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ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩ ΓΗ
Τ Α  ΑΓΓΛΙΚΑ Δ Ι ΔΑΣΚΑΛΕΙ Α

Τά διδασκαλεία τής Α γ γ λ ία ;  διαφέρουν πάν
των τών ομογενών ιδρυμάτων τώ ν λοιπών χ ω 
ρών. Τά διδασκαλεία πάντα άνερχόμενα είς 44  
εϊνε ιδιωτικά, ίορυθέντα είτε υπό ιδιωτών είτε 
υπό εταιρειών, είτε ύπό εκκλησιών, συντηρούμενα 
ΰπ ' αύτών, χορηγούντο; καί τού κράτους ούχί 
ευκαταφρόνητα ποσά. Τά διδασκαλεία πάντα  
πλήν δύο είνε συνδιαιτητικά, δεχόμενα μερικά έκ 
τούτων καί έςωτερικούς μαθητάς. Τών μεγάλων 
όιοασκαλείων ή έτησία δαπάνη ανέρχεται εις 
υπέρογκα ποσά ύπερβαινούσα τ ά ;  2 0 0 .0 0 0  φρ. 
έχει ό ’ ύπολογισθή ότι δ·.’ έκαστον τώ ν συνδιαι- 
τωμένων μαθητών δαπανώνται έτησίως περί τά  
1 5 0 0  φρ.

‘ Η διάρκεια τής εν το ΐ; διδασκαλείο·.; το ύ
το ι; φοιτήσεως είνε 2  — 3  ετών, γ ίνονται δε δε
κτοί μαθηταί χρηματίσαντες επί τετραετίαν όις 
βοηθοί διδασκάλων έν τ ιν ι οημοτικώ σχολείω καί 
άγοντες τούλάχιστον τό 18ον έτος τή ;  η λ ι
κίας των.

Τά οικοδομήματα πάντα είνε κατεσκευασμένα 
τελειότατα ύπό τε υγιεινήν καί διδακτικήν έπο- 
ψιν περιβαλλόμενα ύπό εύρυτάτων αυλών καί 
Οαλερωτάτων κήπων καί άνΟέων.

Έκαστο; τών μαθητών έχει ίδιον μικρόν δω ■ 
ματιον απλούστατον, τό όποιον ά μ ιλλά τα ι νά 
κοσμήση δΓ ιχνογραφημάτων καί φωτογραφ.ώ/, 
ωστε νά έπιδεικνύη αύτό εις τού; φίλους του ή είς 
τήν μνηστήν του,όταν θά καλέοη αυτού; είς τινα  
έορτήν τού διδασκαλείου. Ά λ λ '  είς τό δωμά- 
τιον τούτο διέρχεται μόνον τήν νύκτα , καθ' δ- 
λην δέ τήν ημέραν ό βίο; του είνε ώ; εξής κ α 
τανεμημένος;

Εγειρόμενοι οί μαθηταί τήν έβδόμην τή ;  
πρωίας ώραν, λούονται έν ύυχρψ ύδατι καί άρ- 
χονται ευθύ; τής μελέτης των μέχρι τ ή :  8η ; 
ώρας. ’Από τής 8ης μέχρι τής 9 η ; προγευματί
ζουν καί αναπαύονται, μ εθ ’ ύ ακολουθεί ή διδα
σκαλία τών μαθημάτων μέχρι τής πρώτης ώρα; 
μ· μ . ,  οπότε παρατίθεται τό γεύμα . ’Από τής 
ωρας ταύτης μέχρι τής έκτης εσπερινή; άνάπαυ- 
'5ΐς. Ο: μαθηταί διαθέτουν τόν χρόνον τούτον 
κατά βούλησιν, ε ίτε  μενοντες εντός τού διδα
σκαλείου ειτε ¿'ερχόμενο·., ΰποχρεούμενοι μό
νον νά παρευρίσκωνται πάντες περί τήν 5ην (ώ
ραν ινα λάβωσιτό τέϊον. Ά π ό  τής έκτης μέχρι 
τής ένατης τής εσπέρας εργασία, πλήν τού 
Σαββάτου, καί κατά τήν ένάτην όεΐπνον, κοινή

προσευχή καί κατάκλισ ις. Κ ατά  τάς Κυριακάς 
ούτε εργάζονται ούτε παίζουν, ά λ λ ' εξέρχονται 
είς περίπατον. Έορτάς διαρκούντος τού έτους 
έχουν πέντε έβδομάδας κατά τά  Χριστούγεννα, 
τρεις έβδομάδας τό Πάσχα καί ά λ λ α ; τινάς. Α ί 
θεριναί τέλος διακοπαί διαρκούν όύο μήνας, τόν 
’ Ιούλιον καί τόν Αύγουστον.

Κ ατά τα ύτα  λοιπόν ό Ά γ γ λ ο :  όιόασκαλιοτής 
τό μέν ήμισυ τής ημέρας διαθέτει εις ακρόασιν 
μαθημάτων καί προπαρασκευήν, τό δ ’ έτερον 
ήμισυ κατ’ ίδιαν βούλησιν. Τό δεύτερον τούτο 
ήμισυ αποτελεί τόν εσωτερικόν τού διδασκαλείου 
βίον, παρέχον άπειρα θέλγητρα είς αυτούς καί 
διακρίνον τά  αγγλικά  διδασκαλεία πάντων τώ ν 
λοιπώ ν. Κ ατά τό δεύτερον τούτο ήμισυ οι μαθη
τα ί απολαύουν πλήρους ελευθερίας καί αισθάνον
τα ι ότι είνε νέοι ανεξάρτητοι.

Υπάρχουν ό' άπειρα τά  μέσα ινα ό εσωτερι
κός βίος έν το ΐ; διδασκαλείο·.; καθ ίστατα ι ευχά
ριστος. Έν έκάστω δίδασκαλείω συνιστώ ντα ι σύλ
λογοι πολλοί ή εταιρεία·, έκ τώ ν συνόιαιτυμόνων 
μαθητών, ανακαινιζόμενα', καθ' έκαστον ε’τος. 
Είς έκάστην τώ ν εταιρειών τούτων εκλέγεται 
πρόεδρο; καί γραμματεύς, συντάσσεται κανονι
σμό:, ορίζεται ή ύφ’ εκάστου τώ ν μελών κατά- 
δληθησομένη εισφορά. Περί τήν όιοργάνωσιν τού- 
συλλόγων τούτων ασχολούνται ίδια κατά τάς 
πρώτα; ήμερα: τού σχολικού έτους πρό τή ;  
έ/άρξεω; τώ ν μαθημάτων. Σκοπός τών πλείστω ν  
έκ τών συλόγων τούτων είνε κυρίως οι αγώνες 
καί αί παιδιαί. Οί άνήκοντε; είς τοιούτου; 
συλλόγους προμηθεύονται ή ανακαινίζουν τάς εν
δυμασίας τω ν κα ί τάς σφαίρα; τω ν,γυμ νάζοντα ι, 
διοργανίζουν τά ; αντιθέτους ομάδας ή ασκούνται 
νά διαγωνισθούν κατά συλλόγων άλλω ν σχολείων 
ή κατ’ ιδιωτικών γειτονικών σωματείων ή τέλος 
κατά συλλόγων στρατιωτικώ ν συνταγμάτω ν  
•στρατωνισμένων έκε·. που πλησίον. Οί αγώνες 
διεξάγονται είτε έν τή  αυλή τού σιοασκαλειου 
ή αλλαχού,συγκεντρούν δ: άπειρον πλήθος άγω - 
νιστών τε καί θεατών, καθόσον ή είσοδος εις αυ
τούς είνε έλευθέρα. Οί επιδέξιοι π α ΐκτα ι καί οί 
νικηταί έπευφημούνται, αί έπ ιτυχώς βολαί προ- 
καλούν ενθουσιασμόν καί τά  αποτελέσματα τώ- 
αγώνων αναγράφονται είς τάς έφημερίδας.

Τό νίκησαν διδασκαλείο·/ ύπερηφανεύεται, ω: 
εάν οί μαθηταί του ένίκησαν εις γενικόν διαγω
νισμόν μαθημάτων. Πολλάκις κατά τόν χρόνον 
τής προπαρασκευής μεγάλη ; τ ινό ; αγωνιστικής 
όμάδος τά  μαθήματα δ ιακόπτονται. Ά λ λ ο ι  σ ύλ-  
λογοι συν ιστών τα.ι διά τά ; λεμβοδρομίας, γυμνα-
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ζομένων κατά τά ς  μετασημβρινάς ώρας τού θέ
ρου; τω ν ¡¿ελών αύτού εις τόν παραρρέοντα Τά- 
μεσιν. Ε πίσης καί μουσικοί σύλλογοι συνιστών- 
τα ι οιοργανούντες καί συναυλίας επ ιτυχείς, εις 
τάς οποίας καΟηγηταί και μαθηταί δικαιούνται 
να καλέσουν καί ξένους.

O jo ’ οί πολιτικο ί σύλλογο ι ελλείπουν έκ των 
διδασκαλείων, εις τούς οποίους είνε μέλη πάντες 
σχεδόν οί μαθηταί, διότι δέν α π α ιτε ίτα ι ούτε εισ- 
φο’ρά ούτε ιδιαιτέρα τ ις  έπιδεξιότης. Εις τούς 
συλλόγους τούτους μελετούν καί συζητούν διά
φορα πολιτ ικά  ζητήματα , άπό καιρού δ ' εις και
ρόν συγκροτούνται επ ίσημ « συνεδρίαι, καθ' άς 
συζητε ϊτα ι τό μελετηθέν ζήτημα  καί τ ίθετα ι εις 
ψηφοφορίαν. Ζητήματα π . χ. συζητούνται τοι- 
αύτα , τό περί καθολικής ψηφοφορίας, τό περι 
μισθοδοσίας των βουλευτών, περί τώ ν πολιτικών  
δικαιωμάτων τώ ν γυναικών, περί καταργήσεως 
τής θανατικής ποινής. Δ ιά τώ ν γινομένων συ
ζητήσεων ισχυρίζονται οί Ά γ γ λ ο ι ότι εθίζον
τα ι οί μαθηταί νά μή δυσαρεστώνται, έάν απο 
κρούηται ή γνώμη τω ν καί ότι ασκούνται εις τό 
νά όμιλώσι καί νά σκέπτω ντα ιπερ ί τώ ν π ο λ ιτ ι
κών ζητνμάτω ν τής ημέρας.

Ε πίσης ε:ς πολλά διδασκαλεία Ιδρύονται καί 
σύλλογοι φιλολογ κοί. 'Επειδή πολλάκις οί μ α
θητα ί βλέπουν ότι ή δ ευθύνουσα τό δίδασκα- 
λείον έπ.τροπή δέν χορηγεί εις αυτούς π ρ ίς  με 
λέτην επαρκή αριθμόν βιβλ'ων, καταβάλλουν  
έτησία·/ εισφοράν έκαστο; έκ τριών φράγκων καί 
διά του συλλεγομένου ποσοϋ ίδρύουνβ'.βλιοθήκας 
τής άρεσ/ε'ίας τω ν, αί οποϊαι κατ έτος π λο υτ ί
ζονται έκ δωρεών. Ο ύτω κολλαί τώ ν βιβλιοθη
κών τούτω ν είνε πλουσ ώ τα τα ι, οί δε μαθηταί 
άναγινώσκουν τά  εν αύτα ίς ύπάρχοντα βιβλία, 
διότι α ύ το ίτά  εξέλεξαν μ ετ' έγκρισιν, εννοείται, 
τής διευθύνσεως τ  ϋ διδασκαλείου. Διά τώ ν ετη
σίων εισφορών γ ίνοντα ι επίσης τά  όιοασκαλεια  
συνδρομηταί εις τά  κυριώτερα φιλολογικά, επ ι
στημονικά, καλλ ιτεχ νικά  καί παιδαγωγικά π ε 
ριοδικά ως καί εις τρεις ή τέσσαρας πολιτικάς  
καθημερινά; εφημερίδας. Τ αΰτα π άντα  οί μαθη
τα ί άναγινώσκουν έν ίδιαιτέρω άναγνωστηρίψ, 
Π ολλάκις δέ κα ί καθηγηταί τού οικείου διδα
σκαλείου καί άλλοι ξέ να  ποιούνται διαλέξεις 
ενώπιον τώ ν μαθητών τώ ν συλλόγων τούτω ν.

Π άντα τα ύ τα  γίνονται τή  πρωτοβουλίγ. τών 
μαθητών. Οί καθηγηταί δέν μετέχουν ούδαμώς 
τών ενεργειών τούτω ν, έπιδρώντες μόνον εμμέ
σως διά τώ ν συμβουλών τω ν. Οι μαθηταί απο
τελούν κοινωνίαν μικράν ανεξάρτητον, τής όποια; 
ή Ιντελεστέρα εκφρασις είνε ή έφημερίς τού δι
δασκαλείου. Δ ιότι πολλά τών αγγλικών^ διδα
σκαλείων έχουν την εφημερίδα των έκΟιοομίνην 
επτάκις ή οκτάκις τού έτους, συνταττομένην 
ΰπό τώ ν μαθητών ή ύπό τώ ν άποφοιτησάντων

συναδέλφων τω ν, ενίοτε δέ άνωνύμως καί ύπό 
καθηγητών. Συνδρομηταί τής έφημερίδος ταύτης  
περιλαμβανούσης δώδεκα περίπου σελίδας είνε 
πάντες οί παλαιοί τού διδασκαλείου μαθηταί α- 
ναγινώσκοντες αύτήν μετά  μεγίστης εύχαριστή-
σεως. Συχνάκις άναγινώσκει τ ις  έν αυτή  τήν ι
στορίαν τ :ύ  εσωτερικού βίου τού διδασκαλείου, 
διάφορα μικρά συμβάντα ποικίλλοντα τήν μονο
τονίαν τού μαθητικού βίου, εύθυμα χρονογραφή
μ ατα , λεπτομερείς περιγραφές τή ς νίκης ή τής 
ή ττη ς  τω ν κατά το ύ: διαφόρους αγώνας,άρθρα τέ 
λος διάφορα,ένίοτε μεν σοβαρά συνήθωιδέ ελαφρά.

