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*0 άξιότιμος κ. Χαρίσιος Παπαμάρκου διά βι
βλίου έκδοθέντος1 έν έτει 1885 καί καλούμενου «περί ’ 
τοϋ σκοποΰ τής Έκπαιδεύσεως τής Έλληνίδος νεο- ' 
λαίας» διετύπωσε, ώς αυτός ό συγγραφεύς λέγει' 
καί έφημερίς τις φίλα αύτώ φρονούσα έξήρε,· νέον 
δόγμα προς σύσφιγξιν τών δεσμών τών ένΟύντων 
σόμπαν τό Ελληνικόν, καί το δόγμα τοΰτο ήτο ή 
ελληνοπρεπής άγωγή πάντων τών Ελλήνων, δπερ, 
ώς λέγει ό συγγραφεύς, επρέββενβε διά παντός 
τοΰ μακρον τον διδασκαλικόν βίον. Έκ τής άρ
χής ταύτης άφορμώμενος κατέκρινε διά γλώσσης 
δριμείας τήν άφοσίωσιν τών άλλων είς τά ξένα, τήν 
άμέλειαν δέ τών- εθνικών. Πρέπει δέ νά ήξεύρη ό 
άναγνώστης ότι ταΰτα έγράφοντο έν έποχή, καθ’ 
ήν έν τοΐς δημοτικοΐς ήμών σχολείοις άναγνωστικά 
βιβλία ήσαν Εθνικά παραμύθια, Άρχαί τοΰ πο
λιτισμού, Όμηρος, Ηρόδοτος,"Ηρωες τής άρχαίας' 
καί νέας Ελλάδος, δηλαδή πράγματα καθαρώς 
έθνικά καί ούδέν όθνεϊον. «Πολλαί είναι, άναφωνεϊ 
«πολύ όρθώς ό συγγραφεύς, αί άνθρώπιναι μωρίαι, 
«μεγίστη δμως είναι έκείνη, ής ένεκα προτιμάται τθ< 
«άκοσμον τοΰ κοσμιου, τό άρρυθμου τοΰ ρυθμικοΰ, 
«τό παράλογον τοΰ λογεκοΰ, τό ίπιβλαβές τοΰ ώφε—■ 
«λιμού μόνον καί μόνον, διότι έκεΐνα μέν είναι 
«όθνεΐα, ταΰτα δέ πάτρια... Τήν άνανδρου ταύτην 
«έν πασι περυρρόνησιν μέν παντός ό,τι ελληνικόν,·· 
«ζήλωσεν δέ καί άπομίμησιν παντός ότι όθνεΐον 
«θεωρών έπιβλαβεστάτην είς τό μέλλον τής άνα- 
«γεννωμένης πατρίδος ήμών, προσεπάθησα άπ’ άρ- 
«χής μέχρι τέλους τής προκειμένης πραγματείας 
«μου έλέγχων καί στιγματίζων νά καταδείξω γε- 
Ίιλοίαν, αναξιοπρεπή καί όλε&ρίαν, έξ όλης ψυχής 
«έπιθυμών τήν διά τής Ελληνοπρεπούς άγωγής

«ένίσχυσιν τών εύγενεστάτων δυνάμεων τοΰ ίλλη- 
«νικοΰ έθνους, όπερ καΐ χαλεπώτατα έργα έν τω 
«μέλλοντι έχει νά διαπράξη καί άξια τών πατέρων 
«αύτοΰ έτι καί νΰν δύναται νά συντελέση,άν ό Θεός 
«ευ δω καΐ ήμεϊς σωφρονήσωμεν».

"Οσον τολμηρά καί άν θεωρηθή ή ιδέα ότι ήμεϊς 
οί νεώτεροι Έλληνες δέν πρέπει νά σπουδάζωμεν 
τά έργα τών ξένων λαών, άλλά νά άρκώμεθα είς 
όσα οί παλαιοί έκληροδότησαν ήμΐν- όσον άνάρμο- 
στοι καί άδικοε καί άν είναι αί λέξεις, άς μεταχει
ρίζεται ό συγγραφεύς κατά τών έξοχων τής Γερμα
νίας άνδρών, ούς τιμά σύμπασα ή άνθρωπότης εύ- 
γνωμονοϋσα, ίδια δέ πρέπει ήμεϊς οί "Ελληνες νά 
τιμώμεν έτι μάλλον διότι έκτός τών νέων, ά αύτοί 
δι’ έπιμόνου καί έπιπόνου έρεύνης άνεΰρον και έκλη
ροδότησαν είς τόν κόσμον, συνετέλεσαν αύτοί πρό 
πάντων καί είς τήν βαθυνέραν τών άρχαίων Ελλή
νων άντίληψιν καΐ κατανόησιν, οΰς έμβριθέστερον 
παντός άλλου έμελέτησαν καί έπωφελήθησαν, έν 
τούτοις αισθάνεται τις καί ποιάν τινα συμπάθειαν 
πρός τον συγγραφέα, ού παρορών τάς ύπερβολάς 
καί τήν συνήθη αύτφ μεγαλαυχίαν καί κομπορρη- 
μ.ασύνην έπί γνώμαις κινούσαις τόν οίκτον καί τόν 
έλεον τοΰ άναγνώστου, άναγνωρίζει και τήν παρ’ 
ούδενός όμως πολεμουμένην άλήθειαν δτι ό βίος ό 
ελληνικός είναι άξιος μείζονος σπουδής καΐ μελέτης 
παρά τών νεωτέρων ήμών Ελλήνων, Εί καί ούδεΐς 
τών περί τά παιδαγωγικά άσχολουμένων ήμφεσβή- 
τησεν ή παρεγνώρισε τάς έργασίας τών άρχαίων 
ήμών προγόνων καί έν παντΐ άλλφ κλάδφ τοΰ έπι- 
στητοΰ καΐ δή καί έν τή παιδαγωγική, τούναντίον 
μάλιστα ήμεϊς ήδη έν έτει 1880 έχαρακτηρίσαμεν 
τό έφαρμοζόμε'ον παρ’ ήμΐν παιδαγωγικόν σύστημα 

ελληνικόν 1, όμως δέν δύναται νά θεωρηθή καί
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κακόν, έάν ρηθή μάλιστα ζαΐ μεγαλοφώνως ζαΐ μετά 
τίνος φανατισμού ότι τά συγγράμματα τών ήμετέρων 
προγόνων γέμουσι σοφίας ζαΐ άρετής ζαΐ πρέπει είς 
ταΰτα έπιμελέστερον ζαΐ βαθύτερον νά έγκύψωμεν. 
Έγώ δέ μάλιστα δέν: άποζρύπτω ότι ήσθάνθην 
ιδιαιτέραν χαράν' διότι έβλεπον ότι ό ζ., Παπα
μάρκου προσήρχετο πλησίστιος είς τό ήμέτερον στρα- 
τόπεδον, ζαΐ έτάσσετο ύπό την σημαίαν ήμών, έφ’ ής 
είχε αναγραφή ή μόρφωσις τοΰ έλληνιζοϋ λαοΰ διά 
κλασσικών βιβλίων έζ τών άρχαίων Ελλήνων δια
σκευαζόμενων καταλλήλως πρός τήν άντίληψιν τών 
μαθητών. Ό κ. Παπαμάρκου ενθυμείται ότι ήμεϊς 
έν έτει 1876 ΠΡΩΤΟΙ είσηγάγομεν είς τά δημο
τικά σχολεία τής Θεσσαλονίκης τήν άνάγνωσιν τοΰ 
'Ομήρου καί Ηροδότου έν μεταφράσει καί δια
σκευή, ζαΐ ότι τότε είχομεν νά παλαίσωμεν ζατά 
πολλών προλήψεων, μάλιστα δέ πρός τάς άντενερ- 
γείας τοΰ κ. X. Παπαμάρκου, όστις συνίστα άλλα 
άναγνωστικά βιβλία έζ μή ζλασσιζών Ελλήνων 
ειλημμένα ούτε άρχαίων οΰτε νέων, ώς δύναται τις 
νά ΐδη τά κατά τάς ιδέας τόΰ κ. Παπαμάρζόΰ έκ· 
δοθέντα τότε ύπό X. Πδύλιου άναγνωσματάρια. 
Διά τοΰτο πάρεϊδον τάς άλλας τοϋ βιβλίου άτε
λείας, αϊτινες ομολογώ ότι δέν μέ έξένισαν παντά- 
πασιν διότι γινώσκω καλλίτερον παντός' άλλου τον 
συγγραφέα του βιβλίου ψυχολογικώς, καΐ εύχαρι- 
στ-ήθην έζ τής νέας φάσεως,ήν έπαρουσίαζεν εϊς τόν 
κόσμον τόν ελληνικόν ό λ. Π., καΐ ήτις συνεφώνει 
πληρέστατα -πρός τάς κρατούσας έν Έλλάδι γνώ- 
μας περί άναγνωστικών βιβλίων.

