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ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

Ό Wyse τοσοΰτον λαμπρώς διετύπωσε τήν λο
γικήν καί όρθήν μέθοδον πρός διδασκαλίαν τών πρώ
των εννοιών τής Γεωμετρίας, ώστε ήμεϊς ούδέν δυ
νάμεθα νά πράξωμεν καλλίτερον ή νά καταχωρίσω- 
μεν αύτήν ένταΰθα αύτολεξεί.

«Συνήθως τά παιδία μεταχειρίζονται έν τή α
ριθμητική προς αίσθητοποίησιν έννοιών κύβους. 
Αύτούς τούς κύβους άς μεταχειρισθώσι καί πρός 
κατάληψιν τών πρώτων έννοιών τής γεωμετρίας. 
Τήν διδασκαλίαν μου θά αρχίζω άπό τών στερεών 
σωμάτων,δηλ. όλως τούναντίον είς τών συνήθως γι
νόμενα. Ούτω τά παιδία άποφεύγουσι πάσας τάς 
δυσκολίας τών αηδών ορισμών περί στιγμής, γραμ
μής, έπιφανείας, τά όποια είναι πράγματα όλως 
άφγρημένα; Ό κΰβος εμφανίζει τά κυριώτερα στοι
χεία τής γεωμετρίας, δηλ. εμφανίζει στιγμάς, 
γραμμάς, παραλλήλους γραμμάς, γωνίας, παραλ
ληλόγραμμα κλπ. Έπειτα δύναται νά διαιρεθώ καί 
εις διάφορα μέρη. Ό μαθητής, όστις έκ τής αριθ
μητικής είναι έξφκείωμένος πρός τοιαύτας διαιρέ
σεις, παραβάλλει ήδη τά διάφορα ταΰτα μέρη καί 
ευρίσκει τήν σχέσιν τών διαφόρων τούτων μερών 
πρός άλληλα. Έντεΰθεν προχωρεί είς τάς σφαίρας, 
έξ ών μανθάνει τήν στοιχειώδη έννοιαν τοΰ κύκλου, 
τής καμπύλης κλπ.» ·'

«Άφ’ ού δέ ίκανώς έξοικειωθή ό παΐς πρός τά 
στερεά, τότε δύναται νά άσ/οληθή καί μέ έπίπεδα. 
Η μετάβασις είναι λίαν εύκολος. Κόπτομεν δηλ. 

τόν κύβον είς λεπτά μέρη καί θέτομεν αύτά έπί 
χάρτου. *0  μαθητής βλέπει τόσα έπίπεδα έξάγωνα,

• ώϊ’ ν.· ■ - Τ \ . 

όσα είναι τά μέρη, είς ά έσχίσθη ό κύβος. 'Ωσαύ
τως δυνάμεθα νά ποάξωμεν καί με τάς σφαίρας.Ό 
μαθητής οΰτω βλέπει πώς σχηματίζονται αί εδραι 
καΐ δύναται εύκόλως νά νοήση αύτάς έν παντί στε- 
ρεώ σώματι».

«Οΰτω μανθάνει τόν άλφάβητον τής γεωμετρίας 
καί τήν άνάγνωσιν αύτής. ’Εντεύθεν δέ προχωρεί 
είς τήν γραφήν».

«Καί τό άπλούστατον καί διά τοΰτο καί τό πρώ
τον έργον ήμών είναι τά έπίπεδα ταΰτα νά θέσωμεν 
έπί τεμαχίου χάρτου καί νά σημειώσωμεν διά μολι- 
βδοκονδύλου πέριξ τό περίγραμμα. Τό αύτό πράτ
τει καί ό μαθητής κατ’ έπανάληψιν κατά πρώτον 
μέν μέ τό έπίπεδον, κατόπιν δέ καί άνευ αύτοϋ κλπ».

Άφ' ού δέ οΰτω κατά τήν μέθοδον, ήν ύφηγεϊ- 
ται ό Wyse, άποκτήσωσιν οί μαθηταί ικανόν πλή
θος γεωμετρικών έννοιών, τότε ποιοΰμεν προσωτέρω 
εν βήμα, δηλ. δίδομεν αύτοις νά έξετάσωσι, έάν 
είναι ορθά τά σχηματισθέντα άπ’ οψεως σχήματα. 
Ή έργασία αύτη καΐ τήν φιλοτιμίαν τών μαθητών 
έξεγείρει, νά ποιώσι τά σχήματα καλά καί καθαρά, 
καί τάς δυσχερείας πρός άκριβή έκτέλεσιν τοΰ 
πράγματος εμφανίζει. Άφ’ ού ή γεωμετρία, ώς καί 
τό όνομα αύτο δηλοϊ, κατ’ άρχάς ήτο καταμέτρη- 
σις πρός οικοδομήν οικιών, πρός προσδιορισμόν ά
κριβή τής έκτάσεως άγρών κλπ. καί αί άλήθειαι αύ
τής αύται έξετιμώντο ώς άμεσον παρέχουσαι ωφέ
λειαν είς τον βίον, έπρεπε καί είς τόν μαθητήν ύπό 
τοιοϋτον πνεΰμα νά διδάσκηται κατ’ άρχάς. Όταν 
κόπτω τεμάχιον χάρτου, ινα κατασκευάσω τούς χάρ
τινους πύργους του, ή όταν ίχνογραφή κομψά σχή
ματα είτε διά νά χρωματίση αύτά κατόπιν είτε 
καί πρός άλλους σκοπούς, πρός ούς διδάσκαλος πολυ
μήχανος δύναται νά παρακινήσω τούς μαθητάς του,
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άς άφίνηται έπί τινα χρόνον νά αΰτοσχεδιάζη [χά
νος, ώς ό πρωτογενής οικοδόμος, κάμνων διάφορα 
σχέδια καΐ πειράματα. Καΐ ή πείρα θά διδάξη αύ
τόν ότι δέν είναι εύκολοννά έπιτυγχάνη τις τοϋ ορθοϋ 
άνευ βοηθητικών μέσων διά μόνης τής όράσεως. Καΐ 
τώρα, ότε συνησθάνθη τάς δυσκολίας ταύτας, ή 
παροχή διαβήτου ώς ασφαλέστερου τών οφθαλμών 
όδηγοΰ, θά θεωρηθή πολύτιμον μέσον. Πρός επι
στημονικήν τής γεωμετρίας διδασκαλίαν δέν πρέπει 
νά έπειγώμεθα.

Καΐ ή ήλικία τοϋ μαθητοΰ λίαν άκόμη όντος 
μικροΰ πρός άφηρημένην διδασκαλίαν καΐ ή άνάγκη 
νά αίσθανθή έτι καλλίτερον τήν άξίαν τής συστη
ματικής διδασκαλίας πείθουσιν ήμας νά άναβά- 
λωμεν τήν επιστημονικήν διδασκαλίαν. Άν θέ- 
λωμεν αΐ γεωμετρικαΐ γνώσεις νά είναι είς τόν μα
θητήν προσφιλείς, πρέπει νά ένδιατρίψωμεν πολύ 
είς τάς τεχνικάς ενασχολήσεις, αϊτινες προπαρα- 
σκευάζουσι καΐ διευκολύνουσι τήν κατάληψιν αύτών. 
Άλλως τε αύτή είναι καΐ ή φυσική πορεία τής άν- 
θρωπότητος έν τφ κλάδφ τούτφ, ή γεωμετρία ήτο 
κατ’άρχάς βοηθητική έπιστήμη τών τεχνιτών. Τοι
αύτη δέ μέθοδος τής πρώτης διδασκαλίας εύαρμο- 
στεϊ καΐ είς τήν ζωηράν τών παιδιών κλίσιν, νά κό- 
πτωσι διάφορα σχήματα έκ χάρτου., νά οίκοδομώσι 
κτλ., ήτις καλώς άγομένη ού μόνον έξομαλύνει τήν 
οδόν τής επιστημονικής έννοιας, άλλά και τάς 
πρακτικάς τοΰ άνθρώπου δυνάμεις αναπτύσσει είς τό 
παρασκευάζειν καί μεταχειρίζεσθαί τι, αϊτινες μέ— 
νουσι παρά πολλοΐς ελλιπείς.

