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Ό  περί δημοτικής έκπαιδεύσεως νόμος με 
ταξύ τόσων άλλων αληθώς άπό πρακτικωτάτου 
πνεύματος καινοτομιών καί τινων δμως δυστυ
χώς ουσιωδών σφαλμάτων, έλυσε πρακτικώτατα 
καί τό ζήτημα τής οικοδομής ή μετασκευής 
διδακτηρίων τής δημοτικής έκπαιδεύσεως. διά 
πόρων συνεχών καί ασφαλών καί διά προοδευτι 
κής εργασίας, ήν ούδέν δύναται νά άνακόψη.

Οί γνωρίζοντες τάς φρικώδεις τρώγλας, τάς 
ύγράς, τάς ανήλιους, πολλαχου τάς έν μέριι 
άστε'γους, καί μέ τό έδαφος άνευ σανιδώματος, 
έντός τών οποίων συνεθλίβοντο καί συνθλίβονται 
έτι κατά τό πλεϊστον τά τρυφερά τε'κνα του 
λαού, δπου άνακόπτεται ή πνευματική των 
άνάπτυςις φυγαδεύονται τά ρόεινα χρώματα τών 
παρειών των έν τώ μέσιρ άτμοσφαίρας δυσώδους, 
συναντώσι σήμερον είς πτωχά χωρία καί κω 
μοπόλεις τά αναπεπταμένα κτίρια μέτά μεγάλα 
καί υψηλά παράθυρα, μέ τούς ορόφους τούς ύψη- 
λούς,μέτάς αύλάς τάς εύρυχώρους καί δεν δύναν- 
ται ή νά καταληφθούν άπέναντι τοεαύτης άντι- 
θέσεως ύπό αισθήματος άνεκφράστου εύφροσύνης 
Εντός ολίγου χρόνου οι ναοί ού-ιοι τού πνεύμα

τος τών Ελληνοπαίδων θά αντικαταστήσουν 
ολοσχερώς τά άπαίσια σχολεία, μέ τά όποια 
έτυραννεϊτο καί έμαραίνετο επί γενεάς ή τρυφερά 
ηλικία, ναοί αντάξιοι τού υψηλού προορισμού 
τού σχολείου.

Ισως έν τούτοις οί γενόμενοι δεκτοί τύποι 
τών διδακτηρίων τών τε πληρών και τών άπλών 
ΰπερηκόντισαν τό μέτρον τής ανάγκης. 'Ίσως. ή 
μάλλον βεβαίως, ήδύναντο νά είνε όλιγώτερον 
πολυτελή, λιτότερα, δτε ταχύτερον οί διαθέ
σιμοι πόροι ήθελον έπαρκέσν) είς τήν καθολικήν 
καθ δλην τήν Ελλάδα άντικατάστασιν τών 
απαίσιων κτιρίων, τά όποια δε ’ έκμισθώσεων, 
διά πράςεων δηλαδή έςόχου εύνοιας πρός τούς 
κυρίους αυτών, μισθώνονται διά νά χρησιμεύουν 
ώς διδακτήρια. Τό λυπηρότερον δε πάντων είνε 
τούτο δτι ώς έχει ή διάταξις τού άρθρου 69 καί 
70 τού περί δημοτικής έκπαιδεύσεως νόμου ο! 
δεκτοί γενόμενοι τύποι αναγνωρίζονται ώς τύποι 
άνχλλοίωτοι τών διδακτηρίων τής δημοτικής έκ- 
παιδεύσεως, άποτελοΰντες οϋτω μέρος άναπό- 
σπαστον του νόμου καί μή δυνάμενοι νά μετα- 
βληθοϋν ύπό τής εκτελεστικής εξουσίας.

Λλλ’ δπως δήποτε ή πολυτέλεια αΰτη μόνον

έπιβράδυνσιν τής καθ’ δλον τό νράτος συμπλη 
ρώσεως τών διδακτηρίων τής δημοτικής έκπαι 
δεύσεω: θέλει έπιφέρει Οί δήμοι δέ πρώτης τά- 
ξεως.έν οίς κατά πρακτικωτάτην τού άρθρου 76 
τού νόμου πρόνοιαν, θά έγερθοΰν διδακτήρια, 
μόνον άφού πληρωθώσιν αί έν τοϊς δήμοις γ’ 
καί β’ τάξεως άνάγκαι, έχουσι κατά κανόνα 
ανεκτότερα κτίρια πρός χρήσιν σχ-λείων άπό 
τούς δήμους β . καί γ'. διότι πολλά διδακτή
ρια ανήκουν είς τήν περιουσίαν τών δήμων τού
των. έπί τούτψ τώ σκοπώ οί'.οδομηθέντα, δσον 
δέ καί άν υποτεθούν έλλιπή καί άπροσφορα- 
πάντως είνε καταλληλότερα τών ίδιωτικώ, 
κτιρίων, τά όποϊα μισθώνονται ύπέρ τών εύνοουν 
μένων.

Οϋτω τό ζήτημα τών διδακτηρίων τής δημο
τικής έκπαιδεύσεως είνε άσφαλώς λελυμένον καί 
κατά τρόπον αντάξιον τής άντιλήψεως πολιτι
σμένου κράτους περί τής υψηλή; έννοιας τής δη
μοτικής έκπαιδεύσεως

’Αληθή; δέ έπί τούτφ οφείλεται εύγνωμ.ο- 
σύνη είς τήν μνήμην τού Λ. ΙΙετρίδου, τού 
όποιου προσωπ κόν άποκλειστικώς έργον, δι’ ο 
ούδείς έτερος έχει τό δικαίωμα νά έναβρύνηται 
είνε ά περί δημοτικής έκπαιδεύσεως νόμος

Δυστυχώς δμως τά κτίρια τά χρησιμεύοντα 
ώς διδακτήρια τών ελληνικών σχολείων, (διότι 
κατά κανόνα τά τών γυμνασίων είνε όλιγώτερον 
οίκτρά) σχεδόν έν δλφ οΐκίαι ίδιωτικαί μισθού 
μεναι πρός τοιαύτη/ χρήσιν, παρουσιάζουν συνή
θως τήν αυτήν εικόνα τής άθλιότητος καί τής 
φρίκης.

ΙΙερί τούτων οϋδιμία έχει ληφθή νομοθετική 
μέριμνα. Καίτοι δέ τά ελληνικά σχολεία εινε 
πολυάριθμα καί πολλά! χιλιάδες ελληνοπαίδων 
φοιτώσιν είς αύτά, ή άγριωτέρα άστοργία 
κυριαρχεί ώς πρός τήν έπιλογήν τών ιδιωτικών 
οικιών, αΐτινες άντί αδρότατων μισθωμάτων 
μισθούνται πρός τούτο πολυετώς. μόναι δέ 
πραγματικαί συνθήκχι περί τού καταλλήλου τών 
έναικιαζομένων κτιρίων, λαμβχνόμεναι άποκλε; 
στικώς ύπ’ δψει ύπό τών άρμοδίων, είνε ή 
τοπική ισχύς τού ιδιοκτήτου, εάν, έννοήται άνή- 
κη είς τήν πολιτικήν μερίδα, έπί τής κυριαρχίας 
τής ότο ας θά άποφασιοθή ή μίοθωσις.

Δέν άρνούμεθα, δτι πρό πάσης μισθώσεως 
συντάσσονται έκθεσεις περί τού Οαυμασίως καταλ
λήλου τού ένοικιαζομένου κτιρίου, εκθέσεις ε ς 
τάς όποιας ή αναγραφή τών πλεονεκτημάτων 
δσα παρουσιάζει ή προτεινομένη μίσθωσις υπερ
πηδά καί αύτά τά δρια τού ένθ·-υσιασαοΰ έξι -
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κν θυμένη μέχρι λυρισμού. Δέν άρνούμεθχ, 
δτι αί εκθέσεις αύται φέρουν τάς ύ.τογρχφάς 
του σχολάρχου, —  του μέλλοντος νά συμμερισθή 
την τύχην των μκρών μαθητών του, —  τοϋ έπαρ 
χιακοΰ μηχανικού, καί τού δημάρχου — πλήν 
έάν ό δήμαρχος άνήκη εις τό αντίθετον κόμμα, 
ότε ή ύπογραφή εκείνου απουσιάζει διά γνωστούς 
λόγους.

Δυστυχώς δμως τά πιστοποιητικά ταϋτα 
έχουν ίσχύν πολύ έοήμερον, διότι μετ’ ολίγον 
είτε διότι συμπίπτει κυβερνητική μεταβολή είτε 
λόγω πολιτικής μεταστάσεως τοϋ ιδιοκτήτου; 
έτερος σχολώρχης,— ιύχΐ σπανίως §έ καί ό αυ
τός—  συντάσσει έκθεσιν, δι ής διεκτραγψδεί τού: 
κινδύνους, τούς όποιους ΰφίστανται οί νεαροί μα 
Οηταί, έάν δέν ληφθή άμεσος πρόνοια «περί λν· 
οεω ς τής /ιιαϋώ σεω ς τής οεααϋρω μένης κα ι £τοι 
μορρό.πον ο ικ ίας  τής χρησ ιμενονσης ώς ελληνικόν 

αχολέΐον, κα'ι τής όποιας κα ι οί το ίχο ι κ α ι ό ό ρ ο 
φος άπειλονο ι π τώ ο ιν » .

I Ιεριέκλεισα δι'είσαγωγί'ών τάς φράσεις ταύ - 
τας διότι, αποτελούν κοινόν τύπον όλων σχεδόν 
τών εκθέσεων τών αρμοδίων, δι’ ών προτείνεται 
ή λύσις τής μισθώσεωε καί αϊτινες κατά ανεξή
γητου, άλλα συνηθεστάτην σύμπτωσιν, σ,-ναπο- 
στέλλονται πάντοτε καί μέ μίαν άνοφοράν Ιτέ 
ρου ιδιοκτήτου προσφέροντος πρδς μίσθωσιν εις 
τό δημόσιον τήν α κ α ϋ ' όλα καταλληλοτάτην δι '  
ελληνικόν οχολεΐον ο ικ ίαν τον  υπό λίαν σ νμ γ έ  

ροντας ϋρονςη  κατά την έν κατακλείδι τοϋ 
κκταδικαστικοΰ τής έτε'ρας εγγράφου βεβαίωσιν 
τών αυτών αρμοδίων.

”ΙΙδη ομολογώ ότι άποβαίνει τό δεινότερου 
τών προβλημάτων, τίνες έκ τών αντιθέτων περί 
τών αυτών κτιρίων επισήμων εκθέσεων τών αρ
χών εΰρίσκονται εις φυσικάς σχέσεις πρός τήν 
αλήθειαν. Έ ν  μόνον είνε άσφαλώς βέβαιον- δτι 
πολλάκις λύονται μονομερώς ύπό τοϋ δημοσ ου 
μισθώσεις διά τό ακατάλληλον τών κτιρίων, 
πολλάκις τά δικαστήρια αποφαίνονται δτι τό 
έγκαταλειφθέν κτίριον ήτο κατάλληλον, πολλά 
κις επομένως δι εν καί τό ούτδ έλληνικόν σχο 
λεϊον τό κράτος καταβάλλει διπλά μισθώματα, 
δ.ά τε τήν έγκαταλειφθεισαν οικίαν, καί διά 
τήν προτιμηθεΐσαν, καί δτι παρ’ δλα; ταύτας 
τις συ.ηθέστζτα διπλας θυσίας, οί ταλαίπωροι 
έλληνόπαιδες στεγάζονται ύπό φρικώδη κτίρια 
φέροντα τό όνομα ελληνικών σχολείων.

Ταϋτα βεβαιώ ες επαγωγής, έπί άπειρων 
παραδειγμάτων. Έ κ  τούτων αναφέρω έν καί 
μόνον.

Περί τίνος κτιρίου υπάρχει ένθουσικστικωτάτη 
έκθεσις τοϋ σχολάρχου, τοϋ μηχανικού καί τοϋ 
δημάρχου βεβαιοΰσα δτι άποτελεϊ αληθές εΰ 
ρήμα- διότι δέν υπάρχει πρισόν, μέ τό όποιον 
νά μή είνε προικισμένη. II οίκ’α συνεπεία τών

εκτάκτων τούτων χαρισμάτων μεσθούται έπί 
πενταετίαν.

Πρό τής συμπληρώσεως έν τούτοις δύο έτών 
υποβάλλεται περί τϋ.ς αΰτής οίκ ας έτέρα έκθεσις, 
ές ής άποσπώ τά εξής κατά λέςιν, ώς έχουν, 
φωτογραφοΰντα τήν κα’άστασιν άμφοτέρων τών 
ορόφων :

«Τό πάτωμα τοϋ ισογείου άποτελεΐται έκ δο
κών καί σανίδων σεσαθρωμένων, καί έν σεση- 
πυία καταστάσει —αρουσίαζον όψιν άνωμαλωτά- 
την, έκ τώνέπ' αύτοΰ προσηλώσεων τεμαχίων 
σανίδων πρός κάλυψιν τών μεγαλειτέρων οπών 
καί λοιπόν σεσηπότων μερών αυτού. Κάτωθι 
δε τής έπιφανείας τοϋ ούτω σεσυθρωμένο / πατώ
ματος. άντί υπογείου, υπάρχει δεξαμενή πλή 
ρης ΰδατος, βάθους πλέον τών $'·/., μέτρων, 
περιοριζομένη μεταξύ τών τοίχων τών θεμελίων 
τοϋ έν λόγω οικήματος ΰνεν ί"λάλον, κεκαλυμ- 
μένη μόνον διά τοϋ άνω πατώματος μ.έ τό άραιόν 
καί πλήρες οπών σανίδωμα. Εις τό μέσον τοϋ 
πατώματος τοϋ πρώτου ορόφου (χρησιμεύοντος 
ώς σχολαρχείου ! !) έχει άνοιχθρ, όπή αρκετών 
διαστάσεων, δ ι ’ ής υδρεύονται ο ί μ α ϋ η τα ί (φυ- 
σ κά διά κά^ων άνέλκοντες τό ύδωρ).