Ούχί σπανίω: π  ριγράφουν επί τό αστειότε
ρο·/ εις τάς εφημερίδας των τ ά ;  μικράς δυσαρέ
σκειας, μή φειοόμενοι μηδέ τού διευθυντού τω ν, 
καταχωρίζουν ποιημάτια, έν οίς ΰπα ινίττοντα ι 
καθηγητάς, άνευ, εννοείται,προθέσεως προσβολής 
κατ’ αυτών, ή δέ διεύθυνσις,ήτις άσκεϊ λογοκρι
σίαν έπί τής έφημερίδος, μετέρχεται τό δικαί
ωμα τούτο μέ πνεύμα έλευθέριον. Δ ιότι οί μ α
θητα ί, εί καί συνέρχονται μόνοι τω ν εις τάς α ί
θουσας, εί κα ί πολλάκις διοργανούν διαδηλώσεις 
χωρίς νά προειδοποιήσουν περί τούτου το ύ; κα
θηγητάς καί τόν διευθυντήν τω ν, όμως πάντα  
τα ύ τα  διενεργούν μέ τρόπον πνευματώδη, αβρόν 
καί ευλαβή πρός τού; άνωτέρονς τω ν.

Πάντες ούτοι οί σύλλογοι, α ί εφημερίδες καί 
αί συνελεύσεις συνδέουν στενώ τατα  τούς μαθητάς 
καί αναπτύσσουν τό αίσθημα τής αλληλοβοή
θειας καί τής συναοελφότητος. Οί μαθηταί τού 
δευτέρου έτους αγωνίζονται νά πείσουν τούς νεω- 
τέρους ότι αυτο ί είνε αρχαίοι καί επομένως 
ύπέρτεροι. Δ ιά τούτο κατά τήν είσοδόν τω ν οί 
νεώτεροι υποβάλλονται εις τήν εξής δοκιμασίαν, 
ή τις Ιχει καθιερωθή εις .πάντα τά  αγγλικά  δι- 

1 δασκαλεία. Σ υνιστάτα ι δηλ. επιτροπή έκ πα
λαιώ ν μαθητών, οί όποιοι υποβάλλουν εις γρα
πτήν καί προφορικήν έξέτασιν τούς νεωτέρους. 
Οί έξετασταί ένδυόμενοι ως οΐ καθηγηταί των 
απευθύνουν πρός τούς δοκίμου: ερωτήματα παρα- 
δοξότατα περί τώ ν κλίσεων καί τής ιδιοφυίας 
εκάστου τ :ύ τω ν  καί μ άλ ιστα  περί τής ιδιοφυίας 
των εις τήν μουσικήν καί τήν ποίησιν. Α ι απο
κρίσεις τών νεοσυλλέκτων γίνονται έπί έβίομά- 
δας θέμα αστεϊσμού.Μ ετά τήν μύησίν ταύτην οι 
νεώτεροι καθίσταντα ι όντως μέλη τού διδασκα
λείου. Α ί παιδιαί καί ό κοινός βίος εξαλείφουν 
μ ε τ ’ ολίγον τήν μεταξύ νεωτέρων καί παλαιό- 
τέρων διαφοράν. Τέλος τε λ ε ίτα ι κ α τ ' έτος εορτή, 
εις ήν συρρέουν πλεΐστο ι τώ ν αρχαίων μαθητών. 
Κ α θ ’ έκαστον δηλ. έτος ή διοικούσα τό διδασκα
λείο·/ επιτροπή· παραθέτει γεύμα εις τούς αρ
χαίου; μαθητάς, εις τό όποιον συρρέουν πολλα- 
χόθεν απόφοιτοι διαφόρων ηλικιών, υπερήφανοι 
διά τό σχολειό·/ τω ν καί είλικρινώς πρός αυτό 
συνοεδεμένοι.

Ε Θ Ν Ι Κ Η  Α Γ Ω Γ Ι Ι 117

Τοιούτος ό βίος τώ ν μαθητών τού διδασκα
λείου, βίο: παρασκευάζων τήν ανεξαρτησίαν,
ήτις αποτελεί τήν βάσιν τού χαρακτήρας του 
αγγλικού λαού. Γ. Μπ

Η Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Η

Σ ημ α α ία  κ α ί ακοΛΟς α υ τή ς  έν τυ> π α ρό ν τ ι 
κα ι«  τον κ α θ η γη τή ν  Γ ιόλδ  ( J o h l ) .

Β ίβ ιτήρ ιος λόγος iv  τή  Ά ν ω τ * τ η  Π ολυτεχνική 
Σχολή χής Β ιέννης.

Πρός καταρτισμόν τοιούτου επιστημονικού 
κλάδου δέν στερούμεθα ασφαλών βάσεων.^ Α κρι
βώς καθ ’ δν τρόπον ή ηθική έρείδετν.^επι της 
γενικής αρχής, ότι πανταχού, όπου ^ά.θρωποι 
συμβ'.ούσιν, υπάρχει κρίσις περί τή ς “ύ-α; ήών 
πράξεων έκ τών ιδιοτήτων αύτώ ν, ν,/τω και η 
αισθητική στηρίζεται έπί τής αρχής, ο τ ι παν
ταχού, δπου αρχεται υπέρτερός τ ις  πολιτισμός, 
έκδηλοϋται καί ή τάσ-.ς πρός άποτύπωσιν των 
κινήσεων τής έλευθέρας φαντασίας, α ιτινες εις 
ούδέν άλλο χρησ-.μεύουσιν ή ε ίς τ ό ν  έξωοαϊσμόν, 
τήν ευθυμίαν, τήν ευχάριστον όιέγερσιν τω ν αι- | 
σθητικών καί πνευματικώ ν ημών δυνάμεων και 
ότι πανταχού, όπου το ιαύτη παραγωγή γ ίνετα ι,  
άναγκαίως επακολουθεί καί κρισις περι τ ή :  επι
τυχ ία ; τώ ν προϊόντων αυτής, αν πράγματι Ιχωσι 
ψυχαγωγικήν έπενέργειαν, άν άρέσκωσι·/, αν εν 
άλλαις λέξεσιν έκπληρώσι τόν αισθητικόν αυτών 
σκοπ όν.Ά ν αί κρίσεις αύτα ι ήσαν έντελως χαώ 
δεις, άν ήσαν έκ διαμέτρου αντίθετο ι, αν ούοε- 
ποτε καί ούδαμού ύφίστατο ποιά τ ις  ομοφωνία 
περί τού αγαθού καί τού έναντίου τώ ν ανθρω
πίνων πράξεων καί ιδιοτήτων, περι τή : 
τών καλλιτεχνικών προϊόντων, 5.·/ τά  Ιργα,άτινα  
ώρισμένον τ ι  έθνος ή χρονική περίοδος παρήγαγε, 
οι' άλλοεθ/είς ανθρώπους καί άλλας έποχάς ήσαν 
ξένα καί ακατάληπτα, τότε δέν θά ήτο δυνατόν 
νά ύπάρχη ούτε αισθητική ούτε ήθική. Α λλα  
κατά τόν αυτόν τρόπον ουδέ φυσικά', έπ ιστήμαι 
θά ύπήρχον, άν τό γινόμενον έν τώ  κόσμω των 
σωμάτων ούδεμίαν κανονικότητα τύπων επαρου- 
σίαζεν, άν έκαστον φαινόμενον ήεο καθ 
καί μεμονωμένο·/ άνευ οΰδεμ άς προ: τα  αλλα  
φαινόμενα συνάφειας. Υ π άρχει τοιούτον σύστημα  
ακράτου σχετ.κισμού (Π εΙίΐΙίνϊδη'ΙΙΙ? 1 και εις 
τά  άκρότατα χωρούντος ατομικισμού (Ιπ ϊΗ νϊ 
d u a l¡sm u s) προκειμένου περί ζητημάτω ν τή : 
τε  αισθητικής καί τής ηθικής καί έχει εν τ ψ  πα
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ρόντι ούκ ολίγους πανταχού οπαδούς. Α ί ισχυοαι 
αντιθέσεις τής ιστορίας τής ηθικής, ή μεταβολή  
τή ; τού καλού ιδέας, ή δυσχέρεια τής κατανοή- 
σεω; τού τρόπου τού σκέπτεοθαι καί συναισθά- 
νεσθαι άλλω ν έποχών καί έΟνών, ή έκ^παραλ
λήλου ταυτόχρονος συνύπαρξις δλως «-/φόρων 
τρόπων τής ζωής καί τής καλλιτεχνικής παρα
γωγής φα ίνετα ι ότι συνηγορεί ούκ ολίγον ύπέρ 
τού τοιούτου σ υσ τή μ α το ς.Ά ν  τό σύστημα τούτο  
ήτο ορθόν, θά ήτο αδύνατος πάσα απόπειρα κα
θολικής καί τά  έπί μέρους εις γενικούς τυπους 
άναγούση; έξετάσεως τώ ν πραγμάτων, πασα 
απόπειρα νά αναζητήσει τ ις  κριτήρια σχετικής 
καθολικότητος. Δεν θά υπήρχε τότε άλλο τ ι  ή 
υποκειμενικά! μόνον περί άγαθου και 
περί καλού καί αισχρού ίόέαι άφ’ ενός, α<ρ ε
τέρου δέ ή ιστορική (άπλώς γεγονότων) ανα- 
γραφή τής έξελίξεω ; των ήθών, τή ;  τέχνης 
καί τής φιλολογίας· ά λλ  ' έπ?επε_ κατόπιν κατ 
ανάγκην, ώ ; οίκοθεν έννοεΐται, ο ι’ αποστα,εως 
νά άποβληθή έστω καί τό ολίγιστον κριτικόν 
άλας, όπερ'τυχόν άπέμενεν εις την τοιαύτην 
άφήγησιν. Δ ιότι, άν ό χρονογράφος, ό ιστορικός, 
γινόμενος καί κριτικός, ήθελε·/ Ιχτ, τήν α,.ωσιν 
νά προσφέρη τ ι  περιπλέον υποκειμενικής φρασεως, 
τυχαίας ατομικής γνώμης, τότε αμέσως ήθελεν 
εύρεθή πρό τού ζητήματος, έπί τή  βάσει τίνων 
κειτηρίων καί μέτρων θέλει μορφώση τήν κ.ρ·."ΐ·/ 
του καί τίνα  λόγον Ιχει νά προτιμήση τούτο 
ακριβώς τό μέτρον καί όχι άλλο, ζήτημα,^οπερ 
άνευ γενικών τής αισθητικής αρχών είναι αουνα- 
τον νά λυθή. ’Εν τή  ήθική ή  δυσκολία αυτη  
διά τώ ν επιστημονικών εργασιών τής τελευταίας  
εικοσαετίας ή τριακονταετίας ύπερενικήθη.

Λόγω ποικιλίας ώ ; έκ τής διαφοράς τώ ν έπο
χών καί έθνών ή ιστορία τής άναπτύςεως των 
ήθών κ α τ ' ούδέν ύπολειπομένη τής ιστορίας της 
τέχνης σήμερον δέν είναι πλέον διά τόν ηθικο
λόγον αντικείμενο·/ απορίας, διότι υπό των αν- 
τ'δο'ούντων θεωρούνται ψευδή τά  πορίσματα 
αύτής, ά λ λ ’ Ισ τία  νέον φώ ; πάντοτε οιαχέουσα 
έπί τώ ν ηθικών ζητημάτω ν, άφ οτου εοΐδαχθη 
νά διακρίνη έν τ ψ  ήθικφ β ίψ  στιγμάς ιστορικά: 
καί ψυχολογικά;, μεταβλητόν και αναλλοίωτο·/,