Άφ’ ού δέ Ικανώς οί μαθηταί άσκηθώσιν είς τό 
παρατηρεΐν καΐ έφευρίσκειν, τότε δυνάμεθα νά είσ- 
αγάγωμεν αύτούς είς την έμπειρικήν γεωμετρίαν 
δηλ. είς τοιαύτην γεωμετρίαν, ήτις άσχολεϊται άπο- 
κλειστικώς περί τήν μεθοδικήν λύσιν τών προβλη
μάτων, ούχί δμως μέ άποδείξεις. Πρόκειται λ. χ. 
νά κατασκευάση ό μαθητής έκ χαρτονιού έν τετρά
εδρον άπαράλλακτον πρός το δεδομένον. Τό πρό
βλημα τοΰτο εύθύς συναρπάζει καΐ δεσμεύει τήν 
προσοχήν τοΰ μαθητοΰ. Δοκιμάζων είς τήν λύσιν 
αύτοΰ εύρίσκει άναγκαΐον νά ιχνογράφηση τέσσαρα 
τρίγωνα ισόπλευρα. Άλλά θέλων νά προσαρμόση 
ταΰτα, ίνα άπαρτίση τό τετράεδρον δέν κατορθοϊ. 
Τώρα δύναται τις νά καθοδηγήση αύτόν πώς εύκο- 
λώτατα τό πράγμα κατορθοΰται, άν σχηματίση δύο 
κύκλους. Κατόπιν τών άποτυχιών του θά είναι εύ- 
πρόσδεκτος ή τοιαύτη διδασκαλία. Οΰτω δύναται 
νά πράξη ό διδάσκαλος καί μέ πολλά άλλα γεω
μετρικά ζητήματα π.χ. μέ τήν διχοτόμησιν μιάς 
εύθείας γραμμής, μιάς γωνίας, νά άγάγη παράλλη
λον γραμμήν πρός τινα δεδομένην, νά περιγράψη 
τετράγωνον, έξάγωνον κτλ. Έκ τών προβλημάτων 
τούτων τών απλών δύναται νά προβή εις συνθετό
τερα, ά πρέπει ό μαθητής μόνος νά άποπειράται νά 
λύση άνευ ξένης βοήθειας καΐ ώς έπί τό πολύ κα- 
τορθοΐ τοΰτο. Βεβαίως οί τής παλαιάς μεθόδου οπα

δοί μετ’ αμφιβολίας θά δεχθώσι τόν διϊσχυρισμόν 
ήμών τοΰτον.Άλλ’ ήμεϊς πάντα όσα λέγομεν στη— 
ρίζομεν είς πράγματα καΐ είς πείραν. Εϊδομεν τά
ξιν μαθητών, οϊτινες τοιοΰτον άκμαϊον είχον ζή
λον, νά λύωσι προβλήματα, ώστε τό μάθημα τής 
γεωμετρίας έθεωρεϊτο ώς τό σπουδαιότατον καί τό 
μάλλον ποθητόν γεγονός τής έβδομάδος. Κατά τού’ς 
τελευταίους μήνας ήκούσαμεν περί σχολείου κορα- 
σίων, τά όποια ήσχολοΰντο περί τήν λύσιν γεωμε
τρικών προβλημάτων καί κατ’ αύτάς τάς ώρας τής 
σχολής των, άλλα παρεκάλουν τόν. διδάσκαλόν των 
νά δώση προβλήματα πρός λύσιν κατά τάς διακοπάς 
τών μαθημάτων. Ταΰτα πάντα είναι ισχυροί λόγοι 
ύπέρ τοΰ δυνατοΰ καί τής εξαίσιας χρησιμότητος 
τής αύταναπτύξεως. Μάθημα, όπερ κατά τήν κοι
νήν διδασκόμενον μέθοδον είναι ξηρόν καί απεχθές, 
διδασκόμενον κατά τήν μέθοδον τής φύσεως απο
βαίνει έπαγωγότατον καί εύεργετικώτατον είς τούς 
μαθητάς. Καί λέγομεν εύεργετικώτατον, διότι ή 
έπίδρασις αύτοΰ δέν περιορίζεται μόνον είς τήν 
πρόσκτησιν γεωμετρικών παραστάσεων,άλλά θέτει είς 
έπανάστασιν σύμπασαν τήν πνευματικήν τοΰ άνθρώ
που έ/έργειαν. Πολλάκις συνέβη άνθρώπους, ους ή 
συνήθης τών σχολείων μέθοδος μέ τούς άφηρημένους 
τύπους της, μέ τά άηδή προβλήματά της, άιρεμώ- 
ρανε, αίφνης νά ίδωμεν έξεγηγερμένους τοΰ ληθάρ- 
γου, διότι άντί τής παθητικής αύτών διδασκαλίας, 
έδόθη τι πρός αύτενέργειαν. Καί άν έπιτύχωσι κατά 
τι, τότε άναφαίνεται ή πεποίθησις πρός ίαυτούς, το 
θάρρος, εκλείπει ό εφιάλτης τής απελπισίας καΐ έ- 
πιχειροΰσι καΐ είς μελέτας άλλας μή πτοούμενοι 
πλέον ύπό τών δνσχερειών, μέ τόλμην έζασφαλίζου- 
σαν τήν νίκην.

Ή εμπειρική αΰτη γεωμετρία, ήτις παρέχει πρός 
λύσιν πλήθος διαφόρων προβλημάτων, έ'πρεπε έπί 
πολλά κατά συνέχειαν έτη νά διδάσκηται καΐ νά 
γίνηται αύτής έφαρμογή πρακτική.

Άφ’ ού δέ διδαχθή ό κΰβος, τό οκτάεδρον,καΐ τά 
διάφορα είδη τής πυραμίδος καΐ τών πρισμάτων, 
τότε δύνανται νά διδαχθώσι καί τά συνθετώτερα 
κανονικά σώματα οίον τό δωδεκάεδρον, τό είκοσάε- 
δρον, ών ή κατασκευή έκ χαρτονιού άπαιτεϊ ίκανήν 
αγχίνοιαν. Μετά τά σώματα ταΰτα δύνανται νά.. δι- 
δαχθώσι.τά κανονικά σώματα μέ δλας τάς.τροπο
ποιήσεις, άς ύφίστανται έν τοΐς κρυστάλλοις, όπερ 
πλήν τής γεωμετρικής ώφελείας παρέχει αύτοϊς καΐ 
τήν γνώσιν σπουδαίου κεφαλαίου τής ορυκτολογίας.

Κατόπιν τοιαύτης συνεχούς άσκήσεως δέν παρέ
χει ούδεμίαν πλέον δυσκολίαν είς τούς μαθητάς ή 
συστηματική γεωμετρία. Ούτοι έχουσιν ήδη·, έξοι- 
κειωθή μέ σχήματα διάφορα καΐ μεγέθη καί ή κατ’ 
Εύκλείδην άπόδειξις τών θεωρημάτών θά θεωρηθή 
παρ’αύτών πλέον ώς συμπλήρωσις τών γνώσεών των. 
Ουτω διά τής γενομένης προπαρασκευής θεωροΰσιν 
εαυτούς Ικανούς νά έργάζωνται μέ αύτοτέλειαν καΐ 
άνεξαρτησίαν, νά έπιχειρώσιν είς τήν άπόδειξιν τών 

θεωρημάτων καΐ δι’ ιδίας όδοΰ διαφόρου τοΰ Εύ- 
κλϊίδου καί ή εύχαρίστησις ή συνοδεύουσα άείποτε 
τήν αύτενέργειαν ποιεί τό μάθημα τερπνόν καΐ μορ
φωτικόν ού μόνον τής διανοίας, άλλά καΐ τοΰ χα
ρακτήρος.

Καΐ ένταϋθα λήγει τό μέρος περί διανοητικής ά
νατροφής. Έν τοΐς έπομένοις φύλλοις θά πραγμα- 
τευθώμεν περί ήθικής καΐ σωματικής άνατροφής.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΛΕΣΧΗΝΕΙΑ

Pereat tristitia !
Τοσοΰτον έπαγωγον θέμα έπεθύμουν νά έγραφα*  

διά μουσικών σημείων, δε’ ήχων μάλλον ή διά λέ
ξεων οΰτως, ώστε ν’ άπετέλει τοΰτο άσμα άνευ λέ
ξεων. Τοΰτο όμως ού μόνον ή τοΰ COntrapunto 
άγνοια δέν μοι έπιτρέπει, άλλά καΐ ό φοβερός 
Druckteufel, (1) όστις τοσαΰτα άδόκητα ένίοτε κα
τεργάζεται, ώστε οργίζεται τες γελών καΐ γ=λφ όργι- 
ζόμενος. Πλήν τούτου πόσην άνάγκην δέν έχουσιν 
ογκωδών ύπομνημάτων καΐ τά άνευ λέξεων ίρσματα 
καΐ αί εικόνες καΐ τά άλλα καλλιτεχνήματα ! “Ωστε 
άντί πάσης άλλης πτήσεως είτε διά τοΰ Πηγάσου 
—ζώου άγνώστου παρ’ ήμΐν τοΐς νεωτέροις — είτε 
καΐ τή έπιεικεϊ βοηθεί^ι'ίγυπών έν κλωβοΐς κεκλει- 
σμένων ή αετών καΐ άλλων’ τοιούτων πετεεινών, 
αύδώντων δέ πάντων γαλλιστί, προτιμώμεν νά ό- 
δεύσωμεν πεζή. Τοΰτ’ άσφαλέστερον καί δι’ ήμάς 
καί διά τόν άναγνώστην. Ή δέ οδός έν τή κλεινή 
ταύτη τών Μουσών έστίιρ φαίνεται λίαν ομαλή. 
Καί όμως. . . .