Ata νά ϊδωσι δέ Οί άναγνώσται μετά πόσης παρ
ρησίας καί μετά πόσου φανατισμού συνηγορεί ύπέρ 
τών ιδεών τούτων ό ζ. Παπαμάρκου, καταλέγομεν 
ένταΰθα περικοπάς τινας έκ τοΰ βιβλίου του αυτο
λεξεί, αϊτινες έχουσιν-ώς' έξης·

- «Διϊσχυρίζομαι (ΙΙβρί σχοποΰ τής έλληνί- 
δος νεολαίας σελ. 9'6), ότι ή άγνοια τών πα- 
Βτρίων' ή έπιφέρουσα τήν έλλειψιν τοΰ πρός τά πζ- 
»τρια ζήλου' είν’ε κατά μέγα μέρος έργον τών σχό- 
«λείων. Άπό τοΰ Πανεπιστημίου καί τοΰ Άρσα- 
κείου Παρθεναγωγείου καί τών Διδασκαλείων μέ- 
»χρτ τοΰ δημοτικού σχολείου τών άρρένών καί τοΰ 
δημοτικού Παρθεναγωγείου τής σμικροτάτης ζώ- 
Βμης τής Ελλάδος, έλευθέρας τε καί μή, ούδέν 
«γίνεται πλήν σπανιώτάτων έςαιρέσεων πρός έπί- 
» γνώσιν τών πατρίων καΐ πρός έξέγερσιν επομένως 
»τοΰ ζήλου πρός αύτά». ’ *

Καί πάλιν έν σελίδι 219 λέγει*  ■’· '■
«Ωσάν δέ νά μή ήσαν ζατάμέστά τά τών 

«προγόνων συγγράμματα ύλης σφόδρα τών Έλλη- 
«νοπαίδων παιδευτικής-, καταφεύγομεν είς το έλεος 
»άνθρώπων έκ τών ψιχίων τής τραπέζης τών πατέ- 
»ρων ήμών άποζώντων. Καί μόνον ό' Πλούταρχος 
»έκ πάντων τών Ελλήνων συγγραφέων άν έσωζε- 

»το, θα έπήρκει καλώς μεταφραζόμενων καΐ γλα- 
«φυρώς είς καθαρεύουσαν γλώσσαν γεγραμμένων καΐ 
«ψυχολογικώς διατασσομένων τών έν αύτφ καταλ- 
»λήλων μερών... νά συγκροτήση ελληνοκόν αλ- 
«φχβητχροον (;!). ελληνικήν χχλλογρχ- 
»φίχν (;!) xxi ελληνικόν άναγνωβμ.χτχριον 
«όλης τής Ελλάδος, τής φύσεως τών Έλληνο- 
β παίδων καΐ τοΰ σζοποΰ τής έκπαιδεύσεως αύ^ών 
ηάντάξιονΒ.

« Άλλά μόνον ό Πλούταρχος δύναται νά χοησι- 
«μοποιηθή είς τά άναγνωστικά βιβλία τών νεαρών 
«έλληνοπαίδων; Τοΰ Βρασίδου ή τόλμη καί τό άπτό- 
«ητον έν- Πύλω, ώς ό Θουκυδίδης άφηγεΐταιταΰτα, 
»δέν θκήλεκτρίση τάς νεαράς ψυχάςτών Έλληνοπαί- 
»δων ; Αί δημηγορίαι τοΰ Έρμοκράτους καΐ τοΰ 
«Παγώνδου ζαΐ τοΰ Βρασίδου πρός τούς έν Μακεδο- 
«νίφ μέλλοντας νά όπισθοχωρήσωσι πρό τών βαρβά- 
»ρων "Ελληνας μετά τών σχετικών ιστορικών γεγο- 
«νότων, τών προκαλεσάντων τάς δημηγορίας ταύτας 
»δέν δύνανται επωφελώς νά άναγνωσθώσι έν γλαφυ- 
»ρζ μεταφράσει ύπό τών-παίδων ήμών ; Ό Ή- 
«ρόδοτος καΐ ό Πολύβιος είναι ταμεϊον σοφών 
»ανεκδότων καί βρίθουσιν άνθρωπίνων πράξεων έκ 
»γενναίας ψυχής; άκαταβλήτου θάρρους καί δεαπύ- 
«ρου πρός τήν πατρίδα ένθουσιασμοϋ ποοερχομένας.. 
«Άλλχ χχι πόσχ άνέκδοτχ Ουμ-ήρη καί 
«ψυχωφελέβτα,τχ δέν περιέχει ό 'ΐϊρόδο- 
»τος μάλιστα καί πόσας λχμπράς καί έλ- 
«ληνοπρεπεϊς πράξεις άπό τοΰ εβδόμου 
»ιδίως Ριβλόου και εξής !

«Έπί αιώνας πολλούς έδρεψαν τήν διά- 
«νοιαν όλου τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου 
«τά τών προγόνων ήμών συγγράμματα 
»και έτικαί νΰν τρέφουσικαί εις αιώνα τόν 
«άπαντα 6χ τρέφωσιν αυτήν καί μόνον τά 
«ήμέτερα τέκνα δέν δύνανται νά ευρωσι 
«τροφήν εν αυΐοίς ; Δέν ύπάρχει γνησίως Έλ- 
«ληνιζή ύλη πρός σύνταξιν ένός έλληνικοΰ άνα- 
«γνωσματαρίου καί είναι άνάγκη νά καταφεύγω- 
«μεν είς τά γαλλικά καί γερμανικά άναγνωσματάρια; 
»'Εάν δεν έντρεπάιμεδα τδν κόβμον δεν φοβούμε- 
»&α τοΰλαχιβτοί' τδν θεό»*  διά τό άνόσιον έργον, 
«όπερ πράττομεν, προσδοζοΰντες έξ απαλών ονύχων. 
« τόν έζφυλισμόν τών νεαρών γενεών .έκ τοΰ έθνους 
«ήαών ; Είναι αίσχος ήιιεϊς.οί άπόγονοι τών Έλ- 
«λήνων ώς ΠΟΤΑΙ1ΟΙ ΤΙΝΕΣ ΛΩΠΟΔΥΤΑΙ, ά- 
«κροποδητι είς τά τών ξένων συγγράμματα ύπεισερ- 
«χόμενοι απνευστί νά άρπάζωμεν παν το προστυχόν, 
«μεταμορφοΰντες δ’ είτα τοΰτο νά παρουσιάζωμεν 
«αύτό είς τό έθνος ώς τροφήν τής ψυχής τής Έλ- 
«ληνικής κατάλληλον... Ούδέν τών έπ'ι γής έ&νών 
»δύναται νά βυμπήξη έκτώνπρογονικών αύτοϋ βυγ. 
ηγραφέων καί έκ τών πράξεων τών πατέρων αύ- 
«τοΰ και έκ τών άνδρών τών ομοεθνών μύτοϋ St

►

βθνικόν αναγνωσματάριου τελειότερον, ύ-
- «ψηλότερον καί παιδευτικώτερον τοΰ έθνους ήμών. 

Β*Γπέρ  τά τρισχίλια έτη ζή τό ήμετερον έθνος άεί- 
Βποτε άγωνιζόμενον ύπέρ τοΰ άληθοΰς, τοΰ καλοΰ,

- Βτοΰ όσιου καί τής έλευθερίας πολιτικής τε καί πνευ- 
Βμ,ατικής. Οί αιώνες δέν ήδυνήθησαν νά καταδα- 
Βμάσωσιν αύτό. Άπό τής ’Ινδικής τής έκτός τοϋ

. «Γάγγου μέχρι τών βορείων τής Αφρικής έσπειρε τά 
Βοστά αύτοϋ καί από τοϋ "Ιστρου καί τής Τάυρικής 

• «Χερσονήσου μέχρι τής Λιβύης έπότισε τήν γήν μέ 
Βτό αίμα αύτοϋ. Άλλά τά οστά αύτοϋ ήσαν άγια, 
Βτά αίμα αύτοϋ.ήτο ιερόν ! Έκ τών οστών αύτοϋ 
Βάνέθαλε καΐ -έκ τοϋ αίματος αύτοϋ ηΰξησε τό. ύψι- 
Βζάρηνον καί άμφιλαφές δένδρον τής άνθρωπίνης έξ- 
Βημερώσεως, ύπό τήν άναψυκτιζήν σκιάν τοΰ οποίου 
Βσύιιπχσά νΰν ή άνθρωπότης έπανχπαύεται. Όποια 
Βίστοοία ! ΟΠΟΙΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΟΙ ΕΛΛΗ- 
βΝΙΚΟΙ! οΰδ’ έπί μίαν στιγμήν πρός θεοΰ 
Βας μή άναβληβή έπί πλέον ή έλληνοπρε- 
βπής τών ψυχών τών τέκνων ήμών διά- 
• πλασις J Βεβαιότατα, έάν έν τοϊς άναγνωσττικοΐς 
Ββιβλίοις τών τέκνων ήμών σύν πάσι τοϊς άνωτέρω 
Βζαταλεχθεϊσι συμπλεχθώσι ζατά τάς παιδαγωγικής 
β,πάντοτε άρχάς (καταλέγονται ένταΰθα περί τά 
Β τριάκοντα κεφάλαια έκ τής.μετά τόν μέγαν Κων- 
«σταντϊνον 'Ελληνικής Ιστορίας), τότε τό τοιοϋτον 
«άναγνωστικόν βιβλίον, τό έν ταΐς χερσί τών παίδων 
«ήμών δεδομένον, έπαρκοΰν ώς πρός τήν ΰλην είς 
«πάσας τάς χρείας τής παρ’ήμΐν δημοτικής Έζ- 
«παεδεύσεως, εϊς τε τά άνεπτυγμένα σχολεία δηλ. 
Βτών πόλεων καί είς τά συνεπτυγμένα τών ζωμών, 
Βεις τι τών άρρένων τά εκπαιδευτήρια καί είς τά τών 
«θηλέων έσταε ού μόνον τής Ελλάδος άξιον, άλλά 
«θά ένέχη καί πάντα τά στοιχεία έκεϊνα, δΓ ών 
«πλήν τών άλλων καί ό πρός τά πάτρια ζήλος έξ 
«απαλών ονύχων θα ύποθάλπηται έν ταΐς τρυφεραΐς 
Βψυχαϊς τών Έλληνοπαίδων, τρεφόμενων ύγιώς καί 
Βδαψιλώς τής τε διανοίας καΐ τοΰ συναισθήματος αύ- 
Βτών καί έξεγειρομένης τής βουλήσεως είς πράξεις 
«τής Ελλάδος άνταξίας.Β

