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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Βιογραφία 'Ρουσσώ.— Δάσκαλος ύπο Άοιστοτέλους Δ. Γραφειάδου.— Όποιος πρέπει νά είναι δ 
Τμηματάρχης τής δημοτικής Έκπαιδεύσεως.

Ό ’Ιωάννης ’Ιάκωβος 'Ρουσσώ ό πρόδρομος και 
παρασκευαστής τής μεγάλης Γαλλικής έπαναστά
σεως καί ό πρώτος απόστολος τής νέας οιδασκα- 
λίας περί δημοκρατίας εινε καί έν τή παιδαγωγική 
διά τοϋ αθανάτου συγγράμματος του τοΰ«Αίμιλίου ή 
περί άνατροφής» δ τολμηρός καινοτόμος καί δ πα
τήρ τής επιστημονικής παιδαγωγικής. Έγεννήθη 
τή 28 ’Ιουνίου τοϋ έτους 1712 έν τή Γενέβη, πόλει 
τής Ελβετίας. Ό πατήρ του ώρολογοποιός το 
έπάγγελμα ήτο άνήρ είς άκρον φιλελεύθερος καί 
κατήγετο έκ Γαλλικής οικογένειας, ήτις κατά τον 
διωγμόν τών διαμαρτυρομένων φυγοϋσα έκ Παρι— 
σίων τφ 1549 εϊχεν έγκατασταθή έν Γενέβη. Ή 
μήτηρ του, κόρη καί αύτή ώρολογοποιοϋ καί ανε
ψιά ίερέως διαμαρτυρομένου, άπέθανε κατά τόν 
τοκετόν και όρθώς παρατηρεί δ "Ρουσσώ ότι κατά 

τήν πρώτην ήμέραν τοϋ βίου του ή μοίρα τοϋ επέ
βαλε τήν μεγίστην πασών τών συμφορών. Τό άπορ- 
φανισθέν βρέφος ηύξήθη ύπό τήν επιμέλειαν τών 
δύο θείων του, τής αδελφής τοϋ πατρός του καί 
τής αδελφής τής μητρός του, ώς καί ύπό τήν 
περίθαλψιν τής τροφοϋ του Ίακελίνης, πρός ήν 
διετήρει δ Ρουσσώ άεί άφοσίωσιν καί ευγνωμο
σύνην. Ό πατήρ του, πρός δν είχε άφήση βαθύ
τατων πένθος δ θάνατος τής λατρευομένης παρ ’αύτοΰ 
γυναικός, εΰρισκε παραμυθίαν τής οδύνης του βλέπων 
τό βρέφος, δπερ καί διά τόν λόγον τοΰτον ήγάπα 
μέχρις ύπερβολής, αύξηθέν δέ κατά τι εϊχεν ώς 
έπί τό πλεΐστον έν τώ έργαστηρίφ του παρά τήν τρά
πεζαν τής έργασίας του. Αύτός έδίδαξεν αύτό τήν 
πρώτην άνάγνωσιν καί γραφήν, ήν έμαθεν έν όλίγφ 
χρόνω τό παιδίον παϊζον. ’Εξαετή δέ βλέπομεν τόν 
"Ρουσσώ τήν ήμέραν άναγινώσκοντα έν τφ έργαστη
ρίφ είς έπήκοον τοϋ έργαζομένου πατρός του, άλλά 
καί τήν νύκτα κατ' οϊκον δέν έπαυε νά άναγινώσκη 
καί πολλάκις συνέβη νά διέλθωσι τήν νύκτα δλην 
άμφότεροι πατήρ καί υιός άναγινώσκοντες διάφορα 
μυθιστορήματα,ώς καί διάφορα βιβλία ιστορικά, φι
λολογικά, θρησκευτικά, έν οίς ήσαν καί οί παράλ
ληλοι βίοι τοϋ Πλουτάρχου, οϊτινες έποίησαν μεγάλην 
αϊσθησιν είς τήν εύαίσθητον τοϋ παιδός ψυχήν καί οΰς 
άνεγίνωσκε καί κατόπιν κατ’έπανάληψιν δ "Ρουσσώ 
καί όυς δέν παύει νά συνιστόί θερμώς είς τούς νέους πρός 
άνάγνωσιν. Οτε δέ δ πατήρ τοϋ "Ρουσσώ δι ’ έριν 
πρός τινα Γάλλον άξιωματικόν ήναγκάσθη νά ζη- 
τήση μακράν τής Γενέβης τόπον διαμονής, δ μικρός 
"Ρουσσώ μετά τοϋ πρός μητρός έξαδέλφου του πα- 
ρεδόθη εϊς τινα ιερέα τής Βοσσέης κώμης παρά τή 
Γενέβη πρός άνατροφήν. Ένταϋθα διέτριψε δύο έτη 
καί μετ’ ένθουσιασμοϋ περιγράφει κατόπιν τόν βίον 
τοϋ χωρίου έξαίρων τά κάλλη τής φύσεως. "Η άνα
τροφή του ένταϋθα έγένετο μετ’ ευσυνειδησίας παρά
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τοϋ ίερέως καί τής αδελφής αΰτοϋ γυναικος τριακον
ταετούς,καί δ 'Ρουσσώ έ"μενεν εύχαριστημένος. Άλλ ’ 
δτε [λίαν ήμέραν έτιμωρήθη άδικος, τότε έκόπησαν 
πάντες οί δεσμοί καί άνεχώρησεν έκ τοϋ χωρίου είς 
Γενέβην φέρων βαθέως έν τη καρδία του άσβεστον μί
σος πρδς τήν αυθαιρεσίαν καί τήν βίαν. Ένταϋθα 
ε’μεινε τρία ε"τη έν τή, οικία τοϋ προς μητρός θείου 
του άεργος. Κατόπιν δέ ε'θεσαν αυτόν εις τι γρα- 
φεϊον, “να αντιγραφή. Άλλ ’ επειδή ούδεμίαν κλίσιν 
είχε πρός τοιαύτην έργασίαν, έξετέλει ταύτην λίαν 
άμελώς μέχρις δτου άπεπέμφθη έκ τοϋ γραφείου ώς 
άνθρωπος άχρηστος. Οί νέοι, μεθ’ ών συνεργάζετο 
δ 'Ρουσσώ, συνεβούλευσαν τόν θεΐόν του νά τόν βάλη 
είς τέχνην τινά' διότι δέν έφαίνετο πρός ύψηλότερα 
πράγματα προωρισμένος. Καί τήν συμβουλήν ταύ
την έξετέλεσεν δ θείος θέσας τόν 'Ρουσσώ είς χαλ- 
κογράφον, ΐνα μάθη τήν χαλκογραφικήν. Καί κατ’ 
άρχάς μέν δ 'Ρουσσώ εύρεν εύχαρίστησιν εις τά ιχνο
γραφήματα καί κατεγίνετο άνενδότως εις τοΰτο. 
Άλλ’ δ περιορισμός δν τοϋ έπέβαλλον, νά μή δμιλή, 
νά μή γέλα, νά φεύγη έκ τοϋ δωματίου, έάν δέν 
έχη τι νά πράξη, ήτο άνυπόφορον είς αύτόν πράγμα.

Κατατρυχόμενος δέ ύπό στενοχώριας καί άηδίας 
ένθυμεΐται τόν πρότερον βίον του, ένθυμεΐται τήν ά- 
πόλαυσιν τήν έκ τής άναγνώσεως τών βιβλίων καί 
παραδίδεται πάλιν εις τήν άνάγνωσιν, ϊνα άποδιώξη 
τήν άνίαν, δανειζόμενος έπί μικρά πληρωμή βιβλία 
έκ τίνος βεβλιοδανειστηρίου. ’Επειδή δέ δέν είχε νά 
πληρώση, ένεχυρίασε τά ένδύματά του, τά ύποκά- 
μισά του, τά μαντίλιά του. Καί άνεγίνωσκεν έν 
τώ έργαστηρίφ, άνεγίνωσκε καθ’ δδόν, οσάκις 
έστέλλετο νά έκτελέση παραγγελίαν τοϋ κυρίου του, 
άνεγίνωσκε έν τώ άφοδευτηρίφ, ένθα έπί ώρας έλη- 
σμόνει έαυτόν άναγινώσκων. Σκοτοδινία κατελάμβα- 
νεν αύτόν έκ τής πολλής άναγνώσεως, άλλά δέν ήδύ
νατο καί νά παύση.

