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. έπί των νομοσχεδίων

ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕίίΠΑΙΔΕΤΣΕΟΣ

χών ύπό τοΟ Υπουργείου της Παιδείας εις τήν Κουλήν ύποβληΟέντων.

• Τ.δ,δημοτικόν σχολεΐον, δι’ ού ή τών πολυπληθέστερων καί άπορωτέ- 

φων μάλιστα τάξεων τοΰ λαοΰ πνευματική άνάπτυξις καί ήθικη μόρφω- 

σις, άπεδείχθη έν ταΐς νεωτέραις κοινωνίαις ού μόνον δ κύριος παράγων 

της υλικής εύημερίας, της ευνομίας καί της ισχύος αύτών, άλλα καί, το 

.ασφαλές έρεισμα της ελευθερίας καί τοΰ κοινωνικού καθεστώτος, απει

λούμενων σήμερον ούχί υπο τοΰ δεσποτισμοΰ, οσω υπο της πολυκέφαλου 

τυραννίας των πολλών εδπλανήτων καί εύαπατητων δι’ άμάΟειαν.

. Μετά την διά τοΰ φωτός τοΰ Ευαγγελίου άπελευθέρωσιν τ*7ις υπο τον 

Ραρύν κλοιον. της δουλείας στεναζούσης άνθρωπότητος, φύσει κ α ί. νόμω 

διακρινομένης' εις. τάξεις ελευθέρων καί δούλων, καί την μ ετά  . μ α -  
,κρούς κοινωνικούς, σπαραγμούς καί άγώνας ΙπελΟοΰσαν κατά τούς νεω- 

_ τερους χρόνους χειραφέτησιν τών πολυπληθεστέρο>ν καί άπορωτέρων τά 

ξεων τοΰ  λαοΰ άπο της κληροκρατίας καί τών προνομιούχοι τάξεων, καί 

την .Ιπ^ράτησιν εν. ταΐς νεοηέραις πολιτείαις τοΰ δόγματος τ η ; καθολι^ 

Κ%ζ. ψηφοφορίας, δι’ ής συμμετέχουσι πάντες της τών κοινών διοικησεως,

. /Ανισορροπία τοΰ πλούτου καί της πνευματικής ά  να πτύξεως τών Ανώ

τερων κοινωνικών τάξεων προς τάς χειραφετηθεί σας πολυπληΟεστέρας 

, τοΰ λαοΰ άνοίγουσα. ρήγμα έν τώ  κοινωνικω σώματι, δεν εΐνε δλως άκίν- 

, δυνος ,άνευ της άπο τρΰ σχολείου επικουρίας, τοΰ ήθικώς μορφοΰντος καί



άνα πτύσσοντας τούς πολλούς προς διάγνωσιν του αληθούς κοινωνικού 

συμφέροντος, εν φ  καί το ’ίδιον αυτών· fH δημαγωγία ύψώσασα τήν ση

μαίαν της τοΰ λαοΰ κυριαρχίας καί της ισότητος, καί δύναμιν εκ της 

άμαθείας καί εύπιστίας τών πολλών αντλούσα πού μεν επιβουλεύεται 

τήν τάξιν και δια της άθετήσεως τών νόμων απεργάζεται τήν κακοδαι

μονίαν, πού δε άπειλεΐ καί αύτό το κοινωνικόν καθεστώς, τάς βάσεις 

αύτοϋ έντέχνως υποσκάπτουσα. Τοΰ δεινοΰ τούτου κινδύνου άπαίσια συμ
πτώ ματα ηρςαντο έκδηλούμενα πολλαχοΰ.

ΓΗ αμάθεια λαοΰ άνατραφέντος έν δουλεία καί έπί αιώνας μάκρους 

έθισθέντος νά υπακούν) τυφλώς εις τήν θέλησιν τοΰ ενός ή τών ολίγων, 

καί νά στέργη άγογγύστό>ς το παρόν δι’ άσυνειδησίαν της προσωπικής 
αδτοΰ άνεξαοτησίας, είναι τώ οντι θέαμα οικτρόν, άλλ’ άκίνδυνον, ώς 

μαρτυοει ή ιστορία τών αρχαίων καί πολλών νέων έθνών, Τών λαών τού

των τά  συμφέροντα καί τάς τύχας διεΐπον, ώς τών έν απαγορεύσει α τό 

μων, οι κύριοί τω ν, αυτοί δέ ούδεμίαν ουτε τών δικαιωμάτων είχον συ- 

νείδησιν, ουτε έπϊ τών συμφερόντων των έξήσκουν επιρροήν κρατυνόμενοί 

.προς τοΰτο έν άπαιδευσία Ά λ λ ’ ή αμάθεια λαοΰ κυριάρχου, άσυνειδήτως 

παοασυρομένου κατά τήν ένάσκησιν της κυριαρχίας του καί το ’ίδιον συμ

φέρον παραγνωρίζοντος καί έκ παραφοράς παρακρούοντος, είναι οικτρόν 

καί φοβερόν συνάμα. ’'Ανευ άναπτύξεως τής κοινωνικής συνειδήσεως* ανευ 

ηθικής ευεξίας τοΰ λαοΰ διά ποοσηκούσης ανθρωπιστικής μορφώσε&)ς, a t 

φωτειναί της ελευθερίας άκτΐνες είναι η δυσαντίβλεπτοι καί βδυνήραί, $  

καί ολως άόρκτοι καί ανωφελείς ώς αί ήλιακαί τοις πάσχουσιν δφθαλ- 

• μίαν η τοις τυφλοΐς. Διά τοΰτο οί καιροί τής άπο δουλείας εις τήν ελευ

θερίαν μεταβάσεως λαοΰ'τίνος δμολονοΰνται χαλεποί καί κινδυνώδεις,, 

χρηζοντες άγρυπνου προνοίας καί ένδελεχοΰς έπιμελείας ώς οί παιδικοί 

καί νεανικοί τοΰ ανθρώπου.

Κατά τοΰ κοινωνικού καί πολιτικοΰ τούτου κινδύνου το  σχολ&ΐον, έν 

ώ αναπτύσσονται καί μορφοΰνται ηθικώς πασαι a t  κοινωνικαί τάξεις, καί 

οί ταύτας άποτελοΰντες πολιται λεαινόμενοι κατά τήν απαλήν κάί ευ- 

πλαστον ηλικίαν διά τής παιδαγωγικής γλυφάνης καθιστώνται, ώς οι 

σύννομοι λίθοι έν τν) τειχοποιία, ένάρμος-οι εις το κοινοτικόν οικοδομ-ημα, 

άπεδείχθη έν ταΐς νεωτέραις κοινωνίαις τής σωτηρίας ή αγκυρα. Πάνυ δε 

εικότως έρρήθη υπό τών νεωτέρων σοφών οτι ή έλευθερία καί ή καθολική, 

ψηφηφορία άνευ σχολείου άγει εις τήν άναρχίαν καί τον όλεθρόν.

Ύ π ό  τοΰ έν τώ  σχολείω προσηκόντο>ς μορφ&ίθέντος λαοΰ, η τούλάχιστον  

τής πλειονότητος αύτοΰ εύκόλως διαγινώσκεται οτι το  κόινδν και ίδιον
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έκαστου συμφέρον εΐνε νά συμβαδίζω ή έλευθερία μετά τής τάξεως’ η δέ 

πολιτεία μετά τών διεπόντων αύτήν νόμων θεωρείται ύπ’ αύτοΰ ώς ή 

κοινή μήτηρ πάντων, υφ’ ής τήν φιλόστοργο ν θαλπ&)ρήν σώζεται και 

προ άγεται ή κοινή ευημερία’ καί ή έθνικν: δε φιλοτιμία καί ή προς τήν 
πατρίδα αγάπη διά τής διδασκαλίας τής εθνικής ιστορίας έν τώ  σχο

λείω υποτρεφομένη κουφίζει τά  δπερ τοΰ κοινού βάρη καί καθιστα προαι

ρετικά; τάς προς τήν πατρίδα θυσίας, έ·ξ ών ή ίσχύς καί τό μεγαλεΐον 

αύτής. ’Εν τω  -σχολείω κρατύνεται τό θρησκευτικόν αίσθημα, έν αυτω  

■σπείρονται καί φυτοκομοΰνται καί εις άφθονον βλάστησιν.καί καρποφο

ρίαν έν τώ  έφέξής βίω επείγονται ή. εύσέβεια καί πασαι αί κοινωνικαί 

καί πολιτικαί άρεταί. Τό σχολεΐον είναι υπό πολιτικήν καί ηθικήν επο- 

ψιν μικρά πολιτική κοινωνία υπονόμων διεπομένη καί υπό τό πατρι- 

-κάν. σκήπτρο ν τοΰ διδασκάλου συντηρουμένη καί προαγομένη πνευματικώς 

καί ήΰικώ.ς» Έ ν  αύτω ο μικρός παΐς άσκεϊτ»} λεληθότως και έν σμικρώ 

•πρός τόν κοινωνικόν και πολιτικόν βίον* καί κατά τήν απαλήν ήλικίαν, 

καθ’ $ν  ομολογοΰνται αί εντυπώσεις βαθεΐ-αι καί ανεξίτηλοι, σχηματίζει 

<1 νέος άνθρωπος τήν έννοιαν τοΰ δικαίου, τοΰ καθήκοντος καί τοΰ νόμου 

•τοΰ τήν μικράν κοινωνίαν διέποντος. Έ ν  δέ τοΐς σχολικοΐς βάθροις κατ  

Αλήθειαν ανευρίσκει τις τό  ιδανικόν τής ισότητος' έν αύτοΐς άφ’ ενός μέν 

περιστέλλεται καί χαλιναγωγείται δ εγωισμός, ο τυχόν έν ταις θωπείαις 

τΐ τϊί ραστώνη τυΰ ο?κου, ή υπο φυσικής Σδιογ.νωμοσύνης υπερτραφείς, άφ' 

Ιτέρο·υ δέ έξαίρεται τό έκ τής πενίας η άλλης αιτίας ταπεινωθεν φρόνη

μ α , καί ή ψυχή τοΰ παιδός μεταοσιοΰται έκ τής συναισθήσεως, οτι τό  

λογικόν, τ© ουσιώδες τοΰτο τοΰ άνθρώπου προσόν καί ή προίξ αύτοΰ, η 

-έλευθεοία, είναι κοινά τοΰ Θεοΰ δώρα, ένώ τά  λοιπά προέρχονται κατά  

-συμβεβηκός. Καί ποΰ άλλοΰ δύναται νά ευρτι τρανωτέραν τούτου άπό- 

^ειξιν η έν τοΐς σχολειακοΐς έδωλίοις, έν οίς ούδεμία διάκρισις πλούτου ft 

γένους;

Καί ώς συλλαμβάνει έκεΐ το πρώτον τήν έννοιαν τής ισότητος δ παΐς 

ουτω εθίζεται νά στέργη καί νά άνέχηται τήν ήθικήν η πνευματικήν, όπε- 

;ροχήν, μ ετά θαυμασμοδ κινοΰντος αυτόν εις άμιλλαν. Τήν δε έννοιαν 

-τοΰ δικαίου τοΰ ήθικοΰ, ή καί αύτοΰ τοΰ δικαιολογικοΰ καταλογισμού, 

-ποΰ άλλαχοΰ δύναται άκριβέστερον δ άνθρωπος νά συλλάβγ) ; 'ί ϊ  τήν 

παράβασή τοΰ σχολικοΰ νόμου παρακολουθοΰσα δικαία ψυχολογική τ ι

μωρία-, ή τήν ψυχήν έξαγνίζουσα καί τοσοΰτον ·συντελούσα πρός θεραπείαν 

•τών ηθικών ά τελειών, §έν άποξηραίνει εγκαίρως τήν ρίζαν τοΰ έγωϊσμοΰ 

4 ξ  ου· βλαστάνει πάσα κακία; fH δε βράβευσις καί α ί νΐθικαί άμοιβαί τών
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το καθήκον έπι·τελούν των ανευ διακρίσεως καταγω γές η πλούτου τών 

παίδων τών περικυκλούντων · τον βραβευόμενον δεν είναι ή πρώτη έν μ ι -  

κρώ άλλα. ζωηρά τής άληθοΰς δόξης εικών ή. τήν ψυχήν τοΰ παίΐδος άφυ- 

πνίζουσα καί κινούσα πρδς πασαν Αγαθήν και. ευγενή πραξιν ; Παρά πάν*? 

των ομολογεί τα  ι, οτι ή σχολείακή τιμή  δι’ ης ο επιμελής. καί ηθικός μα

θ η τ ή  άμ,είβεται είναι ισχυρότατον ελατηριον έν τω  μέλλοντι βίω κινη-r 

τικον ποος το αγαθόν καί τήν τοϋ'καθήκοντος έπιτέλεσιν· Πλήν τούτων 

•ή προς τήν τά ξιν , τήν φιλοκαλίαν, τήν φιλοπονίαν, την καθαριότητά καί 

προς παν δ,τι χαρακτηρίζει βίον δμ,αλον καί κανονίκον αγάπη καί έξις 

εν τω  ■■ σχολείω μεταδίδεται τελεσφορώτερον διά της άμίλλης καί τοΰ  

παραδείγματος· , . ' . . . . · ;  .

’Αλλά πλήν της υψίστης ταότης πολίτικης καί κοινωνικές· σημασίας 

το σχολεΐ.ον είναι καί μέγιστος παράγων καί υπο οικονομολογικήν ε π ο -  

ψιν* άχώριστος δ* άπε&είχΟη η υλική εύπορία της πνευματικής άναπ'ϊ·&- 

ξεως καί της ηβικής τών λαών μορφώσεως εν τώ σχολείω. -Έ ξ  ©του. τά  

πορίσμ,ατα τών φυσικών έπιστημών, έφαρμοσθέντα, κατά τον παρόντα 

μάλιστα αίώνα, εις την γεωργίαν, την δενδροκομίαν, την κτηνοτροφίαν* 
καί το έμπόριον* κατέστησαν την πλήρωσιν τών υλικών του άν.θρώπου 

χρειών τοσοϋτον ευχερή καί δ ι έχυσαν άφθονα τά  υλικά άγαθά είς την  

:πρότερον ταλαιπωρουμένην ανθρωπότητα·, ή διάδοσις τών προκαταρκτι

κών φυσικών γνώσεων εις τάς έν τω  σχολείω πνευματικώς άναπτυσσομε- 

ν.ας κοινωνικάς τάξεις, δι’ ών διδάσκεται ο. παΐς τούς. στοιχειώδεις- φυ

σικούς νόμους τάς ιδιότητας καί τήν έν τώ  βίω χρησιμότητα τών φυσι

κών ον των καί τούς ορούς τής συντηρώ σε ως καί άναπτύξεοίς αδτών, συν
τελεί τά  μάλα εις προαγ&>γήν τών υλακών πόρων καί τής δ λ  ικ % εύ η  μέτ

ριας έν· συνδυασμω προς την φιλοπονίαν καί την οικονομίαν, ών ή άξια  

^ίά ίη ς  έν τω σχολείω άναπτύξεως καί αγωγής δύναται νά κατανο^θ^. 
* 0  εργάτης, δ γεωργ'ος, δ κηπουρος, δ κτηνοτρόφος, δ ναύτης, άνα'^τυσ- 

ισόμενοί καί μορφούμενοι έν τώ σχολείω καί τάς τών φυσικών οντωντών» 

υπηρετικών τών χρειών των ιδιότητας καί τούς τρόπους τής καλλιέργειας, 

συντηρήσεως καί άναπτύξεως αύτών διδασκόμενοι, καθϊστώντα.ι 'έ?$.το  

έαυτών έπιτήδευμ,α δεξιώτεροι καί παραγωγικύ^εροι’ ουδόλως δε παρά

δοξον το. λεγόμενον, δτι καί αότή ή φύσις άρνειται τά  προϊόντα της δ?ς 

λαούς αμαθείς, καί αβέλτερους. fH έννοια δ’ αυτη τον σχολείου εχρησΐ- 

μευσεν, ώς γνωστόν παρά τισιν έν ’Αμερική έπικρατείαιζ ώς δικαιολογή’-  

«κ ή  βάσις του δικαιώματος τής υπερ του σχολείου φορολογίας τής Ακι

νήτου περιουσίας καί του κεφαλαίου, ώς συντελοΰντος έ?ς τήν σϋντ^ρησιν

'Μί ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

καί προαγωγήν αυτών, διά τής παρασκευής νοημόνων, δραστήριων ' καί: 

ικανών εν γένει εργατών, η καί εις τάς συναλλαγάς έντιμων κτηματιών 

η γεωργών.. Κ α τά-ταΰτα οί έν σχολείω μορφούμενοι ού μόνον την φύσιν 

καί τά  φυσικά οντα, ώς υπηρετικά τών χρειών των άγαπώσι και π.ερι.έτ· 

πουσιν κκι διά τής επιμελούς αυτών καλλιεργείας αύξάνουσι την παρα

γωγήν των καί τούς πόρου; των, αλλά καί τήν κοινωνίαν, έν fi έξασφα.- 

λίζουσς τά  έκ τής εργασίας καί τής οικονομίας άγαθά , καί τούς νόμους 

τής πολιτείας ώς φρουρούς τούτων σέβονται τηροΰσιν έκόντοις καί ουχί 

τώ  φόβω τ η ; έκ του νόμου κολάσεως. 'Η δέ στατιστική άποδεικνύει δτι 

ο άριθμος τών εγκλημάτων είναι άντιστρόφως ανάλογος προς την διάδο^ 

σ;ν τών δημοτικών γραμμάτων, καί δτι ή τών νόμων εκτελεσις χωρεί 

απρόσκοπτος, καί η τών φόρων άπότισις καί πασαι αί προς την πατρίδα: 

θυσίαι. γίνονται αυτοπροαίρετοι παρά λαοΐς έν σχολείοις μορφουμενοις 

καί παιδαγωγουμένοις. Προς τούτοις ή έκ τής πεφωτισμένης εργασίας 

καί τής λελογισμένης οικονομίας ευπορία, διαδιδόμενη . κ α τ’ αναλογίαν 

είς. πάσας τά ς  κοινωνικάς τάξεις καί μειουσα την τοΰ πλούτου ανισορρο

πίαν συντελεί εις καταστολήν τοΰ φυσικοΰ τών ώπορωτέρων φθόνου καί; 

είς εξομάλυνσιν τών άποτόμοχν Αντιθέσεων·

Δήλόν· έκ τούτων οτι τ& σχολεΐον χρησιμεύει ού μόνον ώς μέσον διαλ-' 

λαγής τών άντιθετιζομένων έκ τής άνισότητος τών αγαθών κοινωνικών 

τάξεων αλλά καί ώς σύνδεσμος συναρμόζων καί συσφίγγων αύτάς διά τών  

άρρηκτων ηθικών δεσμών τής έμπνεομένης υπ’ αύτοΰ αγάπης, προς την  

φιλανθρωπίαν καί εύποιίαν καί τής ευγνωμοσύνης. ΪΙάνυ δ’ εικότως κρί- 

νεταί σήμερον το σχολεΐον ώς η λανθάνουσα συνεκτική δύν.αμις τών νεω- 

τέρων κοινωνιών καί το μυστηριώδες έργαστήριον,. έν φ κατά μικρόν καί 

άθορύβως παρασκευάζεται ή αφθιτος ισχύ; τών νεωτέρων εθνών- καί το  

έξ οδ ή αφομοιωτική δύναμις ή είς ενα κολοσσικον καί συμπαγή εθνικόν 

οργανισμον τούς άπε*;ροπληθεϊς καί. πολλάκις έτερομιγεις λαούς τών ση

μερινών επικρατειών έ ν ο ΰ σα -κ αί τίρ συ νει δή σε ι κοινών συμ. φ ερ ό ν τ ω ν κ αί 

κοινών πόθ6>ν άδιασπάστώς συγκρατοΰσα καί συνέχουσα.

