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ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΩΝ ΣΚΕΨ ΕΩΝ Κ Α Ι  ΤΟΥ Ε ΡΓΟ Υ ΤΟΥ ΠΕΣΤΑΛΟΤΣΗ
ο Π Ε Σ Τ Α Λ Ο Τ Σ Η Σ  ΣΩ ΤΗ Ρ ΤΩΝ ΕΠΑΙΤΩΝ ΕΝ N E U H O F 

( Σ υνίχ . ϊδε φυλλ. 1 τοϋ 1887  σ. 3—9 ) .

” 7 . Ά ννέλη  Φόχτ έκ Μ ανδάχης, θυγάτηρ τοΟ ’Ιακώβου Φόχτ, έτ&ν 11 , 
ε·ναι πολυ φιλόπονος κόρη, άδει ήδέως, έ’χε ι προδιαθέσεις etς τό λογ ίζεσθα ι καί 
απολαύει άκρας υγείας· κ αθ ίσ τατα ι ώ φέλιμος είς τήν έξοχήν, ώς κ α ί έν τ^ ο ΐ-  

οιατρίβει ένταΟθα άπό τ ρ ιώ ν  έτ&ν.
" 8 . Ιάκωβος Φόχτ αδελφός τής άνω  μνημονευθείσης, έτδιν 9 , δ ιαμένων έν 

‘Φ καθιορύματι άπό 3 έτδιν. Ή  δυστυχ ία  τής πρώτης αΰτοΟ πα ιδ ικές  ήλ ικ ία ς 
τφ  έ γέννησε κωλικόν πόνον, ένοχλοΟντα αΰτόν έκάστοτε. Ε ΐναι Ισχυρογνώμων
«α ΐ φυγοπονώτατος.

*9· Ιάκωβος Ά ϊχεμβέργης, έκ B l'U n e g g , έτ&ν 13 . Παρακινηθείς πρό 
μηνδ>; νά καταλίπη τό καθίδρυμα, έπανήλθεν είς αύτό μετά μακράν απουσ ίαν.

t 1 κε),·τημένος άγαΟότητα καρδίας· ε ίνα ι π νευματώ δης, δ ιάγει καλ& ς, 
και άρχίζει νά γ ρ ^  μετρ ίω ς.

“ 10. Ελισάβετ Λενόλδ, έκ B rU lie g g , έτίυν 1 0 , εΙσελθοΟσα είς τ ό  καθ ί- 
, “μα πρό ενός καί ή μ ίσ ε ω ς  ϊτο υ ς , δέν ήδΰνατο άκόμη νά βαδίζη Ενεκα τής 

^  Υ ης άτονίας, τής έπελθούσης αύτή  έκ ·τ ϊ\ ς δυστυχίας· άπ ιστεύτους ομως 
^ αμε προόοους· £χει ήδη καλ&ς τήν υ γ ε ία ν  κα ί ε ίνα ι καλίϋς πεπρο ικ ισμένη  

'?^σεω5, ά λ λ ’ ολίγη  άπολείπ ετα ι έλπ ίς  νά κατασταθή Ικανή el? τάς 
^  έργασίας. ΝήΟει καλ&ς καί έπιμελΟ ς.

. . Λαβίδ 'Ροδόλφος, έκ Ζ υρίχης, έτ&ν 15 . ε ΐν α ι ένταΟθα πρό ένός κα\
ί* ως έτους, έπ ιτυγχ ά νε ι είς τό υ φ α ίν ε ι ,  Ηχει τήν καρδίαν ΟπερευαίσΟητον,
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«14. Μ αριάννα Αίδηγέρου 
«15.  Μαρία Αίδηγέρου

γράφει καλώ ς, κ α ί έπ ιμ ελε ΐτα ι τών στο ιχε ίω ν τοΟ λογ ίζεσθα ι κα ί τής γ α λ λ ικ έ ς  
γλώ σσης.

» 1 2 . Λεόντιος Αίδήγερος έκ τοΟ Elldigeil, π λη σ ίον τής Βάδης (έν  Ά ρ γ ο -  
β ία ) ,  έτών 1 4 ,  ε ΐνα ι ένταΟθα πρό τρ ιών έτών. Ε ΐναι π α ϊς  εύ εχων, ισχυρός 
κ α ι συνήθης είς τάς γεωργικάς έργασίας, κ α ί ό κάλλ ισ τος τών υφαντώ ν τοΟ 
καθιδρύματος, άρχήν π ο ιε ίτα ι τοΟ γράφει ν κα ί έπ ιμ ελε ΐτα ι τής γ α λ λ ικ έ ς ·  ε ΐνα ι 
πολύ Εκανός είς π αν έργον, ά λ λ ’ άξεστος κ α ί άμόρφωτος.

» 1 3 .  Φραγκίσκη ΑΙδηγέρου, άδελφή τοΟ Λ εοντίου, 1 6  έτών· ε ΐνα ι ένταΟθα 
πρό τριών έτώ ν, νήθει, ρ ά π τε ι, μαγειρεύει κ α ί τά  π ά ντα  π ο ιε ί πεφροντισμένως. 
"Εχει π 2ν  δ ,τ ι πρέπει νά έ'χτ) ύπηρέτρια προσεκτική, εύπειθής, πνευματώδης  
κα ί τ ιμ ία .

άδελφαί άμφότερα ι, καλήν ϊχ ο υ σ α ι υγ ε ία ν ,  
έξίσου δραστήρια ι κ α ί κ α τά λ λη λο ι είς τά ς  γ ε 
ωργικάς κ α ί ο ίκ ιακάς έργασίας.

»16. Φριδερίκη Μ ύνθου, έκ Β υστίου, παρά τή  Αύβόννη, διατρίβουσα έν 
Worblanffen, έτών 10, πρό εξ μηνώ ν έν τ φ  καθιδρύματι, πολύ άδύνατος, 
άνίκανος πρός τά άληθώς έργάζεσθαι, πλήρης προτερημάτων πρός τό ίχ νο γρ α -  
φεΤν, κα ί διακρινομένη κυρίω ς διά τών κ α λλ ιτεχ ν ικ ώ ν  της προδιαθέσεων, είς 
δς προσενοΤ κ α ί κακεντρέχειάν τ ινα . Τά ίχνογραφεΐν ε ΐνα ι ή  μόνη αύτής  
έργασία .

»17. Σουσέττα Μύνθου, αδελφή του, έτών 9, καλής ύγε ία ς , ή  έπ ιμελεστάτη  
καί ή έρ γα τικω τάτη  τώ ν π α ιδ ισκώ ν, ϊχ ο υσ α  κ λ ίσ ιν  πρός τήν σπουδήν.

» 1 8 .  Μ αριάννα Μύνθου, αδελφή τών ανωτέρω, έτώ ν 8· εύμορφον κοράσιον, 
κ α λώ ; πεπροικισμένον ύπό τής φύσεω ς, λ ία ν  εύα ίσθητον, άλλά  κα ί ίδ ιότροπον κα ί 
πεισματώ δες, ώς α ί άδελφαί το υ - ε ΐνα ι πολύ άδύνατον διά βαρείας έργασίας.

» 19 .  Βαβέλη Β αίχλη , έτών 1 7 ,  ένταΟθα διαμένουσα πρό τρ ιών έτώ ν, πολύ  
άπρόσεκτος, κ α ί απερ ίσκεπτος, δέν ε ΐνα ι σχεδόν είς άλλο τ ι χρήσ ιμος, ή είς 
τό τρέχειν κ α ί έκτελεΤν έντολάς· δύσνους, ά λ λ ’ Ισχυρά κ α τά  τό σώμα κα ί 
εύ ϊχ ο υ σ α .

»20. ’Ιάκωβος Β α ίχ λη , άδελφός τη ς , έτών πεντεκαίδεκα, ένταΟθα πρό τρ ιών  
έτώ ν, ε ΐνα ι κα ί ούτος απρόσεκτος κα ί απερ ίσκεπτος, έπ ί πολύν χρόνον σ υνε ι-  
θισμένος είς τήν έπ α ιτε ία ν  κ α ί οκνηρίαν, υφ α ίνει μετρίως κα ί αρχετα ι τοΟ γρά
φει ν, δέν έπιμελεΤται τής γα λλ ικ ή ς  γλώ σσης κα ί ρέπει είς τό δυσαρεστεΤσθαι 
κ α ί πλεονεκτεΤν.

»21 .  'Ρούδιος Β αίχλη , έτών δέκα, μένει άπό  τριών έτών ένταΟθα· δ ιακρ ί-  
νετα ι είς το αρ ιθμεΐν κα ί λογ ίζεσθα ι, ε ίνα ι αγαθός, προσεκτικός κα ί α ισθάνετα ι 
σπουδαίως, 3ταν προσεύχητα ι.

”2 2 . Μαρία Β αίχλη , άδελφή του, όκτώ  'έ τώ ν  έξαιρέτως άδύνατος κ ατά  τε 
το σώμα κ α ί τόν νοΟν. Θ αυμάζει τήν φ ιλανθρω π ίαν, ή τ ις  συνήθροισεν είς τό φ ι
λανθρω πικόν τοΟτο καθίδρυμα π α ιδ ία  παρημελημένα , μέλλοντά  ποτε νά κ α τ α -  
λύσω σ ι τόν βίον έν φρενοκομείψ, κ α ί τά  όποΤα 8μως διά πολλής φροντίδος κα ί 
άναλόγου περιποιήσεως έσώθησαν έκ τής δυστυχ ίας κ α ί ήδυνήθησαν νά εύρωσιν  
έν α ύ τ φ , πώς νά κερδίζωσί τόν κ αθ ’ ήμέραν άρτον, κα ί ζώ σ ιν άνεξαρτήτως.

»23. Γεώργιος Φ ώχτιος, έκ Μ ανδόχης, 11 έτώ ν, δ ιαμένω ν ένταΟθα πρό 
διετίας· παρέχει πολλάς έλπ ίδας, έπ ιμελή ς έν π α ν τ ί, άγαπη τός, πνευματώ δης, 
χαρίεις, εΰ εχων, ίκανάς είς τάς γεωργικάς κα ί ο ίκ ιακάς έργασίας.

»24. 'Ερρίκος Φούχλι, έκ Βρούγου, επταετής τήν ή λ ικ ία ν  πρό ολίγω ν έβδο- 
μάδων διαμένει ένταΟθα κ α ί φ α ίνετα ι καλήν 2χων φ ύσ ιν .

• 25. ’Ιωάννης Μάουρερ έκ τοΟ Settlen, δέκα κ α ί πέντε έτώ ν, διατριβών  
ένταΟθα άπό £ξ μηνώ ν· ε ΐνα ι ικανός γεω ργό:, ύφ α ίνει κ αλώ ς, έπ ιμελής όπωσοΟν 
καί επιτήδειος, ά λλά  φοβοΟμαι, μή προσποιήτα ι τόν άφελή  κ α ί εύμενή.

'26. Ά ν ν α  Μάουρερ, άδελφή το υ, έτών δώδεκα- ά π λή  κα ι άδεξία είς τό 
συμπεριφέρεσθαι κ α ί μ ά λ ισ τα  έν τ φ  τρώ γειν· βραδυτάτη δέ κ α ί οκνηρά, ψ εύ -  
ιτη ς  άνα ίσχυντος, κόρη λ ία ν  έπιδεξία , ά λλά  μετά  κόπου καί χρόνου, Ισχυρά  
καί καλώς έ’χουσα.

'*27. Λουδοβίκος Schl’Oeter, πεντεκαίδεκα έτών· π α ϊς  ίκανώ τατος, ά λ λ ’ έ π ι-  
κίνουνος ύποκριτής· μοί ε ΐνα ι δέ πολύ ώ φέλιμος, δ ιότι κ α ί καλώς γράφει κ α ί 
καλώς μανθάνει τήν γα λλ ικ ή ν  κ α ί τήν λογ ιστ ικ ή ν· έ’χε ι δέ ώς πρός τήν μ ο υσ ι
κήν άξιοσημείω τον λεπ τό τη τα  ώτός.

“28. Βαβέττα Schroeter, άδελφή το υ , 14 έτώ ν, ύ φ α ίν ίι ,  νήθει κα ί ά ν α γ ι-  
νωσκει άρκετά καλώ ς, ά ρ χ ίζε ι νά γράφτι-

”29 . Ν ανέτ:α  'Ερρίκου, 9  έτών ι , ο ·> , , * ·> ,
•30. Γάττων ’EppUo^,  8 έτών I α5ελ? °4 άδ*λ<Ρ*'
“Τα παιδία τα υτα  μοί παρεδόθησαν υπό τοΰ κ. νομάρχου Haller τοΟ 

Scheokenberg , ώ ; άρχηγοΰ τής γα λλ ικ ή ς  α π ο ικ ία ς, δ σ η ς  γενναιοφρόνως 
εΐΊηγαγεν αύτά  π αρ ’ έμοί έπ ί συμφέρουσιν δροις. Ε ΐναι δέ άγαθά  κα ί α γα π η τά ·  
ό Γάττων έχει καλούς τρόπους κ α ί ζω ηρότητα , ή δέ Ν ανέττη όλιγωτέρους. 
Αλλα δέν έχουσ ιν ούδεμίαν Βξιν έργασίας κα ί ή φ ύσ ις  αύτώ ν ε ΐνα ι το ια ύτη ,  

ωστε εΐνα ι δύσκολον άληθώς νά ά π α ιτή  τ ις  παρ ’ αύτώ ν εύθύς μεγάλην ένέρ- 
γειαν. ο ύχ  ήττον δμως ε ίμ ί βέβαιος, 8 τ ι θά εύδοκιμήσω σι π ολύ, κα ί μ ά λ ισ τα  
ΰ Γάττων.

”31. Σουσάννα D attw yler, έκ τοΟ E lsillgen, δεκαετής· ό δυστυχής αύτής 
πατήρ ε ΐνα ι καταδεδικασμένος είς ά να γκ ασ τ ικά  έ’ργα· είσήλθε δέ π αρ ’ έμοί τε
λείως καταβεβλημένη ύπό τής δυστυχ ίας· α ί σ ω μ α τικα ί αύτής δυνάμεις έπανέρ- 
χονται διά τρόπου θαυμαστοΟ - νήθει δέ καλώ ς, έ'χει πολλάς δεξιότητας, κα ί 
μάλιστα  ώς πρός τήν μο υσ ική ν . '

”32. Σουσάννα τοΟ Talllieiw, δεκαετής, κ ατά  φύσ ιν παϊς· εΐχεν αύτη  τή ν  ϊξ ιν  
■•οο φεύγειν· έχει μέν καλήν συμπεριφοράν, ά λ λ ’ ύποκρ ίνετα ι κα ί εύκόλως 
£ςοργίζεΧαι· έχει φυσ ικάς προδιαθέσεις διά τά ? σ μ α , υφα ίνει καλώς κα ί απο
λαύει καλής ύγείας. * ·

»33. Κορράδος M eyer, 10 έτών ,
Ελ ι υάβετ M eyer, 9 έτών j έκ 'Ρορδόρφης, πλησ ίον τής Βάδης.

•35. Μαυρίκιος M eyer, 4 έτών *
”ΕΙσ?ίλθον έναγχος παρ ’ έμοί καταλ ιπ ό ντες π λα νη τ ικό ν  κ α ί τυχοδ ιω κτικόν

β ίο ν .  ο  Κορράδος έχει κ α λ ώ ς ’ οί τρόποι τής ’Ε λισάβετ παρέχουσι πολλάς έ λ -



πίδας· δ ΜΛυρίκιος εΤναι καταπεπονηκώ ς ύπό τής δυστυχ ία ? , ά λ λ ’ εχει πολύ  
καλάς φ υσ ικάς προδιαθέσεις κ α ί α ί σ ω μ α τικα ί του δυνάμεις ^ρξαντο έπανερ- 

χό μ ενα ι.
»3 6 . Γεώργιος ΑΙδήγερος έτ&ν τεσσάρων. Τό παιδ ίον τοΰτο ώς κ α ί τά προ- 

μνημονευθέν ε ΐνα ι τά  μόνα τοΰ καθιδρύματος, τά όποια ώς έκ τής μ ικρδς αύτ&ν 
ή λ ικ ία ς  άδυνατοΰσ ι νά κερδίζωσ! τ ι διά τής έργασίας τω ν.

»37. ΈρρΤκος H irsbruuner, έκ Sum isw ald  έτ&ν 42. Τό παιδ ίον τοδτο 
ϊχ ε ι πολλά προτερήματα, κα ι ε ίνα ι πνευματώδες κα ι προσεκτικόν. "Εχω πολλάς  
περί αύτοΰ έλπ ίδας, έάν, άφοΰ μετήλθε τό εργον τοΰ υπηρέτου έν τή  π όλε ι, 
ήδύνατό νά έξασκήση τοΰτο κ α ι έν τ φ  ήμετέρψ  όρφανοτροφείψ. Αί πρόοδοι αύτοΰ 
ε ΐνα ι κ α τα π λη κ τ ικ α ί, ϊμ αθε νά γράφη έν ό λ ίγα ις  ήμέρα ις, ένφ  άλλο ι έν δ ια σ τή -  
μ α τ ι πολλίϋν μηνβίιν.

» 'ίϊς  πρός τήν πα ιδαγω γίαν κ α ι τό συμφέρον τ&ν παίδων βοηθοΰμαι θαυμ α
στόν δσον ύπό της δεσποσύνης Μ αγδαλινής Spind ler, έκ Στρασβούργου, π ε -  
προικισμένης δΓ έκτάκτω ν προτερημάτω ν κ α ί θ α υμ ασ τές  ένεργείας. “Εχω πλήν  
τα ύτη ς  διδάσκαλον τής υφ α ντ ική ς κ α ί δύο ΰφάντας τελε ίους, δ ιδασκάλισσαν τοΰ 
νήθειν κ α ί δύο καλάς έργάτιδας, κ α ί άνθρωπον δστις  εΤναι τυλ ιγαδ ισ τή ς  κ α ί σ υγ
χρόνως διδάσκει τήν στοιχειώδη ά ν ά γ ν ω σ ιν  τέλος δύο ΰπηρέτας κ α ί δύο υπηρέ
τρ ιας, ών ϊργον κύριον εΤναι ή  γεω ργία . »

Αί προηγούμενο» περικοπαί παρέχουσιν ιδέαν άκριβή καϊ πλήρη 
περί τοΰ εν Neuhof καθιδρύματος μέχρι τοΰ έαρος τοΰ 1778. Έκτοτε 
ό Πεσταλότσης ηύξησε πολύ τον άριθμόν τών μαθητών του, έλπίζων 
δια τούτου νά βελτιώση τά  οικονομικά της έπιχειρήσεως του. Α λ λ ’ ή 
άπόφασίς του αύτη έπήνεγκεν αντίθετον αποτέλεσμα τοΰ προσδοκωμένου 
καί δεν άνεχαίτισε ποσώς τήν καταστροφήν, ην τά τελευταία υπομνή
ματα εξήγγειλαν εις τόν αναγνώστην.

Τό κακόν, τό όποιον ό Πεσταλότσης ήθελε νά θεραπεύση κατά 
ταύτην τήν εποχήν, ήτο πολύ βαρύ καί πολύ διαδεδομένον μεταξύ τοΰ 
λαοΰ τής επαρχίας. Τοΰτο δε ήδύνατό τις νά κρίνγι έκ τών πολλών 
παιδίων, τά  όποια εφερ-εν οΰτος εις τό καθίδρυμα, (ήσαν δε τότε όγδοή- 
κοντα σχεδόν) καί έκ τής βαθείας διαφθοράς τών πλείστων τούτων καί 
μάλιστα τών γονέων.

Ο ί μ ικ ρ ο ί ο ΰ τ ο ι έ π α ΐ τ α ι  έ'λαβον ε ξ ιν ,  κ α τ α σ τ α θ ε ΐσ α ν  α π α ρ α ίτ η τ ο ν  

ά ν ά γ κ η ν ,  ε ίς τό ν  τ υ χ ο δ ιω κ τ ικ ό ν  κ α ί  ά νευ  ε ρ γ α σ ία ς  β ίο ν ' ά π ε σ τρ έφ ο ν το  έκ 

τ ώ ν  π ρ ο τέρ ω ν  τό ν  κ α θ ισ τ ικ ό ν  κ α ί  ε ρ γ α τ ικ ό ν  β ίο ν , π ρός δν ε ιχον σ υ γ κ α -  

λ ε σ θ ή ' ή  ν έ α  α υ τ ώ ν  δ ία ι τ α ,  ά π λ ή  κ α ί  λ ι τ ή ,  δ ιή γ ε ιρ ε ν  α ΰ τ ο ϊς  τό ν  π ό 

θον τ ώ ν  ο ρ εκ τ ικ ώ ν  τ ε μ α χ ίω ν ,  τ ά  ό π ο ια  έ κ ά σ τ ο τ ε  π ρο σ επ ό ρ ιζεν  α ΰ τ ο ϊς

ή επαιτεία. Έδεικνύοντο φιλοτάραχοι, απαιτητικοί καί διατεθειμένοι 
νά φύγωσιν.

Οί γονείς, οΐτινες ύπελόγιζον πλουσίαν άποζημίωσιν έκ τών μικρών 
ωφελημάτων, τά  όποια παρεϊχεν αΰτοϊς ή επαιτεία τών τέκνων των, 
ύπέθαλπον τούς παΐδας είς τήν δυσαρέσκειαν, καί ήπείλουν τόν Πεστα- 
λότσην, οτι ήθελον τά  αποσύρει, έπί τω σκοπφ νά έπιτύχωσιν ώφελείας 
τινό; παρ’ αΰτών.

Καί έν τούτοι; τά παιδία ταΰτα ήσαν κεκαλυμμένα άπό ράκη καί 
φθειρών. Ό Πεσταλότσης τά έκαθάριζε καί τά  ενέδυε' έτρωγε μετ’ 
αΰτών καί ώς αΰτά καί πρός τούτοις παρεϊχεν αύτοΐς τά κάλλιστα τών 
γεωμήλων, κρατών δ ι ' έαντόν τά χείριστα.

(( Ό  οΐκός μου , έλεγεν, ήτο πλήρης καθ' έκάστην Κυριακήν γονέων, 
οΐτινες δεν εϋρισκον την θέσιν τών τέκνων των άνταποχρινομένην είς την 
προσδοκίαν τω ν , καϊ όπως ένισχύσωσι τά τέκνα των είς τήν δυσαρέσκειαν 
μοϊ προσεφέροντο μετά πάσης αύθαδεΐας, ην δύναται νά επιτρέφι) σ τ ί
φος άγροΐκον επαιτών έν χαθιδρνιιατι μηδόλως προασπιΓομένω υπό τής 
χνβερνήσεως μηδέ υπό έζωτέριχοϋ έπιβάλλοντος. »

Πολλά τών παιδίων έ'φυγον έκ τοΰ άσύλου, είς ο είχον συνα- 
θροισθή· άπήρχοντο λαθραίως έν καιρφ νυκτός, άποφέροντες μεθ’ εαυ
τών καί τά ένδύματα τής Κυριακής, τά  όποϊα ό Πεσταλότσης τοΐς 
είχε δώσει. Μετ’ οΰ πολύ δε ήδύνατό τις ώσαύτως νά ίδη παρά τοΐς 
ευεργεταις τοΰ έργου τά άποτελέσματα τών παραπόνων τών διαδεδο
μένων ύπό τών γονέων τών μικρών επαιτών, τά δώρα ήλαττώθησαν 
ω; καί ή έκτίμησις, ής τό καθίδρυμα κ α τ ’ άρχάς άπήλαυε.

Ο Πεσταλότσης δεν άπηλπίζετο διόλου- είργάζετο, ούτως είπεΐν, 
πέραν τών δυνάμεων του, παρείχε καθ ’ έκάστην θυσίας έπί θυσιών, 
ενώ ή άξία αύτοΰ σύντροφος τόν έβοήθει, άφιεροΰσα είς τήν εΰγενή 
ταυτην επιχείρησιν πασαν προστασίαν καί θυσιάζουσα τήν υγείαν της.
Ηδη εϊχεν αίσθανθή τήν άπόλυτον άνάγκην νά λάβη βοηθούς σταθε

ρούς, επιτηδείους, έμπειρους, κατέχοντας πάσας τάς δεξιότητας, ών 
αυτός εστερεΐτο' άλλά τό φάρμακον τοΰτο έπήλθε βραδέως.

Ο ήρωϊκός οΰτος άγών διήοκεσεν έπί δύο έτι ενιαυτούς. Τώ 1780
# . * ,τέλος, πάσαι αί προμήθειαι ειχον έξαντληθή καί πάσα πίστωσις είχεν

απολεσθή' έπρεπε νά καταλίπη επιχείρησιν, ύπέρ ής άνήρ καί γυνή
ειχον καταναλώσει τάς τελευταίας αύτών δυνάμεις καί τόν τελευταΐόν
των οβολόν.



