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Ό Κομένιος έγεννήθη έν Μοραβία τή 16|28 
Μαρτίου 1592. Ήτο υιός μυλωθρού, δστις άποθα- 
νών τφ 1602 άφήκε τόν υιόν του ορφανόν εις ηλι
κίαν 10 έτών. Οί κηδεμόνες τοϋ ανηλίκου παιδιού 
ώλιγώρησαν αύτοΰ. Καί φαίνεται δτι έπεδόθη ε’ις 
τέχνην τινά κατ’ άρχάς. Άλλά κατόπιν ύπείκων 
είς τήν ορμήν τής μεγάλης αύτοΰ εύφυίας έπεδόθη 
είς τά.γράμματα καί .έγένετο 1 δετής μαθητής τής 
λατινική; σχολής. Ένταϋθα ή διδασκαλία έγίνετο 
κατά τό παλαιόν πλημμελές σύστημα. ΙΊαρημε- 
λεϊτο ή μητρική γλώσσα, ή βάσις ή άσφαλής πά
σης λογικής διδασκαλίας, οί δένέοι ώφειλον νά άπο- 
στηθίζωσι λατινικούς κανόνας καί φράσεις, Αί λέ
ξεις ήσαν τό πάν, περί δέ τών πραγμάτων, τών 
έννοιών ούδεμίαν έλάμβανον πρόνοιαν. Οί μαθηταί 
διήρχοντο πολλά έτη έν τοΐς σχολείοις καί τό μόνον 
άπομένον αύτοϊς κέρδος ήτο ή δεξιότης τοΰ άνα- 
γινώσκειν καί γράφειν καί άριθμεϊν.

Αύτη ή άπώλεια τοΰ χρόνου έγένετο εύθύς έπαι- 
σθητή είς τόν Κομένιον ώριμον ήδη κατά τήν ηλι
κίαν όντα καί έγεννήθη αύτφ άποστροφή κατά 
τοΰ συστήματος τής διδασκαλίας.

Τελειώσας δέ τήν λατινικήν σχολήν τή; πατρί
δος τόυ μετέβη δ Κομένιος είς τήν Έρβόρνην τής 
Νασαυίας, ένθα ήκουσε μαθήματα φιλοσοφικά καί 
θρησκευτικά παρά τφ Άλστεδίφ. Έκ τής Έρ- 
βόρνης έπορεύθη είς τήν Έϊδελβέργην καί κατά 
τούς χρόνους τούτους 1612 έγνώρισε καί τό σύγ
γραμμα τοΰ Ρατιχίου, περί διορθώσεως τής διδασκα
λίας, καί τοΰτο έγένετο άφορμή νά έμβαθύνη ό 
Κομένιος καί νά άνεύρη παιδαγωγικά; άληθείας καί 
τότε καί σήμερον έτι άληθεΐς καί σωτηρίους.

Τότε ήτο συνήθεια νά ταξέιδεύωσιν οί σπουδα.- 
σταί καί δ Κομένιος περιηγήθη τά; δυτικά; χώ
ρας καί λίαν πιθανόν νά ήλθε καί εί; τό Λον.οϊνρν. 
Ήτο ήδη 22 έτών, δτε έν έτει 1614 έπανήλθεν 
είς Μοραβίαν καί έγένετ.ο διευθυντή; τοΰ σχολείου 
έν Πρεραυι'α. Ένταϋθα έκανόνισε καλλίτερον τήν δι
δασκαλίαν τής λατινικής γλώσση; καί εΐσήγαγε 
καί μαθήματα φυσικά, ώστε ένταϋθα έσχηματίσθη 
είδό; τι πρακτικοΰ λυκείου.

Τφ 1616 έγένετο ίερεύς καί άφιερώθη εί; τό κή
ρυγμα μέχρι τοΰ 1618, δτε διωρίσθη επίτροπος 

,τής εκκλησίας καί τών σχολείων τή; Φουλνέκης. 
Ένταϋθα έμεινεν δ Κομένιο; τρία έτη λίαν ευχα
ριστημένο;, καΐ εύδαίμων καί ώ; σύζυγος καί ώ; 
διδάσκαλος καί ώ; ίεροκήρυξ. Έξέδιδε διδακτικά 
βιβλία, έπεμελεΐτο τή; άνατροφή; τών δύο του.τέ
κνων, έκαλλιέργει τού; αγρούς του καί έφρόντιζε 
περί τών μελισσών του. Ένταϋθα μετέφρασε καί 
τούς ψαλμού; τοΰ Δαβίδ έμμέτρω; είς τήν Βοημι- 
κήν γλώσσαν. Άλλά τήν εύτυχίαν ταύτην έτάραξε 
ή έπανάστασι; έν Μοραβία καί Βοημία (1618),ένθα 
άπερίγραπτοι συμφοραί συνέβησαν μάλιστα μετά 
τήν νίκην Φερδινάνδου τοϋ Β' (1620), δστις κατά 
τήν συμβουλήν τών ’Ιησουιτών διέταξε τούς κατοί
κους ή νά δεχθώσι τήν καθολικήν πίστιν ή νά έγ- 
καταλίπωσι τήν πατρίδα των. Πρό; τοΰτο έστειλε 
στρατόν έξ Ισπανών, οϊτινες παντοϊα βασανιστή
ρια μετεχειρίζοντο, ϊνα έξαναγκάσωσι τούς κατοί
κους νά έλθωσι πρός τήν καθολικήν πίστιν. Ό 
στρατός ούτος ήλθε καί εί; Φουλνέκην, ήν διήρ- 
πασε καί έκαυσεν. Ήδη έπαθε μεγάλην συμφοράν 
καί δ Κομένιο;- διότι δμοΰ μέ τήν περιουσίαν του 
άπώλεσε καί τά βιβλία του ώ; καί τά χειρόγραφά 
του, άτινα άπετέφρωσε τό πϋρ.

Ίνα έξαναγκάσωσι δέ οί Αυστριακοί τού; άν
θρώπου; εί; τόν καθολικισμόν έκλείόθησαν αύτών οί
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ναοί, άπηγορεύθη τό έν τή έκκλησία κήρυγμα καί 
έξωρίσθησαν οί ιεροκήρυκες. Ό Κομένιος κατέφυγεν 
είς τά κτήματα τοϋ ευπατρίδου Καρόλου Ζιροτίνου, 
ού έφείσθη ό αύτοκράτωρ διά τήν άφοσίωσίν του, 
άφήσας αύτώ καί τόν Κομένιον καί 24 άλλους ιερείς. 
Κατ’ αύτόν δέ τόν χρόνον, 10 δβρίου 1622 συνέ- 
γραψεν δ Κομένιος τό παρηγορητικόν βιβλιάριου. 
« Άπόρθητον φρούριον εί.αι τό όνομα τοϋ Κυρίου 
καί σώζεται δ καταφεύγων είς αύτόν.»

Πτωχός ήδη καί βαθύτατα τεθλιμμένος έπορεύθη 
νϋν δ Κομένιος είς τήν Βραδείσην τήν παρά τόν 
Άδλερον ποταμόν τής Βοημίας. Ένταΰθα έν μονήρει 
οικίαρ μεταξύ δάσους συνηρεφοϋς έφιλοσόφει περί τών 
γήινων πραγμάτων καί έζήτει νά δρίση τό ΰψιστον 
αγαθόν (sumum bonum)t τό ίκανοπςιοϋν πάσας 
τοϋ άνθρώπου τάς έπιθυμίας καί τούς πόθους. Αί 
σκέψεις αύται έγέννησαν αύτώ σαρκαστικόν τι βι- 
βλίον πολλοϋ λόγου άξιον «τόν λαβύρινθον τοϋ κό- 
σμου», δπερ αφιέρωσε τή 13 Δεκεμβρίου 1623 είς 
τόν εύεργέτην του Ζιροτϊνον. Έξ ύπερνεφέλου σκο
πιάς παρατηρεί δ Κομένιος τό σύμπαν. Έκεϊθεν 
καταβαίνει είς τήν γήν καί βλέπει τήν άθλιότητα 
τοϋ κόσμου. Παρατηρεί τήν χαράν καί λύπην τοϋ 
γάμου, τήν ταλαιπωρίαν τών έπιτηδευμάτων καί 
τής ναυτιλίας.Έπειτα έπισκέπτεται τούς φοιτητάς, 
τούς φιλοσόφους, τούς άλχημικούς, τούς ιατρούς, 
τούς νομικούς, έπισκέπτεται τάς διαφόρους θρησκείας 
καί αιρέσεις, καί τέλος φθάνει είς τήν άκρόπολιν τής 
σοφίας. Ούδαμοϋ εύρίσκει ά^άπαυσιν, παντού ύπάρ- 
χουσίν ελλείψεις καί άθλιότης. Δύσθυμος καί ανή
συχος έπί τούτφ άποσύρεται είς τήν άόρατον έκκλτ)- 
σίαν καί συναναστρέφεται μετά τών άφοσκυμένών 
είς τόν Θεόν ψυχών τών εύσεβών. Ενταύθα εύρίσκει 
οτι μόνον ή κοινωνία τοϋ άνθρώπου πρός τόν Θεόν 
είναι ή αληθής εύδαιμονία τού ανθρώπου· διότι μό
νον δ Θεός είναι αμετάβλητος καί διαρκής καί α
ληθής. έν ω τά άλλα πάντα είναι ατελή καΐ μά
ταια .