Μετά έν έτος εϊχεν άναγνώση πάντα τά βιβλία τής 
βιβλιοθήκης τοϋ μικροϋ βιβλιοδανειστηρίου. Επειδή 
δέ δέν είχε πλέον βιβλία νά άναγινώσκη, παρεδίδετο 
είς ονειροπολήματα, ά εϊχεν είς αύτόν ή άνάγνω- 
σις τών διαφόρων βιβλίων διεγείρη, πλάττων δι’ 
έαυτόν κόσμους φανταστικούς. Τώρα είχε κατα- 
λάβη αύτόν σφοδρά έπιθυμία πρός τι, δπερ καί αύ
τός δέν έγίνωσκε τί είναι, καί έπεθύμει νά φύγη μα
κράν, χωρίς νά ήξεύρη ποϋ,πρό παντός δέ ν’ άπαλλα- 
γή τής έξουσίας τοϋ κυρίου του. Καί εύκαιρία πρός 
τοΰτο ένεφανίσθη αύτφ ταχέως. Ό 'Ρουσσώ 
συνήθιζε κατά Κυριακήν νά κάμνη μακρούς περιπά
τους μετά φίλων του είς τήν έξοχήν, έξ ών δΐς έπι- 
στρέφων, τής νυκτός έπελθούσης, εύρεν τάς πύλας τής 
πόλεως κλειστάς. Διά τοΰτο είχε δαρή άνηλεώς 
ύπο τοϋ κυρίου του, όστις τήν τελευταίαν φοράν 
μάλιστα τοϋ προανήγγειλε, δτι βαρεία τιμωρία τόν 
άναμένει, άν ήθελεν έπαναλάβη τούτο καί τρίτην 
φοράν. Ότε δέ ήλθε καί ή τρίτη φορά, ό 'Ρουσσώ 
δέν ηθέλησε νά ϊδη τόν κύριόν του πλέον καί άφοϋ

έπί τινας ήμέρας περιεπλανήθη είς τά προάστεια 
τής πόλεως, ξενιζόμενος παρά τών χωρικών, ήλθε 
μίαν ήμέραν καί είς τό χωρίον Κοσίνιον, δπερ άπέχει 
μίαν ώραν τής Γενέβης, ένθα εύρε παρά τώ 
ίερεϊ τοϋ τόπου φιλόφρονα ξενίαν. Ό ίερεύς φανα
τικός ών καθολικός έπωφελήθη τήν εύκαιρίαν νά προ- 
σηλυτίση τον 'Ρουσσώ είς τό καθολικόν θρήσκευμα. 
Ό Ρουσσώ ήσθάνετο δτι ήδύνατο νά άναερέση τού’ς. 
λόγους τοϋ αΐδεσιμωτάτου, άλλ' άφοϋ έξενίζετο παρ’ 
αυτώ προετίμησε νά σιωπήση, καί δέχεται τήν πρό- 
τασίν του νά μεταβή είς Άννέσην πόλιν τής ’Ελβε
τίας κειμένην νοτίως τής Γενέβης, ένθα διέτριβεν 
εύσεβής καί έλεήμων γυνή,ήτις,ώς ειπεν δ αίδεσιμώ- 
τατος, ήδύνατο ν’ άπαλλάξη αύτόν τής πλάνης, έν 
ή έζη. Ή γυνή αυτή ήτο ή κυρία Δεβαρένση, (de 
Warens) ήτις έξ εύγενοϋς οίκου καταγόμενη εϊχε 
νεωτάτη συζευχθή καί έκ σφαλμάτων ιδίων κακώς 
βιοϋσα μετά τοϋ άνδρός έγκατέλιπε τήν συζυγικήν 
έστίαν καί κατέφυγεν είς Άννέσην άσπασθεϊσα τό 
καθολικόν θρήσκευμα. Πρός την κυρίαν ταύτην 
έγνωρίζετο δ 'Ρουσσώ δι’ επιστολής τοϋ ίερέως. 
Φύσει δέ συνεσταλμένος δ 'Ρουσσώ, έγραψε 
πρός αύτήν καί ιδίαν επιστολήν έξαιτούμενος 
την προστασίαν της, ήν ένεχείρισεν δ ιδεος πρός 
αύτην κατά τήν Κυριακήν τών Βαίων 1728, καθ’ 
ήν στιγμήν έμελλε αΰτη νά είσέλθη είς τήν έκκλη- 
σίαν. Ή θέα τής νεαράς 28ετοϋς κυρίας καί ή φι
λοφροσύνη αύτής κατέθελξαν τόν Ρουσσώ καί κα
τέστησαν αύτόν παραχρήμα προσήλυτον. «Καί πώς 
ήδύνατο, γράφει δ ίδιος, θρησκεία ύπο τοιούτου άπο 
στόλου κηρυττομένη νά μή φέρη κατ ’ εύθεΐαν είς 
τόν ούρανόν ;» Παρά τή κυρίιη Δεβαρένση έγνώρισεν 
δ 'Ρουσσώ καί τυχοδιώκτην τινα ’Ιταλόν φανατικόν, 
δστις έξεϋρε τά οδοιπορικά έξοδα παρά τφ άρχιερεΐ 
τοϋ τόπου, ϊνα στείλη τόν Ρουσσώ είς τό έν Του- 
ρίνω μοναστήριον τών κατηχουμένων, ΐνα έκεϊ μυηθή 
είς τό θρήσκευμα τών καθολικών. Εί καί ή κ. Δεβα
ρένση δέν ένέκρινε τό διάβημα τοΰτο, έν τούτοις 
άφοϋ εϊδε δτε τά πράγματα είχον πολύ προχωρήση 
συγκατένευσε καί αύτή καί άνεχώρησενδ'Ρουσσώ μετά 
τοϋ ’Ιταλού είς Τουρΐνον.Μετά έπτά ή όκτώ ήμερών 
δδοιπορίαν έν τώ μέσω τής μεγαλοπρεπείας καί τών 
καλλονών τής φύσεως, έν τώ μέσφ τών ονειροπολη
μάτων πρός ά έδιδε τροφήν ή θελκτική μορφή τής κ. 
Δεβαρένσης,έφθασεν δ 'Ρουσσώ είς Τουρΐνον άνευχρη
μάτων, άνευ φορεμάτων, άνευ άσπρορρούχων, διότι 
πάντα ταΰτα άφήρεσε παρ’ αύτοΰ έπιτηδείως καθ’ 
δδόν δ συνοδός του’Ιταλός καί έπορεύθη κατ ’ εύθεΐαν 
είς τό μοναστήριον τών κατηχουμένων.

Ή θέα τοιούτου μελαγχολικοϋ οικήματος μέ τούς 
σκοτεινούς χώρους του κατέστησεν αύτω φανεράν 
τήν άντίθεσιν προς τήν φαιδρότητα καί τήν με
γαλοπρέπειαν τής φύσεως, ήν εϊχεν ϊδη καί θαυ- 
μάση κατά τήν δδοιπορίαν. Άλλ’ή άποστροφή του 
έγένετο μεγαλειτέρα, δτε εϊδεν δτι οί μετ’ αύτοΰ 
κατηχούμενοι πέντε νέοι ήσαν «βδελυροί λησταί,

μάλλον ύπασπισταί τοϋ διαβόλου ή ύποψήφιοι τής 
ούρανίου βασιλείας». Καί τώρα ήρχισε νά σκέπτηται 
περί τοϋ διαβήματος, δπερ διενοεϊτο νά πράξη. Μετά 
φρίκης δέ άνελογίζετο είς τίνας νέας σχέσεις έμελλε νά 
είσέλθη.Τό ιερόν έργον, δπερ έμελλε νά έκτελέση, ή
σθάνετο δτι ήτο νεανίευμα. Άλλά δέν ήξευρε καί πώς 

I νά χωρήση όπίσω, πώς νά διάρρηξη τάς άλύσέις, δι'
ών μόνος περιεδέθη καί νά κηρύξη μετά παρρησίας 
δτι έπεθύμει νά μένη είς τήν θρησκείαν τών πατέρων 
του. 'Επειδή δέ οί διδάσκαλοί του οί κατηχοϋντες 
αύτόν παρετήρησαν, δτι δ 'Ρουσσώ δέν ητο κοινος 

Β μαθητής,άπεφάσισαν νά διδάξουν αύτόν κατ’ΐδίαν.
Ένταϋθα δ 'Ρουσσώ έφερεν άείποτε άντιρρήσεις είς 
τάς γνώμας τών διδασκάλων, καί ύπιρήσπιζε μετά 
πολλής δεξιότητος τάς πεποιθήσεις του καί έφερεν 
τούς διδασκάλους του πολλάκις είς άπορίαν διά τών 
αντιλογιών του. Κατόπιν δμως ένόμισε συμφορώτε- 
ρον νά ύποκριθή δτι παραδέχεται τά πάντα, δτε 
καί ή διδασκαλία έκηρύχθη συντετελεσμένη, καί 
ήχθη έν πομπή είς τόν ναόν τής μητροπόλεως, ϊνα 
άρνηθή διά τών συνήθων τελετών την πίστιν του, 
λυθή δέ έκ τοϋ έγκλήματος τής αίρέσεως καί γίνη 
πάλιν δεκτός είς τάς άγκάλας τής έκκλησίας.

Τούτων πάντων γενομένων άφέθη πλέον ελεύθερος 
νά φύγη έκ τοϋ μοναστηριού λαβών καί 20 δραχμάς, 
δσας συνέλεξαν έν τή εκκλησία κατά τήν τελετήν 
ταύτην τής εξωμοσίας.