Οϋτω κατεστράφη άπόπειρα, ής την άξίαν ούδείς ήδύνατο να πα- 
ρίδτ), διότι ή πληγή, ήν ό εύγενής φίλος τών πτωχών έζήτει νά θερα- 
πεύση, είναι εΐσέτι ζωηρά καί λυπηρά εις πολλάς χώρας. Τό εργον τοΰ 
Neuhof δύναται νά χρησιμεύση πρός χαρακτηρισμόν τοΰ Πεσταλότση' 
ήτο τοΰτο τό όνειρον τής νεότητός του, καί άνήκεν ολόκληρον εις αύτόν 
καί μόνον' διετηρήθη δε εις αύτόν ώς άνάμνησις εκλεκτή τής ψυχής 
του, ώστε Ιν ηλικία όγδοήκοντα έτών δεν άπηλπίζετο άκόμη νά τήν 
έπαναλάβη καί φέρη είς πέρας *Αρά γε έπωφελήθησαν έκ τής πείρας 
τοΰ άνδρός; Ο ΐμοι! πολύ ολίγον. Έν Ε λβετία όμως εύρέθησαν άν
θρωποι, οΐτινες έγνώρισαν νά έφαρμόσωσι τάς ιδέας τοΰ διδασκάλου ώς 
πρός τήν αγωγήν τών ορφανών, πρός τήν παλιγγενεσίαν τών άναπή- 
ρων παίδων, άποφεύγοντες τάς περιστάσεις, αΐτινες έπήνεγκον τήν 
καταστροφήν τοΰ Neuhof' ούτω μεγάλαι πρόοδοι έπραγματοποιήθησαν.

(Έ πεται συνέχεια).

Λ Ο Γ Ο Σ
Ε Κ Φ Ω Ν Η Θ Ε Ι Σ  Ε Ν  Λ Α Ρ Ι Σ Σ Η .

ΥΠΟ ΤΟΥ

Ν. Κ Α Ρ  Α Ι Ι Ι Π Ε Ρ Ι Ι
Νο μ α ρ χ ι α κ ο ύ  δημοδι δασκάλου .

’Έ ντιμ,οι κύρ ιο ι !

Προκειμένου σήμερον κατά τό έπικρατοΰν έπαινετον εθος νά δώσω 
λόγον τών πεπραγμένων μοι ενώπιον τών σεβαστών τοΰ τόπου άρχών 
καί τής εντίμου ταύτης όμηγύρεως, οφείλω κατά καθήκον νά εύχαρι- 
στήσω τήν θείαν Πρόνοιαν, ήτις μέ ήξίωσ.ε νά διδάξω έν τή πρωτευούσγι 
τής έλευθέρας Θεσσαλίας Λαρίσσγι, ύπέρ ής,ηύχόμην κατά πάσαν πα- 
νήγυριν τών ένιαυσίων πνευματικών αγώνων τών ύ π ’ ε’μοΰ ποδηγετου- 
μένων παίδων τήν τελείαν έλευθερίαν, ώς καί ύπέρ τών εΐσέτι στεναζου- 
σών ύπό τόν βαρύν ζυγόν τής δουλείας επαρχιών. Εύχομαι δέ όπως τάχ'.ον

έλευθερωθώσι καί αύται αί έλληνικαί χώραι αί ύπό τόν άφόρητον ζυγόν 
τής δουλείας στενάζουσαι, ΐνα προφθάσω νά διδάξω καί έν τή πρω- 
τευουσν) μιας αύτών, καί εΐτα, ώς ό προφήτης Συμεών άνακράξω τό 
nrvr άκοΜ'εις zbr dovJor σον δέσποτα '» . Γ ίνο ιτο ! !

Κ ύ ρ ι ο ι !

Εν τή έπισήμω ταύτγ, ήμερα έπιτρέψατέ μοι πρώτον μέν ΐνα συγ
χαρώ άπασαν τήν ερατεινήν καί έρίβολον Θεσσαλίαν, τήν γενέτειραν τής 
ποιήσεως, διότι καθ’ όλον τόν δεινόν άγώνα τής δουλείας ούκ έπαύσατο 
θεραπεύουσα τά  γράμματα, καί β'. τήν πρωτεύουσαν αύτής Λάρισσαν, 
διότι καίπερ δεδουλωμένη διατελοΰσα, διετήρησεν άκμαϊον τό αΐσθηΛα 
της πρός τά γράμματα σπουδής, καί πλεΐστα έκπαιδευτήρια έκατέρου 
τοΰ φύλου συνέστησεν, άνευ ούδεμιάς άρωγής, ή έκ μόνης τής περιφο
ράς τοΰ δίσκου τών ίερών Ναών. Τί δέν πράττει ή φιλοπατρία τοΰ 
Ελληνος!! Ήδη δέ διά τής άνιδρύσεως άνωτέρων εκπαιδευτικών 

καταστημάτων καί ύπό τοΰ δημοσίου συντηρουμένων, ή μεγάτιμος αύτη 
φιλοτιμία θέλει τραπή είς ϊδρυσιν καί άλλων φιλανθρωπικών καί κοινω
φελών καταστημάτων, άπερ θέλουσι καταστήσει τήν πόλιν έντιμοτέραν, 
και ούτως αί άποχωρήσασαι Μοΰσαι θά έπανέλθωσιν άθρόαι είς τήν 
έστίαν αύτών.

Καί περί μέν τούτων ούδείς έ'παινος. ούδεμία παρότρυνσις άπαιτεΐ- 
ται εις άνάπτυξιν τής φιλομουσίας αύτών, διότι ή προθυμία κατάδηλος. 
Αλλ ή σύστασις τών πολλαπλών διδακτηρίων δέν συμπληροΐ τόν 

αληθή τής συστάσεως αύτών σκοπόν απαιτείται είς τήν άληθή άνά- 
πτυ,ιν τών διανοητικών δυνάμεων τοΰ άνθρώπου καί ή κ α τ ’ οίκον άνα- 
τρο*ρο. Διότι κατά τόν Πλούταρχον «τοΐς γονεΰσι παραινέσεσι καί λό- 
γο.ς αγειν τούς παΐδας έπί τά  καλά τών επιτηδευμάτων.» Έγώ έκ~ ̂   ̂ λ * ·

ασκαλικής 7τειροίς διέγνων, ότι δυστυχώς ή τοιαύτη έκπλή- 
Ρω<7'·? δεν εκτελεΐται παρ’ ύμών, καί ούδέ τό θρησκευτικόν αίσθημα 
αναπτύσσεται καί καλλιεργείται. Φαίνεται δέ ότι τά τοιαΰτα αισθή
ματα άφεθησαν είς τήν μέριμναν τών^διδασκάλων. Ά λ λ ’ ή διατριβή 
των παίί)ων μόνη πρός τ$ύς διδασκάλους δέν έπαρκεΐ, δέν συμπληροΐ 
J*  εις τούς γονείς έπιβαλλόμενα καθήκοντα. Οί διδάσκαλοι τό καθ’
αυτου, ούδενός άμελοΰσι. Πλήν οί γονείς, καί ιδίως αί μητέρες όφεί-

AOUUl V2C '** ' ^ » »οηγωσι τους παϊοας εις το μελετάν και σωφρονεΐν εν οικω,



ώς καί είς τό πρόσευχεσθαι καί θεοσεβεΐν- καθ’ όσον πολλάς διέγνων 
τάς ελλείψεις της κ α τ ’ οίκον αγωγής, έκ τών διαφόρων παραπτωμά
των, άπερ διεπρά^θησαν ύπό τών ΰπ εμέ μαθητών. Οί παΐδες είναι 
μεν ευφυείς, φιλομαθείς καί συναισθητικοί- ά λλ ’ αί ρίζαι της ψυχικής 
άναπλάσεως άπό τής βρεφικής ηλικίας έλλείπουσι, καί (Γ σπόρος ό ρι- 
φθείς επ’ αΰτών διά τής διανοητικής καί ήθικής άναπτύξεως τοΰ διδα
σκάλου δεν επεσεν έπί γής άγαθής. Άπόδειζις τών λόγων μου είναι 
αύτη ή ηλικία τών μαθητών τής 4 τάξεως, οΐτινες, έν φ τινές τούτων 
εδει νά διανύωσι τήν 4 γυμνασιακήν τάξιν, ήδη δυστυχώς διανύουσι 
τήν κ α τ ’ άνάγκην συστάσαν 4 έν τφ  δημοτικφ τούτω παιδευτηρίφ. 
Καί διά τ ί τοΰτο; διότι λείπει τό σπουδαιότατον, ή οικιακή άνατροφή, 
ή^θική άνάπτυξις καί διαρ.όρφωσις, ή εμπνευσις εις τάς καρδίας τών 
φιλτάτων αΰτών τών χριστιανικών άρετών. «Γονείς εκτρέφετε τά τέκνα 
ύμών έν παιδεία καί νουθεσία Κυρίου» - κράζει ό εύαγγελιστής ’Ιωάννης. 
Μητέρες, υμείς έστε χορηγοί καί έκτελεσταί τής σωτηρίου ταύτης 
διαταγής. Παρ’ ύμών άπαιτεΐ ή πατρίς τόν άληθή πρόμαχον καί ύπε- 
ρασπιστήν αύτής, ή κοινωνία τόν ειλικρινή καί πιστόν φίλον, η πολι
τεία τόν φιλόνομον πολίτην, ή οικογένεια τόν φιλόστοργον πατέρα καί 
εύγνώμονα υιόν, καί ή εκκλησία τόν εύσεβή καί κατά πεποίθησιν χρι
στιανόν. Ό  σημερινός Έ λλην εχει, ώς καί πας άνθρωπος, ’ίσως δε 
μάλιστα καί κατά εύμοιρίας εύτυχεστέραν τών άλλων, εχει πάντα δσα 
δύνανται νά καταστήσουν εύδαίμονα τήν επίγειον ταύτην κοινωνικήν 
αύτοΰ ζωήν. Ή πρώτη διεύθυνσις καί έπιστασία είναι παρά τοΰ Θεοΰ 
διαπεπιστευμένη είς τάς μητέρας. Παρ’ αυτών λοιπόν ό Δημιουργός 
θά ζητήσγι λόγον τής θείας ταύτης παρακαταθήκης. Τήν κ α τ ’ οίκον 
ανατροφήν διαδέχεται ή δημοσία έκπαίδευσις, ή έπί νόμων έδραζομένη. 
Όθεν ύμεΐς, ώ μητέρες, καλλιεργήσατε τήν έν ο’ίκω άνατροφήν, έπι- 
στήσατε τήν προσοχήν ύμών είς τό προσεύ^ εσθαι κατά τάς προσηκούσας 
ώρας τούς παΐδας. Διότι περί αύτής λέγει ό Σωτήρ ήμών διά τοΰ 
ήγαπημένου του Ίωάννου- « ανευ έμοϋ ού δύνασθε ποιεΐν ουδέ}')). Καί 
ό άπόστολος ’Ιάκωβος « Πάσα δόσις άγαθι) και παν δώρημα τέ.Ιειον 
άνωθέν έστι χαταβαϊνον άπό τοΰ Πατρός >τών Φ ώτων». « Και άρρ) σο
φίας φόβος τον θεοΰ)} κράζει ό προφητάναξ Δαβίδ. ΙΙιστεύσατέ μοι, 
Κύριοι, δτι εύρον πολλούς τών ραθητών, μοί είδότας ποιήσαι τό ση- 
μεΐον τοΰ τίμιου Σταυρού, καί τούς πλείστους μή γινώσκοντας την 
Κυριακήν προσευχήν. Πώς λοιπόν τής προσευχής μή ύπαρχούσης καί

μή τελούμενης έν ο’ίκω, θά έπελθη ή y άρις τοΰ Θεοΰ ή σωτήριος πάσιν 
άνθρώποις, ή ύπεραίρουσα πάντα νοΰν είς επιτέλεσή τών καλών έργων, 
καί έπίδοσιν τών γραμμάτων καί είς έκτέλεσιν τών πρός τήν Πατρίδα 
καί ήμάς αύτούς καθηκόντων ; « Χρήζομεν γάρ οί πάντες άνθρωποι
ταύτης ούχ ήττον η τά δένδρα τών νδάτω ν» κατά τόν θειον Χρυσό
στομον. « 'Αδια.Ιείπτως Λοιπύν προσεύχεσθε» κράζει ό Σωτηρ ημών, 
έν παντ'ι εύχαριστοΰντες} τοΰτο γάρ έστι θέλημα θεοΰ.

Έτέρα άνάγκη καθίσταται άπαραίτητος είς τήν άξιόζηλον φιλοτι- 
μίαν τών φιλομούσων τών κατοικούντων τό τμήμα τοΰτο τής πολεως 
ή ταχεία ίδρυσις διδακτηρίου εύουχώρου μετά τών άπαιτουμένων δια
στάσεων καί τών διδακτικών οργάνων καί σκευών πρός έκτέλεσιν της 
κοινωνικής καί άποοσκόπτου διδασκαλίας. Έπιτραπήτω μοι ή παρα- 
τήρησις αύτη, καθ’ δσον αύτη συμβάλλεται πρός τά  άγαθά ύμών. Η 
διδακτική άκόλουθον έλουσα τήν ύγιεινήν, διατάσσει ΐνα παντα τά  
εκπαιδευτικά ιδρύματα εχωσιν εύρείας τάς διαστάσεις, καθ δσον πρέπει 
να περιλαμβάνωσι τόν άπαιτούμενον άτμοσφαιρικόν άέρα, δν δέον ν 
ανανεώσι δ ι’ οργάνων άεριστηρίων καλουμένων, καθ’ ά ό ορθός λόγος 
ύ·.αγορεύει, καθ’ ά έπιστημονικώς άπέδειξεν ό πολυμαθέστατος 
διευθυντής τοΰ ένταΰθα Διδασκαλείου κατά τήν εναρξιν τών κατά τό 
ειθς τοΰτο τελεσθεισών έξετάσεων- τό δε ύπάρχον διδακτηριον ου μόνον 
επιβλαβές αποβαίνει είς τήν ύγιείαν τών έν αύτφ συνωστιζομένων μα-
fa -V) |

Ίτων, εκ τής άντανακλάσεως τών άκτίνων τοΰ Ήλίου έν τφ  στενφ
Χωρω αυτοΰ, άλλά καί άναπαυτική διδασκαλία εσται ακατόρθωτος
ένεκα τής ανεπαρκείας τοΰ δεομένου είς κατανάλωσιν ατμοσφαιρικού
αεοος, διό καί οί παΐδες καί οί διδάσκαλοι ούκ ολίγον συνησθάνθημεν

*  £Χ καταστάσεώς ταύτης ενοχλήματα έν τή παρουση μαλιστα
ωΡ=Τ- τοΰ έτους, καθ’ δσον κάθιδροι καί πεπιεσμένοι συνδιητώμεθα έν 
αύτω.

·ε,“θς λόγος τής άλλαγής τοΰ ύπάρχοντος διδακτηρίου καί τής 
ρε^ω, η ίδρύσεως ετέρου καταλλήλου μακράν τοΰ προαυλίου τοΰ Ιε- 

ρου το,ιτου Ναοΰ είναι ή συμφοίτησις άρρένων μετά θηλέων. II συμ- 
φ°ιτν)σις αύτη ρητώς άπαγορεύεται ύπό τών διαταγών τής Κυβερνή- 
σ£ως ναι τής ορθής κρίσεως. Ταΰτα πάντα διαγνούς ό φιλόμουσος κ.

μαρχος Λαρίσσης, άνέλαβεν άπό τοΰδε, δπως εύρη κατάλληλον καί 
χρήσιμον διδακτήριον, διό καί οφείλεται αύτφ πάσα εύχαρίστησις.

Ενισχύσατε ούν αύτόν, αξιότιμοι Κύριοι, είς πραγμάτωσιν τής



εύγενοΰς ταύτης μερίμνης του, όπως εν τω  μέλλοντι τά  φ ίλτατα  υμών 
φοιτώντα Ιν καταλλήλφ  διδκκτηρίω άναπνέωσι καθαρόν καί ζωογόνον 
άέρα, καί ούτως έν τ φ  άγώνι της μαθήσεως αναπτύσσονται άπροσκό- 
π τω ς αί σωματικαί δυνάμεις αύτώ ν, καί άνυψοΰται ή διάνοια έλευθέρως 
είς άπόκτησιν τών ώφ3λίμων καί μορφωτικών γνώσεων.

Περί δέ τών έργων τοΰ σχολείου άποφεύγω νά περιαυτολογήσω, 
διότι ή κατάστασις τών γνώσεων είς τά  μαθήματα καί τήν προϋπάρ- 
ξασαν διαπαιδαγώγησιν τών μαθητών μου έγένετο γνωστή είς τήν Σ. 
Κυβέρνησιν είς τάς ένταΰθα τοΰ σχολείου προϊσταμένας άρχάς, καί 
διότι τά  ελάχιστα εργα ήμών θ ’ άποδείξωσιν αί προσεχείς εξετάσεις. 
Έ ν μόνον λυπεί ή μας τούς διδασκάλους, ή άποχώρησις τινών παρεπι- 
δήμων μαθητών, άμα τη ένάρξει τοΰ εαοος, ετερον δέ, διότι δυστυχώς 
καί μάλιστα έκ τών εύδοκιμωτέρων άπελθόντες τοΰ σχολείου άρτι έπε- 
δόθησαν είς ΐδιωτικάς έργασίας, μή συναισθανθέντων τών γονέων αύτών, 
όπόσης ζημίας έγένοντο πρόξενοι τοΐς παισίν αύτών.

Περί τοΰ άξιοτίμου όμως συναδέλφου μου κ. Μ. Δαούτη οφείλω νά 
ομολογήσω ότι είργάσθη μετά ζήλου, έπιμελείας καί επιτυχίας περί 
τήν έκτέλεσιν τών έπιμόχθων καθηκόντων του, διό καί θεωρώ τιμήν είς 
τήν νέαν διδακτικήν ν ’ άναδεικνύη τοιούτους ίθύντορας τών έλληνοπαί- 
δων τοιούτους άγλαούς καρπούς άποφέροντας καί δικαίων εγκωμίων 
άξιουμένους καί διά τήν συνδρομήν ήν μοί έχορήγησεν είς τό δύσκολον 
εργον τοΰ προϊσταμένου. Διά τής παρ’ αύτοΰ δέ τελουμένης διδασκα
λίας θέλει είσέλθη μετά παρέλευσιν τοΰ έτους πλήρης ή τάξις έν τω  
διδακτηρίω τούτα), διότι άμφότεραι αί ύ π ’ αύτοΰ διδαχθεΐσαι τάξεις 
ελαβον κανονικήν διαπαιδαγώγησιν.

Εκφράζω τάς εύχαριστήσεις μου πρός τόν άξιότιμον κ. Δήμαρχον, 
διότι διά τής πατρικής αύτοΰ προστασίας ένεψύχωσεν ήμάς καί δ ι’ έρ
γων καί διά λόγων είς τό δυσχερές εργον τής έκπληρώσεως τών καθη
κόντων ήμών, καί διότι άπό τοΰδε, καθ’ ά προείρηκα, μέριμνα περί 
εύρέσεως καταλλήλου καί εύρυχώρου διδακτηρίου. Καί όντως τοιοΰτοι 
δέον νά ώσιν οί προϊστάμενοι τών δήμων φιλόμουσοι καί τελεσιουργοί, 
οίος ό αξιότιμος κ. δήμαρχος Λαρίσσης. ’Απονέμω τάς εύχαριστίας 
μου και είς τήν έπιτροπήν τοΰ ίεροΰ τούτου Ναοΰ, ήτις έχορήγησεν 
ήμϊν παν τό αίτηθέν καί χρήσιμον.

ΙΊεραίνων τήν βραχεΐαν ταύτην προσλαλιάν μου μακαρίζω τούς 
γονείς τών θεσσαλοπαίδων, οΐτινες δέν είναι πλέον πατέρες καί μητέρες

τέκνων δουλείας, ά λλ ’ ελευθερίας ελληνικής' μακαρίζω καί την θεσσα- 
λικήν νεολαίαν ότι έν τοΐς κόλποις τής έλευθερίας έχουσι πάντα τα  
μέσα πρός έκπαίδευσιν αύτών. Εύέλπιδες δέ όντες, ότι καί οί λοιποί 
ήμών άδελφοί, οί ύπό τόν δουλικόν ζυγόν στενάζοντες, θελουσι ταχέως 
περιπτυχθή ήμάς, ας άγωνιζώμεθα τόν εύγενή τών γραμμάτων αγώνα, 
καί άς άνακράξωμεν' « Ζήτω τό έθνος! Ζήτω ό Βασιλεύς!»

ΠΑΤΡΙΔΟΓΡΑΦΙΑ

Μ Ε Σ Α  Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ

Οί άνθρωποι δέν δύνανται νά ζήσωσι μεμονωμένοι. Οί κάτοικοι τής 
κώμης εχουσιν ανάγκην νά μεταβαίνωσιν είς τήν πόλιν, οί δε τής πό- 
λεως είς τήν κώμην' ύπήγέ ποτε κανείς έξ ήμών είς κώμην τ ινά ; διά 
τίνων μερών διήλθες; “Οπως μεταβή τις άπό τίνος μικρας κώμης είς 
άλλην, ή είς {̂αν πόλιν, άνάγκη νά ύπάρχωσιν όδοί' διά νά διέρχων- 
ται δε καί άμαξαι φοοτωμέναι, ποϊαι πρέπει νά είναι αί όδοί; εχομεν 

ήμεϊς όδούς πλατείας, αί όποΐαι άγουσιν είς τάς κώμας' ονόμασόν 
τινας ; Απασαι αί όδοί διά τών όποιων ένοΰνται αί κώμαι μετά τών 
πόλεων καί αί πόλεις πρός άλλήλας καλούνται μέσα συγκοινωνίας· 
ποιον αλλο μέσον συγκοινωνίας εχομεν ; (γέφυρα)' είς τ ί χ^ρησιμευουσιν 
αί γέφυραι; πόθεν καί ποΰ κατασκευάζονται: Οί μεγάλοι ποταμοί 
είναι πλωτοί' Ιχομεν καί ήμεΐς πλωτόν τινα ποταμόν; ποιον; Διά τών 
πλοίων καί άτμοπλοίων δυνάμεθα νά μεταβαίνωμεν άπό μίαν παραλίαν 
εις άλλην καί νά μετακομίζωμεν διάφορα έμπορεύματα. Ποια ζώα 
καλούνται οικιακά ; όνόμασόν τινα ; ποίας ώφελείας παρέχει ό ίππος ; 
τ '·’ ιππεύει αύτόν; Τίνος ό πατήρ έ'χει άμαξας καί ίππους; είς τί 
μεταχειρίζεται αύτά ; πώς καλοΰμεν τάς άμαξας, τάς οποίας μεταχει- 
pi-,ομεθα είς τό νά μετακομίζωμεν βαρέα φορτία ; μόνοι οί ίπποι σύ- 
ρουσιν άμάξας ; -  Τών χωρικών αί άμαξαι σύρονται συνήθως ύπό βοών.
Ο ίππος, ό ονος, ή βοΰς, ό ήμίονος, ή κάμηλος καί τινα άλλα ζώα 

ΧΡΌσιμεύουσιν είς τό νά μεταφέρωσιν ή σύοωσι φορτία' πώς καλοΰντα-t 
~χ ΐώα ταΰτα;

Πόσα μέσα συγκοινωνίας εχουσιν οί άνθρωποι ; —  Άριθμήσατέ μοι



τινά ; ποιον Ικ τών μετακομιστικών είναι το ταχύτατον ; ( ό σιδηρό
δρομος)' τίς έταξείδευσε δια τοΰ σιδηροδρόμου ; τώρα θα σας εϊπω, τ ί 
είναι ο σιδηρόδρομος. Ο σιδηρόδρομος είναι οδός έπί της όποιας είναι 
κατά μήκος προσκεκολλημένα εν ή πολλά ζεύγη γραμμών, αί όποΐαι 
συνίστανται έκ σιδηρών έλασμάτων, καί ονομάζονται τροχιαί. Έχομεν 
εν τη πόλει ήμών σιδηρόδρομον ; εί'δετε, πώς ή οδός τοΰ σιδηροδρόμου 
είναι ύψηλοτέρα τής άλλης όδοΰ; έπί τών τροχιών υπάρχει σειρά αμα
ξών, ή οποία ονομάζεται άμαξοστοιχία. Οί τροχοί τών αμαξών είναι 
πλατείς- διά νά μη εξέρχωνται δέ τών τροχιών, όταν κινώνται, εχουσι 
χείλη έξέχοντα- πασα αμαξοστοιχία σύρεται ύπό τίνος άτμοκινήτου 
μηχανής, ή όποια ονομάζεται άτμάμαζα. Η ατμάμαξα σύγκειται έκ 
μιας καμίνου" τ ί καίονται εντός τής καμίνου; έξ ενός λέβητος, ό όποιος 
περιέχει υδωρ καί εκ μιας καπνοδόχης' τί έξέρχεται έκ τής καπνοδό
χος; ή κάμινος άνάπτεται, τό ύδωρ βράζει καί μεταβάλλεται είς 
ατμόν ! ο ατμός ώθεΐ μηχανισμόν τινα καί θέτει αυτόν είς κίνησιν άνευ 
τής έργασίας τοΰ ανθρώπου- ποία άμαξα σύρει τάς άλλας άμάξας; 
δύναται νά σύρη πολλάς άμάξας; ύπάρχουσιν άμαξαι χωρισταί διά 
τους ανθρώπους καί διά τά φορτία. Τό μέρος όπου στέκεται ό σιδηρό
δρομος πώς ονομάζεται; (σταθμός). Μόνον είς τούς σιδηροδρόμους γ ί
νεται χρήσις τής ατμοκίνητου μηχανής; Τής ατμοκίνητου μηχανής 
γίνεται χρήσις είς διαφόρους έργασίας π. χ. είς τά  ατμόπλοια, είς τήν 
γεωργίαν πρός καλλιέργειαν τής γής καί τόν άλοητόν, καί είς τούς άτμο- 
μυλους. Πολλάκις ο σιδηρόδρομος διέρχεται ύπό τήν γήν- πώς όνομά- 
ζομεν τήν οδόν ταύτην; (σήραγξ)- είδετε σύραγγα; ποΰ ;

Σ. Μ. Ο.

