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Παραχαλοϋμεν τούς χαθυστεροΰν- 
τας νά άποστείλωσιν αΰτην έν 

συστημένη επιστολή.

ΥΠΟ
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Διδάκτορος της Φιλοσοφίας, χοΛ ιίδικώς της παιδαγωγι
κής, πρώην γίνικοΰ έπιθβωρητοΰ τών δημοτικών 

σχολβιων τοΰ Κράτους, μέλους τακτικού τοΰ έν 
Γβ^μανία συλλόγου τοΰ πρδς διάδοσιν της 

έπιστημονικής Παιδαγωγικής κλπ.

ΓΡΑΦΕΙΑ *. ‘Οδάς ’Αναγνωβτοπούλου Apt·. ft·.

I) ’Αλτις = άλσος, τέμενος.

ΕΝ ΤΗΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗ!
Χυνδρομή έτησία προπληρωτέα

<ρρ· χρ· 7
’Αποστέλλεται διά συστημένης 
επιστολής είς μονόγροσσα γραμ
ματόσημα Τουρχίας (5 γρ.1 φρ.

Άριθ. Έν Άθήναις τή ΙΟ Άπριλίον ΙΗΟΕί. -Ετος Γ’.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 'Ερμής Πραξιτέλους ύπο Β.Λ.—Περί φιλανθρωπίας ύπό Άρ.Γραφειάδου.—Πώς χτίζονται τά σχολεία.
— ’Αλληλογραφία έκ Κορώνης. — Παιδιαί παρ’ ήμΐνύπό Ν. Λάσχαρι.—Παιδιαί χαί χελιδόνισμα ΰπό Σ. Κατσανοΰ. — 
Γέρων χαί θάνατος ύπό Γ. Γιαννούχου.—Γραμματοειβώτιον.

ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ

Τά ’Ολυμπιακά μνημεία διδάσκουσιν έν συ,νεχεϊ 
σχεδόν διάδοχή την ιστορίαν τής Ελληνικής τέ
χνης άπ ’αρχαιότατων χρόνων μέχρι τής παρακμής. 
Μετά τήν άδέξιον έργασίαν τής κεφαλής τής 
Ήρας καί τήν καταφανή πρόοδον, ήν μαρτυρεί 
το αέτωμα τοϋ θησαυρού τών Μεγαρέων, έπον- 
ται τά έργα τοϋ ευκλεούς 5ου αίώνος. Οί περσι
κοί πόλεμοι άνεπτέρωσαν τό έθνικόν φρόνημα, έ- 
ζωπύρησαν τό αίσθημα καί ανύψωσαν τήν ελλη
νικήν διάνοιαν. Έν τε τοΐς γράμμασι καί τή καλ
λιτεχνία έπιζητοϋνται τά μέσα τής άπαθανατίσεως 
τών ένδοξων κατορθωμάτων. Οΐ θρύλοι τής χώρας, 
το έθνικόν μεγαλειον, αί κατ ’ ίδιαν νΐκαι κλεΐ- 
ζονται καί δοξάζονται έν περγαμηναϊς, έν λίθω, 
έν χαλκώ, έν χρυσώ καί έλέφαντι, πάσα δέ πό
λις άμιλλάται νά άναθέτη έίς τούς άρίστους 
καλλιτέχνας τήν ΐδρυσιν περικαλλών μνημείων, 
τήν άπεικασίαν τών σωτήρων καί πολιούχων θεών. 
Ύπό τών Πανελλήνων μάλιστα κοσμείται ή ’Ο
λυμπία χώρα. "Αν δέν περιεσώθη δ τοΰ Φειδίου 
Ζεύς, τό σεμνόν τών αιώνων αριστούργημα,ούτινος 
άλλως παρέχεται ήμΐν άλλαχόθεν γνώσις, άλλ ’ ή 
άγαθη τύχη διετήρησεν ήμΐν έν τή ιερά ’’Αλτει(Ι) 
τεθαμμένα τά πρό αύτού έργα,τά μετ'αύτόν καλ
λιτεχνήματα, μετά τάς μετόπας καί τά αετώ
ματα τού μεγάλου ναού τήν Νίκην τού Παιωνίου.

Ο έπακολουθήσας 4ος αιών φέρει νέας ιδέας καί 
νέα αισθήματα. Αί πολιτικαί καί κοινωνικά! συν- 
θήκαι μεταβάλλονταν ή κτηθεΐσα ήδη έλευθερία

βίον,ον

Ή 
είς

παρείχε πλείονα εύμάρειαν είς 
δ δέ Έλλην άποβλέπων νύν όλιγώτε- 
ρον είς τά δημόσια, άρχεται νά έρευ
να μάλλον έαυτόν καί προσίί^η μορ
φήν είς τά ίδια αύτού αισθήματα κα πάθη, 
άνασκόπησις όμως αΰτη έμελλε νά άπολήξη 
άλλοίωσίν τινα τού θρησκευτικού αισθήματος’ ή 
πρός τούς εύεργέτας θεούς εύλάβεεα, ή τον προη- 
γούμενον αίώνα έπικρατοϋσα καί έν τή τέχνη άπο- 
τυπουμένη, ήδη μετετρέπετο μάλλον άπό ίέους είς 
άγάπην, Ή τέχνη κατεβίβαζε τούς θεούς έπί τής
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γης, άπεικάζουσα αύτούς κατ ’ εικόνα καΐ δμοίωσιν 
άνθρώπου. Ή νέα αΰτη έξέΧεξις έν τή καλλιτε
χνία έμφαίνεται κυρίως έν τή άττική Σχολή, έν 
ή περιώνυμος εν τοΐς κορυφαίοις διάκρίνεται ό Πρα
ξιτέλης.

Ό Πραξιτέλης, υίός Κηφισοδότου τοΰ πρεσβυ- 
τέρου, ’Αθηναίος, ήκμασε περί τά μέσα τοΰ 4ου 
αίώνος. Έποίησε περί τά 50 ποικίλα έργα, κυρίως 
δμως ήρέσκετο εις παράστασιν τοΰ άνθηροΰ κάλ
λους τοΰ ύπό της χάριτος κοσμουμένου’ οΰτω νεα- 
αρο'ι θεοί καί δαίμονες ησαν τά προσφιλή ύποκείμενα 
τής τέχνης αύτομ. Έκ τών σφζομένων κατά μί- 
μησιν τών πρωτοτύπων τοΰ Πραξιτέλους είργασμέ- 
νων άγαλμάτων, άτινα καί αύτά προκαλοΰσι τόν 
θαυμασμόν,, λαμβάνομεν ποιάν τινα έννοιαν τής 
ύπερόχου τέχνης τών άριστων τοΰ έραστοΰ τής 
Φρύνης έργων, τοΰ περιβόητου Σατύρου, τοΰ Έρω
τος τών Θεσπιών (1), τοΰ σαυροκτόνου Απόλλωνος, 
τής Κνιδίας ’Αφροδίτης. Τό τελευταϊον τοΰτο ά
γαλμα έξυμνήθη πολλαχώς ύπό τών άρχαίων, έν 
τε τώ πεζώ λόγω καί έν έπιγράμμασιν, ών μνη- 

μονεύομεν τό έξής, άναφερόμενον είς τήν περί τών 
θεαινών κρίσιν τοΰ Πάριδος :

«Παλλάς χαί Κρονίδαο συνευνέτις είπον ΐδοϋσαι 
τήν Κνιδίην· άδίχως τόν Φρύγα μεμφόμε8α»(2).

