχομεν τόν 
Πλάτωνα καί τόν 'Αριστοτέλη,οί όποιοι θά μάς 
μεταφέρουν εις σφαίραν πλήρη απολαύσεων δια · 
νοητικών,άν καί απαιτούσαν ποιάν τινα προγύμνα- 
σιν τού πνεύματός μας. Εκείνος πού κατέχει τό 
χρυσούν κλειδίον, τό όποιον ανοίγει τήν σιωπη-

| λήν θύραν τής Βιβλιοθήκης, αύτός θά ήμπορέση 
καί νά εύρη έκεϊ τήν ένθάρρυνσιν, τήν παρηγο
ριάν, τήν άνάπαυσιν καί τήν ησυχίαν.

Έάν λοιπόν κάμωμεν καλήν χρήσιν τής βι
βλιοθήκης, θά κατορθιϋσωμεν νά τήν μεταμορφώ- 
σωμεν εις αληθινόν επίγειον παράδεισον, εις κή
πον τής Έδέμ, χωρίς μάλιστα κάμμίαν άπαγό- 
ρευσίν ή περιορισμόν, επειδή δλα μάς είνε ανοι
κτά, δλα εις τήν οιάθεσίν μας καί αύτός ακόμη 
ό καρπό; τού δένδρου τής γνώσεως, χάριν τού 
όποιου, καθώς λέγουν, ή προμήτωρ ημών ¿θυσίασε 
τάς απολαύσεις του παραδείσου.

Έοώ ήμπορούμεν ν’ άναγνώσωμεν τάς σπου- 
δαιοτέρας ιστορίας, τά; πλέον περιπετειώδεις πε
ριηγήσεις καί συμβάντα,τά ωραιότερα ποιήματα, 
εδώ ήμπορούμεν νά συιαναστραφώμεν μέ τούς 
πολιτικούς άνδρας, ποιητάς καί τούς σοβαρωτέ- 
ρους φιλοσόφους δλων τών αιώνων, νά ώφεληθώ- 
μεν άπό τά; ιδέας τών μεγαλειτέρων ίδεολόγων 
καί νά έντρυφήσωμεν εις τά ύψ'στα δημιουργήμα
τα τής ανθρώπινης μεγαλοφυίας
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Ό  Γάλλος αρχαιολόγος Γκαγέ ενεργεί άπό 
πέρυσι σπουδαιότατα; άνασκαφάς εις τήν Αίγυ
πτον. Αί άνασκαφαί αύταί έφεραν εις φώ; ευρή
ματα σπανίας αρχαιολογικής αξίας, τά πρώτα 
δ ' Ιξ αύτών έξέθηκε κατά τό παρελθόν έτος καί 
διήγειρε τήν προσοχήν τού αρχαιολογικού κόσμου 
τής Ευρώπης.

Ή  επιτυχία αύτή ένεθάρρυνε τόν Γάλλον αρ
χαιολόγον καί εξερευνητήν, δστις μεταβάς εκ νέου 
εις Αίγυπτον προέβη εις έςακολούθησιν τών ερ
γασιών του, πρό τινων όέ ημερών ήνοιξε καί ή 
εφετινή έκθεσις τών ευρημάτων τούτων.

Αι ανασκαφαί γίνονται εις τάς νεκροπόλε'.ς 
τού όρους τής Άντινόης, παρά τόν ανω Νείλον. 
Ή  Άντινόη, ερείπια τώρα, ήτο ή πόλις, τήν 
όποιαν έκτισεν ¿'Ρωμαίος αύτοκράτωρ Άδριανάς 
πρός τιμήν τού’Αντινόου καί θεοειδούς ευνοούμε
νου του νεανίσκου. Κατ’ άρχάς αί έργασίαι αύταί 
τού Γάλλου αρχαιολόγου ήσαν δυσχερέσταται. 
Έκτελούνται εν μέσω τής απέραντου αμμώδους 
ερήμου, κατ’ άρχάς £έ υπήρξαν λίαν ατυχείς, 
καί μόνον χάρις εί; τήν επιμονήν καί τήν επιστη
μονικήν πεποίθησιν τού Γκαγέ, καί κατόπιν άκα- 
ταπαύστων βυθομετρήσεων εις δλα τά μέρη τής 
ερήμου κατώρθωσεν ούτος ν ’ άνακαλύψη τούς 
ιστορικούς τάφους, τούς όποιους Ιζήτει.