ΓΗ τήλικαύτη τοΰ δημοτικού σχολείου πολιτική, κοινωνική, καί οι’κο-' 

νομική σημασία δεν είνε ψιλή θεωρία έξηγμ-ενη άπο των σπουδαστηρίοιν 

τών παιδαγωγών καί φί.λοσόφων, ά λλά  πόρισμα τής άλανθάστου πείρας 

καί τής εμβριθούς μελέτης τών ήθικών βάσεων, εφ’ ών εδράζεται ή ση- 

μίδρινή ευδαιμ,ονία και ή ισχύς τών νεωτέρων πολιτικών κοινωνιών τών 

επί πολιτισμ,φ καί. δυνάμ,ει διακρινομ-ένων. Κατεδηλώθη πλέον διά πραγ

μάτων η μεγίστη του σχολείου δύναμ.ις πάνταχοΰ, δπου σοφοί ήγεμόνες
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καί κυβερνήσεις η πεπολίτισμέναι καί φιλάνθρωποι «νώτεραι χοινωνιχ-ζΐ 
■τάξεις προύνόησαν εγκαίρως τδ μέν νά θέσωσιν ορθάς βάσεις τ ί ς  δημ.ο~ 

τικης έκπαιδεόσεοκ, το δέ να ένθαρρόνωσι και ένισχυσωσι τήν περί « δ -  

τήν άσχολουμένην επιστήμην καί νά έξεύρωσι παντοίους πόρους προς σύ* 
στασι.ν και συντήρησιν πυκνών καί καλώς ώργανισμένων σχολείων, έν οις 

παιδαγωγεΐται και § ιαπλά σσεται δ λαδς παρά διδασκάλων προσΥίκόντως 

έν είδικοΐς σχολείοιςι πρδς τοΰτο παρασκευασθέντων. 0 . 1  καρποί δε. .τής 

τοιαύτης προνοίας έκδηλοΰνται διά τ ε  τ ί ς  προαγωγές τών υλικών καί 
πνευματικών Αγαθών και τη ς  κοινωνικές ευρωστία.ς καί πολίτικης εδκο— 

σμίας. Το ύπδ της ελληνικής φιλοσοφίας τδ πρώτον έξενεχθεν θεώρημα 

«άρχά πολιτείας νέο>ν τροφά» έκυρώθνι εκ της πείρας ώς πολιτικον άξί&)μα 

καί άνεκηρύχθη άπο τής άρχής του παρόντος αιώνος, οτι μέτρον τής ε5· 

δαιμόνιας και ί’σχύος τών εθνών ειν«ι ή τής δημοτικής έκπαιδεύσεως κατά  

ποσδν και ποιον μεγαλειτέρα διάδοσις.

Πανταχοΰ τής βορείου καί δυσμικής Ευρώπης και τής Βορ. Αμερικής 

αντηχεί ‘/ίδη ή φωνή «πόλεμος κατά τής άμαθείας». Βασιλείς, κυβερνή

σεις, δημοσιογράφοι, φιλόσοφοι, καθηγηταί, εταιρειαι, έν ένί λόγφ, οί πάν- 

τες κινοΰνται κατά τοί>ς χρόνους τούτους πρδς βελτίωσιν και δι.άδοσιν τής 

τοΰ λαοΰ έκπαιδεύσεως. Καί ουτ ως άφ’ ένδς μεν ή παιδαγωγική μετά  

τής ψυχολογικής επιστήμης συμβαδίζουσα και τήν διδακτικήν δαδού

χο Οσα άνοιγδΐ νέας σδους, καθ’ ας ο  άνθρωπος φυσικώτερον και άπονώτε- 

ρον άναπτύσσεται και μορφοΰται, ή δε σχολει'ακή νομοθεσία. πασών τών  

επικρατειών μεταρρυθμίζεται έντδς τής τελευταίας εικοσαετίας έπι τά  

κρείττω καί ώς πρδς τήν αΰξησιν τών σχολικών πόρων καί τήν προπαρα- 

σκευήν και μόρφωσιν διδασκάλων ευπαιδευτων καί εαμεθόδων, καί ώς 

πρδς τήν διοίκησιν, έποπτεί.αν και έπιθεώρησιν τών σχολείων. Ά ν . δέ .τις 

ήθελε παραβάλει τά  σημερινά σχολεία της Πρωσσίας $ τής 'Ελβετίας, & 

τοΰ Βελγίου πρδς τά προ εικοσαετίας υπάρχοντα ήθελε θαυμάσει κ α τ’ 

άλήθειαν τούς πρ&ς βελτίωσιν αύτών καταβληθ&ντας άτρύτους κόπους τής. 

επιστήμης καί τήν άοκνον δραστηριότητα τών κυβερνήσεων, ών a t  πεφω

τισμένοι φροντίδες προήγαγον επί1 τοσοΰτον τδ δημοτ. σχολείο ν καί έξη- 

σφάλισαν τήν άπρόσκοπτον αύτοΰ λειτουργίαν.

'Ότζ το πρώτον μετά τήν άναμόρφωσιν εξήνεγκε τήν περί δημοτικών- 

σχολείοιν ιδέαν δ Λούθηρος, οπως δι’ αυτοΰ κατορθωθ$ ή παρά τής π ο 

λυπληθούς άπορου τάξεως τοΰ λαοΰ άνάγνωσις αύτοΰ τοΰ κειμένου τής  

άγίας Γραφής, ής τάς άληθείας διέστρεφον πρδς τδ συμφέρον, των οι πρδς 

Αγραμμάτους πιστού; διδάσκοντες αυτήν καείς, οδ&ίς αδύνατο να προ'^δ^
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τήν $ύγαμιν, ουδέ νά συλλαβή τήν έννοιαν τοΰ σημερινοδ δημοτικού σχο

λείου· Σκοπδς τοΰ σχολείου τότε καί επί μακρδν εφεξής χρόνον ετίθετο η  

πρδς τους παΐδας τοΰ λαοΰ μετάδοσις τή.ς έμπειρείας τής άναγνώσεως,. 

τής γραφής καί τής μηχανικής τριβής εις τά ς τέσσαοας τής αριθμητικής:, 
πράξεις. Δηλαδή έ πίστευε το τδ μ έ σ ο ν  ζ ο ν ί ο  τής κατά. μίκρδν ά να πτύ

ξεως τών πνευματικών δυνάμεων ώς κύριος σκοπδς τοΰ σχολείου. Τοσοΰ

τον δ’ ή άπατηλή αυτη καί ψευδής, γνώμη, καθ’ ^ν ύπελήφθη τδ μέσον, 

ώς σκοπδς τοΰ σχολείου, ώς καί έν άλλοι ς πολλοις καί ουχ ήττον σπου- 

<£αίοις ζητήμασιν έπιστεύθη καί έπεκράτησεν ώστε και μ ετά  μάκρους τής  

επιστήμης πρδς άποκάλυψιν τής άπάτης καί έκρίζωσιν αυτής μόχθους, 

καί τάς άλανθάστους έκ τής πείρας άποδείξεις εισέτι σώζεται παρά πολ- 

λοΐς. καί πιστεύεται. Ά λ λ ’ ουτε. αι μηχανικαί τής άναγνώσεως καί γρα

φής έμ-πειρίαι, ουτε ή. μετάδοσις πολλών καί ποικίλων γνώσεων άνευ ροθ- 

μοΰ καί εσωτερικής ένότητος μεταδιδόμενων, τίθεται σή,μερον τοΰ σχο-^ 

λείου β κύριος σκοπδς,. ά λλ’ ή τών πνευματικών δυνάμεων τοΰ νέου αν

θρώπου δι’ εύμεθόδου διδασκαλίας καί άσκήσεως. άνώπτυζις και ή τόΰ- 

χαρακτήρας αύτου διάπλασις διά προ σηκό ύσης αγωγής κατά κανόνας καί. 

τρόπους επί τής ψυχικής αύτοΰ ζωής έρειδομένους τελουμένη* At δε προ

καταρκτικά!. θρησκευτικά!, ήθικα! κα! φυσικά! γνώσεις διδάσκονται ο8- 

τως, ώστε νά χρησιμεύωσι μάλλον πρδς άνάπτυξιν καί μ ετά κέντρου επί 

τής (3ουλήσεο)ς. μεταδίδομε ναι πρδς μόρφωσιν αύτου % προς αυ£ησιν γνώ

σεων. fO προσηκόντως τάς πνευματικάς του δυνάμεις, καί μάλιστα το. 

παρατηρητικόν, καί τδν. διασκεπτικδν νουν έν τώ  σχολείο^ δι’ εύμεθόδου 

διδασκαλίας καί άσκήσεως έπιρρώσας δύναται άσυγκρίτω-ς εν τνι εφεξής 

ηλικία καί τώ  μεγάλω .τής φύσεως καί. τής κοινωνίας σχολείω νά επεκ- 

τείννι #α ! αύςήση. τάς γνώσεις του έν βραχυτάτω χρόνω εχων άπδ τοΰ 

σχολείου τήν πρδς τοΰτο δύναμιν καί έξεγηγερμένον το προς τδ μανθάνειν 

ενδιαφέρον. Έ ν  τούτω δε κειται ή. μεγάλη δύναμις καί ο ουσιώδης χαρά

κτη ρ ο. διακρίνων τδ σημερινόν σχολεΐον άπδ του παλαιοΰ. Ac μηχανικαί 

εμπειρίαι, αί δι’ άψύχου κα! μηχανικής διδασκαλίας άποκτώμεν.αι, άνευ 

τής έπ ! τοΰ πνεύματος καί τής καρδίχς τοΰ παιδδς έπιδράσεως, ου μόνον 

κώλύοοσι τήν τοΰ πνεύματος άνάπτυξιν διά τής ακινησίας αύτοΰ καί 

άναιρ.οΰσιν ουτω τδν κύριον του σχολείου σκοπδν, άλλα τό χείριστον σ»αν- 

τελοΰσιν εις άπόσβεσιν τοΰ πρδς τδ είδέναι φυσικοΰ ερωτος καί εις πώ - 

ρωσιν τής καρδίας’ καθιστώσαι τήν έν τω  σχολείω ένασχόλησιν άηδεστά- 

την καί φορτικήν, κατά μικρόν ένεργάζονταί έν τ·  ̂ ψυχ^ τοΰ παιδδς το 

μίσος ϊζαί τήν αποστροφήν πρδς τ 6 σχολειον καί τδ.ν διδάσκαλον· *Ωστε
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ευθύς ώς κατά τινα τρόπον 6 παΐς απαλλαγή τής υποχρεώσεως του σχο- ’ 

λείου, ρίπτει τα !βιβλία , Υποστρέφεται ώς Αηδή τήν Ανάγνωσιν καί την  

του -πνεύματος ενασχόλησή καί a s  τ ’ ού πολύ, καί «δτάς τάς έν λύπη και 

δακρύοις Αποκτηθείσας έν τ<Γ> σχολείο,) έαπειρίας της Ασυνείδητου άνά- 
γνώσεως και γραφής Απο/Λανθάνει, ουδόλως άπο τοΰ σχολείου ούδ’ ηθι

κώς βελτιωθείς.

Τά πνευματικά καί '^θΐκά δεινά τά έκ της τοιαύτης διδασκαλίας πάρ’ 

ήμιν Ατυχώ; είναι η ο η κατάδηλα. Ουδαμοΰ Αλλαχοΰ δύναται τις ν’ Απαν- 

τηστι τόσην Αποστροφήν πρός την Ανάγνωσιν και τό  βιβλίον. Διέρχεται’ 

τις πολλάκις ολοκλήρους επαρχίας, χωρίς νά άπαν-ηση δέκα Ανθρώπους 

έν βιωτικοΐς εργοις Ασχολουμένους, έχοντας έν τω  ο’ικω βιβλίον πρός Ανά- 

γνωσιν, ώστε κινδυνεύει νά πιστευθίί παρ’ ήμΐν, οτι τό  βιβλίον καί ή 

Ανάγνωσις είναι ώρισμένα τής παιδικής μονόν Ηλικίας Ασχολ^ματα, ώς 

κατηντησε νά θεο)ρηται και ή μουσική ώς αναγκαία τίρός εδθυμίαν έν 
τοις συμποσίοις καί τής μέθης ΰπηρετικ·/)· Ούδαμοΰ τοσαύτη πτω χεία  

γνώσε&>ν μ? ολην την φυσικήν εύφυι'αν τοΰ Γ/Ελληνος και την Από πεντ'/j- 

κοντα ετών σύ στάσιν και συντηρησιν δημοτικών σχολείων. Οδδε\ς έν τοΐς 

χωρίοις και ταΐς κώμαις Αναγινώσκει τό Εύαγγέλιον, ούδ* εύκόλως δύνα- 

ταί τις νά έυρη ενΑντίτυπον τούτου. ’Ελάχιστοι τών μαθόντων νά Ανά- 

γινώσκωσιν, Αναγίνώσκουσι και δύνανται να  έννοησωσιν εφημερίδα η 

αλλά περιοδικά,' ουδέ αισθάνονται ώς έκ τούτου λύπην τινά. Ή  Αργία 

τοΰ τ;νεύματος κατέστη συνηθεστάτη, διακοπτομένου μόνον τοΰ εξ αύτής1 

οχλου διά της έν τοΐς καφενείοις και οινοπωλείοις τών κωμών καί τών 

χωρίων πολύωρου μ ά τα  ιολογίας η τοΰ χαρτοπαιγνίου. Ευφάνταστος δ!; 

και ζωηρό; ό Γ,Ελλην είναι λίαν εύπιστος καί εύαπάτητος, εδκόλως παρατ 

γνωρίζει τό Αληθές Ατομικόν αδτοΰ και τό κοινωνικόν συμφέρον flca'pa-" 

συρόμενος Από τά  δημώδη 'οθικά Αξιώματα οσα η ή δουλεία J/j η δ ιά -1 

στροφή τοΰ Αληθοΰ; κοινωνικοΰ συμφέροντος Αχο>ρίστου #ντος τοΰ Ατόμί- 

κόΰ καί ή πονηρία μετέδο>κεν αύτζ>,· κυρούμενα Ατυχώς δι* όδχί σπανίων 

κοινωνικών Ανωμαλιών καί οικτρών παραδειγμάτων·.

Π ερί γνώσεων βιωφελών, χρησίμων εις την γεωργίαν, την κτηνοτροφίαν 

η την βιομηχανίαν ο&δείς δύναται νά γείννι λόγος παρά λαω τοιουτοτρό-: 

πως έν πνεύμα τικώ σκότει καί μονώσει βιοΰντος, καί στερουμ.ένου τής  

επικουρίας τοΰ βιβλίου, οπερ είναι 6 πνευματικός οχετός δι’ οΰ δ δάίμω ν  

τοΰ νεωτέ ρου πο λι τ  ι σμ οΰ μ έ τάδί δω ν τό ν ί$ λε κ.τρ ι σ μ- ό ν τής Α λη θ ε ί ά ς κ α ί 

τής προόδου ζωοποιεί τ ά : ατομα καί τά ς κοινωνίας·

Καθ’ εκατέραν τών περί σκοποΰ τοΰ σχολείου προεξηγηθεισών εννοιών.
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καί μάλιστα κατά την όρθην καί. έπιστημ-ονικήν κρινόμενα τά  καθ’ ήμ.ας· 

δημοτικά σχολεία.έκ τών υστέρων, μάλιστα ώ ; πρός την μορφωτικήν αύ-· 

τών έπίδρασιν έπί τής νεωτέρας υμών κοινωνίας, ηθελον εδρεθη ήκιστα 
πρός τϊλ^ρωσ.ΐν.τών. πολλών καί έπειγου.σών πνευματικών καί ήθικών Αναγ- 

κών τοΰ Αρτιγεννήτου ίμ ώ ν έθνους συντελέσαντα. .’Ά ν τοΰ σχολείου 

μορφωτική έπικουρί* καί νέτα ι σήμερον τό ο 6 ούκ ανέυ τής κο ινωνικής έύ- 

κοσμίας παρά λα οί; κτησαμένοις εν μακρω άνεςα-ρτ^τω έθνικώ βίο) και 

εκπολιτιστικό) σταδίω τύπον οικογενειακού καί. κοινωνικού βίου, καθ’. 8.ν- 

καλλιεργούνται τά  σπέρμ.ατα πασών.τών Αρετών και μ.ορφοΰνται οί Αγα*? 

