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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Herbert Spencer. Α'. Τίνα μαθήματα έχουσι μείζονα αξίαν.—’Ανταποκρίσεις.

Ό Herbert Spencei- εΐνε εις τών ζώντων μεγάλων φι
λοσόφων τής ’Αγγλίας, ηλικίας νΰν 73 ετών. Τά ογκώδη 
καί εμβριθέστατα αΰτοϋ φιλοσοφικά έργα ήτο: αί άρχαί τής 
ψυχολογίας, αί βάσεις τής φιλοσοφίας, αί άρχαί τής βιο
λογίας, αί άρχαί τής κοινωνιολογίας, έξησφάλισαν αΰτω 
θέσιν επιφανή δημιουργικού φιλοσόφου εν τή ιστορία τής 
φιλοσοφίας. Μεγάλην δ’ αίσθησιν εκαμεν είς τους άνθρώ
πους καί τό εργον αΰτοϋ «περί άνατροφής τών παίδων», 
δπερ μετεφράσθη είς πολλάς εΰρωπαϊκάς γλώσσας. ’Εν τώ 
συγγράμματι τούτω ελέγχει ό Spencer ot’ ακαταμαχήτου 
λογικής τάς παρεκτροπας τών ανθρώπων εν τή ανατροφή 
τών παίδων καί δεικνύει τί πρέπει πρός τοΰτο νά γίνη. 
Ένομίσαμεν δτι αΐ ίδέαι τοϋ μεγάλου φιλοσόφου δέν έπρεπε 
νά μένωσιν άγνωστοι είς τους άναγνώστας τής «’Εκπαι- 
δεύτεως», καί έν τοΓς επομένοις διά σειράς αναγνωσμάτων 
θά προσπαθήσωμεν νά μεταδώσωμεν είς αΰτοΰς τας σκέψεις 
τοΰ Spencer άμεταβλήτους, ύποσημειοΰντες, εάν δέν δε- 
χώμεθα ένιαχοΰ τήν γνώμην αΰτοΰ, τους λόγους τής ήμε- 
τέρας διαφωνίας. Νομίζομεν δτι τό επιχείρημα ήμών τοΰτο 
θ’ άναγνωρισθή μετ’ ένθουσιασμοΰ παρά τδν φιλότιμων καί 
εΰγενών διδασκάλων, οϊτινες συναισθανόμενοι τό μέγεθος 
τής άποστολής των έργάζονται δι’ ιδίας μελέτης ν’ ανα- 
δείξωσιν εαυτούς τό κόσμημα καί αγλάισμα τών εργατών 
τής προόδου τών ήμετέρων συμπολιτών, καί ν’αποδείξωσιν 
δτι είναι άξιοι μείζονος εΰλαβείας καί κρείττονος τύχης η 
έκείνης, ήν παρεσκεύασεν αύτοϊς ή άστοργία ένωθεϊσα μετά 
τής κουφότητος καί άπρονοησίας.

HERBERT SPENCER

A.’. Τίνα μ.αθή|Λατα έχουσι μείζονα 
αξίαν.

Πρώτον ανάγνωσμα.

Εΐνε περίεργον, άλλ’ άληθές, οτι δ καλλωπισμός 
προηγήθη τής ενδυμασίας, δτι δ άνθρωπος πρώτον 
έφρόντισε περί στολιδίων και έπειτα περί φορεμά
των. Σοφός Γερμανός, δ Al. Humboldt διηγείται 
δτι παρά τόν Όρινόκον*  έν τή Νοτίω ’Αμερική, 
ειδεν ’Ινδόν, δστις 14 δλας ήμέρας είργάζετο, διά 
νά πορισθή τά πρός τήν βαφήν τοϋ σώματός του, 

οι’ ής προσεδόκα νά διεγείρη τόν θαυμασμόν τών 
δμοφύλων του. Ό αύτός προσθέτει δτι έκεϊ γυνή 
νά έξέρχηται δλόγυμνος άπό τής καλύβης της καί 
νά πηγαίνη έδώ καί έκεϊ δέν θεωρείται, κακόν, νά 
παρουσιασθή δμως μεταξύ τών άνθρώπων άχρωμά- 
τιστος, εΐνε ή μεγίστη άσχημοσύνη.

Άλλοι περιηγηταί γράφουσιν δτι οί άγριοι έκ- 
τιμώσι κεχρωματισμένους ύαλίνους μαργαρίτας καί 
βεβαμ.μένα άθύρματα περισσότερον τών πολυτίμων 
ύφασμάτων καί έριούχων. Ό ναύαρχος Speke λέ
γει περί τών’Αφρικανών,οϊτινες κατά τήν είς ’Αφρι
κήν περιήγησίν του συνώδευον αύτόν δτι,δσάκις ήτο 
καλός καιρός, ούτοι έφόρουν τάς μηλωτάς των καί 
έδάδιζον ύπερηφάνως, δσάκις δμως έβρεχεν, έξεδύοντο 
ταύτας, τάς έδίπλονον καί έπεριπάτουν δλόγυμνοι, 
τρέμοντες δλοι ύπό τοΰ ψύχους.

Ή μηλωτή λοιπόν αύτών τών άνθρώπων έχρη- 
σίμευεν αύτοϊς μόνον πρός στολισμόν καί ούχί πρός 
θεραπείαν σωματικής άνάγκης. Καί ταΰτα καί άλ
λα έκ τοϋ βίου τών άγριων δεικνύουσιν δτι δ άνθρω
πος κατ’ άρχάς έζήτησε τόν καλλωπισμόν, ή δέ 
ένδυμασία είναι τοϋ καλλωπισμού έπακολούθημα. 
Λείψανα τής τοιαύτης άγριας καταστάσεώς δια- 
σώζομεν καί ήμεϊς οί πεπολιτισμένοι όχι ολίγα. Οί 
πλεϊστοι τών άνθρώπων παρ’ήμϊν δέν έξετάζουσι τό
σον άν έν ένδυμα είναι θερμόν ή όχι,δσον έξετάζουσιν 
άν είναι ώραϊον, δέν έξετάζουσιν άν είναι σκοπίμως 
κομμένον, δσον άν είναι καλώς κομμένον. Δέν έξετά- 
ζομεν λοιπόν άν έν πράγμα έχει πραγματικήν ά- 
ξίαν, δσον άν φαίνεται δτι έχει τοιαύτην.

Τό πράγμα καθίσταται πολύ περιεργότερον, δταν 
τοϋτ’ αύτό παρατηρηθή καί έν τφ πνευματικώ ή
μών βίω συμβαϊνον. Καί ένταϋθα δ άνθρωπος δέν 
ζητεί νά θρέψη καί περιποιηθή τό πνεϋμά του διά 
νά μή άποξηρανθή καί δέν καρποφορήση, άλλά 
ζητεί νά τό κοσμήση μέ εξωτερικά καί έξίτηλα κο-
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Τμήματα. Τί άρέσκει είς τούς άνθρώπους, ποιον θαυ- 
μάζουσιν ούτοι περισσότερον, εκείνο νά μάθωμεν, 
τοιοΰτοι νά γίνωμεν. Πρώτον λοιπον θηρεύομεν το 
κοσριοϋν, τό δέ ωφέλιμον, άν ύπάρχη τοιούτον, συμ- 
παρομαρτεϊ κατ’ άνάγκην. “Αν έρωτηθώμεν, διατί 
είς τά παιδία ήμών δίδομεν κλασικήν άνατροφήν; 
ή άπόκρισις είναι άπλή, διότι οΰτω καθιερώθη καΐ 
διότι δέν θέλομεν νά κάμωμεν έξαίρεσιν. Ή κλα
σική παίδευσις, είναι συρμός') επικρατών,τόν όποιον 
άν δέν άκολουθήσωμεν θά χλευασθώμεν παρά τών 
άλλων.’Απαράλλακτα δπως ό ’Ινδός τοΰ Όρινόκου 
άλείφεται πρότερον μέ βαφήν και ε“πειτα εξέρχεται 
τής σκηνής του, μή σκεπτόμενος ποσώς άν θά είναι 
ωφέλιμος ή βαφή ή όχι, ποιών δέ τοΰτο μόνον, ΐνα 
μή χλευασθή παρά τών άλλων, οΰτω και έν τοΐς 
σχολείοις ήμών ταλαιπωρούνται οί μαθηταί τόσα 
έτη μέ τόσα μαθήματα, χωρίς νά προσδοκώσιν έκ 
τούτων καμμίαν πρακτικήν ωφέλειαν. Τί ωφελεί νά 
ήξεύρωσιν οί μαθηταί πότε έγεννήθη ούτος ή έκεΐνος 
ό βασιλεύς, πότε άπέθανε, ποιαν ένυμφεύθη, πό
σους υιούς έγέννησε καί ειτι άλλο είναι άνάξιον 
τής μνήμης νά διατηρηθή ; Τί ώφελεΐ, νά ήξεύρη 
μία Κυρία νά όμιλή δλας τάς γλώσσας τοϋ κόσμου, 
νά μή ήξεύρη δέ πώς νά άναθρέψη τά έαυτής τέκνα; 
Τί ώφελεΐ νά κατέχη τήν πολιτικήν ιστορίαν τόσον, 
ώς νά έπρόκειτο νά γείνη ύπουργός καί νά δια
θέτη τάς τύχας τών έθνών, νά μή γνωρίζη δέ πώς 
νά διαθέτη τόν έαυτόν της ή τήν οικίαν της ; Τί 
ώφελεΐ νά γνωρίζωμεν δτι ή κλητική τοΰ άνθρωπος 
είναι «άνθρωπε καί άνθρωπος» νά άγνοώμεν δέ ποια 
καθήκοντα έχει ό άνθρωπος νά έκτελέση πρός έαυ
τόν, πρός τά τέκνα, πρός τόν πλησίον, πρός τήν 
πολιτείαν, πρός τόν Θεόν ;