Διά τήν κατάστασιν ταύτην, διά τάς αντι
φάσεις καί επομένως τήν άνειλικρίνειαν τών 
άντιθέτων τούτων έκθέσεων βεβαίως δέν δύνα- 
ταί τις νά μεμφθή αύστηρώς τούς σχολάρχας 
ή άνχπλν,ρωτάς αυτών. Θά ήτο ώραΐον, δέν 
τό άρνούμαι, θά ήτο υψηλόν τό σθένος έκεϊνο 
τής ψυχής, διά τοϋ όποιων θά άπεκρούετο ή 
άσκουμένη έπ αυτών ψυχολογική βία. Αλλ’ 
ούτε πρακτικός ούτε κάν δίκαιος είνε ό άςιών 
άπό τών άδυνάτων καί τών υφισταμένων περισ
σότερον τήν πίεσιν τής έξαρτήσεως, δπως αύτοί 
άντιτάσσουν τά ισχυρότερα κατά τοϋ χειμάρρου 
τής συναλλαγής φράγματα, δταν ή κατά τών 
πτωχών διδασκάλων πίεσις άσκήται ύπό βου 
λευτών. ύπό τών επισήμων άντιπροσώπων τών 
κυβερνήσεων, ούχί δέ σπανίως καί ύπ' αυτού 
τοϋ κέντρου. Μία άπόλυσις ή μία ισοδύναμος 
δυσμενής μετάθεοι; ένός οικογενειάρχου αποτελεί 
ψυχολογικήν βίαν, κχθιστώσαν συγγνωστάς τάς 
λιποψύχους ταύτας πρός τάς έπιταγάς τής συν
αλλαγής υποχωρήσεις

Διά τ ϋτο δπως καί τής μέσης έκπαιδεύσεως 
οί μαθηταί στεγασθώσιν ύπό διδακτήρια ά;ια 
τοϋ σκοποΰ αυτών, άντί νά διημερεύουν εις κτί
ρια, ένός τών όποιων έδόσαμεν άνωτέρω τήν 
εί-.όνα, δύο όδοί είνε άνοιιτα! καί ε!ς τήν κοι- 
νοτέραν πρό; άρσιν τών κακών τούτων πρόνοιαν.

Μία οριστική : ή σύναψις τοκοχρεωλυτικού 
δανείου πρός άνέγερσιν έλληνκών σχολείων κοι
νού τύπου, δπως καί τών δημοτικών, δανείου, 
τοϋ όποιου τό τοκοχρεωλύσιον δαψ.λέστατα θά 
πχρέχη τό ποσόν. τό όποιον εις αδρότατα ένοί-
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κια καταβάλλει, διά τά πανάθλια έν χρήσει 
κτ ρια τό δημόσιον ταμείον, καί έτέρα πρόσκαι
ρος ή  δ ι '  αποοτολ.ής εκ τον κέντρου τώ ν Ιη μ ο -  
σίω ν έργων βεβαίωσις περί τού καταλλήλου 
παντός μισθωθησομένου κτιρίου.

Ούτω θεωρώ αδύνατον τήν μίσθωσιν κτιρίων, 
οίον τό κατά τά άνωτέρω περιγραφόμενον. ΤΙ 
δαπάνη δέ, τήν όποιαν θά απαίτηση ή έκάστοτε 
άποστολή τών άνωτάτων τούτων λειτουργών 
τής υπηρεσίας τών δημοσίων έργων, είνε άσυγ 
κρίτως μικρότερα έκείνης, τήν όποιαν θά άπαι 
τοΰν αί καταβαλλόμεναι ύπό του δημοσίου απο
ζημιώσεις διά τήν πρό τής λήςεως τής μισθώ
σεως έγκατάλειψιν τών άχρήστων ή παρουσία- 
ζομένων ώς άχρήστων οικιών.

Φ ί Λ Ο Λ Η Μ Ο Ε

 -------

Η Α Ι Τ Ν Α

[Έκ τοϋ ταςεισίου τοϋ Γαβριήλ Άνοτώ εί; Σικελίαν].

Ή  Σικελία σχηματίζει κλιτόν καμπτόμενη/ 
έκ τού Ν Δ  πρός τό ΝΑ καί άνυψουμένην βαθμη
δόν πρός τό όρος, ένθα απολήγει. *Εξ όλων τών 
κορυφαίων σημείων, δταν Ιρχηταί τις έκ τών έν- 
οοτερω, όιακρίνει τόν όγκον, οστις Φράττει τον 
ορίζοντα. Ό  λόφος τού καπνού, όστις τόν στέ
φει, διαφεύγει εις τά νέφη.

Τό ήφαίστειον είνε γήινος σωρός πελώριος, 
άπομεμονωμένο; έκ τών άλλων ορέων. Ή  Α ί
τνα ανήκει εις έαυτήν, ώς δημιουργέΟεϊσα μόνη 
της μεταμορφούται καί μεταπλάττεται άπαύστω; 
ΟίΧ τών ιοίων αΰτής δυνάμεων καί Ιχει άμεσον 
σχέσιν πρός τά έγκατα τής γής. Είνε σύγχρονος 
τής δημιουργίας· άφ’ δτουή άνθρωπότης κατοι
κεί τά παράλια τής Μεσογείου τήν βλέπει πάν
τοτε φεγγοβολούσαν, πά-τοτε βρυχωμέ.ην καί 
πάντοτε άπειλητικήν.

I I  ρίχις τού ηφαιστείου έχει μήκος πολλών 
λευγών, ή δε περίμετρος κατά τήν βάσιν αυτού 
εινε 140 χιλιόμετρα- άνυψούτοι δέ εις 3,313 
μέτρα ύπερ τήν επιφάνεια - τής θαλάσσης. Έπί 
τώ< πλευρών τής Αΐτνης,άπό τάς ύπρωρείας μέ- 
X?- κορυφής, εύρίσκομεν δλας τάς κλιμοτο- 
λογικά: παραλλαγάς- εις ύψος λ.χ. όλινώτερον 
του ενος χιλιομέτρου μεταβαίνομεν έκ τής φυσι
κής θερμοκρασίας τής Αφρικής εις τήν θερμοκρα
σίαν τή; Λαπωνίας.

Εις τούς πρόποδα; τής Δίτ.ης βλαστάνει ή 
άμπελος, ή πορτοκαλέα καί ή έ>αία —  ή δε χιών 
ουοεποτε πίπτει εις τήν φαλακρά·/ αυτής κορυφήν.

Αλλά δέν είνε μόνον ή θαυμασία ποικιλία 
του έςωτερικ.ού μανδύου, οστις δίδει τήν ζωήν 
εις τήν Αίτναν.

Αυτή έχει μόνιμον εσωτερικήν ζωήν. Ί Ι  Αί

τνα ασθμαίνει, στενάζει, μοχθεί, έρεύγεταΐ. 
βρυχάται, φωνάζει. ’Ενίοτε συνταράσσεται έκ 
βάθρων νομίζει τις δτι θέλει νά έξεγερθή- καί 
επειτα εις ολόκληρον τήν νήσον ακούεται βαρύς 
κρότος, ώς νά πρόκειται αυτή ή ιδία νά έξοντωθή.

Τό όρος δέν είνε ακίνητον, αλλά μετατοπίζε
ται άποσπώμενον έκ τού έδάφους, έπί τού όποιου 
στηρίζεται, προεξέρχεται καί μετατίθεται κατά 
βούλησιν, γογγύζει δε άδιακόπως κατά τήν υπο
χθόνιόν του εργασίαν, ής ούδεις δύνατα: νά μαν- 
τεύση τά; αιτίας, τάς βουλά; καί τάς έκβάσεις.

Κατά εκατοντάδα; αριθμούνται εις τήν Αί- 
τνικήν χώραν οί νεκροί κρατήρες, οί άπεσβε- 
σμένοι, οΐτινες αύριον ΐτω; θά ανάψωσιν έκ νέου. 
Ε·ς το ΰψιστον σημεϊον ή κάμινος καπνίζει- παν
τού δέ έπί τής περιφέρειας αί άπειλαί είναι κατα
φανείς. Φαίνεται (καί Γσω; εί; ιστορικήν περίο
δον) δτι τό όρο; έσχγίσθη έκ τών άνω πρό; τά 
κάτω καί ένεκα ανήκουστου καταστροφής κατέρ- 
ρευσε καί έςηφανίσθη. Καί ούτω: έσχηματίοθη 
κοιλά; ίλύος έκεΐ, ό-ου άλλοτε ήτο αληθής κο- 
λοφών. Τήν σήμερον ούοέν άλλο είνε, είμή χαί- 
νουσα οπή, γιγάντειος ρωγμή, τήν όποιαν ό ο
φθαλμός δέν δύναται νά διαπεράση, νά καταμε- 
τρήση ούτε νά μαντεύση τά σκοτεινά της βάθη. 
Λέγεται δμως δτι τό όρος άνασχηματίζεται εις 
τό βάθος τής αβύσσου διά σειράς έκρήξεων, ών 
ακούεται ή βαθεια άπήχησιο, καί θά έλθη ίσως 
ή ώρα, καθ’ ήν τούτο θά άπεσπαοΟή πάλιν έκ 
τών έγκάτων τής αβύσσου, διά νά άνέλθη πάλιν 
πρό; τό φώ; εί; ύψος τεράστιον.

Κατά τον χρόνον τής δράσεω; τό ορος δέν 
έςατκεϊ τήν δύναμίν του εις τήν κορυφή-, αλλά 
κυρίως εις τού; πρόποδας αυτού. Θά έλεγε τις, 
δτι τρόπον τινά σχεδ'.ογροφικώ; ευρύνεται περί 
έαυτό, άνεγεΐρο- ώ: άσπάλα; σωρούς χωμάτων 
καί διαγράφον ιδίαν περιοχήν, εντός τής όποιας 
άξιοι νά μένα, κύριον τής ζωής καί τού θανάτου.

Κατά τήν έποχήν τού έτους, ότε εγώ ήμην 
έν Σικελία, αί χιό ες δεν έπέτρεπον νά φθάσω 
εις τήν κορυφήν άλλ ’ έπί τού Ν ι ΟΟΙΟγΙ καί έ/. 
τώνόρεων ΚΰΛβί, δηλ. εξ ένός έκ τών νέων κρα- 
τήοων, τέκνων τού υψηλού όρους, ήουνήθην %ά 
θαυμάσω τόν μεγαλοπρεπή όγκον, τού οποίου τό 
ευμετάβλητου μετωπον άδιακόπως περιέβαλλον 
ποικιλόχρωμα νέφη, άντανακύώντα πάσα; τά; 
αποχρώσεις τού δύοντο; ήλιου. Μαγικός δέ πέ
πλο; έπεκάλυπτεν άλλεπαλλήλως τήν όςεΐαν 
αυτού κορυφήν.

Έν τή χο>ρα. παρετηρεϊτο άπό τινοο χρόνου, 
κατά λίαν φωτεινά; ώρας, ή ήπιότης τού ηφαι
στείου καί ή σιγή αυτού. ' Ητο τούτο σύμπτω- 
σις ; Εύθύ: έμάθομεν, δτι ακριβώς κατ’ αύτήν 
τήν εποχήν εις άλλο μέρος τού κόσμου άλλ; ηφαί
στειο·/ άνεφλέγη καί δτι τό όρος Πελλέ ήρχισε 
τήν φοβερά·/ του Ικρηξίν.
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Όσ«ν άφορά τάς έκρήςε'.ς τή; Αίτνης πρέπει 
νά έρωτήσωμεν μετ’ έπιμονής τίύς κατοίκους 
τού ορούς, όπως μάθωμεν παρ’ αυτών λεπτομέ
ρειας τινάς. Θά ένόμ-.ζέ τις έν τούτοι; δτι αυτοί 
δέν ούνανται νά σκέπτωνται άλλο, είμή οτι το 
έδαφος ε·.νε μία τεραστία εκταβις παγωμένης 
λάβας· είναι διασαλευμένον, συγκεκρουσμέ- 
νον, κατασυντετριμμένον καί μ,αύρον ώ: έκχω- 
μάτωσις υπονόμων ή πλούσια βλάστησις, ή 
χλόη, τά άνθη ούοόλως τό τέρπουσι. Τά οικο

δομήματα είνε μαύρα, οί περίβολοι των κήπων 
μαύροι, οί δρόμοι μαύροι. Οί βράχοι, όμοιοι προς 
όγκους ανθράκων έπισεσωρευμένων ή κρεμάμενοι 
οί μέν περί τους δε ή υποκάτω τών άλλων, συν- 
ωθοϋνται καί κατακρημνίζονται εις τήν θάλασ
σαν. Θά Ιλεγέ τις, δτι έοώ δέν υπάρχει θέσις 
διά τόν άνθρωπον,δστις ούδέν άλλο εχει νά πράςτ, 
εϊμή νά άποφύγη τά λυπηρά ταϋτα μέρη Καί 
όμως ούτος ζή, πολλαπλασιάζεται, άγαπά τήν 
πένΟιμον ταύτην χώραν, τήν οποίαν κατέστησε 
τήν ευφορωτέραν γην τού κόσμου' ουτος εργάζε
ται, γελά, άδει —  έλησμόνησεν ολα.

