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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : ΙΙερί ηθικής άνατροφής. — Μουσική λεσχηνεία ύπό Α. Γραφειάδου. —’Επιστημονική έταιρίά'. 
Γνώμη περί τοϋ διαγωνισμού τών διδακτικών βιβλίων.— "Τθλοι Παπαμάρκου ένώπιον τών πραγμάτων.ΠΕΡΙ ΗΘΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ

'Η ήθική άνατροφή πρέπει νά άρχίση άπο τοϋ οί
κου. Άλλά πρός τοΰτο πρέπει νά είναι οί γονείς πα- 
ρεσκευασμένοι μάλιστα δέ ή μήτηρ. Είναι έγκλημα 
ότε πρός τοιοΰτο υψηλόν καθήκον ούδεμία πρόνοια 
γίνεται έν τοΐς σχολείοις. Γονείς πρέπει νά γίνωνται 
ούχί μόνον οί δυνάμενοι νά γεννήσωσι τέκνα, άλλ’ οί 
δυνάμενοι καί νά άνατρεφωσιν, αύτά. Όπου λείπει ή 
γνώσις τής άνατροφής κατά τε θεωρίαν καί πρά
ξιν, έκεϊ ή άνατροφή θά άποτυ.γχάνη μάλιστα δέ ή 
ήθική. Ή πρός τούς παΐδας συμπεριφορά τών γο
νέων καί διδασκάλων τών μή παιδαγωγικώς παρε- 
σκευασμένων είναι ύπαγόρευσις τής. στιγμής, δέν εί
ναι άπόρροια πεποιθήσεως περί τοϋ λυσιτελούς τών 
πράξεών των.,Συμβουλεύουσι, έπιπλήττουσι, δέρουσι, 
ώς έπέλθη αύτοϊς, ώς ή έκάστοτε διάθεσις ύπαγο— 
ρεύει είς αύτούς, ώς βλέπουσι τούς άλλους πράττον- 
τας, ώς ένθυμοΰνται ότι προσηνέχθησαν καί πρός 
αύτούς οί-γονείς; αύτών καΐ διδάσκαλοι, άδιάφορον 
αν τά μέτρα, ά σήμερον θέτουσιν είς χρήσιν, άναι- 
ροΰσι τά τής χθές. Ό ’Ιωάννης ό Παύλος έν τή 
παιδαγωγική-αύτοϋ τή έπιγραφομένη Levana §. 
21 άριστα έσατύρισε τήν τοιούτων γονέων διαγωγήν 
ώς έξής. ■ ή: :υ . . ,

«Έάν τις ήθελε νά φέρη είς τό φώς καί νά κα- 
ταστρώση είς πρόγραμμα σπουδών ή πρόγραμμα 
μαθημάτων, τήν λανφάνουσαν άσυμφωνίαν π. χ. ένός 
πατρός έκ τών πολλών,τότε τοΰτο θά εϊχεν ώς έξής. 
Κατά τήν πρώτην ώραν άς διδάσκηταν ό παϊς κα- 
θαράν ήθικήν παρ’ έμοΰ ή παρά τοΰ οικοδιδασκά
λου. Κατά τήν δευτέραν μάλλον άκάθαρτον. ήθικήν 
η έφηρμοσμένην πρός τό ίδιον συμφέρρν,. Κατά τήν

τρίτην «βλέπεις ότι καί ό πατήρ σου ποιεί ούτω ;» 
Κατά τήν Τετάρτην «Είσαι άκόμη μικρός, αύτο 
όμως άρμόττει μόνον είς.τούς μεγάλους.» Κατά τήν 
πέμπτη·»' .,«Τό κύριον είναι νά ζήσης έν τφ κόσμφ 
καί νά γίνη,ς τι καί σύ έν τή πολιτείιρ.» Κατά τήν 
έκτην «Ούχί τό πρόσκαιρον, άλλά το αιώνιον άπ,ο- 
τελεϊ . .τήν άξίαν του άνθρώπου.» Κατά τήν έβδό- 
μην’ «Διά τοΰτο ύπόμενε. μάλλον τήν άδικίαν καϊ 
άγάπην.» Κατά τήν όγδόην «Άμύνου γενναίως 
προσ€αλλόμενος.» Κατά τήν ένάτην «Μή θορύβει 
τόσον,καλόν μου παιδίον.» Κατά τήν δεκάτην «Οί 
παιδες δέν; πρέπει νά κάθηνται ούτως ήσυχοι.» Κατά 
τήν ένδεκάτην «’Οφείλεις μάλλρν νά πείθησαι είς 
τους γονείς σου.» Κατά τήν δωδεκάτην «καί νά 
άνατρέφης αύτός σεαιϊτόν.» Καί ούτως ό πα,τήρ δια 
τής αλλαγής τών μαθημάτων καί τής θέσεως τών 
άρχών του δέν δύναται νά διίδη τό πλημμελές καί 
τήν μονομέρειαν αύτών9 Άν δέ θέλητε νά μάθητε 
καί περί τής συζύγου τρυ, τί αύτη σκέπτεται καί 
πράττει, αΰτη ύπερβάλλει καί τήν κωμφδον έκείνην, 
ήτις έμφανίζεται είς τήν σκηνήν φέρουσα είς άμφο- 
τέρας τάς χεϊρας πλήθος εγγράφων καί έρωτηθεΐσα 
τί φέρει είς τήν δεξιάν άπεκρίθη διαταγάς, τί δέ 
είς τήν ,άριστεράν έναντίας διαταγάς. Ή μήτηρ ό- 
μοιάζει μάλλον πρός τον γίγαντα Βριάρεων, έχοντα 
έκατόν χεϊρας καί έν έκάστη τούτων τάς διατα
γής του».

Τά πράγματα ώς έχουσι δέν είναι δυνατόν εύθύς 
νά μεταβληθώσι. Θά παρέλθωσι πολλαί γεννεα,ί, 
μέχρις δτου παρατηρηθή. βελτίωσίς τις σπογδαία. 
Καί τά παιδαγωγικά συστήματα, ώς καί τά πολι-. 
τεύματα δεν. ποιούνται, άλλά γίνονται. Και διά νά 
γίνη έπαισθητή ,ποιά -τις βελτίωσις πρέπει νά πα- 
ρέλθη χρόνος. Άλλ’ όπως τέλος γίνη ποιά τις άρχή,
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πρέπει νά δοθή πρός τοϋτο ώθησις. Καί έν άριστον 
μέσον είναι ή έξήγησις τοΰ πράγματος.

Ό Λόρδος Πάλμερστων έπρέσβευεν ότι τά παιδία 
φύσει είναι καλά. 'Ημεϊς δεν άποδεχόμεθα ώς ορ
θόν τό δόγμα τοϋτο, μάλιστα δέ φρονοΰμεν ότι τό 
έναντίον είναι εις την αλήθειαν εγγύτερον. Ουδέ συμ- 
φωνοϋμεν πρός εκείνους, οϊτινες φρονοϋσιν ότι διά 
της καλής ανατροφής δύναται παν παιδίον νά γίνη 
ότι πρέπει νά γίνη. Τουναντίον έχομεν. έσχηματι- 
σμένην γνώμην ότι τάς άτελείας τής φύσεως δύνα
ται μέν καλή ανατροφή νά έλαττώση, ουδέποτε 
όμως κάί νά έξαλείΦη. Ή γνώμη ότι τέλειον σύ
στημα ανατροφής έν τώ άμα θά εμφάνιση ήμΐν καί 
τέλειον γένος άνθρώπων έχει πολλήν ομοιότητα πρός 
τήν ύπό ποιητοΰ έκφρασθεΐσαν γνώμ,ην ότι τό κακόν 
θά έκλίπη εύθύς έκ τοΰ κόσμου, έάν οί άνθρωποι 
άφήσωσι τάς κακάς αύτών έξεις καί προλήψεις. Άμ
φότεραι αί γνώμαι αύται δέν είναι όρθαί.