θοι χαρακτήρες, ηλίκη εμελλε νά ήνε η Αξία καί δυναμις τοΰ σχολείου; 

παρά λαω αρτίω; Απ.ΐλευθερωθέντι, Απαιδεύτω καί έστερημένα) παντελώς 

τ ή ; μορφωτικής δυνάμεως. τοΰ ετέρου παιδαγωγικού παράγοντος, τσΰ οίΝ 

κου; .Τό .σχολεΐον παρ’ ήμΐν εμελλε νά Αναπληρώση την ελλειψιν πάσης. 

έν τφ  οίκο)· παιδαγωγίας καί μόνον ’ίσως νά χρησιμεύση ώς έθνικτ) κο-̂  
λυμβηθρα, έν γ λουόμενος τό  τής παλιγγενεσίας λουτρό ν δ ελληνόπαις' 

εμελλδ νά καί)αρισθη Από τών της δουλείας κηλίδων καί νά καταστη  

αζιός τής έλευθερας π όλεω ; πολίτης, Αγαθός χριστιανός, καί. μέλος τής- 

κοινωνίας χρηστόν·. ’Ενώ δέ τοιαύτήν είχεν Ανθρωπιστικήν τό.σχολεΐον  

π α ρ . % .ΐν: Αποστολήν καί τοσαΰται ήσαν Απ’ αύτοΰ Ανηοτημέναι τών.πα>< 

τέρων ημών ελπίδες, -ξ περί. αύτοΰ μέριμνα. ήκιστα συνετέλεσε πρός όίρσιν 

T»y πολλών, κωλυμάτων καί εις προαγωγήν τουΤ καί Απόδειξις, οτι ενώ 

κατά. τινας ^ψεις τά καθ’ ίμ α ς προίίχθησαν όπως δήποτε^ τό  σχολεΐον ού 

μόνον, εμεΐνε φτάσιμο ν, Αλλά καί παρά τον νόμον τής προόδου έχειροτέ- 
ρευσεν. ^[σως μάλιστα εν. τοΰ φαινομένου τούτου ^θελε τολμήσει, νά συμ-. 

περά.νΤί. άπειρος παρατητης, οτι ιδού . έπί πεντηκοντα ϊχχ  άνευ καλών 

σχολείων έπροκόψαμεν ίϋλικώς, ώς άπειρός τ ι ;  τής γϊωργικης ήδύνατο νά 

εκφέρη.την κοισιν, τεκμ.αΐρόμενος έκ τ ή ; ζωηράς βλαστησεως καί Αφθό^ 

νόυ καρποφορίας Αγρο.ΰ, ην η καλη ποιότης της γ η ; η α’ίτια κατά σ υ μ -  
βεβηκό; παρηγαγον, οτι ί  καλλιέργεια καί ή έπιμελής γεω ργία τών Α

γρών ήδύνάντο. νά παραμεληθώσιν άνευ τιν.ός βλάβης τής παραγωγή;..

Παρερχόμένος τις την έ~1 τοΰ αείμνηστου Κυβερνήτου τής fΕλλάδος 

βραχυχρόνιον ύπέρ τών δημ,οτικών σχολείων μέριμ,ναν ευρίσκει,; ο τ ι .ή άν- 

τιβ.ασιλεία τό πρώτον διά τοΰ διατάγματος τής 6 )1 8  φεβρουαρίου 1 8 3 4 ,  

τοΰ καί. μέχρι τοΰδ.ε ισχύοντο;,. εθετο τάς βάσεις τής παρ’ ήμΐν δημοτι

κής έκπαιδεύσεως. 'Ο νόμος ουτος,. ώς καί οί. πλεΐστοι τών ύπό τών Γερ ·̂ 

μανών, συντεθέντων, συν ταχθείς υπό:. τοΰ σοφοΰ Μαουρέρου, έπι·τη βάσει 

τοΰ γαλλικού νόμου τοΰ Γκυζώτου καί τοΰ Βαυαρικοΰ,κρινόμενος κατά τά ς
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περί σχολείου της εποχής εκείνης έννοιας.κ«1 καθ’ · εαυτόν‘ώς δργανιστε-' 

κον νομοθέτημα, ειναί τ ι  πλήρες κα! τέλειον μαρτυροΰν τήν πολετήν σο

φίαν τοΰ. συντάξαντός αύτδν άνδρός. ’Άν δ’ έν τί} εφαρμογή μή ^ντεπί— 

πτεν έν πολλοις. ή κοινωνική κατάστασες κα! ή σποράδην οίκησες της χώ-* 

ρας, η πενία κα! -ή κακή διοίκησις των κοινοτήτων, ή ελλειψες άληθοΰς 

ενδιαφέροντος της πλειονότητος τών κατοίκων προς το σχολεΐον κα! η

τών διοικητικών αρχών ολιγωρία, κα! αν ή' πολιτεία, παρακολουθούσα 

τάς εν Ευρώπη προόδους κα! άναπτυσσουσα κα! τελειοποιούσα κατά ταύ· 

τας την σχολικήν ταύτην νομοθεσίαν, έπεμελεΐτο ?δίως περ! μορφώσεως 

δημοδιδασκάλων κα! άγρύπνου έπιθεωρήσεως των σχολείων, βεβαίως μ έ

χρι της σήμερον ^θελε παραγάγει καρπούς άξιους τών εθνικών ^μών π ό

θων κα! προσύοκιών. ’Ατυχώς ομως συνέβη ολως τουναντίον· Αύτο! 0 5  

κατά τον νόμον τούτον ταχθεντες κηδεμόνες τοΰ σχολείου συ-νετέλΐσαν εις 

την παραλυσίαν αύτοΰ» Κατά την επικρατούσαν έννοιαν εν ταις σχολικαες 

νομοθεσίαες τών πλείστων επικρατειών κα! της ήμετερας, τ δ . σχολεΐον 

θεωρείται ώς καινός τ ί ς  .κοινότητος οικος, έν ω συνερχόμενοι τάς π λ εί-  

στας της ημέρας ώοας οι παΐδες τών άποτελούντων την κοινότητα π ο λι

τών διδάσκονται κα! παιδαγωγούνται καθ’ ώρισμένον υπο της πολιτείας 

σχέδιον υπο διδασκάλου εις τδ ερ.γον του προσηκόντως δι’ είδικίς σπου>· 

δης κα! άσκήσεως παρεσκευασμένου. fO διδάσκαλος ώς τοιοΰτος είναι άφ’ 

ενος περιβεβλημενος τήν πατρικήν εξουσίαν, άφ’ ετέρου δε πολιτειακόν 

άξίωμα έν τ-tj ενασκήσει τοΰ ύψηλοΰ αύτοΰ καθήκοντος, καθ’ β αναπλη·^ 

ροΐ τούς φυσικούς τών παίδων παιδαγωγούς τούς γονείς, ο'ίτινες καε ώς 

έκ τών βι&)τικών των ασχολιών και μάλιστα δι’ άπειρίαν εισιν ήκιστα 

ικανό! προς διδασκαλίαν κα! μόρφωσιν τών τέκνων, των. 'Η μεν κοενότης 

ητοε το σύνολο ν τών γονέων, εχει διά τοΰτο άμεσον συμφέρον νά συντηρη 

το σχολεΐον κα! παρέχη τά  προς άπρόσκοπτον λειτουργίαν, μέσα- 'ίΐ δε 

πολιτεία εχουσ* καθίκον κα! δικαίωμα νά μέριμνα οπως παρέχη ται κοινή 

κα! ομόρρυθμος ή προκαταρκτική τών πολιτών παίδευσις ού μόνον επιμε

λείται κα! προνοεΐ περ! προσηκούσης παρασκευής τών διδασκάλων ώς ορ

γάνων της τοιαύτης τοΰ λαοΰ άναπτύξεως και μορφώσεως και εξαναγκά

ζει τήν τακτικήν φοίτησιν τών παίδων, άλλα κα! κανονίζει τά  μ α θή 

ματα κα! τάς μεθόδους της διδασκαλίας αύτών κα! διά πεφωτισμένης 

και άγρυπνου έπιθεωρήσεως ένεργουμένη; υπο ειδικών άνδρών και διά 

διηνεκοΰς έποπτείας τών διοικητικών άρχών φροντίζει νά έξασφαλίζνι τήν  

εφαρμογήν τοΰ ώρισμένου τούτου σχεδίου τ η ς . τών νέων πολιτών δια

πλά σεως και της προς τοΰτο επί μέλους τοΰ διδασκάλου εργασίας· Κατά
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ταΟτα το σχολεΐον είναι, κα! πρέπει νά ,ήναι τδ περίφροντε μέλημα τ ί ς  

τ ε  κοινότητος δαπανώσης προς συντήρησιν αύτοΰ καί εποπτευούσης η και 

διοικούσης αύτδ κα! τ ί ς  πολιτείας παρασκευαζούσης τον διδάσκαλον κα! 

προν.οούσης διά τών φώτοιν, ών άμοιρεΐ, ώς είκδς, ή κοινότης, περ! τ ί ς  

όρθης τών τέκνων του λαοΰ. παιδείας κα! μορφώσεως . διά τοΰ κανονισμοΰ 

τών μαθημάτων και τών διδακτικών μεθόδων κα! περ! άκριβοΰς εφαρμογής 

τών κανονισμών τούτων, της διδασκαλίας και τ ίς  έπεμελείας τοΰ διδα

σκάλου διά της έπιθεωρήσεως. 'Επομένως ή μέν κοινοτης δφείλει να χο

ρηγέ τον μισθόν τοΰ διδασκάλου» το δεδακτήριον κα! τά  προς διδασκα

λίαν όργανα κα! σκεύη, εξαναγκαζόμενη έν ανάγκη προς τοΰτο υπο της 

πολιτείας ή ύποβοηθουμένη εν περιπτώσει ένδείας. ?Η δε πολιτεία να. 

δαπανςε ποδ<Γ σύστασιν κα! συντήρησιν διδασκαλείων κατα ποιον κ αιπο- 

σδν ικανών ώστε νά μ,ορφώνταί έν αύτοΐς οί άναγκαΐοι εις τάς κοινοτη-' 
τας διδάσκαλοι, κα! έφορα άγρύπνως έπ! τ ί ς  άπροσκόπου λειτουργίας 

τών σχολείων διά τών διοικητικών αρχών κα! τ ί ς  εύμεθόδου δε και κα

νονικής διδασκαλίας διά πεφωτισμένης και άδυσωπήτου. επιθεωρήσεως. 

Δηλον δ’ οτι άνευ της έπιμελείας κα! της .προθύμου αρωγής Ικατέρου τών 

παραγόντων άδύνατον το  σχολεΐον νά λειτουργήση επωφελώς· Έ π ι  τών  

βάσεων τούτων έρείδεται ή σχολική νομοθεσία τών πλείστων πεπολιτι-· 

σμένων επικρατειών της Εύρώπης, κα! έπι τούτων κατα το  μάλλον και 

■ήττον κα! ή ήμετέρα διά τοΰ νόμου του Ί83&  ταχθεΐσα. Ά λ λ  ατυχώς 

παρ’ ήμΐν μετ.ενεχθεΐσα απαξ ή νομοθεσία αυτη προσέκρουσεν εν τη  εφαρ

μ ογή, ώς κα! άλλαχοΰ τδ πρώτον, κατά πάντων τών πολλών κα! μεγά

λων κωλυμάτων, δσα η αμάθεια κα! ή πενία τών κοινοτήτων κα! ή άνω- 

μαλία τοΰ κοινωνικοΰ και πολ.ιτικοΰ βίου έθνους άρτι.ως ,απο της δουτ 

λείας εξελθόντος, ώς ήν εικδς> έμελλε νά παρεμβάλη, Και εφ’ οσον μέν 

οί θεσμό! ή σαν συνγκεντρωτικο!, κα! τών σχολείων ή συντήρησες, ή δι.οί- 

κησις κα! έποπτεία έξησφαλίζετο υπο της αύστηρας τοΰ μονάρχου κα! 

της. Κυβερνήσεως μερίμνης, τά  κωλύματα ταΰτα κατά τδ  μάλλον καν 

ήττον άντέπιπτον ασθενέστερα κα! ή κατάστασις των τό τε  δλίγων σχο

λείου και κατά το διδακτικόν προσωπικόν, και κατα τα  διδακτήρια, και 

κατά τούς καρπούς εν γένει ήτο κάπως άνεκτή, Οί δλιγοε διόάσκαλοι οί 

κατά τά πρώτα δέκα ετη άπδ της συστάσεως τοΰ παλαιοΰ. διδασκαλείου 

έξελθόντες καλώς κατά τάς τότε περ! διδακτικής εδέας ώργανισμένου 

κα! έπιτηρουμένου ήσαν κα! ίκανο! και χρηστό! κα! μάλιστα έμπεπνευ- 

σμένοί ύπδ της πρδς τδ ίερδν εργον τοΰ διδασκάλου άγάπης* εχοντες και 

τήν τών κοινοτήτων άρωγήν. κα! τήν εκ της Κυβερν/,σεως εποπτείαν βρα*



βευοόσης τους. ίκανόύς καί επιμελείς κχί τιμωρούσες .τούς- αδρανείς καί 

άνικάνους, τω  ον π  . π.αρήγαγο.ν ■ καρπούς αγαπητούς άναλόγως προ? τά  

κωλύματα, ους μ ετά πόθου ίσως σήμερον ένθυμούμ.εθα* καί οί μέχρί τοΰδ* 

άπδ τής εποχής εκείνης σωζόμενοι έν τη δπηρεσίο: δια,κρίνονταΐ. έπι χρη

στό τη τι και άκριβεΐ εκπληρώσει του καθήκοντος· ’Αλλά μ ετά  τα ΰ τα  ή 

αμέλεια τής κεντρικής άρχής της επιμελούμενης τήν διεύθυνσιν κ ά ΐέ π ο -  

πτέίαν του διδασκαλείου καί τών σχολείίον και ή πενία .τών κοινοί, ή:- 

των, ών ή κακή :διοίκησις. η.λάττωσεν ώ.ς ε.ικδ.ς τούς πόρους τούς πρδς 
συντήρεσιν τών σχολείων άπαραιτήτως άναγκαίους καί. ή όλεθρία άν.άμι- 

ξις των κομματικών συμφερόντων εν τη  διοικήσει τοΰ. σχολείου, ήρξαντό 

επιδρώ Get', επί της λειτουργίας αύτοΰ, καί. κατα μικρόν, έκλύσασαιτούς 

συγκρατοΰντας αύτδ δεσμούς έν τ ώ μ έσ φ  λαοΰ α;ίσθανομένου μέν.ορμεμ? 

φύτως κατά το  μάλλον καί ή ττο ν  τήν έν τφ.πνευματικ.ώ αύχμφ χ.ρησί'· 

μότητα του σχολείου, ά λλ’ ούδέν ενδιαφέρον πρδς αύτδ έπιδεικνυμένου 

ούδέ δυναμένου νά συντελέση διά της δυνάμεώς του προς σωτηρίαν αδύ

του· Αί δημοτικαι άρχαί ές απορίας η αβελτηρίας άρ γούμενα ι I  δυστρο- 

ποΰσαι νά πληρώσω σι τον γλίσχρον μισθόν του δημοδιδασκάλου επί εν 

η πλείονά πολλάκις ετη ήνάγκαζον. αύτον νά> ζη βίον ταπεινού -επαίτου 

καί νά άναμένη . ή άπδ. δικαστικού καταναγκασμοί) τήν πληρωμήν τή$ 

άντιμισθίας του $  καί διά παροχής πολλάκις τόΰ ημίσεος .αυτής είς τούς 

κερδοσκόπους τούς ένοικιάζ&ντας τάς δημοτικάς προσόδους η καί. πρ.δς α&“ 

τδν τδν δήμαρχον ο στις. καί ως πρόεδρος . τής .επι θεωρητικής· έπιτράπης 

τοΰ σχολειού καί ώς ισχυρός έν τω  τόπο» έτυράννέι συνήθως τδν «τυχνί 

διδάσκαλον το ΰ λ α ο ΰ . ϊίολλάκις ηναγκώζετο ο διδάσκαλος νά κολακεύή 

τάς άδυναμίας καί ν’ άνέχηται ο·5χί σπανίως τήν άγρ οικίαν τοΰ δημάρ

χου μή τολμών μήτε περί τής άΟλιότητος τοΰ διδακτηρίου μ ή τε περί 

τής έλλείψεως πάντδς διδακτικού μέσου νά άναφέρη* διότι, έκινδόνευε νά 

παυθη ή νά μετατεθεί, χ&>ρΙς νά έλπίζη ά.νακοΰ.φ.ισίν,τινα έκ τών προϊ·* 
στάμένων διοικητικών άρχών, ών ή τελευταία . φροντίς. ήτο ή κατά .τδ 

σχολεϊον, Η δείνωσις τόΰ . κακού κα.ί αί:δψωΑεΐσαί πανταχόθεν τών δη?· 

μοδιδασκάλών φωναί σύνετελεσαν εις τήν έπιψήφισιν τοΰ νόμου τής 1 2  

’Ιουλίου 1 8  36·, δι’ ού καθωρίσθη νά π ροκαταβάλλεται. υπο τοΰ δημοσίου 

6 μισθός του δημοδιδασκάλου, χω^ίζ τοΰ οποίου και ή κατ’ ονομα συν^ 

τήρησις τ<?ΰ σχολείου θά ήτο αδύνατος· Ά λ λ ’ ή έκ τής καθυστερήσεως 
τον μισδοΰ όίκτρά πε-νίά καίήταπείνώσις τοΰ δημοδιδασκάλου έξηυτέλισεν 

αύτον εν τη  κοινωνία καί έμάρανε τδν ζήλον, έξ ού καί μόνον; αντλών 

θάρρος εμελλεν δ διδάσκαλος νά τΐαλαίση κατά τών πολλών καΥ δυσυ^·
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ττερβλήτων κώλυμά το>ν τής προκοπής· τοΰ σχολείου.. Οί νοήμονες, εύπαί- 

