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(Συνίχεια' YS. φυλλ. β').

ΚΕΦΑΛΑ1 0 Ν Τ Ε Τ ΑΡ Τ ΟΝ.

Η επίδρασες τοΰ  σχολικοΰ β ίου επί τί5ς μ-ορφώσεως 
τοΟ χαρακτήρος.

Ι^α μη τό σχολεΐον είναι μόνον φυτώριον της διανοίας , άλλά 
και της ήθικότητος , πρέπει νά έπικρατνί έν αύτώ παιδαγωγούσα 
διδασκαλία καί σχολική άγωγή είς τήν μόρφωσιν τοϋ χαρακτήρος 
συντελοΰσα’ άμφότεραι δμως πρέπει τρίτον νά ύποστηρίζωνται καί 
υπο υποδειγματικού σχυ.Ιιχ,οϋ βίου. Έάν ύποθέσωμεν, δτι διδασκα
λία καί άγωγή ούδεμίαν έλλειψιν δεικνύουσιν, δτι δμως ή σύμπασα 
«χέσις μεταξύ διδασκόντων καί μανθανόντων καί μεταξύ τών μα- 
θ/)τών πρός άλλήλους , ή άμ,οιβαία αυτών σχέσις καί συγκοινωνία, 
1X1 πράξεις καί ένέργειαι αύτών, δλον τό πνεύμα καί ή ούσία της 
« χ ο λ ικ έ ς κοινότητος, ένί λόγφ παν δ,τι νοοϋμεν λέγοντες β ίο ν  έν 
τω σχολείφ, δέν* έχει όρθώς' έάν ούτος άντιβαίνη είς τούς άγώνας 
yi? διδασκαλίας και τΐΐς άγωγης, είς τήν καλλιεργίαν τοϋ ΰπέρ τοϋ 
«ληθοΰς, ύψηλοϋ καί άγίου ένδιαφέροντος , είς τήν έγκάρδιον σχέ-



σιν κ α ί φ ιλ α δ ελ φ ία ν  · έάν ύπάρχγ) ψυ^ρότης κ α ί αδ ιαφορ ία  μ ετα ξύ  

διδασκάλων καί μαθητών έάν έπικρατή μόνον στρατιωτική αύστη- 
ρότης, άσπλαγχνος εφαρμογή νεκρών σχολικών νόμων, σύστημα κα- 
τασκοπεύσεως καί έπιχαιρεκάκου καταμηνύσεως ' έάν συνδέτι τούς 
μαθητάς πνεύμα συστάσεως μετά ψεύδους καί άπατης κατά τοϋ δι
δασκάλου, καί έάν μίσος καί χαιρεκακία , φθόνος καί ερις φαρμα- 
κεύωσι τάς άπαλάς ψυχάς τής νεολαίας' — τότε οΐ μαθηταί απο
στερούνται τά εύδαιμονέστατα αύτών έτη, τό κάλλιστον όνειρον τοϋ 
βίου αύτών, ή καρδία αύτών μεταναστεύει άλλαχοΰ, φεύγουσα τάς 
ψυχράς αίθούσας τοϋ σχολείου , άν καί έκεΐ διάγουσιν ούy i μικρόν 
μέρος της έπί γης πορείας αύτών, καί δέν θ’άναμιμνήσκωνταί ποτε 
μετά χαράς τά έτη τής μαθητείας,— τίς ήθελεν έγκαλέσει αύτοΐς 
τοϋτο ; Διά τοιούτου σχολικού βίου θά μετεβάλλετο αύτόχρημα πά
λιν εις κακόν, δ, τ ι τυχόν ή διδασκαλία καί άγωγή θά έβελτίουν. 
Έάν ό διδάσκαλος άσπάζηται τήν γνώμην ήμών — καί δύναται , 
νομίζαμεν, νά πράξγι τοϋτο εύθαρσώς ! — έχει λεχθή ήδη κυρίως έν 
τοΐς προηγουμένοις τό παν περί τοϋ σχολικού βίου, τά επόμενα εί
ναι μόνον έπακολούθημα καί μακροτέρα άνάπτυξις τών ήδη ρηθέντων.

Είς ούδεμίαν ύπόκειται αμφιβολίαν, οτι ό παιδαγωγών διδάσκα
λος θά ζητήση νά λάβ*/) είς τό κράτος αύτού τόν τροχόν τούτον 
τής σχολής, δν όνομάζομεν β ίο ν  καί νά κινήσν) δι’ ΐσ^υροϋ καί κα
θαρού ΰδατος, πηγάζοντος έκ τών κρουνών τής ηθικής . Πόσον ι
σχυρός καί πόσης προσοχής άξιος παράγων είναι ό βίος ούτος, δύ- 
ναται νά διδάξν) ήμας μετά πειθοϋς ή μεγάλη εκείνη διδάσκαλος 
τών διδασκάλων καί τό αιώνιον πρότυπον τοϋ καλού σκολείου , ή 
οικογένεια. Άκριβώς έν τώ οί'κω ό υποδειγματικός, καλός βίος έ- 
νεργεϊ θαύματα . Ούτος έμφυσά είς τό παιδίον δύναμιν βουλήσεως 
καί ήθικάς προθέσεις , καλλιεργεί τήν καρδίαν αύτοϋ καί προσφέρει 
τόν γενναΐον χαρακτήρα έν μορφή αισθητή" τά τοϋ οί'κου πνεύματα 
είναι οί αγαθοί δαίμονες διά τε τόν απολωλότα καί πάλιν εύρεθέντα, 
ώσπερ καί διά τον μή απολωλότα υιόν ή είκών τής πατρικής οι
κίας είναι ή χρυσή προίξ , τό περίαπτον διά τήν θυγ'ατέοα , ήτις 
έγκαταλείπει αύτήν , οπως διανύσν) προσέτι τά σοβαρόν σχολεΐον 
τού βίου.

Όμοιον καρποφόρον βίον οφείλει ύ δ ιδάσκαλος  νά παραγάγνι έν 
τώ σχολείω.

'Αλλ' όποιοι: πρέπει νά ε ίνα ι ούτος, ϊνα  υπηρέτη είς τί/v μόρφωσιν 
τοΰ χαρακτηρος  ;

Ή άπόκοισις δέν είναι δύσκολος εις έκεΐνον, δστις ευτύχησε νά 
ύπάρξ·/] μέλος καλής οίκογενει'ας. Άναγράφομεν ένταΰθα μόνον τά - 
κόλουθα χαρακτηριστικά. Έν τή άγαθή οίκογενεία συνδέονται πάντα 
τά μέλη διά τού αισθήματος τής συγγενείας , αισθάνονται συμπά
θειαν πρός άλληλα , έπιδεικνύουσιν άλλήλοις κοινωνίαν καί εύνοιαν 
(συμπαθητικόν ενδιαφέρον)' πάντα έπιδιώκουσι κοινούς σκοπούς, ζώσι 
διά τό σύνολον , ύπάρχει κοινόν φρόνημα καί βίος κοινός (κοινωνι
κόν ενδιαφέρονJ) ' ή οικογένεια έμφορεϊται πνεύματος θρησκευτικού 
και προσκυνεΐ τόν Θεόν έν πνεύματι καί άληθεία (θρησκευτικόν εν
διαφέρον)· έμπνέεται ύπ’ αγάπης, ειρήνης, φιλαλήθειας καί δικαιο
σύνης (είναι έπωκοδομημένη έπι ηθικών ίδ ιων), καί ώς ακόλουθοι 
τνΐς άρετης έπικρατοϋσιν ακέραια καί καθαρά ήθη καί άδολος φαι- 
δρότης, ό αίθριος έκεΐνος ουρανός, ύφ’ δν πάν φυτόν εύθενεΐ.

Οθεν έν τώ σχολείω πρέπει νά καλλιεογήται τό συμπαθητικόν , 
κοινωνικόν καί θρησκευτικόν ένδιαφέρον, δλος δ’ό σχολικός βίος ποέ- 
πει ^ά κατέχηται ύπό ηθικών ιδεών, τό πραύ πνεύμα τής αγάπης, 
τή; ειρήνης καί τής χαράς πρέπει νά έμπνέτ) αύτόν , τούτο είναι 
ολον τό μυστήριον τού όρθοϋ σχολικού βίου. Συμπάθεια, κοινόν φρό- 
νημα , θρησκευτικότης καί ήθικότης όμως μεταβιβάζονται ασφαλέ
στατα είς τόν σχολικόν βίον

1) διά τής όοθης αναστροφής τών μαθητών πρός άλλήλους, 
διά τής παιδαγωγούσης άναστροφής τών διδασκάλων μετά τών 

μαθητών,
3) διά καλλιεργίας τοϋ θρησκευτικού φρονήματος καί
4) διά τής ορθής σχέσεως τών διδασκάλων πρός άλλήλους.
Περί τού 1 καί 2. Ό γνήσιος καί όρθός βίος έν τώ σχολείω πα-

ραγεται κατ’ έξοχήν διά τ·7ίς άναστροφής, τ . έ. τής ένδομύχου συν
εχούς έπαφής πρός πρόσωπα ή πρός οντα νοούμενα ώς πρόσωπα . 
Τοιαύτη αναστροφή , ήτις ενεργεί πολλώ μάλλον ή ή άπλη έπ ιμ ι-  

τ.έ. ή παροδική συνάντησις, προσεγγίζει ήμΐν τούς άλλους τό
σον, ώστε γνωρίζομεν αύτούς καί λαμβάνομεν συμπάθειαν πρός αύ- 
"ους ( συμπαθητικόν ενδιαφέρον ) , ήτις γεννά τήν αγάπην, δι’ ής 
συγχωνεύονται αί ψυχαί πρός άλλήλας. Ή  πρός άτομα συμπάθεια 
ευρύνεται έπειτα καί γίνεται συμπάθεια πρός τό σύνολον , πρός τό



κοινωνικόν ολον, τ.έ. γίνεται xoirdr φρόνημα,, χο ινωηχόν  ενδιαφέ
ρον. Ά λλά  τό συμπαθητικόν συναίσθημα είναι ή μήτηρ τών πλεί- 
στων άοετών, καί τό συναίσθημα της κοινωνίας κατανικ# κληοονο- 
μ.ικά τινα ελαττώματα της νεανικής καρδίας, τ.έ . τά άκοινώνητον, 
τήν φιλαρχίαν, τήν ιδιοτέλειαν, τόν φθόνον, τήν χαιοεκακίαν, τήν 
ζηλοτυπίαν.

Ή ζωηρά καί ενδόμυχος άναστροφή μ.ετ’ άλλων, ήτις δύναται νά 
έπεκταθή καί είς ζώα καί άψυχα όντα , άτινα έμψυχώνει ή ήμε- 
τέρα φαντασία, καθώς καί είς άνθη,έργα τέχνης καί ιστορικά πρόσ
ωπα (ιδαν ική  Αναστροφή), πλουτίζει καί τήν ήμετέραν διάνοιαν- δι
ότι παρέχει ήμΐν διδάγματα βαθέως έν τώ πνεύματι έγχαραττόμε- 
να, τά όποια δέν ι ιανθάνομεν  μόνον, άλλά καί λαμ,βάνομ,εν πε ίραν  
αύτών.

Τοιαύτη πολύτιμος άναστροφή πρέπει νά είσέλθη είς τό σχολεΐον. 
Ή  σχολική τάξις πρέπει ν’ άποτελη ο ικογένειαν καί νά λαμβάνη 
εί δυνατόν οικογενε ιακόν χαρακτήρα  . Τά παιδία όφείλουσιν ιδίως 
ν’ άναστρέφωνται μετά τών όμοιων των, έν πρώτοις καί ώς έπί τό 
πολύ μετά τών ομηλίκων καί όμ,οφύλων των , άλλ’ ενίοτε καί μ.ετ’ 
άλλων πρεσβυτέρων, καί μετά παιδίων ετέρου φύλου, άλλως άπο- 
βάλλουσι τόν παιδικόν χαρακτήρα, γίνονται γηοαιόφρονα, μ.ονομ?οή 
καί φίλαυτα . Ή  ένωσις ομως τών άνηλίκων χρειάζεται ενήλικόν 
τινα άρχηγόν, διευθύνοντα καί έξυψοΰντα αύτά- — καί ό παιδαγω
γός, ό διδάσκαλος οφείλει νά καλλιεογη τοιαύτην άναστροφήν μετά 
τών μαθητών, οϊαν ήμεΐς έπιθυμοΰμεν. Έν τη πρός αυτούς σχέσει 
δέν πρέπει νά φέοηται ώς στρατιωτικός προϊστάμενος, άλλ’ώς^τρε- 
σβύτερος φίλος τών παίδων, έστω φιλόφοων , φιλάνθρωπος καί φι
λόστοργος ώ ; πατήρ, τηρών όμως τό έαυτοΰ άξίωμα άκέραιον. Έν 
τη άναστροφή πρός τούς μ.αθητάς αύτοΰ άς δεικνύη 6 διδάσκαλος 
σοβαρότητα ανδρικήν , άλλ’ άς συνδέη ταύτην μετ’ άγάπης καί ά- 
πλότητος" ή αύστηρώς πατρική μεταχείρισις άποκλείει έξ ί'σου τόν 
τε σκυθρωπόν καί τραχύν ώς καί τόν ληοώδη καί φιλάρεσκον τόνον 
τής συναναστροφής . Ό μαθητής πρέπει νά λάβη πίστιν πρός τόν 
διδάσκαλον καί νά αίσθάνηται χαράν ευρισκόμενος έγγύς αύτοΰ, έν 
τώ σχολείω. ’Ά ς καλή τούς μαθητάς αύτοΰ διά τοΰ ονόματος αύ
τών ‘ ή δέ κλήσις αύτών διά τοΰ έπωνύμ.ου έστω ελαφρά μομφή. 
Ά ς  όρέγη αύτοΐς έν τώ πορεύεσθαι τήν χεΐρα . Ά ς  έπισκέπτηται

τούς μαθητάς , οϊτινες έπί μακρότερόν τινα χρόνον είναι άσθενεϊς . 
Ά ς παρέχη τοΐς άσθενεστέοοις βοήθειαν έν τοΐς περιπάτοις, άς ύ- 
ποστηρίζη ιδίως έν τή διδασκαλία εύμ,ενώς τούς πτωχούς τώ πνεύ- 
ματι, είς ούς πολλοί διδάσκαλοι άμαρτάνουσι σκληρώς φερόμενοι πρός 
αυτούς" άς μή άπαξιοΐ δ’ ενίοτε καί ν’ άστείζηται, καί άς μή ά- 
παγορεύη καί τών μ,αθητών τούς άδολους άστεϊσμούς καί τάς εύ- 
φυεΐς παρατηρήσεις.

Είς περαιτέρω καλλιεργίαν τής ά.ναστροφής χρησιμ.εύουσιν αί έπό- 
μεναι διατάξεις' κοιναί πα ιδ ια ί .  π ερ ίπα το ι , καί μικρά ταζε ίδ ια  μιας 
"άξεως’ δραματικαί παραστάσε ις  Ιστοριών καί ποιημάτων' σχο-Ιιχαι 
εορζαι καί π α νη γύ ρ ι ις , κοινα ί έργασίαι. τών μαθητών, π. χ. διατή- 
ρησις καί διακόσμησις τής σχολικής αιθούσης" ΐδρυσις γνμναστ ιχήζ  
χοινότητος πεοιλαμ,βανούσης πάσας τάς τάξεις μετά τής δυνα
τές αύτοδιοικήσεως " έκαστος μ,αθητής άς άναλαμ.βάνη εί δυνατόν 
οίονόήποτε αξίωμα' οί πρεσβύτεροι μαθηταί άς παρέχωσιν είς τούς 
ζσθενεστέρου: πανταχοΰ βοήθειαν οί μαθηταί άς έπισκέπτωνται ά- 
σθενεΐς συμμαθητάς καί άς μετέχωσι τής ταφής τεθνεώτων συντρό
φων κ. τ. τ.

ΙΙας διδάσκαλος δύναται πάντως αύτός ν’ άναζωγραφήση περαι- 
-ερω την εικόνα εύγενοΰς καί ώραίου σχολικού βίου, όστις ού μόνον 
καθαιρει καί βελτιοΐ τούς παΐδας, άλλά καί εύδαίμονας καθίστησιν" 
οβεν όλίγα μόνον έχομεν χρείαν νά σημειώσωμεν άκόμη περί μιας έ
καστη ς τών είρημένων διατάξεων πρός καλλιεργίαν τής άναστροφής.

-'πουόαιότατος μοχλός τοΰ σχολικοΰ βί^υ καί συγχρόνως πολύτι
μον παιδαγωγικόν μέσον είναι ή π α ιδ ιά , εκείνη ή τά ήδύ, ούχί τό ω
φέλιμον σκοποΰσα ένέργεια. Ό παίζων τίθεται έαυτώ σκοπόν τινα, 
fj’J η κατόρθωσις δέν φέρει ωφέλειαν, άλλ’έξ οίαςδήποτε αιτίας (διότι 
“'Χ- έπιδεικνύει τις δύναμ.ιν, δεξιότητα, έπιτηδειότητα, σύνεσιν κτλ.) 
-εγείρει χαράν τό ενδιαφέρον κεΐται ώς έπί*τό πολύ έν τη έπιτυχία 

^χεδιο  ̂ τινός, τη κατορθώσει σκοποΰ τίνος, έν τώ σφαιρίζειν π .χ . έγ- 
/·ατζι εν ~ούτω, ότι συλλαμβάνει τις τήν σφαίραν, ή τύπτει αυτήν 
*ατα τινα οίονδήποτε τρόπον πολλάκις δέ κεΐται καί μόνον έν τή ή- 
δονΐ), τη έκ τοΰ ένεργεΐν, ή παιδιά είναι βλαστός τής άπειρου opjniC 
•Ύρός το ένεργεΐν. Αύτή είναι οίκειοτάτη είς τόν παΐδα" διότι παι- 
ιον μη παΐζον νοσεί ή είναι ασθενές τώ σώματι καί τφ  πνεύματι. Έν 

τ'? τών παίδων παιδιόί ενυπάρχει ούχί σπανίως νοΰς ύψηλός, καί ε-



πειδη έν αύτη ό τρόφιμο; αποκαλύπτει την άληθή αύτοΰ εσωτερικήν 
ουσίαν, δύναται νά χρησιμεύσν) εις τόν παιδαγωγόν, όπως γνωρίσν) τά 
ιδιώματα τοΰ τροφίμου αύτοΰ. Έν τνί παιδκκ όλος ό άνθρωπος είναι 
εις ενέργειαν, ή σωματική δύναμις, τό ένδιαφέρον, ή φαντασία, ή 
μνήμη, ή σκέψις, τό θυμικόν καί ή βούλησις αύτοΰ, ένΐ λόγφ όλη ή 
ανθρώπινη φύσις είναι ένεργός, είναι τις οΰτως ακέραιος άνθρωπος' 
διά τοΰτο ή παιδιά είναι £ν των ολίγων μέσων, δπερ χρησιμεύει ώς 
βοήθημα έπίσης ε’ις πάντας τούς παράγοντας της αγωγής, ήτοι είς 
τήν σωματικήν θεραπείαν, τήν παιδονομίαν, τήν διδασκαλίαν καί τήν 
αγωγήν καί τόν βίον τοΰ παιδός. Ούχί μικράν δέ ροπήν έχει ή παι
διά ιδίως είς τήν μόρφωσιν τοΰ χαρακτηρος, έάν βεβαίως τά παιδία 
παραγγέλλωνται έπιμόνως νά παίζωσιν έντίμως καί νά μή αϊρωνταί 
τήν νίκην διά ψεύδους καί αχάτης .  Αύτή πρό πάντων είναι έπίσης 
επιτήδεια νά φαιδρύν·/] τήν καρδίαν,νά διατηρΐ) σώμα καί πνεΰμα ύγια 
καί ν’ άναζωπυροΐ αύτά καί νά ποινί τοΐς παισί τό σχολεΐον αγαπη
τόν καί αξίαν έχον. "Οπως έκδιώκη δ’ ό διδάσκαλος έκ τοΰ βίου τών 
παίδων άσέμνους παιδιάς, πληγάς καί διαπληκτισμούς καί άλλ ας βα- 
ναύσους έκδηλώσεις τής πρός τό ένεργεΐν όρμής αύτών, άς διδάσκνι 
τούς μαθητάς αύτοΰ εύγενεστέρας παιδιάς, π. χ. γνμναστ ικάς  π α ιδ ι -  
άς , σψαιρ ισμόν , η άλλας πα ιδ ιάς  χινήσεως, οΐας είσήγαγεν ό Φοοί- 
βελος είς τόν κόσμον τών παίδων. Εύκαιρίαν δέ είς τό παίζειν εύρί- 
σκει ό διδάσκαλος έν ταΐς διακοπαΐς μετά τήν λήξιν τών μαθημά
των, έν περιπάτοις καί έν σχολικαΐς πανηγύρεσιν. Τό παίζειν πρό  τής 
ένάρξεως τών μαθημάτων πρέπει ν’ άπαγορεύηται, όπως μη έκτρέπη- 
ται ό παΐς σφόδρα τοΰ κυρίου σκοποΰ τής σχολής,ήτοι τ ή ς  διδασκαλίας.

Περίπατοι, καί εί δυνατόν καί μικρά ταξείδια, έπιχειρεΐ ά τακτι
κός διδάσκαλος άπό καιροΰ είς καιρόν μόνον μετά τής τάξεως αύτοΰ, 
ώς τής σχολικής αύτοΰ οίκογενείας, έν πρώτοις όπως είσάγν) τους 
παΐδας είς τάς καλλονάς·τής φύσεως, καλλιεργώ τό επιστημονικόν εν
διαφέρον καί προσάγν) τή διδασκαλία νέας έποπτείας, αΐτινες έπειτα 
χρησιμοποιούνται έν τ·̂  διδασκαλί^. Κατά τόν τρόπον τοΰτον τά 
παιδία μανθάνουσι πειρώμενα' άλλ’ έν ταύτω ιδρύεται καί στενή ά- 
ναστροφή τών μαθητών πρός άλλήλους καί πρός τόν διδάσκαλον,ούτος 
δέ λαμβάνει καιρόν νά ριπτνι βαθέα ψυχολογικά βλέμματα είς τόν εσω 
άνθρωπον τών τροφίμων αύτοΰ, τό μυστηριώδες έογαστήριον τών βου
λήσεων καί πράξεων αύτών. Ώς συγχωνεύονται πρός άλλήλας αί

καρδίαι τών στρατιωτών έν τ ινι κοιν·7ί έκστρατεία ή επιθεωρήσει, ού
τω καί αί καρδίαι τών μαθητών έν κοιναΐς πορειαις. Οι μαθηται 
δύνανται νά έφαρμόζωσι τάς ήθικάς αύτών αρχας πρός άλλήλους, ό 
ισχυρός χορηγεί βοήθειαν τώ άοθενεΐ , ό πλούσιος μεταδιδωσι τφ 
πτωχώ έκ τοΰ ίδίου γεύματος, άπαντες άσκοΰνται ύπο τα ομματα 
τοΰ διδασκάλου είς τό ειρηνικόν καί εύκοινώνητον" διά μεγάλων πε- 
ζοπορειών πρός κατόρθωσιν ώρισμένου τινός σκοποΰ ενισχυεται το 
σώμα καί ή βούλησις. "Οσον δ’ άφορα τήν έκτελεσιν τών τοιουτων 
περιπάτων, πασα έκδρομή τάξεώς τίνος οφείλει νά διώκν] ωρισμενον 
σκοπόν, πολλάκις δέ καί πολλοί σκοποί δύνανται νά καταπράττωνται 
διά μιας  όδοΰ. Ούτω δύνανται νά γείνωσιν άφοομη περιπάτων δάση, 
λίμναι, λιμένες, ναυπηγεία, αξιοθέατα μνημεία (έν Ελλάδι τα διο»- 
φορα αρχαία μνημεία, οία πολλά πανταχοΰ ύπάρχουσι), μεγάλοι, ώ- 
ραΐοι κήποι, πηγαί ποταμών, κορυφαί όοέων παρέχουσαι έκτεταμένον 
ορίζοντα, άξιοθέατοι γέφυραι, κτηνοτροφεΐα διαφόρων ζώων, ζωολο
γικοί κήποι (ή μουσεία), έπιθεωρήσεις στρατιωτών, άνεμόμυλοι, έργο- 
στάσια πορσελλάνης ή ύαλου κ .τ.ο ., μεταλλεία, εργαστήρια χειρω- 
νακτών καί καλλιτεχνών καί άλλα πολλά. Ό ,τ ι οί μαθηται είδον καί 
ήκουσαν πρέπει νά έπεξεργάζηται κατόπιν καί παρεντίθεται είς την 
διδασκαλίαν. Έν τ·/ί όδώ πρέπει νά έπικρατ·/) τάξις καί κ όσμιό της, 
άλλά νεανική φαιδρότης' άσματα κατάλληλα* πρέπει ν’ αδωνται έν 
ταΐς πορείαις. Διά τής εισαγωγής εύγενών παιδικών καί δημωδών α
σμάτων είς τόν βίον τής νεολαίας δύνανται νά έκβληθώσι τά χυδαία 
και ακόλαστα τών τριόδων μέλη.

