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ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΠΕΣΤΑΛΟΤΣΗΣ
(Συνέχεια).

Άλλ ’ έκτός τής άνατροφής τοΰ υίοϋ καί ή άνα" 
τροφή 50 πτωχών παιΑίων ορφανών καί άπροστα- 
τεύτων, ά παρέλαβεν έν τή έπαύλει του έγένετο 
αιτία νά άνεύρη καί καλλιεργήση έτι [/.άλλον ό 
Πεσταλότσης τάς περί άνατροφής καί διδασκαλίας 
ιδέας του. Διά τών 50 τούτων παιΑίων, At ’ ών 
άποτελέσθη το πτωχοτροφεΐον τοϋ Πεσταλότση, 
ίσκόπει ουτος τό μέν θέρος νά καλλιεργή τούς ά- 
γρούς, τόν δέ χειμώνα νά άπασχολή αύτά περί 
τό νήθειν καί ύφαίνειν καί οΰτω Αιά τής έργασίας 
ταύτης νά έξοικονομή τήν Ααπάνην πρός συντή- 
ρησιν αύτών. Άλλά πλήν τούτου θά έσωζε καί τά 
άπροστάτευτα ταΰτα παιδία άπό τούς όνυχας τής 
άπωλείας καί θά έπε^είκνυε δποία άνατροφή πρέπει 
νά Αοθή καί είς τού; πτωχότατους άνθρώπους, Αι’ 
ής ούτοι νά γίνωσιν αύτοτελεϊς καί άνεξάρτητοι. 
Πρός τοϊς χειροτεχνικούς μαθήμασιν έΑίδασκεν δ 
Πεσταλότση; τά ορφανά καί άνάγνωσιν, γραφήν, 
νοεράν άρίθμησιν καί άσκήσεις έν τώ λέγειν. Άλλά 
καί τό σχολεΐον τοΰτο έντελώς άπέτυχε. Τά παι- 
Αία είθισμένανά έπαιτώσι προετίμων τό έργον τοΰτο 
τής τακτικής έργασίας καί παρεπονοϋντο περί τής 
τροφής, ήν έτρωγον έν τώ καταστήματι καί έζ ής 
έτρωγε καί δ Πεσταλότσης αύτός. Πολλά τούτων 
έΑραπέτευον, δσάκις μάλιστα ένεΑύοντο νέα φορέ
ματα, ή άπήγοντο παρά τών γονέων αύτών. Άλλά 
και δσα έμενον τί ήδύναντο έν τοιαύτη ηλικία νά 
πράξωσιν εϊτε ώς καλλιεργηταί τής γής εϊτε ώς 
έριουργοί καί ΰφάνται ; Έκεΐνο τό σφάλμα, τό δ
ποϊον δ Πισταλότσης κατέκρινε έν τή διδασκαλία 
τών παίδων, νά μή σπεύΑωσιν οί διδάσκαλοι εί; 

τάς άνωτέρας γνώσεις, έάν οί μαθηταί δέν άποκτή- 
σωσεν εύκολίαν εις τάς κατωτέρας καί τριβήν, διέ- 
πραττεν αύτός έν τή χειροτεχνική άπαιτών παρά 
τών παίδων κατασκευήν λεπτών ύφασμάτων, άφ’ού 
πρότερον δέν ειχον μάθη ούδέ χονΑρά καί πρόστυχα 
νά κατασκευάζωσι. Δι’ δ τό πτωχοτροφεΐον τοΰτο 
μετά 5 έτών λειτουργίαν διελύθη, τοσαύτη Αέ πε
νία κατέτρυχε νΰν τόν Πεσταλότσην, ώστε έστε— 
ρεϊτο καί αύτοϋ τοϋ άρτου. Οί φίλοι του έθεώρουν 
αύτόν ώς άπολωλότα, μάλιστα Αέ δ βιβλιοπώλης 
Φούσλης εΐπεν εί; αύτόν κατά πρόσωπον δτι οί άν
θρωποι νομίζουσιν δτι θά Αιαγάγη τήν ζωήν αύ- 
τοΰ έν τώ πτωχοκομείω ή έν τώ καταστήματι τών 
μωρών. ’Άλλοι Αέ σκώπτοντες τόν Πεσταλότσην 
έλεγον· Αύτός Αέν δύναται νά βοηθήση έαυτόν καί 
φαντάζεται δτι δύναται νά βοηθήση δλον τόν 
κόσμον.

Άλλ ’ δ Πεσταλότσης καί έν τοιαύτη θέσει Αέν 
άπεδειλίασεν. ΈΑημοσίευσε βιβλίον τό έπιγραφό- 
μενον( Έοπεριναι ώραι μοναβτοΰ, έν ώ έμφανί- 
ζεται ώς μεγαλοφυής πακίαγωγος συνιστών τήν 
όρθήν ανατροφήν έν τώ οίκω, ήν πρέπει νά ζωο- 
γονή ή άγάπη, δ άπαραίτητος ούτος δρος πάσης 
άνατροφής, συνιστών τάς θετικά; γνώσεις, καί 
κατακρίνων πάσαν κενολογίαν, ήτις έπιδιώκει τάς 
λέζεις άνευ τής γνώσεως τοϋ σημαινομένου αύτών, 
συνιστών τήν πρός τόν Θεόν πίστιν ώς τό ζωτι- 
κώτατον στοιχείου σύμπαντος τόϋ άνθρωπίνου βίου, 
ούχ ήκιστα Αέ καί τής άνατροφής.

Κατά Αέ τό επόμενον έτος 1781 έδημοσίευσε τό 
βιβλίον,δπερ έπιγράφεται « Ό Λινάρδος και η Γερ- 
τρονδη, βιόλίοκ ίκδιδόμευον χάριτ τον λαοΰ», καί 
δπερ προσεϊλκυσε τήν προσοχήν τής Εύρώπης δλης 
Αιά τάς άληθείας αύτοϋ ύπέρ τής παιΑείας τοϋ 
λαοϋ καί Αιά τήν θερμότητα τών αίσθημάτων,μεθ ’
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συνδεδεμένα καί περιεφρόνουν τά παιδία τών επαι
τών καί τών πτωχών, καί ήγανακτουν μαλιστα 
βλέποντα δτι καΐ αύτά ύπεβαλοντο είς τήν αύτήν. 
δίαιταν πρός τά άλλα. Πάντα δέ ήσαν οκνηρά 
καί άνόητα δλως εις τό σκέπτεσθαι. Αί σχολικαί 
των γνώσεις ησαν μηδαμιναί. Καΐ δμως τά παι
δία ταύτα δέν έστεροΰντο πνεύματος, τινά μάλιστα, 
τούτων ήσαν οι’εκτάκτου ευφυΐας πεπροικισμένα.» 

Τι δέ δ Πεσταλότσης έκ τών παιδιών τούτων 
έποίησε δηλοϋται έκ τής επισήμου έκθέσεως περί 
τοϋ σχολείου πρός τό ύπουργεΐον, έν ή άναγινώσκο- 
μεν ταΰτα. «Ό πατήρ Πεσταλότσης έργάζεται νύ
κτα καί ήμέραν ύπερανθρώπως. Έν τώ σχολείφ 
έργάζονται καί τρώγουσι 62 παιδιά, κοιμώ νται 
δμως έν αύτώ μόνον 50 δι’ έ'λλειψιν κλινών. Είναι 
δέ θαυμασμού άξιον τί δ άγαθός άνήρ κατορθώνει 
καΐ πόσον προώόευσαν οί μαθηταί, οΐτινες έγένοντο 
φιλομαθέστατοι, έν τφ βραχεί τούτφ χρόνφ.Άναμ- 
φιβόλως ή πολιτεία θά άποζημιωθή μετά τόκου έν 
ολίγοις ετεσιν διά τό εύεργετικόν τοΰτο καθί- 
δρυμα».

Άλλά καί ένταϋθα δέν ε"λειψαν εχθροί. "Αλλοι 
κκτέκριναν αύτόν, διότι δέν εϊχεν ώρισμένον πρό
γραμμα, άλλ^ι ύπελόγεζον δτι αί έργασίαι τοϋ 
σχολείου δέν καλύπτουσι τάς δαπάνα;, άλλοι ίτα- 
μότεροι κατηγορούν αύτόν δτι δ Πεσταλότσης κατα- 
χράται πρός ϊδιόν του όφελος, στερών τούς παΐ
δας τροφής καί ποτού. Είς ταύτα δέ προσετέθη καί 
ή δυσπιστία τοϋ καθολικού κλήρου πρός τόν Πε
σταλότσην.