Ούχ ήττον ήμεϊς διακείμεθα φιλεκώς πρός εκεί
νους, οϊτινες. μεγάλα πράγματα άναμένουσιν. έκ τής 
ανατροφής. 'Ο ενθουσιασμός μάλιστα έν τή ύπερ- 
βολή αύτοΰ μέχρι φανατισμού είναι δύναμις κινητή
ριος μεγάλη, ήν δέν πρέπει νά ύποτιμφ τις. Ούδε
μία αμφιβολία ότι ό πολιτικός αύτός, όστες ύποβάλ- 
λετάι είς μυρίους κόπους καί θυσίας, ούδέποτε θά 
έποίει τοϋτο, έάν δέν έπίστεύεν ότι ή μεταρρύθμι
σες,' ύπέρ ής αγωνίζεται, είναι ή μόνη άληθής καί 
άναγκαία. 'Ο σύλλογος τής εγκράτειας, έάν δέν εί
χεν άκράδαντον πεποίθήσιν ότι ή μέθη είναι ή πηγή 
πάντων τών κοινωνικών καταστροφών, ούδέποτε θά 
είργάζετο μετά τόσης ύπομονής καί έπιμονής ύπέρ 
τοΰ σκοποΰ του. Έν ταϊς φιλανθρωπικαΐς τών άν
θρώπων προσπαθείαις κατορθοΰνται μεγάλα πράγ
ματα διά τής διαιρέσεως τής εργασίας. Άλλά διά 
νά γίνη διαίρεσες τής έργασίας, πρέπει'νά έύρεθώσιν 
άνθρωποι, οϊτινες νά άναγνωρίζωσι τό χρήσιμον τής 
τοιαύτης έπιχειρήσεως, νά πιστεύωσι δ’ άκραδάντως 
μάλιστα είς τόν σκοπόν τοΰτον. Καί διά τοϋτο δυ
νάμεθα νά δασχυρισθώμεν ότι εκείνων αί προσδο- 
κίαι, όσον ύπερβολικαι καί άν είναι, οϊτινες θεω
ρούσε τήν άνατροφήν ώς θαυμάσιον' πάντων τών κα
κών φάρμακον, δέν μένουσι άνευ άποτελέσματος καί 
ότι ϊσως τοϋτο πρέπει νά άποδοθή είς ιδιαιτέραν τής 
θείας οικονομίας πρόνοιαν, ότι ή πίστις αύτών δέν 
κλονίζεται.

Άλλά καί άν όντως ύπήρχε τοιοΰτο σύστημα, δι’ 
ού νά ήδυνάμεθα τρόπον τινά τά παιδία νά έχύνο- 
ιιεν κατά τινα ποθητόν τύπον και άν ήτο δυνατόν 
καί οί γονείς αύτών νά έμιμοΰντο τό σύστημα τού
το, πάλιν δεν θά κατωρθόΰμεν τόν έπιδιωκόμενον 
σκοπόν- διότι ή έφαρμογή τοιούτου συστήματος ύπο- 
θέτει βαθμόν νοημοσύνης, άοετής κάί άύτεξόυ- 
σιότητος, άπερ ούδείς τούτων κατέχει. Καί πάντες, 
όσοι λαλοΰσι περί τής κατ’ οίκον άνατροφής, περι- 
πίπτουσιν είς το σφάλμα ότι πάντα μέν τά σφάλ
ματα καί πάσας τάς δυσκολίας άποδίδουσεν είς τά 

παιδία, ούδέν δέ είς τούς γονέϊς. Συνήθως παραδέ
χονται καί έν τή διοικήσει τοϋ οϊκου ώς καί έν τή 
διοικήσει τών λαών ότι αί άρεταί μέν εύρίσκονται είς 
τούς άρχοντας, τά δέ σφάλματα είς τούς άρχομέ- 
νους. Άλλ’είς πάντα άνθρωπον κρίνοντακαθ’ ώρι— 
σμένας παιδαγωγικάς άρχάς φαίνονται τά πράγματα 
δλως τούναντίον.

Οί πολϊται, μεθ*  ών ήμεϊς άναστρεφόμεθα, οί άν
θρωποι οί ύπάρχοντες έν τώ κόσμω, είναι, ώς πάν
τες γινώσκουσι λίαν άτελή πλάσματα. Έν ταϊς καθ’ 
ήμέραν διαφοραΐς τών άνθρώπων, έν ταϊς χρεωκοπί- 
αις, έν ταϊς δίκαις,έν ταϊς άστυνομικαΐς έκθ.έσεσι,βλέ- 
πομεν ύπάρχοντα έν πάσι τήν φιλαυτίαν, τήν απι
στίαν, τήν αγριότητα. Άλλ’ έάν πρόκηται νά κρί- 
νωμεν περί τής διαγωγής αύτών έν τή άνατροφή ώς 
καί περί τής άναγωγίας τών τέκνων των, συνήθως 
δεχόμεθα ότι τά εγκληματικά αύτά πρόσωπα έν τή 
άνατροφή τών τέκνων αύτών είναι έντελώς ανεπί
δεκτα ηθικών σφαλμάτων ! Τοϋτο δέ θεωροΰμεν 
τοσοΰτον μακράν τής αλήθειας, ώστε δεν διστά- 
ζομεν πολλά τών κατ’ οίκον συμβαινόντων άτοπων, 
ά συνήθως θεωρούνται ώς τής παιδικής φύσεως άπο- 
κυήματα, νά άποδώσωμεν είς τήν κακήν τών γονέων 
συμπεριφοράν. Καί τίνα μόρφωσιν ηθικην νά άναμε- 
νωμεν παρά τοιαύτης μητρός, ήτις δέρει τό τέκνον 
της τό μικρόν, διότι δέν θέλει νά πίη ; Καί τίνα δι
καιοσύνην νά έμπνεύση πατήρ, οστις ύπο τής κραυ
γής τοΰ παιδός προσεκτικός γενόμενος, ού τά δά
κτυλα συνεσφίγχθησαν μεταξύ τών παραθυροφύλλων, 
άντί νά σπεύση καί έλευθερώση τήν χεΐροο τοΰ παι
διού, δέρει τοϋτο ανηλεώς ; Τοιαύτη συμπεριφορά 
μαρτυρεί άγρια ένστικτα άπαντώντα είς τά άλογα 
ζώα, άπερ φονεύουσε τά άσθενικά καί άνάπηρα τοΰ 
γένους των. Όσον δέ καί άν θεωρώνται άκρότητες, 
είναι έν τούτοις πράγματα, ά δύναται τις νά παρα- 
τηρήση καθ ’ έκάστην ήμέραν παρά πολλαϊς τών οι
κογενειών. Καί τις δέν είδε πολλάκις τροφούς η γο
νείς δέροντας τά παιδία διά τήν δυστροπίαν αύ
τών, ήτις έχει ίσως τόν λόγον της έν τή σωματική 
τοΰ παιδός άδίαθεσίρε ; Καί τις δέν προαισθάνεται 
άνατροφήν πρός οργήν καί πρός αδιάλειπτους έρι
δας, όταν βλέπη τήν μητέρα άνορθοΰσαν το πΐπτον 
τέκνον της, νά έπιπλήττη βαναύσως καί νά ύβρίζη 
αύτό λέγουσα'· «Κτήνος, δέν προσέχεις;» Καί δέν 
άποδεικνύει ό τραχύς τρόπος, δι’ ού ό πατήρ επιτάσ
σει είς τό τέκνον του νά μή άνησυχή, έλλειψεν συμ
πάθειας πρός αύτό ; Δέν είναι αί αίώνιαι, πολλάκις 
δέ δλως περιτταί ύπομνήσεις καί άπαγορεύσεις, ή 
προσταγή, νά κάθηται ήσυχα, ήτις είς Ζωηρόν παι
δίον είναι μέγα βασανιστήριον, ή άπαγόρευσις έν 
σιδηροδρομικοί ταξειδίφ νά μή βλέπη έξω διά τοΰ 
παραθύρου, όπερ είς έξυπνον παιδίον είναι στέρησις 
πικροτάτη, πάντα ταϋτα δέν είναι σημεία φοβέρας 
έλλείψεως άγάπης καί συμπάθειας πρός τά παιδία ·, 
Καί τό άληθές ένταϋθα είναι ότι αί δυσκολίαι πρός 
ήθικήν άνατροφήν είναι διπλάσιαι προερχόμεναι έκ 

τών σφαλμάτων καί τών γονέων καί τών παίδων.
Άλλά τοϋτο δέν πρέπει νά μας άποθαρρύνη, 

άλλά τούναντίον πρέπει μετ’ ένεργείας νά έργασθώ- 
μεν νά διαδοθώσιν αί όρθαί γνώσεις πρός καλήν 
άνατροφήν τών παίδων καί είς τούς διδασκάλους καί 
είς τούς γονείς. Έν τοΐς έπομένοις θά έκθέσωμεν 
πρώτον μέν τά γενικά άξιώματα καί κατόπιν διά 
παραδειγμάτων θά ύποδείξωμεν τί πρέπει νά γίνηται 
προς ήθικήν άνατροφήν τών παίδων.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΛΕΣΧΗΝΕΙΑ
Pereat tristitia !