Έν Βρανδείση ένυμφεύθη τό δεύτερόν ( 1624) δ 
Κομένιος, άφ’ ού ε”σχε τήν δυστυχίαν νά άπολέση 
καί σύζυγον καί τέκνα, τήν Δωροθέαν, κόρην τού 
Ίωάν. Κυρίλλου, δστις έν έτει 1618—1621 υπήρ
ξε πρεσβυτέρας έν τή άδελφότητι τής έν Πράγα 
συνόδου.

Άλλ’ έν έτει 1624 ά-πήτησεν δαύτοκράτωρ παρά 
τοϋ Ζιροτίνου νά παύση ύποστηρίζων τούς Βοη - 
μούς άδελφούς καί ήρξατο φοβερός κατ’ αύτών δι
ωγμός,ώστε ήναγκάζοντο νά φεύγωσιν είς πυκνά δάση 
Λαί είς σπήλαια και νά προσεύχωνται.Τότε δ Κομέ
νιος έδημοσίευσε δύο βιβλία παρηγορητικά,τό φρούριον 
τών ορφανών (1624), καί τό βάθος τής σοφίας 
(1624), ένφ προτρέπει τούς δυστυχείς νά έλπί- 
ζωσιν είς τόν Κύριον.

Ή άδελφότης τών Βοημών έστειλεν αύτον είς 
Πολωνίαν διά τάς θρησκευτικάς αύτής ύποθέσεις, 
δθεν έπανακάμψας τω 1626 διέτριβεν είς τ*  βόρεια

μέρη τής Βοημίας, ού μακράν τών πηγών τού Άλ- 
βιος, είς τήν έπάυλιν τού Γεωργίου Σαδόβσκη, ύπο— 
στηρίζοντος καί τούτου φιλανθρώπως τούς άδελφούς. 
Ενταύθα άφορμήν λαβών άπό τήν Διδακτικήν τοϋ 
Ήλία Βοδινού συνέγραψε διδακτικήν, έν ή έμφαίνε- 
ταε ή άκραιφνής τοϋ Κομενίού πρός τούς μαθητάς 
άγάπη.

Τήν 31 'Ιουλίου 1627 έξεδόθη αύτοκρατορικί&ν 
Διάταγμα, καθ’δ πάντες οί μή άσπαζόμενοίτό κα
θολικόν θρήσκευμα ώφειλον νά φύγωσιν έκ Βοημίας. 
Ούτως ήναγκάσθη νά φύγη παλιν δ Κομένιος κατά 
'Ιανουάριον 1628 μετά τοϋ εύγενοϋς Σαδόβσκη, τής 
Χριστίνας Πονεατόβσκης, τοϋ πενθερού του Κυρίλ
λου καί άλλων ιερέων. Είς τά μεθόρια Βοημίας καί 
Σιλεσίας φθάσαντες έπεσον είς τά γόνατα καί έδε- 
ήθησαν τοϋ Θεοϋ μετά θερμών δακρύων νά έλεήση 
τήν Βοημίαν καί νά σώση τόν σπόρον τοϋ θείου αυ-
τοϋ λόγου έκ τής πιέσεως. Οί φυγάδες μετενάστέυ- 
σαν είς τήν Λίσσαν τής Ποσενίας, ένθα έφθασαν τή 
8 Φεβρουάριου 1628.

Περίεργον δέ, δτι καθ’ δν χρόνον οί Βοημοί άντι- 
καθολικοί ; έγένοντο δεκτοί εν Πολωνί^ καί έπε- 
τρέπετο αύτοις ή έλευθέρα τών θρησκευτικών καθη
κόντων άσκησις, έν τή Βοημίικ καί Μοραβίιγ προσ- 
έτρεχον καθολικοί Πολωνοί είς τά μοναστήρια καί 
άνελάμβανον καθήκοντα ιερέων παρά τοϊς καθολί- 
κοίς γενομένοις Βοημοϊς. Έν Πολωνία, ένθα κα- 
τεφρΟνούντο τά επιτηδεύματα, εύχαρίστως οί εύ- 
γενεϊς Πολωνοί έβλεπον έγκαθισταμένους έν τή χώρα 
των φιλέργους μετανάστας, ών ή πίστις έφρόνουν 
δτι ήτο έγγύτερον πρός το πνεύμα τού άρχαίου χρι
στιανισμού. Καί τούτο μάλιστα έξεδήλουν άπροκα- 
λύπτως, ώς επραξεν δ Λετσύνσκι (1572, 1580).

Ή Λίσσα έν τή κομητεία τού Λετσίνσκι, ήτο τφ 
1500 κώμη. Έκτοτε διά τής μεταναστεύσεως έκεϊ- 
σε Γερμανών, Βοημών, Μοραβών, Ούγγρων ηύξή- 
θη τοσοΰτον, ώστε κατά τό 1629 ήτο μεγάλη πό
λις μέ 4 ναούς, καί μέ γυμνάσιον όνομαστόν. Οί 
μετανάστάι εΰρισκον πανταχοϋ τής Πολωνίας <pt- 
λόφρονα υποδοχήν καί άκώλυτον έξάσκησιν τών θρη - 
σκευτικών αύτών καθηκόντων.

Έν Λίσση δ Κομένιος κατ’ άρχάς έγένετο κα
θηγητής έν τφ γυμνασίφ, κατόπιν δέ καί διευθυν
τής μέχρι τοϋ 1641. ’Αναμφίβολον δέ είναι δτι 
έν τφ γυμνασίφ θά έγίνετο ή διδασκαλία κατά το 
πνεύμα τοϋ Κομενίού. Ενταύθα συνέγραψεν ίν 
Βοημική φωνή τήν μεγάλην διδακτικήν, ήν κατό
πιν συμπληρώσας καί διατάξας καλλίτερον έξέδωκε 
είς γλώσσαν Λατινικήν (1657).

'Ο Κομένιος ήτο μέγας πατριώτης καί μέχρι τής 
τελευταίας στιγμής ή καρδία του έπαλλε σφοδρώς 
ύπέρ τής πατρίδος του Μοραβίας καί Βοημίας s ής 
έθρήνει τήν δυστυχίαν βλέπων τούς μέν μεγάλους ίδι- 
οτελείς,είς έριδας καί διαμάχας εύρισκομένους,άπο δέ 
τόν λαόν έκλιπόν τό πρός τό μέγα καί ύψηλόν καί 
εύγενές αίσθημα. Διά τούτο διενοήθη νά άναπλάση

λαόν του, ήλπιζε δέ εις τήν προστασίαν τοϋ Θεοϋ, 
παρ' ού άδιστάκτως έπίστευεν δτι θά έλεήση τήν 
Βοημίαν καί Μοραβίαν καί θά έπαναφέρη είς τήν 
πατρίδα του τούς έξορίστους καί θά άναδείξη πάλιν 
τήν Βοημίαν καί Μοραβίαν μεγάλην. Άλλ’ δπως 
κατορθωθή τι πρέπει νά μεταρρυθμισθώσι τά σχολεία 
έκ θεμελίων. Έκ τών σχολείων πρέπει νά προέλθη 
νέος λαός, έκ τής οικογένειας νέα σχολεία.