Άνακτήσας οΰτω τήν έλευθερίαν του ήρχεσε νά 
διατρέχη έν τή πόλει καθ’ δλας τάς διευθύνσεις, νά 
έπισκέπτηται τάς έξοχάς αύτής δαπανών δμως ολίγε - 
στα ϊνα έξαρκέση μέ τό μικρόν άργύριον,δσον τό δυνα
τόν μακρότερον Άλλ’ έξαντληθέντος τούτου περιήρ- 
χετο άπό οικίας είς οικίαν ζητών έργασίαν. Έπηγγέλ- 
λετο δέ δτι δύναται νά γράφη γράμματα είς χάλ
κινα καί άλλα σκεύη ώς καί κοσμήματα ποικίλα. 
Μετά πολλάς ταλαιπωρίας εις τό επάγγελμα τοΰτο 
κατέφυγεν είς τήν κόμισσαν Βερκέλλη, ήτις παρέ- 
λαβεν αύτόν ώς ιδιαίτερον θεράποντα, ϊνα γράφη 
καθ’ ύπαγόρευσίν της. Εί καί ή κόμισσα εϊχε ζη- 
τήση νά μάθη τά κατ’ αύτόν, καί έγνώριζε καλώς 
τήν καταγωγήν του, τήν μόρφωσιν του καί τάς 
σχέσεις του, έν τούτοις άποθανοϋσα δέν έκληροδό- 
τησεν καί είς αύτόν τίποτε, έν ω είχεν άφήση 
είς πάντας τούς άλλους θεράποντάς της. Ίσως νά 
συνετέλεσε πρός τοΰτο καί κακή συμπεριφορά τοϋ 
Ρουσσώ ή έξής. Έν τώ οϊκφ τή; κομίσσης εύρί- 
σκοντο πολλά πράγματα πολύτιμα, εύρίσκετο δέ 
καί εν τεμάχιον ταινίας άργυροϋφάντου μέ χρώμα 
ερυθρόν μικράς άξίας, δπερ έξήρεσε δ 'Ρουσσώ, ϊνα 
δωρήση πρός άνάμνησιν είς την μαγείρισσαν, προς 
ήν έτρεφε συμπάθειαν. Ή ταινία δμως αΰτη άνε- 

Ε ζητήθη έγκαίρως καί εύρέθη είς τόν 'Ρουσσώ, δστις
δικαιολογούμενος διϊσχυρίσθη θρασύτατα δτι ή μα
γείρισσα τοϋ εϊχεν αύτήν δωρήση.Γενομένης δέ άντι- 
παραστάσεως ένώπιον πάντων τών ύπηρετών καί 
τής μαγειρίσσης δ ’Ρουσσώ έπέμενεν εις τον διϊσχυ-

ρισμόν του, εί καί ή μαγείρισσα κλαίουσα παρεκαλει 
νά μή συκοφαντή αύτήν.

Εννοείται δέ δτι μετά τό γεγονός τοΰτο δέν ή - 
δύνατο νά μένη πλέον έν τή οικία τής κομίσσης 
καί άνεχώρησεν. Έπί εξ δ’έβδομάδας έμενεν άεργος έν 
τή πόλει στενοχωρούμενος διά τήν παρούσαν κατά- 
στασίν του καί ποθών εύδαιμονίαν. Ή στενοχώρια 
αΰτη θά έρριπτεν αύτόν είς άσωτίας. Άλλ’ εσωσεν 
αύτόν δ φόβος τών νοσημάτων καί αί πατρικαί συμ- 
βουλαί τοϋ ήγουμένου Γαίμου, δν εϊχε γνωρίση έν 
τή οικία τής κομίσσης, καί δν συχνότατα έπεσκέ- 
πτετο καί ού ήκουε μετά προσοχής τάς περί Θεού 
καί άρετής ιδέας, άς ούδέποτε έν τώ βίφ του έλη- 
σμόνησε. Ό ήγούμενος ούτος είναι έν τώ Αίμιλίφ 
τό πρότυπον τοϋ έφημερίου τής Σαβοΐας.

Τή συστάσει δέ τοϋ κόμητος De la Roque είσ- 
ήλθεν είς τήν οικίαν τοϋ κόμητος Γουβώνος προ
σωρινούς μέν ώς θεράπων, άλλά μέ τήν έλπίδα νά 
εΰρη ένταϋθα προαγωγήν. Δέν έβράδυνε δέ δ Γου
βών ν’ άναγνωρίση τήν έκτακτον εύφυΐαν τοϋ 'Ρουσ- 
βώ,ωστε νά συγκαταβή καί δ υιός αύτοΰ νά άναγι- 
σώσκη μετά τοϋ 'Ρουσσώ Λατίνους συγγραφείς π.χ. 
τόν Φαιδρόν, τόν Βιργίλιον καί άλλους. Ό Ρουσσώ 
είχε γίνη τό προσφιλέστατο*  πρόσωπον τής οικίας 
καί πάντες ώμολόγουν, δτι εις αύτόν ήρμοζεν άλλη 
θέσις. Άλλά τήν θέσιν ταύτην έδυσχέρανεν αύτός δ 
'Ρουσσώ διά τής άπερισκεψίας του. Είς τήν πόλιν 
εϊχε έλθη φίλος παιδικός καί συμπολίτης του έκ 
Γενέβης όνόματι Βάκλιος, νέος φαιδρότατος καί εύ- 
τραπελώτατος, δστις τοσοΰτον έγοήτευε τόν 'Ρουσ
σώ, ώστε ούτος συχνότατα έλησμόνει νά επανέρ
χεται είς τήν οικίαν τοϋ κυρίου του, άλλ’ ούδέ τόν 
ήγούμενον πλέον Γαΐμον έπεσκέπτετο. Αί γενόμεναι 
πρός αύτόν περί τής άμελείας του ταύτης παρατη
ρήσεις πρός ούδέν ωφέλησαν. Επειδή δέ δ Βάκλιος 
διενοεϊτο νά έπανέλθη είς τήν Γενέβην, έξηγέρθη 
καί εις τόν ’Ρουσσώ ή έπιθυμία τών ταξειδίων καί 
τής άνεξαρτησίας. Έπανελθών μίαν έσπέραν είς τήν 
οικίαν τοϋ κόμητος, έμαθε παρά τοϋ οικοδιδασκά
λου δτι δέν ήτο πλέον δεκτός, δπερ δέν δυσηρέστη- 
σεν καθόλου αύτόν. Εί καί τήν έπομένην ήμέραν 
εϊπεν ό κόμης δτι τόν συγχωρεΐ, έάν ήθελε παύση νά 
συναναστρέφηται μέ τόν Βάκλιον, δμως δ Ρουσσώ 
έφάνη άμετάβλητος καί μετά τοϋ φίλου του άνεχώ
ρησεν έκ Τουρίνου, χωρίς ν ’ άποχαιρετήση ούδένα 
οΰτε κόμητα, οΰτε ήγούμενον καί οΰτω έγκατέλιπεν 
στάδιον, δπερ προοιωνίζετο δι’ αύτόν εύτυχίαν, προ- 
τιμήσας τής εύτυχίας αύτής τόν βίον τοϋ άλήτου.

Άναχωρήσαντες έκ Τουρίνου ο τε 'Ρουσσώ καί δ 
Βάκλιος ε'φθασαν μετά μακράν δδοιπορίαν είς Άννέ
σην τής Ελβετίας, ένθα διέτρεβεν ώς γνωστόν ή κυ
ρία Δεβαρένση. Ό 'Ρουσσώ άπεχαιρέτισε τόν φίλον 
του καί είσήλθε περιδεής είς τόν οϊκον τής προστά- 
τιδός του, ήτις δμως έδέχθη αύτον φιλοφρόνως. Καί 
έζων άμφότεροι ώ; μήτηρ καί τέκνον. Ό 'Ρουσσώ έ- 
κάλει αύτήν μαμάν, καί αύτή έκάλει αύτόν μικρόν.
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Καί ούτως ε"ζων μαμά καΐ μικρός έν έγκαρδίφ άγά- 
πΧ). Ο δέ'Ρουσσώ ήτο εύδαιμονέστατος έχων νεαρω- 
τάτην εύειδή μαμάν, παρ’ής έβλεπεν έαυτόν θωπευ- 
ομενον καί άγαπώμενον. Αί έργασίαι του ένταϋθα 
Όσαν ολίγα», κυρίως δέ ένησχολεΐτο μέ μικράς γρα- 
φικάς έργασίας τής κ. Δεβαρένσης, τόν δέ λοιπόν 
χρόνον κατέτριβεν άναγινώσκων καΐ συνδιαλεγόμε- 
νος μετά τής μαμάς. Και οΰτω παρήρχετο ό χρόνος 
μέχρις δτου έλθών συγγενής τις τής κυρίας Δεβα
ρένσης καί έξετάσας τόν 'Ρουσσώ άνεκάλυψεν οτι 
ούτος έστερεΐτο πνεύματος καί μόλις ητο κατάλλη
λος νά γίνη ίερεύς χωρίου. Ή κ. Δεβαρένση έπείσθη 
είς τούς λόγους τούτους καί έστειλε τόν 'Ρουσσώ 
πρός τόν σκοπόν τοΰτον είς ιερατικήν σχολήν , 
ϊνα σπουδάση καί γίνη ίερεύς. Άλλά μετ’ολίγον 
χρόνον άπεπέμφθη έκ τοϋ σχολείου, διότι δέν ήδύ
νατο νά προοδεύση είς τά μαθήματα του, εί καί 
•δείκνυε καί ζήλον καί έπιμέλειαν.

