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"Οσω περισσότερον ό μαθητής μένει έν τώ 
σχολείω παιδευόμενος, τόσω καλλίτερον δι’ αύ
τόν, τόσω καλλίτερον διά τό έθνος, ου θά γίνη 
πολίτης. Οί Γερμανοί έχουσιν παραδεχθή οκτα
ετή τήν μάθησιν έν τοϊς δημοτικοΐς σχολείοις 
καί άρρένων καΐ θηλέων καί κατέστησαν αύτήν 
ύποχρεωτικήν είς πάντας τιμωρούντες αύστηρώς 
τούς γονείς τούς μή στέλλοντας τά τέκνα των 
εις τα σχολεία ανελλιπώς καθ ’ άπαντα τόν χρό
νον τοΰτον. Τοΰτο δέ έχει άπό πολλών χρόνων 
έφαρμοσθή μετ’άδυσωπήτου επιμονής, τοσοΰτον 
δέ οΐ Γερμανοί έζωκειώθησαν πρός τόν νόμον 
νΰν, ώστε είς ούδενός σήμερον Γερμανσΰ τήν 
κεφαλήν έπέρχεται νά άντιστρατευθή είς τόν 
νόμον. Διαμένουσι λοιπόν παρ’ αύτοϊς έν τοΐς 
δημοτ. σχολείοις οί μαθηταί μέχρι τοΰ ι θετούς. 
Άπό τινων δ’έτών θέλοντες καί πέρα τής ήλικίας 
ταύτης τελειότερον νά παιδεύωσι τούς μαθητάς 
ίδρυσαν τό Συμπληρωτικόν σχολεΐον, έν ω οί 
νέοι μετά τήν άποφοίτησιν έκ τοΰ δημοτικοΰ 
σχολείου δίς ή τρις τής έβδομάδος έπί δύο ώρας 
ή τής πρωίας ή τής έσπέρας έκάστης ήμέρας 
ή καί κατά τήν Κυριακήν διδάσκονται μαθήματα 
ένθεν μέν μορφωτικά οίον άνάγνωσιν, άριθμητι- 
κήν, ιχνογραφίαν, ένθεν δέ ειδικά πρός άσκησιν

1) Τό άρθρον τούτο λύει τήν δευτέραν απορίαν τοΰ κ. 
Ίω. Φράγκου, π»ρΐ ού όρα Έκπαιδ. Γ“ . σελ. 39. 

έπαγγελμάτων διαφόρων, άναλόγως τών έπικρα- 
τούντων έπαγγελμάτων έν έκάστη χώρα, έν ή 
λειτουργεί έκαστον τών συμπληρωτικών σχο
λείων.

Ούτως τά συμπληρωτικά σχολεία λαμδάνουσι 
χροιάν μάλλον έπαγγελματικήν' διότι έν αύτοϊς 
διδάσκεται π. χ. έν άλλοις μέν καταστιχογρα- 
φία, ή έπιστολογραφία, ή πολιτική οικονομία, 
έν άλλοις δέ πρακτική γεωργική, ή κτηνοτρο
φία, ή πρακτική κτηνιατρική κτλ. Μάλιστα δέ 
τοσοΰτον άναγκαία έθεωρήθη ή συμπληρωτική 
αύτη παίδευσις, ώστε τινά τών Κρατών τής 
Γερμανίας έπιβάλλουσι ταύτην ώς ύποχρεωτι
κήν έπί α ή 3 έτη διά πάντα νέον, όστις τε- 
λειώσας τό δημοτικόν σχολεΐον ήθελε τραπή εις 
άσκησιν έπιτηδεύματός τίνος. Βεβαίως τό παρά
δειγμα τοΰτο τών σοφών λαών τής Εύρώπης 
πρέπει καί ήμεϊς προϊόντος τοΰ χρόνου νά άκο- 
λουθήσωμεν καί νά συστήσωμεν καΐ ήμεϊς συμ
πληρωτικά σχολεία πρός μετάδοσιν πρακτικών 
γνώσεων παντοίων εις τόν λαόν. Άλλά πρό 
παντός άλλου πρέπει νά καταρτίσωμεν τελειό
τερον τά δημοτικά ήμών σχολεία. Ώς διά τσΰ 
Νόμου τοΰ 1892 περιωρίσθη ή έν τοΐς δημοτικοΐς 
σχολείοις μαθητεία άπό γετοΰς είς ^ετή είναι 
άδύνατον νά προέλθη γενναΐόν τι έκ τοιούτων 
δημοτικών σχολείων καί ή άνάγκη έπιδάλλει νά 
αύζήσωμεν είς δέ τά έτη τής μαθητείας διά πάντα 
άνεζαιρέτως τά δημοτικά σχολεία. Άλλά δι’ ό
νομα Θεοΰ κατά τόν έσωτερικόν διοργανισμόν 
τοιούτων σχολείων νά έπικρατήσωσι άλλαι άρ
χαί καί άλλα προγράμματα έκ διαμέτρου άντί- 
θετα πρός τάς άρχάς καί τά προγράμματα, ά 
νΰν πρός παντελή σύγχυσιν καί άπομώρανσιν 
διδασκάλων καί μαθητών καί πρός οίκονομικήΛ
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έξάντλησιν των δήμων καί τοϋ δημοσίου έφαρ- 
μόζονται έν Έλλάδι. Εϊναι λυπηρόν ότι τό 
Ύπουργεΐον τής Παιδείας επιχειρεί ριζίκάς με- 
ταβολάς έν τοΐς σχολείοις καί κατά τόν έσωτε- 
ρικόν καί κατά τόν έξωτερικόν αύτών διοργα- 
νισμόν, χωρίς νά ζητή τήν γνώμην τών ειδικών, 
οϊτινες καί θεωρητικώς καί πρακτικώς άσχολη- 
Θέντες ήδύναντο νά προφυλάξωσιν τήν ύπηρε
σίαν άπό παρεκτροπάς, αΐτινες καί τήν παιδείαν 
τοϋ έθνους βλάπτουσι κα'ι τό δημόσιον έξαν- 
τλοϋσι καί τήν πολιτείαν όλην καταισχύνουσι. 
Πρρς Θεοΰ! τί εϊναι αύτά τά τετρατάξια σχο
λεία τών Αθηνών, ϊνα περιορισθώμεν είς ταϋτα 
μόνον έπί τοΰ παρόντος, άφ’ ου έχουσι τήν ά- 
ξίωσιν ότι είναι τά τελειότατα πάντων σχολεία; 
Ήλατώθησαν αί τάζεις αύτών άπό 6 εις φ, ώς 
άρχικώς εϊχεν όρισθή έν τώ κανονιστικώ Διατάγ- 
ματι τών προτύπων δημοτικών σχολείων τών 
λειτουργούντων παρά τά Διδασκαλεία, καί όμως 
οί διδάσκαλοι αύτών ηύξήθησαν πρός βλάβην 
μεγάλην καί τής διδασκαλίας καί τών οικο
νομικών τών δήμων, ώς θά άποδείξωμεν κατω
τέρω. Καί δέν εϊναι σπάνιον φαινόμενον φ διδά
σκαλοι έν σχολείοις ’Αθηνών νά έχωσι φθ — 6ο 
μαθητάς! Νομίζουσιν ότι καί έν τοΐς δημοτικοΐς 
σχολείοις κάλλιστον πράγμα εϊναι έκάστη τάξις 
νά έχη καί τόν διδάσκαλόν της καί είσήγαγον 
πολυτελέστατον προσωπικόν είς τά σχολεία καί 
έξαντλοϋσι τούς δήμους, χωρίς νά γινώσκωσιν 
ότι καί διά λόγους άκόμη παιδαγωγικούς καί 
διδακτικούς δέν πρέπει έκάστη τάξις τών δη
μοτικών σχολείων νά έχη καί τόν διδάσκαλόν της.

Ήξεύρομεν οτι ή γνώμη ήμών αύτη θά γεν- 
νήση έκπληξιν είς τούς αύτοσχεδιαστάς τών 
προγραμμάτων καί τών κανονισμών τών δημο
τικών ήμών σχολείων, εις τούς άμαθεΐς παιδαγω
γούς, οΰς έχειροτόνησε τοιούτους φατριασμός 
κανιβαλικός, οϊος εύρίσκεται είς τάς χώρας τής 
Ζουλουλάνδης καί τής Καλαχάρης. ’Αλλά πρός 
τοιούτους άνθρώπους ήμεϊς δέν άποτεινόμεθα, 
άλλά πρός τούς φιλσπόλιδας Κυβερνήτας τοϋ 
δυστυχούς αύτοΰ τόπου καί πρός τούς συνετούς 
καί σώφρονας παιδαγωγούς καί διδασκάλους καί 
είς τούτους ύποβάλλομεν τάς σκέψεις ήμών, ϊνα 
φέρωσιν έν καιρώ τήν προσήκουσαν θεραπείαν 
τής όσημέραι μείζονος γινόμενης τών σχολείων 
έκλύσεως.