Καί θεωροΰσι μέν τινες τόν έν Λούβρφ κορμόν 
Σατύρου ώς πρωτότυπον τοΰ Πραξιτέλους έργον, 
άλλά μετ’ άσφαλείας ούδέν δύναται νά άποδειχθή 
πόνημα αύτοϋ γνήσιον. Έν ’Ολυμπία δμως έχομεν 
βέβαιον αύτών τών χειρών τοΰ διάσημου έρμογλύ- 
φου έργον, τόν Έρμήν" τοεοΰτον δέ ον τό πολυ- 
τιμότατον τών ’Ολυμπιακών εύρημάτων άποβαίνει 
ασφαλές κριτήριον τής τε καθόλου τέχνης τοΰ Πρα- 
ξιτέλους καί ίδίφ τής τών κεφαλών εξεργασίας, 
έφ * ή μάλιστα ούτος καί ύπό τών παλαιών έφημί- 
ζετο. Ή μόνη περί τοΰ έργου μαρτυρία είνε ή τοΰ 
ΓΙαυσανίου (Ε', 17, 3), άναγράφοντος αύτό διά 
βραχέων ώδε : «χρόνω δέ ΰστερον καί άλλα 
ανέθεσαν ές τό Ήραϊον, Έρμήν λίθου, Διό

1) Ό Σάτυρος ήτο άγαλμα, έφ’ ω έπήρετο χαί έμε- 
γαλοφρόνει δ Πραξιτέλης. Γνωστόν τυγχάνει τό περί 
Πραξιτέλους χαί Φρύνης λεγόμενον. Ό καλλιτέχνης έπί 
τή αιτήσει ποτέ τής Φρύνης έδωχεν αύτή εκλογήν τών 
αγαλμάτων, άλλά δ|ν ήθελεν νά εΐπη ποιον έβεώρει ώς 
τό χάλλιστον τών έαυτοΰ έργων. Ή Φρύνη χατέφυγεν 
εις τέχνασμα. Κατ’ έντολήν αύτής θεράπων εΐσδραμών 
άνήγγειλεν ότι πυρκαϊας έχραγείσης χατεστράφησαν, πλήν 
ολίγων τά έργα τοϋ Πραξιτέλους. Ούτος όέ εύθύς έσπευ- 
σεν έξω δια τών θυρών λέγων, ότι μάτην πάντες οί κό
ποι, άν ή φλόξ είχε προσβάλη καί τόν Σάτυρον χαί τον 
Έρωτα. Τότε ή Φρύνη έθάρρυνεν αύτόν άποχαλύψασα 
τό σόφισμα, έχ τής προσφοράς δέ τοΰ Πραξιτέλους έχλέ- 
ξασα τόν Έρωτα άνέθηκεν αύτόν έν ©εσπιαις. ♦

2) Επίγραμμα Εύήνου (Άνβολ. Πλαν. Δ", 165). 
“Ητοι έν τή χαθ’ ήμας γλώσση ".

Α0ητα καϊ ή "Hpa το αγαΛαα τηι; Αφροόίτη:
τιπον, er λ'νίόω ίόοϋσαι : tor [lapir μεμφό,ιεΰ' αόίν.ως.

νυσον (ρέ φέρει νήπιον, τέχνη δέ έστι Πραξι- 
τέλους».

Τό άγαλμά εύρέθη τφ 1877 έν τώ Ήραίω πρα
νές πεπτωκός έμπροσθεν τοΰ ίδιου βάθρου. (1) 
’Επιγραφή ούδεμία έπί τούτου φέρεται, άλλά ή 
ταυτότης τοΰ εύρήματος πρός τήν περιγραφήν τοΰ 
Παυσανίου, ό τόπος τής εύρέσεως καί τό έξοχον τής 
τέχνης ούδεμίαν έπιτρέπουσιν άμφιβολίαν δτι τό έ’ρ
γον είναι πάντως Πραξιτέλειον. Εύτυχής σύμπτω- 
σις διέσφσεν άβλαβή τήν κεφαλήν καί τόν κορ
μόν έκ παλαιοτάτων τό άγαλμα έπεχώσθη, δια- 
λυθεισών τών ώμών πλίνθων τοΰ κτιρίου ύπό τής 
βροχής, οΰτω δέ τό έν άρχή έκπάγλως λευκόν καί 
διαφανές μάρμαρον έμποτισθέν ύπό τών ύδάτων 
άπέβαλε μέν μικρόν τι. τής ίδιότη^ος ταύτης, άλλ ’ 
ή νΰν ΰπωχρος όψις παρέχει νέον θέλγητρου είς τήν 
επιφάνειαν. Τό μάρμαρον είνε Πάριον τοΰ άρίστου 
είδους, δπερ ώνομάζετο λυχνίτην ή λυ%νεύ$ (λίθος), 
διότι ητο τό μόνον έν Έλλάδι, δπερ, κατά Πλί- 
νιον (2), έλατομεΐτο ύπό τό φώς τοΰ λύχνου έν 
ύπογείοις λατομείοις.

Έν τώ Μουσείφ ώς έπίκράνον τοΰ βάθρου άνι- 
δρύθη αύτό τό άρχαϊον (ύπολεύκου τιτανόλιθου), τό 
δέ κάτωθεν αύτοϋ κατεσκέυάσθη κατά μίμησεν τοΰ 
έν τώ Ήραίω πρωτοτύπου. Τοΰ Έρμοΰ αί κνήμαι 
καί δ άριστερός άκρος πούς συνεπληρώθησαν δεά 
γύψου ύπό τοΰ Γερμανού καθηγητοΰ Schaper (3.)

Ό Ερμής παρίσταται φέρων πρός τάς Νύμφας 
τον ετεροθαλή άδελφόν, τόν έκ τοΰ Διός καί τής 
Σεμέλης γιννηθέντα Διόνυσον, όπως άναθρέψωσιν 
κρύφα τής ζηλοτύπου Ήρας τό βρέφος, δπερ έ'μει- 
νεν ορφανόν μητρός, διότι αΰτη θελήσασα νά ίδη 
τόν Δία έν δλη τή αίγλη μετά βροντών καί ά- 
στραπών άπέθανεν ύπό τοΰ κεραυνού.

Ό θείος νεανίας έκπληροϊ τήν πατρικήν έντολήν 
φιλαδέλφως καί εύτραπέλως παίζων μετά τοΰ νη
πίου, πρός δ καί προσηνώς κλίνει τήν κεφαλήν. Ά- 
πέθηκεν έπί κορμού δένδρου την καλλίπτυχον χλα
μύδα καί στηρίζει έπ ’ αύτού τόν άριστερόν βρα
χίονα, έφ*  οΰ έ'χει τόν Διόνυσον. Έν τή άριστερά 
χειρί έ'φερε τήν συνήθη μετά τών οφεων ράβδον, τό 
κηρύκειον, έν τή δεξιά δέ έκράτει πιθανώς στα- 
®υ,λήν(4), τό σύμβολον τοΰ μικρού θεοΰ, ήν επι
δεικνύει πρός αύτόν τείνοντα νά λάβη τόν καρπόν. 
Ή διά τής σταφυλής συμπλήρωσις δέν άρέσκει

1) Ή βάσις κεΐται χατά χώραν έν τφ σηχφ τοϋ ναοϋ 
δεξιά τώ είσερχομένω μεταξύ τοϋ 2ου χαί 3ου κίονος.

2) Historia naturalis 36, 5. Πλίνιος (δ πρεσβύτερος), 
πολυμαθέστατοο τών τότε, άπέθανε’τω 79 μ. Χρ. έν τή 
έχρήξει τοΰ Βετουβίου, θΰμα τής φιλομαθείας γενόμενος.

8) Ένεχα τών έν Όλυμπίρι ούχί σπανίων σεισμών τό 
άγαλμα έστερεώθι^ έν τώ Μουσείω έπί τοΰ τοίχου διά σι
δηράς ράβδου κατά τήν ραχιν.

4) Σύμπληροΰσι σταφυλήν είχάζοντες έξ άλλων τοΰ 
συμπλέγματος μιμημάτων, έν οίς δύο μιχρά χαλκά εν ΙΙα- 
ρισίοις εύρισχόμενα. 

είς πολλούς" τούτων άλλοι μέν θεωροΰντες τόν 
Έρμήν οΐνοχόον τοΰ Διονύσου συρ-πληρούσεν άγ- 
γεΐόν ε’ις έκάτερον, άλλοι δέ φρονοΰντες οτι δ Ερ
μής τείνει τήν άκοήν μάλλον ή προσηλοϊ το βλέμ
μα δίδουσιν είς αύτόν κύμβαλα ή κρόταλα ή βα
λαντίου μετά νομισμάτων, τινές δέ θύρσον (σύμβο
λον τοΰ Διονύσου).

Ή £άχις καί τό όπισθεν τής κόμης τοΰ Έρμοΰ 
έμειναν ήμιτελώς είργασμένα, ίσως διότι δέν ησαν 
δρατά έν τώ τόπφ τοΰ Ηραίου, δπου ίστατο τό 
άγαλμα. Τά σανδάλια διετήρουν ίχνη ύπερύθρου 
χρώματος, δπερ ήτο ύπόθημα έπιχρυσώσεως, έφε- 
ρον δέ καί χαλκοΰν κόσμημα ήτοι πόρπην’ καί τά 
ίυ.άτια πιθανώς ήσαν κεχρωσμένα. Ό Διόνυσος ύπο- 
·,■ . _ _ , Λ τλείπεται του Ερμου κατα την τέχνην, εινε οε και 

άναλόγως μάλλον μικρός. “Αν έπίτήοες παρημελή- 
θη, ή έγένετο ύπό μαθητοΰ τίνος, μένει ανεξέτα
στου· φέρει δέ άλλως καί ίχνη άρχαϊκότητος (λ.χ. 
κατά τήν κόμην). Τό μεταξύ τοΰ Έρμοΰ καί τοΰ 
δένδρου μικρόν τεμάχιον μαρμάρου άφείθη άρχήθεν 
πρός στερέωσιν ίσως τοΰ συμπλέγματος" ίσως ητο 
κεχρωσμένον άναλόγως τοΰ όπισθεν τοίχου, ίνα μή 
προσκρούη είς τήν δρασιν.