Τά πτώματα, αί μούμια·., αί ενδυμασία·, καί
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τά κτέρεα, τά όποια είναι εκτεθειμένα καταλαμ
βάνουν έν δλω είκοσιοκτώ προθήκας.

Τό σπουδαιότερον έξ δλων τών εφετινών τού
των εκθεμάτων, περί τό όποιον συγκεντρούται ό 
περισσότερος θαυμασμός, είναι ή μούμια τής Λευ 
κυόνης, Έλληνίδος γυναικός προσηλυτισθείσης εις 
τήν αιγυπτιακήν λατρείαν τής Ίσιδος.

Τό σώμα τής γυναικός αύτής ώς καί δλα τά 
άλλα, διατηρείται θαυμασίως. Τούτο εξηγείται εκ 
τής απολύτου ξηρασίας τών αιγυπτιακών νεκρο
πόλεων, ϋπό τήν άμμον, καί εκ τών τελείων τα
ριχευτικών μέσων, τά όποια μετήρχοντο οί Αι
γύπτιοι πρός διατήρησιν τών νεκρών των. Δύο 
είδη ενταφιάσεων προκύπτουν εκ τών ευρημάτων 
τούτων. Κατά τό έν, τά μή βαλσαμωμένα σό>- 
ματα έβυθιζοντο εντός ασφάλτου, κατά τό δε 
έφασκιώνοντο δΓ ενδυμάτων. Εις τήν πρώτην πε- 
ρίπτωσιν, φύλλα χρυσού έφηρμόζοντο έπί τού 
μετώπου, τών παρειών, τών αντιβραχίων,τών χει- 
ρών, τών γονάτων τώνποδών, τών οφθαλμών, τών 
ρωθώνων καί τού στόματος τού νεκρού.Οΰτω παρα
σκευαζόμενο·; τό σώμα περιετυλίσσετο δ·.’ οθο 
νίων καί περιηλείφετο διά στρώματος ασφάλτου, 
επί τού όποιου πάλιν διεσταύρωνον όθόνια, «τινα 
διά τής συγκολλήσεώς των ¿σχημάτιζαν έν είδος 
στερεωτάτου χαρτοδεσίματος. Εί; τήν δευτέραν 
πφίπτωσιν αί «λευκαί μουμίαι» έθάπτοντο εις 
τούς κτιστούς τάφου: μέ τά ένδύματά των.

Ό  τάφος τής Λευκυόνης αποκαλύπτει πολυ
τίμους γνώσεις περί τής λατρείας τής Ίσιδος. Τό 
σώμα τούτο, εύρεθέν εις κενοτάφιο·;, πρό τού 
οποίου υπάρχει διάδρομος καί έν δωμάτιον, τού 
όποιου οί τοίχοι καλύπτονται ύπό ζωγραφιών 
καί επιγραφών, δέν ήτο περιτετυλιγμένον, είμή 
μόνον ύπό ενός σαβάνου, κατά τόν ρωμαϊκόν τρό
πον. Ή  μούμια φέρει μαλλίνην έσθήτα χριομα- 
τος φαιοκίτρινου καί πέπλον έξ αμαυρού ερυθρού 
μάλλινου υφάσματος μέ κιτρίνας ραβδώσεις. Τοι
ουτοτρόπως καί εκτίθεται.

Ή  κεφαλή τής γυναικός αύτής περισφίγγεται 
εντός ενός στεφάνου έκ φύλλων, τά δέ πρόσωπον 
φαίνεται ώς νά φωτίζηται ύπό οφθαλμών αλλό
κοτων έπιχρύσων καί ώς έγκεκολλημέ.ων εί; 
τάς κόγχας.

Πλησίον τού σώματος υπάρχουν καταλλήλως 
τοποθετημένα μικρά είδωλα, δλα σχετικά μέ 
τήν λατρείαν τής Ίσιδος.