Πριν δέ είπωμεν τήν γνώμην ήμών πώς πρέ
πει νά ωσι τά σχολεία καί μέ πόσους διδασκά
λους άς έξετάσωμεν τά δύο συστήματα τών 
σχολείων τά μονοτάξια, έν οϊς ι διδάσκαλος 
διδάσκει καί τάς φ τάξεις καί τά τετρατάξια, έν 
οϊς έκάστη τάξις έχει καί τόν διδάσκαλόν της.

Τί γίνεται έν τοΐς μονοταξίοις σχολείοις ; 
’Επειδή εϊναι φ τάξεις άνίσων δυνάμεων καί δι
δάσκονται δλαι όμοϋ παρ’ ένός διδασκάλου, ό 

διδάσκαλος είναι ήναγκασμένος νά διδάσκη έκά
στην τάξιν χωριστά. Άλλά τότε ούτος περι- 
σπάται είς τήν διδασκαλίαν ότέ μέν της μιας, 
ότέ δέ τής άλλης τάξεως καί ό χρόνος ό άπο- 
μένων πρός διδασκαλίαν έκάστης τάξεως συν- 
τέμ,νεταε σπουδαίως. Άν δέ πρός έξοικονόμη- 
σιν χρόνου κάμη τάξεών τινων συνδυασμούς πρός 
κοινήν διδασκαλίαν αύτών, τότε ή διδασκαλία 
δέν προβαρμ-όζεταε καλώς, διότι αί ήνωμέ- 
ναι τάξεις δέν εϊναι έξ ίσου προπαρεσκευασμέ- 
ναι νά άκούωσι τήν αύτήν διδασκαλίαν. Έπειτα 
δέ καθ’ δν χρόνον ά διδάσκαλος διδάσκει μίαν 
ή δύο τάξεις, αί άλλαι τάξεις αί μή ουμμετέ- 
χουσαι τής διδασκαλίας θορνβοΰβε χαέ τα- 
ράττονσε τήν πειθαρχίαν. Άλλά καί άλλο 
κακόν έμφανίζεται είς τά σχολεία ταϋτα η α
πώλεια χρόνου κατά τήν άλλαγήν τών μα
θημάτων άπό τής μιας τάξεως είς τήν άλλην. 
Τά κύρια έλαττώματα λοιπόν τοϋ μονοταξίου 
σχολείου εϊναι"

ι. Ότι περισπάται ό διδάσκαλος ένταϋθα ών 
ήναγκασμένος νά διδάσκη μόνος πολλούς μαθη
τάς άνίσων δυνάμεων.

2. "Οτι έν ταϊς ένουμέναις πρός κοινήν δι
δασκαλίαν τάξεσι δέν εϊναι δυνατόν νά προσάρ- 
μόζηται άκριβώς ή διδασκαλία πρός τήν άντί- 
ληψιν τών μαθητών.

3. "Οτι ή πειθαρχία πολλαχώς δυσχεραίνεται. 
φ. Ότι κατατρίβεται χρόνος κατά τήν άλ

λαγήν τών μαθημάτων.
Τοιαϋται έλλείψεις άναμφιβόλως έν τώ τε- 

τραταξίω σχολείω, έν ω έκάστη τάξις έχει τόν 
διδάσκαλόν της, δέν ύπάρχουσι. Αί έλλείψεις 
δέ αύται γίνονται κατά τό ήμισυ όλιγώτεραι έν 
σχολείοις, έν οϊς ύπάρχουσι άντί ένός δύο δι
δάσκαλοι, έτι δέ όλιγώτεραι έν σχολείοις έχουσι 
τρεις διδασκάλοις.

Άλλά μόνον τοΰ διδασκάλου τόν περισπα
σμόν καί τά παρομαρτοϋντα τούτον πρέπει νά 
λαμβάνωμεν ύπ’ όψιν, όταν πρόκηται νά χα- 
αακτηρίσωμεν τήν μορψωτικήν δύναμιν ένός συ
στήματος; δέν έχουσι αρά γε καί τά τετρατά
ξια σχολεία έλαττώματα ; δέν έχουσι καί τά μο
νοτάξια πλεονεκτήματα ; Πάς τις καί μή δι
δάσκαλος άκόμη, άν μετ’ έπιστασίας έξετάση 
τά πράγματα, θά ίδη ότι τά τετρατάξια σχο
λεία δέν εϊναι άπηλλαγμένα έλαττωμάτων.Καί ή 
ή πρόοδος μαθητών τών σχολείων τούτων ούδα- 
μώς είναι τόσον μεγάλη, όσον έκ πρώτης όψεως 
ήδύνατο νά φαντασθή τις άναμετρών τά πλεονε
κτήματα, ών στερείται τό μονοτάξιον σχολεϊον. 
Βεβαίως κα'ι ένταϋθα ύπάρχουσι προσκόμματα 
είς άληθή πρόοδον, καί τά σχολεία ταϋτα στε
ρούνται πολλών πλεονεκτημάτων, ά έχουσι τά 
μονοτάξια. Τοιαΰτα δέ εϊναι"

ι. Τό ένιαΐον έν τή διδασκαλία καί τώ σχο- 

λικώ βίω τοΰ μονοταξίου σχολείου^ όπερ δέν εϊ
ναι δυνατόν νά ύπάρχη av τετραταξίω σχολείω, 
όπου τέσσαρες έργάζονται διδάσκαλοι.

2. Ή μεγαλειτέρα έν τώ μονοταξίω σχολείω 
τοϋ διδασκάλου πρός τούς μαθητάς έξοικείωσις, 
άφ’ού διατηρή αύτούς διδάσκων ό αύτός έπί 
φ; έτη, χσίοή καλλίτερα αύτών παρά τοϋ δι
δασκάλου ψυχολογική γνώσις, όπερ έχει μεγά
λην ροπήν είς τήν τελεσφόρον διδασκαλίαν καί 
άνατροφήν.

3. Ή μεγαλειτέρα τών μαθητών πρός τόν 
διδάσκαλόν των άγάπη καί σεβασμός, διότι έν 
τώ μονοταξίω σχολείω οί μαθηταί διαμένουσι έπί 
πλείονα χρόνον πλησίον τοϋ αύτοϋ διδα
σκάλου.

φ. Ή πρόσκτησις μείζονος διδασκαλικής δε- 
ξιότητος, ήν κατ’ άνάγκην γεννώσιν είς τόν δι
δάσκαλον τοϋ μονοτοξίου σχολείου αί πολλαί 
δυσχέρειαι τής διδασκαλίας πολλών μαθητών 
άνίσων δυνάμεων.

6. Ότι έκάστη τάξις, ήν διδάσκει ό δι
δάσκαλος τοϋ μονοταξίου, δέν έχει ούδέποτε 
τόσους μαθητάς, όσους έχει έκάστη τάξις τοϋ 
τετραταξίου, μάλιστα δέ αί κατώτεραι, ένθα 
συμβαίνει μία τάξις νά έχη καί 8ο καί ιοο 
μαθητάς, ώς συμβαίνει σχεδόν πάντοτε είς τάς 
μεγάλας πόλεις , έν ω είς τά μονοτάξια σχο
λεία τά λειτουργοϋντα έν χωρίοις μόλις άναβαί- 
νει ό άριθμός έκάστης τάξεως μέχρι 25, συνη · 
θέστα'τα δέ εϊναι έκάστη τάξις νά έχη μόνον 5 
έως ίο μαθητάς. Καί τοϋτο εϊναι όχι μικρόν 
πλεονέκτημα είς τήν διέγερσιν τής προσοχής, 
είς τόν έλεγχον τής έργασίας κτλ.

6. "Οτι αί κατ" ίδιαν έργασίαι τών μαθητών 
αΐ λεγόμενοι σιωπηλά! έργασίαι έν τώ μονοτα
ξίω σχολείω εϊναι άφθονώτεραι καί ούτω παρέ
χεται εύκαιρία μείζων πρός αύτενέργειαν αύτών.

J. “Οτι έν τώ μονόταξίω σχολείω είναι έύ- 
κολώτατον νά έργάζωνται οΐ εύμαθεΐς καί εύ- 
φυεΐς μαθηταί μέ άνωτέρας τάξεις.