Οσον δ’ άφορα τάς δραματικάς παραστάσε ις  ιστοριών  καί ποιη
μάτων, δύνανται πρός ζωογόνησιν τής διδασκαλίας νά γίνωνται ήδη 
μικροί διάλογοι. Είς τοιούτους διαλόγους ύλην παρέχουσιν ήδη τα 
παραμύθια, άλλά καί τά λοιπά αναγνώσματα, οίον ή Οδύσσεια, ό 
Ηρόδοτος καί τά ποιήματα, όσα οί μαθηται άπομνημονευουσιν. Ω- 
ριμώτεροι δέ μαθηται δύνανται νά παριστάνωσι καί σκηνάς εγκρίτων 
δραματικών έργων, είτε άρχαίων έν μεταφράσει είς τήν νέαν έλληνι- 
κήν ειτε νέων έχόντων ύποθέσεις ιδίως τοΰ έθνικοΰ ήμών άγώνος.

Εν τοιαύταις παραστάσεσι δύναται έν πρώτοις τό μεν έν μέρος τών 
μκθητών νά ένεργνί, τό δ’ έτερον, ’ίσως δέ καί οί γονείς δύνανται ν’ 
«ποτελώσι τούς άκροατάς. Έν τί) έπομέννι παραστάσει δύνανται οί 
πρώην μόνον θεώμενοι μαθηται νά έμφανισθώσι δρώντες.



Ο πω ; αί κοcpStai της στενωτέρα; σχολικής κοινότητο; μεταφέρων 
τα ι εις ευφροσυνον, εξυψωμένην διάθεσιν κα'ι συνδέωνται καί συγχω- 
νεύωνται πρός άλλήλας, οφείλει σύμπασα ή σχολή νά πανηγυρίζω  
διάφορα Cbμβάντα ,  οΰτω π. χ. την έγκαθίδρυσιν νέων διδασκάλων, 
την ημέραν της ίδρύσεως τοΰ σχολείου, τά γενέθλια η τό όνομ,α τοΰ 
ήγεμόνος, έξόχως ομως τήν 25 Μαρτίου καί άλλας έθνικάς έορτάς ή 
τοιαύτας ημέρας, αΐτινες κατά τήν παράδοσιν καί τά έθιμα τοΰ τό
που είναι έπιτήδειαι είς σχολικήν εορτήν. Οί γονείς ή τουλάχιστον 
οί αντιπρόσωποι της σχολική; κοινότητας μετέχουσι τής έορτής, τά 
παιδία έπιμελοΰνται τών προπαρασκευαστικών έργων, διακοσμοΰσι π. 
χ. κοινώς την καθολικήν τοΰ σχολείου αίθουσαν.Οΐ τών παίδων φίλοι 
χαίρουσιν έπί τώ ζωηρφ βίφ, δστις ένταΰθα αναπτύσσεται μεταξύ της 
νεολαίας' συναισθάνονται έπαναφερόμενοι είς τούς εύδαίμονας χρόνους 
τής ιδίας αύτών νεανικής ήλικίας, αί ήμέραι της παιδικής ηλικίας 
εμφανίζονται έκ νέου πρό τοΰ πνευματικού αύτών ομμ,ατος μαγευτικαί 
καί ύπό τοΰ χρόνου ποιητικώς λελαμπουσμέναι καί έμφυσώσι πάσι 
νεαράν παιδικήν δύναμ.ιν καί ζωηρότητα, ήν πάντες ώφειλον νά δια- 
σώζωσιν έαυτοΐς μέχρι γήρως. — Αύτή δ’ ή εορτή άποτελεΐται έξ α
γορεύσεων, απαγγελιών καί ασμάτων. Δύναται δέ νά προστεθνί τού- 
τοις άπλοΰν γεΰμα είς τούς παΐδας, έκδρομαί, παιδιαί.

Κ ο ινα ί  έργασ ία ι ,  δυνάμεναι νά έξυψώσι καί έξευγενίζωσι τόν βίον 
έν τώ σχολείφ, δύνανται μεταξύ άλλων νά είναι αί ακόλουθοι' κατα
σκευή γυμναστικής παλαίστρας, ΐδουσις φυτοκομείου, διακόσμησις τής 
σχολικής αιθούσης καί καλλιεργία οικιακών άνθέων.

Τά παιδία όφείλουσι ν’ άγαπώσι τό σχολεΐον αύτών, νά τό έπισκέ- 
πτωνται μετά χαράς καί ν’ άναπολώσί ποτε ασμένως είς τήν μνήμην 
τήν εικόνα αύτοΰ' διά τοΰτο ό διδάσκαλος οφείλει παν νά ποινί, δπως 
ό τόπος, έν ω οί μαθηταί καταβιοΰσι τό μ,ακρφ μέγιστον μέρος τή ; 
ωραίας αύτών νεότητος, καί έξωτεοικώς έμ.ποιή τοΐς έπισκεπτομένοις 
εύφρόσυνον έντύπωσιν, ή δέ ζωηρά καί έλευθέρως ένεργοΰσα δύναμις 
τής νεολαίας ήδεται βοηθούσα τώ διδασκάλψ έν τ9\ σπουδή ταύττ). 
Ό διδασκαλος καί αί έγχώριοι σχολικαί άρχαί πρέπει νά φροντίζωσιν 
ώστε ή αίθουσα τοΰ σχολείου νά διατηρηται πάντοτε καθαρά, καθ’ 
έκάστην έκκορουμένη καί άποσπογγιζομένη, νά κοσμήται, ώς τά δω
μάτια τών οικογενειών, δι’ εικόνων, άνθέων, έμβεβυσμένων πτηνών καί 
μικρών μαστοφόρων ζφων. ΙΙολλοί μαθηταί ασμένως δωροΰνται εί; τήν

τάξιν χύτραν μετ’ ανθών καί θεραπεύουσιν αυτά' ευχαριστώ; 6ε κο- 
μίζουοιν οί παΐδε; καί χλωρού; κλάδου; καί άνθη, τα δε κοράσια πλε- 
κουσι φαιδρφ τώ προσώπω στεφάνους, έάν πρόκηται νά λαμπρυνωσι 
τήν εορτήν τοΰ διδασκάλου, ή τήν εισαγωγήν νέου διδασκάλου.

Όταν πρόκηται νά προφυλαχθή άπό τών χειρών β α ν α ύ σ ω ν  μειρά
κιων νέα τις πρός καλλωπισμ.άν τοΰ τόπου γενομενη φυτεία, δέν υ
πάρχει καλλίτερον μέσον τοΰδε, δη}, νά συμπαραλαμ,βάνωνται οί ε
πίφοβοι άπειρόκαλοι παΐδες είς τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου, κομιζοντες 
λίθους καί γην, φυτεύοντες καί αυτοί θάμνους καί όενδρα. Οί πολέ
μιοι μεταβάλλονται ούτως έξαίφνης είς φίλους καί φύλακας τοΰ έργου, 
ώς προϊόντος τών ιδίων· αύτών  πόνων.

Πρός διέγερσιν βίου ζωηροΰ καί φαιδροΰ καί ένεργοΰς κοινού φρονή
ματος δύναται πρός τούτοις νά χρησιμεύστ), έάν άπαντες οί γυμναζό
μενοι μαθηταί έκπαιδευτηρίου τινός άποτελώσι γυμναστ ικήν  χοι> ό- 
τητα ύπό τήν διεύθυνσιν ένός τών διδασκάλων, ήτις επιδιώκει κοινού; 
σκοπούς καί τής οποίας τά αξιώματα άναλαμ-βάνουσι κατα την αρ
χήν της αύτοδιοικήσεως οί έν τί] γυμναστική ίκανοι καί άλλως /)θι- 
*οί καί αγαθοί τρόφιμοι. Ή  γυμναστική κοινοτης εμφανίζεται ενεργό; 
ως πρόσωπον επιχειρούσα γυμ.ναστικάς πορείας ή εορτας.

Κατά τήν αρχήν τής αύτενεργείας πρέπει οί μαθηταί να προαγων- 
ται είς τό συμμ.ετέχειν κατά δύναμιν πάσης εργασίας εντός τε καί εκ
τός τής σχολικής αιθούσης' πάς μαθητής άς χναλαμβάντ) οίονδήποτε 
άξίωμα διά τό σύνολον, οΰ είναι δεκτικός καί άξιος, καί εν ω όυναται 
νά επιδείξν) τήν είς τό καθήκον πίστιν καί τό κοινόν φρόνημα αυτοΰ 
ό μεν σύρει τόν κώδωνα τοΰ σχολείου, δεύτερος δε τις ποτίζει τα άν
θη, έτερος προσέχει οπως οί μαθηταί άποσπογγίζωσι τους πόδας κτλ. 
Καθ όμοιον ή άλλον τρόπον θά ήδύνατο πάντως νά ίδρυθή σχολικός 
βίος ωραίος, φαιδρός, ύπό ηθικών ιδεών έμ.πνεόμενος. Τινα τών ανω
τέρω λεχθέντων δύνανται ήδη καί μονοτάξια ϊχολεΐα νά έφαρμόσωσι 
πο^λφ πλείω δμω; δύνανται νά κατορθώσωσι σχολεία πληρη καλώ; 
διωργανισμένα, καί ιδίως αί άνώτεραι τάξει; "ών άνωτέρων σχολείων.

Ούτω λοιπόν τό σχολεΐον, δηλονότι ό συ/.λογο; τών δ ι δ α σ κ ά λ ω ν  

και οί τρόφιμοι έκπαιδευτηρίου τινό ;, δύναται κατα μικρόν νά προσ- 
εγγίζν) εί; τό πρό; δ τείνει ιδανικόν τή ; έμψυχον κοινωνίας, τ. ε. 
δύναται νά σχηματίσϊ) ένωσιν άνεξαρτήτων προσώπων, άτινα έν ένό-



τητι καί κατ ίδιαν γνώμην έπιδιώκουσι την πραγμάτωσιν ηθικών 
ιδεών καί κοινών σκοπών τής κοινωνίας.

Καί εν καιρώ τής δ ιδασκαλ ίας  πρέπει νά επικρατή ζωηρός βίος,  τ. 
έ. αύτενεργός σπουδή, xoir?) πνευματική εργασία, οίκειοτάτη κοινω
νία μεταξύ διδασκόντων καί μανθανόντων, αγόντων καί αγόμενων καί 
τών μαθητών προς άλλήλους. Οί ικανοί καί ήσκημένοι μαθηται τίθεν
ται παρά τους αδυνάτους αρχαρίους καί χορηγοΰσιν αύτοΐς εν τισι μα- 
θήμασι τάς αναγκαίας οδηγίας. — Ή ιστορική δ ιδασκαλ ία  δύναται 
νά καλλιεργώ την ίδαν.ικήν αναστροφήν καί μία βιβλ ιοθήκη τών μ α 
θητών νά ύποστηρίζν) τόν πνευματικόν τούτον βίον.

Αί ολίγαι αύται σημειώσεις έστωσαν ίκαναι ένταΰθα.
Περί τοΰ 3. Η υψιστη άναστοοφή, ης ό θνητός είναι δεκτικός, είναι 

ή μετα  τον Θεον ομ ιλ ία '  και ταυτην οφείλει ή σχολή νά θεραπεύη,νά 
καλλιεργή δι’ αύτής τό θρησκευτικόν ένδιαφέρον, νά καθαίρν) τόν σχο
λικόν βιον, άγιάζνι καί καθιεροΐ αυτόν. Τά δέ θρησκευτικά έλατήρια 
διαθερμαίνουσιν είτα καί ζωογονοΰσι τό ηθικόν ιδανικόν. Γίνεται δέ 
τοΰτο ου μονον διά τής καθημερινής έν κατανύξει προσευχής, άλλά 
και δια θρησκευτικών ευχών, ας ή σχολή τελεί έν καιροΐς καταλλή- 
λοις, π. χ. εν τ9| παραδοχ·/) νέων μαθητών, κατά την εναοξιν τής ε
βδομαδιαίας έργασίας, κατά την άρχήν νέας εξαμηνίας καί τοΰ νέου 
έτους (1 Ιανουαρίου) καί διά τής τη ρήσεως τοΰ θείου λόγου, ώς 
καί διά τής έπισκέψεως τής θείας λατρείας, τουλάχιστον ύπό τών 
μάλλον ηλικιωμένων μαθητών, οϊτινες δέον νά προάγωνται είς τοΰτο 
ουχι διά ποινών, ήκιστα δέ διά σωματικής κολάσεως, άλλά μόνον δι’ 
ήθ ικΰν  μέσων. Ουχί πλάστη ευσέβεια, άλλ’ άληθής παιδική θεοσέ
βεια πρέπει να εμφυτεύηται είς την καρδίαν τής νεολαίας’ καί άν ό 
διδάσκαλος, ώς τό παράδειγμα τών μαθητών, αύτος έμφορήται θρη
σκευτικού πνεύματος, μεταβαίνει τοΰτο ραδίως καί εις τόν τρόφιμον 
διά τοΰ λόγου καί τής άναστροφής.

Περί τοΰ 4. Οί διδάσκαλοι ένός πολυταξίου σχολείου όφείλουσι 
πρός παραγωγήν τοΰ παιδαγωγοΰντος σχολικού βίου νά είναι συνδε- 
δεμένοι μετ’ άλλήλων διά σεβασμού καί αγάπης, νά διδάσκωσι κατά 
τό αυτό σχέδιον, κατά μίαν καί ένιαίαν μέθοδον καί κατά τάς αύτάς 
αρχάς καί νά παιδαγωγώσι διά μέσων έχόντων ενότητα- ένί λόγω, ό 
σύλλογος τών διδασκάλων έστω όσον είναι δυνατόν IV .τρόσωπον, μ ία  
κεφαλή καί μ ια  καρδία. Ό σύλλογος τών διδασκάλων όφείλουσιν ού

μόνον νά τιμώνται άμοιβαίως καί νά φείδωνται αλλήλων, αλλα και  ̂
ν’ άποτελώσιν ενότητα καί αρμονίαν οσον άφορα την εςωτερικην τά 
ξιν, την διδασκαλίαν καί αγω γήν έν τη διδασκαλία πρέπει ιδίως νά 
άκολουθήται άκριβής διανομή τής διδακτικής ύλης, ή αυτη μέθοδος 
καί ή αύτη άνάπτυξις τών έννοιών, έν δέ τι) άγωγή ή αυτη ηθικη 
θεωρία, αί αύται παιδαγωγικαί άρχαί καί μέσα καί τά αυτα είδη τών 
ποινών. "Οθεν τό παιδαγωγικόν σχολεΐον έστω ούχί άθροισμα τάξεων 
μεμονωμένων,άλλ’έξ ένός χυτηρίου προερχόμενον όλον,^ώκ οργανισμός.

Ή  κατόρθωσις ταύτης τής έντελοΰς ένότητος έν τ·7ι ποικιλία είναι 
πρό πάντων εργον τού διευθυντυν  τής πολυταξίου σχολής και είτα του 
διδασκαλικού συλλόγου.  Πρέπει νά φροντίζωσιν ιδίως, όπως τό παι
δαγωγικόν σχολεΐον έχν] καί άκολουθ·/5 τά επόμενα τρ ία  σπουδαία  
σχέδια.

1) Διά μέν τήν πα ιδονομ ίαν  (πειθαρχίαν) νά έχωσι και τηοώσι τη ν  
σχολικήν ευταξίαν  ώς τό σύνολον τών ορισμών, οϊτινες παοασκευάζουσι 
[Λεν τήν εξωτερικήν τά ξ ιν  καί άγωγήν,  προφυλάττουσι δε την διδα
σκαλίαν, εσωτερικήν άγωγήν καί τον σχολικον βίον άπό διαταραξεο>ν 
καί παρέχουσιν είς ολον τόν οργανισμόν τοΰ σχολείου κανονικήν πορείαν.

2) Διά δέ τήν διδασκαλίαν τό π ρόγραμμα  τής δ ιδασκαλ ία ς , ως τόν 
σκόπιμον προςδιορισμόν τών σκοπών, τής ύλης και τής μεθοδου τής 
παιδαγωγούσης διδασκαλίας δι’άπαντα τά μαθήματα έκάστης τάςεως.

3) Καί διά τήν άγωγήν  έν στενωτέοα έννοίοκ καί τόν σχολικόν βίον 
το σχέδιον τής αγωγής , ώς τό σύνολον τών ένιαίων άοχών, σκοπών 
καί μέσων, άτινα σκοποΰσι τήν κυρίαν άμεσον  άγωγήν καί κανονιζουσι 
τον σχολικόν βίον. Έν αύτώ πρέπει νά ύπάρχωσι διατάξεις περί τών 
εξής πραγμάτων: Περί τοΰ παραδείγματος τών τροφίμων, τή ; έπο- 
πτεί«ς 5 τ .̂ ς άγάπή; καί αύθεντία; τών διδασκάλων, τή ; θεραπείας 
τής άτομικότητος, τής καταπολεμήσεως τή ; νωθοότητο;, τή ; κουφο- 
νοια; καί τοΰ ψεύδους, τή ; φυλακής καί κατανικήσεω; τών άψικαρ- 
διών καί παθών, τών νουθεσιών καί παραινέσεων, τοΰ ψόγου καί τής 
ποινή;, τοΰ επαίνου καί τής αμοιβής, τής κναστροφή; τών μαθητών 
ποό; άλλήλου; καί τών διδασκάλων πρό; τού; μαΟητά;, τή ; θερα
πεία; τού κοινού φρονήματο;, τών παιδιών, περιπάτων καί μικρών τα- 
ξειδίων, τών σχολικών έορτών καί πανηγύρεων, τών κοινών έργασιών 
τών μαθητών, τή ; άναγνώσεως καί βιβλιοθήκης τών μαθητών, τής 
προσευχής, τών σχολικών εύχών καί δεήσεων καί τή ; επισκεψεως τή ί



, θείαο λατρείας, ένί λόγω περί παντός δ,τι δύναται αμέσως νά συντε- 
λεσ·/) εις την καταβολήν κα'ι καλλιεργίαν χαρακτήρος ήθικοΰ τε καί 
θρησκευτικοί. Περί τών μ.νησθέντων ζητημάτων μ.όνον χ ί άπολύτως 
αναγκαϊαι αρχαί καί τά σπουδαιότατα ενιαία μ.έσα τίθενται καί συν- 
αρμοττονται’ έν δέ τοΐς λοιποΐς πρέπει νά επικρατή ώς δυνατόν ε
λευθερία τής ατομικής ένεργείας έκαστου διδασκάλου’ διότι οΰ μόνον 
ό μ.αθητής, άλλά καί ό διδάσκαλος πρέπει νά συναισθάνηται έν ταΐς 
κινήσεσιν αυτοΰ έλευθερίαν καί εΰχαρίστησιν καί νά μ.η στενάζη ύπό 
σχολαστικήν καί τυραννικήν πιεσιν.

Οπως τα τρία ταΰτα μεγάλα σχέδια λάβωσι καί έν τνί παιδαγω
γική πράξει πραγματικήν ύπαοξιν, περί τούτου οφείλει νά μεριμ.να ό 
διευθυντής τοΰ σχολείου. "Ας θέτη είς τους συνεργάτας αύτοΰ βαθμ.η- 
δον πάντοτε ύψηλοτέρους σκοπούς καί προβλήματα, άς συζητή συ- 
χνάκις μ,ετ αυτών δυσχερή καί σπουδαία ζητήμ,ατα’ πόός τούτοις άς 
γίνηται επί παρουσία πάντων τών διδασκάλων κατά μήνα μάθημ.α ά
σκήσεως η δοκιμής, περί οΰ γίνεται κοίσις φανερά καί μ.όνον εις τό 
πράγμα άναφερομένη, πας διδάσκαλος άς έπισκέπτηται άπό καιροΰ 
είς καιρόν και άλλας τάζεις, τό μέν δπως παρατηρ·?) υποδείγματα δι
δασκαλίας, τό δέ δπως παρέχη τήν συμ.βουλήν αύτοΰ είς άπειροτέ- 
ρους διδασκάλους, τό δέ καί δπως βλέπη πώς άλλοι συνάδελφοι προ- 
παρασκευάζουσιν αΰτώ τό έογον, εργάζονται καί ένεργοΰσι παρ’ αύ- 
τώ, ή συ.νεχίζουσι μετ’ αυτόν τό έργον του.

(’Ακολουθεί). Δ. 1. Ο.

Λ Ι Α Τ Ι  Δ Ε Ν  Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ο Π Ι Ν  0 1  Ν Ε Ο Ι  Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ
ΤΗΝ ΔΗΜΩΔΗ ΑΥΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ;

(Συνέχεια* ίδέ φυλλ. β'.)

Εκ τών είρημένων συνάγεται δτι γλώσσα δέν είναι μόνον, δπως 
συνήθως ορίζεται, ή δ ι ενάρθρων φωνών παράστασ ις  τών ιδεών τοϋ 
ανθρώπου καϊ μετάδοσ ις αύτών πρός τοϋc όμοιουc του , ΑΛ2' ε ίνα ι %al 
ιστορική π ηγή , τοσούτω σπουδαιοτέοα δσω μακρότερον πάσης παρα- 
δόσεως άλλης έξικνεΐται καί δσω άκριβέστερον δι’ αυτής καί έπιμελέ- 
στερον σχεδόν πάντα καί τά ελάχιστα συμβάντα μαρτυροΰνται. Κατ’

αυτά σκοπός τής έρεύνης τής γλώσσης δέν είναι μόνον ή έξακρίβωσις 
τών γλωσσικών φαινομένων, άλλά καί ή δι’ αΰτής άνίχνευσις πολλα
πλών γεγονότων ύπό τής ιστορίας άτελώς η οΰδαμώς μ,νημονευομένων, 
π.χ. ή πρόοδος έν τν) βιομηχανία, τνί ναυτιλία, έν τνί οικιακή οικο
νομία κττ. τοΰ έθνους .

Ά ν λοιπόν είς κατάληψιν τών ευφωνικών νόμων και λοιπών γραμ
ματικών φαινομένων έκρίνετο καταλληλότερος ό πλήρης λόγος, δπως 
λαλεΐται, ή αί συλλογαί λέξεων, εις διαλεύκανσιν ίστοοικωτέρων άλ
λων ζητημάτων χρησιμώτεραι φαίνονται τώρα αί μετ’ έπιμελείας καί 
άμεροληψίας γινόμεναι συλλογαί

Ούτω π.χ. άν τις νησιώτης φροντίσϊ) νά συλλέξτ) πάσας τάς ναυτι- 
κάς λέξεις τάς νΰν έν τή Έλλάδι έν χρήσει, θά παοατηρήστ) δτι μέ- 
γιστον μέρος είναι ίταλικαί" έξ οΰ δύναται ευλόγως ου μόνον νά συμ.- 
περάνη δτι ή ναυτική καί πάντα τά κατ’αΰτήν μεγάλην ύπέστησαν 
μεταβολήν διά τήν πρός τούς ξένους επιμιξίαν, άλλά καί νά προβνϊ (η 
τουλάχιστον θά καταστήση άλλοις δυνατόν νά προβώσιν) είς καθορι- 
σμόν καί αιτίαν τών καθ’ έκαστα μ,εταβολών καί τής δι’ αύτών ύπεμ- 
φαινομένης άναπτύξεως ή καί καταπτώσεως τών τής ναυτιλίας, ναυ
πηγίας καί τών τοιούτων. Ά ν  δέ τις τούναντίον ορεινός άνήρ συνα- 
θροίσν) τάς ποιμενικάς λέξεις, θά παρατηρήσγι δτι, τοΰλάχιστον έπί 
τών νήσων, έλάχισται είναι ξέναι, καί δή ευκόλως κατανοεί δτι ό ποι- 
μενικός έθνικός ήμών βίος διασώζων τάς λέξεις τυροκόμος, ’γγαλονό- 
y-o?, μάντρα (έν Έλλάδι μαντρί), άθότυρος, τυρί, γάλα, βοσκός, νου- 
ρός (=όρός), τουπεΐ (= τυπεΐον), πυτιά, ή στείρα, τά στείρα, τό ϊγ -  
γαλο, πρόβατο - τίνα, κοijός - άρι, σαμ.αί:=σημ.αία:=σημ.εΐον, τράος, 
(ε)μπροσταρότραος, αίγα (γ)ίδάρις, ίδαρειό=*αίγ]ιδαρειο, ρίφι, άρνί, 
[Ααρρόλλυπος,Γ=μαλλόρρυπος (ούτως έν Κέα), μουσταριά=μαστάρι έν 
Ελλάδι’ κτλ. κτλ. έπειτα τά ρήματα μαντρίζω, τυροκομώ, άνα- 
ζενω (=τάναζέω) άνάζεσα, άρμ,έγω, βόσκω, κλαόίζω (=τρέφω δια 
κλαδίων), σακάζω=σηκάζω=άπογαλακτίζω κτλ. κτλ. δέν έπαθεν 
πολλά ύπό τών έκ τής δύσεως ξένων, οϊτινες δα ώς γνωστόν δέν ήσαν 
“οιμ.ενικοί, καί δή δτι διετηρήθη σχεδόν άμικτος- λέγω σχεδόν, διότι 
δεν αγνοώ τό μ.ιτάτο, τσιβέρα, λαβέντσι, ά εχουσι λόγον. Έν τ·?5 Στε- 
?ε? Έλλάδι καί ταΐς πρός βοοράν έλληνικαΐς χώραις καθώς καί έν τ·?1 
Πελοποννήσω τό συμ,πέρασμ.α θά είναι άναμφιβόλως διάφορον, καθ’ δ- 

ποιμενικοί λαοί, Σλαυικοί καί 'Ρωμανικοί, Αλβανικοί καί άλλοι



εισέβαλαν είς αύτάς καί τήν κτηνοτροφίαν μάλλον τών αυτοχθόνων έξ- 
ήσκησαν, έν τισι δέ έπαρχίαις καί νυν έτι έξασκοΰσιν. Έδώ λοιπόν 
καί τσομπάνης καί καρδάρι καί βετούλα κτλ. θα είναι πολλώ συχνά. 
Ά λλά  καί ταΰτα έπιμελώς συλλεχθέντα δύνανται νά ύποδείξωσιν ήμΐν 
τις χώρα έσχε ποτέ Σλαύους έποίκους, τίς Βλάχους κτλ. καί τις ούχί.

