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« Δεινόν γε ίζ άγνοια και πολλών χακών άνθρωποις α ιτία . » Οδτω 
ΙΙρχετα* 5 περί διαβολης του Αουκιανοΰ, S v  μονονού πας "Ελλην ^δά
σκαλος Ιδίδαξε και πας 'Έλλην μαθητής εμαθεν— εν τω σχολείω.— Ά λλ51 

εν ττ; πράξει φαινόμε'θα ημείς 05 διδασκαλικοί δτι δυνάμεθα εστιν δτε νά 
κάμνωμεν έπο>φελη χρησιν τ^ς άγνοιας της τε ιζμετέρας καί της των 
άλλων. Ουτω συ ζητουμεν καί κρίνομεν περί άξίας καί πλεονεκτημάτων 
τ^ς τε αλληλοδιδακτικές καί της συνδιδακτικ^ίς μεθόδου, έν φ  καί διά 
μόνης της χρώσεως τών ονομασιών τούτων προδίδομεν την ήμετέραν 
αγνοιαν τοΰ πράγματος. Ουτω κρίνομεν περί προγραμ.μάτο>ν> ατινα δέν 
κατανοοΰμεν, καί ή κρίσις μας μένει η αδτ·)] καί άν μας άποδείξωσιν οτι 
τά  προγράμματα λέγουσι τουναντίον η ο,τι ή μ εις έξελάβομεν. Ουτω καί 
περί τών ά ναγνωστικών μου βιβλίων έξηνέχθ·ησαν πολλαι κκί διάφοροί, 
κρίσεις' οί μεν εύρον αύτά ψυχρά, μ*/) εξεγείροντα ίκανώς το διαφέρον τών 
παίδων" οί δε μωρά καί παιδαριώδη, οί δέ άκατάληπτα υπδ τών παίδων? 
φί δε οξυδερκέστεροι, δεισιδαιμοηκά} άντιΟρησκευτικά, έλέθρια δίς την 
*Ελλ. νεολαίαν. '

•·*Ημεις ήξεύρομεν δτι εν ?Ελλάδι σ πανί ως επαινείται Τ4 καλόν £ργ©ν



δπο τών άρίΑο&ων κατά κκθήκovs άλλά κατά χάριν, έπ’ έλπίδι άντιχά-’ 
ριτος. Τούτου δέ μή υπάρχοντάς παρ’ εμοί, έπεκάθητο πόλύν χρόνον σιγή, 
βαθεΐα έπί τών έμών αναγνωστικών βιβλίων, μέχρις ου τελευταΐον τινε£ 
τών αξιότιμων συνεταίρων, εξεγερθέντες, έκ τοΰ πολλαπλασιασμού τών 
εκδόσεων τών Εγχειριδίων μου, ήξίωσαν αυτά πλείστου λόγου, καί ουτώ 
συνετέλεσαν τδ καθ’ εαυτούς εις το νά γίνωσιν αύτά γνωστότερα και νά 
λάβωσι ρ,είζονα διά^οσιν  ̂έφ’ φ.καί εύχαριστουρ,εν αυτούς.

Τύ τής άγνοιας δεινόν δέν προέρχεται μέγα παρ’ έκείνων οιτινες αύτοί 
διατελοΰντες έν άγνοια και άμαθεία άποφαίνονται ώς άπο τρίποδος περι 
πάντων. « ’Αρ,αθία ρ.έν γάρ θράσος, λογισμος δ’ &ivov φέρει. » Παρά 
τοιούτων δέ ανθρώπων δηλον οτι ουδείς προσδοκά: ήθος ανατρεπτικόν 
της Θουκυδιδείου ταύτης αλήθειας, άλλ’ άποδέχεται τάς κρίσεις των, ώς 
άνθρώπων, οΐους ορίζει αυτούς το άνωτέρω ρήρ-ά.

Πολύ σοβαρώτερον είναι το πραγρ,α, οπου άνθρωποι i r  γτώ&έι παρα- 
ρ,ορφοΰσι το άληθές, κεοδοσκοποΰντες έπι της άγνοιας τών ακροατών η 
άναγνωστών αυτών. Παρά τοις .τοιού?οις το θράσος ήδη είναι το έλάχι- 
στον τών έλαττωρ,άτων. Είναι δέ μαλλ,ον βλαβεροί, ως φερουσης της 
γνώμης τ 6>ν το κΰρος τής γνώσεως έπί τινα χρόνον, μέχρις ού άφαιρε- 
θώσι την λεοντήν ταύτην. Πάσχουσι $ ί οι τοιοΰτοι δεινήν φωτοφοβίαν. 
Εντεύθεν δ κρύφιος πόλερ,ος κατά πάσης διατριβής προτιθερ-ένης νά έπι- 
^ύστι άρ.υδρόντι φως έπι τών πραγμάτων' διότι δταν διαδοθωσιν εν τώ 
^ιδασκαλικω κύκλω και καταστώσι κοιναΐ τοιαυται γνώσεις, αιτινες έν 
Γερρ-ανία άπο πολλοΰ ήδη, μετά ρ,ακράς καί έρ,βριθείς συζητήσεις και 
βασάνους, έβεβαιώθησαν . και εισί πλέον άνεπίδεκτοι άρ.φισβη*ήσεως, 
τότε πας τις θά ητο ευλαβέστερος περί τάς κρίσεις του διά φόβον ρ-ή γείνν) 
καταγέλαστος.

Ί3ρ.εΐς οσον μεΐζον βλέπορ,εν το έκ τής άγνοιας κακόν, τόσον ρ,είζονα 
αίσθανόρ,εθα όρρ,ήν νά έργασθώρ-εν to κατά δύναμιν είς διάλυσή της 
άχλύος τής έπικεχυρ,ένης έπί τών ήμετέρων παιδαγωγικών πραγμάτ&ίν. 
’Ασφαλεστέραν δέ και πιστό τέραν δδον προς τοΰτο ευρίσκομεν, ούχί έκ- 
φέροντες ιδίας γνώμας, ούδε τάς τούτου η έκείνου του Γερμανού, αλλ,α 
μάλλον, καθ’ οσον είναι δυνατόν, έκτυλίσσοντες εμπροσθεν τών ημετέρων 
αναγνωστών ολόκληρον την δίκην την γενορ-ένην επί έκάστου παι^αγωγ. 
ζη.τήρ-ατος μετά τών υπέρ καί κατά ει πόντων, τοΰ διασκεπτικοΰ, καί 
τής έν τω,παρόντι έπικρατούσης άποφάσεως.

Ά λλ ’ ή ελλειψις τοΰ άναγκαίου χρόνου μας άναγκάζει έν τω παρόντι 
επιχειρούν τας νά πραγρ,ατευθώμεν περί άναγνωστικών βιβλίων, να συντο-
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|̂ δυ6·ωρ.5ν τΉ δδον ταύτην καί νά παραθέσωμεν είς τούς 'δμδτέρους άνα- 
γνώστας εκ τής. περί άναγνωστικών βιβλίων εξαίρετου πραγματείας ' yoO 
Marg1 μόν ον άποσπάσμ.ατα, ικανά έν τούτοις νά καταδείξωσιν οτι &έν 
είναΐ'άτομικαί γνώρ.αι τοΰ συγγραφέως, . άλλ’ at σήρ,ερον έν Γερυ,ανία 

■ Ιπικροίτοΰσαι αποφάσεις...
-.«.Έν ώ τά παλαβότερα αναγνωστικά βιβλία άκόμη ένεφανίζοντο εις 

νέας έκδοσεις, καί έν ώ το αναγνωστικόν βιβλίο ν παρά τ ι ναι ν μέν έγίνετο 
,^ι^ακτικον ρώνον τής άναγνώσεως, παρ’ άλλων έγχειρίδιον πάντων τών 
έν τω σχολείω. πραγματικών. μ-αΦηρ,άτων, παρ’ άλλων τέλος έγίνετο εί- 
Ιός τ ι συλλογής παραδειγμάτων τής γραμματικής, άνεπτύχθη άπο τής 
τρίτης δεκαετηρίδος πλουσία συγγραφή άναγνο>στικών βιβλίων, ητις 
ήθελε μέν νά είναι υπηρετική· κατά το μάλλον καί ήττον καί εις εκεί
νους τούς σκοπούς, προ πάντων ομως. ε?ς τον ιδεώδη σκοπον δλομεροΰς 
διανοητικής καί ηθικής μορφώσεως. Έν φ  έπεδίωκον τοΰτον τον σκοπόν, 
έπίστευον οτι καί έκείνων· άριστα έπιτυγχάνουσι. 'Ίνα επιτύχν) έμφαντι- 
κήν» ωραί αν άνάγνωσιν, άπεβλεπον κατά τήν έκλογήν τών τερ,αχίων 
(Stuecke) ε?ς το κάλλος τοΰ είδους, εις. παράστασιν των πραγμάτων κι
νητικήν τής καρδίας καί τής φαντασίας, καθόσον άνεγνώριζον οτι το 
πάσας; τάς ψυχικάς δυνάρ,εις έντεΐνον θέλγητρον άγει τρόπον τινά αυτέ 
^φ’ Ιαυτοΰ εις έμφαντικην άνάγνωσιν. ^Γποθέσείς έπαγωγοί έν ποικίλη, 
χαριέσσν), ζωηρςί παραστάσει, εμελλον καί τήν γλωσσικήν ρ.όρφωσιν 
πολυμερέστερον καί άσφαλέστερον νά προαγάγωσιν, ή ρ,άλλον διανοη
τική άντίληψις καί μονότονος παράστασις τών πραγμάτων έν τοις πα- 
λαιοτέροις άναγνωστικο'ϊς βιβλίοις. Καί τής πραγρ.ατικής διδασκαλίας 
προετίθετο το άναγνωστικύν βιβλίον νά ελθτι. εις βοήθειαν διά παραδο
χής εικόνων έκ τής φύσεως καί έκ το:ΰ βίου. Εννοείται - οτ& δ συγνρα- 
φεύς παρ^τεΐτο πάσης πληρότητος, (VollstaeDdikgeit), χροσέφερεν- ούχί 
ίστο·ρίαν, άλλά ιστορίας, ούχί φυσικήν άλλά φυσικά ς εικόνας, ήθελε διά 
τής άναγνώσεως τών τεμαχίου τούτων, νά έπιδιώκηται ούχί τόσον το 
ει-^έναι, άλλά μάλλον νά ένταθνϊ ή κατακωχιμότης εις τήν αρμονίαν .καί 
το,καλ-λος τής φύσεως., · νά πληρωθνί ή ψυχή θαυρ,ασρ.οΰ εύγενών καί μ.ε- 
γάλων πράξεων, εις το θεωροΰν βλέμρ,α νά άνοιχθώσι τά πλάτη καί τά 
;βάθη τοΰ βίου, ε?ς το μαντεΰον πνεΰμα νά άποκαλυφθή Ιν τη πληθύ'ί 
■των φαινόρ,ένων ή υπαρξις τοΰ 'Ε^ός, έν φ πάντες ζώρ.εν καί κινούμ,εθα 
καί έσμ.έν.
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Το Αναγνωστικόν βιβλίον κατέχει εν τω παρόντι μεταξύ των διδακτικών* 
Οργάνων του σχο?νείου βεβαίαν θέσίν. Είναι μεν Αληθές οτι και κατά τόύ<£· 
νεωτάτους χρόνους παρά σπουδαίων Ανδρών έςεφράσθη § φόβος, μ.ήπως 
διά τοΰ Αναγνωστικού βιβλίου παραγκωνισθη ή ΡΙερά γραφή εκ της κενι
τρικής της θέσεωςΑ . .  . Ά λλ’ ομως παραγκωνισμδν της θρησκευτικής δι
δασκαλίας δέν εχει νά φοβηθ'ϊ) τις,οταν τδ Αναγνωστικόν βιβλίον εΤναι %ft" 
(ftiarucor δ έστι δέν περι έχει. ουδέν το οποίον Αντίκειται είς τδ πνεΰμα τοΰ 
χρις·ιανισμ,οΰ. Είναι γεγονός οτι τοΰ άναγνω<τικοΰ βιβλίου, γίνεται 7)δη 
σις είς πάντα τά  γερμανικά σχολεία, και ουδαμ,οΰ υπάρχει ελλειψις καταλ
λήλου. Τδ πρωσσικδν διάταγμ,α τής 3 ’Οκτωβρίου Ί 854· ελπίζει, οτι μετά 
τάς σπουδαίας Αναπτύξεις, αΐτινες άπδ μιας δεκαετηρίδος και Ιτι πρότε*’ 
ρον έγένοντο επί των διδακτικών βιβλίων, δ χρόνος δέν είναι πλέον μα
κράν, καθ’ δν θά κατασκευασθΐ) πρότυπον Αναγνωστικόν βιβλίον, οπερ 
συγχρόνως νά είναι και βιβλίον τόΰ λαοΰ. ’’Εκτοτέ ένεφανίσθησάν τινα  
Αναγνωστικά βιβλία, ζήτοΰντα νά έκπληρώσωσι την εδχην τοΰ διατάγμα
τος. *Ως χαρακτηριστικδν των νέων τούτων Πρωσσικών βιβλίων θεωροΰν- 
τα ι α ί σοβαραι θρησκευτικαί διηγήσεις και  ̂ πληθύς των πραγματικών 
Αναγνωσμάτων.^ Τδ τέλευταιον τοΰτο προήλθεν ενεκα τοΰδε, δτι κατά 
τδ διάταγμ,α η κοσμ*ογνωστική διδασκαλία εν τοΐς Αδιαιρέτοις σχο- 
λείοις^ πρέπει νά περιορίζεται είς μ,άθνισιν τής έν τφ  αναγνωστικω βιβλίφ 
περιεχομ.ένης υλης. .. ♦

’Άν κρίνωμ,εν κατά τά  έκδοθέντα τά  τελευταία ετη Αναγνως·ικά βιβλία, 
ο σκοπδς τοΰ Αναγνωστικού βιβλίου ορίζεται σχεδόν ό αύτδς υπδ τών έκ~ 
δοτών. Οί πλεΐστοι τών έκδοτων ορίζουσι σκοπδν αδτοΰ πνευμ,ατικην και 
γλωσσικήν. μόρφωσιν. Διά συλλογής τεμαχίων εκ τής εθνικής φιλολογίας, 
εκλεγόμενων καταλλήλως πρδς Ικάστην βαθμίδα τής ηλικίας των παίδων 
πρέπει ο κόσμ.ος τοΰ πνεύμ,ατος κα'. τών αισθήσεων νά Αποκαλυφθή είς 
τδν παΐδα έν τη μορφή, ίν  έπεσφράγισε τδ έθνικδν πνεΰμα, έντεΰθεν νά 
εξδγερθ'  ̂’ορεξις τοΰ παρατηρεΐν καΐ σκέπτεσθαι, νά Αναρριπισθ^ παν 
ίερδν αισθημ.α, νά ένισχυθ^ ή βούλησις, και νά Αχθη είς ένάρετον πρά- 
ξιν. Διά τής εδχαρίστου ένασχολ^σεως περι αναγνώσματα παρουσιαζό-

\ Λ ιό τ ι  παρά. τοΤς ΓερμανοΤς δ ίδ ετα ι ή  Ι ε ρ ά  γ ρ α φ ή  sis τ ά ς  χ ε ΐρ α ?  τ ω ν  π α ί

δ ω ν  πρ ο ς ά ν ά γ ν ω cfiv. 51
2  Λ0  έ σ τ ι  ν α ν α γ ν ω σ μ ά τ ω ν  έ ίλ η μ μ έ ν ω ν  έ κ  τ ω ν  π ρ α γ μ α τ ικ ώ ν  ε π ισ τ η μ ώ ν / ο ΐο ν  

ίσ τ ο ρ ία ς , γ ε ω γ ρ α φ ία ? ,  φ υ σ ικ ή ς ,  φ υ σ ικ ή ς  ισ το ρ ία ς  κ τ λ .
3 Tot? εχουσιν ενα μόνον διδάσκαλον. , . . · . :
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έν ποικίλη και δντελεϊ μ-ορφη πρέπει νά πλουτισθη ο γλωσσικός θη
σαυρός τοΰ παιδός, τδ γλωσσικδν αύτοΰ αισθημ-α νά καθοδηγηθώ}, η δε
σμευμένη γλ&>σσικ$ί δύναμ.ις νά λυθη, άρα γλωσσική μ,όρφωσις διά πνευ·*- 
μ.ατικής καί ψυχικής μορφώσεως, ουχί.διά θεωρίας τής Αφηρημ,ένης μορ
φής τής γλώσσης. Πρδς τούτοις περιέχουσι τά  Αναγν&)στικά βιβλία πλή
θος έκθεσεων, έν αίς περϊέχονται παντοειδείς ώφέλιμ.οι γνώσεις, έν αλλοις 
μ,έν Αναμ.εμ.'.γμ.έναι μετά τών ηθικών τεμ.αχίων, έν αλλοις δέ κεχωρισμ^- 
ναι είς ιδιαίτερα κεφάλαια- Τδ ζήτημα ποίαν διάταξή πρέπει νά προτι- 
μέσ'ρ τις είναι Ακόμη Αμφισβητίσιμ,ον. >>

« Ά ν  περιλαμ,βάνωνται είς τδ Αναγνωστικδν βιβλίον. πλήρεις εκθέσεις 
τινδς συγγραφέως, πρέπει νά λαμ.βάνωσι καί τάς έπιγραφάς, άς εδωκεν 
αύτοίς δ συγγραφεύς, Τεμάχια έκ μεγάλοίν συγγραμάτων πρέπει νά λαμ,-
βάνωσι την προσήκουσα ν έπιγραφην παρά τοΰ έκδοτου Μεταξύ τών
νεωτερων Αναγνωστικών βιβλίων υπάρχουσι πολλά μ,ετά εξαίρετων είκό̂ · 
νων. Τδ βοηθητικδν τοΰτο μέσον είς έξέγερσιν ζωηρών Αντιλήψεων τοΰ 
πραγμ-ατικοΰ βίου είναι άξιον μείζονος προσοχής τι οσον μέχρι τοΰδε γί
νεται. . . . .  Τινά βιβλία φέρουσι προσέτι παραρτήματα παντοίας ύποθέ- 
σεως, οίον τδν πίνακα τοΰ πολλαπλασιασμού, ασματα μ.ετά τών μελω
διών των, διδασκαλίας περι παντοίων πραγμ.άτων καί σχέσεων τοΰ πρα
κτικού βίου, οίον περί χρονολογίας, νομισμ,άτων, μ.έτρων, σταθμ,ών, πεοί 
σωτηρίας τοΰ πλησίον Απδ κινδύνων κτλ. κτλ. πάντα εντελώς εύπρόσδε-
κτοι προσθήκαι καί υπηρετικαί τής ιδιαιτέρας μελέτης........