Ή πρώτη έπίνοια τοΰ συμπλέγματος δέν άνήκει 
τώ ίίραξιτέλει. Ώς έν τφ προκειμένφ έργφ ε'χομεν 
εικόνα τής άδελφικής άγάπης, δ Κηφισόδοτος πρό
τερον είχεν ήδη διατυπώση τήν ιδέαν τής μητρικής 
στοργής έν τή Ειρήνη κρατούση έν άγκάλαις τον 
μικρόν Πλούτον (αντίτυπου εύρίσκεται έν Μονάχφ). 
Άλλά τό ’Ολυμπιακόν καλλιτέχνημα ύπερέχει έν 
πολλοϊς τών άλλων. Καί πρώτον ώς προς τήν στά
σιν. Οί άρχαιότεροι τεχνΐται κατεσκεύαζον τά ά
γάλματα οΰτως, ώστε νά πατώσι δι ’ άμφοτέρων 
τών πελμάτων δλοκλήρων έπί τοΰ βάθρου. Ό Πο
λύκλειτος είχεν ήδη (τόν δον αιώνα) είσαγάγη τήν 
καινοτομίαν τής έπί τοΰ άκρου τοΰ ποδός στηρίξεως 
τοΰ κεκάμμένου σκέλους. ’Αλλ δ Πραξιτέλης, ίνα 
άποδώση πλείονα έλευθερίαν είς τό καμπτόμενου 
σκέλος (ένταΰθα τό άριστερόν) έπενόησε νέον στή
ριγμά, κορμόν δένδρου ή τι άλλο. Οΰτω το μεν 
άριστερόν, ούδενός μυός έντεινομένου, άπολαύει πλή
ρους έλευθερίας ’Κινήσεων, τό δέ δεξιόν έπικυρτοΰ- 
ται ήρέμα κατά τό ίσχίον. Διά τής επι τά έτερα 
κλίσεώς ταύτης τοΰ σώματος άποφεύγεται μέν ή 
μονοτονία τής καθέτου στάσεως, προσοιΰεται δε μά
λιστα είς τό σώμα οίονεί έμψυχός τις εύκαμψία καί 
χάΡι«· - ,

Ή κεφαλή τοΰ Έρμοΰ φέρει προφανώς τον προ
γενέστερον ’Αττικόν τύπον ύπό χαριεστέραν εκφαν- 
σιν άνω κανονικώτατα στρογγύλη καί ωοειδής τό 
πρόσωπον λεπτύνεταε αίσθητώς προς τον πωγωνα. 
’Η δεξιότης τοΰ τεχνίτου δηλοΰται άπ ’ αυτής τής 
κόμης· έν αύτή διακρίνεται δ μή κατατηξίτεχνος 
γλύπτης, δστις ώς έν διαγράμματι δι’ άπερίττου 
έργασίας παρέστησε τό ούλον αύτής έν πάση αφε
λείς τε άμα καί φυσικότητι. Έπί τοΰ μικρόν και 

δμαλώς προέχοντος μετώπου ή νεανική ρώμη έδη— 
λώθη δι’ άβαθοΰς έ.ντομής διαιρούσης αύτό δριζον- 
τίως άνωθεν τοΰ μεσοφρύου καί διά δύο έτέρων κα
θέτων κατά τό έπισκύνιον. Ωσαύτως έν άντιθέσει 
πρός άλλας άβροτέρας κεφαλάς τήν αύτήν έμφαίνει 
δύναμιν καί ή ^ίς, πλατεία μέν πως άνω, ύπόγρυ- 
πος δέ τι καί εΰγραμμος. Ή τών όμμάτων έλαφρά 
ρέμβη καί τό έπί τω άσπασίφ στόματι έπανθοΰν 
σεμνόν καί λεληθός μειδίαμα παρέχουσιν είς τό 
πρόσωπον εκφρασιν πραότητος έπεράστου. Τοιαύτη 
δέ τις ούσα ή κεφαλή προώριστο νά δράται κατ ’ έ- 
νώπιον, διά τοΰτο δέ ίσως καί δέν στρέφεται μάλ
λον πρός τόν Διόνυσον. Ό ιύρύστερνος κορμός μετά 
τών εύπεριγράφων και εκατέρωθεν έλευθέρων σκελών 
άποκαλύπτουσιν έν δμαλαΐς καμπύλαις άμίμητον 
σχήματος αρμονίαν καί εύρυθμίαν. Ό πούς και αυ
τός μόνος, ούτινος εφάμιλλου έν ούδενι τών απαν
ταχού σφζομένων άγαλμάτων βλέπομεν, κινεί τον 
θαυμασμόν έν έζαισί^ φυσικότητι καί κομψότητι 
πεπλασμένος· ή διαφάνεια τοΰ μαρμάρου ένταΰθα 
διακρίνεται σαφέστερου προσδίδουσα είς τήν στιλ
πνήν έπιδερμίδα οίονεί ζωήν τινα καί αϊσθησιν.(Ι) 
Ή καλλονή τοΰ άγάλματος έξαίρεται καί διά τής 
άντιθέσεως τής παγγύμνου σαρκός πρός το ΰφασμα 
τών ίματίων. Ή χλάμΰς τοΰ Έρμοΰ, αυτή καθ’ 
αύτήν καλλίστη, πτυχοΰται έν ποικιλία καί πλού- 
τφ άνευ έπιδείξεως δυναμένης νά μεκόση τήν χά
ριν τοΰ γλαφυρού σώματος· δι ’αύτής δέ άφελώς έρ- 
ριμμένης έγνω τεχνηέντως δ έρμογλύφος νά καλύψη 
καί τό άπαραίτητον έρεισμα, τό άμορφου τοΰ δέν
δρου στέλεχος. Καί τό μικρόν δέ τοΰ Διονύσου ίμά
τιον ώσαύτως άντιτίθεται διά τής λεπτότητας προς 
τήν άδροτεραν τής χλαμύδος ύφήν.

Τό δλον άγαλμα έμποιεϊ ήδύ τι θάμβος άμα τή 
πρώτη θέη. Τό έν τώ θεώ τής παλαίστρας έπι- 
στίλβον σφρίγος τοΰ ιδανικού κάλλους συνδεόμενου 
μετά ρώμης νεανικής, ή άφέλεια καί κομψότης τής 
στάσεως, ή άρρενωπία άμα καί χάρις τών ούτε ά
γαν ραδινών οΰτε ύπερόγκως ευτραφών μελών, το 
μειλίχιον τοΰ ήθους καί ή ύπομειδιώσα όψις, ή 
χρυσή έν πάσι μετριότης καί αρμονία έμψυχόΰσι 
τήν ψυχράν ΰλην, γοητεύουσι τάς αισθήσεις τοΰ 
θεατού καί δικαιοΰσι τόν Διόδωρον (ΚΣΤ', 1), 
λέγοντα περί τοΰ Πραξιτέλους δτι είνε «ό κατα- 
μίξας άκρως τοϊς λιθίνοις έργοις τά τής ψυχής 
πάθη».