8. "Οτι τών κατωτέρων τάξεων οΐ μαθηταί 
καί άνευ τής συνεργίας τοϋ διδασκάλου άκούον- 
τες παρά τών μαθητών τών άνωτέρων τάξεων 
διάφορα μαθήματα μανθάνουσιν αύτά, άλλά καί 
αί τών άνωτέρων τάξεων διαφωτίζονται είς πολ
λά μαθήματα, ά πάλιν άκούουσι παρά τοϋ διδα
σκάλου άναπτυσσόμενα.

9· Ότι έν τώ μονοταξίω σχολείω ό διδάσκα
λος, έπειδή εϊναι μόνος δέν ύπόκειται είς τόν 
κίνδυνον νά έπισκιάζηται ή νά παραγκωνίζητσι 
παρ’ άλλου συναδέλφου δεξιωτέρου ή σοφωτέ- 
ρου καί ούτω νά έλαττώται τό άξίωμα αύτοϋ 
καί ή μορφωτική είς τούς μαθητάς καί είς τήν 
κοινωνίαν έπίδρασις αύτοϋ, ώς συμβαίνει έν τώ 
σχολείω τώ έχοντι δύο ή περισσοτέρους διδα
σκάλους.

Καί τά έννέα ταϋτα εϊναι πλεονεκτήματα τοϋ 
μονοταξίου σχολείου, ά δέν πρέπει νά παραβλέ- 
πωμεν έν τή έκτιμήσει τής άποστολήζ αύτοϋ. 
Διά πάντων όμως τούτων δέν άναιροϋμεν ούδέ 
κατά κεραίαν τόν διϊσχυρισμόν ότι έν τώ μονο
ταξίω σχολείω ή δύναμις τοϋ διδασκάλου περι- 
σπάται εις πολλά συγχρόνως, δπερ δέν δύναται 
νά μή μένη άνευ άποτελέσματος είς τήν πρόο
δον τών μαθητών. Καί ύπό τήν έποψιν τής 
κατά ποσόν τών γνώσεων προόδου τών μαθητών 
τό σχολεϊον τοϋτο άναμφιβόλως έλαττοϋται παν
τός σχολείου έχοντος δύογή καί περισσοτέρους 
διδασκάλους. Άλλ’ άν έχη τήν έλλείψιν ταύτην, 
έχει δμως καί πλεονεκτήματα, άπερ πρέπει νά 
έξάρωμεν, ϊνα μή θεωρώνται τά σχολεία ταϋτα 
ώς κάκιστα σχολεία, ά άνέχετάι ή κοινωνία δι*  
έλλείψιν χρημάτων. "Οταν ύπάρχη εύπαίδευτος 
δημοδιδάσκαλος, τό μονοτάξιον σχολεϊον, καλώς 
διατασσομένου τοΰ προγράμματος αύτοϋ, δύ
ναται καί γνώσεις άρκετάς νά μεταδώση είς τούς 
μαθητάς,άλλάΎό σπουδαιότατον εϊνε ότι δίδει έ- 
νιαίαν μόρφωσιν,προάγει μάλλοντήναύτενέργειαν 
τών μαθητών, έμπεδώνει καλλίτερον τήν μάθησιύ 
αύτών, ποιεί τούς μαθητάς μάλλον αύτομαθεΐς 
καί άνεξαρτήτους άπό τής βοήθειας τοϋ διδα
σκάλου. ’ Αλλά τά τοιαϋτα σχολεία ύποθέτουσιν 
άρίστους διδασκάλους. Όσω πολυπλοκώτερός ό 
μηχανισμός, τοσούτω καί δεξιώτερος άπαιτεϊται 
μηχανικός. Καί διά τοϋτο ή ιδέα του μεταρ- 
ρυθμιστοϋ κ.Παπαμάρκου έν ύποδιδασκαλείοις νά 
μορφώνται οί διδάσκαλοι τώνμονοτάξίων σχολείων, 
τά όποια ώς γνωστόν δέχονται μαθητάς έκ τοϋ 
σχολαρχείου,ούς μεταποιοϋσιν έντόί ολίγων μη
νών είς μαχητάς γενναίους τής άληθείας καί τής 
πίστεως, εϊναι χλεύη καί πρός τήν παιδαγωγι
κήν καί πρός τό έθνος, δπερ άναμένει έκ τοιού
των σχολείων καλόν. Καί ού μόνον άριστοι δι
δάσκαλοι πρέπει νά εϊναι έν τοΐς μονοταξίοις 
σχολείοις, άλλά καί νά μισθοδοτώνται ούτοι 
καλλίτερον τών άλλων- διότι ή έργασία αύτών 
εϊναι μείζων καί έπίπονος τών έν άλλοις σχο
λείοις έργαζομένων διδασκάλων καί προσβάλλει 
τήν ύγείαν αύτών. Καί δίκαιον εϊναι ή μείζων 
έργασία νά άνταμείβηται καί διά μείζονος άμοι- 
βής. Μάλιστα δέ τό σχολεϊον τοϋτο, έπειδή διά 
τάς πολλάς καί παντοίας χρείας τών μαθητών 
τών διαφόρων τάξεων έπιβάλλέται εϊς καί μονός 
διδάσκαλος νά φροντίζη καί έν μεμετρημένω χρό- 
νω πλεΐστα νά έκτελώνται πράγματα, έπρεπε 
νά θεωρήται ώς δεύτερον Διδασκαλεϊον, καί άντί 
νά περιφρονήται καί παρά διδασκάλων καί παρά 
τών άρχόντων, καλόν θά ήτο νά έγένετο τοιοϋ- 
τος τών δημοτικών σχολείων διοργανισμός, ώστε 
ή έπί τινα έτη ώρισμένη έν τοΐς μονοταξίοις 
σχολείοις θητεία νά θεωρήται ώς άπαραίτητος 
δρος πρός διορισμόν είς σχολεία διτάξια καί πο-
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Αντάξια. Ταΰτα ειπον τες περ'ι τών μονοταξίων 
σχολείων έρχόμεθα νΰν νά όμιλήσωμεν περί τών 
τετραταξιων. Άλλά περί τούτων έν τώ έπομένω 
φύλλω.; .. ;■ „. . - ω

ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ
ύπό

Άριστοτέλους Γραφειάδου.

Έάν παρατηρήσωμεν προσεκτικώς μετά 
ικοΰ βλέμματος τόν λαόν καϊ τόν 
κόσμον, δέν θά βραδύνωμεν νά έκ- 

πλαγώμεν έκ τής καταπληκτικής όμοιότητος 
τών άνθρώπων τού λαοΰ καϊ τών παίδων. 
Ή αύτή άπερισκεψία είς άμφοτέρους, ή αύτή 
έπιπολαιότης, Λ αΰτη έμμονή έπϊ ψευδών 
έννοιών, ψευδών άντιλήψεων καϊ έκτιμή- 
σεωνπροσώπων καϊ πραγμάτων. Άμψότε- 
ροι, λαός καϊ παιδες, ζώσιν δλως έν τώ έξω- 
τερικώ κόσμω· δι’αύτούς Λ πρός εαυτούς, 
πρός τόν ύποκειμενικόν κόσμον, στροφή 
εϊνέ τι άκατάληπτον καϊ άνιαρόν άμφοτέ
ρους διακρίνει Λ πρός τό άπλετον έξωτερικόν 
φώς φοπή, Λ τάσις πρός τάς πολλάς εικό
νας, πρός τά ζωηρά καϊ άποτόμως συμφυ- 
ρόμενα χρώματα, πρός τάς άπεγνωκότως 
ώρισμένας καϊ κεχωρισμένας γραμμάς' πάν 
τό άόριστον, τό άβέβαιον εινε αύτοϊς άμ- 
φοτέροις άγαν δχληρόν καϊ μισητόν, έπειδή 
πρός όρισμόν καϊ βεβαίωσιν προσαπαιτεϊ 
πρώτιστα στροφήν εις έαυτόν, δπερ φαίνε
ται δν αύτοϊς άδύνατόν τι, είνε δέ τώ όντι 
έν οίς δροις άμφότεροι ούτοι βιούσί τε καϊ 
έκτρέφονται τοιοΰτον.

Τώ άνθρώπω τοϋ λαοΰ, τω παιδί, ώς καϊ 
τή γυναικϊ είνε δύσκολον νά καταφρονήσω 
σιν ανθρώπου άξιου μέν καταφρονήσεως, 
φέροντος δέ λαμπράν έξωτερικήν περιβολήν 
έάν δέ φέρη καϊ κομβία πολλά τε καϊ λαμ
πρά, πτερά, ποικιλοτεύκτους παρυφάς, πα
ράσημα κ.τ.λ. τότε δή άντϊ καταφρονήσεως 
αισθάνονται Λδεϊάν τινα έκπληξιν, ήν οΐ έ- 
πιτήδειοι καϊ οΐ άψυχολόγητοι έκλαμβά- 
νουσιν ώς σεβασμόν, ώς θαυμασμόν, ώς 
έρωτα πρός τόν ή τήν άνθρωπον τόν φέρον- 
τα ή τήν φέρουσαν τά τοιαΰτα έπαγωγά ά- 
θυρμάτια.