(Συνέχεια καί τέλος)

θεραπεύσωμεν τήν μουσικήν ! Τό ερύθημα θέλει 
ανέλθη έπί τοΰ προσώπου τών άμελούντων τής 
θείας ταύτης τέχνης, έάν ούτοι ρίψωσιν εν βλέμμα 
επί τής χώρας, έν ή ζώμεν. Ού μόνον έν τφ κλει- 
νφ άστει, άλλά καί καθ’ άπασαν τήν Ελλάδα 
βλέπομεν τούς ύπερόχους εκείνους άνδρας θεωροϋντας 
τήν μουσικήν ώς τών μεγίστων παρά τοΰ Θεοΰ τοΐς 
άνθρώποις δωρηθέντων αγαθών. Οΰτως οί Μυτιλη- 
ναϊοι είς τούς άφισταμένους τών συμμάχων τήν βα- 
ρυτάτην, ώς έθεώρουν καί ώς όντως είναι τοιαύτη, 
έπέβαλον τιμωρίαν τίνα; νά μή διδάσκωνται οί παϊ
δες αύτών μουσικήν. Έν Κρήτη οί παϊδες έμάνθα- 
νον τούς νόμους μετά μελφδίας πρός τε ψυχαγω
γίαν καί πρός ένίσχυσιν τής μνήμης. Φαίνεται δέ 
οτι καί τά πρώτα διδάγματα ήθικής καί πρακτι
κής έν τφ βίφ έμανθάνοντο άδόμενα πρός μέλος ή 
μάλλον πρός ρυθμόν, ώς τρόπον τινά τά ήμέτερα 
τοΰ λαοΰ άσματα, ώς π. χ.

Φεγγαράκι ριου λαριπρό, 
Φέγγε ρ,ου νά περπατώ 

κτλ.
τά πλήρη παιδικής άφελείας, μελαγχολίας καί 

μονοτονίας. 'Ο άνθρωπος δούλος ών είτε τής φύ— 
σεως είτε άλλων άνθρώπων είτε τών ίδιων πα
θών καταφεύγει είς τήν μουσικήν. Τοϋτο παρατη- 
ροΰμεν καί είς αύτούς τούς φυσικούς λαούς. Οί Κά
φροι μανιωδώς άγαπώσι τήν μουσικήν. Οί μαύροι 
τής νήσου τής Γαλλίας ή Βουρβωνικής καί τάς 
διαταγάς έτι αύτάς τών κυρίων των ικδουσι μελο- 
ποιοϋντες προχείρως. Έν Έλλάδι όμως ή μουσική 
ήτο ψυχική φυσική τροφή, θειον δώρον συμφυές 
τοΐς άνδράσιν έκείνοις, δΓ ού καί αύτή ή άψυχος 
φύσις έφμίνετο ζφογονουμένη. Ένθυμηθώμεν τήν 
λύραν τοΰ Άμφίονος καί έκείνην τοΰ Όρφέως, ής 
τήν αϊγλην ό ’Ιουδαίος Όφφεμβάχ, έάν ήδύνατο, 
ηθελεν εύχαρίστως άμαυρώση διά τής οίκτράς του 
παρφδίας, ώς έτόλμησε νά προσβάλη καί τήν τής 
Αύρηλιανής παρθένου τής ’Ιωάννας Δάρκ (Jeanne d’ 
Arc), διακωμφδών αύτήν μουσικώς καί λεκτικώς, 

ήν αγίαν έκήρυξεν εσχάτως ό πάπας, καί ής τήν 
παρθενικήν αϊγλην έβουλήθη νά κηλιδώση ό πανούρ
γος ’Ιουδαίος μετά τοΰ ’Ιταλού συνωμότου αύτοΰ, 
τοϋ Signor Solera (Giovanna d’ Arco). Διό οί 
Γάλλοι αύτοί ούχί ένεκεν εθνικών, άλλ’ ένεκεν άκρι- 
βώς καλλαισθητικών λόγφν καλοΰσιν αύτόν : «polls- 
son en mousique» καί τά έργα του χαρακτηρίζουσι 
διά τών κοσμητικών «absurde» καί τούς ήχους του 
«flonsflons» κλπ.Ή δέ τών έργων του επιτυχία ο
φείλεται τοϋτο μέν είς έξοχους άοιδούς, π.χ. είς μίαν 
Freggolini, Nicolini καί μάλιστα είς μίαν άληθή 
Σειρήνα,τήν Patti, τοϋτο δέ καθόλου ολίγον—άς τό 
εϊπωμεν—καίείςτόν χαρακτήρα, τών Γάλλων.Άλλά 
ταϋτα μέν νΰν τά Όφφεμβάχεια, καί πολλά μάλα 
δή όντα, εύφήμως χαιρέτω.

Μετά δέ τάς ξηράς ταύτας άναμνήσεις, τάς κα- 
ταθλιπτικάς τοΰ αισθήματος τοΰ καλοΰ—διότι τοι
αύτη είναι πάντοτε ή παρφδία καί ή έπιμώκησις 
τών ύψηλών καί τιμίων εϊτ’ έν στίχοις εϊτ’ έν ήχοις 
—επιτρέψατε τώ γηραιω, τώ τρέμοντι πρό τών 
«ιερών λόγων», τώ δεισιδαίμονι, άλλά πάντοτε ά- 
γαθφ Ήροδότφ νά διηγηθή ήμΐν πρός άνακούφισιν 
μίαν τών γοητευτικών του εκείνων διηγήσεων κατά 
τόν άφελή, τόν χαρίεντα αύτοϋ τρόπον :

«... έτυράννευε δέ ό Περίανδρος Κόρινθου- τφ 
δή λέγουσι Κορίνθιοι (όμολογέουσι δέ σφι Λέσβιοι) 
έν τφ βίφ θωύμα μέγιστον παραστήναι, Άρίονα 
τόν Μηθυμναϊον έπί δελφίνος έξενειχθεντα έπί Ται- 
ναρον, έόντα κιθαρφδόν τών τότε έόντων ούδενός 
δεύτερον, καί διθύραμβον πρώτον άνθρώπων τών 
ήμεϊς ϊδμεν ποιήσαντά τε καί όνομάσαντα καί διδά- 
ξαντα έν Κορίνθφ. τοΰτον τόν Άρίονα λέγουσι, τόν 
πολλόν τοΰ χρόνου διατρίβοντα παρά Περιάνδρφ, 
έπιθυμήσαι πλώσαι είς Ίταλίην τε καί Σικελίην, 
έργασάμενον δέ χρήματα μεγάλα θελήσαι όπίσω 
είς Κόρινθον άπικέσθαι- όρμάσθαι μέν νυν έκ Τά— 
ραντος, πιστεύοντα δέ ούδαμοϊσι μάλλον ή Κοριν— 
θίοισι μισθώσασθαι πλοϊον άνδρών Κορινθίων. τούς 
δέ έν τφ πελάγεϊ έπιβουλεύειν τόν Άρίονα έκβα- 
λόντας έχειν τά χρήματα, τόν δέ συνέντα τοϋτο λίσ- 
σεσθαι, χρήματα μέν σφι προϊόντα, ψυχήν,, δ έ πα- 
ραιτεόμενον. ούκων δή πείθειν αύτόν τούτοισι, 
άλλά κελεύειν τούς πορθμέας ή αύτόν διαχρασθαί 
μιν, ώς άν ταφής έν γή τύχη, ή έκπηδάν είς τήν 
θάλασσαν τήν ταχίστην. άπειληθέντα δή τόν Άρίονα 
ές άπορίην παραιτήσασθαι, έπειδή σφι οΰτω δοκέοι, 
περιϊδεϊν αύτόν έν τή σκευή πάση στάντα έν τοΐσι 
έδωλίοισι άεϊσαι. άείσας δέ ύπεδέκετο έωυτόν κατερ- 
γάσεσθαι’ καί τοϊσε έσελθεϊν γάρ ήδονήν, εί μέλ- 
λοιεν άκούσεσθαι τοΰ άρίστου άνθρώπων άοιδοΰ, 
άναχωρήσαι έκ τής πρύμνης ές μέσην νέα. τόν δέ έν- 
δύντα τε πάσαν τήν σκευήν καί λαβόντα τήν κι- 
θάρην, στάντα έν τοΐσι έδωλίοισι διεξελθεϊν νόμον 
τόν όρθιον, τελευτώντος δέ τοΰ νόμου ρϊψαί μιν ές 
τήν θάλασσαν έωυτόν, ώς είχε, σύν τή σκευή πάση. 
καί τούς μέν άποπλέειν ές Κόρινθον, τόν δέ δελφϊνα 
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λέγουσι ύπολαβόντα έξενέΐκαι έπι Ταίναρου. Άπο- 
βάντα δέ αυτόν χωρέειν ές Κόρινθον συν τή σκευή, 
καί άπικόμενον άπηγέεσθαε πάν τό γεγονός. Περίαν
δρον δέ ύπό, άπϊστίης Άρίονα‘μέν'έν φυλακή έχειν 
ούδαμή μετιέντα, άνακώς δέ έχειν τών πορθμέων, 
ώς δέ άρα παρεϊναι αυτούς, κληθέντας ίστορέεσθαι, 
εί τι λέγοιεν περί Άρίονος. φαμένων δέ εκείνων, 
ώς εϊη τε σώς'περί Ίταλίην καί μιν εύ πρήσσοντα 
λίποίξν έν Τάραντι, έπιφανήναί σφι τόν Άρίονα, 
ώσπερ έχων έξεπήδησε- καί τούς έκπλαγέντας ούκ 
έχειν έτι'έλεγχομένους άρνέεσθαί. Ταΰτα 'μέν νυν ί 
Κορίνθιοί τέ καί Άέσβιοι λέγουσι, καί Άρίονόςέστι 
ανάθημα χάλκεον οΰ μέγα έπί Ταινάρω, έπί δελφί
νος έπεών άνθρωπος.» (Ήρόδ. I. 23-25).