Διά νά καταδείξωμεν δτι, δσα λέγομεν είναι ά- 
ληθή, δτι δηλ. ό καλλωπισμός πρώτον ζητείται 
καί έν τώ σωματικφ καί έν τφ πνευματικώ ήμών 
βίω, πρέπει νά άναζητήσωμεν τήν φυσικήν τούτου 
αιτίαν. Ή αιτία δέ είναι αΰτη, δτι ό άνθρωπος 
άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ’ ή
μάς δέν φροντίζει νά μάθη πρώτον τί τοΰ λείπει, 
τί χρειάζεται καί έπειτα νά προσπαθήση νά θερα- 
πεύση τάς άνάγκας του ταύτας, άλλά θέλει ύπό 
κατακτητικού πνεύματος κινούμενος νά θεωρή ώς 
ιδίας άνάγκας, τάς άνάγκας τής κοινωνίας καί ταύ
τας τάς άνάγκας ζητεί νά έκπληρώση. Δέν άλη- 
θεύει δτι κυρίαρχοι είναι οί ήγεμόνες, οί ύπουργοί, 
οί νομάρχαι, οί έπαρχοι καί αί άλλαι νόμιμοι έξου- 
σίαι. Σύν τοΐς άνεγνωρισμένοις κυριάρχοις ύπάρ
χουσι καί άλλοι μή τοιοΰτοι, οί όποιοι γεννώνται είς 
πάντα κύκλον άνθρώπων, ένθα πας άνήρ, πάσα 
γυνή τείνει νά γείνη βασιλεύς ή βασίλισσα ή νά τι- 
μηθή δι’ άλλου τινός άξιώματος.

1) Σ. Σ. Ή 'Ελλάς είναι’ή αληθής πατρίς τοϋ άνθρωπι- 
σαοΰ χαί ή ένασχάλησις μέ τόν πολιτισμόν αύτής είναι τό 
άπιστον μέσον πρός έςημέρωσιν τών άνθρώπων. "Ωστε δέν 
είναι καθόλου συρμός.

Νά ύπερβώμεν τούς άλλους, νά τιμώμεθα ή λα- 
τρευώμεθα παρ ’ αύτών, ή νά έλκύσωμεν τήν εύ
νοιαν εκείνων, οΐτινες είναι άνώτεροι ήμών, πρός 
τοΰτο πάντες άγωνιζόμεθα καί κατατρίβομεν τάς 
καλλιτέρας τής ζωής ήμών δυνάμεις. "Εκαστος 
τών άνθρώπων προσπαθεί είτε διά τοΰ πολλοΰ πλού
του, είτε διά τής ίδιας διαίτης, είτε διά τής καλ
λονής του, είτε διά τής ένδυμασίας του, νά κα— 
θυποτάξη τόν άλλον. Δέν είναι μόνον ό άρχη- 
γός τών άγριων, δστις ζητεί νά πτοήση τούς 
ύπ*  αύτώ διά τής ζωγραφιάς φοβερών μαχών έπί 
τοΰ σώματος αύτοΰ, ή διά τής έαυτοΰ ζώνης, ή
τες είναι κατεσκευασμένη έκ τοΰ δέρματος άνθρω- 
πίνων κεφαλών! Δέν είναι μόνον ή ώραία, ήτις 
προσπαθεί διά μυρίων τρόπων, διά τοΰ ιδιαιτέρου 
καλλωπισμού, διά τής άβράς της συμπεριφο
ράς καί τών άπειρων άλλων έρωτοτροπιών νά κά- 
μη κατακτήσεις. Καί δ λόγιος, καί ό ιστορικός, 
καί ό φιλόσοφος, μεταχειρίζονται τάς ιδιότητάς του 
έκαστος πρός τόν σκοπόν τοΰτον. Ούδεΐς άφίνει νά 
άναπτυχθή ήρέμα δλη ή ιδία αύτοΰ φύσις. Πάντες 
σπεύδομεν άκαμάτως νά έντυπώσωμεν τήν φύσιν 
ήμών είς τούς άλλους καί νά ύποτάξωμεν αύτούς 
δι’ οίουδήποτε τρόπου.

Τοΰτο χαρακτηρίζει καί τήν άνατροφήν ήμών. 
Δέν έξετάζομιν όποΐαι γνώσεις έχουσι τήν πλείστην 
άξίαν καί είναι ήμΐν άναγκαιόταται, άλλά ποϊαι 
γνώσεις συνεπάγονται πλείστην έπιδοκιμασίαν, τι
μήν καί ύπόληψιν, ποϊαι γνώσεις παρέχουσιν ήμΐν 
άξίωμα έν τή πολιτείομ ποϊαι γνώσεις έκπλήττουσι 
περισσότερον.Όπως έν τώ βίω ήμών ούδέποτε έρω- 
τώμεν τί εΐμεθα, άλλά πώς θεωρεί ήμάς ό κόσμος, 
τοιουτοτρόπως καί έν τή άνατροφή δέν έξετάζομεν 
ποια μαθήματα βελτιοΰσι πράγματι καί ήμάς αύ
τούς καί τήν τύχην ήμών, άλλά ποια άρέσκουσιν 
είς τούς άλλους.

Άν δέ τις ζητή καί άλλην άπόδειξιν δτι ή άνα
τροφή εύρίσκεται άκόμη είς άτελή καί άγρίαν κα- 
τάστασιν, άς ένθυμηθή μόνον δτι ή σχετική άξια 
ένός έκάστου τών μαθημάτων δέν έξητάσθη μέχρι 
τοΰδε άκόμη δεόντως, καί δτι δέν έχομεν έπί τούτου 
τοΰ άντικειμένου ώρισμένα έξαγόμενα. Καί τοΰτο 
δέν προέρχεται έκ τούτου, δτι οί άνθρωποι δέν συ- 
νεφώνησαν ώς πρός τό μέτρον τής σχετικής τών 
μαθημάτων άξίας. Τοιούτον μέτρον δέν έγένετο 
άκόμη έπαισθητόν δτε πρέπει νά ύπάρχη, έξ ού 
έξάγεται δτι οί άνθρωποι δέν ήσθάνθησαν άκόμη 
τήν άνάγκην τοιούτου μέτρου. Έκαστος άναγινώ- 
σκων έν βιβλίοις περί τής σπουδαιότητος τούτου τοΰ 
μαθήματος ή άκούων λόγους περί τής χρησιμότητος 
τοΰ έτέρου, άποφασίζει άνευ περαιτέρω σκέψεως νά 
διδαχθώσιν οί μαθηταί ταΰτα τά μαθήματα καί 
δέν συλλογίζεται, δπερ έπρεπε πάντοτε νά έχη πρό 
οφθαλμών, άν ό βαθμός τής χρησιμότητας τούτου 
τοΰ μαθήματος άντισηκόνει τόν πρός άπόκτησιν τού
του καταναλισκόμενον χρόνον, ή άν δέν ύπάρχουσιν

άρά γε καί άλλα μαθήματα έτι σπουδαιότερα, 
πρός έκμάθησιν τών όποιων ήδύνατο να άφιερωθή 
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θρώπου παιδεύσεως έξαοτάται καί ή ποιότη; 
τοΰ μετά ταΰτα αύτοΰ βίου. Άλλ’ εϊ καί 
σπουδαιότατα, συνήθως δμως λύονται κατά 
άρέσκειαν έκάστου. Άγων διαρκής ύπάρχει καί 
κολουθεϊ άκόμη, άν αί κλασικαί έπιστήμαι, 
πραγματικά! έχουσι περισσοτέρων άξίαν καί ποϊαι 
είναι εις τόν άνθρωπον χρησιμώτεραι. Ό άγων δμως 
ούτος, έπειδή δέν όρμάται έξ άρχών ώρισμένων, γι-
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τοΰ καθολικού 
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νεται αύθαιρέτως καί άκανονίστως, άν 
τημα τοΰτο είναι μικρόν άπέναντι 
ζητήματος, τοΰ όποιου τοΰτο είναι μέρος, 
νομίζη τις δτι, δταν λυθή, δποία 
πραγματική ή ή κλασική παίδευσις είνε ή καλλί
τερα, λύεται άμα καί δποία πρέπει τοΰ λοιπού νά 
γίνηται ή παίδευσις,είνε τό αύτό νά νομίζη τις δτι, 
δταν άποδειχθή δτι δ σίτινος άρτος είναι θρεπτικώ- 
τερος τοΰ κρίθινου, ορίζεται καί ή δλη διαιτητική.

