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Oυχί άνευ εειλ ίας τίνος άναλαμβάνω σήμερον 
τήν διδασκαλίαν τής αισθητικής έν τη ανώ τατη  
πολυτεχνική σχολή. 'Επί πολλά ετη τήν έδραν 
ταύτην κατείχε-; άνήρ ¿'.απρεπή:, τού όποιου 
ευτυχώς εξακολουθεί καί τώρα, εί καί ΰπό τύ 
πον ελεύθερα; δράσεως, ή πολύτιμος ωφέλεια. 
Ά λ λ ’ ένφ ό προκάτοχός ριου εις τό = ργον του 
διέθετεν άπερισπάστω; δλον τον χρόνον καί τάς 
ουνάμει; του, εγώ ένεκα των πολλαπλώ ν έν τώ  
πανεπιστημίω  καθηκόντων μου παρά τάς άρΐστας 
διαθέσεις μου δεν θά δυνηθώ εϊμή ψ ιχ ία  τ ινά  νά 
προσφέρω. Πλήν τούτων καί άλλο τ ι  συντελεί 
ε ’ς τη ν  δειλίαν μου, τό περιστατικόν δηλαδή, 
οτι έν τώ  χώρω τούτω , τ φ  άφιερωμένω εις τά ; 
τεχνικός έπιστήμας καί τήν τέχνην,αναλαμβάνω  
νά έγείρω τήν φωνήν μου, φωνήν ανθρώπου ανή
κοντας εις τήν φιλοσοφικήν σχολήν. Κ αί αληθώς' 
ή φιλοσοφία κοινώς νομίζεται, εί μή ολως ά ω 
φελής, ά λ λ ’ ομως εις τόν ϋπέρτατον βαθμόν 
άμοιρος πρακτικής χρισιμοτητος ασχολία, εξά
παντος δέ έκ τω ν θεωρητικών ή Οεωρητικωτάτη. 
Ν ομίζεται, είπον άλλά  πραγματικώς σκοπός τής 
φιλοσοφίας ανέκαθεν ήτο ού μόνον ή θεωρητική 
γ/ώσις, άλλά καί ή χειραγιόγησις εις τήν πρά- 
ξιν, καί ή έπ ιτέλεσις τή : τοιαύτης χειραγωγικής 
αποστολής πάντοτε παρά τής φιλοσοφίας προσ- 
οοκάται. Κ αί ή φιλοσοφία έχει τούς ούτω λ ε 
γομένους πρακτικούς καί τεχνικούς κλάδους, 
τάς περί τέχνης θεωρίας, ών σκοπός είναι νά κα· 
θοοηγώσιν ήμάς οπω: χρησιμοποιήσωμεν τάς γνώ
σεις προς οιαρρύθμισιν καί διακανόνισιν τού βίου 
ημών καί έπίτευξαν ώρισμένων σκοπών. Εις τούς 
πρακτικούς τή: φιλοσοφίας κλάοους, ούς ή άρχαι- 
οτης ¿δημιούργησε καί ανέπτυξε, τ .  6. τήν λο
γικήν καί ήθικήν, ό 18ος καί 1 9 ; ;  αιών προσέ- 
θηκαν καί τήν αισθητικήν, καί αν σταθερώς Ιχο 
μεν ·ύπ’ όψει τούτο, επ ιτρέπετα ι, νομίζω, νά 
ειπω, οτι ο φιλόσοφος, δστο  άσχολεΐτα ι εις τούς 
πρακτικούς τούτους κλάοους, είναι τρόπον τινά  
τεχνικός. Λεν λέγω τούτο σκοπίμως, ϊνα προσ 
οικειωθείς τόν τίτλον τούτον καταστήσω  εμαυ-

τόν άσπαστότερον παρ' ήμ ίν, ά λ λ ’ "να μετά  τής 
δυνατής έμφάσεως έξάρω τήν κυρίαν ιδέαν τού 
θέματος τού σημερινού λόγου μου. Ό τα ν  άξιω  
νά ονομάζω τόν φιλόσοφον τεχνικόν, οεν φαίνε
τα ι ή παρομοίωσις αύτη  πλέον ελλιπής ή οσον 
έν γένει επιτρέπεται εις όλα; τάς παρομοιώσεις ; 
Κ αί δεν είναι άληθές οτι χω λαίνει ή προκειμένη 
παρομοίωσις πρό πάντω ν διά τούτο, διότι ακρι
βώς αμφισβητείτα ι τό ουσιωδέστατο-;, τό δυνα
τόν δηλαδή τής διακονίσεως τών δυνάμεων δι ’ 
εσωτερικών τού ανθρώπου λόγων περί τού σκο
πού ; Δ ιότι αληθώς ή υλη, όταν διαγνώσωμεν 
τούς εσωτερικούς νόμους τής έπενεργείας αυτής, 
άπροφασίστως υποκύπτει πρό; υπηρεσίαν εις τόν 
ζυγόν, όν επ ιβάλλει αύτη ό άνθρωπος" ά λ λ ’ αυ
τός ό ά.θρωπος ό πεπροικισμένος μ.έ θέλησιν, 
έκαστος ίδια ε ί; κόσμος καθ' εαυτόν, περιφρσνεϊ 
όλας τάς υποδείξει; καί τούς κανόνα; καί καταρ
ρίπτει πάντα τύπον, εντός τού όποιου πρόκει
τα ι νά. περιορισθή ή δημιουργία του. Τούτο είναι 
τό ζήτημα, έκ τής λύσεως τού όποιου έξαρτά- 
τα ι έτερον ζήτημα, τό ζήτημα τής άξίας τής 
άποδ'.δ'μένη; σήμερον ού μόνον εί: τήν α ισθητι
κήν, άλλά  και εις τούς άλλους πρακτικούς τή ; 
φιλοσοφίας κλάδους, τήν λογικήν καί ήθικήν, ή 
δέ λύσις αύτού εστα ι ή κυρία ύπόθεσις τή ; σημε
ρινής διαλέξεώς μου. Ά λ λ ’ δμως έκλήθην, δπω; 
διά τω ν παραθέσεων μου πραγματευθώ πρό; υμάς 
καί γνωριμώτερον καταστήσω εις τό επιστημο
νικόν ενδιαφέρον καί τήν κρίσιν υμών αντ-.κείμε- 
νον, οπερ εις εύρυτέρου; κύκλου; ούδεμίαν ή έλα- 
χίστην χαίρει εύνο ιαν δφείλομεν μ άλ ιστα  νά 
είμ,εθα ευχαριστημένοι οτι τό εν λόγω άντικεί- 
μενον, ( τ .  έ. ή αισθητική), ώς άφτ,ρημένη θεω
ρία μόνον, παραγκων.σθεν καί εις σεβαστήν απο
μάκρυνσήν κρατούμενον, δέν θεωρείται άοιον καί 
ηθικού άπολακτισμού. Δ ιά τον φιλόσοφον αί 
τοιούτου είδους διαθέσεις καί κρίσεις δεν είναι 
πρωτοφανείς. 1 Ιολλάκι; ήκουσε παραπλήσια καί 
περί τών άλλων πρακτικών τής επιστήμης αύτού 
κλάδων. Ε ίναι ήδη εντελώς έςωκειωμένος με το 
φαινόμενο·;, οτι αμφότερα ( τ .  έ. ή λογική καί 
ήθική) πάντοτε εις υπερορίαν, πάντοτε εις σιω
πήν καταδικασμένα·, εν στιγμα ΐς ανάγκης μόνον 
ανακαλούνται. Ά λ λ ά  δ ι ’ ύμάς, ο ίτινε ; σκοπείτε 
νά έμπιστευθήτε ε ί: τήν χειραγωγίαν μου έπί 
εδάφους τόσον σφαλερού, σκοπιμώτατον, νο- 
μ ζ ω ,  θά ήτο, έάν ήουνάμην έκ τού χαρακτη
ρισμού τής σημερινής καταστάσεω ; νά συντε- 
λέσω εις τήν κατανόησι·; τής φύσεως καί τού 
τρόπου, καθ' ό< εγώ άντιλαβάνομα.ι τήν έν τώ
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παροντι σημασίαν καί αποστολήν τής αισθητικής.
’Εάν έπισταμένως ρίψωμεν εν βλέμμα εις τήν 

σύγχρονον φιλολογίαν τής τέχνης, εις τούς κύ
κλου: τούς εις τήν τέχνην ασχολούμενους ιοί», 
έ/.εί, όπου τό νεωτεριστικόν ρ;ύμ.α είναι ισχυρόν, 
ένα μόνον φθόγγον άκούομεν μ ε τ ’ έπιτάσεως 
επαναλαμβανόμενον, μ.ίαν άπήχησίν τού μ.ελου: 
εκείνου περί τοϋ αυτεξουσίου τής ατομικότητες, 
μέλους, όπερ κ α τ ’ άρχάς έτονίσθη κ α τ ’ αναφο
ράν πρός τήν ηθικήν. Τό καλλιτέχνημα ώς απο
τέλεσμα, τό καλλιτέχνημ α  ώ ; Ιργον τή ς ϊσχυ- 
ράς προσωπικότητες, τό καλλιτέχνημα ώς απο
τύπωσες τής υποκειμενικής αύτοτελείας έν τή  
κ α τ ’ έξοχην σημασία, αύτό ή το τό σύνθημα, μέ 
τό όποιον πάσα κοίσις καί συζήτησες ανθρώπων 
αμύητων τής τέχνης ώ : βέβηλο; άπηγορεύθη. 
ΙΙροκύύαν εις φως από τα  μυστηριώδη βάθη τής 
τού καλλιτέχνου ψυχής τοιούτον, ώστε νά θεωρή, 
κ α θ ’ δν καί εκείνη τρόπον, τά  τού κόσμου πρά
γμ ατα  καί ν->, έπικοινωνίΐ πρός αύτά, τό κ α λλ ιτέ 
χνημα, λέγουοιν, υπάρχει, έ-,τελώ: αδιαφορούν 
άν απαρέσκει ή δεν κατανοείτα ι. Σκοπός αύτού 
είναι νά άρέσκη έαυτώ ’ νά έρμηνεύη τήν έσω 
τερικήν ορμήν τού δημιουργήσαντος αύτό- 5./ 
εύρίσκεται κοινόν κατανοούν τήν γλ.ώσσαν αυτού, 
εύπειθώς ακολουθούν τά  νεύματα τού φιλοτε- 
χνήσαντος αύτό, κοινόν έθισθέν νά θεωρή τά  
τού κόσμου διά τώ ν ομμάτων αυτού, τόσον καλ- 
λ,έτερον’ ίσως έλθη ήμέρα, καθ ’ ήν δύναται νά 
είσδύση εις τάς ψυχάς εύρυτέρου κύκλου θαυ
μαστών, καθ' ήν δύναται νά καταστή πανθομο 
λογούμενον πλέον αριστούργημα’ ά λλ  ’ έπί τέ
λους θα έπ ιστή βεοα'ως ή ημέρα τής κρίσεως 
(υπό τής ιστορίας), καθ ’ ήν θά εύρεθή ενώπιον 
άλλων ανθρώπων, άλλω ν εποχών έξ ίσου ξένον 
καί ακατάληπτου δσον καί εις εκείνους, πρό τών 
όμμάτων τών όποιων παρήχθη. Κ α τ ’ αύτόν τόν 
τρόπον όχι μόνον πάσα κριτ.κή άπεκλείσθη, αλλά  
καί αύτό τό άρέσκειν. Τό καλλιτέχνημα, δ ιατεί
νονται, ισ τα τα ι ΰπεράνω πάσης τοιούτου είδους 
χαμηλής σφαίρας· είναι ιδία έκδήλωσις, έκφρα- 
σις τής εσωτερικής ζωής τής παραγούσης αύτό 
προσωπικότητες, έργον τής φύσεω: έξ ανθρώπι
νης χειρός έςελθόν, δπερ έχει τήν ιδίαν εαυτού 
γλώσσαν καί ακολουθεί τούς ιδίους νόμου; καί 
δυνατόν μεν είναι νά κατανοήται, αλλά δυνατόν 
καί νά μ.ή κατανοήτα ι- αλλά νά έπικρίνή τις 
αύτό ούδείς λόγος υπάρχει. Κ αί κατά συνέπειαν 
επαναλαμβάνεται πάντοτε ή ούτή αλλόκοτος 
άξίωσις, ότι πρός έπίκρισιν καλλιτεχνήματος 
ανάγκη νά ειναί τ ι :  καί αύτό: ένεργεία κα λλ ι
τέχνης’ ή δε άξίωσις αΰτη  συνεπάγεται, όα: εί- 
κός, τήν ιδέαν ότι δήθεν ή τέχνη  προώρισται 
κυρίως καί υπάρχει όχι χάριν τώ ν ανθρώπων, 
άλλ.ά μόνον χάριν τών καλλιτεχνώ ν. Έ ν τοιού
τον «μηδείς αγεωμέτρητος είσ ίτω » εις ζητήματα ,