Μετά δη ταΰτα, τό βλέπομεν, είναι καιρός νά 
θέσωμεν μίαν μεγάλην τελείαν εις τάς όλίγας ταύ
τας γραμμάς· άλλ’ έτερος μέγιστος γόης άφαρπάζει 
ήμάς καί έλκει σΰνεπαιωρουμένούς μέχρι τών τελευ
ταίων άντηχήσεών τής μεγαλοπρεπέστατης του 
αρμονίας. Προσπαθοΰμεν νά άποφύγώμεν, άλλ’: 
ούτος κρατεί ήμας έκεΐ, πειθαναγκάζων ν’ άνέλ- 
θωμεν μετ’ αύτοϋ είς τά ίλιγγώδη ’ δψη. Άκούόμέν 
ίπικαλούμενον τάς Μούσας,' τάς Χάριτας, τοΰ κάλ
λους τήν διόσδοτον αίγλαν,’διά τοϋ περιληπτικού 
&εά :

Μήνιν άειδε, θεά, ΙΙηληιάδεω Άχιλήος

Καί ή μήνις αύτη, μ’ δλην τήν ούλομένην, τήν 
άπαστράπτουσαν έκ σφρίγους καί κάλλους νεότητος 
σφοδρότητά της, είναι μήνις μουσική.

Ίδόύ, χωροΰσί πρός τάς κλισίας τών Μυρμιδόνων, 
βαίνοντες παρά θΐνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης Φαίαξ 
ο διίφιλος καί Αίας ό μέγας κάΐ ό δΐος Όδυσσεύς’ 
τούτους δέ άκολουθοΰσιν οί κήρυκες Όδίός τε καί 
Εύρυβάτης καί ... ήμεϊς. Ή φόρμιγξ ή λιγεϊα, ή 
δαιδμλέη, τό ανδρικόν τοΰ Αίακίδου άσμα, άείδον- 
τος «κλέα άνδρών», ήχοϋσιν έν τή σκηνή του' ό δέ 
καλός, ό έύγενής, ό ισόθεος Πάτροκλος κάθηται 
έναντίβ'ς σιωπή :

δέγρίενος Αΐακίδην, οπότε λήξειεν άέίδων.
Μάλιστα' πρόκειται περί τούτου : Νά άκούσωμεν 

τόν ώς άπό τοΰ βήματός λόγον του Όδυσσέως καί 
τήν θυελλώδη άπάντησιν τοΰ Άχιλλέως καί τόν 
κωλυσιεργόν λογοειρμόν τοΰ Φαίακος ! Καί δέν ύπά- 
γομεν, per BaCCO ! είς τήν ήμίτέράν Βουλήν ;..

Ήμεϊς άνιπτάμεθα μακράν. Ό κονίσαλος τοΰ 
πεδίου τής ήρωϊκής μάχης είς τόν χάλκεον ΐκει ού
ρανόν. Ή κλαγγή τών όπλων έκκωφοΐ ήμας, ώς 
μυρίαι περιπλαταγοΰσα θύελλαε. Οΐ στόνοί τών πέ- 
πληγμένων, οί θρίαμβοι τών νικητών, οί Άρήιοι 
όάρισμόΐ τών πολεμιστών πληρ'οΰσι τόν άέρα. Οί 
θεοί μάχονται... Ό Αίας, ό Τυδέως υίός, ό ύπέρ- 
θυμος Διομήδης, καταφρονόϋντες αύτών έν τή πο
λεμική όομή των, πλήττουσιν αύτούς' ούτοι δέ έν 
πόνοις καί αισχύνη ύποχωροΰσιν άχθόμενόι είς τά 
δώματα τοΰ πατρός των,'τοϋ μεγάλου Διός, οστις 

όμως- καταθορυβούμενος έν τέλει καί αύτός βροντή 
δεξιφ καί άριστερά, στελλει οιωνούς, οργίζεται, μει
διά, ζυγοστατεΐ τύχας άνδρών, καί τέλος άφίνει~τά 
πράγματα είς τήν τύχην των, άπλοποιών ούτω τά®*  
περί τούτων φροντίδας κατά τήν συνήθη καί έπι τών 
ήμερών ήμών άξιάγαστόν μέθοδον.

"Ήδη τούς άγρίως μεγαλοπρεπείς στίχους διαδέ
χονται γλυκύτεροι, είρηναϊοι τοιοϋτοι. Τά κοίλα κάΐ 
μεγαλοπρεπή κύματα τοΰ ’Ατλαντικού διαδέχονται 
οί μετριώτεοοι κυματισμοί τής Μεσογείου. Πάλιν ή 
Μούσα’ καί ό σκοπός εκτίθεται άμέσως : 
»Άνδραμοι έννεπχ,Μοΰσα,πολύτροπον,ός μάλαπολλά 
πλάγχθη, έπεί Τροίης ίερόν πτολΐεθρον έπερσεν’ 
πολλά δ’ δγ ’ έν πόντω πάθεν άλγεα όν κατά θυμόν», 

άπλούστατα διά τριών στίχων, γοητευτεκώς εΐτα 
■ έκτυλισσόμενός kurzweg... διά δωδεκακισχιλίων καί 
εκατόν δέκα.

’Ιδού νΰν ήμεϊς έν μέσφ νέων ώραίων καί θρασυ- 
στόμων bonvivantS' έδέσματα πανταχοϋ άφθονα 
καί άφρώδεις οίνοι, καί ό, θείος άοιόός Φήμιος τέρ
πει ήμάς διά τοΰ νεωτάτου αύτοϋ άσματος. Τίς 
όμως ή σεμνή αύτη, ή εύγενής καί μεγαλοπρεπής 
γυνή, ]ήτΐς δακρυχέουσα, τηκομένη ύπ’ οδύνης θυ- 
μοβόρου διατάσσει ίκετευτικώς τόν άοιδόν νά παύ
ση φσμα, όπερ . καταφρύγει τήν εύαίσθητον αύτής 
καρδίαν ; ήτις ίσταμένη' «παρά σταθμόν τέγεος πύ- 
κα ποιητοϊο» φωνεϊ τφ φοίδώ. > . >λ ,,

«φήμιε, πολλά γάρ άλλα βροτών θελκτήρια αί- 
δας, έργ’ άνδρών τε θεών τε, .τά τε κλείουσιν άοι- 
δοί' τών έν γέ σφιν άειδε παρήμενος, οΐ δέ σιωπή 
οίνον πινόντων’ ταύτης δ’ άπο^αύε’ άοιδής λυγρής, 
ήτε μοι αίεΐ ένί στήθεσσι φίλον κήρ τείρει.» .

Είναι ή δία γυναικών,-j . c .
«κούρη Ίκαρίοιο, περίφρων Πηνελόπεια», 

ής τήν ποιητικήν ψυχήν περιβάλλουσι πυκναί ό- 
ξεΐαι μεληδόνες, ώς τά' πυκνά φυλλώματα, τά 
δενδρέων πέταλα, περιβάλλουσι τήν ήδύμολπον κό
ρην τοΰ Πανδάρου, καΐ ήτις κρύπτεται όίυρομένη, 
γοόωόα'» έπήν' νύξ έλθη, έλησί τέ κοΐτος άπαν- 

~τας», ώς ή δυστυχής όσον καί "θαυμασία γϋνή, 
'άποτεινομένη πρός τόν φίλον πόσιν, τόν πρό αύτής 
ρακένδυτον καί άπλήστως άκούοντα, ώς προς επαί
την, ή μάλλον πρός έαυτήν άναψωνεΐ:

«ώς δ’ ότε Πανδαρέου κούρη, χλωρηίς ’Αηδών, 
καλόν άείδησιν έαρος νέον ίσταμένόιο, δενδρέων έν 
πετάλοισι καθεζομένη πυκινοϊσιν, ήτε θαμά τρωπώ- 
σα χέει πολυηχέα φωνήν, παϊο’ ολοφυρομένη "Ίτυ- 
λον φίλον »................................................... ......

