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ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ
ΟΠΟΙΑ ΤΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΟΦΗ

Καϊ έν τφ ζητήματι τούτφ ώ.ς καϊ έν τφ ζητή- 
ματι τοϋ ποσού τής τροφής, περί οΰ έν τφ προηγου- 
μένφ φύλλφ εΐπομεν, επικρατεί ή αύτη ασκητική 
γνώμη.Ού μόνον τροφή ολίγη άλλά καϊ σχετικώς κα
κή θεωρείται καλλίστη τών παιδιών τροφή. Οί πολ
λοί φρονοΰσιν ότι τά παιδία δέν πρέπει νά τρώγωσι 
πολύ κρέας. Καί εις μέν τάς άπορους τάξεις τής 
κοινωνίας τήν γνώμην ταύτην ύπηγόρευσεν ή οικο
νομία., Άφ’ οΰ οί γονείς δέν ήδύναντο νά πορί— 
ζωνται καθ' έκάστην ήμέραν κρέας, διέδωκαν ε’ις 
τά τέκνα των δτι τό κρέας δέν ώφελεϊ τά μικρά 
παιδία, και ή τοιαύτην άρχήν έχουσα γνώμη αΰτη 
έπαναληφθεϊσα έγένετο κατόπιν σύμβολον πίστεως 
τών άνθρώπων τής τάξεως ταύτης. Εις τμς εύπο
ρους δμως τάξεις, παρ’ αίς δέν γίνεται λόγος τής 
δαπάνης τοϋ κρέατος, έπέδρασε ένθεν μέν το παρά
δειγμα τών πολλών, ένθεν δέ ή γνώμη τών θηλα- 
στριών τών λαμβανομένων έκ τών κατωτέρων τά
ξεων, ούχ ήττον δέ καί ή άντίδρασις κατά τής 
καταχρήσεως τής κρεοφαγίας.

Έρευνώντες δέ νά μάθωμεν τούς λόγους τής τοι
αύτης γνώμης, καθ’ ήν εις τά παιδία ελάχιστη 
πρέπει νά προσφέρηται τροφή κρέατος, δέν δυνάμε
θα νά άνεύρωμεν ούδένα ή τούλάχιστον ούδένα 
ισχυρόν. Είναι γνώμη, ήτις άταλαιπώρως έγένετο 
δεκτή και επαναλαμβάνεται ώς ή περί τής σπαργα- 
νώσεως γνώμη,ήτις έπί χιλιετηρίδας θεωρείται παρά 
πάντων άναγκαία. Πιθανώτατον είναι δτι τό κρέας 

είς τόν στόμαχον τών μικρών παιδιών, δστις δέν 
άπέκτησεν άκόμη μεγάλην μυϊκήν δύναμιν, δέν 
είναι τροφή κατάλληλος, διότι ή πέψις τοΰ κρέα
τος άπαιτεϊ ικανήν λέανσιν, ϊνα μεταβληθή είς χυ- 
αόν. Άλλ’ ή ένστασις αΰτη δέν δύναται νά άπο- 
βλέπη καϊ τήν κρεατίνην εκείνην τροφήν, έξ ής έπι- 
μελώς έχουσιν άφαιρεθή πάντα τά νευρώδη μέρη, 
παύει δέ καθ’ δλοκληρίαν ή ισχύς αύτής μετά πά
ροδον δύο ή τριών έτών, δτε δ στόμαχος άπέκτησε 
ικανήν μυϊκήν δύναμιν πρός τό πέπτειν. Καϊ έν ω 
οί λόγοι οΐ ύποστηρίζοντες τό δόγμα τοΰτο είναι 
έπί μέρους μόνον έγκυροι, έπι μέρους δέ άκυροι,δηλ. 
έγκυροι δταν πρόκηται περί λίαν μικρών παιδιών, 
τούναντίον δέ άκυροι, δταν πρόκηται περί μεγάλων, 
ά ούχ ήττον έξετράφησαν κατά τό δόγμα έκεΐνο, 
οί λόγοι οί ύπέρ τοΰ έναντίου είναι πανταχοϋ έγκυ
ροι καί ύπερβαλλόντως άναγκαστικοί. Ή άπόφαν- 
σις τής έπιστήμης είναι έκ διαμέτρου άντικειμένη 
είς τήν γνώμην τών πολλών. Τό ζήτημα τοΰτο ύπε- 
βάλομεν είς δύο ήμετέρους φυσικούς καί είς διαφό
ρους μεγάλους φυσιολόγους καί πάντες συμφωνοΰσιν, 
δτι τών παιδιών ή τροφή ούχί μόνον δέν πρέπει νά 
είναι^όλιγώτερον θρεπτική, άλλά τούναντίον νά είναι 
καϊ θρεπτικωτέρα τής τών μεγάλων.

Οί λόγοι τοΰ συμπεράσματος τούτου είναι προ
φανείς καί ή δδός, ή φέρουσα είς τοΰτο, είναι άπλου- 
στάτη. Παράβαλε τάς λειτουργίας τής ζωής τοΰ 
άνδρός πρός τάς λειτουργίας τής ζωής τοΰ παιδιού 
καί θά ΐδης δτι τό παιδίον έχει άνάγκην σχετικώς 
μείζονοο τροφής ή ό άνήρ.Πρός τίνα σκοπόν δ άνήρ 
προσλαμβάνει τήν τροφήν του ; Καθ’έκάστην ήμέραν 
ύποβάλλεται τό σώμά του είς φθοράν μεγάλην ή μι- 
κράν, ήτοι είς καταπόνησιν αύτοϋ ένεκα μυϊκών κι
νήσεων, είς καταπόνησιν τοΰ νευρικοΰ συστήματος
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ενεκα πνευματικής έργασίας, εις καταπόνησιν τών 
έντερων ένεκα τών λειτουργιών τής ζωής, καί οί 
άποτριβέντες ούτοε ιστοί τοϋ σώματος έχουσιν άνάγ
κην άνανεώσεως. Ώσαύτως καθ’ ήμέραν αποβάλλει 
το σώμα του μέγα ποσόν τής θερμότητος του δι’ 
ακτινοβολίας. Έπειδή δέ πρός έξακολούθησιν τής 
ζωικής ένεργείας πρέπει νά διατηρήται ή θερμοκρα
σία τοϋ σώματος, άνάγκη ή άπώλεια αΰτη τής 
θερμότητος αύτοϋ νά άναπληροϋται διά παραγω
γής νέας θερμότητος καΐ τοΰτο γίνεται διά τής 
διαρκούς καύσεως, ήν ύφίστανται μόριά τινα τοϋ 
σώματος. Κατά ταύτα δ σκοπός, χάριν τοϋ όποιου 
προσλαμβάνει δ ηύξημένος ήδη άνθρωπος τροφήν, 
είναι ή άναπλήρωσις τής καθ’ ήμέραν φθοράς καί 
ή προσκομιδή καυσίμου ΰλης ένεκα τής καθ’ ήμέ
ραν καταναλώσεως θερμότητος. "Ας έξετάσωμεν δέ 
τί συμβαίνει έν τώ πκιδίω.Καί αύτό άληθώς εργα
ζόμενον καταναλίσκει τό ύλικόν τοϋ σώματός του. 
Ή άκαταπόνητος φιλεργία αύτοϋ πείθει πάντα περί 
τής γινομένης αύτώ σωματικής φθοράς, ήτις σχε
τικώς πρός τό άνάστημά του πιθανόν δτι ισοφαρίζει 
πρός τήν τοϋ άνδρός. Ώσαύτως καί αύτό άποβάλλει 
θερμότητα έκ τοϋ σώματός του δι’ άκτινοβολίας 
μάλιστα δέ περισσοτέραν, άφ’ού ή επιφάνεια τοϋ 
σώματός του έν συγκρίσει πρός τόν δλον αύτοϋ όγ
κον είναι μεγαλειτέρα τής τοϋ άνδρός, καί κατ’ 
άκολουθίαν ή άκτινοβολία τής θερμότητος γίνεται 
ταχύτερον παρ ’αύτώ ή παρά τώ ηύξημένφ άνθρώπφ. 
Καί μόνος αύτός δ λόγος θά ήτο άρκετός ΐά δικαιο- 
λογήση τήν πρόσληψιν πλείονος τροφής παρά τφ 
παιδίω. ’Αλλά πλήν τοϋ άνακαινισμοϋ τοϋ σώμα
τός του καί τής διατηρήσεως τής θερμότητος του 
έχει δ παϊς καί άλλο νά έκτελέση, δηλ. νά αύξηθή. 
Καί ή τροφή, άφ’ού χρησιμεύση πρός έπανόρθωσιν 
τής φθοράς καί τής άπωλείας τής θερμότητος, χρη
σιμοποιείται κατά τό ύπολειπόμενον μέρος καί πρός 
περαιτέρω κανονικήν αΰξησιν τοϋ οώματος. Άν δέ 
ή τροφή είναι ελλιπής, τότε ή κατασκευή τοϋ σώ
ματος δέν είναι παγία καί το σώμα ύπόκειται εύ
κόλως εις άσθενείας καί είς τόν θάνατον. Πόσον δέ 
μεγάλη είναι ή ζήτησις τροφής έν όργανισμω άνα- 
πτυσσομένω, γινώσκομεν έκ τής μεγάλης σχετικώς 
έν βραχεί χρόνφ έπανερχομένης πείνης τών παιδιών.

