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Η εν τω σχ ολείφ ά γ ω γ η σ υ ν τ ε λ ε ΐτ α ι τε λ ε υ τα ΐο ν ή τ ο α χ ολεΐον ά νυψοΰται είς ηθικόν καθίδρυμα, εάν
οίχια σιψ πράττω σιτ άπό xo iro v καί οί οίχοδεσπόται
μετέχω σι τής τ&γ σχοΛείω ν όιοιχήσεως.

Ας ερευνήσωμεν εν πρώτοις τ η ν συνένωσιν σχολής καί οικίας είς
Άοινην ενέργειαν.
ΙΙαντες βεβαίως οί ενδιαφερόμενοι Οά δμολογήσωσιν, ο τι οικία καί
®χολή πρέπει να σ υνερ γ ά ζο ντα ι είς τη ν π νευ μ α τικ ή ν καί ήΟικην ά νά πτυ^ιν τη ς νεοτητος εν ενδομύχω όμοφροσύνν] κ α ί στενί) σ υ μ μ α χ ία ’
x&c ομως δ ύ να τα ι ή σ υ μ μ α χ ία α υ τή νά έκτελεσθνί, να λάβγ) ζωην ;
π*ντες εΰρίσκονται έν α μ η χ α ν ία περί τή ς άποκρίσεως είς τ α ύ τ η ν τη ν
ερώτ/)σιν, κα ί τω οντι καί α υτο ί οί π α ιδ α γ ω γ ικ ά ς διατριβάς συγγρά5 περί τούτου σχεδόν ούδέν ωφέλιμον, 3 κα ί όπωσοϋν εΰχρηστον

παρήγαγον. Πρόκειται ήμΐν ένταΰθα έδαφος άγεώργητον άναμένον έτι
την ύπό τών παιδαγωγικών γραφίδων καλλιεργίαν. ΓΙάντες όμολογοΰσιν εύθύς, οτι οί δύο σπουδαίοι παράγοντες της μ.ορφώσεως, διδά
σκαλοι καί γονείς, έπί της συμφωνίας τών όποιων στηρίζεται ή ψυχι
κή σωτηρία της νεολαίας, πραγματικώς δέν διατελοϋσι πολλάκις έν
όο$ϊ1 σχέσει πρός άλλήλους. ”Η θά έξυμνήση τις τυχόν την σχέσιν
άμφοτέρων πρός άλλήλους, έάν οί γονείς μ,ηδέποτε κοινολογώνται
πρός τόν διδάσκαλον περί της άναπτύξεως τών εαυτών τέκνων, καί
ίσως μάλιστα μηδέ γινώσκωσιν αύτόν καθόλου, ώς συμ,βαίνει ιδίως έν
ταΐς μεγάλαις πόλεσιν* έάν οί γονείς μηδεμίαν λαμβάνωσιν εϊδησιν
περί της προόδου καί της διαγωγής τών τέκνων, ίσως μηδέ δι’ ένδεικτικών καί ελέγχων* έάν τά δύο μ.έρη διάκεινται άλλήλοις ξένως καί
ψυχρώς, έάν μ.άλιστα λαμ.βάνν) χώραν μ.ετκξύ αύτών δυσχέρειά τις, ή
καί άντικρυς εχθρα, παρεισέρπωσι παρανοήσεις καί κρύφα ή δημοσί^
βασκαίνωσι καί ψέγωσιν άλλήλους· έάν πρός τούτοις οί γονείς είσελαυνωσιν, ώς Ιτυχον, είς τό σχολεΐον, δπως ενώπιον τών παίδων ζητήσωσι λόγον παρά τόΰ διδασκάλου ένεκά τίνος οίουδήποτε παιδαγωγι
κού μέτρου ή καί έκτοζεύωσι κατ’ αύτοΰ άφθονους μομφάς καί δι’ έρ
γων άπειλώσιν, έάν έπειτα ό διδάσκαλος έγκαλνί τούς γονείς είς τό
δικαστήοιον καί ζητ·7) τήν τιμωρίαν τής άτοπου αύτών διαγωγής, δ
πως έχη ήσυχίαν άπό τών βασανιζόντων αύτόν δαιμόνων ; — Είναι
δυνατόν ούτως έχόντων τών πραγμάτων νά προκόψν) τό παιδαγωγι
κόν σχολεΐον ^ Ούδέποτε ! — Πας τις βλέπει έκ πρώτης δψεως, δτι
τοιαύτη σχέσις τών παιδαγωγών καί παιδευτών πρός άλλήλους είναι
απόβλητος καί διά τήν αγωγήν τής νεότητος ολέθρια καί μυρίων δει
νών αιτία.
Ά λ λ ά πώς πρέπει πανταχοϋ νά ίδρυθώσι καλαί σχέσεις μεταξύ γο
νέων καί διδασκάλων ;— τοΰτο είναι τό σπουδαΐον ζήτημα.
ΙΙροτίθεμ,εν ένταΰθα προτάσεις τινάς περί τούτου είς βάσανον.
1. Οί γονείς δεν πρέπει νά θεωρώσιν εαυτούς ώς κυρίους τών δ ιδασκάλω ν καί ουτοι οΰχ'ΐ
μ ό ν οι κύριοι τοΰ σχ ολείου, ά μ φ ό τ ε ρ ο ι
οφείλουσι μάλλον νά θεωρώσιν άλλ ή λο υ ς ώί όμοταγεϊς εταίρους ir0C
καί τοϋ αύτοΰ ύψηλοΰ ίρ γ ο ν τής παιδενσιω ς τών παίδων.
Κατά τό φυσικόν δίκαιον οί μέν γονείς προφανώς είναι οί έντολεΐζ·,
οί δέ διδάσκαλοι οί έντολυδύχοι περί τήν αγωγήν τών παίδων. Ά μ φότεροι έπιδιώκουσιν ενα κοινόν σκοπόν, εν τισι μόνον όδοΐς χωριζό”

μενοι, άλλά συναντώντες πάλιν άλλήλοις έν τώ σκοπώ, βαδίζουσιν,
ως ο πρωσσικος στρατός, κεχωρισμένος, οπως πατάξ·/) ηνωμένος* δθεν
αί επιθυμ.ίαι τών αγαθών και νοημόνων γονέων πρέπει νά λαι/.βάνωνταί πως ύπ’ όψιν παρά τών διδασκάλων καί τάνάπαλιν ό διδάσκαλος
•ίναι ό έμπειρος πραγματογνώμων, δστις εις καθημερινήν αύτοΰ μελέ
την καί εογον έφ’ δρου ζωής κατέστησε τήν έπί ορθών ψυχολογικών
άρχών έποικοδομουμένην μόρφωσιν τών παίδων, οί γονείς λοιπόν πρέπει
να εχωσι πεποίθησιν είς αύτόν καί ν’ άκολουθώσι τοΐς νεύμ.ασιν αύτοΰ.
Πρέπει μεταξύ τοΰ διδασκάλου τών δημοσίων σχολείων καί τών οικο
γενειών νά ύπάρχν) σχέσις όμοία εκείνη, ήτις έπικρατεΐ μεταξύ ικα
νών οικοδιδασκάλων καί προθύμων νοημόνων γονέων, πρέπει λοιπόν νά
ενεργώσιν έν ομοφροσύνη, νά ύποστηοίζωσιν άλλήλους. Διά τίνος μέ
σου δμως κατορθοΰται τοιαύτη έναρμ,όνιος ενέργεια ; Δι’ ούδενός άλλου
ή διά τής καθημερινής έ π ιμ ιζ ία ς * τοΰτο άγει ήμας είς τήν δευτέοαν
πρότασή.
2.
Ό πως δύο διάφοροι δυνάμεις ενεργώσιν έπί ενός σημείου, μή
εξουδετερώνται αμ,οιβαίως, αλλ ενισχυωνται, είναι ανάγκη νά γνω ρίοωσιν ά λ λ ή λ α ς και r a ελθωσιν είς συγκοινω νίαν πρός ά λ λ ή λ α ς , ο
πως συναρμόττω νται περι τών αΰτών σκοπών και μέσων. Έάν λοιπόν
οί γονείς άναζητώσι τόν διδάσκαλον έν τω σχολείω, δπως συνομιλήσωσι μ,ετ αυτοΰ περί τών ιδίων τέκνων, ίσως ή έντεΰθεν γινομένη διατάραξις τής διδασκαλίας είναι οχληρά είς τόν διδάσκαλον* άλλ’ δμως
ο καλός σκοπός τών γονέων διαφαίνεται καί έν τή πολλάκις ίσως τρα
χεία πως καί άπλάστω εξωτερική δψει καί μορφή. Οί γονείς πρέπει
να διδαχθώσιν, δτι μ,όνον έν κ α τα λ λή λω καιρώ καί έν τώ άρμοδίω
τόπω οφείλουσι να κάμ.ωσι την συνομιλίαν αύτών μ,ετά τοΰ διδασκά
λου. Όθεν ό διδάσκαλος ας άγγέλλη τοΐς γονεΰσι διά τών μαθητών,
ότι δύνανται καθ' ώρισμένην τ ιν α ώραν καί εν τ i n ώρισμένω τόπω
>'« συνομιλώσι πάντοτε μετά τοΰ διδασκάλου περί σχολικών ύποθέσεων. Πολλά τών όσα διανοείται ό διδάσκαλος δύναται έν τοιαύτη
ώρα συνεντεύξεως νά έκδ*/]λώσ·/] καί ούτω νά σπείρν) άγαθά τινα σπέρ
ματα.
έη ιιι.ίςί'/ . μ ετα ξύ γονέων καί διδασκάλω ν ! — έστω λοι
μόν τό σύμ,βολον τοΰ διδασκάλου. Είναι ή μαγική έπψδή ή πληροΰσα
τ ° χωρίζον άμφότερα τά μέρη χάσμα ! Πρός κατόρθωσιν δέ τοιαύτης
®υμφερούσης έπιμιξίας χρησιμεύουσι βεβαίως προσέτι τά επόμενα. Εύ-

συνειδητοί, τρυφερώ: μεοιμνώντες γονείς έπιθυμοϋσι νά γνωρίζωσι πώς
εχουσιν οί υιοί καί αί θυγατέρες αύτών οί καταγινόμενοι είς τάς κα
θημερινές αύτών σχολακάς έργασίας, άν είναι έπιμελεΐς καί προσεκτι
κοί, άν κάμνουσι πρόοδον ικανοποιούσαν, ή έχουσι χρείαν βοήθειας, άν
φέρονται κοσμίως καί καλώς κ τλ.— τίς ήθελε ψέξει τάς είς τοΰτο ί νάγομένας, ί’σως ένίοτε καί κατά τι πολύ εύρείας καί πολύ έκτβινομένας καί φορτικάς έρωτήσεις, άς εχουσιν έν τνϊ καρδίορ αύτών ; Ταύτας
τάς έρωτήσεις ν’ άποτείνωσι προς τόν διδάσκαλον δμως ού μόνον εχουσι πληρέστατον δικαίωμα άλλά καί ιερόν καθήκον, ό δ’ ευσυνείδη
τος διδάσκαλος δέν άρνεϊται τήν άπόκρισιν εις αύτάς καί άν γνωστοποιώνται αύτώ διά τοϋ στόματος άδολέσχου καί άπεραντολόγου μητρός. 'Ο διδάσκαλος δίδει τοΐς μαθηταϊς αύτοϋ πρός τόν σκοπόν τςϋτον δίς τοϋ έτους έλέγχους, οϊτινες πρέπει νά ύπογράφωνται ΰπό τών
γονέων καί περί παντός έκτακτου συμβάντος πέμπει έγγράφως είδησιν
τοΐς γονεϋσιν ή τροφοϊς, ώς τοΐς παιδαγωγοϋσι συναδέλφοις της οι
κίας’ δέν θά όκνή μάλιστα έν άνάγκη καί αύτοπροσώπως νά ερχηται
είς τήν οικίαν τών γονέων, οπως κοινολογήται έκ στόματος τοΐς γονεϋσι περί τών τέκνων. Ό διδάσκαλος ούχί σπανίως θά ζητή καί πρέ
πει νά ζητή τήν βοήθειαν καί σύμπραξιν της οικίας, έάν οί ένθερμοι
αύτοϋ κόποι δέν έστέφθησαν ύπό επιτυχίας, έάν ή κλίμαξ τών παι
δαγωγικών αύτοϋ μέτρων ήθελεν έξαντληθη. Προϋποτιθέμεθα φυσικώς
έντκϋθα, δτι ή οικογένεια δέν είναι πνευματικώς τε καί ήθικώς καταπεπτωκυΐα, δτι είναι άξια καί επιδεκτική της μετά τοϋ διδασκά
λου επιμιξίας, ούτος λοιπόν δέν είναι ήναγκασμένος άντικρυς νά καταπολεμη τάς επιδράσεις τής οικίας έπί τοϋ παιδός, ώς τάς ένεργείας
δηλητηρίου.
"Οσον άφορι^ ιδίως τούς έλέγχους, θά έπεθυμοϋμεν δι’ αύτών ού
μόνον τό ενδιαφέρον τοϋ μαθητοϋ είς τήν διδασκαλίαν νά διεγείρηται,
άλλά πρό πάντων καί νά ίδρύηται άμοιβαία έπιμιξία μεταξύ σχολής
καί οικίας. Δέν άγνοοϋμεν ποσώς, δτι ύπ’ άλλων παιδαγωγών κατακρίνονται οί έλεγχβι, φοβουμένων μήπως ούτοι παρά πολύ ήθελον κεν
τήσει τήν φιλοδοξίαν καί φέρει είς άδικήματα πρός άσθενεστέρους μ *'
θητάς. Έάν συνέβαινε τοϋτο, θά έλάμβανε χώραν κατάχρησις τοϋ παί"
δαγωγικού τούτου μέτρου- ή κατάχρησις δμως ώς γνωστόν δέν πρέ
πει νά αιργ] τήν όρθήν χρήσιν τών πραγμάτων. Ό διδάσκαλος δύναται
βεβαίως νά διατάττ-/) καί έπωφελήται τού; έλέγχους ούτως, ώστε

μόνον τήν φιλοτιμίαν καί τή ν ηθικήν όρμήν νά διεγείρωσι καί νά μή
άναφλέγωσι τήν φιλοδ οξίαν, ή δέ φιλανθρωπία αύτοϋ θά σώζη καί
τούς άσθενεστέρους άπό αύστηοάς κρίσεως. "Οπως διασκεδασθώσιν οί
ύποδειχθέντες φό^οι, οί έλεγχοι δέν πρέπει νά κηρύττωνται δημοσία,
άλλά νά διευθύνωνται μόνον είς τόν κύριον αύτών σκοπόν, δστις είναι
νά παρέχωσιν είς τούς γονείς καί κηδεμόνας τάς άναγκαίας πληροφο
ρίας περί τών τέκνων αύτών.
Αλλα μέσα συγκοινωνίας μεταξύ οικίας καί σχολής είναι ή συχνή
επίσκεψης τών σχ ολείω ν π αρά τών γονέων, έν πρώτοις μέν κατά τήν
δημοσίαν γενικήν έξέτασιν, έπειτα δέ καί κατ’ άλλους καιρούς. Γινώσκομεν καλώς, ποΐαι παιδαγωγικαί ύποψίαι ήγέρθησαν καί κατά τών
δημοσίων εξετάσεων. Έάν δμως διατάσσωνται όρθώς, ώστε νά μή εί
ναι αλλο τι ή τιμία σύντομος προσαγωγή τών κατά τό λήξαν έτος
δώαχθεντων, εαν τά ζητήματα τών έξ*τάσεων δεν γνωστοποιώνται έκ
τών προτερων τώ διδασκάλω καί έάν μέν·/) μακράν πάσα ή επίτηδες
δια τας εξετάσεις γινομένη ένάσκησις'έάν ούτω γίνωνται αί εξετάσεις,
οεν είναι περιτταί- είναι διά τε τούς διδασκάλους καί μαθητάς ού
μόνον κεντρον, άλλά καί θερισμός, άμοιβή, είναι γέφυρα μεταξύ τών
διά χασμάτων άπ’ άλλήλων χωριζομένων σχολείων καί οικιών. Ά λ λ ’
ή επίσκεψις τού σχολείου παρά τών γονέων κατά τάς έτησίας εξετά
ζεις δέν έξαρκεΐ άκόμη είς τόν ήμέτερον σκοπόν. Είς τόν πιστόν διδάσκαλον θα είναι πάντως εύχάριστον,έάν xal ά λ λ ο τ ε ή επιτυχής καί έν
τώ κρύπτω καθάπερ ή μήτηρ φύσις άναπτυσσομένη παιδαγωγική εν
έργεια αύτοϋ συχνότατα κατοπτεύηται ύπ’ έχείνων τών προσώπων, άτινα είναι τά μάλιστα έπιτήδεια καί διατεθειμένα νά έκτιμήσωσι καί
κναγνωρίσωσιν αυτήν, τ. έ. τών γονέων. Οθεν ό διδάσκαλος οφείλει
επιτρέπ-/] τοΐς γονεύσι τήν έπίσκεψιν τών παραδόσεο>ν του, νά προσκζλή μάλιστα αύτούς είς τοϋτο- ούδαμώς δ’ έχει νά φοβηθή μή τό
δημόσιον παρευρεθή έν πλήθει ούτως, ώς έάν πρόκηται περί πανηγύΡεως, χορού, παρατάξεως καί τών όμοιων, οί άξιόλογοι φίλοι τού σχο
λείου θά προσέλθωσιν είς τό κονιορτώδες καί άτερπές δωμάτιον τοϋ
βχολείου κατ’ άρχάς μόνον ολίγοι, καί μάλιστα άφ’ ού τούς πλείστους
δεσμεύει τό επάγγελμα έν καιρώ τής διδασκαλίας είς τάς έργασίας αύ
τών, είς τινας δέ δυστυχώς μόλις έπιτρέπει ό καθημερινός περί ύπάρξεως άγων νά θυσιάζωσι στιγμάς τινας ύπέρ τών έαυτών τέκνων.Ά λ λ ’
οπως ή εκκλησία τοΐς πιστοΐς ον τω χαΐ τό π α ιδα γ ω γικ ό ν σ χ ολ ε ΐο ν άς

u ένη ανοιχτόν tote γονεϋσι xal ψίλοις των σ χ ολ ε ίω ν προς επίσχεσην,
φυσικώς έφ’ όσον συγχωροΰσι τοϋτο ο! υπάρχοντες τόποι καί ή κανονι
κή πορεία τής διδασκαλίας δεν παραβλάπτεται. Ά λ λ ’ οπως μή οί
ξένοι καθ’ ολον τό έτος ένοχλώσι το σχολεΐον καί iv^c παρατηρώσι την
αφιξιν τών τάξεων είς το τέρμα αύτών, θά ήτο ίσως καλόν νά τίθεν
τα ι εις διάθεσιν τών γονέων και φίλων τοϋ σχολείου πρός τάς επισκέ
ψεις ταύτας αΐ τελευταϊαι εβδομάδες τον σχ ο λ ιχ ο ΰ έτους, άφ’ ού προη
γουμένως ό διευθυντής ή ό έφορος τοΰ.σχολείου έπιθεωρήσγι αυτό έπισήμως. Τοιαύτη διάταξις ευδοκιμεί ήδη έν Αυστρία καί έν Γόθα.
Εννοείται οΐκοθεν, ότι είς τούς έπισκεπτομένους ουδέποτε έπιτρέπεται νά διαταράττωσιν ή έπεμβαίνωσιν είς τήν διδασκαλίαν, άλλά
τάς παρατηρήσεις, άς τυχόν θέλουσι νά κάμωσι, νά έπιφυλάσσωνται
είς τό τέλος τών μαθημάτων. Ά λ λ ’ ώς διδάσκαλος θά ένδιαφέρωμαι
έγώ πάντοτε νά μάθω, ποίαν κρίσιν άλλος τις, έστω καί τις μόνον α
διάφθορος, αμύητος ψυχή, ή άπλούς τις φυσικός νοΰς, θά έξενέγκνι περί
τής διδασκαλίας, τής αγωγής, τής μετά τών τροφίμων μου άναστρο
φής, τής ευταξίας, τών μεθόδων καί τών τρόπων μου, θά έδοκίμαζον
σύν τώ Παύλω καί ταύτας τάς κρίσεις καί θά κατεΐχον τό άοιστον
α ύτώ ν άκριβώς οΐ γονείς, οϊτινες διατελοϋσιν έν τόσον ένδομύχω σχέσει και άναστροφ-71 πρός τούς παΐδας καί μανθάνουσιν ούτω τήν φύσιν
καί τάς όομάς αύτών καί τήν πρόοδόν των παοατηροϋσι, δύνανται να
μεταδώσωσι τώ διδασκάλω πολυτίμους νύξεις περί τής προαγωγής
τής τών παίδων άγωγής. Έ ν ταΐς συναπτομέναις όμιλίαις δύναται
και τώ διδασκάλφ νά δοθή εύκαιρία κατάλληλος, όπως ένσπείρν) εις
τάς δεκτικάς καρδίας τών γονέων παιδαγωγικά τινα σπέρματα και να
έμπεδώσγι διδάγματα καί σημεία ένώσεως πρός τόν αύτόν σκοπον.
Ά λ λά τό άριστον τής διατάξεως ταύτης είναι, οτι τό σ χ ο λ ε ΐο ν θά ελά μ β α νε ν νπόληιh v xal εμπιστοσύνην, θά ηυξανεν ι) έπιχράτεια αυ
τοΰ έν τώ βίω τοΰ λαοΰ. Έάν ή έπίσκεψις τοϋ σχολείου παρά τών γο
νέων διατάσσηται κατά τόν ύποδειχθέντα τρόπον, δύνανται βεβαίως
ν’άντικατασταθώσιν αΐ δημόσιαι έξετάσεις κάλλιστα.ΙΙρός τούτοις, εν
πάσαις ταΐς σπουδαίαις πράξεσι τού σχολικού βίου, άδιάφορον άν ή
σχολή φέρει ένδυμα εορτής ή εργασίμου ημέρας, έν ταΐς σχολικαΐς πανηγύρεσι, ταΐς σχολικαΐς δεήσεσιν, έν τή λήξει τών μαθημάτων, εν τή
έπετηρίδι ή τνί αποχωρήσει άρχαίο>ν, ώς καί έν τή εισαγωγή νέων δι
δασκάλων, έν έθνικαΐς τοϋ σχολείου έορταΐς 'προσκαλούνται πάντοτε

αί οίκογένειαι. ’Ήδη διά τών έν τ ο ιχ ύ τ χ ις πανηγύρεσι γινομένων παι
δαγωγικών ομιλιών καί διαλόγων λαμβάνουσιν οί άκροαταί παιδαγω
γικήν διέγερσιν καί όρθοτέρας έννοιας περί ανατροφής καί σχολείων,
διανοίγεται ή αΐ^η σις καί ό νοΰς αύτών περί τά αντικείμενα τής α
γωγής, παρέχεται αύτοΐς θησαυρός γενικών καί ειδικών παιδαγωγικών
παρατηρήσεων καί άληθειών, καί, οπερ έπίσης σπουδαΐον ή καί Ιτι
σπουδαιότερον ίσως είναι, διεγείρεται έν τοΐς ίδ ιώ ταις τό ένδιαγέρον
διά τό σχ ολ εΐο ν χαι χερδαίνονται α ί χαρδίαι υπέρ τοΰ σχολείου, καί
τότε ανοίγονται καί εύκοπώτερον εις τό σχολεΐον καί τόν διδάσκαλον
αί χεΐρες καί τά βαλάντια τών γονέων, δπερ ώς γνωστόν είναι απαραί
τητον πρός δημιουργίαν καλών σχολείων.
Έ τ ι μάλλον δύναται νά κατορθωθνί ό ήμέτερος σκοπός τής εισαγω
γής άμοιβαίας έπιμιξίας μεταξύ τοϋ σχολείου καί τής οικίας, έάν οί
διδάσκαλοι συγκαλώσιν άπό καιροϋ είς καιρόν τούς γονείς εις π α ιδ α 
γωγικούς συλλόγους ή συναθροίσεις τών γονέων τών μαθητών, οιχς
βλέπομεν ήδη έπιτυχώς ύφισταμένας καί λαμπρώς ένεργουσας εν τ·7ί
Ελβετία καί έν τή μεσημβρινή Γερμανία, πρός δέ καί έν Λειψία, όπως
ποιώνται αύτοΐς εκθεσιν περί τού αποτελέσματος τής παιδαγωγικής
αύτών ένεργείας, διαφωτίζωσι τούς γονείς περί τοϋ σπουδαιοτάτου
αύτών έργου καί περί νέων σχολικών μεταρρυθμίσεων, οπως άπαγγελλωσι λόγους καί συνάπτωσι συζητήσεις περί σπουδαίων παιδαγωγικών
διδαγμάτων καί ζητημάτων, οπως παρέχωσιν ευκαιρίαν εις τους πα
τέρας (καί κατά περιστάσεις καί εις τάς μητέρας) τών μαθητών νά
έ'/.δηλώσι τάς παρατηρήσεις αύτών περί τής πνευματικής καί ηθικής
άναπτύξεως τών παίδων,περί τών οικιακών αύτών έργασιών, περί τής
διαγωγής τών τροφίμων έν τ·7ί οικία καί έν ταΐς όδοΐς καί περί άλλων.
Έάν δ’ έκτός τούτων οί διδάσκαλοι έρχωνται καί είς φ ιλιχην συνα
ναστροφήν πρός τούς γονείς, αυτη θά είναι ού μόνον τή σχολ·?) λυσι
τελής, άλλά θά συντελή καί είς τήν ΰψωσιν καί τόν εζευγενισμόν τού
βίου τού λαοΰ.
Διά τής τοιαύτης παιδαγωγικής έπιμιξίας μεταξύ οικίας καί σχο
λής δύνανται καί πρέπει πρός τοΐς άλλοις νά ύπομιμνήσκωνται οί γο
νείς καί νά έθίζωνται είς τό νά έκπληρώσι τούς όρους, εφ οις μονον δύναται νά ένεργή ό διδάσκαλος καί νά ανμπληρώ σι την ενέργειαν και ερ
γασίαν τοΰ διδασκάλου.Ούτω π.χ .πρέπει νά συμβουλευωνται ειλικ£>ινώς
Χαί τιμίως τόν διδάσκαλον περί πνευματικών καί ήθικών ελάττωμά-