Καί ήδη V*  άκούσωμεν τάς σοβαράς έν τή νεα- 
ρφ κωμικότητί των πρός τήν μητέρα έπιτιμήσεις 
τοΰ άξιαγάστου bonhomme, τοΰ θράσυμέμνονος 
τούτου Gerngross ;—νά ένωτισθώμεν τής φιλοσο
φίας τοΰ συμπαθεστάτου Τηλεμάχου ;— Άγαπώμεν 
μάλλον τό ασμά έκ νεαρών χειλέων φιλοσοφίαν ό
μως, ταύτην έκ παλαιών καί ρικνών, ώς άγαπώμεν 

τόν γενναϊον οίνον, έν φιάλαις, άς ήδη ώς πυκνόν 
περιβάλλει δίκτυον ό εύγενής τής άράχνης ιστός.

Άλλά διατί ό ' συμ-παθής ούτος ξένος, ον είς τά 
άνάκτορα τοΰ πατρός της τόσον άφελώς, τόσον φι- 
λανθρώπως ώδήγησιν ή «ραία, ή αγνή, ή φιλοπαιγ- 
μων κόρη τοΰ ’Αλκινόου, διατί έλκει τό πορφύρεον 
μέγα φάρος καί καλύπτει τήν. κεφαλήν, οσάκις ό 
περικλυτός άοιδός ό τυφλός Δημόδοκος ήθελεν έμ- 
πνευσθή ύπο τής Μούσης είς νέον άσμα Είς <τοΰ
το απαντφήμΐν ή εύγενής, ή ψυχολογική λεπτότης, 
τό τέλειον savoir-vivre ένός έντέλοΰς gentleman 
του πατρός τής γλυκείας Ναυσικάς. , 
«Κέκλυτε, Φαιήκων ήγήτορες ήδέ μέδαντες»

. :· .?.· · γ (θ, 97—106)
Έν τούτοις·;Ζ) ψυχή τοΰ μυστηριώδους ξένου δέν 

είναι δυνατόν νά έμμένη έν τή λύπη, καί νά φυγα- 
δεύη έκ τών χειλέων τό< μειδίαμα, βλέπουσα τάς 
μαρμαρ'υγάς ;τών. ποδών τών λαμπρών νέων χορευ 
τών, καί δή άκούαυσα τό τοΰ τυφλοΰ άοιδοΰ κοΰφον 
καΐ χαρίεν έκεΐνο φσμα :
«άμφ’ Αρεος φιλότητος έϋστεφάνου τΑφροδίτης» 
έν φ τό χωλόν μένος Ήφαίστοιο ύφίσταται, πλήν 
τοϋ άλλου βάρους, καί όλον τόν άσβεστον γέλωτα 
.τών άθανάτων, καί άκούει διασταυρουμένας λίαν ο
χληράς αύτώ παρατηρήσεις, οΐας πρός άλλήλους 
ποιούνται, ώς τέλειοι Παρισινοί, ό άναξ έκατηβόλος 
Απόλλων και ό δότωρ έάων, ό διάκτορος Άργει- 

φόντης, ι >
Ο σοβαρός Ποσειδώ.ν έπεμ.βαίνει τέλος. .
Ο Ηφαιστος θά πληρωθή— μένει εγγυητής αύ

τός ό Ποσειδών·—Έ ! τί άλλο θέλει;— ·» ...
Καϊ ... άνίΐΐ δεσμόν μένος— μ.άλιστα’ ώραϊον 

μένος.!—Ήφαίστοιο.
Q! έκέρδησε τιμίως ό Δημόδοκος τό παχ.ύτε- 

μάχιον έκ τοΰ νώτου τοΰ άργιόδοντος ύός, όπερ διά 
τοΰ κήρυκος προσφέρει αύτώ άσινώς : «μέ ξένα κόλ
λυβα» ό πολύμητις Όδυσσεύς, όστις φαίνεται εύρί- 
σκων τέρψιν άγρίαν είς τήν άνάμνησιν τών ιδίων 
παθημάτων. ' ·.

Τί δ.έ ;—Θεά τις.βεβαίως ή γυνή ένδον·
«καλόν αοιδιάει—δάπεδον δ’ άπαν άμφιμέμυκεν» —

Τί άλλο ητο άνάγκη όπως πείση τούς εύαισθή- 
τους τοΰ Οδυσσέως εταίρους, όπως είσέλθωσιν είς 
τά δολερά δώματα τής γοήτιδες Κίρκης, καί πίωσι 
και διά τών οφθαλμών, οπερ έξωθεν διά τών ώτων 
•ρρόφησαν. μαγικόν ποτόν, τό άείποτε προσφερόμε- 
ν.ον ύπο τοΰ έκπάγλου κάλλους μορφής τε καί φωνής 
καί καθιστάν τόν άνθρωπον θεόν ή χοίρον ;

Αφαιρέσατε άπό τοΰ παιητοΰ τόν Πράμνειον 
οίνον, το μέλι, τά άλφιτα, τόν τυρόν, καί έν γένει 
τας ύλικάς άναγκαίας τοΰ έπους ύποστάσεις, καί θά 
ιδητε ότι ό Όμηρος, τό παιδίον τούτο, ώς νομί
ζετε, τιναι Ηρακλής, ό ρύαξ ούτος ό κελαρύζων, όν 
φοβεϊσθε μή ξηράνη ή δίψα άονίου, είναι Μισσισί- 
πιος, ή λεκάνη αΰτη διαυγούς ΰδατος πρός τέρψιν 
παιδιών, ήν έπισκιάζετε, ίνα μή άπορροφηθή ύπό 

τοΰ βλεφάρου τής χρυσής, ήμέρας, είναι ωκεανός. 
.Ότι δέ φαίνεται παιδίον, ρύαξ, λεκάνη, τοΰτο ά
ποτελεϊ τήν άνέφικτον τέχνην, τό ήδύ μυστήριον 
τής δαιμόνιου του διάνοιας.

Άλλ’ έγκωμιάζω — έάν δέν άπατώματ τόν Όμη
ρον ! . ■·?

Ήδύ παλιρρόθια κυμάτια, παίζοντα πρός τά 
εύώδη τοΰ λειμώνας άνθη, ένοΰσι τό άπαλον γέλα
σμά των μετά τής μυροβλήτου έκείνων πνοής καί 
μετά τών θελξικάρδιων φσμάτων, άτινα ώς θωπείαν 
γοητευτικήν φέρει μακράν ή κοΰφος αύρα πρός τούς 
χειμαζομένουί; ναύτας :

«Δεΰρ’ άγ’ (ών, πολύαιν’ Όδυσσεΰ»
νΩ ! λύσατε τόν δυστυχή Όδυσσέα ! Δέν βλέ

πετε πόσον σάς πάρακάλεϊ «όφρύσι νευστάζων;» — 
Θά έναγκαλισθή τό έρωτύλον κΰμα, όπερ παϊζον θά 
φέρη αύτόν είς τήν μαγευτικήν, εκείνην;άκτίήί, πρός 
τά ονειρώδη έκεΐνα έν μέσω τών άνθέων πλάσματα, 
ών ή φωνή μόνη άνάστατον.,ποιεϊ τήν πολυπαθή του 
καρδίαν.-—Τό πλοϊον άς έξακολουθήση τήν πορείαν 
του-—αύτός έκεΐ θά άπολαύση. . . , καί έπειτα ή 
βροχή καί;ό άνεμος καί ό ήλιος άς λευκαίνωσιν έπί 
τών άνθέων τοΰ μαγικοΰ λειμώνος διεσπαρμένα τά 
οστά του ...