Έάν δέ ήτο άνάγκη καί άλλης μαρτυρίας, θά 
άνεφέρομεν καί τά κατά τάς ναυαγίας παρατηρη- 
θέντα, καθ’ ά τά παιδία άποθνήσκουσιν πρότερον 
τών μεγάλων ύπό πείνης,

Τούτου βεβαιουμένου, δτι οί παιδες έχουσι με- 
γαλειτέραν σχετικώς άνάγκην τροφής, ύπολείπεται 
νά έξετάσωμεν, άν πρέπει νά παρέχωμεν αύτήν έν 
δγκφ μεγάλφ, οΰτως είπεΐν, ήραιωμένης τροφής ή 
έν δγκφ μικρώ συμπεπυκνωμένης. Ή πρός διατρο
φήν ένός άνθρώπου άπαιτουμένη θρεπτική ουσία, 
ήτις δύναται νά έξαχθή έκ τίνος τεμαχίου κρέα
τος, έάν είναι άνάγκη νά έξαχθή έξ άρτου μόνον, 
άπαιτεϊ τό τεμάχιον τοϋ άρτου νά είναι πολύ μεγα 

λείτερον τοϋ κρέατος,διότι δ άρτος δέν περιέχει τόσην 
θρεπτικήν ούσίαν, δσην έχει τό κρέας. Έπ’ ίσης θά 
χρειασθώμεν έτι μείζονα ποσότητα τροφής, έάν 
πρόκηται νά έξαχθή ή άπαιτουμένη θρεπτική ού- 
σία ε’κ γεωμήλων, ά, ώς γνωστόν, είναι όλιγώτερον 
θρεπτικά τοϋ άρτου. Τούτων ούτως έχόντων, γεννά
ται τό ζήτημα, άν πρέπει είς τούς παΐδας νά δίδι^- 
μεν τήν άπαιτουμένην τροφήν έν τή αύτή πρός 
τούς μεγάλους ποιότητι, ή έν χειροτέργ, έπιβαρύ- 
νοντες οΰτω τόν στόμαχον αύτών, δστις είναι ήναγ- 
κασμένος νά πέπτη περισσότερον ποσόν τροφών 
σχετικώς πρός τούς ήλικιωμένους διά τούς άνω έκ- 
τεθέντας λόγους, καταβάλλων πρός τοΰτο περισσο- 
τέραν έργασίαν, άφ’ ούήτροφήθά είναι χειροτέρας 
ποιότητος.·

Ή άπόκρισις εις τούτο δέν είναι πολύ δύσκολος. 
Όσφ περισσότερον ή έργασία τής πέψεως συντέ- 
μνεται, τοσούτφ καί περισσοτέρα δύναμις ύπολείπε- 
ται πρός αΰξησιν καί ένέργειαν. Ή έργασία τοϋ 
στομάχου καί τών έντέρων δέν δύναται νά συντε- 
λήται άνευ σημαντικής καταναλώσεως αίματος καί 
νευρικής δυνάμεως. Καί ή χαλάρωσις ή έπιρχομένη 
κατόπιν άφθονου φαγητού πείθει πάντα οτε ή άπώ- 
λεια αΰτη τοϋ αίματος καί τής νευρικής δυνάμεως 
γίνεται πρός βλάβην τοϋ δλου συστήματος. Έάν 
ή άπαιτουμένη θρεπτική ούσία έξάγεται έκ με
γάλης ποσότητος τροφών ολίγον θρεπτικών, τότε 
οφείλει τό πεπτικόν σύστημα νά καταβάλλη με- 
γαλειτέραν έργασίαν ή δσην θά έχρειάζετο, έάν 
προέκειτο νά γίνη πέψις όλιγωτέρων μέν κατ’ όγ
κων τροφών, άλλά θρεπτικωτέρων. Ή πρόσθετος 
αΰτη έργασία είναι ώσαύτως άπώλεεα έκδηλουμένη 
είτε ώς έλάττωσις τής δραστηριότητος τών παί
δων είτε ώς έλάττωσις τοϋ αναστήματος αύτών 
είτε καί ώς έλάττωσις άμφοτέρων Εντεύθεν έξά- 
γομεν δτι ή παρεχομένη είς τούς παΐδας τροφή 
πρέπει νά είναι ού μόνον θρεπτική δσον ένδέχεται 
περισσότερον, άλλά καί εΰπεπτος. Δέν ύπάρχει 
ούδεμία άμφ'.βολία δτι δύνανται τά παιδία άμ
φοτέρων τών φύλων νά γίνωσι μεγάλα τρεφόμενα 
άποκλειστικώς μέ λάχανα. Τά τέκνα τών έργατι- 
κών άνθοώπων σπανιώτατα τρώγουσι κρέας καί έν 
τούτοις αύξάνονται πλήρη ύγείας καί εύρωστίας.

Τό γεγονός τούτο φαίνεται δτι άνατρέπει την 
γνώμην ήμών περί τής άναγκαιότητος τής κρεο- 
φαγίας. Άλλά δέν είναι τόσον σπουδαϊον δσον νο- 
μίζουσιν οί πολλοί. Καί πρώτον δέν έπεται άναγ- 
καίως, διότι τρέφονται μέ άρτον καί λαχανικά 
και έχουσιν δψιν ύγιά καί άποκτώσι τό προσήκον 
άνάστημα, δτι θά έξακολουθήσωσε τοιοΰτοι δντες 
καί έν τή μετά ταύτα ήλικίφ. Απλή μόνον σύγ- 
κρισις τών χωρικών τών σπανίως χρήσιν τοϋ κρέα
τος ποιουμένων πρός τούς αστούς τούς κρεοφαγοΰντας 
πείθει πάντας δτι ή λαχανοφαγία δέν δημιουργεί 
σώματα εΰρωστα καί συμπαγή. Έπειτα δέν πρέ
πει νά άποβλέπωμεν ένταϋθα είς τόν όγκον τοϋ σώ

ματος, άλλ ’ είς τήν ποιότητα αύτοϋ. Καί αί άπα- 
λαί καί αί χαϋναι σάρκες κάμνουσι λαμπράν έπίδει- 
ξιν ώς καί αί συμπαγείς και νομίζει τις δτι δέν 
ύπάρχει μεταξύ χαύνων καί συμπαγών σαρκών δια
φορά, άλλ’ άπλή δοκιμή πείθει πάντα περί τής 
πλάνης. Πολλάκις πολυσαρκία τών μεγάλων είναι 
τεκμήριον άδυναμίας. Ή γυμναστική καί τά στρα
τιωτικά γυμνάσια, τά δποία ίσχυροποιοϋσι τό σώ
μα, έλαττοϋσι τό βάρος αύτοϋ. Καί διά τούτο δέν 
πρέπει τις έξ δψεως νά κρίνη περί τής ύγείας κάί 
εύρωστίας τών κακώς τρεφομένων παιδιών. Άλλά 
καί· είς τρίτον ένταϋθα πρέπει-_νά άποβλέπωμεν, είς 
τήν δραστηριότητα τών άνθρώπων. Καί κατά 
τούτο'ύπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ τών παι
διών τών τρεφομένων διά κρέατος καί τών παιδιών 
τών τρεφομένων διά ξηρού άρτου καί λαγάνων. 
Τά πρώτα είναι ζωηρότερα καί κατά τήν σωμα
τικήν εύκινησίαν καί κατά τήν πνευματικήν.

Έάν συγκρίνωμεν διάφορα γένη ζφων ή διαφόρους 
φυλάς άνθρώπων ή καί άνθρώπους τής αύτής φυ
λής διαφόρως τρεφομένους, εύρίσκομεν έτι πειστικω- 
τέρας άποδείξεις ύπέρ τής άληθείας δτι δ βαθμός τής 
ένεργείας αύτών έξαρτάται κατ’ ούσίαν έκ.τής θρε
πτικής ούσίας τής τροφής αύτών.