Τό ζήτημα, τό όποιον καθ’ ήμάς τούλάχιστον 
είναι σπουδαιότατον, δέν είναι, άν τοΰτο ή έκεΐνο 
τό μάθημα έχη άξίαν, άλλά ποιον έχει περισσοτέ- 
ραν άξίαν. Οί άνθρωποι λέγουσι συνήθως έν μάθημα 
καλόν, άν τοΰτο παρέχη ώφελείας τινάς καί συνι- 
στώσι τοΰτο καί εις τά σχολεία, καί δέν συλλογί
ζονται δτι έξ δλων τών μαθημάτων έκεϊνα, δσα πα
ρέχουσι μείζονα σχετικώς ώφέλειαν, πρέπει νά δι- 
δάσκωνται έν τοΐς σχολείοις. Έγώ πιστεύω δτι δέν 
ύπάρχει κανέν πράγμα, τό όποιον νά μή ήμπορή 
ποτέ ή άϊθρωπίνη έπιμέλεια νά χρησιμοποίηση, 
έστω καί κατά σμικρόν. Άν καθίση τις νά μάθη 
άπό μνήμης πόσας ώρας τά χωρία τής Ελλάδος 
άπέχουσι τό έν τοΰ έτέρου, τοΰτο δέν θά είναι ίσως 
δλως άλ,υσιτελές. Ίσως ποτέ κάμη ούτος ταξείδιον 
καί όδηγηθή έκ τών γνώσεών του τούτ«ν. Άλλ*  
ένταϋθα έκαστος βλέπει δτι ή προσδοκωμένη ώφέ— 
λεία δέν ικανοποιεί τόσους κόπους καί τόσον δα - 
πανηθέντα χρόνον. Ούδεΐς, πιστεύω, τών άνθρώπων 
θά είναι τόσον μωρός, ώστε νά προτείνη νά άφιε— 
ρωθώσιν ολίγα έτη έκ τοΰ βίου ένός άνθρώπου διά 
νά μάθη τοιαύτας γνώσεις, νά παραμελήση δέ άλ
λας σπουδαιοτέρας καί χρησιμωτέρας.

Καί άν ένταϋθα ή έξ άντιπαραβολής αξία πα
ρέχη τό μέτρον τής προτιμήσεως τούτου τοΰ μα
θήματος άπό τοΰ έτέρου, δέν βλέπω τήν αιτίαν διά 
τί νά μη διατηρηθή τό αύτο μέτρον καί έπί τών 
δλων γνώσεων. Άν εϊχομεν καιρόν νά έμανθάνομεν 
δλα τά πράγματα τοΰ κόσμου, τότε θάήτο γελοΐον, 
ώς άνθρωποι, ώς κορωνίς τής πλάσεως, άν μή έ- 
λαμβάνομεν πάντων τών πραγμάτων γνώσιν.

Άλλ’ έπειδή ό βίος ήμών δέν έκτείνεται πέραν 
μιάς σπιθαμής, σήμερον ζώμεν καί aoptov άποθνή- 
σκομεν, ή φρόνησις καί ό ορθός λόγος άπαιτεϊ νά 
ειμεθα λίαν φειδωλοί μέ τό μικρόν τής ζωής ήμών 

κεφάλαιον. 'Έπειτα δέν πρέπει ούδέποτε νά λη- 
σμονώμεν δτι δ μαθητικός τοΰ άνθρώπου βίος είναι 
βραχύτατος καί δτι σχετικώς όλίγισται γνώσεις έν 
αύτώ δύνανται νά μεταδοθώσιν. Άν λοιπόν άνοί- 
ξωμεν τούς οφθαλμούς ήμών καί ίδωμεν καί πει- 
σθώμεν δτι τό πράγμα έχει ούτως, δτι ό βίος ήμών 
είναι σπιθαμιαίος, δτι ό μαθητικός βίος άκαρής, 
πόσον πρέπει νά άγρυπνώμεν, ϊνα ούδέ μία στιγμή 
τοΰ χρόνου τούτου παρέλθη μάτην. Πριν παραχω- 
ρήσωμεν έκ τής ζωής ήμών έτη δι’ άντικείμενα, τά 
όποια άπαιτεϊ ό συρμός ή ή ιδιαιτέρα ένός έκάστου 
πρός ταΰτα όρεξις, φρόνιμον είναι νά διασταθμίσω- 
μεν μετά πολλής άκριβείας καί περινοίας τά άπο
τελέσματα τούτων τών μαθημάτων κατά σύγκρισιν 
πρός τά άποτελέσματα, τά όποια θά είχον τά ε’τη 
ταΰτα, άν άλλως τούτων έγίνετο χρήσις.

Τοΰτο είναι έν τή άνατροφή τό ζήτημα τών ζη
τημάτων καί καιρός είναι εϊς τήν λύσιν τούτου νά 
έπιχειρήσωμεν.

Άλλά διά νά όρίσωμεν ποια μαθήματα ε”χουσι 
περισσοτέραν άξίαν καί είναι ήμΐν αναγκαιότερα, 
πρέπει πρός τοΰτο νά ε”χωμεν έν μέτρον. Εύτυχώς 
τό άληθές μέτρον, περί ού ούδεμία άμφισβήτησις 
δύναται νά ύπάρξη, εύρίσκεται καί παρά τώ λαφ. 
Πάς δστις ύπερασπίζεται έφεύρεσίν τινα ή μάθημά 
τι ή γλώσσαν, φέρει ώς λόγους δτι ή έπινόησις αΰτη 
θά έξασκήση ταύτην ή έκείνην τήν έπιρροήν ε’ις 
τόν βίον, ή θά διασώση ήμάς άπό κινδύνων ή θά 
παράσχη ήμΐν τόσα άγαθά" έν ένί λόγω λέγει δτι 
θά συντελέση πρός τήν εύδαιμονίαν ήμών. Ό δι
δάσκαλος τής γραφής έπί παραδείγματος, διά νά 
άποδείξη δτι ή γραφή πρέπει νά διδάσκηται, άπο- 
δεικνύει, πόσον ή γραφή είναι συντελεστικόν πρός 
πορισμόν τών πρός τόν βίον, διευκολύνουσα τάς ύ- 
ποθέσεις ήμών. ’Άν ό νομισματολόγος δέν δύναται 
νά άποδείξη δτι αί συλλογαί του θά παράσχωσιν 
ώφέλειάν τινα ούδ*  ε”χουσι ροπήν τινα έπί τής άν- 
θρωπίνης εύημερίας, πρέπει νά όμολογήση δτι αύ
ται είναι άσήμαντοι. Είς αύτήν τήν γενικόν κύ
ρος έχουσαν άπόδειξιν άναφέρονται πάντα είτε ά- 
μέσω; είτε έμμέσως.

Πώς νά ζήσωμεν ; Αύτή ή έρώτησις ειλημμένη 
ούχί μόνον έν τή ύλική, άλλ’ έν τή εύρυτάτη τής 
λέξεως σημασίικ, είναι τό σπουδαιότατον καθ’ήμάς 
πρόβλημα. Διότι έν αύτή έμπεριλαμβάνεται ό σκο
πός τής ήμετέρας έν τώ κόσμφ τούτω ύπάρξεως, 
τό όρθώς καί σκοπίμως ζήν ύπό πάσας τάς έπόψεις 
και είς πάσας τάς περιστάσεις. Πώς νά μεταχειρι- 
σθώμεν τό σώμα ήμών, πώς τό πνεΰμα ήμών, πώς 
νά φροντίσωμεν νά συντηρώμεν έαυτούς, πώς νά 
διατηρώμεν τήν οικογένειαν ήμών, πώς νά φερώμε- 
θα ώς πολϊται, πώς νά έπωφεληθώμεν τά άγαθά 
τής φύσεως, πώς νά μεταχειρισθώμεν τάς δυνάμεις 
ήμών πρός τήν εύδαιμονίαν ήμών καί τών άλλων,έν 
ένί λόγω, πώς νά ζώμεν τελείως. Έπειδή τό μά
θημα τοΰτο είναι τό σπουδαιότερον πάντων τών 
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μαθημάτων, διά τοΰτο μάλιστα πρέπει εύθύς έξ 
άρχής νά στρέψωμεν προς τοΰτο την προσοχήν ή
μών, και τόν άνθρωπον άμα γεννηθέντα, εί δυ
νατόν, πρός τόν σκοπόν τοΰ τελείως ζην νά δια- 
πλάσωμεν. Κα'ι σκοπός τής άνατροφής δέν πρέπει 
νά είναι άλλος ή νά προπαρασκευάση τόν άνθρω
πον νά ζήση, δσον τό δυνατόν, βίον τέλειον. Τοΰ
τον τόν σκοπόν δέν πρέπει ουδέποτε νά λησμονώμεν, 
άν πρόκηται νά κατορθώσωμέν τι γενναΐον. Καΐ 
τίνι τρόπω και διά ποιων μέσων δυνάμεθα νά φθά
σωμεν είς τόν σκοπόν τοΰτον, πρός τοΰτο πρέπει 
νά έ’χωμεν τόν νοΰν ήμών προσηλωμένον.

Καιρός είναι τώρα τέλος πάντων νά στρέψωμεν 
τά βλέμματα ήμών διαρκώς εις τά σχολεία διά νά 
ίδωμεν κατά πόσον ταΰτα έξυπηρετοΰσι εις τόν σκο
πόν τοΰτον. Τό πράγμα είναι πολύτιμον καΐ ή ανα
βολή αΰτοΰ μαρτυρεί άσυνειδησίαν. Ό καιρός έπεί- 
γει νά σκεφθώμεν περί τοΰ καθ’ήμάς διδακτικού 
συστήματος, άν έχη ύπόστασίν τινα, άν τείνη πρός 
τόν σκοπόν, τδ τελείως ζήν ή μή, καί τότε ή νά 
έπιμεληθώμεν τούτου ή νά έκριζώσωμεν τοΰτο καΐ 
άναπληρώσωμεν δι’άλλου πολυκαρποτέρου. Καΐ δέν 
άρκεΐ μόνον νά γνωρίζωμεν οτε ή μάθησις τούτων ή 
έκείνων τών γνώσεων συνεπάγεται ταύτην ή εκείνην 
τήν πρακτικήν ωφέλειαν, άλλά πρέπει νά προσπα- 
θήσωμεν νά όρίσωμεν τήν άξίαν ένός έκάστου τών 
μαθημάτων,νά ποιήσωμεν διατίμησιν αύτών,ώστε νά 
δυνάμεθα δσον ένδέχεται άκριβέστερον νά γνωρίζωμεν 
όποια τών μαθημάτων έχουσι περισσοτέραν άξίαν.