Άπελπισθεϊσα δέ ή κ. Δεβαρένση έκ τοΰ κληρικού 
σταδίου τοΰ νέου'Ρουσσώ καί προνοοΰσα περί τοΰ μέλ
λοντος του έστειλεν αύτόν υπότροφον είς μουσικόν σχο- 
λεϊον,νά καλλιεργήση έκεϊ τά μουσικά του χαρίσματα 
καί γίνη μουσικός. Άλλά μετά 6 μήνας διαλυθέντος 
τοΰ σχολείου δ'Ρουσσώ έπέστρεψεν πάλιν είςΆννέσην, 
ένθα έμαθεν δτι ή κ Δεβαρένση είχε μεταβή είς Hapt- 
σίους.Άφ’ού δέ μάτην άνέμενεν αύτήν έπί πολύν χρό
νον ένταϋθα, άνεχώρησε μετά τάς θαλαμηπόλου τής 
κ. Δεβαρένσης, ήτις παρεκάλεσεν αύτόν νά τήν συνο- 
δεύση είς Φραΐβοϋργον πόλιν τής ’Ελβετίας, τήν 
πατρίδα της. Έκεϊθεν δέ δ 'Ρουσσώ ήλθεν μόνος 
είς Λωζάνην, ένθα ένεφανίσθη ώς διδάσκαλος τής 
ωδικής ύπό τό ψευδώνυμον Βωσσόρης Δεβιλλενέβης 
έκ Παρισίων,καί άνέλαβε μάλλιστα καί νά τραγου- 
δήση έν οίκω τινι μουσικόν ε’ργον μελοποιηθέν παρ’ 
αύτοΰ, δι’δ έγεινε καταγέλαστος. Μή δυνάμενος 
πλέον διά τοΰτο νά ζήση έν Λωζάνη άνεχώρησεν είς 
Νευσατέλην,ένθα δεέτριψβ τόν χειμώνα διδάσκων μου
σικήν καί διδασκόμενος καί αύτός διά τής διδασκα
λίας καί άσκήσεως. Ένταϋθα άνεγνώρισε καί τόν 
"Ελληνα άρχιμανδρίτην έξ 'Ιερουσαλήμ, δστις περι- 
ήρχετο τήν Εύρώπην συλλέγων χρήματα παρά τών 
Χριστιανών πρός άνέγερσιν τοΰ άγιου τάφου. Κατά 
παράκλησιν δέ τοΰ άρχιμανδρίτου, μεθ’ ού συνενο- 
εΐτο έν τή ’Ιταλική γλώσση άναδέχεται παρ ’ αύτφ 
τό ε’ργον τοΰ γραμματέως καί διερμηνέως καί συνο
δεύει αύτόν είς Φραΐβοϋργον, Βέρνην, Σολοθούρνον. 
Έν τή τελευταία πόλει δ πρεσβευτής τής Γαλλίας 
έκτιμήσας τούς λόγους τοΰ διερμηνέως συνεβούλευσε 
αύτόν νά άπέλθη είς Παρισίους, δώσας είς αύτόν καί 
100 φράγκα δδοεπορικά έξοδα ώς καί έπιστολήν συ
στατικήν πρός τόν φίλον του Γοδάρδον. Ό 'Ρουσσώ 
πεζή απέρχεται είς Παρισίους δδοιπορήσας πρός τοΰτο 
14 δλας ήμέρας. Έπειδή δέ δ Γοδάρδος ήτο είς ά- 
κρον φιλάργυρος άνθρωπος καί ούδαμώς έστερξενά δε- 
χθή τόν 'Ρουσσώ, ούτος μή εδρών καί άλλαχοϋ έρ
γασίαν άπεφάσισε νά έπανέλθη άπρακτος εις Άννέ- 

σην πρός τήν παλαιάν του προστάτριαν τήν κ. Δεβα- 
ρένσην, περί ής είχε μάθη δτι ε’χεν άναχωρήση πρό 
δύο μηνών έκ ΙΙαρισίων. Πεζός πάλιν άναχωρεϊ έκ 
ΙΙαρισίων καί μετά πολλάς ταλαιπωρίας ε’φθασεν είς 
Λυώνα, δπόθεν μαθών οτι ή κ.Δεβαρένση δεατρίβει έν 
Σαμπερή κατηυθύνθη έκεϊ μάλιστα κατά πρόσκλησίν 
της.Ήτο φθινόπωρον τοΰ 1732, δτε ε’φθασεν εις τήν 
προσφιλή του μαμάν, ήτις έδέχθη αύτόν φιλοφρόνως. 
Καί έπί τινα μέν χρόνον καί ένταϋθα έμενεν άεργος, 
κατόπιν δμως διά τών συστάσεων καί τής φροντίδος 
τής κ.Δεβαρένσης,διωςίσθη γραμματεύς τής εδρευού- 
σης ένταϋθα έπιτροπής πρός άπογραφήν τής Σα
βοΐας. Ενταύθα είργάσθη μετ ’ έπιμελείας δ 'Ρουσσώ 
περί τά δύο έτη, δτε άηδίασε τήν μονότονον αύτήν 
έργασίαν,ήν εύθύς παρήτησεν καί άπεφάσισε νά ζήση 
ώς διδάσκαλος τής μουσικής. Καί εύθύς εύρεν ικα
νούς μαθητάς πρός διάασκαλίαν ώστε δ μισθός του 
ήδη ήτο άνώτερος τοϋ μισθού, δν εϊχεν ώς γραμμα
τεύς. Αισθανόμενος δέ τάς έλλείψεις του έν τή μου- 
σιΛή μετέβη είς Βεζανσώνα πρός τόν μουσικόν Βλαγ- 
κάρδον, ϊνα σπουδάση μουσικάς συνθέσεις, άλλ’ έπέ- 
στρεψε ταχέως όπίσω, κατασχεθέντος τοΰ κιβωτίου 
του μεθ’δλων τών πραγμάτων καί χρημάτων τών 
έν αύτφ, διότι εύρέθη έν αύτφ σατυρικόν ποίημα 
τής αίρέσεως τών Ίανσενιστών, οϊτινες κατεφέροντο 
κατά τών ’Ιησουιτών. Καί διά τοΰτο άπεφάσισε 
μόνος δΓ ιδίας σπουδής νά άναπληρώση τόν διδά
σκαλον, μάλιστα δέ έξέδιδε καί ιδίας συνθέσεις, αϊ
τινες εΰρισκον επιτυχίαν προσωρινήν, άλλά κατόπιν 
άνεκαλύπτοντο δτι πολλαί τούτων δέν ήσαν ΐδικαί 
του. Ούτως είχον τά πράγματα δτε ήσθένησεν έπι- 
κινδύνως. Άλλά διά τών περιθάλψεων τής κ. Δεβα
ρένση ήτις μάλιστα έφερεν αύτόν είς τήν έξοχήν 
Σαρμέττην πρός άνάρρωσιν, ίάθη έντελώς. Ένταϋθα 
έν τή έξοχή ήρχισε νά άσχολεϊται καί μέ τήν φιλο
λογίαν καί μέ τήν φιλοσοφίαν, έγυμνάζετο δέ καί 
νά γράφη κομψώς έν τή γαλλική γλώσση. Κατ’ αύ- 
τον τον χρόνον άνέγνωσε καΐ τόν Λόκκιον καΐ τόν 
Λειβνίτιον καί τόν Καρτέσιον καί τόν Μαλεβράγ- 
χιον καί ένεκολπώθηέκ τής άναγνώσεως αύτών πλή
θος σκέψεων. Κατόπιν δέ άνέγνωσε μόνος καί μα
θηματικά γεωμετρίαν καί άλγεβραν, έπειτα δέ έσπού- 
δασε Λατινικά, καί κατώρθωσε διά τής έπιμονής 
του νά έννοή μετ’ εύκολίας τούς Λατίνους συγγρα
φείς. 'Ωσαύτως κατέγινε καί μέ τήν ιστορίαν καί 
γεωγραφίαν, τήν δέ νύκτα έσπούδαζεν αστρονομίαν 
βοηθούμενος ύπό άστρονομικοΰ τίνος χάρτου.

Μελετών δέ άνατομικόν ε’ργον ένόμισεν δτι είχε 
πολύποδα τής καρδίας καί πρός τοΰτο κατέφυγεν είς 
τούς ιατρούς τοΰ Μοντεπελλιέρου, οϊτινες τόν διεβε- 
βαίωσαν δτι τό νόσημά του ήτο μόνον έν τή φαν
τασία του. "Οτε δέ έπέστρεψεν έκ τοΰ ταξειδίου τού
του, έλυπήθη πολύ, διότι ή κ. Δεβαρένση συνέζη 
μετά τίνος άθλιου, δν είχε προσλάβη ώς θεράποντα. 
Ή ζωή του ένταϋθα νΰν ήτο άνυπόφορος καί εύχα
ρίστως έδέχθη τή 1 Μαίου 1740 έν Λυώνι θέσιν οί

κοδιδασκάλου έν τή οικίες τοΰ κόμητος Μαβλή. Έν
ταϋθα διέτριψεν έν έτος, δτε έγκατέλιπε τήν θέσιν 
βλέπων δτι δέν ήτο κατεσκευασμένος διδάσκαλος, 
καί έπανέκαμψεν είς τήν κ. Δεβαρένση.