Οΰτως είχον τά κατά Πεσταλότσην έν Στάντση, 
δτε οί Γάλλοι κατέλαβαν τήν πόλιν και έποίησαν 
τό όρφανοτροφεΐον νοσοκομεϊον. Οί μαθηταί έστά- 

,λησαν είς τάς οικίας των, δ δέ Πεσταλότσης 
μετέβη είς τά λουτρά τού Gurnigel. Μετά 1 έτος 
έκενώθη μέν τό σχολειον, άλλ’ αί άρχαί ουσμενώς 
ε'χουσαι πρό; τόν Πεσταλότσην δέν έκάλεσαν αύτον 
πάλιν είς τήν διεύθυνσιν. Έν Gurnigel εζη δ Πε
σταλότσης βίον ήρεμον, εύφρόσ^νον, άλλ’ εν ελύπει 
τήν ψυχήν του δτι δέν είχε νά διδάσκη παΐδας. 
Kat είς τούτο πάλεν συνέδραμεν δ ύπ'.υργος Στάπ
φερος, δστις έ’δωκεν αύτφ χρηματικήν άποζημίωσιν, 
ϊνα έργασθή πρός δεατύπωσιν καΐ τελειοποίησιν 
τοϋ συστήματος του. Προσεφερε δέ αύτφ νά κάμη 
τα πειράματά του έν τώ δημοτικώ σχολείφ τοϋ 
χωρίου Βουργοδόρφης έν τφ καντονίφ Βέρνης, τά 
δέ άποτελέσματα τής διδασκαλίας τοϋ Πεσταλό
τση έφάνησαν ένταϋθα τοιαύτα είς τάς δημοσίας 
έξετάσεις, ώστε ή έφορεία τοϋ σχολείου έξέφρασεν 
άπροκκλύπτως τά συγχαρητήριά της καΐ την γνώ
μην τη; ταύτην έπέδωκε τώ Πεσταλότση καί γρα- 
πτώς. Ή έφορεία προέτεινεν είς αύτόν νά δεχθή 
θίσιν διδασκάλου έν τφ δευτέρφ σχολείφ τών άρ
ρένων, άλλ’ δ Πεσταλότσης έπεθύμει νά ίδρύση 
ίδιον σχολειον καΐ όντως κατά τόν 8)βριον τοϋ 
1800 άνηγγέλθη ή ΐύρυσις παιδαγωγείου καί δι

ών αύται έκφέρονται. Καΐ έταιρεϊαι καΐ τήγερ-όνβς 
καΐ ύπουργοί έξέφρασαν τήν χαράν των είς τόν Πε
σταλότσην διά τό εθνικόν τούτο βιβλίον, οπερ έτε- 
με νέαν οδόν εις τήν άνατροφήν τών παίδων. Ό 
ΙΙεσταλότσης θέλει έν τώ βιβλίφ τούτω νά άναλά- 
βωσι τήν άνατροφήν τών τέκνων των αΐ μητέρες 
καλώς πρός τοΰτο παρασκευασθεΐσαι. Ή Γερτρού- 
δη ή σύζυγος τοΰ άγαθού μέν, άλλά κούφου Λινάρ- 
δου είναι ένταϋθα τό ύπόδειγμα τών παιδαγωγών 
μητέρων. Πώς αΰτη διοικεί τόν οίκόν της, διδάσκει ι 
καί παιδεύει τά τέκνα της, έκτίθενται έν τώ βι- 
βλίφ μετά πολλής άκριβείας; Ή Γερτρούδη εμ
πνέει είς τό τέκνον της και διά τοϋ παραδείγμα
τος καΐ διά τής διδασκαλίας σέβας προς τούς γο
νείς του καί άγάπην καί πίστιν, άπερ πάντα άπο- 
τελοϋσι τήν βάσιν τής θρησκείας. Φιλεΐ τήν χεϊρα 
τοϋ βρέφους, περί ού φελοστόργως ποονοεϊ καί άγρυ- 
πνεϊ, καί ποιεί αύτό νά άγαπα ούχί μόνον τήν 
μητέρα του καί τόν πατέρα του, άλλά καί πάντας 
τούς έν τώ οϊκφ, πάντα καθόλου άνθ.ωπον καΐ ή 
πρός τούς άνθρώπους αΰτη άγάπη μεταβαίνει είς 
τήν άγάπην πρός τόν Θεόν. Αΰτη διδάσκει τό τέ
κνον της τά στοιχεία τών γνώσεων καΐ έν τώ διορ- 
γανισμώ τοϋ δημοτικού σχολείου τοϋ χωρίου παρέ
χει τήν συμβουλήν της. Έάν δ οίκος δέν μετα- 
βληθή είς ναόν τοϋ Θεού, έάν ή μ.ήτηρ δέν ζωο- 
γονή ώς πρέπει, καρδίαν καΐ κεφαλήν τοϋ παιδιού, 
τότε πάσα άλλη ριζική μεταρρύθμισες τής κοινω
νίας άποβαίνει άδύνατος. Αύται είναι αί θεμελιώ
δεις τοϋ βιβλίου ίδέαι, οπερ μετά χάριτος καΐ μετά 
θερμότητος γεγραμμένον έγένετο προσφιλές τών 
άνθρώπων ανάγνωσμα.

Ή επιτυχία τοϋ βιβλίου τούτου έθάρρυνε τόν 
Πεσταλότσην νά άφιερωθή νϋν δλως είς τήν συγ
γραφήν βιβλίων, ών πολλά έδημοσίευσε, χωρίς δμως 
ταύτα νά ποιήσωσι τήν έντύπωσιν τοϋ βιβλίου τοϋ 
Αίνάρδου καΐ τής Γερτρούδης. Οΰτως είργαζετο δ 
Πεσταλότσης μέχρι τοϋ 1798, δτε δ Ύπουργός τής 
'Ελβετίας Στάπφερος έκτιμών τάς ιδέας και τού; 
πόθους τοϋ Πεσταλότση διώρισεν αύτόν διευθυντήν 
ορφανοτροφείου έν Στάντση. Μαθηταί συνήχθησαν 
κατά τό πρώτον έτος περί τούς 80. Τήν κατάστα- 
σιν αύτών περιγράφει δ Πεσταλότσης ώ; έξής. 
«Τά πλεΐστα τών παιδιών τούτων ήσαν είς άθλίαν 
κατάστασιν. Ή ψώρα τοσοΰτον είχε ριζοβολήση 
είς τό σώμα αύτών, ώστε μόλις ήδύναντο νά περι- 
πατώσι, άλλα είχον πληγάς έπί τής κεφαλής αύ
τών, άλλα δέ έλκώματα πλήρη φθειρών, άλλα 
δέ ήσαν κατεσκληκότα, ωχρά, χάσκοντα μέ οφθαλ
μούς πλήρεις φόβου καΐ μέ ρυτίδας έπί τοϋ μετώ
που, άλλα δέ αύθάδη είθισμένα είς τήν έπαι- 
τείαν, είς τήν ύποκρισίαν καί εις πάσαν δολιότητα, 
άλλα δέ ΰπό τής δυστυχίας τεταπεινωμένα, δειλά 
καΐ σκληρόκαρδα.Μεταξύ δέ τούτων καί τινα τρυ- 
φηλά, ζήσαντα άλλοτε έν άφθονία καΐ ραστώνη. 
Ταύτα είχον άξιώσεις πολλάς, ησαν πρός άλληλα

δασκαλείου ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ Πεσταλότση. 
Ή κυβέρνησις παρεχώρησε πρός τόν σκοπον τού
τον τά κενά μένοντα άνάκτορα έν Βουργοδόρφη. 
Εις τό σχολειον τούτο έφοίτων καί άποροι μαθη
ταί, άλλά καί εύποροι έπί διδάκτροις. Ένταϋθα 
διέτριψε δ Πεσταλότσης 4 έτη, τί δέ διενοήθη καί 
τί έπραξε, περιέγραψεν έν τφ βιβλίφ. «Πώς ή Γερ- 
τρούδη άνατρέφει τά τέκνα της.» Τούτο άποτε- 
λεϊται έκ 14 έπιστολών, έν αίς μεταξύ τών άλλων 
έκτίθενται αί παιδαγωγικαί άρχαί τοϋ Πεσταλότση 
καί πειράται νά έφαρμόση αύτάς εις έκαστον τών 
μαθημάτων. Τό βιβλίον τούτο είναι δ άκρογω- 
νιαϊος λίθο; τής παιδαγωγικής τών νεωτέρων χρό
νων. Έξ αύτοϋ διδάσκεται δ άναγνώστης καί 
παιδαγωγικής Ιδέας όρθάς, άλλά μάλιστα πάντων 
τήν άγάπην πρός τό διδασκαλικόν έργον, ήτις 
είναι ή ψυχή τής εύδοκυκήσεως παντός διδασκά
λου. Έπειδή δέ έν έτει 1804 ή έπαυλις ώρίσθη 
νά γίνη άνώτατον δικαστήριον, είς τόν Πεσταλό
τσην παρεχωρήθη μοναστήριόν τι έν τή πλησίον 
κειμένη κώμη Miinchen-Buchsee, ΐνα έξακολου- 
Οήση τό σχολειον, άλλά παραδόξω; ή διεύθυνσις 
άνετέθη είς τόν Φελλεβέργιον, δπερ σφόδρα έλύπησε 
τον Πεσταλότσην. Καΐ διά τούτο, δτε ή πόλις Ύ- 
βερδον έκάλεσεν αύτόν νά ίδρύση έν αύτή τό σχο- 
λεΐόν του, δ Πεσταλότσης εύχαρίστως μετώκησεν 
έκεϊ καΐ ίδρυσε τό σχολειον, δπερ έφερεν εί; αύτόν 
αΐδιον δόξαν. Είς τό σχολειον τούτο, δπερ έγένετο 
πανταχού γνωστόν διά τήν ιδιαιτέραν μέθοδον τής 
διδασκαλίας καΐ διά τό χριστιανικόν πνεύμα, δπερ 
έπνεε έν αύτφ, συνέρρεον πανταχόθεν μαθηταί, 
άλλά καΐ οί μεγάλοι τών έθνών άνδρες, αύτοκρά- 
τορες, ύπουργοί, φιλόσοφοι, ΐνα θαυμάσωσιν έκ τοϋ 
πλησίον τό νέον είδος τής διδασκαλίας τοϋ Πεστα
λότση. Ή Κυβέρνησις τής Πρωσσίας έστειλεν έκεϊ 
νέους νά μορφωθώσεν ώς διδάσκαλοι τοϋ λαού. Άξια 
ίδιας μνείας είναι ή παραίνεσις προς τούς νέους 
τούτους τοϋ Υπουργού τής Πρωσσίας. «Τούτο, 
τέκνα μου, νά θεωρήτε ώς ΰψιστον έργον σας νά 
θερμανθήτε έκ τής ιερής πυράς, ήτις καίει είς τά 
στήθη τού άνδρός εκείνου τής ένεργείας καί τής 
άγάπης.» Άλλά τό σχολειον τούτο μετά πάροδον 
έτών τούτο μέν ύπό τοϋ πλήθους τών μαθητών, 
τούτο δέ ύπό τής συρροής τών ξένων, οΐτινες διέ- 
κοπτον συχνάκις τήν διδασκαλίαν, τούτο δέ καί 
ύπό τής άπαεδευσίας τών διδασκάλων, οΐτινες σκαν- 
δαλωδώς ήριζον πρός άλλήλους, δέν άπέφερε τούς 
προσδοκωμένους καρπούς, μάλιστα δέ ή πειθαρχία 
έν αύτώ είχε καταστή λίαν χαλαρά. Διό ήναγκά- 
σθη νά διαλύση αύτό ό Πεστελότσης έν έτει 1825 
άποχωρισθείς αύτοϋ διά τών λέξεων : « Άληθώς 
ή διάλυσις τοϋ σχολείου μοϋ καταστρέφει τήν 
ζωήν, τοσαύτην θλϊψιν τούτο μοί έμποιεΐ». Έκ 
τοϋ Ύβέρδου μετώκησεν ό Πεσταλότσης είς τό 
προσφιλές του κτήμα τήν Νέαν "Επαυλιν, ΐνα 