Άναμ-φιβόλως τό πρόβλημα είναι δύσκολον καί 
μόνον κατά προσέγγισιν δύναται νά λυθή. Άλλ’έκ 
τής δυσκολίας δέν συγχωρεϊται νά πτοηθώμεν καί 
νά άπόσχωμεν τοΰ πράγματος, ένθυμούμενοι πόσον 
σπουδαΐον είναι καί πόσα συμφέροντα ένταΰθα δια- 
κινδυνεύουσιν. Έξ έναντίας πρέπει τά πάντα νά 
ποιήσωμεν, ούδενό-ς πόνου φειδόμενοι, ϊνα κρατήσω- 
μεν αύτοϋ.

Άλλά πριν ή είσέλθωμεν εις τήν κυρίαν ύπόθε- 
σιν, άναγκαΐον είναι νά άνεύρωμεν πρώτον τά ου
σιωδέστερα τών άνθρωπίνων καθηκόντων, έν οίς νά 
συμπεριλαμβάνωνται πάσαι αί σπουδαιότεραι ένέρ- 
γειαι αί άποτελοΰσαι τόν άνθοώπινον βίον καί ταΰτα 
νά κατατάξωμεν έκαστον έν τή οΐκείρρ θέσει.Τοΰτο 
πρέπει νά γείνη, καθ’δσον τότε θά έχωμεν νά σκε
φθώμεν ποια μαθήματα καθιστώσιν ήμάς ικανούς 
πρός έκπλήρωσιν αύτώ'ή'τών καθηκόντων.

Κα'ι τό μέν πρώτιστον καΐ ούσιωδέστατον τών 
άνθρωπίνων καθηκόντων είναι ή αύτοσυντηρησία, αί 
δέ πρός τόν σκοπόν τοΰτον άμέσως χρησιμεύουσαι έ- 
νέργειαι κατέχουσι ώς πρός τήν σπουδαιότητα καί α
ναγκαιότητα τήν πρώτην θέσιν.Δεύτερον ώς πρός τήν 
σπουδαιότητα καί άναγκαιότητα έρχεται τό καθήκον 
νά μορφωθώμεν τοιουτοτρόπως, ώστε νά δυνάμεθα 
νά ποριζώμεθα τά πρός τό ζήν μέσα. Τρίτον ώς 
πρός τήν σπουδαιότητα καΐ άναγκαιότητα καθήκον 
είναι ή ανατροφή καί παίδευσις τών έκγόνων. Τέ

ταρτον καθήκον είναι νά ένδιαφερώμεθα καί συντε- 
λώμεν είς τήν διατήρησιν καΐ προαγωγήν τής πο
λιτείας παρέχοντες καΐ έαυτούς καί τούς έκγόνους 
ήμών χρηστούς είς τήν κοινωνίαν πολίτας, δυναμέ- 
νους νά εργάζεται έκαστος πρός τήν κοινήν ευημε
ρίαν 5. καθήκον είναι νά καταστήσωμεν τόν βίον 
ήμών ήδύν διά τής καλλιέργειας καί άπολαύσεως 
τών καθαρώς πνευματικών προϊόντων τών καλών 
τεχνών καΐ τών επιστημών.

"Οτι τό πράγμα ούτως έχει, δτι έκαστον τών 
καθηκόντων κατέχει τήν όρθήν καΐ διάαίαν θέσιν, 
ή άπόδειξις τούτου δέν άπαιτεϊ πολλήν σκέψιν. ΙΊάν 
δπερ έξασφαλίζει ε’ις πάσαν στιγμήν τήν ζωήν ήμών, 
πρέπει πάντων μάλιστα νά προτιμάται. Άνθρωπος, 
δστις δέν έγνώρισε τά περί αύτόν πράγματα καΐ 
συμ.βαίνοντα, δστις δέν έμαθε πώς πρέπει νά φέρηται 
πρός ταΰτα, θά καταστραφή άνευ αμφιβολίας εύθύς 
ώς πορευθή είς τάς οδούς, καΐ άν είναι ό σοφώτατος 
τών άνθρώπων κατά τάς άλλας γνώσεις. ’Επειδή 
λοιπόν ή άγνοια ή παντελή; είς μέν τά άλλα πράγ
ματα δέν είναι τόσον έπικίνδυνος, δσον είς τοΰτο, 
διά τοΰτο οφείλει έκαστος νά όμολογήση δτι τά 
πρός αύτοσυντηρησίάν άμεσα μαθήματα κατέχουσι 
κατά τήν σπουδαιότητα τήν πρώτην θέσιν.

Μετά τοΰτο ε”ρχονται έκεϊνα τά μαθήματα, δι’ών 
ποριζόμεθα τά πρός τό ζήν μέσα. "Οτι δέ τοΰτο τό 
καθήκον πρέπει νά προηγήται τών πατρικών καθη
κόντων άποδεικνύεται καί έκ τής σκέψεως, δτι τά 
πατρικά καθήκοντα προϋποθέτουσί τινα, δστις κα
τέχει τά μέσα καΐ έαυτόν καί άλλους νά διατηρή.

’Επειδή δέ ή οικογένεια ώς πρός τον χρόνον προ
ηγείται τής πολιτείας—οικογένεια δύναται νά άνα- 
τρέφη τέκνα, καΐ άν δέν ύπάρχη πολιτεία — καί 
έπειδή καί ή πολιτεία τότε γίνεται καΐ ύπάρχει, 
δταν ύπάρχωσιν άνθρωποι, δηλ. δταν γεννώνται, 
άνατρέφωνται καΐ αύξάνωνται, έκ τούτου έπεται 
δτι τά πατρικά καθήκοντα είναι άναγκαιότερα ή 
τά πολιτικά. Καί κατ’ άλλην σκέψιν. ’Επειδή ή 
πολιτεία άποτελεϊται έξ άτόμων, τά δέ άτομα πα
ρέχει ή οικογένεια, αύτόδηλον δτι ή τελειότης τής 
πολιτείας έξαρτάται άμέσως μέν έκ τής τελειότητος 
τών έαυτής άτόμων, έμμέσως δέ έκ τής μείζονος 
ίκανότητος τής οικογένειας πρός τελειοτέραν τών 
έαυτής άτόμων διάπλασιν. Τά καθήκοντα λοιπόν 
τά οικογενειακά είναι άναγκαιότερα τών πολιτικών 
καΐ τά μαθήματα τά άναφερόμενα εις τήν οικογέ
νειαν είναι σπουδαιότερα τών μαθημάτων τών άνα- 
φερομένων είς τήν πολιτείαν.

Άν τά καθήκοντα ήμών καί τά μαθήματα πε- 
ριωρίζοντο μόνον είς τά τέσσαρα ταΰτα εϊδη, βε
βαίως ό βίος ήμών θά ήτο μέν ύγιής, άλλά θά έ- 
στερεϊτο τών πνευματικών έκείνων άπολαύσεων, δι’ 
άς ό άνθρωπος καυχάται δτι μετέχει άνωτέρας πολύ 
τών λοιπών ζώων φύσεως. Εις τά προϊόντα τά κα
θαρώς πνευματικά, τής γραμματολογίας καί τών 
ώραίων τεχνών αισθάνεται ό άνθρωπος έαυτόν ά- 

πηλλαγμένβν τών δεσμών τοΰ ύλικοΰ βίου, πλάττει 
κόσμον ιδεώδη καΐ πνευματικόν, ευφραίνεται καί ζω
ογονείται ύπό τούτου καΐ οίονέΐ προγεύεται τών ά- 
γαθών τοΰ πέραν τοΰ κόσμου τούτου κειμένου τε
λειότερου καί άλυποτέρου βίου. "Ωστε άν άποκλεί- 
σωμεν τόν άνθρωπον τής θείας ταύτης άπολαύσεως, 
στεροΰμεν αύτόν τής ούσιωδεστέρας τοΰ βίου τούτου 
άρτυμής, Άλλ’ εί καί τήν θείαν όντως τών μαθη
μάτων τούτων ούσίαν συνορώντες,ώς πρός τήν τάξιν 
δμως πρέπει νά λάβωσι τήν τελευταίαν θέσιν. Τά 
προϊόντα τής φιλολογίας καί τών ώραίων τεχνών 
προϋποθέτουσί τήν ΰπαρξιν τών άνωτέρω τεσσάρων 
ουσιωδών τοΰ άνθρώπου ένεργειών, μάλιστα δέ περι
στρέφονται περί ταΰτα. Ό θέλων νά μεταλάβη τών 
άπολαύσεων τών προερχομένων έκ τής γραμματολο 
γίας καΐ τών ώραίων τεχνών οφείλει νά ε”χη πρότερον 
έκπληρώση τά τέσσαρα αύτοϋ καθήκοντα ήτοι νά 
είναι ύγιής, νά μή πεινά οΰτε αύτός οΰτε ή οικογένεια 
του, νά εύρίσκεται μεταξύ εύνομουμένου καί πεπολι- 
τισμένου έ'θνους, ένθα μάλιστα άναφαίνονται καί 
αναπτύσσονται καΐ καλλιεργούνται αί ώραΐαι τέ- 
χναι. Εΐπομεν δτι δσον άγια καί θεία είναι τά 
προϊόντα τών ώραίων τεχνών καΐ τής γραμματολο
γίας, δέν είναι δμως τόσον αναγκαία, δσον είναι έν 
έκαστον τών 4 προηγουμένων. Τί ώφελεΐ, νά γνωρίζη 
μία κυρία νά άναγινώσκη τόν Σαιξσπήρον ε’ις τήν 
πρωτότυπον γλώσσαν, νά βλέπη δέ τά τέκνα αύτής 
κακουργοΰντα καί δύστυχοΰντα ή προώρως άποθνή- 
σκοντα- διότι δέν ήξευρε νά δώση είς αύτά καΐ τήν 
προσήκουσαν ανατροφήν.