Τ Α Ξ Ε Ι Σ  Α Ν Ω Τ Ε Ρ Α Ι  

Ή  ν ή σ ο ς  Σ ικ ε λ ία .

Σκοπός. Σήμερον θά έπισκοπήσωμεν ταύτην τήν χώραν, (ό διδ. 
δεικνύει τήν χώραν.) Πώς ονομάζεται;

( Ονόματα τά  όποια είναι γεγραμμένα έπί τοΰ χάρτου δέν δείκνυν- 
τα ι παρά τοΰ διδασκάλου, μόνον άναγινώσκονται. ’Ονόματα δέ τά  
όποια γνωρίζουσιν οί μεγαλείτεροι μαθηταί έκφωνοΰνται παρ’ αυτών
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τών ιδίων- τά  ονόματα γράφονται έπί τοΰ πίνακος). Έπανάληψις τοΰ 
σκοποΰ μετά τής δηλώσεως τοΰ ονόματος.

1. Στάδιον. Είς ποιον μάθημα ήκούσατε τό δνομα Σ ικελ ία ;— Τί 
γνωρίζεις περί τής Σικελίας; — ’Ενταύθα μνημονεύεται σχετικόν τι 
Ιστορικόν τής νήσου έκ τοΰ μαθήματος τής ελληνικής ιστορίας' ανά- 
πτυξις- συνδιάλεξις κτλ.

2. Στάδιον. Ή διάταξις τής συνδιαλέξεως έν τω γεωγραφικφ μα- 
θήματι βαινέτω ώς εξής.

Θέσις τής χώρας. ΙΙοΰ κεΐται ή Σικελία; Δεΐξον τήν συντομωτά- 
την οδόν, ήτις άγει έκ τής ’Ιταλίας πρός τήν Σικελίαν! Πρός ποιον μέ
ρος τής ’Ιταλίας κεΐται ή Σ ικελία; Πρός ποιον μέρος τής Ελλάδος; 
Ά σίας; ’Αφρικής; ’Ισπανίας; κτλ. Μέ ποίαν έκ τούτων τών χωρών 
συνέχεται; Τί σχηματίζει; έπανάληψις, όρια, αποστάσεις.

Ύπό ποίων θαλασσών ορίζεται ή νήσος; ποΐαι νήσοι καί ποια συμ
πλέγματα νήσων κεΐνται πλησίον; διάταξον αυτά κατά τό μέγεθος. 
Μέτρησον τήν άπόστασιν τής Σικελίας α) άπό τής Ιταλίας β) Μάλ
τας, γ) Αφρικής, δ) Ελλάδος, ε) Μικράς ’Ασίας, ς·) Ισπανίας, ζ) 
Γαλλίας.

Πρός τούτοις δήλωσον όμοιας αποστάσεις έν τή πατρίόι σου ! 
Μετά πόσας ημέρας θά φθάση είς Σικελίαν άτμόπλοιόν τι άναχω- 
ροΰν σήμερον έξ Ελλάδος; έξ ’Ιταλ ίας; έκ Γαλλίας; κτλ. Συγκε
φαλαίωσή !

Σ χ ή μ α .  Όποιον σχήμα έχει ή  νήσος; Σύγκρινον τάς πλευράς ώς 
πρός τό μέγεθος! ’Ονόμασαν τό μήκος; (διά τής κλίμακος.) ίχνογρά- 
φησις.

Μέγεθος. Ποία άλλη χώρα είναι ίση ώς πρός τό μέγεθος με τήν 
Σικελίαν; ’Επί τής νήσου ζώσιν ύπέρ τά  2 * ^  έκατομ. κατοίκων. Τί 
λέγεις περί τής κατοικήσεως τής νήσου; ποία άλλη χώρα είναι ούτως 
κατωκημένη; Σύγκρινον τό μέγεθος τής 'Ελλάδος πρός τό μέγεθος τής 
Σικελίας. Ποία χώρα είναι μεγαλειτέρα; είς ποίαν κατοικοΰσι πλειό- 
τεροι άνθρωποι; Έπανάληψις !

Έδαφος. Τί δυνάμεθα νά συμπερά^ωμεν έκ τοΰ χάρτου περί τοΰ 
εδάφους τής νήσου; Οί μαθηταί άποκρίνονται τά  ακόλουθα. Τά μαΰρα 
σημεία είς τήν βορ. πλευράν δεικνύουσι μίαν σειράν όρέων, άτινα είναι 
συνέχεια τών Άπεννίνων τής Καλαβρίας. Προς βορ. εισχωρεί αυτη η 
σειρά είς τήν θάλασσαν. Πρός άνατολάς βλέπομεν έτέραν σημαντικήν



σειράν ορέων, ήτις καλείται Α ίτνα, καί πρός νότον υπάρχει έτέρα σειρά- 
όποιον είναι τό μέσον της νήσου ;

Ό  διδάσκαλος συμπληροΐ. Ή σειρά τών όρέων ή κείμενη πρός 
τήν βορ. πλευράν είναι πραγματικώς συνέχεια τών Άπεννίνων τής Κ α
λαβρίας. ΓΙόθεν συμπεραίνομεν τοΰτο; έκ τής όμοιότητος καί διευθύν- 
σεως άμφοτέρων τών σειρών. Συγκεφαλαίωσις. Ή Αίτνα έ'χει ύψος 
περί τούς 3000  π. Ή περιφέρεια αύτής εις τούς πρόποδας εΐναι 18  
μιλ. είς τήν ύψηλοτάτην κορυφήν κεΐται ό μέγιστος κρατήρ, όστις έ'χει 
περιφέρειαν 1 1 ώρας- ύπάρχουσι καί άλλοι μικροί κρατήρες περί τούς 
80. Διήγησις. Ό άναβαίνων τοΰτο τό όρος μανθάνει τήν κατά βαθ
μίδας κατάταξιν τών φυτών τοΰ κόσμου, ήτις διαφέρει κατά τό ΰύος 
τοΰ όρους. Παρατηρεί τις έν πρώτοις έξόχως εύφορον χώραν, δηλαδή 
καλλιεργημένην ζώνην, είτα δασώδη τινά ζώνην, καί τέλος γυμνήν 
χιονοσκεπή κορυφήν. Διήγησις!

“Ολη η νήσος είναι βουνώδης" το αύτό δυνάμεθα νά εΐπωμεν καί 
περί τών πέριξ κειμένων νήσων. Δείξατε τά  όρη τών άλλων νήσων! 
Συγκεφαλαιώσεως ερωτήσεις περί τοΰ εδάφους.

Ίχνογράφησις τών όρέων.
“Υδατα. Δείξατε μεγαλειτέρους ποταμούς ! Τοιοΰτοι έλλείπουσιν, 

ύπάρχουσι μόνον μικροί, οίτινες τό θέρος ξηραίνονται. Τί δυνάμεθα νά 
εΐπωμεν περί τών ύδάτων τής νήσου ; Συγκεφαλαίωσις τών λε/θέντων !

Κλίμα. Μεταξύ τίνος πλάτους κεΐται ή Σικελία ; Τί δυνάμεθα νά 
εΐπωμεν περί τοΰ κλίματος;

Φ υτά καί ζώα.

Τί συμπεραίνεις έκ τών λεχθέντων περί τών φ υτώ ν;— ’Ακούετε! 
Τό πλεΐστον τοΰ έσωτερικοΰ είναι έρημον καί άκαλλιέργητον- μέ τοΰτο 
όμως δέν δυνάμεθα νά εΐπωμεν, ότι τό έδαφος δέν έ'χει καμμίαν άξίαν- 
οί πλούσιοι κτηματίαι ποτίζουσι τούς άγρούς των καί καθιστώσιν αύτούς 
ευφόρους- οί πτωχοί όμως δέν δύνανται νά πράξωσι τοΰτο. Ή έ'λλειψις 
τών ξύλων είναι έπαισθητή- φύονται μόνον θάμνοι καί χαμαιριφεΐς 
φοίνικες. Τό βο^ίλειον τών φυτών τής νήσου είναι πενιχρόν καί μονό» 
τονον. Όποιον συμπέρασμα δύνασαι νά έξαγάγης περί τών ζώων;

Ούδέν άξιοπαρατήρητον ζώον ύπάρχει- δέν διαφέρουσι δέ τών ζώων 
τής Ιταλίας. Ισχνοί βόες καί χονδρόμαλα πρόβατα είναι ό κύριος 
πλούτος τών κτηνοτροφών. Έ πανάληψις!

Έξαίρεσιν τής μή μεγάλης εύφορίας τής νήσου ποιοΰσι τά  περί
χωρα τών μεγαλειτέρων πόλεων- έξ όλων δέ αύτών διακρίνεται ή πε- 
διάς τής Κατάνης, ήτις καί είς τούς άρχαίους χρόνους ήτο περίφημος 
διά τήν ευφορίαν της- έν αύτή φύονται άπαντα τά είδη τών δημητρια
κών καρπών, καί καρποί μεσημβρινοί- (όνόμασον τοιούτους)' ή πεδιάς 
αυτη παράγει πρός τούτοις καί οίνον έξαίρετον. Κ α τ ’ έξοχήν εύφορα 
είναι τά  ορεινά περίχωρα τής Αΐτνης.

Συγκεφαλαίωσις.
Ό  ρ \> κ τ ά.

Είς τά νότια καί ιδίως τά  νοτιοανατολικά όρη ένυπάρχουσιν αί 
γνωσταί τοποθεσίαι, έκ τών όποιων έξορύσσουσι θειον. Συμποσοΰνται 
περί τα 700 συμπλέγματα τοιούτων τοποθεσιών, έξ ών αί 50 είναι 
σημαντικαί. Ή χρησιμοποίησις όμως αύτών είναι έλλιπής. Α ιτ ία ; 
ένεκα έλλείψεως ξύλων. ’Επίσης ύπάρχουσι καί θειούχοι πηγαί, αϊτινες 
είναι ίαματικαί. Νάφθα καί πηγαί πετρελαίου πολλαπλασιάζουσι τόν 
πλούτον τών κατοίκων τής νήσου. Έ πανάληψις!

Προϊόντα. 'Η νήσος παράγει τά  εξής προϊόντα, θειον, βάμβακα, 
μ έταξαν, μέλι, διαφόρους μεσημβρινούς καρπούς (Παλέρμον, Μεσσήνη, 
Κατάνη) κοράλλια, αντικείμενα πολυτελείας έκ λάβας καί μαρμάρου, 
οίνον (Μαρσάλας) άχάτην, ορυκτόν καί θαλάσσιον άλας, σαρδίνας 
κτλ. — Έπέκτασις κατά βούλησιν τοΰ γεωγραφικοΰ πίνακος. (Γενέσθω 
λόγος περί τών διαφόρων πόλεων τών άξιων λόγου άπαντωμένων έν 
«υταΐς κτλ.) Σύγκρισις τών πόλεων πρός τάς τής Ελλάδος καί πρός 
°Λλας τής Εύρώπης. Ίχνογράφησις τής νήσου μετά τών όρέων, πεδιά
δων, ποταμών, πόλεων, κτλ.

3. Στάδιον. ’Αρχαία ν.αί νΰν κατάστασις τής Σικελίας, (ιστορία).
4. Στάδιον. Καταγραφή διαφόρων ονομάτων πόλεων είς τό ση- 

μειωματάριον έκάστου μαθητοΰ. Γραπτή συγκεφαλαιωτική έ'κθεσις.
5. Στάδιον. Έκ ποίων προϊόντων είσάγόνται πλειότερα εισοδή

ματα είς τήν νήσον ; Ποια προϊόντα τής νήσου Σικελίας πωλοΰνται 
παρ ήμϊν. Διά τίνων μέσων μεταφέρονται ένταΰθα; — Δήλωσις διά
φορων θαλασσίων όδών ! Άπό μνήμης ίχνογράφησις τοΰ χάρτου έπί 
τών τετραδίων καί τοΰ πίνακος.

<H· “ϊΜ:. Ο λ τ μ π ιο ς .



ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΕΡΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑΙ

ΜI ί'ασις τών δέκα λεπρών
(Λουκ. 17 , 1 1 — 19) .

«Έγένετο δέ έν τω πορεύεσθαι τον Ίησοΰν είς Ιερουσαλήμ, καϊ 
αυτός διήρχετο διά μέσου Σαμαρείας καί Γαλιλαίας' καί εισερχομένου 
αύτοΰ εις τινα κώμην, άπήντησαν αύτφ δέκα λεπροί άνδρες, οΐτινες 
έστησαν πόρρωθεν" καί αύτοί ήραν φωνήν, λέγοντες « Ίησοΰ, έπιστάτα, 
Ιλέησον ήμάς»" καί ίδών είπεν αύτοϊς, « Πορευθέντες έπιδείξατε εαυ
τούς τοΐς ίερεΰσι»" καί έγένετο έν τω ύπάγειν αύτούς, έκαθαρίσθησαν" 
είς δέ έξ αΰτών, ίδών οτι ίάθη, ύπέστρεψε, μετά φωνής μεγάλης δο- 
ξάζων τόν Θεόν’ καί έ'πεσεν επί πρόσωπον παρά τούς πόδας αύτοΰ εύ- 
χαριστών αύτφ" καί αύτός ήν Σαμαρείτης.

Άποκριθείς δέ ό Ίησοΰς ειπεν, «Ο ύχί οί δέκα έκαθαρίσθησαν; οί 
δέ έννέα ποΰ; ούχ’ εύρέθησαν ύποστρέψαντες δοΰναι δόξαν τώ Θεώ, 
εΐμή ό αλλογενής ούτος; » καί είπεν αύτφ « Ά ναστάς πορεύου" ή π ί-  
στις σου σέσωκέ σε».

Ή  ί’ασις τών δέκα λεπρών.

Σκοπός. Σήμερον θά σας διηγηθώ περί τής ίάσεως τών δέκα 
λεπρών.

1. Στάδιον. Ό λεπρός καί ή τότε θεραπεία τών λεπρών. Περι
γραφή Γαλιλαίας καί Σαμαρείας" όρια αύτών" οί Σαμαρεΐται καί ή 
κοινή γνώμη τών ’Ιουδαίων περί αύτών.

2. Στάδιον. Πρός συνδιάλεξιν πρώτον καί δεύτερον τεμάχιον έκ- 
φώνησις τών λεπρών πρός τόν Ίησοΰν άπόκρισις τοΰ Ίησοΰ. ΙΙάντες 
έπίστευσαν είς τόν Ίησοΰν καί είς τήν χάριν αύτοΰ- ά λλ ’ ό είς μόνον ό 
« καταφρονούμενος» ξένος ηύχαρίστησε τώ Κυρίφ' εύχαριστία τώ Θεώ.

3. Στάδιον. Συμπαράθεσις τών διαφόρων εύεργεσιών τοΰ ΙΙατρός 
καί Τίοΰ, τάς οποίας έποίησαν είς τούς ανθρώπους καί τών διαφόρων 
εύχαριστιών τών άνθρώπων. Καί ένταΰθα άναλογεΐ ό αριθμός τών εύ- 
γνωμονούντων πρός τούς άγνώμονας ώς 1 πρός 9.

4. Στάδιον. « Εύλόγει ή ψυχή μου τόν Κύριον καί μή Ιπιλανθά- 
νου πάσας τάς ανταποδόσεις αύτοΰ». Έπανάληψις. Έξομολογεΐσθε τφ  
Κυρίφ, δτι αγαθός έστιν, ότι είς τόν αιώνα τό έ'λεος αύτοΰ.

5. Στάδιον. Τί καλόν έποίησεν είς ύμας ό Θεός; ’Ονομάσατε κα
λόν τι, τό όποιον δέν έλάβετε παρά τοΰ Θεοΰ! Πώς θ ’ άνταποδώσητε
είς τόν Θεόν τήν εύγνωμοσύνην σας διά τάς εύεργεσίας. αύτοΰ;

Τ ελώ νες καί Φ αρισαίος.
(Λ ο υ χ .  1 8 , 10— 1 4 ) .

«Είπε δέ καί πρός τινας τούς πεποιθότας έφ ’ έαυτοΐς, ότι εΐσί δί
καιοι, καί έξασθενοΰντας τούς λοιπούς, τήν παραβολήν ταύτην.

"Ανθρωποι δύο άνέβησαν είς τό ιερόν προσεύξασθαι" ό εις Φαρι
σαίος, καί ό έτερος Τελώνης' ό Φαρισαίος σταθείς πρός εαυτόν ταΰτα  
προσηύχετο. « Ό  Θεός εύχαριστώ σοί, οτι ούκ είμί ώσπερ οί λοιποί 
τών άνθρώπων, αρπαγές, άδικοι, ή καί ώς ούτος ό Τελώνης" νηστεύω 
δίς τοΰ Σαββάτου, άποδεκατώ πάντα όσα κτώ μ α ι» .I

«Καί ό Τελώνης μακρόθεν έστώς ούκ ήθελεν ούδέ τούς οφθαλμούς 
επαραί" άλλ’ έ'τυπτΛ είς τά στήθος αύτοΰ, λέγων" «Ό  Θεός, ίλάσθητί 
μοι τφ  άμαρτωλφ.» Λέγω ύμΐν. «Κ ατέβη ούτος δεδικαιωμένος είς τόν 
οικον αύτοΰ, ή εκείνος" ότι πας ό ύψών εαυτόν ταπεινωθήσεταί" ό δέ 
ταπεινών εαυτόν ύψωθήσεται.»

Τελώνης καί Φ αρισα ίος.

Σκοπός. Σήμερον θά σας διηγηθώ μίαν ίστορίαν περί ενός Τελώ
νου καί ένός Φαρισαίου, τήν οποίαν αύτός ό Ίησοΰς διηγήθη είς τούς 
«κροατάς του.

1 Στάδιον. Άνάμνησις τών λεχθέντων ύπό τοΰ Ίησοΰ καί Ίωάν- 
νου τοΰ βαπτιστοΰ περί τών Τελωνών καί Φαρισαίων1 τ ί γνωρίζουσιν 
οί μαθηταί περί τούτων ; έρευνα περί τοΰ ιτιθανοΰ χαρακτήρος τών κυ- 
?'·ωτέρων προσώπων τής ιστορίας. ,

2 Στάδιον. Πρός συνδιάλεξιν. Ή πρακτευχή τοΰ Φαρισαίου δεικνύει 
μεγιστην υπεροψίαν, άπεχθή αύτάρκειαν καί άνταπόδοσιν" (φυσικώς 
οφείλουσω οί μαθηταί μόνοι των έκ τών λόγων αύτών νά χαρακτηρί- 
σωσιν αυτούς καί δεόντως νά κοίνωσι περί αύτών). Ή συμπεριφορά
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όμως καί ή προσευχή του Τελώνου τουναντίον δεικνύουσιν ήμΐν, τουτέστι 
την αυτογνωσίαν, την αιδώ, την μετάνοιαν, την πίστιν εις την χάριν 
τοΰ Θεοΰ καί την Ισταθεράν άπόφασιν πρός βελτίωσιν έαυτοΰ. Διά τοΰτο 
άνυψοϊ αΰτόν ό ϊλεος Θεός διά της άποφάσεώς του. « Κατέβη δε ού 
δεδικαιωμένος εις τον οικον τοΰ Θ εοΰ»- ούτος είναι δίκαιος" άφέωνται 
αΰτοΰ αί άμαρτίαι- ό δε Φαρισαίος;

Πρός έξήγησιν της «παραβολής» τίθεται ή έρώτησις. Δ ιατί ό Ίη- 
σοΰς διηγήθη αύτήν τήν ιστορίαν; Ή έξήγησις εγκειται εις τάύ<ό τών 
παίδων λεχθέντα- δηλ. πολλοί έκ τών ακροατών τοΰ Ίησοΰ καί κυ
ρίως έκ τών άνθρώπων ώμοίαζον τώ Φαρισαίω, ένφ ώφειλον νά όμοιά- 
ζωσι τω Τελώνη.

3 Στάδιον. Σύγκρισις Φαρισαίου καί Τελώνου καί άμφοτέρων πρός 
άλλα πρόσωπα τής ίεράς καί έλλ. Ιστορίας (π . χ. Φαραώ, Σαούλ, 
Δαυίδ, ’Αποστόλη Θαλασσινοΰ κτλ.) μετά τοΰ άποτελέσματος. Πάντες 
οί άνθρωποι είναι άμαρτωλοί' διακρίνονται δέ διά τής άνομολογήσεως 
τών άμαρτιών αύτών" έκεϊ ύψηλοφροσύνη, ΐσχυρογνωμοσύνη, τιμωρία, 
ένταΰθα ταπεινοφροσύνη, μετάνοια, χάρις.

4 Στάδιον. Ό έπικαλύπτων άσέβειαν αύτοΰ οΰκ εύοδωθήσεται, ό 
δέ έξηγούμενος έλέγχους άγαπηθήσεται.

Έπανάληψις. Πας ό υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται- ό δέ ταπεινών 
ΰψωθήσεται. Κύριος έ'στι μακρόθυμος, πολυέλεος, πολυεύσπλαγχ'νος καί 
εύλογεϊ πάντας τούς άγαπώντας αύτόν.

5 Στάδιον. Σύ είσαι ό Φαρισαίος; (άπόδειξις). Μέ ποιον όμοιά- 
ζομεν ήμεις (μέ τόν χείριστον), καί μέ ποιον όφείλομεν νά όμοιάσωμεν 
( μέ τόν Χριστόν.) ;

Μέ τίνα ήδύνασο νά παρομοιάσγις τόν Τελώνην :
Είς τίνας άνθρώπους διηγείτο ό Ίησοϋς ταύτην τήν ιστορίαν ;

Ή  παραβολή τοΰ απολωλότος υ&οΰ.
(Λ ουκ. 15 , 1 1 — 32).

Ό  ’Ιησούς ειπεν* « Άνθρωπός τις είχε δύο υιούς- καί ειπεν ό νεώ- 
τερος αύτών τφ  πατρί, Πάτερ δός μοι τό έπιβάλλον μέρος τής ούσίας- 
καί διεΐλεν αύτοϊς τόν βίον- καί μ ετ’ ού πολλάς ημέρας συναγαγών 
άπαντα ό νεώτερος υίός, άπεδήμησεν είς χώραν μακράν, καί έκεϊ διε- 
σκόρπισε τήν ούσίαν αύτοΰ, ζών άσώτως.

Δαπανησαντος δε αυτοΰ πάντα, έγένετο λιμός ισχυρός κατά τήν 
χώραν εκείνην, καί αυτός ήρξατο ύστερεΐσθαι- καί πορευθείς έκολλήθη 
ενι τών πολιτών τής χώρας εκείνης- καί έ’πεμψεν αύτόν εις τούς αγρούς 
αυτοΰ βόσκειν χοίρους- καί επεθύμει γεμίσαι τήν κοιλίαν αύτοΰ άπό 
τών κερατίων, ών ήσθιον οί χοίροι- καί οΰδείς έδίδου αΰτω.

Εις εαυτόν δε ελθών είπε, ΓΙόσοι μίσθιοι τοϋ πατρός μου περισσεύ- 
ουσιν άρτου, εγώ δέ λιμώ άπόλλυμαι; άναστάς πορεύσομαι πρός τόν 
πατέρα μου, καί έρώ αΰτω. «Πάτερ. ήμαρτον πρός τόν ούρανόν καί 
ενωπιόν σου- καί ούκέτι είμί άξιος κληθήναι υίός σου" ποίησόν με ώς 
ενα τών μισθίων σου.» — Καί άναστάς ήλθε πρός τόν πατέρα έαυτοΰ. 
Ετι δε αυτοΰ μακράν άπέχοντος, είδεν αύτόν ό πατήρ αύτοΰ, καί 

ευσπλαγχνίσθη, καί δραμών έπέπεσεν έπί τόν τράχηλον αΰτοΰ, καί 
κατεφίλησεν αύτόν- είπε δέ αΰτω ό υίός « Πάτερ, ήμαρτον είς τό* ού- 
ρανον καί ενώπιον σου, καί ούκέτι είμί άξιος κληθήναι υίός σου»- ειπε 
δέ ό πατήρ πρός τούς δούλους του- « Έζενέγκατε τήν στολήν τήν 
πρώτην, καί ένδύσατε αύτόν, καί δότε δακτύλιον είς τήν χεΐρα αΰ- 
τοΰ, καί ύποδήματα είς τούς πόδας- καί ένέγκαντες τόν μόσχον τόν 
σιτευτόν θύσατε, καί φαγόντες εύφρανθώμεν- ότι ούτος ό υίός μου 
νεκρός ήν, καί άνέζησε- άπολωλώς ήν καί εύρέθη». Καί ήρξαντο εύ- 
φραίνεσθαι.