Ό μή ίδών αύτόν τόν Έρμήν δύναται νά συλ- 
λάβη εννοιάν τινα τοΰ άγάλματος έκ τών εκμα
γείων. Άλλά παρά πάσαν τήν έν τούτοις άκρίβειαν 
καί στιλβηδόνα, ούδεμία δύναται νά ύπάρξη σύγ- 
κρισις· ή διαύγεια τοΰ πολυτίμου λίθου είνε το έλά
χιστον πλεονέκτημα τοΰ πρωτοτύπου. Ο προ τοΰ

(1) Ό τεχνίτης διατελεΐ έν γνώσει τής τοΰ μαρμάρου 
ίδιότητος, ήτις 8ά απώλλυτο βεβαίως, αν τα γυμνςι τοΰ 
σώματος έχρωματιζοντο.
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Έρμοΰ ίστάμενος άκουσίως ανάγεται κατά νοΰν είς 
τούς χρυσούς αιώνας καί άναπλάττει 5ιά της φαν
τασίας τον μακάριον εκείνον κόσμον, καθ’ δν δ 
"Ελλην τοσοΰτον έν πολιτισμό προήχθη καί έτε- 
λειώθη, ώστε άνυψώσας εαυτόν εις τόν "Όλυμπον, 
είδε τούς ούρανίωνας καί ενθεος παρέστησεν αυτούς 
έν τύπω ΐίανικω. Άλλά τά πρότυπα ίέν ησαν 
ξένα η πλαστά, τό κάλλος δέν ητό τι σπάνιον διά 
της έν ελευθερία ήμερώσεως καί άγωγής έξηυγε- 
νίσθησαν οί χαρακτήρες τής ελληνικής φυλής, είς 
τόν καλλιτέχνην δέ άπέκειτο νά άναζητήση μεταξύ 
των συγχρόνων τό θειον κάλλος. Ό τό άρεπρεπές 
άγαλμα προσβλέπων κατανοεί μεθ’ δπόσης άγάπης 
έλατρεύοντο πάλαι οΐ θεοί, δποϊον ύπήρξε τό κάλ
λος τοΰ Έλληνος κατά τούς περικλεείς χρόνους, 
οΐων ιδεών ένεφοροΰντο οί τοιαΰτα έργα πλάττον- 
τες. Άλλά καί εΰελπις άπέρχεται τής 'Ολυμπίας, 
πεποιθώς δτι ή άληθής παιδεία καί τό γενναϊον 
ήθος μετά τής προσηκούσης γυμνασίας καλλύνουσι 
καί τό σώμα, καί ίημιουργοΰσιν ικανούς νά άπει- 
κονίσωσιν αύτό καλλιτέχνας. Β. Λ. Λεονάρδϋς.

ΠΕΡΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ

Πολλοί έκ τε φύσεως και έκ ποικίλων άλ
λων λόγων βλέπουσι τούς ορούς, ύφ ούς 
ό άνθρωπος έπι της γηΐνης ταύτης σφαίρας 
ζή, μετά βλέμματος άλγος έμφαίνοντος φυ- 
χής πάνν γε δυσοιωνίστου- άλλοι δέ πάλιν 
ύπέρ τούτων αύτών ένθουσιώσι τών δρων. 
Ό βορριάς πού τάρνάκια παγώνει ...» 
έκείνων ήδείας τούτοις περί την εστίαν 
τέρφεις φέρει. Ούτοι μέν έπί τού αύτού 
πάντοτε θέματος καί κατά ποικίλας ποιη
τικός, ώς έπος είπεΐν, αλλοτροπίας ύπερ- 
φυώς ώς αίάζουσιν :

«Εις μάτην έπεζήτησα παντού τήν ευτυχίαν
Δέν εύρον είμη στεναγμόν καί πόνον καί πικρίαν.*  

κτλ.
(Δ. ΠαπαρρηγάπονΛοζ.) 

καί πρός την τάλαιναν σελήνην έν άμετα- 
πείστω θρηνωδία ·.

«Σελήν’ είπέ με, διατί βαδίζεις τεθλιμμένη, 
Καί διατί ή όψις σου ή τόσον τρυφερά 
Μέ πόνου εκφρασίν τινα ύπάρχει μεμιγμένη ;

Καί διατί είσαι ώχρα ;
κτλ, (<5 αύτάς.)

έκεϊνοι δ’ αύ τάδε πάλιν τά γενναία μελω- 
δούσιν :

«Εΰφραίνου, ώ ψυχή μου, τήϊ κτίσεως τά κάλλη.
Ή γή θαυμάτων πλήρης ενώπιον σου θάλλει' 
Κι’ άν τής νυκτός ό πέπλος έπί μικρόν τά κρύψη, 
Πληθΰς θαυμάτων νέων γεννάται είς τά δψη I 

κτλ. (/. Καρασοιίτσαςί.
Προχωρών δέ τις εις τάς ποικίλας ταύτας 

διαθέσεις καί αντιθέσεις βλέπει δτι τό 

πράγμα καθίσταται όντως γελοΐον. Ή φύ
σις ούτε άπειρον στοργήν πρός τόν άνθρω
πον τρέφει ούτε άνοικτίρμων πρός αύτόν 
είνε· αύτη άπλώς ακολουθεί τοΐς αίωνίοις 
αύτής νόμοις. Αύτη περιβάλλεται τήν έα- 
ρινήν, τήν κατηνθισμενην αύτής έσθήτα ή 
τόν βαρύν, τόν χιονώδη χειμερινόν πέπλον. 
Αλλαχού μέν άνθη καί καρποί καί δρόσος, 
αλλαχού δέ πάλιν αύχμός τε καί άνύποιστον 
καύμα ήλιον. Τό δέ σπουδάζων τις νά λυ
πάται ή νά χαίρη έπί τή εύμενεία ή τή 
δυσμενεία τής φύσεως κωμικόν τι πάντως 
είνε, άπλής άλλως τε τέρφεως μόνον πρό
ξενον γιγνόμενον έν δή τή ποιήσει.

Τούς νόμους άρα αύτής Λ φύσις δέν δύ
ναται νά παραβαίνη χάριν τού άνθρώπου- 
ούχ ό άνθρόλπος μέτρον τή φύσει, άλλ’ αύ
τη τούτω. Ούτος δέον νά συναρμονιά πρός 
έκείνην, πρός τούς νόμους καί ορούς τού 
είναι αύτής ούτω δέ καί πράττει, τή τε κοι
νή πειθόμενος πείρα καΐ έξ ίδιας μελέτης 
όρμώμενος καί άλλοις σνμβουλευόμενος 
καί πρός έπιστήμονας καί τεχνίτας σπεύ- 
δων. Ούτω ό άνθρωπος τούς φυσικούς δρους 
έπιστήμη τε καΐ τέχνη καί έμπειρία ή απο
φεύγει ή άκυροι ή έν χρεία τίθησιν έαυτώ 
ή συμμορφοϋται τούτοις ή ύφίσταται αύ
τούς άνάγκη- ή δέ άεί είς τό πρόσω ίούσα 
καθόλου έπιστήμη, άπαλλάττουσα αύτόν 
όσημέραι τών παντοδαπών προλήφεων καί 
τής άμαθείας,απεργάζεται αύτώ πάντα ταύ
τα εύχερέστερα

Καί πλήν δμως τών εύεργετημάτων τής 
έπιστήμης καΐ παρ ’ δλην τήν πρόοφιν καϊ 
τήν προφυλακήν τού άνθρώπου άπό τών 
φυσικών έπιβλαβών δρων, έπέρχονται κατ’ 
αύτοϋ άδόκητα κακά, οία ή πενία, ή νόσος, 
ή έγκατάλειφις- πρός δέ τό γήρας καΐ τά 
τούτω συμπαρομαρτούντα κτλ. Τούτων δή 
τών κακών τινα είτε, ώς είπομεν, έπέρχον
ται άδοκήτως τώ άνθρώπω είτε καί έκ γε
νετής άχάριτες τοϋ βίου αύτώ σύνοδοι 
γίγνονται- άποτελοϋσι δέ ταύτα δεινήν κα- 
ταθλιπτικήν δύναμιν.