Ή άγελάς, ήτις λαμβάνει τήν τροφήν της έκ 
τοϋ χόρτου, δπερ έχει όλίγην θρεπτικήν ούσίαν, εί
ναι ήναγκασμένη νά τρώγη μέγιστον ποσόν, δπερ 
άπαιτεϊ φοβερόν πεπτικόν σύστημα πρός πέψιν καί 
τό βάρος τούτο καταπονεί πολύ τούς συγκριτικώς 
προς τόν κορμόν λεπτούς τοϋ ζώου πόδας. Πρός κί- 
νησιν δέ τοϋ χονδρού-τούτου σώματος καί πρός πέ
ψιν τής ύπερόγκου τροφής άνάγκη νά γίνηται κατα- 
νάλωσις μεγάλου ποσού δυνάμεως, ώστε διά τήν 
έξάντλησιν ταύτης τής δυνάμεώς του νά γίνηται 
τό ζφον δυσκίνητον. Πρός τήν νωθράν ταύτην άγε- 
λάδα παράβαλε τόν;εύπετή ίππον, τόν λαμβάνοντα 
τροφήν συμπεπυκνωμενην; Τούτου δέ τό σώμα μά
λιστα κατά τήν κοιλίαν είναι! πολύ μεκρότερον σχε
τικώς πρός τά έντερα αύτοϋ. Αί δυνάμεις αύτοϋ δέν 
έζαντλοϋνται οΰτε ύπό τοϋ βάρους μεγάλων έντέρων 
οΰτε ύπό τής πέψεως μεγάλου ποσού τροφών, δπερ 
έχει ώς άποτέλεσμα τήν μεγαλειτέραν αύτοϋ εύκε- 
νησίαν καί ζωηρότητα. Τά αύτά παρατηροϋμεν καί 
έάν συγκρίνωμεν τήν άδράνειαν τοϋ χορτοφάγου 
προβάτου πρός τήν γοργότητα τοϋ κυνός τοϋ τρεφό
μενου διά κρέατος ή δι’ άλευρωδών ούσιών ή καί 
δι’άμφοτέρων. Τό πράγμα τούτο φαίνεται κάλλιστα 
είς τούς ζωολογικούς κήπους, ένθα .βλέπομεν'τά ζώα 
τά σαρκοβόρα έν διηνεκεΐ όντα κινήσει, περιφερόμενα 
έν τοΐς κλωβοΐς αύτών άδιακόπως, έν ω δέν πάρα- 

Κ τηρείται τό αύτό καί έν τοΐς φυτοφάγοις. Έκ πάν
των τούτων πιστοϋται δτι ύπάρχει μεγάλη σχέσις 

ίέ μεταξύ τής ποιότητος τών τροφών καί τοϋ βαθμού 
τής δραστηριότητος τοϋ ζφου.

"Οτι δέ ή διαφορά αΰτη δέν προέρχεται έκ τής 
διαφόρου φύσεως τών ζώων άλλ’ έκ τής διαφοράς 

τής τροφής πειθόμεθα έκ τής διαφοράς τών ίππων, 
ήν έγέννησεν ή διάφορος αύτών τροφή. Ό δυσκί
νητος, άνους, γάστρων ίππος ό σύρων τό κάρρον καί 
τρεφόμενος μέ άχυρα, πόσον διάφορος είναι τοϋ στα- 
διοδρόμου ίππου τοϋ εύμήκους καί πυρώδους ! Τού
το βλέπομεν καί εις τάς φυλάς τών άνθρώπων.Οί 
Αύστραλοί, οί Νάννοι καί άλλοι έκ τών βαρβάρων 
άνθρώπων οί ζώντες μέ ρίζας καί καρπούς,μέ σχαδό- 
νας έντόμων καί μέ άλλας ολίγον θρεπτικάς τροφάς 
είναι συγκριτικώς μικρόσωμοι,γάστρωνες,νωθροί, δέν 
έχουσι μϋς άνεπτυγμένσυς καϊ δέν άντέχουσιν έπί πο- 
λύν χρόνον είς τήν έργασίαν,έν ω τούναντίον οί βάρ
βαροι οί δντες εύσώματοι, ισχυροί καί δραστήριοι 
ώς είναι οί Κάφροι, οί ’Ινδιάνοι τής βορείου ’Αμε
ρικής καί οί Παταγώνες, πάντες ούτοι καταναλί- 
σκδυσι πολύ κρέας. Ό ’Ινδός, δ κακώς τρεφόμενος 
έκλείπει προ τοϋ Άγγλου τοϋ τρεφομένου μέ θρε
πτικάς τροφάς, προς δν ύπολείπεται πολύ κατά τήν 
δραστηριότητα καί γοργότητα καί τήν σωματικήν 
καί τήν πνευματικήν. Καθόλου δέ ή παγκόσμιος 
ιστορία διδάσκει δτι οί καλώς τρεφόμενοι λαοί άπαν- 
τες ύπήρξανλαοί άνδρεϊοι καί κυρίαρχοι τών άλλων.

Τό πράγμα καθίσταται φανερώτερον, έάν ίδωμεν 
δτι εν καί τό αύτό ζφον γίνεται έργατικώτερον ή 
μή, καθ’ δσον ή τροφή του είναι περισσότερον ή 
όλιγώτερον θρεπτική. Οί ίπποι, οί άπολυόμενοι είς 
χλόην, άποκτώσι μέν σαρκας, άλλ’ έξασθενοϋσι, 
δπερ βλέπομεν, αν θέσωμεν αύτούς είς έργασίαν 
βαρεϊαν. Οί κυνηγετικοί ίπποι, οί πολύν χρό
νον κατά τό θέρος έν νομή μείναντες, γίνονται άκα- 
τάλληλοι προς κυνηγεσίαν καί διά τούτο πρέπει 
έπί τινα χρόνον νά τραφώσι έν τφ σταύλφ διά 
θρεπτικής τροφής. Τούτο άποδεικνύει δτι μεγάλη 
άντοχή καί μεγάλη δύναμις προσκτώνται δι’άδι- 
λείπτου προσλήψεως τροφής θρεπτικής. Καί ίπποι 
μέτριας ποιότητος καλώς τρεφόμενοι έκτελοϋσιν 
έργασίαν ίσην πρός τήν έργασίαν ίππων καλλιτέ- 
ρας μέν ποιότητος δντων, άλλά τρεφομένων κακώς. 
Καί πάντες γινώσκουσιν δτι ίππος δύναται διπλά
σιάν έργασίαν νά έκτελέση, έάν τρώγη κυάμους, 
οΐτινες είναι τροφή έχουσα άφθονωτέραν ποσότητα 
αζώτου καί παράγουσα πολύ πλείονας σάρκας, ή 
δσας γεννφ ή συνήθης αύτών τροφή, ή βρώμη.

Ή άλήθεια αΰτη άποδεικνύεται ώς τοιαύτη καί 
παρά τοΐς άνθοώπαις. Οί άθληταί άπαντες τρέφον
ται καλώς. Ό μέγας τής άρχαιοτητος άθλητής 
Μίλων δ Κ^οτωνιάτης ού μόνον ήδύνατο νά φέρη 
έπί τών ώμων βουν τετραετή, άλλά καί νά τρώγη 
αύτόν, ώς έπραξε κατά τούς ’Ολυμπιακούς άγώνας 
θαυμασθείς έπ’άμφοτέροις παρά πάντων τών Ελλή
νων Οί Άγγλοι έργάται είς κατασκευήν σιδηροδρό
μων προτιμώνται ύπό τών έργολάβων άλλων έργα
τών τής Εύρώπη; ώς δντες έργατικώτεροι,δπερ προ
έρχεται έκ τούτου,διότι ούτοι τρώγουσι άφθονώτερον 
κρέας. Άπεδείχθη δέ δτι καί άλλοι έργάται καθί
στανται μάλλον καρτερικοί, έάν διαετώνται καλλί-
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οί μαθηταί διδαχθώσι συγκεκριμένως τάς γνώσεις, 
άσκοϋνται κατόπιν νά έπαναλαμβάνωσιν αύτάς 
κατά τινα τάξιν καί οΰτω λήγει καί τό δεύτερον 
στάδιον καί δ διδάσκαλος εισέρχεται είς άλλο μά
θημα, ϊνα διδάξη κατά τόν αύτόν τρόπον καί άλ- 
λας γνώσεις. Οί μαθηταί κατορθοϋσιν οΰτω νά 
άθροιζωσι πλήθος γνώσεων, νά έπαναλέγωσιν αύ-- 
τάς έρωτώμενοι καί νά θεωρήται δτι έχουσιν οδτω 
μόρφωσιν, διότι νομίζει δ κόσμος δτι μόρφωσις είναι 
αί γνώσεις. Άλλά τοϋτο είναι χονδρά πλάνη, ώς 
πλάνη έπίσης είναι νά νομίζωσιν δτι αί τοιαϋται 
γνώσεις αί μή συνδεόμεναι μέ πρακτικάς άσκή- 
σεις, δύνανται νά διαμένωσιν διαρκώς είς τήν μνή
μην τοϋ μαθητοϋ. Βεβαίως κατά τόν χρόνον τής 
μαθητείας, δτε γίνονται συχναί τών μαθημάτων 
επαναλήψεις, κατά τόν χρόνον τών έξετάσεων,έάν 
μάλιστα αύται είναι καλώς παρεσκευασμέναι, δέν 
φαίνεται έπαισθητώς πολύ δ έξαφανισμός τών γνώ
σεων, καταφανέστατον δέ γίνεται τό πράγμα δμως 
μετά τήν άπόλυσιν τών μαθητών έκ τοϋ σχολείου, 
ώς πας τις δύναται νά ϊδη τοϋτο, έάν θέλη νά άνοι
ξη τούς οφθαλμούς του. Έκ τής άστραγείτονος 
ταύτης πυργοποιϊας συνήθως δέν άπομένει άλλο τι 
έν βραχυτάτφ χρόνφ ή σωρός έρειπίων.