των τών παίδων, ώσπερ περι τών σωματικών ελλείψεων συμβουλευόμεθα τοΰ; ιατρούς, οΰδέποτε πρέπει νά έπικαλύπτωσι καί συσκιάζωσι
τά κρύφια ελαττώ ματα καί πλημμελήματα τών εαυτών τέκνων, άλλά
νά όμολογώσιν αΰτά τω διδασκάλω αΰτόκλητοι. ΙΙ^ός τούτοι; πρέπει
οί γονείς νά παρακινώνται εις τό νά παοορμώσι τά τέκνα αΰτών νά
εκτελώσι τάς υποχρεώσεις αΰτών πρός τό σχολεΐον, π. χ. ν’ άναγκάζωσι τοΰς παΐδας εί; τό νά έμφανίζωνται έν τώ σχολείω ακριβώς,τακτικώς καί καθαροί, νά έλέγχωσι τήν επιμελή έκτέλεσιν τών οικιακών
εργασιών κ .τ .τ . 'Η οικία πρός τούτοις οφείλει νά καλλιεργή πάσας έκείνας τάς ιδιότητας της καρδίας καί τάς άρετάς, είς τήν καλλιεργίαν τών οποίων ή σχολή είναι ήττον επιτήδεια. Πρέπει νά βασιλεύ·/)
έν τή οικία άγαθόν πνεύμα, πνεύμα αγάπης, ειρήνης, χρηστότητας,
πατέρα καί μητέρα καί άδελφοΰς πρέπει νά έμψυχώνη £ν φρόνημα.
Μόνον διά πολυετούς σκοπίμου καί ένι.αίας κοινής ένεργείας της
σχολής καί οίκογενείας δύνανται νά έγχαραχθώσιν έν τή καρδία της
νεότητος άνεςίτηλοι ήθικαί εντυπώσεις καί νά κατορθωθώσι διαρκή άποτελέσματα. Μεμονωμένη, σποραδική, άνευ σχεδίου διακεκομμένη,
έκ διαλ ειμμάτων γινομένη, εφήμερος ενέργεια ολίγον ώς γνωστόν λυσιτελεΐ έν τή άγωγή' αί μακροχρόνιαι καί μετά σχεδίου έξακολουθούμεναι σποραί έπιτυγχάνουσι πλουσίους θερισμούς. Διότι ή άληθής παι
δαγωγούσα δύναμις έγκειται μόνον έν τή άλικη διευθύνσει, ήτις δίδοται τώ τροφίμω διά συγκεντρωμένης καί τά μεμονωμένα έν ένί σημείω
συναγούσης ένεργείας. Αυτη είναι ή αποστολή τοϋ μεταξύ τής οικίας
καί τοϋ σχολείου συνδέσμου !
(άκολουθιΐ).
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ΤΗΝ ΔΗΜΩΔΗ ΑΥΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ;
(Suviyeict' ΐδε φυλλ. γ'.)

Όσοι λοιπόν φιλοτιμοϋνται νά παράσχωσιν ΰλην εΰχρηστον και έτοίμην είς γραμματικάς έρεύνας τής καθ’ ήμας Ε λληνικής, δύνανται
νά έπιχειρήσωσι τή ζητήσει καί καταγραφί) τών γλωσσικών φαινομέ
νων κατά τρόπους μυρίους.

Δύναταί τις λ.χ . νά έπιστήση τήν προσοχήν του έπί τό φαινόμενον
τής έγκλίσεως, καί θά ευρτι, ότι τά κατ’ αΰτήν διαφέρουσι μέν μέγιστον τών τής άρχαίας, άλλ’ οΰχ ήττον είναι διδακτικώτατα, διότι ΰ
πέρ πάντα τής συνήθους γραμματικής κανόνα συμβάλλουσιν είς τ>|ν
κατάληψιν τών άναλόγων τής άρχαίας- ποβλ. ‘ άνθρωπός σας είν’κι’αΰτός», «τό γάιδαρό μ α ς » , « τόν άνθρωπόν τ ω νι» , τό γάιδ αρ ό ν τ ω η » ,
*τόν κα λόν της - σ α ς » ,« τ ό σπ ίτι μου - σας - τωνε» ,ν,την ημέρα - μού
σας - τωνε» κ ττ. άλλ’ ομως «τό π ρ άμ α μου· διότι έπί τού πρα ήμεΐς
προφέρομεν οξεΐαν οΰχί περισπωμένην, ής ήμεΐς μικράν μόνον έν τή
λαλουμένη ποιούμεθα χρήσιν, οπως εφεξής θά δηλωθή' «τή φτώχεια
μου»,τήν ό ργάνια του κττ. διότι τό φτώχεια κττ.είναι δισύλλαβον καί
δη ό τόνος έπί τε τούτου καί τού ορφάνια καί τών όμοιων κεΐται επί τής
παραληγούσης. Τάρθρα παρ’ ήμΐν σήμερον είν«ι πανταχού άτονα, τ.έ.
όπως λέγομεν οί βοσκοί ουτω καί του βοσκού τους βοσκούς, οΰχί τών
βοσκών, τονς ανθρώπους. Έν Τραπεζούντι τά έγκλινόμενα ε ίν π πολλά
καί ιδιότροπα, άλλά τά έν ταΐς άλλαι; χώοαι; αγνοούνται είσέτι.
Ά λλο ι δύνανται νά έπιμεληθώσι τών κατά τήν κλίσιν φαινβμένων
έν έκαστη χώρα. ’Ενταύθα τό πεδιον άληθώ; άπέραντον άλλά καί έξ
ολοκλήρου έρημον. Δύνανται νά έξετάσωσι π .χ . πώ ; διετέθησαν τά ε
πίθετα τή ; τρίτης κλί«εως είς - ης - ες, π .χ . ακριβής, τώρα άκριδόc,
αμαθής, τώρα άμαθος, ά τ υ χ ή ς , τώρα ά τ υ χ ο ς , ευτυχής, τώρα εύτνΧ'ός, κττ. πώς τά έπίθετα εί; - υς - εια - υ π.χ . γλυκΰ; (κατ’ αΰτό
καί πρικνς - ειά - υ) βκρύς, βαθύς, δασύς, παχΰς (πρβλ. καί μακρΰς
κατα τό βραχύς ;) , δριμΰς κ ττ. Ά λλά παρ’ αΰτά λέγεται παρ’ ήμΐν
καί παχε^ός - ε$ά - ειό, βαρειός - ε^ά - ειό, γλυκειός - είά - ε^ό καί
προικε^ός - ειά - ειό κττ. άλλά καί πλατές, μακρές, βαθές, βαρές, άΡε? (=άραιός) κ ττ ., θηλ. καί ούδ. βαθέ, βαρέ, πλατέ, καί ό πληβ.
παίντων τών γενών πλατέ, βαθέ, βαρέ, άρέ, μακρέ, τρόπον τινά έπιρΡ'Αματικώς, άλλά καί τό γλυκό-x ν .τ .τ . Κατά δέ τό θηλ. τούτων είς
-ε^ά έσχηματίσθησαν πολυάριθμα έπίθετα είς—
ε^ά π.χ. Κρητικεϊά,Έλληνικειά, ήθικε^ά, άγαπητικε^ά, κττ. Παρατηρήσας δέ τις ότι έκ τοϋ
θ'ολ.ή παχειά, ή πραε^ά, ή βαρελά, ή γλυκεία, ή πρικειά κττ. (ή έκ
τού πληθ. τού οΰδετέρου τά παχεά, τά γλυκεά κττ. έγένετο ό έν. τό
παχεό τό γλυκεό κττ.καί εντεύθεν τό άρσεν. ό παχεος ό γλυκεός κ τ τ .;)
εγενετο τό άρσεν. ό παχειός,ό γλυκειός κατά τό σχήμα ή παλαιά - ό
παλαβός, ή θειά ό θειός κττ.,θά έννοήση εΰθύς, οτι δέν είναι άληθές τό

έν τή γραμματική διδασκόμενον,δτι έκ τού άρσεν.γίνεται τό θηλ.καί δή
θάπαλλαχθν) πολλών πλανών, άς ή δοξασία αυτη συνεπάγεται.'Ομοίως
παρατηρήσας δτι πολλάκις ό ένεστώς γίνεται έκ τοϋ άορ.,δπως αμέσως
θά δηλωθή ,καί δτι ή ονομαστική συχνότατα παρ άγεται έκ της αΐτ. περί
ού εΰθύς θλ γείνν) λόγος,θά κατανόηση δτι τό λεγόμενον έν τνί Γραμμα
τική,δτι βάσις τοϋ ρήματος είναι ό ένεστώς καί μάλιστα τό πρώτον έν.
ποόσ. καί βάσις τοϋ ονόματος ή έν. ονομαστική κ ττ ., είναι καθ’ ολο
κληρίαν έσφαλμέναι διδασκαλίαι. Ά ν δέ εχτ) την θέλησιν νά σκεφθΐ)
έπί μικρόν περί της γλώσσης, ήν παΐς ετι ών έμαθε παρά τής μητρός
του νά όμιλ-7), θά πεισθνί εΰθύς, δτι τοιαύτη προτεραιότης τύπων τινών ήτο αύτώ δλως άγνωστος, έφ’δσον ήγνόει τά γραμματικά παραγ
γέλματα τα ϋτα - δτι δε τό μόνον ούτινος είχε συνείδησιν σαφή ήτο, δτι
πάντα δσα ήμεΐς τώρα λέγομεν πτώσεις, αριθμούς, γένη, χρόνους, εγ
κλίσεις, πρόσωπα, παράγωγα κ ττ., άπετέλουν £ν σύστημα είτε σύμ
πλεγμα τύπων αδελφών ισαξίων π .χ . λέγω, θά λέγω, λέγεται, είπα,
θά είπώ, πές, ό λόγος, τοϋ λόγου, οί λόγοι, λέξις κ ττ. κ ττ.,.δ ιό τι
πάντων τούτων έξ ί'σου καί τής cn’j -γενείας αυτών εϊχεν, δπως πάν
τες πεπαιδευμένοι καί άπαίδευτοι εχομεν,σαφή γνώσιν, ούδέν δέ πλέον.
Δέν θκ εύρη λ^οιπόν τώρα άφύσικον, αν μάθγι, δτι τό πέπειρος έσχηματίσθη έκ του θηλ. πέπειρα, οί ίδυΐοι έκ τοϋ α ί ίδ υ ΐα ι, τά όζεία έκ
τοΰ ή όξεΐα, τά θή.Ιεια, τοΐς θηΛείυις έκ τοϋ ή θήλεια. Ε π ’ ίσης θά
εύρνι ούχί φοικώδες, άν διδαχθτί δτι έκ τοϋ ένεστ. δίδω/ιι ουδέποτε
ήδύνατο νά γίνγι διά μεταβολής φθογγολογικής δώνω ούτε έκ τοϋ
τιτρώσκω τρώνω ούτε έκ τοϋ στ ρώ νννμι - στρωνννω τό στρώνω, ούτε
έκ τοϋ δάκνω τό δακώ-αζ-α (έν Θήρί»:),οΰτε έκ τοϋ χ α ιρετίζω τό χαιρετώ
ούτε έκ τοϋ κεντώ τό κεντίζω κ ττ. κττ. άλλ’ έγιναν πάντες οΐ ένεστ.
ούτοι έκ τού άοο. ύποχωρητικώς, κατά τό σχήμα έτίμησα - τιμώ, έκράτησα - κρατώ, έφθασα - φθάνω κ ττ., δπως άλλαχοϋ έδιδάξαμεν
καί προσεχώς διεξοδικώς περί τών μεταβολών έν τώ ένεστωτικώ θέματι μέλλομεν νά πραγματευθώμεν. Ώ σαύτως θά πεισθνί ήμΐν, άν είπωμεν, δτι έκ τής ονομαστικής πατήρ, άνήρ, θυγάτηρ, μήτηρ, άκρίς,
έλπίς, λαμπάς, βασιλεύς κττ. ουδέποτε ήδύνατο νά προέλθη ή όνομ.
ό πατέρας, ό άντρας, ή θυγατέρα, ή μητέρα, ή ακρίδα, ή έλπίδα, ή
λαμπάδα κττ. άλλ’ δτι πάσαι αύται προήλθον έκ τής αίτ. πατέρα»-,
άνδρα»·. θυγατέρα» , μητέρα»-, ακρίδα»-, λαμπάδαι-, βασιλέα»* κ τ τ . (ούτω
μετά τού r v έλέγοντο ταϋτα έν τοΐς χρόνοις τού Σωτήρος). Ταϋτα έν

τη μητρική του γλώσση μαθών καί κατανοήσας ό Έ λλην διδάσκαλος
προητοιμάσθη ίκανώς είς τήν κατάληψιν όμοιων φαινομένων τής άρ
χαίας γλώσσης- π .χ . δτι τό μείζους είναι κυρίως ονομαστική, διότι
■f, αίτ. μείζοας θά συν·/]ρεΐτο είς μείζως, πρβλ. αίδόα - δώ, ήόα - ήώ,
ή δτι τό γλυκέ ας, πήχεας κττ. δέν ήδύνατο νά συναιρεθτ, εις « ς , γλυ
κείς, πήχεις, άλλ’ είναι ομοίως ή ονομαστική. Καί δτι τουναντίον αί
ναύς, αί γραύς είναι ή α ίτ ., διότι έκ τής όνομ. αί νήες, αί γραες ήτο
αδύνατον νά προκύψν] ή δίφθογγος αν κ ττ. κττ.
’Άλλος άς έξετάση πώς εχουσιν έν γ διαμένει χώρα τά ουδέτερα
τής τρίτης κλίσεως, τά τε είς-μα λήγοντα καί τάλλα, π. χ. τό άρματο(ν), τάλλάγματο(ν), τό γόνατο, τό γόνα, τοϋ πραμάτου, τού κλημάτου, τό κέρατο τού κεράτου, τό κρέας τού κρεάτυυ (παρ’ ήμΐν τοϋ
κρέτου),τό σκατό, τό δάσο τοϋ δάσου, τά δάσητα τά θέρητα, τά χεί—
ληα τά σκέλη* κ .τ .τ . ενώ τά χ^?η τά βάθη τά βάρη, τάόρη καί
τάόρηα καί τών όρηών ένώ τών δασών, τών χρεών κ .τ .τ . ’Άλλος τήν
γενικήν έν συνόλω τών άρχαίων τριτοκλίτων πρβλ. τάντοός καί τάντρούς, τής νύχτας καί τής νυχτός, τοϋ (έ)νούς καί τού ένός, τοϋ μελιοϋ πιπεριού σιναπιού σησαμιού, διότι τό μέλι κ .τ .τ . έκανονίσθησαν
κατά τά ουδέτερα τής β\ κλίσεως τά ύποκοριστικά είς -ι(ον), τό αμ
πέλι τάμπελιοϋ κ .τ .τ . ’Άλλος άς συλλέξη τά θηλ. ονόματα είς - ω, ή
Δέσπω, ή Φρόσω, ή Μαριγώ, ή Άργυρώ κ .τ.τ. καί τά προσηγορικά είς
- *υ, άλεπού= άλωπώ, άχελού= χειλών, γλωσσού, μυλωνού κ .τ.τ.
Άλλος άς προσέχη έπί τά θηλ.έπίθετα καί άς έξετάση,άν ύπάρχωσι
σήμερον δικατάληκτα έχοντα τό θηλ. είς - ος, άν καθόλου σώζωνται
ονόματα θ·<λ. λήγοντα είς - ος- άς ζητήσν) να εύργι πώς διετέθησαν
εγκαταλιπόντα τήν είς ήν άνήκον τάξιν, άς έρευνήσν) τίνα σχηματίζουσι τό θηλ. είς - % κ«ά τίνα εις - α, πώς τονίζονται αΐ διάφοροι
πτώσεις τών έπιθέτων άρσεν. καί θηλ. καί πώς αί τών ουσιαστικών,
άν ύπάρχτ) διαφωνία καί πόση κ .τ .τ . ’Άλλος άς σημειώσνι έκεΐνα τών
^ρσ. β κλίτων δσα τήν κλητικήν ούχί κανονικώς είς - ε, άλλ’ είς - ο
όμοίαν τ·?5 ονομαστική μετά τήν άφαίρεσιν τοϋ ς σχηματιζουσιν. Θά
παρατηρήση βεβαίως, άν διαφόρων χωρών συνήθειαν έξετάσνι, δτι τά
κατά τόπους ιδιώματα ποικίλλουσι καί έν τούτοις μέγιστον.
’Άλλος άς έπιστήση τήν προσοχήν του έπί τήν αύξησιν συλλαβικήν
’“(•αί χρονικήν τών ρημάτων άπλών καί συνθέτων- θά παρατηρήσν) τ α 
χέως δτι άλλαχοϋ μέν παραλειπεται ή συλλαβική αύξησις, άν μή το-

νίζηται, αλλαχού δε τρέπεται είς η, δτι συνήθως απαγγέλλεται, οσά
κις δέν παραλείπεται, Ιν άρχη τής προθέσεως, εκατάπεσε(ν) επαραρρίχτηκε κ .τ .τ . δτι ή χρονική βυνηθέστατα μέν παραλείπεται, άλλά κατά
τόπους ύπάρχουσιν ·ίΰτής πολλά και ποικίλα φαινβμενα, άλλοι π. χ.
λέγουσιν έγάπησα ένοιξα, άλλοι άπλώς αγαπησα, άλλοι δε ηνοιξ*
κ .τ .τ . δπως και ήγοαψα ήψησα κ .τ .τ .
'Άλλος άς συλλέξη τούς άοο. τών φωνηεντόληκτων καί συμφωνό
ληκτων ρημάτων, δσοι παρά τά γνωστά τής γραμματικής διδάγματα
σχηματίζονται είς-ξα π .χ . έρώτηξα,έπερπάτηξα, έστέγνωξα, έμάζωξα
έζήτηξα, εμπόδιζα κ .τ .τ . άλλος τούς είς - σα, έχάρισα, έκκταδίκασα
κ .τ.τ. έκ τών είς - ζω. Ά λλος τά ρήματα είς - ζω δσα κατά το φαινόαενον πάσχουσι συγκοπήν, καί δή σχηματίζονται κατά τά συνηρη
μένα - κυτώ, άοπώ, ξεσκώ— ξεσκίζω καί ξεσκάζω, σκορπώ, ψηφώ,χαιοετώ, τραυώ (= ταυρίζω ), κ «ί άλλος δσα τάνάπαλιν ρήματα είς - ω
τρέπονται είς - ίζω, κεντίζω, κρατίζω, λυπίζω, έπιχειρίζομαι, θρηνίζω, άποχτίζω = άποκτώ κ.τ.λ.Κ αί άλλος τά λαμβάνοντα r π λά νω =
πλάσσω, κλείνω, άρτύνω, λύνω, σπάνω, σφάνω=—σφάλλω,βάνω=βάλλω ή βαίνω = βάλλω , κλάνω, χαλνώ, σχωρ^ώ, παραγγέρνω, στέλνω,
φέρνω, παίρνω, πηγαίνω, δακάνο), λαχαίνω, τυχαίνω, παθαίνω, λα
βαίνω κ .τ .τ . άς έπιμεληθη δέ νά συναγάγη καί τά παλαιά, λευκαίνω*
πλύνω, κοίνω ή πλένω κρένω έν Στερεή Έ λλάδι, φτάνω, κάνω κ .τ.τ .
*Η τά λαμβάνοντα ζήτα π .χ . βάζω, τανύζω, σκονίζω, άοτύζω κ ττ. ή σκω - σκα, δπερ μάλιστα συχνόν εν Κύπρψ καί Θράκη καί Μακεδονία,
άλλά καί άλλαχοΰ' παθνήσκω ή πεθηνίσκω, «ήθελα νά πεθήνισκα»
επλυνέσκα, έπάθαινέσκα, έμαθνέσκα κ .τ .τ . ή - χν π. χ. άπαντήχνω
= ά π κ ντώ , βρήχνω=εύρίσκω , βαρήχνω— βαρώ = πλήττω , κ .τ .τ . ή
- τ π.χ. δειχτώ, γράφτω= γράφω, παύτω:= παύω, καύτω = καίω κττ.
ή - χ τ π.χ . βρήχτω (=εΰρίσκω), θέχτω = θέτω, κ .τ .τ . ή - στ π·χ·
βρήστω (ευρίσκω), βαρήστω=βαρώ κ .τ .τ . ή δσα εχουσι ζ άντί σσ πολλαχοΰ π.χ. αλλάζω, μαλάζω κ .τ .τ . ή τουναντίον σσ άντί ζ, έπί τών
νήσων πρό πάντων, ο τά σ σει, μύσσει κ .τ .τ . ή θ π. χ. πλάθω. Αλλος
τά είς - φτω ή βω ή βγω - φω π .χ . σκάφτω, σκάβω, σκάφω, γνευω
καί γνέφω, φεύγω καί φευω (εν Τραπεζούντι) κ .τ .τ . κ .τ.τ.
'Άλλος άς στρέψη τό βλέμμα έπί τούς τύπους τών ρημάτων, οίον
άν λέγωνται παρ' αύτώ οί συνηρημένοι πατεΐτε πατεΐ πατώ κ .τ .τ . ή
οί διαλελυμένοι πατάει, μιλάει, χωράει, άς παρατηρήση άν π α ν τ α χ ο υ