Τοιαΰτα έφρόνει καί έδίδασζε ό κ. ΓΙ. πρότερον 
καί ύβριζε μάλιστα, ώς είδεν έν τοϊς έμπροσθεν ό 

■ άναγνώστης, ώ; «ΠΟΤΑΠΟΥΣ ΛΩΠΟΔΥΤΑΣβ, 
ώς άνθρώπους «μή έντρεπομένους τόν κό
σμον μηδέ φοβουμένους θεόνο τούς άπο- 
δεχομένους τά ξένα, όλιγωροΰντας δέ τών πατρίωύ. 
Χωρίς δέ νά είσέλθωμεν είς τήν ούσίαν Τοϋ δι’(σχυ- 
ρισμοΰ τοϋ κ. Παπαμάρκου δεχόμεθα ώς άληθή τά 
λεγόμ^ενα καί έρωτώμεν αύτόν νά μάς εΐπη, άν τά 
κατ’ όνομα μόνον «Ελληνικά άναγνωσματάρια τεΰ- 
χος Α. Β. . Γ. Δ. νπδ Χαριβίου Παπαμάρκου 
καί. Φιλίππου d. Πεωργαντάτ>. έν έτει 1892 έζ- 
δεδομένα όλίγας εβδομάδας μετά τήν 3; Μαίου, 
ά ούδέν έζ τών κλασσικών ή μή Ελλήνων συγγρα
φέων περιέχουσι, άλλά προέρχονται έκ κακοζήλου 
μεταφράσεως καί διαστροφής Γερμανικών κειμένων, 

υπάγονται ύπό τήν κατηγορίαν αύτήν καί άν καί 
ε’ις .τούς συγγραφείς αύτών αρμόζει ,ό τίτλος τών 
ποτχπών λωποδυτών, τών μή έντρεπομέ- 
νων τόν κόσμον μηδέ φοβουμένων τόν 
θεόν ; Έπ’ ίσης έρωτώμεν τόν κ, Παπαμάρκου 
νά μάς εϊπγ,άν είναι «ποταπδς λωποδύτης οϋτε τδν 
κόβμον έντρεπόμενος ούτε τδν Θεδν φοβούμενος» 
ό συντάξας τήν προκήρυξιν περί διαγωνισμού τών 
διδακτικών βιβλίων τής δημοτικής .έκπαιδεύσεως, έν 
ή ρητώς λέγεται ότι τά μέν άναγνωστικά βιβλία 
πρέπει νά είναι «κατά τδ παράδειγμα των έπ'ι τών 
τελευταίων δεκαετιών πανταχοϋ τοϋ πεπολιτι- 
βμένου κόβμον έπικρατούντων άναγνωβτικών βι
βλίων», τό δέ άλφαβητάοιον «κατά την μέδοδον 
τών άπδ τοϋ Γερμανού Karl Vogel 1843 μέχρι 
τοΰ νΰν έν ταΐς μάλιβτα πεπολιτιβμέναις χώραις 
άριστων προκεκριμένων ;» Ήμεϊς άπέχομεν έπι- 
μελώς νά έζφράσωμεν τήν γνώμην ήμών περί τού
του, νομίζομεν δέ ότι δέν είναι καί άνάγκη,Τκαθ’ 
όσον τά πράγματα είναι σαφή καί άνεπίδεκτα πά
σης άμφισβητήσεως. Τοΰτο όμως δέν δυνάμεθα νά 
άποφύγωμεν τό νά έζφράσωμεν τήν θλϊψίν μας διά 
τήν κατάστασιν, είς ήν περιήλθε ή διοίκησες τών 
δημοτικών σχολείων. Ήμεϊς ζατά καθήκον θάζέξα- 
κολουθήσωμεν έκφέροντες τήν γνώμην ήμών έπί τών 
γινομένων, οί δέ φέροντες τήν εύθύνην δύνανται, άν 
θέλωσι, νά φέρωσι θεραπείαν.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΙΜΙΚΙΟΤ
ΤΟΥ ΡΟΥΣΣΩ . .

μακρόβ

«Εί καί κατά προσέγγισιν ώρίσθη πόσον μακρός 
είναι ό άνθρώπινος βίος ώς καί ή πιθανότης, ήν 
έχει έκάστη ήλικία νά φθάση είς το δριον τοΰτο, έν 
τούτοις ούδέν γινώσκομεν νά εϊπωμεν βέβαιον, όταν 
πρόκηται νά όρίσωμεν τήν διάρκειαν τής ζωής ώ- 
ρισμένου άνθρώπου. Όλίγιστοι δέ άνθρωποι είναι 

ιοι. Οί δέ μεγαλείτεροι κίνδυνοι ύπάρχουσι 
κατά τήν άρχήν τής ζωής τοΰ άνθρώπου. Καϊ όσω 
μικροτέρας ήλικίας είναι ό άνθρωπος,τόσφ καί όλιγώ
τερον έλπίζτ) νά ζήση. Τό ήμισυ μόλις τών γεννω- 
μένων βρεφών φθάνουσιν είς τήν ήβικήν ήλικίαν,καί 
πιθανόν καί ό μαθητής ύμών νά μή προφθάση νά 
γίνη άνήρ.

Κατά ταΰτα πώς νάι χαρακτηρίσω μεν τήν βάρ
βαρον εκείνην άνατροφήν, ήτις.χάριν μέλλοντος,αβέ
βαιου θυσιάζει τό παρόν, ήτις δεσμεύει παντοιοτρό- 
πως τά παιδία, κάμνει αύτά πρώτον δυστυχή, διά 
νά έτοιμάση αύτοις δέν ήξεύρω οποίαν νομιζομένην 
εύτυχίαν, ήν κατά πάσαν πιθανότητα δέν θά δυ- 
νηθώσι νά χαρώσί ποτέ ; Καί άν δεχθώμεν ώς έχου- 
σαν λόγον τινα κατά τον σκοπόν, ον επιδιώκει, ή 
άνατροφή αΰτη, πώς δυνάμεθα νά βλέπωμεν άνευ 
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άγανακτήσεω; τά δυστυχή έκεϊνα απόκληρα της 
τύχης πλάσματα, ύποβαλλόμενα είς άνυπόφορον 
ζυγόν, καταδεδικασμένα νά δουλεύουν άδιαλείπτω; 
ώς άνθρωποι τοΰ κάτεργου, χωρίς νά έχωμεν καί 
την βεβαιότητα ότε αί πολλαί μέριμναι αύτών καί 
ταλαιπωρίαι θά άποβώσιν αύτοϊς ποτέ ωφέλιμοι ; 
‘Η ηλικία της χαράϊ παρέρχεται μεταξύ θρήνων, 
τιμωριών, απειλών, δουλείας. Βασανίζουν τά δυστυ
χή παιδία δήθεν πρός τό καλόν των καί δέν βλέπουν 
τόν θάνατον, ον καλοΰσι νά έλθη καί όστις θά άφαρπά- 
ση αύτά έν τφ μέσω όλης αύτής τής αλγεινής ετοιμα
σίας. Ποιος ήξεύρει πόσα παιδία άπολλυνταε θύματα 
άκαταλογίστου σοφίας τών πατέρων ή τών διδασκά
λων αύτών ; Εύτυχή, όσα έσώθησαν έκ τής σκλη
ρότητας τοιούτων άνθρώπων καΐ τό μόνον κέρδος, δ 
προσεπόρισαν αύτοϊς τά δεινά, δι’ών έτάλαιτώρησαν 
αύτά, είναι ότι άποθνήσκουσι ■ καταρώμινα ζωήν, 
ής μόνον τά βασανιστήρια έγνώρισαν.