Ή μαθησις είναι εργασία τής ψυχής, ήτις μό
νον δταν γίνηται κατά φυσικούς νόμους αύξάνει τόν 
πνευματικόν βίον τοϋ άνθρώπου. Διατρέχει δέ πάσα 
μάθησις δύο κύρια στάδια, τό τής προσλήψεως καί 
άφαιρέσεως- Δήλον δτι πρώτον πρέπει νά προσε- 
νεχθή είς τόν μαθητήν ΰλη τις συγκεκριμένη πρός 
μάθησιν έκ τών διαφόρων μαθημάτων οίον τής 
ιστορίας, τής φυσικής ιστορίας, τής γλώσσης κλπ. 
καί τήν ΰλην ταύτην πρέπει νά πρασλάβη καί ίδιο- 
ποιηθή δ μαθητής. Δεύτερον δέ πρέπει τάς γνώσεις 
ταύτας διά τής επεξεργασίας αύτών νά μεταποιή- 
ση αύτός δ μαθητής είς λογικάς έννοιας.Δεότι μόνον 
ώς έ’ννοιαι αί γνώσεις ημών έχουσι τήν καθαρότητα 
καί τήν δύναμιν νά έπιδρώσιν καί είς τήν ήμετέραν 
βούλησιν.Καί τά.ζώα έχουσιν αντιλήψεις καί αίσθη- 
σιν,χωρίς νά δύνανται νά άπαλλαγώσι τοϋ κράτους 
τών δρμών αύτών καί έπιθυμιών, διότι αί παρα4· 
στάσεις των αύται δέν δύνανται διά τής περαιτέρω 
νοητικής έπεξεργασίας νά γίνωσιν εννοιαι, καί ώς 
τοιαϋται νά χρησιμεύσωσιν ώς έλατήριον τής θε
λήσεως. Καί κατά τοϋτο διαφέρει δ άνθρωπος τών 
ζώων, δτι δ πρώτος άνυψοϋται διά τής έπεξεργα
σίας τών παραστάσεων, είς έννοιας γενικάς, αϊτινες 
είναι δ δδηγός αύτοϋ είς τό κρίνειν, συλλογίζεσθαι, 
πράττειν.

Άφ’ οΰ ούτω κατεδείχθη ή άνάγκη καί ή σπου- 
δαιότης τής έπεξεργασίας τών γνώσεων, γεννάται 
τό ζήτημα, άν δέν δύναται νά γίνη τό πράγμα 
άπλούστερον,τό εξαγόμενον τοϋτο τής έπεξεργασίας 
νά άνακοινώμεν είς τούς μαθητάς ύπό τόν τύπον 
δρισμών, κανόνων, άξιωμάτων,γνωμών κλπ. Δυστυ
χώς τοιαϋται γνώμαι ύφίστανται άκόμη πρός βλά-

τερον, δηλ. έάν ζώσι τρύγοντες κρέας. Τοϋτο δέ δύ- I 
ναταί τις νά δοκιμάση και έφ’ έαυτοϋ, άπεχόμενος 
έπί τινας εβδομάδας της κρεοφαγίας, δτε θά αΐσθζν- 
θή τάς δυνάμεις του έλαττουμένας κα'ι την έργα.— 
τικότητά του μετριαζομένην.

Ταϋτα πάντα πείθουσιν ήμάς περί της τροφής 
τών παιδιών, δτι αΰτη πρέπει νά είναι "λίαν θρε
πτική, ϊνα σχηματισθή ό οργανισμός αυτών συμ
παγής, ϊνα διατηρηθή και προαχθή ή φιλοπονία 
αυτών. Οΐ μή παραδεχόμενοι ςτήν γνώμην ταύτην 
γίνονται παραίτιοι καταστροφής καί τής σωμα
τικής καί τής πνευματικής τών παιδιών άναπτύ- 
ξεως και συντελοϋσιν νά μορφώσωσιν άνθρώπους 
ανικάνους νά ύποστώσι τούς αγώνας τής ζωής. 

η αληθηςοδο^τηΓμαθηςεως
Άπό πολλοϋ χρόνου επικρατεί παρ ’ ήμΐν ή 

πλημμελεττάτη γνώμη δτι εκείνο τό σχολεϊον είναι 
τό άριστον, ού οί μαθηταί έπίστανται πολλάς γνώ 
σεις, άδιάφορον δέ πώς έμαθον ταύτας- διότι φρο- 
νοϋσι δτι αί γνώσεις τοϋτ' αυτό είναι καί δύναμις 
καί τό ποσόν τής ΰλης τών μαθημάτων, ά διήλθον 
οί μαθηταί, είναι δ άληθής γνώμων τής διανοητικής 
καί ηθικής μορφώσεως αύτών.

Ή γνώμη αυτή δέν μετεβλήθη καί μέ τήν εισ
αγωγήν είς τά σχολεία τής νέας παιδαγωγικής. 
Καί νϋν όλος δ κόσμος ζητεί παρά τών μαθητών 
γνώσεις, έπιθεωρηταί, γονείς, κοινωνία πάντες τέλος 
θέλουσι γνώσεις.

Καί οί μέν παλαιοί διδάσκαλοι είργάζοντο καί 
εργάζονται πρός τόν σκοπόν τούτον δίδοντες είς 
τούς μαθητάς νά άποστηθίζωσι βιβλία. Παρ’ αύ- 
τοϊς άποστήθισις μαθημάτων είναι ή άποθησαύ- 
ρισες γνώσεων καί τό πράγμα ένταϋθα βαίνει κάλ- 
λιστα, χωρίς νά κοπιάζη πολύ καί δ διδάσκαλος, 
δστις τό πολύ δύναται νά σημειώνη διά μολυβδί— 
δος τά άπομνημονευτέα τεμάχια καί νά έξετάζη 
τούς μαθητάς, κατά πόσον δύνανται άπροσκόπτως 
νά λέγωσιν ταϋτα άπό στήθους. Παρά τοΐς νέοις 
δμως διδασκάλοις παρατηρειται μεγάλη έν τούτφ 
πρόοδος. Κατ’ αύτούς άποστήθισις δέν εινε γνώσις. 
Ή γνώσις ύποθέτει τήν κατανόησιν τοϋ μαθήμα
τος κατά πρώτον λόγον καί κατά δεύτερον τήν 
μονιμοποίησιν, τήν έντύπωσιν αύτοϋ. 'Ώστε έν τή 
διδασκαλία αύτών διακρίνονται δύο ουσιώδεις ίογα- 
σίαι ή προσφορά τών γνώσεων καί ή μονιμοποίησες 
αύτών. Είναι δέ άλήθεια άπό τοϋ Πεσταλότζη 
πλέον γνωστή δτι ή διδασκαλία πρέπει νά γίνηται 
συγκεκριμένω;, άΰτη πρέπει νά stvat εποπτική, 
καί τήν άρχήν ταύτην τηροϋσεν εύλαβώς οί διδά
σκαλοι διευκολύνοντες οΰτω καί τήν μονιμοποίησιν 
τών γνώσεων- διότι ή διατήρησες αύτών έν τή δια- 
νοίορ ύποθέτει ένάργειαν αύτών, τοιαύτην δέ έ’χου- 
σι πάντως αί γνώσεις αί αίσθηταί, αί γνώσεις, άς ι 
έλάβομεν διά τής δψεως μάλιστα ημών. Άφοϋ δέ I

βην. τής άληθοϋς παιδεύσεως. Τάς έννοιας του πρέ
πει μόνος νά σχηματίση δ άνθρωπος,διότι μόνον τότε 
αί έ’ννοιαι αύται είναι ζώσαι. Ώς 5 δργανισμός τοϋ 
σώματος διά νά πραφή πρέπει νά έπεξεργασθή αύ
τός τήν. τροφήν, οίον νά -μασήση αυτήν, νά κατα- 
πίη, νά πέψη έν τφ στομάχφ, νά διοχετεύση είς 
τά λεμφοφόρα άγγεια, νά μεταφέρη είς τούς πνεύ
μονας, νά έπαναφέρη μεταβεβλημμένην είς καθα
ρόν αίμα είς τήν καρδίαν καί έκεΐθεν διά τών άρ- 
τηριών νά μεταφέρη είς τό σώμα πανταχοΰ, ουτω 
καί δ οργανισμό;'1 τής ψυχής, ϊνα αύξηθή καί ζήση 
πρέπει νά έργασθή μόνος οίον νά προσλάβη διά τών 
αισθητηρίων τάς πρώτας περί τών πραγμάτων*  
αντιλήψεις, ταύτας νά συγκρίνη πρός άλλας καί 
έκ τής συγκοίσεω; δε’ άφαιρέσεως νά διατηοήση τά 
κοινά είς πολλάς άντιλήψεις γνωρίσματα καί ταϋ
τα νά έΊώση είς έννοιας, καί έκ τών εννοιών τού
των πάλιν διά περαιτέρω έπεξεργασίας καί συ- 
σχετίσεως αύτών πρός άλλήλας νά άποτελέση έν
νοιας έχούσας καθολικόν κϋρος. Καί τοϋτο ρητέον 
ού ιμόνον περί τών θεωρητικών έννοιών άλλά καί 
περί τών.ήθικών. Ή εντολή αγάπα τόν πλησίον 
σου ώς σεαυτόν ! είναι νεκρά, έάν δέν προέκυψεν έκ 
πολλών διηγημάτων οίον τοΰ. έλεήμονος Σαμαρεί
του, τοϋ. Θησέως τοϋ κινδυνεύσαντος πολλάκις χά- 
ριν τών άνθρώπων, τών παρά Μελά Γεροστάθη 
Τόμ. Β. σελ. 69 κ. έ< διηγημάτων οίον τοϋ χω
ρικού, τοϋ έπονομασθέντος Σωτήρος, τοϋ αύτοκρά— 
τορος .Τβάν κλπ. Καί δ ψυχολογικός λόγος ένταϋθα 
είναι οτι τό συγκεκριμένου κηλεϊ ήμάς σφοδρότε
ρων ή τό άφηρημένον καί δτι μόνον τό έχον ώς 
βάσιν τοιαύτην ζώσαν- ιστορίαν γενικόν πρόσταγμα 
δύναται νά άποβή δύναμις κινητική κάι πρός νόη- 
σιν καί πρός πράξιν.