έν πάσαις ταΐς έγκλίσεσιν άπώλετο ό συνηρημένος τύπος ή άν εν ένίαις
(π.χ. έν τώ β'. πληθ. τής προστ.) έσώθη κ .τ .τ . Ταχέως θά παρατή
ρηση δτι πολλά άπό τής β\ συζυγίαν είς - εω μετέβησαν είς τήν ά.
είς - αω έν τοΐς πλείστοις προσώποις' έν άλλοις δέ (ά. καί γ\ πληθ. έν
τ·?ί ένεργ. φων·7ί καί ά. έν. καί πλ»ηθ., καί γ\ πληθ. έν τη μέση) κβά
τά τής ά. είς - αω έκανονίσθσσαν κατά τά τής β'. οϋτω δ’ έγένετο
πολλαχοΰ έκ τών δύο παλαιών συζυγιών μία μόνη’ π .χ . τιμώ - ας - cf
- τιμοΰμεν τιμ άτε τιμοΰν- οΰσιν, τιμοΰμαι τιμασαι τιμ αται τιμούμεθα τιμασθε τιμοΰνται' ομοίως κυν/ιγώ - ας - α - οΰμεν-ατε - οΰσι - οΰν,
θυμούμαι - άσαι - άται, θυμούμεθα - άστε, θυμούνται' κ .τ .τ . Ά λ λ ’ ε
πίσης τάχιστα θά παρατηρήση, δτι ή ποικιλία έν τούτοις κατά τάς
διαφόρους χώρας άπειρος' πρβλ. θυμάμαι, γελάμεν γελάνε, καί πατεΐς
- εΐ, μιλάεις - λάει, μιλάω κ .τ .τ . θά,παρατηρήση δτι τά άνωτέρω ώς
συγκοπτόμενα μνημονευθέντα, κυτώ, σκορπώ, ψηφώ κ .τ .τ . κλίνονται
ομοίως κατά τήν ά. συζυγίαν έν τούτοις §ν (μόνον εν ;) τό μαδίζω
συγκοπέν έγένετο παρ’ ήμΐν μ αδιώ - δεις - δει - δείτε, δπως καί πατεΐς
-εΐ - εΐτε,παρακαλεΐς - εΐ-εΐτε, κρατείς - εΐ - εΐτε,θωρεΐς - εΐ - είτε,θαρ
ρείς - ε ΐ- ε ΐ τ ε κ .τ .τ . λέγεται παρ’ ήμΐν καί έν πολλαΐς άλλαις νήσοις.
Ά λλος παρατηρήσας τήν προστακτικήν τών βαρυτόνων ρημάτων θά
εύρη δτι τό β'. έν. καί πληθ. πρόσ. (τά μόνα έκ τής προστ. σωζόμενα) λήγουσιν έν τη ένεργ. φωνη είς - ε - ετε έν τώ ένεστώτι, πρός δέ έν
τώ α.ορ. καί τών βαρυτόνων καί πάντων τών άλλων ρημάτων δμοίως
ε·5 - (σ)ε - (σ)ετε. π. χ. Λέγε - ετε, βρέχε - ετε, σπάσε - σπάσ(ε)τε,
δρισε - όοίσ(ε)τε κ .τ .τ . Ά λ λ ’ δμως ταχέως θά εύρη δτι τινα σχημα
τίζονται άνωμάλως, π .χ . τ ρ έ γ α - α τε , ψεϋγα - ά τ ε , ψνα (έν Θήρα),
αλλά φύετε, εϋρα - εϋρατε έν Θήρα καί Νάξψ, στέκα - ατε πολλαχού, ατάκα έν Ήπείρω. Ά λ λ ’ άρα μόνα ταύτα ; Ιΐροσέχων δ’ άλλος
επι τό β' . έν προσ. τών συνηρημένων τής β'. συζυγίας, θά εύρη δτι
καί έν τούτω τά διάφορα ιδιώματα ποικίλλουσι μέγιστον' π.χ . έν Ά μοργώ μέν φαίνεται δτι διασώζεται ό τύπος είς « , κ ρ άτει, π ά τε ι, ψ ίJet, μί.Ιει, έν Κρήτη δέ καί έπί τών πλείστων Κυκλάδων οί πλείους
τυποι ούτοι έπεξετάθησαν κατά £ν f, ώστε μίλειε, φίλειε, φόοειε, θώρειε, μχυειε κ .τ .τ . έν δέ Βόθροις, κώμη τής Νάξου, τό ύγρόν λ (λε|)επανήλθεν εις τήν προτέραν κατάστασιν, διό μίλε, φίλε= όμίλει, φί
λε1, ένφ φόρεσε, θώρειε κττ. λέγεται, (πρβλ. κοι.ίίίπονος έν Άθήναις
*<*ί αλλαχού, ενώ έν Κρήτη κοιλοιόπονος.). Έν δέ τη Γϊελοποννήσφ

καί τνϊ Στερεά Έλλάδι καί ταΐς πρός βοροάν χώοαις, επειδή τά είς εω κατά μέγιστον μέρος (λέγω κατά μέγιστον μέρος καί ούχί καθ’ ο
λοκληρίαν, διότι καθά φαίνεται έκ τών δημοτικών ασμάτων δέν έξεβλήθησαν είσέτι έξ ολοκλήρου οΐ αρχαίοι τύποι π .χ . έκράτεις, κρατεί,
κρατείτε κ ττ. λέγεται δέ έν τώ καθ’ ημέραν λόγω καί θωρεΐς θα^
ρεΐς . . . ) έκανονίσθησαν κατά τά είς - αω, τό β έν. πρόσωπον τής
προστ. λήγει είς - α, μίλα, φίλα, πάτα κττ. Τό β' πληθ. είτε διεσώθη
άλώβητον, ώς έπί τών νήσων π.χ. φιλεΐτε,θαρρείτε, χωρεΐτε, θωρεΐτε,
μπορείτε κ ττ. ή έκ τοΰ έν. είς - α έπλάσθη πληθ. είς - άτε, μιλάτε,
πατάτε, μποράτε άλλ’ όμως ουχί θαρράτε ή θωοάτε.
Πολλά τών φαινομένων τούτων είναι σήμερον άνερμήνευτα ή τουλά
χιστον δυσερμήνευτα διά τόν λόγον, ότι ήμεΐς άγνοοΰμεν τήν έκτασιν
αυτών. Έρρήθη δέ ήδη ότι όπως,είς κκτάληψιν παντός πράγματος άπαραίτητος είναι ή σπουδή καί έξακρίβωσις αυτοΰ τούτου τοΰ πρά
γματος συλλήβδην, κατά τόν αύτόν τρόπον, ΐνα δυνηθώμεν νά έρμη—
νεύσωμεν τά γλωσσ. φαινόμενα, άνάγκη νά σπουδάσωμεν επιμελέστατα
καί μάθωμεν τήν εκτασιν καί χρήσιν έκάστου αυτών. Διότι τά μέχρι
τοΰδε δημοσιευθέντα παν άλλο βεβαίως είναι ή επαρκή.
"Αλλος δύναται νά έπιμεληθνί τών συνθέτων τής νέας Ε λληνικής, ά
πολλαπλά καί λ>ίαν διδακτικά. Δύναται δε νά έξετάσν) αύτά ή κατά
τό λεγόμενον συνήθως συνδετικόν φωνήεν π.χ. παλαιόγερος, παλαιογυναΐκα, παλαιόπαιδο, εξάμηνο, πεντάδραχμο, εικοσάδραχμο, χταπό
δι, άρχημηνιά κ(αί) άρχηχρονιά κττ. ή κατά τόν τονισμόν π. χ·
τρελλόπαππας, ζωντοχήρα, μελόπηττα, άνεμοκέφαλος, σαραντάπηχος, παλαιόπραμα, τρικούβερτος, πλατύσταμνο, κττ. άλλ’ άφ’ ετέρου
τρελλογυναΐκα, ψευτογιατρός, βουιδοβοσκός, πετροκόπος, ψωοοχαρκίάς,
κακομυλωνάς,άνεμοψαράς,άνεμοκυνηγός,κττ.ή τό σπουδαιότατον κατά
τήν σημασίαν ούτω π .χ . άλλο σημαίνουσι βέβαια σύνθετα οίον τά γυ
ναικόπαιδα (τό γυναικόπαιδο περιληπτικώς),μαχαιοοπείρουνα, τά Νικολοβάρβαρα,ό ’Απριλομάϊς,τά συκοστάφυλα,τά κεφαλόποδα,(έν Νάξψ
ή κεφαλοποδαριά γένους θηλ.κατά τό πρώτον συνθετικόν, ούχί κατά το
β’ή κατ’οΰδέτερον'όμοιον παράδειγμα δέν άπαντά ούδ’έν τοΐς Ίνδικοΐς)5
ή Παροναξ^ά, ή Ά ττικοβοιωτία κ ττ. (πρβλ. έκ τής άρχαίας ίστιοκώπη)' ονομάζονται δέ ταΰτα συνδετικά σύνθετα, διότι, άν έξενεχθώσι
διαλελυμένα, συνδέονται άλλήλοις τά μέρη αύτών διά τοΰ συνδέσμου
καί' κεφαλόποδα:=κεφαλή και πόδες- άλλο δέ πάλιν σημαίνουσι συν-

θετα οίον τρελλονικόλας=τρελλός Νικόλας, παλαιόγερος, όλόψαρος,
σαποκάραβο, όμορφονιος κ ττ. έν οίς τό β’ προσδιορίζεται ύπό τοΰ
πρώτου επιθετικάC, καί ονομάζονται επιθετικά σύνθετα (πρβλ. έκ τής
άρχαίας αίγαγρος, σύαγρος,ιπποπόταμος, = ΐπ π ο ς ποτάμιος κττ." άλλ·<ιν δε σημασίαν έχουσι σύνθετα οίον κρασάσκι=άσκός οίνου, πετροβολώ=βάλλω λίθοις, δερματοτύρι,π=τυρός έκ δέρματος, χοιροβοσκός,
πολεμάρχος, (ούτω τονίζεται παρ’ ήμΐν), συκοφάγος, άγγελοκαμωμένος, κ ττ., έν οίς τό έτερον προσδιορίζει τό άλλο ή αντί πλαγίας πτώ
σεως ή άντ'ι έμπροθέτου, διό ονομάζονται π ροσδιοριστικά σύνθετα'
πρβλ. έκ τής άρχαίας άξιέπαινος, δοξομανής, ϊπποτροφώ , Θεόφιλος,
θεοστυγής κ ττ. ’’Αλλην δέ πάλιν έχουσι δύναμιν καί άλλως αναλύ
ονται σύνθετα οίον χρυσομαλλοΰσα, περδικοστήθω, μαυρομμάτης, ά
νεμοκέφαλος, όρνιθόμυ_αλος, πολυρροβιθάς κ τ τ ., έν οίς, έπιθετικώς άποδιδ ου.ένοις είς τι ουσιαστικόν, δηλοΰται ότι τό ουσιαστικόν έχει, κέκτηται τήν διά τοΰ β’ συνθετικού δηλουμένην έννοιαν ποοσδιοριζομένην ύπό τοΰ πρώτου συνθετικοΰ, διό λέγονται κτητικά σύνθετα : π.χ.
ξανθομαλλοΰσα=ή έχουσα μαλλιά ξανθά, πολυρροβιθάς=ό έχων ρο
βίθια πολλά κ ττ. πρβλ. έκ τής άρχαίας άργυρότοξος=ό έχων τόξον
άργυροΰν, μακρόχειρ = ό έχων χεΐρα μακράν, χάλκασπις = ό έχων
χαλκήν άσπίδα,καλλίπαις (ή Δημήτηρ)=ή έχουσα παΐδα (Περσεφόνην)
καλήν ένφ άν ή ΙΤερσεφόνη λέγηται καλλίπαις, τό σύνθετον τότε εί
ναι επιθετικόν κ αί= καλή παΐς.
Έξετάσας τις πώς έχουσι ταΰτα έν τνϊ όμιλουμένΥ] καί έπιμεληθείς
νά ΰπαγάγγι τά έν αΰτϊΐ σύνθετα ύπό τάς έκτεθείσας κατηγορίας τών
συνδετικών, τών επιθετικών, τών προσδιοριστικώ ν και τών κτητικών
συνθέτων, πρός δέ αισθανθείς όπόση έν τούτοις πολλάκις κεΐται χά
ρις, εύφυία καί συντομία έκφράσεως, θά δυνηθη άναμφιβόλως νά έφαρμοσνι τήν αύτήν μέθοδον καί έπί τά σύνθετα τής άρχαίας ελληνικής
καί ούτω νά παρατηρήσν) πράγματα παντάπασιν αύτώ νέα. Είναι δέ
τοΰτο τοσούτω μάλλον άναγκαιότερον πάσι καί μάλιστα τοΐς διδαοκάλοις, όσ<ι> πτωχότερον καί μάλλον άπηρχαιωμένως ή πάντα τά
λοιπά έκτίθεται έν ,ταΐς γραμματικαΐς ήμών τό περί συνθέτων σπου
δαιότατον κεφάλαιον καί ταΰτα ένώ έχομεν έν τ·?1 ήμετέρ^ γλώσση
βιβλίον περί τών συνθέτων τής άρχαίας Έλλην. άξιόλογον τοΰ κ. Γ.
Τζερέπη, έξ ού εύκόλ,ως ήδύναντο νά διδαχθώσι τά κατ’ αύτό.
(ΆχολουΟ εΤ).

Γ. Ν. Χ ατζιδακιις.

Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΓΛΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ
(Σ υ ν έχ ει» Ικ του φ υ λ λ . β'. αζ\. 63 κ. έ.).

3. Τ ά ε ιδ ο λ ο γ ικ ά στά δ ια εδεα.
ά). ΑΙ μεθοδικαί ενότητες.
Μετά τήν συνοπτικήν έκθεσιν τών σταδίων της διδασκαλίας δυνάμεθα νά όρίσωμεν άκριβέστερον τήν έννοιαν τών μεθοδικών ενοτήτων.
Έν χάση, βαθμίδι τής άναπτύξεως τοϋ πνεύματος τών παίδων, τ. έ.
έν έκάστω σχολικώ ετει πρέπει νά όρίζηται ιστορική τις ύλη συγκεν
τρωτική μετά της είς αυτήν άνηκούσης θεωρητικής ύλης τής διδα
σκαλίας, έν αίς εμπεριέχεται τό ποσόν τής μορφώσεως, ήτις πρέπει
νά χορηγηθή τώ μαθητή διά τής διδασκαλίας. Όλη ή διδακτέα υλη
διαιρείται είς μαθήματα. Έκαστον κύριον μάθημα δμως πρέπει έν έκάστν) ένιαυσία πεοιόδφ νά διαιρήται πάλιν εί'ς τινα σειράν τμημά
των, ών έκαστον περιέχει μέρος τοϋ γενικού, καί γενικώς ίσχύοντος
(εννοιών, κανόνων, νόμων κλ.), είς τήν κτήσιν ·τοϋ οποίου οφείλουσι να
φθάσωσιν οί μαθηταί, καί τό όποιον επομένως, όπως κατορθωθη τό έπιδιωκόαενον αποτέλεσμα τής μορφώσεως,πρέπει νά ύποστή τήν επεξ
εργασίαν κατά τά ειδολογικά στάδια. Έκαστον τών τμημάτων τού
των ονομάζεται μεθοδική ένότης, διότι αί διάφοροι διευθύνσεις της έπεξεργασίας άναφέρονται άπασαι είς τό αύτό συγκεκριμένον νέον. Αί
ενότητες έν τώ συνόλω αύτών παριστώσι τό ολον αποτέλεσμα τής
μορφώσεως, όπερ οφείλει νά κατορθωθϊί έν τινι δεδομένω χρονικώ διαστήματι.
Εκτός τών κυρίων μαθημάτων παρουσιάζονται καί επουσιώδη, άτινα προκαλούμενα ύπό στιγμιαίας τινός ανάγκης ή προσφερόμενα ύπο
τυχαίων περιστατικών παρεμβάλλονται είς τήν σειράν τών κυρίων μα
θημάτων. Τά αντικείμενα ταϋτα δέν είναι ούσιώδη καί ώρισμένα συ
στατικά τής ένιαυσίας περιόδου' άν καί συντελοϋσιν είς τήν άνοικοδόμησιν τού πνευματικού βίου καί ταύτα πολύ, δέν είναι όμως αυτοτε
λείς ένότητες καί διά τούτο δέν υποβάλλονται είς τήν επεξεργασίαν
κατά τά πέντε στάδια. Ταύτα έν καλώς διατεταγμένοις προγράμμασι
τής διδασκαλίας εμφανίζονται εντός τών ενοτήτων ώς προπαρασκευαί,

συμπληρώσεις κτλ. καί πραγματεύονται έν αύταΐς. Ουτω π .χ . τό άντικείμενον έξετάσεώς τίνος, τό έν τινι σχολικώ περιπατώ παρατηρηθέν δ^ν άποτελοΰσι μεθοδικάς ενότητας, ούδέ διασκευάζονται έπομένως
κατά τά ειδολογικά στάδια. Ά λλά καί εγκυκλοπαιδικά αναγνώσμα
τα, π.χ. ποιήματα, δόγματα της κατηχήσεως, ρητά τής Γραφής, εκ
κλησιαστικοί ύμνοι, δσω σπουδαία καί άν είναι είς τήν πνευματικήν
μορφωσιν τών παίδων, δέν άποτελοϋσιν αύτοτελεΐς ενότητας, άλλ* άνηκουσιν είς ώρισμένας ένότητας τών κυρίων μαθημάτων, έν τώ κύκλω
τών όποιων εύρίσκουσι τόν οίκεΐον τόπον. Γλωσσικόν τι ανάγνωσμα
εμφανίζεται έκεΐ, δπου ή ιστορική ή φυσιογνωστική διδασκαλία άπαιτουσιν^αύτό καί έπεξεργάζεται κατά τήν πραγματικήν αύτοϋ δψιν μέ
χρι τού τέλους τοΰ δευτέρου σταδίου, έν ώ ή περαιτέρω έπεξεργασία
του περιεχομένου αύτοΰ πέραν τοΰ δευτέρου σταδίου επιφυλάσσεται είς
εκείνην τήν μεθοδικήν ενότητα τνίς πραγματικής διδασκαλίας, είς τήν
σφαίραν τής όποιας ανήκει τό περιεχόμενον. Προτάσεις κατηχήσεως,
Ρ*ΐτα, στίχοι φσμάτων κατά τήν φύσιν αύτών ούδέν άλλο είναι ή τέ
ταρτα στάδια, δηλ. στοιχεία έννοιών. Έπομένως συμπαραλαμβάνονται εν έκείνη τ ? μεθοδική ένότητι τής τοΰ φρονήματος διδασκαλίας,
εν γΐ είναι^οεοομένον τό περιεχόμενον τοΰτο τών έννοιών καί όφείλει νά
ανα,,τυχθη. Διδασκαλία συναφής, αναχωρούσα άπό γενικών αληθειών,
‘ναι υνατη μετ επιτυχίας μόνον έν τοΐς μεταγενεστέροις σταδίοις
Τ71? πνεψ-*τικής α ν α π τ ύ ξ ε ι τών νέων, έν αίς δυνάμεθα νά στηριχθώ(*εν επι τής υπάρςεως πλούτου συγκεκριμένων γνώσεων.
Πόσον μεγάλαι πρέπει νά γίνωνται αί μεθοδικαί ένότητες, άν δ,ά
^‘αν, υ0^ τ?εΐί κκι πλεον ώ?α^ ^ ^ 'ναται γ ενικΰς νά 5ρΐσ0^_ Τοΰτο
κρεμαται τό μέν άπό τοΰ είδους τής διδακτικής ύλης, τό δέ 'άπό τού
Ρκθμου τής άναπτύξεως τών μαθητών. Μία μεθοδική ένότης έν τνί
«Ρ^θμητικίί, τή γεωμετρία, τ·/1 φυσική δύναται πολλάκις νά περατωθή
*ν ρ φ ώρα, έν φ αί ένότητες έν τ'Τί ιστορία, γεωγραφία καί έν τή
γλω,σ·|, °«χΙ σπανίως θά έκτείνωνται είς ολόκληρον σειράν διδακτικών
“?ων. Εν μέν ταΐς κατωτέραις τάξεσιν αί μεθοδικαί ένότητες πρέπει
Κ είναι μικροτεραι, έν δέ ταΐς άνωτέραις κατά τι μείζονες.
t
β ) Ό σκοπός.
Ο έν έκάστφ μαθήματι τιθέμενος σκοπός δύναται νά έμφανισθή έν
ιαφοροις μορφαΐς, ώς π ρότασις, ώς ίρώ τησις εισαγω γική (είς ήν'ού!“ αν αποκρισιν περιμένομεν, ήτις όφείλει μόνον νά προκαλέσν, τήν

διεύθυνσιν τών vov)μάτων είς το ζητούμενον), ώς π ρ ό β .ΐη ιια . Πρεπει
όν.ως πάντοτε ό σκοπός νά είναι πραγματικός καί ήδη διά της διατυπώσεως αύτοϋ νά διεγείρτι τό ενδιαφέρον τοϋ μαθητού είς τό άντικείμενον. 'Απλώς τυπικαί δηλώσεις τοϋ σκοποΰ, π .χ . δτι έν ταύτγι τνί
ώ :α θά πραγματευθώμεν τό επόμενον τμήμα, δεν εχουσιν άξίαν, διότι
ούτε τά νοήματα διευθυνουσιν, ουτε την βούλησιν εζεγείρουσιν. Εαν
έν ένί μαθήματι (ώρα) δεν επιτευχθη εντελώς ό σκοπος, πρεπει εν τώ
προσεχεΐ μαθηματι νά γίνηται υπομνησις αυτοϋ και να τίθηται δια τό
υπόλοιπον ειδικός τις σκοπος.
γ') Ή προπαρασχενή.
Αυτη οφείλει ν’ άναλύνι καί κατατέμνν] πολλαχώς τά άρχαιότερα
νοήματα τοϋ μαθητου πρός ευχερή καί άσφαλη οίκείωσιν (πρόσληψιν)
τοϋ άκολουθοϋντος νέου μαθήματος· έν ώ ή επομένη προσφορά (παράδοσις τοϋ νέου μαθήματος) πρέπει νά όδεύν) τήν άντίθετον όδόν καί
έκ τών καθ’ έκαστα βαθμηδόν συνθέτουσα νά άνοικοδομνί μικροτέρας
καί μεγαλειτέρας σειράς παραστάσεων καί νοημάτων. Ή μεν π ροπαρασχευι) είναι διά τοϋτο άναλυτική, ή δε προσφορά συνθετική διδα
σκαλία. Ή καθαρά διάκρισις άμφοτέρων πρέπει πάντοτε νά τηρηται
πρό όφθαλίλών, διότι ή άνάμιξις αυτών φέρει πάντοτε προσκομματα
καί διαταράξεις είς τήν κίνησιν τών νοημάτων, άτινα έμποδίζουσι
τήν σαφήνειαν τής άντιλήψεως.
’Αναχωροϋσα άπό της έννοιας τοϋ σκοΛϋ, ή άναλυτική προπαρασκευή πρέπει νά φέοη τήν κίνησιν τών νοημάτων έν άδιακόπω και
συνεχεΐ σειρά μέχρι τέλους. Ούδαμοϋ πρέπει νά έμφανίζωνται άσυνάρτητοι καί μεμονωμέναι θεωρίαι. "Οπου δέ λείπει ή πραγματική συναφεια, πρέπει νά κατασκευάζηται ή σύνθεσις τών νοημάτων έν τώ πνευΉ προπαρασκευή πρέπει νά έκτείνηται είς δλον τό περιεχόμενον της
μεθοδ ικης ένότητος' καί δέν συγχωρεΐται άντί τούτου νά παρεμβά^λντ
ται κατά ψιχία ή τεμαχηδόν είς τήν συνθετικήν προσφοράν έν τοις
σχετικοΐς μέρεσι’ διότι ή τοιαύτη σύμμιξις άρχαίων καί νέων γεννδ
σύγχυσιν μόνον. Πάντοτε πρέπει νά είσχωρη είς πάντα τά μέρη τ '^’
συνθετικής ύλης επί τοσοϋτον, ώστε έν'τνί πρ<3σφορ& ή ένωσις τοϋ νεου
μετά τού παλαιού νά συμβαίνη άκωλύτως καί νά μή είναι άναγκαι#1
πλέον σχοινοτενείς έξηγήσεις. Έάν δ’ έν τούτω φανή, δτι παρασ»*
σεις τινές άναγκαΐαι πρός κατάληψιν τοϋ νέου δεν υπάρχουσιν έτι

τάπασιν έν τ$ διανοία τού μαθητού, πρέπει αύται νά πορίζωνται
καθ’ δν τρόπον καί τό επόμενον νέον. Ό που δμως μετά μεγάλου κόπου
πρε.-ει να παρασκευασθ/) παοα πολυ ελλειπον υλικόν έν τνί προπαρα—
σκευ·?,, ή εκλογή της ϋλης ήν άκατάλληλος.
Μολονότι ή άναλυτική προπαρασκευή πρέπει νά διευθύνηται πάν
τοτε πρός τό νέον, έν τούτοις δέν πρέπει κατ’ ούδένα τρόπον νά παραλαμβάνηται τό νεον αύτό έν μέρει ήδη είς τήν ποοπαρασκευήν, διότι
ούτως εζασθενεΐ ή προσδοκία και συν αυτνί τό ενδιαφέρον διά τό νέον.
Αλλ έπιτρέπεται τώ μαθητή έν καταλλήλω τόπω νά προτρέχν] διά
τών νοημάτων αύτοϋ καί νά κατασ'/ευάζ·/) έκ τών προτέρων έν τώ έαυτοϋ πνεύματι δοκίμασα ικώς τό επόμενον. Διότι ειτε έπιβεβαιωθή
ειτε μή τό προσδοκώμενον ύπό τοϋ άκολουθοϋντος νέου, άμφότερα, ήτε
συμφωνία καί ή άντίθεσις, προάγουσι τήν έξοικείωσιν τοϋ νέου μαθή
ματος.
Οπως ανακινηθν) ό τών νοημάτων κύκλος ώς δυνατόν ευρύτατα καί
καταστή επιτήδειος είς τήν ύποδοχήν τοϋ νέου, πρέπει νά έπιτρέπωνT3tl ^v τη προπαρασκευνί διεξοδικώταται σκέψεις. Ούδέν βλάπτει, έάν
ενταϋθα άναμιγνύωνται καί τινα πάρεργα, διότι ή έλευθέρα έκτύλιξ*ς τών είς τό προκείμενον μάθημα άνηκόντων νοημάτων προάγει φανερώς τήν ύποδοχήν τοϋ νέου. Αύτη ή κατάλληλος διάθεσις πρέπει
‘■ρος .ουτοις να επαυζάνηται και δια τής μορφής της διδασκαλίας,
■'■/τις πρέπει καθ’ ολοκληρίαν νά τηρνί τόν τόνον τής συνδιαλέξεως καί
ν άποκρούν) τόν τόνον της καθαράς έξετάσεως καί τήν καθαράν έξε>αστικην έρώτησιν. Δύνανται δ’ ένταύθα νά γίνωνται ίχνογραφίαι έπί
του πινακος, ώς καί εικόνες, έάν δέν παρέχωσι μηδέν νέον, τώ μαθητή
«καταληπτόν καί τό ενδιαφέρον άποτρέπον. Τελευταΐον πρέπει μετά
το τέλος τής προπαρασκευής, καί τό ύλικόν τής άναλύσεως ν’ άγηται
εΚ τακτικάς σειράς καί έντυπώνηταΓ διότι μόνον έν ταύτν) τνί μορφΤί
ένοικεΐ εν αύτώ»ή ύψίστη άφομοιωτική δύναμις.
(άχολουΟ ίΤ).