Οί άνθρωποι ουτοι ¿λησμόνησαν δτι τψ 1669, 
διά νά μή άναφέρωμεν αρχαιότερα σμμβάντα, 
τά όρη 1 ΐ088ΐ,ίπί τών όποιων εύρισκόμεθα ακρι
βώς, άνεφύησαν αίφνης εκ του εδάφους καί οτι 
ολόκληρος ή χώρα έκαλύφθη ϋπό λάβας καί κατε- 
στράφη. Έλησμόνησαν δτι τώ 1693 εγεινε 
καταστροφή, σεισμοί τής γης, αναθυμιάσεις θα
νατηφόροι, πυράκτωσις τρομερά, π_ώσις τέ
φρας, φλογών καί βράχων, ώστε 40 πόλεις καί 
έπαύλεις κατεστράφησαν καί 100 χιλιάδες αν
θρώπων έξηφανίσθησαν έλησμόνησαν δτι κατά 
τον τελευταίοι μόνον αιώνα συνέβησαν 19 εκρή
ξεις, δτι τώ 1883 μετά σεισμόν τής γης τό 
όρος ήνοίχθη μετά κρότου φοβερού, δτι τψ 1886 
τούτο έπανελήφθη καί δτι διηνοίχθη εις τούς 
πρόποδάς του νέος κρατήρ, δστις εξήμει, μετά 
πατάγου βροντής, αναθυμιάσεις, καπνόν, φλό
γας καί στάκτην,έν ώ χείμαρρος λάβας πεπυοα 
κτωμένη; ερρεε πρός τήν θάλασσαν.

Έλησμόνησαν δτι τψ 1892 αλ> ος κρατήρ 
διηνοίχθη άναπαράγων τάς ιδίας σκηνός καί τά: 
ιδίας καταστροφάς. Λυτή ή πόλις ΝίθύΙθ8ΐ. 
τήν όποιαν πρό ολίγου όιήλθομεν, είδε πρό εί 
κοσι περίπου ετών τήν πυριφλεγή λάβαν προχω
ρούσαν πρός αυτήν.’() χείμαρρος ερρεε μέ ταχύ 
τητα 50 μέτρων τήν ώραν. Τά δένδρα, οί τοϊ 
χοι, αί οΐκίαι, δλα ύπεχώρησαν. Εις μάτην 
έπολλαπλασιάζοντο αί δεήσεις εις τάς εκκλη
σίας' εις μάτην έπεκαλούντο τούς διαφόρους άγι
ους. Τό πλήθος άπηλπισμένον άπεφάσισε τήν 
άναχώρησιν. Ό  επίσκοπος έπί κεφαλής, ό λαός 
φέρω/ τήν εικόνα τού Χριστού, τής Παναγίας 
καί τών άγιων τής χώρας, τάς ίεράς σημαίας, 
τά πολύτιμα αντικείμενα, τά όποϊα έκαστος

ήδύνατο νά μεταφέρη, ¿ξεκίνησαν καί σχηματί- 
ζοντες μακράν πομπήν διευθύνθησαν πρός τήν 
Κατάνην. Δ ί προσευχαί δεν διεκόπησαν. Ό  
έπίσκοπος τής Κατάνης ϋψωσεν έκ του μέρους, 
δπου Ippsev ή λάβα,τόν πέπλον τής άγιας Άγά- 
θης. Μετά 13 ημέρα; φοβερά; αγωνίας ή έκρηξις 
εσταμάτησεν ή λάβα είχε κυλιοθή μέχρι τών 
πρόιτων οικιών τής Nicolosi.

Ο λαός έπανήλθε" τψ 1886, τψ 1892 είνε 
τής αρχαίας ιστορίας' μόλις έψυχράνθη ή λάβα, 
έχρησιμοποιήθη. Άποκαλύπτουσι τάς γωνίας 
τής καλή; γής, τήν όποιαν αϋτη άφήκε.' είνε 
δέ αίΐτη πλέον εύφορες. Οί κήποι ανέρχονται κλι- 
μακηδόν τό όρος, αί οικογένεια·, πληθύνονται 
διηνεκώς, αί πόλεις καί αί έπαύλεις πολλαπλα- 
σιάζονται, προσεγγίζουσιν άλλήλας σχηματίζου- 
σαι μακράν όδόν. ΤΙ πυκνότης τών κατοίκων είνε 
600 κατά τετραγων. χιλιόμ. Τοιαύτη πυκνότης 
εις όλίγας μόνον χώρας παρατηρεϊται, περί τά 
έργοστάσια. εις τό Βελγιον καί τήν 'Αγγλίαν.

Καί τώ δντι ή Αίτνα μετά τής καπνό σάχης, 
εκ τής όποιας εξέρχονται καπνοί καί φλόγες, δέν 
είνε άλλο τι διά τόν παρόντα άνθρωπον είμή 
άπέραντον έργοστάσιον. Τάς πιθανότητας συμ
φοράς τίνος ή έκρήξε'ς δέν εχει τις νά φοβήται 
περισσότερον ή εις τά άλλα εργοστάσια. ’Εκείνο, 
τό όποιον ό άνθρωπος ευρίσκει ένταΰθα, είνε 
μηχανή παραγωγής απαράμιλλος,ήτις έκ φύσιω; 
Ιτέθη εις τήν όιαθεσίν του. Τό Οερμογόνον, τό 
όποιον ό έργοστασιάρχης τού Βορρά ζητεί εις τά 
έγκατα τής γής, προσφέρει ένταΰθα ή γενναιοδω
ρία τού ηφαιστείου' ή γιγάντειος αΰτη κάμινος 
εί-.ε ανώτερα παντός μεταλλείου. Ή  λάβα έξη- 
πλωμένη έπί τού έδάφους, κατανέμει τήν ηλια
κήν θερμότητα, τήν έπισωρευθεΐσαν καί άποτα- 
μιευθεΐσαν άπό τής δημιουργίας εις τά στέρνα 
τού άγοθοεργού δρους. I I  καταστροφή, τά έρεί- 
πια, καί ή ανθρωποκτονία είνε εξαίρεσις' ό κα- 
ιών είνε ή γονιμότης, ή χαρά, ή ζωή. Έν δσψ 
προεξοφλούμεν τά κέρδος άποδεχόμεθα καί τόν 
κίνδυνον. "Ας μάς άφήσωσιν ήμεϊς δεν θέλομεν 
νά σκεπτώμεθα τάς εκρήξεις.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν τό όρος έχασε τό ιε
ρόν του μ.υστικόν. Καθ’ ον χρόνον τούτο έστε- 
ρήθη τον μανδύαν τών δασών, τά οποΐα άλλοτε 
τό εκάλυπτον, άπεσβέσθη άπό τής μνήμης τών 
ανθρώπων ή αρχαία παράδοσις.

"Αλλοτε ή Αίτνα ήτο θεός. Πέριξ αΰτής ήγεί- 
ροντο ιερά πρός λατρείαν καί θαυμασμόν αυτής. 
Εις τήν Nicolosi ,ε'ς τήν Eg'yrc, εις τήν "Εν- 
ναν, εις τήν Caltagil’one, οί άλλοι θεοί, ό 
"Ηφαιστος, ο Πλούτων, ή Περσεφόνη, ό Ηρα
κλής, ό 'Ασκληπιός, ήσαν ώς τιμητική συνοδεία 
αΰτής. "ΙΙΟελον διά θεωρίας ατελεύτητου, διά 
πανδήμου ικεσίας, με υψωμένα; τά; χεϊρας νά 
καταπραΰνωσι τήν φοβεράν της οργήν.
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Παντού, εις κύκλον 20 μιλιών, έπί τών ΰψω 
μάτων, έπί τών πεδιάδων, έπί τών όρέων, βω
μοί καί ναοί ήσαν ιδρυμένοι καί ¿στραμμένοι πρός 
αυτήν. Αυτή ή Αίτνα ήτο λαμπρός καί τρομερός 
βωμός, τού όποιου ό καπνός άνήρχετο άδιακσπως 
εις τόν ουρανόν. Τήν σήμερον λαός κηπουρών 
πληθύνεται εις τούς πρόποδάς αΰτής, ήτις διά 
τών έρευγμών τη; χορηγεί εις αυτοί; λαμπρόν λί
πασμα.

Ά ς  καθίσωμεν εις τά; βαθμίδας τού θεάτρου 
τού Ταυρομενίου- έκεϊθεν πρέπει νά ίδωμεν 
τήν Αίτναν. Έκεΐ ωσαύτως πρέπει νά δοκιμά- 
σωμεν νά έννοήσωμεν τήν ψυχήν τής αρχαιότη
τες. Έπί ταύτη; τή; γής υπήρχε θέαμα μο\αδι- 
κόν, ανελλιπές καί θαυμάσιον πάντοθεν. Εις ικα
νήν α πόστα σι ν άπό τού όρους άνυψούνται βράχοι 
απότομοι ύπεράνω τής θαλάσσης- σχηματίζεται 
ακρωτήριον, το όποιον, προεκτεινόμενον έντός 
τών ΰδάτων, φαίνεται ώς άπεσπασμένον άπό τής 
ακτής. Τοιουτοτρόπως λοιπόν εχοντες τά μέτω- 
πον εστραμμένον συγχρόνως πρός τήν θάλασσαν, 
προς τήν πεδιάδα καί πρό; τό όρος,τά περιλαμβά- 
νιμεν όλα δι’ένό: μόνου βλέμματος. Τό επίχωμα 
τούτο, τόν ηλιακόν τούτον τόπον έξέλεςαν οί 
Ελληνες όπως κτίσωσιν, έπ’αύτού τών βράχων, 

ιορυμα προωρισμένον πρός Οέαν,τό Οέατρον. Έπί 
απέραντου λοιπόν ημικυκλίου, τό ότοΐον έστη- 
ρίζετο έπί τών βράχων, 15 χιλιάδες θεαταί καθή 
μενοι έν ΰπαίθρψ, ϋπό καθαρόν καί διαυγή ουρα
νόν, ειχον πρό αυτών, άνατεταμένην ώ: παρα
πέτασμα, σκηνογραφίαν άπαράμιλλον κάτω ή 
κυανή θάλασσα μετά λευκού κρασπέδου, ϋψηλό- 
τερον ή πράσινη πεδιάς καί αί κοιλάδες κατε
στραμμένα!. ϋπό έπαύλεων, καί εί; τήν όπισθίαν 
άποψιν, ακριβώς εις τό μέσον, ώσεί ή φύσις ήθελε 
νά βοηθήστ, τάς προσπάθειας τής τέχνης, άπό 
τής βάσεω; μέχρι τής κορυφής όλη ή Αίτνα. 
Επί τών πλευρών τού όρου; αί άποχρώσεις καί 

τα πκίγνια τού φωτόο, ή χλόη τού δάσους, τό 
μελαν καί λεΐον τών εκτάσεων τής λάβας, ή 
ωχρ-,της τής χιόνος, ή άχλύς τών νεφών, καί 
ετι υπεράνω ακόμη ή ζοφερά απειλή τού αιωνίου 
καπνού. "Ολα·, αί εντυπώσεις άνακυκώνται καί 
διαδέχονται άλλήλας. Ή  ψυχή ΰπεγειρομένη 
αου/ατεϊ, ώς αύτό; ό οφθαλμός, τι νά έκλεξη 
καί πού νά προσηλωθή.

Καί υποθέσατε τώρα, ότι εντός τού ιδρύματος 
το παν είνε διατεθειμένον όπω: ό λαό; δοκιμάζτ) 
απο κοινού τά; μετεώρους ταύτας εντυπώσεις, 
υποθεσατε ότι ολαι αί γραμμαί τού οίκοδομήμα 
τοτ, αιτινίς ϋπολογϊσΟησαν καί συνηρμόσθησαν 
°-α καλαισθησίας έξόχου, διευθύνονται κατά 
τινα τρόπον πρός τάς έξοχους γραμμάς τά; χα- 
ραχθεισας ϋπό τής φύσεω:. καί οτι αϋται τάς 
συνοδεύουσιν άρμο-.ικώς, φαντάσθητε τά; σκηνο
γραφίας, τό ημικύκλιον, τήν σκηνήν, τά μάρ

μαρα, τά αγάλματα, τάς στοάς, τήν θάλασσαν, 
τήν πεδιάδα, τό ορος. ’Εντείνετε τό οΰς· έντός 
τού ηχηρού τούτου περιβόλου, όπου καί ή έλα- 
χίστη κίνησις ακόμη αντηχεί καί προεκτείνεται 
ώς αμιγές καί λαμπρόν άσμα, άκούσατε- είνε 
οί στίχοι τού Σοφοκλέους ή τού Εύριπίδου' είνα· 
κωμωδία τού Μενάνδρου, απαγγελλόμενα ϋπό 
ηθοποιών φερόντων στολήν μετά μακρών πτυχών, 
ένψ ή οίμωγή τού χορού τούς συνοδεύει.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν οί παλαιοί οϋτοι άνθρω 
ποι, τέκνα τής Μεσογείου, έγνώριζον νά έννοώσι 
τήν φύσιν, νά άπολαύωσι τή; επιγείου ζωής μας, 
νά εύχαριστώσι τοϋς θεούς.