Έκ τών είρημένων εξάγεται δτι πάσα παιδα
γωγική διδασκαλία έχει διττόν τι νά έκτελέση έν 
παντί- μκθήματιι. 1 ...Νά μεταδώση γνώσεις συγ- 
κεκριμένας καί 2,-Νά έξαγάγη έκ τίφί γνώσεων τού
των τό έν αύτοϊς ΰπάρχον έγκυρον καθόλου. Καί 
κατά μέν τό πρώτον-στάδιον προσάγεται τοΐς μα- 
θηταϊς τό ύλικόν, κατά δέ τό δεύτερον γίνεται 
τοϋ -ύλικοϋ ’ τούτου επεξεργασία πρός παραγωγήν 
λεπτοτέρων πνευματικών προϊόντων οίον εννοιών, 
κανόνων, νόμων, αρχών, άξιωμάτων, άπερ είναι οί 
φορείς σύμπαντος τοϋ πνευματικού ήμών βίου. Καί 
τό μέν ύλικόν τοϋτο έν έκάστφ μαθήματι πρέπει 
νά προσφέρη μέν δ διδάσκαλος, άλλά νά άντιλη— 
φθή, νά ίδιοποιηθή δ μαθητής. Τήν έπεξεργασίαν 
δμως τοϋ ύλικοϋ τούτου είς έννοιας πρέπει νά έκτε
λέση δ μαθητής χειραγωγούμενος ύπό τοϋ διδα
σκάλου, δστις φροντίζει νά προφυλάττη αύτόν άπο 
πλανας, νά ύποδεικνύη αύτώ τήν δδόν τήν ορθήν 
τήν άγουσαν είς τήν αλήθειαν.

Άφ’ ού δε έξευρεθώσιν αί γενικαί ε”ννοιαι αί 
ένυπάρχουσαι έν τφ διδαχθίντι μαθήματι δέν πρέ
πει νά θεωρήται ή διδασκαλία άκόμη ώς λήξασα.

Ο μαθητής πρέπει ήδη νά δείξη τρανά δείγματα 
δτι κατενόησε τό πράγμα, καί δτι δύναται τών 
νέων έννοιών, άς άπέκτησεν ήδη, νά κάμνη άείπο- 
τε ορθήν χρήσιν. Καί διά τοϋτο πρός τοΐς δύο άνω- 
τέροις σταδίοις τής διδασκαλίας προστίθεται καί 
τρίτον στάδιον τής έφαρμογής, δι’ ής αί έ’ννοιαι 
μονιμοποιούνται καλλίτερον καί καθαίρονται, λαμ- 
βάνουσι δέ και τήν προσήκουσαν εύκινησίαν, έκ 
τής θεωρίας νά μεταπηδώσιν είς τήν πράξιν. Καί 
τό τελευταϊον τοϋτο άσκεϊ δύναμιν μεγάλην είς τήν 
ένίσχυσιν τής βουλήσεως τοϋ άνθρώπου καί διεγεί
ρει αύτώ τήν αίσθησιν ού μόνον τοϋ είδέναι, άλλά 
καί τοϋ πράττειν.

Συμφώνως πρός τήν έκτεθεϊσαν ταύτην θεωρίαν 
νομίζομεν δτι πάν μάθημα οίονδήποτε έν τφ σχο
λείφ πρέπει νά διατρέχη τρία στάδια, άπερ δυνά- 
μεθα νά καλέσωμεν διδασκαλίαν, επεξεργασίαν, 
εφαρμογήν. Ό Έρβάρτος καί ό Τσίλλερος δέχονται 
τέσσαρας βαθμίδας, αϊτινες καλούνται παρ’ αύτών 
ώς έξής· 1. Βαθμίς τής σαφήνειας (άνάλυσις, σύν- 
θεσις)' 2. Βαθμίς τοϋ συνδυασμού- 8. Βαθμίς τοϋ 
συστήματος· 4. Βαθμίς τής μεθόδου. Ό 'Ράϊ- 
νος δέχεται πέντε, αϊτινες καλούνται παρ’ αύτοϋ- 
1. Προπαρασκευή- 2. Προσφορά- 3. Σύνδεσμος· 
4. Περίληψιν- 5. Εφαρμογήν. Άλλά καί έν τοΐς 
σταδίοις τούτων βλέπομεν άκριβώς τήν έργασίαν 
εκείνην γινομένην, ήν ήμεϊς πεοιελάβομεν έν τοΐς 
τρισί σταδίοις.Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗςΓαΙΣΣΑΒΩΝΟΣ

ΤΟΥ 1755 1)
(Συνέχεια καί τέλος). >'

Έν τοιαύτη θέσει εύρισκόμενος τώρα δέν ήξευ- 
ρον πού νά τραπώ. Διότι άν ε’μενον, δπου ήμην, 
έκινδύνευον νά πάθω ύπό τής θαλάσσης- άν δέ 
έμακρυνόμην διά τής όχθης καί ήρχόμην είς τήν 
πόλιν, θα μέ άνέμενε βέβαιος όλεθρος έκ τών οι
κιών. Τέλος άπεφάσισα νά μεταβώ είς τό νομισμα- 
τοκοπειον, τό όποιον ώς χαμηλόν καί στερεώτατον 
κτίριον δέν είχε βλαφθή πολύ έκτος τινων δωμά
των τών πρό; τόν ποταμόν. Οί στρατιώται οί καθ’ 
ήμέραν έκεϊ τα-σσόμενοι πρός φυλακήν, είχον πάν
τες λειποτακτήση, μόνος δ’ άπέμενεν δ άξιωματι- 
κός, υιός έξ εύγενοϋς οικογένειας, ήλικίας δέκα έπτά 
ή δέκα οκτώ έτών, ον εύρον ίστάμενον παρά τήν πύ
λην. Επειδή δέ ή γή έξηκολούθει έτι τρέμουσα καί 
έκινδυνεύομεν ένταϋθα, διότι άπείχομεν μόνον εί
κοσι ή τριάκοντα πόδας άπό τών απέναντι οικιών, 
αϊτινες άπασαι έσείοντο, ή δέ πύλη ήτο πλήρης 
καί αύτή ύδάτων, άνέβημεν άμφότεροι είς λοφί
σκον τινά πετρών καί χωμάτων. Ένταϋθα ήρχί- 
σαμεν πρός άλλήλους νά συνδιαλεγώμεθα καί έδή- 
λωσα πρός αύτόν τόν θαυμασμόν μου δτι νέος έν 
ΐοιαύτη ήλικίρε δέν έδειλία νά μένη έν τή θέσει 
του μόνος, άφ’ ού πάντες οί άλλοι στρατιώται εί-
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χον λιποτακτήση. Πρός τοΰτο άπεκρίθη δτι καΐ άν 
έ"βλεπε την γην άνοιγομένην, ϊνα τόν καταπίη, δέν 
ήθελε ποτέ καταδεχθή νά έγκαταλίπη τήν θέσιν 
του. Καί ινα μή πολυλογώ, ή μεγαλοψυχία αΰτη 
τοΰ νεανίου διεφύλαξε τό νομισματοκοπεϊον άπο 
κλοπής, έν φ ύπήρχον περί τά δύο εκατομμύρια 
φλωρίων. Καί διαβεβαιώ άνευ ύπερβολής ότι ούδέ
ποτε ε’δον τοιαύτην άταραξίαν είς άνθρωπον καϊ 
εις μικροτέρους άκόμη κινδύνους. Μετά τοΰ εύγε— 
νού; τούτου αξιωματικού διέμεινα έπί τέσσαρας 
ώρας. Καί έ’νθεν μέν δ ύπέρμετρος φόβος καί ή 
ύπεοβολική κόπωσις, έ’νθεν δέ καί ή νηστεία, διότι 
τήν πρωίαν δέν ειχον φάγη τίποτε, μέ ειχον φο- ■ 
βέρά έξασθενήση. Άλλά ταΰτα πρός ούδέν έλογι- 
ζόμην. Έν δέ μεγάλως κατέθλιβε τήν ψυχήν μου, 
ή τύχη φίλου μου στενού, δν είχον καλέση νά έλ
θη παρ έμοί τήν πρωίαν διά νά άριστήσωμεν όμοΰ 
καί δστις κατοίκων είς τόν άνώτατον όροφον οικίας 
ύψηλοτάτης κειμένης έν τφ μέσφ τής πόλεως, 
μή έννοών δέ καί τήν γλώσσαν τήν Πορτογαλλικήν, 
πάντως θά άπώλετο. Ή πρός τόν φίλον μου τοΰτον 
μέριμνα μέ έφερεν είς τήν τολμηράν άπόφασιν νά 
μεταβώ έκεΐ, 'ίνα ίδω τί άπέγεινε. "Οθεν καί άπο— 
χαιρετήσας τόν άξιωματικόν άπήλθον.