^
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ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΣΚΟΙΙΟΤ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ.
Τό περί τοϋ σκοποΰ τής παιδαγωγικής διδασκαλίας ζήτημα μετα£τει ήμ£ς
τ ό μέσον ζωηροτάτων καί έν εύρυτάτοις κύκλοις διεΥ^μένων συζητήσεων. Διότι τίς εύσυνείδητος γονεύς σπουδαίως με-

ριανών περί τοΰ μέλλοντος τών τέκνων αύτοΰ δέν σκέπτεται έμβριθώς
καί δέν συζητεΐ θερμώς περί τής άξίας καί τοϋ σκοποΰ τών εις τα τέ
κνα αύτοΰ διδακτέων μαθημάτων ; Τίς άρχων τής παιδείας, τίς νομοθέτης κηδόμενος άληθώς τοϋ μέλλοντος καί τού μεγαλείου τοϋ έ
θνους δέν προσπαθεί έν εύρείαις καί πολυμερεστάταις συζητήσεσι να
φωτισθή καί πεισθή περί τής αληθούς σκοπιμότητας τών διατάξεων
έκπαιδευτικοΰ τίνος νομούς Τίς ύι^ασκαλος αζιος τοΰ ονοματος δεν
προέθετο είς εαυτόν τό ζήτημα αύτοΰ δή τοϋ προορισμοΰ τοϋ έργου
αύτοΰ καί δέν έπειράθη εϊτε καθ’ εαυτόν σκεπτόμενος εί'τε μετά συνάδέλφων συζητών νά λυση αυτο j Αλλ οσω ευρυτεροι είναι οι κύκλοι,
εντός τών όποιων συζητεΐται τό ζήτημα τοΰτο, τόσφ ποικιλώτεραι
θά εΐνε, ώς είκός, καί αί λύσεις, αΐτινες δίδονται είς αύτό. Έν τω
μέσω τών άντιθέτων τούτων δοξών, αΐτινες κυκλοφορούσι περι τοΰ ζη
τήματος ήμών, δέν θά δυνηθώμεν να προβώμεν θετικώς εις την ορθ/ιν
λύσιν αύτοΰ, νά καταβάλωμεν στερεά θεμέλια της όλης διδακτικές,/!?
αί άοχαί άπορρέουσιν έκ τοΰ όρισμοΰ τοϋ σκοποΰ τής διδασκαλίας, έάν
μή πρότερον καθαρίσωμεν τά έδαφος άναιροΰντες διά βραχέων τάς κοινοτέρας τών ασυμβιβάστων προς τας αρχας τής ηθικής καί τής υγιοΰς ψυχολογίας δοξών.
Ή τά μάλιστα άντικειμένη είς τάς άρχάς τής ηθικής λύσις τοϋ
ζητήματος εινε έκείνη, τήν όποιαν δίδουσιν εις αυτο όσοι τών γονέων
(καί εύτυχώς οί τοιοϋτοι παρ’ ήμΐν εΐνε όλίγιστοι) πρεσβεύουσιν άσυνειδήτως καί έν άγνοια τό δόγμα τοΰ πρακτικού ύλισμοΰ. Τό δόγμα
τοΰτο, τοϋ οποίου ή δηλητηριώδης πνοή ήρχισε δυστυχώς νά μολύννι
καί τής νεαρές ήμών κοινωνίας τήν ατμόσφαιραν, μάλιστα έν τοΐς υψηλοτέροις αύτής στρο>μασιν, ούδέν άλλο ιδανικόν γινώσκει ή τήν απόλαυσιν. Αύτη εινε τό ύψιστον αγαθόν, σχετικά δέ άγαθά τά συντελοΰντα πρός αύ-ήν. Οί τοιοϋτοι γονείς δεν σκέπτονται να καταστώ
σωσι τά τέκνα αύτών έναρέτους άνθρώπους, όπερ εΐνε ρ όρος τής αλ/ι
θοΰς εύδαιμονίας, άλλ’ άνθρώπους πλουσίους, μονομεοώς φρονίμους,
δηλ. κερδοσκόπους,λεπτούς τούς τρόπους, κομψούς τήν συμπεριφοράν,
έπιτηδείους πρός άπόλαυσιν καί θηρευτάς τής άπολαύσεως. Εάν εις
τούς τοιούτους γονείς έδίδετο, όπως είς τον Σολομώντα εν όνείρω, να
έκλέξωσι διά τά τέκνα αύτών τόν πλούτον ή τήν σοφίαν, την γνώσιν
δηλονότι τοΰ άγαθοϋ καί τήν βούλησιν καί δύναμιν τοΰ πραγματώσ*1
αύτό, άνευ δισταγμού ήθελον έκλέξει τόν πρώτον καί μόλις ηθελον α-

νεχθή καί τήν αρετήν ώς έν προσθήκης μέρει, άλλ’ όμως ύλικά άγαθά
δεν ήθελον θυσιάσει δι’ αύτήν. Οί τοιοϋτοι δίδουσιν είς τό ζήτημα ή 
μών άπλουστάτην λύσιν. Ό παΐς πρέπει νά μάθν) δ,τι άπαιτεΐ τά
πνεΰμα τής έποχής, ϊνα δυνηθή νά λάβ·/] τήν προσήκουσαν θέσιν έν
τί5 κοινωνίοι. "Απασα ή μόρφωσις τοΰ παιδός οφείλει νά περιποιήση
είς αύτόν εξωτερικήν λάμψιν καί στιλπνότητα, ή δέ διδασκαλία είς
ουδεμίαν τίθεται σχέσινπρός τόν έ'να ύψιστον σκοπόν τοΰ άτόμου, πρός
την άρετήν καί χριστιανικήν άγάπην. Διά τούς τοιούτους ούδεμία ύπάρχει παιδαγωγική διδασκαλία. Ουδόλως φροντίζουσιν οί τοιοϋτοι
άν διά τής διδασκαλίας αύξάνεται ή έλαττοΰται ή ολική άξία τοΰ
μανθάνοντος, άν τά τέκνον αύτών καθίσταται δι’ αύτής βέλτιον ή χεΐΡον, ζητοΰσι μόνον νά ψιμυθιώσωσι καί άλευρώσωσιν αύτό δι’ ολίγων
γαλλικών, άγγλικών καί γερμανικών, δι’ ολίγης μουσικής, χορού καί
τών τοιούτων καί μορφώσωσιν αύτά ούτως,οπως άπαιτεΐ ό συρμός.Εινε
μεν αληθές ότι ή σπουδή τών γλωσσών δύναται νά γείνη λίαν ίσχυρος μοχλός πνευματικής άναπτύξεως διά τής γνώσεως τής φιλολογίας
και τοΰ πνεύματος α ύ τώ ν άλλά περί τούτου τοΰ άληθώς πνευματι
κού κέρδους ουδόλως φροντίζουσιν οί τοιοϋτοι γονείς. Εις αυτούς άρ
κεΐ νά μάθωσι τά τέκνα αύτών νά όμιλώσιν εύχερώς τάς γλώσσας ταύτας, άδιάφορον δέ άν άντί τοΰ πνεύματος αύτών οίκειοποιώνται τό
πνεύμα καί τά έλαττώματα τών ξένων τροφών, διότι καί περί τούτου
φροντίζουσιν οί τοιοϋτοι, διά ξένων τροφών άπόνως καί άνεπαισθήτως
ναεκμανθάνωσι τά τέκνα αύτών τάς ξένας γλώσσας.Έν γένει δι’ αύτούς
αριστοι διδάσκαλοι εΐνε έκεΐνοι, οϊτινες κατέχουσι τούς νόμους καί
τάς δεξιότητας τής επιστήμης καί τέχνης αύτών καί γινώσκουσι νά
μεταδίδωσιν αύτάς ώς τι έτοιμον, ώς τινα έν έαυτώ άπηρτισμένον
κύκλον γνώσεων καί έμπειριών. Ή μέθοδος αύτών πρέπει νά τείνη είς
τ ο ν αποκτήσν) ό παΐς ταχέως, άσφαλώς καί άπόνως τάς πρός τούς
σκοπούς αύτοϋ αναγκαίας γνώσεις καί δεξιότητας.
Αλλ έρωτώμεν τούς τοιούτους. Έ πί τίνω δρω έπιτρέπεται είς
τους γονείς καί παιδαγωγούς νά έπιδρώσιν είς τόν πνευματικόν βίον
τοΰ ανηλίκου παιδός ; Τά δικαίωμα τοΰτο δύναται νά παραχωοηθή είς
αυτούς βεβαίως μόνον έπί τνί προϋποθέσει δτι ό παιδαγωγός θεωρεί ε
αυτόν επίτροπον καί διοικητήν τής παρούση; πνευματικής καταστάσεως τοΰ παιδός, ώς άντιπρόσωπον τού μέλλοντος άνδρός έν τώ παι^ι\ καί έπομένως θετει τοιούτους σκοπούς διά τόν παΐδα, τούς οποίους

ούτος άνήρ γενόμενος καί άποκτήσας ώριμον γνώσιν καί ίδιαν κρίσιν
άναγκαίως καί απολύτως θά έπιδοκιμάσ-/). Ούτοι δέ οί σκοποί είνε
μόνοι οΐ σκοποί, τούς οποίους προδιαγράφει ή ήθική. Πας άλλος σκο
πός 7] υποτάσσεται είς τούτους καί έν τ·/) επιδιώξει αύτών επιδιώκε
ται καί εκείνος, ή είς ούδεμίαν συνάφειαν εύρίσκεται πρός ηθικούς σκο
πούς, τότε δέ δέν δύναται νά προσδοκά την άναγκαίαν καί άπόλυτον
επιδοκιμασίαν τοΰ παιδός. Ό ΰψιστος, ό άπόλυτος σκοπός τοΰ άνθρώπου είνε ή άρετή, ή άγαθή βούλησις. «Ούδέν ούδαμοΰ έν τώ κόσμω,άλ
λά καί έκτος τοΰ κόσμου δύναται νά θεωρηθίί άνευ περιορισμού ώς ά
γαθόν παρά την άγαθην βούλησιν». Ταύτην την άδιάσειστον ρήσιν
τού Κάντιου άντιτάσσομεν είς τούς τοιούτους γονείς.
Δευτέρα τάξις γονέων έχουσα όμόφρονας καί πολλούς τών διδασκά
λων ζητεί πρακτικήν διδασκαλίαν. Πολλοί δηλ. φρονοϋσιν οτι ή άγω
γή άποκλείεται τής διδασκαλίας καί είνε ανατεθειμένη είς μόνους
τούς γονείς. Σκοπός τής διδασκαλίας κατ’ αύτούς είνε μόνον τό νά μάθωσιν οί παΐδές τι χρήσιμον έν τή κοινωνίς καί τώ βίφ. Ή διδασκα
λία οφείλει νά μεταδίδϊ) γνώσεις καί δεξιότητας άναγκαίας καί χρησί
μους πρός ώρισμένον βιοποριστικόν έπάγγελμα, τό όποιον θά άναλάβν)
ό παΐς έν τ·7\ κοινωνία. Καί ούτοι έκτιμώσι τήν άξίαν τής διδασκα
λίας κατά τάς γνώσεις καί δεξιότητας, τάς οποίας έπιδεικνύει ό μα
θητής έν τέλει τοΰ μαθητικού σταδίου έν τνί έξετάσει η έν τώ πρακτικώ βίω.— Δέν άφίστανται μέν οΐ τοιοΰτοι γονείς δλως τής ηθικής,
διότι τφόντι ή ύπό τών ηθικών ιδεών έμψυχουμένη κοινωνία, ή βασι
λεία τοΰ Θεοΰ έπί τ ή ί γής, άπα ιτεΐ ποικίλην εργασίαν, είς Εκαστον
δέ μέλος αύτής έπιβάλλεται τό καθήκον τοΰ ν’ άναλάβν) μίαν τών έργασιών τούτων ώς έπάγγελμα, τό όποιον θά έξασκή, ώς θείαν αποστο
λήν, ώς κοινωνικήν λειτουργίαν, συντελοΰν κατά δύναμιν αμέσως ή
έμμέσως είς πραγμάτωσιν τών ηθικών σκοπών τής κοινωνίας. Ά λλά
πρώτον είνε άρχή τής νεωτέρας παιδαγωγικής οτι ό σκοπός τής άγωγής, έπομένως καί τής διδασκαλίας δέν πρέπει νά κεΐται έκτος
τοΰ παιδός. Έάν μεταχειρίζηταί τις τόν παΐδα ώς μέσον πρός τινα
έκτός αύτοΰ κείμενον σκοπόν, είτε είνε ούτος τό έπάγγελμα, τό συμφέ
ρον τής πολιτείας, τής εκκλησίας, είτε τό κέρδος καί ή διατροφή τής
οίκογενείας, δέν είναι πλέον δυνατόν νά γινηται λόγος περί άγωγής·
Ή παιδαγωγική οφείλει ν’ άποκρούσ·/) τήν άπαίτησιν τοϋ νά ύπηρετνί
είς τάς άνάγκας τοϋ πρακτικού βίου. Δέν επιτρέπεται είς αύτήν νά έ

ρωτα ποιαν γενικήν χρησιμότητα ή ιδίαν ωφέλειαν θά ’έχωσι διά τόν
μαθητήν έν τώ μέλλοντι αί γνώσεις καί δεξιότητες, τάς όποιας ποέπει ν’ άποκτήσν), καί άν θά δυνηθή έν γένει νά χρησιμοποίηση αύτάς.
Επειτα έν τνί κοινωνία ισχύει ή άρχή τής διαιρέσεως τής έργασίας.
Ά λλ’ αυτή δή ή άρχή άπαιτεΐ νά δέχηται ό είς παρά τού άλλου’
άλλως αί εργασίαι ήθελον μείνει άσχετοι καί μεμονωμέναι. Πλησίον
τής ειδικής περί tv ένασχολήσεως πρέπει ό άνθρωπος νά διατηρ·?] τήν
επιδεκτικότητα διά παν δ,τι γίνεται έν τή κοινωνία. Έν τή μονομε
ρείς τοϋ έπαγγέλματος δέν πρέπει ν’ άπολέστ) τήν αϊσθησιν διά τοϋτο,
το όποιον παράγουσιν άλλοι, διά τήν προαγωγήν, τήν οποίαν δύναται
νά επιτύχν] διά τό ίδιον έπάγγελμα έκ τής τών άλλων έργασίας."Οσω
μάλλον απειλεί τό έπάγγελμα νά συγκεντρώσν) τό ένδιαφέοον τού άνορος εις tv σημεΐον, τόσω μάλλον οφείλει ή άγωγή νά εύρύνη τόν πνευ
ματικόν ορίζοντα, ϊνα μή γεννάται άδιαφορία καί περιφρόνησις τής
τών άλλων έργασίας. ’Έ πειτα ή διδασκαλία, ήτις σκοπόν προτίθεται
την παρασκευήν τοϋ παιδός δι’ ώρισμένον έπάγγελμα, διεγείρει τό λε
γόμενον έμμεσον ενδιαφέρον διά τάντικείμενα τής διδασκαλίας. ’Έμ
μεσον ενδιαφέρον είνε ή επιθυμία άντικειμένων, τά όποια χρησιμεύουσιν ώς μέσα πρός σκοπούς καί επομένως εχουσιν άξίαν μόνον έάν οί
σκοποί έχωσιν άξίαν καί καθόσον είναι μέσα πρός τούς σκοπούς.'Όπου
λοιπόν επικρατεί τό τοιούτον έμμεσον ένδιαφέρον, ευκόλως άγει τόν
άνθρωπον είς τον εγωισμόν, έν τώ όποίω ή μόνη καί τελευταία αιτία
τής πράξεως εινε ή έπιθυμία τοϋ κέρδους καί τής οικείας εύεστοϋς,
Χαι εις την μονομέρειαν, ήτις τότε μόνον άποδίδει άξίαν είς παν δ,τι
εύρίσκεται εντός τοϋ στενοϋ κύκλου τών συμφερόντων αύτής, δταν
χρησιμεύη ώς μέσον πρός τούς έν τώ στενώ έκείνψ κύκλω κειμένους
σκοπούς. Ό εγωισμός δέ καί ή μονομέρεια έλαττοΰσι τήν πνευματικήν
ούναμιν, ήτις δέν πρέπει νά έλλεί·^·/) είς τόν άνθρωπον καί τήν οποίαν
βεβαίως οφείλει νά ένισχύη ή διδασκαλία. Ό έγωϊστής αισθάνεται
την δύναμιν αύτοϋ μόνον έκεΐ, ένθα βλέπει τό οίκεΐον συμφέρον, διότι
μονον τοϋτο έπιθυμεΐ άμέσως. Ιίάν δ,τι χρησιμεύει είς αύτόν ώς μέσον
π?ος τόν σκοπόν είνε δι’ αύτού βάρος, ετι μάλλον δέ είνε βάρος δι’
«υτόν παν δ,τι ούδεμίαν έχει αναφοράν πρός τό συμφέρον αύτού. Τό
αυτό συμβαίνει καί είς τόν μονομερή’ διότι καί ούτος σχετίζει παν
^ρός τόν στενόν κύκλον, διά τόν όποιον ζ·?ί καί ενεργεί. Έν τούτφ
μονον τώ κύκλψ κεΐται ή πνευματική αύτοϋ δύναμις. Καί ούτος αί-

σθάνεται έαυτόν πιεζόμενον διά παντός δ,τι θεωρεί ώς μέσον πρός τους
περιωρισμένους σκοπούς αύτοΰ' τό βάρος δέ τοΰτο έξασθενίζει την
πνευματικήν δύναμιν καί ενέργειαν. Ά λ λά και έάν ό παΐς εκ φόβου
ποινής, έξ έλπίδος άμοιβής -/) έκ συναισθήσεως τοΰ καθήκοντος τής
πρός τους γονείς οφειλομένης ύπακοής άποφασίσν) ν’ άναλάβν) τό βαρύ
(ρορτίον, τό όποιον έπιβάλλουσιν είς αύτόν, θά ήτο ανάγκη νά δύνανται οΐ γονείς καί παιδαγωγοί έκ τοΰ παρόντος νά έπιβλέπωσι την πο
ρείαν τών χρόνων, νά τολμώσι νά προσδιοριζωσι τί θά άπαιτήση τό
άπωτέρω μέλλον παρ’ έκάστου επαγγέλματος. Ά λ λ ’ έκαστον έτος δ ι
δάσκει δτι καθ’ έκάστην καθίστανται αναγκαία νέα καί άλλα όργανα
τών επιστημονικών καί τεχνικών εργασιών. Δεν ζώμεν πλέον έν τνί
σχολαστική) έποχν) τοΰ Μεσαίωνος, έν η ή <ρύσις έσπουδάζετο ούχί έξ
αύτής τής φύσεως, άλλ’ έκ τών συγγραμμάτων τοΰ Άριστοτέλους καί
τοΰ Πλοίου, άλλ’ είσήλθομεν είς τήν έπιστημονικήν. Ή επιστήμη εΐνε
άκένωτος πηγή τών άνακαλύψεων καί επινοήσεων. Εΐνε ό φάρος, πρός
ον στρέφονται πάντων οΐ οφθαλμοί. Ούδέ δύναταί τις νά προεικάσν)
ες όσων δι’ αυτής έγένοντο πόσα μέλλουσι νά γίνωσιν άκόμη, διότι ώθοΰσα οδηγεί ημάς είς την πρόοδον, είς τά πρόσω. Λοιπόν πώς δύναται ή διδασκαλία, ητις φροντίζει ούχί διά τό παρόν, άλλά διά τό ά
πωτέρω μέλλον, νά προδικάσνι καί κατά την άπόφασιν αύτής νά έκλέξν) τό διδακτέον ; Ά λ λά καί κατά πόσον θά κατορθώση ή τοιαύτη δι
δασκαλία νά έξεγείρν) τό έμμεσον ένδιαφέρον τοΰ μαθητοΰ ύποδεικνύουσα τήν μέλλουσαν χρησιμότητα τοΰ διδασκομένου ; Ό παΐς δέν κα
τανοεί τήν σχέσιν, είς ήν εύρίσκεται σπουδή τις πρός ώρισμένον επάγ
γελμα. Τό προφανέστατον έν ταύταις ταΐς ύποδείξεσι θά δυνηθή ίσως
ν’ άντιληφθή, ούχί δμως καί τούς άλλους ποικίλους δοους, οϊτινες άναγκαίως προαπαιτοΰνται πρός τόν ένα σκοπόν καί τών οποίων την
συνέργειαν πρός τόν κύριον σκοπόν .μόνον ό έμπειρος και πεπαιδευμέ
νος διαβλέπει. Είς τούς διϊσχυρισμούς τοΰ διδασκάλου περί τής χρΊΟ"
σιμότητος τούτου ή εκείνου τοΰ μαθήματος δέν θά πιστεύσνι ό παΐς,
θά θεώρηση αύτούς υπερβολικούς, καί έπί τέλους θά έκλέξη κατά την
ιδίαν γνώμην. ’Επί τέλους άς ύποθέσωμεν δτι οί γονείς προορίζουσι τό
τέκνον αύτών πρωίμως δι’ ώρισμένον επάγγελμα, δτι ό παΐς περικοσμεΐ αύτό διά τών λαμπροτάτων χρωμάτων τής παιδικής φαντασίας,
δτι μετά ζέσεως ρίπτεται είς πάσας τάς εργασίας, δι’ ών φ α ν τ ά ζ ε τ α ι
δτι θά έφιχθί) τοΰ λαμπροΰ αύτοΰ σκοποΰ. Τίς εγγυάται δτι θά δια-