Ιδού ή εσπέρα. Είσαι βεβυθισμένος είς σκέψεις 
περί τιθός ζητήματος ή εις ρεμβασμούς ώς έκ τής 
άναγνώσεως προσφιλούς σοι ποιητοΰ. Αίφνης έν τή 
όδφ έκρήγνυται ώς σφαίρα δυναμίτιδος μηδενιστοΰ 
ή άγρια κραυγή χυδαίου άνθρώπου, αισχρού τφ όντι 
καϊ τούτου μηδενιστοΰ παντός καλοΰ καΐ ύψηλοΰ. 
Δέν αδει, ό άνθρωπος ούτος βρυχάται, γρυλλίζεε, 
χρεμετίζει, όγκάται, ύλακτεϊ’ καΐ ύμεϊς είσθε ήναγ- 
κασμένοι νά παρακολουθήτε διανοητικώς, καίπερ 
σφόδρα άγανακτοΰντες, τούς ογκηθμούς, τούς βρυ
χηθμούς, τούς χρεμετισμούς, τάς ύλακάς τοΰ άν
θρώπου λεγομένου έκείνου. Κλείετε στεγανώς τά θυ- 
ριδόφύλλα, βύετε κηρώ τά ώτα, καλύπτεσθε διά 
πυκνών έφαπλωμάτων, καταφεύγετε είς τήν μυχιαι- 
τάτην γωνίαν τοΰ οίκου σας .... είς ούδέν πάντα 
ταΰτα. Αί κραυγαΐ παρακολουθοΰσιν υμάς- καΐ έάν 
παύσωσι τυχόν ποτέ, ό πτωχός ύμών έγκέφαλος 
έξήμμένος άντηχεϊ εΐσέτι έξ αύτών. “Ετερος μετ’ 
ολίγον όμιλος διέρχεται βραδέως τήν οδόν καί αωθες 
αί αυταΐ μονότονοι, θρηνώδεις, άγριαι, άηδεϊς κραυ- 
γαί, καΐ πάλιν ή αύτή άνία, ή αύτή ταλαιπωρία.

(1) Τυπογραφικόν δαιμόνιο».

Πώς νΰν ό λόγιος, ό έπιστήμων, ό καλλιτέχνης δύ
νανται έν τοιούτφ αίσχρώ κοινωνική περιβλήματι νά 
ζήσωσι πνευματικώς ; Πώς νά άναπτερωθώσι τήν 
εσπέραν πρός τήν καθαράν έπιστήμην καΐ τήν ύψη
λήν τοΰ καλοΰ έρευναν, όταν ό πρώτος τυχαίος 
άποτρόπαιος άνθρωπος δύναται άκωλύτως καί άτι- 
μωρητεΐ νά συναρπάζη ύμών τον νοΰν καί νά σύρη 
αύτόν δέσμιον είς τόν βόρβορον τής κτηνώδους αύτβΰ 
φιλοκαλίας ή μάλλον είπεΐν άναισθησίας; Σπουδαιό
τατος, κατ’ έμέ, λόγος τής έν ταϊς Ίονίοις νήσοις 
άναδείξεως πολλών καΐ καλών ποιητών, μουσικών 
καΐ λογιών, είναι ή μετ’ ένθουσιασμοΰ έπίδοσις τών 
κατοίκων είς τήν μουσικήν, ήν δέν θά έξετάσωμεν 
βεβαίως ένταϋθα, κατά πόσον δηλ. αΰτη είναι προϊόν 
τοΰ κλίματος, τής φύσεως τών άνθρώπων καΐ τής 
γειτνιάσεως τής μουσοχαροΰς ’Ιταλίας κλ.“Οτι όμως 
ή χρονολογία τής πρός τήν μουσικήν ροπής ταύτης 
τών κατοίκων δέν είναι τόσον νέα, νοεί τις ρίπτων 
έν βλέμμα είς τήν Όδυσσέως σύστασιν πρός Φαία- 
κας. Οί παιδες λοιπόν εις τάς εύτυχεΐς ταύτας 
νήσους έχουσιν άφθονον καΐ καλήν μουσικήν τροφήν, 
έν ω άλλαχοϋ είσΐν ήναγκασμένοι νά τρέφωνται δι' 
άηδών καΐ βαρβάρων κραυγών τών ημιάγριων τών 
άγυιών άνθρώπων, άς, ώς είκός, καί ούτ.οι μιμούν
ται, καΐ οΰτω τό κακόν διαιώνιον γίγνεται καΐ έπί 
τά χείρω άεικώς χωρεϊ.

Όσάκις άκούω τά σομφά φθέγματα τών αγο
ραίων έκρηγνύμενα έν τή όδφ μετά σεσυρμένων τόνων, 
οίκτρώς, κωμικώς μελαγχολικών, καΐ μετ ’ αξιώσεων 
έκφράσεως αισθήματος (I), σκέπτομαι δέ αύτούς «ο
πλισμένους διά τεραστίων μαχαιρών, δι’ών έχει ήδη 
ρεύση ή θά ρεύση έν τφ μέλλοντι αίμα άνθρώπου, 
φαντάζομαι άκριβώς ότι άκούω τάς ώρυγάς άγριων 
τής Αμερικής, έκπεμπομένας μετά τόν χορτασμόν 
αύτών έξ άνθρωπίνης σαρκός, αύλοΰντας δέ διά 
πλαγιαύλων κατεσκευασμένων ύπ’ αύτών έκ τών 
οστών βραχιόνων καΐ κνημών άνθρωπίνων. ’Ιδού, 
αναφωνώ φρίττων, οί Τουπινάμβας τής Βρασιλίας ! 
Ή μόνη διαφορά είναι ότι οί μέν άνθρωποφάγοι 
έκεϊνοι περιφέρονται γυμνοί, ίνφ οί ήμέτεροι ούτοι 
είναι ένδεδυμένοι, καΐ ότι έκεϊνοι μέν φονεύουσι καΐ 
καταβραχθίζουσι τούς έχθρούς των, ούτοι δέ τούς 
συμπολίτας των. Οΰτω ή μουσική καί ή ποίησις, 
ό έπίγειος ούτος παράδεισος τοΰ άνθρώπου,^έχεε κα
ταστή έν αύτή — ώ οίκτρά τύχης ειρωνεία ! — τή 
κλεινή κοιτίδι του κόλασις φοβερά’ διότι τί άλλο 
είναι οί θηριώδεις ώρυγμοΐ καΐ τά οίκτρά ^δίστιχα 
έπί τών αίμοβαφών λεπίδων τών δολοφονικών έγχει- 
ριδίων ; Ή άστυνομία. . . . Τί θέλετε νά κάμη 
καΐ αύτή; — Έπαγρυπνεϊ, μοχθεί, φυλακίζει, αί φυ- 
λακαί πληροΰνται, ή φιλανθρωπία έξεγείρεται καΐ 
, . . . χορεύει ύπέρ αύτών. Έν τούτοις τό κακόν 
έπιτείνεται, ή κόλασις γίνεται είδεχθεστέρα καΐ οί 
άλάστορες αύτής δαίμονες πληθύνονται μεχρις άπελ- 
πισμοΰ τών πονούντων έτι τόν άναξιοπαθοΰντα 
τούτον τόπον. Έν μόνον μέσον δι ατόρως καταδει- 
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κνύουσι τά πράγματα εί; τάς πεφωτισμένα; συνει
δήσεις, τάς τόσον ευαρίθμους δυστυχώς παρ’ ήμΐν, 
εν μόνον μέσον θεραπείας, τό βχολεϊον. Άποσκορα- 
κίσωμεν αύτοϋ παν χυδαϊον καί ή χυδαιότης θά 
έκλίπη έκ τής κοινωνίας' ώς δέ ποτέ ό ’Αλκιβιά
δης διδασκάλφ άμούσφ καί «μηδέν έχειν 'Ομήρου 
φάσκοντε έντρίψωμεν κόνδυλον εύ μάλα στερεόν», 
έλκύσωμεν, θεραπεύσωμεν έν αύτώ τάς Μούσας καί 
αΐ γλυκεΐαι αύται τοΰ Ούρανοΰ θυγατέρες θέλουσι 
μετ’ ού πολύ έκπηδήση είς τάς οδούς καΐ τάς ρύ- 
μας, εισχώρηση είς τάς οικίας άνά τήν πόλιν, είς 
τον βίον μας, είς τά οστά μας, ώστε ώσι μέν πε
παιδευμένος νά άκούωμεν, όμμασι δέ τεχνικοίς νά 
βλέπωμεν, ώς ό Νικόμαχος, καί ώς ό Πυθαγόρειος 
τήν σοφίαν Κλεινίας καί δή ώς ό Σαούλ, νά πραϋ- 
νώμε&α διά τής μουσικής, όπόταν τυγχάνωμεν έν 
θλίψει ή όργή, ούχί δέ πρφοι φύσει δύτες νά έξιστώ- 
μεθα φρενών δι’ αύτής, τοιαύτης ούσης.

