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ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩ ΓΗ
Η Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Σ  Τ Ο Ν  Α Μ Ι Τ Ε Λ Α Κ Ι Ο Ν

Ό  πλέων οιά τής «Ευκαιρίας» εις τόν Ναύ
σταθμον ή ό κατά γην πορευόμενος άπό τού Κε- 
ρατσινίου εις τό Πε'ραμα ευκόλως διακρίνει λευ
κάζοντας έπί τής νήσου Σαλαμΐνος τού; οίκί- 
σκους τών Άμπελακίων. Είνε τό κομψόν χωρίον [ 
τό κείμενον παρά τούς άνεμομύλου;, ών κάτωθεν 
προςορμίζονταί τα πορθμεία τά διατηρούντα τήν 
συγκοινωνίαν μεταξύ τής αττικής ακτής άπό τών 
προπόδων τού Κορυδαλλού εις τήν ιστορικήν νή
σον καί μεταβιβάζοντα ανθρώπους άναμ’ιξ καί 
ζώα. Μεταξύ δέ τών άνεμιμύλων εκείνων τών 
γραφικώ; έπιστεφόντων τά πρό; άνατολάς τών 
Άμπελακίων ύψωμα καί αυτής τής κωμοπόλε - 
ως Ικειτο εν ταΤς ήμέραις τής δόξης τών Αθη
ναίων ή περικλεής Σαλαμίς, ής φερώνυμος ήτο ή 
νήσος, έν ώ έν χρόνοι; άρχαίοτέροις, έν ταΤς ήμέ- 
ραις τού Αίαντος και τού Σόλωνος, ή πόλις Σα- 
λαμί; Ικειτο κατά τά νότια παράλια τής νήσου 
τά βλέποντα πρός τήν Αίγιναν.

Έχω πολλάς καί ωραίας αναμνήσεις άπό τού 
κόλπου έκείνου, ου τήν θάλασσαν, πολλάκιςίδών 
έκ τού πλησίον, άπαξ μόνον είδον τρικυμιώδη. 
Συνήθως δε γαλήνια άρρίκνωτος ή ρυτιδούται τό 
απόγευμα μόνον ύπό αύρας λαμβανούσης ένίοτε 
διαστάσεις άνε'μου. Εΐνε ό άνεμος ό γνωστό; εις 
τόν Θεμιστοκλέα, δςτις συνετέλεσε περισσότε
ρον παντός στρατηγήματος αύτού εις τήν ήτταν 
του στόλου τών ΙΙερσών, δτε, σφοδρότερος τού 
συνήθους πνεύσας, συνέχυσε τούς Φοίνικα; πρώ
τους, άγνοούντας τά ύδατα καί τάς πνοάς τού 
κόλπον, άς έγίνωσκον άριστα οί Αθηναίοι.

Καί όμως οί πρόγονοι τών Φοινίκων έκείνων 
τών τελείως άγνοούντων τότε τά; Οαλάσσα; τής 
νήσου έγίνωσκ ον πάντα όρμον καί πάσαν γωνίαν 
και πάν κρηςφύγετον τού κόλπου έκείνου. Μα
κράν πλέοντες άπό τής στενής αυτών πατρικής 
γης εις τού; αΐγιαλούς τή; Ελλάδος πρός άναζή 
τησιν τών ελληνικών προϊόντων, είλκύσθησαν 
καί εις τήν νήσον τού Αίαντος ώς πορφυρευταί 
ύπό τού άλλως αφανούς κογχυλίου τού παράγον
τος τόν πολύτιμον βαφικόν οπόν τής πορφύρας.
Ισως οί ιθαγενείς άντέστησαν τό πρώτον εις τούς 

δίκην πειρατών ληιζομένςυ; τα ελληνικά πελάγη 
καί άποβαίνοντας εις τάς ακτάς* ίσως τής έπι- 
διωκομένης ανταλλαγής τών πριϊόντων, ήτι; 
Ιμελλεν έπειτα νά εύοδωθή έπί αιώνας μακρούς, 
προηγήθησαν αγώνες αιματηροί. Άλλ ’ έπήλθε 
τέλος ή συνδιαλλαγή, ή ειρήνη, καί τής ειρήνης

ταύτη; τό όνομα έμεινεν έπί τής νήσου. Ή  Σα- 
λαμ'ς τής Αττικής, καθ’ ά ή Σαλαμίς τής Κύ
πρου, καθ’ ά ή ιερά Σαλύμ, τά Ιεροσόλυμα, 
τής Παλαιστίνης, σημαίνει τόπον ειρήνης. Τά 
όνομα δέν προέρχεται ούτε έκ τού αάλος ούτε έκ 
τού άλς, άλος, ώς ήτυμολόγουν παίζοντες οί 
άρχαιο·.. IΙλήν δέ τού ονόματος καί οί μύθοι, 
οί αρχαιότατοι τών μύθων προςέρχονται συνεπί- 
κουροι, πείθοντες ημάς, ότι έν χρόνοι; παναρχαί- 
οις ή Ανατολή είχε θέσει τόν πόδα καί επιβάλει 
τήν έπίδρασιν αυτής έπί τε τάς παραλίας τής 
Σαλαμΐνος καί έπί τά; απέναντι άκτάς τής Α τ 
τικής.

Καί ενθυμούμαι λοιπόν πάντοτε, οσάκις δια
πλέω τόν κόλπον έκεϊνον, τόν μυθικόν βασιλέα 
Κυχρέα καί τόν Κυχρεϊον όφ’.ν καί τόν ΚυχρεΤον 
πάγον καί τό Ηράκλειον τής απέναντι αττική; 
ακτής, τό ένθυμίζον τόν Τύριον Ήρακλε'α, τόν 
Μελκάρθ. Καί μου έρχεται εις τόν νούν ή άνάμνη- 
σις τού σωρού τών διατετρημένων πορφυρευτικών 
κογχυλίων, τού λειψάνου έκείνου αρχαίου φοινι
κικού πορφυρείου, όπερ άνεκάλυψα έπί τής έν τώ 
κόλπφ νησΐοος τού Αγίου Γεωργίου, άναγκα- 
σθείς νά διατρίψω έν τώ λοιμοκαθαρτήριο) αύτής 
όλίγας ημέρας τό φθινόπωρον τού 1884. Είνε 
αληθινά ώραΐον, συλλογίζομαι, όταν με ριπίζη 
έκτοτε ή αδρα τού σαλαμινίου κόλπου, ναμείβη- 
ται πάντοτε καί ή κατηναγκασμένη αργία διά 
μιας έστω καί μικρας άνακαλύψεως. Έπειτα έν- 
θυμούμαι τάς νησίδας Φαρμακούσσας τών αρχαίων, 
άς συνεσχέτιζον οί νεώτεροι πρός τάς Κυράδας, 
α'ίτινες κεϊνται εγγύς τού παρά τόν Σκαραμαγ- 
κάν έκ δυσμών είςπλου τού κόλπου, έως ό Γερ
μανός Λόλλιγκ άπέδειξεν, ότι έν τψ ό όματι Κυ- 
ράδες λανθάνει τό μή παραδοθέν ύπό τών συγγρα 
φέων άρχαΐον όνομα Χοιράδες. Καί διά τί όχι, 
άφ’ ού όρθώ: παρετήρησεν, ότι έν τώ κόλπω τής 
Σαλαμΐνος καί περί αύτόν έχομεν σωζόμενα καί 
άλλα μόνον διά τής μέχρι τούδε περισώσεως μετα- 

] δ'.θέντα αρχαία ονόματα, τήν Λέρον, τήν Άτα- 
λάντην ; Καί έν ώ γοργή διαυλακόνει τά ύοατα 
ή ατμάκατος, πλέουσα πρό; τόν Ναύσταθμον έν- 
τεύθεν τού Άράπη, ού μακράν τού αρχαίου Σκι· 
ραδίου, τού έκλιπάντος ναού τής Σκιράοος ’Αθή
νας, φαντάζομαι τόν κατ’ έναντΐαν διεύθυνσιν 
άπό τής Έλευσΐνος βραδύν έπί λέμβου πλούν 
τού γεωγράφου Στράβωνος, παραπλεοντος τάς 
άκτάς καί άναγράφοντος τό άκρωτήριον τήν Ά μ -  
φιάλην, τάς Φαρμακούσσας, αίτινες άντί τών Κυ- 
ράδων είνε ό Άγιος Γεώργιος και σκόπελός τις 
εγγύς αύτού, καί τά λατόμια έπί τής ακτής τής
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’Αττικής, ταύτά έκεϊνα λατόμια, άτινα βλέπε·, 
τώρα ό περιπατητής ευθύς παρά τό παράπηγμα 
τού Περάματος. *0 Άμασεύς γεωγράφο; άναβιών 
σήμερον δέν θά έξεπλήσσετο βλέπων αντί τοϋ 
Σκιραδίου καί τοϋ 'Ηρακλείου επί τή; Σαλα- 
μϊνος καί τής απέναντι παραλία; ναΐσκου; 
τοϋ προφήτου Ήλιου καί ριονάς χριστιανικών 
άγιων, έπειδή, οτε περιέπλεε τάς άττικάς άκτάς, 
εϊχεν ήδη γεννηθή ό Σωτήρ καί ¿πλησίαζε·/ ο 
χρόνο;, καθ’ δν εμελλε νά διηγηθή εις τόν ολί
γον μ.εταγενέστερον αυτού Πλούταρχον ό ναύ
κληρος εκείνος, δτι ήκουσε φωνής άγγελλούση; 
τόν θάνατον τοϋ μεγάλου Πανό;. Άλλά θά κατε- 
λάμβανε τόν Έλληνα γεωγράφον ίλιγγος αύ- 
τόχρηρια, αν εβλεπε την θάλασσαν άφρίζουσαν 
περί τό άτμοκίνητον σκάφος αντί τοϋ γδούπου των 
ΰόάτων πλησσοριένων υπό των κάθιδρων τής μι- 
κράς του λέμβου ερετών. Νέοι θεοί, άλλά και 
νέαε δυνάμει;, θά έξεφώνει κατάπληκτος ό 
Στράβων.

'Αλλά δέν περιπολοϋσι τόν νοϋν ριου άρχαιαι 
μόνον άναμνήσεις, δταν άναλογίζωμαι τήν Σα
λαμίνα. Ούχ_ ήττον γλυκεία είνε ή άναπόλησις 
υπηρεσιακού μου πλού εις τήν ένδοξον νήσον, 
δςτις με άντήμειψε πλουσίως.

ΙΙαρήλθον έκτοτε έτη πολλά, άλλά ζωηρά μέ
νει άκόμη έν τή μνήμη μου ή ένθύμησις τοϋ πλ.οϋ 
¿κείνου, τοϋ μόνου τρικυμιώδους έν τψ κολπψ 
τής Σαλαμϊνος. “ΙΙμην γενικός επιθεωρητής τώι 
δημοτικών σχολείων τοϋ κράτους, καί ¿θεώρησα 
χρέος μου νά παραστώ τψ 1883 εις τάς εξετά
σεις τού έν τοϊς Άμπελακίοις τής Σαλαμϊνος 
σχολείου τών θηλέων.

Ή  έπίσκεψις δέν ήτο κοινή τις. Δέν προέ- 
κειτο περί συνήθους παρθεναγωγείου, άλλ ’ εθνι
κός λόγος έφείλκυε τήν προςοχήν μου ιδιαζόντως 
εις τό σχολεϊον έκεϊ/ο. Είνε γνωστόν, δτι ή Σα- 
λαμίς κατψκήθη, πάντως περί ού; χρόνου; καί ή 
απέναντι άκτή τής Αττικής καί ή Έλευσις, 
ήτοι τόν δέκατον τέταρτον αιώνα, υπό άλβανο- 
φώνων γεωργών. Καί τά μέν ελληνικά φρονή
ματα τών έπηλύδων τούτων έποίκων ούδείς δύ- 
ναται νά διαμφισβητήση. Ό  ιερό; άγων εινε 
τρανή άπόδειξις τής συζυμώσεω; ταύτης Ελλή
νων καί ’Αλβανών, καί μετά τήν άποκατάστα- 
σιν δέ τοϋ βασιλείου οί αλβανόφωνοι γεωργοί κ.αί 
ναυτίλοι άπεδείχθησαν άριστα συντηρητικά στοι
χεία, εχοντα πάσας τάς άρετάς καί πάσας τάς 
κακία; τών ελληνοφώνων συνοίκων. Άλλά παρά 
τήν συνταύτισιν ταύτην τών τυχών καί τήν συγ- 
χώνευσιν εις τό έλληΊχόν έθνος περίεργος είνε 
ή έμμονή τών αλβανοφώνων εις τήν σιατήρησιν 
τής πατρίου γλώσση; έπί πέντε όλου; αιώνας καί 
πλέον διά μυρίων περιπετειών. Ή  τοιαύτη συν- 
τηρητικότης οϋτ’ έκ λόγων πολιτικών, οϋτ’ έκ 
φυλετικής άντιπράξεω; προέρχεται. Καί όμως

έμμένουσιν εις τό ιδίωμα τών πατέρων. Ό  δέ 
λόγος είνε κυρίως τό παλαιότροπον καί έν μέρει 
δυςμαθές τής Άλβανή; γυναικός, ήτις δυςχερώς 
φέρεται πρός νέα διδάγματα καί ήθη. Καθ & οέ 
συμβαίνει καί παρά τοΐ; βλάχικοι; έν Έλλάδι 
πληθυσμοί;, έφ’ δσον δέν διαδίδεται ή ελλη
νική γλώσσα εις τάς μητέρας, ό οίκος έξακολου- 
θ=ϊ ξενίζων περί τήν γλώσσαν καί ο έςελληνι- 
σμό; δέν έπέρχεται πλήρης.