τηρήση καθ’ δλον τόν χρόνον τής μαθητείας τήν αύτήν θερμοκρασίαν
ή οτι αί περιστάσεις θά έπιτρέψωσι τήν εμμονήν έν τώ έκλεχθέντι έπαγγέλματι ; Ή ιδέα τις λανθάνουσα έπί πολλά έτη έν τώ βάθει τής
καρδίας έξεγείρεται αίφνης καί ανατρέπει πάντα τά σχέδια τών γο
νέων, ή άπρόοπτα γεγονότα άναγκάζουσι τόν άνθρωπον νά παραιτηθεί
ποοσφιλοΰς ένασχολήσεως καί ν’ άσπασθνί νέον έπάγγελμα. Τί δέ θά
πράξν) τότε, άφοΰ έπί τόσα έτη έκαλλιέργησε μονομερώς περιωρισμένον
κύκλον γνώσεων καί δεξιοτήτων ·,
Άποστρέφοντες τό ομμα ήμών άπό τών δύο τούτων ειδών τής ύλόφοονος καί καπηλικής παιδαγωγικής, έρχόμεθα νά έξετάσωμεν άλ
λην περί τοΰ σκοποΰ τής διδασκαλίας έσφαλμένην δόξαν εχουσαν τάς
ρίζας αύτής έν έσφαλμέν·/) ψυχολογία. Ή δόξα αύτη στηριζομένη έπί
τής άρχαίας θεωρίας τών λεγομένων ψυχικών δυνάμεων καί θεωροΰσα
ώς σκοπόν τής άγωγής καί διδασκαλίας τήν κατά τό δυνατόν τελείαν
καί αρμονικήν άνάπτυξιν πασών τών δυνάμεων τοΰ παιδός παραδέχε
ται άκολούθως δτι ή διδασκαλία οφείλε', νά έξεγείρν) τάς έν τφ μαθη
τή ένοικούσας δυνάαεις, νά ένισχύσν) αυτάς δι’ ασκήσεων καί διευθυνν)
σκοπίμως. Ά λ λ ’ ή παραδοχή τοιούτων δυνάμεων είναι μόνον θεωρία
^ροωρισμένη νά έξηγήσ·/) τον ψυχικόν βίον ή θεωρία δμως αΰτη οΰτε
ενώπιον τοΰ κριτηρίου τής λογικής δύναται νά ύποστηριχθτ), οΰτε
τήν έξήγησιν παρέχει, τήν όποιαν προσδοκώσι παρ’ αύτής. Αί έκφρά—
σεις γνωστικόν, συναισθητικόν, ορεκτικόν, νοΰς καί λόγος, φαντασία
καί μνήμη εΐνε μόνον άφαιρέσεις συλλαμβάνουσαι έν μια έννοί^ όμοειδή ψυχ ικά φαινόμενα. Καθ’ έαυτάς εΐνε δλως άθώα πράγματα έπιτήδεια πρός δήλωσιν διαφόρων ψυχικών συμβεβηκότων, πρός περιγραφήν
τών ψυχικών καταστάσεων καί ενεργειών, πρός χαρακτηρισμόν άνθρώ“ων καί δλων εθνών. Ά λ λ ’ ή έν λόγ<ι> θεωρία μετεποίησεν αύτά είς
ψυχικάς δυνάμεις, αϊτινες πρέπει νά θεωρώνται ώς πραγματικαί άρχαί
καί αίτίαι τοΰ δλου ψυχικοΰ βίου. Σύμπας ό ψυχικός βίος συνίσταται
κατ’ αΰτήν έν τή ένεργεια έκείνων τών δήθεν δυνάμεων. Ά λ λ ’ έκτος
τούτου δτι ή καθαρά έμπειρία οΰδεμίαν τοιαύτην δύναμιν εύρίσκει,
ε’ιμή μόνον παραστάσεις, συναισθήματα, ορέξεις κ τλ., ή δύναμις καθ’
εαυτήν εΐνέ τι, τό όποιον δέν υπάρχει άκόμη' δ,τι δέ δέν ύπάοχει άκό(**). τοΰτο έν γένει δέν ύπάρχει. ’Εάν ήσαν πραγματικαί δυνάμεις, έ*^ει πάντοτε νά ένεργώσι' διότι όποία εινε ή δύναμις, ήτις παύεται
ενεργούσα ; "Επειτα διά τής θεωρίας ταύτης καθίσταται άδύνατος ή

απροκατάληπτο; άντίληψις καί κατανόησις των ψυχικών φαινομένων,
ή δέ προσοχή διευθύνεται μόνον πρό; τά αποτελέσματα τών δήθεν
πραγματικών λόγων, οΐ'τινες ούδέν έξηγοΰσι καί ούδέν δύνανται νά
έξηγήσωσι. Διά τί π .χ . άργεΐ ν; δύναμις τής μνήμης τοΰ παιδός, δταν
πρόκηται περί ονομάτων, ενεργεί δέ, προκειμένου περί γεγονότων διηγήσεώς τίνος, η διά τί ενεργεί έν ττ, έκμαθήσει τών γλωσσών, χωλαί
νει δέ έν τή τής μαθηματικής ; Αί εξηγήσεις ταύτης τής θεωρίας κατ’
ουδέν διαφέρουσι τών εξηγήσεων τοΰ παρά τώ Μολιέρω υποψηφίου ίατροΰ, ό όποιος έρωτώμενος διά τί τό δπιον είνε υπνωτικόν αποκρίνε
τ α ι- διότι έχει υπνωτικήν δύναμιν. Τήν σαθρότητα τής θεωρίας ταύ
της θά κατίδν) τις πληρέστατα, έάν δοκιμάση νά κατασκευάση φυσιο
λογίαν κατά τήν μέθοδον αύτής. Διά τί π .χ . ζή ό άνθρωπος; διότι
έχει ζωτικήν δύναμιν ; Διά τί κινείται ; διότι έχει κινητικήν δύναμιν.
Διά τί πέσσει ; διότι έχει πεπτικήν δύναμιν. Διά τί εκκρίνει ; διότι
έχει έκκριτικήν δύναμιν. Ή έρώτησίς δηλ. δίδεται ύπ’ άλλην μορφήν
ώς άπόκρισις, δέν εξηγείται δέ τίποτε. Πιπτούσης λοιπόν τής σαθρας
ταύτης θεωρίας, συγκαταπίπτει καί ή έπ’ αύτής θεμελιουμένη δόξα
τής διά τής διδασκαλίας αρμονικής άναπτύξεως τών ανυπάρκτων ψυ
χικών δυνάμεων, α'ίτινες άλλως τε ώς ετερογενείς καί ασύγκριτοι δεν
θά ήδύναντο κατά τήν Αισθητικήν ν’ άποτελέσωσιν αρμονίαν.
Έ πί ειδικής εφαρμογής τής ψευδούς θεωρίας τών δυνάμεων στηρί
ζεται καί ή πρόληψις τών θεωρούντων σκοπόν τής διδασκαλίας την
ειδολογικήν λεγομένην μόρφωσιν τών γνωστικών δυνάμεων ή μόνης τής
νοητικής δυνάμεως. Αυτη ή ειδολογική μόρφωσις άποκταται μέν κατ
αύτούς έν τινι ώοισμέντ) ϋλτ), π .χ ., ταΐς άοχαίαις γλώσσαις, άλλ’ ή
ένασχόλησις περί ταύτην τήν ύλην έχει μόνον τήν σημασίαν μέσου
πρός τόν σκοπόν καί, καθώς τό μέσον άποβάλλει τήν άξίαν, κατορθωθέντος τοΰ σκοποΰ, ούτω καί, άναπτυχθεισών καί άσκηθεισών τών
γνωστικών δυνάμεων, δέν ενδιαφέρει πλέον ή περαιτέρω διατήρησις τών
γνώσεων, άλλά μόνον ή άποκτηθεΐσα καί ένισχυθεΐσα δύναμις. Δέν
άρνούμεθαδτι πασα μόρφωσις όμάδος τινός παραστάσεων είνε ειδολογι
κή μόρφωσις έν τ·7) κυρία σημασία τής λέξεως, διότι δεξιότης, ασφά
λεια, ευκινησία τών παραστάσεων έν ώρισμένω τινί κύκλω ούδέν άλλο
σημαίνουσιν ή μορφάς, τρόπους ένεργείας, άς απέκτησε τό πνεύμα εν
ταύτν) ή έκείννι τ·71 ϋλν). Δηλαδή έν έκάστ·/] όμάδι παραστάσεων π α ρ ά γονται σταθεροί τρόποι ένεργείας γνωστοί ΰπό τό όνομα τής μνήμη»,

τής φαντασίας, τής νοήσεως, τοΰ συναισθήματος κτλ. Αλ>λ αί μορφαι
αύται πρόσκεινται πάντοτε είς τήν ύλην, είς τό αντικείμένον, τοΰ ο
ποίου είνε μορφαί. Οΐ τρόποι οΰτοι τής ενεργείας τής ψυχής δεν γεννώνται έν αΰτή άπαξ διά παντός, αλλα τοσάκις καί κατά τόσους δια
φόρους τοόπους, δσαι είνε αί διάφοροι ομάδες τών παραστασεων, εν αις
άνεπτύχθησαν. Διά τοΰτο ύπάρχουσι διάφορα είόη μνήμης, φαντασίας
κτλ. Ό κεκτημένος είδός τι αύτών δεν έπεται δτι εχει καί τα λοιπά
είδη. Ό έχων μνήμην τόπων δυνατόν νά μή έχν) μνήμην προσώπων,
αριθμών κτλ. ό έχων αρχιτεκτονικήν φαντασίαν δυνατόν νά στερήται
μουσικής ή ποιητικής φαντασίας, ό έχων λεπτήν τήν συναίσθησιν τοΰ
καλοΰ έν τή ποιήσει νά στεοήται αύτής έν τη μουσική κτλ. Οπως
λοιπόν ύπάρχουσι διάφοροι επιστήμαι, ούτω καί διάφοροι ειδολογικαί
μορφώσεις προκύπτουσαι έκ τής περί αύτάς ένασχολήσεως. Μαθηματικτ) μόρφωσις θά γεννηθή μόνον έκ τής σπουδής τών μαθηματικών, θα
δειζν] δε τήν ενέργειαν αύτής μόνον δπου πρόκειται περι σχεσεων πο
σού. Γραμματική μόρφωσις άποκτηθεΐσα έν μια γλωσσνι θα δείξνι επί
σης τήν ενέργειαν αύτής μόνον έν άλλαις γλώσσαις, εν αίς επικρατοΰσιν όμοιοι γραμματικοί κανόνες. Εκαστη τών ειδολογικών τούτων μορ
φώσεων πρός ούδέν άλλο έχει άξίαν καί σημασίαν, εΐμή μόνον πρός
τόν κύκλον, έν ω έγεννήθη, καί τούς συγγενείς αύτώ. "Ας άποκτήσγι
ό παΐς όσην θέλει γραμματικήν μόρφωσιν. Θά ώφελήσγι αυτόν αυτη,
προκειμένου πεοί έξηγήσεως φυσικών φαινομένων ; Επειτα δε, άφοΰ ή
γραμματική αναπτύσσει τον νοΰν, πρός τί τότε ή σπουδή τών μαθη
ματικών πρός τή γραυ.ματικν); "Η μήπως αρκεί δια τον άνθρωπον
μονη ή ειδολογική μόρφωσις ή γεννωμέ-νη δια τής σπουδής τής Ελ
ληνικής καί Λατινικής γλώσσης, δπως φρονοΰσί τινες, καί οφείλει τις
ν’ άρκεσθή μόνον είς τοΰτο τό έξ αύτής προκύπτον κέρδος ; Είς τούς
πιστεύοντας τό τοιοΰτον άρκούμεθα ν’ άντιτάξωμεν τους όντως π α ι
δαγωγικούς λόγους τοΰ περιωνύμου Βοικχίου , περί ου πάντες εσμεν
“επεισμένοι δτι έλάτοευεν εί'περ τις καί άλλος την αρχαιότητα καί
ήτο ένθερμος υπερασπιστής τής διδασκαλίας τών αρχαίων γλωσσών εν
τοΐς γυμνασίοις. «Ό ξέως, λέγει, περισκοποΰντες δεν ήδυνήθησαν ν
«νευρωσιν ά'λλον λόγον, δι’ δν πρέπει νά καλλιεργώνται τα Ελληνικά
Λατινικά γράμματα καί μάλιστα αί γλώσσα ι, παρά την ειδολογι
κήν λεγομένην μόρφωσιν. Έ γώ τοσοϋτον άπέχω τοΰ νά πείσω εμαυτόν
περί τούτου, άφού μάλιστα δέν βλέπω τούς εν τοΐς πρώτοις θεραπεύ-

ν

όντας την ελληνικήν καί λατινικήν γραμματικήν υπερέχοντας λίαν
τών λοιπών ανθρώπων κατά την καλήν διαμόοφωσιν τοΰ πνεύματος,
ώστε, καί τοι τα αρχαία γράμματα εΐνε υλη επιτήδεια προς μόρφωσιν
τοΰ πνεύματος, θα εγνωματευον νά έκδιωχθώσι τών σχολείων, έάν δέν
ΰπήρχεν ισχυρότερος λόγος, δι’ δν πρέπει νά καλλιεργώνται».
Η αναιρεσις τών εκτεθεισών δοζών διηυκόλυνεν ηδη σπουδαίως τό
εργον τής θετικής λυσεως τοϋ περί τοΰ σκοποΰ τής διδασκαλίας ζη
τήματος. Είδομεν ότι ό παιδαγωγός εκπροσωπεί τόν μέλλοντα άνδρα
εν τώ παιδί κα'ι έπομένως τοιούτους σκοπούς οφείλει νά θέσγι διά τόν
παΐδα, τους οποίους ούτος άναγκαίως θά έπιδοκιμάση άνήρ γενόμενος.
Οί σκοποί ούτοι εΐνε εκείνοι, τούς οποίους διαγράφει ή ηθική. Ή μόρφωσις ηθικοϋ χαρακτήρος εΐνε τό πρώτον καί ύψιστον εργον της α γ ω γ ή ς . 'Ο
χαρακτηρ έκδηλοϋται ούχί έν τί) γνώσει, άλλ’ έν τ γ βουλήσει. Δύναμις καί ένέογεια τής βουλήσεως εΐνε τό πρώτον, άλλ’ ούχί καί τό μό
νον γνώρισμα αυτοΰ. Ο χαρακτηρ άνάγκη νά δεικνύν) τι σταθερόν καί
μόνιμόν εν τ·?) προσπαθεία αύτοΰ. Τοΰτο τό μόνιμον είναι αί πρακτικαί άρχαί, οί κανόνες τούς όποιους άκολουθεϊ ή βούλησις. Ό άνηρ
ό έχων χαρακτήρα άκολουθεϊ έν άπάσνι τν) πράξει αύτοΰ τάς αύτάς
αρχάς. Αυται αί πρακτικαί άρχαί συμφωνοΰσιν έν τώ ήθικψ χαρακτήρι πρός τάς ήθικάς ιδέας. Ό ηθικός χαρακτηρ ού μόνον έχει σαφή
γνώσιν τών ηθικών ιδεών, ού μόνον θερμαίνεται ύπ’ αύτών, άλλά καί
μετρεΐ δι αυτών πάσας τάς σχέσεις τοΰ τ ’ έσω βίου καί τοϋ εκτός
κόσμου.
Τοιουτου οντος τοΰ σκοποΰ τής αγωγής, ζητείται τίνα μέσα διαΟετει ό παιδαγωγός πρός εφιξιν, αυτοΰ. Ό χαρακτήο εΐνε, ώς εϊπομεν,
ιδιότης τής βουλήσεως. Η βουλησις δέ έχει την ρίζαν αύτής έν τφ
κύκλω τών νοημάτων. Τα επί μέρους βουλήματα γεννώνται ύπό ώοισμένας περιστάσεις εκ τών παραστάσεων. Έκ τών παραστάσεων ήμών,
τής ώρισμενης διατάξεως καί συνδέσεως αύτών έξαρτάται ή γένεσις
τών ορέξεων καί αποφάσεων ήμών. Έκ τής στερεάς δέ καί στενής συναφείας τών νοημάτων ή σταθερότης καί ακολουθία τής βουλήσεως.
Διά τοΰτο ό θέλων νά έχγ) μόνιμον καί άσφαλή ροπήν είς τήν βούλησιν
άλλου ζητεί νά πείση αυτόν περί τής ανάγκης ώρισμένης τινός πράζεως. Δεν οικοδομεΐ επί τών ευμεταβλήτων θυμικών διαθέσεων αύτοΰ,
άλλά μόνον έπί τής μονιμότητος τών νοημάτων. Έκ τοΰ κύκλου τών
νοημάτων έξαρτάται ού μόνον π2ν έπί μέρους βούλημα, άλλά καί πάσα

γενική βούλησις, δηλ. πασα πρακτική άρχή. Ή μόρφωσις τοΰ κύκλου
τών νοημάτων εΐνε εργον τής διδασκαλίας. Αυτη λοιπον εΐνε τό κύ
ριον μέσον τής άγωγής. Ή διδασκαλία εΐνε εν τ·7) χειρΐ τού παιδαγω
γού μέσον πρός τήν γένεσιν τοϋ ηθικοϋ χαρακτήρος, τής μονίμου υπο
ταγής τής δλης βουλήσεως τοΰ προσώπου εις την υπό τοΰ συνόλου
τών ηθικών ίδεών δεσποζομένην γνώσιν.
(επ ετχι το τ έ λ ο ς )

X. Δ . Π .

---------

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙ ΔΑΣΚΑΛΙ ΑΣ
(προβλ.

φυλλ. γ'.

αελ.

122 χ. ί . ) ·

Β. 'II π λάσις τ ο ΰ α νθρ ώ π ο υ.
(Γεν.

2 .).

Χ κ ο ττό ς. Θά σας διηγηθώ άκριβέστερον πώς ό Θεός επλασε τόν
• άνθρωπον.
Χ ε μ ,ά χ ιο ν π ρ ώ τ ο ν . (’Ίδ. τό κείμενον έν φυλλ. γ σελ. 124).
I.
Έπλασεν ό αγαπητός Θεός καί ίφ α ς ; ΙΙότε ; Διηγήθητε μοι,
πώς έπλασεν ύμας ό Θεός. Δέν γνωρίζομεν, ήμεθα πολύ μικροί. Καί
εγώ δέν τό γνωρίζω, καί ούδείς άνθρωπος γνωρίζει, ουδε ο σοφώτατος.
Πρό 8 έτών δέν ύπήρχετε άκόμη έν τώ κόσμω, καί δια μιας ήσθε εν
τώ κόσμω. Ό Θεός έπλασεν ύμας, αύτος εΐνε ό άληθής πατήρ υμών.
Σας έχάρισε μόνον είς τόν πατέρα καί τήν μητέρα σας καί ειπεν είς
αυτούς" Καί σύ θά γείν/ις πατήρ καί σύ μήτηρ. Ούτως έκαστον εξ υ
μών έχει δύο πατέρας. Τί σημαίνει τοΰτο ; Εχομεν ενα πατέρα εν τώ
ουρανώ καί ένα πατέρα έπί τής γής. Είχον αρά γε καί ό πατηο καί
ή μήτηρ ύμών πατέρα ; ΙΙάππος. Καί ό πάππος ; κ .τ.λ.
Αλλά γνωρίζω έγώ έν παιδίον το όποιον δεν ειχεν επίγειον πατέρα.
Ούτος ήτο ό πρώτος άνθρωπος.
Ητο άρά γε καί ό πρώτος άνθρωπος τοσον μικρός ως υμείς,οτε ήλθεν
τόν κόσμον; Τά παιδία εύρίσκουσιν εύκόλως, δτι ό πρώτος άνθρω
πος έπρεπε νά είναι μέγας, διότι έπρεπεν αύτός ό ίδιος νά φροντίζ·/)
περί τής τροφής αύτοΰ, δέν είχε γονείς ϊνα θεραπεύωσιν αύτόν.
Λοιπόν ό πρώτος άνθρωπος είχε μόνον ένα πατέρα έν τώ ουοανώ.
Εφρόντιζεν άρά γε ό πατήρ ό έν τ φ ούρανω διά τό μέγα αύτοΰ παι-

ύιον τόσον, όσον ό πατήρ υμών ό επ'. τής γής διά τά μικρά αύτοΰ
παιδία ;
Οί μαθηταί αναφερουσιν εκ της προηγουμένης συνδιαλέξεως (τοϋ
ποοηγ. μαθήματος) τινα περί τοϋ πληρώματος τών αγαθών («έπληρώθη ή γη τών άγαθών σου»). Ναι, ό αγαθός Θεός παοεσκεύασε λαμποώς την μεγάλην επίγειον τράπεζαν. Αλλ. ήδύνατο άρά γε ό άνθρω
πος νά βάλ·/) χεϊρα είς ταύτην, τά άγαθά δέν άνήκον είς αύτόν (ποβλ.
τά όπωρικά εν τώ κήπω τοϋ γείτονας), δεν ήτο βέβαια '/.ύριος αΰτών;
Ο Θεός τα εχάρισεν εις αυτόν, διά τοϋτο καί αΰτός ήτο κύριος τών
πολλών καλών πραγμάτων. Είναι άρά γε καί τώρα οί άνθρωποι κύριοι
τών πολλών έπί τής γης άγαθών ; Πόθεν καταλαμβάνετε τοϋτο;
Δια παραδειγμάτων συμπυκνοΰσιν οί παΐδες τρόπον τινά τήν κατά
το επόμενόν στάδιον ετι βαθυτερον αναπτυσσομένην έννοιαν ότι ό άν
θρωποί; e it a i κύριος τής γής, λαμβάνει εζ αυτής ο,τι χρειάζεται, καί
τά ζώα άνάγκη νά δου.Ιεύωσιν αΰτώ.
Ιοϋτο ήθελησε καί ό Θεός νά κάμ·/)· ακούσατε τήν ιστορίαν.
II. Π ροαγορά, επανάληψης, έντύπωσις.
Τί ώφειλον νά κάμωσιν οί άνθρωποι έπί τής γής ; (Νά άοχωσι τών
ιχθύων τής θαλάσσης, τών πετεινών τοϋ οΰρανοϋ, κτλ.)
ΙΙώς ώοειλον νά πράξωσι τοϋτο ;
Ειόικωτερα και λεπτομερεστερα ανάπτυξις τής κυριαρχίας τοϋ Αν
θρώπου επι τής γής, τών προϊόντων καί τών κατοίκων αΰτης.
Τ ε ^ ά χ ιο ν δεύτερον.
1.
Ι ί ωφειλον λοιπόν οί άνθρωποι νά γείνωσιν έπί τής γής >
Κύριοι. Ναί, συλλογίζομαι όμως ότι ό Θεός είναι κύριος, οΰτω δε
είναι άμφότεροι κύριοι καί εντελώς οί αύτοί πρός άλλήλους ; Παρα
δείγματα εκ τοϋ προηγουμένου μαθήματος περί τής παντοδυναμίας
τοϋ θεοϋ παραβαλλόμενης πρός τήν αδυναμίαν τοϋ ανθρώπου άνατρέπουσι την πρότασιν ταυτην καί άγουσι τά παιδία είς τήν έ νν ο ια ν ομ ο ιο ί'τ ό κέρδος τοϋτο επαυξάνεται ετι μάλλον διά τής συγκρίσεως τής
φωτογραφίας (τής είκόνος) τών παιδίων ή τών γονέων αΰτών πρός τά
σχετικά πρωτότυπα.
Λοιπόν (σνγχεφαλαίωσις) ό άνθρωπος είναι μόνον ομοιος τ φ άγαπητφ Θεφ, αυτός είναι μικρός κύριος, ό δέ Θεός μέγας Κύριος.
Λλλ έγω γνωρίζω καί άλλ ας ομοιότητας μεταξύ τοϋ Θεοϋ καί τοϋ
ανθρώπου. Εν τή προηγουμέν/] ιστορία έποίησεν ό Θεός τί, τό όποιον

επίσης γνωρίζομεν ; Ειπεν. (Τ ί; Τί έγεινε τότε; Πώς συμβαίνει παρά
τώ άνθρώπω ;) Ήμεΐς οί άνθρωποι δμως δυνάμεθα καί άλλα νά κάμωμεν εκτός τοϋ λαλεΐν, καί όταν άκόμη μόλις 8 ετών ηλικίαν έχωμεν ; Τά παιδία φέρουσι συγκεκριμένα παραδείγματα, έξ ών εξάγεται:
Ήμεΐς δυνάμεθα νά βλέπωμεν, άκούωμεν, ψηλ.αφώμεν, βαδίζωμεν,
μανθάνωμεν, μνημονεύωμεν, νοώμεν, νά ήμεθα αγαθοί κ .τ.λ .
Δύναται ταϋτα πάντα καί ό άγαπητός Θεός ; Ιίολΰ καλλίτερα ή
μών. Πώς νοείτε τοϋτο ; Αΰτός όρα. πάντα, άκούει πάντα, γινώσκει
πάντα, δύναται πάντα, είναι πανταχοϋ, είναι πολύ καλλίτερος ήμών,
είναι πάντοτε άγαθός κ .τ.λ .
Τί εύρίσκομεν λοιπόν,όταν συγκοίνωμεν τόν άνθρωπον καί τόν αγα
πητόν Θεόν ; Οί άνθρωποι είναι μόνον όμοιοι τφ Θεφ, είναι εΐχών
αΰτοϋ.
Αλλ’ άκόμη έν έπεθύμουν νά γνωρίζω. ΙΙρό ολίγου μοί εϊπετε πάν
τα όσα δύνασθε, καί είναι αληθές τοϋτο. Μέ άκούετε τώρα πάντες καί
μανθάνετε καί μνημονεύετε καί δύνασθε νά μοι διηγηθήτε πάλιν αΰτά
. παντα. Δύναται νά κάμγι ταϋτα καί το θρανίον, έφ’ ού κάθησθε, ή το
άνθος, ή τό στρουθίον; Ναί, τίς φροντίζει κυρίως δι’ όλα ταϋτα, διά
το μανθάνει καί μνημονεύειν καί νοεΐν ; Ή χειρ ύμών ; Ό πούς ; Τό
στήθος ; Ή κεφαλή ; Ό οφθαλμός ; κ .τ.λ . Ή συνδιάλεξις, γινομένη
μετά ζωηρότητας, άγει είς τό συμπέρασμα : ’Ενυπάρχει έν ήμΐν δύναμις τις θαυματοποιός, ήτις γινώσκει μυρίας τέχνας, ήτις γινώσκει
πάντα, μνημονεύει πάντα, νοεί πάντα, έπιτάσσει ήμΐν πάντα, τήν ό
ποιαν δμως δέν δυνάμεθα νά ίδωμεν (είναι άόρατος ώς ό άγαπητός
θεός).
Η δύναμις αυτη έν ήμΐν ονομάζεται ψυχή. "Ο,τι κάμνει ό άγαπη
τός Θεός έν τφ μεγάλω κόσμω, κάμνει ή ψυχή έν τφ μικρφ σώματι,
εκείνος είναι Μέγας Κύριος έν τφ μεγάλω αΰτοϋ κόσμω, ή ψυχή είναι
μικρός κύριος έν τφ μικρφ αύτής κόσμω' όταν αυτη λέγη, γίνεται, ό
ταν προστάττν), υπάρχει τα προσταττόμενον. ’Αποδείξατέ μοι τοΰτο :
Η ψυχή σοι λέγει, Πρόσεχε καλώς, καί σύ προσέχεις, ανάστα, κάθισε,
ακούε, οφθαλμέ 0ρα, κεφαλή μνημόνευσε τό ώραΐον άσμάτιον'
κλαϋσε, γέλα, εΰφραίνου καρδία, έσο τώρα φρόνιμος, έσο έπιμελής·
προσευχου, εΰχαρίστησον τφ άγαπητφ Θεφ. Επειδή έχομεν ψυχήν έν
τφ σώματι ήμών, είμεθα Γ,ώντεc, ή ψυχή ποιεί ήμάς ζώντας- άναπνέοί^εν, ή καοδία πάλλεται. Είμεθα άρά γε πάντοτε ζώντες ; ("Οταν και-