τής τέχνης, άν τ ις  σπουδαίω; εκλ-άβη αύτό, 
ήθελεν άφαιρέση από τήν τέχνην τήν ευγενεστά- 
την αποστολήν αυτής, τήν πρός τό κοινόν επ ι
κοινωνίαν καί τήν ε π ’ αύτού έπίδρασιν καί ήθελε 
καταστήση αυτήν άγωνιωδώ: περιφρουρσύμενον 
αποκλειστικόν κτήμα σειράς ομίλων καλ.λιτε- 
χνών, οίτινες πάλιν καί αυτοί οφείλουσιν ερμη
τικώς νά άποκλείωσιν άλλήλους. Τότε άρδην θά 
άνετρέπετο ή αλήθεια, ή ν έπ ιτακτικώ ; επ ιβ ά λ
λει ήμ ίν ή ιστορία τής τέχνης, κηρύττουσα, ότι 
ή τέχνη εκεί μόνον άνήλθεν εις τήν ύψίστην 
ακμήν, όπου τά  έργα αυτής οχι μόνον τό πύο 
τού ενθουσιασμού διεθέρμανε, αλλά  καί ή δριμύ- 
τη ; τού σκυύμματος καί τής κριτική; έβασάνισεν 
υπό τό φώ; δημοσιότητες απεριορίστου. Καί 
ποια τής τέχνη : διδάγματα συνηγορούσιν υπέρ 
τής ιδέας, ότι καλλ ιτέχ να ι μόνον δικαιούνται 
νά κρίνωσι καλλιτεχνικά  προϊόντα ; Μήπως ή 
αυτενέργεια προφυλάττει από τής πρό: άλλήλους 
ασυμφωνία: τώ ν καλλιτεχνώ ν εν τή  εκτιμήσει 
καλλιτεχνικώ ν προϊόντων;Μήπως μόνον τό αμύη
του τής τέχνης πλήθος διαφωνεί περί τών αρε
τώ ν εικόνων καί κτιρίων ; Λεν βλέπομεν αυτήν  
τήν τάξιν τώ ν καλλιτεχνώ ν διισταμένην εις 
τά ς  κρίσεις αυτής τόσον, ώστε σήμερον παρ’ όλας 
τ ά : καταβαλλόμενα: μεγίστας προσπάθειας, όπως 
επικράτηση πνεύμα συνδιαλλακτικόν, αποβαίνει 
βμω; αδύνατον νά καταρτισθή επιτροπή ελλανο
δικών, ής ή ετυμηγορία \ά ύπολογίζη, έστω καί 
εν μ ε τρ ω τά τω  βαθμφ, έπί τήν γενικήν αποδο
χήν. Ή διαφωνία, ή έν τή  εκτιμήσει τού καλού 
διά.στασις τώ ν καλαισθητικών ιδεών κατέστη  
ακριβώς τό σύνθημα τής συγχρόνου κα λλ ιτεχ ν ι
κή: κ'.νήσεως. Σήμερον είναι άδύνατον νά περι- 
έλθη τ ις  μεγάλην καλλιτεχνικήν έκθεσιν χωρίς 
νά εΰρεθή μετά  τήν πρώτην ή δευτέραν αίθου
σαν εις τήν δικαιοδοσίαν καί τήν καλαισθητικήν 
κυριαρχίαν νέας πάντοτε επιτροπή; καί τήν καλ
λιτεχνικήν κΐνησιν πάσης μεγαλοπόλεως εύρί- 
σκομεν διεσπασμ.ένην εί; πληθύν όμάδων, σφοδρό
τα τα  άλληλοπολ.εμουμένων καί άμοιβαίω; άρ- 
νουμένων τάς αληθείς καλλιτεχνικά ; άρετάς. 
Ν αι, όφείλομεν νά όμολ,ογήσωμεν ότι ό πόλεμος 
οΰτος τώ ν καλλιτεχνώ ν έν τή  αμοιβαία τών 
έργων αυτών εκτιμήσει συνήθως είναι πολύ μάλ.- 
λον αφόρητος τώ ν κρίσεων τού άπειροκάλου δή
θεν κοινού, διότι ορματαί έκ μ:νομερεστάτων 
αντιλήψεων, τών ατομικών κλίσεων καί επ ιθυ
μιών. Ε ίναι δυνατόν κατόπιν το ιαύτη ; πείρας 
καί τοιούτων παρατηρήσεων νά έχη τ·.ς καί τήν 
έλαχίστην διάθεσιν νά αρυσθή έκ το ιαύτη ; π η 
γή: ασφαλή κριτήρια, έπί τή  βάσει τών όποιων 
νά ρυθμίσωμεν τήν τού καλού αίσθησιν καί τάς 
περί τέχνη ; κρίσεις ημών ;

Ό λω ς εναντία πρό; τούς κύκλους τώ ν καλλι. 
τεχνών καί τήν τάσ ιν αύτών, όπως περιορισθή ή
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κριτική, παρίσταται η μέχρι πολυ.ελε .ας πλη 
θυνσις τής τεχνοκριτικής. ω ; ειοικου κλαο.υ. 
Ούδέποτε μετά μείζονος επίμονης, ευρυτητος κα. 
αύτοπεποιθήσεως ήσκήθη ή κριτική, η κ α ί ον 
y ο όνον οί καλλιτέχνα ι άπηγόρευσαν πασαν μεν 
καθόλου κριτικήν, ιδία δέ τήν^ψεγουσαν. Παρα 
τήν τάξιν τών καλλιτεχνώ ν ισ τα τα ι J  τα„ις 
τώ ν τεχνοκριτών καί αύτή έν πολυειοεστατη, 
εννοείται, βαθμολογική κλίμακι απο τω ν νοη- 
μονεστάτων μέχρι τών χειρωνακτικών, απο του
αυτοτελούς έοευνητού τής τέχνης μέχρι του ημε
ρησίου χρονογράφου τού άνομασοωντος τα  α λ-  
λότρια. Είναι άξιον παρατηρησεω; οτι κα. παρ 
αύτή τή  τάξει (τώ ν τεχνοκριτών) ουοεμιαν ευρε 
χάριν ή αισθητική, άν καί δι ’ αυτήν φαίνεται 
οτι είναι έξ ίσου απαραίτητος η αισθητική, οσον 
εις τόν γεωμέτρην, δστις έξέρχεται εις την χ ω 
ράν, είναι απαραίτητα τά  προς καταμετρησιν 
έργαλεία τής τέχνη: αυτού. Δ ιατείνονται οτι η 
αισθητική διά τό έργον αΰτών είναι αυτόχρημα 
έπιδλαβής, διότι έφοδιάζει καί τον κριτικόν και 
τόν μετά λόγου καί νοημοσύνης απολαυοντα ιοιω- 
την απέναντι τού καλλιτεχνικού _ προϊοντος με 
φαινομενικά μέτρα καί κριτήρια, α τινα  προγμα- 
τικώ ς, ώ: μηδόλως προσαρμοζόμενα εις τό κρινο- 
μενον, οΰδεμίαν αξίαν έχουσν οιότι προηλ Ιον 
2 ’. 9 ά φ α ' . ρ έ σ ϊ ω ς  ε κ  κ α λ λ ι τ ε ^ ν τ , ρ - α τ ω ν  7 - υ  - · α ρ .

θόντος, ά τινα  υπό άλλους όρου; παρηχθησαν, κα. 
ακριβώς διά τούτο παρεμποοίζουσι^ τόνθεώμενον 
τό ύπό κρίσιν καλλιτέχνημα νά άφεθη απροκα
τάληπτος καί ανεπηρέαστο: εις τήν έντυπωσιν 
τού αισθήματος εκείνου, δπερ ό καλλιτέχνης  
έσκόπει καί έν τή ιδία εαυτού ^γλώσστ,^ και οια 
τών ιδίων εαυτού μέσων άπέδωκεν. Και πού, 
προβάλλεται ή έρώτησις, πού είναι αί κτηθείσαι 
έπιστημονικαί άρχαί, αί δυνάμεναι νά πορισωσιν 
εις τήν αισθητικήν, ώ: τό μεσάζον μεταςύ π α
ραγωγής και άπολαύσεως, τό δικαίωμα τη λ ι-  
καύτη; αυθεντίας ; Κ αί ποια ωφέλιμα πορίσματα 
συνήγαγε, πορίσματα δυνάμενα να χρησ μευσω- 
σιν εί: πάντα  έκαστον έν τή  εκτιμήσει τής 
αξίας τώ< καλλιτεχνικών προϊόντων ω ; β=οαια 
κριτήρια, εί: δέ τόν καλλιτέχνην ασφαλής κα
νών ρυθμίζων τήν παραγωγήν ; Δεν άποο.ικν j =i 
ή ατελεύτητος καί ουδέποτε έξομαλιζομένη εοις
περί τής άξια; ώρισμενου καλλιτεχνήματος.^π = ρ·.
τής αξίας ώρισμενου κύκλου καλλιτεχ  ων ίψ και 
σχολών όλων, δέν άποδεικνύει ή αμηχανία απ έ
ναντι έργων, έν οίς άποτυπούται ισχυρά, ιοιω- 
γνώμων καί τής παραδόσεω: έκκλινουσα άτομι- 
κότης, οτι σ ίμπασα  ή μέχοι τούδε φιλοσοφική 
θεωρία περί τέχνης καί νόμων αύτή : δεν εμόρ
φωσε σταθερός άρχάς, ασφαλή κριτήρια π-ρ’- 
τώ ν τοιούτων ζητημάτω ν ; Διά τούτο οεν είναι 
διόλου θαυμαστόν, ότι εις τήν έλευθϊΟαν, .ή ' 
ϋπό ούδενό: αισθητικού νόμου δεσμευομένην υπο-

κειμεν.κότητα τού καλλιτέχνου άντιπαρέστη ή 
ούδέν ήττον ελεύθερα κα ί αδέσμευτος υποκειμε- 
νικότη: τού κριτικού’ διόλου δέν είναι Οαυμα- 
οτόν, ότι έξ αυθεντικής πηγής ύπεστηριχθη η 
αρχή, ότι τό καλόν εγ ιε ιτα ι έν τή  σχέσει τη :
ύποκειμενικότητος πρός τό άντικειμενον,^εν τψ  
χαρακτηρισμέ τώ ν αντικειμένων διά του προ
σώπου’ καί ώ; τά  πρόσωπα, αί περιστάσεις, η 
άνάπτυξις **'ι ή ψυχική διάθεσις αυτών είναι 
διάφοροι, κατά τόν αύτόν τρόπον είναι κα· 0 
οϋτω λεγόμενος αισθητικός χαρακτήρ τω ν πρα
γμάτω ν, δστις είναι ούχί έπενέργειά τ ις   ̂του 
αντικειμένου, άλλά  μάλλον ποιότης τ ις  του υπο
κειμένου. Τό καλόν είναι ούχί ίδιότης του πρά
γματος, ά λ λ ’ ή κατάστασις καλλιτεχνικω ς οια- 
τεθεντος καί έμπνευσθεντο; ατόμου. ^

Βεβαίως όμως ούδέ κ α τ ’ αύτόν τον τροπον 
παρακάμπτεται ή άναμφήριστος Ινστασις, οτι 
όχι π ά λ ιν  πάσαι αδιακρίτως αι το ιαυτα ι υποκει- 
μενικαί αποφάνσεις δύνανται νά διεκοικησωσιν 
ίσον κύρος προκειμένου περί έργων της τέχνης.
Ώ : μεταξύ τών παραγόντων ύπάρχουσιν ευνοου- 
αενο ιτή ς  τύχης, οΰτω καί μεταξύ_ -ώ ν απολαυ- 
όντων, τώ ν άσκούντων τήν κριτικήν. Ν αι, παρα 
τόν καλλιτέχνην, δστις θεωρείται θεΐόν τ ι  επι 
τής γης δ», ισ τα τα ι καί έτερον τρόπον τ ινα  θειον 
έπί τής γή ί όν ύπέρτερον του πρώτου. Κ α ι αυ
τού ή κοίσις είναι παραγωγή Κ αθ ’ όν τροπον το 
υλικόν τού καλλιτέχνου είναι χρώματα, μαρμα- 
οον καί τόνοι, οΰτω καί τού κριτικού το υλικόν 
είναι ή τού καλλιτέχνου ψυχή, εις τας μ υχ ια ι-  
τά τα : κινήσεις-τής οποίας έμβαθύνων εςεταςει, 
ερμηνεύει καί άποκαλύπτει αύτάς. Ε·.ναι_ φανε
ρόν, ότι ο δεύτερος οΰτος δημιουργό: δι  ̂ οσων 
κρίνει καί γράφει, κα θ ’ όν τρόπον ερμηνεύει και 
διασαφηνίζει τό έργον, έμφυσά πρώτο: εις το^νε- 
κοόν τού καλλιτέχνου έργον τήν πνοήν και είναι 
τουλάχιστον έξ ίσου κύριος τού καλλιτεχνήματος, 
δσον καί ό καλλιτέχνης. Κ α θ ’ δν τρόπον απο τα  
βάθη τής ψυχής τού καλλιτέχνου εκ.πηοφ το καλ- 
λ'τέ/ ντμ α , οΰτω καί τού κριτικού η κρισις, οη- 
αιούογηαα φαντασίας άναλυτικής θαυμάσιον ,^οσον 
καί ‘τό τού καλλιτέχνου δημιούργημα κατ εμ- 
πνευσιν φαντασίας. Κ αί έ-τα ίθα  έπαναλαμοα- 
νεται ή αύτή Ιξέλ ιξ ι; τής διαδόσεως, οταν πρ:- 
ηγουαενως παρέστησα ύμ ϊν προκειμένου περι του 
καλλιτεχνικού έργου. Ό  κ ρ ιτ ικ ό ς  προπορεύεται 
υψηλά κρατών τήν λαμπαοα, οι ης φωτ-^ει τα 
σκότη τής τού καλού αίσΟήσεως,^ αδιαφορών, αν 
άλλοι άκολουθούσιν αύτόν η όχι. Κ α τ  αρχα; 
ίσως μόνος, μονώτατος, προσλαμβάνει κατα μ ι
κρόν οπαδού; τών έκτ μήσεων αύτού, μέχρι; ευ 
δ ,τι σήμερον φαίνεται έ/.πληςις και^παραοο,ον 
καταστή  τόπος καί τύπος κοινός οι ο/.ους.