Τήν άνάγκην δέ ταύτην τής διαδόσεως τής 
ελληνικής γλώσσης διά τών σχολείων τών θη
λέων παρά τοϊς άλβανοφώνοις ένωρίτερον καί τή; 
πολιτείας κατενόησεν ή Φιλεκπαιδευτική εται
ρεία. Τό δέ πρώτον ίδρύθη παρ’ αύτής σχολεϊον 
θηλέων έν Έλευσΐ/ι, ου αί μακραί περιπέτεια·., 
έ’ως στερεωθή καί ευδοκίμηση, δεικνύουσιν, οτι 
μετ ’ άγώνων πολλών καί ούκ άνευ τής άντιτά- 
ξεως έπιμόνου άδιαφορίας, εί μή καί άντιστάσεω; 
έτελεςφόρησε τό Ιργον. Ταύτά δέ φαινόμενα 
παρετηρήθησαν καί έν τοϊς άλβανοφώνοις χωρίοις 
τής ’Αττικής, ενθα είχον ίδρυθή σχολεϊα θη
λέων, φυτοζωοϋντα μάλλον ή υφιστάμενα. Διά 
τούτο δέ καί ήναγκάοθην νάποστείλω, οτε οιηύ- 
θυνον τό έν τψ ‘Γπουργείψ τμήμα τής δημοτι
κής έκπαιδεύσεως, έμπειρον διδασκάλισσαν,δπως, 
περιοδεύουσα ά ά τά χωρία τής Αττικής, τούτο 
μεν έπιθεωρήση τά σχολεϊα τών θηλέων και με- 
λετή η τούς λόγους τής άραιοτάτης εις ούτά 
φοιτήσεω; τών κορασίων, τούτο δέ χρησιμεύση 
ώ; άπόστολος τοϋ κηρύγματος τής ελληνικής 
γλώσσης καί τών άγαθών τής έκπαιδεύσεως τών 
κορασίων, άτινα οί Αλβανοί τής Αττική; άπη- 
ξίουν ή έδυςκολεύοντο νά στέλλωσιν εις τό σχο- 
λεΐον, οπως σύν τοϊς άλλοις τυγχάνωσι τής συν
εργίας αύτών έν τοϊς γεωργικοί; έργοις.

Ουτοι ήσαν οί λόγοι, σι’ ου; μ ιτ ' ίδιάζοντος 
ένδιαφέροντος ήθελον νά παρακολουθήσω τήν έν 
τψ σχολείψ τών Άμπελακίων τελεσθεϊσαν εργα
σίαν. Τό σχολεϊον έκεϊνο ήτο άρτισύστατον, καί 
έλειτούργει άπό ένός μόνον έτους. Νεαρά δέ, 
άρτι τυχούσα τοϋ πτυχίου καί επομένως άπειρος, 
ώς εδικαιούτο τις νά είκάση, ήτο ή διδάσκαλος. 
Άλλά τάποτελέσματα τής διδασκαλίας τής σε- 

| μνής καί ωραίας κόρης μ ’ έξέπληξαν άληθώς. 
"Οτε είςήλθον εις τό σχολεϊον, προςέβαλε τήν 

δψιν μου τό πρώτον ή διακόσμησες τής αιθούσης 
τών έξετάσεω·/ διά τών εργόχειρων τών μ.αθη- 
τριών. Συνήθως ώ; επιθεωρητής εκίνουν τήν εκ- 
πληξιν ίσως τών διδασκαλισσών διά τήν άδιαφο- 
ρίαν ή μάλλον άπαρέσκειαν ήν έδείκνυον πρός τά 
κατασκευάσματα έκεϊνα, ών έκεΐναι είχοντο με- 
γάλως, έπιδεικτιώσαι έπ’ αύτοϊς. Καί δέν είχον, 
νομίζω, άδικον, καταφανώς άποδοκιμάζων τήν 

, τροπήν ήν είχον λάβει μέχρις εκείνου τού χρό
νου τά λεγόμενα έργόχειρα. Έπεκράτει δήλα δή 

ι έν τή διδασκαλία τού μαθήματος τούτου έν τοϊς
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έκπαιδευτηρίοις τής Φιλεκπαιδευτικής εταιρείας 
ή κεντητική καί πλεκτική, τα σε χειροτεχνου- 
μ=να υπό τών μαθητριών, των διδασκάλων τής 
αϋριον, ήσαν πολλάκις μέν εϋτεχνα, άλλ ενίοτε 
άφιλόκαλα κατασκευάσματα άχρηστα εν πολλοί; 
πρός τόν βίον καί τά πλεΐστα δυςαναλογα προ; 
ίήν κοινωνικήν τάξιν, έξ ής συνήθως έστρατο- 
λογούντο αί μαθήτριαι. Έν ώ δ ’ ¿'ετίθεντο κατα 
τάς έξετάσεις τών διδακτηρίων τής Φ.λεκπαιοευ- 
τικής έταιρείας εις θέαν περίτεχνα κεντήματα 
καί λεπτεπίλεπτα έργα πλεχτικής, ηπόρει ο θε
ατής βλέπων τή/ παντελή ελλειψιν ή την ατε- 
λειαν τής ραπτικής. Αί μαθήτρια·, είχον μέν οπως- 
δήποτε ήσκημένου; τούς δακτύλους περί το κ«ν- 
τ -ϊν καί τό πλέκειν καί έπειρώντο νά έκθαμβο- 
σωσι τούς όφθαλμούς βιάτριχάπτων καί παντοίων 
ποικιλμάτων, άλλ’ ήσαν ήκιστα ε>πειροι περί 
τήν κοπτικήν καί ραπτικήν, περί το συρραπτειν 
καί έπισκευάζε'.ν( έμβαλλόνειν).Τό δέ κακόν μετ- 
εδίδετο καί εις τά σχολεϊα τού κράτους,καί μετ 
άγανακτήσεω; εΐδον, έπιθεωρών ποτε το_παρθε- 
ναγωγεΐον Ναυπλίου, οτι αί πλεισται των μα
θητριών τής άνωτάτης τάξεω; δέν ήούναντο να 
όάψωσιν εν κομβίον έπενδύτου και ηκουσα μ=τ 
απορίας, οτι καί αύτάς τάς άπλουστάτας έσθή-
ταςάς περιεβάλλοντο είχε κατασκευάσει ήρα·
πτρια ή ή μοσιστα. ,

Παρίστατο άνάγκη γενναίων μεταρρυθμίσεων 
έν τή διδασκαλία τών έργοχείρων. Ί Ιτο  αναγκαι
ότατου νά διδάσκηται κατ’ έπικράτησιν ή ραπτι
κή καί ή κοπτική, νά δοΟή ιδία προςοχη εις το 
συρράπτειν καί έμβαλλόνειν. Άλλά τις θα πι- 
στεύση, οτι έχρειάσθη μακρός άγών τού 'Ιπουρ- 
γείου τής Παιδείας, δτι έδέησε νά καταναλώσω 
πολύν χάρτην καί πολλήν μελάνην, έως πεισθή 
πεοί τών τοιούτων τό έν τοϊς τότε χρόνοι; Συμ
βούλιου τής Φιλεκπαιδευτικής έταιρείας; Δέν εινε 
ο* εύχάριστον, δτι ή μετά μόχθων ου μικρών 
έπιτευχθεϊσα τέλος καινοτομία έρριζοβολησευ Ικ- 
τοτε κα’ί άποφέρει νϋν όχι άναξ’ου λόγου καρπούς;

Τών ιδεών τούτων έμφορούμενο; εύρέθηυ εις 
τήν εύχάριστον θέσιν νά μή μορφάσω, οτε ειοον 
εκτεθειμένα τά έργόχειρα τών μαθητριών του 
σχολείου τών Άμπελακίων. Δέν έλειπον μεν και 
σπάνιά τινα έργα κεντητικής, άλλ’ έπεκράτει η 
(¡απτική. Εύθύ; λοιπόν ή έκ τής έπισκέψεως του 
σχολείου πρώτη αίοθησι; ύπήρξεν άγαθή, ευελπις
σέ ήρξάμην τών έξετάσεων.^

Δέν θά περιγράψω τάς έηετάσεις ταυτας. Αρ- 
κεϊ νά είπω, δτι αί μικραί, άλλά και μεγαλαι 
μαθήτρια·, άνεγίνωσκον άπταίστως, καί απήντων 
άπροςκόπτω; έλληνιστί εις τά; ερωτήσεις τη; 
διδασκάλου καί έμοϋ, άπήγγειλαν ελληνικά ποι- 
ημάτια ώ; τό πλεϊστον καλώς έκλελεγμένα μετα 
φωνής φυσικής καί άπηλλαγμένης τού αηοούς 
εκείνου στόμφου, τοϋ παραφθορού στριγγίσματος

1 ¿κείνου, δπερ έκκωφαίνει συνήθως τά ωτα καί 
ταράσσει τά νεύρα ήμών παρισταμένων εις σχολι
κά; έξετάσεις. Ή  άπαστράπτουσα καθαριότης 
τού σχολείου, ή ευκρίνεια καί τάξι; περί τας 
έ ρωτήσεις καί άπαντήσεις, ή απέριττος  ̂ καί σε
μνή δψις τών μαθητριών άπέπνεον θερμότητα και 

1 φιλοκαλίαν, ήν ¿στεφάνου γραφικως το ωροιον 
πλαίσιον τών παρακαθημένων χωρικών γονέων 
καί συγγενών, ένδεδυμένων έορτασίμως, μειδιών- 
των έξ εύχαριστήσεως, προφανώς πανηγυριζόν- 
των. Ή  ήμερα εκείνη τών πρώτων εξετάσεων 
τών κορασίδων τών Άμπελακιωτών ήτο «υτό- 
χρημα πανήγυρις τοϋ χωρίου. Καί τής̂  πανη- 
γύρεω; έκείνης ήρωϊνη ήτο ή δίκην αγάλμα
τος άρχαίου ωραία διδάσκαλος, άπλως αλλα 
κομψώ; ένδεδυμένη, ής τήν περικαλλή δψιν καθί- 
στανεν ετι ώραιοτέραν τό έρύθημα παρθενικής 
αιδημοσύνης καί ή συγκίνησις έπί τή έπιτυχίψ.

Έσφιγξα θερμώς μετά τό πέρας τών εξετάσε
ων τήν χεΐρα τής ήρωίνης τής ήμέρας. Άλλά 
δεν ήρκέσθην εις τά συγχαρητήριά μου·  ̂ήθελον 
καί νά διδαχθώ παρά τής νεαράς έκείνης οιοασκα- 
λου.— Πώς κατώρθωσας,τήν ήρώτησα, νά έπιτύ · 
χης τόσον εις τό εργον σου;— Δέν έκαμα τίποτε, 
άπήντησεν έρυθριώσα. Είμαι άκόμη άπειρος, και 
έπειτα είχον πολλάς βυςκολίας.— Αυτό αισθάνο
μαι άκριβώς καί έγώ, καί έπεθύμουν νά μάθω 
όποιας μεθόδου ύπερενίκησας τάςδυςχερείας, οια 
ποιου τρόπου κατεπάλαισας τάς αντιστάσεις.^

Ή  λέξις μέϋοδος  περιεβόμβησε τά ωτα 
τής νέας κόρη; δίκην κεραυνού. Δέν άρκοϋσιν̂  οί 
κόποι μου, θά έσκέφθη βεβαίως, και τωρα, οτ̂  
ένόμιζον, δτι θά ήσυχάσω, ιδού με υποβάλλει ο 
γενικός έπιθεωρητής εις παιδαγωγικά; έςετάσεις, 
ών άγνωστον τάποτέλεσμα.— Δι’οποίας μεθο&ου; 
¿ψέλλισε δειλή. Αγνοώ πώς νά σας άπαντήσω, 
κύριε έπιθεωρητά. Έγώ δέν είμαι παλαιά^όιδά- 
σκαλος διά νά εχω μέθοδον· εδώ πρώτον σιωρι- 
σθην■ δέν είξεύρω τί νά σας είπω. Μή με
νεύησθε. Άρκέσθητε, παρακαλώ, εις δ τι ήουνή-
θην νά κάμω.Σάς επαναλαμβάνω, ήτο πολύ όύς- 
κολον τό έργον μου , καί διά τούτο ζητω συγ
γνώμην, άν δέν ¿μείνατε ευχαριστημένος.^Την 

I πρώτην ήμέραν, οτε ήλθον εις τό χωρίον, ειοον, 
δτι οί γονεϊς ησαν εντελώς άπρόθυμοι νά στεί- 
λωσι τά κοράσια των εις τό σχολεϊον. Εχρειά- 
σθη νά κρούσω πολλάς θύρας, νά παλαίσω πρός
π ο λ λ ή ν  άδιαφορίαν, νά ίδω πολλούς μορφασμούς 
μητέρων καί άκούσω πολλά; αγροικίας πατέρων, 
έ’ως άνοίξω τό σχολεϊον. Καί δταν άνεώχθησαν 
αί πύλαι του, είδον μόνον τρία τέσσαρα κοράσια 
περί έμέ.

‘— Καί πώς ήρχίσατε τήν έργασιαν ; εις τινα 
γλώσσαν; γινώσκετε άλβανικά ή ώμίλουν έκεϊ-
ναι ελληνιστί; , , .

— Οϋτ’ έγώ λαλώ άλβανιστι ουτ εκείνα·, εγι-
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νωσκον t i  ελληνικά. Ilotpoutíaσα εις αύτάς το 
άλφαβητάριον. Άλλά πώς vi συνεννοηθώ μετ’ 
αύτών ; Έκτος τούτου ειοον, ο π ήταν έτοιμοι 
νάποσκιρτήσωσι.