δευτοι καί φιλότιμοι διδάσκαλοι. κατά . μικρδν καταλιπόντες τδ ούτως 

άστοργον επάγγελμα , έ,τράπηίίαν επί άλλα* οί δέ δπομείναντες έν τη, 

υπηρεσία άνευ.ήθικοΰ κέντρου και υλικής ώφελείας κατέστησαν οκνηροί 

κ α ί- άφ ϊλότ ιμ ο ι. Ουτω ςέπνινεχθη τδ πρώτό.ν καί κ.α ί ρ ι ο ν τ  ραΰμ α κατά  

τή  ;  δη μ ο τ· έ ·»π'ά ι δδ ύ σ ε ώ ς j δ ι ό τ ι τοΰτο. συ νετέλε σε ν.ά . κι.νή ση. τή  ν κα τα  -  

φρόνησιν τοΰ λααΰ προς τδ; διδασκαλικόν επάγγελμα και V  άποτρέψν) 

πάσαν νοήμονα.και φιλότιμον. φύσιν άπο - τοΰ τότε διδασκαλείου, εις δ 

προσέφευγον εφεξής, πρδς ψωμίσμδν ώς επί τδ πλεϊστον '.οί πρδς Ιτερον 

έπάγγελμα. ανεπιτήδειοι, δι’.ελλέιψιν Νοημοσύνης και οί άπδ των άλλων 

εκπαιδευτήριών άπόβλητοι μαθήταίτ .’ Αμεληθεί σης δε και τής έπιτερήσεως 

τοΰ διδασκαλείου. καί. τής εναυτώ  διδασκαλίας καί έκλιπόντος καί' τοΰ  

κατά ,τήν έξέτάσιν : καί .άναγνώρισίν τών. διδασκάλων αυστηρόΰ ελέγχου  

εξήρχοντο, πλήν. ολίγο>ν έξαιρέ.σεων’ τοΰ ‘ διδασκαλείου .διδάσκαλοι 'περιω.-' 
ρισμένου| νοδ.ς:?. άνευ παιδαγωγικής και διδακτικής εμπειρίας, ανευ φρονή

ματος'καί ..άνευ αγάπης:πρδς τήν επαγγελίαν των, μέχρις ού έπΐ τοσοΰ- 

τον προήλθεν ή παρακμή του,· ώστε κατέστη 5ίοινδς πόθος:ή διάλυσίς 

του, έπελθοΰσα κ.ατά τδ "1 8 6 3 .  Καί ώσεί . μή ήρκεΐ ή τής πολιτείας δλι ·̂ 

γώρία περί . τήν . μόρφωσιν ίκάνών διδασκάλων, και ή τής κοινότητος δυ

στροπία περί τήν καταβολήν, τής πρδς συντήρησιν τοΰ σχολείου δάπά- 

ν^ς-,.έπήλθόν δύο ετι συντελεστικώτερα πρδς τήν καταστροφήν αύτοΰ 

αίτια . Ά ν τι αύστηρας ά π δ το ΰ  κέντρου έπ ο.πτε ί χ ς μ ελλο ύ σ η ς νά ά ν α π λή 

ρωση τήν παντελή ελλειψιν πάσης παρά τής κοινότητας, καί τών διοι^ 

κητι.κών αρχών έπίβλέψεως. κ»αί άντί δικαίας ανταμοιβής τών Ιπιμελώς; 

εργαζομένων καί άδυσωπήτου ελέγχου τών όλιγώρων, δι’ ών ή δυνατό νά 

συγκρατηθη τδ σχ.ολέϊο.ν οπωςδήποτε, έπ'ήλθον αί ραγδαΐαι καί άστοργοι 

πάύσει-ς καί μεταθέσεις κ α τ ά ' τάς υπαγορεύσεις τοΰ κακώς έννοουμένου 

πολίτικοΰ συμφέροντος τών Ικάστοτε ισχυόντων Καί συγγνώμη, άν πρδς: 

τήν.· Εών Αντιπροσώπων: άποτεινόμένος περί τιμαλφών τοΰ τόπου· συμφε^τ 
ράντων άναγκάζορ.αι :έκ ■ σεβασμού πρδς τδ σώμα νά μή παρασιωπήσω 

ούδέν 'τώ>Γ του.κακοΰ αιτίων. ?Αντί δε συστάσεως καί άλλων δίδασκά’’ 

λείω ν: πρδς μόρφώσιν καί άσκησιν πλειόνων διδασκάλων, οσους ή τώ ν  

κοινοτήτων προαγομένων οσημέραί. κ α τά .τε τούς δλικούς πόρους καί τδν 

πληθυσμόν σπουδή ·πρδ:ς σόστασιν σχολειών καθίστα · δνάί*καίους έπήλΒε 

καί τοΰ ενδ; ή κατάργησις καί τδ  ολέθριο ν μέτρον τής διά κινητών έπι^· 

τροπών έκ τοΰ προχείρου άναγνωρίσεως διδασκάλων άνευ άσκήσεως καί 

τής .ελάχιστης, διδακτικής, ικανότητας. Τά δύο ταΰτα συνετελεσαν έπί



επί τέλους τήν παντελή καταστροφήν τής παρ’ ήμΐν δημοτικής έκπαι* 

■δεύσεω; περίελθούσης είς την σημερινήν κατάστασιν, ήτις παρά πάντων 

δμολογεΐται οίκτρά· *Αν τις πρδς τούτοις Ίίθελε καταριθμήσει καί τά έν 

ταις ίστορικαΐς του έθνους περιπετέίαις εχοντα τήν άρχήν ού. μικρά κω- 

λύματα> τά  ίσχυρώς άντιπίπτοντα είς την προκοπήν τοΰ σχολείου, οία 

ή ανωμαλία του οικιακού και κοινωνικού βίου, ή κατ δλιγοπληθεΐς και 

άπ’ άλλ.ήλ&>ν ου σμικοδν άπεχούσας κώμας ο’ίκησις τής χώρας, δι’ η 

συντήρησες πολλών σχολείων έν δήμοις άποτελουμένοις έκ δέκα κ α ίπ ο λ- 

λαχοΰ έκ πλειόνων κωμών καθίσταται άδύνατος, η ελλειψις μέσων συγ

κοινωνίας, κα! μάλιστα η πρδς το σχολεΐον ελλειψις πεποιθήσεως καί 

ενδιαφέροντος τών αγροτικών μάλιστα τάξεων του λαοΰ, αιτινες προτι- 

μώσι τής έκ του σχολείου πνευματικής ώφελείας τών παίδων τδ έκ τής 

εργασίας .αύτών ευτελές οφελος η την χρησιμότητα πρδς φυλαξιν τών 

κτηνών των, καί μάλιστα άφοΰ ή άίϊδ τοϋ σχολείου ώφέλεια δεν γίνεται 

καταφανής ώς έκ τής αμέθοδου, καί άτακτου διδασκαλίας, αί δέ περί 

εξαναγκασμού αύτών διατάξεις τοϋ νόμου εμείναν ανεφάρμοστοι, ή.θελέν 

εχει πάντα τά  αίτια τά  έπενεγκόντα τήν έσχάτην τής παρ’ ήμΐν δημο

τικής έκπαιδεύσεως δυστυχίαν.

’Εν ενί λόγα> πολιτεία μή προνοήσασα νά παρασκευάση διά προσηκού

σης θεωρητικής διδασκαλίας και πρακτικής άσκ'^σεως ικανούς καί χρη

στούς διδασκάλους έν καλώς ώργανεσμένοις διδασκαλείοις, ουδέ άσκοΰσα 

άπδ τοΰ κέντρου άγρυπνον έποπτείαν διά συχνών επιθεωρήσεων τών σχο

λείων, κοινό της ολως άπρόθυμος πρδς παροχήν τοϋ διδασκαλικού μισθοΰ, 

τοΰ καταλλήλου διδακτηρίου και τών χρειωδών πρδς άπρόσκοπτον διδα

σκαλίαν’ γονείς ψυχροί πρδς τδ σχολεΐον και ήκιστα ενδιαφερόμενοι περί 

τ-ής μορφώσεως τών τέκνων τ<ον’ διδάσκαλοι αμαθείς και άμέθοδοι άνευ 

Ιοωτος πρδς εργον ούδέν παρέχον αύτοΐς θέλγητρον, άφοΰ άγνοοΰσι τδν  
σκοπδν αύτοΰ και τά  μέσα, και οπερ μετέρχονται ώς έπι τδ πλεΐστον ώς 

βαναυσικδν επιτήδευμα χάριν άπλοΰ ψωμισμοΰ, πλήν ελάχιστων εξαιρέ

σεων: ίδού έν συντόμω οί παράγοντες τής σημερινής τοϋ δημοτικοΰ σχο

λείου δυστυχίας, $ν πρδς τοΐς αλλοις έξετραγωδησαν διά τών εκθέσεων 

των και οί εφέτος το  πρώτον έκπεμφθέντες παρά τοΰ δπουργείου ειδικοί 

άνδρες και τ ά  ήμίσεα τών έν τ φ  Βασιλείω σχολεία επιθεώρησαντες. Καθ’ 

οδς εξαιρέσει δλιγίστων σχολείων έν πρωτευούσαις επαρχιών καί τινων, 

<Ημων, τά  πλεΐστα ούδέ τούς καρπούς απλών γραμματοδιδασκαλείων 

,παράγουσι.

Πλήν τής άσυνειδήτου και μηχανικής άναγνώσεως και γραφής και τής
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απλής και κατά τυφλήν εξιν έμπειρίας τών τεσσάρων τής άριθμητικής 

πράξεων και τής εκστηθίσεως δλίγων σελίδων ίερας ιστορίας και κατη - 

χησεως, καί, Ιστιν δπου,. τής εξεως νά κλίνωσιν ονόματα, ούδένα άλλον 

καρπδν ,παράγουσι. Ηόλλά δέ ούδέ καί τούτους.

Τάς μηχανικάς ταύτας έμπειρίας μ,εταδίδουσιν είς τούς έγκαρτερήσαν-* 

τας παιδας έν τω τοιούτφ σχολείω έπι τέσσαρά ν) πέντε ολόκληρα ετη* 

και οί τοιοϋτοι δλίγιστοι- #ντες, ευθύς ώς διασκελίσωσι τήν φλιάν τοΰ  

σχολείου, άποστρεφόμενοι έξ άηδίας καί μίσους τδ βιβλίον και τήν πνευ

ματικήν ένασχόλησιν, άπομανθάνουσι κατά μικρόν καί τάς έμ,πειρίας 

ταύτας, αν μή εύποροι #ντες συνεχίσωσι τήν μαθητείαν των έν άνωτέρω 

σχολείφ, είς 6 εισέρχονται ολως απαράσκευοι και άπρόθυμοι. Ούτε περί 

πνευματικής τοΰ παιδδς άναπτύξεως, ούτε περί διαπλάσεως χαρακτήροί;, 

ουτε περί καλλιεργείας τοΰ θρησκευτικού αισθήματος, ούτε περί έξεγέρ- 

σεως τοϋ πρδς τδ μανθάνειν ένδιαφέροντος, ούτε περί άσκήσεως τοΰ π α 

ρατηρητικού ούτε περί· άσκησεως τοΰ διασκεπτικοΰ νοδς,. ούτε περί μ ετά 

δ ο σ ή ς  τών έν τφ  πρακτικώ βίφ άπολότως αναγκαίων προκαταρκτικών 

γνώσεων, αιτιν.ες εν. τώ  εφεξής βίω διά τής πείρας καί τής άναγνώσεως 

ευκόλως πολλαπλασιάζονται δύναται νά. γίνη λόγος έν σχολείοις έν οΐς; 

επικρατεί άψυχος καί μηχανική διδασκαλία συχνότατα δεακοπτομένη 

έξ άμ-ελείας τοΰ διδασκάλου έκ τών πολλών άπουσιών τοϋ μ^αθήτοΰ*

’Εάν δέ. τοιαύτη, .άναξία καί τοΰ ονόματος είναι κατά ποιον ή τοΰ» 

λαοΰ εκπαίδευσες, μή άρα είναι κατά ποσδν τουλάχιστον διαδεδομένη*.;  

ffl τοιαύτη τοΰ σχολείου ακαρπία και δυστυχία έπιτείνει τήν πρδς αύτο  

αδιαφορίαν τών γονέων, ών οί πλεΐστο'ι η δεν άποστέλλουσιν ολως διό

λου τά  τέκνα των εις τδ σχολεΐον η άποστέλλουσιν αύτά άτάκτως, οταν  

δέν. εχω σι π.ο,ΰ ν’ άπασχολήσωσιν αύτά. Είς σχολεία κωμών και κωμο- 

πόλεων, κατοικουμένων: δπδ διακοσίων 9) τριακοσίων οικογενειών, .μόλις 

φοιτώσι .τριάκοντα !ή τεσσαράκοντα παΐδες.

Το. κακδν τοΰτο τϊαρετηρηθη είς μεγαν βαθμόν έν 'Επτανήσω  καί στε

ρεή 'Ε λλάδι. Έ ν  γένει δέ ή αναλογία τών φοιτώντων είς τά  σχολεία παί

δων πρδς τδν ολον πληθυσμόν τής χώρας είναι δυστυχεστάτη, διότι εί

ναι ώς 1: 18  ?ι 2 0 ,  ένω έν Δανία και Σαξωνία είναι ώς 4 : 5 Τ έν Νορ

βηγία 4 ; 6 ,  έν Βελγίφ 1 : 7  έν Γαλλί<χ \ : 8 ,  έν Αυστρία 4 : 4 0 .  Καί δ  

άοιθμδς δε τών σχολείων πρδς τδν πληθυσμδν κρινόμενος δεν παρουσιάζει 

άναλογίαν παρήγορον* διότι ένω έν Δανίςί άναλογεΐ εν σχολεΐον πρδς 70^0 

κατοίκους, έν Νορβηγί^ εν σχολεΐον πρδς 2 6 0  κατοίκους, έν Βυτεμβέργνϊ 

Ιν σχολεΐον πρδς 4 9 0  κατοίκους, έν Βαυαρία , έν σχόλεΐον πρδς 5 7 0  κ α -



τοίκους, παρ’ 'δμΐν άναλογεΐ.^ν δημοτικδν. σχολεΐον ποος 4 5 0 0  κατοίκους* 

Τοιαύτη έν δλίγοις ή κατάστασις τών δημοτικών σχολείων. Τό δέ 

ύπουργεΐον μετά τήν ένεργηθεΐσαν έπνθεώρησιν προέβν) εις πειθαρχικήν 

τιμωρίαν έκατδν τεσσαράκοντα επτά δημοδιδασκάλων, ών τριάκοντα μέν 

ώς πάντη άβελτέρους καί δλετήρας : άπέλυσε της δπηρεσίας τών δέ λοι

πών άλλους έτιμώρησε διά-,προσωρινής παύσεως καί τίνας διά προστίμου, 

η tot εδρεν, επιεικέστατα κρίνα ν και λαβδν υπ’ οψιν κατά την. κρίσιν άπαν- 

τ α τ ά ρ η θ έ ν τ α  προσκόμματα, τδ τέταρτον τών έπιθεωρηθέντ.ω·ν διδα

σκάλων άξιον βαρύτατης τιμωρίας,.. άν·καί. οι λοιποί, .εξαιρούμενων δλί- 

γων.'·πρδς· ους έξεφρά.σθη: ή ευαρέσκεια τοΰ υπουργείου, ού μικρόν συνετέ- 

. λεσανδιά τής α προθύμου κ α ί αψύχου διδασκαλίας καί τών συχνών απου

σιών των εις παράλυσιν τών εμπεπιστευ μενών αύτοΐς σχολείω ν-rH αύ* 

στηρά πω ; καί πρωτοφανής, αυτη τιμωρία· μετά  τοσούτων ετών πάντη 

•άνεξέλεγκτον . διδασκαλίαν . έκίνησε τούς ·λοιπούς εις έργασίαν,· καθ’: ας 

Ιχω  πληροφορίας καί άπέδειξεν οτι διά μόνης άγρύπνου καί αύστηρδς 

άπδ-του .κέντρου έπιθεωρήσεως κ α ίέπ ο  πτε ί α ς :  δύ ναται νάνέλπίζν) τις  νά 

,άφυπνισθώσιν .έκ ·τοΰ ληθάργου οι έν ενεργείς:, οιον δήποτε-την ικανότη

τα,^διδάσκαλοι, ώστε' νά.επέλθϊΐ ποιά τις βελτίω σις τόυ  -σχολείου,· άφοΰ 
.ούτε νά ά ν τ  ι κ α τα στήσωμε ν άμέσως αυτούς δι’ ίκανωτέροιν δυνάμ,εθα ούτε 
νά-κλείσωμεν τά  σχολεία.

. ’Αλλά τά πορίσματα της εσχάτως, ένεργηθείσης άπογραφής έν τφ  

ίυπουογείω, ου προΐσταμαι καί o t έν αυτώ συνταχθέντες γενικοί σχολεια- 

;.κοΙ:ελεγχοι απέδειξαν, οτι· εκ τών. .3 ,7 0 0  πόλεων καί κο>μών τοΰ βασι- 

“λέίου μόλις a t χίλιαι εχουσι σχολεία,, στερούνται δ* εντελώς τοιούτων 

πασαι αί λοιπαι κώμαι ών αί ημίσειαι κατοικούμεναι ύπδ πλειόνων τών 

3>0 οικογενειών χρηζουσιν άπαραιτητ.ω; τ ή ; άπο τοΰ σχολείου επικουρίας, 
Ιν α  παραλίπω τάς έχούσας όλιγο>τέρας οικογενείας.