Ομοίως άμιγή σχεδόν ξένων λέξεων διεφυλάχθησαν έπί τών νήσων 
τουλάχιστον καί τά κατά τήν χαλκευτικήν, τήν γεωργίαν, τήν αλιευ
τικήν, τήν οικοδομικήν, τήν ταλασιουργικήν, τήν ύφαντικήν, τήν αμ
πελουργικήν, τήν ελαιοκομίαν, τήν κηπουρικήν, τήν βοτανικήν, τήν 
μελισσουργίαν, τήν μυλωθρικήν κτλ. τουναντίον δ’ ανάμικτα ξένων 
είναι, παρ’ ήμΐν τουλάχιστον, ή ναυτική, οπως ήδη έρρήθη, καί ή ξυ
λουργική- τοΰτο δ’ εμφαίνει πάντως οτι εν τούτοις μέγισται μεταβο- 
λαί καί πρόοδοι διά τών ξένων έγένοντο.

Πρός δέ παρατηρεΐται οτι αί ύβριστικαί λέξεις είναι συνήθως Τρυρ- 
κικαί, αί δέ θωπευτικαί Ίταλικαί, τά ονόματα τών φαγητών παρ’ ή
μΐν είναι μάλιστα μέν ελληνικά, άλλά καί ιταλικά καί τουρκικά. Τί 
μαρτυροΰσι τα ΰ τα ;

Λοιπόν άν θέλωμεν νάνεύρωμεν καί άκριβώς όρίσωμεν ήν οΐ ξένοι, 
Λατίνοι, Σλαΰοι, ’Ιταλοί, Φράγκοι, Τούρκος Αλβανοί, Βλάχοι κλπ. 
έν πίίσι τοΐς κλάδοις τοΰ ύλικοΰ καί πνευματικού έθνικοΰ ήμών βίου 
έξησκησαν επιρροήν, όφείλομεν νάναλάβωμεν τήν έπιμελεστάτην καί ά- 
κριβεστάτην έξέτασιν τούτων καί συλλογήν τών διαφόρων λέξεων, έκ- 
φοάσεων κλπ. Ά ς  καταγράψ·/) τις πάντα τά έν τή χώρα του γνωστά 
ονόματα ιχθύων,ελληνικά καί ξενικά, άλλος τά τών άλιευτικών οργά
νων καί τήν χρήσιν καί τό σχήμά των- άλλος άς έπιχειρήστ] συλλογή 
πάντων τών χαλκευτικών είτε σιδηρουργικών λέξεων καί τής χρήσεως 
καί τοΰ σχήματος τών χαλκευτικών οργάνων, άλλος τών γεωργικών, 
άλλο; τών υφαντικών, άλλος τών ταλασιουργικών, άλλος τών μαγει
ρικών, άλλος τών οικοδομικών, άλλος τών ξυλουργικών, άλλος τών ποι- 
μενικών, άλλος τών κυνηγετικών κτλ. άλλος άς συλλέξη τά ονόματα 
τών βότανών, τών θάμνων, τών δένδρων, τών ειδών τών λίθων, τών 
ειδών τής γής, άλλος τά ονόματα τών διαφόρων τοποθεσιών έκάστηί 
κώμης, έκάστης χώρας, τά ονόματα τών κωμών, τών ποταμών, τών 
ρυάκων, τών όρέων κτλ. κτλ. Ούτω δέ θά φαν/5, άν ποτε είσέβαλον 
είς έκάστην χώραν ξένοι, καί τίνες ήσαν καί τίνα είχον έπαγγέλματα, 
ήσαν λ .χ . ναυτικοί, ποιμένες, γεωργοί, στρατιώται, τεχνΐτα ι κτλ.

Έκαστος λοιπόν, φιλοτιμούμενος νά παράσχν) υπηρεσίαν τινά άνα- 
λόγως τών δυνάμεων του εις τήν άποθησαύρισιν καί έξέτασιν τής θείας 
έλλην. γλώσσης, δύναται νά έπιμεληθνί ένός τίνος μέρους αύτής οιου- 
δήποτε' περί τήν εκλογήν είναι παντελώς έλεύθερος, άρκεΐ μόνον νά 
επιληφθτϊ τοΰ έργου έμβριθώς καί άμερολήπτως- τ.έ. άνάγκη νά μή έ- 
πιχειρή βεβιασμέναις καί τήν δλην ζήτησιν ύποπτον καθιστώσαις έτυ- 
μολογίαις , νά καταγράφν) δέ άπαντα έλληνικά καί ξένα άδιαφόρως. 
Διότι δέν πρέπει νά νομισθ-/) ότι είναι έργον φιλοπατρίας ή διά τής ά- 
ποσιωπήσεως τών ξένων ονομάτων καί ρημάτων άπόδειξις τοΰ άνα- 
μίκτου καί καθαρώς έλληνικοΰ έπαρχίας ή χώρας τινός. Ή  φιλοπατρία 
αύτη είναι άναμφιβόλως έσφαλμένη, διότι ούτε τήν άποδεδειγμένην 
και πολλαπλώς μεμαρτυρημένην εισβολήν τών ξένων όφείλομεν ουδέ 
δυνάμεθα νάρνηθώμεν ούτε δικαιώματα αύτοΐς νέα διά τής άποδείξεω: 
τών ύπ’ αύτών καταλειφθέντων ιχνών παρέχομεν ήμεΐς σήμερον, άφοΰ 
περιφανώς κατεβάλομεν καί έξηλληνίσαμεν αυτούς- τό μόνον οπερ ζη
τείται διά της έρεύνης είναι, νά γνωσθνί τίνα έπιρροήν έσχον οΐ άλλο- 
οαποί ούτοι έπί τοΰ έθνικοΰ ήμών βίου καθ’ ο'ύς κατεπίεζον ήμάς χρό
νους, συνετέλεσαν άρα είς έξευγενισμόν ή εκβαρβάρωσιν ήμών, είς ήθι- 
κοποίησιν ή έξαχρείωσιν, είς πλουτισμόν ή πτωχείαν κτλ. Ούδεμία δέ 
πρεπει νά ύπάρχη αμφιβολία ότι ή γλώσσα είναι παμμέγιστον βιβλίον 
πλείστας καί σαφεστάτας σχεδόν περί πάντων ειδήσεις περιέχον ούδ’ 
οτι αί ειδήσεις αύται είναι σπουδαιόταται διά πάντα "Ελληνα, μάλι
στα δε πάντων διά πάντα διδάσκαλον, άναλαβόντα αύτεπαγγέλτως τό 
μέγιστον έργον τού νά διδάξ-/) τήν μέλλουσαν γενεάν, έκτος άλλων,μά
λιστα την ιστορίαν τοΰ έθνους του μετά τής διά τήν διχόνοιαν καί 
φ'-λοπρωτείαν καί τήν ελλειψιν ιδέας τού πρός τήν πατρίδα καθήκον
τος επελθούσης μακραίωνος δουλείας ήμών καί μετά τών έκ ταύτης 
απειραρίθμων δεινών. Διότι όσον τά μέγιστα τών προγόνων ήμών κατ
ορθώματα εν πασι τοΐς κλάδοις τοΰ έπιστητοΰ άνυψοΰσι τό φρόνημα 
*αι εξευγενίζουσι τήν καρδίαν, τόσον άφ’ έτέρου τά παθήματα τών 
'■ρογονων καί πατέρων ήμών έξακριβούμενα διδάσκουσιν ήμάς νάπο'φεύ- 
/ωμεν όσον τό δυνατόν τήν διχόνοιαν καί νά μετριάζωμεν τά πάθη 
(*<*?, να τηρώμεν πιστώς τό πρός τήν πατρίδα καί τούς πλησίον κα
θήκον μας, ϊνα μή ήμεΐς τε καί οί μεθ’ ήμας τά αύτά ύποστώσιν οία 
κ*ι οι πατέρες ήμών. Λοιπόν άς μή διστάζωμεν νά έξακριβώμεν καί 
συνκθροίζωμεν δσα διά τής γλώσσης έμφαίνονται πάθη τών προγόνων
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καί πατέρων μας, δέν τους άτιμ.άζομ*ν οΰδαμώς σπουδάζοντες αΰτά, 
τουναντίον θαυμάζομεν αΰτών τήν πρός τό πάτριον θρήσκευαα πίστιν, 
τήν καρτερίαν καί επιμονήν μεθ’ ής ύπέφερον επί τοσούτους αιώνας 
προπηλακιζόμενοι καί οΰ μ.όνον πολίτου άλλ’ οΰδ’ ανθρώπου δικαίωμ-α 
εχοντες καί θηρίων μάλλον διωκομ,ένων ή ανθρώπων βίον διάγοντες, 
θαυμάζομεν αυτών τήν όμ.όνοιαν, τήν έν ταΐς έμπορικαϊς έπιχειοήσεσι 
πίστιν, τήν πρός τά γράμματα δίψαν κτλ. Ή  έρευνα άρα τών παθη- 
μ,άτων δέν άτιμάζει εκείνους, δλως τουναντίον, δσω πλείονα πάθη ύπέ- 
στησαν, τόσω άξιοθαυμαστότεοοι είναι, διότι παρά πάντα ταΰτα έξε— 
νίκησαν.

Ούτως δστις μέλλει π .χ . νά συναγάγτι τάς πολεμικάς λέξεις τής 
Κρήτης οφείλει πρός ταΐς έλληνικαΐς λέξεσι πόλεμος,περίστασι, (έ)πα- 
νάστασι, άναλώμ.ατα ( =  έπανάστασις), μαχαίρι, σπαθί, γεμίζω,, κον- 
τάκι, πυρόβολος, κττ. νάναφέρη καί τάς ξένας μπαγγέτα, μ.ποσκάδα, 
άρμπεντές, όρντοΰ, μιτιρίζια, τουφέκι, κάννα, πιάστρα, μ.παρούτι, π ι
στόλα, μπάλλα, άβιζότη, γιουρούσι, τρουμπέττα, ξαμώνω (= στοχά- 
ζομαι), μπελεζίκια, καυγάς (ζ=μάχη), πλιάτσικα, μπέσα, κτλ. κτλ. 
διότι δι’ αυτών ΰποσημαίνεται πρός τίνα έθνη έπολεμήσαμεν καί τ ί 
παρ’ έκάστου έμάθομεν καί έπάθομεν.

'Ομοίως δύναταί τις νά κάμγι συλλογάς κυρίων ονομάτων, βαπτι- 
στικών.επιθέτων καί επωνυμιών λαϊκών, άνδρών, γυναικών,καλογήρων. 
Θά ίδη ?σως δτι άρχαΐα ελληνικά ονόματα έσώθησαν πολλά, άλλά 
πάντοτε διά τής μ.εσολαβήσεως άγίου τινός, τουλάχιστον παρ’ ήμΐν 
δέν είναι έν χρήσει τοιαΰτα όνόμ,ατα, έκτος δσων νεωστί οί φιλάρχαιοι 
λογιώτατοι είσήγαγον άλλά ταΰτα d i r  δκσώθησαν  καθ’ δλους τους 
αιώνας ύπό τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ- δτι πολλά έπλάσθησαν έξ ονομάτων 
προσφιλών φυτών ή δένδρων, έκ πολυτίμων μετάλλων π. χ. Βασιλική, 
Τρ4ανταφυλλ£ά, Μηλιά, Γαροφαλιά, Έλαιά, Δάφνη (δ καί άρχαΐον), 
κ ττ ., Χρυσή, ’Αργυρή, Μαλαματένια, ’Ασημένια, Σμ,αράγδη(α), Μαρ
γαρίτα, Ζαφειριά (-ω) Διαμαντή (α), 'Ρουμ,πινιά, Ινοουσταλλιά κτλ. 
Ότι πολλά διά τής εκκλησίας ξενικά, εβραϊκά, αιγυπτιακά, λατινικά, 
π .χ . Μιχάηλης, Γιάννης, Μανόηλης, Όνούφρις,Κώστας κτλ. είσέφρη- 
σαν- δτι πολλά διά τών σχολείων έπανήλθον π. χ. ’Αριστείδης, Θε
μιστοκλής, Περικλής, Έπαμ.εινώνδας, Κλεομένης κτλ. κτλ. Καί τέλος 
δτι Ϋι οΰδέν άρχαΐον έλλην. όνομ.α διεσώθη παρά τω λαφ ή πάντως ε
λάχιστα π .χ . τό ’Αλέξανδρος, Αίσωπος, ών αιτία είναι, φαίνεται, τά

γνωστά περί αυτών βιβλιάρια. Τά οικογενειακά ονόματα διδάσκουσι 
πολλάκις ήμ,άς ολόκληρον ιστορίαν, τά δέ έπωνύμια (παρανόμ.ια) δει— 
κνύουσι συχνότατα μεγίστην τοΰ λαοΰ ευφυΐαν.

Άλλά δέν είναι μόνον ιστορική ή έκ τής σπουδής τής γλώσσης μέλ- 
λουσα νά προκύψη ωφέλεια, είναι καί γραμματική. Επειδή δ’ έν τοΐς 
εμπροσθεν είπον, ότι οί μ.έλλοντες νάσχοληθώσι περί τήν καλλιεργίαν 
τής καθ’ ήμας Ελληνικής διδάσκαλοι,αυτοί πρώτοι θάμειφθώσι πολλώ 
κρείσσονες είς έπιτέλεσιν τοΰ έργου των γενόμενοι, νομίζω καλόν, πρό 
του νά προβώ είς δήλωσιν τοΰ τρόπου καθ’ δν πρέπει νά γίνηται ή 
γραμματική έρευνα, νά καταδείξω εΰθΰς έδώ μίαν τοιαύτην πεοίπτω- 
σιν εις πίστωσιν τών λεγομένων. Εΐσθε διδάσκαλος καί κάθησθε έπί 
τής εόρας καί διδάσκετε τούς παΐδας γραμματικήν, εύρίσκεσθε δέ 
εισετι έν τ·7) άρχνί καί ιδίως έν τώ περί φωνηέντων καί διφθόγγων κε- 
φαλαιω. Έκεΐ έχετε τόν εξής κανόνα- «δύο φωνήεντα μοτοφώνως προ- 
φερόμενα λέγεται δίφθογγος» ή κατ’ άλλην έκφοράν «Τών φωνηέν
των ή έν μόνον άποτελεΐ μίαν φωνήν ή δύο όμοΰ άποτελοΰσι μ ία ν  
φωνήν, ήτις λέγεται δίφθογγος (διότι σχηματίζεται έκ δύο φθόγγων 
ητοι φωνων)* . 'Υποθέσατε δτι εΐσθε λίαν ευτυχείς, τ.έ . δτι έχετε ευ
φυείς μαθητάς ένώπιόν σας, οϊτινες σκέπτονται καί άποροΰσι, πώς γ ί
νεται νά λέγηται δίφθογγον τ.έ. δίφωνον δ,τι άληθώς είναι μονόφθογ
γον, μονόφωνον, άφοΰ u ia r  φωνήν άποτελεΐ, δπως καί τό άπλοΰν φω- 
ν’Ίεν. Ημείς λέγομεν ε,ι πάντοτε, γράφομεν δέ αυτά άλλοτε μ.έν διά 
του ε, άλλοτε δέ διά τοΰ at, άλλοτε μέν διά τοΰ /, άλλοτε δέ διά τοΰ 
ει-, οι, υι. Λοιπόν δ ιγράμμα τα  μ.άλλον ή δίφθογγα  έπρεπε νά τά όνο- 
(λάζωμεν, άφοΰ διά δύο γραμμάτων γράφομεν, ώς έν δέ μόνον τάπαγ- 
γελλομεν, ούχί δε ώς δύο, δπως τό ευ , αυ,ηυ, δπου άληθώς δύο φθόγ
γοι, άδιάφορον τίνες, άκούονται. ‘Υποθέσατε πρός τούτοις ό’τι τις τών 
ευφυών καί σκεπτομένων μαθητών σας ζητήσας καί λαβών τήν άδειαν 
ανέστη καί έξέφρασεν ύμΐν τάς άπορίας ταύτας. Άναμφιβόλως θάπαν- 
τήσητε ορθότατα, άν δηλώσητ* αΰτώ δτι τό όνομα δίφθογγος έλέχθη 
^πο τών παλαιών έλλήνων, οϊτινες ώνόμασαν τά συνημμένα ταΰτα 
δύο φωνήεντα όρθώς δίφθογγον, διότι τότε άπήγγε ./.lov έκεΐνοι ετι 
αμφότ(ρα, δτι δέ σήμερον ή μέν προφορά μετεβλήθη πως, τό δ’ δνομα 
~*ρέμεινεν. Ά λ λ ’ άρα θά φωτισθϊί ό παΐς δι’ αύτών ; Θά έννοήση τί 
π?#γμα είναι δίφθογγος ή πώς άπήγγελλον αΰτάς οί παλαιοί ; Οΰδα- 
μώς. Αν δμως ήρευνήσατε τά κατά τήν λαλουμένην ήμών γλώσσαν



καί ήξεύοητε, οτι έν αύτή ήμεΐς άπαγγέλλομεν καθ’έκάστην πολλάς 
διφθόγγους καί μετά τάνωτέρω προσθέσητε παραδείγματα τινα αύτών, 
καί άπαιτήσητε, οπως έκαστος παϊς άπαγγείλγι ταϋτα εύκρινώς, έδώ— 
κατε είς τον παΐδα μάθημα, δπερ ούδέποτε θά λησμονήσν). Ουτω λε- 
γομεν' εννιάμερα (έννεάημερα),Μιχά^λης (Μιχάηλης),νά σοϋ τά_είπώ , 
νά ΐδώ, νά τά„ ίδώ, τά _ είδα, νά „ ε ’.χα, μιλάι (μιλάει), τραγουδάι 
(τραγουδάει), καί πλεΐστα άλλα ρήματα (άλλ’ ουχί έν Κρήτν) και επί 
τών νήσων καθόλου, ώ ; φαίνεται) κελαϊδώ— δημα, άιδόνι (αηδόνι), 
ά_ετός , καϊμός, — μένος, χαϊμένος — μ°?ι χαϊδεύω (χαιδι εκ τού 
ήχάδιν ύποκοριστικόν τού ήχος), γάιδαρος,άιντε,καϊσερλι κτλ. κτλ.,εν 
οίς πάσι τό at είναι αληθής δίφθογγος,τ.ε. ενωσις άύο φωνηέντων άττ- 
αγγεΛ2υμένων άιιφοτέρων μετά  μ ι α c χαι τής avrijc  ωσεως τοΰ άέρος,τ. 
ϊ' .μίαν συ.Μαόήν άχοτιΛούντων ,έπομένως ακούεται μέν σαφώς ό φθόγ
γος άμφοτέρων τών φωνηέντων α καί «, άλ.λά μίαν μόνην άποτε- 
λοϋσιν άμφότερα συλλαβήν, αι. Ομοίως λέγομεν νά σου το „ ειπώ, 
νά τό „ ίδώ, τό _ είδα, τό _ είπα, Μανό^λης (Μικνόηλης), τό „ ίόεΐ 
του, ’ς τό Α ύστερο, βώ^δι, ρό̂ δι κ .τ .λ ., έν οίς ομοίως σαφέστατα 
άπαγγέλλομεν άμφότερα ο καί ι έν μια συλλαβή οι. Κατά τόν αυτόν 
τρόπον λέγομεν καί νά σε_ίδώ, νά σε„είπώ, σέ„είδα, νά σέ~ήξερα, λεϊ- 
μόνι,κτλ.,έν οίς ομοίως τά ε καί ι περιφανώς διαστέλλονται,εί καί μίαν 
μόνην συλλαβήν άποτελούσιν. Ώσαύτως λέγεται παρ’ ήμΐν καί ή δί
φθογγος ουι (ή τών άρχαίων «.·/.) π. χ. βουιθώ (βουηθώ),— $ς— ^ κτλ. 
βουιθός(βουηθός),νά σού,τοϋ„είπώ,νά τού„είπής,τοϋ_είπα— ας τού„είπα- 
μεν κτλ. "Αν θελήσητε, επαναλαμβάνω, νάπαγγείλητε ταϋτα πρό τών 
μαθητών σας καί ζητήσητε νά έπαναλάβωσιν ούτοι έπανειλημμενως 
τήν προφοράν αύτών, δεν θά γείνν) αύτοΐς απείρως σαφέστερον το περι 
τών διφθόγγων κεφάλαιον ; Καί όμως τούτο δύναται νά γίνηται έν 
παντί σχεδόν ζητήματι τής άρχαίας γραμματικής, ήτις ούτως απο
βάλλει τό μέγιστον μέρος τής δυσκολίας αύτής διά τους παΐόας. Εν
νοείται δ’ δμως οί'κοθεν δτι τούτο δέν δύνανται νά κατορθώσωσιν όσοι 
μόνης τής άρχαίας γραμματικής άντέχονται καί τήν παράδοξον έ- 
χουσι γνώμην, δτι πάσα έπιμέλεια τής καθ’ ήμας Έλληνίδος είναι 
καθαρά ματαιοπονία, άφού θάττον ή βοάδιον αύτη είναι προορισμένη 
(άγνοώ ύπό τίνος μοίρας) νάποθάντι.