—  Πώς λοιπόν τάς συνεκρατήσατε ; ’Επανα
λαμβάνω, ποιαν μέθοδον μετεχειρίσθητε ;

—  Κύριε έπιθεωρητά, σας παρακαλώ καί πά
λιν, μή περιμένετε παρ’ έμού τόσον σοφά πρά
γματα. ’Ιδού τί έκαμα. Άφήκα τό βιβλίον καί 
έπήρα τήν βελόνην είπα εις αύτάς νά φέρωσι καί 
αύταί ολίγον χασέν, κλωστήν καί βελόνας, καί 
ήρχίσαμεν νά βάπτωμεν. Είργάζοντο μετά πολ- 
λοϋ ζήλου. Έν ω δ’ έδίδασκον αύτάς τά ρά- 
πτειν, Ιδειςα τήν βελόνην καί τήν κλωστήν καί 
είπον εις τά κοράσια τάς έλληνικάς λέξεις.Αύταί 
υπήρξαν αί πρώτα·., ας Ιμαθον παρ’ έμού.

— Καί έπειτα ;
— Τήν ΰστεραίαν ήλθον καί αί μητέρες τών 

τριών ή τεσσάρων πρώτων κορασίων, καί εγει- 
ναν καί αύταί μαθήτρια·! μου περί τό βάπτε'.ν.Τό 
πράγμα διεδόθη εις τό χωρίον, καί ή βελόνη καί 
ή κλωστή εΐλκυσαν προςηλύτους κόρας, ενίοτε 
δέ καί μητέρας. Έν ψ δ’ ερράπτομεν, έμάνθα- 
νον όσημέραι περισσοτέρας λέξεις, καί μετ' ολί
γον παρουσίασα εις αύτάς καί πάλιν τό κεκρυμ- 
μένον αλφαβητάριου.

—  "Ωςτε τό πρώτον άλφαβητάριον σας υπήρ- 
ξεν ή ραπτική ;

— Είπέτε το, δπω: θέλετε. Τό βέβαιον είνε, 
οτι δεν επαυσά ποτε νά διανέμω τάς ώρας τής 
διδασκαλίας μεταξύ αναγνώσεω; καί ραπτικής, 
καί, πριν παρέλθη πολύς χρόνος, ειόον, οτι αι 
μαθήτρια·! μου ώμίλουν ελληνιστί καί έρραπτον 
έντέχνως μετά τού αύτού ζήλου.

—  'Ιδού λοιπόν ή παιδαγωγική σας μέθιδος, 
δι’ ήν είσθε αξία θερμών συγχαρητηρίων.

Σήμερον τά Άμπελάκια είνε τελείως ελλη
νικά. ’Ενθυμούνται άρα αί σήμερον ελληνόγλωσ
σοι μητέρες ελληνόγλωσσων τέκνων μετά εικο- 
σιν όλα έτη, αί μαθήτρίαΐ τής ελληνοπρεπούς 
διδασκάλου, οτι αί πρώτα·, έλληνικαί λέξεις αίτι- 
νες αντήχησαν εις τά παιδικά των ώτα υπήρξαν 
ή βελόνη καί ή κλω στή  ; Σιινρ. Π Λαμιιροϊ 

 -   --------

01 Π Δ Ρ Ι Δ Ι  1
[Ποίημα τοϋ Γάλλου ακαδημαϊκού F ra n jé is  Cnppro]

α γα π ή θη κα ν  καρδιακά κ α ί άρραβωνιασθήκαν.
Κ α ι ά ν  ό έσχατος Σουδρας τούς έπεριφρονοϋσε 
κΓ άπέφ ευγε τδ πόδι του ’ς τδν Ισκιο  τω ν  νά βάλη  
κ ι ’  ά ν  μ ετα ξύ  τώ ν  τα π ε ινώ ν  ή σαν οί τ ελ ε υ τα ίο ι, 
κ α ι ά ν  τούς έδ ιω χναν παντού  σάν σκύλους ψωριασμένους 
λ ίγο  τούς εμ ελε αυτούς. Τούς έφθανε ή  α γ ά π η !, 
’Ε λεε ινο ί, π τω χ ο ί, γυμ νο ί κ α ί μ ισοπεινασμ ένο ι. 
δέν ήξευραν τδ τ ί  θά ’π ή  δ φθόνος κ α ί τδ μ ίσος.
Ο ϋτ’ δ Ίνοδς πο λεμ ισ τή ς μέ τδ σπαθ ί ’ς τ ή ν  ζώ νη . 
ο ϋτ ’ δ βαθύπλουτος Ίνδδς ποϋ ’ς τδν ελέφ αντα  του 
’ς δλόχρυσα κ α θ ίσ μ α τα  κ α π ν ίζ ε ι σταυροπόδι, 
οϋτ’ δ Βραχμάνος δ τρανός, πού ζή  κα ί θησαυρ ίζει 
ά π ’ τ ’ άγρ ιά  του ε ίδω λα  μέ τ ά  τρ ιά ντα  χέο-.οε, 
κ.’έ χ ε ι κοράσια δ ια λεκ τά  μ εσ” ςτα ίς  κ λ ε ισ τα ίς  Παγόδαις 
νά σ έρνω ντα ι ’ς τά  πόδια του κ ’ έμπρός του νά χορεύουν 
ούτε ώ ς κ ι ’αύτδς δ β ασ ιλεύς  ’ς τδν θρόνον του επ ά νω .—  
κα νε ίς  δέν τούς έφα ίνετο  εύδαιμονέστερός τω ν . 
δ ιότι τ ή ν  α γά π η  τ ω ν  κανένας δέν τ ή ν  ε ίχ ε .

Ό  Σ ά γγω ρ . νέος δυνατός, ακούραστος ’ς τδν κόπο, 
ζοϋσε τραβώ ντας τδ κο υπ ί ’ς ενα  βαρύ κ α ΐκ ι, 
ποϋ ά να ιβο κατα ίβα ινε  ’ς τδν ποταμδ τδν Γ άγγη  
κΓ  ά π ’ ενα  ’ς άλλον έφερνε λ ιμ ένα  τη ς  Β εγγάλης 
ή  έλεφαντοκόκκαλα  ή  ξύλα  ποϋ μυρίζουν.
Κ α ί όταν έ λ ε ιπ ε  μ ακρ ιά  εκείνος π ’ αγαποϋσε, 
ή  Δ ιόλα , μόνη κ ’ έρ η μ η , π ερ ίλ υ π η  ’σάν χήρα , 
κάθε πρ ω ί έπ ή γα ιν ε  ’ ς τοϋ ποταμοϋ τη ν  όχθη, 
κα ί ά νεστέναζε β αθειά . κ α ί ’ς τ ά  νερά ’πετοϋσε 
λω τοϋ κ λαδ άκ ια . κ ’ έβλεπε ποϋ τάπα ιρ νε  τδ ρεύμα 
κα ί ή το ν ’σάν νά  έσ τελνε  ’ς τδν ά γα π η τ ικ ό  της 
μ αζί μ έ τ ά  λουλούδια τ η ς  τούς πόθους τή ς  καρδιάς τη ς .

Μ ια ’μέρα έξεφόρτωνε τοϋ Σ άγγω ρ τδ κ α ΐκ ι 
’ς τή ν  π ό λ ιν  Π ά ντα ,’ς τά  δεξιά  τοϋ ποταμοϋ τοϋ Γ ά γγη . 
Τδ βράδυ, όταν σχόλασαν ο! να ϋ τα ι, ο ! Π αρ ία ι. 
έβγήκαν κ α ί άνάσα ιναν ’ς το ϋ  ποταμρϋ τή ν  όχθη. 
Μ αΰροι, γυμ νο ί, ’ς τή ν  μ έση  τω ν  μ 'ένα  π α ν ί δεμένοι 
έκ ύ ττα ζα ν  άξέννο ιαστοι τά  π λο ία  ν ’  αρμενίζουν, 
ή  τά  μ εγάλα  τ ά  πο υλ ιά  ποϋ έσ χ ιζα ν  ’ς τ ά  ύψ η  
μέ τδ βαρύ τω ν π έτα γμ α  τδν έλαφρδν αέρα.
’Ε κ ε ί, τδ πλήθος έξαφνα  τρομάζει κ α ί σκ ο ρ π ιέτα ι' 
γαύγυσμ α  άκο ύετ ’ άγριο κ ’ ένα ς μεγάλος σκύλος, 
δρμα. 'ς  τδν Σ άγγω ρ χ ύ ν ε τ α ι , ζ η τ ε ί νά  τδν δαγκάση . 
Ό  Σ άγγω ρ  έ ξα φ ν ίζ ε τα ι, νά φ υλαχθή  γυρεύει 
κ α ί τδν κ τυπ ά  μέ τδ ραβδί δποϋ κρ α τε ί ’ς τδ χέρ ι. 
χω ρ ίς  ν ’ άκούσγ, κ α ί χω ρ ίς νά  ίδή  μ ια ν  συνοδία 
ποϋ ήρχετο  μ έ τ ύμ π α να  κ α ί μ έ  πο μ πή  κ α ί δόξα- 
ή τον δ μέγας Σαουράν. Ι’ α ϊά ς  τ ή ς  Λ ιναπούρης!
’Α π ' τδ θρονί ποϋ σήκω ναν οί δοΰλοί του 'ς  τούς ώμους 
εΐδ’ δ 'Ρ α 'ία ς ,— κ 'έχ λ ώ μ ια σ ε  άπδ τδν θυμό του — είδε 
οτι έτό λμ ησ ’ δ γυμνός, δ βρωμερός I Ιαρίας 
νά τοϋ κ τυπ ή σ η  τδν καλό , τδν ακριβό του σκύλο ! 
Φ ωνάζει μ ιά . ’ς τούς δούλους του τδν δ ε ίχ νε ι τδν αυθάδη, 
κ α ί πρ ιν  προφθάση νά  ε ΐπ ή  δ Σ άγγω ρ μ ία ν  /.έξι, 
τδν άρ π α ξα ν , τδν έσυραν κ α ί τδν αλυσοδένουν, 
κα ί δ απάνθρωπος 'Ρ α ϊά ς , χωρίς καιρόν νά  χά ση , 
προστάζει κα ί τ ή ν  μ ύτη  του νά κόψουν κ α ί τ ’ α υ τ ιά  του!

.Μετάφρασες Δ Β ικέλα. Ό  Σ άγγω ρ έμ ε ιν ’ έκτρω μ α  φ ρ ιχ τ ό ν !. . . ’Α π ελπ ισμ ένο ς ,
ώ ρχ ίσθηκε ποτέ. πο τέ . 'ς  τ ή ν  Λ ιόλαν νά μή  δείξη  

Ε ις  τδν καιρόν τοϋ Ά ρ έγγ -ζ έβ , 'ς τή ν  ίεράν Β ενάρες.—  τ οϋ τρομεροϋ προσώπου του τ ή ν  κ α τα ισ χ ύ ν η ν .— "Ο χι!
άλλ" έξω  ά π ’ τά  τ ε ίχ η  τη ς , έ κ ε ί όπου φ ω λ ιά ζο υν Έ π ή γ ε  τδ κ α ΐκ ι του χω ρ ίς έκείνον 'π ίσ ω .
χω ρ ίς ναούς κ α ί είδω λα οί βοελυροί Π αρ ία ι,—  Κ α ί άπδ τό τε . ’ ;  τ ή ν  α ύλή ν  ένδς ναοϋ τή ς  Κ ρίσνας.
δύο π α ιδ ιά  μ ’ αγνήν καρδιάν, κ α ί μ έ μορφήν άθώ α . όπου Φ ακίραι όλόγυμνοι, 'σ ά ν π ίθη κο ι ’ ς τ ά  δάση,
--------------------  χορεύουν,κα ί τή ν  σάρκα τ ω ν  ξεσχ ίζο υν μέ τ ά  ν ύ χ ια .—

1 Έδημοσιιύθη κ*ί εις τήν «Κ λειώ» ιής Λειψίας τής μ !“ μορ?ή· « β «  μ 5 μ ° ? ?ή ν  ανθρώπου μόλις μο ιά ζε ι,
I Φεδρ. 1889. ελεημ οσύνην γύρευε κ α ί προξενούσε τρόμον.
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Ή  Δ ιόλα , όταν έμαθε τ ί  συμφορά τους ή λθε , 
άπδ τή ν  λ ύ π η  τ ή ν  π ο λλή ν  έρράγισε η  καροια τ η ς .
Τ ή ν πο ώ τη ν ώρα θέλησε νά  π α γ η  να  τον ευρη ,—  
νά βαλσάμ ω ση  μ ’ έρω τα  τδν πονο τή ς  ψ υ χ ή ς  του , 
ά λ λ ’ έπ ε ιτα  έφαντάσθηκε τ ί  Οά ιδ ή ,— κα ι τοτε 
τδ  θέαμα ποϋ θά ίδ ή , ώ ! τότε ή  χα υμ ενη , 
τδν νοϋ τη ς  έκυρ ίευσε δ ιά  μ ιά ς  δ φόβος _ 
μ ή  ω ς  κ α ί τ ή ν  α γά π η  τη ς  τ ή ν  ξεπεραση η  φρ ίκη  ·
’ Ε κε ί ασ τρ άπτε ι κ α ί βροντφ. ξεσπα νε ι η  τρ ικ υ μ ία .
’Σ άν νά  τή ς  ή λθ ' έξ ούρανοϋ μ ια  εμ πνευσ ις , η  Δ ιολα 
π ά γ ε ι μ έ  β ή μ α τα  γοργά ’ς τού ποταμοϋ τ η ν  οχθη. 
κ α ί γο να τ ίζ ε ι ξ έσκεπη  ’ς τ α  σύννεφ  α πο κα τω , 
κ α ί μέ τά  χέρ ια  τη ς  τά  δυδ έπάνω  σηκω μ ένα  
τδν κεοαυνδν ά π ’ τή ς  ψ υ χ ή ς  τ ά  βαθη  ε ,ο ρ κ .ζε ι 
νά  τ ιμ ω ρ ή σ η  τ ά  δ ειλά  τ ’  αδύνατα τη ς  μ α τ ια . 
ποϋ «φοβήθηκαν νά ίδοϋν τδ ν  ά γα π η τ ικ ό  τ η ς .—
ΚΓ άφοϋ άπδ τ ά  μ ά τ ια  τη ς  προέρχετ’ η  ο ε ιλ ια . 
πα ρ α κα λε ΐ τ ή ν  Α σ τρ α π ή ν  τδ φώς τη ς  να  τη ς  παρη .