I κινητόν καί ευσταθές. _ <
Ά λ λ  ’ έν τή  αισθητική εξακολουθεί καί επι 

τού παρόντος ακόμη παραπλήσια μεταβατική  
πεοίοδο:. Τούτο δέ ίδια είναι άξιο·/ μεγάλη; 
απορίας, δταν άναπολήση τις εις τήν μνήμην του 
τή ν ’ αεγά.λην έκ καλλιτεχνικής άπόψεως ανοχήν, 
ήν 0 19^5 αιών ήσκησεν, ϊσ τ ις  όλιγώτερον πάσης 
άλλης έποχής ύπέκυψεν εις μ ίαν κυριαρχικήν 
περί τού καλού ιδέαν ή ένα ομοιόμορφον ρυθμόν 
απ' έναντίας μ άλ ιστα  όχι μ.ό\ον εις τήν αρχιτε
κτονικήν, άλλά κα ί εί: τούς άλλους κλάδους τής 
τέχνης ό 1 9->ί αιών παρίσταται οίονεί τμήμα
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επαναλήψεων (R e p e t ito r iu m )^ ; ιστορίας τής 
τέχνης. Ή δύνατό τις νά υπόθεση, δτ'. ακριβώς 
¡αία το ιαύτη περίοδος τόσον άπέχουσα του φανα- 
τ'.κωτάτου εκείνου αποκλεισμού, δστις συνήθως 
αποτελεί τό ΐδιάζον χαρακτηριστικόν προηγου
μένων παραγωγικών περιόδων, ήτο προωρισμέ 
νον ϊνα  προσέγγιση εις τον σκίπόν συγκριτική: 
επιστήμης τής του καλοϋ αισθήσεως, αισθητικής 
εμπειρικής, έοειδομένης επί τής εύρείας βάσεως 
ζωηράς άντιλήψεως ποικιλοτρόπων μορφών του 
καλοϋ. Ό τ ι  τοϋτο ουδόλως ή τουλάχιστον άνε 
παρκώς συνέβη εξηγείτα ι,ίσω ς εκ τής τεραστίας 
συσσωρεύσεως τού πρό; εμπειρικήν έπισκόπησιν 
υλικού καί τής όσημεραι ευρυνόμενης τών κ α θ ' 
έ'καστα λεπτομ.ερειών γνώσεως, ήτις τήν έκ τών 
καθόλου καί θεωρητικήν επεξεργασίαν έδυσχέ- 
ρανε- διέσπασε τήν ενότητα του ιστορικού καί 
τού αισθητικού- τήν μέν θετικήν γνώσιν τού 
πρώτου κατέστησε πενιχρόν, τήν δέ θεωρίαν τού 
ετέρου χαώδη. Συνέβη δηλαδή — αν μή είναι 
άγροικότεοον νά είπω  — νά μείνη άπαρατήρη- 
τον τό δάσος ένεκα τώ ν πρό τών όμμάτων 
δένδρων. Προσεκολλήθησαν εις τήν δσ<.> άπλου- 
στέραν τοσω φορτικωτέραν ιδέαν περί τής απο
λύτου μερικότητος τού καλού καί αισθήσεως αυ
τού, ενώ ή έννοια ώρισμένης τινός εσωτερικής 
ένότητος εν τούτω , δπερ κοινόν τής άνθρωπότη- 
τος υπό αισθητικήν Ιποψιν κτήμα ήδύνατο νά 
όνομασθή, εξηφανίσθη. Ά λ λ  ’ εκ τής κατανοή- 
σεως τής ένότητος ταύτης ε ιαρτάτα ι ή διάγνω- 
σις τής εσωτερικής κανονικότητος, ήτις  ασφαλί
ζει εις τά  έργα τών έξόχω·/ καλλιτεχνώ ν τήν  
άφθιτον είσενέργειαν, ή διάγνωσις τώ ν ψυχολο
γικών όρων τής αισθητικής καταστάσεως καί 
τής διατάξεως τών μέσων τής έξωτερικεύ- 
σεως — διότι άνευ αισθητικής έξωτερικεύσεως 
ούδεμία τέχνη είναι δυνατή — ή δέ διάτα- 
ξις αϋτη συμφώνως πρός τάς γενικάς α 
παιτήσεις τού ήμετέρου οργανισμού δύναται νά 
μεταφέρη ήμάς ειςτό ύψηλ.όν εκείνο συναίσθημα, 
όπερ απόλαυσιν τού καλού όνομάζομεν.

Μακράν τού νά υπερτιμήσω πέρα τού δέον
τος τήν σημασίαν τών ωφελειών, άς ή εμ π ε ι
ρική αισθητική, καθ' όν τρόπον αντιλαμβάνομαι 
αυτήν εγώ, μέχρι τούδε παρέσχε, ήθελον δμως 
άποτρέψη καί από πάσης ύποτιμήσεως. Ή  οϋτω 
λεγομένη έκ τώ ν προτέρων (a p r io r is c h e )  α ι
σθητική, ήτις  επ ί τώ ν ημερών ήμών τόσον έδυσ- 
φημήθη. ύφ ίστατα ι εν μ.έρει εις τάς κεφαλάς 
εκείνων, οΐτινες εχουσιν ανάγκην αύτοποιήτου 
μορμολυκείου, ινα  δύνανται ασφαλέστερο·/ νά 
καταστρέύωσιν αυτό . Ά ναμφιβόλως εί; τήν φ ι
λολογίαν τής αισθητικής είσεφορήθη πολλή άργο- 
λογία , ά λ λ 1 οΰχ ήκιστα  υπό εκείνων, οΐτινες 
ώς κριτικοί με τό δαιμόνιον αυτών μόνον καί τάς 
ί ;  αυτού εμ-πνεύσεις η μεροδούλι,μεροφάγι» έ’γρα-

ψαν/ Α ν τ ις  δμωςάποβλέψη ούχί εις τούτους τούς 
πυγμαίους, ά λ λ ’ εις τά  υπέροχα εκείνα π νεύ 
ματα , τούς φωστήρα; εν τή  κριτική, δύναται 
νά είπη δτι ή Γερμανική επιστήμη ούδένα λόγον 
έχει νά μέμφηται εαυτήν διά τήν συμβολήν αυ
τής πρός έδραίωσιν τού κλάδου τούτου, δστις 
αληθώς n o v a  Scienza δύναται νά όνομασθή. 
’Αρκεί νά αναφέρω άφ ’ ένός τον "Εγελον καί 
"Ερβαρτον,άφ ’ ετέρου τόν Φέχνέρον καί τόνΣέμ- 
περον άνδρας,ΰφ ών έτέθησαν αί θεμελιώδεις άρ- 
χα ί, α ΐτινες δεσπόζουσι συμπάσης τής περί 
τέχνης επιστήμης ήμών καί θεωρίας. ΙΙρώ- 
τος ό Έ γελος διά μεγαλοπρεπών περιγραφών τήν 
άφηρημένην έννοιαν τού καλού έπλήρωσεν ισ το 
ρικού περιερχομένου, απέδειξε τήν στενωτάτην 
σχέσιν τής τέχνης πρός τάς επικρατούσα; ιδέας 
τώ ν έθνών, καί τάς μεταβολάς τού τεχνικού ε ί
δους καί ρυθμοϋ έκ τώ ν αλλοιώσεων τού πνευ
ματικού βίου, ου Ικφρασις είναι ή τέχνη , έξή- 
γησεν. *Λν δέ σήμερον ή ιστορία τής τέχνης νο- 
μ·ίζη ένίοτε οτι δύναται μετά  χλευαστικού μορ
φασμού νά άπορρίπτη ώς θέσιν άναιρεθεϊσαν 
πλέον τήν φιλοσοφικήν τώ ν ζητημάτω ν τής τέ 
χνης έξέτασιν, τήν αισθητικήν,άπαρνεΐται έν τή  
κυριω τάτη τής λέξεω : σημασία τόν ίδιον αυτής 
πατέρα. Λ ιότ ι, άν ή Γερμανία θεωρήται σήμε- 
pev ή καθ’ αυτό πατρίς τής ιστορίας τής τέχνης 
ώς προϊόντος τού νεωτέρου πολιτισμού, ή ιστο
ρία τής τέχνης πάλιν ούδέν άλλο είνα ι ή παρα
φυάς τής Γερμανικής Έ γελείου φιλοσοφίας, έν τή  
πνευματική περιοχή τής όποιας έρριζοβόλησαν 
οί πρώτοι ρηξικέλευθοι αντιπρόσωποι αυτής έξ 
αυτής παραλαβόντες τάς σημαντικωτάτας άρχάς, 
τήν έννοιαν τής σχετικής αξίας, τήν τής άνα- 
πτύξεως καί τής * γενικής αλληλουχίας μεταξύ  
τέχνης καί πολιτισμού. "Αν ή καθ’ "Εγελον 
αισθητική έκ τίνος άπόψεως, ήτις  σήμερον πά
λιν φημίζετα ι ώς νεω τάτη σοφία, ώς κέντρον τής 
βαρύτητος έθεώοησε τήν ιδέαν, τήν εσωτερικήν 
σημασίαν τού περιεχομένου, οπερ έν τώ  καλλ ι-  
τεχνήματι αίσθητικώς έξωτερικεύεται, ό Έρβαρ- 
τος άνεκάλυψε τήν άλλην Ιποψιν, άνευ τής 
όποιας ούδεμίαν ιδέαν θεωρίας περί τέχνης ήτο 
δυνατόν ήμείς σήμερον νά έχωμεν, δηλαδή, τήν 
σημασίαν τής μορφής ώς ώρισμένου είδους τή ; 
συνάφειας καί διαιρέσεως τού αισθητού περιεχο 
μένου, τήν αρχήν, ότι ή είσενέργεια έργου τινός 
τή ; τέχνης δλω; ανεξαρτήτως τής ζωογόνου 
ιδέας, ήν άνευοίσκομεν έν α ύ τφ , έξάπαντος προϋ
ποθέτει σύνολον τ ι  στοιχειωδών δυνάμεων τού 
άρέσκειν, α ΐτινες προέρχονται έκ τής έξωτερι- 
κής τού τύπου έκφοάσεως, έκ τής οιαμορφώσεω; 
τών πρός αποτύπωσιν αισθητών μέσων εις τό έν 
λόγο) έργον. Βεβα.ίω; ή θεωρία αϋτη παρά τώ  
Έρβάρτω καί το ί; σπουδαιοτάτοις τώ ν άρ έσων 
οπαδών τού συστήματος αυτού, τώ  έν Βιέννη είσ-
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έτ ι άλήστω γνωστώ διά τήν έλευθεροφροσ·.- 
νην αυτού Οεράποντι καί _ μύστη τή ; τέχνης 
Τζίμμερμανν, παρίσταται ύπό τύπον λ ιαν αφη- 
ρημένον καί τούτου ένεκα δεν ήδυνήθη νά έλθη 
εις έπαφήν προς τήν πράξιν. , ,

’Α λλά  βραδύτερον διεμοοφώθη υπο ουο προ 
πάντων άνδρών καί ίδια. κατ’ ανοφοράν πρό; τη< 
πλαστικήν εις τό σύστημα, εις τό οποίον προσ- 
ηοτήθησαν πάσαι αί λόγου άξια ι νεώτεραι ερευ
νά·.. Είναι δέ ούτοι ό Γουσταύος Φέχνερος και ο 
Γοδεφρίδος Σέμπερος. Τήν μεγίστη·/ σημαντι- 
κότητα αυτών δύναται νά  σ υ ν ο ψ ίσ ε ις ,  αν ειπη, 
δτι εις τόν πρώτον όφείλομεν δτι ο ι’ αύτου ήρ- 
χισεν άκο.βεστέρα έρευνα τώ ν ψυχολογικών θε
μελιωδών σχέσεω-, αΐτινες δέον νά έζετασθωσι 
ποοκειμένου περί τής έπενεργείας τω ν μορφών 
ύπό τήν έποψιν τής οπτικής κα ί τής έκτα.σεως· 
εις δέ τόν δεύτερον όφείλομεν τήν κατανοησιν 
τώ ν γενετικών σχέσεων, α ΐτινες καθωρισαν τον 
καταρτισμόν τού θησαυρού τής μορφής ' V  Τε' 
χντς. Παν δ ,τ ι σήμερον μετά  τίνος φΐλοπαιγμο- 
νος παραγνωρίσεως τής πραγματικής βάσεως 
« φυσιολογική» αισθητική καλείτα ι στηρι,ετα.ι = 
τώ ν έρευνών τού πρώτου, επίσης κα ι α.ι :«· 
γασία ι τού έτέρου περί τής καθόλου ιστορίας 
τώ ν ρυθμών τής τέχνης καί ίδια «ε?'- τ η ;  ,καταζ 
νοήσεως τής συνάφειας μεταηυ μορφής,^ υλικου 
καί έκτελέσεως, μεταςύ τέχνης και δεςιό.ητος 
περί τήν έκτέλεσιν είναι ρηξικέλευθοι. Ο υτω  σε 
νομίζω, δτι συγχρόνως ύπετυπώθη εν γενικαΐ; 
γραμμαΐς καί ή μέθοδο; τής επιστημονική; όπεν  
εργασίας τής αισθητικής έν τω  παροντι Επι 
μακρόν χρόνον ή έν τή  α ισθητική άντίθεσις της 
σχολής τού Έ γέλου καί τής τού Έρβάρτου της  
«θεωρητική;» (έρειοομενη; επι ^τή; εσω.ερική,
ιδέας) καί τής « τυπ ική :»  ( έρειοομενη; επι του
εξωτερικού τύπου) παρέλυε τήν πρόοδον τού κλά
δου τούτου καί έκοάτει μετέωρα τ ά  π νεύμ α .α .