Γ. Ν. Χ ατζιλακης.
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ΙΙΕΡΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όπως άνευ οργανικής άφομοιώσεως δέν τρέφεται καί δέν ζή τό 
σώμα, δεν είνε ύγιές καί εύρωστον, ούτω δέν ζή καί δέν αύξάνεται ή 
ψυχή, δέν άναπτύσσεται καί δέν πλουτίζεται ό πνευματικός βίος άνευ 
ψυχικής άφομοιώσεως. Ή άφομοίωσις είναι ή ζωή καί ή πηγή τής 
ζωής διά τήν ψυχήν. Ού μόνον ή έκ νέου γνώσις τού εγνωσμένου καί 
ή άπόκτησις νέων γνώσεων, άλλά καί ή γένεσις τών συναισθημάτων 
*αι ή εκτίμησις καί αϊρεσις βουλήματός τίνος στηρίζεται έπί άφομοιώ
σεως. Οπως δέ δέν άρκεΐ νά προσφέρτ) τις είς τόν στόμαχον εύπέπτους 
τροφάς ϊνα έκτελήται κανονικώς ή πέψις καί ή θρέψις τού σώματος, 
ινα οιατηρήται ή ύγεία αύτού καί αύξάνηται ή δύναμις, άλλ’ άπαι- 
τεΐται νά εύρίσκηται καί ό πεπτικός σωλήν έν καλϊί καταστάσει, νά 
εκτελώσι τά διάφορα όργανα τάποτελούντα αύτόν ευκόλως καί τα 
χέως καί όμαλώς τάς λειτουργίας αύτών, νά παρέχωσι τάς ποός τήν 
πέψιν καί άφομοίωσιν άναγκαιας ύλας καί συνθήκας καί νά γεννάται 
διηνεκώς έν τώ όργανισμώ ή άνάγκη τροφής, ούτω τρέφεται καί ζή ή 
ψυχή καί διατηρείται ή πνευματική υγεία καί αύξάνεται ή δύναμις 
αυτής, ού μόνον έάν ή ποοσφερομένη είς τά πνεύμα τροφή είναι άνάλο- 
γος πρός τήν πεπτικήν δύναμιν αύτού, τήν άφομοιωτικήν βαθμίδα, 
αλλ’ έάν έν γένει έκτελήται ή ψυχική άφομοίωσις ευκόλως, ταχέως, ή- 
οεως καί άσφαλώς, έάν τά προϊόντα αύτής είνε άληθή καί όρθά, έάν 
ενο-.κή έν τώ πνεύματι άνάγκη τις καί όρεξις πρός αφομοιωτικήν ενέρ
γειαν. Έκ τών δρων τούτων τής άφομοιώσεως έξαρτάίται ή ζωή, 
υγεία καί δύναμις τού πνεύματος. Λοιπόν πραγματευθέντες έν τώ προ- 
•Ίγουμένω τεύχει περί τινων άντικειμένων τής διδασκαλίας άναλόγων 
*Ρ°ς τάς άφομοιωτικάς βαθμίδας τών παίδων έρχόμεθα ένταΰθα νά 
ε;ετασωμεν όποιαν ποιότητα πρέπει νά έχωσιν οι αφομοιωτικοί κύ- 
λοι,ίνα εν γένει έκτελήται ή άφομοίωσις εν τ·̂  δυνατίί ζωηρότητι καί 

ευκολία καί άσφαλεία καί άληθεία καί μεθ’ ήδονής καί όρέξεως, δηλ. 
ένεκα εσωτερικής άνάγκης.

b-v πρώτοις είναι φανερόν οτι ή τοιαύτη ίκανότης καί διάθεσις τού 
πνεύματος πρός άφομοιωτικήν ένέργειαν άπαιτεϊ μεγάλην περιουσίαν 
γνώσεων, πλούτον καί ποικιλίαν τών άφομοιωτικών κύκλων. Ό άνθρω- 
7505 πρέπει νά περιορισθίί καί κινήται εν ώρισμένψ κύκλω γνώσεων,



άλλά παν δ,τι είναι ανθρώπινον, πάσα σφαίρα ανθρώπινης άναπτύξεως 
πρέπει νά είναι οικεία είς τό πνεΰμ,α καί τό θυμ,ικόν αύτοΰ. Όσω μο- 
νομερεστέρα είναι ή γνώσις ανθρώπου τινός, δσω πτωχότεροι καί όλι- 
γώτεροι οΐ αφομοιωτικοί αύτοΰ κύκλοι, τόσφ μικρό τέρα εινε ή ζωτική 
δύναμις τοΰ πνεύματος αύτοΰ. Πάσα μονομερής άνάπτυζις τοΰ ανθρώ
που,πά; περιορισμός είς στενόν κύκλον γνώσεων ού μόνον καθιστά αΰτόν 
άδιάφορον καί ανίκανον πρός κατανόησιν παντός, δ,τι δέν σχετίζεται 
πρός. τόν στενόν αυτοΰ κύκλον, άλλά καί αΰτήν τήν αφομοιωτικήν ε
νέργειαν τοΰ κύκλου εκείνου καθιστά μονομερή καί ψευδή. Καί τοΰτο 
λίαν κατά φύσιν διότι ό έκ μ.ονομ.εροΰς άπόψεως κρίνων τά πράγματα, 
βεβαίως δέν θά κρίν/ι όρθώς περί αΰτών. Έκτελεΐται μέν έν τοιαύτγ, 
περιπτώσει ή άφομοίωσις ταχέως, άλλ’ ή όλιγότης τών άφομοιωτικών 
κύκλων καί ή πτωχεία αΰτών οΰ μ.όνον θά καταστήση τήν άφομοίωσιν 
άτελή καί ελλιπή, άλλά καί θά διαστοέψη αΰτήν προσθέτουσα είς τήν 
άντίληψιν ξένα στοιχεία μή άνήκοντα είς αΰτήν, ώς συμβαίνει τοΰτο 
παρά τοΐς παισί καί τοΐς έθνεσινέν τ·7ΐ παιδική αΰτών ηλ ικ ία . Όπου 
τοΰναντίον ύπάρχουσι πλούσιοι καί ποικίλοι άφομοιωτικοί κύκλοι, θά 
έκτελεσθή μέν πολλάκις βραδέως ή άφομοίωσις, άλλά τό προϊόν αΰτής 
θά ήναι τελειότερον καί όρθότερον. Είναι γνωστόν δτι ό πραγματογνώ- 
μων, ό επιστήμων, ό έμπειρος παρατηρεί καί βλέπει πολλά, δπου ό μη 
κατέχων πλούσιον υλικόν ούδέν βλέπει. Ό εμ.πορος ϊππων π .χ . άποκτά 
έν τή θέα ϊππου τελειοτέραν καί άκριβεστέοαν γνώσιν τούτου τοΰ πα- 
οόντος ΐππου, διότι ό σχετικός αύτοΰ κύκλος εΐνε πλουσιώτερος. Εΐνε 
μέν άληθές δτι ή τελειοτέρα γνώσις προκύπτει ένταΰθα καί έκ τούτου 
δτι οΐ οφθαλμοί αύτοΰ βλέπουσι τωόντι περισσότερον' άλλ’αύτη ή μεί- 
ζων δύναμις τοΰ όφθαλμοΰ είναι άποτέλεσμα τοΰ πλουσιωτέρου κύ
κλου. Οΰτος ήσκησε τόν οφθαλμόν, οίονεί ένοικεΐ έν αΰτώ. Έ τ ι τε- 
λειοτέρα θά εΐνε ή γνώσις αύτοΰ, έάν έχν) συγχρόνως καί πλούσιον ζψ- 
ολογικόν κύκλον. Λοιπόν πολυμερής γνώσις, πλοΰτος καί ποικιλία 
τών άφομ.οιωτικών κύκλων είναι αναγκαία προΰπόθεσις τής υγείας καί 
^υνάμεως τοΰ πνεύματος,τής ορθής καί τελείας αφομοιωτικής ένεργείας.

Ά λλ ' ή άπλή συναγωγή πλήθους τμηματικών γνώτεων, ή άπλή 
συσσώρευσις ποικίλων γνώσεο>ν δέν άρκεΐ πρός τόν σκοπόν. Γνώσεις 
τμ,ηματικαί καί μεμ.ονωμέναι καί ασυνάρτητοι είναι νεκρός θησαυρός 
ανεπιτήδειος πρός οίανδήποτε άφομοιωτικήν ένέργειαν. Είς τοιαύτας 
γνώσεις ελλείπει ή εΰκινησία καί έρεθιστότης, ήτις είναι αναγκαία

ποός τήν εύκολον καί ταχεΐαν άνάπλασιν αΰτών καί τήν πολυμερή δι’ 
αυτών καί ορθήν άφομοίωσιν νέων άντιλήψεων. "Οπου λείπει αΰτη ή έ- 
ρεθιστότης καί εΰκινησία των αφομοιωτικών κύκλων, ή δπου τινες τών 
κύκλων εΐνε νωθροί καί άδρανεΐς, άλλοι δε εΰερέθιστοι καί ευκίνητοι, 
έκεΐ λείπει ή υγεία καί δύναμις τοΰ πνεύματος, έκεΐ επικρατεί ή ψευ
δής άφομοίωσις καί ή πλάνη. Ό Δον Κιχώτης π .χ . εκλαμβάνει τάς κι- 
νουμένας πτέρυγας τοΰ άνεμομύλου ώς ξίφη παλλόμενα γιγάντων, ό'- 
πισθεν δέ τοΰ ΰψουμένου κονιορτοΰ προσδοκά στίφη πολεμιστών, ούχί 
διότι δέν έχει κύκλους παραστάσεων άναφερομένους είς τό καθ’ήμέοαν, 
εις τό παρόν, είς τό ψηλαφητόν, άλλά διότι οί κύκλοι ούτοι είναι πτω
χοί καί νωθροί καί στερούνται τής αναγκαίας έοεθιστότητος, ενώ άφ’ 
ετέρου υπάρχει έν τω πνεύματι αύτοΰ πλούσιος καί εΰκίνητος κύκλος 
παραστάσεων σχηματισθείς έκ τής άναγνώσεως μυθιστορημάτων ίππο- 
τικοΰ βίου καί γιγαντομαχιών, ό όποιος έκτελεΐ τήν άφομοίωσιν ποίν 
η κατορθώσωσι νά κινηθώσιν εκείνοι οί πτωχοί καί νωθροί κύκλοι.Τοι- 
αυτη εΰκινησία καί έρεθιστότης στηρίζεται μέν ήδη έπί τοΰ πλούτου 
τών αφομοιωτικών κύκλων' διότι δσω πλουσιώτερος είναι κύκλος τις> 
τοσω συχνότερον θά εΰρνι εΰκαιρίαν πρός άφομοίωσιν, τόσω συχ^νότεοον 
θά επανέλθγι είς τήν συνείδησιν' δσω δέ συχνότερον άναπλάττεται, 
τοσον μείζων καθίσταται ή εΰκολία, μεθ’ ής άναπλάττεται : άλλ’ ή 
κυρία αιτία τής εΰκινησίας καί έρεθιστότητος τών άφομοιωτικών κύ
κλων εΐνε ή αρχική ισχύς καί σαφήνεια τών στοιχείων αΰτών, μάλιστα 
ε̂ ή πολυμερής καί στενή σύνδεσις τών ποικίλων γνώσεων εί; σειράς 

καί τούτων είς δίκτυα σειρών. Όπου τά στοιχεία τών άφομοιωτι- 
κών κύκλων ήσαν εΰθύς έξ άρχής ισχυρά καί ένεκα τής ύλικής ισχύος 
των εντυπώσεων καί έποπτειών καί παραστάσεων, καί έ'νεκα τών βοη
θειών, αΐτινες προσήρχοντο είς αΰτά έν τή| συνειδήσει τοΰ ανθρώπου, 
εν 7] εΰρισκον ήχώ, δπου αί διάφοροι έπί μέρους γνώσεις εΐνε διατετα- 
γμεναι είς συμπλέγματα καί σειράς, αύται δέ πάλιν συνυφασμέναι κα- 
τ<χλλήλως, ώστε άποτελοΰσι δίκτυον σειρών, έκεΐ πάν μέρος καί ση- 
μεΐον τοιούτου δικτύου άναπλαττόμενον θά έξεγείρη εΰκόλως ποί
κιλας σειράς κατά πάσας τάς διευθύνσεις καί θά έξεγείρηται ταχέως 
και πολλάκις ύπό παντός μέλους σειράς τίνος, έκεΐ πάντες οί κύκλοι 
θά εΐνε εΰκίνητοι καί εΰερέθιστοι καί έτοιμοι πρός άφομοιωτικήν ένέρ- 
γειαν, ή άφομοίωσις θά εΐνε εύκολος καί πολυμερής. Τοΰναντίον πάν 
0yTi μένει μεμονωμένον παραδίδεται μετ’ ολίγον είς τήν λήθην καί ά-



πολλυται διά τόν ψυχικόν βίον. Έκ ταύτης τής συνδέσεως ού μόνον 
αυξάνεται ή αφομοιωτική δύναμις έκαστου κύκλου, άλλά καί εύκολώ- 
τεοον γεννάται δι’ έκαστον κύκλον ή άνάγκη καί όρεζις πρός άφομοίω- 
σιν, διότι έκαστος υπάρχει καί ζή ού μόνον δι’ εαυτόν, άλλά καί διά 
τους άλλους, άνάγκη νά έπαρκέστ) καί είς τούς άλλους κύκλους, νά έρ- 
γασθνί καί χάριν τών άλλων κύκλων.

Αλλ όσον Ισχυροί καί άν καθίστανται οί αφομοιωτικοί κύκλοι έκ 
τής ποός άλλήλους συνδέσεως, όσον πλούσιοι καί ποικίλοι καί άν είνε, 
δεν θά έχωσιν άρκοϋσαν άφομοιωτικήν δύναμιν, έφ’ οσον περιορίζον
τα ι εις τό έπί μέρους, εις τό’ τυχαΐον, είς τάς έζωτερικάς, ίστορικάς 
συνδέσεις τών στοιχείων αύτών, έφ’ όσον λείπει είς αύτούς αυστηρά 
καί έπιμελής λογική διαμόρφωσις καί συστηματοποίησις καί διάρθρω- 
σις. Οπου αί έπί μέρους παρατηρήσεις καί άντιλήψεις δέν έζυψώθη- 
σαν είς έννοιας, κατηγορίας, άρχάς, κανόνας καί νόμους καί δέν διε- 
μορφώθησαν ούτως, ώστε νά κατακυοιεύωσι καί οίκειοποιώνται ασφα
λώς παν τό ύπαγόμενον είς αύτούς, όπου δέν διετάχθησαν τοιουτοτρό
πως, ώστε νά προσεγγίζωσιν είς τά συστήματα τών έπιστημών, έκεΐ ό 
πλούτος καί ή ποικιλία τής γνώσεως μένει άπλοΰς σωρός ύλης, ύλη 
ακατέργαστος, ή δύναμις τού πνεύματος μένει πεοιωρισμένη καί μικρά, 
διότι τά πολλά δέν δύνανται νά συνοψίζωνται, νά κατεζουσιάζωνται καί 
νά χρησιμοποιώντκι διά τήν περαιτέρω άνάπτυζιν άρχαιοτέρας γνώ
σεως ή τήν παραγωγήν νέας ή δι’ οίανδήποτε πρακτικήν χρήσιν. Έάν 
π .χ . άνθρωπός τις είδε πολλάκις ευρισκόμενος έν άρχή μακράς όδού 
ότι τό τέλος αύτής είνε πολύ στενώτερον ή ή άρχή, καί ότι συμβαίνει 
τό άντιστροφον, έάν φθάση είς τό τέλος καί έκεΐθεν βλέπ·/) τήν αρχήν, 
έάνπαρετήρησε πολλάκις οτι οί άνθρωποι άπομακρυνόμενοι αύτού καθί
στανται κατ’ ολίγον μικρότεροι, δέν έξυψώθησαν όμως αύται αί .έπί 
μέρους παρατηρήσεις μετά συνειδήσεως είς τόν γενικόν κανόνα οτι τάν- 
τικείμενα όσω μάλλον απομακρύνονται, τόσω μικρότερα φαίνονται, ό 
τοιούτος θά θεωρήσ·/) τόν δίσκον τού ήλιου ούχί μεγαλειτερον κύκλου 
έχοντος διάμετρον δύο σπιθαμών, λοιπόν ή άφομοίωσις τού μεγέθους 
τού ήλίου θά γείν·/) ψευδής. Έάν όμως κατενόησεν εντελώς έν μόνον 
τοιούτον φαινόμενον,έάν γινώσκγι ού μόνον οτι ή όδός φαίνεται έν τω τέ- 
λει στενωτέρα,άλλά καί διατί φαίνεται στενωτέρα,τότε ού μόνον άναγ- 
καίως θά θεωρή τόν ήλιον μέγαν,άλλά καί έν πάσαις ταΐς τοπικαΐς σχε- 
σεσι θά διορθώνη τό σφάλμα τής διά τών αισθήσεων άντιλήψεως κατά

τούτον τόν γενικόν κανόνα. Λοιπόν όπου αί όμάδες τών παραστάσεων 
ϊστανται πλησίον άλλήλων άδιάτακτοι ή είναι τά στοιχεία αύτών ά- 
κατέργαστα καί άόοιστα, έκεΐ παρουσιάζεται έκείνη ή έπιπόλαιος άφο- 
μοίωσις, ήτις συγχέει τά έτερογενέστατκ, εκείνη ή άωρος κρίσις, ήτις 
χαρακτηρίζει τούς ακρίτους άνθρώπους. Όπου τουναντίον αί γνώσεις 
είνε σκοπίμως διατεταγμέναι καί διηρθρωμέναι, όπου αί γενικχι αρχαί 
καί ενοιαι καί οί γενικοί κανόνες καί νόμοι έμορφώθησαν έπί τή βάσει 
πολλών έπί μέρους παραστάσεων καί περιπτώσεων διά συγκρίσεως καί 
γνησίας άφαιρέσεως, τόσω έπιτηδειότεραι καθίστανται είς τό νά ύπο- 
τάσσωσιν είς έαυτάς τό συγκεκριμένον υλικόν τής εμπειρίας, τόσω ί- 
κανώτεραι παρίστανται είς τό νάφομοιώσι τάς νέας παραστάσεις και 
περιπτώσεις. Ή ίσχυροτάτη άφομοιωτική δύναμις ενυπάρχει τωόντι 
έν ταΐς πολλαπλώς συγκεχωνευμέναις καί ύπ’ άλλήλων ένισχυομέναις 
όλικαΐς δυνάμεσι, λοιπόν μάλιστα έν ταΐς έννοίαις καί γενικαΐς άρχαΐς. 
διότι αί μερικαί παραστάσεις καί περιπτο'>σεις συγχωνεύονται, ώς γνω
στόν, έν τή έννοια καί γενική άρχή είς ολικήν δύναμιν. Ουχι λοιπόν 
οίοςδήποτε πλούτος γνώσεων, ούχί μερικότητες καί τελεία γνώσις τοϋ 
όλου πλούτου τών άντικειμένων τής γνώσεως μέχρι καί τών έσχάτων 
λεπτομερειών, άλλά μόνη ή οίκειοποίησις τοιαύτης γνώσεως, δι’ής έξ- 
κσφαλίζεται ή άληθής κατανόησις τών πραγμάτων καί τών σχέσεων 
αύτών,μεταβάλλει τό πνεύμα είς οργανισμόν επιτήδειον νά έπεξεργάζη- 
ται εύκόλως καί όρθώς καί είςδέχηται ήδέως πάσαν νέαν έμπειρίαν. 
Τοι^ύτη γνώσις κατέχει μετά συνειδήσεως μόνον τάς άρχικάς έννοιας, 
τάς κανονιστικάς ιδέας, τούς γενικούς κανόνας καί νόμους, τάς άρχάς 
καί κατηγορίας, οίονεί τά στελέχη τών έπιστημών. Ή  ποιότης δέ ταυ- 
της τής γνώσεως ορίζει πρός τούτοις καί τήν έκτασιν τών έπί μέρους 
γνώσεων, αϊτινες απαιτούνται ΐνα μεταβάλωσι τό πνεύμα είς οργανι
σμόν ύγιδΕ καί ισχυρόν' διότι εννοείται οίκοθεν οτι οί γενικοί ούτοι νό
μοι, αί άρχαί καί έννοιαι ούδόλως δύνανται νά γνωσθώσιν ή άτελώς 
μόνον, εάν δεν άποκτήσγι πρότερον ό άνθρωπος ώρισμένον τι ποσον ε- 
ποπτείας τοϋ συγκεκριμένου άτομικού καί πραγματικού. Αλλά τοϋτο 
το ποσον θά είνε περιωοισμένον, καθόσον έν πάσγι γνώσει τοϋ επί μέ
ρους θά έζετάζη πρώτον ό έγκύπτων είς αύτό τί προκύπτει έζ αυτοϋ 
διά τό βάθος καί τήν εύκρίνειαν καί σαφήνειαν τής γνώσεως τών πρα
γμάτων, διά τόν ύψηλότερον τρόπον τού θεωρεΐν αυτά καί τάς σχεσεις 
αυτών.



Δεν πρέπει όμως ένταΰθα νά λησμονήσωμεν δτι ό υπερβολικός σχη- 
μ,ατισμος στερεών και ακαμ,πτων σειρών, είτε ιστορικών, είτε λογικών, 
απειλεί την ελευθέραν ευκινησίαν τοϋ παραστατικού βίου. Στεοεαί καί 
άκαμ.πτοι σειραί σχηματίζονται πανταχοϋ, οπού όμ.οιομ.όρφως επανέρ
χεται έν μ.εγάλγι σαφήνεια ώρισμ.ένος τις αριθμός παραστάσεων. "Οπου 
λοιπον τοιαϋται σειραί προδιαγράφουσιν είς τάς παραστάσεις τάς ο.ο- 
νίμους θεσεις καί διευθύνσεις αΰτών, έκεΐ αποκλείεται εκείνη ή έλευ- 
θέρα ευκινησία, εφ ης στηρίζεται ή ταχεία συνάντησις αΰτών πρός 
σχηματισμόν νέων συνουασμ,ών αφομοιωτικών νέων παραστάσεων,νέων 
περιπτώσεων. Τοιαϋται στερεαί καί άκαμπτοι καί έπομένως δυσκίνη
τοι σειραί σχηματίζονται παρά τοΐς άνθρώποις τοϋ σπουδαστηρίου, 
λείπουσι δε παρά τοΐς πρακτικοΐς. Ήκουσα νά λέγωσιν δτι έν τή ε
θνική συνελεύσει τοϋ 1843, συζητουμένων τοσούτων σπουδαίων ζη
τημάτων, δέν κατώρθωσε ν’ άνοίξ·/) οΰτε άπαξ τό στόμα αΰτοϋ άνήρ 
φιλοπατοις καί πεπαιδευμένος καί ικανότατος νά πραγμ,ατεύηται αΰτά 
ταΰτα τα ζητημ,ατα εν άρθροις έφημ.ερίδων’ τοΰτο δέ, διότι αί εκτε
νείς και βαθεΐαι γνώσεις αυτοΰ μ.ή καταστασαι εΰκίνητοι έν άλλαις 
προγενεστεραις συζητήσεσι δηλ. μ.η άναγκασθεΐσαι έξύπογυίου νά λύωσι 
τοιαΰτα ζητηματα και μ.η αακηθεΐσαι εις τοΰτο έν ταΐς πρός φίλους 
συνδιαλέςεσι δεν κατέστησαν ίκανώς ευκίνητοι ώστε ν’ άναπλάττων- 
τα ι ταχέως καί εΰκόλως καί συνδυαζόμεναι καταλλήλως ν’ άφομοιώ- 
σιν εν ανάγκ·/] ταχέως, δηλ. νά διαφωτίζωσι καί λύωσι ταχέως τά 
ζητήματα. Όμοιόν τι επαθε καί Ετερος σοφός άνήρ διά τόν αΰτόν βε
βαίως λόγον διαπρέψας έν τή μακαρίτιδι Γερουσία έπί α ιγγ  καί άπαζ 
μόνον άπαγγείλας λόγον άπό τετραδίου, δν καί διέκοψεν ώς μ.η άρ- 
μοζοντα πλέον εις την νέαν φάσιν τού προκειμένου ζητήματος μ.ετά 
τάς αγορεύσεις καί συζητήσεις άλλων, ένώ οί πρακτικοί άνθρωποι, οί 
άνθρωποι τοΰ κόσμ,ου, διά τών ολιγωτέρων μ.έν, άλλ’ εΰκινητοτέρων 
γνώσεων αΰτών είναι πάντοτε έ'τοιμοι πρός πασαν συζήτησιν, λύουσιν 
ευκόλως καί ταχέως τά ζητήματα. Λοιπόν πρός αποφυγήν ταύτης 
τής στερεότητος καί ακαμψίας τών σειρών ούδέν άλλο μέσον υπάρ
χει ή ή πρακτική έφαρμογή καί χρησιμ.οποίησις τών γνώσεων. Έάν 
είς τάς γνώσεις δέν προσέλθγι πρακτική άσκησις πρός χρησιμοποίησιν 
αυτών καί πρός μόρφωσιν δυνάμεως άφομοιωτικής, έάν π. χ. γινώσκν) 
ό άνθρωπος θεωρήματα, οΰδέποτε δέ έφήρμοσεν αΰτά πρός λύσιν προ- 
βλημ,άτων^ εαν κατέχη τους γραμματικούς κανόνας γλώσσης τινός καί

τό υλικόν αΰτής, δέν άπεπειράθη δέ ποτέ νά μεταχειρισθη ταύτην τήν 
γνώσιν γράφων ή όμιλών, λείπει τότε έν τώ κύκλω του γνωσθέντος 
εκείνη ή εΰκινησία, έφ’ής στηρίζεται ή έγκαιρος καί εύκολος καί ορθη 
άφομοίωσις. Τουναντίον vj συνεχές y.oci 'ττο’λυ^εοΥΐς χρν,σι; χ.<χι εΦ&ρμο-

* / » *ν ' *γή τής λογικώς διαμ,εμορφωμένης γνώσεως ου μονον αναπλαττει αυ
τήν έπανειλημμένως καί κατά διαφορωτάτας Λιευθυνσεις καί ουτω θε- 
τει αΰτήν άσφαλώ; καί εΰκόλως είς την διάθεσιν αυτοΰ, αλλά φερει 
αΰτήν καί είς στενωτάτην συνάφειαν και ζωηροτάτην αλληλεπίδρασιν 
πρός τάς λοιπάς γνώσεις.

Λοιπόν έάν ό άνθρωπος έχνι πλουσίους και ποικίλους κύκλους γνω- 
σεων, έάν αί γνώσεις αΰτοϋ ίσχυραί καθ εαυτας εξ αρχής εινε συνυ- 
φασμ.έναι οΰτως, ώστε έκαστος κύκλος, έκαστη παράστασις αποτελεί 
οΰτως είπεΐν κέντρον τοΰ δικτύου τών σειρών, εαν διεμ,ορφωθησαν 
λογικώς καί έσυστημ.ατοποιήθησαν αί γνώσεις, έάν έδημιουργήθη δια 
τής εφαρμογής αΰτών ή κατάλληλος ευκινησία, τοτε υπάρχ_ει εν τφ  
πνεύματι αΰτοϋ εκείνη ή δύναμις, ήτις τείνει πρός τήν διατήρησιν 
καί έπέκτασιν τής πνευματικής κτήσεως, τοτε υπάρχει πνευμ,ατικη υ
γεία, όρεξις καί ίκανότης πρός αφομοιωτικήν ένέργειαν εΰκολον, τα 
χεία';, ασφαλή καί αληθή. Αΰτη ή διαρκής διάθεσις καί ί'ση ίκανότης 
τών διαφόρων κύκλων τών παραστάσεων τού ανθρώπου πρός αφομοιω
τικήν ενέργειαν καλείται πο.Ινηερες χαί ΐαύρροπογ ε> όιαφεροτ . Δι αυ- 
τοϋ καθίσταται ό άνθοωπος ικανός νά οίκειοποιήται ευκόλως ο,τι νέον 
παρουσιάζει είς αΰτόν ό βίος έν ~·7\ σφαίρα τής γνώσεως, συναισθήσεως 
καί βουλήσεως. Ό έυ.πνεόμ,ενος ύπό τοϋ ένδιαφέροντος αποδίδει εις τό 
άντικείμενον τής γνώσεως αξίαν, ενδιατρίβει έν αΰτώ ήδέως, θερμαίνε
ται ύπ’ αΰτοϋ' διότι παν δ,τι ευρίσκει έν τοΐς άφομ.οιωτικοΐς κυκλοις 
'Ίχώ, άποκτα οΰ μόνον ίσχύν, άλλ.ά καί αξίαν διά τό πνεΰμ.α. Έκτος 
τούτου ζη-εΐ νά διατηρήση τό γνωσθέν, νά έπεκτείννι, νά διορθώση, 
νά έφαρμόση αύτό. Διά τόν έμψυχούμενον ύπό τού ένδιαφέροντος πάσα 
'ίΐ νόησις καί ποάξις είνκι έσωτερική ανάγκη. Τό ένδιαφέρον κατέχει 
ίοη, ώς εί’πομεν, τάς γενικάς άρχκς, τάς θεμελιώδεις ίδεας, τα στε- 
λέχη τών γνώσεων' αί ελλείψεις δέ, αΐτινες πρέπει νά συμπληοωθώσιν, 
είναι τό έλατήριον πρός τήν περαιτέρω σπουδήν. Είς τόν έμπνεόμενον 
υπό τοϋ ένδιαφέροντος καθίσταται τέλος ή έργασία εύκολος καί πα
ρασκευάζει διηνεκή εΰαρέσκειαν. Γινώσκει μέν τό ένδιαφέρον τάς δυς- 
κολίας τής εργασίας, γινώσκει έπίσης καί τούς πόνους, δι’ ών κατα-



νικώνται αί δυςκολίαι- άλλά δέν πιέζεται έπαισθητώς ύπό των πόνων 
τούτων' εν αυτώ περιέχονται ήδη αί θεμελιώδεις γνώσεις, ό δέ γινώ- 
σκων τά θεμελιώδη στοιχεία άντικειμένου τινός, είνε ηδη παοεσκευα- 
σμενος νά μάθγι καί τά λοιπά, ή όδός πρός τήν περαιτέρω άνάπτυξιν 
τών γνώσεων προελεάνθη, δύναται ό τοιοϋτος νά παρακολουθή την κατ’ 
ολίγον πρόοδον τών επιστημών,νά κατανο·?) τάς νεωτέρας ανακαλύψεις, 
έχει ού μόνον την ικανότητα, άλλά καί την κλίσιν είς τό νά προοδεύν] 
συν τω χρόνφ. Τοϋτο τό πολυμερές καί ίσόρροπον ενδιαφέρον είναι ή 
γενική λεγομένη μόοφωσις, ή ή αρμονική άνάπτυξις τών δυνάμεων, 
εάν ΰπό την έννοιαν «τών δυνάμεων» νοήσωμεν ούχί άρχικώς έν 
τή ψυχή ύπαρχούσας δυνάμεις, ούχί δυνάμεις ύπαρχούσας μόνον 
έκ φύσεως, άλλά δυνάμεις, ή κυρίως ένεργείας, δεξιότητας, γνώ
σεις γεννηθείσας διά σπουδής καί άσκήσεως, τό δέ «άρμονική» έκλά- 
βωμεν ούχί έν τη καλαισθητική σημασία, άλλά μόνον έν τη σημασία 
τοιαύτης ίσορρόπου σχέσεως, έν ή συμβαίνει κατάλληλος σύμπραξις 
εκείνων τών πνευματικών δυνάμεων.