Μή τολμών δέ καί πάλιν νά είσέλθω είς τήν 
αύτήν στενήν δδόν, τήν όποιαν κατά Θεοΰ εύδοκίαν 
ειχον πρότερον άσφαλώς διέλθη, έπανήλθον είς την 
όχθην τοΰ ποταμοΰ, δστις έφαίνετο τώρα όλιγώτε
ρον τεταραγμενος. Καί τήν δδόν ταύτην τήν παρό- 
γθιον ακολουθών ε'φθασα έμπροσθεν τοΰ Ιρλανδι
κού μοναστηριού τοΰ άγιου Σώματος, το δποϊον 
κοημνισθέν είχε καταχώση μέγα. πλήθος τών έκ- 
κλησιαζομένων ώς καί τινας τών ίερομονάχων. Οί 
διασωθέντες ΐσταντο είς τήν ε”ξω τοΰ μοναστηριού 
πλατείαν μέ κατηφεϊς όψεις βλέποντες τούς σω
ρούς τών έρειπίων. Έντεΰθεν κατηυθύνθην προς τά 
άνάκτορα. Άλλά δέν ήδυνάμην νά διέλθω τά ερεί
πια τοΰ θεάτρου, κτιρίου στερεοτάτου καΐ με- 
γαλοπρεπεστάτου, δπερ άρτίως είχε περατωθή. 
Καί μετά πολλάς ταλαιπωρίας κατώρθωσα τέλος 
νά φθάσω είς τήν πλατείαν τών άνακτόρων, ά εί
δον πάντα κατεστραμμένα, ώστε άν ητο έκεΐ ή 
βασιλική οικογένεια, πάντως θά άπώλλυτο. Τής 
πλατείας ταύτης τήν μέν μίαν πλευράν κατεϊχεν δ 
ναός τής μητροπόλεως, πρός δν έσύχναζε καί δ 
βασιλεύς· έπί δέ τής άλλης πλευράς έκειτο κτι
ρίου μεγαλοπρεπέστατου, άτελείωτον είσέτι. Και 
τοΰ μέν ναοΰ είχε καταπέση ή στέγη καί μέρος τών 
έμπροσθεν τοίχων, τό δέ άλλο οικοδόμημα, εί και 
ήτο λίαν στερεόν, είχεν δλον κλονισθή και πολλοί 
μέν λίθοι είχον άπ’ αύτοϋ καταπέση, πολλαί δέ 
^ωγμαί έγένοντο τών τοίχων. Ή πλατεία ητο 
πλήρης αμαξών, ίππων, ήμιόνων, ά πάντα ησαν 
ένταΰθα έγκαταλελειμμένα. Οί εύγενεϊς καί δ κλή
ρος, οΐ τήν ίεράν άκολουθίαν άκροαζόμενοι εύθύς ώς 
ήρχισε δ σεισμός έφυγον τάχιστα, δπου ώδήγεε 

έκαστον δ φόβος, άφήσαντες τά πολύτιμα σκεύη 
τών ναών είς τήν αύθαιρεσίαν τοΰ τυχόντος. Θλϊ- 
ψιν δέ μοί έπροξένησαν καί τά ταλαίπωρα ζώα, 
τά όποια έφαίνοντο δτε ήσθάνοντο τήν σκληράν αυ
τών τύχην. Τινά τούτων ήσαν πεφονευμένα, άλλα 
δέ τετραυματισμένα, τά πολλά δμως άβλαβή μει-» 
ναντα άφέθησαν έκεΐ νά λιμοκτονηθώσι.

Έκ τής πλατείας ταύτης μακρά, άνηφορική 
δδός έφερεν είς τήν κατοικίαν τοΰ φίλου μου. ΙΊώς 
δέ νά περιγράφω τάς νέας φρικώδεις σκηνάς, δαας 
ένταΰθα εύρον. Δέν άπήντησα άνθρωπον καθ δδόν,' 
δστις νά μή μοΰ έθρήνεε τόν θάνατόν στενών συγγε
νών ή καλών φίλων ή τήν άπώλειαν δλης αύτοϋ τής 
περιουσίας. Είς πάν μου βήμα προσέκρουον είς άν
θρωπον νεκρόν ή άποθνήσκοντα. ’Ενιαχού έκειντο 
άμαξαι συντετριμμέναι μετά τών κυρίων, τών ίπ
πων καί τών αμαξηλατών πάντων νεκρών. Καί εν
ταύθα μέν μητέρες έχουσαι έν ταΐς άγκάλαις νή
πια, έκεϊδέ δέσποιναι πλουσίως ένδεδυμέναι, ιερείς, 
μοναχοί,έμποροι, χειροτέχναι, πάντες νεκροί ή ήμε- 
θανεϊς. Καί άλλων μέν ήσαν τά σκέλη ή τά νώτα 
τεθραυσμένα, άλλοι δέ έκειντο κάτω μεγάλων λί
θων κεχωσμένοι, καί έπικαλούμενοι μάτην τών 
παρερχομένων τόν έλεον.

Έφθασα τέλος έμπροσθεν τής οικίας, ένθα κα- 
τώκει δ φίλος μου. Άλλά καί ή οικία αύτοϋ ώς 
καί πάσαι αί παρακείμεναι έκειντό είς σωρό.*  ερει
πίων μεταβληθεϊσαι καί ούδέν ήδυνάμην περί τού 
φίλου μου νά μάθω. Σφόδρα τεθλιμμένοι? ά'πήλθον 
έκ τής πόλεως κατευθυνθεΐς ε’ις ξενοδοχεϊον Άγ
γλου τίνος, δπερ κεΐται ήμισυ μίλιον μακράχ τής 
πόλεως. Ενταύθα μετά πολλάς ταλαιπωρίας έφθα
σα ύγιής καί διαμένω άκόμη μετά πολλών άλλων 
δμοφύλων μου ώς και Πορτογάλλων εν αθλια κατα·*  
στάσει, κατά γής χοιμώμενος καί έν ύπαίθρφ, καλυ
πτόμενος τήν νύκτα μέ κάλυμμά τι, .ϊνα προφυλάτ- 
τωμαι άπό το ψύχος τοΰ αερος, οστις κατα τόν. και- 
ρόν τοΰτον είναι οξύτατος και διαπεραστικωτατος.

Ίσως, νομίζεις, φίλε μου, περατώθεΐσαν ενταύθα 
τήν βαρυσύμφορον ταύτην ύπόθεσιν. Άλλά φεΰ ! 
τά δεινά τής πρώτης Νοεμβρίου είναι ατελεύτητα. 
Άμα δέ έπήλθεν ή νύξ καί άλλο θέαμα παρέ· 
στή ένώπιόν μας, επίσης φρικώδες ώς τά περί— 
γραφέντα. Φλόγες έξερράγησαν πανταχοϋ τής πό
λεως τόσον λαμπραί, ώστε ήδυνάμην έν τφ φωτί 
αύτών νά άναγινώσκω. Δέν λέγω ύπερβολην διϊ- 
σχυριζόμενος δτι ή πόλις έν τώ άμα άνέπεμψε με- 
γάλας φλόγας καί ή πυρκαϊά διήρκεσεν ακωλύτως 
έπί έξ δλοκλήρους ήμέρας.

Τό πΰρ τοΰτο κατέτρωγεν δτι δ σεισμός είχεν έγ- 
καταλίπη. Πάντες δέ ήσαν τοσοΰτον άθυμοι και 
πεοοβισαένοί. ώστε έλάγΐστοι έτόλμων νά είσέλθω- 
σιν είς τήν πόλιν καί διασώσωσ,ι μέρος τής περιου
σίας των. Καί πάντες είχον. τούς οφθαλμούς προς 
τάς φλόγας έστραμμένά< καί ΐσταντο- βλέποντες 
περίλυποι καί μετ ’ άκρας σιωπής, ήν διέκοπτον μο- 

νον αί κραυγαί καί οί όδυρμοί τών γυναικών καί 
τέκνων, έπικαλουμένων τούς άγιους καί τούς άγγέ- 
λους, δσάκις ήρχιζε νά τρέμη ή γή. Τοΰτο δέ το
σοΰτον συχνά έγίνετο τήν πρώτην νύκτα, ώστε δέν 
παρήρχετο τέταρτον τής ώρας, χωρίς νά γίνη μι
κρός-ή ωμέγας σεισμός. Ή δέ πυρκαϊά προήλθεν 
ούχί έξ· υπογείου έκρήξεως, ώς είπόν τινες, άλλ’ έκ 
τώνιέξής αιτίων. Τή 1 Νοεμβρίου τελοΰσιν οί Πορ · 
τογάλλοι τήν εορτήν τών Άγιων Πάντων . Καί είς 
πάντα, ναόν καί είς πάν παρεκκλησίου ήσαν πάμ- 
πολλα κηρία καί λαμπάδες άνημμένα. Ότε δέ 
έγινεν δ σεισμός, τό πΰρ έκ τούτων μετεδόθη είς τά 
παραπετάσματα καί είς τάς σανίδας τάς καταπε- 
σούσας καί εντεύθεν ήρχισεν ή πυρκαϊά τής πό
λεως. Άλλά καί έκ τών μαγειρείων, τά όποια 
άφήκαν οί άνθρωποι μέ άνημμένον πΰρ καί έφυγον, 
μ-ετεδόθη τό πΰρ τών . κρημνισθεισών οικιών καί είς 
τήν δλην οικίαν ώς καί είς τάς παρακειμένας.