Τόν μέγαν άνδρα έτι μάλλον θαυμάζου- 
σιν, έάν ούτος η λίαν υψηλός ή λίαν βρα
χύς είς τήν πρώτην περίπτωσιν παρίστησιν 
ούτος τήν υλικήν ΐσχύν, ής τήν σκαιάν έμ- 
φανσιν πολλαχώς ψινώσκουσιν, είς δέ τήν 
δευτέραν περίπτωσιν ό μέγας τόν νοΰν, 
άλλά μικρός τό σώμα άνήρ, είνε τώ τε λαώ 
καϊ τοΐς παισϊν αίνιγμά τι κομψόν καϊ κω

μικόν, έν παίγνιον. Έκ τών εικόνων τών 
άγωνιστών θά έλκύση τήν προσοχήν αύτών 
ή τοΰ Κολοκοτρώνη, καϊ πάλιν όχι τό πρό
σωπον αύτοΰ, άλλ’ ή ώραία περικεφαλαία.

Τήν τοιαύτην φοπήν, τήν τοιαύτην έπί- 
δρασιν γινώσκων καϊ ό θείος καϊ βαθύς ψν- 
χολόγος ποιητής, έποίησε τήν λαμπροτάτην 
ποιητικήν είκόνα, τόν ήδυφαή έκεϊνον σάπ
φειρον έν τώ μέσω ωκεανού ποιητικών άδα- 
μάντων, διά στίχων, οΰς ούδέποτε κορέννυ- 
ταί τις έπαναλαμβάνων :

ως ειπών ού παιδός ορεξάτο φαίδιμος "Εχτωρ. 
αψ δ’δ πάις πρός κόλπον εύζώνοιο τιθήνης 
έκλίνθη ιάχων, πατρός φίλου οψιν άτυχθείς, 
ταρβήσας χαλκόν τε ίδέ λόφον ίππιοχαίτην, 
δεινόν άπ*  άκροτάτης κόρυθος νεύοντα νοήσας. 
έκδ*  έγέλασσε πατήρ τε φίλος καί πότνια μήτηρ. 
αύτικ*  άπδ κράτος κόρυθ’ ε*λετο  φαίδιμος "Εκτωρ, 
κα'ι τήν μέν κατέθηκεν έπί χθον'ι παμφανόωσαν 
αύτάρ δγ’ δν φίλον υίον έπεί κύσε πηλέ τε χερσίν, 
είπεν έπευξάμενος Δι'ι τ ’ αλλοισίν τε θεοίσιν 

ί"Ομ. Ζ, 466—475 )

Ό λαός (λά—δά—λάας κ.λ,) δπως κατά 
τό πλήθος είνε δμοιος τοΰ λίθοις, οΰτω 
πολλάκις καϊ κατά τήν ψυχρότητα καϊ τήν 
σκληρότητα είνε δμως χρήσιμος ώς οί λί
θοι' διό καϊ πολλήν τοΐς έπιτηδείοις εύχρη- 
στίαν παρέχει; καϊ άλλος μέν τούτων, κατά 
τόν βαθμόν τής έπιτηδειότητός του, οίκο- 
δομεϊ δι’ αύτοΰ καλύβην, άλλος οίκίαν, άλ
λος μέγαρον καϊ άλλος ανάκτορα, άλλος δέ 
πάλιν—alios alia delectant—μνημείον δόξης, 
όπως έπ’ αύτοΰ στήση τό δσξαμανές άτο- 
μόν του- πτωχέ λαέ 1 Έν τούτοις οΐ λίθοι 
καταρρέουσι, καλύβαι καϊ ανάκτορα καϊ 
ψευδή μνημεία άφανίζονται, καϊ απομένει 
μόνον ή οίκτρά άνάμνησις έν τή ιστορία, τη 
ύπό τής ψύχρας, άλλά δικαίας κριτικής χα- 
ρασσομένη' καϊ αΰτη είνε ή σκληροτάτη 
ύπό ήθικήν έποψιν τιμωρία, δι’ ής ό λαός 
τιμωρείται τούς έπιτηδείους καταχραστής 
τής άπλότητος καϊ απειρίας αύτοΰ.

Ό λαός δέν είνε άθροισμα λίθων, άλλά 
σύλλογος ψυχών, σύλλογος καρδιών, αϊτι
νες έχουσι δικαίωμα έπϊ τοϋ ήθικοΰ φωτός 
τής διανοίας· άφιέμενος δμως έν τώ σκότω 
τής άμαθείας καί τών προλήψεων καϊ κακώς 
καί άστόργως διοικούμενος, πληροΰται ανη
συχίας τε καϊ φόβου, καταδολιευομένου καϊ 
καταφαρμάσσοντος καϊ αύτήν τήν φυσικήν 
καϊ τοσούτω γραφικήν χαράν, ήτις χαρα
κτηρίζει αύτόν. Οί άνθρωποι τοΰ λαοΰ ύπό 
τοιούτους δρους είσϊν άνθρωποι άσυνείδη- 
τοι, άνευ στοργής, άνευ εύγενών αισθημά
των, άνευ χαρακτήρος καϊ άρχών,χαμερπεϊς 
δούλοι τών ίδιων παθών καϊ τών άλλων, 
νευρόσπαστα έν διηνεκεΐ καϊ θορυβώδει φό-

βφ καϊ τρόμω, «σκλάβο ι», κατά τήν ώ- I 
ραίαν έκφρασιν τοΰ κορυφαίου τών νεωτέ- | 
ρων τής δημώδους ποιητών ήμών Άριστο- 
τέλους Βαλαωρίτου' ,

ΚοΛ'σκλάβοί, ποΰ χορεύουνε zai θέλουνε Ά πνίξουν 
Μέσ’ την ψευδή τους τή χαρά τδν φόβο, ποΰ τούς .δέρνεε. 

(Κυρά Φροσ. Γ, 48.) --

Λ Ό λαός δμως δέν πρέπει ν’ άποτελή 
σκλάβων τοιούτων άθροισμα, άλλα, συνω- 
δά τώ ύψίστω|άνθρωπίνω αύτοΰ δικαιώματι, 
δέον νά ή σύλλογος άνδρών, τώ δντι έλευ- 
θέρων, έπιτρεπόντων μέν τοΐς ΐκανωτέροις 
αύτών τήν άρχήν άλλ’ άπαιτούντων παρ’ 
αύτώ,ν λόγον τών ένεργειών αύτών καϊ τών 
αποτελεσμάτων τούτων. Ή βάσις δμως τοΰ 
μεγίστου τούτου άγαθοΰ τής πραγματικής 
πολιτικής ελευθερίας έγκειται έν τώ τοσοΰ
τον άφανεϊ, τοσοΰτον παρ ’ήμΐν άγνοουμένω 
καϊ καταφρονουμένω δημοτικώ σχο
λείω· έργάται δέ πρώτιστοι τοΰ μεγάλου 
τούτου λαϊκού άγαθοΰ είσιν οΐδημοδι- 
δ ά σ κ α λ ο ι Άνευ βάσεων καϊ άνευ ικα
νών πρωτοεργατών ούδέν δήλον δτι ύγιές 
καϊ μόνιμον οικοδόμημα δύναται νά ΐδρυθτί · 
οΰτω άνευ καλών δημοτικών σχολείων, ά
νευ ικανών καϊ σπουδαίων δημοδιδασκάλων 
ούδεμία λαϊκή ΰψωσις είς περιωπήν άληθι- 
νης πολιτικής ελευθερίας.