δεέλθη τά; ύπολοίπου; τοϋ βίου του ήμέρας. Άλλά 
καΐ ένταϋθα δέν ήδύνατο νά ήσυχάση. Συνέγραψε 
δύο λίαν διδακτικά συγγράμματα τό «Κύκνειον 
χαμ,χ μου» καί «Τάς περιπέτειας τής ζωής μου.» 
Άλλά κατά τόν Φεβρουάριον τοϋ 1827 ήσθένη- 
σε καί κομισθείς είς τούς ιατρούς τή; Βρούγγης 
άπέθανε τή 17 Φεβρουάριου 1827. Αί τελευταϊαι 
αύτοϋ λέξεις ήσαν- «Συγχωρώ τούς έχθρού; μου. 
Είθε ούτοι νά εΰρωσι νϋν τήν ειρήνην, οτε έγώ 
απέρχομαι είς τήν αίωνίαν ειρήνην.» Έτάφη δέ έν 
τω χωρίφ Βίρρφ (Birr), ε"νθα κατά τό 1846 ίδρύθη 
αύτφ μνημεϊον έμ.προσθεν τοϋ σχολείου, έφ’ ού 
άναγράφεται τό έξή; έπίγραμμα.

«’Ενθάδε κεϊται Ερρίκος Πεσταλότσης γεννη
θείς μέν έν Ζυρίχη τή 12 ’Ιανουάριου, άποθανών 
δέ έν Βρούγγη τή 17 Φεβρουάριου 1827, πατήρ 
τών πτωχών έν Νέα Έπαύλει, πατήρ τών ορφανών 
έν Στάντση, ιδρυτής τοϋ δημοτικού σχολείου έν 
Βουργοδόρφη καί Μοναχοβούξη, παιδευτής δέ τής 
άνθρωπότητος έν Ύβέρδφ. Άνθρωπος, χριστιανός, 
πολίτης, τά πάντα ήτο ύπέρ τών άλλων, ύπέρ 
έαυτού δέ ούδέν. Γαϊαν εχοι έλαφράν ! Είς τόν πα
τέρα ήμών Πεσταλότσην ή εύγνωμονοϋσα πόλις 
Άργάου.»

Καί οΰτως έτελεύτησε τόν πολυπαθή βίον του 
δ μέγιστος τών νεωτέρων παιδαγωγικών, δστις 
ύπέδειξεν πώς πρέπει νά παιδεύωνταε οί άνθρωποι 
συμφώνως πρός τούς νόμους τής φύσεως αύτών, 
οστις κατέφερεν άμείλικτον τον πέλεκυν κατά τοϋ 
διαφθείροντος τον άνθρωπον πνευματικού μηχανι
σμού, δστις άνεκήρυξε τά δίκαια παντός άνθρώπου 
ε’ις πνευματικήν καΐ ήθικήν μόρφωσιν, οστις ένε- 
θουσίασε τόν κόσμον νά άναλάβη τόν έξευγενεσμόν 
τοϋ άνθρωπίνου γένους διά τής ίδρύσεως καλών 
δημοτικών σχολείων. Ή διόρθωσις τών σχολείων 
ή πυρετώδης ή παρατηρουμένη έν Εύρώπη σήμε
ρον είναι άποτέλεσμα τών ρεγάλων άγώνων τοϋ 
Πεσταλότση, δστις έφερε σχολικήν έπανάστασιν, 
άφ’ ής πλέον άρχεται νέα έποχή διά τά δημοτικά 
σχολεία. Αί θεμελιώδεις ίδέαι τοϋ Πεσταλότση 
είναι έννέα καί άναγράφονται ώς έξής ύπό τοϋ εν
θουσιώδους οπαδού αύτοϋ, τοϋ Άδόλφου Δειστερ- 
βεγίου.

1. Τά άξιώματα τής άνατροφής κεϊνται έν τή 
άνθρωπίνη φύσει.

2 Έν τή άνθρωπίνη φύσει ένυπάρχει ή έ'φισις 
πρός άνάπτυξιν.

3. Ή όρθή άνατροφή πρέπει νά άπομακρύνη 
τά κωλύματα (άρνητική έπίδρασις).

4. Ή θετική έπίδρασις είναι διέγερσις. Ή δέ 
παιδαγωγική ώς έπιστήμη είναι θεωρία τής διε- 
γέρσεως ταύτης.

5. Ή άνάπτύξις άρχεται άπό τών αισθήσεων, 
άπό τών κατ’ αϊσθησιν έντυπώσεων, άπο τών έπο- 
πτειών, τό δέ κορύφωμα αύτής είναι διανοητικώς
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{.ιέν ή λογικότης, πρακτικώς δέ ή αυτοτέλεια.
6. Είς την αύτοτέλειαν άγει ή αυτενέργεια.
7. Ή πρακτική δραστηριότης προέρχεται μάλ

λον έκ της ύπάρξεως πνευματικής καί σωματικής 
δυνάμεως ή έκ γνώσεων, εντεύθεν άνάγκη άνα- 
πτύξεως τής δυνάμεως.

8. Ό θρησκευτικός βίος δέν έξαρτάται έκ τής 
άποστηθίσεως γνωμικών καί τής κατηχήσεως, όσον 
έξαρτάται έκ τής συμβιώσεως τσϋ παιδιού μετά 
θεοσεβούς μητρός καί δραστήριου πατρός.

9. Τά κυριώτατα μέσα πρός μόρφωσιν τής πνευ
ματικής δυνάμεως είναι σχήμα, αριθμό;, γλώσσα.

(άκολουθεΐ).

Η ΜΟΡΦΩΣΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ
Μου φαίνεται ότι έν τοΐς σχολείοις ό νους τών 

διδασκάλων στρέφεται άποκλιιστικώς είς τήν μετά- 
δοσιν γνώσεων, παραμελεΐται δέ τό άλλο, όπερ είναι 
σπουδαιότερον καί άναγκαιότερον ή ήθικ,ή αύτοϋ 
μόρφωσις διά τής άσκήσεως. Καί δέν άρνοϋμαι μέν 
ότε αί γνώσεις καλώς διδασκόμεναι γεννώσιν αι
σθήματα καί ψυχικάς διαθέσεις συντελούσας είς 
τήν ήμέρωσιν τοϋ άνθρώπου, ή καί μεταδίδουσιν 
αμέσως ήθικάς άρχάς καί ηθικά διδάγματα, άπεο 
δύνανται νά προδιαθέσωσι τήν ψυχήν τοϋ μαθητου 
εις εύγενεϊς αποφάσεις καί πράξεις, άλλά δέν βλέπω 
διατί νά παραλείπωμεν καί τό άλλο τό άμεσον 
δύναμιν έχον εις τήν ηθικήν μόρφωσιν τοϋ άνθρώ
που, όπερ έν τή παιδαγωγική αναγράφεται εί; ίδιον 
κεφάλαιον καλούμενον αγωγή ή άσκησις ή ήθο- 
πλαστική.