Άνθρωποι, έστε φιλάνθρωποι, αύτό είναι τό 
πρώτον ύμών καθήκον. Καί τοιοΰτοι έστε πρός πάσας 
τάς τάξεις τής κοινωνίας, πρός πάσαν ήλικίαν, πρός 1 
πάν ό,τι καλείται άνθρωπος. Ποιαν σοφίαν δύνασθε 
νά ζητήσετε πέρα τής φιλανθρωπίας ; ’Αγαπάτε τά 
παιδία, συμπαθείτε πρός τά παιγνίδια, πρός τάς 
διασκεδάσεις, πρός τήν φύσιν αύτών τήν άξιαγά- 
πητον. Τίς έξ ύμών -ένέοτε δέν έπόθησεν τήν ήλικίαν 
εκείνην, καθ’ ήν διαρκής γέλως έπικάθηται είς τά 
χείλη τοΰ άνθρώπου, καθ’ ήν διαρκής βασιλεύει 
έν τή ψυχή ειρήνη; Διατί θέλετε νά στερήσητε τά 
μικρά αθώα πλάσματα τής άπολαύσεως μιάς ηλικίας, 
ήτις ταχέως παρέρχεται καί τοΰ πολυτίμου αύτοΰ 
άγαθοΰ, ού δέν δύνανται νά κάμωσι κατάχρησιν ; 
Διατί θέλετε νά πληρώσητε μέ πικρίας καί πόνους 
τά πρώτα έτη τής ζωής,τά όποια ταχέως παρέρχον
ται καί τά όποια δέν θά επανέλθωσι πλέον καί δι’έκεΐ- 
να ώς δέν δύνανται νά έπανέλθωσι καί διά σάς ; Γο
νείς ,γινώσκετε τήν στιγμήν,καθ’ήν ό θάνατος άναμέ- 
νει τό τέκνον σας; Προσέχετε νά μή φθάσητε είς τήν 
άνάγκην νά θρηνήσητε, διότι δέν άφήσατε είς τά 
παιδάκια νά άπολαύσωσι τών ολίγων στιγμών, άς 
έχάρισεν αύτοϊς ή φύσις. Πράττετε τό πάν, ίνα άπο- 
λαύωσιν τής ύπάρξεώς των, εύθύς ώςείναι είς κα- 
τάστασιν νά αίσθάνωνται τήν χαράν αύτής.Φροντίσα
τε, όπως μή άποθάνωσιν άγευστα τής ζωής,'έν οία- 
δήποτε ώριη καί άν άνακαλίση αύτά πρός έαυ
τόν ό πλάστης.

Πόσαι άράγε φωναί δέν θά έγερθώσι διά ταΰτα κατ’ 
έμοΰ; ’Ακούω ήδη μακρόθεν τάς κραυγάς τής μωράς 
έκείνης σοφίας, ήτις άπαύστως εκτρέπει ήμάς τής 
φύσεως, ήτις τό παρόν θεωρεί μηδέν καΐ τρέχει άδια- : 
κόπως κατόπιν μέλλοντος, όπερ όσφ περισσότερον 
προχωροΰμεν νά φθάσωμεν τοσούτφ καΐ περισσό · 
τερον άπομακρύνεται ύμών, ήτις σπεύδουσα νά με- 
ταφέοη ήμάς έκεϊ, ένθα δέν εϊμεθα, μάς. μεταφέρει 
έκεϊ, ένθα δέν θά εϊμεθά ποτέ.

Κατά τήν παιδικήν ήλικίαν, θά μοι εΐπη τις, 

είναι ό χρόνος, ότε διορθοΰνται αί κακαί τοΰ αν
θρώπου κλίσεις. Κατά τήν ήλικίαν αύτήν, οτε αί 
ταλαιπωρίαι είναι όλιγώτερον έπαισθηταί, πρέπει 
νά πολλαπλασιάζωμεν αύτάς, ΐνα μή έχωμεν άνάγ
κην αύτών κατά τήν ήλικίαν τής συνέσεως. Άλλά 
τίς λέγει ήμΐν ότι τά πάντα θά γίνωσιν, ώς έπιθυ- 
μεϊτε καΐ ότι άπασαι αί ώραϊαι διδασκαλίαι ύμών, 
δΓ ών επιβαρύνετε τον άσθενή νοΰν τών παιδιών, 
δέν θά βλάψωσιν αύτόν μάλλον ή θά ώφελήσωσι ; 
Τίς βέβαιοί ύμάς ότι κερδίζετέ τι διά τών άφθονων 
θλίψεων, άς προξενείτε είς αύτά. Διατί δέ ποιείτε 
αύτοϊς πλείονα δεινά, ή όσα δύναται νά ύποφέρη ή 
κατάστασις αύτών,· χωρίς νά είσθε βέβαιο^ότε τά πα
ρόντα αύτά δεινά θά χρησιμεύσωσι πρός άνακούφισιν 
τοΰ μέλλοντος; Καί πώς θά μοΰ άποδείξητε ότι αί 
κακαί αύται κλίσεις, άς λέγετε ότι θεραπεύετε, δέν 
προέρχονται έκ τής κακώς έννοουμένης μερίμνης ύμών 
μάλλον ή έκ τής φύσεως ;

Πάντως άθλια πρόνοια είναι έκείνη, ήτις κάμνει 
εν όν δυστυχές έν τώ παρόντι μέ τήν έλπίδα τήν 
καλώς ή κακώς ύπάρχουσαν ότι θά γίνη αύτό μίαν 
ήμέραν ευτυχές. Άλλ’άφ’ού οί χυδαίοι αύτοί κρι
τικοί συγχέουσι τήν άκολασίαν πρός τήν έλευθερίαν 
καί τά παιδία, τά εύ ήγμένα καί εύτυχή πρός τά 
παιδία, τά κακώς άνατεθραμμένα, καλόν είναι νά 
διδάξωμεν αύτούς νά ποιώσι τούτων διάκρισιν.

Πρός άποφυγήν πάσης πλάνης, άς έχωμεν έν τώ 
νφ τί προσήκει είς τόν άνθρωπον. Ώς ή άνθρωπότης 
έχει τήν θέσιν της έν τή οικονομία τοΰ παντός, ούτω 
καΐ ή παιδική ήλικία έχει τήν ίδικήν της έν τή οικονο
μία τοΰ άνθρωπίνου βίου. Πρέπει έν τω άνδρί νά νοώμεν 
τόν άνδρα καΐ έν τφ παιδίφ’τό παιδίον. Καί πάντα, 
ά δυνάμεθα ήμεϊς νά ποιήσωμεν πρός τό καλόν τών 
άνθρώπων, είναι νά όρίσωμεν έκάστφ αύτών τήν θέσιν 
του καί νά έξασφαλίσωμεν αύτόν, καΐ νά κανονίσω- 
μεν τά ανθρώπινα πάθη κατά τήν φύσιν τοΰ άνθρώ
που. Τά δέ άλλα ύπόκεινται είς αιτίας, αϊτινες δέν 
είναι έν τή ίξουσίρε ήμών.»

Η ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΙΣ

«*Η  επιστήμη ή παιδαγωγική άπαιτεϊ—αδιαφο
ρούσα είς τάς φωνασκίας τών έχθρών αύτής, οίτινεί 
έχουσι τήν τόλμην νά κηρύξωσιν αύτήν ώς τήν μό
νην αιτίαν όλων τών συμφορών τοΰ αίώνος—, όπως 
τό πρόγραμμα καί αύτών τών απορωτάτων διη- 
|ί.οτΐχών σχολείων έχη άφθονα μαθήματα έκ 
τής ΙΣΤΟΡΙΑΣ καί φυσικής' Ιστορίας. Καί διά 
τοΰτο τόν περιορισμόν τής διδασκαλίας τής Ιστορίας 
έν τοΐς στενοΐς όρίοις τής πατρίδος, τήν πλήρωΟιν 
τοΰ Αναγνωσματαρίου με ύλην φυσικής ιστορίας, 
τόν περιορισμόν τής περιγραφικής διδασκαλίας είς τά 
φαρμακερά φυτά καΐ τά παρόμοια καταγγέλλει ώς 

πλάνας οίκτοάς φατριαστικής μεκρόνου παιδαγωγι- 
κώς.» Stoy, Έγκυκλοπαιδ. παιδαγωγ. σ. 315.

«Historia testis temporum, lux veritatis, 
. vita memoriae, magister vitae, nuntia vetu- 

statis. Cicer. de orat. II 35. 'Ο αύτός Κικέρων 
λέγει- Nescire quid antea, quam natus sis, ac
cident, id est semper esse puerum. = Τό νά 

- άγνοής τί συνέβη πριν γεννηθής τοΰτο έστΐ νά είσαι 
πάντοτε παϊς».'

«Τό κάλλιστον, οπερ παρέχει ήμΐν ή Ιστορία, εί
ναι ό ένθουσιασμός.» Gothe.

«Αί πράξεις διδάσκουσι πολύ περισσότερον τών 
λόγων, διότι είναι τι περισσότερον τών λόγων, είναι 
διανοήματα, ζώντα διανοήματα.» Lazarus.

«Οί παιδες ήμών πρέπει τά θερμαίνωνται μέ τά 
παραδείγματα εύγενοΰς αύταπαρνήσεως, ειλικρινούς 
άφοσιώσεως, άσαλεύτου φιλαλήθειας, χρηστή; άγα- 

> θότητος καί χριστιανικής μακροθυμίας. Τό όμμα τοΰ 
ζωηροϋ παιδός πρέπει νά άστράπτη ύπό ίεράς άγα- 
νακτήσεως κατά τών άνθρώπων τών διαστρεφόντων 
τήν άλήθειαν, τών καταδιωκόντων τούς άθώους. Ή 
χειρ αύτοΰ πρέπει νά συνάγηται είς πυγμήν ύπέρ 
τής άρετής παραγνωριζομένης, υπέρ τής έλευθερίας 
δουλουμένης. Ένί λόγφ οί παιδες διά τής ίστορίας 
πρέπει νά αύξηθώσι μεγάλοι τήν άρετήν, ή ιστορία 
πρέπει νά συμπήξη χαρακτήρας.» Kehr.