Ένταϋθα τά πράγματα εύρεν πάλιν, ώς τά εϊχεν 
άφήση, μάλιστα δέ τά οικονομικά τής κ. Δεβαρέν
ση εβαινον δσημέραι έπί τό χείρον. Έπειδή δέ τοΰ 
έπήλθε ή ιδέα δτι ή μουσική ήδύνατο νά διδάσκη- 
ται καλλίτερον μέ ψηφία αντί τών έν χρήσει μουσι
κών σημείων, ένόμισεν δτι ή άνακάλυψις αΰτη θά 
έφερεν είς αύτόν καί πλοΰτον καί δόξαν. Καί πρός 
τόν σκοπόν τοΰτον άπήλθεν είς Παρισίους τώ 1741, 
ϊνα ύποβάλη τήν άνακάλυψιν ταύτην είς τήν Ακα
δημίαν. Διά τοΰ φυσικού ’Ρεωμύρου είσήχθη είς τούς 
’Ακαδημαϊκούς, πρός οΰς άνέγνωσε τήν περί τής 
άνακαλύψεώς του πραγματείαν του. Οί άκαδημαϊ- 
κοί άκούσαντες έδωκαν είς αύτον πιστοποιητεκόν πλή
ρες κολακευτικών φράσεων, έξ ών δμως ήδύνατο τις 
νά έξαγάγη δτι ή Ακαδημία δέν έθεώρει τήν άνα- 
κάλυψίν του νέαν, άλλ’ ούδέ καί χρήσιμον. Άλλ’ 
είς τήν κρίσιν τών Ακαδημαϊκών δ 'Ρουσσώ δέν 
έδωκεν σημασίαν, άφ’ ού ήξευρεν δτι ούδεΐς αύτών 
ένόει τι περί μουσικής. Μόνον αί αντιρρήσεις τοΰ 
διασήμου τότε μουσικοΰ 'Ραμώ έπεισαν αύτόν περί 
τοΰ αχρήστου έν τή μουσική τής άνακαλύψεώς του. 
Άποτυχών δέ καί ένταϋθα εζη έν Παρισίοις άνευ 
έργασίας τενός άλλά καί άνευ έλπίδος. Μίαν δέ ήμέ
ραν δ ’Ιησουίτης Άββάς Καστέλλιος, πρός δν συ- 
χνάκις συνανεστρέφετο, είπε πρός τόν 'Ρουσσώ. 
«Άφ’ού διά τών μουσικών καί τών λογίων δέν 
δύνασαι νά άναγνωρισθής, δέν κάμνεις άπόπειραν 
πρός τοΰτο και διά τών γυναικών; Έν Παρισίοις μό
νον δι’αύτών δύναται τις νά άναδειχθή.(άκολουθεϊ).

ΔΑΣΚΑΑΟΣ
Ύπό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Δ. ΓΡΑΦΕΙΑΔΟΥ

Ούδεμία άλλη έντιμος κοινωνική τάξις τοσοΰτον 
αδίκως καί σκαιώς κατεφρονήθη, παρώφθη, κατεγε- 
λάσθη, ένετρυφήθη, δσον ή τάξις τών διδασκάλων, 
τών παιδαγωγών, ένώ ούδεμία άλλη κοινωνική τά
ξις είνε τοσοΰτον άξια σεβασμού καί τιμής, άξιοΰ- 
ται δέ τφ όντι τιμής καί σεβασμού ή εύγενής αΰτη 
τάξις μόνον έν φιλοσόφφ έθνει. "Οταν έθνος τι άκ- 
μάση έπί τοσοΰτον, ώστε νά φιλοσοφή, τότε ή κοινή 
—διότι τυγχάνει πεφωτισμένη—προσοχή στρέφεται 
μετά θαυμασμού πρός τήν τάξιν τών διδασκάλων, 
μετά βαθέος δέ άποκαλύπτεται σεβασμού πρό τοΰ 
άφανοΰς μέν τοΐς χυδαίοις, φανεροΰ δέ καί φαεινοΰ 
τοΐς ήδη όρθώς τραφεΐσι μεγαλείου τής τάξεως ταύ
της. Τούτο βλέπομεν τό πάλαι έν τή άκμαζούση 
Έλλάδι καί νΰν παραπλήσιον έν τή είς ακμήν χω- 
ρούση Γερμανίιγ.

Τί δέ συμβαίνει είς τά άφιλοσόφητα καί ψευδώς 
πεπολιτισμένα έθνη; Είς τά έθνη ταΰτα οί διδάσκα
λοι στεροΰνται πολλάκις καΐ αύτών τών μέσων τής 

ύλικής αύτών, εί καί είς άκρον ολιγαρκούς ύπάρ- 
ξεως, ή δέ πνευματική καί ήθική τροφή έκ μέρους 
τών αρχών είνε ιση τώ μηδενί. "Ο,τι γενναϊον κα- 
τορθοϋσιν εινε καθαρώς άτομικόν, προερχόμενου έξ 
αύτής τής μυριοτρόπως ταλαιπωρουμένης ψυχής 
των, ήτις καί έν μέσφ τής κοινωνικής περκρρονήσεως, 
τοΰ έξευτελισμοΰ, τών άπολύτων βιωτικών άναγκών 
καί τής δεινής περί τοΰ μέλλοντος άβεβαιότητος 
δέν άπώλεσε τελείως τό φυσικόν της σθένος, άλλ’ 
άντλει έξ αύτοΰ, καί μόνον έξ αύτοΰ. Εργάζεται, 
έργάζεται άφανώς καί έν πλήρει κατανοήσει δτι οί 
κόποι της ούδεμιάς θά τύχωσιν άμοιβής ούτε ήθικής 
ούτε ύλικής ’). Άπατώνται δέ οίκτρώς οί νομίζον- 
τες δτι δ άληθής διδάσκαλος καί ύπό τοιούτους κοι
νωνικούς όρους έργάζεται, ώς λέγεται, «γιά τό 
ψωμί του». Έάν έρωτήσητε αύτόν διατί έργάζεται 
οΰτω διακαώς δέν δύναται νά σάς άπαντήση, τό 
άγνοεϊ. Έάν έρωτήσητε ένα άληθή καλλιτέχνην 
διατί έργάζεται τόσον περιφλεγώς είς τήν εικόνα του 
ή είς το άγαλμά του,είς τό ποιητικόν ή τό μουσικόν 
του ε’ργον ή είς τό άρχιτεκτονικόν του σχέδιον, έπί
σης δέν σάς άπαντ^, διότι καί αύτός τό άγνοεϊ.

Ό καλλιτέχνης έν τούτοις καί οΰτω εργαζόμενος 
καί τήν σφραγίδα τοΰ πνεύματός του έπί τοΰ έργου 
του έναποτυπών άπολαύει κατόπιν μεγίστης ήθικής 
καί ύλικής αμοιβής- δύναται τούλάχιστον νά κα- 
λέση δικαιότατα τό έργον του ίδικόν του έργον. Ό 
άληθής διδάσκαλος έργάζεται καί ούτος μετά τοΰ 
αύτοΰ ιερού πυρός, έναποτυποϊ καί ούτος τήν σφρα
γίδα τοΰ πνεύματός του έπί τοΰ έργου του, το έργον 
δμως τοΰτο τόν διαφεύγει- ή κοινωνία δΓ άγνοιαν 
ή φθόνον τό θεωρεί έργον άλλων παραγόντων, επω
φελείται αύτοΰ ψυχρώς άνευ τινός άλλης έξετά- 
σ=ως, συχνότατα δέ τοΰτο μένει, καί μ’ δλην τήν 
πρός τήν κοινωνίαν ωφέλειαν, άφανές· αύτο δέ τοΰτο, 
ώς έπί τό πλεϊστον, δηλοϊ άγνωμόνως δτι άφ’ έαυ
τοΰ και έκ τοΰ μηδενός έγένετο, καί τοΰτο ϊνα 
πλειοτέρας δόξης άπολαύση, φιλαύτως, ϊνα μή τι 
καί είς άλλον τής δόξης του άποδώση, πλήν έάν 
ή δόξα του εινε τοσοΰτον μεγάλη ώστε νά δύνηται 
νά δώση καί είς τόν εύεργέτην του ψιχία τινά τής 
πλούσιας αύτοΰ τραπέζης—καί πάλιν έάν έχη με
γάλην καί εύγενή καρδίαν *).

1) Ήτις ενίοτε είνε πράξις έκ μέρους τών αρμοδίων τής 
άπλουστάτης δικαιοσύνης, οΰδοπωςτιοϋν «πιβαρύνουσοι ούτε 
τήν πολιτείαν ούτε δήπου χαί άλλον τινά γεννάδαν, ώς λ. 
χ. αί καταθέσεις πρός σύνταξιν καί τών ανωτέρων πτυ- 
χιούχων παιδαγωγών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Ιδιωτικόν 
μέν τινα χαρακτήρα φερόντων, πλήν άλλ' έθνικωτάτων 
πανθομολογουμένως τήν ουσίαν.

2) Ό Κοραής έν τή Αυτοβιογραφία του λέγει *.
«Είς τών δύο τούτων σεβασμίων προσώπων καί τοϋ 

προτέρου φίλου καί διδασκάλου μου σεβασμίου Βερνάρδου 
τήν αρετήν χρεωστώ, δχι τήν αρετήν μου, άλλά τήν 
όπωσίήποτι χαλίνωσιν τών παθών μου. Ή νεότης μου 
έσαλεύετο άπό τρικυμίας παθών· καΐ άλλο δέν μ’ έσωσεν 
άπό τό ναυάγιον παρά ή πρός τούς διδασκάλους μου αιδώς, 
καΐ ή φιλοτιμία νά αξιωθώ τής άγάπης των» κλ.
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Άλλά, φαίητε άν, είς το παιδαγωγικόν εργον 
έπενεργοΰσι καί άλλοι παράγοντες, ή φύσις, ή κοι
νωνία, ή τύχη, άλλοι διδάσκαλοι. Βεβαίως άνευ 
άγαθης φύσεως δέν δύναται ό παιδαγωγός νά έρ
γασθή. Τοΰτο αύτός δ Θεάνθρωπος μας διδάσκει έν 
τη θεί£ περί τοΰ σπορέως παραβολή. Βεβαίως ούτε 
ο 'Ραφαήλος θά ήδύνατο μέ « νερομπογιαίς » καί 
επάνω είς «αμερικάνικο πανί» νά παραγάγη τήν 
«Παναγίαν» (Madonna di San Sisto) αύτοΰ, ούτε 
δ Πραξιτέλης ίκ σωροΰ βορβόρου νά παραγάγη τόν 
«Έρμήν» του. Έπί χρυσού δέ καί έλέφαντος δ 
Φειδίας έναπετύπου τήν σφραγίδα της μεγαλοφυίας 
του. "Οσον δ’ άφορα τούς λοιπούς παράγοντας, ού- 
τοι άποτελοΰσι τούς κακούς δαίμονας τοΰ παιδα
γωγού. Ούτοι, ώς έπί το πλεΐστον, καταστρέφουσιν 
ο,τι αυτός έποικοδομεϊ’ εί δέ μή, άλλ’άφαιροΰσί γε 
αύτοΰ το γέρας, παρορώντες την πρώτην, τήν θε
μελιώδη του έργασίαν, τά πάντα άρχήθεν οίκειού- 
μενοι καί ψέγοντες μάλιστα τήν προτέραν έργασίαν 
καί τόν έργάτην αύτής έκ φιλαυτίας τε καί φθόνου.