Άμ.^ισβητησιμος είναι Ακόμη η διαίοεσις xal διάταξις ττις Αναγνω
στικής υλης εν τος έκαστου έτους. Έν τώ αναγνωστικφ τοΰ W a c k e r -  

nagel δέν βλέπει τις ούδεμ,ίαν διαίρεσιν' πεζδς λόγος καί ποιήματα είσιν 
Αναμίξ* Αντι τούτου προσεπάθησεν δ συγγραφεύς νά καταστηση έσωτεοι ·̂ 
κην Αλληλουχίαν τών Αναγνωσμ,άτων. ΓΙΙ σκοπιμ.ότης τής τοιαύτης δια- 
τάξεως εχει πολλαχώς αμφισβητηθτ,’ ενδέχεται, λέγουσι, πολλάκις νά 
παρουσιάζωνται α ίτια  Απαιτοΰντα κατά την διδασκαλίαν νά Αποστή'τίζ 
τής έι» τφ  βιβλίίΰ σειράς, π. χ. κατά τάς χριστιανικάς η εθνικάς Ιορτάς, 
καί τότε η μετά κόπου κατασταθεΐσα Αλληλουχία διακόπτεται’ πολ- 
λαχοΰ ^έ ούδέ φαίνεται τ ις  Αλληλουχία. Είς τδ Αναγνωστικόν βιβλίον, 
οπερ συγχρόνως χορηγεί καί ολην τνιν ΰλην τής πραγματικής διδασκα
λίας, Απαιτείται διάταξις κατά την συγγένειαν τής υλης καί γά ριν τών 
έπα να λήψεων. Την γνώμ.ην τοΰ R a u m e r  νά χωρίζεται τδ διδακτικόν 
μέρος Απδ το.ΰ ποιητικού και τοΰ έν γένει μ.ορφωτικοΰ, ^κολούθησών τ ι-
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νες "έκδότ«ιΑ . . .  Οι πλείονες δμως δεν άκολουθοΟσιν άκριβώς την άρ*' 
χήν ταύτην, καθόσοντοποθετούν μέν 1 ομου το Τ ακτ ικό ν  μέρος,' άλλά 
σιά.πάρενθηκης ποιημάτων, άποφθεγμάτων κτλ* του άφαεροΰσι τδν χα·” 
ρακτήρα Εγχειριδίου. Έν τούτος πάλιν είναι σ άριθμδς τών κεφαλαίων^ 
εις α συνάγονται τά άναγν ωστικά τεμάχια,, πολύ διάφορος, Έν ώ τινίς  
άρκοΟνταί εις τρί«· κεφάλαια, π. χ. φυσικά, γεωγραφικά καί κοίμογρα·* 
φικά, ιστορικά και· βιογραφικά·, άλλοι·, κατα μελί ζουσιν αυτά εις το λεπτε:·* 
πίλεπτον. . .  . Ά λλά ποίχ δεάταξις πρέπει νά τηρηθη έντδς τών παράδεχ- 
θέντων κεφαλαίων ; Έ άπόκρισις είναι απλή. Άπδ των εύκολωτέρων έπί 
τά δυσκολώτερα. ’’Ηδη έν τω διαφόρφ μεγέθει τών τεμαχίων είναι δε
δεμένο ν μέσον τ ι, δι’ ο& νά αύξηση- τις τάς ά πακτώσεις. τάς εις την άντε- 
ληπτικην -δύναμιν τών παίδων" διότι, τδ μακρότερον τεμάχιον έστι? 
ceteris paribus, τδ δνσχολώτερον, Άλλως S's δεν-άφαιρειτα-ε άπδτοΒ 
διδασκάλου τδ δικαίωμα κατά την διδασκαλίαν νά.μη άκολουθηση τη^ 
έν -τφ βιβλίω διάταξιν-

« Τινες νομίζουσϊ, διότι ίσα ισα φαντασία καί αίσθημα των παί- 
δ&ίν τόσον ευεξέγερτά εισιν, δτι διά τούτο, δέν πρέπει νά έξεγείρϊϊ 
τις αύτά ετι μάλλον, άλλως θά ήούναντο ταυτα νά έπικρίίτήσωσιν: 
δπερμέ τρως της νηφάλιου σκέψεως καί νά καταστήσωσιν- ζΐς τδν πρα- 
κτικδν. βίον τδν παΐδα άχρηστον. Άλλά δικαιολογοΰσι. τά  πράγμα τ  eg 
τοΰτον τδν φόβον ; Μήπως οι ποιηται, εις τούς ■ οποίους, έν- τ%, νεανική 
ηλικία δένδρο ν και ρόδον εζων, και δ αργυρούς καταρράκτη; τών πηγών 
εκελάδει, μήπως ήσαν διά τοΰτο πάντοτε άχρηστοι άνθρωποι έν τώ πρα™ 
κτικώ βίφ ; Δέν τίθεται άρα διά της άλλης διδασκαλίας, ητις· ικανώς. 
υποθάλπει την νηφάλιον σκεψιν, αντισήκωμα εις την πλάστιγγα ; Μόνο·* 
περι έκτάσεως και έκλογης τής ποιητικής υλης δύναται νά άμφισβητή- 
ται, ουδόλως, περι της άποδοχής αυτής εις τδ αναγνωστικόν βιβλίον. Τό- 
αναγνωστικόν βιδΜ οτ, οπερ παρά τονς γενικόν ς  παιδεντικονς σκοπούς, 
προτίθεζαι προς τούτοις και νά μεταδώσ^ γνώ σεις εκ διαφόρων ε π ι
στημών, πρέπει νά  ίχ ρ  to πεζόν πόλυ έκτενέστερον, τά δέ ποιητικά 
τεμάχιό, Μρέπει ν ά ' έκλ,έγη ά,ποβλέτίων ε ίς άπλήν, νευρώδη, δημοτοχην. 
γλώσσαν, και ·$Λοθέ0Βΐς., α ΐτ ινες δεν κεϊντα ι εξω τής παιδευτικής 
σφαίρας τον δ?ψοτικον. σχολείου ί) der εχονσ ι τάς ρίζας των έπ ί ςέ- 
νου εδάφους, ον ή γνώαις δ;.ά τής άλλης διδασκαλίας δέν διευκολύνε
ται· Κατά ταΰτα πρέπει τ ινα  κλασικά .τεμάχια νά  μη προσψέρωνται

\ Τ α ύ τ η ν  x a V ή μ ε ΐζ  ά κ ο λ ο υ θ ο υ μ ε ν 'Ι ν  το?« ή μ ε τέρ ο ις  Έ γ χ ε ιρ ιδ ξο ι?  τ&δ Β?. κ α ί '  

Γ '.  « χ ο λ .  ETOtK,
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&ϊς:τόν  μ&θητην μηδέ τοΰ, τελειότερου δημοτικοί) σχολε ίου , εν ό) είς 
τον  ομήλ ικα  μαθηκην του γυμνασ ίου  πρέπει, νά. γ ίνω ντα ι γνω στά. 
Τ αΰτα ώς ίχ ο ν τ α  τάς ρ ίζα ς  των έν t fj ά ρ γ α ιο λ ο γ ικ $  α ντ ιλ ήψ ε ι τον κό
σμον, ώς εξαρτώ μένα άπ ό  μυθολογ ικώ ν εξηγήσεων, θά ήτο αδύνατόν 
ποτε ν ά  γ ίνω σ ι κτήμα τον μαθητου τοΰ δημοτικού σχολείου. 1Ά λλά κα ι 
τό π εζόν  μέρος τον αναγνω στικού β ιβ λ ίο υ  πρέπε ι νά  άπομακρύνη άφ 
εαυτόν την  ά  ρ  ̂ αιομνθοΛ ογ ι κ ην ύλη ν ,' έν ώ έν τω άναγνωστικω  Β ιβλίω  
ΐω  δ ιά  τάς κατωτέρω τά ζε ις  τών γυμ να σ ίω ν ,' το ιαντη  ύλη, π .  χ . ’εκθε-, 
σ ίς  τ ις  τον Τρωικόν κύκλον, ε χ ε ι κ α ταλληλό τα τα  τόν  τόπον τον. Τδ νά 
κήρυχθη τις κατά τής παραδοχής παραμυθιών, Αισ&>πείων μύθων κτλ., 

,Ιν τώ άναγνωστικω βιβλίω ενεκα τούτου « οτι ο παΐς έύ'θύς έξ άρχής 
δεν πρέπει νά μάνθάνη μηδέν τδ οποίον νά προσκρού'/f εις τους νόμους 
τής διάνοιας » 4 είναι μωρόν, διότι τοιαύτη πρόσκρουσις δέν κεΐτάι εις 
την:' φύσιν τών ειρηυ,ένων ρ.ύ9ων, έν ώ ή επίδρασις αυτών έπι τής διά
νοιας καί τής ψυχής ούδέ είναι δυνατδν νά εκτιμηθή δεόντως. Ά λλ ’ ένεκα 
άλλης τινδς αιτίας δύναταί τις νά άμφιβάλλη. «"Οπως τδ ννησιον παρα- 
μυθιον, λέγει δ Kueiiner, ειχε την γένεσίν του έν τη πρώτη παιδική 
ηλικία και την αληθή του ζωην έν τώ στόματι του λαου, ούτως άν^κει- 
κυρίως εις την πρώτην παιδικήν Ηλικίαν, ητις. τδ θαυμάσιον ετι εύπί- 
στοίς και εΰηθως αποδέχεται, καί μόλις αρμόζει πλέον εις την ήλικίαν 
τής άναγνώσεως, ότε Αρχίζει ηδη ή περιέργεια κα! ο δισταγμός. » Ά λλ ’ 
ή τέχνη και τδ εθος του διηγεΐσθαι κατά μέγα μέρος έξηφανίσθη πλέον 
άπδ τών οικογενειών’ πρέπει λοιπδν' ημείς νά καταφρονήσω μεν το διά. 
τής άναγνώσεοις άναπληρωμά και να άποκλείσωμεν εντελώς άπδ του 
παιδδς την πλουσίαν βοήθειαν τών μύθων ; νΟχι ! ήκιστα ενεκα τούτου, 
οτι έν.τφ  άναγινώσκοντι παιδί έξεγείρετάι περιεργία και δισταγμός. 
Μήπως πιστευουσι ταχα oc παιδες, οίc διηγούρ,εθα τά Tapap.00iaj την 
πραγματικότητα αυτών; Την όιαφοράν ποιήσεως καί πραγματικότητος 
μαντεύει ο παΐς λιαν ενωρίς, άλλά καί άν κατ’ ολίγον διαγινώσκει %ί- 
την σαφέστεοον, ουδέν ήττον ευχαριστείται νά άναστρέφεται ενίοτε έν ' 
τδύτω τώ άπδ τής πραγματικότητος άνεξαρτητω κόσμω, ετι δέ μάλλον 
όταν τους διά τής διηγήσεως γενομένους αύτώ γνωστούς μύθους νίδη μό
νος δύναται νά. άναγινώσ-κη, άρα νά άκου η τρόπον τινά εαυτόν διηγού- 
μένον. Ο φόβος, μ^πως υποτρέφεται η δεισιδαιμονία παρά τω λαω, δταν 
άναγινώ,σκη περί γοήτων καί μαγισσών, είναξ άπηχησίς τις (eine Re-

4 « t i e  τοί>ζ ψ υ χ ο λ ο γ ικ ο ί» ς  ν ό ρ ,ο ^  .? λ έ γ ο υ σ ιν  o l παρ ’  ή μ ΐν  ψ υ χ ο λ ίν ρ ^ '- ·
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miniscenz·} Απ’ έκείνων τών λογιστικών χρόνων (jener rationalisr- 
tischen Zeit) καθ’ ους έπλησίαζέ τις μετά τής δεισιδαιμονίας νά έκρι-
ζώσ*/) καί τήν πίστιν  Τέλος μία άκόμη υποψία είναι αξία μνείας. Τι-
νές παιδαγωγικοί δεν Αμφισβητοΰσι μεν τήν Αξίαν τοιούτων υποθέσεων 
είς την έν τω σχολείω παίδευσιν τών νέων, αλλ* Αξιοΰσιν οτι δέν άρμό- 
ζουσι ταΰτα- είς τδ. Αναγνωστικόν βιβλίον, οτι wav μόνον περίεργον, δια- 
σκεπαστικόν, παιγνιώδες πρέπεί νά αποκλείεται· άπδ του αναγνωστικού 
βιβλίου, άλλως ά« ώραι της Αναγνώσεως θά μετεβάλλοντο ταχέως είς 
ώρας παιγνίων καί η έμβρίθεια τής διδασκαλίας θά έλωβατο ενεκα 
τούτον·. Διά τον αύτδν λόγον τινές δεν θέλουσι νά ήξεύρωσι τ(ποτε καί 
περί τοιούτων τεμαχίων, άτίνα περιβάλλονται δπδ του φαίδροΰ ενδύμα
τος τής Αστειότατος. Δηλον δτι Α να φέρονται τοιαυται αντιρρήσεις μόνον 
είς τάς κατωτάτας βαθμίδας του Αναγνωστικού' διότι βεβαίως οόδείς 
θά Αντείπ*/}., δτι τοιαΰτα τεμάχια δεν πρέπει νά παρέχωνται ώς φιλολο^ 
γικά δείγματα. Ά λλ ’ ο W ackernagei δικαίως εκπλήσσεται « οτι £πε̂  
κράτησεν ή ιδέα δτι. πρέπει νά προσφέρωνται είς την νεολαίαν μόνον 
σπουδαία, ώς νά ητο τδ Αστείον ατιμόν τ ι η νά μη αρμόζω είς τήν νεο̂ - 
λαίαν, % είς τδ σχολειον. » Ούχί πάντα τά  τεμάχια τοΰ Αναγνωστικοί 
.βιβλίου είσι προωρισμένα πρδς διδασκαλικήν Ανάλυσιν, ή δε έπι τροχάδην 
άνάγνωσις και ή Απόδοσις τοΰ άναγνωσθέντος δύνανται μετ’ ώφελείας νά 
Ασκώνται έπι της διασκεδαστικής υλης, ητις διά τοΰτο δεν είναι Ανάγκη;· 
νά είναι μόνον διασκεδαστικ·Λ. Ουτω διατηρεί τδ αναγνωστικόν βιβλίον 
»«;ΐ έν τοις τοιούτοις τδν χαρακτήρα βιβλίου πρδς μάθησιν καί ασκησιν...* 

ΆαφισβητΆσιμος είναι ή σύνδεσις της πραγματικής διδασκαλίας1 μετά 
τοΰ αναγνωστικού βιβλίου. *Oti τοντο κα ι ε ίς  τάς άνω:νάτ&ς τάζεις Λ ρέ
πει r a  ε ίνα ι βοηθητικόν τής πραγματικής διδασκαλίας, ονδεμιας χρήζει- 
άποδείζεως. Δηλον δτι ή Αναγνωστική 8λη, διά νά είναι Αληθώς συντε- 
λεστικη είς τοΰτο, πρέπει νά εκλέγεται ούτως ώστε τά  μαθήματα τή§ 
Αναγνώσεως νά καθιστώσι τδν μαθητήν κατακώχιμον πρδς τά αλλα μα
θήματα καί τάνάπαλιν·. Ήμφισβητηθη ομως ή νεως-ί συχνάκις εξενεχθείσα 
καί πράγματι έκτελεσθεισα Αξίωσις, νά είναι τδ αναγνωστικόν βιβλίον Ιν 
τφ  δημοτική σχολείω η βάσις καί τδ κέντρον τής πραγματικής διδασκα
λίας. 'Υπάρχει φόβος, δτιτότε πάρα πολλά και διάφορα παρ’ άλληλα θά δι- 
δάσκωνται, οτι σύνδεσις Αναγνώσεως, Απαγγελίας, γραφής, γραμματικές
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Ί f  δ ιδ α σ κ α λ ία ϊ τ ω ν  π ρ α γ μ α τ ικ ώ ν  μ α θ η μ ά τ ω ν  οΤον < ρ«σίκίί?, γ ε ω γ ρ α φ ία ς  
ίβ το ρ ία ξ  κ τ λ .

κά! τών πραγματικών μαθημάτων γενν έ̂ τέρας συγκεντρώσεως. *Οτι~δ 
περιορισμδς της πραγματικές διδασκαλίας είς την μάθησιν μόνον τών έν 
τφ  «ναγνοιστικώ βιβλίω πραγματικών τεμαχίων είναι ανάγκης εργον, επι
βαλλόμενο ν υπδ τών περιστάσεων τοΰ Αδιαιρέτου σχολείου, ομολογεί τα ι 
σχεδδν δπδ πάντων. Ά λ λ ’ έκ τοΰ περιορισμ.οΰ εκείνου δέν επεται Αναγκαιως 
συντάραξις της διδασκαλίας, εκτδς δπου τ^ς έν έκάστ^ ώρα διδασκαλίας 
θέλει περί πάντων τούτων νά διδάσκν). Τοιαύτη ένασχόλησις μετά τών 
διαφόρων αντικειμένων τώ οντι θά έπέφερε την μεγίστην σύγχυσιν. 
Ά λλ’ ομως τίποτε δέν εμποδίζει τδν διδάσκαλον έν τ^ χρησει τοΰ Ανα
γνωστικού νά παραχωρη ώρας μέν τινας είς διδασκαλίαν της ιστορίας, 
άλλας δε της φυσικής .ιστορίας, καί ουτω καθ’ έξης.. . .

Έν δέ τώ έκ πολλών τμημάτων συγκειμένοι δημοτικώ σχολείω τά  
κατάλληλα τεμάχια θά εχωσι μόνον νά νποστήρίζωο'ΐ την αυθυπόστατον  
δ ιδ α σ κ α λ ία ν  των π ραγματ ικώ ν μαθημάτω ν: ?>

Τοσαΰτα, νομίζομεν, Αρκοΰσιν έπί τοΰ παρόντος νά παράσχωσιν δπω- 
σοΰν σαφη έννοιαν, πώς έννοοΰσι τά Αναγνωστικά βιβλία οί Γερμανοί, 
καθόσον τά προεκτεθέντα δεν είναι μόνον γνώμη τοΰ συγγραφέως, Αλλ’ 
ιστορική εκθεσιζ πασών -τών έπι της υποθέσεως ταύτης έξε.νεχθε£σών λό  ̂
γου Αξ 16)ν γνωμών Απδ τοΰ fΡοχοβίου τοΰ πρώτου συγγράψαντος άνα- 
γνωσ'τικδν βιβλίον μέχρι της σήμερον.

'Ομολογώ δε καί έγώ μετά τοΰ Marg^ τοΰ συγγραφέως της Ανωτέρω 
πραγματείας, δτι Αγνοώ αν δπήρξεν υπάρχει έν Γερμανία παιδαγωγι
κόν σύστημα δογματίζον δτι τά  Αναγνωστικά βιβλία δέν πρέπει νά 
περιεχωσι τεμάχια  παντοίας νλης  ειλημμένης έκ πάντων τών εγκυκλίων 
μαθηματων τοΰ δημοτικού σχολείου, διατασσομένης δέ και έκτιθεα-ένης 
κατά τά  προειρημένα. Έν αύτώ τφ  προτύπου τοΰ Ziller, οστις μάς πάρί- 
στατα ι δ τελειωτής του ψυχολογικοΰ συστήματος, έδίδαξα εγώ έν ττίΤ\ 
Τάξει έκ τοΰ έν χερσί τών μαθητών Αναγνωστικού βιβλίου τοΰ Curtniiaim 
ποτέ μέν « περί τής έν Αύζτι μάχης (bei Luetzen). ϊ> καθ’ b  επεσεν δ 
βασιλεύς τής Σουηδίας Γουσταΰος Άδόλφος, καί κατόπιν « περί καλλι
έργειας καί παρασκευής τοΰ λίνου καί κανναβίου, .» καί άλλοτε « περί 
καπνσΰ..»

Συμφώνως προ; τάς προεκ τεθεί σας Αρχάς έπεχειρησαμεν- Γην σύνταξιν 
Αναγνωστικών βιβλίων, έπί τών έξης υποθέσεων:

Τά μεν τρία πρώτα ετη τοΰ δημοτικού σχολείου^ έθεωρ^σαμεν ώς 
την. βαθμίδα της μάλλον η ήττον. αμέσου Αντιλήψεως τών αισθη
τών πραγμάτων καί τής τών μύθων η τών μυθικών ιστοριών, ετι δέ
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ποιημάτων η . και άσμάτων τών ευαρμος-ούντων εις' ταΰτα'τά'δε τρία άνώ“· 
τερα ετη,ώς την βαθμίδα της πέραν της άμεσου άντιλ·ηψεως γεωγραφίας, 
της άληθοΰς ιστορίας, καί της δυνάμει τούτων εμμέσου άντι λ'^ψεως τών 
αισθητών* ετι δε τών ποιημάτων καί άσρ.άτων τών εδαρμοστούντων είς 
ταΰτα. Διο τά  έκδεδομένά ηδη Εγχειρίδια των τριών πρώτων σχολικών 
ετών ουδέν καθαρώς ίστόρικον περιέχουσιν, άλλα μόνον μυθικά άπο τών 
άπλουστάτων καί ούτως είπεΐν Ικ. τοΰ προχείρου πεποιημενών μέχρι τών. 
καλλιτεχνικών της ’Οδύσσειας, Παρά ταΰτα, τά «πλούστατα και εναργέ
στατα της γεωγραφίας, ούοανογραφίας καί μετε&>ρολογίας, οίον περί ουρά
ν οΰ̂  άστέ ρω ν, ί,λίου, σελήνης, ημέρας, νυκτός, άνεμων, βροχής, χιόνος* περί 
πεδιάδος, δάσους, ποταμού, θαλάσσης κτλ. φυσικά δέ, περί ζώων, φυτών· 
καί όρυκτών, προ πάντων μετάλλων, εκείνα, ών η καθ’ εκάστην λαμβά- 
νουσιν η δύνανται νά λαμβάνωσιν οί παιδες α’ίσθησιν, η (ιδία τά τοΰ τρί
του έτους) είναι περιλάλητα και'εκ φημης ηδη κατά το μάλλον 9) ήττον 
γνωστά, (οιον ο λέων)' ίδια διά τών ζωολογικών τοΰ Γ'. έτους έφροντί- 
σαμεν νά γνωρίσωμεν είς τούς παιδας εκείνα τά ζώα άτινα εισίν οί άξιο- 
λογώτατοι Αντιπρόσωποι τών κυριωτάτων τάξεων τοΰ ζωικού βασιλείου.' 
Τά δε ηθικά διηγηματα, μύθοι, ποιήματα κτλ. διετάχθησαν κατά τάς 
ώρας τοΰ έτους. Δέν είναι έν τούτοις δεσμευμένος δ διδάσκαλος νά τηρτί 
ακριβώς την σειράν ταύτην, αλλά δύναται κατά την έκάστοτε κατάστα- 
σιν της ημέρας καί τάς δεσποτικάς έθνικάς Ιορτάς νά εκλέγω τά  ανα
γνώσματα. Μάλιστα είναι ανάγκη μεθ’ έκαστον καθαρώς' διδακτικόν 
άνάγνώσμα νά εκλέγω εν ηθικόν διηγημα συγγενούς υποθέσεως. Διά πάν* 
τών δέ τών βιβλίων προσεπαθησαμεν καί θά προσπαθ'/,σωμεν νά έπιθέ- 
σωμεν και διαφυλάξθ)μεν τον χριστιανικόν τύ7ΐτον, και r a  μη τίεριΛάδω- 
per μηδέν, τον όποιον ή χατάΐη 'ψις να  μη διευκολύνεται δια τής ά2Λης 
διδασχαΛίας και διά τής καθ* ημέραν πείρας τω ν παίδων.