Έν τω σχολείω λοιπόν δέον νά παρέχηται συ
χνή καΐ καλή καΐ άφθονος διδασκαλία καί άσκησις 
εις τήν όρθήν μουσικήν ή δέ αστυνομία ν’ άπαγο- 
ρεύη αύστηρώς τάς άγριας κραυγάς έν ταΐς όδοϊς 
καί τοΐς καπηλείοις καί τοϊς οίκοι; αύτοις. "Οσοι δέ 
έπιθυμοϋσι νά έκτελέσωσι κώμόν τινα πρός τιμήν 
τίνος ή, νή τάς Πιερίδας, τάχ’ άν ίσως καί παρα— 
κλαυσίθυρόν τι, νά λαμβάνωσι παρά τής αστυνομίας 
άδειαν. Αύτη δέ δύναται νά έκδώση τοιαύτην, άφοΰ 
προηγουμένως πεισθή περί τής αλήθειας τοΰ πράγ
ματος καί περί τοΰ ότι οί ζητοϋντες έχουσι φωνήν 
ήσκημένην καί γινώσκουσι καλώς νά άδωσι, νά όοί- 
ζη δέ καί τήν διάρκειαν τής. έκτελέσεως, νά τιμωρή 
δέ τούς τυχόν παρεκτρεπομένους δι’ άναλόγου προσ
τίμου 10 — 50 δραχμών, όπερ μετά καί άλλων τοι
ούτων νά διατιθήται ύπέρ τών πτωχών τής πόλεως, 
ώς τοΰτο συμβαίνει έν Γερμανίοι. Ούτως ή αστυνο
μία ού μόνον τά άστυ θά εύηργέτει, άλλά καί τή 
έπιστήμη καΐ τή τέχνη σπουδαίαν ύπηρεσίαν θά 
παρείχε κάΐ εις τήν όρθήν τών παίδων έν τφ καλώ 
αγωγήν ώς μάλιστα θά συνετέλει, έτι δέ καί είς 
πραγματικήν ήμών τών άλλων άπόλαυσιν. Διότι τις 
άπόλαυσις ύψηλοτέρα τής ήδείας τών ώτων έστιά- 
σεως; Τά φαγησιπόσια έπιβαρύνουσι τόν στόμαχον, 
ό ύπνος είναι αδελφός τοΰ θανάτου, έν ω οίκτροί 
όρφναϊοι όνειροι, πνιγηροί τ’ έφιάλταΓ τά δέ περί 
τήν χρυσήν Κυθήρην έπιφέρουσι συνήθως χαύνωσιν, 
αηδίαν, μεταμέλειαν. Ή μουσική όμως άπόλαυσις 
ούδενός τοιούτου κακοΰ αιτία γίγνεται, άλλά δωρεΐ- 
ται ήμΐν αισθήσεων καί νοΰ ύγείαν καί μακαριότητα, 
μετεωρίζουσα ήμα; είς τό άπειρον, τό άχανές, ένθα 
άνθη τε μυρίπνοα και αύρα έαρος ψυχοτρόφος, καί 
ρόθος καί φλοίσβος κύματος, καΐ σιγηραί παιδιαί κα- 
τολισθαινούσης χιόνος, καί ήλιου ακτινοβολία, καί 
δρόσος άντροφυής, καί σκιά νυκτός, καΐ άσπασμός 
σιωπηλός σελήνης. Έν τούτοις πρός τοιαύτην άπό- 
λαυσιν ού πΛσα μουσική κατάλληλος, άλλά τοιαύτη 
οίαλ. χ. t> Fidelio τοΰ Βετχόβεν, δ μαγικός αύλός 

τοΰ Μόζαρτ, ό Φαΰστος τοΰ Γουνώ, ή Mireille, ή 
Carmen, ρίσματα τοΰ Σχοΰμαν, Σχοΰβερτ, ’Abr. 
Μενδελσώνος κτλ.

Έν δέ τοΐς σχολείοις ή μουσική έστω σθεναρά, 
ζωηρά, εύθυμος. Μακράν τοΰ σχολείου τά θρηνώδη, 
οί ολοφυρμοί, οΐ τε τών λέξεων καί οί τών ήχων. 
Ενθυμούμαι έτι εύχαρίστως οίον σθένος, όπόσηίν 
ζωήν ένεΐχον τά ρρσματα τών Γερμανών σπουδαστών,' 
άτινα τοσάκις ήκουσα έν τοϊς σωματείοις,τή Kneipe, 
λησμονών τήν ρωμαίϊκην μου έν τούτοις άθλιότητα, 
έν μέσφ τής άνδρικής χαρας καί τής σφριγώδους 
νεότητος: Gaudeamus igftur, juvenes dum su- 
mus 1 Ό βίος δέν είναι νεκρώσιμος ψαλμφδία. 
Έάν δέ ήμεϊς δέν δυνάμεθα άλλως νά νοήσωμεν 
αύτόν, ένεκα τοΰ σκότους τών τής δουλείας αιώνων 
καί τής έν τοΐς σχολείοις περί τά το.ιαΰ,τα....άγνοια;, 
οΐ παϊδες ήμών πρέπει ν’ άντελαμβάνωνται αύτοϋ 
ώς χαράς καί εύθυμίας όρθώς ούτω λελογισμένης, 
ώς θελει ή ύγιής Παιδαγωγική; Τά λίαν μαλακά 
μέλη είναι διά τό πνεΰμα ό,τι τό λίαν χλιαρόν ύ
δωρ τών λουτήρων διά τό σώμα, έθίζσυσι δηλ. τούς 
παϊδας είς μαλθακότητα ηθικώς έπικίνδυνον. Ό δέ 
καθηγητής τής, μουσικής έν τω Διδασκαλείφ δέν 
είναι άνάγκη νά ή μέγας μουσικός- ούτος πρώτιστα 
πάντων δέον νά ή, ώς καί τό λοιπόν προσωπικόν, 
καλός παιδαγωγός. Έν τοΐς τοιούτοις εκπαιδευτη
ρίου ή μουσική είναι πάντοτε μέσον, ούχί σκοπός' 
ούτω δέ καί τά λοιπά τεχνικά μαθήματα. Διά τής 
γυμναστικής δέν θά μορφώσωμεν σχοινοβάτας ιππο
δρομίων ούδέ διά τής ζωγραφικής είκονογράφους, 
ούδέ άρα διά τής μουσικής άριστοτέχνας μουσικούς 
συναυλιών καί θεάτρων. Έν .τούτοις ή ακριβής γνώ
σις καΐ έκτέλεσις τής μουσικής διά τίνος οργάνου έκ 
μέρους τοΰ καθηγητοΰ είναι λίαν ωφέλιμος τοΐς μα- 
θηταϊς, κόσμος δέ τοΰ εκπαιδευτηρίου κατά τάς παι
δαγωγικά; τούτου έορτάς. Καλή ή μέθοδος, αγία ή 
διδασκαλία έν τή μουσική, τά ώτα όμως έχουσι 
πόθον μουσικής έστιάσεως. γονείς; κηδεμόνες, δι
δάσκαλοι, οδηγείτε τους παϊδάς σας, τούς μαθη
τάς σας είς συναυλίας έξοχων μουσικών έν αίθούσαι;, 
ίν τφ θεάτρφ. Προσκαλεϊτε άριστοτέχνας μουσικούς 
καί εύαισθήτους δοκίμους ποιητάς εςς τά Λύκειά σας, 
νά έκτελέσωσι, ν’ άπαγγείλωσιν. Οί άληθεΐς καλλιτέ- 
χναι είναι αγαθοί, φιλάνθρωποι, οί δέ μαθηταί ύμών 
διπλήν τέρψιν καί ωφέλειαν ούτω έχουσι, τήν τής 
μουσικής καί «κείνην τής άδελφής αύτής ποιήσεως.