Τή δυνάμει ταύτη άντιδρώσα—διότι ού
δέν κακόν άνευ τοϋ αύτώ πολεμίου—άντι- 
τίθεται έτέρα μεγίστη δύναμις. Ή εύεργε- 
τική αύτη δύναμις άποτελεϊ αύτήν τήν ού
σίαν τής θρησκείας ήμών καί πηγάζει έκ 
τής καρδίας. ΤΙ θεία αυτή άντίζυγος δύ- 
ναμις καλείται φι,λαν&ρωπία. Αύτη ύπό τήν 
εύεργετικήν αύτής ένέργειαν περιλαμβάνει 
καϊ πάν δν μετέχον αίσθήσεως καί ζωής, 
καλείται δέ ούτω φιλανθρωπία, ώς φίλη τώ 
ά\ θρώπω κυρίως, ώς τώ κατ’ εξοχήν μετέ- 

χοντι τής αίσθήσεως καΐ τής ζωής έν τή 
ύφίστμ αύτών έκφάνσει, τή τής νοήσεως 
καϊ τής συνειδήσεως παρ' ω άλγη παντοϊα 
συμπυκνούμενα καταθλίβουσι μέχρι αύτο- 
χειρίας. Ή κύων λ. χ.—ϊνα τού κρατίστου 
τών ζώων μνημονεύσω — άφ ’ ής άφηρέθη 
ό σκύλαξ έξακολουθεϊ μετ’ ολίγον τήν βρώ- 
σιν ή γυνή δμως, ή μήτηρ, άφ’ής άφηρέθη 
τό τέκνον, θνήσκει ή τήκεται βραδέως. Αί 
όρνιθες καϊ τά άρνία, τά πρός σφαγήν έγ- 
κεκλεισμένα έν τή αύλή, ώς ήδιστα διάγου- 
σι καί μέχρι τής στιγμής τοϋ τέρματος τής 
ζωής καϊ αμέριμνα καί χαίροντα παίζου- 
σιν, οί κατάδικοι δμως, καί δή οί θανάτου, 
θνήσκουσιν, ώς είπεΐν, έκάστην στιγμήν, 
ύφίστανται συνεχή τήν τοϋ θανάτου αγω
νίαν, αί δέ ήμέραι αύτών διαδέχονται άλ 
λήλας ή μία πικροτέρα τής άλλης, έως ού 
τελευταΐον σύρεται ύπό τού δημίου έπί τής 
λαιμοτόμου έν πτώμα μάλλον.

Τής δυνάμεως ταύτης άχαρριπισμούς 
μόνον τινάς ήσθάνετο ή έθνική άρχαιότης, 
καί μόνον έν τισιν έκλεκταϊς φύσεσιν άπε- 
τέλει ή δύναμις αύτη μόνιμον ήθικόν πα
ράγοντα, έξυφωθέντα είς τό σχετικώς ύφι- 
στον αύτοϋ σημεΐον έν τή εύθεία καρδία τοϋ 
Σωκράτους καϊ τή τού δαιμόνιου τοϋ Άρί- 
στωνος υιού. Παλαιότερον δμως ήτο έν 
πλήρει τή οίκτρά άκμή ή μυσαρά άπανθρω- 
πία, δηλουμένη καθ’ δλην αύτής τήν αγρι
ότητα έν τοΐς πεδίοις μάλιστα τών μαχών. 
Τούτου έν μόνον προσάγομεν παράδειγμα, 
καϊ δή είλημμένον όχι έκ τών βαρβάρων 
λαών, τών άποτροπαίων έθίμων τών ανθρω
ποθυσιών καί τοσαύτης παντοδαπής καί 
μωράς σκληρότατος έξ άμαθείας προερχο- 
μένης καί πλάνης καί δεισιδαιμονίας καϊ 
προλήφεων, άλλ’ έξ αύτοϋ έκείνου τοϋ όν
τως περιουσίου λαοϋ, τοϋ προιτοστατήσαν ■ 
τος είς πάν εύγενές καί ύφηλόν καί μετα- 
λαμπαδεύσαντος τό θειον τής έπιστήμης καί 
τοϋ πολιτισμού φώς, έξ αύτοϋ τοϋ Ελλη
νικού λαοϋ, έν έποχή δμως καθ’ήν ό ηθι
κός καϊ έθνικός χαρακτήρ ήτο είσέτι έν τή 
ζημώσει, ώς είπεΐν, αύτοϋ καί έκόχλαζε τό 
τής στιγμής αίσθημα όξύ ύπέρ τήν φυχράν 
καί έπιεική βκέφιν, πρίν ή αί θεΐαι έκεϊναι 
έλληνικαΐ βουλαί είσέρφωσιν είς τάς πρώτο 
γόνους όρέξεις καί όρμάς.

Έν τέλει τής φοβεράς έκείνης μονομα
χίας τοϋ "Εκτορος καί τοϋ Άχιλλέως, ήν 
μετά τοσούτων ζωηρών χρωμάτων,τοσούτου 
τραγικού πάθους διαπλάσσει ό ποιητής, ό 
’Έκτωρ προτείνει τώ ’Αχιλλεϊ, δπως ό νι
κητής άποδώση τοΐς οίκείοις τοϋ ήττημένου 
τό πτώμα, ϊνα, ώς δσιον καί δίκαιον, τα

φής τε καϊ κρυεροϋ λάχη γόου.— Ό ποιητής 
ένταϋθα τίθησι τήν σκληράν καϊ στερεότυ- 
πον φράσιν : «τόν δ’ άρ’ ύπόδρα ίδών», ώς 
γέφυραν τρόπον τινα, δι’ ής κατά τήν είς 
άδου πορείαν μέλλει νά διολισθήση συμπε- 
πτωκυΐα καί φρίσσουσα ή δύσμορος φυχή.— 
Ό ήρως σκληρώς άπαντά:

«Έκτορ, μή μοι, άλαστε, συνημοσύνας αγόρευε, 
ώς ούκ εστι λέουσι καί άνδράσιν δρκια πιστά, 
ούδέ λύκοι τε καί άρνες δμόφρονα θυμόν έχουσιν, 
άλλά κακά φρονέουσι διαμπερές άλλήλοισιν, 
ώς ούκ έστ' έμέ καί σέ φιλήμεναι, ούτε τι νώιν 
δρκια έσσονται, πριν γ*  ή έτερόν γε πεσόντα 
αίματος ασαι Άρηα, ταλαύρινον πολεμιστήν.

("Ομ. X. 260—267.)
Είτα δέ αύξεται τό τραγικόν, δταν ό Έ

κτωρ, διά τοϋ άπαλοϋ αύχένος τοϋ όποιου 
διήλθεν ή φοβερά άκωκή τοϋ Αχίλλειου 
έγχους, κεϊται έκεϊ όλιγοδρανέων καί 
λισσόμενος τόν μαινόμενον νικητήν ύπέρ 
φυχής καί γουνών καί τοκήων, δπως ούτος 
μή άφήση αύτόν παρά τά πλοία τών Αχαιών 
νά γένήται βορά τών κυνών, άλλ’ άφθονον 
λαβών χρυσόν καί πολύτιμα δώρα, άποδώση 
αύτόν τοΐς οίκείοις αύτοϋ. «δφρα πυρός 
Τρώες καϊ Τρώων άλοχοι λελάχωσι θανόν- 
τα»- καί τότε πάλιν — «τόν δ’ άρ ’ ύπόδρα 
ίδών!» — τώ άπαντά άγαν σκληρώς καΐ 
άποτόμως ό Άχιλλεύς :

μή με, κύον, γούνων γουνάζεο μηδέ τοκήων. 
αι γάρ πως αϊτόν με μένος καϊ θυμός ανείη 
ώμ’ άποταμνόμενον κρέα εδμεναι, οίά μ’ έοργας. 
ώς ούκ εσθ*  δς «ής γε κύνας κεφαλής άπαλάλκοι, 
ούδ' ει κεν δεκάκις τέ καΐ εΐκοσινήριτ’ άποινα 
στήσωσ’ ένθάδ’ άγοντες, ύπόσχωνται δέ καί αλλα' 
ούδ’ εΐ κεν σ’ αύτόν χρυσώ έρύσασθαι ανώγοι 
Δαρδανίδης Πρίαμος- ούδ’ ώς σέγε πότνια μητηρ 
ένθεμένη λεχέεσσι γοήσεται, δν τέκεν αύτή, 
άλλά κύνες τε καΐ οιωνοί κατά πάντα δάσονται.

(evr. 345—354).
Είς δέ τήν πρόρρησιν τοϋ θνήσκοντος 

ήρωος περί τής μοίρας αύτοϋ τοϋ νικητοϋ, 
ούτος άπαντά πρός αύτόν καϊ τεθνηώ- 
τ α ήδη διά τής ύφίστου τραγικού σημείου 
δηλωτικής καϊ έν τή άπασών προεξεχούση 
θέσει τοϋ στίχου τεθειμένης σκληράς λέ
ξεως : τ έ θ ν α θ ι! Ή σκληρότης καϊ ά- 
πανθρωπία χωρεϊ έτι μάλλον, δτε πλησιά- 
ζοντες οί στρατιώται ήπτοντο τοϋ πτώμα
τος θαυμάζόντες καί πλήττοντες αύτό- είτα 
δέ καϊ ή λοιπή παρακολουθεί τραγικωτάτη 
έξέλιξις. Ό ποιητής έν τούτοις δέν πταίει- 
ούτος έξεικονίζει τά άγρια πάθη τών τότε 
πολεμιστών- ούτος ώς ποιητής, ώς άνθρω
πος, πλήν δλου τοϋ άντικειμενικοϋ χαρα
κτήρος τής έπικής ποιήσεως, έκφέρει πλα- 
γίως τήν ύποκειμενικήν αύτοϋ γνώμην, χα- 

I ρακτηρίζων πάντα ταΰτα ώς: έργα ά ε ι- 
I κέα (αύτ. 395). (ακολουθεί).

