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Παρακαλοΰμεν τους χαδυστεροϋν- 
τας να αποστείλωσιν αΰτην εν 

συστημένη επιστολή.
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Γερμανία συλλόγου τοϋ πρδς διάδοσιν τής 

επιστημονικής Παιδαγωγικής κλπ.

ΓΡΑΦΕΙΑ : ‘Οδός Άναγνωστοπούλου άριθ. 10.

ΕΝ ΤΗΙ ΑΑΛΟΔΑΠΗΙ

Χυνδρομή έτησία προπληρωτέα

<ρρ· χρ 7
Άποστέλλεται διά συστημένης 
επιστολής εις μονόγροσσα. γραμ
ματόσημα Τουρκίας (5 γρ.1 φρ.

Άρτθ. 1 Έν Άθήναις τή ΙΟΜαΐον 1804. “Ετος Γ’.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Περί σωματικής ανατροφής, πνευματική κόπωτις τών παίδων.—’Ηθική καί εθνική δράσις τοϋ 
δημοδιδασκάλου. — 'Ιστορία τή; παιδαγωγικής παρ’ "Ελλησι. — Περί ώραίου. — Ό "Ελλην ΐερεύ; και ή έν τώ παράντι 
ελληνική κοινωνία.ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΟΠΩΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

Υπολείπεται 5’ήμΐν άκόμη έν ζήτημα.,δπερ ϊσως 
είναι τό σπουδαιότατον πάντων, περί όσων έν τοΐς 
έμπροσθεν ώμιλήσαμεν. Παρά πολλών άκούομεν δτι 
τά τέκνα τών πεπαιδευμένων καΐ οί έφηβοι και οΐ 
πλησιάζοντες νά γίνωσιν άνδρες ούτε εύσώματοι, 
ούτε ρωμαλέοι είναι, δσον οί παλαιότεροι. Ότε 
ημείς ήκούσαμεν τοιοΰτον διϊσχυρισμόν, ύπελάβο- 
μέν αυτόν ώς έκφρασίν συνήθη τών άνθρώπων, οΐ
τινες σμικρύνουσι τό παρόν, ΐνα φαίνηται μέγα τό 
παρελθόν. Καί ένομίσαμεν δτι είναι δλως άναλη- 
θες τό πράγιχα, καθ’ δσον και τό άνάστημα τών 
άνθρώπων σήμερον είναι μεγαλείτερον, ώς δυνάμε
θα νά συγκρίνωμεν τοΰτο πρός τάς ύπαρχούσας 
πανοπλίας τών άνθρώπων έκείνων, καΐ ή θνησιμό- 
της τών άνθρώπων σπουδαίως ήλατώθη, ώς άποδει- 
κνύεται τοΰτο διά τών βιβλίων τήςάπογραφή;.’Αλλ’ 
άκριβεϊς περί τοΰ πράγματος παρατηρήσεις έκλό- 
νυαν μεγαλως τήν προτέραν μου γνώμην. Είς πολ
λάς περιπτώσεις παρετήρησα δτι όντως παιδία τής 
μέσ·ή; τάξεως ύπολείπονται ώς πρός τό άνάστημα 
τών γονέων αύτών καΐ δτι δύσκολώτερον ύπομένουσι 
ταΰτα τάς δυσκρασίας τών καιρών. ’Ιατροί διϊσχυρί- 
ζονται δτι τό άνθρώπινον γένος σήμερον άδυνατεΐ νά 
ύπομείνά) άφαίμαξιν, ώς έν τώ παρελθόντι.Πρόωρος 
φαλάκρα σήμερον είναι συνηθέστερον ή πρότερον. 
Πρόωρος τώγ δδόντων άπώλεια σήμερον άπαντά 
μέχρι βαθμοΰ έπιφόβου. ’Αλλά καΐ ή δλη σωμα
τική κατάστασις φαίνεται άντίθετος ή κατά τούς 
“Γαλαιοτέρους χρόνους. Οί ίϊαλαιότεροι ήδύνάντο

κκΐ καταχρήσεις έν τφ βίω εύκολώτερον νά ύπ°μέ- 
νωσι ή ο’ι σήμερον ζώντες. Τότε οΐ άνθρωποι καΐ 
πολύ έτρωγον καί πολύ έπινον καΐ ώραν τακτικήν 
νά τρώγωσι δέν είχον, καΐ ούδεμίαν προσοχήν είι- 
δον ούτε εις τόν καθαρόν άέρα ούτε εις τήν καθα
ριότητα καθόλου, καί δμως ήδύναντο νά έργάζων·- 
ται βαρείας έργασίας μέχρι βαθέος γήρατος, έν ω 
ήμεϊς, οϊτινες περί πολλού ποιούμεθα τήν ύγείαν 
ήμών, τρώγοντες καί πίνοντες μετρίως, άερίζοντε; 
συχνάκι; τάς κατοικίας ήμών καΐ πολύ περί κα- 
θαριοτητο; μεριμνώντες, κατ’ έτος.ποιούμενοι τάς 
εκδρομές ήμών ε’ις τήν έξοχήν καΐ άιίολαμβάνον- 
τες τά καλά τής προοδευσάσης Ιατρικής, τρέχο- 
μεν καθ’ έκάστην στιγμήν κίνδυνον νά ύποκύψω- 
μεν ύπό τό βάρος τών ήμετέρων έργασιών. ’Εάν δέ 
κρίνωμεν ίκ τής συχνής άδιαθεσίας τών νέων άγό— 
μέθα νά πιστεύσωμεν δτι ή σήμερον γενεά είναι 
άσθενικωτέρκ τής πρώην. ’Αλλά τοΰτο τί στμαί- 
νει ; Άρά γε ή πολυφαγία τών παλαιών, ε’ις ήν 
παρεδιδοντο καί μεγάλοι καΐ μικροί, ήτο υγιεινό
τερα τής ολιγοφαγίας τών σημερινών ‘, Άρά γε 
μήπως αιτία τούτου είναι ή ελλιπής τών παί
δων ενδυμασία, ήν ύπηγόρευσεν ή άπατηλή περί 
σκληραγωγίας θεωρία ; Μή συνετέλείε εις τοΰτο 
καΐ ή άποχή τών παίδων άπό τών παιδιών, άς δέν 
έπιτρέπουσι πλέον τά κομψά καί λεπτά τών εύπαι- 
δεύτων άνθρώπων ήθη ; Καθόλου παράδοξον έκα
στον τούτων νά συνετέλεσεν τό καθ’ έαυτό ε’ις τήν 
τοιαύτην τοΰ κακοΰ δημιουργίαν. Άλλά μοί φαίνε
ται ή κυριωτάτη ΐούτου αιτία είναι ή πν£νματιχ·ή 
κόπω<5ΐ5·Καΐ παρά τών μικ.ρών καί παρά τών μεγά
λων αί άνάγκαι τοΰ βίου άπαιτοΰσι έντασιν πα
σών τών δυνάμεων ήμών, εις πάν επάγγελμα, είς 
πάσαν τέχνήν, ή δσημέραι αύξανομένη άμιλλα επι
βάλλει μείζονα έργασίαν, μέίζονα έπιμονήν τοΰ
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άναβαίνη κλίμακα, σφοδρώς. 'Η ορασις αύτής είναι 
λίαν έξησθενημένη, τό άνάστημα αύτής μικρόν καί 
αί σάρκες αύτής χαύνοι. Θόρυβον δέν ήμπορεϊ νά _ 
άκούση, δ δέ ιατρός αύτής έχει διατάξη εντελή 
άποχήν άπό πνευματικήν έργασίαν.

Ήμεϊς τότε πειθόμεθα περί τοϋ κακουργήματος, 
δταν ίδωμεν τοϋτο πρό ήμών συντετελεσμένον. 
Άλλ’ δταν τοϋτο δέν έχη άκόμη κάμη προόδους, ' 
δταν βλέπωμεν ταραχήν τινα τών λειτουργιών τοϋ 
οργανισμού, δταν βλέπωμεν καθολικήν αδυναμίαν 
τοϋ σώματος, δταν βλέπωμεν έ-άοχήν τής αύξή- 
σεως τοϋ σώματος ή βραδύτητα περί τοϋτο, δταν 
βλέπωμεν μαρασμόν τών παιδιών, ταϋτα πάντα 
άνάγομεν είς πάσαν άλλην αιτίαν ούχι δμως είς 
τήν πνευματικήν αύτών κόπωσιν. Άλλά διά νά 
πεισθήτε πόση καταστροφή εντεύθεν ε’πέρχεται είς 
τούς παΐδας, παρατηρήσατε τήν βλάβην, ήν οί 
μεγάλοι πάσχουσι, δταν έντείνωσιν ύπερβολικώς τάς 
δυνάμεις των έν τή εργασία καί ήτις έκδηλοϋται 
δεά πκντοίων ασθενειών καί δι’ αδιαθεσίας. Καί 
άν είς τούς μεγάλους έπιφέρη καταστροφήν ή ύπερ
βολική έργασία, τί νά εϊπωμεν τότε περί τοϋ τρυ
φερού καί αύξανομένου οργανισμού τών παιδιών, 
δστις οότε κόπους σωματικούς ύπερβολικούς δύναται 
νά ύπομείνη, ούτε έντασιν πνευματικήν μεγάλην ;