Τά Εγχειρίδια τών τριών άνωτέρων ετών θά περιέχωσιν άναγνώσματά 
φυσικά, γεωγραφικά καί εθνογραφικά, ιστορικά καί βιογραφικά, και ποιη
τικά, έκλεγόμενα τά Ικάστου έτους καί διατασσόμενα τά έντος ένος έκα
στου έτους κατά την έκάστοτε στάσιν τών άλλύίν μαθημάτ&>ν,' δηλαδή 
τών θρησκευτικών, τών φυσικών, τίίς γεωγραφίας, της ιστορίας καί της 
άριθμητικης, ούτως ώστε τά μαθήματα ταΰτα νά συντελώσιν εις κατά- 
λήψιν καί διασάφησιν τών αναγνωσμάτων καί τάνάπαλιν τά  άναγνώ- 
σματα νά συντελώσιν ε?ς εξαρσιν της αξίας έκαστου τών ειρημένων " μα
θημάτων και έξέγερσιν τοΰ υπέρ αύτών διαφέροντος. Εν δέ τώ άναγνω -  
στικώ τοΰ Δ'·, .σχολικού έτους, αν ‘ δέν προεκδοθνί άλλο, τούτο ^δί® έπ**>'
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διωκον, wpoτιθεμεθα να περιλάβωμεν εν παραρτηματι και πάσαν την 
πραγματικήν υλην, ητις προσηκει νά'διδαχθτί εις τά  άτελη δημοτικά 
σχολεία,· εν. οίς ίδιαίτεραι ώραι διδασκαλίας τών πραγματικών μαθημά
των δέν δύνανται νά τεθώσι.

Περί δε της γλώσσης τών ήμετέρων άναγνωστικών βιβλίων άδυνάτου 
οντος διά βραχέων νά έκτεθώσι τά δέοντα, θά ήτο μάταιο ν νά κάμωμεν 
λόγον ένταΰθα, πριν δημοσιευθτί η περί διδασκαλίας της γλώσσης Ιν τοΐς 
δημοτ. σχολείοις πραγματεία ημών.

ΣΪΙ. M ilρ λ m i s .

1ΊΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑϊΤΕΞΟΤΣΙΟΤΗΤΟΣ

Μδ̂ άωρασις 
ΧΑΜΣΗ ΠΟϊΛΙΟΓ .

’£κ τοΰ υπό τοΰ Καρόλου "Οπττελ βιβλίου τ ώ ν  γονέων. -

Έκ φύσεως τά δγι& παιδία πάντα σχεδόν εχουσι λίαν ζ6>75ρον δικαιο
σύνης αίσθημα, καί, άν και ώς τά  πολλά εις τά κοράσια δέν έμφανίζε- 

. τα ι τόσον διακεκριμένον καί ενεργητικόν ώς εις τά  άρρενα, υπάρχει ομως 
καί πάσιφανώς έκδηλοΰται. Δεικνύεται δέ κυρίως κατά δύο τρόπους : 
Πρώτον δι’ αύστηρας επιχρίϋεως τής δ/αγωγ-ής τών άλλων, καί δεύτερον 
διά της καταχοίεμήβεως πάσης αδικίας, καί ιδίως εκείνης, ν̂ αύτος 
ο ίδιος υπομένει.

Έάν μάθη το παιδίον οτι θέλει τις νά πράξ*/]. τι, οπερ κατά την ιδέαν 
του είνε άδικον, άμέσως εκφράζεται ένεργητικώς : « Δέν δύναται νά το 
πράξνι, » η, θεωροΰν το άδικον ώς ήθικώς άδύνκτον : « Τούτο τώ είνε ολως 
άδύνατον. » Τοιαΰτα Ακόυσα πολλάκις παρά άρρένων και xopaoiatr, καί 
ώσαύτως παρ’ άμφοτε'ρων τ&ν (ρύ2ων Ακόυσα, δτε προέκειτο νά γείνη 
αδτοΐς άδικόν τ ι, μετ’ ’ίσης ένεργείας νά διαμαρτύρωνται ; « Τούτο ούτε 
νά το ανεχθώ εχο> άνάγκην ούτε το άνέχομαι. »

Αλλά δεν είναι επείτα άξιον θαυμασμού το νά συμβαίνωσιν εις τον 
κοσμον τόσαι άδικίαι, άφοΰ ή φύσις ένέθηκεν είς την καρδίαν τού' ανθρώ
που τον νόμον αυτής τόσον σαφώς καί ώρισμένως; — Οδχί, δέν είνε άξιον 
θαυμασμού ί διότι ίμεΐς, οί άνδρωθέντες χαταπνίγομεν το αίσθημα τής 
δικαιοσύνης έν τη νεότητι καί λίαν συχνά δυστυχώς xatacrt ρέ<ρομεν την 
προς την δικαιοσύνην όρμην. αυτής. .



Ό Φρειδερίκος κάθήται καί μ,εταφράζέι έκ τοΰ άγγλικοΰ' άλλ5 β μι-, 
κρός 'Ερρίκος επιθυμεί νά τον περιφέρω έπί τοΰ άμαξιδίου, καί ή μήτη^ 
παρηγορεί αύτδν λίγου τα : « Περίμ,ενε, $ως ου δ Φρειδερίκος τελείωσή 
τήν εργασίαν του, καί τότε σέ περιφέρει. » Ά λλ ’ ο Ερρίκος είνε άνυπ4<- 
μονος, καί έρωτα δεκάκις : « Δεν έτελείωσας άκόμη; » καί διαταράττει 
τον αδελφόν του κατά πασαν στιγμήν. — « ’Άφες με ήσυχον, » φωνάζει 
Ουμωθείς ό Φρειδερίκος. Άλλά τούτο δέν ήρεσεν ε:ς τόν Ερρίκον” θέλει νά 
άνανκάσν) τόν άδελφόν του νά παραιτηθτί τ ίς  εργασίας και νά τόν περι- 
φέργί* άρχίζει νά κραυγάζν), ώθει την τράπεζαν, άοπάζει το μ,ελανοδό” 
χειον,-—-άλλά τότε ορμα κατ’ αύτοΰ 8 Φρειδερίκος καί θέλει νά τό άφαι~ 
ρέση άπ5 αύτοΰ, πίπτει έπί τοΰ εδάφους, καί ή μήτηρ κράζει έντρομος ;
« Θεέ μ.ου ! ίδέ τώρα, Φρειδερίκε, τι εκαμες ».!

« Δέν πταίω έγώ' έάν άφήσω νά λάβη ο f Ερρίκο; τό μελανό δοχείο ν 
μου, δέν ούναμαι νά γράψ&>. »

« Ναί, άλλ’ είσαι μεγάλος, καί αύτος είνε· μικρός καί άνόητος άκόμη* 
ήδύνασο νά τω ειπνις καλούς λόγους άντί νά τόν καταδιώκης καί πα- 
λαίης μετ’ αύτοΰ. »

« Δεν πρέπει νά μου άφαιρή τό μελανό δοχείο ν' πρέπει νά κάμω την 
μ,ετάφρασίν μου. »

« Σιώπα ! Έάν ήθελες νά άποφύγης την Ιριδα, ήδύνασο κάλλιστα νά 
περιαγάγης τό παιδίον επί δέκα λεπτά καί επειτα νά κάμ/ρς τήν μ.ετά- 
φρασιν. »

« Πρώτον τάς εργασίας του σχολείου, καί επειτα τό παιγνιδιον »
« ''Ηθελες άπαλλάξει τήν μητέρα σου άπο πολλής λύπης, εάν δπεχώ- 

ρεις. Πάντοτε ο φρονιμώτερος υποχωρεί. Εντροπή ! »
« Μεταφραζόμενοι οί λόγοι τής μη.τρός είς σαφείς καί ευνοήτου; λέξεις 

είνε: « Αγαπητέ Φρειδερίκε, ήξεύρεις βέβαια, δτι δέν υπακούει εις έμέ 
5 Ερρίκος' καί έάν τω ε’ίπω νά σέ άφήσ.η ήσυχον, δέν τό κάμνει. Ά λλ ’ 
ινα μή εχω δυσαρέσκειαν καί θόρυβον καί κηλίδας μελάνης έπί τοΰ πα
τώματος, ύποχώρησον εις τήν θέλη.σιν τοΰ άδελφοΰ σου, ώς καί έγώ δπ©·*. 
χωρώ. »

Άλλά τ ί  ήθελε προκόψει, έάν τοιαΰται άρχαί έγίνοντο γενικώς παρα- 
δεκτά ί ; Ιάν 6 φρόνιμος  δπετάσσετο εις τόν ά νόητον  η ν α ε β ώ ρ ε ι j τότε 
ήθελε διοικεί τόν κόσμον ή ανοησία.

Δέν πρέπει τ ις  νά άπαιτη παρά τών μεγαλειτέρων παιδίων νά άφίνων·  ̂
τα ι νά τυραννώνται δπό τών μ,ικροτέρων ή καί τάνάπαλιν. Δύο άδελφαί 
Ιξήρχοντο δ μου έκ του σχολείου. 'Η Θεοδώρα:, ή νεωτέρα,. είχε λαβει τε
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4λδξϋβρόχιον μεθ' εαυτής άλλ’ ήδη ώργίζετο, διότι μ,αταίως ελαβεν αύτό. 
« Δύνασαι καί σύ νά φέρη.ς τό άλεξιβρόχιον, » εϊπεν είς τήν αδελφήν τη£ 
μ,ε αγανακτησιν . « εγώ τό εφερα εις τό σχολειον, τώρα φέρε το σό είς 
τήν οικίαν. »—<-«Τούτο εινε εργον σου, » άπεκρίθη.ή Καρολίνα. « "Οταν 
εγω λοεμβανω το άλεξιβρόχιον, οφείλω καί νά τό φέρω εις τήν οικίαν. » 

« Έάν δέν τό λάβνις, θέλω το θέσει έκει εις τον τοίχον τής οικίας καί τό 
■παραιτήσει, » άπήντησεν ή Θεοδώρα, καί έπειδή ή άδελφή της δέν ήθελε 
να έκτελέσνι τήν θέλησίν της, παρήτησε πράγμ,ατι τό άλεξιβρόχιον καί. 
άνεχώρησε τάχιστα.

Και η Καρολίνα ηκουεν ήόη εκ τών προτέρων σαφώς τήν μητέρα έπι- 
πληττουσαν: « πώς; το άλεξιβρόχιον άφήκατε ; Καί συ τριςκαιδεκάετες 
κοράσι ον αφήκες αυτο εις τόν δρόμον ; ΓΗ Θεοδώρα, τό άνόητον παιδίον 
δεν ήξευρει... τ ί καμνει, ουτε πόσον κοστίζει tv τοιουτον άλεξιβρόχοιν, 
άλλα.συ το οξεύρεις! Γ,Γπαγε τώρα καί ιδέ «ν δύνασαι νά τό άνευρης! Καί, 
άκούεις, νά μή $2θψ· α ν εν αύτοΰ ε ίς τήν οικίαν \ » Ταΰτα ήκουσεν ή Κα
ρολίνα έκτων προτέρων,— διότι είχε πείραν τών τοιούτων,— καί δπήγεν, 
ελαβε τό άλεξιβρόχιον καί τό εφερεν. ΓΌτε ή Θεοδώρα είδεν δτι ή άδελφή 
της ελαβε τό άλεξιβρόχιον καί τό 2φερε. "Οτε ή Θεοδώρα ειδεν οτι ή 
άδελφή τη; εδρε το άλεξιβρόχιον, έπέστρεφε καί έμπαίχ,τικώς έπορεύετο 
πρό αύτής.

Ή Θεοδώρα δέν ήτο τόσον ανόητος πλέον ήξευρε λίαν καλώς δτι ή 
μητηρ άπετεινετο πάντοτε προς τήν Καρολίναν, διότι επ' αύτής αδύνατό 
τ ι να κατορθωση, δηλ. όιοτι η Καρολίνα ε ί^ε όΛιγωτέραν άγζίοχαΰΐγ 

ή. ζώ-ήροζέρα άδελφή της. . .. 1

Ούτως άναγκάζονται τά  παιδία νά δποφέρωσιν αδικίας έν τη οικία άλλά 
καί έν τώ σχολείω δέν συμβαίνουσι καλλίτερα.

« Καταμηνύσεις δέν θέλω, » λέγει 6 κ. Α, καί οδτως ύπαγορεύει τήν 
υποταγήν τοΰ μικρού δπό τον μ.έγαν, τοΰ καλοΰ υπό τον κακόν. « Είνε 
κακού χαρακτήρος σημ,έΐον, το νά καταμηνύν} τις τόν σύντροφόν του, » : 
λέγει ο κύριος Β είς τόν Γουσταυον,. οστις παραπονειται οτι ο Λεονάρδος 
τώ έκτυπησε τήν ρινα καί τόν ήμάτωσε. « Δέν έντρέπεσαι σύ, μεγάλος 
νέο;,, νά παραπονή'ται είς τόν διδάσκαλον, δταν σου κάμουν τ ί ;»  λέγει 6 
κύριος Γ είς τόν Έρμαννόν. Καί ό κύριος Δ είς τήν πρώτην ώραν τής. 
παοαδοσεως καμνει λόγον εις τά  κοράσια περί του πώ; πρέπει νά φέρων- 
τα ι και. διαγωσι, καί. έν αύτώ λέγεε ·. « fH Λαταμήνυσις ειναί τ ι άξιοκα- 
ταφρόνητον· είνε άτιμον νά καταμηνύω τις μίαν συμμαθήτριαν' είς πάσαν- 
έντιμον κοινωνίαν S προδότης στιγματίζεται κτλ.
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Καί. ποια τά. ίποτβλέσμχτχ τών λόγων τούτων ; —  Κάτά-τοβ ptxpQO 
Λουδοβίκου έπιπίπτουσιν είς τον κήπον τοΰ σχολείου δύο κακά παιδία, 
δαίρουσιν αίιτον άνηλεώς, απλώς εξ. αδθαδείας καί διότι ήξεόροοσιν δ.τ& 
δεν θέλουσι τιμωρηθή, καί επειτα γελώντα φεύγουσιν- Ο Λουδοβίκος, 
κλαίων παρατϊονείται.πρδς τδν κύριον Α5 —την άχόχριυιτ ίδε άνώτερω ~ 
δ παίς « τά χάνει* » ότι δέν δύναται τις άτιμωρητ'ινά κάμνν) το κακόν? 
εινε δι’ «υτδν άξίωμα, και ομως δ μόνος, οστις δύναται νά τίμωρησίϊ, 
αποποιείται τήν τιμωρίαν. Κλαίων.καί ερυθρός εκ του θυμόΰ εν τνί συναι- 
σΟ^σει τής αδυναμίας του κατά τών δυο μεγαλειτερων, περιπατεί. ,0 

Λουδοβίκος εις τον κήπον, εκείνοι δε περιπαίζοντες αότδν βαδιζουσι τρία 
βήματα οπισθέν του.
/ 'Ο Πέτρος παίζει μετά τινων συντρόφων σφαίραν’ τότε ερχεται δ μεγα** 
λητερος ’Ιούλιος, αρπάζει τήν σφαίραν και τήν ρίπτει εις άλλον, Ο Πέ
τρος κραυγάζει, Οργίζεται, αρπάζει τον Ιούλιον εκ τοΰ βραχιονος καί 0ε-* 
λει νά τον καταβάλνι, άλλ’ έκεινος γελφ, τώ δίδει Ιν ράπισμά κα τα πρό* 
σωπον και ρίπτει τήν σφαίραν έκτδς τοΰ κήπου. « Φέρε μοι την σφαίραν 
μου! Θά τδ ειπω είς τον κύριον Β, φωνάζει δ Πέτρος' « είπε το  ̂ » λεγει 
έμπαικτικώς δ Ιούλιος, εμβάλλε* τάς δύο χείράς του εις τά θυλάκιά των 
άναξυρίδων του καί άκολουθεί τον μικρόν, βστις πράγματι καμνει τα πα
ράπονά του εις τον κύριον Β,—̂ την άπάνΐτ((Χΐ·ν ιδε ανο>τερ(ύ ! Ο Ιου" 
λιος γελςέ, καί δ Πέτρος εχασε τνιν σφαίραν του. Το αν.όητον . παιδίον 
είχε φαντασθή οτι έπέοασαν οί χρόνοι τοΰ δικαίου του ισχυροτερου. Α, 
δέν Ιφθάσαμεν άκόμη εως έκεί!

fO κύριος Πλάτων παραπονείται οτι δ δεκαετής ίίδτου υιος Λουδοβίκος 
έδάρη ανηλεώς είς τον δρόμον δπδ του δεκαπενταετοΰς Αλβέρτου Ελλη- 
ρου. fO ’Αλβέρτος Έλλήρος ^ρωτήθη περί τούτου καί ώμολόγησεν ανευ 
ελιγμών καί άφόβως, οτι μετεχειρίσθη τδν Λουδοβίκον δπως τω  Ιπρεπε. 
Διατί ; 'Ο Λουδοβίκος έκακομεταχειρίσθη τδν μικρόν επταετή Φρειδερίκον 
Έλλήρο«, οστις άπηυθύνθη πρδς τδν διδάσκαλόν του αϊτών δικαιοσύνην 
καί προστασίαν, άλλ’ οδτος τώ άπήντησεν: « ’ Αφες με ησυχον με τας 
φλυαρίας σου. » ! Τί επρεπε τώρα νά κάμη *, Αύτδςδ ϊδιος δενηδυνατο 
νά λάβ$ τδ δίκαιόν του, δ. διδάσκαλος δέν ^θέλησε. νά τδν ικανοποίηση,.διο 
■παρεκάλεσε τδν μεγαλήτερον αδελφόν του * « Κάμε σδ εις τδν Λουδοβίκον 
o,Tt τώ πρέπει. »

. Συνέβη ήδη νά σχηματίζωνται δύο καΐά (Α̂ κοδν α6 ξανόρ.εν« κόμματα 
καί μάλιστα, νά συμπαρασύρωνται καί οί έν τοΐς έργασρηρίοις τών πάτερων 
των μαθητευόμενοι είς τους δαρμούς των. Συχνότατα κ«ί εύκολώτ&τ«« άνατι-
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&sm ή h S im tK είς τοδς πρεσβυτέρους αδελφούς— καί τοιαύτη elvs *β- 
ρίπου ^οψΐς, δπδ την οποίαν οί ανατολικοί λαοί έ.θεώρουν την του αίμα
τος εκδ^κησιν, καί ίτ ις  καί σήμερον,άκόμη δποχοεοί Ιν τ^ Κορσική, καί 
τ?) £ιαρδηνι<£ πάντα είς έκδίκησιν τών συγγενών του*
• Εν δε τω Σχολεί,ω ,τοϋ Α,. έν τι) κλάσει τών κορασίων τοιαΰτα δεν 
συμβαίνουσι* διότι' ούδεμία καταγγελία $ προδοσία γίνεται.

Η γνώμη μου είνε : Τδ πκιδίον πρέπει νά . έξανίσταται κατά πάσνις 
, αδικίας, δεν πρέπει νά μένη άδιάφ.ορον είς μηδεμίαν  αδικίαν, είς μηδεμίαν 

βιαιοπραγίαν, καί είς μηδεμ,ίατ νά  άρέσπψα ι. Περί τής μυσαρας προδο
σίας, ητοι . της κακοήθους τάσεως του νά φέρη άλλον είς τιμωρίαν, 
εις δυσχερειαν η είς υπονοιαν, ουδόλως ενταύθα δμιλοΰμεν.

Φρειδερίκος : Μήτερ,  ̂ Σοφία δέν έκαθάρισε τά ύποδ^ματά της είς την 
προ της θύρας ψάθην, οτε. ηρχόμεθα έκ του σχολείου.

: δί^τηρ: ϊπέμνησας αυτήν τοΰτο άμέσως ;
- Φρειδ: Ούχί.
 ̂ Μητηρ : Διατί δ'χι ; τοΰτο ήτο άδικον. Έάν ή Σοφία τδ έλησμόνησεν, 

4φειλες - σδ νά τ^ τδ δπενΘυμίσης άμέσως. Τώρα άφίνεις τήν άδελφ ,̂ν 
σου νά είσέλθνι .καί. ^  παρέχεις τδν κόπον νά έξέλΟχ) πάλιν* ζονΐο δαως 
δετ sirac x aM r^  Καί διατί. νά δ ιηγν^ς .. τδ πράγμα είς έμέ πρώτον ;
Διατί νά ειπω έγω είς την άδελφην σου:. «"Υπαγε έξω καί καθάρισον-τά 

. υποδήματά σου ; ..’Εάν τις λησμον^ση τ ι, τδ υπενθυμίζει άλλος, αλλά δεν 
, κράζει καί άλλους ϊνα τοις ε’ίπϊΐ : «ϊδετε, έλησμόνησε τοΰτο έκείνο., » 

Είτε. . . .
Αινα - Μήτερ, ρ, Μαυρίκιος ώθησε τήν τράπεζαν·

. ΛΙητηρ :. Τδ επραςεν επίτηδες ;
Λίνα : ούχί.

 ̂Μήτηρ : Τότε διατί μοί τδ λέγεις; Βεβαίως δέν δύναμαι νά τδν μα
λώσω \ τιμωρήσω* άρκεί Ιντελώς, έάν,σδ τφ  είπης : « ώθείς τήν τράπε- 

; ζαν, κάθου^συχα, άλλως δέν. δύναμαι νά γράφω, Έάν δ. Μαυρίκιος μέ 
σκοπδν σο̂ ι Ικαμέ τ ι κακόν, τοΰτο θά ήτο *λλο* άλλά τώρα δέν έννοώ 
διατι μ.οι είπες? οτι ώθησε τήν τράπεζαν*»

./Εάν .τά. παιδία άνετράφησαν. κατά τάς . έν ταίς έπ.ιστολαίς μου Ικτε- 
θείσας άρχάς, ούδεμία ποταπότης δύναται νά προέλθ  ̂ έξ «δτών. Ά λλ ’

• έπ · αδτ0° . (Αετά πάσης ένεργείας. .. « Ουδεμίαν αδικίαν πρέπει νά
νπομέτωσικ  >> "Οστις διά τής ώρισμένης ,Ικκλ^σεως είς τδν πατέρα, τδν 
διδάσκαλον, δέν δύναται νά λάβνι τδ δίκαιόν του,ο&τος θέλει τδ λάβει διά 

I**0» Ρ?«χί»νο{, . * « 1  5 8.4ί,ν4 φνλάξτ, . Μ  (.{«» τοιαύτην



κατάστασιν, εν η ιλόνον ή β ία  ή!3ΐλε διοικεί ! Kits,· έάν δεν δύναται1 νέ 
τφ  2ά6τ} αόνος του, απολύει τήν αδύνατον δργην του κατ’ «κείνων, οϊτι'νες
είνε ά^υνατώτεροι αύτοΰ, δηλ. θεωρεί έαυτδν τρόΐεον τινα άπεζημιωμέ- 
νον Ssa τ» άδικον, οπερ αδτδς 6πέστη, διά τάς άδικίας, $ς αυτός κάμνει 
εις άλλους, καί χντιζυγίζει τού; πόνους τής αδυναμίας του διά τής χάρας 
τής δυνάμεώς του- ’Αλλ’ άμφότερα δέν πρέπει νά γίνωνται.