Τήν σήμερον αγελάδες βόσκουσιν έπί τών 
ήρειπωμένων κερκίδων τού θεάτρου, καί εγό> 
ακούω τόν |5υθμ·.κόν τριγμόν τού δρεπάνου' διότι 
συλλέγουσι χόρτον έντός τώ/ έρειπίων τού θεά
τρου τού Ταυρομενίου.

Έ ν  Ό Λ η σ α ΰ .
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[Κ α τά  τόν Λ ώ μ πο κ . —  Μ ετάφρασις Θ. Φλώρα]

Η Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η

Οΰτω λοιπόν ή άνάγκη τής έπιστημονικής 
μορφώσεως είνε άνάγκη εθνική καί επιτακτική. 
Φύσει ρίπομεν όλοι εις τ', νά λησμονώμεν εύκολα 
τί χρεωστοϋμεν εις τήν επιστήμην, επειδή πάμ- 
πολλα τών θαυμασίων δώρων της κατήντησαν 
πλέον άναπ.σπαστα στοιχεία του καθημερινού 
μας βίου καί ή καθημερινή χρήσις των μας κά 
μνει νά λησμονώμεν εύκολα αήν προέλευσίν των. 
Όταν εσχάτως έτελεϊτο ή εορτή -.ής έξακοσιε- 
τηρίδος τού φροντιστηρίου του ΙΙιτερχάουζε, εις 
τό τε'λος τού επισήμου δείπνου μετά τό με
σονύκτιον, παρεκλήθη ό πρόεδρος νά έγείρη πρό · 
ποσιν ύπέρ τών έφηρμοσμένων έπιστημών ’Αντί 
παντος άλλου περιωρ’σθη μόνον νά είπή ότι, 
καίτοι τό θέμα ήτον άνεξάντλητον, έν τούτοι; 
τό μόνον παράδειγμα, τό όποιον τψ έφαίνετο 
κατάλληλον διά τήν περίστασιν,ήτον ή χρήσις τών 
φωσφορικών πυρείων ε'ς τάς οικιακά; άνάγκας.

Η έκθεσις τής Βασιλικής ’Επιτροπής περί 
τής επαγγελματικής έκπαιδεύσεως είνε γεμάτη 
άπό παραδείγματα, τά όποια δεικνύουν τάς 
ώφελείας τής έκπαιδεύσεως ταύτης ’Αλλά ή 
τεχνική έκπαίδευσις δέν πρέπει ν 1 άρχίζη πολύ 
ένωρίς, παρατηρεί ό Μπάίν, «ή καλώς έννοου- 
μένη έπιστημονική έκπαίδευσις, πρός τελείαν

Σι/νέχει*ν ίδέ σελ. 263.
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σπουδήν πάσης μονομεροΰ; επιστήμης προχπαι 
τεί ώς μόνην όρθήν βάσιν τά; πρώτα; *ρχάς *«1 
τά πρώτα πχρν δείγματα μέ 5λα; τά; λεπτομέ
ρειας. διαλεγμένα από όλα; τά; μεγάλα; έπι 
στήμας». Καί τφ όντι, ώ; λέγει ό "Ε ρ σ γ ι-  
λος. «πά; δστι; μελετά τήνφύσιν, ουδέ στιγμήν 
πρέπει νά λησμονήση δτι Βέν υπάρχει κάνέν φαι- 
νο'μενον τή; φύσεω;. τό όποιον νά ήαπορή νά 
έξηγηθή καθ' έλα; του τά; λεπτομέρειας χωρ!; 
την γνώ'ΐν πολλών καί ίσως ίσως όλων ακόμη 
των επιστημών». Τά πλέον σπουδαία μυστήρ α 
τη; φύ'εω; κρύπτονται πολλάκι; μακράν, εις 
τά πλέον ανέλπιστα μέρη Ιίολλαί πολύτιμοι 
οϋσϊαι έχουν άνχκαλυφθή μεταξύ των άπορριμ 
μάτων των εργοστασίων, ήτ; δέ πράγματι εύ 
τυχή; ή εμπνευσι; τού Γλάουμπερ νά ίξετάζη 
παν 5,τι οί άλλοι άνθρωποι άπέρριπτον ώ; ακα
θαρσίαν. Λεν υπάρχει ϊσω; άλλη χώρα, τη; 
οποία; ή ευτυχία καί ή μέλλουσα πρόοδ-; νά 
έξαρτάται τόσον άπδ τήν επιστήμην όσον ή 
ίδική μα;. Ό  πληθυσμό; τη; υπερβαίνει τά 
35.000.000 καί αυξάνει γρήγορα. Την σήμερον 
μάλιστα εχει περισσοτέρου; κατοίκου; παρ’όσου; 
θα ήδύνατο νά θρέψη. ’Ολίγοι δε άνθρωποι, εκτός 
εκείνων, οί όποιοι ε’νε ύποχρεωμένοι νά καταγί- 
νωνται με την στατιστικήν, γνωρίζουν ότι εϊ 
μεθα υπόχρεοι νά πληρώνωμεν έτησίω; πρδ; 
συντήρησίν μα; ΰπίρ τά 140.000.000 λιρών 
εί; ξένα; χώρα;. Εννοείται δ'τι με τδ χρήμα 
τούτο άγοράζομεν αντικείμενα, τά όποια κατερ 
γαζόμοθα εί; τά εργοστάσιά μα;. Σήμερον όμω; , 
γίνεται πολύ; λογο; περί τή; εμπορική; κρίσεω; 
περί τού ξένου συναγωνισμού καί ίδια τού αμε
ρικανικού. ό όποιο;, σημειωθήτω εν παροδω θα 
*(ίνίρ αργότερα ετι σφοδρότερο; όσον αί Ήνω 
ικέναι ΙΙολιτειαι πληοώνουν τά χρέη των καί 
ελαττώνουν τού; δασμού; των. Έάν όμω; ρί- 
Ί/ωμεν τδ βλέμμα εκατόν ετη ύστερον άπδ ήμά; 
διάστημα αικρδν βεβαίως δ ά την ζωήν των 
εθ.ών, τί θά ίδωμεν ; “Εως τότε θά Ιλαττωθρ 
ετι περισσότερον τδ άποθήκευμα τών ανθράκων 
μα; Ό  πληθυσμέ; τή; Μεγάλη; Βρεττχνίχ; 
διπλασιάζεται άνά πάσαν οΟετίαν εί; τρόπον 
ώστε, έάν δ ατηρηθή πάντοτε ή αύτή αναλογία 
θά ήμεθχ τότε υποχρεωμένοι νά έξοδεύωμεν έτη 
σίω; άνω τών 400 000.000 λιρών δ ' εισάγω 
γην ζωοτροφιών εί; την χώραν μας Πώ; όμω; 
θά πληρώσωμεν τότε τδ ποσδν τούτο ; Τρεϊι 
υποθέσεις ήμπορούμεν νά παραδεχθώμεν. Η 
ήμπορεί νά σταματά,ση ή φυσική αναλογία τήι 
αύςήσεω; τού πληθυσμού, τδ όποιον θά προϋ
πέθετε κνταστροφά; καί δηώσεΐί τής χώρας, ν 
ήμπορεί οί κάτοικοι, πολλαπλασιασθέντε; ύπερ 
βολικά, νά περιίλ.θουν εί; την έσχάτην ένδεια, 
καί αθλιότητα, ή τέλος ήμπορεί με την άνά 
πτυ;ιν τή; επιστημονικής έκπαιδεύσεω; καί τώ·.

| εφαρμογών τής επιστήμη; νά διατηρηθή ό τό 
πο; εί; την όδδν τής προόδου καί τής ευημερίας.

Καί, τή άληθεία, δυοίν θάτερον, ή έπιατήιιη 
ή ένδεια Μονον έάν χρησιμοποιήσωμεν φρονί- 
μω; τά δώρα τή; επιστήμης, θά Ιχωμεν την 
ελπίδα ότι ό πληθυσμός τή; χώρας μα; θά εξα
κολούθηση νά εύημερή καί νά ε'νε πλούσιος. Ή  
επιστήμη θά μάς βοηθάιση εί; τοότο, έάν ήξεύ 
ραμεν πώ; νά την χειραγωγήσωμεν. Δέν ήμπορεί 
βέβαια νά όμοιάση την νεράιδα τού π ραμυ 
θιού, άλλά πάντοτε προι-.ίξε: πλουσίως εκείνους 
ο! όποιοι την αγαπούν.

Είνε αναμφίβολον δτι εί; τδ μέλλον μά; έπι 
| φυλάσσονται άκόμη άπειροι θαυμάσιαι καί γόνι

μοι ανακαλύψεις,αί όποίαι περιμένουν άκόμη τού; 
ευτυχεί; έξερευνητάς Τί δέν θά έδίδομεν — χ. 
δ:' εν άνάγνωσματάριον τού προσεχούς αίώνο; ■ 
Διότι, διά νά παραφράσω γνωστόν λόγιον, «ό 
π ραγωγδς τή; εποχή; εκείνης θά γνώριζε, άπδ 
την επιστήμην περισσότερα κΒ άπδ τδν καλ 
λίτερον φυσιοδίφην τής σήμερον». "Εν τών δοκι
μίων του ό Μπούλ ε'χεν έπ γράψει αΙΙερί τή; 
μεγάλης άγνοια; τού ανθρώπου περί την χρήσιν 
τών αντικειμένων τή; φύσεω; ητοι πε.ί τού ότι 
δέν υπάρχει πράγμα τή; φύσεω; τού όποιου νά 
εχη εντελώς κατανοηθή ή εφαρμογή εί; τδν 
ανθρώπινον βίον», τίτλος καί την σήμερον αλη 
Οής, οσον κ>1 τήν ημέραν, καθ ήν τδ πρώτον 
έγράφη. Διά νά μή θεωρηθώ όέ πολύ αισιόδο
ξος, ίπιτραπήτω μ οι νά παραθέσω ίδώ τήν 
αυθεντίαν τού Έρσχύλου λέγοντο:: α ’Αφ' ού αί 
σπουδαι τεραι καί πολυαριθμότεραι έφχρμογχί 
πρόκειται βέβαια άκόμη νά εύρεθ'.Ον μεταςύ 
τών άντι ειμένων καί τών υλικών τών ήδη γνω 
στών καί μεταξύ έκείνων τά όποια ή έπισ'ήμη 
μέλλει αργότερε άκόμη ν' άνακαλύψη, δικαι 
ούμεθχ όχι μόνον νά έλπίζωμεν ότι πάντοτε 
σταθερώς θ’ αυξάνουν τά φυσικά αέσα τή; άν 
θρωπότητος καί ή τελειοποίησε; αύτών, άλλά 
καί νά έγωμεν τήν πεποίθησιν ότι ό αρκώ; θ’

„  » "  \  \  Ρ  *οευζόνη καί ή δύ/αμις ημών, ωστε να εμυατευ 
σωμεν περαιτέρω εί; τά άδυτα τή; φύσεω; καί 
νά γνωρίσωμεν τού; υψηλότερους αυτή; νόμους».

Και δεν θά ώφελ,ήση τήν χώραν ή επιστήμη 
ΰπδ υλικήν μόνον εποψιν. Θ ’ άνυψώση καί θά 
ένισχόση τόν τε έθνικδν καί τδν ατομικόν χαρα 
κτήρα. Τδ γέρας, τδ όποιον ή Άθηνά επρότεινεν 
εί; τδν Πάριν, πρόκειται τήν σήμερον έμπροσθεν 
όλων ήμών. επειδή τώρα, >αί ώ; σύνολον καί 
ώ; άτομ.χ, ήμπορούμεν νά εϊπωμεν μέ τδν Τέν 
νυσον τού: εύγενεΐ; εκείνου: λόγο’.; : « Νά
σεβώμιθχ τήν αξιοπρέπειαν μας, νά γνωρίζωμεν 
τον εαυτόν μας καί νά τόν κυριεόωμεν, αυτοί 
είνε αί τρεϊ; δυνάμεις, αί όποίαι μόνοι οδηγούν τήν 
ζωήν εις τήν υπάτην αρχήν. Καί όμω; αύτή ή 
αρχή δέν είνε ό σκοπό; τού βίου μας, σκοπός αύ-
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τοϋ είνε νά ζώμεν κατά τόν νόμον. Όταν ζώμεν 
κατά τόν νόμον, ζώμεν άνευ φόβου».