Ιίλησίο ι τής Οαυμασίας αύτής μούμιας τής 
Λευκυόνης εκτίθεται ό νεκρός μια; Βυζαντηνής 
κυρίας τεθαμμένης έντός σαβάνου κεντημένου 
καί φερούση; πέδιλα δέρματος χρυσοποίκιλτου 

Καί άλλοι νεκροί μεγίστης άξια; εκτίθενται 
επίσης, οίον ; ό νεκρός ενός βυζαντηνοϋ ίππέως, 
φέροντο; ύψηλά υποδήματα καί χιτώνα διαποί- 
κιλτον, έπί δέ τού στήθους του έν μετάλλ'.ον τού 
'Αγίου Γεωργίου άνηρτημένον δΓ έρυθράς ταινίας
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μάλλινης- ό νεκρός ενός Ί'ωμαίου έκατοντάρχου 
καί μοας άνωνύμ,ου φορούσης έσθήτα κιτρίνην, 
μάλλινον πέπλον κυανούν μέ κροσσού; καί ύπό 
τό φέρετρόν της φερούσης τήν επιγραφήν « Ή  
Μζρία ¿γέννησε τόν Χριστόν».

Τέλος, έκτος τών μουμιών, πλεϊστα άλλα ευ
ρήματα κινούν τήν προσοχήν καί τήν περιέργειαν 
εις τήν σπουδαιοτάτην αυτήν έκθεσιν.

Μία κεφαλή άσκητού, ή όποια, μέ τήν πυρρό- 
ξανθον κόμην της καί τόν μακρόν ξανθόν της πώ- 
γωνα ομοιάζει καταπληκτικώς μέ τήν κεφαλήν 
τού Χριστού, άλλα', μουμίαι ένδεδυμέναι, έν σά- 
βανον στολ'.σμένον μέ κεντημένα περιστέρια, α
μνού; καί άλλα σύμβολα τών πρώτων χρι
στιανών.

Δ Α Ν Ε Ι Ο Ν  Π Ν Ε Υ Μ Α

Τό κατωτέρω άστείον έπεισόδιον συνέβη εις 
τόν Καναδάν. Μικρά; κωμοπόλεως ό άρτοπώλης 
ήγόραζε τό βούτυρόν του άπό τινα έκεί πλησίον 
αγρονόμον. Παρετήρησεν δμως έπί πολλάς ημέ
ρας ότι τό βούτυρον δέν είχε τά συμπεφωνημέ- 
νον βάρος, καί έπειδή τό πράγμα έξηκολούθει, ο 
άρτοπώλης άπολέσας τήν υπομονήν ένήγαγεν εις 
δίκην τόν πωλητήν τού βουτύρου.

Ό  δικαστής έρωτά τόν έναγόμενον.
—  Έχεις ζυγαριάν ;
—  Ναι, κύριε δικαστά.
—  Έχεις καί σταθμά ;
— "Οχι, κύριε δικαστά.
—  Πώς λοιπόν ζυγίζεις τό βούτυρον ;
—  'Απλούστατα. Άφότου οίδω βούτυρον εις 

τόν άρτοπώλην, αγοράζω καί έγό; άρτους άπό 
αύτόν καί μεταχειρίζομαι μάλιστα τόν άρτον τής 
μιάς λίτρας αντί σταθμών διά νά ζυγίζω τό βού
τυρον.Ώττε, άν τό βάρος τού βουτύρου είναι έλ- 
λιπές, τό σφάλμα είναι τού άρτοπώλου καί ούχί 
ιδικόν μου.

Μέ άλλα; λέξεις ί  άρτοπώλης Ικλεπτεν εις 
τήν πεοίπτωσιν αυτήν τόν έαυτόν του.

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

Ευάρεστος τώ Θεω υπάρχει μόνη ή μετά κρίσεως 
ελεημοσύνη' γέννημα δέ φιλανθρωπίας εικότως υπο
λαμβάνεται οΰ/'ι τό τρέφει·; και αϋξάνειν τήν πτω
χείαν διά τής αργίας, αλλά τό αϊρειν έκ του μέσου 
αύτά τής πτωχείας τά αίτια. Kopaîîc

Οί άληθώς καλοί τρόποι εχουσιν ως βάσιν τήν 
αβροφροσύνην, τήν εύμένειαν καί τήν ειλικρίνειαν 
διότι ό οερόμενο; εύγενώς δέν παύει ¿>ν ειλικρινής,

ΣμάϊΛι·.

Ό  άνοΐγων εν σχολεϊον κλείει μίαν φυλακήν
Ο ν γχ ώ -

 -------
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α

'Ο  Κ ρ ο ΰ γ ε ρ  α ιγ ο β ο σ κ ό ς .