Διά νά γίνη έπαισθητή ή διαφορά τής διδασκα
λίας καί άγωγής είς πάντα διδάσκαλον φέρομεν 'έν 
παράδειγμα. Σπουδαία άπαίτησις τοϋ σχολείου είναι 
νά έμφυτεύσωμεν είς τούς μαθητάς τήν χριστιανικήν 
άγάπην.Τοϋτο δυνάμεθα νά ποιήσωμεν διά τής δι
δασκαλίας.Καί είς πάντα αναγνώστην τής Έκπαι- 
δεύσεως επέρχεται ένταϋθα ή παραβολή τοΰ καλού 
Σαμαρείτου έν τφ κατά Αουκάν Εύαγγελίφ 10. 25- 
37.Διά τής περιγραφής τή; άθλιότητος τοϋ άνθρώπου, 
όστις τετραυματισμένος ύπο τών ληστών καί (στε
ρημένος τών πάντων (κινδύνευε νά άποθάνη οΐκτρόν 
θάνατον έν τή έρημίρε, ώ; καί διά τή; έθελοθυσίας 
τοΰ καλοΰ Σαμαρείτου, όστις λησμονεί έαυτόν καί 
άφιερούται δλως εις τήν σωτηρίαν τοϋ ξένου άν
θρώπου διεγείρονται εις τάς ψυχτς τών παίδων, μά
λιστα δέ όταν ή διήγησις τοϋ διδασκάλου γίνεται 
τεχνηέντως, παρόμοια αισθήματα εύσπλαγχνίας καί 
εύεργεσίας, οία διηγέρθησαν καί έν τή ψυχή τοΰ 
καλοΰ Σαμαρείτου. Άλλ’ ή συγκίνησις αΰτη είναι

αρχή πρός πράξιν, μόνη δέ αύτή δέν έξαρκεϊ νά 
καταστήση τούς παϊδας έν τώ βίω ήθικούς.’Ανάγκη 
είς τά εύγενή ταύτα αισθήματα, ά διήγειρεν ή 
διδασκαλία, νά ελθη συνεπίκουρος καί ή πράξις. 
Έν τφ σχολείφ ποσαι περιπτώσεις δέν αναφαίνον
ται άπαιτοΰσαι τήν έκδήλωσιν τής χριστιανικής α
γάπης. Είναι μαθηταί πτωχοί έχοντες άνάγ\ 
κην τής συνδρομής τών συμμαθητών των είτε εις 
χαρτίον είτε είς γραφίδας καί τ. τ. Είναι μαθη
ταί άμ.βλεΐς τόν νοΰν, οϊτινες δέν δύνανται νά άντι- 
ληφθώσιν αμέσως τής διδασκαλίας καί χρήζοντες 
τής βοήθειας έν τούτφ ένός τών συμμαθητών των. 
Είναι μικροί μαθηταί, οϊτινες μακράν οίκοϋντες μετά 
τήν λήξεν τών μαθημάτων τοϋ σχολείου έχουσιν 
ανάγκην συνοδοΰ, ϊνα έλθωσι είς τήν οικίαν των, 
καί τούτο τό καλόν δύναται νά ποιήση τών έν τφ 
σχολείω πρεσβύτεοός τις μαθητής. Είς τό σχολεϊον 
εμφανίζονται ρακένδυτοι έπαϊται, πρός ούς δίδει 
έλεών ό διδάσκαλος τόν οβολόν του. Έκ τών πα
ραδειγμάτων τούτων καί μυρίων άλλων, ά εμφανί
ζει καθ’ ήμέραν ό σχολικός βίος, οί μαθηταί άσκοϋν- 
ται νά ποιώσι τό καλόν καί νά έγγενάται εις τήν 
ψυχήν αύτών ή εύγενής εκείνη διάθεσες τής συμπά
θειας πρός τούς πάσχοντας, όπερ είναι τό μέγιστον 
τοϋ χριστιανισμού δώρον εις τούς ανθρώπους.Τό κα
θήκον τοϋτο τής άσκήσεως είς τήν άρετήν παραλεί- 
πεται παντελώς έκ τοϋ σχολείου. Καί δυνάμεθα 
νά είπωμεν ότι ή Ελλάς έχει διδασκάλους, παι
δαγωγούς όμως όχι. Καί όμως ό κυριώτατος τοΰ 
δημοτικού σχολείου σκοπός είναι ή ήθικοποίη- 
σις τών μαθητών καί διά τής διδασκαλίας άλλ’ 
ούχ ήκιστα καί διά τής άσκήσεως. Τήν έλλειψιν 
ταύτην τοΰ σχολείου, ήτις καθιστφ τά σχολεία έτε- 
ροσκελή καί ανάπηρα, καιρός είναι νϋν νά κατα- 
νοήσωσιν οΐ διδάσκαλοι καί νά προθυμηθώσι νά θερα- 
πεύσωσι. Ότι δέ είναι έκ τών σπουδαιοτάτων κα
θηκόντων αύτών ή άσκησις είς τήν άρετήν θά προσ- 
αγάγωμεν μάρτυρα τόν μέγιστον τών φιλοσόφων τοΰ 
κόσμου τόν ’Αριστοτέλη τόν Μακεδόνα λέγοντα 
(ν τοϊ; Ήθικοϊς Νεκομαχείοις Β. κεφ. Α. Τά έξής.

«’Αφού λοιπόν ή αρετή είναι δύο ειδών άλλη 
μέν διανοητική, άλλη δέ ηθική, ή μέν διανοητική 
σχηματίζεται καί αύξάνει ώς έπί τό πλεϊστον διά 
τή; διδασκαλίας, καί διά τοϋτο χρείζεται καί πεϊ-

«Διττής δή τής αρετής οΰσης, τή; μέν διανοητι
κής τής δέ ηθικής, ή μέν διανοητική τό πλεϊον έκ 
διδασκαλίας έχει καί γε'νεσιν καί τήν αϋξησιν, διό- 
περ εμπειρία; δεϊται καί χρόνου, ή δέ ήθ.κή έξ 
έθους περιγίγνεται, οθεν καί τούνομα έσχηκ-ν μι
κρόν παρεκκλϊνον άπό τοϋ έθους.—εξ ου καί δήλον 
ότι ούδεμία τών ηθικών αρετών φύσει ήμΐν έγγί— 
γνεται" ούθέν γάρ τών φύσει όντων άλλως εθίζεται, 
οίον ό λίθος φύσει κάτω φερόμενος ούκ άν έθισθείη 
άνω φέρεσθαι, ούδ’ αν μυριάκις έθίζη τις άνω ρί- 
πτων, ούδέ τό πύρ κάτω, ούδέ άλλο ούδέν τών άλ- 

ραν καί χρόνον, ή δέ ηθική σχηματίζεται έκ τοΰ 
έθους (τής συνήθειας, τής άσκήσεως) καί διά τοϋτο 
ώνομάσθη καί ηθική άπό τοΰ έθους μέ μικράν μετα
βολήν. Έκ τούτου γίνεται φανερόν ότι ούδεμία τών 
ήθ.κών άρετών ύπάρχει εις ήμάς έκ φύσεως" 
διότι ούδέν πράγμα, όπερ ύπάρχει φύσει, εθίζεται 
άλλως π. χ. ό λίθος, όστις φύσει φέρεται κάτω δέν 
7,ι. πορεΐ νά συνηθίση νά φέρεται άνω, καί άν χι- 
λι άκις θελωμεν νά συνηθίσωμεν αύτόν προς τοϋτο 
μ'πτοντες άνω, ούδέ τό πύρ νά ρίπτη τάς φλόγας 
του κάτω,ούδέ άλλο κανέν πράγμα φυσικόν νά συνη- 
θίση εις τι παρά τήν φύσιν του. Κατά τοϋτο δέν 
έχομεν τάς άοετάς ούτε ύπο τής φύσεως ούτε παρά 
τήν φύσιν, άλλά έχομεν φύσει μόνον τήν ικανότητα 
νά δεχθώμεν αύτάς, τελιιοποιούμεθα δέ διά τής 
άσκήσεως. Προσέτι δέ όσα φύσει άποκτώμεν, πρό
τερον έχομεν τήν πρός τοϋτο δύναμιν, ύστερον δέ 
ίκφαίνεται ή ενέργεια, ώς βλέπει πά; τις έπί τών 
αισθήσεων (διότι δέν άποκτώμεν αύτάς διά τοϋ 
πολλάκις βλίπειν ή άκούειν, άλλά τούναντίον μετα- 
χειριζόμεθα αύτάς έχοντες, καί έχομεν αύτάς χωρίς 
νά τάς μεταχειρισθώμεν. Τάς δέ άρετάς άποκτώ
μεν διά τής προτέρας ένεργείας ώς συμβαίνει καί 
έπί τών άλλων τεχνών, διότι όσα εϊμεθα ή- 
ναγκασμένοι νά πράξωμεν, άφ’ ού πρότερον έμάθο- 
μεν αύτά, ταϋτα μανθάνομεν διά τής πράξεως π.χ. 
οί οικοδόμοι γίνονται οικοδόμοι οίκοδομούντες καί οί 
κιθαρισταί κιθαρίζοντες. Οΰτω δέ καί δίκαιοι γινό- 
μεθα τά δίκαια πράττοντες, σώφρονες τά σώφρονα, 
ανδρείοι τά άνδοεϊα.Παράδειγμα τούτου έχομεν καί 
τά γινόμενα είς τάς πόλεες" διότι καί οΐ νομοθέται 
κάμνουσι τους πολίτας άγαθους διά τής άσκήσεως, 
αύτός τέλος είναι ό σκοπός παντός νομοθέτου, όσοι 
δέ δέν κάμνουσι τοϋτο καλώς, άποτυγχάνουσι καί 
κατά τοϋτο διαφέρει πολιτεία καλή άπό πολιτείαν 
φαύλην. Επίσης γίνεται καί καταστρέφεται πάσα 