Α Α. Γραφειίδης.
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Τά έξής παρακαλ'.ϋμεν νά καταχωρίσητε είς 
την Έκπαίδευσιν, διότι νομίζομεν δτι είναι καλόν 
νά γνωρίζονται τά καλά έργα και νά εύρίσκωσι 
καί άλλους μιμητάς.

Πρό δύο σχεδόν έτών διδάσκει είς τό σχολεϊον 
Καλυβιών τής Καρύστου ό έξ Αύλωναρίου δημο
διδάσκαλος κ. Ν. Δ. Φραγγούλης. Ούτος ίδών έν 
πρώτοις τό ακατάλληλον κτίριον διά σχολεϊον καί 
τό ύπέρογκον ένοίκιον αύτοϋ τε καί τοϋ Διδασκάλου, 
συνέλαβε τήν ιδέαν ν’ άνεγείρη νεόξμητον σχολεϊον. 
Καί δή άφ*  ού συνέστησεν επιτροπήν άνά δύο μέλη 
έκ τών έν τή περεφερεία τοϋ Σχολείου τριών συ
νοικιών Νικοσίου, Καλυβιών καί Λάλας, διένειμε 
τήν υποχρεωτικήν συνεισφοράν άνά δραχμάς πέντε, 
έν ήμερομίσθιον, καί έν Μωρεόδενδρον, ή Κυπά- 
ρισον,ε’ις έκάστην οικογένειαν, αϊτινες είναι έως δι— 
ακόσιαι, κατόπιν δ’ έξήλθεν ϊνα συμπλήρωσή καί 
τάς άλλας ελλείψεις. Καί πρώτον έζήτησε καί 
έλαβετό οίκόπεδον δωρεάν παρά τοϋ κ. Κ. Σέρελη, 
έπειτα μετέβη, καί είς έτέραν περιφέρειαν μετά 
τής επιτροπής πρός τούς Κυρίους έμπορους τής Πα- 
ραλιοκαρύστου, οϊτινες έχορήγησαν αύτφ διάφορον 
χρήσιμον ξυλείαν, δ δέ κ. Κ. Οικονόμου δραχμάς 
είκοσι πέντε, δ κ. Ν· Χαντζηνικολής δραχμάς 
πεντήκοντα, καί δ κ. Ε. Καρακάρης άπάσας τάς 
ύέλους μετά τής βαφής. Κατόπιν δ’ άνεφέρθη πρός 
τόν δήμαρχον κ. Ν. Νικολαΐδην, δστις άφοϋ έπε- 
σκέφθη πολλάκις τήν οικοδομήν, έχορήγησεν αμέ
σως αύτφ έκ τοϋ δημοτικού ταμείου δραχμάς δια- 
κοσίας πεντήκοντα. Καί οΰτως έν διαστήματι έξ 
μηνών έπιράτωσε τήν οικοδομήν, ούσαν κανονικήν, 
καί έχουσαν μήκος μέν μέτρα γαλλικά δεκατρία, 
πλάτος δέ έπτά, καί ύψος πέντε ήμισυ, μετά τοϋ 
προς μεσημβρίαν αγροκηπίου της.Καί άφ’ ού έχρι- 
σεν αύτό δι’ άσβεστου έσωθεν, καί άπεχώρισε τρία 
μέτρα διά κατοικίαν διδασκάλου, εΐσήλθεν είς αύ
τό μετά τών μαθητών. Ίδών δέ κατόπιν δτι άνευ 
πατώματος δ κονιορτός έβλαπτε τούς μαθητάς, 
έζήτησε τήν βοήθειαν πρός τοϋτο τής Κυβερνή- 
σεως, τό δέ Σ. Ύπουργεΐον προθύμως παρέσχε τοι- 
αύτην άναλαβόν τήν δαπάνην τοϋ πατώματος, 
δπερ δσον οΰπω κατασκευάζεται καί τοϋτο ύπό τοϋ 
έκ Στύρων έργολάβου καί εργοδηγού κ. Α. Πα
παναστασίου.

Τοιουτοτρόπως άπεκτήσαμεν ώραιότατον σχο
λεϊον, δπερ ού μόνον άπήλλαξε τό δημόσιον καί 
τόν διδάσκαλον άπό ενοίκια, άλλ*  ωφέλησε τά 
μέγιστα καί είς τήν πρόοδον τών μαθητών, ώς 
έξάγεται τοϋτο έκ τής αύξήσεως τής φοιτήσεως 
αύτών διότι πρώτον δ άπλοϋς πατήρ θεωρεί έλ 
λειψιν νά μή πέμψη τόν υιόν του είς το σχολεϊον, 
δι’ δπερ καί αύτός ε’ργάσθη δεύτερον δέ δ παϊς 

ερχόμενος είς τό σχολεϊον, εϊτε μέ ήλιον, εϊτε μέ 
βροχήν, θά καθίση είς τήν θέσιν του είς τό μάθη- 

| μά του, δπου θά εύρη καί τόν διδάσκαλόν του, 
οστις κατοικεί έντός τοϋ σχολείου κάί δέν συμβαί
νει το άτοπο·' οί μαθηταί νά είναι είς τό σχολεϊον 
καί δ διδάσκαλος νά κάθηται είς τήν οικίαν του 
μακράν. Καί τρίτον θά συντηρώσι τό κατάστημα 
οί κάτοικοι ώς κτήμά τών,δπόταν χρήζη έπιδιορθώ- 
σεως, καί ούχί λέγοντες τό σύνηθες «ή Κυβέρνησις 
πληρώνει άς τό διορθώόη».

Ήμεϊς διατελοϋντες εύγνώμονες είς τόν άνωτέρω 
δημοδιδάσκαλον, έπαινοϋμεν αύτόν διά τ*  άνω
τέρω έργα του, καί παρακαλοϋμεν ύμάς νά φέρητε 
ταϋτα είς φώς, καθότι νομίζομεν δτι καλόν είναι 
ή άρετή νά άναγνωρίζεται.

Έν Καρύστφ τή 10 Μαρτίου 1895
Οί επίτροποι τοϋ νεοδμήτου σχολείου Καλυβιών. 

Β. Γιαμβρίας.
Ν. Γ. Κεραϋτάρης.
Γ. Μ. Βραΐλας.
I. Κ. Σέρελης. 
'Αναγν. Π«ζα£. 
Σταμάτ. Γιβίζης.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚ ΚΟΡΩΝΗΣ

«Άνέγνωαα μετά πολλής προσοχής δσα έγρά- 
ψατε προ μικρού έν τή Εκπαιδεύσει περί μο
νοταξίων σχολείων καί άσπάζομαι καθ’ δλου τήν 
γνώμην ύμών. Μοϋ φαίνεται δτι τδ είδος τών 
σχολείων τούτων ήδύνατο νά έφαρμοοθή καί 
είς έκείνας τάς πόλεις ή κωμοπόλεις, ένθα τό 
σχολικόν κτίριον έχει μίαν καί μόνην αίθουσαν 
καί τοιαϋτα είναι πάμπολλα. Τδ νά διορίζωνται 
πλείονες τοΰ ένός διδάσκαλοι έν ένί σχολείω 
υποτίθεται ότι είναι καί πλείονες τής μιας αϊ
θουσαι πρδς διδασκαλίαν. Άλλά δυστυχώς τδ 
τοιοϋτο δέν συμβαίνει καί έντεϋθεν άρχεται 
πλέον ή κωμωδία,ήτις παίζεται ύπδ τήν σκέπην 
τής νέας μεθόδου καί ΰπδ τδ έπαγωγδν όνομα 
τών μεταρρυθμίσεων. Διότι τί άλλο ή κωμωδία 
είναι, δταν έν μια αιθούση διδάσκωσι τέσσαρες 
συγχρόνως διδάσκαλοι κατέχοντες έκαστος μίαν 
γωνίαν τοϋ σχολείου καί διδάσκοντες άλλος μέν 
άνάγνωσιν, άλλος δέ αριθμητικήν, άλλος δε 
γραφήν καί άλλος άλλο μάθημα. ’Εκπλήττομαι 
δέ πώς ύπδ τοιούτους όρους δέν έξίστανται τών 
φρενών των οί διδάσκαλοι, έν τώ μέσω τών δια
σταυρουμένων φωνών καί τής Βαβυλωνίας έν τή 
διδασκαλία. Εύτυχώς τό τοιοϋτο σήμερον σπα- 
νίως άπαντα, νά ύπάρχωσι δηλ. τέσσαρες διδά
σκαλοι έν μια αιθούση. Άλλ’ άν τοϋτο είναι 
σπάνιον νϋν, είνε όμως συνηθέστατον τδ άλλο 1 Τ πΌωί π η .>πτπ 

νά ύπάρχωσι δύο διδάσκαλοι έν τή αύτή αιθού
ση, ών ό μέν πρωτοβάθμιος διδάσκει τάς δύο 
άνωτέρας τάξεις τοΰ σχολείου ό δέ δευτεροβάθ
μιος διδάσκει τάς δύο κατωτέρας. Ότι δέ έν
ταΰΘα δέν είναι δυνατόν νά κατορθωθή γενναϊόν 
τι, περιττόν νομίζομεν καί νά είπωμεν.