Ην δέ ό υίός αΰτοΰ ό πρεσβύτερος έν τώ άγοω- καί ώς έρ/όμενος 
Ίγγισε τή οικία, ήκουσε συμφωνίας καί χορών - καί προσκαλεσάμενος ένα 
τών παίδων έπυνθάνετο, τ ί εΐη ταΰτα" ό δέ ειπεν αύτω - « Ό  άδελφός 
σου ηκει- καί έθυσεν ό πατήρ τόν μόσχον τόν σιτευτόν, ότι ύγιαίνοντα 
αΰτόν άπέλαβεν».

Ωργίσθη δέ καί οΰκ ήθελεν είσελθεΐν' ό ούν πατήρ αύτοΰ έζελθών 
~αρεκαλει αύτόν ό δέ άποκριθείς είπε τω πατρί- « ’Ιδού τοσαΰτα έτη 
δουλεύω σοι, καί οΰδέποτε έντολήν σου παρήλθον, καί έμοί ούδέποτε 
Ουδέποτε έδωκας έ'ρκρον, ΐνα μετά τών φίλων μου εΰφρανθώ- ότε δέ 
ο υίος σου ούτος ήλθεν ό καταφαγών σου τόν βίον έν άσωτεία, έ'θυσας 
αυτώ τον μόσχον τόν σιτευτόν».

Ο δέ ειπεν αύτω - «Τέκνον σύ πάντοτε μ ετ’ έμοΰ εί, καί πάντα  
τ α εμα η ί  έστιν- εύφρανθήναι δέ καί χαρήναι έ'δει, ότι ό άδελφός σου 
ουτος νεκρός ήν, καί άνέζησε- καί άπολωλώς ήν, καί εύρέθη.»



Ή  παραβολή τοΰ απολωλότος υ ίοΰ .

Σκοπός. 'Ιστορία τις περί τίνος πλουσίου καί καλοΰ πατρός καί 
τών δύο υΙών του.

1 Στάδιον. Σκέψεις περί της θέσεως τών υιών πρός τόν πατέρα, 
περί τών γήινων αγαθών καί περί της κατά βούλησιν του πατρός δια- 
χειρίσεως αΰτών.

2 Στάδιον. Πρός συνδιάλεξιν τής ιστορίας. Ό νεώτερος υιός εγ
καταλείπει άγνωμόνως τόν καλόν πατέρα, όπως ρύθμιση τό ζην κατά 
τήν θέλησιν αύτοΰ" διασκορπίζει τήν ούσίαν αύτοΰ ζών άσώτως- βρα
χεία ύπήρξεν ή χαρά του- περιπίπτει είς μεγίστην ένδειαν στερηθείς 
καί αύτοΰ τοΰ έπιουσίου άρτου. Συνέρχεται, άναγνωρίζει τό σφάλμα, 
εις ο ύπέπεσε, μετανοεί καί άποφασίζει νά έπιστρέψη πρός τόν πατέρα, 
πεποιθώς εις τήν αγάπην καί χάριν αύτοΰ. Πλήρης εΰσπλαγχνίας δέχε
τα ι είς τούς κόλπους του ό καλός πατήρ τόν απολωλότα υίόν, συγχωρεϊ 
αύτόν καί χαίρεται, διότι άνεΰρε τόν νεκρόν καί άπολωλότα.

Ό  μεγαλείτερος υίός οργίζεται δέν εισέρχεται είς τόν οίκον οργί
ζεται διά τήν πράξιν τοΰ πατρός. Μεγάλη όμως είναι ή χάρις τοΰ 
πατρός.

Πρός ερμηνείαν. Άπολωλώς υίός εΐναι έκαστος άμαρτωλός όστις δέν 
θέλει νά βαδίζη κατά τάς έντολάς τοΰ Θεοΰ τοΰ άγαπητοΰ πατρός τοΰ 
έν ούρανοϊς, εγκαταλείπει τόν πατέρα, καί βαδίζει κατά τήν ιδίαν θέ- 
λησίν του" ό Θεός άφίνει τόν αμαρτωλόν όπως τά παθήματα τω γίνωσι 
μαθήματα, συνέλθη, καί έννοήση ότι ό καλός βίος καί ή αληθής χαρά 
άνευ τοΰ Θεοΰ δέν είναι δυνατόν νά έπιτευχθή. Ή έ'νδεια, τήν όποιαν ό 
Θεός μετά τής αμαρτίας ένόνει, ποιεί τόν αμαρτωλόν νά συνέλθη· 
άναγνωρίζει τήν άξίαν εκείνου, τό όποϊον έγκατέλειψε καί τήν μηδαμινό- 
τητα  τούτου, τό όποιον εύρεν" ή θλίψις καταλαμβάνει αύτόν, μετανοεί- 
πόθος δέ επιστροφής καταλαμβάνει τήν ψυχήν του. Ή επιθυμία διά 
τής πίστεως είς τήν άναλλοίωτον αγάπην τοΰ ούρανίου πατρός στε- 
ρεοΰται- ή πίστις είς τήν χάριν τοΰ Θεοΰ δέν άπατός τόν μετανοοΰντα 
καί έπιστρέφοντα- εύρίσκει τήν, χάριν μεγαλειτέραν καί γενναιοτέραν, η 
οσον ήλπιζε.

'Γπάρχουσιν όμως καί άνθρωποι, οΐτινες ώς ό πρεσβύτερος υίός κ α τ ’ 
έπίφασιν μένουσι πιστοί είς τάς έντολάς τοΰ Θεοΰ καί προφυλάττονται 
άπό μεγάλα άμαρτήματα, καί ούχί ενεκα άγάπης πρός τόν Θεόν, άλλ

ενεκα φόβου και πόθου ανταμοιβής- ύψηλοφρόνως παρατηροΰσι τούς 
πεπτωκότας άνθρώπους καί έπιθυμοΰσιν έκ φθόνου ν ’ άποτρέψωσι τήν
χαριν τοΰ Θεοΰ απ α υτώ ν  ένεκα τής τοιαύτης..............διαγωγής των
είναι μάλλον άπολωλότες τών άλλων.

2 Στάδιον. Συγκρισις τοΰ απολωλότος υιοΰ πρός πρόσωπα τής 
ιεράς ιστορίας και αλλα ( Ιακώβ, ’Ιωσήφ αδελφοί, Μωϋσής, λαός 
Ισραήλ, Σαουλ, Δαυίδ, Τελώνης, Φαρισαίος, ’Αποστολής Θαλασσινός 

κτλ.) πρός τόν σκοπόν, ή άμαρτία άγει είς ένδειαν, ή ένδεια είς μετά
νοιαν, ή μετάνοια είς πίστιν καί συγχώρησιν- ή άστοργία δέ καί ή ύψη- 
λοφροσύνη άγουσι τούς άνθρώπους μακράν τοΰ Θεοΰ.

4 Στάδιον. Χαρά γίνεται ενώπιον τών άγγέλων έφ ’ ένί άμαρτωλφ 
μετανοοΰντι.

Ο Χριστός ήλθεν είς τόν κόσμον άμαρτωλούς σώσαι. Ή δικαιο
σύνη υψώνει έθνος, ή δέ άμαρτία είναι ανειδος λαών.

5 Στάδιον. Πότε καί έπί πόσον ει'μεθα άπολωλότες υ ίο ί; πότε 
ομοιάζομεν τφ  πρεσβυτέρφ υ ίώ ; προσέξατε είς τοΰτο τό ρητόν « Μα- 
*<xpiot οί μή ίδόντες καί πιστεύσαντες.»

Τί είναι παραβολή ;
Συγκρίνατε ταύτην τήν παραβολήν πρός άλλην. Ματθ. 2 1 , 28 —30.

‘jM . Ο λύ μ π ιο ς .

Η ΔΗΜΟΣΙΑ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε  ΕΝ Σ Ε Ρ Β Ι Α
Εν τω έγκρίτω γαλλικώ περιοδικώ « Έπιθεώρησις τών Jvo  Κό

σμων» ό γνωστός δημοσιολόγος Αιμίλιος Λαβελαίη δημοσιεύει είς 
συνεχή αυτοΰ τεύχη εντυπώσεις περιηγήσεώς του τών παρά τόν Δού- 
ναβιν χωρών ύπό τόν τίτλον « Έντεΰθεν καί έχεΐθεν τον Λοννάβεως.»
Εν τινι τών τευχών τούτων έκτίθησι τά  περί τής δημοσίας έκπαιδεύ- 

σεως εν Σερβί^ ώς έξης.
« Εκ τοΰ παραθύρου μου, βλέπω /τήν αύλήν σχολείου τής μέσης 

εκπαιδεύσεως. Οί μαθηταί είναι ένδεδυμένοι ώς παρ’ ήμΐν καί παίζουσι 
τα αυτά παίγνια. ’Εν τούτοις ήδύνατό τις νά μελετήση ιδιαιτέρως τά  
δημώδη άσματα, μεθ ’ ών συνοδεύουσι συνήθως οί παΐδες τά  παιγνίδιά 
των, καθώς επραξεν ό κ. Πιτρέ έν Σικελίι^, όπου άνεΰρε τήν ούσίαν τών



αρχαίων μύθων της άρεία; φυλής. Με τά κατάφορτα προγράμματα, τά  
όποια πανταχοΰ παραδέχονται, δέν υπάρχει χρόνος πρός άνάπαυσιν καί 
άσκησιν τών μυών τών παίδων. Οί μαθηταί τών άνωτέρων τάξεων 
νομίζουσιν, ότι τό παίζειν είναι εναντίον τής άξιοπρεπειας αύτών. Περι- 
πατοΰσι, συνομιλοΰσι καί συζητοΰσιν. Οί εγκέφαλοι κατακουράζονται, 
ή φυσική ρώμη έλαττοΰται, καί ή άναιμία φθείρει τάς νέας γενεάς. 
Τέταρτά τινα τής ώρας ώρισμένης γυμναστικής δέν είναι άρκοΰν φάρ— 
μακον. ’Απαιτούνται παιγνίδια εις τό ύπαιθρον, άτινα ζωογονοΰσι τό 
αίμα, ΐσχυροποιοΰσι τούς μυς, γεννώσι τήν ψυχραιμίαν, τό αποφασι
στικόν, άσκοΰσι τό δμμα εις τήν εύθυβολίαν, ώς τό c rik et έν Α γ 
γλία, τά  σχ.Ιαβάχια καί ή σφαίρα έν Γαλλία. Διάλειμμα είναι λαμπρά 
λέξις, ήν όμως άγνοοΰσι νά έφαρμόζωσιν έν τη έκπαιδεύσει. Μόνοι οι 
αρχαίοι, οί Έλληνες πρό πάντων, πολύ καλώς ένόησαν τήν τέχνην τοΰ 
άναπτύσσειν τόν άνθρωπον καθόλου ήθικώς, πνευματικώς, καί φυσικώς. 
Έν τοΐς λαμπροϊς έκείνοις κτιρίοις τών λουτρών τής 'Ρώμης, παρά 
τα ΐς αΐθούσαις τών συνελεύσεων, όπου συνεζήτουν οί φιλόσοφοι, έ'κειτο 
ή βιβλιοθήκη καί τό στάδιον διά τήν πάλην καί τήν πυγμαχίαν. Οί 
Ά γγλο ι μόνον έμιμήθησαν τούς αρχαίους εις τοΰτο. Τά πανεπιστήμια 
αύτών, άληθώς, καθιστώσι πλείονας τών νέων ισχυρούς μάλλον, ή σο
φούς, καί οί σπουδασταί άφιεροΰσιν όλον τόν μετά τό γεΰμα χρόνον 
εις άθλητικάς παιδίας. Α ί κόραι, αί'τινες άκολουθοΰσι πανεπιστημιακά 
μαθήματα, μιμοΰνται τό παράδειγμα τοΰτο. Ε σχάτως έν Κανταβρι- 
γ ίγ , έν τφ  λυκείφ τών θηλέων τοΰ Νίουχαμ τό διευθυνόμενον ύπό τής 
δεσποσύνης Γλάδστωνο;, έ'βλεπε τό πρόγραμμα μεγάλου match lann- 
fennis (είδος παιδιάς), εις ό έ'μελλε νά λάβη μέρος τό λύκειον τοΰτο 
καί τό τοΰ Γίρτωνος. Μοί είνε έπιτετραμμένον νά συστήσω είς τόν 
υπουργόν τής παιδείας τής Σερβίας καί πάσης άλλης χώρας τήν έξέ- 
τασιν τοΰ ζητήματος τούτου. «Όποιον μέρος όφείλουσι νά κατέχωσι 
αί άνάπαυλαι καί αί παιδιαί έν τή καθόλου εκπαιδεύσει; Επισκέπτο
μαι σχολειά τ ινα - ή αύτή άποψις, ήτις καί παρ’ ήμΐν καί ή αύτή έπι- 
σώρευσις τών μαθητών έν τή μέση έκπαιδεύσει. ’Ιδού ό κατάλογος τών 
διδασκομένων έν τοΐς σέρβικοι,; γυμνασίοις: λατινικά, γαλλικά, γερ
μανικά, σέρβική γλώσσα καί αρχαία σλαβική, ιστορία τής εθνικής φ’·" 
λολογίας, γεωγραφία, κοσμογραφία, γενική ιστορία καί ιστορία τής 
Σερβίας, βοτανική, ζωολογία, ορυκτολογία, γεωλογία, φυσική, χημεία, 
βιολογία, άνθρωπολογία, άριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία, περιγρα

φική γεωμετρία, ιχνογραφία, στενογραφία, γυμναστική, οργανική καί 
φωνητική μουσική· μέχρι τριάκοντα όκτώ ώρών μαθήματα καθ’ εβδο
μάδα, μεταξύ τών όποιων εύτυχώς — καί συγχαίρω διά τοΰτο τήν 
Σερβίαν—τρεις ώρας γυμναστικήν καί δύω ώρών ωδικήν. Ή ελληνική 
γλώσσα είνε κατηργημένη. 1 Εϊθε δέ τοΰτο νά έγίνετο καί παρ’ ήμΐν. 
Η επισώρευσις τών διδασκομένων μαθημάτων, ήτις φθείρει καί άποκά- 

μνει τους νεαρούς έγκεφάλους, πηγάζει έκ τοΰ άκολούθου έπιχειρήματος, 
εις ό είναι δύσκολον νά άποκριθώμεν. « Τά μαθηματικά είναι άν από φευ
κτά, ώς καί αί άρχαΐαι γλώσσαι έπίσης, διότι διαμορφοΰσι τήν καλ- 
λαισθησίαν, τό ύφος τοΰ λόγου, καί τήν σκέψιν, καί έπειτα είναι έπιτε
τραμμένον σήμερον νά μή γνωρίζη τις ξένα; γλώσσας καί ούδέν νά 
γνωρίζη εκ τών φυσικών φαινομένων, έν οϊς ζώμεν, καί τοΰ όργανισμοΰ 
τοΰ ήμετέρου σώματος ; Ή Σερβία διατηρεί τρία πλήρη γυμνάσια καί 
είκοσι ήμιγυμνάσια, είς ά δέν διδάσκονται πάντα τά  μαθήματα- έξο— 
δεύει περί τό εν καί ήμισυ έκατομμύριον φράγκων, όπερ είναι λίαν ικα
νόν. Το γυμνάσιον τοΰ Βελιγραδιού εχει 620  μαθητάς καί τό τοΰ Κρα- 
γουγιέβατς 357 , όπερ δεικνύει ότι ΰπάρχουσιν οί θέλοντες νά έκπαι- 
δεύωσι τά τέκνα των. Έγενόμην δεκτός έν τφ  ύπουργείφ τής Δημο- 
σι*ς Εκπαιδεύσεως ύπό τοΰ κ. Νοβακόβιτς, όστι; είναι όλω; αφιερω
μένος εις τάς σπουδαίας αύτοΰ άσχολίας. Μοί εδωκε τό κείμενον τοΰ 
νεου νόμου τής 12 Ίανουαρίου 1883  τής κατωτέρας έκπαιδεύσεως, 
*αι τους πίνακας οϊτινες δεικνύουσι τήν παροΰσαν κατάστασιν.

Κατά τό 1883  είχεν ολόκληρον τό βασίλειον, συμπεριλαμβανομέ- 
νων τ ών νέων έπαρχιών, 6 18  σχολεία καί 8 12  διδασκάλους καί 
δ'-δασκαλίσσα; καί 3 6 , 3 1 4  μαθητά; έκατέρου τοΰ φύλου. Ε ί; πληθυ- 
^ -ον *)500 ,000 κατοίκων αναλογεί 1 μαθητή; έπί 48 κατοίκων, ή 
 ̂ /ο τοΰ πληθυσμοΰ, όπερ είναι πολύ ολίγον.

Υπάρχουσι δύο πόλει; μέ πληθυσμόν πλέον τών 2 0 ,0 0 0  κατοίκων, 
τό Βελιγράδιον καί ή Νίσσα- 8 άπό 5 ,0 0 0  εω; 10 , 000 ,  καί 43 άπό
2,000 έω; 5,000* πρό; τούτοι; δέ 930  κώμαι καί χωρία άπό 500  
εως 2 ’°00  καί 1 , 270  χωρίδια άπό 200 εω; 500 κατοίκου;. Άφοΰ

’ ε'λ^ ^ , α^ον“  ° κ · Λαβελαίη, ότι ε'άν ή γαλλιχή φιλολογία χατέχει διαπρεπή θέσιν, 
ταύτην ε’ν τη σπουδή της ap ya ia ; έλληνιχής ; 'Αγνοεί ϊσως όπόσον ή μελέτη των 

Σ λ 'κ  έπιδρφ εις τήν μόρφωσιν τοΰ πνεύματος ; ’Επιτρέπεται εις
°υς ιοιαϋτά τινα νά γράφωσιν, ούχί δμως είς τούς Γάλλους x a l  "Αγγλους.

Σ . Μ.



ύπάρχωσιν 6 18  έν όλ<ρ σχολεία, είς πολλάς κώμας δεν υπάρχει καί 
μέχρι της σήμερον σχολεΐον. Λιά τήν μέσΐ/ν έκπαίδευσιν περισσότερον 
είργάσθησαν) και τοΰτο εΐναι ανοησία, διότι- οϋζω έπολλαπλασ ίασαν τους 
θεσιθήρας. Είς χώραν γεωργικήν χαϊ δημοκρατικήν, ώς ή Σερβία, πρέπει 
νά μιμηθώσι τήν 'Ελβετίαν και νά έκπαιδεύωσι τον γεωργόν, διότι ον- 
τος είναι ό άληθής παραγωγός τοΰ πλούτου.1 Τό προοδευτικόν ύπουργεΐον 
ένόησε τοΰτο. Ό  κ. Ναβακόβιτς έπέτυχε διά τής Σκουψίνας τόν νέον 
νόμον, δστις είναι αρκετά τέλειος. Συνετάχθη επί τη βάσει τής σχο
λικής νομοθεσίας τών κρατών τών πλέον προκεχωρημένων ώς πρός τήν 
δημοτικήν έκπαίδευσιν, τής Σαξωνίας δηλαδή καί τών Σκανδιναυϊκών 
χωρών. Οΰδεν ελλείπει έκ τούτου τοΰ νόμου. Υποχρεωτική έκπαίδευ- 
σις έπί εξαετίαν άπό πέντε έτών μέχρι δέκα καί τριών, πρός τούτοις 
καί δύω έ'τη συμπληρωτικά- ΰποχρεοΰται πάσα σχολική κοινότνις νά 
παρέχη τά  κτίρια, τό υλικόν τών τάξεων, τά  βιβλία, διά τόν διδά
σκαλον άρμόζοντα μισθόν καί οικίαν, κήπον έκτάσεως ενός πλέθρου, 
καύσιμον ύλην καί σύνταξιν άρχομένην άπό 4°/0 καί άνερχομένην μέχρι 
τοΰ δλου τοΰ μισθού- έτησία έπιθεώρησις πάντω ν τών σχολείω ν εξετά
σεις τών μαθητών, σχολικάς γαίας και σχολικόν φόρον πληρωνόμενον 
νπό πάντω ν τών φορολογουμένων. Ό  υπουργός διορίζει διδασκάλους 
τών κοινοτήτων καί δέν έπιτρέπει τήν ίδρυσιν ιδιωτικών σχολείων, είμη 
ύπό αυστηρούς δρους. Έάν ή Σερβία κατορθώση νά έκτελέση τοΰτον 
τόν νόμον, πρέπει νά είναι υπερήφανος, άλλά χρειάζονται πολλά χρή" 
ματα. Τό κράτος πρέπει νά χορηγήστ), καθώς και α ί Ή νωμέναι Πολι- 
τεΐαι, διά τά σχολεία , μέγα μέρος τών δημοσίων γα ιώ ν  είναι ή καλλι- 
τέρα χρήσις τούτων.

} ' i .  J .  " A rK G N A K H S .

ΣΚ Ε Ψ Ε ΙΣ  ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ Ε Δ Δ Α Α Ι  ΔΙΔΑ ΣΚ ΑΛΕ ΙΩΝ
Η κατάργησις τοΰ έν Θεσσαλί^ διδασκαλείου γενομένη πρός έλάτ- 

τωσιν τών εξόδων τοΰ προΰπολογισμοΰ τοΰ κράτους είναι έκ τών σπου* 
δαιοτάτων τής κυβερνήσεως σφαλμάτων- διά τούτου άδικεΐται οΰ μόνον

(1) Δέν άρμόζουσιν οί λόγοι ουτοι και ε ί; ήμας; δέν πρέπει δέ νά μελετηθώσι και 
ύπό της κυβερνήσεως καί ύπό  τής βουλής; Τις ή κατάστασις τής δημοτικής ήμών π*ι- 
δεύσεως; Δέν έργαζόμεθα μόνον καί μόνον πρός παραγωγήν θεσιθήρων; Σ . Μ.

ό λαός τών νέων τούτων επαρχιών, δστις έ'χει χρείαν παιδαγωγικώς 
μεμορφωμένων διδασκάλων, άλλά καί ή γείτων δούλη χωρα, καί δλον 
τό έθνος' έν τή δημοτική μόνον έκπαιδεύσει δεν επιτρεπεται οικονομία 
δσα πλείω έξοδεύει τό κράτος διά τήν έκπαίδευσιν τοΰ λαοΰ, τόσας 
πλείους ώφελείας καί εισοδήματα πορίζεται. Ο μεμορφωμένος λαός 
δύναται νά καταστήση παραγωγικωτέραν καί τήν γεωργίαν και τας 
άλλας τέχνας καί έπαγγέλματα- ό άνθρωπος διά τής πνευματικής μορ- 
φώσεως, ής ετυχεν έν τφ  σχολείο), κρίνει κάλλιον τοΰ απαίδευτου καί 
μηχαναται νά εύρη τρόπους, δ ι’ ών νά άναπτύσση τό εργον του. Το 
διδασκαλεΐον, ώς ειδική σχολή προς μόρφωσιν δημοδιδάσκαλων, είναι 
άναγκαιότατον καθίδρυμα, διότι παρε^ΐι τά  άναγκαια όργανα τής τοΰ 
λαοΰ έκπαιδεύσεως. Διά τοΰτο ή κατάργησις τοΰ διδασκαλείου Λαρίσ- 
σης μεγάλην προΰξένησε βλάβην.

Ή κυβέρνησις όμως ή καταργήσασα χάριν οικονομίας το διδασκα- 
λεϊον Λαρίσσης δικαιολογείται λέγουσα, «δτι έν τφ  προϋπολογισμφ δέν 
ώριζεν όνομαστί, όποιον προΰτίθετο νά καταργήση- σκοπόν, λέγει, 
είχε νά καταργήση τό τής Έπτανήσου. Τό διδασκαλεΐον, λεγει, τής 
Επτανήσου δέν έ'χει ικανούς μαθητάς- ή τελευταία τάξις το παρελθόν 

έτος περιείχε 3 μόνον μαθητάς, διά δέ τών δαπανωμένων πρός συντη- 
ροσιν τοΰ διδασκαλείου τούτου χρημάτων ήτο δυνατόν οί ευάριθμοι 
αυτοΰ μαθηταί νά διορισθώσιν άπαντες υπότροφοι τοΰ δημοσίου καί 
σταλώσι καί είς ευρωπαϊκόν διδασκαλεΐον νά σπουδάσωσιν.»