Άλλά τοιαύτη, είποι τις άν, πολιτική ε
λευθερία δέν συμφέρει πολλοΐς τών άρχόν- 
των. Ήμεϊς ένταϋθα δέν έξετάζομεν τί αύ
τοϊς τοιούτοις ούσι συμφέρει ή μή, άλλά τί 
τώ λαώ συμφέρει καϊ τϊ ύπέρ αύτοΰ νά 
πράξη δύναται πολιτικός άνήρ, πονών αύ
τόν καϊ εύγενώς καϊ φιλανθρώπως έκζητών 
καϊ άπό καρδίας έπιθυμών τήν τούτου βελ- 
τίωσιν καϊ άνύψωσιν. Τοιούτος γνήσιος πο
λιτικός άνήρ δέν πρέπει νά θεωρή άπλώς 
ώς έκπλήρωσιν τού καθήκοντος αύτού τό 
διδόναι λόγον τώ λαώ τών ένεργειών καϊ 
πράξεων αύτού ώς άρχοντος, άλλά πρέπει 
ουτος νά παρασκευάση τόν λαόν καϊ κατα- 
στήση αύτόν ικανόν νά κατανοή τόν διδό- 
ρ,ενον λόγον, νά παρακολονθη καλ νά εκτι- 
μά έν συνειδήσει τάς ένεργείας καϊ πράξεις 
τών άξιούντων νά άρχωσιν αύτού καϊ νά δι- 
ευθύνωσι τάς έθνικάς ύποθέσεις:

Ό ιστορικός ήμών Κ. Παπαρρηγόπουλος 
μή έξετάζων βαθυτερον καϊ μάλλον άπρο- 
λήπτως τον χαρακτήρα τών άρχαίων ’Αθη
ναίων καϊ θαυμάζων οΰτω δικαίως μέχρι 
τίνος μέτρου τήν συμπεριφοράν αύτών πρός 
τούς μεγάλους έκείνους άνδρας, τόν Μιλ- 
τιάδην καϊ τόν Θεμιστοκλέα, έπισυμπεραί- 
νει άποφθεγματικώς πως δτι : ύπάρχουσιν 

έθνη άνίκανα νά γεννήσωσι μεγάλους άν
δρας ’ ύπάρχουσιν έθνη ικανά μέν νά παρα- 
γάγωσιν άνδρας μεγάλους, άλλά παιδαγω- 
γούμενα ύπ' αύτών, άπαξ άναδειχθέντων' 
τελευταϊον ύπάρχουσιν έθνη τά όποια δέν 
άγονται καϊ φέρονται ύπό τών μεγάλων 
άνδρών οΰς παράγουσιν, δσον μεγάλοι καΐ 
άν είνε, αύτά δέ τούτους μάλλον χειραγω- 
γούσι, καϊ τούτο είνε τής ύπάτης πολιτικής 
καϊ ήθικής άκμής άλάνθαστον τεκμήριον,» 
(Κ Παπαρρηγ. Ίστ. τ. Έλλ. Έθν· τ. 1, σ, 
449). Καθ’ήμάς ή τοιαύτη παρατακτική τών 
έννοιών άκολουθία ού πάνυ τι, τελείως συν - 
άδει τή έπιστημονική άληθεία. Έν παντϊ 
έθνει. ώς έγψμαι, δύνανται νά διακριθώσι 
τού λαού μεγάλοι άνδρες· δύναται δέ τό 
αύτό έθνος έπί πολύν χρόνον νά φυτώται, 
ψυχρόν τε καϊ άσημον νά άποζή βίον, άνευ 
διακρίσεως μεγάλων άνδρών είτα νά γένη- 
ται ή διάκρισις αΰτη· τέλος δέ ούτος αύτός 
ό λαός νά διακριθή έν άλλοις λαοϊς χαΐ νά 
χειραγώγηση τούς αύτού κορυφαίους καϊ 
έπί τήν άρχήν τεταγμένους. Ταύτα δήλον 
δτι πάντα σημεΐά είσι τής έξελίξεως τού έ
θνους. Έκεΐνο δμως, ούτινος ό σοφός ήμών 
ιστορικός άδοκήτως έπέτυχεν, καίτοι έν προ- 
φανεΐ άγνοια τής φιλοσοφικής έννοιας τής 
λέξεως, είνε τό: παιδαγωγούμενα. 
Τώ δντι δταν έθνος τι φθάσηΜς τό σημεΐον 
τής έξελίξεως αύτοΰ έκεΐνο, καθ’ δ είνε δυ
νατή ή έκ τού κόλπου αύτού διάκρισις τών 
έξοχων τούτου στοιχείων, καϊ άναδειχθή 
έν αύτώ μέγας άνήρ,’ό Μεσσίας τρόπον τινά 
αύτοΰ, τότε τό έθνος τούτο, ό λαός ούτος 
είνε έγγύς τής’ίδίας^αύτού είς ήθικήν καϊ 
πολιτικήν ακμήν άνυψώσεως- διότι δ μέγας 
αύτοΰ άνήρ θά στρέψη τό άέτειον καϊ φιλό- 
πατρι τής μεγάλης αύτοΰ ψυχής δμμα έπϊ 
τού πυκνού τού λαού σκότους καϊ ώς ό ή
λιος θά διασκεδάση αύτό μέχρι της κουφο- 
τέρας όμίχλης· χαί τότε θερμή καϊ αίγλήεσ- 
σα θά άναφανή ήμέρα.

Έκ τις τών αστέρων παρατηρήσεως οΐ 
έμπειροι ποιμένες καϊ έν βαθεια ετι νυκτϊ 
διαγιγνώσκουσι τήν προσέγγισιν τής γλυ
κείας ήμέρας, οΐ δέ άδαέστεροι τούτων περί 
τοΰ αύτοΰ συμπεραίνουσι πρός άνατολάς 
στοέφοντες τό δμμα’ τό δέγλυκοχά- 
ρ α γ μ α, δσον άμυδρόν κάν η, προάγγελον 
γίγνεται αύτοϊς τής νέας είς τήν τράπεζαν 
τής ζωής κλήσιν Οΰτω δέ νΰν και όσοι α
δαείς τών έπιστημονικών άστέρων τής άλη
θείας έν τώ τής φιλοσοφίας στερεωματί είσι 
καϊ ού δύνανται άλλως νά έξαγάγωσιν έκεΐ- 
θεν συμπεράσματα, άς στραφώσι πρός άνα- 
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τολάς, πρός τήν δημοτικήν έκπαίδενοην· 
καΐ έάν μέν διίδωσιν αύτοϋ τό ήδύτατον 
λυκαυγές, άς χαρώσι, διότι οι) μακράν ό 
ζωογόνος ήλιος, έγγύς δέ Λ ποθητά ήμερα, 
εί δέ μή, έάν σκότος είσέτι έκεΐ βαθύ, άς 
έγκορδυληθώσιν έπιμελέστερον, διότι δυνα
τόν νά περχψυχθωσιν.

Ό··. ■·, J ' ' ■
>Γ ------------- ■ ■ »ι -------------
f ( , '

ΠΑΙΔΙΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΠΑΛΑΙΟΪΣ
(Συνέχεια βε Έκπ Γ' σελ. 91)

54 Ε». 'Η κλεψύδρα.— Ή παιδιά αΰτη έγί
νετο οΰτω· Διά σωλήνος μετάλλινου έμύζων ΰδωρ 
εντός άγγείου ευρισκόμενον, μέχρις οΰ πληρωθή δ 
σωλήν. Τότε έπωμάτιζον την έτέραν οπήν κα
λώς διά τοϋ δακτύλου καί ΰψουν τδν σωλήνα, έξ 
οΰ δέν έξήρχετο τό ΰδωρ διά τήν άντίστασιν τοϋ 
άέρος, εί καϊ ή έτέρα οπή τοϋ σωληνος ήτο άνοι- 
κτή καί πρδς τά κάτω έστραμμένη.Καϊ έν φ έφαί
νετο οτι ό σωλήν δέν ειχιν ΰδωρ, άφήρουν τδν δά
κτυλον τδν κλείοντα τδν σωλήνα άνω καί τδ ΰδωρ 
ε'ρρεεν. Ή παιδιά αΰη ήτο συνήθης εϊς τά κορά
σια, ‘

Παρ’ ήμΐν ύπάρχει παιδιά καλούμενη έν Γορ- 
τυνία τβίλάγρα, ήτις γίνεται ώδε. Λαμβάνουσι κα
λάμιον,όΰ τό ετερον άκρον πωματίζουσ·. καλώς διά 
λεπτοϋ ξυλίνου δίσκου, συνήθως έκ φλοιοϋ δένδρου, 
φέροντος έν τφ μέσω τέσσαρας ή πέντε ή καί πλείο- 
νας όπάς. Κατόπιν είσάγουσιν είς τδ καλάμιον διά 
τοϋ ετέρου άνοικτοϋ άκρου έμβολον μακρότερον τοϋ 
καλαμιού, δπερ άνέρχεται εύκόλως καϊ κατέρχεται 
είς τδ καλάμιον. Διά τοϋ κατασκευάσματος τού
του άνασύροντες μέν τδ έμβολον μυζώσιν ΰδωρ έξ 
άγγείου, ώθοΰντες δέ το έμβολον βιαίσις πρδς τά 
κάτω έξακοντίζουσιν ΰδωρ μακράν και χαίρουσι 
βρέχοντες άλλους παϊδας.