"Οταν άποβλέπωμεν είς τήν άπάνθρωπον τοϋ 
σχολείου άπαίτησιν, δέν άπορούμεν διά τήν μεγά
λην βλάβην ήν φέρει, δσον διά τήν άνεξικακίαν 
τών ανθρώπων, νά έπιτρέπωσι νά γίνωνται τοιαϋ- 
τα πράγματα. Φίλος μού τις, περί ού συνδιελεγό- 
μεθα περί τής κοπώσεως τών μαθητών, μού διη— 
γήθη τά έξής περί τού υίοϋ του, ά άναγράφομεν 
ένταϋθα πιστώς. Ό υιός μου, μοί είπεν, είναι ηλι
κίας 1 ί ετών καί φοιτά είς έν ιδιωτικόν σχολεϊον 
τής πόλεως, δπερ θεωρώ έκ τών καλλιτέρων σχο
λείων. Τά μαθήματα ταϋτα άρχονται άπό τής 8ης 
ώρας π. μ. καί λήγουσι κατά τήν 12ην, καί πά
λιν άρχονται άπό τής 2ας ώρας μ. μ. μέχρι τής 
4, ενίοτε δέ καί μέχρι τής 5 ώρας. "Ωστε έν τφ 
σχολείφ διανύει δ υιός μου 6 ώρας, ενίοτε δέ καί 
7 ώρας έν τή αιθούση τής διδασκαλίας άκούων 
πάντα τά εγκύκλια μαθήματα. Ό χρόνος ούτος 
είναι πολύς άναλόγως τής ηλικίας τού παιδός. 
Άλλά θά ήτο τό πράγμα ανεκτόν, έάν περιωρί- 
ζετο είς τόν χρόνον τούτον. Δέν έχει δμως ούτω 
τό πράγμα. Οΐ κ. κ. καθηγηταί, οϊτινες είναι έκ 
τών άριστων διδασκάλων, δίδουσιν είς τόν μαθη
τήν κατ’ οίκον έργασίας τοιαύτας καί τοσαύτας, 
ώστε ούδέποτε απομένει αύτώ χρόνος πρός παιδιάν 
ή πρός άνάπαυσιν. Έρχεται κατά τήν μεσημβρίαν 
είς τήν οικίαν καί άφ’ ού φάγη μετά σπουδής εύ- 
θύς λαμβάνει άνά χεΐρας τό βιβλίον, ϊνα διέλθη 
άκόμη μίαν φοράν τά μεταμεσημβρινά μαθήματα, 
ή γράφει έκ τών άτελειώτων αύτών γραπτών. Το 
αύτό δέ πράττει καί κατά τήν έσπέραν, δταν έπα- 
νέλθη έκ τού σχολείου. Κάθηται είς τό γραφεϊον

ανθρώπου. Kai οί παιδες ϊνα πκρασκευκσθώσι πρός 
τοιαύτην εργασίαν, πρέπει διά σχολείων νά διέλ- 
θωσιν αυστηρότατων. Καί ούτως διπλασιάζεται δ 
κίνδυνος. Οί πατέρες, άσκοϋντες έργον ολίγον προ- 
σοδοφόρον ένεκα τοϋ πλήθους τών ομοτέχνων καί 
θέλοντες νά έπαρκέσωσιν είς τάς παντοδαπάς άνάγ- 
κας, άς ό σήμερον βίος απαιτεί, άναγκάζονται νά 
έργάζωνται νύκτα καί ημέραν άγνοοϋντες καί αύ- 
τάς τάς έορτασίμους ημέρας. Άλλά τοιοϋτος βίος 
ύποσκάπτει τήν υγείαν αύτών, έξασθενοϊ τον ορ
γανισμόν των, δν έξησθενημένον καί άκρασφαλή 
κατακληρονομοϋσιν καί ε’ις τά τέκνα των. Καί 
τοιαϋτα τέκνα ασθενικά φύσει, ά τρέχουσι κίνδυ
νον νά άπολεσθώσιν ίν μέτριοι έργασίρρ, λαμβάνουσι 
τήν ύποχρέωσιν νά έκτελέσωσι καθήκοντα, ά ύπερ- 
βαίνουσι πολύ τάς σωματικάς αύτών δυνάμεις.

Τοιαύτης κκταστάσεως πραγμάτων τά φοβερά 
αποτελέσματα κεϊνται προ τών οφθαλμών ημών. 
Όπου καί άν στρέψης τούς οφθαλμούς θά ιδης καί 
παιδία καί νέους άμφοτέρων τών γενών, διά τοϋ 
μεγάλου φορτίου τών μαθημάτων βεβλαμμένους 
άλλους μέν περισσότερον, άλλους δέ όλιγώτερον. 
Καί άλλοι μέν τών νέων όφείλουσιν έπί έτος ίσως 
δλόκληρον νά διακόψωσι πάσαν πνευματικήνέργα- 
σίαν πρός άνάρρωσιν έν τή έξοχή, άλλοι δέ κατέ- 
χονται ύπό χρονιάς συμφορήσεως αίματος είς τήν 
κεφαλήν, ήτις διαρκεϊ πολλούς μήνας καί απειλεί 
νά έπιφέρη αύτοϊς τόν θάνατον. Καί νϋν μέν 
άκούομεν περί πυρετοϋ, δν έλαβεν ό παΐς ένεκεν 
ύπερερεθισμοϋ τών νεύρων του έν τφ σχολείφ, νϋν 
δέ περί λιποθυμίας άλλου πκιδός, ήν γεννά αύτώ 
ή μελέτη. Πρό μικρού έγνωρίσαμεν νεαράν γυναίκα 

—κόρην ύγιών καί εύρωστων γονέων, ήτις έκπαιδευο- 
μένη έν παρθεναγωγείο), ένθα ώς συνήθης ποινή 
έθεωρεϊτο ή νηστεία, τοσοϋτόν ύπό τής άλλοκότου 
ταύτης και θηριώδους ποινής έξησθένησε,ώστε κατά 
πάσαν πρωίαν έγειρομένη τής κλίνης καταλαμβά
νεται ύπό ζάλης. Καί τό χείριστον δέ δτι καί τά 
τέκνα αύτής, άπερ έκληρονόμησαν τόν ασθενικόν 
εγκέφαλον τής μητρός, άδυνατοϋσι καί μετριωτά- 
την νά έκτελέσωσι πνευματικήν έργασίαν άνευ κε 
φαλαλγίας ή ζάλης. Καθ’ έκάστην δέ ήμέραν 
βλέπομεν κόρην, ής ή υγεία έκλονίσθη σπου- 
δαίως έκ τών μαθημάτων τοϋ σχολείου, ά διή- 
νυσε. Φιλοτιμουμένη νά πρωτεύη έν τώ σχολείφ, 
δπερ άπήτει πλεϊστα αί μαθήτριαι νά μανθάνωσι 
μαθήματα, καί χρησιμοποιούσα πάντα τόν χρόνον 
είς τά μαθήματα καί ούδέ μίαν στιγμήν είς σω
ματικάς άσκήσεις ή είς διασκέδασιν, ύπέσκαψε τήν 
ύγείαν της καί ήδη τελειώσασα τό σχολεϊον κεϊταε 
άσθενής. Ή όρεξις αύτής είναι μικρά καί ίδιότρο - 
πος άποκρούουσα τό κρέας, αί χεϊρες καί οί πόδες 
αύτής είναι ψυχροί καί δταν είναι θερμός δ καιρός. 
Ενεκα τής αδυναμίας δέν δύναται νά κάμη μα

κράν περίπατον καί τόν μικρόν περίπατον κάμνει 
μέ βραδέα βήματα. Ή καρδία της πάλλει, δταν