Οί λόγοι δμως ούτοι δέν είναι ικανοί πρός δικαιολόγησιν τής καταο- 
γήσεως τοΰ διδασκαλείου τής Θεσσαλίας- άλλως τε ούτοι προβάλλον
ται νΰν, ένφ έπρεπε νά έκτεθώσι πρότερον έν ίδίγ έκθέσει τοΰ υπουργού 
πρός τήν βουλήν. Τά ευάριθμον τών μαθητών διδασκαλείου τινός δεν 
είναι άποχρών λόγος πρός κατάργησιν αύτοΰ- έπρεπε νά έξετασθή πρό
τερον, διατί έν τφ  διδασκαλείο) τής Έπτανήσου φοιτώσι τοσοΰτον ολί
γοι μαθηταί- τί πταίει είς τοΰτο; Μήπως πταίει ή θέσις τής Κερκύ- 
ρας, έν ή ίδρύθη το διδασκαλεΐον ; Μήπως τό προσωπικόν τοΰ διδα
σκαλείου αύτοΰ δέν εμπνέει πεποίθησιν είς τούς μέλλοντας να επιδοθώσιν 
εις τό διδασκαλικόν εργον; Βέβαια ή θέσις δέν είναι κατάλληλος, διότι 
εν Κεστορατίω τής Ηπείρου ύπάρχει άλλο διδασκαλεΐον, το όποιον 
συντηρούμενον ύπό τοΰ Χρηστάκη Ζωγράφου, καί διευθυνόμενον υπο 
ίκανοτάτου καί παιδαγωγικωτάτου άνδρός τοΰ κ. Λ. Ζαμαρίου, άγρεύει 
παντας τούς έξ Ηπείρου θέλοντας νά επιδοθώσιν είς τό δημοδιδασκα-



λικόν εργον. Ή σκέψις λοιπόν, ότι τό διδασκαλεΐον τής Επτάνησου 
ηθελεν έπιδράσει έπί τή ; αντίπεραν δούλης γής, άπε'βη σχεδόν άκαρπος. 
Ά λλά  καί τό προσωπικόν τοΰ διδασκαλείου τής Επτάνησου δέν είναι 
μετα πολλής προσοχής έκεϊ τοποθετημένον. Τά διδασκαλεία, ώς εχοντα 
ειδικόν σκοπόν, τήν παιδαγωγικήν μόρφωσιν δημοδιδασκάλων, χρή- 
ζουσι καί ειδικών πρός τοΰτο άνδρών, τοιαύτης ομως παιδαγωγικής 
μορφώσεως στερείται οτε διευθύνων καί τινες άλλοι έκ τοΰ προσωπικοΰ 
τοΰ διδασκαλείου έκείνου. Τούτου ενεκα καί τινες καί έξ αύτής τής 
Κέρκυρας διδάσκονται έν τω διδασκαλειω τών Αθηνών, τά δεινά τής 
ξενητείας καί τάς συμπαρομαρτούσας μακράν τοΰ οίκου δαπάνας ύπο- 
μένοντες, ΐνα ώφεληθώσιν έκ μεθοι^κωτέρας διδασκαλίας.

Δυστυχώς αί έκάστοτε κυβερνήσεις άδιαφόρως εχουσι περί τήν έκλο- 
γήν τών καταλλήλων πρός διδασκαλίαν προσώπων έν τοΐς διδασκαλείοις. 
Άφήνουσι τόν Στέφανον 'Ρώσην, τόν Σκορδέλην, τόν Οικονόμου καί 
τινας άλλους είδικώς σπουδάσαντας έν Εύρώπη τά παιδαγωγικά, καί 
διορίζουσιν έν αύτοϊς άρχαίους γυμνασιάρχας καί καθηγητάς η μαθημα
τικούς να διευθύνωσι τά διδασκαλεία. Αΰτη είναι ή πρώτη καί μεγί
στη ελλειψις τών διδασκαλείων, καί διά τοΰτο χωλαίνει ή έν τοΐς παι
δαγωγικούς τούτοις καθιδρ^μασι διδασκαλία, ολίγοι δέ ού πολλοΰ λόγου 
άξιοι οί παραγόμενοι έξ αύτών καρποί. Δευτέρα αίτια  τής κακής κα
ταστάσεως τών διδασκαλείων είναι ή ελλειψις τής άπαιτουμένης έπο- 
πτείας καί έπιθεωρήσεως αύτών.  ̂ II ελλειψις αύτη προέρχεται έκ τής 
έν τφ  ύπουογείφ τών έκκλησιαστικών τοποθετήσεως άνδρών μή παιδα
γωγικών καί μή εξιν έχόντων είς τό εργον τής διδασκαλίας, ώς γενικών 
επιθεωρητών τής δημοτικής παιδεύσεως. Άλλαχοΰ ό παιδαγωγικώτα- 
τος τών καθηγητών τοΰ πανεπιστημίου, ή αρχαίος διευθυντής διδα
σκαλείου, προίσταται τοΰ κλάδου τούτου, παρ’ ήμΐν δέ διορίζονται 
υπουργική εύνοια η λόγω πολιτικής χρησιμότητος νεανίσκοι καί αύτό 
τό όνομα τής παιδαγωγικής άγνοοΰντες. Πώς λοιπόν τοιοΰτοί τινες 
δύνανται άποχρώντως νά έπιθεωρήσωσι τά  διδασκαλεία, τά  φυτώρια 
ταΰτα  τών δημοτικών σχολείων, καί πώς δύνανται νά διακρίνωσι τάς 
έν τώ διδασκαλειω ελλείψεις ; Ή άδιαφορία δ ’ αύτη θανασίμως έπε- 
νεργεΐ έπί τών διδασκαλείων ώς παρέχουσα έλευθερίαν εϊς τινας τών 
εν αυτοΐς διευθυντών καί καθηγητών νά διδάσκωσιν ώς άν θέλωσι καί 
όσον χρονον ‘θέλουσι, παραμελοΰντε; καί τής πρακτικής έν τώ προτύπω 
διδασκαλίας, ήτις εΐναι αναγκαιότατη εις τόν μέλλοντα δημοδιδάσκα

λον. Ούτω λοιπόν ύπό τοιούτων επιθεωρητών τών δημοτικών σχολείων 
παρημελήθησαν τά ίδρυθέντα διδασκαλεία καί εξέκλιναν τοΰ αρχικοΰ 
αυτών σκοποΰ, μετασχηματισθέντα εις ημιτελή γυμνάσιά επι βλάβη 
άνυπολογίστω τής δημοτικής τοΰ κράτους παιδεύσεως.

Ή κατάργησις τοΰ έν Θεσσαλία διδασκαλείου, ινα επανελθωμεν, 
όπόθεν έξωρμήθημεν, είναι έκ τών σπουδαιότατων σφαλματων τήςκυβερ- 
νήσεως. Κυβέρνησις, ητις άντί βελτιώσεως τών διδασκαλείων, καταρ
γεί αυτά, αγνοεί τόν ύψηλόν σκοπόν τής δημοτικής παιδεύσεως φρον- 
τίζουσα μόνον νά περικόψη τάς δαπάνας, ΐνα καταστηση ισοσκελή τόν 
προϋπολογισμόν τοΰ κράτους, πράττει ομοίως προς εκείνον, οστις αντί 
μικρας καί αναγκαίας δαπάνης, απόλλυσι τά  βέβαια μετ ου πολύ προσ- 
γενησόμενα ωφελήματα. "Οσον ό λαός αναπτύσσεται, ( καί αναπτύσ
σεται μόνον έν καλώς διωργανωμένοις δημοτικοΐς σχολείοις), τοσοΰτον 
παραγωγικώτερα ποιείται τά  μετερχόμενα υπ αυτοΰ ε'ργα. Καλα δη
μοτικά σχολεία κράτους τινός είναι πηγη πλουτου αφθόνου, είναι με- 
ταλλεΐον πλούσιον καί άνεξάντλητον. Επομένως αντι καί αλλο να 
ίδρύσωμεν διδασκαλεΐον έν τφ  κράτει άναλόγως τής χρησιμότητος καί 
τοΰ πληθυσμοΰ τής χώρας, καταργοΰμεν αύτά, τήν χώραν διά τουτου 
άναγκάζοντες νά όπισθοδρομήση. Είναι δέ χρήσιμα καί άλλα διδασκα
λεία έν Έ λλάδι, διότι στερούμεθα δημοδιδασκάλων, όσων τό κράτος 
εχει άνάγκην. Άπόδειξις δέ τούτου είναι ή κ α θ ’ έκάστην χειροτονία 
γραμματοδιδασκάλων, οΐτινες ανέρχονται τήν σήμερον είς τόν στρογ- 
γύλον άριθμόν τών χ ι,Ιίω ν. Οί έκ τών διδασκαλείων έξερχόμενοι δημο
διδάσκαλοι δέν έπαρκοΰσιν ούδέ τά κενα τοΰ Οανατου νά αναπληρωσωσι 
καί τούς είς άλλα έργα τρεπομένους, η τούς ενεκα γήρως άποσυρομέ- 
νους. Έ πειτα διά τών δημοδιδασκάλων μας έφοδιάζομεν καί τήν δού- 
λην Ε λλάδα, είς ήν καί κατά προτίμησιν μεταβαίνουσιν οί νεώτεροι, 
ώς εύρίσκοντες άνώτερα ωφελήματα καί στερεωτέραν την διαμονήν. 
Άναλόγως δέ τοΰ πληθυσμοΰ τοΰ κράτους και τής παροχής δημοδιδα
σκάλων ν.αί είς τάς έν εύρωπαϊκή Τουρκία, μ. Ασί^, Α ιγυπτφ, 1 ου- 
μανία, Κρήτη καί άλλαχοΰ, εχομεν άνάγκην if, τούλάχιστον διδασκα
λείων. Κατά τόν πίνακα, όν κατωτέρω δημοσιεύομεν, ή Πρωσσία έπί 
πληθυσμοΰ 2 5 ,7 7 2 ,0 0 0  εχει 1 15  διδασκαλεία, ήτοι άναλογοΰσιν εν έπί
224 ,000  κατοίκων, ή Ά νχάλτη έπί πληθυσμοΰ 2 1 3 , 0 0 0  ε'χει 2 διδα
σκαλεία, ήτοι έκαστον τούτων άναλογεΐ πρός 10 6 ,0 0 0  κατοίκων, αλλ ευ- 
γλωττότερον πρός βεβαίωσιν τών λόγων μου όμιλεΐ αυτός ούτος ό πίνας.
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"Εν διδασκαλεΐον 
αναλογεί προς 

πόσους κατοίκους;

2 2 4 .0 0 0
3 3 6 .0 0 0
1 72 . 000
3 13 .0 0 0
3 0 1 .0 0 0
4 4 2 .0 0 0
2 7 6 .0 0 0
15 9 .0 0 0
10 6 .0 0 0
14 8 .0 0 0
18 6 .0 0 0  .
5 7 0 ,0 0 0

Κ α τ ’ άναλογίαν λοιπόν καί ή Ε λλάς έ'χουσα πληθυσμόν υπέρ 
τα  2 ,0 0 0 ,0 0 0 , έπρεπε να έχγι κατά μέσον όρον 6 — 7 διδασκαλεία. 
Σφάλλονται δέ οί διισχυριζόμενοι, δτι ή Γερμανία έχει πολλά διδασκα
λεία, ώς διαιρουμένη εις μικρά κράτη, ών έκαστον, έπειδή έχει τό πα-  
νεπιστήμιόν του, πρέπει νά έχν) καί τό διδασκαλεΐον του, διότι τότε θά 
ήρκει αΰτοϊς νά έχωσι εν μόνον διδασκαλεΐον καί οΰχί πλείω, ώς βλέ— 
πομεν έν τω ανωτέρω πίνακι. Ή κατάργησις δέ τοΰ διδασκαλείου της 
Θεσσαλίας έζημίωσε πολΰ καί τό διδασκαλεΐον τών ’Αθηνών, διότι οί 
σπουδάζοντες έκεΐ διδασκαλισταί συνεσωρεύθησαν ένταΰθα καί ό πολΰς 
άριθμός τών μαθητών γίνεται κώλυμα είς την τακτικήν διδασκαλίαν 
καί τήν έν τφ  προτύπω έφαρμογήν τής μεθοδολογίας.

(Έ πεται συνέχεια).

Περί τών βλαπτόντων τήν δρασιν τών αρχαρίων μαθητών.

Ή « ΣχοΜχή έφημερις τής Φραγκφονρτης» περιέχει μελέτην τοΰ 
ΐατροΰ Στέφφαν περί προφυλάξεως τής όράσεως τών παίδων έν τοΐς σχο-

Πίναξ τών διδασκαλείων.

Κράτη. Πληθυσμός τών 
κατοίκων.

’Αριθμός
τών

διδασκαλείων.

Πρωσσία 2 5 ,7 7 2 ,0 0 0 115
Βαυαρία 5 ,0 2 3 ,0 0 0 15
Σαξωνία 2 ,7 0 0 ,0 0 0 16
Βυτεμβέργη 1 ,8 8 1 ,0 0 0 6
Βάδη 1 ,5 0 6 ,0 0 0 5
Έσση 8 8 4 ,0 0 0 2
Μεκλεμβοΰργον 5 5 3 ,0 0 0 2
Όλδεμβοΰργον 3 1 9 , 0 0 0 2
Ά νχάλτη 2 1 3 , 0 0 0 2
Θουριγγία 1 , 1 0 8 , 0 0 0 8
Βρουνσβίκη 3 7 3 ,0 0 0 2
Αΰστρία 3 8 ,2 0 0 ,0 0 0 68

—  77 —

λείοις. Πρός τοΐς αλλοις φρονεί, δτι πρέπει νά διδάσκωνται οί παΐδες 
πρώτον- τήν άνάγνωσιν καί έπειτα τήν γραφήν, ώστε νά έξοικειώνται 
πολΰ καλώς πρός τάς συλλαβάς, πριν ή δοθή είς τούτους μολυβδοκόν
δυλον ή γραφίς. Άποδοκιμάζει τά  αναγνωστικά βιβλία καί προτιμά 
τους κρεμαμένους έπί τών τείχων πίνακας, τοΰς έχοντας μεγάλα γράμ
ματα, ώστε ό παΐς νά δύνηται νά τα  διακρίνγ) καί μακράν ίστάμενος 
όρθιος. Κ ατά τό δεύτερον μόνον έ'τος επιτρέπει τήν γραφήν, εί'τε έπί 
λευκών άβακίων είτε έπί τετραδίων άνευ γραμμών. Θεωρεί τάς κυανας 
γραμμάς ή τάς σκιεράς ώς καταπονούσας τήν δρασιν.

Καταδικάζει ώσαύτως καί τάς έν τοΐς νηπιαγωγείοις έργασίας, τάς 
συγκεντρούσας τό βλέμμα, ώς τό ράψιμον, τό τρύπημα δια καρφίδος, 
τό δίπλωμα χάρτου καθ’ ώρισμένας γραμμάς κτλ. Συνίστησι τήν χρή
σιν μεγάλων κινητών γραμμάτων τοποθετουμένων έπί πινάκων κρεμα- 
μένων έπί τών τοίχων. Συντόμως δ ’ είπεΐν παν δτι επισπά ενωρως 
τήν δρασιν τοΰ παιδός πρέπει νά άποφεύγηταΓ πρέπει κ α τ ’ άρχάς νά 
προσδιορίζωμεν γυμνάσματα, άτινα δύναται ό παΐς νά παρακολουθή 
μακρόθεν άνευ κοπώσεως καί κυφώσεως τοΰ σώματος.

Έν τή αΰτή έφημερίδι ό έπιθεωρητής K uhn φρονεί δτι είναι άνα- 
πόφευκτον νά διδάσκωμεν τοΰς παΐδας ταυτοχρόνως τήν άνάγνωσιν καί 
τήν γραφήν, δυνάμεθα δμως ν ’ άποφεύγωμεν τά  άτοπα, ελαττοΰντες 
τήν διάρκειαν τοΰ μαθήματος τής γραφής καί καταργοΰντες τά  χαρα
κώματα τών τετραδίων.

Άναφορικώς πρός τό ζήτημα τοΰτο, δπερ νΰν απασχολεί τους παι
δαγωγούς τής Γερμανίας, άναγιγνώσκομεν τά  επόμενα έν τφ  τελευταίω  
φύλλω τής σχολικής έφημερίδος τής Φραγκφούρτης.

« Πας τις γνωρίζει οποίους κινδύνους είς τήν δρασιν τών μαθητών 
παρέχει ή χρήσις τετραδίων χαρακωμένων κατά τετράγωνα (διά τήν 
ιχνογραφίαν, τήν γραφήν, καί τήν αριθμητικήν) ώς καί ή μέθοδος τής 
ιχνογραφίας, ή στιγμογραφική, ή μέθοδος τοΰ Σταϊνμάν. Τά τετράδια 
τά χαρακωμένα κατά τετράγωνα ώς καί ή στιγμογραφική μέθοδος 
άπηγορεύθησαν νΰν είς τάς χώρας, Αΰστρίαν, Βαυαρίαν, Ε λβετίαν, 
Μεκλεμβοΰργον, Σβερΐνον κο'ί είς τάς πόλεις Γράτς, Βρέμην, Μα- 
γδεμβοΰργον, ίίς τήν στρατιωτικήν σχολήν τοΰ Λίχτερφελδ καί είς 
τά νηπιαγωγεία τοΰ Φραγκφούρτ. ^0 υπουργός τής Δημοσίας Έ κ- 
παιδεύσεως τής Πρωσσίας έζήτησεν άπό τό ιατρικόν τμήμα τοΰ επι
στημονικού συλλόγου τήν γνώμην του έπί τοΰ ζητήματος τούτου’



το δέ τμήμα άπεφάνθη κατά των τετραδίων καί της στιγμογραφι- 
κής μεθόδου, ώστε εντός ολίγου καί Ιν τη Πρωσσία θά άπαγορευ- 
θώσι ταΰτα .»  Ν. I. Α.

Ν εκρολογία.

Μετά βαθύτατης θλίψεως εσχάτως έπληροφορήθημεν τόν άπό πολ- 
λοΰ χρόνου έπισυμβάντα θάνατον τοΰ διακεκριμένου πρωτοβαθμίου δη
μοδιδασκάλου Βασιλείου Χρηστίδου.

Έκ Πατρών όρμώμενος καί έκεϊ τάς γυμνασιακάς περατώσας 
σπουδάς πάντοτε άριστεύων ένεγράφη κατά τό 1880  εις τό ένταΰθα 
Διδασκαλεΐον.

Χαρακτηρ ευθύς, τρόποι μειλίχιοι καί προσηνείς' νοΰς διαυγής, φι
λοτιμία άκρα καί θέλησις ισχυρά κατέστησαν αύτόν τοΐς πάσι προσφιλή. 
Δούς δ ’ απολυτηρίους έξετάσεις τό 1882  καί τοι ύπό φθοροποιοΰ κα- 
τετρύχετο νόσου έ'λαβεν έν τούτοις τόν πρώτον βαθμόν. Τήν έκτίμησιν 
δέ ταύτην τοΰ διευθυντοΰ του κ. Μ. Βρατσάνου καί τών κ. καθηγητών 
του έδικαίωσε πληρέστατα καί είς τά πρακτικόν του στάδιον. Διότι διορι- 
σθείς Α ’. διδάσκαλος εις τό έν Κέρκυρα πρότυπον τοσοΰτον έξετιμήθη 
ύπό τοΰ κ. Παπαμάρκου διευθυντοΰ τοΰ διδασκαλείου Κέρκυρας, ώστε 
τοΰτον μεταξύ πολλών προετίμησεν ώς βοηθόν έν τη έξασκήσει τών δη- 
μοδιδασκαλισσών έν Μεσολογγίψ.

Μάτην όμως κρατερώς παλαίσας κατά τής δεινής νόσου, ήτις άπο- 
τέλεσμα ούσα μαθητικής κακοπαθείας, εϊχεν ήδη λάβει μείζονας διαστά
σεις ώς έκ τής κοπιώδους έργασίας του, έ'πεσε τέλος πρό 7 περίπου μη
νών καταβληθείς ύ π ’ αύτής έν πλήρει στερήσει καί άσημότητι...........
Έν τώ προσώπω τοΰ Χρηστίδου ή μέν πολιτεία άπώλεσεν άριστον πο
λίτην ή δέ νεολαία εξοχον διδάσκαλον,

Γαΐαν έ'χοις έλαφράν. Χρηστέ φίλε. Γ. Δ. Δ.

ΔΕΑΤΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ

Γράφουσιν ή μ ΐν  έκ Θ εσσαλίας τάδε, έφ ’ ών έφ ιστώ μεν τήν προσοχήν τής 
κυβερνήσεως, παρακαλοΠντες α ύτή ν  νά μή άδιαφορήση πλέον είς τά  δεινά , τά  
όποια οί δυστυχείς δημοδιδάσκαλοι, π άσχ ο υσ ιν  έκ τών δημάρχων κα ί τα μ ιώ ν  
κ α ί είσπρακτόρων. Τό περιοδικόν, γνω ρίζομεν τοΤς δημοδιδασκάλοις, σκοπόν 
ϊχ ο ν  τή ν  ύποστήριξ ιν  τών άναξιοπαθούντω ν τούτω ν έργατών τοΟ λαοΟ, προΟύ-

μως δέχεται νά δημοσιεύη πδν δ ίκα ιον παράπονον τούτω ν κ α ί νά έγείρη φωνήν 
κατά της αύθαιρεσίας κ α ί καταπ ιέσεω ς, ί\ν ούτοι π άσχοοσ ιν  έν τή  έκπληρώ σει 
τών καθηκόντων τω ν. Πρέπει τέλος π άντω ν οί κύρ ιο ι δήμαρχοι κ α ί τ α μ ία ι κα ί 
είσπράκτορες νά μάθω σ ιν , δ τ ι κ α ί οί δ ιδάσκαλοι ε ΐνα ι υπ ά λ λη λ ο ι, δ τ ι ε ΐνα ι 
άνατεθειμένα αύτο ϊς τά  ΰ ψ ισ τα  καθήκοντα, κ α ί δ τ ι δικαιοΟ νται νά έκ τ ιμ ώ ντα ι 
παρά τών άλλω ν υπ α λλή λω ν κα ί τής κοινω νίας.

« Τό παρελθόν σχολικόν έ’τος έδίδασκον έν Ά γ ν ά ν το ις  Τσουμέρκων. Μετά λ ύ 
πης μού σ2ς λέγω  δ τ ι ή αδιαφορία τής π ο λ ιτε ία ς , δσον άφορ^ είς wfjv δημο
τικήν έκπαίδευσιν κα ί ή ολιγω ρία  αύτής πρός τούς δημοδιδασκάλους όντως μέ 
άπεθάρρυναν. Τί νά σ2ς ε?πω σεβ. φ ίλε. ’Ανυπόμονος ε ΐνα ί τ ις  πρίν είσέλθ^  
είς τήν δημοτ. υ π η ρ ε σ ία ν  μόλις δμως είσέλθη, ευθύς α ίσθάνετα ι καθ ’ οποίων 
καί όπόσων σκοπέλων ϊγ ε ι  νά ά ντ ιπ α λα ίσ^ . Πολλούς όργανικούς νόμους, έ γ -  
κυκλίοος κ α ί Β. δ ια τά γμ α τα  εχομεν υπέρ ή μ ώ ν  οΰδείς δμως δυστυχώ ς έφαρ- 
μόζεται. Παρά π άντω ν τών υπ α λλή λω ν θεωρούμεθα περιφρονημένοι, κ α ί ίσως 
ήμεΐς αύτο ί νά έδημιουργήσαμεν το ια ύτη ν  τή ν  θέσιν μ α ς, ά λλά  το υλά χ ιστον ή 
πολιτε ία  άπρεπε νά μδς ένισχύτρ. Πρό ολίγω ν έτών πρώην τ ις  τα μ ία ς  έν 
"Αρτη τους προσερχομένους γραμματοδιδασκάλους πρός έξαργόρωσιν τών χρημ· 
ένταλμάτω ν τω ν, υπέβαλε πρώτον, τοΟτον μέν «νά  ψ ά λλη  τόν Λ άζαρον», 
έκεΐνον δέ στρεφόμενον πρός άνατολάς νά άπαγγέλλϊ> δίς κ α ί τρ ίς τό «Πιστεύω»  
καί άφοΟ δ ι’ άλλω ν α ίσχρολογιώ ν του τούς έξηυτέλιζε, τότε κ αγχ άζω ν το ΐς  
έπλήρωνε τον μ ισθόν. Ώ ς  νά μή ήρκουν δέ ταΟτα, οί δυστυχείς  δημοδιδάσκαλοι 
εΐνα ι ήναγκασμένο ι νά γ ίνω ντα ι κ α ί π οταπ ά  όργανα τών π οταπώ ν κα ί άπα ιδεύτω ν  
προϊσταμένων δημάρχων τω ν, δ ιότι άλλω ς α ί μ ισθοδοτικα ί των κ αταστάσεις  
δια ιω νίζοντα ι αθεώρητοι· έάν άναφέρης τοΰτο είς άνωτέραν άρχήν, έκείνη  ά δ ια -  
φορεΐ. Κ ατά τήν ταπ ε ινή ν μου γ νώ μ η ν, έάν οί δημοδιδάσκαλοι δέν γ ίνω σ ιν  
άνεξάρτητοι τών δημάρχων δσον άφορ? τήν μισθοδοσίαν των κ α ί άφ ομ ο ιω ΐώ σ ι 
πρός τούς τής μέσης έκπαιδεύσεως ύπ α λλή λο υς, δσον άφορ^ τόν τρόπον τής  
πληρωμής, άς μή έλπ ίζη  τ ις  δ τι ή  δημοτ. έκπαίδευσις θά όρθοποδίση, διότι 
καί ό πλέον ευσυνείδητος δημοδιδάσκαλος α να γκ ά ζετα ι νά ύποκύψη  είς τάς π ο -  
τ απάς ορέξεις έκείνω ν, κ α ί έπ ί τέλους διά τής Εξεως θά διαφθαρή. Έ ν γένει δς 
έλεεινολογή τ ις  τή ν  τύχ η ν  τών δ η μ ο δ ιδ α σκ ά λω ν έάν δέ ε ΐνα ι αληθές, δπερ κ α ί 
έΥώ ώς άληθές παραδέχομα ι, δτι ή  τύχ η  τοϋ έ'θνους μας έξαρτδτα ι κατά  μέγα  
μέρος έκ τώ ν δημοδιδασκάλων, ας έλεεινολογή κ α ί τή ν  τύχ η ν  αύτοΟ. ’ Εγώ αύτός 
έν Ά γ νά ντο ις  ϊνεκ α  τής άσυνειδησ ίας τοΟ έκεϊ δημάρχου £χω λα μ βά νε ιν  6 0 0  
περίπου δραχ. έκ τής μισθοδοσίας μου κ α ί τοΟ ένοικίου δλως δεδικαιολογημένας 
καί δμως τό ύπουργεΐον πρός 8 άνηνέχθη ή ύπόθεσις έπ ί έξαμηνίαν έξακολουθεΐ 
κωφεΟον, κ α ίτο ι δ ι’ έπανειλημμ ένω ν άναφορών μου κ α ί τη λεγραφ η μ άτω ν ύπ εν -  
®“μίσαμεν αύτό . Τούτων 8νεκα ήναγκάσθην νά π αρα ιτηθώ  τής δημ. ύπηρεσ ίας  
Χ®ί νά συμφωνηθώ είς τό ένταΟθα Ιδιωτικόν σχολεΐον τοΟ άοιδ ίμου Δ. Μ άνιαρη, 
ίνα έφησυχάσω  πρός καιρόν.»