54 Τ. ΛιελκυΟτίνδα.—Παΐδες δύο ή καί 
περισσότεροι ίστάμενοι ό εις άπέναντι τοϋ άλλου 
άντιλαμβάνονται τών χειρών άλλήλων καϊ έλκον- 
ται, έως άν οί κρατούντες μεταστήσωσι παρ’ έαυ
τούς τούς τούς άλλους.Ένίοτε έποίουν καΐ κατά γής 
γραμμήν, ήν ό ύπερβάς ένικάτο, έξ οΰ καί ή φρά- 
σις «διά γραμμής παίζειν.»

54 Η. Έλκνότίνδα, όκαπέρδα. — Η 
παιδιά αΰτη έχει ώδε. Δοκδς^καλώς έν τή γή έστε- 
ρεωμένη και ύψηλή μέχρι δύο μέτρων έφερε είς τδ 
άνω μέρος οπήν, δι ης διεπεράτο σχοινίον, ού άμ- 
φότερα τά άκρα έφθανον μέχρι τής γής. Έκάτε- 
ρον δέ τών άκρων τούτων τοϋ σχοινιού έλάμβανεν 
άνά χεϊρας έκάτερος τών διαγωνιζομένων ή και 
δενόμενοε δι’ αυτών έκλινον έστραμμένοι πρός 

τήν γής καϊ τά νώτα πρδς άλλήλους έχοντες 
έστραμμένα έζήτουν νά άνελκύση καί προσαγά- 
γη έίς τήν δοκόν ο έτερος τόν έτερον. «Ή δέ 
σκαπέρδα, δοκόν έν μέσω τρυπήσαντες. 
διά δέ τοϋ τρυπήματος διεϊρταχ σχοινίον, 
οϋ έκατέρωθεν εις έκδέδεται, ού πρός τήν 
δοκόν βλέπων, άλλ’ άπεστραμμένος*  ό δέ 
τόν έτερον πρός βίαν έλκύσας ώς τά νώτα 
αύτοϋ ττί δοκω προσαγαγετν, νχκαν ούτος 
δοκεϊ' καί τοΰτο σκαπέρδαν έλκετν λέγουσι. 
Έσθ’ δτε μέντοι καϊ τά νώτα τινες προσθέν- 
τες άλλήλοις άνθέλκουσι ένΐ δεσμώ δεθέν- 
τες». Πολνδεύκ, IX. 116.

540. Άναρρέχηείχς διά σχοινιού. — 
Παιδιά, Λαθ’ ήν οί παΐδες ήσκούντο νά άνέρχων- 
ται ύψηλά διά σ/οινίου κρεμαμένου βοηθούμενοι 
διά τών χειρών καί τών ποδών.

3 0. Έφεδρισμός.—Παΐδες δύο έ'βαλλον 
μακρόθεν διά λίθων ή σφαιρών λίθον, δν έθετον ώς 
σκοπόν. Ό καταρρίψας αύτδν ήτο νικητής, δ δέ 
νικηθείς ώφειλε νά φέρη ?πί τών νώτων τούτον μέ
χρι του λίθου, δπερ καθίστατο δυσχερέστερου, διότι 
δ έποχούμενος έκλειε διά τών χειρών τούς οφθαλ
μούς τοϋ φέροντος αύτόν, οστις μή βλέπων έπλα- 
νάτο μέχρις οΰ φθάση είς τδ σημεΐον. ’Ιδού δέ πώς 
περιγράφει τήν παιδιάν ταύτην δ Πολυδεύκης IX. 
114. Ό δ’ έψεδρισμός, λίθον καταστησάμε- 
νοι πόρρωθεν αύτοϋ στοχάζονται σψαίραις 
ή θοις· ό δ ’ ούκ άνατρέψας τόν άνατρέ- 
ψαντα φέρει, τοϋς οφθαλμούς έπειλημμένοί 
ύπ’ αύτοϋ, έως άν άπλανώς έλθη έπϊ τοϋ 
λίθου, δς καλείται δίορος.»

31. Έν κοτύλη, κυβηόίνδα.—Κύπτει 
τις έχων τάς χεϊρας όπισθεν έπί τών νώτων οΰ
τως άνοικτάς, ϊνα δεχθή έπί τών νώτων ετιρον 
παϊδα,οστις στηρίζεται θετών τά γόνατα έπί τών 
χειρών τοϋ άλλου καί διά τών χειρών του 
κλείων τά όμματα τοϋ βαστάζοντος. «Ή μέν 
έν κοτύλη, ό μέν περιάγει τήν χεΐρα είς 
τούπίσοι καϊ συνάπτει, δ δέ κατά τό γό
νυ έφιστάμενος αύταΐς φέρεται, έπιλαβών 
ταϊν χεροΐν τώ όφθαλμώ τοϋ φέροντος.Ταύ
την καϊ ίππάδα καϊ κυβησίνδα καλοϋσι 
τήν παιδιάν». Πολυδ.

354. ΚολλαβιΟμός, κολλαβίζειν. — 
Έκ τών παιζόντων δ μέν κλείει τούς οφθαλμούς 
δι’ άμφοτέρων τών χειρών, , δ δέ τύπτων αυτόν 
έρωτ^ διά τίνος έτυψε χειρός. Άν μαντεύση τού
το, τότε αυτός μέν λυτροϋται, τήν δέ θέσιν αύ
τοϋ καταλαμβάνει δ έτερος. «Τό δέ κολλαόίζειν 
έστίν, δταν ό μέν πλατείαις ταΐς χερσϊ τάς 
όψεις έπιλάόη τάς έαυτού, ό δέ παίσας έπε- 
ρωτά ποτέρατετύπτηκεν.» Πολυδεύκ. IX. 129·

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΑ

Είς τήν νοτίαν άκραν τής ’Αφρικής πρδς άνα- 
τολάς αύτής ύπάρχει επιμήκης νήσος μεγάλη όνο- 
μαζομένη Μαδαγασκάρα. Οί ιθαγενείς λαοί όνομά- 
ζουσιν αύτήν Νοσσιτάμπον, τδ δποϊον ερμηνεύεται 
νήσος τών άγριοχοίρων, καθ’ οσον πράγματι έν αύ
τή ύπάρχουσι άγριόχοιροι άμετροι. Τήν νήσον ταύ
την, ήτις κατά τήν ε’κτασιν είναι μεγαλειτέρα τής 
Γαλλίας (έκτασις Γαλλίας 536 χιλιάδες τετρα
γωνικά χιλιόμετρα, έκτασις Μαδαγασκάρας 591 
χιλιάδας τετραγωνικά χιλιόμετρα,εκτασις Ελλάδος 
64 χιλιάδας τετρ.χιλιόμετρα),θέλουσιν άπδ πολλοϋ 
χρόνου νά καταλαβωσιν οί Γάλλοι καί άπδ τριών 
περίπου μηνών διεξάγεται έκεΐ πόλεμος καταστρε
πτικός, οστις άναμφιβόλως θά κατάληξη ύπέρ τών 
Γάλλων. Ούτοι δέν έρχονται τώρα πρώτην φοράν 
είς τήν νήσον ταύτην. Ήδη άπδ 300 έτών πολλοί 
έχουσιν έκεΐ είς διαφόρους πόλεις έγκατασταθή καί 
ή Γαλλική Κυβέρνησις ύπδ τδ πρόσχημα νά προσ- 
τατεύη τούς ύπηκόους της κατέλαβε μίαν νήσον 
μικράν τής Μαδαγασκάρας καλουμένην άγιαν 
Μαρίαν καί κατώρθωσε προϊόντος τοϋ χρόνου διά 
συνθηκών νά περιέλθουν είς τήν εξουσίαν της καϊ 
άλλα διά φορά επίκαιρα τής νήσου μέρη, τά δποϊα 
έχει όχυρώση, ϊνα χρησιμεύωσιν είς αύτήν,άν ποτέ 
ήθελεν έκραγή πόλεμος. Ή Μαδαγασκάρα κατά 
τά μεσόγεια είναι ορεινή έχουσα ύψηλά όρη 
μέχρι 2500 μέτρων ΰψους καί πολλά ήφαίστεια 
έσβεσμένα, διό ή νήσος είναι καί σφόδρα σεισμογε
νής,κατά τά παράλια δμως εκτείνονται εύφορώτα- 
ται πεδιάδες μέ κλίμα θερμόν, εις δ εύδοκιμοϋσιν 
πορτοκαλλέαι, λεμονέαι, ή καφφέα, ή καπνός, ή 
βανάνα, ή άμπελος καϊ πάντα τά καρποφόρα δέν
δρα τής μεσημβρινής Εύρώπης.