Αύτά λοιπόν άπαιτεϊ ή φρόνησις καΐ ή πρακτική 
άνατροφή οφείλει νά προπαρασκευάση τόν άνθρωπον. 
1) πώς νά ζή καί νά μή καταστρέφεται· 2) διά τίνων 
μέσων νά δύναται νά ζή' 3) ποια καθήκοντα έχει 
ώς πατήρ ή μήτηρ νά έκτελέση· 4) ποια ώς πο
λίτης· 5) πώς νά διάγη τόν βίον τερπνόν κατά το 
δυνατόν, δηλ. πώς νά γείνη μέτοχο; τών πνευμα
τικών άπολαύσεων.

Είναι δέ τά μέρη ταΰτα τής άνατροφής τόσον 
σφιγκτά συνδεδεμένα μεταξύ των,ώστε δέν είναι δυ
νατόν νά ύπάρξη άνατροφή πρός τοΰτο μόνον, χωρίς 
νά είναι συγχρόνως καΐ άνατροφή πρός τά άλλα.

Τό ιδεώδες δέ τής άνατροφής είναι όλομερής προ- 
παρασκευή πρός πάντα τά άνωτέρω. ’Επειδή δέ ώς 
έκ τής κοινωνικής καταστάσεως ήμών δέν δυνάμεθα 
νά παιδεύσωμεν πάντα άνθρωπον, ώς πρέπει, είς 
πάντα ταΰτα, διά τοΰτο πρέπει νά τείνωμεν νά δώ
σωμεν είς τοΰτον μικροτέραν μέν ώς πρός τό ποσόν, 
προς τό ποιόν δμως άνάλογον προς πάντα ταΰτα 
μόρφωσιν.

Μέχρι τοϋδε έξητάσαμεν ποια είναι τά σπουδαι
ότερα καΐ άναγκαιότερα τοΰ άνθρώπου καθήκοντα, 
τά όποια πρέπει πάς άνθρωπος οίαςδήποτε τάξεως 
καΐ ήλικίας νά γνωρίζη καΐ έκπληροϊ. "Επειτα εϊδο- 
μεν, δτι, έπειδή είναι τόσον σπουδαία, πρέπει έξ 

άπαλών ονύχων νά διδαχθή ταΰτα δ άνθρωπος, 
δτι ή άνατροφή έχει νά έπιδιώξη ώς τόν μόνον 
αύτής σκοπόν τήν καλλιέργειαν τούτων. Έν τοϊς 
έπομένοις θέλομεν εξετάσει διά ποιων γνώσεων ε
πιτυγχάνονται οί σκοποί ούτοι.

ΓΙάν μάθημα κατά δύο τρόπους δύναται νά είναι 
είς ήμάς ωφέλιμον πρώτον μέν ώς γνώσις, δι' ής 
όδηγούμεθα έν τφ πρακτικφ βίω, δεύτερον δέ ώς 
άσκησις τοΰ πνεύματος, άκονώσα καΐ λεπτύνουσα 
τοΰτο. Άς έξετάσωμεν δέ ήδη ποια μαθήματα εί
ναι τά αναγκαιότατα καί καταλληλότατα καΐ πρός 
τούς δύο τούτους σκοπούς.

Εύτυχώς τό σπουδαιότατον είδος τής άνατροφής, 
τό όποϊον σκοπόν έχει τήν άμεσον αύτοσυντηρησίαν, 
δέν ήθέλησε ή φύσις, καλώς ποιούσα, νά έμπιστευθή 
ε’ις ήμάς. Είδες τό μικρό παιδάκι, τό όποϊον βυζά- 
νει άκόμη, τί κάμνει, δταν βλέπη ξένον πρόσωπον ; 
Άμέσως κρύπτεται έν ταΐς άγκάλαις τής τροφού 
κραυγάζον. Τοΰτο δέν γίνεται ύπό τής φύσεως 
άσκόπως.Τό άναβλαστάνον ένστικτον όδηγεϊ τό μι
κρόν νά έξασφαλίση τόν έαυτόν του άπό πάν πράγ
μα άγνωστον, τό όποϊον ήμπορεϊ νά άποβή είς αύτό 
έπικίνδυνον. Έλαβές ποτέ περιέργειαν νά παρακο- 
λουθήσης τά διάφορα πειράματα, τά όποια κάμνει 
μέ τό σώμά τού διά νά εΰρη τόν νόμον τής ισορρο
πίας ; Είδες πώς κανονίζει τάς κινήσεις αύτού διά 
ν ’ άποφεύγη τάς συγκρούσεις ; πώς δοκιμάζει τά 
διάφορα αντικείμενα διά νά μάθη ποια είναι σκληρά 
και διεγείρουσιν άλγηδόνα, δταν άπτώμεθα τού
των, καΐ ποια βαρέα καΐ πληγώνουσεν ήμάς, δταν 
πέσωσιν έπί τίνος τών μελών ήμών, ποια πράγ
ματα βαστάζουσι τό βάρος τοΰ σώματός του καΐ 
ποια όχι, ποια διεγείρουσιν όδύνας ώς τοπΰρ, τά 
οξέα ή κοπτερά όργανα καί ποια όχι ; Ταύτας καΐ 
πολλάς άλλας γνώσεις, δι’ών άπομακρύνεται ό θά
νατος ή δυστυχήματα, άποκτφ καθ’ ήμέραν τό 
παιδίον. Καΐ ύστερον είδες, δταν άποκτήση περισ- 
σοτέρας δυνάμεις, πώς ενισχύει ταύτας, πηδών, 
τρέχον, άναρριχώμενον. Ή φύσις γίνεται ένταΰθα 
διδάσκαλος τοΰ άνθρώπου, άναπτύσσουσα καΐ έξα- 
σκοΰσα τούς μΰς αύτού, όξύνουσα τάς άντιλήψεις, 
ποιούσα τόν νοΰν εύπετή καί τοεοΰτον, ώστε νά ή- 
ξεύρη ποΰ είναι κίνδυνος καΐ πώς διασωζόμεθα έξ 
αύτοϋ. Άφ’ ού λοιπόν ή φύσις δέν ήθέλησε νά έμπι- 
στευθή τό σπουδαιότατον καΐ άναγκαιότατον τοΰτο 
μάθημα είς τήν άστασίαν καΐ ολιγωρίαν τοΰ άνθρώ
που, διά τόν άνθρωπον ύπολείπεται τοΰτο τό μάθη
μα μόνον, νά άφίνη τήν φύσιν έλευθέραν νά ενεργή, 
είς δέ τήν άνατροφήν νά παράσχη πάντα τά μέσα, 
δσα είναι άναγκαϊα, διά νά συλλέξωσιν οί μαθη
ταί πολλήν πείραν. Δέν πρέπει νά δεικνύωμεν έναν- 
τίοι τής φύσεως, ώς συνήθως πράττουσιν άπλοι γο
νείς καΐ παιδαγωγοί, οϊτινες έμποδίζουσι ,’τάς είς 
αύτούς έμπιστευθείσας κόρας άπό πάσαν σωματικήν 
κίνησιν, πρός ήν αύται φύσει όέπουσι, καΐ κατ’αύ
τόν τόν τρόπον καθιστώσιν αύτάς ανικάνους, ώστε 
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έν έπικίνδύνοις περιστάσεσι νά δύνανται μόνοι νά 
έξασφαλίζωσιν έαυτάς,

Άλλά ταΰτα δέν είναι πάντα, δσα ύπάγονται εις 
την άμεσον ιδιοσυντηρησίαν. Το σώμα δέν πρέπει 
μόνον νά προφυλαχθή άπό πάσης εξωτερικής λυ- 
μάνσεως καί διαφθοράς, άλλά καθόλου άπό πάσης 
βλάβης, άπό τής άσθενείας καί τοΰ θανάτου, τά 
όποια συνεπάγεται πάσα τών φυσιολογικών νόμων 
παράβασις. Είς τόν τέλειον βίον είναι άναγκαία οΰ 
μόνον ή αποτροπή πάσης αιφνίδιας τοΰ βίου κατα
στροφής, άλλά καί ή άποφυγή πάσης άδιαθεσίας 
καί βραδείας τών δυνάμεων φθοράς, τά όποια γεν- 
νώνται ευθύς ώς φανώμεν απειθείς είς τούς φυσιο
λογικούς νόμους. Καί επειδή ή ελλειψις τής ύγιειας 
καί τής άγάπης πρός τήν ζωήν παραβλάπτει καί 
τά άλλα τοΰ ανθρώπου καθήκοντα, διά τοΰτο ή 
μάθησις τών πρός διατήρησιν τής ύγιειας μάθημά 
των είναι σπουδαεοτάτη.