Νομίζω δτι δικαιούται τ ις  νά είπη ,δτι σήμερον 
ή τραχύτη; τής άντιθέσεως, ταύτης έξωμαλισθη
καί ή οδός διά τ ή ν  π ε ρ α ι τ έ ρ ω  πρόοοον είναι π/.»ον
έλευθερα. Ή  πρόοδος αϋτη πρεπει, νο μ ι,ω , να 
είναι δ ιττή . Ό φείλομεν νά χρησιμοποιήσομε·/ 
χάριν τής αισθητικής σύμπασαν τήν πλουσιω- 
τάτην έκείνην τού θησαυρού τώ ν τύπων τή ; αν 
θρωπότητο; έπισκόπησιν, ήν παρεσκεύασεν ημΐν 
ή ιστορική εργασία τού παρελθόντος αίώνος-έκεΐνο, 
τό οποίον ή προγενεστέρα τυπ ική  αισθητικη^επει- 
ράθη διά λίαν αορίστων αφαιρέσεων άνευ έςηκρι- 
βωμένης καί ασφαλούς βάσεως νά καθοοιση, ημ·-Ε 
θά έπιχειρήσωμεν επί τή  βάσει συγκριτικής τών 
μνημείων, ώ ; πηγών έρεύνης, έκ νέου και συγκε
κριμένο; νά έμπεδώσωμεν. Κ ατά σε τας ερευνάς 
ταύτας οδηγούμενοι ούχί ύπό τής ιστορικής εσω
τερική; αλληλουχίας, αλλά μόνον ύπό τής έσω 
τερικής ψυχολογικής ένότητος θά παρακολου-

1 Οώμεν τά  φαινόμενα τώ ν τύ ..ω ν, ά τ ινα , ώς εκ 
τής σταθερά; επανόδου ώρισμένων μορφών, θα 
άγάγωσιν ήμάς εις τήν α να γνώ ρ ισ ή  ένός νομού 
τού άρέσκειν. Δέ·/ πρέπει δμως αφ έτέρου και 
νά τυφλώ ττω μεν απέναντι τής ποικιλίας του 
καλλιτεχνικού βίου, τής μορφή; αύτοϋ καί τών 
ποός αποτύπωσιν μέσων καί νά  μή όμολογη- 
σωμεν δτι καί ή τέχνη  είνα ι είδός τι  ̂ γλώσσης 
τώ·/ εθνών καί ύπάρχουσι διάφοροι γλω σσαι. Α ι
σθητική ολιγωρούσα έντελώς τή ς ποικιλίας τ α ύ 
τη ς , τώ ν ιστορικών έν τή  τέχνη  ρυθμών θα ητο 
¿ξ ίσου νεκρόν έκτρωμα τής θεωρίας δπω; και 
ηθική, ήτις  ο'ύοέ λέξ ιν  Οά είχε νά είπη περί της 
έν τή  ιστορία .ποικ ιλ ίας άναφορικω; του τροπου 
■τού ζην τώ ν έθνών. ’Α λλά  καί έν τούτω πρό
κειται ημΐν έργασία, ήτις ού μόνο/ απλώς αφη
γηματική- καί περιγραφική ε ίνα ι, αλλά  καί^κο Iο
λικέ ύουσα καί διασαφοϋσα. Δ ιότι ουχι ες ακα- 
τανοήτου πεπρωμένου τυπ ικά  τινα  τής τέχνης 
σχήματα εις τά  έθνη έπ ικαταπέμποντα ι, ουχί εκ 
τύχης καί άπλής π α ιδ ιά ; μεταβάλλονται α ι τυ-  
π ικα ί τής έξωτερικεύσεως μορφα^Ιν τη  τέχνη  
έθνους τινός. Καί αϋτη  ή άνέλιξις οεον να κατα-  
νοηθή συμφώνως πρός τούς  ̂ κανονίζοντας αυτήν 
ψυχολογικούς νόμους, ή δέ κατάνόησις ουτης 
τά  μ έγιστα  Οά συντέλεση εις την πραγμα.ικη/  
έκτίμησιν τής καλλ ιτεχ νική ; κινήσεως τού πα-

OOVTCC. » / . » ' - ν '
’Επιτρέψατε μοι έν τέ λ ε ι να προσθέσω ολιγας 

λέξεις ακόμη πρός αποφυγήν παρανοήσεων, αι- 
-·ν-" άναποσπάστως συμπαρομαρτουσι τή  έννοια 
τής αισθητικής. Έ ν τή  άρχή τής διαλέξεώς μου 
ώρμήθην έκ τής ιδέας τού πρακτικού 
οος τής αισθητικής ώς θεωρίας περί τέχνης. Ε λ
πίζω δτι αρκούντως οιεσάφησα πώς  ̂έννοω τούτο. 
Ούδέν έξ δσων είπον, δπως καταοείςω τον πρα
κτικόν σκοπόν τής αισθητικής, πορι,ει ήμΐν α μ έ
σως πρακτικά; άρχάς το ιαύτας. τή  βοήθεια των 
όποιων δήθεν θά ήδύνατό τις να ζωγοαφήση ει
κόνα ή μουσικόν τ ι  έργον νά σύνθεση ή οικίαν να 
οίκοδομήση. Τοιαύτην δύναμιν δέν έχει ή αισθη
τική  ουο’ ήξίωσε μέχρι τούδε ουοεις ποτε ευ 
ϊ,οονών αισθητικός.Ουδέ εύλογον είναι να προσ- 
Βοκάται παρ’ αύτού τοιοϋτόν τ ι ,  Οά ήτο το ιοιον, 
ώο έάν ήγετο ό φυσιολόγος εις τό νοσοκομπον 
καί έπετρέπετο αύτώ ή θεραπεία τών ασθενών. 
Κ αί ώς πρακτικός κλάδος δέ·/ αποβάλλει τον φι
λοσοφικόν'αϋτη: χαρακτήρα ή αισθητική ως κατα- 
νόησις περί τώ ν θεμελιωδών λόγων του εν τω  
σύμπαντι καλού. Ό ,  τ ι ή ιδιοφυής ζωτική_ορμή 
τής παραγωγής άπεργάζεται τούτο οεν ουνα- 
τα ι νά άντικαταστήση η αισθητική. Α , 
ισχύει τό ρτθέν ύπό τού Σοπεγχάουερ. « Να 
κατασκευασθή μ έγα ; καλλιτέχνης οια τω·/ περί 
τού καλού θεωριών είνα ι έξ ίσου αούνατον, οσον 
καί δ·.’ δλων 'τών κηρυγμάτων καί δλων των
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ηθικολογιών τού κόσμου νά κατασκευασθή όντως ' 
αγαθές άνθρωπος.» Ά λ λ ’ είναι λογική τούτου 
συνέπεια , οτι, Ιπειδή δεν είνα ι δυνατόν εις εν 
οΐονδήποτε προϊόν,δπως μ ή άλλοιωθή τό σύνολον, 
νά εξαλείψω τ ις  τον ένα παράγοντα, διά τοϋτο 
ό έτερος σύδεμίαν σημασίαν εχ ε ι; Τις δύναται 
νά παραιτηθή τής θεωρίας, τής επιστημονικής 
τω ν πραγμάτων έξετάσεως διά τέν λόγον, οτι 
αύτή κα θ ’ έαυτήν δεν έχει καί τήν δύναμιν του 
παράγειν κα ι σχηματοποιεΐν ; Θεωρία κατ ’ έμήν 
γνώμην σημαίνει άπλώς τήν συνάφειαν του καθ 
έκαστον (ατόμου) ύ ς  παράγοντος μετά  του καθο
λικού τής άνθρωπότητος πνεύματος,μετά τώνέκ 
τού παρελθόντος άποτεθησαυρισμένων διδαγμά
των τής πείρας. ’Από τής καθολικής ταύτης 
συναφείας ούδείς δύναται νά απαλλαγή, οστις 
επιθυμεί νά μή καταδικασθή είς τήν τάξιν των 
υποδεεστέρων υπό τεχνικήν εποψιν δντων.

Ε ίναι πλάνη , ήν σύμπασα ή σημερινή περί τ έ 
χνης καί πολιτισμού επιστήμη αποκρούει, τό νο- 
μίζειν ότι είναι ποτε δυνατόν καί είς ΰπεροχω- 
τάτην μεγαλοφυίαν όλως εκ τού μηδενός, έ' οι
κείας μόνον δυνάμεως νά δημιουργήση. Τουναν
τίον διηνεκώς βλέπομεν, ότι ή ιστορία τής αν
θρωπότητες τά  σπουδαιότατα αυτής φαινόμενα, 
τάς ύψίστας αυτής κορυφάς μετά  φιλοστόργου 
έπιμελείας μικρόν κατά μικρόν παρεσκεύασε, βλέ
πομεν ότι καί τόέξοχώ τατοντάλαντον δεν π ίπ τε ι 
άνωθεν καί ό ,τι ήμεΐς άποκαλούμεν δημιουργή- 
ματατής φαντασίας πράγματι ούδέν άλλο είναι ή 
αποτέλεσμα άδιακόπου περαιτέρω έξελίξεως διά 
μεταβολής καί μετασχηματισμού ώρισμένων τ ι-  
νών στοιχείων. Κ αί έν τή  περιοχή τού πνευμα
τικού βίου όριστικώ; διερρήξαμεν πάσαν σχεσίν 
πρός τήν παλαιάν θεωρίαν τω ν καταστροφών, 
όχι μόνον έν τή  γεωλογία. Ούχί κατά τούτο  
διακρίνεται ή μεγαλοφυια καί υπερέχει τω ν υπο
δεεστέρων πνευμάτων, ότι δήθεν είναι ποτε δυ
νατόν νά απαλλαγή τού μετά  τής κληρονομιάς 
τής άνθρωπότητος δεσμού, αλλά  κατά  τούτο μο- 
νον, ότι τά  φ ύλλα , έ φ ’ ύ ν  είναι καταγεγραμμένη  
ή κληρονομιά αύτη, ήδυνήθη μετά  μείζονος τα 
χύτητες νά άναφυλλήσγ, καί μεθ ’ ύπερτέρας τε 
λειότητες νά προσοικειωθή τό περιεχόμενον, καί 
ενώ άλλος τ ις  παλα ίει ακόμη πρός άφομοίωσιν 
ξένων ιδεών, ό μεγαλοφυής χωρεϊ επί τά  πρόσω 
είς νέους καί τολμηρούς συνδυασμούς. Είναι 
πλάνη, ήτις δεινάς συνέπειας μόνον δύναται νά 
έχη, τό νά Οέλη τ ις  νά έκδιάση πρωτοτυπίαν διά 
παντελούς άγνοιας τού παρελθόντος ή ο ι’ έκμη- 
δενίσεως τοϋ έκ τού παρελθόντος διασωθέντος 
ήμΐν θησαυρού, ίνα  ούτως είσέλθη φώς καί καθα
ρός άήρ διά τό νέον. Ουδόλως άνήκω είς τούς 
άντιόραστικ'ούς (πολεμίους τού νεωτερισμού). Ου
δόλως άγνοώ ότι ούδεμία ποτε πρόοοος είναι 
κατορθωτή χωρίς νά άποσπασθή τις είς τ ινα  ση

μεία  έκ τού παρελθόντος ή χωρίς νά ζητήση νέας 
κελεύθους. Ά λ λ ’ δστις ζη τε ί νά άνακαλύψη  
νέαν όδόν είς άγνωστον χώραν, ήμπορεΐ πρός 
έπίτευξιν τού σκοπού του νά άρχίση τό εργον του 
μέ τό νά πετάξη  άπλώς τήν πυξίδα διά τόν λό
γον, ότι είναι έφεύρεσις τω ν προγόνων; "Οστις 
επιθυμεί νά είπη νέον τ ι  είς το ύ; άνθρώπου; ήμ
πορεΐ νά κάμή άρχήν με τό νά έπινοήση αυτός ό- 
λωςνέαν γλώσσαν ά ντ ί τάς ύπαρχούσας νά μεθαρ- 
μόση πρός τόν σκοπόν του; Ε ίναι άνάγκη καί 
σήμερον νά περιπέσωμεν αύθις εις τήν πλάνην 
τού Ρουσσίο καί νά νομίζωμεν ότι πρός ανα- 
μόρφωσιν τού έκφυλισθέντος πολιτισμού πρέπει, 
ώ; θηρία άνευ άναγκών, γυμνοί νά άποσυρθώμεν 
είς τά  δάση; Κ αί πόσην κωμικότητα ακούσιαν 
ένέχουσι το ιαύτα ι άπόπειραι. Ναι, οι σύγχρο
νοι τού Ρουσσώ άπεσύρθησαν είς τά  δάση, δ 
έστιν άνήγειραν ού μ,ακράν τώ ν πόλεων πύρ
γους πρός μεγίστην ευμάρειαν ευπρεπισμένου;, 
έντός παραδείσων καλώς έπιμεμελημένων τά  έρη· 
μητήρια αύτώ ν, έ ν ’ οίς έπαιζον πρόσωπον ημερω
μένων άγριων καί έτέρποντο με ε ιδύλλια . Τοι- 
ούτου είδους ημερωμένοι άγριοι μοί φαίνονται 
καί εκείνοι τώ ν σημερινών άντιπροσώπων τής 
καλλιτεχνικής κινήσεως, οίτινες τρέφοντες άσ
πονδον μίσος κατά πάσης αάναδοιμικής τέχνης»  
προσλαμβάνουσι τοιούτον ύφος, ¿>ς άν ε ί πάσα 
θεωρία περί σκοπίμου, τό καλόν πληρούσης μορ
φής, περί τώ ν συνθηκών τής ύλης, ώ; αν εί 
πάσα καθαρά τού καλού άπόλαυσις, πάσα 
καλλιτεχνική  πρωτοτυπία ά π ’ αύτών πρώτον 
άπορρέει καί οίτινες περιπίπτουσιν έπί τέλους ή 
είς άπόλυτον ψυχρότητα καί άπειροκαλίαν ή είς 
πρότυπόν τ ι  τής προϊστορικής τέχνης έξ αρχαίων 
αιγυπτιακώ ν, φοινικικών καί μυκηναϊκών τύπων 
ή όλως έκ τού θησαυροϋ τώ ν τύπω ν νηπιωδών 
λόγω τέχνης λαών μιξοβάρβαρον συμμιγνύοντε; 
ρυθμόν, τού όποιου ή άφέλεια ώ; παντελώς νό
θος αηδέστατα επενεργεί.