«Ή ιστορία είναι ό διδάσκαλος τής άνθρωπότη- 
τος. Καΐ άν δέν δεικνύεται τοιαύτη, πρός τοΰτο πταί- 
ουσιν οί διδάσκαλοι τής ίστορίας. Herbart..

ΩΔΗ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Αί εφημερίδες έγραψαν προ ολίγων ήμερών έπαι- 
νοΰσαι ένα τών έν Άθήναις διδασκάλων τής γυμνα
στικής δΓ έπενόησιν δλω; δήθεν νέαν, καθ’ήν οί μα- 
θηταΐ έκτελοΰσι διάφορα γυμνάσματα προς τον ρυθ
μόν φσμάτων, ά αύτοί οί γυμναζόμενοι αδουσι.

Μάλιστα δέ είς τών διασήμων παρ’ ήμΐν δημο
σιογράφων ό πρώην δήμαρχος ’Αθηναίων κ Τ. Φι- 
λήμων έβεβαίωσεν ότι τούτο γίνεται ήδη άπό τοΰ 
1885 έν τω ’Ορφανοτροφείο) Χατζηκώστα ύπό τοΰ 
είδικώ; περί τά παιδαγωγικά έν Γερμανί^ καί έν 
Γαλλία άσχοληθέντος κ. Άριστοτέλους Ι’ραφειάδου. 
Πρός τή μαρτυρίφ τοΰ κ. Φιλήμονος προσθέτομεν 
καί τήν ήμετέραν μέ τόν διϊσχυρισμόν ότι ή εκτέλε
σες έν τφ όρφανοτροφείφ είναι θαυμαστή, τών ασμά
των δντων καταλλήλων προς τά ρυθμικά τών παίδων 
γυμνάσματα, όπερ δυστυχώς δέν δυνάμεθα νά εϊπω
μεν καί περί τοΰ άνακαλύψαντος τά άνακεκαλυμμένα 
διδασκάλου τής γυμναστικής έν τώ γυμναστηρίφ. 
Άλλ’ ήδη δέν πρόκειται περί τούτου ουδέ νά άπο- 
φανθώμεν ήν έχομεν γνώμην, άν αρμόζει είς πάντα 
τά γυμνάσματα καί άν είναι δυνατόν πάντοτε καί 
έν οίαδήποτε γυμνάσιο: καλώς νά έκτελήται παρά 

τών γυμναζομένων άμα καί ή ώδή. Τοΰτο όμως δέν 
δυνάμεθα ένταϋθα νά μή άναφέρωμεν πώς, έν ώ άπό 
Ιδετίας καί πλέον τοΰτο γίνεται έν Άθήναις, νΰν 
μόλις ή δημοσιογραφία ένόμισε καθήκον νά τονίση 
παιάνας. Ένθυμούμεθα δέ ότι έν έτει 1878 οί περί τό 
Διδασκαλεΐον ’Αθηνών οίκοΰντες έκαμαν παράπονα 
καί έν τή δημοσιογραφία έγραψαν ότι οί μαθηταί 
τοΰ Διδασκαλείου άδουσιν έν τώ γυμναστηρίφ καί 
ταράττουσι τήν ήσυχίαν αύτών. Δέν πιστεύω τότε 
νά άπεδήμεε ό κ.Φιλήμων.’Αλλά καί κατόπιν έξηκο- 
λούθει τό πράγμα νά γίνηται μέχρι σήμερον.’Η δια
φορά δέ τών πάλαι πρός τά νΰν έν τώ Διδασκαλείφ 
γινόμενα είναι ότι τότε έγίνετο μάλλον λελογισμένη 
χρήσις τών ασμάτων έν τή γυμναστική ούδέ έξελέγον- 
το άσματα οίον ®°έ γνωρίζω άπό τήν κόψιν» πρός 
γυμναστικής άσκήσεις καί κατά τόν ρυθμόν καί κατά 
τό περιεχόμενον όλως ακατάλληλον.Ό διδάσκαλος τής 
γυμναστικής δύναται νομίζομεν νά δρέψη δι*  άλλων 
έργασιών του δάφνας, έν τφ ζητήματι δμως τή; 
μετ’ ασμάτων γυμναστικής δέν φαίνεται νά είναι 
καθ’ όλα τέλειος, ήκιστα δέ πρωτότυπος.

Σ.

ΕΟΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΝΤΟΥ

Συμπληρωθείσης είκοσιπενταετοϋς έν τώ ήμετέρφ 
Πανεπιστημίφ διδασκαλίας τοΰ μεγάλου τών καθ’ 
ήμάς χρόνων φιλολόγου κ. Κ. Κόντου, οί μαθηταί 
αύτοΰ καί φίλοι προεθυμήθησαν νά δείξωσι τόν 
πρός τόν ένδοξον επιστήμονα σεβασμόν τελέσαντες 
έορτήν καί πάνηγυρίσαντες τήν ήμέραν. Μεγάλης 
δέ χαράς πληροί τήν ψυχήν ήμών τών Ελλήνων 
καί πως καί διαθρύπτει τήν έθνικήν ήμών φιλοτι
μίαν ότι καί έξω τής Ελλάδος άνδρες φιλόλογοι 
έκ τών έπισημοτάτων καί Γερμανοί καί ’Ολλανδοί 
διετράνωσαν δΓ επιστολών καί συγγραμμάτων τόν 
πρό; τόν μέγαν φιλόλογον σεβασμόν αύτών. Έν τφ 
δείπνφ τφ δοθέντι ύπό τών εταίρων τής επιστημο
νικής εταιρείας, ής είναι ό κ. Κόντος πρόεδρος, προέ- 
πιον τώ έορτάζοντι πολλοί τε άλλοι καΐ ό διευ
θυντής τή; Έκπαιδεύσεως κ.’Π. Π. Οικονόμου, 
μαθητής καί θαυμαστής τοΰ διδασκάλου, ού τήν 
πρόποσιν καταχωρίζομεν ώδε έχουσαν ώς εξής-

«Μεγάλοι άνδρες είτε έν τή τέχνη είτε έν τή έπι
στήμη δέν είναι μόνον εύεργέται τοΰ έθνους αύτών 
άλλά καί κόσμημα καί καύχημα αύτοΰ. Αύτοί δέν 
άνήκουσι πλέον είς εαυτούς, άλλ’ είς τό έθνος, τοΰ 
δέ έθνους ή δόξα έκτίμάται κατά τούς μεγάλους άν- 
δρας, οΰς έχει- διότι αύτοί παριστώσι τήν άληθή 
αύτοΰ δύναμιν καί λαμπρότητα. Είναι ευτύχημα 
είς εν έθνος νά έχη άνδρας μεγάλους. Αύτοί ώφε- 
λοΰσι ποικιλοτρόπως. Πρώτον μέν διά τών έργων, 
ά δημιουργοΰσι, ή διά τών άληθειών, άς έμφανί- 
ζουσι ή διά τοΰ καθαρμοΰ τοΰ βίου άπό πλάνας καί 
προλήψεις, όν έπκρέρουσι, ή διά τοΰ νέου βίου τοΰ



- 230 - 231 -
χανονριωτέρου καί εύρυθμοτέρου, δν είσάγουσι, έξαί- 
ρουσι καί έξευγενίζουσι τόν πνευματικόν βίον τοϋ 
έθνους· Επειτα δέ διά της διδασκαλίας αύτών, ητις 
παρασκευάζει καί άλλους κοινωνού; τών γνώσεων 
τών, τών σχεδίων τών, τοϋ Ενθουσιασμού αύτών τοϋ 
άγ.νόΰ προς ζήτησιν τή; άληθείας, συντελοΰσιν εις 
τον πολλαπλασιασμόν τών εργατών της επιστήμης, 
οί οέ αληθείς Επιστήμονες είναι τό κλέος τής πα
τρίδος. Άλλά καί τρίτη ώφέλεια προκύπτει έκ τών 
μεγάλων άνδρών ούχί πλε'ον έξ όσων αύτοί δίδουσι άλλ’ 
έξ όσων λαμβάνουσιν Είναι δέ ταΰτα ή άυεπίφ&ο- 
νοξ αφοβίωοιζ καί ή εύβέβεια η ευγνώμων, ήν 
αναγνωρίζει καί αποδίδει πας τις δ; έρχεται είς 
συνάφειαν πρός ανθρώπινον μεγαλεϊον, Αύτό δέ τό 
τελευταϊον θεωρώ ούχί τών άλλων μικρότερον άγα- 
θον, διότι οΰτω συνάπτεται αγνός δεσμός καί σχη
ματίζεται κε'ντρον συνεργασίας. Πρό τής άδιαφιλο- 
νείκήτου άξίας πάντες κύπτομεν τάς κεφαλάς καί 
περί αύτήν πάντες τασσόμεθα, τά δέ έργα καί ό α
γνός πρός τήν έπιστήμην έρως,δ; διαφλέγει τά στήθη 
τών μεγάλων πρός ζήτησιν τής άληθείας ώς καί ή 
μέθοδος τής έρεύνης, πκρακινοϋσι καί θαρρύνουσι καί 
τούς άλλους πρός παρομοίαν έργασίαν, καί οΰτω διά 
τής κοινής πολλώνέργασίαςκατορθοΰνταιεργα γενναία.