Όφείλομεν δέ νά δμολογήσωμεν δτι τά σχολεία 
τής Βοημίας καί Μοραβίας ήσαν σχετικώς τά καλλί
τερα σχολεία τής εποχής έκείνης, Έκάστη πόλις 
είχε τό σχολεΐον της, αί δέ μεγαλείτεραι πόλεις καί 
περισσότερα σχολεία. Τά κτίρια ήσαν εύπρεπή καί 
έδιδάσκοντο μέ καθηγητάς καί διδασκάλους έκ τοϋ 
Πανεπιστημίου τής Πράγας έξελθόντας. Πολλά 
συσσίτια έγίνοντο τή εύγενεϊ συνδρομή τών εύπό 
ρων πρός διατροφήν τών σπουδαζόντων. Ούδείς πο
λίτης άπέθνησκε χωρίς νά διαθέση τι ύπέρ τών 
σχολείων. Έν ταΐς πόλεσιν άνεγινώσκοντο οί κλα
σικοί συγγραφείς παρά τών πολιτών καί τά ένδοξα 
κατορθώματα έλαμπρύνοντο διά στίχων λατινικών 
καί έλληνικών. Καί δμως δ Κομένιος παραπονεϊται 
διά τήν κατάστασιν τών σχολείων. Καί δικαίως' 
διότι έν αύτοις έπεκράτει * μηχανισμός καί ή άπο- 
στήθισις,

Μετά τήν νίκην τών Σαξώνων έν έτει 1631, ή 
Βοημία καί ή Μοραβία ήλευθερώθησαν άπό τάς χεϊ
ρας τών δεσποτών καί έπετράπη είς τούς έξορίστους 
νά έπανέλθωσιν είς τάς εστίας των. Τότε δ Κομένιος 
πολλά έλπίζων άπετάθη πρός τάς άρχάς καϊ παρευ- 
κάλεσεν άνευ άναβολής νά άναδιοργανώσωσι τά 
σχολειά των κατά τάς γνώμας,άςείχε προτείνη αύ- 
τοϊς. Έν έκάστφ χωρίφ πρέπει νά ίδρυθή σχολεΐον 
δαπάνη τής κοινότητος, τή συνδρομή τών εύπορων 
καί τού δημοσίου, ίνα δλοι οί άνθρωποι καί άρρενες 
καί θήλεις καί πλούσιοι καί πτωχοί μορφωθώσι με
θοδικώς ώς άνθρωποι,ώς πολϊται καί ώς χριστιανοί. 
Άλλ ’ ή άνατροφή έπρεπε νά άρχίση άπό τής οικο
γένειας. Καί πρός τούτο έγραψε δ Κομένιος τό σχο
λεΐον τής οικογένειας (informatorium des Mutter 
SChule). Τά δημοτικά σχολεία έπρεπε νά έχωσι 6 
τάξεις, είς ά έπρεπε νά φοιτώσι δλοι οί πολϊται ύπο- 
χρεωτικώς άπό του 6—12 έτους, οί δέ πτωχοί νά 
ύποστηριχθώσι άπό τούς συμπολίτας των, άπό τήν 
κυβέρνησιν. "Οσοι δέ είχον έφεσιν νά άναπτυχθώσι 
περισσότερον, έπρεπε νά φοιτώσιν είς τά λατινικά 
σχολεία μέχρι τού 18 έτους καί έντεϋθεν είς τά 
πανεπιστήμια Τούς εύφυεΐς νέους, άλλά πτωχούς 
πρέπει νά υποστήριξή άλλους μέν ή κυβέρνησις 
άλλους δέ ή κοινότης.

Άλλ' ή φωνή τοϋ εύγενοϋς Μοραβοϋ έπεσκιάσθη 
ύπό τής κλαγγής τών δπλων καί τών καταστρο
φών, ας ύπέστη ή Βοημία καί Μοραβία μέχρι τοϋ 
1648. Οί δέ Ίησουιται, είς οΰς δ Φερδινάνδος δ Β' 
παρέδωκε τά σχολεία καί τόν προσηλυτισμόν τής 
Βοημίας καί Μοραβίας, ήκολούθουν διαφόρους ιδέας 

ή τάς τοϋ Κομενίού.Καί δμως δ Κομένιος πάντοτε 
ήλπιζεν δτι ή Βοημία καί ή Μοραβία θά άναζή- 
σουν καΐ τά σχολεία αύτών θά άναδιοργανωθώσι 
κατά τάς ιδέας αύτού. Καί δντως τούτο έγένετο, 
άλλά μετά 200 έτη I

Άλλ’ ϊνα Ιφαρμοσθώσι τοϋ Κομενίού αί ΐδέαι, 
έχρειάζοντο μεθοδικά βιβλία καί τοιαΰτα βιβλία 
έξέδωκε πλεϊστα δ Κομένιος πρό τής τυπώσεω; τής 
Διδακτικής του.

Καί πρώτον έξέδωκε τώ 1629 τό βιβλίον, δπερ 
επιγράφεται «αί άνοιχθεΐσαι πϋλαι τών γλωσσών» 
(Janua Linguarum reserata), δπερ έλαβε μεγί- 
στην διάδοσιν είς δλον τόν κόσμον, μετεφράσθη είς 
τάς πλείστας γλώσσας άκόμη καί είς τήν Περσικήν 
καί Μογγολικήν, Περί αύτού είπον δτι έν όλιγίστφ 
χρόνφ δΓ αύτοϋ δ μαθητής άναβαίνει τά τείχη, 
άπερ έγκλείουν τήν σοφίαν, έν ώ .πρότερον δέν έξήρ- 
κουν προς τοΰτο ούδέ τά έτη, δσα έχρειάσθη δ μέ
γας Αλέξανδρος, ϊνα κυριεύση τόν κόσμον.

Έκ τής ύποδοχής τοϋ βιβλίου θαρρυνθείς δ 
Κομένιος συνέγραψε διά τούς άρχαρίους «Τά προ
πύλαια τών γλωσσών» (Vestibulum januae Lin
guarum) καί διά προκεχωρηκότας «Τό άνάκτορον 
τών γλωσσών» (Atrium, palatium Linguarum) 
Ωσαύτως έξέδωκε βιβλία διά τά μικρά σχολεία 
τών χωρίων. Διενοεϊτο δέ νά'έκδώση καί βιβλίον 
διά τούς διδασκάλους, δπερ έμελλε νά έπιγράψη 
«ΙΙανσοφίαν» καί τό δποϊον θά περιελάμβανε πάσαν 
άνθρωπίνην γνώσιν.

Ό Κομένιος δέν γινώσκει εύγενέστερον ή νά 
τείνη πρός μόρφωσιν έαυτοΰ καί τών άλλων. Καί 
τοΰτο έπεδίωξε καί διδάσκων καί συγγράφων καί 
λέγων. Έκαστος πρέπει νά παιδευθή ούχί διά νά 
ζήση άνέτως, άλλ’ ϊνα γίνη άνθρωπος. Ή μόρφω
σες πρέπει νά είναι αρμονική, πολυμερής, ούχί μο
νομερής. Ή έθνική ιδιοφυία δηλουμενη έν τή γλώσση 
καί έν τή άντιλήψει πρέπει νά διατηρηθή. Ή μη
τρική γλώσσα είναι τό δργανον τής παιδεύσεως τών 
νέων έν τώ οϊκφ καί έν τώ σχολείφ, ή δέ Λατινική 
γλώσσα, ώς διεθνής κατά Κομένιον γλώσσα πρέπει 
νά διδάσκηται έν τοΐς άνωτέροις σχολείοις. Αί λέξεις 
καί οί κενοί λόγοι πρέπει νά λείψουν καί οί μαθηταί 
νά μανθάνωσι, νά έκφράζωνται καί νά σκέπτωνται 
όρθώς έπί τών πραγμάτων. Προϊόντος δέ τοϋ χρόνου 
ποέπει νά διδαχθώσι πάντα τά μαθήματα οί μα
θηταί, ώστε ούδέν λόγου άξιον νά μένη αύτοις 
άγνωστον.

Ό Κομένιος πρώτον καί κύριον θεωρεί τήν έν
νοιαν, τό πράγμα, τήν δέ λέξιν ύπηρετικήν τών 
έννοιών. Θέλει δέ καί αύτός, ώς καί δλοι οί σύγ
χρονοί του τήν λατινικήν γλώσσαν. Άλλ’ ή λα
τινική γλώσσα, ή κλασσική, δέν έπαρκεϊ πρός έκ- 
φρασιν δλων τών έννοιών. Διά τοΰτο έγίνετο χρή
σις καί λέξεων μή δοκίμων.

Άλλά καί άλλων πραγμάτων έπεμελήθη δ Κο
μένιος έν Λίσση διατριβών. Ενταύθα έπεχείρησε 
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καί το μέγα εργον τήν πανσοφίαν, οπερ δέν ή- 
δυνήθη νά φέρη είς πέρας καί όπερ θά περιελάμ- 
βανε τρία πράγματα 1 εγκυκλοπαίδειαν πασών 
τών επιστημών καί τεχνών. 2. φιλοσοφίαν, ήτις 
θά περιελάμβανε τήν γνώσιν παντός μέχρι τής ύ
ψίστης Ιδέας, μέχρι τοϋ κέντρου δλων τών πραγμά
των, τοΰ Θεοΰ. 3. τό πρακτικόν μέρος, έν φ θά 
περιείχοντο άπασαι αΐ ύποθέσεις τών άνθρώπων καί 
αί σχέσεις πρός άλλήλας μέχρι τής άνωτάτης αρμο
νίας. Αυτά τά τρία πράγματα έπρεπε διά δεορ- 
γανισμοϋ τών σχολείων καταλλήλου νά μεταδοθώσιν 
είς τόν λαόν. Καί ή γνώμη αΰτη κατά τόν Έρ- 
δερον ήτο ικανή νά άναδείξη τόν Κομένιον ώς τόν ιε
ροφάντην τοϋ άνθρωπισμοϋ.