Ό  γηραιός ΠρόεδροςΚρούγερ, περί τού όποιου 
τόσες λόγος γίνεται εσχάτως, έχρημάτισεν εν τή 
νεότητί τευ φύλαξ προβάτων ή άλλω  ̂ κτηνών, 
καί πάντοτε ευχαρίστως Ικαμνε μνείαν τής πρώ
τη; του ταύτης ταπεινής θέσεως.

Μίαν ημέραν, κατά τήν προτέραν προεδρείαν 
του, έδέχθη τήν έπίσκεψιν ενός "Αγγλου δουκάς, 
δστις παρουσ'.άσΟη εις αυτόν δ’.’ ένό; των υπουρ
γών τής αποικίας του ’Ακρωτηρίου τής Καλής 
Έλπίδος.

Ό  Κροΰγερ δστις αείποτε είχεν εκδηλώσει τήν 
μεγαλητε'ραν περιφρόνησ'.ν πρός τήν γλώσσαν του 
Σαιξσπήρου, δέν ήθέλησεν ούτε τώρα νά κάμτΐ 
χρήσιν αυτής καί ή συνδιάλεςις διεςήγετο διά με- 
σολαβήσεως του υπουργού, δστις εχρησίμευεν ώς 
διερμηνεύς.

—  Είπέτε εις τόν κύριον Πρόεδρον, είπεν ό 
"Αγγλος δού;, δ τι είμαι μέλος τής Βουλής τών 
Λόρδων.

Ό  Κροΰγερ εκλινεν ελαφρώς τήν κεφαλήν, 
έρρούφηξε μιά δυνατή τραβηξιά άπό τήν πίπα του, 
και έγόγγυσεν ύποκώφως έν είδει χαιρετισμού

—  Είπέτε του, προσεΟηκεν ό "Αγγλος έκπλη
κτος διά τήν άλλόκοτον αυτήν υποδοχήν, ότι εί
μαι εις έκ τών άρχαιοτέρω< δουκών τής Μεγά
λης Βρεττανίας.

‘Α'-τί πάση; άπαντήσεως ό Κροΰγερ Ικαμε πά
λιν μίαν έλαφράν ύπόκλισιν τής κεφαλής, μίαν 
νέαν τραβηξ'ά τής πίπας του καί ενα νέον γρυλ- 
λισμόν.

— Είπέτε του, είπεν ό δούξ ετι μάλλον έκ
πληκτος, ότι ¿χρημάτισα άντιβασιλεΰς.

— Είπέτε εις αυτόν τόν “Αγγλον, είπεν έπί 
τέλους ό Κροΰγερ, άποφασίσας νά δίαρρήξτ, τήν 
σιγήν, ότι εγώ ¿χρημάτισα αιγοβοσκός.

Α ι γ ύ π τ ι ο ς  γ ί γ α ς .

Άφίκετο πρό τίνος εις Μασσαλίαν ί; ’Αλε
ξανδρείας γίγας έχμυν ανάστημα δύο μέτρων καί 
32 εκατοστών. Είνε άραψ γεννηθείς πλησίον τού 
Ιναΐρου ηλικίας 27 ετών. 'Ρωμαλέος, άλλ ’ 
ισχνός, Ιχει πολλήν δύναμιν μυώνων καί υγείαν 
έξαίρετον. Οταν ϋψώση τήν χειρα προς τά άνω, 
τό ολον ύψός του ανέρχεται εις 3 μέτρα καί 2 
εκατοστά. Ό  δείκτης τής χειρός του Εχει μήκος 
13 εκατοστόμετρων, ό δέ μέσο; 14 1)2 εκατο
στόμετρων. Ό  γίγας ούτο: ανήκει εις οικογέ
νειαν γιγάντων Ό  πατήρ του ζών ετι έχει ανά
στημα 2 μέτρων καί 4 εκατοστών, ή δέ μήτηρ 
του 1,96 καί ή σύζυγός του 1,85. Ό  υιός του 
πενταετής μόλις εχει ήδη ανάστημα ενός μέτρου

καί 25 εκατοστών καί £άρος 37 χιλεογράμμων. 
'< > άραψ γίγας ταξειδεύσας άπό Αλεξάνδρειάς 
μέχρι Μασσαλίας εις οευτέραν θέσιν δεν ήδυνήθη 
νά κατακλιθή εις κανένα εκ τών κοιτωνίσκων τού 
πλοίου καί έδεησε νά στρωθή άνάλογος εί: τό 
ανάστημά του κλίνη εντός τής αιθούσης.