Κ ατά  τής αυθαιρεσίας, τής απειροκαλίας, τού 
παραλόγου έν τή  περιοχή τού καλλιτεχνικού  
βίου ούδεμία άστυνομία υπάρχει. Έ ν τή, ηθική, 
ήν σήμερον πλέον ή άπας πρός διασάφησιν έπε- 
καλέσθην, άλλως έχει τό πράγμα. Τόν κατώ - 
τατον όρον τής έν τή  πράξει προσηκούσης συμ
περιφοράς, δστις π αρ ’ εκάστου προσόοκάται και 
ά π α ιτε ΐτα ι, άσφαλίζει ή διωργανωμένη κοινωνία, 
ή πολιτεία  διά τής νομοθεσίας καί τού ποινικού 
κωδικός. Έ ν τή  περιοχή τή ; τέχνης παραπλή · 
σιόν τ ι  είναι έντελώ ; άδύνατον. Τό ποινικόν δί
καιον έπικυροί τήν δημοσίαν πολιτειακήν ηθι
κ ή ν  πολιτειακή αίσθητικ ή δημόσιο; περί τού 
καλού κώδιξ ού μόνον γελοΐόν τ ι  θά ήτο, αλλά  
καί ήθελεν άποσβέση τήν ζωτικήν τή ; τέχνης 
πνοήν. Είπερ τ ι  καί άλλο φυτόν τού πολιτισμού, 
εξαιρούμενης τής επιστήμης μόνης, ή τέχνη έν
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τή  ελευθερία,μόνον δύναται νά βλάστηση και να 
προκόψη. Α λ λ ά  μόνον έν τή  πραγματική ελευ
θερία έν τή  μακρά σταδιοδρομία μεστού καλΛ.-

. ·  ι

τεχνικών ιδεωδών εθνικού βίου, ούτινος ή κα
λαισθησία έχει τάς ρίζας αυτής εις ζωηραν προς 
τό παρελθόν συνάφειαν και οέν παρασιοετ«, α 
φοούοητος είς πάσαν έπίνοιαν θηρευουσαν την 
ύπεραίσθησιν, είς πάσαν μεταβολήν του συρμου,
=.’ς πάσαν νεότευκτον φρασιν. Ουοεμία α.σθητικη 
δύναται ούοέ οφείλει εί, τήν σι*μάχην τω ν ιοεων 
περί ζητημάτων τής τέχνη ;, εις το οικαιωμα της 
ΰποκειμενικότητος τώ ν άπολαυόντων και^ παρα
γόντων να θέση τέρμα. Ούδέποτε είναι συνατον 
νά άποοειχθή ή αρίσις περί καλλιτεχνικού εργ-υ 
καθ’ δν τρόπον καί εν γεωμετρικόν θεώρημα.
Κ αί δέν είναι κακόν ότι τό πραγμα εχει ουτω ; 
διότι ήθελεν άποβάλη τό πλεΐστον του θέλγη
τρου αυτής ή τέχνη , 5.ν παρίστατο εις τους α ν 
θρώπους ώς τ ι  άποτετελεσμενον και ετοιμυν, . r
εφάπαξ όριστικώ; είς ά μ ε τ α κ ι ν ή τ ο υ ς  τυπους ηου-
νατο νά άναχθή. Ά λ λ ά  μηπω; εις αλλας .ου 
βίου περιοχάς Ιχει ά λ λ ω ς ; Μήπως η οιαμορφω-

τώ ν ·δεών, τώ ν έπιστημονικών συστημάτω ν, μή
πως ή ήθική έθηκε τέρμα είς τήν διάφορον εκτι-
μησιν ανθρωπίνων χαρακτήρων ; Αλλ_ εινα.
να τόν διά τούτο ώς μηδενός λόγου α,ςια να ρι- 
φθώσιν είς τά  αρχεία ; Έ κ  της περιοχής των εκ
τιμήσεων ούδέποτε είναι δυνατόν να αποκλεισθη 
τό υποκείμενον. Δ ιότι άλήθεια και αρετή ες ισου, ( 
όπως καί τό καλόν, Ιχουσι τάς ρ'-ι,ας αυτών, αν 
τ ις  άναζητήση τόν βαθύτατον λόγον, ουχι εν τ<ρ 
έξωτερικώ κόσμο,. ά λ λ ’ έν τώ  έσωτερικφ τω  
γνω στικώ . Ά λ λ ’  υποκείμενον καί υποκείμενον, 
ό εύπαίδευτος καί ό άμαθής, ό βαθυνους καί ο , 
επιπόλαιος, ό θεωρητικός καί ό έμπειρικοο οεν 
είναι τό ίδιον, ώς ή πείρα διδάσκει ημας. Κ αι 
ούχί πάσα αδιακρίτως πολεμική είναι καρποφο- 
οος*. Ζωογονεί μόνον ό πόλεμος τω ν υπεροχων , 
διανοιών, δν ούχί πάθη καί συμφέροντα, αλλα  
λόγοι κινοϋσι. Μόνον έξ αύτού τού πολέμου, οταν 
παύση τό πύρ, βλέπομεν ότι νέα αλήθεια, νέα 
ννώσις όαθοτέρα νικηφόρος αναοεικνυεται. Μονον 
πεφωτισμένη, θεωοητικώς τ ε  και πρακ-.κω , κα 
τηοτισμένη καλαισθησία δύναται να προαγαγη 
τ ή ; κρίσιν καί μόνη αύτη Ιχει τό οικαιωμα να 
τύχη άκοοάσεως παρά τώ ν άλλω ν.

θ ά  έλογιζόμην εύτυχής, άν έν συμπραςει απο 
κοινού μετά τώ ν άξιολόγων συναδέλφων μου εν 
τή  σχολή τα ύ τη  έπετύγχανον νά εισφέρω κα. την 
ταπεινήν υ.ου συμβολήν ύπερ το ιαύτης, =“ · ατφα 
λούς επιστημονικής βάσεως έρειδομένης μορφω- 
σεως τής τού καλού αισθήσεως.

'Er ΌίηοοΖ
Β α ϊ . Μ ιχαιιλ ί .  =·
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Δέν πρέπει νά φανταζώμεθα τό καθήκον ούτε 
-ρέπει νά τό παριστάνωμεν εις τους άλλου, ως 
ά'Ε ομ ον διδάσκαλον, άλλά  μάλλον ως μητέρα
τρυφεράν καί εύσπλαγχνικήν, προθυμον π άντο τ. 
νά μάς προφυλάξη άπό τάς λύπας και τα^ α ,η 
συχίας τού κόσμου τούτου καί να οσηγηστ, «  
βήματά μας είς τά  μονοπάτια τής ηρεμία, « ι

'^ Έ άν’ άποκλεισθώμεν άπό τό άνθρώπινον γέ- 
ν0- πάντοτε σχεδόν θά ζήσωμεν βίον οχληρο 
καί* έγωιστικόν. Τό χρέος μας εΚε να γινωμεν 
χρήσιμοι, κ α τ ’ αύτόν δέ τόν τροπον 0« 
οέσωμεν νά ζήσωμεν ευχαρίστως κα. με ολ.^

« ί  L û t  » 1  Iά λλά  διά νά διατηρηθή άπ α ιτε ιπ ο λυ  ,,ερ.σσοτ*

°α'ΐΤώς λοιπόν ν ’ άποκτήσωμβν την ευτυχίαν , 
«Τ ι είνε, λέγει ό Μάρκος Δύρήλ'ος, εκείνο τ

- ' . . . ,, ,λ ά ^ τ , τόν νούν τού ανθρώπου αποπορει να προφυλα,η ·«» , 1
πάσαν προσβολήν, να τον κατα,στηση ε,ρω στ
Χαί ύν-ά άνώτερον άπο τας ,ίασανους κα. .α , 
ί ? ’-νά' νά τόν κάμη ικανόν νά μή ένεργη ποτε 
Γ ^ κ ο π ό ν ,  ούδέ μέ υπουλότητα και υποκρι- 
ί'α ν  ' νά μή αίσθάνηται ποτέ την ανάγκην ν*

ν '  ί.έ χ η τ« ν  M û t  S . «  » 1  » ;  

όπόθεν καί ό ίδιος προήλθε, και τέλος να περ·.- 

' Σννέχ,ει* ϊδϊ ο(λ. 13'J.
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μένη τόν θάνατον μέ ήσυχο» συνείδησίν, ά φ ’ ευ 
ό θάνατε: δέν είνε άλλο παρά ό χωρισμό; τώ· 
στοιχείων, από τά  ¿ποϊχ σν/ίσταται πάσα ζώτα 
ύπχρξις. »Χρεωστώ νά προσθέσω, οτι οέν θεωρώ 
απαραίτητον τήν τελευτα ίχν αυτήν περικοπή- 
τω ν λόγων του Μάρκου Αύρηλίου, επειδή ή σκέ · 
ύ ις  του θανάτου πάντοτε επηρεάζει τήν διάγω - 
γήν μας εις τάν βίο·/ πολύ ολιγώτερον, π αρ ’ οσο- 
θά έδικαιούμεθχ νά περιμένωμεν.

Ό  Βάκων π . χ . έχει δίκαιον,λέγων ο τ ι «οέν 
υπάρχει ανθρώπινον πάθος, όσον άδύνατον καί αν 
είνε, τό όποιον νά μήέξουδετεοώνη καί νά κατα- 
πνίγη τάν φόβον τού θανάτου. Ί 1  έκδίκησις τά·/ 
νικά, ό έρως τάν περιφρονεϊ, ή φιλοδοξία τάν επι
θυμεί καί ή θλΐψις ρ ίπτετα ι προθ'μως εις τά ; άγ- 
κάλας το υ» . Ό  δέ ποιητή: Όμ.άρ Κ αϋάμ λ έ 
γει : «Μ>, νομίσης ότι θά τρομάξω, όταν ί'δω τήν 
ψυχήν μου νά έμβαίνη εις τούς σκοτεινού: θόλου: 
τού σκληροί θανάτου. Ό  θάνατος οεν εμπνέει 
φρίκην εις έιεϊνον, ό όποιος έζησε δικαίως. Μό
νον ή κακή ζωή μ ά ; κάμνει νά φοβώμεθχ τάν 
θάνατον».

Κ αί βέβαια κανένα φόβον οέν πρέπει νά έχω 
μεν, εν ή περιπτώσει είργάσθημεν με όλα 
τ ά  δυνατά ύπέρ τής εύτυχίας του πλησίον 
καί πρός συναδελφωσιν τω ν ανθρώπων έπί 
τ ή ’ γ ή ί.  τ ίποτε δέ άλλο δέν ήμπορει νά μάς 
ανακούφιση περισσότερον από τάς φροντίδας του 
κόσμου τούτου, αί όποια·, μάς απορροφούν τόσας 
στιγμάς καί φαρμακώνουν μέγα μέρος τής ζωή; 
μας. Ό τα ν  έχωμεν έκτελέση τό καθήκον μας, 
πρέπει με αταραξίαν νά περιμένωμεν τό αποτέ
λεσμα, «ευχαριστημένοι καθώς λέγει ό 'Επίκτη
τος, με ό ,τ ι καί άν μάς ήθελε συμβή, άφ' ού 
ό,τι θέλει ό (-)εό: είνε καλλίτερον από εκείνο,τό 
όποιον θέλομεν ήμεϊς» .

Έν πάση περιπτώσει, καί εάν ακόμη δεν 
ήθέλομεν έκτελέση εκείνο, τό οποίον ποθοίμεν, 
θά κατορθώσωμεν με τόν τρόπον τούτον το υλά 
χιστον νά μεταβληθώμεν ήμεϊς οί 'ίδιοι. Είνε 
άληθέ; ότι ε ί; καί μόνος άνθρωπος μικρά πρά
γματα μόνον ήμπορεΐ νά κατορθώση, διότι, κα- 
θίι); λέγε ι ό Ε π ίκτητος, «δέν είσαι ’Ηρακλής 
καί δεν ήμπορεϊς επομένως μόνος νά καθαρίσης 
τά  μ εγά λα  κακά, ούδέ Θησεύς διά ν ’ άπχλλά- 
ξης τήν 'Α ττικήν άπό τ α ίτ α '  καθάρισε λοιπόν 
τά  ίδικά σου' δίωξε άπό τό π νε ίμ ά  σου άντ ί τού 
Προκρούστου καί τού Σκίρωνος, τήν λύπην, τόν 
φόβον, τήν επιθυμίαν, τόν φθόνον, τήν επ ιχαι- 
ρεκακίαν, τήν φιλαργυρίαν,τήν μαλθακότητα,τήν 
άκρασίαν. Α υτά  δε δεν ήμπορει: αλλέως νά τά  
έκριζώσης, παρά μόνον έάν άποβλέπη,ς εις τόν 
Θεόν, έάν προσκολληθής εις αυτόν καί έάν αφο- 
σιωθή: εις τά  προστάγματα το υ. Έ άν δέ Οέλη; 
άλλο τ ι ,  θ ' άκολουθής τόν ίσχυρότερον με στε 
ναγμούς καί με δάκρυα, ζητών έξω πάντοτε τήν

ευτυχ ίαν, χωρίς νά ήμπορής νά τήν εύρη;, διότι 
θά τήν ζητής έκεϊ, όπου δέν εύρίσκεται, καί θά 
παραμελής νά τήν ζητής έκεϊ όπου εύρίσκεται.»