Ό ύψίνους Μίλτων λέγει που :
Εύδαιμον Σειρήνων ζεΰγος, χαρί; τέκνα ούρανίας, 
Σφαιρογενεΐς, άρμονικαΐ άδελφαί, Μέλος—Ώδή, 
Δράσατε έν θείοι; ήχοι; μετ’ ισχύος διπλάσιάς.
Ώ ιερά τοϋ ποιητοΰ σκιά, αίτοΰμαι συγγνώμην 

έπί τή διαστροφή ταύτη τών ώραίων σου, στίχων' 
πιστεύω δέ νά τύχω παρά σοΰ καΐ τοΰ αναγνώστου 
τοιαύτης, καθ’ όσον περιορίζομαι, φς βλέπίτε, είς 
τρεις μονον στίχους' επομένως μικρόν το κακόν. 
’Ιδού δέ καί τό κείμενον διά, τούς έπαίοντάς τι τής 

γλώσσης τοΰ Βύρωνος καί πρός ίκανοποίησιν τών διά 
τής τολμηρά; δήπου ταύτης ποιητική; άποπείρα; τυ
χόν ζημιουμένων :

Bless’d pair of Syrens, pledges of heav’ n’s joy, 
Sphere—born harmonious sisters, Voice and Verse, 
Wed Your divine sounds, and mix’d pow’r employ. 

(Milton, Poem at a solemn Music.)

Αύται δέ αί δύο άρμονικαΐ άδελφαί άνήκΰυσι μά
λιστα τή οίκογενείρε. Μή έξ αύτή; δέν ελαβον τήν 
άρχήν των; Το λίκνον τοΰ οίκου ύπήρξε καί λίκνον 
τή; μουσική; καί τή; ποιήσεως, ή δέ μήτηρ ό 
πρώτο; μουσουργό;, ό πρώτο; ποιητή;. Διό τή οί- 
κογενείρι κατ’ έξοχήν ό κόσμο; ούτο; αρμόζει. Ύ- 
παρχούση; μουσικής καίγάρμονία; έν τφ οίκφ, πώ; 
είναι δυνατόν νά μή έπιδρφ αΰτη καί. έπί τών ψυχών 
τών έν αύτφ. Εί; οικογένεια; καλλιεργούσα; τήν 
μουσικήν συνήθω; παρατηρεϊται τέρψι; καί λεπτό- 
της καί σέβα; άμοιβαΐον μεταξύ τών άποτελούντων 
αύτάς μελών. Δέν λέγομεν δέ και τούναντίον. Έν 
τούτοις είς οικογένειας μή θεράπευούσας οπωσδή
ποτε την μουσικήν παρατηρεϊται ούχί σπανίως άμοι- 
βαία τις άνία. Τοΰτο δ’ έτι μάλλον δήλον έν ταΐς 
οίκογενειακαΐς συναναστροφαΐς, καθ’ άς πολλάκις 
συμβαίνει, ώστε πάντες οί δαιτημόνες, άφοΰ έμπλη- 
σθώσι «πόσιος ήδέ έδητύος», έν δεινή απορία: νά 
διατελώσι περί τοΰ τί έπειτα ποιητέον- σφόδρα δ’ 
άνιώνται μή δυνάμενοι ν’ άσωσί τι. Διό τινί; αύτών 
βυθίζονται τρόπον τινά είς δμιλίαν sottOVOCe πολι
τικήν πράττουσι δέ τοΰτο μετά τοσαύτης αύταρ- 
κείας, ώστ’ έν τή καταπεπληγμένη ύπό θαυμασμοΰ 
ψυχή τοΰ παρατηρητοΰ έξίτηλον, άφαντον, άνεμώ- 
λιον όλον τό αίόλον μεγαλεϊον τών Βίσμαρκ, τών 
Γλαδστώνων κτλ. γίγνεται καΐ άπορία άμ’ αύτφ 
μάλα καρτερά έπί τή τοσαύτη τοΰ λαού τυφλώσει, 
άγνοοϋντος τό παράπαν τοιούτους καί τοσαύτης α
ξίας άνδρας, καί μή παραυτίκα καλοΰντος αύτούς, 
καί βία δήπου αύτών έ’λκοντο; έπί τά ύπατα άξιώ- 
ματα, ϊν ’ έπιεικώς ούτοι πάνυ έκεϊθεν δεέπωσι καΐ 
άνελκωσιν έπί τό σκοτοδινιαϊον αύτών ύψος τάς ποι
κίλα; αύτοϋ τύχας. Έτεροι δέ τινε; πλησίον τών 
δεινών τούτων έν φυσικφ, αύστηρφ, άπολύτφ in
cognito πολιτικών καθήμενοι, σοβαροβλέφαροι, 
πρηστηροκράτορε;, νεύουσι ταΐς όφρύσιν έκ τοΰ ’Ο
λυμπίου των ύψους ώ; ό Ζεύς. Νομίζετε ότι εύρί— 
σκεσθε έν μέσφ έφορων τή; Σπάρτης ή Ρωμαίων συγ
κλητικών. Καί έν τούτοι; είναι άνθρωποι: «Δέν 
έχουσιν οφθαλμούς, χεϊρας, όργανα, 
τού; κεντήσητε, δέν αίμάσσουσιν ; 
γαλίσητε, δέν γελώσι »—κατά 
λογοειρμόν τοϋ Σάϋλωκ έν τφ «Έμπόρφ τή; Έ- 
νετίας». Πρός τί δέ τότε ή τοσαύτη άπάθεια καί 
σοβάρότης; 'Απλούστατα, διότι άγνοοΰσι μουσικήν 
καί δέν έχουσι καλλιεργήση εγκαίρως τήν φωνήν 
των ούτως, ώστε καί αύτοί νΰν έκπλήσσονται ά
κούοντες αύτήν έν όργή ποτέ βεβαίως ύψουμένην 
καί διάτορον. Είναι τοΰτο βαρεία τιμωρία, ήν έκ 

πάθη ... Έάν 
Έάν τούς γαρ- 
τόν θαυαάσιον

παίδων έπέβαλον αύτοί; πρόσωπά τε καΐ πράγ
ματα, καϊ ής τίνος τό καταθλιπτικόν βάρος νΰν έν 
τή ώρίμφ ήλικία αισθάνονται' προσπαθοΰσι δέ δι’ 
ετέρου βάρους ν’ άντισταθμίσωσιν έκεΐνο, βάρους 
τής μορφή; καί τοΰ χαρακτήρο; δήθεν, καθ’ ομοιο
παθητικήν μέθοδον τοΰ : πάσσαλο; πασσάλφ έκ- 
κρούεται.

Ήλίκη δέ ή διά τής μουσικής παρηγοριά είς τά; 
μονήρεις έκείνα; ψυχάς, τά γεροντοπαλλήκαρα ! Γι- 
νώσκω έν, τρεφόμενον έκ ξηρών ψιχίων μουσική; 
άμφιβόλου προελεύσεως, όπερ άείποτ’ ήδει εϊτε έν 
χαρ^ί, είτε, έν θλίψει, εϊτ’ έν όργή άσμα, όπερ έάν 
έτόλμων ν’ άναγράψω ένταΰθα, θά είχεν ίσως 
ούτω :

Κατηγορούν τή γάτα μα; καί τήνε λένε γραία 
Πονχει τά μάτια γαλανά και τήν ούρά μακρέα 
Δι’ άμφοτέρα; τάς κατηγορίας ταύτας τών άν

θρώπων δύναται τις δικαιότατα ν’ άναφωνήση: 
Πτωχαί καρδίαι !