καί γράφει μέχρι τής 8ης ώρας, δτε δειπνεί καί 
κοιμάται περί τήν ΙΟην κτλ. Τή δέ πρωία εγεί
ρεται τή 6η ώριγ καί εύθύς πάλιν έπιδίδεται είς 
τήν μελέτην καί είς τήν γραφήν. ’Ιδού δέ ό κατά
λογος τών γραπτών του έργασιών. Έ*  τής Έλ- 
ληνοκής. ’Εξηγήσεις παλαιαί, έξηγήσεις καθαραί, 
αντιγραφή κειμένου, τεχνολογία γραπτή, έκθέσεις. 
Έκ τής Λ.«.τενεκής ερμηνεία παλαιά, ερμη
νεία καθαρά, αντιγραφή κειμένου, θεματογραφία, 
τεχνολογία. Έ*  τής Γοελλοκής- έζήγησις πα- 
λαιά, έξήγησις καθαρά, αντιγραφή κειμένου, τε
χνολογία γραπτή. Έν τή γεωγραφία. Χαρτο
γραφία, σύνοψις γραπτή τής γεωγραφίας. Έν τή 
αρε6μ.ητοκή. Λύσεις προβλημάτων κατ’ οίκον. 
Αύτά είναι τά γραπτά. Άλλά τά προφορικά είναι 
τούλάχιστον πενταπλάσια τούτων. Διά νά παρα- 
σκευάση πάντα, οφείλει νά έργάζηται ανελλιπώς 
μέχρι τής 10ης ώρας μ. μ. Είναι δέ αδύνατον 
κατόπιν τοιαύτης ύπερβολικής κοπώσεως νά μή 
κλονισθή ή ύγεία τοϋ μαθητου. Ό Κάντιος, ό μέ
γιστος τών νεωτέρων φιλοσόφων, ώρισε τό άριστον 
πάντων πρόγραμμα ορθής δικίτης τοϋ άνθρώπου, 
δπερ έχει ώς έξής. Πρός ύπνον ώραι 8, πρός σπου
δήν ή εργασίαν ώραι 8, πρός φαγητόν καί διασκέ- 
δασιν ώραι 8. Άν δέ συγκρίνωμεν πρός τό πρό
γραμμα τοϋτο τό έν τοϊς σχολείοις εφαρμοζόμενων, 
τότε βλέπομεν δτι έκ τοϋ σχολικού προγράμματος 
έχει άφαιρεθή δλος ό χρόνος ό πρός άνάπαυσιν καί 
διασκέδασιν, διότι τόν χρόνον τούτου άπήτησαν αί 
κατ’ οίκον παντοδαπαί τοϋ μαθητού έργασίαι, ού- 
σαι συνέχεια τής σχολικής έργασίας. Καί οί μα- 
θηταί φιλοτιμοϋνται νά βάττάζωσί τό βαρύτατον 
τοϋτο φορτίον, διότι θίλουσι νά ύποστώσιν εύδο- 
κίμως τάς προαγωγικάς έξετάσεις, καί οσφ φι- 
λοτιμότεροι είναι, τόσφ καί περισσότερον κοπιά- 
ζουσι, τοσούτφ καί πλείονα κίνδυνον διατρέχει ή 
ύγεία των νά πάθωσιν ύπό τής ύπερβολικής Λκο- 
πώσεως.

Καί δέν απαιτείται νοϋς Τειρεσίου διά νά έν- 
νοήση τις δποία δολοφονία τής ύγείας τών μαθη
τών τελείται ύπό τοιούτους δρους. Μόνον άμέλεια 
τών μαθητών δύναται νά σώση αύτούς έκ τής 
άπειλουμένης καταστροφής. Καί ώς νά μά ,ήρκει ή 
ταλαιπωρία τού έτους δλοκλήρου έρχεται καί δ 
κατάρατος μήν δ πρό τών εξετάσεων, καθ’ δν έν 
όλίγφ χρόνφ πρέπει οί μαθηταί τά διδαχθέντα 
καθ’ δλον τό έτος νά έπαναλάβωσι καί νά έχωσι 
πρόχειρα διά τάς εξετάσεις. Οί διδάσκαλοι έν
ταϋθα συλλογίζονται πώς νά παρουσιάσωσι μαθη- 
τάς φωστήρας, άλλ’ άν είναι ούτοι καχεκτικοί, 
ώχροί, περί τούτου ούδαμώς φροντίζουσι.

Κόπωσις δέ πνευματική θεωρητέα καί ή διδα
σκαλία γνώσεων εις μαθητάς δυσαναλόγων πρός 
τήν ήλικίαν τών. Συνήθως είς τό σφάλμα τούτο 
περιπίπτουσιν οί δημοδιδάσκαλοι διδάσκοντες καί 
έκ τής γραμματικής καί έκ τής αριθμητικής καί

έξ άλλων μαθημάτων τούς μαθητάς γνώσεις άνω- 
τέρας τών δυνάμεών των, γνώσεις τοϋ έλληνικού 
σχολείου καί γυμνασίου νομίζοντες δτι ούτω δει- 
κνύουσιν είς τήν κοινωνίαν δτι κατορθοϋσι μεγάλα 
καί δτι είναι άριστοι.διδάσκαλοι. Άλλά πλανών- 
ται δεινώς. Ώς δέν δύναται δι’ ούδένός μέσου νά 
ποιήσωσι τόν 7ετή ή δετή παϊδα 15ετές ή 1 δετές 
μειράκιων σωματικώς, ούτω δέν δύνανται καί ψυ- 
χικώς νά κατορθώσωσι τοϋτο. Άν δέ νομίζωσιν δτι 
άποστηθίζοντες γενικάς καί άφηρημένας γνώσεις 
οί μαθηταί, άνευ βαθυτέρας αύτών άντιλήψεως, 
δεικνύουσι καί άνάλογον πρόοδον, τοϋτο είναι απά
τη δεινή, είς ήν δέν έπιτρέπεται σήμερον νά περι- 
πίπτωσι διδάσκαλοι κατόπιν τής προόδου τής ψυ
χολογίας. Άλλά καί άν κατορθωθή διά πρόσφο
ρου καί αναλυτικής διδασκαλίας καλού διδασκά
λου νά άποκτήση δ μαθητής γνώσεις δυσαναλό
γους πρός τήν ήλικίαν του, άς μή λησμονώμεν 
δτι τοϋτο είναι βία καί δτι θά έχη πάντως κακά 
αποτελέσματα εις την ύγείαν αύτοϋ.

Ή φύσις είναι λογιστικός άριστος, καί άν παρ’ 
αύτής ζητής έν τινι πράγματι πλείονα, η δσα αύτη 
είναι παρεσκευασμένη νά δώση, τότε αύτη φέρει τοϋ 
λογαριασμού τήν ίξίσωσιν άφαιροϋσα άλλαχόθεν τό 
πλεόνασμα. Δύνασαι διά τής άλλοκότου επιμονής 
σου νά τήν άναγκάση; νά ύποταχθή είς τήν αυ
θαιρεσίαν σου, άλλά μή λησμονής δτι κρατεί τού
του λογαριασμόν καί δτι τό κέρδος δπερ επέτυχες 
είς τοϋτο τό πράγμα θά τό πληρώσης ακριβά διά τής 
άπωλείας άλλου πράγματος. Δύνασαι διά τής μο
νομερούς άσκήσεως τών χειρών νά δώσης είς αύτούς 
καί δύναμιν καί εύρωστίαν, άλλ’ άμφότερα ταϋτα 
θά γείνωσι πρός βλάβην τοϋ δλου οργανισμού σου. 
Ή ζωτική.δύναμις έν έκάστφ όργανισμώ έχει τήν 
αποστολήν νά άναπληρώνη πάσαν γενομένην φθο
ράν είς τόν οργανισμόν, νά συντελή είς τήν άνα- 
πτυξιν τοϋ σώματος, είς τήν άνάπτυξιν τοϋ έγκε- 
φάλου καί μέγά μέρος αύτής καταναλίσκεται είς 
τήν πέψιν τών τροφών πρός παρασκευήν τοϋ ύλι- 
κοϋ χάριν τών αναγκών αύτών. Οίκοθεν δέ έν- 
νοεϊται δτι, άν ή ζωτική αύτη δύναμις κατανα- 
λωθή μονομερώς πρός μίαν ptovony λειτουργίαν, τότε 

; αί άλλαι τοϋ οργανισμού έργασίαι θά πάσχωσι.
Πας τις έκ πείρας γινώσκει δτι μετά πλούσιον 
δεΐπνον επέρχεται χαλάρωσις καί τοϋ σώματος καί 
τής ψυχής, καταλήγουσα συχνάκις είς τόν ύπνον. 
'Ωσαύτως γνωστόν είναι δτι σωματική κόπωσις 
έξασθενοϊ τήν διάνοιαν, οί μακράν δδοιπορήσαντες 
άνθρωποι ούδεμίαν διάθεσιν έχουσιν πρός λεπτάς 
πνευματικά: έργασίας, καί δτι οΐ χωρικοί, οϊτινες 
ταλαιπωρούνται μέ σωματικάς έργασίας, έχουσι 

' διανοητικήν ένέργειαν μικράν. ’Επίσης είναι γνω
στόν δτι κατά τήν έποχήν τής ταχείας τοϋ σώ
ματος αύξήσεως έπέρχεται χαλάρωσις καί τοϋ σώ
ματος καί τοϋ πνεύματος.Παιδία,ά μικρόθεν παρα
δίδονται είς σωματικάς έργασίας επιπόνους, έλατ-



τοΰνται κατά τό άνάστημα άλλων άπηλλαγμ,ένων 
τοιαύτης ταλαιπωρίας. Ή μετά τό φαγητόν γινό
μενη τών μυών έργασία ταράττει την πέψεν. Ταϋ- 
τα καί μύρια άλλα άποίεικνύουσι οτι ή φύσις δέν 
δύναται συγχρόνως περί πάντων νά φρβντίζη καί 
δτι πρέπει ή λελογισμένη άνατροφή νά λαμβάνη 
πρόνοιαν, ϊνα μή επέρχεται ούδεμία βλάβη ουτι είς 
τό σώμα οΰτε εις το πνεΰμα τοΰ άνθρώπου.