Ό  ουρανός τή ν  ηχούσε κ ' έτύφ λω σε τδ φώς τη ς .
Ή  Δ ιόλα  έσ η χ ώ θη κ ε, ώ σάν ελα φρω μ ένη , _ 
ά ν  χ ’ ή  μαυρ ίλα  τή ς  νυκτδς τή ς  σκ επ α ζε  τα  μ α τ ια .
Τοϋ ποταμοϋ τδ βογκητό έπήρε δδηγό της 
κ’ έκ ίνη σ ε . θ εότυφλη , αδύνατη  κ α ί μονη, 
μ έσ ' άπδ μέρη άγρ ια  κΓ  αγνώ ρ ιστα  να  π α γη  
όπου ή  φω νή  τοϋ έρωτος θαρρεί ο τ ι τ η ν  κράζει. 
’ Α ποσταμένη  έπ εσ ε  π ο λλ α ΐς  φοραίς ’ς τδ χώ μ α ' 
πολλα ίς οοραίς τδν δρόμο τη ς  τδν έχ α σ ε , κ ’ εκείνο ι 
οπού ε ις  'τ ά γ ια  νερά έλούζοντο τοϋ Γ άγγη  
τ ή ν  έβ λεπαν νά  κ λ α ίε τ α ι κ α ί τή ν  έσυμπονουσαν 
κ α ί ήρχοντο— ’ςτόν δρόμο τη ς  κ α ί π ά λ ιν ν α  τη νβ α λο υν . I 
“Α ν κάποτε τδ  πόδι τη ς  χλωρό κλαδ ί πατούσε, 
ένόμ ιζε ό τ ι π α τ ε ί  κρύου φιδιού τ ή ν  ράχη^
’Σ  τή ν  νύκ τα  μ έσα ήκουε τ ά  βογκητά  ποϋ β γα ,ουν 
οί άγο'.οι έλέφαντες κ ’ ο ! π ε λ α σ μ έ νο ι τ ίγ ρ ε ις . ^
’Α λλά  τ ά  πάντα  τ ’  ά ψ η φ ϊ ,  κ α ί κόπους κ α ί κινουνους. 
κ ’ έ υη α η . άο πλη , γυμ νή  έμπρός, εμπρός π η γα ίνε ι 
μ έ μ ά τ ια  π ’ αλλο δέν ’μπορούν παρά να  κλα ίο υν μονον.

’Σ τ ή ν  Π άτνα  τέλος έφθασε μ ισοαποθαμένη .

"Ε νας Ίνδδς ποϋ ήρχετο  έκ ε ί νά προσκύνηση , 
τ ή ν  είδε νά κ λ ο ν ίζ ε τα ι, νά σέρνετα ι ’ς τους το ίχους, 
τ ή ν  εΤδε, τή ν  ελέη σε  τ ή ν  πήρε άπδ τό χέρι 
κ α ί τή ν  έπ ή γ ε  'ς  τδ ν  ναόν, έκ ε ί οπού Σάγγωρ 
άκόμη  έζοϋσ ' έλεεινδς κ α ί έψω μοζητοϋσε. ^
Ά μ α  τ ή ν  εΐδ’ α ντ ίκρυ  του δ Σ άγγω ρ  ξεφωνίζει^ 
κΓ αμέσως μέ τ ά  χ έρ ια  του τδ πρόσωπο του κρ ύπ τε ι. 
Ά λ λ ά  ή  Δ ιόλα ξαναζή  π ’ άκούει τ ή ν  φω νή  του 
κ α ί χ ύ νετα ι ’ς τά  σ τή θη  του κ α ι τδν σφ ιχταγκάλιαζε·.

ιΓ'Ω Σ άγγω ρ , ώ  α γά π η  μου, μή  θ λ ίβ εσ α ι, τοϋ λ έ γ ε ι, 
μή  θλ ίβ εσα ι, δ Ουρανός μοϋ έσβυσε τδ  φώς μου 
κ ’ ε ίσ α ι δ ίδιος καθώς πρ ιν ’ς τ ά  μ ά τ ια  τά  τυφ λά  μου 
ι-)ά σέ άκούω νά  μ ιλ ή ς , θά σ ' εχω  σ τήρ ιγμ α  μου. 
κ ’ ε ις  τδ εξής θά είμ'εθα κ ’ οί δυδ ευτυχ ισμ ένο ι 
άφοϋ δ ένας δέν μπορεί νά  ζ ή  χω ρ ίς  τδν ά λ λ ο ν ,»

Ό  Σ άγγω ρ  τ ή ν  α γκ ά λ ια σ ε  μ ’ ανέκφραστη  αγά πη , 
κ α ί έχλα υσ χν .έκ λα υσα ν μ α ζ ί κ ’ έλάφρυν ή  καροια τω ν . 
Κ α ί άπδ τότε 'ς  τή ν  α ύ λ ή  τή ς  ίεράς Παγόδας 
όσοι ήρχοντο τ ά  ε ίδω λα  έκ ε ί νά  προσκυνήσουν 
έρρ ιχναν εύσπ/ αγχ νη  μ α τ ιά ’ςτούς δυδ πτω χούς παρ ίας 
ποϋ έβρισκαν παρηγοριά ένα ς κοντά 'ς τδ ν  άλλον, 
α ύ τή  αόμματη , κΓ  αΰτός άκρωτηριασμένος.

Ό  Π ανελλήνιος Σύνδεσμος κα τά  τή ς  φυμ α τιω σ εω ς 
έόηαοσίευσεν 'Ο δηγία ς περ ί προφυλάξεως απο τη ς  
οθ ίσεως συνταχθείσα ς ύπδ τοϋ ιατρού κ . Β. Π ατρ ι
κ ίου. ’ Εκ το ύτω ν άποσπώ μεν τδ κ ά τω θ ι κεφαλα ιον 
χρησιμόιτατον ε ις  τούς δ ιδάσκοντας. 2 . τ·Α·

Π Π Σ  Δ Υ Ν Α Μ Ε Θ Α

ΝΑ Π Ρ Ο Φ Υ Λ Α Χ Θ Ω Μ Ε Ν  Α Π Ο  ΤΗΝ ΦΘ ΙΣ ΙΝ

Άπό ολας τά; κολλητικά; ασθένειας ή ψθίσ·.; 
είνε εκείνη, κατά τής όποια; ό άνθρωπο; εχει ν 
άντιτάξη τά ισχυρότερα δπλα. ’Ανάγκη μονον 
ολίγη; κρίσεω; ¿αί ολίγης φρονήσεως. ^

Ή  φθίσι; είνε κολλητική, άλλά οεν ουναται 
νά γεννηθτ, χωρίς νά είσέλθη τό μικρόβιον εις τόν 
οργανισμόν μα; καί νά ευρη έντό; αύτου το κα
τάλληλον Ιοαφος. Διά νά προφυλαχθωμεν λοιπον
είνε ανάγκη- , Β,

α') νά έμποδίσωμεν τήν είσοδον του μικροβίου
ει; τόν οργανισμόν μα; καί

β') νά οιατηρήσωμεν εί; καλήν κατάστασιν
τήν υγείαν μας.

Α ' ·

Έπειοή οέν ήμποροϋμεν Ικ πρώτη; ο’ψεω; νά 
ή?εύρωμεν άν τά πτύσματα περιέχουν ή οχι το 
μικρόβιον τή; «ρθίσεως, κάθε άνθρωπος, ύγιής ή 
πάσχων, πρέπει νά καταστρέφη τά πτύσματα του 
συλλέγων αυτά μέσα εΐ; πτυελίστρας, αι οποία·, 
περιέχουν αντισηπτικόν ύγοόν καί τά; οποίας πρε- 
πει νά κενώνη καί νά καθαρίζη συχνά.

Τό περιεχόμενον τών πτυελιστρών πρέπει να 
καθ.στώμεν άβλαβες οιά βράσεως ή πρέπει νά κε- 
νώνωμεν εις τόν απόπατον ή εΐ; τήν φωτιάν.

Τά; πτυελίστρα; πρέπει ν ’ άπολυμαινωμεν 
βυθίζοντες καί άφίνοντες μερικά λεπτά τη; ώρας 
εντός κοχλάζοντος ίΐοατος, εις τό όποιον προσθέ- 
τομεν ολίγον ανθρακικόν νάτριον.  ̂ ^

Δέν πρέπει νά πτύωμεν ούτε εις τόν ορομον 
ούτε εί; τό πάτωμα τών οικιών, τών άμαξών, των 
βιομηχανικών καταστημάτων, των δημοσίων τό
πων κλπ. _ ,

Έάν δέ εΰρεθώμεν εις τήν ανάγκην να^πτυ- 
σωμεν εις τόν δρόμον, ορθόν είνε νά πραςωμεν 
Ιν εκ τών δύο : ή νά πτύσωμεν εις τό αυλακι 
τών πεζοδρομίων ή νά πτύσωμεν εις τό μανδήλί 
ικας, τό όποιον έπιστρέφοντε; ε·!ς τήν οικίαν πρέ
πει ν ’ άπολυμά-.ωμεν βράζοντες εντός ύοατος επι 
δέκα λεπτά τής ώρας καί προσθέτοντες ει; το 
ύδωρ ολίγον ανθρακικόν νάτριον.̂  < , _

Ό  φθισικός οστις πτύει δπου τύχη, εις το πά
τωμά η άλλαχού, διατρέχει τόν κίνδυνον νά μο- 
λυνθή έκ νέου. Τά πτύσματά του θα ζηρανθουν, 
θ’ άναμιχθοϋν μέ τόν κονιορτόν, θά αναπνευση 

I εκ νέου τά άναμιχθέντα μέ τόν κονιορτόν μικρό-
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βια, τά όποια θα γεννήσουν εις αυτόν νέας εστί
ας, νέας φυματικάς βλάβας.

Όταν βήχωμεν, πρέπει νά κρατώμεν τό χέρι 
μας εμπρός εις τό στόμα, άλλως έκείνος ό όποιος 
όμιλεΐ μαζί μας πρέπει νά γυρίση τό πρόσωπόν 
του από τό άλλο μέρος.

Πρέπει νά Ιχωμεν πάντοτε τά φορέματα μας 
καθαρά καί νά καταργηθή ή ούρά των γυναικείων 
φορεμάτων.

Πρέπει ν’ άπολυμαίνωμει έπιμελώ; τά ενδύ
ματα, τά είδη τής κλίνες, τά άσπρόρρουχα κτλ. 
των φθισικών πριν ή κάμη χρήσιν αύτών άλλος.

'Ράκη, χαρτία ή άλλα ευτελούς αξίας πρά
γματα, επ’ι των όποιων πτύει ό φθισικός, πρέπει 
νά καίωνται.

Έκαστος άρρωστος πρέπει νά Ιχη ίδια επιτρα
πέζια καί άλλα σκεύη, ίό'.α δήλα δη ποτήρια, 
περούνια, πιάτα, κοχλιάρια, μαχαίρια κλπ. Προσ
έτι πρέπει νά εχη Ιδια σινδόνια, στρώματα, 
προσκεφάλαια, κουβέρτας, άσπρόρρουχα καί εν
δύματα.

Τό συμφέρον τού αρρώστου καί των συγγενών 
του απαιτεί νά διαμένη ό φθισικός εις ίδιον όω- 
μάτιον, εάν δέ τούτο είνε αδύνατον, νά Ιχη του
λάχιστον χωριστήν κλίνην.

Πρέπει νά άποφεύγωμεν δ,τι σηκώνει κονίορ- 
τόν εις την οικίαν, εις τά βιομηχανικά καταστή
ματα, εις τά σχολεία, εις τούς δρόμους κλπ.

Πρέπει λοιπόν νά καταργηθή τό σκούπισμα μέ 
στεγνήν σκούπαν και τό ξεσκόνισμα μέ πτερόν, 
διότι σηκώνουν νέφη κονιορτοΰ καί μαζί μέ τόν 
κονιορτόν απειράριθμα μικρόβια.

Ή  πλύσις πρέπει νά γίνεται με άφθονον ύδωρ, 
τό σκούπισμα μέ βρεγμένον πανί ή μέ ΰγράν άμ
μον καί τό σφούγγισμα με βρεγμένον πανί.

Πρέπει νά φράξωμεν κάθε χαραμάδαν τού πα
τώματος, διότι έκεΐ συναθροίζεται κονιορτός καί 
γίνεται έστία (φωλεά) μικροβίων.

Εις τά ξενοδοχεία καί εις τάς οικίας δπου ενοι
κιάζουν δωμάτια πρέπει ν* αποφεύγουν δσον τό 
δυνατόν τά παραπετάσματα, τούς τάπητας, κλπ., 
διότι γίνονται ταύτα αληθή; εστία μικροβίων.

Δεν πρέπει νά συχνάζωμεν εις μέρη (οινοπω
λεία, ζυθοπωλεία, καφενεία), δπου ό κόσμος 
πτύει εις τό πάτωμα.

Όταν μετοικώμεν, πρέπει ν ’ άπολυμάνωμεν 
τήν νέαν οικίαν δπου θά κατοικήσωμεν καί τά εν 
αυτή τυχόν υπάρχοντα έπιπλα, εάν κατώκει έν 
αυτή πρότερον φθισικός ή άγνωστος εις ήμάς οι
κογένεια.