λως πεφυκότων άλλως άν έθισθείη. ούτ*  άρα φύσει 
έγγίγνονται αί άρεταί, άλλά πεφυκόσι μέν ήμΐν δέ- 
ξασθαι αύτάς, τελειουμένοις δέ διά τοϋ έθους. — έτι 
όσα μέν φύσει ήμΐν παραγίνεται, τάς δυνάμεις τού
των πρότερον κομιζόμεθα, ύστερον δέ τάς ένεργείας 
άποδίδομεν, όπερ επί τών αίσθήσεως δήλον (ού γάρ 
έκ τοΰ πολλάκις ίδεϊν ή πολλάκις άκοΰσαι τάς αι
σθήσεις έλάβομεν,άλλ ανάπαλιν έχοντες έχρησάμεθα, 
ού χρησάμενοι εσχομεν)- τάς δέ άρετάς λαμβάνο- 
μεν ένεργήσαντες πρότερον, ώσπερ καί έπί τών άλ
λων τεχνών, ά γάρ δεϊ μαθόντας ποιεϊν, ταϋτα 
ποιοϋντες μανθάνομεν, οίον οίκοδομοΰντες οικοδόμοι 
γίγνονται καί κιθαρίζοντες κιθαρισταί· ούτω δέ καί 
τά μέν δίκαια πράττοντες δίκαιοι γινόμεθα, τά δέ 
σώφρονα σώφρονες, τά δ ’ ανδρεία άνδρεϊοι. — μαρ
τυρεί δέ καί τό γιγνόμενον έν ταϊ; πόλεσιν- οί γάρ 
νομοθέται τους πολίτας έθίζοντες ποιοϋσιν άγαθούς, 
καί το μέν βούλημα παντός νομοθέτου τοΰτ’ έστίν, 
οσοι δέ μή εύ αύτό ποιοϋσιν άμαρτάνουσιν, καί δια- 

άρετή έκ τών αύτών αιτιών καί διά τών αύτών μέ
σων, ώς καί πάσα τέχνη. Διότι έκ τοΰ κιθαρίζειν 
γίνον ται καί οί καλοί καί οί κακοί κιθαρισταί, άνά- 
λογόν τι συμβαίνει καί εις τούς οικοδόμους καί είς 
όλους τού; άλλους τεχνίτα;- διότι όταν μέν οίκοδο- 
μώσι καλώς γίνονται καλοί οικοδόμοι,όταν δέ κακώς, 
τότε γίνοντνι κακοί οικοδόμοι. Έάν τό πράγμα δέν 
είχεν ούτως, ούδεμία άνάγκη θά ύπήρχε διδασκαλίας 
καί πάντες θα έγίνοντο καλοί ή κακοί. Τό αύτό 
συμβαίνει καί είς τάς άρετάς. Γινόμεθα δίκαιοι ή 
άδικοι συναλλασσόμενοι ούτως ή άλλως πρός τους 
άνθρώπους, γινόμεθα άνδρεϊοι ή δειλοί ριπτόμενοι 
είς κινδύνους καί έξοικειούμενοι μέ τόν φόβον ή μέ 
τό θάρρος. Τό αύτό συμβαίνει και έπί τών επιθυ
μιών καί έπί τής οργής. “Αλλοι μέν γίνονται σώφρο
νες καί πράοι, οιότι πολιτεύονται σωφρόνως καί 
πράω;, άλλοι δέ άκόλαστοι καί οργίλοι, διότι πολι
τεύονται ούτως. Καί έν ένί λόγφ αί έ'ξεις σχημα
τίζονται έκ τών όμοιων πράξεων. Καί διά τοϋτο 
πρέπει νά κανονίσωμεν τάς πράξεις ήμών, διότι ή 
διαφορά τών πράξεων συνεπάγεται καί τήν διαφο
ράν τών έξεων. Καί δέν είναι αικρόν πράγμα νά 
συνηθίσωμεν τόν άνθρωπον άπό τής μικρά;'ήλικίας 
κατά τοΰτον ή κατά τόν άλλον τρόπον, άλλά τού
ναντίον είναι τό μέγιστον, ή μάλλον τό δλον.

φέρει τούτφ πολιτεία πολιτείας άγαθή φαύλης.— 
έτι έκ τών αυτών καί διά τών αύτών καί γίνται 
πάσα άρετή καί φθείρεται, ομοίως δέ καί τέχνη· 
έκ γάρ του κιθαρίζειν καί οί άγαθοί καί οί κακοί γί
γνονται κιθαρισταί- άνάλογον δέ καί οί οικοδόμοι 
καί οί λοιποί πάντες- έκ μέν γάρ τοϋ εύ οίκοδομεϊν 
άγαθοί οικοδόμοι έσονται, (κ δέ τοΰ κακώς κακοί" 
εί γάρ μή οΰτως είχεν, ούδέν άν έδει τοϋ διδά- 
ξαντος, άλλά πάντες άν έγίγνοντο άγαθοί ή κακοί" 
οΰτω δή καί έπι τών άρετών έχει" πράττοντες γάρ 
τά έν τοΐς συναλλάγμασι τοΐς πρός τούς άνθρώ
πους γινόμεθα οΐ μέν δίκαιοι οί δέ άδικοι, πράτ
τοντες δέ τά έν τοΐς δεινοΐς καί έθιζόμενοι φοβιϊ- 
σθαι ή θαρρεϊν οΐ μέν άνδρεϊοι οΐ δέ δειλοί- ομοίως 
δέ καί τά περί τάς έπιθυμίας έχει καί τά περί τάς 
όργάς" οΐ μέν γάρ σώφρονες καί πράοι γίνονται, οΐ 
δ’ άκόλαστοι καί οργίλοι, οΐ μέν έκ τοΰ οΰτωσί έν 
αύτοϊς άναστρέφεσθαι, οΐ δέ έκ τοϋ αύτωσί. καί ένί 
δή λόγω (κ τών όμοιων ενεργειών έζεις γίνονται" 
διό δει τάς ένεργείας ποιας άποδεδόναι. κατά γάρ 
τάς τούτων διαφοράς άκολουθοΰσιν αί έξεις" ού μι
κρόν ούν διαφέρει τό οΰτως ή ούτως εύθύς έκ νέων 
έθίζεσθαι, άλλά πάμπολυ, μάλλον δέ τό παν.

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΠΛΑΟΗΟΪΛΟΣ
Κατά ’Ιούλιον τούτου τοΰ έτους έν Θεσσα

λονίκη διατρίόων ειχον τήν ατυχίαν νά άπολέσω 
κάλλιστον φίλον τόν ιατρόν Μ. Παπαδόπουλον, 
όν έκλαυσα πικρώς, διότι έίέλιπε άφ’ ήμών άνήρ 
εις άκρον φίλος τών γραμμάτων και τής προό
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δου, άφήσας δυσαναπλήρωτου κενόν καθ’ δν 
χρόνον έχομεν άνάγκην άνδρών συνετών καί δρα
στήριων. Μεγάλως δέ έχάρην ότι καί ή Θεσσα
λονίκη βαρυπενθοΰσα άπέδωκε είς τδ εύγενές 
αύτής τέκνον τάς μεγίστας τιμάς στεφανύσασα 
διά βαρυτίμου στεφάνου καί Θάψασα αΰτδν δη
μοσία δαπάνη έν καλλίστω τόπω τοΰ νεκροτα 
φείου. Άλλά καί ό φιλεκπαιδευτικός τής.πόλεως 
σύλλογος, καί ή εφορεία τοϋ νοσοκομείου τής 
πόλεως καί άλλοι φίλοι τοϋ άποθανόντος έτίμη- 
σαν τδν άποθανόντα διά στεφάνων, ων ένα κα- 
τεθέσαμεν καί ήμεϊς εύλαόώς άναγράψαντες έπί 
τής πλούσιας ταινίας τοΰ στεφάνου «τώ ζηλωτή 
τών 'Ελληνικών γραμμάτων Μ. Παπαδοποΰλω». 
Άλλά καί έν τή έκκλησία έζήρομεν δι’ ίδιου λό
γου τάς άρετάς τοϋ άποθανόντος, δν καταχω- 
ρίζομεν ένταΰθα πρδς άνάγνωσιν τών διδασκά
λων, οΐτινες δφείλομεν νά άρυώμεθα διδάγματα 
έκ τοΰ βίου τών σπουδαίων άνδρών τών άφιερω- 
σάντων έαυτούς είς τήν ύπηρεσίαν τής πατρίδος 
των καί ταύτης μόνης.