Οί άνθρωποι λέγουν ενίοτε ότι Οά ήτο πολύ 
καλλίτερον, έάν ήσαν όλω: διόλου έλεύθ;ροι. 
’Α λλά  τό ψάρι, λέγει ό Ρώσκιν, είνε άπό ήμάς 
πολύ περισσότερον έλεύθεοον, έάν δέ παρατηρή- 
σης τήν μυϊα·/, δέν θά όμολογήση; ότι αυτή είνε 
«ή μαύρη ένσάρκωσις τής έλευθερίας;» . Ζωή γε
μάτη άπό ήδονάς καί άπό αφροντισιάν δέν είνε ζωή 
αληθινής ευτυχίας ή αληθινής ανεξαρτησίας. Τό 
έναντίον μ ά λ ισ τα , έάν άπαξ άρχίσωμεν ν ’ άφ’·  
νωμεν τόν εαυτόν μας, θά καταντήσωμ-εν έντός 
¿λίγου νά γίνωμεν δούλοι άνυποφόρου τυραννίας. 
« Ό τα ν  ή όρμή τω ν παθών, λέγει ο Σοφοκλής, 
κατευνασθή καί σβύση ή φλός τω ν, τότε βλέπο
με·/ καί ήμ εϊ; τόν εαυτόν μας απηλλαγμένον από 
πολλούς άγριους τυράννους !»  "Ολοι οί πειρασμοί 
ομοιάζουν τά  μεθυστικά ποτά. Εις τήν αρχήν 
φαίνονται ίσως κάπως νόστιμα, άλλα  ή πίκρα 
υπάρχει εις τον πάτον τού ποτηριού. Πολλάκις 
οί άνθρωποι παρασύρονται νά πιουν πρός ίκανο- 
ποίησιν επιθυμίας, ή όποια τυχαίω ς έγεννήθη 
άπό περιστατικήν τ ινα  φιλικήν συνάντησιν ή συγ- 
κατάβασιν. Τό ίδιον συμβαίνει καί εις τά  επί
λοιπα πράγματα. Μ ετ’ ολίγον ή έπανάληψις γ ί-  
νετα ανάγκη πλέον καί οχι άπόλαυσις. Η αν- 
τίσ τα σ ις  αποβαίνει δυσκολωτέρα άπό ήμέρας εις 
ήμέραν καί έν ώ εις τήν αρχήν ήσθανόμεθα ενίοτε 
έλαφράς τινας καί στιγμ ια ίας απολαύσεις, παύο- 
μ.εν τώρα πλέον νά αίσθανώμεθα τήν παραμικρά·/ 
ηδονήν, καί τήν όλίγην ά/ακούφισιν, τήν όποιαν 
άπολαμβάνομεν ακόμη άπό καιρού εις καιρόν, 
οέν 0 ’ άρνήσωμεν νά τήν Οεωρώμεν ώ: βάσανο·/ 
μισητόν καί αηδές.

Τό έλεεινόν θύμα τών μεθυστικών ποτών, μή 
όυνάμενον πλέο·· ούτε ν ’ αντισταθή ούτε νά ύπο- 
χωρήση, δέν κατορθώνει έπί τέλους ή φαντάζε
τα ι μόνον ότι κατορθώνει νά έςαγοράση μιαν στ ι
γμιαία·/ μόνον ανακωχήν τής άνυποφόρου έπιθυ- 
μίας καί τής καταπτώσεώ: του α ντ ί πολύ μεγα· 
λητέρων άκόμη βασάνων εις τό μέλλον.

Έτέρωθεν όμως, Ινώ εις τήν αρχήν δυσκο- 
λευόμεθα νά κυοιεΰσωμεν τόν εαυτόν μας, με 
τόν καιοόν κατορθώνομε·/ τούτο πολύ εύκολώτε- 
ρον καί μέ περισσοτέραν εύχαρίστησιν. Είνε μ υ 
στήριον πώ : ή πρόνοια μάς έπροϊκισε μέ δύο φύ
σεις καί δεν υπάρχει θρίαμβος πλέον αληθινός, 
μηδέ αίσθημα πλέον εύχάριστον, παρά έκεϊνο, τό 
όποιον αίσθανόμεθα, όταν κυριεύσωμεν μέ ευκο
λίαν τόν εαυτόν μας.

Περισσότερον ευχάριστο/ είνε βέβαια νά κα- 
βαλικεύωμεν άλογον ζωηρόν καί άτίθασον, έστω  
καί άν α π α ιτε ίτα ι περισσότερα γύμνασις καί 
ρώμη.παρά νά σύρωμεν υποκάτω μας κτήνος αγο- 
ραϊον καί χαύνο·. Εις τήν πρώτην περίπτωσιν
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θά ήσθάνεσθε ύπακάτω σας τήν γενναιαν ορμή/, 
ή οποία κ ινείται άπό ούναμιν σφριγωσαν, ενω 
εις τήν δευτέραν χρεωστεϊτε κάθε στιγμήν να 
κεντάτε δυσκίνητον καί άψυχον υπηρέτην.

Ό  μεγαλήτερος όμως θρίαμβος εί·.ε νά κυοερ- 
νώαεν τόν εαυτόν μας. « Ό σ τ ις  είνε απόλυτος 
κύριος τού εαυτού του, άρκείται να κράτη το 
ίδικόν του σκήπτρον, χωρίς νά ζηλεόη την οο 
ξαν τών εστεμμένων κεφαλών και τω ν Ελω.μ 
τή : γ ή ί,  διότι εκείνοι αληθώς είνε οι υφηλο- 
τεροι, όσοι εινε πλησιέστερον πρός τόν ούρανον, 
καί εκείνοι είνε οί χαμηλότεροι, όσοι απέχουν 
μακρότερον απ' αυτού». . . . .

Τό αληθινόν μεγαλεϊον δέ έχει τίποτε το 
κοινόν μέ τόν κοινωνικόν βαθμόν και με̂  την επι 

.,9=. εξουσίαν. «Τοιούτος ών ό Ευρυοθευς, 
λ=γεΐ ό ’Επίκτητος, δέν ήτο βασιλεύς ούτε τού 
Ά ργους ούτε τών Μυκηνών, άφ ' ού καί τον 
εαυτόν του δεν ήτον ικανός νά κυβέρνηση, εν ι» 
ό 'Ηρακλής ήτο ήγεμών καί άρχων καί τής γής 
και τής θαλάσσης, καθαριστής τής αοικίας καί 
τής παρανομίας καί προστάτης τής οικαιοσυνης 
καί τής νομιμότητος, έκαμε οέ ολα τα υτα  γυ
μνός καί μόνος. ,
' Δ ιηγούνται ότι ό φιλόσοφος Κινέας ειχεν ερώ
τηση, ποτέ τόν βασιλέα της Η πείρου Πυρρον, τ· 
έσκόπευε νά κάμη έάν έγίνετο κύριος της Ιτα
λ ία ς .—  «θά κατακτήσω τήν Σ ικελίαν, απήντη- 
σεν’ ό βασ ιλεύς.»  — «Κ α ί μετά  την κατάκτησιν 
τής Σ ικελ ίας;»  — «Θά κυριεύσω τήν Αφρική/.»
— «Κ α ί ά φ ’ ού κυριεύσης, τόν κόσμον ;»  — 
«Τ ότε, αγαπητέ μου Κ ινέα , νικητής^και ευχα
ριστημένος, θά ήμπορώ νά γελώ  μέ άνεσιν και 
νά διασκεδάζω.» —  «Λαμπρά. ! Ε ιπεν ο Κινεας, 
καί δ ιατί δέν διασκεδάζεις από τώρα ;»   ̂ _

Διά τόν λόγον τούτον«όσον περισσότερον ανοί
γετα ι ό όρίζων μας ε ί; τήν οικουμένην, τόσον 
πεοισσότεόον πρέπει νά χάνη τήν ορμήν της και 
ή άτοαική μας φιλοδοξία. Τί είνε ο βασιλεύς, τ ι 
είνε ό'Σεΐχης, ό τετράρχη; η ό αύτοκράτωρ του 
τμήματος ένός τμήματος τής μικράς αυτής γ η : ; " 
«Δ ιά ν ’ άναβή τ ις  υψηλά, λ έγε ι ο Βάκων, χρ=- 
ωστεϊ νά κοπιάση άνερχόμενος τα ; βαθμίδας κλι- 
αακος έλικοειδούς κα ί οί ηγεμόνες ομοιάζουν αρα 
α έ τ ά  ουράνια σώματα, τά  όποϊα απολαύουν^μεν 
πολλήν λατρε ίαν, α λλά  δέν έχουν καμμίαν ανα-
παυσιν.»  ,

Ό  Π λάτων εί; τήν Π ολιτείαν του αναφέρει 
παλαιόν τ ινα  μύθον, κατά τόν όποιον κάθε ψυχή, 
μετά θάνατον, χρεωστεϊ νά άλλάξη  τον προ
ορισμόν της διά τήν μέλλουσαν ζωήν και μας 
διηγείται ότι ό πονηρός Όουσσευς έπροτιμησε να 
γίνη άναχω ρη τή ς . Διά νά̂  επ ιτυχή τόν λαχνό/ 
τούτον, είχε κοπιάση όχι ολίγον, επειδή τον ε ι-  
νον όίψει εις μίαν γωνίαν παραμερον, ̂ άλλ αμα 
τόν εύρεν, ηύχαριστήθη πολύ, επειδή η ανα-

μνησις τώ ν όσα είχεν υποφέρει^επί τής γής, τον 
έκαμε ν’ άποστραφή τήν φιλοδοςιαν.

Ή  ζω ή’τώ ν αυλών, άλλως τε , συνοδεύεται με 
πολυαρίθμους ενοχλήσεις. Ή έθ μοτυπία κα ί έθι- 
μοταξία εινε ίσως έλλογοι, ά λλ  απορροφούν 
πολλάς ¿>ρας καί είνε πολύ άνιαραι.

Τό καλλίτερον'βασίλειο·/ τού ανθρώπου εινε 
ό εαυτός του. « Ό  μέτρων τούς λόγου; του, 
λέγε ι ό Σολομών, άξιζε ι περισσότερον άπό τον
κυριεύσαντα πόλιν. » Ά λ λ ’ αυτό τό μεγαλειτερον 
καί άϊηθινώτερον κράτος, τό κράτος του  ̂έαυτου 
αας, δέν τό κληρονομούμε/ πρέπει νά τό κατα- 
κτήσωμεν μόνοι καί θ', τό κατορθώσωμενμονον, 
όταν έχωμεν οδηγόν καί στρατάρχην τήν συνει- 
δησίν μας.

Έ άν πράξωμεν πάν ο ,τ ι εςαρταται απο θα; 
δυνάμει: μας, είνε αδύνατον νά ήττηθώ μεν, αφ 
ού, κ α θ ώ ς  παρατηρεί καί ό Σενέκας, ^«κανείς οεν 
λέγε ι περί τώ ν τριακοσϊων Φαβίων ότι ̂ ένΐκήθη- 
σαν, ά λ λ ’ ότι έφονεύθησαν». Οταν οε εχητβ 
πράξει όλα τά  δυνατά σας, θά κεροήσητε, κατα  
τήν έκφρασιν παλαιού τ ινο ; σκανδιναυίκου ρη
τού, «τήν καλλίτέραν νίκην, τήν νίκην του εαυ
τού σας». _

Ευρισκόμενος καί έγώ εις δημόσιον υπούργημα, 
ήπόρησα πολύ βλέπω·/ αυθεντίαν, ώς τόν Α ρ ι
στοτέλη, νά μάς βεβαιώνη (ώσάν τάχ α  νά επρο· 
κ«ιτο περί ύποθέσεως αυταποδείκτου),οτι το εμ- 
-¿οιον δέν άρμοζε', εις τήν αξιοπρέπειαν τής 
ζωής, όποιαν επιθυμούμε·/ νά διάγουν όλοι ημών 
οί συμπολϊτ/ ΐ, καί ότι είνε όλως διόλου αντ ίθε
τον ποός τήν εύγενή έκείνην εζαρσιν του πνεύ
ματος, τήν όποιαν φιλοτιμούμεθα νά έμπνευσω- 
μεν ε ί: αυτούς. ’Αγνοώ κατά πόσον έπεκρατησε 
τό πνεύμα τούτο εις τό έμπόριον τώ ν αρχαίων 
Ε λλή νω ν, ά λ λ ’ έάν πραγματικως έπεκοατησεν 
ή γνώμη αύτη, οέν άπορώ διά τ ί  οι παλαιο ί οεν
έχουν εύδοκιμήση περισσότερον.

I 1 ( Ετ-εται αυνίηιια;

Τ Ο  ΜΟΝΟΤΑΞΙΟΝ'

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Ν  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν

Είσερχόμεθχ εις τό σχολεϊον τήν επομένη·/ της 
άναθ.ωρήσεως καί καταλαμβανόμεθα απροοπτως 
ύπό αιφνίδιας έκπλήξεω; : Τήν χθες βοη και
τύρβη, άταξία  καί κυκεών, τήν σήμερον ακρα 
σιωπή, τάξις καί γαλήνη. , , ,

Έ χε· ήδη τελειώση ή προσευχή και μετα μιαν 
σύντομον έπιθεώρησιν έπί τής καθαρίότητο; ο 
διδάσκαλο: άνέρχεται ήσύχως επ ι της εοοας
του· ρίπτει εν βλέμμα έπί τώ ν θρανίων και

: Τέλος ίδΐ αελ 142.
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βλέπε·, τόσου; στρογγύλου; όφθαλμού; προση
λωμένου; έπί τώ ν {δικών του. Είναι οί μαθηταί 
τής τρ ίτης και τε τά ρ τη ; τάξεω ς. Ουδέ τυ· 
χαΐον καν βλέμμα ρίπτει έπί τών μαθητών

τή ; πρώτη; καί δεύτερα:, διά τάς οποίας το- 
σούτον χθέ; έμερίμνησεν. Ε ί; την θέσιν αυτών 
ισ ταντα ι κενά θρανία. ’Ακούεται τέλος ή ήοεμος