Εν τοΐς έπομένοις τεύχεσι θά ίδωμεν οποίαν σπουδαιότητα έχει τά 
ενδιαφέρον διά τήν άοετήν καί τήν ηθικότητα τοϋ ανθρώπου καί οτι 
ή 8vvota αυτοϋ είναι ό άριάδνειος μίτος έν τώ λαβυρίνθω τής Διδα
κτικής. X. Λ. II.

   -----

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ.

(Κατα. τον Staudo- πρβλ.φυλλ.6\ οελ.67 x ε.).

Έν τώ προηγουμένω τεύχει (σελ. C)7 κ. έ.) έπραγματεύθημεν έν συν- 
τόμω τήν πορείαν, ήν οφείλει ν’ άκολουθ·?ί ή διδασκαλία- πριν άνα- 
πτύξωμεν διεξού ιχώ ιερον  ταύτην κατά τά πέντε αύτής στάδια, προσ- 
φέρομεν ένταΰθα έν πλήρες καί έντελώς έπεξειργασμένον μάθημα έκ τής 
ίεράς ιστορίας, οπως οί άναγνώσται ίδωσι καί έφηρμοσμένην τήν θεω
ρίαν- καίτοι καί τά παραμύθιον τά έν τώ προηγουμένφ τεύχει δημοσι- 
ευθεν συμφώνως πρός την πορείαν ταύτην παρεσκευασμένον έδόθη, άλλά 
κατα τον γενικόν μόνον τύπον αύτής. Λαμβάνομεν τό πρώτον κεφά- 
λαιον τής ίερ5!ς ιστορίας, τό περί τής δημιουργίας τοϋ κόσμου καί τοϋ

ανθρώπου. Τό κεφάλαιον τοΰτο διαιρείται είς δύο μεθοδικάς ενότητας 
Α .περί τής Αημιουργίχζ τον κόσμον,γ,νλ Β .Περι τής π.Ιάσεως τον ά ν 
θρωπον. Έκαστη τών μεθοδικών τούτων ενοτήτων διατάσσεται κατα 
τά πέντε ειδολογικά στάδια, άτινα σημειοϋνται διά λατινικών άριθ- 
[χών. Επειδή όμως έκατέρας τά περιεχόμενον είναι πολυ καί επομένως 
οί μικροί παΐδες (τής γ" τάξεως ή τά πολύ τής β ,διότι δι αυτους εί
ναι κατάλληλα τά μαθήματα ταΰτα, ούχί διά τούς τής πρώτης) δέν 
δύνανται έν μια ώρα νά χωνεύσωσιν αύτό, υποδιαιρούνται πάλιν αί με- 
θοδικαί ενότητες είς μικρότερα τεμάχια εν τώ δευτέρω σταδιω τής 
πορείας τής διδασκαλίας, έν ω προσφέρεται τοΐς μαθηταΐς τά νέον.

Ώστε ή προπαρασκευή (I. στάδ.),ή σύναψις (III.),ή σύνοψις τών γε
νικών συμπερασμάτων (IV·) καί ή εφαρμογή (V·) 0'-πβίξ μονον εν όλ-/] τι) 
[Λεθοδικνί ένότητι γίνονται- άπό τής μεταβάσεως όμως εκ τού ενος τε
μαχίου είς τό ετεοον έν τή προσφορά τοΰ νέου(ΙΙ.σταδ.) γίνεται μικρά 
τις προπαρασκευή. Παραθέτομεν πρώτον τά κείμενον διγ,ρημένον είς 
δύο μεθοδικάς ενότητας (Α καί Β.) καί έκάστην είς μικρότερα τεμά
χια (1, 2, 3 κτλ.). Εννοείται δ’οί'κοθεν οτι ό διδάσκαλος δέν θά λαλή 
πρός τούς παΐδας τήν γλώσσαν, έν ή δημοσιεύονται ένταΰθα τά μα
θήματα ταΰτα.

Ή  δ/}[>Λουργ£α, τοΟ *όσμ.ου κα ί το ΰ  ανθρώπου.

Λ. 1. Έ ν άρχή έποίησεν ό θεό ;  τόν ούρανόν χαι τήν γήν . II δε γή ήτο άκρα
τος και άχατασκεύαστος και σκότος πανταχοΰ. Και ειπεν ό Ηεός « 1 ενηθήτω 
φως» — χαι έγένετο φώς. "Επειτα Ιχώρισεν i) θ εό ;  τό φώς άπό τοΟ σχότου; χαι 
έχάλεσε τό μεν φώς ήμέραν τό δε σκότος νύχτα. Και έγένετο έσπέρα χαι έγένετο 
πρωι, ήμερα μία.

2. Και ειπεν ό θεός «ΓενηΟήτω στερέωμα μεταξύ τών ύδάτων". Και έποίησεν 
ό θεός τό στερέωμα χαι έχώρισε τό ύδωρ τό ύποχάτω τοϋ στερεώματος άπο τοΟ 
ϋδατος τοΟ ύπεράνω τοΟ στερεώματος χαι ώνόμασε τό στερίωμα ούρανόν. Και έ- 
γένετο έσπέρα χαΙ έγένετο πρωί, ήμέρα δευτέρα.

3. Κα'ι ειπεν ό θεός* « ΣυναχΟήτω τό ΐίδαιρ τό ύπό τόν ούρανόν εις ίδιους τ ό 
κους, χαι όφΟήτω ή ξηρά*. Και έγένετο οδτως Κ«ι έχίλεσεν ό θεός τήν ζηραν γήν, 
xat τα συστήματα τών ύδάτων έχάλεσε Οαλάσσας.

Κα\ εΙπεν ό θεός' « Νλαστησάτω ή γή βοτάνην χαι /φόρτον χα\ χάρπιμα δένδρα. 
χ»ι εχαστον έχέτω τό ΐδιον αύτοΰ σπέρμα»· Και έγένετο οδτως. Κα\ έγένετο έσπέρα 
xa't έγένετο πρωί, ήμίρα τρίτη.

Κα\ ειπεν ό θεός* “ Γενηθήτωσαν φωστήρες έν τ φ  ουρανώ, Γνα φαίνωσιν έπ\ 
Τής γής· Κα\ Ιποίησεν ό θεός τόν φωστήρα τόν μέγαν όίστι» έξουσιάζει τήν ήμέ-



ραν, χα'ι τόν φωστήρα τόν ελάσσω και τούς αστέρας, Γνα Ιξουσιάζωσι την νύκτα. 
Και Ιγένετο εσπέρα και Ιγένετο πρωί, ημέρα τετάοτη.

5· Και ειπεν ο θεάς* * Έ ξα γαγέτω  τα υδατα έρπετα ψυχών ζο>σών και ό άηρ
πετειν'α πετάμενα Ιπι τ?]; γης κατα τό στερέωμα τοΟ οδρανοΟ». Και Ιποίησεν ό 
θεός παν:οδαπα ζωχ , ά ζώσιν Ιν τοΐς ΰδασι, κα'ι παντοειδή πτηνά. Κα'ι Ιγένετο 
έσπέρα κα'ι Ιγένετο πρωι, ήμ^ρα πέμπτη.

6. Και ειπεν ό θεά ;  «Ή ζαγαγέτω  ή γη ψυχήν ζΛσαν κατα γένος,τετράποδα καί 
έρπετα και θηρία τής γης κατα γένος··’ καί Ιγένετο ούτως.

Καί ειπεν ο θεός* •Ποιήσωμεν άνθρωπον·.  Κα'ι Ιποίησεν ο θεός τόν άνθρωπον.
Και ειδεν ό θεός τα πάντα , οσα Ιποίησε, κα'ιιδου καλα λίαν· Και Ιγένετο έσπέρα 

και Ιγένετο πρωί,  ήμερα εκτη.
Ψα.Ιμ. 32, 9. Αυτός ( ό  Kvp io c )  ι ι π ε  χα'ι εγενήθηαβιν, ανζός ere- 

τε ίλατο χαι εχτίσθησαν.
Ψα I jt . 1 03, 24. Ώς έμεγα.Ιύνθη τά ί ρ γ α  σου, Κύριε !  π ά τ τ α  έν 

σοφία έποίησας, έπ.Ιηρώθ η ή γή τή;  χτήσεώς σου ( τών αγαθών σου).
Β. 1. Και ειπεν ό θεός “ Ποιήσωμεν άνθρωπον, "vat αρχωσι τών ιχθύων τής θα

λάσσης, κα'ι τών πετεινών τοΟ ο&ρανοβ χαι τών κτηνών χα: πάσης τής γής χαι 
πάντων τών Ιρπετών τών έρπόντων Ιπ\ τής γής" .

2. Hat εποίησεν b θεός τον άνθρωπον χατ* ε ικόνα ’ δίαν. ’ βποίησε δ αύτον χοΰν 
λαδών άπό τής γής χαι ενίφύσησεν είς τό πρόσωπον αίιτοΟ πνοήν ζωής. Και έγέ
νετο ό άνθρωπος εις ψνχ,ήν ζώσαν. Τόν πρώτον άνθρωπον έκάλεσεν ό θεος Αδαμ

3. Και ειπεν ό θεός "Οό καλόν είναι τόν άνθρωπον μόνον, ποιήσωμεν αότώ 
βοηθόν χατ' α ίιτόν·. Κα'ι Ιποίησεν b θ ε ό ;  τήν γυναίκα, τήν Κυαν, χαι >)γαγεν α!»- 
τήν πρό; τόν Λδάμ. Και ό θεός ηΐλόγησεν αδτοΰς λέγων* «ΑύζάνεσΟε χα\ πληθυ ■ 
νεσθε χαι πληρώσατε τήν γήν χα\ κατακυριεύσατε αύτής» .

4· Οΰτω συνετελέσθησαν 5 ούρανός χαι ή γή χα'ι πας b κόσμος α ϊ τώ ν  Και χα- 
τέπαυσεν ο θ εό ;  τη ήμέρα τη έδδόμη άπό πάντων τών £ργων αυτοΟ χαι ηδλόγησε 
τήν ημέραν τήν έ6δόμην χαι ήγίασεν αδτι|ν·

!Ψα.Ιμ. 138, 14. ΈΕομο.ΙυγήσομαΙ ( ε υχαρ ισ τώ )  σοι Κύριε,  οτι φο- 
όερώς έθαυμαστώθης' θαυμάσια τά έργα σου, χα'ι ή ψυχή μου γιγνω-  
οχει ιτψόόρα.

1. Ίωάνν. 4, 10. Ήμεΐς άγαπώμεν αΰτόν,  οτι αύτός πρώτος ήγα~ 
πησεν ημάς.

Ί Ι  δηίΑίουργεα το ΰ  κόσμ ου κα ί τοΟ ανθρώπου.
A. H δημ ιουργ ία τοΰ χόσμου.

Χ κοπ ός: Θά σας διηγηθώ πώς έκτίσθη ό κόσμος.
(Γεν. χεφ. A. 1.).

I. ’Έχετε ίδεΐ ποτε έως τώρα τόν κόσμον ; ΙΙοΰ, πότε ; Τί πρά
γματι* ύπάρχουσιν έν τφ  κόσμφ ;

Τό ρεΰμ,α τών άποκρίσεων πρέπει νά διευθύνηται ούτως, ώστε νά 
καταλεχθώσι τά έν τή ίστορίι^ τής δημιουργίας ονομαζόμενα όντα.

Τίς δύναται άρά γε τά πολλά, πολλά όντα νά διαιρέσγ] είς δύο με
γάλα μέρη ; Δεν πρέπει όμως τίποτε νά λησμονήσνι.

Αί άπόπειραι τών παίδων πρός διαίρεσιν, έλεγχομ.ένων τών ψευδών, 
πρέπει νά διευθύνωνται είς την έζέτασιν τών όντων, άτινα διά τόν έπ’ι 
λόφου έστηκότα παΐδα είναι άνω κα'ι χάτω. Τί έν τώ κόσμφ είναι κά
τωθεν ήμών καί τί έν τώ κόσμω είναι ύπεράνω ήμών ; Τά παιδία όνο- 
μάζουσι τόν ουρανόν καί πάντα όσα γινώσκουσιν ώς άνήκοντα είς αΰ
τόν καί ώσαύτως την γην  καί πάντα τά έν αΰτή (συν «παντί τώ κό
σμω» αυτών). — Ταΰτκ πάντα λοιπόν είναι έν τφ  κόσμω. Εΐσθε καί 
υμείς εν τφ κόσμω ; Πόσον χρόνον ηδη ; Ητο άρά γε τότε έν τώ κό- 

ή οικία, έν γ κατοικείτε ; Γνωρίζετε οικίαν τινά (είτε άλλο οίον- 
δήποτε ανθρώπινον εργον, τοΰ όποιου την γένεηιν  τά παιδία παρετή- 
ρνισαν), ήτις τότε δέν ΰπήρχεν άκόμη ; Ποίαν ; Πόσον χρόνον είναι ό 
πατήρ, ή μήτηρ, ό πάππος, ή προμήτωρ υμών έν τφ  κόσμω ;Σας διη- 
γήθησαν ούτοι (ή άλλοι μεγάλοι άνθρωποι) ήδη ποτέ περί τίνος πρά
γματος, τό όποιον δέν ΰπήρχεν άκόμη έν τή ήμετέρα πόλει (χωρίω), 
ο~ε αυτοί ήσαν μικροί ; ΙΙοΐον λοιπόν ; ’Ανακοινώσεις τοΰ διδασκάλου 
πεοι τούτου καί έκείνου έκ τής πατριδογνωσίας (π. χ. οικιών, έκκλη- 
σιών, πλατειών, μνημείων, άγρών, γνωστών δένδρων κτλ.), όπερ πρό 
τόσων καί τόσων δεκαετηρίδων ή έκατονταετηρίδων δεν ΰπήρχεν άχόμη. 
Αλλά πρόΙΟΟΟ έτών ποιαν οψιν είχεν άρά γε ό τόπος ήμών;Δέν ΰπήρ
χεν ακόμη παντάπασιν είδικώτερον,τίνα πράγματα δέν ύπήρχον άκόμη; 
Γνωρίζω όμως έγώ πολλά πράγματα, τά όποια βεβαίως ύπήρχον ήδη 
εν τφ τόπω ήμών, οπότε άκόμη δέν ύπήρχον οίκίαι οΰδέ άνθρωποι' τίς 
εζ υμών τά γνωρίζει έπίσης ; Έ πί τής γής ; Φυτά, ζφα, δένδρα, πο- 
τ«μ.οί, θάλασσαι, όρη, δάση. Έν τφ  ούρανφ ; Νέφη, ήλιος, σελήνη, ά- 
οτέρες. ·ϊ 'π ή ρ χ ε τ  άρά γε ή γή (μετά τών έπ’ αΰτής) χαί ό ούρατός 
(ΐ ε̂τά τών έν αΰτφ) πάντοτε ; Οΰχί. ’Αλλά τοΰτο θά ήτο φοβερόν, ναί, 
ποιαν όψιν θά ειχε τότε ό κόσμος ; Σκότος καί κενόν. Θά ήθέ./ετε άρά 
Τε τότε νά ήσθεέν τφ  κόσμω ; Διατί οΰ ; Αί αποκρίσεις πρέπει νά δι- 
ευθύνωνται είς τάς χα.Ι.Ιονάς τοΰ κόσμου. Είναι καλόν, ότι δέν ύπήρ- 
χετε τότε. Διά τί ; Δέν θά ήδυνάμεθα νά ζήσωμεν. Διά τί ; Αί άπο- 
κρισεις πρέπει νά διευθύνονται είς τό πλήθος τών άγαθών , τά όποια 
απολαύομεν έν τφ  κόσμφ.



Σνγχεφαλαίωσις  (ύπό τών παίδων). Ύπήρχέ ποτε καιρός, καθ’ δν 
πάντα όσα βλέπομεν καί έχομεν, δεν ΰπήρχον  άχυμη. Λοιπόν ουρανός 
καί γή καί άνθρωποι μίαν φοράν δεν ύπήρχον άχόμη , καί ό κόσμος α
κόμη παντάπασι δέν είγζ. λάβει άρχήν .

Έ γώ όμως γνωρίζω ένα, όστις υπήρχε πρό τοΰ κόσμου, πολύ, πολυ 
πρό τής αρχής .  Ό αγαθός θεάς ύπήρχε πρό τής άρχής. Αύτάς λοι
πόν ύπήρχεν εντελώς μόνος. Ά λλ ’ ό αγαθός θεάς θά έχάρη, διότι διά 
μιας ολως αυτομάτως έγειναν ό κυανούς ουρανός καί ό άστράπτων ή
λιος καί οΐ χρυσοί αστέρες καί ή γή καί τά όρη καί τά φυτά καί τα 
ζώα καί οί άνθρωποι; Ά λ λ ’ αύτά δέν εγε ιναν  άψ έαυτών, ό άγαθός 
Θεός ήθέλησε τοΰτο, όστις βέβαια έποίησε πάντα .  Ναι, άλλά πώς έ
ποίησεν αύτά ό θεός ; Δέν ή με θα παρόντες καί δέν γνωοίζομεν. Γνω- 
ρίζομεν όμως, πώς οί άνθρωποι κάμνουσι τά πράγματα (έργα) αύτών. 
’Ίσως καί ό θεάς κατά τάν αύτόν τρόπον έποίησε τόν κόσμον. Τί δύ- 
νανται οί άνθρωποι νά κάμωσιν ; Πώς κάμνουσιν οί άνθρωποι πάντα 
ταΰτα ; Έκ π&λυαρίθμων παραδειγμάτων εύρίσκουσι τά παιδία, οτι οί 
άνθρωποι χρειάζονται διά τά εργα αύτών χεΐρας, όργανα κτλ. ύλας 
π.χ.,χρόνον. Δύνανται οί άνθρωποι τά πά ντα  νά κάμνωσι ; Τί δέν δυ- 
νανται ; Τά παιδία καταλέγουσι : ύλας, ούράνια σώματα, οργανικά 
ζώντα όντα. Ά λ λ ’ οί άνθρωποι δύνανται όμως νά τρέφωσι παντοόαπά 
πτηνά καί κτήνη (π. χ. ταΰτα καί έκεϊνα κτλ.) καί νά φυτεύωσι και 
καλλιεργώσι διάφορα άνθη, γεννήματα, δένδρα (π. χ.) ; Ό χι, τά ζώ* 
γεννώσι μικρά (ή τίκτουσιν ώά) καί οί άνθρωποι μόνον τρέφουσιν αυ
τά, ή οί άνθρωποι σπείρουσι μόνον τον σπόρον (παραδείγματα) καί πε- 
ριμένουσιν, έως ού αύξήσν] τά φυτόν καί ό καρπός ώριμάσν). ΙΙόθεν ό
μως έχει τό φυτόν (π. χ.) τάν σπόρον του ; Καί πόθεν έχει αυτόν 
τοΰτο τό άλλο φυτόν ; Πόθεν τοΰτο κτλ. ; Πριν τό φυτόν άποθάν'/) 
παοάγει πολλούς καρπούς καί ούτοι είναι ό σπόρος διά πολλά νέα φυ
τά. Τό αύτό συμβαίνει καί έν τοΐς ζώοις, διό πο.ΙΛαπ.Ιασιάζονταί, 
είναι γόν ιμα . Πόθεν έρχεται όμως τά πάμπρωτον  φυτόν (ή ό πάμπρω- 
τος σπόρος) ή τό πάμπρωτον ζώον (π. χ.) ; Ταΰτα έποίησεν ό θεός· 
Έκ ποίας ύλης ; Έκ τοΰ μηδενός. (Έκ ποιας ύλης τόν ούρανόν, άέρ«ι 
τό ύδωρ', την γήν, τούς λίθους κ .τ .λ .). Διά τίνων οργάνων ; Δι’ ούδε- 
νός. Πόσα πράγματα δύναται νά ποιήσν) ό θεός; Πάντα, π. χ .; Ούτω 
δύναται ό θεός νά ποιή, πώς ομως ό άνθρωπος άναγκάζεται νά κα* 
μνν) ; Έπανάληψις τών άνωτέρω. ΙΊοία διαφορά λοιπόν ύπάρχει μετα'

ξύ τοΰ ανθρώπου καί τοΰ θ ίοΰ; Εκείνος χρειάζεται ύλας, εργαλεία, 
κάμνει ολίγα μόνον ούτος ποιεί έκ τοΰ μηδενός, δι’ ούδενάς έργα- 
λειου, πάντα. Ιδετε, δια τοΰτο λέγομεν Ό θεάς δημιουργεί, ή 
(διότι πρό πολλοΰ ήδη έγένετο τοΰτο) ό θεάς έδημιούργηαε (τά φυτά 
κ.τ.λ.), ό άνθρωπος δμως χάμνει ("τάς οικίας, τά ενδύματα κτλ.).

Συγχεψαλαίωπις. Τί υπάρχει νυν  έν τω κόσμω; Τί ύπήρχέ ποτε έν 
τώ κόσμω ; Ούδέν. Τί πρέπει λοιπόν νά έγεινεν; Ό θεάς έδημιούγησε 
τάν κόσμον (πάντα).

II. Τε|χάχιον πρώτον.
Τώρα λοιπόν θά έννοήσητε καλώς, έάν σας διηγηθώ, πώς ό θεάς έ- 

δημιούργησε τάν κόσμον. ’Ίσως όμως δύνασθε ύμεΐς αύτοί νά είκάσητε, 
τί εδημιούργησεν ό θεός πρώτον. Πώς ήτο, ότε ακόμη δέν ύπήρχε τ ί
ποτε ; Σκότος καί κενόν. Ά λλά  δέν έμεινεν έπί πολύν χρόνον χενόν. 
Διότι ό θεος έδημιούργησε διά μιας πάντα  έκεΐνα. έξ ών έπειτα έ— 
κ.ιαε τάν κόσμον, δηλαδή;Άλλά γή καί ύδωρ καί άηρ καί νέφη ησαν 
ολως διόλου συγκεχυμένα καί ανάμικτα (τ.έ. ή γή ην έρημος καί άκα- 
Γ*σκευαστος),καί ύπήρχε φοβερός κτύπος καί άναβρασμός.Άλλ’ άκόμη 
υπήρχε σκότος, ημέρα δέν ύπήρχε, μόνον μαύρη νύξ (σχότoc). Τί θά 
έδημιούργησε πρώτον ό θεός ; Φώς (όχι όμως τόν ήλιον). "Ησαν καί 
τ« φως καί σκότος άναμεμιγμένα ; Ήσαν κεχωρισμένα, δ ιεχώρ ισεν  δ 
Θεός άνά μέσον ,τοΰ φωτός καί άνά μέσον τοΰ σκότους.

