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ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩ ΓΗ
01 Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Ι ΚΑΙ ΑΙ Ε Κ Λ Ο Γ Α Ι
Ή πρός τού; δημοδιδασκάλου; τοϋ νομού
'Αττικής ύπόμνησις τού κ. έπιθεωρητοΟ τής
δημοτικής έκπαιοεύσεως έν τώ νομώ, δτι οφεί
λουν νά αποφεύγουν πάσαν ένεργόν άνάμιξιν
εις τά τών έκλογών, έφ’ δσον δέν άφορά τήν
υπηρεσίαν ήν αναθέτει εις αυτούς ό νόμος ώς αν
τιπροσώπους τή; διοικητικής αρχής είναι καί νό
μιμος καί δίκαια, συμφωνοτάτη δέ— άνεξαρτήτήτω; τής άπαγορεύσεως τών νόμων— προς τήν
φύσιν τών καθηκόντων τού δημοδιδασκάλου.
Ά λ λ ’ είναι τοιαύτη μ ό ν ο ν ίν τδ ς τ ώ ν ορ ίω ν
έν οίς προσφυώς περιορίζει ταύτην ό έπιθεωρη·
τής, συνιστών τήν αποφυγήν τής ά.αμίζεως εί:
τήν εκλογικήν πάλην, έν άλλοι; λόγοις άπαγορεόων αύτοΐς τήν υπέρ τίνος τών άντιμαχομένων
στράτευσιν.
Τοιαύτην δέ στράτευσιν αποτελούν όμολογουμένως καί αί κομματικαί συζητήσεις, καί ή φοίτησις εί: έκλογιχά κέντρα καί έντευκτήρια καί
Ιτι μάλλον ή συμμετοχή εις διαοηλώσεις.
Είναι αληθές δτι πάντα ταύτα είναι δικαιώ
ματα τού έλευθέρου πολίτου. Ά λ λ ’ είς τά δι
καιώματα ταύτα φέρει αναγκαίους περιορισμούς
ή ίδιότης τού δημοσίου υπαλλήλου, ή έπιβάλλουσα αύτώ χάριν αυτής τής ίσότητος τών πολι
τών τήν αποχήν άπό τοιαύτης άναμίζεως. Διότι
διά τόν δημόσιον ύπάλληλον, εις δσον οήποτε
ταπεινήν βαθμίδα καί αν εύρίοκηται, είναι δύσκολον νά έννοηθή ή στράτευσις αύτη είς τούς κομματικούς αγώνας ψιλή δλω; τής δημοσίας ίδιότητος· είναι σχεδόν αδύνατον νά φαντασθή τις
δτι ό δημόσιος υπάλληλος παρασυρόμενος ε'ς τόν
στρόβιλον τού κομματικού ανταγωνισμού καί λεληΟότω: ή άσυνε’.δήτω: ί τ . δέν θέλει μεταχειριοθή τά δπλα τή; εξουσίας ήν ένεπιστεύθη αύτώ
ό νόμος.
Ίσως διά τόν δημοδιδάσκαλον ό λόγο; ιύτος,
τού νόμου, ή ratiO legis είναι ανάρπαστος. Τά
καθήκο.τχ αύτού, άπλά καθήκοντα πνευματική;
καί ηθική; παιδαγωγίας τών μικρών παιδιών,ούδέν παρέχουν αύτψ δπλον πιέσεω; καί επιβολής
επι τή; εκλογικής συνειδήσεω; τών πολιτών
Ά λ λ ’ έκτό; τού δτι ¿νόμος ουδένα δημόσιον
υπάλληλον εξαιρεί τής άπαγορεύσεως πάσης
ενεργού έπεμβάσεω; είς τάς έκλογά; κυρουμένη;
μάλιστα καί διά ποινής αύστηράς, δέν έπιτρέπον
ται δε οιαστολαί καί εξαιρέσεις έπί τή προφάσει
έλλείψεω; τού λόγου τού νόμου εί; δεδομένα Οέ-

ματα, κατ’ έμέ διά τόν δημοδιδάσκαλον ή ένεργός άνάμιξις είς τούς φλεγμαίνοντας αγώνας τών
φατριών είναι έξ άλλων έπιτακτικωτέρων λόγων
| άσυμβίβαστος πρός τά υψηλά αύτού καθήκοντα.
Πατήρ φιλόστοργος τών τρυφερών τέκνων ε'ς
τούς όποιου; παρέχει τής ψυχής τό φώς οφείλει
ίσην προ; αύτού; στοργήν, οφείλει άφ’ έτέρου
νά διδάσκη είς αυτούς τήν εύμένειαν καί τήν
σύμπνοιαν καί τήν αγάπην, ή συμμετοχή του δέ
εί; τά πάθη, τά όποια διαιρούν μετά φανατισμού
καί σχεδόν πάντοτε μετά προσωπικού μίσους
ι τούς γονείς καί τούς οικείους αυτών, όχι μόνον
τήν πεποίθησιν περί τής Ιση; πρός τά παιδία
θερμής στοργής τού δημοδιδασκάλου κλονίζει,
δταν ούτος παρίσταται άλλων έκ τών γονέων ή
οικείων αύτών οπαδός καί άλλων πολέμιος,
άλλά καί έθίζει αυτούς τόσον προώρως όχι ποτέ
είς τήν συνείδησιν τή; έννοιας τής ψήφου ώ; κα
θήκοντος ύψίστου τών πολιτών, αλλ ’ είς τήν
έξοικείωσιν πρός τά πάθη τά εκλογικά, πρός τήν
στρατηγικήν τών φατριαστικών πολέμων ύπό
τήν χυδαιοτέραν καί τήν ταπεινοτέραν αυτών
έμφάνισιν
Καί δμως ένώ ταύτα απαγορεύονται ε'ς τόν
δημοδιδάσκαλον έν σχέσει πρός τήν ψήφον καί
τούς εκλογικούς αγώνας, ένώ είς τούτους άλλη
συμμετοχή Οέν έπιτρέπεται εις αύτούς εί μή ή
προσωπική άσκησις τού δικαιώματος τής ψήφου,
έάν υπηρετούν δπου καί ασκούν τά πολιτικά
αύτών δικαιώματα, καί τό πολύ ή κατ’ ίδιαν
άνακοίνωσι; γνώμης εις τού; οικείους περί των
καταλληλότερων, όπως εκπροσωπήσουν τήν έπαρχίαν, υπάρχει κατ’ έμέ διά τόν δημοοιδάσκα
λον έτερον στάδιον αναμίςεως ένεργού εις τά
τής πολιτικής ψήφου, στάδιον έν τώ όποίω όχι
μόνον δέν απαγορεύεται εις αύτούς ό αγών, άλλά
καί έπιβάλλεται έν τή εύρυτερα άντιλήψει των
καθηκόντων αυτού.
Καί εινε τούτο τό στάδιον τής ακαδημαϊκής,
ούτως είπεΐν, τής άφ’ υψηλού διδασκαλίας περί
τής έννοιας τού δικαιώματος ή μάλλον τού λει
τουργήματος τή; ψήφου, διδασκαλία; απευθυνό
μενης καί πρό; μεγάλους καί πρός μικρούς καί
άφ’ ής δημοσιεύεται έκάστοτε τό διάταγμα τής
διαλύσεως τής βουλής καί επιστρατεύονται αί
φιλοδοξία·.·τών κομμάτων καί οί φιλοδοξία·, τών
ατόμων καί πρό ταύτης καί πάντοτε.
Δεν γνωρίζω έάν έν τοΐ: διδασκαλείο·; τό
πρόγραμμα τών μαθημάτων περιλαμβάνει καί
τήν πολιτικήν παιδαγωγίαν (Ε. ’ο ι Κ ι Ολ Π ο π 01νΐ({11θ) έν άλλοι; λόγοις τήν διδασκαλίαν τών
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δικαιωμάτων καί των καθηκόντων τοϋ πολίτου,
αυτών συνειοήσεως επιδιώκονται οί δεσμοί ουτοι
οιδασ/.αλιχν ουσιώδη, ήτις πανταχού των όντως
καί χωρίς τούτο νά κατεπανιστά τήν υπερηφά
ελευθέρων κρατών αποτελεί μέρος ουσιώδες τής
νειαν αύτών, ώς ελευθέρων πολιτών.
παιδαγωγίας έν τη προκαταρκτική εκπαιδεύσει.
Και ή οϋτω λοιπόν διδόμενη ψήφος είναι ψήφος
Άλλα και παρά τήν έλλειψιν ταύτην ό δηυποοουλος, διότι παρέχεται παρορωμένου τού
μοοιοάσκαλος, ιοιως εις πολλάς κωμοπόλεις καί
καθήκοντος τής άναζητήσεως τού χρηστότερου,
εις τά χωρία, είνε ό μάλλον προηγμένος εις ανα
τοϋ άρμοδιωτέρου, διότι δέν είναι ψήφος συνειδήτροφήν και μορφωσιν έξ όλων τών κατοίκων,
σ;ως, άλλά ψήφος αισθήματος.
κατέχει δε καί έξ αύτής Ιτι τής εγκυκλοπαιδικής
Υπόδουλος κατά μείζονα λόγον είναι ή ψήφο;
αύτοϋ μορφώσεως τά χρήσιμα εφόδια, όπως διή παρεχόμενη λόγω προσδοκίας οΐων δήποτε
οάσκη και τα τέκνα τοϋ λαού και τούς πολίτας
προσωπικών ωφελημάτων τών εκλογέων ή τών
περι τής υψηλής έννοιας τοϋ δικαιώματος τής
οικείων αυτού. Ό οϋτω ψηφοφορών δέν εκλέγει
ψήφου καί τοϋ τρόπου τής χρήσεως αυτής, ή
κατα κρίσιν, αλλά πωλεΐ τήν ψήφόν του, άπαμάλλον περί τοϋ όπερτάτου τούτου λειτουργή
ραλλάκτως, οπως καί ό διά χρηματικής δωρο
ματος καί καθήκοντος.
ληψίας, μετά μόνης τής διαφοράς, ότι ό δωρο
Α'.ότι δέν είνε δικαίωμα ή ψήφος. Τά προσω
λήπτης πωλεί ταύτην τοϊς μετρητοί:, ένώ ό
πικά δίκαια είναι άλλα. Τ Ι ψήφος είναι καθήκον,
άλλος υπό πρ θεσμίαν.
το οποίον επιτρέπει το έθνος εις μόνους τούς (
1‘πόδούλος είναι καί βοελυρά ή ψήφος ή εξα
ικανούς, οπως έν στενωτέρω κύκλω ίκανότητος
γοραζόμενη διά χρημάτων. Όσον δέ εκτείνεται
τό λειτούργημα τοϋ ενόρκου. Ά ν δέ ήτο προσω ή νόσος αϋτη, τόσον τό καθήκον παντός πολίτου
πικόν δικαίωμα, ήθελον Ιχει τοϋτο καί οί πνευ
επιβάλλει νά τήν στιγματίζη ώ; αυτόχρημα βδε
ματικός ανάπηροι, καί οί ανήλικοι καί δέν ήθε
λυγμίαν, καί τόσον ίερωτέρα είναι τοϋ’δημοδιόαλον αποκλειεσθαι αύτοϋ οί ηθικώς ανάπηροι οί
σκάλου η υτοχρέωσις, οπως καταπολεμή διά τής
καταδικασθεντες έπί οίαδήποτε πράξει, ητι;
διδασκαλίας καί πρός μικρούς καί πρός μεγάλους
μειοινει τήν προσωπικήν τιμήν. Έάν ήτο δικαίωμα
τό βδελυρόν τούτο έγκλημα, τό έξανδραποδίζον
ή πολιτεία ούδολως θά εδικαιούτο νά ζητή παοά
τους πολίτας, τό άνασκάπτον τά θεμέλια τής
τού πολίτου ποινικάς εύθύνας περί τών ελατη
ατομικής συνειοήσεως και τής τόσον απαραιτήτου
ρίων ^τής χρήσεως του, καί όμως ιόν σύρει εις
δια πάντα ελεύθερον πολίτην υπερηφάνειας, τό
το εοώλιον τού κατηγορουμένου καί εις τάς φύ
έγκλημα, τό όποιον, άν, ό μή γένοιτο, ήθελεν
λακας, δοαν έπί άνταλλάγματι δωροψηφίας άπεμεύρύτερον έπινεμηθή τό κοινωνικόν έδαφος, θα
πολή τήν ψήφον του.
παρέδιδε τό ΈΟ-.κόν Συνέδριον, άφ’ ού απορ
Είναι λοιπόν καθήκον, έκ τής σκοπίμου έκρέουν αί Κυβερνήσεις τής χώρας, λάφυρον τής
πληρωσεως τού οποίου υπό τής πλειονότητος
πλουτοκρατίας, καί ούχί τής πλουτοκρατίας τ;ς
τών πολιτών ενός έθ»ους ήρτηται καί ή συλλή
έντιμου καί ευεργετική:, άλλά τής κερδοσκοπούβδην πρόοδος αύτοϋ καί τό παρόν του καί τά
σης έπι τής εςαγοράς τών συνειδήσεων.
μέλλον του, καί αύτών τών ατόμων ή ευημερία.
Ίπόδουλος είναι επίσης ή ψήφος ή παρεχό
Τήν αληθή όθεν έννοιαν τής ψήφου διαφώτι
μενη κ α τ ’ ε π ιτα γ ή ν κ ο μ μ α τ α ρ χ ώ ν , άνευ έλευθέσών ό δημοδιδάσκαλος καί καθοδηγών τούς πορας χρήσεως τής ατομικής έκάστου κρίσεως.
λιτας καί τά παιδία τών πολιτών περί τού τρόΑπόδειξις δε οτι είναι υπόδουλος καί έξηνδραπου τής χρήσεως τού εκλογικού σφαιριδίου, όπως
ποδισμένη, είναι αύτό τό Σύνταγμα, τό όποιον
μη αποοαίνη σφαίρα κατά τής καρδίας αυτού τού
έθεσε τήν Ελευθερίαν τής Εκλογικής συνειδήσεως
Εθνους, άνεςαρτήτως προσώπων, ανεξαρτήτως
ύπό τήν αιγίδα τής ψηφοφορίας.
κομμάτων, έκπληροϊ καθήκον αληθώς ιερόν.
Υπόδουλος καί κατά τρόπον Ιτ ι ΕξαιοραποΙΙολλά οέ είναι όσα ούναται νά διδάξη καί
διστικώτερον είναι ή ψί,φος ή διδόμενη Επίσης
απο τών οποίων τόσον δυστυχώς έχει άπομακ α τ ’ ε π ιτα γ ή ν κομματαρχών, ούχί κατ’ Επι
κρυνθή ο ελληνικά: λαός. Νύξεις δε μόνον παρέλογήν είς πρόσωπα, ών τήν ύπερψήφισίν υπαγο
χομεν ώς πρός τινα εξ αύτών.
ρεύει ή συνείδησις τού Εκλογέω;,' άλλ' είς ομά
11 ψήφος καί όταν ακόμη είναι άσπιλος άπό
δας προσώπων Εν συνεταιρισμό) — τούς λεγομένους
πάσης ταπεινής υστεροβουλίας, δίδεται δυστυχώς
συνδυασμούς. Όταν δέ αί Εκλογικαί αύται Εται
κατά συμπάθειας προσωπικάς έξ αισθήματος φι
ρεία1
. αποτελόνται εκ προσώπων άντιφρονούνλίας, πολλακις εκ τής κατά τήν οίκτρώς πεπλατων, Εκ προσώπων, τά οποία δηλώνουν ότι Εν
νημενην εκδοχήν υποθέσεως, δτι οφείλει τις ισό
τω κοινοβούλιο) θά πολεμήσουν τάς ιδέας, τά
βιον ψήφον εις τούς άπό κολυμβήθρας ή διασταυπολιτικά συστήματα, τό περί τών συμφερόντων
ρωσεως γαμήλιων στεφάνων πνευματικούς αύτού
τή πατρίδι πρόγραμμα Ενέργειας άλλήλων, τότε
συγγενείς, χωρίς οι ταϋτα πιστεύοντες νά ένή ψ//ρος αυτη, ή ούτω συλλήβοην παρεχ^(χενη,
νούν οτι ακριβώς πρός ύποόούλωσιν τής εκλογικής ι
οεν αποτελεί μόνον Εξανδραποδισμόν τήςέκλογι-