"Οταν δ νέος προίέρχητας εις τεχνίτην τινα ώς μαθητευόμενος, «πολύ- 
Ουσιν επ’ αυτου οί έργάτα^ τους θυμους καί ιδιοτροπίας. των, ώς καί ή 
παροικία λέγει: «§ττι ρ.αθητευομένου;—ετη δύσκολα,» και έάν γείνη στρα
τιώτης, τότε η πειθαρχία απαιτεί πλήρη και τελείαν υπακούν.

’Εναντίον των έπιδοάσεων τούτων φύλαττε εις τδν οίκόν σου τά  εΛ0- 
juera τρία ά^ώμαζ'α.

To Xtti&ior δύναται και OfsLlet νά Μ γ$ Άδικον, δ,τι τω φαίνεται 
τοιοΰτον, και έάν λέγον τοΰτο μεταχειρίζεται αύστηράς εκφράσεις, «δ- 
στηροτερας έκείνων, άς ημείς μεταχειριζόμεθα, ©ύδόλως πρέπει νά Ιμπο- 
δισθη. ’Εάν πλανατα;, πρέπει νά διδαχθη.

Ούδέν άδικον xpijret rm vrtojievri, και οσον δύναται ούδέν πρέπει 
νά ά(ρίνϊ) νά γ ίνη ΐα ’,. Έάν παιδίον τ ι τών άγυιών διερχόμενον παρά την 
δπωροπώλιν τη άρπάζη το ώραιότερον μήλον και φεύγη, δ δέ Αλφρεδος 
σου τρέχή κατόπιν του, τφ  αφαιρή τδ μήλον και τδ φέρη δπίσω, άλλ* 
άπωθεΐιαι 6πδ τοΰ κλέπτου πρδς τδν τοίχον τόσον βιαίως, ώστε έκδαί* 
ρεται τδ μέτωπόν του, τότε δέν πρέπει νά είπης : «Αδτδ τώρα έκερδήσα- 
μεν ! Τί σέ έμελλε ; Διά τί νά αναμιγνύεσαι είς ζένας υποθέσεις·»— ’'Οχί, 
δ ’Αλφρεδος εχει πράξει δικαίως, και ή πληγή έπι τοΰ μετώπου του είνε 
επίσης έντιμος ώς και ή τοΰ στρατιώτου, ί)ν ούτος έν τφ  υπερ πατρίδος 
πολέμω λαμβάνει' όρ.φότεροι υπεράσπισαν τδ δίκαιον.

Ούδέποΐε .?tpertsi τά  o’vrtOfievSrj η άπαγορενθΐ) είς το πα ιδίον ή ν π ε -  
ράο’.κιο'ις έαυτοΰ. Πώς τοΰτο συμβαίνει, έπανειλημμένως εδειξ*. Παρα- 
δείγρ.ατα εόρίσκονται* έν τη ΧΧΠ επιστολή (σελ. 349), εν τη X X V  (σελ* 
379 και 380), κτλ. ένταΰθα προσέτι δύο, άτινα και άλλαχοΰ μεν διηγη- 
θ/sv ήδη, άλλ’ ατινα ρ.όι φαίνονται λίαν κατάλληλα.

Έν μεγάλω έρεθισρ.ω εισέρχεται ί  μητηρ είς τδ δωρ,άτιον καί έρωτα? 
«Ποιος πάλιν ρ.ου Απέλυσε ττιν γάταν έκ τοΰ δωματίου ;

Υίός: Γ,Οτε πριν ηλθον εκ τοΰ σχολείου κ.αι εθηκα τδν_ χαρτοφύλακα 
μου είς τδ δοιρ,άτιον, ετρεξεν ή γάτα εξω.

» 7 Ϊ  ΗΒΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΪΪΉΗΪ

ί  Έ ν  τ ω  υπό  τοΰ. X . ΙΙούλχο^  έκδοθέντι «β ίβλ ίιρ  τ ώ ν  γο νέω ν. ^

Έητϊΐρ: ’ Ε ΐβ ΐ; Αο.ιπ©.\> εγώ
Τώρα δπήγε πάλιν είς τδ γάλβ

Υίός: ’Αλλά βεβαίως δέν πταίω έγώ ! ■
Μητηρ': Καί τίς άλλος πταίει λοιπόν; Βέβαια εινε πταίσμα σου. Δ-.ατί 

■ νά την άφήσ.ης' νά έξέλθη .; " .
Υιός.: Δεν ήξευρον οτι δεν πρέπει νά έξέλθη.
•Μητηρ .: Μη. λέγε ανοησίας ! Μη νόρ.ιζες οτι την κλείω δι’ αστειότητα ;
Υίός:, Ά λλ’ ομως οδδείς μοί είπε τοΰτο, ουδέ οτι ητο κλεισμένη,
« τ η ρ  (θυμωθείσα) : Έν συντόμω ούδεμίαν είχες εργασίαν εις τδ δω

μάτιο ν, και είσαι αυθάδης καί κακοανατεθραμμένος νέος, διότι θέλεις πάν- 
τοτε νά' ε^ης δίκαιον.

 ̂Υίός - Συ μοί είπες, δταν ερχωμαι Ικ τοΰ σχολείου, νά θέτω πρώτον' 
τον. χαρτοφύλακα μου είς τδ δωρ,άτιον και επειτα— .

 ̂ Μήτηρ.:: (διακόπτουσά αύτδν): Σιώπα πλέον, είδε μη θά σου δώσω μίαν 
• είς το στόρ,α.

Τοιουτοτρόπως άποκόπτει τις τήν υπεράσπισιν τοΰ προσβληθέντος,δτα* 
•έννοήση δτι ΐχει άδικον, καί δμως δέν θέλει νά δποχωρ^ση. νΕτιδέ καί 
τοΰτο συμβαίνει, τδ νά μη άφίνη « ς  τδν κκτήγορούμενον διόλου νά δμι- 
ληση, ώς είς τηι; έπομένην περίπτωσιν.

Ο μικρός, Κάρολος κατά τύχην ίίκουσεν οτι σήμερον εϊνε τδ ονομα τής 
μητρός του λαρ.βανει παβά' τής αδελφής του τεμάχιον έρυθράς ταινίας 
-και καταβαινει περιχαρής έν τώ κήπω, ινα Ιτοιμάση διά τήν μητέρα του 
άνθρδέσμην. Μετά μεγίστης προσοχής έκλέγει τά άνθη, δεκάκις τά άπορ- 
ρίπτει και δεκάκις τά άντικαθιστ5ί, τά συνθέτει δτέ μένοδτως δτε δέ άλ- 
,-λως· τέλος she έτοιμη  ̂Ανθοδέσμη, κα ί—τόσον ώραΐον δ Κάρολος ουδέποτε 
επι τής ζωής του είχεν ιδεΐ. Καί πόσον θά γελάση ή μήτηρ I Γοιοΰτόν τ ι 
;βεοα.ίως Ssv περιμέ.νη ! ’Αρκεί μόνον νά'μη παρατηρήση τήν προετοιμασίαν,
" , . (ακολουθεί).

: TOl'iURAior κα ι λ ικα ιο ^ τν ιι^  m

υ,εν την κλείω μέσα, συ δε την απολύεις
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ΒΙΒΛΙΟΝ Λ7.
Ίΰ ϊο ρ ία  ovrorizutωζάτη ΐη ς χορείαc τ&τ γυμνασίων^ άπο ττ,·ς 

σνσΐάσεως ctvz&r '<£χρι ζψ ; σήμερον.

Κϊ·Φ. ί%
"Ο νομα κ α ί  κ α τ α γ ω γ ή  τ ω ν  γ υ μ ν α σ ίω ν .  —  Γ υ γ ν α σ ια κ η  π α ιδ ε ία  

π α ρ ά  τ ο ΐς  "Ε λλη σ ι κ α ί  τ ο ΐς  'Ρ ω μ α ίο ις .

§ 8 8 .

Τύ δνομα «γν/ινάο-ιον» είναι λέξις, , ώς γνωστόν ελληνική. Το Λύ- 
κειον ή ’Ακαδημία το Κυνόσαργες ήσαν γυμνάσια οδ μακράν τών Αθη
νών κείμενα.. ’Επειδή δ’ έδίδασκεν δ Ιίλάτων έν τη «Ακαδημία  » κατάν
τησε διά τοΰτο δχι κακώς νά γίνηται τοΰ ονόματος τούτου χρήσις εις 
δεΐξιν άνωτέρων διδασκαλίας καθιδρυμάτο>ν, έν φ το Αύκειον κάι περ τοΰ 
’Αριστοτελους έν αδτω διδάζάντος, κύριως διετηρήσε την σημασίαν γυμνά- 
σίου &πλώς., orwi ίμεϊ,ς έν νοούμε ν αδτο σήμερον.

• · ■ :§ 89 , · · . .
Καί κατ’ άρ/άς μεν ή « ttaM ifftp a »  καί το «γυμνάσιού® παρά τοΐς 

"Ελλησιν ήσαν πράγματα παν τάπασιν άλλήλων διάφορα, εκείνης μέν δια 
τούς Λα’ίδας ώρισμένης, τοΰ δέ γυμνασίου διά τούς εφήβους. Ά λλ ’ 
ομ6>ς αδτά τά ονόματα άμ φότερα καταδεικνύουσιν, δτι έν αύτοΐς έσκο- 
πεΐτο κυρίως η σωματική άσκησις, οδδόλως χωριζομένη άπ’ άρχής ήδη 
καί εκ παλαιοτάτου. κατά τάς ^θικάς τών "Ελλήνων ιδέας άπ.ο της ,μον- 
σϊχής διαπλάσεως καί μορφώσεως. ’ Αν δε καί τά γυμνάσια τοΰ- Χριστια
νισμού δύνανται νά μας δείξωσιν-, δπόσον ν' όποσπασθη καί τοΰ άρχικοΰ 
καί κυρίου αδτοΰ σκοποΰ νά μακρυνθη καθίδρυμά τ ι δύναται, την τοιαύ
την άπομάκρυνσιν καί παραμορ<ρώσιν καταδεικνυσι κυρίως αυτη της Ελ 
λάδος τών γυμνασίων ή πορεία.

§ 90.
Τά γυμνάσια κατά τούς χρόνους τής ακμής τών ’Αθηνών άπετέλουν το

4 {0  σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς , ε ν ν ο ε ΐτ α ^  ε χ ε ι π ά ν το τ ε  .πρό  ο φ θ α λ μ ώ ν  τ ά  γ υ μ ν ά σ ια  τ η ?  πα~ 

^ρίδοξ α ύ τ ο υ  Γ ερ μ α ν ία ? . - .

■ ■ m i - r r m m m , ' . τ / β

Μλ'τρον, το κέντρον τ ί ;  άναπτύςεως του ολου ανθρώπου κατά τδ το^ωμα
καί τήν ψυχήν. Τών ’Αθηνών ot νέοι εδει νά δι αδράμ ωσιν, άπο του 7ου 
Ιτου; της ηλικίας αυτών άρχόμενοι, τριπλήν τινα μαθημάτων σειράν· 
’(cui’sus)’ δ μή ττράττων τύ τοιοΰτον οδδόλως έθεωρεΐτο άνήρ έλεΰθερος 
(ελευθερίου άγωγης). Λήλα δή όί νεοι ειχον νά διανυσωσι τήν τών γυμνά
σια στ ικών (η το'ι τήν γυμναστικήν) διδασκαλίαν παρά τώ «παίόοτρίΰγ» 
£ιτα την « μονανκην» έν τη στενότερα σημασία τής λέζεως, παρά τώ 
κιθαριστή, καί τΤιΊ κμονσιχήν,» έν τη εδρυτάτη τής λέξεως σημασί^, 
τοΰτ’ εστι τήν τών επιστημονικών μαθημάτων σειράν, παρά τ φ  γραρ-μα- 
τεστη. Τών γυμνασίων δέ τά οικοδομήματα, τά προς κοινήν τών πολι*- 
τών χρήσιν ώρισμένα, αμα καί τά κάλλιστα άρχιτεκτονικά εργα έπισκο- 
πούμενα καί διευθυνόμενα ντή τών γυμνασιάρχων,, κοσμητών, σωφρονι
στών-κτλ. εις-ών τήν έντιμον θέσιν σύν τφ  χρόνφ προϊόντι πολλαί καί 
&όικίλαι ρ.εταβολαί εισεχώρησαν· ·.

§ 91.
Ot καθ’ ήμας σωματικοί αγώνες καί τά  γυμνάσια, δ πως.-δηλ. έννοΰν- 

τα ι παρ ήμιν σήμερον δπήρχον παρά τοΐς "Ελλησιν έν άσϋγκρίτως μεί~ 
£ονι άφθονία καί ποικιλία κατ’ αναλογίαν του ένθουσιασμοΰ αδτών υπέρ 
τοΰ καλοΰ καί τών ήθικών αδτών ιδεών περί τής σχέσεως τοΰ σώματος.

. προς τήν ψυχήν,

Ot κιθαρισται έδίδασκον τούς νέους οχι μόνον τήν μουσικ,ήν, άλλ’ εγύ- 
μναζον αυτους προσέτι καί περί τήν κατασκευήν στίχων (στιχουργίαν), 
ώς καί.περί τήν ρυθμικήν.καί. τήν μελωδικήν, πλήθους πολλοΰ ασμάτων 
έκμανθανομεν6)ν καί άπο στήθους λεγομένων. Το κύριον, δέ θέμα τοΰ κι- 
Θαριστοΰ καί ή μεγίστν αδτοΰ φροντίς συνίστατο εις το καταρτίσαι κάί 
καλώς παρασκευάσαι. τούς έαυτοΰ μαθητάς προς τήν ήθικήν άγωγήν καί 
μόρφωάιν; /Ο Πλάτων καί δ .’Αριστοτέλης καί ώμίλησαν καί έγραψαν 
Λ.’περί τής επιρροής τής μουσικής έπί τον χαρακτήρα τοΰ ανθρώπου.»

§ 9 3 ,

Ο δε γραμμ,ατιστης ώφειλε νά διδάξη «τά πρώτα στοιχεία.» ΡΗ διδα
σκαλία τής αναγνώσεως φαίνεται το κύριον κάί ουσιωδέστατον αΰτοΰ ερ
γον, προς δε καί ή τών μαθητών αυτοΰ γνωριμία προς τον ^Ομηρον Π̂σίο·̂  
δ’ον κτλ· ' ■, . .· ·■■

% 94.
Μετά τα Περσικά εισδυσάσης τής άβρότητος 'καί παραλύσδώζ τών ^θών,
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περιεστάλη ούχί ολίγον καί ή έντιμος τοΰ «παιδοτρίβου» καί του «πιθάρι* 
στοΰ» ΘΙσις, εν ω τών γραμμάτων ο -κύκλος είχε κατ.αστή ευρύτατος. Τ& 
φαινόμενον τοΰτο συνδέεται στενότατα μετά τν>ς επιρροής, $ν ot σοφι- 
σται έξήσκησαν. Καί κατά πρώτον {λεν είσεχώρησεν εδθύς «ή  κ ρ ιτ ικ ή  τέ~ 
χ γ η » τούτ’ εστιν ί  γραμματική καί έν γένει η επιστημονική ερμηνεία 
τών ποιητών εν τοΐς σχολείοις.. 'ϊί δε μαθηματική εισήχθη εις τά σχο
λεία ιδίως τη συνεργεία του Πλάτωνος' γεωγραφία δε πάλιν και ιστορία 
έπί πολύν ετι χρόνον εμενον τών σχολείων άποκεκλεισμέναι. Διδάσκαλοι 
δε της νεολαίας ήσαν οί.σοφισται κα\ ρήτορες, και δτε βραδύτδρον άνι- 
δρύθησαν εδραι, άφ’ ών εδρυτέρα μαθημάτων άνωτέρων σειρά έδιδάσκετο, 
εν ’Αθήναις,’Αλεξανδρεί^»’Απολλονί^,'ίΜδω, Ταρσώ κτλ. διά τούς ώρ'ιμω- 
τέρας ηλικίας νέους,, τά καθιδρύματα ταΰτα ήσαν έν μέρει μεν δμοιότατα 
πρδς ο,τι ήμεΐς σήμερον « γ νμ ν ά σ ω ν»  ονομάζομεν, εν μέρει δε προς δ,τι. 
σήμερον κυρίως εν Άγγλίβι «χατεΛίστ-ήριοτ» καλείται.

§ 95.

Παρά Πλάτωνι και Άριστοτέλει ευρηται της «γυμνασιακής διδασκα
λίας» ε’ίδησις έπιστημονικη έν τη «κΜ μαχί» αυτών, ώς έπίσης καί. τής 
ρητορικής καί γυμναστικής. ?0  Σπεύσιππος .συνέγραψε περι τά  350  την 
πρώ'τη ν. εγκυκλοπαίδειαν προς χρήσιν της νεολαίας, περι έχ ου σαν λίαν πι
θανώς. τάς τέσσαρας τέχνας την «γραμματ 'ι κ ην» την «γυμναστικήν»  
την «μουσικήν» και την «γραφικήν»-'περί ών δ ’Αριστοτέλης διατείνε
τα ι οτι έν »·έν αδταΐς συνήθως διδασκόμενη έγυνάζετο ή νεολαία» και ών 
τον ά{>ιθρίον αίτοςδ Σταγέιρίτης έπηύξησε την «μαθηματικήν» την «δια* 
Λεκτικήν» και την «.ρητορικήν» προσθέμενος, ώς λίαν ούσιώδεις είς έμ- 
βριθεστέραν καί άσφαλεστεραν σπουδήν και μελέτην· ’Ενταύθα δ’ άναφαι*· 
νεται κατά πρώτον τύ μετά ταΰτα τόσον Ιξακουστον εκείνο trivium  καί 
«juatrivium, περί ών κατωτέρω- Έ δε γραφική τότε κυρίως προσελήφθη. 
είς τον κύκλον της έλευθερίου άγωγής, οτε πλέον είχε δίαμορφωθή και 
ακμάσει ή σχολή, τή,ς ζωγραφικής εν Σικυώνι.επ’ ’Αριστοτέλους»

§ 9 6 .

* Αν δε μετά τή,ς γνώσεως ήμών, ήν εχομεν περι τών γυμνασίων* συνδέε
ται καί ή. ιδέα, οτι το γυμνάσιον είναι καθίδρυμα, έν φ  ξέναι διδάσκον
τα ι γλώσσαι*, αιτινες άποτδλοΰσιν άμα καί την βάσιν τής γυμ,νασιακής

ί  ’■£ ν tstS κο ρ ΐ® % έν ν ό ο Q V %■« ι· ή ' Ελλ η ν ι ft ή - κ άΐ ή. A α τίν ικ ή γλ ωσ.̂ β
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παιδευσεως καθ ολου, τότε δόναταί τις. καί δέον ν’ άναζητη τήν γέννΥ]- 
σιν καί άναπτυξιν τής -περί γυμνασίου έν.νοίας ήμών μάλιστα π«·οά τοΐς
Ρ6)μ«ιοις> εξ οτου η επιρροή τής Ελληνικής επιστήμης καί παιδείας., εν. 
•Ρώμ/i είχε γίνει καταφανής. Ά λλ’ έν ταδτψ δέον νά μή παρίδ^. τις δτι .ον
Ελληνες· δεν εγνωριζον γλώσσαν τής έαυτών υπερτέραν εν τε τή έσωτε^ 

ρικη λαμπρά τη τι και τελειότητι,. έξ ή; νά δύνηται νά πρόκυψή μεγάλη’
τις ωφελεια. Πιθανότ.ατον δε οτι, ει και at ήμετεραι γνώσεις περ·1-τή.ς.
εναλλας· σχεσεως τών Ελληνικών φυλών λίαν έλλιπεις δπάρχουσιν, at
πολλά ι τήζ Ελληνικής .διάλεκτοι, άντικαΟίστων πάσαν άλλην ξένην 
γλώσσαν. Οντως δ’ άναγκαιον δπήρχεν, δπως ονομάζηταί τις και θεω- 
ρήται. μεμορφωμένος. και ελευθερίου άγωγής τυχών "Ελλην, νά γνωρί^ 
ο δ μόνον τήν γλώσσαν τοΰ «ποιητοϋ* αλλά: κα| τάΰ δωρικ’άς δποδιαλέ- 
κτους ητοι τής δωρικής διαλέκτου τάς διαφοράς καί τά κατά τόπους 
γλωσσικά ιδιώματα* ώς δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν άπο τοΰ ’Αριστοφά- 
νους το τελευταΐον τοΰτο. Αλλως οί Ρωμαίοι εισίν οι πρώτοι οί ξένην 
γλώσσαν εις τά σχολεία αδτών εισαγαγόντες, καί διδασκαλίας καί σπου
δής ιδίας άντίκείμενον αύτήν καταστήσαντες·

.' § 97.