Διά τής άπολυμάνσεως προφυλαττόμεθα όχι 
μόνον άπό τήν φθίσιν, άλλά καί άπό τάς άλλας 
κολλητικά; άσθενείας ώς άπό τήν ιλαράν, τήν I 
οστρακιάν, τήν διφθερίτιδα κλπ.

I I  άπολύμανσις δύναται νά γίνη διά πλύσεως 
τών τοίχ_ων καί τού πατώματος με διάλυμα άχνης

τού υδράργυρου, διά τής βαφής Ουρών καί παρα
θύρων, δι * άσβεστώματος κλπ.

Τά φαγητά μας πρέπει νά παρασκευάζωμεν 
καί νά οιατηρώμεν μ.έ τήν μεγαλειτέραν καθαριό
τητα. Νά τά προφυλάττωμεν δέ άπό τάς μυίας 
καί τόν κονιορτόν, μάλιστα δταν πρόκειται περί 
φαγητών, τά όποια τρώγομεν ωμά.

Τό γάλα καί τό κρέας πρέπει νά βράζωμεν 
καλά. Μετά δέ τήν βράσιν πρέπει <ά τό σκεπά- 
ζωμεν τό γάλα καί νά τό φυλάττωμεν εις μέρος 
δροσερόν.

Όσα τρόφιμα είνε εκτεθειμένα εις τόν ελεύ
θερον άέρα καί δέν προφυλάσσονται άπό τόνκονι- 
ορτόν, γίνονται πολλάκις αιτία γενέσεω; ασθε
νειών.

Πρέπει νά πλύνωμεν συχνά τάς χεΐρας καί 
καθαρίζωμεν τούς όνυχας.

Πρέπει νά πλύνωμεν μέ πολλήν επιμέλειαν 
τό στόμα καί τούς όδόντας.

Δέν πρέπει νά εΐσάγωμεν τούς δακτύλους εις 
τό στόμα, ούδέ νά σκαλίζωμεν τήν μύτην μ.ας, 
ούδέ νά βρέχωμεν τούς δακτύλους εις τό στόμα 
δταν φυλλομετρώμεν κάνέν βιβλίον. Δέν πρέπει 
νά έπιτρέπωμεν εις τά παιδία νά κόπτωσι τά νύ
χια με τά δόντια των, νά πιπιλίζωσι τούς δα
κτύλους των. Όλα αύτά όχι μόνον είνε άπρεπή, 
άλλά συχνά είνε καί επιβλαβή.

Πρέπει νά εμποδίζωμεν τά παιδία νά σύρων- 
ται κατά γής.

Πρέπει ν ’ άποφεύγωμεν νά κάμνωμεν άμυχάς 
(τσουγγρανίσματα) εις τό πρόσωπον ή τά χέρια. 
Πρέπει νά φυλάττωμεν καθαράν καί τήν πλέον 
μικράν πληγήν. Τό μικρόβιον ήμπορεί νά είσέλθη 
ε'ς τόν οργανισμόν μας άπό μικράς πληγάς, τάς 
όποιας συνήθως δέν προσέχομεν.

Πρέπει ν ’ άποκλείσωμεν έκ τού εμ.πορίου βα
θμηδόν τούς φθισικούς βόας τούς παρουσιάζοντας 
φανερά σημεία τής άσθενείας (φυματιώδεις διη
θήσεις τού μαστού, βήχα μέ άπίσχνανσιν κλπ.).

Πρέπει νά χωρίζωμεν τού; μόσχους άπό τάς 
φθισικάς άγελάδας καί ν ’ άπομακρύνωμεν τάς 
φθισικάς άγελάδας άπό τά βουστάσια, τά όποια 
δίδουν γάλα εις τά παιδία ή εις τήν διατροφήν 
ζώων.

Πρέπει νά διατηρώνται καθαρά τά βουστάσια 
καί νά περιποιώνται τάς άγελάδας υγιείς άνθρω 
ποι, ουδέποτε δέ άνθρωποι πάσχοντες φυματίω- 
σιν, καί μάλιστα φθισικοί εχοντες άποχρίμψεις 
(φλέγματα).

Β'.

'Π καταστροφή όλων τών μικροβίων τής φθί- 
σεως είνε άδύνατος. Διά. τούτο είνε απαραίτητον 
νά ένισχύσωμεν τόν οργανισμόν. 'Ο ισχυρός ορ
γανισμό; δεν προσβάλλεται ευκόλως άπό τά μ ι
κρόβια.
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ΙΙρός τόν σκοπόν τούτον πρέπει νά κάμνωμεν 
χρήσιν άπλής, άλλά θρεπτικής τροφής.

Ή  κατοικία πρέπει νά είνε ευάερος καί νά 
ηλιάζεται άπλέτως. Ώς δωμάτιον δέ ύπνου πρέ
πει νά Ιχωμεν εκείνο, τό όποιον ηλιάζεται και 
αερίζεται καλλίτερα.

Τά ενδύματα πρέπει νά είνε ανάλογα πρός τήν 
ώραν τού Ιτους καί πρός τό επάγγελμα.

' Πρέπει ν" άποφεύγωμεν τούς νεωτερισμούς, 
δσοι εμποδίζουν τήν ελευθερίαν τών κινήσεων, 
ώς είνε ό στηθόδεσμος (κορσές) καί αί ζώναι.

Πλύνετε καθ’ έκάστην ολόκληρον τό σώμα μέ 
μετρίως ψυχρόν νερόν. ’Αναπνέετε μέ τήν μύτην 
Ιχοντες κλειστόν τό στόμα.

’ Μή κύπτετε πολύ, δταν έργάζεσθε διανοητι- 
κώς.

Εξαλείψατε έκ τών βιομηχανικών καταστη
μάτων κάθε πηγήν κινδύνου (κονιορτού, καπνού 
κλπ.).

Αί ώραι τής εργασίας καί τής άναπαύσεως 
πρέπει νά είνε άνάλογοι.

Συνηθίσατε εαυτούς εις τάς άτμοσφαιρικάς 
μεταβολάς.

Τό καλλίτερο·/ μέσον διά νά ενδυναμώση ο 
οργανισμός καί άντιστή κατά τής φθισεως είνε : 
γυμναστική εις ελεύθερον άέρα άνάλογοςπρός τάς 
άπαιτήσεις τού σώματος, πεζοπορία, σφαιριστή- 
ριον, μέτρια χρήσις τού ποδηλάτου, ή κωπηλασία, 
ή κολυμβητική, τό κυνήγιον, ή ιππασία κλπ.

Ποεπει νά κοιμάσθε ενωρίς καί νά αποφεύγετε 
έπιμελώς πάσαν κατάχρησιν οίνου ή ζύθου, τείου 
ή καφέ, καπνού κλπ.

Αποφεύγετε τούς πάσχοντας μολυσματικά νο
σήματα. ’Εάν δέ έκ καθήκοντος ή έξ έπαγγέλ- 
ματος είσθε υποχρεωμένοι νά έπικοινωνήτε μετ’ 
αύτών, έχετε ύπ’ δψιν δσα προφυλακτικά μεσα 
συνιστώνται εις όμοιας περιστάσεις.

 »=»Ηίθ§=«· -

Σ Χ Ο Λ ΙΚ Α Ι  ΕΚΔΡΟΜΑ Ι

Τά Καλύβια είναι μικρόν, χαριτωμένον χω- 
ρίον τής ’Αττικής, τό όποιον άφ ’ ενός μεν προα
σπίζεται ΰπό τής δασοσκεπούς Πάρνηθος, άφ 
ετέρου δέ δροσίζεται ύπό τής μυροβόλου τού 
Σαρωνικού αύρας.

Εις τό χωρίον αυτό έγένετο ό πρώτός μου διο
ρισμός τόν ’Οκτώβριον τού 1895.

’Εδώ μέν δάση δρυών καί πλατάνων, έκεΐ αν 
Οοστεφεΐς λειμώνες, παρέκει καταπράσινοι κήποι 
παρά τούς πλουσίους άμπελώνας, ού; τής έλαια; 
σκιάζει τό πυκνόν καί χαρίεν φύλλωμα.

Διά μέσου τών δροσερών τούτων τοπίων οιέρ- 
χεται ή τοσαύτας άναμνήσεις προκαλούσα« Ιερά 
Όδός» άγουσα προ: τήν ιστορικήν Ελευσίνα.

’Ιδού λοιπόν χαριτωμένοι άλλά καί ιστορικού 
ενδιαφέροντος τόποι προσκαλούντες τό μικρόν μου 
σχολεϊον ε·’ς διδακτικήν έπίσκεψιν αυτών δέ
χομαι τήν πρόσκλησιν καί άρχομαι τών σχολι
κών μου έκδρομών, αιτινες έααεί θά μοί αναμι- 
μνήσκωσι μίαν τού βίου μου γλυκυτάτην έποχήν.

Α'. εκδρομή

Έ χ/ρομ ,)  fis Ι Ιύ ργ ι ,θ α  — Φρούρ ίογ  Ί’υΛης.—
Muri) ΚΛαοτώτ.

Μία τών ποιητικωτέρων έκορομών υπήρξε και 
ή εις τήν Πάρνηθα.

Έκκίνησις έκ τού σχολείου περί ώραν 5 π. μ., 
μιας τών ωραιότερων τού ’Απριλίου ημερών.

Τό χωρίον έξυπνα, δτε ημείς εΰρισκόμεθα ήοη 
πλησίον τών προπόδων.

’Ιδού, σπεύδει νά μάς ΰποδεχθή ή ευωδία τής 
μυρσίνης καί τής δάφνης ! διαβαινμεν δάση^πυ
κνά πεύκων, δρυών καί έλα τών- κάπου, κάπου 
τά έκεΐ που πρόβατα έξαφνιζόμενα έκ τής οια- 
βάσεώς μας, πηδώσι, τρέχουσι καί μάς ειδοποιούσε 
περί τής έκεΐ πλησίον ευρισκόμενης στάνης.

Κάμνομεν δύο σταθμούς, αναπαυόμενοι ύπό 
τήν σκιάν τήν δροσεράν τών πεύκων, τρώγοντε; 
έκ τής λιτής τροφής, ήν μ ε θ ’ ημών έλάβομεν, 
καί πίνοντες τό καθαρόν τού ρυακίου ύδωρ, έ; ου 
καί τά καλλικέλαδα τού δάσους πτηνά πίνουσι.

Τέλος ιδού ! μετά τρίωρον πορείαν αντικρυ- 
ζομεν μακρόθεν τήν «Μονήν τών Κλειστών» και 
μετά ήμίσειαν ώραν είσερχόμεθα εις τό προαύλιον 
αυτής.

Οί μοναχοί μετά τού ήγουμένου σπευοουσιν 
εις προύπάντησίν μας' είσερχόμεθα εις την εκ
κλησίαν τής Μονής καί άρχίζομεν μίαν αρμονικήν 
δίφωνον δοξολογίαν οί μονάχοι έκθαμβοι μάς 
παρατηρούσε καί προσπαθούσι νά γνωρίσωσιν, 
έάν πράγματι τά ένώπιόν των άδοντα μικρά εινε 
τά μικρά αΚαλυβιωτόπουλα» !

Ή  δοξολογία λήγει καί οί μοναχοί συνέρχον
ται έκ τού στιγμιαίου θάμβους καί άρχοντα', 
έπαινούντες, θώπεύοντες καί παντοίους γλυκείς 
λόγους εις τά μικρά καί έμέ άπευθύνοντες.

Κατόπιν οί μέν μικροί μου φίλοι διασκορπί
ζονται εις τό ύπόστεγον προαύλιον, οπου τοίς 
παρατίθεται ύπό τών αγαθών μοναχών μελι, 
τυρός καί άρτος καλογηρικός νοστιμώτατος, έγώ 
δε μετά τού ήγουμένου καθήμενος ύπό τήν σκιάν 
ύψηλής έλάτης τρώγωμεν τά ωραία καλογηρικά 
ψωμάκια καί τό τυρίον και τό μέλι και πινομεν 
μαύρον οίνον, δστις ευωδιάζει έκ τής ευωοιας του 
πευκώνος, ήν ούτος διά τού αερος καταχέει εις 
αυτόν. , , ,

Μετά τό γεύμα τούτο το τοσω λιτόν αλλα και 
το’σφ μαγευτεκώς ποιητικόν οί μικροί μου φίλοι 
διασκορπίζονται πρός συλλογήν δαφνών, μύρτων
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καί κορομςλων εγώ  λαμβάνω τό λεύκωμά μου 
καί σχεδιάζω τήν μ.ον ήν "αντίγραφου ταύτης προσ
φέρω προς άνάμνησιν τψ Ήγουμένφ, δστις 
μετά θαυμασμού παρατηρών αυτό λέγε'.—  αΕύ- 
χαριστώ, παιδί μου, αιώνια θά τήν έχω ’ς τέ μο
ναστήρι γιά νά μου ένθυμίζη μ·.ά γλυκειά καί 
παρήγορη τής ζωής μου ημέρα».

Σήμερον ή είκών μου αίίτη στολίζει τήν Μονήν.
‘Αφού οί μικροί μου φίλοι ετρεξαν αρκετά 

καί άνέπνευσαν τον μυροβόλον τού βουνού αέρα, 
ήοχισαν προσερχόμενοι κατά μικρά; ομάδας καί 
καθήμενοι εις τό δροσερόν χορτάρι πλησίον μου. 
’Αφού έξεκουράσθησαν δίδω τό σημεϊον τής συγ- 
κεντρώσεως καί μετ’ ολίγον τή συντροφίφ νέου 
μοναχού βαδίζομεν πρός τό ιστορικόν τής Φυλής 
φρούριον.