Καλόν ήθελεν είσθαι νά ύπήρχε ιδιαιτέρα 
αίθουσα διδασκαλίας δι’ έκάτερον διδάσκαλον 
καί τότε θά έλειπε καί ό θόρυβος καί ή άμιλλα 
θά έγεννάτο μεταξύ τών διδασκάλων τις θά πα- 
ραγάγη καρπούς κρείττονας τοΰ άλλου. Πόσα 
καλά δέν θά έπέφερεν έπιθεώρησις τών σχολείων 
ύπδ ειδικών άνδρών ασκούμενη ! Σήμερον ή δη
μοτική έκπαίδευσις έχει γίνη σαλάτα άπό διά
φορα χόρτα, ήν δέν εΐξεύρομεν είς ποΤον άνήκει, 
ϊνα στείλωμεν αύτήν δι’ δρεκτικόν. Είθε τά 
πράγματα ταχέως νά διορθωθώσι πρδς τδ καλόν 
τών σχολείων καί τών άνωφελώς ταλαιπωρουμέ- 
νων διδασκάλων.» Κ.

ΠΑΙΔΙΑΙ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ
ΤΠΟ

Ν. ΛΑΣΚΑΡΙ.
δημοδιδασκάλου Λάστας ίν Γορτυνίφ

1 Γεραλης. Ή παιδιά αύτη έχει δμοιότητα 
πρός τόν κολ.3.α6ΐ<ίμ.0ν τών παλαιών (πρβλ. 
Έκπαίδ. Γ. σελ. 134), γίνεται δέ ώς έξής. Οί 
παϊδες διαιρούνται είς δύο μερίδας καί τοποθετούν
ται είς έξ έκάστης μερίδος ούτως, ώστε άποτελοϋσι 
κύκλον. Κατόπιν λαμβάνουσι κεραμίδιον, ού το 
έν μέρος βρέχουσι διά σιάλου κα’ι γίνεται ή κλή- 
ρωσις τις τών μερίδων τούτων θά καβαλικεύση 
τήν έτέραν. Πρό τής άναρρίψεως τοϋ κεραμιδιού 
έρωτάται δ αρχηγός (μάννα) τής έτέρας μερίδος 
παρά τοϋ άρχηγοΰ τής έτέρας άν «ξέρα ή /^ροχή» 
θά πέση καί εύθύς μετά τήν άπόκρισιν'άναρρίπτε- 
ται τοϋτο ύψηλά καί πάντες άνυπομόνως περιμέ
νουν τί θά πέση. “Αν ή άνω επιφάνεια τοϋ πε- 
σόντος κεραμιδιού προεμαντεύθη,τότε ή μερις αΰτη 
είναι οί νικηται καί καβαλικεύουν ούτοι τούς άλ
λους, καί δ νικήσας άρχηγός τόν νικηθέντα. Έν ω 
δέ είναι έπί τών άλλων έποχει,δ άρχηγός των έπο- 
χος καί αύτός έπί τοϋ άρχηγοϋ τών άλλων κλείει 
διά τής άριστερίς χειρός τούς οφθαλμούς αυτού καί 
τύπτων αύτόν διά τής δεξιάς κατά κεφαλής λεγει: 

Τσάμ, τσάμ, γεραλη, 
’ς τοΰ κοτσάρη τήν αύλη 
’φύτευάα μιά λεμονιά, 
λεμονιά πορτοκαλλιά 
καϊ μνρίζονν τά κλωνιά.
Πόσαις δραπανίδες τάσπειρα ;

Ταϋτα είπών υψώνει τήν δεξιάν του χεϊρα,ώστε 
νά μή βλέπη δ έφ'οΰ καβαλικεύει, ού άλλως τη
ρεί καί τούς οφθαλμούς δια της άριστεράς χειρός 
κλειστούς, καί άνοίγει δύο ή καί περισσότερα τών 

δακτύλων του, ά προσπαθεί νά μαντεύση ό καβα- 
λικευόμενος. Άν έπιτύχη, τότε μεταβάλλονται τά 
πράγματα.Οί ήττημένοι γίνονται νικηται καί αύ- 
τοί τώρα καβαλικεύοντες έπαναλαμβάνουσιν, δσα 
οί άλλοι πρότερον έποίουν.

2. Τραμπάλα Ή παιδιά αύτη δμοία 
πρός τήν αιώραν τών παλαιών γίνεται καθημένων 
τών παίδων καί έπί κλάδων ισχυρών δένδρων, οϊ- 
τίνες ταλαντευόμενοι φδουσι

Τράμπα τραμπαλίζομαι 
πέφτω καί τσακίζομαι 
καί βαρώ τό νύχι μου 
καί μέ κλαίει ή νύφη μου 
καί βαρώ τό γόνα μου 
καί μέ κλαί’ ή π αγώνα μου.

3. "Ηλιος, ήλιος. Συμπληρών τά έν τή 
Εκπαιδεύσει σελ. 140 λεγάμενα περί τοϋ άσμα
τος τών παιδιών προς τόν ήλιον τόν έν καιρώ βρο
χής άναφαινόμενον προσθέτω δτι παρ’ ήμΐν λέ
γεται καί κατά τόν χειμώνα «Ήλιος, ήλιος καί τό 
χιόνι, πού πανδρεύοντ’ οί γ’ άρχόντοι »

4. κουρούνα. Ή παιδιά αΰτη,δμοιότητα πρός 
τήν χελιχελώνην τών παλαιών έχουσα,γίνεται ώς 
έξής. Παϊδες πέντε ή καί περισσότεροι συνάγον
ται εις έν μέρος καί έκλέγουσιν ένα άρχηγόν. Ού
τος διατάσσει ένα τών παιζόντων παίδων, δν θέλει, 
νά φύγη μακράν, ώστε νά μή άκούη τί οί άλλοι 
λέγουσι μεταξύ των.Κατόπιν λέγει εις τούς ύπολει- 
πομένους νά λάβη έκαστος αύτών έν όνομα. Οΰτως 
ονομάζονται άλλος δόντι, άλλος δάκτυλον, άλλος 
πέρδικα, άλλος λύκος, άλλος ^αβδί κ.τ.λ. Ό άρ
χηγός (μάννα) ενθυμείται τά ονόματα έκάστου καί 
εύθύς άρχίζει μεγαλοφώνως νά συνεννοήται πρός 
τόν μακράν ίστάμενον παΐδα,δστις αντιπροσωπεύει 
τήν κουρούναν, διά τοϋ έξής διαλόγου.