Ό Κομένιος εύρίσκετο είς αλληλογραφίαν πρός 
τόν Γερμανόν φιλόσοφον Σαμουήλ Χαρτλίβ'.ον δια- 
τρίβοντα έν Λονδίνω. "Οτε δέ ούτος έν έτει 1637 
έδημοσίευσεν έν σχέδιον τής Πανσοφίας τοϋ Κομε- 
νίου παρά τήν θέλησιν αύτοΰ, ώς τόν πρόδρομον τής 
Πανσοφίας, δ Κομένιος έγένετο άντικείμενον γενικοϋ 
θαυμάσμοϋ. Τή συνεργεία δέ τοϋ Χαρτλιβίου, προσε- 
κλήθη ό Κομένιος είς ’Αγγλίαν, ϊνα διοργανώση 
τήν έκπαίδευσιν ώς καΐ έν Πανεπιστήμιον κατά τάς 
άρχάς του. "Ενεκα δμως τών ταραχών,αϊτινες έξερ- 
ράγησαν τότε έν Άγγλί^, δ Κομένιος έγκατέλιπε 
τό” Λονδϊνον και ήλθεν είς τήν Έλβίγγην τής 
Πρωσσίας, ϊνα έργασθή είς τό έργον του, τήν Παν- 
σοφίαν, μετ’ άλλων σοφών πάντων συντηρουμένων 
ύπό τοϋ πλουσιωτάτου καί εύεργετικωτάτου Όλ- 
λανδοϋ, τοϋ Λουδοβίκου Δεγήρου, δστις διέτριβεν 
έν Σουηδίοι.Άλλ’ ή επιχείρησες προσέκρουσεν εύθύς 
έν άρχή είς πολλά έμπόδια. Ό Δεγήρος άπήτησε 
νά έγκρίνη αύτός τούς συνεργάτας, άπέβλιπε δέ 
πρωτίστως είς τό θρήσκευμα, δπερ δ Κομένιος δέν 
έθεώρει ορθόν' διότι έν τώ έργω έχρειάζοντο άνδρες 
ικανοί έπιστήμονες, ήδύναντο δέ νά έργασθώσι τελε- 
σφόρως παντός θρησκεύματος άνθρωποι.

Τό ε’ργον τούτο, δπερ γνωστόν γινόμενον, άνεμένε- 
το μετ’ άνυπομονησίας, έβράδυνε τούτο μέν ένεκα 
τών δυσκολιών, άς φύσει είχε, τούτο δέ καί ένεκα 
τών άπασχολήσεων τοϋ Κομενίου, παρ’ ού έζήτουν 
άλλοι μέν διδασκαλίαν, άλλοι δέ πληροφορίας.’Αλ
λά καί κατά τών έχθρών του, οϊτινες φθονοϋντες τήν 
δόξαν του έζήτουν διά κακοβούλων δημοσιεύσεων νά 
ουσφημίσωσι τό έργον, ήτο ήναγκασμένος ν’ άπολο- 
γηθή διά δημοσιεύσεως βιβλίων. Έν Έλβίγγη έξέ- 
δωκε διδακτικά βιβλία κατ’ εντολήν τοϋ βασιλέως 
τής Σουηδίας καί μίαν διατύπωσιν τής Πανσοφίας.

Κατά τό 1648 έξελέχθη επίσκοπος τών Βοημών 
άδελφών και έπανήλθεν είς τήν Λίσσαν, ήτις ήτο 
ή έδρα τής έπισκοπής. Ένταϋθα έξέδωκε πολλά 
βιβλία θεολογικά.

Μετά τόν θάνατον καί τής δευτέρας συζύγου του 
ένυμφεύθη δ Κομ. (1649) τήν Ιωάνναν Γάίου. 
Συγχρόνως δέ ένύμφευσε καί τήν θυγατέρα του 
Ελισάβετ μέ τόν Φίγουλον,

Έν Λίσση δ Κομένιος έδίδασκε καί έν τφ γυμνα
σίω καί ή φήμη του υπήρχε μεγάλη. Άλλ’ δ έκρα- 
γείς πόλεμος μεταξύ Σουηδίας καί Πολωνίας κατί- 
στρεψε τά πάντα.

Τόν Κομένιον έκάλεσεν ή ήγεμονίς τής Ούγγα- 
ρίας Σουσάνα, χήρα, πρός άναδιοργάνωσιν τών σχο
λείων. Καί δ Κομένιος μέ τόν γαμβρόν του καί μέ 
τόν Χάρτμαν έγκατεστάθη εις τήν Σαροσπατάκην 
τή 6 8βρίου 1650. Έδώ ϊδρυσεν πανσοφιστικήν 
σχολήν μέ 7 τάξεις, έσύστησε βιβλιοθήκην καί τυ- 
πογραφεϊον καί έξέδωκε πολλά βιβλία.

"Ενεκα έκκλησιαστικών ύποθέσεων έπέστρεψεν δ 
Κομένιος είς Λίσσαν κατά ’Ιούνιον τοϋ 1654.Άλλά 
κατά τό 1655 έκυριεύθη ή Πολωνία ύπό τών Σου
ηδών, ή δέ Λίσσα ής έφείσθησαν οί Σουηδοί κατε- 
στράφη μετά 1 έτος ύπό τών Πολωνών καταλαβόν- 
των αύτήν πάλιν. Οί άδελφοί Βοημοί διεσκορπίσθη- 
σαν καί έζήτησαν είς τήν ξένην σωτηρίαν.

Ό Κομένιος άπώλεσεν τήν περιουσίαν του, τήν 
βιβλιοθήκην του, καί τά χειρόγραφά του,πλήν τενων 
ά παρέχωσε ταχέως ύπό τήν γήν. Θρηνών παρε- 
πονεΐτο διά τήν άπώλειαν τής Sylva pansophiae, 
δΓ ήν περί τά 40 έτη είργάσθη Άλλά καί άλλα 
ένταϋθα πολύτιμα ε"ργα τού Κομενίου άπωλέσθησαν.

Ό Κομένιος ήλθεν ήδη εις Σιλεσίαν, έπειτα είς 
Άμβοϋργον καί έπειτα είς 'Ολλανδίαν, όπου εύρε 
φιλόφρονα ξενίαν παρά τή οικία τοϋ Δεγήρου. Έδώ 
κατά προτροπήν τών 'Ολλανδών έξέδωκε πάλιν 
τά διδακτικά του βιβλία πρός χρήσιν τών 'Ολ
λανδών.

Έν Όλλανδίγ διατριβών έξετέθη ένεκα άπερι- 
σκεψίας είς τά σκώμματα τών φθονερών άνθρώπων 
καί είς τάς συκοφαντίας αύτών. Κατά τήν έποχήν 
αύτήν (1600 —1650), ένθα έπεκράτει θρησκευτική 
κίνησις, ένεφανίσθησαν πολλοί θεόληπτοι, οϊτινες 
έβλεπον οπτασίας καί έφερον πολλούς φιλοσόφους εις 
άπορίας καί εις έκπληζιν.

Είς τών τοιούτων προφητών ήτο καί δ Βοημός 
Νικόλαος Δραβίκος, δστις έζη έξόρεστος έν Ούγγα- 
ρία. Ούτος πολλάς αύτού οπτασίας, μεταξύ τών 
δποίων ώρίζετο καΐ ή συντέλεια τοϋ κόσμου έν έτει 
1672, άπέστειλε πρός τον Κομένιον μέ τήν ά- 
πειλήν τής τιμωρίας τοϋ Θεού, άν δέν μεταφράση 
αύτάς καί έκδώση λατινιστί, δπερ καί έπραξεν δ 
Κομένιος έν έτει 1657. Εί καί τό βιβλίον έξεδόθη 
άνωνύμως ύπό τόν τίτλον Lux ill tenebris, φώς 
έν τώ σκότει, δμως οί εχθροί τοϋ Κομενίου δέν 
έβράδυναν νά άνακαλύψωσι τόν συγγραφέα καί νά 
σατυρίσωσι αύτόν διά πικροτάτων λόγων. Κατά 
τών ύβρεων τούτων ύπερήσπισεν έαυτόν δ Κομένιος 
μετά πραότητος καί γαλήνης χριστιανικής δμολο- 
γήσας τήν εύπιστίαν του καί τήν πλάνην του.