Άλλ’ δπωςδήποτε, είποι τις άν πάλιν, είς τό 
δλον παιδαγωγικόν έργον συντελοΰσι καί οί άλλοι 
παράγοντες έπιβοηθητικοί τφ παιδαγωγώ. Τίς δμως 
θά μετριάση έν τώ δέοντι τήν έπίδρασιν αύτών ; τίς 
τήν αναστέλλει έν άνάγκη; τίς τήν διευθύνει; τίς 
τήν συνδυάζει ;—Ό παιδαγωγός. ’Εκθέσατε έν τή 
δδφ πίνακα ή όγκον μαρμάρου, καί παρ’ αύτοϊζ 
γραφίδας καί σμίλας, καί άφήσατε τήν κοινωνίαν 
καί τήν τύχην νά έργασθώσι καί θά ίδητε δποϊον 
τέρας θέλουσι παραγάγη. Έάν δέ τό παιδαγωγικόν 
έργον άφινόμενον δλως είς τήν κοινωνίαν καί τήν 
τύχην δέν καθίσταται πάντοτε τερατώδες, τοΰτο 
οφείλεται είς τήν έξόχως άγαθήν φύσιν, ήτις ένεκα 
τοΰ ίδιου αύτής θείου σθένους σώζεται. Πλήν ε’στω 
άς φανώμεν δίκαιοι καί μέχρι — αδικίας, καί άς 
παραδεχθώμεν ότι τό δλον παιδαγωγικόν έργον δέν 
εΐνε ίδικόν του· καί τότε δμως δ παιδαγωγός πα
ράγει έτι έργα καθ ’ έαυτά μέν υψηλά, χρήσιμα δέ 
είς τόν άνθρωπον καί τήν κοινωνίαν καί ίκανοποι- 
οΰντα τόν παιδαγωγόν, οία λ. χ. ή άνάπτυξις ένός 
αισθήματος, ή άποκάλυψις μιας γνώσεως, ή δη
μιουργία μιάς καλής έξεως κ.τ.τ.

Ώς δέ δ άληθής καλλιτέχνης δέν έμβαθύνει εις 
τό αίτιον τής έπιμόνου έπιδόσεώς του, ούτω νΰν 
καί δ άληθής μαθητικός αγνοεί διατί άφιεροΰται 
είς τό έργον του, καί δ άληθής ίερεύς είς τό ίδικόν 
του. Τήν έπιμονήν πάντων τούτων ύπερτερεϊ, ώς 
γνωστόν, ή έπιμονή καί ύπομονή τοΰ αληθούς 
παιδαγωγού. Έν τούτοις, έπαναλαμβάνομεν, είς 
μέν τόν αληθή καλλιτέχνην, τόν άληθή μαθημα
τικόν ή κοινωνία μετά — δικαίου άλλως τε θαυμα
σμού καί σεβασμού άποβλέπει, εις δέ τόν άληθή 
παιδαγωγόν μετ’ άδιαφορίας καί περιφρονήσεως· 
καί τόν μέν ζήλον εκείνων θεωρεί ώς άποτέλεσμα 
τής μεγάλης των ψυχής καί διάνοιας, τούτου δέ 
τόν ζήλον ώς αναισθησίαν καί σχολαστικότητα· εΐ- 

νε «δάσκαλος», λέγει, παραμορφοΰσα οΰτω τήν 
ίεράν λέξιν είς οίκτρώς χυδαίαν ΰβριν. Μή πρό ολί
γων μόλις ήμερών δέν ήχησε χειροκροτηθεΐσα μετά 
καί άλλων πολλών κακοζήλων λέξεων καί εννοιών 
ή ΰβρις αΰτη έν τή πολυτελώς ηύτρεπισμένη αι
θούση τοΰ «Παρνασοΰ», έπί παρουσίη μάλιστα τής 
βασιλικής οικογένειας καί τού άνθους, ώς δή λέγε
ται, τής ήμετέρας κοινωνίας, έκστομηθεϊσα δέ 
παρ’ άνθρώπου ούδεμιάς άκρεβώς φιλολογικής ούδέ 
καί άλλης τινός επιστημονικής άξίας, απλώς δέ 
ψύχωβι,ν πάσχοντος ύστεροφημίας

Άλλ’ έν τώ έξω Έλληνισμώ, έκεϊ μόνον βλέ
πομεν τούς διδασκάλους τιμωμένους, ώς έμπρέπει, 
καί αύτούς δη τούτους προσπαθοΰντας ν’ άνταπο- 
κριθώσιν είς τήν περιβάλλουσαν αύτούς γενικήν ύπό- 
ληψιν, καί κατορθοΰντας τοΰτο. Έκεϊ λοιπόν παρα- 
τηροΰμεν τό εύχάριστον τοΰτο φαινόμενου, καί εις 
τινας τής Ελλάδος έπαρχίας καί νήσους, ένθα δέν 
είσεχώρησεν είσέτι δ ψευδοπολιτισμός όπουέπικρατεϊ ή 
άγνότης καί ή άγαθότης ή προερχομένη έκ τής άπλό · 
τητος τών ήθών καί τής φυσικής, τής άληθοΰς εύγε- 
νείας’ διότι,όπως ή τις τώ δντι άγαθός άνάγκη νά ή 
είτε άληθής φιλόσοφος είτε παιδίον διότι αύτοΰ ή 
πατρίς δέν εινε κενή έννοιας λέξις,άλλ ’ δ ηθικός ήλιος 
περί δν πάντες οί πλάνητες τών εύγενών άνθρώπων 
στρέφονται πόθοι.Τιμώσι δέ, ώς είκός, ούτοι τούς δι
δασκάλους,δώτι έν αύτοϊς διορώσι τούς άφανεϊς σκα
πανείς τής άνυψώσεώς των καί τούς πρωτίστους έργά - 
τας τής συμπήξεως τής εύδαιμονίας των. Παρ’ ήμϊν 
δμως,δυστυχώς, οί διδάσκαλοι, οί παιδαγωγοί,οί έθνι- 
κοί ούτοι άνδρες σκώπτονται καί υβρίζονται καί δημο- 
σίαρ ενώπιον τών ύψίστων τής πολιτείας άρχών ύπο 
τής νεωτέρας παιπαλώδους σοφιστείας καταγελών- 
ται· εινε : «δασκάλοι» — Κατειρωνεύεται ο’ αυτών 
καί αύτή ή οικογένεια, ής είσι τό άγιώτερον καί πα- 
γιώτερον έρεισμα, καί μόνον τοϋ τύπου ένίοτε τον 
άνώδυνον οίκτον κινοΰσιν 2).

1) Τόν κ. Χατζιδχκην καλεϊ ό Ψυγάρης «δάσκαλον 
καί καλαμαραν», έαυτόν δέ Γάλλον χα.θηγητητ—πυπάξ ! 
Προύκαλέτατο δέ τόν κ. Χατζιδάκην καί είς μονομαχίαν, 
ντουέλο ! ώς τήν λέγει—δομΰάξ ! ! Έν τούτοις μέ έν «Τα- 
ξεϊδι καί μέ τήν «Ζούλια» —άς προσέξη καλώς ό τυπο
γράφος—δέν άπαδανατίζονται, κ. Ψυχαρη, οί άνθρωποι. 
Διά νά παίξη δέ τι?, έν τοΐς δε μάλιστα τοϊς χρόνοις, 
πρόσωπον Κοοαή, πρέπει, ώ λώστε, νά έχη καί τά χ<1- 
τσια τοϋ άνδρός έκείνου. Ό,τι σάς οφείλομεν, δμολογη- 
τέον γάρ, εινε ή δι’ ήμών ακριβής τω δντι έννοια τοϋ 'Ομη
ρικού' «άσβεστος δ’ άρ ένώρτο γέλως...»

2) «Οί καυμένοι οί διδάσκαλοι 1 Συνιστώνται έταιριαι 
διά τούς ανιάτους και δέν συνιστώνται δι’ αυτά τά θύματα 
τών έκάστοτε ασυνειδήτων ύπουργών. Ήξεύρομεν ένα από 
τούς πρώτους, άπό τούς ολίγους ποΰ έχομεν διδασκάλους. 
Τόν παύουν είς τάς 14 7]βρίο·ι, τόν ξαναδιορίζουν ϊίς τάς 
18 8]βρίου. Τόν μεταθέτουν άπό ένα νησί είς τήν 'Ρούμελη· 
τόν ξαναμεταθέτουν άμέσως είς Θεσσαλίαν. Εΐνε οικογε
νειάρχης. "Εχασε μάς γράφει 530 δραχ. Έντός δύο μηνών 
νά χάση εις οικογενειάρχης 530 δραχμάς, ένφ αμείβεται 
εργαζόμενος δέκα ώρας μέ πέντε δραχμάς άπό τοΰ Κράτους 
κλ.» «Άκρόπολις» 15 Νοεμβρίου έ. έ.