«Εί; τήν ματαίαν καί τρελλήν χαράν τή; 
καρδίας έλεγεν ό Τξών Άδάμ περαίνων τδ 
τελευταϊον μάθιιμά του άπδ τή; καθηγητική; 
έδρα; τή; Βοστώ/η;, τήν όποιαν διεγείρουν 
ενίοτε εί; τήν ψυχήν μας αί φαίδρα1, άπό 
ψεις τή; ζωή; θά μά; διακόψη πολλάκι; ή σκυ 
θρωπή αυλαία τή; έπιστήμης διά νά μά; προσ- 
καλέση νά λάβω,.-εν μέρος εί; τά; αυστηρά; 
απολαύσει; τής ιερά; αύτή; κυψέλης. Όταν σάς 
καταβάλουν α! απογοητεύσεις, ή μειλίχιο; φωνή 
τη; θά σάς έμφυσήση τήν γαλήνην καί τήν ήρε 
μ αν. “Οταν συγκοινωνήτε μέ τούς κραταιού; 
άποθ/μένους τών αρχαίων χρόνων, δέν θά αϊ 
σθανθήτε τήν όδυνηράν ταπείνωπν, τήν όποιαν 
αισθάνεται ό έςαρτώμενος άπδ τού; ισχυρού; τή; 
σήμερον. Καί όταν παλαίητε μέ τδν κόσμον 
όταν θά συνέβαινέ ποτε καμμία φοβερά σύγ 
κρουσις καί ή φιλία θά έθεώρει φρονιμώτερον καί 
αύτή νά σάς έγκαταλεϊψη, όταν οί ιερείς καί οί 
Λευιται έλθουν νά σάς ίδοΰν καί άντιπαρέλθουν 
χωρίς νά ρέψουν τδ βλέμμα των έπάνω σας, ζη
τήσατε τότε βοήθειαν, αγαπητοί μου φίλοι, καί 
νά είσθε βέβαιοι ότι θά τήν εύρήτε εί; τήν φιλών 
το/ Αελίου καί τού Σ·.ηπίωνος, εί; τδν πατριω 
τισμδν τού Δημοσθένους, τού Κικέρονος καί τού 
Μποΰρκε καθό); καί εί; τά; διδαχάς καί τδ πα
ράδειγμα Ε κ ε ίν ο ν , τ ο ϋ  οποίου νόμο; είνε ή αγά
πη καί ό όποιος μά; διδάσκει νά ένθυμώμεθα 
τά; αδικία; μόνον διά νά τά; συγχωρώμενν.

ΙΙρίν ή τελειώσω ά: μή έτιτραπή άκόμη ν’ 
αναφέρω καί τήν λαμπράν εκείνην περιγραφήν 
τού χρέου; μας πρό; τήν επιστήμην, τήν όποιαν 
ό αρχιδιάκονο: Φαρράρ Ικαμεν εί; μίαν προσλα- 
λιάν του έν τώ Κολλεγ’ω τή: Αιβερπούλης, μαρ- 
τύριον ετι πολυτιμότερον ώ; έκ τή; πηγής, άτό 
τήν οποίαν απορρέει : «Εις αύτό τό μέγα καί 
εμπορικόν σ.στυ, λέγει, όπου περικυκλώνεσθε άπό 
τού; θριάμβου; τής επιστήμης καί τή; μηχανικής, 
σεις, τών όποιων ό ποταμός, διασχιζόμενο; άπό 
τά μέγιστα τών άτμοπλείων μέ τά: λευκά: 
των αύλακας, δικαίως άποκαλεΐταιή πλησιεστέοα 
οοο; ή άγουσα κατά μέτωπον τού μεγάρου λαού 
κατ’ εξοχήν εμπορικού,—  σείς γνωρίζετε καλώ; 
οτι εις τά έργα τή; έπιστήμης δέν υπάρχει μόνον 
το ωραϊον καί τό θαυμάσιο·/, άλλά καί ισχύ; καί 
οφελος. "11 επιστήμη δέν μά: άπεκάλυψε μόνον 
απέραντου; εκτάσεις κατοικουμένας άπό άναρι- 
Ομήτους κόσμους, χρόνους απείρους καθ’ου; έζη- 
σαν υπάρςει; άπειράριθμοι, οργανισμού; ελάχι
στους, αοράτου; μέχρι τούδε, άλλά λεπτοφυείς, 
ποικιλοχρόου; ώ; τήν ίριδα, χαρίεντα;· ή επι- 
στήμη έκαμε καί τι πλέον ώ; ό αρχάγγελος τής 
ευσπλαγχνία: άφιερώθη καί αύτή εϊ; τήν έξυπη 
ρετησιν τού ανθρώπου. Είργάσθη, οί μαθηταί της

ειργάσθησαν, όχι διά ν ’ αύξήση τήν ίσχύν τών 
οεσποτώ/ ή νά. λαμπρύντ, ετι μάλλον τήν μεγα
λοπρέπειαν τών μεγάρων καί τών αύλών των, 
αλλά διά νά έξαπλώση τήν ευτυχίαν έπί τής 
γης. νά περιορίση τήν εργασίαν τοϋ ανθρώπου, 
νά εξάλειψη τήν άνθρωπίνην κακουχίαν. Έκεΐ 
όπου οί άνθρωποι άλλοτε ήμίτυφλοι καί γυμνοί 
έμπροσθεν τού χαίνοντος στόματος τού πυριφλε
γούς κλιβάνου έμόχθουν διά νά μαλάξουν τόν σί
δηρον, ύπέβαλεν εί: μηχανικήν εργασίαν τόν άό- 
ρατον αέρα. Έδέσμευσεν εί; τό άρμα της τά: 
ακτίνας τού ήλΐουδιά νά μά; ζωγραφήση μέ από
λυτον ακρίβειαν τά; μορφά; τών φίλων καί τών 
οικείων μας. Εις τόν πτωχόν μεταλλευτήν έδειξε 
πώ; ήμπορεί νά εργάζηται άκίνδύνω: άκόμη καί 
έν τώ μέσω τών έκρηκτικώ/ αερίων τών ορυ
χείων. Μέ τά ναρκωτικά της κατέστησε τόν 
άσθενή άναίοθητον καί άπαθή καθ’ ήν στιγμήν ή 
εύκίνητο; χε:ρ τού δ:ξ ού χηιρουργού άποκόπτει 
τεμάχιο·/ τού βολβού τού άκινήτου οφθαλμού του. 
Δεν μ.άς προσκαλεϊ νά Οαυμάσωμεν τά; πυραμί
δας, αί όποίαι έχουν κτ'.σθή έπί μακρούς καί 
πολυμόχθους αίώ α; άπό έθνη άθλια καί έξ- 
ηντλημένα, άλλά μά; προτείνει νά θαυμάσω- 
μεν τόν φάρον καί τόν άτμόν, τόν σιδηρόδρομον 
καί τόν τηλέγραφον. Εί; τόν τυφλόν άπεδωκε 
τού; οφθαλμούς του καί εις τόν κωφόν τήν ακοήν 
του. Έμήκυνε τόν βίον, ήλάττω-ε τό/ κίνδυνον, 
εθεσε χαλινόν εις τήν παραφροσύνην καί έβαλε·/ 
ύπό τούςπόοα; της τό κακόν. Καί δι ’ ολους ούτους 
τού: λόγου; πιστεύω δτι κάνει; έκ τών υίώ/ μα; 
δεν θά μεγαλώση έντελώ; άμοιρο; τών σπουδών, 
αί όποίαι έςυψώνουν τόν ορθόν λόγον καί σύναμα 
εμπνέουν τήν φαντασίαν, α! όπ:ία: μορφώνουν 
καί σύναμα τελειοποιούν, αί όποίαι τρέφουν καί 
σύναμα μεστώνουν τό πνεύμα».

Η Ε Κ Π Α Ι  Δ Ε Υ Σ Ι Σ

θά φαν ή ίσως παράδοξον οτι μεταξύ τών άτο- 
λαύσεων τής ζωή; συγκατέλεξα καί τήν έκπαί- 
δευσιν. Καί άληθώ: πολύ συχνά καταντά μι
σητή εί; τήν νεολαίαν καί παύει καθ’ ήν έποχήν 
περατούται καί ο' χρόνο; τή; εις τά. σχολεία φοι- 
τήσεωο,ένψ διά νά καρποφορ ή ο η έπριπε νά προσ- 
αρμοσθή μέ την φυσικήν κλίσιν τού παιδιού, νά 
κινή τό ένοιαφέρον του καί νά. οιαρκη καθ’ ύλην 
του τήν ζωήν.

Ή  άπόκτησις τής έπιστήμη; είνε αγαθόν καί 
εύλογία. Συνηθίζουν νά λέγουν οτι δεν υπάρχει 
λεωφόρο; άγουσα εί; τήν γνώσιν, ένώ άληθέστε- 
ρον θά. ήτον έάν έλεγον ότι όλοι οί δρόμοι οί άγον
τες εί; αυτήν είνε πλατεΐ; ώ; λεωφόροι.

«Δέν είνε, λέγει ό Ιερεμίας Τάϋλορ τό 
δμμα, τό όποιον βλέπει τά; καλλονά; τοϋ ούρα- 
νοί, ούτε τό ού;, τό οποίον άκούει τού; γλυκείς
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φθόγγου; τής μουσικής καί τά: ειδήσεις ευτυχούς 
τίνος συμβάντος, αλλά ή ψυχή εί·ε ή όποια τά: 
συνάθροιζε·, ή όποια άντιλαμβάνεται τάς έντυ- 
πώσε'.ς των αισθήσεων καί τής διανοίας, καί ίσον 
ευγενεστέρα καί πλέον εξαίρετος είνε ή ψυχή. 
τόσον μεγαλείτερχι καί εύχυμότεραι θά είνε καί 
αί αντιλήψεις της, κατά συνέπειαν δέ καί αί απο
λαύσεις τη;· όταν ε< παιδίον βλέπη μίαν πλου- 
σίαν γούναν ή τούς άδάμαντας μιας άστεροέσση; 
νυκτός ή τήν τάξιν τού κόσμου ή άκούη τούς 
λόγους ίεροκήρυκος, έπειδή δέν έξασκεΐ καμμίαν 
ενέργειαν έφ’ έιυτού καί οέν βλέπει εκείνο τό 
οποίον βλέπει, θά έκδηλώση τήν χαράν του καί 
τάς εντυπώσεις του ή ως ό παράφρων ή ώ; ό 
ήμίονος».

Ίοού λοιπόν τί άποδεικνύιι τήν σπουδαιότητα 
τής αγωγής. Λέγω δέ αγωγής καί όχι εκπαιδεύ
σει·):, επειδή σπουδαιότερον είνε νά καλλιεργή- 
σωμεν τό πνεύμα,παρά νά φορτώσωμεν τό μνη- 
μονικόν. Ή  σπιυδή είνε μέσον καί όχι σκοπός. 
Οκνηρία είνε νά έξοδεύωμεν πολύν καιρόν εις 

τάς σπουδάς, έπίδειζις νά στολιζώμεθα μέ αύτά; 
κατά κόρον.Γδιον δέ μαθητου είνε νά μορφώνωμεν 
τήν κρίσιν μας αποκλειστικά»; με αύτάς. —  Α·- 
σπουδαί συμπληρώνουν τήν φύσιν καί συμπληρώ
νονται ύπό τής πείρας . . . οί άνθρωποι των 
επαγγελμάτων τάς περιφρονούν, οί απλοϊκοί τάς 
θαυμάζουν, οί φρόνιμοι τάς μεταχειρίζονται 
(Πάκων)».

Καί εκτός τούτου ακόμη, άν καί οί άνθρωποι 
τήν σήμερον δέν είνε ακόμη τόσον προωδευμέ- 
νοι ώστε τά ατομα νά ήμπορούν νά αίσθάνωνται 
τήν τελείαν εκείνην καί καθολικήν συμπάθειαν, 
διά τής οποίας ό καθείς θά καθίστατο ικανός νά 
μή ερχηται εις διάστασιν με τούς όμοιους του 
κατά τήν πορείαν τής διευθύνσεως, τήν όποιαν 
θά Ιδιδεν εις τόν βιον του, πάλιν ή άγωγή ήμπο- 
ρεΐ άριστα νά συντέλεση ώστε νά όιζωθγ, εις τούς 
ανθρώπους βχθύτερον τό αίσθημα τής αλληλεγ
γύης. Ά λ λ ’ δπω: καί άν Ιχη, εάν αί μελέται 
μας δέν εμπνεωνταί ύπό τού πνεύματος τούτου, 
όλαι μας αϊ γνώσεις θά μάς κάμουν περιλύπους 
καί ανικάνους καθώς καί τόν Φάουστ :

«Με όλον τόν ζήλον Ιχω φευ ! μελετήσει τήν 
φιλοσοφίαν, τήν ιατρικήν, τό δίκαιον καί αύτήν 
ακόμη τήν Θεολογίαν καί ιδού εγώ πάλιν μέ 
όλας μ.ου τάς γνώσεις επίσης αμαθής καί άφρων 
ώ; καί πρότερον».

«Αί μελέται μας δεν πρέπει νά είνε μήτε 
στρώμα πρός άνάπαυσιν μήτε μοναστήριον, όπου 
νά κλεισθώμεν εις μονήρεις περιπάτους, μήτε 
πύργος, όποθεν νά ί̂πτωμεν τά βλέμματά μας 
περιφρονητικό»; πρός τούς κάτω ευρισκομένους, 
μήτε φρούριον διά νά πολεμήσωμεν μέ τούς έξω, 
μήτε εργαστήριο1/,δπου νά κάμωμεν τό έμπόριον, 
άλλά πρέπει νά γίνουν ταμεΐον πλούσιον, θησαυ

ρός πολύτιμος πρός δόξαν τού πλούτου καί πρός 
ε'ευγενίσμόν τής ζωής (Βίκων).»