Προαγορά (δ ιήγησ ις ) χαι επανάληψης τοΰ πρώτον τεμαχίου.
Ερωτήσεις. Ποιος είναι ό πρώτος λόγος, ό όποιος έλέχθη έν τώ κό

ψ ω  ; Γενηθήτω φώς. Ώφέλησεν άρά γε ψιλός ό λόγος ; Μάλιστα, έ- 
Υενετο φώς. Έάν όμως έγώ ή σύ έλεγον : Γενηθήτω ημέρα ή νύξ ή 
β?οχη κτλ .; Πόσον χρόνον έχρειάσθη ό θεός ; Ποια έογαλεϊα ; Ποίας 
°λας ; Ουδεμίαν. ΓΙώς λέγομεν λοιπόν περί τοΰ θεοΰ ; Ό θεός έδημι-  
°νργησε τό φώς. Διά τ ί έδημιούογησεν ό θεάς τό φώς πρώτον  ; Μή- 
πως τό φώς είναι τ ι ώφέλιμον καί ώραΐον είς τούς ανθρώπους ; (Άπό- 
ειξις ΰπό τών παίδων).
Τ είλάχιον ίϊεύτεμον.
Λοιπόν ύπήρχεν ήδη φώς, άλλ’ ό κόσμος δέν ητο άκόμη τελειωμέ- 

ν°ς· έλειπεν άκόμη ; Τί νά έκαμεν άρά γε ό θεός τ·75 δευτέρα ήμέ- 
P? ι Ο κυανοΰς θόλος τοΰ ούρανοΰ ύπήρχε μέν,άλλ’ούδείς έκ τής γής

Αδύνατο νά ί'δ·/) ούδέ κάν μικρόν κυ<κνο3ν τεμάχιον. Διά τ ί άρά γε ; 
(Καί σήμερον άκόμη συμβαίνει πολλάκις τοΰτο). "Ενεκα τών νεφών.Τά



παιδία προκαλοΰνται νά σκεφθώσι περί σχηματισμού τών νεφών καί 
τοΰ βάρους αυτών έν συγκρίσει πρός τόν αέρα. 'Εξαγόμενον : 'Υδα
τώδης ατμός έπί μέν της γης καλείται ομίχλη, έν δέ τώ άέρι νέφος. 
Ό  άτμύς δύναται πάλιν νά γείν·/) ύδωρ, βροχή. Τά νέφη είναι έλαφρό- 
τερα τοϋ άέρος, βαστάζονται ύπ ’ αύτοΰ. Ό άή.ρ λοιπόν είναι διά τά 
νέφη ισχυρός καί στερεός φορεύς, είναι στερέωμα διαχωρίζον τό ϋδωρ 
τό έπί της γης άπό τοΰ τών νεφών ΰδατος τοΰ έν τώ ούρανώ" ό άήρ 
είναι ό χάτω ουρανός, ό ΰπό τόν χυανοϋν  ουρανόν, έν ώ είναι οί αστέρες.

J i i /γησις, επανάληψης, έντύπωσις.
Ό δεύτερος λνόγος τοΰ Θεοΰ ; Τό άποτέλεσμα αύτοΰ (πρβλ. ανωτέ

ρω). Διά τ ί έχώρισεν ό Θεός τά ύδατα τά ύπεράνω τοΰ στερεώματος 
άπό τών ύδάτων τών υποκάτω τοΰ στερεώματος ; Ωφέλεια τών 
νεφών αύτά ποτίζουσι τήν διψώσαν γήν, τρέφουσι τάς πηγάς τών 
ποταμών.

Τεμ.άχ6ον τρ ίτον.
Δέν ύπήρχον δμως άκόμη ρύακες καί ποταμοί, ούδέ θάλασσα, γή 

καί ύδωρ ήσαν άναμεμιγμένα' ρυπαρά ίλ.ύς, βόρβορος, έλος. Ήδύναντο 
ένταΰθα νά φυώσι φυτά, δένδρα ; Τί ήν άναγκαΐον πρώτον νά γείνν); 
Χωρισμός τής (ξηράς) γής άπό τοΰ ΰδατος, σιινάθροισις τών ύδάτων 
εις όύακας, ποταμούς, θαλάσσας. Ή δψις τής γής ; σκυθρωπή, πένθι
μος. Τί ήδύνατο νΰν  νά γείνη ; Χόρτος, βοτάνη, δένδρα, σπέρματα.

Λιήγησις, έπανάληψης, έντύπωσις.
Τρίτος καί τέταρτος λόγος τοΰ Θεοΰ τ·/ί τρίτν) ήμερα ; Τό άποτέ

λεσμα (πρβλ. ανωτέρω) καί ή συνάφεια αύτοΰ ; Ώραιότης τής χλοα- 
ζούσης πεφυτευμένης γής, ωφέλεια τών φυτών καί δένδρων καί τοΰ 
σπέρματος αυτών (γόνιμα).

Τεμ-άχιον τέταρτον.
Νΰν ή γή είχε καλλιτέραν όψιν. Διά τί ; Τά φυτά καί τά δένδρα ή" 

δύναντο έπίσης νά ζήσωσιν. Διά τ ί ; Ύδωρ τό άνωθεν καί τό κάτωθεν, 
άήο. Ά λ λ ’ ελειπεν δμως κάτι τι διά τήν αΰξησιν αύτών (πρβλ. τά 
φυτά τά έν σκοτεινοΐς ύπογείοις.) Φώς καί θερμότης τοΰ ήλίου. Τί ε- 
ποίησε λοιπόν ό Θεός κατόπιν ; Ό ήλιος χρησιμεύει άκόμη καί είς άλ
λο τ ι έκτος τοΰ θερμαίνειν καί φωτίζειν.Στοχασμοί έκ τής πατριδογνω* 
σίας περί τοΰ πώς ό '^λιος ορίζει τάς ώρας τοΰ έτους καί τής ήμέρας' 
αύτος έξουσιάζει τήν ημέραν. Τις εξουσιάζει τήν νύκτα ;

Λιήγησις, επανάληψης, έντύπωσις.
Πέμπτος λόγος τοΰ Θεοΰ τ·?5 τετάρτ·/) ήμέρα ; Τό άποτέλεσμα αύτοΰ ; 

(πρβλ. άνωτ.). Έν ποίφ ούρανώ επρεπε νά ύπάρχωσι φώτα ; Κυανοΰς 
θόλος τοΰ ούρανοΰ. Πρός τ ί έδημιούργησεν ό Θεός τόν ήλιον ; (Ήφέ- 
λ»ια και ώραιότης). Προς τ ί τήν σελήνην καί τούς αστέρας ; 

Τεμ,άχιον πέμ,πτον.
Τώρα λοιπόν ήτο πολύ ώραϊα έν - γ  γν), τήν νύκτα καί τήν ήμέραν. 

Διά τί ; Λοιπόν ύπήρχον πολλά διά τόν όγθαλμόν, τί ύπήρχεν δμως 
δια τήν άχοήν ;  Ούδέν τό πολύ ; τό κάχλασμα τών ρυακίων, ό ρόθος 
τής θαλάσσης, ή βοή τοΰ ανέμου καί τό ψιθύρισμα τών υψηλών δέν
δρων. Ποιοι ήχοι ελειπον άκόμη, τούς οποίους νΰν καθ’ έκάστην άκού- 
ομί.; , Πώς ήτο τοτε επι τής γής ; Σιγή. Ναι, δέν ύπήρχε ψυχή ζώσα. 
Ποΰ υπάρχει τώρα ζωή; Έν τώ ΰδατι' πόθεν; Έν τώ άέρι- πόθεν; Τί 
να εποίησε λοιπον ό Θεός; Ακούσατε πώς τοΰτο έγεινεν.

Προσψορά, επανάληψης, έντύπωσις.
Ο έκτος λόγος τοΰ Θεοΰ τ·7ι πέμπτη ήμέρΐ£ ; (Τ'7ί πέμπτη ήμέρ* δ

μως έπρεπε κυρίως να λεχθ·7ί ό πέμπτος λόγος). Τό άποτέλεσμα αύ- 
τοΰ , (πρβλ. άνωτέρω). Διά τ ί άρά γε ό Θεός έδημιούργησε πρώτον  τά 
φυτα καί επειτα  τά ζώα ; Ποια ζώα έδημιούργησε πρώτον ;  (είδικώ- 
τερον ονομαζόμενα ή έν τή διηγήσει). Διά τί έδημιούργησεν ό Θεός τά 
-ίώα ταΰτα; Ίνα ύπάρχν] ζωή έπί τής γής, καί ϊνα ήμεΐς εχωμεν 
τροφήν.

Τ εμ,άχιον εκτον.
Λοιπόν νΰν υπήρχε ζωή μεγάλη έν τφ  ΰδατι καί έν τώ άέρι, όχι δ

μως άκόμη άρκετή. Τί ελειπεν άκόμη έπί τής γής ; Ζψα (ποια ;) καί 
άνθρωποι. Τί θά είπε τότε ό Θεός ;

Π ροσψορά, επανάληψης, έντύπωσις.
Ο έβδομος καί όγδοος λόγος τοΰ Θεοΰ τν} έκτη ημέρα ; Τό άποτέ- 

λεσμκ αυτοΰ ; (πρβλ. άνωτ.). Πρός τ ί έδημιούργησεν ό Θεός ταΰτα τά 
ζωα; Διά τ ί έδημιούργησε τόν άνθρωπον τελευταΐον ; Διά τ ί νΰν είδεν 
ό Θεάς πάντα, δσα έποίησεν ; Έτελείωσεν, ήθελε νά ί'δ·/), πώς πάντα 
(ό κόσμος) ήσαν. ΓΙοΐος θά ήτο ό τελευταίος αύτοΰ λόγος ; Πάντα ει- 

καλά.
Επανάληψης\τών $ξ τεμαχ ίω ν  έν συνεχεία ύπό τών παίδων.
Εντνπωσις τον ΰλον διά πολλαπλής επαναλήψεις τής διηγήσεως,
εύρέσεως επιγραφών είς μίαν έκάστην τών ήμερών τής δημιουργίας



(π. χ. τνί πρώτη ημέρα έδημιούργησεν ό θεος το φως, τή) δευτέρα τό 
στερέωμά κ .τ .λ .) , διά διαθέσεως π. χ. 3 ν.μέραι διαχωρισμού, 3 ήμέ-
ραι κτίσεως κ .τ .λ .

III.Ή  σύναψις τών έν τή ιστορία ταύτη, περιεχομένων όμοειδώνστοι
χείων διευθύνεται καί διατάσσεται ύπό του σκοπού, ον επιδιώκει ή α- 
φαίρεσις, καί όστις είναι νά έξαχθώσιν έκ της διηγήσεως αί έν αΰτ·/) 
ένσεσωμ.ατωμ.έναι κύριαι ίδέαι, τ. έ. ό θεός είναι παντοδύναμος, πάν
σοφος, πανάγαθος.

α. Τί έποίησεν ό Θεός, ϊνα ύπάρχν] κόσμος ; Είπε : Γενηθήτω φως. 
Είπε : Γενηθήτω στερέωμα κτλ. Καί τί έγίγνετο, ότε ό Θεός έλεγε 
τόν λόγον τούτον ; Έγένετο φως. Έγένετο στερέωμα κτλ. Πόσος χρό
νος άπητεΐτο πάντοτε, έως ού γείν/ι εκείνο, τό όποιον ό Θεός ήθελε 
νά έ/νι ; Πάντα έγίνοντο iitft-c. Τί έχρειάζετο λοιπόν ό Θεός, οπως 
ποιήση τά πολλά οντα; Μόνον ένα λόγον (τό θέλημα,τό πρόσταγμα αύ
τοΰ). Μήπως καί οί α ν θ ^ π ο ι  δύνανται νά κάμωσι τοΰτο καί άρκεΐ να 
εϊπωσι μόνον, δταν θέλωσι νά έχωσί τ ι ;  (’Αποκρίσεις έκ τών έν τ^ προ
παρασκευη έκτεθέντων, — π. χ. Οί άνθρωποι χρειάζονται χεΐρας, υ- 
λας, εργαλεία, χρόνον, ό Θεός ομως ούχί, — εχουσι τόπον ένταΰθα· 
καί ή σύγκρισις μεταξύ τών διαταγών τοΰ πατρός πρός τό τέκνον ή 
μεγάλου τινός κυρίου (ήγεμόνος, βασιλέως) πρός τούς ύπηρέτας αύτοΰ 
καί ύπηκόους έχει έπίσης ένταΰθα τόπον). Ά λ λ ’ άς δοκιμάσωμεν μίαν 
φοράν καί άς εί'πωμεν : Γενηθήτω ήλιος, σελήνη, άστήο, νέφος, δέν- 
δρον, ή μόνον μία σταγών βροχής, έν μικρόν χορτάριον. "Η καλλίτερα 
νά μή τό κάμωμεν. Διά τί ; Διότι δέν γίνεται, ήμεΐς δέν έχομεν τήν 
δύναμιν πρός τοΰτο. Ά χ , έάν οί άνθρωποι είχον ταύτην την δ ύ ν α μ ή ,  
γνωρίζω ήδη, τ ί θά Ιλεγον πολλοί, όταν είναι ασθενείς, αδύνατοι, 
πειναλέοι, πτωχοί, ή όταν τά φυτά αύτών έν τφ  «γρώ ξηραίνονται 
έκ τής άνυδρίας καί τά τέκνα αύτών κατάκεινται έν τή κλίν/ι έπιθά- 
νατα κτλ. Τί θά έλεγον αρά γε; Πρέπει νά γείνω ύγιής, θέλω νά γείνω 
ισχυρός κτλ. Διά τί ό*ως οί άνθρωποι δέν τό κάμνουσιν; Διότι δέν ω
φελεί τίποτε. Ό ταν ομως ό Θεός εί'πη πρός τόν άνθρωπον ή πρός τον 
οΰρανόν_καί τήν γήν : Σύ γενοΰ ύγιής, σύ γενοΰ πλούσιος, σύ γενου 
πτωχός", σύ άπόθανε,-σύ γεννήθητι, άνθος φύτρωσε, ήλιε φέγγε, νέφος 
βοέξε (τά παιδία αύξάνουσι τά ολίγα ύπό τοΰ διδασκάλου φερόμεν* 
παραδείγμ.ατα), τότε πώς είνα ι; Γίνεται (ειδικώτερον τί συμοαίνει ,)· 
Βλέπετε λοιπόν τήν μεγάλην διαφοράν μεταξύ ήμών τών ανθρώπων

και του Θεου. Ποίαν ; Τά παιδία εύοίσκουσι διο^τινων βοηθητικών ε
ρωτήσεων, οτι ό άνθρωπος ποιείται, ό Θεός ποιεί αΰτόν. Ό άνθρωπος 
δύναται μόνον όλίγα, χρειάζεται πρός τοΰτο πολλά καί διάφορα, είναι 
ασθενής, οΰδεμίαν έχει δύναμιν (αδύνατος). Ό Θεός δύνατα ι π ά ν τα , 

χρειάζεται πρός τοΰτο ουδεν άλλ ή μόνον τον λόγον αύτοΰ, είναι 
ισχυρός, εχει πρός πάνζα  δύναμ ιν  (είναι παντοδύναμος). Τί πρέπει 
λοιπόν πάντα τά όντα καί οί άνθρωποι νά κάμνωσιν, όταν ό Θεός προσ- 
τάσσνι, Πρέπει νά ύπακούωσιν. Πώς δυνά(αεθα διά τοΰτο νά όνομ.άσω- 
μεν τον θεόν; Κύριον. Τινες είναι οΐ ύπηρέται αΰτοϋ ; Οΰρανός, γή, 
άνθρωποι. — Ό Θεός είναι ό Κύριος καί προστάσσει,ό σύμπας κόσμος 
είναι ύπηρέτης αύτοΰ καί ύπακούει, όταν ό Κύριος λαλγ, [σνγχεψα- 
λαιωσις). Τοΰτο λέγει καί έν ώραΐον ρητόν, τό όποιον οφείλετε νΰν ν’ 
απομνημονεύσητε :

«Αυτός Κύριος) είπε καί εγενήθησαν, αΰτός ένετείλατο καί έ- 
κτίσθησαν» (Ψαλμ. 31 ,9).

β . Ό Θεός λοιπόν είναι παντοδύναμος Κύριος. Ά λ λ ’ έγώ γνωρίζω 
*αί άλλα περί αύτοΰ. Εν τ·/5 ιστορία ήμών ύπάρχουσιν, άρκεΐ μόνον 
να τα ζητήσωμεν. Εί'πατέ μοι μίαν φοράν άκόμη, πόσα οντα (έργα) 
εποί/ισεν ό Θεος. Απαοίθμησις όλου τοΰ πλήθους αΰτών καί μάλιστα* 
ειδικώτερον ή έν τνί ιστορία. Όνομάσατέ μοι μόνον τά μεγ ά λα  έργα 
(πρβλ. τό μέγεθος τών άνθρωπίνων έργων). Οΰρανός, γή, ήλιος, άστέ- 
ρε,, θάλασσα κτλ. Κατα ποίαν τά ζ ιν  έδημιούργησεν ό Θεός τά έργα 
*ύ·:οΰ ; πώς διέταξεν αΰτά ; Έδημιούργησε πρώτον . . . έπειτα 
έπειτα κτλ. Δέν θά ήδύνατο αρά γε ό Θεός νά δ ια τάξη  αΰτά καλλίτε
ρη ; Έγώ θά έποίουν μάλλον τόν άνθρωπον εΰθύς τή πρώτγ, ήμέοα, 
«υτές δά εχει πολύ  ̂μεγαλειτέραν άξίαν ή έν χορτάριον καί μικρόν 
‘χθύδιον καί ομως ήτο ανάγκη νά περιμένγι 5 ολας ημέρας. Τά παιδία 
^-ταδεικνύουσι τήν μωρίαν ταύτης τής προτάσεως καί βεβαιοΰσιν, 
οτι ό άνθρωπος μόνον  τΐί έκτν) ήμέρα ήδύνατο νά δημιουργηθ·7ί. Έ χε
τε δίκαιον, ό Θεός έποίησε πολύ σοφώς. Τά φυτά ομως ήδύνατο νά 
»»ΐμιουργήσγι ήδη τή, δευτέρα; ήμέρα ή τά ζώα πρό τών φυτών, ή μάλ
λον νά μή δημιουργήσνι καθόλου τόν ήλιον (αΰτός πολλάκις καίει τό- 

πολύ) μηδέ τήν νύκτα (θά ήδυνάμεθα τότε πολύ περισσότερον νά 
^Ργαζώμεθα) μηδέ νέφη (πολλάκις αΰτά μας καταβρέχουσι) μηδέ ζώα 

δάκνουσι, πλήττουσι, κεντοΰσι) μηδέ φυτά (αΰτά είναι πολλάκις 
?«Ρμακερά) ή νά κάμν) τά φυτά άνευ σπερμάτων κτλ. Ακολουθεί ή



αΰτή κατάδειξις ΰπό τών παίδων. Λοιπόν καλόν είναι, δτι δεν ήρώ- 
τησεν ή μας πρώτον ό θεός : Πώς πρέπε·. νά διατάξω τά εργα μου ; 
Διά τ ί ; Ήμεΐς θά διετάσσομεν αυτά κακώς (έσφαλμένως, διεστραμ- 
μένως, μωρώς). Πώς δέ διέταξεν αύτά ό Θεός ; Καλώς, συνετώς (σο
φώς). Ύπάρχουσιν δμως καί άνθρωποι συνετώτεροι καί σοφώτεροι η
μών. Μήπως αυτοί θά τά διέτασσον τόσον καλώς (σοφώς) ώς ό Θεός ; 
Σύγκρισις : Τί γνωρίζουσιν οί άνθρωποι ούτοι ; Τί δεν γνωρίζουσιν, εις 
ποια πράγματα δέν είναι σοφοί ; Εις ποια πράγματα 6 Θεός είναι σο
φός; Είς πάντα  τά πράγματα ό Θεός είναι σοφός' πάνσοφος.

Σνγχεφα.ίαίωσις : Ό Θεός ό Κύριος έποίησε πολλά εργα, διέταξε 
ταΰτα πάντα σοφώς, είναι πάνσοφος. ’Ιδού εΰρετε πάλιν τ ί ΰπάρχον έν 
τη ιστορία ήμών, καί τό αύτό σχεδόν υπάρχει έν τώ μεγάλω βιβλίιρ 
της 'Αγίας Γραφής, έξ ου διηγήθην είς υμάς τάς ωραίας ιστορίας περί 
τοΰ άγαθοΰ Θεοΰ.Καί έκεΐ είς ευσεβής άνθρωπος έσυλλογίσθη,πόσα εργα 
ό Θεός έποίησε καί πόσον σοφώς διέταξεν αύτά. Διά τοΰτο άνέκρα- 
ξεν «Ώ ς έμεγαλύνθη τά έργα σου, Κύριε! πάντα έν σοφίίχ έποίησας» 
(ψαλμ . 103,24). (Έάν τις θέλη ήδη ένταΰθα νά παράσχη δλον τοΰτο 
τό ρητόν, πρέπει τό τρίτον σύμπλεγμα τής συνάψεως νά λάβη τήν 

•μορφήν αιτιολογίας : ό ευσεβής άνήρ καί έν τούτψ έχει δίκαιον’διά τ ί ;)
Οϋτω σκέπτονται πάντες οί ευσεβείς άνθρωποι, δταν βλέπωσι τόν 

ώραΐον κόσμον. Έκεΐνος δμως ό ευσεβής άνήρ έστοχάσθη καί είπε καί 
τι πλέον καί τοΰτο οφείλετε ήδη άκόμη νά εύρητε έν τη ίστορί^ ήμών. 
ά ια  τ ί  (διά ποιον) έδημιούργησεν ό Θεός τόν ούρανόν καί τήν γήν, τό 
φώς, τόν ήλιον, τούς αστέρας, τήν ημέραν καί νύκτα ; Διά τ ί τό στε
ρέωμα, τό υδωρ, τά νέφη, τήν θάλασσαν ; Διά τ ί τόν χόρτον, τήν βο- 
τάνην, τά δένδρα ; Διά τ ί τά πτηνά, τούς ίχθΰς, τά κτήνη, τούς άν- 
θρώπους ; (Επειδή ό Θεός πάντα ταΰτα τά δντα έδημιούργησεν, ονο
μάζονται δημιουργήματα  ή πλάσματα αύτοΰ). Αί αποκρίσεις διευθύ
νονται πρός τό έξης συμπέρασμα.Πάντα ταΰτα είναι χαΛά διά τά φυ
τά, ζώα, άνθρύπους  καί χ α ρ ά  διά τούς άνθρώπους. Λοιπόν νά γα ίρωσι 
πρέπει πάντα τά πλάσματα τοΰ Θεοΰ, τά μεγάλα καί τά μικρά, καί 
πρέπει ν’ άπολ^αύωσι τό άγαθόν  (τά άγαθά ), δπερ ό αγαθός Θεός έχά- 
ρισεν εΐ; αύτά. Όνομάσατέ μοί τινα άγαθά, διά τά όποια καί υμείς 
ήδη έχετε χαρή' τά όποια οΐ γονείς υμών έχουσι, τά όποια πάντες  οί 
άνθρωποι έχουσιν. Ναί, διού καί άν στρέψωμεν τό βλέμμα, ΰπάρχουσι 
τοιαϋτα άγαθά, δλη ή γή είναι π.Ιήρης αύτών. Είς τίνα άνήκουσι κυ

t

ρίως πάντα ταΰτα τά άγαθά ; Είς τόν Θεον (διά τ ί είς αυτόν ;). Αλλα 
τί έκαμεν δμως αύτός. Τά έχάοισεν είς ήμάς. Πώς πρεπει δια τοΰτο 
νά όνομάσωμεν αύτόν, διότι τοσα αγαθα εχαρισεν εις ημάς; Αγαθόν 
(πανάγαθυν , διότι παν  αγαθόν  έξ αύτοΰ είναι). (Σύγκρισις πρός τούς 
γονείς καί άλλους άγαθούς άνθρώπους κατά τήν άγαθότητα' συμπέ
ρασμα : Αύτοί δέν δύνανται πάντοτε νά δίδωσιν, αύτοί μόνον ολίγα 
δύνανται νά δώσωσι καί πάντοτε μονον εκείνο, το οποίον αυτοί οι 
ίδιοι έχουσιν ήδη παρά τοΰ Θεοΰ π. χ ., αύτοί είναι αγαθοί, ό Θεός 
είναι πανάγαθος'). Τώοα καταλαμβανετε, δια τ ι ο ευσεβής εκείνος άν
θρωπος λέγει έτι περαιτέρω : «Έπληρώθη ή γή τών αγαθών σου» (τής 
κτήσεώς σου). Ναί, ή γή είναι πλήρης τών αγαθών σου. Ω,θα ημεθα 
πτωχοί, πτωχότεροι καί τοΰ πτωχοτάτου επαίτου, εάν ό πανάγαθος  
Θεός δέν μας έχάριζε τόσα καί τόσα, καί τίποτε δέν έλησμόνησεν, ού~ 
δέ τό μικρότατον σκωλήκιον ώς ουδε τους μεγάλους ανθρώπους.

IV.Νΰν εΐπατέ μοι μίαν φοράν άκόμη παν δ,τι περί τοΰ Θεοΰ έμά- 
θομεν. Όποιος είναι ό Θεός καί πόθεν γνωρίζομεν τοΰτο ; Ό Θεός εί
ναι παντοδύναμος , διότι έχει πρός πάντα δύναμιν καί άρκεΐ νά είπη 
μόνον, δταν θέλη νά έχη τ ι. Ό Θεός είναι πάνσοφος , διότι διέταξε 
πάντα σοφώς. Ό Θεός είναι πανάγαθος , διότι έδωκεν ήμΐν πάντα τα- 
γαθά. "Η κάλλιον εΐπατέ μοι τά δύο ώραΐα ρητά.