Άπο τοΰ 7ου έτους δ 'Ρωμαίος παις άρχόμενος έλάμβανε τά πρώτα 
«στοιχειώδη μαθήματα» παρά τώ γραμματιστή, τάς άοχάς τής γραμ
ματικής. ού μόνον τής Ελληνικής άλλά και τής Λατινικής διδασκόμενος. 
fO Κοϊντιλιανος μάλιστα (λ', β'. 4.2) παρορμα. τούς 'Ρωμαίους ετι προ/ί-

. μώτερον εις .εναρξιν τής μαθήσεως τής 'Ελληνικής, γλώσσης.

§ 9 8 .

Ουτω δε θεμελιούμένος δ παις άσφαλώ,ς έπι τών πρώτων στοιχειών .τής- 
γραμματικής,, μετέβαινεν Ιπειτα εις τήν σχολήν' τοϋ literati η'τοι τοΰ 
«γραμματικόν» Ουτινος ή διδασκαλία κατ’ αύτδν τον Κοΐντιλιανδν εις 
δόο μέρη διηρεΐτο, το μέν εις το ορθ3ς ομιλειν καί γράφειν, το δε 
τήν ερμηνείαν συγγραφέων, μάλιστα ποιητών, 'Ελλήνων άμα και Λατί
νων. Η γραμματική δ’ αυτη διδασκαλία'εγίνετο καθ’ ώρας ώρισμένας  ̂
περιλαμβάνουσα Ορθογραφίαν., ετυμολογίαν, καί σύνταξίν, καί τής άνα- 
γνώσεως τών συγγραφέων άμα δπαρχούσης (προ παντύς Όμήρου, Μενάν
δρου Βεργιλίου κτλ.)

§ 99.

Αποπερατων τις την σειράν τών μαθημάτων τοΰ «γραμματικού» παρχ?



τδίνορ,ένων συνήθως απο τοΰ 42'— ΊΟ έτους, τω επορ,ένω &τει η οχετό τν& 
άκροάσεως μαθημάτων παρά · τω «^ το ρ ,»  οστις πάλιν το μέν Ιξηκο-· 
λούθει. τήν άνάγνωσιν συγγραφέων, πάντοτε.τών ιστορικών καί ρητόρων- 
προτιμωμένων, τδ δε τούς μαθητας αυτου περί τήν ρητορικήν ασκών* 
έγύμναζεν. ’Εκτος δε τούτοιν καί τινες ιδιαιτέρως περί τήν ρητορικήν μό
νην ασχολούμενοι ιδιωτικόν έλάμβανον διδάσκαλον «rhetorem graectim» 
καλούμενον. 'Ε δε μουσική καί γυμναστική σχετικώς δπδ τών 'Ρωμαίων 
παρημελήΟ'Ασαν. (ακολουθώ

$7 8  ΠΕΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

. ϊ'Πίϊ
Κ&Ν%Ύ. Χ· ΚΟΝΤΟΥ.

' §  ί .  Ί ί τ  τ  ώ ,  τ ο ν τ έ ό τ ι  ϊ ϊ ο ί ώ  η τ τ ά ΰ & α ι  η  ν ι κ ώ .

’Εν τη παλαιοί και καθαρα γλώσσα τών 'Ελλήνων έλέγετο μεν συχνά- 
κίς ήο'σώμαι ή ήζτ&ξίαι καί 'ίωνικώς. έσοονμαι., άλλ’ ουδέποτ’ Ιγένετο 
χρνίσις τοΰ ενεργητικού ήζζώ. Τδν τύπον τούτον παρακεκομμένον καί άδό- 
κιμον οντά ευρίσκομεν παρά τω Πολυβίω κας άλλοις συγγραφεΰσι τοΰ 
παρηκμακοτος ελληνισμού.

Πολύβ. σελ. 87 ,23  Οδλσχ. «ηττησε μέν τάς ψυχάς τών υπεναντίων.» 
σελ. 204,4 2  «πάντας ήζτησε ταΐς ψυχαΐς τούς υπεναντίους.» σελ~ 
8 6 2 ,Ί 9  «εάν μη τις εκ τοΰ προφανούς μαχόμενος ήττήστ) ταΐς ψυχαις 
τούς άντιταττομένους.» Πρβ. καί σελ. 8 9 1 ,3  καί σελ.. 4 239^25 καί σελ. 
4362,42· Φέρεται δέ παρά τω Πολυβίω καί τδ μετά της προ-θέσεώς ΪΙΡΟ 
συγκείμενον, οίον σελ· 163,2  « τδ γάρ έπιλαβόμενον τηςδρμης τοΰ Κλεο- 
μένους και χροητζήσα,τ τάς ψυχάς τών δυνάμε&ϊν τούτο ην.,»

Διόδ. Σικελ. ΪΕ', πζ', 3 «οί δέ Βοιο)τοί τούς Λακεδαιμονίους άπδ κρά
τους ήτϊηχιίΐες καί κρατούντες, τών πεπτωκότων, κτε·». Κ , λ , 4 «κατά 
κράτος ηΖΐηο’ετ .»  ΚΘ', 20 «ηΐΤησε τήν ίίαρχηδόνα» (Πρβ. Σχαιφηρον. 
Άριοτοψ; ΠΛοντ. σελ. 525).

Έπίκτ. ’Εγχειρ. ΛΔ' «πρόσεχε μή ήχτηση σε τδ'προσηνές αδτοΰ καί 
^δύ καί έπαγωγόν·» Διατρ. Γ', ιβ', 4 4 «υπέρ τοΰ γνώναι ε{ ομοίως ήτ~ 
ζωό'/ σε α! φαντασία*·, » ΐ \  «ε, ί> « ψ τ α  με φαντασία παιδ«?καρίο^ 
καλού· »■■·■■■''„ ; ·-<- ~ · ■' ’ r  Si**»'* ■■

Ίώσηπ. Άρχαιολ· ΙΒ',ζ', * ίε πολλά ς πολλάκις. ήττησαν ρ.υριάδας· >> 
ΙΕ', β̂ , 5  « τήν δ’ ’Αλεξάνδραν ήΐΤησε μέν ούδέν τών τοιούτων. » ’ίουδ. 
Ιίολ« Δ', γ1"? I 0 «οξνενέγκαι τις άν είς τήν άπαξ ήζζψ,αοαν. τύχην.»

Δίών Κάσσ. M'Hf,· κά, 6  « είς άθυμίαν έμβαλών ήΐΖτισε. » ΕΒ\ ιά, 3 
«καί γάρ αυτούς , τούτους τούς νΰν άντικαθεστώτας ήϊϊήάατζες  κεχειρώ- 
μεθα.» Ειπέ δ’ δ Δίων καί « τούς μεν νικώντας ηΐΤ,η<?ε, τοις δε δή κρα- 
τουμ,ένοις νίκην εδωκεν » (Τόμ· k\ σελ. 43 Δινδ. Πρβ. καί σελ. 95).

Ά<Ην. σελ.. 39 I, έ «καί δ ήζζήσας τδν ήττηθέντα διά παντος οχεύει.»
. Στεφαν. Βυζ. σελ. 208, 4 «δν ϊμζησε Διόνυσος. »

Έπιφάν. Τόμ. h !, σελ. 4 3 Ι , ;!6  «τήν τον. διάβολον ·ί\ττΊ\ααααγ·.ή Μόψ, 
Β','σελ.. 2 13 ,25  « τη  της άληθου; πίστεως διδασκαλία ήΐΐήΰάμεΫ  » 
(Πρβ. κάί σελ. 699,26). Τόμ.'Τ , σελ. 85,2.4 «ινα αυτόν ήζΐήσ')'/,» Άνα- 
γινώσκεται δέ καί παρ’ Ωριγένει Τόμ. ΙΖ', σελ. Ί 96 «πολλών φαύλύίν 
γινομένων έπί γης διά τά qtx&rta ,πνευρ.ατ'.κά τνίς πονηριάς δντα εν τοις 
έπουρανίοις,» οπερ δ Βεντληϊος μετέγραψε «διά τδ ήΐΐησθα ί τών πνευμα
τικών της πονηριάς δντων έν τοις έπουρανίοις.»

Μΰθ. Αίσωπ. 24, .γ' « -ηΧζψα τδν ’ίδιον εχθρόν μου. » 294,  β' « ου 
παραλόγως γαλέαι ήμας ή ΐτωσίχ» και «αί κατά κράτος τούς μυας ήψή*> 
cracrai ετρεψαν τούς δυστήνους εις φυγήν. » . .

?Ρήτ. Οδαλζ. Τόμ. 2', σελ. 4 4 57,28 «’Αμαζόνας γάρ ’Άρεός υυ'σας ήν- 
Τηχότες κτΙ·». Προ. καί Κεδρην. Τόμ. Β', σελ· 344,4 7.

Ευστάθ. Παρεκβ. εις Γ,Ομηρ. σελ. 4 708 ,27  « γεΰσίς μέν. γάρ· περίεργος 
ούκ ά-ν ραον ήζτήσΐ) άνδρα φιλόσοφον.» σελ. 4 882,29'· «ήτζήσας δηλαδή 
τούς τοσούτους.» Παρεκβ. εις Διονύσ. σελ. 3 4 7 t42· «τδν Κυρον οι Σάκαι 
ήζτήσαντεζ, είτα έξ υποστροφής εκείνου ήττηθέντες διά μέθην άπώλοντο.» 
σελ. 393 ,40  « όν στρατηγόν οντα 'Ρωμαίων οί ΠάρΟόι άνεϊλον. ήτζη- 

■· (Ταντες,»
Σχολ. Έροδ. σελ. 434 Στείν. ■ «καΙ.μαΟών έξ’ αυτοΰ δτι σε καί ήζτήσεί. 

και αιχμάλωτον λήψεται κτέ.».
Σχολ. Α ισχύ λ. σελ. 434,28.  ̂ ο’ρμή του τόξου Ιστί τδ νίκησαν καί

ήζτήο'α}'' τούς ’Αθηναίνους·..»· * .
Σχολ. ’Αριστείδ. σελ. 2.38,34. «έπειδη έμνησ.ικάκει ’Αθηναίοις δτι ijt- 

τησαν τόν Ξέρξην τδν πρόγονον αύτοΰ; »
Άπαντα δέ καί παρά Θεοδώρω τω Προδρόμω Ε', 4 7ί· « ώς ει μέν ήζ- 

ζήσοίζε, μικρός δ κρότος*) (Πρβ.; και Σχαιφίρον Άρί<τζ. Tflovt, σελ. 525;.
■ Παρατηρητεον .εν τελεί δτι δ· Σουίτας μ νη μ. ο νεύει- παρακείμενο.·'·/ jjr/· -̂; 
χότες^ 8ν Ιξηγειτ«ι δίά τοδ άορίστου ήζζήσαrz ες. ■ ■■ - · . /
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' § 2 . TSiti9-ήττϋίjte i

Ίϊπειδη άχρηστον καί παντελώς άγνωστον . υπήρχε τοις παλαιός τ& 
φζο>9 διά|τοΰτο ώς ενεργή τι&δν του ηττώμαι παρελαμβάνετο υπ’ αρτών τ<> 
η χ ώ , ού τδ παθητικόν nx&juat δ μα ί«ν καί παρκτϊ-λτϊσίαν τω ήζτώμαι. 
εμφαίνει syvotav·

Θουκυδ. Β', 89 «άναρ;ϊμ\ΓΛσκω δ’ αύ υμάς, οτι πγιχ 'ίμαζε  αυτών τους 
..πολλούς* ήσσημένων δε άνδρών ουκ έθέλουσιν αί γνώμαι προ; τους αυτούς 
κινδύνους δμοΐαι ειναϊ.» Ζ', 34 «καί νομίσαντες δ ι’'αύτο ού-χ ήσσασβαιτ 
δν οπερ ουδ’ οί . ετεροιvixfir' os τε γάρ Κορίνθιοι. . ήγησαντο κρατεΐν εί 
μή καί πολύ έκρατοΰντο οΐ τ ’ ’Αθηναίοι ενομιζον ήσσασβαι οτι ου πολί> 
ΐΊ 'ίχωτ.» Πρβ. και Β;, 39 «κρατ^σαντές τέ τινας ημών. πάντας · αύχοΰσιν 
.άπεώβθαι καί ηχηύ&ντες δφ* απάντων ήσσήσθαι'» και ΐ\  44 «καί τών; 
'Αθηναίων-οί μέν.ηδη έτ<χώττο7 οί δ’ ετι τη πρώτη Ιφόδω άήσσιιτοϊ έχώ- 
ρουν.» Κεΐται δε καί. παρά Θεοκρίτφ 46  «τίχη. μάν ούδ̂  άλλος,.. 
ά-Η/αοαζοι δ’ έγένοντο. .»

Αυσ. κατ’ *Ερατοσθ. 92 «ήναγκάζε.σθε πολεμεΐν τοιοΰτον πόλεμον, ■ έν 
φ  ήζζ-ηθέντες μέν τοΐς πχήαασι. .%ο ’ίσον εχετε, ηχήσατζες δ’ αν τουτοις 
Ιδουλεύετε.»

’Ανδοκίδ· περι της πρδς Αακε.δ.. Ε£ρ, 26 «'ίνα ήζζώμεκοι μέν καί την  
οικίαν χώραν άπολέσωμεν προς τη Κορίνθίων,. τίΜ^σανχες δε, την Κοριν·̂  
ί)ίων Άργείων ποι^σωμεν. >>

. ’ίσαΐ· περί τοΰ ^Αγν. κληρ, 2 f  .« τδν μεν ήτζαο'θα^ ,χον δε r tx a r . »· 
Μοχθηροτάτη είνε ή άνάγνωσις «τδν μεν τιχασθά,ι, τδν δέ ήζζαν»  (Ήδέ 
Ιϊοίλκενάριον Jcazp. σελ. 26'1 καί Σχοιμαννον/Ζίταί. σελ. 146).

Πλατ. Μενεξ. σελ· 243, δ' «τ?ι δέ ήμετέρα αυτών διαφορά έκρατ^δη' 
μεν> ούχδπδ τών άλλων* άηττητοι γάρ ετι καί νΰν υπό γε έκείνων έσμεν  ̂
ημείς δ? αυτοί ημας αυτούς καί εηχησάμεν καί ήτζήθιψ,εν.τ). Νόμ. σελ. 
904, β' «Ύίχώσαν άρετήν, ήζτοψέκφ- δέ κακίαν. » σελ. 985, β' «έάν τε 
j\zzdtat άγωνιζόμενος έάν τε χαί ηχα . » Τάντίγράφα εχουσιν ήζτψα(·> 
οπερ δ Βοίκκιος μετετύπωσεν εύ ποιων εις xb :ΐ)τζατ.αι. Μεγάλως σφάλλον^ 
τα ι οί άναγινώσκοντες ‘ήζζηται.

2ενοφ. Άπομν. Δ', δ', 17  «πώς δ* αν ήττον εν τοΐς δικαστηρίοις ήτ~' 
ζ&το η πώς αν μ.αλλον νιχψη 'Τη* ’Αναβ. Β*, δ\ 49 «δηλον γάρ δτι επι
τιθεμένους η r tx a r  δεησει 9) ήζζ,ασθαι. » Γ', ν !, -2 «ωστε ευδηλον ην δτε 
rix&rzsc ούδένα άν κατακάνοιέν, ι)zzi)9irz(*>r δέ ούδείς αν λειφθείη.» 
Γ', β', 39 «τών μ έν γάρ πχώντων  τδ κ ei-τ α κ «·>1ν ε ι ν, ■ τ,ών ·δ5> ή ττ

τδ άπο0 νν5σκειν εστί' καί at τις δέ. χργιμάτων επιθυμεί, κρατεΐν πεφάβθω' 
τών γάρ πχω νζω ν  εστί καί τά  εαυτών σώζειν καί τά τών ήττημει a>r 
λκμβάνειν.» Πρβ. καί'Βλλην. Α', ζ\ 33 «μη τοίνυν, ω ανδρες ’Αθηναίοι, 
αντί μεν τ?)ς πχης  καί της ευτυχίας δμοια ποιήσητε τοΐς ήζζηρένοις τε 

. καί άτυχοϋσιν. » . . -
Δημοσθέν. σελ« 4 97?23 « καί μην οί μέν εχοιεν αν ειπεΐν δτι πολλά-

κις ηζζηνζα.ι υπδ Λακεδαιμονίων, υμείς δέ νεπ χή ζα ϊε  μέν πολλάκις βα
σιλέα, ήζζησθε δ οδδ’ άπαζ ουθ* υπδ τών δούλων τών βασιλέως ουτ’ αύ
τοΰ εκείνου.’ εί γάρ τ£ που κεκράτηκε της πόλεως βασιλεύς, η τούς πονη
ρότατους τών Ελλήνων καί προδότας αυτών χρ’Λμασι πείσας η ούδαμώς 
άλλως κεκράτηκεν. »

Αριστοτέλ. Ηθικ. Νικομ.,Ζ , ζ', 4 «έτερον δέ τδ άν τ έχε ιν καί κρατεΐν, 
':ωσπερ καί τδ μη ήζζασθαι' τοΰ n x a r .  » π- Ζ ω. Ίστορ. Θ', η', 3 « δ %* 
ήζζηΰείς μαχόμενο.ς ακολουθεί τώ rixifoarzi δπδ τούτου δχευόμενος μό
νου' εάν δέ κρατηθη τις δπδ .τοΰ'δευτέρου κτε. »

Καί ό Πλούταρχος δέ καί άλλοι τών μεταγενεστέρων, παρέχουσιν ήμΐν 
παραδείγματα της χρησεως τοΰ νικώ  ώς ένεργητικοΰ τοΰ ήζζώμαι.

Πλούταρχ. Ήθικ: σελ. Ί 0 :, α' «ού γάρ τδ ν ικάν  μόνον, άλλά καί τδ 
ήζζασθαι επίσταθόίΐ καλόν, . Ιν οίς τδ r tx a r  βλαβερόν. » ’Αλκιβ. 27  
«τοις μέν ήζζώμεΜί μέρεσι τοις δέ nx&rzsς  άχοι δειλής, άγώνι μεγάλω 
συνειχοντο.» Κοριολ* 3ο «άδηλος δ 6jv ο πόλεμος τοΰτ’ εχει πρόδηλον, 
οτι σοι nx&rzc μέν άλάστορι της πατρίδας είναι περίεστιν, ήζζώμετος 
δέ δ όζεις: δπ* οργ$ς εύεργέταις άνδράσι καί φίλοις τών μεγίστων συμφο
ρών αίτιος,γεγονέναι» (Πρβ. καί 36). Αίμιλ. Παύλ- 28  «τούς ycip ήζζη-. 
μένους χοίς πχ& σιγ  εξίστασθαι χώρας προσ^κειν, » κτλ. (’Ίδε- Ούάλζιο'ν
■Ρ.ηζ. ΈΛ1. Τόμ; Α', σελ. 49); ..............

Λουκιαν. Πλοί. η Εύχ. 44  «προσθέμενος άν τοΐς ήζζηρενοις κοιμίσας 
τους κρατοΰντας r tx a r  παρεΐχον τοΐς φεύγουσιν άναστρέψασιν άπδ της 
τροπής».

Αριστειδ. Τόμ. Α7, σέλ. Ί 04 «καί την αύτην ψήφον περί τών εγνωσμέ
νων δ τε ήτζηβείς καί δ ηχήσας φέρει. » σελ. 12 5  « μόνον τών μετ αύ* 
τδν ήζζηΰόμενος, τά δ’ άλλα τούς εξήκοντα; -ήδη rix&r. »

βεμίστ. σελ. 46, 1 «μόνοι γάρ οΰτοι nxG>air έπ* ώφελεία τών ήζζω- 
y j r o r .  » . . . · . -  ■

Επειδή δε, καθα σαφώς εν τοΐς έμπροσθεν παρεστιίσαμεν,. πολλάκις 
υπδ· τών .Ελλήνων παρελαμβάvετo -έπ, Ινεργείας μέν τδ rtxS>r έπί πάθους 
δέ. τδ- ήζτωμάί, ευρί σκόντα ι εν τη 'Ελληνική γλώσση και τοιαυται χρήσεις"
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νιχω μ ά χ η —ήττώμαι μ ά χ ^ .
ηχώ  μάχην-r— ήττωμαι μάχην ■ · . .·_ . ..