. Ό ! πόσον είναι κακοί οί ναΰται σου, Όδυσσεΰ ! 
Πταίει.βεβαίως δ κηρός τών ώτων αύτών<τ—ιΚαΐ ή 
Πηνελόπη; καΐ δ Τηλέμαχος; και ό γέρων Λαέρτης; 
καί ό άποθρώσκων τοΰ οϊκου σου έν τή πατρίδι κα
πνός;——Είναι καλοί οί ναΰταί σου, Όδυσσεΰ ! Εύγε 
πιστοί.εταίροι, Περιμήδη, Εύρύλοχε ! Πλείονα δε- 
σμά! Πιέζετε έτι μάλλον πανταχόθεν ! Κωπηλατείτε 
σείς οί άλλοι ταχέως ! ’Ιδού, δ κίνδυνος άντιπα- 
ρήλθε. Δειναί ίσως καταιγίδες άναμένουσίν έτι ήμάς· 
ούδεμία όμως αύτών όλεθριωτέρα τής καταιγΐδος 
τής καρδίας.—Κάτω νΰν,τά δεσμά ! κάτω ό κηρός! 
Εισθε έλεύθεροι άνδρες. Άνευ άρχήθεν δεσμών καί 
κηροΰ θά ήσθε θεοί, ίσως άνώτεροι τών θεών, όπερ 
απρεπές. ,. ..

• . Καί νΰν πρός τί,. εΐποε τις άν ταΰτα;— Συνηρ- 
πάσθην ύπό τοΰ γόητος ποιητοΰ είς θείαν τέρψιν, ής 
ίχνη τινά·βλέπετε καί έπί τοΰ χάρτου, θιγών άκροις 
δακτύλοις σημεϊά τινα, έν οίς άρίδηλος ή βαθεϊα 
έπίδρασις τής μουσικής καί τής ποιήσεως έπί τών 
εύγενών έκείνων ψυχών τών παλαωτάτων χρόνων. 
Έάν δέ καί ένταΰθα άναγκαίως έχη νά τεθή εν έτι: 
Quod, erat demonstrandum, έστω τοΰτο: ότι 
τέρ-ψιν δύναται τις νά εύρη καί εις τά άθάνατα 

- ,τών ήμετέρων προγόνων έργα, ού μόνον eil μυριο- 
σέλιδα μυθιστορήματα. νευροπαθών τά πολλά άν
θρώπων, μετά τής άπιθάνου, τής οίκτράς αύτών 
πλοκής καί τής άτφλαιπώρου μεταφράσεως. Όστις 
δ’ άφορφ είς γνησίαν καλλιαισθητικήν τέρψιν καί 
μόρφωσιν, καί ούτινος τό αίσθημα ούπω κατεστράφη 
διά τών συχνών καί άφθονων και τυχαίων νεωτέρων 
αναγνωσμάτων, ούτος άς καταφεύγη είς τά αίγλή- 
εντα έκεΐνα ύγιοΰς διανοίας μνημεία, όπως άναζω- 
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πυρή τήν ψυχήν αύτοΰ, ραγδαίως χειμαζομένην ύπο 
τής νεωτέρας διανοητικής νευροπαίείας. Έν τοΐς 
έργοις έκείνοις Οά εύρη τήν πνευματικήν αντιπυρίνην 
κατά τής φιλολογικής ΐμφλουέντζας τών ήμερων 
ήμών.

Λ·. Λ- Γραφεοάδης.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γνώμη τϋς έπιτροπείας έπί 

τον διαγωνισμόν 
τών διδακτικών βιβλίων.

~ Φίλοι εταίροι,

Αί πολλαί καΐ σοβαραΐ αιτιάσεις αΐ άφ’ 
ικανόν χρόνον έκφερόμεναι καΐ ιδία καΐ δη- 
ιιοσία κατά τον περί διδακτικών βιβλίων της 
μέσης καΐ στοιχειώδονς έκπαιδεύσεως νόμον 
της 14'Ίανοναρίον 1893, έπ’έσχατων έπι- 
ταθεΐσαι, προύκάλεσαν, ώς γνωστόν, καΐ πά
λιν τήν προσοχήν τής Έπιστημονικής 'Ε
ταιρείας καΐ τήν σνάτασιν Έπιτροπείας, έρ
γον έχούσης τήν έπισταμένην τον νόμον 
τούτου μελέτην καΐ τήν ύποβολήν εις τήν 
Επιστημονικήν Εταιρείαν γνώμης στηρι
γμένης είς άμερόληπτον καΐ άκριβή κατά 
τό ένόν τής άληθείας έξέτασιν.

Ή έπιτροπεία αύτη, άποτελονμένη ύπό 
τον κ. ΊωάννονΝ. Χατζιδάκη, τον κ. Π. Π. 
Οικονόμου, τοΰ κ. Θ. Μιχαλοπούλου καΐ έ
μού, συνελθοΰσα δΐς έν τή οικία τον πρώτον 
τών είρημένων μελών,τον καΐ άντιπροέδρον 
τής Εταιρείας, έξεπλήρωσε ταχέως τήν ά- 
νατεθεϊσαν είς αύτήν έντολήν, λαμβάνει δέ 
ήδη τήν τιμήν νά ύποβάλη είς τήν Εται
ρείαν τό πόρισμα τής έαντής έργασίας.

Ή Έπιτροπεία, έξετάσασα τόν περί διδα
κτικών βιβλίων τής μέσης καΐ στοιχειώδονς 
έκπαιδεύσεως νόμον, προσέκρονσε κνρίως 
είς τήν θεμελιώδη τον νόμον τούτον βάσιν, 
ήτοι είς τό 1 άρθρον αύτον,—θεωρεί δέ τό 
άρθρον τούτο πολλής καΐ παντοδαπής ζη
μίας πρόξενον·

Κατά τήν πρώτην καΐ δεντέραν τον είρη- 
μένον άρθρον παράγραφον ;

Ό διαγωνισμός τών διδακτικών βιβλίων 
γίνεται κατά τριετίαν, έγχρίνεται ό’ έν αύτά 
έν μόνον βιβλίον πρός διδασκαλίαν έκαστου μα
δήματος. Τών δέ Εγκεκριμένων βιβλίων γί
νεται χρήσις έπί τρία σχολικά έτη μετά τήν 
ύποβολήν τής έκθέσεως τών άγωνοδικών 
καΐ τήν έκτύπωσιν τών βιβλίων».

’Αλλά τήν τοιαύτην ένός μόνον βιβλίου 
έγκοισιν καΐ έπι τρία σχολικά έτη άδιάλει- 
πτον χρήσιν ή Έπιτροπεία θεωρεί άτοπωτά- 
την διά τούς έξής λόγονς, ούς αύτή ύπολαμ- 
βάνει λίαν σπουδαίους καί σοβαρούς :

Κατά τό 3 άρθρον τον περί ον ό λόγος’ 
νόμον τό έν τώ διαγωνισμώ έγκρινόμε,νον 
«έν μόνον βιβλίον πρός διδασκαλίαν έκά
στου μαθήματος», ον γίνεται διηνεκής χρή
σις έπι τρία σχολικά έτη, είνε έκεΐνο, δπερ 
οί κριταί βραβεύουσιν ώς δριστου, άλλ’ ή 
Έπιτροπεία φρονεί δτι, ύποβληθέντοιν πολ
λών δοκίμων διδακτικών συγγραμμάτων, 
τοιούτον άριστεϊον κατά τάς πλείστας περιπτώ
σεις είνε άδύνατον ν’άπονεμηθή, προκειμέ- 
νον μάλιστα περί διδακτικών βιβλίων τής 
μέσης καΐ στοιχειώδονς έκπαιδεύσεως, έν 
οίς δέον σοβαρώτατα νά έκτιμηθή ού μόνον 
ή έπιστημονική τών έν τώ βι6λίω περιεχο
μένων όρθότιις, άλλά καΐ ή χάριν τών μελ
λόντων δι’ αύτού νά διδαχθώσι παίδων επι
τήδεια τών διδαγμάτων έκθεσις, ήτοι ή 
χρήσις εύλήπτον γλοίσσης, ή χρήσις παρα
στάσεων προσιτών είς τήν άντίληψιν τών 
νέων, τό εύμέθοδον τής κατατάξεως τής 
ύλης καί, καθ’ δλου- είπεΐν, τό πρός 
παΐδας πρόσφορον τής συντάξεως τού 
βιβλίον. Ή Έπιτροπεία νομίζει περιττόν 
νά παραστήση διά μακρών δτι ή σύνταξις 
διδακτικού συγγράμματος, καΐ μάλιστα τής 
μέσης καΐ στοιχειώδους έκπαιδεύσεως, χρή- 
ζει ίδιας τίνος ιιαθήσεως καΐ τέχνης καΐ 
φύσεως, καΐ δτι αύτοί τών έπιστημόνων οί 
δοκιμώτατοι δύνανται νά ώσι χείριστοι δι
δακτικών βιβλίων συγγραφείς ή καΐ παντε
λώς πρός τοιαύτα συγγράμματα ανεπιτή
δειοι. Ή Έπιτροπεία λοιπόν φρονεί δτι 
σπανιότατα μέν τό άριστον δύναται νά έξευ- 
ρεθή, πολλών ύποβληθέντων δοκίμων έρ
γων, συχνότατα δέ δύναται νά συμβή ώστε 
νά ύποβληθώσι πολλά βιβλία δόκιμα, ύπε- 
ρέχοντα ίδίως τούτο μέν κατά ταύτην, έ- 
κεϊνο δέ κατ’έκείνην τήν άρετήνΆλλ’,ού
τω τού πράγματος έχοντος, ή φράσις τού 3 
άρθρου τού περί ού ό λόγος νόμου, καθ’ ήν 
«βραβεύουσιν οί κριταί τό άριστον τών ύ
ποβληθέντων βιβλίων», είνε κατά τήν γνώ
μην τής Έπιτροπείας εύηχος φοάσις, ούδε
μίαν κατά τάς πλείστας περιπτώσεις πραγ
ματικήν αλήθειαν έχουσα.