’Ιδού, λέγω κατ’ έμαυτόν άνθρωποι μεγίστην 
έχοντες χρείαν ψυχολόγου ίατροϋ. Εί καί δέν εί
μαι τοιοΰτος, έν τούτοις γινώσκω φάρμακον κατά 
τοΰ νοσήματος αύτών τοϋτ’ έστι '. Τέΐον καί μου- 
βική \—Ταΰτα ού μόνον καθ’ έαυτά είσίν άγαθά, 
άλλά καί παροτρυντικά εί; έμμελή κωτιλίαν' είνε τά 
στοιχεία τής τέχνη; τής λεσχηνεία;' διότι καί τό 
έμμελώς καί ήδέω; λεσχηνεύειν είναι τέχνη πλείστου 
άξια, ώς άνακουφίζουσα, καλλύνουσα,κοσμούσα, πα- 
ραμυθουμένη, παραθαρρύνουσα ήμάς κατά τόν βα- 
ρύν ήμώ,ν βίον. Ούτω δή : τέΐον καί μουσική I Οΐ 
άπαίδευτοι, οί άμουσοι — τοιοϋτοι δέ καί οί διά τής 
πράσεω; ξηρών γνώσεων βιοτεύοντες, ώς οί κάπη- 
λοι διά τής πράσεως κιρρίδων καί σαρδίνων— ούτοι 
πάντες, ούδέποτε ούδ ’ άκροις χείλεσε γευσάμενοι 
άληθοΰς παιδείας, όσον είσί δυστυχείς ! Διότι ό στό
μαχος ταχέως πληροΰται, καί έπειτα; δυστυχία I ή 
κεφαλή είναι κενή. Έρευνφ ό τάλα; «ί; τάς ύπό τοΰ 
οίνου ήδέως ήρεθισμένας πτυχάς τοΰ έγκεφάλου αύ- 
τοΰ καί ούδέν εύρίσκει' πανταχοϋ τό κενόν, τό χάος, 
τό έρεβος, δι’ ών έν τφ έπαγγελματικφ αύτών βίφ 
καταπτοοΰσι τού; μαθητά; καί φυγαδεύουσι τά; 
Μούσας. ’Ολίγον τέΐον καί μουσική, ολίγη λεπτότη; 
καί έμμέλεια I Διά τούτων όμως δέν νοοΰμεν τούς 
άηδεΐ; άκκεσμού; καί τά; μωρά; φιλοδοξία; τών έν 
συναναστροφαΐ; πιθηκιζόντων, ούδέ τά; οίκτρά; φι
λοφρονήσει; τών καπήλων καί τών τυχοδιωκτών. Τό 
ψιμύθιον καί τό δέλεαρ δέν είναι τροφή. Έμμέλειαν 
καί λεπτότητα νοοΰμεν έκεϊνατά φυσικά καί έξ όρθή; 
παιδείας καί έμβριθοϋ; σκέώεω; άναπτυχθέντα δώρα, 
άτινα κοσμοΰσιν, ώ; αίγλη περιβάλλοντα, ολίγους, 
δυστυχώ; διά τό έθνος, εύτυχεΐς χαρακτήρας, ού; 
καί αί θλίψει; καί ό φθόνο; καί ό δόλος καί ή μικρο
ψυχία καί ή προνομιούχος μωρία καί πάντα τά 
λοιπά έμπόδια, τά άνιαρά, τά μικρά, τά καταπο- 
νοϋντα άσκόπω; καί μοιραίως τά; εύγενεΐ; ψυχάς, 
τά τοσοΰτον άφθόνω; έπί τής ήμετέρα; χώρα; έγκατ-
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εσπάρμένα, δέν μιταβάλλουσιν, ώστε νά περεκκλί- 
νωσιν ούτοι της απαξ όρθώς και ατερρώς διαγρα- 
φείσης πρός τό αγαθόν πορείας· οΰς τρέφουσι [Λεν ιοί 
κάματοι, άναζωπυρεϊ §’ ή δράσις, καί ών αί πνευ
ματικού διατάσεις μειοϋσι καταπληκτικής τάς φυ
σικά; άποσΥάσεις ούτως, ώστε φαίνονται εχοντες την 
μαγικήν δύναμιν νά μεταφέρωσι τούς Παρισίους η 
τό Βερολϊνον είς την οίκτροτεραν ήμών κωμόπολιν. 
— ’Ολίγον τέϊον καί μουσική, ήτε άλλη καί ή τών 
ήθών καί ή τής παιδείας, έρειδομένης έπί άνεξαν- 
τλήτου αγαθότητας τής καρδίας. (ακολουθεί).

Άρεστ. Γραφεεάδης

_______ _ _______________________ ■ ο

ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΥΘΛΟΙ
■»

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΙΊΕΑ-ΓΙνί Α.ΤΏΤΤ

------——— j

Τοιοΰτον περίεργον τίτλον ϊ’θλοι καί πράγ
ματα φέρει έτι περιεργο'τερον βιβλίον, δπερ έξέ- 
δωκε ήοη δ νυν γενικός έπιθεωρητής τών δημο
τικών σχολείων. Τόβιβλίον τοϋτο συγκείμενον έκ 
17 τυπογραφικών ·φυλλων καί φιλοκάλως τετυ- 
πωμε'νον τύποις αδελφών ΙΙερρή περιέχει

α). Συλλογήν έγκωμίων τοΰ κ. Παπαμάρ
κου ή ώς τοιούτων παρ’ αύτοΰ θεωρουμένων ’)· 
διαφόρων έφημερίδων καί περιοδικών συγγραμ
μάτων τής πρωτευούσης, τών έπαρχιών, καί τού 
έξωτερικοΰ άπό τοϋ έτους 1875 μέχρι τών η
μερών ήμών. — Τοιαϋται δέ άφημερίδες καί 
περιοδικά είναι τό «Άστυ», ή «Άκρόπολις», 
ή «Εστία», τό «Βούκινον», ή ,« Ηχώ», ό 
«‘Ρήγας ό Φεραϊος», ή «Φάλαγξ», ή «Πρό
νοια»,ό « ’Αλφειός», κλπ. ή «Αύγή», ό «Φάρος

1) Διότι έπί παραδείγματοος τήν έν σελ, 130 
τών “Υθλων καταχωριζομένην γνώμην «Τήν άνω- 
τέρω διατριβήν λαβόντες ευχαρίστως καταχωρίζο- 
μεν διά τό εΰγενες τής προθέσεως καί τό φιλότςμόν 
τής ορμής. Τό δρεμΛ» τής γλώσσης καί τό από
λυτόν τινων ιδεών άποδεικνύουν ενθουσιασμόν 
νεανικόν.» Ταΰτα έγράφοντο έν έτει 1875, ότε 
ό νεανίας Παπαμάρκου ό διαπρεπών διά τό δριμύ 
τής γλώσσης καί τό απόλυτον ( = άσυνάρτητον 2) 
τών ιδεών ειχεν συμπληρώση τό 31 έτος τής ήλι- 
κίας του καί είσήρχετο, ίνα σταδιοδρομήση τόσον 
ένδόζως, είς τό 32 έτος. Παρακαλώ δέ τόν ανα
γνώστην νά άναγνώση καί τά άλλα έγκώμιά του 
έν τοϊς Ύθλόις του. Εκπλήττεται τις τή άλη- 
θεία πώς είναι δυνατόν νά εύρίσκηται άνθρωπος 
θέλων νά παρουσιάζηται σπουδαίος*  διά μέσων, ά 
παρουσιάζουν αύτόν κατά τήν κρίσιν πάντων καί 
φίλων καί εχθρών γελοϊον. 

τής Μακεδονίας», ή «Άνάπλασις», ή «Νέα 
Έφημερίς», ή«Έφημερίς», αί Παεδαγωγικαί 
μελέται διά τοϋ κ. Α. Τσερμούλα, τό’ παιδα
γωγικόν άρχεϊον διά τοΰ κ. Γιοϋργενς κλπ.

β). Πιστοποιητικά διαφόρων κοινοτήτων 
τής Μακεδονίας· οίον τής Στρωμνίτσης, τής 
Δοϊράνης, τής Ναούσης, τοϋ Νευροκόπου, τής 
Χρουπίστης, τοΰ 'Ισραηλίτου κ. Άλλατίνη, 
προέδρου τής έν Θεσσαλονίκη Εβραϊκής ένώ- 
σεως, τών Βοδενών, καί τέλος τή 10 Νοεμ
βρίου 1893 καί έν πιστοποιητικόν τοΰ κ. Ίω. 
Πανταζίδου, προέδρου τοΰ έν Άθήναις συλλό
γου τόΰ πρός διάδοσιν τών έλληνικών γραμμά
των πάντων βεβαιούντων δτι τό διδασκαλείου 
Θεσσαλονίκης τό διευθυνόμενον ύπό τοΰ κ. Χα- 
ρισίου Παπαμάρκου δεν παρήγε μαθητάς «χλι- 
δανοάς ούδέ θηλοπρεπείς, άλλά τουναντίον άν- 
δρικοΰ καί έθνικοΰ φρονήματος μεστούς» (δρα 
ϊθλους.Παπαμάρκου σελ. 60) δτι δέν είναι οί 

μαθηταί «χαΰνοι και απαθείς καί' διεφθαρμέ
νοι, άλλ’ άνδρικώτερει καί Σπαρτιωτικώτεροι 
τών Βουλγαροπαίδων.» (Όρα "ϊθλου Παπαμ. 
σελ.'63).