Επειδή κατά τούς υψηλούς εκείνους καί πλή
ρεις έννοιας λόγους τού Έπικτήτου, θά ¡κάμωμεν 
τήν μεγαλειτέραν υπηρεσίαν εις τήν πολιτείαν 
εάν ΰψώνωμεν όχι τάς στέγας καί τούς τοίχους 
των οικιών,άλλά τάς ψυχάς των πολιτών περισ- 
σοτέραν αξίαν έχουν μεγάλαι ψυχαί κατοικούσα·, 
εις πτωχικά οικήματα, παρά ευτελείς δούλοι 
κρυπτόμενοι εις πολυτελή μέγαρα. (1-)

’Ανάγκη λοιπόν ν’ άναθεωρηθή τό σημερινόν 
εκπαιδευτικόν σύστημα, διά νά ίδωμεν έάν αυτό 
είνε τό κατάλληλον πρός έπίτευξιν τού μεγάλου 
τούτου σκοπού. ’Εμπνέει άρά γε τήν αγάπην 
εκείνην τής μελέτης, ή όποια είνε καλλίτερα καί 
από αύτήν τήν εργασίαν ; “Ολη ή σπουδή τών 
κλασικών, εις τήν όποιαν τά τέκνα μας άφιερούν 
τόσα Ιτη τής ζωής των, τά διδάσκει άρά γε καί 
νά τά εκτιμούν προσηκόντω; ; ή μήπως, όταν 
άφίνουν τά γυμνάσια καί τά λύκεια φωνάζουν 
καί αύτά μαζί μέ τόν Βύρωνα : «Χαϊρε λοι
πόν, ώ Όράτιε, πού τόσον σ’ έμίσησα !».

Είνε μέγα σφάλμα, νέοι ακόμη, νά έξειδικευ- 
ώμεθα εις έν όποιον δήποτε άντικείμενον ή θέμα. 
Άρκεΐ άλλως τε νά συμβουλευθώμεν τήν φύσιν 
καί αυτή Οά μάς δείξη καλλίτερα άπό κάθε άλ
λον τον δρόμον, τόν όποιον πρέπει νά άκολουθή- 
σωμεν. Τά όρμέμφυτά μας, άν καί όχι αλάθητα, 
είνε άριστοι όδηγοί, καί τά παιδία δέν Οχ ωφε
ληθούν ποτε άπό τά μαθήματα,τά όποια δέν κι
νούν τό ενδιαφέρον των, «ή έπιτυχία τών 
όποιων, κατά τόν Πλίνιον, έςαρτάται άπο την 
φαιδρότητα (Studia lii laritate proveniunt),
ήμπορούμεν λοιπόν πολύ νά ώφεληθώμεν άπό εν 
μάθημα τού Θεόγνίδος, ό όποιος εις τήν έπιθαλά- 
μιον ωδήν του έπί τοίς γάμοις τού Κάομου καί 
τοΐ: Αρμονία; λέγει : Τ Ι παντοτινή μας φρον-
τίς θά είνε τό καλόν καί τό ώραΐον δέν θά ζητή- 
σωμεν λοιπόν τό φορτίον τών μεγαλείων, άφ’ ου 
δέν είνε ούτε ώραΐον ούτε καλόν.»

Ά λ λ ’ υπάρχου/ καί μερικοί,οί όποιοι φρονούν 
οτι τό εκπαιδευτικόν μας σύστημα είνε τό καλ- 
λίτερον όλων καί οτι τά μόνα σημεία τά χρή- 
ζοντα βελτιώσεως είνε τά σχετιζόμενα μέ τόν 
αριθμόν τών σχολείων καί τών μαθητών, μέ τό 
ζήτημα τών μαθητών καί μέ τά σχέσεις μεταςύ 
δημοσίων καί ιδιωτικών έκπαιδευτηρίων.«  Άναμ- 
φιβόλως, λέγει ό συγγραφεύ; τών έξ Ε λ λ ά δ ο ς  
κα ι Ίταλ.ίας Σ η μ ε ιώ σ εω ν, πολλοί φρονούν οτι 
όσοι συζητούν περί έκπαιδεύσεω; καί περί τού 
καλλίτερου εκπαιδευτικού συστήματος, δέν κά-

(1) Ευ ποιήσει; σύ τά μέγιστα τήν πόλι/, εί μή 
τού.- όοοφου; ΰ·|/ώσεις, άλλά τά; ψυ/άς αυξήσεις 
Άμεινον γάρ έν μικροί; οίκήμασι μεγάλα; οίκεΐν ψυ- 
/ά; ή έν μεγάλαι; οίκίαι; ταπεινά φωλεύει·/ άνόρά.ποόα.
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μνουν άλλο παρά νά κοπανίζουν αέρα, δτι ό λαός 
μας δέν ήμπορεΐ πλέον νά γίνη ακόμη περισσό
τερον ευτυχής καί περισσότερον πεπολιτισμένος 
καί οτι υπάρχει πλέον καμμία άλλη περισσοτέρα 
πρόοδος, διά νά τήν έπιδιώξωμεν καί νά τήν 
πραγματοποιήσωμεν. «Καί όμως ό Γαλτών καί 
μαζί με αυτόν δλοι δσοι έχουν μελετήση τόν 
κοινωνικόν βίον τών ’Αθηναίων άποφαίνονται έκ 
συμφώνου δτι ο λαό; τών Αθηνών, έν συιόλω 
λαμβανόμενος, ήτο τόσον ανώτερος άπό ήμας, 
οσον ανώτεροι ειμεθα ήμεΐς σήμερον άπό τούς 
άγριους τής ’Αφρικής.»

Είνε πολύ ένδεχόμενον νά μή άρνηθή κάνεις 
τήν αλήθειαν τού ισχυρισμού τούτου καί μάλιστα 
χ ι  άνήκη εις εκείνους, οί όποιοι ¿μελέτησαν τήν 
ιστορίαν τής αρχαίας Ελλάδος. Ά λλά  ποιο; ό 
λόγος αυτού ; Έγώ φρονώ δτι μέρος τής ευθύ
νη; υπάρχει καί τό σημερινόν μας έκπαιδευτικόν 
σύστημα.

Ή  διά τών χειρών έργασία καί ή επιστημονική 
διδασκαλία δέν πρέπει κατ’ οΰδένα τρόπον νά 
βλάπτουν τήν διδασκαλίαν τών άλλων αντικει
μένων. Όσον καί άν τονίζηται ή σπουδαιότης 
τής έπιστήμης κα’! ή άξια τής έπαγγελματικής 
μορφώσεως ή τής έκπαιδεύσεω; τής χειρός, κα- 
θόις έγώ προτιμώ νά λέγω, πάλιν είνε δυστυχώ; 
αληθές δτι τό έκπαιδευτικόν μας σύστημα, καθ’ 
δλην τήν κλίμακα, παραμελεί καθ’ ολοκληρίαν 
και τά δύο καί άφίνει νά κυρίαρχη απολύτως ή 
σπουδή τής γλώσσης.

Τό παράπονον αύτο δέν είνε πρόσφατον. Καί 
αυτός ό Άσσαάμ ετι έν τφ Α ιδασκάλφ  του πα- 
ρεπονεΐτο άλλοτε καί ό Μίλτων, δταν έγραφε 
πρός τό- Σχμουήλ Χαοτλίβ, έστέναζεν έπίσης 
οιοτι «τά παιδία ήναγκάζοντο, χωρ'ς λόγον νά 
προσκολλώνται εις τάς έπιπολαίους άνοστίας τής 
γραμματικής» καί παρατηρεί δτι άν καί ό γλωσ
σολόγος ήμπορεΐ νά καυχηθή δτι έχε ; έννοήση 
τόν κόσμον εις δλα; τάς γλώσσας τής Βαβέλ, 
έν τούτοι;, έάν δέν έχη σπουδάση τά θεμελιώδη 
στοιχειά των εις τήν ίδιαν έντέλειαν καθώς καί 
τάς λέξεις καί τά λεξικά, πάλιν δέν Οά ήτον 
αξιο; νά θεωρηθή ώ; σοφός άνθρωπος, απαράλ
λακτα δπω: δέν θά θεωρηθή σοφός καί κτηματίας 
ή έμπορος είδήμων καί κάτοχος τού μητρικού του 
μόνον ιδιώματος. Ό  Λόκιος μάλιστα ίσχυρίζετο 
οτι τά σχολεία μάς προαλείφουν μάλλον διά τό 
πανεπιστήμιον, παρά διά τήν ζωήν έπιτροπή 
έπί επιτροπή:, έλεγχος έπί έλέγχου έπανέλαβον 
πάντοτε τά ίδια παράπονα. ΙΙού λοιπόν εύρι- 
σ/.όμεθα σήμερον ;

Ακούω νά λέγουν καί νά έπαναλαμβάνουν δτι 
ή βελτίωσις, άν καί δεν προχωρεί μέ τήν πο- 
θουμένην ταχύτητα, έν τούτοι; όμως προχωρεί 
και κάμνομεν προόδους καθ’ έκάστην. Φοβούμαι 
μη συμβαίνη τό αντίθετον. Έγώ φρονώ δτι τό 1

σημερινόν μας σύστημα δέν μορφώνει τό πνεύμα, 
δέν καλλιεργεί τήν δύνομιν τής παρατηρήσεων 
καί δέν παρέχει μάλιστα τό ποσόν έκεϊνο τών 
γνώσεων, τό όποιον δικαιούμεθα ■ ν ’ άπαιτήσω- 
μεν άπό τόν χρόνον, τόν ¿ποιον έξοδεύ:μεν εις 
τά γράμματα.

Ό  σ!ρ Γράντ Δάφ είπεν δτι νέος ή κόρη 
δεκατεσσάρων έτών χρεωστεΐ νά γνωρίζη νά δια- 
βάζη μεγαλοφώνως μέ τρόπον ευκρινή καί εύχά 
ριστον, νά γράφη με μεγάλον, καθαρόν καί 
στρογγύλον γράψ μον, νά κατέχη τού: στοιχειώ- 
δεις κανόνας τής αριθμητικής, ιδία δέ τήν πρό- 
σθεσιν τών κλασμάτων, προσόν όχι πολύ διαοε- 
δομένον. Πρέπει νά όμιλή καί νά γράφη γαλλικά 
μέ ευκολίαν καί χωρίς λάθη νά έχη μερικά; 
γνώσεις καί άπό τήν γαλλικήν φιλολογίαν, νά 
μεταφράζη έκ τού προχείρου εν γαλλικόν ή γερ
μανικόν βιβλίον, νά έχη δλας τάς στοιχειώδεις 
γνώσεις τής γεωγραφίας, μεταξύ τών όποιων πε
ριλαμβάνονται καί όλίγαι γ'ώσεις άπό τήν αστρο
νομίαν, τόσαι μόνον,δσαι άπαιτοϋντοι διά νά κι
νήσουν τήν περιέργειαν, τά ολίγα στοιχεία άπό 
τά μεγάλα φαινόμενα τής γεωλογίας καί τά κυ- 
ριώτερα συμβάντα τής ιστορίας, δσα δηλαδή απαι
τούνται διά νά έννοήσουν μέ γενικάς, άλλ' ευ
κρινείς γραμμάς πώς αύτός ό φυσικός καί πολι
τικός κόσμος, δπου ζώμεν,εγίνεν όπ:ΐος είνε τήν 
σήμερον. ’Απαιτείται προσέτι έξ απαλών ονύχων 
ν’ άποκτήσουν τήν συνήθειαν νά παρατηρούν με 
προσοχήν τά φυτά, τά ζώα, τού: βράχους καί τά 
άλλα άντικειμενα τής φύσεως, νά έχουν γενικάς 
τινα; γνώσεις περί των καλλίτερων έργων τής 
κλασικής φιλολογίας, τών καταλλήλων εις τήν 
ηλικίαν των καί νά έχουν ιδέαν τινά καί περί τής 
ιχνογραφίας καί τής μουσικής.

Διά νά κατορθωθή τούτο απαιτείται νά έχω- 
μεν «τήν έργασίαν ώ; χρησμόν καί ώ; Απόλ
λωνα τόν ορθόν λόγον» καί οέν έχει άδικον ό 
Βράουν λέγων τούτο. Άλλ ’ εν πάση περιπτώσει 
πόσον μακράν εύρισκόμεθα άκόμγι άπο αυτό τό 
σημεΐον ! Συνήθως δέν δίδουν πολλήν σημασίαν 
εις τήν γενικήν μόρφωσιν, επειδή, λέγουν, δέν 
ώφελεΐ εΐ; τίποτε \ά κατατριβώμεθα έδώκαί έκεΐ. 
Υπάρχει δμως μεγάλη διαφορά μεταξύ τού νά 
έχωμεν μόνον εν έπιπόλαιον επίχρισμα καί τού 
νά έχωμεν θεμελιώδεις τινά; γ.ώσεις περί ενός 
πράγματος. Αύτό τό τελευτά·, ον ήμεΐς ύπερα- 
σπιζόμεθα, ΰπερ αύτού συνηγορούμεν καί έννο- 
ούμεν νά προσπαθήσωμεν νά μάθωμεν ολα; τάς 
λεπτομέρειας ενός ώρισμένου θέματος καί κάτι 
άπό δλα τά θέματα. Ό  Έρσχελος πολλάκις 
έλεγεν δτι ό φυσιοδίφης δέν ήμπορεΐ νά έξηγήση 
κάνέν φαινόμενον τής φύσεω: καθ’ δλας του τάς 
λεπτομέρειας, χωρίς τήν συνδρομήν πολλών καί 
ίσως όλων τών επιστημών.