Είς τήν άκραν τών πεδιάδων ύπάρχουσι δάση, 
τά δποϊα παρέχουσι ξυλείαν πολύτιμον πρδς ναυ
πηγίαν, πρδς βαφήν, πρδς παραγωγήν έλαίου, προς 
κατασκευήν έπίπλων,ώς είναι δ έβενος καί τδ μα- 
όνιον.

’Εννοείται δέ οτι τοιαύτας χώρας οίκουμένας ύπο 
άπολιτεύτων άκόμη άνθρώπων ζητοϋσιν έκ παντός 
τρόπου οί Εύρωπαϊοι νά κατακτήσωσι καί τοιοϋτοι 
κατακτητικοί σκοποί κινοϋσι τούς Γάλλους άπο 
πολλών έτών νά καταλαμβάνωσι τδν ενα μετά τον 
άλλον τόπον έν Μαδαγασκάρα, τώρα δέ νά θέλωσι 
νά καταλάβωσι καί δλην τήν νήσον.

Οί λαοί οί κατοικοϋντες τήν Μαδαγασκάραν 
είναι παντοϊοι έχοντες παντοϊα ονόματα, άλλ’ δ 
όνομαστότατος καί σπουδαιότατος αύτών είναι οί 
Χοβάσιοι. Υπολογίζεται δέ δλος δ πληθυσμός τής 
νήσου περί τά 3 1)2 εκατομμύρια. Τούτων οί Χο- 
βάσιοι μόνοι ύπολογίζονται είς 1,700,000. Είναι 
δέ μάλλον τών άλλων πεπολιτισμένοι και έξουσιά- 
ζουσι τά 2)3 τής νήσου. Έχουσι χρώμα κιτρινω
πόν, τά οστά τά ζυγωματικά τοϋ προσώπου έξωγ- 
κωμένα, τρίχας τής κεφαλής χονδράς καί μύστακα 

άραιδν καί ολίγον. Άνήκουσι δέ είς τήν φυλήν τήν 
Μαλαϊκήν,είς ήν άνήκουσιν οί κάτοικοι τής Σουμά- 
τρας, ’Ιάβας, Μαλάκκας. Ώστε εί καί εύρίσκονται 
πλησίον τής ’Αφρικής, δμοιάζουσι δμως πρός τούς 
μακράν οίκούντας λαούς τής ’Ασίας, δπόθεν φαίνε
ται άπδ τών άρχαιοτάτων χρόνων δτι μετενάστευ— 
σαν ενταύθα.

Πιστεύουσιν είς Θεόν, ώς φαίνεται έν τή προσευ
χή αυτών, ήτις έχει ώς έξής· «Σέ ίκετεύομεν, τόν 
Θεόν ήμών, τδν δημιουργήσαντα τδν άνθρωπον, 
τόν ούρανόν, τόν ήλιον, τήν σελήνην, τούς άστέρας 
τήν ιριν, τούς άνεμους, τήν γήν,τήν θάλασσαν,τά 
ΰδατα καί πάντα δσα άναπνέουσι καί κινούνται ύπό 
τόν θόλον τοϋ ούρανοϋ καί έπί τής γής. Καΐ σεϊς, 
πνεύματα τών προγόνων ήμών, τών πατέρων καί 
μητέρων ήμών, έστε ήμΐν ϊλεφ». Άλλά πλήν τοϋ 
δημιουργού παντός άγαθοϋ, παντός θαυμάσιου καί 
άκαταλήπτου, παραδέχονται καί δημιουργόν τού 
κακού, δν θεωρούσιν έξ ίσου παντοδύναμον καί είς 
δν μόνον προσφέρουσι θυσίαν καί λατρείαν 1). 
Άλλά πλήν τών μεγάλων τούτων θεών έχουσι καί 
πλήθος άλλο κατωτέρων π. χ. τής βροντής, τής 
ζωής, τών λευκών άνθρώπων, τών αίθιόπων. Λέ
γεται δέ δτι έχουσι προσωποποίηση καί ά-φηρημέ- 
νας έννοιας π. χ. τήν ηρεμίαν, τήν πολυτέλειαν, 
τδν έρωτα, τήν πλεονεξίαν. Ναούς, βωμούς, είδω
λα δέν έχουσι. Οί θεοί αύτών ένίοτε κατέρχονται διά 
τού άργυρού νήματος, δι ’ ού άναβαίνουσιν είς τόν 
ούρανόν καί αί ψυχαί τών άνθρώπων,άλλ’ ούδεμίαν 
έπικοινωνίαν έχουσι πρδς τούς άνθρώπους. Μεσιτεύ- 
ουσι δέ παρά τοϊς θεοϊς ώρισμέναι τάξεις άνθρώπων 
οί καλούμενοι Όμπιάχαι, οϊτινες έκτελούσι καί τάς 
θυσίας. Αύτοί άνακαλύπτουσι καί τάς αιτίας τών 
νόσων ή τού θανάτου τών άνθρώπων. Πιστεύουσι 
δηλ. οί Μαδαγασκαρηνοί δτι δύνανται άνθρωποι έμ
πειροι τής μαγείας νά έπιφέρωσι νόσον ή θάνατον 
είς δν θέλουσι. Οί Όμπιάχαι άνακαλύπτουσι τούς 
τοιούτους δολοφόνους, οΰς καί καταγγέλλουσι εις 
τδ δικαστήριον. Είναι δέ περίεργος ή διαδικασία 
πρός άπόδειξιν τού εγκλήματος. Ό κατηγορούμε
νος ύποχρεοϋται νά πίη δηλητήριου παρεσκευασμέ- 
νον ή νά κρατήση άνά χεϊρας σφαίραν σιδηράν πε- 
πυρακτωμένην ή νά διαπλεύση ποταμόν πλήρη 
κροκοδείλων. Καί άν μέν σωθή έκ τής φοβεράς αύ
τής δοκιμασίας, δπερ σπάνιον ή άδύνατον, τότε 
κηρύσσεται άθώος.’Άν δέ πάθη, τότε άναγνωρίζε- 
ται ώς ένοχος καί δημεύεται ή περιουσία του, ής 
1)3 λαμβάνει δ άρχηγός, 1)3 δ κατήγορος καί 
1)3 μένει παρά τή οικογένεια τοϋ παθόντος.

Ό λαός είναι λίαν δεισιδαίμων. Τάς ήμέρας τοϋ 
έτους διαιρούσιν είς ήμέρας εύτυχίας καί ήμέρας

1] Πάντες οί βάρβαροι'λαο’ι οί δεχόμενοι δύο άρχάς κυ- 
βερνώσας τον κόσμον τήν αρχήν τοΰ άγαθοϋ καί την αρχήν 
τοΰ κακοϋ σκεπτόμενοι δτι δ ποιων τδ άγαθδν μόνον είναι 
άδύνατον νά ποιήση αύτοϊς κακόν περιποιούνται τδν άρ
χοντα τοϋ κακοϋ καί είς αύτδν θυσιάζουσι προσπαθοΰντες 
παντοιοτρόπως νά ποιήσωσιν αύτδν αύτοϊς εύμενή.
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δυστυχίας. Κατά τάς τελευταίας δέ ταύτας οΰτε 
εξέρχονται τών οικιών των ούτε εργάζονται. Παι
δία δέ γεννηθέντα κατά τοιαύτας ήμέρας πνί
γουνε ή έκθέτουσιν, ί’να άποθάνωσι, ή καί θάπτουσι 
ζώντα. Τόν νεκρόν .θάπτουσι εχοντα τήν κεφαλήν 
έστραμμένην πρός βορράν.Όταν δέ άποθάνη μέγας 
άνήρ, γίνονται μεγάλαι έορταί. Εϊς τόν θάνατον 
τοϋ βασιλέως αύτών 'Ραδάμαντος διέκοψαν πάσαν 
έργασίαν αύτών έπί πολύν χρόνον,έκειραν τήν κόμην 
αύτών καί έκοιμώντο ούχί έπί κλίνης, άλλ’έπί τοϋ 
έδάφους, είς δέ τάς γυναίκας δέν συνεχώρουν νά 
καλύπτωσι τό άνω. σώμα διά φορεμάτων καθ’ δ
λην τήν διάρκειαν τοϋ πένθους, αΐτινες θρηνοϋσαι 
καθ’έκάστην έπανελάμβανον τόνκοινόν επωδόν.«Διά 
τί .μάς άφήκες ; Έλθέ όπίσω καί πάρε μας μαζί.»