“Ας μή πιστιύη τις δτι ή βλάβη αΰτη εμφανί
ζεται μόνον, δταν γίνηται μεγάλη κατάχρησις και 
δτι μικρά τις κατάχρησις τής' ζωτικής δυνάμεως 
πρό; πνευματικήν άνάπτυζίν δέν δύναται νά φέρη 
βλάβην ούδεμίαν είς τό σώμα. Τοΰτο δέν αληθεύει 
οΰτε θεωρητικώ; οΰτε πρακτικώς ΐζεταζόμενον. Μι
κρά κατάχρησις βεβαίως φέρει μικράν βλάβην, ώς 
μεγάλη κατάχρησις μεγάλην, πάντως δμως φέρει 
τοιαύτην. Καί άν μέν ή εντασις τοΰ εγκεφάλου 
ύπερβαίνη μικρόν τι τό προσήκον μέτρον, τότε ή 
βλάβη θά έκδηλωθή πως εις τό άνάστημα τοΰ άν
θρώπου, ή είς τον όγκον τοΰ σώματος ή ε’ις την 
συμπαγίαν αύτοϋ. Καί δέν δύναται νά συμβή 
άλλως· διότι άφ’ οΰ ό ερεθισμός τοΰ εγκεφάλου 
είναι μεγάλείτεροε, θά γίνη κατ’ άνάγκην έκεΐ καί 
μείζων συρροή αίματος, ήτις θά άφαιρεθή έκ τών 
άλλων μελών τοΰ σώματος. Έάν όμως ή εντασις 
είναι ύπερβολική, τότε δέν βλάπτεται μόνον τό 
σώμα, άλλά καί δ εγκέφαλος αύτός. Είναι φυ
σιολογικές νόμος, τό πρώτον τεθείς ύπό τοΰ ’Ισι
δώρου Σαιντιλαίρου, δν κατόπιν ύπεστήριξε καί δ 
Αέβης, δτι μεταζύ άναστήματος καί άναπτύζεως 
ύπάρχει άνταγωνισμός. Καί άνάστημα μέν καλοΰ- 
αεν τήν αΰζησιν τοΰ σώματος πρός τά άνω, άνά- 
πτυζιν δέ τήν διαμόρφωσιν τής σωματικής κατα
σκευής. Κατά τον νόμον λοιπόν τοΰτον μεγάλη 
ενέργεια είς τήν λειτουργίαν τοΰ ένός, συνεπάγε
ται άργοπορίαν ή καί πκΰσιν τοΰ άλλου. Παρά
δειγμα φανερόν τοΰ πράγματος είναι ή κάμπη καί 
ή χουσαλλίς. Ή κάμπη αύζάνεται καταπληκτικώς 
έν βιαχεϊ χρόνω, έν τούτοις τό σώμα αύτής. δταν 
λαβή τό τέλειον αΰτοΰ μέγεθος, δέν είναι συμπα 
γέστερον τοΰ σώματος αύτής μικράς οΰσης. Είς 
τήν χρυσαλλίδα δμως αΰζησις μέν τοΰ άναστή
ματος δέν γίνεται, άλλ’ ή διαμόρφωσις τοΰ διορ- 
γανισμοΰ αύτής γίνεται μετά πολλής ζωηρότητος. 
Τοΰτο είς τά τελειότερα όντα δέν δυνάμεθα νά 
παρατηρήσωμεν μετά τής αύτής καθαρότητος,διότι 
άμφότεραι αί λειτουργία! αύται παρ’ αύτοις τε
λούνται συγχρόνως. ’Αλλ’ δπερ δέν δυνάμεθα νά 
παρατηρήσωμεν έν τώ αύ ώ άτόμφ, δυνάμεθα νά 
παρατηρήσωμεν είς τά διάφορα γένη, είς τό άρρεν 
καί θήλυ. Τά κοράσια αναπτύσσονται καί κατά τό 
σώμα καί κατά τό π εΰμα λίαν τα/έως, άλλά 
καί παύουσι σχετικώς λίαν ενωρίς νά αύζάνωσι. 
Τών νέων δμως καί ή σωματική καί ή πνευματική 
άνάπτυξςς άπαιτεϊ πλείονα χρόνον, τό δέ άνάστη
μα αύτών είναι μεϊζον τών κερασιών. Καθ’ ήν

ήλικίαν τά κοράσια είναι ώριμα καί ίχουσιν άπο- 
κτήση δλας τάς ιδιότητάς των, οί νέοι, ών ή ζω
τική δύναμις κατευθύνεται μάλλον νά άποτελειώ- 
ση τό άνάστημα αύτών, είναι σχετικώς αδιαμόρ
φωτοι σωματίκώς καί έν συγκρίσει πρός τά κορά
σια διικνύουσι άδεξιότητά τινα καί σωματικήν 
καί πνευματικήν. Ό νόμος ούτος, δστις ισχύει*  
περί τοΰ δλου οργανισμού λεγόμενος, ισχύει καί περί 
τών μερών αύτού. Ή έκτακτος αΰζησις παντός 
μέλους τοϋ οργανισμού έχει ώς επακολούθημα τήν 
πρόωρον παΰσιν τής αύζήσεως αύτού, καί τοΰτο 
αληθεύει καί περί τοΰ πνευματικού οργανισμού 
λεγόμενον. Ό εγκέφαλος, δστις κατά τά πρώτα 
έτη είναι σχετικώς μέγας κατά τήν μάζαν, 
άλλ’ άτελώς κατά τήν κατασκευήν, έάν άναγκά- 
σωμεν αύτόν νά έκτελή τάς λειτουργίας του μέ 
ύπερβολικήν έντασιν, θά λάβη βεβαίως δυσανάλο
γον πρός τήν ήλικίαν του διαμόρφωσιν, άλλά τό 
τελευταϊον έζαγόμενον θά είναι δτι θά ύπόλειφθή 
πολύ τοΰ μεγέθους καί τής δυνάμεως, ήν θά έλάμ- 
βανε, έάν κατά φύσιν άνεπτύσσετο. Καί αύτος είναι 
ίσως ό σπουδαιότερος λόγος διά τά παιδία καί 
διά τούς νέους, οΐτινες έδειζαν προώρως μεγάλα 
χαρίσματα, κατόπιν δμως σταματώσι καί διαψεύ- 
δουσι τών γονέων καί τών διδασκάλων αύτών τάς 
ελπίδας. (άκολουθεΐ)

IWIKII ΚΑΙ NSIKH ΑΡΑΣΙΣ
ΤΟΥ Δ.ΗΚΙΟΖί>.ΙΖ^Α.Σ3ΚΑ.Λ.ΟΎ·

Ό δημοδιδάσκαλος εϊνε ό καθ’ αύτό διδάσκα
λος τοΰ λαοΰ καί διά τοΰτο έργον αύτοϋ κα! απο
στολή δέν είναι μόνον νά διδάζη τούς μικρούς 
παΐδας καί νά παρασκευάση έζ αύτών δι’ όλης 
τής παιδαγωγικής του δράσεως χρηστούς πολί- 
τας, άλλα καθήκον έχει καί τών ενηλίκων πολι
τών νά είναι έν πάσιν άντιλήπτωρ καί οδηγός. 
Ό δημοδιδάσκαλος είναι, δηλ. πρέπει νά είναι, 
ό λύχνος, όστις φωτίζει δλην τήν μικράν κοινό
τητα διά τών φωτεινών ακτινών του. Οΰτω δέ τό 
δημοτικόν σχολεΐον άποκτα δλην τήν σπουδαιό
τητα, τήν όποιαν πρέπει νά έχη παρά τώ λαώ 
καί έπισπαται τήν άγάπην καί τό ένδιαφέρον τής 
κοινωνίας Παρά τώ δημοδιδασκάλω πρέπει ό 
χωρικός νά εύρίσκη τόν πεφωτισμένσν σύμβουλον 
εις τήν έπί τό βέλτιον μεταβολήν τών γεωργι
κών του έργασιών, είς τήν άνυσιμωτέραν καλλι
έργειαν τών κτημάτων του, είς τήν τελειοτέραν 
έπιμέλειαν τών ζώων του, είς τήν τεχνικωτέραν 
άνατροφήν τών μεταζοσκωλήκων καί είς δλην έν 
γένει τήν δράσίν του.