Ά λ λ '  ίδωμεν πώ ; άρά γε γ ίνετα ι τ ι ;  κρ ιτι
κός Ά λ η θ ώ ; οΰτω; άπλώ ς, όπως κατα την
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γνώμην τ'.νών γ ίνετα ι καί καλλιτέχνης, αν δη- | 
λαδή άρχίση ημέραν τινά  νά συνθέτη ποιήματα 
ή νά ζωγραφή ή περί τέχνη ; νά γράφη ; Μή με 
παρανοείτε. Θά ημην ό έσχατο; έγώ, οστις τήν 
εκ καλλιτεχνικού τινο ; έργου έντύπωσιν εις ά- 
προκαταληπτον και δεκτικήν τού τεχνικού ψ'->χ'·· 
κήν διάθεσιν καί τήν εκφρασιν τή ;  έντυπώσεω; 
τα ύ τη : ήθελον υποτίμηση. Ά λ λ  ’ είναι ποτε δυ- 
νατον νά όμολογήσωμεν, ότι το ιαύτη έντύπωσις 
απ οτελε ί κρίσιν περί τή ; καλλ ιτεχ νική ; αξίας ; 
Ε ίναι δυνατόν νά άγνοώμεν, οτι ΐσχυραί εν τυ 
πώσεις πολλάκις παράγοντα·, έξ έργων, ών ή 
καλλιτεχνική  αξία είναι ελάχιστη, έξ έργων, ά· 
τ ι  να ή έπερχομένη γενεά μόλις γνωρίζει πλέον, 
ώ: επί τό πλεϊστον δε ολω; περιφρονεί ; Είναι 
λογικόν, ή ΰποκειμενικότη:, ή κατά τύχην ευ
διαθεσία καί δεκτικότης τού ατόμου νά άνάγη- 
τα ι εις περιωπήν Ά ρείου Π άγου; Δέν άντιφά · 
σκομεν κ α τ ’  αυτόν τον τρόπον προς τήν πραγμα
τικότητα  αυτήν, ήτις διδάσκει ήμά; οτι τοιού- 
τον οικαιωμα τής ύποκειμενικότητο; ολίγον μό- 
νον χρόνον καί —ήδύνατο νά είπη τ ις  — οι άν- 
θαιρεσιας πάντοτε ίσχυσεν, ά λ λ ’ οτι έπί τέλου, 
κατίσχυσα ■/ όριστικώ; καί έπ ιβλητικώ ; τά  δι
καιώματα τής αντικειμενικής καί καθολική; κρί- 
σεω:. Επιτρέψατε μοι νά ύπομνήσω ύμάς τους 
ωραίους λόγους τού Στράους έπί άλλου μεν ζη- 
τήματος λεχθέντο; ύπ ’ εκείνου, άλλά  πληρέ
στα τα  προσαρμοζομένου; καί εις τό ήμέτερον. 
« Ή  υποκειμενική κριτική τού ατόμου ομοιάζει 
με σωλήνα κρήνης, τον όποιον τό τυχόν παιδίον 
οϋναται διά τής χειρός του νά φράξη έπ ί τίνα  
χρόνον. Ή  κριτική, όις έν τή  των αιώνων πο
ρεία αντικειμενικώς τελειούτα ι, όρμητικώ; επί 
τά  πρόσω ρέει ώ; παταγώδη; ποταμό;, κατά  
τής φοράς τού οποίου δλα τά  εμφράγματα καί 
προχώματα ουδέν ίσχύουσι >>. Κ αί αληθώς· τ ί  
ε!/αι ό καθ’ έκαστον κριτικός, τ ί  είναι Ιστω καί 
ή μεγίστη ά ντ ιλη πτικότη ; ένός ατόμου ή π ο λ
λών όμού ατόμων, τ ί  είναι ή λαμπρότατη εφή
μερος δόξα απέναντι τού σιωπηλού δικαστηρίου 
τώ ν αιώνων, απέναντι του κύρους, τό όποιον έπί 
Ικάστη; νέα; γ ε -εά . άνανεούμενον κρατύνεται 
καί, κατισχύον πάση; υπό τού πρόσκαιρου συρ
μού ρυμουλκουμενης καλαισθησίας καί τώ ν υπο
κειμενικών αυτής εκτιμήσεων, νικηφόρον πάν
τοτε καί ογκοι'μενον έπί τά  πρόσω ελαύνει ;

Επί τοιούτων αριστουργημάτων τώ ν αιώνων δυ
νάμει) χ νά μελετήσωμεν το ύ ; νόμους τού καλού- 
και οι νόμοι ούτοι προσπορίζουσιν ήμΤν σύναμα 
καί τήν άπόδειξιν, οτι ούχί άπλώς, ώ ; κοινώς 
νομίζεται, έκαστη εποχή έχει τό ίδιον αύτής 
καλόν, οπερ διά τάς ά λλα ; έποχάς είναι άγνω
στον καί ακατάληπτου, ά λ λ ’ οτι παοά πάσας τά ;
’ IV V  » ( .  »  ι —  «ιοια',ουσας περιστάσεις τώ ν εποχων και τω ν ε
θνών, τώ ν μέσων, άτινα  οιαθέτουσι, τών τε

καλλιτεχνικώ ν πρό; άποτύπωσιν τής τού καλού 
ιόέας καί τώ ν λεκτικώ ν πρό; ερμηνείαν καί έκ- 
τίμησιν αύτής, ώ ; βάσις δμω; πάση; τεχνικής 
δημιουργίας καί άπολαύσεως ΰπόκειται ψυχολο
γικός τ ις  νόμο; καί ΰπάρχουσιν ώρισμέναι ιδιό
τητες τής μορφής τώ ν προϊόντων τής φαντασίας, 
ιδιότητες άσφαλίζουσαι εις αύτά τήν αισθητικήν 
έπενεργειαν.

Κ αί οι ά τούτο καί διά τόν κριτικόν καί διάτόν 
καλλιτέχνην ούδεμία άλλη σχολή υπάρχει, ά λ 
λά τό παρελθόν μόνον, οΰχί δπω; δεσμεύηται ύπ' 
αύτού, ά λ λ ’ £πω; παρασκευάζη έαυτώ πτέρυγας 
καί οίακα έξ αυτού. Τούτο κατεϊδε μετά θαυ- 
μαυστής οξυδερκβίας εις τών κορυφαίων τής νεω- 
τέρας ’Α γγλ ία ς κριτικών ό Ματθαίος Άρνόλδος 
Έν μεγίστη άντιθέσει πρός τόν άκρατον ύποκει- 
μενισμον, οστις σήμερον πανταχού ώς ύπερ- 
τάοη σοφία έκθειάζεται, λέγει « Ή μεγάλη τού 
κριτικού τέχνη έγκειτα ι έν το ύ τφ , νά θέτη δη
λονότι τό πρόσωπό·/ του παράμερα κα ί νά έπι- 
τρέπη τήν ετυμηγορίαν εις τήν ανθρωπότητα. 
Γνήσια καί αληθής κριτική είναι ή τά σ ι:, παν 
δ, τ ι  κάλλιστόν έν τή  άνθρωπότητι υπάρχει, τής 
διανοίας ή τής πράξεω: προϊόν, άφού αύτός κα
τανόηση νά τό διαδώση εις δσον οίόν τ ι  εύρύτε- 
ρον κύκλον».

Ά λ λ '  εις τά  ανωτέρω περιέχεται πλήρης, 
νομίζω, ό ουσιώδης χαρακτηρισμός τού σκοπού 
τής αισθητικής έν γένει, καί ίδια. τού σκοπού 
αύτής ώ : μαθήματος έν τεχνικώ  έκπαιδευτηρίω. 
Τήν αισθητικήν θεωρώ ώς έπιστημονικήν βάσ'.ν 
τή ; κριτικής cu μόνον άλλοτρίων άλλ  ώς είκός, 
καί ίδιων προϊόντων, άτινα  άποβλέπουσιν εις 
σκοπόν υψηλότερο·/ τής καθ' ήμέοαν χρήσεω; καί 
συγχρόνως προϊόντων, άτινα είναι προωρισμένα 
—  δυνάμεθα άφόβω; νά έκστομίσωμεν τήν σ ή 
μερον άπηγορευμένην λέξιν —  νά είναι ώραΐα, 
νά άρέσκωαι, νά τέρπωσι τή/ φαντασίαν ήμών, 
νά έξεγείρωσι τήν ψυχικήν διάθεσιν. Ά λ λ ά  δέν 
εννοώ πάλιν το ιαύτην αισθητικήν, ήτις ώς ύπερ- 
τέρα τ ις , άξιωματικω τέρα, έπί τύπων μάλλον 
άφηρνμένων έρειδομένη ΰποκειμενικότη; α ν τ ι
τάσσετα ι εις τήν υποκειμενικότητα τού κριτι
κού, ώ; τ ις  έκ τών προτέρων και καθαρώς θεωρη
τική  έπιστήμη, ά λλ  ’ ήτις έκ τού έμπειρικοϋ καί 
ιστορικού όρμωμένη ζητεί νά φθάοη εις τήν κα- 
τανόησιν τής έπί νόμων ώρισμένων βασιζόμενης 
αλληλουχ ία; καί έκ τής τοιαύτης κατανοήσεως 
εις πρακτικούς κανόνας, εις τήν μόρφωσιν κρι
τηρίων καί μέτρων καί σύναμα καί αρχών τινων 
γενικών πρός ρύθμισιν τής καλλιτεχνικής δρά- 
5εως. ("Επεται ib τέλοι).

'Er ΌόησαΩ
Β α ς .  Μ ι χ α η α  5. 
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AI Α Π ΟΛ Α Υ ΣΕ Ι Σ  Τ Η Σ  Ζ Π Η Σ ’

[  Κ ατά  τ'ον Λ ώ μ ποκ . —  Μ ετάφρασις Θ. Φλώρα 1

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΣΙ Σ

α ν α  τ η ν  τ φ η λ ι ο ν

Π Ο Ρ Τ Ο Γ Α Λ Ι Α

*Β δημοτική έκπαίδευσις έν Πορτογαλία δ·. 
αιρεΐται 'εις δύο διακεκριμένα; άπ ’άλλήλων βα
θμίδας, τήν οχοιχε ιώ δη  δημοτικήν έκπαιοευσιν και , 
τήν ο ν μ τ ζ ίη ρ ω η κ ψ .  Κ αί έν μεν το ις ,σΧδλε·5’·ς 
τής πρώτης βαθμίδες διδάσκονται τα  ε;ης μ ν ή 
ματα' άνάγνωσις, γραφή, αριθμητική, θρησκευ- | 
τικά , μαθήματα ηθικής, ιχνογραφία, χειροτε
χνία·. γυμναστικαί, ιστορία, γεωγραφία, γ  ω- 
μετρία. Έν δέ τ : ίς  σχολείο·.; τή ; οευτέρας βα
θμίδες διδάσκοντα·.- πορτογαλική γλωσσά, αρι
θμητική, γεωμετρία, καθήκοντα καί οικαιωματα  
τού πολίτου, στοιχειώδεις γνώσεις τη ; π ο λ ιτ ι
κής οικονομίας, φυσική, χημεία  και φυσική 
ιστορία έφηρμοσμένη έπί τής γεωργίας, της βιομη
χανίας κ α ί’τής ύγιεινής, χρονολογία, ιστορία, 
γεωγραφία, ιερά ιστορία, ηθική, ιχνογραφία, 
γυμναστική, μουσική, κολυμβητική .  ̂ ν

’ Ή  έκπαίδευσις παρέχεται δωρεάν και είναι 
ύποχρεωτική ώ; πρός τά  σχολεία τής πρώτης 
βαθμΐδος διά τού; παϊδας το ύ; άγοντας ηλικίαν  
άπό τού έκτου μέχρι τού δωδεκάτου ετο υ ;. Ε
καστο; δήμος ύποχρεούται νά συντηρϊ, εν το υ
λάχιστον σχολείου άρρένων καί έν θηλεων. Ι α 
συμπληρωτικά σχολεία ιδρύονται μονον εις τας 
πόλεις, ών ό πληθυσμός είνα ι ύπερ·=ρο, ·ων
4 0 0 0 .

Οί διδάσκαλοι πάντες είναι απόφοιτοι οιοα- 
σκαλείων,διορίζονται δέ εις τά ς  κενά; θεσεις μ -·α  
διαγωνισμόν. Διδασκαλεία καθ ’ όλην τήν Ιΐοο- 
τογαλίαν λειτουργούν τέσ«αρο, δύο άρρενων και 
δύο Οηλέων, έν Λισσαβώνι καί ΙΙόρτφ.

Ή  άνω τάτη διοίκησι; τών σχολείων τ ή ;  οη- 
μοτικής έκπαιδεύσεως είναι ανατεθειμένη εις τον 
Γενικόν διευθυντήν τής δημοσίας εκπαιοευσεως, 
έδρεύοντα έν τώ  ύπουργείω τώ ν εσωτερικών, 
καθ’ έκαστον δέ νομόν ύπαρχε·, επιθεωρητής διο- 
ριζόμενος υπό τού υπουργείου. οικονομική
τέλος διοίκησι; τώ ν σχολείων είναι ανατεθειμένη  
εις τούς νομάρχας καί τούς έπαρχους.

Έ πί πληθυσμού 5 . 0 4 9 .7 2 9  κατοίκων υπάρ
χουν 4 4 9 2  δημόσια σχολεία, ών οια τά  άρ· 
ρ'ενα μέν 2 8 8 2 , διά τά  Οήλεα δε 1 3 4 5  καί 3 2 3  
μ ικτά. Λειτουργούν επίσης 1 5 7 9  ιδ ιω τικά σχο
λεία . Εις τά  σχολεία τα ύτα  φοιτούν έν ολω 
2 2 7 .2 2 5  μαθηταί καί μαθήτρια'.. Ό  αριθμός 
τώ ν αγραμμάτων ανέρχεται εις 7 6  επι το ΐ; 1 0 0 . 
εί καί ό νόμος περί ύποχρεωτική; εγγραφής και 
φοιτήσεως έφηοαόσθη άπό τού 1 8 4 5 .