κής Ελευθερίας, άλλά καί τελείαν νέκρωσιν τής
κρίσεως καί τής συνειοήσεως τού εκλογέω:.
Ταϋτα καί πλεΐστα άλλα ανάγονται ε·'ς τή»
σφαίραν τής πολιτειακής παιδαγωγίας καί τών
ενεργώ; καί τών μελλόντων πολιτών. Ουτω οε
ή περί τούτων διδασκαλία άφηρημ-ίνως, γενικώς,
ανεξαρτήτως συγκεκριμένων περιπτώσεων, ανε
ξαρτήτως προσώπων καί κομμάτων έν -αντί
χρόνω καί έν τψ σχολείφ καί Εκτό; αύτοϋ όχι
μόνον δέν προσκρούει ε'ς τά καθήκοντα τού δη
μοδιδασκάλου, άλλ' αποτελεί ουσιώδες αύτών
συμπλήρωμα.
Ε μ μ ανουήλ Σ
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Ό ανώ τερ ο ; ε π ιθ εω ρ η τή ς τοϋ νομού τ ή ς N iè v r e
τ ή ς Γ α λ λ ία ς εν τ ιν ι λ ό γ ω , ον α π ή γ γ ε ιλ ε ·; έν σ υ μ π ό 
σιό» τ ώ ν δ ιο α σ κ ά λ ω ν. δ ιέγρ α ψ ε τ ά κ α θ ή κ ο ντα , τ ά
όποια οφείλουν νά τ η ρ ώ σ ιν οί δ ιδά σ κ α λο ι, π ερ ιλ α β ώ ν
α ύ τά είς δέκα άρθρα, τ ά όποια «ονόμασε δεκάλογον
το ϋ διδασκάλου. Έ κ τοϋ δεκαλόγου τούτου ά π ο σ π ώ μ εν μέρη τ ιν ά λ ία ν ενδιαφ έρ οντα .
ε . τ 4.

0 Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Τ ΟΥ Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Υ
Τό πρώτον άρθρον, τοϋ δεκαλόγου τούτου
είνε : ε σ ιε fy i& S . Μή νομίσετε, κύριοι, δτι
ή υγεία είνε άποκλειστικώς δώρον τής τύχης,
άγαθόν δηλ. τό όποιον ή τύχη μας δίδει καί ή
τύχη μάς άφχιρεί Τουναντίον ή ϋγεία έξαρτάτχι
αν μή έξ ολοκλήρου, άλλά κατά τό πλείστον
έ; ημών. ΈξασθενοΟμεν τήν ΰγεί ν ήμών, όταν
χωρίς νά ώφελώμεν ούδένα, έντείνωμεν εντός τών
παροδόσεω; τήν φωνήν μας ϋτερμέτρως· διότι,
πλήν τοϋ όνι ξεκωφκίνομεν τους μαθητάς μας,
μεγάλω; βλάπτοντε; καί τήν διάνοιάν των καί
τήν π ιθχρχίχν τοϋ σχολείου, καταπονοϋμεν πρός
τούτοις καί τόν λάρυγγα καί τούς βρόγχους μας
καί άναγκαζόμεθα μιτά ταϋτα νά καταφεύγωμεν
είς πάντα τά ε'δικά φάρμακα, ών ό κατάλογος
όσημέρχι αυξάνεται.
Βλάπτομεν έπίσης τήν υγείαν μας,όταν δένγυμναζώμεθα έπαρκώς.'Αντί νά μένωμεν άκίνητοι,
άντϊ νά ίνχπνέωμεν άέοα συνήθως μολυσ-εένον,
άςχάμνωμεν μακροϋς περιπάτους ή άνά τάςγελαστάς τής χώρας μας ακτάς.ήάνά τά γραφικά μας
όρη καί τά σύσκια δάση' ή κάλλιον άς σκάπτωμεν
τόν κήτόν μας άς κχλλιεργώμεν τά λάχανά μας
καί τά άνθη μας οϋτω θά πληρώσωμεν τ ’* στήθη
μας άέρος κχθαροΰ. καί θά συλλέγωμεν διά τήν
καθημερινήν γρήσιν δυνάμε ςάκατχπχύστως χνα
νεουμένας. Έστε υγιείς, σείς μάλιστα, κυρίαι
διδασκχλισσαι. Είτε άγαμοι είτε έγγαμοι μή I
»
I

παραμελείτε τοΰ μαγειρείου σας Συνηθίσατε νά
προπαρασκευάζητε καί δΓ υμάς αύτάς καί διά
τούς ύμετέρους τροφήν υγιεινήν καί ορεκτικήν.
Διευθετείτε, στολίζετε μετά καλαισθησίας τό
δωμάτιόν σας ή τήν οικίαν σας ’Επιθυμώ νά
είσθε τοσοϋτον έμπειροι είς τά έργα τοΰ οίκου
όσον καί είς τχ τοΰ σχολείου' διότι τά έργα ταϋτα
δέν βλάπτουν άλλά συμπληροϋν άλληλα. Τό
πρώτον, προσδίδον είς ϋμάς τήν υγείαν καί την
φχιδρότητα, σάς παρασκευάζει πρός πλήρωσιν
τοϋ δευτέρου όσον ϋγιέστεραι καί φαιδρότιραι
είσθε, μετά τοσοΰτον πλείονος εύχαριστήσεως Οά
έπαναβλέπητε τούς μαθητάς σας.
'Ε ξ α κ ο λ ο υ θ ή σ α τ ε τ ά ς μ ελ ετά ς σας, ιδού τό
δεύτερον άρθρον τοΰ δεκαλόγου μας. Τό διδασκαλείον, μέ τά εγκυκλοπαιδικά του προγράμ
ματα, ήδυνήθη μόνον νά σάς είσχγάγη είς τάς
πολλαπλάς γνώσεις, τάς οποίας είσθε υποχρεω
μένοι νά διδάξητε. Έσπουδάσατε τήν γλώσσαν,
άλλ’ ομολογήσατε' το, πλειστάκις εύρέθητε έν
άμηχανίιχ:, όταν, νέοι διδάσκαλοι όντ?ς, έπρόκειτο νά έρμηνεύσητε καί ενα άτλοΰν μϋθον.
Έπεξήλθετε τήν γεωγραφίαν καί τήν Ιστορίαν,
άλλά πόσα μέρη αύτών σάς έμειναν κατ’ άνάγκην άγνωστα ! Πόσαι περίεργοι λεπτομε'ρειαι
σάς έξε'φυγον ! Ίΐκολουθήσατε μαθήματα έξοχα
ηθολογίας, άλλ’ δταν έχωμεν νά διαπαιδαγωγήσωμεν παίδα, καί σείς καί έγώ ζίσθανόμεθα ήμάς αυτούς ύποδεεστε'ρους τής άποστολής
μας. Θά έπεθυμοΰμεν νά γνωρίζωμεν δ,τι ά:ιστον εύρηται παρά τοίς άρχαίοις καίτοίςνεωτε'ρο-c, ϊνα μεταδώσωμεν αύτό ώς γάλα ζωοποιόν
είς τούς άκροατάς μας, καί όμως ουδέποτε νομίζομεν ήμάς αυτούς ί/.ανώς σοφούς καί ίκανώς
πειστικούς, διότι ουδέποτε είμεθχ ίκανώς πάρεσκευασμένοι.
Έργάζεσθε λοιπόν, άγαπητοί μου φ λοι, ϊνα
προσιγγίζητε καθ’ έκάστην κατά τι έπί πλέον
ε'ς τό ύψος τής άποστολής σας Παρασκευάζεσθε,
ού μόνον άναγινώσκοντε; θεωρητικά παιδαγω γικά συγγράμματα, άλλά πρό παντός ποιούμε
νοι ιδίας παρατηρήσεις επί τών εν χρήσει μεθό
δων καί έπί τών άποτελεσμάτων αύτών. ΙΙρέπει
πριν είσέλθητε είς τάς τάξεις σας νά τηρήτε
τό πνεΰμά σας έν δράσει καί έάν θέλητε έντός
τής τάξεως νά έκτελήτε τό καθήκον σας.
Τό καθήκ -ν τούτο ποιον είνε; Ν ά άσκήτε
τ ά π ν ε ύ μ α τ α τ ώ ν μ α θ η τ ώ ν σας ε ις τη ν α υ τε ν έ ρ 
γ εια ν κ α ι τη ν ο κέψ ιν.