«Κρά, κρά, κουρούνα !
—Όρσε καλοιακούδα.
—Έλα κ’ ήρθε Α μάννα μας·
— Τίκαλά μάς έφερε ;
— Χαρτί καί'καλαμάρι.
— Τί γράφει, τί μας φέρει ;
— Δάκτυλον, δόντι, πέρδικα, 

λύκον, ψαβδί. άηδόνι.
Ή κουρούνα έκ τών ονομάτων τούτων άναφέ- 

ρει έν καί δ έχων τό όνομα τοϋτο το πλαστόν ο
φείλει νά μετακόμιση έπί τής ^άχεώς του τήν 
κουρούναν άπό τής θέσεως, Ζνθα ϊστατο μέχρι 
τοϋ τόπου, ένθα μένουσι πάντες συνηγμένοι. Άν 
δέ ή κουρούνα άναφέρει τό όνάμα τοϋ άρχηγοϋ, 
οστις λαμβάνει καί-αύτός τοιοϋτο πλαστόν, τότε 
διατάσσει αύτήν νά έλθη μέ τό έν πόδι βαδίζουσα 
«Έλα μέ τό κουτσό^κουτσό γιατ’ είμαι μάννα 
και σέ τρώ’.» 4Τό αύτό έπαναλαμβάνεται πολλά
κις, μέχρις δτου γίνουν κουροϋναι πάντες οί παϊδες 
έκ περιτροπής.
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ΠΑΙΔΙΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑ 
ΥΠΟ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΣΑΝΟΥ
--------------- · ς

Τό κλετδάκι. Ή παιδιά αΰτη γίνεται ώς 
έξής' ϊστανται οί παΐδες κατά σειράν βαστάζοντε 
δ εί; τήν χεΐρα τοϋ άλλου- δ πρώτος καί οΐ ριετ’ 
αύτοϋ συνεχόμενοι διέρχονται κάτωθεν τών συνε
χομένων χειρών τοϋ τελευταίου παι^ός καί τοϋ 
πρό αύτοϋ, άναγκάζοντες οΰτως διά τής άλληλου- 
χίας τών χειρών πάντων τών παίδων, τούς δύο 
τελευταίους, άν βλέπωσι π. χ. πρός άνατολας, νά 
λάβωσι θέσιν άντίθετον δηλ. νά στρέψωσι πρός ου- 
σμάς- άφ’ ού δέ οί δύο τελευταίοι άλλάξωσι θέ
σιν, ώς άνωτέρω εΐπομεν, 
τό ίδιον, < 
έκ τοϋ τελευταίου ) ν’ άλλάξη 
βλέπων ήδη καί αύτός πρός δυσμάς, καί

τότε έπαναλαμβάνοντες 
άναγκάζουσι καί τον τρίτον (άριθμοϋντες 
' ' ' ’ ,ε ) καί αύτός θέσιν

οΰτω 
καθ’ έξης μέχρι τοϋ πρώτου. Ούτος δέ άντί ν’άλ- 
λάξη καί αύτός θέσιν, δπως οί άλλοι, φεύγει έκ 
τής όμώδος, καί φέρει πρός έκαστον παϊδα άπό 
μίαν μικράν βέργαν, ήν καλοϋσι λαμπάδα, καί τήν 
δποίαν έκαστος βαστάζει είς τήν χεϊρά του, άφί- 
νοντες πλέον δ εις τήν χεΐρα τοϋ άλλου- τότε δ 
πρώτος δστις ε’φερε τάς λαμπάδας βαστάζει και 
αύτός μίαν τοιαύτην, ήν ύποθέτουσιν άνημμένην, 
άνάπτει δι' αύτής τάς λαμπάδας καί τών άλλων 
παίδων,άφ’ ού δέ καί τοΰτο γείνη,τότε οί μέν άλ
λοι, ε’κτός τοϋ πρώτου, πίπτουσι πρηνείς κρυπτό
μενοι,ΐνα μή βλέπωσιν αύτόν, δστις λαμβάνων τάς 
λαμπάδας πάντων μεταβαίνει καί τάς κρύπτει εις 
τι πλησίον τοϋ τόπου τής παιδιβς μέρος· καί δταν 
άναγγείλη είς αύτούς δτι αί λαμπάδες έκρύβησαν, 
τότε ούτοι άνίστανται καί μεταβαίνουσι πρός εΰ- 
ρεσιν αύτών, καί άφ’ ού τάς εΰρωσι, λαμβάνοντες 
έκαστος άπό μίαν καταδιώκουσι πάντες τόν δοτήρα 
τοϋ φωτός (τόν πρώτον) καί δσάκις φθάνωσι αύ
τόν κτυπώσι αύτόν διά τής βέργας, μέχρις δτου 
άποκάμωσεν ή δ καταδιωκόμενος ή οί καταδιώ- 
κοντές καί τότε παύουσι πλέον.

ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑ
Ήλθε Μάρτιος καλός 
θεοφάνειος σταυρός 
χελιδόνα Σεραφείμ 
χελιδόνα λάλησε 
λάλησε κουδούνισε 
ς τά ψηλά άνέβησε 
άνέβησε κατέβασε 
κ’ έλεγε καί έλάληγε 
Μάρτη, Μάρτη μου καλέ 
καί Απρίλη δροσερέ 
ήμεϊς, ήμεϊς οί μαθηταί 
νάγοράζωμεν ’τ αΰγά 
τά αΰγά σαρακοστά, 
νά πωλοΰμεν δέκα ’φτά

ΓΡΑΜΜΑΤΟΕΙδΠΤίΟΝ SEHAUETSEfiS
Ίω. Ρ. και Β. Κ. ε’ις Γορτυνίαν. Έκαστος έν ω έκλή- 

θη. Τδ διδασκαλικόν έργον εινε τδ ΰψιστον τών έργων καί 
τοΰτο οφειλομεν νά αγαπώμεν έξ δλης ψυχής καί καρδίας. 
Οΐ έγκαταλείποντες τοΰτο ε’ναι ύποκριταί καΐ ψευδοπρο- 
φήται. — Λ. είς Λάσταν. Έλάβομεν τδ παιγνίδιον και 
δηαοσιεύομεν αύτό. — Τ. Σ. είς Κόρινθον. Άπεστείλα- 
μεν κατά τήν έπιστολήν σας. — Γ. είς Σπέτσας δημο- 
σιευθήσονται. — Ίω. Κ. εις Μυτιλήνην. Ό ένθουσια- 
σμός σας ύπέρ τοΰ Ρουσσώ είναι δεδικαιολογημένος καΐ 
δέν είσαι μδνος- Ό μέγας τής Γερμανίας ποιητής έκάλε- 
σε τδν Αιμίλιον φ υ σικδν Ευαγγέλιο ν. Έργά- 
σθητι πρδς διάδοσιν αύτοϋ. Έγώ έγκρίνω ό,τι νομίσης 
καλδν ύπέρ τοΰ βιβλίου νά γίνη.— I. Σ. είς Σϋρον. Έ- 
λήφθησαν. Ίακ' Σ. Δρ. είς Δήλον. Έφ ’ δσον διαρκεϊ καΐ 
ή πρδς στράτευσιν ύποχρέωσις ήτοι μέχρι τοϋ 51 έτους. 
Νομίζομεν δμως δτι καλδν είναι δι*  ίδιου νόμου νά περιο- 
ρισθή ή ύποχρέωσις τών δημοδιδασκάλων είς δύο μόνον 
μήνας,ους νά ύπηρετώσΰν εύθύς άπαλλαττόμενοι πλέον πά 
σης έν τώ μέλλοντι μερίμνης, Πρδς τοΰτο θά έργασθώμεν.

Παρακαλοΰνται οί καθυστεροΰντες τάς συνδρομάς των 
καΐ άλλα χρήματα πρδς τήν έκπαίδευσιν νά εύαρεστηθώσι 
τέλος πάντων νά έμβάσωσιν αύτά.

έκ τοϋ τυπογραφείου τών καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1895—3491.

λ. a

Έν

νά τά δχαφορεύωμεν, 
είκοσι λέει τό χελιδόνι 
καί τό πετροχελιδόνι 
άποΰθι νά περάσωρ,εν 
νά ξεχετμωνιάσωμεν 
άπό τήν άγίαν τήν χαρίαν 
κ’ είς τοΰ Μάρτη μας τόν μήνα 
γιά τ’ έχομεν δάσκαλον κακόν · 
καί πρωτόσχολον ι|ινχρόν, 
άν άργήσωμεν, μάς δέρνει, 
άν νυκτώσωμεν, κρεμάει, 
έξω ψύλλοι καί κορέοι, 
έξω τά κακά τά λόγια 
μέσα ’γειά, καλά χρονιά.

Λιανοκλαδίω τή 1 5 Μαρτίου 1895.

ΓΕΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ
Άπό δρόμο μακρυνό 
γέρος κουρασμένος 
ανεβαίνει ένα βουνό 
ξΰλα φορτωμένος.
Μ’ άπ’ τόν κόπο τόν πολύ 
κλαίει καΐ ξεφορτώνει . . . 
καί τό Χάρο προσκαλεϊ 
νδλθη ... νά νλυτύίνη !4 έ ί

’Σ τά στιγμά έκεΐ πέτα 
βιαστικός ό Χάρος, 
καϊ τό γέρο έρωτά 
τϊ τόν θέλει, τί ζητά' 
καϊ ό γέρως άπαντά 
( ποΰ δέν ήθελε νά ζή ) :
— Νά σηκώσωμε μαζί . . . 
τοΰτο μου τό βάρος !

| Αίσωπος] I Γ. Γιαννοΰκος