Έτι δέ μάλλον ό διδάσκαλος πρέπει νά είναι 
ό Νέστωρ τών ηθικών άρχών, τοΰ θρησκευτικού 

συναισθήματος καΐ τών εθνικών φρονημάτων είς 
τους πολίτας, καί τοΰτο άνευ τής έλαχίστης έπι- 
δείζεως. Όσον μακράν πρέπει νά στέκεται ό δι
δάσκαλος είς τάς κομματικός έριδας καϊ συζη
τήσεις τών πολιτών, τόσον οφείλει νά είναι ό 
εισηγητής, ό Μέντωρ, δ θερμός ένθουσιαστής τοΰ 
γενναίου έθνικοΰ φρονήματος, τών έθνικών ιδεών, 
τών έθνικών δικαιωμάτων, τών έθνικών πόθων, νά 
μή άφίνη δέ καμμίαν κατάλληλον περίστασιν νά 
παρέρχηται χωρίς νά φωτδζη τόν λαόν περί τών 
μεγάλων έθνικών ζητημάτων καί νά ύπεκκαίη τό 
φρόνημα αύτοϋ, τήν άγανάκτησιν, τόν ένθουσια- 
σμόν διότι οΐ λαοί οί μή έχοντες καί μή περί 
πολλοΰ ποιούμενοι ηθικά καί εθνικά ιδεώδη είναι 
άνάζιοι νά ζώσιν ώς έθνη καί ν’ άποβλέπωσιν είς 
μέλλον αίσιώτερον καί εύγενέστερον. Πρός δέ 
τούτοις όσον οί κατά μέρος πληθυσμοί άποβλέ- 
πουσιν είς γενικώτερα έθνικά συμφέροντα καί είς 
ύψηλοτέρας άρχάς καί ιδέας, τόσον απαλλάσσον
ται άπό τά καταβιδρώσκοντα αύτούς πολιτικά 
καί κομματικά πάθη καί άπό μικρών έμπαθών καί 
κεχωρισμένων ομάδων άνυψοΰνται καί συγκεν- 
τροΰνται εις έθνικήν ενότητα έπιδιώκοντες κοι
νόν τινα ύψηλόν σκοπόν. Διά τοιαύτης δράσεως 
οΐ γερμανοΐ διδάσκαλοι άνύψωσαν τόν κατατε- 
τμημένον καί ταπεινωθέντα καί έντελώς πεπτω- 
κότα κατά τάς άρχάς τής ληγούσης έκατοντα
ετηρίδος γερμανικόν λαόν καί παρεακεύασαν τήν 
έθνικήν αύτοϋ ενότητα καί τό μεγαλέΐον. Τοι
ούτους δέ διδασκάλους άγωνίζεται νά μορφώση 
καί ή γαλλική δημοκρατία πρός έμπνευσιν θάρ
ρους καί ένθουσιασμοΰ εις τόν γαλλικόν λαόν. 
Καί παρ’ έκείνοις μέν ίσως τό έργον είναι δυσ- 
χερέστερον- διότι συνεταράχθησαν έκεΐ άπό μα- 
κρΟΰ χρόνου αΐ θρησκευτικά!' πεποιθήσεις και αί 
ήθικαί άρχαί τής άρετής*  παρ’ήμΐν δέ πολύ ευ- 
χερέστερον· διότι ό ελληνικός λαός καί τό θρη
σκευτικόν αίσθημα άκμαϊον διατηρεί καί ήθικάς 
άρετάς έχει βαθείας έρριζωμένας έν τή καρδία 
αύτσΰ. “Ωστε μόνον ή προσήκουσα παρά τών εύ- 
συνειδήτων καί ένθουσιώντων διδασκάλων ένέρ- 
γεια άπαιτεΐται, διά ν’άνυψώσωσι μέν ηθικώς τόν 
ελληνικόν λαόν, ν’ άνυψωθώσι δέ καί αύτοί έτι 
μάλλον έν τή συνειδήσει αύτσΰ. Όταν ό διδά
σκαλος τοΰ μάλλον άποκέντρου χωρίου συλλέγη 
έστω καί πενταλέπτους συνδοομάς υπέρ τών έν ■ 
γωνία τινί τής κοινής πατρίδος παθόντων άδ’ελ— 
φών ή ύπέρ εύγενοϋς τίνος άλλου σκοποΰ- όταν 
τήν 20ην Μαρτίου ό δημοδιδάσκαλος προσκαλή 
τούς χωρικούς καί είς τήν γλώσσάν των έζηγή 
τήν σημασίαν τής ήμέρας έκείνης- όταν προσβαλ- 
λομένων τών έθνικών συμφερόντών, ό διδάσκαλος 
άναπτύσοη είς τούς πολίτας τήν ύπόθεσιν πρός 
γνώσιν των καί έζέγερσιν τής έθνικής συνειδή- 
σεως, όταν τοιαΰτα πράττωσιν οί δημοδιδάσκα
λοι, έπιτελοΰσι μέν τό ΰψιστον αύτών καθήκον, 

μορφόνουσι δέ έθνος ήνωμένον καί μεμονωμένον 
καί κεχωρισμένον ομάδων, αύτοί δέ παρίστανται 
πράγματι Τθνικοκδιδάσκαλοι.

Ή τοιαύτη δέ έθνική δράσις αύτών, ό ένθους 
αύτών ούτος ζήλος άσψαλέστερον καί ταχύτερον 
θά έπιψέρη τήν βελτίωσιν τής θέσεως αύτών- αύ
τός ό εύεργετούμενος ύπό τοΰ διδασκάλου καί 
φωτιζόμενος λαός θ’^άναγκάση τους διοικοΰντας 
ν’ άποδώσωσιν είς τούς τοιούτους άζίους διδα
σκάλους τήν δικαίως τάρμόζουσαν αύτοις έν τή 
πολιτεία θέσιν. Αΐ δέ μεμψιμοιρίαι καί αΐ άπο- 
γοητεύσεις καί ή έζ αύτών άδράνεια καί τις τοΰ 
καθήκοντος παραμέλησις θά καταβιβάζωσιν όση
μέραι τόν διδάσκαλον μέχρι τελείας καταπτώ- 
σεως. Ύπέρ τών οΰτω δέ έργάζουένων διδασκά
λων καΐ_ό τύπος καί,.πάντες οΐ πεπεισμένοι ότι 
μόνη ή ύγιής λαϊκή παίδευσις είναι κρηπίς τής 
έθνικήςγεύημερίας καί προόδου θά ύψώσωσι κρα- 
ταιάν φωνήν.

Οΐ διδάσκαλοι μετά ζήλου καί ένθουσίασμοΰ 
πρέπει νά έπιδοθώσιν είς τοιαύτην τοΰ εύγενοϋς 
έπαγγέλματός των διαχείρισιν. Βεβαίως μετ’έπΐ- 
μελείας και άμίλλης πρέπει νά έφαρμόζωσιν όση
μέραι τελειοτέρας καί έπιστημονικωτέρας με
θόδους διδασκαλίας. Τό ύψος όμως τής άποστο
λής των δέν ϊσταται είς ολίγους γραμματικούς 
κανόνας, είς περιγραφάς ζώων καί φυτών καί είς 
άψηγήσεις έκ τής ίεράς ιστορίας, ούδέ κρίνεται 
ή άζία αύτών ώς άληθής έκ τοΰ π:σοΰ τών γνώ
σεων, όσας συύεφόρησαν είς τήν κεφαλήν τών μι
κρών μαθητών, αί όποΐαι μάλιστα άνακοινοΰνται 
καί έκφαίνονται ένίοτε μετά τίνος οίήσεως καί 
άλαζονείας. Ή άληθής άζία τοΰ διδασκάλου 
καταφαίνεται έκ τής ηθικής μορφώσεως τών παί
δων, έκ τής άγάπης αύτών πρός τάς γνώσεις, 
πρός τήνέζέτασιν τών πραγμάτων, έκ τοΰ ένδια
φέροντος, όπερ αΐ όλίγαι γνώσεις έζήγειραν έν 
τή ψυχή αύτών, καί κατ’ έζοχήν έκ τοΰ βαθμοΰ 
της ήμερώσεως τοΰ ήθους καί τής έζευγενίσεως 
τών αισθημάτων διά συμψεριψοράς άναλόγου 
καταφανούς γινομένης. Έάν δέ πρός τή τοιαύ
τη προκοπή τών παίδων κατώρθωσεν ό διδάσκα
λος, ώστε ό γεωργός τελειότερον κατά τι νά καλ- 
λιεργή τόν άγρόν του, νέα τινά δένδρα νά ψυ- 
τεύση είς τόν4κήπόν του, κάλλιον νά περιποιήται 
τήν κτηνοτροφίαν του, μέ περισσοτέραν προσο
χήν ν’ άκροάζηται τό Εύαγγέλιον, νά θέλη νά 
άναγνώση ή νά άκούση άναγινωσκόμενον χρήσι
μόν τι βιόλίον, ήδέως ν’ άκούη διηγήματα ηθικά 
καί έθνικά, ώ ! τότε ό διδάσκαλος βάλλει άκρι
βώς είς τό κέντρον τοΰ σκοποΰ.