" νικώ δίκην·—-ήζτώμαι δίχην, . . - . . ·  
κτλ* Παρ’ 'Ηροδότφ άναγινώσκεται. «Ίππίεω δέ γνώμην νιχήνανΐος  άνα* 
κτασθαι όπίσω τήν τυραννίδα» (βιβλ- Α', 61) καί «αυτός γάρ έκαστος 
βουλόμενος κορυφαίο; είναι- γ ν ώ μ ψ ί  τε ν ιχαν  ες εχθεα μεγάλα άλλή- 
λοισι άπικνέονται » (βιβλ. Γ ',82) καί «ένθαυτα Θεμιστοκλέης ώς δίτσονζο 
τή γνώμ$  δπο τώ'* Λακεδαιμονίων» (βιβλ. Η', 75). ΊΙ φράσιςν ιχω ,γνώ 
μην  ν) γνώμας φέρεται και εν τοΐς βιβλίοις τών Αττικών, οΐον. Άρκϊτα- 
<ράν. Σφ. 591· «κάν τφ  δήμω γνώμην οΰδείς π ώποτ’ ε νίκησε ν. » Νεφ. 43$· 
«έν τφ  δήμω γνώμας μεγάλας νικήσει σου πλέον ούδείς. » Πλατ. Γοργ, 
σελ. 456, α' * :οί ρήτορές εισιν οί συμβουλεύοντας καί οί νικώντες τάς 
γνώμας περί τούτων..» Πρβ. καί Θουκυδ- Γ', 36  «καταστάσης δ’ εδθύς 
εκκλησίας άλλαι τε γνώμαι άφ’ Ικάστων έλέγοντο καί Κλεών δ Κλεαινέ- 
του, οσπερ καί την χροτέραν ένετιχήχει ώστε άποκτ είναι— παρελθών αύ- 
θις ελεγε τοιάδε. » 'Ως δέ λέγεται ηχώ  γνώμην, οδτω καί νιχω $ι\ψΐύμα% 
οίον Αισχίν. κ. Κτησιφ· 63 .«  νικ& γάρ ετερον ψήφισμα δ Φιλοκράτης; » 
καί Ί 87  « ήν μέν γάρ δ το ψήφισμα νικήτας ’Αρχΐνος δ εκ Κοίλης», οπερ 
εν τισι τών άντιγράφων είνε ουτω διεσκευασμένον* « δ το ψήφισμα γρά- 
ψας χαϊ νικήσας ’Αρχ'ίνος. » ,.s®

Τφ ρήματι η χ ώ —νιχωμαι συνωνυμεΐ το χρατω·~~χράΐονμαι''oOsv s&~ 
ρίσκεται Ινίοτε καί το χραΤω ώς ενεργητικόν του ηττώμαι τεθειμένον.

Αισχύλ. Έπτ. 5 16  «προς τών κρατουντών Ισμέν, οί δ’ ήΰσωμενών, » 
Πρβ. καί Χοτιφ. 499 «ε’ίπερ κράτηθείς γ* άττινιχήσαι θέλεις.» καί θουκυδ. 
Ζ', 71 α ολοφυρμός,, βοή, νιχωντες, κρατούμενοι» καί 2ενοφ. Κύρ. Παιδ. 
Δ', β', 26  «Ικεΐνο δέ χρή γνώναι οτι οδδέν Ιστι κερδαλεώτερον του ν ιχ α ν  
δ γάρ χρατών αμα πάντα συνήρπακε,» κτλ. νΕτι δέ'Ηρόδ. H'j 94  «οί δέ 
καί δή νιχω ΰι, οσον αυτοί -ήρώντο έτΐίκρατησαι τών εχθρών. »

’Αριστοτέλ. Έθικ. Νικομ. Ζ'? ζ', 1 «Ιστι μέν ούτως εχειν ωστε ήττα- 
σθαί καί ών οί πολλοί κρειττους, Ιστι δέ κραζεΐν καί ών οί πολλοί η τ -  
τους. » περί Ζώ, Γεν. Δ', 2 «οταν γάρ μή χρατη η αρχή μηδέ δύνηται πε- 
ψαι δι’ ένδειαν θερμότητος μηδ* άγάγη εις τ 6  ’ίδιον είδος το α&τοϋ,. άλλα 
•ταύτη ήζζηθη. »

Άξιον δέ σημειώοεως εινε οτι συνάπτονται ενίοτε frrco τών Έλλήνών 
τά συνώνυμα νιχω  καί χρατώ, &ς καί τά δνόμ,ατα νίχη και χράζος, 

Πλούτ. Πομπ. 73  «άνθρωπον ετη τέτταρα . καί τριάκοντα ν ικά ν  καί 
'χρατειν άπάντων έΐθισμενον, » Άρτοξ. 1 2  «πολύς ή ν λόγος τών 'Ελλή-·
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νων ώ; διωκόντων καί πάντα π χ ώ τζω τ  και χρατόόνζωτ.» ’Αλλ’ ουδέν 
κωλύει νά εκληφθη το κρατώ Ιν τοΐς χωρίοις τούτοις αντί τοΰ κύριός 
είμι. ’Εν τοΐς ’Ηθικοΐς λέγει δ Πλούταρχος σελ. 98, γ  «νΰν δέ ουκ άπο 
τύχης ούδέ αυτομάτως χερίεσμεν αυτών καί χρατονμεν » καί σελ. 98, ' ί  
«καί πώς χρατεϊ πάντων καί ηερίεστιν. » Πρβ. καί Ίλ. Γ, 71 καί 92 
καί Όδ. Σ, 46 « δππότερος δέ κε πχήστ/ χρείσσων τε γενηται » καί 
Όδ. Σ, 83.

Αισχύλ. Ίκ. 951 « εϊη δέ νίχη καί κράτος τοΐς άρσεσιν.» Σοφοκλ. ’Ηλ. 
84 «ταΰτα γάρ φέρει r ix jjr .τ ’ εφ’ ήμΐν καί κράτος τών δρωρ-ένων.» Πρβ. 
καίΤραχ. 18 6  «φανέντα σύν χράτει ηχηρό ρω. »

Πλάτ. Νόμ. σελ. 962, α' «άρ’ οδχ ή μέν νίκην ·&α\ χράτο(;, πολεμίων, 
'/j δέ ιατρών τε καί 6πηρετών ύγιείας σώμα τι παρασκευήν *» Δημόσθέν. σελ. 
3 8 1 ,13 0  « άρ* οδ κράτος 75θλέμου και ν ίκη ν^αυτοις καί τοΐς συμμάχοις 
διδόναι, καί τάναντία το ΐ; τών Φωκέων ; ». ΓΙρβ. καί 12ένοφ. Κυρ. Παιδ. 
Β', â j 1 7  « νίκης τε γάρ επιθυμεΐν, η τά καλά πάντα καί άγαθά κτάται 
τέ καί σώζει, τ ί μάλλον ημΐν υι ύμΐν προσήκει; κράτους τε, δ πάντα τά  
τών ήττόνων τοΐς κρείττοσι 'δωρεΐταν τ ί είκος ημάς ρ.αλλον  ̂καί δμας 
τούτου δεΐσθαι;» -

Πλούτ. Ήθικ. σελ. 4 12 , β' «άνεΐλε νίκην  και κράτος πολέμου τοΐς 
Γ,Ελλησιν δ θεός.» Γαέ. Map. 17  « νίκην καί κράτος. πολέμου 'Ρωμαίοις 
υπάρχειν.» Σόλλ. 27  «κράτος πολέμου καί· νίκην  άπαγγέλλειν. »

Φέρεται δέ καί εν τοΐς τοΰ Τυρταίου Δ', 9 Βεργκ. «δήμου τε πλήθει 
τίχην  καί κάρτος επεσθαι.» Πρβ. καί Όππιαν. Άλ. Δ', 105  « νίκης τε 
γλυκύδίώρον Ιλεΐν χράζος.»

Έν Ιλιάδος Α, στίχ. 34 9 κεΐται «νεφεληγερέτα Ζευς Τρωσίν δή βό- 
λεται δούναι κράτος ήέ περ ήμΐν,» εν δέ Ρ, στίχ. 331 «ήμΐν δέ Ζεύς μέν 
πολύ βούλεται $ Δαναοΐσι νίκην . d

'Ως δέ λέγεται νιχω μ ά χ η , ουτω κα\·κρατώ μ άχη , οίον Δημοσθέν. σελ. 
2 9 2 ,4 9 3  «ει κρατάσαι συνέβη Φιλίπ.πω τη μάχη.» Φέρεται δέ καί γραφή 
χήν μ άχην . Έν τώ Θεμιστοκλεΐ τοΰ Πλουτάρχου κεφ. 4 0 άπαντ^ «κρά-  
τήσάς δε τή γνώμη  ψήφισμ.α γράφει,» οπερ ψέγει δ Κόβητος \Var. Lect. 
σελ· 386) άποφαινόμενος οτι το δόκιμον εΐνε νιχήσαζ τήν γνώμην. Είπε 
δ δ Πλούταρχος καί Ιν τφ  Κοριολανφ 1 7 «ώς ησθοντο Τη γνώμη χραΤοννΤα 
τον Μάρκιον}» οπερ οδδαμώς εχίμεμπτον είνε, ώς διδάσκει το ΓΗροδό·- 
τειον «τούτου δε ουτω δικαιεΰντος αντέλεγε ούδξίς, ώΐιτε εχράζεε. tfj 
γ ν ώ μ ^  (βιβλ, ΘΛ, 42). Εύρίσκεται δέ καί το (^) γνώμη κράζει, κτλ., ώς 
^  ' (?): γνώμη, r /χα, · κ Τ λ.; Θ ο υ κυ δ». Γ / 4 9 .«ί  κρ άτ η<$€ δέ. ή · τ ο υ . Δ ι δ οτ Ου
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(γνώμη)..» Β', 4 2 «. ήν γάρ ΙΙερικλέους γνώμη πρότερον νενικηκυΐα κή- 
ρυκα και πρεσβείαν μή προσδέχεσθαι,» κτλ., · . · . . ' ■. · ·  .■■■.·:

Καί δσάκις μεν το ρήμα κρατώ έξελαμβάνετο. δπδ των Ελλήνων ώς 
σημαντικόν του κρείττωγ (υπέρτερος) ε ίμ ί η γίγγομα ι, συνετάττετο 
μετά γενικοί πτώσεως, ώς το περίεομι % περιγίγνομαι (υπερτερώ·).,■ 
κτλ-, δσάκις δε παρίστατο αύτοΐς ώς δηλωτικόν τοΰ νικώ  η καζα6αλλω> 
άκρατον καί καθαράν ένέργειαν έμφανίζον, συνετάττετο μετ’ αιτιατικής 
πτώσεως.

Θουκυδ. Α', 70 «κρατούντες τε τω ν εχθρών έπι πλευστόν έξέρχοντάι 
καί νικώμενοι έπ* έλάχιστον άναπίπτουσι.» ’Ανδρκίδ;. περί της προς Λακεδ. 
ειρ· 27 «κράτησαν τες δέ τούτων, δφ’ ών άει κρατοΰνται, κα̂  τούς συννι- 
κώντας έλπίζουσι παραστήσεσθαι,». κτλ· Παρατηρητέον δ’ δτι λέγεται οδ 
μόνον vjtdptepdc . εΙμι-% γίγνομαι έπ! της Ιννοίας του κρείττων είμ ί η 
γίγνομαι. άλλα καί καθνπέρτερός είμί1 η γ ίγνομαι. Παραλα^βάνεταιδ’ 
ενίοτε και τδ.έπίρρημα %α#νπερθε(ν ) ,  οίον Ήρόδ. Η', 60 «,έν τη ήμΊ'* 
καί λόγιόν έστι τών . έχθρών κατύ.περθε γενέσθαι » κτλ. ( ΐδε Βαίριον 
'Ηροδ. Τόμ« Δ', σελ, 27 έκδ. β') ;  .
. Πίνδαρ. Νεμ. Γ, 25  «έκράτησε δε καί ποθ’ ”Ε λλανα  στρατόν Πυθώνι.» 

Εδριπ. *Αλκ. 460 «τί δ’ άν κρατήσας δεσπότην πλέον λάβοις ; 9  .’Αριστοφ. 
Νεφ. 4 345 «σδν εργον, ω πρεσβΰτα, φροντίζειν. οπη. t h y ανόρα κρατή
σεις»·, Πρβ. καί !,Ορν· 4 19  και Σχολ. « Και το κρατεί ν συνέταξεν αιτια
τική.» Έν ταϊς'ΐκέτισι τοΰ Αισχύλου φέρεται στίχ.. 760  «άλλ* εστι φήμη 
τους λύκους κρείσσους κυνών είναι’ βύβλου δέ καρπός οδ κρατεί στμχυν . »

θουκυδ. Β', 39 «κρατήσαντές Χινας ημών πάντας αδχοΰσιν άπεώσθαι.» 
2ενοφ. 'Ελλ. Δ', δ', 10  « καί rob ς Σ ικνωνίον ς  έκράτησαν καί διασπά- 
σαντες το σταύρωμα έδίωκον έπι θάλατταν ». (ϊΐρβ. καί, ’Αναβ. Ζ\ 32)> 
Ιέρ. ΙΑ', 4 5 «καί τούτους πάντας πειρώ νικάν εύ. ποιων*, έάν γάρ τονς 
φ ίλους κρατης ευ ποιων, κτ£. »» Π,λάτ. Συμπ. σελ. 220 , ν '  « καί πίνειν 
οδκ έθέλων, δπότ* άναγκασθείη, πάντας  έκράτει. » Αισχίν. %. Παραπρ. 30 
«κρατούντες τφ  πολεμώ Περόίκχαν Καλλισθένους ήγουμένου άνοχάς πρδς 
αυτδν έποιήσασθε.» Παρχ Δημοσθένει σελ. 30ν),247 άναγινώσκεται κοι
νώς « καί μην τώ διαφθαρήναι χρήμασιν % μή κεκράτηκα Φ ιλίππου’ 
ώσπερ γάρ δ ώνούμενος νενίκηκε τον λαβόντα, έάν πρίηται,, ουτω,ς δ μη 
λαβών καί διαφθαρείς νενίκηκε τδν ώνούμενον. » Ά λλ ’ δ άρι.στος κώδιξ 
εχει αιτιατικήν Φίλιππον.·, $ν ένέκρινεν δ. Βοιμελιος{Α·ημοσθ, κατ Αισχίχ* 
σελ. 293). Πρβ. σελ. 443,349  « οτε γάρ Φωχέας έκράτησε το πρώτο.».» 
i»«V σελ. .758,48.5. «κλλάτο.ύς έχΰρούς κρατούντες,» %χο%,: σελ.
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«Τούς εχθρούς κρατούντες : άντι τοΰ τών έχθρών* δρχα’έσμ&ς δέ έστι.»
ΪΙαυσαν. Α', α% 3 «Μακεδόνας Ιν τε Βοιωτοΐς Ικράτησε μάχη κα  ̂αυ- 

θις εξω Θερμοπυλών.» Α', ιγ ,̂ 2 «κρατήσας δε τήν τε ίδ ίαν παρασκευήν 
Αντιγόνου καί τό παρ’ αύτφ Γαλατών ξενικόν  έδίωξεν^Ίς τάς έπί Θαλάσσ*/} 
πόλεις,» κτλ. ( ί̂δε Βοισσονάδην Ε ννα π . Τόμ. Α', σελ· 54 4)·
: ’Εν τω λόγω τοΰ Λυκούργου κατά Αεωκράτους άπαντ^ Ι 99  «κρατήσεων 
τώ ν Λ οίεμ ίων»  καί § Ί 06  « ιώ ν  χοάεμ ίων  έκράτησαν, » άλλά § 4 04 
«τόν.έζ  άπάσης της Άσίας στόλον έκράτησαν.» Εινε δ* έν τω λόγω τούτφ 
παρατεθειμένος (§81) καί δρκος τών 'Ελλήνων, Ιν φ  φέρεται «καί κρα
τήσας'τώ πολέμφ tobq βαρβάρους τών.μέν μαχεσαμένων δπέρ της 'Ελ
λάδος πόλεων οδδεμίαν άνάστατον ποιήσω,» άλλά παρά Διοδώρφ τφ  St- 
κελιώτη βιβλ. ΙΑ', κθ', 3 αναγινώσκεται «καί κρατήσας τφ  πολέμω τώ ν  
βαρβάρων Ουδεμίαν τών άγωνισαρ.έν&)ν πόλεων άνάστατον ποιήσω.» Περί 
τοΰ όρκου τούτου γράφει δ θέων Προγυμν. κεφ. 2 « παρά δε Θεοπόμποο 
(εχομεν λαβεϊν) έκ τής πέμ.πτης και εικοστής τών Φιλιππικών δτι'Ελλη* 
νικδς ορκος κα τα ψεύδεται, δν Άθηναϊοί φασιν δμόσαι τούς "Ελλήνας προ 
τής. μάχης τής έν ΠλαταιαΕς πρδς τούς βαρβάρους.» Φαίνεται δε πιθανώ- 
τατόν δτι δ παρά ' τω Αοκούργφ παρατεδειμένος ορκος δέν εινε δ πάλαι 
σκεύώρηθείς άλλ’ ετερος έν δστέροις χρόνοις πλασθείς καί Λαρεμβληθείς 
εις τδν λόγον τοΰ ρήτορος.

Παρ’ ’Αριστοτέλει πί Ζφ. 'ίστορ. Η', β', 5 κειται « ot δέ κάραβοι κρα- 
τοΰσι μεν καί τώ ν μ εγάλω ν Ιχθύων, καί τ ις  συμβαίνει περιπέτεια τού
των ένίοις* τοιις jasv γάρ καράβους οί πολύποδες κρατοΰσιν, κτέ.»

Τήν μετ’ αιτιατικής σύνταξιν τοΰ ρήματος κρατώ παρετήρησε καί ανώ
νυμος γραμματικός έν Βεκκήρου ’Ανεκδότοις σελ. 4 54 ,4  «Κρατώ: έπί τοΰ 
νικώ αιτιατική. ’Εκ τοΰ Παραπρεσβείας· άλλά καί μάχας πόλλάς έκρά·̂  
τησαν. Και κατά Τιμοκράτους" οδδ’ οιοις παρά σοΰ χρώμενοι συμβούλοις 
Ιπολιτεύοντο άλλά τούς Ιχθρούς κρατούντες. » Τδ έκ τοΰ κατά Τψ,'οκρά- 
τόος λόγου χωρίον εΐνε παρεφθαρμένον ’Ορθώς παρά τφ  Δημοσθένει σελ»
758.4 85  άναγινώσκεται «ουδ* οί'οισπερ cb χρώμενοι συμβούλοις έπόλι- 
τεύοντο.» Γ0  Δινδόρφιος έξέδώκεν οίοσπερ σύ’ άλλ’ ιδε Κόβητον V ar. Led, 
σελ. 554 έκδ. β' καί Miscell Crit. σελ· 526 καί 570  καί Βοιμέλιον Λη- 
μ,οσθ* κάτ Α ίσχέν. σελ. 544- Παρατηρητέον δ’ δτι οδ μόνον « μ ά χα ς  
πολλάς έκράτησαν » είπεν δ Δημοσθένης (σελ. 425,264), άλλά καί « τ^ 
φυλ| δε κρατούση τόν αγώ να  α^τίώτατος τοΰ μή νικήσαι κατέστη» (σελ*
520.4 8 ), Λέγεται δε καί κρατώ τινα  νίκην , ώς έν έπιγράμματι τοΰ Εδ-, 
ριπίδον ?Εαρά Πλουτ. Νικ. 4-7 «. οΐδε Συρακοσίους οκτώ νίκας έκράτησαν



άντρες.» ’Εν τω περνοδιχω συγγράμματα ΆΟ’/ινκίφ (ΐ<5μ, Γ , $δλ. 477) 
είνε εκδεδομένον ;έπίγραμ.μ.α, ..ού οί πρώτοι στίχοι ;Ιχουσιν ουτω' «(π)αμ~ 

ώ Θήβα, κρατέοντά με παϊδα(ς ά γώ να ). καί το πάλιν μεσάταν 
άλικίάν τίς' ερει κτΙ. ». ’Αλλ* δ Καιβήλιος (Epigr. Gvaec. σέλ< . ΧΧ): 
εγραψε «(π)άμμαχον, ώ θηβα,. κρατέοντά με πα"ιδα(ς άγω ν!) κτε.»·

06 μόνον δέ .-περίει,μι η περιγίγνομαι καί ηχ ώ  είνε συνώνυμον το 
χρατώ\άλλά καί τω Άρχω $ όεσπόζο) η χνριενω, οίον Σοφοκλ. Οϊδ, Τ. 54 
«ειπερ apt,εις τήσδε γης, ώσπερ και κρατείς.*  Αΐ. 4,067 « εί γάρ βλέ- 
ποντος μ ή ’δυνήθημεν κρατεΐν, πάντως θανόντος γ* άρζομεν, » κτλ* 
Γ0 Θεν λέγεται κρατώ τής θα ίάσϋης, τω ν νήαων κτλ. και κρατώ έμαντον, 
οίον Πλάτ. Φαίδρ. σελ, 233 , γ' «ουχ δπ’ ερωτος ήττώμ.ένος, άλλ’ Ιμαυ- 
τοΰ κρατών·,» κτλ.

Έν τοις Γεωγραφικούς τοΰ Στράβωνος σελ. 227 άναγινώσκεται «φρου- 
ρουμένων δε τών παρόδων τούτων έπιμελώς, ^ναγκάσθη τήν χάλεπωτέ- 
ραν ελέσθαι, καί έκράτιψατ  ο [/.ως νικήσας μ,άχας μ,εγάλας Φλαμ,ίνιον,»

• τουτέστί. κύριος έγένετό-
- Την. δ ιαφοράν τοΰ κρατώ κειμένου έπι της έννοιας τοΰ περιγίγνορ.αι 
κ«ί τοΰ άρ.χω σημαίνοντος κύριός ή δεσπότης ειμί^ήγουν εξουσιάζω, βλέ
πει'τις σαφώς παοά τώ Θουκυδίδη λέγοντι βιβλ. . Τ', 1 J « καίτοι τους 
μέν κατεργασάμενοι καν κατάσχοιμεν, τών δ’ ει και κρατήσαιμεν, διά. 
πολλοΰ γε και πολλών οντων χαλεπώ.ς άν Άρχεϊν δυναίμεθα* άνόητον δ’ 
επί το.ιούτους. ίέναι, ών κρα,τήσας τε μή κατασχέσει τις ktL ’»

Οαρασημειωτέον δ’ οτι εν τώ Πίνακι τοΰ Κέβητος η Ψευδοκέβητος είνε- 
σονημμένα το κυριεύω  καί έχάνω ε ίμ ί,  οίον κεφ. 26  «άπάντο>ν γάρ κυ
ριεύει και επάνω πάντων έστι τών πρότερον αυτόν λυπούντων.» Λέγεται- 
δε και νπεράνω  τίνος γ ίγ ν ο μ α ι,  οίον Πλούτ. Ήθικ. σελ. Ί Ο, $' «το  την 
γλώτταν κατ&χειν,' το. της έργής υπεράνώ γίγνεσθαι, το τών 
κρατεΐν.»