γ). Έν έγκώμιον τών ’Αναγνωσματαρίων 
τοΰ κ. Παπαμάρκου δπερ είναι τονισμένου είς 
τήν διά πασών, τίνος νομίζετε καλάμου ; Α&- 
τοϋ τοΰ ίδίου κ. Παπαμάρκου. ’Ιδού δέ τί γράφει 
περί έαυτοϋ καί τών άναγνωσματαρίων του, .ών 
ή πραγματική άξία έδείχθη έν τή Εκπαιδεύσει, 
μέλλει δέ νά καταδειχθή' εύρύτερον έν έπομέ- 
νοις φύλλοις τοΰ αύτοΰ'συγγράμματος. «Ού-· 
«δέποτε δέ ύπ’ ούδενός έν ούδενί έθνει μέχρι 
»τοΰδε' ούτε άπετολμήθη ούτε κατεπράχθη τό 
>?μέγα και υπερήφανου τοϋτο έργου. Τοϋτο είναι 
t κατόρθωμα τής μεθοδικής μέγιστον καί δλως 
»είς τήν ιστορίαν αύτής πρωτοφανές ... Τό ύψι- 
»στον τοϋτο εύτύχημα τών έλληνοπαίδων (νά 
«άποκτήσωσιδηλ. τά άναγνωσματάρια το&Πα- 
»παμάρκου) είναι θεόσδοτον. Ή πρός τά καθό- 
»λου γράμματα καί τήν έκπαίδευσιν υπηρεσία 
«είναι μεγαλοπρεπεστάτη. 'Η πρός τό έθνος 
«έκδούλευσις ύψηλοτάτη. Τό μέγεθος, τό- ύψος, 
»τό κάλλος καί ή εύγένεια τοΰ πρωτοφανοϋς καί 
«ύπερηφάνου τούτου έλληνικοϋ έργου δύναται νά 
«πληρώση τήν ψυχήν παντός φιλόκαλου καί φι- 
«λομούσου, τήν ψυχήν παντός γνησίου έλληνος 
«ένθουσιασμοΰ άγιωτάτου καί υψηλότατου καί 
«έλπίδων περί, τοΰ μέλλοντος τοΰ έθνους ήμών 
«χρηστοτάτων.» Ό αναγνώστης άκούων πάν
τα ταΰτα θά νομίση περί νέας-τινός έφευρέσεως 
τοΰ κ. Παπαμάρκου, δι ’ ής θά άναδείξη τήν 

Ελλάδα εύτυχή καί κραταιάν, ή περί προσαρ- 
τήσεως χωρών είς τό 'Ελληνικόν κράτος, δι’ 
<ϊν νέα άρχεται έν αύτώ ζωή καί δράσις ή 
τέλος περί άνακαλύψεως μέσου τίνος πρός ά- 
ναστολήν τής χρεωκοπίας καί πλουτισμού 
τής ‘Ελλάδος διά νέων πόρων καί άφθόνου 
χρυσίου. Ούδέν είναι τούτων," φίλε άναγνώστα, 
έ,νταϋθα πρόκειται περί 4 βιβλιαρίων τοϋ Πα
παμάρκου, είσαχθέντων έναντ&ν τών νόμων 
καί ώρισμένων Β. Διαταγμάτων, ώς άλλαχοϋ 
άπεδείξαμεν, είς τά δημοτικά σχολεία τής 
'Ελλάδος,άπερ άπαντες οί έπα'ίοντες κατέκριναν 
ώς λίαν άστοχα καθ ’ δλας τάς έπόψεις, μάλι
στα δέ κατά-τήν έποψιν τής' έθνικής παιδεύ- 
σεως, ήν θέτουσιν έν Καρός μοίρφ, άφ ’ ού 
ή λέξεις πατρίς ,-ούδαμοΟ άπαντφ έν αύτοΐς, άφ’ 
ού ούδέν, απολύτως ούδέν άνάγνωσμα, ούδεμία 
σειρά έκ τής έθνικής ιστορίας ούτε έκ τής αρ
χαίας ούτε έκ τής νεωτέρας άναγράφεται έν 
σκανδαλώδει άντιθέσει. πρός τάςγνώμας πάντων 
τών παιδαγωγών τοΰ κόσμου, άρχαίων καί 
νέων. Καί διά τοϋτο μένομεν ένεοί < ,άκούοντες 
αύτόν έχοντα τοιαύτην περί τοιούτων βιβλιαρίων 
γνώμην. Έχομεν λόγους έκ τής όλης περί τοΰ 
κ. Παπαμάρκου μελέτης ήμών νά φρονώμεν δτι 
αί έκρήξεις αύται, αϊτινες σύν τώ χρόνω δυστυ - 
χώς καθίστανται ζωηρότεραι, εινε ειλικρινείς 
καί έκφράζουσι τήν ένδόμυχον τοΰ συγγραφέως 
πεποίθησιν περί έαυτοϋ καί τών έργων του. 
Καί διά τοϋτο περί τούτου δέν άποτεινόμεθα 
πρός αύτόν, άλλά πρός τόν τόν κ. Ίω. Παντα- 
ζίδην,οστις προστατεύει μετά περισσής φιλοφρο
σύνης τόν συγγραφέα τών”ϊθλων,διά τί νά άφίνη 
αύτόν νά άσχημονή πρός τόν κόσμον έξευτελίζων 
καί έαυτόν έτι μάλλον καί τούς προστάτας του, 
πρός δέ καί τήν θέσιν, ήν έχει λάβη παρά τής 
πολιτείας. Ό κ. Παπαμάρκου ένδέχεται νά 
κατέχηται ύπό μιας νευρώσεως νά συλλέγη 
ύπέρ έαυτοϋ πιστοποιητικά καί ρεκλάμας καί 
νά έκλιπαρή τοιαΰτα άπό τόν « ’Αλφειόν» τής 
Ήλιδος καί άπό τό «Βούκινον» τής Κερκύρας, 
ώς άλλοι πράττουσι συλλέγσντες γραμματόση
μα, κανθάρους, όδόντας άγρίων θηρίων, ύποδή- 
ματα κακούργων κλπ. Καί δύναται ώς άνθρώ- 
πος έλεύθερος νά έχη πάντα ταΰτα έν τή βι
βλιοθήκη του πρός ιδίαν του χρήσιν καί άπό- 
λαυσιν, άλλά νά τυπώνη ταΰτα καί νά θέλη 
νά άποδείξη είς τόν κόσμον δτι είναι άνήρ σπου
δαίος καί ό κατάλληλος διά τήν δημοτικήν έκ- ; 
παίδευσιν, ή δτι τά ’Αναγνωσματάριά του είναι

τά μέσα δέν έξελέχθησαν 
καί ό κ. Πανταζίδης, δστις 

άνθρωπίνων πραγμάτων

θεόσδοτα,διότι γράφουσιν δτι «οί κύνες συλλαμ- 
βάνουσι καί μέ θώας καί μέ λύκους, δτι «δταν 
συναντώοτ πέτραν ή δένδρον αϊρουσι τό σκέλος 
καί ούροϋσι·» δ δνος έχει «μ.εζράν κεφαλήν» 
δτι είναι «νοημουέβτατος καί είς άκρον φιΛε- 
λεύ^ροί»· δτι οί λύκοι δέν τρώγουσι τά άρνία 
δταν είναι πλησίον τών μητέρων των· δτι 
τά πρόβατα ζάθηνταε δτι « ή άλώπηξ 
άναρριχΰται είς ,τούς τοίχους » δτι « οί κό
ρακες κλώξονβι, » δτι « ό μύρμηξ δάκνει 
τόν κυνηγόν, ώστε ύπό τής άλγηδόνος νά πί- 
πτη αύτοΰ έπί τής γής το δπλον» καί μυρία 
άλλα τοιαΰτα καί χειρότερα μωρολογήματα, 
περί ών θά κάμωμεν κατωτέρω μακρόν λόγον, 
δταν τά μωρολογήματα ταΰτα καλώνται 
άνευ ούδεμιάς έντροπής «θεόσδοτα,» τότε μοί 
φαίνεται δτι 
καταλλήλως 
έχει έμπειρίαν τών 
μείζονα, άντί νά έξάπτη τόν κ. Παπαμάρκον 
έτι μάλλον διά τών πιστοποιητικών του, ήδύ- 
νατό να προσφέρη είς αύτόν πολυτιμοτέρας έκ- 
δουλεύσεις κωλύων αύτόν νά δημοσιεύη πράγ
ματα, τά όποια έκτός τής ίδιότητός των δτι 
είναι αύτόχρημα γελοία, έρχονται δυστυχώς 
νά άποδείξωσιν έπισήμως πλέον,δσα οί κατακρί,- 
νοντες τάς πράξεις τοϋ κ. Παπαμάρκου διϊσχυ- 
ρίσθησαν κατ ’ αύτοΰ άνευ προσαγωγής έπισή- 
μων μαρτυριών.