Εύχόμενοι δέ τοιαύτην εύθυβολίαν είς τοιού
τους διδασκάλους πεποίθαμεν ότι εύθύς ταύ
την θ’ άκολουθήση ή δίκαια βράβευσις αύτών.

Βλαχιοχ Γ. Τκορδελης
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βλέπει tic εις τήν Θύραν ούτε ή έλαχίστη οσμή 
φαγητού ύπάρχει έν τή οικία. Πού οί παλαιοί, 
λέγει,χρόνοι, ποΰ έψηνον σβώλους τυρού, έτηγά- 
νιζον κραμβολάχανα είς το λάδι, έψηνον εις τόν 
φούρνον στήθη άρνίων καί έξερομάσων καλαμά
ρια καί έπινον άφθονα ποτήρια γεμάτα έως εις 

τά χείλη !
Έπειτα πώς 

ού στέφανος ούδεΐς έστι πρόσθεν τών. θυρών. 
ού κνίσα κρούει ρινός ύπεροχάς άκρας 
άμφιδοομίων όντων ; έν οίς νομίζεται 
όπτάν τι τυρού χερρονησίτου τόμους, 
έψειν τ’ έλαίω ράφανον ήγλαϊσμένην, 
πνίγείν τε παχέων άρνίων στηθύνια, 
τίλλειν τε φάττας και κίχλας όμοΰ σπίνοις, 
χναύειν τε κοινή, τευθίσι σηπίδια, 
πιλεΐν τε πολλάς πλεκτάνας έπιστρόφως, 
πίνειν τε πολλάς κύλικας εύζωρεστέρας.

Άλλ’ έν ω τά άμφιδρόμ,ια, ά είχον θρησκευ
τικήν σημαρίαν, περιέπεσον είς άχρηστίαν, ύπήρ- 
χεν άλλη εορτή τά όνοματοθέσια, ήτις είχε ση
μασίαν κοσμικήν, καί ήτις διά τούτο πάντοτε 
διετηρεΐτο, Ή εορτή αύτη έτελεϊτο κατά τούς 
άρχαίους χρόνους τή δεκάτη ημέρα άπό τής γεν- 
νήσεως καί διά τούτο έκαλεϊτο και ή δεκάτη, είς 
τούς μετά ταΰτα δέ χρόνους έγένετο καί τή έβδό- 

I μη ήμέρα. Έτελεϊτο δέ ή έορτή αύτη τού ονό
ματος τών βρεφών μετά μεγαλειτέρας ή μικρο- 
τέρας μεγαλοπρεπείας άναλόγως τής περιουσίας 
τών γονέων τού παιδιού. Έγίνετο θυσία εις τούς 
θεούς καί κατόπιν είστίων τούς κεκλημένους. 
’Ενίοτε δέ διήρκει τό συμπόσιον τούτο δι’ όλης 
τής νυκτός. Καί εις τό συμπόσιον τούτο έν 
άνάγκη άνεφέροντο ένώπιον τών δικαστηρίων, 
άφ’ ού τότε δέν έτηροΰντο ληξιαρχικά βιβλία ή 
άλλοι δημόσιοι κατάλογοι, πρός άπόδειξιν ότι τό 
τέκνον δέν ήτο νόθον καί ότι ήτο γνήσιος κλη
ρονόμος τοΰ πατρός του.

Ώς πρός δέ τό όνομα ύπήρχε διαφορά μετα
ξύ 'Ελλήνων καί 'Ρωμαίων. Ό Έλλην έλάμβα- 
νεν έν μόνον όνομα, είς ό προσετίθετο χάριν δια· 
κρίσεως καί τό όνομα τοΰ πατρός του ή καί τοΰ 
δήμου του ή καί τής πόλεως π. χ. Σωκράτης 
Σωφρονίσκου Άλωπεκεύς. Άλλ’ ή προσθήκη αύ
τη έγένετο μόνον είς τό όνομα τών άνδρών, εϊς 
δέ τάς γυναίκας ήρκει μόνον τό ονομάτων, ώς 
βλέπομεν είς πολλάς νεκρικάς οτήλας έν Άθή- 
ναις, ή δέ προσθήκη καί άλλων όνομά των έθε- 
ωρεϊτο παρ’ αύτών καταγέλαστος. Ή ομηρική 
συνήθεια νά καλώσι τούς άνθρώπους μέ όνόματα 
πατρωνυμικά π. χ. τόν Άχιλλέα Πυλείδην, τόν 
Άγαμέμνονα Άτρείδην, πρό πολλοΰ είχε περι- 
πέση είς άχρηστίαν. Έάν δέ κατά τούς μετά 
ταύτα χρόνους βλέπωμεν τοιαΰτα πατρωνυμικά 
έν χρήσει, ταΰτα άπώλεσαν τήν πατρωνυμικήν 
των δύναμιν καί κατήντησαν άπλώς όνόματα π.χ.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΠΑΡ' ΕΛΛΗΣΙ

II.
Έορται έπί τή γεννήσει τών βρεφών καί αποδοχή 

αύτών ίν τή οικογένεια

Τό άρτιγέννητον βρέφος, ου ή μοϊοα δέν ήτο 
νά έκτεθή, έγένετο δεκτόν μετά χαράς παρά 
πάντων τών μελών τής οικογένειας καί παρά τών 
δούλων αύτής άκόμη, άλλά καί παρά τών συγ
γενών καί φίλων, ούς ειδοποιούν, δι’ έκτακτων 
απεσταλμένων περί τοΰ εύφροσύνου γεγονότος. 
Ούτοι δέ πάντες, μάλιστα δέ άν τό γεννηθέν 
ήτο άρρεν, έσπευδον αμέσως είς τήν οικίαντών 
γονέων φέροντες μεθ’ εαυτών καί δώρα, ά εκα
λούντο όπτήρια. Τοιαΰτα δέ ήσαν δακτυλίδια, 
μηνοειδή σχήματα καί άλλα, ά έφόρουν τά βρέ
φη περί τόν λαιμόν. Τοιοΰτο τι δέ δώρον κατά 
τήν επικρατούσαν τότέ συνήθειαν έπρεπε πάς τις ; 
νά δώΰη, όστις έβλεπε τό βρέφος,’άκόμη δέ καί 
οί δούλοι, οΐτινες έν ταϊς κωμωδίαις παραπονόΰν- 
ται, διότι έξόδεύουν ό,τι έχουν οίκονομήση, μά
λιστα δέ, άν άναλογιοθώμεν οτι τοιαΰτα δώρα 
έπρεπε νά δ.ίδωσι κατ' έτος κατά τήν ήμέραν ■ 
τών γενεθλίων τοΰ βρέφους ή κατ’ άλλην αύτοΰ 
εορτήν, καΐ τούτο, όπως άπολαύωσι τής εύνοιας ! 

τών δεσποτών των.
Όσοι δέ δέν ήδυνήθησαν νά ΐδωσι τό βρέφος 

κατά τήν ήμέραν τών γενεθλίων, ήδύναντο νά 
ίδωσιν αύτό κατά τήν εορτήν τοΰ καθαρισμού, 
ήτις έξετελεϊτο άείποτε καί χάριν τής μητρός 
καί χάριν πάντων τών βοηθησάντων είς τόν το
κετόν, άλλά καί χάριν τοΰ βρέφους αύτοΰ.Διότι 
ακαθαρσία τοΰ σώματος αποκλείει πάντα νά προσ- 
έοχηται πρός τούς θεούς καί νά ζητή τήν βοή
θειαν αύτών. Ό καθαρισμός δέ ούτος. έτελεϊτο, 
όπόταν έπέτρεπε πρός τοΰτο ή ύγεία τής μη
τρός καΐ τοΰ βρέφους, συνήθως κατά τήν πέμ- 
πτην ήμέραν, καθ’ 'Ησύχιον δέ τήν έβδόμην. 
Ίσως δέ δέν ύπήρχε πρός τοΰτο ήμέρα ώρισμέ- 
νη. Κατά τήν έορτήν ταύτην, ήτις εκαλείτο άμ- 
φιδρόμια, διότι περιέφερον τό βρέφος περί τήν 
έστίαν, διεκοσμεϊτο ή εστία μέ κλάδους δένδρων 
χλωρούς καί μέ στεφάνους, είς δέ τήν έξώθυράν, 
άν μέν τό βρέφος ήτο άρρεν, εθετον κλάδον 
ελαίας, άν δέ θήλυ, τολύπην έρίων. Έφερον δέ 
καί τώρα οί προσκεκλημένοι δώρα, σηπίας, τευ- 
θίδας καί πολύποδας, άπερ ήοαν τροφή λίαν άρε- 
στή είς τούς Έλληνας. Άλλά κατόπιν φαίνεται 
ότι ή συνήθεια νά έστιώσι τούς παρευρισκομέ- 
νους διά φαγητών βαθμηδόν έξέλιπε’ διότι βλέ
πομεν ότι έν έτει 3οο π. X. έν κωμωδία τινί 
παράσιτον παραπονούμενον ότι, άν καί εορτά
ζονται άμφιδρόμια, έν τούτοις ούτε στέφανον
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I Φωκίων, Δημάδης. Έλάμβ ανε δέ τό παιδίον μά
λιστα τό πρωτότοκον συνηθέστατα τό όνομα τού 
πάππου^ σπανίως δέ τό όνομα τού πατρός. Άλλά 
τούτο δέν έκώλυε καί γονείς τινας νά δίδωσιν 
είς τά τέκνα των καί όνόματα τής άρεσκείας 
των, ώς βλέπομεν είς τάς Νεφέλας τοΰ Άριστο
φάνους, ένθα πολύς λόγος γίνεται μεταξύ πατρός 
καί μητρός περί τοΰ ονόματος τοΰ τέκνου των, 
τοΰ μέν πατρός προτιμώντος τό όνομα Φειδω- 
νίδης, τής δέ μητρός τό όνομα 'Ιππίας καί τέ
λος συμβιβαζομένων είς τό όνομα Φειδιππίδης.