Ηλεΐσται δ’ αιτήσεις κοινοτήτων πρδς σύστασιν δημοτ. σχολείων μ έ -  

•νουσιν εκκρεμείς έν τφ  δπουργείφ δι’ οδς. θέλω εκθέσει εφεξής λόγους.
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Μεγάλη συζήτησις Ιγένετο έπί Πλάτωνος περί ορθότητος δνομάτων, άν 

δήλα δη τά  δνόματα φύσει η θέσει εισίν. Καί δ μέν Πλάτων δπεστ^ριξε 

τδ πρώτον. Ούτως έν Κρατύλ- σ. 3 9 0  λέγει « Καί Κρατύλος άληθη λέγει 

λ,έγων φύσει τά  Ονόματα είναι τοϊς πράγμασι και ού πάντα δημιουργδν 

ένομάτων είναι, άλλά μόνον εκείνον τδν άποβλέποντα εις τδ τη φύσει 

■όνομα δν Ικάστω καί δυνάμενον αύτοϋ τδ είδος τιθέναι είς τε τά γράμ

μ α τα  καί τάς σύλλαβάς.» Ταΰτα' δέ λέγει πρδς τδν *Ερμογένη, τουναν

τίον ισχυρισθέντα, αύτ· σ. 2 8 5 « Κ α ί  μην εγωγε, ώ Σώκρατες, πολλάκις 

δέ καί τούτω δια λεχθείς καί άλλοις πολλοί;, ού δύναμαι πεισθηναι ώς 

άλλη τις ορθότης ονόματος η συνθήκη καί ομολογία ΙμοΙ γάρ δοκεΐ, δ,τι 

άν τίς τω  θηται ονομα, τοΰτο είναι τδ όρθόν'2 καί άν αυθίς γε ετερον 

•μεταθητάι, έκεΐνο δέ μηκέτι καλ?ι, ούδέν ήττον τδ ύστερον δρθώς εχειν 

του πρότέρόυ, ώσπερ τοΐς οίκέταις ήμεΐς μετατιθέμεθα* ούδέν ίτ το ν  τοΰ- 

τ ’ είναι δρθδν τδ μετάτεθέν τοΰ προτέρου κειμένου· Δί^ρεσε δέ δ Πλάτων 

τά δνόματα εις πρώτα καί υστέρα, η άπλ& καί σύνθετα, η πάράγωγα £κ 

τών πρώτων. 'Ο δέ ’Αριστοτέλης άπεδέξατο καί υτί&στ^ριξε τδ δεύτερον, 

τδ θέσει δηλον οτι είναι τά  δνόματα' ούτως έν τώ  περί 'Ερμ. κ. 2 4  «οτι 

φύσει τών ονομάτων ούδέν Ιστ'ιν άλλ’ όταν γένηται σύμβολον (συνθηκη). 

Καί τα ΰτα  μέν περί της ορθότητος τοΰ ονόματος' οί δέ οροι αύτοΰ χν-  
ριύΥ  ̂ Λροσηγορίκόν, εχίβεζον  δεν φαίνονται γνωστά ούτε τώ Πλάτωνι 

Ουτε ΐω  ’Αριστοτέλει* διότι την μέν διαίρεσιν ε?ς κύριον  καί προσηγορι
κόν‘, ώς έν τοΐς κατωτέρω δειχθηϋέται, έφεΰρεν ό Χρύσιππος, τδ δέ h t i-  
βετόγ  ούδείς τών άρχαίων, ούτε ό ’Αριστοτέλης ούτε οί Στωίκόί ούτε οί 

Γραμματικοί έθεώρησαν ώς ίδιον μέρος τοΰ λόγου’ τοΰτο επραξάν μόνον

1 "Ορα βονέχ. ττροηγοόμ. τεΰχ. σελ. 236.·
2  Κραταλ. σ. 96  «’Ονόματος φαμεν όρθότης έστιν αΰτη^ ητι« ένδείξεται οΤόν 

εστι τό «ραγμα·» έν δέ σ. 402  ®κ»ι δή περί τών ονομάτων σ[Λΐκρόν τυγχάνει ον 
μάθημα. Εί μεν ονν έγώ άκηκόη παρά Προδίκοο τήν τιεντηκοντάδραχμον έπ£δει- 
ξιν, ήν άκοόσαντι όπάρχει περί τοίϊτο πέπαιδείίιϊδα^ ώς φησιν έκεΐνος^ ούκ Sv 
έκώλοεν σέ αύτίκα μάλα βΐδέναι τήν άλήθειβν περί ονομάτων ορθότητος.»

(ΠΛΑΤΩΝ.—ΤΟΜΟΣ Β’—TBTXOS 7 ’ ). 2
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οί νεώτεοοι. 'Η -παρ’ ’Αριστοτέλη κατηγορία  η κατηγόρημα  τοΰ ποιοΰ δεν 

ήδύνατο νά ποιήση. διάκρ.ισιν μεταξύ τής άφηρημενης έννοιας δικαιοσύνη  
και τοΰ επιθέτου cfifcaiOc* επειδή η έδέχετό τις ώμφότερα ώς ποιότητας 

η έξελάμβανε τήν λέξιν δικαιοσύνη  ώς πραγμα η ουσίαν νοητήν και είτα  

ή λέξιις δίκαιος έδήλου τήν ουσίαν, έν ή υπάρχει ή δικαιοσύνη" δ ’Αριστο

τέλης ποιεί άμφότερα, θεωρών τήν δικαιοσύνην ώς το δν, έν υποκειμένω 
ον. Ά λ λ ’, επειδή' η τε  αύτών καί πάντων τών Στω’ίκών αί θεωρίαι είσίν 

ούσιαστικαί» παρατηρεΐται οτι αδτός τε δ ’Αριστοτέλης και. δ Πλάτων 

καί οι Μεγαρικοί,. οίον δ ’Αντισθένης, δύσκολον λίαν έθεώοησαν τήν μετά  

τοΰ ούσιαστικοΰ ενωσιν τοΰ επιθέτου (άνθρωπός έστι λευκός). ’Εκ τούτου 

δ ’Αριστοτέλης έπενόησε το δμωνύμως κατηγορεΐν, οπερ γλωσσικώς διά 

τών παρωνύμων (νΰν παρωνομάτων) ήν δυνατόν* ουτω δή έν Π. κ* «ποιό

τη τα  δέ λέγω , καθ’ ·?ίν ποιοί τ4νες είναι, λέγονται, οπερ παρωνύμως συμ
βαίνει» Αύτ. ΊΟ, 2 7 9 .  ’ Επειδή, λέγει, δίκαιος καλείται τις άπο δικαιο

σύνες, διότι εχει δικαιοσύνην. Έ ν  δε Τυπ. «*0 το  τί έστι σημαίνων δτε 

μέν ουσίαν σημαίνει, δτε δέ. ποιόν, δτε δε τών άλλων τινα κατηγοριών. 
"Οταν μεν γάρ έκκειμένου άνθρώπου φ·$ το έκκείμενον άνθρωπον είναι % 
ζώον, τ ι  έστι λέγει καί ουσίαν σημαίνει* οταν δέ χρώματος λευκοΰ έκ- 

κειρ.ένου φη το έκκείμενον λευκόν είναι ή χρώμα, τ ί  έστι λέγει καί ποιόν 

σημαίνει, r/O u  δ ϊ  άντϊ τών επιθέτων τοΐς παρ.ωνύμοις έχοήτο δ -’Αριστο

τέλης δηλον μάλλον έκ τών έν κ. 6  τών κατηγοριών « Έ π ι μέν ούν τών 

πλείστων και σχεδόν, επι πάντων παρωνύμως λέγεται οίον, άπο τής λευ- 

κότητος δ λευκός· Έ π ’ έ.νίων δέ διά τό μή κεΐσθαι ταις ποιότησ&ν δνό- 

ματα ούκ ενδέχεται τά  λεγόμενα παρωνύμως απ’ αύτών λέγεσθαι οιον δ 

δρομικός, δ πηκτικός· Ε νίοτε δέ καί δνόματος κειμένου, ού λέγεται παρω- 

ν,ύ,μως τό κατ’ αδτήν ποιόν, λεγόμενον, οίον άπο της άρετής δ σπουδαίος. 

Έ κ  πάντων δε τούτων δήλον, ότι .δ ’Αριστοτέλης οδ,κ Ιχρήσατο yisv τη  
λέξει ξτίίθετοΎ ώρισμένως καί σαφώς, κατά τήν σημερινήν της γραμμα

τικής. έννοιαν, διετύπωσεν ομως τήν ποιότητα ή ιδιότητα .τών ουσια

στικών διά τών παρωνύμων, α καί νΰν έτι παρ ήμΐν εν χρήσει εισίν, τά  

κοινώς, ώσπερ καί άνωτέρω σεσημείωται παρωνόματα η παρασούμ εια  
(παρά σημειον) λεγόμενα" ίΐροσέθηκεν δέ δ ’Αριστοτέλης τό  άρθρον κάκ

τον σύνδεσμον ητοι τέσσαρα μέρη άπάσης τ*?ις λέξεως, άπερ εν τ^  Πόιητ. 

φδε μνημονεύονται «στοιχεΐον, συλλαβή, σύνδεσμος, #νομα, ρήμα, άρθρον, 

πτώσις, λογος. Κ α ί: σύνδεσμός έστι φωνή άσημος. ουτε κωλύει ουτε 

ποιεί φωνήν μίαν σημαντικήν, εκ πλειόνων φωνών πεφυκυΐαν συντίθεσθαι, 

και επι τών άκρων καί έπι του μέσου,- ην μή άρμόττ^ έν .^ γ ο υ  τ ι -

θένάι καθ' αυτήν* οίον μέν, ήτοι, δή.1 ν Αρθρον δε φωνή άσημος έκ πλειό- 

νών μέν'φωνών μιας (ού σημαντική) σημαντικήν δέ ποιεϊν πεφυκυΐα μίαν 

φωνήν, οιον τό  φημΐ καί τά  άλλα* συντομώτερον δέ περί άρθρου ιδία. 

ταΰτα λέγει «τό  προσέχει ν. τοΐς άρθροις όπως έν τω  δεοντι προστιθήται, 

έπί: τόΰδδ ορα' ουτος δ άνθρωπος τοΰτον τδν άνθρωπον άδικει* νΰν μέν 

όυν Ιγγιγνόμενα τά άρθρα σαφή ποιεί τήν λέξιν, έξαιρεθέντα δέ ασαφή.» 

Καί έκ τούτων μέν πάντων δηλον γίνεται ή δπδ ’Αριστ ο τέλους είς τέσ - 

σάρα $ιαίρεσις τών μερών τοΰ λόγου, 'ϊπ ο  Διονυσίου δμως καί Κυν- 

τιλιανοΰ ή είς τρία μονόν διαιρεσις άποδίδοται τφ  Άριστοτέλει* ουτω 

παρά Διονυσίου π . συνθ. λ. κ. % φέρεται τάδε << ή συνθέσίς έστιν ώσπερ 

καί αύτο τό μόριον δνίλοΐ, ποια τις ή θέσις παρ’ άλληλα τών τοΰ λόγου 
μορίων* α δή καί στοιχειά τινες της λέξεως καλοΰσι. Τ αΰτα'δέ καί θ ε ό -  

δέκτης-μέν καί Αριστοτέλης καί οί κατ’ εκείνους φιλοσοφήσαντες τους 

χρόνους ' άχρι τριών προήγαγον, δνόματα καί ρήματα καί συνδέσμους 

πρώτα μέρη της λέξεως ποιόΰντες* οί δέ μετ’ αδτούς γενόμενοι καί μ άλι

στα' όί τής' Στωΐκής «ίρέσεως ηγεμόνες εως τεττάρων προύβίβασάν χω - 

ρίσαντες άπο'τώ ν συνδέσμων τά  άρθρα*» "Ό δέ Κυντιλιανδς έν I n s t . t ;
1 .  C.- 4  ταΰτα «T u rn  v id eb it ad  q u em  h o c  p e r tm e t, q u o t e t  q u ae  

s u n t p a rte s  o ra tio n is , q u am q u am  de n u m ero  p a ru m  co n v en it. 

V e te re s  en im , q u o ru m  fu e rn u t A ris to te le s  quoque a tq u e  T h e o d e -  

c te s  v erb a  m odo e t  n om in a e t  c o n ju a c tio n e s  tra d id e ru n t, P a tt-  

la t im  a  p h ilosop h is e t  m a x ia ie  S to ic is  a u c tu s  e s t  n um eru s· a c  

p rim  urn co n ju  a c tio  tub us a r t ic u li  a d je c t !»  Ουτω λοιπον ό τε  Διονύ

σιός καί 6 Κ,υντιλιανός τήν εις τέσσαρα διαίρεσίν τών μερών τοΰ λόγου 

άπο'δίδουσι τοΐς Στω’ίκοίς, ?ι άγνοοΰντες 'ίσως αδτοί τό προμνημονευθέν 

χοιρίον τοΰ ’Αριστοτέλους, έν ή εις τέσσαρα διαίρεσις φέρεται, τοΰτο 

μεν ούχι, άλλ’ οί μ-εταγενέστεροι Γραμματικοί θαυμάζοντες, οτι τό 

άοθρον; δεν ευρίσκετο παρ’ Ά ριστοτέλει, προσέθηκαν αύτό έκείνφ, % καί 

ϊσως άρχήθεν ην «σύνδεσμος η άρθρον» καί ειτα έχώρίσθη εις δύο διακε

κριμένα άπ’ άλλήλων μέρη του λόγου. ,?Οπως δήποτε δε καί άν εχη τό  

πο&γμα* βέβαιον εινε, οτι παρά τοΐς Στω'ίκοΐς τό  τ ε  άρθρον καί δ σύν

δεσμος ελαβον μάλλον προσήκοντα δρισμόν* ο Διογένης Λαέρτιος επόμε

νός τφ  Χρυσίππω ή Διογένει τώ  Βαβυλωνίφ λέγει '«σύνδεσμός εστι μέρος 

άπτω τον, συνδοΰν τ ά  μέρη τοΰ λόγου^ άρθρον δέ έστι στοιχεΐον λόγου 

πτωτικόν, διορίζόν τά  γένη τών ονομάτων καί τους αριθμούς. fH κλίσις

ί  Τ ό  « ερ ισ ω β έν  τ ο ΰ τ ο  χ ώ ρ ίο ν  λ ία ν  διεφΟάρμένον εσ τ ιν .
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τών ονομάτων--jabτ ’ άριθμών και πτώσεων εγένετο υπο τοϋ Αριστοτέλου?} 

εί καί ούτος ου μόνον τάς πτώσεις τών ονομάτων, άλλα καί τών ρεμά

των τυπικάς μεταβολάς καί πάσας έν γένει τών καταλήξεων τάς , μεταλ-' 

λαγάς πτώσεις καλεΐ. Ούτως εν τω  περί ΓΕρμ. κ. 2  «τφ  δέ Φίλωνος η 

Φίλωνι. καί οσα τοιαΰτα οδκ ονόματα, άλλα πτώσεις ονόματος» καί «τδ  

δγιανεΐ: καί ύγίανεν ού ρημα, άλλα πτώσεις ρίματος’ διαφέρει δέ του 

ρίματος, δτι τύ  μέν τον παρόντα προσημαίνει χρόνον, το  δε τον πέριξ- 

ώστε μόνον © Ένεστώ ς εινε ρήμα, τά δέ πέριξ */?Tot το παρελθόν καί τ ύ  

μέλλον πτώσεις ρέματος. Έ ν  δεν τ^ Ποιητ. Ει και ού μόνον το βαδίζει* 

άλλα καί το βεβάδικε φέρεται ώς ρήμ.α, πτώσεις δέ ρήματος Ιν ταύτη  

είσί τά υποκριτικά  οι τά  ερωτηματικά καί παρακελευσματικά,ούχ- ήττον  

ού μόνον το βάδιζε, άλλα καί το έβάδιζεν πτώσεις ρήματος καλούνται 

Ποιητ, κ. 2 0  «το  έβάδιζεν η βάδιζε πτώσις ρήματος». Περί δέ τών τοΰ 

ονόματος πτώσεων Αδτ. φέρεται τάδε' «ή μέν το  κατά τούτου ^ το ύ τφ  

σημαίνουσα καί δσα· τοιαΰτα, ή · δέ τδ κατά τδ ενί η πολλοΐς, οιον άν

θρωπος η άνθρωποι», ’βνταΰθα πρώτον μέν παρατηροΰμεν τήν χρήσιν τών 

πτώσεων γενικής καί δοτικής αν καί άνευ τής ονομασίας γεν. καΐ,δοτ. 

δεύτερον δε τών άριθμών Ινικοΰ καί πληθυντικού άνευ. επίσης του Ό?κείθύ 

©ρισμοΰ Ιν. και πληθ, Έ ν  τω Όργάνω ομως ή πτώσις εχει εδρυτέραν- 

έννοιαν, περιλαμβάνουσαν καί πάντα τά  έξ όνόμάτ6*ν παράγωγα*- Ούτως 

εν Κατηγ. κ. I  . «τά  παρώνυμα λαμβάνονται ώς πτώσεις» εν δέ κ. 8  

«τά  επίθετα καλούνται παρώνυμα, ώστε καί τα ΰτά  εισι πτώ σεις»; Τα 

δέ επίρρημα καλείται κατ’ εξοχήν πτώσις, Τοπ. Α', 1 5 . Γ?η.τί Γ^, 9  ενθα 

καί δνομα καλείται, οιον. τδ καλώς εινε πτώσις τοΰ καλός. Παρατηρη- 

τέον δέ, οτι τέσσαρες είνε αί πτώσεις μετά καί τής κλητικής. Καί .Ιν 

μέν τφ  προμνημονευθ^ντι χωρίω περ. Έ ρ μ . κ. 2 .  παρετϊιρήσαμεν ;την· 
χρήσιν τών πτώσεων γεν. καί δοτ. Φίλωνος καί Φίλωνι. ’Εν δέ Έ λ ε γ χ .  