Ότι δέ έν τοϊς παροΰσι καιροί;, δτε ό νοΰς τών 
άνθρώπων πρός τό ιδεώδες δέν παρατηρεϊται πολύ 
άκμαϊος, υπάρχει άνήρ μέ έξοχου; άρετά;, άκαμάτω; 
καί άδιαλείπτω; έπί 25 έτη Εργαζόμενο;, άγρυπνος 
Επιτηρητής καί ρυθμιστής τής γλώσσης ήμών καί 
αυστηρός έπιτιμητής καί κολαστής τών παρεκτροπών, 
τοΰτο δέν όκνώ νά ύπολάβω ώ; ιδιαιτέραν εύνοεαν 
τοΰ θείου.Ή γλώσσα, είπε σοφός τις, έχει πρός τόν 
νοΰν ώς τό έδαφος τής γής πρός τό σώμα τοϋ άν- 

.· θρώπου- ώς τό έδαφος καλλιεργούμενον τρέφει τό 
σώμα, οΰτω καί ή γλώσσα καλλιεργούμενη, κατα- 
νοουμένη, γινομένη ζώσα γλώσσα, · τρέφει τόν νοΰν. 
Είναι δέ παρήγορον ότι τάς πολυτίμους έργασίας 
τοΰ σοφού ήμών διδασκάλου όχι μόνον άναγνωρίζει 
άλλά καί χρησιμοποιεί κατά δύναμιν τό έθνος. Ού- 
δεϊς δέ άλλος φιλόλογο; παρ’ ήμϊν άσκεϊ τόσην δύ
ναμήν εις τό έθνος, όσην ό Κόντος. Σήμερον καί έν 
τή βουλή καί έν ταϊς Εφημερία, καί έν τή συγγραφή 
βιβλίων καί έν τοϊς δικαστηρίοις οί δμιλοΰντε; καί 
γράφοντες προσέχουσι μή ποοσκοούσωσι είς τόν κα
νόνα τοϋ Κόντου. Άφ’ ού δέ τών Εργασιών αύτοΰ 
τών Επιπόνων άπολαύωμεν πάντες, δίκαιον είναι καί 
πάντες νά αίσθανώμεθα εύγνωμοσύνήν. Καί τή; βα· 
θείας ταύτης εύγνωμοσύνης έκδήλωσις είναι ή αύ- 
θόρμητος καί ειλικρινής καί εύσεβής καί εύγνώμων 
εορτή, ήν άγομεν πάντες έπί τή αίσια συμπληρώσει 
είκοσιπενταετοΰς άκαδημαϊκής τοϋ διδασκάλου ήμών 
Εργασίας. Είθε ό θεός νά σκέπη καί φρουρή αύτόν, 
όπως άπολαύση καί τής εύδαίμονος εορτή;, τή; πεν- 
τηκονταετηοίδο; αύτοΰ. Μέ τοιαύτην εύχήν καί έλ- 
δίδα προπίωμεν πάντες περιχαρείς τφ μεγάλω ήμών 
§ιδασκάλφ »

Άγχίνους δέ καί έπίχαρις καί συνακτική ήτο καί ή 
πρόποσις τοϋ κ. Αντωνίου Οικονόμου, καθηγήτοΰ 
τής άρχαιολογίας έν τώ έθνικώ ήμών Πανεπιστημίφ , 
έχουσα περίπου ώ; έξής- k

«Οί άνθρωποι λατρεύουσι τό κάλλος τοΰ ΓΙαρθε- 
νώνος καί καλώς ποιοΰσιν. Άλλ’ Εκτός τοΰ Παρθε- 
νώνος ύπάρχέι καί αλλαχού κάλλος άνέφικτον, θειον, 
τό κάλλος τής Ελληνικής γλώσσης, όπερ όφείλομεν 
ώσαύτως νά άγαπώμεν καί λατρεύωμεν. Τήν εργα
σίαν ταύτην τή; μυήσεω; εις τό ούράνιον τής Ελλη
νικής γλώσσης καλόν τελεί μετά συντόνου Επιμέ
λειας καί θαυμαστής έπιτυχία; ό Ιεροφάντης των 
καθ’ ήμάς φιλολόγων, ό πολύς ήμών διδάσκαλος, ού 
πανηγυρίζομεν άγαλλόμενοι τήν είκοσιπενταετή δι
δασκαλίαν σήμερον. "Εν δέ κατά τήν περιχαρή ταύ
την ήμέραν ταράττει τήν ψυχήν μου, ότι τοΰ > Κόν
του ούδένα και ίκ τών Εγγύς2 καί έκ τών μακράν ή
μών δντων βλέπω άξιον διάδοχον. Διά τούτο δέομαι 
τοϋ Θεοΰ νά παρατείνη τόν βίον αύτοΰ έπί μήκιστον 
καί νά άξιώση νά ϊδη διάδοχον άζιον έαυτοϋ.»

Εί; τά; προπόσεις ταύτας ώ; καί εί; τάς άλλας, 
τάς γενομένας ύπό τοϋ κ. Καββαδίου, γενικοΰ έφο
ρου τών άρχαιοτήτων, Σπ. Βάση, Γ. Χατζηδάκι 
καθηγητών τοϋ Πανεπιστημίου,άπεκρίθη ό κ. Κόντος 
διά τής προπόσεως, ήν καταχωρίζομεν αύτολεξει,ΐνα 
ΐδωσιν οί διδάσκαλοι όποιον κάλλος καί ή νέα ήμών 
γλώσσα έχει, όταν δύναται τις νά γράφη αύτήν ώς 
πρέπει. Β

«Υπερβαλλόντως ήδομαι τιμώμενος ύφ’ύμών, 
έταϊροι φίλτατοι, καί νομίζω οτι άπέχω τόν καρπόν 
τών πόνων, ού; έπί πολλά ύπέστην έτη μετά συντό
νου μελέτης περί τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν διατριβών. 
Ήγάπησα έκ νεότητος τά Ελληνικά γράμματα καί 
προσεταλαιπώρησα μακρόν χρόνον τή θεραπείςρ τών 
Έλληνίδων μουσών καί προεθυμήθην έζ ών έποιη- 
σάμην περί τον Έλληνα λόγον ένδελεχών σπουδών 
νά παράσχω συμβολάς εί; άκρίβεστέραν γνώσιν τοϋ 
ελληνισμού. Τά έμά διδάγματα εύδοκίμησαν μεγά
λω; καί λαμβάνω έγώ νΰν άνθ' ών έμόχθησα έν τφ 
καλφ άγώνι αξιολογώ τατον άθλον εύλογίας καί Εγκώ
μια άνδρών έλλογιμωτάτων.

Κενοδοξία με ούδέποτε κατέλαβεν, ούδ ’ έζήλωσκ 
τάς Επιδείξεις, άλλ’ ώρεγόμην άεί εύδοξίας καί έφι· 
λοτιμούμην δ;’ έργων άγαστών μοι φαινομένων νά 
παρασκευάσω αγαθήν περί Εμαυτοΰ παρά τοϊς έμοϊς 
πολίταις ύπόληψϊν. Πώς δ' εινε δυνατόν νά‘ μή 
εύφοαίνωμαι σήμερον βλέπών ότι οι μάλιστα πεπαι
δευμένοι τών ’Ελλήνων περιττώς με-σεμνύνουσι δό
ξαν μοι άθάνατον περιτιθέντες ; Άγάλλομαι δ’ έτι 
μάλλον καί πως καί καλλωπίζομαι ότν ύμεϊς οί 
ταΰτα ποιοΰντες ύπήρξατε οί πλεϊστοι μαθηταί μου 
καί εύλογον πάντως εινε νά εύδαιμονίζω έμαυτον ότι 
ή Εμή διδασκαλία ένέπεσεν είς εύγενεστάτας ψυχάς.

Διήγαγον μέχρι τοΰδε βίον μεστόν δυσκληρημά- 
των, εύτυχήματα δέ μοι εύαρίθμητα συνέβησαν δύο 
δέ τούτων εΐνε τά μέγιστα, πρώτον ‘μέν ή κτήσις 

διπλώματος τοΰ έν Αουγδούνφ τών Βαταούων πανε
πιστημίου καί οί έπαινοι, ών ήξιώθην ύπό τοΰ μεγά
λου Κοβήτου έν τώ θαυμασίφ έκείνφ ποός με λόγφ, 
δεύτερον δ’ ή τελούμενη χάριν έμοΰ λαμπρά εορτή, 
δι’ ής τηλικαύτης έγώ τιμής άπολαύω, ήλίκης όλί- 
γιστοι τών καθ' ήμάς ’Ελλήνων έτυχον.