μώμεθα, ή ψυχή μένει ζώσα, διότι ονειρεύεται). Ούχί, άσθενοϋμεν, κα\
έπί τέλους άποθνήσχομεν. Πόθεν βλέπομεν οτι άνθρωπός τις είναι νε
κρός ; Έκ παραδειγμάτων τής πείρας συνάγεται : ό νεκρός άνθρωπος
είναι ωχρός, ζιορός, δέν αναπνέει πλέον, ή καρδία αύτοϋ δέν πάλλεται. ’Αποθνήσκει άρά γε καί ή ψυχή ;
Ά λ λ ’ έάν ή ψυχή εί'πγ) είς τό νεκρόν σώμα : Α νάστα, άνάπνευσον,
λάλει, τί θά συμβί) ; Το σώμα δέν ύπακούει πλέον. Τί θά κάμν) τότε
ή ψυχή ; Α πέρχεται. Τί δέ συμβαίνει είς το σώμα; Θ άπτεται. Και
έπειτα ; Σήπεται, διαλύεται, γίνεται χούς.
Συγχεφαλαΐωσις. Ό άνθρωπος είναι μόνον βμυιος τώ άγαπητώ
θεώ , είναι είχών αύτοϋ. Έν τω άνθρώπ<ρ υπάρχει ζώσα ψ υ χ ή καί
πνοή. Ό τα ν ό άνθρωπος άποθνήσκν], άπέρχεται ή ψυχή, καί τό σώμα
γίνεται jfoDc-Νϋν θ’άκούσητε εύθύς,διά τί ταϋτα πάντα εχουσιν ούτως.
II. Προσφορά, έπανάληιίτις, έντύπωσις.
Πώς έπλασεν ό Θεός τόν άνθρωπον ; Πόθεν έγεινε τά σώμα ήμών ;
Πόθεν κατάγεται ή πνοή καί ή ψυχή ήμών ; Έ χ ει καί ό Θεός ψυχήν ;
Αύτός έχει μ όνον ψυχήν, σώμα δέν έχει, είναι εντελώς άόοατος. Πα
ραβάλετε άκόμν) μίαν φοράν τόν άνθρωπον καί τόν αγαπητόν Θεόν.
Ήμεΐς εί'μεθα είχών τού Θεοϋ.
Τ ρ ίτο ν τεμ .άχιον.
I.
Λοιπόν έζη ήδη είς άνθρωπος έπί τής γής. Θά ήθέλετε άρά γε
ύμεΐς νά ήσθε ό πρώτος άνθρωπος ; Διά τ ί όχι ; Αύτός ήτο μόνος,
δέν ειχε γονείς, δέν εΐχεν αδελφούς, δέν είχε τέκνα, τούτο δέν ήτο κα
λόν. Αύτό καί ό αγαπητός Θεός τά έγνώριζε' καί τί θά έκαμε λοιπόν ;
Έκ των έν μέρει έσφαλμένων άποκρίσεων (π. χ. ό Θεάς έδωκε τφ
Ά δάμ γονείς, αδελφούς, τέκνα) ευκόλως δύναται ν’ άναπτυχθ'7) ή όρθη
άπόκρισις : Ό Θεάς έπλασε τώ Άδάμ γυναίκα. Ό Ά δάμ θά έχάρη
λοιπόν. Διά τί ; Διότι τώρα δέν είναι πλέον μόνος, δύναται νά όμιλνί
μετά τής γυναικός του, αύτη βοηθεΐ αύτώ (είναι βοηθός, συμπύκνωσις
τής έννοιας ταύτης διά παραδειγμάτων έκ τής είς τούς παΐδας γνω
στής διοικήσεως τοϋ οί'κου).
Τώρα λοιπόν ύπήρχον δύο άνθρωποι. Πόσοι ύπάρχουσι σήμερον ; Α
ναρίθμητοι. Πώς έγεινε τοϋτο ; Ό Θεάς έδωκεν αύτοΐς τέκνα καί τοΐς
τέκνοις πάλιν τέκνα κτλ. Ούτως έγίνοντο πάντοτε περισσότεροι, ηΰζάνοντο. Ή γή κατ’ άρχάς ήτο κενή άνθρώπων καί τώρα ; ολίγον
κατ’ ολίγον έπληροϋτο.

Καί τ ί κάμνουσιν οί άνθρωποι, οί τώρα πληροϋντες τήν γήν, μέ τήν
γήν (πρβλ. ανωτέρω). Οί άνθρωποι είναι κύριοι τής γής, αύτη χορη
γεί εις αύτούς παν δ,τι χρειάζονται, τά ζώα δουλεύουσι καί ύπακούουσιν αύτοΐς. Διά δύναταί τις έπίσης νά ειπϊ) : ή γή είναι ύποτεταγμένη τώ ανθρωπω. Ιδετε, ποσα άγαθά, εχουσιν οί άνθρωποι (συγκεφα
λαίωσή).Ποια ταϋτα ; ’Έχουσι τέκνα,γίνονται πάντοτε νέοι άνθρωποι,
«φ ου άποθάνωσιν οΐ παλαιοί, καί ή γή πρέπει νά δουλεύγι αύτοΐς.
Ήθέλησαν καί έπεθύμησαν τοϋτο οί άνθρωποι ; Ό Θεός έδωκεν αύ
τοΐς παντα ταγαθα. Οταν τις επιθυμώ δι άλλον ά γαθόν τ ι, ευλογεί
αυτόν. Τί έπραξε λοιπόν ό Θεός ;
II. Προσφορά, έ π α ν ά λ η ψ ις, έντύπωσις.
Τί ειπεν ό Θεάς άφ’ ού έπλασε τάν Ά δάμ ; Διά τί τάχα δέν ήτο
καλάν νά είναι ό άνθρωπος μόνος ; Πρός τί έχρειάζετο ό Ά δάμ βοη
θόν ; Ποίαν ευλογίαν έδωκεν ό Θεός είς τούς δύο πρώτους άνθρώπους ;
Ν’ αύξηθώσι καί νά πληθυνθώσι καί νά κυριεύσωσι τής γής. Έ ξεπληρώθη άρά γε ή εύλογία αύτη ; Είδικωτέρα άπόδειξις.
Τ ε μ ά χ ιο ν τέτα ρ το ν.
I.
Μοι εϊπετε προ ολίγου τά πολλά άγαθά, τά όποια ό Θεος ήθέλησε καί έδωκεν είς τούς άνθρώπους, είναι ολόκληρος χόσιιος αγαθών
εν τώ ούρανώ καί έν τί) γγί π .χ . ; Τί όφείλουσιν δμως οί άνθρωποι νά
πράττωσιν αντί τούτου δτι ό Θεος ηύλόγησεν, έπεδαψίλευσεν είς αύ
τούς τόσα άγαθά ; (πρβλ. τό προηγούμενον μάθημα, V .). Πρέπει νά
προσεύχονται πρός αύτόν καί νά εύχαριστώσιν αύτώ. Π ότε; Π#σαν
ήμέραν. Ά λ λ ’ έγώ γνωρίζω μίαν ημέραν, έν ή οί άνθρωποι κατ’ έξοχην ποιούσι τούτο. Ανακοινώσεις τών παίδων περί τής Κυριακήςκαί
τ?ίς
7 άγιάσεως αύτής έν τε τή έκκλησία καί έν τή* οικία.
* "Ιδετε,' αύτη
είναι ώραία ημέρα.
Σημειώσατε λοιπον : Επειδή οί άνθρωποι τνί ημέρα ταύττι τόσον
σκέπτονται περί τού άγαπητοϋ Θεού, προσεύχονται πρός αύτόν, ΰμνο^ογοϋσι καί εύχαριστοϋσιν αύτώ, είναι ημέρα ά γ ια (κατ’ αύτήν μόνον
“ερί άγίων πραγμάτων πρέπει νά συλλογιζώμεθα)· καί έπειδή οί άν
θρωποι τνί ήμέρα ταύτγι αναπαύονται έκ τών έργων αύτών (καί ύμεΐς Γ)
κ*ι μανθάνουσι χ α λ ά πράγματα έν τ>ί έκκλησίς, δπως γίνωνται πάντ°τε καλλίτεροι, είναι καλή, ευλογημένη ήμέρα. Τις άρά γε τό πρώτ&ν έποίησε τήν Κυριακήν ταύτην άγίαν (ήγίασε) καί τίς έποίησεν
Κυτήν τόσον καλήν (ηύ λό γ η σ ιν) ;

Θά τό μάθητε εΰθύς. ’Ακούσατε.
II. Προσφορά, έπανάΛηψκ:, έντύπωσις.
Πόσον χρόνον έχρεκζσθη ό Θεός πρός δημιουργίαν τοΰ κοσμου και
τοΰ ανθρώπου ; Διά τί νΰν άνεπαύθη ; Ή το κεκμηκώς ; Έτελείωσε τά
έργα του. Δεν είχε πλέον διόλου τίποτε νάκάμη ; Ή συνδιάλεξις αγει
εις την έννοιαν της συντηρήσεως καί συμπυκνοΐ ταυτην διά τινων συγ
κεκριμένων παραδειγμάτων. Διά τί ηυλόγησε και ήγιασεν ο Θεος τ/)ν
ημέραν την έβδόμην ; Τί σημαίνει τοΰτο ; Διά τ ί εορτάζομεν την Κυ
ριακήν ; (Είδικώτερον. Διά τ ί άναπαυόμεθα, δια τ ί υπάγομεν εις τ/)ν
έκκλησίαν κ .τ.λ . ;)
Έπανά.ΙητΙπς πάντων τών 4 τεμαχίων. Λιάθεσις και έντύπωσις ο.Ιης
της ιστορίας.
(’Ερωτήσεις έπιτήδειαι εις την διάθεσιν καί έντύπωσιν τοΰ ολου
δύνανται νά είναι αί έπόμεναι. Τίνας λόγους ειπεν ό Θεός ττί έκτν) η
μέρα ; τί πρώτον ; τ ί έπειτα ; Τί έποίησεν ό Θεός μετά τόν πρώτον ;
τ ί μετά τόν δεύτερον ; μετά τόν τρίτον λόγον ; Τί εκαμεν ό Θεός τή
έβδόμν] ήμέρα ; Πρός τίνα σκοπόν έπλασεν ό Θεός τούς άνθρώπους ;
Τ ίνα έπλασεν ό Θεός πρώτον ; Τίνα έπειτα ; Πώς έπλασεν ό Θεός το ν
Άδάμ ; Πρός τί επλασεν ό Θεός την Εύαν ; Τί ηΰχήθη ό Θεός τοΐς
δύο πρώτοις άνθρώποις; Τί έσκέφθη ό Θεός, ότε είδε πάντα τά εργ<*
αύτοΰ ; ΓΙοίαν διάκρισιν έποίησεν ό Θεος μεταξύ τών £; πρώτων και
της έβδομης ημέρας ;)
III α.’Εν τ·/5 ιστορία ταύτγι ήσαν μερικά πράγματα, διά τά όποια ίθ α ιψ ά σ α τ ι, δτε έγώ σάς τά διηγήθην. Τίς αρά γε έξ υμών έθαυμασε
καί διά τί ; Τά παιδία πιθανόν ν’ άναφέρωσιν δ,τι ηκουσαν περί του
χοός έξ ού έπλάσθη κ α ί είς δν μεταβάλλεται ό άνθρωπος ά π ο θ ν ή σ κ « ν
καί ’έ πειτα τά περί της πνοής καί της ψυχής. Ά λ λ ’ εύθύς τώρα θα
θαυμάσητε ετι μάλλον. Λοιπόν έκ χώματος επλασεν ό Θεός τό σώμ*
ήμών. (’Εννοώ δηλ. τό σώμα τοΰ 'Αδάμ μόνον; Τά παιδία καταδει
κνύουσιν δτι πάντες οί άνθρωποι είναι εκ χώματος). Λοιπον, ■.ί θα Λ
δύνασθε ύμεΐς νά κάμητε έκ χώματος ; Αναμνήσεις έκ των π α ι δ ι κ ώ ν
παιγνιδίων τών διά πηλοΰ ή άμμου' διήγησις περί τοΰ ευήθους Σιμπλικίου, δστις άφ’ ού ήκουσε κατά πρώτην φοράν τήν ιστορίαν της
δημιουργίας, θέλει νά κάμνι δ ι ’ έμφυσήσεως ανθρώπους κρίσεις τώ
παίδων περί τούτου. Τί όμως ό Θεός κατεσαεύασεν εκ τοϋ χώμα.οί j
Είναι άπίστευτον,ίδετε μόνον άπαξ έαυτούς άπό κεφαλής μέχρι ποδώ ν

Τά παιδία όνομάζουσι τά έσωτερικάκαί έξωτερικά μέρη τοϋ ανθρω
πίνου οργανισμού, έφ’ δσον γνωρίζουσιν αύτά, καί εύρίσκουσιν δτι :
Αύτά εχουσιν δλως διάφορον οψιν, είναι πολύ λεπτότερα καί ώραιότερα παρά τό χώμα καί δμως είναι χώμα.
Διά τοϋτο βεβαίως πρέπει νά θαυμάζη τις (τοΰτο είναι θαυμαστόν)·
άλλά θά θαυμάσητε έτι μάλλον, έάν συλλογισθήτε πόσα δύνανται νά
εκτελώσι ταΰτα τά έκ χώματος πλασθέντα πράγματα (τά μέλη τοϋ
σώματος).
Τι δύνανται ταχα νά κάμνωσιν ή χειρ, ό πούς, τό σκέλος, ή κεφα
λή, τό δέρμα, ό οφθαλμός, τό ούς, ή γλώσσα, ή ρίς, δ πνεύμων, ή
/.αρδια κ .τ.λ . ; Τά παιδία εύρίσκουσιν δτι : τά μέλη ταΰτα λέγουσιν
ήμΐν ,.αν ό,τι πάσχουσιν, και ποιοϋσι παν δ,τι ήμεΐς άπαιτοΰμεν
παρ αυτών, είναι πάντα ζώντα καί αύζάνουσι— τοϋτο είναι έτι θαυ[λαστότερον ή ή δψις αύτών.
Ναί, τό σώμα ήμών θανμαστώς έπλάσθη.
Δια τί άρά γε είμεθα ζώντες καί έως πότε ; Διότι (καί έν δσω) έχομεν εν τώ σώματι ήμών ψ υχήν. Αύτη κατοικεί έν τώ ήμετέρω σώΚ-ατι, ώς σύ έν τ·?ί οικία σου, ώς ό βασιλεύς έν τί) χώρα αύτού (πρβλ.
ανωτέρω).
Ποιαν σχέσιν εχουσιν άρά γε τά μέλη τοΰ σώματος πρός τήν ψυ
χήν ; Στοχασμός περί τούτου έν παραδείγμασιν, ού τό εξαγόμενον
(πρβλ. ανωτέρω) τόδε : Τά μέλη λέγουσι τή ψυχνί παν δ,τι παθαίνου®‘v, ή δε ψυχη λέγει είς αύτά παν δ,τι θέλει παρ’ αύτών. Ά λ λ ’ ή
νυχή, ή θαυματοποιός δύναμις, δύναται καί άλλα περισσότερα, είς τά
οποία καθόλου δέν έχει ανάγκην τοϋ σώματος. ('Επανάληψις τών άνωτερω). Δύναται ή ψυχή περισσότερα ή όλιγώτερα παρά τά μέλη ;
Τά μέλη δέν δύνανται τίποτε άνευ τής ψυχής, άνευ αύτής είναι νε
κρά. Τοϋτο δμως άναγχαίω ς έχει οϋτως. Διότι πόθεν έχομεν τήν ψυ
χήν, έπλάσθη καί αύτή έκ χώματος ; Τά παιδία εύρίσκουσιν δ τ ι: Ό
Θεός έλαβε τήν ψυχήν έξ έαυτοΰ, ήμεΐς ήμεθα είκών αύτοΰ, καί ή ψυ^αν! ιαστ ώς έπλάσθη. Συγκεφαλαίωσις (ύπό τών παίδων άποκρινομενων είς τ ήν έρώτησιν Πώς έπλασε λοιπόν ό Θεός τόν άνθρωπον ;
/Θεέ? έλο^ ε λ οΰν
έπλασεν έξ αύτοϋ τό σώμα, έπειτα έλαβε τεμάχιόν τι ές έαυτοΰ τ.έ. την ψυχήν καί είσήγαγεν αύτήν είς τό σώμα
και ήδη ήν ό ζών άνθρωπος τέλειος καί ηΰξανεν άεί συνεχώς· αύτό ειθαΰμα, ο άνθρωπος έπλάσθη θαυμαστώς.

Έγώ γνωρίζω καί άλλα άκόμη θαυμαστά περί τοΰ ανθρώπου. Πό
σοι άνθρωποι ύπήρχον έν άρχνί; Ποσοι τωρα ; Αναρίθρ,ητοι (ως τα
άστρα). Πόθεν τοΰτο ; Ό Θεός ηύλόγησεν αυτούς, καί διά τοΰτο έπληθύνθησαν. Παραβάλετε τούς άνθρώπους πρός άλλήλους, άν έχωσι
τήν αΰτήν ή διάφορον οψιν. Πάντες εχουσι τά αΰτά μέλη (π .χ .), καί
έν τούτοις έκαστος εχει διάφορον οψιν. Κρίσις : Και τοΰτο είναι
θαυμαστόν.
Διά τ ί έπλασε τάχα ό Θεος τούς άνθρώπους ; 'Ινα άρχωσι (πρβλ.
άνωτέρω). Καί τίνων πραγμάτων άρχουσιν οί άνθρωποι ; (πρβλ. άνωτέρω). Ύπάρχουσι καί ζώ α,τά όποια είναι μεγαλείτερα καί Ισχυρότε
ρα τοΰ άνθρώπου ; (π. χ.) Άρχουσιν άρά γε οί άνθρωποι καί τούτων
τών ζώων ; Ναί, άλλά πώς είναι δυνατόν οί άσθενεϊς νά άρχωσι τών
ισχυρών ; Στοχασμοί έν παραδείγμασιν άγοντες είς τό συμπέρασμα
τόδε- Οί άνθρωποι είναι ψρονιμώτεροι τών ίσχυροτάτων καί άγριωτάτων θηρίων, αυτοί τά συλλαμβάνουσιν, ή τιθασσεύουσιν, ή τά φονεύουσι διά τοΰ δπλου. Τοΰτο πάλιν είναι θαυμαστόν.
Ύπάρχουσιν αρά γε καί άλλα πράγματα έπί της γης καί ύπεράνω
της γης, μεγαλείτερα καί ισχυρότερα τών άνθρώπων ; Άήρ, άνεμος,
κεραυνός, ποταμοί, θαλασσα, πΰρ, ατμός (αποδείξεις τής ισχύος αυ
τών). ’Άρχουσιν άρά γε καί τούτων οί άνθρωποι ; (Κατάδειξις : Πώς;)
ΣνγχεγαΛαίωσις. Οί άνθρωποι είναι φρόνιμοι, διότι εχουσι νοΰν δια
τοΰτο δύνανται νά έπινοώσι πλεϊστα καί νά άρχωσι πάντων τών θη
ρίων καί πραγμάτων. Ό Θεός έπλασε τούς άνθρώπους θαυμαστώς.
Τί άλλο έποίησεν ό Θεός έκτος ήμών τών άνθρώπων; Ό ν ο μ ά σ α τ έ
μοι τά έργα τών έξ ημερών. Στοχασμοί: Έ κ τίνος, διά τίνος, ποιον
χρόνον έποιήθησαν ταΰτα τά έργα. (Πρβλ. τήν διήγησιν τοΰ πρώτου
μαθήματος). Κρίσις : Τά έργα τοΰ Θεοΰ είναι θαυμάσια, (πρβλ. « Ωί
έμεγαλύνθη τά έργα σου, Κύριε !»)
Έμάθετε νΰν δύο τινά πράγματα θαυμάσια. Ο Θεός παρεσκευασε
τούς άνθρώπους θαυμασίως, τά έργα τοΰ Θεοΰ είναι θαυμάσια. Ταΰτα
πάντα έχετε εύρεϊ [γνωρίσει] μόνοι σας καί κατενοήσατε καλώς καί
τά πιστεύετε έπίσης.
Διά τίνος μέσου άρά γε έχετε εννοήσει πάντα τ α ΰ τ α ; Έ π ρ α ξ ε
τοΰτο ή κεφαλή, ό οφθαλμός, τό οΰς, ή γλώσσα ήμών ; Οχι, ή^ Ψυ
χή. Λοιπόν ή ψυχή ήμών κατενόησε χα.Ιώς·, ότι ό Θεός εποίησεν υμά<
θαυμαστώς καί δτι τά έργα αύτοΰ είναι θαυμάσια, καί τ ί πρεπει ν*

κάμνητε, όταν στοχάζησθε πόσον θαυμαστώς έποίησεν υμάς ό Θεός ·
Νά ευχαριστείτε (πρβλ. άνωτέρω). Τώρα δύνασθε νά είπητε άκοιβώς
δ,τι είς ευσεβής άνήρ είς παλαιούς χρόνους ειπεν- c-Ev χαριστώ σο ι,
Κύριε, οτι θαυμαστώς έπΛάσθην' θαυμάσια τά εργα σου, κ αι ή ψ υχή
μου γινώσκει σφόδρα». Ψαλμ. 138,14. (Παραφράζομεν τό ποώτον
ι>
«· «
/
»
/
\
ημισυ
του"·* 1ρητού,
ινα γειν/; ευνοητοτεοον).
β . Ύπόμνησις τών δύο ρητών, άτινα έμαθον ήδη οί μαθηταί: «Έ πληρώθη ή γή τών άγαθών σου» καί «Ευχαριστώ σοι , Ιίύοιε . . .
ή ψυχή μου γινώσκει σφοδρά». Διά τί τάχα κατεσκεύασεν ήμας ό Θεός
τοσον θαυμαστώς (ψυχή), καί διά τ ί έπλήρωσε'τήν γην τών άγαθών
αυτοΰ; 'Ινα ήμεΐς χαίρωμεν (πρβλ. άνωτέρω). Όρθώς- διότι τώρα έ
χετε τί, διά τό όποιον δύνασθε νά χαίρητε (άγαθά), καί τί (ψυχήν),
τό όποιον δύναται νά χαίρ·/). Ά λ λά διά τί ήθέλησεν ό άγαπητός Θεός
να παρασκευάστ) ήμΐν τόσην χαράν ; Θά ήδύνατο βέβαια νά παράσχν)
ήμΐν μόνον πόνους καί λύπας καί δέν είχε χρείαν ούδέν αγαθόν νά δώοϊ| ήμΐν- π. χ. ; Νά είμεθα πάντοτε άσθενεϊς, νά μή έχωμεν ήλιον,
|Ρ)δε ώτα, μηδέ γλώσσαν, νά είμεθα βωβοί ώς τά ζώα, άφωνοι ώς τά
φυτά. Αγαπά ήμάς, καί διά τοΰτο μάς εδωκε τόσα άγαθά καί τήν
ψυχήν, ϊνα δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν αύτά. Ά λ λ ’ ίσως ό άγαπητός
Θεός δεν έποίησε καθόλου τά πολλά άγαθά καί όλον τόν κόσμον δι’
*ΐμάς, άλλά τά χρειάζεται δι’ εαυτόν; (Είδικώτερον : Χρειάζεται άρά
γε ό Θεός ήλιον ϊνα βλέπν], γην νά ϊσταται, φυτά καί ζώα ϊνα τρέφηται καί ύδωρ ϊνα πίνη ;)
Ουχί, ό Θεός έχρειάζετο τάγαθά μόνον δι’ ήμάς, ούχί δι’ εαυτόν.
Αλλ ίσως έχρειάζετο ό Θεός τούς άνθρώπους ; "Ισως αύτοί έμελλον νά
β&ηθήσωσιν αυτόν εις τι, νά δίδωσιν αύτώ διάφορα, νά καταστήσωσιν
αυτόν έτι πλουσιώτερον ; Ούχί, πρός τοΰτο ούδένα χρειάζεται, καί οί
άνθρωποι δέν δύνανται νά βοηθήσωσιν αύτόν παντάπασι μηδέ νά δώοωσιν αυτψ μηδέν. Λοιπόν, τότε δέν ειχεν ά Θεός παντάπασιν άνάγ
κην νά δημιουργήση τόν άνθρωπον καί δλον τόν κόσμον, τότε δέν θά
ειχεν άνάγκην νά έργάζηται έπί 6 ημέρας καί έπειτα νά φροντίζν) πάσας τάς ήμέρας ; Διά τ ί δμως έπλασε τούς άνθρώπους ;
Στοχασμός άγων είς τό συμπέρασμα τόδε- Ό Θεός ήθελε νά έχη
ενα, τόν όποιον ν’ άγαπά καί νά δύναται νά παρέχν) χαράν είς αύτόν,
° όποιος νά είναι δμοιος αύτώ καί νά δύνηται νά σκέπτηται περί αύ
τοΰ (πρβλ. τά ζώα καί τά φυτά). Ά λλά τότε δέν έχρειάζετο τόσους