Καί αυτών τών μαθημάτων τήν διδασκαλίαν 
άναλαμβάνεί ή φύσις. Όταν τό σώμα χρειάζεται 
τι, δταν πεινώμεν ή διψώμεν ή κρυόνωμεν, ή φύσις 
φροντίζει αύτή περί τής θεραπείας αύτών, διεγεί - 
ρουσα εν ήμίν τόσας σφοδράς αισθήσεις, ώστε δέν 
δυνάμεθα νά ήσυχάσωμεν, άν δέν πληρώσωμεν αύ- 
τάς τάς άνάγκας. Καί άν οί άνθρωποι ύπήκουον εις 
τήν φύσιν, νάτρώγωσιν, δταν πεινώσι καί δσον ζη
τεί τό σώμα αύτών,νά πίνωσεν δταν διψώσι καί δσον 
ζητεί τό σώμα αύτών, έάν διέκοπτον τάς έργασίας 
αύτών, ευθύς ώς άποκάμη τό σώμα αύτών ή ό έγ- 
κέφαλος, άν ήνοιγον τά παράθυρα ευθύς ώς ήσθά- 
νοντο πνιγμόν έν τώ δωματίφ, διά νά άνακαινισθή 
δ άήρ,δστις είναι μεμολυσμένος,έάν οί άνθρωποι έν ένί 
λόγω ύπήκουον εις τήν φωνήν τής φύσεως, θά ήσαν 
άναμφιβόλως όλιγώτεραι σχετικώς άσθένειαι,σπανιώ- 
τατα θα'έγεννώντο άνωμαλίαι έν τφ σώματι ήμών.

Άλλά τόση άμάθεια έπικρατεϊ ώς πρός τούς 
νόμους τής ζωής, ώστε ούδέ τοΰτο γνωρίζομεν, δτι 
αί αισθήσεις είναι οί οδηγοί ήμών, καί ταύτας πρέ
πει, δταν δέν είναι διεφθαρμέναι έκ τής συχνής 
απείθειας, νά άκολουθώμεν καί εις ταύτας νά ύπο- 
τασσώμεθα. Καί ένταϋθα, εί καί ή φύσις έπρονόησε 
πολύ πρός διαφύλαξιν τής ύγιειας, ή παντελής δμως 
τών φυσιολογικών νόμων άγνοια δέν ύποβοηθεϊ νά 
έπιτευχθή ό σκοπός αύτής.

Πόσον δέ άναγκαία είναι ή γνώσις τών θεμε
λιωδών τής φυσιολογίας νόμων φαίνεται μάλιστα, 
όταν στρέψωμεν τούς οφθαλμούς ήμών πέριξ καί 
ίδωμεν πόσοι άνδρες ή γυναίκες έν τή μέση ή τή 
τελευταία ήλικία ύπάρχουσιν, οϊτινες άπολαύουσιν 
έντελοΰς ύγιειας. Σπανιώτατα άπαντώμεν ίσχυράν 
ύγίειαν διατηρουμένην μέχρι γήρατος. Κατά πάσαν 
ώραν βλέπομεν άνθρώπους, άλλους μέν άδιαθέτους, 
άλλους δέ χρονίως πάσχοντας, άλλους δέ προώρως 
παρακμάζοντας. Δέν ύπάρχει ϊσως ούδείς, δστις δέν 
περιέπεσεν είς τοϊαύτας ασθένειας, έξ ών ήδύνατο 
νά σωθή, άν έγίνωσκεν ολίγα πράγματα. Τό καρ

διακόν νόσημα έγεννήθη ίσως ύπό ρευματικού πυρε
τού, τον όποιον κρυολόγησις έξ απροσεξίας παρή- 
γχγεν είς τό σώμα. Τούς οφθαλμούς, οϊτινες περιέ- 
πεσον ήδη είς άχρηστίαν, ε”βλαψεν ή ύπερβολική 
αύτών χρήσις. Άλλος πάλιν ήτο πολύν χρόνον κλι
νήρης, επειδή δέν έγνώριζεν δτι καρδιοκτυπήματα 
προέρχονται άπό ύπερβολικήν τοΰ έγκεφάλου έργα
σίαν. Σήμερον άγγέλλεται ήμϊν περί μιάς άθερα- 
πεύτου βλάβης., ήτις ήτο συνέπεια άνοήτου ανδρα
γαθήματος, αυριον περί μιάς καχεκτικής σωματι
κής καταστάσεώς, ήτις προήλθεν έξ ύπερβολεκής 
άνευ ανάγκης τινός γενομένης έργασίας.Τάς δέύπού- 
λους, διηνεκείς άδιαθεσίας, μεθ ’ ών συνδέεται γενική 
τοΰ σώματος αδυναμία, ταύτας εύρίσκομεν παν,τα- 
χοΰ. Καί. χωρίς νά άναφέρωμεν τάς άλγηδόνας, τήν 
στενοχώριαν, τήν μελαγχολίαν, τήν απώλειαν 
χρόνου καί χρημάτων, τά όποια γεννώνται κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον, περιοριζόμεθα τοΰτο μόνον νά ύ- 
πομνήσωμεν, πόσον παρεμποδίζει ή ελλειψις τής ύ- 
γείας τήν έκπλήρωσιν πάντων τών καθηκόντων, 
τήν πρός περισμόν τών πρός τό ζήν έργασίαν κα· 
θιστώσα άδύνατον, γεννώσα δέ είς τό νευρικόν σύ
στημα τοιαύτην καί τοσαύτην ερεθιστικότητα, ήτις 
πρός μέν τήν ορθήν τών παίδων μεταχείρισιν απο
βαίνει βασανιστική, καθιστά δέ δυσχερή τήν Λκ- 
πλήρωσιν τών πολιτικών καθηκόντων, καί καθόλου 
ψυχραίνει κάί μαραίνει . τόν βίον τοΰ ανθρώπου. 
Έπειτα ή έξ άμαθείας παρακοή είς τούς νόμους τής 
Ιδίας ήμών φύσεως δέν τιμωρεί μόνον ήμάς άπηνώς, 
άλλά και τούς άθώους έκγόνους. Τά σωματικά νο
σήματα κληρονομούνται ώς έπί τό πλεϊστον καί είς 
τά τέκνα καί είς τούς έκγόνους ήμών. Καί άν διά 
ταΰτα δ πατήρ έγένετο δυστυχής, τό δυστύχημα 
τοΰτο αναμένει καί τόν υιό καί τόν έκγονον.

Καί δέν άρκεϊ δτι οΰτω; ό βίος ήμών διαφθείρε
ται, άλλά καί συντομεύεται. Πόσον έσφαλμένον είναι 
νά νομίζωμεν δτι μετά τινα αδιαθεσίαν ή άσθένειαν, 
έξ ής άνελάβομεν, άνακτώμεν πάλιν ακριβώς τήν 
αύτήν ύγίειαν, τήν όποιαν καί πρότερον εϊχομεν. 
Ούδεμία ταραχή τών κανονικών λειτουργιών τής 
ζωής δύναται νά παρέλθη, άφίνουσα αύτάς άκριβώς 
δπως είχον πρότερον. Ή βλάβη είναι διαρκής. Καί 
δύναται μέν αυτή ή βλάβη νά είναι τόσον μικρά, 
ώστε νά μή γίνεται έπαισθητή. Άλλά πολλαί τοι- 
αΰται βλάβαι, διά τάς οποίας ή φύσις κρατεί άκρι- 
βέστατον λογαριασμόν, φέρουσεν ώς έλλειμα κατ’ 
άνάγκην την όλιγόστευσιν τών ημερών ήμών. Διά 
τής έπισωρεύσεως μικρών βλαβών ύποσκάπτεται ή 
ύγίεια και μαραίνεται καί άπανθεΐ κατά τόν Μάϊον 
τοΰ βίου.Άν άναλογισθώμεν πόσον ό άνθρωπος ήμ- 
πορεϊ νά ζήση καί πόσον κατά μέσον δρον ζή, τότε 
βλέπομεν πόσον κολοσσιαία είναι ή απώλεια. Άν 
λοιπόν καί τοΰτο σύν τοϊς άλλοις άφαιρέσωμεν άπο 
τόν βίον ήμών, τότε θά συναισθανθώμεν ότι τό ή- 
μισυ τοΰ βίου ήμών χωρίς ανάγκης τό καταφρονοΰ- 
μεν καί άλόγως τό θυσιάζομεν.