Μ.
--------- ο<->ο---------

Τ Ο  Κ ΑΘ Η ΚΟ Ν  Τ Η Σ  Ε Υ Τ Υ Χ ΙΑ Σ

Διά πάρα πολλούς άνθρώπους δέν σκεπάζουν 
μέ σύννεφα τόν ήλιον τής ζωής αί μεγάλα·, θλ ί
ψεις, αί ασθένεια·, καί ό θάνατος, ά λ λ ’ αι μικρά·, 
έκεΐναι «καθημερινοί άγω νία ι»^  αι όποΐαΐ εινε 
ασήμαντοι καθ' έαυτάς καί τάς όλοιας ημπορού- 
αεν ν ’ άποφύγωμεν εύκολα.

Πόσον ευτυχής θά ή το ή οικογένεια ήμών 
πάντοτε σχεδόν, εάν δέν ύπήρχον αί ανόητοι Ιρι
δες, α ί παρεξηγήσεις καί αί αντιλογία·. !

ΙΙταίομεν ήμ εί; εί ίδ ιοι, εάν είμεθα σκυθρωποί 
καί μεμψίμοιροι, πολύ οέ όλιγώτερον^ πρέπει να 
θεωρώμεν τόν εαυτόν μας δυστυχή, εαν οι άλλοι 
είνε φιλονικεί καί σκυθρωποί.

Παν δ τ ι  ύποφέρομεν, ημείς οί ίδιοι το εχομεν 
προκαλέσει, άν όχι διά παρόντων σφαλμάτω ν, 
τουλάχιστον άπό άγνοιαν και αμέλειαν ̂

Σπανίω ; σχετικώ ; έρχονται εις ημάς αί λυ- 
παι, ενώ ημείς πάντοτε πηγαίνομε·/ προς αυτας. 
Πολλοί άνθρωποι σπαταλούν τήν ζωήν τω ν χω 
ρίς σκοπόν, επειδή, καθώς λέγει ο Βαδρυγερ 
«οί πλεΐστο ι άνθρωποι μεταχειρίζονται μέγα μ έ 
ρος τής ζωής τω ν διά νά καταστήσουν  ̂ το υπό
λοιπον δυστυχέ;»  ή καθώς λέγει ό Γκαΐτε^ «ο 
άνθρωπος, τόν όποιον κατατρώγουν γ .  φρόντισες, 
εξακολουθεί νά σπείρα, τήν ματα ιότητα  διά να 
θερίση τήν απελπ ισ ίαν.»

Πολλάκις βασαν.ζόμεθα άπό τά  κακά έκ προ
καταβολής. καθώς π . χ . ό Νώε θά ύπέφεοε βα- 
σανα πολλά Ιτη  άπό τόν φόβον διά τον μέλλοντα  
νά συμβή κατακλυσμόν καί ή Ιερουσαλήμ, οτε 
ήλώθη έπί Ίερεμίου, πρίν ή πολιορκηθή, — αλλα  
καί πολλάκις γινόμεθα ελεεινοί καί άςιοθοήνητοι 
μόνον μέ τόν φόβον τών συμφορών, αι οποία·, επι 
τέλους καί δέν επέρχονται.

Χρεωστούμεν έκ καθήκοντος να εργαζωμε«* 
κ α ινά  περιμένωμεν τήν Ικβασιν με αταραςιαν. 
Συχνάκις άναφέρονται άνθρωποι έ;αντληθεντες  
άπό τού; ύπεοβολικούς κόπους, τά  έννέα δέκατα 
δμω: αύτών ύποφέρουν πράγματι μόνον απο φο- 
βου; καί άπό στενοχώριας. « Τά ήθικα ήμων 
δεινά, λέγει ό 'Ρουσσώ, ύπάρχουν δλα εις την 
γνώμην μας έκτό; ενός, το
κλήμα καί τό όποιον πάλιν άπο ήμά; εςαρτα- 
τα ι· τά  σωματικά ήμών βάσανα ή μά;  ̂κατα
στρέφουν ή καταστρέφονται. Ό  χράνβς ή ο θά
νατος είνε τά  ιατρικά υ.ας». Ο οε Σαιςπηρ /=- 
γει. «Τά ιατρικά, τώ ν όποιων τό μονοπωλιον

1 Συνέχε’-α Ϊοε σελ. 128
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άποδίδομεν εί; τόν ουρανόν, εΰρίσκονται πολλά- 
κις μέσα μ α ς» .

Κ α ί τα ύ τα  ¡λ ε ν  διά τους ενήλικας. Δαφέρει 
όμως το πράγμ-α διά τά  παιδί». Όλο·, αποκα- 
λούν, κ α τ ’ έμ ί όχι δικαίως, τήν νεότητα ευ
τυχ ή . Πολλά παιδία είνε πλήρη μελαγχολίας 
κα ί αισθάνονται βαθύτατα. Κ α ί ό μέν άνήρχρεω- 
σ τε ϊ νά είνε κύριος τής τύχης το υ, τό̂  παιδίον 
ομω; είνε εις τήν διάκρισιν εκείνων, οί όποιοι τό 
περιστοιχούν. Εος περίφημος ιπποκόμος μάς λέγε·, 
οτι μ ία  πικρά λέξις αύξανε·, πολλάκις τόν σφυ
γμόν τού άλόγου κατά δέκα κτύπους τό λεπτόν. 
ΦαντασΟήτε λοιπόν τ ί  ήμπορεΐ νά αΐσθανθή τό 
παιδίον.

1 (ολλάκις Ο '.ά  ν ’ άποφύγωμεν φαντασιώδη ή 
αμφίβολα δεινά έκΟετόμεΟα εις πραγματικά βά
σανα. « Ό σ τ ις , λέγει ό ’Επίκουρος, δέν άρκεΐτα·. 
εις τό ολίγον, δέν άρκεϊται εις τ ίπ ο τε» , ό δε Σε- 
νέκας « ο ,τ ι δέν μεταχειριζόμεθα είνε περιττόν

σκευής, επειδή, καθώς λέγει ό Βάκων, «ο τανό  
άνθρωπος πολλαπλασιάζη τά ς  άποσκευάς του,κό
π τε ι κοντά τά  πτερά το υ .»  Εις τήν ώραίαν εκεί
νην μυθογραφίαν, ή ‘Α λίκη β λέπ οναα  εις τον ν .α - \ 
ϋ ρ έ π τ η ν  «γ ίνετα ι λόγος περί ενός λευκού ιππό
του, ό όποιος αναχωρώ» εις ταξείδιον έφορτώθη 
μέ σωρόν πραγμάτων και μαζί μέ άλλα  έπήρε 
και μ.ίαν ποντικοπαγίδα, μή τυχόν τή ν  νύκτα  
ένωχλειτο από τούς ποντικούς καί μίαν μελισσο- 
κυψέλην, μήπως συνήντα εις τόν δρόμον του 
καν εν σμήνος μελισσών.

Γνωστός φυσιοδίφη: μάς δ ιηγείτα ι, δτι δλίγας 
ημέρας μετά  τήν άναχώρησίν του εις ταξείδιον 
είχε συναντήσει καθ ’ όδόν Ινδούς, οι οποίοι τώ  
άφήρεσαν δλας τάς άποσκευάς, άρκεϊται δέ νά 
προσθέση' « Έ τ σ ι έγίναμεν ελαφρότεροι και τήν 
άλλην ημέραν ή πορεία μας ήτο πλέον ευχάρι
στος». Χρεωστώ ομω; εγώ νά προσθέσω, δτι οι 
’Ινδοί θά είχον άναμ.φιβόλως Οραύσει καί τ ά  επ ι
στημονικά του εργαλεία, τών όποιων ή στέρησις 
βεβαίως περιείχε δυσχερείας.

Ό τα ν  αληθινά επέρχεται ή λύπη , ό Μάρκος 
Αύρήλιος πολύ φρονίμως μάς λέγει : « μ.ή λησμο- 
νήσηο τότε νά εϊπης εις τόν εαυτόν σου— αύτό 
δέν είναι δυστύχημα, άλλά μάλλον ευτύχημα, 
εάν δυ-.ηθώ νά τό υποφέρω μέ καρτερίαν». Ό  
•δικός μας θυμός μάς βλάπτει περισσότερον άπό 
εκείνο, τά όποιον προκαλει τήν οργήν μας καί 
ύποφέρομεν πολύ περισσότερον από τόν ερεθι
σμόν καί τήν λύπην, τήν όποιαν γεννούν μέσα 
μας τά  πράγματα, παρά άπό αύτάς τάςπ ράςεις, 
διά τάς όποιας έθυμώσαμεν ή έλυπήθημεν. Πό
σοι, τώ  δντι, άνθρωποι έξάπτονται καί ταράσ

σονται άπό φιλονικίας καί Ιριδας οίκογενειακάς ! 
Καί όμως εις τά  έννέα δέκατα τώ ν περιπτώ
σεων δέν πρέπει νά ΰποφέρωμεν από τάς επ ιπλή
ξεις. 'Εάν μάς κατακρίνουν δικαίως, πρέπει νά 
τό δεχώμεθα ώς νουθεσίαν, έάν δέ ή έπίπληξις 
ήτο άδικος, διά τ ί  νά μάς λυπ ή  ;

Κ α ί όχι μόνον τούτο, άλλά  καί όταν έπέρ- 
χω νται τά  δυστυχήματα, τά  κάμνομεν ήμεϊς χε ι
ρότερα ακόμη, όταν λυπώμεθα α ύτά . «Χρεω
στώ ν ’ άποθάνω, λέγει ό Ε π ίκτητος, άλλά  μ ή
πως χρεωστώ ν ’ άποθάνω καί λυπημένος; —  
Χρεωστώ νά φυλακισθώ, άλλά  μήπως πρέπει 
καί νά κ λ α ίω ;— Πρέπει νά έξορισθώ, καί μήπως 
ή μπορούν νά μ  ' εμποδίσουν ν ’ άναχωρήσω φ α ι
δρός καί χαρούμενος ; — Ά λ λ ά  θά σέ φυλακίσω! 
— Τ ί λέγεις, ώ άνθρωπε ; Τό σώμά μου ήμπο- 
ρεϊς νά τά φυλακίση:, τήν ψυχή» μου όμως μήτε 
αυτός ό Ζεύς δέν ήμπορεΐ νά τήν ΰποτάξη.»

Τά σφάλμα λοιπόν συνήθως είνε ίόικόν μας, 
έάν δέν ήμπορούμεν νά είμεθα ευτυχείς. Ό  Σ ω 
κράτης Ιζη έπί τών τριάκοντα τυράννων, ο ’Ε
πίκτητος ήτο πτωχός δούλος καί όμως οπόσα 
χρεωστούμεν καί εις τούς δύο ! «Κ α ι πώς είνε 
δυνατόν, λέγει ό ’Ε πίκτητος, άνθρωπος, ό όποιος 
δέν έχει τίποτε, είνε γυμνός, άοικος, ανέστιος, 
άκάθαρτος, χο ρίς δούλους, χωρίς πατρίδα, νά 
διέρχεται καλά τήν ζωή» του ; ’Ιδού, ό Θεός σάς 
εστειλεν άνθρωπον διά νά σάς δείξη, ότι τούτο 
είνε δυνατόν. —  Τδετέ με, είμ.α·. άοικος, άπολις, 
χωρίς κ τήμ ατα , χωρίς δούλους' κοιμώμαι κατά  
γής, δέν εχω γυναίκα, ούτε τέκνα, ούτε περιου
σίαν, άλλά  μόνον τήν γήν, τόν ουρανόν καί εν 
παλαιόν φόρεμα. Κ αί τ ίμ ο ύ  λ ε ίπ ε ι; δέν είμαι 
άλυπος, δέν είμαι άφοβος, δέν είμαι ελεύθερος; 
ΙΙότε μέ είδε κάνεις άπό σάς νά μή απολαύσω  
εκείνο, τό όποιον επιθυμώ, ή νά περιπίπτω εις 
εκείνο, τό όποιον ήθελον ν ’ άποφύγω; ΙΙότε παρε- 
πονέθην εις τόν θεόν ή εις τόν άνθρωπον; πότε 
κατηγόρησά τ ινα ; μέ είδέ ποτε κάνεις άπό σάς 
σκυθρωπόν; καί πώς παρουσιάζομαι εις εκείνους 
τούς όποιους σεΐ: φοβεϊσθε καί θαυμάζετε; Δέν 
τούς μεταχειρίζομαι ώς ανδράποδα; Κ αί τ ις , 
όταν μέ βλέπη. δέν νομίζει ότι βλέπει τόν κύ
ριόν του καί τόν βασιλέα το υ ;» .

Ά ναλογισθήτε διά πόσα πράγματα χρεω
στούμεν ευγνωμοσύνην. 'Ολίγοι μόνον συναισθά
νονται τά ; χάριτας, τάς όποιας κάθε ημέρα μάς

οραγματα
καθόλου απλούν πράγμα», είπε ποτε ο Μ ι
χαήλ Ά γ γ ελ ο ς . Δέν τάς παρατηρούμε», επειδή 
πάντοτε τάς εχομεν εμπροσθέν μ,ας καί διά τόν 
καθένα άπό ημάς, « τά  άπλά αύτά δώρα καί 
άλλα εξ ίσου άσήμαντα, καθόις τό ψωμί καί 
τό κρασί, τά  όπωρικά κα!· τό γάλα , θά έστολί-
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η0ντο βέβαια μέ κάποιαν ποιητικήν καί ήθικήν 
σημασίαν, όποιαν έχουν άναμφιβόλω; ολαι αι 
τροφαίτής καθημερινής ήμων ,ωης, ηρ*« μ ο ;-  
νά ήμπορούσαμεν νά σχίσωμεν τον πέπλον τη: 
συνήθειας, ό όποιος μάς σκεπάζει τοσα και τοσα 
πράγματα, α ίτ ά  καθ ’ έαυτα οχι προστυχά».