Σ,οφ. 4 κ. Ί 3  άναγινώσκομεν ταΰτα : του μέν ουν άρρενος καί θήλεος 

διαφέρουσιν αί πτώσεις άπασαι, τοΰ δέ μεταξύ αί μέν, α! δ’ ου' δοθέντος 

δέ τοΰτο, συλλογίζονται ώς είρημένοι τοΰτον* 'Ομ.οίως δέ και άλλην  

πτώσιν άντ’ άλλης* ο δέ παραλογισμος γίνεται διά τδ κοινδν είναι· τοΰτο  

πλειόνων πτώσεων* τδ γάρ τοΰτο σημαίνει δτέ μέν ουτος, δτέ δέ τούτον'' 

δει δέ εναλλάξ σημ'αίνειν μετά μέν τοΰ Ισ τ ιτ ο  ούτος μετά δέ τοΰ είναι τ ο  

τούτον»* ώστε έν τώ  χωρίω τούτω βλέπομ.εν τούς τύπουςπτώσεων ογο- 
μαστ. καί αίτιατ. ούτος. καί τούτον. Πρδς τή  αιτιατική άρα λαμβάνεταε 

καί ή ονομαστική ώς πτώσις, άν καί έν τφ  ποομνημονευθέντι χωρίω π . 

κ· 2  διέκρινεν αδτην άπδ τών πτώσεων, ονομα καλέσας αύτήν·' διότι λέ

2 6 0  ΙΣΤΟΡΙΑ.

γει «τδ δε Φίλώνος η Φίλωνι καί δσα τοιαΰτα οδκ ονόματα, άλλά πτώ-* 

σέις Ονόματος» οπερ #νομά έστιν ένταΰθα '/} δνομ,αστική. Θετέα εν το ύ - 

τόις αΰτη ώς πρώτη πτώσις τοΰ ουσιαστικού, καθάπερ ώς πρώτη πτώσις 

τοΰ ρήματος θετέον το  πρώτον ένικδν πρόσωπο ν.

'Ο ορος εγκλισις κατά την μετά ταΰτα σημασίαν ώς παρά Διονυσίς* 
^Αλικαρνασεΐ, την καί μέχρι τοΰ νΰν ίσχύουσαν, δεν υπήρχε παρά τοΐς- αρ

χαίο ι ς . ’Αλλ* οί τύποι τεσσάρων εγκλίσεων δεν ελειπον παρ’ αύτοΐς. Ουτω 

παρά ΔιΌγ, Α· 9 ,  2 5 0  φέρεται τάδε «Πρωταγόρας διειλέ τε  τδν'λόγον  
πρώτος είς τέσσαρα εύχωλήν, έρώτησιν, άπόκρισιν* έντολήν.» Ταΰτα δε 

παραβλητέα πρός τά  τοϋ Άριστοτέλους ΰοινιτ. κ. 21  «τών δέ περί την  

λέξιν . .  . οΐον τδ έντολή καί τδ ευχή καί διήγησις καί απειλή καί έρώ~ 

τήσις καί ειτι άλλο τοιοΰτον. Τί γάρ αν τις υπολάβοι ήμαρτήσθαι, ά 

Πρωταγόρας επιτιμώ, δτι εύχεσθαι οιόμενος έπιτάτίει έ^πών. Μ«νιν άειδε. 

θεάν Τδ γάρ κελεΰσαί- φασι ποιεΐν τι % μη επ.ίταξίς έστι. Κάιτοι. δέ ταΰτα  

δπρ. ρητορικήν πάντως έκληπτέα έννοιαν, ούχ ήττον ομως καί υπο γραμ

ματικήν δύνανται νά έκληφθώσι, τείνοντα νά διακρίνωσι τούς .διαφόρους 

τοΰ έκφράζεσθαι τρόπους, ους οί μετά ταΰτα εγκλίσεις ώνόμασαν.

Κατ’ -άρχάς ·ή διάκρισις τών χρόνων υπήρχεν έ ν  αύτοΐς τοΐς διαφόροις 

τόποι ς τών ρημάτων, άλλά δέν ώρίζοντο % διά κοινοΰ τίνος δρισμοΰ. Ού

τως β Πλάτων Σοφ. σ· 2 6 2  «δηλοΐ ήδη ποΰ τότε περί τών ^ντων- η γ ι -  

γνομένών ’α· γεγονότων % μελλόντων. Οδδέ δ ’Αριστοτέλης ώρισε σαφέ-*- 

στερον τά περί τών χρόνων. Ούτως έν ϊίοιητ. κ. 2  δυο μόνον χρόνους 

άναφερεν τον παρόντα χρόνον καί τδν πχρεληλυθότα. Έ ν  δέ τ·  ̂ 'Ερμην. 

κ. θ·,1*· μόνον τον Ινεστώτα θε&)ρεΐ ως ρήμα, τούς δέ λοιπούς χρόνου; ώς 

πτώσεις ρήματος καί τοΰ πέριξ χρόνου ..σημαντικούς* κ. 2  «τδ  δ’ ούκ άν

θρωπος οδκ ονομα* ού μεν ουδέ κεΐταί τε  #νομα ο ,τι δει καλεΐν αυτό* 
Ούτε, γάρ λόγος, ουτδ άπόφασίς Ιστιν, άλλ’ εστω ονομα αόριστον. Έ ν  δε 

κ .' 11 αναφέρει τούς κυριωτέρους τύπους τοΰ ρήματος λέγων «τδ γάρ 

εστιν % Ισται. .ή ήν η γίγνεται η οσα τοιαΰτα ρήματα έκ τών κειμένων 

έστίν ήτοι τής αδτής. τφ  ένεστώτι φύσε&>ς* καί κατωτέρω* τούς έκτδς 

χρόνους. Έ ν  δέ τω  δρισμ.ω τούτω ώς καί έν τω Ttlpd, χρόνος  δ ένεστώς 

θεωρείται ώς δ πρώτος καί κύριος χρόνος. Ούδεμία ομως άλλη τώ ν έν 

τ η  γραμματική εύχρηστων κλήσεων τών· διαφόρων χρόν&>ν μαίνεται παρ’ 

Άοιστοτέλει πλήν τών ό παρών καί ό πα,ρεΛηάυθως χρόνος' διότι τδ έν

4 Τό ΰγιανεΤ και όγίανδν ού ρήμα, αλλά πτώσεις ρήματος' διαφέρει δέ τοϋ 
βήματος, δτι τδ μεν τόν παρόντα προσημαίνει ypovov^ τά Se τόν πέριξ.
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262 ; ΙΣΤΟΡΙΑ

κ· 2  τής 'Ερμην. άόοιστον ρήμα δπδ διαλεκτικήν Ivvotav καλδϊ ουτω κ. 3  

«τδ δέ ούχ υγιαίνει και τδ οδ κάμνει ου ρήμα λέγω άλλ’ εστω αόριστόν 

ρήμα» καθάπερ καί άόριστον ονομα καλεϊ, ώς εν τω  προμνηρ.ρνευθέντι· 
χωρίω περί *Ερμ. κ.

Τδ ενεργητικόν καί παθητικδν γένος τών ρημάτων ούδαμοΰ τοΰ ?Αρι- 

στοτέλους μνημόνευεται δπδ γραμματικήν έννοιαν*, ουδέ αί δνομασία> αδ>- 

τών Ινεργητικδν καί παθητικδν, αί εν χρίσει έν .τ^  νεωτέροί γραμματική, 

φαίνονται εχουσαι παρ’ αύτφ ταύτην τήν έννοιαν, ’Εν δέ.ταϊς κατηγο- 
ρίαι.ς.9) κατηγοοήμασιν, ώς ενάτη τούτων μνημονεύεται τδ ποιειν καί 

πάσχειν, οίον τδ θερμαί.ν.ειν καί θερμαίνεσθαι, ψύχ&ιν καί ψύχεσθαι. ατινα  

απτονταί πως της γραμματικής έννοιας. ΓΗ αύτή διάκρισις . φέρεται εν 

Έ λ ε γ χ . Σοφ. 4 κ. 3  «,οταν τδ μή ταύτδν. ώσαύτως Ιρμην&ύηται, οίον τδ  

αρρεν θήλυ. ?) τδ θήλυ αρρεν $ι τδ  πριδν ποσδν. η τδ πρ:ϊοΰν πάσχον. 

’Ολίγφ δέ κατωτέρω αύτ. σαφώς διακρίνονται. τά οδδέτερα άπδ τών Ενερ

γητικών : η τδ δια.κείμενον ποιοΰν’ » καί: οίον τδ υγιαίνειν δμοίως’ σχή- 

ματι της λέξεως λέγεται τώ τέμνειν η οικοδομειν’ καί τοι τδ  μέν ποιόν 

τι και διακείμενόν πως. δηλοϊ, τδ  δέ ποιοΰν τι.

Έ κ  τών είρημένων δήλον, οτι καί μετά τήν εξο.χον τοΰ ’Αριστοτέλους 

εργασίαν πολλοΰ έδεϊτο ετε ή γραμματική, ινα φθάσ^ εις τήν τελειότητα’ 

διότι έλλείπεε ετι αυτί) ή πλήρης τών τοΰ λόγου μερών διαίρεσις, ελλείπει 

ο. λόγος και ή τάξις. τών διαφόρων ειδών τών κλίσεων, ελλείπει τέλος ή 

ώρισμένη δνομασία όλων τών . μερών τοΰ λόγου καί τών πτώσεων. Εις 

συμπλήρωσιν τών ελλείψεων τούτων, μεγάλως ειργάσθη ή Σχολή τών 

Περιπατητικών' διότι δεν εΐνε εκ τών αγνώστων, οτι οί περί τδν ’Αριστο

τέλη) οδ μικρδν ποδς τοΰτο εμόχθ/ισαν. Πρώτος πάντων δ. Θεοδέκτης 

κατά Κυντιλιανδν χ.αι Διονύσιον ^σχολήθη εις τήν διαίρεσιν τών μερών, 

τοΰ λόγου* δ Αριστόξενος έδίδαξε περί μουσικής · φύσεως τών στοιχείων 

καί περί τόνων. 'ίΐρακλείδης ο Ποντικδς ’έγραψε. γραμματικά κατά Διο
γένη τδν Ααέρτιον. Αλλά διάσημοτατος πάντων ήτο δ Θεόφραστος, δστις 

σπουδαίως ήσχολήθη περί: τά. γραμματικά. / Ο  Σιμπλίκιος ε ι ς ’Αριστοτ. 

Καταγ. σ. 8  λέγει «αί.άπλαϊ φωναί, a t ση μ αν τι καί τών πραγμάτων 

καθδ σημαντικαί εισιν, άλλ’ οδ καθο λέξεις άπλώς* καθδ μέν γάρ λέ-  

ζεις, άλλας Ιχουσι πραγματείας, ώς εν τώ. περί λόγου στοιχείων, δ ,τε  

Θεόφραστος άνακινεΐ καί ο? περί αδτδν γεγοαφότες, οίον πρότερον ονομα 

καί ρήμα τοΰ λόγου στοιχεία η καί αρθρον καί σύνδεσμος καί αλλα τινά.»  

Διονύσιος δέ εν τ ώ  περί συνθέσεως λέξεων σ· 2 1 2  «είρηται δ  ̂ τινα περί 

τού ίων καί Θεοφράστω; κοινότερον εν τοϊς περί λέξεω ν,. ενθα .βρίζει, τίνα

Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ ΙΚ Η Σ .

δνοματα φύσει καλά, παραδείγματος ενεκα, ών συντεθειμένων καλήν εί

ναι οίεται καί'μεγαλοπρεπή γενέσθαι τήν φράσιν,καί αύθις ετερα μικρά 
καί ταπεινά, έξ ών ουτε ποίημα χρηστόν εσεσθ*ί φασιν, ουτε λόγον.» 

^Εγραψε δ̂έ δ Θεόφραστος καί περί μέτρων καί: σολοικισμών. Μετά τούτον 

ερχεται δ επίσης σπουδαίος καί σύγχρονος του Θεοφράστου Πραξιφάνης, 

ουτ(νθς ώς προς τήν γραμματικήν tv μόνον χωρίον σώζεται παρά Δημητρ. 

Φαλ. § .5 7  Ιχον ούτως «Καθόλου γάρ ώσπερ δ Πραξιφάνης άντί μυγμών 

περιελαμβάνοντό o f  τοιοΰτοι σύνδεσμοι (δή , νΰν καί τά τοιαΰτα) καί στε
ναγμών ώσπερ^τδ a t, αί καί τδ φευ* Ταΰτα μέν Ιν δλίγοις χερί τών Περι

πατητικών, οΐτινες καί τοι σπουδαίως Ιργασθέντες, δέν ^δυνήθησάν νά 
σύμπλτιρώσωσιν δλας τάς. ελλείψεις της γραμματικής.

Οδτω δή, καί παρά τοϊς Περιπατητικούς οδχ εύρόντες τελείαν τήν διδα
σκαλίαν της γραμματικής, έρχόμεθα Ιπί τούς Στωϊκοδς, οΐτινες πρδ τής 

•ακμής τής ’Αλεξανδρινής εποχής τά μέγιστα συνεισήνεγκον ε?ς τά  γράμ

μ α τά , ώς μάρτυροΰσι πολλαι τών αρχαίων συγγραφέων μαρτυρίαι* διότι 

πρώτοι οί ΣτωϊκΟί διά τώνδρων της έαυτών φιλοσοφίας τήν* επιστήμην 

της γλωσσης άνέσωσαν και πρώτον μέρος της διαλεκτικής εθηκαν τδ περί 

φωνής Διογ; Ααερτ. 7 ,  σ. 4 7 4  «Είναι δέ τής διαλεκτικής ίδιον τόπον 

καί τδν πρόειρημένον περί αυτής της φωνής, έν ώ δείκνυται ή εγγράμμα

τος φωνή καί τίνα τά του λόγου μέρη καί περί σολοικισμού καί βαρβα- 

ρισμοΰ καί ποιημάτων καί άμφιβολιών καί περί Εμμελούς φωνής καί 

περί ^μουσικής ̂  καί περί δρω ν καί διαιρέσεων* σ. Ή  7  «της δέ διαλεκτικής 

θεωρίας συμφώνως δοκεϊ τοϊς πλείστοις άπδ τοΰ περί φωνής ενάρχεσθαε 

τοπου. ’Απόλλων. Περ. Συνδ. « Εις Ελληνικήν παράδοσιν αναγνωσμάτων, 

ής οδδέ κατ’ δλίγον επιψαύει δ παρά τοϊς Στωϊκοϊς περί φωνή; λόγος»! 

Εσημαινε δε παρά τοϊς Χτωϊκοϊς ή λέξις φωνή ^ναρθρον φωνήν άντίθ, 

τφ  λέξις, V  παλιν διέκρινον άπδ τοΰ λόγου καί τής διαλέκτου. Καί ή 

μεν· λέξις έσήμαινεν οίανδηποτε πλοκήν φθόγγων, δυναμένην γράφεσθαι, 

καί περ εστέρημένήν εννοίας, λόγος δέ παν τδ εκφωνούμενο ν, Ιν φ· δπάρ- 
χει^ έννοια καί λόγος, διάλεκτος -τέλος τά  κατά εθνη διάφορα γλωσσικά 

ιδιώματα (λέξις κεχαραγμένη εθνικώς η έλληνικώς.) . ' *

?Ως πρδς τήν εις τέσσαρα διαίρεσιν τών τοΰ λόγου μερών δ Διονύσιος 

καί δ τούτω Ιπόμενος Κυντιλιανδς άποδίδουσι ταύτην τοις Στωϊκοϊς, ώς 

προείρηται, διότι ίσως δέν εγίνωσκον τδ μόνον χωρίον τοΰ Άριστοτέλους, 

εν (ο αυτη φερεται, ει καί εισιν οί άντιδοξοΰντες, ού δυνάμενοι νά έννοή- 

σωσι πώς δ Διονύσιος ^γνόει αύτό. Τούτου δέ τεθέντος ζητητέον Sv οί 

πρώτοι συγγράφεις τής Στωΐκής διδασκαλίας ένέμεινχν ’ Αριστοτελική
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διαιρέσει' διότι οΰτως ευκόλως κατανοηθήσεται πως 6 Διονύσιος άποδί<Ιω- 

σιν.αύτοΐς έκεΐνρ, οπερ παρ’ ’Αριστοτέλους ελαβον, Προς τοΰτο δέ άντι*' 

μάχεται χωρίον, οπερ τά μέγιστα βαρύνει Διογένους τοΰ Ααερτίου iv  

βίω Ζήνωνος 1 ,  7 ,  σ. 1 7 4  : Τοΰ λόγου έστι μέρη πέντε, ώς φησι Διογένης 

τε  εν τω  περί φωνής και Χρύσιππος. ^Ονομα, προσηγορία, ργιμ&, σύνδδ- 

σμος, άρθρον, δ δ έ ’Αντίπατρος καί την μεσότητα τί.θ-Λσιν. εν τοΐς περί 

λέξεων καί τών λεγομένων.» ’Α<ροΰ λοιπον δ Χρύσιππος καί δ μαθητής 

αύτοΰ Διογένης δ Βαβυλώνιος άναφέρονται ώς ευρέται νέας δίαιρέσεως, 

πιθανόν εστιν, o tt οι αρχηγοί τής Στωϊκής αίρεσεως Ζήνων καί Κλεάνθης 

δεν ειχον άπ;οχωρισθνί· άπο τοΰ ’Αριστοτέλους. Δικαίύ>ς λοιπον τά  τοΰ 

Διονυσίου περί συνθέσ. λέξ. σ. $ 0  «είθ* οι μεταγενέστεροι τ «  προσηγορικά 

διελόντες άπδ τών ονομαστικών πάντα απεφήναντο τά  πρώτα μέρη» $να- 

φερεται εις τον Χρύσιππον, εις 8ν δέον νά άποδοθη καί το τοΰ Ηρισκιανοΰ 
1 , σ. 5 7 4  «S ecu n d am  S to ico s q uinque su n t o ra iio n is  p a rte s , n o

m en , ap p ella tio , v erb u m , p ron o m eo sive a rtic u lu s , co n ju n ctio .