Καΐ δμως ή κενή αύτη φράσις δύναται 
κατά τήν γνώμην τής Έπιτροπείας. νά γέ- 
νηται πολλών καΐ δεινών αδικημάτων πρό
ξενος.

Ούτω δύνανται ν ’ άποκλεισθώσι τής -δι
δακτικής χρήοεως δοκιμώτατα βιβλία ένεκα 

τού ώς άρίστου κριθέντος, καΐ ό άποκλει- 
σμός ούτος δύναται νά καταστή θανάσιμον 
τραύμα ού μόνον τής φιλοτιμίας καΐ τοϋ ζή
λου καί τών δαπανών χρόνου καΐ χρήματος 
τών συγγραφέων, άλλά καΐ αύτής τής έπι
στημονικής έλευθερίας καΐ άληθείας. Διότι 
πάσαι αί ήμέτεραι γνυίσεις δέν είνε κεκρυ- 
σταλλωμέναι, ούτως είπεΐν, καΐ μαθηματι
κοί, άλλά (Ρυθμίζονται ή διατυπούνται, καΐ 
μάλιστα αί φιλοσοφικοί καΐ αΐ άλλαι θεω
ρητικοί ήμών γνώσεις, κατά διάφορα συστή
ματα, ών τό κράτιστον είνε απολύτως άδύ
νατον νά έξευρεθή διά τήν μερικότηια τού 
άνθρωπίνου πνεύματος. Βραβευομένου δ’ 
ένός μόνου διδακτικού βιβλίου ώς κριθέντος 
άρίστου, συμβραβεύεται .κατ’ άνάγκην καΐ 
συναριστεύει έπί τριετίαν καΐ τό δείνα φι
λοσοφικόν ή άλλο έπιστημονικόν σύστημα, 
καΐ ταύτα δι’άναγκαστικοΰ άποκλεισμοΰ τού 
έτέρου ώσαύτως φιλοσοφικού καΐ ώσαύτως 
έπιστημονικοϋ συστήματος τού έκτεθέντος 
έν δοκίμω βιβλίφ μήκριθέντι άρίστω.

Ιδιαζόντως δ’ έτι έφείλκυσε τήν προσο
χήν τής Έπιτροπείας τό τεράστιον τής 
πραγματικής αμοιβής, ήν λαμβάνει ό βρα- 
βευθεΐς έν τώ διαγωνισμώ συγγραφεύς τού 
ένός άρίστου βιβλίου. Ή έπι τρία όλόκληρα 
σχολικά έτη εισαγωγή τοϋ συγγράμματος 
τούτου είς πάντα τά σχολεία τού Κράτους, 
δημόσιά τε καΐ ίδιωτικά, καΐ κατ’ άκο- 
λουθίαν διά τό έπιζητούμενον τής έκπαι- 
δεύσεως όμοιόμορφον καΐ είς αύτά τοϋ έξω 
Ελληνισμού τά σχολεία καθίσταται χρυσορ- 
βόας ύπέρ τοΰ συγγραφέως Πακτωλός, άτε 
παρέχων είς αύτόν άμοιβήν, ήν ούδείς ποτ’ 
έφαντάσθη μέχρι τοϋδε έκ τών λογίοιν τού 
'Εθνους, ούδεΐς έκ τών διαπρεπών ήμών 
συγγραφέων, ούδεΐς έκ τών κατασχόντων 
ύψιστα παρ’ ήμΐν δημόσια άξιώματα. Άρά- 
γε τοιαύτη άμοιβή δέν είνε καθ’ ύπερβολήν 
ύπέρογκος, προκειμένου μάλιστα περί συγ
γραφέως βιβλίου τής μέσης καΐ στοιχειώ
δους έκπαιδεύσεως ; Άράγε ό Πακτωλός 
ούτος δέν δύναται νά προσελκύση είς τά 
εύηχα αύτοΰ νάματα τούς διαπρεπείς ήμών 
Επιστήμονας, έξωθών αύτούς εις συγγραφήν 
μόνον διδακτικών βιβλίων τής μέσης καΐ 
στοιχειώδους έκπαιδεύσεως, καΐ ούτως έπι- 
βάλλοιν αύτοϊς έπιβλαβεστάτην ολιγωρίαν 
πρός πάσαν ύπερτέραν καΐ έπιστημονικω- 
τέραν πνευματικήν παραγωγήν ; Άράγε 
τέλος παρά τάς οχθας τοΰ είρημένου Πα
κτωλού δέν δύνανται κατά τήν φύσιν τών 
άνθρωπίνων πραγμάτων νά στηθώσι καΐ εύ- 
τελεϊς τινες έκ πηλού πεπλασμέναι ύδρίαι, 

καθίστασαι άντικείμενον έμπορικής συναλ
λαγής τό άριστεϊον τοΰ βραβευθησομένου 
βιβλίου,καΐ μεταβάλλουσαι ούτοι τόν στεφα- 
νίτην πνευματικόν αγώνα είς άγώνα έμπο- 
ρικώς χρηματίτην ; Ή Έπιτροπεία φρονεί 
δτι τό ήθικώς άδύνατον δέν είνε δυστυχώς 
πάντοτε καΐ κατά πράξιν τοιοΰτον.

Ούτοι, φίλοι έταϊροι, είνε οί κυριώτατοι 
τών λόγων, δι’ ούς ή Έπιτροπεία προσέ- 
κρουσεν είς τήν θεμελιώδη διάταξιν τής 
πρώτης καΐ δευτέρας παραγράφου τού 1 άρ
θρου τοϋ περί διδακτικών βιβλίων τής μέ
σης καΐ στοιχειώδους έκπαιδεύσεως νόμου.

Τά έκτεθέντα κακά θεωρεί ή Έπιτροπεία 
γεννώμενα έκ τού δτι ό διαγωνισμός τών δι
δακτικών βιβλίων θεμελιωδώς ώρίσθη έν τφ 
νόμφ ώς διαγωνισμός περί τοΰ άρίστου δι
δακτικού βιβλίου έκάστου μαθήματος. Κατά 
τήν γνώμην τής Έπιτροπείας, άν ό νομο
θετηθείς διαγωνισμός θεμελιωδώς όρισθή 
διά νέου νόμου ώς διαγωνισμός τών άριστων 
διδακτικών βιβλίων έκάστου μαθήματος, δ 
έστιν, ώς διαγωνισμός, έν ώ έγκρίνονται 
πάντα τά πρός διδασκαλίαν έκάστου μαθή
ματος δόκιμα κριθέντα βιβλία, ά νϋν ίσχύων 
νόμος μεταρρυθμίζεται σκοπιμώτατα, άτε 
άναιρουμένων καθ’ όλοκληρίαν πάντων τών 
προειρημένων κακών καΐ πασών τών δυνα
τών καταχρήσεων, ών ένεκα δυστυχώς μα- 
ταιούται παντελώς καΐ διακωμοιδεϊται ό εύ- 
γενής τοΰ νόμου σκοπός.

Ή Έπιτροπεία φρονεί δτι διά τοϋ ύπ’ 
αύτής προτεινομένου μέσου συστήματος, 
δηλαδή διά μεταβολής, ώς ειρηται, τού 
νενομοθετημένου διαγωνισμού περί άρίστου 
διδακτικού βιβλίου είς διαγωνισμόν περί 
άρίσιων διδακτικών βιβλίων, έν ω έγκρίνον
ται πάντα τά πρός διδασκαλίαν έκάστου μα
θήματος δόκιμα κριθέντα συγγράμματα, 
καταπολεμείται ώσαύτως έπιτυχώς ή άλ
λοτε παρ’ ήμΐν κρατήσασα βιβλιοκαπηλία, 
διότι αί νΰν έν τώ νόμφ ύπάρχουσαι έγγυ- 
ήσεις είσΐν άρκούντως τελεσφόροι πρός τόν 
είρημένον σκοπόν.