«Φυλάξου, λέγε ι ό ’Ισαάκ Β άλτω ν, μη τυ-  
γ ό ν  δέν εύχαριστήσης άρκετά και οεν _ οοςολογη 
σ η ς  τόν Θεόν διά τάς εύλογίας, τα ς  οποίας κα- 
θημέοαν άπολαμβάνεις, προφασι,¿μένος ο α  εινε 
κοίναί. Μή λησμονήσης νά τον όοςασης οια τήν 
ναράν καί τήν άθώαν εύχαρίστησιν,^ την οποίαν 
άπελαύσαμεν άπό τήν ημέραν πού ειοεν^ο εις τον 
άλλον. Κ αί τ ί  δέν θά εδιδεν ο τυφλός οια να ιοη 
τά ναρωπά ρυάκια, τά  λιβάδια , τα  ανθη, 
τάς βράσεις; Α ύτά  καί πολλά άλλα  καλα τα  
Ινομεν ήμεϊς κ α θ η μ έ ρ α ν . .-  « Ή  εύχαριστησις, 
μάς λέγει ό Επίκουρος, δέν συνίστατα ι εις την 
πολλήν περιουσίαν, ά λλ  ' εις τάς ολίγας _ αναγ- 
κας». Έ -π ά σ η  περιπτώσει ήμεϊς τουλάχιστον 
εί4 τήν ευτυχή ήμών πατρίδα ήμπορούμεν να 
Ιχωμεν πολλάς επιθυμίας^καί νά τά ς  ικανοποιή- 
σωιαεν, άρκεϊ μόνον νά μή είνε παράλογοι.

Κ αί τώ  ό ν τ ι,ή  φύσις μέ περίσσειαν μεγαλην 
έκπληρόνει τάς άνάγκας τής ανθρώπινης ευτυχίας. 
«Χά είμεθα άγρυπνοι έως οτου βλαστήση ο σπό
ρος κ α ί  μεγαλώσουν τά  άνθη, νά σύρωμεν με προ- 
Ουμίαν τά άροτρον καί τό λ ισγάρι, ν αναγινω- 
σκωμεν, νά σκεπτώμεθα, ν ’ άγαπώμεν και να 
προσευχώμεθα, αύτά , λέγε ι ό ’Ρ ώ σκιν, «υτα  εινε 
τά  πράγματα, τά  όποϊα κάμνουν το υ; ανθρώπους
ευτυχε ίς». Γ ,ρ

«Έ πεσα εις χεΐρας ληστώ ν, λ έγε ι ο I a y -  
ΙΟΓ, καί τ ί  επαθα ; Μού άφηκαν τον ήλιον 
καί τήν σελήνην, τήν φωτιάν καί τό νερον, γ υ 
ναίκα, ή όποια μέ αγαπά, φίλους πολλούς οια να 
μέ λυπηθούν, μερικούς διά νά μέ βοηθήσουν, και 
ε'χω πρό; τούτοις τήν γλώσσαν μου διά νά ομιλώ, 
τήν ευθυμίαν μου, τήν ζωηρότητα τού πνεύμα
τός μου καί ήσυχον τήν συνείοησίν μου . ;  Οστις 
όμως, ένψ εχει τόσας άφορμάς χαράς, χάνε ολας 
αύτάς τάς απολαύσεις και προτιμά νά κα ιση ·σα 
ίσα έπάνω εις μίαν δράκα άκανθων, αυτός εινε 
πλέον ίρμαιον της λύπης καί τής ανίας».

βάνη τήν ξηοάν καί τήν θάλασσαν, δέν εί·.ε έρη
μος καί αβοήθητος».

«Παράδεισος, έλεγεν ό Λούθηρος, ήμπορουσε 
πολύ καλά νά όνομασθή ολον τό συμπαν ». Και 
πράγματι τ ί  άλλο ακόμη θά μάς ητο δυνατόν να 
προοθέσωμεν ;

Εις τά  Α ιν ίγματα  τή ς  Ζ ω ής  ό Γρεγ λέγει . 
«Κάθε είδους εύμορφιά έχύθη επάνω εις τόν το- 
πον, όπου μάς ώρίσθη νά μένωυ,εν, εύμορφιά, πού

ήμπορεΐ νά μαγεύση κοθιμίαν άπό τάς αισθή
σεις μας καί νά εύχαριστήση ολας μας τας ορ.- 

Τά εύνενέστερα καί θελτικω τερα σχή
μ α τα , τά  πλέον λαμπρά καί ζωηρά χρώματα, 
αί νλυκύτερα ι καί άρωματικώτεραι ευωοιαι, 
οί λεπτότεροι και πλέον εύχάριστοι αρμονία·..
Ή  λάμψις τού ήλιου τήν ημέραν, η ωχρα και 
ήλυσιακή χάρις τού φέγγους της σελήνης, αι 
λ ίανα ι. τά  Βουνά, τά  παρθένα ο ίση  και ο α..έ- 
ραντος ωκεανός, αί σιωπηλά· καί χιονοσκεπείς κο- 
ρυφαί τώ » όρέων έπάνω εις τό εν ήμισφαιριον τα  
θαύματα τή : πλούσιας καί όογώσης φυσεω; επάνω 
εις τό άλλο ήμ ισφαίριον ή ίλαρότης των ουσεων 
τού ήλιου, τό μεγαλείο» τώ ν καταιγ ισω ν, ολα 
τα ύ τα  ίσκορπίσθησαν μ έ  ανεξ«ντλητον αφθο
νίαν εις τήν σκηνήν, έπί τής οποίας ζωμεν. 
Δέν ήμπορούμεν νά φαντασθωμεν η να επι- 
θυαήσωμεν άλλο τ ι  πλέον εξαίρετο» και τ ε 
λειότερο» άπό εκείνο, τό όποιον πάντοτε μας 
πεοικυκλόνει, ή δέ φύσις μάς έπροίκισε με τσ ι- 
σύτα  όργανα, ώστε νά αίσθανώμεθα τα  περικυ- 
κλούντα ημάς μέ μεγάλη» ζωηρότητα. Α ι απο
λαύσεις είναι τόσον πολλα ί,ώ στε να ικανοποιούν
ται όλα', μας α ί αισθήσεις, άφθονοι οε_ εινε και 
εκείνα., αί όποΐαι μάς επιφυλάσσονται ακόμη ο̂ α 
τά  επίλοιπα στοιχεία τού πολυσυνθέτου ημων 
όογανισμού. Ό στις περιεπλανήθη εις τας υψηλας 
εκστάσεις τής νεαράς του φαντασίας, η̂  οστις 
είδε τά  μεγάλα θαύματα του κοσμου της σκε- 
ώεω:, 0έν θά συμφω.ήση καί αυτός με ημας οτι 
καί ό νούς εχει προικισθή μέ τόσον πλούτον, με 
όσον καί αί αισθήσεις μας ; Ό στις  ta t αρχής 
ικέχρι τέλους εχει δοκιμάσει μέ ειλικρίνειαν 
καί Ι ϊ έ ι  άπολαύσει τήν άνθρωπινην αγαπην. οεν 
ηύχαρίστησε τόν Θεόν δ ι ’ εύτυχίαν η οποία,
μά τήν άλήθειαν, ύ π ε ρ β α ι ν ε ι  τας σ υ ν α μ = ι ,  τ .υ
Γού μα; ; Κ α ί έάν άκόμη έφανταζομεθα οτι ο 
Ιΐλάστης μας δέ» είχε» άλλην έργασιαν, παρα 
αόνον ν ’ άσχολήται εις το πως να εφευρισκη 
απολαύσεις διά τά  π λάσμ ατά  του τα  πολυαγα- 
πημένα, πάλιν θά μάς ήτο αούνατον ν ανακα- 
λύψωμεν καί εν μόνον στοιχείο» ευοαίμονιας, τ ,  
όποιον νά μή ϋπάρχη ήδη έπί τής γής ταυτη ς» . 

ι (Έπεται συνέ/,εια)

Τ Ο  ΜΟΝΟΤΑ- Ι ΟΝ

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Ν  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν

’< ·- γνωστόν, ή τελε ία  άντίληψ ις έννοιας τίνος 
άπα ιτε ϊ πλήρη προσοχήν καί θ ε ρ μ ό ν  ένοιαφερον, 
άνευ τώ ν όποιων πάν διοόμενον λαμοανετα ι συγ
κενυμένον, άόριστον κ α ί  συνεπώς έφήμερον* συν
έπεια. 0έ τούτου ή έ,τιπολαιότης και ή ημιμαθεια,
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δσον κφορφ τό σχολεΐον, ή άηδία καί ό κόρες j 
τω ν μαθητών καί ή δυσαρέσκεια μετά τής τα  · 
ραχή; τω ν νεύρων τού διδασκάλου, έξ ού καί ή 
διάρρηξις τω ν σχέσεων μεταξύ τούτου καί εκεί
νων. II οια τα  αποτελέσματα τής τοιαύτης διαρ- 
ρήξεως, ώ ; γνω στά τε ϊς  μέν έκ πείρα:, το ϊς δέ 
έκ τεϋ  όρθού λόγου, παραλείπομεν, ίνα  προσθέ- 
σωμεν δτι ή κατάστασις αύτη διέπει δυστυχώ: 
τά  π λεϊστα  τω ν ήμετέρων σχολείων καί δή τά  
περί ών ό λόγε; μονοτάξια δημοτικά. Δ.ά τούτο  
ύπερά.νω δλων τω ν στεφάνων, οίτινες πλέκονται 
υπέρ τής νέα: μεθόδου, ίσ τα τα ι μ ία  άδιαφιλονί- 
κητες άλήθεια, δτι τ ά  μονοτάξια εύ μόνον οΰδέν 
ώφελήθησαν έξ αυτής, α λλά  τελμώμεν νά είπω- 
μεν, καί έζνιμιώθησαν. Δ ιότι ή άναμόρφωσις τού 
εκπαιδευτικού συστήματος είσήγαγεν εις άπαντα  
αδιακρίτως τά  δημοτικά σχολεία σωρείαν Ολης, 
έξ ής έν βραχυτάτω χρο/ΐκφ διαστήματι τεσσ ά 
ρων ετών πρόκειται νά δημιουργηθή ό πνευματι 
κό; καί ηθικός άνθρωπο;, μή παραλειπεμένης καί 
τής σωματικής αύτεΰ διαπλάσεως. Δεν εννοούμεν 
νά κατακρίνωμεν τό πεσόν τής ύλης ώ: απολύ
τως υπερβολικόν απεναντίας φρονούμεν, δτι έν 
άλλοϊαις περιστάσεσι θά ήτο -ούτο λίαν έλλ ι- 
πές πρός διάπλασιν τελείου ανθρώπου. Ά λ λ '  
ύποστηρίζομεν δτι καί τό έλά.χιστον τούτο κα 
τα ντά  υπερβολικόν διά τά  μονοτάξια δημοτικά 
ενεκα τω ν ορων, ύφ ’ ούς τα ύτα  λειτουργούσι. 
Διότι έκ τω ν ορων τούτω ν, έαν το σχολεΐον 
μεταοίδη πεσόν τ ι  πνευματικού υλικού, ου
δόλως δμως έπ ιτυγχάνει τήν διαμόρψωσιν τού 
αισθήματος, ά λ λ ’ απεναντίας πρός έπιτυχίαν  
τού πρώτου, ώς τού μόνου υποκειμένου εις τόν 
έλεγχον τής έπιθεωρήσεως θυσιάζει άναγκαίως 
τό δεύτερον, δπερ καί σπουδαιότερεν. Ίοού 
διά τ ί  είπεμεν δτι τά  μονοτάξια τής σήμερον 
ϋστερούσι τω ν όμοιων τω ν τής παριλθεύσης έπο- 
χής· διότι έκεΐνα τότε, έάν περιωρίζοντο εις μό
νην τήν μηχανικήν άνάγνωσιν καί τήν έπί τών 
δακτύλων άρίθμησιν, δσον άφορά τήν π νευμ α τ ι
κήν άνάπ τυξιν , ήδύναντο δμως, έάν είχον μεμτρ- 
φωμένους καί εΰσυνειδήτους διδασκάλους, νά όια- 
πλάσωσι καρδίας μεγάλας· καθότι μηδεμίαν π ίε- 
σιν ήοθάνοντο ή έξήσκουν, δπως μεταδώσωσι μυ- 
ρίας άσυναρτήτους γνώσεις, εύδέ καν έφαντά- 
ζεντο τό άπαίσιεν β.βλίον τής ύ>ης, πρός π λου
τισμόν τού όποιου τόσοι μόχθοι καί τόσαι όλενύ- 
κτιοι φριντίδες καταβάλλονται καί τόση θανατη
φόρες πίεσις έξασκεϊται έπί τω ν μαθητών.

Καί μ εθ ’ δλα τα ύ τα , έάν ό ισχύων οργανισμός 
έπέτρεπε νά τηρήται ζωηρόν το ενδιαφέρον τών 
μαθητών έν τή  διδασκαλία, ούδέν άτεπον θά π α 
ρουσιάζετε έκ τού πεσεύ τής ύλης καί έν πλήεει 
αρμονία θά άνεπτύσσετο τό συναισθητικόν καί 
γνωστικόν τών μαθητών, «διαρρηκτός δε αγάπη  
θά συνέδεε τόν διδάσκαλον μ ε τ ’ αυτώ ν. Ύπο

τούς συνήθεις δμω; δρους είναι αδύνατον νά έπι- 
τευχθή τό τοιούτον αναγκαίο·/ ένδιαφέρον καί 
πρός άπόδειξιν τούτου άρκεΐ μία άπλή έπίσκεύις 
τού μονοταξίου κατά τάς έργασίμους ώρας.