«Αύτός είπε καί έγενήθησαν, αυτός ενετείλατο και εκτίσθησαν» 
(Ψαλμ. 32 ,9 ).— «Ώ ς έμεγαλύνθη τά έργα σου, Κύριε ! πάντα έν σο
φία: έποίησας,έπληρώθη ή γή τών αγαθών σου» (τής κτησεώς σου,Ο .).

V. Ό κόσμος είναι υπηρέτης τοΰ Θεοΰ. ’Ονομάσατε μερικούς ΰπη- 
ρέτας τοΰ Θεοΰ καί διηγήθητέ μοι περί τής υπηρεσίας αύτών (ήλιος, 
σελήνη, ϋδωρ, δένδρα). — Ή  δύναμις τοΰ θεοΰ καί ή δύναμις τοΰ βα- 
σιλέως. (Ό βασιλεύς δύναται ολίγα, π. χ. — — , ό θεός τά π α ν τα , 
ό βασιλεύς είναι έπίσης υπηρέτης, έχει πάντα παρά θεοΰ). — II γή 
είναι μέγα κατοικητήριον. —■ Εξηγήσατε το λογιον « Ο κοσμος εί
ναι κοινή τράπεζα, έξ ής πάντες οί άνθρωποι εσθίουσιν' μακάριος εκεί
νος δστις ούδέποτε λησμονεί τόν παρατιθέντα ταύτην τήν τράπεζαν». 
Τι οφείλομεν ήμεΐς είς τόν θεόν διά πάντα ταΰτα,· (Ευγνωμοσύνη, 
Προσευχή. Πάτερ ήμών κτλ.). — Εξηγήσατε τό ρητόν : «Ούκ άδυ- 
νατήσει παρά τφ  θεω π£ν ρήμα» (Λουκ. 1 ,3 7 ).«Ό θεος ήμών έν τώ 
ούρανφ καί έν τ·?ί γΐΐ, πάντα δσα ήθέλησεν 5 Κύριος έποίησεν» (Ψαλμ.



115,3).— Πόσον χρόνον πρό τοϋ 'Αόάμ ΰπήρχεν ό Θεός; Πόσον χρό
νον μεθ' ήμας  θά ύποίρχγ άκόμη ; (Ό Θεός είναι αιώνιος).

Δ. I. Ο.

ΠΕΡΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

Πεοι της χρησεως εικόνων εν τ·/) διδασκαλία της ίεράς ιστορίας αί 
γνώμαι τών παιδαγωγών δ ιΐστανται. Φρονοΰμεν καί ήμεΐς, οτι ή χρή- 
σις τούτων ευεργετικώς επιδοα έπί της φαντασίας τών παίδων, ώς 
διεγείρουσα την προσοχήν καί τό παρατηρητικόν καί διευκολύνουσα 
την αυτενέργειαν αυτών. Ταΰτα δέ λέγοντες, συντασσόμ,εθα τη γνώμν) 
τών πλειστων καί έπισημοτάτων θεωρητικών καί πρακτικών παιδα
γωγών. Ινηρυττόμενοι δέ ΰπέρ της χρησεως τών εικόνων έν τν*, διδα
σκαλία της ίεράς ιστορίας,σημ.ειοΰμ.εν,οτι αΰται πρέπει νά ήνε λίαν ά- 
πλα ΐ και χ.αλαί. Εΐνε δέ αί εικόνες καλαί, όταν άπομ,ιμώνται άκριβώς 
τους εθνικούς τύπους τών ίστορουμ.ένων προσώπων, τήν ένδυμασίαν καί 
τα αλλα γνωρίσμ.ατα, δι ων διακρίνονται τών άλλων λαών* δταν άκο- 
λουθώσι την παοάδοσιν της Εκκλησίας καί μ.ιμ,ώνται τά εργο̂  τών 
πρώτων χριστιανών ζωγράφων, ώς αυτά διασώζονται έν παλαιαΐς ίε- 
ραΐς εικοσιν, η εν τοιχογραφίας ναών άρχαίων, ή έν παλαιοΐς άντι- 
γράφοις θρησκευτικών συγγραμ.μάτων.Ή καλλαισθητική μόρφωσις τών 
παίδων ένεργεΐται καί δια τής θεάς εικόνων τεχνικών καί ιεροπρεπών.

Αλλ ό.»οΐαί τινες πρεπει να ήνε αί εικόνες ; Πρέπει δηλαδή νά ήνε 
κεχρωματισμεναι. Ά ου , Ινατά την παρατήρησιν πολλών παιδαγω
γών αί εικόνες αί άνευ χρωμάτων διατηροΰσι χρονιώτερον τό τερπνόν 
και θελκτικόν παρα τοΐς παισί. Π φαντασία τών παιδων χαίρει [/.άλ
λον εικοσιν ανευ χρωμ.άτων, ή προσοχή παραμένει, καί ή πρός ενέρ
γειαν τάσις έξεγείρεται ζωηρότερον.

Πότε δέ πρεπει νά έπιδεικνύωνται αί εικόνες ;
Ιο ζήτημα τοΰτο μέχρι τοΰδε πολύ συνεζητήθη μεταξύ τών Γεο- 

μανων μ.άλιστα παιδαγωγών. Οί μεν θεωροΰσι τήν δεΐξιν τής είκόνος 
ως αφετηρίαν τής διδασκαλίας' οί δε επιδεικνύουσιν αΰτήν, εΰθΰς άμ.α 
διηγηθώσι τό πρώτον τήν γραφικήν ιστορίαν' οί δέ τέλος δε ικνύουσ ιν

αΰτήν οΰχί μετά τήν διήγησιν καί άνάπτυξιν τής ιστορίας υπό τοΰ 
διδασκάλου, άλλά μ,ετά τήν διήγησιν αΰτης ύπό τών μαθητών.

Συμφωνοΰμεν τνί γνώμνι τοΰ κ. 'Ράϊν, διευθυντοΰ τοΰ διδασκαλείου 
τοΰ Eisenach, ό όποιος θεωρεί τους δύο άνωτέρω τρόπους ώς μη 
αρκούντως παιδαγωγικούς. Κατ’ αΰτόν ή έξέτασις τής είκόνος εΐνε 
ούτως είπεΐν τό έπιστένασμα τοΰ μαθήματος (*). Ό μαθητής τότε ο
φείλει νά δείξιρ,δτι έχει έννοήσει καλώς τά οΰσιώδη γεγονότα" οφείλει 
νά δύνηται νά διηγήται μ.ετ’άκολουθίας βλέπων τήν εικόνα. Θέλει δέ 
ό παΐς πράττει τοΰτο εύχαρίστως,οταν άνευρίσκν) έν τνί είκόνι τήν έξι- 
στόρησιν συμβάντος, τό όποιον πρό μικροΰ τω διηγήθησαν.— Έάν δεί— 
ξωσι τώ παιδί τήν εικόνα πρό τής διηγήσεως τής ιστορίας, θά ευχα
ριστηθώ μ.εν οΰτος, άλλά τό γενησόμενον αΰτώ έκ τούτου συναίσθημα 
θά ήνε τό τής πεοιεργίας, όπερ άρμόζει μάλλον τη ήλικία, καθ’ ήν το 
παιδίον δέν έχει μεταβή ά*κόμ.η είς τό σχολεΐον, άλλά παρατηρεί τάς 
εικόνας βιβλίου μετά τής μητρός του, ητις καί τφ  ερμηνεύει αΰτάς.

Ό κ. R ein  φρονεί άκόμη, δτι δέν πρέπει πολύ νά έρωτώσι τά παι
δίον, δταν διηγήται βλέπον τήν εικόνα, άλλά πρέπει νά τφ  άφίνωσι 

αν ελευθερίαν νά λέγν) δ,τι γνωρίζει' ό διδάσκαλος τότε πρέπει νά 
έπεμβαίννι,δταν ό μ.αθητής λέγν) τι άνακριβές, ή έπιλανθάνηται ουσιώ
δους πράγμ.ατος. Μετά τήν διήγησιν τοΰ παιδός έρχεται ή στιγμή 
τής συμπληοώσεως αΰτής,ή τής σημεκόσεως ταύτης, ή εκείνης τής λε- 
~τομερείας. 'Όταν ό διδάσκαλος διηγήται ιστορίαν τής ίεράς Γραφής, 
οι μαθηταί σχηματιζουσιν έν τ£) νώ αΰτών πνευματικήν τινα εικόνα. 
Πρέπει λοιπόν ό διδάσκαλος νά προσέχν), ώστε ή διήγησις αύτοΰ νά 
Τνε σύμφωνος πρός τήν δειχθησομ.ένην εικόνα. 'Ο παΐς, έάν ή διήγη- 
5ις τοΰ διδασκάλου διαφέρη πρός τήν σχηματισθεΐσαν έν τνί συνειδή- 
σει του εικόνα, δυσανασχετεί καί λυπεΐται, είκοτολογεΐ δέ πολ.λά περί 
τής ίκανότητος αύτοΰ, δπερ διασείει τήν υψηλήν ιδέαν, ήν πρέπει νά 
£χν) ό μ,αθητής πεοί τοΰ άνθρώπου, δστις άνεδέχθη την πνευματικήν 
καί ηθικήν του μ.όρφωσιν. Κατά δέ τήν γνώμην τοΰ διευθυν- 
τοΰ τοΰ Διδασκαλείου τοΰ H alberstadt κ. Kehr (D i e  P r a x i s  
d e r  Y o lk s chu le ’ Gotha 1877, οελ 100) «ή πνευματική αδτη είκών 
Πρεπει νά εύρίσκηται έν άρμ.ονία πρός τήν πραγματικήν».

«'Η βιβλική είκών, έξακολουθεΐ γράφων ό πρακτικός οΰτος παιδα-

(*) Ό  Rein xr tx  to ούστημχ τοβ Herbart άνάγει τήν δεΐξιν τ^ς είχόνο; εΐ; τί> 5ον 
βχίδιον.



γωγός , δέν πρέπει νά επιδεικνύεται πρό τής διηγήσεως, διότι 
τοτε την περιεργίαν μονον τοϋ μαθητοΰ διεγείρει καί έπισπίίί τήν 
προσοχήν αυτοϋ εν τη διδασκαλία. Ή είκών δύναται κατόπιν ώς μ έ 
σον ένθνμήσεως κατά τάς επαναλήψεις  νά χρησιμεύη. Καθόλου δ’ εί- 
πεΐν δεν πρέπει η εικών νά χρησιμεύη πρός μείζονα κατανόησιν της 
ιστορίας, αλλ ή ιστορία πρός μείζονα κατανόησιν τής ε’ικόνος».

Μ. Β.

ΜΕΡΟΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΤΡΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ.

ΕΝ ΤΗ I 1 P U T H  Τ Α Ξ Ε Ι  Τ Ο ϊ  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Υ .

1 .  Ή  αί'θουσα. τοΰ σχολείου.

1 .  Χ τά Ώ ιο ν . Έξεύρετε τώρα, ότι τό κοράσιον κατοικοϋσε μέ 
τούς γονείς του είς μίαν οικίαν καί έκοιμόΖτο μέ αύτούς είς £ν δωμά- 
τιον. Σείς κατοικείτε μέ τούς γονείς σας, καί μέ τούς αδελφούς σας έ
πίσης είς μίαν οικίαν. Ά λλά  τώρα ποϋ είσθε ; Είς τό σχολεΐον. Αύτη 
είνε αίθουσα τοϋ σχολείου. Τώρα παρατηρήσωμεν, τ ί είνε εντός 
αύτής.

Χ τάδιον. Έν τη αιθούση ύπάρχουσι πολλά νά ϊδωαεν. Τά 
πράγματα  τής αιθούσης τοΰ σχολε ίο υ ' ol) εκαστον παιδίον ονομάζει 
πρ^γμά τι, δλως κατά. την έλευθέραν αύτοϋ έπιθυμίαν, χωρίς κανείς 
νά το έξαναγκάζη. β') Τά παιδία δεικνύουσι καί όνομάζουσι τά πράγ
ματα. (Τοϋτο πρέπει νά γίνηται κατ’ άρχάς μεγαλοφώνως, εύκοινώς 
καί καθαρώς καί είς πλήρεις καί τελείας προτάσεις). Αϋτη εινε μία 
τράπεζα, αύτό είνε £ν κάθισμα, αύτό είνε έν θρανίον, κ .τ .λ . γ ') Τί εινε 
τοϋτο ; Είνε ό πίναξ. Τί είνε τοϋτο ; κ .τ .λ .

Οί το ίχο ι ιής  αιθούσης τοΰ σ χολε ίου,  ά) Τί είνε τοϋτο; Τοϋτο 
είνε τοίχος. Ποϋ είνε καί άλλος τοίχος ; Ποϋ είνε καί άλλος; Πού 
άκόμη καί άλλος ; β ) Αύτός είνε ό έμπροσθινός τοίχος, αύτός είνε ό 
δεξιός (ό άρίστερός, ό οπίσθιος) τοίχος. Ασκήσεις, γ') είς τόν έμπροσ-

θινόν τοίχον κρέμαται ό πίναξ. Ωσαύτως τοίχος μέ παράθυρα' τοί
χος μέ θύραν, τοίχος μέ χάρτας. 'Ασκήσεις '■ Δείξατε τόν τοίχον μέ 
τήν θύραν, τόν τοίχον μέ τά παράθυρα ! Τί έχει αύτος ό τοίχος ; Τί 
ούτος ; ΙΙοΐος τοίχος είνε δεξιός ; ποιος αριστερός ; ποιος οπίσθιος ; 
ποιος έμπροσθινός ;

Όροφή, Πάτωμα. 'Ασκήσεις.
3 .  25τά.δεον. Τί είνε είς τό δωμάτιον τής οικίας σας ; Τί 

ήτο είς τό δωμάτιον τής οικίας τοϋ κορασιού ; ’Έχετε σείς είς τό 
δωμάτιον σας τοίχον μέ παράθυρα ; ’Έ χετε τοίχον μέ θύραν ; κ .τ.λ . 
ΙΙόσα παράθυρα έχει ό τοίχος τής αιθούσης μας ; Πόσα εχει ό ίδικός 
σας τοίχος ; Διατί είνε παράθυρα είς τό δωμάτιον ; Διατί ή θύρα είνε 
εκεί ; Διατί τό δωμάτιον έχει τοίχους καί οροφήν ;

ϊ τ ά δ ε ο ν .  Τό δωμάτιον έχει τέσσαρας τοίχους, ενα δεξιά, ενα 
αριστερά, ενα εμπρός, ενα όπίσω. Τό δωμάτιον εχει μίαν οροφήν καί 
£ν πάτωμα. Είς τό δωμάτιον προφυλαττόμεθα άπό τήν βροχήν, τόν 
άνεμον, καί τό κρύος.

·>. ^ΕτάδίΟν. ά) Δείξατε καί ονομάσατε τούς τέσσαρας τοίχους 
κατά τήν σειράν έξ άριστερών πρός τά δεξιά καί άντιστρόφως ! β") 
Δείξατε καί ονομάσατε τά πράγματα τής αιθούσης τοΰ σχολείου, ποια 
είνε δεξιά (αριστερά, έμπροσθεν, όπισθεν) ! Ποια κρέμανται έκ τής ό- 
Ρ°φής, ποια κεΐνται έπί τοΰ έδάφους (τοΰ πατώματος), γ ’) Ποΰ θέλε
τε νά ύπάγητε, όταν ήσθε έξω καί βρέχει ; "Οταν ηνε πολύ ψύχος ;
Οταν ό άνεμος ήνε πολύ δυνατός ;

Σ. Νά καταταχθώσι καί ίχνογραφηθώσι τά έν τ*?1 αιθούση.

Μ. Β.

ΔΕΑΤΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ

1£τελέ®0ησαν ο ί  δ ι α γ ω ν . σ μ ο ι  προς ά π ο σ τ ο λ ή ν  ύ π ο τ ρ ό φ ω ν  εις τ ή ν  Ή σ π ι ο ί α ν  χ ά - 

P‘ V τ ώ ν  Δ ι δ α σ κ α λ ε ίω ν ,  Ι π ι τ υ χ ό ν τ ω ν  τ ώ ν  κχ. Μ ιχ α λ ο π ο ύ λ ο υ  χα\ Γ ε ω ρ γ α ν τ Α .

“ *0 προς αποστολήν υποτρόφων ε*ς την 'Ιΐσπερίαν προς σΛμπλήρωσιν χαΐ τ ε - 
λειοτερον καταρτισμόν τών διδασκαλείων τοΟ κράτους διαγωνισμός είνε 2χ τών γε- 
ϊονότων,τα &ποΤα οι περί την δημοτικήν Ικπαίδευσιν ασχολούμενοι δεν πρέπει να ά- 
?ι)σωσιν άμνημόνευτα.Ό Υπουργός τής ’ Ιΐκπαιδεύσεως χ. Λ. Βουλπιώπης δια τής 
θνωφελοΟς ταύτης άποφάσεως τίθησι τάς αληθείς βάσεις τής κατα μικρόν βελτιώ-



σεως τών διδασκαλείων και τής δι’ αυτών,  κανονικώς και Ιπιστημονικώς Ιργαζομέ- 
νων, βελτιώσεως τών δημοτικών σχολείων τοΰ κράτους Επαινοΰμεν λοιπόν τόν κ.
Υπουργόν, ώς μεριμνώντα περι σπουδαιότατων και χρησιμωτάτων τη πατρίδι συμ
φερόντων και επικροτοΰμεν Ικ φυγής δια τους τελεσθέντας διαγωνισμούς. Συγχοι- 
ρηθήτω δ’ ομως ήμΐν να παρατηρήσωμεν μόνον, οτι εις τούς έχοντας προσόντα 
προς αποστολήν εις τήν έσπερίαν πρός σπουδήν τής παιδαγωγικής άπρεπε να συμ- 
περιληφθώσι και οί Ικ τών διδασκαλείων άπολυθέντες πρωτοβάθμιοι τούλάχιστον 
δημοδιδάσκαλοι, διότι ούτοι ού μόνον ϊκανάς γνώσεις Εχουσι τής παιδαγωγικής, 
άλλα και ^ρακτικώς εχουσιν άσκηθή, Ιφαρμόζοντες τούς κανόνας τής διδακτικής, 
τοΰ σπουδαιοτάτου τούτου κλάδου τής διδασκαλική:, γινώσκουσι δε ηδη τό Λ Β Γ 
τής Ιπιστήμης, ην άποστέλλονται να σπουδάσοισι. ’Έπειτα , οπερ και τό σπουδαιό- 
τατον , εΐνε ηδη οι I* τών διδασκαλείων άπολυθέντες πρωτοβάθμιοι κατηρτισμένοι 
παιδαγωγικώς και δια τοΟτο άνατίθεμεν αύτοΐς, αμα άποφοιτήσασι,  τήν διεύθυνσιν 
πλήρους δημοτικού σχολείου, και άπαιτοΰμεν παο αύτών μεθοδικήν καί σύμφωνον 
προς τούς κανόνας τής διδακτική; διδασκαλίαν. ’Ά ν  δε κατα τό άρχαΐον λόγιον δεν 
δύναταί τ·ς να γείντ; ικανό; οίακοστρόφος, άν μή πρότερον ΙκμάΦνι τό κωπηλατεΐν , 
βέβαιον εΐνε,οτι ούδείς δύναται να γείνη καθηγητής διδασκαλείου επιτηδειότερος, ή 
ΙκεΤνος, οστις διδάσκει ήδη εν κατώτερα βαθμίδι οσα διδάσκονται Ιν τοΐς δ.δασκα- 
λείοις. Ο* εκ τών διδασκαλείων τέλος Γ/ουσιν ηδη τήν κλίσιν πρός τό διδασκαλικόν 
£ργον, ΙπανελΟόντες δ !κ  τής Εύρώπης, όλοψύχο*ς θα άφιερωθώσιν εις τήν διδασκα
λίαν εν άνοιτέρα βαθμίδι κα\ θα φιλοτιμηθώσι, μετά τών άρχαίων αύτών καθηγη
τών  συνεργαζόμενοι,νά ώφελήσωσι τούς άκροατάς των

Πρ ό; τούτοις γλίσχρο; Ιφάνη ήμΐν και ό μισθός τών 225 φράγκων κατα μήνα. 
ΔΙν πρόκειται 6 σπουδαστής να τοέφηται καί Ινδύηται μόνον, άλλα να £χη και 'α  
πρός άγοραν βιβλίων και τα πρός χορηγίαν διδάκτροίν Ιν τοΐς πανεπιστημίοις κα\ 
τα πρός πρόσκτησή άλλων χρησίμων καιάναποφεύκτων πραγμάτων. 'Έπρεπε τούλά- 
χιστον να πληρο>νωνται εις αύτόν ίδιαιτέρο>ς τα άπό τόπου εις τόπον yxptv σπου
δής προ; μετάβασιν £<*οδα ΓΙλήν τούτον* όιμως φρονοΰμεν άδιστάκτως, οτι ή δια 
διαγοινισμοΰ άποστολή νέων πρό; σπουδ/,ν τής παιδαγο>γικής εινε £ργον κυβερνητι
κής συνέσεο»ς άξιεπαινετυ>τατον και εύχόμεθα,οπως τοΰτο συνεχώς Ιπι πολλά £τη Γ 
π ιτελήται,  διότι £?χομεν άνάγκην ειδικών καθηγητών τώ^ διδασκαλείιον τοΰ κράτους· 

— Μετα λύπης άναγράφομεν τόν θάνατον τοΰ άοιδίμου Εμμανουήλ Μαγκάκη 
αρχαίου και ίκανιοτάτου Νομαρ/ιακοΰ Ιν ϊ ύ ρ ω  δημοδιδασκάλου. *0 άντ,ρ ούτος, 
ον δικαίως Ιπένθησεν άπασα ή νήσος, κατήγ:το Ικ Κρήτης καί ύπ&ρ τα τεσσαράκοντα 
ετη Ιδίδαζεν εν ^Ιύρω ε?:ε διευθύνων ιδιωτικόν σ*/ολεΐον, είτε ώς προϊστάμενος δη - 
μοτικοΰ τοΰ κράτους σχολείου \φήκε μνημην καλήν παρά τοΤς κάτοικοι; δια τήν 
μετα ζήλου διδασκαλίαν κα\ τό εύιτροσήγορόν του. 'Ό τ ι  δΐ μάλιστα καθίστα αύτόν 
άγαπητον παρά πασιν ήτο ή μη άνάμιξις αύτοΰ εις τά διαχωοίζοντα τού; πολι- 
τευομένο^ς πολιτικά κόμματα. Λιά τοΰτο ήδυνί|Οη νά διαμείνη πλείω τών τριά 
κοντά Ιτών Ιν τή <*ύτή πόλει. II Κυβέρνησις Ιτίμησεν αύτόν δια την πολυετή εύδό- 
κιμον αύτοΰ ύπηρεσίαν δια τής άπονομή; τοΰ παρασήμου τοΰ άργυροΰ σταυροΰ του 
Σωτήρος· Τον βίον του άνδρός προβάλλομεν ώς παράδειγμα εις τούς νέους δημοδι
δασκάλους.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ

Περί τών δημοτικών σχολείων τής ΓΙρωσσίας ερανιζόμεθα Ικ τοΰ Ιγκυκλοπαιδ ι-  
κοΟ Ιγχειριδίου τής διδακτικής τοΰ Λινδνέρου (φυλλάδ I 4 σελ. 66 5 PreilSSeilS Vol- 
kschulwesen) τας έζής πληροφορίας.

α) — Τό 1879 ύπήρχον 33 .318  δημοτικά σχολεία , Ιν οις Ιν συνόλω ήσαν 58, 
841 διδασκαλικαι θέσεις.

Εκ τούτων τών 33 ,318  δημοτικών σχολείων ύπήρχον 23 ,000  μ ο ν ο τ α ζ ι α  σχο~ 
λε ΐ α και 10,000 πο  λ υ τ ά ξ ι α .

Η κατάστασις δ’ αυτη τής δημοτικής παιδεύσεως Ιν Πρωσσία, παραβαλλομένη 
πρός την τής Αύστρίας, εινε πολύ κατώτερα. Διότι άν τα π ο λ υ τ ά ζ ι α  σ χ ο λ ε ί α  
εΐνε κάλλιον διωογανισμένα,ή τα μ ο ν ο τ ά ξ ι α ,  ή λύστρία εχει πλείονα πολυτάζια 
τών τή; Πρωσσία;. Έν \ύστρία δηλαδή τά μονοτάξια σχολεία £χουσιν ελαττωθή 
*ατω τοΰ ήμίσεως τοΰ όλικοΰ άριθμοΰ τών δημοτικών σχολείων.

6 ) — Τή I Ιουνίου 1881 ύπήρχον Ιν τή Πρωισική μοναρχία 61 ,134  διόασκα- 
λικαιθέσει;, κατεχόμεναι ύπό 53 ,750 δημοδ·.δασκάλυ>ν, 5 ,750 διδασκαλισσών, 1602 
βοηθών και 32 βοηθών διδασκαλισσών.