> -  * ϊ , χ , , , *αυτού <ρωνη αποτεΐνοντος την πρωτην ερωτησιν 
επί τών δεδιδαγμένων καί ώ ; έκ συμφώνου πάντες 
οί δάκτυλοι άνίσταντα ι. μεθ’ δ μία άργυρόηχος 
φωνή ακούεται έκ τώ ν θρανίων άπαντώσα εις την  
έρώτησιν. Ε παναλαμβάνονται αί έσκεμμέναι έρω 
τήτεις, καί ή αυτή  ρυθμική κίνησις τών δακτύ
λων καί αί αύτα ί αφελείς απαντήσεις. Ε ίτα  μία 
υπόσχεσις του οιοασκάλου περί νέας έκπλήξεως 
καί αί χεϊρες συμπλέκονται, τά  ώ τα  τείνονται, 
οί οφθαλμοί «ανοίγονται* ιδού τό ενδιαφέρον 
άδιάσειστον σήμερον. Τετρακόσια ένενήκοντα έτη 
π. X , 2 3 9 2  δηλ. από σήμερον,άπεβιβάζοντο εί; 
τήν παραλίαν του Μαραθώνος τά  στίφη τώ ν IIερ- 
σών, άρχεται λέγων ό διδάσκαλος, όρθιος επί τή ; 
έδρας με τάς χεΐρας εσταυρωμένα; καί τό βλέμμα  
προσκολλ.ών εις τό άπειρον προσπαθώ/ νά ζήση 
καί επί μ ίαν ώραν νά συμπολεμήση μετά τών 
ημιθέων εκείνων. Καί έ/ τή σ τά σ ε ι ταύτη  εξακο
λουθεί νά έξακοντίζη τό ιερόν πύο τής καρδία; 
του καί νά πυρπολή τάς εύαισθήτους καρδίας τών 
μαθητών του επί μίαν περίπου ώραν. Οί δε μα- 
θηταί ; Τούτου; δεν περικλείουσι πλέον οί το ί
χοι τού σχολείου- ή εξημμένη τω ν φαντασία 
καταλλήλω ς χειριζομένη ΰπό τού δεσπότου των 
άνεβίβασεν αυτούς έπί τών κορυφών τού ΙΙεν- 
τελικοϋ,οπόθεν θεώνται μετά τινο ; δέους, εντεύ
θεν μέν τόν σοβαρόν όγκον τού Περσικού στόλου 
καί τήν μαυρίλαν τώ ν εχθρικών φαλαγγών, έτέ- 
ρωθεν δέ τήν ανησυχίαν καί τήν πυρετώδη κίνη- 
σιν τήν επικρατούσαν εντός τής θεία; πόλεως 
τών 'Αθηνών. Μία συστροφή τώ ν μελών τού 
σώματος, εν σφίγξιμον τώ ν πυγμών καί τών 
οδόντων δηλοϊ τήν αδημονίαν αυτών βλεπόντων 
τούς Αθηναίους νά σπαταλώσι τόν γρόνον πε- 
ριμένοντες τούς Σ παρτιάτας- διότι οί μαθηταί 
είναι συντεταγμένοι μετά  τής γνώ μη; τού Μιλ- 
τιάοου, εις τόν όποιον παρεχώρησαν τήν κ α λ λ ί
τερα·/ θέσιν έν τή καρδία τω ν.

Βλέπουσιν ε ίτα  τούς εύσταλεϊς νέου; έξερχο- 
μένου; τής πόλεως καί τό αίσθημα τής προσδο
κίας ζωγραφίζεται επί τού προσώπου αυτών, 
αλλ ’ ό ίλ ιγγο ; αύτών κορυφούται, δταν είδον 
τούς ’Αθηναίους παρατασσομένου: έν σιγή απέ
ναντι τώ ν Ιίερσών. Ρ ίπτουσι διαδοχικά βλέμ
μ ατα  άπό τή ; δρακός τώ ν ‘Ελλήνων πρό; τόν 
κολοσσόν τώ ν εχθρών καί άγωνιώσι. Αίφνης ση- 
μαίνουσιν αί Έ λληνικα ί σάλπιγες ορμητικήν τήν 
έφοδον, ταράσσεται έκεϊθεν ό Περσικός όγκος, 
γ ίνετα ι ή σύγκρουσις καί ή καρδία τών μαθητών

έκρήγνυται. Ταράσσονται, ά ν ίσταντα ι, δ ιαστέλ- 
λουσι τούς πόδας, έκτείνουσι τούς βραχίονας, 
έξογκούσι τούς οφθαλμούς, κλίνουσι τό σώμα 

1 πρός τά  εμπρός ώσεί άκολουθούντες τήν φοράν 
τώ ν ’Αθηναίων καί μικραί επιφωνήσεις έκφεύ- 
γουσι τού λάρυγγος αύτώ ν,ώ ; εί ήθελον νά ένθαρ- 
ρύνωσιν εκείνους. Παρακολουθούσι τήν μάχην 
μετά  ΰψίστης αγωνίας καί τέλος δεικνύουσι τήν 

1 διάθεσιν νά κραυγάσωσι καί νά χειροκροτήσωσιν 
έπί τή  τροπή τών Περσών.

Καί το/ρα δτε,άφεθείση; τ ή ;  ψυχής τω ν έλευ- 
θέρας καί ανεπηρέαστου,έγένοντο αύτόπται μάρ
τυρες καί παρηκολούθησαν τήν έξέλιξι/ τού με
γάλου τούτου έργου καί οίονεί συμμετέσχον αυ
τού, ύπό ποιων αισθημάτων κατεχόμενοι, νομί
ζετε, οτι έξέρχονται τού άγώνος; "Τπό αύτών 
έκείνων, 6 φ ’ ών κατείχοντο οί ’Αθηναίοι γ·ίγαν- 
τες έπανερχόμενοι εις τάς εστίας αύτών, ύπό τών 
αισθημάτων έκείνων, άτινα  βοαδύτερον έδημιούρ- 
γησαν τόν χρυσούν αιώνα. Τούτο δέ άποδεικνύε- 
τα ι καί έκ τού ύφους, μ εθ ’ ού ψαλλουσι μετά  
τό πέρας τού μαθήματος τό κατάλληλον τή  πε· 
ριστάσει άσμα, δ ι ' ού δίδεται ευκαιρία νά έξω- 
τερικεύσωσι τά  σφοδρά αισθήματα,· ά τ ινα  πλη-  
ρούσι τήν καρδίαν των" οί λάρυγγες έκρήγνυνται, 
α ί χεϊρε; κροτούσι ρυθμικώς καί ό σχολικός 
θρίαμβος άπετελέσθη. Ό  δέ διδάσκαλος, "ίέ ! 
ούτος κατέχετα ι ύπό θεία; αληθώς άγαλλιάσεως, 
τούτου ή καρδία έγενετο τεραστία, αναπαύεται 
ήδη ϊνα  μ ,ετ’ ολίγον ορέψη νέας δάφνας.

"Ηδη δέ ποιο; ένώπιον τοιούτου λαμπρού 
θριάμβου θά προτίμηση τάς άηδίας έκείνας, α ί-  
τινες χαράσσονται έπί τών πλακών καί τετρα
δίων τώ ν μικρών τάξεων πρός μεγίστη·/ ηθικήν, 
καλαισθητικήν καί σωματικήν αύτών βλάβην; 
Ά λ λ ά  καί έπί τή  υποθέσει, οτι προκύπτει έπί 
τέλους καί εντεύθεν ωφέλεια τ ις ,  ποιο; θά διστά- 
ση νά θυσιάση τό ολίγον ά ντ ί τού πολλού καί 
ούχί τό π ο λύ  ά ντ ί τού όλίγου;Α·.ότιέξ άπαντος εν 
έκ τών δύο συγχρόνως γινομένων πρέπει νά θυ- 
σιασθή. Ά ποφεύγοντες δμως τό σύγχρονον δι' 
ά τλή ς  μεταθέσεω; τής έργασίας τώ ν μικροτέρων 
τάξεων ε ί; ώρας καταλληλότερα; προλαμβάνο
με·/ πάσαν θυσίαν- καί έξηγούμεθα. Μετά τό 
μάθημα τής Έ λ λ . ιστορίας έρχεται δεύτερον καί 
τούτο διαδέχεται τρίτον καί τέταρτον γινόμενα 
πάντα έν άκρα ησυχία καί άμεταπτώ τω  ένδ'.α- 
φέροντι. Ε ίτα οί μαθηταί εξάγουσι τά  σημειω
ματάριά τω ν καί ό διδάσκαλο; δίδει αύτο ϊ: δια
φόρους έργασίας, τάς όποια; θά έκτελέσωσι κατ 
οικον κατά τάς μεταμεσημβρινά: ώρας, καθ ’ ά; 
θά παραχωρήσωσι τήν έν τώ  σχολ.είω θέσιν των 
εις τούς μικρούς. Αέν θά έλθωσι λοιπόν οί μα
θηταί τής τρ ίτης καί τετάρτη ; κατά τό απόγευ
μα ; Ναι ! μυριάκις ν α ι !  δέν θά έλθωσιν ούτοι.

, Κ ατά τάς δύο μετασημβρινάς ώρα: ό διδάσκαλος
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θά έργασθή έν ά νέσει, δπερ δηλοϊ άποτελεσματι- 
κώς. μ ιτά  τώ ν δύο κατωτέρων τάξεω ν, α ϊτ ιν ις  
κατά τάς πρωινά; ώρας είργάζοντο κ α τ ’ οικον. 
Μήπως ήσαν όλίγα ι αί τέσσαρες ώραι τής πρωία; 
πρό; πνευματικήν έργασίαν ; Η μήπως χρειά
ζονται διά νά προσηλωθώσι και ούτοι έπι τών 
θρανίων καί έκ.εϊ δίκην σαγμάτων κεκυφότες, 
ένοχλοϋντες καί ενοχλούμενοι, οιαφθειροντες και 
διαφθειρόμενοί, νά έκτελέσωσι τάς περιφήμου; 
σιωπηλά; έργασίας έν χιύρω στενφ  και ατμο
σφαίρα μεμολυσμένη; Περιττόν· διότι τάς έρ
γασίας ταύτας παρηγγέλθησαν νά έκτελέσωσι 
κ α τ'ο ίκο ν . Καί έάν θά έξετέλουν αυτά : εις τό ι 
σγολεϊον, έπί τοσούτον καί κατά μεγαλειτέοαν 
μάλ'στα πιθανότητα θά έκτελέσωσιν αυτάς καί 
κ α τ ’ οίκον, όπου ούδείς τούς ένοχλεϊ καί ούδένα 
ένοχλοδσι καί δπου ήρέμως καί μ ε τ ' αύτενερ- 
γεία’ς έργάζονται. 'Α λλά  δ ιά τ ί  νά γ ίνητα ι λόγος 
περί τής έκτελεσεω; τώ ν κ α τ ' οίκον έργασιών ; 
Αέν δίδονται αύτο ϊ; καθ ' έκάστην το ιαύτα ι καί 
ύπό τό έπικρατούν σύστημα ; Πώς έκεΐναι έκτε-  
λούνταί καί αύτα ι δέν θά έκτελεσθώσιν ; Ά λ λ ά  
καί έάν, έστω , ούδεμίαν έργασίαν τού σχολείου 
έκτελέσωσιν έν τή  οικία, θά μείνωσιν άραγε 
ολω; διόλου άεργοι κ α θ ' ολο/ τό απόγευμα^; 
Δέν νομίζετε, οτι αυτοστιγμεί καί μετά  χαράς 
θά παραλάβωσιν αυτούς οί γονεϊς παρά τό πλευ- 
ρόν των έν τή έργασία, δπω; λυθή ουτω και το 
αιώνιον ζήτημα τής βοσκής τής κατσίκας, τό 
όποιον σήμερον γ ίνετα ι πρόξενον τοσούτων δι
χονοίων μεταξύ διδασκάλων, μαθητών και γο
νέων -, Κ αί αί οίκ'.ακαί έργασίαι, τώ ν οποίων 
μετά τόσης προθυμίας επ ιλαμβάνεται ό π ο ι-, 
δεν είναι ύπό πολλά ; επόψεις ώφελιμώτεραι έ«ός 
ρόμβου, τόν οποίον θά χαράξη άπαή αμελώ ; έπι 
τής πλακός του, διά νά επιοοθή κατόπιν ε ί; παν
τοειδείς αταξίας καί νά άποσπάση τήν πρισο 
χήν τών μετά τού διδασκάλου έργαζομενων τ ά 
ξεων ; Ά λ λ ά  καί ύπό άλλην έποψιν αί έργασίαι 
αύτα ι, πλήν τή ; ώφελείας, ήν παρε/ουσι τή  οι
κογένεια, δέν φέρουσ.ν εις συνάφειαν τον θεωρη
τικόν βίον τού σχολείου μ=τά τού πρακτικού ; 
Αέν χαρίζοΟσι τήν άνεσιν εις τό κεκοπιακό; 
πνεύμα, τήν κίνησιν ε ί; τούς πλαδαρούς μύς και 
τό οξυγόνο·/ εις τούς πνεύμονας, το ύ; όποιους 
έπί τέσσαρα; ώρας έπίεσεν ή βαρεία και μεμο
λυσμένη ατμόσφαιρα τού σχολείου ;

Αέν είναι δέ τά  ανωτέρω τά  μόνα καλα τού 
συστήματος τούτου, διότι πολλά το ιαυτα  έου- 
νάμεθα ακόμη νά άριθμήσω μεν έπειδτ, δμως 
πολύ έξετάθημεν, παραλειπομεν τά  λοιπά, ο'.ά 
νά προσθέσωμεν καί τό έξης σπουοαιοτατον;

Τήν σήμερον μέγα ; γ ίν ε τα ι λόγο; περι τής 
τακτικής φοιτήσεω; πάντων τών παίδων εις τά  
σχολεία καί έπί τού αντικειμένου τούτου νόμοι 
ψηφίζονται καί ατυχείς απόπειρα', προς υποχρεω