Οί 'Ρωμαίοι μετεχειρίζοντο τρία όνόματα τό 
κύριον όνομα, τό όνομα τής οικογένειας, καί τό 
πρόσθετον όνομα, π. χ. Marcus Tullius Cicero 
(Μάρκος Τούλλιος Κικέρων)’ κατόπιν δέ μάλιστα 
έπί τών αύτοκρατόρων,δτε πανταχού είσήχθη δια
φθορά έλάμβανον πολλά όνόματα έκαστος,ινα δεί- 
ξωσι καί τών πολλών ονομάτων τήν αλαζονείαν καί 
διά τήν μωρίαν των π.χ.Marcus Mesius Rusticus 
Aimilius Papus Arius Procolus Julius Celsus. 
Πάντα ταΰτα τά όνόματα ί) τόν αριθμόν έφερεν 
εις 'Ρωμαίος.Καί σήμερον οί Εύρωπαϊοι συνηθί- 
ζουσι νά λαμβάνωσι περισσότερα όνόματα, μά
λιστα δέ αί βασιλικαί οίκογένειαι π. χ. ό ήμέ— 
τερος βασιλεύς έχει η όνόματα Γουλιέλμος, 
Φερδινάνδος, Άδόλφος, Γεώργιος. Παρά τοΐς 
Ρωμαίοις δέ ώς συνέβαινε παρά τοΐς "Ελλησι 
ήτο συνήθεια ό πρώτος υιός νά λαμβάνη τό 
όνομα τοΰ πατρός καί ούχί τοΰ πάππου. Τοΰτο 
δέ παρετήρησαν ότι συμβαίνει καί παρά Γερ- 
μανοϊς.

ΙΖΈ3ΈΊ ΩΡΑΙΟΥ
—-◄·♦►—-

Ό δαιμόνιος Πλάτων, όστις τόσον ωφελίμους 
συμβουλάς άφήκε περί άγωγής, έζήτει ένωρίς ό 
άνθρωπος νά περικυκλοΰται ύπό τών ώραιοτέρων 
τής τέχνης καί τής φύσεως έργων. «Τά έργα 
ταΰτα, εϊπε, φέροντα είς τόν οφθαλμόν ή είς τό 
ούς καλόν τι, συντελοΰσιν είς τήν άνάπτυξιν τής 
διανοίας καί έξευγένισιν τής καρδίας τού άνθρώ
που, καθώς εύάρεστός τις άνεμος, πνέων διά μέ
σου ύγιούς τόπου, φέρει μεθ’έαυτοΰ τήν ύγείαν». 
Πράγματι ό θείος έκεΐνος νοΰς ένόησε θαύμα- 
σίως ότι τό ώραΐον επιδρά έφ’ ολοκλήρου τής 
ψυχής ήμών έπί τής αισθητικής, ήν έκφράζει, 
έπί τοΰ νοΰ, τόν όποιον φωτίζει καί έπί τής θε- 
λήσεως, ήν ώθεΐ έπί τό έργον.

Άλλά καί πώς είνε δυνατόν νά μή συγκινηθή 
ό θεατής έκ τών ωραίων έργων τής τέχνης, τών 
παριστώντων τήν έν τή ψυχή τού καλλιτέχνου 
έμφωλεύουσαν ιδέαν τού ωραίου καί νά μή άνα- 
χθή ή διάνοια αύτού εις ύψηλότερόν τινα καί 
κατ’ έξοχήν ιδεώδη κόσμον; 77ώς εινε δυνατόν 
νά μή συγκινηθή τις έκ τσΰ έν τοΐς έργοις τής 

φύσεως ύπάρχοντος θελγήτρου, νά μή άποκαλυ- 
φθή ένδακρυς πρό τού μεγαλείου τού^δημιουρ- 
γοΰ αύτών, νά μή αίσθανθή τό άπαστράπτον κάλ
λος, τό έν τή άνθηφορούση γή, έν τή στιλόούση 
θαλάσση, έν τώ μεγαλοπρεπώς άνατέλλοντι καί 
δύοντι ήλίω ύπάρχον, λεπτυνθή δέ ή ψυχή αύτοΰ 
καί ολόκληρος ύψωθή πρός τό άπειρον Όν ;

’Αληθώς πρό τού ώραίου, όταν τούτο είνε 
ζωηρόν, άποδιδράσκουσιν αί δύσκολοι φροντίδες 
καί μέριμνάι. Δι’ αύτοΰ γινόμεθα κρείσσονες. 
Σπανίως εύτελεΐς καί ταπειναί ίδέαι εύρίσκουσιν 
άσυλον είς τήν καρδίαν εκείνου, όστις αισθάνε
ται ζωηρώς τό ώραΐον καί άγαπά αύτό. Τούναν
τίον λεπτύνει καί έξευγενίζει ήμας, άνυψοΐ τόν 
νοΰν ήμών είς ύψηλοτέρους καί εύγενεστέρους 
κόσμους, μας έμπνέει εύκόλως τήν άγάπην πρός 
ό,τι νόμιμον καί εύλογον, μάς κάμνει ν’ άγαπή- 
σωαεν τήν οικογένειαν, τούς όμοιους ήμών, τόν 
Θεόν διά τής έκπάγλου δέ λαμπρότητος καί 
ανυπερβλήτου χάριτος αύτοΰ μάς έκπλήττει, μάς 
ένθουσιάζει καί ολόκληροι όντες έν αύτώ σελα- 
γίζομεν ώς αύτό τό ώραΐον. Ή ψυχή ήμών τότε 
αισθάνεται άνέκφραστον γοητείαν ή κατέχεται 
ύπό γλυκυτάτης εύφροσύνης. Σημειωτέον όμως 
ότι έννοούμεν ώροΐον άληθές, έλεύθερον παντ'ος 
ίγωϊΰμον και πάοης κενοδοξίας.

Καί όιά νά αίσθανθώμεν τήν έπίδρασιν τοΰ 
ώραίου δέν είναι άνάγκη νά γνωρίζωμεν έκ τών 
προτέρων τό άντικείμενον, άλλά νά συνειθίσωμεν 
τόν έαυτόν μας ώστε αυθόρμητοι καί παρευθύς 
νά συγκινώμεθα πρό ώραίου άντικειμένου ή έρ
γου, όπερ μάς προσάγεταί, ή πρό έκείνου, τό 
όποιον μάς προκαλεϊ. Διά νά αίσθανθώμεν τέρ- 
ψιν έκ τής όψεως καλλιφύλλου τίνος άνθους rj έκ 
τοΰ κάλλους ποιητικού τίνος τοπίου δέν είναι 
άνάγκη έκ τών προτέρων νά γνωρίζωμεν τό καλ- 
λίφυλλον άνθος, τό μαγευτικόν τοπίον. Τό ώραΐον 
δέον νά τέρπη καί νά καθηδύνη μόνον του*  sans 
concept..