Και το ό'νομα κράτος  άλλοτε μεν εμφαίνει τί;ν νίκήν $ δπεροχην, άλ
λοτε δέ τήν αρχήν η εξουσίαν, 'ϊϊσύχ. «Κράτος: βασιλεία, ισχύς, δύναμις, 
δόξα, εξουσία.» Πρβ. Σοφοκλ. Οιδ. Κ. 373  «-αρχής λαβέσθαι και.^ά-· 
χονς  τυραννίλοΰ,» κτλ*
·. ■ Έκ τοΰ κράτος  έσχηματίσθησαν διά συνθέσεως μ,ετά της προθέσεως 
ΈΝ καί τοΰ αποφατικού μορίου Α τά επίθετα εγκρατής  και άκρατή ς, 
οίον Σοφοκλ. Φιλ. 75 «ε’ίμ ε  τόξων εγκρατής αίσθήσ.εται» (Σχολ. «Τό
ξων έγκρατής: εχων τά  τόξα»). Ίίϊρόδ. Η', 4-9 « τών αύτοί χωρέων ·έγ*. 
κρατέες είάν» (ilp€. και Θ', .106 καί/Θουκυδ. 3.5, κτλ.)· λξσχύλ»

£ §&  ' ΓιΆΜΜλΐΙΚΑ.

Προμ. 881 .<<|ξω.δέ δρόμον) φέρομαι λύσσης πνεύματα μάργω, γλώσση,ς 
5?κρατής.» Θουκυδ. Τ', 84  «άκρατης μ,εν οργής ουσα,» κτλ·

Ευρίσκεται δέ και το άπλοΰν έπίθετον καρτεράς ίσοδυναμοΰν: ένίοτε τώ  
■εγκρατής §j κύριος, οίον Θέογν. 480  «οδκ,έτι κείνος της αυτοΰ γλώσσης 
καρτερος ούδε νόου.» Θεόκρ. ΙΕ',. 94  «Βς άμών καρτερδς ε?η.» Έπιγρ. 
'Άλικαρν, παρά Καυήρω σελ. 4 64 «καρτερος δ’ είναι γης καί οικίων. » 
’Αρριαν. ’ίνδ. Ζ'., 5 «4ς καρτερος εγένετο 7ίνδών.» Διονύσ. ?Αλικαρν. ΓΡωμ. 
Αρχ. σελ. 89 «επείδέ ταύτης καρτερος. έ^έ^ετο.» σελ. 4 74 «τον Α.?- 

■νείαν >;αρτερον τής ακρας γενόμ.ενον. » σελ. 518  « ουδέ της γνώμης ετε 
της αυτου καρτερος διαμένων.» σελ. 862 «καί τών Ιπιταραττόντων τούς 
λογισμούς παθών καρτεράς.» σελ. 4 337  «ουτε τών σωμάτων ετι καρτε-' 
ρους δντας οΰτε τών φρενών.» Μετέβαλε δ’ δ Κόβητος καί τ 6  έν σελ. 
460 «δρών τον άλλον οδκέτι καρτερον τον itidaD εις τ 6  « όδκέτι καρτε
ράν τΩΝ ΛοδιΩΝ » {ΪΤαρατηρήο'. ε ίς  d-wr· ΆΛιχ.. σελ. 29  και σελ. 64* 
Πρβ. καί σελ. \ 37)·

?ϊκ«νά παραδείγμ,ατα. της περι ής δ λι5γος χρώσεως τοΰ καρτεράς παρα
τίθεται δ Σουΐδας γράφω ν «Καρτεράς : δ δυνάμενό.ς τίνος κρατεί ν· fO δε 
έδύνατο καρτερος είναι τής πόλεως άλλ’ ένέδωκε ταύτην τώ βασιλεΐ.Τίαι 
αυθις* τ*ην τε πόλιν καί τήν χώραν, ήστινος οί Νισιβηνοί καρτεροί ε?σιν, 
ενδώσοντες. Και αυθις. και αδτος έγώ, έν ώ ετι Αρμενίας καρτερος ^ν» 
και «Καρτερός : 6 έγκρατής. Γ,Οπερ οδκ ην νόμ.ιμ.ον δρασθαι έν γη, ήστινος ■ 
ΐωμα'ϊοι έκ παλαιοΰ καρτεροί εισιν. ’Αντί τοΰ κύριοι, εγκρατείς. »

Έν ταΤς εις ^Ομηρον ΓΙαρεχ-βολαΐς τοΰ Εδσταθίου φέρεται σελ. 2 9 ,Ί 8  

«’Αρριάνος δέ έπι νικητοΰ: τήν λέξιν τίθησιν, οίον ό δείνα καρτερος τοΰ 
δεινός γέγονεν» καί σελ, 1 0 1 ,4 2  «τοιοΰτον δέ τ ι καί ο κιάρτερός, ώς δηλοΐ 
παρά /Αρριανώ το. Θηβαίων εγένετο καρτερός, $γουν περιεγένετο. τών 
όηβαίων καί αδτόχρημα είπεΐν έκράτησεν » και σελ· 4 790,7  «άλλ* δμεις 
καρτεροί αιεί, τουτέστι δεσπόται, έγκρατεΐς, ώς καί ’Αρχίλοχος* Άσίης 
καρτερος μγιλοτρόφου, δ έστιν άοχων· » Πρβ. γ.<ά Σχολ. Όδ. σελ. 620,21  
«Καρπεροί αΐεί. · έγκρατεΐς, το κράτος έχοντες. Καί ’Αρχίλοχος" δ δ? Άσίης 
καρτερος μηλοτρόφου» καί Κραμ. ’Αν. Παρ. Τόμ. Γ', σελ. 496,1 2. Πλημ- 
μελώς έν τοις εις Εύριπίδην Σχολίοις Τόμ. ΔΛ, σελ. 47,21 εινε γεγραμ> 
μένον «Καί 'τον εγκρατή λέγοΰσι καρτεράν. -Αρχίλοχος* δ δ’ Ά σίη  καρτε
ρος μηλοτρόφος» (’'ΐδε̂  ̂Βέργκιον ΤΙοιητ, Λ νρ. σελ. 690  έκδ. γ').

Έν σελ. 2 0 1 , στίχ. 13 έξβλειπτέον τδ : τρδί το"ς ηδη καταλεχθεΐτι.
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Η ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ.
ΥΠΟ Η ΙΡ Ρ Ε Α ϋ

. ( w x . » . τ « β * .  ζ '  <r. 1  6 .  β .)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ l i ' .

Το ζηΤημα της δωρεάν έκπαιδεύσεως πολύ βλιγώτερον, απασχολεί τά  
πνεύματα έν ’Αγγλι^ι έν Γαλλί^, διά τον εξής. άπλούστατον λόγον". Ιν 
3Αγγλία καί 5 εργάτης ,και δ χωρικός, δσω πτωχός καί $ν 7), σφοδρώς. 
άπεχθάνεται τνιν παρά τοΰ κράτους 9) τών.έταιριών χορηγουμένη.ν αδτώ 
συνδρομήν, θεωρών ταύτην ώς ελεημοσύνην.

'ύ ς  έκ τούτου πασα σχολή λαμβάνει παρά τών μαθητών δίδακτρα, τά 
όποια άλλως τε είναι πανταχοΰ ελάχιστα. ’Εξαιρούνται μόνον at σχολαι, .. 
αί καταρτιζόμενα», διά τούς έγκαταλελειμμένόυς παΐδας, τούς δποίο,υς 

. άπαντόί τις εις ολα σχεδόν τά κράτη, καί τούς βπο.ιρυς. ot *Αγγλοι, υπο 
αισθήματος φιλανθρωπικού κινούμενοι, οδδόλως έπιθυμοΰσι νά στερήσωσι 
τοΰ ευεργετήματος τής έκπαιδεύσεως. At σχολαί εις ,ας φοιτώσι τά. οντα 
ταΰτα, τά  εχοντα πλειοτέρ.αν παντος άλλου άνάγκην, ήτοι τά τέκνα τών 
κλεπτών, τών καταδίκων, των άλητών καί τέλος, τών παρά τοΰ νόμου 
καί τής κοινωνίας άποκεκ/ιρυγμένων ανθρώπων, καλούνται σχοΛαϊ τών. 
ρακένδυτων. Γνωστόν, οτι έν.’Αγγλία παιδες, πλείονες τών .4 0 0 ,0 0 0  
έπιβαρύνουσι τήν φιλανθρωπίαν τών ιδιωτών §j τά δημόσια φιλανθρωπικά 
καταστήματα. .

Τά δυστυχή ταΰτα πλάσματα άνήκουσιν εις. την τάξιν έκείνων τών κα·- - 
τοίκων τοΰ Λονδίνου, τής οποίας ί  ήθικ,ή κατάπτωσις καί έξαχρείωσις 
.εγένετο καταφανές, καί ητις διάγουσα ζωήν φρικώδη έντος ίω ν σκοτεινών 
και δυσωδών οικημάτων τών συνοικιών τοΰ Saint-Gilles τόΰ W h ite-  
Chapel·, του Bethnal-Green,, του SpitH—Fields, προμηθεύει Ι.τησίως 
εις τά  ποινικά δικαστήρια πλέον τών 70 ,000  κατηγορουμένων, ήτοι επί 
40. κατοίκων ενα φυλακιζομενον. Έκ τών στατιστικών τών δικαστηρίων 
μαν-θάνομεν,. &τι πάντες ούτοι ot εγκληματία* είναι εντελώς απαίδευτοι 
καί τοΰτο· είναι βεβαίως το;σπουδαιότερον τών επιχειρημάτων, ;δσα δυνά- 
μεθα νά φέοωμεν συνηγοροΰντες υπέρ τής υποχρεωτικής έκπαιδεύσεως.

Πολλάκις οί παίδες, ουτοι φοιτώσιν εις τάς σχολάς εν καταστάσει μέθης.
Εν τινι τών καταστημάτων τούτων τά τρία τέταρτα άνεγνωρίσθησαν 

ως κλέπταΓ έν ετέρω έπί πεντήκοντα παίδων, παρουσιάσθέντων προς εγ
γραφήν, \Ί  ησαν κλέπται καί 27  έπαιται. Τήν πρώτην ήμ,έραν, καθ’ ην

οί μαθϊΐταί εισήλ^ον-βίς woe των σχολών τούτων, οί φαβλόβιβι ούτοι, ήλι- 
κιας Μ  μέχρις 2 0  έτών, ήλθον .μετά τοΰ διδασκάλου εις έριδα αφ.ατη- 
ραν. Μ«τ* τινας ήμερα; Ιββυσαν τά φώτα καί άφήρεσαν παν τδ ευρισκό* 
|Λενον έντος τής σχολής' κηροπήγια, βιβλία, πίλους, κλπ. -

Αλλά τοΰτο ούδαμώς άποτρέπει τούς διαφόρους συλλόγους τοΰ ν? 
αμιλλώνται τίς αυτών νά συστήση πλειοτέρας τοιαύτας σχολάς, τοσοΰτον, 
γ ίν ε τ α ι,  ενδιαφέροντα ι πάντες περί τής έξαπλώσεως τής έκπαιδεύσεως. 
εστω καί μέχρι αύτής τής εσχάτως κοινωνικής τάξεως. Μετά μεγίστης 
δ εδκολίας^συνεκέντρωσαν μαθητάς διά τάς αχοΛάς t&r faxertvztir·) 
«χάρις εις τήν εταιρίαν τών ιεραποστόλων της stole ως τον Λονδίνου^ 
πα,ρΛκινούντων παντοιοτρόπως τούς κλέπτας καί άγύρτας γονείς νά πέμ- 
πωσινεκεΐ τά  ,τέκνα των. -

Το δυσκολώτερον δμως πάντων, ώς έννοεΧ ίκαστος, είναι ή εΰρεσις δι- 
δασκάλων. Τούτου ενεκεν συνέστη έν Λονδί»^ άλλη τις έταιρία ή W i C 
*<ύν σχοΛων-t# ? ρακένδυτων, εχουσα τοΰτο ώς εργον αποκλειστικόν;
„ ^αιρίαι αύται άνεγείρουσι συνήθως παρά ταΐς σχολαις ταύταις' 
«?υλ« δ ιετούς νέους άλήτας τών δύο φύλων, τούς-«ποιους βαθμηδόν 
φερουσιν ε:ς θέσιν νά κερ.δαίνωσι τιμίως τά  προς το ζ^ν.
_ Ε ίς  τα εργαστήρια τών φυλακών, ενθα οί κατάδικοι προτρέπονται είς 
Ιργασίαν καί τά^δποια συντηροΰνται διά τοΰ έράνου τών πτωχών, γίνον
ται δεκτοί παντος είδους πτωχοί μαθηταί.. Τά τέκνα τών καταδίκων φοι- 
τώσιν ε̂ις σχολήν συνεχομένην μετά τοΰ καταστήματος. Έν αύτη δέ^ον- 
τα ι έπίσης καί παΐδας Ιξωθεν. Κατά τδ 4851 ή κυβέρνησις, πρύς τ&ν 
σκοπόν του νά καταρτίσν, διδασκάλους διά τάς σχολάς τών φυλακών, 
ϊδρυσε το διδασκαλειον τοΰ Kneller. Ή διδασκαλία χορηγείται έν «*τα*ς· 
δωρεάν καθώς καί εν  τα ΐς  σ χ ο ία ις  τω ν ρακένδυτων' άλλ’ οί -μαθηταί· 
εκείνων ανηκουσιν εις τάξιν πτωχών εντελώς διάφορον.'
. ’Εν ’Αγγλί^' υπάρχου σι τάξεις πενήτων καθώς καί τάξέις πλουσίων^ 
Ινα γείνν) παις τις δ,-κτές εις σχολήν φυλακής, πρέπει νά παρουσιασθ^ 

©πωσοΰν εύπρεπως ένδεδυμ^νος καί, έάν έπιθυμ.^ νά μείν^. έν «ύτίί, 6 ^  
λει νά υπαχθη εί’ς τον κανονισμον τής σχολής.

^Αλλθ)ς Εχει το πραγμα έν τα ΐς σχ ο Μ ΐς %&γ ραχενδ»τ ^ ν
Εν αδταϊς, συμφώνως πρύς τήν εύγενή καί γενναιαν ιδέαν, τήν δ ιί- ;

«Ο »* w>TMtV«T«; 1& προωρ,σμίη *.ά « ί/ς' 
«Ο λω λίτα ; iwpowrt».
iiijisvov είτε j)DK«P0y,.sfeB τόν faciiw  ώ{ I* ■„» ivusexi-
5έτουχαρακτήρος η τών προώρων .παθών άτίοδίώκουίί πανΐαχόθεν. Κυρίως
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$90  Η ΕΉ ΑΓΓΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ. ΕΚΓΙAI

διά τού$ παιδας τούτους κατηρτίσθησαν a t  -αχοΛαι  ζ ω ν p a z e r d v t t i r -  
^Αναμφιβόλως οί φιλάνθρωποι, οί σύλλαβόντες· ιδέαν τόσον &δγ'ενή, έσκέ- 
#τ.οντο οτι εις τδν κατά τή ; όίμαθείας πόλεμον επρεπε νάέγκαρτερήσωσι^ 
Ιτ ι μάλλον, άφοΰ περί τής νίκης οδδεμ.ία ελπίς υπήρχεν»1

ΓΕΝΙΚΑ ΤΙΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΠΡΟΣ ΤΟΤΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΣ

κ α τά  τόν B r AUN.

(CS. Μίχ. aeX. 1 0  7).

ΣΤ'.) Δεν πρέπει ένώπιον του παιδός νά λέγωμεν λέςιν τινά έναντιόυ·” 
μένην πρδς τήν άλήθειαν κα! τά χρηστά ήθη.

‘Η έλαχίστη λέξις ολίγον έλευθέρα, ητις άπερισκέπτως σοί έκφεύγύ 
εισέρχεται βαθέως εις την καρδίαν τοΰ παιδός σου, -και τάχιον % βράδιον 
θέλει προκαλέσει εν αδτψ ιδέας, ών τήν γένεσιν πρέπει νά έμποδίσωμεν* 
διότι θέλει εξεγείρει έρεθισμούς, πάθη καί ορμάς, α δέον νά πολεμήσώ- 
μεν. Εις δυο μάλιστα πράγματα πρέπει' έν τή άγωγΐΐ νά εφιστώμέν την 
προσοχήν ημών, το μέν πρώτον είς το νά έμπνέωμεν εις τούς παιδας τδ 
α’ίσθήμα τής άληθοΰς τιμής συνισταμένης εις την φρόνησιν, άρετήν, εις 
την άλήθειαν έν τονς λύγοις, εις την ευγνωμοσύνην, την φιλίαν* το δ̂  
δεύτερον εις τδ νά προφυλάσσωμεν αδτόύς άπο τής πρώτης πλάνης, τοΰ 
πρώτου παραπτώματος. Ε̂σο λοιπδν καί άληθής καί ειλικρινής καί φεΰγε 
καί τον έλάχιστον δπδ τοΰ ψεύδους μεμολυσμένον λόγον. At0 t t , διά τ ί  
άπαιτεις παρά τοΰ παιδδς την αλήθειαν, κά! πώς τολμάς νά συστήσης 
αδτφ τήν αρετήν ταύτην, &ν σύ ^ς άπέναντί του ψεύστης Δέν εινε λοι- 
πδν δυστύχημα, βάσανο; νά μη τολμάς νά άπαιτήστις παρά τοΰ παιδδς την 
αλήθειαν έν τοΐς εργοις, έν τοΐ; λόγοι; του ; « fH φυσική πρδς τδ κ&κδν 
τάσις των νέων, λέγει συγγραφεύς τις, οδχι σπανίως ένισχύεται δπο των 
αδτούς περιστοιχούντων. *Αρά γε εΤνε πολλοί ο? πατέρες οΓ γινώσκον'τες 
μ.ετά ποίας εδλαβείας καί περισκέψεως πρέπει νά φέρωνται ένώπιον των 
τέκνων των, οι όποιοι προφυλάσσονται πολύ άπο τοδ λέγωσινένώπιον «δ- 
των λόγου; τινά; δυναμένους νά έμβάλωσι ψευδή ™ ά προληψιν έϋς τίΐν 
ψυχήν αδτών. ·

#.) ’Ενώπιον τοΰ παιδδς μακράν πασα βλασφημία, ο θυμός. Πρέπει νά

* Δ ιακόπτομεν Ιντ«ΐ56α τ ή ν  π ρ α γμ α τε ία ν  τ α ύ τ η ν  &ξ μ ετα^ρα«θε?σαν κ α ί Ι κ -  
δο.θεΐσαν ^δη έν  Ιδ ια ι^έρφ τ εύ χ ε ι.

ΓΕΝΙΚΑ ΤΙΝΑ ,ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΪΣ ΓΟΝΕΙΣ W

φεύγωμεν· κα! «δτήν τήν κατ’ έπι.φάνειαν είτε έν.. τοΐς λόγοις είτε Ιν τοΐς 
Ιργοις έπιθυμιαν πρδς έκδίκησιν.

f,tva τηρήσ^ς αύστηρώς τδν κανόνα τοΰτον, εΐνε χρεία νά άποβάλ^ς 
λίαν κοινάς τινάς καί έπί πολύ διαδεδομέναςεξεις, καί αιτινες δέον νά 
προσελκύσωσι πάσαν τήν προσοχήν τών γονέων. Πρέπει, λέγω νά  φεύγης 
καί άδτήν τήν κατ’ επιφάνειαν επιθυμίαν πρδς έκδίκησιν. Διά τοΰτο ψέ- 
γομεν πολύ εκείνους έκ τών παιδαγωγών,, οΐΐΐνες, δταν δ μικρός παΐς 
προσκρούσε είς θρανίον τ ι  η τράπεζαν, προσποιούνται, ινα καθησυχάσφ- 
σιν αυτόν, οτι τύπτουσι τήν τράπεζαν §  τδ θρανίον, α ιτίαν άθώ.αν τοΰ 
κακοΰ, 5ι κάκοποιοΰσι τδ πρόσωπον ή τδ ζωον τδ προξένησαν πόνον τ ινά  
εις τδν παΐδα «έμπνέουσιν είς αδτούς, πριν η ετι δυνηθώσι νά βαδίζω σι,» 
τήν βίαν,, τδ.· πνεύμα τής έκδ ική σεως, τής. σκληρό τη τος. ’Αλλ’ έάν. i zu  
μικρούς #ντας αδτούς διδάσκης νά κακοποιώσι τούς άλλους, νά τύπτωσιν  
αυτούς,., νά δέρωσι διά τίνος, ούτως είπεϊν, μεσολαβοΰντος' έάν προ.τρεπ^ς 
αδτούς νά χαιρωσι διά τδ κακόν, τδ όποιον προύξένησαν, καί νά αισθά- 
νωνται εδχαρίστησιν βλέποντες. τούς άλλους νά δποφέρω®ι, δ|ν τούς παρα
σκευάζεις ουτω νά κατα.φεύγωσι καί αδτοί εις τάς πράξεις, δπότε θά νιν-δ 
αρκούντως ισχυροί, διά νά κάμνωσι αίσθητδν τδ βάρος τών βραχιόνων των,, 
κα  ̂ νά τόπτωσι μέ ·τά σωστά των ; 5Αντί νά πράττιρς ουτ&>, προσπάθεί; 
νά κάμης είς τδν παΐδα νά εννοήσω την διά τών έξη; λέξεων έκπεφρασμέ- 
νην άλήθειαν* «μη παραδί.δ^ς σεαυτδν ζΐς την έκδίκησιν,. διότι αυτη θά 
βασανίζτρ τήν καρδίαν σου καί θά φθείρη τάς καλλιτέρας κλίσεις σου.»-

Μηδέποτε μή έπιτρέψης είς τδν παΐδά σου, μηδέ καί είς τήν τρυφερω- 
τέραν του, ηλικίαν νά υψώσ'^ χε'ίρα- κατά σου" μία τοιαύτη απόπειρα δφ. 
δποιανδήποτε και αν γένηται πρόφασιν, είνε πάντοτε μ ία  πρώτη προσβολή- 
κατ,ά τοΰ έφειλομένου. είς τούς γονείς σεβασμού καί αγάπης·.