ΈπΙ του φρουρίου.

’Ιδού ήμεϊς μετά κοπιώδη άνάβασιν διαρκέσα- 
σαν περί τήν ήμίσειαν ώραν έπί τού ιστορικού 
φρουρίου.

Όποια μαγευτική, όποια έπιβάλλουσα θέα !
’Από τού ύψους των τειχών τό βλέμμα εκτει

νόμενου επιβλέπει τήν πεδιάδα τών Αθηνών 
μέχρι τού Ί'μη-τού καί διακρίνει καθαρώ; τάν 
ιερόν τής Άκροπόλεως βράχον.

Πέραν έκεϊ ή θάλασσα τού Σαρωνικού στενού- 
ται και μάς προδίδει τά ένδοξα τής Σχλαμινος 
στενά !

’Αλλά ιδού καί 6 χαριτωμένος τής Έλευσΐ- 
νος κόλπος καί ή εις τό ιστορικόν Αιγάλεω 
καταλήγουσα πεδιάς !

Τό φρούριον ; ενταύθα τφ 411 π. X. ό Θρα
σύβουλος έδοξάσθη καταλύσας τούς Τριάκοντα.

Σήμερον ; σήμερον άκρα γλυκυτάτη γαλήνη 
καί ηρεμία βασιλεύει· κάπου, κάπου ποιμήν τις 
φέρει εδώ τά πρόβατά του καί τότε επικρατεί 
¿λίγη ζωή" ό ποιμήν φεύγει καί τόν διαδέχεται 
πάλιν ή μυστική σιωπή !

Λαμβάνομεν μερικούς λίθους πρός άνάμνησιν 
και αρχίζομεν κατερχόμενοι εις τήν Μονήν μ,ετά 
μικράν έν αυτή άνάπαυσιν άποχαιρετώμεν τού; 
φιλοξένου; μοναχούς καί κατερχόμεθα τής Πάρ
νηθας, έπιστρέφοντες εις τό χωρίον μας.

Οί αυτοί δρυμώνες, τά αύτά δάση, αί αύταί 
κοιλάδες μα; ¿χαιρέτησαν· κατηρχόμεθα φορτω 
μένοι μέ δάφνας καί μύρτα καί θυμάρια- αί κοι- 
λαοες κα: τά οένορα καί τά έπ' αυτών χαριτω
μένα πτηνά έκπληκτα ήκουον διά πρώτην φοράν 
αρμονικά άσματα νά ταράττουν τήν συήθη ήοε- 
μίαν αΰτών !

Εινε ήδη ¿ίρα 6 μ. μ. καί άφήσαντες όπισθεν 
ήμών τού; πρόποδα; τής Πάρνηθος, έφ’ ής τόσον 
γλυκείς καί άλησμονήτους διήλθομεν ώρας, βαί- 
νομεν αδοντες πρός τό χωρίον ιδού χωρικοί καί 
χωρικαί, γέροντες καί παιδί* εξέρχονται πρός ,

υποδοχήν ήμών ό ενθουσιασμός αυτών ακράτητος· 
πολλαί μητέρες σπεύδουσι καί καταφιλούσι τά 
τέκνα αύτών, οί γέροντες διαρκώ: φωνάζουν 
«καλώ; ώρισες, παιδί μου, καλώ; ώρισες»!

Έπί μίαν ολόκληρον εβδομάδα ή εκδρομή μας 
αύτη ύπήοξε τό γενικόν θέμα ομιλίας εις δλο« 
τό χωρίον καί οσάκις έπλησίαζον απαρατήρητος 
οιαφορους έν τή πλατεία τού χωρίου ομίλους 
ήκουον :

«Νά, ένα αληθινό Σχολείο».

Ν ι κ ό λ α ό ς  Β λ γ ι λ ε

 ν̂νν\ΛηΑΓΛΛΛΛ~ν--—
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[ Κατά τόν Λώμποκ. —  Μετάφρασις 0. Φλώρα ] 
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'Ολίγοι βέβαια καί αυτοί μέ πολλάς δυσκο
λίας θά ήμπορέσουν ποτέ νά μιμηθούν τό παρά
δειγμα τού μοναχού τούτου. Ά λλ ' άν δεν ήμ- 
πορούμεν νά επισκεφθώμεν τά βραχώδη όρη, μή
πως δέν υπάρχουν άλλοι τόποι, πλησιέστεροι 
ήμών, τούς οποίους πρέπει νά εύρωμεν καιρόν νά 
επισκεφθώμεν ;

Καίτοι βεβαίως καμμία περιγραφή, οσον καλή 
καί άν εινε, δέν ήμπορεί νά φθάση τήν πραγματι
κότητα, έν τούτοι; ύπάρχουν μερικοί αί όποΐαι 
μάς παρέχουν αληθινήν άπόλαυσιν. Θά προσπα
θήσω ν’ αποδείξω τούτο μέ εικόνας τινάς, τά; 
όποιας εχει χαράξει ή γραφίς μερικών έκτών έν- 
δοξοτέρων συγγραφέων τής πατρίόος μου, θά εκ
λέξω δέ τά παραδείγματα από ξένα; χώρας, όχι 
οιότι οέν ύπάρχουν τάχα καί έν ’Αγγλία έπίσης 
ώραΤαί τοποθεσίαι, αλλά διότι δλαι αί καλλοναί 
τής φύσεως έν ’Αγγλία εινε γνωστοί εις τούς 
άναγνώστας μου.

Ή  ακόλουθος περιγραφή τού Τύνόαλλ αξίζει 
σχεδόν μίαν όύραν ωσάν πράγματι νά τήν είχο- 
μεν διέλθει μαζί του έπί τών Άλπεων μέ σάρκα 
καί όστά.«Έβλεπον, λέγει, τό θαυμάσιον έκεϊνο 
θέαμα, τό Λευκόν όρος, τόν μέγαν Κομβϊνον, τόν 
λευκόν Όδόντα, τό λευκόν Κόρας, τόν Θόλον καί 
τάς απείρου; άλλα; κορυφά; τών όρέων, αί όποΐαι 
έφαίνοντο ωσάν νά είχον συναθροισθή έκεϊ διά νά 
υμνήσουν καί δοξάσουν τόν άνατέλλοντα Ήλιον. 
Καί όπως εις άλλας περιστάσεις, ήρώτων άκου- 
σίω; τόν εαυτόν μ.ου : πώς συνεπληρώθη άρά γε 

, ή γιγαντώδης αυτή έργασ·’α ; Ποιος Ιγλυψε τά; 
ογκώδεις αύτά; καί αρμόνικάς μάζας τού άπλοΰ

1 Συνέχειαν ίδέ « λ  227.
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φλοιού τής γης ; Καί ή άπόκρισις εύρίσκετο έκεϊ 
προφανής, έμπροσθεν μου. Πάντοτε νέος, πάντοτε 
ακμαίος, εχων μέσα του τήν δύναμ'.ν απειραρί
θμων υπάρξεων, ό αληθινός γλύπτης άνυψούτο έξ 
ανατολών ύπερηφάνως. Αύτός έσήκωσε τά Οδατα 
εις τόν αέρα, τά όποια ¿ψαλίδισαν αύτάς τάς 
άβυσσούδεις χαράδρας, αύτός έφύτευσε τούς πα- 
γώνας έπί τής ^άχεως τών όρέων, μετατρέπων 
ούτω τό κέντρον τής βαρύτητες οίονεί εις άρο- 
τρον διάνά σχηματίση τάς κοιλάδας, αύτός πάλιν 
είς τό διάστημα τών αιώνων θά καταρρίψη τά 
μεγαλοπρεπή ταύτα μνημεία, κυλίω/ αύτά βα
θμηδόν καί κατ’ ολίγον πρός τόν 'Ωκεανόν, σπει
ρών ούτω τήν σποράν τών ηπείρων τού μέλλοντος, 
εις τρόπον ώστε,δτανή γή γηράση περισσότερον, 
οί τότε κάτοικοί της νά ΐδουν τούς βράχους, οί 
όποιοι τήν στιγμήν αύτήν εινε κρυμμένοι είς τά 
έγκατα καί βαστάζουν από τά θεμέλια τό βάρος 
τού όρους τής Παρθένου (Πουγκφράου), νά εινε 
τότε σκεπασμένοι μέ λιπαρόν χώμα καί κυμα
τίζοντας στάχυας σίτου». Καί νά λέγωμεν ύστε
ρον δτι αί "Αλπεις απέχουν όλίγας μόνον ώρας 
από ήμάς. !

Τά συγγράμματα τού Τύνδαλλ περιέχουν πολ
λάς ζωντανά; περιγραφάς τών παγώνων, τούς 
όποιου; ονομάζει «σιωπηλά; καί μεγαλοπρεπείς 
λεωφόρους, τόσον πλατείας ώστε νά περιλαμβά
νουν ολοκλήρους στρατούς παρατεταγμένους είς 
μάχην κατά μέτωπον, καί τόσον ήρέμους, όσον 
καί αί άβατοι όδοί νεκροταφείου κατακεχωσμένης 
πόλεως». ’Αλλά δέν θά δανεισθώ ούτε παρ' αύ- 
τού ούτε παρ’ άλλου τινό; καμμίαν περιγραφήν 
τών παγώνων, επειδή εί-·ε αδύνατον νά παρα
βληθούν μέ οτιδήποτε καί εινε αδύνατον νά τούς 
φανταοθή ποτε έκεΐνος, ό όποιος δέν τούς είδε.

Ή  ιστορία πολλών ποταμών τής Ευρώπης 
εινε πλήρεις ένδιαφέροντος. Ό  σημερινός δρόμος 
των δέν ητο πάντοτε ό ίδιος. Ό  'Ροδανός π. χ. 
φαίνεται δτι ύπέστηπολλάς περιπλανήσεις.Έχο 
μεν λόγους νά παραδεχθώμεν, δτι τά ανώτερα 
ύδατά του έχύνοντο άλλοτε είς τόν Δούναβιν καί 
έκεΐθεν είς τόν Εϋξεινον πόντον, δτι ομως αργό
τερα συνηνώθησαν μέ τά ύδατα τού ‘Ρήνου εις 
τόν Τάμεσιν, χυνόμενοι τοιουτοτρόπως μακράν 
πρός βορράν, είς τόν ’Αρκτικόν ’Ωκεανόν, ανά
μεσα από τάς πεδιάδας αί όποΐαι συνέδεον τότε 
τά όρη τής Σκωτίας καί τής Νορβηγίας. Πρέπει 
δέ νά ύποθέσωμεν δτι τά ύδατα ταύτα εις π:λύ 
μεταγενεστέρους χρόνου; ελαβον τήν πρός τήν 
Μεσόγειον θάλασσαν σημερινήν των όιεύθυνσιν.

Ά λ λ ’ δπως καί αν εχη, ό γερμανικό; 'Ρήνος 
καί ό 'Ρήνος τής Ελβετίας δεν έχουν κάμμίαν 
ομοιότητα μεταξύ των. Ό  καταρράκτης τού Σαφ- 
χάουζεν μεταβάλλει τόν χαρακτήρα τού ποταμού 
καθ’ ολοκληρίαν. «Παρατηρήσατε, λέγει ό 'Ρώ- 
σκιν, τόν καταρράκτην τού Σαφχάουζεν άπό τό

βόρειον μέρος έπί ήμίσειαν ¿ύραν καί θά ιδήτε 
πώς ό θόλος τού νερού κ μπυλούται χωρίς \ά 
Οραύηται είς τήν όρμήν του, διαυγής καί φεγγο
βόλος, ένώ τάς αψίδας τών βράχων τής καταβό- 
Ορας σκεπάζει μέ κρυστάλλινον καμαρωτόν τεί
χος πάχους είκοσι ποδών. Έχει τόσην όρμήν, 
ώστε δέν ήμπορούμεν ν’ άντιληφθώμεν τήν κίνη- 
σίν του, έκτός μόνον έάν κάπου κάπου έν σφαι
ριδίου άφρού άναπηδήση άπό τήν λείαν του έπι- 
φάνειαν, ώς διάττων άστήρ. Θά ίδήτε πώς, άπό 
καιρού είς καιρόν δεσμις μικρών σταγόνων θά σάς 
εξαφνίση, άνατινασσιμένης αίφνης άπο τόν καταρ
ράκτην ώ; πυροτέχνημα, τό όποιον έκρηγνύεται 
είς τόν αέρα καί μεταβάλλεται έν άκαρεΐ είς φω
τοβόλον κονιορτόν, πώς ανάμεσα από τούς στρο
βίλους, οί όποιοι χάνονται είς τήν άβυσσον, τό 
γαλανόν χρώμα τού νεροϋ, άνακατωμένον μέ τόν 
άφρόν, φαίνεται διαυγέστερου ακόμη καί άπό το 
χρώμα τοϋ ουρανού, τό όποιον σκεπάζουν βροχο- 
κύμονα νέφη. Ά λ λ ’ ένφ θαυμάζετε τό μεγα- 
λ,εΐον ενός μεγάλου ποταμού, οταν κυλιηται με 
όρμήν ακατάσχετου ή δταν φαίνηται άναπαυό- 
αενο; μέ μεγαλοπρέπειαν, πρέπει έτι περισσότε- 
οον νά θαυμάσητε τήν έλευθέραν ζωήν, τό νεα
ρόν σφρίγος, τήν άκτινοβόλον διαύγειαν καί τήν 
φαιδράν μουσικήν τών μικρότερων ρυάκων».