Τίς αμφιβάλλει μεθ’ ολα ταΰτα, δτι αί γνώσεις 
αί πρός διατήρησεν τής ύγιειας συντείνουσαι είναι 
αί άναγκαιόταται ; Καί δέν διϊσχυριζόμεθα δτι αί 
τοιαΰται γνώσεις πανταχοϋ καί πάντοτε θά άπο- 
μακρύνωσι τάς τοϊαύτας συμφοράς άπό τούς αν
θρώπους. Ό βίος ήμών είναι τοιοΰτος, ώστε άναγ- 
καζόμεθα πολλάκις νά μή φυλάττωμεν, ότι γινώ- 
σκομεν ώς καλόν.Καί δπου δέν ύπάρχουσιν άνάγκαι, 
ύπάρχουσιν σφοδραι έπιθυμίαι, χάριν τών όποιων 
διά νά έπετύχωμεν μέλλον αγαθόν, θυσιάζομεν τάς 
παρούσας απολαύσεις. Άλλά τοΰτο δυνάμεθα έξ 
άπαντος νά δύσχυρισθώμεν δτι αί όρθαί γνώσεις, 
όρθώς έννοηθεϊσαι, έχουσι πολλήν δύναμιν είς τάς 
πράξεις τοΰ ανθρώπου, δτι οι νόμοι, καθ’ οΰς διέ- 
πεται ή ύγίεια, πρέπει νά γινώσκωνται παρά πάν
των ήμών, άν πρόκειται νά κανονίσωμεν κατ’ αύ
τούς τόν βίον ήμών, δτι ή ύγίεια είναι τό πολυτι
μότατου άγαθόν τοΰ ανθρώπου, ή δέ πρός τοΰτο δι
δασκαλία τό σπουδαώτατον καί πολυτιμότατου 
τών μαθημάτων.

Καί είναι μέν παράδοξον δτι όφείλομεν νά διϊσχυ- 
ριζώμεθα τόσον φανεράν αλήθειαν, άλλ’ ετε πα- 
ραδοξώτερον, άν πρόκειται καί νά ύπερασπισθώμεν 
ταύτην. Καί δμως ύπάρχουσιν άνθρωποι, οϊτινες 
μετά σαρκαστικού ύπομειδιάματος άκούουσι τοι- 
αύτας άληθείας. Άνθρωποι, οϊτινες ύπ’ αΐδοΰς 
θά ήρυθρίων, άν έφωρώντο λέγοντες άντί Ari- 
sthphanes Aristophanes ή μή γινώσκοντες τάς 
μυθικάς παραδόσεις περί ένός ημιθέου, αύτοί ού- 
τοι οεν δεικνύουσιν ούδέ τήν έλαχίστην αιδώ όμο- 
λογοΰντες άνυποστόλως, δτι δέν ήξεύρουσι ποΰ κεϊ- 
ται ή Εύσταθιακή σάλπιγξ, ποιας ένεργείας εχει ό 
^αχίτης μυελός, ποιος είναι ό ομαλός καί κανονικός 
τών αρτηριών σφυγμός ή πώς οί πνεύμονες άναπνέ- 
ουσι. Καί έν ω φροντίζουσι δπως μάθωσι άκριβώς 
οί υιοί των τάς μυθικάς καί προληπτικάς προϊστο
ρικών χρόνων δόξας, δέν τούς μέλλει ποσώς, άν τά 
τέκνα των δέν ήξεύρουσιν ούδέ τά άπλούστατα τής 
κατασκευής καί τών λειτουργιών τοΰ σώματος αύ
τών, ούδέ θέλουσι νά μάθωσι τοιαύτα πράγματα. 
Τόσην δύναμιν έχει ή κακή έξις. Τόσον ύπερέχει 
έν τή άνατροφή ήμών δ στολισμός, τοΰ χρησίμου 
καί άναγκαίου.

Έζ Ε’<>βο£ας. Έν τή «Άκροπόλει» άνέγνων 
οτι ή κυβέρνησες σκέπτεται νά έλαττώση τάς μι
σθοδοσίας τών δημοδιδασκάλων ώς αύξηθείσας δυσα- 
ναλόγως πρός τάς τών άλλων ύπαλλήλων.Ή άγγε- 
λία αΰτη κατέθλεψε καερίως τήν καρδίαν ήμών 
οεαοοθεϊσα είς έπίμετρον τών προπηλακεσμών, τούς 
όποιους έν τή έποχή ταύτη δέχεται ό κλάδος ήμών. 
Φαίνεται δτι δ κ. Εύταξίας πολύ ταπεινήν ιδέαν 
εχει περί τοΰ κλάδου ήμών σκοπών νά άκρωτηριάση 
τάς μισθοδοσίας. “Αν έξετάση τό πράγμα καλώς, 

θά ϊδη δτι ούδαμώς ηύξήθησαν αί μισθοδοσίαι ήμών 
άλλά μάλλον ήλαττώθησαν. Άς άναλογισθή τά 
δίδακτρα καί τήν άνέξοδον κατοικίαν τών δημο
διδασκάλων. Άς άναλογισθή τήν δεκάδραχμον 
πενταετή αΰξησιν τών πρωτοβαθμίων δημοδι
δασκάλων. Πλήν τούτων νομίζομεν δτι τό έθνος 
άλλας ύποχρεώσεις άνέλαβε πρός τούς νΰν δη
μοδιδασκάλους όντας τελειοτέρους λόγω παιδεύ- 
σεως τών παλαιών. Καί ύπό τάς συνθήκας ταύτας 
ήσπάσθημεν τό έπάγγελμα τοΰ δημοδιδασκάλου. 
Ή κυβέρνησις άκρωτηριάζουσα τάς μισθοδοσίας 
ήμών άναγκάζει ήμάς ν ’ άπομακρυνθώμεν τοΰ 
επαγγέλματος γινόμενη έπίβουλος καί προδότες καί 
δολοφόνος ήμών διότι ε“πρεπε νά είπη ήμϊν τοΰτο 
εγκαίρως πρό τής προσελεύσεώς μας είς τόν κλά
δου τούτον νομίζω ότι δέν δύναται νά ύπάρξη 
στυγερώτερον έγκλημα τούτου. Ήμεϊς άν μένωμεν 
έν τή ύπηρεσία, μένομεν ούχί διότι θεωροΰμεν αύ- 
τάρκη τήν μισθοδοσίαν ήμών, άλλά διότι άτενίζο- 
μεν είς μέλλον φωτεινότερου. Ή έλπίς αΰτη μάς πα- 
ρηγορεΐ μέχρι τοΰδε.Άλλ’ άντί τούτου δ κ. Εύτα
ξίας δημιουργεί ήμϊν μέλλον ζοφερόν καί δι’ ήμάς 
καί διά τό έθνος ολόκληρον’ διότι ό μοχλός τής τε 
ήθικής καί ύλικής εύημερίας τοΰ έθνους είναι ή ά
ληθής δημοτική έκπαίδευσις, ή παίδευσις εννοώ 
ούχί ή μάθησις. Ώς άμοιβήν δέ τών ύπηρεσιών 
του τούτων θά δεχθή τήν δικαίαν ήμών άγανάκτη- 
σεν ή όποια δύναται νά έπιδράση μεγάλως καί έπί 
τής τύχης τής κυβερνήσεως’ διότι άποτελοΰμεν τήν 
ισχυροτέραν δύναμιν έν τώ έθνει.Άς μετρήση καλώς 
τά πράγματα καί άς πράξη. Αί ταλαιπωρία! ή
μών θ’ άναγκάσουν ήμάς νά συνασπισθώμεν καί ν’ 
άγωνισθώμεν έρρωμένως. Οί έν τώ δήμφ τούτφ 8 
δημοδιδάσκαλοι έμφορούμεθα τών αύτών αισθημά
των, δύναμαι νά πέμψω ήμϊν καί οήλωσιν τούτων. 
Ήμεϊς νομίζομεν δτι καλλίτερον θά ήτο, άν ό κ. 
Εύταξίας συνίστα πλήρη δημοτικά σχολεϊα παρέ- 
χων έπαρκεϊ παίδευσιν είς τον λαόν. Ή νΰν στοιχειώ
δης έκπαίδευσις είναι μαδαμινή. Πλήν τοΰ δτι εινε 
άνεπαρκής διά τόν λαόν ούδόλως είναι προπαρα
σκευαστική διά τον πρακτικόν βίον. Συνίσταται δέ 
αΰτη εις άσυνείδητόν τινα άνάγνωσιν, είς μηχανικήν 
τινα άριθμητικήν, είς όλίγην γραφήν καί είς έκστή- 
θισιν ολίγων κανόνων διαφόρων μαθημάτων. Είναι 
αΰτη παίδευσες, καί δύναται νά καταστήση τόν 
λαόν κρείττονα;

Άς άνοιξη δέ μέλλον είς τούς πρωτοβαθμίους 
δημοδιδασκάλους, ϊνα βελτίονες γίγνωνται καί μή 
φθίνωσι καταρώμενοι τήν τύχην των, δπως συμβαί
νει σήμερον, καί άς τεθώσι φραγμοί είς τήν άχαλί- 
νωτον άτασθαλίαν τής πολιτικής. Τό δικαίωμα τοΰ 
θεωρεϊν τάς καταστάσεις ν’ άφαιρεθή άπό τούς δη
μάρχους. Σπουδαιότατου δέ ζήτημα θεωρώ καί τήν 
βελτίωσιν τών Διδασκαλείων. ’Επειδή δέ τά καλά 
Διδασκαλεία άποτελοΰσι ό διευθυντής καί τό άλλο 
προσωπικόν, ή κυβέρνησις οφείλει νά προσέχη πολύ