Άλλ ’ ώς · νά μή ήρκουν τά δύο ταΰτα αίτια, 
ϊνα καή ή’πόλις; τήν όποιαν άνευ προσκόμματος 
τίνος τών άνθρώπων ένέμετο τό πΰρ, ένεφανίσθη καί 
τρίτον κακόν, δπερ θά ήτο άπίστευτον, άυ δέυ ήτο 
μεμάφτυρημένον ύπό πάντων. Συμμορία τις δηλαδή 
κακούργων, οΐτινες έξήλθον τών φυλακών, κατα- 
πεσόντοςι τού τοίχου αύτών κατά τόν πρώτον σει
σμόν, ένησχολεΐτο νά.» πυρπολώσι τά κτίρια, δσα 
έφαίνοντο δτι έμελλον κατά πάσαν πιθανότητα νά 
σωθώσι.Τί παρεκίνησεν αύτούς είς τό διαβολικόν αύ
τό .έργον δεηδύναμαι νά μαντεύσω, ίσως νά ήθελον 
διά τούτου νά αυξήσωσι τήν φρίκην καί τήν σύγχυ- 
σιν καί οδτωνά λάβωσι καιρόν νά κλέπτωσιν άσφα
λώς. Άλλα τοΰτο ήτο μάτάΐοπονία- διότι δλόκληρος 
ή πρλις ήτο έγκαταλελειμμένη, πριν άκόμη έπέλθη 
ή νύξ καί νομίζω δτι ούδείς άλλος εΰρίσκετο έν αύ
τή, πλήν τώνΓ, έξωλεστάτων κακούργων καί τών 
άλλων τών όμοιων αύτοις. "Οθεν άκινδύνως ήδύ
ναντο νά διαρπάζωσι τήν πόλιν. Ίσως νά ύπήρχον 
καί άλλοι λόγοι πλήν τής διαρπαγής. Τούλάχι
στον ρις τών συλληφθέντων εμπρηστών (λέγουσιν 
δτι ητο Μαυριτανός καταδεδικασμένος είς τό κά- 
τεργον) ώμολόγησεν έπί τής άγχόνη; δτι αύτός 
ιδία: χειρί έβαλε πΰρ είς τά άνάκτορα καί έσεμνύ- 
νετο έπί τούτφ, δέν άπέκρυπτε δέ τήν χαράν του 
δτι άπέθνησκεν ήσυχος ύπό τής έλπίδος δτι έκαυσε 
την βασιλικήν οικογένειαν.Πάσαι αύται αί πυρκαϊαί 
εκ διαφόρων λόγων προελθοΰσαι συνετέλεσαν έντός 
ολίγου χρόνου νά άποτεφρώσωσι τήν πόλιν καί νά 
άφανίσωσιν δ,τι καλόν και μεγαλοπρεπές είχεν άπο- 
μείνη έκτης μανίας τών σεισμών όρθιου ή άκέραιον.

Παρετηρήθη δέ έν ταΐς οίκοδομαΐς δτι αί στε- 
ρεώταται κατέπιπτον κατά πρώτον.Οί δέ ναοί, τά 
μοναστήρια, τά άνάκτορα, τά δημόσια καταστή
ματα, αΐ άπειράριθμοι ίδιωτικαί οίκίαι πάντα ή 
αατεκρημνίσθησαν ή τοσοΰτον δεινώς έσείσθησαν, 
ώστε δέν ήτο άσφαλής ούδέ νά παρέλθη τις πλη
σίον αύτών. ,

Όλος δέ δ άριθμός τών φονευθέντων, συμπερι
λαμβανομένων καί έκείνων, δσοι έκάησαν ή έφο- 
νεύθησαν άνασκάπτοντες τά έρείπια ύποτίθεται 
κατά τόν έλάχιστον ύπολογισμόν ώς ύπερβαίνων 
τάς εξήκοντα χιλιάδας. Εί καί ή ζημία ώς πρός 
τά λοιπά είναι άδύνατον νά ύπολογισθή, έν τού- 
τοις δύναται τις νά σχηματίση ιδέαν τής συμφοράς, 
έάν μάθη δτι ή εκτεταμένη καϊ βαθύπλουτος πό
λις μετεβλήθη εις άπέραντον σωρόν έρειπίων καί 
δτι μετά τήν συμφοράν αύτήν καί πτωχοί καί 
πλούσιοι είναι ίσοι, δτι χιλιάδες οικογενειών, αί'τι- 
νες πρότερον εζων έν τρυφή καί πολυτελείς, είναι 
έν τοΐς άγροΐς διεσκορπισμέναι, έστερημέναι τοϋ 
άρτου καί μηδένα έχουσαι νά συνδράμη αύτάς.

Μετ’ όλίγας ήμέρας, άφ’ ού παρήλθεν δ πρώτος 
φόβος, είσήλθον είς τήν πόλιν, διά νά ΐδω, άν ήδυ
νάμην νά άνεύρω τι έκ τών πραγμάτων μου έν τή 
κατοικίς μου. Άλλά τοσούτον ή πυρκαϊά είχε 
παραμόρφωση τήν πόλιν, ώστε δέν ήδυνάμην ούδέ 
τήν οδόν νά άνεύρω, ίνα φθάσω έκεΐ. Βουνά έκ λί
θων καΐ χωμάτων μέ περιεκύκλουν πανταχόθεν, 
ώστε. ήναγκάσθην νά έπιστρέψω άπρακτος όπίσω. 
Μετά τινας δέ ήμέρας είσήλθον πάλιν είς τήν πό
λιν συμπαραλαβών καί τινας άχθοφόρους, οιτινες 
πρό πολλού κατ’ έκεΐνο τό μέρος τής πόλεως ύπη- 
ρετούντες έγνώρεζον καλώς τάς θέσεις οίκων τινών. 
Διά τής βοήθειας αύτών άνεκάλυψα τέλος τήν 
κατοικίαν μου, ήν εύρον κρημνισθεΐσαν καί παρα
νάλωμα τού πυρός. Διό παρητήθην πάσης ιδέας 
νά άναζητήσω τά πράγματά μου ύπό τά έρείπια, 
άφ’ού μάλιστα ε’βλεπον δτι δ έξ αύτών είσέτι άνερ- 
χόμενος καπνός δέν θά είχεν άφήση ούδέν έξ έκεί
νων, ά έγώ μάλιστα έπόθουν νά διασώσω.

Καί κατά τάς δύο μου ταύτας είς τήν πόλιν 
εισόδους, μάλιστα δέ κατά τήν πρώτην τοσαύτη 
δυσωδία ύπήρχεν έν τή πόλει έκ τών σωμάτων τών 
νεκρών, ώστε μοί ήτο άδύνατον νά σταθώ καί ολί
γον έλειψε νά λειποθυμήσω. Κατά δέ τήν δευτέ- 
ραν είσοδόν μου, εί καί τό κακόν πως είχε μετρια- 
σθή, έν τούτοις τό μίασμα μέ προσέβαλε καί περι
έπεσα είς δεινόν πυρετόν. Καί ύπό τού παθήματος 
τούτου ήναγκάσθην νά αποφεύγω τού λοιπού τά 
μιάσματα. Έμαθον δμως παρά φίλου μου κατα- 
βάντος όλίγας ήμέρας είς τήν πόλιν δτι εύρεν έν 
ταΐς δδοΐς πτώματα φρικωδώς κατεσπαραγμένα 
ύπό τών κυνών, άλλα ήμίκαυστα, άλλα δέ δλως 
άποτετεφρωμένα,είς τινα δέ μέρη,μάλιστα δέ παρά 
ταΐς θύραις τών ναών έκειντο πολυάριθμα πτώμα
τα σωρηδόν κείμενα τό εν έπί τοΰ άλλου.