Έ ν  α ν έ κ δ ο τ ο ν  τ ο ύ  Λ ισ ρ α ε λ η

Τά εξής ανέκδοτον περί του περιωνύμου Ά γ 
γλου πολιτευτού λόρδου Βήκονσφηλδ γνωστού 
μάλλον υπό τό όνομα Δισραέλης ανέγραψαν εσχά
τως αί Άγγλικαί εφημερίδες.

Ό  Δισραέλης είχε νευμφευθή γυναίκα κατά 
δεκαπέντη Ιτη μεγαλειτέραν αύτού καί διέμεινεν 
εί; αυτήν πιστός καθ’ δλτ,ντήν ζωήν του. Έλάμ· 
βανε καθ’ έκάστην ¿πιστολάς έκ μέρους γυναι
κών ωραίων καί πλουσίων, άλλά τά; παρέδιδεν 
εί; τόν γραμματέα του καί ουδέποτε άπήντα. 
Μεταξύ αύτών δμως, αί όποϊαι είχον χαρακτήρα 
αισθηματικόν, έλάμβοενε συχνά τάς ¿πιστολά: 
μια; κυρίας, ήτις τω έγραφεν ότι παρηκολούθει 
μετ ’ ένδιαφέροντος τό πολιτικόν του στάδιβν 
καί του έζήτει μίαν συνέντευξιν. Ό  Δισραέλης 
¿κώφευε κατά τήν συνήθαάν του. Ή  άγνωστος 
άπετάθη τότε εί; τήν κυρίαν Δισραέλη, ήτις τήν 
έδέχθη καί εις τήν όποιαν είπεν οτι ήτο Ίσραη- 
λΐτις καί διά τούτο έτρεφε τόσον ενδιαφέρον διά 
τόν ομοεθνή της Άγγλον πολιτικόν,ώστε έπεθά- 
μει νά τψ κληροδοτήση τήν περιουσίαν της ουσα 
γραία καί άτεκνος. Μετά τινα καιρόν ό Δισρα·- 
έλης, δστις έθεώρησε τήν ύπόθεσιν ταύτην ώ; 
άστειότητα, ελαβεν επιστολήν, τήν όποιαν έπί 
πολλά; ημέρας έλησμόνησεν εί; τό θυλάκιόν του. 
Άνοίξας δέ αύτήν έπί τέλους εύρεν έντός τού 
φακέλλου επιταγήν δέκα χιλιάδων λιρών προερ- 
χομένην άπό τής γραίας ίσραηλίτιόος. Έδέχθη 
τό δώρον καί έπεσκέφθη μάλιστα τήν δωρήτριαν, 
ήτις τώ έδειξε τήν διαθήκην, δι ’ ής ¿κληροδοτεί 
εις αυτόν δλην τήν περιουσίαν της. Μετά τόν 
θάνατόν της ό Άγγλος πολιτικός, δτις ποτέ δέν 
ήτο πλούσιος, εύρέθη τότε τό πρώτον έπί ζωής 
εις οικονομικήν θέσιν άνετον, διότι ¿κληρονόμησε 
μίαν ώραίαν οικίαν, πολλά κοσμήματα καί τεσ
σαράκοντα χιλιάδας λίρας.

Κ α θ α ρ ι σ μ ο ί  μ α ρ μ ί ρ ο υ

Άπό τά Δελτίον τής Εμπορικής καί Βιομη
χανικής Ακαδημίας παραλαμβάνομεν τήν έξή; 
συνταγήν διά τόν καθαρισμόν μαρμάρου ; Λαμ- 
οάνομεν δύο μέρη οιττανθρακικού Νατρίου, έν 
μέρος κρητίδες (κιμωλίας) λειοτριμμένης. Τό 
ολ ον κοπανίζεται καί προστίθεται τόσον ύδωρ 
όσον αρκεί διά νά σχηματισθή υδαρής πολτός. 
Τρίβετε διά τού πολτού τούτου ΐσχυρώς τό μάρ- 
μαρον καί μετά ταύτα πλύνετε με σάπωνα.