Περί δέ της διαφοράς τοΰ ονόματος καί τοΰ προσηγορικού παρά Διογέ- 

νει τω  Βαβυλωνίω Διογένης δ Ααέρτιος αναφέρει, οτι προσηγορικόν ση- 

{Λαίνεί κοινήν ποιότητα, ονρμα δε ιδέαν*1 ως πρδς τδν δρισμύν τοΰ ρή -  

ματος οόδέν νέον ευρίσκομεν παρά τοΐς: Στωϊκοΐς γι την ιδίαν χρήσιν τοΰ 

ορισμού, καθ’ 8ν ρήμα δηλοϊ άσύνθετον κατηγόρημα ήτοι πρώτην καί 

άπλουστάτην πρότασιν- ώς προς δε τδν ορισμόν τών συνδέσμων καί τών 

άρθρων ή αυτη παοατηρεΐται άντίθεσις καί παρ’ ’Αριστοτέλει έν tvs 

Ποιητ· ώς προείρηται* διότι Διογένης δ Ααέρτιος εϊτε τώ  Χρυσίππφ !πό~  

μένος εΐτε Διογένει τώ  Βαβυλ.ωνίω λέγει «σύνδεσμος δέ έστι μέρος ά π τώ - 

τον,. συνδοΰν τά  μέρη τοΰ λόγου, άρθρον δέ εστι στοιχ&ΐον λόγου π τω τι

κόν δωρίζον τ ά  γένη τών ονομάτων καί τους αριθμούς.

Τήν δε περαιτέρω ταύτης διαίρεσιν τών μερών τοΰ λόγου Διονύσιος δ 

'Αλ.ικαρνασευς εν τί) περί συνθ· λέξ. κ. 2. σ. 2 0  άναφέρει ώδε «έτεροι δέ 

καί τάς άντωνυμίας άποζεύξαντες άπδ τών ονομάτων Ικαστον στοιχεΐον 

τοΰτο έποίησαν* οί δέ καί τά επιρρήματα διεΐλον άπο τών ρημάτων καί 

τάς προθέσεις άπδ τών συνδέσμων καί τάς μετοχάς άπδ τών προσηγορι
κών. 'Ο δέ Προσκιανδς V . 1 . ρ . 5 7 4  ec (S to ici) p artic ip iu m  co m m e  

m o ra n te s  v erb is  p a rtic ip ia le  v erb u m  v o ca b a n t y el c a s iia le ' n ec  
non e tia m  a d v e rb ia  n om in ib u s v el v erb is  co m m e m o ra b a n t, e t

1 iiov. Θρ„ σ. 636 , 16 «Κύριόν έστι τό τήν Ιδίαν ουσίαν σημαΐνοVj προση
γορικόν δέ έστι τό τήν κοινήν ούτϊαν σημ«Τνον».
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q u a s i a d je c tiv a  v e rb o ru m  e a  n o m in ab im t a r t ic u lo s  a a te m  p ro n o -  

m ia ib u s  co m m e m o ra n te s  fiu ito s ea  a rtic u lo s  ap p e lla b a n t, ipsos  

v u te m  a r t ic u lo s , q u ib as  nos c a re m u s . in fin ito s  a rticu lo s  d ieeb an t, 

v e l  u t a lii  d icjin t, a rticu lo s  co m m e m o ra b a n t p ron om in ib u s, e t  

a r t ic n la r ia  eos p ro n o m io a  v o ca b a n t,P ra e p o sitio n e m  q uoq u e S to ici 

co n ju n ctio n ! co p u lan tes  p ra e p o sitiy a m  co n ju n ctio n e m  v o cab u n t. 

To ονρμα προθετικος; σύνδεσμος διέσωσεν δ ’Απολλώνιος εν τώ  περί Συνδ. 

σ· 4 8 0 .  «Εί δεόντως αί καλούμεναι παρά τοΐς γραμματικόΐς προθέσεις 

παρά τοΐς Στωϊκοΐς προθετικοί σύνδεσμοι καλούνται 9ι κατ’ ένίους συνδε- 

σμοειδή μόρια.» Ουδόλως δε εν άμφιβόλω κεΐται, οτι οί Στωϊκοί τάς αν

τωνυμίας είδός τι τών άρθρων εποίησαιν, οδχί δέ τά  άρθρα μέρος τών Αν

τωνυμιών, ών οδδέ τδ ονομα φαίνεται έν χρίσει 8ν παρ’ αδτοΐς κατά 

Πρισκιανδν ρ . 94 0 . Διαρρήδην δε μαρτυρεί τοΰτο καί δ ’Απολλώνιος περί 

’Αντωνυμ. σ. 4 ,»  Οί άπδ τής στοάς, άρθρα καλουσι καί τάς αντωνυμίας, 

διαφέροντα δέ τών παρ’ ήμΐν άρθρων, ταΰτα μεν ώρίσμένα. έκεΐνα δέ 

άοριστώδη: «καί 4ν τώ περί συνταξ. δ,δειπνήσας παΐς κοιμάσθω, εφ’ ου 

άο'ριστώδης .ή σύνταξις γίνεται. τοϋ άρθρου, ενθεν καί οί άπδ τής στοάς 

τά  τοιαΰτα μόρια άοριστώδη εκάλεσαν·»

Τδ δέ δπο τοΰ Πρισκιανοΰ είς τους Στωΐκούς άποδιδόμενον Ιπίθετον 

τ.ών ρημάτων, ουδαμου ευρηται παρ’ ελλησιν. ^Ισως είνε τδ ρηματικόν επί

θετο ν .Τ δ  δε εκτον μέρος τοΰ λόγου, οπερ Διο.γ· Λ. Ζ. σ. 1 7 4  -trf? μεσό~- 
τητα  αναφέρει είς τδν .^Αντίπατρον, ουδεν άλλο είνε ίσως-%, τά  είς ως λ ή -  

γοντα μεσότητος. παραστατικά Διονυσίου τοΰ Θρςικός.

’Εκ τών ολίγων τούτων παραδειγμάτων των ονομασιών τών Στω'ίκών 

δηλον, δτι ούτοι ήρεύνησαν τά ένόματα, ατινα την εσωτερικήν φύσιν των 

πραγμάτων σημαίνουσι μάλλον, ^ τά  παρά τοΐς άρχαίοις γρά{Α{Αατΐκο?ς 

καί νυν έν ,χρήσει οντα, άτινα. ουδεν όίλλο η βαθμδν καί λόγον συγγενείας- 

ρ,ετά τών δν.ομάτων καί ρημάτων έμφαίνουσιν οίον τί)ν άντ&)νυμίαν, δτι 

αντί ονόματος τίθεται, τδ  επίρρημα, οπερ «απδ τής συντάξεως (μετά ρή

ματος) μάλλον την ονομασίαν ελαβεν ηπερ άπδ . τοΰ δηλουμένου.» *Απολ. 

Συντ.. σ. 7,4 4 ,  καί τήν μετοχήν, ητις «άπδ τής μεθέξεώς ονόματος κ«5 

ρήματος, ως τδ ρδδέτερον αποφατικόν Ιστι τοΰ άρσενικοΰ καί θηλυκοΰ» 

ελαβε τήν ονομασίαν.

Ιδίω ς δμως, ήσχολήθησαν οι Στω'ίκοί είς τά  ρήματα καί μάλιστα είς 

τους χρόνους, καλέσαντες τδν ενεστώτα χρόνον άτέλειον Πρισκ. 7  σ. 8 1 5  
«q u o d  p rio r eiu s p a rs , quee p raaeteriit, t r a n s a c ta  e st d eest au tem  

seq u en s 1  c .  fu tl ira . Tcv δεν παρατατικόν-τέλειον ενεστώτα,.Πρισκ. σ.
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8 \ ί.  Ά λλ* οι Ορισμοί οδτοι τών Στωϊκών- δεν εδρον -δποδοχήν κοά  ft 
γραμμ,ατικη αυτών, δεν εγένετο κοινή, Μδου τί λέγει περί αδτών ο ’Απολ

λώνιος Ιν τω π^ρί 5υνδ. «οί καν σνόμασιν άλλοτρίοις προσχρησάμενόι, 

ηπερ τοϊς εις γραμματικήν συντείνουσι? Στωϊκάς παρέισφέρουσι δόξας , 

ών ή παράδοσις όυκ άγαν χρειώδη? προς την εις: γραμματικήν συντείνου- 

σαν τεχνολογίαν. Ταυτά περί του πρώτου συστήματος.

("Επεται συνέχεια).

Ο  Α Ρ Χ Α Ι Ο Σ  Κ Α Ι  Ν Ε Ο Σ  Τ Ρ 0 Π 0 2  Τ Ο Τ  Ζ Η Ν ,

Οί φιλοσοφήσαντες περί-τής ιστορικές πορεί α ς . τοΰ πολιτισμοΰ έδογμά- 
τισαν, οτι, επειδή βρώσις καί πόσις π λεΐστον· συμβάλλονται εις διατηρη- 

σιν υγείας, ευεξίας, πρωτίστοντών άνθρώπων μ έλεμ ά , υπερξεν η ζήτεσις 

ευμ,αροΰς και άνετου μεθόδου τοΰ τρώγειν καί πίνειν, Διά τοΰτον τον λό
γον, καί τών περιηγητών οι επισημότατοι, έπισκεπτόμενοι χώρας ά λλο- 

τριας, πρώτιστα καί μαλιστα Τρωτών, τίνι τροπω ετρωγε καί επινεν έκα

στον έθνος, όπως εντεΰθβν εικάσωσι περί τοΰ βαθμού της αγωγής, ήτοι 

της παιδείας αυτών καί τής ήμερώσεως. 'Ιστορική ομως πείρα άπέδέιξεν, 

δτι ουτε αί απαραίτητοι χρεΐαι της δίαιτες λρωναι έπλερώθεσαν, ουτε as 

ίδέαι περί κοσμιότητος τροφής καί πολυτελείας Ιφάνησαν · άείποτε κα « 

πανταχοΰ αί αυται. Οι οικονομολόγοι «αί όίάδτοκαλούμενοι φίλοι τοΰ 
λαοΰ, αόστηρώς πάνυ* κατέκριναν οίανδηποτε τρυφήν, άλλ’ ούδέποτε ώρί- 

σαντο τί έστι τρυφή, που αυτη άρχεται καί ποΰ λ “όγει ·η αληθινή χρεία. 

Ο μεν 5δνόφών αναφέρει την παρακμήν τοΰ περσικού κράτους, οδ μόνον 

εις τα  θερμά έπικρανα» άλλα καί είς την χρήσιν χειμερινών έσθήτών καί 

χειριδών, διότι οί ανυπόδητοι καί Ημίγυμνοι "Ελληνες ύπελάμβανον π έλ - 

λας και διφθερας, ματαίαν καί επιβλαβή τρυφήν. Οί νυν Εύρωπαΐοι του

ναντίον άποδοκιμάζουσι τόν ιματισμόν τών αρχαίων 'βλλενω ν, ώς άπρεπή 

καί πτωχικόν. Ω σαύτω ς είς τών ιστοριογράφων . τής βενετικής δημοκρα

τίας, ψέγει περικαλλή τινα σύμ,βιον Δόγου, προσφέρουσαν τώ στόματι τά  
κρέατα διά περονίων καί ούχί διά τών ίδίων δακτύλων* επιλέγει δέ, δτι 

«οδκ άπεικότως έτελεύτησεν -άωρία θανάτου, διά τήν σκανδαλώδη καί 

παρά φύσιν δίαιταν αυτής». Μεσόύσης τής 4 6  εκατονταετηρίδας, τουφη 
περιττή δπελαμβάνοντο αί θερμάστραι, αί πήλιναι καί χα  λ καί λοπάδες, 

ίδίως δε a t άπό δρύινων ξύλων οικίαι, διότι δήθεν εν'τοις παλαιοις χρόνοις

Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΑΙ Ν ΕΟ Σ ΤΡΟΠΟΣ ΤΟ Υ ΖΗΝ.

ΐ5ρκοΰντο. οί άνθρωποι εις τοίχους αΣστοπλέκτους. Έ ν  Σκωτΐ<£ επίσκοποι 
καί άλλον ίεράρχαι άπηγόρευον τοΐς-μονάχοις την χρήσιν. τών περονίων,· 

ώς αθεον .τρυφήν, άφ’ οϋ πέντε δάκτυλοι ερκουν νά λαμβανωσιν έκ τών 

ξυλίνων πινακίων καί προσφέρωσιν εις :τό στόμα τά  εδασματα. Σήμερον 

οί πα^δες τιμ-ωροΰνται, ;έάν Ιμβάψωσι τοί»ς δακτυλους εις πινάκιά οί σε

μνοί διδάσκαλοι πάσες αληθινής ήμ-ερώσεως ;Ελληνες> οι άβροι Αιγύπτιοι 
καί Βαβυλώνιοι, οί.πέοΐ την τροφήν λ ιχ νό τα το ι Ρω μαίοι: ηγνοούν την 

χρήσιν μαχαιριών, περ ον ίων, κοχλιαρίων καί λεκανιων, Ινδική, Σινική, 

Αίγυπτος, Βαβυλωνία · νομίζονται άρχαιόταται έστία'ι τοΰ πολιτισμού, 

διότι πλεΐσται μέν έπενόησαν υποκείμενα τρυφής, ανεκαλυψαν δε πυρί

τιδα , ναυτικήν πυξίδα, ύαλον, τυπογραφίαν, χαρτοποιίαν, υφαντικήν· κ«·ι 

τάς άρχάς τών επιστημών* άλλ’ οδδεν εγίνωσκον περι τών δργανων τής 

τραπέζης* καί σεμερον δέ οί. Σΐναι . τρώγουσι. μεταχειριζομενοι σκυταλι- 

δας καί ραβδία. Τά ονόματα τών μυρίων τοΰ σώματος μελών, αι πρω- 

τ.ισται καί πολυαριθμόταται ίδέαι καί η λατρεία τών της φύσεως δυνά

μεων φαίνονται παρηγμέναι εκ τής σανβκρίτης κ λλ η ευαυνθετος αυτη, 
κατά-τά  διανοήματα καί τάς εικόνας πλουσιωτάτη γλώσσα, ούδεν ευρε 

νά Ιπιθέση ονομα εις κοχλιάρια, μαχαίρια, περονια. Οί λεπτότατοι την 

άκοτιν "Ελληνες, οί ρ<?δίως διακρίνοντες παν ρυθμικόν 9) μελωδικόν πλημ

μέλημα ποιητών, ηθοποιών καί ρητόρων,: οι μ*έχρ.ις υπερβολής τρυφηλοί 

^Ρωμαίοι· έχρών.το κρεάγρζίΐς, πυράγράις, δικράνοίς, θρίν.α^ι κλπ. αλλ ονχι 

και τοΐς καθ’ ημ&ς περονίοις* ^Εμειναν δέ τα ΰ τα  άγνωστα άμφοτέροις 

τοΐς κλασικαΐς λαοϊς, ώς καί τά παρ’ ημΐν «βρακία», τά  «δποκάμισα», 
τά  «στιβάλια»,τά  «γιλεκια», τά  επανωφόρια καί οί πίλοι* διότι μόνον έν 

τοΐς πολέμοις. καί ταΐς άποδεμίαις έκαλύπτοντο τήν. κεφαλήν, έφορουν 

δε οί ιππείς, των δποδήμ,ατα. Τά κρέατα, καλώς εφημένα.. καί καταμ,εμε" 

λισμένα υπο τοΰ δα ιτρον , δστις μόνος εκέκτητο μάχαιραν, προετίθεντο 

Ιπί χαμ,αί κειμένου πίνακος* οπόθεν οί συνδαιτημ-ονες τα  ερπαζο,ν δια 

τών δακτύλων* οσάκις . είχον χρείαν κοχλιαρίου Ιποιοΰντο αδτο αυτοσχέ

διον έκ τοΰ κοίλου άρτου, 8ν ερριπτον κατόπιν υπο τήν τράπεζαν. Κατά 

τόν άηδή τοΰτον τοόπον Αρίστων Μιλτιάδης καί Περικλής, Άριστοτελες 

καί ’Αλέξανδρος, ’Ιούλιος καί Αΰγουστος Καισαρ \ Περί τά  τέλ ε  της \ 5  

εκατονταεταρίδος ένιαχοΰ τής ’Ιταλίας εγίνετο χρεσις περονίων* Καισα- 

ρες ομως καί άγρόται, Πάπαι καί έπαιται μοναχοί, ετρωγυν διά τών δα - 

κτύλο>ν· ’Ιταλός διατριψας επί τινα χρόνον έν τή αυλη τοΰ σοφοΰ τών 

Ούγγρων βασιλέως Μ ατθία, εξαίρει ώς ιδιαίτατον αύτοΰ πλεονέκτημα 

βασιλικής άξιοπρεπείας, οτι έν τω άρίστω καί τφ  δείπνω δδν μ,ολύνει



2 6 8  Ο Α ΡΧΑ ΙΟ Σ ΚΑΙ Ν ΕΟ Σ ΤΡΟΠΟΣ ΤΟ Υ ΖΗΝ.