—  Γράφουσιν ή μ ΐν  έκ Κ εφαλληνίας δμοια  το ΐς  άνωτέρω παράπονα. « Έ κ  
too προϋπολογισμοί! ε. ε. ό δήμαρχος. . . . πονήρως κα ί δολίως άφήρεσε τό είς 
έμέ άναφερόμενον κονδύλω ν κ α ί ήδη παρήλθον όκτώ  άκριβώς μήνες χωρίς νά



λά βω  μισθοδοσίαν δ ιότι, κ α ίτο ι δ ιετάχθη  οΰτος παρά τοΟ υπουργείου νά χορη -  
γήση τήν δέουσαν π ίσ τω σ ιν , έν τούτο ις διά π αντο ίω ν περιστροφών ε ίσ έτ ι δέν 
κατωρθώθη νά σταλή  τό ψ ή φ ισ μ α  τοΰ δημοτικοΟ συμβουλίοο πρός Εγκρισιν, μο
λονότι πρό δύω μηνώ ν έγένετο τοΟτο. Ή α ύτή  άδ ικ ία  έγένετο κ α ί πρός πάντας  
τούς λο ιπούς διδασκάλοος τοΰ δήμου . . . ά λλά  μόνον διά τά  ένο ίκ ια  κ α ί τό έπ ι— 

μίσθιον τών πρω τοβαθμίω ν.
Τήν αύτήν τύχ η ν  Εχουσι πάντες σχεδόν οί δημοδιδάσκαλοι κατατυραννούμενο ι 

ύπό τών άθλιω ν δημάρχων. *Ας λάβη  ο ίκτον ή κυβέρνησις κ α ί άπαλλάξ^  τόν δυ
σ τυχ ή  δημοδιδάσκαλον άπό τή ν  τυρ αννικήν χεΤρα τοΰ δημάρχου, Ϊνα μή ουτος Εχη 
έ ν τ φ  προ'ύπολογισμφ του άναγεγραμμένας τάς τοΰ δημοδιδασκάλου χορη γίας, δ ιό η  
πάσχομεν, κύριε Βρατσάνε, 8σα  μαρτύρ ια  Επασχον οί μάρτυρεςτής ’Ε κκλησίας.

'Ο περί καταργήσεως τώ ν διδάκτρων ψηφ ισθείς νόμος 8σον εύεργετικός εΤναι 
διά τούς Εχοντας όλιγοχρόνιον ύπηρεσ ίαν, τόσον άδικος ε ίνα ι διά τούς Εχοντας 
π ολλήν, δ ιότι θά στερηθώσιν ουτοι πέντε έτών δίδακτρα κ α ί μ ε τά  παρέλευσ ιν  
τώ ν όποίων π ολλο ί έξ ήμώ ν θά λάβω μεν τήν σύνταξίν μας· ώ στε ήδικήθημεν  
σπουδαίως ο ί έργασθέντε; πολύν χρόνον κ α ί ο! Εχοντες ο ίκογενειακάς ά νάγκας.

Σ υγχωνεύσατε τό ένοίκιον τής κατο ικ ίας μας είς τόν μ ισθόν κ α ί πάντες ε ύ -  
χαριστούμεθα Εστω κ α ί μ ’ όλιγώτερον ποσόν· άρκεΐ νά μή ϊρ π ω μ εν ένώπιον  
τώ ν δημάρχων κ α ί δημοτ. συμβούλων κ α ί νά έξευτελιζώ μεθα, 8πως μδς ψ η φ ί-  
ζω σ ι π ίσ τω σ ίν  τ ινα  κ α ί νά συμ βα ίνω σ ι άνήκουστα ά δ ικήματα  είς το ύς μή φ ίλα  
φρονοΰντας τώ  έλεε ινφ  δημάρχψ ft νομάρχη. Έ άν ήτο δυνατόν, κύριε Β ρατσάνε, 
νά σ2ς περ ιγράψω  τάς τα λα ιπ ω ρ ία ς, τόν έξευτελ ισμόν, τή ν  δουλοφροσύνην, τάς  
στενοχώριας κ α ί λο ιπά  μ έγ ιστα  κακά τώ ν δημοδιδασκάλων, ηθέλετε άφησει κραυ
γήν. λύπης κ α ί οδύνης 1 Ε π ε ιδ ή  γ ινώ σκω  όποσον έμοχθήσατε κ ατά  το δ ιάστημα  
τοΰ βίου σας κ α ί δπόσον πονείτε  ύπέρ τώ ν δημοδιδασκάλων, ών ύπήρξατε εύερ- 
γετικώ τατος παντο ιοτρόπω ς, διά τα ΰ τα  σ2ς άνέγραψα έν σ υντό μ ψ  τ ’ άνωτέρω  
δν κ α ί Εχω πεπο ίθησ ιν 8 τ ι π άνυ  καλώ ς γ ινώ σκετε 8λα  κ α ί έλπ ίζομεν πάντες  
δ τ ι θά ένεργήσητε είς τήν διόρθωσιν το ύτω ν, δ τ ινα  ήμεΐς θεωροΰμεν τά  μδλλον  
ά να γ κ α ΐα .— Συγχωρήσατε τό θάρρος μ ο υ .»

ΔΕ Λ Τ ΙΟ Ν  Ε Ξ Ω Τ Ε ΡΙΚ Ο Ν

'Η σύνοδος τών δημοδιδασκάλων τή ς ΒΛ. ’Αμερικής έγένετο έν Chicago τήν  
2 1 — 2 3  ’Ιουλίου. Συνήλθον περί τούς 1 0 8 ,  έξ ών 5  ίερεΤς, 2  καθη γητα ί κ α ί ό 
διευθυντής τοΰ διδασκαλείου κ. K rau s. Συνεσκέφθησαν δέ έπ ί τών έξήςθεμάτων.

1 .  Περί τοΰ προσφορωτέρου μέσου τής καταλήψεω ς τώ ν γεω γραφ ικώ ν π ι
νάκων ύπό τώ ν μαθητώ ν. 2 . Περί π ρακτικής κατηχήσεω ς. 3 . Περί άρ ιθμητικής.
4 . Περί τής περαιτέρω έκπα ιδεύσεω ; τών δημοδιδασκάλων (ά νά γ κ η , έμπόδια, 
μ έσ α ). 5 . Περί τής ώφελείας τής ύλη ς  τών άναγνω στικώ ν β ιβλ ίω ν. 6 . Περί τοΟ 
θείου προορισμοΰ τοΰ διδασκαλικοΟ λειτουργήματος.

Ή πρώ τη διεθνής δ ιδασκαλική σύνοδος έγένετο έν Χάβρΐ[) τή ν  6 — 1 0  Σεπτεμβρ.

Ρουσσώ,1 ούτω καί το εγκώμιον τοΰ μυθιστορήματος τοΰ Defoe έθέρ— 
μανε τάς καρδίας τών άπανταχοΰ Γερμανών καί προύκάλεσε τόν αύτόν 
ενθουσιασμόν, ενώ έν τοΐς γαλλικοΐς έκπαιδευτηρίοις διήλθε σχεδόν 
άπαρατήρητόν.

Εν τώ φιλανθρωπινφ τοΰ Dessau τά  εργα ταΰτα  έπέδρασαν με- 
γάλως επί τοΰ Basedow, τοΰ W olk e  καί Κάμπε- ό τελευταίος ούτος 
μετεφρασε τόν Αιμύλιον καί έπεξειργάσθη τόν 'Ροβινσώνα χάριν της 
γερμανικής νεολαίας. Έπεδίωξε δέ εις την σύνταξιν τοΰ βιβλίου δια
φόρους σκοπούς· 1) ηθέλησε νά τέρψη- 2) ήθέλησεν είς τό νήμα της 
διηγησεως νά επισυνάψη τόσας στοιχειώδεις γνώσεις παντός είδους, 
οσαι ήτο δυνατόν νά συναφθώσι, καί μάλιστα έκείνας τάς γνώσεις αντι
κειμένων εκ τοΰ οίκιακοΰ βίου, τής φύσεως καί τών εκτεταμένων κύ
κλων τής κοινής άνθρωπίνου ενεργεί ας, άνευ τών όποίων άπαντα τά  
άλλα είδη τής διδασκαλίας όμοιάζουσι πρός οικοδόμημα στερούμενον 
ισχυρών βάσεων- 3) ήθέλησε νά συμπεριλάβη ούχί άσημάντους προκα- 
ταρκτικάς γνώσεις έκ τής φυσικής ιστορίας- 4) όπερ ήτο καί ό κυριώ- 
τατος αύτοΰ σκοπός, νά έκθεση τάς περιπετείας καί τά  συμβάντα ούτω 
πως, ώστε νά προέλθωσιν έξ αύτών άναγκαίως εύκαιρίαι πρός ήθικάς 
παρατηρήσεις άναλόγους πρός τόν νοΰν καί τήν καρδίαν τών παιδίων, 
καί πλεΐσται άφορμαί πρός εύσεβή, θεοσεβή καί ενάρετα συναισθήματα. 
Ήδη άπό τής έβδομης έκδόσεως ήδύνατό ό συγγραφεύς νά καυχηθή, 
οτι τό σύγγραμμά του τοΰτο άπό τών Γαδείρων υέχρι τής Μόσχας 
καί τής Κωνσταντινουπόλεως μετεφράσθη είς άπάσας τάς εύρωπαϊκάς 
γλώσσας καί είς αύτήν άκόμη τήν ρωσσικήν, τήν νεοελληνικήν1 καί 
την άρχαίαν βοεμικήν. Μέχρι τοΰ 1876  έδημοσιεύθη ή ένενηκοστή 
δεύτερα κατά νόμον έ'κδοσις. Ή έπιτυχία αύτη οφείλεται βεβαίως ούχ'( 
είς τάς μωρολογίας, άς έγκατέμιξεν ό άγαθός Κάμπε είς τά πραγμα
τικόν διήγημα, χωρίς όμως νά έπιτύχη τοΰ έπιδιωκομένου σκοποΰ, 
διότι δεν θά υπήρξε παιδίον, τό όποιον νά μή παρέδραμεν αύτάς τάς 
διδασκαλίας τοΰ Κάμπε- τούναντίον μάλιστα ύπερίσχυσε καί ένταΰθα

(1) Καθόσον ήμεΐς γινώσκομεν πλήρης μετάφρασις τοΰ 'Ροβινσώνος τοΰ Κάμπε εΐναι 
ή τοΰ Αλεξάνδρου Ρ . 'Ραγχαβή ύπό τόνοε τον τίτλον· « Ό  νέος 'Ροβινσών διήγημα διά 
«παιδία ύπό ’Ιωακείμ Έρρίχου Κάμπε, μεταφρασθέν ύπό A . P . Ρ . κατά τήν τρια- 
” χοστήν Ιννάτην Ι’χδοσιν. Έχδίδεται δαπάνη Κ . Ά ντωνιάδου. Έ ν  Άθήναις έκ τοΰ 
» τυπογραφείου Κ . Άντωνιάδου κατά τήν όδόν Έρμοΰ ά'νω τής Καπνικαρέας άριθ. 
«214 . ετ. 1851.»

(1) ”18. φυλ. 1 σ. 48 . Q



ή άκαταδάμαστος ζωτικότης, ή ορμητική, καί ελκυστική δύναμις τοϋ 
πρώτου 'Ροβινσώνος. «Τίς δέν ενθυμείται μ ετ’ εγκαρδίου ένθουσιασμοΰ, 
γράφει ό H ettner1, εκείνων τών ημερών καί ώρών, καθ’ άς ή εις τα  
παραμύθια άρεσκομένη παιδική του ψυχή δεν ηκουσε κατά πρώτον την 
ιστορίαν καί τά  παράδοξα παθήματα τοΰ 'Ροβινσώνος; Καταλαμβάνει 
ή μ ας έν τή άναμνήσει ταύτη άκουσίως έν μέρει πάλιν 6 νεανικός ήμών 
βίος. ’Αναφαίνεται ήμΐν πάλιν τό συναίσθημα έκεϊνο, περί ού 6 ποιη
τής λέγει"

» Άπό τής νεανικής μου ήλικίας περιβομβεΐ εις τά  ώτά μου ασμά 
τι. Ώ ! πόσον απέχει ή έποχή αΰτη, είς τήν όποιαν έζων ποτέ ! . . . ·»2

Άναμφιβόλως ό ήμέτερος 'Ροβινσών εΐναι βιβλίον κλασικόν. Εΐναι 
δέ ού μόνον τό κλασικόν βιβλίον τής παιδικής ήλικίας, άλλά καί μία 
τών ολίγων ποιήσεων, αϊτινες έπενεργοΰσιν έξ ίσου μαγευτικώς τόσον 
έπί τών μεταγενεστέρων, όσον καί έπί τών προγενεστέρων ήμερών τοΰ 
άνθρωπίνου βίου, είναι βεβαίως κοσμικόν βιβλίον τών βιβλίων καί π ι
θανώς μετά τήν άγίαν Γραφήν τό μάλλον διαδεδομένον καί γνωστόν 
προϊόν τής όλης παγκοσμίου φιλολογίας. Τοΰτο δέ πρέπει νά εχγ τόν 
ίδιον αύτοΰ λόγον, 'Ημείς δέ ζητοΰμεν τήν άδιάφθαρτον ζωτικότητα 
τοϋ βιβλίου ού μόνον έν τω ψυχαγωγικω, άλλά πρό πάντων εν τφ  
συμβολικφ αύτοΰ. Δέν δύναται δέ νά τεθή ζήτημα περί τούτου. Εις 
τά  παθήματα τοΰ 'Ροβινσώνος ύπολανθάνει βαθύτερα συμβολική ση
μασία. Ό  βίος αύτοΰ έπί τής έρήμου. νήσου είναι ύπό τινα έννοιαν ό 
βίος τής άνθρωπότητος^ ήτις οιονεί μέ φειδωλίαν μέσων προικισθεΐσα 
καί έπί τής γης έκτεθεϊσα, δ ι’ έφευρετικοΰ πνεύματος έν τή πορεία τής 
Ιστορίας τήν άθλίαν αύτής κατάστασιν, έν ή ευρίσκει έαυτήν έν τή  
έξεγειρομένγι συναισθήσει, δ ι’ άπειρου κόπου κατορθοϊ νά καταστήσγι 
ύποφερτώς εύάρεστον3.

Τήν αύτήν δέ γνώμην, ήκολούθησεν ό Hettner έν τψ  άνω μνη- 
μονευθέντι τής μεταφράσεως τοΰ 'Ροβινσώνος προοιμίω. Άφοΰ έξέθηκε

(1) H ettner, ιστορία τής φιλολογίας τοΰ 18 αίώνος I σ. 281—305. Braums- 
c l iw e ig  1856.

(2) Aus der Ingendzeit ,  au s  der Ingeuzeit
Klingt e in  Lied mir im m erdar
0  w ie  l ieg t  so w e i t ,  o w ie  l ieg t  so w eit ,
W a s  mein e inst  w a r l »

(3) ”13. AUmullcr· πρόλογος έν τή μεταφράσει τοΰ 'Ροβινσώνος. I l i ldbu rg l ian -  
sen 1869.

\

τήν περί τής μορφής τής διηγήσεως γνώμην του, τά  περί τής όλως 
άσυνήθους λεπτότητος καί τής φυσικής άληθείας τοΰ ψυ^ολογικοΰ χα- 
ρακτηρισμοΰ, περί τής άξιοθαυμάστου τέχνης καί έπέθηκεν εις τήν διή- 
γησιν τήν σφραγίδα τής άληθείας, έξακολουθεϊ λέγω ν «Κα ί  τώρα 
πλέον ό λόγος περί τής ύλης! — Μεμονωμένη έρημος νήσος, έπ ’ αύτής 
δε μόνος, πτωχός, ναυαγήσας ναύτης! Δέν δύναται νά φαντασθή τις, 
ότι ητο δυνατόν νά πλεχθή έκ τοιαύτης εύτελοΰς ύλης, στερούμενης 
πνευματικής σπουδαιότητος, ένδιαφέρουσά τις πράξις. Ά λ λ ’ ομως τά  
πάντα άποκτώσιν ένταΰθα, ώς διά μαγικής τίνος ράβδου, ζωήν καί 
κίνησιν. Η στενοχώρια τής καθημερινής ανάγκης οδηγεί τόν ήμέτερον 
Ροβινσώνα είς πολλάς έφευρέσεις. Τό συναίσθημα τής άπομονώσεως 

καί ή χαρά καί ευγνωμοσύνη του, οταν άπροσδόκητόν τι συμβεβηκός 
αυτήν τήν έγκατάλειψίν του μετριάζει ή έλαττώνει, έγείρουσιν είς τήν 
έρημον αύτοΰ ψυχήν τάς τρυφεράς συγκινήσεις θρησκευτικής περί Θεοΰ 
πεποιθήσεως. Ή προσέλευσις τοΰ πιστοΰ του συντρόφου Παρασκευά 1 
καί ακολούθως τών άλλων ναυτών, οϊτινες προσήλθον έκ τών άγγλικών 
καί ισπανικών πλοίων, καί ή τούτοις συναπτομένη άνάγκη τοΰ διανοεΐ- 
σθαι νέας πηγάς όρισμοΰ, καί διά νόμων καί τιμωριών άπάσας τάς 
έριδας καί δια*αράξεις τής μικρας κοινότητος νά κολάζγι καί νά καθι- 
στοί αύτάς άβλαβεϊς, άναπλάττουσι τήν πρώτην άρχήν, άνάπτυξιν καί 
ύπαρξιν τής πολιτείας καί τής πολιτικής κοινωνίας. Βλέπομεν πώς ό 
άνθρωπος έξ έσωτεοικής άνάγκης βαθμηδόν έκ τής πρώτης άγροίκου 
φυσικής καταστάσεως προσέρχεται είς τήν μόρφωσιν καί τόν πολιτισμόν.

(1) Κατά τήν εχδοσιν τοΰ Κάμπε· κατά δέ τήν παρ’ ήμών έπεξεργασΟεϊσαν πάντα 
ταυτα τά πολιτειακά ζητήματα παρελείφΟησαν ενεκα τώνδε τών έν τω προοιμίω έκτι- 
βεμένων λόγων. «ΙΙαρέστησα δέ τόν ’Αποστολήν εργαζόμενον μόνον, άνευ συνδρομής καί 
βοήθειας άλλου, ΐνα προσπορίζω έαυτώ έν τή έρήμω νήσω τά μέσα τοΰ ζην, έφαρμόζων 
°σας εν τω σχολείω και τή πατρίδι ποοσεκτήσατο γνώσεις, και έξήρτησα τά πάντα σχε-

εκ τών ατομικών δυνάμεων αύτοΰ, διότι εθεώρησα τοΰτο σύμ<ρο>νον πρός τήν ήοωϊκήν 
Αποχήν τής Ελλάδος, ήτις αποδίδει τήν τέλεσιν μεγάλων ίργων είς τάς ιδίας τοΰ άτό- 
μου δυνάμεις μάλλον, η είς τήν συνεργασίαν πολλών ε’πι τό αύτό συνερχομένων. Ό  
Ηρακλής, ό Θησεύς και οί άλλοι ήρωες, τά σπουδαιότατα αύτών εργα έτέλεσαν μόνοι, 
ό δέ Οδυσσ3υς μόνος έν τή νήσω τής Καλυψοΰς ναυπηγεί, ύπό τής σκέψεως και πείρας 
Ηγούμενος, τήν σχεδίαν του. "Οταν μεγάλαι πράξεις έπιτελώνται ύπό πολλών, στε
ρούνται κατά μέγα μέρος τής αξίας αύτών καί δέν διεγείρουσι πολύ τόν θαυμασμόν καί 
το ^διαφέρον. Ό  παις χαίρει είς τό μέγα καί υψηλόν κα\ θαυμαστόν, τά όποια εύρίσκει 
ε’ν έν\ πρό πάντων άνΟρώπω. Γνώσεις δέ περί συστάσεω; τών πρώτων κοινωνιών δέν άρ- 
Ι^όι,ουσιν είς παιδία δευτέρας τάξεως δημοτικοΰ σχολείου, οΤς ώρισται ή άνάγνωσις τοΰ 
τοιούτου βιβλίου.»



Έν ένί λόγω εκτυλίσσεται ενώπιον μας εΐκών τόσον μεγάλη καί εκπλη
κτική, ώστε' εΰκρινώς διαβλέπομεν ένταΰθα έπανειλημμένως τήν βαθ- 
μιαίαν καί φυσικήν άνάπτυξιν τοΰ άνθρωπίνου γένους. Ο Ροβινσών 
είναι, εΐ επιτρέπεται ήμΐν νά είπωμεν, είδός τι φιλοσοφίας τής ιστορίας. 
Καί ακριβώς ύπό την εποψιν ταύτην είναι δεινότης τις λίαν αξιοθαύ
μαστος τοΰ έξόχως ποιητικού τούτου έργου ήμών, ότι ή άτομικότης 
τού 'Ροβινσώνος δέν διακρίνεται δ ι’ οΰδεμιάς έςοχου είδικότητος, ή 
δ ι’ ιδιαιτέρας έξοχου ίκανότητος, ότι ό Ροβινσών, φέρ είπεΐν, είναι 
άνθρωπος όλως συνήθης. “Ο,τι ούτος ό 'Ροβινσών διανοείται καί α ι
σθάνεται, ό,τι έφευρίσκει, καταρτίζει, ενεργεί καί πράττει, πας άλλος 
άνθρωπος έν τη θέσει του ήθελε διανοηθή, αίσθανθή, εφεύρει, καταρ
τίσει, ένεργήσει καί πράξει. Ά ν  ό 'Ροβινσών εϊχεν όποιανδήποτε δια- 
κεκριμένην κλίσιν πρός αντικείμενα τής φύσεως, ή έκπεφρασμένην έπι- 
τηδειότητα είς μηχανικάς έργασίας, θά ήτο, όπως ό Αγγλος κριτικός 
C oleridge πολύ λεπτώς παρατηρεί, τό βιβλίον τοΰτο ’ίσως πλουσιώ- 
τερον ώς πρός τινας συνθέσεις και παραστάσεις, ά λλ ’ ό 'Ροβινσών ήθελε 
παύσει νά είναι εκείνο, όπερ είναι, τουτέστι τό παράδειγμα καί ή εικών 
τής όλης άνθρωπότητος.»

Καί ό Bo g U m i l  G o l t z  άφιεροΐ είς τό σύγγραμμά του τό έπι- 
γοαφόμενον « βιβ.ΙίοΥ r//c παιδικής ηλικίας y> ίδιον κεφάλαιον περί Ρο
βινσώνος. Καί πώς θά ήδύνατό, γράφων περί τής παιδικής ήλικίας, νά 
μή άναμνησθή τοΰ 'Ροβινσώνος; «*Ω 'Ροβινσών, έπιφωνεΐ, θαυμάσιε 
άνερ, ήρως τής παιδικής ήλικίας! . . . ΤΩ 'Ροβινσών, βιβλίον βιβλίων, 
ίερά Γραφή εγγεγραμμένη έν τα ΐς καρδίαις τών παίδων, γνησία ίερα 
βίβλος τών παίδων πρός πάσαν έποχήν, έφ ’ όσον θά υπάρχω σι παιδία !