’Ιδού εξιστόρησα μετά πάσης άληθείας, εί καί 
άτελώς, τήν φρικώδη καταστροφήν τής Λισσαβώ- 
νος, ήτις θά μένη έσαεί ζωηροτάτη έν τή διανοίς 
μου. Πάντα τά χρήματα, δσα είχον παρ ’έμοί,άπώ- 
λεσα καί έκ τών ίματίων μου διέσωσα μόνον δ'σα 
φορώ. Λίαν δέ μέ θλίβει ή άπώλεια τών χειρογρά
φων μου. Πρός έπαύξησιν δέ τής δυστυχίας μου
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ίαί οί φίλοι μ.ου έκεϊνοι, πρός οΰς ήίυνάμην νά 
προσδράμω είς την άναχ,ούφισιν τών δεινών μου, 
εύρίσκοντο είς τήν αυτήν πρός έμέ άθλίαν κατάστα- 
σιν. Άλλά καί οΰτως έχων δέν πρέπει νά παρα- 
πονώμαι ή νά άπελπίζωμας τούταντίον μάλιστα 
μετά βαθύτατης ευγνωμοσύνης οφείλω’ νά προσπί
πτω ένώπιον τοϋ Παντοκράτορος, δστις προφανώς 
μέ διεφύλαζε έκ τοιούτων καί τηλικούτων κινδύνων. 
Έλπίζω δέ δτι ή αύτή αγαθή Πρόνοια θέλει καί 
τοΰ λοιποϋ μέ προστατεύη καί δτι θέλει μέ άπαλ- 
λάξη τάχιστα καί τής παρούσης στενοχώριας.01 ΪΑΝΙΑΙ ΚΑΙ 01ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ

Έχομεν έπιστολήν δημοδιδασκάλου, οΰ καθυ- 
στερβΰνται μισθοί έπί τέσσαρας μήνας καί δστις 
άναγκασθείς νά μεταβή αυτοπροσώπως εις το τα- 
μεϊον δδοιπορήσας 7 δλας ώρας οΰ μόνον δέν έλαβε 
τούς μισθούς αύτοΰ, άλλά καί έξυβρίσθη ύπό τοΰ 
ταμίου καπηλικώτατα, καί ώς νά μή ήρκουν αί 
ύβρεις τοΰ κ.ταμίου,προσετέθησαν είς έπίμετρον καί 
αί ύβρεις τής εύγενοΰς πενθεράς αύτοΰ. Δέν θέλο
μεν νά λυπήσωμεν τόν ταμίαν καί διά τοΰτο παρα- 
λείπωμεν νά άναφέρωμεν καί τό όνομα αύτοΰ, άλ
λά νομίζομεν δτι πρέπει καί δ ταμίας καί πάς 
ύπάλληλος τοΰ Κράτους είτε ανώτερος είναι είτε 
κατώτερος νά μή λησμονώσιν ούδέποτε δ'τι έν τή 
έκτελέσει τοΰ καθήκοντος αύτών άντιπροσωπεύουσι 
τήν ύψηλήν έννοιαν τής πολιτείας και δτι διά 
τοΰτο πρέπει νά προσπαθώσι νά άπομάθωσι πα- 
λαιάς αύτών έξεις καί λέξεις. Παρ’ άλλοις έθνεσι 
ήρκει μόνον τό γεγονός δτι δ ταμίας αΰθαιρέτως δέν 
πληρώνει δεδουλευμένους μισθούς είς ύπαλλήλους 
τοΰ Κράτους, νά έπισύρη κατ’ αύτοΰ τήν δικαίαν 
άγανάκτησιν τών προϊσταμένων αρχών καί τήν 
αύστηράν τιμωρίαν αύτοΰ. Πολύ δέ αύστηρότερον 
θά έτιμωρεΐτο ύπάλληλος δημόσιος δε’άπρεπή δια
γωγήν πρός διδασκάλους τοΰ λαοΰ, ών τόν μι
σθόν προκαταβάλλει αύτός δ λαός χάριν τής έκ- 
παιδεύσεως τών τέκνων του, καί ους δέν έπιτρέ- 
πεται κατ’ ούδένα τρόπον νά έξευτελίζωσι οί δη
μόσιοι ύπάλληλοι. Νομίζομεν δέ καθήκον νά έπι- 
στήσωμεν είς τό ζήτημα τοΰτο τήν προσοχήν τοΰ 
ύπουργοΰ τής’Εκπαιδεύσεως καί νά πάρακαλέσωμεν 
αυτόν νά ύπομνήση δι Ιδίας έγκυκλίου νά καταβάλ- 
λωσι τά ταμεία άνελλιπώς καί άπροφασίστως τόν 
μισθόν τών διδασκάλων, νά παύση δέ ή κατά πολ
λούς τρόπους καί πρός διαφόρους σκοπούς άσκουμένη 
κατ’ αύτών πίεσις. Ή μισθοδοσία τών διδασκάλων 
δέν είναι έλεημοσύνη οΰτε τής πολιτείας οΰτε τών 
κυρίων ταμιών, άλλ’ άπδζημίωσις εύτελεστάτη 
διά τούς άτρύτους κόπους, οΰς καταβάλλουσι πρός 
διδασκαλίαν τών παιδιών καί είναι όνειδος ότι εύ- 
ρίσκονται δημόσιοι ύπάλληλοι δεικνύοντες τοιαύτην 
κατά τών διδασκάλων διαγωγήν. ’Επειδή δέ νο
μίζομεν ότι είναι καιρός νά προστατευθώσι οί δημο- 
μοδιδάσκαλοι κατά τής αύθαιρεσίας τών ταμιών

Έκτου Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚίΙΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ—1894·—3039

ή τών έκδιδόντων τά έντάλματα τής μισθοδοσίας 
αυτών Είρηνοδικών παρακαλοϋμεν ένταϋθα πάντα 
διδάσκαλον νά διαβιβοςζη ύμϊν όνομαστί τά έκτρο
πα έργα, άν γίνωνται τοιαΰτα,ϊνα κάί διά τών εφη
μερίδων καί διά τής παρεμβάσεως τών άνωτέρων 
αρχών περισταλή ή αυθαιρεσία καί άπολ.αμβάνωσι 
τό δίκαιόν των οί δημοδιδάσκαλοι.. "Έχομεν ά·ψό- 
φασιν τό ζήτημα τοΰτο νά άνοίφέρωμεν μέχρι τής 
Α. Μεγαλειότητος τοΰ βασιλέως ήμών·.και νά συν- 
τελέσωμεν διά πάντων τών μέσων νά παύση δ 
έξευτελισμός πρός τούς δημοδιδασκάλους δστεςείναι 
έξευτελισμός τοΰ Έθνους. .· ·.:■■··■

εξεδο θη

Ίωάννου ’Ιακώβου Ρουσσώ Αιμί
λιος ή περί ανατροφής ύπό Π. Π. Οι
κονόμου, δτδάκτορος τής.φιλοσοφίας κλπ. 
Τεΰχος Α'.Έν Άθήναις 1894. Τιμάται δρ. 2.

Τό τεΰχος τοΰτο θά στείλωμεν ταχυδρο
μικός εις τούς συνδρομητάς τούς προκατα- 
βαλόντας τό άντίτιμον όμοΰ μέ τό τελευ- 
ταΐον ψύλλον της « Έκπαιδεύσεοις» τοΰ λή- 
ξαντος ήδη δευτέρου έτους αύτής. Δηλοΰμεν 
δέ δτι ούδεμίαν εύθύνην λαμβάνομεν διά τήν 
απώλειαν τοΰ τεύχους τούτου ούδέ είναι δυ
νατόν νά άντικαταΟτήσωμεν τά άπολεσθέντα· 
διότι έτυπώθησαν ακριβώς τόσα αντίτυπα, 
δσα είναι καί οΐ συνδρομηταί.Ώστε οΐ έχον- 
τες επισφαλείς διευθύνσεις άς εύαρεστηθώσι 
διά ταχυδρ. δελταρίου νά γγώρίσωσιν ήμΐν 
ποΰ έπιθυμοΰσι νά Οταλή τό βιβλίον.

Προς τούς φίλους όιόαοκκλους !
Εύχαριστούμεν εκ καρδίας τούς σπεύσαντας 

άρια τή αγγελία ήμών περί καζυστερήσεως συν
δρομών τινων νά άποστείλωσέν ήμΐν ταύτας. Κάί 
τό γεγονός τοΰτο ώς καί άλλαι ενδείξεις ακραι
φνούς φιλίας προς ήμας ύπό τών διδασκάλων 
πείθουσιν ήμάς οτι οί 'πνευματικό’! δεσμοί' οί 
συνδέοντες τούς διδασκάλους πρός τάςίδέας, 
αϊτινες εύρίσκουσιν έκφρασιν έν τή ΈκΛαείεύ- 
ϋε\, είναι ούτως αδαμάντινοι και άρρηκτοι, ώστε 
οί διδάσκαλοι τήν Έκπαίϋευβιν θά θεωρώσιν ώς 
πολύτιμον αύτών σύμβουλον καί σύμμαχοί/ καί 
θά άγωνίζωνται ύπέρ αύτής ώς ύπέρ ίδιου αύ
τών φύλλου. Καί διά τούτο παρακαλοϋμεν καί 
τούς λοιπούς καθυστεροϋνταό.νά εύαρέστηθώσι 
νά στείλωσιν αύτήν διότι λήγόντος ήδη Τού 
έτους, πρέπει νά κλεισθώσιν οί παλαιοί λογαρια
σμοί. Οί παλαιοί έθετον ώς μίαν έκ τώνπρώτων 
άρετών τόΰ άνθρώπου τό Μηδενέ όφείλειν 
καί τήν άρετήν ταύτην πρέπει νά διδάξωμεν τούς 
άνθρώπους καί ήμεϊς οί διδάσκαλοι δίδοντες μά
λιστα τό καλόν παράδειγμα ότι καί ήμεϊς ούδενί 
όφείλομεν μάλιστα δέ τή φίλη Έκηαιδεύβει. Ή 
συνδρομή είναι άναγκαιοτάτη πρός συντήρησιν 
καί πρός βελτίωσιν τοΰ φύλλου. '