("Επεται συνέχεια).
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Εις τών σπουδαιότερων κλάδων της έπιχω 
ρίου βιομηχανίας άπέβη κατά t í  τελευταία έτη 
καί ή σηροτροφία, -f;το·. ή καλλιέργεια τού μετα
ξοπαραγωγού σκώληκος, ύπισχνουμένη ήδη με
γάλη/ έπίδοι;·.·/ χάρις εί; τήν Οπό της Γεωργι
κής εταιρείας παοεχομένην ΰποστήριξιν. Ή  τει 
αύτη άνάπτυξις δέν Οά είνε νέον τι δι& τήν ήαε* 
τέραν χώραν, διότι εις άλλους αιώνας και έπί 
Βυζαντινών ιδία ή ’Ανατολή ήτο ή κατ’ έξσχή- 
χώρα τού μεταξοσκώληκες, εν Έλλάδι δε καί 
κυρίως εν Πελοποννήσω γενική ήτο ή καλλιέργεια 
τών β ;μβύκων καί αυτού του ονόματος Μωρίας 
ορειλομενου κατά τινας εις τούς προς διατροφήν 
τών σκωλήκων απέραντους μορεώνας.

Σήμερον ή βομβυκοτροφίοι ένεργεΐται ώ; επί 
το πλεΐστον καΟ ολους τούς κανόνας τής υπό 
του Παστερ έπι/οηθείση; μικροσκοπική: μεθόδου, 
οι δέ ταύτην διενεργοϋντες έχουσιν δλας τας 
προς τούτο άπαιτουμένας γνώσεις, διό καί ούοέν 
νέον Οά ελεγομεν αύτοΐς έπεχειρούντε; να πε- 
ρ-.γράψωμεν τά; λεπτομερείας τής εκτροφή: 
καί τής φυσιολογίας τού μεταξοσκώληκος. Ε ν 
ταύθα Οά παραθεσωμεν εν περιλήψει όλίγα τινά 
περί τών διαφόρων ειδών τού βόμβυκος καί τώ< 
ιδιοτήτων τής μετάξης.

Ή  συνήθως εις τό έμπόριον παραοιδομενη 
με'ταξα είνε ή τού κοινού βόμβνκος  αυκομορέαξ  
[ B o m b j x  m o r í)  αύξανομένου μέχρι μήκους 10 
εκατοστόμετρων καί εχοντο: σώμα αποτελούμε* 
νον έκ 10 δακτυλίων, ών ό εμπρόσθιος φέρει τήν 
κεφαλήν καί 3 ζεύγη προσθίων ποδών. Ά λ λ ’ 
ύπάρχουσι καί αί άγρια·. λεγίμεναι μέταξαι, 
παραγόμεναι έκ ψυχών άντκουτών ώ; έπί τό 
πλεΐστον εις τό γένος βόμβυξ.

Οί κυριώτεροι άγριοι β'μβυκες είνε :
1 ) Β ό μ β υ ξ  (Ά ν ϋ η ρ α Ια )  ΜυλΙτχα. Έκ τών 

βομβύκων τής καθ’ άπασαν τήν Ινδικήν άπαν. 
τώση; ψυχής τού γίνου; τούτου εξάγεται ή με- 
τκξα Τ ανοα  ή Τουσόρ, ή τις είνε ή μάλλον εκτι- 
μωμένη έκ τών άγριομεταξών.

2) Β ό μ β υ ξ  (Ά ν & η ρ α ία ) .  Γ ια  μ α  μάγια . Έκ 
τών κιτρινοπράσινων καί ώχροπρασίνων βομβύκω. 
τού εν Ιαπωνία και Σινική επί δρυών ζώντος 
υφαντ.κοΰ εντόμου τού γένους τούτου"παράγεται 
μέταξα ωραία ώχροπράσινος καί όμοίοτάτη πρός 
τήν γνησίαν.

3) A l l a c u s  r ic in ) .  Έ κ  τών βομβύκων τού 
έν τή τροπική Άσία καί έν ’Αμερική ζώ.τος έν 
τόμου τούτου λαμβάνεται μέταξα χρώματος ύπο 
λεύκου.

Έ κ  τών ανοικτών δέ βομβύκων τού ε’ς τό

αυτό γένος άνήκοντος allacus a lla s  ζώντος έν 
Σινική καί άναρριχωμένου έπί τού «δένδρου τών 
θεών» λαμβάνεται ή μέταξα ψαγαρό.

-ί) Β ό μ β υ ξ  ( ' A νϋηρα ία ) τού P e r n y , ζών έν 
τή Β. Σινική έπί τών δρυών.

5) Β ό μ β υ ξ  του Φ α ιδέρμπ . Ψυχή ζώσα έπί 
τού κίκιος (riCÍMKS) καί τού αίλάνθου- παρέχει 
τήν μέταξαν τής Σενεγάλης.

Η αγρία μέταξα είνε στερεωτέρα τής ημέ
ρου, διότι αί ϊνες αυτής είνε άδρότεραι, καί ποι- 
κίλως χρωματισμένη, άλλα κατωρθύθη ή εξη- 
μέρωσι; αυτής διά καταλλήλου διατροφής τών 
σκωλήκων, διότι ό χρωματισμός προέρχεται εκ 
κηλιδώσεως του έκκρινομένου μεταξώδιυ: υγρού 
διά τού χυμού τών φυτών.

Τό νήμα τής μετάξης άποτελεΐται έκ δύο με
ρών, τής κυρίως με-αξώδους ουσίας, τής ψ ιβροϊ- 
νης ή φιβροΐδίνης λεγομένης καί τής αηρικ ίνης  

(s e r ic i r e ). Ή  φιβροί.η είναι ούσία σκληρά μή 
διαλυόμενη έν τώ ύδατι. ‘Αποτελεΐται δε έξ άν- 
θρακος, υδρογόνου, αζώτου καί οξυγόνου. Έν 
τή ακατέργαστοι μετάξη ύπάρχουσι 66 °/0 φι- 
βοοίνης.

Ή  δέ σηρικίνη είνε ούσία γλοιώδης όμοια 
πρός τήν συνήθη κόλλαν, διαλυτή έν τψ  υδατι, 
συγκείμενη δέ έ; άνθρακος, υδρογόνου, αζώτου 
καί οξυγόνου. Έκτος τή: φιοροί.ης καί τής σηρι· 
κίνης ή ακατέργαστος μέταξα περιέχει καί υδωρ 
μετά μικράς ποσότητος κηρού, λίπους καί χρω- 
ματιστικής ουσίας, έν τε τή φιβροίντ, καί τή ση· 
ρικίνη, έ·' τή όποια ή ούσία αΰτη είνε κίτρινη.

Ή  μέταξα έχει μεγίστην στίλβην καί αντο
χήν. Ή  έλαστικότης καί ή άδρότης είναι ιδιό
τητες τού εξωτερικού κολλώδους περιειλήματος. 
Αιά τής βράσεω; έν ύδατι ή μέταξα χάνει 
30 0/° τών ιδιοτήτων τούτων. Ούχ ήττον καί 
ή ξηρά μέταξα δύναται νά εκταθή κατά */.—  
Υ Γι τού μήκους αυτής. Τό μετάξιον νήμα είνε 
τόσον στερεόν δσον καί συρμάτιον έκ χάλυβος 
ίσου πάχους. Διά τής τριβής ή μέταξα ήλεκτρί- 
ζεται, επειδή δέ είνε κακός αγωγός τού ηλεκτρι
σμού μένει ηλεκτρισμένη, διό καί τά μέρη, ένθα 
κατεργάζεται, τηρούνται υγρά.

Πιεζομένη ή μέταξα παράγει τριγμόν λίαν 
χαρακτηριστικόν. Υγραίνομε.η δέ συστέλλεται 
κατά Υ7 °/8. Έν τώ ύγρώ αέρι ή μέταξα απορ
ροφά μέχρι 30 μ/0 ύδατ:ς. Είνε λίαν πορώδης 
δυναμένη ν’ άπορροφήση σημαντικά ποσά διαφό
ρων ουσιών, οίον οινοπνεύματος, δξους, τανικού 
οξέος, άλατά τινα, σάκχαρον κλ. Κατά τής σή
ψεως δεικνύει μεγάλην άντίστασιν, ούδεμίαν δέ 
ύφίσταται άλλοίωσιν θερμα'ιομένη μέχρι; 1 10",

Έκτό; τών άνω ειδών τή; μετάξης υπάρχει 
καί ή θαλασσία λεγομένη μέταξα, γνωστή ύπό 
τό όνομα βύσσος p e lm a ),  παραγομένη
δέ εκ τινων ειδών όστρεων ( P e a n a  n o b ilis )
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άπαντώντων κατά τά παράλια τής Δαλματίας, 
τής Σαρδηνίας, τής Κορσικής καί Νορμανδίας. 
Τά όστρεα ταύτα ύφαίνουσι με-αξοε δες σχ:ι ί- 
ον, δι’ ου στερεοϋνται έπί τώ·< βράχων υπο την 
θάλασσαν.

Ή  όστρεομάταξα άποτελεΐται εξ έλαιοχρόων 
ΐνών έχουσών μήκος 3 —  6 έκατοστ:μέτρων. Έν 
τψ έμπορίω ή καθχρισΟεΐσα θαλασσία μέταξα ά
παντά συνήθως ύπό μορφήν άποστιλβόντων χρυ- 
σοκαστανοχρόων, μαλακών καί ελαστικών νημα
τίων. Διακρίνεται δέ χημικώ: τής συνήθους με
τάξης, διότι ύπό τήν έπίδρασιν τών οξέων έξογ- 
κοδται μόνον, μή διαλυ:μέ/η.

I I  χρήσις τής Οαλασσίας μετάξης ήτο γνωστή 
καί έν τή άρχαίότητι, διότι έξ αύτής κατεσκευ- 
άζο/το τά βαρύτ μα έκ βύσσου ενδύματα.

Α ν α γ ν ω γ .τ η ε

-------- χ>οα--------

ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΤΑΦΟ Ν

Πρύς  τοός <ϊ.-ζαπαχου  rijc  Έ Λ . Ιά ά ο ς  d - ¡ ¡ ιο ό ι ία υ χ ά . Ι ιυ ς .

Ό  Πανάγιος καί ατίμητος Τάφο: Έ/.είνου, 
δστις έσκόρπισε τήν αγάπην και τήν ελπίδα καί 
τήν χαράν τής ζωή: έπί τόν κόσμον σύμπαντα. 
Εκείνου εί: τό όνομα τού όποιου άνεστήθη μία 
Ελλάς μεγάλη’ ό Τάφος τού Χριστού μας κιν
δυνεύει ! Καί κινόυ εύει δι’ ολίγα...αργύρια ! !

Ναι ! τό ύλικώτερον τών του κόσμου πραγμά
των, τό άργύριον, άπε·.λ-.ΐ τό πνευματικώτερον, 
τό ίερώτερον, τό άγιώτερον ενδιαίτημα, άπειλεΐ 
τον Τάφον τού Ιησού μας !

Σπεύσωμεν πρώτοι !
‘Ημείς οί δημοδιδάσκαλοι, αί γλυκεία·, τού 

"Εθνους μας ελπίδες, οί υπερήφανοι εργάται τών 
ιοανικών αυτού !

Σπεύσωμεν πρώτοι !
Καί διά τώ/ μικρών εισφορών ήμών καί τών 

μικρών μας μαθητών 5: περιφρουρήσωμεν τόν 
Τάφον τού Χριστού μας.

Ν ικολαοϊ I. Η αγιαμ

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

ΙΙεριστρέψατε τού; οφθαλμούς, ώ νέο·., εις όλα τά 
μεοη, και ιίετε άν κάνεν άπό τά σημερινά έθνη ε/ει 
προπάτορα; τοιούτους.όποιους ήμεΐς.παραδείγματα άν- 
ορείας, άρετή; καί σοφίας ενωμένα τοσαΰτα. όσα άνα- 
γινωσκομεν εις τά συγγράμαατα τών ήμετέρ:-.·/ προ
γόνων. Συλλογίσθητε άν είνε τίμιον κ«1 κα/.ϊν νά 
καυχώμεθα εί; ταύτας τά; πατραγαθίας, ‘/.ωρί; νά 
οεΐςωμεν και ήμεϊς ιδίας ανδραγαθίας, καί νά ύποφέ- 
οωμεν όνειδιζόμενοι άπό τά άλλα ε4νη ώς ανάξιοι τή; 
προγονικής ήμών εύγενείας καί οόξης. Συλλογίσθητε,

I ύ τών ‘Ελλήνων απόγονοι νέοι, άν εισΟε άξιοι τοΰ ελ
ληνικού ονόματος, άν ουνάμενοι νά φωτίσετε τήν πα
τρίδα καί νά τήν έκδικήσετε, ώς άλλοι Ήρακλεΐς, 
άπό τών έ'/6ρών της τάς ύβρεις,ακολουθείτε, ώς Σαρ
δανάπαλοι,τήν αναίσχυντου γυναίκα, τήν όποιαν πλα- 
νηΟέντες, ίσως, έπιστεύσατε ότι είνε ή αληθής εύ- 

j δαιμόνια. Kopar¡.~.
ΙΙρός κύνα, άνθρωπε, όμοιάζει ή ήδονή ! έάν εκ

δίωξης αύτήν, φεύγει έάν θρέψης, παραμένει.
‘ /ώσητοο.

Ή  πλαστική τών 'Ελλήνων είνε θυγάτηρ τής γυ
μναστικής. Ί ’ά γχε .