. *Ω 'Ροβινσών, ήρως τής καρδίας μου άπό τής ίεράς καί μακαρίου 
παιδικής ήλικίας μου, πόσος τέλος πάντων χρόνος θά διαρκέση, κοΛ ’ ον 
οΐ μή νέοι μιμούμενοι τούς γέροντας, θά κελαδώσι, καθώς οί γέροντες 
ήδη συρίττουσι, καί τά  μικρά παιδία θά άναγινώσκωσι λίβελλον και 
έφημερίδας, όπως ήδη οΐ παΐδες τών σχολείων πράττουσιν ώ ! τότε, ώ 
‘Ροβιν σών, θά σέ προετοιμάζωσιν αΐ τροφαί διά τά θηλάζοντα νήπια, 
καί τέλος θά φαίνησαι είς τάς πεπολιτισμένας μητέρας, είς τά  θηλά
ζοντα καί είς τάς τίτθας, καί είς αύτό τό πεπολιτισμένον μητρικόν 
γάλα, μωρία τις καί πολιτικής άγωγης άμάρτημα, μετά πάντων όμου 
τών παραμυθιών καί έμπνευσμένων ποιήσεων, καί τότε εσται τό τέλος 
τής παιδικής ήλικίας, τής άνθρωπότητος καί τοΰ κόσμου, εως οΰ πάλιν

μετά τοΰ νέου κόσμου ή παλαιά παιδική ηλικία και ό άρχαΐος 'Ροβιν
σών αναγεννηθή, ομοίως ώς ό παλαιός Αδάμ άνεγεννήθη έν τφ  Xpt- 
στώ καί άνεστήθη. Τοιαύτη είναι ή πίστις μου είς τόν 'Ροβινσώνα, καί 
ούτω χαΐρε, ήρωϊκέ φίλε τής νεότητός μου, σύ άγιε 'Ροβινσών ! "Ω είθε 
διαμένοις αιωνίως έν τώ ήμεοολογίω τών παιδίων καί ζωής ές άεί έν 
ταΐς καρδίαις αύτών!»

Ετι καί νΰν ό Ροβινσών είναι τό βιβλίον τών παιδίων μας, εί 
καί μυρία παιδικά βιβλία προσπαθοΰσι νά το παραγγωνίσωσι. Τοΰτο 
είναι άναμφισβήτητον. Ά λ λ ’ ήδύνατό τις νά άντιτείνη είς ήμάς, αρμό
ζει τό διήγημα τοΰ Ροβινσώνος, όπερ ώς άναγνωστικόν είναι άνυπέρ- 
βλητον, νά είναι ωσαύτως καί άντικείμενον διδασκαλίας, καί μάλιστα  
ως ύλη συγκεντρωτική διά τό δεύτερον σχολικόν έτος;

Πριν ή έπιληφθώμεν τής άπαντήσεως έπί τοΰ ζητήματος τούτου, 
επιτραπείτω νά στρέψωμεν τό δμμα ήμών είς άλλας ΰλας. "Ισως ήθε- 
λεν είναι δυνατόν νά εΰρωμεν άλλο κάλλιον καί σκοπιμώτερον κέντρον 
διά τό δεύτερον σχολικόν έτος. Έν πρώτοις ήθελον παρουσιασθή είς 
Ομάς αί ίστορίαι τής ίερας Γραφής. Ά λλά  δέν εΰρομεν ταύτας, κατά 
τας εν τφ  πρώτω σχολικφ ετει διασαφήσεις ήμών, καταλλήλους διά 
τας κατωτέρας τάξεις τοΰ δημοτικοΰ σχολείου. Μόλις άπό τοΰ τρίτου 
σχολικοΰ έτους εισέρχονται αύται είς τό κέντρον τής όλης διδασκαλίας. 
Ποία ύλη τότε ύπολείπεται ή μ ΐν ; Νά καταφύγωμεν λοιπόν είς τάς 
διηγήσεις, αϊτινες έν νεωτεριστικφ έργοστασίω κατεργαζόμεναι παριστά- 
νουσι τόν άγαθόν Φριτς καί τήν γλυκεΐαν ’'A r r a y , ή τάς παιδικάς πα- 
ρεκτροπάς τοΰ Μ άξ καί τοΰ Μορίτς ; Νά προτιμήσωμεν αρά γε τά  αηδή 
**ι παντάπασι νοσηρά διηγήματα « διά r ijr  επιμελή τεότητα ». διά τών 
οποίων ή Βασεδόφειος μέθοδος, ώς άληθής κατακλυσμός, άπειλεΐ νάμας  
Καταπόντιση σήμερον; Παρόμοια έργα δέν δύνανται νά μας διαφθεί- 
Ρωσι. Αέν λησμονοΰμεν έκείνο, άφ ’ ού ’Ιωάννης Παΰλος (Jean Paul) 
θέλει νά άποτρέψη ήμάς. « Μή τοποθετείτε παν πρόσωπον, τό όποιον 
εμφανίζεται ήμΐν, έπί τοΰ άμβωνος, άφ ’ ού νά διδάσκη τά  παιδία- 
αποφεύγετε καταπονούσαν τάσιν πρός ήθικάς διδασκαλίας, δ ι’ ών αί 
πλεΐσται δεδημοσιευμέναι παιδι/.αί ίστορίαι μολύνουσι καί βασανίζουσι, 
κ*ί δι ών άποπλανώσι τής κυρίας όδοΰ μάλιστα, ώς ό Κάρολος ό XII

Σουηδίας, όστις έχανε συνήθως είς τό παιγνίδιον τοΰ ζατρικίου, 
,-0τι εξεστράτευε πάντοτε μετά τοΰ βασιλέως. Πάσα καλή διήγησις 
ω5 καί πασα καλή ποίησις περιβάλλεται οϊκοθεν ύπό διδασκαλίας.»



Καί ό Έρβαρτος1 μετά κριτικής αυστηρότητας επιτίθεται κατά 
τών λεγομένων παιδικών διηγημάτων, τά  όποια, Ιπαγγελλόμενα μορ
φωτικόν σκοπόν, έπιδρώσιν όλεθρίως. « Παραστήσατε εις τά  παιδία, 
λέγει ούτος, τό κακόν εΰκρινώς, οΰχί ώς άντικείμενον της επιθυμίας, 
καί αυτά θά εΰρωσιν, ότι είναι κακόν. Έάν διακόψητε διήγησιν τινα  
δ ι’ ήθικών συλλογισμών, τά  παιδία θέλουσιν εΰρει, ότι διηγεΐσθε άνια- 
ρώς. Ά ν  παρουσιάση'τε αΰτοΐς μόνον καλά, αυτά θέλουσιν εύρει, ότι 
είναι μονότονα, καί μόνον τό θέλγητρον τής ποικιλίας θέλει καταστήσει 
εις αύτά τό κακόν εύάοεστον. Ά λλά  δότε αύτοϊς διήγημά τ ι ενδιαφέ
ρον, πλούσιον εις συμβάντα, σχέσεις, χαρακτήρας' νά ύπάρχη έν αύτω  
αύστηρά ψυχολογική αλήθεια καί δχι ύπέρ τά  συναισθήματα “/αί τήν 
κατάληψιν τών πα ιδ ίω ν νά μή ύπάρχη έν αύτφ προσπάθεια νά περι
γραφή τό χείριστον ή τό κάλλιστον' άς ληφθή άθόρυβως καί ύπνώτ- 
τουσα εΐσέτι φροντίς, όπως τό ένδιαφέρον τής πράξεως άποκλίν^ άπο 
τοΰ χείρονος καί στρέφηται μάλλον πρός τό αγαθόν, όρθόν καί δίκαιον 
τότε θέλετε ίδεϊν πώς ριζοΰται έν αύτφ  ή παιδική προσοχή, πώς αΰτη 
προσπαθεί νά έξερευνήση βαθύτερον τής άληθείας καί νά άνατρέψη όλας 
τάς φάσεις τής ύποθέσεως, πώς ή ποικίλη ύλη προτρέπει εις ποικίλην 
κρίσιν, πώς τό θέλγητρον τής ποικιλίας απολήγει είς τήν προτίμησιν 
τοΰ βελτίονος, πώς ό παϊς, όστις αισθάνεται εαυτόν έν τη ήθική κρίσει 
ύψηλότερον ϊσως κατά βαθμϊδάς τινας τοΰ ήρωος ή τοΰ συγγραφέως, 
θέλει μ ετ’ έσωτεοικής εύχαριστήσεως έμμείνει είς τό σημεϊόν του, ΐνα 
άντισταθή είς ώμότητά τινα, ήν ήδη αισθάνεται κατωτέραν αύτοΰ. 
Μίαν εΐσέτι ιδιότητα οφείλει νά εχη ή διήγησις, άν αύτη πρόκειται νά 
έπενεργήση διαρκώς καί έπιμόνως, οφείλει νά φέρη τόν ίσχυρότερον καί 
καθαρώτερον τύπον άνδρικοΰ μεγαλείου. Διότι ό παϊς διακρίνει, ώς 
ήμεΐς, τό βάναυσον καί κοΰφον άπό τοΰ αξιοπρεπούς' ή διάκρισις αΰτη 
μάλιστα ενδιαφέρει αύτόν περισσότερον ή ήμάς, καί διότι δέν εύχαρι- 
στεΐται νά αίσθάνηται εαυτόν μικρόν, τούναντίον έπιθυμεϊ νά είναι 
άη'ιρ. Τοιούτους λοιπόν άνδρας, έξ ών καί ό παϊς ήθελε νά είναι είς, 
παρουσιάσατε είς αύτόν. Αύτούς δέ δέν ευρίσκετε έκ τοΰ πλησίον, διότι 
είς τόν ιδανικόν άνδρα τοΰ παιδός ούδείς άνταποκρίνεται, οστις άνε- 
πτύχθη ύπό τήν επιρροήν τοΰ σημερινοΰ πολιτισμοΰ μκς. Δέν θέλετε 
εΰρει τοιοΰτον καί έν τη φαντασί^ ύμών, διότι αύτη εΐναι πεπληρωμένη

(1) Έ ν προοιμίω της γενιχης παιδαγωγική;.

παιδαγωγικών εύχών καί ίδικών σας παθημάτων, γνώσεων καί ειδικών 
ύποθέσεων.»

Τό βλέμμα λοιπόν ήμών στρέφεται πρός τά  όπίσω, πρός διήγησιν 
τινα, ήτις ηθικώς δύναται νά χρησιμοποιηθή ούτως, ώστε ν ’ αναφαί- 
νηται άντικρύ τής ήθοποιούσης φλυαρίας ή ηθικη κρίσις, ώς αναπόσπα- 
στον στοιχεΐον τής ηθικής καταλήψεως μετ ευκρίνειας και πλήρους 
όριστικότητος, έξ αύτής τής ιδίας διηγήσεως. Άναζητοΰμεν διήγημά 
τι, τό όποιον νά είναι κατάλληλον έξ ’ίσου γνώσιν και συμπαθειαν εν 
τώ άναλόγω τής ήλικίας τοΰ μαθητοΰ κύκλω νά καλλιεργηση και αυ- 
ξήση' τοΰτο δέ τό διήγημα νά πληροί τόν κύκλον τών ιόεών ούτως, 
ώστε τό ένδιαφέρον ν ’ άναβιβασθή είς τό ύπέρτατον ύψος, καί ουτω να 
έγκαταλείπη τάς βαθυτάτας παρορμήσεις είς τήν ψυχήν τοΰ παιδός. 
Κανέν διήγημα δέν θά δυνηθή νά έπαρκέση τόσον άφθόνως είς τάς 
απαιτήσεις ταύτας, όσον τό τοΰ Ροβινσώνος. Επανερχόμεθα λοιπον 
αύθις είς τοΰτο. Διότι ποϊον διήγημα θά εΐχε τήν δύναμιν νά έγείρη 
τήν συμπάθειαν είς τήν τύχην τοΰ ήρωος μετά τοιαυτης ισχύος εν τη 
ψυχ,ή τοΰ παιδιού; Ά π ’ άρχής συμπαθοΰμεν ύπέο αύτοΰ, εί καί δεν 
έπιδοκιμάζομεν τήν διαγωγήν αύτοΰ πρός τούς γονεϊς του. Ημείς διερ- 
χόμεθα μετ’ αύτοΰ τόν φόβον καί την στενοχώριαν τοΰ ναυαγίου, 
προσορμιζόμεθα μετ’ αύτοΰ εις τήν έ'ρημον νήσον, τόν συνοδεύομεν 
έκεϊ είς τάς πορείας καί επιχειρήσεις του, σκεπτόμεθα μετ αυτοΰ περί 
τών μέσων καί τρόπων, πώς νά φροντίσωμεν περί κατοικίας, διατροφής 
καί προσωπικής ασφαλείας, συμμεριζόμεθα τόν τρόμον του διά τά πο- 
λυειδή συμβεβηκότα, άτινα άπειλοΰσιν αύτόν, καί την χαράν διά τά  
απροσδόκητα άγαθά, άτινα άνελπίστως τφ  προσέρχονται μέχρι τής 
τελείας σωτηρίας του. Συγχρόνως εύρίσκ,ει ή ήθιχι) κρίσις πολυαρίθμους 
ευκαιρίας πρός εύκοινεΐς καί όριστικάς κρίσεις τόσον έπί τών πραγμα
τικών γεγονότων, όσον καί έπ ’ εκείνων, άτινα αντ αυτών ηδυναντο 
νά συμβώσιν. Ωσαύτως παρακολουθοΰμεν τά  ίχνη τής αναπτυσσόμενης 
ϋρησχεντιχής άνάγκης, τοΰ συναισθήματος τής ύποταγής είς άνώτερόν 
τι όν, ύπό τοΰ όποιου τήν προστασίαν ό κατά μόνας ζών κάτοικος 
αισθάνεται έαυτόν άσφαλή απέναντι όλων τών δεινών, άτινα δύνανται 
να προξενήσωσιν αύτω ή φύσις καί οί άνθρωποι. Εν τω διηγήματι 
τοΰ Ροβινσώνος τήν θετικήν προσωποποίησιν τής εξορίας τής ψυχής, ήτις 
προβαίνει άπό τής απερισκεψίας καί αύτογνωμίας είς άμάρτημα, άπό 
το'-' αμαρτήματος είς τήν τιμωρίαν, άπό τής τιμωρίας εις τήν μετά



νοιαν και χ~ αυτής εις την ηθικην βελτιωσιν, εις την θρησκευτικήν 
υποταγήν, είς την πεποίθησιν, είς την χάριν καί βοήθειαν τοΰ Θεοΰ, 
και τοιουτοτροπως εις την εσωτερικήν ειρηνην. Τό διήγημα τοΰτο είναι 
εικών της περι τοΰ απολωλότος υίοΰ παραβολής, καί προπαρασκευή 
είς αυτό, γινόμενη οϋ/J κατά τύπον τής άγιας Γραφής, άλλά κατά τό 
πνεΰμα τής χριστιανικής θρησκείας.

Όποία δέ πληθύς διδαγμάτων ώς πρός τήν γνώσιν δύναται νά 
έκπηγάση διά τό παιδι'ον έκ τοΰ διηγήματος ήμών τούτου, δέν είνα1 
άνάγκη νά το ΰπομνήσωμεν. Ωσαύτως διευκρίνησε καί ό 'Ρουσσώ 
ακριβώς ταύτην τήν σειράν τών ιδεών εκ διαφόρων επόψεων. Κ αθ ’ όλας 
τας διαστασεις ευρυνεται ο κύκλος των γνωσεων καί εν τή γεωγραφία 
καί έν τή φυσική ίστορί? καί έν τή τεχνολογία καί έν τφ  ίστορικώ πο- 
λιτισμώ. ’Ενώ τό διήγημα τοΰ 'Ροβινσώνος έξόχως υπηρετεί είς τά  
ενδιαφέροντα τής συμπαθείας, τουτέστι είς τό συμπαθητικόν, κοινωνικόν, 
θρησκευτικόν ένδιαφέρον, ώς καί είς τά  ένδιαφέροντα τής γνώσεως, δη- 
λαδη και εις το εμπειρικόν και θεωρητικόν ένδιαφέρον, γίνεται αυτό 
συγχρόνως άξιόλογον προπαίδευμα είς τήν θρησκείαν, καί είς τήν φυ
σικήν καί πολιτικήν ιστορίαν.

Όφείλομεν δέ νά άποκρούσωμεν ενστασίν τινα. Ήδύνατό τις νά 
ε’ίπη, ότι ό 'Ροβινσών είναι πρόωρος ώς ύλη διά τό δεύτερον σχολικόν 
ετος. Ο Ροβινσών, άρχικώς ποοωρισμένος ώς μυθιστόρημα δι ’ ανε
πτυγμένους, ωφειλε διά πολλών επεξεργασιών νά ταπεινωθή καί γένηται 
προσιτός είς τήν παιδικήν ήλικίαν. Ήμεΐς δέ θέλομεν νά τόν καταβι- 
βασωμεν ετι μάλλον και καταστησωμεν χρήσιμον προς διδασκαλίαν, 
χωρίς νά έςώσωμεν αύτόν έκ τής ιδιαιτέρας άναγνώσεως τής νεολαίας 
ήμών. Διότι είναι πολύ σπουδαΐον, πασα ύλη κλασική, ήτις έ/ρησί- 
μευσε πρός διδασκαλίαν, νά έπανέρχηται, ώς ύλη διηγήσεως έν άνω- 
τέρα βαθμΐδι ώς ιδιαίτερον ανάγνωσμα. 'Ορίζοντες λοιπόν τόν 'Ροβιν- 
σώνα διά τό δεύτερον σχολικόν ετος, όφείλομεν νά έπεξεργασθώμεν 
αΰτόν διά τήν βαθμίδα ταύτην κατά κατάλληλον καί έπιτήδειον τρό
πον. Αναμφιβόλως οφειλομεν νά εχωμεν ύπ ’ όψει τό πρωτότυπον τοΰ 
Δανιήλ Δεφοέ, συμβουλευόμενοι πρός τούτοις καί μίαν τών καλλίστων 
αΰτοΰ επεξεργασιών. Άπό ταύτης όρμώμενοι τής άρχής, δέν δυνάμεθα 
ή ν ’ άμφιβάλλωμεν, άν rep έπη ν ’ άσπασθώμεν τήν ιδέαν τοΰ 'Ρουσσώ, 
Κάμπε, και Gr&bner, οιτινες τοποθετοΰντες τόν 'Ροβινσώνα έπί τής 
νήσου γυμνόν παντός αντικειμένου, άφήνουσιν είς αΰτόν ακολούθως

εργαλεία καί σκεύη εντός ναυαγήσαντος πλοίου. Τοιαύτην εκτενή τοΰ 
πρωτοτύπου έπεξεργασίαν δέν ζητοΰμεν. Διότι αναμφιβόλως δεν δυνά
μεθα νά άπαιτήσωμεν άπό τήν άντΛηπτικην δυναμιν τών παιδίων, 
νά φαντασθώσι ζωηρώς καί διασκεφθώσι, πώς άνθρωπος στερούμενος 
παντός μέσου δύναται βαθμηδόν νά ύποτάξη τήν φύσιν. Τά εργαλεία, 
τά όποια ό 'Ροβινσών, κατά τήν πρωτότυπον διήγησιν, λαμβάνει έκ 
τοΰ πλοίου, είναι τόσον ολίγα, ώστε τω μένουσιν ίκανά εισέτι να 
εφεύρη· οφείλει μάλιστα νά ποιήσηται χρήσιν πασών αΰτοΰ τών δυ
νάμεων, πασών τών σκέψεων, όπως φθάση ποτέ είς τόν σκοπόν του. 
Εΰρίσκονται πρός τούτοις αρκετά ενωτικά σημεία μεταξύ τών άοχών 
τοΰ πολιτισμοΰ ήμών καί τών σβέσεων, ύ φ ’ ών ό Ροβινσών ζή επι 
τής νήσου του. “Οταν λάβη τις ύ π ’ όψει, πώς αΰτός βαθμηδόν προε- 
μηθεύετο τά  τρόφιμα καί λοιπά αναγκαία, θέλει εννοήσει, οτι εμείνα- 
μεν πιστοί είς τό πρωτότυπον.

Παραδεχόμενοι λοιπόν τοΰτο έν συνόλω, βιαζόμεθα νά υποβαλωμεν 
αύτό είς ριζικήν έπεξεργασίαν, ΐνα άποκτήσωμεν τήν διηγηματικην 
ΰλην διά τό δεύτερον σχολικόν έ'τος. Πρό παντός άλλου οφείλομεν νά 
συντομεύσωμεν τήν ύλην, διότι έν τοιαύτη λεπτομερεία, ώς εκτίθησι 
αύτήν ό Defoe, δέν δυνάμεθα ήμεΐς νά διαπραγματευθώμεν. Πρός δέ 
τούτοις καί πολλά ύπερβαίνουσι τας δυνάμεις τών παιδιών. Τουτου 
ενεκεν όφείλομεν νά περιορισθώμεν καί καλώς νά έκλέξωμεν. Παρελεί- 
ψαμεν εΰθΰς έν άρ^ή τούς πλόας τοΰ 'Ροβινσώνος είς Γουινέαν καί την 
έν Βρασιλία διαμονήν του. Διότι, όπως αί μεταγενέστερα1- τυχαι του, 
μετά τήν έπί τής νήσου διαμονήν του, δέν μάς ένδιαφέρουσιν, ούτω 
καί τά  πρό τοΰ^ναυαγίου του συμβάντα. Ό 'Ροβινσών έπί τής νήσου, 
μόνος καί άνευ συνδρομής άλλου τινός, δραστηοίως υπερ έαυτοΰ εργα
ζόμενος, τοΰτο είναι τό θέμα τοΰ δευτέρου σχολικού έτους. Καί εις 
αύτό θέλει παρατηρήσει τις πολλάς συντομεύσεις καί άλλας διατάξεις, 
άς τινας δέν δυνάμεθα λεπτομερώς ν ’ άναφέρωμεν, τόσον μάλλον, όσον 
το κείμενον, έπί τοΰ όποιου στηρίζεται ή διδασκαλία, παρουσιάζεται 
έν τώ ήμετέρω άναγνωσματαρίω τοΰ δευτέρου σχολικοΰ έτους, ώς έκτί- 
θεμεν αύτό κατωτέρφ1. Οί συντάκται προσεπάθησαν νά συμμορφωθώ-

(1) Ό  ΓΡαίν παρατίΟησι καί τό διασκευασΟέν παρ' αύτοΰ κείμενον τοΰ Ροβινσώνος 
εν τω τεύχει αύτοΰ τοΰ δευτέρου σχολικοΰ έτους. Κατο>τέρω εΰρίσκονται οί λόγοι δι οί»ς 
ήρ-εΤς άπεμακρύνΟημεν καί τούτου.



σιν. όσον το δυνατόν πρός τό πρωτότυπον, έ'^οντες ΰ π ’ οψει την ψυχο
λογικήν δυναμιν τοΰ παιδίου. Συνετοί κριταί κρινάτωσαν, όπόσον ούτοι 
έπέτυχον.

Ετερον ζητημα εΐναι ή συνδεσις μεταξύ τοΰ διαστήματος τοΰ 'Ρο
βινσώνος, ώς ύλης τοΰ δευτέρου σχολικοΰ έτους, καί τών μύθων, ώς 
ύλης τοΰ πρώτου σχολικοΰ έτους. Καί κατά πρώτην όψιν δέν φαίνεται 
απολύτως ουδεμία συναφεια' εκ τοΰ κόσμου τών μύθων μετά τών πλα
στών προσωπων των μέχρι τοΰ πραγματικοΰ κόσμου τοΰ 'Ροβινσώνος, 
εν τφ  οποιω τα πάντα διενεργοΰνται ν.ατά έ'ννομον και φυσικόν τρό
πον, υπάρχει μεγάλη απόστασις. Τό κοινόν μεταξύ τών δύο τούτων 
κείμενων δύναται νά ευρεθή εις τοΰτο, οτι καί έν τω 'Ροβινσών! υπερέ
χει εισετι κυρίως η φαντασία τών παιδίων, όπως καί αυτό τό διήγημα 
είναι προϊόν φαντασίας, άν καί δέν προέρχεται, ώς οι μΰθοι, έκ τής 
παιδικής ηλικίας τοΰ έθνους. Ες άλλου δέ μέρους ύπερτεροΰσιν οί 
μΰθοι. διότι έν τω 'Ροβινσώνι παρουσιάζεται ό αντικειμενικός κόσμος 
με πλείονα ευκρίνειαν και οξύτητα, ή όσον συμβαίνει τοΰτο είς τούς 
μυθους. « Ά ν  δηλαδή τό παιδίον είς τήν βαθμίδα, δπου οί μΰθοι τώ  
είναι ομογενείς, άπαντα τά αντικείμενα ώς δμοια έαυτφ θεωρή καί 
μεταχειριζηται καί τούτου ενεκα τήν πραγματικότητα άπλώς κατά 
την φαντασίαν και τάς επιθυμίας του μορφώνη, προσέρχεται όμως τα -  
χέως ό χρόνος όπου ή αυξάνουσα γνώσις τοΰ πραγματικοΰ δέν επιτρέ
πει πλέον ταύτην την αυθαίρετον χρήσιν, όπου άπας ό εξωτερικός 
κόσμος άντιπαράττεται είς αύτό τό παιδίον ώς. άλλο ονχ εγώ, ώς άντι- 
κειμενικότης μη εξαρτωμενη εκ τοΰ εγώ καί τών επιθυμιών αύτοΰ. 
Εν τούτοις όμως το εγώ δεν παραιτεΐται τής πάντα μορφούσης δυνά

μεως, τροποποιών μόνον αύτήν, έννοοΰν βαθμηδόν, ότι οφείλει προς έπι- 
κρατησιν και δάμασιν τών αντικειμένων νά όδηγηθή ύπό τής φύσεως. 
Εκ τουτου πηγάζει αυτφ η ζωηρά ανάγκη τής γνώσεως τής φύσεως 

καί ή ορμη νά χρησιμοποίηση αύτήν διά τής γνώσεως ταύτης πρός 
ίδιους σκοπούς. Αύτη ή μεταμόρφωσις παρουσιάζεται είς πασαν π α ι
δικήν άνάπτυξιν καί καθ ολοκληρίαν έπιβάλλεται ή ύλη τοΰ 'Ροβιν
σώνος ορθώς εις την φάσιν ταύτην τής άναπτύξεως έκάστου παιδιού 
και διευκολυνει καί αντιστρόφως τήν πραγματικήν καί πρακτικήν άπό- 
κτησιν τής βαθμΐδος ταύτης.» (Staucle, ίστορικαί τοΰ πολιτισμού 
βαθμίδες).