ΙΙερί τών άλλων διατάξεοιν- τοΰ περί δι
δακτικών βιβλίων τής μέσης καΐ στοιχειώ
δους έκπαιδεύσεως νόμου τής 14 ’Ιανουά
ριου 1893 καΐ περί τών ορισμών τοΰ έκτελε- 
στικοΰ τοΰ νόμου τούτουβασιλικοΰ διατάγμα
τος τής 20 Φεβρουάριου 1893 ή Έπιτροπεία 
έκρινε καλόν μηδεμίαν ν ’άποφήνηται γνώ
μην, διότι, μεταρρυθμιζομένης τής βάσεως 
τοΰ περί ού ό λόγος νόμου ύπό τής νομο
θετικής τοΰ Κράτους έξουσίας, νέον θά 
προκύψη νομόθέτημα, ούτινος τήν έν οχε-
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δίω έπίκρκΛν δέν θά παοαλίπη βεβαίως νά 
ποιήσητα,ι έπ’ άγαθω της παιδείας καί. τοϋ 
Έθνους Λμώνά Επιστημονική Εταιρεία.

Έν Άθήναις τή, ι6 Φεβρουάριου ιδ94·

*Η ’Επιτροπεία

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Δ. ΒΑΛΒΗΣ. Εισηγητής 
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΧλΤΖΙΔΑΚΗΣ
Π. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 
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ί, (1· ^Συνέχεια) . . ,

Άλλ ’ ή εύσυνείδητος αυτή τοΰ καθήκον
τος μου έκπλήρωσις ύπέρ τής χώρας, ύπέρ 
ής έχομεν χύση τό αιμα ήμών καί ύπέρ ής 
πληρώνομεν 3 αδρότατους φόρους,. ■ ίνα παχύ- 
νωνταν Ι Ιαπαμάρκοι, έξώργισε τδν εύγενέστατον· 
τόΰτρν άνδρα καί έγραψεν “Ύθλους είς δύο δγ- 
κώδεις τόμους, οίτινες' άριδήλως δηλοΰσι είς 
ποιον βαθύ- στρώμα ίλύός κυλίεται ό προΐστά 
μένος τής ηθικής' και διανοητικής παιδεύσεως 
τοΰ Ελληνικού λαού.Άν ύπο τοιούτων ύθλων 
έκμηδενίζωνται αί αληθείς ύπολήψεις τών. πο
λιτών, τότε ό τόπος ούτος έπλάσθη, ίνα βασι
λεύς ή μωρία καί φαυλότης καί άς έλθωσι 
νά κατοικήσωσιν < αύτδν δλοι οί.Παπαμάρκοι, 
οπού γής καί άν ευρίσκωνται, άν εύρίσκωνται 
καί άλλόι τοιοΰτοι. Άλλά νομίζομεν δτι τά 
πράγματα έχουσιν άλλως. Τοϋτο συναιθάνεται 
καί δ Παπαμάρκου, δστις 
λος' τοΰ αθλίου αύτοΰ βίο
τών ‘Ύθλων του, χωρίς νά ήςεύργή δτι αυτοί. | 
θά γίνωσιν υλλοι, νά καταφάγωσι τήν καρδίαν 
του ύθλοδιαίτόυ. τούτου ..άνθρώπου. . ’Αλλά 
νΰν αφέντες πάντα ταϋτα έρχόμεθα αμέσως,.είς 
τό κύριον ήμών θέμα. 3

Ήμεϊς. >εύχαριστοΰμεν ·έκ·..καρδίας τδν κ. 
Παπαμάρκον διά τήν δημοσίεϋσιν τής ύλης, έξ 
ής άπετελέσθησαν σί Ύθλοι του. Γινώσκοντες 

βλέπων έγγύς ’τδ τί- 
> ζητεί νά σωθή έκ

τδΨάνθρωπον μετ ’ ακρίβειας καί θεωροΰντεςαύτδν' 
δλ'έθρίον έίς' τδν κλάδον τής δημοτικής έκπαί- 
δεύσέως, δι.” δν ούδαμώς είναι παρεσκευάσμέ- 
νος, ειχομεν ανάγκην, ινα κυρωσωμεν τους οιι- 
σχυρισμρύς μοζς,, πήντων . τών . έπισήμων πιστο-: 
ποιητικών,, ά -ήδη εύρίσκομεν μετ ’, έπιμελείας

X χ ------ Χ ■ζ-'ν. χτ~χ

Έκ τοϋ •οΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΠΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ—1894.

καί τάξεως έκτεθειμένα έν. τοΐς “Γθλοις τοΰ κ. 
Παπαμάρκου. Καί νΰν άνευ κόπου προβαίνομεν1 
είς τδ έργον ήμών επικαλούμενοι τήν προσοχήν 
τοΰ αναγνώστου. Πρίν δέ είσέλθωμεν είς τδ κύ
ριον ήμών θέμα παρακαλοΰμεν τδν αναγνώ
στην νά μή ύπολάβη τδν αγώνα'τοΰτον προσω
πικόν. Ένταϋθα δέν πρόκειται νά έξευτελισω- 
μεν τδ πρόσωπον τοΰ κ. Παπαμάρκου, ούδέ 
κατ ’ έλάχιστον άποβλέπομεν είς τοϋτο, ήμεϊς 
ένδιαφερόμεθα νά πεισθή ό κόσμος όλος καί 
μάλιστα οί έξ ύπερμέτρου φιλοφροσύνης καί έμ- 
πιστοσύνης παραδώσαντες αύτώ τδν κλάδον 
τής δημοτικής έκπαιδεύσεως πρδς διοίκησιν καί 
νομήν δτι απειλεί τδν κλάδον τοΰτον παντελής 
έρήμωσις, άν δέν ληφθώσΐ σύντονα μέτρα πρδς 
περιστολήν τής άύθαιρεσίας καί μωρίας, δτι καί 
έν τή δημοτική εκπαιδεύσει έγγυς εΠαι ό χρό
νος, οτε θά είπωμεν τδ περιλαλητον «ιδού τέ
λος πάντων έπτωχεύσαμεν καί ένταϋθα.»

Καί ή μέν πτώχευσις ή< οίκονομ-ική, δσον,α
νιαρά καί απελπιστική καί άν είναι, έχει καί 
τδ καλδν οτι φέρει τδ έθνος είςσυναίσθησιν τής 
καταστάσεώς του καί τής πτώσεώς του κάί 
έξεγείρει έν αύτώ τήύ‘φιλοτιμίαν νά ανάκτηση 
τδ άπολεσθέν διά λελογισμένης έν άφ μέλλον- 
τι πολιτείας. Άλλά πτώχευσις έκπάιδευτική 
δηλοΐ άποξήρανσιν πάσης ζωογόνου ίκμάδος, 
παντδς δ,τι έχει ό άνθρωπος εύγενές καί μέγα, 
δηλοΐ κατάπτωσιν του έθνους είς τήν βαρβαρό
τητα.καί είς τήν απώλειαν.', Μοί φαίνεται δ.έ δτι 
πάντα τά προταθέντα ύπδ τοΰ κν Παπαμάρκου’, 
μέτρα άλλα μέν μάλλον άλλα δέ ήττον τοιοΰ- 
τον έκπαιδευτικδν δλεθρον απεργάζονται καί 
τοιούτων δντων θεωροΰμεν δψιστον καθΐκον 
νά άντεπεξέλθωμεν κατ’αύτών, ίνα διασώσωμεύ 
τά σχολεία άπδ τάς μεταρρυθμίσεις άνθρώπου, 
δλως πρδς τοιοϋτον μέγαν σκοπδν άπαραοκεύου 
καί ανικάνου. 'Ότι δέ δεν παρεσκευάσθη πρδς 
σκοπούς μεταρρυθμιστικούς τής παιδείας ήμών 
δι’ ειδικών παιδαγωγικών σπουδών καί άλλοτε, 
δΐίσχυρίσθημεν τούτο, ■ διότι γίγνώσκομεν τάς 
σπουδάς αύτοΰ έν Γερμανία, διότι ι*«ίδομεν  τά 
έργα αύτοΰ πάντα τδ'έΎ μετά τδ;άλλο άπο- 
τυγχάνόντα περιφάνώρ εν τή · έφάρμόγή,.. άνα- 
λάμβάνόμέν δέ καί ύΰν νάά’ποδείξωμεν καί διά 
τών έπισήμων κειμένων, ά παρέσχεν ήμΐν 
κατά Θεοΰ εύδοκίαν ή μεγαλοπρεπής τοΰ κ. 
Παπαμάρκου μωρία καί αβελτερία έν τοΐς 
Άθλοις του.

f (άκολουθεΐ.)
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