τικήν φοίτησιν γίνονται καί μετά πείραν ολίγων 
έτών τά  πάντα  σιωπώσι πρό τού αόυνατου, ινα 
ούτω τό ήμισυ σχεδόν τώ ν Έ λληνοπαίδων μένη 
αμοιρον πάση; μορφόισεω;. Λέγομεν δέ τό ήμ ισυ, 
διότι δεν είναι μόνον οί μηδόλως προσερχομενοι, 
οί ούδέν ωφελούμενοι έκ τού σχολείου, αλλα  
καί οί άτάκτω ς φοιτώντες. Ά λ λ  ’ ιδι ύ και το 
κακόν τούτο έρχεται νά  θεραπε'ση τό υπο συ- 
ζήτησιν σύστημα. "Ιδωμεν έν πρώτοι; ποϊα τα  
α ίτ ια  τής το ιαύτης ανω μαλίας. Μία πρόχειρος 
σ τα τισ τ ικ ή  άποδεικνύει, οτι αί φάλαγγες τού 
σχολείου αποτελούνται κατά τό πλεϊστον απο 
παϊδας εύπορούντων γονέων, α ι σε τώ ν εκ
τός τού σχολείου περιφερόμενων αλητών απο 
παϊδας απόρων γονέων, άλλά  καί έκ τούτων έάν 
τινες έπ ισκεπτω ντα ι τό σχολεϊον, είναι εκείνοι, 
ειτινες καί κατά μεγάλα ; περιόδους τό έγκατα- 
λείπουσι. Δήλον οθεν, οτι ή οικονομική κατά-  
στασις τών γονέων έξασκεϊ μεγιστην επιρροήν 
έπί τού αριθμού τώ ν μαθητών σχούείου, τών 
άπορων καί εις έπίμετρον άμαθό/ν γονέων έπι- 
ζητούντων άνακούφισίν τ ινα  έν τα ϊς βιωτικαϊς 
έργασίαι; έκ τώ··· μικρών χειρων τώ ν τέκνων. 
Μή δυνάμενοι δε ούτοι νά συμβιβάσωσι τάς 
άνάγκας τω ν μετά  τώ ν άπαιτήσεω · τού σχολείου, 
άφού τούτο, ώ ; έχει σήμερον, ά π α ιτε ϊ καθ^ ολο 
κληρίαν τόν μαθητήν, αναγκάζονται νά διακό- 
ψωσι πάσαν σχέσιν μ ετ ι αυτού. Εάν ομως το 
σχολεϊον, ώ ; ανωτέρω όργανούμενον, έφαινετο 
έπιεικές πρός τά ς  οικογενειακός άνάγκας, χαρίζον 
κατά τό ήμισυ τόν μαθητήν τή  οικογένεια, δέν 
θά έφαίνετο καί αύτη έπεικής εις τό σχολεϊον 
χαρίζουσα α ύ τφ  τό έτερον ήμισυ ; Ούδείς άλλος 
λόγος συνηγορεί ύπέρ τού έναντίου ή άκρα αμέ
λεια  γονέων τινώ ν, ήν ομως έξάπαντος δύναται 
νά θραύση ό ζήλος τού διδασκάλου επισείοντος έν 
άναγκη καί τό φόβητρον τού νόμου.

Ό σον δ ’ αφορά τούς γονεϊς, τών όποιων τά  
τέκνα άτάκτω ς φο ιτώ σιν, ένεκα τώ ν οικιακών 
εργασιών, δέν θά φανώσιν ούτοι πρόθυμοι νά κα- 
νονίσωσι τάς ώρας τή ; έκτος τού σχολείου εργα
σίας τώ ν τέκνων τω ν μέ τό ώρολόγιον τού σχο
λείου, άφού και τούτο παρέχει αύτοϊς ώρας δ ια 
θεσίμου; καί έκείνη πολλάς το ιαύτας; Δ ιότι νομί
ζετε, οτι πάντες οί μή φοιτώντες παϊοεο εις τό 
σχολεϊον διαρκώς εργάζονται καί δή ε ί; σοβαρά; 
εργασίας ; Α π εναντία ς, οί πλεΐστο ι έξ αύτων 
πολύ ολίγον έργάζονται, καί διότι ώς έκ τής 
παιδικής αύτών φύσεως άποφεύγουσι τάς συνεχείς 
καί κοπιώδεις έργασίας καί διότι αυτο ί ουτοι οι 
γονείς οι αμελούντες ως προ; τήν τακτικήν καθό
λου φοίτησιν τώ ν τέκνων τω ν ε ιςτό  σχολεϊον,αυτοί 
ούτοι φυσικώς άδιαφορουσι και περι τής εκτός τού 
σχολείου συμπεριφοράς τών τέκνων τ ω ν  καί έκ 
τούτου ούχί σπανίως συμβαίνει, ένώ οί γονεϊς 

| συντρίβονται άπό τόν ήμερήσιον κάματον, οί πα ϊ-
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δε; νά περιφέρωνται πρός άναζήτησιν φωλεών ή 
τό π :λ ύ  νά άσχολώ/ται περί τή< έπιτήρησιν 
μ ά ς  α.γός η προβάτου ή j^sipsu* εργασία, τήν  
οποίαν πολύ προθύμω; ήθελον πρόσθεση, χάριν 
τω ν ολίγων ώρών τού σχολείου, είς τάς σοβαρά; 
τω ν εργασίας τά  λοιπά μέλη  τη ; οικογένειας, 
βέβαια όντα, 5 τε μετά  μεσημβρίαν θα άπαλλα- 
γώσι τής επιπροσθέτου τα ύτη ; μερίμνης.

Νυν οέ οτε τόσον επωφελώς συνεβιβάσθημεν 
μετά  τω ν γονέων, ίδωμεν πω ; διά τού ανωτέρω 
συστήματος παρακάμπτεται και ό έτερος σκόπε
λος, ή απέχθεια το υτέστι τω ν μαθητών προς τό 
σχολεϊον,ήτις ούκ ολίγον συντελεί είς τήν άραίω- 
σιν τω ν τάξεων αυτού. Ε νταύθα  δεν εχομεν 
ανάγκην πολλών έπ ιχειρημάτω<' ά λ λ ’ ερωτώμεν 
μόνον' δ ιατί ό παΐς άποστρέφεται τό σχολεϊον ; 
Ά π λ ο ύ σ τα το ν  διότι, ώ ; εχ :ι,  οεν είναι καθόλου 
ελκυστικόν είς φύσει: επ ιζητούσα; άέναον τέρψιν' 
τοιαύτην δε τέρψιν, εννοείται, ούδδλω; παρέχει 
ή πολύωρος πνευματική εργασία ΰπό τοιούτους 
όρους μ άλ ιστα  τελούμενη, ούο’ ή βαρεία ατμό
σφαιρα, ή μονοτονία περί τά ; συνήθεια:, ό τρο
μερό: περιορισμός, ή πίεσις, ή  δούλωσις, αί 
ύβρεις, αί άπειλα ί, αί τιμωρία·., ό κλαυθμός καί 
ό βρυγμδς τών δδόντων. Ούδ' αί μεταξύ γο έων 
καί διδασκάλων δυσαρέσκεια'., αντεγκλήσεις, κα 
ταγγελία·., πρόστιμα κτλ  . συντελούσι τό παράπαν 
είς τή ν  πρός τό σχολεϊον αγάπην τού μαθητου.

Εφαρμόσατε όμως τά ανωτέρω σύστημα τό 
αιρον έκ του μέσου πάντα τα ύτα , τό τέρπον καί 
όιόάσκον, τό συγκινούν καί έμπνεον καί τότε Οά 
εύρητε τούς παιδας προθυμότατους νά έναλλάσ- 
σωσι τήν τέρψιν τής εν τή  φύσει ζωή: μετά τής 
τέρψεως τού σχολείου καί νά προτιμώσι μάλιστα  
τήν όευτέραν.

ί ΐο η  συγκεφαλαιούντε; τά  ανωτέρω προτεί- 
νομεν, ·,να κατά μεν τ ά ;  τεσσαρα: πρωινά; ώρας 
ό διδάσκαλος έργάζηται μετά τώ ν δύο άνωτέρων 
τάςεων έν τώ  σχολείο), έν ώ συγχρόνως αί κα- 
τώ τεραι τάςε'.ς έκτελούσι κ α τ ’ οίκον τάς σ ιω 
πηλά ; εργασίας, τάς όποια; θά εξετέλουν εν τ φ  
σχολείοι, κατά δέ τάς δύο μεταμεσημβρινά; ερ
γάζετα ι ούτος μετά  τώ ν δύο κατωτέρων τάξεω  
έν ώ ταΰτοχρόνω; οί τώ ; άνωτέρων τάξεω/ άπα
σχολούνται έκτό; τού σχολείου. Έάν δ ’ εν
ταύθα αί 4 ώραι εργασίας τών άνωτέρων τάξεω·. 
ή αί δύο τώ ν κατωτέρων θεωρηθώσιν ολίγα·., δυ 
νάμεθα νά πρ:σθέσωμεν μ ίαν είσέτι εργάσιμον 
ώραν άφ' :ύ  ΰπό τό σύστημα τούτο αίρεται πάσα 
κούρασις. Καί ούτω πάντα  τά  μονοτάςια δημο
τικά  σχολεία Οά μεταοληθώσιν εις δ ιτάξια , ανευ 
προσθήκης ουδέ λεπτού έπί τών εξόδων αυτών, 
θά δώσωμεν άνεσιν εις τά  δυστυχή πλάσματα, 
άτινα  άόίκως πάσχευσι, θά χαρίσωμεν τό ήμισυ 
τώ ν μαθητών μ α ; εις τά ; π τω χά; οικογένειας 
τά ; έχούσας ανάγκην βοήθειας ά.νευ ούδεμιάς αύ-

τών περί τήν εκπαίδευσιν ζημίας πρός μεγίστην 
άπεναντίας ωφέλειαν αυτών, θά καταστήσωμεν 
τό σχολεϊόν μα? ψυχαγωγικόν έντευκτήριον, 
όπως προσελκύσωμεν τούς δυστροπούντας, θά 
άνακουφίσωμεν τόν διδάσκαλον χωρίς ουδέ κ α τ ’ 
ελάχιστο·/ νά έλαττούσωμεν τήν εργασίαν αύτοϋ 
καί, όπερ τό σπουδαιότερο·/, Οά ένθαρρύνωμεν αυ
τόν έπιδεικνύοντες πλουσίους τούς καρπούς τών 
κόπων του καί εν γένει θά θέσωμεν τό δημοτικόν 
σχολεϊον έπί τής αληθούς οδού τού προορισμού του.

■Εν ΚαΟβάλιι φ  Ζερβοκ
------------ * = 5 « Κ · = * ------------

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α
Ό προϊστορ.ικύς ΧνΟρωηος

Ό  προϊστορικό; άνθρωπος, ό άρχέγονες τύπος 
τού ανθρωπίνου γένους, τά  ίχνη τού όποιου άνα- 
ζητούσιν οί άνθρωπολόγοι, άνεκαλύφθη εντός 
σπηλαίου άφρικανικής τίνος επαρχίας. Ό  πρόεδρο: 
τής άνθρωπολογικής εταιρίας τώ ν Παρισ’ων κ. 
Βερνώ άνεκοίνωσεν είς τήν άκαδημίαν τώ ν επ ι
στημών περιέργους πληροφορίας περί τού νέου 
τούτου τυπου τού ανθρωπίνου γένους. Εύρέθη- 
σαν εντός τού σπηλαίου εκείνου τέσσαρε; σκε
λετο ί, ών οί δύο κυρίως παρουσιάζουσιν ίδιάζον 
τ ι  ενδιαφέρον. Ό  πρώτος εςναι νέου ανθρώπου 
άναστήματος μ ιτρ . 1 ,5 7 '  ό δεύτερος είναι γ υ 
ναικείο: σκελετός άναστήματος μ . 1 ,5 5 .  Ανή- 
κουσιν άμφότεροι είς τόν τύπον τώ ν μαύρων καί 
άποδεικνύεται έκ διαφόρων ενδείξεων ότι είναι 
οι αρχαιότατοι τώ ν έν τώ  κόσμω ΰπο τής επι
στήμης άνακαλυφθέντω» προϊστορικών σκελετών 
Μ εταξύ άλλων καταφα ίνετα ι έκ τής άνακαλύ- 
ψεως τα ύτη : δ τ ι, παρά τήν πεποίθησιν επιστη
μόνων τινώ ν, οί προϊστορικοί ημών προ-γονοι 
έφρόντιζον περί τής ταφής τώ ν νεκρών τω ν και 
τούτο άποδεικνύει ό τά φ :ς , εντός τού οποίου ανε- 
καλύφθησ-αν οί έν λόγω  σκελετοί. ΙΙερίεργος 
πρός τούτοι; καί ή ανατομική έξέταοις τώ ν σκε
λετώ ν τούτω ·.

νοημοσύνη σκύλου
Χαρακτηριστικόν παράδειγμα τής νοημοσύνη; 

τών ζώων εδωκε πρό ολίγων ημερών σκύλος 
παλαιού υπαλλήλου αγγλικώ ν νοσοκομείων. 
Π ατηθείς ύ φ ’ άμάξη; καί παθών κάταγμα τού 
ποδό: διηυθύνθη όπως ήδύνατο είς τήν κλινικήν 
Β .τεσάπελ τού Λονδίνου καί σταθείς περιεσταλ- 
μένος καί ήσυχος είς τόν ά/τ.θάλαμον έπερ’'μενε 
τόν ιατρόν. Μόλις ένεφανίσθη ό χειρουργός I -  
σπευσε μέ τού; τρεις πόδας του πρός αυτόν οει- 
κνύων τόν συντετριμμένον καί έκφέρων θρηνώ
δεις ύλακάς. Χωρίς νά χάση καιρόν ό ιατρός έξε- 
τέλεσεν άμέσω; τήν άναγκαίαν έγχείρησιν και 
έπεδεσε κατόπιν τόν πόδα τού σκύλου, δστις εκ- 
τοτε νοσηλεύεται είς τό νοσοκομείο·/ τούτο.