ΙΙαρουσιαζουσα λοιπόν ή τοΰ 'Ροβινσώνος διδασκαλία εικόνα τής

άναπτύξεως άπό τών άρχών τοΰ ήμετέρου πολιτισμού, έγείρει συγχρό
νως τόν νοΰν διά τήν αντικειμενικήν, τουτέστι τήν πραγματικήν θεω
ρίαν καί κατάληψιν τοΰ πέριξ ήμών κόσμου. Η διδασκαλία αυτη 
καθίσταται, ώς άνωτέρω έμνημονεύσαμεν, προπαιδευτικη διά την 
ιστορίαν.

« Κα ί  ή προπαιδευτική αύτη είναι κατάλληλος ιδίως ένεκα τούτου, 
διότι ή πρόοδος εκείνη δέν παρουσιάζεται καί επιδιώκεται είς τό άνώ- 
τατον προϊόν τοΰ πολιτισμού, είς τήν θρησκευτιν.οηθικήν θεωρίαν τοΰ 
κόσμου, τής οποίας ή κατανόησις καί οίκειοποίησις αποκτάται ου μόνον 
διά τής εύοδώσεως είς τάς διαφόρους αύτής βαθμίδας, αλλά κατά τόν 
τω παιδίω μάλλον εύκατάληπτον τύπον, είς τήν ύποταγήν καί ύποδού- 
λωσιν τής φύσεως, είς τήν γιγαντιαίαν έργασίαν, ήν προϊστορικαί καί 
ίστοοικαί άνθρώπιναι γενεαί ύπέρ τής αξίας τω ανθρώπφ υπαρξεως 
των έπραξαν καί είς τά  παιδία τής παρούσης έποχής προς άνετον 
άπόλαυσιν παρέδωκαν. Αύτη ή μεγάλη πρόοδος, αύται αί άναρίθμητοι 
ένέργειαι τοΰ πολιτισμού συγκεντροΰνται έν τώ διηγήματι τοΰ Ροβιν
σώνος καί οίονεί ένοΰνται έν ένί σημείω, καί άν μόνον τό μέρος τοΰτο 
τοΰ διηγήματος άρκούντως έκτιμηθη ύπό τής διδασκαλίας, τότε θά 
έκλειψη άπό τά  παιδία ή ασυλλόγιστος κουφότης καί άναίσθητος ώμό- 
της, μεθ’ ής τόσοι σύγχρονοι τάς κοινάς άποκατασταθείσας αποκτήσεις, 
εφευρέσεις καί τά  ευεργετήματα τής πολιτιστικής εργασίας μεταχειρί
ζονται καί ύποτιμώσι, καί ά ν τ ’ αΰτών θά δημιουργηθώσιν ευχάριστος 
έ'κπληξις, ευγνώμων παραδοχή καί συμπάθεια καί έμβάθυνσις συνειδητή 
είς τό διατί καί είς τό ηόθέγ} όλων τών πνευματικών καί ύλικών μνη
μείων τοΰ παρελθόντος, άτινα είσέδυσαν είς τούς παρόντας χρόνους· 
(S tau b e  έν άλλοις χωρίοις).

Κ ατά παρόμοιον τρόπον λέγει καί ό Z illig. «Ό πως ό άνθρωπος τής 
προϊστορικής περιόδου διά τάς όλίγας μηχανικάς έργασίας του μετεχει- 
ρίζετο όστρακα, οστά, τεμάχια τής φυτικής φύσεως άνευ προηγου- 
μένης κατεργασίας, ώς προσέφερεν αύτω αύτά ή φύσις· όπως- αύτός 
ακολούθως βέλη καί λόγχας, μαχαίρας καί σκεύη πρός θεραπείαν τοΰ 
εδάφους, πρός κατασκευήν κατοικίας ή τάφου, πρός τούτοις δέ καί 
κοσμήματα μετά μεγίστου βεβαίως κόπου έκ λίθων κατεσκεύαζεν, έως 
ού έπί τέλους εύρεν έν τοΐς μετάλλοις τό μέσον πρός ίκανοποίησιν τών 
πολυειδών άναγκών του καί έν τη χρησιμοποιήσει ταύτη νέαν διεγερσιν 
πρός άλλας νέας εφευρέσεις· μεθ’ οποίας σκέψεως καί περιβλέψεως



ώφειλε νά προβή εις την κατασκευήν άσφαλοΰς καί προστατευούσης 
κατοικίας, δταν ήνάγκαζεν αύτη ή χρεία ασφαλούς ησυχίας καί ή 
ανάγκη του νά προστατευθή ^απέναντι εχθρών έν θηριώδει καί άνθρω- 
πίνη μορφή ; Πόσος κόπος καί ίδρώς άπητεΐτο, ΐνα απόλαυση έκ της 
φύσεως την τροφήν του καί μεθ’ οποίας δυνάμεως, θάρρους καί πολυ
τρόπου ύπολογισμοΰ ώφειλεν ό άνθρωπος νά έξασφαλίση εις εαυτόν τήν 
έπί τών θηρίων κυριαρχίαν του, τά  μέν καταπολεμών, τά  δέ χρησιμο- 
ποιών διά τήν διατήρησίν του ; πώς ό άνθρωπος άνυψώθη κυρίως ύπε- 
ράνω τών θηρίων, μή καταναλίσκων παν, οτι ή στιγμή τφ  i f  ορήγει, 
διαφυλάττων μάλλον τά  περισσεύματα διά το μέλλον, προνοών δι ’ όσα 
ήθελε χρειασθή κατόπιν, έκ τών προτέρων μετ’ έπιστασίας σκεπτό- 
μενος, ύπολογίζων διά τοΰς σκοπούς του τούτους τά μέσα καί μεθ’ 
όλων τών δυνάμεων του παρασκευάζων αΰτά ; πώς ιδίως το πυρ παρε- 
στάθη είς αύτόν ώς ισχυρός μοχλός τής άναπτύξεώς του; κτλ .— Ταΰτα 
πάντα εΰρίσκομεν έν τή ιστορία τοΰ 'Ροβινσώνος διακεκριμένως καί διά 
τρόπου καταληπτοΰ είς τά  παιδία έκτεθειμένα.»1

'Ως γνωστόν απαιτεί καί ό Biedermann έν τή συγγραφή του 
«ή  διδασκαλία τής ιστορίας i r  τοΐς σχολείοις» έποπτικήν διδασκαλίαν 
τοΰ πολιτισμού. Αύτη οφείλει νά συνδέηται μέ τά  πέριξ ήμών αντικεί
μενα, καθιστάμενα αύτά αφετηρίας σημεία πρός μίαν είς τά  όπίσω 
βλέπουσαν θεωρίαν όφείλομεν δηλαδή νά όδηγήσωμεν τον μαθητήν 
άπό τής θέας τής παρούσης ένδυμασίας, τροφής, κατοικίας, οίκιακοΰ 
καταρτισμού καί· άλλων αντικειμένων τού πέριξ αύτοΰ πολιτιστικού βίου 
είς τήν θέαν τών αύτών φαινομένων είς προγενεστέραν τινά έποχήν κτλ. 
Ώς τά σπουδαιότερα αποτελέσματα τοιαύτης έποπτικής διδασκαλίας 
τού πολιτισμού φαίνονται είς αύτόν τά  επόμενα· 1) Ή άσκησις καί 
όξύτης τής θεωρητικής καί συγκριτικής αίσθήσεως τών μαθητών. 2) 
'Η οδηγία καί παίδευσις αύτών ούτως, ώστε νά μή διέρχωνται καί τά  
συνηθέστατα συμβάντα μέ κουφότητα καί αδιαφορίαν. 3) 'Η πρώτη 
έξέγερσις τής συναισθήσεως προόδου τινός, τελειοποιήσεώς τίνος τής

(1) Z illig , XIV Jabrbuoh , σελ. 108. ’Ίδ. E rlau terun gcn  είς τον XIV Jah r-  
bucll. Έ ν  Λειψία 1882. Πρβλ. W oh lrab e « ΓΙερι συνειδήσεως και μορφώσεως τή5 
συνειδήσεοις» Πρόγραμμα τοΰ έν Βαϊμάρη διδασκαλείου 1883, σ. 53. E vangel. S c liu l-  
b la tt ύπό Dorpfeld : απομνημονεύματα τοΰ Τσιλλερείου διδασκαλείου έν Λειψία 4 
φυλλ. 1883 κτλ. και τέλος « Σπουδαι παιδαγωγιχαι» τοΰ 'Ρ ά ΐν 2 φυλλ. 1883. -

άνθρωπότητος δ ι’ ιδίας δραστηριότητος, δ ι’ έργασίας, δ ι’ αμοιβαίας 
βοήθειας κτλ.

Καί ταΰτα μέν βεβαίως ορθότατα. Ά λ λ ’ άναμφιβόλως θέλει είναι 
τό ένδιαφέρον^ ύπέρ πολιτιστικών πραγμάτων καί θεμάτων διαρκέστε- 
ρον καί θερμότερον, όταν συνδέηται μετά τής συμπαθείας ύπέρ τών 
τυχών ώρισμένου τινός προσώπου. Ή τοΰ Βιδερμάνν έποπτική διδασκα
λία θά εχη άναγκαίως τι ξηρόν καί ψυχρόν, όπερ άποδιώκει ή ιστορία 
τοΰ 'Ροβινσώνος. ’Ενταύθα θά άποκτήση τό ένδιαφέρον ύπέρ τοΰ προ
σώπου τοΰ έρημίτου παρά τοΐς παιδίοις άμεσον ζωήν καί θά ένισχυθή 
είς τόσον βαθμόν, ώστε θά έπιδράση καί είς τά  άλλα τής διδασκαλίας 
αντικείμενα, ιδίως τά φυσικοϊστορικά άποτελεσματικώς.

Κ αί ούτω έφθάσαμεν είς τό τελευταιον σημεΐον, όπερ θέλομεν νά 
άναφέρωμεν είς τό πρώτον μέρος τής συγγραφής ήμών. Πρόκειται δη
λαδή νά ύποδείξωμεν, πώς ή διήγησις τοΰ 'Ροβινσώνος δύναται νά 
χρησιμεύση καί ώς ύλη συγκεντρωτική. Πρέπει νά ληφθώσιν ΰ π ’ οψει, 
(ώς καί έν τώ πρώτφ σχολικώ ετει), τά  εξής μαθήματα’ φυσική Ιστο
ρία} ελληνικά  (άνάγνωσις καί γραφή), αριθμητική, Ιχνογραφία καί 
μουσική. 'Υπό τό όνομα (φυσική ιστορία συμπεριλαμβάνομεν, τό γεω
γραφικόν, τό τεχνολογικόν (τό άνήκον είς τάς τέχνας) καί τό ίστορι- 
κομορφωτικόν μάθημα. Ά π α ντα  ταΰτα  τά  μαθήματα είναι υπηρετικά 
τής διδασκαλίας τού φρονήματος καί συνδέονται μετά ταύτης ότέ μέν 
αμέσως, ότέ δέ έμμέσως ούτως, ώστε κατοοθοΰται οργανική τις συνά
φεια τών μαθημάτων. Ή τής συγκεντρώσεως ιδέα όπως έξέθεμεν αύτήν 
έν τω πρώτφ σχολικφ ετει, μένει καί ένταΰθα πλήρης καί ανέπαφος. 
Ή φυσική ιστορία λαμβάνει έκ τής τοΰ φρονήματος διδασκαλίας άμε
σους οδηγίας, ωσαύτως δέ καί ή μουσική. 'Η ιχνογραφία συνδέεται έν 
μέρει μετά τής τοΰ φρονήματος διδασκαλίας αμέσως, έν μέρει δέ 
έμμέσως διά τής φυσικής Ιστορίας. Ούτω καί ή αριθμητική, ήτις 
τό τής άφετηρίας αύτής σημεΐον εύρίσκει ωσαύτως είς τά  πραγματικά 
μαθήματα.

Ούτω έξαρτώντα τά πάντα έκ τοΰ κέντρου τής μορφώσεως τοΰ 
φρονήματος, τουτέστι τής φρονηματικής ύλης. Καί τούτου ενεκα είναι 
τό ζήτημα, ποία ύλη νά είναι ή κρατίστη δ ι’ έκαστον σχολικόν ετος. 
Διότι αύτη είναι συγχρόνως κύριον καί έλκυστικόν σημεΐον τοΰ περί 
συγκεντρώσεως ζητήματος, όπως έξέθεμεν τοΰτο είς τά  εισαγωγικά κε
φάλαια τοΰ πρώτου σχολικού έτους. Ή δέ θεωρία τοΰ διδακτικού σχε



δίου, οΰτινος το πρώτιστον καί κυριώτατον μέρος αποτελεί ή εκλογή 
καί άκολουθία της τοΰ φρονήματος ύλης, έγκαθίστησι δια το δεύτερον 
σχολικόν έτος τό διήγημα τοΰ 'Ροβινσώνος. Εις τό προσωπον τοΰ 'Ρο
βινσώνος δεσμεύεται τό κυριαρχοΰν ενδιαφέρον’ έκ τούτου πρέπει νά 
πηγάσωσιν άπασαι αί θρησκευτικοηθικαί τάσεις, αΐτινες έπενεργοΰσιν 
έπί τής μορφώσεως τοΰ χαρακτήρος τών ήμετέρων μαθητών. Σχημα
τίζει πρός τούτοις ό 'Ροβινσών τό τής αφετηρίας σημεΐον δ ι’ άπάσας 
τάς άλλας συζητήσεις, αΐτινες δέν άποβλέπουσι τόσον εις τήν αύξησιν 
τοΰ ενδιαφέροντος, δσον είς τήν τής γνώσεως.

Κ ατά τοιοΰτον τρόπον έργαζόμεθα νά πραγματοποιήσωμεν τήν 
ιδέαν τής παιδαγωγικής διδασκαλίας έν τοΐς ήμετέροις σχολείοις. Μ ετ’ 
αυτής συνδέεται λίαν στενώς ή εκλογή τής ήρ.ετέρας τοΰ φρονήματος 
ύλης, καί ύ π ’ αυτής έμπνέεται πάσα ή παιδαγωγική ήμών σκέψις. 
Δύναται αύτη νά είναι εσφαλμένη’ οΰδείς όμως θέλει δυνηθή νά έπι- 
πλήξη τους συντάκτας, ότι ούτοι απομακρύνονται τής συνήθους μεθό
δου τής δημοτικης παιδεύσεως άνευ λόγων εμβριθών.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Γ .

Περί ’Αποστόλη τοΟ Θαλασσινού ή νέου 'Ροβινσώνος.

’Εκτεθέντες διά μακρών ανωτέρω τάς τών επισημότατων, παιδα
γωγών γνώμας περί τοΰ 'Ροβινσώνος, ώς αναγνώσματος προσήκοντος 
τοΐς μαθηταΐς τής β' τάξεως τοΰ δημοτικοΰ σχολείου, έπισυνάπτομεν 
τούτοις έν κεφαλαίψ καί τάδε. Τό βιβλίον τοΰτο συμφωνεί πρός τήν 
ψυχικήν τοΰ παιδίου κατάστασιν διότι έκτίθησι τάς ένεργείας άνθρώ
που, όστις διά τών ιδίων αΰτοΰ δυνάμεων ναυαγός έπί ερήμου νήσου 
προσπαθεί νά συντηρήση έαυτόν στερούμενον πάντων τών μέσων καί 
πρό πάντων τής βοήθειας τών άλλων άνθρώπων" μόνος διά τών ιδίων 
αΰτοΰ δυνάμεων καί ύπό τής σκέψεως οδηγούμενος άγωνίζεται νά θρέψη, 
ένδύσ/ι καί στέγαση έαυτόν. Ή φυσική αύτη κατάστασις τοΰ 'Ροβιν
σώνος ομοιάζει πρός τήν φυσικήν τών παιδίων κατάστασιν- ώς ό 'Ρο
βινσών, ούτω καί αΰτά στερούνται πείρας καί τών πολλών έκείνων 
γνώσεων, άς τό σχολεΐον καί ή κοινωνία προσφέρουσιν. Α ί παραστάσεις 
τών παιδίων είναι όλίγαι και περιωρισμέναι’ ή φύσις κινεί τά  παιδία

νά μεταχειρίζωνται είς τάς παιδιάς των καί εις τάς ενασχολήσεις των 
απλά καί φυσικά μέσα’ διά τών χειρών των σκάπτουσι τήν γήν, σχη- 
ματίζουσι πηλόν, καί κτίζουσι παιγνιώδη κτίρια’ καί είς άλλας πολλάς 
τών παιδίων άσχολίας παρατηροΰμεν, ότι τοιαύτη τις φυσική όδός τ ί
θεται έν χρήσει ύπ" αΰτών.

Ο Ροβινσών όμως, οίος παρέχεται ήμΐν έκ μεταφράσεως, καίπερ 
συμφωνών πρός τάς άνωτέρω γενικάς παιδαγωγικάς άρχάς, παρέχει καί 
τινας ουσιώδεις παραλλαγάς καί άσυμφωνίας πρός τάς περί έθνικής 
παιδεύσεως ιδέας ήμών. 'Η διαφορά δ ’ αύτη έξωβελίσθη διά τής συγ
γραφής τοΰ ’Αποστόλη. Ό ’Αποστολής εΐναι πράγματι Έ λλην 'Ρο
βινσών, διότι εΐναι προσηρμοσμένος είς ήθη καί έθιμα ελληνικά. Καί 
τφόντι αφοΰ έκαστος λαός έχη τά ϊδια αύτοΰ ήθη καί έθιμα, έπεται 
οτι ο γερμανικός ή ελβετικός 'Ροβινσών έχουσι τόν εθνικόν των χαρα- 0 

κτήρα καί ούχί τόν ελληνικόν, "ΐνα τό άνάγνωσμα τοΰ 'Ροβινσώνος η 
κατάλληλον είς έλληνόπαιδας, πρέπει νά άποπνέη τό άρωμα τών έλ
λην ικών ανθέων καί τήν εΰώδη πνοήν τών έλληνικών θαλασσών. Ή 
εκπαίδευσις τών έλληνοπαίδων πρέπει νά άρχηται έκ παίδων δ ι’ ανα
γνωσμάτων εθνικήν έχόντων ύπόθεσιν. «Δι ά τοΰτο, έγράφομεν άλλοτε, 
τα πρός χρήσιν τών έλληνοπαίδων βιβλία πρέπει νά είναι έλληνοπρεπώς 
συντεταγμένα- πρέπει νά άπεικονίζηται έν τούτοις τό έθνος καί μέ 
αυτας άκόμη τάς ελλείψεις του καί τά  έλαττώματά του- πρέπει νά 
διαλάμπη καθαρώς ό ελληνικός χαρακτήρ. «Ή  νεολαία, λέγει ό Ίωάν. 
Φρ. Z o llner1 πρέπει νά μορφώται κατά τήν εικόνα τοΰ έθνους», 
και τήν γνώμην ταύτην πάντες οί παιδαγωγοί άσπάζονται καί αύτός ό 
κληρικόφρων Dupanloup- «ΐΐ faut que la jennesse soit moulee 
a l ’effigie de la nation.» «"Οσον τά  μέγιστα τών προγόνων ήμών 
κατορθώματα έν πάσι τοΐς κλάδοις τοΰ έπιστητοΰ άνυψοΰσι τό φρό- 
νγΐμα καί έξευγενίζουσι τήν καρδίαν, τόσον άφ ’ έτέρου τά παθήματα  
των προγόνων καί πατέρων ήμών έξακριβούμενα διδάσκουσιν ήμάς 
ν αποφεύγωμεν όσον τό δυνατόν τήν διχόνοιαν καί νά μετριάζωμεν τά  
πάθη μας, νά τηρώμεν πιστώς τό πρός τήν πατρίδα καί τούς πλησίον 
καθήκον μας, ΐνα μή ήμεΐς τε καί οί μεθ ’ ήμάς τά  αΰτά ύποστώσιν, 
0ι* καί οί πατέρες ή μ ώ ν.»2

0 )  ldeen iiber National — Erziehung μερ. I Ber l .  1804.
(2) Διατί δέν χαλλιεργοΰσιν οϊ νέοι "Ελληνες τήν δημώδη αυτών γλώσσαν; Γεωργ. 

*τσηδαχη· "δ, παιδαγωγ. σχολεΐον φυλλ. Γ ’ . σ. 111.



«Έ γραψα δέ ούτως, επειδή φρονώ, ότι ή αγωγή και παίδευσις τών 
έλληνοπαίδων πρέπει νά είναι εθνική’ είναι δε τοιαύτη, ού μόνον οταν 
χρήταί τις γλώσσν) καί λέξει ελληνική, άλλά καί όταν έξεικονίζη τόν 
βίον, τά  ήθη καί έθιμα τών Ε λλήνων, διότι δ ι’ άπλής μόνον μετα- 
φράσεως παιδαγωγικών έργων ξένων λαών διαστρέφομεν τόν ίδιον τοΰ 
ήμετέρου έθνους χαρακτήρα, τουτέστι τάς έθνικάς παραδόσεις, τάς 
συνήθειας, τήν κλίσιν καί ιδιοφυίαν, ξένα καί μή ίδιάζοντα τή φύ*>ει 
ήμών παρεισάγοντες, καί τά  ήμέτερα πρός εκείνα ζητοΰντες νά προσαρ
μόζω μεν. 'Υπό ταύτης λοιπόν τής αρχής όρμηθείς, καί τήν σκηνήν 
έπί χώρας ελληνικής έστησα, καί τά πλεΐστον τοΰ έργου έπί τοΰ γεω- 
γραφικοΰ καί ίστορικοΰ τής πατρίδος έδάφους έστήριξα.

« Παρέστησα δέ τον ’Αποστολήν έργαζόμενον μόνον του, άνευ συν
δρομής καί βοήθειας άλλου, ΐνα προσπορίζη έαυτώ έν τή έρήμω τά  
μέσα τοΰ ζήν, έφαρμόζων όσας έν τφ  σχολείω καί τή πατρίδι προσε- 
κτήσατο γνώσεις, καί έξήοτησα τά πάντα σχεδόν έκ τών ατομικών δυ
νάμεων αύτοΰ, διότι έθεώρησα τοΰτο σύμφωνον πρός τήν ήρωϊκήν έπο
ψήν τής Ελλάδος, ήτις άποδίδει τήν τέλεσιν μεγάλων έ'ργων εις τάς 
ιδίας τοΰ άτόμου δυνάμεις μάλλον, ή είς έργασίαν πολλών έπί τό αύτό 
συνερχομένων. Ό  'Ηρακλής, ό θησεύς, καί άλλοι ήρωες, τά  σπου
δαιότατα αύτών έ'ργα έτέλεσαν μόνοι, ό δέ Όδυσσεύς μόνος έν τή νήσω 
τής Καλυψοΰς ναυπηγεί, ύπό τής σκέψεως καί πείρας οδηγούμενος, 
τήν σχεδίαν του. "Οταν μεγάλαι πράξεις έπιτελώνται ύπό πολλών, 
στεροΰνται κατά μέγα μέρος τής άξίας αύτών, καί δέν διεγείρουσι πολύ 
τόν θαυμασμόν καί τό ένδιαφέρον. Ό παϊς χαίρει εις τό μέγα καί 
υψηλόν καί θαυμαστόν, τά  όποια ευρίσκει έν ένί πρό πάντων άνθρώπω. 
Γνώσεις δέ περί συστάσεως τών πρώτων κοινωνιών δεν άρμόζουσιν είς 
παιδία δευτέρας τάξεως δημοτικού σχολείου, οίς ώρισται ή άνάγνωσις 
τοιούτου βιβλίου.

« Πανταχοΰ δ ’ έπεζήτησα νά είκονίσω τόν Έ λληνα τοΰ 1821  μετά 
τών θρησκευτικών πεποιθήσεων, τάς όποιας ή ήρωϊκή καί πολύπαθης 
έκείνη γενεά έτρεφε, καί έπί τούτων, ώς έπί θεμελίων στερεών, έπέ- 
βαλον τό όλον οικοδόμημα. Διά τοΰτο καί θρησκευτικάς ιδέας καί άρ- 
χάς δέν ήθέλησα νά θέσω ύπό συζήτησιν, διότι φρονώ, οτι ούδεμία 
πρέπει νά διεγείρηται αμφιβολία είς τάς τρυφεράς ψυχάς τών έλληνο
παίδων διά τής συζητήσεως τών έξ ’Αποκαλύψεως αληθειών. Α ί προ- 
γονικαί τέλος άρεταί, δι ’ ών ή πάλαι Ε λλάς έδοξάσθη καί έμεγα-