Ό  διδάσκαλος, άφ ' ου ώρας ολοκλήρους έθυ- 
σίασεν δπως προπαρασκευασθή, ανέρχεται τέλος 
έπί τής έδρας προτιθέμενες νά έξιστερήση έν 
γιγαντια ϊον έργεν τώ ν ήμετέρων προγόνων, ο ι’ 
ού έλπ ίζε ι νά συνταράξη τάς εύαισθήτευς ψυχάς, 
αίτινες άτενίζουσι πρός αΰεόν καί μετά  τούτο 
νά κατέλθη κατεχόμενες ϋπό τής θείας άγαλλιά- 
σεως, δτι έν τή  ιόρα τα ύτη  κατώρθωσε νά έμ- 
πνεύση εις μέλλοντας Έ λληνας πολίτας τήν  
έθνικήν υπερηφάνειαν καί τόν προ; την έλευ- 
θερίαν έρωτα.

Πρόκειται περί τής έν Μαραθώνι μάχης καί 
ένώ πλήρης ζωής ετο ιμάζετα ι νά άρχίση προσέ- 
χων μόνον εις τόν κατάλληλον χειρισμόν του 
θέματός το υ , αίφνης άλλη  φροντίς ταράσσει αυ 
τόν. Εΰρίσκεται πρό τεσσάρων τάξεω ν, έάν δέ 
λάβωμεν ίιπ ' οψιν καί τά  τμ ήματα  τής πρώτης, 
πρό πέντε καί έξ τοιούτων, έξ ών μόνον « ί δύο 
ανώτερα1, θά παρακολουθήσωσι τήν διδασκαλίαν 
του, αί δέ λο ιποί τώ ν μικρών πλήρων σφρίγους 
μαθητών πρέπει παρά τούς φυσικούς καί υγιει
νούς νόμους νά μείνωσι καθηλωμένοι έπ ί τών 
ξύλινων θρανίων έπί ώρας ολοκλήρους- Κ α ί πρέ
πει έξάπαντος νά άπολιθωθώσιν έπί τής θέσεώς 
τω ν, έάν έχωμεν τήν απαίτήσιν νά επ ιτυχή ή 
διδασκαλία έπί τώ ν δύο άνωτέρων τάξεω ν- διότι 
ή έλαχίστη ταραχή έκ μέρους τούτων είνε ικανή 
τό πάν νά καταστρέψη.

Ά λ λ '  είναι λογική ή άπαίτησις αύτη παρά 
φύσεων τοσούτον ζωηρών ; Καί έάν είνε τε ιαύτη  
είνε παιδαγωγικά τά  μέσο , οι ’ ών έπ ιτυγχάνε- 
τα ι ; Μήπως ένταύθα έξασκεϊ τά  έαυτής καθή
κοντα ή κλασική βέργα; Ούχί πρός Θεού, άπαντά  
ό οργανισμός τού σχολείου, αφού έχεμεν τάς 
σιωπηλός ασκήσεις.

Κ αί εις τήν φωνήν τα ύτη ν ύπακούων ο όιοώ· 
σκάλες έγκαταλείπει τόν Μαραθώνα, ϊνα  τακτο- 
ποιήση τ ά ;  κατώτερος τάξεις δίδων μετά  διαφό- 
εων έπαξηγήσεων καλλιγραφικάς, ίχνογραφικάς, 
γραμματικά; καί λοιπά; σ ιωπηλά; εργασίας. Ό τε  
δε τέλος ένόμισεν δτι έτακτοποίησε πάντας καί 
ετο ιμάζετα ι νά άρχίση τό κύριον εργεν του, 
αίφνης ανακαλύπτει μερικούς άέργους* καθότι 
ένό; τούτων έλλείπει ή μελάνη, έτέρου τό αοά- 
κ'.εν,άλλος τ ις  κρατεί πονήρω; κονδυλοφόρο-/ ίν ε υ  
γραφίδες καί προσποιείται δτι γράφει, δύο άλλοι 
ίσ τα ντα ι όρθιοι μή χωρούντων τών θρανίων.

Συγκεντροΐ τότε δλην τήν έξευρετικήν του 
δύναμιν καί εις μεν τόν πρώτον συνιστά νά 
λαμβάνη μελάνην παρά τού γείτονες, ά λ λ ' ό 
γείτω ν δηλοϊ, δτι μή έχων κα ί ούτος δανείζεται 
τοιαύτην έξ άποστάσεως. Ταχύς τότε ό διοά-
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σκάλες φέοει τήν μελάνην καί τήν γρ φιοα του 
γραφείου, δανείζεται άβάκια παρά τών ανω τέ
ρω·/ τάξεων καί δίδει τα ύτα  εις τεύςμ ή  ε'χεντας, 
τούς δέ ίσταμένους όρθιους τοποθετεί κατά γής. 
Ά φού τοιουτοτρόπως άπώλεσε» ήμίσειαν ωραν, 
έξάγει τέλος ένα στεναγμόν άνακουφίσεως καί 
άνελθών έπί τής έδρας επαναλαμβάνει ταχέως 
τό προχθές διδαχθέν σπεύδων νά είπη και τ ι 
νέον. Ε νταύθα ή γλωσσά του ρέει, οί οφθαλμοί 
λάμπουσι, τό πρόσωπον λαμβάνει τό χρώμα της 
ζωής, λεπτοί δέ μορφασμοί δηλούσι το ύ; π α λ
μούς τής καρδίας το υ. Α π έ ν α ν τ ι του οι μ ι
κροί οφθαλμοί δ ιαστέλλονται, τα  λεπ τά  χο'-λη 
χαίνουσι καί ή τρυφερά καρδία διανοίγεται, ινα 
άπολαύση ολόκληρος τό θ .ΐεν αίσθημα, I ,α ρο- 
φήση τήν ευτυχ ίαν. Μία φλογερά λ ε , ις  έςέρχε- 
τα ι τών χειλέων τού διδασκάλου και οί τρυφε
ροί μύες ταράσσονται, αί πυγμα ί συστέλλονται 
καί τά  στόματα ύπεγείρονται, ό δέ λαρυγς ετοι
μάζεται νά άλαλάξη. Ά λ λ ά  φεύ ! κατά την 
κρίσιμε·/ ταύτην στιγμήν είς φοβερός παταγες 
εις τήν άλλην πτέρυγα ώ ; κεραυνός επικαιρω; 
ένσκήψαο έσώρευσε τό άνεγερθεν οικοδόμημα- 
έν άβάκιον διοφυγόν τώ ν χειρών έ·.ό; αμελούς 
καί καταπεσόν έπί τού πατώματος κατέστρεψε 
τό πάν. Πάντων οί οφθαλμοί έστραφησαν τοτε 
πρό; τό μέρος τού θορύβου, έπηκολούθησεν ό θό
ρυβος τής τριβή; τών ποδών έπί του πατώματος 
καί έν οχληρόν τρίξιμον τών θρανίων. Ο απρό
σεκτος έγείρεται νά λάβη τό άβάκιον του και 
πάντες τόν παρακολουθούσε διά τού βλέμματος.

Ό  διδάσκαλος κρούει τόν κώδωνα, ίνα έπα- 
ναφέρη τήν τάξιν, ά λ λ ’ είς μάτην- διότι, πλη- 
ρωθέντων τώ ν τετραδίων μεγάλω ν _ γραμμάτων 
καί λευκανθέντων τώ ν άβακίων άπό γελοιογρα
φίας, οί μικροί μή Ιχοντες πλέον εργασίαν ηρχι 
όαν τάς σκωληκοειδείς κινήσεις τω ν. Ό  διοά 
σκαλος έπί τέλους έπ ιβάλλετα ι καί επαναφέρει 
πρός στιγμήν τή ν  τά ξ ιν , ώς νομίζει τουλάχιστον, 
τό οξύ δμω; ένδιαφέρον ήμβλύνθη και "ό =̂'·Ρζ 
τώ ν ιδεών διεκόπη καί ομως προσπαθεί νά το 
άνεγείρη. — Λοιπόν έλέγομεν περί του Μ ιλτιά- 
οου...'Α ίφνης δμως μία σφαίρα έκ χάρτου ανα- 
πηδήσασα έκ τού τελευτα ίου θρανίου κατευθυ- 
νομένη κατά τής φαλακρά: κεφαλής ενός άρτι 
κουρευθέντος μαθητού τώ ν πρώτων θρανίων ρι 
π τε ι έκ νέου είς λήθην καί τόν Μιλτιάδη·/ καί 
τού; περί αυτόν καί άρχίζουσι τότε αί βεβιασμέ- 
ναι ανακρίσεις καί κατατίθεντα ι αί συνήθεις ψευ
δομαρτυρία'. καί έπακολουθούσιν α ι άδικοι τιμω  
οίαι καί τά  το ύτο ι; συμπαρομαρτούντα.

“Ηδη τό ώρολόγιον δηλοϊ, δ τι πέντε μόνον 
λεπ τά  υπολείπονται διά τό μάθημα τή ; ισ το 
ρίας. Πέντε μόνον λεπ τά  ! έ·ώ εύρισκόμεθα εισ- 
έτι είς τό μέσον τού μαθήματος καί υπολεί
πονται ήμϊν τόσα στάδια τής οιοασκαλιας. Κ αι

δαω; πρέπει έξάπαντος νά γίνωσιν δλα εντός 
πέντε λεπ τώ ν, διότι ή άλλη ώρα έχει τά  έαυ- 
τής. Κ α τ ’ ανάγκην τότε ό διδάσκαλος οια ουο 
λέξεων φθάνει είς τό τέλος, με αλλας τέσ -  
σαρα: λέξεις έπα αλαμβάνουσιν αυτό οι μα- 
θητα ί,έξά γετα ι είς άχαρις καρπός κατά το πλει- 
στον ύπό τού διδασκάλου, άνευ έπεςεργασιας, 
παραλείπεταί ή έφαρμογή καί σπεύδει ό οιοα- 
σκαλος άποτεθαρρημένος πλέον καί μονον ου οα· 
κρυα άφιείς νά έπιθ.ωρήση τά  γραπτά των μ ι 
κρών τάξεω ν. Ά λ λ ά  ποίος σιδηρ'.ους χααακτηρ 
θά ίότ, μετά  ψυχραιμίας τά  όρν.θοσκαλισματα ε 
κείνα'χάριν τών’ όποιων άπέτυχεν εν τόσψ λ α μ 
πρόν μάθημα καί άπέβησαν μάταιοι τόσοι^.όποι 
καί τόσαι ελπίδες τού διδασκάλου ; ΙΙοιος οεν θα 
τρίζη τούς όδόντα; κατά τού έπικρατούντος συ
στήματος άναλογιζόμενος δτι πλήν τού παρά πο- 
δας κακού, τό άτοπον τούτο έξασκεϊ ολεθοίαν 
επιρροήν καί έπί τού μέλλοντος μαθητικού βίου 
τών κατωτέρων τάξεω ν, Δ ιότι οι έν τα ις χατω- 
τέραις τάξεσιν οίσέτι δντες,έπειδή διά τούς ανω
τέρω λόγους δεν δύνανται νά προσηλώσωσι καθ 
δλην τήν ώραν τήν προσοχήν των^ έπί  ̂ τής σ ιω 
πηλής τω ν έργασίας, έ'λκονται δ’ άφ' έτέρου υπο 
τής φωνής τού διδασκάλου, έγκαταλειπουσι την  
ανιαρόν έργασίαν τω ν και προέχουσιν εις τήν 
δασκαλίαν τώ ν άνωτέρων τάξεω ν- αλλά  _τΐ'·'τ -7 
κ α τ ’επιφάνειαν φαίνεται ω φέλιμον,είναι οε πρα- 
γ μ α τ ι λ ίαν βλαβερόν, διότι λαμβάνουσι μεν αορί
στους τινάς γ-ώσεις, μή δυνάμενοι δμω; ενεκα 
τής μικρά; τω ν άναπτύξεω ; νά έννοήσωσι καλώ; 
τό περί ού ό λόγος, ουδέ τό θέλγητρον αύτου να 
αίσθανθώσι, καί είς πλάνας φοβερά; υπόκεινται 
καί άπό τούδε άηδιάζουσιν έκεΐνο; τό οποίον μετα 
δύο έτη βαθέως θά συνεκίνει αυτούς- u'>-05'rc’;· 
αύτης δε άηδίας κατεχδμενοι έρχονται νά ακου- 
σωσι τά  αυτά  κατόπιν καί έ< τα ϊς  ανωτεραις^τα- 
ξεσιν. "Οταν δ ’ ένταύθα τεθή ό σκοπό; του νο- 
μ.ζομένου νέου μαθήματος, οί μαθηταί ευθυς ε ; 
άονής θεωροϋσι τό μάθημα ούχί μόνο-/ ως γ νω 
στόν, καθότι έπί δύο καί τρία κατά συνέχειαν 
É-η  τό ήκουον, άλλά  καί άηζές, σιότι κακως το 
άντελαμβά.οντο. Ή  «ροκατάληψ-- « «  αύτη  αρ
κεί δπως έξ άρχής χαλαοώση το απαιτουμενον 
ένδιαφέρον. "Λνευ δμω; ενδιαφέροντος ουο̂ ·/ κα- 
τοοθούται. Ά λ λ ά  πρέπει έξάπαντος κάτι να 
ν ίνη , ποέπει έπί τέλους νά γραφή κάτι^επι του 

, βιβλίου τής ύλης, διότι άλλως πώς θά δικαιολο- 
γηθή ή λευ/,ότης του ; Ποέπιι _ οι μαθηται οια 
τή ς  βίας κάτι νά μάθωσι, καί έοω αρχεται το 
τοαγικόν μέρος τής διδασκαλίας* ό διοασκαλο; 
προτρέπει, οί μαθηταί άδιαφορούσιν- ο οιοασκα- 
λος φωνάζει, ο ύ τ ιι κωφεύουσιν ο c-ιοοσκαλος 
ύβοίζει, ούτοι ξύουσι τούς όνυχας κατ επιφά
νειαν, άνθυβρίζουσι δ ’ ένδομύχω;- τέλος ο οιοα- 
σκαλος καθίσταται μανιώδης καί κ τυπ α - οι μα-
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θηταί κλαίουσι τραυλίζοντες βλασφημίας μετάξι» 
τω ν οόοντων. Έ κ τοιούτων εργαστηρίων θά ήτο 
υπερβολική αισιοδοξία νά πιστεύσω μεν, δτι θά 
έξέλθωσι χαρακτήρες υψηλοί καί άνδρες έμπειροι ’ 
διά τόν αγώνα τής ζωής.