Διά νά αίσθανθώμεν τό ώραΐον καί καρπωθώ- 
μεν τάς έξ αύτοΰ ώφελείας πρέπει πάντοτε καί 
πανταχοΰ νά έπιδιώκωμεν δραστηρίως καί μετά 
προσοχής τοΰτο, νά έκφράζωμεν αύτό καί έπ’εύ- 
καιρία νά διδάσκωμεν καί τούς άλλους. Καί είς 
τήν γλώσσάν μας καί είς τούς συνήθεις τρόπους 
τοΰ σκέπτεσθαι ή ένεργεΐν καί είς αύτήν έτι τήν 
στάσιν καί τήν έξωτερικήν περιβολήν ήμών, όφεί- 
λομεν νά έπιζητώμεν έν πάσι τό ώραΐον, τό άλη
θές ώραΐον. Τινές προτιμώσιν είς τούς συνήθεις 
τρόπους τοΰ προφορικώς ή έγγράφως έκθέτει 
τάς ιδέας των, ή παρεμβάλλουσιν, εύτελεΐς καί 
ταπεινούς όρους, άναρμόστους χυδαιότητας καί 
άνεπιτηδειοτάτους άστεϊσμούς.Διατί ; Όχι διότι 
δέν κέκτηνται τό συναίσθημα τής ιδίας αύτών 
άξίας — πολλοί έκ τούτων είσί τιμιώτατοι καί 
άξιοι σεβασμού—άλλά διότι δέν αισθάνονται τό
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ώραϊον δι ελλειψιυ αγωγής. Ωσαύτως, τό συν
αίσθημα τοΰ καθήκοντος εϊνε το ίσχυρότερσν διά 
ν' άπομακρύνη άπό των αΐσθήσεών τίνος παν 
πράγμα ρυπαρόν, άκανόνιστον, άσχημον, τοϋτο 
εϊνε αληθές, άλλ’ εινε επίσης άναμφισόήτητον 
ότι τοϋτο εϊνε μικρόν δέλεαρ πρό των ασέμνων 
απολαύσεων και τών νοσηρών διασκεδάσεων, εις 
άς.Πολύ συχνάκις κυκάται ό όχλος- όστις όμως 
σωψρόνως ποδηγετούμενος ήδύνατο νά συνειθίση 
νά τρέπηται περί τάς μάλλον ανεπτυγμένος τέρ
ψεις. Έάν ή αγάπη τοϋ ωραίου ήτο πλειότερον 
διαδεδομένη καί ή αγάπη πρός τάς μάλλον ανε
πτυγμένος καί ύψηλοτέρας τέχνας θά ήτο μεγα- 
λητέρα καί τά μουσεία μας θά έπεσκέπτοντο 
συχνότερου, έν ω έξ άλλου οί τόποι τών απο
λαύσεων θά ήσαν ήττον ανθηροί. Τά αύτά έν 
άναλογία. ήδυνάμεθα νά είπωμεν καί περί τής Ακο
σμίας στάσεως καί τής έξωτερικής περιβολής 
ημών. Πρός ταϋτα παραβάλετε έκεΤνα, διά τά 
όποια κόπτονται οί σοβαρώτερον βουλευόμενοι 
καί ένεργόΰντες- συγκρίνατε τούς τηροϋντας 
αύτήν τήν τακτικήν πρός έκείνους, οϊτινες άγα- 
πώσι τάς σπουδαίας αναγνώσεις και ένδιαψέρον- 
ται δι*  ώραΤα έργα. Τίποτε τό κοινόν μεταξύ 
αύτών θέλετε εύρη.’

Οί ήμέτεροι πρόγονοι, οί κατ’ έξοχήν συνει- 
δότες παντός άλλου καλήτερον τήν άκαταγώνι- 
στον δύναμιν τοϋ ωραίου, διϊσχυρίσθησαν ότι 
τοϋτο έπιδρά καί έπί τοϋ σώματος, καθώς τοϋτο 
πάλιν έπί τής ψυχής καί καθιστά άμφότερα τε
λειότερα. Ώς αί Μόϋσαι, λέγει ό ΙΊλάτων, δοϋ- 
σαι εις ημάς τήν μουσικήν ήθέλησαν νά μάς βοη
θήσουν νά κανονίσωμεν τάς ιδιότροπους μετα- 
δολάς τής ψυχής ημών καί θέσωμεν συμψωνίαν 
μεταξύ αύτών, ούτω καί τό ώραΐον διά τής μα
γευτικής αύτοΰ δυνάμεως, τής έν τή κανονικό- 
τητι των έργων τής φύσεως καί τής τέχνης ύπαρ- 
χούσης, κανονίζει καί διορθοΤ τό έν ήμΐν αύτοΐς 
άκανόνιστον.

Πανταχοΰ, είπομεν ανωτέρω, δέον νά έπιδιώ- 
κωμεν τό ώραϊον. Έδώ προσθέτομεν άκόμη μίαν 
λέξιν! πάντις. Καί βεβαίως δέν πρέπει ό έξοχος 
επιστήμων ή ό άριστος καλλιτέχνης μόνον νά έπι- 
ζητώσι καί αίσθάνωνται τό ώραΐον, πρέπει καί ό 
γεωργός νά έπιζητή τοϋτο είς τάς εύθείας καί 
κανονικός αύλακας καί νά σεμνύνεται δι’ αύτάς- 
έπίσης ό σιδηρουργός διά σιδηροϋν σκεϋος ή έρ- 
γαλεΐον, δπερ έσψυρηλάτησεν, άλλά καί ό λε
πτουργός καί πάυτες, έπαναλαμδάνομεν οί όπως 
δήποτε έν έργον μετερχόμενον, δέον νά έπιδιώ- 
κωσι καί αίσθάνωνται τό ώραΐον καί άμέοως ύπα- 
κούωσιν είς τήν φωνήν αύτοϋ. Τό έργον ημών, 
δέν άρκεϊνά είναι ώφέλιμον, δέον καί νά μάς τέρ- 
πη. Όποιον όμως θέλγητρον, όποιαν γοητείαν, 
δύναται νά μάς παράσχη έργασία μηχανική; Διά 
τοϋτο ένωρίς οψείλομεν ν’ άναπτύξωμεν τό συν- υ

αίσθημα τοϋ ώραίου. Όταν δέ τοϋτο άναπτυ- 
χθή έν ήμϊν,ού μόνον θά έργαζώμεθα προσηκόν- 
τως, άλλά καί περί ύψηλότερα καί εϋγενέστερα 
έργα θά τρεπώμεθα. Τότε γό έργον ημών, δέν θά 
εινέ τι φορτικόν, μονότονον ή άχαρι καί έπα- 
χθές, άλλ’ ένδόμυχος τέρψις,καθωδύνον καί γοη- 
τεϋαν έν τή ένασκήσει. Τέλος ή έπιδίωξις καί 
ή συναίσθησις τοϋ ώραίου, δέον νά γίνωνται μεθ’ . 
όλης τής ψυχής ημών. Διότι εκείνος, δςτις με
ριμνά καί έπιζητεϊ τό ώραΐον χάριν τοϋ συμφέ
ροντος, ποτέ δέν θά γείνη άληθής καλλιλόγος, 
έξοχος καλλιτέχνης, λάτρις τών ωραίων έργων 
τής φύσεως καί τής τέχνης. Ή έμπνευσις λοιπόν 
καί ή άνάπτυξις παρά τοΐς παισί καί τοΐς νεανίοις 
τοϋ συναισθήματος τοϋ ώραίου, ιδού στάδιον 
οργασμού καί δράσεως διά τούς Διδασκάλους 
τοϋ Ελληνικού Έθνους! «Τό ώραϊον, λέγει ό 
Κάντιος, μάς κάμνει νά αίσθανώμεθα θέλγητρα, 
νά εύρίσκωμεν. είς τά αντικείμενα τής φύσεως 
ή τά έργα τής τέχνης ευχαρίστησιν έλευθέραν 
καί άνεξάρτητον, μάς κάμνει ν’ άγαπώμεν»Ήμεϊς 
είς ταϋτα προσθέτομεν άκόμη ότι, τό έν τή τέ
χνη καί τή φύσει ώραΐον μάς κάμνει νά συμπαθώ- 
μεν πρός ολόκληρον τήν ζωήν, γενικεύει τά συν
αισθήματα ημών, καί μάς θέτει έκεϊ ένθα πρέ
πει νά ϊσταται ό κατ’ έξοχήν άληθής άνθρωπος, 
τό σώμα καί τόν νοϋν Ανεπτυγμένος καί τήν καρ
διάν έξηυγενισμένος.

Νικίας:. Χατζαρας.
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ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ίεροίιαχόνου.

Έν j49>jvais 1894. βελ. 66 εί; 8ου. Τιμαται 
δραχμής.

Ή πραγματεία αύτη καταδεικνύει τήν ά- 
συνειδησίαν καί. τό μέγα έγκλημα. δπερ δια- 
πράττεται έν τή έλληνική κοινωνία, νά έπι- 
τρέπεται νά περιβάλλωνται τό ΐεροίτατον και 
ύψιστον άξίωμα, τό τοΰ ΐερέως, δλως άπρο- 
παράσκευοι καί ανίκανοι πρός τούτο. Οί λό
γιοι άνδρες, μάλιστα δέ έκ τής τάξεως τών 
θεολόγων,πρέπει να προμαχήσωσι τού σπου- 
δαιοτάτου ύπό πάσας τάς έπόψεις ζητήμα
τος τούτου, ί'να τάχιστα γίνη καί ένταϋθα τό 
πρέπον, άνεπιφυλάκτως δέ σνγχαίρομεν τόν 
εντολμον συγγραφέα τής άνω πραγματεία; 
διά τήν έπιτυχή τοΰ ζητήματος άντίληψιυ 
και παράστασιν.