Ιΐλειστά-ας μέχρι τοΰδε έπανελήφθη είς ϋμάς
καί πάλιν θά λεχθή, ότι αί πλείσται τών σχο
λικών άσκήσεων δέν έχουσιν έν έαυταΐς τόν σκο
πόν αύτών. Ό σκοπός π. χ. μαθήματος τίνος
πραγματογνωσίας ή φυσ κής ή φυσικής ιστορίας
δέν είνε τόσον τό νά εντύπωση ε ς τήν διάνοιαν
τοϋ παιόός ποσότητά τινα γνώσεων στουδαίων
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πως. δσον τό νά έθ.σνι τον παίδα εις μεθοδικήν
και προσεκτικήν παρατήρησιν, νά άσκηση αυτόν
νά συνδέη τα φαινόμενα πρύς τά αΐτ-.α, καί να
πείση αυτόν δια τ95ς πείρας περί της σταθερό
τητος καί της γενικότητος των φυσικών νόμων.
Ωσαύτως τό μάθημα της Ιστορίας η της γεω
γραφίας όσον ένδιαφέρουσχι καί εάν είνε αί λεπτομε'ρειαι αύτοϋ, είνε ελλιπές, εάν ή διάνο α
μενν) εις κχτχστασν παθητικήν, έάν δεν προ
καλήτχι δΓ αύτοϋ ή σκίψις του παιδός. Όταν
διδάσκετε τούς μαθητάς σας ιστορικόν τι γεγο
νός, π.χ την Γαλλικήν Έπανάστασιν, ανάγκη
αυτοί οι μαθηταί νά κρίνωσι τά αίτια τούτου,
τά επακολουθήματα καί τά κυριώτερα αύτοϋ
πρόσωπα. “Οταν περιγράφητε ε ς αυτούς έπαρ
χίαν τινά του Κράτους, πρε'πει νά κατανοώσι
τάς σχέσεις της εμπορικής γεωγραφίας τής επαρ
χίας ταύτης πρός την φυσικήν γεωγραφίαν, οηλ.
τής βιομηχανίας καί τοϋ εμπορίου, πρός τήν φύσιν τοϋ εδάφους, πρός τήν διεύθυνσ.ν τών ΰδάτων καί πρός τό κλίμα. Ή κοίσις των έξεγει
ρομε' η ϋπό τής ίδικής σας πρέπει νά είνε ώς καί
ή ¡δική σας πάντοτε άγρυπνος. Διότι αΰρΐ'.ν τά
παιδία ταϋτα θά διευθύνωσι πλ.ήν τών ίδιων κα
τά κοινά. Τό εθνικόν καί το οικονομικόν μας
μέλλον θά είνε τοιοΰτον, οίον θά παρασκευά
σωσιν αΰτό. Συμφέρον λοιπόν είνε νά έθισθώσιν
έν τφ σχολείφ νά μή διαβουκολώντη ύπδ τών
λόγων, άλλά νά βαίνωσιν ευθύ πρός τά πρά
γματα, νά διακρίνωσιν έτοιμους τάς διαφόρου;
σχέσεις καί νά άποκτήσωσι τήν άγάπην κοί τήν
ροπήν πρός τό αληθές. Άναγκαίον εΓνε νά ά
σκώνται νά σκέπτωνται μόνοι των καί νά έκφράζωσι σαφώς γνώμας όρθάς. Μή λησμονώμεν ότι
πκρνσκευάζομεν πολίτας κα! ούχί ΰτηκόους.
Μή λησμονώμεν δε τοϋτο ίδιο:, όταν είδικώτερον άσχολώμεθα περί τήν ηθικήν'αύτών αγω
γήν Ού μόνον δε τά π·εύματα ελεύθ ρα, άλλά
καί τάς συνειδήσεις αυτών έλευθέρας άς παιδα
γωγήσωμεν. Ιίάντες έχετε συνάντηση είς τίν
βίον σα; τάς μικρόψυχους έκείνας φύσεις, α!
ότοίαι έχουσιν άνάγ/.ην πάντοτε νά καθοδηγών
ται. άνίκαναι ούσα·. αΰταί ίαυτάς νά καθοδηγήσωσιν. Aurai, έάν λάβωιιν ώθησιν'άγαθήν, δέν
διστάζουσι νά πράξωσι τό άγαθόν, άλλ' έάν ή
άρχι-.ή έςώθησις είνε κακή, δέν δ-στάζουσι νά
πράςωσι τό κακόν. Ψυχαί μή δρώσαι άλλά
διηνεκώς πάσχουσοι καί επηρεαζόμενα-.. Όλως
διάφοροι πρέπει νά είνε ο! μαθηταί τώ' σχο
λείων μας. Ή άρχή τοϋ ήθικοΰ των βίου δεν
πρέπει νά κείται έκτός αύτών, άλλ ’ έν αΰτοίς.
Πρέπει όταν μάς εγκαταλείπουν, νά δύνανται
νά βαδίζουν μόνοι των κατ’ εύθεϊαν. Δεν άρκεί
δηλ. νά κιταθετωμεν άπλώς εις τήν μνήμην των
τά παραγγέλματα τής αγαθής συμπεριφοράς ώς
αξιώματα, τά όποια ούδείς δεσμός πάλιν ήθε-
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λεν άναδέση. Ούδέν έπράζαμεν, έάν τά π α 
ραγγέλματα ταϋτα δέν ε σδύσουν είς τήν ψυχήν
των, έάν δέν Οερμάνουν τήν καρδ’αν των, έάν
δέν καταστώσ.ν ό συνήθης τής βουλήσεώς των
κανών. Kal πώς άλλως δυνάμεθα νά έπιτύχωμεν
τούτου, ή καθ.στώντες είς αυτούς καταληπτήν
την άςίαν τής ανθρώπινης προσωπικότητος καί
έμπνέοντες είς αυτού; σέβας άπεριόριστον πρός
αυτήν; Έάν ή άρχή αύτη Οεμελιωθή καί είς
τόν νοϋν καί είς τήν καρδ'αν των, δυνάμεθα νά
εϊμεθα ήσυχο'.. Διότι καί αυτοί θά άπόσχωσιν
άπό τοϋ νά βεβηλώσωσιν αύτήν καί δέν θά άνε χθώσι μήτε τήν άνθρωπίνην άδικίαν μήτε τήν
τής τύχης νά έξευτελήσωσι τόν ίερόν χαρακτήρα,
τόν όποιον έκαστος ήμών φέρει έν έαυτώ. θά
είνε έπομένως άνθρωποι τίμιοι, γενναίοι καί
άγνοί, δίκαιο» καί φ'λάνθρωποι.
Τό πέμπτον άρθρον τοϋ δεκαλόγου μας είναι
ότι ϋ('ι μ ο ρ ψ ώ ο ω μ ε ν καλούς π ο λ ίτη ς . Ά λ λ ’ ό
νόμος δέν μάς ΰποχρεοϊ νά τηρώμεν πολιτικήν
ουδετερότητα ; Ούχί ! Ούδείς άς μή συγχέη τήν
έκ τοϋ επαγγέλματος έπιβαλλομένην ουδετερό
τητα πρός τήν πολιτικήν ουδετερότητα· διότι
καθήκον έχομεν ού μόνον νά γνωρίσωμεν, άλλά
καί νά άγαπήσωμεν τό διέπον ήμάς πολίτευμα
Ή ψυχή τοϋ μαθήματος τής Ιστορίας ώς καί
τών καθηκόντων καί τών δικα ωμάτων τοϋ πο
λίτου είναι ή περιεσκεμμένη άγάπη πρός τήν
σότητα καί τήν ελευθερίαν. Ή άγάπη λοιπόν
αύτη θά γεν.άται αυτομάτως εντός τών έλευ
θέρων συνειδήσεων τών μαθητών μας. Ό σε
οασμός πρός τήν άνθρωπίνην αξιοπρέπειαν θά
έμποδίση αυτούς νά έςευτελ-.σθώσι καί θά τούς
άπο-ρέψγ, άπό τοϋ νά στερηθώσι τήν άνεξαρτησίαν των. Τήν υπεροχήν, ήν οι πατέρες των έ
κτήσαντο μετά τοσούτους άγώνας,θά δυνηθοϋν νά
προφυλόξουν άπό πάσης προσβολής, έστω καί
μέ τό ίδιον αίμά του.
θά διαφυλάξουν άγρυπνότερον πάν δ,τι απο
τελεί τήν Πατρίδα Τό έδαφος τοϋτο, τό όποιον
οι πρόγονοι ήμών έγονιμοποίησαν μέ τόν ίδρώτά
των καί έκάλυψαν μέ μνημεία θαυμάσια, θά
δυνηθοϋν νά υπερασπίσουν άπό πάσης προσβολής
καί νά έμπιδίσουν νέαν κολόβωσιν αύτοϋ. θα
αισθανθούν τήν ανάγκην τής όμονοίας καί του
άδελφικοϋ συνδέσμου. Μορφοΰντες λοιπόν είς τά
σχολεία μας ελεύθερα πνεύματα καί έλευθέρας
συνειδήσεις, άς δώσωμεν είς τήν πατρίδα πολίτας άγαθο'ς.

Γ. Μπ.
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Είς πολλάς περιστάσεις ήμποροΰμεν νά θέσω
μεν τό ερώτημα τί άρά γε είνε τό πλέον εύχάρ-.στον, ή άναχώρησις είς ταξείδιον κατά τάς
διακοπάς, ή ή επιστροφή ϋπό άδειαν, κατά τήν
διάρκειαν τής όπο/ας ήξιώθημεν νά ώφεληθώμεν
ύφ'όλας τάς επόψεις καί εϋρισκόμεθα πάλιν, μέ
νέσς δυνάμεις, μέ νέας ιδέας καί άναμνήσεις,
είς τούς κόλπους τής οικογένειας μας, μαζί μέ
τούς φίλους καί μέ τά βιβλία μας.
«Μία άπό τάς πλέον ευτυχείς στιγμάς τής
ζωής μας, λέγει ό Λέιγχ Χούντ, ε νε χωρίς αμ
φιβολίαν καί εκείνη κατά τήν όποιαν καθήμεθα
είς τήν οικίαν μας, μέ παλαιόν καί χονδρόν βιβλίον άνά χείρας, όπου περιγράφονται ρωμαν τικαί μέν, άλλά πιθαναίπεριηγήσεις, τών οποίων
ώς ή;ως παριστάνεται γέρων τις καί αγριωπός
περιηγητής καί τάς άναγινώσκομεν έμπροσθεν
τοϋ πυρός τής εστίας, μέσα εις παλαιάν καί
εξοχικήν εστίαν μέ κατεοασμένα παραπετάσματα,
ένώ έςω φυσά ακριβώς τόσος άνεμος, ώστε μέ
αρμονίαν νά συνοδεύη τήν βοήν τής έξηγριωμένηςθαλάσσης ή τοϋ σκοτεινού δάσους, τών όποιων
άναγινώσκομεν καί εκείνην τήν ώραν τήν περι
γραφήν».
«Μέγα βεβαίως είνε τό πλεονέκτημα εκείνων
οί όποιοι έχουν τόν τρόπον νά ταξειδεύσουν είς
μακρινάς χώρας, νά περιηγηθοϋν τά Μεξικόν καί
τήν ΙΙερουβίαν ή νά περιπλεύσουν τάς νήσους τοϋ
Ειρηνικού Ωκεανού' ούδέν ήττον όμως αί διη
γήσεις τών πρώτων θαλασσοπόρων, αί ίστορίαι
τοϋ Πρεσκώ καί αί περιηγήσεις τοϋ πλοιάρχου
Κούκ έχουν ϋπό τινας επόψεις μεγ/λείτερον ακόμη
ενδιαφέρον, επειδή περιγράφουν κοινωνίας, αί
όποϊαι σήμερον ήλλαςαν καί έξευρωπαΐσθησαν
καί αί όποίαι τότε ήσαν τόσον διάφοροι άπό τήν
ίδικήν μ.ας.
Ήμποροΰμεν άρα μέ τόν τρόπον τούτον νά
χρωματίσωμεν τήν μονοτονίαν τών καθημερινών
μας εργασιών, άκόμη καί καθ' ήν περίπτωσιν,
όπως συνέβαινον είς τήν οικογένειαν τοϋ εφημε
ρίου τής Οΰηκφ-λδης, δλαι μας α! περιπέτειαι
συνέβαινον παρά τήν εστίαν μας καί αί περιη
γήσεις μας περιωρίζοντο είς τήν μετχβχσιν άπό
τοϋ ενός μόνον είς τό άλλο δωμάτιον. Άλλως
τε, ατελείωτο-, είνε καί αί κχλλονχί τής εστίας.
«Έργον λοιπόν φρονήσεως είνε, λέγει ό Μάκενζιν, νά καλλιεργώμεν εν προσόν πολύ ώφέ-

-! Συνέχειαν ίδέ ο ι ϊ . 239.