Ό Κομένιος έμεινεν έν τή ξένη 44 έτη έξόριστος. 
Καί τούτο έλύπει περισσότερον τήν ψυχήν του καί 
έπόθει διακαέστερον νά ιδη τήν πατρίδα του καί τούς 
συμπολίτας του, ών τά δυστυχήματα καί οί άπη- 

νεϊς διωγμοί συνεκίνουν αύτόν μέχρι δακρύων. Τής 
ύπερβολικής δέ ταύτης πρός τήν πατρίδα του λύπης 
έκφρασις είναι τό δημοσιευθέν έν έτει 1867 σύγ
γραμμα τό έπιγραφόμενον «Ή περίλυπος φωνή τοϋ 
ύπό τής οργής τοϋ Θεού άπελαθέντος ποιμένος προς 
τό διεσκορπισμένον αύτού ποίμνιον.» Έκ τοϋ συγ
γράμματος τούτου άποσπώμεν τήν έξής ρήσιν δη- 
λοϋσαν τήν μεγάλην τοϋ Κομενίου άγάπην πρός 
τούς συμπολίτας του. «Άπο το άκρον τής γής 
φωνώ πρός σέ, διασκορπισθέν μου ποίμνιον, έγώ δ 
καταδιωχθείς μέχρι τών περάτων τής γής ποιμήν, 
περίλυπος, μεμονωμένος, άπωρφανισμένος ύμών. Σάς 
άποχαιρετώ πάντας, τέκνα τής πατρίδος μου καί τής 
εκκλησίας μου ώς δ ’Ιακώβ τούς υιούς του, ους έφε— 
ρεν είς τήν Αίγυπτον χωρίς νά δυνηθή πάλιν νά 
τούς έπαναφέρη είς τήν γήν των ώς δ Μωϋσής τόν 
λαόν του, δν έξήγαγεν έκ τής Αίγύπτου, άλλά δέν 
ηύτύχησε νά είσαγάγη είς τήν γήν τής έπαγγελίας' 
ώς ό Παύλος άπεχαιρέτισε τούς προσφιλείς του Έ- 
φεσίους έν Μιλήτω, ους δέν έπέπρωτο πάλιν νά έπα- 
νίδη...Έχετε ύγίειαν, ποθητοί μοι φίλοι, καί θεωρεί- 
τέ με άπό τοϋδε νεκρόν. Έάν σήμερον αναπνέω, τίς 
ήξεύρει άν θά αναπνέω καί αυριον. Καί άν δ Θεός 
μοί δωρήσηται άκόμη ήμέρας τενάς ζωής, άς μοί 
χρησιμεύσωσιν αύται πρός άνάπαυσιν καί πρός προ- 
παρασκευήν εϊς τό αιώνιον ταξείδιον». Άπέθανε δέ 
τή 15 9βρίου 1671 έν ήλικίιγ 80 έτών.

Τό σώμά του έκομίσθη έξ Άμστελοδάμευ είς τήν 
άπαντικρύ κειμένην πόλιν τής ’Ολλανδίας Νάρδενον 
καί έκεϊ έτάφη μετ’ άλλων νεκρών. Τίς δέ είναι ή 
άξια τοϋ Κομένιου ώς παιδαγωγικού θά πραγματευ - 
θώμεν έν τφ έπομένω φύλλω. Ένταϋθα προσθέτο- 
μεν σύντομον χαρακτηρισμόν τής έποχής τοϋ Κο
μενίου. Ό αιών έκεΐνος ήτο αιών πάλης πρός έλευ- 
θέρωσιν τοϋ πνεύματος άπό τόν ζυγόν τον κο
σμικόν καί τόν θρησκευτικόν, άπό τόν ζυγόν τών 
τιμαριούχων καί άπό τόν ζυγόν τοΰ Πάππα. 
Ή μεταρρύθμισις τοΰ Λουθήρου δέν κατώρθωσε 
τοΰτο έντελώς. Διά τούτο άνεφάνησαν πνεύματα 
θέλοντα νά συμπληρώσωσι OTt είχε μείνη κενόν. 
Τοεαϋτα πνεύματα είναι δ 'Ρατίχιος, δ Κομένιος, δ 
Λόκκιος, δ 'Ρουσσώ, ό Βασεδόβιος καί δ Πεσταλό- 
τζης. Αύτών δ σκοπός ήτο ή πρόοδος τής μεταρρυ- 
θμίσεως καί ή έλευθέρωσις καί ή εύδαιμόνία τοϋ άν
θρώπου. Τόν ύψηλόν τούτον σκοπόν εϊχεν ύπ’ όψιν 
καί δ Κομένιος. Άλλ’ ϊνα κατορθωθή τούτο άνα- 
γνωρίζει οτι πρέπει νά βελτιωθή ή έκπαίδευσις.Δέν 
δύναται νά προσφέρη τις μεγαλειτέραν έκδούλευσιν 
είς τό έθνος του καί νά έργασθή πρός καλλιτέραν 
άνατροφήν τών συμπολιτών του, μάλιστα τών τά
ξεων έκείνων, αϊτινες εύκολώτερον ύπόκεινται είς τήν 
έξαγρίωσιν καί εις τήν έξαχρείωσιν. Ό Κομένιος ή- 
ξευρε τούτο καλώς καί έπεχείρησε τήν μεγάλην με- 
ταρρύθμισιν άπό τών κατωτάτων σχολείων μέχρι τοϋ 
Πανεπιστημίου. Ή παραλυσία τών σχολείων ή ύπάρ- 
χουσα,λεγει, είναι εύτύχημα, διότι ούτως έξοικονο- 

μούμεν τόν χρόνον τής κατεδαφίσεως τών σαθρών 
ιδεών καί μεθόδων. Θεωρεί τούς προκατόχους του 
παιδαγωγικούς ώς απεσταλμένους παρά τοϋ Θεού, 
ϊνα προλειάνωσι αύτφ την δδον καί θεωρεί έαυτόν 
εύτυχή μέλλοντα νά άνοικοδομήση έπί τών έργασιών 
ένδοξων προκατόχων, ους θεωρεί ώς τήν ήώ ζωογό
νου καί εύδαίμονος ζωής. Τάς ιδέας του έργάζεται 
νά καταστήση κτήμα τής άνθρωπότητος καί διά 
τούτο συγγράφει έν λατινική γλώσση, ήτις ήτο 
τότε ή διεθνής γλώσσα καί αποτείνεται πρός όλους 
ήγεμόνας, άρχοντας, παρακαλών αύτούς νά βοηθή- 
σωσι ύπέρ τοϋ μεγάλου άγώνος.

Άλλ’ ή έποχή τοϋ Κομενίου δέν ήτο διά τοιαύ- 
τας εύγενεϊς ιδέας. Διά τούτο έλαχίστους είδε καρ
πούς τών έργων του. Μάλιστα δέ πολλαί ίδέαι τοϋ 
Κομενίου καί σήμερον άκόμη δέν έφηρμόσθησαν.

Ό Κομένιος ήρχισε τήν διδασκαλικήν του ένέργειαν 
έν τή αύτή χώρα καί κατά τόν αύτόν χρόνον, δτε 
ήρχισε καί ό τριακονταετής πόλεμος. Φυγάς έν ξένη 
χώρα άσχολεϊταιμέ τήν συγγραφήν τής διδακτικής 
του ώς καί μέ τήν συγγραφήν διδακτικών βιβλίων. 
Άλλ’ έν τή ξένη μένει πάντοτε θερμός πατριώτης 
καί έργάζεται εις τήν κάθοδον τών έξορίστων Βοη
μών, άλλά μάτην. Τούτο δέν τόν απελπίζει. Προσ
δοκά παρά τοϋ Θεοΰ ύποστήριξιν καί έλπίζει άδι- 
στάκτως δτι αί ίδέαι του θά τύχωσιν έφαρμογής.