Ι ίαρ ιστατα ι λοιπόν ή ανάγκη ή πάντα τα  μ ο 
νοτάξια νά γίνωσι δ ιτάξια ή νά έπέλθτ, ριζική τις 
μεταρρύθμ'.σις έπί του οργανισμού αυτώ ν. Έ πει 
δή δμως έπί του πρώτου ζητήματος ουδέ καν 
λόγος πρέπει νά γ ίνη τα ι έπιλαμβανόμεθα τού 
δευτέρου, έν τή αναπτύξει του όποιου ίσως έκλη- 
φθώμεν ώς παραδοξολογοϋντες, ά λλ  ’ «διάφορον 
άγόμεθα υπό τής ιδέας, δτι δεν είναι αποκλει
στικόν προνομιον τώ ν  ’Αμερικανών τό τολμάν 
καί νεωτερίζειν, ούδέ βλέπομεν έξ άλλου κατά  
πόσον ουτοι έζημιώθησαν έκ τής ιδιότητάς των 
ταϋτη ς. ("Επεται τδ τέλος)

Έ τ  ΚαΰΰάΑω  ^  φ _

Έκ του άρτι έκοοΟέντος βιβλίου περί. Νευρασθενεία; 
ύπο l'roust και Ballet κατά μετάιρρασιν τοϋ ίατροϋ κ. 
Όρ. Δαλεζίου άποσπώμεν τό κάτωθι κεφάλαιονίοιαιτέ- 
ρως ενδιαφέρον τον κύκλον τών ήμετέρων αναγνωστών.

X .  γ. Δ.

Α Ι  Σ Ω Μ Δ Τ Ι Κ Α Ι  Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

. . . Τις ή κρατίστη διά τούς παΐδαο καί τούς 
μαΟητάς γυμναστική ; Οί έν τή  έςοχή άνατρεφό- 
μενοι νεαροί πα ΐδες,ο ί μετά  τάς ώρας τής σπου
δής άφιέμενοι ελεύθεροι, έν τ φ  χώρφ, έ ν ’ ώ έτο- 
πο*?ετήΟηταν, εύρίσκουσι πάντοτε μέρος ινα  πη- 
οήσωσι καί έπιδοθώσιν ε'ς προσελκυστικούς δρό
μους, καί ποικίλας σω ματικά; ασκήσεις. Οί μα- 
κροί περίπατοι εις τό τυχόν έδαφος, τά  κυνη
γη τά , τέλος τά  μυρία πα ίγνια , εις ά επιδίδονται, 
άποτελοϋσι φυσικήν γυμναστικήν τελείαν, καί 
ή τις ύπό έποψιν υγιεινήν είναι άμεμπτος. Ά λ λ ο  
τίνες λοιπόν άί σωματικαί ασκήσεις, ά; αρμόζει 
νά ορίσωμεν διά τού: μ ϊθη τά ς  τών πόλεων, τούς 
οποίους ή ύπερφόρτωσις τών πραγμάτων εκ μα
θημάτων καταδικάζει εις υπερβολικόν καθιστικόν 
βίον καί ενίοτε εις ϋπερκόπωσιν τού εγκεφάλου ; 
Τούτο είναι ζήτημα υγιεινής ύψίστου ένδιαφε- 
ροντος.

Κ ατά  τό 18 8 7  έκ τής καταφοράς, ή τ ι:  άνε- 
πτύχθη έναντίον τής σχολικής ύπερκοπώσεως, ή 
Ιατρ ική  'Ακαδημία προσεκλήθη έπισήμως νάέκ·  
φράση τήν γνώμην αυτής έπί τή ; έςαπλώσεω: 
τού κακού καί έπί τή ; φύσεω; τών αρμοδίων θε
ραπευτικών μέσων, άτινα εδει νά έφαρμοσθώσιν. 
Έ πί τοϋ ζητήματος τούτου άπεφάνθη διά σειράς 
συμπερασμάτων, έξ (ον ή μ ία  αποβλέπει κυρίως 
τάς σω ματικά; ασκήσεις. « Ύ περτάτη  ανάγκη, 
λέγει, απαντες οί μαθηταί νά ύποβληθώσιν εις

καθημερινά; ασκήσεις καί σω ματικά; κινήσεις 
αναλογώ; τή ; ηλικίας αυτών (περιπάτους δρό
μους, πηδήματα, σχηματισμούς, αναπτύξεις, κι
νήσεις κανονικά; κα' προδιαγεγραμμένα;, ένόργα- 
νον γυμναστικήν, παντοειδή γυμνάσματα, παι
διά; απαιτούσα; δυνάμεις κτλ.). Ά λ λ ά  τά  διά
φορα τα ύ τα  γυμνάσματα, ά τ ινα  συλλήβδην ή 
’Ακαδημία συνιστά δεν έχοϋσιν ύπό υγιεινήν έπο
ψιν ομοιόμορφον άξίαν. Είναι επιδεκτικά λίαν  
άνομοίων φυσιολογικών αποτελεσμάτων, καί δεν 
θά ήδυ- άμεθα άνευ σπουδαίων κωλυμάτων νά 
διαγράψωμεν άδιαφόρω; τούτο ή έκεϊνο τό είδος 
τής γυμναστικής εΐ; παιδία ασθενικά ή ιδιαζόν
τως ευερέθιστα, περί ών ένταύθα πρόκειται Έκ 
τούτου οήλον, δτι έπ ιβάλλετα ι ή ανάγκη λελο 
γισμένης έκλογήο. Ό  F e rn a n d  L a g r a n g e ,  
ούτινο: ή άρμοδιότης διά πάν τό άφορών τήν φυ
σιολογίαν τώ ν σωματικών ασκήσεων είναι παγ
κοσμίου φήμης, έφερεν έπί τού ζητήματος τού
του σειράν παρατηρήσεων άδιαφιλονικήτου πρω
τοτυπίας καί ακρίβειας. Ε ίναι βέβαιον δτι ούσεί: 
πρό αυτού είχε σκεφθή, έάν αί μάλλον έν ΰπο- 
λήψει σήμερον μέθοδοι τή ;  γυμναστικής καί ιδίως 
αί ύπό τής Ακαδημίας τής ιατρικής προταθεϊ- 
σαι «κινήσεις κανονικαί καί προσδιωρισμέναι, γυ
μναστική έ-όργανος, γυμ νά σμ .τα  παντοειδή » 
είναι ωσαύτως καί αί μάλλον ίκχναί \ά δ<!»σω - 
σιν εί; τούς μύς τώ ν μαθητών τήν έλλείπουσαν 
αύτο ϊ; ενεργητικότητα, χωρίο νά έπιπροσθέσωσι 
νέαν κόπωσιν εις τόν ήδη καταπεπονημένον, 
κατά τό μάλλον ή ή ττο ν , έγκέφαλον αύτών. Αί 
μ ελέτα !,ε ις  άς έπεδόθη ώ: πρός τό ζήτημα τούτο 
ό L a g r a n g e ,  αύτα·. ακριβώς ώδήγησαν αυ
τόν ν ’άνογνωρίση δτι εις τά πλεϊστον τώ ν ένχρή- 
σει τ ι ΐς  λυκείοις καί εκπαιδευτήριο!; τρόπων τών 
γυμνασμάτων ό εγκέφαλο; είναι ήναγκασμενος 
νά λαμβάνη ενεργόν μέρος καί νά έργάζηται δσον 
καί οί μύες. Ή ξιφασκία είναι ό τύπος τώ ν γυ
μνασμάτω ν, άτινα  κουράζουσι περισσότερον τά  
νευρικά κέντρα ή τό μυϊκόν τώ ν άκρων σύστη- 
στημα Κ ατά  τήν επ ίθεσν ό γυμναζόμενος εύ -  
ρίσκεται διαρκώς έν ταραχή. Κ α ί δταν ακόμη 
φαίνεται μένων εν αναπαύσει δ τε εγκέφαλο; καί 
τά  νεύρα αύτού εύρίσκονται ύπό τήν επήρειαν 
υπερβολικής έντάσεως. Τό πνεύμα διαρκώ; έν 
έγρηγόρσει, έν προσπάθεια συντόνου προσοχής 
καραδοκεί τήν στιγμήν τή ; προσβολής r  τής έπι- 
θέσεως. ΙΙάντες οί μύες εύρίσκονται εν καταστά- 
σει λανθάνοντος έρεθ.σμού, ενεργητικής α κ ινη 
σίας, καταλλήλου πρός ταχεΐαν δράσ'.ν, ήτις βε
βαίως δέν είναι ή άνάπαυσι; ά λ λ ’ ούτε καί ή κί- 
νησις. Ευκόλως εννοείται δτι ή έργασία αίίτη  
τής έκ τώ ν προτέρων συναρμ-.γής α π α ιτε ί μεγά- 
λην κατανάλωσιν νευρικής δυνάμεω; καί ■ ή 
κατανάλωσε: αύτη γ ίνετα ι έτ ι μ ίγαλειτέρα  εις 
τινας τών φάσεων τή ; ά.σκήσεωο, έν αίς έκτελε ϊ-
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τα ι πλέον ούχί άπλή κίνησις, ώ ; ή τά σ ι; τού I 
βραχίονος όριζοντίως, άλλά σειρά συνδυαζομένων 
κινήσεων, δτοω: σύνθετος παράταξις, έπακολου- 
μένη ύπό έπιθεσεως». Έ ν τή  περιπτώσει ταύτη  
δέον έν δεδομένη στιγμή π λε ϊστα ι περίπλοκοι κι. 
ιήσεις νά διαδεχθώσι ταχέω ; άλλήλας καί συν· 
αρμολογηθώσιν εις μίαν μόνην ακριβή κα ί α ί- 
φνιδίαν μυϊκήν κίνησίν. Ό θεν τότε ή έκτέλε- 
σις διατάξεω; ξιφασκίας προσλαβάνει καθ ολο
κληρίαν χαρακτήρα διανοητικής έργασίας. Έ ν 
άλλοι; λόγοι; είναι έργασία «τής διάνοιας» (τής 
κεφαλής), ήν έκτελε ΐ ό γυμναζόμενος, καί δσοι 
έδοκίμασαν τό αίσθημα τής κοπώσεως, δπερ έπα- 
κολουθεϊ τό μάθημα τής ξιφασκίας, θέλουσι συν
ομολογήσει οτι δέν προσομοιάζει πρός τ ’ ν κόπω- 
σιν, ήν αίσθανόμεθα μετά μ εγάλη ν δαπάνην μυϊ 
κής δυνάμεως, άλλά  πρός τήν έξάντλησιν, ήτις 
έτακολουθεϊ πάσαν παρατεταμένην προσπάθειαν 
τή; Οελήσεως, «δταν λόγου, χάρ·ν, έπί μακράν 
άγων.ζόμεθα πρός άπόκρουσιν π ιέσ ιω ς ξένη; θε- 
λήσεως, ή καί δταν ύποβάλλωμεν τήν διάνοιαν εις 
έντεταμένην ένεργειαν πρός λύσιν ουσκόλου προ
βλήματος »».Ό τα ν  ή νευρική αύτη κόπωσις παρα- 
τείνεται έπί πολύ, δύναταί νά έκδηλωθή προσ
έτι διά παροδικού ύπερερεθισμοϋ παρακολου- 
θουμένου ένίοτε υπό αϋπνίας. 'Ιδού λοιπόν 
διατί ή διά τοϋ ξίφους άσκησις, ή διά τής όά- 
βδου, ή πυγμαχία  καί άπασαι τής αύτής τάξεως 
ασκήσεις, έν αίς ύπεισέρχεται πάλη, ουδό)ω; 
άομόζουσιν εις παιδία, ών ό έγκέφαλο: εργάζεται, 
καί κυρίως πρός τά  πεπροικισμένα ύπό νευρικής 
ιδιοσυγκρασίας, άτινα  ευκόλως ερεθίζονται. Είναι 
αληθές δτι τά  γυμνάσματα τα ύτα  ά.νθίστανται 
εις τά  αποτελέσματα τής καθιστικής ζωής, άλλά  
ζωηρότατα διαταράσσουοι τό νευρικόν σύστημα, 
καί ά ντ ίνά  άναπαύωσι τό πνεύμα συντελοϋσιν εις 
τήν έγκεφαλικήν ϋπερκόπωσιν.