λιμόν δΓ άνθρωπον τής ιδιοσυγκρασίας μου —
τό προσόν δηλαδή νά ήμπορώμεν νά ταξειδεύω
μεν έξηπλωμένοι έντός πολυθρόνας, νά μεταβαί
νωμεν χωρίς ν’ άλλάξωμεν θέσιν είς μέρη μακρυνά καί είς φίλους άπόντας καί νά χαράτ
τωμεν είς τόν οφθαλμό/ τής σκέψεως εικόνας και
ομίλους πλασθέντας ϋπό τής φαντασίας καί ϋπό
τής άναμνήσεως.»
θ ά δώσωμεν ούτως είς τον εαυτόν μας δια
φόρους διασκεδάσεις χωρίς ν’ άπομακρυνθώμεν
άπό τήν γωνίαν τής εστίας μας. Καί έν πρώτοις
ή άλ.ληλουχία τών ώρών τοϋ έτους πολλαπλα
σιάζει τάς ήδονάς πάσης οίκογενεΡς. Πόσον ή
θέα τών παραθύρων μας ποικίλλει, όταν βλέ
πωικεν τήν τρυφερχν πρασινάδα τής άνοίςεως,
ή τό πυκνόν φύλλωμα τοϋ θέρους, ή τά λαμπρά
χρώματα τοϋ φθινοπώρου ή τάς λεπτάς διάκο
σμήσεις τοϋ χειμώνος !
Τό κλίμα τής πατρίδας μας είνε τόσον εύκραές,
ώστε καί είς αυτούς τούς χμιροτέρους μήνας πολλάκ-.ς άπό τό πρωί μάς επισκέπτονται θερμαί
ηλια'-αί ακτίνες καί παρουσιάζονται ώς άναλχμπαίτού έξοφχνιοθέντος έ<ροςαναμεταξύ τών
καταιγίδων τής βροχής καί τών θυελλωδών η 
μερών τοϋ χειμώνας Δέν είνε δέ καί δυσάρεστον
ν’ άναφκίνητπ άπό καιρού είς καιρόν τά άργυ ·
ρόχρουν τ:ΰτο φώ; κ Ί μάλιστα όταν έφιπποι δι·
ερχώμεθα δχσώδη μέρη καί βλέπωμεν πόσον
ώραΐα είνε τά χρώματα τή; φθιντύσης ώρας τοϋ
| έτους.
Πάσχ ημέρα μάς πχρουτάζει σειράν λαμ
πρών εικόνων ατελεύτητου ποικιλίας Είνε, τή
αλήθεια, άξιον άπορ'χς ότι δέν μάς ευχαριστεί,
! ώς φαίνεται, τό κάλλος τοϋ ούρανοΰ. Ό Γράύ,
άφ' ο-ύ περιέγραψε τήν ανατολήν τοϋ ήλίου, άφ ’
ού είπε πώί πρώτον είδε μίαν έλαφράν λάμψιν,
μόλις γραφομένην άπό μίαν γαλανήν καί χρυσήν
άπόχρωσιν, ή όποια κατόπιν ήναψεν έςαφνα μέ
αίαν μι/ράν γραμμήν άκτινοβόλου καί εκθαμβω
τικής λάμψεως καί έντός ολίγου έμεγάλωσιν είς
σχήμα ημισφαιρίου καί έγινε κατόπιν ολόκληρος
σφαίρα, τόσ.ν άκτινοβ'-λος, ώστε νά μη ήμπορή
ν ’ άτενίση άσκαρδαμυκτεί, προσθέτει: «ερωτώ
τόν εαυτόν μου, τή άληθείιφ, άν ε’δεν άλλος
τ-.ςπρό έμοϋ τό θέαμα τοϋτο! Δυσκολεύομαι νά
τό π-.στεύσω !»
Ευθύς άπό τήν πρώτην αυγήν τής ποιήσεως
σί λάμψεις τή; ανατολής καί τής δύσεως τοϋ
ήλίου έχουν κινήσει τόν θαυμασμόν όλων έκ*·.·
νων όσοι είχον οφθαλμούς διά νά βλέ-ουν.
Ε ς τόν ’Ρώσκιν όμως πρό πάντων χρεωστοΰμεν
χάρ τας, ότι μά; έκαμε νά αί-.θανώμεθα ζωηροτερον τάς θαυμασία: αύτάς τοϋ ούρανοΰ ζωγραι φ ας Καθώς λέγει μέ τό ύφος του εκείνο, τό
όποιον είναι τόσον λαμπρόν, όσον καί οί ουρανοί
τοϋ; όποιους περιγράφει, "δλον τό στερέωμα άπό
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ζ^ίθ μέχρι τών εσχχτιών του όρίζοντος μετα
βάλλεται καί συγχωνεύεται είς ώκεανάν χρώμα
τος καί πυρός ! Κάθε σεστεινή γραμμή μετα
βάλλεται είς γραμμήν χρυσού άφθίτου, αλΟε
κύμα είς καθχράν ερυθρόν, πορφυροΰν, άλουργο·
βχθές, ε’ς χρώματα τέλος τά όπιια Sev έχουν
ό’νομα είς καμμίαν γλώσσαν, ούτε έκφρχσιν είς
καμμίαν διάνοιαν, αντικείμενα τά όποια δέν ήμποροΰμεν νά συλλε'γωμεν μέ την σχε'ψιν, έάν δεν
τά έχομεν έδεε* τά βαθύ και ζωηρόν καί γαλα
νόν χρώμα του ουρανοί; είς τά ύψη, ο.του τά πχν
συγχωνεύεται, φαίνεται τόσω μέν καθαρόν και
βαθύ καί φωτεινόν, εκεί δέ μετριώτατα άπά ά
τμούς τινας αορίστους καί διαφανείς, εως 5του
άπορροφηθή ολίγον κατ ’ ολίγον άπά τά ερυθρόν
καί τά χρυσοΰν χρώμα.» Ενίοτε δέ έκεϊνο τά
όποιον βλε'πομεν δέν είναι πλέον χρώμα, άλλά
πυρκαίχ καί ένφ τά πρωί καί την εσπέραν αί
αποχρώσεις ε·.νε πλουσιώτεραι καί ποικιλώτεραι,
τά θαυμάσιο-; καλειδοσκόπιον εξακολουθεί ούχ
ήττον νά λειτουργή άκαταπαύστως κτθ’ δλην
την διάρκειαν της ημέρας.
Καί δμως απορία πάντοτε μέ κατέχει πώ;
τόσον ολίγον βλε'πομεν αύτάν τάν ώραΐον ούρα
νόν. Η φύσις έφιλότεχνησε τάν ουρανόν πράς
τέρψιν του άνθρώπου μέ την μόνην καί φανεράν
πρόθεσιν νά συνομιλήση μετ’ αυτού καί νά τάν
διδάξη καί δμως ά ουρανός είνε ακριβώς εκείνο
είς τά όποιον δίδομεν την άλιγωτέραν προσοχήν.
’Ολίγα είνε τά άλλα έργα τής φύσεως τά όποία
νά προδίδουν είς κάθε την λεπτομέρειαν καί είς
κάθε διάτας ιν τοΰ οργανισμού των σκοπόν τινα
Οετικώτερον, παρά την άτλήν εύχαρίστησιν τού
άνθρώπου.
Λί κυριώτεραι λειτουργικέ τού ουρανίου θο
λού, ές όσων ήμπορούμεν νχ κρίνωμεν, εκπληρούνται, εάν επί τού γαλανού στερεώμ.ατος άνά
πάσαν τρίτην ημέραν έξχπλωθή ε; ζοφερόν καί
άσχημον νέφος βροχής, έάν τό νέφος τούτο βρέζορ
καί κατόπιν πάλιν έξαφανισθή έπί τρεις ημέρας,
έκτός έάν έν τφ μεταξύ αναφανούν μερικαί
όμίχλαι διά την δρόσον τής πρωίας καί την
αύραν τής ίσπέρχς. Αί λοιπόν ! Αφού άπαξ έκ
πληρωθούν αί λειτουργίαι αύτχι, δέ< υπάρχει
στιγμή την ημέραν, κατά την όποιαν ή φύσις νά
μή δημιουργή εικόνα έπί είκόνος, λαμπρότητα
έ ?ί λαμπρότητος καί νά μή έργάζηται χάριν
ημών κατά τούς τελείους καί άναλλοιώτους νό
μους τού μάλλον απολύτου κάλλους.
Αΰταί αί μεγαλοπρέπειαι δέν έχουν πέρας
μέ την ήμεραν. αΜηδα'χινόν είνε λοιπόν, λέγει
ό Σενέχας, νά κιιμώμεθα υπό την στέγην τού
ουρανού, δπου ώ; κλίνην έχομεν ολόκληρον την
γην καί ώς θέαμα τήν ουρανίαν δόξαν ;»
Έγώ τουλάχιστον πάντοτε έχω κατακρίνγ,
ταν συνήθειαν νά χλείωμεν τά παράθυρά μας
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τήν έσπέραν, ώσάν τάχα νά μή υπήρχε τι έξω
αξιον θέας. Καί τί θά ήτον ώραιότερον άπά τήν
θέαν τής οροφής τού ουρανού, έσπαρμένης μέ
ακτινοβολούν τα καί χρυσά άστρα, τί θαυμασιώ
τερον άπά την σελήνην, βαίνουσαν τήν νύκτα έν
δλη της τή ήρέμφκαί άργυρολούστψ μεγαλοπρε
πείς ; Καί άν ακόμη δέν αίσθανώμεθα δτι ά
άνθρωπος, ό όποιος είδε τήν σελήνην ν ’άνατελλη
καί νά διασχίζ») τά νέφη τά μεσονύκτιον, παρέστη σύτόχρημα ώς ό άρχάχγελος αύτόπτης
μάρτυς καί αύτός τής πλάσεως τ:ϋ φωτός καί
τού κόσμ'υ (Έμερσων)», πάλιν τά άστρα θά
έχουν νά είπωσιν είς έκαστον έξ ημών κάτι άξιο
σήμαντον, ένφ κάθε άνθρωπος έχει έν ήμισφαίριον είς τήν διάθεσίν του «αρκεί μονον λέγει ό
Χέλπς, νά τά άτενίσχ, διά νά τά συμβουλευθή
καί νά εΰρφ παρ’ αύτφ βοήθειαν». Διότι, κατά
τάν αύτάν συγγραφέα, τήν ύψηλοτέρχν των ση
μασίαν ούδέποτε θά ήμπορέσωμεν νά εννοήσω
μεν, έάν διευθυνώμεθχ μόνον εις τάς Ο'λάσσας
τού μικρού μας πλανήτου ή εί; τά σκοτεινά
νερά τού θολωμένου πνεύματός μας».
Καί αληθώς. 11όσον ή νύξ είνε ώοχ'χ ! λέγει
ό Ξούθεϋ. Ί Ι δρόσος τής πάχνης γεμίζει τήν
σιωπηλήν ατμόσφαιραν ! Ούτε ομίχλη, ούτε
νέφη, ούτε κηλίδες αμαυρώνουν τήν διαύγειαν
τού ούρανού. Ί Ι θεία σελήνη, πλησιφαής εκεί
υψηλά, κυλίεται ύπεράνω τών σκιερών καί γα
λανών άβύσσων. Παρά τήν σταθεράν άκτϊνά
της έκτυλίσσεται ό έρημος κύκλος της, δμοιος
πράς τάν στροχγύλον ωκεανόν, τάν όποιον έναγκαλίζεται ό ούρανός Πόσον ώραία είνε ή νύξ !
Ποτέ δέν εξεπλάγην δτι έλατρεύοντο ό ήλιος
καί ή σελήνη.
Ά φ ’ έτέρου δμως, δταν έξω τό πάν είνε ψυ
χράν καί σκοτεινόν, δταν αί νυφχδες τής χιόνος
πίπτουν έξω έλαφραί καί τήν νύκτα μνίνεται ή
καταγίς, ένφ είς τό δωμάτιόν μας καίει το
πύρ μέ φαιδρότητα, καί εγώ κάθημαι άναπαυ ·
τικά, ήσυχα καί ζεστά, ζεστά, τότε ρεμβάζω
μέ ηδονήν είς τήν γωνίαν μου, μέ τά μάτια τής
ψυχής προσηλωμένα είς τήν φαιδρχν λάμψιν τής
φωτιάς, ακούω τά τραγούδι τής γοργής χύτρας
κχί ψιθυρίζω σιγά σιγά παλαιά καί λησμονημένα
τραγούδια.
Διότι τά κάτω κάτω αί άληθιναί απολαύσεις
τής έστίας εϋρίσκονται έντάς τής οικίας καί ό
άνθρωπος τής οικογένειας, ό όποιος άπά κάθε
άίλην μουσικήν προτιμά τό ώρολόγιον τού μ α 
γειρείου του καί τά τραγούδια,τά όποια ψάλλει
ή ρίζα τού δένδρου δταν καίηται είς τήν πυράν,