Έν τή έρεύνη ταύτη δέν θά μακρηγορή- 
σωμεν διότι τά πράγματα είναι τόσον φανερά, 
ώστε ούδεμία ύπάρχει άνάγκη πολλών λόγων. 
Άλλ’ ούδέ θά μιμηθώμεν τόν κ. Παπαμ. έν 
τή μετά πονηριάς γινομένη διατάξει τής ύλης 
του, καθ ’ ήν προτάσσονται αί ύβρεις δήθεν κατ ’ 
αύτοΰ τών άντιπάλων του, ών πολλαί μέν 
είναι πλάσματα τής πεφημισμένης πλέον χρη- 
στό'Ρή'ϊός τοϋ άνδρός, πολλαί δέ διαστροφαί 
καί παραποιήσεις κατά τήν προσφιλή αύτφ 
άείποτε μέθοδον τής παραχαράξεως καί τής 
ψευδολογίας, καί ταΰτα πάντα, ϊνα μετριάση 
τήν έκ τών τετριμμένων καί προσλιπαρηθέντων 
έγκωμίων τών έφημερίδων καί πιστοποιητικών 
καί άλλων άλλά καί τών τής κοενότητος Χρου
πίστης και τϋς 'Εβραϊκής ενώβεως παραγομένην 
λυπηράν έντυπώσιν είς τήν ψυχήν παντός άνα- 
γνώστου, πειθομένου έκ τών φαινομένων τού
των συμπτωμάτων δτι ό συγγραφεύς τών 
Άθλων δέν εύρίσκεται είς καλήν κατάστασιν, 
δπερ μάλιστα καί πολλαί'έφημερίδες τής πρω- 
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τευούσης μετά παρρησίας τιμώσης σφόδρα 
αύτάς ώμολόγησαν δημοσία. Καί πάντα μέν 
είναι κωμικά έν τοΐς ΰθλοις καί χαρακτηριστι
κά τοΰ κ. Παπαμάρκου, άλλά δι’ έν πράγμα 
δέν ήδυνήθημεν νά μή γελάσωμεν έξ δλης καρ
δίας, όταν άνεγνώσαμεν έν τφ προλόγφ δτι δ 
Παπαμάρκου, δν ή φύσις κατά τήν κοινήν 
πάντων ομολογίαν έπλασε μοναδικόν είς τδ 
είδος του ούχι τόσου νά πίνη όσον νά νβρίξη 
«έχει σύμφυτον τδ ήθος νά μή ύβρίζη !» risum 
teneatis amici! Ό Παπαμάρκου, ό ύβρίσας 
δλους και δλα, ό Παπαμάρκου, δστις άνεσκά- 
λευσε πάντας τούς 'Έλληνας συγγραφείς μά
λιστα δέ τδν Άριστοφάνην, ίνα αποθησαύριση 
δσον δυνηθή περισσοτέρας ύβοιστικάς λέξεις, 
δπως κορέση τήν ύβρεοχαρή φύσιν του- ό Παπα
μάρκου δ μεταχειριζόμένος πάντοτε μεταξύ δύο 
λέξεων, άς λέγει, άν δέν είναι άμφότεραι ύβρεις, 
τήν μίαν πάντως υβριστικήν ώς καί ή έπιγραφή 
του βιβλίου του μαρτυρεί “Υθλοι καί πράγματα· 
δ Παπαμάρκου, ού αί παρ ’ αύτοΰ έκστομηθεΐσαι 
ύβρεις άποτελοΰσι δγκώδη τδμον, δγκωδέστερον 
τοΰ Όμηρικοΰ λεξικού τοΰ κ. Πανταζίδου ! Καί 
τδ βιβλίον τοΰτο, τούς "ϊθλους καί τά πράγ- 
ματατα, δ μόνον Παπαμάρκου κεφαλή ήδύ
νατο νά συλλάβη καί έκτελέση, αφιερώνει είς 
τούς φίλους διδασκάλους 1 Καί εύλόγως ένταϋθα 
ήδύνατο τις νά έρωτήση πρός τίνας φίλους 
διδασκάλους ; διότι ήμεϊς ούδέ έ'να γινώσκομεν 
διδάσκαλον φίλον τοΰ Παπαμάρκου. Πρδς τούς 
καθηγητάς τοΰ Διδασκαλείου, οΰς άπεκάλεσεν 
ασυνειδήτους, άστοργους καί ανικάνους, τούς 
δντας είς τούς μαθητάς του πρότυπον άποτρο- 
πής ; (δρα Νομοσχ. σελ. 11 καί 20). Πρδς 
τούς 300 άρά γε δημοδιδασκάλους,, οΰς έπαυ- 
σεν έν έτει 1892 διά μιάς υπουργικής διατα
γής; Πρδς τούς 500, οΰ; έκήρυξε πλεονάζοντας 
καί άξιους άπολύσεως; Πρδς τούς 1300, οΰς 
έχαρακτήρισεν «ού μόνον τέλεον αχρήστους άλλά 
καί πάντη επιβλαβείς άτε ε’κ τών τριόδων συναρ- 
παγέντες·,» Πρδς πάντας τούτους βεβαίως δχι. 
Πρδς τούς καθηγητάς τών γυμνασίων, οΰς 
ώνόμασε «ξυλοσχίστας;» Πρδς τούς καθηγητάς 
τοΰ Πανεπιστιμίου, α έκήρυξε δτι πρέπει 
«τέλεον νά άναδιοργανω&ή έπι επιστημονικών 
βάσεων·,» Βεβαίως δχι. Άλλ’ Ισως.εννοεί τούς 
δύο Φιλίππους Γεωργαντάν τε καί Μάνον τδν 
έκ Μακεδονίας, τρόφιμον τοΰ Διδασκαλείου 
Θεσσαλονίκης, δστις διαδίδει τδν Ελληνισμόν 
έν Άθήναις κατά τδ ύπόδείγμα τής φιλοπόλι-
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δος συμπολίτου αύτοΰ καί διδασκάλου τοϋ σο- 
φολογιωτάτου κυρίου Χαρισίου τοΰ Παπα
μάρκου. Περί τούτου άς διαφώτιση τδν κόσμον, 
έάν εύαρεστήται, αύτός ό συγγραφεύς .τών 
'Ύθλων.

Μετά τήν παρέκβασιν τούτων έρχόμεθα »είς 
τδ κύριον τής μελέτης ήμών έργον, δ διαι— 
ρουμεν εις θέματα χωριστά έκαστον χάριν τής 
εύκολωτέρας καί άκριβεστέρας τών πραγμάτων 
άντιλήψεως· διότι ήμεϊς έπιθυμοΰμεν νά γνω- 
σθή τέλος ή άλήθεια, οίαν τά ξηρά πράγ
ματα μαρτυροΰσιν, άνευ ούδενός καλλωπισμού 
έκφερόμενα. Δέν έπιθυμοΰμεν ποσώς δ Παπα-. 
μάρκου νά θεωρηθή χειρότερος παρ’ δτι είναι, 
θά λυπηθώμεν δέ σφοδρά, άν άκουσίως προσαφθή 
αύτώ κατηγορία, ής δέν είναι άξιος. Μάλιστα 
δέ έπιθυμοΰμεν, άφ’ ού ή μοίρα έπέκλωσε νά 
ύπάρχη είς τήν τάξιν τών διδασκάλων, νά πα
ρασταθή κατά τι καλλίτερος ή δσον είναι. Καί 
διά τοΰτο παραλείπομεν πάντα δσα καταγγέλλει 
κατ ’ αύτοΰ ή κοινωνία έπί τής διαγωγής αύτοΰ 
ώς μαθητοΰ τών σχολείων μέχρι τοϋοίκτροτάτου 
καί χυδαιοτάτου θεάματος πρδ τής θύρας παν
τοπωλείου έν Κολωνακίφ κατά τδν παρελθόντα 
Απρίλιον.Καί άν εϊπωμεν έν τφ παρελθόντι πι- 
κράν λέξιν κατ αύτοΰ, έπράξαμεν τοΰτο έλέγ- 
χοντες τάς άνηκούστους αύτοΰ άτασθαλίας,οίαι 
είναι ή διάλυσις τών Διδασκαλείων, ή σύστασις 
τών Ύποδιδασκαλείων, ό έξευτελισμδς τοΰ 
Αρσάκειου, αί κατά έκατοντάδας παύσεις 
τών δημοδιδασκάλων, αί βάναυσαι ύβρεις κατά 
παντός έργασθέντος ύπέρ τής δημοτικής ήμών 
Έκπαιδεύσεως άπδ τής συστάσεως τοϋ βασι
λείου καί μυρία άλλα, περί ών εϊχομεν καθή
κον νά εϊπωμεν τήν γνώμην ήμών καί νά έρ 
γασθώμεν παντί σθένει δπως μή γίνωσι δεκτά 
μέτρα άσύνετα καί όλέθρια είς τδ έθνος. Έκ 
τών ύστέρων δέ κρίνοντες νομίζομεν δτι ή ά- 
σθενής ήμών φωνή προστεθεϊσα είς τήν φωνήν 
σοφών άνδρών καί πεφωτισμένων βουλευτών 
τά αύτά πρδς ήμάς σκεπτομένων, ήδυνήθη 
νά άνακόψη τήν ψήφισιν αύτών καί νά διάσω
ση τά σχολεϊα έν πολλοΐς άπδ τήν μωρίαν κφοί 
τήν σύγχυσιν.

(ακολουθεί)
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