«Δέν πιστεύω νά ύπάρχη ούδείς Θεσσαλονικεύς 
οΰτε έκ τών πλησίον, οΰτε έκ τών μακράν οΐκούν- 
των, οΰτε έκ τών μεγάλων, οΰτε έκ τών μικρών, 
οστις νά μή πένθη πένθος άνυπόκριτον έπί τή στε
ρήσει τοϋ μεγάλου άνδρός, δν ό θάνατος χθές άφήρ- 
πασεν άφ * ήμών. Άφ’ οΰ δ Μιχαήλ Παπαδόπου- 
λος ήγάπησε τοσοΰτον τήν πόλιν, ώστε έν τή άγά
πη ταύτη νά λησμονήση έαυτόν μέχρι βαθμού, 
δστις κινεί ήμών τόν θαυμασμόν άμα καί τά δά
κρυα, δίκαιον είναι ή πατρίς του νά θρηνή έπί τή 
άπώλεια τέκνου τοιούτου, παρ’ οΰ πλέον δέν θά 
δύναται νά άκούη συμβουλάς, νά άντλή θάρρος εις 
τήν δδόν τής αρετής καί έλπίδα οτι τά πάντα θά 
εύοδώση τοϋ Θεοϋ ή χάρις. Ή άπώλεια τοιούτων 
άνδρών, οίος δ Μιχαήλ Παπαδόπουλος, είναι εις 
πάσας τάς κοινωνίας έπαισθητή, άς εΰχηθώμεν δέ 
νά μή άποβή βλαβερά έν Θεσσαλονίκη, ήτες ώς έκ 
τοϋ εμπορικού τών κατοίκων της πνεύματος τρέχει 
αείποτε τόν κίνδυνον νά καταπέση εις τήν λατρείαν 
τής ύλης, λησμονούσα δτι έκεΐνο, τό δποϊον καθεστφ 
αθανάτους καί τούς λαούς καί τά άτομα δέν είναι 
ή αδρανής ΰλη, άλλ’ αΐ ΐδέαι αί μεγάλαι, ών όρ- 
γανον καί μέσον είναι πάντοτε ή ΰλη. Τών μεγά
λων δέ τούτων ιδεών, αΐτινες έκφράζονται διά τών 
ονομάτων άγάπη πρός τόν πλησίον, εύσέβεια, καθή
κον, αύταπάρνησις πρόοδος, παιδεία, πατρίς καί 
τών τοιούτων, δ Μιχαήλ Παπαδόπουλος ήτο ή 
ζώσα προσωποποίησις καί συ ωιαλεγόμενός τις μετ' 
αύτοϋ καί άναστρεφόμενος έδιδάσκετο νά τιμ^ 
αύτά ύπέρ πάντα. Ώς δ άνεμος κυλίει τά κύματα 
κατά μίαν ώρισμένην διεύθυνσιν, οΰτω καί οί με
γάλοι άνδρες άγαπητοί είς τούς συμπολίτας των 
διά τών άρετών των καί τών έκδουλεύσεών των γι
νόμενοι καί κύρος παρ’ αύτοις έχοντες άποτυποϋ-

σιν εις αύτούς κατά τό μάλλον ή ήττον τό πνεύ
μα των καί μεταδίδουσιν έκ τοϋ πυρός, δπερ καίει 
έν τή καρδιά των τούς πόθους καί τά ιδεώδη αύ
τών καί γίνονται τής προόδου τών συμπολιτών αυ
τών οί έργάται. Όσον άξίζει είς άνήρ μιγας, δέν 
άξίζουσι χιλιάδες άλλοι μικροί καί ή ελλειψις τοι
ούτων άνδρών φαίνεται έπαισθητή είς τούς μεγ’ά- 
λους άγώνας τοϋ βίου, καθ’ ους ήττώνται οι λαοί 
οί μή. έχοντες συνετούς οδηγούς και προστάτας. 
Καί διά τοΰτο, δποϊον λαόν άγαπ^ δ Θεός, στέλ- 
λει εις αύτόν μεγάλους άνδρας καί αφήνει τούτους 
νά ζήσωσι μέχρι γήρατος βαθέως. Οΰτοι έξαπλώ- 
νουσιν εύλογίαν εις τόν λαόν καί διά τής διευθύν- 
σεως τής πεφωτισμένης, άλλά καί διά τοϋ παρα
δείγματος τής φιλοπονίας αύτών καί αύταπαρνή- 
σεως χάριν τών κοινών συμφερόντων. Έκεΐνο, το 
δποϊον έθαυμάσθη καί άνεκηρύχθη ώς μετέχον 
θείας φύσεως, είναι ή πρός τό ολον άφοσιωσις, ή 
πρός τόν πλησίον άγάπη. Οί λαοί, οί έχοντες ώς 
κανόνα καί ύπογραμόν τοϋ βίου των το άτομικον 
συμφέρον, ένδέχεται νά λάμπωσιν έξωθεν δια τοϋ 
πλούτου, δν έπεσώρευσαν παντοΐα θεμιτά η αθέμιτα 
μέσα μεταχειρισθέντες, έσωθεν όμως είναι «στερη
μένοι παντός μεγάλου καί ύψηλοϋ και ομοιώζουσι 
κατά τήν παραστατικήν τών παλαιών γλώσσαν 
πρός άνδράποδα χρυσά. Ούχι ή κτήσις, αλλ ή 
χρήσις τοΰ πλουτου η ορθή προς το καλόν τοϋ 
πλησίον είναι ή δοξάζουσα τους ανθρώπους. Ο 
Μιχαήλ Παπαδόπουλος ουδέποτε εσκεφθη νά συνα- 
γάγη πλούτον, εφερε δέ τήν πενίαν, ήν ή προς 
τά κοινά άφοσίωσις επεβαλεν αυτώ, μάλιστα δ& 
τήν πενίαν τήν έπιταθεϊσαν κατά τά τελευταία 
έτη μετά καρτερίας άνταξίας τού μεγαλε’ου τής 
ψυχής αύτού καί τής προς την πατριόα του άγά
πης. Οί παλαιοί, οΐτινες διά την λεπτότητα τής 
διάνοιας αύτών καί τών αισθημάτων, είναι αιώνιοι 
διδάσκαλοι τού κόσμου, είχον δεά τούς ευεργετας 
αύτών ώρισμ.ένον οίκημα προς διατροφήν και περι- 
θαλψιν, τό Πρυτανεϊον, άλλά παρ’ ήμΐν, οΐτινες 
φέρομεν μέν τό όνομα έκείνων, δεν άνυψωθημεν 
όμως άκόμη μέχρι τοϋ ύψους τής εύγενείας αύτων, 
οί μεγάλοι άνδρες άποθνήσκουσιν έστερημίνοι τών 
πάντων, καί τής κοινής ταύτης μοίρας δέν έπρεπε 
νά καμη έξαίρεσιν καί δ Μιχαήλ Παπαδόπουλος. 
Άλλ’ ή εύγενής ψυχή τοϋ Παπαδοπούλου ουοε- 
ποτε παρεπονέθη, ούδέποτε έμεμψιμοίρησε διά τού
το. Ό,τι έπραττε έθεώρει ώς καθήκον του νά πράτ- 
τη καί ούδέποτε έσκέφθη διά τούτο ότι ήδύνατο 
νά τουναντίον |χα\ιστοο ιιιτ αγανα—
κτήσεως θά άπέκρουε πάσαν αμοιβήν έπί τή έκτε- 
λέσει τοϋ καθήκοντος. Ενθυμούμαι εν έτει 1881 
τόν άείμνηστον άνδρα ζώντα έν Αθήναις και 
έστερημένον τών πάντων. Φίλοι του, οΐτινες έγίνω- 
σκον καλώς τήν άξίαν του, ήθέλησαν νά άνακου- 
φίσωσι τήν δυστυχίαν του καί κατώρθωσαν να 
έξευρεθή γενναΐον χρηματικόν ποσόν, τό δποϊον 
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προσέφερον εις αύτόν. Ό Μιχαήλ Παπαδόπουλος 
όμως, άφ’ οΰ εύχαρίστησε τούς φίλους του, άπέ- 
κρουσεν έντόνως τήν δωρεάν, είπών ότι ήδύνατο 
μόνον νά δεχθή θέσιν τινά ιατρού, ένθα έργαζό 
μένος νά πορίζεται τόν άρτον του, ούδέποτε όμως 
δωρεάν χρημάτων.