«Αί ύψηλαί κοιλάδες τής Ελβετίας, έξακο- 
λουθεΐ λέγων ό αύτός μέγας τής φύσεως παρατη
ρητής, κρύπτουν άπειρα θέλγητρα ύπό τούς άενά- 
ους καταρράκτας, οί όποιοι έπίτηδες, φαίνεται, 
¿διάλεξαν τά πλέον άπόκρημνα μέρη, ίσως μόνον 
καί μόνον διά νά έχουν τήν εύχαρίστησιν νά 
καταβούν πηδώντες, διά νά σκορπίσουν έοώ και 
έκεϊ, κατά τήν διεύθυνσιν τού άνεμου, τάς κρυ
στάλλινους σταγόνα; των μέ δλην των τήν χάριν 
καί χωρίς τήν μονότονον έκείνην κανονικότητα 
τών άναβρυτηρίων. Έπί τέλους ευρίσκουν τον 
δρόμον των είς τό έδαφος καί έξαφανίζονται εις 
τούς κόλπους του σιγά σιγά. Τό ήσυχου, βαθύ 
καί διαυγές νερόν των άναφαίνεται κατωτέρω 
κυλιόμενον άνάμεσα είς τά χόρτα, όμοιου μέ τήν 
σιγανήν σκιάν τού θορυβώδος ποταμού, άλλά οί- 
φνη; πάλιν έδώ καί έκεϊ αναφαίνονται μικρά και 
πηδηκτά ρεύματα, μικροί καί εύθυμοι στρόβιλος, 
ώσύν νά έχουν αίφνης ένθυμηθή οτι δέν πρεπει 
ν ’ αργήσουν νά φθάσουν κάτω είς τούς πόδας 
τού λόφου». Ό  β^ΊΠΟΠίΐΞ μέ τήν περιγραφήν 
το 
αι

ι»α ς !ν ν |;
π5, καί έντρυφφ είς τήν περιγραφήν τών άντιθέ- 
σεων μεταξύ Βορρά καί Μεσημβρίας.

«Είς τά; χώρας τού Βορρά, λέγε, τά βλέμ
ματά μας περιπλα-.ώνταί είς μακρύς δασοφύτους 
έκτάσεις καί είς ήσυχα καί μονήρη περιβόλια, 
δπου βόσκουν ήσυχοι βόες. Τό μυστήριον τών
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ονείρων καί τής ρεμβώδους ήρεμίας καλύπτει τού; 
κατάφυτους γενεθλίους ημών τόπους. ’Αλλά εις 
τήν μεσημβρίαν οί στοίχοι των έλαιοδένδρων καί 
τα πυκνά φυλλώματα μόλις κρύπτουν τήν γελα
στήν θάλασσαν καί τόν άκτιν οβολοΰντα γαλανόν 
ουρανόν, ένφ τά χρώματα .τών διαφόρων τοπίων 
συγχωνεύονται μέ τό εκθαμβωτικόν φως του ήλιου 
επί των κυμάτων καί μέ τήν υπερτάτην διαύ
γειαν του όρίζοντος. 'Εδώ τίποτε δέν υπάρχει τό 
μυστηριώδες καί μελαγχολικόν. Έδώ ή φύσις 
εορτάζει· έδώ χορός άκατάπαυστος, δπου λαμ
βάνουν μέρος τά κύματα, αί ακτίνες τού ήλιου 
καί αί σκιαί. Εις τόν Βορράν όμως τά στρογ
γυλά σχήματα τών δένδρων ακολουθούν κατά πυ- 
κνάς σειράς τάς κυμάνσεις τού εδάφους, με τούς 
όμαλούς λόφους του καί μέ τά βραδυκίνητα νέφη, 
τά όποια φαίνονται ώς %ά κοιμώνται ύπερά-.ω του, 
ένψ εις τάς χώρας τής Μεσημβρίας τά μυτερά 
φύλλα καί οί λεπτοφυείς καί ραδινοί κλάδοι τών 
έλαιοδένδρων αποδίδουν ευκρινέστατα καί καθα- 
ρώτατα τά σχήματα, τά όποια έδώ βλέπομεν 
όχι μόνον αύτού, αλλά καί εις τάς μεγαλοπρεπε- 
στέρας απόψεις τών όρέων, τών κοιλάδων καί τών 
ακτών τής θαλάσσσης. Ή  ίλαρότης καί ή νοημο
σύνη χαρακτηρίζει τά τοπία τής Μεσημβρίας, δπου 
μεγαλοφυής φυλή άνδρών καί γυναικών Ιζησεν 
άλλοτε υπό τό απλετον φώς του Φοίβου, τού 
Θεού τών αρχαίων. Ί Ι  Παλλάς τούς έπροστά- 
τευε καί ή χρυσόκ'μος ’Αφροδίτη τούς είχε προι
κίσει μέ τά δώρα τού κάλλους . . . »

Ί Ι  Οερμότης τή; Μεσημβρίας αύτή καί μόνη 
είνε διά πολλούς ά-θρώπους ευλογία καί άπό- 
λαυσις. ’Ενίοτε αρκεί μόνον νά τήν συλλογι- 
σθώμεν όιάνά αΐσθανθώμεν έλαφρόν ρίγος ηδονής. 
Πλέον ή άπας έχω άναγνώσει τήν ζωηράν περι
γραφήν τής ανατολής τού ήλιου ύπά τού Βαλλάκ 
καί επιθυμώ νά παραθέσω έδώ εν μικρόν αυτής 
απόσπασμα.

β'Εως εις τάς πέντε καί τέταρτον, λέγει, τό 
σκότος ιινε βαθύ, άλλα κατά τήν ώραν ταύτην 
αρχίζουν αί κραυγαί τών πτηνών νά διακόπτουν 
από καιρού εις καιρόν τήν ησυχίαν τής νυκτός, 
αναγγελουσαι ίσως τήν αύγήν τής όποιας σημεΐά 
τινα αρχίζουν νά υποφώσκουν πρός άνατολάς. 
Μετ’ ολίγον ακούονται αί μελαγχολικαί φωναί 
τών αΐγιθάλων, τά κοάσματα τών βατράχων εις 
διαφόρους τόνους, τά παραπονετικά συρίγματα 
τών ορεσιβίων κιχλών, αί παράδοξοι κραυγαί 
τών πτηνών καί τών μαστοφόρων, τά όποια ιδι
άζουν εις κάθε μίαν χώραν. Μετά τάς πέντε καί 
ήμίσειαν γίνεται όρατή ή πρώτη άκτίς τού φωτός 
καί ή Ιντασίς του αυξάνει ολίγον κατ’ ολίγον 
αυξάνει δέ μέ τόσην ταχύτητα πλέον, ώστε εις 
τάς έξ καί τέταρτον ή ημέρα άνέτειλεν ήδη. 
Εις τό κατόπιν τέταρτον τής ώρας υπάρχει μι
κρά μεταβολή, δτε αίφνης αναφαίνεται ύπεράνω

τού όρίζοντος ό δίσκος τού ήλιου, καλύπτων μέ 
λαμπρούς άδάμαντας τά δροσοποτισμένα φύλλα, 
έκπέμπων άστραπάς χρυσού φωτός εις τά σκιερά 
δάση καί άφυπνίζων ολην τήν φύσιν εις τήν ζωήν 
καί εις τήν έργασίαν. Τα πτηνά κελαδούν καί θο
ρυβούν, οί παπαγάλλοι έκβάλλουν κραυγάς δια
περαστικά:, οί πίθηκοι φλυαρούν, αί μέλισσαι 
περιβομβοϋν εις τά άνθη διά νά συνάξουν νέκταρ 
καί μέλι καί μεγαλοπρεπείς πεταλούδα', περιφέ
ρονται νωχελώς ή μένουν μέ τά πτερά έξηπλω- 
μένα διά νά ζεσταθούν εις τάς θερμάς καί δυνα- 
μωτικάς ήλιακάς ακτίνας. Ή  ώρα τής ανατολής 
τού ήλιου εις τούς μεσημβρινούς τόπους εχει 
μαγείαν καί κάλλος άλησμόνητον. Όλη ή φύσις 
φαίνεται ωσάν ν ’ άφυπνίζηται πλέον νέα καί 
πλέον σφριγώσα άπό τήν δρόσον καί τήν υγρα
σίαν τής νυκτός'νέα φύλλα καί νέοι κάλυκες ανοί
γουν σχεδόν έκεί δπου τούς έβλέπομεν πριν κλει
στούς καί βλέπομεν πολλάκις νέους βλαστούς νά 
μεγαλιόνουν κατά πολλά εκατοστόμετρα έντός 
μιας καί μόνης ήμέρας. Ί Ι  θερμοκασία είνε όσον 
ήμπορούμεν νά φαντασθώμεν ευχάριστος. Τό 
αύτό καθ’ εαυτό πολύ εύάρεστον ρίγος τής πρωι
νή; αύρας αντικαθίσταται ύπό ζέστης τονωτικής, 
ένψ άφ’ ετέρου τό ζωηρόν φώς τού ήλιου αντα
νακλάται έπί τής θαυμασίας φυτείας τών τροπι
κών καί πραγματοποιεί πάν δ,τι ή γόησσα τύχη 
τού ζωγράφου ή οί έιθουσιώδεις στίχοι τού ποιη- 
τού παριστάνουν ώ; τό ιδεώδες τού κάλλους τής 
γής».

’Ακούσατε προσέτι καί τήν περιγραφήν τών 
κολοσσιαίων αγαλμάτων τού Άμενόφεως III,τού 
Μεμνονος τών 'Ελλήνων, εν τή θηβαΐδι, περι
γραφήν οφειλομένην εις τόν κάλαμον τού πρυτά- 
νεω: Στάνλεϋ. « Ό  ήλιος έδυε καί ή σειρά τών 
αφρικανικών όρέων έφαίνετο πύρινος άπό τά: φλό
γας τών ήλιακών άκτίνων, εις τό βάθος τού όρί- 
ζοντος- ή χλοερά πεδιάς είχε χρώμα βαθύ πρα- 
σινοβαφές, Ιτι βαθύτερον πέραν πλησίον εις τάς 
υπώρειας τών βουνών, ένφ αί σκιαί τής εσπέρας 
έσκέπαζον τά εύρέα ψήγματα καί τάς χαράδρας 
τών αρχαίων των σχημάτων. Όταν έστρεψα τό 
βλέμμα μου πάλιν έπί τών αγαλμάτων τούτων 
εις τήν άνταύγειαν τού δύοντας ήλιου, μοί έφά- 
νησαν 5τι προεξείχαν τώρα άπό τό βάθος τών 
όρέων, ώσάν ν’ απετέλουν μέρος των άναπόσπα- 
στον καί ώσάν νά ήσαν καί αύτά έργα τή; φύ- 
σεως καί ούχί έργα χειρών ανθρώπου».

’Αλλά δέν πρέπει νά εξακολουθήσω παραθέ- 
των έδώ καί άλλα; περιγραφάς, άν καί μοί είνε 
δύσκολον νά σταματήσω. Τοιαύτα άποσπάσματα 
μάς ενθυμίζουν πολλάκις ήμέρας καί άναμνήσεις 
ευτυχείς. Επειδή αί απολαύσεις τών ταξειδίων 
διαρκούν όλην τήν ζωήν καί πολλάκις, ένφ καθή- 
μεθα ήσυχοι παρά τήν εστίαν, μία ωραία καί λαμ
πρά άποψις τής Βενετίας, τής Γενούης καί τών
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’Αθηνών επανέρχεται πρό τών όμμάτων τής ψυ
χής μας καί μάς ευχαριστεί άπαράλλακτα οπω; 
καί μία ήμέρα φρονίμως έξοδευθείσαεις ταξειδιον.

Ή  άγάπη τών ταξειδίων καί τών άπολαύσεών 
των κατ’ ούόένα τρόπον ήμπορεΐ νά ελάττωση 
τήν άγάπην τής έστίας, τολμώ μάλιστα νά ειπω 
δτι κάνεις δέν ήμπορεΐ ν’ άπολαύση καθ’ολοκλη
ρίαν τόν οικογενειακόν βίον, έάν δέν τόν άφινη 
ένίοτε1 τό ίδιον συμβαίνει ενίοτε με τήν σωμα
σκίαν καί μέ τήν άνάπαυσιν, αί όποϊαι άμοιβαίως 
συμπληρώνονται- δσον δέ καί άν φαίνηται παρά
δοξον, έν τούτοις ήμπορούμεν πάλιν νά είπωμεν, 
δτι μία άπό τάς μεγαλειτέρας άπολαύσεις τού 
ταξειδίου είνε καί ή στιγμή,κατά τήν όποιαν έπι 
στρέφομεν εις τούς κόλπους τής οικογένειας μας 
καί δστις δέν περιεπλανήθη εις τά ξένα δέν θά 
αίσθανθή ποτέ τήν γλυκεϊαν έκείνην εύγνωμοσύ 
νην, τήν όποιαν ό οδοιπόρος σίΟάνεται πρός τήν 
ΊΙραν τήν έφεστίαν θεάν, ή οποία προστατεύει 
τούς έπανακάμπτοντας εις τήν εστίαν των.

(Έ πετα ι συνέχεια).

------------- —3---------

ΥΓ ΙΕ ΙΝΑΙ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ

Τ Π Ν  Π Ρ Ω Σ Σ ΙΚ Ω Ν  Π Α Ρ Θ Ε Ν Α Γ Ω ΓΕ ΙΩ Ν

Έκ τών γενικών διατάξεων περί τών πρωσσι- 
κών παρθεναγωγείων αίτινες εδημοσιευθησαν κατα 
τήν γενομένήν πρό τετραετίας ψ.ζ·κήν μεταρρυ- 
Ομισιν παραθέτομεν τάς ειδικώ; άναφερομένας εις 
τήν υγιεινήν τών μαθητριών.

Άρθρ. 1. Ό  αριθμός τών μαθητριών τάξεώς 
τίνος δέν επιτρέπεται νά ύπερβαίνη τάς 40, έν 
ή δέ τάξει πλείονες τών 40 ένεγράφησαν μαθή
τρια’. επέρχεται κατ’ άνάγκην ό διχασμός τής 
τάξεω; εις ‘2 τμήματα.