Έπανήλθον έκ τής αλλοδαπής είς τήν όίκείαν έχων 
Ικανά, ώς έμαυτον έπειθον, έφόδια πρός έύδόκιμον 
τών ’Ελληνικών γραμμάτων διδασκαλίαν, έπεθύμουν 
δέ νά διδάξω αύτά έν τω ύπιρτάτφ τή; πατρίδος 
διδασκαλείφ. Άλλ' άμφίβολον ήτο τότε, άν έμελλον 
τά πράγματα κατά τήν έμήν ν’ άποβώσι γνώμην, 
παντοδαπαί δ’ ήσαν έμοΰ κατεσκευασμέναι διαβολαΐ 
καί πάν τι έσκευωρεϊτο, ίν*  άποκλεισθώ τοΰ πανε
πιστημίου. Έπληρώθη δ’ όμως, χρόνου ούκ ολίγου 
έν τφ μεταξύ παρελθόντος, ή έμή έπιθυμία καί ει
κοστόν πέμπτον έτος τουτι μυώ τούς φιλοκάλους 
νεανίσκους τήν θείαν τών Ελλήνων φωνήν. Ή δι
δασκαλία μου έγένετο λίαν τοϊς φοιτηταϊς άσπαστή, 
σφόδρα δ ’ έκάστοτε έτερπόμην αισθανόμενο; ότι αδροί 
έξ αύτής προήρχοντο καρποί. Λέγω ταΰτα ούδαμώ; 
άλαζονευόμενος, ούδ’, εινε τά έμά ρήματα μάταιοι 
κόμποι. Έχω μάρτυρας άξιοχριωτάτους ήμας τούς 
παρόντας μαθητάς μου, άγάλματα τή; Επιστήμη;, 
οΐτινες δι’ ών ποιείτε μ-γαλοφώνω; κηρύττετε τήν 
διδασκαλικήν τοΰ ήμετερου καθηγητοΰ αρετήν

. Τάνθρώπινα πράγματα εινε Επισφαλή καί άβέ- 
βαια δίκην Εύρίπου μεταβαλλόμενα καί άνω κάτω 
φερόμενα, κόμψώ; δ’ ύπό κωμικού ποιητοΰ έρρήθη 
«έν δέ τω βίφ τέρας έστίν, εί τις εύτύχηκε δια βίου». 
Έγώ καί νεώτερος ών πολλοϊς έπάλαισα συμπτώ- 
μασι καί νΰν ούχί άπηλλαγμένος τυγχάνω άτυχημά- 
των άλλ*  ούτ’ έδυσφόρησα λίαν ούτε δυσφορώ. Ύπό 
δέ τής παρούσης ηδονής έπιλάνθάνομαι πασών τών 
συμφορών καί εύθυμότατος ών άναφωνώ' θύμοι τά 
Γύγεω τοΰ πολυχρύσου μέλει. Άρκοΰμαι τή προσ- 
γενομένη μοι εύδοξίρρ, άγαπητόν μοι ύπάρχει οτι 
άνδρες άγαθοί μ’ εύφημοΰσιν, ούδέν δέ- μοι εύαρε- 
στότερον τής εύωχίας ταύτης, καθ’ ήν φελοφρονέ- 
στατα έστιώσί με γ-γανωμένοι ύπό 7„χΡχί τά πρό
σωπα διαπρεπείς Έλληνες, ό,τι περ άνθος σοφίας 
καί εύανδρίας. Ό Τοϊς γενναίοις εργοις παρομαρτών 
έπαινος εινε ό άληθής τοΰ άνθρώπου κόσμος, άγή- 
ρως άεί καί άίδιος διαμένων, ον ούδέν ποτέ δύ
ναται ούτε ν’ άμαυρώση ούτε ν’ άφανίση.

Τό μέγεθος τής έμής ευφροσύνης καί θυμηδίας 
καθίσταται άμετρον, όταν άναλογίζωμαι ότι πρός 
τοϊς Εμοϊς μαθηταϊς καί άλλοι έξοχοι άνδρες, μέγα 
όνομα έπί μαθήσει κεκτημένοι καί έν λαμπροί; άζι- 
ώμασιν ύπό τής πατρίδος καθεσταμένοε, γίνονται 
έμοΰ καί τών έμών σπουδασμάτων έπαινέται. Άφο- 
ρώσι δ’ ούτοι μάλιστα είς τά περί τής νενομισμένης 
παρά τής νέοιςΈλλησι γλώσσης ύπ’έμοΰ πεφιλοπονη- 
μένα,ά πολλής παρά τοϊς πεπαιδευμένοι; έτυχον απο
δοχής καί ούχί μικράν (5 οπήν έσχον είς τή νέπί τό βέλ— 
τιον μετακόσμησιν πολλών μερών τής ήμετέραςφωνής.

Χαίρετε, Επιφανή τή;. Ελλάδος τέκνα καί αγνοί 
τών Μουσών καί τής Θέμιδος θεράποντες. Χάρντας 
ήμϊν πλείστας όμολογώ άνθ*  ών μ’ άξιοΰτε μεγίστων 
τιμών. Εύχομαε νά έχητε τό Οεϊον άεί εύμενές καί 
νά εύπραγήτε διά βίου' ιδία δέ ύπέρ τών έμών μα
θητών εύχομαι νά εύδοκιμήσωσι καί δόξασθώσι μάλ
λον Εμοΰ, έτι δέ τοιοΰτοι περί αύτούς νά ύπάρξωσιν 
οί μαθηταί αύτών, ο’.οι περί έμέ ύπήρξαν όί έμοί, 
εί καί δύσκολον έγώ νομίζω νά εύτυχήση διδάσκαλος 
οΰτως εις μαθητάς, ώ; ευτύχησα έγώ. Περιχαρής 
θεωρώ τόν σεμνόν τόν δε περί έμαυτον χορόν, άνδρών 
φιλτάτων καί προπίνω αύτοϊς ένθουσιών.»

Σεβαοτέ μου Λιδάβχαλε,

Άναγνούς έν τή «’Εκπαιδεύσει» τήν μακαριότη
τα τοϋ δημοδιδασκάλου τήν έκδηλουμενην έν τφ 
ένθουσιώδει ποιήματι « δημοδιδάσκαλος εΐμι » τοϋ 
συναδέλφου μου κ. Γιαννούκου δέν άποκρύπτω ύμΐν 
οτι ζηλοτυπία καί, φθόνος κατέλαβε με. Δημοδιδά
σκαλος καί εύτυχής πώς συμβιβάζονται, περισπού- 
δαστέ μου, έν έποχή έξοντώσεως καί σαπρίας; Μή
πως δλοι οί διδάσκαλοι εινε εύτυχεϊς, έσκέφθην κατ’ 
έμαυτον, τή ώρ^ εκείνη, καί μόνος έγώ έφαγρν τό 
άπηγορευμένον μήλον τοϋ παραδείσου καί .θεός καί 
τύχη καί βουλευταί καί τμηματάρχαι έπανίστανται 
έπ’έμέ; Άλλ’έγώ ομνύω είς τάς δύο έφετεινάς απολύ
σεις μου,είς τούς δύο. διορισμούς καί είς τάς; 'δύο με
ταθέσεις μου δτι τοιούτου μ.ήλου ούδαμώς έγευσάμην, 
σύν έμοί δέ και πολλοί άλλοι δημοδιδάσκαλοι τής 
κατ’ έμέ περιφέρειας, οϊτινες είς παραπλήσια μέ έμέ 
δεινά γεγέ.νηνται — Τί άρά γε συμβαίνει ; Μήπως 
δ κ. Γιαννοϋκος, εινε άγαμος καί άτεκνος ; Μήπως 
εΐνε άπάτωρ, άμήτωρ καί άνάδελφος ; Μήπως εΐνε 
πλούσιος καί πολυκτήμων ; Μήπως έΐνε νεαρός καί 
πέρυσιν άπεφρίτησε τοϋ διδασκαλείου καί οΰτω βαυ- 
καλίζεται άπό χρυσών ονείρων ; Μήπως .... άλλά 
τί νά ύποθεσω ; — Απορώ καί έξίσταμαε, καί έν 
τώ έξίστασθαι τούτφ γράφω τούς Επομένους στίχους, 
οΰς ή μακαριστής τοϋ ποιήματος καί ή άστοργία 
τής σχολικής δεοικήσεως ένέπνευσάν μοι.

- ·; γ . Λ :

ή χ ώ είζ το «.Λημοδι,δάϋχαλοί: είμί» 
τον χ Γιαννονχον.

Δημοδιδάσκαλος είμί, βιώ μετά ένδειας 
ώς ρύαξ όρους φαλακρού Εν μέσφ Ερημιάς 
άλλά καί πλέον Ετ’ είμί καί Εξουθενημένος, 
κατεσκληκώς, λιπόσαρκος καί ποδοπατημενος.

Νά ζή τις Εξαντλούμενος, τούς πνεύμονας νά αήπη 
καί συμφορά άένασς ποτέ νά μή τοΰ λείπη 
τήν πνιγηρόν άτμόσφαιραν είσπνεων τοΰ σχολείου 
νά θνήσκ’ απαρατήρητος είς τήν αρχήν τοΰ βίου....



- 232 -

Δημοδιδάσκαλο; εΐμί, όλεθρός τή; ζωή; μου, 
αφοΰ παντί περίτριμμα γίνετ’ ή ΰπχρξίς μου, 
έν πείνη καί κακομοιριά άφοΰ όρώ μητέρα, 
παιίιά, γυναίκα, αδελφού; καί γέροντα πατέρα.

Άφοΰ είς πάν μου απαντώ βλέμμα τήν ατιμίαν, 
τά βάσανα, τήν στέρησιν, τήν θλϊψιν, τήν πενίαν, 
αφοΰ άναίδην γίνομαι τοϊ; ΙΙαπαμάρκοι; παϊγμα, 
τοϊ; εύθηνοΰσιν όνειδο; καί τοΐς Βρατσάνοις ψέγμα.