Μετά πόθου δέ αναπολώ τήν κατά τά έτη 
1875 μέχρι 1878,καθ’ά,νομίζω,συμπίπτει ή άκμή 
τής χριστιανικής έν Θεσσαλονίκη κοινότητας, έρ
γασίαν τού Μιχαήλ Παπαδοπούλου, όστις ήτο 
οίονεί ή ψυχή τής κοινότητος, τήν έργασίαν αύτοϋ 
έν τοϊς δημοτ. σχολείοις τής πόλεως, έν τώ Παρ
θεναγωγείο), έν τφ Διδασκαλείο, έν τφ Γυμνασίφ, 
τήν έργασίαν αύτού έν τώ Φιλεκπαιδευτική Συλ· 
λόγφ τής πόλεως, οΰ ήτο πρόεδρος, καί τήν ποι- 
κίλην τοϋ άνδρός δράσιν ζώντος καί άποθνήσκον- 
τος ύπέρ τής προσφιλούς του πόλεως, ής δεν είχεν 
άλλο ίερώτερον καί προσφιλέστερον. Ητο δέ ώ; 
διδάσκαλος άπαράμιλλος διακρινόμενος διά τήν σα
φήνειαν τής λέξεως, διά τήν αύστηράν λογικήν 
ακολουθίαν, οια την μεθοδικήν τών πραγμάτων 
έκθεσιν ώς καί διά τήν θερμότητα τής έκφράσεω:, 
οι ών πάντων έσαγήνευε τούς άκροατάς. Καί διά 
τούτο έν τή μεταρρυθμίσει τών σχολικών πραγ
μάτων τής πόλεως, ήτις έπετεύχθη διά τής ίδρύ- 
σεως τότε τού προτύπου σχολείου καί τοϋ Διδα
σκαλείου, δ Μιχαήλ Παπαδόπουλος, όστις διά 
τής ευφυΐας του καί τής έμφύτου είς αύτόν άγά
πης προς πάσαν πρόοδον, ήτο ήδη προπαρεσκευ- 
ασμένος νά άντιληφθή καί διαδώση τά νέα διδάγ
ματα, έτάχθη πρόμαχος καί ύπερασπιστής τών 
νέων ιδεών καί συνετέλεσεν έντός βραχυτάτου χρό
νου τά σχολεία τής πόλεως να λάβωσ νέαν όψιν 
και νά εμφορηθώσι τού νέου παιδαγωγικού πνεύ
ματος, δι’ οΰ άναπλάσσονται καί προαγονται οί 
λαοί. Δέν ύπήοχεν Ιδέα προόδου, δέν ύπήρχεν ιδέα 
χρήσιμος, ήτις νά μή εΰρισκε παρά τώ Μιχαήλ 
Παπαδοπούλφ ύποδοχήν πρόθυμον καί ενθουσιώδη 
καλλιέργειαν. Ό νοϋς αύτού, δστις φύσει είχε πλα- 
σθή πρός ύψηλάς διανοητικάς εργασίας, ούδέποτε ή- 
σύχαζεν.Τρανότατον δέ δείγμα τής εύφυΐας καί φι- 
λοπονίας αύτοϋ είναι σπουδαίου φιλοσοφικόν έ'ργον, 
όπερ άπο δέκα έτών συνέγραφε καί όπερ εύκτόν 
είναι νά εκδοθή, ίνα έκτιμηθή έτι κάλλιον τοϋ 
Παπαδοπούλου ή επιστημονική άξια.

Τον Μιχαήλ Παπαδόπουλον άν έζέτάσωμεν εϊτε 
ώς οικογενειάρχην εϊτε ώς πολίτην εϊτε ώς κοινωνι

κόν άνθρωπον, εύρίσκομεν πανταχοϋ άνδρα φιλόσο
φον ζώντα κατ’ άρχάς ώρισμένας καί ούδέποτε έκ- 
κλινοντα έξ αυτών. Ή πρός τήν ο’ικογένειάν του 
και τούς συγγενείς του άφοσίωσις ήτο τοσοΰτον 
μεγάλη, ώστε θαυμασμού άξια άποβαίνει ή εύγέ— 
νεια τής ψυχής τοϋ άνδρός, δικαίως δέ ή ύπολει- 
φθεΐσα σύζυγος τού άποθανόντος καί αί άδελφαί 
αυτής θρηνοϋσι τήν άπώλειαν άνδρός, δστις διετέ- 
λεσεν αύταΐς πατήρ,άδελφός,προστάτης, τά πάντα.

Η δέ προς τά κοινά άγάπη τού Μιχαήλ Παπα
δοπούλου ύπερέβαινεν πάσαν άλλην τοιαύτην. Πρό 
τινων μόλις ήμερών, δτε μετά έτών πολλών χω
ρισμόν έπανέβλεπον αύτόν πάλιν, τοσοΰτον εύ- 
γλωττως συνηγορεί ύπέρ τής ύπεροχής τών ήμετέ - 
ρων έν συγκρίσει πρός τάς διασαλπιζομένας έπι- 
οεικτικώς προόδους τών άλλων, ώστε ή άνταξία 
τοιούτου άνδρός σεβαστή αύτοϋ σύζυγος ή άγρύ- 
πνως την πολύτιμον τού άνδρός ζωήν έπιτηροϋσα 
καί φυλάττουσα έδέησε νά ύπομνήση αύτφ τών 
ιατρών τήν συμβουλήν, νά άπέχηται πάσης δια
νοητικής έργασίας ένεκα τής υπερευαισθησίας τών 
νεύρων, είς ήν είχεν έσχάτως περιπέση.

Ή δέ εύπροσηγορία καί μετριοφροσύνη τού άν- 
όρος ήτο τοιαύτη, ώστε ούδείς έταπεενούτο άνα
στρεφόμενος πρός τόν Μηχαήλ Παπαδόπουλον καί 
πάντες άπεκόμιζον διδασκαλίαν έκ τής δαελίας αύ
τοϋ εϊτε ώς γνωμικόν έκφερομένην εϊτε ώς διήγημα, 
ών είχε πολλά άποθησαυρίση έκ τής άναγνώσεως 
πολλών βιβλίων καί έκ τής έμπειρίας τού κόσμου.

Δικαίως άρα τό πένθος τής πόλεως στερηθείσης 
τοιούτου άνδρός, όστις έπί 40 έτη εύηργέτει αύτήν, 
καθίσταται πάνδημον. Οί λαοί, οί τιμώντες τούς 
μεγάλους άνδρας έχουσιν εύγενή ψυχήν καί τό 
παράδειγμα τούτο άσκεΐ δύναμιν είς τάς ψυχάς 
τών έπιζώντων, ύπεκκαίει τόν ζήλον αύτών καί έκ 
τών σπλάγχνων τοιαύτης πόλεως δέν θά βραδύ- 
νωσι νά άναφανώσι καί άλλοι συνεχίζοντες τό έρ
γον τοϋ Παπαδοπούλου. Ή μεγάλη αύτοϋ ψυχή 
άς εύφρανθή έπί τή έκφραζομένη λύπη τής πόλεως, 
ήτις είναι άναγνώρισις τών γινομένων εύεργεσιών 
καί άς έξακολουθήση καί έκ τοϋ ουρανού νά άγα- 
πά τήν πόλιν, ήν ζών ύπέρ πάν άλλο ήγάπησε. Τό 
σώμα, εύγενεστάτη καί πολύτιμος ψυχή, θά έκλίπη 
άλλ’ αί ΐδέαι, άς έπρέσβευσας κα! άς έκαλλιέργή- 
σας, θά μένωσιν αίώνιαι καί ή μνήμη σου άγήρως.

Γαϊαν έχοις ελαφρών, πολύκλαυστε φίλε.

Η ΕΜΗ ΓΝΩΜΗ ΠΕΡΙ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ
Είς τήν ένσκήψασαν κατά τά τελευταία έτη 

επιδημίαν τοϋ έξευτελίζειν πάν ό,τι καλόν είχεν ή 
έχει δ τόπος, τοϋ έξευτελίζειν πατρίδα, δικαιοσύ
νην, τιμήν, άλήθειαν, καί καθόλου πάν ό,τι έχει 
δ άνθρωπος ιερόν καί όσιον, ούδαμώς άπορον ότι ή 
έπιδημία αΰτη δέν έφείσθη καί τοϋ Αρσάκειου, τοϋ 
άσύλου τούτου τής μορφώσεως τών κορασίων τοϋ 
'Ελληνικού έθνους. Καί άφ ’ οΰ έκένωσαν τήν φαρέ
τραν αύτών άδιαλείπτως ρίπτοντες τά κωφά αύτών 
βέλη κατά τοϋ έθνικοϋ τούτου καθιδρύματος, κα— 
τέφυγον οί ύβρισταί καί εις άξιοκατάκριτον πανουρ
γίαν· θέλουσι νά παραστήσωσιν ότι ή περί τοΰ 
Αρσάκειου γνώμη αύτών είναι γνώμη καί άλλων, 
τό δέ παραδοξότατον ότι είναι καί γνώμη ήμώνί. 
Τί δέ ήμεϊς φρονοϋμεν περί τοϋ σχολείου τούτου,
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εΐπομεν άπροκαλύπτως ώς αντιπρόσωπος τοΰ Δι
δασκαλικού συλλόγου έν τή βουλή, έγράψαμεν δέ 
καϊ έν ϊδίω κεφαλαίω έν τφ βιβλίφ «Γνώμαι τοΰ 
Διδασκαλικού συλλόγου" σελ. 82 — 89, ’ιδιαιτέρως 
δέ έν τή Εκπαιδεύσει διά σειράς άρθρων άντεπε- 
ζελθόντες κατά τοΰ έζευτελισμοΰ τοΰ ’Αρσάκειου, 
οπερ έθεωρήσαμεν ώς έθνικόν έκπαιδευτήριον καί 
κόσμημα τής 'Ελλάδος. Κατόπιν τοιαύτης σαφούς 
περ’ι τού ’Αρσάκειου γνώμης ήμών μετ’ άγανακτή- 
σεως άνεγνώσαμεν έσχάτως'εϊς τι 
κοπήν έκθέσεως ήμών πρός τό 
1882 γεγραμμένης, έν ή γίνεται 
πρακτικής 
Άρσακείφ. 
ναμορφώσεως καϊ συμπληρώσεως, 
νεται έκ 
τοΰ έκπαιδευ· 
κατά τήν νεωτέραν παιδαγωγικήν.