Η'.) Δεν πρέπει ενώπιον τοΰ παιδδς. νά έπιτρέπωμεν έκφράσεις ελεύθε
ρα;, ri μορφασμούς οπόπτους, η εναντίους εις τήν εδκοσμίαν.

’Εννοοΰμεν πόσον εινε δυσχερές νά προλαμβάνωμεν πάντοτε κακδν το
σοΰτον σοβαρόν, δσον τδ πέρι οδ ένταΰθα δ λόγος., Τδ έφ’ ήμαςπεριοριζόμεθα. 
μόνον είς, τ  δ;·’νά δώσωμεν συμβουλάς τ ινα ; είς τούς γονεϊ; καί παιδαγωγούς 
εκείνους, οιτινες περιέρχονται μετά τών εαυτών μαθητών είς τοιαύτ.ην 
άκροσ.φαλή.. θέσιν

5βν τοιαύτη περιπτώσει λέγε έλευθέρως καί μετά παρρησίας, τήν περί. 
τών υπόπτων τούτων λόγων γνώμην σου μάλλον,. \  νά προ σπάθές νά. 
προσποιηθ^ς και νά κρύψι ς̂. τδ δηλη.τήριον έπί- τφ  σκοπφ τοΰ; νά προφύ
λαξής τδν ί^αΐδά σου απδ τής Ιπ^ινδύνου τούτου Ιπ̂ ρροής* Αίρετώτερον
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stve, το ■ i«r«vaλ«μβάνομεν> να εϊπης άδιστάκτως δτι ή δείν« η ή δείνχ 
ομιλία δέν άρμοζει εις τίμιους καί ενάρετους ανθρώπους, δτ* είνε αισχρόν 
Έοιαύτην γλώσσαν νά μεταχειρίζηταί τις, νά προφέρη τοιούτους λόγους* 
*Αν δλως «ί περιστάσεις δέν σοί έπιτρέπουσι' τδ. τοιοΰτον, σοί έναπολείπε- 
τ-αι. μόνον να άποστης πάσης ένδείξεως επιδοκιμασίας η αποδοκιμασίας* 
καινά στρέψης τδν λόγον πβρί. εύπρεπέστερον άν τι κείμενον.

0'.)- Δέν· ..πρέπει μηδέ είς «ύ.τδν.· τδν παιδα νά έπιτρέπωμ.εν νά προφέρη 
λέξεις των τριόδων, καί ψευδείς,

Αι κακαί λέξεις εΤνε οι πρόδρομοι τ ίς  κακίας. ΓίΟταν άκούσνις το τέ -  
κνον απερισκέπτως έκφραζόμενον, ένασμενίζόμενον νά επαναλαμβάνη Εκ
φράσεις όπόπτους, απρεπείς αστεϊσμούς, $ πλάσματα της φαντασίας του,, 
λόγους κακοβούλους, υπερβολικούς κλπ. έπίπληξον αδτδ καθ* στιγμήν 
πράττει τά  τοιαΟτα.. ’Εν τοι αυτη περιπτώσει πρέπει νά έπαγρυπνης* νά 
εχης εις τήν διάθεσίν σου μέσα κατάλληλα · τιρδς έξέγερσιν του αισθήμα
τος τής τιμής καί πρδς εκκλησιν της σύνειδήσεως τοΰ παιδός. *ϊνα παρα
κώλυσης την ά π όκτ η σιν τοιούτων κακών έξεων ανάγκη δραστήριου καί” 
άγρύπνου προσοχής, άνάγκτι νά κράτη ς «ύτδ δι’ εύπρεποΰς ενασχολήσεων 
νά τδ άποσποές «πδ πάσης επαφές μεϊ* άλλων κακώς άνατεθραμμένων 
παίδων. «Ό είς τδ ψεύδεσθαι δεξιότητα κεκτημένος, λέγει b Φενελών, εινε; 
Ανάξιος £ν το?ς άνθρώποις νά καταλογίζηται. ».

1'.} Δεν πρέπει πάντοτε νά υποχώρώμεν είς τάς ιδιοτροπίας του παιδός·- 
Μή άφίνης αύτδν πότε νά ενεργή καθώς καταβιβάσει η μικρά του κε

φαλή, καί μη επιτρέπης αύτφ κατ’ ούδένα λόγον νά πράττη ο,τι τφ  άπη- 
γόρευσας. Προ πάντων φυλάχθητι άπδ τοΰ νά υποχώρησης εις τά  δάκρυα 
του, είς τάς φωνάς του, % οπερ χείρον, είς την ίσχυρογνωμοσυνην του, εις 
τδν σκυθρωπασμόν του. Μη επίτρεπε είς αύτδν τά κλαύματα πλήντών 
προερχόμενων έκ νόσου, έκ συντυχίας τινός, % έξ άλλης τινδς πραγματι
κής άίτί«ς· Έν τη τελευταία μάλιστα περιπτώσει σπεΰσον νά άποσμύξης; 
τά  δάκρυά του, νά παράσχης αύτώ άνακούφισίν τινα, ινα δείξης δ!ς άδτδν 
ο τ ι - ή οδύνη του είναι πραγμ,ατικδν διά σε άλγος
; Μή χορήγει ποτέ είς τδν πχιδα οτι δνομαστί ζητεΐ, πολύ δέ όλιγώτε- 

ρον, αν διά τών κλαυμάτων του wsiparat νά τύχη τούτου. Δέν πρέπει Ιπί* 
«ης νά χορηγης τούτο είς αδτόν, εάν διά τών λόγων του δεικνύη ζηλοΑ 
πρδς τοΰτο* Ναι μέν οί παΐδες πρέπε-t νά ώσιν Ελεύθεροι εες'τδ. εκδηλοΰν 
τάς χρείας των προς τούς γονείς' τ&ιν, καί οι γονεος πρέπει νά εκπλη- 
|ώσι τάς αιτήσεις των μετά γλυκύτητος και στοργής, και νά Ιπαρκώσιν
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είς τάς άνάγκας των κ#τά τδν χρόνον τρυφερωτέρα; αδτων ήλικίας*
άλλ’ άλλο εινε το λέγειν πεινώ  και αλλο τδ θέλω λ  ήτα.

ΙΑ'.) Πρέπει συνεχώς καί άδιαλείπτως. νά< Ινθαρρύνωμεν τδν παιδα.
Οί παΐδες δμοιάζουσι πρδς ωρολόγια, τά οποία σταματώσιν, ©ταν λη~ 

σμονήση τις νά τά κορδίση. Έγκαταλειπόμενοι είς εαυτούς ούδέν ποιουσί.. 
,νΑν λοιπόν θέλης νά καταστησης τδ τέκνον σου δραστήριον και ίκανδν νά 
εκπληροΐ τά  καθήκοντά του, μή Ιγκαταλίπης «ύτδ είς τήν διάκρισιν τών 
ΐδίων αύτοΰ εμπνεύσεων, ροπών. Εινε σδν Ιργον νά δια θέσης αύτ^ π ρεπό ν- 
τως' άδιαλείπτως νά κάμης επ’ αύτοΰ αισθητήν τήν πρόνοιάν σου, ής τήν 
βαρύτητα νά αίσθάνηται έπί. τών έλαχίστων αύτοΰ. πράξεων’ νά τδ έξε- 
γείρης δταν βραδύνη τήν πορείαν, καί νά τδ διακρατης είς τήν εύθεΐαν 
οδόν, βταν τείνη άπδ ταύτης νά άποτραπ^·

«*β αμιλλα θά ητο ανάμφιβόλως περιττ*ό» αν ο? άνθρωποι ν$.δυναντό 
πάντοτε νά ενεργώσιν έλαυνόμενοι ύπδ της καθαρας πρδς τδ καθήκον αγά
πης. Ά λλ’ εί καί αυτη πρέπει- νά ήναε τδ κύριώτατον τών πράξεων ίμών 
ίλατήριον, οίς μή λησμονώμεν δμως καί τάς ήμετέρας άσθενείας' είς τ<* 
κακά ήμών πάθη άς άντιτάσσωμεν πασαν καλήν καθ’ έαυτήν άντίστασιν’ 
ας έρειδώμεθα έπί παντος δυναμένου νά μας ύποστηρίζη καί δπερασπίση, 
τδ έναντιον θά ήτο ο’ίησις καί ίταμότης. Ούδεις ποτέ ήρνήθη τή-ν επιρροήν 
τοΰ καλοΰ παραδείγματος. Δέν είναι λοιπδν ή αμιλλα ή χορηγούσα είς 
αΟτο -τήν δρασταότήτα \

Μ- ΓΚΙΟΛ-ΜΛΗ.

] \ Ε Κ Ρ Ο Α Ο Γ Ι 4 Ι .

'Ένεκεν έλλείψεω ς χώρου δέν ήδυνήθημεν διά του προ., 
λαβόντος ©υλλαδίου, h o c  έπιτελέσωμεν λυπηρόν, πλήν Απα
ραίτητον καθήκον.

Έ κτελοΰντες ήδη τοΰτο, άγγέλλομεν μετά ψυχικου άλ
γους το ις απανταχού εταίρο&ς τόν θάνατον του επιτίμου 
μέλους και εύεργέτου του ήμετέρου Συλλόγου, αειμνήστου 
Ναυάρχου aat Προέδρου της Κεντρικής επιτροπής του 
εθνικού στόλου, Κωνσταντίνου. ΙΝικο^ήμου.

’Ά ν  ή  πατρις θρηνή, άπολέσασα τέκνον άγλαόν, πρό- 
μαχον γενναίο ν τΎ̂ ς ελευθερίας, άόκνα>ς έρ γασθέντα, J3a- 
ρέως ομως τήν στέρησιν αύτοΰ φέρει και ό καθ'ήμας Σύλ
λογος, άπορφανισθεις πολυτίμου συνεργάτου της καλώς 
έννοουμένης εθνικής άναπτυξεως, ής μνημόσυνον κατελιπε 
τό φερώνυμον αύτοΰ διαγώνισμα, οδτινος τήν διεξαγωγήν 
πρό πολλοΰ άνέθηκε :τω  Διδασκαλικω Συλλόγω.

Α  Ιωνία ή  μνήμη, αύτο,ΰ I ,.
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Κατά τόν παρελθόντα μήνα ό Διδασκαλικός- σύλλογος 
άπώλεσεν ένα τών καλλίστων αύτοΰ μελών, τον καθηγη- 
τήν κ. Γ. Νικοκλήν. .

Ό  κ. Γ. Ν'ικοκλής έγεννήβη έν Κοζάνη της -Μακεδο
νίας κατά τάς άρχάς τοΰ αΐώνος. Έν τί] πατρίδι αύτοΰ έδι- 
δάχθη. τά πρώτα μα&ήματα, εΐίτα δέ έν ΆΟήναις, ένθα έπε- 
δ.όθη περί τήν σπουδήν τής φιλολογίας. Διδάξας δέ έπί. 
πολλά ετη έν τή πατρίδι του καί έκεΐ νυμφευθείς, ώριμος 
ήδη τήν ηλικίαν μετέβη είς Γερμανίαν προς τελειοποίησήν 
τών σπουδών του. Έκ Γερμανίας έπανακάμψας έ.δέξατ,ο θέ- · 
αν* παρά τής Ελληνικής Κύβερνήσεως, είς διάφ-ορα μέρη 
τής. Ελλάδος ώ.ς Γυμνασιάρχης καί τελευταίο ν ώς καθη
γητής έν Άθήναις μετά μεγίστου ζήλου καί καρπόφόρως 
Βιδάξας. Έκ τών συγγραμμάτων αύτοΰ τήν πρωτην Οέσιν 
κατέχουσιν οί Δημοσθενικοί λόγοι, ους μετά μεγίστης έπι- 
μελείας έπεξειργάσθη καί έξέδωκεν. Ώς διδάσκαλος 6 Νι- 
κοκλής εΐχεν ού μόνον μόρφωσιν βαθεΤαν, άλλά καί πνεΰμα 
δεξιόν, έπίχαρι δέ καί γλυκύ τό ήθος, προσελκυων ου μό
νον τόν σεβασμόν τών μαθητών, άλλά καί τών άλλων άν- 
θρώπων τήν ύπόληψιν καί άγάπην. Τοιοΰτος ήτο ό προσφι
λής τεθνεώς,, οδτ.ινος.. ή  είκών θά, έπιζ.ή πάντοτε έν ταΐς 
καρδίαις τών μαθητών του, καί έν τν; μνήμνι τών φίλων του. 
Requiescat in pace ! ,

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α .

ΑΝ DIE LEHRER IN DEUTSCHEN SCHUIEN 
EIN WORT DER BLTTE

1.N
S .A  C H E N  

d e s  T h i  e r s c  h u t  z e s
NON'

J. A. GARBS

Td μ ικρδν τοΰτο  (ϊιβλ ίον eTvr επ ίκ λ η σ ή  * ρ ίς ' ιτ ά ν τ « «  τοί>5 δ ιδασκάλονς δπ%

τ?ν? πρόστασίας. τ ω ν  ζ ώ ω ν . 'Ο διδάσκαλος κ . Garbs θερμός συνήγορος ζωής 
τ ω ν  άόω ω ν ζ ω ω ν , ίδ ια  δέ τ ω ν π τ η ν ώ ν  έ π ικ α λ ε ΐτα ι τή ν  υπέρ α ύ τω ν  μ έρ ιμ ναν α π ά ν
τ ω ν  τ ω ν  έν Ε υρώπη δ ιδα σκά λω ν κ α τα δ ε ικ νύω ν τ ή ν  χρη σ ιμ ό τη τα  κα ι ώ φ έλ ε ια ν , ·}\ν 
παρέχο υσ ιν ταΟτα ε ίς  τ ή ν  ά νθρ ω π ό τη τα . Τό β ιβλιάρ ιον τοΰτο  έν π έ μ π τ η  έκδόσέι 
απο σ τέλλε ι, δωρεάν α συγγρά«>εΰς ε ίς  & παντας τοι>ς διδασκάλους.

ΜΜ ΦΟΝΕΥΕΤΕ TOTS ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ.  'Υ π ό  το ιο ΰτο ν τ ίτ λ ο ν  ό φ ιλόπονος κ . Κ. 
Μαρ.οοδ^ς έκδίδει δσον θ3 π ω  β ιβλίον π ραγμ α τεύό μ ενο ν πέρ ΐ τΤ̂ ς χρ η σ ιμ ό τη τα ς τ ώ ν  
πτηνδίν." θά σ ό γκ ε ιτα ι δε έκ  14· τυπογραφ ικδ ϊν φ ύ λ λ ω ν  κα\ Οά περιέ^τι 100 εικο 
νογραφ ίας.

Ρ A t  D A G Ο G I $ CII Ε Β Ε I) Ε JV Κ Ε Ν
V ο Ν

D r . W i m i e o i  S c h r a d e r  

fich. Regierungs~und provincialsehulralh.

4 8 7 9.

Σπουδαία, π α ιδ α γω γ ικ ή  μ ε λ έ τ η , έν ft . π ρ α γμ α τεύ ετα ι ό συγγραφεΰς διάφορα ζ η -
ίη μ ά τ α  αφορω ντά  ε ίς  τή^ί δ ιο ίκη σ ιν τ ώ ν  σ χ ο λ ε ίω ν , ε ίς  τή ν  έπ ίβ λ εψ ιν  τ?ις π ο λ ι-  
τ ε ία ς ? ε ίς  τ ή ν  έπ ιθ εώ ρ η σ ίν  τ ώ ν  σ χ ο λε ίω ν κ λ π .

A E S I E O M

ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ AESIKON

ΤΟΥ

ΓΟϊΛΙΕΛΜΟΤ ΠΑΠΕ
Χ·§ συμπράξει π ο λ λ ώ ν  λο γ ίω ν  σ υντα χ θ έν  κα ι συμπληρωΟ έν έ κ  τώ ν  

Ε λ λ η ν ικ ώ ν  λ ε ξ ικ ώ ν  :

ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΙ κ α ι  ΦΡΑΓ. ΠΑΣΣΟΒ
ΕΚΔΙΛΟΤΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑt ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗι
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cO φ ιλοττονος κ . Ά Ο . Σ α κελλά ρ ιο ς  μ ε τ ά  π ο λ λ ώ ν  ε τ ώ ν  ερ γα σ ία ν  κ α ί  μ ε τ ά  οτιερόγ-» 

χ ο υ ς  δ α π ά να ς  π ρ ο ή γ α γ ε  τ έ λ ο ς  ε ίς  φ ω ς  τό  ύπ* α ύ τ ο ΰ  τιρό πολλοί}  ά γ γ ε λ θ έ ν  
λ ε ξ ικ ό ν  τ% ς 'Ε λ λ η ν ικ έ ς  γ λ ώ σ σ η ς . ’ £ ir l τ $  β ά σ ε ι τ ώ ν  α ρ ίσ τ ω ν  γ ε ρ μ α ν ικ ώ ν  λ ε ξ ι
κ ώ ν  σ υ ν τ α χ θ ε ν  το  λ ε ξ ικ ό ν  τοΟτό το ΰ  κ .  Σ α κ ελλα ρ ίο υ  ε ϊν ε  τό  κ ά λ λ ισ τ ο ν  τ ώ ν  μ έχ ρ ι 
το ΰο ε ε ν  'Ε λ λ ά δ ι έκ δ ιδ ο μ ένω ν· δ ιό τ ι κα\ κ α τ ά  τ ά ς  λ έ ξ ε ις  ε ιν ε  π λ ο υ σ ίώ τ α τ ο ν ,  κ α ι  
κ α τ ά  τ ή ν  ερ μ η ν ε ία ν  τ ώ ν  λ έ ξ ε ω ν  ε ΐν ε  έ ν τ ε λ έ σ τ ε ρ ο ν , κα 'ι κ α τ ά  τ ή ν  έ τ υ μ ο λ ο γ ία ν  
ά κ ρ ιβ έσ τερ ο ν . Ού μ ό νο ν  δέ π λ ε ίσ τα ς . λ έ ξ ε ις  έκ  τοΟ θη σ α υρ ο ϋ  τ ο ΰ . ’ Ερρίκοο Σ τεφά 
νο υ  ή ρ α ν ίσ 6 η ? ά λ λ ά  κ α ι τ ώ ν  γ λ ω σ σ ά ρ ιω ν  τ ά ς  λ έ ξ ε ις  κ «1  α ύ τ ώ ν  τ ώ ν  μ ε τ α γ ε ν ε σ τ έ 

ρ ω ν  π ρ ο σ έθ η κ εν  ό εκ δ ό τη ς , ν ο μ ίζ ω ν ,  κ α ί  δ ικ α ίω ς ,  ο τ ι  λ ε ξ ικ ό ν  δ ι* 'Ε λ λ η ν α ς  π ρ έ π ε ι 
ν α  π ε ρ ιέχ ω  ά π α ν τ α  τ ό ν  γ λ ω σ σ ικ ό ν  πλοΟ τον,ο ν ή  'Ε λ λ η ν ικ ή  δ ιά νο ια  έδ η μ ιο ό ρ γη σ εν .

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΤ ΛΑΟΪ.

3.

Β α σ ιλ εύ ς  δ έν  ε ϊμ α ι ,  π λ ή ν  μ ά θ ε ? δ τ ι  σ τ έ μ μ α  φορώ* 

ώ ρ ο λό γ ιο ν  δέν £ χ ω , ά λ λ ά  τ ά ς  ώ ρ α ς  μ ε τ ρ ώ ,

4.

’Εντός των ίπομένων 9 τετραγώνων θέσον τούζ αριθμούς 8, 9, 10, 11, 4$, 
f3 , 14, 15 και 16, ώστε προσθέτων τις αύτούς καθέτω.ς, όριζοντίως και διαγω  ̂
νίως, νά εύρίσκη τό αύτο κεφάλαιον, $ίτοι 36,

5.

Ύΐνι τρόπώ δονάμεθα νά διανείμωμεν είς δύο· ?σα? μέρη τό έκ 8 οκάδων, έ'ν τιν* 
άσκφ ευρισκόμενον γλεδκος (μοΰστον), τ$ βοηθείςι δύο Ιτέρων δοχείων, έξ &ν τό 
,μέν νά χωρ$ 3 1 /& όκάδας, τό δέ 1 και 1 β  ;

. . . . . .  Jf’  ΑΝΑΣΊΆΕΙΟΓ.