Οϊμοι! έν δσφ έχομεν άσπλάχνου; τμηματάρχας, 
κύμβαλα άλαλάζοντα εις μικροκομματάρχάς, 
έν δσφ δέν λαμβάνομεν του; κόπους, τόν μισθόν μας 
χαί μας παραγνωρίζουν βαρβάρως τόν βαθμόν μας. 

τέρου μέλλοντος θαρρύνει καί ζωογονεί καί γεννά 
έν αύτφ εύδαιμονίαν, ήν δέν δύναται άφθονον χρυ
σών καί Λουκούλλεια έδέσματα νά επισκιάσουν. 
Διδάσκαλοι, μή έστε όλιγόψυχοι ! Καρτερείτε, άν— 
ορίζεσθε καί ελπίζετε! Ή σημαία τοϋ κ.Γιαννούκου 
είναι ή άληθής σημαία τών δημοδιδασκάλων καί 
πάντες εύλαβώς ταχθήτε ύπ’ αύτήν. Είπατε πάν· 
τες ώς ό άπόστολος Παύλος ούκ αΐσχυνόμεθα δι
δάσκαλοι δντες, τοΰτο έστι ήμών καύχημα καί διά 
παντός τοΰ βίου ήμών ένί καί μόνφ δουλεύσώμεν, 
τή παιδεί^ τών ομοφύλων και Ομόγλωσσων.

Έν δσφ ύφιστάμεθα τυραννικάς πιέσεις 
καί αυθαιρέτους καί σκαιάς παύσεις καί μεταθέσεις, 
έν δσφ άπο τοΰ νωθρού λήθαργου, έν ω ζώμεν, 
δέν έγερθώμεν δλοι μα; νά ύπερασπισθώμεν

Έν δσφ 'σάν αρτοποιοί δλοι μέ γνώμην μίαν 
δέν συναποφασίσωμεν νά κάμωμ’ απεργίαν' 
έν δσφ τήν «Έκπαίδευσιν» κούφως όλιγωροΰμεν, 
παρ’ ής καί φώς καί δύναμιν ύπέρμαχον άντλοΰμεν.

θά εϊμεθα ανδράποδα αιμοχαρούς θηρίου, 
παρ*  ω δ έξολοθρευμός ειν’ άρετή τοΰ βίου, 
θά εϊμεθα'περίφημα πάσης φρενοβλαδείας, 
καί τά περικαθάρματα πάσης τής κοινωνίας.

ΣΓΜΜΙΚ ΤΑ

Δημοδιδάσκαλος είμί! Ουτφς έγώ πρεσβεύω 
καί συν έμοί οί άπαντες συνάδελφοι πιστεύω' 
έάν δ’ έξαίρεσιν ποιή ό κύριος Γιαννοΰκος 
δέν λησμονώ πώς άνοιξιν δέν φέρει ένα; κοΰκκος.

— Έν Κύπρφ κατά τήν έναρξιν τών έργασιών τής 
βουλής ό Άγγλος άρμοστής τής νήσου είπε περί τών 
δημοτ. σχολείων τά εξής’

«Ό ' τά προσόντα τών δημοδιδασκάλων «φορών Νόμος, 
δστις εισαχθείς κατά τήν τελευταίαν σύνοδον ύπό αίρετοΰ 
μέλους έφηφίσθη ύτό τόϋ Συμβουλίου, εσχεν ώς αποτέ
λεσμα νά έπισύρη τήν προσοχήν ήμών έπι σπουδαιότατος 
ζητήματος,θα συντείνη δ’ ώς έλπίζω,όπως έπέλθη έν τώ τής 
στοιχειώδους παιδείας συστήματί μας, μεταρρύθμισις, ή' 
ύπάρχει μεγάλη άνάγκη.

Τοΰτο εινε ζήτημα, εις ό παρέσχον καί χρόνον καί προ
σοχήν πολλήν, είμαι δέ πεπεισμένος δτι έν πλείσταις δσαις 
περιστάσεσι τό τε σχολειον τοΰ χωρίου καί δ διδάσκαλός 
του ύπολείπονται τοΰ πρέποντος ορίου έπαρκείας. Έπί τή ' 
βάσει τοϋ άρτι ρηθέντος Νόμου, τάς διατάξεις τοΰ όποιου 
τό Συμβούλιο·/ γινώσκέι, έν ταϊς κυριωτέραις πόλεσι τής ’ 
Νήσου συνεχροτήθησαν κέντρα πρϊς διδαχήν τών δημοδι
δασκάλων έν τή νέφ καλούμενη μεθόδφ, περί ών . έξ ίδιας 
παρατηρήσεως δύναμαι νά εϊπω δτι θ’ άποβώσι παραγωγά 
καλλίστων αποτελεσμάτων. Εις τό μέτρον τοΰτο έπηκολού· 
θησεν ό διορισμός τριών διδασκάλων κεκτημένων τάπαιτού- 
μενα προσόντα, δπως έπισκέπτωτται τά Σχολεία έν πρός 
έν καΐ δίδωσι πρακτικά μαθήματα έν τή έφαρμογή τής 
μεθόδου.

Π.Ιτμ· ie ι 
άναγκαΐον επίσης 
προς τζασφάΛισιν 
σθων των, τοΐθ’ οπτρ καθήκον άπαόστως ύπεκφεν- 
γουσιν οί θιαχειρισταί των κατωτέρων ΣχοΛτίων. 
έντιμον μέλος, πρός δ εϊμεθα ύπόχρεοι διά τό μέτρον τής 
τελευταίας συνόδου, ανεκοϊνωσέ μοι τό σχέδιον Νόμου πρός 
έξασφάλισιν τοΰ σκοποΰ τούτου καί ήΚυβέρνησις θά συνερ- 
γασθή μετ’αΰτοΰ, δπως τοΰτο προσαχθή κατά τήν παρού
σαν σύνοδον.

— Τό παρ’ ήμΐν άπό Ιδετίας διά τής συστάσεως 
τών Διδασκαλείων εΐσαχθέν παιδαγωγικόν. σύστημα τοΰ 
Herbart, τόΰ μεγίστου Παιδαγωγικού τοΰ καθ’ ήμας αΐώ- 
νος, δπερ πάντα τά έθνη φιλοτιμούνται να εισαγάγωσι 
πρός τελειοτέραν τών μαθητών παίδευσιν, μεγάλην ύπο- 
δοχήν καί διάδοσιν, ώς άναγινώσκομεν, εύρίσκει καΐ έν 
ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής ’Αμερικής. Ώς κωμικόν 
δέ μάλλον ή σπουδαϊον άναφέρομεν δτι έν Έλλάδι έχθρόί 
τοΰ Herbart έκηρύχθη δ κ. Παπαμάρκου, εύρών δτι εύ- 
κολώτερον είναι νά ύβρίζη τις ή νά μανθάνη. Έπειτα ή- 
ίεύρει δτ, αί κατακρίσεις τών μεγάλων άνδρών έκπλήτ- 
τουσι τοΰ Κεχηναίουις καί παρέχουσι τοΐς ύβρισταΐς «βιώ
ματα καί τιμήν. Είναι τοΰτο πολιτεία ;

Καί άν τυγχάνη άπειρος ΙΙαπαμαρκείου βέλους, 
τίς οίδε, ά/ άπλήγωτο; διέλθη μέχρι τέλους ; 
Έγώ δέ καίπερ άσοφος έν τούτοις συνηθίζω, 
μηδένα πρό τής τελευτής αύτοΰ νά μακαρίζω.

Έν Άγιω Δημητρίω τή 15 Φεβρουάριου. 1893.
Ό δημοδιδάσκαλος

. A. Β. Γ.
Σ.Σ. Άν δημοσιεύωμεν τό ποίημα τοΰτο,ούδαμώς 

έπιθυμοΰμεν νά θεωρηθώμεν σύμφωνοι ότι δέν ύπάρ- 
χει εύδαιμονία έν τή ασκήσει τοΰ διδασκαλικού έργου 
καί ύπό τάς παρούσας όμολογουμένω; άτυχεϊς πε
ριστάσεις τής σχολικής διοικήσεως. Μόνον ή παΰσις 
τοΰ καλοΰ διδασκάλου είναι κακοδαιμονία καί τοΰτο 
όχι διότι τοΰ κόπτουν τον μισθόν, άλλά διότι δέν 
έχει μαθητάς νά διδάσκη. Έν τή έργασία, πρό; 
ήν έχει κλίσιν ό διδάσκαλος 3*'ι  ή; έκτιμφ τά άπο
τελέσματα, λησμονεί τήν κακοδαιμονίαν τής έπο- 
χής του, καί άναστρεφόμενος μέ τού; αθώους καί 
άκάκους μικρούς μαθητάς, τούς μέλλοντας τής πα
τρίδος του πολίτας, παρηγορεϊται. μέ τήν έλπίδα 
ότι οι νέοι, ούς παιδεύει,θά δειχθώσε καλλίτεροι τών 
πατέοων αυτών πολϊται. Καί το ένδοζον παρελθόν 
φρονηματίζει τόν άνθρωπον άλλά καί ή έλπΐς καλλι- __ _ ________

’Εν Άθήναις εκ τού Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΗΝΕΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1893—3093

λ’tiBr προσόντων τϋν ίημοδιδασχ.ί.1ωνι
~!---- τυγχάνει, ΐνα Ληφθωπι μίτρα

τής τακτικής πΛηρωμης των μι-

Τό