ινα εφημερίδα περι- 
Ύπουργεϊον έν έτει 

ι λόγος περί άτελοΰς 
μορφώσεως τών διδασκαλισσών έν τώ 
"Οτι δέ τό Άρσάκειον τότε έδεϊτο ά- 

τοϋτο καταφαί- 
ής προθυμίας, γν έδειξε τό συμβούλιον 

τηρίου νά μεταρριθμίση τό σχολειον 
Καϊ έκτοτε 

κατεβλήθη μεγάλη προσπάθεια προς τελειοτέραν 
μόρφωσιν τών διδασκαλισσών, τό δέ Άρσάκειον 
τοΰ 1894 ούδεμίαν πλέον ομοιότητα εχει πρός τό 
Άρσάκειον τοΰ 1882. Καϊ διά τοΰτο νομίζομεν ό,τι 
δικαίως έγράφη έν έτει 1882 είναι άδικώτατον νά 
έπαναλαμβάνηται έν έτει 1894. Οί ύβρισταί τοΰ 
’Αρσάκειου δύνανται νομίζω νά ύβρίζωσι καϊ τό 
Άρσάκειον καϊ πάν άλλο έκπαιδευτήριον δι’ ιδίων 
επιχειρημάτων καϊ δι’ ίδιον λογαριασμόν, άς άφή- 
σωσι δέ ήμάς,οϊτινες έπιθυμοΰμεν τήν διατήρησιν καϊ 
τήν προκοπήν τοΰ έλληνικοΰ τούτου μεγάλου έκπαι- 
δευτηρίου, νά ζώμεν μέ τήν ’ιδέαν ταύτην. Άν δέ 
έπιθυμώσι νά άναφέρωνται καϊ εϊς γνώμας ήμών, 
όφείλουσι νά έκθέτωσιν αύτάς άνευ ούδεμιάς δια
στροφής ή παραλείψεως, νά σημειώσι δέ καί τόν 
χρόνονπότε αΰτη έρρήθη ή έγράφη" διότι τοΰτο 
έχει μ,εγάλην σημασίαν εϊς τήν άληθή τοΰ πράγμα
τος έκτίμησιν.

ΔΙ ΑΦΟ Ρ Α
Τά έξ ύποδιδασκαλεΐα τοϋ Κράτους τά λειτουργοΰν- 

τα έν Βελεστίνφ, Δαδίφ, Ναυπάκτφ, Αευκάδι, Κον- 
τοδαζαίνη καϊ Πανίτση «πέφερον τούς καρπούς των, 
περί τούς 230 περίπου γραμματιστάς, οΰς τδ Ύπουρ
γεΐον άπδ τοϋ Αύγουστου μέχρι τέλους 76ρίου ύπέ- 
δαλεν είς έξέτασιν έν τφ έν Άθήναις Διδασκαλείω. 
Οί πτωχοί ούτοι μαθηταί οί ύπερανθρώπους ΰποστάν- 
τες κόπους, ίνα έν όλίγφ χρόνφ μάθωσι τά πολλά, 
δσα ορίζει τδ Ύπουργεΐον, ύπεβλήθησαν είς αύστηράν 
διττήν δοκιμασίαν τήν μέν τών μαθημάτων, τήν δέ 
τής πείνης. Ή έντύπωσις, ώς λέγουσιν οί έξετασταϊ 
νϋν, είνε ή παρά πάντων τών έπαϊόντων προρρη- 
θεΐσα, οίκτρά. Ό διοργανισμός καϊ ή λειτουργία τών 
Ύποδιδασκαλείων είνε παρωδία τών Διδασκαλείων 
καϊ πλάνη τοΰ Ύπουργείου χονδρά. Δύο δέ Ύποδι- 
δασκαλείων ή έργασία έξέχει πολύ τής τών άλλων ή 
τοΰ Βελεστίνου καϊ ή τοΰ Δαδίου, χειριστή δέ έργασία 
έθεωρήθη ή τών Ύποδιδασκαλείων Κοντοθαζαίνης καϊ 

Έκ τού Τυπογραφείου τών Καταστημάτων

Πανίτσης. Δίκαιον δέ θεωροΰμεν νά άναγράψωμεν τών 
έπιμελών διδασκάλων τών διακριθέντων Ύποδιδασκα- 
τά όνόματα. Καϊ τοϋ μεν έν Βελεστίνω είναι οΐ κ.κ. 
Χρίστος II. Οικονόμος καϊ Δημοσθένης Άνδρεάδης, 
τοΰ δέ έν Δαδίφ οί κ.κ. Λογοθέτης καϊ Καταφυγιώτης.

— ΤδΎπουργεΐον διάλογους, οΰς δέν εύηρεστήθη νά 
γνωοίση είς τήν κοινωνίαν, απέλυσε διά μιάς υπουργι
κής διαταγής διακοσίους δέκα δημοδιδασκάλους, »φν 
οί πλεΐστοι κατά βάσκανον μοίραν συνέπεσε να είναι 
έκ τών έξεχόντων διδασκάλων. Καϊ τί χρειαζόμεθα 
τούς καλούς δημοδιδασκάλους, άφ’ ού έχωμεν ικανούς 
γραμματοδιδασκάλους,μετ’ού πολύ δέ καϊ γραμματιστάς 
περί τούς 2G0, τούς φορείς τούτους τοΰ πολιτισμού 
τής νεωτέρας 'Ελλάδος ; Και όμως οί δήμοι καταόάλ- 
λουσι κατά τδν Δρακόντειου νόμον περί εισφοράς ύπέρ 
τής δημοτικής έκπαιδεύσεως τάς δαπάνας πάσας, ίνα 
άποόαρδαρώνται οί δημόται των. Νομίζομεν οτι καϊ αί 
δημοτικά! άρχαί καί οί διδάσκαλοι πρέπει να αφήσωσι 
τήν αδιαφορίαν, είς ήν έχουσι καταντήση, και νά ζη- 
τήσωσι οί πρώτοι νά μετέχωσι τής διοικήσεως τών 
σχολείων, άφ ’ ού καταόάλωσι τάς δαπάνας, ίνα προ- 
λαμόάνωνται κακά, ά έξευτελίζουσι καϊ άρχοντας καϊ 
άρχομένους.

— Αριθμητικά προβλήματα πρός χρήσιν τών 
μα.θητών τών δημοτικών σχολείων άμφοτέρων τών 
φύλων καί διά πάσας τάς τάζεις ύπό Μ. Σακελ— 
λαροπούλου, διευθυντοΰ τοΰ έν Κερκύρα Διδασκα
λείου Τό μ,όνον έγζροθεν έν τώ διαγωνισμφ 
τών διδακτικών βιβλίων, πωλούμενον δέ έν τή Ε
στία, τώ έν Άθήναις βιβλιοπωλείο) Γ. Κασδόνη.

— Έν Αϊγίφ συνεστάθη ύπό τοΰ κ. Α. Στρού- 
μου, οστις άπό έτών διατηρεί έκπαιδευτήριον άρ
ρένων καϊ άνώτερον Ιίαρθεναγωγεϊον, έν ώ θά 
μορφοΰνται και διδασκάλισσαι.Τό έργον τοΰτο είναι 
σπουδαιότατον καϊ εύχόμεθα οί εύγενεΐς πόθοι τού 
διευθυντοΰ νά στεφθώσιν ύπο πλήρους έπιτυχίας.

— Πολλοί τών συνδρομητών τής Έκπαιδεύσεως 
ζητοϋσιν δι’ επιστολών πληροφορίας, άς εύρίσκει 
τις λελυμένας έν τώ τριτόμφ βιβλίφ τοϋ κ. Γ. 
Βενθύλου τώ έπιγραφομένφ «Θεσμολόγιον τής οη- 
μοτικής έκπαιδεύσεως», δπερ πρέπει νά έχωσιν έν 
τή βιβλιοθήκη των πάντες οΐ δημοδιδάσκαλοι. 
Οΰτως εσχάτως έρωτά τις πάλιν «τί πρέπει νά 
πράξω,ΐνα μοι έπιτραπή νά προσέλθω εις προαγωγι- 
κάς έξετάσεις;» Ή άπάντησις ήμών είναι"Όρα Θε
σμολόγιον Γ.Βενθύλου Τομ,Β.σ.78— 82. Έκεϊ εύρί- 
σκονται άναγεγραμμένα προς τοΐς άλλοιςκαϊ τάδε.

1 δτι δικαίωμα πρός έξετάσεις τοιαύτας έ’χουσιν 
οί εχοντες τριετή ύπηρεσίαν,

2 δτι κατά Μάϊον πρέπει νά ζητήσωσι παρά 
τοΰ Ύπουργείου δι’άναφοράς τήν άδειαν τών έξε
τάσεων, συνάπτοντες έν άντιγράφφ καί τά σχετικά 
έγγραφα, έξ ών φαίνεται ή τριετής αύτών ύπηρεσία.

3 δτι αί έξετάσεις γίνονται κατά μήνα Αΰγουσ.
4 οτι δέν έπιτρέπεται νά έγκαταλίπωσι τήν θέ

σιν των, έάν δένζδοθή παρά τοϋ Ύπουργείου ή 
άδεια, κτλ.

ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΎ 1894.-—3039