Καί τό γυμνάσιον ώφέλησεν ό Κομένιος διά τής 
έκδόσεως διδακτικών βιβλίων, μάλιστα δέ διά τών 
βιβλίων πρός έκμάθησιν τής λατινικής γλώσσης. 
Άλλ ’ ή σημασία τοϋ Κομενίου κεϊταε έν τφ δημο- 
τικφ σχολείω. Άπαιτεϊ 1) δλοι οί παιδες καί άρ- 

νά φοετώσιν είς 
12 έτους. 2). Τά μαθή- 

---- περΙΕχόμενον 
προσαρμόζω νται 
νά μορφώνωσιν 

τόν

ρενες καί θήλεις, άνευ έξαιρέσεως 
τά σχολεία άπό τοϋ 7 — I 
ματα νά ώσι τοιαύτα καί κατά 
καί κατά τήν μέθοδον, άστε νά 
πρός τήν φύσιν τών μαθητών καί 
αύτούς, πρός δέ νά παρασκευάζωσι καί διά 
βίον. 3) Ή πρώτη γλώσσα πρός παίδευσιν τών 
μαθητών πρέπει νά είναι ή μητρική. 4) Τά μαθή
ματα πρέπει νάειναι συγκεκριμένα,αισθητά. 5) Έν 
αύτοϊς νά συμπεριληφθώσι καί αί φυσικαί έπιστήμαι, 
καί 6) Νά ώσι συνδεδεμένα τό έν μετά τού έτέρου, 
ώστε άλλα μέν νά προπαρασκευάζωσιν, άλλα δέ νά 
συμπληρώσι τά άλλα. Τοσοΰτον δέ όρθώς άντελή- 
φθη πάντων τών ζητημάτων τοϋ σχολείου δ Κομένιος 
ώστε δ Γερμανός παιδαγωγικός Hoffrneister είπεν 
δτι τά σχολεία τής Πρωσσίας, μέδλην την πρόοοον, 
ήτις παρατηρεϊται σήμερον έν αύτοϊς, ύπολείπονται 
άκόμη πολύ τών απαιτήσεων τού Κομενίου.

Άλλά περί τούτων πλείονα έν τφ έπομένφ 
φύλλω.
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ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
ΕΝ ΤΩ ΔΗΜΟΤΙΚΩ ΣΧΟΛΕΙΩ

(Συνέχεια, ΐδέ προηγ. φύλλ.)

Τρίτον μ.άθημ.α.

3

Έτσι τά ψαροπούλα του 
σύρον 5Γ άπό κοντά του 
συνεβούλευε τό ψάρι 
ποΰ ητο μέσα ’; τό ποτάμι

Περί τίνος είναι πάλιν έδώ δ λόγος -ΙΙερι τοΰ 
ψαριού.—Τί λέγεται περί αΰτοϋ ; — Συνεβούλευε τά 
ψαρόπουλά του. —Πώς τά συνεβούλευε ; —Έτσι.— 
Πώς ; — "Οπως ειπεν άνωτέρω. Μη χωρίζεσθε, δλα 
έρχεσθε κοντά μου, ’ς τό ποτάμι τρέξετε, άλλ’ είς 
της άκραις μη πλανηέσθε’ etv’ εχθροί καί φυλαχθή- 
τε. — Αύτάς τάς συμβουλάς δλας έτελείωσε τό ψάρι 
καί δι’ αύτό λέγομεν συνεβούλευε. Άν δμως άκόμη 
ελεγε τάς συμβουλάς τό ψάρι καί μάς ήρώτα τις 
τότε τι κάμνει τό ψάρι, τί θά έλέγομεν -Τό ψάρι 
συμβουλεύει τά ψαρόπουλά του. — Τώρα δμως, επει
δή έτελείωσαν αί συμβουλαί, λέγομεν συνεβούλευε 
τό ψάρι τά ψαρόπουλά του.Έπ’ίσης λέγομεν τώρα 
τρώγω ψωμί, πρωτήτερα ετρωγον ψωμί, τώρα λέ
γω, πρωτήτερα έλεγον, τώρα τρέχω, πρωτήτερα 
έτρεχον, τώρα άναγινώσκω, πρωτήτερα άνεγίνω- 
σκον, τώρα καταβαίνω, πρωτήτερα κατέβαινον, 
τώρα συντρέχω, πρωτήτερα συνέτρεχον, τώρα συμ
βουλεύω, πρωτήτερα συνεβούλευον. Άντί τοϋ συν
εβούλευε ήδύνατο νά είπη καί ουνεβούλευσε. Ποια 
συνεβούλευσε τό ψάρι ;—Τά ψαρόπουλά του. Είδατε 
σείς ψαροπούλα ; ■— Μάλιστα, τά πολύ μικρά τά 
λέγουν γαρίδας.— Τί Οά είπη λοιπόν ψαρόπουλον ;
— Μικρόν ψάρι. — Πώς λέγουν τον νέον μικρόν γάι
δαρον.—Γαϊδαρόπουλον.—Τήν νέαν μικράν κότταν;
— Κοττόπουλον. — Τό νέον μικρόν άραπάκι ;— Ά- 
ραπόπουλον. Είπατέ μοι άκόμη μερικά τοιαϋτα ;
— Σπιτόπουλον, καλατζόπουλον, κολοκυθόπουλον, 
διαβολόπουλον, παπαδόπουλον, λαγόπουλον, λυκό- 
πουλον, πουλόπουλον, Μωραϊτόπουλον, έμπορόπου- 
λον, μπακαλόπουλον.— Άντί σπιτόπουλον πώς λέ
γουν άκόμη ; — Σπιτάκι. — Πώς λέγουν τό μικρόν 
γράμμα;—Γραμματάκι.—Τό μικρόν παιδί ; — Παι
δάκι.Είπατέ μοι άκόμη μερικά τοιαϋτα; — Κουτάκι, 
ποταμάκι, σαπουνάκι,κουταλάκι, ψαράκι, γαϊδουρά
κι,άλογάκι.—Λοεπόν ψαράκι καί ψαρόπουλον εΐνε τά 
μικρά ψάρια. — σϋρον ποϊον ; τό ψάρι. Πώς γράφετε 
σϋρον ; — Συ μέ υ ψιλόν καί μέ περισπωμένην, το 
ρον μέ ο μικρόν.Τί σϋρον.τό ψάρι; τά ψαροπούλα.— 
Πώς τά είχε δεμένα καί τά έσυρε ; όχι, τά είχε 
πλησίον του καί τά έφερεν δπου ίπήγαινεν αύτό.

ΣνότηματοποίηΟις

Τώρα συμβουλεύω, 
Τώρα συμβαδίζω, 
Τώρα συγγράφω, 
Τώρα συντρέχω, 
Τώρα περιφέρω, 
Τώρα άναβαίνω, 
Τώρα συμβαίνει, 
Τώρα διαβαίνω, 
Τώρα συγγράφω, 
μικρός νέος γάιδαρος: 
μικρόν νέον , ψάρι = 
μικρά νέα κόττα = 
μικρός νέος λαγός =

πρότερον συνεβούλευον 
πρότερον συνεβάδιζον 
πρότερον συνέγραφον 
πρότερον συνέτρεχον 
πρότερον περιέφερον 
πρότερον άνέβαινον 
πρότερον συνέβαινε 
πρότερον διέβαινον 
πρότερον συνέγραφον 

=γαϊδουρόπουλον
ψαρόπουλον 
κοττόπουλον 
λαγόπουλον

Προβλήματα
Γράψατε καί σείς κατ’ αύτόν τόν τρόπον τό συν

τρώγω, συμπίνω, καταβαίνω, συμπαίζω, ώς καί 
τέσσαρα ονόματα μικρών νέων πραγμάτων,τά οποία 
νά έχουν είς τό τέλος ποϋλον.

Τέταρτον μ.άθημ.α γλωσαοχής 
δοδαοκαλκίας.

4
Άλλ’ αύτά τρελλά όψάρια 
άμετάπειστα κεφάλια, 
μέ τήν μάννα τους γελούσαν 
τής έρμήνειες δέν ψηφοϋσαν.

Περί τίνος έδώ γίνεται λόγος ; — ΙΙερι τών όψα- 
ρίων.—Τί λέγει περί αύτών ; — Ήσαν τρελλά — 
Δηλαδή έκαμνον πράγματα, χωρίς νά σκέπτωνται, 
ήσαν άπερίσκεπτα. Ποιας λογής ήσαν λοιπόν τά ψα
ροπούλα ; — Τρελλά. — Καί πώς άλλως τά λέγει ;
— Αμετάπειστα κεφάλια.— Ήμεϊς τά λέγομεν καί 
άγύριγα ή άγύριστα κεφάλια, κεφάλια, τά όποια 
κάμνουν δ,τι αύτά θέλουν καί όχι δ,τι οί άλλοι οί 
φρονιμώτεροι συμβουλεύουν. Τοιαϋτα ψάρια λέγον
ται, άμετάπειστα. Ήμπορεϊ δέ νά όνομασθοϋν καί 
ίβχνρογνώμονα, δηλ. επίμονα είς τήν γνώμην των. 
*Αν ήτο έν ψάρι πώς θά έλέγομεν, δτι ητο ; — Ά- 
μετάπειστον ψάρι. — Τί έκαμνον αύτά τά τρελλά 
ψάρια ; — Μέ τήν μάννα τους γελούσαν. — Ποια 
έγελούσαν μέ τήν μάννα τους ; — Τά ψαροπούλα.
— Πού καταλαμβάνεις, δτι είναι ψαροπούλα καί 
όχι άλλα π. χ. προβατάκια ή λαγόπουλα ; —Διότι 
έδώ γίνεται λόγος περί τών όψαρίων.—Αύτά λοι
πόν τά ψαροπούλα έγελούσαν μέ τήν μάννα τους, 
Άν έλεγον τοΰτο τά ψαροπούλα, πώς θά έλεγον 
περί έαυτών ; — Ήμεϊς γελώμεν μέ τήν μάννα 
μας. — Δυνάμεθα τό αύτό πράγμα νά είπωμεν καί 
άλλως. Τά ψάρια έγέλων μέ τήν μάννα τους = ή 
μάννα τους έγελάτο ύπό τών όψαρίων. Ό Γεώρ
γιος έτίμα τόν πατέρα του, ό πατήρ του έτιμάτο ύπο 
τού Γεωργίου, έγώ τιμώ τόν βασιλέα=δ βασιλεύς 