είς τήν έκλογήν τούτων. Μοί φαίνεται δέ δτι έ- 
τοϊς τελευταίοι; χρόνοι; παρατηρεϊται ασύγγνω
στο; ολιγωρία περί τοΰτο, ότι τά Διδασκαλεία δι’ 
άπροπαρασκεύων εί; τό έργον των διευθυντών καί 
άνικάνων καθηγητών μετέπεσον εί; γραμματοσχο- 
λεϊα δεύτερα; τάξεως, όπου ή άποστήθισι; καί αί 
άπηνεϊς τιμωρίαι άποτετελοϋσι τά; θεμελιώδεις άρ- 
χά; τοϋ νέου συστήματος τών σχολείων. Αύτά δέν 
βλέπει δ κ. Υπουργό; ; η θέλει νά άφανίσβ διά 
νόμων δήθεν προοδευτικών καί προστατευτικών δ,τι 
καλόν άκόμη απομένει εί; την δημοτικήν έκπαίδευ- 
σιν. Δέν είναι δυνατόν νά φθάση ή φωνή ήμών τών 
άδικουμένων μέχρι τών ώτων τοΰ κ. Υπουργού ;

Έκ Κρήτης. Το νέον σύστημα τή; Έκ- 
παιδεύσεως,όπερ κατά τά πρώτα έτη ηλέκτρισε τήν 
Κρήτην καί χρήματα προθύμω; κατεβάλλοντο πρ®; 
άναδιοργανισμόν τών σχολείων καί άπόκτησιν νέων 
δημοδιδασκάλων, κατά τά τελευταία έτη φαίνεται 
δτι άπώλεσε πολύ έκ τή; δυνάμεώ; του. Τά αίτια 
ενδέχεται νά είναι πολλά. Άλλά νομίζω ότι τό 
σπουδαιότατον πάντων είναι ή ατελή; μόρφωσι; τών 
νέων δημοδιδασκάλων,οΐτινε; εκπαιδεύονται νυν πρό 
πάντων εί; τό έν Άθήναι; Διδασκαλεΐον. Δέν δύ- 
ναιεαι νά γνωρίζω τί τώρα τελείται έκεϊ πρό; μόρ- 
φωσιν παιδαγωγικήν τών δημοδιδασκάλων βλέπω 
όμω; OTt οί νέοι δημοδιδάσκαλοι, δσοι άπό τοϋ 
1883 καί έντεΰθεν έκεϊθεν έρχονται, είναι έλλιπώ; 
πεπαιδευμένοι εί; τήν μεθοδικήν διδασκαλίαν καί 
πρακτικήν αγωγήν. Καί νομίζω ότι εί; τοΰτο ί- 
πρεπε πάντα τά διδασκαλεία τοϋ Κράτου;, μάλι
στα δέ τό έν Άθήναι;, δπερ είναι Διδασκαλεΐον 
σύμπαντο; τοΰ Ελληνισμού, νά έπιστήσωσιν ιδιαί
τατα τήν προσοχήν των.

Άλλο; δέ λόγο; ύποτιμήσεω; τών νέων δημοτι
κών σχολείων είναι ό φθόνο; καί ή καταφορά κατά 
τών σχολείων τούτων τών 'Ελληνοδιδασκάλων καί 
καθηγητών. Όταν οί μαθηταί τελειώσαντε; τό δη
μοτικόν σχολειον τό έχον 6 ένιαυσίου; τάζει; προσ- 
έλθωσιν εί; τό ελληνικόν σχολειον, οί κκ. Ελληνο
διδάσκαλοι μυρίω; τρόπου; έπινοοΰσι νά κατατά- 
ξωσιν τού; μαθητά; εί; τήν Α'. τάξιν τοΰ 'Ελλη
νικού, άδιαφοροΰντε; άν οί μαθηταί κέκτηνται παν- 
τοία; γνώσεις καί γλωσσικά; καί Ιστορικά; καί φυ
σικά;, α; δέν γινώσκουσιν πάντω; οί μαθηταί τών 
κ. 'Ελληνοδιδασκάλων, άν παραδεχθώμεν ότι γινώ- 
σκουσιν αύτά; οι κκ. 'Ελληνοδιδάσκαλοι. Καί 
διά τοΰτο νομίζω ότι πρέπει νά κανονισθώ- 
σιν αί σχέσεις πληρών δημοτικών σχολείων πρό; 
τό έλληνικόν σχολειον, ΐνα μή ύπόκηνται ταΰτα 
ύποχείρια εί; τήν αυθαιρεσίαν τών κκ.Ελληνοδιδα
σκάλων. Έπεθύμουν δέ νά έμάνθανον, άν έκανονί- 
σθησαν αύτά έν Έλλάδι καί πώς, ΐνα συντελέσω- 
μεν νά κανονισθώσι καί τά ήμέτερα. Περί τούτου 
έάν εύαρεστήσθε, γράψατε ,όλίγας λέξεις έν τή Εκ
παιδεύσει. A. Κ.

’έν^ΆΟήναϊς έκ τοϋ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΉ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

Σ. Σ. Ό λόγος, όν ό έξοχος δημοδιδάσκαλος 
Κρήτης φέρει, τή; έλαττώσεως τοΰ ένδιαφέροντος 
τών Κρητών ύπέρ τών νέων διδασκάλων, όπερ πα
ρατηρεϊται καί εί; τήν έλάττωσιν τή; μισθοδοσίας 
αύτών’διότι έν ω είς τούς έξελθόντας κατά τά πρώτα 
έτη τής λειτουργίας τοΰ Διδασκαλείου Αθηνών έδί- 
δετο καί δίδεται καί σήμερον άκόμη είς αύτούς μη- 
Λιαϊος μισθός γροσ. 850 — 950,σήμερον δίδοντά; εις 
τούς νέους δημοδιδασκάλους μόνον γρόσια 400-500, 
ό λόγος ούτος τοΰ Κρητό; δημοδιδασκάλου άς χρη
σιμεύσει είς τού; αρμοδίου; έν 'Ελλάδι ώ; ΰπό— 
μνησι; περί βελτιώσεω; τού Διδασκαλείου Αθηνών 
ή μάλλον περί παιδαγωγικωτέρα; τών μαθητών μορ- 
φώσεως, όπερ δυστυχώς σήμερον δέν συμβαίνει. Τό 
Διδασκαλεΐον Αθηνών είναι τό Διδασκαλεΐον πάν
των τών 'Ελλήνων καί δίκαιον είναι νά έπισπάση 
ιδιαίτατα τήν προσοχήν τού Κυρίου 'Υπουργού τής 
έκπαιδεύσεως.'Ως πρός δέ τήν διακανόνισιν τών σχέ
σεων δημοτικού σχολείου καί 'Ελληνικού έν Έλλάδι 
επικρατεί ή διάταξις οί μαθηταί νά έξετάζωνται καί 
κατατάσσωνταε είς τάξιν τού Ελληνικού άνάλογον. 
Κατά τά πρώτα έτη τής λειτουργίας τοΰ προτύπου 
σχολείου τοΰ Διδασκαλείου Αθηνών ώ; καί τοΰ παι- 
δαγωγείου τοΰ Συλλόγου τοΰ πρός διάδοσιν τών 
Ελληνικών γραμμάτων οί μαθηταί οί έχοντες άπο- 
λυτήριον τών είρημένων σχολείων κατετάσσοντο 
συνήθως είς τό σχολαρχεΐον, συνέβη δ’ ενίοτε μαθη
ταί τινε; έκ τών εύφυεστέρών νά καταταχθώσιν καί 
είς τό γυμνάσιον. Καί ώς τοιούτον ονομάζω τον νύν 
εύδοκίμως ύπηρετούντα έν τω Διδασκαλείω Αθη
νών δημοδιδάσκαλον κ. Θεόδωρον Κορώνην, όστις 
κατετάχθη μετ’έπιτυχεΐς έξετάσεις εύθύς είς τό γυμνά- 
σιον. Όπου ύπάρχει ή καλή πίστις καί ελληνοδιδά
σκαλοι μή τυφλώττοντες πρό τών έλλογων έργασιών 
τών νέων σχολείων,οί μαθηταί οΐ περάναντες τό νέον 
δημοτικόν σχολειον καλώς δέν δύνανται ή νά κα
ταταχθώσιν τούλάχιστον είς τό σχολαρχεΐον. Όπου 
όμως λείπει ό όρος ούτος, έκεϊ τά νέα σχολεία θά 
ύφίστανται τήν καταδρομήν τών Έληνοδιδασκάλων. 
Εί καί φρονώ ότι μεταξύ δημοτικών σχολείων καί 
έλληνικών ούδεμία πρέπει νά ύφίσταται σ/έσις, διότι 
έκάτερον τούτων έπιδιώκεε ίδιον σκοπόν δι’ ιδιαιτέ
ρων μέσων, ή δέ σύνδεσι; αύτών θά είναι φανερά 
άντινομία, έν τούτοι; έν όσφ τά ελληνικά σχολεία 
έξακολουθούσι νά έργάζονται κατά τό παλαιόν σύ
στημα τή; διδασκαλίας, όπερ έλάχεστον συντελεί 
εί; τήν μόρφωσιν τών μαθητών, νομίζω ότι οί μα- 
θηταί τοΰ έξαετοϋ; πλήρου; σχολείου οί καλώς 
παρά καλού δημοδιδασκάλου παιδευθέντες δύναν
ται νά κατατάσσωνται άνεξετάστως είς τό σχολαρ- 
χεϊον. Δέν βλέπω δέ τί μανθάνουσιν οί μαθηταί 
τών δύο κατωτέρων έλληνικών τάξεων σπουδαΐον, 
όπερ νά άγνοώσιν οί μαθηταί τοΰ έξαετοΰ; δημο
τικού σχολείου. Άλλά τούτο κεϊται έν γούνασιν
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