Ex τοΰ ολου άριθμοΰ τών διδασκαλικών θέσεων, 58 ,608  κατείχοντο ύπό διδα
σκάλων νομίμων, ήτοι διδασκάλα>ν φερόντων πτυχίον διδασκαλείου, 2 ,526 Ικ δι
δασκάλων μή ύποστάντων Iζετάσεις" 1 275 κατείχοντο ύπό διδασκάλων δεδοκιμα- 
ομενων μέν, ά λ λ ’ άνηκόντων εις άλλα σχολεία, ή άλλης τάξεως, 48 δε διδασκαλι- 
Χ α ι  θέσεις £μενον κενα'ι διδασκάλων

Το Ιξαγόμενον λοιπόν τής άνωτέρω συγκρίσεως εινε, οτι ό άριθμός ολ«ον τών θ έ 
σεων διδασκάλων και διδασκαλισσών τής ολης ΓΙρωσσικής μοναρχίας ηύξήθη άπό τοΰ 
1873 μέχρι τοΰ 1881, άπό 52 ,046  εις 61, 144,  ήτοι κατά 9 ,088 .

Ωσαύτως ό άριθμός τών μή κατειλημμένων θέσεοιν ήλαττώθη άπό 3 , 616  εις 2, 
*>26, ήτοι xa -'a 1()»)0, ώστε εν συνόλω εΐνε κατειλημμένα! νομίμω; 10, 178 θέσεις 
πλειονες, ή πρό οκτώ Ι τ ώ ν .— Ό μ ο ίω ;  μετεβλήθησαν 703 θέσεις βοηθών εις θέσεις 
ταχτικών διδασκάλο>ν.

γ) Ο άριθμός τών ύποχρεουμένων πρός φοίτησιν παίδων άνήρχετο τώ 1881 εις 
^ 81 5,974 Ιπι πληθυσμοΰ 27 ,2 7 8 ,3 9 5  κατοίκων. Ί α  4,81 5 ,974 τών παίδο»ν δι- 
°ασκουσι διδάσκαλοι 61,1 3 4 ’ ώστε μία διδασκαλική Οέσις άναλογεΐ πρός 4 46 κα- 
τ°ιχους,ήτοι 4 8 παΐδες χαι 0 ,8  εις ίκάστην διδασκαλικήν θέσιν.

°) Ι'-νδιαφέρουσα εινε κα'ι ή κατάδειξις περ\ τής συχνότητο; τής διαρκοΰς νομί
μου συνδέσεω; Ικκλησιαστικών άξιωμάτων μετά διδασκαλικής θέσεως, Ο άριθμό; 
Οηλαδή τών Ιχόντων Ικκλησιαστικόν άζ ίωμα μετά διδασκαλική; θέσεω; Ιν τή ΙΙρωσ- 
σ'Χή μοναρχία άνέρχεται εις 15,677 ήτοι 30,21 τοΐ; Ιλατόν-

0  Γπβρ τά 101 Ικατομμύρια μαρκών (1 '^6 ,250,000) φράγκων δαπανώνται προς 
0υν ’ ήρησιν τών δημοσίων δημοτικών σχολείων Ιν Πρωσσίφ. Έ κ  τούτων δέ τών ΙΟΙ 
^Χατομμυ^(ων μ αρΑών πλέον τών 70 τοΐς έκαχόν δαπανώνται πρός μισθοδοσίαν 
*°S προσωπικοΰ, κα\ 30 τοΐ; 100 εις πραγματικά; δαπάνας, ήτοι τοΰ ύλικαΰ, ο ι



κοδομών κτλ. Κατα τον προϋπολογισμόν τοϋ 1 8 7 8 - 7 9  άνήρχετο Ιν τω προϋπο
λογισμό) τοϋ είρημένου έτους ή ολική πρόσοδος τών α μ έ σ ω ν  φ ό ρ ω ν  ε’ ς 1 49,124, 
000 μάρκας, Ινώ αί προσωπικαι και πραγματικαι τών σχολείων δαπάναι άνήρχοντο 
είς 101 ,016 ,623  μάρκας' άναλογοϋσι λοιπόν αί δαπάναι καθόλου τών δημοτ. σχο
λείων πρός τήν ολικήν πρόσοδον τών αμέσων φόρων ώς 67 .72  πρός τους 100. Και 
δή Ιξ αύτών αί ποοσο>πικαι σχολικαι δαπάναι εις 47 ,99 πρός τας ΙΟΟ,αί δέ πραγ- 
ματικαι ώς 19,73 πρός τάς 100· Είς έκαστον λοιπόν ατομον Ιν Πρωσσία άναλο- 
γοΟσιν εκ τών άμέσοιν φόρων 5,59 μάρκαι,Ικ δε τών σχολικών δαπανών 3,79 

ς )  Ή πρόοδος Ιν τοΐς εξωτερικοΐς άποτελέσμασι τών Πρωσσικών δημοτικών σχο- 
λείων καταφαίνεται και Ικ τούτου, οτι ο αριθμός τών άγραμμάτων νεοσυλλέκτων 
στρατιωτών από τοϋ 1874 — 1876 ητοι Ιντός δύο Ιτών ήλαττώθη άπό 3,98 εις 
3,21 τουτέστι χατά 0 ,77 είς τούς Ικατόν. Τ ν  όλίγαις Ιπαρχίαις ώς Ιν Βρανδεμ- 
βούργω, Σαξωνία και Σλέσβικ-Χολστάϊν κατέπεσον είς 1)2 τοΐς 100, Ινώ Ιν ϊΐο- 
σνανία (Posen) ανέρχεται είς 14 τοΐς Ικατόν

— *Η Ιβδόμη σύνοδος τών καθηγητών διδασκαλείων (F. O eutschd ’ SeillinBP* 
lehrertag) ητις Ιγένετο Ιν Άννοβέρω  τήν 25,  26 ,  27 ,  Σεπτεμβρίου συνεζήτησε τά 
ακόλουθα ζητήματα :

ΐ )  Περι του είδικοϋ χαρακτηρος τής Ικπαιδεύσεως Ιν τοΐς διδασκαλείοις.
2) Πώς και Ιν τίνι μέτρω τό διδασχαλεΐον δύναται νά συντοέχη πρός καταπο

λέμησή τή ;  εισαγωγής ξένων λέξεων είς τήν γ3ρμανικήν γλώσσαν ;
3) Τί δύναται νά πράξη τό διδασκαλεΐον οπως βοηθή τόν νέον διδάσκαλον Ιν τη 

Ιπιτελέσει τοϋ £ογου του, νά άναπτύσση καί νά συμπληροΐ τάς γνώσεις του και τας 
παιδαγο^γιχάς αύτοϋ δεξιότητας. Μ. Β.

II ΟΙ Κ Ι Λ Α

β Τ ς μ έλ  λ ω ν Γ ά λ λ ο ς  σ τ ρ α τ ι ώ τ η ς .  Έ ν  επιστολή άποσταλείση τώ 
Φραγκίσκω SiU'Cey ύπό ίατροϋ Ιντεταλμένου τήν Ιπιθεώρησιν τών ύπερ τα δέκ* 
ε τ η γεγονότων παίδων, ?να σημείωση τούς δυναμένους νά καταταχθώσιν εις το σχη 
ματισθησόμενον σχολικόν τάγμα, άναγινώσκωνται τά έξής συγκινήσεως άξια.

αΚιχον άρνηθή είς παιδίον δωδεκαετές, καλώς μίν κατά τό σώμα £χον, αλλα 
λίαν παραβλώψ, τοΟ νά καταταχθή είς τό σχολικόν στρατιωτικόν σώμα· Τώ είπον 
δέ, οτι άν θέλη βραδύτερον νά γείνη στρατιώτης, δύναται νά ύποδληθή είς ΙγΤ.61’ 
ρησιν χειρουργικήν b στραβισμός, τώ ειπον,θεραπεύεται εύκόλως δι’ Ιγχειρήσεως “ 

“Μεθ’ήμέρας τρεΐς ό παΐς Ιπέτυχε παρά τής μητρός του νά τω έπιτρέψη νά ύπο* 
στή τήν Ιγχείρισιν, τήν όποιαν κα\ ύπ^μεινε μετά θάρρους άνευ τής χρήσεως χρω ' 
ροφαρμίου Μετ' ολίγον χρόνον ήδυνήθη νά ίπαναλάβη τά μαθήματα του. Κατώρ' 
θωσε δέ οδτο> κατά τήν Ιπιθυμίαν του νά κατχταχθη είς τά Ικ μαθητών στρ* ' 
τ ιωτικά σώματα. *

•Τό γενναΐον τοϋτο παιδίον όνομάζεται ΒΟΙίϋΙβ. Ο πατήρ του εινε ζωέμποροί» 
κα\ ή μή*ηρ του Παρισινή. Κατάγονται δε Ικ τοϋ νομοϋ τοϋ Lot - κα\ - (»3 ΓΟΠΠβ.

Μ. Β.

. ΠΟΣ Η Γ Ε Ρ Τ Ρ Ο Υ Δ Η  Δ Ι Δ Α Σ Κ Ε Ι
ΤΑ ΕΑΤΤΗΣ ΤΕΚΝΑ.

(δυνίχεια* ίδΙ φυλλ. β'.)

ηύξανε την έκ της διδασκαλίας έντύπωσιν. Ή έντελής άγνο ια  τών μ α 
θητών μου εν πασ ι μέ ώδήγηαε νά επιμένω πο.Ιΰ t i c  τήν δ ιδασκαλ ία ν  
τών απλών χαϊ στο ιγε ιωδών γνώσεων, τονθ’ δπερ συνετέλεσε νά ενρω 
πρακτικών, δτι ή ανξησ ις τής τοΰ πνεύματος ισχύος, ητις πα.ράγεται 
ix τής τελείας γνώσεως τών πρώτων στο ιχε ίων, και τά αποτελέσματα,  
τά όποια παρέχε ι ή συνα ίσθησις τής τελειότητας ταύτης , έζαρτώνται 
ΐκ τής ϋλης τής δ ιδασκαλ ίας  έν τή τάζει τών αρχαρ ίω ν .  Ουδέποτε 
πρότερον είχον παρατηρήσει πληρέστατα και έν συνόλω το συναπτι- 
κόν τών πρώτων γνώσεων έν έκάστω τών μαθημάτων ουδέποτε πρό- 
τερον είχον έμβλέψει είς τά πολυάριθμα χάσματα, τά όποΐα δύναν- 
ται νά προκύψιοσιν έκ τής συγκεχυμένης καί ατελούς διδασκαλίας τών 
Ερώτων γνώσεων. At συνέπειαι της παρατηρήσεως ταύτης προς διδα
σκαλίαν πλήρη τών στοιχειωδών γνώσεων ΰπερέβησαν τας προσδοκίας 
(λου. Άνεπτύχθη ταχέως παρά τοΐς παισί συνείδησις τών δυνάμεων 
Των, &ς ήγνόουν πρότερον, καί ιδίως γενική συναίσθησις καλλαισθη- 
®ί«ς καί τάξεως. Έλαβον συνείδησιν εαυτών, καί ή έντύπωσις τοϋ κό
που, ήτις ΰφίσταται έν τοΐς σχολείοις, έξηφανίσθη, ώς σκιά, έκ τοϋ 
δχολείου μου' οί μαθηται μου ήθελαν, ήδύναντο, ένεκαρτέρουν, έπε- 
τϋγχανον καί ήσαν περιχαρείς. Δέν ήσαν μαθηται μανθάνοντες, άλλά 
παΐδες αισθανόμενοι έν έαυτοΐς έξεγειρομένας άγνώστους δυνάμεις, καί 
εννοοϋντες, ποϋ αί δυνάμεις αύται ήδύναντο νά όδηγήσωσιν αυτούς, 
*αί το αίσθημα τοϋτο ύψου τό πνεύμα αυτών καί τήν καρδίαν.

Οί παΐδες έδίδασκον τούς παΐδας. Καί έγώ μέν έδείκνυον αύτοΐς τήν 
όδόν, ούτοι δέ άπεπειοώντο αύτής αύτενεργοϋντες καί πολυειδώς καί 
πολυτρόπως δοκιμάζοντες τά πρός έπίρρωσιν καί διαμόρφωσιν τού νοϋ 
®υντελοϋντα. Καί είς τούτο ώδηγήθην ύπό τής ανάγκης. Διότι ούδένα 
εχων συνεργάτην, έσκέφθην νά θέσω Ενα ικανόν μαθητήν μεταξύ δύο 
ολίγον προηγμένων' ό πρώτος έλάμβανεν αύτούς έκ τής χειρός καί 2- 
^εγεν αύτοΐς δσα έγίνωσκεν,ούτοι δέ έμάνθανον έπαναλαμβάνοντες μετ’ 
«υτόν οσα ήγνόουν. Διέκειντο δέ στενώς πρός άλλήλους άγαπώμίνοι.



Χαρά καί συμπάθεια ανεζωοπυρει την καρδίαν αΰτών, καί ή άμ.οιβαίως 
διεγερθεΐσα εσωτερική ζωή ώδήγει αΰτοΰς έκατέρωθεν πρός τά πρό
σω, ωσει ουτοι δια μ,ονης τής ηνωμ.ενης ταύτης αΰτεμ,ψυχώσεως ήδύ- 
ναντο νά οδηγώνται πρός τά πρόσω.

Εχεις ακούσει, ποθητέ μ,οι φίλε, τόν θόρυβον τής άπό κοινού ταύ- 
τνις διδασκαλίας, και έχεις ιδεΐ την επιθυμίαν καί τήν χαράν τήν έκ 
ταύτης προερχομένην. Σΰ αΰτός εϊπέ, όποια άπεκόμισας αισθήματα 
εκ τουτου τοΰ θεάμ.ατος ; Ειδον τά δάκρυα σου καί έκινήθη ή οργή 
μου κατα τοΰ ανθρώπου εκείνου, ό όποιος ήδύνατο έτι νά προφέρνι τους 
λόγους τούτους’ «.'Ot ειροπό.Ιημα μόνο»· εΐνε ό έζευγεησ ιιος τοϋ λαοΰ».

Ουχί δέν εΐνε ονειροπολημα, άλλά τέχνη, ήν βούλομαι νά άναθέσω 
εις τάς χεΐρας τνίς μ.ητρός, είς τάς χεΐρας τοΰ παιδιού καί είς τάς χεΐ
ρας τίίς άθωότητος, καί τότε ό άθλιος θά σιωπήσν) καί οΰδέποτε θά 
είπγι, s i r e  ονειροπόλημα.

Θεέ! ευχαριστώ Σοι, δ’τι μέ κατέστησας δυστυχή ! "Ανευ της δυσ- 
τυχίας καί τν̂ ς ανάγκης, εις ην περιέπεσον, δέν θά ήδυνάμην νά ομιλώ 
τοιουτοτροπως, και να επιβάλλω σιωπήν εις τον άνθρωπον εκείνον.

Έ κτοτε ήμ.ην τελείως πεπεισμ.ένος περί της ορθότητας τών σκέψεων 
μου, ταχέως δ’ελαβον πείραν τούτων. Είχον δέ καί έν τω Στάντς παΐ
δας, ών αί δυνάμεις δέν ήσαν άκόμη παραλελυυ.έναι ύπό τής επιπόνου 
τοΰ οικου και τοΰ σχολείου διδασκαλίας. Οί παΐδες ούτοι ώς οίόν τε 
τάχιστα ανεπτυσσοντο. Άνήκον ουτοι είς διάφορον γένος ανθρώπων' 
και αυτοί οί πτωχοί διεφερον πολυ τών πτωχών τών έν ταΐς πόλεσι 
καί τών άποκαμωμένων, οϊτινες ζώσιν έν ταΐς σιτοφόροις καί οίνοφό- 
ροις ήμών χώραις. Ειδον έκεΐ την ίσχΰν καί τάς ψυχικάς δυνάμ.εις τοΰ 
ανθρώπου εν τώ ποικιλωτάτω καί έλευθερωτάτφ παιγνίω τής φύσεως. 
Ή  διαφορά τούτων ήτο διαφορά τής ύγιοΰς φύσεως, διαφερούσης ήκι
στα τής άνευ έλπίδ ων καί έκνενευρισμένης καί φθισιώσης φαυλότητος 
τοΰ σχολείου καί τής τέχνης.

Παρετήρησα είς τήν συγκεχυμένην τών παίδων τούτων άγνοιαν, 
τής οποίας δέν ήσαν ένοχοι, ίσχυράν έποπτικήν δύναμιν καί ασφαλή 
μνήμην πάντων, όσα ειδον καί ένόησαν' αί ήμέτεραι ΑΒΓ πλαγγόνες 
οΰδέν περί τούτων προαίσθημ.α έχουσιν.

Έμαθον παρ’ αΰτών, (καί έπρεπε νά ήμην τυφλός, εί μή έαάνθανον 
τοΰτο), νά διακρίνω τήν φυσικήν σχέσιν, ήτις πρέπει νά ΰπάοχη μετα
ξύ τών πραγματικών καί γραμ,ματικών γνώσεων. ’Έμαθον παρ’ αΰτών,

δτι ή άπλή γνώσις τών γραμμάτων καί ή άνεπιφυλάκτως άποδιδομένη 
πίστις είς τάς λέξεις, αΐτινες .μ.όνον κέλυφος καί ήχος εΐνε, δύνανται 
νά βλάψωσι τήν πραγμ.ατικήν δύναμ.ιν τοΰ παρατηρεΐν καί έποπτεύειν 
καί τήν βεβαίαν γνώσιν τών αντικειμένων, τα οποΐα περικυκλοΰσιν 
ήμ2ς.

Τοσοΰτον μ.όνον προεχώρησα έν τώ Στάντς. Ήσθανόμ.ην ότι αί έκ 
τής πείρας παρατηρήσεις μ.ου ήσαν βέβαιαι, καί έδείκνυον τό δυνατόν 
τής ίδρύσεως δημοτικής παιδεύσεως έπί ψυχολογικών βάσεων. Έφρό- 
νουν, δτι ήτο δυνατόν διά τοιαύτης διδασκαλίας νά άπορριφθ'ϊ) τό 
προσωπείο·/ τής κατ’ έπίφασιν γινομένης έν τοΐς σχολείοις ματαίας 
έπιδείξεως τών λέξεων. ’Ησθανόμ.ην δ’ δτι το πρόβλημα τοΰτο θά έ- 
λύετο παρά παντός άπροσωπολήπτου καί νοήμ-ονος ανθρώπου. Πλην 
άλλά τό πλήθος εχει τάς προκαταλήψεις του' ομοιάζει πρός τάς νήσ- 
βας, αΐτινες άμα έξελθοΰσαι τών ώών, άνετράφηβαν κεκλεισμέναι έν 
τω μαγειρείω καί τώ σταύλω, καί άπώλεσαν τήν φυσικήν αυτών δε
ξιότητα είς τό ΐπτασθαι καί νήχεσθαι. Δέν ήδυνάμην νά πείσω τό 
προκατειλημ.μένον τοΰτο πλήθος εις τό νά παραδεχθή δσα έγώ μετά 
βέβαιό τητος έγίνωσκον.

Έν τώ σχολείω τοΰ Βουργδόρφ έπεφυλάχθη μοι νά το πράξω.
Ά λλ ’ άναμ,νήσθητι, ώ φίλε, άναμνήσθητι σύ, ό όποιος μέ γινώσκει;, 

μεθ’ οΐων αίσθημ,άτων άπήλθον τοΰ Στάντς. Καθώς ναυαγός μ.ετ' έ- 
πιπόνους νύκτας βλέπων τέλος ξηράν αναπνέει καί ελπίζει νά έπανέλ- 

είς τόν βίον ! Ά λ λ ’ ιδού αίφνης άνεμ.ος ισχυρός έγερθείς ώθεΐ τό 
πλοΐον πάλιν είς τόν άπειρον πόντον' τότε μ,ετά καρδίας τρεμούσης ά- 
~ειράκ·.ς έπαναλαμβάνει, « όιά τ ί  δεν δύναμα ι νά άποθάνω  ;» Καί δ
μως δέν ρίπτεται είς τήν άβυσσον, άλλ’ εξαναγκάζει τούς βεβαρυμέ- 
νους ΰπο τοΰ κόπου καί τής αγρυπνίας οφθαλμούς του νά βλέπωσι κύ
κλω, καί ζητεί ν’ άνεύρν) πάλιν παραλίαν, καί άμα ΐδγ) αΰτήν, έξαν- 
τλεΐται ύπό τών προσπαθειών καί άγώνων, έ'ως οΰ τά μ,έλη τοΰ σώμα
τός του αίμωδιάσωσιν ! Έγώ ήμην ό ναυαγός οΰτος !

Άναπαράστησον, Γ’έσνερε, τήν κατάστασίν μου έν συνόλω, την καρ
δίαν μου καί τήν θέλησίν μου, τους αγώνας μου καί τό ναυάγιόν μου, 
την δυστυχίαν μου καί τήν άτακτον ταραχήν τοΰ νευρικού μου συ
στήματος καί τήν μηδαμ.ινότητά μου. Οΰτω πως διεκείμην, δτε κα- 
τέλειπον τό Στάντς καί μετέβην εί; τήν Βέρνην.



'Ο Φίσσερ^) μέ συνέστησεν είς τον Ζέχενδερ καί εύρον δ ιά  τω ν πε- 
ριποιήσ*ων τούτου εις τό Γούρνιγελ ήμέοας άναπαύσεως. Eiyov δέ 
χρείαν τα ύ τη ς .

Είνε θαΰμα, δτι ζώ . Ά λ λ ά  δεν ήτο ή παραλία , ήν έζήτουν, ήτο  
σκόπελος έν μέσ·/) θαλάσσγ), έφ’ οΰ άνεπαυόμην, ΐνα  π άλιν  κολυμβήσω.

Ούκ επ ιλησθήσομαι, ώ Ζέχενδερ, εκείνων τώ ν ημερών, ά λ λ ’ έφ’ δσον 
ζώ, θά ένθυμώυιζι αυτώ ν. Έ κεΐναι α ΐ ήμέραι μ.’ Ισωσαν, ά λλά  δεν ή- 
δυνάμην νά ζώ άνευ τοΰ έργου μου, κα ί κ α τ ’ α υ τ ά ; άκόμη τά ς  σ τ ιγ -  
μάς, καθ’ δς έκ τοΰ ΰψους τοΰ Γούρνιγελ, έθεώμην τη ν  ώραίαν καί έκ- 
τεταμένην κοιλάδα, ή τ ις  έξηπλοΰτο υπό τους πόδας μου. Ουδέποτε 
μέχρι τοΰδε είχον ίδεΐ τοσαύτην εΰρεϊαν θέαν, καί όμως ένώ έβλεπον 
α υτήν, έσκεπτόμην μάλλον περί της κακής παιδεύσεως τοΰ λαοΰ, ή έ- 
θαύμαζον την καλλονήν τνΊς χώρας τα ύ τη ς . Δεν ήδυνάμην ούδ’ νίθε— 
λον νά ζώ άνευ τή ς έκπληρώσεως τοΰ σκοποΰ μου.

Ή  άναχώρησίς μου έκ τοΰ Σ τάντς , εί κα ί έκινδύνευον νά άποΟάνω, 
έγένετο παρά τή ν θέλησίν μου. Σ τρ α τ ιω τ ικ α ί κινήσεις κατέστησαν έ- 
μοί αδύνατον τή ν  έκτέλεσιν τοΰ προγράμματος μου. 'Η άναχώρησίς 
μου όμως άνενέωσε οΰχ ή ττο ν ,ή  πρότερον, τά ς  άρχαίας φλυαρίας περί 
τή ς ανικανότητάς μου καί τή ς μεγίστης αδυναμίας μου είς τό νά επ ι
μένω είς οΐανδήποτε έπιχείρησιν. «Μ άλιστα, έλεγον αυτο ί οΰτοι οί 
φίλοι μου, ιδού τ ί  οΰτος δύνατα ι νά πράξη" δαπανά μ,ήνας, ΐνα  
έγκατασταθή , ώσεί πρός έργασίαν, άλλά  τόν έκτον,τά  π ά ντα  εληζαν. 
’’Επρεπε νά προίδη τ ις  τό τοιοΰτον άποτέλεσμ.α. Οΰδέν δ ύνα τα ι νά ά -  
ποχερατώση καί αληθώς είπειν, ουδέποτε ΰπηρξεν ικανός πρός πρακτι
κόν τ ι  έργον, έκτος τοΰ δτι έγραψέ ποτε μυθιστόρημα- ά λλά  καί ώς 
μυθιστοριογράφος έχει έπιζήοει νάίδγ) αυτός έαυτό ν .» Μοί έλεγ·ν κατά  
πρόσωπον" «είνε μανία , δ ιότι άνθρωπός τ ις  έχει γράψει καλόν τ ι  β ι-  
βλίον έν η λ ικ ία  τρ ιάκοντα έτώ ν, νά θεωρήται ικανός είς τό πράττειν  
φρόνιμόν τ ι  πεντηκοντούτης».

( ’Λ χ  οΧον»θεΤ).

Μ. Β.

(1) Ό  Φΐσσερ, γραμματεΰς toO 6πουργείου τών τεχνών κα\ τών Ικιστηριών 
τ!)ς ν ία ς  Κυβερνήσεως, είχε τ α ; α&τας χαΐ & Πεατολόισης εΙγενεΤς ’ δ ία ς, xat Ιπε- 
δίωχε τόν αύτόν |χεΙνο> σκοπόν. ’Ήθελεν , ώς ΙχεΤνο;, να δψώση τήν Ιχπαίδευαιν ?ν 
Έ λδ ετ ίφ , χα\ ήτοιμάζετο τότε να ίδρύοη δ’.δασχαλεΐον Ιν τφ  Ηερτρούδ. ’ Απίθανε 
τφ  1800 , πρό τ^ς πραγ(ΐ·ατώαεο>ς τοΟ σχοποΟ του.