Άρθρ. 2. Αί αίθουσαι πρέπει νά έχωσιν ύψος 
3 7 2 τουλάχιστον μέτρων καί έμβαδον τουλάχι
στον 36 τετραγωνικών μέτρων, ώστε εις έκα- 
στην μαθήτριαν ν’ άναλογή τουλάχιστον 0,90 
τετρ. μέτρ. έμβαδόν. Πρέπει προσέτι αι αιθου- 
σαι νά έχωσιν έπαρκή φωτισμόν, παράθυρα δηλ. 
έλευθέρας έπιφανείας τουλάχιστον 9 τετραγ. μέ
τρων, ώστε ή άναλογία τού έμβαδού έκάστης 
αιθούσης πρός τήν έπιφάνειαν τών παραθύρων νά 
είνε 4 πρός 1, καί έπαρκή άερισμόν, οϋτω κατα- 
σκευαζομένων τών παραθύρων,ώστε οϊ ανω οισκοι 
αυτών νά μένωσι πλαγίως ανοικτοί, νά μή εινε 
εκτεθειμένα·, εις τούς σφοδρούς άνέμους, το φω; 
εις αύτάς νά προσπίπτη έξ άριστερών τών μαθη
τριών καί νά έχωσι θρανία ανάλογα πρός τα ανα
στήματα τών μαθητριών έκάστης τάξεως καί ού- 
τω κατασκευασμένα, ώστε αι μαθήτρια·, καθήμι·

ναι επ’ αυτών καί έργαζόμεναι νά μή βλάπτων- 
ται ύγιεινώς.

Άρθρ. 3. Τά θρανία τής μουσικής καί τής 
ιχνογραφίας πρέπει νά είναι ιδιαιτέρας κατασκευής 
καί ν’ άνταποαρίνωνται τούτο μεν πρός τούς δρους 
τής υγιεινής, τούτο δέ πρός τάς άνάγκας έκάστου 
τών μαθημάτων τούτων.

Άρθρ. 4. Έκάστη σχολή πρέπει νά Ιχη μέ- 
γαν κήπον ή εύρεΐαν αυλήν πρός διαμονήν τών 
μαθητριών κατά τά διαλείμματα, δταν ό καιρός 
έπιτρέπη.

"Αρθρ. 5. Μέγιστον δριον διδασκαλίας απάν
των τών μαθημάτων καί αυτών τών τεχνικών 
καί τής γυμναστικής, διά μέν τήν κατωτάτην 
τάξιν πρέπει νά είνε 18 ώραι καθ’ έκάστην εβδο
μάδα, διά δέ τήν ¿πομένην 20, διά δέ το τρί
τον έτος 22, διά δέ τό τέταρτον 28 καί όι’απά- 
σας τάς λοιπάς τάξεις 30.

Άρθρ. 6. Τό ώρολόγιον πρέπει νά καταστρώ- 
νηται ούτως, ώστε τά καταπονούντα τον νούν 
μαθήματα νά μή διαδέχωνται άλληλα, μηδέ νά 
συμπίπτωσι τήν αύτήν ημέραν.

Άρθρ. 7. Έκαστον μάθημα πρέπει νά διαρ
κή 50 λεπτά τής ώρας, κατά δέ τά «αλείμματα 
νά κενώνται αί αίθουσα·, καί ν ’ ανοιγωνται τά 
παράθυρα.

Άρθρ. 8. Οί διάδρομοι έν ταΐς σχολαϊς πρέπει 
νά είναι εύρεΐς, τουλάχιστον 4 μέτρων, όπως αι 
μαθήτριαι περιπατώσιν έν αύταί; κατά τά ̂ «α
λείμματα, δταν ό καιρός δέν έπιτρεπη εξοόον 
εις τόν κήπον ή τήν αυλήν.

Άρθρ. 9. Όπου δέν υπάρχει κήπος, άλλ’ 
αύλή, αύτη δέν πρέπει νά περιβάλληται παντα- 
χόθεν ύπό τής οικοδομής, άλλ’ έκ τριών πλευρών 
όπως προσβάλληται ύπό τού ήλιου επι πολύ μέ
ρος τής ημέρας. _

Άρθρ. 10. Ή  διδασκαλία πρέπει να γινη- 
ται ούτως, ώστε νά μή έπιφορτίζωνται αι μαθή
τρια·. διά πολλής καί κοπιώδους κατ’ οίκον έργα- 
σίας, ήτις πρέπει ν ’ άνέρχηται εις μέν τήν κατω- 
τέραν βαθμίδα τών παρθεναγωγείων τό πολύ εις 
1 ώραν, εις δέ τήν μέσην τό πολύ εις 1 
ώραν καί εις τήν άνωτέραν τό πολύ εις 2 ώρας.

' Άρθρ. 11. Τά; έορτάς καί τάς διακοπάς τών 
Χριστουγέννων καί τού Πάσχα οεν πρέπει νά 
δίδωνται άλλα·., άλλ’αί συνήθεις ημερήσια·, κατ’ 
οίκον έργασίαι.

Άρθρ. 12. Α Ι απομνημονεύσεις πρέπει νά 
είναι όσον τό δυνατόν ολ'.γαι.

Άρθρ. 13. ’Ιχνογραφήματα καί χαρτογραφή
ματα δέν πρέπει νά δίδωνται ω; κατ οικον ερ· 
γασίαι.

Άρθρ. 14. ’Απαγορεύεται ή διά τού περιο
ρισμού κ«τά τό μεσημβρινόν διάλειμμα ποινή.



240 Ε Θ Ν Ι Κ Η  Λ Γ  Ω Γ  11

Γ Ν Ω Μ Δ Ι  

Π Α Λ Α Ι Ω Ν  Κ Α Ι  Ν Ε Ω Ν

Τον πρ'ος τήν ελευθερίαν Ιρωτα άπαντες οί άνθρω
ποι ε/ουτιν έμφυτον, όλίγιστοι 5'ε έπίστανται τις ή 
ούσία τής αληθινής ελευθερίας, τίνι τρέπω αΰτη επι
τυγχάνεται και πω; οιαφυλάοτεται, διότι έξ αϋτοΰ 
τούτου τοΰ προ; τήν ελευθερίαν φυτικού ερωτος δύο 
γεννώνται ολέθρια πάθη, ή φ ιλαρχία  καί ή 
πλεονεξία, άτινα οϋτε θεραπεύονται ούτε κορέν- 
νυνται άνευ βλάβης τής του πλησίον ελευθερίας. Δύ- 
ναμις καί πλούτος, φιλοτιμία καί φιλοχρηματία εϊνε 
δύο δπλα, άτινα όλίγιστοι μεταχειρίζονται άνευ βλά
βης εαυτών τε καί τών άλλων Κοραης

Ί Ι  διά χρημάτων έλεημοτύνη δεν εχει αξίαν, άν 
δεν συνοδεύηται ϋπο τής εύτπλάγχνου δρμής τής 
καρδίας. Σ μ ά ιΙς

Ί'υχή άνευ σκέψεων θά κατερειπωθή κατ’ ανάγκην 
ώς οικία άνευ κατοίκων. Γιάγχ.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α

Π αΐδες κ α ι  γ ί τ ο ι .

Μία από τά; μεγάλας συνοικίας τοϋ Λονδίνου 
ή Πεντοβίλλη, διακρίνεται διά τόν μεγάλον πλη
θυσμόν γάτων και επίσης μεγάλον πληθυσμόν 
παίδων. Αναγκαία συνέπεια προέκυψεν οτι οί γά
τοι υφίστανται πολλά δεινά άπό τοΰ; παΐδας. 
Άλλ ’ ό ανθρωπισμό; τών ώριμωτέρων κατοίκων 
ϋπέοειςε τήν ΐδρυσιν Εταιρεία; σκοπόν εχούση; 
τήν προστασίαν τών γάτων. Οί ίόρυταί της 
έπωφελήθησαν τής παραδοξοτάτης στοργής ήν 
είς τών παίδων εδειξεν ϋπερ τώ. δεινοπαθοΰντων 
γάτων κηρυχθείς πρόμαχο; αυτών καί κατατρό
πωσα; έκατοντάοας παίδων τυραννοΰντων τά αι
λουροειδή πλάσματα καί λυτρώσας χιλιάδας τού
των άπό τάς χείρα; τών τυράννων των. Ό  γεν
ναίο; αυτό; μεϊραξ δέν ήόΰνατο νά διαθρέψη τόσα 
ζώα καί Ιγραψε μίαν επιστολήν εις τά; εφημερί
δας, επικαλούμενο; τήν σύμπραξιν τών φιλό
ζωων.’Εντεύθεν ή ίδρυθεϊσα Εταιρεία, ήτι; έθέ 
σπισεν οτι πας μεϊραξ κατορθώνων νά διάσωση 
αριθμόν τινα γάτων άπό τήν τυραννίαν δύναται 
νά τού; προσάγη εις τό γραφεϊόν τη;. Ή  Ε τα ι
ρεία κατόπιν θά παραγγέλλη εί; αρμόδιον λογο
γράφον τήν συγγραφήν βιβλιαρίου, αφηγούμενου 
γλαφυρώ; καί επαγωγώς καί με εικονογραφία; 
τήν δλην οράσιν τοϋ μικρού σωτήρος τών αθώων 
ζώων. Τό βιολιον φιλοκάλω; εκτετυπωμένον, δε- 
οεικένον καί ιυέοσν τάν δ * - . .

1 τω; αυτόν ώ; ήρωα. Τά λοιπά αντίτυπα θά πω- 
λώνται υπέρ τοϋ σκοπού τής 'Εταιρείας.

Χ λρ ιν  τ ώ ν  π τ ω χ ώ ν  π α ιδ ιώ ν

Ό  κ. Κάρολο; Σβάπ, ό πλουσιώτατος 'Αμε
ρικανό; επιχειρηματίας,εχει μεγάλην καρδίαν και 
τιμά διά τών πράξεων του τάς οίκονομικάς επι
χειρήσεις του.Έσκέφθη λοιπόν νά παράσχη κατά 
τάς σχολικά; διακοπά;, ποικίλα; διασκεδάσει; υ
γιεινά; εις τά πτωχά παιδία τής Ν. Ί ’όρκης, καί 
πρό; τούτο ήγόρασεν εν μέρος τή; παραλία; τοϋ 
Στάτεντ Ίσλάιδ άπεχούσης ήμίσειαν ώραν τής 
πόλεως, τό όποιον μετεσκεύασεν είς άπέραντον 
άλσος με εστιατόρια, γυμναστικήν, θέατρα, ξύ
λινα αλογάκια, διάφορα παιγνίδια καί δλα αύτά 
τά παρείχε δωρεάν είς τά απόκληρα παιδία, τά 
όποια μετέφεραν επίτηδες ναυλωμένα ΰπό τού φι
λάνθρωπου δισεκατομμυριούχου ατμόπλοια καθ’ 
έκάστην άπό τή; Ν . Ύόρκη; εί; τό Στάτεντ 
Ίσλάνδ. Ί Ι  απέραντο; εκτασις, ήτι; μετεβλήθη 
εΐ; Οαυμάσιον παράδεισον, έχώρεί 120,000 αρ* 
ρενα καί θήλεα πτωχόπαιδα τής Νέα; Ίορκη;. 
Εννοείται οτι ήρχισαν μέ τά μικρά καί ¿τελεί
ωσαν εί; τοΰ; μεγάλους, νέου; καί νεάνιδας. Τά 
μικρά συνωδεύοντο κατά τόν διάπλουν καί εί; τό 
μέρος τής αναψυχή; ΰπό κυριών ΰπό τήν προε- 
δοεΐαν τή; κυρία; Σβάπ, ήτι; άνέλαβε τήν επο- 
πτείαν τών έργων τοϋ συζύγου της. Λέγουν, δτι 
ή γενναία αυτή ιδέα έστοίχισε τό μηδαμινόν πο- 
σόν τών τριών εκατομμυρίων φράγκων !

Ο ι χ ο χ υ ρ ι χ ά  μ α θ ή μ α τ α .

Αί μαθήτρια·, είς τήν ’Αγγλίαν ήρχισαν νά δι- 
δάσκω-.ται όχι μόνον γραμματικήν καί εργόχειρα, 
άλλά καί πώ; νά ανατρέφουν καί νά περοιποιών- 
ται τά μωρά.Εί; τά δημόσια σχολεία των Οηλέων 
τοϋ Μάντσεστερ αί νεαραί μαθήτρια', μανθάνουν 
τελείω; τά οίκοκυρικά καθήκοντα. Εσχάτως μία 
διδασκάλισσα ένός σχολείου τοϋ Μάντσεστερ άνε- 
κάλυψεν, ότι τά 98 εκατοστά τών αναπήρων 
τή; πόλεω: εκείνη; ώφειλον τά σωματικά των 
έλαττιόματα εί; τόν κακόν τρόπον τή, περιποι- 
ήσεω; μέ τόν όποιον είχον άνατραφή ΰπό τών 
μητέρων των. Έκ τοϋ γεγονότος τούτου λαβοϋ- 
σαι αφορμήν αί νίώτεραι άρχαί τών δημοσίων 
σχολείων τών θηλέων, ώρισαν νυκτερινός ωρας 
μαθημάτων, κατά τά; όποια; διδάσκεται απο
κλειστικό»; ο τρόπος, κατά τόν όποιον οφείλουν 
αί μητέρες ν’ ανατρέφουν καί νά περιποιώνται 
τά μικρά των. Οΰτω; αί μαθήτρια·, τών σχολείων 
τοϋ Μάντσεστερ εξέρχονται οχι απλώς γραμμα
τικό»; κατηρτισμέναι, άλλά κυρίως οικοκυρά! καί 
μητέρες.