Ήτο δέ δ Ραδάμας μεγαλοφυής όντως βασι
λεύς βασιλεύσας άπό τοϋ 1810—1828. Γνωρίσας 
τόν πολιτισμόν τών Εύρωπαίων μάλιστα δέ τών 
Γάλλων, οϊτινες άπό τοϋ 1642 ίδρυσαν έν Μαδα
γασκάρη άποικίας, ήθέλησε νά είσαγάγη δ,τι κα
λόν ήδύνατο νά είσαχθή» Καί πρώτον κατήρτισεν 
στρατόν έπί τό εύρωπαΐκώτερον διοργανώσας αύ
τόν καί διά τοϋ στρατού τούτου κατέκτησε σχεδόν 
άπασαν τήν νήσον. "Ινα δέ προλάβη πάσαν στάσιν 
τών κατοίκων άφήρεσε παρ’ αύτών τά δπλα λίγων 
δτι έν χώρρρ,ένθα βασιλεύει ειρήνη καί ασφάλεια,δέν 
ειχον άνάγκην τών οπλών. Κατεσκεύασεν δδούς,πο
ταμούς καί λίμνας συνήνωσε διά διωρύγων, δπως 
δεευκολύνη οΰτω τήν συγκοινωνίαν, έκτισε σχολεία, 
νέους έστειλεν είς ’Αγγλίαν καί Γαλλίαν νά σπου- 
δάσωσι τέχνας κάί έπιστήμας ϊνα έπανελθόντες 
διαδώσωσι ταύτας είς τόν λαόν, επίτρεψε νά ίδρύ- 
σωσιν οί ιεραπόστολοι έκπαιδευτήρια πρός διάδοσιν 
τοϋ Χριστιανισμού καί άλλα πολλά πράγματα 
έποίησε, δι’ ών ή χώρα του προήγετο είς τόν πο
λιτισμόν. Άλλά τό φανατικόν κόμμα τό έμμένον 
είς τήν πάτριον βαρβαρότητα συνετέλεσε νά αφαί
ρεση έκ τοϋ μέσου τον μίγαν βασιλέα, δν έδηλητη- 
ρίασεν αύτή ή βασίλισσα έν έτει 1828, Μετά τόν 
θάνατον τοϋ βασιλέως καί πάντων τών συγγενών 
αύτοϋ άνέβη είς τόν θρόνον ή βασίλισσα, ήτις ώς 
μαινάς έξήλειψε πάντα πολιτισμόν καί ούδέν ήθελε 
νά γινώσκη περί τών Γάλλων καί Άγγλων. Άπέ- 
θανε δέ έν έτει 1861 καταλιποϋσα διάδοχον τόν 
υιόν της 'Ραδάμαντα τόν Β', δστις ήρχισε πάλιν 
κατά το παράδειγμα τοϋ πατρός του νά είσάγη 
τόν εύρωπαϊκόν πολιτισμόν. Άλλά τοϋτο ήρέθισε 
τό παλαιόν κόμμα,δπερ άπηγχόνισε μέν τόν βασι
λέα έν έτει 1863,άνεκήρυξε δέ.βασίλισσαν τήν σύ
ζυγον αύτοϋ έπί τώ δρω νά συντάττη τούς νόμους 
δμοϋ μέ τούς εύπατρίδας καί τούς αρχηγούς τοϋ 
λαού. Ή βασίλισσα δέ αΰτη έκήρυξε τήν άνεξιθρη- 
σκείαν καί έπέτρεψεν είς τούς ξένους άκωλύτως νά 
διατρίβωσιν έν,τή χώρφ: της. Έν έτει δέ1865έκλεισε 
συνθήκην έμπορικήν μέ τούςΆγγλους καθ’ ήν πρός 
τοΐς άλλοις ύπίσχετο νά καταργήση τήν δουλείαν 
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ώς καί την διά δηλητηρίου δοκιμασίαν. Ή συνθήκη 
αΰτη «ΐχ_εν ΐσχύν καί διά τά άλλα έθνη. Άλλ’ έν 
έτειΐ 868 άπέθανεν ή βασίλισσα καί διεδέχθη αύτήν 
ή άνεψιά της 'Ραναβάλωνα ή Β' . όνόματι, ήτις 
έδέχθη καί τόν Χριστιανισμόν βαπτισθεΐσα καί αύ
τη καί πλήθος άλλο ευπατριδών Χοβασίων.Έκτο
τε ό Χριστιανισμός ήρχισε μεγάλως νά διαδίδηται 
είς τήν χώραν.Έν ετει δε 1877 κατηργήθη καί ή 
δουλεία. Ή καλή αΰτη βασίλισσα άπέθανεν έν ετει 
1883 καί διεδέχθη αύτήν ή κόρη τής αδελφής της 
καλούμενη 'Ραναβάλωνα ήΓ' ,ήτις καί νϋν βασιλεύει.

Ή Γαλλία είχε κατορθώσω διά παντοίων άλλων 
μέσων ώς καί διά πολέμων νά καταλάβη τά παρά
λια τής Μαδαγασκάρας, τώρα δέ διά τοϋ νέου πο
λέμου, δν έπεχείρησε φαίνεται οτι θέλει νά έχη ύπό 
τήν εξουσίαν της τήν δλην νήσον. Ή πρωτεύουσα 
πόλις κεΐται είς τά μεσόγεια καλουμένη Τανανά- 
ίμβοΐ μέ 80 χιλιάδας κατοίκων. Ή όνομαστή δέ 
παράλιος εμπορική πόλις είναι ή Ταματάβη κεί
μενη είς τήν ανατολικήν ακτήν τής νήσου. Έν Μα
δαγασκάρη εΰρίσκονται καί άλλοι "Ελληνες καί εις 
έκ Δημητσάνης θείος τοϋ δημοδιδασκάλου Άθαν. 
Βερροιυπούλου. Τό κλίμα τών ορεινών μερών είναι 
ύγιεινότατον,εΐς τά παράλια δμως’είναι λίαν θερμόν 
καί νοσηρόν είς τά βαλτώδη μέρη. ’Ενταύθα ανα
πτύσσεται ό Μαδαγασκάρειος πυρετός, δστις όνο· 
μάζ<ται τό νεκροταφείου τών Εύρωπαίων διά τήν 
καταστροφήν, ήν επιφέρει είς αύτούς.

Άζιον δέ ιδίας μνείας είναι δτι έν Μαδαγασκά
ρη εύρίσκεται είδος πιθήκων μέ ρόγχος άλώπεκος, 
οϊτινες ούδαμοϋ τοϋ κόσμου εύρίσκονται, οί καλού
μενοι μάκωνες ή λεμούρια.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΏΤΙΟΎ ΕΚΙΙΑΙΔΕΓΣΕΏΣ
Γ. Ή. Έν Κρήτη. Μετά τήν γενομένην παρ’ 

ήμΐν πολιτικήν μεταβολήν θεωρώ πλέον άδύνατον 
τήν διάλυσιν τών Διδασκαλείων, ήν έπεδίωξε παι
δαγωγική άμάθεια πρώτης τάξεως, δυνάμεως 800 
ϊππων. Ή Ελλάς ώς καί δ έξω Ελληνισμός έχου- 
σιν άνάγκην δημοδιδασκάλων καλών κατά χιλιάδας 
άριθμφυμένων, ούτοι δέ δέν αύτοσχεδιάζονται, άλλά 
κατασκευάζονται έν Διδασκαλείοις. Τό Διδασκα- 
λεΐον Αθηνών ώς καί τά λοιπά Διδασκαλεία θά 
λειτουργήσωσιν άπό τοϋ έπιόντος 7βρίου πλήρη 
έπανακτώντα τήν θέσιν των, ήν κατά τάς δυστυχείς 
τής παιδείας καί τοϋ τυφλού φατριασμοϋ ήμέρας 
άπώλεσαν. — Γ. Ο. Έν Ναυπκτίρρ. Τά πρώτον 
τεύχος τής Ελληνικής ιστορίας, τό περιλαμβάνον 
τά κυριώτατα έκ τών μυθικών χρόνων τής Ελλά
δος καί τούς ιστορικούς χρόνους μέχρι τοϋ Πελοπον- 
νησιακοϋ πολέμου είς σελ. 226. Έξεδόθη καί πω
λείται παρά τώ κ. Άνέστη Κωνσταντινίδη, δστις 
στέλλει εις ταχυδρομ. δέματα μέ έκπτωσιν μεγάλην 
άντί μόνον 90 λεπτ. έκαστον τεύχος πρός πάντα δι
δάσκαλον προαποστέλλοντα τό τίμημα. Έπί πι- 
τώσει εϊς ούδένα άποστέλλει άνευ έξαιρέσεως.
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