άνθρώπους, τότε θά έξήρκει ό Ά δάμ και ή Εΰα ; Ό Θεός θέλει itW
πο.ΙΛονς ν αγαπα και νά παρέχϊ) αύτοΐς χαράν. Ά λ λά τότε ό αγα
πητός Θεός δεν χρειάζεται ’ίσα ίσα σέ, ύμας πάντας, ό'σοι εΐσθε εδώ'
νμεΐς δεν είναι βέβαια ανάγκη νά ΰπάρχητε έν τώ ώραίω κόσμω,ύπάρχουσιν άλλοι α ρκετοί; Ο άγαπητός Θεός άγαπα και ύμας. Αύτό εί
ναι ορθόν. Ό Θεός άγαπα τούς άλλους άνθρώπους καί ύμά.ς έπίσης.
Αγαπατε κα'ι ύμεΐς άλλους άνθρώπους ; ΓΙοΤον ; Διά τ ί αρά γε ;
Πώς ; Εκ παραδειγμάτων εξάγεται : Άγαπώμεν τούς άνθρώπους, οΐ
όποιοι μας άγαπώσι και κάμνουσι καλά είς ήμας, καί άποδίδομεν άντί
τούτων καλά είς αυτούς, δταν δυνάμεθα. Λοιπόν, έκάμετε βέβαια ηδη
εις τον αγαπητόν θεόν πολλά καλά, διότι σάς άγαπα τόσον πολύ ;
Ό χ ι, τίποτε άκόμη. Κάμετε δμως άπό σήμερον κάμετε αύτόν πλουσιωτερον, δυνατώτερον, σοφώτεοον. Δέν δυνάμεθα. Δέν δύνασθε άράγε
τίποτε καλόν νά κάμητε εις αύτόν , διά τό όποιον νά χαρτί, ούδέ τό
παραμικρόν διόλου ; Ναί, προσευχόμεθα πρός αύτόν, εύχαριστοϋμεν
αυτφ καί άγαπώμεν αύτόν επίσης. Ναί, άλλά ποιος ήγάπησε πρώτος,
εκείνος ύμας ή ύμεΐς εκείνον; ’Εκείνος πρώτος ήγάπησεν ήμάς. Είδικωτέρα άπόδειξις τούτου : Τί εύχάριστον καί καλόν σοι έκαμεν ό Θεός,
ακόμη
σύ ύπάρχνις έπί της γής ; (Γην είς τό κατοικεΐν, άέρα είς
τό άναπνέειν, ύδωρ είς τό πίνειν, όπωρικά είς τό έσθίειν κτλ.) καί πριν
άκόμη σύ γνωρίζνις τι περί τοΰ Θεοΰ ; (ζωήν, σώμα, ψυχήν, πατέρα,
μητέρα, κατοικίαν, ενδύματα, ένί λόγιο πάντα). ’Ίδετε, πόσον ό Θεός
σας ήγάπησεν, πριν άκόμη ύμεΐς δύνασθε νά προσεύχησθε είς αύτόν.
Τί καλόν δύνασθε λοιπόν νά κάμητε ύμεΐς είς τόν αγαπητόν Θεόν διά
τα πολλά αγαθά, τά όποια σας έδωκεν ; Στοχασμός (πρβλ. άνωτέρω) ·'
Δυναμεθα μόνον ν’ άγαπώμεν αύτόν. Τοΰτο βεβαίως είναι πολύ ολίγον
διά τά πολλά άγαθά, άλλ*’ ό Θεός εύχαριστεΐται είς αύτό- άλλά πρέ
πει ν αγαπάτε αυτόν παρά πολύ, πολύ καί καθ’ ήμέραν περισσότερον.
Πόθεν δύναται νά καταλάβγι τις δμως, δτι άγαπατε τόν Θεόν ; ’Εάν
προσευχώμεθα, εύχαριστώμεν, άκούωμεν καί όμιλώμεν εύχαρίστως περί
αυτοΰ, έάν πράττωμεν ευχαρίστως δ,τι ό Θεός άπαιτεΐ. Γνωρίζετε ε'να
oixor καί μίαν ήμέp a r, δπου οί εύσεβεΐς άνθρωποι πράττουσι τοΰτο ;
Ουτος είναι ό οίκος τοΰ Θεοΰ, ή εκκλησία, καί ή ήμέρα τοΰ Θεοΰ, ή
Κυριακή. Καί ύμεΐς οφείλετε νά συχνάζητε είς τήν εκκλησίαν, τοΰτο
είναι ευάρεστον τώ Θεώ, πρός τον σκοπόν τοΰτον ήγίασεν ό Θεός τγ)ν
ήμεραν την εβόόμην. Καί δταν μεγαλώσητε περισσότερον, τότε θά κ«*

ταλάβν] ή ψυχή ύμών πάντοτε καλλίτερα, πόσον σάς άγαπά ό Θεός καί
τότε θά πορεύησθε πάντοτε κατά τήν ήμέραν τοΰ Θεοΰ είς τόν οικον
τοΰ Θεοΰ μετά πολλών άλλων ευσεβών άνθρώπων καί θά προσεύχησθε
έ*εΐ καί θά ψάλλητε καί θ’ άκούητε, ποια καλά έκαμεν είς ύμας ό Θεός
καί τί θέλει νά εχ·/) παρ’ύμών.Τότε θά λέγητε: Θέλω καί εγώ νά πράττω
πάντα εύχαρίστως, διότι αύτός πρώτος μέ ήγάπησεν. — Ά λλά καί
τώρα δπου εΐσθε μικροί, δύνασθε ήδη ν’ άρχίσητε καί ν’ άγαπατε τόν
Θεόν λίαν. Διά τοΰτο είς ευσεβής άνθρωπος λέγει καί πρός ύμας τά
παιδία' «Ά γαπώμεν αύτόν, δτι αΰτός πρώτος ήγάπησεν ήμάς».
IV. Ψ αλμ. 138, 14. Εΰχαριστώ σοι δτι θαυμαστώς με έπλασας'
θαυμάσια τά έργα σου καί ή ψυχή μου γινώσκει σφόδρα.
1. Ί ω . 4,19. Ά γαπώμεν αΰτόν, δτι αΰτός πρώτος ήγάπησεν ήμας.
V. Ό κόσμος είναι ύπηρέτης τοΰ άτθρώπου (πρβλ. έν τφ προηγ.
μαθήματι ύπηρέτης τοΰ Θεοΰ). — Είς τί δυνάμεθα ήμεΐς νά είμεθα
δμοιοι τφ Θεφ (είκών αύτοΰ) καί νά γινώμεθα άεί ομοιότεροι αΰτφ
(νά είμεθα άγαθοί ώς αΰτός, ν’ άγαπώμεν αΰτόν καί τούς άνθρώπους
ώς αύτός ήμάς, ν’ άρχωμεν πάντων τών πραγμάτων) καί είς τ ί δέν
δυνάμεθα ; (ήμεΐς δέν είμεθα παντοδύναμοι' συγκεκριμένα', αποδείξεις,
τ. ε. διά παραδειγμάτων). — Έπλάσθησαν αρά γε καί τά ζφα καί
φυτά τόσον θαυμαστώς ώς ήμεΐς καί γινώσκουσι τοΰτο έπίσης καλώς >
—Ζητήσατε καί άλλα πράγματα, άτινα θαυμαστώς έκτίσθησαν.— ’0 νομάσατέ μοι $r άγαθόν, τό όποιον r a μη έλάβετε παρά τοΰ άγαπητοΰ Θεοϋ. Γνωρίζετε καί άλλον τινά, δστις πρώτος ήγάπησεν υμάς .
(πατήρ καί μήτηρ). Δύναταί τις τάχα καθ’ ήμέραν νά έορτάζν) Κυρια
κήν καί πώς ; Διά τί προσεύχονται οί άνθρωποι : «ΙΊάτερ ήμών ό έν
τοΐς ούρανοίς ;» — Πάτε καί πώς αγιάζεται τό ονομα τοϋ Θεοΰ ; —
’Εξηγήσατε τά λόγιον" «”Ιδε, ή βρνις οΰδεμίαν σταγόνα πίνει χωρίς
νά ρίψγι βλέμμα άνω είς τόν οΰρανόν. Ό ,τ ι αύτή άνευ συνειδήσεως
πράττει, πράττε σύ έν συνειδήσει, ινα μή αίσχύνησαι απέναντι τών
ζώων ».
Λ I. Ο.
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ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
(συνέχ. ΐδ ! φ υ λ λ . β' σελ. 87)

’Ά χ υ ρ ο ν , Κ ά ρ β ο υ ν ο ν καί, Φ α σ ο λιο ν.
1. Είς ένα χωρίο κατοικούσε μία πτωχή γραϊα,ή όποία ήθελε νά βρά
ση φασόλια. Επήρε λοιπόν μ ιά φοϋκτα άχυρα , τά άναψε και έβαλε
επάνω είς αυτά κλαδάκια καί ξύλα. Καθώς δέ ερριπτε τά φασόλια ’στο
τσουκάλι (χύτρα), της έπεσε ενα ’στο πάτωμα, επάνω είς ενα Άχυρον.
Υστερον δέ άπό ολίγον επεσε κάτω πλησίον είς τό Φασόλι καί ’στό
Αχυρον ενα άναμμένο Κάρβουνο.
2. Τοτε ώμίλησε τό "Αχυρον καί ειπ εν «αγαπημένοι μου φίλοι,άπό
που ερχεσθε ;» Τό Κάρβουνον άπεκρίθη· «έπήδησα άπό την φωτιά' άν
δέν έπήδων, θά έκαιόμην καί θά έγινόμην στάκτη». Τό Φασόλιον ώμίλησεν έπειτα καί είπε' «κ’ έγώ εύθηνά την έγλήτωσα, άλλως θά μ’ επερνε ή γραϊα και θα μ ερριπτε ’στό τσουκάλι καί θά έβραζα,καθώς καί
οι σύντροφοί μου». «Μήπως έγώ θά είχα καλλιτέραν τύχην, ειπε τό
Αχυρον, ό’λους τούς άδελ.φούς μου έρριψεν ή γραια ’στην φωτιάν, εξάν
τα επίασε με τό χέρι της μιά φορά καί τους εκαυσεν. Μόνον έγώ τής
έφυγα από μεσα απο τα δάκτυλά της, καί έσώθηκα». «Τί πρέπει τώ 
ρα να κάμωμεν;» ειπε τό Κάρβουνον. «Νά ζήσωμεν ’σαν καλοί σύν
τροφοι, ειπε τό Φασόλιον, καί διά νά μη πάθωμεν κάμμίαν νέαν συμ
φοράν, να φυγωμεν καί νά ύπάγωμεν είς άλλον τόπον».
3 . 0 λογος τοϋ Φασολιού ήρεσε είς δλους, καί άμέσως άνεχώρησαν.
1 στερον άπό όλίγην ώραν έφθασαν είς ένα μικρόν ρυάκι, καί επειδή
δεν ήτο εκεί κανένα γεφυρι, δέν ήξευρον πώς νά περάσωσι είς τό άλλο
μέρος. Τό Άχυρον έσκέφθη καί ειπε ' «σταθήτε, θά σ«ς ’πώ, πώς
μποροϋμε νά περάσωμε στό πέρα μέρος' έγώ θά ’ξαπλωθώ έπάνω ’στό
ρυάκι, καί σείς θα περάσετε άπό ’πάνω μου, σαν άπό γεφύρι».
4. Το Αχυρον λοιπον ξαπλώθηκε επάνω’στό νερό.Τό Κάρβουνον τότε
^ΡΧισε αογα να περν2 επάνω από τό ’Άχυρον. Καθώς έφθασε ’στην
μέση, καί ήκουσε τήν βοην τοϋ νεροϋ, ’φοβήθηκε καί ’στάθηκε. Τότε
ήρχισε τό Άχυρον νά καίηται, ’κόπηκε 'στά δυο καί έπεσε ’στό ρυά
κι. Τό Κάρβουνον έγλύστρισε, έσβυσε, άμα έπεσε ’στό νερό καί άπέθανε.
5. Τό Φασόλιον, τό όποιον είχε μείνει όπίσω ’στην όχθην, ήρχισε νά

γελΚ τόσο δυνατά δ^ αύτό, πού συνέβη , ώστε έσκασε άπό τά πολλά
γέλια. ’Ήθελε δέ άποθάνει, άν δέν ήρχετο έκεϊ ένας ράπτης. Αύτός,
καθώς είδε τό Φασόλιον, έπήρε βελόνην καί κλωστήν καί ερραψε τά
δέρμα του. Τό Φασόλιον ευχαρίστησε τόν ράπτην διά τά καλόν, ’πού
του εκαμε. ’Επειδή δμως ό ράπτης μετεχειρίσθη μαύρην κλωστήν νά
τοράψ·/], διά τοϋτο δλα τά φασόλια άπό τότε έχουσι μαϋρο σημάδι.
'Γ π ό δ ε ί γ μ α

δ ιδ α σ κ α λία ς το ΰ π α ρ α ^ υ θ ίο υ .

1. Στάδιον. ΕΓπατέ μοι, τ ί έχομεν παρατηρήσει μέχρι τοϋδε περί
του Άχύρου, τοϋ Καρβούνου καί τοϋ Φασολιού. Έκ της πεδιάδος λαμβάνομεν τό ά'χυρον τοϋ σ ίτο υ , τοϋ άραβοσίτου (άραπόσταρο-καλαμβόκι), της χριθής, τής βρώμης' επομένως σ ιτ ά χ υ ρ ο ν , χρ ιθ ά χυρ ο ν κτλ.
Ό ταν άλωνισθή ό σίτος, τότε μένει ό χάλαμος (τό καλάμι)· αυτό
δέ λέγεται άχυρον. Ε ίς τί το μεταχειρίζονται ; Μέ τά άχυρον δύνανται προσέτι νά άνάψωσι φωτιάν. ’Έ π ειτα βάλλουσιν έπάνω είς τά
ά'χυρον κάρβουνα. Τά κάρβουνα, τά γνωρίζετε πλέον. — κάρβουνα ά ναμμένα, σ τ ά χ τ η , σβυσμένα κάρβουνα, ζυ.ίάνθραχες.— Είνε καί άλλα
κάρβουνα- (γαιάνθρακες, Λ ιγνϊται, άνθ ρ ακ ϊτα ι, τοΰρβη, — σιδηρόδρο{ΐος).Ύώοχ θά σας διηγηθώ ένα παραμύθιον περί ένός Άχύρου, ένός Καρ
βούνου, καί ένός Φασολιού.
Εί'πατέ μοι άκόμη μιά φοράν , τ ί ήξεύρετε περί τοϋ Άχύρου ,
περί τοϋ Καρβούνου καί περί τοϋ Φασολιού. "Οταν έν άναμμένον
κάρβουνον πέσγ) έπάνω είς τό άχυρον, τ ί συμβαίνει ; "Οταν έν άναμι/ivov κάρβουνον πέσν) είς τό ΰδωρ, τ ί γίνεται ; "Οταν τά κάρβου
να ήνε αναμμένα, τότε βράζουσι φαγητά έπί τής εστίας. Τότε βρά
ζονται καί φασόλια. Φασόλια έχομεν ίδεΐ ενίοτε είς τάν κήπον. Μέ τί
όμοιάζουσι τά φασόλια ; (“Ανθη. Τά ώριμα γασό.Ιια). Τό φασόλιον έχει
έν στίγμ α (σημάδι). Ήξεύοομεν δέ καί τί είνε τά άχυρον. Πόθεν τοϋτο
έρχεται ; Είς τ ί το μεταχειριζόμεθα ;
2. Στάδιον. Διήγησις τοϋ παραμυθίου εις τέσσαρα κύρια μέρη.
3. Στάδ ιον. Είς ποιον είχε συμβή έπίσης κακόν ; (τά τάλληρα τοϋ
θεοϋ—τό κορίτσι). Τις ήλθεν είς βοήθειαν τοϋ κοριτσιοϋ ;
Τις έβοήθησε ένταΰθα τό Φασόλιον ; (Σχέσεις τών συμμαθητών πρός
άλλήλους). (Σφάλμα τοϋ Καρβούνου, άστοργία τοϋ Φασολιού. Ή τ ι
μωρία τοϋ Φασολιού διά τήν άστοργίαν του).
■4. Στάδιον. Όφείλομεν νά βοηθώμεν ό είς τόν άλλον. Όφείλομεν νά

μή χαίρωμεν είς τάς δυστυχίας τών άλλων. Όφείλομεν νά εί'μεθα
προσεκτικοί.
5. Στάδιον. Πώς δύνασθε καί σείς νά βοηθήτε ό είς τόν άλλον ; Τίς
γνωρίζει άνθρώπους,οί όποιοι έβοηθήθησαν αναμεταξύ των ; Παραδείγ
ματα' έάν τις πέση είς τό ύδωρ' έάν τις καίεται. κ .τ.λ . Είς τίνας πε
ριστάσεις πρέπει νά ήσθε προσεκτικοί ; (Πϋρ, πυρεία (σπύρτα), έπί της
όδοϋ, δταν διέρχηται άμαξα κ .τ.λ.). Πρέπει σΰ νά γελάς, δταν μία
γραία πέσν) ; Τίς εΐνε έπιχαιρέκακος ; Τί συμβαίνει μέ τους έπιχαιρεκάκους ;

Ο ραγμ.ατογραφ£α.
1. To χάρβοννον (ό άνθραξ).
Τό Άχυρον, τό Κάρβουνον καί τό Φασόλιον */]σαν τρεις σύντροφοι.
Ηΰχαριστοϋντο, διότι ήνώθησαν. Καί τρεις ήλευθερώθησαν άπό ένα
μεγάλον κίνδυνον. Ά πό ποιον κίνδυνον; Έταξείδευον καί οί τρεις όμοϋ
είς ξένον τόπον. Περί ένός έκ τών τριών τούτων συντρόφων θά όμιλήσωμεν σήμερον. Περί τίνος ; Περί τοϋ δευτέρου θέλομεν νά όμιλήσωμεν, περί τοϋ καρβούνου.
1. Στάδιον. Ποΰ ειδον μέχρι τοΰδε τά παιδία κάρβουνα; Έν τώ
σχολείω, είς την οικίαν (έν τω μαγειρείφ). Γαιάνθρακες. Τό χρώμα
αΰτών. Είς τί τους μεταχειρίζονται ; (Πρός καϋσιν). Πόθεν τους λαμβάνομεν ; (Άνθρακοπώλαι, άνθρακεϊς).
2. Στάδιον. Ό διδάσκαλος έπιτίθησι τεμάχιον ξύλου έπί τοϋ πυοός
(•/ί τής θερμάστρας, άν τοιαύτην εχγι τό σχολεΐον), καί το άφίνει νά
ήμικαν). ’Εκτός δέ τούτου εχει ό διδάσκαλος έπί τής χειρός τεμάχιον
άνθρακος έν χρήσει δντος έν τοΐς σιδηρουργείοις, τεμάχιον λιγνίτου,
καί λιθάνθρακος. Ή διδασκαλία γίνεται έποπτικώς έπί τών διαφόρων
τούτων άνθράκων.
ά) Ξυλάνθρακες, γαιάνθρακες, λιγνΐτα ι. Δ ιατί ονομάζονται οΰτω
πως ; Ασκήσεις πρός γνώρισα καί διάκρισιν αύτών.
β ) Χρώμα τών διαφόρων άνθράκων. Ό γαιάνθραξ λάμπει, ό λιγνί
της καί ό ξυλάνθραξ οΰχί. Βάρος' κατάταξις κατά τό βάρος.
γ') Ό άνθραξ οΰτος καίει ετι, οΰτος ήτο άνημμένος ώσαύτως προτερον, έκεΐνος όχι’ (άνημμένοι, έσβεσμένοι, νέοι άνθρακες).
δ') (Διά προβαινούσης διδασκαλίας). Ποΰ εΰρίσκονται οί άνθρακες ;
Οί ξυλάνθρακες γίνονται έκ ξύλων, τά όποια ρίπτει τις είς τό πϋρ" ο*