ό άνθρωπος ήμπορεϊ νά Ιχν) άπολούσεις τάς
όποιας άλλοι ούτε καν υποπτεύονται. Αγαπώ μεν δέ τά τίκ τάκ τού ώρολογίου καί τήν παλλομέν/,ν αναλαμπήν τοΰ πυρ·'ς τής εστίας καί
τά κοάσματα τής κορώνης, όχι τόσον διά τήν
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ώραιότητά των, όσον διά τάς αναμνήσεις τάς | τόπον καταλαμβάνουν οί οικογενειακοί δεσμοί
είς τάν βίον τών αγρίων. Έδώ θά περιορισθώ ν ’
όποιας ανακαλούν είς τήν μνήμην μας.
αναφέρω έν μόνον παράδειγμα. Ί Ι άλγογκικη
Τά βέβαιον άλλως τε είνε δτι, δταν περισυλγλώσσα (ιδίωμα τής βορε ου Αμερικής) δέν εί
λέγωμεν τάν εαυτόν μας ήμπορούμεν ν* άφυχε λέξιν πρ;ς δήλι σιν τού ρήματος ά γ α η ώ ,
πνίσωμεν εκ τού ληθάργου τάς εύαρεστοτέρας
είς τρόπον ώστε οί ίιραπόστολοι, μεταφράζοντες
στιγμάς τού παρελθόντος μ*ς.
τήν άγίαν Γραφήν είς τήν γλώσσαν ταύτην,
«Πόσον προσφιλείς μοί είνε αί στιγμαί τής
ήναγκάσθησχν νχ πλάσουν αυτήν τήν λέξιν ί κ
παιδικής μου ηλικίας, δταν μάλιστα ένθυμώμαι
το ν μ η ϋντος. Τ ί ζωή αυτή καί τί γλώσσα, χω
τάν κήπον, τά λιβάδια, τάς άγριας βάτους κχί
ρίς άγάπην !
δλας τάς άγαπητάς γωνίας κατά τχ πρώτα
Καί εντούτοις είς τάν γάμον ήμπορεϊ καί αύτό
έτη τής ηλικίας μου». Δέν μάς τέρπουν τόσον
τά
απότομον καί άξεστον πάθος ένάς άγριου ήμαί απολαύσεις τού καταφυγίου τής έστίας καί
πορεϊ νά είνε άνώτερον τού ψυχρού καί σκληρού
δλη ή άνάπαυσις ΰπά τήν μετριόφρονα στέγην
όπισθολογισμοϋ, ό όποιος καθώς τον μαγευμέμας, δσον τά «γλυκύ μειδίαμα τής έστίας τά
νον θησαυρόν τών Νιμπελούγκων, ασφαλώς σχε
άμοιβαίον καί τρυφερόν βλέμμα, μέ τά όποιον
δόν επιφέρε1
- τάν θάνατον. Η φιλανδική επο
κυττάζονται δύο καρδίκι, πλήρεις αμοιβαίας ά
ποιία Καλεβάλα άφηγείται πώς ό θείος σιδη
φοσιώσεως,γεννημέναι διά νά καταστήσουν γλυ
ρουργάς Ίλμαρίνης είχε σφυρηλατήσει μίαν ήμέ
κείας τάς απολαύσεις τής έστίας καί τήν στέγην
ραν άπά χρυσ’ν κΠ άπά άργυρον διά τόν Βχιμας ένδιαίτημχ ολων τών άφοσιώσεων».
νσμήκην, ό όποιος κατ’ άρχάς έχάρη ώ; άποΕίς τούς αρχαίους χρόνους ό οικογενειακός
κτήσας γυναίκα τόσον πλουσίαν, έως δτου άνεβίος δχι μόνον τών αγρίων, άλλα καί αύτών
κάλυψε μετ’ ολίγον δτι είχεν άνυπόφορον ψυχρό
τών Ελλήνων, δέν ήτο πολύ ανεπτυγμένος.
τητα,διότι μέ δλον τά πύρ καί τάς γούνας πάλιν
Όποία άντίθεσις μεταξύ τού βίου εκείνων καί
τόν έπάγωνον άμα ώς έπλησίαζε νά τήνέγγίσνίτού οίκογενειακ.-.ΰ βίου. Οίκημα μέ άφθονα
Ά λλ ά καί ή άπλή ψυχρότης άν λείπγ, πάλιν
βιβλία καί έκτεταμένον κήπον καί ύπεράνω δλων
αί
άνόητοι συζητήσεις διά τά παραμικρ , αί
τούτων ένάρετον σύζυγον ε!ς τήν όποιαν νά εΰρί
ασήμαντοι παραξηγήσει;, οί απρόσεκτοι λέξεις,
σκνις ηνωμένας τάς δύ: πλέον γλυκείας καί πλέον
δταν έπαναλαμβάνωντη, είκή καί ώς έτυχεν,
έκλεκτάς απολαύσεις, τάν ώραιότερον κήπον είς
ενίοτε χωρίς τάν τόνον ό όποιος θά τάς άφήρει
τά βλέμμα της καί τά φρονιμώτερα βιβλία είς
τά φαρμάκι των, μάς κάμνουν νά ύποφέρωμεν
τά διανοήματά της.
Πόσον ή αγάπη ή όποία τά πάντσ υπομένει, τά
Κανείς έξ εκείνων δσοι ήγάπησάν ποτε τήν
πάντα πιστεύει, τά πάντα ελπίζει, Οχ έμετρίαζε
μητέρα των ή τήν γυναίκα, τήν αδελφήν ή την
τάς λύπας τής ζωής >αί θά ηύξανε τήν οικογε
κόρην των, θά άνχγνώσν) ποτέ χωρίς απορίαν
νειακήν
εϋτυχίχν ! Ό οίκος είνχι ό μόνς ασφα
καί οίκτον τήν περικοπήν τοΰ άγιου Χρυσοστό
λής
λιμήν
κατά τών τρικυμ ιών καί τώ κινδύ
μου, δπου περιγράφει τήν γυναίκα «ώς άνχγ
νων
τού
κόσμου.’Αλλά
διά νά τάν έχωμεν τοικαίον κακόν, ώς πειρασμόν τής φύσεως. ώ;
ούτον, δέν άρκεί νά τάν στρώνωμεν μόνον μέ
συμφοράν επιθυμητήν, ώς κίνδυνον οικογενειακόν,
καλάς προθέσεις, άλλ ά-αιτείται κοί νά τάν φαιώς θανάσιμόν δέλεαρ καί*ώς ασθένειαν».
δούνωμεν μέ τήν ίλσροτητά μας.
’Ακριβώς είς τάς μεταξύ τών άνδρών καί γυ
Όταν δ ά νά ζήσωμεν απαιτείται νά κο
ναικών σχέσής ή άνθρωπότης έχει έπιτελέσ ι
πιώμεν καί νά ύποφέρωμεν, δταν ό έξω κόσμος
τεραστίας προόδους Είναι φοβερόν καί ·ά άναμάς φχίνηται ψυχρός καί κατηφής, όποία τότε
λογισθή τις μόνον τά βάσανα τχ όποία είς
ευτυχία νά έπανευρίσκωμεν τάν ήλιον είς τάς
άγρίαν κχτάστασιν ύφίστανται αί γυναίκες καί
μορφάς καί τήν θερμότητά είς τά; καρδίας εκεί
τά όποία άλλοτε ύπέφερον μεταξύ καί αύτών
νων, τούς οποίους άγ;πώμεν!
^
τών πολιτισμένων Ελλήνων, ύπά τών όποιων
έκτάς ολίγων εξαιρέσεων, έθεωροΰντο μάλλον ώς
οίκονόμο·, καί ώ; αθύρματα, παρά ώς άγγελοι
μεταβάλλοντες τήν οικίαν ε ς ουράνιον ένδιαί
Λ
Α
Ο
Γ
Ρ
Α
Φ
Ι
Κ
Α
τι-,μα.
I I ινδική παροιμία, ή συμβουλεύουσα νά μή
Τ Α Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Α ΕΝ Σ Α Λ Α Μ Ι Ν Ι
«κτυπώμεν τήν γυναίκα, έστω καί μέ τριαντά
φύλλα μόνον», άν καί φανερώνει αρκετήν πρόο
ΙΙρό ολίγων ήμερων, μίαν Κυριακήν, έγένετο
δον, έν τούτοις έπεξηγεί αρκετά δλην τήν με |
μ.ημόσυνον, τά Εξάμηνα, τού άλησμονήτου
λαγχολικήν ιστορίαν τών άλλοτε συμβαινόντων
σπιτονοικοκύρη μιυ Παππά Περικλή' έπήγα λοι
Είς τάς ’Α ρχι'χς το ν Π ο λ ιτ ισ μ ο ί έχω άναφέρτ,
πόν κατά καθήκον καί έγώ είς τήν έκ/.λησ αν
πολλά παραδείγματα διά ν’ άποδείξω πόσον
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καί έστάθηκχ έμπρός εις τόν δεξιόν ψάλτην
"Οταν ή λειτουργία έτελείωσε καί ό πχππάς
έβγαλε τά "Αγια, ήρχισεν ή επιμνημόσυνος άχολουθία' τότε δλχι α! γυναίκες αί συγγενείς ήλ
θαν έμπροσθεν του ταψιού1. Έγώ τότε δ.ά νά
μη είμαι πλησίον— επειδή εις την Κούλουρην τα
παρατηρούν αΰτά— έκαμα πρός τα οπίσω σιγά
σιγά ολίγα βήματα καί εΰρεΌηια έμπρός εις τό
στασίδι του κυρ Άγγελή, όπίσω άπό μίαν
στήλην. Έκεϊ έστεκόμην ακίνητος καί μέ εύλά
βειαν ήχουα τούς ύμνους, τους οποίους μέ
κατάνυξιν καί με πάθος άνέμελπαν.
Είχχ συγ/.ι··ηθί) πολύ, δεότι ένθυμούμην τόν
μακαρίτη· σπιτονοικοχύρην μου Παππχ Περικλή,
τού όποιου ή άγχθωτάτη φυσιογνωμία μου άνα
παριστάνετο εις την ψυχήν μου, ωσάν ζωντανή
είκών καί ένόμιζα ότι άκούω ακόμη τους καλοδεχτιχούς του λόγους πρός δλους τους ξένους. Τό
σπίτι του τό είχε 'μεταβχλχ εις οίκον τού ’Αβρα
άμ. "Οποιος ήρχετο ε'ς την Κοόλουρην εΰρισ εν
έ/.εί πρόχειρον κατάλυμα.
Ένφ λοιπόν περίλυπος καί προσεχτικός έστεχόμην, αίφνιδίως ό κυρ Άγγελής μέ φωνάζει:
— Διδάσκαλε, π·τε πέρασαν εξ μήνας πού
πέθχνεν ό παππάς μας ! Τ ί θρήτκος πούτανε...
αρχαίος ά'νΟρωπος . . . τί χάσαμε . . . τί στερή
Οη'.ε ό τίπος μας !
’Αλήθεια, αλήθεια, τού λέγω Καί έξη ολοό
Οησα νά βλέπω έμπροστά μου.
Είχε ψαλή τό μνημόσυνο/ καί οί άνθρωποι
έφιλούσαν τάς εικόνας, δταν μέ πλησιάζτ, ό κυρ
Άγγελής καί μοΰ λέγει:
— Διδίσχαλε, δεν μου λές έχουν καμμία ση
μασία αΰτά τά μνημόσυ /α ; συντείνουν τά/α σέ
τίποτα ; καί μέ πχρετήρει μέ βλέμμα περίερ
γον, όχι τόσον διότι ήθελε νά μορφώσω, γνώ
μην. όσον ήθελε νά μάθη την ίδική. μου γνώ
μη/ έπί τούτου.
, — Έ χω διαβάση, τού είπα, κάτι βιβλία διά
την ωφέλειαν των μνημοσυνών, άλλ’ έδώ εις
την εκκλησίαν δεν είναι τό κατάλληλο μέρος διά
νά σο/ τά είπώ Αΰτά ήμείς έτσι τά ηΰραμε
άπό τούς πατέρες μας καί όλει οί παππάδες καί
οί δ σποτάδες τά υποστηρίζουν καί τά συσταί
νουν. Εχω δμως άκούση πώς τό μνημόσυνου
’ς τόν πεθαμένου είναι σάν ό ζωντανός πού αλλά
ζει κχθαρά ρούχα- έτσι καί ό πεθαμένος άπό τό
πρόσφορο καί άπό τό στάρι ευχαριστείται καί
άναπαύεται ολίγον καιρόν.
— Καί γώ έχω ά'.ούση.. .
— Μά δέν είναι καιρός τώρα γ. ’ αΰτά, κς
βγούμε πρώτα.
— Έ τώρα πού θά βγούμε έξω θά σού τό
πώ, μού λέγει.
(1) Τ α ψ ί εν Σ α λ α μ ϊνι λ έ γ ε τα ι κ α ί b οίσκο;