έγώ γελώ 
σύ γελάς 
έκεϊνο; γελά

έγώ γελώμαι 
σύ γελάσαε 
ίκεϊνος γελαται

τίμδται ύπ’ έμού. Έγώ νικώ τόν Βασίλειον=δ 
Βασίλειος νίκάται ύπ’ έμοϋ. — Καί τί άλλο έκα
μνον τά ψάρια ; — Δέν έψηφούσαν τής έρμήνειες. 
Άντί τού δέν έψηφούσαν δυνάμεθα νά εΐπωμεν κ«- 
τιφρόνονν τάς συμβουλάς.

Συστηματοποίησες.

ήμεϊς γελώμεν 
σεις γελάτε 
έκεϊνοι γελώσι

ήμεϊς γελώμεθα 
σείς γελάσθε 
εκείνοι γελώνται

Τά ψάρια έγέλων μέ τήν μάννα τόυς=ή μάννα 
τους έγελάτο ύπό τών όψαρίων. Ήμεϊς τά όψάρια 
γελώμεν μέ τήν μάννα μας=ή μάννα μας γελάται 
ύφ’ ήμών τών όψαρίων.

Ό πατήρ μου τιμάται παρ’ έμού=έγώ τιμώ 
τον πατέρα μου.

ΙΙροβλήματα.

Γράψατε τό νικώ είς δλα τά πρόσωπα, ώς έγρά" 
ψαμεν τό γελώ και μίαν πρότασιν, ήτις νά έκφέρη' 
Tat καί κατά τούς δύο τρόπους, δπως εϊοετε είς το 
τεμώ καί γελώ.

JLlSTTJklTOKLPIEElS

Έκ Φθοώτεδος. Άπό τό 1878 μέχρι τοΰ 
1885 μεγάλη ώθησις έδόθη καί πολλαί προσπάθειαι 
κατεβλήθησαν έκ μέρους τών αρμοδίων ύπέρ άνοοθώ- 
σεως τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως, διό καί πολύ 
εύχυμους καρπούς έδρέψαμεν. Δέν συνέβη δμως δυ
στυχώ; τό αύτο καί κατά τόν μετέπειτα χρόνον 
άπό τούς έκάστοτε αρμοδίους, οϊτινες ύπό τό πρόσ
χημα τής βελτιώσεως κατέστρεψαν τά πάντα, καί 
έδώρησαν τόν μαρασμόν καί τήν άπαγοήτευσιν.

Ό νόμος περί Δημοτικής έκπαιδεύσεως τοΰ 1834 
έν άρθρ. 23 καί 24 ορίζει μηνιαϊον μισθόν, άνέξο- 
δον κατοικίαν καί άνάλογα δίδακτρα’ ώστε κατά 
μέσον όρον ό έν πρωτευούσή νομοΰ διδάσκαλος τών 
χρόνων έκείνων έλάμβανε μισθόν δραχ. 100, ένοί
κιον δραχ. 40, καί δίδακτρα δραχ. 50 ήτοι τό δ
λον δρ. 190

Πλήν τών άνω παροχών ό νόμος ΧΘ’ διά μέν 
τοΰ άριθ. 11 έδωκε μεγάλα προσόντα τοϊς έκ τών 
νέων διδασκαλείων διδασκάλοις, διά δέ τοΰ άρθρ. 
12 ηϋξησε τήν μισθοδοσίαν εί; δραχ. 140 μηνιαίως. 
Τούτου ένεκα πολλοί νέοι δυνάμενοι νά χρησιμο- 
ποιήσωσι πνευματικά; τε καί ύλικάς δυνάμεις περί 
μεγαλείτερα έγκατέλιπον τάς Πανεπιστημιακά; 

σπουδά; των ,ένεκολπώθησαν τό διδασκαλικόν έργον, 
μέ τήν έλπίδα δτι έχουσι νόμου; τούς Κράτους έξα- 
σφαλίζοντας αύτούς ήθικώς τε καί ύλικώς. Λαμπρά 
όνειρα I εύτυχεΐ; ήμέραι !

Καπνός ην καί διελύθη.
Τοΰτο ήλιου φαεινότερον άποδεικνύεται έκ τή; 

έπισκοπήσεως τών άπό τό 1885 καί έντεΰθεν δια- 
πραχθέντων καί διαπραττομένων.Ταύτα δέ έν ολίγοι; 
είσίν, άδετηβις όρων μεταξύ τών συμβληθέντων, 
λαθραία άφαίρεσι; μισθοδοσίας καί πλήρης ύποδον- 
λωβις τών διδασκάλων.

Καί ιδού αύτά έν πρό; έν.
1) Διά τοΰ μοναδικού άριθ. τοΰ νόμου ΑΣΞΓ’ 

άφηρέθησαν τά-δίδακτρα τών διδασκάλων χωρίς νά 
δοθή άνάλογος άποζημίωσις, διότι ή ΙΟδραχμο; 
αΰζησις μετά πενταετή ύπηοεσίαν πάντων έξ ’ίσου 
ήτο καί εΐνε λίαν άδικος. Καί διά νά μή ήτο τοι
αύτη έπρεπε νά δοθή άμέσως μετά τήν κατάργη- 
σιν καί ή άποζημίωσις καί προσέτι 10 έπί τής έκα
τόν, ώ; γίνεται καί είς τούς λοιπούς κλάδους.

2) . Διά τοΰ νόμου ΒΠΕ' άρθρ. 10 άπεκόπη τό 
παρεχόμενον ένοίκιον, καί οΰτω έμεινε τοϊς διδα- 
σκάλρις εί; ξηρός, ξηρότατος μισθός. Προηγουμένως 
είπον δτι δ έν Νομφ διαμένων τότε πρωτοβάθμιο; 
διδάσκαλο; κατά μέσον δρον έλάμβανε -μηνιαίως 
190 δραχμάς. Τώρα τί λαμβάνει ; καί ύπό ποιας 
περιστάσεις ζή ; Ά.; συγκρίνωσιν οί αρμόδιοι τού; 
κόπους, τά; δαπάνα;, τά; γνώσεις καί τά; παρο- 
χάς έκείνων, πρό; τά; τούτων δηλ. τών έκ τών 
νέων διδασκαλείων, καί ά; θέσωσι τήν χεϊρα των 
έπι τοΰ στήθου; διά νά έκφέρωσι τήν άμερόληπτον 
άπόφασίν των. ’Ιδού ή άθέτησι; τών δρων καί ή 
λαθραία άφαίρεσι;.

Καί μέχρι; έδώ μέν έξητάσαμεν συντόμως τό ζή
τημα ύπο ύλικήν έποψιν,ύπό ήθικήν δέ τί βλέπομεν ! 
Μά τήν αλήθειαν ακατανόητα πράγματα, καί 
ιδού αύτά.

Τό άρθρ. 16 τοΰ νόμου ΒΠΕ' ορίζει τόν κατα- 
τοπισμόν τών διδασκάλων κατά τά; ποικίλας άνά
γκας τής νπηρεβίας. Έγώ δμω; έπεθύμουν νά 
μάθω, έάν αί λέξεις ποικίλαι άνάγκαι έρμηνεύων- 
ται καί έννοώσι τήν άπόλυσιν 500 διδασκάλων, 
τήν μετακίνησιν 2 χιλιάδων τοιούτων καί τόν διο
ρισμόν πρωτοβαθμίων εί; θέσει; τριτοβαθμίων μέ 
μισθόν τριτοβαθμίων άνευ αίτήσεώςτων, καθ’ δσον 
αϊ όλίγαι γνώσει; μου δέν μοί έπιτρέπουσι νά δώσω 
τοιαύτην ερμηνείαν. *Αν  θέλωσιν ά; μή ονομάσωσι 
τοΰτο έςευτελισμόν, άς τό ονομάσωσι προστασίαν, 
άλλά δέον νά άνατρέψωσι καί τού; κανόνα; τή; λο
γική;.