λιγνΐται καί οί λιθάνθρακες έξάγονται έκ τής γής. Εΰρίσκονται βαθέως έντός τής γής. Οί άνθρωποι κατασκευάζουσι μεγάλην καί βαΟεΐαν όπήν, κατέρχονται διά σχοινιών, κρατοϋσι διά τής χειρός φα
νόν καί σκαπάνην. Διά τής σκαπάνης έκσκάπτουσι τους άνθρακας, καί
τους άναβιβάζουσιν έντός κοφινίων διά σχοινιών. Οί άνθρωποι, οϊτινες
κατέρχονται είς τήν όπήν, έκσκάπτουσι τους άνθρακας, καί άναβιβάζουσιν έντός καλαθιών δεδεμένων διά σχοινιών, ονομάζονται μ ε τ α λ ΛενχαΙ. Δέν έπεθύμουν νά καταβώ μετ’ αΰτών είς τήν βαθεΐαν καί
σκοτεινήν όπήν.
έ) Εΐνε καλόν, δτι εχομεν άνθρακας ; (Θερμαίνειν, μαγειρεύειν, παρασκευάζειν ζωμόν, παοασκευάζειν άρτον, ζεσταίνειν ΰδωρ πρός πλύσιν, σιδερώνειν).
Γ ) "Οταν καίωνται άνθρακες, παράγεται ενίοτε καί καπνός. "Τψωσις αΰτοϋ, διά τής καπνοδόχης ΰψοϋται είς τόν άέρα. Στάκτη.
3. Στάδιον. ά) Τίνα άλλα πράγματα μεταχειριζόμεθα πρός τούτοις
πρός τό καίειν (άνάπτειν πϋρ) ; (Ξύλα, φρύγανα, σχίδακες (πελεκού
δια), ράβδοι, τούρφη, άχυρα, θάμνοι). Τίνα πράγματα καιόμενα παράγουσι πολλήν ή όλίγην μόνον θερμότητα ; β') Οί άνθρακες παοάγουσιν ολίγον καπνόν. Τά φρύγανα, τά άχυρα, οί θάμνοι πολύν. Περί
αιθάλης (καπνιά), χρώμα αΰτής, καπνοδοχοκαθαριστής· γ') Πώς άναπτομεν τους άνθρακας (άνάπτειν πϋρ)- δ^ Οί άνθρακες καίονται είς
το πϋρ. Τίνα άλλα πράγματα καίονται ώσαύτως; Τίνα τήκονται (λυόνουσι) είς τό πϋρ ; Τί συμβαίνει, δταν ό σιδηρουργός κρατνϊ είς τό πϋρ
πολλήν ώραν τόν σίδηρον ; Πώς φαίνεται ό πεπυρακτωμένος σίδηρος ;
4. Στάδιον. 1) Ό άνθραξ εΐνε χ α ν σ ψ ο ς ν.Ιη. 2) Διά τών άνθρά
κων θερμαίνομεν τό δωμάτιον, τό μαγειρεΐον, τόν κλίβανον (φούρνον).
3) Ύπάρχ ουσι ξυλάνθρακες, λιγνΐτα ι καί γαιάνθρακες.
5. Στάδιον. ά) Άπαρίθμησις τών καυσίμων υλών. ζ') Τίνα καπνίζουσι πολύ, τίνα ολίγον ; γ*) έν τώ καίειν τ ί φεύγει καί τί μένει ; δ')
τίνες καύσιμοι ΰλαι παράγουσι πολλήν θερμότητα καί τίνες όλίγην ;
έ) ΙΙοϋ άγοράζουσι τά ξύλα καί που τους άνθρακας ;
Π α ρ ο ι μ ί α ι. Α ι ν ί γ μ α τ α : Τί βάλλομεν ’στό νερό χόχχινο,χαι το ’ βγάζομεν
μαϋρο ; ( xapfi ouvo) . Τ! βάλλομεν μαΟρο ’στή φ ω τία χα\ γίνετα ι y.oxxivo ; (σίδηρος).
Ψηλός, ’ ψηλός χαλόγηρος χαί χόχχαλα δίν ϊ χ ε ι ’ τί εΐνε ; (χαπνός).
I χ ν ο γ ρ ά φ η σ ι ς . Μαγειρεΐον' ή μαγειριχή τράπεζα, ή λυ χ ν ία , τό μαχαίριον,
το χοχλιάριον. ΣύνΟεσις’ τράπεζα μετά λυχνία ς.
(άχολουβεΐ)
Μ. Β.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Μανθάνομεν ευχαρίστω ς, ότι διάφορα νομοσχέδια περι δημοτική; παιδεύσεως
παρασκευασθέντα είσάγονται προσεχώς ε’ ς τήν Βουλήν προς Ιπιψ ήφισιν. Εξ αύτών
τό περι άφομοιώσεως τής μισθοδοσίας τώ ν π α λ α ιώ ν δημοδιδασκάλων προ; τούς I*
ι ώ ν νέων διδασκαλείων άπολυομένους είνε £ργον δφειλομίνης δικαιοσύνης παρά
πατρικής τωόντι κυβερνήσεως. Πολλοί τώ ν διδασκάλων το ύ τ ω ν περάναντες τας
σπουδάς των έν τώ άρχαίω διδασκαλείω Ιδίδαξαν κα'ι διδάσκουσι πο λυ ετώ ς, πένονται δέ πράγματι λαμβάνοντες μισθάρια και τώ ν δημαρχικών κ)ητήρω ν Ιλάττω,
ε’ισί δέ άπογοητευμένοι, οτι κατέτριψαν τας ώραιοτέρας ήμέρας τοϋ βίου τ ω ν , άφοσιωθέντες ε ί; τήν Ικπαίδευσιν τοϋ λαοϋ. Έ τοιαύτη δ άφομοίωσις ώς προς τήν
μισθοδοσίαν θέλει Ινθαορύνει αύτούς ε’ ς τό σπουδαΐον αύτώ ν £ργον και ανακουφίσει
Ικ τής μεγίστης πενίας. Ό όρος μάλιστα τής αύξήσεω; τής μισθοδοσίας εις Ικείνους
μόνον εκ τών πα λ α ιώ ν διδασκάλων, όσοι ήσκήθησαν Ιν τοΐς νέοις διδασκαλείοι;,
θέλει οιλοτιμήσε; και τούς άποφεύγοντας τήν άσκησιν, ώστε να προσέλθωσιν ε’ ς
αύτήν. Λια ταύτης δέ κα'ι τήν διδακτικήν αύτώ ν ικανότητα θέλουσιν ούτοι β ελ τιώ 
σει και ώφελιμώτεροι ή πρότερον θέλουσιν άποδή ε’ ς τούς παΐδας τοϋ λαοΰ.
— 'Έτερον νομοσχέδιον περί β ο η θ ώ ν δ η μ ο δ ι δ α σ κ ά λ ω ν πσρασκευασθεν
Ιν τω τμήματι τής δημοτικής παιδεύσεως, φρονοϋμεν, οτι θέλει λίαν διευκολύνει τήν
συμπλήρωσιν πολλών σχολείων τοϋ κράτους μενόντων αργών δι’ ϊλ λ ε ιψ ιν δημοδι
δασκάλων. Ά φ ο ϋ κα'ι αύτή ή Πρωσσία ϊχ η £τι και νΰν δημοδιδασκάλους τινας ά 
νευ ειδικών προς τό £ργον τοϋτο σπουδών, μ όλα τ ά 115 διδασκαλεΐά της, πόσιο
μ ί λ λ ο ν ήμεΐς, οϊτινες έπί 15 ϊ τ η Ιμείναμεν άνευ τοιούτου ; Έ προπαρασκευή δε
τοιούτων βοηθών δημοδιδασκάλων θά ήνε άσυγκρίτως βελτίων τής δι' Ι π ι τ ρ ό 
π ε ι ώ ν , διότι και σπουδάς γυμνασιακάς θέλουσιν οί τοιοΰτοι ϊχ ε ι και ή Ιπί ολον
ϊ τ ο ; φοίτησις α ύ τώ ν Ιν διδασκαλείοις θέλει όπωσοϋν και θεωρητικώς καί πρακτικ ώ ; παρασκευάσει αύτούς πρός τό ϊργον. "Αν δέ, ώς μανθάνομεν, οι τοιοΰτοι βοη ·
Οοι’ δημοδιδάσκαλοι δέν θά διευθύνωσι σχολεία, ά λ λά θά διδάσκωσι βοηθητικώς
ύπό τήν διεύθυνσιν διδασκάλων Ικ διδασκαλείων άπολυθέντων, φρονοϋμεν ότι ϊσονται ωφέλιμ οι και τήν ύφισταμένην ϊλ λ ε ιψ ιν θέλουσι πληρώσει, τώ ν τακτικώ ν δη
μοδιδασκάλων διοριζομένων ε’ ς διεύθυνσιν κενών σχολείων. Ό Ι λάχ ιστο ; διδόμενος
τούτοις μισθός (δραχμαί 5 0 ) , ή ύπό τήν Ιπίβλεψιν άλλου τακτικοΰ δημοδιδάσκα
λου διδασκαλία τω ν, τό άλως βοηθητικόν αύτώ ν έ’ργον, χαρακτηρίζουσι τό προσω
ρινόν τής ύπηρεσίας των ένεκα τ ή ; ύφισταμένης Ιλλείψεως δημοδιδασκάλων. Είνε
έπομένω; ϊργον άνάγκη ; άναποδράστου ή σύστασι; τοιούτου διδακτικοϋ σώματος.
"Αν δέ χορηγηθή τούτοις τό δικαίωμα τοΰ κατατάσσεσθαι ε’ις τήν 6 '. τάξιν τοϋ δι
δασκαλείου άνεξετάστω; (ώς τοϋτο γίνεται και ε ί; τούς παλαιούς δημοδιδασκάλους),
θέλομεν αποκτήσει και Ικ τοΰ βοηθητικοΰ τούτου διδακτικοϋ σώματος δημοδιδα
σκάλου; τακτικού; £χοντα; τό πλεονέκτημα, ότι Ιπί τριετίαν ήσκήθησαν πρακτικώς
είς τό ϊργον, ε ΐ; ό' άφιερωθήσονται καθ' ά πα ντα τόν βίον α ύ τώ ν.
— Πανταχόθεν γράφουσιν ήμΐν, ότι λίαν βραδέως Ικδίδονται τά πρό; πληρωμήν

τών μισθών τ ώ ν δημοδιδασκάλων Εντάλματα καί ότι πολλοί Ις αύτώ ν άπό τριών
μηνών δέν ίχουσι πληρωθή. Τούτου δ’ ενεκα αναγκάζονται οί πτωχοί δημοδιδά
σκαλοι ή νά προεξοφλώσι τ ά ; άποδείξει; τ ω ν , ή νά δανείζωνται Ιπί μεγάλοι; τ ό 
κοι; και οΰτω νά χειροτερεΰΐ] πάντοτε ή θέσι; α ύ τώ ν. Παρακαλοϋμεν τόν κύριον
ύπουργόν καί τό άρμόδιον τμήμα, "να διατάξη τήν apatv α ν ω μ α λ ία ;, καθισ τάση;
δύσκολον τήν θέσιν τώ ν δημοσίων τούτων λειτουργών Ιπί ζη μία τ ή ; Ικπαιδεύσεως
τοϋ λαοϋ.
— Εν Μεσολογγίω Εγείρεται μετ’ ού πολύ τό Ξενοκράτειον παρθεναγωγείων Ιπί
σχεδίου, όπερ Ιφιλοπόνησεν ό νομομηχανικό; κ. Γ. Κατσαρό;. Ιδόντες τό σχεδιο
γράφημα ηύχαριστήθημεν ού μόνον Ιπί τ$ Ιξωτερική αύτοϋ προσάψει, κ α λ λ ιτε χ ν ικωτάτη ούση, άλλά καί τή Ισωτερική διασκευή καί τή εύρυχωρίά. Τό παρθεναγω γεΐον ϊσται διώροφον’ καί Ιν μέν τώ πρώ τω θά £χη τέσσαρας αίθουσας εύρυχώρους
δια τ ά ; τέσσαρας κ α τ ω τέ ρ α ; τ ά ζ ε ι;, θυρωρεΐον καί δω μάτω ν πρός άπόθεσιν τώ ν Iπανωφορίων, τώ ν π ίλ ω ν καί τροφών. Έ ν τή άνω οροφή πλήν τώ ν 4 παραδόσεων θά
ήνε καί αίθουσα, εύρύχωρο; χάριν τών εξετάσεων. Ό αερισμό; θά γίνη τα ι Ιν α ύ τώ
π λ ή ρ η ς χαί αί άλ λαι χρησιμότητες φαίνονται κ α τ α λ λ ή λ ω ; τοποθετημέναι. Χαίρομεν, οτι διά τ ή ; ίδρύσεω; τοιούτου παρθεναγωγείου δοθήσεται αφορμή νά Ιγερθώσι καί Ιν ά λ λ α ι ; Ι π αρ χίαι; όμοια, ουτω δέ κατά μικρόν κατασκευασθώσι τεμένη
τών Μουσών κατάλ λη λα πρό; άνευ βλάβη; τ ή ; ύ γ ε ία ; παίδευσιν τών παίδων τοΰ
λαοΰ καί πρό; μόρφωσιν καλλαισθητικήν, ή τ ι; εινε ε ί; τώ ν σκοπών, ε ί; ον άποβλέπει τό δημοτικόν σχολεΐον.
Μ. Β.

Δ ΕΛ ΤΙΟ Ν ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ

Τό ήμικαντώνιον τ ή ; B&le-Campagne Ιν 'Ε λβετία αριθμεί 145 διδασκάλους καί
^14 διδασκαλίσσα; Ιν Ινεργεία. Πολλοί τούτων έχουσι πλείω τών τεσσαράκοντα
Ιτών ύπηρεσίαν, ά λ λά δύο εινε οΐ αρχαιότατοι τοΰ διδαακαλικοΰ συλλόγου b N e b e l,
γεννηθεί; τώ 1804, καί ό Sch affer γεννηθεί; τ ώ 1808, τούτων 6 μέν πρώ το; δ ι°άσχει πρό 54 Ιτώ ν, ό δ’ Ετερο; πρό 56.
Η γαλλική κυβέρνησι; άποστέλλει διά συναγωνισμοϋ μεταξύ τώ ν Ικ διδα°καλείων άπεφοιτησάντων πρωτοβαθμίων δημοδιδασκάλων πολλού; ε ί; τό διάσημον
«ιοασκαλεΐον τοϋ Kusclinacht τό πλησίον τ ή ; Ζυρίχη;, Γνα Ιπί διετίαν άκροα°0ώσι τών παραδιδομένων μαθημάτων καί Ιπανελθόντε; χρησιμεύσωσιν ώ ; καθηΥηταί Ιν τοΐς διδασκαλείοις τής Γ α λ λ ία ;. Έ ν προσεχεΐ φυλλαδίω θέλομεν διαλάβει
περι τούτων Ικτενέστερον, διότι, φρονοϋμεν (ϊδε καί τά Ιν τ ώ 3 φυλλαδίω γραφέντα) ότε Ιπί τών αύτώ ν βάσεων πρέπει να δρισΟώσι και οι ήμέτεροι πρδς βελτίωσιν
διδασκαλείων διαγωνισμοί.
Γερμανία—‘ II στατιστική τώ ν αγραμμάτων στρατευσίμων ττ)ς σειρ&; τώ 1881 —
882,
ή Πρωασική κυβέρνησις Ιδημοσίευσεν, εμφαίνει τα έζ^ς αποτελέσματα.

’ Επαρχίαι
Α ν α λ ο γ ία τώ ν άγραμμάτοιν στρατευσίμων.
Πρωσσία ’ Α ν α τ ο λ ι κ ή ............................................................................
6 .5 7 ο)ο
Πρωσσία Δ υ τ ι κ ή ...................................................................................
8 .4 7
Β ρ α ν δ ε μ β ο ΰ ρ γ ο ν ..................................................................................
0.33
Π ο μ ε ρ α ν ί α ....................................................................
0 .6 8 ο)ο
Posen
...............................................................................11.00
2.31
Σ ι λ ε σ ί α ...................................................................................................
..................................................................................................
0.31
Saxe
Schleswiq-Holstein
......................................
0.11
’ Α ν ό β ε ρ ο ν ................................................................................................
0.33
0. 35
Ο ύ ε σ τ φ α λ ί α ................................................................................................
H e s s e - N a s s a u .........................................................................................
0 .24
’ Επαρχία τοΰ ' Ρ ή ν ο υ ............................................................................
0.3 8
H o h e n z o lle rn ................................................................
ο.00
Ό μέσο; όρος καθ άπαν τό Πρωσσικόν βασίλειον εΐνε 2 .3 8 ο)ο. ‘ Ο ολικός άρι
θμός τώ ν στρατευσίμων άνέρχεται εις 9 1 ,2 3 3 , ό δέ τώ ν άγγραμμάτων εις 2 ,1 6 9 .
Ή μικρά ηγεμονία τοΰ Hohenzollern ούδένα παρέσχεν άγράμματον, Ινώ ή τοΰ
POSeil, όπου ή άναλογία εΐνε 11 ο)ο, παρέσχεν 712 αγραμ μάτους, Ιξ ών δύνανται
ν* βχηματίσωσιν ολόκληρον τάγμα πεζικοΰ, ή σύνταγμα πυροβολικοΰ.
’ Ε π ι τ υ χ ή ς ά π ό κ ρ ι σ ι ς - 'Ραβΐνος διδάσκει τήν ιστορίαν τών προγόνων
τω ν του εις π α ΐδ ας'Ε β ρ αίω ν. Έ ρ ω τ α τόν ΝάΟαν, μαθητήν τοΟ σχολείου, περι τοΰ
Ιπεισοδίου τής πωλήσεως τοΰ ’ Ιωσήφ ύπό τών άδελφών του.
— Δεν εύρισκεις, ότι ή π ρ ο ίξ ι ς αυτη τών άδελφών τοΰ Ίωσή® εινε άθλια ;
— «Βέβαια, άπεκρίθη τό παιδ ίον,... διότι Ι π ώ λ η σ α ν τόν ’ Ιωσήφ πολύ εύθηνά*.

Μ. Β.

ΠΑΣ II Γ Ε Ρ ΙΡ Ο ΪΛ Η Δ ΙΔ Α ΣΚ Ε Ι
ΤΑ ΕΑΪΤΙΙΣ ΤΕΚΝΑ.
(Σ υ ν Ιχ ε ια * tol φ υ λ λ .

γ*.)

Οί ευνοικώτερον πρός έ[/.1 διακεψενοι έκήρυττον γεγωνυία τνί φωνή,
δτι έβαυκαλόμην ύπό ευφροσύνου ονείρου, καί ώς πάντες οί μαινόμενοι
προσκολλώνται σταθερώς ιδέα τινί, ούτω καί έγώ είχον έσΟ’ δτε διαύ
γειαν πνεύματος έν τν) ονειροπολήσει και τ·7| νεφελοκοκκυγία μου. Φυ
σικόν λοιπόν ητο, δτι ούδείς με ήκουε’ παρόντα τοΐς πδσιν ί|σ*ν τά
πράγματα, αύτά μόνα τά πράγματα, και ούδέν άλλο, άτινα μ’ άπεΟάρρυνον έν Σ τάντς’ έλεγον, ό’τι άηδιζόμην παντί χργ)ζοντι έφαρμογής

καί πράξεως. Ό Φ... διηγήθη μοι ώς πρός τούτο παράδοξον συνομι
λίαν φίλων μου γενομένην δημοσία εν τινι συνελεύσει. Παρασιωπώ τα
καθέκαστα’ ό πρώτος ’έ λεγε.
— ’Έχεις ίδεΐ ; οποίαν άποτρόπαιον φυσιογνωμίαν έχει !
Ό έτερος— Ά λ λ ’ οίκτείρω τόν άνόητον διά την πτωχείαν του.
Ό πρώτος— Καί έγώ’ ούδείς δμως δύναται νά τον βοηθήσν). Ο άν
θρωπος ούτος άναδίδει άκαριαίαν τινά λάμψιν, και ταυτης ενεκα πι
στεύεται πράγματι ώς ικανός νά πράξν) τι, άλλ’ ευθυς σκοτος περι
βάλλει αύτόν καί ό έγγύς αύτώ γενόμενος παρατηρεί, οτι αυτός εαυ
τόν κατέκαυσεν.
Ό έτερος— Είθε άπαξ τελείως κατεκαίετο ! Θά καθίστατο σποδός,
και δέν θά είχε χρείαν βοήθειας παρά τών άλλων.
Ό πρώτος— Ό Θεός γινώσκει, άν μη τόταχύτερον θά ήτο τό καλλίτερον δι’ αύτόν.
Τοιαύτη ήν ή άμοιβή τοΰ έργου μου έν Σ τάντς, έργου, ουτινος ουδείς θνητός ειχεν άποπειραθή μετά τοσαύτης έκτάσεως και έν τοιαυταις περιστάσεσιν, καί ούτινος τά εσωτερικά αποτελέσματα μ’ ώόήγησαν άληθώς έφ’ ού 'ίσταμαι σήμερον σημείου !
Έξεπλάγησαν ίδόντες με κατερχόμενον τοΰ Γούρνικελ μετά τής αυ
τής θελήσεως καί τοΰ αύτοΰ ώς πρότερον σκοποΰ, ουδέν δ άλλο σκεπτόμενον καί έπιζητοΰντα, ή πώς νά εϋρω γωνίαν τινά , έν γ θά μοι
ήτο δυνατόν άνευ διακριτικού τίνος άξιώματος νά έπανευοω τόν μίτον
εκεί, δπου τόν είχον ·καταλίπει.
Ό Rengger καί ό Stapfer(1) ηύχαοιστήθησαν έπί τ·$ προθέσει μου
ταύτη. Ό ανώτατος δικαστής ScllIlGll με συνεβουλευσε να ελθω εις
Βερθούδ. Ό νομάρχης Sclmell καί ό δόκτωρ Γρίμμ(2) πολύ μ’ ένε0 ) · Ό R e n g g e r ήν υπουργός τής δικαιοσύνης και τής άστυνομίας, ί> δ’ε Stopfer
ύπουογός τών τεχνώ ν και Επιστημών. Άμφ ό τερ ο ι ουτοι Ιδειχθησαν πάντοτε εύνούστατοι τώ ΙΙεσταλότστ), καί μάλιστα ό S ta p f c r , όστις Ιγένετο αύτώ ·ω ς οευτερος Ιζελίν».
(2) Οί δύο ουτοι ανδρες, οίς λία ν εύγνωμονεΐ b Πεσταλότσης, Ιννοήσαντες τους
σκοπούς τοΰ δαιμονίου εκείνου άνδρός, χατώρθωσαν δια τής μεγάλης αύτώ ν Ιπιρού·/\ όμως άνευ κόπου, Γνα τω Ιπιτραπή να διοασκη Ιν μιχρώ τινι σχολείω
τής κάτω πόλεως, ώρισμένω είς τούς παΐδα; τώ ν μή Ιχόντων τ α αύτα τοΐ; άλλοις
πολιτικά δικαιώματα. ‘ II Βερθούδ, άπέχουσα λεύγας τινάς βορειοανατολιχώς τής
Βίρνης, κεΐται Ιπΐ τοΰ ’Έ μ μ α, Ιν τή θέσει, Ιν ^ ή πλουσία φερώνυμος τώ ποταμώ
τούτω χοιλάς Ιξαπλοΰται Iπ\ τής πεδιάδος τοΰ "Ααρ. Τό άρχαΐον φρούριον, Ινδι-

θάρρυναν καί ύπεστήριξαν εί καί έγινωσκον ούτοι έφ’ οϊας κινουμένης
άμμου ήσαν ιδρυμένα τά παλαιά ημών σκωληκόβρωτα σχολεία, έφρόνουν οt/,ως δυνατόν νά εΰρεθνΐ στερεόν έδαφος υπό τό στρώμα τοΰτο
της γιγαντώδους άμμου. Εις τούτους τούς ανθρώπους οφείλω ευγνω
μοσύνην. ’Έδειξαν ενδιαφέρον είς τα σχέδιά μου /.αί μοι έχορήγησαν
διά της ένεργείας των καί της αγαθής των βουλήσεως τόν τρόπον του
νά τάμω την οποίαν εζήτουν όδόν.
Ά λ λ α καί τοϋτο εγένετο ουχί άνευ δυσκολιών. Ευτυχώς μ’ έζέλαβον ευθύς κατ’ άρχάς ώς διδάσκαλον τυχοδιώκτην, ζητοϋντα τον άρ
τον του έν τνϊ από πόλεως είς πόλιν περιπλανήσει του. Μετ’ ού πολύ
εύποροι τινες έκ τών πολιτών με έδεξιώθησαν προσηνώς. Εκκλησια
στικοί τινες έπεκαλέσθησαν την ευλογίαν του Θεοΰ προς εύόδωσιν του
έργου μου- φρόνιμοι δέ άνθρωποι έπίστευσαν, δτι ηδύνατο νά ύπάρχγι
ωφέλιμόν τι εις τούς παϊδάς των" συνελόντι δ’ είπεΐν, οί πάντες έφαίνοντο άνυπομόνως περιμένοντες, τ ί έμελλε νά έζέλθγι έκεΐθεν.
Ά λ λ ’ ό δημοδιδάσκαλος του σχολείου, της κάτω πόλεως,(*) εις δ
έφοίτων οί παϊδες τών μή έχόντων δικαιώματα επί της κοινωτικής πε
ριουσίας, καί έν ώ εγώ είχον διορισθη,έθεώρησε τό πράγμα προσβάλλον
αύτόν. Έφαντάσθη, πιστεύω, δτι ό ζνϊλός μου ούδένα άλλον ει^ε σκο
πόν, ή νά τόν υποσκελίσω, καί δτι ή θέσις του μοί ήτο θήραμα, δπερ
ήθελον νά θέσω μετά του δέρματος καί του μαλλίου 'εντός του σάκκου
μου. Ημέραν τινά καλήν, φήμη διεδόθη είς τάς γειτονευούσας οδούς,
δτι ή κατήχησις του H eidelberg(2) διέτρεχε κίνδυνον.
(’ λκολουΟεΤ).

Μ. Β.
αίτη μ α τώ ν άρχόντω ν, κατέχει τήν κορυφήν λόφου* κύκλω δ’ αύτοϋ εΤνε κ α τα τεταγμ έναι αΐ μικραι όδοί τ5)ς ανω πόλεω ς, ήν κατωκουν έν γ ίν ε ι εύποροι άνθρωποι,
αΐ οΐκογένειαι πο λιτώ ν έχόντω ν δικαίω μα έπι τί)ς κοινω τικης περιουοίας (b o u r g e 
oises)" ε’ις τούς πρόποδας τοΟ λόφου είνε ή κάτω π ό λις, χατοικουμένη τότε ύπο
π τ ω χ ώ ν , οΐτινες έθεωροΰντο ώς ξένοι ανεκτοί, μή ϊχ ο ντες δ ικαίω μ α να άποστέλ"
λω σι τα τέκνα τω ν εις τα σχολεία τώ ν εύπόρων, ά λλ εις τίι χάριν αύτώ ν ίδρυμένον
έν τί) κάτω πόλει σχολεΐον, Ιν ω έδίδαζε το πρώτον ό Π εσταλότσης.
(1 ). Λιδάσχαλος Ιν τώ αδτώ σχολείω ήτο ό Σαμουήλ Dysli, μετερχόμενος συγ·
χρόνως και τόν δποδηματοποιόν.
(2 ). Ή κατήχησις τού H eidelberg, (δνομαζομένη χα'ι Π αλατινή), δημοσιευΟεΙσα
τώ 1563 κατα διαταγήν τοΟ Φριδερίκου, ήτο κα\ ιΐν ε άχόμη συγγραφή στο ιχ ειώ 
δης τ^ς θρησκείας έν χ ρ ίσ ε ι εις τα σχολεία τοΟ εύαγγελικοΟ δόγματος έν 'Ε λ6ετ!γ·