Καί λέγοντες ταϋτα εύρίθημεν έξω άπό την
’Εκκλησίαν καί έπαραμερίσαμεν ολίγον νά περά
ση ό κόσμος άπό την άλλην θύραν τής Ε κ 
κλησίας έβγαιναν αί Κουλουριώτισσαι μέ χρυσοΰφαντες μπόλιες, τά «λιπαρά κρήδεμνα» τού
'Ομήρου, κα! μέ τά γιορντάνια, τών όποιων τά
χρυσά φλωριά ελαμποχοποΰσαν εις τόν ήλιον,καί
μέ τά ποικιλόχρωμα καί γραφκά χρυσοκέντητα
ζημπούνια. Ημείς μέ τόν κυρ Άγγελήν ήμεθα
προσηλωμένοι εις την ομιλίαν μας. ‘Ο κυρ Ά γ γελής λοιπόν μού λέγει ί
— Διδάσκαλε, ήθελα νά σ:0 είτώ κάτι τι,
κλλά νά μέ συμπαθήστ,ς.
— Νά μού είπής δ,τι 0·:λεις ευχαρίστως.
— Μά νά μέ συμπαθήσης, δάσκαλε, διότι
είμαι αγράμματος.
— Λυτό, τού λέγω, δέν έχ.:ι ναμμίαν σημασ’αν, διότι πολλοί αγράμματοι άνθρωποι έχουν
μεγαλητέραν ν ημοσΰνην καί στόχασιν άπό
εγγραμμάτους- σΰ είσαι γέρος καί έχεις σπουδάστ,
τόν κόσμον καλήτερα" έχεις ζήσημέσα ’ς την φύσιν. "Ενας σοφός λέγει νά άντλοΰμεν τάς γνώσεις
μας πρό πάντων άπό την φύσιν, οπως εσύ.
"Ωστε νά μού πής δ τι ξεύρεις διά τά μνημόσυνα
καί μέ πολλήν μου εύχαρίστησιν θά τό άκοόσω.
— 01 παλιοί, δάσκαλέ μου, δέν ήξεραν πολλά
γράμματα, άλλ’ ήσχν περισσότερον θεοφοβού
μενοι καί πειό έξυπ.οι.
— Αΰτό, πού λέγω, νομίζω ότι είναι σωστόν.
— Έγώ, διδάσιαλε, είχα ένα πάππον, πα
τέρα τής μητέρας μου, πχππαν, άλλ ήτανε σω
στός πχππάς, είχε διαβάση πολλά βιβλία ιερά,
πχτερικά Θυμάμαι λοιπόν πού μάς έλεγε, έγώ
ήχουν μικρό παιδί τότες, γιά τό πρόσφορο καί
τό στάρι,, αΰτά: «Ήτανε μιά φτρά ένας βασι
λέας κ’ έπρόσταξε νά σκάψουν καί νά ανοίξουν
ένα μεταλλείο. -Υο'.πόχ έδούλευαν διακόσιοι έως
τριακόσιοι άνθρωποι ε’ς αΰτό τό μεταλλείο. ’Εκεί
πού δούλευαν, τό μεταλλείο έβούλιαξε καί έπλάκωσεν δλους τους άνθρώπους, δέν έμεινε κανείςδλ:ι δσοι ήσαν εκεί κάτω πλακώθηκαν. "Ενας
δμως, ό τελευταί ς πού ήτανε κάτω κάτω σέ
μιά γωνία, σέ μέρος άσκαφτο, έμεινε έκεί σκε
πασμένος άπό τό βούλιαγμχ τού χωμάτου- άπό
πάνω ήσαν βράχοι καί γκρεμνά. 'Επειδή δμως
δέν έφαίνετο τίποτε, δέν ¿'φρόντισαν νά σκάψουν
καθόλου ε'ς αΰτό τό μέρος. Έπίστευαν δτι καί
οί διακόσιοι ή τριακόσιοι άπόθχναν δλοι. Έμεινε
πέ.τε ές, ξέρω γώ, δέκα χρόνια αΰ~ό τό μέρος
έττι σκεπασμένο χωρίς πειά νά τόσ'.άψη κανείς.
Τότε έπρόσταξε πάλι ό βασιλέα; νά πάνε εργά
τες καινά ανοίξουν αΰτό τό μεταλλείο πού βου
λίαξε- λοιπόν έβαλεν άνθρώπους καί εσκοβανκχί αΰτοί σκάβοντας εΰρισκαν καί έβγαζαν έξω
τά κόκκχλα καί τά κεφάλια αυτών τών πλακω
μένων άνθρώπων. Ένφ λοιπόν αΰτοί έσκαβαν
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— Μάλιστα θάρθω νά σέ εϋρω νά μού τά
καί έπλησίασχν 'ςψτό τέλος, 'ς τό μέρος'ποϋπαμε |
είπέ,ς.
δτι ήτανε άσκαφτο, άκουσαν μιά φωνη βαθειά
— Λοιπόν, καλό βράδυ.
πού φώναξε ωχ! ώχ! Αΰτοί φοβήθηκαν, στα
— Έ τό καλό, >.ύρ δάσκαλε, ’ς τό καλό.
θήκανε καί είπεν ένας — μωρέ δώ ά ουσα μια
φωνή. Τότε άφουγκράστηκαν δλοι καί αρχίσανε
Σ . Σ τ ο τ ρ α Υ τηκ
νά σκάφτουνε μέ προσοχή. Καθώ; λοιπόν έσκα
--------0<*>Ο-------φταν μ έ προσοχή καί έσήκωναν τά χώματα
ηύραν 'ςτή γωνιά, έκεϊ 'ς την ά ρη στό^ ά
Α Ν Α Λ Ε Κ Τ Α
σκαφτό έναν άνθρωπο. "Αμα τόν είδαν η*ον
γινωμένος σάν σκουλήκι, τόσον χύτες ό άνθ_:ω
πος ήτανε -χωνεμένος άπ’ τήν αδυναμία, πώς
Θ Α Ν Α Τ Ο Σ Δ ΙΑ ΣΗ Μ Ο Υ Μ ΕΛ ΙΣΣΟ Λ Ο ΓΟ Υ
νά τό πώ,στυλιασμένο; 'ςτόν τοίχο- καί βραχνός
πολΰ πού δέν μπόραγε νά μιλήσ/,- μόλις έβγαζ·
Άπεθανε κατά τό παρελθόν θέρος εις Αμιλμιλιά άπό τό στόμα του, δέν ε’χε κουράγιο
τον τ/,ςΒ. ’Αμερικής έν ηλικία 85 έτών ο διά
καθόλου, δένμπ-ροΰσε.
^
^
σημος μελισιολόγος Κάρολος Λαδάν( I )αΐ1ίΙΜ I) 11
»Λοιπόν τόν έρωτάνε, πώς ε,η,£4 ε,5υ ε°ώ
βίος τού άνδρός τούτου εχει πολ υ τό διδακτικόν,
άπό πότε είσαι έδώ μέσα; Καί αυτός τους είπε.
διότι άποδεικνύει τί κατο-θώνει ή έπιμονή καί
τώρα έχω κάμποση ώρα. — Μά ή φωνή. του
ή θ·:λησ ς, δταν όδηγώνται άπό νούν ύγιά και
μόλις άκούγουνταν, έκοβότανε, σάν νά έβγαινε
κχρδίαν χρηστήν.
λές. άπό τό βάθος τής καρδιάς του Τους
Ό Δάδάν ήτο γαλλ κής καταγωγής, υιός
είπε δτι είχε κάμποση ώρα καί κιί/ος,είχε πέντε
πτωχού έπαρχιώτου ιατρού. ΙΙαιδίον δεκαετές
έξ χοόν α — Βρί, τού λέν έκείνοΓ έσΰ είσ εδώ
είδε διά πρώτην φοράν κυψέλην εις τόν μελισ
πέντε εξ χρόνιά καί μάς λές έχεις ¿λίγη ώρα
σώνα ένός ίερέως καί τότε έκοουφώθη το ένδιαδώ ! Ά μ * πώ; έζούσες. τί έτρωγες δώ μ-σα,
φέρον του διά τάς μέλισσας, τό οποίον ε·.χ_εν ηόη
ποΰσχν χωμένος ; — Ά μ ’ πώς νά ζησω, του;
κινήση ή άνάγνωσις τού περίφημου βιβλίου τού
αποκρίνεται, κάποτε κάποτε μοΰ ερχότανε ενχ
Οΰαπέρ, τού τυφλού εκείνου παρατηρητοΰ τών
πρόσφορο καί μιά χούφτα στάρι. Περνούσε κάμ
μελισσών. Ό έφημέριος έχάρισεν εις τό παιδίον
ποσος καιρός καί μοΰ ερχότανε άλλο ενα πρόσ
I
έν σαήνος, άλλά μετ' όλίγας ημέρας ενεσχηψε
φορο καί μιά χούφτα στάρ-.- πάλι περνούσε και
καταιγίς, έπλημαύρησεν ό κήπος καί παρέσυρε
ρός καί μού έρχότανε. "Ετσι εζησα δώ μέσα
τάς ιχελίσσας Ύστερον άπό τήν πρώτην αϋτην
Έαεΐς τι βλέπομεν άπό αΰτά τώρα; Ατά σχ
κοκοτυχίαν έπί δέκα έτη ό Δάδάν δέν ένησχοράντα, ’ςτά εξάμηνα, 'ς τά ψυχοσάββατα τουλήθη με τάς μέλισσας. Έτελείωσε τάς σχολικά;
καμαν, δάσκαλε, πρόσφορο καί στάρι καί τό πή
σπιυδάς του καί έγινε κατόπιν υπάλληλος εις
γαιναν 'ςτήν εκκλησία, γιατί τόν νόμιζαν σκο
εμπορικόν κ/τάστημα πανικών, δπου ηΰδοκίμησε
τωμένο— καί κείνο τό πρόσφορο καί τό στάρι τού
τόσον, ώστε προσελήφθη καί ώς συνεταίρος.
πήγαιν’ έκιί μέσα καί έτσι περνούσε Βλέπει;
Ή το εικοσαετής οτε ή τύχη τόν έφερε πάλιν
πού σοΰπα δτι οί παλιοί είχαν περισσότερη έξυ
πρός τάς μέλισσας Παΐδες χωρικών είχαν άναπνάδχ- ήσαν άπλοι άνθρωποι μά ήξευραν τό
κάλύψη έν μελίσσιον άδέσποτον εντός κορμού
κάθε τι Τώ3 πήγαινε δμως έκεί τό πρόσφορο καί
δένδρο^ καί έσχιζαν τό^δένδρον διά νά φύγουν
τό στάρη μόνον" τίποτε άλλο. Αυτά λοιπόν, η
τό μέλι, άφού πρώτον έξεδίωξαν μέ τόν καπνόν
ζάχτρι καί τά κουφέτα είναι περιττά- ένα πρόσ
τής ΰσκας τάς μέλισσας. Ό Δαδαν ε·δε τό φυφορο καί μία χούφτα στάρι τού πήγαινε. "Οχι
γαδευμένον σμήνος κρεμασμένον άπό ένα ζηρόν
καθώ; σήμερα κάνουν ταψιά καί ζαχαροπλαστεία
κλάδον, τό έλυπήθη καί άπεφάσισε νά τό σώση.
καί κεντήματα Ό πεθαμένος είπε, άπλά πρά- |
Έστευσε ν' άγοράση διάφορα συγγράμματα
γματα ένα πρόσφορο μόνονκΩ μιά χούφτα στάρι
μελισσοκομίας, τχ έσυμβουλιύθη καί κατεσκεύ— αΰτά μ-όνον τού έρχότανε — τίπ τε άλλο
ασι μό-ος του μίαν κυψέλην νέου συστήματος
Ήτανε, φαίνεται, καλός χριστιανός καί ό θεός
μέ κινητά πλχ’σιχ. Άλλά καί ή δεύτερα άπόγ.’ αΰτό τόν άφησε μέσ' ’ς'τό μεταλλείο, γιά νά
πειρά του άπέτυχε Αί μέλισσα1
, τ.υ εκέντρωσαν
βγή καινά τά είπή καί σέ μάς αΰτά.— Μά νά μέ
τήν γυνοϊκα καί τά παιδία τού γείτονες τουσυμπαθήστ,ς, δάσκαλε.πού σέ κρατάω τόσην <ώρα.
έκείνος ώργίσθη καί άνέτρεψε τήν κυψέλην μίαν
— Μπά, τού λέγω, δέν έχω λόγους νά σ ευ
ημέραν τού χειμώνο'. Είσήλθε χιών εις τό έσω ·
χαριστήσω γ ι’ αύτή τήν ιστορία ττοΰ μουπες.
τερικόν της, αί δυστυχείς μέλισσαι επάγωσαν,
Αλήθεια οί παλιοί ήξεραν τό κάθε τι καλή·
καί ό Δάδάν μεθ ’ δλας τάς προσπάθειας του δέν
τερα άπό μάς.
(
κατώρθωσε νά τάς σώση.
— Καμμιά άλλη φορά 01 σού πώ γιά την
Πχρήλθον άλλα δέκα έτη χωρίς νά άναμιαποκριά καί γιά τήν σαρακοστή, άν θέλν,ς.
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χθήίίς την μελισσοκομίαν. K a r i τδ 1859 όμω;
άπδ τάς σχνίδας κατεσκεύασε μέ τάς χεΤράς του
είδε πάλιν κυψέλας τελειοπο.ημίνας είς την έκ
32 κυψέλας.
Οεσιν των Παρισίων κχί τδ ένδιαφέρον του άνε
Έκτοτε άφιερώΟη πλέον όριστικώς είς τήν
ζωπυρώθη. Κατεσκεύασε μόνος του δύο καί κατό
μελισσοκομίαν,τήν όποιαν κατέστησεν έργον τής
πιν άλλχς πέντε κχί έγχαθίδρυσεν έπ;ά σμήνη.
ζωής του. Έ ν τούτοις καί πάλιν ή ελλειψις
Άλλά κχί τ χ τ Χ κχτεστράφησχν έκ πείνης άπδ
επαρκών γνώσεων έν τή έφαρμογή έπεφερεν άλτην έκτάκτως ψυχράν χ χ \ βροχεράν άνοιξιν τοϋ I λεπαλλήλους αποτυχίας καί ζημίας Ά λ λ ' ό
έτους έκείνου έκ της όποιας ίφθάρη πάσα βλά
χαλύβδινο; χαρακτήρ του δέν συνετρίβη, του
στησις.
ναντίον έκ τών δοκιμασ ών ένισχύθη έτι μάλλον.
Είς τδ μεταξύ ö Δάδάν είχε νυμφευθή τη·/
Ούτω κατέστη ολίγον κατ’ ολίγον διά τής
κόρην ένδς έμποροϋπαλλήλου, μέ την όποιαν
θερμής στοργής του πρδς τάς μέλισσας, δι.ά τοϋ
είχε συνδεθή διά τρυφερας αγάπης δτε αύτδς
παρατηρητικού του πνεύματος, διά τής έφευρεήτο 18 ετών καί έκείνη μόλις 13, Διά της ίκα
τικότητός του, όχι μόνον εύπορώτατος μελισσονότητος έγινε,καθώς εϊπομεν,συνετχίρος τοϋ χο
κάμος. άλλά καί μελισσολόγος έξοχος. Αί πρόοδοι
ρίου του κχί έκίρδησεν άρχετά χρήματα. Ά λ λ '
τάς όποιας έφήρμοσεν έπιτυχώς, έπέφεραν αλη
δ ενδόμυχος πόθις του ήτο νά έξασφαλίση πλήρη
θινήν άναστάτωσιν είς τήν μελισσοκομίαν. Έ μ άνεσιν, ώστε νά άποσυρθή άπδ τδ έμπόριον καί
πνεόμενος δέ άπδ τήν επιθυμίαν νά κιτασιήση
νά ζήση εις την εξοχήν καταγινόμενος ε:ς την
κοινδν κτήμα τά αποτελέσματα τών Οχυμασίων
κηπουρικήν χαί είς τήν μελισσοκομίαν.
ερευνών του, όπως όλοι οί άπόστολ ι τής προό
Ή δυσμενή; τύχη, ή οποία δύο φοράς έξη
δου, δέν έπαυσε νά κηρύττη ταΰτα διά περιοδι
φάνισε τάς μέλισσας του, τήν τρίτην φοράν έσάκών καί έφημερίδων μέ/ρις αυτής τής ήμερχς
ρωσεν ολόκληρον τήν περιουσίαν του. ΕύριΟη
τοϋ θανάτου του.
----εκτεθειμένος δι ’ εμπορεύματα αξίας 140 χίλια
δων φράγκων, ότε έξερράγη ή έπανάστασις τοϋ
18 ί 8 . I I άξια των έξέπεσε κατά 30 ο)ο, έπη
ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
κολούθησαν πολλαί χρεωκοπίαι καί έπί τέλους
ό Δάδάν άπε'μεινε δίχως λεπτόν ! Τότε άνεχώΤό έξής ανέκδοτον περί τοϋ διάσημου μυθιστοοησε διά τήν Αμερικήν με τήν άπόφασιν νά
ριογράφου
Αλεξάνδρου Δουμά έδημοσίευσε γαλεύρη πόρον ζωής, άφησε δέ τήν γυνχϊκά του
λ
κή
έφημερίς
:
με τήν ύπ'σχεσιν ότι Οά τήν καλίση κατόπιν.
I
I
τράπεζα
τοϋ Δουμά ήτο προσιτή είς τούς
Πράγματι ή σύζυγος καί τά τέκνα του μετά
πολυπληθείς
του
φίλους. Μίαν εσπέραν παρουσι
επτά μήνας άνεχώρησαν διά τήν ’Αμερικήν,
άζεται
ό
υπηρέτης
καί λέγει:
όπου έγκατεστάθησαν ϊλοι είς αγροτικόν οίκί
—
Έχομεν
άπόψε,
κύριε, πέντε ξένους καί
σκον κατασκευασμένο άπδ κορμού; δένδρων μέ
ούτε
μίαν
φιάλην
καμπανίτου
πλέον.
ολίγα χονδροειδή έπιπλα.
—
Καλά
!
Πήγαινε
νά
προμηθευθής
άπδ τδ
Ό Γδιος περιγράφει τήν συνάντητιν των:
ξενοδοχείον.
«Όταν εϋρέθη ε ς τάς άγκάλας μου ε’δχ τού;
— Ναι, κύριε, άλλά χρεωστονμεν πολλά είς
οφθαλμούς της γεμάτου; δάκρυα. Μή φοβήσχι
τδν
ξενοδόχον καί πρέπει νά πληρώσωμεν.
τίποτε, τής είπα, δεν Οχ σάς άφήσω νά άποΟά
Έστειλε μάλιστα, νομίζω,καί τδν λογαριασμόν.
νετε άπδ τήν πείναν.
— Καλά. Τ ί σέ χριάζεται δ ι’ άπόψε — Καί ποιον στήριγμα έχω παρά σέ; μου
— Γνωρίζετε, κύριε, ότι δέκα φράγκα αγο
άπεκρίθη. Ιναί κατόπιν όταν έβλεπε τήν εύδοκί
ράζω
τήν φιάλην.
μησιν τής εργασίας μου έλεγε κατ’ έπχνάληψιν
—
Καλά.
ΙΙάρε λοιπόν έξ φιάλας. ’Ιδού
— “Λ ! είχα δίκαιο' εγώ νά μήν ανησυχώ διά
έ;ήντα
φράγκα.
Μετά τινας ημέρας— ή σκηνή
τδ μέλλον μας".
αΰτή
έπανελαμβάνετο
πολλάκις— άνεκαλύφΟη
Ε χεν έγκατασταΟή είς τδ Άμιλτον κχί ήρ
εντός
τοϋ
υπογείου
κεκρυμμένη
μεγάλη προμή
χισε νά μανΟάνη Αγγλικά. Εκεί τοϋ ΙπήλΟε διά
θεια
φιαλών,
άπδ
τήν
οποίαν
έλάμβανεν
6 άπι
μιά; ή ιδέα νά έπιοοθή εί; τήν μελισσοκομίαν
στος
υπηρέτης
τάς
φιάλας.
τάς
όποιας
έπληρώμετά τήν άνάγνωσιν μιάς έφημερίδος, όπου ε’δεν
νετο διά ν’ άγοράση δήθεν έξωθεν.
ότι έ μελισσοκόμος Q u in b y σννέλεξε τδ έτος
Ιίλήρης οργής ο Δουμάς τδν έκάλεσεν αμέσως
εκείνο άπδ τάς κ/ψέλχς τοΰ22χιλ.λίτρχς μέλιτος
καί
τδν έπετίμησε πικρώς :
Είχε μόνον δύο δολλάριχ εις τό Ουλάκιόν του
—
Τουλάχιστον, άθλιε, άφοΰ έννοείς νά μοϋ
καί εδωκε τδ έν διά ν’ άγ ράση τά μελισσοκο
πωλ/ς
τδ κρασί τής αποθήκης μου, ήμποροϋσες
μικά συγγράμματα τοϋ Q llin by. Καί επειδή
νά
μοϋ
κάμχις καί ολίγην πίστωσιν.
δεν είχε χρήματα διά νά προμηθευθ?, κυψέλας.
κατέστρεψε τδ πάτωμα τής άποΟήιης του καί
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Ή α δ ιά λειπ το ς κ α ί ω φ έλ ιμ ο ς ένα σ χ ό λ η σ ις ε ίν α ι κ α ί
διά τδν άνδρα κ α ί διά τ ή ν γ υ ν α ίκ α ουσιώ δης όρος εύτ υ χ ία ς κ α ί ίιγεία ς κ α ί ο/ι μόνον το ϋ σώ μ ατο ς υ γεία ς
ά λλά καί τής ψ υ χ ή ς.
ΣμάιΑ ς.
Το κεφ ά λα ιο ν τ ή ς ε υ τ υ χ ία ς έκ α σ το υ ανθρώπου πολλ α π λ α σ ιά ζ ε τ α ι ά να λό γω ς τ ή ς ε υ τ υ χ ία ς , τ ή ν όποιαν
π α ρ έχ ει ε ις τούς ά λ λ ο υ ς.
Β ί,θ α μ .
Ε ις τ ά ς σ κ έψ εις ενός π α ιδ ιο ύ ευρ ίσ κ ει τ ις π ο λ λ ά κ ις
τ ά ς σοφωτέρας ιδ έα ς.
Βαρβε.Ιεμν,
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Σ Η Μ Ε ΙΩ Μ Α Τ Α
Ό ·νπερσι€ηρια*6ς σιδηρύδρομυς.
Παρεδόθη είς κοινήν χρήσιν ή μακροτάτη
γραμμή τοΰ ύπερσιβηρινχ ϋ σιδηροδρόμου, διά
τής όποίας έσυντομεύθη μεγάλως ή μεταξύ τής
Δυτικής Ευρώπης καί τής άπωτάτη; Άσίας
άπόστασς Ούτως ό έκ ΙΙαρισίων απερχόμενος
ταξειδιώτης χρειάζεται διά νά φθάση :
είς Μόσχαν..................... 2 ήμ. 9 ώρας 30
έκ Μόσχ·>ς
είςΜαντζουριαν 1 I » 9 ο 19'
έκ Μαντζουρίαςε ς Ινχάρπ.ν. 3 » 3 » 5 5 ’
έκ Κχάρμπιν είς Βλαδιβοστδκ 1 » 20 »
7
έκ Κχάρμπιν εΐςΠόρτΆρθουρ 2 » 10 Η 15'
ή το ι