Ή  ένόργανος γυμναστική, τουτέστι τά  γυ  
μ ιάσματα, άτινα  έκτελοϋνται εις τά τραπέζιο·», 
εις τό μονόζυγο·», εις τοϋ; κρίκους, εις τό δίζυγον, 
παρουσιάζει επίσης σοβαρά δυσάρεστα. Α ύτη  έν 
γ ίνε ι είναι ήκ ιστα  ελκυστική' θέτουσα δέ εις 
ένεργειαν μόνον τούς μύς τώ ν βραχιό ων, ού- 
ναται νά γείνη παραίτιος παραμορφώσεων (ύπερ
βολική; αναπτύξεω ; τών μυώνων τού ¿»μου καί 
τώ ν βραχιόνων, στρεβλώσει·»; τής σπονδυλικής 
στή λη ;, κάμψεως τώ ν ¿»μων). Α ί άπαιτούμεναι 
κινήσει; είναι κυρίως κινήσεις δύσκολοι, αληθείς 
επιδείξεις όοιμης. *ΟΟεν τά  γενικά αποτελέσματα  
γυμνάσματος τίνος είνα ι ανάλογα πρό; τήν δα
πάνη» τής ουνάμεω:, ήν απα ιτε ί τό γύμνασμα  
τούτο, καί πρός τάς δυσκολίας, άς παρουσιάζου- 
σιν αί λεπτομέρεια·, τής έκτελέσεως αυτού. Τό 
πλεϊστον τών κινήσεων, άς προσπαθοϋσι νά έκτε 
λέσωσιν οι μαθηταί τών λυκείων κατά τήν «ώραν 
τής γυμναστικής» ύπό τάς όψεις τών προγυμνα

στών αύτώ ν, άπαιτοϋσι πράγματι περισσοτέραν 
τέχνην ή μυϊκήν έργασίαν.Ή  δυσκολία δέ αύτών 
συνίστατα ι κυρίως εις τήν διά προσπαθειών ή μέ
θοδο» άνεύρεσιν τώ ν μυώ·», ούς δέον νά θέσωσιν εις 
ένεργειαν. Ύ πό ύγιεινήν λοιπόν Ιποψιν δέν πρέπει 
νά προτιμώμεν τά  τόσον τεχνικά ταύτα  γυμνά
σματα, καί νά παραλείπωμεν, οπως γ ίνετα ι, τά 
αληθώς ζωηρά γυμνάσματα, έν εις δμως ή μυϊκή 
ούναμ.ις δαπανάται άνευ έργώδους υπολογισμού 
τής χρήσεω; αύτής. Ί Ι  γυμναστική, ή τις διδάσκε
τα ι σήμερον έν Γ α λλ ία  έν τοϊς διδακτήριο·.; ημών 
α π α ιτε ί παρά τοϋ εις αύτήν έπιδιδομένου άληθή 
πνευματικήν έργασίαν καί τίθησιν εις ένεργειαν 
μάλλον τήν ψυχικήν ή τήν μυϊκήν δύναμιν αύτού 
Εις άτομα λοιπόν, ών ό έγκέφαλο; ύφ ίστατα ι ήδη 
ικανήν δαπάνην διά τής διανοητικής έργασίας, δεν 
άρμοζουσι τά  δύσκολα γυμνάσματα .Είδομεν λοιπόν 
τίνα  γυμνάσματα δέον νά άποβάλωμεν έκ τού 
προγράμματος τώ ν γυμναστικώ ν άσκήσεων. Έ ζε- 
τάσωμεν ήδη όποΐά τινα  άρμοζε·, νά συνιστώμεν 
πρό: τούς παϊδα; καί τούς νέους τούς προσβεβλη
μένους έκ νευροπάθειάς ή άρθριτισμοϋ καί περί ών 
κυρίως πρσγματευόμεθα. Τά γυμνάσματα ταύτα  
πρέπει νά περιλαμβάνωσι τούς έςής διαφόρους 
χαρακτήρας:

α' ) Δέον νά είναι εύκολα, έν άλλο ι; λόγοι; 
νά μή έπιβάλλωσιν εις τόν τα ύ τα  έκτελούντα  
μακράν έκμάθησιν και κατά συνέπειαν παρατε
ταμένην εγκεφαλικήν Ιντασιν. Έ άν δέν έκ- 
πληροϋται ό όρος ούτος, δύνανται νά παραγάγω- 
σι·» ε ίτε  τόν νευρικόν έρεθισμόν, είτε τήν έξάν- 
τλησιν.

β' ) Νά δέωνται αρκούντως έντονου μυϊκής 
έργασίας, νά παράγωσι μετρίαν έπιτάχυνσιν τής 
αναπνοής. Τότε σύν τή  αναπτύξει τού θώρακος 
έπιβοηθούνται ή οξυγόνωσες τοϋ αίματος καί ή 
κανονικότη: τής θρέψεως, τά  μόνα ώφελ'.μα απο
τελέσματα τή ; σωματικής ά.σκήσεωο, δ·.’ ώ»ν θέ
λομε·» προλάβει τά  το ιαύτα  κακά τής καθιστι
κή; ζωής (έλάττω σιν τ ή ;  δξειδώσεως, έπιβρά- 
δυνσιν τής θρέψεως κ τ λ .)

γ ’ ) Νά προσελκύωσιν ίκανώς καί δσον τό δυ
νατόν νά έκτελώ ντα ι εις εξοχικόν ά ίρ α .Ό θεν τά  
εύκολώτερα γυμ νάσμ ατα , τά  διδακτικώτερα είναι 
αί πορεϊαι, οί περίπατοι, οί έπιτροχάδην δρό
μοι . . .  Τά ταχύτητος ταύτα  γυμνάσματα άρμό- 
ζουσι πρωτίστως εις τά  παιδία τά  μή φθάσαντα τό 
δέκατον πέμπτον έτος. Μ ετά τήν ηλικίαν ταύ- 
ττι < οι νέοι μάλλον ευχαρίστως επιδίδονται εις τάς 
λεγομένα; υπαιθρίους ασκήσεις (8ροΐ’ί), (ιππο
δρομίας, λεμβοδρομίας, αλιε ίαν, Θήραν κτλ  .)  α ι- 
τ'.νε; γενικώς Ιχουσι ο·.’ αυτούς πλειότερον, τό 
ελκυστικόν. Μ εταξύ τώ ν γυμνασμάτων τούτων, 
ή κωπηλασία, τόσον εύκόλως μανθανομένη, τό 
ποδήλατον, φαίνονται ύμϊν ιδιαζόντως κατάλ
ληλα . Ό  διά τήν έκμάθησιν αύτών απαιτούμε-
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νο; χρόνος ουδέποτε είναι λίαν μάκρος. Γενόμε- 
νο'. άπαξ εγκρατείς του γυμνάσματος, υποβάλ
λοντα ι του λοιπού εις όυθμικάς καί αυτομάτου;

» γ» · » 4 ι *! \ ' ·•/.'.νησε'.ς, α'.τ?.νε; καίτοι τταραγου?'. «δίψαν αερος» 
καί βαθεία; είσπνοάς, έπιτρέπουσιν δμω; τήν 
παντελή  της διανοίας ανάπαυσιν. Ή  παραγομένη 
κόπωσις είνα ι καθαρώ: μυϊκή καί ανταγωνίζον
τ α ι ούτω πω : συγχρόνως κατά τε  τω ν άπό τής  
καθιστικής ζωή; αποτελεσμάτων καί τω ν τή ; 
διανοητικής ύπερκοπώσεω;.

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

Κανών καί μετρ ον άληθονς τιμής νομίζεται ο όχι 
οσα τις μή διέπραξε κακά. άλλ’ όσα δυνάμενος δεν 
ήμέλησε νά ποίηση αγαθά. Κομαηο-

Ύπάρχουσιν άνθρωποι τρα/εΐς καί αγροίκοι, των 
οποίων και ή καρδία είναι άγαθή και δ χαοακτήρ 
κάλλιστος' άλλα πόσον περισσότερον θά έγίνοντο ου- 
τοι ευάρεστοι, ϊσως δέ καί ωφέλιμοι, έάν εί/ον τήν 
ευγένειαν των τρόπων καί τήν του ήθους, αί όποιαι 
είναι ή σοραγίς τής καλής ανατροφής.

Σμά'ΐΛο-
 -----------

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α
Ταχυδρομική κίνηαις

Τό εν Ε λ β ετ ία  κεντρικόν γραφεϊον τή ; Δ ιε
θνούς Ταχυδρομικής Έ/ώσεω; ¿δημοσίευσε τ ε 
λευτα ίω ς ενδιαφέρουσας πληροφορίας περί τής 
παγκοσμίου ταχυδρομικής κ ι.ήσεω ; τού Ιτου; 
1 9 0 1 .  Κ ατά  τάς πληροφορίας τα ύτα ς  τό παρελ
θόν έτος εξ μόνον κράτη τής ΰφηλίου έσχον εισ
πράξεις έκ ταχυδρομικών τελ,ών ύπερβαινούσα; 
τά  εκατόν εκατομμύρια φράγκων. Τά κράτη 
τα ύ τα  είναι ή Γερμανία, αί Ή-.ωμέ ναι Πολί
τες αι, ή Α γ γ λ ία ,  ή Γ αλλ ία , ή Ρω σία  καί ή 
Αϋστρουγγαρία, ακολουθούμενα', μακρόθεν Οπό 
τ ή ; ’Ιταλίας, ή τ ι ;  είχεν εισπράξεις μόνον 6 0  εκα
τομμυρίων φράγκων.

Παρ’ ολην τήν ε ΐ; 24  εκατομμύρια κατοί
κων άνερχομένην διαφοράν μεταξύ τω ν πληθυ
σμών Γερμανίας καί Η νωμένων Π ολιτειών, ή 
ταχυδρομική κίνησις τής πρώτη; είναι άνωτέρα 
τής Βορειοαμερικανικής Σ υμπολιτείας, ύπολει- 
πομένη; δμως άναλ.όγως τού πληθυσμού τή ; τα 
χυδρομική; κινήσεως τής Α υστραλίας. Ή  Γ αλ
λ ία  έρχεται τέταρτη , τω ν ταχυδρομικών αύτή; 
εισπράξεων άναλογουσών πρός 7 φρ. κ α τ ' ά.το- 
μον, ή δέ ’Α γγλ ία  μέ εισπράξεις πρός 8  φρ. 
κ α τ ' άτομον.

ΙΙετεινός κληρονόμος

Μία εκατομμυριούχος κυρία τή ; Λισαβώνος, 
άποθανούσα εσχάτως έγκατέλιπε διά διαθήκης

τήν κολοσσιαίαν περιουσίαν της εις τόν . . . πε
τεινόν της, εις τό σώυ,α τού όποιου έφαντάζετο  
δτι είχεν εισέλθη ή ψυχή τού άποθανόντος συ
ζύγου της. Δ ιέταξε νά κτισθή ιδιαιτέρα π ολυτε
λής οικία διά τόν πετεινόν καί οί ύπηρέται καί 
ΰπηρέτριαί της νά προσέχουν ιδιαιτέρως τόν «κύ
ριόν» τω ν. Ή  περίεργο; αΰτη κυρία, ήτο υπερ
βολικά ζηλότυπος διά τόν πετεινόν της καί δτο.ν 
έβλεπε καμμίαν όρνιθα νά πλησιάζη τόν Πέτρον, 
κοθώ; τόν ώνόμαζε, αμέσως διέτασσε καί τήν  
έσφαζαν. Οί συγγενείς τή ; μακαρίτιδος έκπλη
κτοι έλαβον γνώσιν τής διαθήκης καί ήσαν έτοι
μοι νά τήν αμφισβητήσουν, οταν είς έκ τώ ν κλη
ρονόμων, ό εγγύτερος, έσφαξε καί έφαγε τόν 
πετεινόν καί οΰτω τόν δ'.εδέχθη είς τά  κληρονο
μικά του δικαιώματα.

Ί1 ύπηρεσϊα τοϋ διευΟυντοΰ.

Ά π έθανε πρό πρό τίνος είς Παρισιού; γνωστό
τα το ; ιδιοκτήτης καί διευθυντής τού μάλλον αρι
στοκρατικού ξενοδοχείου τής παρισινή; πρωτευ· 
ούση; ονομαζόμενος Β'.νιών. Α ί παρισινοί εφημε
ρίδες πλήν άλλων δνμοσιεύουσι περί αυτού τό 
εςής ανέκοοτον :

Μίαν νύκτα μετά  τό τέλος τού χορού τού Με
λοδράματος, τέσσαρες παρισινοί νέοι τού αριστο
κρατικού κόσμου είσήλθον φαιδροί καί θορυβώδεις 
νά δειπνήσωσιν εις τό ξενοδοχείου του.Μ όλιςδμω; 
έκάθισαν είς τήν τράπεζαν έζήτησαν τόν διευ
θυντήν νά έπ ιστατήση ό ίδιος είς τό δεϊπνόν τω ν.

— Θέλομε- νά μάς σερβίρη ό Β ινιών καί όχι 
άλλος, είπον.

— Αλλ,ά κοιμάται αυτήν τήν ώραν, κύριοι.
—  Άοιάφορον, άς τόν έςυπνίσουν ! . . .
— Μά, δεν εινε εύκολον τό πράγμ α ...
— Τότε φεύγομεν !
Μή θέλων νά χάση το ύ; πελάτας, οΐ όποιοι δέν 

ήσαν έκ τώ ν κοινών, ό υπάλληλος τού ξενοδο
χείου, αφύπνισε τον διευθυντήν,ο οποίο: ήγέρθη, 
έπλύθη, ένεδύθη καί καταβάς έπεριποιήθη τού; 
τέσσαρας συνδαιτυμόνας με ολην τήν πρέπουσαν 
αβρότητα καί μέ τά σύνηθες μειδίαμα είς τά  
Χε':λζι·

Τό δεΐπνον ¿τελείωσε καί οί π ελάτα ι έζήτη
σαν τόν λογαριασμόν. ’Εδώ δμω: ό ξενοδόχο; 
έπεφύλαττε- ε ί; αυτούς μίαν όχι πολύ εύάρε- 
στον έκπληξιν. Εις τόν πίνακα τού λογαριασμού 
ύπηρχε τό εξής κονδύλιον :

«Δ ι ’ υπηρεσίαν τού διευθυντού μετά. τό με
σονύκτιον.. .  φρ. 1 0 0 0 » .

Οί π ελά τα ι όιεμαρτυρήθησαν, ά λ λ ’ ό Βινιών 
πάντοτε φιλομειδή; καί περιποιητικώτατος έπέ · 
μενε , καί οί νεανία·, ύπεχρεώθησαν νά μετρή
σουν τά  χ ίλ ια  φράγκα, τά  όποια τήν άλλην η 
μέραν ό ξενοδόχος έστειλεν είς έν αγαθοεργόν 
ίδρυμα τής πόλεως.