Έκτό; δμω; τούτου, μήπως το περί δοκιμαστι
κών έξετάσεων Β. Δ. εΐνε όλιγώτερον άδικον καί 
εξευτελιστικόν, άφοΰ διαμφισβητεϊται ή ίκανότη; 
τών διδασκάλων, οΐτινες 11 δλα έτη έφοίτησαν εί; 
τά δημόσια σχολεϊα και ύπέστησαν τήν νόμιμον έ- 

' ξέτασιν ένώπιον συλλόγου έκ καθηγητών τοΰ Πανε-
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πιίτημίου καί τοΰ Διδασκαλείου ! Άγνοοΰσιν δτε 
δολοφονοΰσι τού; διδασκάλου; άναγκάζοντες αυτού; 
διά τοιούτων [Λίτρων νά δαπανώσι πολιτίμους ώ
ρας εί; τά μέν, δε, καί, τά, γάρ, ούν, τοϋ Πλου
τάρχου καί τοϋ Πλάτωνος! ένώ κάλλιστα ήδύ- 
ναντο νά δαπανώσι ταύτα; μελετώντες παιδαγω
γικά καί θρησκευτικά περιοδικά, ή κάί άλλα βιβλία 
είς τήν καθωμιλημένην π'εριέχοντα εκτενή ύλην χρη- 
σιμωτάτην διά τά καθημερινά μαθήματα τοΰ σχο
λείου. Όχι, πρέπει τά θρασύδειλα ταΰτα όντα, οι 
δημοδιδάσκαλοι, νά εΰρίσκωνται εΐσέτι ύπό τήν σπά
θην τών έκάστοτε ισχυρών έπιταττόντων αύτοϊς. 
πράζον τοΰτο, άλλως παραπέμπεσαι είς εξετάσεις, 
καί τότε βλέπομεν τό πτυχίον σου κλπ.

Καί δέν εινε τοΰτο έξευτελισμός ; Πώς δύναται 
ό διδάσκχλος νά έχη νοΰν νά διδάσκη, όταν ήξεύρη 
ότι τό πτυχίον του δύναται πας τις νά αφαίρεση ; 
πόθεν νά άρύεται ενθουσιασμόν είς τό έργον του, 
δταν 3λεπη ότι εναντίον του συνώμοσαν όλα τά 
στοιχεία άπό τοΰ τμηματάρχου μέχρι τοΰ κ. μέ
λους τής εφορευτικής τών σχολείων επιτροπής, Καί 
ταΰτα πάντα γίνονται έπ’ όνόματι τής βελτιώσεως 
τών σχολείων, έπ’ όνόματι τής πατρίδος. Δυστυχείς 
δημοδιδάσκαλοι ! ταλαίπωροι άνθρωποι! Έν Έλ
λάδι διά σάς δέν ύπάρχει νοΰς, δέν ύπάρχεϊ καρδία, 
δέν υπάρχει πρόνοια, πάντα διέπει ή αύθαιρεσία 
καί ή απερισκεψία. Αΐ! κύρεοι αρμόδιοι, προσ
τατεύσατε καί έξασφαλίσατε τούς διδασκάλους άπό 
τάς έπιδρομάς, καί έστε βέβαιοι ότι καί γνώσεις 
άρκετάς έχουσι και ένδιαφέρον διά νά τάς ρ,εταδώ- 
σωστν, άλλως καί κεφαλικήν ποινήν, έάν θέσητε,ου
δέποτε θά έχητε διδασκάλους ένθουσεώντας καί πο- 
νοΰντας το σχολειον.

Έξ δλων λοιπόν τούτων εικάζω δτι έσκεμμένως 
καί έκ προμελέτης άπεφασίσθη ή έξόντωσις τών δη
μοδιδασκάλων ύπό τό πρόσχημα τών ποικίλων ά
ναγκών καί τάς βελτιώσεις τής στοιχειώδους παι
δείας, καί ή άντικατάστασις τούτων ύπό τών έξό 
χως καταρτισθησομένων γρααμματιστών (!)

Δέν άπελπίζομαι δμως, διότι εσωτερική τις δύ- 
ναμις μοί λέγει, άνδρίζου, ύπόμενε, και άνάμενε 
τήν άκμήν μετά τήν παρακμήν κατά τόν γενικόν 
κανόνα.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ

Ποτάμια και &άλαθΰα 
(έκ τών μύθων τοϋ Αισώπου)

Λένε τά ποτάμια ςτήν άκρογιαλιά 
τρέχοντας πηδώντας όλα βιαστικά : 
Θάλασσα, άφοΰ πρώτα είμαστε γλυκά, 
γιατί ςτή ’δική σου τώρα άγκαλιά, 
άλμυρά μάς κάνεις, άνοστα πολύ, 
ποΰ άπό ’μάς οεν πίνει πλειά ούτε πουλί ;

Στά παράπονά των τά πολύ σκληρά 
λέγει τότ’ Εκείνη : Τί σάς πταίω ’γώ, 
όταν μοναχά σας γίνεσθ ’ άλμυρά ; 
μήπως ποτέ τρέχω νά σάς κυνηγώ ; 
σεϊς μέ βία βλέπω νάρχεσθε τρελλά 
ςτην άκρογιαλιά μου... σώνει καί καλά !

Προσοχή, παιδάκια ! μή καμμιά φορά '·· 
μέ κακούς συντρόφους γίνετ’ άλμυρά !

ΛΥΧΝΟΣ
(εκ τών τοϋ Αισώπου)

Α'.
Ο Λύχνος εις τό λάδι του πολύ είχε μεθύσει 

καί αναμμένος έφεγγεν έπάνω σέ μιά βρύσι· 
Αστροφεγγιά, χαρά Θεοΰ, ήταν αύτό τό βράδυ· 
καί, λές,ο Λύχνος έλαμπε σάν "Ηλιος στό σκοτάδι, 
καί τ’ άστρα τά μικρόφωτα κυττάζοντας γελάει 
καί λέει ύπερήφανα : Ποιος σάν έμέ φωτάει ! 
Εμένα άν άφήσουνε νά φέγγ’ ώς τήν Αύγή 
Θά ίδοΰνε ότ’εΐνε άχρηστος δ “Ηλιος ε’ις τήν Γή |

Β'.

Αυταίς ταις τρέλλαις λέγοντας, άέρι μικρό πιάνει 
κΓ δ Λύχνος δ λαμπρόφωτος τή λάμψι του όλη 

χάνει
.... δύο στεναγμούς-άφίνει . . . 

καί σάν κεράκι σβήνει !
Αύτήν τήν ώρα άνθρωπος έπήγαινε στη βρύσι 
καί ακούσε τί έλεγεν δ.Λύχνος πριν νά σβήση’ 
σάν έσβησε τόν άναψε καί έπειτα τοΰ λέει : 
» Φέγγε καί σώπα, Λύχνε μου, όσο τό φώς σου 

καίει!
» Τά φώτα όμως τοΰ Θεοΰ, δ "Ηλιος ή τ'άστέρι, 
» πάντα θά φέγγουνε τής Γής, εινε δέν ειν’ άέρι !

Έκ Πειραιώς I, Γ. Γιαννοΰχος

Άλφαβητάρεον Π. Π. Οικονόμου έκδοσε; 
Γ’. 1893. Έν Άθήναις παρά τώ κ. Άν, Κων- 
σταντινίδη.

"Ηδη έξήλθε έκ τών πιεστηρίων έν 13. έκδόσει τό 
άλφαβητάριον τοΰ κ. Π. Π. Οικονόμου, δΓ ού έν 
τριάκοντα μαθήμασιν οί μικροί μαθηταί ανευ κόπου 
μανθάνουσιτήν πρώτην άνάγνωσιν."Ιναδέ δύνανταικαί 
άλλοι μή χρηματίσαντες μαθηταί τοΰ κ. Οικονόμου 
νά μεταχειρίζωνται έπωφελώς τήν μέθοδον,ήτις είναι 
άπλουστάτη,ό συγγραφεύςπροτάσσεινΰν έκτενεϊς όδη- 
ας. Όσοι τών κ. διδασκάλων έπιθυμοϋσι νά έργα- 
σθώσι κατά τήν μέθοδον τοΰ κ. Οικονόμου, καί προ- 
τιμώσι τό άλφαβητάριον αύτοΰ άς άποταθώσι πρός 
τον κ. Άνέστην Κωνσταντινίδην είς Αθήνας.

Έν'Υβην*'';  εί τοΰ Κπ^ραφεΥί ΑΝΕΣΤηΥωΝΣΤ ΑΝΤΙΝΙΔΟ Υ 1893—3^9/