έκ Παρισίων είς Βλαδιβοστδκ 17 » 1 8
»50
έκ ΙΙαρισίων ε’ς ΠδρτΆρθουρ 19 » 7 » 5 9
Διά τήν είς ΙΙεκίνον μετάβασιν άφίνει την
γραμμήν ΙΙδρτ Άρθουρ έν τή διακλαδώσε·. Τά
Χή Τάω, όπόθεν, μετά τρεις ημέρας, φθάνιι είς
την σ.νικήν πρωτεύουσαν.
Ή άπδ ΙΙαρισίων λοιπόν είς Πεκίνον άπό
στασις διανύεται έντδς 22 ημερών, αϊτινες πά
λιν σημαντικώς Οά συντομευθοϋν είς προσεχές
μέλλον, κ 0’ όσον έπί τοϋ παρόντος αί άμα
ξοστοιχίαι, άπδ τοΰ Τά Χή-'Γάω καί πέραν δέν
κυκλοφορούν τήν νύκτα.
Υπολογίζουν ότι, μετά τινα χρόνον, οϊ ΙΙχρίσιοι 0’ απέχουν τοϋ Πεκίνου 18 μόν.ν ημέρας.
Μολαταύτα άπδ τοϋδε δ υπερσιβηρικός έσυντόμευσε κατά τδ ήυισυ τήν άπόστασιν τής Ευρώ
πης άπδ τοϋ Ουρανίου κράτους, γνωστού όντος
ότι διά θαλάσσης ή άπόστασις είναι τεσσαράκοντα
έως τεσσαρακονταπέντε ήμερων.
Ούχ ήττον. έκτδς τής σημαντικής ο κονομ'ας
τοϋ χρόνου, ή νέα γραμμή δέν υστερεί καί ώς
πρδς τήν οικονομίαν τοΰ χρήματος.
Ί Ι τιμή εισιτηρίου είς άμαξαν πρώτης θέσεως.