Έν πλείσταις οίκογενείαις περιφρονητικώς γίνε
ται μνεία τών διδασκάλων ενώπιον τών παίοων 
παρά τών γονέων καί οικείων των θεωρείται δέ 
τοΰτο ώς εύτραπελία, τό bonton, ώς πηθηκίζοντες 
λέγουσι. Παράδειγμα δέ χαρακτηριστικώτατον τοΰ 
βαθμού τής σκαιδίς των ύβρεως έστω καί τόόε : 
Απέναντι σχολείου τινός ένταϋθα κατοικεί οίκογέ- 
νειά τις καλής δήπου, τό δή λεγόμενον, κοινωνι
κής τάξεως καί εύπορος. Αΰτη κέκτηται ενα ψιτ
τακόν, δν ήσκησεν εσχάτως πρός τοϊς άλλοις νά 
έκφωνή ^ινικώς καί μετά φωνής σκωπτικώς θρηνώ
δους : «,δάβκαλεεε I » πρός μεγάλην θυμηδίαν τών 
διαβατών, λύπην δέ τών διδασκάλων καί ηθικήν 
ζημίαν τών μαθητών. Πόσον ε'χουσι δίκαιον οί Γερ
μανοί νομοθέται, οί θέντες βαρείς φόρους έπί τών 
ειδών καί τών ζώων τής πολυτελείας, βαρέα δέ 
πρόστιμα έπί πάσης ύβρεως' πόσον δέ εχει δίκαιον 
καί δ Ξενοφών λέγων ; «Άνθρώποις τισίν έγγίγνε- 
ται, οσφ άν ε'κπλεω τά δέοντα έχωσι τοσούτφ ύβρι- 
στοτέροις είναι.»

Ούδόλως άρα θαυμαστόν άν καί τις τών διδα
σκάλων μή άντέχων διά τέλους είς τό ηθικόν καί 
ύλικόν τοΰτο μαρτυρολόγιον ήττάται. Θαυμάσατε 
δμως τοσούτφ μάλλον τόν έγκαρτεροΰντα, τον μετά 
ζηλοτυπίας προσκεκολλημένον δι ’όλου τοΰ βίου είς τό 
εργον του, τόν άνδρα δστις, κατά τόν Σοφόκλειον 
ώραϊον καί δίκαιον έπαινον τοΰ Όρέστου πρός τον 
γηραιόν του παιδαγωγόν :

"Ωσπερ — ίππος εύγενής, καν ή γέρων, 
έν τοϊσι δεινοϊς θυμόν ούκ άπώλεσεν, 
άλλ’ ορθόν ούς ΐστησιν.

(Ίίλεκ. $5 έζ.}

Άποκαλύφθητε πρό αύτοΰ —εΐνε ήρως !
Άλλά ποϊον άρα εΐνε τό παρόρμημα τής τοιαύ

της τών ταλαεργών τούτων άνδρών είς τό εργον 
τής προσκολλήσεως ; Εξωτερικόν βεβαίως δέν εΐνε, 
διότι δέν θά ήδύνατο νά δεσμεύη έπί τοσούτον τον 

«νοΰν καί τήν καρδίαν. Εΐνε λοιπόν έσωτερικόν τι, 
άνώτερον τής ΰλης καί τοΰ χρόνου, άνώτερον τοΰ 
έπαίνου και τοΰ ψόγου, άνώτερον τοΰ σκώμματος, 
τής περιφρονήσεως, τής ΰβρεως τών κοινών, οίουδή- 
ποτε άξιώματος, άνθρώπων. Τοιοΰτο δέ δέν δύναται 
νά ή έτερόν τι ή μία ιδέα. Καί διά μέν τον όντως 
ιερέα ή ιδέα τοΰ άγαθοΰ, διά δέ τόν όντως μα
θηματικόν, ή άλλον τινά επιστήμονα, ή ιδέα τοΰ 
άληθοΰς, διά δέ τόν όντως καλλιτέχνην ή ιδέα τοΰ 
καλοΰ, διά δέ τέλος τόν όντως παιδαγωγόν ή περι
ληπτική ιδέα καί τών τριών άμα τούτων : άγαθοΰ, 
άληθοΰς, κακοΰ.

Εντεύθεν καί ή μείζων έπί τό έργον έπιμονή 
καί προσκόλλησις τοΰ παιδαγωγού,έπειδή ούτος ύπό 
πληρεστέρας κατέχεται ιδέας. Οΰτω δέ ή λέξις : 
«δάσκαλος,» δηλοΰσα τήν θαυμαστήν τοϊς κοινοϊς 
επίμονον τοΰ παιδαγωγοΰ είς τό ε’ργον του προσκόλ- 
λησιν, αποτελεί τόν μέγιστον είς αύτόν έπαινον, 
γελοίαν δέ ΰβριν είς τόν έκστομίζοντα αύτήν ώς

τοιαύτην· έπειδή ούτος καταφωρόίται οΰτω αμαθής 
ών καί γελοίος. Διότ' γελοίοςεινε δ σοβαρός καί άνευ 
τίνος προθέσεως ειρωνείας, τοΰ έπαίνου ώς ΰβρεως έκ- 
λαμβανομένου, ύβρίζων τινά άποκαλών αύτόν «με
γαλοφυή».

Μετά δή ταΰτα, όσοι αίσθάνεσθε εαυτούς ύπό 
τής θείας παιδαγωγικής ιδέας κατεχομένους προχω
ρείτε χαίροντες' διότι εισθε οί εκλεκτοί. Τά δέ 
κοινωνικά αθύρματα : χειροκροτήματα, στέφανοι, 
παράσημα,—άλλοις ε’στωσαν χαρμονή καί πλήρωμα 
τοΰ βίου. Ούδείς φθόνος. Cuarda e passa.

ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΩς

Άπό τόν καιρόν τής μεταπολιτεύσεως ή μετα- 
κίνησις καί ή παϋσις τών υπαλλήλων νομίζει τις 
ότι εΐνε παρ’ ήμϊν τό σπουδαιότατου καθήκον τών 
ήμετέρων Κυβερνήσεων. Μετ’ ένθουσιασμοΰ δέ καί 
μετά φιλοπονίας αξίας καλλιτέρας τύχης έκαστος 
νέος Υπουργός παραδίδεται είς τήν έξυπηρέτηβιν 
τής γενικής ταύτης άρχής τής διοικήσεως καί φι- 
λοτιμεϊται έντός ολίγου χρόνου νά έχη πάντας τούς 
ύπαλλήλους τής δικαιοδοσίας του είς πλήρη άυα— 
στάτωσιν. Καί ακούεις αύτούς δικαιολογούμενους 
ότι εις τά συνταγματικά Κράτη πάσα Κυβέρνησις 
έχει τούς φίλους της καί αύτούς δικαιούται νά 
προτιμά τών άλλων, μάλιστα δέ είς τάς κεντρικάς 
θέσεις πρέπει νά έχη άνθρώπους τής εμπιστοσύνης 
της. Καί ποΐοί τινες νομίζετε οτι είναι οί άνθρωποι 
οί έχοντες τά προσόντα τής ιδιαιτέρας τών κυρίων 
ύπουργών καί πρωθυπουργών εμπιστοσύνης ; Οί 
διακριθέντες διά τά συγγράμματα των τά σοφά, διά 
τό παρελθόν των τό άγυόχ, διά τήν πρός τόν κλά
δον των, είς ον άυήκουσιυ άφοσίωσίν των, ή διά τόν 
χαρακτήρα αύτών τόν άδαμάντινον ; Ούδέν τοιοΰ- 
τον εΐνε άνάγκη νά κοσμή τούς άπολαύοντας τής 
ιδιαιτέρας τών κ. Κυβερνητών εμπιστοσύνης. Διότι 
οί μεγάλοι ούτοι τοϋ λαοΰ προστάται καί ίθύντορες 
εν μόνον ζητοϋσι, πρός έν μόνον άποβλέπουσι οί με
γάλοι τών κεντρικών θέσεων ύπάλληλοι νά είναι 
πειθήνια όργανα τών απαιτήσεων τοΰ κόμματος, 
δ άπαρτίζουσι ού μόνον οί κ.κ. βουλευταί, άλλά 
καί τά ποικιλώνυμα στοιχεία πασών τών τάξεων 
καί παντός γένους οί έμπεπνευσμέυοι τοΰ άρχικομ- 
ματάρχου λάτρεις καί ύμνηταί. Έάν δέ συμπέση 
νά ύπεισέλθη ετερογενές τι στοιχεϊον έχον συνείδησιν 
τής άποστολής του ώς ύπαλλήλου τοΰ Κράτους καί 
πεπροικισμένου μέ άρετήν νά συντέλεση μετ’ αύ- 
ταπαρνήσεως είς τήν υπηρεσίαν τήν αγνήν καί εύσυ- 
νείδητον τοΰ Κράτους, τότε δέν θά βραδύνουν νά 
άνακαλύψουν τόν αύθάδη άνυπότακτον, τόν έπίβου- 
λον τοΰ κόμματος, έξυπηρετοΰντα τούς σκοπούς 
τών άντιπολιτευομένων, τόν ύπονομεύοντα τήν Κυ- 
βέρνησιν καί θά αναγκάσουν αύτόν είς ύποταγήν
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ή είς παραίτησιν. Και διατί οί ύπάλληλοι της κεν
τρικής ύπηρεσίας άπαιτοΰσι νά είνε της ιδιαιτέρας 
τοϋ κ. Ύπουργοΰ έμπιστοσύνης. Ημείς νομίζομεν 
δτι ό ύπάλληλος πρέπει νά είναι έμπεπιστευμένος 
όλως εις την υπηρεσίαν του καί είς την συνείδησίν 
του, καί τοιοϋτος ύπάλληλος δέν δύναται η νά είναι 
άγαπητός είς πάντα υπουργόν συναισθανόμενον τά 
ύψηλά καθήκοντα, ά τό ύψιστον τοΰτο αξίωμα τής 
πολιτείας έπιβάλλες είς τούς άναδεικνυομένους υπουρ
γούς. Άλλ’ ακριβώς τοΰτο είναι τό κάκιστον συ
στατικόν τοϋ κεντρικού ύπαλλήλου. Άνθρωπος τής 
εμπιστοσύνης θά εϊπη νά έκτελή εύλαβώς τάς 
απαιτήσεις τοϋ κόμματος προσπαθών νά συμβιβάζη 
αύτάς μέ τούς κειμένους νόμους, ών αί διατάξεις 
πρέπει νά διαστέλλωνταε καί νά έρμηνεύωνται, 
ώστε όσονδήποτε αλλόκοτος καί παράνομος καί 
άν είναι ή άπαίτησις τοΰ κόμματος, νά έκτελήται 
συμφώνως πρός τούς νόμους τοΰ Κράτους. Άνθρω
πος τής έμπιστοσύνης λέγεται κατά τήν άποδιδομέ- 
νην εϊς τινα τμηματάρχην φράσιν έκεΐνος, ού τήν 
χεϊρα είς μεταβολάς, είς καταστροφάς κινοΰσιν άλ
λοι, αύτός γινόμενος οΰτω Οργανον τυφλόν τών 
φατριαστικών τών άλλων απαιτήσεων. Νομίζομεν 
δτε τό κακόν τοΰτο εχει άρκετά προχωρήση, ώστε 
νά είναι πλέον καιρός νά παύση. Καί εύχόμεθα νά 
παύση καί είς τούς άλλους κλάδους, άλλά πρώτιστον 
πάντων είς τόν κλάδον τών δημοδιδασκάλων. Έν 
τώ κλάδφ τούτφ ό γενικές Διευθυντής τών δημοτ. 
σχολείων, δστις εύτυχώς λαμβάνεται άείποτε έκ τής 
τάξεως τών λογιών, άπό τίνος δέ χρόνου καί έκ τών 
είδικώς περί τήν παιδαγωγικήν άσχοληθέντων, ύπό 
μιας ιδέας πρέπει νά έμπνέηται πώς τά σχολεία 
νά καταστήση φυτώρια πολιτισμού. ’Επειδή δέ ό 
πρώτιστος δρος πρός τοΰτο είναι ή καλή τών δη
μοδιδασκάλων ποιότης καί ή διαρκής καί άδιάλει- 
πτος αύτών έργασία έν τφ σχολείφ, πρέπει νά έχη 
πρός ταΰτα συγκεντρωμένην σύμπασαν τήν προσο
χήν του καί όί καλοί διδάσκαλοι νά άπολαύωσι τής 
εύνοιας καί προστασίας τής κεντρικής ύπηρεσίας. 
Πρός τοΰτο αρμόδιος νά διαφωτίζη τούς κ.κ. ύπουρ- 
γούς τής Έκπαιδεύσεως, ών οί πλεϊστοι διά πρώ
την Ισως καί τελευταίαν φοράν λαμβάνουσιν άφορ- 
μήν, άφ’ ού αί περιστάσεις άνέδειξαν αύτούς ύπουρ- 
γούς, νά σκεφθώσι περί έκπαιδευτικών πραγμάτων, 
είναι ό κ. γενικός Επιθεωρητής. Έάν καί έίς τοΰτο 
μηδέν ούτος δύναται νά συντελέση, τότε δέν βλέπω 
τον λόγον διά τί είς τό άξίωμα τοΰτο νά άνα- 
βιβάζωνται ειδικοί παιδαγωγικοί ; τήν τρέχουσαν 
ύπηρεσίαν τής άπολύσεως, τής μεταθέσεως τών 
δημοδιδασκάλων κατά τάς άπαιτήσεις τών κ. κ. 
βουλευτών δύναται καί ό τελευταίος τοΰ Υπουρ
γείου γραφίσκος νά έκτελέση. Καί ύπό τοιού
τους δρους καθήκον έχουν οί κ.κ. τμηματάρχαι νά 
παραιτώνται τό άξίωμα τοΰτο διασφζοντες τήν 
ύπόληψίν των καί άποφεύγοντες αύτοί τούλάχιστον

' νΕκ τοϋ Τυπογραφείου τών

έν συνιιδήσει νά κακουργώσιν είς τό πολυτιμότατον. 
είς τήν διανοητικήν καί ήθικήν άνάπτυξιν τοΰ έθνους, 
Μοί φαίνεται δτι ή φορά τών πραγμάτων παρέσυρε 
καί τούς κ. γενικούς έπιθεωρητάς τών δημοτικών 
σχολείων νά λησμονήσουν καί εαυτούς καί τό άξίω- 
μά των καί τήν αποστολήν των καί μετεβλήθησαν 
είς τυφλά καί μωρά καί άσυνείδητα όργανα τοΰ 
πολιτικοΰ άνταγωνισμοΰ πρωτοστατοΰντες μρέλιστα 
είς τήν άποκοπήν τών κεφαλών τών άντιπάλων. 
Τό τοιοΰτο ού μόνον έαυτούς άτιμάζει καί τήν 
θείαν επιστήμην, ής λέγονται οπαδοί έξευτελίζει είς 
τά όμματα τής κοινωνίας, άλλά καί τήν δημοτικήν 
έκπαίδευσιν καταστρέφει. Οί κ. ύπουργοί όχυρού- 
μενοι όπισθεν τοΰ άξιώματος καί τής είδικότητος 
τών κ. τμηματαρχών δύνανται πιεζόμενοι ύπό 
τοΰ κόμματος νά διαπράξωσι παντός είδους άδικίαν. 
Κώλυμα δέ ήδύνατο νά ύπάρχη ή φωνή τοΰ κ. 
τμηματάρχου ύπέρ τών άδικουμένων. Όταν δέ καί 
ή προστασία αύτη έκλειψη, τότε άπώλετο τό πάν. 
Και διά τοΰτο βλέπομεν καί θά βλέπωμεν τόν δη- 
μοδιδασκαλικόν κλάδον παραλελυμένον καί τά δη 
μοτικά σχολεία τής Ελλάδος καταργοΰντα κυριο- 
λεκτικώς τόν χρόνον Άλλ’ ώς νά μή ήρκει ό φα- 
τριασμός ό πολιτικός, εσχάτως προσετέθη καί ό 
προσωπικός. Παρετηρήθη δτι διδάσκαλοι μαθηταί 
χρηματίσαντες τοϋ έν Άθήναις διευθυντοΰ τοΰ 
Διδασκαλείου,μεθ’ού ό νΰν τμηματάρχης εχει συνεκ- 
δώση τά πολύκροτα άναγνωστικά βιβλία, διά λόγους 
άποβλέποντας ούχί τό συμφέρον βεβαίως τοΰ σχολείου 
ή διδάσκαλοι αύτομολήσαντες πρός αύτόν προσωρι- 
νώς διά τόν φόβον τών ’Ιουδαίων καί άρνηθέντες 
καί πεποιθήσεις αύτών παιδαγωγικάς καί μεθόδους 
άπολαύουσι προστασίας, έν ώ τούναντίον διδάσκα
λοι έξοχοι, λαμπρύνοντες τόν διδασκαλικόν κλάδον 
διά τών γνώσεων των καί διά τοΰ χαρακτήρος των, 
έάν δέν ειχον καταφύγη είς πολιτικά πρόσωπα πρός 
προστασίαν, διατηροΰνται πεπαυμένοι ή έξεσφενδο- 
νήθησαν είς μέρη, ά έχρησίμευον έπί τών 'Ρωμαϊ
κών χρόνων ώς τόποι έξορίας. Νομίζομεν δτι 
πάντα ταΰτα τά στοιχεία δύνανται νά άποτελέσωσι 
δεινόν κατηγορητήριον κατά τών κ. τμηματαρχών 
έπί προδοσί^ τοΰ άξιώματός των, καί νά δικαιολογή- 
σωσι τήν έξεγερθεϊσαν φωνήν τής κοινωνίας, διά 
τήν παρατηρουμένην ταύτην άσέβειαν πρός τούς 
παιδευτάς τοΰ έθνους. Έπιθυμοΰμεν διακαώς νά 
παύση ή τοιαύτη κατάστασις, καί νομίζομεν δτι δέν 
είναι δύσκολον. Ή κατάστασις τών σχολείων πρέ
πει νά διορθωθή. Έκεΐνος δέ δστις ήθελε πρός τοΰτο 
κάμη πρώτος τήν άρχήν, πρέπει νά θεωρήται μέγας 
εύεργέτης.
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