—-w v̂v V̂VV*u,XAAAA'vx̂n-—·

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α
Τ6  μ εγα λή τερ ον  α τμ όπ λο ιου

Τό μεγαλήτερον ταχυδρομικόν πλοΐον τού 
κόσμου είνε τό Σ έδ ρ ικ  εσχάτως άνελκυσθέν καί 
ά.ήκον εις τήν αγγλικήν εταιρείαν Ούοϊτ Σταρ 
Λάίνε. Θά οιαμείντ, δε έπί πολύν καιρόν ό απα
ράβλητος Λεβιάθαν τών ωκεανών, έκτός άν ύπερ- 
βώσιν αύτόν άλλα δύο γιγάντεια σκίφη,τά όποια 
πρόκειται νά ναυπηγήση ή έταιρία Κιουνάρ διά 
κεφαλαίων, τά οποία Οά δανείση εις αύτήν ή αγ
γλική κυβέρνησις. Τά ολικόν μήκος τού Σέδρ ικ  

υπολογίζεται εις 213 μέτρα καί ή χωρητικό της 
του είνε τόννων 20,970. ”Γπό φορτίου τό πελώ
ριον σκάφος μετατοπίζει 38,000 τόννους ΰδατο;. 
Τά τρία μέγιστα μετ ’ αύτά σκάφη είνε ό Κ ελ 

τικός  20,000 τόννων. Ή  Ωκεανία 18,000 τόν 
■■ ων καί ο Α ντοκ ρ ά τω ρ  Γονλ ιέλμος  19,500 τόν
νων. Ή  ταχύτης τού Σ έδ ρ ικ  όέν υπερβαίνει τά 
16 μίλια καθ’ ώραν, ένφ ό Αυτοκράτωρ /ου- 
λιίλμος  Ιχει ταχύτητα μιλλίων 23. Άλλα τό 
μεν τελευταίου τούτο σκάφος αποβλέπει εις τόν 
σκοπόν νά έλκύση έπιβάτας, έχοντας ανάγκην 
μεγάλη; ταχύτητας καί άψηφούντας τήν τιμήν 
τού ναύλου, Ιχει δέ διά τούτο πελατείαν ειδι
κήν. Τό Σέδ ρ ικ  δμω; έχει άλλον προορισμόν. 
Είνε απέραντου κατά τήν ευρυχωρίαν καί σκο
πού έχει νά παραλαμβάνη δσον τό δυνατόν πλει- 
ότερα εμπορεύματα, συγχρόνως δέ νά παρέγη καί 
εις τούς έπιβάτας ευρυχωρίαν, μεγάλην άνεσιν 
καί τιμάς συγκαταβατικά:. Μέ πλήρες φορτίο·/, 
επιβατών το άτμόπλοιον τούτο μεταφέρει 8,000 
ανθρώπου:, ών 388 τής πρώτης Οέσεως, 160 
τή; δευτέρας Οέσεως καί 2,502 τής τρίτης Οέ
σεως. "Εχει πλήρωμα 335 άνορών. Κατεσκευ- 
άσθη εις τά ναυπηγεία τή: Βελφάστης.

Λαχείου  νυ μ φ ώ ν

Γνωστόν είνε ότι Παγκόσμιο; Εκθεσις διορ- 
γα-.ούται εις τό Μιλάνο·/ διά τό έτος 1905. Οί 
επί τής διοργανώσεως άπό τούδε ζητούσι κάτι τι 
τά όποιον θά έκπλήξη τόν κόσμον, τό όποιον θ’ 
άπ:τ;λή τό περιεργότερον φαινόμενου τή; μεγά-
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λης ταύτης διεθνούς πανηγύρεως. Φαίνεται λο ι
πόν ότι τό εύρον. ‘Η μάλλον δτ·. δέν εύρόν τ ι  
καλλίτερον ή εν μέγα καί πρωτοφανές λαχείον... 
τω ν ωραιότερων γυναικών. Καί ιδού πώς Οχ κα- 
ταρτισΟή τό λαχείον τούτο. Θά γείνη πρώτον 
συναγωνισμός καλλονή? των ώραιοτέρων γυνα ι
κών του κότσου καί εις έκείνας, α ίτινες Οά βρα- 
βευθώσι, Ον. οοθώσι προίκες κολοσσιαίο». Τό πρώ
τον βραβεϊον είνε εν έκχτομμύριον φράγκων. Δ ί 
τέσσαρες κατόπιν θά λάβωσιν 8 0 0 ,0 0 0  φράγ
κων, α ί μετά  ταύτας οχτώ 2 0 0 ,0 0 0 ,  άλλα ι 
μ ε τ '  αΰτάς είκοσιν 1 0 0 ,0 0 0  φράγκων καί πεν- 
τήκοντα πέντε 5 0 ,0 0 0  φράγκων.

Πρός κάλυψιν τώ ν έςόοων Οά διοργανωθή λα- 
χεΐον καί ό ευτυχή; θνητό; οίοσδήποτε καί άν 
είνε, γέρων ή νέο;, πτωχός ή πλούσιος, ωραίος ή 
άσχημος, δττις Οά κερδήση τόν πρώτον λαχνόν, 
Οά λά.βη ώ ; σύζυγον τήν ώραιοτάτην γυναίκα  
μ ; τό εν έκατομμύριον, άν γείνη άρεστό;. Ά λ 
λως λαμβάνει {/.όνον τό ήμισυ τής προικός.

Ή δ ιί5 ο :ις  τών [Ιιδλίων 

Κ αταπληκτική είνε ή διάδοσις τώ ν βιβλίων άνά 
τόν κόσμον. Εις μόνην τήν Βόρειον Α μερικήν  
ύπελογίσθη ότι ΰπάρχουσι σήμερον 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0  
βιβλίων κατενεμόμενα ως έςής : Εις τάς οικογέ
νειας Δ2 0 , 0 0 0 ,0 0 0 ,  εις το ύ; επιστήμονας, δι
κηγόρους,ιατρούς, συγγραφείς, φιλολόγους, 1 5 0 ,  
0 0 0 ,0 0 0 ,  εϊς τούς έκδότα; καί βιβλιοπώλας 8 0 , 
0 0 0 ,0 0 0 ,  εις τάς δημοσίας βιβλ'.οΟήχαςδΟ,ΟΟΟ, 
0 0 0 ,  εις τάς σχολικά; βιβλιοΟήκαςΙ 2 ,0 0 0 ,0 0 0 ,  
εις τούς φοιτητάς 8 ,0 0 0 ,0 0 0 .

Εις δλην £έ τήν ΰφήλιον ΰπάρχουσι β ιβλία . 
Έν τα ΐς Ή -,ωμ. Πολιτεία-.; 7 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1  
Έ ν τή  Δ υτική Ευρώπη 1 8 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0
Εν τ ή  Ά ν α τ .  Ευρώπη 4 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0

Ε ί; τόν λοιπόν κόσμον 2 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0
Έ ν δλω 3,2υυ,ουο,υου

Τοσοϋτος είνε σήμερον ό ολικός αριθμός τών 
έν τώ  ύφηλίω β ιβλ ίω ν. ΙΙαλλαπλασιάζετα ι δμω: 
ο ι’ αλλεπαλλήλω ν εκδόσεων. Έ ν Γερμανία δη
μοσιεύονται 2 5 ,0 0 0  νέων βιβλίων κ α τ ’ Ιτο>ς, 
εν 'Α γγλ ία  1 5 ,0 0 0 ,  εν Γ αλλ ία  1 3 ,0 0 0 ,  έν 
’Ιτα λ ία  1 0 ,0 0 0  καί έν όλη τή  Ευρώπη 7 5 ,0 0 0  
έτησίως. "Αν ύπολογισθή οτι έκαστη ε/.δοσι; 
αριθμεί κατά  μέσον δρον 2 ,0 0 0  αντίτυπα,προσ
τίθεντα ι εις τόν ανωτέρω ολικόν αριθμόν τώ ν έν 
τ ψ  κόσμω βιβλίων κ α τ ’ ετο; 1 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0  νέων 
βιβλίω ν.

Η ρω ισμ ός διδασκαλίσσης

Εις τήν ιταλικήν πόλιν Βρεσκίαν δύο βόε; 
σύροντες άμά-ιον, αφήνιασαν τρομά'αντες έκ τής 
θέας ολοταχώς βαίνοντος αυτοκινήτου. Κορά- 
σιον τετραετές εύρεθέν έπί τής οδού Οά κατεπα- 
τε ϊτο  άφεύχτως, αν μή προελάμβανε νά σώση 
αυτό μία διδασκάλ'.σσα υπό τό όνομα Λουΐζα

Δασινιόλη. Διήρχετο έκεΐθεν ή ηρωική γυνή καί 
τό/ κίνδυνον ίδούσα δεν ήδυνήΟη νά μείνη απα
θής τού γεγονότος μάρτυς. "Ωρμησεν "να σώο η 
τό παιδίον καί κατώρθωσε TtpóvTi νά τό απομα- 
κρύνη έγχαίρως άπότούς τροχού; τής άμάξης. Δέν 
κατώρΟωσεν δμως νά σώση καί έαυτήν καί έμει-  
νεν έ χ ιϊ θύμα τού ηρωισμού τη ;. Κ αταπατηθεί- 
σα υπό τώ ν βοών ΰπέστη υπό τούς τροχούς τόσον 
τρομερά κατάγματα  όνστε έξέπνευσε μετά  τινας  
στιγμάς.

Π ρ ο σ τ α σ ί α  τ ώ ν  π α ι δ ί ω ν

Μετά τό συνέδριον κατά τής σωματεμπορίας 
τών γυναικών, άλλο συνέδριον προετοιμάζεται 
έν ΙΊαρισίοις κατά τής έχμεταλλεύσεως μικρών 
παισίων. Πλήθη τοιούτων πλασμάτω ν περιφέρον
τα ι νύκτα  καί ημέραν εις τάς ό£ού; έπαιτούντα  
ή όι; πρόσχημα έπαιτείας έκθέτοντα αντικείμενά  
τινα  δήθεν πρός πώ λησιν. Τήν νύκτα πολλάκις 
κοιμώνται εί; τάς πλατείας ή τάς βαθμίδας τώ ν  
οικιών, πολλοί δέ διαοαίνοντες όίπτουσιν έχ συμ
πάθειας τόν οβολόν τω ν εις τούς μικρούς έπαί- 
τας. Τά παιδία αυτά προέρχονται ώ ; έπί τό π λεΐ-  
στον έ ;  Ι τα λ ία ς , όπόθεν ασυνείδητοι έργολάβοι 
τά  παραλαμβάνουσιν ή μάλλον τά  άγοράζουσιν 
αντί ολίγων φράγκων παρά τώ ν γονέων καί τά  
εκμεταλλεύονται έν ΙΙαρισίοις πρό πάντων κατά  
τόν τρόπον τούτον. Τά δυστυχή π λάσμ ατα  ύφί- 
σταντα ι δλας τάς ταλαιπω ρίας τού βίου τούτου, 
δστις πλουτίζε ι δμως τούς αισχροκερδείς τω ν έκ- 
μ ετα λλευτα ί, εις τούς όποιους παραδίδουσι τή· 
εσπέραν τά προϊόν τής έπαιτείας τω ν.

•1)  ’ Α γ γ λ ι κ ό ς  τ ό σ ο ς

Εις τάς βρεττανικάς νήσου; εκόίδονται 24 7  
καθημερινά καί 2 2 4 4  περιοδικά φ ύλλα . ΊΙ ’Α γ 
γ λ ία  εχει 9^ ί ,  ή Σ κω τία 3 3 5 , ή ’Ιρλανδία 1 8 3 ,  
ή Ο ύαλλία 1 0 8  καί αί ά λλα ι μικραί άγγλικα ί 
νήσοι 2 0 .  Έ κ τώ ν περιοδικών 5 3 6  πραγμα
τευόμενα θρησκευτικά ζητήματα έκτυπούνται 
είςτήν Μ εγ. Β ρεττανίαν. Έ π ί 4 1 6  έφημερίδων 
δημοσιευόμενων εις τό Λονδίνον, 39  μόνον είνε 
ήμερήσιαι, ές ών 2 9  έκδίδονται τήν πρωίαν κα' 
10  τήν εσπέραν. ’ Εάν άθροίσωμεν κατά  φύλλα  
τήν κυκλοφορίαν τών αγγλικώ ν έφημερίδων φθά- 
νομεν εις τό κολοσδίαΐον ποσόν τών δύο δισεκα
τομμυρίων αντ ιτύπ ω ν, τά  όποια απαιτούσιν 12 0 ,  
0 0 0  τόννων χάρτου ! Ή  πρώτη έφημερίς έςεδόθη 
εις τό Λονδίνον τώ  1 7 0 2 , τρ εϊ; ημέρας μετά  
τήν ανάρρωσιν εις τόν θρόνον τής βασιλίσσης 
Ά ννη ς  έςετυπούτο έπί τού ένός μόνον μέρους 
τού χάρτου καί διήρκεσε μόνον 1 1  ημέρας. Έκ 
τών περιοδικών τό άρχαιότερον είνε ή « Έφημε- 
ρίς τού Λονδίνου», έκδοθείσα έν 'Οξφόρδη τ ψ  
1 6 6 5 ,  άνήκεν εις τήν Ινυβέρνησιν καί έτιμάτο  
αντί ένός σελλινίου.