ΛΓΩΓΠ

Έ κ Παρισίων ε ς Πετρούπολιν . . . 365 φρ.
Έ κ ΙΙετρουπόλεως είς Μόσχαν . . . 70 »
Έ κ Μόσχας είς Πεκίνον............ 540 »
Τής τροφής ύπολογιζομένης πρδς 15 φράγκα
τήν ήμέραν άπδ Παρισίων μέχρι ΙΙετρουπόλεως,
πρδς 10 δέ φράγκα περαιτέρω, τδ δλον τοϋ
ταξειδίου ποσδν ανέρχεται είς 1,216 φράγκα,
απέναντι τών 2,200 φράγκων τοϋ διά θαλάσ
σης
'Α ρ ιθ μ η τική

μηχανή

Ισπανός μηχανικός, γ.ωστδς καί διά πολλάς
) άλλχς εφευρέσεις του άνεκάλυψε μηχανήν, ή
I όποια λύει αριθμητικά προβλήματα. I I έφεύρεσις τοϋ 'Ισπανού είνε μηχανικός έγκέφαλο; ό
! όποιος μεταξύ άλλων λύει τάς δυσκολωτάτας
| άλγεβρικάς έξισώσε ς, υπερέχει δέ τοϋ ανθρωπί
νου έγκεφάλου κατά τδ ότι οϋί,έποτε σφάλλεται.
Νοημοσύνη ε λ έφ α ν τα ;

Τδ έξής συμβάν συμπληρώνει 5σα περί τής
νοημοσύνης τοΰ έλ’φαντός Ιστορεί τδ εσχάτως
έκδαθέν ώραί'-ν βιβλίον τοΰ «Συλλόγου πρδς διάδοσιν ούφελίμων βιβλίω·, ύπό τήν έπιγραφήν
«Ανέκδοτα ζφων» :
Κ α Θ’ έκάστην είς φύλαξ τοΰ Ζψολογικοϋ κή
που τών Παρισίων οδηγεί τούς έλέφαντσς είς
μίαν άπέραντον κρήνην άπδ τδ ύδωρ τής όποίας
λούονται οί τετράποδες κολοσσοί κατά τρόπον
περιεργότατον Άφοΰ πληρώσουν ΰδατος την
προβοσκίόα των εκσφενδονίζουν αΰτδ καθέτως
άνωθεν τής κεφαλής καί μέ τδ καταπίπτον πάλ ν
, ύδωρ ύφίστανται τελείαν ψυχρολουσίαν, έπανειλημμένως έκτελοΰντες τήν δροσιστικήν ταύτην
άσκησιν. Μίαν ημέραν ό κολοσσιαίος έλέφας Χένη
ήτο αδιάθετος καί ό φύλαξ δέν ήθέλησε νά τδν
παραλάβη διά τδ καθημερινόν λουτρόν. Τοιαύτη
όμως δέν ήτο καί ή ίδική του γνώμη. ’Όταν μά
λιστα έπέστρεψχν καθαροί καί δροσισμένοι οί σύν
τροφοί του, έθραυσε τήν ¿έλυσίν του. ετρεξεν ε ς
τήν κρήνην, άλλ’ ήτο κενή ή δεξαμενή, ές ής
έλάμβχνον τδ ύδωρ. Ό έλέφας ανοίγει τότε διά
τής προβοσκίδος του υπερμεγέθη στρόφιγγα καί
τδ ύδωρ ε σρέει άπδ τοΰ κρουνού άφθονον. Τδ
περιεργότερον είνε ότι ό έλέφχ; ύπό τά ομματα
τού φύλακος, δστις έκπληκτος τον άφήκεν έλεύθερον μέχρι τέλους, όταν είδε πληρωθείσαν τήν
δεξαμενήν έκλεισε πάλιν τδν στρόφιγγα καί λουσθείς έπανήλθεν είς τήν κατοικ'αν του ήσυχος καί
ευχαριστημένος.
Φ ορολογία τ ώ ν α γά μ ω ν.

Ό φόρος έπί τών αγάμων τής ’Αμερικής,
ΰφίστατα1
. είς τήν Αργεντινήν δημοκρατίαν καί
δίδει αξιόλογα αποτελέσματα. Πά; άνήρ φθάσας

Ε Θ Ν Ι Κ Η

εις τήν ηλικίαν 25 έτών λογίζεται ώ; ικανός νά
συνάψω γάμον καί ύποχρεούται είς φόρον 25
φράγκων κατά μήνα μέχρι τών 30 έτών, δτε ό
φόρος διπλασιάζεται έπί πέντε έτη. Άπό τών
3 5 — 50 ετών ό άγαμος πληρώνει φράγκα εκατόν
καί άπό 50 — 60 έλάττοΰται είς φρ 50. ’Εξα
κολουθεί δέ έλχττούμενος μέχρι τών 80 ετών ότι
καταργεί ται τελείως Ό χηρεύσχς άν δέν νυμφευθή έκ νέου εντός τριών έτών ύ,τοβάλλεται ε!ς
τόν φόρ.ν τοϋ αγάμου.
Απαλλάσσονται τον
φόρου δσοι ήθίλον άποδείξη δια μαρτυριών δτι
έζήτησχν τρεις φοράς εντός ένός ετου; νά νυμ
φευθούν γ.ζ 1 δτι άπερρίφθησαν αί προτάσεις των.

Λ Γ Ü Γ Η

Τό νέον υπόμνημα τού Φόρμπες πραγματεύε
ται είδικώς πιρί τής τελευταίας άνακαλύψεως.
ήτις έπεβεβαίωσε τά πρώτα συμπεράσματα Ό
υποτιθέμενος πλανήτης υπολογίζεται μεγαλείτε
ρος κατ' όγκον τού Διός, διότι πλεϊστοι είναι
οί κου,ήται, τούς οποίους έξέτρεψεν άπό τής κανο
νικής τροχιάς των. Τοιοΰτος θεωρείται ίοία ο κο
μήτης τού 1556 καί ΐσως ό τού 1264-δστις δέν
παρετηρήθη τώ 18'ι8,άλλάτφ 18'ιί, έκτραπείς
τής τροχιάς αύτοΰ ύπό τού άοράτου πλανήτου.
Εκ τής νέας τροχιάς τού κομήτου τούτου έξάγεται δτι ό άόρατος πλανήτης εύρίσ^εται εις άπόστασιν 100 ε!ς μείζονα τής τού ήλιου άπό τής
γής, εις μήκος δέ 18 ί κατά τήν παρούσαν έποχή·'

‘ Υποτιθέμενος Π λανή της.
Ο Λέων το ύ Κροΰγαρ

θχύμα έν τή ιστορία τής άστρο ομίας ήτο
ή ανακάλυψες δια του ά.τλού μαθηματικού υπο
Τό έξης άπόσπασμα τών άπομνημονευμάτων τού
λογισμού τού πλανήτου ΙΙοσειδώνος Επί τή
προέδρου Κ οΰγερ μαρτυρεί τήν έκτακτον τού
άνδρός αταραξίαν καί ετοιμότητα. Ίίμ η ν δεκα
βάσει τών διαταράξεων, ας ύφ'στχτο κατά την
περιφοράν αυτού ό πλανήτης Ουρανός, ό Γάλ
τεσσάρων έτών τφ 1837 δ:ε κατεδάμασα τόν
λος Λεβεριε'ρος ΰπελόγισεν δτι αύται εδει νά προπρώτον λέοντα. "Εν τών θηρίων τούτων είχε
προσβάλει τά ποίμνιά μας καί άρπάσει κτήνη
κχλώνται ΰφ' ετέρου πλανήτου, δστις εδει νά
εχη, τόσον όγκον, τόσον βάρος, νά εΰρίσκητχι εις
έπί τών όχθών τού ποταμού 'Ρένστερ. Τότε ε;
τόσην άπόστασιν και νά κατέ/γ έν τφ οΰρανω
άνδρες, μεταξύ τών όποιων ¡»οι εγώ, έξεκινήσα
είς ώρισμένην ημερομηνίαν την θέσιν, ήν ΰπέ
μεν εις καταδίωξίν του Τό θηρίον μόλις ήσθάνθη
τήν έφοδον ημών, έστράφη πρός τά όπίσω καί
δείξε καί έν τή οποία άκριβώς παρετηρήθη πρά
γμχτι διά τηλεσκοπίου ό άγνωστος άστήρ.
ώρμησε διά φοβερών αλμάτων έναντίον μαο. Ι'.ϊ
Άνάλογον έργον άνέλαβον ήδη πολλοί άστρο
μέθα δλοι έφιπποι καί διγ,ρημένοι εις δύο ομίλους
άνά τρεις βαίνοντες εις μικράν ά π ' άλλήλων
νόμοε δπως άνακαλόψωσι τόν πέραν καί τού 11ο
άπίστασιν. 'Ενώπιον τού κινδύνου έκαστος έτά
σειδώνος υποτιθέμενον πλανήτην. Τήν φοράν
χθη εις τήν θέσ,ν του καί ήτοίμασε τό δπλον.
ταϋτην οί υπολογισμοί αυτών βασίζονται ούχί
Δ Γ ένός άλματος ό λέων εύρεθη εις ολίγα βή
έπί σώε διαταοάςεων, τά; όποιας ύφίσταται έ
Ιίοσειδών, ά'ελ’ έπί τής μετατροπής τών τρο
ματα άπέναντί μου. Έπειτα συ/εσπειρώθη έτοι
μος νά έφορμήση πάλιν. Έσπευσχτότε νά πυρο
-/ιώ/ κομητών τινων άπό παραβολικών εις έλ
λειψοειδεϊς. Ενδιαφέρον υπόμνημα περί τού ζη- . βολήσω καί έσκοπευσα μέ τόσην έπιτυχίαν, ώστε
τήματος τούτον υπέβαλε πρό τίνος εις τήν βασι τό θηρίον έπλήγη 0ανασίμως. ΙΙίπτον δμως όλί
γυν έλειψί νά μέ κατασυντρίψγι διά τού βάρους
λικήν εταιρείαν Εδιμβούργου ό Σκώτος άστροτου, δ όοι ύψωσε τούς προσθίους ποδας είς τό κε
νομος Φόρμπες άναπτύσσων τάς παρατηρήσεις
νόν καί κατέπεσεν ένώπιόν μου. Ιίαρεμέρισα
καί τούς υπολογισμούς, έπί τή βάσει τών όποιων
εγκαίρως, όταν δέ έφθασαν οί σύντροφοί μου, ό
άποΒεικνύεται ή ΰπαρςις τού ύπερποσειδωνείου
λέων ήτο νεκρός Μετ’ ολίγον κατέφθασεν ό άλ
πλανήτου.
λος όμιλος καί έΟεωροΰμεν τό γιγάντειον θηρίον.
Αρχήν λαμβάνει ά Φόρμπες έν τφ ύπομνή
Είς ίξ ήμών Ουγος τό όνομα έγονάτισε πρό τού
ματι αϋτοΰ έκ τής υπό τού αστρονόμου 1I. Ν θί
θηρίου καί εξήταζε τούς φοβερούς αυτού όδίνΟtOll (1879) έξανεχθείσης ϋποΟέσεως, καθ' ήν.
τας. Αίφνης φοβερός ώρυγμός άντήχησε καί ό
άν αί παρχβολικαί τροχιαί τών κομητών έγέ
δυστυχής Ούγος κατέπεσεν ύπτιος καί έκ τού
νοντο έλλειπτικαί, ή μετατροπή αΰτη δεν επ*
τρόμου πελιδνός. Οί άλλοι σύντροφοι έξερράγητελέσθη άλλως ή ύπό τήν έπίδρασιν τών πλάνη
σαν είς γιλωτα πλατύν, διότι δέν ήγνόουν δπως
τών, τδ δε άφήλιον τής νέας τροχ ας είναι πιθαδέν αγνοεί πάς έμπειρος θηρευτής λεόντων δ ι
νώτατα το σημείον, οπερ κατείχεν ό κομήτη
όλίγην ώραν μετά τόν θάνατόν του ό λέων έκ
κατά τήν στιγμήν τής μετατροπή; τής τροχιάς
πέμπει πολλάκις τήν τελευ'αίαν ώρυγήν, ής 0
ταύτης" .
ήχος είναι τόσον τρομακτικός δσον καί δταν ζή
Ά πό τού 1880 ό Φόρμπες άπέδειξεν δτι
τό φρικτόν θηρίον. Έγνώριζε τούτο καί ό Ούγο:,
υπάρχου σιν επτά Χομήται ών τό άφήλιον άπέχει
άλλ' εις τήν αίφνιδίαν του Χατάπληξιν τό είχε
τού ήλιου έκατοντάκις πλειότερον τής Γης άπό
λησμονήσει.
τού ‘ΙΙλίου.