τούς δακτύλους του, ώς οι κεκαλλωπισμένοι αδλικοί το υ .. 'Εκατόν ϊτ-η, 
ύστερον αδτοί οι Γάλλοι συνέτασσον δηκτικάς σατάρας κατά τοϋ είσα- 

χθέντος είς. τήν αύλικήν τράπεζαν περονίου* οι Ά γ γ λ ο ι εσκωπτον τούς 
’Ιταλούς προσαγορεύοντες αύτούς χαλκοδοντοφόρους* οί δε καθολικοί 

'Ισπανοί'έξηκολούθουν μιμούμενοι τον ’ΐησοΰν Χρίστον, τούς Αποστόλους 

και τούς 'Αγίους.. Ή  κλασική αρχαιότης Αποβάλλει πολύ της λαμπη^όνος, 

ή ευφάνταστος ρωμαντικότης τοΰ μεσαιώνος αποβάλλει: πολλά των άύτης 

γοήτρων, οταν τις. Αναπόληση,κατά νουν τά  συμπόσια αδτών. Οί "Ε λλη

νες έδημιούργησαν τέχνας καί Ιπ.ισ.τήμας, ^υθμίσαντες άπαντα σχεδόν 

τα  ειδη τοΰ επιστητού* άλλ’ δ; τών νεωτέρων βίος . είναι άνθρωπινώτδρος, 

ώς έπαρκών είς τάς ζωϊκάς και ζωώδεις χρείας διά λεπτότερων καί εύ- 

φυεστερων οργάνων. Έ κ  τοιαύτης έλλείψεως προέκυ.ψαν ούκ δλίγάι παρεκ- 

τροπαίτής άσελγείας;.Ό. Ανβρωποπρεπές κρίνων νά έμβάλλη: τούς δακτύ
λους είς τον ζωμόν* νά κάθηται παρά την τράπεζαν ήμίγυμνος, νά επισω- 

ρεύση. κύκλω αύτοΰ παν είδος, ρυπαρότητος καί δή καί νά Ιμη επί της 

τραπέζης ουδαμώς έσκαν^αλίζετο έξοκέλλων εις Ακόλαστον κοιλιοδουλείαν. 
Γ0 -  άνευ αίδους. ήμίγυμνας καθήμενος παρά τήν τράπεζαν, δεν ησχόνετο 

νά παραλαμβάνη εταίρας και ,χαμαιτύ.πας προς καλλωπισμόν τοϋ συμπο

σίου. Μαχαίρια, περόνια^ κοχλιάρια, τραπεζομάνδυλα, χειρόμακτρα, στη
ρίγματα μαχαιριών κλπ. δσον και αν φανώσι μικρά, είναι· σφυγμόμετ'ρον 

τής καθόλου έπιδόσεως αξιοπρεπούς, βίου δημοσίου καί κοινωνικού- Πέ- 

ρόνια καί ήλοι είναι ot ίερο.Ι καί διαπρύσιοι κήρυκες. τοΰ πολιτισμού, ά τε  

διεγείροντες παρά τοΐς Απαιδεύτοις καί Αγρίοις λαοΐς Ανάγκας τέως Αγνώ
στους καί πόθον νά κατάστήσωσι τον εαυτών βίον τερπνότερον 'διά βελ- 

τιόνων δργάνων. 'Ο άναλογιζόμενός δπόσας χημικάς προπαρασκευάς, δπό*· 

σας κατεργασίας άπαιτοΰσιν ο κασσίτερος,: ό. σίδηρος, δ χάλυψ είς παρα

γωγήν των πολυειδών τούτων οργάνων,, ‘.ό. λαμβάνων δέ συγχρόν&ς δπ’ 

#ψινδπόσον τεραστίως άνεπτύχθη διά τούτων έμπόριον· καί βιομηχανία, 

δεν αμφιβάλλει περί τής Αλήθειας τών λεγομένων.

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Σ  Δ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ ΙΚ Ο Σ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ .
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Κ ρ ία ζ  tov  ΝίχοδημεΙον άγ&τος.

Τη 23η  π. μηνδς, κατά τά  ποοκεκηρυγμένα, άνέγνώσθη Ι ^ τ η  αίθύύσρ 

^οϋ Βαρβακείου Λυκείου υπο τοϋ γραμματέω ςτοΰ Συλλόγου κ. Βλ. Σκόρ** 

δέλη η κρίσις του Νικοδημείου Αγώνος. *Ως γνωστόν, δ άγων όύτος ήν 
περί συγγραφής τριών βιβλίων, άτινα σκοποϋσι τδ μεν νά διεγείρωσι το  

ενδιαφέρον τοϋ ελλην. λαού πρδς τάς «φυσικάς επιστήμας και τάς πρα- 

κτικάς τεχνας»> το δε νά συντελέσωσιν είς τήν παρ' αδτφ τ ε  καί'τη μ α - 

θητιώσή νεότητι διάδοσιν κάί εμπέδωσΐν «ύγιών άρχών ηθικής».
Κατά τήν λίαν μακράν, Αλλά καί λίαν έμβριβη κρίσιν τής τριμ,ελοΰς 

άγωνοδίκου· έπιτροπείας, άποτελεσθείσης υπο τών κκ. Χ ρ. Παπαδοπούλόυ 

διευθυντοΰ τοΰ· διδασκαλείου, δι a, x k  ή θ ι χ ά  πονήματα,· ^Όθώνος Φριδερί- 

κου καθηγητοϋ, καί Π. Γενναδίου, γεωπόνου, διά τά  < p v < x i)ca · {3ιθ£ΐή~ 
•χαηχά,, όδδέν τών οκτώ συναγώνισθέντων πονημάτων εκρίθη άξιον τοΰ 

άθλου. · ·' ' '
Καθά δε Ιν τώ  έπιλόγω δ γραμματεύς τοΰ συλλόγου είπε λυπηρόν είναι 

βεβαίως οτι καί εφέτος, το  τρίτον ήδη, όδδεν τών προς κρίσιν όποβλή- 

θέντων εν τω Αγώνι έργων εκρίθη βραβέύσεως άξιον: Αλλά τόϋτο μ ά ρ ΐύ -  
ρεϊ δύο τινα, πρώτόν τήν σπουδαιότητα τών θεμάτων τοΰ Αγώνος καί 

δεύτερον, τήν δικαίφ τω  λόγφ αδστηρότοτα τών κριτών έπιθυμούντων 

μετά  τοΰ συλλόγου παντδς ν’ αποδοθη τδ Αριστεϊον είς εργα αντάξια μεν 

της προαιρέσεως καί της Αριστείας τοΰ αειμνήστου αγωνοθέτου, τίμώντα  

δε. τούς Αριστεύσοντας, συγγραφείς καί τον Διδασκαλικήν Σύλλογον, υπο 

τήν επιμέλειαν τοϋ δποίου τελείται & αγών.

—  Συνεπείς εγκυκλίου τοϋ έπΙ τών Εξωτερικών υπουργείου, τη  αιτή

σει τοΰ ήμετέρου Συλλόγου. Αχοσταλείση προς τάς άπάσας τά ς εν τη. ’Ανα

τολή προξενικάς Αρχάς της Α. Μεγαλειότητος* πρώτος ό έν Ταυρίδι τής. 

Περσίας Πρόξενος κ . . Χριστοφ. Πίσσας άξιεπαίνως καί δραστηρίως ενεργή-, 

σας παρά τοΐς έκεΤ εόαρίθμοις δμογενέσι σ.υνεπλήρωσε· το οδκ εδκαταφρό- 

νητον ποσον δραχμών π&ντακοσίων,. άδτος δούς τδ  άξιόζηλον παράδειγμά 

καί γενναίως καταβαλών τδ ημ.ισυ της εισφοράς, fa  διά τοΰ ένταϋθα θείου 

του Στρατηγοΰ Πίσσα διεβίβασε πρδς τδν Σύλλογον»



2 7 0

Π  Ο Ι  Κ Ι  Α. A

Τ ο Sardpor της πολιτείας., .

Εδφυής πολιτειολόγος εποίησε τήν δε την παραβολήν* ή δλνι πολιτεία  

φαίνεται δμοιάζουσα δένδρφ υψττιλω καί άμφιλαφεΐ. Υ π έρ τα τη  εις τδν 

οδρανδν ύψοΰται υπδ των ή λιακών άκτίνων φ ωτιζομένη ή κορωνίς. ’ Ισχυ
ροί κλάδοι, γενναίως πρδς κεραυνους καί θύελλας άντέχοντες εΐνε δ στρα

τός., θαλοί έπί τοΰ δένδρου εΐνε οί εδπατρίδαι οί εύ γεγονότες καί εύ ήγ~ 

μένοι,. οί αληθείς, άριστοι. Χλοεροί κλώνες είναι οί φιλόσοφοι καί os επι

στήμονες’ πτηνά φαιδρώς έπί . του δένδρου περιπετόμενα καί υπδ τήν φυλ- 

λάδα ήδέως αδοντα εινε οί καλλιτέχναι καί οί ποιηταί* καρποί δε ά γλα ώ - 

τατοι καί ευχυμοι είσίν οί άνδρες τοΰ εμπορίου καί τη ς βιομηχανίας. Έ ν  

τοΐς εγκάτοις τη ς  γης λανθάνει Αόρατος καί άκοσμος ί  τραχεία καί πολυ

σχιδής ρίζα, ζΐς στηρίζεται τδ  δένδρον, Τοιαύτη ρίζα Ιν τ η  πολιτεί^ 

δμολογενται ο λαός. Καί ί  ρίζα ομως θά ήτο βαθυτέρα καί ή κορωνίς 

υψηλότερα τοΰ προσήκοντος, έάν μή υπήρχέ τε-μέσον, έν μεν τφ  δένδρω 

τδ  ,στέλεχος,· έν δε τ^  πολιτεία ό άπλοΰς πολίτης. Έ φ ’ όσον υγιαίνει δ 

τοΰ δένδρου μυελδς, ήτοι έφ’ οσον του πολίτου ή καρδία μένει αδιά

φθορος, μάτην περιτρωγουσι τήν ρίζαν θρΐπες καί παντοιο.ι άλλοι 

σκώληκες, μάτην δε συρίζουσι. σφοδροί άνεμοι διά τών κλάδων. Τδ σ τέ

λεχος, διά του απέριττου καί πολύχρωτος αδτοΰ φλοιού,, συνέχει ρίζαν 

καί κορωνίδα.

—  ’Εν Ά γγλί^  καί ’Αμερική συνεστάθησαν περί τά  2 5 0  κεντρικά τ η 

λεφωνικά γραφεία μετ’ 8 0 ,0 0 0  συνδρομητών καί \ 2 5 ,0 0 0  τηλεφώνων, 

Έ ν  ’Αμερική ενθα οί άνθρωποι δρθότερον τών ^Αγγλων νοοΰσιν οτι ό χρό

νος είναι ισότιμος χρυσίω καί άργυρίφ·, πασα πόλις εχουσα 3 0 ,0 0 0  κα

τοίκων εχει .καί κεντρικδν γραφειον τηλεφώνων. ' Γ/Ομοια καταστήματα  

ίδρύθησαν υπδ διεθνούς Ιταιρίας έν Αόνδίνφ ’Εδιμβούργω, Δοϋβλίν^ Μαγ- 

κεστρία, Λιβερποΰλ καί Γλασκοβ. ''Εν μέλος τής διεθνούς Ιταιρίας ήλθε 

κατ’ αδτάς: εις-Βιέννην καί έπο&ησε πειράματα έν τφ  πρώτφ-ξενοδοχείω. 

’Απεδείχθη δε έκ τών πειραμάτων οτι άπδ τοΰ τρίτου πατώματος ήκούοντο 

εν τη  μεγάλη αιθούση τοΰ ισογείου δαπέδου οδ μόνον ςίσματα; καί συνδια

λέξεις,αλλά καί ψιθυρισμοί καί δή καί ή αναπνοή υγιών καί στήθαλγούντών;

ΠΟΙΚΙΛΑ

— * Καφά λέγει εβραϊκή τις έφημερίς Κωνσταντινουπόλεως άνεκαλύφθη 

Ισχάτως εν Πετρουπόλει μεταξδ της περιουσίας γέροντός τίνος Ισραηλίτου 

χειρόγραφον τοΰ αποστόλου Πέτρου. Τδ χειρόγραφον τόΰτο φέρει έβραϊστί 

τάς επομενας λέξεις «Πέτρος αλιεύς, μαθητής τοΰ Ίησοΰ, υίόΰ τοΰ Θεοΰ, 

καί απόστολος τοΰ έργου αύτοΰ, κηρύττει προς τους ακούοντας αδτδν λαοδς 

τής γης τ δ ν . λόγον τ ο ΰ . κυρίου, έν ονόματι τοΰ παναγίου Θεοΰ. β 

Τ δ χειρόγραφον εχει τήν εξής παράδοξον υπογραφήν:
« ’Εγώ» Πέτρος, αλιεύς,- |ν· ονόματι του Ίησοΰ έπαυσα γράφων τδν λό -  

λον τής άγάπης. τδ  5 0  ετος της ηλικίας μου, τδ τρίτον Πάσχα μ ετά τδν 

θάνατον τόΰ κυρίου μου. Ίησοΰ Χριστοΰ, υίοΰ τής Μαρίας, έν τφ  οικφ τοΰ 

Βιλιέρ, παρά τδν νάδν τοΰ Κυρίου.»— 'Η βιβλική Ιτάιρία τοΰ Λονδίνου πει- 

σθεΐσα περί τής, αδθεν.τικότητος τοΰ παπύρου, προσήνεγκε 2 0  χ ιΧ  λιρών 

πρδς άγοράν αυτοΰ, άλλ’ οί κληρονόμοι τοΰ ίσραηλίτου Κορε (κτήτορος), 

-έν Στοκχόλμη διαμένοντος? άρνοΰνται νά τδ πωλήσωσι καί έπιτρέπουσι 

μόνον τήν αναδημοσίευσίν του. -

Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Η  Α Ν Θ Ο Λ Ο Γ ΙΑ .

■Έκ  τώ ν τοΰ I .  Γ .  ©ΕΟΜΙΡΟΠΟΙΓΛΟΤ 

« Δ η μ ω δ ών Σ υ λ λ ε κ τ ώ ν .  »

01 ηγαχημένοι αδελφοί.

Τίποτα δ^ν έζήλεψα μες ’ς τδν άπάνω κόσμο .

’σαν τ ’ άλογο τ  δ γλήγορο, σάν τδ γουργδ ζευγάρι,*

’σαν τή  γυναίκα τήν καλή, δποΰ τιμάει τδν &νδρα,
’σά δυ’ άδερφούλια ’γκαρδιακά καί πολυαγαπημένα 

ποΰ τά  παινέύ’ ή γειτονιά κι* δ κόσμος τά ζηλεύει· 

Χαρά κή αν ταυρη χαίρουνται, καί λύπη, δε λυποΰνταί; 

κι’ αν πανε καί ’ς τδν πόλεμο, αντάμα πολεμούνε.

Μά συνεμπήκ* <3ργή Οεου γι,ά νά τά  ξεχωρίση, 

κ’ άγάπησ’ δ μικρότερος τοΰ μέγα τή  γυναίκα*

4 Ζεΰγος βοών άροτήρων, γοργών.



,VTpitt$T«t νχν της το βιτΐη, ν&ν τϋζ  το ’μολόγ^στ!.

Μά μ ΐά  λαμπρή, μία Κύρίακη, μιά- ’ τϊίσημ.ον ήμερ^ 

ποΰ βγηκ’ ί  νιά 5πο το λουτρό κι* δ νχος άπ’ τό μ.παρπέρη> 

κ’ εσυναπάντηθί*«νε ς* ενα στενό *σωκάκι, 

έξάδιαντράπη 34ocV της λέει καί τ η ; τ θ  φανερόνε^

—-Ν όφη μόυ, ’«ένα σ’ «γαπώ, γυναίκα νά σε πάρω.

-— Έσί» τό  θέλεις μια  βολά κ* εγώ τό θέλω δέκα.

Τόν άδερφό σόυ σκότωσα κι’ §λα-γιά νά μ& πάρής·
Καί πώς νά : τώυρ·> άπάΐημ,α, καί πώς- νά τόν σκοτώσω ;  

—-'Χωράφια Ίχε.1 ?’ άμοίραγα, άμπέλια νά μοιράστε.

Δός τον  «π* eUp-η χωραφιού κ’ άπ* άκλαδουρ* άμπέλι, 

κ* εκεί ΐόΰ βρίσκεις ’πάτημα για νά τόνε σ/,οτώστ,ς.

^-~Τόν μαύρο του έ σέλωσε καί τόν καβαλικεύει, 

πάδί νά βρη τόν αδερφό γ ια  νά τόνε σκοτώση, 

κβά το νε συναπάντησε ς* τάμπέλια ’ς τά  χωράφια·

Κι' άπό μακρυά τόν χαιρετάει κ’ άπό κοντά τοΰ λέει 

■-*—*Έ λ ’ί άδερφ5,  ας μοιράσωμε τά  πατρομητριχ-ά μας 

Έ σ υ  τό θέλεις μιά βολά λ’ εγώ τό  θέλω δέκα*

Τόσον καιρό έ’ίμαστέ μαζί ^ή άντάμ»; Περπατούμε 

κ’ εσ’, άδερφέ, δεν τάλεγες ποτέ τά  λόγια  φτοΰνα, 

τώρα πώς ? ά ξεστόμισες και πώς τάβαλ* ό νους σου; 

Γυνκίκεια άναβάλμ.ατα διαγόρισαν τό νοΰ σου.

Γυναίκες βρίσκεις άμετρες, μ’ άλλ’ άδερφό δεν κάνεις.

Καί ταλογό του βάρεσε, ’ς τη  νόφη του πηγαίνει.

— Νύφη μου, χύσε μρϋ νερό νά πλόνω τό σπαθί μου?

Τόν αδερφό μου ’σκότωσα κ’ είναι γιομάτο αίμα.

Χρυσό λεγένι γιομι σε νερό γιά  ν$ν του χύσ·/].

Κ.αι τό σπαθί του τράβηξε, της κόβει τό κεφάλι.
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Σ υ νδρομ η τα ι τον  ΙΙερ ιοδ ιζ ον  ί'/γραγονται tv τω γραφ είω  τον  
« Ελληνικόν Λ ιδαθζκλιζον  Σ ύλλογον»  β ν  τφ  fictyfiuzEtat/ ζ α τ α  
δ ϊυ τ ίρ α ν , τετάρτην και παραΰζι·νην  «,Το τη ς 2 ας  μ ίχρί της 5η ς  
ο)ρας μ .μ .

'Ο «  ItXfiTojv » Ιζδ ίδοτα ι ζ α τα  τά ς  αργας tzutirov μηνυς. 
Έ τ η ό ία  Οννόρομη αύ τον  δραχμαι δ έζα  (10).
'Τ π ερ  τών Ο πονδαΰτών Ιν γύνιι δρ . 6\

Τ οϊς  ίτΆ ίροις το ν  Σ υλλόγου  <U<ior«t θωρίάρ.
Ο υδειΊ, μη ίίροαΛ οτίδαντί την όννδρομην, atfoOrtXXerai ό  

«  Π λάτων. »

Τιμή kzuQTOv τευχοι?ς, ζψ ο ν μ έν ο ν  v x b  tcaiQ&v v o i  Σ ύλλογον  
ΐΐοος  άναπλήρωΟιν άλ λ ον  άπω?.ϊ6%έντος η z«i π ρος  (>υμπΧ?^ρωΰΐρ 
ολόκληρόν προηγονμ . τόμ ον , 0 0  ίκ.ατοβτα τή ς  δραχμής.


